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An1;ara radyosımım da hiliıırlcn il:i glirü>ıilş 

Yeni radyo 

Cumhuriyetin onbe§İnci yıldönü. 

münde memleketin iftihar ile iılemeğe 

tesisat 1 a t ı nı ı z 
tazau. Asım US 

pılır. Seı ilim ve fenninin icabı odur ki 
odaların genitliii ve hatta tefrİ§8tı 

açtıiı müe11eselerc!en biri Ankara ye · tarzı içinde buralardaki müzisyenlerin 
ni radyo difiizyon iıtaıyonu ile radyo muvaffakiyetleri üzerine tesir eder. o_ 
ıtudyosudur. Yeni açılan bu radyo mü. nun için radyoevindeki ıtüdyolann du. 
eııeseıi ile Atatürk Türkiyesi gerek varları, tavanlan, döıemeleri, huıuıi 
memleket içeriıinde, gerek dıtarda ıe. tekilde İnfa edildikten başka yerlere 
sini her tarafa itittirec:ek en modern ıcrilen seccadelerin ıaym bile ölçülü. 
bir fenni vasıta kazanmıt oluyor. dür. Bir odaya üç ıeccade yerine beş 

Hakikat halde şimdiye kadar htan- ıecade konmuş olma11 seslerin akiıleri 

Telgraf adresi: Kunın • fsfan0ut 
Telef: 21413 (Yazı) 24370 (idare) 

vemız e 

YAR 1 N 

24 
SAV FA 

-------:-------------------Say r s ı her yerde S Kuruş 

iNGiLiZ · iTALYAN ITILAFI 
Mer'iyet mevkiine 

-

Avam ve Lordlar Kamaraları 
kabul 

••••••••r••••••••••••••••••••• • • 
~15 nci ylldönüm ü~ 
• 8 

: münasebetile ~ 
• • • 
: Molotof, Metaksas, Kö-: 
i seivanoftan Başvekilimize: 
: telgraflar gelmiş, CelalS 
: Bayar da cevap vermiştir.: : . 
: Bu telgraflar beşinci: 
: sayf amızdadır. : : . ... . . . . 
• • 
: Metaksas, Kösei'Vanof,! 
• : Litvinof, Komnen ile Rüş-: 

giriyor 
Hükumetin kararını 
ettiler 

bulda çalışan radyo istasyonu sac!eco üzıerinde zararlı tesir yapar. Odalar 0 

telsiz telgraf muhabereleri için tesiı şekilde yapılmıştır ki ne içerideki ses 
edilmişti ve ancak yedi kilovat üzerine dı,arıya, ne de dışarıdaki gürültüler 
çalırhıi'r için radyo difüzyon poataıı içeriye akıebnez. Dışarda top atılsa 
olarak kullanılması başka vaaıta bulun. içeriden duyulmaz. Daha sonra gece ile 
mamaımdan ileri gelen bir zanıretin gündüz araıında hava ıühunetinin de-

lngili:: Müdafaa ve Harbiye Na.zırUı n ile Erkanı Harbiye Rei8i bir arada 
Avam K!'-marası hlikfımetin İngiliz • ltalyan itilifmın meriyet mevkiine 

k_onulmasına dair olan takririni 138 muhalif reye karşı 345 reyle kabul etmiş· 
-----------~-- tır. Lordlar Kamarası da tasvip karan vermiştir. F.de:ı, Harold, Adama gibi hil· 

F i 1 i s ti n d e kflmet taraftarlarından çoğu müstenkif kalmıglardrr. Tafsilat besinci sayfa . 
mızeadır. 

: tü Aras arasında da tel-i 
: raflar teati olunmuştur. : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

neticeıi idi. Bir buçuk, iki sene evvel ğişik olma11 bile radyoevinin tertibatı 
doğrudan doğruya Atatürlc:ün emir ve üzerinde hesaba katılmrthr. 
irıadı ile hazırlanan yeni Ankara rad. Yani geceleri havanın sühuneti de. 
yo istasyonu ise 120 kilovat üzerine iitince elektrik dalgalan üzerine tesir 
yapılmıştır ve bugün sadece 60 kilovat ettiği için memleket haricine yapılacak 
üzerine çalışarak her türlü radyo neşri. neşriyata mahsus olmak üzere biri gün. 
yat ihtiyaçlanmızı tabnin edebiliyor. düz 19.74, diieri •ece 31,74 olılıak..ü~ 
A vrupaclan, hatta Amerlmclan 1'1111109. _.. illi t6rlG .._ tGlümnc lrüal ediL 
vi müdürlüğüne gelen mektuplar yeni mittir. Memleket dahili için ise bu 
tesisatın tecrübe olarak itlediği günle- tarzda bir telrike lüzum görülrnemiı. 
re ait muvaffakiyetlerini isbat ediyor. tir. Yalnız 1639 metre olan tek tulü-
lıtanbula ve diğer vilayetlerimize ol. mevc kullanılmıthr. 
duğu gibi dünyanın en uzak yerlerine Asıl radyo stüdyolarının yanındaki 
de büyük bir vuzuh ve sarahat ile se- yardımcı stüdyoların vazifesine gelin· 
sini itittiren yeni radyo iıtasyonu bir cc, bu da maksada göre neıredilecek 
buçuk milyon liraya mal olmuttur. Fa. seslerin kıymetlerini artırmaktadır. 
kat Devlet Hazinesinin yaphğı bu fe. Meseli yardımcı stüdyolardan biri 
dakirlık bota gitmemittir. Tesisab (eko) yani akıiaada, yahut sacli stüd. 
taahhüt etınit olan Marlc:oni müeues4:" yosudur ki, hususi malzemeler ile ya-
ıi radyo fen ve ıanatinin en ıon yem· pılmıı ve dıvarlanna icabeden fenni 
liklerini bu müesseseye tatbik etmiı· techizat ilave edilmit olan bu bot oda 
tir. Bu itibarla vazifeıini büyük dikkat içinde bir kitinin el §Akırtuı adeta yüz 

ve itina ile yapan Natia Vekiletini bu kitinin alkıt sesi kadar kuvvetlenir; 
muvaffakiyetinden dolayı tebrik eder. tabii olarak ela her tarafa o tekilde ak-
ken Markoni müessesesine kartı da ıeder. işte radyoevinde neıriyat yapı. 
takdirrerimizi beyan etmek bir vazife. lırken rejisör lüzum görürse zayıf gÖr· 
dir. diığiü bazı sesleri bu sacla stüdyoeun. 

Radyo difüzyon istasyonu Ankara dan geçirmek suretiyle kuvvetlendirir. 
civarında Etimesğut köyündedir. Rad· Radyoeıvinin bu dahili tqkilitı na· 
yo stüdyoıu iıe Ankarada Hava Kuru. sd çahtır? Burada yapılan radyo neı· 
mu ile Kız Enstitüsü arasında yapılmıt riyalı Etimeığuttaki radyodifüzyon 
bir binada bulunuyor. Bu miieıseselerin istasyonuna nasıl geçer w oradan 
faaliyetleri tarzı hakkında biraz malu- memleket dahiline ve haricine nasıl ya. 
mat verecek olursam her gün ıeceleri yılır? 
evlerinde radyo makineıinin batına P- Şimdi bunu izah edelim: Stüdyoda 
çerek Ankaranın ıesini dinliyen Kurun bir saz heyeti bir parça, yahut bir or-
okuyucularına faydalı olacağını ıanı. kestra bir senfoni çalarsa, bir artiıt 
yorum. tarkı söyler, yahut bir konferansçı 

Bir kere radyoevi öyle bir iki oda konferans verirse mikrofonun aldığı 
wya salondan ibaret bir yer değildir. sesler birinci derecede rejisörün kon. 
Buraıı adeta bir vokilet binaıını andı- trolünden geçer, bir fotoğraf.çı aldığı 
ran büyük bir müeuesedir. Bu mües. reıim üzerine naııl retut yaparak İş. 
sese içinde müzisyenlerin kesafetine lerce rejisör de önündeki masadaki ba-
gÖre muhtelif genitlikte dört stüdyo, zı düğmeleri sağa ıola çevirmek sureti. 
bafkaca üç yardancı atüdyo ile rejisör le bilhassa teatral piyeslerde sesleri 
oda1r spiker odası kumanda salonu tanzim etmek, yani kuvvetli sesleri ha· • , . ku 
vardır. Sonra teknik vazife sahiplerıne fifletmek, zayıf 1esleri arbnp vvet-
tabsis edilmiı bu odalar ve salonlardan lenclirmek imkinına maliktir. 

çarpışmalar ~~~~~. 
26 Ölü, 20 ,Yaralı Var 

Kudiis, 3 (A.A.) - Dün Arap gre
vi esnasında birçok vakalar olmuştur. 

On ahı Arap mıiktW cllljm1'f '" 7izı. 
mi kadar Arap yaralanmrıtır. Bir Ya. 
hudi öldürülmüştür. 

En büyük hadise, Şarkişde vukua. 
gelen çarpışmadır. Bu çarpışma esna. 
suıda on asi maktul düşmüştür. 

Yüze ya'kın tevkifat vardır. 

Suriye ve Lübnanda 
Nümayj,ler 

Beyrut, 3 (A.A.) - Balfur beyan· 
namesinin yıldönümil münascbetile 
Suriye ve Lübnan' da hasmane nilma
yişler icra ~dilmiştir, 

Otuz kadar yaralı vardır ve otuz 
kişi tevkif edilmiştir. 

FilH:ndeki lngiliz icuvvetlıerinin 
kumandanı 

Amerika 
70 Milyon Dolara Dört 

Zırhlı Yaptıracak 

arın gazetemizde 
•• • ç yenı roman 

Her sene milyonlarca basılıp bütün dillere tercÜ· 
me edilmiı olan bir eser 

1 -
.Karam az of 
Kardeşler 
Hakkı SUha Oezglnln cazip kalemlle 

J;?azetemlz tarafından TOrk ede-
biyatına hediye edilecek 

Bul~~~~i~ dhünya şaheserleri arasında birinci safta 
ge ıgını atırlatmakla okuyucularımıza roman 
hakkında en İsabetli fikri verdiğimizi ümit ederiz. 

2 
GÖKBOGA 

Yazan: Kadircan Katlı 
Aşk 1_1ğruna !e~a edilen taht - Türk ilinin adaızla
rı .~ ~r gecelık aşıklannı aslanlara yediren kadın 
hukumdar - Kanlı ziyafetler - Harp filleri • Çöl 
~en gelen sel - Mukaddes yüzük • Taht deviren 
bın atlı ve daha birçok harikulade mevzular .• 

ayrı idare tefkilitma mabsuı yerler bu· Stüdyoda mikrofona geçen sesler re. 
Junuyor. jisör tarafından tanzim edildikten son· Vaşington, 3 (A.A.) - Bahriye ne- 3 

Müzisyenlerin kesafetine göre stüd. ra spikere gelir, o da kendine mahsus zareti, her biri 70 milyon dolar kıy • 
yolann (l), (2). <3> ve (4) numaralı olan odada masasının Ü2'erindeki alet. metinde dört adet 35.ooo tonluk zırh- Yen i 
dört odaya ve salona ayrılmıt ohnası ler ile seıleri ikinci bir kontrolden ge. lmın hususi tezgahlarda inşası için bir c e p t o m a n 1 m 1 z 
niçin? Teknisyenlerin verdiği malu- çirir, ayni zamanda önündeki mikrofon takım teklifler alm!ştır. Bu dört zırh. A 

mattan sonra bu türlü tefriklerin hik- de!ileti ile programın seyrini radyo II, Yaş hududuna varmış olan dört astı• k v u·· z 1 u·· Adam 
meti anlatılabiliyor. netriyatmı clinliyenlere anlatır. Bun. cUzUtnmm yerine kaim olacaktır. Ye 

(1) numaralı ıtüdyo lOO kitiliktir. dan ıonra seıler kumanda salonuna ni zırhlıları:ı sürati ~~ mil olacaktır. 
(2) numaralı olan (30), (3) numaralı. geçer. Kumanda salonunun idaresi te'c. Hepsinde 16 pusluk dokuz top. tayya- 1 L?nd~ayı dehtet içinde bırakmıı olan bu adam 

• • d" • •ttı"r Teknisyen ıtüdyoda re dafii toplar ve tahtelbahı"r hu""cum- ı kımdır? ıı (7 _ tO) sanatkarlar takımı ıçın ı.r. nısye11e aı · • 
•ol&lllcu-.--._ ne redilen, sonra rejisör ile spikerin larma karşı kullanılacak cihaz'ar bu. Bunu tefrikalan takip eClerlCen ôğrenecel<ainiz. 

-----~-----------~~~~~~~~~~~~~~~==~~~ 



beraber ek topraklarile 
Almanyaya geçen 
Almanyaya istediğinden 

fazlası verildi ? 

Gı'inÜı• Akisleri: ... - -

lıııilizce "Raynoldt,, cueteaf Çe
& . k d d koslovakyanın t1blmi dola)'lliyle Çe
~ n at a a n Önen koslovakyadaki Almanlarm Almanya • 

1 
ya cerçerken, onlarla birlikte birçok p r ağ e çim iz Çeklerin de Almanyaya ıeçitini pya. 
nı dikkat bir tekilde tahlil ederek di • . 

Bu tin vazifesi 1or ki: ı 
b•flDB gliltyor "Bundan yirmi 1ene enel Çekler, 

Bir hafta evvel elde ettikleri hürriyetin bayramını ya· 
tehrimlze gelerek pıyorlardı. lıtikWlerinl AYUturya -
Aııkaraya ritmli Macariıtan imparatorluiunun bAJriml· • 
ve orada kaldıiJ yetinden kan dölanebbtn kurtanmı. 

lardı. 
birkaç gUıı sarim· 1928 aeneal T-""-1eneJlnbı otuswı. d& htıkbı.ue te- ....... 
mu et.mit olan da Slcnklar da Çeklere iltihak ettiler. 
Pra1 elçimiz B. Ya Erteü tene Karpataltı Rlltenyumın 
kup Kadri dtm. sıa. halla da kendillllnden iltihak et. 
tehrlmbe d&ımtlf mekle Çekotlovak cumhuriyeti tamam 

oldu. .._ tur. 
ı..tın vulf.t bqma. gidecektir. BucOıı ayni turetle kan cRSkmebbln 
~~6m oldulu ben Çeım.lovakJa Çekoüovak cumhuriyeti parça1anmı1 
l!lıitb llç parçaya ıyrdmıe olmakla bulunuyor. Demokratik fikirleri ve 

ber, harici itleri mu.terek konfe- blrliii elden sitmlftlr. 
bir devlet halindedir. Bu itibarla Hudutıan 1rflsWmUttilr. Zira sok 

Mlovakyanm barfct devletlerle kıymetli aruilhıden bUytlk bU:yllk df. 
bt.tmm eeklinde bir ~ limler Almanya, Macaristan ve LehM· 

• "') tan aramda tabim e'"'=t-!ı.:-. obpam~. . _ - · •. _/ """" w 
Şimdi Çekler, Slovaklar ve Ritm • Son lld ay içinde hlcUleler o kadar 

lerden mürekkep olan eski Çekoelovat ıilratle cereyan etmitlerdir ki, batta 
ya devleti ile Türkiye arası.:ııda bir ti. mUtehasmlann bile kolaylıkla takip 
earet mukaveleel mevcuttu. Bu mub· edemlyeeejl bir hal aJımttır. Banunla 
Yelenin milddeU henüz bitmediği gi - beraber Milnlb anlapnaaınm tellrlerl. 
bl, ild tarafta da ~Jwıgl bJr aıUra- Dl tam mlnulyle ıBrmek imMaı MmJ 
caat vaki olmadıfı l§tn pek tabii ota· 01-tts. O •ı.t- M CekJert tncn
rak merı kalmakta devam etmektedir. ten, Pruaa, Almanya •e ttaıya tara. 

Bununla beraber, ;veııl kem.federe drnda ada bir •aıun41 ~ ett1rJ1. 
46vıet liln~ hlml olan~ eko- ......_ 
öiiilk ve tleiii vaziyetler dolayısile ALMANLARJN KA!ANDIKLARI 

bu mukavelenin tecdidi esnasm4 bazı Yeni hudutlar kıımen bugilnktl nk 
t&dillt yapılmuı muhtemel g&illebl., lıudutlanna ı&re tanslm edilmlttir. Bu 
lir. - IUfetle tamimi milmkiln olamryan yer· 

Beneş'fe ~arısı Londrada 

ler de ekonomik ve ıtratejik balam
dan ehemmiyetli olan mmtakalann 
kunetll tarafa ıeçmeaiyle it bltmit
tir. 

Eua idbarile Almanya 2.806.638 e 
kadar Alman 4lll konupn .ııanyi ken. 
dl btıdmlyeti altma almak isterken, bu 
ahali ile beraber ayni arazi üzerinde 
yapyan 719.127 Çek te yeni Alman 

toprülarma llSmİftlr· 
Muayyen vuiyetlerde bittabi bu 

Çeldtrln Almanyaya ıesmalne mani 
..- .,._ tPfC'fllYfttl. Ajtil te-
kilde daha 250.000 Almanı da Çekos. 
lonkyanm diler mıntakalarmdarı sı. 

bnp Almanyaya g6ndermek pradk bir 
hareket olmadığı pbt .. 

Püat aplJda ıBrWen mlullerden 
----------------- de anlaplacalı cibl, birçok yerlerde, 

Görünen, Ok•nan, Sö,,lenen 

v lancı 

E. SF.tDEN doktor ve eczacı tu-
laklarmdan ilk ıık fildyet e

dilir, öteWnin .. rlldnia tavll7tleriyle 
lwelcet .. erek Mımaartnmdb als. 
ilan •ihldar Ye iliçlarla birçok kifile. 
rln hayatı selLrlenlr, buan da muta. 
tabbi'tlik ve ccaıcılık edenlerin ölüme 
•bebiyet nrdikleri lptillrdi. 

Yeni kanunlar ve Sıhhiye VeWetl. 
ahı aldıp tiddetli tedblrleT brpmda 
6anıamı &ıOne ıesilmit Mıaırprpsı 
'8. dlter attar dükklnlannda .-ıc 
iiauslr olmıyan maddelerden baıkaıan. 
llm tatlfl menedilmiıti. 

Kuzir maddelerin satııtan kaldınt· 
muz ve bu maddeleri eatanlann etb 
tir takip kartWDda tıalunmılen ev. 

eke ilk 11k teladlf ediJea aca valrala.. 
- önllnil alımt. ayll .. ,,...... da 
1MUı1ar iptilmemeie batJanmıttır. 

Hutahanelerin, haıtalara lrarp ek. 
/erdltl aJlb .. hutalann teda"liai hu. 
İIUIUnda J8Pllan pyretler, iyi netice
ler veiınlt yalancı doktorlara " lbır. 
SUJllma kartı cBlterilen alüa da or. 
tadan kalkmııtır. Bu, umumiyet itiba. 
rlJı bayledir. Mıurçarpandaki yalan
cı doktor ve yalancı eczacı artık eskisi 
llbl İf göremez bir hale ıelmiıtir. 

Tuhaf bir teladilf bana, enelce 
toplu bir halde buluma ba -.fna 
pdi dağdcbklarnu, yahut .dağınık bir 
llalde bulunaıılann bi1l tildil i§ler 
~pmalrta ekbaldannı pterdl. van,ı 
tiDJatıJıorua: 

doktorı r 
nımm tavıiyelile ıeldiiini IÖyliyerek 
bbdillndeıı bir ilaç iıttdl. Attlr bir 
-t llOnra uıramaamı llyleyince Jaa.. 
t.-catız, .... ,.,adan .... tini, küfl1· 
elik bir ıey için bekliyemiyeceğinl, i. 
tini çabuk ı&renk kendialni •vmuı.. 
IU lltıdf. 

Attar bapm kaplı ve .. olamaa ha. 
mm dedi, ıenln btediğin ilicı biz dilk
k4nda bulunduramayu. Arqtmr bu· 
lurlar1a beni 1111 bapilten kurtaramaz. 
un. Bir ... tten evvel cetiremem !,, 

Orta yerde geçen muhavere, memnu 
olan bu itlerin hAli bazı yollar, l· 
pretler ve tavsiyelerle devam ettilhü 
&Öltermekteclir. 

JiuDllll Gallae ı...-eli bir llhhat 
meMlaldlr. Halkamıa bunlardan fay. 
da ıelmiY'Mlfni lılr defa daha her 
tUrlU vuıtalara mOracaat ederek anlat
mak çok iJ1 olacaktır. 

• • • 
1 LAÇTAN' Ti batahktan bah-

ICttllim için hatırladım. Ge. 
çen1en1e ıuete1erc1e belediyenin Ka
dıköy cihetinde de url bir mezarlık 
meydana cetirmeğe karar verdiiinl o. 
kumuıtum. 

Belediyemiz.in bu busuıtaki iyi te
ıcbbüslerin:a İltanbulun diğer aemt. 
l.tne dt tef~ 'dilerken me:ıarhk. 
Jarm mütevelli ile, mütevellinin bekçi. 
Iİ Ye daU bilille• _.i ile •n aMJıa.. 
larım atı •Uhtt• kwerelt illa idueal· 
ili doltudaa dolftıJe ele .... ..,. te. 
menni ediyoruz. Belediyemb bunu tc. 
m1n ettilf cUn mezarlaldanmısm teri 
bir ıurette istenen ınamur p1di ataca. 
ıa-111s ..... etmemtJicltr. 

DP. 

eberiıl veya hemen hepal balls Çek 
olan tehirler de, •'beynelmilel komis
yon., muameleli ana1mda Almanyaya 
"ltrilmiıtlr. 

llMtl& Znojno tehrinl alahm. Bu. 
rada 11.691 Çek .ardır; Almanlarm 
miktarı ise 7 .911 clir. BreıJav ıebrincle 
9.534 Çeke mukabil 2.028 Alman var. 
dır. P.olika ıehrinde Çek miktan 3934, 
Alman miktarı ise, 591 dir. Koprivenı 
de Çekler 3961 ve Almanlar 622 kiti· 
den ibarettir. Strambrk phrincle 111 
Çeklerin yek6nu 3200 iken, Almanlar 
yalma 42 kltldlr. Pribor'.da 4698 Çe1r 

Celal Nuri 
DDn hazin bir 

lhtffalle RllmUldD 
Evvelki ,un vefat eden CeW Nuri 

İleriyi, dOn, do9t1an ve yaJrmlan, Ru· 
me1lhllanndakl aile bbrt9tanma ka· 
dar göttlrdWer, onu, orada babumm 
ve anumm ya.:ıma bırakıp. d&ıdlller. 

Evinden lı:alchnlmadan evvel, hey • 
keltrq Badi Bota, merhumun yOzl1 • 
nim mılkeltnl lk• ,U. Boma, cenue 
nam111 Betlktqta, Sbanpqa cami • 
ine!' kdmdı. lkJ yb klıiden fula bir 
oemaat toplaıumttı. Vali ve Belediye 
Reı.t Muhittin Uetündaf, Bum Ku. 
mmu Bqkanı Bakla Tank Us, Şehir 
lıfecllal ikinci reisi Necip, arkadqla· 
rmdaıı ve kendiai:ıJ eevenlerden hemen 
hepsi. bu hakikaten kıymetli muhar· 
rir ve lcleallatl IOD i8tlrahatglhma 
tftyf ediyorlardı. 

Tedfin meraalmi hazin oldu. BoP • 
sm ve llODbaharm mli gOnlerlııde:ı 
blrfydl. Rumelih.llıarmm hemen ayak· 
lan dibinde, ıntmı yllbek kayalıkla· 
ra da)'UDll otan aile bbrllrtamnda a. 
gJJan meara bırabhp da berine Jdl • 
relde llOll topraklar atılırken. P9ID bir 
ftpal', dlldqtbtl Mtllrdtl. o. yakın bir 
~ PllJQl'dL ~W Nuri ileri, .. ~"--

ekler 
daha mı 

•• Jllnts ıao Alman nrdır. Swuw'· 
da kesa: Çekler 3935, Almanlar l11 
411 dlr. 

Bu tehirler her ne kadar ufa7' l1eler 
de, onların kıymed amal •e ıtratejik 
eh emmiyetlerlndeclir. 

Jıletıeia Znojno gayet meıcu1 bir de. 
.. mlryolu tellkl noktasıdır. Prlbor ıebrl 

ise, ağır sanayii ile mqhurdur. 

YENi SiPARiŞLER iÇiN 
Almanya b8ylece, Çek fabrlkala. 

rıru, tren vagonları imal etmek U:ıere 
·, Türkiyede benU:ı aktettiii mukavelele. 

rin icrası için 'kullanmaia muvaffak 
oLıcaktır. 

Ervinice ıibi haJia Çek ıehrl olan 
bir mevkii de devralmak ıuretiyle Al
manlar, Pru ıehrine elektrik temin e
den büyük elektrik istasyonunu dı 
kendi mUrakabeleri altına almıt olu. 
yorlar.,, 

tnıiliz gazetesi binnetice, Almtnlı 
ra Çe'k01lovakyada eau itibariyle iıte. 
diiinden daha fa:ıl11ı verilmit oldufu· 
na lpret etmektedir. 

Ankara lt-ltılono 

Maarifte Tayin 
Ankara, 3 (Telefonla) lılealeld tecı 

rl1&t ıube mUdUrU Nurettin Doyman, 
orta tedrlaat ıube mtldllrllllUne ta-
7111 e411mlt. JP•rJne Bldlrııe bölse 1&· •t ok11ta 4tre~.+ WTtr ...., .._ 
tlrllmlştlr. 

Hatay Gümrük Vaziyeti 
Ankara, 3 (Telefonla) lktmat Ve

kAletl TUrklye - Hatay gUmrtık it
hal Ye lb~ •azlyetl hakkında tet. 
kiklere batlamıttır. 

Sıhhiyede Bir Becayif 

Ankara. 8 (Telefonla) - Denizli 
sıhhat mUdUrll HU.nll tle lılanlA aıh
hat mUdllrll Rlfat becaflt edildiler. 

Erzincan Hatbmn Açılıp 
Ankara, 3 (Telefonla) - Jı:rslncan 

tren hattının açılıt töreni bu ay ıce· 
rlılnde yapılacaktır. Bu mllnuebet. 
le Nafıa nklll, mebular Te buı da
veUl zevattan ınıreklı:ep bir he1ıt 
Brzlncana gldecekUr. 

Devlet ŞUruında Bir Aza 
Vefat Etti 

Ankara, 8 (Telefonla) - DeTJet 
tOrası azasından Mustafa Arif Ak· 
gUo bir rahatsızlık neticesi olarak 
dttıı ölmllt ve cenazeal busun kaldı. 
nlarak Cebeci mezarlıtına ıömlll
mUttUr. 

Kııtaaiyecilik Kaldınlıyor 
Ankara, 3 (Telefonla) DahlUyı 

vekt.ıeu. deTlet dairelerinde enalı:ın 

Şarkı söylemek 
itiyadı 

Bir Amerikalı, Hikmet l'erfdun ar. 
kada11mıza TU.rklerdeıı baheederken 
bir ••pnp hll811.1iyetimis,, e lpret et· 
mlı: 

- Iyt gtlzel ama, demlf. Si& pek az 
earkı aöyltlyorsu:naa. 

.. Şarkı aöylemek.. ten mıkut, Uç 
bet kltiDfn bir araya plmeaf netice -
ainde ahenkli bir ctırilltil çıkarmak 
anıreU mldlr1 •• YoUa, n,.emtsl, sa
adetimizi earla ne ifade etmek ıtbJ bir 
ltlyadımıs olmam mı tememıl edlllyor ! 

Bence ..t gbel olmıyanlarm. hiç
bir memlekette Jllbck sesle prla aöy. 
lemtslne mtluade ediJmemelldlr. 

Ba. pU:sce. bl& muafJdden h()fla • 
nan blr millet olclufumuz halde, prkı 
aöylemekten dyacle dlnlemefi tercih 
ettitfmf:ı muhakkaktır. Herkes bl!' 
bqkasmm sl:lylemeainl bekliyor. Ve 
bu )'fiF.den belki de hiçbirimiz ıarn 
söy!emiyonız. 

• • • 
Çin nezaeti 

Uzak Sark hAdllelerlnin uyandJrdılı 
allka doJayıaiJe, Çin ab•H•tne dair 
bir kitap okuyordum. Cbll1erhı neza· 
ket ve tevekktllllnfl pıatan bir fıkra· 
ya teudut ettim ki, nakJetmedmı geçe 
~yecefim. ' 

••• 
Çinlin!n biri ktmdiatDJ ziyarete p • 

len mlaaffrlle birlikte, m.anp1 batm • 
da oturuyorJanrut. Misafir, bllyflk bir 
dalgı:ılık içinde kitap olnımıkla met
gulmlif. Bu arada, elbh•tntn ete1fn1n 
mangala IPrdiğinl farketınemff. 

Ev ahibi olan Çiııll vaziyeti g&mU, 
ve ellerin! gapu berhıde kavqtura· 
rak reverans yap11111 ve mfuffrbıe 
~yle hitap etmlı: 
"- Jluhterem mJaftrtm. Nazan 

mlltaleanu.a anetmelf pek ana etti• 
fim bir mesele mevcuttur. Fakat flit· 
tftlme ı&-e, kolayca uahlJete:ı bir 
.............. Sa mftrnr1lltle ,IW ta
ciz etmekte tereddüt ediyorum. Fakat 
mevzubaha mueleyf anet:medltım tak 
dlrde bir doeta. dfleen vazifeyi de ı&'· 
memlş olacafmıdan korkuyorum. A • 
caba tah•mmW ve mllsamaha buyura 
eak mısımz? mddetlenml;vecejinb • 
den emin olam, mezkQr meleleJi fa • 
tederdfm! ... 

Bunun berine mJeafir 111 cevabı ve
riyor: 

,.__ Ne elemek ı.ti)'Ol'llll bllltered • 
dtlt e6yle!,, 

Klaflrlıı bu mtlaaadealu nimecı 
n Ahlbl Cinli bir mtlddet daha rica 
ve ftf zarda devam ettikten 80lll'& mak· 
laCbıu ac;ıyor ve: 

"- Bir mtıcldetteııberldlr, 11Vapla • 
rmmn eteff yanıp durmattadır efm· 
dhn .. diyor. 

Mlaatlr teJlfla yerfnde:ı 11onyor Te 
elbüıeelnln eteğinin tamir gfittlrmlyr 
eek derecede yandıfmı g8rtfnce, hld· 
detin~ Yllzll JnzannJr haykaıyor -: 
"- Bfnbfr dereden n ~k Jel'" 

de 'nnu derhal niçin 118l'lemedln? 
~ eahfbl Çhıll hayret ve teeRUr 

f(fnde: 

•- Tnelrkell ı!efft. dlYor. Berkea 
atzln tc;fn •1r h1l,ftUZ bir eey deJ'fp ı!u
ru1Wlar. Pek hakh lmfller.,, 

• • • • • • • 
Bu kadar nadir luanlama tiaıtln 

uirachklan lnı feJAketJer karpmnda 
hallerine •cnn•mılr lmJrl.'!lllllhr. 

BhDılET ııcJN!R 
prlp 91Lma ltk!.nln batlı:& batlı:& au- -------------
rette cereyan etUltnl dllttlnenk btt. y f " v f 1 
ttln re•mll dairelerde ayıılatlltem 4a- aş 1 og re men er 
hllln4 hareket edllmealnl maTafık 
cörmUt ve bu maksatla bir talimat- Ecnebi ve Ekalliyet Okulla. 
name proJeıt bazırl17arak Dqvekl. rınc:la 65 Y aımı Doldu-
lete HrmlttJ. ranlar Tekaüt Ediliyor 

Datvekllette bir komle:ron tarafın 
dan yapılan tetkikler bltmtttlr. Ko
mlıyon talimatname ttıerlnde bariz 
tacltller J'&pmamatla beraber bu 
gibi itlerin tanzimi yolanda Anııpa 
devlet dairelerinde tatbik edilmekte 
olan uaullerl de cözönttnde bulundur 
m&k ve tırtutrecmte kati aarette 
lllharet nrmek bere buı maddeleri 
dtlttUrmlttlr. Tallmatname9tn :ra • 
kın bir umanda tatbikine s89flecek. 
Ur, 

Zmebf Ye ekalliyet okallarmcla ca· 
hluı yq1ı ötretmclerfn \"8fyetlerl 
tetkik ediJmete ba'1ımnlfbr. 65 yaeı· 
m dolduran öğfttmenlerln v:ı.slfelerf. 
ne nihayet verllecektir. 

!lcnebl ekalliyet okullarmda çalıpn 
1811• atretmenıere tebtl4b'e hakkı 
wrllmedlll lçht 61fftmeoJer mutar 
YUlyette blımtlardır. T&Zi,.u.rmln 
41kkate ılmmuı itin ldllttlr bllrub~ ... ........................ 



~ödip XJ;Lşündii4f!, -~ ~ - ~ 

Eminönü 
meydanı 

Eminanll meydanının açılIJ iti hi.11 
ıUrUp &idiyor. Ben, her aabah oradan 
geçtiğim için, bir gUnlük farkı daha l· 
yi görebiliyorum. Bahkpazanna doğ
ru belki otuz: dükldnm çatılan açılını§, 
Yenicami önündekiler de tahtaperde. 
lcrle geçitten aynlmıştır. Ana cadde. 
ye .düşen kısımda da yine böyle etrafı 
sanlmış yerler var. 

Fakat bütiin lbu iş sahasında o ka. 
dar az işçiye rastlıyorum ki bunun no 
vakit biteceğini clüşünmck elimden 
gelmiyor. Bitim için bir miat, bir son 
kestiremiyorum. 

Dün, koca bir cephede iki 'kazmacı 
ile bir tuğla istifçisindcn başka kim· 
seciklcr y:c-ktu. Bu kadar kısır bir a
mele kadrosiyle bu derece büyük bir 
işe girişilebilir mi?. 

Kıı ağzındayız. Yarın öbürgün yağ. 
murlar, seller başlıyacak. Ortalık, su 
ve çamur içinde kalacak. Günler daha 
çok kısalacak. Soğuk, kar, buz it ve. 
rimini azaltacak, belki c!e büsbutün 
durduracak. Şehrin en kalabalık bir ge. 
çitinde bu moloz yığını uzun zaman 
bir harabe sergisi gibi elbette tefbir 
edilemez. Bu, dostu incitir, dütnıaııı 

aevinclirir. 
Yıkma iti, bir müteahhide mi veril

mİ§tir, yoksa belediye, kendi vaaıtaai. 
le mi bunu başarmağa çalıpyor, bilıni. 
yorum. Fakat hangisi olursa olsun, da. 
ha kalabalık rençper kullanmalı ve bu 
karıpklığı bir ayak önce ıona erdirme
lidir. 

Sonra tutalım ki, her ıey yıkılıp Cf'· 

talık temizlendi. Orası bo:nboş bırakı
la k değildir, elbet... Belediyenin 
projelerinde tabii birtakım şekiller dil. 
şünülmüş ve hazırlanmııtır. Yalnız, a. 
caba bu projelerde, oraya verilecek ıe· 
killerin en mükemmeli çizilmit midir?. 
Yoksa bir tek mimann zevki ile mi ha· 
relı:et ediliyor. 

Eminönü meydanı bir kitap aahifw 
gibi beğenmeyince, hemen çevirip 

·.ı;,ı 1'Pwacaiıum bir teY. dUildir .. .A.,r. 
1 'lafca ıa. 8nllnde duracak. &ıDnden 

ylblerce nwl gelip ıeçecek, bu. bdar 
ehemmiyetli bir mevzu, çok diklı:atle 
Ye bütün hususiyetleri ayn ayrı zevk 
eleklerinden geçirilerek incelenmek 
gerektir. Projenin bu kısmı gazeteler. 
de neşredilemez mi? .• Bu suretle hak 
eahibi sanatkarlarımızı, hatti yabancı 
§&ıretleri de mevzua yaklaştırmak da. 
ha iyi ve verimli bir 9ey olmaz ınr? .. 

Yuna nistanda 
sevinç 

400 Sürgünün Cccazı 
Affedildi 

Atina, 3 (A.A.) - Atina Ajansı bil. 

diriyor: 
Gazeteler V cliabcl Prens Polım 

bir kızının dünyaya gelmiş olması do. 
layısiylc Elen hükumetinin sevincine 
tercüman olmaktadır. Memleketin her 
tarafından bu sevince iştiraki bildiren 
tebrik telgrafları gelmektedir. 

Ba§Vekil, Metaksas ve Adliye Nazı~ 
n Tambakupoblus ile saray mare§&lı 
ve Atina belediye reisi, bugün küçil"ae 
Prensesin doğum kağıdını im.zalamıt
lardır. 

Yilbek devlet adamları, 1'ord.iplo
matik hası ve birçok eıhas, kral sa. 
rayında açılmıı olan buıusi defteri im· 

zalamıılardır. 
Memleketin her tarafında resmi ve 

husuıi binalar bayraklarla donatılmıt-
br. • 

V~liahd Prens Pol, Kralın seyahatı 
ıebebiyle üzerinde bulunan naib sıfa.. 
tile bir seneye 'kaclar hapse mahkılm 
olanlann bir kısm..nın cezasını affet. 

. . A . . amc ı"l• Kan.diye 
mıştır. yru enum "• 

.... bastan 
divanıharbinin mahkum ettıga e~ . 
on sene kadar hapis eczası alan 130 kı-
1inin yan cezaları <1-ıı effcclilmiştir ... 

Emniyet direktörlü ;u tarafından su
rı.ilen 400 kişi.oi:l bu sürgün cezaları 
da tecil clunmuıtur. 

Deniz konferansıjJArATo-RK·ôN"""I 
Ayet Altuğ Şehrimize Döndü 1 

•• 

Bir mOddet enel Yugoalavyada top 1 Muhiddin Ustündağa 
lanan Balkanlarlrası Deniz konferan- I telgrafı 
sına memleketimi% namına ittirak e · 
den tktıaat Vekaleti Deniz: nakliyat Istanbul umumt meclisinin top-
mlldUrii B. Ayet Altuğ dün tebrimizc lantnn mUnasebetile AtatUrke, Mec-
gelmit ve akşam ekspresiyle Ankaraya lis Reisi:ıe ve Parti Genel Sekrete-
hareket etmiıtir. rine telgraflar çekilmişti. DUn Va· 

E. Ayet Altuf Deniz: konferansında li ve Belediye Reisi Muhittin Os-
konuıulan mffCleler ve müdafaa etti. tündağa Atatürkten 8U telgraf gel. 
ğimiz: tez: baklanda bir rapor hazırlı. miştir:. 
yarak tktısat Veki.lctinc verecektir. 111stanbul umumi meclisinin U - ~ 

Ayni konferansta hazır bulunmuş o. ~Uncu intihap de,rres!nin ilk top - § 
lan Dcnizbank Umum müdür muavini I lantısı:ıa başlarken hakkımda izhar g 
ve tstanbul ıubeli direktörü B. Tahir : ettiğini bildirdiğiniz duygulardan § 
Kevkep konferanatan sonra ttalyaya J çok mütehassis oldum. Teşekkü:- ~ 
hareket etmiıtlr. B. Tahir Kevkep ı. ~ eder, meclise çalışmalarında muvaf § 
talyada ban mevrular üzerinde tetkik· ~ fakıyetler dilerim.,, ~ 
Jerde bulunduktan ıonra 1ehrimizc dö. il Büyük Millet Meclisi Reisi Ab - g 
nece'ktir. dül~alik Rendanın telgrafı da şu - \ 

-o- I dur. : 

Almanyay":. Kesi~m~t Ta- ''Belediye meclisinin toplantısı ' 
vuk Gonderıldi Jl münasebetile izhar oluna.., samimi ~ 

Bir hafta evvel ~man~a. tarafından 

1 

hissiyata te~ekkilr eder, saygıları - j 
kcsilıniı tavuk llzenne muhım talepler mı sunarım.,, 5 
vaki olduğunu yaz:m!gtık. k .

1 
. 1 ınanııım111ıııt1aıın........,...mtmll!UP'9luA~ 

Dün ilk olarak Almanyaya cıı mıı 

bliyük bir vaıon tavuk gönderilmiıtir. 
Alakadar tüccarlar tavuk iıtaayonlan 
ile temaslarına devam ederek daha iki 
vagon kesilmit tavuk gönderecekler -

dir. 
-"'o--

Makinistler Cemiyetinin 
Kongresi 

Kaptan ve makiniıtler cemiyetinin 
ftvkalide kongreai dün öğleden sonra 
cemiyet merkezinde yapılmıştır. 

Bu 'kongrede bir mUddet evvel seçi
len yeni idare heyeti reisi Şevket, u. 
mumi kitip ve idare heyeti azasından 
Nuri ögetin istifalan üzerine yeni in. 
tihap yapılmııtır. 

Bu intihapta birinci reisliğe Cumhu. 
rlyet vapuru sllvaris.i Süreyya GUrau, 
ikinci reisliğe kaptan Hayri, yine ikin
d reiılliie Nuuhi ö.-ek, u~nsal kitip
lll• SWıe)'I Peker, mUraldpJll• Bur • 
twıettin Arkwı n Kenan Ösef, ba
lıklara Faruk Ekin, Nedim Çetinman, 
Edip Kurthan aeçilmiılerdir. 

Y ugoıla vyaclan Damızlık 
Hayvan 

Devlet siraat igletmeleri kurumu 
Yugoslavyadan damızlık olarak on 

baş saf montafon, on bq bos monta -
fon, 10 bat Simental ve 40 baş inek 
gctirmeğe karar vcrmi!J, bu hus:ısta is. 
tcnilcn mUsaade Kilmrük ve inhisar 
VckAlcti tarafından bütün hastalıklar. 
dan iri olmak 1artiylc verilmi§tir. 

Bundan başka kurum yine Yugoı -
lavyadan kıvırcık ırkından 350 baş ko
yun, 20 bq 'koç, bir baı erkek, 25 baı 
damızlık kısrak getirmek üzere müsa· 

adc almııtır. 
Bunlar bu hafta içeriıindc limanımı. 

n gelerek muhtelif çif tliklerc •cvke. 

dilcceklerdir. 
o 

4,5 lira için 
adam öldüren 
Piliç Sami 1 S Seneye 

MahkUm Edildi 
Geçenlerde Aksarayda bir berber 

dükkanında Hüdai adındaki arkadaıını 
4,5 lira alacak yüzünden bıçaklıyarak 
öldüren katil Piliç Saminin, cürmü 
meşhut kanununa uygun olarak ağır 
eczada görülen muhakemesi dün biti
rilmi§tir. 

Mahkemeye maktul ıencin anntwi 
Asiye de gelmiı idi. Ailama'ktan ıCSz· 
leri kıpkırmızı olan ihtiyar kadıncağız 
bir istida vererek katilden S bin lira 
tazminat iıtediğini l>ildircli. Piliç .Sami 
bpma ~ _..._.cıf ~llı;ldar 
ettllfnl ileri ıUrerek kabul etmed.\ i ka. 
dm da ıarar etti. 

Neticede mahkeme, Pi~ Samiye 
son sözünün ne olduiunu tordu. He. 
nüz 16 yapnda bulunan katil hep ay. 
ni iddiada 11rar ederek: 

- Ben Hüdaiyi canmu kurtarmak i· 
çin vurdum, yoksa o beni aldUrecek· 
ti,, dedi. 

Bundan sonra karann okunmasına 

geçildi. Kararda, Piliç Saminin HUdat 
ile kahvede buluştuğu, Hüdainin ala. 
cağını iıtediğl, bilihara 'berber dük
kanın.da tekrar karıılaştıklan ve burL 
da Pili~ Saminin bıçağım çekerek HU· 
daiyi vur.duğu sabit olduiu yazılıyor; 
suçlunun 18 ıene hapse mahkQm edil
diği bildiriliyordu. 

Ancak Piliç Sami yatının kUçüklil. 
ğünden iıitfade etınit. hapis cezasın. 
dan 3 .ene indirilerek 15 aene yatma. 
ıma karar verilıniıtir. 

Mühim Bir Hakaret Davasına 
Baılanmak Ozere 

Norştern sigorta şirketi mUdUrUu. 
mum!sl Alman tebaasından Mlşnel 

ile ayni şirketin mUdUrlerlnden Raif 

Orta tedrisatta 
Yeni Tayin ve Nakiller 

.Yapıldı 

Uşak ortaokulu müzik ıtajiycri Ri. 
fat Turıutlu ortaokula, KaragUmri.ı1c 

ortaokul franıızca yardımcı öğretmenli 
ğinc Kollcj mezunlarından Mehmet 
Ali, Pendik ortaokul yardımcı alman. 
ca öğretmenliğine Halide Zahit, İstan
bul erkek lisesi kimya •tajiycrliğine 

Emel Y engin, İstanbul sanat okulu a
ğaç işleri ataj.iyeri Cevdet İzmir bölge 
sanat okuluna, Cağaloğlu ortaokulu 
tabiiye yardımcı öğretmenliğine Saa. 
det, Selçuk sanat okul resim öğretme~ 
ni Mazhar Ankara tsmctpap kız enı. 
titüsüne, btanbul erkc'k terzilik okulu 
matematik öğretmeni Şükril orta bölge 
sanat ckuluna tayin edilmiılerdir. 

Mesleki Konferanslar 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğret. 

menlerin mcslcld bilgilerini çoğaltmak 
ınakaadiyle 'kültür direktörlüğü tara
fından konfcrana kurslar tertip edile
cektir. 

Kurslarda verilecek dersler tamami. 
le ilk okul derslerine ait öğretmenle. 
rin okullarındaki işlerini teshil edecek 
mahiyette olacaktır. 

Bu ite ait program hazırlanmakta. 
dır. Yakında alikadarlara tebliğ edile
cektir. 

Maaş Yoklaması 

Is tan bul Defterdarlığından: 
1 - 4 • 11 - 938 tarihinden itı"barn 

25 • 11 • 938 tarihine kadar tckaU , 
dul ve yetimlerin yoklama muamelesi 
yapılacaktır. 

2 - Yoklama her giln saat 9 da:l 
12 ye, 13 ten 17 ye 'kadar devam ede. 
cektir. 

3 - Maaı sahipleri; fotoğrafb hü
viyet ve maaş cüzdanlariyle, resmi se· 
netleri ve yoklama ilmühaberlerile ve 
imza yerine mühür kullanan maaş ea. 
tüplerinin ilim ve soy adları yazılı 
mahkQk tatbik mühürleriyle malQI o~ 
lanlar ayni amanda malQliyet rapor. 
lariyle birlikte mensup oldukları kaza 
malmüdürlilğilnc müracaat etmeıi ilin 
olunur. 

izciler Döndü 
Cümhuriyct bayramı münasebetiyle 

Ankaraya giden lise ve orta okulların 
izci talebesi dün ıehrimize dönmüı • 
terdir. 

Karikatürist Ali Dino 
Öldü 

Cezalr Bahrlseflt sabık valisi A· 
bldln Paşanın torunuveBay Raslhln 
oğlu AH Dlno, dUn Attnada vefat et
miştir. Ressam Arif ve Abidin Dlno 
lle Ahmet Dlnonun ağabeylsl olan 
Ali Dlno cok tanınmış bir karlkatU. 
rlst idi. Yunanlstandakl gazetelerde 
dalma muvaffak olmuş karlkatUrle
rl intişar eden merhum Atına knrl
katUrlst cemiyetinin de reisi ldt. Al. 
lesine tazlyetlcrlmlzl bildiririz. 

Gümrükler Batmüdürü 
Gtımrtlk ve inhisarlar veklleti i.le 

bazı temaslarda buiunmak tu.ere bır 
k giln evvel Ankaraya gitmi!J olan 
is~bul gümrükler bal' mUdilr_il ~y 
)ı{ustafa Nurlnin yarın §ehrımıze 

ler aleyhine, bu şirketin sabık tstan. --------------· 
bul umum acentesi ve şark delegeı:ıl 

dönmesi beklenmektedir. 
1) 

yumurta ihracatı 
Yumurta. ihracatı yeniden hararet· 

ba•lamıştır. Alıcılar arasında 
tenmege v • t• . h 
ltal a. birinci smıf vazıyc ı:u mu a· fala etmektedir. DUn !talyaya 300 san 
d k yumurta sevk edilmiştir. 

ı Fiyatlarda çok mUsait. olduğundan 
yumurta ihracatcılan vazıyetten mem-

nun garU.nmelrtedir. 

iki Motör Çarpıttı 
Diln sabah köprU gözilnde bir deniz 

kazası olmuş, gözden çıkmakta olan 
Gözlepe motöril bu sır~da geçmekte o 
lan Elmas motörti:Je şıddetle çarpmış 

tır. 
Elmas motörUnUn sahibi Ahmet kap 

tan derhal Göztepe motör Kaptanı 
Basanın tazminat vermc!i hususunda 
deniz ticaret mUdUrlügüne mUraceat 

etmiştir. 

Harlsyalls tarafından bir hakaret 
davası acıtmıştır. Davacı istidasında 

rencide endllen haysiyet ve şerefine 
tazminat olarak suclulardan 20 bln 
Ura istemekte ldt. 

Dava mUnasebetlle suçluların hu
dut haricine cıkmalannın HnUne 
geçmek lcln pasaport kanununa g6. 
re tedbir alınması da arzu ediliyor. 
du. 

Hayli enteresan ve ehemmiyetli 
safhalar arzedeceğl anlaşılan duruş 
maya Beyoğlu ikinci sulhceza mah. 
kcmeslnde yakrnda başlanacaktır. 

o 

Talebe işlerine Ait Kılavuz 
tsta.nbul Kültür dirktörlüğU Türk 

hususi ve yabancı azlık okullarındaki 
talebe işlerine ait bir kılavuz negret
miştir. Bu kılavuzda okulların adres
leri. talebe alınması ve r.ıubtclü tart
lar mevcuttur. Kılavuz bütün okullara 
gönderilmi§tir. 

LiMANDA 
BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

(Ankara - 10 Karadenlze). (Sus - 16 
Mud:ınyaya), (l\larakaz - 8.35 Bandırma. 
ya), (Kemal - 19 Karablgaya), (Sadıkza
de - 20 Mersine) kalkacaktır. 

GELECEK YEPURLAR 
Sus - 11.35 Mudanyadan), (Bursa -

6.30 Bandırmad:ın}, (Marakaz - 22.18 Ban 
dırmndnn), (Kemal - 6 Karnbigadan) ge 
lecek~ir. 

l>Unkil hava 
Yurtla ha,·a ı:ok bulutlu ve mevzii yağı~. 

lı, rilzgürJnr Tr.ıl y:ı, Kocnrli, Egr böl~c:e
riııde, sarbt, ve diğer bölıJelerdr, cenubi 
istikametıen orta kunette esmiştir. Dün 
1stnnbuldn hava tok bulutlu, ,.c cüz! )'nlışlı 
(!etmiş, riizg11r gnrptt'n 3-5 metre hızla 
e!lmiştir. Snnt U de hnvn tnn iki 758.G mi 
Jimetre idi. Sühunet en yüksek RÜneşte 

48.4, sölsede 14.4 Te en düşük 15,4 untl
trnt bydedllmlıtlr. 

işautlec: 

bir 
•• il 

Şerefli 
imtihan gunu 

Yazan: Sadri Ertem 
Uç gUn Ankara radyosu deıı eb' 

ki cebri bir sUratle çalıştı. 
Cumhuriyet bayram.mm Uç gün 

devlet daireleri ve halk kurumları 
lete ve dünyaya aütenin kürsUsU 
rakkama. imana vuzuha, hakıki isti 
kam.etlere istinat eden bir kudre 
hesap ''erdiler. Bu hesaplar Cumh 
yetin Türkiyede fikirden maddeye 
madded n canlı, olgun ve hayatlı b 
seviyeye yükseldiğıı.:.i gösterdi. 

1923 tenberi Türkiyenin i:ıki§af tem 
posunu Uç gün süren tezahüratm f~ 
ri kısmını te~kil eden sözler te 
ettirmektedir. 

Bu sözler de Yeni Tilrkiyenin kül 
seviyesini:ı adım, adnn, inkipf 
kerpiçten betona geçen şehirlerin d 
ğuşunu, bUyilyüşünU, yeşeren ste 
gölgeli, serin manzarasını, sıhha 
neşeye doğru gide:ı hayatını, korku 
dan emniyete, ve emniyetin hürriyeti 
ne geçen vatandaşlan:r neaeli ve ve 
hareketlerini bir filim gibi seyı-etmek 
mümkündür. 

Onbeşinci yılın nutukları içinde 
zuhla göze çarpan noktalar bence 
esaslara irca olunabilir. 
Nafıa Vekili ve C. H. P. Genel SU 

reteri ŞükrU Kaya memleketi ve 
selerl artistik birer levha halinde 
settiren nutkunda. memlekete 111 ha 
kikatleri anlattı: 

l - Memlekette hakikati Usttln 
mak, 

2 - Memlekette kanu.'1.larm hl 
yetini bir kere daha izah etmek. 

Memleketin umumt fonksiyonla 
dan bahseden nutukları yeniden anlat 
mıya lüzum yoktur sanırnn. 

Bu:ılann arasında Hariciye Vekl 
letinin dünya ufkuna serdiği Tllrki 
n,in "Sulh kuvveti,, hakikatini bir 
sal olarak zikretmek mUmkünd 
TUrkiycnin bünyesini değiştiren fa& 
liyetlerde.:ı dikkate Jayik olanı da zl 
nat VekAletfnfn "8atlerf, ha.zırtıJalftl 
k~y mekteplerini anlayış tarzıdır. 

Memleketin on beı senelik faali 
hakkmda vatana ve dünyaya h 
v~ren Cumhuriyet idaresinin Uç 
böylece §erefli bir imtihan günleri ot 
du. Sadri BRTB• 

Yeni radyo 
tesisatlarımız 

(Baı tarafı 1 inclu 
kontrolünden geçerek kumanda ..... 
nuna gelmiı olan 1e1leri iıtizaz ~ 
celerini ölçen iletler üzerinde teddli 
eder, ihtizaz derecelerine göre o da ...,. 
leri teknik icaplara söre azalbr, 7lılaat 
soialbr, notaliteıini clüzeltir, icabecllr. 
le buı lederi bütün bütün ıiler ve imi. 
dınr; iıterıe sesleri "aadi,, ıtüdyo.an. 
dan geçirerek akislerini artırır. Bundma 
aonra radyo neıriyatnu yine huımi Wr 
ilet vaııtaıiyle Etime ğuddaki radJo 
difüzyon iıtaıyonuna nakleder. Eti. 
mesğuttaki radyo iıtaıyonunda lııala. 
nan makiniıtler de hu sesleri lnanet
lendirerek memleket dahiline ve hari
cine neırederler. 

Hüli1a Ankara radyoeTi ile Etimel. 
iud radyodifüzyon iıtaıyonu ra• 
ilim ve fenninin en son terakkileri tat. 
bik edilerek vücuda getirilmiı mülaım._ 
mel hir sanat abidesidir. Bu giizel ,_ 
ve 181lat eseri ile artık Türle nu11eti .. 
beynelmilel radyo netriyat hayab9 
gİrmiı lnılunuyor. 

A11m Uı 

Emden Limanımızdan 
Transit Geçti 

Almanların Emdcn kruvuiSrü dDa 
akpm saat 17.10 da llmanmmdan tna 
sit olarak ge~miştir. 
öğrenildiğine göre Emden BuJıan.. 

tanın Varna limanında bir m 
kaldıktan sonra memleketine dönecek;, 
tir. 

Gelenbevi Y ardirektörlüiG 
Gelenbcvi orta okulu tabiat tilr 

meni Kemal Eke ayni okul yardlre 
tBrlUğO.ne taJin edilmittlrf 



Nevvorkta B1r Panik Oldu 

Merihliler Amerikaya 
hücum etti 

Romancı Vells ne 1ikirde ? 
• 

Bir radyo neşriyatı geçen gün • ·<'v 
yorkta büyük bir panik koırnıııı;ınn 

sebebiyet vermiş ve lılr an içinde ko
ca şehir halkı birbirine girmiştir. 

Nevyork radyosu evvC'lft o gliııkU 
havadan lıahsetnılş ve bu nrada Me. 
rlh üzerinde bazı yeni değişiklikle. 
rlıı görüldUğUnU haber "ermiştir. 

Hundan sonra, radyo, ,dans musi
kisi neşriyatı yapıyor ve tekrar '.\le
rlhten bahsetmiye başlıyor: 

"i\lerihlller, kendi icatları olan 
tuhaf bir tayyareye binerek yola çık 
mışlar ve arza doğru gclmiye başla. 
nıışlardır. O kadar sUratle geliyorlar 
ki, beş, on dakikaya kadar bizim 
dünyaya ayak basacaklardır. Bedl'f. 
IC'ri de Nc\·york \'e civarıdır. I'akat, 
kendilerini merasimle karşılamamı -
za imk{tn yok. Çünkü onlar bize bir 
düşman gibi toplarile, zehirli gazla. 
rile ~eraber geliyorlar "e dünyayı 

fethetmek emelindedirler ... 
Bu kadarı bile halkı teH'ışa YcrmL 

yo kl.\fl gelmiştir. Merihlilerin haki
katen dünyaya hUcum ettl~lni sanan 
nhall zehirli gaz maskelerini haşla. 
rına geçirerek e\·lerlndcn dışarı fır. 

lamış ve sokaklarda kaçışnıağa IJaş
lamıştır. 

Panik o kaclnr şiddetli olmuş ki, 
polisler bile şaşırmış ve bir çok ylili:
sek mevkili kimselerin de hnlk ara_ 
sında kaçmağa başladığı görülmUş

t lir. Bunların içinde Amerika dahili. 

G. We ls 

DIC:er taraftan, ha.diseılen haber
dar olan ıtomancı Vells, lıulun<luğıı 
.Jır beyanatta: 

- Eserimtlen böyle bir senaryo 
yapılmasına ruUsaadc etmiş değilim, 
elemiştir. Esasen kimsenin benim 
yazdıklarımı başka bir şekle sokmı. 

ya hakkı yok. llele böyle halkı telli.. 
şa verecek şekilde temsil e.!!llmesiııc 
razı olamam. 

)'e nazırının bile olduğu söyleniyor.----- -----------

Neden sonra mesele anlaşılıyor ve 
halk, Merihlilerin dünyaya hücumu_ 
nun bi r roman rne\·zuundan ibaret 
olduğunu öğreniyor: 

.Meşhur lıayalt romanlar mUellifi 
Yelisin ''Dlinyalar harbi., diye bir e. 
seri vardır. Burada, Merihlilerin dUn 
yayı fethe geldikleri ve insanlarla 
muharebe ettikleri anlatılmaktadır. 

!şte, Nevyork radyosu da o glin 
eserden alman bir senaryoyu temsil 
ediyormuş. Yalnız, halka bir muzip. 
llk olsun diye bunu evvelden haber 
vermemiştir. Halkın telAşa dü:,tUğii 

anlaşılınca neşriyat kesilmiştir. 

Vells Ne Diyor? 
Nevyorkun böyle bir paniğe uğra_ 

ması her tarafta hayretle karşılan
mıştır. Amerlkalılr.,"ın bu kadar te. 
lAşcı insanlar olduğunu hakikaten 
hiçbirimiz bilmiyorduk. Hele soğuk 
kanlı lngUJzler, bu ha.dlseyl çok gU_ 
lUnç bulmuşlardır. 

Sovyet Dostlarımızın 
Bayramı 

Ayın yedinci günü Sovyet İhtilali -
nin 21 nci yıldönümüdür. Bu rnü:ıase • 
betle Ankaradaki Sovyet sefaretinde 
kabul resmi yapılacağı gibi, 1stanbul· 
daki Sovyet konsolosluğunda da bu 
bayram şerefine bir çay ziyafeti veri
lecektir. 

Sovyet Başkonsolosu B. Georgiyevs
ki ve eşi vilayet ve belediye erkanını 
ve gazetecileri davet etmiştir • 

---oı---

iki Tren Çarpıştı 

İzmir, (Hususi) - Çinili istasyo • 
nunda, lzmir - Karşıyaka banliyö tre· 
ni ile Afyon rnarşandizi çarpışmıştır. 

Kaza, makasçının marşandize yanlış 

yol vermesi:ıden ileri gelmiştir. Mar -
şandiz. istasyonda duran banliyöye 
şiddetli çarpmış, vagonları parçala • 
mıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

13 Numaralı 
Otomobil 

Saat epey ilerlemiş, gece yarısını 
geçmişti. Fillp, her zaman, bu saat. 
lerde gider,, Franki ise yine sabaha 
kadar erkeklerle dansına de,·am e
derdi. 

Fllip, birkaç dans ettikten sonra, 
saatine baktı ve ,·aktin geldiğini dil_ 
şUnerek: 

-Ben gideyim, Franki, dedi. Ya
rın sabah erken kalkacağım. Fab
rikada her zamankinden erken bu. 
lunmak lazım. 

Frankl: 
- Hayır, dedi, bu gece gltmlyece1' 

sin? 
- Niçin? 
- Çünkü başıma bir feH\ket gele. 

eeğlnl zannetllyorum. Senin yanımda 
bulunmanı isterim .. Senden ayrı ka
lırsam, bütun cesaretimi lrnyhedece. 
ğim. 

Delikanlı, bir şey anlayamamış

tı . Fakat, Frnnklyi geldifinJeuberl 
bir tuhaf görmekte haklı olduğunu 
anladı Te sordu: 

- Ne v:n? Söylesene? Niçin söyle-

No: ·1 

ıniyorsun? 

Frank!, o :ıo;amaııa kadar sakladı. 

ğı sırrı nihayet söyliyecel:ti. Falrnt, 
blrdonblre bir tabanca sesi ile bU • 
tün barda bulunan yerlerinden sıç

radılar: 

Darın kapısı önünde bir kargaşa_ 
lık \'ardı. Koşuşanların, bağırışan -
ların gUrUltUsli arasında hızla u
zaklaşan bir otomobilin gUrUltUsU 
de farkolunuyordu. 

O sırada Filip, yanından geçenler. 
den birinin: 

- 13 numaralı otomobil! dediği
ni işitti. 

O zaman, Frankl birdenbire kala. 
bal ığın arasına atıldı ve herkesi ya. 
ra yara kapının önüne çıktı. 1''ilip O· 

ııu tutamamış, arkasından baka kal. 
mıştı. 

Bu suretle, esrarengiz bir h~dise
ye sahne olan bardan, bu macera. 
ııın iki kahramanı da çıkmış bulu
nuyonlu. Fakat, bardakiler bunun 
farkına bile varmadılar. IH\.disey l 
anlayanlar, anlamıyanlara: 

Tarihten hlr yaprak : ............................................ -··-·-···-· 
Celal Nuri 

\azan: Niyazi Ahmet 

Evet, Celal Nuri de tarih oldu. Dün 
toprağa verilen değerli muharrirden 
şu küçük tarih sütunumda ben de bah
setmek istiyorum. 

İki sene evvel Cetal Nuriyi kütüp
h:ınesinde, "Kitap ve Kitapçılık,, mcc. 
muasının ''kitap meraklıları,, anketi i
çın ziyaret etmiştim. 

Ona sorduğum iki sualime şu cevap. 
lan almıştım: 

- Kitap merakınız ne vakit başla
dı?. 

- Doğduğum gün .. 
- Değerli kitapları biriktirmeğe 

hangi yaşta başladınız? .. 
- Kendimi bildim bileli. 

• • • 
Kütüphanesini gezdirmiş, eşsiz ki

taplarını birer birer göstererek izahat 
vermiş, çok kıymetli para koleksiyon
larını neşe içinde seyrettirmişti. 

Tepedelenli Ali Paşanın 1231 de 
yapılmış yemek sahanı, Gümüşhane 

darphanesinde basılmış paralar ve da. 
ha birçok koleksiyon ... 

• • • 
Şimdi bu satırları yazarken ogünkü 

hali gözümün önüne geliycr. Okuma 
zevkini anlatırken kendinden geçiyor. 
du, Tertemiz ve binlerce kıtap arasın
da geçirdiği dakikaların en mesut an
ları olduğu muhakkaktı. 

Celal Nuri o vakit de rahatsı?.dı. 
Tansiyonu yüksekti. Ahbaplarından 

biri: 
- Avrupaya gidip tedavi olunuz .. 
Demiş .. Bazı kitaplarını ipek örtü

ler arasında saklıyan üstat, her birini 
çocukları gibi sevdiğini anlattıktan 

sonra : 
- Bunları bırakamıyorum .. diye ce. 

vap vermişti. 
••• 

O vakit mülakatıma başlarken şu 

satırları yazmıştım: 

"Celal Nuri ilerinin kapısı önünde 
beni ilk karşılıyan yeşillikler arasında 
cıvıldaşan kanaryeler oldu . ., 

Bir gün : ''Kanaryalarımdan bah~etti 

ğin için, çok memnun oldum .. ., demi~
ti. 

Daha on gün evvel birçok yazılarını 
neşrettiği Kurun gazetesinde idi. Uç 
gün evvel de bir ahbabı: 

- Sende hastalık .değil, fazla srh· 
hat rahatsızlığı var., diye sıhhatini, ne
şesini anlatmak istiycrdu. 

Fakat işte o da bugün bir tarih artık. 

15 Yıl Evvel Bugün 

Uş:ıkl:ı lıir şeker f:ıhrik:ısı tesis etmek 
üzere hir şirket teşekki'ıl etmiştir. 

Heisicumlıurıırnuz G:ızi Paşa, şirketin 
tcessüs!lııii teşvik elmiş olııı:ık itin bizzat 
lıeş hisse k:ıydetıirmişlerdir. 

- Kapının önlinde duran bir oto
mobil bir yabancıyı alıp kaçırmış, d l 
yorlaruı. 

Fakat, ,otomobil kimin otomobili 
idi? 

Kaçıran kimdi? Polisler otomobi
liıı numarasını almışlar mı idi? Bu_ 
nu ne kimse biliyordu, ne de merak 
ediyordu. 

Biraz ıoonra caz tC'krar çalmağa 

başlach. Çiftler de dönmeğe .. 
l\'alııız, Filip zihninde bu: "On üç 

numaralı., otomolıil kelimeleri oldu
ğu halde merak içinde kıvranıyordu. 
Gözleri etrafta biraz evvel lıu keli
meleri söyliyerek geçen adamı arıyor 
du. Onu bulsa gidip soracak, hı\di
se hakkında bildiklerini söylemesi
ııi istiyecel\ti. 

Fakat, bulamıyordu. Esasen pel{ 
iyi görememişti. Tanımasına iml\:trn 
yoktu .. 

:ı(. :ı(. Jf. 

Ertesi gUn Filip, Franklden bir 
mektup aldı, dansöz bu mektubun. 
da her şeyi aıılatıyord u: 

"Se\·glll Filip, 
"Sana lhnııet ettim, affet beni. .. 

Fakat suçumu itiraf ediyorum Ye 
teşebüsUmdeıı vazgeçerek sana za
rar vermemiş oluyorum. Dunun için. 
beni affede<'eğine eminim ... 

DUn gece evvcın. sana M\diseyl söy 
1emek istemedim, söylememeğe kati-

General Frankonun 
kardeşi 

Avrupa gazeteleri ölen tayyareciye 
ait neler anlatıyorlar 

General Frankonun kardeşi Ra. 
mon Franko, İspanyada blr tayyare 
kazasında iki arkadaşı lle beraber öl
m UştUr. 

Mnjorka adasındaki tayyare !lssıı. 
nUn kumandanı olan Ramon Fran
ko, bir deniz tayyaresi ile askeri bir 
keşfe çıkacağı esnada fırtınaya tu. 
tulmuş ve tayyare parçalanmıştı. 

Yardıma koşan tayyareler Uç kişinin 
ölUsünU. bulmuşlardır ve bunlardan 
biri de kumandan Frankodur. 

General Fraokonun kardeşi ondan 
dört yaş kada r k tiçUktUr. İsyan çı
kacağı zaman, kardeşini de kendi or. 
dusuna çağıran Franko, evvela. Ra
monun itirazı ile karşılaşmıştır. Son 
ra Ramon Franko şöyle bir şart ile. 
ri sUrmUştU: 

- Eğer giriştiğin hareket İspan
yanın lehine ise seninle beraber ça • 
lışırım. Fakat bunun böyle olduğunu 
bana temin etmellsin ... 

General Franko, isyan hareketi
nin ispanyanın lehine olduğuna dair 
kardeşine teminat veriyor. Ramon 
Franko da ondan sonra, binbaşı rUL 
besi Ue ağabeyislnln nasyonalist 
ordusund~ hava zabiti olarak vazife 

alıyor. 

Ramon Franko, o zamana kadar 
sivil tayyareci idi. Bununla beraber 
siyasetle de uğraşmaz değildi. İs
panyada c umhuriyet hareketi başla. 

Bir Kadın Tramvayda 
Doğuruyordu 

Bir Ortaköy • Aksaray arabası dib 
Sultanahmetten geçer ken yolcularden 
Alemdarda Cankurtaran mahallesinde 
oturan Saadet isminde bir kadın bir
den bire sancılanmış, çocuk doğurma • 
ya başlamıştır. 

Bu:ıun üzerine hemen tramvay dur
durulmuş, en yakın bakkal dükkanm
dan sıhhi imdat otomobiline telefon 
edilmiş. kısa bir zaman sonra gelen 
otomobille kadın H aseki hastanesine 
kaldırılmıştır. Saadet hasta:ıede çocu
ğunu doğurmuşsa da çocuk biraz son· 
ra ölmüştür. Saadetin sıhhati iyidir. 

Ayağı Parçalandı 
Kilyos açıklarında balık avlıyan O· 

za.l ismindeki motörün kaptanı Fey • 
zullahm ayağına denize atılan bir çı· 
pa isabet etmiş, Feyzullahm ayağı:ıı 

ezmiştir. Kendisi dün hastaneye yatı
rılmıştır. 

yen karar vermiştim. 
Fakat, benim teessUrtimden sen 

o kadar mUteessirdln ki, nihayet her 
şeyi anlatacaktım. Fakat bu sırada 

anlatacaklarımın arkasını teşkil e. 
den ha.diseler oldu. 

Ben bir casusum .. Çalıştığın fab
rikadaki işlerine ve uğraştığın ma • 
kinelerln pHl.nlarına dair senden ba
zı vesikalar çalmıştım . Bunları, ba
ra gelen diğer bir casus arkadaşıma 
verecek ve kaçırtacaktım. 

Bu casusu tanımıyordum. O da be. 
ni tanımıyordu. Onun için yabancı bl 
ri geldiği zaman bazı manalı sözler
le ve parolalarla anlaşmağa çalışır. 
dık. . 

Hemen her gece, sen gelinclye ka
dar, benimle gelip konuşan bir a
dam vardı: Valter ismindeki bu a. 
damm, b izim şebeke tarafından, ben 
den vesikalar almak için gönderilen 
casus olduğ'unu zannediyordum. Fa
kat o da benim mukabil şebekeye 

mensup bi r casus olmamdan korka. 
rak derhal açılamıyor, kendisini ta
nıtmak istemiyordu. 

Onunla dans ettiğim geceler bar
da gizlenmiş bir adamın bizim res. 
mimizi almağa çalıştığını bir kaç 
kere farketmfştlm. Son defaı:ıındn 

• yani dUn gece _ fotoğrafımızı çek
mcğe de ınunı.CCak olduğunu anla • 
dım. 

dığı zaman kralcılara karşı çarpıe

u:ıış ve on UçUncU Alfons tahtı bırak. 
tıktan sonra Katalonya eyaletinin 
reisi olmuştu. 

Ondan daha evvel, Atlas Okyanu
sunu geçerek meşhur blr tayyareci 
sıfatlle Madrltte kendisine bUyUk 
tezahUrat yapılmış ve bu arada, bl. 
raz sonra kendisine karşı cephe ala
cak olduğu kralla beraber bir oto • 
mabilde gezmişti .• 

Ramon Frankonun evlenme hlkA
yesi hoştur ve pek Amerlkanvaridir : 

Bir akşam Madrittekl blr blraha. 
nede arkadaşları Ue beraber oturup 
içerlerken evlenmekten söz açılmış. 

Arkadaşları sormuşlar: 

- Sen bekQ.rsın ha? 
- Evet ... 
- Demek evlenmekten korkuyor-

sun? 
- Hayır! !sterseniz evlenmekten 

korkmadığımı size derhal lsbat ede. 
bllirim: Birahaneye ilk glrece k ka
dmla~ evleneceğim .. 

Ramonun verdiği bu söz üzerine 
arkadaşları • ve tabit kendisi de • 
merakla bekliyorlar. Biraz ~onra L 
çeri yaşlı bir adamla oldukça gene 
bir kız giriyor. 

Ramon, derhal bu baba kızla ah
bap oluyor ve arkadaşlarına. karşı 

sözUnU tutarak, lkl hafta sonra bu 
kızla evleniyor. 

Madam Atinaya Ait 
Tahkikat 

Madam Atinanın lklncl defa ola
rak muayene yolu He tahllye talebi 
de dördüncU sorgu hA.klmliğince 

' \ lcdllmlştir. Fakat muayene iste. 
ği müddelumumlllğe blldlrllerek 1.. 
ca.bının yapılması yazılmıştır. 

" Tahkikat bitmek üzeredir. So_n 
kalan bir takım şahitler de cuIWlrtc. 
sl ve pazar gUnU dlnlenllecek:':s-&nır. 
rarname lle birllkte mahke:İİıeyc~i tb 
dl edilecektir. 

Birbirlerini Yaraladılar 
Galatada Kadem sokağında 23 nu • 

marada aşçı Aris ile seyyar sucu Mch· 

met, dün kavga etmişlerdir. 

Mehmet Arisi sol kolundan ve kal • 

çasından, Aris de Mchmedi böğründen 

yaralamış, ikisi de hastaı:ıeye kaldırıl. 

mışlardrr. 

Bu resim alma. teşebbUslerlnden 

Valtere bahsettim. O yine, işin far. 
kında değilmiş gibl daYrandı ve ben .. 
den hfi.lt\. mukabil teşkllA.ta mensup 
bir casus dlye şUphe etti. Fakat, be. 
raber resmimizi aldıklarını söyledi
ğim zaman birdenbire değişti ve ya .. 
nımdan kalkarak, kapıda duran o. 
tomoblle atıadr, kaçtı. 

Bu otomobil dlişmanımız olan ca
suslarındt Ye resmi alan adam buna 
atlayıp gidecekti. Valter otomoblll 
kaçırarak düşmanlarımızın ellni ko,. 
lunu bağlamıştı. 

Kargaşalık esnasında ben de bar
dan kaçtım Ye dışarda, kendime po .. 
lis hafiyesi sUsU vererek bir otomo. 
blle atladım ve 13 numaralı otomo .. 
bili takip ettirdim. 

Otomobile şehir dışında yetiştik. 

O zaman, Valterle birleştim ve onun 
otomoblllne geçerek beraber kaçtım. 

Şimdi neredeyim? Onu sana de 

söyllyemem. Fakat, senden çalmış 

olduğum vesikal arın nerede olduğu.. 
nu söyliyehlllrim. Benim odaya git .• 
Yatağı kaldır, altındaki çekmeceyi 
aç .. Hepsini orada bulacaksın .. 

Bunları sana sevgimiz uğruna ia
de ediyorum. Senin de bu sevgiye 
hUrmeten beni affetmeni isterim. 

FRANKl,, 

B1TT1 



İNGİLİZ · iTALYAI lllLAFI 
-"" 

mevkiine Mer'iyet 
a,; 

• • 
gırıyor 

Avam ve Lordlar Kamaraları 
kabul ve tasvip 

Hükumetin karar ı nı 
ettiler 

Londra, 3 (A.A.) - B. Eden dün,.. 
kil A vam Kamarası müzakeresi esna. 
ıında söz alarak demiştir ki: 

- Hükumet bu sene başında ispan· 
yada daha katı bir hattı hareket itti
haz etmesini bilse idi, ondan sonra, 
vaziyet daha vazim bir şekil alnuya • 
caktı. 

Hatip, bundan sonra ademi müda. 
halenin tatbiki için yaptığı gayretleri 
ve İngiltere ile müzakereleri başlamış 
olmasına rağmen İtalyan müdahalesi
nin ademimüdahale anlaşmasına muha 
lif olarak, fasxlasız bir şekilde devam 
ettiğini hatırlatmış ve bu kış muha -· 
rebesinde tayyarelerin her zamandan 
daha mühim rol oynayacağını halbuki 
İtalyanın yalnız 10.500 gönüllü çek -
meğe karar vermiş olduğunu kaydede. 

rek: 
''İngiltere böyle bir taraflı tavizlere 

devam ettiği takdirde, her zaman.kin· 
den daha büyük bir enternasyonal me
sele karşısında bulunacağız,, demiş \e 
reyini hükumet aleyhinde kullanacağı
nı bildirmiştir. 

Londra, 3 (A.A.) - Avam Kamara. 
s•, hükO..netin İngiliz - İtalyan itilafı· 
nın meriyet mevkiine konulmasına da· 
ir olan takririni 138 reye karşı 345 rey 

le kabul etmiştir. 
Londra, 3 (A.A.) - Aralarında B. 

Çörçil, B. Eden, B. Harold, B. Nişol
son ve B. Adams bulunan hükumet ta. 
raftarlarından birçoğu İngiliz - İtal
yan itiHifının meriyet mevkiine girme 
sine müteallik teklifin reye kon:ılrnası 
sırasında müstenkif kalmışlardır. 

L ondra, 3 (A.A.) - Lordlar Kama
rası, altı muhalif reye karşı 55 rey ile 
hükumetin İngiliz - İtalyan anlaşma
sını meriyet mevkiine kcymak kararını 

tasvip etmiştir. 

Avam Kamarnsinda 
Uüdafaa teşkilatının hozukhığu 

~örüşüldü 
Londra, 3 (A.A.) - Bugün öğle

den sonra Avam Kamarasında. tn
gilterenin pasif müdafaa sistemime
s eleleri, teşkila.t ve eylUl buhraı;ı.t 
esnasında meydana çıkan bozukluk
l arr, teknik ve politik umumi bir 
müzakereye mevzu teşkil eylemiştir. 

Hafif bir nezleden dolayı odasın. 
d an çrkmryan ÇembcrJaynin yokluğu, 
parlamento azasını inkisara uğrat~ 
mıştır . Zira, parlamento, Sir Ander
sona verilen vazifeler hakkında Baş 
:vekilin izahatını beklemekte idi. 

M Uzakerenin sebebi, muhalefet ta. 
rafınüan talep edilen bir takbih tak
r lriclir. Bu takrirde ezcümle 

4
'harp 

t ehlikesinin yakın bulunduğu bir za 
manda halkın muhafaza ve hayatı
nın siy&neti bahs inde memleketin 
hazır bulunmasından dolayı Avam 
Kamarası endişelerini izhar etmek
tedir.,, deniliyordu. Hükumet, bu 
t akrirlere karşı bir tadil teklifi ver
nıiştir. Hükumetin ,bu tadil teklifin
'd~ pasif müdafaa slsteminin mevcut 
bozuklukları nazarı dikkate alınmak 
ta \."il Avam Kamarasrndan bu işin 
lıı..ı:;usi bir nezarete verilmesi kara. 
rına muvafakat talep edilmelrtedir. 

Şurası şayanı dikkattir ki, muha
lefetin bir takbih takririne hükume· 
tin bir tadil teklifi yapması İngiliz 
parlamento usulilnde şimdiye kadar 
görülmemiş bir keyfiyettir. 

Bu meselede söz alan muhalefet 
llderlerinden llerbert Morrison de. 

miştir ki: 
''Bu, politik bir mesele değildir. 

Devlet, pasif müdafaa için bi r mil -
yon gönüllü kaydetmeğe muvaffak ol 
muştur. Fakat bunları organize ede
memiştir. Halbuki pasif müdafaanın 
ehemmiyeti ordunun. donanmanın 
\Te ha,·a kunetlerinin ehemmiyeti 

kadar fazladır.,, 
B. Morrison sözlerini şöyle bitir . 

m!şti r : 

''Illlkfiınetin halka teminat ver • 
nıesi ve dcnıokralil~ us ullerin totali· 
ter usuller Irndar müessir olduğunu 

lsbat eylemesi ıa.zımdır. kabul edebfllr.,. 
Dah1llye nezareti, bir kaç glln l. 

çlnde 30 mllyon gaz maskesi dağıt
mıştır. Buhran esnasında kırk mll
yon maske elde mevcut bulunuyor • 
du. O zaman maske imala.tı devam 
eylemekte idi ve blltlln halka maske 
vermek imkAnına doğru yürüyordu. 
Umumt P",.kla-ı . .ıa yapılan siperler 
takviye edilecek ve muhafaza olu -
nacaktır. 

Japon Başvekilinin 
nutku 

« Harp ancak 
Tokyo, 3 (A.A.) - Başvekil Pre:ı.s 

Konoye !mparatorun doğum yıldönü. 
mü münascbetile bütün millete radyo 
ile hitabederck Japon politikasının a· 
na hatlarını anlatmıştır. 

Başvekil, Çin a:ılaşmazlığmın Han
keu ile Kantonun işgaline kadar olan 
tarihçesini yaptıktan sonra demiştir 
ki: 

"Japon asla Çinin tahribi:ıi istemi
yor, onun müşterek bir cephe içinde 
Çin milleti ile teşrikimesai edebilmesi 
için tensikini,, istiyoruz. 

. Japonya, Bolşevizme ve Çankay Şe· 
ke karşı ola:ı harbinde eğilmiyecektir. 
Çan Kay Şekin mukavemeti Bolşeviz

mi:l müzahereti sayesindedir. 

Hankeunun işgali Çin . J apon anlaş 
mazlığırun nihayet bulması demek de
ğildir. Harp a:ıcak yeni başlıyor bu 
vaziyet Japon millet ve hükumetinin 
sarsılmaz bir imanla nihai gayeye var
mak için yüksek bir gayret sarfını is
tilzam etmektedir • 

Şanghay, 3 (A.A.) - Müşahitler 
J aponya Hariciye nezareti namına söz 
söyliye:ı zatin beyanatındaki "Japon
ya,, komünizm. lehir.deld .ve Japonya 
aleyhindeki hattı hareketini terk et-

• 
yenı başltyor » 

tiği takdirde Kuomintang ile teşriki 
mesai etmeği reddetmiyecektir.,, fık • 
rası ile pek ziyade alakadar olmakta· 
dırlar. Japonya. Çine karşı değil, 
Şan .. Kay Şeke karşı muharebe et
mektedir. Müşahitler, Japonya:ım bu 
hattı hareketi Kuomintang erkanı ara 
sında tefrika çıkarmağa matuf bir ma 
nevra addetmektedirler. Müşahitler, 
bu beyanatın Kantonun sukutu:ıu ta
kip etmiş olan yarı resmi müzakere • 
ler icrası teşebbüslerinin suya düşmüş 
olduğu manasını ifade etmekte bulun· 
duğu:ıu söylemektedirler . 

Çinlilerin mukavemet azimlerinin 
kırılacağını ve Çin zimamdarları ara· 
sında nifak zuhur edeceğini ümit eden 
Japonları:ı. muhasematm uzaması ihti
mali karşısında Çan ·Kay .şek in defe. 
dilmesi şartiyle bir tesviye sureti ka· 
bul edecekleri tahmin edilmektedir. 

Tokyo, 3 (A.A.) - Gazeteler, bu sa

bah maliye nazırı B. !dekenin beyana· 
t:r.:11 neşretmektedirler. 

Mumaileyh, bu beyanatına "Feda • 
kaz.Irklar devresi,, nin kapanmış oldu
ğunu millete ihtar etmekte ve mesai 
birl;ğinde bulunulmasıru istemektedir. 

15 ncl Vıldönümll mflnasebetlle 

Molotof, Metaksas, Köse lvanof'un 
B a ·ş ve ki 1 i m ize te 1 g raf 1 arı 

Ankara, 3 (A.A.) - Cumhuriyetin 
onbeşinci yıldönümü münasebetiyle B. 
Celal Bayar ile BB. Motolof, Metak
sas ve Köseivanov arasında aşağıdaki 
telgraflar taati edilmiştir: 

Komşu ve dost Türkiyede CumhurL 
yetin i1anınm 15 inci yıldönümü mü. 
nasebetiyle, Sovyetler Birliği halk ko· 
miserleri meclisinin samimi tebrikleri
nin ve en iyi temennilerinin kabulünü 

rica ederim. 
MOLOTOV 

Büyük komşu ve dost memleket hü· 
ktımeti adına irsal buyurduğunuz tel
graftan pek ziyade mütehassis olarak, 
en hararetli teşekkürlerimin kabulünü 

rica ederim. 
CE LAL BAYAR 

Türkiye Cumhuriyetinin 15 inci yıl. 
dönümü münasebetiyle, dost ve müt. 
tefik asil Türk milletinin ikbali ve re
fahı ve gayretlerinb barış ülküsüne 

sadık bir surette bağlı bulunan dost ve 
müttefik iki memleketin büyük nef'ine 
olarak tetevvüç etmesi hakkında krali. 

yet hükumet ve Elen :11i~leti ile b~rli~
te beslediğim en samımı temennılerı
mi ekselansınıza arzetmek benim için 

biltassa zevkli bir şeydir. 
. METAKSAS 

Cumhuriyet ilanrr.m 15 inci yıldönü
mü münasebetiyle irsal buyurduğunuz 
tebrikteki ifadeden pek ziyade müte

hassis olarak gerek benim ve gerek 
Cumhuriyet Hükumetinin en hararet. 
Ji teş<'kkürlerimizin kabulünü ekseıan
sır.ızdan rica ederim. 

Türk milleti, hükumetiyle birlikte, 

f dost ve müttefik asil Elen milletinin 
refah ve ikbali için. en samimi t emen
nileri izhar etmektedir. 

Başladığınız ve yüksek bir otorite 
ile başarmakta olduğunuz işler için 
tam ve kati bir muvaffakiyeti iki mem.. 
leketin en büyük nef'i namına hararet. 
le temenni ederim. 

CELAL BAYAR 

Yüksek, muhterem ve sevgili dev
let rcisiniz Kemal Atatürkün kiyasetli 
ve basiretli başkanlığr altında bütün 
sahalarda terakki ve muvaffakiyetler 
kaydetmiş olan Türkiye Cumhuriyeti

nin 15 inci yıldönürr.ü münasebetiyle, 
dostluk hissiyatımla birlikte, gerek be. 
nim ve gerek Bulgar hükumet ve mil. 
letinin en hararetli tebriklerimizi ve 

mümtaz Cumhur Başkanının sıhhat ve 
saadeti ile asil Türk milletinin refahı 

ve kom§u ve dost Cumhuriyetin itilası 
hakkında beslediğimiz temennileri ek
selansınıza arzetmekle bilhassa bahti
yarım. 

KöSEiVANOF 

Cumhuriyetin onbeşinci yıldönümü 

münasebetiyle gönderdiği nazikane 
telgraftan dolayı ekselansınıza hara. 
retle teşekkür ederim. Bu telgraftaki 

ifadeden pek ziyn-:le mütehassis ola. 
rak, Türk millet ve hükumetinin ken
disine komşu ve dost milletten gelen 

temennileri bütün kıymetiyle his ve 
takdir ve bu millet ve hükumetin de 
asil Bulgar milletinin saadet ve refahı 
için en samimi temenniler izhar et
mekte bulunduğunu ekselansınıza te
min ederim. CELAL BAYAR 

Madrit dün iki defa 
bombardman edildi 
Muharebe şiddetli surette 

ediyor devam 
Madrit, 3 .(A.A.) - Frankistlerin 1 

batarya1arr, saat 21 de ve 22.15 te her 
biri yarımşar saat devam etmek üzere 
şehri iki defa bombardıman etmişler
dir. Zayiat hakkında henüz malumat 
alınamamıştır. 

Febüs Ajansı direktörü ağır surette 
yaralanmıştır. 

Saragose, 3 (A.A.) - Franko kuv. 
vetleri dün Ebre cephesinde hakiki 
bir muvaffakiyet kazanmıştır. Cumhu
riyetçi kıtalar cephesinin sağ cenahı 

Surra Pandolos ön~nde ve sol cenahı 
Sierra Caballes önünde, muhacimlerin 
tazyild karşısında gerilemek mecburi
yetinde kalmıştır. • 

Tayyareler, bu cepheye birçok yeni 
cumhuriyetçi imdat kıtalarının gel.. 
mekte olduğunu haber veriyorlar. Mu 
harebe hala devam etmektedir. 

Madrit, 3 (A.A.) - Harp ve faş.iz. 
me karşı mücadele evrensel komitesi 
delegesi Bayan Dümay, dünkü bom • 
bardıman esnasında aldığı yaralardan 
bugün ölmüştür. 

FRANKO KUVVETLERİ 
İLERLİYOR 

Burg.c~, 3 (A.A.) - Şierra Cabbcs 
ve Sierra Pandolsdan aşağı inmekte 
olan Franko kuvvetleri, Ebreye ilerle
mektedir. 
Bazı noktalarda Frankist kuvvetle. 

ri, Ebrcye iki kilometreye kadar yak. 
]aşmışlardır.. ileri hareket devam et -

mektedir. 
150 ESİR MÜBADELE EDİLDİ 

Londra, 3 (A.A.) - İyi haber alan 

menbalar<lan bildirildiğine göre bu. 
gün Barselon ve Burgos makaml~rı a. 
rasmda 150 esir teatisi yapılmıştır~ 

TAARRUZA UGRAYAN 
i SPANYOL GEMİSİ 

Londra, 3 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra şimal denizinde bir Frankist 
harp gemisinin taarruzuna uğrayan 

vapur, İspanyol cumhuriyetçilerinin 
Kantabriya adındaki vapurudur. 

Londra, 3 (A.A.) - Kromer adın. 

daki tahlisiye gemisi, bir İspanyol kru 
vazörü tarafından içinde yangın çıka
rılmış olan Kartagene'r..in imdadına 

koşmak üzere saat 17,50 de yola çık
mıştır. 

Londra, 3 (A.A.) - Kroıner t ahlisi.. 
ye gemisi, halihazırda terkedilmiş ol. 
duğu zannolunan Kartajena mürette -
batından on kişiyi almıştır. 

Hadiseyi İngiliz memurlarına bildir
miş olan Monkud vapuruna göre Kar~ 
tajenaya taarruz etmiş olan harp ge. 
misi, İspanyol cumhuriyetçilerinin e
linde olan gemilerdendir. Maamafih, 
mütearrrz geminin hakikati halde Fran 
kistlerin bir gemisi olduğu söylenmek 
tedir. 

Valensfya, 3 (A.A.)' - Üç motrıu 
beş tayyare, Valensiya Umanını, bom 
bardıman etmfştır. 

Stamburn lsmlndekt b lr lnglllz 
gemisine btr bomba dUşmtiş ve gemi 
rahnedar olmuştur. Bu vapur bat • 
mak Uzeredtr. 
Diğer taraftan Alsira ve Kartajeb 

de bombardıman edilmiştir. 

Macaristansevinç içinde 
Peştede muazzam tezahürat yapıldı 

davasından değil, pek kıymetli olnıı 
Macar kanından mesul olduğUnu stıy 
lemfştfr.Mumaileyh,Macaristana çok 
müşkül bir vaziyette müzaheret etmiş 
olan kuvvetli dostları İtalya, Almanya 
ve Polonyaya karşı minnet ve sükran 
hissetmekte olduğunu söylemiştir. Ha 
tip, demiştir ki 

Budapeşte, 3 (A.A.) - Dün akşam 
h a k em kararının neşrinden sonra 
Başveklllet dairesi Ue Almanya, İ
talya ve Polonya sefar ethanelerl ö
nUnde meserret nümayişleri yapıl • 
mıştır. 

Viyana, 3 (A."A.) - Hakem kar a
rına göre Macaristan, Karpatlaraltı 
Ukraynasında Munkacevo ile Uzho. " Sevinç günlerini çetin mesai gu .. nle 
rodu ve Slovakyada Kosiceyi elde et- · t k rı a ip edecektir. Biz, askeri zihniye 
mektedir. Merbut bir haritada Kar- t e, nasyonalist ve etnik'. bir vicdana 
patlartlı Ukraynası ovalarının ekse. h · ırıstiyan ahlakına ve içtimai adalet 
r lsinln Macaristana verilmiş olduğu hissine sahip yeni bir Macaristan vü 
görillmektedir. cude getirmek istiyoruz.,, 

Budapcşte, 3 (A.A.) - İmredt , 
r adyo ile neşredilen bir hitabesinde Başvekilin sözleri halli tarafından 
mUnazlünflh olan beş şehirften Uçll- sürekli surette alkışlanmıştır. 
nlln Macaristan a Iade edileceğini Ahali, bundan sonra Kral saraymm 
söylemiştir. önünde toplanmış ve naibi hükfımet 

Mumaileyh, Macaristanın yU.z bin- Amiral Hortiyi şiddetle alkışlamıştır. 
lerce Macar, Slovak, Rüten ve Al - -------------
manın kendisine iade edilmesinden 
mUtevelllt memnuniyetine tercUman 
olmuş, yalnız hakemlerin verdikleri 
kararın bir çok Macarları ve eskiden 
beri Macar olan bir çok şehirleri ye. 
nı Çekoslovak devletinin çerçevesi 
içinde bırakmakta olmasından müte
vellit hayal inkisarmı gizlememiştir. 

PEŞTEDEKİTEZAHÜRAT 

Budapeşte, 3 (A.A.) - Vtyanada 
verilmiş olan hakem kararı alındık

tan sonra muhtelit cemiyetler, mu • 
azzam bir nümayiş tertip etmtşler
dl r. On binlerce kişi, Hürriyet mey
danında memleketin şimal, şark, ce. 
nup ve ga't binden koparılıp alınmış 
olan araziyi temsil eden Abideler ö
nilnde toplanmıştır. MUteakıben 

ellerinde meşaleler olduğu halde 
Tryanon mubarebesindenberi yarı 

çekilmiş bulunan milli sancağın önU
ne gl tmiştir. 

Bundan sonra halk, İtalya, AL 
manya ve Polonya sefarethaneleri 
ve nihayet başvekA.let dairesi önüne 
gitmiştir. 

Talebe mümessillerinden birisi, Baş 
vekil B. 1mrediyi tebrik etmiş ve mu 
maileyh, vermiş olduğu cevapta. son 
haftalar zarfında memleketin asabını 
<;etin bir imtihana tabi tutmuş olan 
hadiseleri hatırlatmıştrr. Başvekil, hü 
kumeti:ı yalnız çok haklı olan Macar 

Ankara radyosunda 
Ankara, 3 (A.A.)' - Ziraat Veka. 

letince her perşembe günü saat 19 ca 
Ankara radyosunda köylü ve çiftçi ile 
günün tnevzularr üzerine bir konusma 
yapılacaktır. Önümüzdeki Pcrşe~ı.c 
günü yapılacak konuşmanın mevzuu 
şudur : 

1 - Adanaya gönderilmiş mütehas· 
srs heyetinin son vaziyet hakkrnda ver 
diği raporun hülasası, 

2 - Adanada ve diğer mıntakaalr
da pamuk vaziyeti ve piyasa, 

3 - Klevland mı, akala mı, yerli Kl)
za mr, hep birlikte ise mmtakalar iti. 
barile her birinden ne nisbctte ekme-
] .:> 
ı. 

4 - Maliyeti düsürmek randımanı 
~ ' 

artırmak için ameli: çareler nelerdir? 

5 - Netice: 
Bu konuşma üç kişi arasında karşı. 

Irklı münakaşa şeklinde olacak ve ne. 
tice dördüncü bir salus tarafından bıı 
münakaşanın verdiği müşterek kanaat 
olarak söylenecektir. 

Bu görüşmeyi radvooa takip edecek 
atakalı1arrn Vekalete yollayacakla. 
mütalealara, yine biltün alakalılarca 

bilinmesi gerekli olur olmadığına gö· 
re, ya mektupla veya müteakip radyo 
görü§rnesinde cevap verilecektir. 



Cinsi 

Fıçı tahtası 
"küçük boy,, 

5500 •• 

Muhammen bedeli Muvakkat Eksiltmenin 
Miktarı beheri tutan teminatı Saati 

L. K. L. K. L. K. 
36.600 M3 45.- 1647.- 123.52 15.40 

Fıçı ya:ı dip... 550 ,, 13.457. M3 50 100.- 1345.- 100.87 15.50 

kapak tahtası 
''büyük boy,, 
Fıçı tahtası 750 ,, 9.360 M3 100.- 936.- 70.20 16 

I - Şartnamelerine ekli listelerde eb'at ve miktarı yazilı ve yukarda Uç 
gurupta gösterilen fıçı tahtası ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarnda gösterilmiş 
tir. 

m - Eksiltme 7-XI-938 tarihine rastlayan pazartesi gUntl hizala.rmda 
yazılı saatlerde Kabataşi;a Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alını Komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

ıv - Şartname ve listeler parasız olarak her gUn sözü geçen şu'oeden alma 
bilir. 

V - isteklilerin ebiltme içi:ı. tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7 ,5 gU 
ven.me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona. gelmeleri ilan olunur. 

(7794) . . ., 
I - Şartname ve projesi mucibine e Adamı.da yaptırılacak tuz ambarı ve 

başmüdürlük apartmanı inşaatı 20-10-938 tarihinde ihale edilemediğihden ye
niden pazarlık us:ılile eksiltmeye konmuştur. 

Il - Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat temi:ı.atı 1718.79 lira· 
dır. 

m - Eksiltme 11.11-938 tarihine rastlıyan cuma gUnU saat 14 de Kaba· 
taşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 115 uruş bedel mukabilinde İnhisarlar umum 
mUdürlüğü levazım ve mubayaat §ubesile Adana ve Ankara ba.şmüdtlrltiğiln· 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti ye::ılerin fennt evrak ve vesalkinl ihale 
gününden 3 giin evveline kadar inhisar tar umum müdürlüğü inşaat şubesine ib
raz ederek ayrıca fenıll ehliyet vesikası almaları l~mdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gib ve saatte yUzde 7,5 güven
me parala.rile birlikte yukarda adı geç en komisyona ırelmeleri llln olunur. 

' (7904) 

Cinsi 

. 
Elektrik motörtl 
Elektrik motörtl 

• • • 
Muhammen bedeli 

Miktan Beheri Tutan 

22 adet 
5 adet 

Lira. K. Lira K. 
70.- 1540.-

200.- 1000.-

Muvakka.t Eksiltmenin 
teminat 

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

75.- pazarlık 14.30 

I - !daremizb İzmir tütün fabrikası sigara makineleri için 22 adet elek. 
trlk motörü ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına Cibali Tütün fab
rikası için beş adet red.liksiyonlu elektrik motörU şartnameleri mucibince ve 
hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın almacaktır. 

II - Muhammen bedellerlle muvakkat teminattan hizalarında gösteril· 
mlştir. 

m - Eksiltme 9·12-938 tarihine ra.stlıyan cuma gUnll hfzalannda yazılı 
saatlerde Kaba taşta levazım ve mubayaat şubesindeki alrm komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak ber glin sözil geçen !illbede::ı alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyetlerin fiyats1z fe:ınt teklif ve kata 

loğlarmı eksiltme gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar umum müdUr. 
lUğil tijttın fabrikalar şu~sine vermeleri ve tekliflerinin kabulün il muta
za.mmm vesika almaları 18.znndır. 

VI - tsteklilerb eksiltme için tayin edilen bi1n ve saatlerde yüzde 7,5 gU. 
ıvenme parala.rile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri JlAn olunur. 
- _. (7856) 

"" \ Muhammen B. Muvakkat Eksiltmesi 
Nevi Miktarı Beheri Tutarı teminat Şekli Saati 

, Lira K. Lira K. Lira K. 

ı·rı .s·ra·n b:u t: ~"q-~:ift~~r~ğ ~~\ 
Satırıaıriıa . Ko~ısyon.l!·;: ıla.nı.arı . 
İhale günU tallbi çıkmadığından 

Bostancıdaki mevcut depolar tamir 
ettirileceğinden pazarlıkla fhalest 
14 lkinclteşrln 938 pazartesi gUnü sa. 
at 10 da yapılacaktır. Muhammen 
keşif bedeli 250 şer llradan 500 Ura. 
dır. 

İlk teminat 38 liradır. Şartname· 
si alt olduğu şubeden verilebilir. 

!etekinerlnin ilk teminat makbu
zu ve mektuplarlle 2490 sayılı kanu.. 
nun 2 ve 3 Unct1 maddelerinde yazılı 
vesfkalarile ve ihale gününden 8 
gUn evvel vUAyet nafıa mlldürlUkle. 
rinden alacakları vesikalarile bera
ber bel!l gUn ve saatte Fındıklıda 

komutanlık satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (8101) . . . -

Yedinci Kor için 66 adet kontrplA-
ğınm ambalaj yol masrafı satıcıya 

ait olmak ve !stanbulda teslim e. 
dJlmek suretlle satın alınacağından 
pazarlığı 7 ikinclteşrin 938 pazar • 
test gilnU saat 11 de Fındıklıda ko
mutanlık satın alma komisyonunda 
yapılacağından lstelclilerinin belli 
gUn ve saatte komisyona gelmeleri, 

(8098) 

RADYO 
CU~1A: 4-11-938. 
12.30 Müzk (Türkçe eserler), 13 Saat 

ayarı ve haberler 13.10 Konuşma moda 
hakkında, 13.25 - 14 .Müzik (Kllçllk or
kestra e-ıki operalar) Romantik uvertür _ 
(Keler Bela) Le fille de Mm. Angop opere. 
tinden, Potruvi (Ch. Lecog) Di Bajardere 
operetinden, Potpuri (Emmerih Kalman) 
18.30 Müzik (neşeli Pl), 19.15 Saat ayarı 
ve haberler, 19.25 l\filzik (deniz türküle
ri), 19.40 Konuşma, 19.50 Müzik (Dağ tür. 
killeri), 20 Müzik (Riyaseticümhur flArmo 
nik orkestrası: Şef: Praetorius) Egmen • 
uvertur (Bethoven) Senfool: (Cezar 

TURAN TlYATROSU 
Halk san:ıtk4n .Natit 
ve CemaJ Sahir, oku_ 
yucu Semiha birlikte 

Kauıcri Gülleri 
Komedi 3 P. 

Varyete, Solo, Dilet, 

4 - 11 _ 933 Cuma 
ı::ünii akşamı saat l4 te 

günll akşlllDl sa.. 
. at 20.30 da 

Kan KARDEŞLERİ 
~4 perde komedi 
l'azan: Blrabo 

rıirkçesi: Fikret Adil 

Franck) Cajriççio Espagnol (Rimski Kor. _ _..:.;;,;..o_. ___ --:-İLl-~-------

sakov) 21 Arapça söylev, 21.10 Müzik (Şan Tüm Askerlik dairesi başkanlığından: 
konseri), (Lieder (Solist Nurullah Şev - Fatih, Emlnönil, Beyoğlu, Beşiktaş, Sa.. 

~=~> ~s!!i
3

~n::;~r~:z:::C: s~!~t:C1: <~
1

~~ ~1~\:ı~~~!ö:er~~k;;1~0:1~;e~:ç~~1 k;a: 
rem Reşit), 21.45 Müzik (Sinanın duydu.. hancı erattan 316 - 332 dahil doğumlu 
Rtı nağmeler (Seyit Nuh ltri) 22.05 Sina- topçularla gayri islamlardan 316 - 831 
nın duyduğu şiirlerden, 22.10 Müzik (17 
inci asır) 22.45 Bir operanın tamamı, 23, dahil doğumlu o!up henüz askerliğini yap 

mamış olanhrın ~evkedilmek üzere hemen AS - 2• Son haberler ve varınki program. .. .. "' şubelerine mürecaatlan ve bunlardan he-
Y aban CI Radyolardan del vermek isiyenlerin bedellerinin 10 i.. 

Seçl·tmı'ş Parçalar kincıteşrin 93s günü akşamına kadar ka. 
bul edilece~i mn olunur. 

OPERA ve SENFONİ KONSERLERİ: 11.15 Oslo: Grisg. 
6.30 Oslo: Brahms, No. 4 PlYES ,.e KONFERANSLAR: 
9.10 r cipzig: Çaykovski 9.30 Berlin: (Romeo ile Julfot)' 
9.30 Berlin: Bethoveıı 10.30 Eiffel: (l\lu<ıiki ve edebiyatta bQ. 

10. Slutgart: Yugoslav bestekarları. yük devirler). 
10.25 Strasburg: "Alcesle,. (Glük) HAFlF MUS{Kl: 
10.30 Paris PIT: Faure festivali 5. Viyana, Berlin; 8 Varşova, 9,3 Bero. 
10.30 Turino gr.: Brahms, No. 4 milnster: (Vindsorlu neşeli kadınlar): 9.10 

' * * • ll Brüksel· Mozart Viyana·, 11.30 Alman istasyonları halle pro-
1etanbul komutanlığına bağlı bir· · · ODA MUS1K1St: gramı. 

llkler i~ln şartnamesinde bağlı ev - 6.10 Hilversum 2: Bethoven, kuarteti. VARYETE ve KABARELER: 
safı dahll1nde olmak şartlle mevcut 8.30 Oslo: Fin musikisi. 4.10 Hilversum 2, 9.50 Sattens, ıo Mil.. 
numunesi gibi 7000 kilo pHhlık pi. 9.30 Frankfurt: Şubert nih,, 10.15 Posta Parisien. 
r l n ç satın alınacağından pazarlığı 7 
ikta:iteşrin 938 pazartesi gUnU sa
at 10.30 da Fındıklıda komutanlık 

satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

Istek111erlnln belli gUn vc:ı saatte 
komlsyona gelmeleri. (8099), 

• • • 
GUm Uşsuyu hastanesinin yemek 

sobası t&.m1r ettirlleceğinden pazarlı 
ğı 10 tktncıteşrin 938 perşembe günü 
saat 10.30 da Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. 

İsteklilerinin belll gün ve saa.ttq 
komisyona gelmeleri • . < 8100 ), 

;-:;·~~·,""'~'··" • * • 
7 ı:s:1ncıteşrln 938 pazartesi gUnU 

saat 15 de kapalı zarfla ihalesi yapı
lacağı UAn edllmtş olan 900 ton yu
lafın lstanbt.l komutanlığının 24.10-
938 gUn '\°O 24991 numaralı emirleri 
ne atfen ı:.lınmasmdan sarfınazar e
dilmiş olduğu ııa.n olunur:,.(8103). 

• • • 

----------~------~~-----------------------------------
'"·O ev ı et·; D. e. r::n i ryo ı ı ar•.· ·::ye,.:~-~~· .. · ı ... ~ arı.;~-~~ . · . ıŞie·t.me · ... l.Jrnum ~- id,ares(>J.ıanıarı ·· 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları '.I aşağıda yazılı 2 gurup mal .. 
zeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 11·11-938 cuma gUnU. 
saat (10,5) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tar~ 

fmdan açık eksiltme ile satın alınacak tır. Bu işe girmek istiyenlerb her gu. 
nıp hizasında yazılı muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle bir" 
ilkte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lizmıdır. Bu İ§e 
ait şart:ı.ameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

l - 5000 kilo 3 m/m lik kurşun levha muhammen bedeli 1900 lira ve mu
vakkat teminatı 142 1/2 liradır. 

2 - 1,95 kilo baktr boru 20 X15 m/m, 1000 kilo bağa için bakır çekme 
boru 36X55 m/m 55 kilo bakır levha muhtelif ebatta pirinç çubuk ile pirinç 
levha muhammen bedeli 4865 lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı 364 lira 94 
kuruştur. (7841) 

••• 
Muhammen bedeli 204776,10 lira olan 9 kalem küçük yol m.a.ızemesı ıo-

12-938 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 11488,80 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aym gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri 18.zımdır. 

Şartnameler 1204 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satll • 
maktadır. (7900) 

• • • 
Muhammen bedeli yerli olduğu takdir de 48.445 lira ve ecnebi olduğu takdirde 

Kuleli askert llsesinde yapılacak 22.220 lira olan 79 kalem Hl..stik malzeme ve lastik borular 16-12-938 cuma giinil sa-
spor evi zemin döşemesile duş yerl at 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. . . 
yaptırılacağından acık eksiltme ile Bu işe girmek istiyenlerin yerli malzeme için 3,633,38 lira ve ecnebi malz~e 1~ın 
ihalesi 28 iklnciteşrhı 938 pazartesi 1.666.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklıflerini 
gUnü saat 14 de yapılacaktır. Mu. ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

?stanbul başmüdUı- hammen keşlf bedell 2803 lira 97 ku. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada te-
IUğU binasının kaldı· ruştur. İlk teminatı 211 liradır. Şart seilüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (8007) 
~b~rli~ 1185.M 89n3 P~h~ li.- name~ ve ~lru komutanlık bşa~ ~--~~~~------------~~~~----------~----~~--~-
Etil etet soo kito ~ ı.u 342 . .:... 21.65 A. eksilt. 14.30 şubesınde beden mukabmnde verı - ,Jendarma genel komutao lı.ğı Ankara 
Eczayı tıbbiye 46 kalem -.- 936.19 70.21 A. eksilt. ıs.- ur. 
Çember raptiyesi 3000 kilo -.31 930.- 69. 75 A. eksilt. 15.30 !steklllerinln ilk teminat makbuz 88 tına I m 8 1' om 1 s yon u od 8 n : 
1mla maki:ıesi 2 adet 800.- 1600.- 120.- A. eksilt. 16.- veya mektuplarile 2490 sayılı kf!-DU· 1 _ Aşağıda cins ve miktarı yazılı ve muhammen _bedeli yazılı on .. ~~e~ 

I - İdaremizin İstanbul başmUdürlüğü binasmm kaldırım tamiri işi şart· nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı palaska takımı kapalı zarf eksiltmeslııde teklif edilen fıyat pahalı goruldu
namesi mucibince satın alınacak 300 kilo Etil Eter, cins ve miktan listesin- veslkalarlle ihale gllnlinden sekiz ğUnde:ı toptan ve beher kalem ayrı ayrı en az fiyat verene ihalesi yapıl· 
de yazılı 46 kalem eczayı tıbbiye nümu:ıestne uygun olmak şartile satm alı. glln evvel vııa.yet fen mUdUrllikle • mak Uzere lO-ll.938 tarih ve perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satın alı
nacak 3000 kilo çember raptiyesi ve taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit he· rlnden alacakları vesikalarııe bera. nacaktır. 

sabma uartnamesi mucibince yaptnılacak 2 adet imla makinesi yukarda hi. ber belll gUn ve saatte Fındıklıdaki 2 _ Şartnamesi 128 kuruş karşılığında komisyondan alınabilecek olan bu 
za.larmda yazılı usullerle ayrı ayn eksiltmeye konm.u~tur. komutanlık satın alma komisyonuna. eksiltmeye girmek istiyenlerin hizal~ı:ıda gösterilen ilk teminat ve §artname. 

n - Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat temin.atlan hizalarında gelmeleri. (8102) de yazılı vesikalarile birlikte belll saatte komisyonda bulunması. 
göst~rilmiştir. (4489) (7822) 

m - Eksiltme 9-11-938 tarihine rastlıyan çarşamba gU:ıü hizalarında Miktarı Cinsi nk teminat Tahmin Tutan Eksilt-
:vaztlı saatlerde Kaba taşta leva.zm::ı ve mubaya.at şubesindeki alım komf.syo· •••m••ıD••••• .1•• bedeli me günU. 
nunda. yapılacaktır. 1 Alemdar sınemaıı 

600 
IV - Keşif şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen şu- tki film 

beden alınabileceği gibi çember raptiye nümunesi de görülebilir. l _ Kontes Valevska 
Lira K. Lira K. Lira K. 

Altı kütüklü palaska takımı 247 50 5 50 3300 00 .8 
Altı kütüklü omuz kayışı 302 25 1 30 4030 00 s 

V - İstekliler eksiltme için tayin edilen gU.:ı ve saatlerde yii7iie 7,5 gil. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri illı olu· 2 - Büyük Şehir 
nur. (7733) ---------·•-• 

3100 
950 
150 
900 

Altı kütüklü Bel kayışı 85 50 
Altı kUtüklü süngülüğü 5 62' 

1 20 1140 00 e 
Q.I o 50 75 00 ll4 

Temlzllk Jşlerine H kalem koşum malzemesi 
Temlzllk işlerine 11 kalem kazma, faraş, ,kUrek ve 
saire 
Temizlik işlerine 18 kalem belleme, harar, gebre 
vesaire 

Muhammen 
bedeli 

894 
1191.55 

2081 

İlk 
teminatı 

67.05 
89,37 

156.08 

Temizlik işlerine 4 kalem kösele 2382,50 178,GS 
Temizlik işlerine lUzumu olup yukarda muhammen bedelleri yaztlı iş .. 

ler ayrı ayrı açık ekslltmeye konulmuştur. Listelerlle şartnameleri leva
zım mUdUrlUğilnde ve numuneleri de levazım ambarında görUlebilir. 

İstekliler 2490 ı:;ayıh kanunda yazılı vesika ve hlzala.rında gösterilen 
ilk teminat makbuz veya mektublle berabar 7.11-938 pazartesi gUnU saat 
14 bucukta Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. (B) (7744) 

2000 

81 00 1 20 1080 00 00 
Uçlil bir kütük MI 

O) 

Nevresim palaska takımı 675 00 4. 50 9000 00 ...ı . 
...ı 

ZA Yl İKAMET TEZKERESİ ve 1000 Nevresim palaska bel kayışı 105 00 1 40 1400 00 .... 
' ~ PASAPORT 1000 Nevrsim palaska omuz kayı§t 123 75 1 65 1650 00 

İstanbul Emniyet direktörlüğü 4 ıüncO 1000 
§Ubeslnden almış olduğum 937 senesine 6200 
ait fkamet tezkeremle Arnavutluktan almış 
olduğum pasaportumu zayi ettim. Yenile

Nevresim palaska süngülüğU 
Tüfek kayışı 

Yekıln 

26 25 
255 75 

1097 62 

o 35 350 00 
o 35 3410 00 

25435 00 
rini ~kar~cn~mdan hükümleri yok~~ ~----------~--------~------~----------~------~----~ 

Bayazıt Çadırcılarda 194 No. 
lu ahçı dükkilnı sahibi 

Ali Oğlu Musa Sedi 

ZAYİ 

Ycniköy Rum ilk okulundan 1937 - 38 
senesinde alchAım okul değiştirme belgesi 
kaybolmuştur. Yenisini alacağımdan eski. 
sinin hükmü yoktur. 

Hara1ambo3 Uarki! 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Sahnalma Ko
misyonundan: 

ı - Bir tanesine on buçuk lira kıymet tahmin edilen >asıf ve örneği. 
ne uygun sekiz yliz hayvan velensest 21-11.938 p:ızartesi gUnil saat on 
buçukta kapalı zarf usullle satın al rnac:ı ktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek istiyenlerin altı yUz otuz liralık teminat mektup ,·eya 
sandık makbuzu ile şartnamede yazılr belgeleri muhtevi teklif zarfl:ırının 
belli gUn eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar komisyona varmış 

olmaları. ( 4624) (8.075) 



"" 

Almanca ----------~ 
- ' ... . . .... . 

..tercimi k 
• Kurabiyesile, lokumları ve fundanlarının 

C 1 e 1 r Şeker, aikde, badem ve fıstık ezmelerinin 
Tahin helvasile karamelalarınm a anı r girdiil~ve neş,e, sıhhat ve lfuvvet de beraber girer. 

MUHiDDiN HACI BEKi Ali 
Bahçekapı - Beyoğlu-Karaköy- Kadıköy -

,;J ~ .. ... • : .;; ' • .,_ • 

-
Aslierf Fabrikalar umum mildUrlUğilnden: 

Alm~cadan .~Urk?eye ve türkçede n almanca ya- mükemmelen tercümeye 
muktedır bir mutercım alınacaktır. Almanca ile beraber fransızcayı da ay. ~ 
nl derecede bilenler tercih olu:ıacaktır. 

isteklilerin §artları öğrenmek Uzer e birer istida Ue umum mUdUrlüğe mu~ 
racaatları. (8030) 

KREM PEREVT KREM Nafıa Bakanhğnıdan: 
Muhtelif isimli bir ~ok kremler arcuımda en mütemayiz mevkii alan 

ve yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kati tesir ve .faydalan 
kemali mcm:ıunivetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdır. 

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınmış markadır. 
Ve. bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevt tetkikler sayesinde ihraz et-

miştir. . . . k d 
Sizler de sıhlı.atinizin vikayesini, taravetınızin yetmış yaşı:ıa a a.: 

' · k ımag-ı e.rzu ediyorsa.mz Krem Pertevı muhafazasını ve daıma genç a . .. 
k t ı d k' t 'fat dairesinde kullanınrz. Krem Pertevın gece ve gun-

u u a rm a ı an t t• · · · ı d 
düz kremlerini kullanmakla ge:ıç;lik, gUzeUik ve arave mızı sız er e 
uzun müddet muhafaza ediniz. 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. B':111u ~u~ananlarsa bekle-

d .kl · · t'f d · t ·n edeceklerini beyand" müttefıktırler. Krem Per. 
ı en ıs ı a eyı emı . . . 

t · · 1 rmek istiyeceklerı herhangi bır kremı derhal redde. ev yerme sız.ere ve 
di:ıiz. 

~ .,, •. ' ~ .. • . • , . ' • I • • • • • , : • . • 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
Çok Az Tahmin edilen 
Kilo Kilo fiyat K. 

5000 4000 42 Et "Dağlıç,, 
Nevi 

İlk temJnat 
Lira K. 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

Diyarbalur - Cizre hattnuı:ı. yUz altmcı kilometresiyle yüz otuz birinci 
kilometresi arasındaki altıncı kısım inşaat ve ray ferşiyatı kapalı 7.a.rf usuJile 
münakasaya konulmu~tur. 

1 - Münakasa on bir ikincite§Iin 938 tarihine müsadit cuma gttnü saat 
o:ı beşte vilfryetimiz demiryol!ar inşaat dairesindeki münakasa. komisyonu o. 
dasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli bir milyon sekiz yUz bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı altmış yedi bin yedi yüz elli liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, baynıdırhk işleri genel garl• 

namesi, fe:ınt şartname, vahidi kıyasii fiyat cetveli, ahşap traversle ferşiyat 
talimatnamesi, çimento normu, telgraf hattı şartnamesi, plft.n ve profilden 
mürekkep bir takım münakasa evrakı em lira mukabilinde demiryo11ar ln§aat 
dairesinden tedarik olunabilir. 

S - Taliplerin bir defada eo az Uç yUz bin llralıK bir yol ve yahut Cfe. 
miryol işini müteahhit sıfatile yapmış olmaları. 

Bu işe gııınek istiyenler referans ve diğer vesikalarım bir istidaya baf • 
lryarak münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel Vekalete vermek suretlle 
bu iş için ehliyet vesikası istiyecekler ve bu ehliyet vesikasmı münakasa ko.. 
misyo:ıuna ibraz edeceklerdir. Münakasa tarihinden sekiz giin evvel yapılma
mış olan müracaatlar nazarı itibara alrnmıyacaktır. 

6 - Münakasaya iştirak edecekler, 2490 numaralı arttrrma, eltslltme 'ft 

ihale kanunu mucibince ibrazrna mE>c bm· oldukları e\Tak ve vesaiki, muva][. 
kat teminatlarını ve fiyat tekliflerini 1 · '·apalı ve mUhilrlü zarfla.rmı mez.ı 

1 ?00 900 30 
Et "Sığır,, - 300 llra muhammen bedel ile l.ıiı· 
Et "kuzu,, 2ooO 1500 55 

ift k b 

267 00 1dl.r kanunun ve eksiltme şartnamesiı fatı dairesinde hazırlıyarak ıı. 
11-938 tarihinde saat on dörde kadaı ·ı m. ı l• makbuz mukabilinde demlryol 
lan i:ışaat dairesi münakasa komisyonu ı·eıı:ıh~ine fl'cılim etmig olmalan J1. 
zımdır. ( 4374) (7629) 

B 900 800 40 48 00 C oşum eyglri satın alınacaktır . 
eyaz peyn~r 800 70 : İsteklilerin 18-11.938 cuma. günil 

Kaşar peynır 4 00 Tophanede Sahpazarında Askerl fr. h 
Yüksele O·-:'fetmen okulunun 939 mayıs sonuna kadar ihtiyacı olan ve rlkalar satm alma komleyonunc1a 

vukaı·da. novı·u ve miktarı yazılı yiyeceğin 21.11-938 pazartes.ı gUnU s.aat 
J 1 saat 14 de U90 sayılı kanunun lste-
U de nçık eksiltme usulile ihalesi yapılacaktır. Bunlara a t ılk temınat dfği vesaikle birlikte o gün ve o sn. Nafıa Vekaletinden: miktarları d:ı ayrıca göeterllmlştir. atte komisyonda. bulunmaları, şart. 

Eksiltme 1stanbulda Eski Düyunu Umumiye binası içinde Yüksek mek nn.me her gün komisyonda görilleb ı . 9-12·938 cuma günü saat 15 de Ankarada Nafia vekfileti binasında malzeme 
tepler muhasipliği binasında toplan an satın alma komisyonunda yapıla- lir. Yüzde 7,5 teminatı olan 22,5 Ji- müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunca gümrüklü Avrupa 
caktır. Eksiltmeye gireceklerin 938 yılı Ticaret odasından ve vekA.leten ranm her hangi bir malmüdürIUğü_ malı için ceınan 7530 lira muhammen bedelli 50 ton telgraf teli ile 200 kilo bağ te
hnreket edenlerin noterlikten alacakları vesikaları göstermeleri mecburi. ne yatırılacak makbuzla komisyoıı a linin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. ,(Yerli malı için de teklifte bulu· 
~tr. mUracaatlan. csıo 5 ) nabilirler) Muvakkat teminatı 564,75 tiadır. 

!steklilerln belll gün ve saatten blr saat evvel teminatlarını yU~sek nııt!Ulllllııu11tpJtllffl1DımıtttlRlml1Uıt~~ Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafia vekfileti malzeme müdürlü· 
m.§Rtepler muhasipliği veznesine yat ırmalarr vo şartnaıneyl görmek ti;ı;ere Sahibi: ASIM US ğtlnden parasız alınabilir. lstek1i1erin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şart· 
Bayazıtta üniversite arkasmdnkl Yttksek Öğretmen Okulu direktörlUğUne namesinde yazılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 14 e kadar komisyona venneleri 

ı (8090) Nef'riyat t,Hidiirü Refik A f,.evengil l~zı:ndrr. (7819) 
ba'}vunnaları IHln o unur. . ----------------==~~"-=:=====~------------------------------------------
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- I3Uyilk baba, Sinyor Şahinden 

bil' haber mi var yoksa? 
- var kızım, yarın gelecek .. 
Genç kız bir çocuk sevinci ile AY· 

gır kaptanın boynuna. sarılarak kir. 

ıı sakallarından öptU. 
_ Çok uzuıuyorum •• Hiç düşünme. 

den, korkmadan, haydutları kovalı· 
yor .. Gelirse söyle vazgeçsin artık .. 

Yusuf, burada da Ustuste bir kao 
farap içtikten sonra konuşmaya ken 
dislnde cesaret bulmuştu. Kızının yU 

ztine bakamıyarak: 
_ Sinyor Şahini çok mu seviyor· 

sun uz? 
mye sordu. 
- Çok cesur efendim .. Benim ha. 

)'atı:nr o kurtardı. Yoksa haydutla. 

rm elinde kalacaktım •• 
' Aygır kaptan, kısaca Şahinin ma· 
ceralarmı anlattı. 

- Bana musaade et, dedi. Evi l5ğ· 
rendim artık, gelirim sık sık .• Şöyle 
bir dolaşayım. 

Aygır itiraz etınedl. Yusufu kapı. 
)'a kadar çıkardı. Kör kaptan sor. 

du : 
-- !zabella Şahinin kardeşi oldu .. 

~unu bilmiyor değil mi? . 
-· Hayır .. Annesi de bir şey söyle-

memişti .• 
y JflUf dUşUndU: 

- Acaba .. 
Aygır atıldı; 
- Juıladıro, dedi .. Hlc merak cıt. 

O ılar blrbirlcr1ni bir kardeş gl. 
cr.c.. 1 l bUt\\n 
~1 sevJ:rorlar .• Hele Jzabel a. •. 
Ömrünü kapalı odada geçirmiş lıır 

kızdır. 
1 ' 

• • • • • • • • 
• Z:~r Yusuf, evden çıktığı vakit e:e. 

iln ı>fr riizgıl.r esiyordı.J. ı:ercj'e :tlt· 
EfğTne balrnıadan yUrlld::. Zaten Va.. 
iensfya solrnkl arını ~anım ırord u. 

ı-:ıoı:ra meyhaneden başka gldec ek 
bir yerde yoktu. 

Karanlık bir sokakta yıkıla kalka 
lıirlııin koştuğunu gördü. Adam bom 
inliyor, hem koşuyordu. 

}.'usulun yanına. gelince: 
- Arkadaş, dedi, ayaklarım tut. 

ınuyoJ·, bani blr yere götür .. 
- Nereye gitmek istiyorsun?, 
- HükQ.mete .. VaUye .. 
- MUhim bir lşln ml var? 
- MUhim Jşlm olmasa bu hale gel-

mezdim. BUtUn gUn koşuyorum. Hcıy 
di bana yardım et. Sonra mUkUatı
DI alırsın ..• 

Yusuf, mük!fat arıyan bir lnsl\n 
dcğıldi. Fakat kendisinden yardım Is 
tcniyordu. Yorgun adamın kolıı na 

glrcU. Beraber yUrUllUlcr. 
- lntlka.mım artık ahnacak .. Hep. 

sln1 mahvedeceğiz .. 
Yusuf sordu: 
- Dtlşmanların mı var? 
- Benim düşmanlarım, btitUn fs. 

pa·•yanrn düşmanı. Korkunç hayd•Jt· 

tar. . 
Y •ıııuf durakladı: 
- Nl' diyorsun, haydutlar mı'! 
-- Haydutlar ya .. 
.. 'Yoksa Don Perdo mu? 
- T~ kendisi.. lzlerinl buldum .• 

Bu adam Don Yozo idi. Serseri 
Lıo:ı Yoze bir gUn Valonsiyndan ba
şını alıp çıkmış, yıtrüye yUrUye yine 
dc:ıi: . kenarında bir kayalığa knd:ır 
gelmi~. bit• iki gtin burada yatmıştı. 
KarJ1ı acıl>ınca etraf köylerden l·lt • 

rolık dilenmiş, yine oraya gidip uyu. 
;nuştu. BUtUn gilnler1 orada geçiyor-

du. 
Bir gtin, otuz kadar atlının ı~ayn-

1.kl:ıra doğru geldiğini güı müş. ;iı. 
lcıı " - - ·, kim olduklarını öf;renma '< 
istemişti. Bir de ne gör!'ltin, Sln::rır 
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dan koştuklarını gördU. Önllne g•ıçll 

ler. 
- Ne istiyorsunuz? 
Stlz anlatmağa imkA.n bulamıyor. 

du. Onlarla fransızct. konuştu: 
Biri: 
- Sizi, dedi, kral namma tevkıt 

'ediyoruz. f 
-TevkU ml? 
- Vali öyle emretti .• 
Kör kaptan ikl tarafına baktı. Za. 

ten çılgın gibi idi. Muhafızları gö. 
ğUslerlnden yakalıyarak itti. Pişto
vunu çekerek: 

- Kımıldamayın öldürUrm .. 
Dlye bağırdıktan sonra ikl adım. 

da kapıdan fırlayarak dar sokaklar. 
da kayboldu. 

Saray, altUst olmuştu. Vali köpU. 
rUyordu. 

- Den anladım, o Pedro köpeği. 
nln adamıdır? 

Diyordu. 

Tercümanı yakalamışlardı: 
- Hiç tanımıyorum .. Beni mt, -

hanede buldu. Buraya getirdi.. 
Diyordu. 
Vall; 

- Nereye gitti ise bulup getirecek· 
siniz .. 

Diyordu. 
SUvarileı· şehir sokaKlarını dolaş_ 

m tğ' a, meyhaneleri, aramağa başla
dılar. 

Yusut, doğru sabile gitmiş, bir 
kayığa atlryarnk kn1yonuna girmiş
ti. Ne yapıp yaprp Şahini bulacaktı . 
Cndan tza bC'llanın sırrını öğTenecek 
tL 

Kör kaptan Uç glin gemisinden 
çıkmadı. Fakat her gUn şehirden 
lıa ber alıyordu . 

Üçünl'!!i gUnU mUlıiın bir havadis 
duydu: 

- Haydut Don f'edro Ş:ıhinl yaka 

layıp kaçırmış .. 
lşte bunu duyunca: 
- Ben dışarı çıkacağım .. 
Dedi. 

Adamları mAni olmak isteaıı"r1; 
- Aman yapma .• dediler .• Her ta .. 

re.rta seni arıyorlar. 
-Arasınlar .. Ben kaçacak değllJm. 

Şahini kurtarmak !Azım •• 
Yusuf, güvendiği adamlarmdan, 

se kiz on kişiyi aldı. Doğru valiye gt. 
cleccktl. İhtiyaten birkacını kapıda 
bıraktı: 

- Yine yakalarlarsa kurtarmağa 
çalışın .. 

Dedi. 
Yusuf vallye; 
- Gecen hafta kaçtım ama, şimdi 

kendi ayağımla geliyorum, dedi. Ben 
haydudun adamı değillm. Şahinin 

yakalandığını duyar duymaz geldim. 
Onu kurtarmak istiyorum. Bana yol 
gösterin .. 

- Peki niçin onunla alftlcadarsı. 

nız. 

Yusut, macerasını kısaca anlattı. 

Vali: 
- Öyle ise, dedi. Seni e-rveld Sin. 

yor. Şahinin babalığı ile görUştUre· 
yim. lzabella hakkında bel!<l !azla 
maltimat verebilir. 

Yusuf coşmuştu: 
- Ben, dedi, bayatta outun arzu. 

sunu almış bir insanım .. Şu denizde 
gördllğUnUz bUyllk kalyonun da sa
lılblyiıu. Anladınız mı Vali Efendi.. 
F:ı.lcat htclılr şeyde gözUm yol> .. Dtr 
t ek istedi ğim karımın son arzusunu 
öğrenmek ve yerine g etirme!<.. 

Vnll emir verdi. Yarım ımat son
ra ,\ygır kaptan valinin makamında' 
idi. 

Yusuf onu ilk bakışta tnnıyamadı. 
Fakat Ayt;ır kant.an Ymıufu tanımış. 
tı: 



.,. v 

Fi 1 OZL y GI 
Çam fıstıiının özünden çılr..anlmıı ıaE yağ olup vitamin itil>arile dünya~ me~cut bütün kuvvetli ve ırıdai maddelerden daha fa• bir aıhhat ve afiyet temin eder. Umumi zayıflığı, kansıı.l.ğı 

ve bilhassa veremi lcit'iyetle iyileıtirir. tıtibayı ziyacleleıtirir.ı Bir kilosu vücude birkaç kilo temin eder. 
Ha&an fııbk özü yağı içmeden baskülde .tarblmız. Hasan depotu ve ıubeleri. 
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- Yusuf, kaptan, dedi beni tanı
dın mı? 

Yusuf, derin bir rUyadan uyanır 
gibi Aygır kaptanın yUzüne baktı: 

- Tanıyamadın ha .. demek ben 
hAlA ihtiy{lrlamamışım. Biraz zlh. 
nlnl yokla bakayım .. Aygır kaptanı .. 

Yusuf deli gibl üzerine atıldı. İh-

tiyarı kucakladı. Ellerine sarıldı: 
- Aygır kaptan .. 
- TA kendisi .. 
- Zehra .. 
İhtiyar aygır, Yusu!un omuzunu 

okşadı: 

- O, dedi. Tam yirmi sene gece 
gUndUz seni düşünerek yaşadı. Bir 
gUn seni aramağa çıktı. . 

.Yusuf yine ağlıyordu: 
- Beni buldu, dedi. Buldu, fakat 

tanıyamadan gözlerini yumdu .• 
Zavallı kör kaptan bir çocuk gibi 

gözyaşı dökerek o feci sahneyi an. 
lattı. 

:Vali, son derece mUteeessirdi. 
Aygır kaptana: 
- Şimdi, dedi. Her şeyi anlar gi

bi oluyorum .. Şahini kurtarmak HL 
zım .. Bana yardım edebileceğinizi 

umuyorum. BUtUn kuwetlerim hay
dudu takip ediyor. Belki bu gUn, bel 
kl yarın ele geçirecekler .. Bu akşam 
istirahat edin .• 

Aygır, Yusuru kolundan tutarak 
sUrUklcdl: 

- Gel, dedi, gel.. Seninle bir daha 
başbaşa ·verip şarap içelim .. 
Doğru bir meyhaneye gittiler. Ay 

gır: 

- Hey .. diye bağırdı. Bize şarap 
getir. 

İhtiyar Aygırın denizcilik hayatı 

gözlerinin 6nUnde canlanmıştı: 
- Hatırladın mı, Yusuf, <'l e

dl. O gUnU .. Sana kimsesizlik kadar 
iyi.ne var? Eğer senin de kimsen ol-

masaydı, senden rahatı olmazdı de. 
memiş mi idim .. Ha .. ha ha .. Yalmz 
kaldığın senelerin her halde çok ra. 
hat geçti. 

Yusuf derin derin dtişilnUyortlu .• 
Aygır: 

- Aldırma, de,!li.. Aldırma .. İç şu 
şaraptan. İhtiyar aygırı iyi dinle Yu 
sur.. Ben de sana aşkımı anlatmış • 
tım. Sevgilim Viyolettadan bahset .. 
miştim. lki sene birbirimizden ayrıl
madığımız, gözlerimden kıskandı • 
ğım Viyolettamı bir gUn üvey oğ. 

lumun dizleri Uzerinde görmUşttim. 
Fakat doğrusunu söyliyeyim Yusur, 

· senin Zehran öyle değildi. O, dUn. 
yanın en temiz kadını idi. Bir melek 
idi o Yusut.. 

Aygır lcnptan, şarap maşrabasını 

devirirken, gözlerinden iki damla 
yaş, kırışık yUztinden sızıyordu. 

Yusuf: 
- Soramıyordum, dedi. acınacak 

diye korkup soramıyordum .. tzabel
la kimdir, Şahin kimdir? 
Aygır kaptan, çok helecanlı idi: 
- Sabret,• dedi. Hepsini söyliye • 

ceğim. Hepsini.. Ama sen de çok has. 
sas bir haldesin. Sinirlerine hakim 
ol.. lzabella senin kızındır .. 

- Denim kızım mı? Ne mUnnse • 
bet? 

- gvet senin kızın .. Zehra send<'n 
ayrıldıktan bir kaç gün sonra gebe 
olduğunu anladı. Onu senelerce sa
na. bağlayan belki de bu kız oldu. 

- tzabella ... 
- Evet, tzabella. Görsen tıpkı an-

nesi.. Onun kadar gtizel ve onun ka. 
dar lyl kalpli ... 

Yalnız bir nokta var, gizli kalan 
bir nokta.. Zehra, Şahinin oğlu. 

Deniz olduğunu iddia etti. O, hem 
seni aramak, hem de Şahinin Deniz 

1
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CAFER Mlishiı-şek0Pil 

li Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekerid ir ı 
~l!!H!!!rm ... _.. BilWrıum eczan~lerde bulunur. •.a t__ ===='::s:c::::e.:::=::---... -.1:... llMA 
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lstanbuldan pazar sabahları saat 8.30 da Mudanya.ya. kalkıp arnı 
gUn saat 17 de Mudanyadan 1stanbula dönen tenezzüh postatş.rı 6-
11.938 pazar gUnUnden 1Ubaren yapılmıyacaktır. 

Kızılay Cemiyetinôen: 
50;000 metre sargılık 

Amerikan bezi satın alınacaktır 
Taliplerin nil.muneyi görmek ve teklif · mektuplarını vermek üzere 

5-11.938 cumartesi ak§amm& kadar Kızılay İstanbul deposu direktör. 
lüğüne mUracaatlan nan olunur. 1 
Jandarma genel komutanlığı Ankara 

satınalma komlsyenundan : 
r:J 

TaahhUdünü ifa etmiyen müteahhit nam hesabı::ıa olarak vasıf ve örneğine 
uygun ve bir takımı yetmiş lira. talpin bedelli yüz subaY. binek eğeri kapalı 
zarf usulile 11.11-938 cuma günU saat on buçukta satın alınacaktır. Şartname
si param olarak almabilecek otan mı ekslltmeye girmek fstlyenlerin l52l5 lira.. 
lık teminat makbuz veya. ea:ıdık makbuzunu ve şartnamede yazılı belgetete 

muhtevi teklif mektuplatmr belli gün saat dokuz ' buçuğa kadar komisyona 
vermiş olmaları. (7821) 

. ZiNDANCI KAPT~ 127 

olup olmadığını tahkik etmek için git 
mişti. 

- Nereden tahkik edecekti? 
- Tunusta .. Şahin orada ihtiyar 

bir kadının yanında bUyUmüş, sonra 
satmışlar .. Zehra da o ihtiyar kadı. 

nı bulacaktı. 

Yusuf, durmadan içiyor, şarap 

maşrabaları birbirini takip ediyor • 
d u. Aclamları da kendisini takip et
:wişlerdi. Onlara da: 

- Çocuklar, dedi. lçln, içebildiği. 

nız kadar için .. BugUn hayatımın en 
tat !ı ve en acı gUnUdUr. 

Sonra. Aygırın ellerini avuçları 1. 
çin~ alarak: 

- Doğrudur, dedi, doğru .. Şahin 
D~nizin tl\. kendisidir. Aygırım, kap
tanım. Tıt kendisi.. İhtiyar kadının 
yuuında bUyUdüğUnU ben çok geç öğ 
r c udim, arayıp kadını buldum. Bana 
hepsini anlattı. Zavallı kadın par· 
ınaklarımm arasında can verdi. Ah 
.'t~ehra .. Seıı ölmemeli idin.. Yirmi 
s ene sonra oğlunu tanıdı.. Anladı. 

B c!l artık yarını bekllyemem kapta. 
ııım .. Ne yapmak lA.zım, nereye git. 
ırı ek lftzımsa yapmalıyım. Şahini hay 
<lutların elinden kurtarmalıyım .• 

- Bak Yusuf, valinin sözilnU din .. 
le .. O, Şahini çok sever .. Kurtaracak. 
Gel şimdi eve gidelim.. İzabellanı 
giir .. Ona ovvelıt bir şey söylemlyc
lıın .• Yavaş yavaş söyleriz .. 

Yusuf korkuyordu. Mağarasından 
çıkan vahşi bir hayvan gibi idi. Fa. 
kat btitUn yırtır silfthların elinden 
alınmış bir hayvan gilıi.. 

- Olmaz, dedi, ben onun karşıst· 
na çıkamam kaptan .• 

- Ama senin kızın .• 
- Doğru .. Beni hiç görmlyen,. bir 

d efa bile dUşUnmiyen bir genç kızrn . . 
karşısına nasıl çıkarım .. Eğer lçıntle 
bir baba sevgisi varsa. onu da. öldu .. 

rcceğlm .• Hayır kaptan, hayır .. Ben 
şimdi onu göremem. 

.Yusuf, ne yapacağını, ,ne söyllye .. 
ccğinl blfmıyordu: 

- Kaptan, dedi. Göster bana tza. 
bellayı .. Fakat o bent görmesin.. o .. 
nu bir de!a uzaktan gördükten son~ 
ra. haydµtları bulmağa g19-eum. 

Merhameti, insanlığı, hayatının. 

son senelerinde anlayan ihtiyar kaP. 
tan, Yusu!un ballnden sonsuz bir te
essür duyuyordu. Onun arzusunu ye. 
rine getirmekten ayrıca zeyk duyu., 
yordu. 
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- Peki Yusuf .. Seni zaten tanımı .. 
yor. Beraber eve gideriz, biraz otu• 
rur, çıkarız .• 

Kör kaptanın tereddUdü geçmiyoı 

clu. Fakat kızını görmek arzusu içi. 
nl bir ateş gibi sarmıştı : 

- Haydi gidelim kaptan .• 
Yusu!un geçirdiği heyecan milthlş 

'ti. Her tarafı titriyordu. Hele evin 
kapısında yere yıkılacak hale gel 
mlştl. İhtiyar Aygır koluna girdi: 

- Metanetini muhafaza et, dedi. 
- Vazgeçelim kaptan .. Ben fena 

~lacağım .. 
Tam bu esnada pencereden bUyUk 

babasınr gören lzabella: 
- Baba, bUyük baba .. diye haykı

rarak kapıya koşmuş, açmıştı. 
Yusut artık kendini kaybetmişti. 

Kulağında Tunustaki küçUk evinde 
-Zebranın şakrak sesini duyuyor glb' 

tcil. 
- Slnyorlta. Misafirim yar .. Ça 

lıuk bize şarap hazırla .. 
- BaşUstilne bUyUk baba ..• 
Yusuf, bir hasta gibl Aygırın ko. 

~ ıunda içeri girdi. 
lzalıella, sanki şarabı hazırlaması 

için daha e\'\'elden tenblh almış gL 
hi birkaç dakil{a içinde sofraya ge: 

-tırmlştl~ 


