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Yazı işleri: Telefon 20827 
· tstanbııl Caialoilu Nuruosmaniye No: 54 ~•rı: &47 En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

1 
. BU GAZETE l 
l!tanbıılun en çok satılan hakikt 

akşam gazetesidir 

İlanlarıru. SON TELGRAF'a veren· 
l~r en çok okunan bir vasıtadan 
hak.kile istüade etmiş olurlar. _ 

lcıare. ilan, Tel. 20827 
Telgraf : 1n. So_!1 _'!'_elıraf 

INGILiZ 
Vaziyet 

MUŞAHiDiNE DE ATEŞ ETTiLER! 
vahim ve tereddütlü olmasına rağmen geceki 

geçildi, rtıüsademelerin •• •• onune kanlı nümayişler durdu 

Çeklerle Südetler arasında bugün son defa bir 
rtlüzakere açılması ihtimali kuvvetlendi, Çekler 
Sovyetlerden ve Fransadan yeni teminat aldılar 
Çek hükumeti Südet mintakalarını temamile işgal altına 
Q/dı ve kargaşalıkları dahili isyan sayarak derhal hava 
Ve kara kuvvetleri ile asileri tenkil edeceğini bildirdi 

l> _ V.~~~iyette sabahtanberi hissedilir bir salah var 
~ llrıs H (} d Jc,.,., Makineye ve- tahakkuk etmemiştir. 
tke~)- Ç•;.11;;lovakyada vazi • Çeklere verilen altı saatlik fil. 

:: Vahametini muhafaza eyle - timatom reddedilmiştir. Ültima -
~ledir. Hadiseler gece yarı~ın- tom müddetinin gece yarısı bit-
l<h hen seferber edilen ve Sudet miş olmasına rağmen Südetlerio 
~,/rlerıni işgale memur edilen herhangi bir fiili hareketi müşa
~ların iş başına geçmesi mü- hede edilmemiştir. 

betile halifl!!miştir. Südetlerin başta reisleri Hen -
~5ek - Alman hududu tamamile !cin olarak bugün son defa Çek 
ı~ •skerce kapatılmış mahiyet i- hükumeti ile bir müzakerede bu
~ e etmekte ve Südet mıntaka • Junmaları ihtimali bugün saat 
ı,, tını dolduran askerler zırhlı 0- on birden itibaren kuvvetlenıniu
l,llıt.°hil_Ier içinde idarei örfiyenin ""u tir. Henlein maiyeti erkanı ile 
~ırı n ıcablarını tatbik etmekte • • birlikte Praga gelecek ve Başvekil 
1, er. Herhangi bir müessese ve- Hodzayı ziyaret edecektir. 
~r eve Alman bayrağı çekilmesı, 
lııp7an ve Nazi marşı söylenmesi, Prag 14 (Hususi, Makineye ve· 
dıı antı yapılması şiddetle mene- rirken)- Hükt1met vaziyete ta-

ını•tir mamile hakimdir. Südet lejiyon-
S · • . 
Udetıer buna rağmen: !arının herhangi bir kıyam ve te-
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Okuyucularımıza 
Teşekkürümüz 

Okuyucularımızdan mektubla, telefonla dalına tebrik ve teşekl<iir 
alıyoruz. Bu sabah bunu daha mütezayld bir surette hissetnıi~ bulu
nuyoruz. Bize diyorlar ki: 

•- İstanbulun en çok satılan hakiki akşam gazetesiyiz .. demekle 
hakikaten iftihar edebilirsiniz. En doğru havadisleri en erken veri· 
yorsunuz. Hatay davasını en muntazam sizin gazetenizden takib ettik. 
Avrupaya aid bütün hadiseleri de öyle. Dahili havadisleri de en önce 
siz veriyorsunuz. 

Dün akşamki sayınızda ilk defa Çekoslovakyanın Südet mınta
kasında kargaşalıklar hazırlandığını, Çeklerin askeri tedbirler aldı
ğını, asayiş kuvvetlerini arttırdıklarını, Almanyanın taktiğini, Fran
sız ve İngiliz kabinelerinin toplanışını, Çek muhafız kıt'alarmın se
ferber edndiğini, Südetlerle son bir müzakere cereyan edeceğini si 
haber verdiniz. Bu sabah bütün gazeteler si~in verdiğiniz ilk haber· 
lerin ve esas görüşiin tafsilatını ne~redlyodar. 

İstanbul efldirı umuıniyesine en bitaraf, net ve sadece milli bir 
göriişle verdiğiniz bu haberlerle eıı büyük istihbar hizmetini görü
yorsunuz.• 

Muhterem okuyucularımızın bu yüksek alaka ve teveccühlerine 
karşı gazetemiz ve tahrir, istihbar heyetleriınlz ancak minnet ,.e 
şükranlannı ifade ediyor, ve bu teşçi ile daha çok hizmete kendilerini 
hazırladıklarını anediyorlar. 

Son Telıı:raf halkın öz malı ve sadece, daima onun gazetesi~ir . 

Şehrin mahrukat ihti
yacı nasıl karşılanacak 
Belediye lktısad Direktörü'nün 

bu sahalı 'Oerdiği izahat 
--.. \' 
I)· aşasın Almanya ... 

1tı,ıJ'e bağırmaktadırlar. Bir çok 
ı_~ fat yapılmıştır. Südet mın -
dıt •l•rındaki Çekler Praga ve 
ıı;t Çek şehlrlerine muhaceret 

bcaır· ~ue·~ hı.attrı.ehkaeztinedeilmika:şştıı·rb.ütün ted- Fırınlar işı· de bı·rı·ncı· pla" na alınd1 
Çekoslovakyada Südet, Çek, Sloven mıntakalarmı ırösleren harita 
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l> 61ttedirler. 
~Is H (Husust, Makineye ve-

ve tecavüzü dahili isyan teJakki 
edeceğinden bunu tenkil hususun
da bütün otoritesini istimal ede
cek ve icab ederse asileri hava ve 

tfı. Son AJman maneVra]arında taarruz! 
·~~) •. ' 1., - Vaziyet çok karışık v.? kara kuvvetlerinin yardımile im-

~ .• •nı,ktır. Dün geceki hadiseler ha edecektir. ' 
~•s ~<:"\. lı1, <•betile biran Al ir'ltıta· .. En son karara göre, böyle bir 
. ı~ . . . 

ı.. Çek hududunu a~uc ı ko;·-· 
~~ 1ı· . 

"kı.m olmuşsa da bu endi5~ 
vaziyet zuhuru takdirinde Al 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Nafıa Vekilinin 
Tetkikleri 
Ali Çetinkaya şehri· 
mizdeki tetkiklerine 

devam ediy0r 
Şehrimizde bulunan Nafıa Vekili 
Ali Çetinkaya dün de tedkiklerirıe 
devam etmiş, öğleden sonra Dev
let demiryolları müesseselerini zı. 
yaret eden Vekilimiz Avrupa hattı 
dokuzuncu işletme müdürlüğün

de tedkikler yapmış, servis mü
düründen izahat almıştır. 

Sirkeci meydanının imar işi 

ve garaj kısmının modern bir hale 
ifrağı etrafında çalışmaları da 
gözden geçir~n Nafu. Vekilı şeh
rin diğer nafıa müesseselerinde 
tedkikatla meşgul olmuştur. 

Vekil bugün de tcdltiklcrine de

vam ed!!cek, poıta baş müdürlüğü 
emrindeki nıüesse•• t;a elektrik 

müdürlüğünü de ziyaret edecek
tir. 

Ekmek bıçağile 
Karısını 
Yaraladı! 

Bu hiddete ne 
lüzum varmış? 

Dün akşam Kadıköyde bir ya
ralama hadisesi olmuş hiddetli bir 
koca karısını ekmek bıçağile ağl!" 
surette yaralamıştır. 
Kadıköyde ismailhakkıbey so
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

FHistinde de 
Vaziyet 
Vahimleşti 

,, 

Yahudi kafileleri bir nümayişte 

Şam 14 (Hususi) - Filistindc 

yeniden vehamet kesbetıniştir. 

Telavivde bir müsademede 13 A

rab 40 kadar Yahudi ölmüştür. 

' 

Şimali Filistinde de müsamed ~

!er olmaktadır. 

Italyan 
Ticaret heyeti 
Geldi 

Türk - İtalyan ticaret muahede
si müzakeratını yapacak olan İta:

yan murahhas heyeti bu sabah 
saat 8 de şehrimize gelmiş, rıh

tımda, Türk murahhas heyeti baş

kanı Numan Aifat Menemencioğ

lu ile diğer azalar, Türkofis ve ti

caret odası erkanı tarafından kar

şılanmıştır. 

İtalyan heyeti azası bugünü is
tirahatle geçirecek, bu arada keı~

dilerine verilen ihzari mahiyette

ki "l'ürk nokt.s.i ııazc.:ıı tedltik ıı-· 

decektir. Müzakeerlere yarın bll§

lanacak ve bir hafta içinde niha • 

yet verilecektir. 

Hastahaneye 
Giderken öldü! 

Polis tahkikat yapıyer 
Kadıköyde Faikbey sokağında 

oturan Saadet isminde bir baya. 

nın yanına Bartından misafir ola

ran gelen 35 ya~ında genç bir ka

dın evvelki gün ani olarak hasta

lanmıştır. Remziye kendisini mu

ayene eden doktor Mısırliyanııı 

tavsiyesi üzerine dün Haydarpaşa 

nümune hastanesine giderken yol

da ölmüştür. Zabıta ve adliye ta.1-
kikata başlamıştır. -

İstanbul Belediyesi §ehrin kış 
ihtiyaçları karşısındaki alacağı 

tedbirlere devam etmektedir. 
Bu seneki yapılacak işler ara

sında imar meselesinden başka 

· iki mühim mesele bulunmakta 
dır. Bunlardan birisi mahrukat 
meselesi, diğeri de fırınlar ve ek
mek işidir. 

(Devamı G ıncı sahifede) 

Köprüüıtü bu sabah kış günlerindeki ırörilnilşil hatırlatıyordu 

Sıcak 10 derece 
birden düştü ! 

Yağmur bugün /asılalı 
devam edecek 

olarak 

Şehrimizin hava vaziyeti dün
den itibaren tamamen değişmiş
tir. 

Dün sabah kapalı olan hav.:ı, 

akşama doğru yağmurla birlikte 
sühunet derecesinin alca!ınasile 

serinlemış, gece fasılalarla yai'( -
mur devam etmiştir. 
Yeşilköy devlet meteoroloji ı:ı

tasyonundan aldığımız malt1mata 
göre dün geceki yağmur nıikt• 

(Devamı 6 mcı sahife~e) 



Amme hizmetile Sivil . ~- ı · ~,-r ,;?) ~\ 3 aı ·_ .. .. , ~ .r-• . . 
Adliye sarayı nerede· 

yapılacak? 
meşgul müesseseler TayyareciliQİD 

940 aşında be- ln~f1, • ., ~. ,.,,_. 

. ~ .•. 

Bahtsız bir Prensin 
ölümü münasebetiyle 

• J NAHİD SIUI 
Mesele Maarif Vektiletinin ka

rarına bırakıldı 

Hitler'in nutkU -
.. f;S~ 

----- Yazan: Ahmed şükru • 

Otuz bir yt1 öncıe dünyaya geliti. o 
zaman büyülı: ve muhtqem meruim-

ledl·ye'ye geçecek :~~~iı::~:c~~~s!~~=~ 
garb komşularımızdan da talebe 

le kuı1ıı1anan eslı:i t.panya vel.iahdi, Maarif bugünlerde kat'l karar verecek 
bir otomobil kaazsını mütealı:ib fazla Yerine Adliye sarayı yapılmak üzece yıkılması düşünülen hapisha
lı:an kaybetmek yüzünden, tava~ ne binasının tarihi kıymeti olup olmadığı etrafında mütehassıslarda~ 
etmit bulunduğu Aınerikada ve bır mürekkep komisyon tarafından verilen karar ve bu. m~le etrafındaki 

bcı-t<• 
Hitler, bütün düııyanlll dilP a~· 

içinde bekldiği nutkunu .. rl• · 
b · de •0

• • §atn Nüremberg şe rın d olı<rı 
. hafi• • . 

di. Bu nutuk ile hır .. iil< rlaS' 
devam etmekte olan buY ıtill<'i• 
kongresi de kapanmıştır· . ,iı~ · 

Belediye bunların idare şekli hakkında 
timdiden tedkikler yapıyor 

Belediye imar işlerini zamanında ve tam manuile başarabilmek 
lçia ~ bütçe•iai çoğalhcak tedbirler aramakladı.r. Bir taraf
tan Belediye vergi ve resimleri üzeriııde tetkikler yapılırken di

l':er tanlta.. ıla ııelıre daimi n büyük gelir meııbaı temin edilmesine uğ
raşılınaktadır. Bu arada şehre ait olup hükumetçe satın alınan müesse
seıeria şehre mal edilmesi meselesi halledilecektir. Esasen elektrik iıla
resi, teblrde elektrik ııebekesi r.lab edildilı:tea sonra belediyeye devre
dilecektir. Nafıa Vekaletince bu esas kabul edi:miş bulunmaktadır. 

Tramvay, Tünel, Bavagazı şirketleri de satın alındıktan bir müddet son
ra Belediyeye verilecektir. 

Tera~~uh eden haberlere göre bütün.bu müesseseler 910 senesi bida
yetinden itibaren Belediyeye intikal edecektir. 

Belediye Elektrikle Hauguı idmreleriai ve Tramvay \'e Tünel ida
idarelerile Kadıköy, Üsküdar ve iıavalisi tramvay idarelerini birleştire
cek iki hslyeti lıaiz birer mliessese halinde dofrudan doğruya Belediye 
riyasetine bai'lanacalı:tır. 

Kadın erkekten 
Fazla yaşıyor 
Buna erkeğin hariçde 
fazla çalışması amil 

eluyer 
Geçen günkü nüshalanm.ızda 

memleket nüfurunun kadın, er
keğe göre vilAyetlen! taksim şek
lin•, çalışan ıtad1n miktarını :rırz

mıştık.~u gün de senelerin tnsaıı.
lar üstündelı:i tesirlerinden bah
sedeceğiz. Filh;kilı:a senelerin in
san hayatı üzerince gayet garll:ı 

ve izahı mümkün olmıyan tesir
leri yalnız bundan iblln!t değil -
dir: Meselii, bazı seneler var ki 
doğumlarda kecim nüfusu, bazı 

seneler var ki cfoğumlaroa erkek 
nüfusu, ınanılmıyaca.k 'kadar art
makta veya azalmaktalfır. 

Meseli şu ıa'itama bakınız, Tür 
kiyede 21 yaşında 172.858 \•atan
daş varrl:r. Buııuıı 115.355 i erkek, 
57.325 i kadındır. Nisbet ;rudırr: 

Yüz nüfustan 66.8 i erkek, 33.? si 
kadın. Bir de bunun agsini vere
lim: T'ürkıyl'dc 25 yaşında olan 
646.272 vatandaş vardır. Bunun 
217.161 i eri<ek, 4..'12.111 i kadındır. 
Yani 25 ya,ındn olan yüz nüfus
tan 66.6 sı kadın_ 33.4 Ü erkektir. 

IUdının erlı.t'ğe göre daha çolı: 

yaşadığını isbat edecek o~n şu 
serı rakruıililrı da dikkatle oku
yunı.ız: 

'i\irldyede 90 yaşında 19690 va
tandaş vardır. Bu miktardan 6683 
erkek, 13002 si kadındır. Nisbet 
de şudur; Yüıde 66 kadın, 34 er
kek .. 95 yaşında olanların sayısı 

Tramvay 
Arabaları 
Esash muayeneye 

tabi tutuluyor 
Belediye tramvay arabalarını 

sıkı surette muayl!ne etmeğe baş
lamıştır. Bu işe ayrılan ve miite

hassıslardan ır.arekkeb olan bir 
heyet her gün tramvay deposuna 

git.ınekte ve mevcud arabaları 

sıra ile ve esaslı surette muaye
neden geçirmektedir. 

Bu muaye1': neticeıarule tram
vay arabafarmdan çoğu bozuk 
görülm~tür Muayene esnasında 
ayni zamanda oraba.Jarın eskili
ği, tamir masrafı, umumi vaziyet
leri de tesbit edilmektedir. Bu, 
tramvay şirketinin satın alınma 

işinde nazarı dikkate alınacak -
tır. 

Bozuk ve tehlikeli arabaların 

sür'atle tamir ettirilmeleri ka -
rarlaştırılmıttır. 

Şirketin otomatik arabaları ço
ğaltması haltkındaki kararı §İm

dilik geri bırakılmıştır. Bu iş bi
lahare hükfime\ç halledilecekt~. 

Başvekilin Ankara· 
daki tetkikleri 

Başvekil Celfil Bayar dün An
karadaki mali müeı;sescleri ziya
ret etmiş ve bankacılık ~eri hak
kında tcd.kikat yapmıştır. 

~ekiliıniz bugün de banka
lardaki tedklklerine de ·aın ede -
cek yarın akşam ekspresle ~ehri
mize gelecektir. 

kabul edilecektir. 
Sivil tayyareciliğin ihyası için 

mühim çalışmalarda bulunulmak
tadır. 

Yeni 
Telefon 
barakaları 

hastanede öldü. Haddizatında _aldığı dosya Adliye Vek8.letine gönderilmi.ştir. Öğrendiğimıze gorc, .Adlıye V<..~ 
yaralar belki de vahim değildı. Fa- lı:aleti tarihi ve eski eserler mütehassıslarının mütalealarını ihtıva eden 
kat prentelr.i irai mahiyeti bena: gayri 'bu dosya üzerinde tetkikat yapmalı: hususunda Maarif Vekaletini sala
malüm bir hastalık, aldığı en küçüle biyetli görmüş ve keyfiyet Maarif Vekaletine bildirilmiştir. Bu mesele 
yaradan akacak kanın durmasmı ide. etrafında leh ve aleyhdeki mütalealar Maarif Vekaleti mütehassısları 
ta imkinu•lattırıyordu. Nitelı:im bir tarafından tetkik edilecektir. Binanın tarihi kıymeti kabul olunursa yı
erltelr. kardqi gene böyle bir otomo- kılmasından sarfı nazar edilecek ve bu takdirde Adliye sarayı için başka 
bil kazasında aldığı küçüle bir yara müsaid yer aranacaktır. 
neticeinde ölmiiftü. Prensin berhayat ·,::;;:;;;;~~~~~"====================== 
iki biraderinden biri de uğtr ve dil
siz olduğu için haklarından vazgeç
tiğ<ne göre, eğer General Franlı:o kat'i 
zafer kazanır ve eski hanedanı çağı

K.Q_çO=K=H=A=B=E=R=L=E=R 
rına, kral yahod veliohd olmalı: üze- * İktısad Vekaleti tarafından * Balkan devletleri merkez -

!erinde tetkik seyahati yapan Al
man İk:tısad Nazırı önümüzdeki 
ayın beşinde şehrimize gelecek, 
doğruca Ankaraya gidecektir. Na
zırın karşılanması hakkında An
karada bir program hazırlanmak
tadır. 

h 1 d memleketimizde imal edilen kon-ProJ" eler azır an ı re sakıt 1<ra1 u üncü Alphonse'ıın 
·-'- b -ı .. -• b ı tıoplaklar hakkında bir nizamna-

şehrin b•r,ok semtlerınde ku- la< ir og u ıuumıf u unuyor. 
• ı. da B b baned me hazırlanmıştır. 

rulm·~ k·~arlaştırılan yeni tele- panya our "" ımuun 
- ~ devrildi-· Nizamname alakadarlara teb -

fon barakalar. nın inşaatına baş- h-en iiç uırlık tahtları gı 
]anmak Jzere bir proje hazırlan- vakit, şimdi ölen bu prens pelr. hasta 

· · ubt · idi ve -ı..ı.....,, Maılriddea bir aed-malı:tadır. Bu proıenın m evı- •1-
.. tünde a 1-ştı. Ondan soııra yatında yapılacak telefon baraka- ye us yn 

!arının şekli kararlaştırılmakta ve Cubah bir tüccarın kerime.•i.ne &şık 
şehrin haugi semtlerinde yapıla- oldu ve onunla -~~lenmek ıçın taıı· 

- d te ·b't d'lm ktedir malı:ta devanı eltlgı unvanlardan vaz-
cagı ası e ı e. ld 

Bunların ın{asından sonra hal- geçe<dı: Cavadoop Kontu aduu a ~ 
kın telefon <'lı.\ıyacı otomatik te- Lakin bir müddet ıonra karısından 
sisatlı barakabrruo kolayca kar _ ayrıldı ve bir di~ kız'. il~ evlen
şılanacak, bu o.rada bazı semtler- mesiai miiıeakib bu iloiaq izdincı ge
de ki dükkanlarda mevcud tele _ ne bir talakın takib ettiği öğrenildi. 
fonların yerine mebzul telefon ci- Ayni umanda, en küçük loir yara be. 
hazları tem.:n edilmiş olacaktır. red.., hayatı tdılikeye dÜfÜJ'or. hu

tanelerde kendiaiııe sık sık kan veril-

Münhal divanı
Muhasebat 
Mur~kıblikleri 
Divımı muhaaebata birkaç ta

ne 3 üncü sınıf murakib alma
ca.kb.r. (5 14-a asli maaşlı olan 
bu mıırakıbler için 2:3 e7lil.lde bir 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Divanı muhasebat ltuıununun 
8 inci madeai mucibine~ bu imti
hana girecek olanlıırın divanı 

muhasebat murakıb muavınliğin 

de veyahut muhasebecilik, muha 
sebe mümeyyizliği gibi maliye 
memurluklarında b•ılunmuş ol
maları m~rut olduğu gibi 40 li
ra maaş al mı~ olmaları da lizım 
dır. 

İmtihana Ankarada divanı mu 
haııebat binasında öğleden evvel 
saat 9,5 da tıa.,tanacaktır. --
lhma!ci 
Yıkıcılar 

Dün muhakeme e-
dilmeğe ba şl ad 11 ar 

mesi İcab ediyordu ve eğer sevip al .. 
<lığı kaduılardan kendiai bılcaııyana 

onlar be1lı:i bu 1-talıkı-.d .. bıkıp 
kendisini bırakıyorlardı. 

Baba11 da tabeisatmı indirdilı:ce İn
dirdi!. d•, dıılikan(ın• hayamaı ka

zen••k için ticari miia~ pi
yor, fabl MMllUD bir reklim naik:.i. 
obalı: bıtlenıl•••n• tahammül ııcS. 
m'f-s bir yerde bl.amı,...., .,_.. 
da bu halleri, pate .ütımlaruıa -
kale .,klinde yazua1ı: geoe un......ı-. 
Dl VE aJci tneVlciiai geçİlll ..-J'SP

tmk tezadıaa dutüyor veya ıztırarm
da ka111ordu. Gazeteler. dem1ea oto
mobili bir bar kmaııı bıllaııdı&uu an
latarak bu lazm da 0011 aevgili oldu
ğunu yazıyorlar. Falı:at bir -obil 
kazaaile bu zavallı ve nıar'z adam öl
meaeydi acaba bütiia hayannca karı 

drğiıtirmelı:le ilı:tif edecdı: ve !"yed 
Borbonlar İspanyaya dönerlerse 
o da hale iddiuma kalkarak b.abasile 
k ·;çük kardqinin karıılanna Ç1kmtya· 
cak mıydı? Her sebebden i.tifade e. 
duek birbirlerini yemesini seven İs

panyollar bedbaht yeğeninin hatın i
çin tahttan uzaldaştırılan bir Don 
Carlos ile oaua evlidı namma vakti. 

le yıllarca kan dökmüı ve cenk etmiı 
oldukları gibi bu biçare praıııin uğTu
na da blki uzun ve kanlı harblue gi-

!iğ edilmiş, bundan sonra yapı -
lacak kontro plii.kların formu et
rafında da izahat verilmiştir. 

Yeni forma göre çalışmalara ba5-
lıyacak olan fabrikalar bu ayın 
13 ne kadar ellerindeki stok ma
mulatı bir beyanname ile İktısarl 
Vekaletine bildireceklerdir. * Üzüm ihracına dair İktısad 
V eki.letince tanzim edilen karar
namenin 9 ve 16 ıncı maddelerin
de tadilit yaptlmış, İngiltereye ih
rac edilecelı: siandardize üzümle
rin ambalajlarına damga vurul
ması da kararlaştınlmıştrr. * Süleymaniyedeki eski tabha
ne bjnasının mahkıiki.t müzesi ha
line ifrağı Kültur Bakanlığınca 

kararlaştırılmış, bu maksadla mü
ze idaresine 5000 liralık tahsisat 
ayrılmıştır. 

Müze bu ay içinde tesis edilecek 
Osmanlı mıı.lıkılkAtı hakkında bir 
de broşür çıkarılacaktır. * Belediye seçimi için kaza ve 
nahiye merkezlerine asılmış olan 
defterlerin müddeti bugün hitam 
bulmuştur. Defterler bugün indi
rilecek, ilk:tepınin birinci günün
de de şehir meclisi azalarının se
çilmesine başlanılacaktır. 

* Belediye Turizm müdürlüğü 
şehrimize seyyah celbi maksadib 
yapılan çalışmalarına devam et · 
mcktedir. Bu arada gelecek se • 
neki turizm sezonunda muhtelif 
memlekeUere dağıtılmak üzere 
üzere 50,000 broşür bastırılması 

kararlaştırılmıştır. Broşürlerin 

10,000 tanesi arabca olacak, 40,0JO 
tanesi de ingilizce, almanca ve 
fransızca tabedilecektir. * Şehir dahilinde yapılması ka
rarlaştırılan asfalt yollardan ü -
çüncüsünün inşaatına dünden iti
baren başlanılmı§ bulunmakta -
dır. Yeni yol, Kasımpaşa ile Be
yoğlu arasındaki Tokkoparan yo
kuşunda inşa edilmektedir. * Deniz ticaret okulunun ders 
programında yapılan değişiklikler 

bu ders yılından itibaren tatbik 
mevkline geçirilecektir. * Geçenlerde Erenköyünde ka
rısı Fatmayı öldüren firari katil 
Hasan evvelki gün Adapazarında 
yakalanmıştır. Katil, sorguya çe
kilmek üzere yarın şehrimize ge
tirilecektir. 

İstanbul berberleri 
sınıfa ayrılıyor 

H uc • 

Sınıflar mevkie değil sermaye 
esasına göre olacakbr 

Berberler Cemiyeti tekmil berberlerin üç sınıfa ayrılmasına lüzum 
görmüş, on giın evvel bu hususta bir liste tanzim edilerek Belediye İk
tısad müdürlüğüne verilmiş ve tetkike başlanmıştır. 

Cemiyetin ihzar ettiği bu listeye nazaran berberler üç sınıfa ayrıla
calctı.r; birinci sınıf: (5000) liradan yukarı, ikinci sınıf: (1500) liradau 

artesı · · 
bu nu.tkunu g~çen pıu ~kal çe _ 
Iemesı beklenıyordu. F. "del Jll' , 
koslovak hükiimeti de sıı ıeı.tif~11 
selesi haklı:ıııdaki sonuncıı . f(!. 

· .. t • ı'çin !'laıı ~ı 
aynı gun yap ıgı .. ,.ıcın•0 
kongrenin a~ılışında so. pJŞJ 11" 

mutad olan nutkunu kııP9 

hir etti. ,ıılb~ 

Açılış nutkunda AvruV- ek"" : 
için tehlike teşkil edcıı Ç eıııel 1 

clll' ı 
lovak meselesine temas b'r b•Y' 
memnuniyetle karışık 1 

sukutu uyandırmı~tı. pir; ıııt" 
HiUer bu defa Çck0~10~,tl • 

selesinden uzun uzadıya .oD'' 
miştir. Fakat bu nutuk1'."' ,~,ıl•· 

tını• .. da vaziyet tavazzuh e ' _ı, ' 
- rııc'"' 

maz. Çünkü Çekoslovak teıı'si 
sine ancak afaki surette , 
ederek büyük Almanyanın .,rt11Jll' 

da·ın•' yaşıyan Almanlara 1 • 1 Çt 
1 - .. ı · Fak• ıeJ cı o acagını soy emış, csC 

koslovakyanın Südc_t rıı 1,,....ı 
hakkında yaptığı teklife 

etmemiştir. . ıırtisil'iP 
Bitler nutkuna Nazı P 

1 
b91 • 

kısa bir_ tarihini yapmak ~e lı' 
Iamıştır. Evveli. 1932 sen•· 

0 
ııeı 

· in ° t' dar geri giderek partın . ah el • 
sene içindeki inkişafın• iı··ııil'1<1 

. ·ı--· 1'oın" e· Burıuva partı ... rı ve . ;Jı..-ı 
tarafından istihfaf ve ı~t 

00 
Jıtl 

dil k .. "k b'r zilmrenıll, . 01' en uçu ı t'•iJI• 
·ııc 1•· r· sene içinde Alman nJJ "1' bir 0 I 

bdderatına hiilı:lın büyu t'iJl4ek 
. tik• ~ ganizasyon haline ın "re. b, 

· fine go d ı sıuı anlattı. ~;ad rie . jndeJl ~ııl 
ııır da partisini. alk ıç f 811cı 1 

.. m nıen • .ıtf' masından ve zu.,.re fa•~ 
değil, sınıfsız milli ıneJI d•ll ,.,,.. 
hadim olmasındadır· nun fe •0: 

ra kapitalist demokraS'.Ye ıt111' 
k "-'•ttığe · 41 ternasyonal om~ içın !' 1 

Bunlar vaktile AiınanYB 111il 1 

il<•"· ~ı·' kendilerine düşman dildi r 
hududlar içinde tasfiye ~il ,·e ~ 

·ter• ~ 
sonra şimdi demokr".5ı bitlclJll . 
münistlerin aleyhlerıne.tl r, 4< 1 
olduklarını bildir.di. JU d:rııc~ 
mokruilerin hakikatte d•Y• iı 

4
, 

olmadıklarını uzun uz~ .
0

1ilc 
etti. Ve bu demokra5I ) 

11
• 

asıl meseleye geçti. y• ı• 
_ Şimdi ÇekoslovakY9 

,
1 . b' 

yorum: "z}eriJlı_ ıı· 
Dediği zaman, bu so. oJtiı • 

kaç dakika süren bir .~:.sildi~ 
kib etti. Hitler gürültıt , 
ten sonra istihza ile: ~•''' 

derıı0 J;ıf 
- Bu memleket Je jjy•0 ~ 

dir, dedi. Fakat bur~d~ '." olıı'• 
d .. sahıbı •ir· ca ırk aşımız soz . inde- ~ıl 

.. 1 d wı, işkence ıç bi' 
fOY e urs . . grll• ıı• 

Bitlerin bu sözlerını t<ib t 

3512 dtt. BJnla-:-dan 1316 sı erkek, l_,..,. _______ ,..,.....,..,""'""'""'i 
2146 oı kadındır. Yüz nüfus üze
rine ola.rak nisbet, 62.5 lca.d.ın; 37.5 

Altı ay cvve! Beyoğlunda Yıl
dız sineması karşısındaki Ahmed 
isminde biri tarafınd<ın yı.ktırıl

makta olan binanın bir duvarı 
çökmüş, ınolo.cl arın altında ka
lan b1rkaç ameleden Hüsnü is -
minde biri ölmüştü. Hadisede ih
mallert gorülen yıkıcı Ahmed ile 
işe nezaret eden Antuvan kalfa 
dilı:katsizlılt ve ihmal neticesinde 
ölüme sebebiyet vermekten 3UÇ!u 
olarak asliye bi"'1ci ceza mah
kemesine verılmişlerdir. 

r'ıeceklerdi. (5000) liraya kadar, ve üçüncü sınıf: (1500) liraya kadar sermayesi olan 
Bu O"lum" 1• "-·'-al ki bir felikett•• 

~ mwu - dükkanlardan ibaret olacaktır. 

dakika süren gürültU ta .rt bik_.,. 
,.ı.yoıı,... f· 

N ezi şefi, Çekoslov .,. t'~~ 
, r pO 

meti vücudünü Pıye 1 • 

eritck .. 
SOll olarak bir de uırlılı: ha -

yattım bir yq lcüçü.k olan 519 ya
fUU aid nisb<!t ;l'ri verelim: Tür
:kiyl'de 99 ya~nc:la 78ll2 ntarulıış 
vardır. Bnnlardan 2!900 ü edek, 

2 si ıaa,r.dır. Ve umumi nis
~t de şudur: 37..Z erkek, i?.I ka-
dın... 1 

Şu rakamlaı-, iki tetkike de~ 

netice vermektdir: Bunlardan bi
rincisi kadıll!ll erkeğe göre nis
bet kabul etme?. derecede çok ya
şadığıdır. Eslı:i ;statistikler, bu 

nisbetin eski senelerde daha yük
ııelı: olduğunu g-östermekte idiler. 
Dlf hayat yü.l:ii, muhakkak lı:i öm 

rü azaltıyor v" kısaltıyor. Bir di

ğer mesele de köyde yaşıyan nü

fusun, febirlerde oturanlara gö
re daha uzun ömürlü oluşudur. 

ONU;BEH __ 
sGOGDUH 

AŞK, 

l efrika 
N. 105 

HEYECAN ve 

- Neden o.aklıyorsuııw: aınu ben
den?. 

- Sana aid değil de ondaD ... 
- Bu ~ece sizi ainirlendi.ren ve 

şa-ıs:zlığa düşüren bu mektub ol
masın snkın? 

- Evet. Bu rneh.-tub ... Fakat, se
nin onu okumanı istemem dedim ya. 

Ayten uayanamadı. 
Gülümsedi. 

- Merak etme, Gültekin Bey! 
Beo o ml<tubu okudum. 

Gültelcin güUerın.i açtı: 

- Ne dedın .. Okudun mu? 

İHTİRAS ROMANI 
Ytszon lakender F. 

SERTELLi 

geçta. 
- Nerede okudun onu? 
- Oyun salonunda. Yere düş-

müştü !. Aldım. göz gezdirdikten 
so'!I'a cebinize koydum. Duyma
dınız ... 

Gültekin ınanmadı. 
- Böylelikle mektubu okumalı: 

istiyorsun .1mma.. Ben böyle ka
dın dalgalarıııı yutmam. 

Ayten, Gülte.kinin verdiği ce
vabı o kadar bayağı bulmuştu kL. 
işte o dakikada genç kadının içi
ne btr şüphe girdi: Acıa.ba bu a
dam sahte bir Prens midiır? 

Dünkü celsede birkaç şahid 

Ayten: 
- İstersen içindeki üç kellme-

yi de okuyayıın size .. 
Diyerek bir kol tuğa oturdu. 
Sigarasını yaktı. 

Gültekin hala inanmıyord.tL 
- Söyle bi'kalım, ne yazıyoc 

şu mektubun ıcinde .. ? · 
Di)-e bağırdı. Çünkü, Gültekin 

mektubu aldığı zaman, onu yan 
cebine büyük bir itina ile koy
duğunu hatırlıyordu. 

Ayten: 

-- Sadece i:ç kelime, dedi, u
zun değll ... •Ayağını denk at!• 

Gültekin 9irdenbire sapsarı 

oldu. Fak.at kurnaz tilki her şe

yin üstüne zeytinyağı gibi çar
çabuk çıkmasını bilirdi. 

- Benim Mııarda bir rakibim 
var ,dedi, bu ~dam ailernzin mi
rasına konmak için beni her yer

de taküb ve tehd id eder amma ... 
Ben böyle lehdidlere kulak ver
mem. 

kurtuluyorlar diyeceğim ama, alcacak 1 Dükkfuıı hangi semtte olursa olsun sınıf yalnız sermaye esasına 
kan damarda durmaz kil Şayed ı.. müstenid olacaktır. 
panya yeniden krallık olacaksa ve ı . . . · · 
hllık olduk da dahili harb. Liste Beledıyece kabul ve tasdik olunduktan sonra berberlerın sı-
I ıı.~ "".::;-bar 1azuıın eli! nıflarına göre birer tarife tanzim ve tatbik olunacaktır. 
er :... kallı:an 'bu ııebeb .1 e j Ayın 27 sinde Cemiyet umumi bir toplantı yapacak, esnafa cemiy~ =yerine bafka-ı b<ılm:: ;:;.:: tin hazirandanberi devam eden faaliyeti hakkında izahat verilecektir. 

yollar elbette iciz kalmarlar... l jiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmiiil 
dinlendi Diğer şabidlerin din

lenme~i için muhakeme başka bir 
güne bırakıldı. •---------------•ı ____ _ 

: _____ zs_ 

le izah ettiğini bildir~:_..,.~ /> • 
ılı:tıgı"' ~ ,,, 

- Bir harb ç dııll lı" p ı 
man endüstrisini h•."~ ıııeyd• 
bardınıan etmek ıçlJ' t, ·~· 
getirilmiş bir meınle~ 'ti ,;ıı• . 

iddt · .ıo 
Bundan sonra da ş çelı"" r 

b. ü de ile -e!>l · 
çe artan ır a . ı:;ııte..,,... b'' 
vak:yaya hücum etb- jJıiJldt b" 
nal mtıııuebetlerin tıır ...ılb .a "e •-4' • 
devlet namına, koınŞılb~-. ~~· 
llnde olan bir devlet .. ıeııdıV b'ı 
derece ağır sörler soY . ş-ıli• 0,c 
rülm . ti. Fakat !'l"1'' "adt1 ııı 

ellll§ cll " JI"' 
- O halde neden ambale ol -

dunuz? Bu gece kaybettiğiniz pa 
rarun miktarını biliyor musunuz? 

Gültekin yatağına girdi: 
- Haydi, sen de soyun .. Yat, 

Ayten! 

Aytene yeni bir yalan 
malıydı. 

şiddetli sözlere rağııı .... ye 
0

161' 
uydur- baş•• 

selesini sulhtan ııı•Jıl' .;ıi 

- Oyun ar<1sında gelmişti bu 
mektub. Bırdenbire t<Cpem attı. 

Fena halde sınirlend.im. Şansın 

en büyük dostu soğukkanlı kim
seler olduğu gıbi, en büyük düş
manı asabi kımselerdir. AS<ı.biyet, 
şansı kaçırır. Ben biddetlenince 
şans ötekilere döndü. Tabi.atile 
kaybettim .. 

- Şimdı ne yapacakı;ınız? 
Gültekin soyunmağa başladı: 
- Yatıp uyuyacağtm .. 
- Bir li.kör almaz mmnız? 
- Hayır ... 
- Sınirlerinizi yatıştırırdı..! 

- Dört bin doları kaybeden bir 
adamın sinirlerini bir kadeh likör 
yatı.ştıramaz, Ayten! Benim pa
rada gtizüm yok. Haydan gelen, 

huyıı gider. '/arın yine kazant -
rım. Ben, oyunu zevk !.Çin oynu

Ve gözlerıni kaparken şu söz
leri mırıldandı: 

- Yaruı t·rken kaL!ı:alım .. O -
telden çıkacağız. 

• • 
Ertesi <abah Gültekin erken -

den uyandı.. Ayten uyurken ya
vaşça kalktı.. Çantasını karıştır

dı. İstanbl.lldan Aytene gelen 
mektubu l:ıuldu. Hayretle okudu. 

cGiıltekinden sakınınız!• 

Gültekın bu kelimeleri okur -
kt!n tı.iyl<Cri ıirperdi: 

- - Vay canına .. Demek ona da 
gelmiş biıyle bir mektub! 

Gültekın )>irdenbire şaşala -
mı~tı. 

Gerçi yaptığı tevile Aytenin i
nandığınd3n emindi. Falı::a\: 

- Ya benden şüphelendiyse .. ? 
Endişesi beynini t•rmalamai'ıa 

Çok dü~ü'l/Jledi .. 
Buldu: 

- Mısır lül ılmetıı beni tak•b 
ett riyor Jeı om. İşe siyasi bi; ma
hiyet verm?k daha makul o' ı· 

Dedı. Meiı.tubu tekrar yerme 
koydu. 

Gültekin ' tnedikte takib edil-
ıüğınin farkırıca değildi. Ayten 
vaziyeti daha ;y; kavramıştı 

R.r şüphe .. İ'akat, günler geç· 
tıkçe derinle~n, kökleşen bir 
şüphe Aytcni birçok muhak 'me
.'ere sevkedıyı ı <iu. 

Ayten gözlerini açınca Gülte
kini 3yalı.ta buldu. 

· · ar• • • halletpıelı: çaresını .ı'tl''' pi" 
•. pi fjl 

ğunu söylememıştır. ~ 1ııı1~· "ıi<· 
1 ·ıe ,. 1011 

kis birkaç vesi e 1 h>" • ıı~· 
sulh siyasetind~n ~red•~~r••' 
Sulh için yaptıgı ·~.tıi•I' ~ •' 
Jarı saymış. Ve b~ ıerııetıı'~ r" 
saya AlsaB Loren ı ·ılhl , 1t 

d iS >1 ·Jt • İngiltere ile de en ~tı ıtll' 

k b . . . ıneınelı: s . tit· •' a etme gırış . tl1'' ı' 
tığı fedakarlığı zıkfe 10g;ı•.• ~ı· 
lerin bu sözlerinde ıılf>'o i 1~ .er 
Fransıırun Çekoslov k •'ı b 
rışınalaruıa karşı ç_o i•~' 
zeni~ sezilmekteyd•· 9Jc) h ~il' l< ,.. ·( 

Nutuk Çekoslo•·U .• ~ıc • ii'~· 
• e(OI 111 ~ 

ağır sözleri ihtıva ııılııŞ b~ 
ktlf dt • 

det Almanlarıoa ,9diı' 0111 

- Neden 
Prens? 

erken delelerinde yordıtll ' ,-eti '~,d'' 
kalktınız, lunmakla beraber, :.~~di~ it•j; 

· · ·ı·b rile b• •'t 1 b nııyesı ı ı a ' ·tdit· • Jtf .il 
sawıaasiyonel del• ,,.,.- fer" 

lebillr ki sudetl~a old~ı~ 
nutuktan sonra 

na halde rin'rıcniyordu. 

- Kiı1i derecede uyudum ... 

Gült~kin Prens kelimesine fe-

aktat'ı•· sayıp durnı - Evet. Bır tesadufle elime 
~~~~~~~~~~~___:~~~~~__:_~~~~~_:__~~~~~~~~~-

yorum. (Devamı nr) başlarn;ştı. 
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~ni Rad~o istasyonumuz Akşam 
Cumhuriyet bayramında mera- Kız San' at 
sin1le _açılacak v~ o günü tam Okulları 

faalıyete geçmış olacaktır 
Gelecek hafta tecrübeye batlanıyor 

l ,\..._ara 'nın, daba dogrusu bütün 

_;:ııt)'f'nın dili ve kulacı yani rad)'o 

~Otlu hcm<n buıuıılnd• bizim 
- , ".

1 dunyanın bq kıı'uınıı duyur-
'• 'l'ln . t ) •ş< baılaınak u:ıerıedlr. stas. 

:uırıuzu kuran şirkellc hülı:u
t lrtL<uıda bBflam.ıı olan mu -
~t kabul muamelelui bu haf-
~de bitmiJ ola<alı:!Jr. 

ıio •uretlc önİİllıtiz<klıi hofta bi
h htirıden ;.wr.,, d• turub< n .. ri. 
~"- bapuocaktır. Tccrub< n<sri-

her &fuı saat 12.30 . 13.30 , .. ıı•· 
"'a ılt at 21-2! de hem kı. a ve hem 

1 
Utun dalııa ,·erici le ;,alile 

'»ılıcaktır. 
1, llu. •ııretle öniimüzdeki hafla bi-
1.b,.ıı..;..' İatq< uH:un ııörülıin< kat'i 
\' ll1Uatne1eıi.ne ba•\.·urul<1ca.L.tır. 

tni • 
•t •ılaııı)·onumuzun tam ra:ıdunan 

""'PtograrnJ.a cumhuriyt:t balramın
'iı, ev, .. 1 çalıtmıya baılıpcağı ıalı-

olunmaJ.tadır. 
t1,,llıJ"'<ljuı rodı·o İatasyonu tamam 
ıioı alı; Dlfrİf'ıta batladı&ı zaman uzun 1 
liı ~· 1639 metre uzerind<n '< 60. 120 
J9 °'•tlı "'' kua dalga da &i.indliz 
.ıs ı.. 31 69 .. · d la gtce . metre uztrın t 

, l;fovaıJa nltfllcaktır. Sabah. öJlc 
:._ a:~l~m olmak Üı:f'rt günde tic kfrt 
.... )fi" li '" yap.lacoktır. 

Etime•ıtul'laki radyo istasyonu 

Uzrrır iıtanbul'da. ve diğer bütün bü

yük schirlerimizdeki s.an'atkiarlarla 
temaalar yapmıştır. Memleketin en 
tanınmış san•atkArlarmdan mühim bir 

.kısnu angaje edilerek Ankara'ya Kel
meleri tırmin olunmuvtur. San'atkir
larımız muhtelif ekipler halinde rad

)·omuzun bilhaı;sa şarlc rnu~lki5i· neş

riyatını dolduracaklardır. Şark mu!li
lisı nl",rİ)'·•H ~fliğine Knelerdenbe .. 
ri İstanbul radyosunun spikerliğini 

Çok faydah netice
ler ahnıyor 

Akşam kız san'at mektebleı-i 
nin kızlanmız üstünde oynadığı 

rol g•yet ın(ıb!mdir. Kadınlarımı
" hayala alıştırmak, ayni zaman
da ev kadını yetiştirmek ve bir 
ev kadınına lüzumu olan lıerşeyi 
öğretmek hususunda bu mekteb
lerden mühim faydalar elde edil
miştir. 

Hatta bu m.ıksadla. Elazığda a
çılan en:;tıtü hile çok müsmir ne
ticeler \'ermiştir. 

Bunu nazarı dikkate alan Ha -
tay devleti H•taylı kadınları da 
yetiştirmek iiz~re bir akşam kız 
san ·at oku!u açmağa karar ver -
miş, bu :iold~ tetkiklere girişmiş
tir. 

üniversitede 
Tedrisat 
7 birinci teşrinde 

başhyor 
Bu sene Üniversitenin muhte

lif oakültelerind~ tedrisata 7 bi
rine' teşrinde başlanacaktır. 

Yeni orta 
Okullar 

l 
Kış yaklaşıyor !. 

Devairde, mtıcsaeıdttde çalqrna 
saatleri değif?or. Nakil vasıtalarının 
yaz tttifeleri de deAiyor. GOkyilıü 

bulutlarla örtuHiyor. Havalar da de

ği~iyor. 

Kışa ıiriyoruı:. 

Sinemalar, tiyatrolar, k~ haıırlık

larıaa başladılar, Hep d<, ilkbaharda
ki faaliy<tlttia tamanMlc zıddı bir fa
aliy•t ıöriılüyor. 

llahçekrin, plijlıu-ın, günleri sayı

Jı. Evlerim:Xe çe.kilecelc., pcnceteltri

mizi kapayıp ocalı: başında pinckliye
ceiiı-. Ya-ıın tatlı batınlarmı anarak, 

icara Jc._.,n k•avnfi cünlerioi geçince· 

ğiz. 

İçimİzd• •fdoktcn lıir yaz çalabi
lenlrr• olduysa, onlara ne mutlu! 

1Cı,1n da ltuıdine aöre key'.:fleri, 

eğlenceleri vardır amma, yazın 
sıcağından şikayet ettiğimiz ıibi 

kışın sofuiundan da yaka silke
rek şikiıyet edeceğiz. 
ceğiz. 

Hoca rahnu~tliye sormutlar: 

- Yaza sıcak, kı§a da, soğuk deı -
sin; sana, nasıl yaranmalı? 

Hoca, cevab vermiş: 
- ilkbahara, lci.min ne ded;gi ,;ar, 

a iki gözüm! 
Yaz sonu. bir, bir buçuk aylık bir 

te~cllimi2 var: Pasurma yazı. 
Bfr cyyanl da onunla avunuruz. Kı~ 

şa A!Lı.h krrim! 

BÜJUIAN CEVAD 

Bu yaşta 
Başlarsa 

---

~ alen ınevcud olan Ankar• radyo 

ı~•nu 5 kilovatlık bir kudreti• c• . 
tıo ~~•dır. Y <ni iıtasyonumu1 60 . 
l.ı. kilovat ı:ibi ukisiyl< ınukaycıe 
b .u.( ttn1İ)·tcek b:r takatlt (ahpca

~ için ıtes tok bı.İ)'Ü)'eCl!'lc. , .... en uzak 

ı;,"1trd. d< rnzuhla .tinl<ntbilccek
~ • ... )'rtca bir d k..a dalga 'erimimiz 
lıt~ctiı İçin uIDizl dünyaou1 rn uzak 

1~ •1•rın• kadar duyurabilc~ği,_ li

yapan \'t neş.riyatını ;darır eden B. 

Meaud Cemil geririlmİftİr. 

Garp muJikiıi n~riyatl için de İ

cab eden butiin tedbirler alınmtt ve 

bu itin ba~rılması, çok mülemmel 
b ·~ kul olan Cumhur Riyastıi Orke -
tT<l \-·e: bandosuna "·erilmiş tir. Bu şu
benin tefliğine de miruf bette.kir ve. 
garp muıilia.i san'atkirı Ce:nıal Re

ıiı ııetirilmiştir. Bundan başka kala
bahk Vl&:troman vır müz.1syenden mü
rekkep bir radyo caz ve Uıngo orku· 
tras• vUc:ude ıetlrilecektir. Bu orkes
tra bilhabla ak$am Uzerlırri dans mu

siki~i ne:"riyatı yapacalu.r. 

-·- 12 yaşli'jda bir yan· 
Dit)erlerile birlikte kesici yakalandı 

~ .... 
1 IUt radyo İst11syonuruuz Balkan-
"•• •n • ti. . . ı.. ıcuvvt ı ve en ~an ırsırm ı -

r )onu olacaktır. Yeni iıta1ty.->ndıa 
~İn .bütün ve son tek~müllrri tat

~ tdıltnittir. İstaJyonunlllZ (a1ışll
,~ ayni tulümevce yakın diğ:tt bit' 
'-ı Yonun bizim ntşriyat1m12a kar11-
ttl IJJ.a İrnkln yoktur. Bunun için 
~;>ltr almmıt v• inb <d•n tt•isat 

ft dt a«irilmitrir. 
~ •ıtdan bqko Anktro çalı.ırkm 
..... Ilı '< çok lmvvtll olmasına rağ -

1~ ba~ka bir l.sta5yonu diniemtk i.-
"'ler d - . 1 . . h ,. t e maru o mamaıı ıçın u-

~ 1 ltrtibaı yapılmıtlır. hmetp•"1 
~ Ehstituailr Hava Kurumu ara

' Y•pılıuı radyo otüdyo bina ı ta· 

~en ilo1al edilmiştir. Netriyat bu 
~da yapılacak ve ses lıusu5İ bir 

t 
0 ile ErimaitJt'a a:idtcek Vf' o

r~ Vtrlci bta.Jyon vaıuasiyle ntf· 

lıı '1•ctktir. Bundan baıka ;-ıasyo- ı 
ııı: içinde d• küçük bir otüdyo vü-

~ - l~·lirilnıiştir. Bura.sı ol•, şehi~
~. · atudyoda bir bozukluk v•ya seSJ 
...... ' k ~ .sıut'a naklrdtn tellttde pe u-
~l bir ihtimalle bir iirıza olduğu 
"'"<lıtde ntfl'İyata sU.te ;,.·ernıeden ı 

11 ll"ı ıınkimnı (emin edecrktir. .. 
~ T. T. ümum Müdurlüiü, dun-
'-a ~ modern ve en son sistem is. 
ı,.'.~ılırındao biri olan Etiıneoğut 
~.,tı . 

' tstasyonumuzun, program ve 
~ >'atının da, tech "a:atına uygun 

~ '»iiktınmeliyette olabilmeti için 
~tilt hazırlıklara girişmit vr ('imdi
~ bunlarm en mühim k11ımlaruu 

l tltnİJtir. Bu cümledm olmak 

SON TELGLU"m 

İst.uyonumuzun bir de temsil ko. 
lu bulunacaktır. Bu kolu da tiyatro 
muellifi Ekran Re.sit jdare. ede.
cektir. Radyo nesriyat proa;ramları 

salahiyetli kimsclerd<n mürekk;p bir 
heyet tarafından hazırlanacakur. Her 
haftanın programı bir ay evvelden 
hazırlanmıt ve ilin edilmiş olacaktır. 

Kara köy 
KöprÜsÜ?lÜn 
Dubaları 

Esaslı surette ta
ınir ediliyor 

Karaköy köprüsiinün duba ta

miratı sona ermek üzeredir. Köp

rüniin Kadıköy iskelesindeki du

baya geçenlerde bt- vapur çarp

m!f, epeyce rahne açmıştı. Bu 

duba dcğış:ırılecektir. Diğer du

balarda da e.ash tamirat yapıl -
mıştır 

Yuu: M. Sami KARA YEL 
~ Tarihi tefriJaıu No. !4 

~itan Aziz Bektaşiliğe karşı 

~'t 
mücadele açıyor ! 

~ ekim; meteliksiz dev~irmeler, 
~J) !:!; rnaJ, mulk ve mevki satubi 
~ tt t!evletin bütün kuvvetlerini. e· 
'' ;ru k · ~, ·~en sonra; karakterleri ı-

•k ve safa ya daldılar ... 
'!. ~ n imparatorluğun itiJô hırsı 

ltıe:ler m.ııJ ve gonaim heye

" n dcgmuş:tu. Yalnız dini 
~ ''·r bu karaktere hız vermiş 

l l:1ı:ı,."' 1 . k' 
'i iı ~ ma . ganeım ve mev ı; 

!r- ın~ orcnsipsiz devşirme ru-

hunda durdurdu. lşünuşa, saltanat 
ve debdebeye başladı. 

lmpararorluğu · teşk(l eden dev
l~t rical~ unsuru asliyi teşkil edenler
den olmadığı cihetle muayyen bir 
karaktere sahib değillerdi. 

Binaena:eyhi mal cem'inden son 
ra; itili hırsı tevakkufa ugnyan dev· 

şirme müslüman vüzera ve ricali, 
muayyen karaktere sahib eşhastan 
olmadıkları cihetle, birbirlerinin ma -

lını, m<vki'ne göz dikerek kitıle bat-

açllacaklar 
Yenid~n açılması kararlaştırı

lan orta okul binalarının hazır lığı 
bitm'ş ve dahili levazımı da ik
mal olunmuştur • 

Kültür Bakanlığı, yakında, bu 
mekteblerın öğretmen kadrosu -
nu İstanbul Kültür Direktörlü -

ğüne bildirecek ve bu okullar da 
diğu okullarla birlikte 3 teşrini
evvelde açılarak tedrisata b~lı
yacaktır. 

Ekalliyet mektttp~ 
leri de 3 Teşriniev

velde açıhyor 
Şehrimizde bulunan ekalliyet 

ilk okulları diğer okullarla bera
ber 3 teşrin;evvelde açılacaktır. 

Ecnebi okullar da, nizamna -
melerine gore muayyen zamanda 
derslere başlıyacaklardır. ----

48saat durmadan 
Kumar 
Oynamışlar 

Hasan ve Mehrued isminde iki 
kafadar Fatilıde bir kahvede ku
mara başbmı~Jor ve 48 saat hiç 
kafalarını kaldırmadan kumar oy 
namışlardır. Nihayet yakayı ele 
veren kumarbazlar dün Sultan
ahmed ikıncl sulh ceza mahke
mesinde dokuzar lira para ceza
sına mahı<i'.ım c.lmuşlardır. 

l.adılar. Bu inhit.at idi. 
Un.suru asliyi; yer yer aoyarak IO· 

ğana çevirmej:e duruldular .. 
Subaşıları, sancak beyleri, beyltt .. 

beyleri kadılar itila devrinden sonra; 
hem birb·rlerini katlettirip para ve 

mevld derdine düştüler. Hem de un
suru asli elinde bulunan mal ve mül

kü talan etıneğe koyuldular. 
Padişahlar, devşirmelerin dinde o

yuncak idi. En zorba padişahlar bile. 
unsuru asliyi ihmal etmit ve milli 
prenlİplerdm bihab<r kalmıştı. 

Üste de; bristiyan devşirme çocuk
ları, ruhi ve mizaci karakterleri itiba
rile müshin1anlığa, hristiyanlığtn kör 

ve mistik ruhunu aşılamışlardı. 

Halbuki, müslümanlık taman1ile 
akli \·e hayııti bir din idi. Rasyonel idi. 

1 
Kör ve misti.k hri.stiyanlık ruhunu 1 

müslümanlığın reel ve rasyonel 
menuuna aşıladılar. 

Ruıııdaıı, Ermeniden, Bulgardan 
Ulahtan, Rustan, Macardan ilih .• 

dönme ,., de\:)rın~ olanlar nni5lti • J 

Kağıthane kö
yiinde oturan Ay
şe Cemile Beyoğ
lunda tramvaya 
binerken cebinde 
bulunan beş lirası 
çalınmıştır. Sirka
ti yapan 12 yaşla

rında Silı-dli Ah-

med oğlu Osman 

zavallı k.ıdmm 

hiçbir şeyden haberi olmaksızın 
parayı aşırdıktan sonra kaçarken 
1kincı şube ıiçüncü kısım memur
ları tarafından suç üstünde yaka
lanmıştır. 

Ahmed oğlu Osman henüz ço
cuk olmasına rağmen yankesici
liği kendisine san'at ittihaz et -
miştir. 

Bir odadan eşya 

çalan Mehmed 
Alinin tevkifi 

Evvelki güıı Ceınıl ismınde bi
rinin odasına girerek hırsızlık 

yaparken tutulan ve adliyeye ve

rilen Mehmed Ali isminde biri 
dördiincü sorgu hakimliği tara -
fmdan tevkif cdilmiştilr. 

i~!!~!~~!i 
j Son Telgrafta 

lıgın dini akidesini kendi ruhi tdik
kilerile mistik bir hale getirdil<r. 

Y eniçerilttin, ve onları hima)'e: e -
ckn vüztta ve ricalin teceddüd aley
hine yaptıkları nimütenahi iayanlat 
nedir? 

Hep; dev'!İrıne müslüman rical •e 
dcibirinin hriaiyanlık ruhunun mis

tik akidelerinin tnahüründen bOJka 
bir ~y m'.dir? 

Sultan Mahmudun, teced.di.ıde mini 

olan yeniçerileri kaldırıp. devltte ye
ni bir nizam vermes.4 altı yüz se.neden
M:ri imparatorluğu saran brittiyan 

devşirme rical ve akibi.rinin mistik 
ruhunu baltalamasıdır. 

Maamafilı; Sultan Mahmud bu ic
timai vakıayı bilerek değil, zaruri ola. 

rak Japııuştı. Bu fikirlerden taına
mil• babcniz idi. Likin, nihayet lun
diai Türkıü. 

O, kangrtn olan bir kolu sadtct 
bünynindcn ayımuşu. O, kötı.iliiğü 

Bektaşilikte bulam~tıı. 

Fakat; vücud yine o, vücud idi. 
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lktısadt· meseleler 
Bu seneki 

pamuk rekoltesi 
40 milyon kilo pamuk 

istihsal edildi 
Dört beş :ıvlık bir didinme -

den sonra Aoanada ç.iftçi, kalite 
ve miktar ıtibarile çok iyi bir pa
muk mahsulüne kavuşm!J§tur. 

Ancak bu yıl piyasası pek ıev
kaliide fiatlarla açılmış değıldir. 

Klavland 30 - 32 kuruş arasında 
ve piyasa parlağı denilen cins te 
24 - 26 kuruş arasındadır. 

Geçen y11a nazaran, bu sene p~
muk mübayaası yapan firmala: 

çoğalmıştır. Bu vaziytin fiatlar 
üzerinde iy1 tesirler yapacağı ii
mid edilmcktE'dır. Bilhassa Al -

manya ile yapılan son anlaşmanl'1 
Çukurova pamuk piyasasında bı'ı-ı 
yük rol oynıyacağı sanılıyor. 

Çukurovanın 938 pamuk 'llah- l 
sulii hem rekolte ve hem de kaliıe 1 
itibarile geçen yıla nisbetle daha 
memnuniyet verici bir haldedir. 1 

18.500.000 k:k.dur. 938 rekoltesi
njn 123.185 balya~' Klavland ve 
78.815 balya>ı da yerli cinı; pa -
muktur. 

Umum • f'l<0ltenin bölgelere go 
re hesabı şudur: 

!12.750 balya Adana merkezi, 
13.500 baıya Karaisalı, 5,900 bal
ya Kadirli, 4.650 balya Kozan, 
33.850 b•lya Ceyhan, 5.425 balya 
Osmaniye, 2 160 balya Dörtyol, 
210 balya Bah\C, 37.550 balya Tar
sus, 6.190 balya da Mersin ve Si
lifke 

Geçen yı! Zjraat Vekiıletının. 

p&muk h stalıklarının tedavısı 

yolunda gö>tercı~ı alaka ve yar
dım saye ı •ncic bı. rene. Çukurova 

pamuklarında hemen hiçbir has
talık olmamı~tır. Bazı bölgelerde 

mevzıi bir h.idt• yP~il kurt görı.il
ırüş isP de .mhası pülvarızatör

lcrle etmin <'Cl'lm!ştir. 

Geçen yıl bu mevsimde yan. 

Adana ı"carcl odası pamuk 
tahmin bürnsuııun neşrettiğiı ilk 
raporda da bu keyfiyet ehemmi
yetle !<Jydcd"mktdir. 1 ey lıllün ikinci haftasına ka -

Bu yıl ccnı.:b pamuk bölgele -
rinde 195.384 hektar arazi ekıl -
miştir. Bu ..aıı~da 40.400.000 kilo 
t'ftllluk yetiş~ıi;ı aıı.J.aıılmış bulun 

' nıaktadır. Yı.ı1;, beheri 200 er k . 
lo hesahılc 202 003 balya pamuk. 
Bu miktarın w chEmmiyen kıs

mı Adana mukez bölgesınde is
tihsal eıiihruştk Bu mıktar 

dar ce~ub poı:.•·k lnrından ilk par-

tı mü ba~·aa 4~.(l()() kilo ı-addesin

dc iken bu :ı ,ı m.ktar 185.500 ki
l<lyu bul:nuşlur. 

Bu vazı; et ge>steriyor ki bu se
ne pamuk r.a Jşıarı hararetL ola

cak ve ayni ;amanda fiatlar da 

ge<:-'n ,·ı!a •mb• tle b:~ fe\'kalade
lık görtil~cektır. 

Itf aiye teşkilatı iki 
bakımdan takviye 

edil • ıyor 
itfaiye mensublarının 

terfih/erine çalışılıgor 
Beledıye ıtfai~·e kadrosunu her 

bakımdan t•kviye etmeğe karar 
vermiştir. Bu maksadla itfaiyeye 
amir mua,·inlec.nden gayri şoför 
ve ilfaıye ef•anı da kabul edile
cektir. 

İtfaiye 1<',ki:fitı genişletildik
ten sonra kadndaki eşhastan bir 
kısmı yangın söndürme, diğer bir 

kısmı ise miınhası.ran muhtemel 
bir harb karpsında zehirli gazlar 

dan korunma teşkilatında vazife 
alac~k!.'rdu. 

Bu teşkiliwa çalışacaklar için 
icab eden her malzeme temin e
dilmi~. Jcendileııne ders verecek 
nıuallin•ler ı.y•ılmıştır. 

Dğer taraftan belediye ılfaiye 
mensublarının ma~larına zam 

yapmağa ~>nar \ermiştir. Bu zam 

için bir proje ) apılmıştır. Ayrıca 

ithiye efradı i~in bir teavün san-

Hatta, bilıihara daha bttbadlaıımtt 

bir hale g<ldi. 
Tanzimatı hayriye, hristjyanlara mü. 

savat ver· rke.n, dah=.. hili, hriıtiyan 

devşirmesinin mi.islüman torunlat'ı im .. 
paratorluğu idare ..!enlerin gayrimilli 
ellerinde idi. 

Bu eller, n1illi ruhtan ı11ahn1m, 1 
kozmopolit ricaldi. 

Bu, rical, birkaç yüz sene evvel k-ı 
lıç zorile müslüman olup ayrıldıkları 
dindaılarına ıimdi, n1üsavat iJin edi

yorlardı. 

V c, doğrusu da bu değil mi ıdi? 

Ortada unsuru asli olan Tüt'kteo kaç 
buçuk rical ve ckibir vardı? Türkü 
kim okutmuf, kim varlalc vermişti ki, 
ondan da hikim ve rical olmuş olay

dı? 

Sultan Aziz devrinin son günlerine 

kadar imparatorluğun bidayeti teşek
kiılıindenberi dört yüz elli sadrazam 
ııelip gejt'ği halde bunların içinde 

ı dığı kurı.lrr.as,r 1 ka:,·ar verilmiş

ti. Bu san<iık :ç in bir ·1:1are he-

~eti Jlur·~ .. mak:ı;dır Sandık ya

kıııda faaliyete geçecektir. 

liselere ahnacak 
parasız yat' 

talebesi 
Lise ve orta mekteblere alına

cak parasız yatı talebesi için la

pılan imtihan evrakı bu işe tahsis 

edilen komisyon tarafından tet -
kike başlanmıştır. 

Bu seneki geniş kadroya göre 
şehrimizde 2500 yatılı parasız ta

lebe muhtelif mekteblere <lağıtı

caktır. 

İmtihan neticelerile kazanan -

!ar 10 bfrinciteşrine kadar tesbit 

ve ilan edilecektir. 

Görülüyor ki; impuatorlugu idare 
edenlttin hemm hepai mWtevli ana
Sll'dan miirdckebdi. 

Fakat; htpıinin de ismi, Ahmed ve 

Mehmed 'di. İni olan ka.ı:akter ve 
mizac tuahllrlrri ınaalud müslü -

ınanlık prensipleri içinde kaybolup 
ll'diyordu. 
Devşim1e lc:arakrcri, tanzimatı vü -

cude getirdikten sonra; imparatorlu

ğun bünyes:nde yeni yeni tiplerin vü
cud bulmasına da yardım eni .. 

Bular; ınü•avat, hürriyet ve ada
let fikirlerinin mahsulü olan unsur -

lardı. Arnavudlar, Boşnaklar, Çer • 
kesler, Arablardı. 

İmparatorluğu, _imdi de devsirme 
totunlarından başka, hürriyet ve ada
let hislerile, milli ruhları galeyana ge· 
len, Amavud, Bo. nak, Çerkts, Arab 
rical ve ekib "'.ri ıarmt tı. 

Hem, bunlar dev"İrmtlrr gibi de 

değillerdi. Nihayet; devşirme torun
lartnın millı cmıiceyc uymıyan bir ka. 

yalnız halls Türk olan an.c.a'k on sekiz rakterlrri vardı. Kendilerini, yüzlerce 

ki~i \'ardı. • • (Devamı var) 

Zekanın h ıkkı 
i\IAllMl O \°~,.-ARI 

Gene, giizf'l vr 7engin biw loncun 

genç, güzel karısı, zrngin bir banL.r
ri..n oğlunu srverd.: koca'>ından ayrılı
)'Or; iki s:ır"·gili. had;ırını alıp Anıt· 

riL::a)'a gidi)·orlar. 
Kont da, onLıru1 arka~ından ka1L.ıp 

Amerika )-'Olunu tUlU)'Or. Macera)ı bi
lenler. kontun, bu aeyahatini, eski \..a

rısının bankrrin oglilr evlenın('sine 

mani olmaL. İı(İn, son bir ne"m dane 
hareket sanıyorlar. 

Halbuki kont, hi( de o fikırdc d<
ğildir. Ho\ivuda gidt)•Or '\e artı't cı

luyor. 
Hen1 gvu;1 glizel, hem .t.tngin bir 

kont, bir bankerin ogluna dırg,..ilir 

mi? 
Dünya değ.iıoti ! Dünya deg: i,-or ! 

diye hergün çiğntdigimiz salı:n:. hi( 

d< çüriık değil! 
Eskiden züğürd ~1arkiler. kontlar, 

baronlar. zcugin kızlarıı zengin 
kadınları a\-larlardı. Birçok miif
lis asrlzadelerin "'alet marka -
)arı. geçer av.çe idi. Artık. bu da 
~eçmiyor. Kontluk, n1arki1i.ll., baron

luk. kadınların t:!Özlrrini hoYJ~·amı

yor. 
Sinema artistliginr gri ince!? 
Kontun zeki5rna parmak ı'ırdım. 

İşte, kadın kalblerini a~an tek 'i
hirli anahtar~ 

Eski karıı.ı, bir gün olur, kont • ar• 
tist'e ıekr<1r gönül \-'t"rır~ banlc.('rİR 

ojlu, bu a,L. hesabını a(ılla lapatır. 
Fakat o zaman arti~t konr, eski ka

rl5ır~a dönüp dr bakar mı? Bakarsa, 
hıncını almı olur; bakmazsa, hakkı· 

dır. Hem de gençliğinin. güzelli • 
• ğinin zeııginlil{inin. kontluğunun 

değil; zekasının hakkı! 
ı.=.::::....=-;;.::-~--;.;.· === -

1

1j Birimizin derdi l 
Hepimizin derdi 

1 
F enersizlikten 

şikayet 
Okuyucularımızdan A!i Ce -

vadzade imzasile aldığımız bir 
mektubda, Kadıköyünde, llün
karimamı mahallesine ırJden 

köprü başındaki dört yol ağ -
zmda bir fener bulunmadığın· 
dan şikayet edilmekte, czcıiml" 
şöyle denilmektedır: 

·Acıbademc gidecek köpriı

nün başından iki buçuk ay ev
vel başlanan tamirde Bağd;ıd 

ana caddesi üzcrınde k.im iki 
köprü arasındaki 35 mehdı!< 
bir yer tamir edilmemiştir. v., 
Acıbademe giden köprunun br 
şına bir fener konması içır. 

Hünkarimamı sahinleri bizler 
sabık kaymakama iki dda i•
tida verdigimiz halde· hıçbır 
neticeye vasıl olmadı. Bizler 
akşamları işimizden dönerk••ıı 

bu dört yol ağzı olan ınezırne 

mahalle geldiğimiz zaman pek 
büyiik heyecanla karanlıkla 

geçmekte olduğumuzdan Jı1tft:,l 

Acıbadem yolu için yaplal'a~ 
olan bu büyük masrafüın bı~ 

kısmını yukarda arzettiğim iki 
köprü arasında tamire muhtaç 
35 metroluk yolun da yaptın.
masını ve dört yol ağıındakl 

köpı ü başına bir elektrik fen~rı 
konmasını ve mahallemıziıı ek· 
seri evleri ahşab oldu.~undan 

bir de harik musluğu vaz'ıl1'ı 
yeni kaymakamdan rica eder •;e 
muhkrem gazetenizin bu hu
susa djkkat nazarını çekmesine 
delaletinizi saygılarımla dile -
rim.> 
Acıbadcm - Çamlıca yolunu:ı 

esaslı surette tamiri için karar 
verildiği şu sırada yolun bu 35 
metı·e!ik kısmının da yaptırıl
ması, beleldiyece şehrin muh
telif noktalarındaki noksan e -
lektrik lambal::ırının 800 yeni 
liımba ile takviyesi arasındı 

bu civar halkının geçid yen ı>

lan köprü başına da bir lJmba 
konulması bir zarurettir Ka
riimiz!n bu yerinde dıleğini:t 

ahi adar makamlarca clıkkat 

nazarına alınmasını bu ihtiyaç
ların giderilmesini dileyoruz. 

Satıh11> oküz 
Bir çift <ikuz çıftliğe aicl bazı 

alat ve aksam ıle birlikte aC'ele 
satılıktır Öküzlerın ·aşı dokuz 
ve ondur • 

Bebek lnşırah sokak No. 13 
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Baltıktan karadenize kadarı Bir saatte< 
L IE H il S T A N Dünyada 

1 Hl~~ 
...... f S,400 çocuk değuyer 

Devletinin teşkile çalıştığı bitarafl-
devletler gurupu ne yapacaktı ?J 

Çekoslovakya, Lehistan ile anlaşabilir mi ? 

4 ,6 00 kişi 

ölüyormuş 
İngiliz istatistik ofisinin yaptı

ğı bir hesaba göre de bütün dün
yada bir saat zarfında 5,4-00 ço -
cuk doğuyor, 4,600 kişi ölüyor • 
muş. Bu müddet zarfında hakiın
ler 198,000 kişi mahküm ediyor
larmış. 

Dünya sakinlerı bir saat zarfın· 
da 25 milyon kilo patates, 15 mil
yon kilo sebze ve salata, 3 buçuk 
milyon kilo et, 3 milyon yumurta, 
3 milyon balık ve 30 milyon ki · 
lo da şeker yiyorlarmış .. . Bir sa. 
atte, 180,000 ton püro ve sigara 
imal olunuyor, 7,500 otomobil ya
pılıyor, 115,000 telgraf ve 1 mil
yardan fazla mektup ve kart pos
tal gönderilıyormuş. Bu kısa za
man içinde 1,800 defa şimşek ça
kıyormuş .. . 

Sonra başını taşa vuracak • • • 
Y..;;....;;,;a...;.z_a_n_:_M_U_R_A_T_K_A_Y_A_H_A_N ııatıı 

N•cl0Y' 1 
- Bu akşam işi kökünden halleder- ı 

sin aruk değil mi? 
Genç kız oturduğu yerden kalktı .• 

Yanında oturan delikanhnın gözlerine 

baka baka cevab verdi: 

- Kararlafttrdıgımız gibi işte .• K· 

rar edeceğim .. babaın ne kadar lcarıı 
koysa, inıd et.le ben o kadar avazı art

tıracağ ım ... 
- Hatti, hatti .. 
- Ağlıyacağım, yalvaracağım, ol-

mazsa tehdid edecegim .. 

- Yineolm<1zsa .. 
- O zaman yarın akş:ıın srndeyim. 

Evden kaçacağım .. 

•• 
Üç senedir 5evi,iyorlardı. Mahmud 

21 ine yeni ba!lınış, bir senedir de ban

kalardan birinin kambiyo kısmw
da paralı bir memuriyete yerleş • 
mişti. 

Necla ile çocukluk arkadaşt idiler. 

Babaları kapı komşu bulunuyorlardı. 

Mahmudun babası altı sene evvel öl-
ınüş. ölmeden bir iki yıl evvel de bah-
çelerindeki ara duvarının tamiri yÜ· 
zünden aralartnda bir iht;l if çakmış, 

iki eski koınşu darılmışlar, aradaki Ö· 

lüm bile iki ailenin dargınlığını orta-

dan kaldıramamı..ştt. 

ara bulucular ko)"muş, ·abı • · 
b.. ed "' sından istetmişti. Ta il r 

dı. ,.,,&Jrl· 
O gün ilci sevgili, baıb"1" . _,,. .. 

1 e •r"' .- . ı Uzun uzun konuştu ar " dc.ı" 
bir 

akşamı Necla evde soıı 1 ,.ıa · 
t5rar ettik.ten 5onra yine j[abUkt~ 
mezse. ertesi ııtbah Mahmud• 

A vrupada ileride bir harb çı -
İkarsa şu veya bu devletin şu ve
ya bo rolü oynıyacağına dair muh
telif tahminler yürütülmektedır. 
Şüphe yok ki Avrupada yine u • 
mumi bir harb baş gösterirse bi
rinci derecede bir rol oynıyacak 
olan devletlerden biri de Lehis
tan olacaktır. Fakat burada is -
tikbale dair keşiflerde, tahmin -
lerde bulunmağa lüzum olmasa 
Jerek. Bugünkü halde Lehistanın 
mevcud kuvvetine dair Avrupa 
matbuatında verilen yeni malfı· 
matı hulasa etmek daha doğru -
dur. 

Coğrafi vaziyeti itibarile Le -
histan böyle ehemmiyetli bir mev 
kitledir. Çekoslovakya meselesi 
~ıktı çıkalı Lehistanın bu ehem
miyeti bir kat daha kendini gös -
!ermiştir. Galiçya ile Çekoslo -
vakyaya temas etmesi dolayısile 
Lehistan burada büyük bir rol oy 

Müthiş bir otomobil kazası 
Bir kadın; bir 

yaraladı 

çavuşu 

ve sekiz 
öldürdü, dört askeri 
beygiri çiğnedi 

•' 

nıyacaktır. Lehistanın almış ol · 

duğu bu ehemmiyetli vaziyete gô 

re kuvvetli olması da lazım ge
leceği düşünülürse bugün malik 

olduğu kuvvetin derecesini öğ • 
renmek iktiza eder. 

73,332 otopsi yapan 
Bir Doktor 

Lehistanın nüfusu 34,000,000 dan 
fazladu·. Yeni hesablara göre bu niı 
!usun her sene 400,000 kişi arttığı 

anlaşılmaktadır. Lehistan ordusu 
da 300,000 kişi raddesinde bulu -
nuyor. Öyle ki icabında bunu bir 
misli daha arttırmak kabildir. 
Bundan başka 26,000 kişilik bir de 
hudud mühafız kuvveti vardır. 

6,000 bahriye askeri de başka. Mu 
hafız kuvvetleri pek seçilmiş bir 
teşekküldür. Bunun en büyük kıs
mı şarkta, Rus hududunda bulun 
maktadır. 

K:azavı müteakib o tomob ili bırak ı p 
kaçan kadın. az sonra polise 

teslim oldu Mahmudun baba.5t gözlerini yuntun· ı 
ca anası da evi satın1ş, o mahalleden 

~ pı 
r~diinü İ!bat ederek evlen"'t 

karar verdller. 

,, 

Meçden bildiriliyor: 

Fransa'nın meşhur adli tabibinin enteresan 
maceraları 

Bir seferberlik olursa Lehistan 
2,000,000 asker çıkarabilecektir. 

Leh askeri yorgunluğa dayanıc, 

kat'iyyen rahatını aramaz, mah
rumıyetlerin her türlüsüne kat • 
!anır, tehlikeyi daima göze ala -
bilir, emre itaat eder, yeni tarz
daki silahları kullanacak ve yenı 
şeraite kolayca uyacak derecede 
zeki ve kabiliyetlıdir. 

Gtc<- saat 22. Dört asker birec 
beygire binmişler; yedeklerinde 

de bu-er beygir var. Müstahke!Tl 
mevkiden gelıyorlar ve Meçe gı
diyor lar. Küçük grupun arka • 

sından bisikletle başçavuşları 

Veçinger takib ediyor. Meçe 6 ki
lometre mesafede ve yolun en 

düz bir yerinde sür'atle gelen bir 
otomobil ilk evvel çavuşa, sonra 
neferlere çarpıyor, hepsini yara

lıyor, yere seriyor. Neferlerden ü

çü, yaralanrtıalarına rağmen yer
den kalkıyorlar, fakat çavuşla bir 

rıeler baygın yatıyor. Çavuşun bi

sikleti de yok. Hayvanlar ürkerek 

kırlara doğru kaçmışlar. Ağır yt
r&lanan biri mtird olmuş. 

Bir ıabib; adil; kuriun kalemi ve 
>lolcnoıu elinde kabineaine giren bir 
gazereciyr, yaptaja otopsilerdm baı· 

lca neden bahsedebilir? 
İşte Franstz tabibi adlilerinin en ma· ı 

rufu doktor Şacl Pot de, Pariote çı . 
kan •Detektiv• mecmuaıınuı bir mu .. 

harririne bunlardan bahseım~tir. 
Sayın doktorun pek meraklı buldu· 

ğumuz beyanatını aynen naklediyoruz: 

- Hatlralarınıa anlamak i.stiyorsu· 

nuz, dej,il mi? Kuaca ıöyliyeyim, otuz 
üç sene içinde tamam 73,332 otopsi 

yapum .. 

Doğrusu bu rakamı çok bulmadım. 
Çünkü, 21 1lkHnun 1934 de, htava
k ": meaele!İnİn tahkik.ine memur heyet 
huzurunda doktor Pol, o zamana ka

dar 55,000 otopsi yaptığını aöylemiJti. 
O tarihtenbe:ri 18,000 fazla, yani u .. 

mumi harbden ıonra ıenede vasati o. 
laralc 4,5JO otopsi ... 

Doktor Pol 1879 da doğmu5tur. 

Baba cihetinden bir hikim, ana ci
het nden de b r doktor ailes:ne men· 

subdur. •LİI» de bı.iyiik ve tecrübeli 
bir doktor olan Kasıiyodan tıb tahsil 
etti. Sonra Paris.e geldi. Profesör Bru
"rdel ve toino'nun derılerini takib et· 
t i. 

1905 de Paris üniversites:i tabi.bi ad
liliğine, 1906 da da adliye müıehassıs
lıi:ına t"yin olundu. 1908 de Bono çe. 

te.si mensublartnın otop!ilerini yaptı. 

Sonra Figaro gazeteti müd ürü Kal • 
metin, Eaad Pllfa Toptaninin, Jan Jo. 
te!İn cesedleri teşrih bıçaiuıdan geçti. 
Umumi harb ilin olunduğu zaman 

7,20l atopsi yapmıftl. 

Mütareke devresinde Landronun, 

Madam Beıarabonun kocasınuı, mü

hendiı Duı foy, artiııı Maks Linder, 

\ıanger Lüven"stayn, Cümhurrei.si D u .. 

mer, Gorı:ulof, O!kar D üfren, Viyo
let Moziyenin babut, D imitri Naçi .. 
nin ve kaza, cinayet, intihar yüzünden 

ölen bircok kim!eleri.n otopsleri.ni 

yapu. Doktor Polün her !ene yaptığt 

Qfo1>5ilerin M)'l!l 3000 le 4000 arasın
dadır. !\imdiye kadar yaptıklarının 

i.ide SC\ kolunacağı zaman şübhesiz bu l 
yelcün 100,000 i bulacaktır. 

Doktor Pol otuz dokuz sene ıarfm· 
da olop!İ yaptığı cesed ler üzerinde i

kinci bir otopsi yapmak mecburiye • 

tinde kalmamı•tır. Te.şrihleri daima 

d.oğru çılcmtJtır. Hiç birinde yanılma

nı,ıır. Bunu haklı bir iftiharla söylü. 
yor. Söylemekte haklıdır. 

Doktor Pot, birçok kereler meslek. 
daşlarmın yaptığı otopsileri tedL.-ikr 

memur edilmişt ir. Ve tC!rihlrrinin 

yanl!f olduğunu meydana çıkarm~tır. 

Meseli, 17 Şubat 1914 de, Kadiyo is· 

minde bir ölünün fethi meyit ameliya
tın• yapan viliyet dolctorlarından bi
r;., Kadiyonun boğazına bir bıçak oap
lamalc suretile kendini öldürdüğüne 
hükmetmişti. Mahkemr, doktor Pol 
tarafından otopsi. fapalmas•na karar 

verdı. Cesed mezardan çıkarıldı. iti· 
rih masuına yatırıldı. Doktor Pol, 
bundan bahsederken töyle diy0<: 

- T qrih bıçajiı ile cesedin boynu. 
nu yarınca avucuma küçüle. bir kur • 

ıun dÜftÜ. Kadiyo kendini öld ürme· 
m=4ti. Arkadan atılan bir kurşun ile 
öldürülmüştü. 

Doktor Potun hayatı çok meraklı 
bir romana zemin te,kil edecek valc

alarla, hadiselerle doludur. 

Mayısta ç.~koslovakya meselesi 
başgösterdiğı ve ortalıkta büyük 
bir helecan görüldüğü zamanlar 
Lehistanda da hadisat efkarı umu
miye heyecana kapılmamış değil· 
dı. Lehistanın payıtahtı olan Var
şovada bulunan Avrupalı muha
birlerin yazdığına göre Lehista
run politikası bir taraftan kuv • 
vetli olmak, kuvvetini arttırmak, 
içın zaman kazanmak. diğer ta -

Yaralı çavuşla nefer derhal has
taneye naklolunmuş. Fakat ça -
vuş yolda ölmüştür. 

Kazaya sebebiyet veren otomo
bil, kaza mahallinde feenrlerin -
den birini bırakarak kaçmıştı. (Devamı 7 inci de) 

AKŞAM SARAY Sinemasında 
Mevsimin ilk 2 saatlik kahk3 ha ve neş'e filmi başlıyor. 

LAUREL ve HARDY'nin 
~u mevsimin ilk TÜRKCE SÖZLÜ mükemmel komedileri 

Laurel ve Hard g 1 Ş ARAYOR 

Veya: 
- Olmaz .. 

İlaveten: Fox - Jurnal· İngıltere Kral ve Kraliçesinin 
Parisi ziyaretleri bütün te ferrüatile gösterilecektir. 

'FİATLAR: Lüks Balkon 50, Hususi 35, İkinci Balkon ve Parter\ 
25, Localar 200 kuruştur. 

• 

Diyebilmek ıçin ll(i ı-.ııınçtan birinin kınına gir: 
mesini bekliyor. Onun içindtr ki, diplomatlar sinm;~, 

- Ne istenecek? .. 
- Ne vereceğiz? .. 
- Ne kadarını vermek için hak edilmiş bir za-

fer var?. 
Diye iki taraftan birınin bozgununu gözlüyor: 

* Sırasile bütiin bu haberlerin devamı ... 
Bir: 
- Türk orduları Dumlupınar meydan 

besini kazandılar ... 
muhal'C· 

- İki: 
- Düvelı itiliıfiye başkumandanlığı mütarPke 

teklifinde bulundu. 
Üç: 
- Gazi Mustafa Kemal orduları İzmirde ... 
Günler, haftalar ... Yeni yeni haberler: 
- Türk orduları bogazları tehdid ediyor ... 
- Milli ordu İstanbula giriyor!. 
- Mudanyada İsmet Paşa itilaf devletleri ile 
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çevırıp içme alan surlarında açılan dördüncü b'r 
gedik! Yeryüzünde velhengiz bir hayret ve ... Refik 
de gururun damarları yarıb bir zafer seli gibi akısı! 

Bir gün... Bir hafta .. . Bir ay geçti. Nimet ve 
Refik İstanbula dönmiye karar verdiler. 

Küskün, meyus, kırgın bir edası, vakitsiz ihtiy~r
lıyan bır görünüşü vardı. Sanki mahvoluyordu, sö
nüyordu bağrını döğmeden sönecek... Kendi zeh
rile cigerini erite erite sönecek! Dişlerini sıka sıka, 

damarlarından ağzına boşanan ıztırap şarabını yuta 
yuta boğulup sönecek gibi. Kendi kendisini tefsır 

edıyordu: 

mütareke şartlarını görüşmektedir. Bu sönüş ölümdür! , Veremlınin ölümünden he
terdir!. Beyin hastasının ölümünden beterdir!. Hep
sınden beter ve .. Her şeyden üstündür! 

Bir haber . .. Bir haber daha: 
- İstanbul Türkiye Büyük Milll•t Meclısi hü

kfımetinc iade ve teslim Pdildi... 

- · Son sultan Maltaya iltica etmiştır ... 
Üç ihtiyar burrun inhidamı ve tarihin dünvayı 

İçi kof bir çınarın yıldırımlanı~ı gibi birdenbire 
düşı.ip ölecek .. Kurt yeniği bir dut yaprağı gıbi bir
denbire ölüm rüzgarının önüne katılıp gidecek!. Öyie 

Bir ~aat sonra kaza mahalline 

toplanan halkın yanına bir kadın 

geldi. Ve kazanın müsebbibi ken· 

di olduğunu söyledi. 

Otomobili nereye bıraktığı so

rulunca bunu tayin edemiyeceği 

cevabını verdi. 

Kadın, jandarmaların otomobi

line bindirildi. 4 kilometre yürün

dü. Otomobil de hasara uğramış

tı. Zabıtanın hayretini mucib olan 

şey, ölen çavuşun bisikletinin oto

mobilin içinde bulumasıdır. 

Kadın, kazadan sonra şaşırdığı

nı, ne yaptığını bilemediğini söy

lemiştir. 

Kazanın müsebbibi kadın, ma

dam Ernestin Sinayder'dir, v.a 

Blonvil şatosunda oturmaktadn-. 

Kaza esnasında yanında kocası ve 

kızı vardı. 

Yazan: 
Etem izzet 

ölecek .. 

ayrılmıtlardı. 1 .... 
so•'' '.•• Bay Mecdi, yemekten ~ 

1 1
,fP' 

' • • k rılcı<'g tesu11 aı.ıp t:ı yu · arı "' 

•• 

Necli seslendi,: 

Bu dargınhklar, gOçlt:r olurken de 
Necla ile Mahmud, çocukken oyunla 
baılıyan sevgiler:nde devam ediyorlar, 
büyükler arasındaki pattrttlar onlara - •Bey baba» J.l~İ· 
hiç bir tesir yapmıyordu. B~y Mecdi, Nccliinın yeııı Jo•4~ 

b. .__..... 'b durd•• ~·' 6 senelik zaınan, her gün bir fırsat.. 111 3 K31 ıgınc ınug cc, a 11' 
Gözlüklerinin üzerinde!' lcıPJ1 

la mahallenin bir köşesinde buluım•· 
!a rına devam eden Necid ile Ma.hmu- Söylendi: 

ı 1 "' dun gönüllerindekıi ~-akın.lığı, ıet.·ginin - Ne var. ıtt1 bt~ ı? 
t - Bu akşan1 kat'i karat 

ferman dinlemez çerçeve5i,nde ge iş .. 
tirmiş, iki genç evlenme çağına girdik· r um... . 

ı b b d h ı - Yine mi evlenme itı .. 
eri zaman a ası a a Nec aya görü· _Tabii.. .. ~eıJi• 

çil kabul ederken genç kız kalbin- d ~ 
deki sevgiyi balıasına anlatmış, Bay Mecdi b:rsla yür~ ":ıri: et' 
ve ... fena halde terslenmişti. vene tırmanırken mulcab .. e.. d< 4 J· 

Nttli o günden sonr2 tlit-lii ak:9i . - Şurada, gözümün oı::: ra.P 
ı ki re~ debr--e cao ver<eJI Y' i erle evin ahengini kaçıroıakıa de- <- ~ ,J• 
vam etmiı, ne babasının urarı. ne an- utam... kol" ' 

N 1- •• ı· b" lcahk•h• ,.,;•' · · "b •·ı h d ec a sınır t ır 1 . ı.0ıo nesının ı ranu op.u JY a mu un sev· ıı• 

gisind.tn va.za:eçiremcıniıti . İ htiyarı canevinden vuratı ~-1 
M h ortay:ı attı: ,., (• 

a mud bankaya yerleııilcıcıı ıonra d "'" 
artılı: hayatını kazanacak rag· a ı•e du. - y arm sabaha ka ar d•) ' ıaııı•' 
rutna. geldiğini ileri !Ürnıüş, or_ıa_y_• ____ <_D_e_v_a_m_ı_7_i~ 

iPEK Sineması yarın akşam 
,.., jıı'" 

-w 
YENİ ve MUAZZAM BİR ŞAHESERLE YENİ SİNEMA rrıe"" 

eovoK'"şEHltı 
. . \'ııd ıı· 

.faş rollerde Büyük ıkı 
SPENÇER TRACY - LUISE RAYNER. . .. j' 

Fransızca sözlü muhte~em Aşk ve Macera fıtrrı ı fjiıW'': 
1 

Yeni tenzilatlı fiatlar: Hususi koltuk: 45 - Balkon: 35 - ı h9ı~ 
Cumartesi saat 1 ve 2,30, pazar saat ll ve 1 seanslarında ucıı 

talebe matinelerinde: 20 - 2ö ve 30 kuruş. 

BENiCE 

-- -··- ~r 

şağı dolastı, balkona çıktı. ~,;J• ,ı~· 
• 11uırı· - r Bu sabah da Boğaz ne kadar magı l< ~· 

dul taze gibi. Hazin, güneşsiz. Gözleri ısla 1 ,ı 
bahar! eder~eıı 

Dalgın dalgın Kandilli sırtlarını s~Yr etıı· V 
önce gözüne rasadhane ilişti ve ... :r,ı:eral< al'' ~e 

- Acaba Fatin efendi bugünku hav 
. ' mış.. ıır 

Sonra, ilave etti: ~,raf· f"' 
. - tıJt"' . ııı' 

- Bu adamın da bir dediği birını f'ie dt ıı' 

Bu ölüm mukadderdir!. Ona doğru gidiyor!. Bu 
ölüme gidiyor! 

va açık olacak .. Der, mutlaka kapalıdır. isC ıcsl'3 
aksini kabul etmeli. Kapalı ise açık ... •.çık arttı: eı1''f 

Biraz daha sonra, merakı büsbutun
1 

r ııe d 
- Acaba bugünkü hava için gazete e ei&' 

ti?. ,el 
gitti. ga· Bu ıztırab, bu ıztırar bir gün bir felc olup onıı 

yenecek .. 
Kafasının içınde, gözlerinin önünde hep kendi, 

kendi hakkında hükümler var! 

* Artık İstanbulda idiler. Yapyalnız ve düşünceli 
bir günüydü. Erken kalktı, Nimetten ayrı kalktı, 

dosdoğru yazı odasına geçti. 
Gazetelere baktı: 
- Enteresan bir şey yok! 

Okumak için kütüphaneden yeni bir iki kitap 
çekti. Okuyamıyor! Can sıkıntısı, durgunluk ve ha(if 
bir baş ağrısı v~r. 

- Ne yapayım .. Ne yapayım? .. 

Bir sigara yaktı, odanın içinde isteksiz yukarı a-

Diye, üşenmeden tekrar odasına 1~ 
den birini aldı geldi. Baldı: .. [ir şıııı' 

- Bugün hava güneşli olacak .. Ruıg ı •' 
ç;ı ,, 

esecek! gilfle• , ~ı · 
Deniyor. Halbuki hafif ~ağ~uriu~cııdi5ı11' 

donuk değil mi?. Bu, tezada guldu ve .. 

verdi: • 
dı"'', • 

- Nasıl?. rı ıJZ3 .· t>· 
. . ııJ d•· ' 

' Fakat, bu meşguliyet kendisını u . efC'1 ıC 1'· 
yalamıya kafi gelmedi. Rasathane .. Fa.tırıns9 ııt ~~ıı' :· 
palı hava, açık hava!. Bütün bunlar bı~l<ı gibi il'~ 
dar zaman meşgul edebilir?. Hele Rcfl·ıısnııl 9 r1eı ·· .. en ı .c 
nın yalnız şiir taraflarını alıp duşun . bıf " 
Bu bahis de kapanınca, Refik yine derııı 
dı ve .. tekrar ~ekrar düşündü: 
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Alıcılar ve Satıcılar Bir yıldız! .. 
---------

~eyat mOcadelesindeJ 
tn büyük dert! •. 
1~Qilterede yapılan tetkikat lşden bı
kqnların sayısının orttığını gösteriyor 

Onlar takvime ve saate benzerler ! Hayatından memnun 
olmak • • ister? ıçın ne 

insanlar işlerinden 
bıkıyorlar? 

• • 
nıçın Bize yazın geldiğini, kıŞın 

yaklaştığını, mevsimlerin 
değiştiğini hatırlatırlar. 

Kazandıkları pera masraflarını ve 
diğer ihtiyaçlarını karşllar mı ? 

herkesin kendi kendine şunu sor• 
ması lazım gelir: 

- Ne olmak istiyorum? 

ı.,~•ha iyi bir iş nasıl bulunabl
Pı~ lngiJterede ve Amerikada ya
~ n tetkikatın neticesinde ora -
~a ış hayatına gırmiş ve sene
"' e evlerinden çıkarak hep 
ıı~·affakivet ümidlerile işe sarıl
•I.ı ış olanlar arasında memnun 
~· nları pek de çok olmadığ<. anla
f, rııııtır, Bundan . bahseden bir 
dugılı_z gazetesinin yazdıklarını 
f.ı 0ku - Sontelgraf - hulasa et:niş, 

·- • -
' •• 

Yazan: MAHMUD YESARi 

Yıldız ol nıak ... İşte birçok kızların 
rüyaıı .. Biraz utangaç ve mahcub o • 
tanlar bu arıularmı izhara cesaret e · 
demezler. Fakat bazıları da ac;ıktan &· 

çığa: 

- Yıldız olacağım. Arzum, emelim 

bu .. 

1 ~t söz uzadığı için bJts·ıı a!L . ..,,[ 
• • bugiıııe kalmıştı. 
lluıunduğu işten mem •\ur, ol

;•ınak için bir çok seb~pıer vJr
' 
1
'· Pakat daha iyi bir i:; nasıl bu

, ln ·!)ılır'>. Evvela insaııt"l farı -
lıı .. J. - ,.. 

gı ışı iyi intihab edeb"nıcsı !a-
tın . 
, geliyor. Ingilterenin ilerı gc-
~ Para adamlarından S ir Can 
"r şeyden evvel körü köunc bir 

~e · hlik 1 
1 

gırmiş olmanın pek te e , 
t duğunu söylüyor ve diyor l:!' 
•l\adın, erkek kim olursa olsun 

:esıeklerinde muvaffak olabilme
~ eteri için bunları mektepten çı
b •r Çıkmaz kendilerine göre doğu 
?ır Y_ola girmiş olmaları lazımdır. 
d °"'ube diye bir çok işlere girip 
l.ıe asıı kendisi için muvaffak o -
tı bulamıyan adam nihayet bu 

~erden birine alışır, artık göre-
1rk olarak onu yapmağa devam e
/'• öylece kalır. Köriı körüne 
h • {e girmemek için kadın, erkek 
, ;·r•·es için mütemadi surette ma-

l·lınıatını genişletmesi lazım ge 
ır. 

< 
•',}-

., 

Ondan sonra herkesin kendi ka
biliyetini ölçerek iş intihab et -
mesi icab ediyor. Birisi daha ev
vel iyice tayin edilmez de yan
lış adtm atılırsa sonra geri dön -
mek hem zor oluyor, hem de za
man kaybolmasına sebep oluyor. 
Londradaki müessesenin yaptığı 

bir de liste vardır. Buna göre tam 
700 türlü iş vardır. Artık her geıı; 
liu işlerden birine giererek ilerle
mesi istidadını kendinde bulabi • 
lir. Mesela ticaret: ticaret deme'< 
satmak sanatı demektir. Bu me>
leğe girecekler çevik, uyanık, sa
bırlı ve bilhassa çok güler yüzlii 
olmalı. İster ticaret, sanat işlen 
olsun, ister de•lct memuriyeti v" 
saire olsun, hepsinde lazım olan 

Devamı 1 inci "'bifeml24-

Müfteri değil, alıcı ve satıcı seyyar \ 
eıııafın çokluğuna ve çqidine dikkot 
ettiniz mi? 

Çarşıya, pazara uzak oturanlar için 

seyyar esnafın ara sokakları dolaşma· 
!arı, bir kolylık oluyor. Fakat bu a -
yak satıcılarının hepsi, halkın gündelik 
hakiki ihtiyaclarını lcarşJamalc jçin 

mi dolaşıyorlar? Her halde kazanıyor
lar, müşteri buluyorlar ki, sabahtan 
akşama kadar, gırtlaklarını yırtarcası
na bağırarak, güneş, yağmur, kar, rüz-
gi.r demiyor, taban tepiyorlar. 

Onlar, takvime ve saate benzerler. 
Takvime benzerler; çünkü, b'~e, ya

zın geldiğini hatırlatırlar. 

Keten helvacı, eli şakağında mini 

ağzı destan, beyit okuyarak geçmeğe 
başladı mı, naftalinleri süpürüp klf
lıldarı havalandırmıya başlayın. 

- Ne beyaz, ne çiçek! yandı gülüm 
keten helva! 

Evet, yaz geçti. •Yandı gülüm ke-
ten helva!• 

Çingene karıları, ellerinde sert <fj .. 

lcenli yapraklı küçük kırmızı tomur -
cuklu dalları sokaklarda: 

- Kokino .. kok "•o .. 
Diye gezdiriyorlar mı? 

başı yaklaım~ demektir. 
Noel, yıl -

Onlar, saate benzerler; çünkü, 
sütçü; yedi, yedi buçukta geçer. Zer-
zevatçılar, yemiŞ(iler, biribirlenin se

sini bastırmak: için daha kuvvetli. ba· 
ğırarak, ard arda sökün eder1er. 

- Kaymak!.. Silivri kaymak! 
Öğle ve aksam saatlerinin ayar sesi

dir. 

t Sır Con, Londrada bulu.µn b;r 

0<·ın 1Yetin reisidir. Bu cemiyet ış 
g aya tına girecek, çalışacak olan 
h e~çleri tayin edecekleri mesleğin 

4
1 kında fikir ve nasihat vermek-

0,dır Zaten dün de yazıldığt gibi, 
'ıı ıusuz. isteksiz bir surette ça ~ 
~· 'llanın ne kadar zararlı olduğu
p'' dair İngilterede tetkikat ya· !--=====================-=-====="" 

~~~a:~:a;n~:rı~r~:~~l ::~~~~~ Mölan muamması çözülüyor mu? •. 
~'.~aman kaybettikleri hesab e- ----·· ___ _ -----

ektedir. " T • • 
~.,.,e1a. en mühim sual şudur. , akrua kardeşım Pıyer 

b - Ne ob1ak istiyorum?. Sir Ccn ' 1 Ma-
Ço~u.n için şö~le _diyor: Gençler diek i ormanda 
it defa kendılerıne ılk açılan '" 
ti:huı edeı ek girerler. Bunun il~
oı e kendileri için elverişli olup 
g·ltııYacağını düşilnmeğe lüzum 
~l'ıııel!er .. Burada yanlış atılan 
ç,,1'111 sonra geri almak zor olur. 
1ır~ defa verilen bir nasihat var
Ilı · insan, derler, işten kaç -
1~'llalı ve çalışmalı. Uğraşmalı, 
~ 1 nrı-,eli. Bu çok doğrudur, fa -
fit bir fark ile: insan kendi sevdi
!<; bır işte çok yorulursa, didinir-
1i_ıYıdir. Fakat bir de hiç sevme
ltı ~ı bir işte çalışarak uğraşmağ.ı 

gördüm,, diyor. 

eebur oluş vardır. 
t~l.ondrada iş hayatına g;recek 
r~nçlere akıl öğreten müessesenin 

1 
Plığı tetkikatın neticesi çok şa

~111 dıkkatdir. Girdiği işten bı
ıq,"•k çıkanlar arasındaki tetkika

ıq "ardığı netice şudur: Londra
tıı 79 ınuhtelif müesseseden ay -
tq ~n 4828 kişiden yarısından faz
~! ı daha evvel girip de muvaffak 

'lıı. 
ııı gu halde girmiş oldukları bu 
ı .. ~tden bıkmış olmak dolaytlli\e 
ıtıı~ 
ll "•IŞtır. 

:ı-, undan başka 9180 kadından ?<, 
ı sı kadın oldukları dolay ıs ile !>.,, 
'4 ı~i bırakmışlardır. Lakin % 4H 
1q işlerinden bıkarak ayrılmışlar-

t~~~•ha işten bıkmak neden ileri 
t,,~or• İngilteredeki tetkikan 
lıııı bunun en büyük sebebi Lir t•· 

lı~ı . "1üesseselerdc çalışanların 
,1~ _hareketleri görüldüğü za
~ Yuzlerine vurulduğu hald, 

\~:•tın iyi çalışarak iyi iş gör
lııi;~ '.'rı zaman her türlü teşvik ve 
~~ •lattan mahrum bıakılmala-
~ı~'· ~nra dığer sebepler vardıı. 
~ •gırlığı ve bilhassa fena mu-
i,, eı~ ed·ı · ·b· G ı · ''Ilı. ı mesı gı ı. enç ere ı:; 
ıı,, unda akıl öğreten Lond ra -

ı rıı . 
"ı 1';:. ueS>esenin fıkrince herke> 

· ·lt,ı hılıyetine gere iş bulmak 

\ ~ 1 vardır. Fakat söze başlar-
&e~ . en şu ~uali unutmıyarak 

~~~~~~~~-

Otöy civarında kereste deposuna saklanan 
delikanlı henüz bulunamamıştır. 

Hançerle öldürülen, kalası ketilen 
adam meselesi ga~ bir surette neti
celenmiştir. 

Geçenlerde Mölin civarında, Sen 
nehrinden batı kesik bir cesed çılı:a . 

rı.lmtftJ. Mahkümun hüviyeti teabit 
olunamadı. İki isim söyleniyordu: Ma

diek ve Kleman ... Aaba hangiei idi? 

Pakat Madiek bulundu. Komşula -
rından Moriı, ~eçen pe:rıembe günü 

ken<lU~i gördüğünü ıöylen1ektedir: 

- İıimden dönuyordum. Mayo ka
pısı yanına gelmiştim. Mad:ek ile 
karşılaştun. Çok yorgun ve bitkin gö
rünüyordu. Birkaç gündenberi traı 

olmatnı_ştı.Ozerinde, her zaınanki gibi 

kısa ve kül renkli bir ceketle golf pan
talonu vardt. Sırtında b-r de keten tor-
ba taşıyordu. 

öldüğünü zannettiğim arkad<lı.ımı 

görünce hayretten ktndimi alamadım. 
Yanuna geldi: •İş arıyorum, dedi, ar

tt.k işsizlikten bıktım, usandım-• Ken
disini bırakmamak isted,;m. •Troka
dero civarmdaki kereste deposuna g · 

diyoruın .. • diye uzaklaştı ... • 

Bu delikanlının şehadeti, Madieki, 
tantyan Mösyô Anselmin şehadeti ile 

teeyyüd etnlİftir: 
- Mor·• aldanmamı,tır. Madieki 

benden daha (Ok iyi tanır, Her lJçu • 
müz daima buluşur, spordan bahse

derdik. Sonra, çok ciddi bir del'kan-
lıdır. Sözüne it"n1ad olunabilir. 

KARDEŞİMi GORDOM 
Madiekin heınıiresi de kardeşin.i 

gördüğünü söylüyor: 
- Sebebini birtürlü anlıyanuyo -

rum. Fakat, ıimdi akrdeşimi hayatta 
göreceğimi ümid ed yorun1. Teyzem
le beraber Madrid kapısından otobÜJ 

ile geçiyordum. Kardeşiıni gördüm. 
Otobüsten inn1f"k isttdin1, Teyzem: 
cbenzetn1işsindir .. • dedi, ınan oldu. 

- Acaba nerede saklandı dersin"z? I 
- Bulonya ormanı civarında gör-

düklerini söylüyorlar. Orada, Otöy 
yabnında, yer altında garajlar var. 
Belki bunlardan birinde saklanıntŞtır. 

Anlaşılan Madiek serseri gibi dola~ 

şıyor. şurada. burada yatıp kalkıyor. 

Acaba akıl ınuvazeneı.nde bir bo7uk. 

luk mu var? 

Delikanlı, şirnendifer kun1panya • 
sında çalısı>·or. Ayda t,000 frank ma-
aş alıyordu. Par~s 

bulmıya çalışıyor. 

zabıtası 1.endlsini 

Seyyar esnaf, dört kuım: İt gOren, 

mal satan, mal alan, mübadele eden. 
İt görenler şunlar: 
Tenekeci, camcı, kunduracı, kun .. 

dura boyacısı, bileyicit saka. yorgancı, 
hatlac, kırtk tabaklar tamirciai" ocakçı. 

Mal satanlar kolay Mı yılmaz: 
Ekmekçi, sütçü, yemişçi, zerzevat

çı, balıkc;ı, simitçi, ciierci, paçacı, ta· 

vukçu, zeytinci, zeytin yağcı, galeta 
(kek) ci, macuncu, batçı. 

Gibi dört mevı "mde dol~nları, 

ve: 

Tahin, koz, kıiğıt . keten hdvacılar; 
bozacı, şerbetçi, kuru kuzu kebab kes
taneci, has yufk~ tel kadayıfçı, torna .. 

ra (kocayerniıi) ci' dondurmacı; taze 

cevi.z, taze fmdıkçt; mısır buğdaycı, 

Gibi mevsime göre çıkanları 

vardtl'. 
Bunlardan başka: 
Metaksos (çerçi), malcaract, hal1cı; 

güneş için perde, raflara kiiıt; ye -
mek masaları ic;'n masalara örtü; ço

raplı, kıravatçı, mendilci, yatak 
yorgan çarşafları verelim, bir 
liraya parçalar 

Ve, ara sokaklaru1 
sesleridir. 

Mal alanlar da şunlar: 

çok aşina 

Eskiler alayım, titeler alıyorum; ba
kır man~al, pir'ınç mangal. demir kar
yola, kanalM-, tuasa, sandalye, ayna 
kooıol alayorum; yünlü, ipekli, pamuk
lu parçal•r alıyorun1; hurdacı (Baktr, 
demir, mübadele, çinko, tunç, klU"· 

fUn alıyorum!) 

Mübadele tdenler de şunlar: 

Şifelrre balon, fİşelere arena, ,tşe

lerc rigani (Adaçayı); eskileri! 
bardaklar, tcnceerler, maııraba • 
!ar, kazanlar leğenler; kurşun bo
ruya, eski lastiklere leblebi. 

Bu alıcı ve satıc1larn1 alıt vetişl~. 
rine d kkat edi,erel=ın: 

- Şişelere balon! 
- Şi.şeler alıyoruın ! 
- Şişelere riganiI 
- Şişelere arena! 
Bunlar, bir evin Oni.ınde ıık ıık du

ruyor, bagırıyorlar n11 anlayuuz ki, o 
evde ya bir akşamcı oturuyor; yahud 
ev balkı hovarda ve ınisafirsrver in

sanlar. 

Kunduracı, sokaktd.ll geçerken. a
dımlar1ru ağırlaştırıp, tvlerden birin "cı 
pencerelertne bakarak: 

- Kunduuraci! 
o;ye hattrlatır gibi bagırıyor n11ot, 

bilin ki evin hi~metcisi, sokak .!.ÜpÜr
geı:dir. 

Pazar sabahları, kundura boy.acısı 

çağ:ırtlır!la, o glln, gezn1ege g 'dilecek
tir~ 

Sabahleyin simitciyi, akşam U7et -
leri galetacıyı (aıi;ıran evlerde, oğ:le 

yemekleri hazfedilmiştir. 

Kırık tabaklar ıin1İrcisinin sık sık 

uğradığı evdr, ya hizn1etc sakar, sav
ruktur; yahnd bayla bayan, fazla asa 
bid:rler. 

Seyyar esnaf, b'ze evlerin içyuzunü 
de anlatırlar. Sütcünnü, sabahlı ak
şamı. günde iki kert ugradığı evde 
hasta vardır. 

Çarşıya, pazara uzak sokaklarda o
turanlar İçin, bu, bir kolaylık, deıniş
tim. Fakat. çar ·ının, p:ız.;arın burnu di

bindeki sokaklarda da ayni seyyar es
naf akınını göruyoruın . 

Ac~ba, ayak ıat1cılarmdan altf ve· 
r.f.t, daha ehven mi oluyor? Yorulma
dan alıı verit edivermek kolaylığı mı 
hoşa gidiyor? 

İş gören se)·yar esnafa bir diyece 
ğim yok. Yiyecek içecek &atanlar •:la 
bir dereceye kadar makuJ. Fakat ma

karacıya, çorapç•ya, havlucuy~, halı

cıya, n1endilciye, yatak yorgan çar .. 

ş.afları satanlar, bir liraya par91lara, 
kravatcıya, ne diyeyim? 

Eğtt, günün b 
0

t'İnde: 

- Sökük dikiyorum! 
- Çorab yamıyorum! 

- O.vah ütülüyorum! 

Diye bağtrarak ge(enleri 
um, hiç hayret etmiyeceğiml 

duyar-

Demekten çekoinmezler 

Kendisini tanımadığım bir genç ka

dın, yıldız olmak istediğini yazıyor ve 
bcıden yardım istiyor. Yardımımın 

kendisine bir faydası olacağını zannet• 

miyorum. Sayın okuyucumu inkisarı 

hayale düıllrmek istememekle beraber 

yıldızların hayatına aid bazı malümat 

vereceğim. 

Mektubu gönderen genç kadın vec
hen güzel olduğunu söylüyor. Tabü 
buna inanıyorum. Aksini iddia etmi
yorum. Güzd s:.,malı, güzr:l e:özlü, tat
lı sadalı ..• Dansetmesini, İngilizce ko· 

nuşmasını da biliyor. Sinemaya iıti • 
dadı olduğunu da kabul ediyorum. 

Yıldız olmasına hiç bir mini yok. 
Vapura biniyor, rıhtımda teşyic rıelcn 
refikalarını ıelimlıyor, Holivuda mü
teveccihen hareket ediyor. Eğer hu!. 
yası hakikat olursa senede 500,000 

dolar kazanacak. 

BİR YILDIZIN BİLANÇOSU 

On milyondan fazla. Bu mühim 
bir paradır değil mi? Fakat bu, zan· 
neıı;gıniz kadar büyük de&ildir. 

i!k evvel bir y.ldız senede en a~ağı 
300,C,UO dol•r \ergi vermek m . .:huri· 
yetindedir. Sonra kazancmm yüzde 

onunu, yani ;·:,ooo dola.rmı manaıeri· 
ne, ilin memuruna da 10,000 dolar 
verir. Ev ki:ası da 25,000 dolardır. 

25 dolar da husuııi polis hafiyesine, 

Masal perisi ve 
bir okuyucu .. 

(Paris Soir) gazetesi ok uyu-
cularından biri yazıyor: 

(İren Viker) adlı hir Amerikan 
kızı, her akşam radyoda söyledi

ğı peri masal!arile beş milyon -

dan fazla Amerikan çocuğunu 

uyutuyormuş ... 

Bu çocuklar, masal perisinin 
tatlı sesini işitmeden, güzel ma -

sallannı din't'meden bir türlü 
gözlcrıni kapayıp uyuyamıyorlar

mış. 

Buna akıl erdıremedim. Bu 
genç kadın.ı.ıı rrıasalları, gazete -

n in yndığı ~ibı hakikaten güzel 
olmuş olsaydı çocukların, bunları 

dinleı·ken uykuy•. dalmaları de -
ğıl, »:!akis uyanık kalmaları la
zım geli.-di. 

Soııı a ses, ıddia olunduğu gıbi 

tatlı ve okşayıcı olsaydı çocuklat, 

bunu ı~itmı?kten usanıp 
kapıyacak ~·erde: 

__: Dev;ın! Devam! ... 

gözlerıni 

Dıye o<foiıracaklardı. Zira, ço -

cukların ıev!deı i yarıda kaldı mı 
bağırırlar, cı~l.rlar. çırpınıraı 

Iren \l.ıker · ın her akşam, tatlı 

sesile uyuttuğu çocuklar, Londra 

ya gidrn masal perisinin masal- · 
!arından ;nah· um kaldıkları gibi, 

uykud .. n da nıı mahrum kaldılar? 
Hiç zannetmem... Eğer böyle 

bir ihtımal. o'saydı şiıphesız ma

sal perisi kendilerini bırakıp se
yahate ı:ıkmazdı. 

Tab ıatin l\ladam Vıkere hah -

şettiği bu u~·utucu kuvvetin bü

yük adamlar iııerinde de tesiri 
var ını, y~'< nıu bilmiyorum. 

Di111_·.;a; ll'fl-: 1.ısuzluktan şikciyet 

edPnlerle dolu. Bunlar, uyuya • 
mamaktan muztarıb. Uykusuz -

luktan ölecek'Pıini söylerler. Bu· 
na ç.re olarak Kaşe alırlar Bir 
iki gece rahat uyurlar. Sonra 
kas<'ler tesir <tınemiye başlar. 

Çünkü alış.rlar. 
Bazıları, doktorlarının tavsi • 

ye•i üzere, yatmazdan evvel ban
yoıa girerler. Dık su vücudlerine 
bir rehavet verir, gözkapakları 

ağır ağır kapa'1ır, Fakat, banyo· 
dan çıkıp tlı ~ aıaklarına uzandı· 

lar mı uykuiarı kaçar, gözler!ni 
bıle kapıpııı~ılar. Uykusuzluk 
bir illettir. Buna müptela olanlar 
her~eye ha~vur!'rlar, jimnastik 
yaparlar, pehrıze riayet ederlP.r, 
bıktır.cı, •ısandırıcı, ağırlık veri -
ci şeyleri denrder. 

Mesela. Yatağa girince birden 
bine kadar sayar!ar, sonra da ter
sine... Yüz defa ayni kelimeyi 
tekrar edenler, ağır nefes alan 
!ar, bu suretle uykuyu celbet -
mek istiyenler de vardır. 

Madam V:ker, taUı ses ve gü
zel masalları ıle bu gıbıleri de u
yutamaz mı •caba' 

•• 
Uyku;uzluk cidden fena şey -

dir. Bir aralık buna ben de tu
tulmu~tum. Fakat kendi kendime 
le.,rtuld•1m. 'lı.sıl?.. Bunu, yani 
uykusuzulğun ilacını, sayın oku
yucularıma soyl;yeceğim. 

Yatığa :ırnnmalı, ve kendi ken 
dine: 

- Oh! Ne ı;üzel bir gece ... Ta
bii uyuyamıyerağım. Sükunet i

çinde işterımi ~ı.işüneceğim. Ne 

tali! .. Evet, yatarım yumuşak, ra
hat r~hat ya ·ıyorum. Pire, tahta 

kurusu, si\ir~sınck gibi haşarat ta 

yok Ş.ı liımo.yt söndüreyim ... 
Karan!ık ıns:;ına sükfınet veri -
yor. 

Diye söylerıır. Sonra gündüz 
gördüğünuz ;ııaylı §eyleri gözö -

nüne getır.c"'ııız. Ve gözkapak -
larıı:azın kapandığını hisseder 
siniz. 

S .• kın al1y c t: •ğime hüküm ver 

meyiniz. Şunu iyi biliniz ki uy

kı.suzluğun !:ı>ricik ilacı ona e

hemmiyet vcrm<'mektir. 

hizmetçile:rine verir. Tuvalrt masrata 
ıapka dahil olmak şartile senede 20 
bin dolardan •ıağı değildir. 

Yekün: ~.ooo dolar ... Şu h-1.a 
göre kazandığı 500,000 dolardan ka -

lan ancak 40,000 dolardır. Siprta ve 

diier maıratlar da bafka .. 
Yıldız olup •~r..,et yapmanın iınkiı 

olınadığı anla~alıyol" deiiJ. mi? 
Sayın okuyucum belki ıinemaya in

tisabının para kazaııoı.ık için değil se
ref için olduğunu ıöyliyecektir. 

Fakat, isim ve şOhrPt kazanmak icln 

bir manajer ve bir de ilan memur 
ister. Sonra büyükbir kumpanyay 
konturato ile bağlan'llak llzıındı 
Bu da pek o kadar k"lay bir §"~ 
değildir. Meşhur sineın9 vilzı'lam · 

dan Ernest Lüblştayn• •Muvaff: 
kiyet, şöhrd muvakkat şeylerdir. 
Gelip ııeçer .. • diyor. 

Netice: JÖhret kazaon1ak için sine-

• 

m\ya intioııb etmemeli.-
Bazı kadınlar vardır;,. iıhtimal bat\,;i 

mektub gönderen ıayın okuyucum d~ 

bunlardandır - ne para, ne şôhr•ı dU. 
şünürler. Y alntt sinema ve san•at ba
yatJ yapmak isterler. Bu da e:ii(, d"-ya 
nılmaz bir tcydir. Alber Prejan yırP'İ 
gün, her sabah saat 7 de kalkıyor, bir 
Pariı ttüdyosunda çalıtıyor, aonra 

trene biniyor, Brüksele gidiyor. 
bir operet tiyatrosunda oynuyor
du. Sonra gece, geç vakit trenle 
Parise dönliyord u. Buna viicud 
dayanır n11? 
Şübhrs ".z bu bir İstisna teşkil ehnel.: 

tedir. Amerlkada, ıinema artl.stlerinin 

hayatı daha muntazamdır. Klirk 
Gabi gibi yıldızlar, senede yirmi hafta 
dan fazla açlışmazlar. Geri kalan otU7 

haftayı naııl geçirirlrr. 

Eğlence partileri tertib edrTler. 8-.

çok paralar 11rfederler. Biribirlerile 
eğlenirler. Meseli çic;rk yerine bir ayı 

yavrusu ı:önderirler. Bu canlı he 
diyeyi alan yıldız da bir kaplaıı 
yavrusu göndermekle mukabele 
eder. 

Hula a. yıldızların hayatı pek o ka
dar heves ve gıbta edilecek b'~ hayat 
deiildir. Çoğunun f(>hreti, az sonra 
söner, gider, isimleri unutvlur. 

1 KALBE 
G IREN 

HIRSIZ 
Senenin en orijinal romanını 

~o, Telgraf'da oku;acak~sııız 
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Parmağını makineye 
kaptırdı 

Arabcamiinde- Yanardağ demir 

fabrikasında ça!ıJan Osman oğlu 

Demir fabrikada çalışırkm elinin 

parmağını makineye kaptırara '< 
yaralanmıştır. -Sinemadan çıkarken 

düştü 
Beyoğlunda oturan 15 yaşın:ıu 

Burhan isminde bir çocuk Cum

huriyet sinemasından çıkarken 

düşerek ayağından yaralanmış -
tır. 

Tavandan sıvalar düştü 
Bey oğlunda Yeşil sokağında o

turan Macar tebaasından Adil< is

rninde biri sabaha karşı tavandan 

düşen sıvalarla ba~ından yaralan

mış, hastaneye kaldırılarak tedavi 

altına alınmıştır. 

Çak sarhoşmuş 
Akbıyıkta oturan Abdi oğlu A

li ismmde biri kendini bilmiye

cek derecede sarhoş bir halde ... ,_ 

kakta geçerken başı vlr duvara 

çarpılarak yaralanmıştır. 

Şehrin 
Mahrukat 
Ih fi yacı 

(1 inci saloifcden devam) 
Belediyece hazırlanan bir pro

jeye göre önümüzdeki aylarda İs
tanbul fırınlarının odun yerin~ 
mazotla işletilmesı işi ehemmi -
yetle tetkik edilmekte. bu arad'1 
tecrübeler de yapılmaktadır. 

Dün, Belediye civarındaki fı -
nnlardan Çemberlitaş fırınında 
Belediyece yaptırılan mazot ya
kıcı tertibatının tecrübeleri ya -
Jlılmış, mazot ile pişirilen ekmek 
!erin daha çabuk ve daha iyi ha
zırlandığı bizzat Belediye erkiı -
nmdan mürekkeb bir komisyon 
tarafından tetkik edilerek anla
şılmış, bu tecrübede görülen bazı 
noksanların da tamamlanması ka
rar allına alındıktan sonra bütün 
fırınların yılbaşına kadar yeni ter 
tibatla teçhizi hakkında alaka -
darlara tamim yapılmasına karat" 
verilmiştlı:. 

Beledye reis muvini Rauf fırın
lar işile bizzat meşgul olmaktadır. 
Diğer taraftan Belediyenin ıv, 

kış şehrin kömür ihtiyacını ucuza 
temin maksadile memleketin man 
gal kömürü istihsal mmtakaların
dan getirteceği kömürleri halb 
müstakar bir fiatla tevzi edilmesi 
etrafında bir proje hazırlamak -
tadır. 

Belediye İktıil<l İşleri. Müdür;ı 
Bay Asım Süreyya bu sabah ken
disile görüşen bir muharririrnize 
Belediyenin mahrukat işile ya -
kında alakadar olduğunu anlat -
mış, bu meyanda bu sene odun 
fiatlarının bir miktar yükselece
ğini de ilave etmiştir. 

Diğer tara.itan evvelki gün şeh
rim.ize gelen şehircilik mütehass>Sı 
Prost da imar projesile meşgul 

bulunmaktadır. 

Eminönü ve Sirkeci meydanla
rının açılma işi yılbaşından evvel 
bitirileceğinden, Vali ve Belediye 
Reisi Muhiddin Üstündağ dün, 
alcikadarlara yeniden yaptığı teb
ligatla istimlak ve yıkma işleri - ' 
nin daha sür'atle neticelendiril -
melerini bildirmiştir. 

Sofyada kasablar 
grt:v yapt tlar ! 

Sofya kasabları hükumetin koy
duğu nerhe uymaktan imtina ed~
re!{ dünden itibaren et satLşına ni
hayet vermişlerdir. 

Hi:._'<iımet ka"'1blar grevi dola -
yı:il<? etsi' kafan Sofya şehrinın 
ih~iyacı~ı teınıne çalışmakta, bu 
arada baz, tcrlbL ler almaktadır. 

Grrvc,lcre elba'jllık eden 6 kasao 
tcvl;if ed!!mi:;lır. 

Bıçaklanan enitte 
öldü 

Evvelki gece Alemdarda kayin
biraderı Ali tarafından bıçakla 

ağır surette yaralanan Ahmed te
dvai için kaldın ldığı Cerrahpaş'i 
hastanesinde ölmüştür. Adliv<! 
doktoru Enver Karan cesedi mu
ayene ederek gömülmesine izin 
verilmiş katil Ali tevkif edilmiş
tir. 

iki çocuk pence
reden düştil 

Kmltoprakta Tuğlacı sokağın

da oturan kas:ıb Mehmedin bir JU· 

çuk yaşındaki oğlu Ergun ikinci 
kat pencereden düşerek muhtelif 
yerlerindıın yaral~ nl.lllluno? 
hastanesine kaldırılarak teda\i al
tına alınmıştır. 

Şehremininde oturan 10 yaşın· 
da Zühtü oğlu Süha isminde bir 
çocuk 2 metre yükseklikteki tah\1- 1 

perdenin üzerine çıkarak oynar -
ken düşerek yaralanrmştır. 

Kınk cam::ı çarptı 
Beylerbeyinde Eskiçınar soka • 

ğında oturan Mehmedin 7 yaşın
daki çocuğu Firdevs kırık cama 
çaı-pılarak kolundan yaralanmı~
tır. 

Ekmek bıçağile 
Karısını yaraladı 

(1 İMİ sahifeden devam) 
kağında 35 nuıp.aralı. evde oturan 
Süleyman Uzun isminde biri ile 
kansı Sinoblu Resmiye geçimsiz
lik yüzünden son zamanlarda sık 
sık kavga etmrğe başlamışlardır. 
Dün akşam işinden evine dönen 
Saleyman ile karısı her zamanki 
giib k2vgaya tutuşmuşlardır. Kav
ga büyümüş hiddetinden gözleri 
kararan Süleyman eline geçirdiği 
ekmek bıçağile karısını ağır su
rette yaralamıştır. Resmiyenin 
feryadı üzerine gelen memurlar 
Süleymanı yakalamışlar yaı·alı 

Resmiye Nümune hastanesine kal
dırılarak tahkikata başlanmıştır. 

Sıcak 1 O derece 
Birden düştü ! 

(1 inci sah ifeden denm} 
4,7 milimetre olarak tesbit edil -
miş, metre murabbaına 4,3 kilog
ram yağmur isabet ettiği göı·ül -
müştiir. 

Rüzgar şim:ilden saniyede Hl 
metre sür'atle esmekte. Karade -

nizde bir fırtına olduğu kaydedil
mektedir. 

Günlerdenberi devan1 eden sı

caklar dün geceden itibaren de
ğişen sühunet derecesile şiddetini 
kaybetmiş; gece, en düşük sühu
net 16.2 '3ntigrada inmiştir. 

Bu sabah saat 7 deki haYa taz

yiki 759,3 milimetreyi göstermek
te idi. Şu hale nazaran şehrin bu

günkü hava vaziyeti de yağmurlu 
geçecek, yağış fasılalarla devam 
edecektir. 

Karadenizdeki fırtına el'an de
vam etmekte, bazı vapurlar. Bü

yükdere önünde havamn yatış
masını beklemektedirler. 

- -· 
Şehrimize gelen 
Fransız seyyahları 

Dün Lucia vapurile 20 kişil;k 

bir seyyah kafilesi Marsilyada;ı 

şehrimize gelmişlerdir. 

Seyyahların arasında Polonyalı 

gazeteci Bayan Diner ile Belçil< .. 

akademisi azasından Brüksel üm

versitesi profesörü Huisman, Fa
ris temyiz mahkemesi reisi Joson, 

Paris emniyet müdür muavını 

Rövyo da bulunmaktadır. 

Seyyahlar, dün müzeleri gez -
mişler, tarihi eserleri ve abideleri 
tedkik etmişlerdir. Bugün de şeh

rin muhtelif semtlerini ziyaret e

decekler, yarın akşam deniz yo

lile memleketlerine dönecekler -
dir. 

istimlak· 
Kim 
Yapmalı 

lhtilif tetk i k 
edlllyor 

Sultanahmedde Arasta soka -
ğında Bizans <.sarını meydana çı

karmak üzere hafriyat yapmakta 
olan Bakrtcr ıle hükumet arasın
da bir ihtilaf c:ıkmıştır. Profesör 
Bakster, hafoyat sahasındaki bi· 
naların hükumet tarafından is -
timJifk edill'!lt:Sini istemektedir. 
Halbuki hafrıyat kanunu muei -
bince ıstimlakin hafriyat yapan 
müessese veya kimse tarafından 
yapılması !kt'-za etmektedir. Bu 
mesclenin hal!;ne kadar istimlak 
ve hafriyat ;~lerı geTi bınkılmış
tır. 

-. ....... - ··-
Yeniden 
Kurulan 
Şirketler 

9 ayda 222 şirket 
kuruldu 

Şehrim.iz Ticaret ve Sanayi O
dası tarafından yapılmış olan bir 
istatistiğe göı·e; 938 yılı başından 

bugüne kada; şehrimizde 186 kol
lektif, 5 kom~ndit, 13 anonim, 16 
lın>ited olmak üzere 220 şilrket 
knrulnıu~, 240 yeni ferdi :firma 
teşekkül etmôştir. Buna mukabil 
hu müddet zarfında şirket ve fer
di firma ;JlıM.k üzere 250 müesse
se kapanmıştır. Bununla beraber 
bu rakaılliar §ehrimizde iktısadi 
hareketlerin artmakta olduğunu 

• 
göstermektedir. 

Lise 
Mezunlarının 
ihtisasları _ ...... -

Ü :ıivarslteye kabul edi· 
l i r ken nazar ı dikkate 

alın a cak 
Ankara, 13 (Hususi muhabiri

mizden) - Maarif Vekaleti, lise 
mezunları hakkında yeni bazı ka
rarlar almak için tetkikat yapma1<
tadır. Öğrendiğimize göre veka
let liselerin fen ~ubesinden me
zun olanların ünfrersite fen fakül
tcı<'riyle yüksek mekteplerin fen 
kısımlarına ve edebiyat şubesin
den mezun olanların da üniversi
telerin \'e yüksek mekteplerin e
debiyat lasımlarma kabul edil -
meleri için araştırmalar yapmak
tadır. Vekalet, bu suretle talebe
nin liseden aldıkları ihtisaslarını 
yüksek mekteplerde daha iyi biı· 
şekilde genişletebileceklerini iü
şünmektedir. 

Sirkecideki 
Cami 
Kaldırılıyor 

Gardaki inşaat bir 
haylı ileriledi 

Si.rkeci meydanının açılma iş

lerindeki faaliyet bütün hızile 
devam otmektedir. 

Garın üç peron yapılacak kıs
mmdak1 temC'l inşaatı ilerlemek
te, bu iıafta !çerisinde de istim
liik muamelesi biten ve evkaftan 
belediyeye ;ntikal eden camiin 
ve yanındakı binaların kaldırıl

masına Jaşla;,ması kararlaş-tırıl -
mış bulunmaktadır. 

Bu parçaların sür'atle kaldırıl
ması tamamlanacak, buradan de 
nize kadar açılan kısımdaki mo -
lozlar da taşındıktan sonra par 
kın ve sahiıt!ek: beton rıhtım in
şaatının yapılmasına başlanacak

tır. 

Devlet demiryolları iş
letme idaresine bina 

yapılacak 
Devlet Ilemiryolları Ankarada 

bir !şle•me müdürlüğü binası yap 
tırmağa karar vermişH-. Bina -
nın in~aatına bu ay başı başlana
caktır. 

lngi iz Müşahidine Asri 

de ateş ett iler !'!~~:~~~~erler 
(1 inei sahifeden devam} lisi saat 23,15 te dağılmıştır. rles- •• 

manya Çek hükumetinin hare - mi makamlar vaziyeti daha mü•a- uç kısma ayrılıyor 
katma müdahale ederse Çek hü- id addetmektedirler. İyi haber a- Asri mezarlığın iç yolları yapıl-
kiımeti bunu da barb telakki ede- ]an mahfillere göre meclis, Sü _ mıya haşlanmıştır. Bu yol sür -
rek mukabelede bulunacak ve detlerle meskun mıntakalarda sü- atle bitirilecl'k. ondan sonra me-
askeri müttefikleri de Çek hü - künet teessüs eder etmez müza- zarlıktan asfalt şoseye giden kı-
kı1metinin tamamiyeti mülkiye - kereleı·e devam edileceği kanaa- srm inşa edilecektiı. Bu kısım kat 
sini müdafaa için otomatikman tindedirler. ranlı şose oiacaktır. Yolların ya-
harekete geçeceklerdir. Resmen RUMEN KABİNESİ DE pılması bittikten sonra mezarlığa 

teyid edilen en son vaziyete göre TOPLANIYOR ölü gömülmesine müsaade edile-
Sovyet Rusya ve Frwsa bu hu- Bükreş 14 (AA) _ Nazırlar cektir. 
susta icab eden bütün tedbirleri meclisi, yarın içtimaa davet e - Ölüler sınıflar~ ayrılacak ve 
ittihaz etmiş bulunmaktadırlar. dilmiştir. İçtima esnasında bey- her sınıf için muayyen bir ücret 

Sulh imkanı bütün gayretlere nelmilel vaziyet tedkik edilecek - alınacaktır. Bu ücret muntazam 
rağmen kaybolduğu takd;rde b!l tir. liıhid, orta lertib mezar ve aile 
iki devlet Çekoslovak ordusilc 
teşriki mesai edeceklerdir. 

İngiltere de bu vaziyetle Fran
sa ile birlil<te yürüyecektir. 

Paris 14 (AA)- Başvekil Da
ladiye, nezaretten saat 22,55 de 
ayrılmıştır. 

REY!AM İSTİYORLAR 

Londra 14 {A.A) - Çektıslovak

ya sefarethanesi, Londradaki Çe
koslovak sefiri Masarik'e gece -

leyin Prağd an bir takım mal iinıa t 

gelmiş olduğunu bildirmektedir. 

Bu malfımata göre Henlayn, gece 

yarısı Hodza'ya şimdiki ahval ve 

mezarı olarak ayrılan kısımlara 

göre tah.ıil olunacaktır. 

Aile m~zar1ıklarına haricden 
kimsenin C:lüsü gömülmiyecektir. 

şerait dahiilnde müzakerata de -
vamın mümkün olmadığını bil -
dirmiştir. 

Büyük bir 
Nezaket eseri 

·---- h fi· 
Belgrad siyasi rtı <ı 9 ka 
tinde çek garib bir vaıııı; 

Eski Rus ı al illerinden bır . -
yun•1 

mııhacirı, _l\let<si Flcşer. . .0 . . .l'.IO·" 
nistanın Belgrad sefırı .. ,,. 

f" N'<, 
Rosseti'n.n rc-ı.dinde şo or efıre 
pıyordu. Birkaç gün evvel, 5 

•. 

nıüncaaUa , aı2ndaşlarJfld3~ ' 

risile .evlene~~tıni söyleıııı,, 
kaç gün mfü oad~ istcmİŞ· . 

g· rı 1,,. 
Sefir, r '>3 • lmnın foto , 

gôrmek ıstemiş "' intih3bını 
rıııdc bular.1k: ,,~ 

- . pcr•e - Pekiıliı, atmış. _ p ı· 
günü ben de av~ çıkacaırJ!l· 

1 
• 

• ( 1 

gün merasimi ı~in hususı 0 
·, , .. 

.. <aa1< 
Oılimi !,uı]anr; ı~nıza mu. .. 

·•\ jı 
Perşembe ~l;nü kilı~eyc ;,.1 ,·ı 

leceği Jırada Ii us şofor, .. ~ 3• 

diyorum. 

. ];: bıl 

Paris 14 (AA.)- Südet part:
sinin Karlovivaride tesbit edilen 
sekiz noktanın çerçevesi haricine 
çıkıldığını iddia ederek plebisit 
yapılmasını istediğine dair veri
len haberi teyid eder mahiyette 
Prag hilkiimetıoe malUmat gel -
memiş olduğu iyi haber alan Pa
risteki Çek mahfelleri tarafından 
saat 23 de beyan edilmekte idi. 

• • sefaretı ~· r1.:,(11_1 havı ~p 
51 

J 

• • palı otomoi:ı;ıin evinin ~aP~., . 
il A k • nünde durduğt.r.u görınuŞ· V' 

• 

HODZANIN TEKLİFİNE 
RAGMEN ... 

Prag 14 (AA.)- Başvekil Hod
zaya ültimatomu tevdi ederken 
Frank, Henlein partisinin gece 
yarısından evvel bir cevab bekle
diğini söylemiştir. 

Hodza vaziyeti tetkil< için Hen
lein murahhaslarını evine . davet · 
etmiş, ayni zamanda ancak Sü -
det mıntakasında sükı1n ve asayiş 
teessüs ettiği takdirde normal va
ziyet avdet edebileceğini tasrih 
etmiştir. Hodzanın avdetine rağ
men saat 22,45 e kadar hiçbir Sü
det murahhası mumaileyhi ziya .. 
ret etmemiilir. 

İNGİLİZ MüŞAHİDİl\'E 
ATEŞ ETTİLER 

Prag 14 (A. A.)- Südet mınta
kası üzerinden uçan İngiliz mü
şahidlerinden Suttan Prattın bin
diği tayyareye tüfekle birkaç el 
ateş edilmiştir. Müşahid tahkikat 
yapmak üzere gittiği Eger'den av
det etmekte idi. Kurşunlardan biri 
tayyarenin teknesine isabet etmi:;
se de kimse yaralanmamıştır. 
Prağ 14 (AA) - Gvaktin ile 

Ford Peto, cereyan eden hadiseler 
hakkında tahkikatta bulnmak ü
zere Bohemya'ya hareket etmiş
lerdir. 

SÜKÜNET AVDET EDİYOR 
Paris 14 (AA.) - Saat 22/30 da 

Çekoslovakya elçisi, Hariciye Na
zırı Bone'yi ziyaret ederek Hod
za'nın Südet lıltimtomuna verdi
ği c:evabı tebliğ etmiştir. 

Prağ'dan alınan son malünıat, 
Çek mahfillerine göre hadisele • 
rin cereyan ettiği mıntakalardd 

dün akşam süklınun avdet ettiği 
merkezindedir. 

ÖLENLER 
Prağ 13 (A.A) - Cereyan edm 

hadiseler neticesinde sekizi Çek, 
dördü Alman olmak üzere 12 kişi 
ölmü§tür. Örfi idare Jasimov mııı
takasına da teşmil edilmiştir. B:.ı 

suretle 11 mmtakada örfi idare 
ilan edlimiş oluyor. 

HÜKÜMETİN TEBLİ(';İ 

lYl.Q lneye mobili sefır hl.anıyormuı· ı·ı· 
yeni evlileri k J ~eye bızzat f, 

Müzakere 
başlıyor 

Verirken: fl;j;'P~Bsko 
bu gün Mahkemede 

m·u ? -- .. ııll 
• Hadise nasıl cereY 

Almanlar H 1 , .. k etmiş ~c·' en ayn ın muza ere Bu ince ve zarif sanat.l<iır gsaW 

d 1 h 
. ilkteşrinde Fransanın cenu~ostP' 

için Ver iği Se a iyeti geri linde, Nisde bulunuyordu- şe~e·' 
rından bazılanna çiçek ve fa~sı 

aldığını söylüyorlar leme mcyvalar gönderıyor- ğl ir 
bıml'lrın bedeli olan 878 frafl 

Bertin 14 (A.A) - Alman is -
tibbarat bürosu, Haynlayn'ın ka
rargahının kitin bulunduğu a:, 
- Bohemya - dw almış olduğu bır 
telgrafı neşretmektedir. Bu tel -
grafta şöyle denilmektedir. 

•Henlayn, dün Südetlerin he -
yeti ile vaziyeti tedkik etmişti ·:. 

Son 48 saat zarfında vukua gelen 
hadiseler doiayısile ve salı ak -
şamı Südetler tarafından ileri sü
rülmüş olan metalibin is'af edil -
memesi sebebile bu heyete veril
miş olw vekalet dairesinde ınüz:;
kerata devam şeraiti mevcud de
ğildir. Binaenaleyh Henlayn, he -
yete teffiz etmiş olduğu vekaleti 
geri almıştır. 

FRANSIZ GAZETELERİ SON 
TEŞEBBÜSÜ NASIL \ 
KARŞILIYORLAR? 

Paris 14 (AA.) - Gazeteler, 
soğukkanlılık ve enerji tavsiye -
sinde müttefil<tirler. 

Lö J urnal da Helsey, şöyle ya-
zıyor: 

•Her ne netice hasıl olursa ol-
sun, Fransa ile İngiltere, cereyan 
etmekte olan feci müzakereler es-
nasında sözlerini isma etmekten 
vaz geçemezler. Fransa ile İngil-

tere her ne pahasına olursa olsun, 
sulhu kurtarmak için ellerinden 
geleni yapacaklardır. Fakat vazi
felerini ifa etmekten feragat ede

mezler, çünkü aksi takdirde ya -
kında kopması muhtemel kor -
kunç fırtınaları kendi üzerine çek
miş olurlar. 

ğu guru rile sarhoş olan Almany<., 
acaba hangi noktada duracaktır'!• 

Figaro gazetesinde Vladimir 
Dormesson, diyor ki: 

•Mesele, almış olduğu nisbetle.· 
ve tevlid ettiiğ neticeler itibarile, 
il knisbetleri ve neticeleri hem :le 
pek ziyade aşabilir noktaya vasıl 
olmuştur. Mesele bundan sonra 

artık bir Avrupa meselesi halini 
almıştır. Artık bu meselenin bu 
mahiyeti gözönünde tutularak miı
zakere ve halledilmesi icab ede•i 
fakat makul veseJameti muhaKP-
me sahibi insanları temennilerine 
muvafık bir hal sureti elde ede -

mlmek için her şeyden evvel Çc
koslovakyada nisbi bir asude~i 

teessüs etmesi ve şiddete müra -
caatle ika edilen hadiselerden ve 
kuvvetle iş görmek usulJerinden 

vaz geçilmesi iktila eder. Zira 
böyle yapılrmyacak olursa ihtila
fın umumi mahiyet iktisab etm<'
sinin önüne geçmek mümkün ola-
maz.• 

Bn. Tabui Övr gazetesinde şöy
le yazıyor: 

•Hakik i mesele Südetle rmese
lesi değildir. Mesele şudur: 
Almanyayı kendi haline bırak-

mak ve fedakarlık üzerine feda-

karlıkta bulunmak neticesinde ya
rından sonra keneli kuvvetine ,-e 
merkezi Avrupadaki bütün vesaik 

ve menabiine gü\·enerek - bugün
kü vaidler ne olursa olsun - arzlt

larını bize zorla kabul ettirmek is-

Mücadelesiz bil· takını muvaf - tiyecek olan bir Almanya karşı-
fakiyetler silsilesinin vermiş oldu- sında bulunmıyacak mıyız?, 

• • • 
Japonlar Almanlarla beraber ol-

duğun bildiriyor 
Tokyo 14 (A.A.) - Hariciye Ne-

zareti n anuna söz söyleıneğe sa .. 
Hihiyettar olan b ir zat, gazeteci
lerin sormuş olduklar ı bir suale 

cevaben şöyle demiştir : 

•- .Japonya, kendi kuvvetlerini 
bolşeviznı aleyhindeki cepheye 
sevketnıeğe amadedir.• 

demeyi ihmal etti. 
11 

;ıı· 

Aradan ay !ar geçti. G<i ,ıeıl 
batta, çiçekleri ve şekerıe;an' . 
gönderen çiçekçi Mada.ıll. ·sıcd 1 • 
marstad bunların bedelifll '··ı~d~ 
Fakat al;ımadı. , Temmuz ;y 9~i~1 
yaptığı ikinci bir teşebbilS e 
kaldı. çıÇC~(ı 

Bunun üzerine N iSh . e ırı<'' 
mahkemeye müracaat etınıY 
bur oldu. 

111
&,.; 

Sevimli artist mahJı"e 
3 

el · 

•Borcumu ödemekten im!Jfl 0 rsl'1 

miyorum. Fakat isteniJerı -~~i l'i' 
~ok fazla buluyorum. T~e,·i~ıli 
leh ederim . .. • demiştır. 5,~ı· 
sanatkarla Nisli çiçekçi araJJı ,ıe 
ki çiçek muharebesini~ .5ı~e~ıc· 
biteceği muhakkak gortl 
dir. 

·-··--- tJI 
Dördüncü v ep&Jl' 

gel!yor "ıııı''. 
Deniz Bank tarafında!> JllİJe 

tezgahlarına ısmarla_~an J~~gıı'ı 
rimizden dördüncüsU Gepıl· b~ 
inşaatı tamamlaıınuştır. eJe'r~' 
ay içerisinde şehrimize. s!ıerıe ' 
Marmara sahillerindekı 
rine başlıyacaktır. . rıatıi' 

Marakaz Trak tipi va~'.:., ı o·' 
' kte ı:ıu· ıcJ sonunu teşkil etme • 50 yo 

hacminde bulunmakta, 4 

istiab etmektedir. j 

---- 91S• 
Kongreye dB ııD"'' 

· ..,. 1uırı" .etl Istanbul Basım n-U peY 
· J{ ·uırı" ıı.ı 
Istanbul Basım uı erşelfl nı· 

umumiyesi 15/9/1938 ~atP ,ı 
günü saat 13,30 da toP

1 Jıa P~0.1 ı 
zırlanan, Basın BirliİP.ııı~eie) 
nızamname projesinı rı>U ""' .,, 
devam edecektir. riıı i ı • 
Sayın üyelerin teşri!le 

ederiz. ___ ..,.__..... 

8 PO R ~1151 

·· ab9 
İş Bankası ınus 

kupası ı9:ıB fi'' 
Jlıl 

ı - Müsabaka ~8 e']ktİt· . ıı'' 
zar günü icra edılece cıa ı~ 1 

.ıurı cJJ· 

Paris 14 (A.A) - Çek mahfil
lerinde elde edilen malumata göre 
Prağ hükı'.ımeti Südetlere verdiği 
cevabda alınan emniyet tertibatı 
itirazı mucib olduğu takdirde hii
kumetin Prağa gelecek olan Sü
det murahhaslarile bunları mü -
zakere etmeğe hazır olduğunu bil
dirmiştir. Hükumet, Südetler ta
raftarlarına hitaben bir beyan -
name neşrederek-onları kanun ve 
nizama itaate davet ettikleri tak
dirde alınan istisnai tedbirleri te
hirde bir mahzur görmediğini ili.
ve etmiştir. Çek hükumetinin ce-

vabı Südetlere tebliğ edilmiş ise - - - - - W ·- -
2 - Yarış Moda ]<o, cııra5'11 

edilecek depar şama~ •t.ıl · ·r 
' 1 acP s' de bunlar henüz bu tebliğe cevab 

vermemişlerdir. 

Londra 14 (AA) - Prağdan 
Rcuter ajansına bildirildiğine gö
re hükumet, ültimatomu imza e- · 

den Frank'ı vaziyctı tedkik etmek 
üzere Prağa davet etmiştir . Ver- \ 
diği cevabda Frank, meb'us Kwı- B D · AT l G · ı · 
dt'un Prağa gideceğini bildirmiş- aş, lŞ, ıvez e, rıpKoma ızrna 
tir. nevralji ,kırıklık ve bütün ağrı l arı nızı derhal keser 
Prağ 14 (AA.) - Nazırlar mec- • •icabında günde Uç kate alınabillr.111 • 

saat tam 9 da baş ı'] l<~IJ' 
citıS 

3 - Bu yarışa her ,ııeO 
tirak edebilir. 

1
. JJ ıl ,.1e 

kttl . "' 4 - Hendikap yo fırııl~P 1 

yalnız amatör !er tara 0ıı'' 
edilecektir. ;sti'leı1 ~ n~r.' 

5 - İştirak et~ek 19;ıa c.~' "t 1' 
sahipleri 17 / ey Jul / )'.)Cpıı ı~' 
t . . ... ""'leye kadar ;c~ o 
esı gunu og ~arı r 

bünc kayıt olu.o 
nur. 

ı:ı 
Si 
...... 

tınd 

Öy~· 
~ev 

o 
l&t 
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~.2aı Tercüme ve iktibas hakla mahfuzdur. 
Yalnız Son TeJ,.rafda nesrcdilecektir. Yazan : Ziya Şakir 

Müşir Deli Fuad Paşa 
nas 1 sürüldü ? .. 

paşa 

mek 
Fuad paşayaı bir tuzağa düşür

gapıyordu .• elinden geleni • • 
rçın 

Abdülhamid, gürültülü işlerden hafiyeler, siliihlarını havaya ata - Gelıyorlar .. 
llcfret cderdL Memleketin sUkO. - 2ta caddeye çıkıyorlar. Orada da Bu korkunç ses, Kapalişarşıyı 
~u i.hlAl edenlere, adeta düşmon silah atmakta devam ediyorlar. alt üst ediyor. Büyük bir velvele 

ilirdi. İşin ne olduğunu bilmiyı-n halk ile dükkanlar kapanıyor .. Çarşıyı 
'.ehım Paşa bunu bıldiği için kor kuyor. Herkes, Beyazıt tarafı- d olduran erkek, kadın, çoluk, ço

~nını ona göre t ert ib etmiş; böy- na doğru kaçmıya başlıyor. Direk- cuk birbirine giriyor. Çarşıda!l 
e Fuad Paşaya ağır bir darbe lcrarası, birbirine giriyor. Herkes, fırlıyanlar, Babııili caddesine ini

llıdirrneğe karar vermiştL Ve bu dükkanlardan, kahvelerden, çay- yorlar. Burada da: 
~ksactla da Paşanın Saraçhane- hanelerd en fırlıyor. - Geliyorlar! .. 
eınınel bir pusu tertib eltirmişti - Ne oluyor?.. - Kaçın!.. 
'~bu pusu da şöylece patlak ver- - İh+ilıil var... Sesleri işitiliyor ... Panik, Babı-
l!ılftı: - Kaçın... ali caddesine de sirayet ediyor. 

2 
1317 senesi kanunusani ayının - Geliyorlar.. . Mercan yokuşundan kaçanlar, 

7 inci günü akşamı, Fuad Paşa- Fcıyadları her taraftan yükse- Sultanhamamı ve civarına deh 
%ı katibi, uşaklardan Osman ile liyor. şet veriyorlar. Dükkan ve mağa
-auın milletinden - Tornayı çağı- Müthiş bir panik başlıyor ... Kor- za sahipleri, acele acele kepenk
'1Yor. Ellerine bir pusula veriyor. kanlar, Beyazıd meydanına doğ- leri indiriyorlar. Bu müthi§ gü _ 
ıı-- Mücellid Nasrullah Ef@dini'1 ru kaçıyorlar. Kaçarken de: rültü; Bahçekap1, Sirkeci, Eıninö-
~kkfınına gidin. Bu puslayı verh. - Ckliyorlar. nünü de allak bullak ediyor. 
Jı. ada, cildlenecek k:itablar var- Diye, bağırıştyorl.ar... Vakit, - Geliyorlar!.. 

Eger cildi~ ise, alın gelin. ak,.am. Bcyazıd kahveleri kalaba- - Kaçın! .. 
biyor. lık. · . Kaçanları görür görmez, bu Bu feryadla kaçışanlar köpriı-
lJŞaklar Babıili caddesine gidi- kalabalık da harekete geliyor. den Galataya aşıyorlar. Orada da 

,,o 1 , r ar. Kitabları alıyorlar. Mer- Heıkes ycrirJ~u fırlıyor. Burada tem bir dehşet uyandırıyorlar ... 
~n Yokuşu tarik.ile dönüyorlar. da, şu sesler işitiliyor: Bu dehşetin hududu genişliyor. 

4 
lablar koltuklarının altında ol- - Geliyorlar!.. Derhal Beyoğlune sirayet ediyor. 

"tu halde Şehzade camisi avlu- - Kaçın!.. Buralarda, büyük gürültülerle 
~nun Süle~maniye kapısından gi- Kim geliyor?. Ne oluyor? .. Bu- dükkanların ve mağazaların ke • 
~rlar. Şehzade karakolu karşı- nu sormıya kimse vakit bulamı . penkleri indiriliyor. Nihayet, bu: 

aki kapıya yaklaştıkları zaına~ yor. O kalabalık kütle birdenbire - Geliyorlar! .. 
'1-klll.armdan bir: dağılıyor .. Bir kısmı kapalıçarşı- - Kaçın!.. 

- DurL. ya dalıyor, bir kısmı da, Mercan Velvelesi, sefarethanelere ka-
r· Sesi işitiyorlar. Başlıırını çevı- yokuşundan aşağı koşmıya başlı- dar aksediyor. Kapılar kapanıyor. 
~ bakıyorlar. Kendilerine doğ- yor. {Devamı var) 
ll;ı gelen, birkaç sivil elbiseli a- ~~============~=======;,:;;,;;:;;~;:~ 

ııı. görüyorlar. Bunlara; Hayat H 1 K A Y I! 
- :Ne istiyorsunuz? 

biye, soruyorlar. Mücadelesinde Soura başını 
Sivillerden biri soruyor: 

t,~~ o, koltuğunuzun al - En büy .. k dert! Taşa vuracak.. 
Öy

li: .. F~~d Paşanın uşag-ı, buu! (5 inci sahifeden devam) <' Uncil sahifeden de'l'am) 
l ·· cevabını vumrzsen yarm. beoi bu ey. 

• e, herkesin sualine kolay kohy mühim bir cihet vardır ki o la 
'ev b b - 1 J' bulamanın!.. 

a verir mi?... u 1ş ere girenlerin hiç biri mek- B M d" le _.__ 
"- t k •r ec ı to a...nına lcarıılattığı 

,,vsınan, dayılanıyor. Kaşlarını cpte o umuş olduğu ile kalmıya-
"'t k h bu tehdidle karnına Dempseyin vnm-

arak, cevab veriyor: ra er gün mallımatını genişlet- ' -
- Sana ne?.. meleridir. Hangi meslekte olur- ruğu inm"ş gibi morardı, olduğu yer-

l (Sa·n· a, ne)? .. {Bana, ne)? . .. de:- sanız olunuz, bunu evvelce kendi- de sallandı, merdivenin sahanlığına 
"l;ıı . yığıldı. 

Söz büyüyor. ruzin istidat ve kabiliyetinize gö-
Siviller: re seçmiş olmanız lazım geliyo.-. 

Jaı-.._ Biz, Fehim Paşanın adam - F;;.kat kendinize uygun olmadığı 
ı:nz. halde girmiş bulundugunuz bir 
~iYorlar. meslekte muvaffak olamıyorsanız 

tekiler de. vakit geçirmeden daha muvafık o-
~ Biz de, Fuad Paşanın adam- lanı bulmak lazım. Bütün mese-

r}'ız.. le Çalışılan işi çok Se\'lTlektedİr, 
F' 1Ye cevab veriyorlar. severek çalışmakta ... 
~ akat bu dil dalaşı esnasında, Bu da olduktan sonra hangı 
~/ köşeden bir sivil fırlıyor. Fe- meslekte olusanız olunuz boş va
li~ l>aşarun adamları, tam 14 ki kitlet·inizde mallımatmızı arttır
İiciLk bir grup oluyor. Bu 14 kişi, mak için okumanız lıizım gcliyo:. 
l\.j Uşağın etrafını çeviriyorlar Mesleğinize ;.it ne gibi yenilıkler 
iııı,lııbları cebren çekip almak isti- varsa takip etmeniz icab ediyor. 
;0~:ar. Hatta bir kısmını da alı - Aksi takdirde evvelce okumuş, 

lJ ar ve kaçırmağa başlıyorlar. öğrenmiş o lduğunuz şeylerle k.ı-
~ak Osman bunların peşinden lırsınız ki lıu, yeni ihtiyaçlara ka
lıt;, ~or. Birini yakalıyor. Kitab - fi gelmez. Fakat bazt kimseler var
~t 181.irdad etmeğe çalışıyor. Fa- dır ki: 
lııt F'ehım Paşanın hafiyeleri, 0.- - Vakit bulamıyoruz. Okuma!c 
le llın başına çullanıyorlar. sm,, için vakit liizım! derler. 
~aı-r1ıııruklarla Osmanı yere yu- Buna karşı verilecek cevap yoi< 
ili;- 'Yorıar. Ötekiler de Tornayı değildir: 
:ıııiye başlıyorlar. . - Meram edilince vakitten ta-

~e llad Paşanın konağı, yakın. sarruf etmek kabildir. Dünyada 
~en hemen, vak'a mahallinin en zengin bir milyoner bile yapa
llııı ısında ... O sırada konağın ka- cağı işleri ancak günün 24 saati 
~:ın. önünde dolaşan uşaklar - içine sığdırmıya mecburdu:-. Mil
~l Alı, vak'ayı görüyor. Arka - yoner bu yirmi dört saati 25 sa
~i arının Fehim Paşanın hafiyL~ at yapamaz. Fakat bütün islerim 
)~;~rafından çevrilerek dayak onun içine sığdırmıya mecburdu.-. 
!ıı11 erıni görür görmez dayana- Demek ki vakitten tasarruf et _ 
lı.ı or. I<oşup imdada geliyor. DPr- mek mümkün oluyor. Okumak i
~ı11arbede büyüyor. Silahlar çe - çin de bır vakit bulunabilir. 
~ or. Ali; güçlü kuvvetli bir Herhangi meslekte olursa ol _ 
~ Hafiyelerden bir ikisinı sun ilerlemek için şu Uç şart var
>~lı.iıı; ltla '~re seriyor. Bu esnada dır: İlerisini görebilmek, daimi 
t~Vaı Paşanın adamlarından birı, surette çalışabilmek, yorulmak _ 
~lb Verıe Ali'nin üzerine ate~ tan ürkmemek. 
,, 'or l( , 
"'tıa urşun, Osmanın sol om- Her işin kendine göre istediği 
)~t. ~a.sgcliyor. Osman aldırmı . bir kabiliyet vardır. Yahut da bL.· 
~ıı-,1 hndeki bıçakla tekrar sal- çok kabiliyet. Fakat bu üç şart 
\ı~<l or. Hafiyelerden birisi kanlar yerine gelmezse o kabiliyetlerden 
~l~lı ~.Yere yuvarlanıyor. Bir kaç beklenen kar elde edilememekte -
1~11.el aha patlıyor. Artık mesele, dir. 
t ~ltil elj bir şekil alıyor. Bu gü - İş aleminde milyoner olmu:ı 
t~tla arasmda, hafiyelerden üçü kimselerin söylediği budur. Haf-

llarak yere düşüyor. Diğer tada bir şilin ile çıraklık eden, fa-

•• 
Evde küçük bir kıyamet koptu. Bay 

Mecdiyi güçlükle kendine getirebildi
ler. ihtiyar adam, bir tarafına inecek. 
miş gibi halter geç"riyor, bu tehdidin, 
icradan daha müdhiş azabite 1ıavrant
yordu. 

Nedi ile annesi Bay Mealinin ya
nında duruyorlardı. Annesi, ilaçtan 
daha makbule geçeceğini dÜJündü, 
Necliy., ııon b'o- defa daha bundan 
vazgeçmesi için rica ett ~. Genç ktz, bü
tün ,·ddetile ayağını yere vurdn, tah
talarını üzerinde tepindi, haylcttd.ı: 

- Hayır- evleneceğim_ Mahmudla 
evleneceğim •• 

Annesi, sözünün kabul edilmcyqi
le r "cadan iğbirar• dönen )'Ü%Ündelci 
izlule lcmna çıkıftı: 

- A .. delinin zoruna bak_ ayaiuu 
ne vuruyorsun yere!.. 

İhtiyar baba dayanamadı, yattığı 

yerden b.ıını zorla onlardan tarafa 

çevirdi. Kızını lanetleyen bir anle ka-
rısmt ta.kin etti: 

- Bırak camm bırak... Şimdi a-
yağını ytte vursun, çok geçmez başı

nı taşlara vuracaktır. 

kat şimdı lngilterenin sayılı zen -
ginlerinden olan Sir Hil şöyle di-
)'Of: 

- Beni aradıkları zaman hemen 
bu ftrsattan istifade ederdim. 

Demek, ilk çıkan fırsatı ihmal 
etmemek lazım. lngilterede yapı
lan bu tetkikat ortaya .bir çok iç
tıma, ruhi meselele çıkarıyor. 

Tetkikatın şimdilik neticesi bu -
kadarla hulilsa edilebildi. B' nda" 
sc,nra daha neler yazılacak? Her
halde İngilterede gençlik için du
şünülen şeyler başka yerler için 
de şayanı dikkat olmaktan gerı 
kalmıyacaktır. Onun için tetkika
tın diğer safhalarına dair İngiliz 
matbuatında görülecek esaslı n.?
ticelerden bu sütunlarda yine bah
setmek ftrsatı çıksa ı?erektır. 

Baltıktan Karadeni- , inhisarlar u. Müdürlüğünden: 1 
Z e kadar l'--:M':k"'."ld":"a-rı------C-in_s_i ______ M_u_h-am_m_e_n_b_e_d-el-i ....J 

(' Ondl ıabifeden devam) 
raftan da ihtiyatlı bir vaziyet a
larak vekayii takib etmektir. Bu
nunla beraber Avupadaki mevki
inin ehemmiyeti dolayısile hep de 
böyle bitaraf bir vaziyet alarak 
onda devam etmesi Lehistan için 
k:at'i bir politika olacağa benze -
miyor. Lehistan Alınanya ile Ru~
ya arasında bulunuyor. Lehi.staıı 

için tehlike o taraftan, ya bu ta
raftan gelebilecek. Lehlilere göre 
Çekoslovakya Alınanlarının va -
ziyeti Berlin için öyle zannedildi
ği kadar ehemmiyetli değildir. 

Varşova mehifilince Berlinin 
emeli, Südet Alınanların oturdu-
ğu yerlerin Almanyaya geçmesir.
den ibaret de değildir. Belki bü
tün Çekoslovakyanın Alınan nü
fuz ve tesiri altına girmesidir. Al
man nüfuzunun ne suretle olurs :ı 

olsun ilerlemesi karşısında ise 
Lehistan lakayid kalmamakta -
dır. Lehistan Hariciye Nazırı Al
bay Bek tarafından Finlandya ve 
Baltık devletleri merkezine yapı
lan ziyaretler birçok rivayetlere 
yol açmıştı. Bu rivayetlere göre 
Baltık denizinden Karadenize k.ı
dar olan sahada bulunan devletle
rin birleşerek bitaraf bir zümre 
teşkil etmesi, Lehistan politikası
nın takib ettiği en mühim bir gaye
dir; deniyordu. Lehistanın böyle 
bir bitaraf zümrenin başına geçe
rek üstün bir rol oynamak istediği 
ileri sürülüyordu. Hulisa bu bi
taraf devletler zümresinin teşek
külü etrafındaki bahis şimdi ka
panmış oldu. Almanya ve Rusy;ı 
arasında bulunan Lehistanın han 
gi taraftan gelecek bir tehlikenin 
tehdidi al tında kalacağına daı< 
yürütülen ihtimallere gelince; 
Varşovadaki Avrupalı muhabirle 
rin topladığı malıJmata göre Leh 
mehafili şu kanaattedir: 

ları tahrik etmek istiyenler za -
manla fırsat bulacaklardır. 

İşte Lehistanın Baltıktan Kara
denize kadar olan devletleri müş
terek tehlikelere karşı birleştir

mek istemesindeki sebebler bJ. 
suretle de izah edilebilecektır. 

Umumi Harbde müttefiklerin 
başkumandanı olan Fransız Ma -
reşali Foş tarafından harbden son 
ra Çekoslovakya ve Lehistan hü
kiimetlerine verilmiş birer muh
tıradan bahsedilmektedir. Bu 
muhtııasında Mareşal, Lehistanın 

elindeki Yukarı Silezyarun Le-
histan elindeki kısmının müdafa
ası için Çekoslovakyanın ne ka
dar mühim olduğunu izah cdi -
yordu. Bunun gibi Almanların da 
bir gün Çekoslovakyaya taarruz 
ederek Moravya kapılarını zorla
rr· aları ve Bohemyayı Çekoslo -
vakyadan ayırmalı: istemeleri kar
şısında Lehistanın alınası lazım 

gelen müdafaa rolünü anlatıyor -
du. Mareşal Foş netice itibarile 
Lehistanla Çekoslovakya arasın
da askeri bir ittifak aktedilrnesini 
tavsiye ediyordu. Fakat bu olma
mıştır. 

Fakat Lehliler Çekoslovakya 
devletinin arazisi tamam olarak: 
kalması Lehistanın menfaati ik
tizasından olduğu fikrindedirler. 
Çekoslovakyada şu ekalliyetler 
vardır: Alınan, Slovak, Macar, 
Leh, Ruten. Bunların ber birine 
devlet dahilinde istiklil vererek 
Çeknslovakyayı böyle ayn ayn 
parçalardan birleşmiş bir devlet 
haline koymak ve Lehlilerin men
faatlerine uygun gelmiyecelrtir. 
Çünkü Çekoslovakyanm bu su -
retle paçalarunış olması onu bi
taraf kahnağa mecbur edecektir. 
Halbuki Rusya ve Almanya var
ken bitaraf hale konmuş bir Çe -
koslovakya Lelıistanın işine gel
memektedir. Bu takdirde Çekos
lovakya ile Lehistan 924 te ve
diği muhtıra ile Mareşal Foşun 

tavsiye ettiği ittifakı yapacaklar 
mı? 

1278 kilo 
362 • 
73 • 
33 • 
19 • 

Beher kilo•u ---
Iskarta kanaviçe 12 kuruş 

• çuval 6 • 
Yamalık kanaviçe 16 • 
Iskarta çul 9 • 

• • 14 .~ 

I - Ahırkapı Bakımevinde mevcut Adanadan gelen müfredatı yu
karda yazılı cem'an .ı 765• kilo Iskarta sargılar pazarlıkla satılacaktır. 

II - Heyeti ıımıımiyesinin muhammen bedeli ·192.39· lira ve % ıs 
teminat •28.86· liradır. 

III - Pazarlık 21/IX/938 tarihine rasUıyan çarşamba günü saat 10 
da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesinde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

IV - .Nümuneler her gün Ahırkapı Bakı:ınevinde görülebilir. 
V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 te

minat paralariyle birlikte yukarda adı geçen Satış komisyonuna gelme
leri ilin olunur. . c613h 

. ** I- Idaremizin Çamaltı tuzlası iskelesinde şartname \'e projesi mu-
cibince yaptırılacak tamirat ve inşaat işi kapalı zarf usulile eksiltmeyo 
konulmuştur. 

II- Keşif bedeli 15.386 lira 67 kuruş ve muvakkat teminatı 1154 li
radır. 

III- Eksiltme 22/IX/938 tarihine rastliyan Perşembe günü saat 11 
de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV- Şartname ve projeler 76 kuıuş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mübayaat Şubesile İzmir ve Ankara Başmüdürlüklerind~n 
alıruıbilir. 

V - Eksiltmiye iştirak etmek isliyenlerin fer.n i evrak ve vesaiki 
10000 on bin liralık bu gibi işleri yapmış olduklarını gösterir vesaiki iha
le gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz e<ie
rek ayrtca fenni ehliyet vesikası almaları liızımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
yazılı inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve % 7.5 güvenm'! 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı ~arın eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen 
Komısyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. c6184• 

** I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 100.000 adet 100 lük tuz 
çuvalı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beheri 41 kurus hesabile 41.000 lira ve mu
vakkat teminatı 3. 705 liradır. 

ill - Eksiltme 21/IX/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 1 l 
de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım kornisyonund,t 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 
Mubayaat tubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile % 7,5 güvenm~ 
parası ına1tlıuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan k•
palı zarfların eksiltme günü en geç saat 10,30 za kadar yukarıda adı ae
çen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi la
zımdır. ·6099· 

** 

Lehistan yalnız kendini değil, 
lielki de Baltıktan Karadenize ka 
dar olan bütün devletlerin mena
füni korumak mevkiindedir. Le -
histan ile Çekoslovakya arasında 
bir anl~a yapılmak için Lehli- /iı==============: 
ler ilk şart olarak ŞUJ).U koymak , R A o y o-ı 

1- Şartname, resim ve nümuneleri mucibince satın alınacak 250 
adet dişli iskarata bıçağı ile 1000 adet P. M. 63.14 zincir kenedi açık 
eksiltmiye konmuştur. niyetindedirler: Çekler Rusya ifo 

olan ittifaktan vazgeçmeli!. 
Lehlilerin fikrince Rusya Av

rupa işlerine karışmaktan ziya
de Asya işlerile meşgul olmak -
tadır. Bu böyle oldukça Avrupa
da Lehistan aleyhine bir harb te.~ 
likesi Rusya tarafından geleceğe 
benzemiyor. Olsa olsa garbtan ge 
lecek görünüyor. Bunlar tabiidir
ki hep istikbale göre yürütülen 
tahminlerdir. Varşovadaki Avru
palı muhabirlerin yazd1ğına göre 
Lehliler bunun etrafında şunu 

düşünüyorlar: Çekoslovakyadaki 
Almanların tahrik edilmesi orta
da bir misaldir. Yoksa yukarıd3 
dendiği gibi bu Almanların vazt
yeti şu veya bu olması Berlinin h 
kib ettiği asıl gaye değildir. Ber
linin takib ettiği gaye bütün Çe
koslovakyayı nüfuz ve tesiri al
tına almaktır. Fakat hedef yalnız 
Çekoslovakya da değildir. Alman 
nüfuz ve tesirini daha ötelere gö
türmektir. Bunun için de tatbik 
edilen usul daima harbden bah -
sederek civardakileri korkutmak
tır. Sonra meselA Çekoslovakyada 
olduğu gibi her yerin zayıf nokta
ları nereleri ise buralara hücum 
ederek sarsmaktır. Çekoslovaky~ 
daki Almanlar 3,500,000 kişilik bir 
kütle teşkil ettiklerine göre bun
ların tahrik edilmesi ile Çekoslo
,-akya sarsılmak istenmiştir. Hal
buki bu halde olan yalnız Çekos
lovakya değildir. Umumi Harb • 
den sonra Avrupanın haritası ye
ni baştan yapılırken , galibler mağ
lubların topraklarını paylaşırken 

Orta Avrupadaki devletlerin ço
ğuna bir hayli yabancı unsurldr 
verildi. Bunlar ekalJiyetledir. 

Bu ekalliyetlerin tahrik edil -
mesi suretile bir devletin meşgul 
edilmesi, büttyesinin sarsılması 

mümkün görülmektedir. Lehistan 
da da ekalliyetler vardır. Onun i
çm bunların birer suretle tahrik 
edilmesi imkanları Lehlileri dü
şundüren meselelerdendir. 

Neticeye şöyle varmak lazım 

geliyor: Bal!Lktan Karadenizc ka
dar sahadaki devletlerin her bin 

birer suretle bu ekalliyet mesele

si ile alakadardır. Çünkü hepsin
de birkaç türlü unsur vardır. Bu'l 

II- Muhammen bedeli Dişli iskarata bıçağının beheri 3 lira ve zin-
İSTANBUL RADYOSU cir kenedinin beheri 20 kuruş hesabile heyeti umumiyesi 950 lira ve 

18.30: Dans musikisi (pliık), 19: muvakkat teminatı 71,25 liradır. 
Konferans: Fatih Halkevi namına, III- Eksiltme 27 /IX/938 tarihine rastliyan salı günü saat ıı de 
Eı·cürnent Ekrem Talu (Komşu - Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapt
muz Romanya), 19.30: Dans musi- laca.ktır. 
kisi (plak), 19.55: Borsa haberleri, IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi r"-
20: Saat ayarı: Grenviç rasatha- sim ve nümuneler de görülebilir. 
nesinden naklen, Faide ve arka - V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 gü
daşları tarafından Türk musikisi venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilim 
ve halk şarkıları, 20.40: Ajans ha- olunur. ·6295• 

berleri, 20.47: Ömer Riza Doğrul * * 
tarafından arabca söylev, 21: Sa- I- İdaremizin Yavşan Tuzlasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya isalesi 
at ayaıı: Şan, Bedriye Tüzün Stod- için şartnamesi mucibince 25000 metre inşaat tulünde 60 m/m kutrunda 
ya orkestrası refakatile, 21.30: Nec- font boru ve listesinde müfredatı yazılı hususi aksamı kapalı zarf usu
det ve arkadaşları tarafından Tü ı.: ı lile sabn almacaktır. 
musikisi ve halk şarkıları, 22.10: II- Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25000 lira ve muvakkat tc-
Hava raporu, 22.13: Darültalim minatı 1875 liradır. 
musiki heyeti, Fahri ve arkadaş- ili-Eksiltme 19/10/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 11 de 
ları tarafından, 22.50: Son haber- Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alim Komisvonundo 
ler ve ertesi günün programı, 23: yapılacaktır. -
Saat ayarı, son. IV- Şartnameler parasız olarak her gün Levazım ve Mübayaat Şu-

ANKARA RADYOSU besile Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 
18.30: Plilla dans musikisi, V - Ekslitmiye iştirak etmek istiyen firmaların ihale gününden 

19,15: Türk musikisi ve halle şar- 7 gün evveline kadar fiatsız fenni teklif mektub ve kataloğlarını İnhi
kıları (Makbule Çakar), 20: Saat sarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
ayarı ve Arabca neşriyat, 20,15: kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. Bu vesikayı haiz ol
TUrk R'lusikisi ve halk şarkıları mıyanlar münakasaya iştirak edemezler. 
(Muzaffer İlkar, Safiye Tokay), VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 7 inci madde<le 
21: Sıhhi konuşma: {Doktor Vefik yazılı Tuz Fen Şubesinden alınacak eksiltmiye i~lirak vesikası ve %7,5 
Vassaf), 21.15: Stüdyo salon or- güvenme parası makbuzu veya banka teminat m· k" ·h• •ııı ih•i,-~ e.ı...,.,ı, 
kestrası, 22: Ajans haberleri ve ha.- olan kapalı zarfların ekslitme günü en geç saat 10 a kadar yukarıda aıh 
va raporu, 22.15: Yerınki prog _ geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz muakbıh,.ue , enlmôt 
ram. . lazımdır. ·6011" 
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NUR BABA 

** I - 16/IX/938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 1000 adet porta· 
tif içki sandığının mühemmen fiat ve bedeli ilanlarda yanlış yazılmıştı:. 

II - Beherinin muhammen fiatı 263,41 kuruş hesabile mecmuu mu
hammen bedeli 2634,10 lira ve muvakkat teminatı 197,56 liradır. 

III - Muhammen bedeldeki tashihat dolayısile açık eksiltmesi 29/ 
IX/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 e talik edilmiştir. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabilece;t. 
gibi isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenm~ 
paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona müracaatları ilan olu
nur. (6421) 

Çorum Vilayeti Dai;i-Encümeninden: 
19/9/938 pazartesi günü saat 16,30 da ihalesi yapılmak üzere 46603 

lira 48 kuruş keşif bedelli Çorum - Sungurlu yolunun 5 +- 375 _ 16 1-

619 uncu kilometreleri arasında 5224 metre uzunluğundaki yolun esas:ı 
tamir işi kapalı eksiltmeye konulmuştur. Şartname, keşif ve sair ev

rakı Çorum Daimi Encüınenınde ı;ı.irülebilir. Muvakkat teminat 3495 
lira 26 kuruştur. İsteklilerin Nafıa Vekfıletinin 12/8/938 gün v2 67 sa
yılı tebligatı mucibince bu İ§ için Nafıa Vekfiletinden alacakları ehli
yet vesikası sair vesikalarile Arttırma ve eksiltme kanununa tevfı
kan tanzim edecekleri teklif mektupları ile birlikte nihayet ihaleden 

bir saat evveline kadar Daimi Encümen reisl.Wne vermeleri lizıın. 
j d.tr. (6107) 

• 
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MİKROSKOP GÖSTERİYORKİ: 

BI06ENINE 
SITMA 

Çünkü sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza aşılanan sıtma para-ı 
zitlerini derhal öldürür ve bu sayede sağlığımızı sıtma afetinden kur
tarır ve korur. Sıtmanın en birinci devası kinindir. BİOGENIN'de is 
kinin kuvveti, Çelik, Arsenik ve daha bir çok acı nebatat ile arttırıl
mıştır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haiz bulunan BİOGENİN ka
nı tazeleyip çoğaltır. Kırmızı yuvarlacıklan arttırır. Adale ve sinir
leri kuvvetlendirir. İştlhayı açar. Dermansızlığı giderir, Sıtma par:ı
zitlerini öldürür. Tali olarak hususen sıtmalı mıntakalarda ademi ik
tidar ve bel gevıekli~nde mühim faydalar temin eder. BİOGENİ, 
büyük ve küçükler için sıtmaya yakalanmamak ve yakalananları km
tarmak için en birinci devadır. Kutuların içinde kullanış tarzı yazı 
lıdır. 

Her eczanede bulunur. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay Panayot Zekinin 17518 hesap No. ile Sandığımızdan aldığı 600 li
ra borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödeme
diğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 46 cı 
maddesinin matufu ~O cı maddesine göre satılmaları icabeden ve iki ay
rı ayrı senetle mutasarrıf olunan Bakırköyünde yeni mahallede eski Ce
vizlik yeni Mekteparkası sokağında eski 11 yeni 38 ve eski 11 yeni 48 
numaralı ve 48 numaralısı bir çatı altında iki bölük olan ahşap iki müs
takil evin tamamı ayn ayrı şartnamelerle bir buçuk ay müddetle açık 
arttırmalara konmuştur. Satış tapu sicili kaydına göre yapılmaktadır. 
Arttırmaya girmek isteyen yeni 48 numaralısı için 69 lira, yeni 38 nu
maraya da 44 lira pek akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediy~ 
resimleri ve vakıf karesi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya 
aittir. Arttırma şartnameleri 10/9/938 tarihinden itibaren tetkik etmek 
istiyenlere Sandık Hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
sicili kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamelerde ve takip dosyasıiıd'l 
vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarı
lan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birin
ci arttırma 18/11/938 tarihine müsadif çarşamba günü Cağaloğlunda kA
in Sandığımızda saat 14 den 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihalele
ri yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden 
gayrimenkuller mükellefiyetleri ile sandık alacağını tamamen geçmiş 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şarti
le 6/12/938 tarihine müsadif salı günü ayni mah;.ıde ve ayni saatte son 
arttırmaları yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkuller en çok arttıra
nın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alaka
dar \ar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma
sarL'e dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müslıitelerile beraber dairemize bildirmeleri Iazımdır. Bu suretle hakla
rını lildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedeltnin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak isti
yenlenn 938/3611 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine mü
racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

••• 
DİKKAT 

1!.mniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
;tiyenlerin tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usu-
lüne göre kolaylık göstermektedir. (6378) 

İstanbul Beşinci İcra memurlu
ğundan: 

Kilaiditis'in alacağından Mehm~'C! 
Sun'i ve Mehmed Sudurinin borcun
dan dolayı ipotekli bulunan ve üç 
yeminli ehlivukuf tarafından tama
mına J 810 lira kıymet takdir edil
miş olan Bakırköyünde Cevizl;k/ 
mahallesinin Husreviye sokağınd~ 

kayden 5 ve mahallen 5. 5/1 numa
ralı evin tamamı açık arttırma 

ile satılığa çıkarılmış olup evsafı a
şağıda yazılıdır: 

TDrk Hava K.urumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 

Bodrum kat: Bu katın beden ve 
bölme duvarları kagirdir. Zemö 
kattan merdivenle inildiği gibi bah
çeden de kapısı vardır. Zemini çi
mento bir taşlık üzerine zemini ah
şap döşeli oda ve mermer kurna.ı 
hamam taşlıkta gömülü bir küp ve , 
tulumbalı bir sahrınç ve musluk ta
şı, zemini çimento ve maltız ocaklı 
mutfak ve merdiven altı evvelce 
hela şimdi kömürlük, taşlıkdan balı-/ 

... çeye altı basamak merdivenle çıkı
~ lır burada bir kuyu ve çam ve erik 

ağaçları vardır. Yan tarafta zemmi 
bozuk çimento döşeli aralıktan so
kağa çıkılan 5/1 numaratajlı kapı 

vardır. 

6. cı keşide 11 · Birinciteşrin • 938 dedir. 
Büyük ikramiye 200.000 li radı r. 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Lira
lık ikramiyelerle ( 50.000 ve 
10.000 ) liralık iki adet mü
kafat vardır. 
DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 • Birinci Teşrin • 938 

günü ~kşamına kadar biletini değiştirmiş 

bulunmalıdır ... 

MEYVA Tuziı 
En hoş taze meyvaların usarelerinden ist ih. 

sal edilmiş tabii bir meyva tuzudur. 
Emsalsiz bir fen harika., olduku>dan tam ımen t ıklid edilemez 

INGILIZ KANZU< ECZ'\NESI 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Alım ve Satımlara gireceklerin 
Dikkat Nazarlarına: 

16/9/938 gününden itibaren (16 dahil) muhtelif gazetelerle ilan edı
Jeıı alım ve satımlara ait açık eksiltme ve pazarlık ihaleleri bu tarihten 
sonra saat on dört buçukta yapılacaktır. Kapalı zarf usulile y1pılacal< 

eksiltmeler için saat 14 e kadar zarf kabul edilir. Bu saatten sonra veri
ıen zarflar kabul olunmaz. Zarllar saat 15 de açılacaktır. 

16/9/938 gününe kadar olan ihaleler kemafissabık saat JI de yapı
lacaktır. Keyfiyet ilgili olanların ehemmiyetle dikkat nazarlarına konu-
·ur. (B) (6298) 

Zemin kat: Sokaktan altı basa-, 
makla çıkılan sahanlığın iki tar.ıfı 

ve antre zemini mermerdir. Ahşap 
döşeli bir sofa üzerine bir oda ve 
mermer musluk taşlı hela olup S.J

fadan bir kapı ile diğer sofaya ge
çilir burada yük ve dolabı olan b•r 
oda ve aralıkda mermer musluk tas
l lı diğer bir hela vardır. • 
1 Birinci kat: Bir sofa üzerine bun
. da yük ve dolabı olan üç oda bir ki
ler ve mermer musluk taşlı bir he
ıa vardır. Dar bir merdivenle çıkı
lan basık tavanlı bir sofa üzerine iki 
çatı altı vardır. 

Dahili aksam: Yağlı boyalı, el~!,. 
trik tesisatı vardır. Cephesi yai('ı 

])r,: alı isi' de boz1.<lmuş:ur Ar1<a • Dev let Demiryolları ve Llmenları 
cephe kaplaması tamire muhtaçtıı. l• letme u. idaresi IUinları 
Sol yan cephede yangın duvarı va!·- Y _, _ _______ .. 

dır. Bodrum ve zemin kat pencerr- Devlet Dcmiryolları İ~letme Umum Müdürlüğünden: 
!eri demir parmaklıklı ve on cep- Bandırma yolu ile İzmir havalisine gidecek yolculara bir kolaylık 
hede aralıkda birinci katta şahniş olmak üzere Tophanedeki Denizyolları acentasında açılan gişemizden 
vardır. ı demiryolu bileti satışına 15.9.938 tarihinden itibaren başlanacaktır. 

Hududu: Sağı Ramis hane bah~ "" (64001 
si, solu Aleksandros hane ve bahç~- 1 · 
si. arkası ölü Aşıkyan veresesi hane günü s~at 14 den 16 ya. k.adar keza zarfında. birlikte d~iremi~e bildir
bahçesi duvarı, önü yol ile muhad. daırcmızde yapılacak ıkıncı açık melen lazımdır. Aksı takdırde haK

)lcsahası: 155 metre murabbaı 
0

_ arttırmasında arttırma bedeli kı>- tarı tapu sicili ile sabit olmıyanlar 
Jup bundan 75 metre murabbaı bi- metl muhanımenenin '. 7o ini b•1!- : satış bedelinin paylaşmasından hı;
na ve geri kalanı bahçedir matlığı takdirde satış 2280 numaralı riç kalırlar. Müterakim vergi, tcı.-

••• Yukarıda E\·saf ve hudud ve m.,- kanun ahkamına te,·fikan geri oı- viriye, tanzifiye ve tellaliye resimlo-

-Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra 

-Daima Radyoli111 
1 ile dişlerinizi fı rçalayınıı . _,-

Radyo )İn 
Müstesna bir formülle ve azami 

itina ile yapıldığı ve rekabet kabul 
~tmez bir fiatla satıldığı için yurd
ua ecnebi mamu!atının hakimiyet'
ıi ortadan kaldırmıştır. Kazandığı 

ou rağbet sebebile elde hiç !tok bu
lunmadığından da mütemadiyen ta
<e ihzar olunarak piyasaya çıkar:
lır. 

Radyolin kullanınız; sade dişleri
.-ıizi temizlemek, korumak ve gü
<elleştirmekle kalmazsınız, verdiği
niz para da kendi cebinizde kalmış 
olur. 

Sabah, öğle ve akşam her 
yen1ekten sonra 

2 - inci k191m: . ·~ciJJ• 
Piyano havaları Brüksel beynelmilel müzik konkurunda bıtı 

kazanan piyanist Emil Gilels tariıfından. 

TÜRKİYE 

KIZltAY CEMiYETiNDEN : 
ıııır· 

Cemiyetimizce aşağıda yazılı beş kalem eşya satın aJııiaca13 ~t 
Taliplerin hizalarında yazılı tarihlere kadar İstanbulda YenıpOs:ıSrt· 
civarında Kızılay hanındaki Satış Deposu Direktörlüğüne kapal ı iifl'~· 

1
Ia tekliflerini yapmaları ve fazla izahat almak ve şartname ile _rı ıuı"' 
neleri görmek üzere mezkur Direktörlüğe müracaat etmeierı 
mu ilan olunur. 
Miktarı 

5000 m2 Podösüet 
4000 m2 Parlak kayışhk deri 

l 9000 m2 Parlak zırh derisi 
1 17000 m · Çadır bezi 

15.9.938 saat 11 e kadar 
15.9.938 • 11 • • 
15.9.938 • 11 • • 
15.9.938 • 15 • • 

.J .... 4.00 .. k.i ... U.rg•a•n .............. 15 •. 9 • .• 93•8 .. • ... 16 .. • .... • ~ 

Gayrimenkul Satış ilanı . 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktöriüğünd~";ıo 

Bayan Eminenin Sandığımızdan 17338 hesab numarasile a]d~ rıJC' 
lira biırclfıa karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcıırı rı 4Ô '

1 

mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 numaralı karııırı~ 8ıiÇ'"' 
maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icabeden 13ogrııi ,.~· 
de Çubukluda eski Çubuklu yeni Çayır caddesinde (Çubul<l\J c: od~,1 

bekar ı· 
nında) eski 35. 35. M. yeni 8. 10. 12 numaralı ahşap kahve, pı1'~ 
ve dükkanın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmıya l<~rıııt~ 
tur. Satış tapu sicili kaydına göre yapılmaktadır Arttırma:V3 b'ri~ıP 
istiyen 70 lira pey akçesi verecektir . Milli bankalarımızdan , 
teminat mektubu da kabul olunur. ,. f ,ca 

~\ t' 
Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve "

8 J11'' ;s' • 
resi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttır dıl< h~ 
namesi 10/9/938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlcre s~rı sııır .• 
kuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 'e ,,., ~';, 

t ·1"· ~ş· zumlu izahat ta şartname<le ve hkip dosyasınrla vardır. Art " ıı~l iffı 
ı.ıiş olaıılm, bunları tetkik edcı·ek satıiığa çıt.arılan ga) rinıeıı 611 t 1 
kında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 1 ıd8 .'° ~· 
tarihine müsadif çarşamba günü Cağaloğlunda kain Sandığın~' ritı 1'1,. ·ı es• ı, Jll 
H de~ 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabı rrı · 1"il~e ·ıJ'' 
lıf edılecek bedelın .tercıhan alınması ıcabeden gayrimenkııl . 13~d1 d'I 
yeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksı rııiı-'8 p~ 
son arthranın taahhüdü baki kalmak şartile 6/12/938 tarihıne ]<tıf· ;· 
salı günü aynı mahalde ve aynı saatta son arttırması yapııac:ıır ıı;, 
arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılaC•' ,~;pi • 
!arı tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak haki<' ~;jrı 1'; 
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair ididalarııı• dB'rc·',. 
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitclcrilc beraber18rl' 1'~r 
ze bildirmeleri Jazımdır. Bu suretle haklarını bildirm~mis oıarııııdarı 
!arı tapu scillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşrrıda> .,. rı~rı r• ·o o~ ıı· 
riç kalırlar. Daha fazla malı'.imat almak istiyenlerin 9:18/6 ··ıuırı0 ' 

rasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat PtmeleJ'\ ıu 
olunur. 

Keşit bedeli 901 lira 30 kuruş bedel tahmın edilen İçerenköy Etem- sahası gösterilen gayrimenkul . ın rakılır. Satı~ peşindir. Arttırmaya rinden rrTÜtevellid Belediye rüsuMu 
~fendi yolunun bir kat daha katranlanma is i pazarlığa konulmuştur. Ke- tamamı açık arttırmaya konmus ol- iştirak etmek istiyenlerin kıymeti ve vakıf ıcaresı bedeli müzayededon 
?if evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler ,duğundan 20.10.938 tarihine mü;ad•f muhammcrıenin 'ı 7.5 nisbetinde tenzil olunur. 20 senelik vakıf ica-
2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka en az bin liralık bu ise perşembe günü saat 14 ten 16 yak~- pey akçesi veya milli bir bankanı:ı 1 resi tavizi müşteriye aittir. Data U* ' .~ 
benzer i~ yaptığına daır Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet .;e dar dairede biirnci arttırması icra P- teminat mektubunu hamil bulun- fazla malumat almak ietiyenler fa . _ DİKKAT .. . el< gii>1,.r~,r 
938 yılına ait Ticaret odası vesikasile 67 lira 60 kuruşluk ilk temin~t dilecektir. Arttırma bedeli kıymni malan lazımdır. Hakları tapu sicılil9"938 .tarihin~en iti~aren herkesin Emnıyet Sandıgı; Sandıktan alınan gayrimenkulu ıpot para~ 
ma.kb~z ve~a mektubile beraber 16/9/938 cuma günü saat 14 buçukta muhammenenın 75 inı bulduğu tak- ile sabıt olmıyan alacaklılarla di~cr,gorebılmesı ıçın daırede açık bu- istiyenlerin tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz ya 
Daı mı Encu mende bulun nıalıd ır !ar. (B) ( 6429) d irde mü ştsri üzerinde bırak ı lacu k- aliı kadaranın ve irtifak hakkı sah it.- lundurulacak arttırma şartnamesi :! u::,·· n:;e~g;;;ö;;re;;,,;k;o,;;la~y:.;l,;;ık~g;ö;;;st;,:;e,;,rm;;.::e~k;,:,ted;;,;;i,;,r ·~.;<:,;;6;3,;,77;_;);..,,,,.,, .... ,.,,,,,..,.,,,,.~~ 

. . .. ••• tır. Aksi takdirde en son arttıranı'l terinin bu haklarını \"e hususıle fa. ile 935/2740 numaralı dosyaya mıi- ı 
Itfaıyeye şofor ve efrat alınacaktır. T?liP olanların şeraiti öğrenme'< !taahhüdü baki kalmak üzere arttır- iz ve masarife dair olan iddiaların racaatla mezkur dosyada mevcut 'Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrir 

üzere pazartesi, çarşamba, cuma günleri Itfaiye müdüriyetine müracaat ma 15 gün müddPllc temdid edil"- pvrakı miısbitelerile birlikte ıliın ta- vesaiki gönderebilecekleri ilan oıu: ETEM İZZ ET BENİCE j\ftsı 
•·vlemelcri iliın olurur. ·B• (6370) !rek 4.11.938 tarihin<' nıusmlı! cur. ı rihinden itibaren nihayet 20 günınur. (10541) · BASlLDIÖJ YER; SON TELGRAF M.ı\1'fJ 
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