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Bağdatta Yahudi dü.şman
lığı başgösterdi 

Bir Yahudi klübüne bomba atıldı, 
iki ljahudi zenqini ortadan kaljboldu 

Yahudiler a rasında heyecan çok şiddetli 
E s~i Kudüsü n işgali tarnanııandı 

Kudüs, 24 (A.A.) - 16 yaşından 
yukan erkek çocukların kaydedilerek 
birer hüviyet varakası almaları hüku
metçe geçende emredilmişti. Arap 
liderleri mukabil bir emirname neşre
derek hüviyet varakası alan Arapların 
katledileceğini bildirmişlerdir. 

Kudüs, 24 (A.A.) - Alman Ajan
sı bildiriyor: 

Dün Yafada yeni hadiseler vukubul. 
muştur. Bir İngiliz polis memuru ya
ralanmıştır. Birçok telefon teli ve bir 
Yerde petrol oorusu tahrip edilmiştir. 

Kudüs, 24 (A.A.) - Asiler dün Ya. 
fa istasyonunu yakmağa teşebbüs et -
mişlerdir. itfaiye <ı.tcşin yayılmasına 
mani olmağa muvaffak olmuştnr. Ha -
sarat mühim değildir. 

Hayfa, 24 (A.A.) - First Royal 
Dragoons alayı, dün Teiresias vapuru 

fSon11: Sn. 4. Sü. 5J 

, 
Kudüstc Yahuc!i mahal!e!erinde yapılan 

barikatlardan biri 

Japonlar Hankeu'qa 20 
k iiometre 1Jaklaştılar 
Bazı Çin delegeleri sulh müza

kerelerine başladı 

Cenubi Çine çıkan 

. Tokyo, 24 ( A.A.) - Domei ajansı
nın bildirdiğine göre, Yangtsenin §i
nıalindc Japonlar bu ~abah Hankeu'. 
nu:ı 40 kilometre şarkında kain Liki
Si'yi işgal etmişlerdir. 

Japon yürüyüş kolları Honan . Hu
bei hududunun 8 kilometre cenubunda 
bulunan Sanht!ene taarruz etmişler
dir. 

Diğer yürüyüş kollan Ha..,kcu'ya 

Japon askerleri 

120 kilometre mesafede bulunan Ying
shana 800 metre kadar yaklaşmışlar_ 
dır. 

Tokyo, 24 < A.A.) - Domei ajansın
dan: Resm: bir tebliğ, Japon kuvvet
lerinin dün öğleden so:ıra Kantvn neh. 
ri halicinde ve Hongkong hududuna 45 
kilometre mesafede kain Bokatigri ka 
lelerini işgal etmiş olduklarını bildir
mektedir. 

. Şanghay, 2·1 ( A.A.) - Japo:ılar, 

Ramazan Takvimi 
Bugün Ramazanın ilk günüdür. Bu 
münasebetle hazırladığmuz güzel 
bir takvimi okuyucularanız yedinci 

1 
Hankeuya 20 mil mesafede kain Ko-

l 
kiytiyen;op~::ı o~=~~::~::or 

Hankeu, 21 (A.A.) - Yangtse üze. 
rinde, bu ~hrin mansabı istikametin

_______ ___ _ _ ____ ,: de cereyan ede:ı muharebe esnasında 

snvfamızda b•ılacaklar"ır. 

...., 

1 
1 

atılan topların sesi ilk defa olarak 
Hnnkeudan işitilmektedir. 

Sivil halk süratle ı;ehri tahliye et· 
mcğe devam etmektedir. 

Tokyo, 24 (A.A.) - Umumi karar 
r:ıh tarafından neşredilen bir tebliğ· 
ile, Japon deniz kıtaatmı:ı ~iddctli bir 

(Soıuz : Sa. 4, Sü. 4), 

_ ................ -....... _ .. _ ....... .... , 
Anlamadık! 

Cumhuriyet gazetesi dünkü sayısında 
merhum Burdur mebusu .Mustafa Şere-
fin Avrupa bankalarında altınları bulun 
duğunu yazan bir mizah mecmuasından . 

bahsederken hu isnadı Burdur memle-ı 
ket h:ıst:ılıanesi başhekimi ZekAi Oz- '• 
kanın mektubuna atfen reddediyor. i 

( KUHUX) Mustafa Şerefi hayatında l 
:;e\'Cliği ve saydığı kadar ölümünden 
sonra da hakkındaki derin hürmet 1 
vazifesini ynpını5tır. Kendisinden Av
rupa hnnkalarına altın saklamak gibi 
bir hareket asla bekliyemez. Yapılan 1 
isııadııı tekzjp edilmesinden dolayı da 
sevinirjz, 

Bununla beraber şunu da ilıive edelim • 
ki Cumhuriyetin bu münasebetle yaıdı- ! 
ğı lıir fıkrayı dikkate değer mahiyetle\ 
gürdfık. Bu fıkrada şöyle deniliyor: : 

".\hı tnfn Şerefin par:ısı vardır veya İ 
yoktur; memleket içindedir veya dı- : 
~ırulacfır. nıı nol.:tnlar muhıımun aile- : 
sı'nıfrıı bıı,~ka lıiç lıir kimuııi altıkadar i 
etme.::.,, ! 
ıu .. ıın vııwıoo--ı.. ~... .-NiihU'i'll'efl 

kanunları, herhangi bir vatanda~ tara-
fından Türkiyccle kazanılıp da yabnncı 
memleket bankalarına altın olarak gi>

türülmüş ,.c saklıtnmış bir para varsa 
hunu knc:ık sayar; ve devletçe müsade
re edilir. Bu itibar ile bu vaziyetle olan 
para yalnız sahiplerini ve onların nk
rahnlarını değil ayni zamanda devleti 
nliikndar eder. Zannediyoruz ki devletin 
kanunl:ırınd:ıki hükümleri ~:;ılıısl:ıra gö. 
re ılcği~tirnıek kimsenin elinde değil
dir. 

Bu parn, Türkiyeıle kıızanılmayıp da 

1 
C'cnrhi bir ıııeııılekeıte ka7.anılınış hile 
ols:ı, hndi Tiirkiycılc oturup tl:ı parrı

ııııı ccnelıi ıncııılc!•cltc bır:ıkılın:ısı yiıw 

lıerlı:ıııı.ıi lıir ıııerlııırnun nilcsinden h:ı~
ka hütiiıı Türk milletini de nliık:ı<l:ır 

eder. Hususile -farzı muhal diyclim
bu odam hlr siyasi sıfatı haiz bulunu
~ or Ye ) iiksek idare mevkilerini işgnl 

cıliyors:ı .. Zira lıöylc bir lı:ıreketin na
sıl mımal:ıra selcceğini söylemekten de
~il. dü5ünnıekten de sıkılırız. 

Cumhuriyet ~azetesinin lııı fıkrasına 

hakim ol:ın zihniyete bakılırsa bu va
ziyetle parasını Türkiye haricinde bu
lunduranlar, "buna kim knrışnhilir?,, 

diyenler oldtığun:ı yok <lenilemiyecek
tir. O halde, mevcut kanunl:ırımız mü
sait değil ise hemen yeni bir kanun çı-

kartmak cl:ı bir Türk vatandaşının kendisi 
Tiirkiyede oturduğu halde ecnebi dev
let h:ınkal:ırında tuttnğıı p:ıraya ancak 
Tiirk rlevlC'tinin Yaris ol:ıbilrrcğini hir 
tedbir ol:ırak karşısına koymak ynkı
şır • 

......................................................... ı 

Hatay gümrük 
idaresi 

Teslim Alındı 
Antakya, 24 (A.A.) - Gümrük ida . 

resi Hatay hükumeti tarafından teslim 
alınmıştır. Bunun üzerine Suriye hü • 
kumeti Hataydan gidecek eşyaya güm
rük resmi koymuş ve Andifli mevkiin
de bir gümrük noktası tesis etmiştir. 
Hatay hükumeti de mulıabelebilmisil 

olarak Suriyeden girecek eşyayı güm· 
rüğc tabi tutmağa başlaIJUştır. Bunun 
için Hatay hükumeti hudı:.dc!a gümrük 
teşkilatı yapmıştır. Şimdiye kadar Ha. 
lepten alış veriş yapan Hatay tüccar· 
lan bundan sonra malı vasıtaSJz ola . 
rak birinci elden alacaklardır. HükQ. 
met bu hususta rnzımgelen tedbirleri 
almakta.dır. 

Macarista 
Mukabil tekliflerini 
dün Prağa bildirdi 

L ehistanla müşterek hudut iste
ğinden vazgeçiyor 

Prag, 24 (A.A.) -Bu sabah Macar 
mukabil tekliflerinin Çekoslovak harl· 
ciye nazırına Macaristan elçisi tarafın. 
dan tevdüni müteakip, hariciye nazın 
Başvekil Sirovi ile görüşmüş ve oonra 
Slovakya 'Rutenya başvekillerini der
hal Prağa gelmiye davet etmiştir. Bu 
zevat Çekoslovakyanm sürntle veril -
mesi icabeden cevabının tanzimine iş 

---"ti rak" 'e(lın:elrtf r. 

Budapeşte, 24 (A.A.) - "Havas,, 

Bu sabah Çekoslovak hük<'lmetine 
tevdi olunan Macar notası münasebc
tile Budapcştede beyan olunduğuna 

göre, Macaristan Çckoslova'kyadan sil
ratle cevap istemektedir. 

Eğer Çek cevabı memnuniyet veri. 
ci olmazsa Macaristan Münih anlaş ~ 
masını imza eden devletlerin derhal 
toplanmasını istiyecektir. 

Daha şimdi.den şurası söylenebilir ki, 
(Sonrı: Sa. 4: Sı'1. 1 

Ingilterenin silahlanmas 
Beş senelik müddet üçe indiri l iyor 
~ ~ ı- ;;;y zrqçıız ~~iiiii~ 

ıı Y enib:ıştan fa:ıli~·ct:: 

Lo!ldrn, 21 (A.A.) - "Daily l<~

press., gazetesine göre müdafaa işle

ri hakkında neşredi!ecek olan beyaz 
kitap. hali hazırda silahlanma prog
ramının tatbiki için tahsis edilen bir 

buçuk milyarın üç milyara 
te~dif edecektir. Silahlanma progra
mının tatbiki içi:ı konan beş senelik 
müddet te üç seneye indirilecektir. 

Randevucu Atinanın 
kızı Zizi dün bulundu 

(Yazısı 3 üncü ınyıfada) 

(j)iinfecin peşinci~: 
.... ~~--=~,_,, ~-. ,_, ._. =-ı --

V a ş a rn ak san' a ti 
Çcmbcrlnynin yetmiş iki yn~ı:ıdn bir ndnın olııınsınn rağmen tayya
reye binip Hd defa Alnınnynyn giderek 11 itler \'C l'ılusoliııi ile kouuş
ınnsı biitiin dünyanın hnyrct ve tnkdiriııi 11yaııdn·mı':'tı. Jngillz gaze
telerinin ,·erdikleri mnlfunnta gii re Unş\'cldl bu yonıcn Jrnııfernııslnr
clnıı sonra memleketine döniiııcc lskoçynya giderek ~ekiz gün bnhk 
nvı yapmış, bi)yleJikle lrnfnsnıı <linlcndirmiştir. Bu <l<>fn J.JOnclrn) a 
nn1etimle kemli:-dni istasyoıı<ln knrştlnynn lıord Halifnks yiiziindeki 
sıhhat nlfunctindcn do1ayı tebrik etıniştir. Zirn snlıalıın saat yedi in
tlc İskoçyn trenintlcıı çıktığı zaman İngiliz Bn':''·ckili trnş olmuş '\e 
knhvnltı mı yapmış ohlni'.,"11 hnldcııcşc içinde göriilmü.tr. 
Xnşamnk bir sanattır. Ihı snnnttn nncnl' c,:nlı•;mınkln bcrnbl'r <linl<>n
Jneği bilenler muvaffak olurlar. Şiiı>he iz Çcmberlnyn yn':'nmnk nnntı. 

nm iistntla1ır; kendisinin üz<>ı'İııc nl<lığı: dcllct işlerinde muvnffukiyet 
sırrını bu noktada .aramalıdır. HASAN KUMÇAll 
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Meseleler: 

Türk i k 
yaban 

A a 1 

r 
Yabancı fıÖrllne hayretle çarpan 

aıcvı:uların en mühimi Türk inkılabının 
muhtevasıdır. Bu inkılap, iş adamını, 

mazi kültürile kafasını dolduranı, ha. 
kik! münevveri hayrete sevketmekte -
clir. 

tı adamı k!h modem teknik ve 
zeki ile istihsal sahasına çıkôlll 'l'ür'lci· 
ye önünde eski hcsaplanrun iflasını 

görmekte bir yan koloni gibi i§letmek 
anormal karlar kazanmak istedikleri 
memleketteki bünyevi değişmeyi der
hal hissetmektedirler. Milli bir bUnye
yc istinat eden ekonomi zaferini bil • 
hassa nnormal kar peşinde koşanlara 

karşı hissettirmiıtir. 

Türkiyeyi açık pazar halinde- taaav. 
vur eden ve Türkiyeye ticaret serma
yesi nakleden yabancılar Türkiyenir. 
endüstrileşme hareketi önünde ya he. 
saplannı milli bünyeye uydurru::k za.. 
rurctini duymuılar, yahut da tasfiyeye 
tabi olmuşlardır. Milli ekonomi hünyc· 
sine intibak edenler Türkiyede cndüs
trileıme hareketine ayak uydurmuşl:ır 
fabrika bacalaruun düdüklerini beşeri 
bir kalkınmanın marşı olarak telakki 
etmiılerdir. 

Türkiyenin hayatındaki değişme ma.. 
zi kültürU ile beslenmiı olanların baıı. 
nı .döndürecek mahiyettedir. 

Çarşaf, peçe, f~ haremde dört ka. 
n, odalıklar, ıatvar, yatağan arayan 
gözler Türk topraklarına iliştiği ilk 
anda şaşırmaktadır. Mebus, bakim, a
vukat, doktor, memur, işçi kadın. mo. 
dem ordu, müsbet düşünceli Türk 
münevveri, teokrasiden uzak kanunlar 
rasyonel bir devlet makinesi Türk :n
kılabı için evvelce tasavvuru muhal 
hakikatlerdendir. 

Türle inkıliibmı sembolize eden ana 
fikirler ve bu fikirlere istinat eden 
devlet tatbikatı hakiki yabancı mü • 
nevverler iç.in gerçekten bir •etkik 

G~ırlYılnleın 

Yazan: Sadri Ertem 
ve hayranlık mevzuu halini almakta -
dırlar. 

Türk inkılabının orijinal ve ileri va. 
sıfları ve bu vasıfların hayata intıbak 
eden şekilleri mesela yeni ~hirlerin ı. 
mannda takip edilen usuller, ·ıe nad'. 
liye işlerinde devletçiliğin ruralı inki
şafı, mU§terek terbiyenin me1:tteplerde 
kabulü gibi çok ileri hamleler ileri tek.. 
nikli memleketler münevverleri arasın
da hayranlık izleri bırakmıştır. Ttiık 

inkılabı yalnız tezahürleri değil, doğuşu 
menşei bakımından da dikkate layik 
bir mevzu sayılmakta ve oriJinalitesi. , 
münevverler i<jin tetebbü sahası ol -
maktadır. 

Türk inkılabının yarattığı millet 
bünyesi tarihi men§e olarak Garbi 
Avrupa gibi feodalitenin inkişafı ile 
husule gelmemiştir. 

EuyUk imparatorluğun inhilalinden 
h~sule grlmiştir. fmparatorl:ığun in -
hilli1irvtcn husı.;;te gelen mille• bünye"i 
bir taraftan ıru;ıaratorluğun Lütün ta. 
rihi çı ;ınilı:rine tezat te§'kil e:t1ğl ~ibi, 
büyü.i< cmperya:ist hücumla-:-m onun 
biinyesinde vücuda getirdiğ: ıktısadl, 

ıi•ıast rah.1•lere de bir aksül~el ol • 
:nl•ştur. 

Bu itibaı ja yeni Türkiye bir yandan 
Kıırunuvı..stai imt·aratorluğu:: fikri • 
yatı:ıa karııı ı ö; esansın dev.ır.ıı olmak 
va:ıh göze çar• rııakta, bir ıır.dan da 
modern emperyalizm karşısında her 
manasile istiklalin ifa.desi olmaktadır. 

Tlirkiyenin istiklal meselesinde göS
terdiği hassasiyet, eski rönesans, ül. 
kelerinde mistiklik ve toleranssızhk 

hüküm sürerken Türkiye fikir sahasın 
da toleransın vatani ve mUsbet ilmin 
hararetle karıılandığı bir memleket ol. 
muştur. 

Bu sehcpten dolayıdır 'ki, yabancı 
münevver ıçin Türk inkıl.lbz orijinal 
aynı zamanda dünyaya örnek olacak 
mahiyette bir harekettir. 

Okunan 

SöyUeınıeın 

Sergiye düşen kitaplar 
EFtKlM1Z "Haber,, in kıymetli 
yazılar neşreden Gczgiııci mu

harriri "Haberci,, geçen gün ycızdığı 
bir mnkalede sergilerde satılan kitap. 
!ardan bahsetmekte ve bunların srhhi 
sebepler vesaire dolayıııile ka1dı~ılma. 

sını ileri sürmekte idi. 
Sergilerin Haberde sayılan sebepler· 

en başka kaldırılmasını icap ettiren bri 
başka ve mühim sebebi daha vardır. 

Kitapların kıymetini düşürmesi! 

Muharrir, tabi ve naıirin manevi ve 
maddi birçok fedakarlıklar yaparak 
meydana getirdikleri bir eser, üzerinde 
taşıdığı fiyatla satış komisyonu da na. 
zan itibara alınarak hazan ço'k az kar 
bırakmakta, hazan da satışların durgun 
zamanlarında bu kiir da çok defa k"ta. 
bm uzun müddet satılamaması yüzün· 
den zayi olmaktadır. 

Ne suretle olursa olsun sergiye dü • 
şen ve üzerindeki fiyattan daha aşağı 
satılan bir kitabın, asıl tabiin elinde 
bulunan diğer nüshaları birdenbire asıl 
kıymetini kaybetmekte ve bunun mey
dana getirilmesi iç.in yapılan fedakar. 
lıklar karşısında hem eserin muharriri 
hem naşiri müteessir olmaktadır. . . "' 
B İR kitabın, asıl alıcı tarafından herhangi bir sebeple elden çı. 

karılarak sergiye düşmesi çok defa bu 
kitapların manevi kıymetine .de tesir 
icrasından hali kalmamaktadır. Kitabı 
çıktığı zaman alarak okuyan, ve ondan 
beldediği istifadeyi yapan kari, kitap 
meraİllll ~ ~ bunları t~plarr.ı • 
yorsa, o eseri sergiye satacağır.a ge· 
tirip asıl t!biine verse şüphe yok, ki 
daha ziya.de ôstüade eder ve bu hare-

ketiyle bu sahada çalışanları zarardan 
kurtanr. 

Kit<lbın sergiye düşmesi billıassa 

yeni basılanların, parmaklıklara asıl -
masıru, yerelere serilmesini kültür kal. 
kınmamıza yardımda bulunan kitapçı· 
ları himaye cihetinden de düşiir.melı: 
laı:ımdır. Bu eserler, sergiler kal:iırı • 
lınca, oraya düşmiyecek, binnetice tabi 
elinde kalan ve k!tap evlerinde satışa 
arzolunan kitaplardan .dolayı zarar et. 
miyecek; bunlar zaman zaman, üze -
rindeki fiyatlarla satılarak meydana 
gelmeleri için sarfedilen parayı çıka. 
racaktır. Aksi halde, sergiye düşmekle 
kıymeti düşürülen kitaplar karşısın.da 
memleket için çok lüzumlu ve faydalı 
olan tahrir ve tabı teşebbüsleri de gev. 
şcmek yolunu tutacaktır. 

• • • 

S ERG1LER hakkındaki noktaina· 
zarırruzı bildirdikten sonra ki. 

tap bahsinde gözönünde tutulması la· 
zımgelen ikinci ve mühim bir noktayr 
da i:ıaret ediyorum: 

Kira ile verilen k:taplar ... İçlerinde 
mevcudu olmıyanl:ır, yıpranmış ve ha. 
rap olmuş bir haltledir. Binlerle elcien 
geçen bu kitaplar mi'krop yuvası hali. 
ne gelmiştir. Bu işin, ticaretini yapan· 
lar dahi k:t~bı bu mikroplardan kurtar. 
mak imkanı olmadığını beyanda müt
tefiktirler. 

Bu ticaret, kitap vasıtasile karilere 
hastalık aşılamakta ve aıul kitap sat·ş· 
lan üzerinde de müessir olm<ı'ktadır. 

Okumak istiyenleri hastalıktan, okut 
mak için kitap neşredenleri de zarar
dan kurtarmak icin tedbir al.'llak lüzu. 
mu kareısıneavız. 

Kel 

Arneri ada n1eı~aklı bir cinavet 
• 

davas na baş anıyor 

a 
Bugünlerde Nevyorkta, çok meraklı 

bir cinayet davasına ba.kılmcığa başla. 
naca'ktır: Katil, ana kız iki kadını öl
dürmüştür. Evvela kendisinin deli ol
duğu zannedilmiş, fakat sonra ruhi bir 
sakatlığı olmakla b:raber, cinayeti iş.

ledikten sonra şuuruna sahip oLduğu 
anlaıılmıştır. 

Robert trvin Nevyorkta Gedeon is. 
minde bir adamın evinde kiracıdır. 

3.0 - 40 yaşlarındaki bu genç kendisi • 
nin heykeltraş olduğunu söylemekte 
ve hakikaten ufak tefek heykel işleri 
ile meşgul olmaktadır. 

Ev sahibi Gedeon yaşlıca b:r adam • 
dır. Kendisine neci olduğu soruWuğu 
zaman: 

- Halıcı ve filo:of, diye cevap ve -
rir ..• 

Bu iyi kalpli ve kendi halindeki a· 
damın iki kızı var.dır: Ete] ile Veroni
ka. Etel adamın büyük kızıdır, 20 - 21 
yaılarıncladır ve n~şanltdır. Ondan ilç 
yaş küçük olan Veronika evlenmiş ve 
bO§Cınmıştır. 

Robert lrvin kızlardan evvela Eteli 
görüyor ve onu derhal kendisine mo. 
del yapmak istiyor. Ne zamandanberi 
aklın.da 'Ademi kandıran Havva,, is· 
minde bir heykel yapmağı düşünmek. 
tedir. Ete_li bu heykel için tam bir mo. 
del olarak görüy.:>r ..• 

Heykeltraş Eteli karşısına alara~: 

heykeline çalışmağa ba§lıyor. Fakat, 
kızın nişanlısı Kundner buna kızıyor 
ve bu yüzden Robertle Kudner bir gün 
.dövüşilyorlar. 

Gedeon evlcrind~ kavga çıkaran bu 
kiracıyı başından atmak istiyor. Fakat 
muvaffak olamıyor. Robcrt evde ka. 
tıp heykelini bitirmek azmindedir. 

Fakat, heykel bir türlU ilerlemiyor. 
Çünkü Robcrtin zihni bir şeye takıl -
mış kalmıştır : 

- Veronika daha mı güzel? 
Evet, Gedeon'un kiracısı adamm 

küçük kızını da sevmiye baılamıştır. 
ÇUnkü Eteli sevdiği ve kendisine mo
del olarak seçtiği halde Veronikadan 
da gözünü ayırmamaktadır. Ve onu 
daha sonra keşfetmiıttir. 

Bir müddet de böyle geçiyor. Ge
deonlara yeni bir kiracı taşınmıştır. 

Bu da bekar.dır ve tek başına bir oda. 
da yaşamaktadır. Frank Bayros ismin
İrving onunla Ver:onikanın seviştiğini 
öğrenmekte gecilcm:yor. Bu sefer de bu 
yüz.den onunla kavga ediyor. 

iki gün sonra da cinayet olmuştur. 
Bir sabah Gede~n kansının ve kil • 

çülc kızının kahvaltıya inmediklerini 
görerek merak ediyor ve gidip kapıları 
nı çalıyor. Ses yo'k. Zorlayıp açtığı za
man karısını ve kıZlru, biri karyolada, 
öteki yerde, ooyluboyunca yatar bu -
luyor: Göğüslerinden bıçak saplana • 
rak öldürülmüşlerdir. 

Biraz sonra, İngiliz kiracının da o
dasında aynı şekilde öldürülmüş oldu. 
ğu anla§Jlıyor. 

Polise haber veriliyor. Şüpheler ev. 
vela Gedeonun üzerinde toplanıyor. 

Fakat çok geçmeden adamın masum 
olduğu meydana çıkıycr ve cinayetin 
ertesi gününden itibaren Robcrt lr -
\inin orta.da olmadığı düşünülerek 

ondan şüphe ediliyor. 
Katil, yakalandığı zaman cinayetini 

• 
dı an 

eli 
· Alm,anya iktısadi 

bir plan ha2ırllyor 

~ 
i 
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ölO:ilrülen tuz Veroni:.ta ve katil 
Robert trvin 

itiraf etmiştir. Doktorlar kendisinde 
biraz delilik görmüşler ve bu cinayeti 
iki kızdan birini tercih edememek va. 
ziyetinde kalan gencin, ruhi bir halet 
içinde işlediğini söylemişlerdir. Bugün 
Robcrt irvin tam deli denecek bir 
halde değildir. Fakat cinayeti böyle 
bir saikle işlediği muhakkaktır. 

Bütün Amerika, en meraklı cinayet 
davalarından birini teşkil edecek olan 
bu muhakemeyi sab:rsızlıl:la beklemek. 

tcdir. 

İngiltere Ve Fransa tle 
Anlaşmak arzusunda 

Berlinden framızca ''Pariauar,, ı:a • 
zetesine bildiriliyor: 

Mareşal Göring işe koyuluyor. Bunu 
bize Alman gazeteleri hab~r vermekte. 
Mesele şu: Mareşal Göring evvela, Al
man iktısat dı"ktatörü sıfatile kendisi -
nin başlamış olduğu dört senelik plfinı 
sekiz senelik bir plan haline getire .. 
cek. 

Almanyanm harp sanayii de bundan 
sonra Almanyanın orta Avrupada • 
ki yeni v~iyeti münasebetiyle, tarr.a. 
mile orduya hasredilir.emiş fabrikalara 
doğrn bir istikamet alacak. Bu suretle, 
demek oluyor ki, büyük bir değişiklik 
karş1ıun.da bulunuyoruz. 

Bundan sonra, Almanyanm, hudutta. 
ları dışına yayılması siyaseti geliyor. 
Hitlerin Fransız elçisi M. Ponseye 
yaptığı tekliflere de scıbcp budur. Bu 
tekliflere göre, Almanya Fransa ile, 
daha sonra da 1ngi!tere ile, ademi te· 
cavüz misakı imzalamaksızın, bir Av
rupa iktısat pUinı fikrile birçok anlaş. 
malara girişmek arzusun.dadır. 

Şu muhakkak ki, Almanya Şarkta 

ka2:andıklannı k~fi görerek garbi Av. 
rupa ile de iş birliğini münasip bul • 
maktadır. Fakat bu iktısadi iş birliği 
ortaya birçok meseleler çıkaracak ve 
hem gerek siyasi, gerek iktısat:i ba • 
kandan vaziyetin gözden geçirilmesini 

• .... iİleJ w. •:.-;r- -.. .. • -- -'ti 1' V'IUTI.n:S"ii"• 

takdirde meydana gelecek siyasi neti • 
celerin tahmin edilmesini zaruri kıl -
maktadır • 

M. Dep Şehrimize Döndü 
Bir mUddettonberi Avrupanın muh

telit yerlerinde tetkiklerde bulunan 
lktısat Vek!letl Dentzbank mUte
hasıslnrmdan M. Dcp dUn şehrimize 
gelmiştir. 

Balyalar altmda yaralandı 
Halil İbrahim adında blr ara.bacı 

dUn sabah Çatalcadan cırt beygirll 
arabasına 18 balye yüklemiş, lstnn
bula getirmiştir .• Halil İbrahim Ka
ragUmrUğe giderken birdenbire nt
lar azmış, araba ala-.ıra olmuştur. 
Bu suretle 18 balyenin altında ka
lan arabacı tehllkell surette yaralan 
mış, ltade veramiyecok bir halde 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl ... 
mıştır. 

Ü-mal Sabirio evini soyanlar 
tevkif edıldi 

Birkaç gUn evvel aktör Cemal Sa· 
htrln Sirkecideki evini soyan Muzaf· 
fer Mukadder ve suç ortakları Sabri 
diln adliyeye getirilerek birinci sulh 
ceza mahkemesine teslim edtım1şlcr
dir. 

Hırsız gençler, suçlarını itiraf et· 
mlşler, Ankaraya gltmck için yol p~ 
raaı bulamadıklarını, blr ev soyma .. 
ğa karar vererek Cemal Sahlrin evi .. 
nl soyduklarım söylemişlerdir. Mu· 
zaffor va Mukadder tevkif edilmiş, 
Sabri serbest bırakılmıştır. 

Sivas Cumhuriyet Meydanı 
Sıvas, (Husu si) - Sıvas son yıllar 

içinde büyük ve artan çalışmaların de
va.mile güzel bir ifChir haline gelmiş -
tir. 

Yazısız Hikaye 

Vilayet bütçesine ayrılan tahsisatla 
istasyon caddesi iki taraflı parkelenmi~, 
ve etrafındaki ağaçların f yi manzara -
lan burasını çok güzel bulvar haline 
get:rmiştir. Şimdi de büyUk bir faali .,. 
yetle Cumhuriyet bayramına yetişebil
mek üzere Cumhuriyet meydanı par -
kelcnmiıtir, 



Bacaksızlara 
müjde 

- Sadri Erteme ithaf 

Bir dı"kkatli adam, tarihin içinde 
Yer alan büyiıkleri büsbütün başka bir 
S~zgeçten geçirmiş. Büyük adamlar, 
§trndiyc kadar zckalan, bıraktıkları 

fikir ı:niraslan, eserleri ve tcsirlerile 
Ölçüiür. Bu tarihi araştırmalara elbette 
§ahsiyctlerin hayatları ve maddi var. 
lıkları da karışır. 

Fakat, benim bugün ele aldığım mev 
zu, bambaşka bir yol tutmuş. O, diyor 
ki büyük adam diye tanınmış şahsiyet. 
lcrin hepsi kısa boylu insanlardır. işte 
"B etoven,, işte "Vagner., işte ''Sokrat,, .. 

Bunlara eklenecek daha başka kimse· 
~er var mı bilmem. Fakat eğer iş böyle 
ıs.c ne mutlu bacaksızlara ! Dememek 
de elimden gelmez. 

Uzun boy, gerçi fena şöhretlidir. 
liemen her dilde uzun adamlar için söy
lenmiş acı sözlere rastlanır. liiz de b:le 
boy uzunlugu ahmaklığın alameti diye 
gösteriiir. 

.Meşhur filezof "Niçe,,: 

- Uzun adamlar, tavan aralarında, 
en üst 'katlarında daima hırdavat eşya 
Saklanan apartmanlara benzerler. 

Demiştir. Uzunların tıbbi tasnifi de 
İyi değil. "Aleksi Karel,, kısa, geniş 
adamları, "Arteri yoz kloroz.,, uzun • 
ları da, "verem,, le beraber düşünüyor. 

Yalnız "Sokrat,, ı bücürler arasın • 
da almak bilmem doğru olur mu. Ef. 
latun ve Alkibyat galiba S:>kratın güç 
1 .. 
u -kuvvetli ve endamlı bir adam ol • 
duğunu söylemişlerdi. Her ne ise var. 
sın oııu da bacaksızlar arasına katarak 
nazariyelerini perçinlemeğe çalışsın -
Iar. 

Araplar: "Küll il kasirül fitne,, .der -
ler. Demek çöl ıkliminde zeka ile boy 
rnüsbet şekilde birleşemiyor. Fitne 
ınenfi bir dimağ faaliyetirun alameti 
~ 1..!.I t • _ ____.. ,_.. • 

Arna bu sözü ''Küllü kasirün fitna,, 
iye de okumak mümkün. O zaman bacak 
Bızlara büyük payeler bağışlayan tet • 
kik sahibine biz de, bir vesika daha 
verzniş oluruz. 

~ Ben, bile kısalıkta üstünliik görme. 
gc başlayınca, bizim Sadriyi imrene -
re~ andım ve kocamanlığımı küçült . 
Jrııyc imkan bulamadığım için yazımın 
kısalığın.dan medet ummağa kalkıştım. 
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Randevucu Atinanın kızı 
Zizi dün bulundu 

Sorguya çekildikten sonra serbest bıraklldı 
Randevuculuk ve altın kaçakçılı

ğı suçlarından tevkif edilen Atinanııı 
faaliyeti halikında dördüncü istintak 
hakimliği tarafından yapılan tahki
kat gittikçe tekeıııuıül etmektedir. 

İki gilndenberi aranan Atinanm 
kızı Zizi dün bulunmuş adliyeye çağ 
rılarak ifadesine müracaat edilmiş
tir. Uzun boylu sarışın ve güzel bir 
kız olan Zizi mtiddciumumiliktc ver
diği ifadesinde: 

- Annemin bu gibi işlerle meşgul 
olduğundan haberim yoktur .İsnat 
E:dilen suçların hepsi asılsızdır, de
miştir. Zi1.i diircltincU istintak ht\kim 
l:.;ı tarnfından da sorguya çekildik
ten sonra serbest bıralulmıı;tır. 

Atin?nm kaçakçılık Ye randcvUcU
llik suçlarından dolayı hakkındaki 

tahkilrnt bitivllince iş mahkemeye 
intikal edecektir. 

Bu hadise hakkında yaptığımız 

tahkilutta güre Atımının uzun zaman 
ı.Janbcri gizli ranclevUcülük yaptığı 

ru(':rdana çıkmıştır. 
En·clr.c Dursa sokağında, son za

manlarda Tokatliyanın yanındaki 

Balo sokağındaki evini tefriş eden 
ziyaretc1lerdcn 10-15 lira aldığı, bu 
suııetle gUnllik kazancının birkaç yCız 
liraya baliğ olduğu tla anlaşılmıştır. 

Atinanın, şuna buna kendisini hi
maye maksa<lile rıara verdiği yolun
daki ~n.yialar da tahkik edilmekte
dir. Yanındaki lrndın l arla büyilk bir 

Türk - ltalyan 
tıcaret anraşması 

Dün lktısadi Dairelere Tebliğ 
Edildi 

Önümüzdeki ayın birinden itiba
ren merlyet mevkiine girecek olan 
T ürk - ltalyan ticaret ve tediye an
laşmasının metni diln Ankaradnn 
biitun aH\knclar iktısadi daireler teb 
liğ edilmiştir. • 

Bu anlaşmanın başlıca hükümleri 
şun l ard ır : 

1 - İ ki memleket menşeli mallar 
aıılaşmaya bağlı listelerdeki konten 
janlar hudutları dahilinde ithal olu
nur . 

Ayrıca meri umum i ithal rejimle
rinden de lstlfacle ederler. Ancak ye
ni anlaşmalar, ithalfı.tımız ile ihra
catımız arasında lehimize yüzde 20 

tarlc kardını ihtirn ettiğinden, İtal
ya menşeli mallara meri 217005 

sayılı genci ithala.t rejimi kararna
mesinin ikinci maclclcsi hUkUmleri 
tatbllc olunur. 

2 - H e r iki taraftan ihraç edile
cı::ık mallara salfth lyetli makamlarca 
verilm i ş ve numunesine uygun bir 
menşe şehadenamesinni terfild Hl-
7.PJ!dır. nu şehadcıtnameleria Il ntis
ha!c;rıııın aHlkaclar ithaHitçı gümrUkıl 
tarafmdan damgalandıktan sonra 
Mcı ktz bankasına yahut İtalyan kle ı 
rlnr; l•netltllsüne te\"dii mecbu ridir .. 

3 - Anlaşmaya ekli listelerde ya-l 
zılı konten janlar altı aylık olaral.: 
yarı ~·arıya dağ ı tı lı r. Mevsimlik mal
lar cyr ı bir taksime tabidir. Birinci 
altı ıı~·da ku llanıl mayan kontenjan
lar ikinci alt ı aylığa mı.ve olunu r . 

4 - i thal ed ilen mal bedelleri, ta-

randevu evi işleten Atinanın yakınla 
rından biri iie arası açılmış, bu şahis 
gümrük muhafaza kumandanlığına 

bir mektupla Atinanın döviz kaçak
çılığı yaptığını süyliyerck bunun eş
kc\lini de bildirmiştir • 

Bu ihbar Uzerine harekete geçen 
gümrük muhafaza teşkilfi.tı bir gün 
ansızın Atinanın evini basmış, bir 
dolapta yirmi kadar bilezik bulun
muştur. Bu bilezikler Yunanistana 
kaçıl'ılmak üzere hazırlanmıştır • 

Evde kaçakçılık tahkikatı yapılır 
ken bazı kadınlar görülmtiş, bunlar 
sorguya çekilmiş., neticede Atinnnm 
randevücilIUk de yaptığı anlaşılarak 
Emniyet mlidürlliğüne haber \'eril -
miş, zahıtal ahHl.kiye şefliğince tah
kikata el konmuştur. 

Evde birçok mektuplar \'e kadın 

adresleri bulunmuştur. Bu mektup
ları Yuııanistand:ı bulunan Atlnanın 
kızı Zizinin gönderdiği. ve: 

··~u kadar bilezik gönder .. dediği 
yazılmaktadır. Altın bileziklerin ka
palı çarşıda iki kuyumcuda hazırlat 
tınldığı anlaşılmış. kuyumcular çağ 
rılarak sorguya çekilmişlerdir. Bun
lar, Atinnya olduğu gilıi her isteye
ne bilezik yaptıklarını, bu muamele 
yi defterlerine kaydettiklerini bile
ziklerin ondan sonraki akibetlerile 
tabiatilo aHikadar olamayacaklarını 
sUylem lşlercli r . 

Evde sıln bir araştırma yapılmış, 

Piliç Sami 
te:stim oldu 

Müddeiumumi Suçta Tahrik 
Sebebi Görmedi 

Ge<:en cumartesi gilnU Aksarayda 
işlenen cinayetin faili ciğerci piliç 
Sami iki gUndenberi saklandığı Be
şiktaştaki teyzesi GUllUnUn evinden 
diin Aksaray karakoluna gelip teslim 
olmuştur. 

Oradan müddeiumumiliğe gönde
rileın l G yaşındaki katil verdiği ifa
!.!1.?de cinayetini şöyle anlatmıştır: 

- IIUdairıin askere ~ideceğini ha.
her alınca kalıYeye gidip bekledim. 
l!irnz sonra bir kumar oyunu sonun
da, elbiselerini soyarlarken verdiğim 
4,5 liramı istedim. Bana ktifiir etti. 
Aldırmadım. Nasıl olsa askere gide
ceksin, elbiselerini ver de satayım, 

dedim. Uuna da kızdı. Çıkıp berbere 
gittim. A rknmdan o da geldi. Yine 
ktifti r ederek mlinakaşaya başladı. 
Ben de mukabele edince bıçağını çe
kip Uı:;tlime atıhlı. Vuracaktı. Daha 
ovvel davranıp ben onu vurdum.,, 

H albuki men Hiidainin üstü aran 
dığ I zaman bıçak bulunamamıştı. 

Şahit berber Cemal de Hüdainln bı
çak çekmediğini söylemiştir. 

Tahkikatı idare eden mUddeiumu
mt Ahmet Remzi Berkmen, dün ak
şam ld'iianamesini hazırlayarak piliç 
Samiyi ağır ceza mahkemesine gön
dermiştir. 

.:\lilddeiumumt katilin suçunu tah
rik ve tahfif sebepleri olınayaral• 

448 inci madde.re uyar g-örmliş ve lıu 
ıınacldc ile cezalandırılmasını iste. 
miştir 

ne para ve ne de Türk bankalarının 
çek defterleri bulunmamıştır. 

GUnde birçok para kazanan bu 
kadının ırnralnrı harice çıkardığı, 

tahkikat derinleştirilip de Yunanis
tnnda Atina şehrinde dört büyük C\'i 
olduğu anlaşılınca tamamile sabit 
olmuştur. 

Atinanın kaçakçılıktan daha ağır 
olarak işlediği clirüm,. ,genç kadınla
rı kandırıp evine getirmek, namus
larını ırnyimal etmektir. Yanındaki 

kadmlarla, adresini aldığı kadın ve 
kızı muhtelif bahanelerle \'e para, 
kiirk, elbise gibi eŞya ile kandırdığı 
evine celbettikten sonra da müşteri
lere tanıştırdığı, hatta bu işte mane
vi tazyik \'e cebir de kullandığı an
laşılmıştır. 

Şu veya bu adamın g~z koyduğu 
bir kadın ve kızı kandırmak için 
elinden geleni yaptığı, hazan muvar 
fak olunca o adamdan hayli yUklU 
para aldığı da rivayetler arasında

dır. 

Bu eve gelip gidenlerin isimleri 
de aHlkadar dairelerce tesbit bir kıs 
mrnın dlelerl haberdar edilmiştir. 

Atinanm erkeklerden aldığı paranın 
ancak yarısını kadına verdiği de şa
yialar arasındadır. 

Atinanın genç kızlan fuhşa nasıl 
sUrllkledlğl, kimler i kandırdığı mah
kemede bUtUn açıklığile meydana çı
kacaktır. 

Türkiye - Estonya 
ticaret anlaşması 

Yeni Bir Protokol imza 
Edildi 

TUrklyc - Estonya. ticaret anlaş

masında aşağıdaki şekilde tadil~t 

yapılması hususunda Ankarada yeni 
bir protokol imza edilmiştir • 

1 - Genel yazıya bağlı kontenjan 
listesi yerine yeni bir kontenjan lis
tesi kaim olmuştur. 

2 - Tlittinden maada Türkiye 
menşeli mahsulat, Estonya menşeli 

eşya ile mevcut kontenjanların hudu 
cln dahilinde hususi takas mevzu teş 
kil edecektir. 

3 - İşbu protokolün meri bulun -
duğu esnada başlamış olup meriyet 
ten kallctığı tarihte neticelenmiş bu
lunan hususi takas muamelelerinhı 
bu protokol ahk!\mına te\'flkan in
kızası tarihinden itibaren 6 ay zar
fmda tasfiye edilmesi Uzımdır • 

4 - Estonya menşeli pamuk iplik
leri kontenjanlar haricinde ancak hu 
susi takas yolile ve Türkiye menşeli 
pamuk ihracı mukabilinde ithal edt 
lebilecektir. 

5 - Birinci maddede bahsi geçen 
kontenjanların 1G2G sayılı genel yazı 
mucibince yüzde CiO si İstanbul, yüz
de 50 si de İzmirin gümrUk baş mU
dürlüğ emrine verilmiştir. 

Diğer gUmrükler usuıu üzere mcr 
kezden tahsisat istiyeceklerdir • 

---o.---
Kalb Durmasından Ölüm 
ırntıp Muslihiddin mahallesinde 

Şehrimizin 
vaziyeti 

okul 

Kültür d irektör ü dün keodisile 
konuşan mubarrir imizc dedi ki: 

tık, Orta Ve Liseye Girmek 
İsteyip de Giremiyen Hiçbir 

Talebe Yoktur 

Kültür Direktörü Te~ Kut 

Şehrimizin bu yılki okul vazlyeU 
Kültür Bakanlığı tarafından alınan 
tedbirler sayesinde önlenmiş bulun
maktadır, 

Şehrimizde yeni 7 ortaokul açılmış 

tır. Bu okullar bu yıl ilk okullardan 
mezun olan (6000) 
okutmaktadır. 

kadar çocuğu 

Bazı semtlerdeki okullarda çifte 
tedrisat yapılmak suretile ilk okul 
ihtiyacı da giderilmiştir. Dün cıkan 
akşam gazetelerinden birinde şeh 
mlzln orta okul Te lise ihtiyacı hak
kında doğru olmayan bir habere is
tinat eden YC lıazı oku Barın iltn c 
mualllmlerle idare edildiğini söyli
yen bir yaz1 neşredilmişti. 

Bu mesele etra!ında KUlttir di rek 
törü bay TeYfik Kut bize şunları söy
ledi: 

''Cibali orta okulu bu yıl fazla kız 
talebe müracaatı. dolayısile bir kız 
okulu haline sokulmuş buranııı er
kek talebesi, evlerine nazaran Gelen 
bevi Ye KaragUmrUk orta okularxna 
vermişlerdir. Açıkta kalmak dola.yı
sile Yenikapıya verilmiş hiçbir tale
be yoktur. Bu semtte yeniden mUra
caat eden talebe KaragUmrük Ye Ge
lcn bevf orta okullarına kabul edll-
mlşlerdir. 

Çamlıca kız lisesi ve Erenköy kız 
lisesi ile terbiye tedris ve idare ba
kımından, lıir bağlılık yoktur. Çamlı 

ca kız lisesi tamamen müstakil b ir 
okuldur. Bu okulun bu gibi işlerine 
bakan ve tamamile bu okulda vazife 
gören yardlrektör, öğretmen, Ye iş. 
yarlar mevcuttur. 

Vefaya bağlı Zeyrek orta okulu 
da ayni vaziyettedir. Bu itibar ile 
Uç yüz çocuğun idaresiz kaldığı ye
rinde değildir. 

Bugün İstanbul şehir dahilinde ilk 
orta. ve liseye girmek istiyen Ye gire
mlyen lılçblr çocuk kalmamıştır.,. 

Bayrama İştirak Edecelt 
Mektepler 

Cumhuriyet bayramı hazı rlıkları 

etrafında görUşmek üzere dUn Kül
tür dlrektörlğünd.:? yabancı ve azlıl: 
okulları :<lare fimirleri bir toplantı 
yapmışlardır. Toplantıda geçit res
mine iştirak edecek talebe işi görU
şUlm üştür. 

--<>-

Okullarda Konferanslar 
Dlinden ltibaren l.ılitun lise ve or

ta okullarda dersler Cumhuriyet ve 
Atatürk mcvzu 11 etrafında Ye konfe
rans şoklindo verllmcğc başlanmış-

Bir Amele Kolunu Bıçkıya 
Kaptırdı 

Kantarcılarda oturan Cemal o!lu 
Sadık, dün Kantarcılarda çalıştığı o
dun deposunda odun keserken sol 
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Aimanyaoın garp 
istihk8mları 

Simdiye kadar yapılmış olanların 
en muazzamıdır 

Ankara tel~fonu 

Efganistana 
Sekiz Kişilik Bir Maarif 

Heyeti Gidiyor 
An'lı:ara, 24 (Telefonla) - Efgan 

hükumetinin talebi üzerin~ sekiz kişL 
Uk bir maarif 'heyeti pek yakında Ef ga· 

niBtana gidecektir. 

Japonlar Hankeu'qa 20 
kilometre 1Jaklaştılar 
Bazı Çin delegeleri sulh müza

kerelerine başladı 
Bettin, 24 (A.A.) - Angrifl ı bugün

kü nüshasındn. "ilk harp hattı .. baş. 
lığı altı!lda Almanyamn garp hudutla 
rmdaki istihkamlarını gl!tliyen yeı lere 
ait bazı resimler ne.şreuiyor ve diyor 
ki: 

istihkamları gezmek fırsııtmı bulmuş 
olanlar, iı:;Uhkam1arm en ince teferru· 
ata varıncıya kadar azami iti::ıa ile ha
zırlanmtş olduğunu görmüşlerdir. 

Maarif umum müfettişlerinden İ!!tna. 
il Hikmet Maarif müşaviri ilk tedrisat 
müfettişlerinden Remzi de muallim 
m'!ktcöine müdür vlarak gitmektedir -
ler. Bunlardan ba~lca heyete dahil mu
allimler şunlardır: 

(Uıt tarafı 1 incile) 
muharebeden sonra Pearl ırmağının 

iki kıyısındaki kaleleri işgal ettiği 
bildirilmektedir. 

medikleri için ceset kokular1 şehri it 
til:l etm<:ktedir. 

Tokyo, 24 (A.A. - Resme::ı bildi' 
rildiğine göre, Hankeu etra.fmda ya: 
pılmakta olan askeri harekat neticesiıı 
de Yangtse nehrini:ı şimal ve cenuP 
sahillerinden ilerlemekte olan JapOII 
kuvYct~eri bu nehre g:;.yct yakınla.Ş' 

mıştır. 

Bu istihkamlar melhuz mütearrıza 
.Karşı hemen lieınen hi~ gözükmiyen 
küçilcii it hedefler tc~kil eylemektedir. 
Umtttni harbin heybetli istihkamların· 
da harp etmif; olanıar bunlar hakkın. 
da ttıc.bir fiklt· edlnonczler. Bu istih. 
kQ.mlatm en bariz vasıftan::ıdan biri 
de tank hUcumlarma karşı hususi ter 
tibatı haiz olmalarıdrr. 

Sıvas Lisesi riyaziyccisi Zati Öncel, 
Malatya lisesi fizikçisi Hakkı Palandö
ğen, Yozgat lisesi bedenterbiyecisi Nu
rettin Akdağ, Kırşehir orta okulun -
dan Şemsettin Akdağ, Amasya ortao. 
kulun::lan İbrahim Doğan, Adapazarı 

ortaokulundan Mustda Kural. 

Dört Seker Fabrikası 
Kurulacak 

"Bu istihk~mlar, herhangi bir mem 
lekeli istilaya karşı müdafaa için bu_ 
güne kadar yapılmış olan istihkamla
rın en muaz1.amıdır. Garp hüautları
mız ta şimalden cenuba kadar bir müs 
tahkem mevki haline getirilmiştir. İn
şası tamamla::ınn istihk1l.mlarrn üzer
leri göz alabildiği kadar ot, toprak, 
çemenlerle daha şimdiden örtülmüş. 
tür. Ttımamile bitmiş olan ilk mü<ia. 
faa hattına askerler yerleşmiş bulu· 
nuyor. 
Mütehassıslarm nezareti altında bu 

Askerlerin bu istilikft.tnlarda ika
tnetler~ne gelince, herhangi bir otel de 
bunlardan da.ha konforlu olamaz. Ka
lorifer, akar su, elektrik ve havalan· 
ma cihazları mevcuttur. İçcrlerde rno· 
dem kiiçilk ııakerr hastaneler vardır, 

Anl~ara, 24 (Tc!efonla) - !kinci 
endüstri plamnde C:ört şeker fabrika -
sının daha kurulması yer almıştır. 

Ar.karaya Giden Vekiller 
Ankara, 24 (Telefonla) - Meclis 

Reisi, Dahiliye, Adliye, Hariciye Ve. 
killeri tstanbula döndüler. 

Macaristan 
Mukabil tekliflerini 
dün · Prağa bildirdi 

(Baştarafı 1 inci de) 
~koslovaklar Macar isteklerinin tat -
mini sahasında büyük bir adım atmış 
bulunuyorlar. Toprak isteklerinin yliz
Rle 80 nini ve nüfus isteklerinin de yüz. 
He 75 ini kabul etmişlerdir. 

nasebetlerinin normal bir yola girme
sine şimdiye kadar mani olmuş olan 
engel de crtadan kalknuş oluycr. 

Prağda sokollar 
Oevlello yenileştirll· 

meslnl ıstlyorlar 

f Macarların isteklerinde ne dereceye 
blar tavizde bulunacakları henüz: bel-
1i olma'lda beraber Macaristamn Bris
'lavayı istemekten vazgeçmeleri bekle. 
i'iebilir. Çünkü buna Almanya da mu. 

arız bulunuyor. 

MUNKAC ŞEHR!NDE NUMA YiŞLER 
Uzhorod, 24(A.A.) - Alman Ajan.

sı bildiriyor: 

Rutenya meselesine gelince, Maca -
Jiatan, müıterek Macar • Polonya hu_ 

lldudunun mevzubahs olmasını icap ede# 
ak metalibattan vaııgeçmişe benzi -

~· 
tBlR ROMEN GAZETESİNİ YAZISl 

Bükreı. 24 (A.A.) - Vitort1l gaze
;tesi, Macar metalibatı münasebetile 
b-udığı bir yazıda diyor ki: 

"Almanyanın bu meselede ittihaz 
.ettiği hattı hareket Grta ve cenubu şar 
~ Avrupasırun menafiine tamanıiyle 

uygundur. Filhakika muhtelif memle
ketler arasında muvazeneyi 'korumak 
Jazımdır. Romanyanm da Almanya ile 
birlikte iştirak ettiği bu ncktainaza: 
:iki metnleltet arasında muallakta bulu. 
ll1L'1 bütün meselelerin haltr.e imkan 
verecek mahiyettedir. 

Diğer taraftan Almanya ile Roman· 
:yayı biribirine bağlıyan iyi ekonomık 
miinasebc!tlerde Alin.an - Rometı müna_ 
sebatının heyetiuınumiyesinl normal 
bir hale koymağa yardım edecektir. 
Hususile ki, Almanlar Romanyanın 

dahili i~lerine karı~mak '~krinde olmc. 
dıklannı mütea.ddit defalar beyan et
mişlerdir. Bu suretle, iki memleket mü-

Munkac şehriyle civar nahiyeleri 
halkı diln büyült bir tezahür tertip et. 
rnişlerdir. 

Almanların şefi B. Karsten ~öylediği 
bir nutukta, "Bu andan itibaren bütün 
Karpat Ukraynası Almanlarının Alman 
partisi için.de btrle~tiklerini bildirmiş • 
tir.,, 

Söz alan diğer hatipler de, nasyonal 
sosyalist zihniyeti içinde çalışmak ve 
diğer etnilf gruplarla mualihane t~riki 
mesai suretiyle barışa hizmet etmek 
bütün Almanların vazifesi olduğunu 

söylemiglerdir. 
Varşova, 24 (A.A.) - Ulmıynalıla.. 

nn Lvov'un cenubunda kiin Stii'de 
muazzam nUmayişler yapmış olduklan 
hahu ahntnıştır. Hepsiniıt yekunu 
800 kişiye baliğ ol~n üç nümayi§çi 
grupu, müstakil bir Ukrayna vücuda 
getirilmesi lehinde bir miting aktetmek 
üzere aynı zamanda şehre dahil olmuş

lardır. 

Şarki Gali~ya.da kain Lübakbov'da 
da diğer bir nümayiş yapılmıştır. 

BEK ALMANYA YA GİDECEKMİŞ 
Varpva, 24 (A.A.) - Il. Bekin ya· 

kında Berliiıe gideceğine dair ortada 
bir şayia dolaşmakta.dır. Salahiyettar 
mahafil, bu haberi teyit etmemekte -
dir. Fakat epey bir zamandanberi mu
tasavver o1an böyl~ bir z.iyaretin im. 
kan haricinde olmadığı s<:ıylenme'ktedir. 

Ati na Arkc oloji 
100 üncü yllı 

Cemi veti n in 
kutlandı 

' Atin:ı. 24 ( L\.A.) - Atına arkeoloji) 
cemiyetinin yüzUncll yıldönümli dtin 
saat 15,30 da Akropolda kral Ye aile
si erkılnı ile Başvekil 1\Ietaksas, hli
kümet azasr, kordiplomatik, arkeo
loğlar, yabancı üniversite Ye ilim ce
miyetleri delegeleri ve bUyUk me
murlar ha.zır olduğu halile tesis edil 
mlşlir. Klftslk kosllimler glylıını!~ 

olan lise kızları sütunlar arusında 

dizilmişlerdi. Ve diğer kızlar det ta
rihte Elen devrel erini temsil ediyor
lardı. 

Kraldan sonra söz alan Başvekil 
B. Metaksas, Elen alimlerinin cemi
yeti tesis etmek suretile kl!sik Yu
nnnistaı ın şan ve şerefini yeni Yu
nanistanın fallyetlne bağladıklnrrnı 
söyleml~ ve yabancı arkeoloğlarm 

Yunanlstandaki hafrlyaltaki his"c
lerini sena ile kaydettikten sonra 
kendilerine ve memleketlerine tC'
şckktir etmi~tır. 

Yabancı rnllesscse direktörlerinin 
en esk;sl olan İtalyan nrkco1oji C'ns
titlisU direlctüi·U :a. Dcllascta Elert 
arkeolojik eseı•terinni ve bilhassa 
Partenotrnn ihyasının ehemmiyetinl 
tcbarUz ettirmiştir. 

~lilteaklben cemiyetin genel sekre 
teri Akndemislen Ökonomu soz ala
rak cemiyetin tntihçcı:ıini yapmıştır. 

YUzUncU yıl ı;enlikleri cumn glinit• 
ne leafüır dcvntn edecektir. 

Prag, 24 (A.A.) - Sokollar fede. 
rasyo:rn meclisinin bir beyannamesi 
devletin yenileştirilmesi lüzumunda ıs. 
rar etmektedir. Demokrasi idealine sa
dık olan Sokollar, siyasi hayatın sade
leştirilmesini temine matuf mesaiyi 
tasvip etmekte, yalnız fırkaların ikti· 
dar mevkiini ele geçirmek için sarfet
mekte oldukları muhterisane ve doy. 
mak bilmez faaliyetten vazgeçmele. 
ri:ıi istemektedirler. 

Sokollar, Hududun kati surette tes
biti mesclesitı.de milletlerin kendi hü
riyetlerihe malik olmaları prensipinin 
tatbikini talep etmektedirler. 

Prag. 24 (A.A.) - Pat ajansı bil
diriyor: 

Parlamento mahfillerinden alı:ıan 
malumata göre, yeni k:ınunu esasi pro 
jesini haz1rlamakta olan jüristler ko
mitesi şimdi devletin, müstakibel fede
ral mahiyeti gözönünde tutulmak su . 
reti!e, isminin tayini meselesi ne meş 
gul olmaktadır. Bazı aza Yugoslavya 
gibi hareket ederek "Stredoslavya,, 
yal:ıi 0 orta Slavya,, ve yahut (Zapa· 
doslavya) yani (Batı Slavyası) ismini 
teklif etmektedirler. 

Projede cumhurbaşka:ıınm salahiye 
tinin geni~letilmesi derpiş edilmek
tedir. Cumhurbaşkanrtım iki parla... 
mento devresi arasında karar:ıame1er 
neşrine ve parlamento tarafından ka. 
bul edilmi~ olan kanunları talike 
salahiyeti olacaktır. 

Bul$?ar Meclisi Fevkalade 
içtima Yaptı 

So!ya 24 (A.A.) - Bülgar Ajansı 

bildiriyor: 
Ba~vekil B. Kföe lvanof dün saat 15 

de meclisin fevkalade t.-:>plantr d~re -
sini açmıştır. Kralm mektubu ayakta 
dinlenmiş ve mebuslar tarafından uzun 
alkışlarla karşılanmr§tır. 

Meclis, Genel Kurmay Ba~kanı Ge
neral Peef'in hatırasını taı~ ettikten 
sonra gelecek celsenin ruznamesi.ni ka
bul etmi~ ve celse talik edilmittir. 

Kaplan Galip 
Ncvyork 24 (A.A.) - Kaplan la.

kabile anılan Amerikah boksöı· Jax 
Dox, Jatnaykanm Kingston şehrlnd~ 
yapılan bir karşılaşmada İspanyol 

boksörU Gastanngoyu tlaha blrlfici 
ravuntlda no.kvo.vt etmlştlr. Amerl
kalı boksör yn.rr ağır tlUnya şampiyo
yonluğunn namzottir. 

Girid Asileri Kaçtı 
Atina, 24 (A.A.) - Alman Ajanın 

bildiriyor: 

Dini merasim yapıldıktan sonra 
cctniyetln reisi olan kral JorJ. bir 
nutuk söyllyerek bu yıldünUmlinlin 
muasır Yunanistan tarihinde mtilı!m 
bir hadise teşkil elliğini bildirmiş .,.e 
bu yüzyıl içinde cemiyet tarafından 
başnrılan işleri kaydetmiştir. Ktnl, 
yabancı nrkeoloğ ve delegclHi se
Umlamış ve bunların hnztr bultın

malarının cemlyettn hr;.Jz olduğu iti· 
barı gnsterdlı":ini lrnvdr-ttiktcn Ronı·a 
tesid programının ac;:ıldığını bcynn 

Dün akşam hükumet. bir zlycfet 
vermi~tir. Ziyarette milli tertiye tı.a· 

Harp divanı tarafından gıyaben idam 
cezasına mahkum olarak dağlara ;ık • 
mış olan Girit edası iı1yan hareketinin 
d"rijanları ecadan ka~mı§l~r.:lır. Bun -
lann 12 ada a ittikleri zann 

Japon hô.rp gemiler( Hankcu'ya 
yakla.Jh 

Tokyo, 21 (A.A.) - Domel ajansı 
bildiriyor: 
Ha:ıkeuya doğru ilerlemekte olan 

Japon harp gemileri 20 kilometre me· 
safedcki Yangloya varmışlardır. Cep , 
heden bildirildiğine göre, Japon ge
mileri bu son 20 kilometreyi bir gün~ 
de yapabileceklerdir. 

Ntıhri çıkmakta ola.:ı Japon filosu 
bu sabah Hankeu şehrinden 20 kilo· 
mette mesafede btllunan YarıgtseYe 
varmıştır. 

Batıya doğru cenup kı)lısı üzerinde 
ilerlemekte olan kıtaat halen Kotie:ı~ 
şeride bulunmaktadır. Ifo mevki O· 
şengln 32 kilometre batısıhda ve U. 
çangıtı 36 ldlometre doğusundadır. 
Şimal kıyısında ilerlemekte ola:l 

kıtaat ise bu sabah Hankeunun 40 ki• 
lc:m1etre. doğu şimalinde bUlunan Liki 
ııtsiye öğleden sonra. da Hankeunu:ı 
20 kilometre şimalinde bulunan Huane 
siye varmıştır. 

Japon kıtaatı Kiukiang ile :Nançu:ıg 
arasındaki Telana :ıtarşı da umumi bir 
taarruz hareketine başlamışlardır. 

Hankeu, 24 (A.A.) -Fransız rahibi 
Je.cquinot, şehirde mülteciler için biı' 
mı:ıtaka ayrılmış olduğunu söylemiş' 

tir. Sokaklarda. eşye.laTmı taşıyan 

yüzlerce mültociye tesadüf edilmekte 
dir. 

\ 

B'asıarat mUhfm 

Şaiıghay, 24 ( A.A.) - DUn Ha.n. l 
keunun bombardımanı neticesinde 
vukuagelen hasarat mühimdir. 

Hankeu ah;ılisinin büyük bir 1Cısm1 
şehri terkettiği için şimdi ~ehirde bu4 

lıtnanl:;ır h omon Ira m i lon ccph cilc u g;; 

len mUltedlcrde::ı ibarettir. Bunlar yo
rucu bir yürüyüşten sonra şehre gele· 
rek ka1dmmlarda sUrilnmektedirler. 
Mülteciler ac;lıktan ve susuzluktaD 
muztariptirler. Ölenlerin miktarı git. \ 
tikçe çoğalmaktadır. Ölenler gömül-

Tokashlna kolu. nehrin ce::ıup sahi' 
!inden garbe doğru ilerliyerek (5ğl' 
U:r.eri Kotiesheai zaptetmiştir. Bu şe 
bir 36 kilometre garptedir. Nehfin şi· 
malinden ilerliyen JaJXT.l kolu da btl 
ı:ıabnh Hankeunun 20 kilometre ~ima· 
linde bulunan Hua:ıgpiye girmiştir. 

Tokyo. 24 (A.A.) - İngiliz ~enpİJ'E!r 
topçekerinin Japon tayyaresi tarafrn· 
da:ı bombardımanı resmen teyit edetl 
bir haber heniiz Tokyoya gelmemiştir· 
Hükumet tahkikat yapmaktadrr. 

Sı•lh nıüs:ıakerclcri başladı 

Hongkong, 24 (A.A.) - Alman ba· 
zı haberlere göre, hüviyeti blliruniyctı 
bazı Çin delegeleri arasında lfo:ıgkonı; 
da ~ulh müz:ıkcreleri başlamıştır. Yine 
bu h~berlere göre, Çin hariciye nazn1 
ile muavini bu müzakereler için bura· 
dlı. bulunmaktadır. 

Çin hükümetile sıkı temas halbde 
bulunan bir çok zevat, Havas ajansı 
muhabirile yaptıkları konuşmada, sulh 
taraftarlarile sonuna kadar Japoiılara. 
karşı harp edilmesi taraftarları ara: 
sıtı.da ciddi ihtilaflar başgöstediği:Ji 
teyit etmişlerdir. 

Diğer taraftan MareŞRl Çan KaY 
Şeldn de memleket iÇerlerine çekile
--~~1 ~d.~ ldlc.U. ! U<l \lvta~ul.-h.WUU, h~ U~ 

zanıandn Çin Başvekili, İılgiliz teşeb
büsü iizeri:ıc İtalya ve Alman.ya. ta
rafından yapılmakta olan tavassut sa: 
ycsiııde Japonyadan mutedil şartlar 
koparabileceği ümidinde olduğu ® 
söylenmektedir. 

lnq ilterenin 
silahlanması 

Bağdatta Yahudi 
düşmanllğı 

( Ust tarafı t inci de) 
Londra, 24 (A.A.) - Deyli Teleg. 

raf, hUkillnetln ticatet gemilerine re. 
fakat edecek harp gemileri in..,a.sını ta
cile karar verdiğini yazıyor. Bir taraf
tan 30--40 torpito muhribi modernize 
edilerek refakat gemisi haline tahvil 
edilecek ve içlerine 4 yahut 4,5 pusluk 
9 top ko:ıacak, diğer taraftan da 12 
kadar eski kruvazör hava müdafaa ge
misine <;evrilecektir. 

Bundan başka pek yakında 4 pus· 
luk 8 topla mücehhez yeni refakat ge_ 
mileri inşası dü§ünülmektedir. 

Roma, 24 (A.A.) - Giornale d'İta.lia 
gazeteai. Fransa ve İngilterenin silft.h. 
lanmatarını:ı ttalyada husule getirdi
ği f~na tesirlere tercUman olatak di· 
yor ki: 

"İtalya, herhangi bir devleti olursa 
olsun, derin dü~ündürecek, imha edici 
teçhizata malik olmakla ve bunları 
daha ziyade arttırabilmekle iftihar e
der .. , 

Almanyada müstemlekeler 
Lehinde Tezahürat Başladı 

Bcrlin 24 (A .A.) - Alman yada 
mtistemleke lehindeki tozahUrlcr de
vam edip cluruyor. Şarld Afrika Al
man mtlstemlekesinln müdafaası ana 
nesini ihya için bu sabah Göring po
lis kışlalarında merasim yapılmış

tır. 

General Kamptz söylediği nutuk-

(Ust tarafı 1 incice) 
ile Hayfaya gelm:ştir. 

Bağdat, 24 (A.A.) - "Havas., 
Arap Filistin lehin.deki hareket Bağ

datta m:tıim bir yekun teşkil cdcıı 

Yahudi ekalliyctine kar~ı dü~nıanlık 

şekline doğru istihale etmektedir. Gc· 
çen hafta şurada bura.da münferit sui .. 
kastlcr kaydedilmişti. Ezcümle iki 
maruf Yahudi şahsiyeti kaybôlmu~tur. 
Geçen gece de bir Yahudı klübünün i. 
ç-ersine bomba atılmzi V<! üç kiti yara· 
lanm:ştır. Yahudiler araı:mda heyecan 
çok şiddetlidir, 

Kudüs, 24 (A.A.) - ~sklşehrin İn
giliz kuvvetleri tarafından işgali ta .. 
mamlanm.ştır. Şimdi §Chrin idare teş~ 
kilatile uğra,ılmaktadır. İngiliz maka· 
ınatı birtakım emniyet tertıb!ıh almış~ 
tır. Eskişehirde bulunanltitın tahritine 
bnşlanmrşttr. Bunlara birer hüviyet 
kağıdı verilecektir. Asker ınlifrezelt:r 

şehre ha1dm mevkilere yerle§mlşler .. 
dir. Bunlar için yapılmakta olan ıaşıa. 
lar biter bitmez kışlalara çekilecektir. 
Filistinin diğer §chirlerinde .de kı~la • 
!ar yapılmaktadır. lngifüı <ı.Bkerlerl de. 
vamlı .clarak Filistinde garnizon ha -
Hnde kalacaktır. Bundan maksat mcmle 
ketin klaresini tamamiyle de almaktır• 
lng:liz kurmayınc<'. beyan olunduğuna 
göre Kudüs harekatı bütün Filistiniıt 

temizlenme~inue bir l:aşlangıçtan ib~ 
rettir. 

Harri Baur Geliyor 
ta. ozcum le dcmi[Jtlr ki: 1 Ankara, 24 - M~tut F'ransız sinerna 

ve ııahne artilıti Harry Baur reisliğinde 
Komedi Franse~e mensup 11! artlstttıı 
ınürekkı!p bir tiyatro heyeti 1 S Sôt'l 

"Alman asnyir,ilntıı polffj mUstemle 
ke fikrini de tutmrı:vr taahlıtlt etmiş
tir. Bunun manası şudur ki: nu ana-
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uşnigin muhakemesi başlıya 
Eski başvekil vatana ihanet suçu 

razan: Niyazi Ahmet 
Tvaı ayfa.lanm bnftml'IBDU ca • 

rGratbıa., ki birçok defalar kanun yeri

~ .... ~ddet lıtimal edilmiıtir. Bunun o 
~ çok ve o kadar enteresan inisal. 

ile sorguya çekilecek 
Yardır ki. 

8ir aamanlar latanbulda bükGmet 0-

:-ıtedııi tesis için tiddet göıtermek 
~u hlııl olmu1-

Tabi! fiddetiıı adam hapsetmek, a. 
dazıa iildürmek ile mümkün olacağı bilin :11 için falan, filin yerdc'ki adamlar 

dilrülaün, bu suretle diğerlerinin gö. 
tli Yılar denmiş. 

\re birçok insanlar öldürülmüş, mak· 
latlıar da hlsıl olmuı. 

ICaptanı Derya Çengeloğlu Tahir 
~ tıtanbula geldiği vakit, her ta
rafı._ zorbalann türemiş olduğunu, ge. 
~lerj sokakta tek bir insanın bile ra -
ia t 'le i,ıediğl gibi gezemediğini gör. 
.,_ llt. Şehre tellillar çıkarmıf, ıöylf' 

ill'tnııt: 
- latanbullular, kapıları açık uyu . 
~.. Kimin bir tencereıd kaybo· 
~ ben ona bir ka.zan vereceğim. 
kaptanı Derya bunlan söyleterek 

;euaı bağrrtırkcn bütün adamlarını ıe. 
L~~~r etmiı, yatııdan sonra sokakta 
'6QU gCSrilrıeni.z yakalayınu, demiı. 

l'abit o gece birçok kimseler gece -
>'lna fenersb ıokakta gezdikleri için 
)'ıalraıanautıar; hepsi Çcngeloğlunun 
b.ızuruna getirilmiı. Tabir Pap, hiç. 
~e bir ıey sormadan yakaladığı fi. 

denize atmıı: 
t~rlnden zayıf, solgun ytizlll biri: 
~enim 'kabahatim yok .. diye yal-

1'ab.ir Pap: 
- Peki o halde geceyanaı ne itin 

'91t4a? deyince. Genç: 
- Karım ıebeydi: ebe bulmak için 

11 ın cevap nm 
~ }lenenüyen Tahir Paıa tokadı gene 
111dinait. fakat delikanlıyı denize at • .__,: 

- sa,ıe demiı karma, bir daha öyle 
~ doturmaam !.. 

Bu tarihl fıkra, kanun yerine pdde. 
tfıı rolünü göstermektedir. Fakat tic!· 
elet, hiçbir vakit kanun yerini tutma . 
-..tır. 
Çeııgeloğlu Tahir Pap tiıcidetle bir 

lrıllddet lıstar.bulun inzıbatını temin et 
:UW fakat sonra bunun akst114meli daha 
~neticeler doğurmuıtur. 

.. _'l.AVI - Tıp fakfUteslnden 332 senesin
,.. alınış olduılum 192 numarnh hOviyet 
:.rakarnı zayi ettim. Yenl!llni alac,ağımdan 

"lunG yoktur. (V. p, 2748) 
n,. lh•an Yalkın -----'l,_ZAYl - Denız şofor ,ebadetnamemle 

:::a_nç karnemı zayi ettim. Yenisini ala 
--.undan hükmü yoktur. (V. P. 2749) 

Haıbullah 

Eski Avusturya Başvekili Şuşnigin 
Alman büldlmeti taralından muhakeme· 
sine gelecek ay başlanacaktır. 

Maltlmdur ki, Şuşnig, Viyana Alman· 
tarafından işgal edildiii zaman tevkil o
lunmus ve bir müddet Vi~·ana civarında· 
ki tarihi bir ~tocla muhafaza aluncb 
bulundurulduktan sonra, bir tecrit kam
pına sevkedilmi~ti. 
Şuşnigın itham edildiği suç vazıle!!ini 

swistimal ve vatan hainliğidir. Eski baş· 
vekilin aleyhinde gösterilen vesikaların 
başında da 19 §Ubatta yazdığı bir mek· 
tuptur. Şuşnig bu mektupta, Hitlerle 
Berhtesgadende gidip görüşmeye kendi • 
sinin zorla mecbur edildiğmi söylemekte

dir. 
Eski Avusturya başvekılinin .. vazifesi· 

ni suiistimal .. i Avusturya bankasının if· 
tasındaki suçluları tayinde görülen ac
zidir. "Vatana ihanet,, suçuna gelince, 
bu da A vusturyanm Almanyaya ilhakına 
mani olmak ıçın çalıpasıdır, Çünkü Al· 
manlara göre. her Alman için milli vazi· 
ıe cennen birliline hizmettir. Avusturya 
başvekili buna mani oiarak. milli vazi
fesini yapmamaktan maada bu vazife 
billfma hareket etmitpr. 
Diğer taraftan. Şuşnigin Berhtesgaden 

de Hitlerle vardılı anlaşmaya riayet et
memesi de bir suç olarak ileri sürülmek
tedir. Fakat bu. siyasi bir harekettir ve 
Alman vatandap sıfatı ile bir alfilcası 

yoktur. 
Şuşnig muhakfmesi baklanda ' 'enlen 

diğer bir haber hakikaten büyük bır akis 
uyandırmıştır. Buna göre. eski ba'Şvekilin 
muhakemesinde onun aleyhine phitlikte 

Greta Garbo Doğruyu 
Soyledi mi? 

!arının söyledfllne göre kocası Sto'lto 
vskl Ue beraber Avrupaya gelip ya· 
zı memleketi olan tsveçte gec;:ir d ik

ten sonra Amerlkaya dönmüş bulu .. 
nuyor. 

Artist tle beraber bugUn Stokvs· 
ki de bir muamma halindedir ve ev
lenip evlenmedllr.lert bir mesele oL 
mu1Jtur. Nl1Janlandıkları, hatta evlen 
dikleri ısrarla ve def&l&rca llAn edil 
dikten sonra ,bugUn bizzat Greta 
Garbo bunu tekzip ediyor. 

Nevyorka çıktığı zaman kendlslnt 
:yakalayan gazetecilerin bu hususta· 
ki 11ua1lerlne <'evap vererelt şöyle de. 
mtştlr: 

- Leopold Stokovsklye karşı bes. 
ledlğtm his ancak bt'.: Uk bir arkada' 
hk sevgisinden ibarettir .. 

Fakat Amerikalılar artisti~ doğru 
111 aOylemedllt kanaatindedirler. 

~ .. a.. ............................. -
wteşhur bir diplomatın hatıraları 

lstanbuldan Ankaraya ., YAzan: Fran,.anm raki Ankara El~iıi Şambröo 

- ti-
Ankara, bet kilometre uzua.luğun

dakı Cumhuriyet caddesi açılmış, 
taflan dötenmi9, elektrlklf'rt dikll
~~U va aadece sefaret blnalannın 
""'ta&ını bekleyordu. Bu binalar da 
hfl'lblrlerlyle, gttzelllk bakımından 
t'tkabet edeceklerdi. Caddenin ke
llarına dikilmiş olan akasyalar yer
~ll b!tme emrini almışlardı. Göz a-
lblldi#lne gidiyorlardı. 

lehlr bir satıh üzerinde uzanıyor, 
1»Udat Romanın dUlgerlerlni meşgul 
~eıı l'f'lrünmez binalara aldırış etml
tor. Onlar tlAhlar lçln, yani ebedi· 
tet ıçlu bina lnşa ederlerdi. Yeni 
~kaıa, bir gUn olup ortadan kaybo
.._acak olursa Bizans surlarına yeni 
,;:abeıer ll&ve olunacak değildir. 

Ptzan nr!an bugttn bile hlll 
-. tAnt11ra) Ansır kalesini ku
~aktadır. Bu harabeler ortaamda 

1S O•t mabedi kalacaktR. 

Mabedin bir gttvercln beyazlığın
da.ki kemerll kapısı altında ekseriya 
durup dlnlenmlşlmdlr. O zaman ken
dimi bu kapının çizgileri ile kuşatı
lan bir mazi içinde hissederdim. Ora
da OgUstUn vasiyetnamesi denilen 
ve asırlann htırmet ettiği kltabey! 
okurdum. 

Bir gUn Muıoıtnl bana Venedlk sa
rayında: 

- imparator OgUstttn httkflmetl. 
Romanın hem ltlll noktası, hem de 
tnhltatının başlangıcı olmuştur" de
di. 

Bu dU1Jtınce doğru ise, ihtiyarla -
yan imparatorun KUçUk Asyadaklle
re hitaben ve hem yunanca, hem lA
tlnce olarak bu kitabeyi niçin yazdığı 
anlaşılıyor. Maksadı, taptığı se
ferlerle onların gözttnn kamaştırmak 
lcU. Roma hakkında propaganda cl
he.Unden hlo bfr te1 th'1&1' edilme-

Şuşnlg kansı ve sır ortalı Baron Ue beraber bir masada •• 

bulunacak olan arın başmda Suşrıigin tıahsetmişti ve kadınla beraber bir yerdf 
en yalah arkadap ve sır ortalı baron fon bulundulu zaman ai'kada§mı da onlaruı 
Frohlihştal bulunmaktadır. yanında gOrmek kabildi. 

Baron ~uşnıgın başvekillıği ıamarunda, Ellkı .Avusturya ba§Yekili barona büyük 
kabine şefi veya hususi katıbi olarak ça- itimat göstermesinde o zaman için hak
lışınştır. Ba~vekil bütün kararlarından lı~·dı. Çünkü arkadqı onun mlannda~ 
ona bahseder. hatta bazan akıl danışırdL hiçbirini ifşa etmemiş, her hususta bu ı· 
Öyle ki, Avusturya hükfunetinin sırlan- timada !Ayık olduğunu isbat etmişti. 
n abaron fon Rröhlihştal herkesten fazla Fakat bugün Şuşnigin davasında onuı· 
vakıftı ve bu hususta başvekilden sonra o aleyhinde en kuvvetli phit olarak baro· 
~eliyordu. mm bulunacaiı haber veriliyor. Esasen 
Baron, ba~ekilin hususi hayatında da en Şuşnig tevkif edildili halde ~ lor 
y&km arkadaşı olarak görülürdü. Şuş- Fröhlihştal'in serbest ~ Vıyana?a 
nig, ilk kansı bir otomobil kazasında öl· merak uyandmm§tı. Hal~. Supug 
dükten sonra artist Vera Çenin ile evlen- kabinesinin bütQıı azası Şupııgle beraber 
lileyi düşündüiü zaman evvelA barona tevkif olunmuttu-

( Kısa haberler ) ---
b.ommsud•• 
cak Suvat vapurunun dQn tecriibelerl ya. 
pılmıştır. 

Tecrübede muvaffak olunduğundan se
ferlere b:ı.şlamasında hiç mahzur görülme
miştir. 

• Polonya ile aramızdaki ticaretin inki-

Sivasta 
Güzel Bir Stadyum 

Yapılıyor 

Sıvas, (Hususi) - Sıvas istasyon 

civarında Kütüklük mcvkiinde vilayet 
bütçe!'ile Türk Spor Kurumu bütçele. 

rinden ayrılan tahsisatla 11 bin metre 

murabbalık bir saha üzerine yapılan 

Sıvas stadyomun.da tribünlerle futbol, 

atletizm sahaları ve etrafının demir te. 

lörgüleri bitirilınig, saha tamamen Türk 
Spor Kurumu mimari ıubcsinin plinla 

rına göre hazırlanmııtır. Gelecek yıL 

larda yüzme havuzlan, at koıu ma -

hallinin yapılmasına devam edilecek • 
tir • 

Yayll gençliğinin kavuıtuğu bu 
mükemmel hipodrom 100 bin liraya ik. 
mal edilebilecektir. Sıvasın yapıcı ve 

Nazmi Sömeaerin yurtta qine az rut

lanan böyle modem ~e mükemmel bir 

hipodromu Sıvasa kazandırmasından 

Sıvaslılar bilhassa memnundur. 

DDnkD hava 
Yeşilkay meteoroloji istasyonundan Ilı. 

nan mahlmata göre yurdda bava, Trakyı, 
Kocaeli ve Karadeniz kıyılannda kapalı 

ve yer yer yağışlı, diler balgelerde umu
miyetle bulutlu geçmiş, rilzgArlar, cenUp 

balgelerinden şimali diğer bölgelerdeıı 

cenup istikametinde orta kuvvette esmlt
tlr • ..... .......... ~-it· 
lıılı seçmiş, rüzsAr cenubi sarbiden aam. 
yede 4-6 mere hızla esmiştir • 

Tazyikı 760,2 milimetre idi. Subu6et en 
yllksek snneşte 48,3 gölgede 18,3 
dilşük 9,5 santigrat kaydedilmiştir. 

şafı için Varşovada ithalAt ve ihracat ltl- --------------.... 

mlştl, hattA. Romanm tık asrındaki 
fütuhat blle! 

Mermer klğıttan fazia dayanır, 
r&.dyo dalgalarından daha geç kay
bolur. O zaman bunlara cevap vere
cek radyo dalgaları da yoktu. Bu 
suretle, Seznr - OgUst llA.hiyetlnl Ga
latlara kabul ettiriyordu. Bu hlta
bP.ye •. bir dlnt eser gllıi, ilk kelimeleri 
ile isim vermek icap ederse .. Rerum 
gestorum" demek llzım. Emrlvakl
lPr! Blr irade ile tekrar canlandırı· 

lRn bir şehir için güzel bir kitabe! 
Hariciye VekAletinde karşıma hiç 

ummad ğım biri çıktı: F.ski dostum 
Saraçoğlu Şükrü Bey, Harieiye Veki. 
line vekalet ediyordu. Kendisini Ati· 
nadan ta:ımlım. Orada çok iyi dost ol· 
m111tuk. 

Biraz konuıur konuşmaz, kendisine 
bahsettiğim meselenin memmµıiyet ve 
ricl bir şekilde halledileceğini anla
dım. Hakikaten. Tevfik RüştU Bey Vi. 
yana~a:ı geldikten sonra derhal ha· 
ber verdi: Türkiye hUkfuneti beni 
Fransız elçisi olarak tamyordu, CUm. 
hurreisine itima tnamemi sonra tak • 
dim edebilecektim. Hariciye Vekili bu
nu bildirirken: 

- Bu kimseye gıösterilmemig bir ha
rekettlr, 4edl llilletleraraaı 'ba.kimdan 

le meşgul olmak fi.zere bir Ucaret evi ku
rulmuştur. Bu ticaret evinin adı "Poltilrk., ,,.-....--._,.. ... ,.._...--~r'I 
tür. 

• Atlnadan İstanbul ticaret ve sanayi 1 

odaaına diln blr mektup gelmiş, bir fir
manın memleketimizde otomobil yayları 
imal emek üzere bir müessese açmak ve 
bunun için bir sermayedar ile teşriki me
sai etmek arzusunda olduğunu bildirilmiş
tir • 
• KontrplAkların- kontrolüne başlanmıştır. 

İstanbul ticaret ve sanayi odası sanayi 
mildilrlQğü raportörleri bunun için piya. 
sada dolaşmaktadır. 

• Sirkecide bir milddettenberl Jstanbul 
gümrük başmlldürlülil tarafından inşa 
edilmekle olan gümrük ,_bf binası Cum
huriyet bayramına kadar bitirilmiş olacak 
tır. 

da bir iitlsna olarak kalacaktU". Bunu 
resmen diğer meslektaşlarınıza da bil. 
diri:ı. 

Bir ild gUn eonra, Berliri.deki elçi· 
mbsden bir telgraf aldım. Berlindeki 
Fransız elçisi arkadqım M. Hadolnl 
bu görülmemle istisnadan dolayı duy • 
dufu hayreti bildiriyord1L 

Bu tarz tafsilatı Sen Simon pek ae
verdi. O yüksek kalemi de kıskançla
rın yüzlerindeki hali pek güzel çizer
di. Fakat be:ıim bu tafsili.ti.ı vermem. 
den maksadım bugllıı bu itimat mektu· 
bu takdimi itinlıı bazı hidiselere se. 
bep olduğunu lpret etmektir. 

14 llııcU Lut. memlekiletin eereflne 
mütevakkıf olan nUfuzunu muhafaza. 
ya çok dikkat ederdi. Hatiralarmda 
eöyle yazıyor: 

"BUtUn bunlan:ı. yalnn merasimden 
ibaret olduğunu zannedenler fazla ile
ri gidiyorlar .• , 

Bununla beraber. Istanbulda o gün
lerde sade harflnlnlAbmdan bahsolu.. 
nuyordu. Bu, Gazf:ıln son defa giriş
tiği teşebbUstil. Harflerde yapılacak 
lnlnlAp Alimleri ıqırtıyor. Okuyup, 
yazması olmtyanlan hiddetlendiriyor. 
du. Hayalperest şair ilham perilerinin 
kaçtıfmr hissediyorlar. Çalıeamaz o
lan memurlar ra.pcman. anlamadan 

BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

(Tarı - 12 Karadenize); (Ulur - 9,SO 
lzmit), (Sus - 16 Mudanynya), (Kemal -
19 Karabiga), (Dumlupınar - 15 Mersine 
kalkacaktır. 

GELECEK VAPURLAR 

(Aksu - 12,30 Karadenizden), 
14,30 Bartından), (Marakaz - 11,35 lla. 
danyadan), (Kocaeli - 17 tmrozdao) ~ 
kacaktır. • 

mralayorlrdı. 
Gzeteciler okuyucularım kaybetmet 

ten korkuyorlardı. 
Peygambere Cebrail tarafmdan ,_.. 

dırıla:ı mukaddes Kur'an satirlarma 
dokunmak -ha! Sonra, Türkiye gibi p
niş bir memlekette hallmı yüzde 8ek. 
senine muayyen bir zamana kadar O" 

kuyup yazma öğrenmek emrini ver • 
mek olacak şey mi? 

Fakat, Gazinin iradesi önOnde her 
şey eğiliyordu. Bu i:ıkılabı da biltb. 
melkeket kabul etti. 

18 inci asrın ortalarına d<>iru. bi
zim siyast heyetimize dahil olan Ma· 
car asilzadesi Baron Tott. böyle bir 
inkılabın zaruri olruğunu düşilmntll
tU. Gayyur bir adam olan Baron, mem. 
lekettn dilini öğrenmeğe çalışmqtı. Ha 
tıiaları:ıda şöyle yazar.,. 

"Türkler, asıl dillerinin f akiruıtni 
arapça ve farsçayı tamamen kabul r 
diyorlar, be3 alfa.be kullanıyorlar ft 
bu harflerin herkesin istediği gibl 
tihap ettiği muhtelif yazı ee 
var. Bu suretle okuyup. yazmafa. 
miniler icat etmle oluyorlar. Dlr &· 

danım 6mrtt dnrtıst yazıp ~ 
ancak kAfi geliyor, ne okuyacafml ta
ybe, oltuduklarmdan Jstffadeje DUll 
vUtt~t. 
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Hayatı Roman 
Olan Kadın : 

Sözünü i?bat Askerlik . 
eden bı r · 

musikişinas AD liifi} <al lfll 
Annesi; 
komşulaıa 
dertgandı!? .. 

"Şöhret, ölülerin 
üzerine doğan bir 

güneştir . , dıyen Bize 
de şöhrete öldükten 

sonra kavuştu 

Silah cihetinden diğ e r memleket ord u larına 

Dramatik tiyatro mektebin. 
de, Grcta derslere gecil;meğe 

ba§ladı, geci'kmeği gitgide sık
la.Jtırıyordu. Sonra dikkatsiz. 
di; verilen dersleri, söylenilen 
l<i1."1rdı7ıarı dinliyordan ziyade, 
dinliyor gibi görünüyordu. 

O sıralarda onun aklı, fikri 
hemen hep sahnedeydi; sahnede 
ve sahne civarında .. 

Gözledni kapıyor, kendini oba
va ile sarılı hissetmeğe gayret. 
le, bulunduğu yerin mektep oldu
ğunu unutuyordu. Ve artık, ders, 
mers vızgeliyordu kendisine! 

Böyle bir talebeden muallim. 
leri çok defa şikayetçi olur, ken. 
disine surat asar, çıkışırlar; ta
lebe arkadaşları da bu suret!~ ken 
dilerini alay etmeğe teşvik olun
muş sayarlar. Halbuki, ne arka. 
daşlarının alay, malay etmesi, ne 
de mualilmlerinin surat asıp çı
kışması.. Çünkü Greta Gustaf . 
sson, seviliyordu; bilhassa sevirr 
1i bal ve tavrı dolayısile J 

O tarihte, daha Garbolaşmamı;ı 
olan kız, biç te soğuk ve donuıı; 
poz almıyordu 1 

Dramatik tiyatro mektebi mu
allimlerinden bir kadın, Mariya 
Şildknehşt, lbu talebesi için şöy. 
le söylüyor: 

- Greta, o zaman şimdi oldu. 
ğundan çok daha güzeldi. Ak -
tri tikçe de cidden iyi bir intiba 
bırakıyordu, ancak bilhassa bü -
yük bir kabiliyet olduğu kanaa
tini vermiyordu. Onda en karak
teristik olan cihet, ifadesin.deki 
rikkatti; bundan başka muayyen 
bir ürkekliğin de farkına va · 
nlabiliyordu. Az konuşuyor ve 
rollerini arkadaşlarının yanında 

tekrarlamak hoşuna gitmiyordu. 
Buna mukabil ben, kendisinin 
yalnız oldukça rollerini o nisbet
te de fazla çalıştığı intibamı e. 
dinmiştiml 

Erkek bir mektep arkadaşı o
lan Holger Lövenadler de, şöyle 
<liyor: 

- Gretada en acayip olan şey, 
sesiydi. Kabil olduğu kadar de -
rinden sesle konuşmaktan adeta 
zevk alıyor gibiydi. Hususi ha
yatında asla kibirlilik göstermi -
yordu; hal ve tavrını daima öyle 
clegan bir tarzda idare ediyordu, 
ki sırf bununla .dikkat uyandm. 
yordu. Onun mağrur yürüyü~ü ve 
I§ık saçan güzelliği karşısında 

ben kendim bir gün; böyle tes. 
hir edici bir kız nasıl oluyor da 
Blekingegantanda yetişiycr: de
diğimi gayet iyi hatırlıyorum l 

öte yandan. bunun sonu .:ıeye 
varacaktı böyle? Bu yolda dü
şüncelere dalan, en çok Anna i
simli bir kadın, Gustafsson ai
lesinden bir kadı:ı. Gretanm an 
nesi! 

Kadıncağızın çenesini bıçak 

açmıyordu, kızı, istikbale ait bir 
takım hulya ile boşuna vakit 
tüketiyordu. J{<ibuslu rüyaların 
yanısıra giizel rüyalar da gören 
Gretanm bu güzel rüyalarile ya 
şana bilir miydi ki? O, ke:ıdi ya. 
şıyordu gerçi ama, başkalarını 

da yaşatmıyordu doğrusu bu 
güzelim rüyalar! Tiyatro oyna. 
makla gelir temin edilinciye 
kadar dayanmak gerekti, de. 
mek ! 11' ama C\1!rtnfsson ailesi 
dayanacak halde miydi ya, An
na Gustafssor. Blekingegatanda 
bütün bu ailc:ıin barındığı 2 o-

dalL 32 numaralı evde kocası ö

lelidenberi aile reisi olan kadın, 
iş, güç arasında kapı önünde 
buluştuğu geveze l:omşu kadın. 
lara dertyanıyor, göğüs geçire 
geçire! 

- Ah, ah, diyordu, Gretacı
ğımın hangi şeytan zihnini çel. 
di, bilmem ki! Bir oyun lafıdır 
tutturdu, bu oyun işi bir türlü 
aklından çıkmıyor! Şimdi tahsil 
görecek, tecrübe geçirecek fa
lan filan da, neden sonra ti
yatro oynamakla para kaza:ıa
cak, bizi geçindirecek! 

Kadın, daha demin çamaşır 
teknesine girip çıkan dirsekle _ 
rindeki sabun köpüklerini ön
lüğüne ha bire silerken, _ uzun 
öır.Urle sabır! - ma:ıasına du
daklarını ısırıyordu: 

- Dayanmak için, diyordu, 
insanın hali, vakti yerinde ol
ması lfızım ! Halbuki öylemiyiz 
ya biz? Babası sağken bile za. 

Greta Garbonıın, Anna Kri.sti, i
~imli filmindeki bir baktşı .• 

Bugün (25 teşrinievvel} ... 
Fransa büyük musikişinas Ge
orges Bizct (Jorj Bize) nin do
ğumunun yüzü:ıcü yıldönümünü 

kutluyor. "Karmen., ve "Azlez
yen,, operalarının bestekan Ri. 
zenin eserleri bu gün bir çok 
konserlerce çalınacak, radyolar
la neşrolunacak. 

Bizenin Karme:ı operasın. 

dan alınmış bir film de halen 
şehrimizde gösterilmektedir. 

Bir çok diğer musiki üstatla
rı gibi. sağlığında bü/ük ş:h_ 
ret kazanmış değildir. İlk defa 
olarak 3 mart 187 5 de temsil e
dilen "Karmen,, bir ay kadar 
oynandıktan sonra operanın 

programr:ıdan ahnmıs ve ondan 
sonra de sekiz sene bir daha 
temsil edilmemiştir. 

Nihayet 1883 senesinde "Kar 
men,, tekrar sahneye konmuş. 

tur. Fakat o zaman Bize çok
tan ""ölmüş bulunuyordu. Musi
kişinas bu !büyük eserinin ilk 
temsil edildiği gü:ıdcn tam üç 
ay aonra hayata gözlerini kapa
mıştı. Demek oluyor ki, Bize, 
sağlığında ~hrete sahip ola. 
mamıştı ... 

Jorj Bize: "Şöhret ölUlerin 
üzerine doğan güneştir .• , de
mişti. Bu sözünü o, kendisin. 
den evvel. aY..Jli şekilde sağlı
ğında kıymetleri bilinmemiş 

büyük sa:ıatkarlan görerek söy 
!emişti. Fakat, sözünde ne ka· 
dar haklı olduğunu, bizzat ken 
di hayatı ile de isbat etmişti. 

Bizenin babası şarkı mualli .. 
mi idi. Oğluna da notaları yük 
sek sesle sıralamasını öğretmiı; 
ti. Fakat, o:ı yaşına doğru onda. 
musikiye karşı olan hevesi gö. 
rüncc, eskiden hiç niyeti yok• 
ken, konservatuvara piyano şu· 
besine dinleyici sıfatı ile yaz

dırdı. 

ruret içerisinde geçinmeğe ça
lışıyorduk, hele o öldükten son. 
ra ne yapacağımızı büsbütün 
şaşırdık, kaldık. Oğlum Sve:ıin 

geçinmemize pek az yardımı 
dokunuyor, ne yapsın zava1lı, 

ekmekçi çıraklığından ne ka -
.zanabilir ki! Kızım Al va. da
ha ziyade evde bana yardım e
diyor. Geçinmemizi bir parça 
düzene koyan Gretanı:ı aldığı 

125 krondu, tam bir parça yü. 
zümüz gülerken, bu oyun, her 
şeyi bozdu! 
Komşu kadınlar da başlarını 

sallıyorlardı: 

- Bunları düşünmüyor mu· 
Greta? G-Oçen sene berbe
rin ya:ıma girdiği zaman, haf
tada 7 kron alıyordu da, aman 
beni i~ten çıkarıverirler, diye 
ödü kopuyordu! İnsan kısmı, es 
ki halini hiç unutmamalı! 

Onılan sonra küçük Bize, kon 
servatuvarı:ı asıl talebesi olu.. 

ı yor ve bir çok meşhur muallim· 
ler arasında Guno'dan da ders 
alıyor. 

Bu lakırdı üzerine, kızının 

horgörülmesine de tahammülü 
olmıya:ı, bilakis sırasına. göre, 
onunla iftihar eden müstakbel 
büyük yıldızın annesi. komşula
ra şöyle bir bakıyor ve: 

- Aldığı para, diyordu, o za
mana göre de yine az para de. , 
ğildi pek ... Gretacığım o zaman 
daha 14 ündeydi, hem de ilk de
fa işe girmişti. Sonra haftada 
7 kron alıyordu, ama bir o ka. 
dar da bunu:ı bahşişi tutuyor
du, daha da fazla hatta! 

- Ne de olsa unutmamalı in· 
san! 

(Arkası var) J 

Bizcnin Azlezyen opera. 
sına temsil edildiği ilk akşam 
(~O eylfıl 1872) o kadar az se
yirci gelmişti ki, tiyatro ertesi 
akşam baı;ka eser oynamıya 

mecbur oluyor. 
"Azlezyen,, in büyük bir mu 

vaffakıyetsizlikle biten o ilk 
akşamki temsilinde mc~hur bir 
gazeteci: 

"- Bu ne biçim eser! !çin. 
de hep ihtiyar kadınlar var!., 
Ben gidiycrum, Allahaısmarla
dık !., diyerek locasının kapısı

nı \"Urup gitmiştir. 
"Arlezyen,, bir kaç sene so:ı

ra tekrar operada oynanmış, 
ve ancak o zaman beğenilmiş_ 
tir. 

Bu gün ise "Azlezyen,, ve 
''Karmen,. Bizenin en büyük i
ki eseri sayılmaktadır. 

1 

Le Temps'dan: 
Almanya:ıın silfilılanması nü

fusu çok ve sanayii kuvvetli 
bir milletin askeri kuvvetini ne 
kadar çabuk arttırabileceğini 

g~steren bir misaldir. Almanya 
askeri kuvvetini gizlemiyor. 
Resmi geçitlerde bunu bol bol 
görüyoruz. Büyük fabrikaları 

herkese açıktır, mesela General 
Vuillemin bile bunları gezmiş. 
tir. 

Halbuki Almanya, harpten 
sonra işe başladrğr zaman, tabi 
olduğu muahede kendisini ipti
dai maddeden mahrum ediyor, 
bazı silah san.ayiine ağrr top, 
tank ve tayyare inşasına mü
saade vermiyordu. 

"Diktat,, ortadan kaldırıldık. 
tan sonra asker mevcudu otuzar 
kırkar arttırıldı, mem:ıu silfilı

lar mütekasif bir surette yapıl
mıya başlandr. Alman ordusu. 
nun bugünkü teçhizatı, hemen 
hemen tamamile yenidir, en f a.z
la bir iki sene evvelki planlara 
göre ve üç sene içinde seri ha
li:ıde yapılmıştır. 

Her türlü tahdidattan kurtu. 
lan Almanya, kullanacağı stok 
hususunda endişe duymadan, 
her cins silah yapmış, istediği 
tip silahı tercih etmiş ve muh
temel düşmanlarını açıkça geç
miştir. 

Sahra toplan, harpte büyük 
bir rol oynar. Alma:ıya son se
.:ıelerde ordusundaki bütün sah
ra toplarını değiştirdiği zaman 
General Bratier, yazdığı bir 
yazıda, pek az Fransız askeri 
münakkitleri:ıin işaret ettiği 

gibi, Almanyanm bu kararın

daki tehlikeyi göstermişti. AL 
manya, şimdiye kadar 77 mili
metrelik olan topları:ı yerine 
bugün 105 milimetrelik top koy
muş bulunuyor. 

Topçuluktaki bu büyük inkı. 
lap hemen hemen hiç göze çarp 
madan geçmiştir. Bugüne ka
dar. her memlekette fırka. top
çu teşkilatı denilen kuvvetler 
7 5 milimetrelik Fransız topla. 
rrna yakın bir kalibrelik ve a
teş mesafesi 11 bi:ı metre ka
dar olan toplarla bir de kalib. 
resi 105 - 155 milimetre olan 
ve biraz daha az bir mesafeye 
kadar ateş eden bir toptan mü
rekkepti. 

1600 veya 1800 metreye ka
dar ateş eden daha kuvvetli 
toplar. n~kli güç olduğu için 
fırkalarda kullanılamazdı. Esa. 
sen bunların adedi pek fazla o
lam~zdı. 

Bugün Almanya:ıın fırka top 
çu kuvvetleri yalnız 150 mili. 
metrelik ve hafif toptan daha 
uzun menzillik toplardan mürek 
keptir. Bu suretle, düşmanın 

eski teşkilatta olan toplarına 

büyük bir farkla faiktir. 
Alman silahları D. C. A. to

punu:ı icadı ile diğer büyük bir 
Ustünlük kazanmış oluyor. Bu 
88 milimetrelik top Versay 
muahedesinin ahkamı bozulma
dan evvel de mevcuttu. Bu to. 
puıı ateş esnasındaki ilk hızı 
çok büyüktür. Mermisi tayya
re!ere karşı kullanılan 75 mili. 
metrelik topların yarısı kadar 
büyüklüğündedir. Bu top ls
pa:ıyada nasyonalistlerin harp 
~ahalarındo çok iyi neticeler 
almıştır. 

75 milimetrelik topun mer -
misi, vasati bir ilk hız ile, pek 
az bir yüksekliğe çıkabilir ve bu 
günkü tayyarelerin sürati karşı 

faik bulunuyor 
sında pek hafif kalır. Mermi _ 
nin tayyareye yetişeceği son 
bir dakika zarfında bombardı
man tayyaresinin ::ıe kadar u. 
zağa gideceği nasıl tayin edile
bilir! Tayyare bu müddet zar
fında belki üç, dört kilometre. 
ye gidecektir. 1918 deki hava 
hücumlarına karşı müessir olan 
bu top bugün son derece eski 
sayılabilir. 

Filhakika İspanya harbi bu 
topların işe yaramadığını g<::s
termiştir. HükCımctçilcr ellcri:ı. 
deki D. C. A. toplarile, Akde· 
ni.z sahillerindeki şehirleri, üze 
rinden uçan tayyarelere karşı 
müdafaa edememişlerdir. Bar
selona, Valensiya, Alikante, 
6500, 7000 metre yükseklikten 
mütemadiyen bombardıman e. 
dilmiştir. Bu mesafe de hükCı-

' metçilerin topların tarafı:ıdn.n 

cr~ilemiyecek bir yüksekliktir. 
Japon tayyarelerinin de Çin 

şehirlerine karşı ayni usulü tat. 
bik ettikleri görülüyor. 

Halbuki, bir çok hallerde, ha
va toplan tayyareye karşı tek 
müdafaa çaresi değilse de, mü
him bir silahtır. Bilhassa cep. 
hede, cepheye yakın yerlerde, 
sahil şehirlerde bu topların bü
yük bir rolü vardır. 

7500, 8000 metre yukardan 
hücum eden tayyarelere karşı 
10 bin metreye kadar ateş ede • 
bilc:ı toplar oldukça emin bir 
silahtır. Halbu ki ancak 7 bin 
metre menzilli toplar ~hirleri 
ltalyan tayyaresi karısında 

Habeş ordusunun vaziyetinde 
bırakır. 

Bir memleket için hayati <:r 

lan bu meseleler üzerinde ke
tum davranmak doğru mudur? 
Tayyare ve topların cbslerini 
uzun müddet gizlemek kabil o. 
lacağınr zannederler. Biliyoruz 
ki, İspanyada nasyonalistlerin 
hava müdafaa toplarını Alman
lar idare ediyor. 88 milimetre. 
lik D. C. A. toplan Nazi parti· 
sinin geçit resimleri:ıde görü
yoruz. Bir çok Alman ve ecne. 
biler de nümayiş atışlarında ha 
zır bulunmuşlardır. 

Fransız ve İngiliz hava mü
dafaa top!arı da halka gösteri . 
Jiyor. Villakublaydaki son 
hava bayramında, tribünlerin 
yanmda, hava müdafaa topları 
sıralanmıştı. Alelade bir model 
e olan bu tordapall ?Mbu-- n 
üzerine olan bu toplarda bin
lerce topçu çalışmış veya ça
lışmaktadır. Seferberlik olduğu 
zaman bütün bu toplann yerine 
sihirli bir darbe ile daha büyük 
kalibreli toplar konacak değil. 
dir. Sulh zamanında bu büyük 
topları derhal hazırlamak la
zımdır. 

Almanya yi:ıe ketum davran. 
mak endişesini duymayarak, da 
ha bir çok. son ve hühim topla
rının cinslerini herkese göste
riyordu. 20 - 35 milimetrelik 
otomatik D. C. A. topları, zırhlı 
otomobile karşı kullanılacak 

toplar, mitrolyözler, silıi.hlar .. 
Bunların hepsi hafif, uzun men
zilli, mühim bir silıi.h teşkil eL 
mektedir. Bu silahlar büyük bir 
sanayi işi olarak süratle imal 
edilmiştir. 

Diğer memleketleri:ı çoğun

daki ordularda henüz daha kü. 
çük, daha ağır. daha yavas a
tışlı. yani daha zayıf toplar bu
lunuyor. Bunlar yirmi, otuz, 

kırk sene, hatta daha fazla ~ 
bir tiptedir ve bu günkü siJib 
imali usullerine uygun değildi! 

Bununla beraber, yalnız 1Jlf 
saha vardır ki, orada Aimanl.ı' 
zayıf bulunuyor: Zırhlı otoıtl 
bil. Filhakika, lspanya harbi" 
deki tecrübelerde görülmi}Şt 
ki, mahut "panzerdivisioneıı.) 
üzerinde yapılan çalışmalar İ) 
netice vermemiştir. Bu sabad" 
bilakis Fransız başkumand~ 
ğı büyük bir ileri görerlik gfJ' 
termiştir. 

Fakat görüşte ne kadar isf 
betli olursak olalım, bunun b 
sanayi hareketi ile ca:ılandırıl' 
ması lazımdır. Çünkü, Alnı 
yanın, hatasını anlayıp tanıi 

girişmesi muhtemeldir. 
Büyük miktarda ve son 9 

tem silii.hlarla mücehhez ol 
bir Alman ordusu karşrsmda 
nun tehdit ettiği memleketler 
vazifesi silahları:ım yerine 
kiplerinin silfilılarmm rnuadill 
rin\ ';toymaktır. Çünkü, hay 
larr tehlikededir. 

Romanyada Bir Ha • 
Bulundu 

Roma.!lyanm Bihor kazasıll

da şose yolu yapmakta olan 
meleler büyük bir küp iç· 
350 sene evvel gömülmüş al~ 
ve gümüş bir hazine me~ 
çıkarmışlardır. Bu paralar iç' 

de eski Osmanlı paralan da ~ 
dır. Bulunan hazinenin içind 
eski paralar bugü:rkü Rooı 
m1.rn..qi1P. on. mı llP\Ol mnvnn l~ 
kıymetindedir. 

•• • 
Mühim Bir Ameliyat 
Fransız profesörü Remi 1'D" 

len, gabi çocukları ~ki yapuı' 
nm ameliyatla milmkün ol~ 
leceğini ilan ediyor. 

Yaşlı i:ısanlarda, yine ll'. 
profesöre göre, ameliyat edil'! 
dikten sonra münevver bir iJlıl 

san halini alabilmektedir. 
Profesöre göre, annelerin~ 

cuk doğurma cihazlarındaki ~ 
zı noksanlıklar gabavete sebet 
olmaktadır. Bu türlü çocuklsf: 
istenildiği kadar ana terbiy~ 
ve mektep görmüş olsalar b' 
ameliyat edilmezse kabili ısl~ 
değildirler. 

* • " 
Kadın tayyarecilt>r rekot' 

Sovyet kadın tayyarecilerin 
den üç kişilik bir kafile 64~ 
kilometrelik mesafeyi yere in 
meden katederek dünya kadJ1' 
tayyarecilik rekorunu kazan 
mıştır. Kafile Bayan Osipenkl' 
:ıın kumandasında Bayan rid' 
pova ve Bayan Roskova'dan 
barettir. Moskovadan havala 
nan tayyareciler uzun mesa.f 
de 6450 kilometre alarak 
sız kadın tayyareci Daüpero~ .. .ı 
bu sene mayıs ayında 4360 ıcv:; 
metre ile kazandığı son rekot'f 
kmnı§lardır. 

Sovyet kadın tayyareciliği 
muvaffakıyetle dünya 
ki yedi rekoru birden kırmış 
luyor. 

• * • 
Şa ir Danu nçiyonun evra 

İtalyanların büyük şairi G 
biyel Danunçiyo geçen sene al 
dü. Vitorial'deki evinde peri 
evrakı o vakittenberi tasnif 
dilmekte idi. Tabedilemiyen b' 
zı şiir ve yazılar bu evrak art 
sında bulunmuş oluyor. !tal 
hükfuneti bunları n.esrede:celı;UJ'I 
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Tehlike 
Yazan: Sidney Horıer - 54 - Ceviren: H. Münir ,. 

- Yemekten evvel, dedi. Yorgun 
görUnmekten bahsetmiştin. Babamı 
dUşUnmekten onun için UzUlmekten 
Yoruldum. 

- Babanı dUşUnmekten mi? Şimdi 
de ne oldu bakalım? Ne yaptı ba _ 
ban? 

- Hiçbir şey yapmış değildir. Fa_ 
kat serserinin biri ona ıztırap ver· 
tnek, zarar vermek istiyor. Derdi bu. 
dur. 

- Kim bu adam? 
- Onun ismini çok fazla işitmiş. 

Sindir. ''Tehlike,, denen adam. 
- Şu şantajcı mı? 

- Evet. 
- Şu halde bir icabına bakarız. 

Fakat senin balıan değil '"fehiike,. 
den dUnyada kimseden korkmıyacak 
kadar temiz bir adam. 

- Evet. Babam çok temiz ve na· 
lllusıu bir adamdır. Onun için bu ak. 
Vam buraya geldim. 

Grnnston, Merlye şaşkın şaşkın 

bakıyordu. Bu sırada 1\lerinin eli bir. 
denbire çantası içine girdi ve bir ra. 
'telverle birlikte çıktı. 

Granston haykırdı: 
- .Meri ne yn1>1yorsun? 
Meri alc!ırmıyor<lu: 
- Dur, dedi. Olduğun yerele dur. 

Yoksa, seni vurabilirim. 
- Mel'i... Yoksa beni "Tehlike,. 

nin kendisi mi snıııyorsun? 

Meri, itidalini muhafaza et! Yanı
lıyorsun! 

- Hayır! Yanılmıyorum. "Tehlf. 
ke,, sensin! 

Grar.ston glllme~e başladı. 
- Bunu Sir Ha:·korta söylesem 

klmbilir ne kadar gUler. Fakat sen 
bana biraz vaziyeti izah etmez mi _ 
Sin? Knr=:nlıkta göz kıpmayalmı. 

- Anlatacağım. ludiamı isbat iç:ln 
her şeyi anlatacağını, Ben. l.ıu ''Teh
like,, denen adamdan ilk defa lm~e
rantor bahsedildiğini işittim. o, da-
ha orada iken bir adamın öltimtint• 
sebep oldu. Babam da o manzaranın 
Şahididir. 

- Fakat bu hrtdlse, bana bu kadar 
ağır bir itham yapmana hak verdL 
rtr mi Meri? 

- Dir dakika müsaade.. Henüz 
S6zümU bitirmedim. Babam lm me
sele ile çok yakından alf\kadar olma
ğa başladığı için ben de aHikadar 
oluyordum. Bilhassa hayret ediyor
dum. Nasıl oluyor da bütün bir mem 
leketin polisi seferber olduğu halde 
bu tehlike "lıO.H\. elini kolunu salla
Yarak ortnhğı kasıp kavurabiliyor
du .. Meçhul mektup gelinceye kadar 
hadiselerin iç yUzU hakkında da bir 
Şey bilmiyordum. 

- Ha .. Demek ki meçhul mektup 
lar bahsine geliyoruz. 

- Umumiyetle meçhul şahıslar ta 
rafından gönderilen mektuplar, ya
kılmak Ia.zım gelir. 1'""akat ben bunu 
okudum. ÇUnkU sonuna gelinceye ka
dar onun imzasız bir mektup oldu
ğunu farketmemiştlm. O zaman bu 
lllektubun kimin gönderdiğini bilmi
Yordum. Hiçbir ip ucu bulamıyor

dum. Fakat bundan bir harta önce, 
lllektup gönderen adamın hUyiyctini 
öğrendim. 

- Khl}mlş acaba? 
~ Dadll Jarden! 

- Şu geçenlerde öldUrUlen adanı 
ını? 

- EYet. "Tehlike., tarafından öl
dürUicn adam göndermişti. 

- Yani benim tarafımdan? 
Kız ceYap vermedi. Ancak sözün<~ 

dovam etti. 
- Bu mektup beni dşUndlirclU. 

''Tehlike,. nln kim olduğu hakkın -
dakf kanaatim gitikçc kU\ ve ti eniyor 
du. Kendine beslediğim muhabbete 
rağmen .. 

- Yani bana karşı olan muhabl\c
tlne rağmen .. 

Arkadaşınız Ledl tren hakkında ba
zı tahkikatta bulundum. Onun mUt-

' 
hiş bir dedikoducu olduğunu öğren- j 
dim. Hatırlarsanız bir gece babanı,. 
b•raya geldiği zaman senin onunh 
başbaşa yemek yediğini görmtiştU. 1 

- EYet, şimdi seninle ol<luğı • 
gibi. l 

- Hiç şUphe yok ki Ledi tren, seni~ 
en son sosyete dedikodularından ha-1

1 

berdar ediyordu. Ondan alamadığın! 
dedikodu haberlerini de, tehdit mek-1 

1 
tupları alarak sana baş vuran zayal 
lılarclan öğrcniyordun. Tuhaf bir va 
ziyet değil mi? Kendisinden medet 
umulan bir adamın bizzat tehlike, 

' 
teşkil etmesi. ı 

Meri t u sırada oturduğu koltu
ğun arkasına yaslanıp daha bUyk 
bir cesaret toplamak istiyormuş gi

bi: 
- Niçin bunu yaptın ,diyordu. };i. 

çln bunu yaptın? 
Granstonun yUzUnde acı bir gUIUm 

seylş belirdi. Sonra birdenbire eği

lip uzanara'k kızın elinden rovolveri 

lrnptı • 
Fakat bu sırada ,odanın diğer bir 

köşesinden bir ses yükseldi: 
- Eller yukarı Grr.nston! 
Meri bayılacak bir halde iken 

Filip Grnnstonun rovolveri kendinP 
doğru çevirdiğini gördü. 

- Fillp! diye haykırdı ve ona doğ

ru atıldı. 
Bu dakikada bir tabanca sesi oda

nın içinde çınladı. 
(Devamı 1'ar) 

RADYO 
25 - T. evvel - 938 - SALI 

AKŞA:'lf NEŞRİYATI: 
.. ~ 

Sn:ıt 18,30 Dans musikisi. 19 Konrer:ıns: , 
Eminünii Halk evi namını: Salınhatıin Rah
mi Eyiiboğlu Doçent (llnlk şiirine dair). 
1•,&0"-Snol .,,. •rlna ..... lerı tarafından TOrk 
musikisi ve h:ılk şarkıları. 19,55 Borsa ha
lıerlcri. 20 Cemal Kiım il ve nrkad:ışl:ırı ta
rafından Türk musikisi ve halk ş:ırkıl:ırı. 
20,40 Aj:ıns haberleri. 20,4 7 Ömer Rıza: 
Doğrul t:ırafınd:ın arapr:a söyle\•. 21 S:ı :ı '; 
ayarı, Orkestra: 1 - Hosini: Harbiye d i 
Sevilin. 2 - Dosc: Roznıus. 21,30 Suzan 
ve arkadaşları tarafından Türk musikio;i 
ve h:ılk şarkıl:ırı. 22, 1 O ffo,·:ı raporu. 22. 
13 Fasıl saz heyeti: lhrahim t;ygnn ve :ır
k:ıdaşl:ırı tnrafınılaıı. :!2,50 .Son haberler ve 
ertesi giiııiin programı. 23 Saat uyarı, ls
tiklfıl marşı, son. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

25 TEŞRl.:\'IEV\'EL - 938 SALI 
OPI:H \YE SE.:\'FOXIK l\O~SERLER: 
8. Hamlııırg: "l~armen,. (nizet) 
8. Königsberg: ''Der Rosen kavalier,,l 

(H. Ştr:ıııss) 
,30 Bud:ıpeştc: "Karmen,, 
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Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

ı:: 
nı 
N • 
nı 

E 
nı 

p:; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Cumartesi 12 

Pazar 13 

Pazartesi 

Salı 15 
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Pazar 20 
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Perşembe 24 

Cuma 25 

Cumartesi 26 

Pazar 27 

Okuyucularına armağan 
s O=Da'ff'tan ak Talk~• m 1 
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5 11,58 14,54 17,17 18,48 
11,46 6,13 9,39 12 1,32 

5, 1 ıı,;,s u,53 11,rn 18,47 
11,48 6,U 9,39 12 1,32 
5, 2 11,5S tt.52 17,14 18,4ô 

11,!>1 fı,45 9,39 12 1,32 
5, 4 11,58 14,;,ı 17,13 18,45 

11,53 (i,47 9,40 12 1,32 
5, ;, ıı.rı8 14,50 11,ıo 18,44 

11,55 G,48 !l,40 12 1,32 
5, 6 11,58 14.49 17, 9 18,43 

11,57 6,49 9,40 12 1,32 
5, 7 • 11,58 14,17 17, 8 18,42 

12 6,50 9,41 12 1,33 
5, 8 11,58 14,47 17, 7 18,40 

12, 2 G,51 9,41 12 l,33 
5, 9 11,58 l4,4G 17, 5 18,39 

12, 4 fı,53 9,41 12 l,33 
5,10 11,58 14,45 17, 4 18,38 

1:!, G Ci,5t 9,41 12 1,33 
5,11 11,58 11,44 17, 3 18,37 

12, 7 6,55 9,41 12 1,33 
5,12 1 t,58 14,43 17, 2 18,36 

12, 9 G,G:> 9,41 12 l,33 
fı,13 11,58 14,42 17, 1 18,35 

12,11 G,57 9,42 12 1,33 
5,14 11,58 14,41 lG,59 18,34 

12,13 6,59 9,42 12 1,33 
5,15 11,58 14,40 16,58 18,33 

12,15 7 9,42 12 1,33 
5,16 11,58 14,39 16,67 18,32 

12,17 7, 1 9,43 12 1,34 
5,17 11,58 14,39 17,56 18,31 

12,20 7, 2 9,43 12 1,3.i 
5,18 11,58 14,38 lCi,55 18,30 

12,22 7, 3 9,43 12 1,34 
5,19 11,58 14,37 16,54 18,29 

12,25 7, 4 9,43 12 1,34 
5,10 11,58 14,37 1Ci,53 18,28 

12,27 7, 5 9,43 12 1,34 
5,21 U,58 24,36 l6,53 28,27 

12,29 7, 6 9,44 12 .. 1,35 
5,22 11,59 14,35 lG,51 18,26 

12,31 7, 7 9,44 12 1,35 
5,23 11,59 14,34 lCi,51 18,26 

12,33 7, 8 9,44 12 1,35 
5,24 11,59 14,34 16,50 18,25 

12,35 7, 9 9,44 12 1,35 
5,25 l t,59 14,33 rn,49 1s,2:> 

12,37 7,H> 9,44 12 1,35 
5,2G 11,59 14,32 lG,18 18,21 

l:!,39 7,11 9,45 12 l,3Ci. 
5,27 12 14,:l2 J(i,47 18,23 

12,41 7,12 9,45 1'.! 1,3G 

Günün hususiyetleri 

Suların soğuması 

Bakla zirati 

Öğleyin Cumhuriyet bayramı 

tatili ' .... 
Şiddetti rüzgarlar 

Balı'k fırtınası 

T. B. Millet Meclisi acılacak 

Adananın kurtuluşu 

Kuş geçimi fırtınası 

Hafta tatili 

Sovyetler ittihadı gün\i 1917 

Kasımın ibaşı 

Çiğ düşmesi 

Hafta tatın 

Cenup rüZgarlan esimi 

Bu gece Kadir gecesi 
I 

Hafta tatili 

21 Pazartesi 28 6,55 5,12 
12,24 

5.28 12 14,31 lG,47 18,23 Kcç ka,tımx fırtınası 

22 Sah 29 

23 Çarşamba 

24 Perşembe 

25 Cuma 

Cumartesi 

12,42 7,13 9,45 12 1,3°' 
6,56 5,29 12 11,31 Hi,4G 18,22 

12,H 7,14 9,45 12 1,36 
·6,57 5,14 5,30 12 14,30 16,45 18,22 

12,28 12,4Ci 7,15 9,4G 12 1,3Ci 
6,58 5,15 5,31 12, 1 14,30 16,45 18,21 

12,29 12,48 7,lCi 9,4j 12 1,3(i 
6,59 5,16 5,32 12, 1 14,29 lG,44 18,21 

12,31 12,49 7,17 9,45 12 1,37 

Şelto'r bayramx namazı 
7.36 - 1,03 

Bayramın ikinci günü 

Bayramın üçüncü günü 
Edimenin kurtuluşu 

8,50 
9. 

5,17 5,33 12, l 14,29 16,44 18,20 
Kalupdhorg: Bizct programı 12,32 12,50 7,18 9,45 12 1,37 
Ssokholm: "füırıncn,, (1 \•e 2 incı 27 Pazar 7,1 !'>,18 5,34 12, 2 14,29 lCi,43 18,20 
perde) , 12,31 12,52 7,19 9,'6 12 1,37 

10 Jlomn gr. "Liola,. (Mulc) 1 /: · -

Hafta tatili ağaçların kuruması 

10,30 n~reı: mzct prosr. ~ B d • ih. 
1 

Fıtr a·lhH8RU.~..c..sadnJı-aaı \ 
11 Driiksel 2 : llizet progr. 

1 

orcun an vıe zarurı tiyaç arın artı 200 ı} em gll"mti"Ş(1tuıerrii'M'er~ez lfanıfasıncla beş küsur 'kuruşa alındığına gö 
ODA l\llJSIKlSl: e 101 lira 16 kuruş kıymetinde malı olanlar tarafından, hem kendisi, hem her bir küçük çocuğu için - kendi karısı, annt 
5.30 Knlundhorg: İspanyol şarkıları b b v • •• ı·· · ıe a ası veya ç.e<:ugu ve torunu olmamak şartıyle - mus uman bir fakire( yani yukariki kadar malı olmıyana) veua Hav• 
6,10 \':ırşoY:ı: Kuartet (Paganini) ,.. 
9. Sotıens: .A.poıtdo:r. progr • 

1 

·~urumu gibi bir hayır cemiyetine verilir. 
PlYES \'E KO:\'FEFflA::\SI.AH: ( Buğday veya undan 520 dirhem 

4,5 H:ıdio Paris: (Oon dokuzuncu ns- 'iitrenin en az miktarı: ~Arpa.dan, kuru üzümden 1040 
1667 Kg. 
3334 K~. 

rın alıliıkiyatr:ıları,. 1 Veya bunların bedelleri: 
10. Brlikscl 1 (Blanchetle (Brienş) _ . • • • · • • ı • •,, ~ , , , 

10. Fr:ınkfurt, Stutısart: Götenin genç- m•••••m•mmmmmm•n• •=~~ll!'lll!!l!lll•n•!llJlll!l~llll••llllllllll••ll!I• -•"'1'ts.m;m!Elll•-•r 1 Kütahya Sullı lİiılmkl/Ukiriiliğindcn: C smiye, belediye ve e' nf orc arılc c el-
lilii. TURAN TİYATROSU 1 1 1 l" • J • • l\ 

10• 'I"urı·no nr·. mr perrlelik piyes S . h il • d A l _ :ı ıyesı a nna nıttır. lüşleri şartnamede 
"' Halk san'atkurı Naşit, ervı ma :ı. esın en r:ı.p hı- 1 · · t k b ı · · 1 k 

10,t r; l'adı·o J>arls·. lki pivcs . T.J 11 _ . k 1 ynzı ı şcraıtı nmamen ·n u \'C ıtıraz ı 
v ' J Oku'-·ucu: SE:\llllA 

1 

seyın oı:: u useyın ·nrısı ı amitle k . k . 1 S\ ı-·\T l\IUS1Kts·t·. J J>"l l' . ını ıs at etınış snyı ır, fazln nıaliım t 
" • • • >I < ım ıle Hamdi veresesi Zeh -

2,20 Tiadio P:ıris; 2f 5 Brüksel 1; 7 Der ltliştl 1/aryete.~ı.. ra ve Emine Ye lbrnhim knrısı Kümile edinmek istiyenler lıaşkütip rnua\ inine 
Bu ı:;ecc Klfü\llZI muracantla 2Ci/ 938 dosyad.ı me' cut ş:ı.rt. 

Iin; 4 p D I nrnl:ırında müşterek olup kabili kısmet ol-
7,10 H:ıdio P:ıris; 8. \':ırşova; 9. Bükreş FE:\'EH · • ans, madığınrl:ı.n satılarak parasının tevzii su- nameyi okuyabilirler. <2715G> 

(Bizet kon-;c,; ·ı: 9,30 f:il; 11,15 Os- Solo, Düet' relile şııyıııın izalesine dair verilen k:ıra- lstaııbul Asliye Orıincıi llukuk Alalıke. 
!o (Ilizet Siiiti); 12,10 l3utlııpeşte: Çigan ra binaen satılığn r:ıkarıl:ın m:ıh:ıllei mez- mc.~incicrı: 
orkestrası. 

KAB.\HE \'E \'AR\'ETELEH: 
10 J.ondrn (.:\'); 10,10 Jlilvorsum 2. 
DAXS l\llJSlKISI: 
7. Briikscl 1; 8 Jlilvarsum 1; 9,30 Ko-

Ioııya; 

11,35 Köııig lıers; (2,20 llolivarsum; 12,2j 
Londru (H.); 1,15 Lonclra (.:\'.) 

ı:nTrr.nuı, SADİ TEK 
TiYATROSU 

Taksimde (im gece) 
KARMA Kı\HTŞIK 

\'ovil 3 perde Yakın
da: La dam O Kamelya 

kiıretlc kıiin hudut ve evs:ırı s:ıiresi şart- ll:ılil kızı ı:mine t:ır:ı.fınd:ın ko(":ı~ı. Fa 
ııarnedc yazılı (1000) lira muhammen ı iküyiindc Şahmerdan sokağın cin s:ı No. la 
kıymetli ına müştemilat hane 22/11 / 938 h:ıl'rtfc mukim ÖnıC'r ojlu :eri! :llc~hi 
salı glinü saat 14 de m:ılı1\eme knleminde mahkememizin 938/ !J:i8 No. Jı clos'n ı il 
nr:ık nrlırınn ile satıl:ı(":ıktır. :ır:ılnn boşanma da,·ao;ıncln: ~eni il.nmcl 
Arttırma şartnamesi 2j-l0.938 den iti- lıının mechuliyeti tahakkuk eden mtirld • 

Jıaren ar:ıklır • ale) he il:ınen tebligat icra edildıi'.;i haldt 
Alınak isli yenler: % on nisbctinde temi- muayyen günde mahkeme~ e gelmeme 

- Evet, ona rağmen .. Eğer baba- - • 

nıa mektup yazmamış oh:aydın.. lor. Necaeddın Atasagun 

nat vermek meeburiyetindctlirler. l\luay- kıc;clıile hnkl,ındal,i gıyap kararının el h 
yen gunde üc defa b:ığırtıldıktan sonra en il"ınen tehlığine J,nr:ır ,·erılerek 1 hkık tJ 
çok artımının üzerine bırakılır. l\lü teri 121938 pe-~"ınbc ı;•~r.ü saat lO a ı lık 
bir h:ıftn znrfında parayı vermezo;e ihale "<lı1 rr.iş old rıııııl:ın murıı:ıile}h S ı if 
Lozularak 15 sun müddetle yeniden nrtır- "Tl<'~l:lır giı•J 'e s:ıal!c mahkemede lı zır ba 
m:ıy:ı çıkarılır. Bu ikinci ortrnıada en zi- lunmayı ''e) a 'ıir Ye.dl g3n )erme i; :ık 

ynde nrtırnnın ü:ı:crine ihale olunur. Jki halde gıyabınlln talıkikatn de' :ıın eclılcr t 

- Ben babana mektup yazmadım. 
Meri yalnız omuzlarını silkti.. Ve 1 Sabahları 8,30 a kadar ve akşam. 

lftztıne tte.tmte: !arı 17 ,20 de Laleli Tayyare Apr. 

- Bent sarnn fil~ir, ısr:ırla. kendi- 2 nci daire Ne. 17. Okuyucuları-
. mızdan para almaz. Tel: 23953 

HALK OPERETİ 

\'ukınd:ı. Başlıyor ilk 
eseri görünüz. M. Ye
sari Seyfettin A~al 

~I.ıcnr baleti ilı:ıle nrnsıııd:ıki fork ,.e fniz önce nlnnd:ı.n hir dalı ı mnlıkemeye alınma)ac:ığı tehlı 



8 - KURUN 25 BtRtNCtl'EŞR''N - 938 
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Şirketi Hayriveden : 
Cumhuriyetlm1z1n 15 lnei yıldönUmU milnasebelllr; 

ı - 28-10-1938 cuma gii::Jü sabahından başlayarak 30.10-1938 pazar alq~amma kadar cari olmak üzere bütiln hat. 
larınıızda tek bilet ücreti üzerinden yüzde elli tenzilatlı ücret tarifesi tatbik edilecektir. 

2 - l~bu günlerimize mahsus o!arak yilzde elli tenzilat esası üzerinden istiY.enlcre azimet ve avdet biletleri de 
verilecektir. 

Seyrüsefer tarifesinde yapılan ilavel€r: 
3 - 28/10/1938 Cuma günü: 

A - 80 ve 135 numaralı ref erler yapılacaktır. 
B - 13.30 da KC:prliden Harem ve Salacağıı bir vapur kalC:ırılacakhr. 
C - 58 No. h sefer Beykozdan so:ırn fazla olarak Büyükdereye uğrnyacakt:::r. 
D -127 No. lı E:!fcr 12.45 de BüyUkdereden hareketle fazla olarak Kandil'iye uğrayaraT:tır. 
E- 84 No. lı sefer fazla olarak !{avaklara uğrayacak ve 157 No. lı sefer Kavaklardan hareket edecektir. 

...,... 

4 - 30/t0/988 Pazar ~ünü : 

Pazar günü adi gü.nler tarifesi tatbik edilecektir. 

5 - 29 ve 30/10/938 Cumartrs1 ve Pazar günJerl : 

A - Elektrikle donatılmış 71 No. lı vapur saat 19 da R. Kavağından hareketle başlıca Rumeli ve Anadolu iske· 
lelerine uğrayarak Köprüye gelecektir. 
B - Ayni vapur gece yarısından so:ıra saat 1.30 da KöprUden kalkacak yine ba~lıca Anadolu ve Rumeli iske- , 1 
lelerine uğrayarak Kavaklara gidecektir. 

C - Saat 22 de Köprüden A. Hisarına. ka.qar vaoılmakta bulunan sefer fazla olarak Kanlıca, ÇU!>u.klu, Pasa bahçesi 
ve Beykoz iskelelerine uğrayacaktır. 

D - Gece yarısından sonra saat 1 de Ctmgelköyünde:ı bir \•apur hareketle Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Usküdara 
uğrayarak Köprüye gelecektir. 

E- Gece yarısından sonra saat 2.30 da Köprüden bir vapur hareketle Usküdar, Kuzguncuk ve Beylerbeyi is
kelelerine uğrayarak ÇengelköyU.ne gidecektir. 

il8nlarımız iske eTafsilli 
lere asılacak tır. 

.............................. , ...... 1!111 .......................... .. 

ı btooouı 4 lint•ü ıt•ra nıt-mu~ıuj(uocJun; 
Hikmet tarafından borç alınan mebalijl 

1 

bir koridordan camekl'ınlı ve zemini çini 
mukabilinde Jttihaclı milll 1'Qrk sigorta diğer bir odaya girilir. Jlu odanın bahçeye 
şirketine lıirinci derecede ipotekli olup I kapısı olup nyni koridorı.la mermer kurnalı 
paraya çenilmesine karar verilen DoI;az ve !loyunma mnhnllinl havi bir hamam 
fcinde lstfnyede Mnhmut çarnş mahnlle- vardır. Bu kısmın üzeri nhşop korkuluklu 
sinde lstinye caddesinde eski 6, G müker- zemini çinko ve üstil örtuın bir tarastır 
rer ve yeni 8/10 No. lı bir tarafı yeni ki müştcmil:ıt kıı;mınn mull::ı~ılılır. Z(.'min 
küşat olunan tarik, lıır tarııfı lstinye cııd- kııtının altı, sokak cephesinde \'e iki bnh
desı, bir tarafı Hoşnihalhane \'C lıalıçesi çeye kııpılıırı ol::ın ikı bodrumu hn\'ldir. 
Te tarafı rabii Ahmet Afif paşa ''ercsesf MCŞTE:\111.AT: B::ıhçeye kapısı olun ze-1 
arsaları ile mahdut ve tıımnmına ycminlil mini kıı;mcn kırmızı çini ,.e kı~men de ka-ı 
ehlivukuf tarafından "15,l:.!O., on lıcş l.ıin rosimnn bir ta~lık üzerinde karosimon 
yüz yirmi lira kıymet takdir eı.lilmış olan döşeli ,.e alnfrııngıı demir oc:ıklı hir mut. 
köşkün evsafı bervcçhi alidir: lıık \'e sabit ocaklı bir çamıışırhane ve ay-

E\'SA.FJ: nın:ının her iki tarafında kı- rıcn bir koridor üzerinde bir heliıdan iba 
!la duvar ve demir parmaklıkln iki kısım- retılr. 
Clan ibaret bahçesi vardır. Harici \'e dahilı BIHINCI KAT: Bir sofa üzerinde iki odo 
lcısımlorı ktımilcn ynRlı boyııh, zerpin knt ve yukordn yazılı tarasa seçilir bir kapı
pencercleri demir parmaklıklı ve diğer sı wırdır • 
pencereler paneurludur. Dnhilclc snhıınl·1: ESAS UINANIN ntntxct l\.ı\ Ti: l'ıler
lar ve merdiven lümbrileri yn~lıboynlı an dlven bıışındn camekıinla hölünmüş bir 
tre ile birinci kat salon liımbrilerinin üs- sofa üzerinde de ikisi bü} ük olmak üzere 
til aynalıdır. Heltı duvıırlnrı ı:lni kaplı ve ü-; odn, ve mermer musluklu bir helô var
blnnnın nıuhtelH ı:ıkmalon olup tez} innt dır. 

lıdır. Elektrik, tcrkos teslsntı vardır. 11\tNCl KAT: Birinci katın aynidir • 
ZE~llN KAT: Bu kııtn hnhc;edekı demir ÇATI KATI: Bir oda bir sofadan ibaret 

parmaklıklı kapıdan girilir. nin:ının biri olup nrka cibctinde kuleye çıkan bir mcr
servls olmak üzere iki kapısı vardır. 7.e- divenl vardır. 
mini mermer antreye iki tezyinıılh camlı BAHÇE KIS~ll: Çam, meyve nitac;ları ile 
bölmeden geçilir. Bu antre ve sofa üzerin- gül ficlanlnrı ve iki havuzu \'&rılır • 
de ikisi içic;e ve birinin idnclc s:ıbit mü- l\fES~HASl: Umumu 712 metre murab
zeyyen ve mermer muslu~u olon üç oda baı olup bundan 136 metre murabbaı 
"Tardır. SllCnda camekünlo bölilnıııüş ervls köş!:, 81i metre mur:ılılıaı müştemilattır. 
kısmında ,bir kiler, bir hela ve bir odn l\lüteh:ıkisi bahçedir. 
nrdır. Zemini k:ırosiman hir ıı·ıhonhk ve Yukordn hudut, e'·saf ve mesııhası yazılı 

Mü2.eler arttırma ve ekstitme kom syoou 
riyasetinden; 

Yapı'laıcak işin cinsi ve 
mahiyeti 

1"\lrk ve tsliım eserleri mü
zesindeki Tabha:ıe bina-
sının tamiri. 

Keşif bedeli Muvak1.;at 
Lira K. 

5489 24 

teminat 
miktarı 

Lira Kr. 
412 00 

EJ.siltmcnin nerede ve 
h.angi tarih ve saate 

yapılacağı 

Asarıatika müzeleri ge. 
nel direktörliik dairesin
de 1-11-938 tarihinde 
salı günü saat on dörtte· 
dir. 14 de. 

SUleymanlyede Türk ve İslam Eserleri müzesinde mahkQkat müzesi itti
haz edilen Tabha!'le blnasını:ı bermuti bi keşif tamiri yukarda yazılı gün ve 
saatte açık eksiltmeye konmuştur. Keşif ve şartnameyi germek istiyenlerin 
müzeler mimarlığına, tamir edilcceK yeri mahallen görmek istiyenlerin Tilrk 
ve İslim Eserleri müzesi direktörlüğü ne talip ola:ıların da en az 3000 liralık 
bu işe • nnr it yaptıklıırma dair idareleril"~0n almış oldukları ver.ikalara is 
tlnaden İstanbul viHiyetinden eksiltm ~ tarihinden 8 gün evvel müracaatla al -
mış oldukları ehliyet ve 1938 yılı::ıa ait ticaret odası vesikaları ve muvakkat 
teminat makbuzlarile eksiltme güntinde müzeler arttırma ve eksiltme komis· 

rouuna mUracaat etmeleri. (7493) 

gayrı menkuhin tamamı a~·ıı. aı tırnı:ı} a 
konmuş olup, ~artnnmesinin iltm tarihin
den itibaren dairemizde herkes tarnfınclan 
sörlllebileccf}i gibi (i/12/938 tarihine mü
s:ıdif s:ılı günii sant H den 16 ya kndar, 
dnirenizde açık artırma ile sııtılacnktır. 

Artırma, kıymeti muhammenenin % 75 
foı lıulmadıAı takdirde, en !lOn artıranın 

taahhüdü lı:ıki knlıııak Uzere 21/12/938 
tarihine müsndif çarşamba günü saat 14 
den 16 ya kııd:ır dairemizde yapılacak 
ikinci nrltırmıısındıı, arttırma bedeli kıy
meti muhıınımcncnın % 75 inı bulmndığı 
takdirde satış 2280 ?\o .Jı kanun ahkamı
na tevfikan geri bırakılır. Satış peşindır. 
Arllırmaya iştirak etmek istlyenlerin lı:ıy. 
met! muhnmmenenin yüzde ledi buçuğu 
nistıelinde pey akçesi veya milll bir ban
kanın teminat mektubunu luımil bulunma
ları !Azımdır. 

Tapu sicilli ile ~:ıbit olma fö 
Hakları tapu sicilli ile sabit olma 

yan ipotekli alocaklılarla diğer aliıkadnra 
nın ve irtifak hakkı sahiplerinin hu h:ıkfa
rını ve husu-;ile faiz ve mn~arife dair olan 
iddialarını evrakı mfüıbilelerile birlikte 
llAn tarihinden itibaren nihayet 20 sün 
zarfında dairemize blldirmelcrl lAzımdır. 
Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit 
olmnynnlar satış bedelinin p:ıylnşmnsın
dan hariç kalırlar. Müterakim ''ergi, ten
viriye ve tanziriyeden ibaret olan beledı
ye ril<mmu, ve vakıf icarcsi borçluya alt 
olup bedeli müzayededen tenzil olunur. 
F.,·saf taviz bedeli miişterlye nitllr. 

Daha faılıı mnllımat almak istlyenlerin 
iliın tnrlhlnden iUhııren herkesin görebil
mesi h:ln :ıçık bulundunılnc:ık nrttırı ıa 
şartnnmesile 934/125G No. lı dosyaya mlı
racnalla mezkur dos;yada mevcut ''ec;aiki 
görclıllecckieri füın oiunur. (11420) 

t~ır.ntml Aıtluc l'rıinci' llukuk Jlrıhkenıt' 
sinden: 

Arnlnrınd:ı hasıl c'ı.'l sidodli s(.'c;imc;lz 
lik netice~ı on sene ev.el C\'İni terk eden 
korna An<Jc-ı kı:ı Marl tlt! badema bir 
arada yaşnm:ıları gayri kabil oldıııtund:ın 

bo,:ınmııların:ı karar ~Pnlıııe!: hııkkında Ali 
Kerami tarafından k:ırı~;ı, Te~vikiye karn
kol sokak 125 No. lı Kirynkonun C\'inde 
mukim mumailc)·h ~l:ıri ııleyhinc mahke
menin 938/14-i 1 ~o. h do~yu~ı ile :ıçılıın 
bo~nnmo rlnvasınıi:ın dolayı berayı tehliS 
miİrlrle:ıleyhe f(Önılcrilen arzıh:ıl: mumı
ilehln adre~inl terkclti~I ve yeni lkıımet~:'ı
lıı belirsiz oldujtu ,crhi ile lıııte erlilmekle 
olb:ıpt:ı \'erilen knrnrn te\'Ciknn nrzıhnl su
r,,.tl rli\'nnhıınc\'e talik edilmiş oldultunrl:ın 
mllddeialeyh l\l:ırinln bir ny %nrfındn mll
racntla mevzuhahls arzıhali tebellüğ etmesi 
IOzumu llAn olunur. 

Adliye Vekaletinaer1: 
l - 255G sayılı hakimler kanununun üçüncü maddesinde gösterilen evs:ıf 

ve şartları haiz olanlardan otuzar lira maaşla, Adana, Trabzon, Erzurum, al. 
tışer ve Diyarbakır, Samsun, Konya. Sıvas. Antebe. beşer ve Elazığ Kars ve 
Kastamonu, A:ıtaly:ı, Denizli; Kayseri; Isparta; Malatya. Muğlaya dörder ve 
Erzincan, Ç.orum: Amasya; Kırş~hir, Urfa, Şebinkarahisar, Zonguldak üçer; 
hakim namz~di alınacaktır. 

2 - Taliplerin evrakı mUsbftelerile Adliye Vekdletine müracaat tarihleri. 
srrasile istedikleri yerlere tayinleri icra edilecektir. 

3 - Yukarda kadroları gösterilen yerler dolduğu halde o yerlere milra· 
caat edenlerle yı>r göstermemiş olanlar bulunun:ıa bu,lar arasmda kura çeki· 
!erek isabet eden tnahal1erc tayin muameleleri yapılacaktn-. 

4 - Evvela Ankara, bulundukları yerlere tayinleri icra edilecek ve bila. 
hare istidnlarmda gösterdikleri yerlere tayinleri yantlacağından hemen zat 
işleri umum mürförlürriine müracaat etmele!'i. (7726) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
sahnalma komisyonundan: 

TaahhUdUnU ifa etmiyen müteahhit nam hesabna olarak vasıf ve örneğine 
uygun ve bir takımı yetmiş lira tahmin bedelli yüz subay binek eğeri kapalı 
zarf usulile 11.11-938 cuma gUnü saat on buçı.<kta satın alınacakt.ır. Şartname· 
si parasız olarak alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek istiycnlerin 525 lira.. 
hk teminat m:ıkbuz veya sa-:ıdık makbu.runu ve şartnamede y:ızıl: belgelere 

muhtevi teklif mektuplıı.11nı belli gün saat dokuz buçuğa kadar komisyona 
vermiş olmaları. <7821) 

,Jandurmu J!enel liomutanhğı Ankara 
sat ınol ma 1' omisyonundan: 

1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı ve muhammen bedeli yazılı on kalem 
palaska takımı kapalı zarf eksiltmesinde teklif edilen fiyat pahalı görüldü· 
ğünde:ı toptan ve beher kalem ayrı o.yrı en az fiyat verene ihalesi yapıl· 
mak üzere 10-11.938 tarih ve perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satın alı
nacı ktır. 

2 - Şartnamesi 128 kuru3 karşılığında komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek jstiyenlerin hizala.-ı:ıda gösterilen ilk temiııat ve §artname. 
de ya zıh vesikalarile birlikte belli saatte komisyonda bulunması. 

(4489) (7822) 
Miktarı Cinsi . nk teminat Tahmin Tutarı Eksilt· 

600 Altı kütüklü palaska takımı 
3100 Altı kütUklU omuz kayışı 
950 Altı kütüklü Bel kayışı 
150 Altı kütUklü sUngUlüğü 
900 Cçm bir kü "k 

2000 Nevresim palaska takımı 
1000 Nevresim palaska bel kayışı 
1000 Nevrsim palaska omuz kayışı 
1000 • Nevresim palaska süngülüğü 
6200 Tüf ek kayışı 

YckUn 

Lira K. 
247 50 
302 25 
85 50 

5 62 
81 00 

675 00 
105 00 
123 75 
26 25 

255 75 

1097 62 

Muhammen bedeli 
Nevi Miktarı :Beheri Tutan 

Lira. K. Lira K. 
lstanbul başmUdiirlü-

ğU binası:ım kaldırım 

tamiri işi 1185.65 
Etil etet 300 kilo 1.14 342.-
Eczayı tıbbiye 46 kalem -.- 936.19 
Çember rnptiyesi 3000 kilo -.31 930.-
lmla makinesi 2 adet 800.- 1600.-

bedeli me günü 
Lira K. 
5 50 
1 30 
1 20 
o 50 
1 20 
4 so 
1 40 
1 65 
o 35 
o 35 

Lira K. 
3300 ()() 
4030 ()() 
1140 00 

75 ()() 
1080 ()() 
9000 00 
1400 ()() 
1650 ()() 

350 00 
3410 00 

25435 ()() 

~ 
~ 
~ 
00 
M 
~ ... . ... .... 
6 
T"f 

Muvakkat Eksi!tmesi 
teminat 

L. K. Şekli Saati 

89.03 Pazarlık H. 
27.65 A. eksilt. 14.30 
70.21 A. eksilt .. 15. 
69.75 A. eksilt. 15.30 

120.- A. eksilt. 16. 

I - İdaremizin İstanbul başmüdUrlUğü bina~mm kaldmm tamiri işi şart· 
namesi mucibince satın alınacak 300 kilo Etil Eter, cins ve miktarı listesinde 
yazılı 46 kalem eczayı tıbbiye ~iimune ~ne uygun olmak şartile satın alma. 
cak 3000 kilo çember raptiyesi ve taahhtidünU üa etmiyen müteahhit hesabı
na şartnamesi mucibince yaptırılacak 2 adet im'a makinesi yukarda hizaların
da vazıh usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif ve muı:.ammen bedelleri le muvakkat teminatları hlzalan:ıda 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 9-11.938 tarihine rastlıyan çarşamba gUnU hizalarında 

yazılı saatlerde Kab:ıtaşta levazım ve mubyaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - l\eşif ~artnamc ve listeler parasız olarak her~ sözU geçen şubeden 
alına.bileceı'p gibi çember raptiye nUmu:ıesf de görülebilir. 

V - ı~tekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7 ,5 gU
verune par:ılarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7733) 

Cinsi 

F,'<?lrtrik motörU 
Elektrik motörU 

• •• 
Muhammen bedeli 

Miktan 

22 adet 
5 adet 

Beheri Tutarı 
Lira K. Lira K. 

70.- 1540.-
200.- 1000.-

Muvakkat Eksiltmenin 
teminat 

r ... K. Şekli Saati 
115.50 Açık eksilt. 14.-

75.- pazarlık 14.30 

I - İdaremizi:ı İzmir tütün fabrikası sigara makin<'leri Mn 22 adet elek. 
trik motörU ile taahlıüdlinü ifa etmiyen müteahhit he~abma Cibali Tütün fab
rik~sı için beş adet redüksiyonlu elektrik motöril ~artnameleri mucibince ve 
hiz.,lannda yazılı usullerle ayn ayrı satın almacaktJl'. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat temi::atıarı hizalarmda gösteril· 
miştir. 

m - Eksiltme 9-12-938 tariJıhıe ragtltyan cuma gUnU hizalarında yazılı 

saatlerde Kaba.taşta levazım ve mubayaat şulx>sindeki alım komisyonunda ya· 
pıla~a ktır. 

lV - ~artnameler parasız olar3k her giin EÖZÜ geren eubeden alınabntr. 
V - Eksiltmeye i~tirak etmek isti venlrrin fivatstz fe:ınf teklif ve kata· 

lof!la.:m•ı eksiltme gUnünden bir hafta evve~ine knd.,r fııhi•arlar umum milni\r. 
lü~U tiltün fabrikalar ~ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulUnU muta· 
zam"'l'n ve~ika almaları lfızımdır. 

VI - lsteklilcrb eksiltme için tayin edilen gtin ve saatlerde Yfizde 7,5 gU
venme paralarlle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

- - (7856). 
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Zl~"DANCI KAPTAN 

la. tarpmasından sinirleniyor. Sanki 
iı:lnden bir ses: 

- Ey Şahin, artık korkmağa baş
lanuşsrn. Er meydanından çekilmeli .. 
Slı:ı •• diyordu. 

. Yumruklarım sıktı. Dişlerini gı
cırdattı: Hayır ,kimseden korkmıya- · 
Caktı. Önüne gelenle dövüşecekti. · 
İlk rastladıbrı bir meyhaneye girdi: 

- Hey .. Meyhaneci.. Çabuk bana 
§arap .. diye haykırdı. 

ltel'de kimseler yoktu. Fıçıların a· 
!'asından çıkan ihtiyar bir kadın: 

- Nereden çıktın evH'ldım, derli . 
llutun gece içecek bir yer bulamadın 
IXıı? •• 
Şahin kadının yUzUne bakarken 

ltendi meyhanesine uğramamakla lıU
YUk bir kabahat işlediğini, bunu ta
llllr etmek ıa.zım geldiğini düşündü. 
O geceden sonra :izini tamamiylle 
kaybetmişti. İhtiyar kadın kimbilir 
ne Yapmıştı. 

Tekrar kapıdan çıkarak bütün hı
ııy1e koşmağa başladı. Göreceği man 
ıarayı o kadar merak ediyordu, ki.. 
Sankt senelerce evvel orasını terket
ll'llştı. 

kapının önünde kimseler yokttt. 
Ilır rUzgAr gibi içeri daldı: 

- Anne, anne .• 
Diye seslendi. • 
Şahin, ihtiyar meylianecl kadına· 

anne diyordu. 
Evvela. bir inilti duyuldu. Sonra 

btr vaveylı\ koptu. Çığlık halinde dal· 
galanan ses, ihtiyar kadının idi. 

- Aman yarabbim, sen misin .. Şa- . 
hin.. • 

- Benim anne .• 
- Sen neredesin .. Seni 
SözUnü bitiremedi. Hıçkıra nrçKr· • 

ra nğJamağa başladı. 
- Beni, öldü, dediler öyle mi?. 
- Öylo dediler., 

- Görüyorsun kl karşında eskisi 
gibi sapasağlam duruyorum. Hiç bir 
şeyim yok .. Her halde hortlamadım 
da .. 

Şahin, ihtiyar kadınla konuşur

l:cn kapı açıldı ve arka arkaya iki 
kişi, biraz sonra iki kişi daha gir
dl. 

.Meyhaneci, Şahini bırakarak ma
salara ~oğru koştu. Elindeki kirlt 
bezle üstlerini silerek: 

- Buyurunuz slnyorlar .. Buyuru
rıuz .. 

lkisi bir tarafta, diğer ikisi onla
ra karşı bir masada oturdular. Şahin 
va!ıancıları göz ucuyla sUzUyordu. 
Hiç birinde siH\h ~öremiyordu. Jlal
ht k. kılık ve kıyafetıerinılen taban
calarını herkesin görebileceği şekiL 
ele> ~~çığa asnı alıı rı lt'ı.zımgelcn insan
l•ıra benziyorlardı. 

İhtiyar kadın. şarap gctirmeğe 1<0-
şarKen Şahine yaklaştı: 

-- Ayağında uğur varmış Şahin, 

dedi. O geceden sonra buraya uğra
ya 1 pek azdı. Hele böyle glindllz .. 

Hamarat bir kız gibf çalışmak ls

tl;>ordu: 
- ~arabıını çok beı!;eneceksiniz. 1-

çe ic,;e doyamıyacaksınız .. 
Ş::.hln, anlıyordu, ki bu adamlar 

Y·· disinl takip için gelmişlerdi. On
rn.··?aıı, ellerini kollarını sallıyaralc 

çıkı, gitmekle ırnrtulnmıyacağını 
~nı,~·ordu. Naıul olsa çarpışacaklar
dı. Kurtuluş yoktu. 

Şahin, yabancılara dikkat edlyor
dn. Kt>ndlsine hiç bakmıyorlardı. 1-
.:çiyor, gUIUyorlardı. Bu ona biraz ce
'aret verdi: 

- Eğer beni takip etseydiler, gözleri 
bende olur, hareketimi takip ederler. 
d 1.. Diye düşU nd !i. 

Bununla beraber, yabancıların 

kim olduklarmı anlamak istiyordu. 
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ZiNDANCI KAPTAN 

Bunun için de onları tecrlibe etmek 
Hizımdı. 

Elini kaldırdı. BUtun kuvvetiyle 
tezgaha indirdi ve bağırdı: 

- Cadı karı, iki sattir seni bek • 
liyorum, şarap gctirmiyecek misin, 
yoksa fıçıyı l.ınşına mı dikeyim .. 

lhtiyar meyhaneci kadm şaşırmış. 
t1. Şahinin yUzUne baka kaldı. Ku
laklarına lnanamıyorclu. Şahin, ba. 
t:mı ~e-;irerek gizlice kadına lılr göz 
iş"r~t1 ile "Sen dediklerime aldır • 
m·. 1·cr,, ı.k:ll. Sonrn daha hızla ba· 
ğır~ı: 

- 'E!ln hay-r~n gl!ıi yüzüme balu
yoreruı ? .• 

.!'.fassda otur~nlar, başlarım kal • 
dırmrş, Ş1hine bakıyorlnrclı. Şahin, 
gö~ucu ile onlnra gizlice lınlrnrken 
bitldetinrlen solur gibi yapıyordu. 

Önüne getirilen şarabı bir yudum_ 
da yu ,·a rlncl ı. 

- Çabuk, bir daha doldur .• 
lkincisinl de Iı;til{ten sonra kapı. 

elan ilk defa giren adamlara yakın 
bir masada oturdu. Orada içmeğe 

devam etti. 
DüşünUyonlıı. Ne yapacnğmı, bu 

işten nasıl kurtul:w.ağım dllşllnliyor. 
du. Dört kişi arasında idi. lliç um _ 
madığı bir anda üzerine atılır, ken· 
disini haklıyabilirlerdl. 
Kapı tekrar ac,;ıldı. Don Yozc başı 

önüne eğil•, hir dilenci glbl Şahinin 
nınsasına doğru yaklaşmıştı: 

- Sinyor. dedi. Dana l.ıir saran ıs_ 
marlar mısınız .. 

Şahin bağırdı: 

- Hey bana bak, meyhaneci, ça· 
buk şu allahın sefil adamına da bir 
şarap gcti r ... 

Don Yozc şarnp içıııeğe hazırlanır. 
ken yavaşça: 

- Diklrntli ol, dedi. Dışarda baş. 
kaları da var ... Den avluda bir taban 

en atacağım .. Etraf'. karışacak, o va. 
kit hiç durmadan kaç yoksa sağ çı_ 
kamnzsın .. 

Don Yoze, önilne gelen şarabı son 
damlasına kadar içtikten sonra tcşel< 
kür ederek kapıdan çıkarken yaban_ 
cı adamlar seslendiler: 

- Hey .. Bizden de birer şarap iç
mez misin? 

Yoze geri dönmeden ce,·np \'erdi: 
- Vücudumu fazla şaraba alıştır

mak istemiyorum .. Teşekkür etlerim 
siııyorlar .. 

Şahin talimatı almıştı. Kulakları 

siH\h sesinde idi. Ses duyar duymaz 
yerinden fırlıyacak, kendisini kur • 
tarmağa çalışacaktı. 

Ayağa kalktı. Tezgfıha doğru yalc. 
laştı. İhtiyar kadına: 

- Senin şarapların sahiden çok ne 
fis ~eyler .. dedi. 

Fıçılara doğru gitti. Kadına: 
- Anne, dedi. Yukarda benim bir 

tabancam vardır. Çabuk onu buraya 
getir .. 

- Gene bir şey mi Yar? 
- Sorma, sonra anlatırım, hnydi 

çabuk ... 
lhtiyar kadının Şahine her husus. 

ta itimadı vardı. Odaya çıkıp inmesi 
lki dakika sürdü. 
Şahin tabancayı aldı. Şimdi iki 

sIHihı vardı. cKndisini daha emniyet 
le mildnfaa edebilecekti. 

Yerine oturmak için çekiliyordu. 
Kapının öııUnde Ustüste iki slH\h paL 
ladı. Sonra bağırışmalar duyuldu. 

• Artık durmak olmazdı. Dellkanlı 

tabancasının birini çekerek kapıya 

doğru iki adım attı. Sonra lçerdeki 
~•bancılarn göz attı. lçlt>riııden biri 
tabancnsınn davranmış, çelrnıiş, kcn 
tlisine nteş edccelı:U. Hazır vaziyette 
duran Şahin şimşek sUratile kendi· 
sine ateş etmek Uzerc olan adamı blr 
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kurounda yere aerdl ve kapıdan dJ • 
f&rı atıldı. 

Sokak abluka edilmiş gibiydi. Ne 
&&rafa baktı7aa elinde ıll&hlı bir a. 
dam duruyor, korku Ue etrafına ba. 
kınıyordu. 

Cesareti kadar kurnazlıtı da olan 
6ahln, tel&şlanmadan önUne gelen 
adama: 

1 
- Ne oluyor, kim ıUA.h atbT ' 
Diye aordu. Cevap almadan· 

onun şafkınlığından lıtifade ederek 
J>lr yumrukta yere serdi. Batka bl. 
rinl bir kur,unla devirdi Ye ıokak • 
lardan birine saparak ko9tu. Alçak 
bir evin damına tırmandı. A.rkaaın· 
dan koşanları çatının U11tUne 7apışa
rak seyrettikten sonra çiftllllne dön. 
dil. ... , e.,.. / 

• • • 1 

ŞAHIN 1Ş BAŞINDA 

Valanılyada Şahinle Don Pedro. 
zıun isimleri ağızdan dUfmU7ord11. 
Herkes onlardan bahsediyordu. Gene 
delikanlının ha)'dutlarla mücadelesi 
aörUlmemlf bir kahramanlık hlkA. • 
yesl gibi anlatılıyorlu. Don Pedro. 
ıon zamanlarda işi azıtmıftı. Po11ta. 
ları vuruyor, zenılnlerln evlerini ba. 
sıyor, karılar, kızları kaçınyordu. 

İspanyanın her tarafında haydut • 
luk vardı. Birçok ıoygunculuklar o. 
luyordu. Fakat kadın kaçırmak, Don 
Pedroya vergiydi. Maldan ziyade her 
kes canından korkuyordu. 

6ahln. ıon defa bu aztın haydu • 
dun puıusuadan kurtulup çiftliğe• 

can atmıttı. l'akat berkea onun k~ 
tığını bllml1ordu. 

- önüne celeni 1ere eerdikten 
•onra ellerini kollarını 1&1lıyarak 

7UrUdil. BUtUn baydutlar Qll J&V?UIU 

stbi datıldılar •• 
Dl)'ordu, 

Bir ıtın Don Pedro ile bUkümet 
kuTVetlerl çarpıştı. 'Uç polis öldUrUl. 
dU. Birkaçı ,.aralandı, Haydutlar, ıs. 
tedlklerinl gene yaptılar. 

&ahin, tehre inmiyor, çiftliğinde 

o•hııyordu. 

Don Pedronun bir gUn çlftllte de 
baskın vermeıl lhtlmallnl de dUtOne
ret ihtiyatlı bulunuyordu. Adamıa
nna ıll&hlar temin etmlıJ, ıece çift. 
llkte nöbetçiler bekletiyordu. 

Arada bir ay gec;mlştı. Şahin har. 
dudu unutmuş, ihtiyar meyhaneciyi 
dUı,UnUyordu. O gUne kadar utrama. 
muının her halde bir sebebl olacak. 
tı. Sonra Ani olarak ayrılmışlardı. Hiç 
olmazsa kendisini merak ta mı etme. 
mlştt? 

Bir pazar gUnnydU. Atını hazırlat
tı. Adamlarından ikisini de yanına a. 
larak yola çıktı. , 

Şahin, çiftlikte çok aadık arkadaş • 
Jar bulmuetu. Hele 1anına aldığı 

adamlarına mUthit surette gUnnl7or 
du. Onlar da, Şahinin kahramanhlL 
nı blllyor, ona maiyet olmakta zevk 
ve şeref duyuyorlardı. 

ı Br aralık Şahin lkltlnl de yanına 
çatırdı: 

- Bir sno, dedi. Bir kusa oluna 
ne yaparsınız? 

Jklıl birden cnap Terdi: 
- Dövueuruı. 

- Ya dUomanlarınm: bizden cok o. 
lur1a? 

- O vakit daha etlencelt olur •• 
- Demek tehlikeden kork muyor • 

111011&1 
Sltman olduğu kadar usu boylu, 

frlyan Don Dlyego atınnı nıerlnıit 

ıöbUnU ıererek dofruldu: 
- Sizin gibi ylğf Un malreUnde öL 

••k bllı eereftlr-
'09dl. 

r 
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ijahiı:ı, ıa.tıamaııu ıdemlyecek ka
dar hiddetlenmişti: 

- Haydi ı,ıne Don Yoze .. GörUyor
ıun, ki lşlru var .. 

Don Yoze artık konuşamıyacak 

dar dinlen mitti: 
- Buradaki lı,ln ge\'ezellk.. Hal

buki benim söyliyeceklcrtm .. 
- Kafamı kızdırıyorsun Yoze .. Ne 

aöyllyecek11en söyle .. 
- Pedro haini ıenl takip ediyor. 

Anladın mı? Kafan bana delil. ona 
kızsın şimdi. 

Şahin irkildi: 
- Pedro beni mi takip ediyor? 
Genç delikanlının yu'ü bir anda 

aapsarı kesilmlitl. Hayatında kor
ku nedir bilmeyen Şahin, garip btr 
lıaletl ruhlyenln tesiri altında kal
mıetr. Bir ayllk çiftlik hayatı onu 
değiştirmişti. Yalnız batına bütün 
adamları fle beraber kendiıine mey
clan okuduğu haydudun llar\jısına çı
Arae&A·ıuı blc; dUtünmemlttl. Hele 
bnyle bU)'Uk itler peelnde koşarken 
d'.J•m•k.. Maamafib Sabin çabuk 
kendini topladı: 

- Beni takip ettiğini ne biliyor
ıun? 

- Onlan ıördUm. Glzllce ıöyledik· 
lırlnhı bir kıemını da dlnledlın .. 

Don Yoıe, kendlılnln de en aman
ııı dUomanlarına naııl yaklaeıp dlo
leyeblllrdl? .. Buna ihtimal vermek 
biraz ıuc;tU. 1şte bu 1Uphe ona biraz 
Umlt verdi. Fakat Yoıe Sabinin ka· 
faeından seeınlerl anlamış clbl: 

- Seı:ı zaten. dedi, benim söyledik
lerime inanmak lıtemiyoraun.. AY· 
gır lc;ln söylediklerime de lnanma
clm. Blr ıun ıöıUn faltaeı gibi açıla
cak. Kafanı dövecek: tu budala Yo
zeyt keşkl dinleseydim. dlyecekiin .. 
Ama o ·nklt de ltlften ıeçmlt olacak. 
Beal 171 dinle, Peclro Milden lnUkam 

ı.ı tııc;.ık . Yanı ıeıu ' ...... l ou akmı~ M 

<.: .. de Dak ben sana onun naııl adaD& 
ol .uğunu ıöyli) eylnı. \ UzUue tU· 
l:Urr;en bile bazan aldırmaz. Fakat 
karar verdiği şeyi yapmak için gece 
gUndUı çalı,ır. Pedro belki ona yap
tığının tntlkamını almak istemiyor. 
Senin bttyUk ı,ıer peşinde oldutunu 
duymu,. 

- Ne işi? .. 
- Konuştuklarını dinledim. diyor· 

dum ya .. Ha, btr de ~lftllk lUı aectl· 
Çırtllh mi kaçıracaklarmıe. tlftlfk· 
te mi baskın ,·ereceklermtş, bir şe1 
\"ar .. 

Bu sözden sonra budala YoztnlD 
sözlerine inanmak llzımdı. 

Şahin Aygıra yakla,tı: 

- Burada &l' rılalım ıenlnle .. dedJ . 
- Niçin? .. Daha uzun uzun konu· 

•acaktık .. 
- BugUn konuşamıyacağım. 
- .MUhlm bir işin mi çıktı? .. 
- Pek mUhlro detıı. fakat gltaıt-

Uylm. 
- ien bilirsin. bu paralan al .. Ne 

vakit istersen. seninle görUşecetımıı 
&Unu de şimdi kararlqtırahm .. Ya· 
hut ben ıeoe çlttllte ıeleylm. 

- Olur .. Ne vakit istersen cırtııte 
gel.. 

Şahin, Yozeye: 
- Sana çok teşekkür ederim, Yo

ze, flmdillk Allaha "marladık .. 

Yolda dUtUnU1otdu. Don PedrO 
kendl11lnl takip •ttlline ıere blr uı· 
zak da kurmut olabilirdi. Bunun 0-
nUne geçmek kendiıl için lmklntıl 
dı. 

Sahlle dotru yUrUmetl tercih ettf 
Orada bir kav~aya tutuouraa 1raıa 
balıkta daha iyi döTU9eblllrcU. 1• 
kak aralarında önone çıkan adamla 
ra şüphe Ue bak170l'du. aXllalAIA JllJ. 



lruru llzUm. 
!turu kayısı 
Kuru r.er<iall 
Kuru~ 

Behıer lciZoaımu" muJıommen 
- bedeli 

25 kuruş 
62 kuruş 

40 kuruş 
40 kuruş 

Kao:m 
12035 

1825 
600 
50 

Belediye hastanelerile diğer mftessc.selerce lüzumu olan ve yukarda cinsile 
~ktarıarı yazılı buluna.:ı kuru meyva açık eksiltmeye konu~muştur. Listesi-
e r:!artnamesi levazım mUdilrlüğünde görUlebilir. · 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 330 lira 2 kuruşluk ilk 
~inat makbuz veya mektubile beraber 27-10.938 per§erube günü saat 14 

ÇUkta Daimi EncUmende bulunmalıdll"lar. (B) (7381) 

••• 
Keşif bedeli 2438 lira 43 kurqş olan Ca.ddebostanı iskete yollElun b.mlrl i1k eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile gartnamesl levazım müdürlüğün-

e gölillebilir. 
ı~- Iatekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az 1500 liralık bu 
~ benzer iş yaptığına dair e1tsiltmeden 8 gUn evvel nafıa mUdUrlüğü::ıden ala· 

1ca.kı.nrı fen ehliyet ve 938 yılma ait Ticaret odası vcsikasile 182 lira 88 kunış
buk ılk tcminnt makbuz veya mektubile beraber 1-11.938 salı günü saat 14 

uçukta Daimi EncUmende bulunmalı dırlar. (7533) 

'7 .. , ......................................... . 

Leziz Meşhur Ekstra Ekstra 

sucuklarını 
Her bakkal dükkAnında arayınız 

... +•• Apikoğlu markasına dikkat ediniz 

Memur ahnacaktlr 
Askeri Pııbrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Unıum mildUrlUk münhallerine ücretle memur alınacaktrr. 

el kabul şartlarını "r.!"'enrn~k istiyenlerin bizzat veya istida :ıe en geç 15 ikin
te§rın 938 tnrihınc kacJar mildacaatlarL (7829) 

Cuın.buriyctin on bc.5inci yıldönüm ü mlinasebetilc birinci teşrin 1938 ayı. 
~tn 28, 29, 30 \'C! 31 inci günlerinde, banliyö ve halk ticaret biletleri ile bazı 
~susi tarifelere tabi biletler hariç olmak üzere satılacak biletlerin bedelleri 

erinden yüzde 20 tenziifıt yapılacaktır. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. (H62) (774G) 

Semti ve nuıhallcsi 

Aksa.ray, Haseki 
Şehremini, lbrahim çavuş 
ti:ılımut Pn~a 
Yenikapı Katip Kasım 
Carşıö· .. 

•• 
•• 
•• .. .. .. .. .. 
•• .. .. .. 

Cadde veya sokağı 

Bayrampaşa tekkesini:ı 
Yayla camii 
Sultan odnl:ı.rı 
Ycnikapı 

l{azauar Orta 

" •• .. • • 

" .. .. 
Alemşah 
Yarım Taşhan 

Kotancılar 

Kolancılar 

Parçacılar 

Keseciler 
Ressam Basmacılar 
Kalcılar 

No.su 

1 

12 
15 

!'17-59 
69 
25 
29 
35 
21 
16 

6 
9 

11 
14 
10 

5 
25 
30 

•• Kahvehane 11 
" Terlikçiler ıı 

•• Kesecıler 46 .. ~~~ ~ 

•• Yorgancılar 24 
" Pllskü!ctiler 4 
'• Cevahir bedestanı ikinci adada 43 
'• Şerif ağa 124 

'• " 54-55 
•• Bedestan ikinci adnda 28 
" Bedesten deru::ıunda 21 
•• Cevahir bedcstanı 2 inci ada 27 
•• Cevahir bedestanı 1 inci ada 38 

Davnhntun Hamam 7-9 
Aksaray, C~kıras!a Na'!lık Kemal 12-14 
SF>"ırernini Ibrahim "WUŞ Cami 16- 14 
'ronk'l.m, Bwaz·t aıYa lrnlhurcu Mehmet 1 

ıt - KURUN 25 BtRtNCtTEŞRIN - ~ 

ar - Kadıköy ve havalisi 

alk Tramva 1 ı 
Anonim Şi e n 

e llJI fiil IJ=il lUI rrü y <® a n 
15 inci yıl dönümü münasebetile 

TENZILATLI TARiFE 
Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetile 25 birin citeşrin 1938 günü l>aşla

mak ve 4 ikinciteşrin 1938 gününe kadar (dahil) devam etmek üzere tramvaylan
mızda, mıntaka tevhidi s.ure tiyle tenzilat..vaınlmu; ve mm takalar aşağıdaki sekli 
almıştır: 

Hat savısı 

1 

ı~ 

22 

4 

6 

8 

20 

Hattın adı 

Üsküdar - Kısıklı 

KadıkÖY - .Usküdar 

Kadıköy - Kısıklı 

Kadıköy - Bostancı 

Kadıköy - Fenerbah~ 

Kadıköy - Gazhane 

Kadıköy - Moda 

CumhUrlyet Bayramı mnnase'fieffle 11 

{ 1- Üsküdar - Bağlarbaşı 
2- Bağlarbaşı - Kısıklı 

{ 1 - Kadık6y - lbralıimala 
2 - lbrahimağa - Karacaahmet 
3 - Karacaahmet - Üsküdar 

{ 

1 - Kadıköy - lbrahimağa 
2 - lbrahirnağa - Karacaahmet 
3 - Karacaahmet - Bağlarbaşı 
4 - Bağlarbaşı - Kısıklı 

{ 

1-
2-
3 __: 

{ 
1-
2-

{ 1-

Kadıköy - Kızıl topra1t 
Kızıltoprak - Ereriköy 
Erenköy - Bostancı 

Kadıköy - Kızıltopralt 
Kızıltoprak - Fenerbahce 

Kadıköy - Gazhane 

{ 1 - Kadıköy - Moda 

1 

gtf n 

Bu suretle, halen tatbik e dilen tarifeye nazaran, vasati llesapla yüzde 24 nisbe
tinde tenzilat yapılmıştır. 

Alemdar sinema.a..- Nafia Vekaletinden: tki film 
1-Bora .. 
2 - !Aetrepolitan.• 

O insi 
Harem dairesi 
H.me 

jfuhammcn ayl1ğı 
Lira Kr. 

12 00 

Su1t an hanında oda 
Dlıkkfuı 

1 50 
1 00 
1 50 
1 50 
l 50 
1 50 
1 50 
l 00 
1 00 
1 50 
1 50 
1 00 
1 00 
1 00 
1 25 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
l 00 
1 00 
l 00 
1 00 
1 00 

•• .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. 
•• .. .. .. .. .. 
.. 
" Dolnp .. .. 
.. .. .. .. 

" 

l 00 
l 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 50 
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7 Teşrinisani 938 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti bina
sında malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunca 
vago:ı içinde ve Haydarpaşada teslim edildiği takdirde ceman 4700 lira mu
hanuncn bedelli çıralı ~am ağacından 100 metre mikap kerestenin ebadının 

ve teslim mUddetlerinin değiştirilmesi dolayısile yeniden açık eksiltmesi yapı
lacaktır. 

İstekliler Anadolu hattı üzerinde olmak üzere teslim istasyo:ıunu değişti
rebi!irlcr ve bu istasyonda yine vagon içinde teslim §artile verecekleri fiyatla. 
rm ne suretle hesap edileceği şartname sinde yazılıdll". 

Muvakkat teminat 352.50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve tefcrrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme mtı. 

dürlüğünden para.sız olarak alınabilir. 
Isteklileri::ı muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte 

ayni giln saat 11 de komisyonda hazır bu.lunulması lazımdır. (7724) 

Nafıa Ba a dan: 
Diyarbakır - Cizre hatbnı::ı yUz altıncı kilometresiyle yüz otuz birinci 

kilometresi arasındaki altıncı kısım inşaat ve ray fer§iyatı kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa on bir ikinciteşrin 938 tarihine müsadif cuma günü saat 
o:ı beşte vilAyetimiz demiryollar in.şaa t dairesindeki münakasa komisyonu o. 
dasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli bir milyon sekiz yüz bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı altmış yedi bin yedi yüz elli liradır. 
4 - Mukavele projes!, eksiltme şartnamesi. bayındırlık işleri genel şart

namesi, fe:ıni şartname, vahidi kıyasii fiyat cetveli, ahşap traversle ferşiyat 
talimatnamesi, çimento normu, telgraf hattı şartnamesi, p!fın ve profilden 
milrekkep bir takım mtinakasa evrakı elli lira mukabilinde demiryollar inşaat 
dairesinden tedarik olunabilir. 

S - Taliplerin bir defada e:ı az üç yUz bin liralık bir yol ve yahut de. 
miryol işini müteahhit sıfatile yapmLS olmaları. 

Bu işe girmek istiyenler referans ve diğer vesikalarını bir istidaya bağ· 
hyarak mUnakasa tarihinden en az seki:: gUn evvel Vekatete vermek surctile 
bu iş için ehliyet vesikası istiyeccklcr ve bu ehliyet vC3ikasını münakasa ko. 
misyo:ıuna füraz edeceklerdir. Münakasa tarihinden sekiz gün evYcl yapılma
mış olan mUrncaatlar nazarı ftibarn alınmıyacaktır. 

6 - Münakasaya iştirak edecekler. 2490 numaralı arttırma, eksiltme "Ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduklnrı cvrnk ve vesaiki, muvak. 
kat teminatlarını ve fiyat tekliflerini havi kapalı ve miihürlü zarflarını mez
kur kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlıyarak 11. 
11-938 tarihinde saat on dörde kndnr numaralı makbuz mukabilinde demiryoJ 
!arı i:ışaat dairesi münakasa komisyonu reisliğine teslim ebniş olmaları la. 
zımdır. (4374) (7629) 

Şrle \llulmüdürlüğünden: 

Sanıa'-- n·· · - K 11 k 6 .. ,yt\, '""yın aga u u •• ı 00 
Açık eksiltmeye k '!.ıJlaı. 5994 lira 84 kunış keşif bed:?llı >;,~le hükfımet ko

nağı tamiratı için ta"• ip zuhur etmedi ğinden eksiltmenin 20-!.0.fı38 tarihi:ı
den itibaren 10 gün mUd:ll tle temdit edilmiştir. 

lstekı~~knrda yazılı mnhıller 939 sen esi mayıs ~onuna kndıır kira va verilmek Uzcre arık nrtt1rnıa:a rrk:ırılmıştır. 
/\.karı r 1 te~fnisa:li 938 salı günU sant on be§e lrn.da.r C.Cmberlit:ı.st.:ı. ls bı..nlıul :v..ıUuflar basmüdürlü..Oünde vakıf 

nr kalemine gelmeleri. (7716) 

İhale 31-10.938 tarihine müsndif pazartesi !!ilnü saat 11 de yapılacnğmdan 
t,1liplcrin malmüdürlüğünde mütcşekk il komisyona m~racaalları ila:ı olunur. 

{7817 
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. Selirrii~e-.-Ask,eri Satmalma 
. ~~"'mlsy·ônu ilanları 
l - Selimiye tümenine bağlı ibirlik. 

lerde mevcut tamire muhtaç muhtelif 
tip<ıve numarada 130 sobanın "tuğla, 

ızgara. kapak, saçları,, gibi noksanla.. 
n ~1ıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 28-10.938 cuma günü 
saat 10 da Sclimiye tümen askerlik 
dairesi binasındaki Tüm. satmalma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Talipler tamir edilecek sobaları 
Selimiyedeki alaylarla Taşkışladaki ve 
Karadeniz Boğazındaki alaylara mü
racaatla görmeleri bilha.Esa liı.zımdır 

4 - Pazarlık sonunda. takarrur e
edecek fiyat fucri:ıdcn yüzde 15 kat'i 
teminat derhal tümen muhasebe vez. 
:ıesine yatırılacaktır. 

5 - Taliplerin bu işlerle m~<>"Ul ol· 
duklanna dair vesika ibraz etmelc.-i 
icap etmektedir. (7855) 

Bcyo{jlu Ririnci Sullı llııkııl• ıtahktnıc
sindcn: 

1 - Fntm::ı ile Alinin müştereken mut:ı. 
s::ırnr oldukl::ırı 500 lir::ı muhammen kıy
metli Rasımpaş::ı Jl::ıcı Hüsrev mah::ıllesl 
çeşme soknğında 4 No. lı ev tamamı şuyu 
unun izalesi için ::ıçık artırmaya konuldU: 
ğund:ın 1/12/ 938 perşembe ı::ünii sanı 15 
den 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkemesi 
haşk"ılipliğince satıl:ıcaktır. 

Arllırm:ı lıcdeJi muhammen kıy 
metin yüzrle yetmiş lıeşini bulur 
s::ı o gün ih:ıle edilecektir. Bulmadığı tak
dirde ikinci artırması on beşinci güniinc 
gelen 16/12/ 938 cum::ı günü saat 15 den 
16 ya kadar kr::ı olunacak ve en çok nrtı
ran:ı Hı::ıle edilecektir. G:ıyri ~ncnkuliin ev
safı m::ıhkcme başkiilibi nezdinde 938/ 22 
No. lı dosyada yazılı olduğundan isti 
yenler or:ıda oku:yabilirler. 

l baleye kadar birikmiş maliye ''ergilcri 
belediye, evkaf ic::ıresi satıcıya ve clellali
yesi nlıcıyn aitıir. 

3 - Artırmnyn girmek i.stiyenleri mu 
hammen kıymetin yüzde yedi buçuğu ni<:
betinde teminat akçesi veya ulusal bi r ban 
knmn teminat mektubunu getirmeled şart 
tır. 

Artırma bedeli ihaleden itib::ıren beş 
gün içinde mahkeme knsasınn y::ıtı rılııcıık 
tır. Aksi tnkdirdc ihale bozularak fark ı fi
yat ve zarar, ziyan ve foiz biHi hüküm ken 
disinden nhn::ıc::ıktır. 

5 - 2004 No .lı icra ve Hliıs k::ınununun 
yüz seksen sekizinci maddesine tevfikan 
gayri menkul üzerindeki ipotek s:ıhihi ola
caklılnrla diğer nl::ıc::ıklılar gnyri menkul 
merindeki haklarına , .e hususile foiz Te 
mnsnıfo dnir olnn iddialarmı islınt için 
illin tnrihinden itib:ırcn 20 gün içinde C\'

rakı müsbitclcrilc birlikle s:ıtış memuruna 
müracn t etmelidirler. Aksi takdirde h:ık
l::ın t:ıpu kütüğü ile sabit olmayanlar satı~ 
parnsının payl:ışm:ısındnn 1ıariç kal ı rlar. 

6 - Ş::ırtn:ıme m:ılıkcnıc cli\'anlııırıcsııuh• 
herkesin görebileceği )erde :ısılınışlır. 

F azla malfımat almak isli) enler 938/ 22 
:sayısilc haşkiılipliğe mürac:ıotl:ırı ilün olu-
n ur. (V. J>. 2747) 

l slanbul ikinci i cra nairr.simlen: 
Bir borctıın dolayı 93i/204j No. Ju dos

ynsile haciz edilip satılmasına kar:ır Yeri 
len tek atlı maa koşum ve at bir araLa 31/ 
10/038 tarihine müsadif pazartesi günü sn
nt 12 den 13,5 ::ı kadar Unk:ıpnnı ::ıraba is
k elesinde s:ıtılac:ıktır. 

O gün muh::ımmcn kıymetin % 75 n i 
lınlmazsa ikinci nrtırması 3/11/938 tarihi
n e müsadif perşembe günü ayni m::ıhal Ye 
saatte icrn olunarak en çok nrtırana ihale 
edilecektir. Taliplerin satış sünü ve saati~ 
m ahallinde bulunacak ınemııruıı:ı % 7,5 
p ey nkçesile müracatları il:uı olunur. 

(V. P. 2746) 

ZA Yl - Elektrik idaresinden almış 
olduğum hüviyet \"arak:ımı zayi ettim. Ye
n isini alacağımdan eskisinin hükmü yok-
t ur. (V. P. 2743) 

lslanbul Elektrik lşleri 
Umum müdürliiğü / en dair.es inde 

l iuri Ctcmen. 

- ---- -

•• • • 
FAI<~AT. YUICSEI< ICALITELI 

' 
il 

lll!JdJini talu1iuı, ~""'· 

Şimaiye kadar bu derece ucuz .bir 
radyoda bu derece tekamül görqı .. 
memiştir. 

Bunu ancak dünyanın en büyük fa
brikasr oran R.C.A., başarabilmiştir. 
Bu sayede, herkesin en yüksek ka
liteden bir radyoya sahip olması 
temin edilmiştir. 
NYAGARA modeli, 13 ila 2000 me
treye kadar dört muhtelif dalgayı 
alır. Oparlörü, fiatına nisbeten son 
derece büyüktür; Şimdiye kadar yal
nız en lüks radyolarda bulunup, buna 
da ilave edilen bir takım yüksek te
kamülat dolayısııe, bu radyo herke-

u 

.sil'"\ .nazara. dikkatın l celbedecel<t~ 
Onun modern biçimi, gayet cazip 
,hatlara nazara cidden hoş görün"! 
mektedir. 

Bundan maada, R.C.A .• bir takım em
'salsız masa radyoları, her büyüklük
te ve her zevke uygun mobilyeli raJ 
dyolar ve radyog~amofonıar, takdurl 
eder. 
Mağazalarımızı,. şubelerimizi, taşra 
bayilerimizi ziyaret ediniz ve bun~ 
lan görünüz. ... 

Bu davete icabet etmek şerefini bize
1 

bahşedin iz. Her: halde_pisman .oıma-. 
yacaksınız ... 

ERLER 

...,_~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- - -~~~-
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edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cildler i i~in • 

::::ı:uımış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir m•~de bulunmama. D i re k tör 1 ü ğü 0 den : 
rP->IE~TEV 

Çoe~ Pudra .. ··"· 
Şişman vücudlu yaşlı kımseler de kullanmaktadırlar. Vucudun ıltıvala-

rında ve koltuk altının pişiklerine karşı bundan daha müessir bir pudra 
henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğ er adi (Ta lk pudta) larile karıştırmayınız •--------am•-----------lllii 

t _ ilk, orta ve lise kısımlanna >atılı ve yahsız, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - isteyenlere mektobin kayıt ıartla 'lnı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis ka rakolu arkası .Telefon: 22534 

(;()z hekhıi 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 

"'. , ~ • • • • ' ••• j .. • .kiO. . ' • . 

inşaat mühendisi 
alınacaktır 

1 

l 

1 

Ask~ri fabril\alar umum müdürlüğünden: '" i r" h k yazı h an e 1 er Tel: 4 ı s53 
Ankara eaddesınac 99/1 numaralı ve müceddeden t amir edilen ADA· f••m•!m .. ••a-

LET bannda her türlü konforu havi ferah kat ve odalar kiralıktır. Gör- ı 
mek lstiycnlerin mezkiir hana; görü.şm ek istiyenlerin Ankara caddesinde 
105 numaradıı lian Bürosuna müracaatları. 

1 A 

Sahibi: ASIM US 

Nesri.Yat Müdürü Refik A. Sevengil 

Alınacak inşaat ın'ihc:ıc1isinin her türlü satatik hesaplarda, betonarme ,.e 
mimaride mütehassıs olması şarttır. 

!st ekli!er in şimdiye kadar ne gibi iı:ılerde çalıııtık1arım gösterir vesikal~ 
r ile Nafıa Vekaletinin ruhsatnamelerini birer istidaya. balayarak umum _xııu• 
dürlüğe müracaatları lüzumu ilan olunur. (7830). 


