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Ankara Ra.dyo istasyonu 
Na/ ia Vekilimizin bir nutkile 

j 

Bugün açıldı 
~anbul radyosu bayram gün

lerinde neşriyat yapmıyacak 
Ankarada yapılan yeni radyo is~as - 1 etmesi zaruri bir ihtiyaçtı.,, • önderlik eden Büyük Şef Atatürke son. 

yonumuzun küşat resmi bu sabah saat Bundan sonra istansyonun nasıl ku. suz tazimlerimi bildiririm.,, 
on buçu" ta. başta Meclis reisi olma!t rulmuş olduğunu anlatan ve bazı tek- Ankara radyosu Cumhuriyet Bayra. 
üzere meb'uslarım.zdan kalabalık bir nik malCımat veren vekil, sözlerini şöy- mmm üç gününde geniş bir faalıyet 

grup ve bir ~el' davetliler huzurunda le bitirmiştir: proğramiyle çalışacağı için, İstanbul 

Nafıa Ve'ldli Ali Çetinkaya tarafından .. _Bu radyo tesisatımız memleke- radyosu 28, 29 ve 30 teşrinievvel gün-
yapılmıştır. timizin her sahadaki terakki ve inkişa- lcri neşriyat yapmıyacaktır. Henüı; 

Açılış münasebetiyle söylediği nu - fmı da bütün dünyaya yaymıya en iyi kat'i bir karar olmamakla beraber İs· 
tukta, Nafıa Vekilimiz, ezcümle demiş- bir vasıta olacaktır. tanbul radyosunun neşriyatını tama. 
tir ki: Sözlerimi bitirirken, bize her işde men tatil etmesi de muhtemeldir. 

''- Türkiye Cumhuriyetinin vücuda 
getirdiği yeni radyc servisini yüksek 
huzurunuzda 15 inci yıl şerefine açıyo· 
rum. En yüksek ilim eserlerinder. biri 
olan radyodan Türkiyenin de istifade 

·························~···· 
~ Hünkar Yıldı- ~ 
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tımın aşkı i i" 

Yazan: iKİ MiM : 
• Yeni tarihi romanımızı bugünden • 
• itibaren neşre başlıyoruz. ''Padişah •• • ı 

Kelleleri,, ni büyük bir merak ve • alakayla takip eden okuyuculan - • • • mı7.ın Hünkar Yıldırımın aşkını • 
e • 
• ve maceralarını anlatan bu tarihi • • • • romanı da bcğcnccelderini kuy..·et· • .. ~ 

~ le umuyoruz. : 
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Yahudiler için 
Bağdat ikinci 

bir Filistin oluyor 
Yahudiler sokak ortasında öldürülüyor 

nıağazaları 11 _ı boykot yapıldı, 

Kuılü~Un eslii kısmmıla yakalanan Arnül:ırılan bir grup .•• 

Hayfa, 27 (A.A.) - Şimalı Filis- , Kudüs şehrinde yaptıkları gibi harc-

tinde askeri harekat devam etmekte ket etmektedir. 
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i.lr..aragoz • Başvekil Celal Bay:ır dUn akıınnıki Ankara Ceneral Halis Bıyıktay, Ccn crnl 
vagonla Anka.raya hareket etmiştir. S:ılih l<ı l ıç ve diğer birçok zevat ulur lanıışlardır. . i~ 

AM~AN eı· K -..r. ha Celal Bayar Köprüden Haydarpaşaya Suvat vapurile geçmiştir. Haydar - Oreencrnl Fnhrettin Altay da s ..._ş vekille beraber Ankaraytı gıtf11~;t 
R · . . g ınce arago~u tır- •.,t d 8 k · ı· R" . 1 • kA . . ....orı lamamak kab' l d ğ ld ' I . f ed paşa ı .. asyonun a aşve ı ı, ıynsetı cum ıur umumı utı bı Hasan Rıza, Baş· * Ço:uk Es irgeme Kurumu tarafı n dan Cumhuriyet b:ıyra~ı ,,. 

ı e 1 ır. tıra e- c ıAı s hh' v k'I' LJ ıa · Al V · · · O .. 1 lım ki bugün ben yaşta olanlar iyi bir yaver e a. • ı ıye e ı ı nu sı ataş, alı Muhıttın stundağ, stanbul fakir çocuklara elbise dağıtılmıştır_.-----------

Karagöz oyunu görmedik. Gerçı çocuk-
ıuğumda, Kadıköyün'de Kuşdili çayırının 
ucundaki gazinomsu bir kahvede Katip 
Salibin Karagözünü seyrettim.fakat pek 
küçüktüm.hatırımda o haya hayal meyal 
bile k:tlmadı. Sonradan da hiçbir usta 
Kar.:ıgözcüye tesadüf edemedim, Hazım' 
m o:·:1attığı oyunlardan da pek hazzet· 
medim. Hazım iyi oynatmaz demiyorum: 
.,nu çek beğenenler var. hatta bazı kım
selerden onun. en iyı Karagozcülerımızle 
mt..lcayese edilebileceğini duydum. Öyley
se Karo.gilz benım hoşlana~'IIIl, sevece

Tra':!"lv~y Şirketi Cumhuriyet bayramında 
Bugun ıcraya mal 

beyanında bu1unu)·oı 400 genç tayyareci dün Anlinrada AtnlUrk 

Ankar.ı, 27 (A.A.)I~ ~~;: ~ü~~: e ~~kk~: !u~tl~n Etimesut tayya. 1 
ğim bir şey detrilmış ... 

Fakat buna içımizi inandırmak kabil 
mi? O iyisini görmediğimiz, bilmediğimiz 
Karagözün hasretini çeldyoruz. bugün o
nu bulamadığımız için de kendimizi en 
bü)rük sanat zevkelirnin birinden mah · 
ru.m sayıyoruz. 

Çünkü bizim hakiki hatrraları· 
mızdan başka bir de hayali hatıralarımız 
vardır. Ben şimdi ömrümde iyi bir Kara
göz seyretmediğime kendimi zorla inan
dırıyorum. Bana öyle geliyor ki vaktile, 
Ramazan geceleri kahvelere gidip nefis, 
bugünün tiyatrosundan da. sinemasından 
clı kat kat üstün Karagöz oyunları gör
düm, "msalsiz nüktelere güldüm. Bu. sa· 
do~. o hayal denilen s.ınati dü~ünerek 

ker.rli kendime yarattığım, gerçekte hiç 

Elektrik işleri idaresi tarafından, 

Tramvay Şirketi aleyhine iki yilz kü. 
sur bin liralık borç için icraya müraca
at edildiği malumdur. Tramvay Şirketi 
bu vaziyet karşısında borcunu ödemek 
i.lzere muhtelif yerlerden kredi aramış, 
fakat daima iş yaptığı bankalardan hi· 
le red cevabı almıştır. n,uıun üurine 
Tramvay Şirketi bugün icraya mal be. 
yanında bulunmağa karar vermiştir. 

Çok kar eden bir müessese olmaP.ına 
rağmen Tramvay Şirketinin bugün 
borcunu ödemiyecek vaziyette bulun -
masırun sebebi ise ~udur: 

Şirket mukavelesi mucibince yapaca· 
ğı yollar için halktan topla.dığı bir mil. 
yon yedi yüz elli bin lirayı Nafıa Ve
kaletine iade etmiye mecbur tutu~muş· 

tu. Tcpladığı paraları yollara harcama. 

bir temeli olmıyan hatıralardır. Fakat on- dığma göre, elinde tutması icap eder -
lann da zaman zaman içerimizde uyan- ken, şirket bu parayı merkezine yolla
malarına. kendilerini gerçekmiş gibı ka
bul tttirmeğe çalışmalarına mani olmak 
kabil mi? 

Biz Karagözün oyununu değil, resmi· 
ni gördük; onun hal;kmda bir takım )'a· 
zılar, kitaplar okuduk. Sonra kendi ken· 
dimize kurduk ve içimizde, perdesiz, ses
siz şem'asız: fakat böyle olduğu için de 
tadı hiçbir zaruretle, hiçbir zaman icabı 
ile tnhdit edilmemiş Karagöz oyunları 
SC' ;r:.-ttil{. Şimdi bir zamanlar gerçekten 
tanıdığımız bir zevkin değil, mevhum 
bir zC!Vkin hasretini çekiyoruz. 

Eminim ki Ktitip Salih ve onunla be· 
rabe.r geçmiş asırların bütün hayalleri di
riliverseler, en güzel Karagöz oyununu 
orr.~tsalar biz gene: "hayır, bu değildi. 

l·~.lı'klediğimiz, bizim bildiğimiz bun· 
da:f!;>k güzel bir şeydi,. diyeceğiz: Kara

mış ve Nafıa taraf.ndan sıl:ıştırı1ınca, 

bir milyon yedi yiiz elli bin lirayı hü. 
kCiınete hasılatından taksit taksit öde
meğe başlamıştır. Şirketin önümfü:deki 
ay içinde ödeyeceği otuzar bin liralık 

iki taksitten sonra bu para tamamen ia· 
de edilmiş olacaktır. 

Bir milyon yedi yüz elli btn liranın 
hasılattan ödenmesi şirketin elinde bu 
gün hiçbirpara bırakmamıştır. 

Şirket cereyan paralarında elektrik 
i~leri idaresine olan borcu karşı~ında 
ise garip bir iddiada bulunmakt..ı: 

- Hükllmet nasıl olsa şirketi satın 
alacak, o zaman verilecek paralardan 
borcumuzu kessin, demektedir. 

g'S .;;., nüktelerine de, tokatlanna. tek· Diğer taraftan Cumhuriyet bayramı 
melerlne de gülemiyeceğiz; o oyundan mUnasebetiyle, bugUn elektrik cereyanı 
bo~·r .. -:"JZ bükük ayrılacağız. O oyunu kesilmİ! olan binalarında şirketin lüks 
r.cvk ile seyredebilmemiz için eski de,dr Jambalariyle şenlik yapacağı söylen. 
hayalDerinin dirilmesi değil, bizim o d~ mektedir. 
virlere dönebilmemiz l~ımdır. Yani bu- o---
günkü benliğimizden soyunup başka bı:- TU r k M 8 8 r · f C e ın 1 y c t 1 
adam, eski bir adam olabilmek ... Bu im· 
kAnsız olduğu için bizim de aradığımız Kur u 1 t 8 y 1 
nefis Karagöz oyununu bulmamıza im- Ankara, 28 (Hususi) - Tilrk Ma-
kan yoktur. arif Cemiyeti kurultayı dün Trab-

Bunu bilmf'mize rağmen gene Ramazaı zon saylavı Hasan Saka:ıın riyaseti 
günlerinde, bize Ramazan ayının geld'ği altında toplanmıı:ıtır. 
hatırlatılan günlerde Karagözü düşün
mekten, o hayal hakkında güzel hayaller 
kurmaktan kendimizi alamıyacağız. 

Nurullah AT AÇ 

Avrupa e"spresi 
geç l<al ı.~'or 

Avrupa ekspresi iki gündür şehrimi
ze iki saat gecikerek gelmektedir. Bu

nun se~ebi Orta Avrupa hudutlnnn
da trenin sıkı kontrollere tabi tu -
tutmasıdır. DUnkU gecikmeye, Fili -
bede bir marşandiz treninin yoldan 
çıkması da sebep olmuştur. Bu yüzden 
Haydarpaşadan kalkan Toros cksprc· 
si de dOn ve bugiln iki saat geç hare· 
ket etmiştir. 

Toplantıda Urfa saylavı Refet, bir 
nutuk söyliyere!t cemiyetin çalışma ve 
faydalarını izah etmiştir. 

Niz:ımnamenin 17 ve 39 uncu mad
delerine birer fıkra ekle:ımesine ka
rar verilerek toplantıya nihayet veril. 
miştir. 

kuşu şub::lerinclcn gelen beyaz uçuş tu- re meydanına yerleştirilmişlerdir. 
lumlu beyaz başlık, beyaz ayakka1lılar Geçit resmine motörlü ve motör • 
giyinmiş dört yüz kadar genç tay·ıare. süz tayyare pilotu olaral: bu gençler 
ci başlarında mızıka ve Türkkuşu öğ - iştirakedc::eel.ler ve bir o kadar genç 
rrttnonlu l ulilUğu nal de Atat ürk an:tı- te \Jcatlı <ıldulUar !ubeleTle birlikte 
na Türkkuşu gençliğinin Büyük Şefe cumhuriyet bayramı törenlerinde ha-

bağlrlığın ifadesi olarak merasimle çe. zır bulunacaktır. 
lenk koymuşlardır. Yapılan proğramda hava geçit reı. 
Tükkuşu gençleri büyük beyaz bir mine Türkkuşunun elliden fazla motör-

alay halinde Yenişehire ka.dar bir yil- lü ve motörsüz tayyaresi i§tirak edecek 
rüyüş yaptıktan sonra Türkkuşu oku- ve bir çok paraşüt atlayışları yapıla-
luna dönmüşlerdir. caktır. 

Terfi eden vali ve 

l1mir valisi ile, şehri mizdPn Baliırkliy, 
Heşiklaş ve Kadıköv kaymahamları 

terfi etlill'r 
Ankara, 28 (Hususi) - İdare fi· ı 

mirlerimizin terfi listesi Dahiliye Ve. 
kfıletinin tasdikinden geçmi§tir. 

Birinci sınıfa terfi eden vallZer: 
Tokattan Faiz Ergu:ı. 
11..-inci s-ıntfa terfi eden valiler: 
lzmirdt!n Fazlı Güleç, Karstan Akif 

lyidoğan, Zonguldaktan Halit Aksoy. 
llçünci.i. stmfa terfi ede~ı valiler: 
Niğdeden Faik üstün, Tekirdağı:ı

dan Sakip Bcygo. Kırşehirden Mithat 
Saylam. Maraştan Osman Şahinba§, 

Burdurdan Abdülhak Savas, Çankm 
dan Hüsnü Özgören, Muştan Tevfik 
Sırrı, Mardinde:ı Cevat Ökmen. Sinop· 
tan Fehmi Ural, Antalyadan Sahip 
Örgel. 

90 liraya tcrf i eden idare heyeti a
zaları: 

lzmirden Rami Gckçcn, tsta:ıbuldruı 
Ferruh Ynzıcıoğlu, Manisa.dan Necati 
Şumnu, 

80 liraya terfi edenler. 
lzmirdcn Mesut Dinç, 1stanbuldan 

Enver Nayir, Sabri Onat. Anknradan 
Cevat Akın, E:ıvcr Yücesan , Konya_ 
dan Rasim Zayahk. 

Birinci sınıfa terfi eden 1'ayma1~m. 
Zar: 

Mudarıy::ıdan Salahattin UJusal, 
Safranbolud ::ın İh!'lnn Kaya. Torbalı
dan Halit ı:rkcn, Ayvalı~ct.an Celal 
lz~i. ~crikte:ı Cclfı.l Sümer. Erdekten 

ır@~~©n aım<eal 

~alokço 

Bedri Özer, Bergama.dan Vasfi Baga· 
tur; Bakn·köyden Ahmet Kinik, Kadı
köyden Cenap Aksu, Beşiktnştnn Rıza 
Onat, Sökeden Yahya Eryetgin, Çi
çekdağındnn Rahmi Onor, lslahlyeden 
Sıtkı Tugal. 

lkitıci sımfa terfi eden kayrruıkam. 
Zar: 

Alucradan Necdet Yılmaz, Solhan
dan Alftettin Özgelen, özalptan Kazrm 
Erdem, Oltudan Fehmi Kayo. Kandi· 

radarı Şekip Yurd.ıkul, Kiğiden Sabri 
Erdal, l{ağızmandan Hamdi Orhun, 
Ardaha:ıdan Cemal Gökten, Vakfıke-

birden Avni Kocayiğit. Simnvdan Fa
zıl özsoy. PetUrkeden Adnan Akse!, 
Mihalicciktan Celii.l .}Uven, Karnmtir. 

selden Kemal Sonat, Samsundan Ce
mal Şaşıoğlu. l{arayaZldan Edip Ka
laçlnr, Sitakda:ı Cemal Tnmil Sıvas· 

ta:ı Vasıf Kolcak, Kndınhnndan Hay:-1 
Bingöl. Kcmaliyeden Cemal Yn§ar, 

!T:i'f'.ci .cı-ınıfcı tc1 fi eden mcldupçular: 
Tuncelindcn Salim İlter. Sinoptnn 

Kazım Beydoğan, Antalyadan Fuat 
Hürkdoğar!. Ma:ıisadan Şevki Birsel, 

Erzurumdan Yaver Yurttaş, Bingöl -
den Sıddık Hetunoğlu, Ri?.eden Şefik 
Aydın, Kiitahyadnn Şiikrü Gül, Bile
cikten Nıhat Taıtuman, Burdurd:ın 

Hakkı Tunceli, Erzincanda:ı Rauf öz
demir. Seyhnndan Agah Akkan, 

11.-inci suıtf a terfi eden niıfus mü
dürleri: 

Balıkesiden Hikmet Çınar, 
Dördiiııcii sııııfa terfi eden rı ilf ı:s 

·ıi 
Bayra rn tat16, ı et 
Resmi dnlre d• 

buJ!Ün başla ,ııı 
CUmhurlyeUo on befıııcJ ~ 

ba~Tamı mUnnsebetiyle bUtll~~ 
reler bugUn 6ğleden sonra ,rdıt· 
bııhınn kadnr tatil yapacıı.ld ~ 

ııcaıe 
Hususi müesseseler ve ,~ 

ynlnız blr gUn olmak uzere 'P,ıt.'; 
ynpo.caklnrdır. Pazar gnnU ed11et"~· 
kanunu tabfııtlyle tatbik ıtr 1 
dükkanlar ve hu!!uat uıuesseııe ~ 
ka arkaya iki ı;Un kapıınınıt ol& 

~ - ,,eP 
Fransanzn :1 .~ 
Ankara el~, 

Ankara. 27 (A.A.) - ~~I 
sının haber aldığına göre,.,. ~ { 

tlmzactı cevaben :M:ıestzıtt"111c 
sanın büyUk elçiliğine tn# 'J'~ 
metimizce memnuniyetle J:ll \)il 
edildiği Fransa hilkfıınetitle 
miştir~ ı 

~ ff1~ 
Türk 011 KuttJıt~ 

rt1er11Pz htır0 r 'fiil')' 
Ankara, 27 (A.A.) - delJ: 

rumu Genel Sekrcterliğitl / 
ııJıt' J" 

Yaz çalışmalarını:ı sonll ~ 
rum merkez bürosu ile ça~&ıf 
n Ankaraya dönmüşler ve s ~'I 
Kazım Özalp caddesinde 1.,...... s.l,.tf 
1ı kurum merkezi~de çalı~ 
den başlamışlardır. _/' 

müdürleri: ~ 
1çelden Rüştü Aksu, T{ıı~~i ~ 

Hilscyin Altay, Ordudıın ~t' 
masyadan nasuhi Genç. ııJıit G 
Zühtü Onat, Konyadan 1 / 

Bir yıTlıTc uza1clı1; .zamnı• 
!~ 

Siirt mektupçusu şevket ou 
kaym&kam!ardan Muzaffefğlıl~ 
taktan Muzn.ff er KuçnkÇ1~11ri t. 
girtten Cevdet Boran. suş ~
li Muhip, Aşkaleden ıı::sat r6-' 
rayazıdan Edip J{artal. 130,J Cf 
Alıkor. Ardaha.ndan cerrı ~-~ 
lğdırdan lhsan oıgun· uf' ' 
Suphi Aktan. Göleden -yıı~0ftJ~ 
drrtan, Rifat Bingöl, po~ıııttl~ 
rnettin O:ıer, Tuzladan 1'f f'~f'J 
Mnlazglrtten Fuat ecrult, 11 59 
Hakkı Güngör. ŞirnakE!~ıı. ~filet ' 
zel. Ifoyulhisardan ReŞ,Mıırc'~ 
radiycdcn eşref, Erkst, 

det Yılmaz. ııPr 
Birinci smıfta;ı ı:nül~~~;cı ;f 

tişliğine Hilmi Cerit. ıh~c:i jtı 
birinciye mülkiye nıüf e_tt jye ~d 
son. UçUncü sınıftan ~ınC ~ f't, 
koz, seferberlik iki:ıcı şıı ı?I, 
fur Soylunun 55, Seyhan tıtı11 'I 
kukiye müdüril Ali, R~~rcııl~ 1 
levazım mtidürü lhsa~ ~ şııtıeıı'~ 
li idareler umum münUrU ~ 
!erinden Emin Köks:ılJil JXl 
ya çıkarılmı~ır. 

h 
1 
h 
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' ~~ 
laüyük devlet adar11 arını 

ediliyor başları tetkik 
l oydCorcun başı ~~~~~~~- ' • 

lllün~kaşa doğ~rdu 
Alımlere göre, lngiliz başvekı lı Çember j 
layn her meseleyi bir tüccar zihniyetile ' 

.'ngiliz r 9Ö~ebilecek karakterdedir ... 
hukurnet renologya iılimleri yaptıkları bir toplantıda buyük devlet \'C 
1 td1r. Fr adamlarının başlarını tetkik etmişler ve hük\imleıfoi vermiş • 
hu~'Unu chn~loğya denilen bu ilmin esası, insanın, başının fitklinc göre 

· a lakı . . · · · Alirnı nı tesbıt etmek, karakteri hakkında fıkır edınmcktır. 
1atıı:ıın ı. kc~, bu son toplantılarında sivasi adamların karakterlerini baş· 
ı.~. ...1: lıne ·· · · 1 ·ı "'<lllkterı . gore tetkik ctmifllcr ve siyasi hayatlarındakı eser erı e 

crıni k 1 ~ 
llu tetk· arşı aştırmışlardır. 

'Loyd Cor ık ve müzakerelerde alimleri en fazla münakaşaya scvkcden 
- Locun karakteri olmuştur. Frenoloğlardan biri: 

§eklinc gö;ed ?orç h .. arbi kaybetti, sulhü kazandı, diyarla~'. Aeaba. b_aşını~ 
~e sorrnu t' \ereccgirniz hüküm de bunu teyit eder mahıycttc mıdır? dı

lık ş Ur. 

~lıır v:i~ biraz garip gibi gelen bu suali alimler çok ciddi karşıla
bbil§ın.ıll k~c:ınde nıUnakaşaya başlamışlardır. Çünkü. onlar bir insanın 

ı.ııu c lı ıle t•· b · ·· b t .Yorıar . Yaptığı hareketler araSJnda 0 kı:idcu· ırn ı ır m.ıw.a e c 
loyd kı en mühim meseleleri bile, bununla luı!h.: çarı ·ıyorıa:. 

:llı.u.tni ha Corcun baş! Ptrnfınd~'l...-.ha:ylı münakaşalar ?lm~ş: nıha~•et: 
~llın §ek~ 2arnanında !ngiUZ Başvekili olan meşhur sıyasının labıatı, 

L hne "'.. - 1 . . . t' • , O)ld C oCırc §Oy C tesbıt cdılmı~ ır: ' 
~iği nı.·· oc - Ekseriya mücadeleye girişmek istidadındadır. Fakat, 

~ lldi lehin:C~delenin neticesinde fena bir vaziyetle karşılaşınca, bunu 
~ ~Yd C ıdare C!tnıesini de bilir. 
~!~la aıa;rç hakkındaki hüküm bu suretle verildikten sonra !ngilt:rc)i 

lan.nuş \'eadar eden diğer devlet adamlarının başları üzerinde tclkıkata 
"'-Çenıberıa ~neticelere varılmıştır: • . .. . . . 
~l'dı>ı.. k,...ttd .• Yn - Rer mesele)i bir siyasıden zıyade tuccar zihnıyetıle 

daha tl'ld hiı: Z-.dahaJ eri görürlük ve tahayyül k:ı.biliycli ol· 
~ azıa m 

~ lnbe:rıa uvaffak olurdu. 
Uea ela tasvi Yn ~akkında verilen bu hükmün diğer münekkitler tarafın-
lllUş~~131 ~z:~ldiği görülmüştü:· ~akikat_e~, Çembcrla~:~ A_ı~~~!a 
gu_ı e bunda d nne onun bu jşte hır tuccar gıbı hareket cttıgı ılerı surul-

~ınu.ş buı a, esas:n Çeınberlaynın vaktile mali ve ticari işlerle mcş-
.ti:ı d.~ın §~ası amil dİarak gösterilmiştir. . 

~~ r siy<lSil ıtıden insanın karakteri hakkında hüküm veren alimle-
oırııa ıtı ..... _ ld er ~akkındaki fikirleri şunlardır: 
~ ta eaJıst bir adamdır. Hareke'· ?rinde, eğer ihtirasları mani 

llle " &iliz li'rene davrandığı olur. 
:l'trıı llr· noloğian eski hariciye nazırı Eden hakkında da şu lıük-

~ derı • 
etl11:ıı •• - İdea}' • ' 

l'al'ad ~0tilr. ldüt ıst ~ır adamdır, fakat hadiseleri daha başka bir zavi· 
bir lta~~~n siy ~a~z bir karakteri yoktur. fakat sebatkar ve azimlidir. 

n 1lıYetted_·asıdır. Ve Musolini, llitler gibi kimselerle çarpışabilecek 
gı a!Jltı.ı ı:r. 

tıler d rı 6ekr . 
bıt ~h E:vlet ad ınaen ınsanın huyunu anlamak ilmi ile uğraşan bu bil· 
~'1>n01 a~aki tet:~ıaı: üzerindeki hükümlerini wrip bitirdikten sonra 
da Jnıı~glar bu ilı ~erı ve tatbikatı genişletmek kararına varmışlardır. 

nrrıaYı d ının mekteplerde. talebenin karakterini tcsbit hususun-

~~ •tckH_f __ e_tm~iş_ti_·r_. ______________________________ ~ 

k Senedir aranan bir 
~t\~ş nihayet bulundu 

°'"'~ııı oall:ıııameııı: i ç in K@ınıg©> v e 
~ R'l &U nsnnde '1 D0U aı ırca uım 

~a~ıı~~ htltı F;.reve~ıern (g'] oDaşm oş 
"'btr ""1liıJ ongo hn 

clıııı ltııv b 0Ian bir !n .. vzasında tet- dan kalmış ve elden ele geçerek bugüne 
,ı. hıdeıı. Ularak gılız illin heyeti kadar gelmiştir. 
"1~ 01a11 b gcınıışUr -
~ ""''lll "e:ri . U kuşa Nr · Agaçkakan Alimler zümrüdü anka gibi ismi var, 
tir, tı> afaç~' ho.lk opavo kongen- cismi yok olan bu kuşu bulmaya azmet-

ll altanı <>la arasındaki ismi de mişler, fakat, ancak yirmi beş sene sonra 
'l'l~ U lcu31ltı l'llk kabul edilmiş. buna muvnffak olmuşlardır. O günden bu 

l!g;.. bt:r d 
~ "'e gelir iıılsi Lo güne kadar Kongo ve havalisinde birçok 

h.. ı:tı:o a.. llın1 ti ndraaa tabilyat alimler dolaşmış, kuı;ıu aramışlar, fakat 
"'l ııeıı gaı:ka1t r. 
~e eaenb anını ku • mütemadiyen orada kalamadıkları için 
ltaıı. il~ong0 ~ti arıy0rıa 6 ulinıleri Yirmi heyetler birer müddet durarak di.inmüş
~a lttı he l'afların tdı. 1913 sene - Icrdir. 

~ııe!a~b b:~~ 0rada~ ~~::~ bir Ameri- Bugtin Kongo Ağaçkakanmı Çapln is
~\ it oıau~ Y Coıınuş lılc.>rtn başın. minde bir fı.Iim bulmuş YC Londraya ge-
41.ıı. d' !Je1ti:ı'Unu al'll§tı Ve bunun hangi tirmiştir. Alimin Kon;oda ağaçlar üzeri- 1 
1 ~\! llcıc ııe lındir <>ldu:ı1111Jtı. Yerliler, ne tuzak kurarak yakaladığı bu kuş <lişi
'1 fr~lcuv-u ~k Col'du~n~ •. kendileri- dir ve yumurtasmdnn yeni yavrular çı

Salınc çcnildfüfrn sonra man~al ba~ınıla ı~mıyorlnr 

!Kuş © rtcaıs n li'l1(g']a !;Q)l~D $~1f\1n<e~eırn 
n asan ~®~rill~? 

Kış kendisini ht'r tarafta göstermeye 
başlamıştır. Fakat, sinema dünynsı yaz 
ve kıştan haberi yokmu~ gibi davranmaya 
mecburdur. Bazan yaz ortasında kış film. 
leri çenilirken, kış ortasında da yaz fil. 

,...mi çevrilmesi i b eder. 

Bugün de Holivudda havalaı bozup yağ 
mur yağmaya ve soğuk kendisini hissı>t
tiımeye baş larken içinde deniz banyosu 
ve plaj hayatı olan filmler çevrildiği gö • 

rülmektedir. Fakat, soğuk havada film 
çeviren artistleri ısıtmak için bir usul bu
lunmuııtur: stüdyolarda o sahnelerin çev
rildiği yere birer mangal konmuştur. Ar-
tistlcr soğuk suya girip yüzme sahnesini 
çevirdikten sonra, mayolarıyla mangal ba 
şına gelpi ısınmaktadırlar. 

Soğuğa rai,"'lll<'n stfülyonun Jıa\'llZlıntl:ı 

b:ınyo )D)lan artist 

Üç kadın bir ızı 
paylaşamıyorlar ! 
Meşhur dansöze analık iddia ettikleri için iş 

mahkemeye dü~tü 
Resmini gördüğünüz bu kızı üç kadın 

bir türlü paylnııamıyorlar. Üçü de onun 
üzerinde analık hakkı iddia ediyor. 
Kız Londranın meşhur bir dansözüdür. 

Kadınlardan biri onun asıl annesi, diğeri 
de kendisini bUyüten kadın. Eylin Li is. 
mindeki bu kızı, annesi fakir ve kimsesiz 
olduğu için, küçükken ~Iisis Li alıyor ve 
büyütüyor. Kendisine resmen evlat celin-
diği için de onn kendi ismini veriyor. 

Kızın asıl annesi Misis Fenton uzun 
mllddet kızından bir haber alamıyor. Q. 

nu evliitlık olarak alan kadının izini kay
bediyor. Yine kızını besliyemiyecek hal
de olduğu için fazla aramaya da lüzum 
görmüyor. 

Eylin I..i büyüyor. Mektepte okuyor. 
Sonl'a İngilterenin ufak hir şehrindı>ki 

tiyatroda çalışmaya başlıyor. Ondan son-
ra, şöhreti artıyor ve 1G yaşında olduğu 
halde Londradaki müzikhollerden birine ı Eylin 1.1 
kadar geliyor. 

Nihayet bir giin, kızın asıl annesi ga
zetelerden birinde onun resmini görüyor. 
Tanıyor ve kalkıp Londraya geliyor. 

Uıkin Misis FPnton kızını orada bula-
mıyor. Tiyatrodakiler onun iki giin C\'\'el 
ortnda.n kaybolduğunu söylüyorlar. 

TJyatro müessesesi bir taraftan, kızın 
iki "annesi" diğer taraftan polise müra-
caat edioyrlar ve kızı aratıyorlar ... 

Mis Elyin Li nihayet üç sene sonra 
bulunuyor. Fakat bu sefer üçüncü bir an
nesi vardır. Kız, Londrndaki tiyatro hıı • 

yatından bıkıyor ve başını alıp giderek 
başka bir şehre yerleııiyor. Kimsesi ol • 
madığını söyliycn dnnsöz orada Misis 
Vilsoıı isminde bir kadmın yanında ya-

Mis Eylin Li tekrnr ortaya çıkınca üç 
annesi birden ona hak iddia cdiyol'lar. A
.sıl annesi: 

- Kızı ben doğurdum, annesi benim! 
diyor. 

Onu on beş yaşına kadar büyüten ikin
ci annesi: 

- Kendisini ben yeti~tir<lim, resmen 
benim C'Vlfıtlığım, annesi benim! eliyor. 

Tabii, en az hakkı olan üçUncü anne· 
dir. Fakat o da kızı, hayatının en miişkül 
anında kurtardığı ve ona evini açtığı için 
anne sayılacağını iddia ediyor. 

Şimdiki halde hadise mahkemeye inti
kal etmiştir. 

.. -- __..-

"il~ı .... -'lll~"" aha Öı:tıru derını, hatta iç- karılması ümid cdilmP.ktedir. 
~ 'Ql~l ·ıa w.. n o b" k şamaya başlıyor. Yani onun kızı oluyor. 
~l'ıl llt'd! "'11?l~'le'l'f ır ere ol. Hayvanat kitaplarına "Afropa.va kon-
~~~ do~ l!:sasen 

11 bulunduğunu gensis" ismiyle geçen bu kuş oldukça 1Jü
~. nq /l'tt ku!j~'et)i}er tüyleri yliktilr VP. başından kuyruğuıın kadar O· 

Nohel tıp milhafatı 

Uylcr onı:~cdaıik et.mi. lan uzunluğu 50 santim kadar vardır. 
csJti avcılar. Tüyleri knhvcrcngltlir ve başının üzerin-

de hotozu mevcuttur. 
Londra halkı müzede teşhir edilen lıu 

kuşu görmeye koşmaktadır. 

Stokholm, 28 (A. A.) - Bu seneki No
bel tıb mükafatı kimseye verilmemiştir. 

Fransız 
Başvek i 1 i 
Par t isinin 

kongresi nde bir 
n u luk söyledi 

Marsilya, 27 (A.A.) - Dalauiyc 
bugün radikal kongresinde sö) le tii i 
nutukta, lıütun Fransaya hitap <'ltl
ğini kaydettikten sonra en·ern b<') -
nelınilel politikadan bahsetmiş 'e 
demiştir ki: 

Bu sahada, mühim unsur lrn.ybe
dlldi~l :z::mneclilen barı":'m lrnl'tn

rılmış olmnsıdır. 1\lllnih nıılaşmala
rından doğan vaziyet, harbin önüne 

ge~ilıncmiş olduğu takdirde doğacnlt 
olnn ,·azlyc>te mli.raccahdır. Fransn
'.'1.ın teslimiyeti mevzuubahis olamaz. 

Frnnsanııı kuvvet ön Un de eğilme) e
ceği mnlfımdur. Eğer ~Hiııihtc bir 
Ultiınntom karşısında lıuluıu~a)dı, 

mUsavi vaziyette müzalrnre edeme
seydi, mlllclin mukavemetine ınUrn-

caat edi1c<'ektl. MUııilı eseri bir nıan· 
tık hıu·t>keti olnnı!;otm·. 

l)aladlye, komllıılstlc>rin bulırnr 

esnasındaki hattı Jıarcketlcriııi 

detlc> tenkit etmişllr. 
c id 

Daladiye, barışı ve Fransamn va. 

kar haysiyetini muhafaza hakkındaki 
azmini teyit etmiştir. 

Fransanın ana menfaati bizzat ken
di emniyetinin muha[azasıdır. Yani 

yalnız Avrupa kıtasımndaki hudutla • 
rrn bütiinlüğiiniin muhafazası degil, 
ayni zaınanda imparatcrlukla olan mü· 

nakalelcrin serbestliğinin de idamesi · 
dir. 

Avrupa kıtasrndaki hudutlardan ö • 

tede gen;5 bir emniyet bölgesi de met • 
ropol için kıymetlidir. Fransamn istik 
ba!i geniş mikyasta bu bölgedir. Hi:ku 

met bu bölgeyi dokunulmaz ve bozul· 
maz bir böl~e olarak tel.ikki etmekte -
<lir. 

Fakat Fransa her .tarafta da hazı.ı· 

b~ılunacaktır. Her tarafta, gayretlerini 
adalet \'e barış için çalısabilecck gay. 

re~lere kendi gayretlerini birleştirecek 
tir. 

Alman Hariciye, 
Naz ırı 

Rom ada 
t emaslara 

e A 

sıynsı 

başladı 
P..oma, 28 - Alman harlciyc nazırı fon 

Ribbcntrop dün gece 22,10 da Homa) a 
,·asıl olmuştur. 

lUılyan hükumet mahfclleri bu ziynr('
tin hususi olduğunu sö) lcmeye başlamış
lardır. Fakat nazır İtalyan hükümct er
kfmiyle görüşecektir. 

\Ton Ribbcptrop, cuma ve cumartesi 
giinii Muf:soli.ıi ve Kont Ciano ile gö
rüşecek ve cumarte:si akşamı görüı::ınc 

!erinin neticesini doğrudan doğruya H1t. 
lcre bildirmek üzere Roma.dan hareket 
edecektir. 

İtalyan gnz<.'tclcıi, von Ribbentropu bü
yük bir snmimilikle sC'lamhyorlar. 

Giornale d'ltalia bu münnsebetlc yazdı
ğı bir yazıda bu ziyaretin, ehemmiyetli 

olmakla beraber. normal olduğunu \'e ya
bancı gazetelerin, bilhassa Tan gnzetC'si-

nin iki memlc>kPt arasında ihtilaf mevcut 
olduğu hakkındaki neşriyatının asılsız ve 
Almanya ile ltalya arasına nifak sokma.
ğ:ı matuf bulunduğunu, lınkibtte ise bu 

seyahatin bilfıkis Bcrlin - Roma mihv ri

nin sarsılmaz bir sekilde dE"vJ.ın cttiğiııc 
delil olduğunu kaydetmektedir. 
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iÇERDk: 

* Denizbankın Almanyada yaptır · 
dığı vapurlardan "Ülev,, bu hafta için
de limanımıza gelecektir. 

\.\~ .. wT-. ~uıJÖ~f'I 
Cİ(.)~h iN Ol.VRMU 

~\c;. .. •H.A •• WA .. ı.l.q 

HABER - 'AlCsam ooıta9' 

6~N 6A2.ıNA 'IER\Nl. 
l3iR. SARDAL'YA .ıWLA· 
l>ıfw'\ •• , .SENİNLE t<AR· 
Sıı.t\$A~4Gır<\ ~)'\
LıMOAN GEÇ,..,EZ.Cı 

ı.ı~ H 

L--1JL:Si~~~~~~--~~~ 

* Dün Maarif Müdürlüğünde kaza 
maarif memurlarının iştiraki ile bir 
toplantı yapılmış, mekteplerdeki tale
be ve muallim vaziyeti, kış münasebe
tile mekteplerin ısıtılma işi görUşlil -
müştür. 

* Yeni avukat kanunu kanunuev -
velden itibaren meriyet mevkiine gi · 
recektir. Bunun için Baro tarafından 
kayitli azanın bir listesi hazırlanacak
tır. Bugün Baroya 661 avukat kayitli· 

dir. 

\furtıol Bakır medeni vmmmmr.mım~ ... 3 U O ü D 1 P E K S, De nı H SIO ~ K ~~!iffi· 

* Küçük esnafa yardım maksadile 
şehrimizde bir "halk sandığı,, kurul -
ması kararlaştınlmıştır. Sandık on be~ 
gün sonra faaliyete geçecektir. 

* Üniversite Hukuk Fakü!t0si asis 
tanlanndan Türkan doktora imtiha -
nını vermiş, imtihanda Rektör ve pro
fesörler bulunmuştur. 

* Yunanistan memleketimizden 50 
milyon kilo buğday almak için müra
caat etmiş ve temaslara baslamıştır. . 

* Terkos idaresi tarafından son bir 
sene içinde §Chrin muhtelif :,·erlerinde 
ytiz çeşme yapılmıştır. lnşaatı biten 
on altı çeşme dnho. yakında açılacak
tır. 

* Lchistanla aramızdaki yeni ticaret 
ve kllring e.nlaflmıı.sı için müzakerele· 
re Ttirkofiste diln de devam edilmiş -
tir. 

* Cumhuriyetin on beşinci yılı mü
nasebetile "Armağan,. isminde erme 
nice bir kitap nc5redilmiştir. Beş bü
;yük forma olan bu eserde on beş sene
lik Cumhuriyet devri faaliyeti gözden 
geçirilmektedir. 

* Birinci ordu •llfcttif5i Orgencrnl 
Fahrettin Altay dunı~u ekspresle An· 
karaya gitmiştir. 

*Bir müddettenbcri şehrimizde bu
lunan Sovyet oefil'i Tcrcntiyef dün ak· 
"am Ankaraya hareket etmi§tir. 

* Ankara radyosunda konser ver · 
mek üzere şehrimize gelmiş olan Fran· 
sız kadın piyanisti Mnsok Talyoferro 
bu aksam Ankaraya gidecektir. 

* Belgrad sefaretimiz ba~!dı.tibi Şef 1 
kati mezunen şehrimize gelmiş ve diL-ı 
akşam Ankarayn g;tm.iştir. 

Tt>8l8tıt ve izabe ma~2emesi 
memleketi.mbt' gelmek üzere 

Maden tetkik ve arama enstitüsünün 
üzerindeki tetkiklerini bitirip Etiban
ka devrettiği Murgul bakır madeninin 
işletilmesi için bir mÜddctter.beri ya.. 
pılmakta olan ha .. ırhklar müsl:ıet bir 
safünya girmittir. Madenln itletilme&i 
i~in ibım olan tesisat ve izabe maize· 
m::si memleketimize gelmek üzeredir. 
Bu malzemenin maden ııahaııına nakli 
işine birinci klnun başından it:baren 
başlanacaktır. 

ilk parti inin yirmi milyon kilo ağır
lığında olacağı tahmin edilen tesisat v: 
izabe malzemesi Hopa, Burska üzerin. 
dec kamyonlarla Murgula nakled:lece_ 
ği i,iin bir hayli mü:şkül olacağı an!aşıl· 
maktadır. Fakat Türk madenciliği bu. 
rada da mügkU15.tı yenecektir. 

Murgul madeni imtiyazı, bu arazi 
Ruıılar elinde il<cn 1ngHiıler tarafın
dan almmıg ve istikşaflar yapılmı§tır . 
Maden yUzdc 3,6 - 4 cevheri ihtiva 
ettiğinden o esnada .dü1Uk bulunan ha. 
kır fiyatları ve siyaıı vaziyetin kar!J•lı

ğı dolnyıeiylc Kuvanlfan gıbi bu ma· 
denin de çahımaaına imk~n verm~miş. · 
tir. 

Murgul madeni üzerinde yapılan tet.. 
kikler madenin tamamen iktısadi oldu

ğunu meyclnna koymu§tur. Yapılacak 
tesisatın ikmalin.den sonra ağlebi ihti
mal 940 senesi başlarında Murgul bakı.. 
rx dünya pazarlarına çxkarı1mış olacak· 

tır . 

Vilayet hioa undJki tamirat 

İstanbul viliy~ti binasında bazı kı

sımların tamiri takarrur etmiş ve şart. 

namesi hazırlnnmıttxr. Fakat aonradan 
binanın esaslı bir şc1dlde tamiri m~ 
nasip görUldilğünden bu tamir i~ı tet· 
kikat yapılmak üıere geri bırakılnuştır. 

~rn Türkçe Sözlü Kahkaha Tufaf1~1 
cm 
fı~ LOREl.4- HARDI ISViÇREV 
'll("I AY r ı <-a : An kora da A ta I ürk ve H il yük ı er ı mı z Huzur lJ 11d• 
i Yepıian ({Şj~N~!b.OK llayramı 

UıilJH!Ui!ifm:ımmmmmm: .. BUGUN MA ftNt.,Llı.H ~A .\ (' l rle UA5LAI< ~ mmmmiif::: ;/ 

US fn(•I yıl pulları 
Yurın tedavule çıkanhyor 

Posta ve telgraf umum müdilrlüğü 
nUn Cumhuriyetin on beşinci yıl dö
nUmü mUnaııebetiyle hazırladığı pullar 
yar.n sabahtan itibaren bütün memle· 
kette te.d.avill mevkiine konulacaktır. 

Bu pulların bir ıerisi altı adet puldan 
mürekkeptir . 

Altı pulun mecmu kıymeti otuz do
kuz buçul~ kuruştur. tiç ay müddetle 
ted:ıvUl mevkHnde kala:ak ve 29 ıkinci 
k~nun gtinü tedavülden kaldırılaccıktır. 

Posta idaresinin sırf inkılabxmızın o. 
nuncu yıldönümü münasebetiyle teda.. 
vüle çıtcorıncak uzere tapettirip de ye· 
tişemiyen pullar da, gazetel~imizin 

latin harfleriyle ilk yazıların inti~ra 
bac:ladrğı 2 ikinciteşrin günü tedavillc 
çıkarılacaktır. Bu pullar da aynen on 
beşinci yıl pulları gibi tertip edilmi§tir. 
Yani, beher seri altı adet puldan mü
rekkeptir. Altı pulun 'kıymetleri mec -
muu otuz dokuz buçuk kuruştur. Bu 
pullar da üç ay müddetle tedavül mev
kiinde kalacak ve ıubatın ikinci günü 
tedavül mevkiindcn kaldırılacaktır. Ha· 
tıra ve kolleksiyonculuk bakımmdaı~ 

buyii~ kıymetleri bulunan bu pulların 
çok rağbet göreceği şüphesiz adc!edil
mektedir. 

ıRadyo makineleri 
1 inhisarı 
1 

ı S 1\ t< /\ H V f\ f.linemusındR 
tl E y o G L u N D A s o N u E F }. ıı1 I 

Minracen~n Gözde• 
VE 

Hin zarı 
Türkçe sözJü Ye şarli musikili hüvük tilııı~ 

2 devı-c 2-l kısmı hirden 
....... 11s: ... ıı:m1115;1;:!!m .. ımr:ılııiİll~zc.,,·rMlımlii~ıııKl.&:Sı~,lıiııım•~··=.-;=;rcr;.. 

Pe~~~k ~.e~e~:yesinden: edi~~ 
E~ledıyernızın sınırı ıçınde s:::,hıplcrı tarafıııdan atılacak ve be~sB 

tiyle ç/:\plüğe nakil .. ec.:~lece: kemik, boynuz ve paçavraların 14.-11 3~ den 13-11-939 gunu akşamına knd:.ır bir sene nıUddetıe ve açık 
ille sat~acaMır. Muhammen b~dcli 150 liradır. 12-10-938 tarib.irıd~ 
938 ta.rıhlne kadar 21 gün mUd tle a~1k arttırmaya konmu;tul'· 
girmek istiycnler yüzde 7.5 teminatı mumkkate makbuzu gösterXJ16'64dl 
durlar. Haddi layık görüldüğü takdir<le 2-11-933 ~ar. anıha ~iinü saAt 

1 

le edilecektir. !haleyi müteakip bedel tıı.mamen cnclimcn huzut'llnd' 
tediye edilecektir. ~ 

İstekliler ihale günü saat 14 de Pen ilk belediye dairesinde ıııUt:tıP 
m1 encümenine ve fazla izahat almak iı:;tiyenler her gün bMediyo rt 
racaat etmeleri ilan olunur. {7fJ85) ~ 

lstanbul Bele iyesınden :;& 
Şehir dahilinde işliyen bütün otoT:ı lis u arında unihuıiyet ~;/ 

tesn.düf eden 28, 2r:ı ve 30 te:;:rirıievvel 9Z8 cunıa, cumart2si, pazar (,,oıOl 
yolcu biletleri esmanı üzerınden yüzde yirmi tenzilat yapılacaktı.f· 

augün ü Rady0~/ 
lstanbul Radyo~u 

* Memleketimizden tütün almak ~

çin müzakerelerde bulunan Alman ti 
caret heyeti Atinaya gitmek tizzr~ 

§ehrimizden ayrılmıştır. 

=======================! l\ilçilk n1ak inelerin 
ithali ve t=uıtı~ı inhi· 

8Bra annıyor 

28 Birinciteşrin - 1933 ÇUMA 
18,30 dans musi1;isi, 19 konferan3, Se· 

lim Sım Tarcan tarafından, 19,30 brı· 
şık pl~k. neşriyatı, lS.55 borsa haberleri. 
20 Belma ve arkada~Jarı tarafından Tür!' 
mu:ıil,isi \'e halk ~arkılan, 20 10 ajans ha· 
berleri, 20.47 Omer Rıza Do~rul tara· 
fınd:ın arapı;a söylev, 21 saat ayan, or· 
kestra, 21,30 Ahiskan ve arkadaştan ta· 
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 
22,10 hava raporu, 22,,13 Viyolonsel kon 
seri, Muhiddin Sari~<. piyanoda Ferdi 
vor. Sitatser. 22,50 Son haberler ve erte~i 
günün programı 23 ~aat ayarı, istikHil 

20 - Cümhuriyotten e.,-vel (~ 
sıhhat ı ıerinin mukayesesi- .;"ıl 
1çt.lınni Muavenet VekaJ$U ~ 'j 
20.15 - Mütilt (Çigan . ın,1 ~f 
20.JO - Türkiye Cilmhurı) f fi#'.} 
nın fonktiyonu mevzulu konf~;"°'d' 
rük v<> 1ııhi:ıc.rlnr vekaleti~)· .J 
20,"5 - I\lil:r.ilt (Ilaik 01u

11 tı f'j 
Tlir:. spor kunımu çalışınııl~ ıJ .;r.; 

DIŞARDA: 

* İtalyan matbuatı Ebre ccphes1n -
de ölen İtalyan gönüllülerinin 22 nci 
listesini neşrediyor. Listede 36 isim 

okunmaktadır. 

* Belçika bankası is!rnnto fiyatmı 
yüzde \içten iki buçuğa indirmiştir. 

* İngiliz Kralı ve Kralice~i, dahiliye 
nazın Sir Samuel Hoar ıle birlikte 
Londradan hareket etmi;lcrilir. 

* Bulgaristancla meclis, 4,5 milyon 
levalık tcslihat projesile demiryollnrı 
bakanlığına :ıit bir milyon leva tahsi
satı kati olarak tasdik etmiştir. 

* Beynelmilel ha.v::ı federas~ o:ı.u 8 · 
l O eylül 1938 ara.~ında Fuebrüıger Ye 

Kahlbacher tarafından ild ki~ilik pla

nörle tesis edilen rekoru beynelmilel 
rekor olarak tanınmıstır. Uçuş 40 saat 
38 dakika devam etmiştir. 1 

* Prağda çıkan "Prazske Vccer,, g:ı· 
zetesi, Londradald Çek elçisi Masari
kin istifa ettiğini ve diplomatlar ara
sında yakında diğer değ·~i!llil:ler olaca 

ğmı bildiriyor. 
* Lübnanda nazırlar arasında çıkan 

ihtilaf Uzcrine Şahab kabinesi istifa 
etmi~tir. 

* Bir hafta içinde dördüncü defa ola 
rak Berlin polisi Times gazetesini mü
sadere etmiştir. Zanne::1i1diğine göre 
bunun sebebi, nasyonal sosyalist reji· 
mi aleyhinde bulumm ve Alman Bo
hemyasında ikamet ctme!t mecburiye
tinde kalan ldmsclerin f ect vaziyetine 
dair gazetede intişar eden bir maka· 
lcclir. 

~ İyi haber alan Alman mahfelleri 

Hitlerin Şuşnigi ziyaret ettiğine dair 
dolaşan şayia. hakkında Şugnig rahat· 
sız olduğu cihetle bu haberin doğru 
olamıyacağmı bildirmektedir. 

•İngilizce Yorkşhyr Post gazetesi -
nin diploması muharriri, iyi maltı.mat 
almakta ollı.n ·tngiliz mahatillnde, tn· 
giliz - Italyan misakının 17 ikincitef.l· 
rinde meriycte glrece~ni teyit etmek· 

te oldu,Junu yazme.lttadır. 
* ltalyan tayyarecisi kumandan 

Mariyo, Tiryeste limanında su Uze · 
rinde kendi vesaiti ile geri geri giden 
bir deniz tayyaresinin tecrUbelerini 
yapmı§tır. Bu sistemin tatbikı. denize 
inme ameliyelerini kolaylaştırmağa. 
medar olacaktır. Tiryeatede yapılmış 
olan t!:)crübeler. çok iyi neticeler ver-

miştir. 

* Birk::ı.ç aydanbcri faaıiyetine ni -
ha.yet vermie olo.n gizli bir telsiz istas· 
yonunun yeniden Alman lisanile neş· 
riyala baclamı~ oldu~unu ~ehistanda 
çıkan Kürjer Pofoki b:ıb~r vermel{tc-

dir. 
* Rir Alman · Yugoslav ticaret mu

kavelesi imza etmiş olan ticaret heye
ti, Yugosliv hariciye nazır mua' ini 
Piljanın riyasetinde sonteşrinin 3 ün
de toplanacak olan iktısaru komitenin 
mesaisine igtirak etmek üzere pek ya· 
kmda nomaya gidecektir. 

* Çekoslovak milli demokrat partbi 
bundan sonra "milli i~ p?rtisi., ismini 

alacaktır. 

* İtalya Kralının ycğ~ni Pı:ens 
Eugene de Savoic. yann Münihte Dük 
Fcrdinand de C"Iabre'nin i;<'üncll kızı 
Prerıs::-s Lucin P~ cvl,..:ıcc~l~tir. 

ttal1·:ı veliahti bu izdivaçta ~ahitlik 
~decektir. 

Ankara, 28 - Nafıa Vekfileti, radyo 
makinelerinin memlekete ithali ve sa· 
tı§ı i~lerini inhisarı altına. almağa. ka.· 
rar vermiştir. Bu hususta bir komis
yon tarafından tetkikler yapılmakta
dır. Şimdilik küçük radyo makinoleri
nin inhisara. alınıp lüks mahlnclerin 
gene eskisi gibi serbest satılmasına 
müsao.de edilmesi düeünülmektedir. 
Ayrıca bUtün radyo makineleri üze· 
rindeld gUmrUk resimlerinde tenzila.t 
yapılm:ısı da mukn.rrerdir. 

~~~~~~~~ 

r~şekkUr 
ErtA:ıcanda lı.ıt:ın'l:>ııl otelinde odam· 

dan kaybolan 100 liranın sekiz saat gi 
bi kA~P~ bir zamar.,l 1 meyd:ına tıkma· 

ı;ma sebı..:i ohı il dPj;crli polis 
memuru Mehmet Aklara ve 
baş komiser ve mamurlarına 
takdir ve tc§ekkUr ederim. 

arn.ma 
enerjik 
alenen 

Oroloğ Dr. Süreyya Atama! 

İstanbul asliye mahkemesi i~ inri ti· 

ca.ret deirc"tnöen: 
Mikail Şak~ı yan tanfın Lı.n Beya.· 

zıt Sağanağa mahallesi Daltaban yoku 
gu Çobnnçav1.l7 medrese ı.::0kak 2 No. 
da Tahir Da.kır aleyhine iko.ın~ olu · 
nan davanın cereyan eden tahkikati 
sırasında: 

Müddaaleyh Tahir Bakır ilanen ya-1 
pılan tcbliğata rağmen gelmemL'.} ol·' 
duğundan hnkkında hukuk usul mah
kemeleri kanununun 401 nci maddeei· 
ne tevfikan gıyap karan ittihaz ve UA
nen tebliğine ve tahkikatın 8-12-938 
tarihine müsadif perşembe günü saat 
14 de icrasına karar verilmiştir. 

Mezkur gün ve saatte gelmediği ve
ya bir vekil göndermediği takdirde 

r.1ar~ı. son. 

Hrıdvo~n 

l.oıı ..... ani!. (Tü..rlt spor kU~ <fi 
dan). 21.15 - Arnpçıı sö>'

1
'"' 

lcr. 21,30 - Uluı:ıal ekono~~ 
kurumunun çalıiJnııları nıe ,~ 
foramı (Ulusal ekonomi ve ,ııJ' 
rumu tnratmdan). 21,415 - ~ 

• ?" ...-p•ta pnr ı.rı. (Pi.ık) ... ,, 1" 
knsı mevzulu konf"rans. <88° -
dan). :;?2,15 - di.'zik (Tiir1' 

13 - Anons (rnuhtt".ı~if lisanların 1stik- 23 - TUrk ı Iıı.ari[ kuJ1Jf!1ı.I ıtı 
lal mar~ı. 13,05 Dahiliye vekili ve C. H. rıevzul ı bir konf"rııns {ı<urıJii f. 
Ankaı a 

P. Genel Sekreteri Bay !)iıkril Kaya ta- chn). 23.15 - Mü ik (!Jıı! Jı 
23,30 - Su fc;lcrinin k<W •• (ı'~ 
rol\\ mevzulu bir koı1fera11t· ll111JI'' 
kfı.lotf t:ırafınd n). 23,45 -
l!ıtil:lal mıı~ı. 24 - son. 

.-:....ı.ıuan bir söylev. 13,30 - lzcllerin :ı:ı.. 
fer abidesi önUndc a.nJ içmesi, ai5rlcvler, 
!zcilcrin söyliyeccği İstiklal marşı. (Ulus 
mcydanrnd:ın nakil.) 15 - Cilrnhuriyet 
devrinde mahkemeler tnevzulu konferıı.ns. 
(Adliye vekaleti tarafından). 15.15 Tilrk 
ordusu mevzulu bir konferans tM. M. Vc
kfıletl tarafından). 16 - Mlidk (opera 
parçaları. Plak). 16,30 İmparatorluk ve 
CUmhurlyet devrinde köy mevzulu bir 
konferans (dahiliye vektılcti tarafın~nn). 
16,45 Hslk tUrkUleri (plf1k). !7 - CUm
hurlyet zabıtaın mevzulu bir konferans 
( dablliye veka.lctl tarafından). 17,W -
MUzlk (dans. Plak). 17,45 - Türk Ta
rih inlcı1A.bx mevzulu bir konferans. (TUrk 
Tarlb Kurumu tarafından). 18 - Mllzlk 
(Tilrk musikisi). 18,30 - Cümhuriyet 
maliyesi ve vergiler. (Mallye vclclı.leti 

tarafından). 18,45 - Mlizlk (halk musi
kisi). 19 - Dcmiryolları mevzulu bir kon 
feramı (Nııfia vekaleti tarafından). 19,15 
Haberler. 19,35 - Cümhuriyet devrinde 
sanayi sahasında yapılan i~ler mevzulu 
konferans (İktısat vekaleti tarafından). 
19,45 - Müzik (Muhtelif cF.erlcr. PlA.k). 

tahkikatın gıyaben cereyan edeceği 
tebliğ olunur. (v. p. 2755) 
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o t 1 mamak ! 
. ' ? Habis ruhlar noktaları nası1 çalmış ar . 

. . Yazan: Osman <Ceman ~a~goOa 
1'o1'taı . 
~ Onu anıa" diye kUçtlk bir kitab çık- datmış, ve bunu periler ya~ıyor za:ıruıe 
'Uııl \' tıkarando.n hay Allah razı ol- biçareyi oda kapısmd:ın deh gibi ugrat-
~ı- aıılarda bu nok•-1 . tl n· mıatık t-te bu ıuralnrdaydı ki kendisine 
""! ııercJ <.a. o.ma ışare e - " · ...,, tık 
\'e olllaıı etde kuUanılacnğını bllmiyenler o yaman yazı oyununu da oyne:nış .•• 
llreıııer Yazılarının içine rasgele serpiş- Kaligrafim gilzel olduğu için o ~· ö~
lııııııarn; belki bu kitaba bir göz gezdirip leden sonra, kendiııi, temize çe~ek il
fuıı (5~ nerelere konulması lfızımgeldl zere bana, uzunca bir tezkere musvedde
lfa~ ~eıılrler. Geçende bu meselede~ si uzatmıştı. Beyaz ktığıt Uzerinde otuz 
>'et Cdiy!ba Gezgin de yo.nayakıla şik&- beş satrrı bulan bu yazıyı,. ben gayet 1-
Yaıııa rdu. ~asıl etmesin, insan bazı tinnyla ve tam kırk beş daikada güç ya-
taııı l"dıı. Öyle Yersiz zabllmiştim. VakıA. bu yazı yarım saatte 

%r ki • YUrdtuz işaretlere t ., bea 
Yort.- olur §ey d -il 1 de yazılabillrdi. Fakat ben o, o uz "' 
-~ki b eg . ben öyle sanı- k d k 

ıı.u aıtlaıı d satır yazıyı baştan sonuna a ar no • en b • a ına (noktalnma) de-
~tııa u Yazı l§areu ln tasrz yazmış olduğum için o, bu kadar u-
lar UUluorta serpıar eilr i yaz.ılarm ar~- zun silrmilştU. Yazıyı noktalı olarak yaz-

c ıa " ır ecek bırer alla ı- . . 
1 

ktasız baı.~ nııedtyorı maya alı§mış olan bır el ıç n no 
-...ı.ıı.ız. "D· ar, meseltı. §u ibareye E k" h f1 ltl'h. ' ün Ua bi yazı yazmak ne do zormuş. s ı ar er-'"ldaı:ı r Ye Fatih tramvay- ' 

•ıtııı~- • biri. Sirk 1 ' de de aksi gibi, nckadar çok nokta var-
t ~ 8eçerk ec Yle, Hocapaşa ara- d 
e otaıı 2G en, kargı taraftan gelmek- ı. 

''!'ak, oto 50 nuınaraJı, otomob;lle tosla- Neyse, uzatmıyalım, biraz sonra muka-
Cö illobiU hasara ğ bele sırası bizim ta:n otuz beı satırlık 

ııe tdUntıı Ya b u rntınl§tır.,, ve tek noktasız yazıya gelince odanın i-
11eltad • u kadarcık ,_. ı m i,.i 

ttııı ar fazı ,,az n .. • "inde gülmemek için blr kıvranmadır baş· er a ve neknd rsiz · .. ' 
13arı ~l'Jıilnıtşurı nr ye Yır- Indı. Herkes kopacak gillünç kıyametin 

ltıat ' 1ru lşıırcu ri alaca:h erkli dudrı.klıırmı ısırarak bek-
ları :ıız blinııyenlce ~·crU Yerinde kullan- liyor;u. Mllm,eniz bu gibi kağıtları, ken-
bUııb~ç kuııannır, ~azı yazarlarken on- di gibi yneh ve allahlık bir zntla kal"§ı kar 

'l' ttı.ıı §Qşırtnı asalar dn okuyanları §ıya mulınbcle ederdi. Tabii, o zııvallmm 
btr ~ tıı.hnıtt ıı~a ve gUldtirmeseler. da bir şeyden he.beri yoktu. Derken mli-

ltt lııUll'le~ liz· Cl lesin, vaktiyle bizim meyylz karşısında kinc--soslendi: 
iare tarı lt~tıp::lı vardı. Kendisi pek es. _ Dur, dur, dur. .. Pu bflknyun da 
!atı llertı:ıı hl tden olduğu için yazı i· baştan oJ..'\t ııunu bir d::ı.ha ! 
b RiSttne;; t sevnıc.:; Yazı nr~-ınôa on- tekl tekrar b~tan okumaya başladı 
1!4 "- oe hiç ta 

ı "iltaıı hnmnıUl e.(i~<tdi ve ve iki Uç satır sonra mUmeyylz yerin-erııen Yazdığım '·"~ . 
ko~·duk. ıw~ ıuara bu ışaret- den hopladı: 

rtd ..... ~nlar d r;.a bana kızar: _ Bu ne, bu ne, bu ne biçim gey, ne-
ottattı tı\ıırıl"B a nesi böyle a çocuk, ne- dir bu mııskarnlık, nedir bu kepazelik 

Ya?. ın bu eciş~ bUcUg eeyleri böyle? 
l>Iyc 

~tlaltı saYlcntr· Ve bana döndü: 
~ bit surıı' Bonrn da koskoca kl- - Gel bakayım buraya! 
~l la dakJ.ltat Yazı fearetinl kalem • Yanma sokuldum: 

er aı'lldJ bat rca hnk etnıeğe çalışırdı. - Buyrun efendim'! 
"

1 
• <:tın b h 1 b ..... ~~ \ o, rahmetli mUmeyyiz - Bu ne çe§it yazı u, an u yazı-

~lbıı. "1 Uu ~u:t:r lıennısınc-: nm noktalan? 

~,~~ bey d arek kalcıntraııı eline Kağıdı elime alıp hiç gUlmeden yazıyı 
b lıa!arın sa e, Yana§ bo.::ı ı;a::ete ve bir hayli silzdilktcn sonra, yine hiç cid-

~n_erdhn " l'falarına• dilfg·lmf bozmadan: 
~~ . vnku ·ı . 

hıı. -·n-ıııc l e bizinı, bu rahmetli - Allah Allah! dedim. Ne olmuş bu a~ bı.r 8.tıırnızd 
ilce h lllaccr an geı;In.117 olan çok 
~? ;rb-ıngı b:;-

1
• bilmem ki bundan 

tf.t~ ~·I> Yntnı gazetede yazını§ mıy
,ıallıncı,~rn b ndığınıı eimdi iyice ha
ltaı.. gıııı:ılııke u &arib :ınaccrayı ha.zır 
ita ·~etıı n nnlat ' 

yazının noktalanna? 
- Nasıl ne olmu§? 
- Ne bileyim ben mümeyyiz beyci -

ğim? Bunda bir iş var. 
- Ne işi Yar? 

lrıu t lllUrneYy· aYnn da, dinleyin: 
'c~ 11

knt Çok t~ bey Pek saf, pek iyi dar yazının içinde, insan, dalgınlıkla bel
letretı f~r. Vaıt tiz, çok meraklı bir a- ki birkaç noktayı unutabilir. Fakat tam 
taıal'h. 'lıirıı hiç 1

1
d l'nzıiarın arasında yazı otuz beş satır yazının içindeki yUzlerce 

h- ..... ,tn ııtenıe"dl k• d t 

- Bunda bir hokknb:ızhk var! bu kn-

"'11011 llıutıaka .. , lAkin yazı nok- no .ayı a unu maz a ... 
~da, k derElce dik Yorıı Yerine konması- - Ne oldu ya o kadar nokta, bunları 
llocta 1~nra 'llnu~at ederdi. Hele bir ya göke çekmediler ya! 
hır tlltı Çin kıy Ulınuu olan bir tek Biraz durdum, sonra şu cevabı verdim: 
l'atta b ıı, l::tlert koparırdı. Hatta - Tabii, bu i§in eonunda olacağı bu 
(~) ~cullllc) ~'J olduğum bir tahri- idl! 
'l'aııl'fta ::l.tfln0 nlt 011.nıcaıntn başındaki - Hangi lr.ıin ! 
~I !ia~ 1 ltcndiıst not:ta:v:ı unutmuştum. - Hangi işin olacak? arkadaşların her 

....., ~~rı kcıınıey~u~nbele <'derken be- gUn burada uğrnştığı o yere batası is -
()· ti.~ 01 goeterdi· pirtizm, manyatizm !.,inin! İşte nihayet, 
.:~~~:' tu baknyını! · 1 habis ruhlar gelip, kliğıdın Uzerindekl 

Sarı .... "'lllle ı yUz!crccı noktayı çaldılar! 
-<q l!Unt • ' ' eı~ ti lloJtta VRy nnam vay! sen misin bunu sl5yll-

"lldf snıı ko . yen? Benden bu ııl>zU duynn zavallı a-....., Cu oıcu b k l nrnk sordu: 
....._ Ilı!~! a ayını! dam buna inanıp da başlamasm mı fer -

~o,,,,_ Côl"d!i yada: 
.. "la>'t:ı .. n mu, bak 
Soıı -.a mana dedi, btr noktayı - Hav Allah belanm vcreydl, hay o '·ta ttıttu b nasıı dcğtsiyor? kitablannız da, ruhlarınrz da. perilerinlz 

Oltua ' ana F'uz l' de, cinleriniz de sizi kahredcydl. Açm 
ı. ' blltı._ u. l\l"haııı d u ıuln me15bur kı- au kapılan, pencereleri "8.buk, o menhus .,.~dl .-.ı.t et n an da: ,.. " 
~ , adtl\ı ' dedi k kltsınlardnn ne varsa atın dış~mya. Gör-( 0<t.ıı.... . ~azara • aıı§lnaın, bir gün 
'lllı 'llnutur cn Yine böyle (cim) in dilnUz mU en sonunda başnnıza gelenleri! I 
lıllın 11 hanı::ll) :~n (Osınan Cemal) Ve tam bu aralık, yine o gizli mani-

' efy~ U!" h~ !. veldyla onun kccnrnan masası olduğu yer-
tıL llda b lzın, ham de sa 1lnnrnaya başl:ıymcn artık ıılz gl>r-
l '<lllJ.ıı b ~ katı erin noktalan "'l' lt·iııd ar titızu-i meliydiniz sahnedeki yan komik, yarı 
hı 0

l'un o 
0 t'llttuıt g ne mukabll, trajik manzarnyı! 

.... t 4'pt"' ı~~"llncı11t. O - 'n zavallıya yoman 
"ıtş • '"<oltl - nı tııte !lizc (no'ctalamn) vo (noktalnma-
1;.ı~ htınıar e, lllnny~lını :ınlnr lstanbulda ma) ya dııir bcnrlen do b!r yı:.zı ... Siz 
~.. 1ılar .,

1
, o. daır 0 ,.._ e merakı uyan-

" ~rıcrcıc "<tlltı~. hı· "<lYa birçok resimli artık kendi yru:ılsrınrzı ister noktalayın, 
Qıı:ı l:ıunı ' rço•· ki ister nokta!o.m<ıyın ! 
h l:!l tnUttı arıa Uğr.. rn&oler, birço~ Osman Cemal KAYGnl 
~~l"lnırılQ "YYfı, nca nemaya b~lamıııtL 
ı illere b' 111Plrtı ensc bunlardan hiç 

~e ltıı1elnerdi, n~ tözUnu duyunca - -

"· htınıa~ Odaııınn be kinadımıza o gUn- IDr. Necaeddın Atasagun 
ıı.ı onu u ilaplardan ti 

'q:ıı~ ı:tldırlırd : nıtlaasına b ge • ı Sabahlan 8,30 ı kadar ve akşam. 't: btr ae,,' . lıntta, bir I~kıp ken- !arı ı 7 .20 de Laleli Tayyare A pr. 
ll?ııtı dı~ıt 1ko.Ienıe nhrk g n °• ma~ Z nci daire No. 17. Okuyucuları. 

l'~ ~ <:U b[r en sabahtan 
l.l:ıasa tnanıve1· il -nu:<lan para almaz. Tel: 23953 srnı ıa a e zaval-

ncır ıangır zangır. 
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( Baştarafı dükün nüslıamızda çıktı) 
Muvazzaf itiraz komisyonlarının mesa· 

isi devamlı olacaktır. Diğer itiraz komis· 
yonları reisin daveti üzeıine faali~:ete 
ba~!ıyarak icabı halinde devamlı şekilde 
toplanacaklardır. . . . . 

ltiraz komisyonlarının tetkıklen, ıtıraz 
edilen noktalara miınhasır olacaktır. Tak 
dirle alakalı hususları da tetkik edebile
ceklerdır. Komisyonlar tetkiklerini; iti· 
razlara, memurların mütaleasına; tarhi· 
yatın dayandığı evrak, zabıt, vesikalar ve 
sair delillere ve lüzum gördüğü takdirde 
mesleki teşekküllerden alacağı malfunata 
dayanarak yapacaklardır. Muterizlcr biz· 
zat veya vekilleri marifetiyle şifahi iza· 
hat verip itıraz müddeti içinde yazı ile 
istedtklcri takdirde komisyonca dinlenme
leri mecburidir. Mükellefin tanınmış im· 
zasını havi mektupla gönderilen al;;rabası 
veya daimi müstahdemi de, vekili gibi 
dinlenebilecektir. Komis} unun tayin ve 
tebliğ ettiği günde bulunmıyanların şifa· 
hi itiraz hakları düşecektir. Komisyon 
lüt.:wn gör"" se v ya mükellef tarafından 
yazı ile istcnin-e rnyin edeccI:ri bir zatın 
nezaret ve me.,uliycti altında yeminli ·u· 
kuf ehli marifetiyle arazi ve binaları göz· 
den geçirmek, defter ve vesikaları mahal· 
linde tetkik eylemek, mükellefleri vesair 
icap edenleri davet edip malfunat almak 
suretiyle tetkiklerini genişleterek varaca· 
ğı netıceleri karara b:ığlıyacaktır. 

Komisyonca mükellefin haksızlıJ;:11na ka 
rar verilen hallerde itirazın kasten yapıl 
dığma kanaat hasıl olursa komisyo:lca 
verginin aslına yüzde ona kadar zam ya· 
pılması karar altına alınacaktır. 

Itiraz üzerine \erilen kararlar, üç nüs· 
ha olmak üzere hazırlanarak bir nüshası 
komisyonda saklanacaktır. Diğer nüshası, 
nüfusu yüz elli binden fazla olan vilayet 
merkezlerinde alakalı maliye şubesi ta· 
hakkuk şcflığine ve diğer vilayetlerde 
varidat müdürlüğüne, ka7..alarda eıı bü·ı 
yük mal memurluğuna imza mukabilmde ı 
ve tarih gö:terilmek suretiyle teslim olu· I 
nacaktır. Bina \'e arazi vergilerine ait j 
kararlar, vilayetlerde hususi muhasebe 
müdürlüğüne, kazalarda en büyük hususi 
muhasebe memuruna a} ni suretle verile
cektir. Bu kararların bir nüshası alftkalı 
dairede kalacak, diğer nüshası milkellefe 
tebliğ olunacaktır. 

itiraz kararlarının komisyonda kala· 
cak asli nüshaları reis ve aza tarafından 
müştereken imazlanacaktır. • 
Tetkik müddeti ve tem}JZ 
ltiraz komisyonları tetkiklerini, itiraz 

evTakınm kendilerine verildiği tarihten i· 
tibaren nihayet üç ay içinde karara bağ 
lıyac-..ıklardır. Muvazzaf itiraz komisyon
ları teskil edilen §ehirlerde bu müddet, "' .. 
Maliye vel:alcti tarafından icap ve ıhtı· 

yaca göre tayin olunaca!<tır. 
ltiraz komisyonlarının gündelik gayri· 

safi kazanç miktarları ile aslı 50 liraya 
kadar olan vergilere müteallık kararları 
kati olup temyiz edilemiyecektir. 

f\.lükellefler itiraz komisyonu kararla· 
rımn kendilerine tebliğini ve mal memur· 
lar ıile hususi muhasebe müdür ve memur 
lan da bu kararlann kendilerine teslimi· 
ni takip eden günden itibaren on beş gün 
içinde temyizen tetkikini istiyebilecekler-

- 1 -
ri lktisat vekaletinin intihabı üzerine Ma 
!iye vekili tara!mdan ta};n olunacal:tır. 
Bina temyiz komisyonunda azadan bınnı 
iktisat vekfileti, diğ€rini dahiliye vekaleti 
seçecektir. Temyiz komisyonu reisi ve a· 
zalan hariçte iş alamıyacaklardır. 

Temyiz komisyonları mevcut vesikala· 
ra ve mahallinden sormak suretiyle ala· 
cağı malumata göre temyiz mevzuu ~l~n 
takdir, tarh ve tahakkuk muamelelennın 
kanuni şekillere uygun olup olmadığını 

arastırarak itiraz komisyonu kararlarını 
tasdik veya nakzedecck veya nakızdan 
sonra nihai kararını verecektir • 

Temyiz knrarları 
Temyl zkômisyonu knrarlarmdan tas

dik kararları, temyiz evrakını gönderen 
maknm ve yilz elli binden fazla nüfuslu 
vilayet merkezlerinde alii.kalı maliye §U

besi tnhnkkuk şefliğine; nakız kararlyle 
nihai kararlar ise dosyıısiylc birlikte iti· 
ra.z komisyonuna gönderilecektir. Nnkız 

ko.rarlarınrn itiraz komisyonu marifetiy
le muterizlcrc tebliği lazımdrr. Bu teb
llgata, vergiler to.ı h ve tnlıakkuk ettiren 
aluknh dııireler de1tllct edecektir. 

Muterizlerin karnrbrn kar§I, bir diye
ceği varsa resen itiraz komisyonuna bil
dirmesi ic:ıb etmektedir. İtiraz kom"syo
nu, temyiz kmisyonunun nakız kararı U-

1 l 

zerine, ilk kararında ısrar edebilecektir. 
Bu tnkdirde itiraz komisyonu knrnrı, 

temyiz komisyonları reisi ve azaların -
dan mütc§ekkil umumi heyetçe tetkik o
lunup karara bağlanacaktır. Tem}·iz ka

rarları kat'idir. 
Temyiz komisyonları tetkiklerin!, tem

yiz taleplerinin alındığı tarihten itibaren 
en geç altı ay içinde bitirecek tarzda 
tertibat almrya ve mesaisini ona göre 
tanzim etnıiyc mecburdurlar. 

Temyiz komisyonları itiraz komlsyon
larmca ver.ilmi§ olnn, kararların icrasını, 
tehiri istenilen vergi miktarınca para, 
hazine bonosu, tahvil1it veya banka te
minat mektubu gösterilmek ve temyiz ta
lebi vaki olmuş bulunmak ;ıartiyle tehir 
edebilecektir. Bu gibi tehir talepleri, her ( 
i§e tercihan karar altına alınacaktır. 

Temyiz ko:ıplsyonları, kararları, dört 
nUsha Uzerlne hazırlanarak bir nUshası 
komisyonda saklanacaktır. Bir nlisha61 a
lakalı itiraz komisyonuna, mütebaki iki 
nUshas1 da vilayet ve kazalara gönderi
lecektir. Bunlardan birinci nUshası. mU
kellefe tebliğ ve ikinci nüshası, vilayet 
ve knzalardn nlllkalı varidat dairelerinde 
muhafaza olunacaktır. 

Temyiz karnrlnrmm komt~yonda kala
cnk asli nüshası, reis ve nza tarafından 
mUşterelten imzalanacaktır. 

A N 
~stan ul Tranı,·ay Şirketi, Cumhurl

ye in 15 "nci Yıldönümü miinasebetile 
S yın ai ı issiyatına iştirak ede
rek şimdiki .. cret tarifes nirı 28, 29 ve 
3 il k t <, ş r itı tar i b 1 eri n de şu su ret 1 e 
tenz i"ue karı r vermiştir: 

SiVtLLER - Her yolcu ayni araba ile arası ke· 
silmeden yapılan seyahat için farksız olarak: . 

1 inci yahut ikinci mevkide: 5 kuru§ - (Vergıler 
dahil) öder. l 2 nci mevkide: Yalnız 1ve2 kıt'aya kad~r seya
hat etmek inteyen yolcular 3,25 kuruş • (Vergıler da· 
hil) ödeyeceklerdir. 

•o s 
TARiFE: 

1 Kıt'a 5,- Kuruş 
2 

" 
7,50 ,, 

3 " 
10,-

" 
lstanbul, 26 llkteşrin 1938 

DIREKTôRLOK 
p ::;ı;s 

di~ Mill~~flCT~rahndanvc~&~~m- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yiz arzuhalleri, temyiz mevzuu olan \"er-1 
gileri tarh ve tahakkuk ettirrn alfi.kah da· 
ircye makbuz mulmbilinde verilecektir . 
I3u daireler temyiz arzuh~llerini aldıkları 
tarihten itibaren on bcı gün içinde vila· 
retlerdc varidat miidürleri, kazalarda en 
büyük malmemurları vasıtasile temyiz 
komisyonlarına göndereceklerdir. 

Icabt kadar temyiz komisyonu tcııkil 
ve bunların faaliyet merkezlerinin tayini 
Maliye vckfıletine ait olacaktır. Her tem· 
yiz komisyonu bir reis ile iki azadan te
rekküp edecektir. Temyiz komisyonu re
isi yüksek tahsilini • hulmk. mülkiye, ik· 
tisat vüksek ticareti bitirmiş olanlar a· 
rası~d~n - Maliye vekaletince seçil&ek· 
tir. Azadan biri Adliye vekaletinin, diğe· 

ve akşam 
Her remekten sonra mutazaman dişlerinizi fırçalayınız. 
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MaC r· sta · ga toplantısı 
Ankara, 28 - Başvekil Celfıl Bayar, han 1 n ~ a na fi 

b 
. o Q v ~ r bu sabah şehrimize gelmiş, istasy~nda f,;lt z 

U \\....1 vekıller, vekaletler erkanı ve diğer bir f4 

çok zevat tarafından karşılanmıştır. genç ne !i:'J. l1il • • 1er1 Başve1dlin muvasalatını müteakip il Zj ~ ~ m s m Çeklerin cevaplarında 
bahs( tmelerine itiraz 

reyiamdan 
olunuyor 

Prag, 27 (A.A.) - Aşağıdaki res· ( 
mi tebliğ ne§redilmiştir : 

Prağdaki Macar orta elçisi bu ak . 
şam hariciye vekilini ziyaret ederek 
Macar hükumetinin dünkü Çek nota
sına olan cevabını vermiştir. 

Macar hükumeti, Çek hükumetinin 
dünkü notasında Slovak ve Parpatlar
altı Rus ekalliyetleri için bu ekalliy-•. 
ler tarafından istenen plebisit fikrine 
iştirak etmemesini protesto ettikten 
sonra itiraz götiirmcz surette Macar -
larla meskun olan toprakların hakem 
usulünden hariç tutulmasını istemekte 
ve Çek hükl'ımetinin de samimi, çabuk 
ve tam bir anlaşmaya varmak hususun 
daki arzusunu memnuniyetle senet it -
tihaz ettiğini kaydeylemektcdir. 

Çek cevabının hazırlanması için, hü
kiımetin tekrar toplanması icap etm~k. 
tedir. 

Çekler pilchisit istemiyorlar 
Varşova, 27 (A.A.) - Gazeteler 

Prağın Macaristana verdiği cevabı tet
kik ederken, bu cevapta sarih surette 
Macar olan toprakların .derhal terki 
meselesinin meskut geçildiğini kayde-
diyorlar. / 

Gazeta Polska vaziyetin ciddi suret. 

te gerginleştiğini yazıyor. 
l\lacarJarm itirazları 
Budapeşte, 27 (A. A.) - Dün tevdi e

dilen Çekoslovak notası, hnkkında Macar 
ajansının diplomatik muhabiri bildiriyor: 

Bu nota, §ayanı memnuniyet bir tesvi
yenln lüzumunu kabul etmek istemiyen 
Prngın yeni zihniyetini göstermektedir. 
Çekler, plebisli fikrini reddetmektedirler. 
Halbuki bu fikir, MUnih anlaşmasında bir 
esas te!Jkil etmektedir. Demek oluyor ki 
son Macar notası, sulh için çıldıran dün
ya efkfırı umumiyesinin taleb ettiği bir 
anlaşma zihniyetini karşı tarafla bula -
mamıştır. Çek notasının yegane doğru 
noktası, bu notanın da seri bir hal sure
ti lilzumunu kaydctmC'sidir. Fakat plebi
siti reddetmek!~ Çek notası, bu seri ha'.l 
sure tine hiç yardım etmemekte ve mese
leye, bil~ ilk devlet tclfıkki edilmiyecck 
bir komşu dvleti kanştırmak ümidini iz
har eylemektedir. Bu teklü, kUçilk an
tant zihniyetinin yeniden ıneydana çıktı
ğını ispat e tmektedir. 

Çt•k - Lt•h miizakdderi 
Varşova, 27 (A. A.) - Ekspres Porra

ni gazetesi, hC'nUz muallakta olan toprak 
meselel0ri hakkındaki Leh - Çek müza
kerelerinin müsait bir şekilde devam et
tiğini ve bugünlerde anlaşmaya intizar 
edildiğini yazıyor. 

J ul 
• • 
ır ı 

on anın 

ş r 1 rı bi 
Hongkongda 

söylen iyor 
Sul h müzakereleri nin 

gizl ice başladı ğ ı 
Pekin, 28 (A. A.) - lyl malümat alan 

mahfeller Japonyanm barı!J için aşağıdaki 
beş şartı Heri sUreceğini zannetmektedir
ler. 

1 - Mareşal Çankay11ekin yerine Uan
gçinguey geçecek ve Hoingçin de ba11ve
kil olacaktır. 

2 - Japonya ile Çin arasında ekono
mik teşriki mesai. 

3 - Cenub Çininin orta Çin hilkümetf
ne kayıtsız ve şartsız mutavnatı, Japon
yanın ııimali Çindeki hususi menfaatleri 
tanınacaktır. Buna mukabil Japonya da 
barıştan sonra altı ay znrfmdn kılan tım 

çekmeyi vaadedecektir. 
4 - Japonyaya meselıi Tsingta.udaki 

tahnöat ve ta§kmlıklar için tazminat ve
rilecektir. 

5 - H:uomintano fo.aliyetinc devam e
demiyccektir ve her tUrlU komünist ve 
Japon nleyhtnrı faaliyete nihayet vere
cektir. 

Japon krtnntınm rcsmC'n Hankeuya, im
paratorun doğum yıldönümü olan 3 teş
rlnisanide baı:ıkumnndan prens Higasihu
ni kumandasında gireceği ve o gün hU
kfımetin bUyük bir beyanname neşrede
rek Jnponynnın gayelerini ve Japonya 
ve Mançuko ile sıkı teşriki mflsaidc bulu
nacak olan yeni bir Çin hakkındaki pro
jesini 17.ah edeceJ!i bildirilmektedir. 

İş~nl edilen ~clıirler 
Tokyo, 27 (A.A.) - Resmen bildi. 

rildiğine göre Japon kıtaatı. Hankeu, 
Çan ve Havyama şehirlerini Tokyo sa 
ati ile saat 17,20 da trunamile i~zal et
mişlerdir. 

Yen i başkumandan 
Tokyo, 27 (A.A.) - Domei ajansın

dan: 
Resmen bfldirildiğine göre impara

tor haneda:ımdan general prens Higa. 
şikimi, merkezi Çinde harekat icra e
den ve hali hazırda Hankeuya girmek
te bulunan Japon kuvvetleri başkuman 
danlığma tayin edilmiştir. 

log iliz mü \ lenılcke~in ılc va
pılan gizli mii ta kereler · 

Hon Kong, 27 (A.A.) - Cenubi Çin· 
deki J-.m kun etlerinin başkumanda
nı general Furuşo c.rkanı harbiycsin. 
den blnbaıti Matsutaniyi Kantondan 
Ilong Konga giderek Hong Ko:ıg vali
sine ve kara. ve deniz kuvvetleri şefle-

rine ~azimlerini bilclirmcğe memur et
miştir. 

Söylendiğine göre bu zabite verilen 
vazife Hong Kongda gizliden gizliye 
yapıla.:l sulh müzakereleri ve Japonya. 
nın himayesinde bir cenubi Çin hüku
metinin kurulmasile alakadardır. Bin
ba5r Matsutnni. Jap:m harekatının 

münhasıra:ı askeri bir hedefi olduğu
nu ve Çinlileri erzaktan mahrum bırak 
mak gayc..1ini gütmekte olduğunu be
yan etmiştir. 

Mumailf:'yh, Japonyanın diğer dev
letlerin menfaatlerini korumak içi:ı e. 
linclen geleni yapacağını, şimdi bu dev 
letlerir: Japonyanın hakiki maksatları
nı anlamış oldukları:n ilave etmiştir. 

Binbaşı Mntsutaııi, Havas ajansının 
muhabirine de beyanatta bulunarak as 
keri işgal tamam olur olmaz Jaronyn
nrn bgiltere ve diğer alakadar dev -
letlerle müzakereye girişerek münaka 
lfıtm tekrar tesisine muvafakat edece. 
ğini söylemiştir. 

Bununla beraber binbaşı bu müza
kerelere neden ihtiyaç hasıl olacağını 
ve n ic:i:ı ecnebi memleketler nezdinde 
teşf'bbüslerde bulunulması icap ettigi
ni tasrih etmemiştir. 

Askeri ma lu ller 
Tramvay Şirketi bayram günlerin

de askeri malfılleriııden bilet ücreti a
lınmamasına karar vermiştir. Bugün _ 
den itibaren üç gün müddetle, ellerinde 
Şirketin pasosu olan askeri malUller 
tramvaylarda meccanen seyahat edebi
leceklerdir. 

Mangala düş?rek 
vücud u yan an toz 
Kadıköyünde en beş yaçında bir kız· 

cağız ateş dolu bir mangal üzerine dü
şerek vücudunun muhtelif yerlerin.den 
yaralanmıştır. 

Kadıköyünde Yeldeğirmcninde Rıh. 

tım iskele sokağ:nda Lefter apartımanın 
da oturan doktor Hamclinin manevi kr 
zı 1 S yaşlarında Zekiye dün çamaşır yı. 
karken ıslak taşlarda ayakları kaymış 
ve mangalın üzerine yuvarlanmıştır. 

Vücudunun bir çok yerleri yanan 
kızcağızın feryadına yetişenler kendi -
sini t edavi altma almışlardır. 

Vekiller Heyeti toplanarak ruznamesin 
öeki işleri müzakere etmiştir. Liste t e b 1 i 9- e d i 1 d i ., 

Bugün saat 13 de Dahiliye Vekili ve ıı1ı jll 

Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya A~k~ra, 23 (Haber) - Parasız ya- cep, 11ükrim, Mustafa J{nll\~ ı>" 
Cumhuriyet bayramı münasebetiyle t~lı~ıntı~anlarmı kazananların isimle· ta.fa Akay, Nezihe, I~~sc)~aJl ~ 
radyoda bir nutuk söylemiştir. rı aar Vekaleti tarafından ilfin e- Mümtaz Ahmet Güney, pctl , 
\'aruıki marasinı dilmiştir. Resmi lise ve orta okullarda tafa, (T~rsusta): Hayrull~• ~t 
Cumhuriyetin on beşinci yılı müna- parasız ve yatılı okumak hakkını ka - Kemal, Resul, Necati, Basrlı et • 

sebctiyle yarın Büyük Millet Meclisin- zananlar şunlardır: da): Şerife, Mefharet, Mch~5~!11 ; 
de Cumhurrcisi Atatürk namına Mec- taz, Osman, (İzmirde): Gıı .11ı. 
lis Reisi Abdülhalik Renda tarafından (İstanbulda) İstanbul erkek lisesi: bahattin, Kemal, İsmail, CC'1 sıı 
yapılacak kabul törenine ait proğram Kalfar, Atilla, Şerif, Cevat, İrfan, ran, Türkan, Şerafettin, or 

1 

ıu 
hazırlanmıştır. Mehmet Güçlü, Kemal, Avni, Yekta, ruk, Muzaffer, Vahit, J?c~.ııt(~ 

Tören saat 15 de başhyacak ve tören Suat, Şaban Necdet, Tahir Nevzat mişte): Hafize, Azime, Al~, ~c 
den sonra da hipodromda büyük geçit Orhan, Şerafcttin, Mehmet Tarhanoğ~ mada): Cevdet, (Tirede)· }. 
resmi yapılacaktır. lu, Cemal Yılmaz, Osman Gümrükçü (İsparta<la): Necati, MchJll;~ri· ~ 

Bu arada, bu sabah şehrimize gelen oğlu, Şeref, Cevat, Cemil, Berklik. Fatma, lsmail, ~1ustafa, :f . $j 

Başvekil Cclfıl Bayarın geçit resmi Gürbüz, Şerafcttin, Vedat, Gündüz, man, Rüçhan, Hatice. F'~hflı fJO 

başlamadan evvel, Büyük ~f Atatür- Münif, Niyazi, Safi, Fehim, Ahmet Fikret, Ncjat, Yaşar, Eıtı111 ' !{af. 
kün orduya bir mesajını okuyaca~· ha- Tüğlu, Mehmet Ultan !.:;tan bul Kız Sami, (Yalvaçta): Nail. ~ {f.l 
ber verilmektedir. Bütün Hipodrcm sa· lisesinden: Naime, Nuran, Necmiye, Enver, Mürsel, Feyzi, Adil, {~~ 
hasına oparlör tertibatı yapılmıştı::. Hayriye. Melahat Güngör, Bellı:is, Ne- san, Acar, Halil, lslte~der, nS'1' 

Mecli topfouh3t vin, Ayşe, Fatma, Beyhan, Fatma Mu mışta): Cemal, Zi'-·nettın, l1 ı:t l A ,/ (J{ll• 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci a la, Nüzhet, Zeynep, Saadet, Müker- dırda): Cevat, Abdullah, (l11 • 

teşrinin birinci günü beşinci intihap rem, Mücevher, Süheyla, Hilmiye, nuda): Melahat, M. J{eırı.n~, ıJıJ= 
devresinin dördüncü yıl toplantısını (Afyonun) İhsan, Mehmet. (Ağrıda) da): Hikmet, Mustafa ~ırıt~ıı 
yapacaktır. Cumhur başkanımız Ata- Mehmet, (Amasyada): Mahide. Jale, Yılmaz, Hüseyin, Nurettın, ıı 
türkün yıllık nutkunu Başvekil Celfü (Merzifonda): İbrahim, N'ihat, Kemal Kemal, Faruk, Hayrünnis:lı , f 
Bayar okuyacaktır. Özhntun, Kemal Naldemir, Tahsin Bakiye, Murat, (Kayseridcl ;j, l 

Fransız 
m üst ,;m lekeleri 
tehl ikede mi ? 
Varşc-va, 27 (A.A.) - Dobriviezor 

gazetesi, Alman isteklerinin ön p15nda 
hedef tuttuğu Fransız müstemleke im
paratorluğunun bütünlüğü hakkında 
Fransız efkarı ıumumiyesin.de gittikçe 
artan endişeyi kaydediyor ve diyor ki: 

"İçinde Fransızdan ziyade İtalyan 
bulunan Tunusa karşı İtalyanın dün -
denlıeri alfika göstermesi bu endişeyi 
daha ziyade arttırmakta.dır. Bugün ise, 
Fransada imparatorluk müdafaasına 

müracaat parolasının işidilmesi, yalnız 
Fransanın orta Avrupadaki son muvaf. 
fakıyctsizliğinin neticesi değil, ayni za
manda Fransız koloni imparatorluğu -
nun bütünlüğü meselesinin ortaya çık
ması cndişesindendir.,, 

Filistin hadiseleri 
OS'" Başlara/ı 1 incide 

Bütün şehirde araştırmalar yapıl
maktadır. Bazı şüpheli şahısların sığı
nabilecekleri çar~ı mahallesini sıkı bir 
kontrol altında tutmak imkan.sız oldu
ğundan bu mahallenin tamamile yıkıl

ması muhtemeldir. 
Alman ajansının aldığı m:ılfımata göre, 

şimali Filistlnde yapılan harekat esna
sında bir obüs vakitsiz patlamış ve bir 
kumandan, bir çavuş ve iki 1ngiliz neferi 
ağır surf'ttc yarnlanmııJtır. 

lki Arab kurşuna dizilmiştir. İngiliz kı
taatı bugiln Tira köyünde umumi bir araş
tırma ynpmırlır. l\:açmak isliyen dört A
rab yaralanmıştır. 

I•'evkalfıde komiserliğin resmi gazete
de intişar eden bir kararnamesi ile önü
mUzıJcki altı ay içinde kabul edilen yahu
di muhnclrlcrinin adedi 4620 olarak tcı:ıbit 
l'clilmiştir. 

B ıfrdııdda nıhudi alevhtar lığ ı 
}(ahire, 27 (.A. A.) - I3ağdadıJan bil

dirildiğine güre, lraktaki yahudi aleyh
tarı eC'reyan gittikçe kuvvetlenmektedir. 
Yahudi klübline bir bomba atılmıştır. üc; 
ynhudi sokak ortasında öldürülmUş ve i
ki ynhudi ortadan kaybolmuştur. Arablar 
ynhudi mnğaznlnrma karşı boykot yap
mışlardır. 

\'(' n İ suikusfar 
Taberiye, 2S (A. A.) - Taberiyenin 

yalıudi belediye reisi Z:ıki Elhadi, meç
hul bir şahıs tarafındnn revolverle ağır 
surette yıırnfanmıştır. 
Hüklımet memurları, gece sokağa çıkıl 

masını ve ıı;ık yakılmasını yasak etmiş
lerdir. Suikasdin vukubulmuş olduğu ma
hal, nezaret altında bulnudurulmaktadır, 

Üldii r ü len Ar ap şefi 
Kudüs, 28 (A. A.) - Asi şefll'rindcn 

Arab şairi Nur efendi İbrahim Abdullah, 
geçen salı gilnii Hayfa civarında yapılan 
temizlik harekütı esnasında ölenler me
yanındadır. Cesedi bugün Tamam civa
rında bulunmuştur 

Halide, (Ankarada): H. Ft>hmi, Mual- Nafi, Haşim, Ziya, Keınıı.l, ~111~ 
la, Hakkı, Ahmet Tufan, Semiha, Nec· velide): Cezmi, Mustafa, ıJl~ 
mettin, :Mehmet Kansu, Mufize, Ha - Solak. Ali Güçlü, Bayra!l

1
• ~ 

san, Selim, mcr, İbrahim, Calip, Nedi (Kırklarelinde) : ' Nurettiil··t ,J 
me, İbmct, Türkan, Remzl, Mengüç, Behzat, Nezihe, Necla, cali~·~ 
Mazhar, Şevki, (Antalyada): Kemal, Zehra, lKırşchirde): }JehJl'le~ct· 
Hasan, Şefik, Fazıl, (Aydında); Meh- Kılıç, N vzat Yu.,ar l\{uaJl'I -' , "'i ' )l 

met, Ali Ünlüer, Ali, Süleyman, Erdo- kan, Abdülmuhsiu, Sadrettill·~c 
ğan, B:ıhtiyar, Süleyman Yurddaş, Os- Ncdp, (Akşehirde): Sabihtl• ~ 
man, Mümin, Ümid, Rahmi. Hi.iseyin, Ayşe, Tahir, (Karamanda): ı;ıı.ı:t 
~Tuharrem, Süheyl, Muzaffer, (Balı - kı, Mehmet ftc:!fet Kamil. ı~l ~ 
kesirde): Mustafa, Safiye, Emin, Mus· ıııin, Şcfık, Necati, lhsart• ~' 
tafa Yoldemir, Hilmi, Sabri, Raif, Hü- Bürhan, Növber, Nihat, f't: J: 
dni, Mehmet Ali, Aliye, Ahmet, Tevfik. ıi.izan, l Adapazarında ) : )1 
Ahmet Erekcn, Rebiyyülhayır, İsmail Sabri, Ahmet, Ali thsııflı ıı 
Yılmaz, ( Ayvalıkt:ı): Yaı;:ır, Cemn , fcrl"ttin, 1srn~i1. S"vıtetı 
Macit, Bekir, Hayati, Fikriye, Şermin, Sabahattin, Muzaffer, ~t•) 
Hilmi, (Bandırmada): Necdet, Muzaf- tabya.da) Mehmet Faik, (Vş• Jıf' 
fer, Şemsettin, .Mustafa, Hasan, Ay§e, kir, Mehmet, Galip, RecePı $ 
Remzi, Şerife, (Edremitte): lbrahim, Yeşilçiçek, Mehmet 'func~~~ 
Melek, Huriye, Necdet, Ali İhsan, (Bi- (Simavda) Hasan, Hikmet, f' ff 
lecikte): Mustafa, Mehmet Durmuş, şe, Mustafa, Osman, Mu

5
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Mehmet Tevfik, Mehmet Ali Osman, Mehmet, Mustafa, (Malat}rll 0~ 
~fehmet Hasan, Necati, Sami, Necmi, Ali, Nizameddin, Recep, ~ur;ıi. f 
Vildan, Hakkı, Ekrem, (Bingölde): rabgirdc) Adnan, Supbı, rıf' 
Baki, Sabri, Selim, Sıtkı, (Bitliste): Erkin, Bekir, Direngel, ( et· ff' 
Muzaffer, Mediha, (Boluda): Makbu - ı Mustafa, Esma, Asım, M~tJl rıl') 
le, Osman. Mehmet, İsmail, Fatma, Remzi, Şerif Salim, (Akh

158 rgııt 
Halil, Rifat, (Düzcede): Mehmet Ko· şad, Melahat, Hasan, S(~' (~~ 
nuralp, (Burdurda) : Mükerrem, Mcv Nazmi, Mustafa, trfan, aıııtıı.11•.' 
vare, Hatice, Mustafa. Fatma, Mü - ta) Kemal, Muzaffer. ~t;.d ~i111'" 

Taceddin, Hüseyin, Saıd. ıııistf 
rüvvct, Mustafa Üresinler, Ali, !smail, cı Enver, İsmail, Mehmet, t1ctlşl1 
Niyazi, Mehmet Atila, İbrahim, Saime, ,.. ~ Ahmet' Nureddin, Doğanı ..ıetr 
Ali Şenkal, Ali ~ahin, Ahmet Necdet, s av ' rü, Edibe, (Mardinde) a tıi, of 

Necib, :Müşerref, (Burı:;ada): Muzaf- lah, Lami, (Muğlada) 5alli cfA'~ 
fer, Ji"ikri, Esat, Halit, Süheyla, Fat - Rıza, Abdi, Bülend, Mustafaddill 
ma, Safiye, Saliilıattin, Ji'atma Behire, Kemal, (Niğdede) şehabe )'l 
Enver, Mümin, (İncgölde): Leman, N i)'e' )l 
Mehmet, Saime, (Çanakkafede): Mu- Mehmet, Mürteza, ur 1 ~ Salfıhaddin, Suad. J{eıJ18 ~l~ 
z::ıffcr, (Bigada): Murat, Fahrettin, (Aksarayda) Halil Ayşe. ıa.f' \ 
Abdullah. (Gcliboluda): !lhan, Hik - Hatice, (Nevşehirde) ?J~aıısi11J 
met. Süleyman, Mes'ure. Necdet, Ha· Mustafa Tüfekçi, Kemal. (O!" 
lil. Hüseyin, (Çankırıda): Sadık, Şük· di Osman Faruk Besirı'I• e ~tv ' ' ' ·y, 

Salahaddin, Vedat, Naırı'l1 rü, Mustafa, Şadan, Rana, Neriman, 
Şaban, Şebabettin, Bedı·iye, Sami, 
(Artvinde): Osman, Vahdettin, Adem 
Sezai, (Hopacla) : Mustafa, Kemal, 
Hüsamettin, Tacettin, Atıf, (Çorum -
da): Necdi, (İskilipte) : Zekai, Bekir, 
Ali Rıza, Hasan, (Diyarbakırda) : Ze
ki, (Denizlide) : Kadriye, Ahmet, Ek· 
rem, M. Tevfik, (Edirnede): Erdem, 
Tahir, Nadir, Osman, Salih, lsmet, 
Nesrin, Sabri, (Elazığda): Abdülka -

dir, Cahide, (Erzincanda): Zeliha, 
J ... utfi Karadeniz, Hulusi, Haydar, Re· 
fet, (Eskişehirde): Suhandan. Musta
fa, Halil, Adil, Cevat, Hamdi, İsmail, 
Sami, (Gaziantepte): Nurettin, Özdc
mir, Mehmet, Şadiye, (Kilisle): Halil, 
Mahire, Asım, Kemal, Mehmet, l{e -
mal Artvin, ı.ıehmet Oğuz, (Giresun
da) : Sıdıka, Muzaffer, J{emal. Mah -
mut, T...fıtfi, !fakat, Şükran, Ülker, Zcy 
nep, Muzaffer, Ali Avni, Şaban, (Şe
hinkarnbisnrda) : Muammer , Yalmp 
Tacetlin. (Mer ind:.>): Mahir, Mehm<'t 
Hanefi, Nigfır ünal,Celaleltin. (Silif -
kc<le) : Muammer, Arif, Bedriye, Re-

~ 
M iinire, ııill1' /. 
Kemnleddin, Hüseyin, lbrtlJ;l~· f' \ 
İbrahim Erbaş, (Ünycdc)} osıı',' 
zede) Ayşe, Nahid, şadal'lr ~ııııd~ 
kub, (Pazarda) Şaban, csıı;ı:ıl )J • 
het, Merfua, Musa, (B:ıfrtl ..ı\0ı:ııı' .. 
Macid, Kemal, Medihn, ' .jet'· 

1

ıı. 
Mehmet, Hasan, Bedin. f{~;1'ıtte1 
Mirza, Kemal, Ki'mıil, Ali 

1 cıJll'ıı 
Rasih, ?ılü§teba, Tevfik, /ı.~ }J~se.' 
tafa <Osmaniyedc) }{eıll;ıll< ~ f 
fnt, Demir, (Siirddc) vcfı c,' ıılll 

• .,11 ıl~ 
(Sinobdn) Bilgin, Nccııtı• {Cr,:d 

Şe\•ki, (Sıv:ıstn) J{orktıd. ıı 13 ~· 
(Divrikide) Hasnıı, J}ı:ıyr:ııt ~· r 
(Tckird:ığdn) Hüseyin, şe~ l)ıt' f.l 
(Çorluda) Hüseyin, ccrıınJ~li, \ 
(Tokuddn) Xazım, Yn~ıır. ,ı r,·c. ıl' 
rad, Yusuf, (Zilede) Lfıl 1

• '.l'J' 1 
liıhat, Cafer, (TrnbzondJ_l "' j!l· "f 

fiile; • 
d:ı) Nureddin, Emin, ı:ıl 
B::ı.d . Al' " " k .. ( \rıı.tl t V emeı, ı, ..,u ·ru, c, 

·r r.ı 
Ifoyı·cddin Orhan ~ıılU '. C • • •cJılı. #9 
gaclda) Lfıtii, 'UahidC. ?.ı Jl~ 
(Zonguldakta) Rana, ı11sııfl• 
tmdı:ı) Fehmi. 



\'azan: Rahmı YAlilZ 
Davıst0 lkaırarını vermlş'lt:B; 

Dlkrano ımına edecek.ti 
-su . -125 -
~~ b~an divanıharbe vere· 
caJcaa dinıenı:? Mahkemeleri aleni ola· 
~ istiyordum da. 

<ir. ilave e~ndanı elini havada salla·j 

. -0na daha 
1~ sorguı çok vakit var. Yarından 
laca ,(1) gönd~ Yapılmak üzere Karaa· 
~ \'eri'- nlecekler .. Daha mahke-
ıo+. unelerine . 
.. ~r. l'ahkik en az bır kaç haf ta 

ieni§liyebil' ~t ancak bu kadar zamanda 
l) . ır. 
avıst al8.Jc . 

- l(a a ıle sordu. 
r:ıı.._ raa~aca nu .. d. . 
:-41111 nıazur .... gon enlecekler .. Me-

lhtiyar kurt, gedikli Kapo bu iltifat· 
larm altında gizli bir hizmet bulunduğu· 
nu hissetmekte gecikmedi.. Davistin gös-;. 
terdiği koltuğa ilişir gibi oturdu. Zoraki 
bir gülüşle yayvanlaştırdığı ağzından dö· 
külen kısa, tek cümleli cevaplarla teşek· 
kür etti. Genç adam sözü yürüttü: 

- Dün akşam sırası gelince ~enin de 
kıymetli hizmetinden istifade edeceğimi 
söylemiştim .. !şte bu fırsat şimdi geldi 
çattı. Nasıl hazır mısın? .. 
Şarl Kapo gözlerini yerden kaldırma· 

dan cevap verdi: 
Strı otaya se k&orun beyefendi acaba ni· 

Cevat be v ~iliyorlar?.. - Yapabileceğim işler için her zaman 

~bir illa~ &UZel yüzünde ustalıkla hu hazırım kapitcn! 

~ek b canlandıran delikanlıya gü· - Tabii yapamıyacağın işi rnna tek· 
ıur törnıecı· aktı. İzahat vermekte malı· lif edecek değilim! 

- So 1
• anlattı: 

ı....... · rguıan ('I 
·~) orada ' 1 k tahkikat neticesine 
sa l'arın Yapılacak! Bu akşam olmaz 
lıarb ora Ya se k . 
1 tnese1es· d v edıleo:!kler.. Dh·am 
Ur, husus· 

1
• e artık aleni celsede mi o· 

l) . ı rnı Ya 1 
dazıı a~ıst teşekkürpeı tıtr. ol\nu riyaset bilir. 

ıgında ı. lcrkez kuman· 
clatı n ayrıld B d· arabay 1• eyazıt meydanın· 

1
°ndu. l\Iesal atladı, hızla Takt:ime evine 
ed' e e · · - ' 

el' ıJın:,ti D'knın bırinci şekli, lehine hal· 
~· Sarıver. d 

1 ranın if ~aatı yoktu. cim· 
nın J en d" .. :.ı 

tatbiki ontı.te ta«arladığı proje· 
k DaVist b ne geçecekti. 
u~ ~~ hususta tam bir taşla iki 

§~ iba~tr. kararıa~tırmı~tı. Projesi 
-l)k ı. 

darı ı ranı t . . n lcalınadan' . azyık ıle tahkikata mey· 
f' u, düsiin ımha etmek!,. 
~-delikan~e~e ~olay, tatbikte güç key· 
a~ .... qz ktuna~da hıç de zor görünmüyor. 
ra ~ca Se\kecın anından suçluların Kara· 

1~ tainanı ecckterini öğrendikten son· 
"[)a • en kola ı ~ Vrst l'ak . Y asmı~ oluyordu. 
~ ıirdi. 11 . •rne &elince arabadan indi. 
.- burı krıstoya: 

gol'ld-ı a ~anı g·· d 
~dedi.~ or üğüm adamı bana 

ıtıes· . Odasına 
J>ısı lt\i hek!ecıi B~ıktı, Şart Kaponun gel 
e İrk\'tıl"lıldu. D 1~ ~akika sonra oda ka· 
banc~n kaçan v:vıst~ müsaadesi üzerine 

.ı ~ lllenılekett talıı sayesinde bu ya· 
ı· l'llaruz kal e aylarca türlü macera· 
ı .~ korkak ~n Fransız gediklisi Şarl 

1
11 0nüne gel~?11aria odaya girdi. Da· 
} 1nıa1a1c b' 1

• Ürkek bir tavırla ya· 
1nlıya sesıır r7verans yaptr, durdu. 
n"n' endı· 
~ ı tağırtını . 

ssınız kapiten! emri· 
'~nnıı .. 

1 ·~ iltifaınt uttte~inı bir yüzle "·at:lt ge· 
Ceı b e ı: J .. 

Lra~·a akalını - -
'111\ ... tıasıl51n:ı mosy~ Kapo .. otur 

• Geceyı rahat geçirdin 

- Evet kapiten! 
- Şimdi beni dinle.. Yapacağımız iş 

çok büyük. lşlenmesi de basit.. Sen ha· 
yatında hiç adam öldürdün mü? 

Gedikli bu söz üzerine gözlerini yerden 
kaldırdı, soğuk kanlılıkla ''adam öldür
mek.,den bahseden delikanlının gözlerine 
dikti, kelimeleri geveliye ge\'eliye karşılık 
verdi: 

- Meşru bir gaye uğruna, harp içinde 
,.e memleket meselelerinde cı.·et! 

Davist güldü: 
- Ata .. Ben de sana benim için falan 

adamı öldür. yahut Dolmabahçe sarayın· 
da oturan aksaçh Sultan Reşada suikast 
yap demiyeceğim .. Memleket uğrunda vü· 
cudunun izalesi lazrmgelen bir adamın 

öldürülmesinden bahsediyorum. 

- Nasıl adam bu kapiten? 
- Dur, yapacağın işi anlatacağun. 

Şimdi sana güzel bir kostüm giydirecc
ğım. Bir de tabanca Yereceğim. Hristo ile 
birlikte Karaağac denilen şehir haricinde 
tenha bir yere gideceksiniz. Oradan mu· 
hafaza altında bir adam ~eçirecekler, onu 
vuracaksın! 

Gediklinin şa§km gözleri adeta fincan
la~tı. Sesi titriyerek cevaba geçti: 

- ::\1uhafaza altında bulunan bir ada-
mı nasıl öldürürüm. Beni tutarlar! .. 

Davist itimat telkin eden bir tavırla 

gulümsedi, gözlerini sıcak bir ifade ile 
Şa:-1 Kaponun bakı§larında dinlendirdi. 
Devam etti: 

(Devamı var) 

(1) Siyasi mahkıimlarla divanıharbe 

verilen hiyancti va/aniye suçlularının is· 
licvapları Bekirağa büliiğüne konulan ne· 
zarelle değil, Siitliiccde Karaağaçta, şim· 
diki fabrıkaların ilerisinde yapılırdı • 

~l 
----~~~------------------------------~ 

~~ bedeıi 58.160, lira olan dökme boru ve teferrüatı 12-12-1938 
~ aiınataktısaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile ı\nkarada idare binasında Qu. r. 

tayırı I~ girtnek . . 
İHifi e•tıği "esik 

1 
ıstıyenlerin 4.158, - liralık muvakkat teminat ile kanunun 

Ş: "ertnelerial an ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon re
dır rtnarneıe fiznndır. 

\7899) r 29() kurusa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
~-~ . 
""t'lte l~· Utiyet ba • • • 
~ ~rıharna nıa Y~arnı dolayısile Ankara Haydarpaşa arasında işliyen tren-
ii .27.1~. li.aYdar:ı ol~ak \'c yolcuların rahatça seyahatleri temin edil. 
2~bi Jı 938 larih~şa ıle Eski§chir arasmda i~liye:ı 2006 No. lı yolcu ka. 
ti a Nö. ~'karadan ~nden 2·11-938 tarihine kadar Anlrnraya devam cttirilece_ 
l7 ·55. ~katarın ı:Ydarpaşaya 2005 No. lı bir yolcu treni işletilecektir. 

·~5. ~ıı'k· karaya tı.ydarpaşadan hareketi saat 15,:lO Eskişehirden hareke. 
1Vehird~n hvarışı J0,05 dir. 2005 katarın Ankarada:ı hareketi saat 

5 
}(lıh areketi 23,48 olup Haydarpaşaya varışı 8,21 dir. (7905) 

2o lld amme • • • 
~\li~lct:~ iOo m~=~~li .1975 lira olan 10.000 adet cilalı parlak çini ile 
lt,ıitrne . liaYdarp çırnent:> künk 7 - 11 • 938 pazartesi günü E;aat (On 

!lıı ~le 'atın a~Şada ~a- binası dahilindeki komisyon tarafından açık 
"'crrncı ııc gir:n ınar:aktır 
~rl- Cti ,, • ek istiy• 1 •. • • 

..._t \Oıı?ı. e kanunu ~ enn ~48 lıra 13 kuruşluk muvakkat temınat 
'" 1 

1'Yona m"n tayın etti ği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
it lit 

1 
uracaatiarı lazımdır. 

artnarn-1 '· . -.. er omısyondan para3ız olarak dagıtılmaktadır. 
(7759) 

Bu haftaki lik · 
maçları 

T. S. K. lstanbul Bölgesi Futbol A. 
janlığından: 

29 • 10 - 1938 Cumartesi günü yapı
lacak maçlar. 

Şeref stadında: 

Beykoz - Hilal B. takımlan. saat 
13.30. Hakem Samim Talu. 

Galatasaray - Topkapı B. takımları. 
Saat 15,15. Hakem Fahreddin Somer. 

30 • 10 - 1938 pazar günü yapılacak 
maçlar: _ ,..-......__ 

Ş.Cref stadı: 

Anadolu - Anadoluhisar A takımları. 
Saat 11,45. Hakem Rıfkı Aksay. 

Beşiktaş - Süleymaniye B. takımları. 
Saat 13,30. Hakem Şevki Çanka. 

Beşiktaş • Süleymaniye A. takımları. 
Saat 15,15. Hakem Nuri Bosut. 

Taksim stadı: 
Vefa - Topkapı A. takımları. Saat 

13,30. Hakem Feridun Kılıç. Yan ha
kemleri Halid özbaykal ve Rahmi. 

Galatasaray • Galata Gençler A ta· 
kımlan saat 15,15. Hakem Ahmet A
dem Göğdün. 

Dostluk maçı: 
Fenerbahçc stadı: 
Hilal lstanbulspor A taknnlarr. Sa

at 13. Hakem Tank Özerengin. Yan 
hakemleri Neşed ve Bekir. 

Fenerbahçe - Beykoz A. takımları. 
Saat 15. Hakem Kemal Halim. Yan ha
kemleri Samim Talu ve Fahreddin So-
mer. 

Süleymaniye stadı: 
Kasımpaşa • Karagümrük B. takım

ları Saat 11 . Hakem Refik Osman Top. 
Kasımpaşa - Altınordu A. takımları. 

Saat 13. Hakem Refik Osman Top. 
Karagümrük - Beylerbeyi A. takım· 

larr. Saat 15. Hakem Eşref Mutlu. 

Türk spor kurumu kaç 
mmtakaya ayrılmıştır 

Ve bu mıntakalarıo renkleri 
nedir '! 

Türk Spor Kurumunun • bütün memle_ 
ket içinde • kaç mmtakaya taksim edil. 
diğlni ve bu mmtakalarm formalarını 

bilir miydiniz? Aşağıdaki liste size bunları 
öğretecektir: 

Mm takanın ,-... 
numarası Adı Rengi 

1 Afyon Mor - kırmw 
2 Ağrı Bej 

3 Amasya Uclvert 
4 Ankara Yeşil 

5 Antalya Turuncu 
G Aydın Yeşil - Siyah 
7 Balıkesir Kurşuni 

8 Bilecik Kul'§unl - Turuncu 
9 Bingöl San kahverengi kuşak 

10 Bitlis Külrengi • yeşil 
11 Bolu Yeşil - pembe 
12 Burdur Kurşuni - pembe 
13 Bursa Beyaz üzerine 

yeşil kuşak 

14 Çanakkale Al - mavi 
15 Çankırı Bej - lacivert 
16 Çorum Yeşil üzerine be-

yaz kuşak 
17 Çoruh Vi§ne çürüğü - Yeşil 

18 Denizli Kırmızı - Yeşil 

19 Diyarbakır Mavi - Turuncu 
20 Edirne San - siyah 
21 Elaziz Gümüşü 

22 Erzincan Beyaz - san 
23 Erzurum Al - Eflatun 
24 Eskişehir siyah 
25 Antcb Al - mor 
26 Giresun Barut? 
27 Gümil~ane Pembe - sarı 

28 Hakkari Pembe - baruti 
29 İçel Eflatun 
30 1sparta Lacivert _ külrengi 
31 İstanbul Al 
32 İzmir mor 
33 Kars Kırmızı • siyah 
34 Kastamonu Al - siyah 
35 Kayseri Eflatun üzerine 

kırmızı ku!iak 
36 Kırklareli Bej - San 
37 Kırşehir Gümüşü üzerine 

sarı kuşak 

38 Kocaeli Kahverengi ı 

39 Konya Sarı - yeı;il ! 
40 Kütahya san - kırmızı J 

u~mlırcdle Ulk maçoaırı 

Ateş Demirsporu, Doğanspor d 
yamanları mağlOp etti 

Hakemin idaresizliği yüzünden 
ikinci maçta kavga çıktı 

lzmir (hususi) - Bu haftada futbol 
maçlarına devam edildi. B takımları mü· 
sabakasından sonra günlük lik oyunu 
Ateşsporla Demirspor klüpleri arasında 

yapıldı. llakcm Esattı. 
Takımlar şu kadrolarile dizildiler: 
Demirspor: Fehmi, Adil, Hasan, Kenan, 

Muharrem, Rıdvan, Refet, Tahsin, Fct/zi, 
Ruhi, Raif. 
Aleşspor: lbraJıim, Sezai, Şeref, Salilı, 1 Omcr, lhsa11. Ferid, Sırrı, Halil, Bahaed·ı 

din, Reşat. 
Hava bulutlu ve oldukça serindi. 1 

Sahada pek az seyirci vardı. 
Oyuna· Demirspor başladı Ve devre

nin 7 inci dakikasına kadar Ateşin nısıf 
sahasından ayrılmadığı halde netice a
lamadr. Ateşliler soğuk kanlılıkla Demir 
&porun hücumlarını uzaklaştınyorlardı. 

8 inci dakikada Ateş ilk seri akınını yap 
tr. Ve 2 dakika sonra ilk favulü lehine 
kaza.İıdı. Fakat j)mirsporun en iyi mo:.i
dafii olan sol müdafi Adil her iki tehli· 
keyi kurtardı. 

Demirsporlular enerjileri sayesinde 
tekrar nisbi bir hükimiyet tesise muvaf· 
fak oldular ve 15 inci dakikaya kadar 
Ateşin nısıf sahasından aynlmadılar. 

Fakat muhacimleri tecrübesiz ve ayni 
zamanda ağırolduklanndan Ateş kalesi 
önündeki vaziyetlerden istifade edeme· 
diler. 30 mcı dakikada Ateş soldan yap
tığı seri bir akınla ilk golünü kazandı. 
Birdenbire rnağlUp vaziyete düşen De • 
mir sporlular azami gayretle hücuma 
geçtiler fakat aksine olarak 36 ıncı da • 
kikada Ateşin ikinci golünü yediler. 

ikinci devere Ateşsporun semere ver
miyen hü•..:umile başladı. 1 inci dakikada 
Ateşin kazandığı bir korner, tehlikesiz 
geçti. Bu devrede Ateş talamı daha canlı 
idi. Oyunu tamamile Demirspor rusıf 

sahasına geççirmişlerdi. Demirsporlular 
r:.izgarx lehlerine almış olmalarına rağ· 
men sağdan soldan inkisaf eden hasım 
akınlarrnı zorlukla kesiy;rlardı. Demirs· 
por ancak 18 inci dakikada oyunu biraz 
açar .gıöi oldu. Ve süratle Ateş kalesine 
doğru ilerledi. Fakat sağaçıkları muhak· 
kak Mr fırsatı kaçırdı. 20 inci dakikada 
Ateş1ilcr ortadan aktılar ve bir serbest 

41 Malatya Yeııil - Bej 
42 Manizı Beyaz - yii.civcrt 
43 Maraş Bej - Mavi 
44 Mardin Lacivert üzerine 

al kuşak 
45 Muğla Bej - kırmw 
46 Muş Mor - san 
47 Niğde Mor - YeRil 
48 Ordu Vişne çürüğü ü-

zerine san kuşak 
49 Rize Mavi 
50 Samsun San üzerine 

mavi kuşak 
51 s~yhan r.cyaz - ziyalı 

52 Slird Turuncu - ycııil 
53 Sinob Turuncu - Beynz 
54 Sivas mavi iizcrinc kır-

mIZI kuııak 

55 Tekirdağ Mor - Beyaz 
56 Tokad sarı - lacivert 
57 Trabzon Vi§nc çürUğü 
58 Tunceli San 
59 Urfa pembe 
(jQ Van Al - baruti 
61 Yozgad Vişne çürüğü U-

zerine beyaz kuşak 
62 Zonguldak Lacivert - kırmızı 

vuruş kazandılar. Ömer topu 3 üncil 
fa olarak ağlara taktı .. 

Bu dakikadan sonra oyun sonuna 
dar Ateşspor Demirsporun kalesi ö 
den hiç nynlmadr ve 43 üncü dak' 
tekrar Ömerin ayağından 4cü gol 
çıkardı birazdanda oyun 4-0 Ateı 
ne bitti,, 

Uoğanspor - Yamanlar 
Bu müsabakanın hakemi Mustafa 

hatsız oldui;ru için son dakikada Ye 
bir kararla maçı Baha Konuralp i 
etti. 
Takımlar şu şekilde çıkmışlardı. 
Yamanlarspor: 
Mazhar, Servet, Hakkı, Hayri, Su 

man, Alımcı, Hikmet. Nil:azi. 
Sabri, Alıtnct. 
JJoğanspor: 

Omer, Reşat, Fethi, Sait, Macrc, AO 
lah, Abbas, Yusuf, Fuat, Sami, Niyazi. 

Oyun seri ve güzel kombinezonlarla 
ladı. llk ceza 14 üncü dakikada D 
spor lehine verildi. 18 dışından çe 
top fena bir vuruşla- Yamanlarspor 
lesinin üzerinden avut oldu. 20 inci 
kikada Yamanlar bir fırsat kaçırd 
Biraz sonra Yamanların sağaçığı ı li 
fena bir vuruşla topu Doğansporun 
kalesine atamadı. 

30 uncu dakikada Fuat topla bera 
iki müdafiin arasından srynlarak k 
ile karşı karşıya kaldığı halde topu 
lecinin eline verdi. Bu kurtarışı ko 
takip etti. Fakat bu da semeresiz g 
Kırk dakika iki tarafın da gayretine 
men golsüz olarak berabere bitti. 

lK!NCt DEVRE 
lkinci devre Yamanlarsporun, Do" 

sporun kalesine kadar dayanan ve fak 
semere vermiycn seri bir akınile ba,.la 
Doğansporun biribiri üzerine inkişaf e 
mukabil iki akını avtıtla neticelendi. 
yun birinci devrede olduğu gibi hake 
haksız müdahalelerine rağmen normal 
ziyetini muhafaza ediyordu. 

13 üncü dakikada ve her iki taraf r 
bet edercesine müteaddit fırsatlar ka 
dıktan sonra Yamanlar ta!nmı maçın 
goliinü Doğanspor aleyhine kaydetti. 
MağlOp vaziyete dü~n Doğansporl 

!ar bu golden sonra çok güzel çalı-ş 

başladılar. 24 üncü dakikadaki Yama 
kalesinin sıkışması esnasında Fuat 
cidenk urtardı!:rı topu Yamanlar ağl 
taktı. 

Avantaj kaçıran Yamanlar lüzum 
yere müdafi Ahmedi muhacim hatt 
aldılar. Fakat bu değişiklik bir fayda 
min etmediği gibi oyunun büsbütun Y 
mantar nısıf sahasına 
oldu. 

42 inci dakikada ve Doğansporlular h 
cum vaziyetinde bulunduktan bir an 
Fuat Doğansporun ikinci golünü çıkar 

Bu golü Yamanlılar ofsa) t tE9akki et 
ler ve hakemin haksız kararlarından 

nirlenmiş olan oyuncular biribirine · 
diler. Devrenin 20 inci dakikasmd 
baslayan ve tribünde oturan seyirci! 
kadar intikal eden kavgalar m:ıale::.ef 

yunma odalarına kadar dayandı. 
Doğansporun 2·1 galibiyetile nP.ır ti 

miş olan bu müsabaka. umumiyetle 
haklı ve heyecanlı geçmedi fakat hak 
kabil olduğu kadar kötü idare etmi~ti. 

Onun yanlış kararları ve idare i 1i 
yüzünden iki takım oyunculan da sini 
lenmişlerdir. 

Kırılan bisiklet 
rekoru 

Milan:>, 27 (A.A.) - Vigorclli sa .. 
hasında koşucu Pielbello 100 kilomet.. 
relik dünya bisiklet rekorunu kırını .. 
tır. Piebello bu mesafeyi 2 saat 26 da. 
kika 21. 0.§ saniyde geçmistir. Evvelki 
rekor iki saat 2 7 daki'ka 1 S saniye ile 
Fransız Alavoinede idi. 
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Bir kan buharı, meqdanın korkunç 
havasına qaqılılJor 

"1389 ~Lı~-~5~~~., cı> 1 
"Sırp Kralı Laza.r asılı:ade l\liloş Ka.. 
•;,uovicle büyük blr ziyafet masası 

''başmda kadeh tokuşturuyor. Kralın 
"bu gece yüzünde derin ıztırap çiz • 
"gilerl var. Fevkalade zamanlıra mah.. 
•sus olan yüksek saray ünlform.aslle 
"bal.mumundan bir heykel gibi görü
"nUyor. 
''Kahramanlara mahsus tunç lstlra"iza 
"kadehlerlle ~arap getirdiler. 
"Kral kılıcmm kabzasına. elini koya • 
".rak ayağa kalktı. Ziyafet çadırıını.. 

"sanki içenle canlı bir ı:ey kalmamış 
• 1gtbl korkunç bir sessizlik çöktU. Hay.· 
''kırdı: 

" - Bre ağaln.r, padlsabımız şehit oL 
"du. liaydJ düşman üzerine!! 
''Seller gibi boşnr.an ycniçcri!er Vako. 
"-virin yirmi bJnJik oı·dusunu ~ilya.vru

"su gibi dağrttılar. 
"J .... az:ır orduları da. bu kükreyen Türk 
"seli karı;ıısmda da&rıldı. 
''Geniş gövden çıplak ayaklı Salta Re
"cep yüksele ünlforma.lıı.rile atı Uzo. 
"rinde şaşlun bir halde sallanan Sll'p 
''kralmı ayaklarından yere çekti. 
"HUnkar l'ılura.t Ilüdavendlgiir, can 
''verlıken La.zar ve Srrp muharip asıl
''zadelerl yambaşmda sa.tırla.rla ldam 
"olundula.r. (3) ( 4) 

BİRiNCİ KIS'M 
"- MJJoş. Şu kadehle ıoı ''Padlşa.h Muradın ta.botu çadırın 

"Sırp kralı ha.,metlu I...azıırm bftytik ''methallnde. Yddrrıın Beyıı.zıt hünkir 
"Sırp milleti namına seni memur et- ''oluyor. 
"tlği kahramanlığa hazır mısmf "Yıldırnnı ilk iradesi: 
·~oş Kamplloviç dişlerini dudaldan "- Yalmbu (5) tevkif ve IWmı edin! 
•'üzerine kenetlemiş, ytizilnde bir d:ı.m- "Böyle bir faciayl:ı. yepyeni blr devir 
"la kan ImJmamış titriyordu. Cevap ''ve tarih ba§lıyor.,, 
"verirken sesindeki ihtizaz, binlerce - Şöyle eteğini biraz kaldır bre kaL 
•'kelle kesml§ asılzade muhariplerin tak! Y:ı.t::ı.kodanda değil er meydanında-
"blle tüylerlnl ürpertti. sm! Uhı.n Anemas aç şu kannm göğsünü! 
"- Y&rm fecirle sailakatlmJ haşmetlu - Boru değil, saraylı kız, ağa!- Hor 
"KraJmı Lazara. isbat edeceğim. Sll'p bakılr..ıağa alışmamış. Hem t::ıvukgöğsü 
"mllletinJn kanma, kralımın aziz başı_ değil, prenses göğsü bu. Açsam da ho _ 
"na. a.sılzadelerin §ercfierlne ve Wı- şaftan sen ne anlo.rsm? 
••cım.la atıma andlçerlmT - Ulan Anemas işinde eşin yok be! 
'".Kosva. muharebe meydanı kan koku.. Bu pilice ne toka edelim? 
"yor. Henüz eıko.n güneş, ince seller - Bin sarı, ağa! 

- Kahbe herif! Arkamdan hücum e. 
deceğine hodiri meydan! 

Ha.111, ince bıyıkb.rile ve alnma dağılan 
siyah saçlarile bir kaplan gibi haşmetli 
duruyor ve hfı.la Alinin kavradığı bileğini 
bırakmıyordu. Aııemas listünü süpUrerek 
yerden doğruldu, hali kendine geleme • 
miş, kendini azrailin elinden kurtaran 
bu meçhul delikanlıya hayranlıkla ba 
ka kalmıştı. Kadın da zevkle gülüyordu. 

Kimdi bu delikanlı, tanrmıyorlardı. A
li de bunu hiçbir yerde görmemişti. Fa
kat beyni uğulduyordu. Ali, buraları ha_ 
rnca kesmiş, dediği dedik, kestiği kes • 
tik bir babayiğitti. Onu bir kadın karşı. 
sında bıçağından mahrum eden adamm 
eceli gelmiş demekti. Bir hamlede ayağa 
kalktı ve kabaran bir hindi gibi Halilin 
karşısına dikildi. 

- Sen kimsin bire kodoş! 

Diye ağzından tükrilkler saçarak bay. 
kırdı. Anemas ve kadın, şimdi kopacak 
korkunç kıyameti heyecanla. bekliyor • 
lardt. Bu ik! dev y\lcut.lu insan elbette bu 
işin altında kalm1yacakb. 

Halilln :ı.lnmdalri damar çatlryacak gibi 
şişmiş, yüzü morarmış, gözleri küçülmüş, 
burun delikleri kabarmıştı. Ona da hay:ı
tmda ilk jefa bu küstah herif (kodoş) 

demişti. 

- Ulan, dedi. Canına sıla: sarıl! 

(Devamı var) 

fı 

Yazan: R. Robe Diima - I02 - Çevireıı: i«İPf 
Hedingen, metresini elinden tıı 

çekerek salona götüıdiİ· 
Kavzgı kapddı ~' 

anta9 
Bu kadrn için polis müdürlüğüne hita- dönmllştü. Kapmm önünde ç dl~ 
ben yazdrğımz hararetli tavslye mek - anahtarı çıkardı Fakat ka.P1 Jcell 
tupları dosyasında duruyor. Dosyada 
bunlardan ba§ka l-Iilda ile aranızdaki 

mtinasebatın şekli hakkında verilmiş po
lis raporları da var. Bu kadın sizin met
resiniz. 
Şimdi bu kadın hakkında ne noktadan 

tahkikat yapıldığmı da söyliycyiı:-ı: ca -
susluktan ! ayrıca katil suçuna iştirak 

etmekten ..• 
Güstav Jilber bayılacak gibi olmuştu. 

Biraz sonra kendini toplryarak Rokura 
karşı muamelesini değiştirdi: 

- Evet. Bu kadın benim metresimdi, 
Fakat o nasıl casus olur? Bunun imkaru 
yok. Ondan nasıl şüphe ederdim. Tavsi
ye mektuplarım onun bu vaziyetini bil -
meden hlisnlin1yetle verdim. Böyle oldu
ğunu kabul ediyorsunuz değil mi? ben 
mevkide bir adam... Duyulursa siyasi 
hayatım mahvoldu demektir. Düşmanla· 
rım bundan istifade edecekler. 

- Merak etmeyiniz. Bunlar aramızda 
kalacak, çilnkU gizli tutulması l!zım. 

Mebusun yüzU güldil: 
- Aramızda kalacak ha? te§ekkUr e

derim dostum. Eğer düşmanlarım öğre
nirlerse? 

- Sakin olunuz. Bana meseleyi tah
kik işinde yardımı dokunabilecek her 
noktayı söyleyiniz. Bnna itlmad ediniz. 
Hizmete mukabil hizmet. Bildiklerinizi 
söyleyiniz. Sonra ben de sizi hiç görme
miş, hiç tanımamış olurum. 

Glistav Jilber ayağa kalktı. Heyecanla 
söylenmeğe koyuldu: 

açıldı. 

- Gir. cf&!lııı b' 

Kurt Hedingen kapıda Jdl· ıı:. 
ğini kavradı, kadını içeri çele ııe~li~ 

Hilda kendi kendine •'belli şıırj 
muş.,, dedL Derhal kavga.YB ~el 
"Böyle daha iyi oldu. Birllll e 

~ mış oluruz . ., tııtllr 
Hedingen, metresini eUndell )(&p$dl> 

kerek salona götürdü. KapfYl ııı~B -rl 
lektriği açtı. Odayı kJ.playıın ı. 
her suali de yetiıJtirdl: ıct ( 

- Nereden geliyorsun ks.lt:işıel 
Kont yumruklarını sıkIJlIŞ, ilgt~ıtj!I 

cırdatryordu. Hilda, !lakin "e ~&re ,e 
- .canrmm istediği yerden· ,J 

verdi. bS.! c.s"' 
- Canının Uıtediği yerden . ·' 

istediği yerden ha! bit il" 
Kadrna doğru yUrtidU. gUdS. cel 

e,.ti. lede masanın arkasına g " 
tekrarladı: _1eıı! 

d .~· 11eıv ô 
- Evet, canrmm iste ıgı ~ J~· v , 

f,•oJV ıl 
Kont hiddetten tir tir titr • .ıııl:/' 

J1<}{8'' • 
rağmen komşularm nazarıd diJ1e , 
memeJi düşünecek kadar Jtel1 ~yl~c ır 
olabildi. Dişlerinin arasından ?~· S' ~ 

- Nereden geldiğini biliyor ,,119 ııı•Jl ··-·ı Jc .. ..tfr nm yanmdan ... Ona, döktugt di're r 
bil satıhk vücudunu rnükBfa.t · f 
d v,l ·~ ~; 
egı mı. ç.ıl' 

Eliyle bir koltuk fizerınde 8
terll-# 

akşam gazetelerinden birfnf g~9 .A 
Gazetenin manşeti şöyle idi· cJP'" 

(1) Milvenih Sadettin bu mrlhl 2'7 a.. 
''hallnde, parçalanmış cesetlerle dolu -Vay canına! Değer mi dersin Ya - ğustos • Ramazan 4 _ olarak kaydetmek - Bravo dostum, te§ekkür ederim! si-
"hendeklere doğrq akan Su-p askeri kup T SUl'ctile bütün mUvcrrlhlerdcn aynlmış ze her şeyi söyliyeceğim. Fakat siz de K ti / 

Grönel sokağında. esrarlı bil' 

Hilda omuz silktL 

•'ve yeniçeri kanlarm.ı ısıtıyor ve orta.. Çenesine sarkan bıyıklarını paslı dişleri benden bahsetmiyeceksintz. ont devam et : 
1 

CııJl~e ı 
bulunuyor. k ı.ı~ 

"lığa baftf gölge sindiren bir kan bu- a.rasmda geveliyen kan bur Yakup arka.. Tekrar oturdu. Hilda ile olan mnnase- - Cinayetten sonra aş . b TY 
(2) Ilizans müverrlhl Jan Duka ve Sırp ti ··t k- • vlerdefl 1.r. • "han meydanın korkunç havasına ya- daşmm sualine kahkahayla gUldU. betini, h2.ttA mahrem teferrüatma va _ ye mu ea 1P umumı e · ur IY J 

tarlhrllcri bu hl'i.cliseyi llöylc kaydederler. 1• ·· ı · ilk "I1 n ksdmJ ıı e~' ''yılıyor. - Bir defa tadına bakayım da öyle söy_ - rmcaya kadar anlattı. r P on erme " ı:a ıtı 
"'Asılzade Mllnş Kopllanç şabla.narnk terim Kara Ali!. B:ı.mmer tıı.rlhl cilt 1 Rokur dikkatle cllnledi Arada bazt cin:ıyetini unutturmak rolil de 

"'Asılzade Mllo3 KapUodç "ahlanan Ali bir hamlede ihtJyar Anemasın göğ· (S) Müverrih Engel (Sırbistan tarihi) sualler sordu. Saat bire doğru da millet dliştü kaltak! • / 
"a.tue Padişah Muradın luırargahma süne ftrladı ve hançerini belinden çıkar. eserinde bu lı.adiso ha.klmıda eliyor ld: mlimessilinden müsaade istedL GUstav Hilda bir kahkaha savurd~~ 81'pl 1 
"doğra doJnd.lzgln ilerliyor. d.t. Ancmas gözleri yerinden fırlamış bir "Sll'p IUa.h Lazarm Dafilı.§ava. ve Mor - Jilber hararetle onu uğurlarken: - Güleyim bari! Bana ablllJ(~tıç!ılı# 
u_ Hey atb, ya."a.kl ök" 'b" h k d yor l<;mlndckf kızkardC§lerinl !ıfiloş li.api- B meg~e kalkan sen misin? J{lS e -) ·" uz g, ı ay Irıyor u: - ana vaziyet hakkında haber ve- er 

1 • ldbi Dük n ank i ld ı ır- A~ınI açmadan evvel bil' :ıc 1 "- Bllnk&n göreceğim. Haber verin! - Cannna kıyma bre Kara Ali varsın ovıç ve ra r ov: !.ı a 1 ar. ~ riniz. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa ~- ııll• " 
"S d da ny Ad dmla.r kocala.rmm cesaretleri üzerinde bir ka...,rsma gc"İP haline bo.k9 eP ırp or nsun n ge orum. ım senin olsun!.. milra.caatta tereddlid etmeyı"niz. ··~ " ·ıe 

• tut .,. ·ı '~- . t vtı .... J "Mlfo~ Kapllo\iç. Parıl parıl parlayan hançerle gerllen gün bır münaka5aya tuta§ ar. ••li oşnn wa. _Hayhay. Kavga eden blr fahı~e ıı eScı- ~ 
"Padişah Hüdavendigar Murat, Sırp kol şiddetle llıtiynrm kalbine inerken de- rısı Dokaşa,'a kı:zkardc§ine bir toknt vur- Ev sahibinin uzattığı eli istikrahla tu- kalçalarına koyup başmı yııft~tefıııı~ f 
11"8tlzadeslnln ayaklarına yüz sürme.. mir kerpeten bir avuç Kara Alinin elini du. O da ko<'.aSJ Br:ınko\içe an1attı. Dük tup sıkarak ayrıldı. - Evet, dedi, iyi bildin: sdııt c~ 
"sine lzhı verdL kavradı ve silkeliyerek hançeri fırlattı: bundan SOlll'3 :ımıoşn Türklere casusluk xm nrndan geliyorum. Sabaha. it 1J! 
"Mlloıt bir hamlede Padişah Muradın - Mel'un! Kan içmekten bıkmadın mr, etmeWe itham e~ ve bütün Sırp asıl. Hilda,Pussen sokağındaki evine şafak beraberdim. Öyle zevkettik ' 
"ayağına sanldı ve bütün knvvetiyle ne istersin biçare silahsız ihtiyardan? zadelerini inandırmıştı. Kosva muharebe- sökerken döndü. - Sus kaltak! nstaııe 
"yere ~ekerek hazırladığı lğrl uçlu Kanbur Yakup tir ok gibi fırladı. Ka. si gecesi Kral Laz.arın ziyafetinde :ımtoş Geceyi Stefanla, delikanlmm Terminus Masayı devirerek Hild:ı.nJll dııl v~ 
"hançerln1 salfanm göğsüne gcçlrdL çarken haykırıyordu: hasmının ithamlarına. cevap vereli ve işte otelindeki odasında geçirmiş, sabaha kar rtidü. Duvara sıkıştrrdı. $~11~tıı-''J>adjşah yüzüstü kapandığı yerde çır- - Arkandaki Deli Halildir. Kendini bu hadise Kapllo"içl padişah Murada su- şr: korkmu;ıtu, sapsarı oldu ve . f' 
"pmırken ımıo~ atma doğru fll'ladı. denk al Ali!. lka.st yııpma.ğa scvketmiştir.,, - Dönmem l!zım sevgilim, demişti. Çok - Sus! Seni gebertiriıJ:l! iJlJl~ 
"Fa.kat vınlayarak gelen bir hanç-cr Ali bileğimlı! acıamdan bu haykırışı (4) Meşhur şn.lr llıı.frz ve Osmo.ıılı ta.. geç oldu, İhtiyatsızlık yaptık. Fakat öğle· Yanağına milthiş bir toka.:, J{ılrt 
"omtıZUDo deldi. duymamış, onu atıldığı bir bıçak işinden rihlncle büyük rolü olan Nakşibendi tarı.. den sonra gene gelirim. Yemin ediyorum. dm boş bulunara1t yere dü;ıtıl• 
••ve blr an içinde llşüşen yenlçeriler ilk defa geri koyan bu delikanlıya kan.. katı şeyhi Bahactttn Padişah Muradın Geleceğim, tekme vurdu. ~'·" 
v Aıulzadeyi pa.ramparca ettiler. (Z) lanmış gözlerile kudurmuş gibi bakarak katledildiği yılda öldüfor. Alel~cele gitmiş, son defa öpUıı,ımU§ler, - Köpek IIarı! _ ~flll~'), 
""Orduyu hümayun kanştı. haykırm.rştı: (5) Yıldırın lnı.rdeşL genç kadm bir taksiye atlayıp eve r (DcVrJ-~ı 

~!I Il1lWWll1liı!0!3&fitl](m.EJt!D!!lam~Df!lrilliW1-tc~~~c,~~-:::-:::.~~~~ iCJ~C.U!@l!JIJl!E[t!lOOt4llmBllClClll~eri ~ı 
Akşam fizeri Aliye beni Haydar beye götürdü. Patronum dedi ki: 
·-Oğlum, ba~m sağ olsun! Bana güvenebilirsin .. Şu elim vazi· 

ıetinde sana ne tilrlü yardım etmek kabilse ederim. Paraca sıkın

tın varsa söyle; çekinme! 
Biran sükCittan sonr:ı ilave etti: 
- Bana öyle geliyor ki, şu şerait dahilinde babam evde tutmak 

çok müşkül bir şey .. Ona lmmgeldiği gibi bakamazsın.. Hasta· 
lı~ oldukça korkunç .• Hem cenazenin defnedileceği gün onun burada 
bulunup sizi aleme kepaze etmesi de doğru değil.. Yarm sabah baba· 
tıl götürmeğe gelecekler •. İyi bir yere götürecekler; oraya istediğin 
zaman gider, babanı görürsün .• 

Haydar beye teşekkür ettim ve hıçkmklar içinde Aliyenin ku-
cağına atıldım: 

- Aliye, artık senden başka kimsem kalmadı l 
Aliye. Haydar beye dönerek içini çekti: 
- Görüyor m,usunuz? 
Haydar bey yavaşça beni arırdr: 
- Şüphesiz, Ahmet Ali .. Aliyen senin .. Fakat ben de varım! 

Heyecanlı görünüyordu. Fakat Aliyeyi aldı götürdü. 
Ertesi sabah bir adam geldi. HusU3i bir hastahanenin adamı ol· 

I 

duğunu söyledi. 
- Vaziyeti biliyorum, diye fısıldadı. Salan, ayrılırken, bir şey 

belli etmeyiniz. Şimdi, beni beybabamzla tamştmr mısınız? Benim 
adım: Raşit .. Pederinizle beraber, sanki gezmeğe gider gibi, çıkaca• ' 

ğız. Eşyasını sonra getirirsiniz. Haydar beyden icap eden talimatı 
aldnn. 

Babam, penrereden, bulutların akışını seyrediyordu. Bu yabancı 
adamın karşısında fevkal§.de bir hürmet gösterdi. Raşit efendi, beni 
konuşmaktan men için bir işaret yaptı. Sonra babama dönerek.: 

- Paşa hazretleri, emirlerinizi alınağa geldim, dedi. 

19 
- Siz kimsiniz? 

-i 

- Yeni mühürdannız Raşit bendeleri. 
- Peka.Ia! Pekala! .• 
- Paşa hazretleri küçük bir gezinti yapmak arzusunda mıdırlar? 
- İhtimal, biraz balık avlamak niyetindeyim. 
- Çok muvafık, pa~a hazretleri! 
- Evet, kanatlarında yakutlarla müzeyyen broşlar buhman sa-

am balıklarından tutmak istiyorum. 
- Bundan kolay ne var. pac;a hazretleri. Araba.~da, sırf bu

nun için icat edilen alô.t var. Biz acele erlelim, Balıkların ac oldukları 
saatte orada mevcut bulunmak icap eder. 

- Prensi de g-ötüdiyor muyuz? 
- Hayır. O daha pek genç; gevezelik ederde bütün balıkları ka-

ç<rır .. Paşa hazretkrin!n paltosu, fesi hazırdır .. 
Babam, başm1 ·bile çevirmeden, eski hayat arkadaşının yattığı 

döşek önünden geçti. Kapıda tereddüt eder gibi oldu: 
- icap ederse, dedi. balıklara elmastan yem de atarız .• 
Ve dxşanya çıktı. Raşit efendi bana yarı alayla, yarı merhamet 

le yüzünü ekşitti ve bir aralık süratle kulağıma iğilerck: 
- Sabırlı ol, dostum - dedi - hayatı ve insanları iyi bilen bir a· 

dam sıfatile söylüyonun, bana inan, sabırlı ol. Ona gayet iyi baka· 

cağız.! Adresi de söylüyorum: Pazartesi, perşembe gilıt r 0ıııl Ç 
den üçe kadar gelip görüşebilir~iniz. Fakat bir ay kada ~·e fllt 
ve sakin bırakmak daha iyidir. /.llahaı~marladık; sabırlı 

O tarihte, on dokuz yaşındaydım. 

ııtl 
. bl! 11l 

Aliye ile Cahit arasmda neler geçti? Bu hikayeyt sil'· Y 

logiste,. (1) sabrı ile yazıyorum; lak.in bazı unsurlar e1' .1, 
kendimi bir romancı hünerile çekip yalanlar kıvırama.fl';,1~}'1~f. 

Aliye daiına menfaat göz.~tir ve bu h~li, on~ pek ~ıJ, b1~ 
laınağa yardim eder. Bana vucudunu teslım ettıyse, b dife !.-i f 
serbest kalmak ve "sen beni kızken almadm mıydı? .... rı>fo~· (1 
nerek istediği gibi yaşamak için yapmıştı.ki bu da do!I f!!ld'f 
gözü, Haydar beyin servetind:! olduğu için, oğlu ile 3!'31~~0de ~ 
olan bir münasebet bulunduğu aklıma sığmıyor. Evın 1 :JJe ~ 
geçirmek, nüfuzundan istifade etmek için belki başka ç 1~ 
mı~tı. ~ıit ~ ,;f. 

Her neyse, günün birinde atölyemde çalışırken C ~efe' ı~ 
valh çocuk büyilyemcmi~ti. Kekeliyerek, üzüntüden •.. rrıeı•1\(' 
titriy:!rck, Aliye ile ni~anlı olduğum halde gelip beni go~eı-eoıı 
düt etmediğini, çünkü hiç kimsenin ciddi bir mana .. / 
bu taahhüdü çocukluk addettiğini söyledi.. Ve ilave. et~i ~· 

- Ben onu seviyorw.n, o da beni seviyor. EminııU ·ı::itiı'0. 1ı 
d al . h .. .. .. ruz h \ıı. 

iyi tarafın an tutac csımz, zıra ergun goruyo • ırı.t'·; ~ 
çocu.ltluk arkadaşları kendi hisleri üzerinde aldanıyor ~ ıı1~. 
nımm söylemeğe cesaret edemediğini ben söylUyoruJll• pl.ll;' 
Mla boğazima atılıp sıkmadınız, demek ki ~r ~11'1 

(DeVSJ.,. l 
,rlıı 

(1) Entomologiste - Böce/zlerden bahseden alim ve 
dam. - - J 



- Otonıobil delisi kız 

karane telakki etmezsiniz ya, efendim? 
- Fakat .. Nasıl olur?. 
- Anlıyorum; bir başkasını bekli-

yordunuz .. 

çapkınca gülüşü ve iri mai gözlerinin 
masum bakrşlariyle beni adeta büy;1e

miş gibiydi. 
Ilk rastladığımız otomobile yürü

dü ve kolumdan sürükledi. f.tladık ... 
- Büyükdereye .• 

ilerisinde bir taksi peydahlandr. İstan· 

bula doğru, orta bir sür'atle ilerliyor. 
du. Soluk boyalı, çarpık karoserili aşk 
arabamızı tanımakta gecikmedim. 

ela çılgınca bir otomobil sevdası vardır, 
Aşıkları onu böyle tanırlar. Fakat azi. 
zim, sen zeki adamdın.. Dilber kızın, 
bir sürü radyolu taksi arasında bu kü
lüstür arabayı seçişi ve daima ihtiyar 
şoförü tercih edişi hiç te mi nazarı dik· 
katini çekmedi?. 

- Şey .. Hayır .• Kat'iyyen .. Kimse
yi beklemiyordum .. 

- O halde?! .. 
Yavaşça koluna girdim. Kaçınmadı. 

Bu, eskipüskü bir arabaydr .. Maro· 
keni çatlamış, kaprsı penceresi iğrilmiş 
demode bir Ford .. Bu kenar dilberinin 
lilks araba aramayışı, lbayağı hoşuma 
gitti. 

A... hayret.. imkanı yok.. Kumral, 
taşkın bukleleriyle sevgilim.. Meliha, 
krrsaçlı ihtiyar şoförün arabasında ve 
bir yabancı erkekle başbaşaydı. - Kuzum, meraktan çatlavacaeım: 

çabuk söyle .. Ve .. gişeye doğru yürüdük .. 
:(. :f. :/-

Eski taksiyi arkadaşım da görmüştü. 

Salon tenhaydı.. Ust kat locada, ıs
sız. karanlık ve yüksek bir tepedeymiş 
gibi yapayalnıuiık. Lambalar söndük · 
ten pek az sonra, ilk hücumu yaptım. 
Başımı kumral, kabarık buklelere 
gömdüm. 

K.ırsaçlr, şişman şoför, bitik omuzla_ 
riyle, arabası kadar göçmüş bir adam 
hissini veriyordu. 

Benim dikkatimi ve heyecanımı sezin
ce, elini dizime çarptı; yüzüme eğile

rek göz kırptı: 

Gene uzun uzun güldü: 
- İti-raf edeyim ki ben de uzun bir 

zaman Melihanın aşkı uğruna bu kü 
lüstür arabaya bir hayli para ödeme. 
dim, değil.. Amma, günün birinde ö-7-
rendim ki. .. 

- Seni de mi tavladılar yoksa?. 
Kekeledim: 

Ş.oförümüzün yaşlı oluşuna sevinme
dim değil.. 

- Tavlanmak mı? Ne münasebet .. 
- 5001 numaralı taksiye kaç defa -11111 .... 

Pişkin bir eclayla: 
- Seni yaramaz seni!. 

bindin?. 
- IJ esapsız ... 
Katılarak güldü: 

- Evet", günün birinde öğrendim ki, 
kırsaçlı şoför, Melihanın özbeöz eaba· 
sıdır •• Dedi ve ihtirasla dudaklarımr aradı. 

Yirmisine daha varmamış bu körpe 

Maslağrn dümdüz asfaltında göz ka
rartıcı bir hızla uçarken, Meliha, bir 
kedi yavrusu sokulganlığiyle kucağıma 
uzandı .. - Meliha ekzantrik bir kızdır. On· HiKAYECi 

kızın mahiyetini artık kavramıştım. 

O, macera peşinde koşan ve bir film 
veya bir çif ipekli ç.orap hatırı •için 
kendini rastgelcliği erkeğin kucağına 

bırakan kenar dilberlerinden biriydi. 

İhtiyar şoför, bir dağ vurdum duy. 
mazhğiyle direksiyonu üzerine yaslan
ımş, bütün dikkatini yola vermişti. 

~ ....................................................... '!. 

1 Kızılay Cemiyetinden: 
Rober Tayloru, perdede aşklariyle 

başbaşa bıraktık. 

Nefis mahlUk, o gece ihtiyar şoföre 
tam 7 lira ödememe rağmen, kendisin -
den bir yeni randevu dilenecek kadar 
beni büyülemişti. 

5.0,000 metre sargılık 
Amerikan bezi satın alınacaktır 

:(. :{. :{. 

Sinemadan çıktığımız zaman ortalık, 
yeni kararıyor<lu. Kararımı vermiş. 

tim: Bu nefis, körpe vücudun vaad etti
ği çılgın a§kı içime sindirecektim .. O· 
nu, bu gece kolay kolay elimden bıra· 
kamazdım. 

:f. :{. :(. 

Artık bir itiyad haline gelmişti. Her 
hafta ayni gün buluşuyor, sinemaya gi
diyorduk. Sinema çıkışında, bizi Tak. 
simin bir köşesin.de bekliyen ayni ihti
yar şoförün ayni hurda arabasını 'bu
luyor, Maslak yolunda uzun uzun ge· 
ziyorduk. 

Taliplerin nümuneyi görmek ve teklif mektuplarını vermek üzere 
5-11.938 cumartesi akşamına kadar Kızılay İstanbul deposu direktör. 

Iüğüne müracaatları ilan olunur. 1 

Meliha, ürkek bir tela~la kaşlarını 

çatıyordu: 

- İmkanı yok, sevgilim .. Geceyi dı
şarıda geçirirsem babam muhakkak be
ni vurur. 

Kırsaçlı şoförü'l babacan müsama. 
hasmı, halden anlayışını öyle beğeni
yordum kil. 

lf. lf. .. ~· EKTA 
Onu bir iki saat daha haşhaşa kalmak 

için ikna etmek güç olmadı. p A T 1 Ancak .. Büyükdereye doğru bir oto
mebil gezintisi yapacaktık. Onun, si
nemadan s-:>nra en çok sevdiği şey oto
mobile binmekti .. 

Bir gün, bir arkadaşla, bir iş icabı 
gittiğimiz Büyükdereden dönüyorduk. 
Dümdüz asfaltın tedaisiyle, Melihamı 
düşünüyordum. Onunla iki gün sonra 
buluşacaktık. Her hafta, randevu gü -
nünü iple çekiyordum. 

!ç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihaplarında, 
cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

Razı oldum. Yanağını çukurlatan Rir<lenlıire1 yolumuzun yüz metre 
daima muvaffakıyetle 5ifayı temin eder. 
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)) , alınız. Çocuklarına dağıtmak 

t.r s:·. ll'luvafal•at . 
" nıye 1·,.. Yer.ne başını eg-di 
'liı . :ı:•nd • 

h rı.clan ·· e tuıunııar ··t·· ··1d·· a t "u1·· go uru u. 
' ı. s.~ c. uınsiy k 

tat " ~nra b· ere bu manzaraya 
"a -.k"· tağında u selamlıyarak Haşa. 

n uzaklaştı. 

ICA. - 22 -
l>~n B 

a l..ans0ı0 • ÖYLE IMIŞ! · 
l tılcıı, ' Cıyoın . 

haıı ~1tıdanb . ve Rıke Büridanın 
,_, Çcni erı ü .. .. • 
<laJı . n çab Çuncu geceyi güllü 

Ctınd arasınd 
1ılıy0 en Çok a geçiriyorlardı. 

tdu ıney 
~ei'e k · l<ara 1 us oldukları anla-
lar<lı '"'rıtrrıış, :eı~ta üçi.i de birer kc. 

0 · rın derin düşünüyor -
dad 

ilta a acı b" . tıra .. • r s. 1 • 
tın · lls a k u tut hüku··m ·· ·· 

ıç .. r ada . . suruyor, 
Ciy0Çt~1§1 duyuitan bırınin derin de. 
....._ ttı, bir ar uyorlu. 
h. Saat kart alık sordu: 
G.ılte " ır acab ceva a? 
' ~ P Vera·. te Y ilttıu 1 ı. 

Cttıcg· 8 
u hırisf 

G;y,..__ 1 Yedik! . 1Yanlann tam ge· 
-·rı erı vak"t ...... ni ' aglcır ib• 1 ••• 

~c il ,} de narrıg 1 bir sesle söylendi • 
ıı;· ·•ıı · Usk• • 
>.itleri Yız Ögl ar hıristiyanlardan 
tcı l:eçı· e ve ak 
1 eli. ~ ı. işte §anı yemeği va. 
tr avau gece y - . . 

ı Yok t. ı bo5 tt:ı. d emegı vaktı de 
:~ıilrıttı '"lararctte ı elerimizde bir şey. 
"'tk ız n >an .. 
1 c, a artık • an talıs.z gırt-
ıı.,. g~ltrı 15Yan d" 

tc a clcniı 'da tiikrük . e ıyorlar. Bak 
'_ ıcti h ı. en Şu " b bıle kalmadı. Va. 
vaı ~"kı · ... a ani d 

lıvan '"'n b" omuzun işken-
t,llı ın .. ır ku 

• 
0ttıruna pa biraya bedel 

l ~ en on sen . . . '-an ll esını ve rı _ 
....._ :>, aı 

Cı l>in·ttı ay etti. 
k !l) h1kk • 
lıl>a b50Jt ka ı için b:zı"m baba'.ı,_ 

ıra na::ı~· • r> 

~ikc ··· buna n~dr görünüyor. J?ir 

lı ' ,_.>'avaş,.a dersin arkadaş' 
• <"Ia1t· :ı: ce.., · 

Itır ildattı ıt.aten G~P verdi: 
aç dır ıyonı 

0 tiıe e~~· Çünı.:u bu çok kanaat'kar 
1Yoll\ d" 1 Şara halde iken b:r-

ıliyıc d p da isteyeb·1· .a· 
ltdakı ı ır ı. 

arını yalıyarak: 

D::ı-ğru, dedi, birkaç şişe eski şa. 
rap da hiç fena değil... 

Lansölo yine alay etti: 
- Hazır a1dına gelmişken bıraz ·aa 

av eti istesen ... 
Giyom: 
- Şöyle bir de nefis 

di ve yutkundu. 
Rike ilave etti: 

borek oısa, cıe. 

- Bir de yağlı kaz dolması 1 
Lansölo aşağı kalmadı: 
- Birkaç dizi aliisından domuz su • 

cuğu da fena değil. .• 
Giyoın: 

- İyice kızartılmış birkaç koyun 
bajmın nesi var? 

Yemek istemekte arkadaşlarından ge. 
ri kalmıyan Rike: 

- Birkaç tane yağlı keklik ile 5emi· 
z:nden çayırkuşu yahnisi de pek hoştur • 
Diye dilini şaklattı. 

Lansölo söylendi: 
- Canım, siz dinsiz actamıar~mız. 

Perhiz zamanında bulunduğumuzu bil _ 
mi yor musunuz? 

Rike ile Giyom buna içlerini çekmek-
le mukabele ettiler. 

Lansölo: 
- Açlığın, de.di, en iyi çaresi şudur: 
Ve bunu söyler söylemez kemerini 

bir diş daha sıktı. Diğerleri de gayriih. 
tiyari aynı hareketi tekrarladılar. 

Rike sordu: 
- Acaba Büriclan halii niçin gelme

di? 
Lansölo omuzlarını silkerek: 
- Gelmeyişi ele hala hiçbir şey ele 

geçirmediğine delalet eder. Eğer bir şey 
bulmuş olsaydı mutlaka dönerdi. 

-r- Demek yarın da dün ve bugün gi. 
bi oruç tutacağız öyle mi? 

- Anlaşıldı öleceğiz ... 
Lansölo iki arkada~ının nihayet ha. 

zin bir neticeye girip bıraktıkları konuş
mayı değiştirmek istedi: 

- Öleceğiz. eğer ben işe karışmaz. 
sam!... dedi. 

sanadala binecek yerde köprüye doğru 
\giderek rahatça geçmiş, fakat Bigorn 
par.olayı bilmediği için köprünün önün
de durmağa mecbur olmuştu. 

O devirde Paris, Şehir, Site, :üniver
site isminde üç kısma ayrılmıştı. Bazr 
kısımlarda muayyen saatlerden sonra 
ışıklar söndürülür ve buralardan geç
mek yasak edilirdi. 

Bigorn, Strajildonun bir askerle ko
nuştuğunu, bir fenerin aydınlığın.da 

gördü. Hemen sahile inerek orada bul
hallesinin evleri arasına girdiğini de 
gördü. Hemen sahil inerek orada bul
duğu bir sandalın ipini kopardı. 1çine 
atladı. Karşı sahile çıktı ve işi acele ol
makla beraber gene sahibi tarafından 

bulunabilmesi için sandalı kenara iyice 

bağladı. 

Sonra, Strajildonun Aslanlı bahçeye 
avdet ettiğine şüphe etmiyerek doğru· 
ca Fruva dö Mantel sokağına gitti. 

Ve hayvanatı vahşiye muhafızını 

b::-ğmak için içeri girmeğt karar verdi. 
Evvelce de muhtelif vesilelerle gör

düğümüz gibi Lansölo Bigorn, iyi dü
§Ünür lıir adamdı. Bu sırada <la kafasını 
işletiyordu. Kendi kendine: 

- Strajilo, kraliçenin adamıdır. Nel 
kulesinin bütün esrarına vakıftır. Onun 
için bu herifin kralı oraya getirmesi 
mutlak kraliçeyi mahvetmeğe karar 
verdiğini gösterir. Fakat niçin .. işte 
bunu bilmiyorum. Tabii, haydut böyle 
biri~ten s-:>nra mutlak kaçm .. k 
istiyecektir. Çünkü her halde kendisi 
için de tehlilie var ... 

Ne vakit kaçacak? Yarın belki geç 
kalmrş olacağım .. O halde mutla'ka bu 
gece arslanlı bahçeye girmem lazım .. 

Bigorn haklı idi ve bu düşüncelerile 
hakikate yaklaşıy~rdu. 

Bahçenin yanına gelince, içeri girme. 
<li \'e tekrar kendi kendine şöyle düşün

dü: 
- içeri girmek çok tehlikeli bir iş 

olacak. içerde Strajildoya körükörü -
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ne itaat edecek 15 kadar uşak var. HaL 
buki l>en bu haydutla yalnız bulunmak 
isterim. Her halde bir plan yapmalıyım. 

Işte tam bu sırada arsb'nlr bahçenin 
kapısı açıldı. Elinde fener bulunan bir 
adam dışarı çıktı. Bigom fenerin ışığın
da bu adamın köylü kıyaf~tinde oldu • 
ğunu gördü. Fakat o anda ~tredi. Bu 
'köylü Strajildo idi. 

Bigorn: 
- Aldanmışım, diye mmldandi. Herif 

yarrn değil, hemen ~imdi kaçacak. A • 
caba yalnız mı yoksa yanma muhafızlar 
alarak mı gidecek? 

Al Al Ne yapıyor? .. Vayl Ata bine. 
cek !.. Vay canına! .. 

Strajildo, kapının bir kanadım tama -
mile açıp eğerli bir at çıkarclr. Eğerıh 
iki tarafına, il;dşcr tulum asılmıştı. 

Strajil<lo, kapıyı tekrar kapadr. 

O vakit, feneri söndürdü ve Bigom 
da hançerini çekerek haydudun üzerine 
atılmağa hazırhındı. 

Fakat birdenbire durdu. 
Strajildo yaya yürüyor ve abm yece • 

ğe alıp arkasından götürüyordu. Elın. 
de bir hançer vardı. Ve Faris ba§paza
rına doğru yürüyordu. 

Bigorn kendisini konaktan uzakta te
mizlemeğe karar vererek ta'kibe başla. 
dr. Bir taraftan da düşünüyordu: , 

- Bu tulıımlar.da acaba ne var? Seb. 
ze mi? .. Evet, Strajildo namuslu bir 
köylü olmu§ .. Fakat bu sebzelerin ara
sında mutlak para saklıdır. Ben Strajil. 
doyu bilirim. Fakat ya parasını başka 
bir yerde sa}cladıysa ve oradan çıkarıp 
bu torbalara dolduracaksa. Hayır, ha. 
yır. Strajildoyı §imdi öldürmemeliyim. 

Fakat bu dü§üncesini daha fazla iler· 
letmeğe vakit kalmadı. İleri fırladı. 

Strajildo arkasına dönünceye kadar ka· 
fasına şiddetli bir yumruk yedi. Ve 
hançerini kullanmağa vakıt bulamadan 
yere yuvarlandı. Sefil haydut karanlıkta 
düşmanının kim olduğunu keşfe çalışı. 
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Sıvastaki birliklerin ihtiyacı için aşağıda yazılı erzaklar kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi hergün Ko. na görebilirler. İhale Sıvasta tüm. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. İstekliler kanunun 2-3 cü maddelerindeki vesaikle ve ilk teminat ve tek· 
lif mektuplarım Sıvasta Tüm. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (562) (7642) 

Cinsi Kilo Mu Be Mu Te lhale Gün ve saat şekli 

Ekmeklik un 
Sadeyağ 

363500 
17500 

Li Ku Li Ku 
50890 3816 75 

17237 50 1292 82 
8·11-938 
7·11·938 

15 kapalı zarf 
15 kapalı zarf 

Tüm birliklerinin ihtiyacı için aşağıda yazılı sadeyağı 7·11-938 pazartesi günil 
saat 10 da kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 36,000 kiloya birden 
veya ayn ayn fiyat teklif edebilirler. Ve buna göre teminat verebilirler. İhale Sam· 
sunda Tüm. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin şartnamesini hergün ve eksilt
meye gireceklerin yukarıda yazılı gün ve saatte vesika ve teminatlarını havi teklif 
mektuplarile beraber Ko. na gelmeleri teklif mektuplan ihale saatinden bir saat ev
vel Ko. na vcrilmc.c;i !Azımdır. (563) (7643) 

Cinsi miktarı 

Samsun 
Amasya 
Ç.Orum 
Merzifon 

Sadeyağ 

.... 

.. " 

.. " 

Kilo 
15,000 
7.500 
7.500 
6.000 

36,000 

Fiyatı 

Lira 
14625 
7500 
7500 
5910 

35535 
11- * • 

llk teminatı 
Lira Kunış 

1096 88 
562 50 
562 50 
443 25 --

2665 13 

Surbehandaki kıtalann ihtiyaclan için 
300 ton ekmeklik un kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Tahmin bedeli (51) 
bin lira ilk teminatı 3800 liradır. Eksilt· 
mesi 7-11-938 pazartesi günil saat 11 de 
Karakösede Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Evsaf ve §art.namesi 255 kuruşa Ko. dan 
alınır. Teklif mektupları saat 10 da ka· 
bul edilecektir. İsteklilerin belli saatte 
Karakösede As. Sa. Al. Ko. na kanuni 
vesikalarile beraber müracaatları. 

(595) (7779) 
• • • 

Balıkesir Kor birliklerinin ihtiyacı olan 
520 ton Un kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. Eksiltmesi 3·11·938 peraembe 
günü saat 16 da Balıkesir kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. llk teminatı 
4110 liradır. Taliplerin muayyen saatten 
bir saat evvel kanunun 2·3 üncü madde
lhrindeki belgelerle birlikte teklif mektup
larını Balıkesirde Kor satmalma komis· 
yonuna venneleri. Şartname ve evsafı An· 
kara. lstanbul ve lzmir levazım Amirliği 
satına.Ima komisyonunda görülebilir. 

Hurso Naha IVJüdürıüğünden : )l1İ', 
1 - Eksiltmeye lrnnulan i§: Bursa Ziraat mektebi medballnd• --~ 

ve ahır inıaatı olup eksiltme §artnamesinde yazılı ehliyet \•esı:taaııı~.-ı' 
ğişmi§ olmasından evvelki 118.n yok say:lnrnk yenid n cksUtmcye kO 

Keoif b~deli 22 718 lirıı 94 kuruııtur. ~Jf' 

2 - Eksiltme 10-11-1938 perşembe gUnU saat 16 da. Burs& ~ 
ğü eksiltme komisyonu odasmdıı kapalı zarf usulU ile yapılacaktır· ~ 

3 - Bu l§e a.lt metraj, keııif, proje, fenni ve hususi, baymdırlık ~ 
leri umumi ve fennt, kapalı zarf usulU ile eksiltme şartnameleri, !il lıt' 
Nafıa dairesinde görUleceği gibi isUyenler 114 kuru§ mukabilinde b -"' 

alabilirler. ~""1' ,J 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1703 lira 92 kuJ'UI rt ti' J'' 

nat vermeleri, Uçilncil maddede yazılı evrakı kabul ve imza etmele ~ ~ 
pabileceklerine dair ehliyet vesikasını (Bu vesika eksiltme yapılaca • 

t edller• ,,. sekiz gün evvel bir lsUda ııe vil5.;0
• makamına mUracaa _ >.,,,.,... 

Talipler ııirket olursa 2490 sayılı kanunun üçUncU maddesinin stıd 
fıkrasında yazılı vesaiki ve 938 yılında alınmış Ticaret Odası belge 

lAzmıdır. ~ 
l5 - !steklilerin dış zarfı mübUr mumu ile lyi kapat.ılmJş te ;...-. 

10-11-1938 perşembe günü saat 16 ya kadar komisyon reisliğine dJJ1#'1 
linde vermeleri icap eder. Postada vukubulacak gecikmeler kabul e "I 
tinden bir sut evveline kadar zarflarını 
M. M. V. Sa. al. Ko. na vermeleri. 

(553) (7588) 

• • • 

na mUracaa.t etmeleri. 
(~) 

• • • f1Jflf!ı 

Çanaf<kafe Mst. Mv. motörlil kıtaların ihtiyacı ıçın aıağıda cinı ve mik. 
dan yazılı benzin ve yağlar satın alınacaktır. !halesi 1-11-938 salı günU sa· 
at 11 de Ça.nnkkale Yst. Mv. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin ihale ka. 
nununun 2 ; 3 cU maddelerindeki vesaikle ve teminat akçelerile birlikte mu
ayyen gün ve saatlerde Ko. na müracııatlan zarfların ihale saatinden bir su.
at evvel Sa. Al. Ifo. Bnak. vereceklerdir. (7372) (~26) 

{565) (7645) 
• • • 

lzmir Mst. Mv. Merkez kıtaatmın 

27700 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksilt· 
meye konmustur. ihalesi 7·11·938 pazar
tesi günü saat 15,30 da İzmir Mst. Mv. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin edi· 
len tutan 26315 liradır. tık teminatı 1974 
liradır. Şartnamesi hergün Ko. dagörületµ 

1 lir. İstekliler ticaret odasında kayıtlı ol· 
duklanna dair vesika göstermek mecburi· 
yetindedirler. Eksiltmeye it§irak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2·3 üncü maddelerin 
deki ve şartnamesinde yaıtlı vesikalarla 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tinden en geç bir saat evvel Ko. na ver· 
meleri. (560) (7640) 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
57 kuruş olan 90,000 metre portatif çadrr 
bezi kapalı zarf usulile münakasaya ko· 
nulmuştur. !halesi 2 ikinciteşrin 938 çar· 
ş3rnba günii saat 11 dedir. llk teminatı 

4400 lira evsaf ve şartnamesi 257 kuruş 
mukabilinde M.M. vekaleti satmalma ko 
mlsyonundan alınır. Eksiltmeye girecek· 
!erin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M.M. veka· 
!eti satınalma komisyonuna vermeleri. 

Sıvas merkez k:ıtaat:I ~,.ı 
800.000 kilo odun ka::,ıl ~ 
meye konulmuştur. y ~ 

nk teminatı 1200 uraaırG -'. 
11-938 pazartesi gil~~ 
Tilm. Satın alma koin ~
lacaktır. Şartnamesi tc~ ~ 
rülebilir. !steklilerin ~4 de~ 
nun 2, 3 cü maddelerın /. 
lerlc teklif ve teınlnıt ;& 
ihale satinden en az bit 

vnsta. Tüm. Sabn ,A.1J11S.91" Cinsi Kilo Mu. Be. Tutan Teminatı 

Ku. ~il. Li. Ku. Li. Ku. 
Benzin 58791 23 25 13668 91 1026 00 

vermeleri. (607) et 
Valvelin 1773 40 709 20 64 
Vakum 5919 40 ~367 60 178 

... ~ 
Gre!I 1181 40 472 40 36 (393) (6341) 
Gaz yağı 589 18 106 02 9 - -17324 l .. 1303 • • • 

• • • 
Ağrıdaki birlikler ihtiyacı için 300 ton Edremitteki birliklerin ihtiyacı ıçın 

• • • ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye ko· 300 ton un kapalı zarfla eksiltmeye konul 
nulmuştur. Tahmin bedeli 51000 liradır. muştur. Tahmin bedeli 34500 lira ilk ~ 
llk teminatı 3800 liradır. Eksiltmesi minatı 2587 lira 50 kuruştur. İhalesi 
7·11·938 paıarte i günü saat 10 da Kara· 11·11·938 cuma günü !'aat 16 dadır. Ev· 
kösede As. Sa. Ko. da yapılacaktır. Tek· . saf ve şartnamesini Edremit Tüm. Sa. Al. 
lif mektupları saat 9 da alınacaktır. Evsaf Ko. da görebilirler. İsteklilerin teminat 
ve ~rtnamesi alınır. !steklilcrin Karak6· ve teklif mektuplarını belli saatten bir 
sede belli saatte Ko. na müracaatlan. saat evvel Ko. na vennelerl. 

(594) (7798) (592) (7796) 

288-161 kilo ispirto nıahlfltu benzin ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuııtur. Be
hP.r kilosuna 26 kuruı flat talımin cdll
mi;tir. Ekalltmesl 4-ll-938 cuma rfinU 
saat 11 dedir. İlk teminat :>000 llradtr. 
Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat 
ve 2400 sayılı kanunun 2-S en maddele
rinde ynzıtı 'b lgelerle blrlikt ihale eaa-

Dlyarbnkır garnizonu lhtlyrıcı olan 
660.000 kllu- arp:ınm 12-10-938 günU ka
palı urfla eksiltmeainde talip çıkmadı

ğından 2490 sayılı kanunun l el madde
sine tevfilçan bir sy zarlxndn pazarlığa 

bırakılm~tır. Tahmin bodeli 20400 lira, 
ilk tomlnıı.tı 1080 llra~tr. lsteklilorln her 
gün evl'!af ve eartnameslnl Diyo.rbakır 

Lv. A. Sa. Al. Ko. da görobllirler. !stck
liler muayyen müddet zarfında teminaUa
rile birlikte Dlvarhakır Lv. A. Sıı. A. l{'o. 

Kapalı zarfla satıı1 "-
130,000 kilo un& teltlif ~ 
halı görüldüğünden blt '1 
edilmek üzere pazarııJcl' .J'.. 
konulmuştur. MuhaınJl1~ fd_'J_ 
lira ilk teminatı 1608 ltrf ~~f 
!Ik pazarlığı 7-11-9~• ~ 
nU snat ll de Erzinc&Jl ~· 
Sa. Al. l{o. da yapıla ti 
meşini görmek f stjyenl 

komisyonda gör~biUrlet'd• ~../ 
zarlılı: günil ve ıafl.tiıı ot" . 
ve kanuni vesika.larile Jc 
mclerl. <7971) 

858 B'O'RTDAN 

-------------------------------------------------------------~-yordu. Bu s.ırada kafasıM yediği ikinci 
bir yumruk kendisini bayılttı. 

Bigorn vakit kaybetmeclen, Strajildo. 
yu kaldırıp hayvanın üstüne tulumların 
arasına koymağa muvaffak oldu. Belin· 
den kemerini çıkarıp bağladı ve manto. 
eı..nu üzerine örttü. Atı dizgininden çe. 
kerck güllü bah~eye doğru gitmeğe 

başladı. Oraya vasıl olunca, Strajildoyu 
yere uzattı. 

- Aacaba öldürmeli miydim? O va· 
kit hazinesinin nerede olduğunu naı:ıl 

öğrenecektik? diye düşündü ve: 
- Hey Giyoml Hey Rı'"kel diye ba· 

ğırdr. 

Bigorn•un sesini işiden iki arkada, 
alelacele aşağı indiler. 

Giyom: 
- Camın, böyle bağırarak devriyeyi 

buraya mı getirmek istiyorsun? diye 
homur.dandı. 

Bigorn: 
- Bak, bu söz doğru! Onu akıl ede. 

mcmiştim .. Fakat iyi bir iş yaptım .. Bi. 
%im kumandan Bilridan artık sevinecek. 
dedi. 

• - Ne o bir nt mı yakaladın? 
Bigorn Strojildoyu gösterdi: 
- Bir de nclam 1 diye iUive etti. 

Aat, evin arl:a tarafın.!a1d ahırıı l:ond~ 
S~nra il~ arkada§ Strajildoyu aşağı oda. 
ya götürdüler. IlUr:<lan çağrıldı, elinde 
mum aşağı indi. Strajildonun yerde u. 
%andığını görUnce gözleri parladı: 

- ÖlmUş mU? diye sordu. 
Bigorn: 
- Hayır, can çekisiyor, ama dirile· 

cek, dedi. 
Bürldan: 
- Ne ~1! 1 Sefil herif, başka türlii 

bir ölüme mUstahııttır. Kolayca bir han· 
çer darbeııile ölmüş olaydı bin vazık o. 
lacııktı. Diye mirıldandı. 

Bigorn gülerek: 
- Hançerle değil, dedi. Yumrc1da 

hu. hale geldi. Fakat ıimdi bunu nereye 

koyacağız? .. 

-- Bu evde iki mahzen var .. Anah. 
tarları da ıurada bir yerde olacak .• De
dikten sonra gidip iki anahtar deıte&ini 
bulup getirdi. 

Büridan: 
- Peki 1 Bunu mahzenlerden birine 

in.diriniz ve yanına bir ekmekle bir des. 
ti ıu k.cıyunuz. Onu ne yapacağımızı ıon.. 
ra kararla§tmrız ... Diyerek işi bitirdi ... 

Giyom, Rike ve Bigom Strajildoyu 
kaldınp götürdüler. Tekrar yukarı çık· 
tıklan zaman Bigorn vakayı anlattı .. 

Büridan, Strajildo için pek hayra a• 
lamet olmıyan müthit bir glilU§le: 

- Doğrusu, iyi bir ganimet 1 dedi.. 
Niçin Filiple Gotyc burada bulunmadı. 
lar. 
SöıUnü birdenbire kesti. Aklına bir 

gey gelmişti. Dütün.dUğü ıey hayli ilzü. 
cü olmalı ki yüzü sararmıştı. Biri:aç 
dakika ıonra dıgarıdan Lansölomın: 

- Hiyhn 1 .• Hiyhaaan 1 •• 
Diye bafırd.Iğını itiderek dlitünce .. 

sinden ayıldı ve Rike ile Oiyomun da 
odada butımmadıl:larını gördü. biraz 
sonra DigOt'n ağır kulaklarına varir bir 
halde gülerek ve iki kolunda iki tulum 
ta§Jyara1c i~cri girdi. Daha arkadan Ri. 
ke ile Giyom da birer tulum getiriyor .. 
lardı. 1 

Tulumlar masanın üzerine konul lu .. 
Uç arkada§ ellerini soktular. Gülüyo•· -
lar, şakalaşıyorlar, çok seviniyorlarJı. 

Bu tulumların için.de Strajildonun al· 
tmları vardı. Büri<lan her ~eyi anlaıru~tL 
Katlarını çatarak, dudaklarını sıka:-ak 

masaya yaklaıtı. 
Bigorn sevinçle söyleniyordu: 
- Artık ömrilmüı: oldukça zengin 

olduk. 
BUridan altınlardı:.n bini eline alar:-k 

muayene eder gibl yıı.ptı. Sonra parayı 
yine tulumun içine attı ve: 

- Bu altının üstünde kan var! de<li. 
Giyom, Rike ve Bigorn gutmeyi ve 

bağırmayı bıraktılar. Garip bir tarzda 

biribirilerine ba~1nlar. 

BllRtnAN ~ 
---------------------------------------------:--~~ da kucaklayarak dışarı çıkaf f Bilridan izah etti: 

- Evet, kan 1 .. Nel kulesinde tuzağa 
dUşürülen ve Strajildo tarafından 1".nlcdt· 
len birçok bedbahtların kanı var. Bu 
paralar cellatlık ücretidir!. Filiple Got. 
yenin karurun ücreti de bura.dadır. 

Uç arkadaş sevki tabii ile geri çekildi. 
ler ve sapsarı keailerek titrediler. 

Büridan devam etti: 
- Bu, öldüreceğimiz bir adamın al. 

tınland.ır. O adanı mahklım olmuştur. 

Bu adam bu gece öyle bir cinayet işledi 
ki sonunu .düşündilkçe çok korkuyc • 
rum; tüylerim ürperiyor. O cinayet Ma· 
rinyiyi, kralı ve kraliçeyi ve belki de 
diğerlerin! öldürecektir. Bu cinayet, b<.· 
bası için ağlayan nişanlımın da matemi. 
ne sebep olacaktır. Bu cinayet, artık 

bu adamın cinayetlerinin sonuncusu ol. 

malıdır. Size yemin ediyorum ki Gotye 
ile Filipin ie15.ketine sebep olan birçok 
zavallıların katili bu caninin cezası pek 
müthiş olacaktır. Eğer bu altınlan alır· 
aak biz, artık insanlık adaleti namına iş 
gören adamlar .clmaktan çıkarız. Ucret. 
le tutulan cellatlar oluruz. Ben kan le. 
keli altınların bulunduğu bir evde otur · 
mağı bile kendime küçükliik sayarım. 

Ya siz? 

Giyom boğuk bir sesle: 
........ Ne istersen ıap, Büridan 1 dedi. 
Rike alnından akan terleri sildi ve o 

da Giyomun cevabını tekrarladı. 

Lansfüo Bigorn ise: 
- Nasıl isterseniz öyle yapınız benim 

mert efendim, cevab:ım verdi. Uç arka. 
da§ın bu hareketleri büyük bir fedak5r. 
lık, feragatti. ÇUrikU o devrin hakim zih· 
niyetine göre bu paraları kabul etmediği 
için Büridaru deli uymak lazımdı. Bu. 
na rağmen, üç arkadaş, belki de Büri
danın bu paralan almıımaıını pek hnklJ 
bulmamakla beraber, altınlardan bir an· 
da vazgeçmekle ona karşı besledikl~ri 

bliyü.k sevgiyi göstermiı oldular. 

· Lansölo Digom hemen dört tulumu 

rar atın üzerine yerle§tirdi. tt/ıl 
Eu hareketten çok mUteh• I 

Büridan: JI 
- Tcr.:ıiz kalpli arkada~~ 

Ben gidiyorum. Bir veya ilci ııoJI.'"" 
miyeceğim. Altın mı istiyorf\l ~) 
kendim size getireceğim. gef\ rP1. 
dığım müddetçe bura.dan ~)" ... 
ve mahbu'ia iyi nezaret edinl'' St"', 

Bilridan birkaç d;ikika .':",.,,.~ 
donun atına bindi ve gUllU ~ /,. 
zaklaştı. ı,ıt 

üç arkadaş yalnız t:aJdılı "il_ 1 
artık Strajild nun bazineJiıl111.,6f 
bir ~ey konuşmadılar. Acleta dı· ~ 
hadise olduğunu unutınuoıır ti f'J 

Üçi''liln de ceplerinde b:Ş ~ 
Para ve yemek ted~riki içitl - ~ 
çikamıyorlardı. ~ f 

Ertesi sabah meyhane.dets f ~ 1, 
yiyeceklerin kalanını da pn~ •. ~J 
diler. Sonra bcklemeğe baş~a "»"uft'./. 
gece ve crtcri gün de geçtı. ti! / 
hô.la ses sada yoktu. Bigorıı cıı'i 
dışarı çıkarak bir ekıne1' ·~ 1 'İ. 
da yediler ve bcklemeğe de ur';~ 

StrajiLdonun atına bineıı ~ .'i 
ruca Ha§arat Yatağına gl ~ ~ 
Haşarat Yatağmın etrafınd ,ıııı~ 
kaldırılmı§ olduğundan yol 

1 
'/' J 

Büridan e .. raerilerden bi~ 'J 
Jipt'i çağırttı. Dük gelince 1; ~ 
lann Gördünü de cözilp ye nı 
Tulumfann yere düttükÇ• ,e~ 1 
ultm sesi oraya toplanaıı tı•fı' 
göı:lerini kamaıtırrn~tJ· ıı"' 
hırsla biribirlerine bakışıY0r A 

Büridan Dük'e: • tiJSI )l~I 
- Size, dedi, vaadetııılt ,11',.rJ 

olursam eervetimin yarı!lf111 ~, 
kaôaşlarınıza getireceği""~ fı 
ileride yine yerine getire~,. ~ f 
bu benim servetim değil l v'J 
nımda nhkoyamıyacağırn b rr,ı, 
paralan geçen muhare-beda 



Miktarı Muhammen B. 
Beheri Tutan 
L. K. s. L. K. 

CJt 7,5 temi- Eksiltme 
natı aaatl 

Lira K. 
3142.27 
2162.08 --lllıııtıı-~ 53M.35 397.83 14.-

ı _ ~ 1500 kilo -.27.50 412.50 30.94 H.30 
l'1lt deı>o.u • lin Edime başmüdllrlUğUne bağlı Ba.baeaklde yaptınlacak ba
llltlıı11r ~ bekçi evi ill§aatı 24·10.938 tarihinde ve satm almacak 1500 kilo 
llrllk Usullle u 22,-10.938 tarihinde ihale edilemediğinden ye:ılden ayn ayrı pa-

11 - Retlf ekaıltmeye konmuştur. 
~ltttr •e muhammen bedellerile muvakkat temlnab hizalarında 

Ilı . 
~ .;tı:;ilbne 14.l.1- 938 tarihine rastlayan pazartesi gllnU hizalarında 

"Pılacaw. e Kabat~ levazım ve mubayaat ıubesl:ıdekl alım komisyonun l\' •\tr, 

ll-Jar - lııea deQ Uırıuııı rıı:ta aJt l&rtname ve projeler 27 kUTUI bedel mukabilinde lnhi-
lett" lllahaıu :lUğü levazım ve mubayaat eubeaile Edirne başmtıdllrUlğtln. 

ele )Ukll'da isar idaresinden abnabilecefi gibi mtlhtır lnırtuıı nUmuoe-
\? - l1tek1u •dı geçen vubede görtılebilir. 

'9 Daraıanı erin C:ksiltme için tayin edilen.gün ve 1aatlerde yllzde T.5 gtt· 
e birlikte adı geçen komisyona ~etmeleri ilin olu:ıur. (7964) 

• • • 

Muhammen B. 
Miktan Beheri Tutan 

"7.5 temi-
natı 

L. K. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

4 kalem 
L. K. L. K. 

ıt'm.- 88.13 Açık ebllt. ıs.-

16 adet 

1, 32 adet 8- ıa- .. ~ Puubk .na-

: "' tet~eai Dıuclblnce aatm aJmacü 'blm4e tahta teıme ter.gl.hla
~blııce alnı tı ile taabhftdtl:ıU ifa etmiyea mtlteahhlt beu.bma pıtnamell 

11 
lefi bizaı acak dekovil araba.armm moatamel 18 adet dinıfl ve 32 adet 

Uz. - lıiUh lrnıda Yuıh usullerle ek.Utma,. komnqtur. 
'xn llllnıen bedellerile m~t temlnatıan hlalarmda g61ter!lmff-

lllı - Ekııu hıtt~e ~e 14.1.1-938 tarllılne rutlıya:ı pazartesi gtınU hizalarında ya. 
... ~tır. ala§ta levamn ve mubayaat ıube&hıdekf alım komisyonunda 

' - ~eler paruız olarak her gUn söall geçen eubeden alınabilir. 
llaı-aJarilee~n ~kailtme için tayin edilen gUn ve saatlerde yiU.de 7.~ gll

lflikte ..vukarda adı geçe:ı komisyona gelmeleri ilan olunur. 
('1989) 

~ Tartma Muhammen B. "' 7,IS te- Eksiltmenin 

~ lrıktan bblli~ Beheri Tutarı minatı GUnU Saati 

20oo kilo 
L.K. L.K. L.K. 

~ -- 26.- 520.- 39.- 3.U.938 14 
ı adet 200 Kg.lık 128.-

~ l adet 300 Kg.hk 128.-
ı adet lSOO Kg.hk 133.-
ı adet 1000 Kg.lık 248.-

r-aa 
~ tnı alına-"- 637- 637.- 44.78 f:.11·938 15 
~ihet ~ k ~· llln edflen 2000 kilo toz eeker 2f·l0-938 tarihinde ve 
tl1ıı ~~ ~~iyetleri yazılı muhtelif çekerde 4 adet baskül heyeti umu. 

tı dit edn-._.. 938 tarihinde ihale edflemediğl:ıden açık eksiltmelcri 10 
tir -11~· 

· lll eıı bedellerile muvak'kat teminattan hizalannda gösterilmlt· 

~.::~ntnıe 
l\t -·~ •e 1Ukarda hlzalarmda gC511terllen gUn ve saatlerde Kaba-

l>Uır. ' 8-aktıı Dıubayaat eubeslndeki alım komlayonunda yapılacaktır. 
\' llrtııanıeıert paruız olarak her gUn adı geçen vubeden alı:ıa· 

u~ .... ~ 
l!)Qo ~tere aı:~lltnıestne iştirak etmek lstiyenlerin 200, 300 ve 500 kilo. 
:tıeltrt ~ _baak~lYatsız fenni tekliflerini inhisarlar tütün fabrikalar ve 
~ . ~ e aJt fenni tekliflerini de I:ıhiarlar tuz fen ıubeaine ver-

~ "'-.. .... 
' ~le::: ebtltme için tayin edf1en g1ln ve saatlerde yüzde 7,5 gU. 

lıkte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
c79sn 

111
t•at ı,ıerlnden anhır bir fen 

~~kotord ınemoru aranıyor 
~ ~ ftıı 'lnaıat §Ubesinde vazife görmek üzere 100 lira ücretle aşağıda 
~ derbai !(on Branılmaktadır. Talip oianlar yol masrafı kendilerine ait 

hL l ....., ~ ~Pla Yada ko~ordu komutanlılma bizzat veyahut istenilen vesa· 
~ lfıa fen ~caatlan. Aramlan evsaf: 

a ...... ~---- lnektebı mezunu ve hususile yapı ve mimar islerine vukufu ol· 
a ..... ~ 

~· 4, ~~ ır-~~ olmak 
1 ~ ,_ ~ ;;:- evli Olmamak . 

: , ~~~ vesi~a "siyasi ~-miyetlere mensup olmadığma, mahkQmi· 
, ?i':~sleri. dair. , , 

'-....___ tlfua kllıdı Vt 
...,,:· ~eya musaddak sureti. <530) (7460) 

~~a._V~e-k-<il-e-ti-nd_e_n_: -
bt.ı Jtt.. ~ ı.ındtır11ııt 938 cumartesi günü saat 10 da Ankarada Vekalet binasında 
~ ~~asın~. toplanan malzeme eksiltme komisyonunda ~395 
~,~ ~ 'keiı elli 2'. 0.000 demir travers ile küçük yol malzemesinin 

' IQ\s ~ tnıesı Y&pılacaktır. 
~flt "'~1'1hııde :U"e tefemıatı ~ lira bedel mukabilinde Vekllet mal· 
~ ~ bilir. Muvakkat teminat 55600 liradır. 

0
11. ~eeinde yazılı ·"9salk ile birlikte aynı gtın saat 10 da mez· 

hazu. bulunulması IA.zımdır. (4543) (7985) 

1 
Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu ltanlan 

33 ton bulgur 4· 11 -938 cuma günü saat 
14,30 da Tophanede lstanbul levazım a
mirliği satınalma komisyonunda açık ek· 
siltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 3795 
lira, ilk teminatı 284 lira 62 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görü· 
lür. isteklilerin kanuni vesikalarile bera· 
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 

,(298) ,(7649) 

• • • 
21300 kno yufka .ı-ıı-~3s cuma günü Nez e-Grip

Baş ·Diş 

ve bütün 

saat 15 de Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satınalma komisyonunda açtk 
ekc:Htme ile alınacaktır. Tahmın bedeli 
3195 lira, ilk teminatı 239 lira 62 ku· 
ruştur Şartnamesi komisyonda görülür. 
1 steklilerin kanuni vesikalarile beraber 
,,:-m saatte komisyona gelmeleri. 

,(296) .(7641): 

• • • 
3o ton yeşil Mercimek 4· 11-938 cuma 

günü saat 14 te Tophanede İstanbul leva· 
nm Amirliii saunalma komisyonunda a· 
çık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bede
li 4800 liradır. tik teminatı 360 liradır. 
Şartname ve nümunesi komisyonda g(>
rülür. isteklilerin kanuni vesikalarla be
raber belli saatte komisyona gelmeleri. 

1(295) . .< 7646) 

• • • 
500 çift dağ fotini, 500 çift tırman· 

ma fotini 14-11-938 pazartesi gün.U 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği 
atın alma Ko. da kapalı zarfla eksilt· 
mesl yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 9750 lira ilk teminatı 731 lira 25 
kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko . 
da görtıleb!lir. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber teklif mektuplannı 

ihale satinden bir saat evvel Ko. na 
vermeleri. (329) (7980) 

• • • 
Altı çeflt mnstahzar amptll 14-

11-938 pazartesi saat 14,30 da Top
hanede Levazım Amirliği satın alma 
komisyonunda açık eksiltme ile alına· 
ealrtu'. Tümhı bedeli 8790 lira ilk te
minatı 284 lira 25 kuruştur. Şartna -
mesi komisyonda görtılebilir. lstcklile
lerln kanunt vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. (325) 

(7976) 
• • • 

ağrıları 
derhal 
keser 

Eczanelerd 
t - 12 ilk 

ambalA)ları 
ısrarla 

arayınız. v 
taklltlerlnde 
sakınınız 

150 adet tahta ıskara 8-11-938 -------------------------
salı gUnU saat 14,30 da Tophanede Le
vazım Amirliği satınalma komisyonun 
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be· 
deli 525 lira teminatı 78 lira 75 kuruş· 
tur. Numunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile bera • 
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(326) (7977) 
• • • 

Nakliye okulu için 30 ton kriple kö· 
müıil 3-11-938 perşembe gilnil saat 
14,15 de Tophanede İstanbul Levazım 
Amirliği satmalma komisyonunda pa -
zarlıkla alınacaktır. İhale gUnü teslim 
prtile alınacak olan kriple kömUril 
için isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (322) (7973) 

• • • 

DENiZBANK 
Cumhuriyet bayramı günlerinde 

irave vapur seferleri 
CU'MHURtYET.tN ON BF.ŞlNCl YILDÖN'OM(J M'ONASEBET!LB 

28 Birinci teşrin 1938 cuma günün den 31 Birincite§rin 1938 pazarteal 
nüne kadar Haydarpaşa • Kadıköy. Adalar ve Bostancı hattında 

ıacak ilave seferler, aşağıda yazılıdır: 

1 - Cuma günü Köprüden saat 13. 30 da bir vapur kalkacak tekmil Adal& 
ra uğrayarak Bilyükadaya gidec"t?ktir. 
2 - Pazar günleri yapılmakta olan ve Bilytıkadadan 19.25 te kalkan 
No. lu seferle yine pazar günleri Bilyükadadan 20.30 ve Bostan 

1 
21.40 ta kalkmakta ola."l 232 ve 233 No. lu seferler cumartesi 'gilnll d 
yapılacaktır. 

3 - Pazar ve pazartesi günleri Köprüden 1.30 da bir vapur kalkacak 

' 

KadıköyUne ve tekmil Adalara uğrayarak Büyükadaya gidecektir. Yine 
RnTI"ilden 2.30 da Haydarpaşa ve Kadıköyüne bir vapur kalkacaktır. ................................... ~ ..... Orta okullar için kimya Aletleri ve 

eczası ile tıbbiye takımı, ve fizik ders 
aletlerinden ikişer takım alınmak Uze
re açık eksiltmesi 13-12-938 salı 
gUnU saat 14 de Tophanede lstanbul 
Levazım Amirliği satınalma komisyo- =========================== 
nunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 2677 liradır. tık teminatı 200 li
ra 77 kuruştur. Şartname ve ~ekilleri 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

kanunt veslkalarile beraber belli saat
te komisyona gelmeleri. (328) (7979) 

• • • 
İstanbul Levazım Amirliğine bağlı 

mUcssesat için üç bin sekiz yüz seksen 
sekiz ton lavam:ırin kömürünün 14-
11-938 pazartesi gUnün sat on beştt! 
Tophanede İstanbul Levazım Amirliği 
satın alma komisyonunda k~palı zarf· 
la eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli elli dört bin dört yüz 
otuz iki lira ilk teminatı 3971 lira alt· 
mış kuruştur. Şartnamesi 272 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. ts • 
teklilerin kanuni vesikalarile beraber 

teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel koınisyona vermeleri. 

(318) (7909) 

••• 
600 kilo balmumu 9-11-938 çar -

ısnmba günU sa:ı.t 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma Ko. da pazar
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 480 lira teminatı 72liradır. Şart· 
nn.mc ve numunesi Ko. da görül"bilir. 
fst,.kliJerin kanunt vesikalarile bember 
belli &:ı.atte Ko. na gelmeleri. (327) 

(7978) 

• • • 
16107 metre tel! 9-11-938 çarşam 

ba gUnU saat 14 de Tophanede Lv. A
mirliği satın alma Ko. da pazarlıkla. 

eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 

4026 lira 75 kuruş teminatı 604: lira: 
dır. Şartname ve nümunesi Ko. da 
rUlebilir. İsteklilerin kanuni veslklaa 
rile beraber belli saatte Ko. na 
leri. (323) (7974) 

• •• 
149940 adet büyük kemik 4 

29382 adet beyaz kopça, 96960 
siyah bliyük kopça, 44 70 adet pan 
lon arka tokası 8·11 ·938 salı gUntı 
l5 de Tophane Lv. Amirliği satın 
ma Ko. da pazarlıkla eksiltmesi 
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
l1ra yedi kuruştur. Teminatı 14.5 
36 kuruştur. Şartname ve nilmun 
Ko. da görülUr. İsteklilerin kanunt 
sikalarile beraber belli saatte Ko. 
gelmeleri. (324) ,(7975) 



28 BİRİNClTEŞR 

Mide Rahatsızlıkları: 
Yanmaları, mide ağrılan, ckşilikleri, mideağırlı~ M 
ve yemeklerden sonra bütün vücuadda hissedilen 
çökünt~ ve ağırlık _n~ işk~:ıcc. Bu hallerin ~at'i ça- az on 

resı olarak tesın tabu olan Meyva Tuzu: 
~ ................. JllllJll 

1 
1 
1 

GRiPiN 
Vücudunuzda ağn, sancı, zısı, 
kxrgmlık, ürperme hisseder 

etmez hemen bir kaşe 

GRiPiN 
alınız; rahatsızlığınız hemen ge5ier. 

GRiPiN 
Baı ve diş ağrılarına, gripe, soğuk 

algınlığına, romatizmaya karşı en 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Is. 
mine dikkat. Taklitlerinden sakınınız 

ve Gripin yerine başka bir marka ve. 

rirlerse şiddetle reddediniz . 

....................... 

-ız, {i a;_f l.ı 

••-.. •MÜSTAMEL .... -ı 
Sahib1nin Sesi Şimdiye kadar_. öu dere~e ~cu;;; .. t?.ir 1 sir:\ .nazar~_.dik~a!fn~celbede*c•eı<t~ 

rady<?dc? ~u derece,, tekar:nuL goxµb onun modern biçimi\._..gayet c'"'a~ıP 
memıştır. ·~ ı ıhatlarr Tıaz2_r:.a cid_d_e~ .tt~şJ göriJ~ 
BL:Jnu ancak dünyanın en b!Jvl;lkffa:r ( trnektedır: . _ _ - ~~ 

ve 
Kolombla 
Gramofonlarını 

Satın alıyoruz. 

• 

1 Sirkeci Kızılay Han geçidi No. 6 _ ...... _ .. ____ _ 
ı erz• 

Yavuz Sezen 
Parls Kadın, Erkek Terzilik 

Akademilerinden diplomalı. 
Beyoğlu-Parmakkapı 113 Gay. 

ret apartımanı 1 • ................... ~--

Dr. lrf an Kayra 
RÖNTGEN MUTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar

şısında eski Klod Farer sokak No. 
8 - 10, Öğleden sonra 3 ten 7 ye 
kadar. 

brıkası olan ~.C.A., başarabılmıştır. ,Bundan· maada, R.C:.A: .• bir t~~ır:ı_ı ~~~ 
Bu sayede, herkesin en yüksek ka- salsız masa radyoları, her b~yuk.ILJ '.J 
liteden bir radyoya sahip · oıması ·te ye her zevke uygun mobılyelı r~ 
temin edilmiştir. · d~oıar~~e~rady_ogr_ar:ı:ı.o_!_o..Ql.a! ~..§!kd~ 

NYAGARA modeli, 13 ita 2000 me- e e~r. _ ----~, · ...!rC:f 
treye kadar dört muhtelif da ı g ayı Magaz_atc:ır~mı~ı. şuoel~rı_mızı, ta~ ~ 
alır. Oparlörü, fiatına nisbeten son bayıl~rı!:'lı~ı zıya!._et . e_d..!!2ız.._ ~~ bUJ}{ 
derece büyüktüri Şimdiye kadar yal- ,ıarı gorunuz. _ ~ 

'nız en lüks radyo tarda bulunup, buna Bu davete icabet etmeK"şerefini 6i:ı:~ 
'da ilave edilen bir takım yüksek te- bahşediniz. Her halde pişman oımc3;.ı 
kal)1ül~t dotayısııe, bu radyo herke- .! yacaksınız ... , - - - - · --

OURL ~BiR 

. ' ~ -----------
• --,-., a·r·a·ğ·a----E-d e o Saçlar "'1 JS- Cumhuriyetin 15 inci \'ıldöoümünü ti~ 

Ekseriya buıund•klarr Y•~s~,~.~ m•k .., ••• "da oıanıa.d ... mna•nal•yh 
1o 8aYanın1 z a Tam AY ar bir a 1 1- ~ e bilezik vermekle ku ıuıavırı1 '1ıa~ 

Saçlar mızı Bu~~~~y~: ... ı ahştırımz ~-EVLET damgalı altı~i~~~~~lie~a~~fn~~ç~~:~:.?.ak!P.~;:ıa•kmm3•7·· 3.9 .. nu.nı .. a ..... r 

...__ V 8HiYHUliUi ... - ............... _________ _. ............ .a ......... ~ 

Şekerci HACI BEKİR müessesesinin 1 
ft\JJ~[Q)D[Q)~ ~~<Ç~lblb~~ı 

D'fftaır s@ffıraıua ro n o ını 19>a$ o o~a ~Dvlfile'{'çld ı r 1 "' 
Titiz hir itina ile hazırlanan bu reçellerden, bir kere ıaduular, oğızJarına başka reÇC 

A L ı ıtl U H 1 l) 1) i N tt A C ı B ~: K i H 
HAllÇEKAPI, BEYOGLU, K1\HAKÜ\', KAnlKÜY. 

kuttanmaktır. ............ ._._ ............ --...... ._ .. . 
fCAFER=Mü-~hli'~Ş~k~ril 
:ı Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şeke=ri==di.==r ı·ı ft Bilümum eczanelerde bulunur. 
ii :- :w .. -rmmm ş__.. •. 


