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Sayısı her yerde S kuruş 

Reisicumhur dün Vekil/en C. H. Partisi Viliıget 
Heyetinin toplantısına 

riyaset buyurdu 
Yugoslavya intihaba

tının neticesi 
Yazan: ASIM us 

Doıt ve müttefik memleket Yusos. 
la vra çetin bir imtihanı bil7ük bir 
lllU\ atfakıyet ile geçirdi: Başvekil 
l>oktor Milan Stoyadlno,·içln idaresi 
altında çalışan Dirlik Partisi mebus 
intlhabmda rakiplerine karşı k.at'i 
bir galebe elde etti. 

tııtihabatta Doktor Sto7adlnovlçin 
kunetleri Yugoslav birliği idealini 
temsil ediyordu; hiikiimet partisi 
Sırp, Hırvat, Bosnalı müslilmanlar 
olmak üzere bellibL'lı üç mühim un.. 
surun Yugoslavya adı altında mütte
hld bir şekilde idare edilmesi esası. 
ııa dayanıyordu; muhalifler ile Hır. 
'Rtlstanm en kuvvetli partisi şefi o. 
lan Doktor )la.çek ise biikillııet parti· 
•ine karşı mücadele maksadı üzerin· 
de birleşmiş bulunu7ordu. Bu itibar. 
la intihabatın netlcesl Yugoılav7anın 
bıukadderatı üzerine tesir edecek bir 
bıahlyetl haizdi. 

na.,,·ekll Doktor Stoyadlnodçln bu 
lııtlhabattan büyük bir galebe ile çık· 
l:lııf olması Yusosla,·yada birlik tik. 
tinin ne kadar llerlem.lf buluadqa. 
bu açıkça gösterm1ftlr. Yani Hlnat.. 
lar ne beraber bütün muhalefet par
tilerinin birleşmiş olmalanna ral· 

Birinci köy ve ziraat 
kalkınma kongresi 

Bu ayın 27 ncı sah günü toplanacak 
Ankara, 15 (A. 

A.) - BugUn Ve. 
killer Heyeti Ret • 
slcumhur bmet İ· 
nönUnUn riyaseti 
altında Ziraat Ve· 
k&letlnde toplan • 
mış ve Ziraat kong. 
resi ve memleketin 
muhtelif ziraat tş. 
leri hakkında Zira· 
at Vekili tarafın. 

dan verllen izahatı 
dlnllyerek tasvip 
etmiştir. 

Ankara, 15 (A. 
A.) - Reisicumhur 
lsmet lnönUnUn rl-
yaseti altında Zira
at Veklletinde top 
lanan Veklller He· 
yetinde Ziraat Vekl 
ll tarafından lzı\b 

edilmı, bulunan bl 
rlaet 11:a:r " slraat ... ,~,?1",,J.c.ıı.\..~,.~~••iıWiılllOihı 

kalkınma konsreal içinde bulundutu muz blrlnclklnun ayının 27 ncl salı 
gUnU Partl fnkal&de k.uruıtayının h ltammı müteakip toplanacaktır. 

Kongresi dün toplandı 
Vali, Belediye Reisi ve Parti Başkanı 

Lütfi Kırdar bir nutuk söyledi 

Uıtte: Doktor Lutfi Kırdar Konıreyi açarken. Altta: Azalar Ebedi Şef için 
ihtiram vakfesinde .. 

(Yazı11 2 ncide) 

Hatay Devlet Reisinin bir Alman gazetecisine beyanatı 

Türkiye yakında lskenderun limanının 
tevsiine başlıyacakhr 

tnm hükUnıet partisinin beşte dört • 

=::=:;;~+;::;:;:;~: llalyan tebaası Yahudiler Hatagdaki Türk asker-
llamzet bir memleket olduğu itik-.. Şehrimizde bulunan ltalyan Yahudileri de 
dmda bulunanlara kuvvetli bir darbe 

olmuştur. h b t m bu neti. ltalyan tebaal.g" ından çıkanlacak mı? 
Yugoslavya inil a a m 

/eri geri çekilmigecek 
Antakya, 15 (A.A.) - Hatay hUk0.· 1 

met reisi Abdurrahman Melek Dnb. ceslnden bahseden bazı arkadaşları • 
l:luzm bu memleket ile Çekoslovak)'• 
)'1 mukayese ettiklerini görüroruz. 
lUze kalırsa muhtelif unsurlardan 
bıilrekkep olmak bakımından bu 
tarzda bir muka7eseye asla mahal 

Son zamanlarda Almanyanın ve 
buna Ube olarak İtalyanın kendi 
memleketlerindeki Yahudilere karşı 
tatbik ettikleri siyaset dolayıslle, AL 
manya ve ltalya dışındaki Alman ve 

toktur. Zira Çekoslovak7ayı teşkil e- - .... ---·-·-·"" -·- ·--·· .... - .. : 
den unsurlar arasındaki ırki usaklık 1 y k• ·ıa · i 
:::~:::.:~:p o.:::~;!:~;;: --~~--~!_!~~--_j 
\"atlar ve Bosnalılar blllkls tama • - -
inen aynı ırktandır ve beJ>81 de afll' 
dlll kullanmaktadır. Bunların arala. 
l'Jndald fark sadece elinden ibarettir. 
Sıplar protestan, Hınatlar katolik 
l"e Bosnalılar mii.slümandır. DoktOr 
Stoyadinoviç din bakmımdan geniı, 
hır zihniyet ile hareket eden bir par. 
tt kurma~, protestanlar, katollkler, 
lniislüınanlar arasında sl7as1 ve lda· 
ı-1 bir kaynaşma Tücude getirmek için 
c:ahşmıştır. Son intlhabatm verdiii 
giizel netice bu yoldaki ırarretıertnln 
de boşa gltmedltlnl flllen lsbat et • 
hliştir. 

Bu güzel,ııetlceyl beynelmilel sl7a· 
set noktumdan da memnuniyetle 
karşılamak llzımdır. Zira Doktor 

Sadri Ertemin fikirler ve ki. 
aplar isimli bir ştUdU ile Os
an Cemalin bir mizah yazısı 

v• aruz·hec• mevzuu üzerinde 
Hakkı Sühanın münakaıalı bir 
mal<alesinden batka: 

Kutuplarm soğuttuğu 
aşk 

Şimal Kutbunda ıeçen hakiki 
bir sevginin nasıl söndUiUnU 
anlatan meraklı bir yazı; ayrı-

a: 

insanlar niçin kavga 
ederler ? 

Stoyadlnoviç şahsen Balkan Antantı. Batlıiını taııyan ve kavıa 
nın en kuvvetli taraftarlanndan oL psikolojisi üzerine kaleme L 

d.uğu gibi parti arkadaşlan da hep lınmıt r"imli bir mqazin ma-
aynı kanaatte müşterektir. Bu itlbar. kal .. i, sipema, karUcatUr, Na· 
la Yugoslavya intihabatında bük\k • >olyon·Mari Luizin hayatına ait 
lnet partislıün muTaffakı7eti a7nı za· ir araştırma; lnıilizceden çıv. 
inanda sulh ve Balkan Antantı fikri. rilmit fevkallde bir hiklye ve 
hin galebeıd demektir. dii•r yazı ve resimler .. ~ 

Yugoslavy&da umumi intllıabat 

dort senede bir yapıldıtı için baıttn· 
itil netice hiik6met partislnln dört .e. .. .. • """""·---·•=••••• ......... _ ....... -... ___ , 1 y k. ., . b. 1 
he ka7gosuzca fı,leri üzerlDuoı:> ,,...~. arın 1 1 Avemız ır : 
lna~ma il;'kAn '·ere<'ektlr; •ln t ''f" 'ı 
llliittefik ı •'mleket ve mlllet de bu h •d· . 
;:•=: ~::ıte ::ı:e;:~~nden 11..!!1~~~~~-.!~ ... ~~~~~~~-j 

İtalyan Yahudileri de endişeye dllş . 
muştur. 

Bilhassa İtalyanın, İtalya dışında 
kl Yahudi tebaalarını da İtalyan ta
bltyetlnden iskat edeceği hakındaki 

rivayetler, bu endişeyi bir kat daha 
Rrttırmıştır. 

ftalya dışındaki İtalyan Yahudile· 
:-indeı. dokuz yUz kadar da memleke. 
ttmizde bulunmaktadır. Bunların mU 
hluı bir kısmı lstanbuldr> olup ev,·eı. 
ce başka pasaport taşırken, sonradan 
İtalyan tabiiyetine girmişlerdir. 

Ezcllmle, şehrimizdeki İtalyan Ya
hudilerinden bUyUk bir kısmı mUta· 
reke senelerinde Tllrk tabllyetlnden 
İtalyan tabiiyetine geçmiş bulunmak. 
tadırlar. Bunlar arasında tstanbulda 
bUyUcek mikyasta iş kurmuş mUes . 
sese sahipleri me;cuttur. 

İtal1an mahafiU ne diyor? 
Bu hususta şehrimizdeki İtalyan 

mahaflllnden yaptığımız tahkikata 
göre. Yahudiler aleyhine hazırlanan 
kanunun tatblkma dair, henUz Roma 
dan emir gelme~ştlr. O sebeple İtal
yan tebaası Yahu1ıııerin ,·aziyetl, Ro· 
madan gelecek talimata göre bclll o. 
lacaktır. 

İtalyan tebaası Yahudilerin elte . 
rinden İtalyan pasaportları alındığı 

zaman yeni bir hukukt durum h~sıl 
olacağı şUpheslzdlr. Bu takdirde hiç. 
bir de\•lete nisbetl kalmıyacak olaa 
bu Jtalyan Yahudilerinin \•azlycti Al· 
maııyadan çıkarılaıı Yahudllcrlnkia. 
dC'n farksız olacaktır. 

Bazılarına göre, İtalyan tabiiyetini 
kaybedecek olan Yahudiler, ya bey&z 
Ruslar gibi. "NansPn pasnnortn., kul 
lanarnk do ": rudnn (}o·yrnya "Milletler 

Ajansı muhabirine beyanatta buluna 1 

rak İskenderun limanının TUrklye7e ı 
ilhakı ve buna mukabll Hatayın diğer / 
kısımlarının Surlyeye terkine dair ı 
Ankara • Parls ve Şam arasında mu-ı 
zakereler cereyan ettiğinden haber· 
dar olmadığını söylemiş ve demiştir 
ki: 

Gazeteler tarafından bu bapta lşaa 
edilen haberler doğru değildir. Ha • 
taydaki TUrk ve Fransız askert kıta. 
atının geri alınması iç n Ankara ile 
Parla arasında yapılmakta olan mu • 
zakereler henUz bitmemiştir. Yapıl • 
makta olan kışlalar da gösteriyor kf 
askeri kıtaatın Ye bilhassa TUrk kıta. 
atının yalcın bir atide geri alınması 
beklenmemelidir. 

Cenevre mukavelesi hllUma ola • 
rak, Suriye, Hataydan giden mallara 

Erzincan hattının açılması 
münasebetiyle 

Reisicumhurla Nafia Vekili 
araımda telrnflar luti 

olundu .• 
(Yuısı 2 net sayfada) 

1, 

gUmrUk resmi koymu~tur. Bundan 
dolayı Hatay hUkfımetl de Suriye mal 
larına ithal resmi koymayı derpiş e • 
diyor. 

Hatayla TUrklye arasında serbest mu 
badele rejimi mevcuttur. TUrklye ya· 

kında Hatay statUsUnUn kendisine 

verdiği hak mucibince, hkenderun 

limanının tevsi ameliyesine başlıya • 
caktır. Mevzubahs olan şey bir harp 
limanı defli bir ticaret limanıdır. 

Hayfa ve Kudüste tecavüzler 
KudOs eşr•fından birisi sokak ortasında 

bir Arap tarafından UldDrDldD 

' 

Cemiyeti,, ne tftbl olaC'ak, yahut dL jHR)f&)A giden yolda nakli vasıt&lannm kontroltlatl if.endll ~ pplu 

(Devama 8 nClda) ~ l>adb~ ,{Y_.,aa~l 



C. H. Partisi VilAyel Kongresi 
dün sabah toplandı 

Parti Başkam Doktor LOtfi Kırdar bir nutuk slJlererek dedi ki : 

''kongremizde saqın Js:anbu~ .lıaikının Ocaklardan 
başlayarak yükselen diiekleıini dinli1Jeceğiz. Bu 
dileklerin açık ve samimi bir şekilde orlag .ı. 

konulması ve görüşülmesi Paıtimizin 
esas umdele1inden biridir.,, 

Cumhurlyet Halk Partisi lstanbul 
vil&yet kongresi dün sabah saat on 
birde Parti villyet merkezinde akte. 
dildi. Konwede kazalardan plen mu
rahhaslarla bazı mebuslar, vali mua
vini, belediye ret• muavinleri, mUd
delumumi, deniz ticaret rt'UdlirU, kay 
makamlar, nahiyı mUdürlerl hazar 
bulunuyordu. 

Qenyönkurul namına da uytav 
SeW. Cimooz ile HUınU Çaksr bulu. 
rauyordu. 

Murahhular Dit kattaki bOyOlc ~ 
tonda yerferfnl aldıktan eonra valf ve 
beledlyı relll vı parti bqtanı doktor 
LOtfl Kerdar .. ıona girip riyaset kür. 
IO.Une 9ıkti, fU nutku aöyledl: 

LUTFt JCIRDARIN NUTXU 
~ arkadaflar, 
BucUD Partimizln 918 tı Koap.I .. 

al asmıkJı bahtiyarım. Kıaa ....... 
ISlade sok enerjik •• Sok baıt. td8ld 
mtlifelerinl kuvvetli liaaaltlede ._ 
fak bqanJu büyük tnlnllb mm ..... 
da bir daha batırlar ... laatarlatsllia 
btitb Parti arkaclqlanamı " -... 
uyın ~ ft 4elatl kon..._ 
nmm 10111111 •J'll we '"P De .... ... 

Bu 1e11eJd koncremlz, ebedi ŞefimL 
dn aeıkh vefatına yakm günlere rast· 
lamıt bulurunalrtaclır. Onun ytıksek ha. 
tıralanna tazim duygulanmızı, ayağa 
kalkarak ve bCJ dakika ihtiram aUkA· 
tunda kalarak izhar ve teyit idelibı. 

Yeni vazifeme lıtnU~ başladipm bir 
arada tb kıymetli Parti arkadaıJamn. 
la yalandan taruıma'k f ıraat·nı bana ve
ren bu kongreyi iyi bir taadUl olarak 
karfılıyorum. 

Konıremlzde, ..,ın tltatıbul balkı. 
nrn Ocaklardan bqlıyarak • iikHhis dl• 
leklerini dlnliyeceğiz, Bu dileklerin ._ 

çık "' umiml bir tekilde ortaya ..... 

işaretler : 

muı n cBrilfillmesl Pattiıdbin eaaı liyet raporunun okunmaana batlandı. 
umdelerinden biridir. Yüzden fazla sayfa tutan rapcrun ya. 

Ebedi §efimidn kurdup Camburl na okundu. Saat yanına geliyordu. 
yet Halk Partial. cltlerll n l&)'UU in· Avni Yalız yemek tatili için celseye 
lullplın baprm f, bbf yepyeni bir •L ara verilme-1ni te'kllf etti. Xabul olun· 
u.n kuandırmııtsr. Ancak daha yapa· du. 
catımu itler de pek çoktur. Bu müı. 
takbel n:eaaimi:lde de bize yolu, büyük 
MWı fefimls blrkaç gtın evvel Kuta· 
monuda lrad buyurdı.ılclan nutukların. 
da YUih blr tekilde lpret buyurdular. 
Bu meyanda Partililerin ça1qma tarz
larma dalr Yerdikleri direktifler, ......_ 
lmbde bizt rehberlik edecektir. 

Sayın arbdaflar, 
Parti. PartWler * umtml bir )'U· 

ndır. Gayemls ba yuvacla yapecaiz. 
mu feraptll maailede milletimia fay 
dalı bbmetlerde balumnaktır. Jtte bu 

ıDNkB •• Jscpmu bir klldı11i de 
mefk&r• ,ohmda .... 

~~~ljl~ .. 

iKiNCi CELSE 

am-.t ............. .,-fn. lt.Wl• 
._,..,, ~ .... Law ~- [ '-llOj ......... 

'*t, ı :ı t tjte ~ -F.t nrW ile 
llıl-' nW w lrltlplerfn ~ iL 
................. ba8 rtJI• olabl· 
.... a!lıl ..,. ........ ., .. lraW 0-

lununa reyi tpd De ae ıaeçlm yapıla. 
bilccetlnl bildirdi. 

Anlar açık reyi kabul ettiklerinden 
bu ıuretle yapılan intihabat neticesin. 
de birind reiıliie U•klidar ve Kadıköy 
tramvaylar mGdUrO. !brablm K~ 
Bayburt, ikincl reisliğe gazetemiz net· 
riyat mildUrU Refik Ahmet Stv~ Bunuti Bıerdıe bıJÜn idare heyetinin 
katipliklere ıchlr ınecliıi basından Nı 1 beup noktasından da ibra edilme1i l· 
ci AJI ?tlorah n Beyoğlu 'kaza reisi sln evvell hesaptan tetkik etmek Uze. 
avukat Hikmet seçildiler, re yedi kiplik bir encilmen tetkili iktl. 

Buaua berine birinci rcia lbrahlm za cttilini tbyledl. Bu lntihap1ann a~ 
Keıml Bayburt Jdlntıye ç Jm. kendlJl reyle yapılmau kabul edildi. 
ve ırkadaıtan namına tefekkUr etti. Beyoğlu bısmdan HAJim Refet '31 
ldare heyetinin maaislni bildiren fu. mnk baap encbıenl içba Rapt Glk· 

CelAI Bay arı dinlerken 

Bafl'ektl Ce1Al Dafl'I' HflU lktısat ve Tasa"' 
raf haftaalm bir konUfJllalarlle açtılar. Bafvekl. 
l1n geniş bir bilgi ve hAdiHlerl tıpatıp kavrı)·aa 

bir idrakle formülletıirdlil baldkaUer cidden bir 
beşarettir. Çünkü. o, lstlkW harbtnia ekonqmlk 
cephesinin bir senelik kqmetlerladen. Deri Iİ&m· 
lelerinden bahsetti. Onan dlllnde11 tabıntnler de.. 
IU, tezat kabul etmlren. ralan llÖflemeelnl bllml· 
1en adetlerin belAgatlnl dinledik. Ekonomi sa.te
rinde hangi hattayızı Uerlmlz ve prlmlzde ne it. 
bl kuvvetler vardır. Hall ve lktısadl toı>otrat1• 

mm ne haldedir. Banlan B&fvekll millet.o bir ke.. 
re c1aba izah ettt. 

Bakamlarm anlatt:rlı hakfkatler blse da•• 
DUZDl MtmecU~ fakat DOl'llaAJ. ..ıer •ol....S. 1· 
lerledlğbıl lsbat etti. 

• • • 

Yazan: Sadri Ertem 
batamn olclalu pbt bafka ıertere nakletmek ba 
lfbı en nammla tarafıdır. lmperatorluk deninde 
banka tefkil&t.I hafkalan be.abma lşll1en bir or
-cb. 

--.ıbukl bastın devle& murüabelll ekonomik 
kuvvetlen mUU menfaatler dıfmda tel&Jdd et. 
memektecllr. · 

lmperatoı-11* deninde mevduat 4erbal mem· 
leketten dışan oıkarcb. Çbktl lstlkral'IJJI bir ha. 
7at stlren devlet it.imada lAJlk olmadılJ pbl, mem
lekete pu-a ptlrlp marabab""1ılr 7ap&nlarm da 
meni-ti memleketteki 1erma7eyl dıpn aevket
mekt.I. Memlekett.e ciddi lst.Uısal faaU7etl mevcut 
olmadıtı lçla ancak manbahacıbk bir ~ 
r.ol~clu. 

PLLsmanlal' tamamen pbaaeı bir pl&nDI eme. 
llne pn 7r.pdırdı. Der pJNman mtlll bb7enba 
bir parçasuu kop&ftl'!b. 

Yabancı &el'IDAJe demlrrota J'ipardı. Loko
motif düdüiQnD lfltea 1eı-lere p.ı>aJılık gelir, m.tL 
11 aanatlar harap olar giderdi. Yabancı sel"llUlye 
deniz nakl11ectllil J•pard.ı. Milli ma.lunıller çfiril
mtıe mabktm. oJuıdu. 

Yabucı lel"llUlfe fehlr tesisatını ellerine a
llr~ Halk 1a susua. 1• feblr içinde medeni ı. 

-- .mJtılu;am kalırcb. Y....., aermare ticaret ı,ıertne girerdi. 
llA blw .-,a k07UD ..ıar. mukabilinde bir paU 
~ ........ aJama-11. 

Ba e bir millet için hMtahk alAmetlcUr. 
~.arana bl1le an1attılt rakamlar m.bm 

....... ~ Mr MnreDln fa&117etlnl aalatqor • 

.__..-,.._ tktna41r•Jft'lne art.$ bWm olu 

........... ~ lldllet.aa Jıamleledclbı .. 

Erzincan hattının açıl
ması münasebetiyle 

Reisicumhurla Nafıa Vekili arasında 
çekilen telgraflar 

Ankara. U (A.A.) - Slvu • Bnla. 
can demir hattının l~detmeye aellıeı 
mUnaaebetlle Nafıa Vekllt Ali Çetln. 
kaya ile Reisicumhur tn~nU arasın· 
da aşağıdaki telgraflar teaU olun • 
muıtar: 

Relıdcamhur İnöntlnfbi ,.tlbek hu
aurlanna, 

BugUn en mUaalt bir hava ile tre
nlmlı muayyen saatte Enlncana ur. 
dı. Hattın aç\}ma törenini JDrslncan 
halkının ve civar vlllyet beyetlerlnln 
tıtlraklle ve Milli tezahtıratıa yaptık. 
TUrk mtlletlnhı yapıcllıt kUdretlnln 
bu en parlak ve tarihi eeerlnln azame 
t1 önünde bir mllletln hayatında vu
Bllltı mumııuıı ola.n en blt7Uk saadet 
mertebesini idrak halinde bulunan 
llrzkıcan halkı en cleıU. bll" mllll ve 
ciddi lattgrak içinde meserret :yaıı.,. 
rı 4nteret O•mhurlyete ve ıahBJ dev· 
Jetlerine hla olan tlmendlfer slyase
tlnln bu mesut lleUcelerlne kartı bl. 
pa7an minnet ve tllltraıı lılıtert izhar 

eylemltler ve bunu J1lce makamla 
rına arz ve lbl4ta tav&Nut etmek 
ttml istirham etmltlerdlr. 
e Keyfiyeti ve bu mesut h&dl 
Jtlkaek huzurlanna en derin tazim 
..Yl'Ilanmla ane1lerlm. 

Ba7 Ali Çethıkap. 

Nafıa Vektll 
Ali (letlnka,. 

Nafia VeJdU 
Jı:rllncan hattının açılması mtına 

sebetlyle aayın halkın hakkımda ,,,,. 
terdlklerl J11ksek ve aamlml blıleit 
bllcllren telgrafınıldaa pek mtıteh• 
ılı oldum. Sevgt ile teşekkttr ederi.,._ 
Demlryolunun Brzlncana ulaşm.,ı 
7urdumuzu demlratlarla örmeğl at' 
metmlt olan Cumhuriyet btık6metl • 
nln yeni n kıymetli bir muvaffaP 
yetidir. Bu naile ile alzl ve htıkame. 
tl tebrik eder ve mtıtemadl bqarııat 
dilerim. 

ispanya HOkOmetı 
lutareka isteyecek vaziyete duştu 

Generaller arasında 
laşmazlıklar çıktı 

...... IS (A.A.) - Cumhuriyetçi 
ı.p.,.dan ıeJeıı haberlere ıare reiaL 
cumlıur B. Auna. tıpanyamn ton de
-ha nulklepüı elan vaz17,.tl haklan· 
da latlpredo bulunmak U.ere Cortea. 
Serin nUfu.ılu bumdan 101yalletlerin 

tefi B. ---~ Valanalyadan Bar. 
1elonaya cetbetnt:şt1r. 

B. Bestelro, cumhuriyet ortluıunun 
ıatebe çalmumuı artık mUmldln olma• 
dıiı kanaatini gblermım'ı vı mit~ekt 

demir, Mebaaot A11 ~p, Bican Bat
cıollu, Şeraf- W .. Nad Ali llılo. 
ralı, Doktor Tudwı, Jtjıtü Di'ktlirkUn 
intihabına teklif etti. Reye konularak 
muvafık glrilldil. 

Reia idare heyetlııce hanrlenan ye· 

talebi isin Burıoa biikUmeti lle mGnr 
1ebata Priıecek bir milli birlik bb.:n., 
ıd tq1dl edilmeai teklifinde bulwmıu• 
tur. 

Madridde mahrukat fikd•aı hlnedl 
mektedir. Halbuki latm pek aoluk o 
... ~. ·~ anırl 
yedeft olan emtia gitgide- 'nrdfttepıek 
tedir. 

General llliaJa. B. Nearlne bu ttrall 
altında mukavemetin kabil olamıyaca
&mı blldkmlttlr. Diler taraftan ordu. 
nuıı blr~'k ıeııeralleri anamda aokt.11 
Ular DıtiWJ.an sWmt VI bu yiladd 
tabacldill eden mUnıkaıılınn aleııl bit 
flkil alm:t oldup 81renilmittir. 

RekllrUn temasları 
nl _. bitte proJe8lnl tlltJA Jsln de Aııbra. 15 (Telefonla) - Blrbt 
bir eııcllmen tetklll 1bmı ıelclilinl .ay ctındcDberl ~de butunan latan. 
ledl. Andan Cemalettin Fanı Erten bul O'nlveniteal Jlektaril ceapı Bilael 
• alarak bu enctınıene Sadık <HS1ı:ba. ~ VeWctl ile 19ptrlı teıml1an 
kan, CeW K'Ocaer, tbrahlm Tarım, NI. bldrmlJtlr. Unlvenltede yardıma mu1t 
yaıl Tevfik YUkıelen. Oaman Plkret, tas talebeler meseleli halledUmlttlr• 
SeUın Bnoı. lhrahım xemaı Bayburduıı lsvaça Krom satacağız 
intihaplanm te1clif etti. U7,cv.J1 &8rUl• Ankara, 15 (Telefonla) - Şarl 
dU. Krom1an Tilrk Anonim flrbtl ~ 

K11alardlan teı. dllt'!Wdl tıetklld mWı:m m1ktan1a bam ıtoku Atma) 
lç.:n de bir encllmen teıkiU UrtlZa ettiği lt%ere mGnkereler yapmaktadır. 
batkaıı tarafından aöylenmeal 11.ıerlne si 
ladan Ekrem Turun te • Parti Ankara Villyet kongre 
Jettin Panl Erten, Avni Yap, zuitu Aabra. 15 (Telefonla) - c. H. 
Çabukçuoğlu, Mıcit Oktar, CeW 8'Jt, Pardll Ankara vilaya koııcral ... t 
ömer Çam, Hayri Uiurolla bu '4 11 de Kııılay cemiyeti Genel mera. 
111tne intihap olundular. sinde tcplanımttır. 
Batkaıı enciimenlerin cabt1» Kongreyi Vali ve btlediyt rela1 Nn. 

dlticelerini kr.ıngreye bUcUrmolorl sat Tandoian apf, reiıılile diyanet 
bagUn IUt 14 te toplanıhnak Onre itleri re:.l Rifat Bareksl, üdnct relalll• 
tere nihayet fttdl. layqh, kltlpWdere Nuubl Baydar, 

Raporda ballceyJtd meuiai, Mecdi Sa;yman uçilmlf, ldara heyeti. 
Wediye hizmetleri bildin tafliJ& Din iki tene1ik rapora oJammattar. lt· 
*edilmektedir. tlfakla tMvlp edllniftlr. 
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Gökboğanın nerede görülürse öldü .. 
rülmesi için emrinizi bekliyorum 

~er vanlı ve ucu kıı.ıldı. TUrk &11ker· 
leri oııu yalınkılıç önlediler; 

- Dur?.. 
Kumandanı öldUrmeyc gelcllğlnl 

sanmışlardı. Fakat onun yUzUncle öl
dürmek hırsı okunmuyordu. Hançeri. 
ni de belindeki kına sokmuş: Yezdi Cerd zorla sertleşmiş bir sesle: 

Hainler cezalarını göreceklerdir! dedi 
- Beni Behmen gönderdi. Gökbo

ğayı hemen görmeliyim! 

askcrlo blr glin evvel paytahta gel • 

miş bulunuyordu. Fakat Firuzun çe· 

virdiği cntriknlar iyi neticeler veri • 

yordu. O kadar ki hnrkes şimdiden 

onu İran lmperatorluğunun başvezl. 

ri ve ordunun başkumandanı saymalr 

ta tcrecldilt etmiyordu. Behram bil'l 

bunun farkına varmış, g-eldiğine piş· 

manlık duymağa başlanııştT. Bununla 
lıeraber onun :ranıbaşında duran 
Behnıenin söylediklerini hatırlıyor, 

iiınit vo cesaretini lıüslılitün kaybet. 
miyordu. 

Behnıen.heııliz so'.:;-·· .• du. Yarası . 
nın henilz geçmemiş olmasına rağ • 
men bu toplantıya geldiği anlaşılı • 
yordu. Çünkil burada mühim karar. 
lar verileceğini biliyordu. 

Firuz ne zcı ırıandanlıeri Göklıoğa 

ile onun atlıları haklnnda en ağır söz 
leri kullanıyor, Kadsiye bozgunluğu. 
ııun bütun suçunu hemen hemen c:n. 
ların tistlerine bir defa daha yıkıyor· 

du. 
Sözlerine şöyle devam etti: 
- İmperatorluğu içerden yıl\:m~3a 

çalışan bu çapulcu heriflerin Arap -
}arla da anlaşmış olduklarına şlip. 

hem yoktur. Onlar bu memlekette 
kaldıkça bizim için büytik tehlike • 
clirlcr. Dışarıdan gelerek dü~mana 

karşı yürilmeden evvel içimizdelı:i düş 
manları temizlemeliyiz. Aldığım ha. 
berlere göre Gükboğa bu alçaklığının 
anlaşıldığını, kendisinin ve askerle. 

Çocuğunu işkence 
ile öldüren baba 

suçundan sekiz Tedbirsizlik 
mahkum oldu 

aya 

Geçen sene Kasrmpa_şada beraber 
yaşadığı Mcryemin üvey çocuğu 6 ya
şında Necatiyi sık sık dövmek ve ağla_ 
dığı zaman da karlı havada soğuk suya 
sokmak suretiyle işkence ederek ölme. 

Katili Nazım ile yine katilden mahkum 
Mustafanın birinci sulh ceza mahkeme
sindeki muhakemeleri dün bitirilmiştir. 

Hakim Reşit Nazımın 29 lira 10 ku
ruş, Mustafanın da 22 lira o\J kuruş pa 

sine sebep olmaktan ağırcezada muha- ra cezası vermesini kararlaştırmıştır. 

keme edilen, Salibin duruşması bitiril- Kontrol Dairesi Laboratuvarı 
miştir. 1 

Mahkeme Salihin suçunu "aşikar o. 
larak tedbirsizlik,, mahiyetinde gör • 

müş, kendisini 8 ay; hapse, 20 lira da 
para cezası ödemeğe mahkum etmiştir. 

K aramürsel Fabrikasındaki 
Hırsızlık 

Sultanhamanında Karamürsel men
sucat fabrikasında evvelki gece bir hır 
6ızlık hadisesi olmuştur. 

Hırsızlar fabrikaya sabaha karşı dam 
penceresinden atlayarak girmişler ve 
1500 liraya yakın kıymette toplarca 
kumaş çalmışlardır. 

Polis tahkikata başlamıştır; hırsızla
rın bugün yarın yakalanması muhte. 

meldir. 

Tevkifhanede Kavga 
Edenler 

Tevkifhanede kavga ederek birbirle. 
rini yaralayan Dizdariye cinayetin::t 

İktısat Vekaleti İstanbul kontrol da
iresi laboratuvarı bu ay başından itiba
r~n faaliyete geçecektir. Laboratuvarın 
hemen hemen bütün tıoksanıa:ı tamam. 
lanmış, ticari tahvilat laboratuvarı da 
limanhamnın zemin katına taşmmağa 
başlamıştır. 

Yılbaşından itibaren gerek lfontrolör 
Iabcratuvarı gerekse ticart tahvilat la. 
boratuvarı müştereken çahşmağa baş· 

layaca1dar, bütün tahliyeye muhtaç 
maddeleri gününe güne analize edecek 
lerdir. 

Balık Akını Başladı 
İki gündenberi balık akını yeniden 

artmıştır. Iki gün zarfında 45 bin çift 
torik ile 15 bin kiloya yakın istavrit 
ve bir miktar uskumdu tutulmuştur. 

Yunanistan ve İtalya tacirleri torik. 

!erin çiftini 12 ile 18 kuruş arasında al. > 
maktadır. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

Çe•ireo: Hakkı Süha Gezgia - 39 
şüphe altına alınmış ve onu sevmiyen
ler tarafından kendisine bir tuzak ku
rulmuş imiş. Filhakika birkaç gün son. 
ra fırka kumandanı, ona şiddetli bir ih. 
tar gönderdi. Zavalh adam, bu baka· 
retten incinerek istifa etti. Sana bu, 
vakanın bütün teferruatını anlatacak 
değilim. Ama, şunu bil, ki miralayın 

gerçekten amansrz düşmanları varmış. 
Şehirde ansızın hem cnun şahsiyetine, · 
hem de bütün ailesi efradına karşı so
ğuk bir hava belirdi. Herkes onlar.dan 
uzaklaştı. İşte ilk kczumu bu sıralarda 
oynadım. Bir gün daima dost olduğum, 
arkadaşça konuştuğum "Agat., a rastla 
mıştım. 

Ona: 
- Babanın kasasındaki emanet pa. 

radan dört bin beş yüz ruble eksiktir. 
Dedim. Şaşırdı: 
- Nasıl olur, dedi; fırka kumanda

nı General geçenlerde geldiği vakit pa
ra ıayılmıştı. Tamamdı. 

- Evet o vakit öyle idi; ama şimdi 
değildir. Fakat telaş etmeyin. Üzülme. 

yin. Bilirsiniz ki, ben, mezar gibi ses. 
siz ve dilsizim. Bundan kimseciklere 
bahsedecek değilim. Bunu da size ted
birli olasınız diye söylüyorum. Şayet, 
günün birinde ani bir teftiş karşısında 
kalırsanız, bana gizlice kız kardeşinizi 
:;önderin. İstiyeceğiniz miktarı hep 
emrinize hazır tutacağım. 

Agat kızdı: 
- Ne ahlaksız şeysin Allahım !... de

di; nasıl utanmadan, yüzün kızarma. 
dan bana böyle bir teklifte bulunabilL 
yorsun. Hayret! Hayret! 

Diyerek uzaklaştı. Ben de arkasın. 
dan ·bağırdım : 

- Bu mesele aramızda sır olarak ka 
Iacaktır. 

Bu "Agat., la teyzesi, yeryüzü mela· 
ikclerindendi. Sonra.dan ögrendim ki 
çok s~vdikleri Katerinaya bu h-ezeya. 
nımı anlatmışlar. Benim de istc~iğim 

bu idi. 
istifa hadisesi i.izerine alaya yeni bir 

kumandan geldi. Bizimki bu haberi a· 
lmca, hemen yataklara serildi. !ki gün 

rinin buraya çağırılmıyacağını anla· 
mış. Kaçmak için hazırlanmış. Onu 
tek olarak buraya getirtmek ister -
dim. Bunu teklit ettim, fakat kabul 
etmedi. Eğer sucu olmasaydı askerle. 
rinden ayrılarak gelmekte hiçbir 
mahzur görmezdi. Şimdi kaçmrya 
hazır bulunmasl da suçlu olduğuna a· 
Umettir. Bununla beraber onu ka
çırmamalıdır. ÇünkU dilşman tarafı . 

na geçer, yahut memleket içinde yağ
macılığa başlarsa bizi çok uğraştırır. 
Her nerede görillürse derhal öldürül· 
mesi için fermanınızı elbet esirgemez 
siniz. Bu hususta zabit ve askerlere 
emirler vereceğim. Unıit ederim ki 
pek yakın zamanda hakkından gelL 
necektir. 

Yezdi Cerd solgundu. Zorla sert. 
leşmiş bir sesle: 

- Ha.inler cezalarınr görmelidirl~r. 
Dedi. 
Firuzun ylizU biraz daha gurur ve 

zaferle gülümsedi. Daha ümit verici 
ve atak bir hal takındı: Bozulan or
dunun üzerine sokulacağım, her ta • 
raft:ın yeni asker toplanmakta oldu. 
ğunn, kısa bir zamanda bu iş için 
lA7.Im olan paranın da elde edilece
ğini :>öylüyor ; Aı·apları şimdiden çöl .. 
leM sllrmiiş kadar kendinden emin 
görünUyordu. 

Sözlerini şöyle bitirdi: 
- Ahoromazdanm izni ve -bilytik 

bir adam vardr. !ki tarafı keskin ve 
ağır bir kılıcı sımsıkı tutmuş, sağa 
sola emirler veriyordu. Gökboğa onu 
tanıdı: Hllsrev ... 

Saray muhafızları sımsıkı bir sat 
yapmışlardı. Kocar.1an kalkanlar, o. 
raya süslü ve sağlam bir duvar ör
müşlerdi. Onların arasından mızrak. 

lar uzanıyor; sivri uçları korkunç bir 
şekilde parlıyordu. 

Gökboğa bağırdı: 

- Yol ver! IGsraya diyeceğim var. 
- Kisranın sarayına böyle haydut 

lar gibi girilmez. Buradan hemen 
çıkın yoksa .. 

- Bunu ne sıfatla söylüyorsun? 
- Saray kumandanı ve Kisranın 

sadık bir kölesi sıfatile ..• 
Geride bir gUrliltU oldu. Gökbog::ı. 

dönüp bakınca biraz evel girdikleri 
kapıya birçok İran askerlerinin hU • 
cum ettiklerini gördU. Demek ki he
men dıaşrrya haber uçurulmuş, onla
rın arkaları da kesilmişti. En arkada. 
kalan atlılardan bir kısmı kapıya koş 
tular. Onu kapattılar. Gökboğa Er~ 
tangaya: 

- Oraya git ve kimseyi sokma! 
Dedi. 
Saray avlusunda kapalı kalmıştı. 

Bundan hiç Urkmtiyor, hattA. memnun 
oluyordu. ÇUnkU işler içeride bite • 
cekti. 

Gökboğa HUsreve döndü: 
Klsranın yardımı sayesinde lran es· - Kisraya söyle ki ben geldim, ona 
kisinden daha kuvvetli olacak ve siz çok mühim şeyler söylemek istiyo • 
' •Nevşlrvan,, larm devirlerine bile ör- r um. 
nek olacak bir saltanat sUreeekslniz. - Söyliyemem. lçerlde meclis var. 

Şehir yeniden karışmıştı. Ortada _ Benim girmem l~zım. 
bir fevkaladelik olduğuna ş.ilphe yok- _ Bekle. 

tu. Fakat acaba ne vardı? BtiyUk bir Gökboğa dlişUnUyordu. Aynı za • 
kısmı: manda saray kaprsrnı tutmuş olan as-

- Araplar Fırat nehrini geçmişler. ker saflarını gözden geçiriyor, onla. 
Diyor ve şehirden kaçan kafileler rın nereden geldiklerini belli olmı • 

çoğalıyordu. yan yen! kuvvetlerle gittikçe daha 
Gökboğa sarayın btiyUk avlusuna sıklaştığını görüyordu, 

girdiği zaman buraya vaktile yaptığı 
baskını hatırladı. Sağında Ertanga, Sağ uçtaki saflarda bir kımıldan • 
solunda Saltık vardı. Arkasından iki ma oldu. 
askerin ortasında olduğu halde GU • - Tutun! Bırakmayın! 
ran getiriliyordu • Diye bağırmalar duyuldu. Birisi 

- Kubad .. Kubad nerede? can acısiyle bağırdı ve genç bir adam 
O görünmUyordu. meydanın ortasına fırlıyarak Gök • 

Diyordu. 
Gökboğa bu sözleri duymuştu. Atı. 

nı o tarafa çevirdi: 
- Bırakın, gelsin! 
Genç adam soluk soluğa şunları 

söyledi: 
- Behmen selAm söyledi. Firuz 

Kisrayı kandırmış. Senl öldllrmek i
çin razı etmiş. Kendini koru! Hüsrev 
de onunla beraberdir. Aldanmasın ve 
hemen içeri girerek, Yezdi Cerde ha
kikati anlatsın, diyor. HUlman beyi 
Behram da Firuzun alçaklığını anla
mıştır. Size yardım edecektir. 
Gökboğa artık duramazdı. Onun 

en küçtik hareketin! bile gözden ka· 
çırmayan, her emrini hemen yapmağa 
hazır duran askerlere küçük bir lşa_ 
ret yaptı. Sonra atını ileri slirdll. 

Kalkan ve kılıçların çarpışma.sın. 
dan çıkan uğultu ortalığı doldurdu. 
lra.n safları yarıldı ve Gökboğa mer. 
mer merdivenlerin Usttinde görl.lldü. 
Husrev öteki uca çekiliyor, bağırıp 
çağırıyor fakat askerlerini l~zım ol
duğu kadar cesarete getiremiyordu. 
Hatta. bunların bir kısmı duvarlara 
kacla.r gerilemiş, küçtik kapılardan ve 
aralıklardan içeri kaçıyorlardı. HUs. 
rev yokoldu. 

!çerde Firuz son sözleri söylerken 
kapıcılardan biri telaşla ona sokul • 
muş, iki kelime fısıldamıştı. Herkes 
birlbirine bakmış, bunun ne olabile· 
ceğini tahmin etmek istemişti. ÇUn
kU htiklimdara karşı söz söylerken 
araya girmek için çok mühim bir şey 
olması lAzımdı. 

Aradan bir dakika geçmişti kl sağ 
taraftaki divanın arkasındaki kapı • 
!ardan biri de açıldı ve ufak terek bir 
saray uşağı Behmenin ku)ağına eği· 
lerek: 

- Gökboğa gelmiş! 

Dedi. 

Behmenin gözleri parladı. ~aga 
bir şeyler sCiyliyerek geri yolladı. 

Sonra Behrama döndll. Aldığı haberi 

ona bildirdi. 
Firuz sözlerini kısa kesti; heyecan. 

lıydı. O anda Gökboğanm geldiğini 

hUkllmdara söyliyecck oldu. Fakat 
hlikUmdar: 

- Kapıya kadar aramızdaydı. On~ __ b_o_ı_a_y_a_d_o_ı_ru~k_o_ş_t_u_._E_ı_ı_n_d_e_b_ir~h_a_n_·~~~~~~~~~~~(_D_e_v_~~~~-r_J 
dan sonra göremedik. 

- Kusun, sen anla şunu .• Vurul - i~llllllllll-lllJllmllUllDlDUllllllllll B u G o N WllW/hilifuNlllWl!llli~ 
muş olmasın! ~ S A K A R y A 5· d ~ 

Türk atlıları saray avlusuna tama. i ınemasın a § 
mile girmişlerdi. Fakat karşıda ve 1 Senen in en büyük ve en güzel ve dayaııılnıaz derecede komik 1 
sarayın mermer merdivenleri önün- 1 l Q R E l _ H A R O 1 1 S V 1 Ç R E O E i!!_-· 
deki yUz kadar askerin de sayısı bir- ~ 
denbire birkaç mislini buldu. Gökbo- = TÜRKÇE SÖZLÜ KAHKAHA KASIRGASI ta 
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yerinden kımıldamıyarak hesap ver. 
mekten kaçın.dr. Alayın doktoru "Kra
vaçen'lco,, hastanın kalkamıyacak bir 
halde bulunmadığına dair rapor verin. 
ce, iş sarpa sardı. Bütün bunların sebe
bi şu idi: Her mali teftişten sonra, ar. 
trk ta gelecek seneye 'kadar hesap soran 
bulunmıyacağr için, bizim miralay, ka· 
sadan mühimce bir para alır ve komis. 
ycnculardan birine vererek, ticaret ya
pardı. Namusuna güvendiği Trifonov 
adında bir panayır tüccarı var<lı. Para.. 
yı işletir ve bir iki ay 1ionra, dolgun 
bir karla dönerdi. Bu kere de öyle yap
mıştı Fakat miralay, ha1ı:arcte uğrayıp 
istifaya mecbur kalınca, o da kendi çr. 
karma bakmış ve kendisinden para is
teyen zavallı düşküne mel'un herif : 

- Benim size borcum yoktur 1 

Demekten çekinmemişti. 

Bu uğursuz haber miralayı gerçek. 
ten hasta etti. Kadınlar etrafına üşü

şerek başına buz koymağa başladılar. 

Fakat iki saate kadar kasayı teslim et. 
mesine dair bir emir de çıka gelince, 
adamcağız, çrldırma derecelerine geldi. 
Emri imzaladı ve içeri odaya gitmek 
üzere kalktı. Evdekilere kağıtlarım dü
zelteceğini söyliyerek usulca yatak o. 
dasına geçmiş. Av tüfeğini kurşunla 

doldurup sağ ayağından çorabmr çı
karmı!!. Baş parmclğiyle tetiğe &smağa 

çal ışmış. Fakat benim sözlerimi aklın. 

dan çıkarmryan "Agat,. babasının ha-

linden şüphelenerek edaya girmiş ve 
tam tetiğe basarken, miralayı arkasın. 
dan kucaklamış. Silah patlamış ve kur
şun da kimseyi yaralamayarak tavanı 
delmiş. Evdekiler, hep birlik olup si. 
Iahr kapmışlar ... 

Bu hadiseler cereyan ederken, dışar
da şafak söküyor ve ben de yıkanmış, 
taranmış bir halde kışlaya gitmeğe ha. 
zırlanıyordum. İşte bu dakikada kapı 
açıldı. Boşluğun içinde Katerin Ivanov 
nayi gördüm. 

Sokaklar tenha olduğu için bana gel 
diğini kimse farketmemişti. Derhal ni
çin geldiğini anlamıştım. Gözleri göz. 
lerimin içine girdi. Bakışlarında her şe 
ye karar verdiği okunuyordu. Dudakla. 
rında yine o hakaretli kıvrım vardı, yi
n e .o mağrur eda ile yürüyordu. Kar. 
şıında durdu: 

- Ablam, eğer bizzat ben gelir isem, 
dört bin beş yüz ruble vereceğinizi söy 
ledi. İşbe geldim.. Her şeye hazırım, 
parayı veriniz. 

Dedi. Söylerken, sesi titriyor, göğsü 
kalkıp iniyor, güzel boynu ürperiyor. 
du. Halinde korkuya benzer bir şey bi. 
le vardı ... Aliyoşa dinliyor musun, yok 
sa uyuyor musun? .. 
Aliyoşa, mahzun sesiyle: 
- Dinliyorum D"mitri, dinliyorum 

ve biliyorum, ki dogruyu soyliycce'lc· 
sin .•• 

- Evet doğruyu söyliyeceğim ... Ba. 
na ilk hakim olan his, bir Karamazo
fun böyle bir fırsat karşısında duyaca.. 
ğı his oldu ... Bir gün beni bir kır.kayak 
ısırarak zehirlemişti. O dakikalarda ayni 
zehirli ısırışı kalbimde duydum. Kate. 
rin İvanovna, asaleti, feragati, baba uğ 
runa katlandığı müthiş feda'karlıkla 

gözümde büyüdü. Ben, onun yanında 
ne kadar küçük ve ne iğrençtim bilsen 
kardeşim! ... O, ahlaki bir asalet içinde 
güneş gibi parlıyordu. 

Kızın bu hali, beni kırkayaktan be· 
ter bir ıstıraba düşürdü, istesem, ona 
sahip olacaktrm. Ertesi gün de gider 
onu resmen isterdim. Zihnimden bun. 
lar geçti. Fakat ayni zamanda bir 6CS 

kulağıma: 

- Yarın onu istemeğe gittiğin va
kit, seni kabul etmiyecek ve seyislert 
vasıtasiyle kovduracak! Hatta belki 
' 'Hay.di koş, dün bana sahip olduğunu 
elaleme yay. Bu alçaklığın da beni kor. 
kutamaz ! diyecek. 

Sözlerini fısıldadı. Bu sesin yalan 
söyleyip söylemediğini anlamak için 
genç kıza bir daha baktım. Yüzündeki 
mana hiç tereddüde yer verecek gibi 
degitdi. 

Bu ha], beni yeni baştan kızdırdı. 
Gulümsiyerek: 

(Devamı var) 
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Tarlleslnden Balkan 81rlf-i için •1d• 
otu.a lcunıt düşfililr. Posta blrJilfoe ,,ır. 
ınlyen ferlere ayda yetmlt beşer kunıı 
ıammedillr. 

Abone kaydını bildiren mektup n 
telgraf Qcretlnl. abone paruınan postı 

Hy& banka Ue yollama Gcretiııl ldart 
kendi flıerlne alır. 

Tilrktuenln her poıto merkezinde 
KURUN"o obonı uaulır. 

Adret ~tlştlnne Qcretl U lı:uruttur 

tLA.N ÜCRETLERi 

Ticaret ilanlarının santim • satırı 
sondan itibaren ilan sayfalarında 40. iç 
sayfalarda 50 kuruş; dördüncü sayfa
da 1, ikinci ve üçüncüde 2, birincide 
4, başlık yanı kesmece 5 liradır. . 

Büyük, çok devamlı, klişeli, renkh 
iIAn verenlere ayrı ayrı indirmeler ya• 
pıhr. Resmı ilAnların santim - satırı 30 
kuruştur. 

Ticart mahiuette olmrgan ktJ.cülc 
ilanlar 

Bir defa 30, iki defası 50, Oç defası 
65, dört defası 75 ve on defası 100 ku
ruştur. Üç aylık ilan verenlerin bir de
fası bedavadır. Dört satırı ge,cen llAn
ların fazla satırları beş kuruştan hesap 
edilir. 

lli:met kuponu getirenlere küçük 

ilan larif e!l uıi:de 25 indirilir. 
KURUN hem doğrudan doğruy• ken

di idare yerinde, hem Ankara caddesin- , 
de Vakıt Yurdu altında KEMALEDDiN 
1REN ilAn bürosu eliyle iUn kabul eder. 

(Bürorıun telef onu: 203J5), 

RADYO 
CUMA 16-12-938 

12,30 Müzik (Türkçe eserler), 13 Saat •
yarı ve haberler, 13,10 Solist konseri, 13,i!O 
14 Müzik (cazband), 18 Müzik (Türk müzi
ği incesaz faslı), 18,45 Konuşma (Spor fa. 
a!iyetlcri), 19 Müzik (Franfar), 19,15 Saat 
a~·arı Ye haberler, 19,2:> Müzik (incesaz fas. 
lı), 20 Müzik (Riyaseticumhur flarmonil.: 
orkestrası Şer: Hasan Ferit Ainar), 21 Saat 
ayarı YO ar::ıp\::ı ~öylcv, 2 1,10 Müzik (Tao
bur, kemençe, ney), 21,30 Konuşma, 21,45 
Müzik (Şnrkı "''e taksim), 22,15 Müzik (Kü. 
tük orkestra), 23,15 .Müzik (Romans Ye ba. 
lalayka), 23,•fa 2! Son haberler ve yarınki 
program. 

Cl.J:\L'..RTES119-12-938 

Saat 13,30 :Müzik (Keman ve r;ello solo· 
ları), 13,50 Saat ayarı ve haberler, Borsa 
haberleri, H Müzik (Birkaç şarkı), H,•O. 
15,30 Müzik (Dans saati). 17 ,30 Müzik Türk 
müziği saz eserleri muhtelif şarkılar, 18,30 
Konuşma (Dış politika lıiidiseleri), 18,f5 
Müzik (İnce:1az faslı), 19,15 Saat ayarı Te 

haberler, 19,25 .Müzik (Şan resitali Nurul
fah Şevket), 19,50 Memişle Satılmış radyoda 
(t. Delideniz, N. Berkuren), 20 Müzik (folk. 
lör: Kudsi Tezel, ve Ham Bedii Yönetgen· 
cinin iştirakile), 21 Saat ayarı ve arapca 
söylev, 21,10 Müzik (Küçük orkestra), 22 
Konuşma (Hatıalık posla kulu~u), 22,15 
Müzik (Operet seleksyonları), 22,45 Müzik 
(Cazband), 23,45.24 Son haberler ve yarın· 
ki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Proltramdaki vakitler Türkiye saati üze.· 
rine Ye öğleden sonraki saat olarak veril
miştir. 

Opera .uııfoni konserleri: 
6.3 Oslo: Vafncr programı 
s.:rn Budapeştc: Operadan nakil 
!l.10 Viyana: Bcclhoven, 9 ncu senfoni 

10. Sluttr<arl: Bcethoven, Konçerto si 
minör 

10. Stull!Carl: Mozart, 38 nci senfoni 
10.15 Vıırşova: Filarmonik orkestra 
10,30 LiI: Hi ınski Korsakov. 
12.10 Brüksel: "Toska,, (Puccini) 
1. (Gecey:ırısınd:ın ~onra) Radyo Pa· 

rh: Reelho,·cn, do üzerinde senfoni 
Oı/11 musikisi ve konurlu: 
6. Beri in: Piyano (Şuman) 
9. Ei(fel Kulesi: Son:ıta (Faure). 
9.30 Turino: "Muzika,, (Tafiaferri) 
9.10 ~fünih: Brahmoıın şarkıları 

l0.10 Beramiinster: Koro (Balı) 
11.20 Strashurg: Koro (\'agncr) 
12.10 Blirüksel: İspanyol serenadı (Malı_ 

nıud) 

Pi11r.,, konf e.raıa ıır musalıabt!la: 

i.:lO EiUel 1\lıle,i : 3 perdelik piyes 
R. J;i Sollcrı~ : ~li!.;romaıt:ızin 

9. l:i Sottens: L'ora bler (solsa) 
//afif musiki: 
7. Budapeşte: (Çigan orkestrası), 
8. Yarşov:ı; 9,10 Heilsberg; 9,30 N:ıpo

li ; 10,15 StrasLıırg; 10,40 Rom:ı; 10,45 Loncl 
ıa (H.) l\r:ıliçt>nin mt>nrlili, (J. Ştrauss): 
1 ı..t 5 Slr.ızLur~; (Kara Tanık) (Roscn 
tlıcl). · • 

li.abcırc ve vurucldcr~ 

Kovboy oyunu oynarken işlenen cinayet 
16 yaşındaki katil cinayeti 

kasten mi işledi? 
---------------- Birkaç ay evvel Beyoğlunöa ayni ev- ı----------------

E . H f de oturan 16 yaşında Jczef ile 17 yaş- s t k il • 
konomı a tasının larında Pariko adında iki çocuk, bir ana 0 U arına yenı 

pazar günü seyrettikleri kovboy filmin • 1 'dördüncü günü de gördükleri bir sahneyi taklit etmek tayın er 
istemişler; buldukları bir tabanca ile 

Yüksek lktısat ve Ticaret <>ynarlarken silah patlayarak Pariko 
Okulunda Dün Toplantı gözünden yaralanıp hastahanede öL 

Yapıldı müştü. 
Ekonomi ve tutum haftasının dün Çocukların taklit etmek istedikleri 

dördüncü günüydü. Bu münasebetle sahne, birisinin tabancayı tutması diğe 
dün bütün ilkokulkrda kumbara gü- rinin de uzun bir 'kamçr ile tabancaya 
nü yapilmış, öğleden sonra da Yüksek vurarak yere düşürmesidir. 
Ticaret okulunda bir iktısat günü ter- Hadiseden sonra tedbirsizlikle ölü. 
tip edilmiştir. me sebebiyet vermekten suçlu olarak 

Okulun iktısat ~ünü münasebetiyle yakalarak Jozcfin dün üçüncü asliye ce 
bütün talebe konferans salonunda ha- za mahkemesinde duruşmasına bakıl
zır bulunmuşlardır. 

Evvela okulun direktörü Profesör 
Şükril Baban, günün ehemmiyeti hak.. 
kında izahat vermiş, sözü ckulun öğret 
meni Muhlis Eteye bırakmıştır. 

Muhlis Ete, okul mezunlannm bu 
günü kutlamakta ne kadar haklı ol. 
duklarını işaretten sonra, Osmanlı im
paratorluğunun yan müstemleke iktısa 
diyatı olduğunu misallerle tesbit etmiş, 
Tilrkiye cumhuriyl"tinin iktısadi bün
ye ve münasebetlerinin üstünlüğünü 

tebarilz ettirmiş; ve buradan devlet ik.. 
tısadiyatı mevzuuna geçmiştir. 

Bundan sonra talebeden Sacit Savo! 
aöz almıı, Osmanlı Tür'ldyesi ile Cum. 
huriyet Türkiyesi arasında ekonomi 
bakımlarından mukayeseler yaparak 
bilhassa bugünkü iktısat mücadelecili
ğinin geniıliğini anlatmıştır. 

---o-

Zabıta Memurlarına 
Mutam ha 

Şehirdeki 'kulübeler kaldırıldıktan 

sonra rabıta memurlannın yağmur ve 
kar altında ıalanıp Utümemeleri için 
yeni emniyet müdürü bütün zabıta me 
murlarına muıamba dağıttırmıştır. Ya 

. kında güderi eldivenler de verilecektir. 

Halk Sandığı Bugiin 
Açılıyor 

Küçük sanatkarlara, esnafa ve muh
taç halka kredi temin edecek ~lan İs
tanbul halk sanayii bu .sabah saat 11,30 
da merasimle açılacaktır. 

Sandığı bugün sabah ııehrimize gele. 
cek olan lktısat Vekili B. Şakir Kese. 
bir verecekleri bir ıöylevle açacaktır. 

Merasimde hazır bulunaca1c olan 
Halk bankası genel direktörü B. Ata 
Ediç dün ıehrimize gelmiştir. Sandığın 
açxlma töreninde bütiln vilayet ve be
lediye erkanı, bankalar mudürleri ve 
iktısadi daire ~mirleri ile gazeteciler 
hazır bulunacaklardır. 

Bir ilim Adamını Kaybettik 
İstanbul Universitesi Tıb Fakültesi 

estolcji ve ambrioloji doçenti iken iki 
yıl evvel Efganistan Tıb Fakültesi pro
fesörlüğüne gitmiş olan sabık Kasta. 
monu mebusu merhum Bay Hasan Fen 
minin oğlu doktor Edib Sümerkanın 
kısa bir hastalığı müteakip vefat ettiği. 
ni teessürle haber aldık. 

Genç yaşında derin tetebbuu ile Fa
külte k'ütüphanesine okuttuğu dersin 
kitabını kazandırmakla memleket ilim 
hayatında ilerisi için büyük bir kıymet 
olmağa namzet bulunduğunu isbat e
.den bu genç ilim adamımızın vefatiyle 
Universite muhiti çok çalışkan bir ele_ 
manını kaybetmiş bulunmaktadır. Uni. 
versite ailesine derin taziyetlerimizi bil 
diririz. 

Dünkü Hava 
Hav3, ·yurclttn Akdeniz kıyıları ile Ege 

nin ceııııp kıyısı bulutlu, Kocaeli Orta A· 
n:ı<lolunuıı garp. Egenin şimal kısımları, 

r;ok hulııtlu, Trakya ile Karaılcnir. kıyılrı.
rı ıne\'Zİl yaj(ışlı, ti iğer hölgclc-r de kapalı 
, c )ağışlı geçmiş, rfüııarlar, doğu Ye cenup 
doğusunda şimal, diğer bölgelerde garp 
istikametinden orta kuvvette esmiştir. 

mıştır. 

J ozef, istiyerek Öldürmediğini, kur
şunlarını boşalttığı tabancanın kamçı 

ile vurulması üzerine nasılsa için.de 'kal 
mış bir kurliunun birdenbire patladığı. 
m, Parikcya isabet ettiğini söylemiş, 

sonra hüngür hüngür ağlamağa başla. 
mıştır. 

Bunu müteakip ölen çocuğun baştan 
aşağı siyahlar giyinmiş annesi, babası 
73 yaş:ılda Dimitri, ağabeysi Andon 
dinlenilmişlerdir. Anne ile baba verdik 
leri ifadelerinde J ozefin çocuklarını kas 
ten öldürdüğünü ileri sür.nüşle.r ve id
dialarına şöyle devam etmişlerdir: 

- Bizim Pariko çok çalışkandı; us
lu idi. Işte çalışırdı ve boş zamanların.. 
da Jozefin odasrnda beraberce oynar. 
lardı. J of ez bizim evin üst katında bir 
odada kira ile ctururdu. Beş senedir 
beraberdir. Daima bizim Parikoyu çe
kemez, hakkında dedikodu yapardı. 

Bir akşam Pariko geldi, yemek ye
dik. Sonra J ozcfin yanına çıktı. Ara. 
dan 1 O • 15 dakika geçmemişti ki, bir
denbire evi yerinden oynatan bir ses 
.duyuldu. Yukarı koştuk, Jozef elinde 
bir tabanca ayakta .duruyor, Pariko da 
gözünden kanlar boşanır bir ha1de yer
de yatıyordu. Jczef: 

- Kovboy oyunu oynarken, kazara 
vuruldu, dedi. Fakat biz onun kaza ile 
öldürülmemiş olduğu kanatin.deyiz, 
Kasten ve hasedinden vurmuştur. 

Jozef, başı yerde miltemadiyen ses. 
siz sessiz ağlıyordu. Anne baba da ifa
de verdikleri sırada gözyaşı döküyor. 
lardr. 

Burulan sonra müddeiumumi söz ala 
rak, hadisenin anne babanın ilk verdik 
leri şahadeti değiştirip böyle söyleme
leri ile mahiyetini değiştirdiğini ve 448 

inci maddeye delalet ettiğini söylemiş, 
evrakın ağırcezaya gönderilmesini iste. 
miştir. 

Tam bu sırada davacı vc1·ili Mahmut 
öven ayağa kalkarak şöyle dedi: 

- Ben anne ile babanın bu şekilde 
ifade vermelerini oğullarının ölümün
den sonra duydukları teessüre atfediyo 
rum. Hadisenin kaza olduğuna kaniim. 
Hasım taraf olmama rağmen bunun zap 
ta geçirilmesini ve duruşmanın bu 
mahkemede görülmesini isterim.,. 

Bu sözler zapta geçirildikten sonra 
suçlu vekili de tahliye talebinde bulun· 
du. 

Fakat mahkeme kısa bir müzakere. 
yi müteakip tahliye talebinin reddine 
ve Jozefin ağırceza mahkemesine ve
rilmesine karar verdi. 

Yeni Liste Dün Alakadarlara 
Bildirildi 

Ankara ticaret lisesi yardirektörlü. 
ğüne aynı lise matematik öğretmeni B. 
Enver Kösemen, Istanbul sanat okulu 
yardirektörlüğüne aynı okul öğretmen 
stajiyeri Ziya Koplu, Ankara İsmetpa
şa Kız Enstitüsü Yardirektörlüğüne 

aynı okul Türkçe stajiyeri Nezihe öz. 
uygur, Manisa kız enstitüsil yardirek
törlüğüne aym okul dikiş muallimi Şe. 
rife Sander, Adana akşam kız sanat 
esntitüsü yardirektörlüğüne aynı okul 
biçki .dikiş stajiyeri Bedriye Dizdar, 
Ankara İsmetpaşa kız enstitüsü idare 
memurluğuna İstanbul Beyoğlu Akşam 

kız sanat okulu ders iiletleri memuru 
Nebahat Kansu, Aydın bölge sanat o
kulu idare stajiyerliğine lzmir sanat o. 
kulu ağaççılık stajiyeri Niyazi Akıncı 
tayin olunmuşlardır. 

Özel Okullar inzıbat 
Meclisi Kuruldu 

Vilayet ilk tedrisat inzibat meclisi-
nin işlerinin çckluğu dolayısiyle hususi 
okulların işlerine bakmak Üzere yeni_ 
den bir "özel okullar inzibat kurumu,. 
seçilmiştir. 

Kuruma Kültür yardirektörü Osman, 
şef ispekter Nurettin, Galata Rum oku 
lun.dan Melahat, Eseyan Ermeni oku
lundan Mübeccel seçilmişlerdir. 

Çarşambada Yeni 
ilkokult t\r" 

Fatih Çarşamba semtindeki ilk okul 
ihtiyacını önlemek üzere burada bulu. 
nan ve Hayriye lisesine ait binanın sa
trn alınarak ilkokul haline konulması. 
na karar verilmiştir. Binanın yakında 
muamelesi tamamlanarak Kültür direk 
törlüğüne teslim edilecektir. 

Liselerde Yoklamalar 
Lise ve ortaokullarda birinci yazxlı 

yoklamalara önümüzdki Pazartesi gü
nünden itibaren başlanacaktır. 

İlk yo'ldamaların sorulan Kültür Ba. 
kanlığı tarafından gönderilmeyip her 
okulun öğretmenler meclisi tarafından 
tertip edilecektir. İmtihanlar yeni yıl
başına kadar tamamlanacaktır. 

. ---o-

Et Fiyatları indi 
Belediye nark komisyonu dün top. 

lanmış, toptan ve perakende tt fiatleri. 
ni yeniden indirmiştir. Karamanın pe. 
rakende fiati 38 kuruştan 36 kuruşa, 
toptan fiati 33 kuruştan 31 'kuruşa, dağ 

lıçrn perakende fiati 42 kuruştan 40 

kuruşa, toptan fiati 37 kuruştan 35 ku
ruşa indirilmiştir. 
Diğer et fiatleri ipka edilmiştir. Bu 

fiatler bugünden muteber olacaktır. 
Diğer taraftan İstanbulda toptan ve 

perakende et satışı yapacak olan dev
let ziraat işletmesi kurumu da evvelki 
gün mezbahada pay mahallin.de bir mite 
tar kasaplık hayvan almış, peşin para 
ile kasaplara satmıştır. Dün kesim ol. 
madığmdan alış olmamıştır. Bugün yi. 
ne toptan alım yapılıp kasaplara satıla
caktır. 

• 
r ıt r ı h t tan h i r ,. a p r a k: 

ı .. Rii.ib·~-... ~~· ... ;6k·~ p -

Yazan: Niyazi Ahmet 
Erzincan yolunda trenimiz küçük bir 

istasyonda durmuştu. Etrafımızı saran 
köylülerden biri devlet adamlarımızdan 
biri ile konuşurken "efendilerimiz,, ke 
Jimesini kullandı. Fakat derhal köylü· 
ye Türkiyede "efendilik,, olmadığı izah 
ve ikna edildi. 

Eski günlerin rütbelerini hatırladım. 
Neydi o tumturaklı tabirler .. sadrazam. 
lara fehamet!U, devletlu, bala ricaline 
utufetlıl, feri1dere, Rumeli beylerbeyle. 
rine saadetlfı, mirlivalara saadetlıi efen 
dim, miralaya, mütemayiz ashabına iz
zetlu efendim, kaymakamlara, izzetlu 
beyefendi ve paşa ağa, binbaşılara, Ü• 

çüncü rütbe ashabına, alay eminlerine, 
kapıcıbaşılara rifatlu, divanıhümayiln 

haceyanına dördüncti rütbe ashabına, 

kolağalarma, beşinci rütbe ashabına fü. 
tuvetlU, yüzbaşdara, mülazimlcre ha. 
miyetlfı lakapları ilave edilirdi 

Bu lakaplar zaman zaman dtğiştiri" 
lir ve mesela bir "izz-etlfı !., olmak en 
büyük nimet sayılırdı. 

Resmi elkap için de ümerayi askeriye 
ve memurini mülkiye, tabiri aharla as
habı seyf ve kaleme mahsus rütbe ve 
elkaptır ki resmi yazılan muharreratta 
ne fevkine çıkılır, ne de dununa inilir,, 
denirdi. 

Memuriyetlere elkap bulmak devle.. 
tin başlıbaşına mühim vazifelerinden 
biri biri idi. Sonra (sınıfı Ula), (sınıfı 

sani), (rütbei saniye), (saniye sınıf 
sanisi) gibi derecelerde bir barometre 
gibi idi. iner çıkar ve her iniş çıkış dev 
let makanizmasında rcl oynardı. 

Bütün bunlarla imtiyazlı haklar ih. 
das ediliyor, yurttaş bir nevi köle ha
line konuluyordu. Padişah Allahın göl
geliğini muhafaza ettiği gibi etrafında.. 
ki rütbe ve elkap taşıyanlar da padişa. 
hın birer gölgesi olarak hükümlerini ic 
ra ediyorlardı. 

15 Yıl Evvel Bugün 

Ankara, - Tiirldyt!de alt!minyom ta111Jn
rt: imal t!lmek için, aleminyom madeni brı 

lurıaıı bir ka:amız civarıntla bir tayyare 

fabrikası irışasıııa talip l'unkers Şirkt!linln 

teklifi lleueti Vekilece görüşülmüştür. 

lityeli Vekile teklifi esas itibarile muva· 

fık görnıü1tür. l"alnı.: fabrikalar 10 milyon 

liraya malolacal•lır. 

Denizbankın Yeni 

Forsla rı 
Denizbankın bütün vapurlarına koy. 

duğu yeni forslar, alakadarlar tarafın. 
.dan beğenilmi§tir. Ancak bazı tadilat 
yapılması Denizbankça uygun görüldü 
ğtinden forsun altında dalga çizgm 
bacanın her tarafını dolayacak şekilde 

uzatılmıştır. 

Bundan başka renkler üzerinde de 
küçük bir değişiklik yapılacak, renkler 
daha parlalt bir şekilde bulunacaktır. 

---o----
Türk · Yugoslav Afyon 

Anlaşması 
Türk - Yugoslav afyon anlaşması mü 

zakerelerine dün de sabah saat 11 de 

Ticaret odası meclis salonunda deva:n 
olunmuştur. 

Evvelki gün akşam ruznameyi tesbit 
vazifesiyle tavsif edilmiş ihzari komite 
nin hazrrladığı rapor .dünKü celsede 
aynen kabul edilmiştir. 

öğleden sonra ihzari kcmite tekrar 
toplanarak çalışmalarına devam etmiı
tir. 

f slanbuld:ı ha\'!\ ekseriyetle k:ıp:ılı geç
mi,, riiıgiir ısim:ıl fc;Jikamelinden Mniyt>de 
fJ - 8 metre lıı:r.ln <'~mişlir. Saat H de haY:ı 
tazyikı iG3.7 milimetre icli. Sulıunet en 
Jiiksck giincşte 29.5 1'Ölgcdc 8.2 ve en clü. 
şlik 1.9 sanl~ral kanlctlilmişlir. Tasarruf haftası münasecetile aün Yüı<sek lktısat ve Ticaret ol<ulunaa yaf!ılan foplanlıifan tiir. 16rD"°I 



Macariıtanın Kuvvetli a._1.,.....1 

Kispest 
Gelecek Hafta Şehrhnizcle Maçlar Yapacak 

A.merlkaya J&PM&lı bir tulle do- -------------
layuılyle lstanbula plmekteD artı 
ııaaar edeıa Uypett fudbol taJamı 
rerlDe MM -.. tatilind"° müuba
kalar yapmak 8zere yine )(acarWa

nm kunetli eldplerhıdmı KllpEl8t da 
vat eıtilmlftlr. 

KacarJstan IPdnde llçlnd --
Jette olan Ktapeet &llbiıtbldeld 
Wta içinde f8)ırJmlze gelerek ilk 
m.aQllll 3' klııunuemtl cumarteıll il 
•• P1ft tedereler tamPlrmu 'fitil 
ikinci maçmı 25 klnunuemtl puar 
lb1l Pera, I~ maçını 81 JrbU.. 
nuenel cumartesi glntl ~. 
dördllncl magmı da 1 Jıan•••' 
~ gftntı ŞİIU·Pera ~ De ya
pacakbr. 

kaear twJnmmm tehrfıilbde 1L 
pkalı bu d&t tnbababra epl I&· 

mandır kuvvetU bir ecnebi ekibi ile 
mag tıeyretmek tınıabm )ulamamıe 
olan merakhlar için bJr hayD entere
-.n olacaktır. 

940 Olimpiyadı için 
.Amerika kmk takmu ..plcD 
1t86 11eneıllnde AJmn1da ,,,.ı

llUI olan Olempf1adlar em•emda ~ 
mertJauı Bob taknm Jatpıanı olu 
1>olin& l'oz, 1SNO 119Dellnde Japda.. 
.ıt o1uı Olemplya41uda Alneıib
,. MnndD edecek olan cJ&tll a.ı • 
Jdllhd tlmdklea telb1t etmietir. 

• takım Dupre, Cltffd, Oray, 
Zımay w Domia l'oz'tuı terkip olu 
aacaktlr. 

Bu Hafta Y apdacak Olan 

Lik maç1arı 
Beden TerbiJtel laıanbul Böl119I 

Fudbol Ajanltjmdan: 
17..12-1988 CUMARTESl GtJNO 
Taksim &tadu 
Galatuara~ B ...

l&&t ı,.30 bak• Jftarl ~ ".,..,..,......, 
J'eaerbahge..1.ta:ııbldiipoit B tabn· 

....... 14.80 ••hm fthNtttn So.. ... 
....., etadts 
~tagengler B ta• 

kımlan mt H.30 bakem ~ .,_. 
can. •O ...... 

J&.U..1988 PAZAR GO'NU 
Taksim atadı: 
Galataaray-t..~ A tüda 

lan mt 11 baba AdnaD Akm, ,u 
bık•ltrl BaUd ÖlıbaybJ. BaUcl U-.... 

Fenerbahge atadır 
Anad01uhJear-8eyleııtieJt A. taJaıL 

lan .. 18 '1'aıÜ: ........... ........._v• ;A! ....,.n ..
ı•.'5. beis .. AJuneC Adem ~ 
,.. ......... - K11Jvmhı, J'llrrit Ka,..-. ....., ... , 

Beykos-Bllll A ta.knnlan aut 18 
hakem 1aet llublddtn Apak. pn ha. 
kemlerl Sel'bıttia OU.ylral ve Ta
lip (Jörbn. 
~ Belllt• A tabnlan mt 

14.41 hakem Halicl Galip ErcU, yan 
Jıakeiatlrl Belm ... JıfeMt. 
SUleymaaıy• ~~r --
Kangllmrilk-Davıutpafa B tann

lan mt 9 hakem levJd Çanta. 
.AltinOrdu~ A takımıatıt 

alt 11 hakem 1'.W. Kıtç • 
BolazlgLlDytlp A talmnlın ll&t 

12.CG '9hin 'Necdet g-... 
Kangllmrtt-Davutpeea A tmm

Jan ~ 1~ bakem Nuri &.ut. 

(,,., filln/ı t fıtef.r.oıır.N.+ .... .a 

&w •tr ••'fhUO~eı l'llP9 
arureUnde lcalacaktıı\ 

ARlmBlr~ 
•utı..,_ 'f-huclle#IJJ1111Milla 

sa rneloe !i'trrkl1e ta~llyeUiide iken 
IOIU' .. &n ltalJ'&ll tabllyeUne ıeptı 
oıa. aıualtlidlı tek+ ftlı tibl 
,.&e ahnmalan lota htıkG:mettmfl 
n9141n4ı tefebbUat.e b11lunddklan 
l&)'lentTona 4' al&lıadar makamdan 
'aptıtımn tahttkat& gere,. bmıun 

dotrtt olmadıtı aUJqdmıttır~ 
A•aa Tebulan RMrJrmc1a 

Yabancı memt.lı:etlerdekl Alman 
tebaaeı Talaudllerla ele !tatyan tek· 
unaclan orkanlaca1t Yalludllerta 111!9Y 
Jdtue 4Uteee11 bedihi olmakla bera. 
tMw, lhtatıı tendtıerlnl allkadar e • 
hn • •utJıet 70l:tur., 

Hawr llllclllmlıa.ıore. memleketi. 
ml•de otanta ... ..._ mt«detttn'bert 
Almaata,.. atta.Mit~ ;A;laaa te. 
baaJan, öı Alman otft...._ tabat 
tol• reni Nail uıultle ~il --:--=-:--=-ı:--:--==~-=-=~+...;:;;;._-~~~~~~~;__ 
m11are11ectea pc:mek tı1ere ,_,..."9>1 
Almanyaya gitmektedirler. , 

Bağdadda tevkif ter 
yaplldı 

Sabık IUdafaa Nazırı da 
mtYkuflar arasında 

•taat. u (A.A.) - Devldn -al,... br.tt komplo yapma1c tQSPL 
*4 uYldf ed1ltn tüllyetlet, JH7 1t. 

Mil temmUluada 8ldUrOJtpot olan Ot
ıaeral Bekit ..... ,aklnleriDatndlr. 
Bunlar, nlerlııdo mevkuf ~Jrta· ... . 

Ara!armda •'-" 1lltldafu 11&1111 
11a1mmt 1ey11. oeaeraı BeJdr Sıtt:mıt 
•bl'lr }'lnrl yUsbap A& Halla. mü 
Loadra atqemlllteri Aaay $aldr var. 
dır. "Buo,a mensup bet kiti ıde mwbf 
buluamaktadır. 

., 1 o 

Jrooklya göre 
yakında Amerikada 

ihtilat çıkacak 

JOJU malzemeli Atın alılidt''lzue Çin 

~MI~ dola1hk bir kre.. ar•....- da ~ -.wıdl tlm41,. 
----~-......... 



BUGÜN·KUMBARANIIA·ATAGAGINIZ· 5· KURU$ f nhisarlar U. Müdürlüğünden 
• 

l - İdaremizin Paşabahçe fabrikası lntlyacı ıçln numunesi evsafında 
1000 kllo kazan sakızı açık eksiltme u sultle satın alınacaktır. 

\. 

-, . .... , ,_ '----' ___ ...... -. !-·-- *---- . 
• 

II-Mubammen bedeli beher kilo su 135 kuruş hesabile 1350 Jtra ve mu
vakkat teminatı 101.25 liradır. 

III- Eksiltme 2-1-939 tarihine rastıryan pazartesi gUnU saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla.. 
cattır. 

ıv- Ntımuneler ~r gQn eözU geo~n şubede gOrUlebtllr. 
V- İlteklllerln eksiltme lc;ln tayin edilen gUn ve saatte yOzde 7,5 gtt

nnme paralarlle birlikte yukarda adı geçen Komlsrona gelmeleri llln o-
lunur. (9111) 

••• 
l - ldaremlzfıı Papbahçe fabrikasında prt.name ve projesi muciblnoe 

yapt.Inlacak on adet tank temelleri in§8.Qtı açık eksiltmeye ko::ımU§tur. 
I,I - Keşif bedeli 3926.02 lira ve muvakkat teminatı 294.46 llradD" 
m - Eksiltme 19--12-938 tarihine rastlıyan pazartesi gilnU saat 1:5 de 

Kabatqta levazım ve mubayat ıubesindeki alını komiıyonunda yapılacak 
tJr • 

iV - Şartnameler 20 kurt11 bedel mukabilinde inhisarlar umum mlldilrJUl6 
levazım ve milbayaat eubeainden alına bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek lstiyenlerin inhisarlar umum mUdUrHllO 
lntaat 111besinden fenni ehliyet vesikası almalan llzımdır. 

VI - !ateklilerin kanuni vesaik ve yllzde 7 .5 güvenme paralarile btrlllrte 
ebiltme lçln tayin edilen gUn ve 1&.ıLttAt yukarda adı geçen komllyona gelme. 
lerl llb olunur. (8761) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme tJmum idaresi ilanları 

YAR1N • KURACAG ı N iZ ·EVİN.· TEMELİDİR 
19-12-938 tarihinde yapılacağı evvelce llAn edilmiş bulunan çelik ve 

bandaj torna kalemi eksiltmesi görUl en ltızum tızerfne 19-1-1939 perşem. 
be gUnllne tehir dllmlştlr. NUmunet erin buna göre eksiltme ıunUnden 15 
ctın evvel Komisyona tevdi edtımeıl lAıımdır. (9l62) 

• • • 
-m ..... ~ -=- Muhammen bedelterlle miktar ve Tasıfları ••alıda yazılı iki gurup maJ • 

seme her srup ayrı ayn ihale edilmek eartlle 3. ı. 939 ealı gtınU ıaat 10,10 
da Haydarpalj&da gar binasındaki ko mlıyon tart\fından açık eksiltme ıure.. 
Ula aatm alınacaktır. 

Yeni nesrivat : Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
38/1484 

Bu ite girmek lıtlyenlerln kanun un tayin etUll vesaik ve her gruba a.. 
it hizalarında yazılı muvakkat temin atlarlle birlikte eblltme gOntl saati
ne kadar komisyona ·muracaatları 11. zımdır. 

Bu lfe alt şartnameler Haydarp aşada gar binasındaki komtıron tara.. 
tından parasıı olarak dağıtılmaktadır. 

1 - Muhtelif miktar ve eb'atta 3 kalom abdestbaae ve hamam malae
mesl muhammen bedell 1010 Ura mu vakat teminatı 76 lira f5 turuetur. 

2 - 600 adet tahta el arabaıı muhammen bedeli 2750 lira muvakkat 

· Caz Emniyet Sandığına bortlu ölü Bayan Hacer MUrtıvet ve Zeliha Zehra 
varislerine 11An yoıtyle tebliğ: 

teminatı 206 Ura 26 kuruetur. (9168) 

llefllai' P ... n•ıs mubamrlerlndee "Nar. 'Yusuf kızı Ba7an Hacer .MUl'Q'fet ve Vell lbst· Ba)'all s.ııı.a Zebra lJ-. 
cel Pagnol" ftn "Caz,, Jalmll e1era ('Ok nefis 
bir şekilde tabedllmiştlr. 25 Kr. gıbl ufak kUdar Belmana«a mahallesi Mahkeme aokak uJd 19, 11, 11 mlkerrer 28 
bir bedel mukabilinde satılmaktadır. Oku· yeni 15, 17, 19, 31 numaralı bir ev UçdUkkAnm tamamını birinci derecede l· 1g39 y 1 L BAŞI 
yucularnnıın tavsiye ederlı. potek göstererek 28-9- 932 tarihinde 14691 hesap numara.sile Sandığı-

Konservatuvar Halk 
Türküleri 

mızdan aldığı 400 Ura borcu 27-7-9 38 tarihine kadar ödemedlllnden fa. H K 8 • • • • k • 
iz, komisyon ve maaarlfl lle beraber borç 287 llra U kuruşa varmıştır. Bu ava urumu uyu pıyangosu 
sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlamak U. 

Konservatuvar halk tnrkilleri kitabının zere tanzim olunan ihbarname borçlu'nun mukavelenamede gösterdiği tka
on betincisl çıktı. Konservatu;a~ arşivin - metgAhına gönderUmı, ise de borçlu Bayan Hacer MUrUvetln Paşabahçe Su 
deki Karadeniz havalarını ıhlıva eden Nazırı sokak No. 8 de; Bayan Zeliha Zebranın Takılın GUmUşsuyu Bağoda-
1,kı d Ü Yü:Csek nazariyat mu. 

P ar an m essese • ları sokak No. 10 da öldUğU anlaşılmıt ve teblll :yapılamamıştır. Mezk~r 
alllml Adnan Saygın taralından notaya a 

Büyük ikramiyesi 
500.000 L irad ır 

Jınmış olan bu kitap musiki folklörOne ait kanunun 45 ncl maddesi vefat hallnde tebllgatın llAn suretne yapılmasını 
Uml birçok tetkikleri de ihtiva etmektedir. lmirdtr. Borçlu ölU Bayan Hacer MUrUvet ve Zellba Zebra mirasçıları işbu 
Folldör ve milll kültür meraklılanna ehem llAn tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza muracaatıa muris. 
miyetle tavsiye ederiz. Garbi Anadolu tıır_ lerlntn borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise 
killerine ait oa altıncı kitap da çıkmak il· bildirmeleri llzımdır. Mirasçılar tpote~t kurtarmazlar veyahut ba,hyan ta.. 
ıeredlr. klbl uıuı datrestnde durdurmazlarea ipotekli ıa1rlmenkul mezk6r kanuna 

Ayrıca : 200.000, '150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.000, 15.000 
liralık ikramiyelerta (400.ı>oo ve 100.000) liralık iki adet mUklfat varder

Keşldı yılbaşı gecui yapılacaktır. 

DRAM KISMI 
tS-12-938 Peroem~ 

günü 
akşamı 20,30 da 

VINDSORUN 
SEN KAOINLARl 

lıtlkldl caddeılnde 
Komedi kısmı 

15-12.938 Perşembe P 
nü akşamı saat 2(),30 dat 

DAMA CIKMIŞ 
BlR GOZEL 

ERTUGRUL SA.. 
Dt TEK tiyatrosu 
Taksimde bu ıece 
(Erkekler Jmlan· 
dan ıonra azarlar) 

V odvll 3 Perde 

HALK OPERETİ 
Bu ak,am ıoat 9 da 

t C t Ç E 
Büyük operet. RejisörO 
Ra~lt Rıza, MOzfk SeY· 
tellin Aı;ııl, Yıııan Yu· 
suf Surusl, orkestra, 
Bale. Cumartesi ve Pa. 

ıar m tine IS de. 

ErtugnJJ Sadi Tek 
TiYATROSU 

Taksimde bugece 
( S6KIZ/NC /) 

büyük komedi' perde 
Yakında: Büyük bir 
temsil bAdisesi: 

• ( lNSAN MABUT 

göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alAkadarlarca blllnip ona göre hare
ket edilmek Te herbtrlne ayn ayn th barname teblfll makamına kaim ol. 
ınak Uzere keyfiyet IIAn olunur. (9148) 

Biletler (2,5), (5) ve (10) liralıktır. 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahnız. 

- &URUNun k .. U.ap ~IUiDde rvwau Lefrlkaijı -

-· .... 
DJ 
tJ ... 
°' ... --N -

8 KORKU GECESİ 

Jerml şoför yerinde birisinin bulunduğunu 

hayal meyal tarketmlştl. 

.Jerml Tar kunetJyle haykırdı: 

- Beher Allahın bell.sı herif .•• Dur! .• Yokıa •• 

Fakat onun bu haykırı•ları otomoblll kaçı • 
ran adama "Y1zgell7ordu. 

Jerml lk.I defa atee etti. Kurtunlar hiçbir sa. 
rar vermemiş olacak ki otomobil yoluna devam et-
ti. Sonra arka tarafındaki ışık da gözden kaybol· 
du. 

Jerml koşmaktan vazgı!Çtl. Şlmdt koskoca • 

man bir kırın ortasıncfa yapyalnız kalmıştı. 

Evet, blitUn mevcudiyeti ile kendisine temin 
erleblllrdt kl yalnızdı. 

Fakat vaziyet bu tahminin aksine çıktı. Kar· 
şıdaıı blr karaltı belirdi. Karaltı kendisine doğru 

JUrUyordu. Baş tarafında dalınık saçlara benzi. 

yen dalga dalga bir hareket vardı. Sonra bir 1Uı 

belirdi. O karanlık içinde yUrUyen bu gölıenln yU. 
zU kendisine bir ht1lya gibi ıellyordu. 

Fakat hayal deA'ltdJ. 

Bir gen~ kızla karşı kareıya dururtrdu . 

• 
KORKU GECESİ 5 

Otomobllln altlDa girdi. 'CstUne çıktı. llaclya
törU bir daha karıştırdı. Sonra direksiyonun batt. 
na geçti. MotörU tahrik etti ..• Tuhaf eey! ..• Arab.t 
işlemeğe başlamaz mı! .. inanılır şey deltı .•• Jerms: 
bunun Uzerlne sevlnc;le derhal yola çıktı. Sealra 
geldiğine kanaat geUrdlli tarafa dotru son eoratle 
Herlemtye başladı. 

RUzgAr mütemadiyen esiyordu. Ve bazan oto. 
mobilin seyrini blle gUçleştlrJyordu. 

Jermi durdu. 

Hlc;blr yerde hA.lA bir ışık görUlmUyordu. Hat. 
tA bir aralık şUpheye dUştU. Acaba, lşltttli aes. o 
kasırga lc;erslnde yarım kllometreden daha fada 
mesafe mi aşmıştı. Yoksa, sa.dece bir vehme mi 
kapılmıştı? lşlttlğl ses ... 

Jerml burada dura kaldı. Zira, ayın eea tek · 
rar gelmişti . 

Bu defa, hakikatinden hiç fUphe edllemı,.. 
net btr tiddetle akaetmı,u. Hem de 7akmdan ,._ 
llyordu. 

Ya tabanca, yahut tüfek aesfydl. Hattl J'aad
mıyorsa, sert bir şey de, otomoblltn ra.dyatnrtııe 
çarpmiştı. 

Jerml gözUnUn kuyruflle saf taraftan bir • 

• 



&tr.uPanın bayat, kurtlu çocuk aıclalanndan aakın1nız.I Ya~mideıiniabm 
cuburla doldunnavımz! Tabü. saf, lezzetli 

HASAN 

Sııf'< tt»eullar ba71l17or.Jar. Çfk ıetahlı ve severek btıfttii-. il• uf Gılll unların Tltamtnl bol, cıduı çok Te 
kaldrlal 7Ukaettfr. Btıttın c;ocui ciok torıarı buna şahadet .rer. Avrupada dlplomalarıa ı:nuıaddak blrlntlllll 

kazanmıltfr. Bu kadar yüksek &va&fa malik tabll gıda ucal. 

HASAN özlü unlarıdır 
. 

Pirinç, Yulaf, ~ BuidAJ',tnnı:,)tatea,Mwr, Tlı..IU. ll'Pelfat 
Çav'd&rözü unlanm tQC annıza yediriaiz,., 

KREM PER'fW 
Muhtelif isimli birçok kremler arasında en m8-ayis mevkii alan w. 

yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından katı tair ve faycWatı bma1i 
memnw;ıiyetle ~olunan krem yahu Krem~· 

KREM PE~V dilerleri arasmda en eski ve en tmmmıq markadır. Ve, 
bu mevkii uzun tecrübeler ve ldmyevt tetkikler sayesinde Uıru etmf)ttr. 

Sisler de. sıhbatiniıin vikayesini. taravetinizin Yetmit 'J8llM kadar 11111" 
hafazasmı ve dalma genç kalmalı arzu ediyonanu ~ ~ ~ 
daJd tarifat daireslnde lr.qllanmıs. Krem PerteYin gece ve IBnclOa kremlerini 
kullanmakla psiçlik. gOze1lik w taravetinizi aizk de uzun mfi1det muhaf,ut 
ediniz. 

KREM PERTEV bir IDıellik sf&ottasıdır. Bunu kuDananJana beklldlt
Wd ıntfadeyl temin edecBleinl beyUda mnttefiktirler. Krem ~,... 
..,_ istb'ecekleri herbanai bir kremi derhal nc1&9diniı. 

ı - 16 blrlncfklnun 1938 cuma gtlntlnden ltlbaren Karaman eU için 
Mezbahada toptan 31, perakende 36 Te dallıç etl ftlt ır-~d& toııtan. 
35, ptrakeıuıe fO Jl1(rut ... ı 'ft&t tatln ole...._.r. 

2 - Toptan ve perakende diğer et flatlarında değlşlklik yapılmamıştır~ 
a - Allkadarlarca blUnmek tıze re keyfiyet U&n olunur. (B) (91 '17) 

Ziraat Vekaleti SNm Alma KoP1İa1onunClan r 
1 Ton Sallöt Nilcotin Alınclcd 

1 - Açık ebiltme turetile bir ton llUlfat Dilı:otüı utm aJmacatbr.. 
2 - Heplinin muhammen bedeli 3500 lira. muvakkat +.emfnat 262 Ura 

50 kurultur. 
3 - Jltbıüua mtkldetl 5-12-938 den ltrbareA '5 ıtJndilr. vtınıtı• 19 

-1-839 tarihbe mltladif perwembe g llnt1 l&&t 15 de Ziraat V ekllett b"'ı'lD-
11& 1&tmalma komfl1munc1a ,..pılacaktJr • 

4 - Şartname, Anbrad& Zlrat veldletl atmalma ~ t.-.. 
buldan Ziraat mldllrl1lğllnden param olar&k veımr. 

5 - Tallplerlll JllllV&kkat teml•tlan veya mUbm1an ve z•IO •Jllı b· 
'lllllıllll,_,_._..__,.._. .... _...._llllıllllıı"'lllllıll'llrl ______ Wıı ______________ ~ 2 ve tltOncll maddelerlnc1e Jaadı vetikalan De blrutt.e meü.Or tarihte 

.rı ... , 

levln fışkırdıtını da farketmiştl. Fena haldt ua. 
l;flettl. Blıifiıl ken~Uslne ateş edl1ordu. 

Grav! ••• 

Aynı ses bir kere daha tekerru.r etti. Bu defa 
1ll'fUfl Jerminln ceketlnfıı koluna çarpmıştı. Jel'9 

mt otc>mobllden dışarı çıkıyordu; derhal yere yat,;. 
tJ. 

DördUncU blr kuqun vızlıyarak geçti • 
• 

.Jerml ;yerde iken blr eliyle arka cebinden ta. 
Jıncaıını çıka'rdı. Sonra kalkarak sesin geldlll ta

ra slkzat bir ıtı:Ufle ilerledi. mıııule tabancası 
umıı. 

Bir bqkası olsa1clı kendisini bir siperin ar • 
u11ıa saklamak gtbl ihtiyat tedbiri alırdı. Faka~ 

btxetJndetı .cletl gibi olmuş .Termlnbı göztınde 
1tlr te~ JDfd'u,.' 

, ,, t 
komiayona gelmeleri. (.f923) (8681) 

JJ( ";--o.--- ~ 
tf. Köpek #A'lttımctan ve. gölstladeır nrpJl\a öL 
dUrUlmttŞttt. 

Besbelli, ölmeden evvet bir ht,711 ıttr1lnmu., 
ve çabalamıştı. ÇUtıktı bulundulU )'erden itibaren 
Uerlye doi~u kan izleri görU1U.Jer4u. Atqledttt 
kibrit, p*1natını yakınca bıraktı. Sonra dolı'ul· 
du. Omuzlarını silkti. Ve yttrflmele batl•clı • .Ter
ml h•y?anları severdi. Btllıaua l:~kler lfhı el· 
11a1et bile ltll1eblleceiln.J arkafqlarına aöJled.llt 
olmuttu.. 

Fakat bu bldtse dttlke. PtlVblr mahiyet 
alQ'ordu. llk tabanca aeıt, köp .. 11 bldU.rdU ise, bu 
budaı,.. aüm kG&)etlılçbı..-61d~du acaba T Tok 
ea kendisine atarlten kOllde inl fsabet etmlitl? 
Xendlslııl niçin öldtın:o.t lıtl7orlarch? 8111,Jı atan 
ıar her halde tıcl itişi olacakl&rcb 

'ermt kendi kendine: 

- ti 

• irfan 

Dr. Hafız 
Daldllye .. :tebiıibr(. {jiiitiiJ 

Dlftııyokı. No. 104, 

ZA YI - it Banbsınm 51 • 17 nmunh 
muvakkat bilse senedinl IQ1 --..:ı.a. 
sini alacalımdan ealdsinbı ...-. ....,. 
la nan oluaur. 

J Sahibi: ASIM US 
...., ..... IWlltA.le--ı --· 


