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Hariciye Vekili yeni 
Fransız Sefirini kabul etti 
V .Ankara, 10 (A.A.) - Hariciye 

ekili B ş··krü· Sa -1 b balı ·. ~ raçog u, u sa. 
§ehrımıze gelmiş olan Fran.. 

D 

.. . ~ 

KURUŞ 
REiSiCUMHURUMUZ ~ 

1Vlaarif cemiyetini yüksek~ 
himayelerine ald ı lar 

ı
:ı:Yllk elçisi B. Massigliyi öğ
ka,l.. .• sonra H ariciye Vekaletinde 

uu.ı etmiştir. 

~.~-·~'..:~ ... _ .. _~·--:~--~--~ .. ~---- ~» ~~-- -.. -- ------ ·__ ·- '.... .. . . 

Ankara, l O (Telefonla) - İn

önü uzun zaman genel başkanlı
ğında bulunduğu, büyük ilgi ve 
yardımlannı esirgememi§ olduğu 
Türk Maarif Cemiyetınin yüksek 
himayelerinde çalışmasına m üsaa

.. ·çARŞA~IBA ıı- n. KAXUN rnso TIL: 22 * SA1."I: 7541S de buyurmuşlardır. 

~~ TnARE E\ 0 1: Ankııra C::ıil. 1STA:\fll!J.• Tl'Jgraf: VA KIT* Posta kutusu: 4u•Tclefon: 21413Cfö:ı)-24370(/dare) -
Tayyare kaçakçılığı 

Başvekilin teklifi üzerine dün Parti 
Meclis Grubunda görüşüldü 

4dliye ve Hariciye Vekilleri' 
etrafh izahat verdiler 

~dliye Ve1C!li Tevfi7' Filirel Bilay 

Başvekil Celal Bayar dedi ki: 
~asıl olunan neticelere göre takibata devam edil

ektedir. Bu vak'a memlekette kök budak salmış 
bir iş olmayıp menfaat saikasiyle malam olan 
ctdamlann yaphğı bir fezahathr ve beynelmilel 

edilen yok! 
~ (Ya...."181"6tMı3ltıjtf<iihi) 

------~--~~~~--~~~~--~~ 

~emberlayn Halifaksla 
D .. irlikte Roma yolunda 

lln Parisfen geçerlerken Fransız siyasileriyle 

ll{ı görüşOıeler yaptılar 
hükOme{t arasında umumô düşünüş 

~~•rıa, 10 ve g©>rıüış b ~ ırDDğl teynt oDun<dllYI 
cı)' \>e•ııı ç (A .A.) - İngiltere . _ 
ll' ~aı1 eınberlayn ve Harl· ..... 
~•is de ~ Lord Ballfax, saat 
~ 'l t•ta arıse gelmişler ve şI-
0ııtt •:vonund 

Sı" et, l n 1 a BB. Daladye, 
t~ ~?'le l>:ı l tere bUyUk elçisi 
lı l! )lllt PPs, hariciye neza-
ı b •eıc nı 

t't Ul'U1t 1 eınurıarı ile lngl-
t-.1tltta1:1 : ~lllğı memurları ta
ı ,b~orı. cıv a rşııanınışlardır. ls

~tı~ııc toıı~rında btiyUk bir ka- • 

1 ~ı etıı bı anınış bulunuyor va 
\ 11 : Uha ra r l>olls kıtası intlza
~\~ raıısız ı~ ediyordu. lnglliz 
ıı, 11 buıu evıct adamlarını 
brııltı otoaı}{ınan otomobiller, po-
L ıc etıerinı 
q'tı a l"Uru n ortasında 
hııt cıl'e neı:Uşlo saat 17,55 de 
hıt~tla da t retıne gelmiş ve 
ı. ~a OPlanın 
otıı ı C l"Uz lc ı ış bulunan 

ll ~lltı şlanı şl , l ngillz BnşvekJ
~.çe.,.,,. ıştır • 

..... ber1a. ...,. 
D ~ n, unladye, Ha-

e11arnı 6 ıncıda 

--0-

Meclis 
muhitindeki teessür 
imalı ifadelerle Resim 

Basan Gazetelerin 
Malumatına Müracaat 

Olunacak 
Ankara, 10 (Telefonln) - Bugün 

Partinin ::\feclis Grupundn Ekrem 
Göynük hrıdi~esi etrafında Başveki
lin teklifi üzerine Hariciye ve Adliye 
Vekilleri izahat \•erdiler. Birkaç me. 
bus söz nlarak fikirlerini söylediler. 
Gerek hükQmet, gerek Parti Grupu 
hiıdise üzerinde büyük bir hassasiyet 
göstermiştir. Esasen hük(lmet geçen 
Haziranda ihbar vnkl olunca bir ta. 
rnrtan ndll takibata girişmekle be
raber, diğer taraftım dn Parti Gru
punda izahat vennişli. 

Bugünkü izahat hAdlseye vnz'lyet 
edildiği tarihten itibaren günü günü
ne yapılan takibat ve teşebbüsatı bil
dirmiştir. nazı gaıetelerin isim zik
retmeksizin kaçakçılık mcscJesinde 
bazı mebusları altıkndar göstermesi, 
imalı ifadelerle bir takını resimler 
iı:ısml.sı 11ecli muhitinde tabil suret
te tcessnr uyandırmıştır. 

Hükumet bu gazetelerin bu tarzda· 
ki neşriyatın ı rcsml ihbıır tcliıkki e
derek m:ı!Umııtlarına müracaat ede-
cek ve şahıslarından nahscdilmek is
tenilen mebusların isimlerini sora
caktır. 

Suçluları cezalandırmak için ne ka. 
dar şiddetli hareket vazife ise, ma
sum olanların haklarını ''c h:ıyslyct
lerini de o karlar Cısabiyctlc müdafaa 
etmek Hizım olduğund:ın hu karar 
cok yerinde bulunmuştur. 

Parti Grupunda söylenen sözler
den nnlnşıldı~ına göre, Ekrem Göy-
nükta;afından gerek Milli Müdnfaa 
ve gerek Ha~iciye namına Arnerikaya 
yazılan t:ıhrirallnrdaki imzalar sah. 
te olduktan başka kft§ıllnrdnkl antet
lerdeki "Cumhuriyet" kelimesinin 
imliisı "Comhuriyet" şeklinde yazıl· 
mış olduğundan sahtekiırlığın tesbi-
ti kolaydır. Adlt tahkikat henüz ta
mamlanmamı, olduğundan yakın bir 
zamanda bu işin Meclis Umumt Heye
tinde tııenl surette konuşu lması ihti
mali de \'ard ır.. Her halde gerek hü. 
kümet ve gerek Meclis bu ı,eynelmi· 
Jel kaçakçılık h ftdiseslnin Tilrkiyeyi 
aıtıkaland ıran cephesini tamamen ay
tlınl:ıtacak, suçlu görülenlerin şnhı~

ları ve mevkileri ne olursa ol~un hak
larında bütün kanuni icaplar tatbik 
olunarak cez:ılandınlac:ıklardır. 

• ,,, . 

. Şelıir Tiyatrosu 
sanatkllrlllrı 

gripten yatıyor 
Dün gece T epebaşında temsil verilemedi 

Şehir Tiyatrosu san'atkArla
rm<lnn bir çoğu gribe tutulduk· 
!arı J~in evlerinde yatmaktadır
lar. Dlln mutat zamanda artist
lerin gelmediklerini gören Şehir 

Tiyatrosu l\ItidUril, Valiye baş

vurmuş, san'atkdrlar basta ol
duklarından Tepebaşı dram kıs 
mında temsil verllemiycceğlııi 

bildirmiştir. Vali keyfiyetin tah
kikini muayin Lôtfiye havale 

etmiş, tahkikat sonunda, rol 
tevziatı noktasından eserin tem. 

sil edllemiyeceğine kani oluna

rak tiyatronun, tatiline karar 
verilmiştir. 

Saıı'atk:\rlar bugUn de lylle
·emezlcrse yedek artistlerle pi-

yesin temsili dUşUnUlecck. ol
mazsa hastalar iyileşinceye ka
Jar tiyatro tatil edilecektir. 

Ekmek f iatz on para indi 
(Yazm 6 mcı da) 

• 
Mukafath Müsabakamız ................•............... , 

Yarıa başlıyor 

Ençok hangi şarkıyı 
beyeniyorsunuz? 

Gönderilecek ıarkılardan üzerinde en fazla 
ittifak eden okuyucular arasında kur'a .,-

çekilerek 
Birinci gelen okuyucuya: 

BirR-adyo 
nknncıve bir armonik, 
üçüncüye bir senellk 
VAKDT, dördüncüye bir 
seneBlk Resnmın Hafta 

ABONJIESft 
Beşinciden on dördüncüye kadar: 

Birer Adet Tayyare Piyango Bileti 
Müsabakaya İştirak eden diğer bütün 
okuyucularımıza muhtelif hediyeler •• 

Müsabaka nasıl )'Tapılacak? 
Müsabakaya iı;ıti rak etmek istiycn okuyucularımız gaze. 

temizin baş tarafında yarından itibaren ne§redeceğimiz ku
ponları topladıktan sonra bunlar la beraber en çok hangi §ar. 
kıyı sevdiklerini 1 • bize yazarak bildireceklerdir. Gazetemiz 
şarkıları haftanın bazı günlerinde n~şrcdeceği gibi toplana. 
cak şarkılardan müşterek fazla rey alan şarkı sahipleri ara. 

l smda kur'a çekilerek kendilerine vadettiği mükafatlar verile. 
1 cektir. 

Kuponlarımız 30 gün 
devam edecektir. 

Yarından itibaren toplayarak heınen iıtirak 
edin"z. 



Z- VAKiT 11 BIRINCIKANUN 1939 

fşaretler: 

AKiF 
Münakaşası 

?Y' mı . oxsa .. o~~~~~B~!!!~k!:~) Maarifte yapılacak 
l\lehmet Aldt'ln ölfimünün l- Tevkif Edildi d 'W • • k ı · k l 

ldnct yıldönüınil mfina ebetlyle Geçenlerde zabıta tarafın ·fan egı ş 1 ). ._ er 
I ihtlf il •- tı d ki Trabzonlu Mustafa oğlu İshak a-

yapı an a er eo..&R n a ı . . . . 
r1 t d eaı dn.da bırısı, B.tpazarında sahte Tef t• h 1. k d 

netı:Uş :ı:~rlnr:;;rl ve bir beş l~ral.klar •Ü:erken yakalan- lŞ ~ye 1 a r o su 
mış: Ustu arand gı zaman 1 O tane d v • 

e<lobt meselenin etrafında ko- dtu.aha sahte be§ liralık bulur.mut- . . a de g 1 ş e c ek 
nuşmıık, mfinakaşa yapmak gü-
zel bir şeydir. Olümlerln en ha- Maanf Vekıileti teıkilatı ara. terdir. Yalnız Bay Kadri vazifevi 

Mustafa oğlu ishak .dün adliye- sında veni.den bazı dcg~· ı J kildsl olıın nisyanın bir şahsiye- . . . . J ışme er ya- kabul etmiştir. 
ti gö-~·-'•- bir devri hiçe S"Y• ye. tesl.ım edılmı.ı.tı·r· ... suçlu .. köylü pdacağı gibi talim terbiye ile diğer 

ua.u..-:-, "' lb l f l d K Kabul etmiyen iki Aza yerine ya· 
mnk, bir eseri bir nvuç toprak e. ~s7 ı, v_e aa g~run~ş ~ ı ı. ~n kısımların direktörleri arasında da kında başkalarının tayin edilmesi 
haline kovmak mutnt hnline ~ısının bır çok ınce ihtisaslar ıs- deği~meler yapılması beklenmekte h kk kt B da 

" tiyen sahte paralan yapamıyacağı dir. mu a a ır. u ara heyeti tef-
glrdlktcn sonra bu alllkaya in- ilk bakışta anlaşılıyordu. tişiye kadrosunda da bazı değişme. 
snn ne der? Nctekim mliddeiumumnikte ver Bu arada talim terbiye heyeti ler olacakbr. 

Hatt.4 bunu bir 1..-ültür ve ve- ~ al ki · Devlet ŞQras "" al .. diği ifadesinde de şöyle dedi: az ı arına tayın edilmeleri için ı d ıgma namzet 
tnktlrlık hn.rekcti saynblllr? 

nen hfUA son mfinalroşnlnr 

üstünde bu psikolojiyi muhafa.
m etmek ecmllndeyim. Fakat 
şüphelenJyonım. Ha.rıl, hani ma 
Jmlolcr yazarak Akit mUdafııa
sı ynpnn muhnnirlerln hıma: 

_ Ben okumak yazmak bil· kendilerine teklif yapılan, Maarif gösterilen Orta ted~isat direktörü 
mem. Nerede kaldı ki sahte para Vekaleti umum müfettişlerinden Bay Avni bu vazifeye seçildiği tak 
imal edeyim. Buıılan bana Bursa- Reşat Nuri Güntekin, Kadri, Tabi d~rde yerine müfettişi umumiler· 
da Kütükçü Mustafa adında bfri- ye muallimlerinden Malik Anka· den biri getirilecektir. 
si verdi. radan şehrimize dönmüşlerdir. Maarif Vekaletinin verdiği bir 

Geçen sene onun yanında ralış karara göre bir f8.hsın elinde an· 
2 - Re~at Nuri Güntekin ve Tabiiye cak b" Ud"" Jilk b yordum. Bir senelig-ime yemek jr. ır m ur ulunacak, ve 

"- No de toy adam, diyecek
lerinden korkuyorum." 

;J muallimi Malik bu azalıkları husu b" k üd' ü l mekten baıka 60 lira verecekti. ır aç m ·r üJc bir elden idare 
si sebeplere binaen kabt• etmemı"ıı. edil · ek • Senem dolunca: :ı mıyec tır. 

Çünkü okuduğum münakaşa. 
yazılan artık: ne bir edebiyat 
da\•asıdır; ne do bir :sosyal me
selenin fildr ve ilim cephcsin· 
den tahlildir: HnttA daha sara
batla söyllycblllrim ki ortnda 
müdafaa edilen yaşamış ve bu
gün ölmüş bir snnatkAr değil
dir. 

Şnlr Akit .bu makalelerin 
ortasında aktüel hnle sokulma
sı istenen bir meselenin scrlın·· 
hası ve reklllm knrtelaST, c;:ı· 

ğırtganı haltno sol..-ulmuştur. 
Sanata zerre kadnr hürmeti 

olan bir insan, bir devrin lfnde
sl olmuş olan bir sanatkllrı böy
lece ihtibns halinde knlmış bir 
takım hisleri, fikirleri ortaya 
atmak için Alet ve vasıta diye 
kullanmaz. 

Sanatı bu kadar pespliye, bu 
kadar hJunetçi telLUdd etmek 
sad.coo nyıp de{.ril, sanat.o. karşı 
<'la nankörlüktür. 

Safahat şairini şUr ve e<'lebl
yat hududu içinde münakaşa 

me\'zua yapmak isteyenler ov
Tell\ onu tanımalı, sonm da ede
biyat ammcsl üstiindo edob hu· 
dudu dışında kalmayan müta.
lcalan ileri sürmelidir. 

Jlıılbukl konuşmalarm mev· 
zuu şudur: 

''Medeniyet dediğin tek dişi 
kalmış canavar" şıan bizim hA
JA milli davamızın scmbolfidfir. 

Do iddia ile Akltin anatkAr
hğı nrnsmda ne münasebet var
dır. 

Mllllyetçlllb,ri, ''Türk milletini 

- Artık müsaade et ağam gide 
yim; dedim.. 

Paralarımı 12 tane be§ liralık 
olarak verdi. Ben böyle para hiç 
görmemiştim: 

- Bunlar nasıl şeyler, dedim. 
- Yeni çıktı. Tanesi beg lira-

dır, dedi. 
- Eyvallah dedim, elini öptfim, 

ayrıldım. Yolda paralarımı yanke· 
skilerin çalmaması için ta koynu
ma saklamıştım. 

1stanbula gelince soğuklar bas
tırdı. Paltosuz üşüyordum. Şöyle 
eski pilskil bir şey almak Uzerc 
Bitpazanna gittim. Güzel bir par· 
desü beğendim. 1Jstüme de tam 
gelmişti. Fiyatında on liraya uyuş 
tuk. Çıkardım. fki tane be§ lira. 
tık verdim. Sonra pardesU ile sı· 
lap gittim. 

Aradan iki saat geçmemişti, . ki 
beni polisler yakala.dılar. 

HAdise anlattığım ıckildcdir. 

Benim hiç bir ıuçum yoktur. Ba
na bunlan KUtükçU Mustafa ver
di,, 

Müddeiumumilik suçluyu 1 inci 
sorıgu hlikimliğine vermiştir. Sor
gusundan sonra muayyen bir ika
metgahı olmıyan ishak tevkif o. 
lunmu§tur. 

Diğer taraftan bura nrliddeiu
mumiliği Buraaya bir telgraf çeke 
rek KUtükçU Musta!anın derhal 
yakalanmasını bildirmiıtir. 

Sanıldığına göre KütükçU Mus· 
tafa böyle sahte be§ liralıklardan 
birçck yaparak memlekete dağıt· 

mıgtır. 

MUddeiumumilik hAdisenin Uzc 
munsır milletler se\1)·cstne çı- rinde çok ehemmiyetle durmakta· 
karmuk ve Türk milletlnln kiil- dır. 

tür hmmsiyetinl muhafaza et
mek" diye tarif eden bir mcm-
lekctto "medeniyetin tek dişi Postadan rica: 
kalmış canavar" sayılnuısını is· 
temek edebiyat münnkaşasm

dan, Al..'if müdnfansmdan daha 
pek tok başka. bir şey değil mi
dir? 

Dlr adam "medeniyet dediğin 
tek dişi kalmış cana,·nr'' şıan-

na lnanablllr. Fakat bunu Türk 
nıllUyettlliğlnln alAmcti olnrak 
değil, asıl adiyle, hth1yetf;yle a
nnr. 

Edebi) atın "\'e sanatın bar 
ı aklarını Akifin kcmikler1nc ta· 
knrak sokak sokak dolaşmak 

1zınitten bir okuyucumuz: uzun 
zamandır ora poswında açık mu. 
habere varakası bulunmadığını bil
diriyor. Mektuplaımayı ucuzlatan 
varakalardan !zmitin de kUi mik
tarda bullanmaaıru dileriz. 

Dn 'k'' un u 
UAVA~ 

cm nUnl lslılm tnrllılnin pek lfova yurtta Karadeniz: kıyıları ile 
çok to.nıClıj;'I haleti nıhlyclerdcn Doğu ve Karadeniz: doğusunda ka· 

palı ve yağışlı, Trakya ile Kocaelldc 
bfrjdfr. ve Orta Anadolunun şimal kısmında 

Gene Akilin cesedini, Muarl- çok bulutlu ve mevzit ynğışlı, dl!Jer 
yenin, Osmanın kanlı luı•kasmı b6lgelcrdc bulutlu geçmiş, rilzsl'ırl:ır 

Şnm cnclcle1erinde dolaştırclığı K:ır:ıdenlz kıyılarınd:ı cenubt, Do· 
gibi ~lr snnsasvon mevzuu ·a- ~ Anndot.udn g:ırbt, dlCcr bl51ı{clcrclc 

' ... " > şımnlt istıknmelle orta ku,•vclte cs
pnn uınknleue Ruz' cltren fetva miştir. 
alınmak suretiyle dinin ccml-1 1stonbuldn hava çok bulunu geç. 
yet hnyntmCla esas olduğu ile- mlş, rOzsl'ır cenubu g:ırblden sanlre. 
rl silrülüyor. ı de 2 - 4 metre hı:dn csml~tlr. 
za,·allı Akit, sn.na acıyonım. Saat 14 de hU\"3 tazyiki 704.0 

Sen sağken hiç bir dü~manın milimetre idi, sühunet en yüksek 

b k d h ı t 
:... 7.8 ve en dilşOk 5 santigrat kaydedil· 

f':tn:ı u ·a ar a tare ~eme-ı mlştlr. 
dl. ÇiinkU en hiç bir dauuun l 5 y 1 E J B ·· 

,.: .. hı , ı vve ugun 
yalancı ~dl olnıR<lmdı • Dünkıl Ga/ata~aray - Ptnerbah('c 

SADIU }JRTEl\I maçında mılessi( bir ka:a olnıuı, iri. 

Sandık içinde kilitli paralar 
Mahkeme Şahitlerin Dinlenilmesine Karar Verdi 
Diln asliye ikinci ceza mahke. İngiliz lirası, 116 Türk liraaı bu. 

mesinde meraklı bir davaya ba. lunmuştur. 
kılmıştrr. 

Davanın suçlusu Rum Zoğra -
fiyun lisesi mUdilrU Dhntiri A!
propulo, suçluları da Balıklı Rum 
ha.senesi mtidürü Yosef Tiryaki. 
başkatibi Dimitri Angelidis, vez. 
nedar Yan.lto lstefaniyu.stur. 

Davacının iddiasına. göre am. 
cası Teodor Aspropulo birkaç ay 
evvel hastclanmış. Balıklı hastn. 
nesine yatınlmı~. Teodor has
tanede bir müddet yatmış, fakat 
kurtulamıyarak ölmUştUr. 

Hnsta öldUğtl uman nasla.ne.. 
deki sandığı açılmış. mUdür, baş 
katip, veznedar tarafından t çin. 
deki eşyalarla paralar tesblt edi. 
terek mUhUrlen.miştir. Bunların 
tesbit ettiğine göre sandıkta 38 

Fakat davacı amcasmm çok 
zengin olduğunu ve kendisinin 
sandığında hiç değilse 70 bin li
ra.ya yakm parası olması lizmı_ 
geldiğinJ iddia ederek bir hırsız. 
lık davası açmıg, paraların mü. 
tcbakJ kısmını ceplerine indirdik 
!erini iddia etmi!}tir. 

DiinkU muhakemede suçlular, 
sandıktaki eşya ve paraların oJ. 
duğu gibi durduğunu, kendileri -
nin on para.sına bile dokunmadık. 
farını söylemfçlcrdir. 

Ma.hmeke her Ud tarilfm iddi. 
asını dinledikten sonra, bir defa 
da şahitleri dinlemeğe karar ver. 
mi§, çağınlmala.n için muhake. 
meyi başka bfı: gUne bırakm~. 

Bele~:!:,~Iak jA!tay vapurunda 
Belediye istimlak kanununun Mühim Miktarda Kaçak 

deği§tirilmesi etrafında yapılan E§ya Bulundu 
tetkikabn bitirilerek projenin ya- Gümrük muhafaza tetkilatı 
kında Ankara ya gönderileceğini memurları Fransa limanlarına. gL 

dip gelen bir vapurda mühim ka. 
çak eşya ve para bulınuşlardır, 
Bu vapur Türk bandıralı Altay 
vapurudur. Marsilyadan son ge. 
ll§lnde gemide bir ara.crt.ırma ya. 
pılmı§ ve muhtelif yerlere sakla
nılmış olarak mühim miktarda 
kaçak eşya meydana çılmnlmıe
tır. Bunlar arasında erkek eldi. 

yazmıştık. Projede ıimdiki istim. 
tak kanununun tayin ettiği Azami 
müddet altı aydır. Bu müddetin 
indirilmesi istenecektir. 

Matbaa İ§çileri 
Birliğinin Takvimleri 
Türk matbuatının emektarlan venleri, ipekli kadın eşarpları, el. 

olan ve bütün ömUrlerini milli kül· biselik kumaşlar, et konscrvelc. 
türümüze vakfederek bugün çalı

pmıyacak derecede ihtiyar, hasta 
ve malUl kalan emektarlara bir 

yardımda bulunmak ve geliri bu 
maksada ıarfeditmek Uzere Mat
baa tıçiler Birliği tarafından 939 
yılı için gayet zarif bir şekilde du
var takvimi ve cep muhtırası neıre 
dilmittir. Tavsiye ederiz. 

bürıltr yıkılarak birrok klıl uaralan
mııtır. l'aralılar ara8rnda Şair Celdl 
Schirin karm [,fJ.tflye llanım da var-

dır. 

llddisenln talıklkatına adliyece 
ba1lann111tır. 

Limanda 

Bııoün limanımı:dan gidecek va
purlar: 

Antalyıı 18 de Bnrtınıı, Trak 9 da 
~ıudan:rn>·ıı, !\fnrnkaz: 8,15 de Dandı~ 
maya, Ülgen 20 de Bandırmaya, l\fer
~in 15 de Ayvalıl{a. 

Bugün limanımı:a gelecek vapur
lar: 
V~ur 16,15 de tzmittcn, Trok 20,35 

de Muclany.adan, )t:ır:ıknı 22,~5 ılc 
Hnnd ırmodo n. 

ri, erkek ve kadm muşambaları 
bulunmuştur. Ayrıca telsiz me
muru Haaa.nm Uzerinde de 3800 
lira para çıkmıştır. 

Bu paralar, vapurun gidişinde 
ve dönüşünde kayıtlı bulunma -
dıklanndan müsadere edilmiştir. 
Hasan hazırlanan evrakla bir • 
likte beşinci cezaya verilmiş, di· 
ğer kaçak eşyalar hakkında da 
tahkikata başlanmıştır. 

--o-
Bir Kalp Hastası, 

Hasahane Kapısında 
Öldü 

Osman oğlu Sait adınea birisi 
kalp hastalığından mustarip ola
rak Etfal hastahanesine yatın §; 

bir müddet tedavi olunduktan ıon 
ra dUn çıkıp gitmek istemi§tir. 

Doktorlar kendisin: her ne ka
dar daha iyile§mediğini ve çıkma. 
sının doğru olmadığım ıöylemiı

lerse de Sait dinlcmiyerck çıkıp 

gitmiştir. 

Ancak hasta daha hastahane· 
n:n bahçe kapısınclan çıkrr.ad~n 

birdenbire elini k:ılb"ne göt:.:rerek 
durmug, ve yere yuvarlanarak öl
müş!Ur. 

A "tiye d ktoru ceae-'i muayene 
ederek ölümün kalp ıekt:ıir..den 

ileri ge!diğini tesbit etmİ§, gömül 
mesine izin vermiştir. 

Maarıf Vekaleti 
Yeni Bir Barem Cetveli 

Hazırladı 
Maarif Vekaletinin muallim ve 

:naarif memurlarının terfileri hak. 
kında yeni bir kanun prcjesi ha. 
zırladığını yazmıştık. Bu projeye 
göre yeni maarif teıkilatında ba
rem dereceleri değişmektedir. 

Bütün muallimleri alakadar e· 
Jen bu derecelerin nelerden ibaret 
olduğunu, muallimlerin kaçar lira 
maaş alacaklarını gösteren listeyi 
agağıya yazıyoruz:: 

Asli maaı Alacağı maaı 

10 40 Lira 
15 50 " 20 60 .. 
2S 70 ,, 
30 85 il 

35 100 ., 
40 120 .. 
so 140 .. 
60 220 il 

80 260 ,, 
90 300 .. 

100 400 .. 
125 soo 

" 150 600 .. 
Bu arada eski barem derecele

rinin vaziyetleri de değiımiş bu
lunmaktadır. 

Bu proje yakında Millet Mecli
sine verilerek kanun halinde çıka. 
cak ve tatbik edilecektir. 

Çift T edriaat 
Kalkıyor 

Maarif V ekfileti bina yü.zUnden 
şimdiye ka.dar gerek orta, gerek
se ilk tedrisat okullarında çift 
tedrisat usulünün 'kaldır.imasına 

karar vermiş, bunu kaldırmak için 

GONON 
AKİSLERİ 

Okuma 
Saionıat1 ., 
ESKİDEN lstanbuld• °' 

takım "Okuma ~I ~ 
n" türeml., tl. KJmi AlJJl_.,. _,.. 
nıl Prımsız, kimi Aıncrilö: ~ 
Bııııla.r semt semt en pıe il 
ycı·lerl tutarak kendi uıı• ,, 
rınca gnzet.e, kitap ,·csııifC ~ 
mln edip yeşil çuhalı ~ 
bir masa etrafına bir ha11i 
lnbnlık toplarlnrdı. dJf 

1\lilli şuur, gençliğe kell 
' lunıı gösterince bu ncd ~ 

ma snlonlıırı" sadece bir ııı -
mo,·zuu menzilcsine düştfl· 
lıayet silindi, gitti. -'' 

Lfildn şunu ltfrııf etınell 
mumun istifadesine gçık pi .J 
"OknmB salonlan" b~ll~ 
bir lht.lyııçtrr. Hizde uınu~ / 
türıhaneler hu.klı..-iyle 1>11 ~ 

rcnılyor. En büyük Boyası'; 
tüpbıınc.c;i bile, bflhıı sa ıııe ~ 
lerin imtihan zamanları~ 
kik ,.e tetebbil için O , 
talebe ile t1klım bklıın d~ 
Herke in serbest kaldığı -~ I 
da kapanmak ilzcredfr; ~ 
duı,ru vakit lso kapalıd.ıl'· 

'1stanbul Halkevf" nJıl 
gin kitapları had büyilk V:.M 
salonunu dalma dolu _.
nım. Fakat kAtf mf? 

Fikrlmlue Halkevıerl 
yer "Okuma salonları" 
dır ... Kall\·e hayatını gözde' 
şfarmcnln <le yolu budur. 

de icabeden taha:sat ve binanın • • • 
bulunması hususunda vilayet kül Her Nadolni 1. 
tür direktörleriyle muhabereye Gazeteler, AimanraJ1JJI · ,J 

başlamıştır. Türldye elçisi Xa.dolni'nlP)' \ 
ift tcdrl=at uaulilrı.de tat .. h• rlıııl<Gc f>"lJ1f;ıuı ) ._.,,u.. ~ ' 

nln normal şekilde derslerini ta- N~dolııl, tamamen şn.1~ ' 
kip edemediği ve okullarda tale- sebeple \'e "Doyçe O 
be ile daha fazla meuul olmak Bank" dlrcktörfine nıl~ 
imkanı bulunmadığı teklinde kay rak geldlğinJ söylüyor. 
dedilmiıtir. Bu münasebetle k:eJI 

Bilhassa ilk tedriaat mUeıacıe- sefaret zanınnlarındakl J,Jlt 
lerinde bu iıin daha fazla zararla. susJretlnJ hatırladık: 
n görillmektedir. VUlyet husust Harbi Umumi olınaş, bl;/. 
idare bütçelerine bu yıl her ıey- milahcdeler aktedilmlŞı '.J 
den evvel bina için tahaiaat kona 1ıklı tcminatJar vertıoılŞ ti'/ 
c1tktır. masına ra(;men, Fransıt ~ 

. tstanbulda Fa~, 1JskU~r. E- man milletleri arasınd• 61,. 
yüp kazalarında çı~t tednsa~ ya- eden soğukluğun bir eseri ~ 
pan ok~llar eksenyeti teıkil et- ıabllir: Her Nadol~ F~,i 
mektedır. 0 zamanki Türkiye 8ctitl 

llk olarak bu semtlerde yeni bi Kürem, ile konuşmayord~ 
nalar bulunacaktır. ., Askerlerin dargınlığı 

Orta Tedrisatta Zam 
Görecek Öğretmenler 
Bu yıl orta tedrisat mliessese-

lerinde zam görecek öğretmen sa 
yııı 700 den fazla clara1t tesbit e.. 
dilmiıtir. 

U,mum mUfetti§ler bunlara ait 
raporlan Nisan sonuna kadar Ve
kllete vereceklerdir. 

Küçük Yavrulara 
Yardım 

btaribul 48 inci okul himaye 
:.eyeti okulda okuyan ve himaye 
heyetindeA yardrm gören fakir ve 
kimsesiz 60 kadar yavruya ayak
kabı ile muhtelif kışlık eşya da· 
ğıtınt§br. 

Fizik Ve Kimya Notlan 
Şimdiye ka.dar lise vo orta o

kulların son aıruflannda mü§te
rek olarak fızik ve kimya dersle
rinden fiziki ilimler §eklinde bir 
:ıumara verilmesi usulü Bakanlık 
tarafından kaldınlmııtır. 

Öğretmenler fizikten ayn, 1cim
yadan ayrı olmak üzere not vere
cekler, her ikisinin vasatını al· 
"n.lyacaklardır. 

Bu suretle b:r grup halinde 
~östcrilcn iki ders iki grupa ay
. ılmış bulunmakta.dır. 

--0--

Taze Yumurta 
Piyasaya tue yumurta gelme. 

je ba.§lamıştı:r. Taze yumurtala. 
nn sandığı 28. buzhane malı yu
murtaların sandığı ise 21-22 li. 
radır. 

lanndn, diplomatların 
brı kalplerlndedlr" derıet•, 
hükme lstina.den Fra.Il":ıı 
mıın uskerlcrinhı biriblt 
barışuklarını tarzctse• 
her halde diplomatlar 
der,rlldller. 

Gerek Nadolnl, ge~ 
JCilrelll, Türkiyeye gel 
gilndenberl zamanlar 
hal<le, blrlblrlerlne sel~ 
memlşlerdl... Sel&ınla.'~ 
görüşmek de istemtyorl 11" 

Diğer sefaret erkAnJ ... JjJ 

diplomatı banştımıak f-t• 
lü teşebbüslere gtrtşınif1e 
,·atfak olamamışlardı· 

HattA gazeteler soru tı' 
"Acaba bu iki diploP1• ;,.,ı 
gmlıklıın ikinci bir Jl 
mmniye kadar deTaıtl 
mi!?" ,1, 

Çok şüklir o mnıa.Jl~ 
k1ncl bir Umuınt garı> 
dı Fnkııt Almanlarla . ..1 

•q ~-

lann can \ ' C gönülden ~" 
rlne bağlanmış oldıU.1 .,ıt 
bat edecek gnyrl :rcs1Jl

1 
'l 

met göstcreblllr nıtstııl• 
mıou-;1' 

d . eıi,.J 
lstanbul Bele ıY 

. -lıtanbul Belediyeslnde%ııı4' 
11 Kl\nunusnni 939 t:ı\'tl• 

b:ıren birinci ekmek dok tfO)~ 
yirmi para: ikinci ekfTIC UC~ ~ 
ruş; francnla on dört .b 
tur. 
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- Fakat bana kalırsa bundan 
iylslni bulamayacaksın. Evvel
ki gUn elime. dUştU. Sana da u
cuz Yereceğim. Ben yirmi beş 
dinar ödedim. Ayni paraya bıra
kırım! 

Delikanlı yUzUğU görUr gör
mez gözlerini dört açmış, he
men kuyumcunun elinden kapa
ralt dikl:atle bakmıştı. BUyUk 
bir sevinç ve hayret içindeydi: 

- Bunu nerden aldın? 
- Bir kndın getirdi? 

Genç bir kadın Medaginden 
kaçıp gelmiş 

Kuyumcu boru gibi bükülmüş olan bir deri parçasını 
açtı ve oraya bakarak delikanhnın istediklerini bildirdi 
- Nasıl kadın? - Ben bu kadını bulmalıyım. 
- Gene bir kadın Medayin- Hemen gidiyorum! 

den kaçıp gelmiş. Horasan ta· Dedi. 
raflarından olacak, belki de da· - Fakat ne oldu? Bu senin 
ha öteden... neyin oluyor? 

-TUrk mU? Kuyumcu telAşa dUşmUştU. 

- Konuşmasından ve adın - Bunun sebebi, ytlzUk için öde-
dan öyle nnladlJil. dlği parayı beş misliyle söyle-

- Kimin nesi imiş? mlş olmasıydı .. Gtl,·c elini ke-
- Bir şey söylemedi. Zaten seye atarak parayı vermek iste. 

bu cihetlerden bize ne? Sorma- :rince onun elini tuttu: 
dım da. Yalnız adını ve oturdu
ğu yeri öğrendim. 

Kuyumcu boru gibi bUkUl -
mUş olan bir deri parçasını aç· 
tı ve oraya bakarak delikanlı

nın istediklerini bildirdi. 

Gii.ve her şeyi unutmuştu. Dlr 
Jkl dakika dtlştlndtl. Sonra: 

- Dursun, sonra görUşUrUz. 

Sana daha ucuz yaparız. Al, gö· 
tur şimdi.. Fakat kimdir bu ka
dın. Rica ederim söyle' 

Ga.ve onun elini sıkarak ya
vaş sesle cevap verdi: 

GAvenin adını vermedi. 
Artaban birkaç adam alarak 

cıktı. ihtiyar kadının evini epey. 
ce zorlukla buldu. Fakat Elçin 
orada yoktu. İhtiyar kadın: 

- DUn sabah Reye gitti. Ayol, 
zavallıyı aramak şimdi mi aklı
nıza geldi. Dunca zamandır o 
kadar sıkıntı çekti de uğrayan 
olmadı. Biraz önce bir dellkan· 
lı da sordu. 

Diyordu. 
- Adı nedir o adamın? 
-Ne blleyim ben! 

Bir gece bir hanın önUnden 
geclyorlardı. Derinden bir co -
cuk sesi duydular. Gökboğa bir P 
an durur gibi oldu. Fakat yav
rusunun bu ıssız dağ başında 

bulunacağına hiç ihtimal vcr
:raedf ve atını mahmuzladı. 

VAKiT 
,\00:-iE T ARiFESi 

Altmltkt!l Mtmltkıl 
irindt dışında 

Elçin iki gUn suren yolcu -
luktan sonra pek yorulmuştu. 
Katırcı ona yiyecek ve su bul
muş, erkenden yalnır bırak

mıştı. Genç kadın açlıfını bir 
az gidermiş, mışıl mışıl uytl'y<\n 

yavrusunun yanma uzanmıştı . 
Geç vakit onun seslle doğruldu. 
Dışarıdan nal gUrUltUleri geli
yordu. Onlardan uyanmış ola
caktı. Bu sesler gene kadına 

kocasını daha lrnvvctle ve ya. 
kında hatırlatıyordu. Birçok 
zaman olduğu gibi bu sefer de 
glttikcc derinleşerek cok geı,: -
rneden duyulmaz oldular. 

GAve şehirden epeyce uzak -
!aştığı sırada arkadan sekiz at
lının bUyUk bir hızla geldikle -
rini gördU. Bunlar bu yollarda 
hemen hemen hiç eksik olmı -
ynn ve haber götilrUp getiren 
askerler olmalıydı. Bir saat ka-

Aylık 95 155 J{r. 
3 aylık 260 -425 " 
6 aylık -475 820 " 
1 yıllık 900 1600 .. 

'l'arireden Dalkan 13irliil 
için ayda otuz kuruş düşDlilr· 
Posta birliğine girmeyen yerlere 
ayda yetmiş beşer kuruş ıaııı· 
ınedilir. 

Abone knydını bildiren ınek· 
lup ve telııraf ücretini, aboP1 

parasının posta \"eya banka ııe 
yollama ücretini idare kendi o· 
zerine alır. 
1'ürklywlıı her posla mtrkt:indt 

l' AKIT a abone ya: ılır. 
Adres değiştirme ücreti 

25 kuruştur. 

lLA.N ÜCRETLERİ 

Ticaret ildnlarının santiro -
ı;ntırı sondan itibaren ilAn sa>
faların<la '40; iç sayfalar.da 50 
kuruş; dördüncü sayfada ı; 
ikinci \' e üçüncüde 2; birinc.idt 
4; başlık yanı kesmece 5 ıırı· 
dır. 

------------

- Kisranm meşhur muhaCız 

kumandan! vnr ya ... TUrk Pren· 
si Gökboğa! lşte bu kadın her 
halde onun karısı olmalı. ÇünkU 
bu yüzUğU vaktlle beni öltim -
den kurtardığı zaman ona hedi
ye etmiştim. Zavallının şimdi 

yardıma muhtaç bir halde oldu
ğu anlaşılıyor. Hemen yetişme
liyim! 

Arta ban ihtiyar kadının sura
tına bir kırbaç vurarak çıktı. 

Bir saat kadaı: önce gllzel bir. a
tın UstUnde şarka doğru dört 
nala uzaklaşan GAvenin ardın
dnn baştan ayağa kadar silahlı 
sekiz atlı daha dört nala gidi
yorlardı. Artaban onlara yolda· 
ki bUtUn kervanları, hatta. han
ları aramalarını, tutar tutmaz 
cocuğuyla beraber hiç incitme -
den getirmelerini tembih etmiş
ti. 

dar sonra atlılar onu geçtiler 
ve yolun kıvrımlarrndn. kaybol
dular. 

Büyük, çok devamlı, klişeli• 
renkli ilAn verenlere ayrı ayrı 
indirmeler yapılır. Resmi iJAnl•· 
rın santim • satırı 30 kuruştur• ~ "'G Örü~;~ :·m~·~-~~·:s·ö;·i ~~-~-~ ... -ı G ._.,.ll::IWC ı""ı ·····~················· ....... ·········:t····· .. ···········ıı 

.r- cı::rw::::::::::::::::::mr.:... ..:=a:::rr.:::m mnnm ...... 1 
Osmanbey-Şişli yolunda otomobil 

kazalan niçin fazla olur 

GEÇEN gün Denizbank me
murlarından bir gencin ani 

vefatiyle neticelenen ve Şişlide vu. 
kuagelen müessif kazayı okumuş
sunuzdur. Nizamlara "ly'kırı hare
ketin meydana getirdiği bu acı ne
tice karşısında, şoförler, bildikleri 
ve diledikleri gibi harekette ken
dilerini serbest gör.dükçe, hepimiz 
böyle bir kazaya kurban gitmek
ten .bihakkın endişe edebiliriz 1 

Şoförler, galiba zabıtanrn gözü 
önünde olduğu, yahut çok kala1ba. 
lık bulunduğu için bir kısım cad
delerde gayet yavaş hareket et
mekte, böylece kazalar hiç dene
cek kadar ender zuhura gelmekte· 
dir. 

Fakat bir kısım yollarda kendile 
rini unutuyorlar,motörlerin gazına 
basarak yıldırım süratiyle koşuyor 
lar, önüne çıkan, kazadan kurtu
labilen birisiyle karşılaşırlarsa ka. 
bahatli kendileri olduğu halde sö
vüp saymağı da asla ihmal etmi
yorlar. 

Bu kazalar v~ bu kazalı hare
ketler dikkat edilirse daima Os
manbeyden Şişliye giden ve nisbe
ten geniş olan caddede olur. 

Sebebi basit: Cadde geniştir, 

ıoiör, istediği gibi manevra yapa
c'A:gx kanaatindedir. Tramvaydan 
i~en bir yolcu araba durduğu için 
önünden karşıya geçmek istediği 
.zaman, durak yerinde ~eklemesi 
:ve onu takip eylemesi, yahut mut 

laka sağdan gitmesi lazımgelen bir 
otomdbilin umulmadık bir surette 
ve süratli bir seyirle soldan çık
ması karşısında şaşırıyor, ne ya
pacağını tayin edemiyor. Fazla dik 
katli bulunmamak, ani karar ve
rememek vaziyeti karşısında tam
mussıhha ve sapasağlam bir vatan 
daş seyriscfer nizamlarına muhalif 
lıaı:eket eden bir şoförün kullandı
ğı otomobil, kamycn veya otobo. 
sün altından ya azalarından birini 
kaybetmiş, yahut gözlerini dünya
ya ebediyen kapamış bir halde çı
karılıyor. 

Bir vatandaş, ölüyor. Bir diğeri 
hapishaneyi boyluyor; iki aile pe· 
rişan ve sefil bir hale geliyor. 

''Şoför evinde bir ailesi olduğu
nu ve kendisini beklediğini,. ne
dense unutuyor, süratli gidiyor. 
Günün her aaatinde Osmanbey ile 
Şişli arasında hem iniş, hem çıkış 
teyirlerinde tramvaydan gayri na
kil vasıtalarının mevcut nizamlara 
riayet etmedikleri görülmektedir. 
Bunun önüne geçmek için bu mın
takaya bir belediye memuru ikame 
etmek, nizamlara mugayir, ha
reket eden şoförleri §iddetle takip 
etmek lazımdır. Anlaşılıyor ki: 
Birkaç lira tahsil etmek, bu ve
saitin sürati bahsinde kafi bir ce
za değildir. Vatandaşların hayatı, 
kendi ailelerinin selameti namına 
bunlara korkunç bir ceza tertip et 
mek icabeylemektedir. KEF. 

Sokağa fırladı. 

Kuyumcunun ağzı acık 
mıştı: 

Gökboğa Rey şehrine ulaştığı 
kal- zaman ilk işi karısiyle çocuğu

nu sormak oldu. Onlar Meda-
yfndekl bozgun sırasında kay -
bolmuşlardı. TellAl bağrıltıldı. 

Gökboğa ileriden kalabalık 

nal sesleri duyunca özeugllerin 
UstUnd-c yUkselerek baktı. 

- Askerler geliyor ! 
İkisi de böyle zamanlarda 

her ihtimale karşı yay ,.e kılıç
larını lcullanmak için hazır bu. 
lunurlardı. - Gökboğanın karısı ha! A

caba o mu? Gerı,:ekten bir TUrk 
kadını olduğuna hiç şUphem 

yok. Fakat puraya nasıl gelebi
lir? Bu hale nasıl düşebilir? Ko
cası öldU mil? 

Askerler yaklaştılar. Başla. 
Bilen çıkmadı. Yalnız Mcdayln- rındaki zabit sordu : 

Bunları dUşUndUğU sırada, 

den kaçan bUyUk kalabalıktan - Bir katır kerrnnı gördU -
bir kısmının Nihavenc.Ide kal • 
dıklarmı söylUyorlardı. Başka 

Umlt yoktu. 

ııuz mu ? 

- Hayır ... 
Ve yollarına devam ettiler. 

TlCARI l\tAlllYETTE OLMI\'Al'İ 
KÜÇÜK lLA::\LAR 

Bir defo 30, iki defası 50, o' 
defası 65, dört defası 75 Te oll 

defası 100 kuru~tur. Oç ayııı.: 
llün verenlerin bir defası bed•· 
vndır. Dört satırı geçen ilAnJarın 
fazla satırları beş kuruştan bt" 
sap edilir. 

lli:met kuponu Qttirtnfert 
kürıik ildn tariftsi uü:de 15 
indirilir. 

\'akıt hem doğrudan doğru· 
ya .L:cntli ıdarc yerinde, lıeın ı\11· 
karu c:ı<ldcsi nde \'akıt rurdll 
altında KE~IAl.EDDIN tn6-'i 
İliın Dilrosu eliyle lliın kabili 
eder. (Büronun itltfonu: 203351 Gökboğa Medayin baskınının 

birkaç hafta evvel Firuzana mU- pek mllthiş olduğunu öğrenince 
ce,·herler satarken Artabanla o kadar şaşmadı. Fakat her hal
,·nllnin şöyle konuştuklarını ha- de lıtlktlmdarm bunu dUşUnme· 

Gökboğa ile Koraç hic ko· 
nuşmuyorlardı. İkisinin de can./ l•••••••••••lll~ 

tırladı: 
ları cok sıkılmıştı. Akşama doğ
ru daracık bir tahta köprilyU si, Elçinle yavrusunu yUzUstU 

- Gökboğa onu muhafaza et· bırakmaması Uı.zınıdı. Yoksa ne geçerken karşıdan bir delikanlı 
tikçe hiç bir şoy yapamayız! Ertongıtya, ne de Straba kaba- gf!llyord u. Onn bakmadılar ıı· 'c. 

- Bu TUrk kumaııdanrnı or· hnt bulabiliyord u. Yer y er delik ve yarık oldubu 
tadan kaldırmalı! Yezdi Cert ve Behmen KU _ için hızlı geçemedikleri köprü-

- Vaktlle uğraştınız, fakat batlı askerlerile birlikte FirU- yU bir an önce aşmak istiyor -
yapamadınız. zanın Lumanclasına göndermiş: !ardı. 

Bl·r daha deneriz Bunun Fakat delikanlı onlara göz-- • · - Siz benim canımın bekçi-
! · en kestirme "Ol G"'kboğa leri llislnce durakladı ve daha çın J v • lerislniz. Başkasıııa canımı e- · 

k eya Çocuğunlı ka dikkatle baktı. Atının dlzğln -nm ·arısını v • manet edemem ! 
k b ,.. 1 llkl bi t ğ dll lerinl çekerek heyecanla bağtr-ı,:ırma , uy e e r uza a Diyerek Ertonga lle Türk 

şUrmek yahu~ memleketine git- atlılarını göndermem:ştı. Gök - dı. 
· ı i l kt Gökboğa dönüp baktı. Dell-mcsı ç n zor ama ır. boğanın da ayrılmasını istemi-

"' A ı t 1 a· kten kanlı soruyordu : - .:;ıu rap arı epe e 1 yordu. Fakat o, her halde karı-
sonra yapacağımız ilk iş bu ol- siyle cocuğunu bulmak için Nl-
sun ! havende hatta icap ederse Me-
Gökboğanm karısı şuradn, şu dayine gitmeliydi. Bunun için 

şehrin durnrları arasında imiş asker de istemiyordu. 
de kimsenin haberi olmamış. Bu - Bana Korac yeter ! 
nu haber verene Artaban kim- Diyordu. • 
blllr ne kadar para verir? Yolunun Diçle kıyılarına da 

Kuyumcu hemen dllkk!nı varması 1ht1mallnl dUşUnerek 
kapadı ye hızlı hızlı uzaklaştı. lranlı askerlerin kıyafetine gir. 
Artabanı buldu. Bildiklerini söy dl. Hemen yola çıktı. Çabuk u-

- Beni tanıyamadınız mı ? 
Ah sevğili efendim ! Ne kadar 
tnllli adammışım ki size rast -
!adım. 

- G!ve, sen ha l Fakat bu 
benim hoşuma gitmedi. ÇUnkU 
yollarımız birbirinin tersinedir. 
Benim de bir dakika bile dura-
cak vaktim yok. 

.. ı· Cebinde!l horozlu yUzUğU ~ 
kardı • f 

- Bunu tanıdınız, değil ıı>I 
- Elbet, fakat nerede!!'~ 

nuz ? 

' - Bunu kime vermlştinlt · r 
- Senin sözllnll tutmuş , ~ 

me ,·ermiştim. ,., 
- o halele geri dön ! on• ııll 

çocuğa yetişelim. Bendeil •'' 
gUn en-el Nihavendden bit ı· 
tır ken·anr arasında yola çı 
mış. Bey tarafına gitmiş ! 

f 

- Doğru mu söylUyorsıı#, 
Bunu nereden öğrendin ! O# 
gördün mu ? 

ıııı~ 
- Görmedim. Fakat ş ·ı 

?" sizinle konuştuktan sonra f 

haYenddckf ihtiyar kadının !o< 
mnda haftalarca kalan I (f 

kadınla çocuğun sizin eştnl~,ı 
oğlunuz olduğuna şUpheıll ııeol 
madı. Haydi geri dönunuı. Jf' 
yola devam edelim, heDl .~ 

ledi. Yalnız her zaman kendisi- laşmak için geceleri bile yolla - Benim size söylfyecekle - tayım. 

(Devamı .,ar} ne iyiliği dokunabilecek olan rına devam ediyorlardı. rim var. 

si bir araya gelince beni çileden çıka
rıyorlar. 

daha gelemez ..• ;Baksanıza yarasına bir 
kere ..• 

Karamazof Kardeşler Bu sırada Liz neıeli bir kahkaha ile: 
- Bırak artık anneciğim ıu hika

yeleri de ver bana sargılan.. Biliyor 
muıun ne yapmış bu papaa efendi? .. 
Sokakta çocuklarla dövüşmÜJ ve içle
rinden biri de onun parmağını ısırmış .. 
Sonra dahası da var .. Bu cübbeli mol
lacık bir de evlenmek istiyormuş ... Ev
lenmek cübbesiyle beraber evlenecek. 
Adamı güle güle öldürmeğe yetmez mi 
bu haber anneciğim! .. 

Aliyoşa: 

- Hayır, bir şeyim kalmadı .. Pek
ala gidebiliriz. 

ri berbad bir -halde .. Belki de gerçe1"' 
ten uyur ... Belki huzurunuz ona bu r• 
hatlığr vermiştir. 

- Ooh anneciğim ağzını öpeyi!O"' 
Ne güzel söyledin. 

Yazan: Dostoyevski 
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, - '.Bugün imkanı yok... Çünkü bu
r~an doğruca manastıra gideceğim. 
iki, ü~. belki de dört gün oradan çı
kamam .... Zira Stareç ..• 

- Dört gün mü? .. Ama yaptınız ... 
ha. Söyleyin bakayım bana çok güldü
nüz mü? 

- Gülmek ml? Asla! 
- Niçin gülmediniz? 

- Çünkü yazd klarınıza körü körü-
ne inı:nmıştım. 

- Beni üzüyorsunuz 1 Bana karşı bir 
tecavüz bu ...• 

- Ne münasebet! ... inandım. Hem 
belki yarın o bahsettiğiniz şey gerçek
leşebilir. Çünkü Zosima ölünce ben de 
manastırdan çıkacağım. Tekrar mel:te. 
be gidip imtihanlarımı vererek kaza
nınca, evleneceğiz ... Şimdiye kadar böy 
le bir ;ey a°klrmdan ge;irmememe rağ
men öyle sanıyorum l:i, sizden daha i
yi biriyle evlenemem. Stareç de benim 
çoluk çocuk sahibi olmamı emrediyor. 

Liz, yan aklan tutuşarak: 
- İyi ama, bak ben ne haldeyim ... 

Bir sandalye üstünde yuvarlanıyorum. 

- Koltuğunuzu ben çekeceğim ... Fa
kat o vakte kadar siz iyileşeceksiniz. 

- Bir şakadan bu kadar ehemmiyet
li neticeler çıkarmak manasızlık olur ... 
işte annem geliyor. Ah anneciğim ne 
kadar geçiktiniz. Hele şükür Joli de 
buz gc.tirdi.. 

- Rica ederim Liz böyle bağırma ... 
Sargıları, ilaçları koyduğum yerlerde 
bulamadım. Araya araya canım çıktı. 

Sanki mahsus hepsinin yerlerini değiş
tirmişsin gibi bir şey ... 

- Onun böyle kan içinde geleceğini 
nereden bilecektim... Bilseydim belki 
yapardım .. An anneciğim dehşetli kur
nazca şöyle söylemeğc b:ışladın ... 

- Kurnazca mı? .. Pekfıla .. Ah Alek 
si Fiyocloroviç, parça parça elan bu iş
lere pek aldırış etmiyoruA'~ a~. hep-

Liz lcatıla katılf gülüyor, yaramaz 
gözle~e Aliycşaya bakıyordu. 

Annesi: • 
- Neler söylüyoıosun kızım... Hiç 

sana yakışacak şeyler değil... Bu ısıran 
çocuk belki de kudurmuşun bki idi. 

- Hiç çocuklar kudururlar mı? 
- Neden olmasın! .. O çocuğu bir ku 

duz .köpek ısıramaz mı? O da kudurur 
ve ısırır .. Aleksi, canınız acıyor mu? 

- Pek az madam 1 
Liz yine çapkınca ve imalı bir ses-

le: 
- Sudan korkmıyor musunuz? 
Diye sordu. 
- Sus artık Liz.. Böyle uğursuz 

şeyleri hatırına getirme. Alekhi, Kate
rin:ı geldiğinizi haber alm ş. Pek gö· 
rüşmek istiyor. 

- Anneciğim aiz: yalnız gidiniz. O 

- Nasıl, nasıl? .. Gidiyor musunuz? 
Dernek böyle ha? .. 
- Bun üzülecek ne var? Gidip görüıe
ceğim. Sonra tekrar buraya dönerim . 
btediğiniz kadar gevezelik ederiz. Ka
terina bakalım ne diye<: ek? Manastıra 
da mümkün olduğu kadar çabuk dön
meliyim. 

- Alın bunu anneciğim götürün .. 
Aleksi, tekrar dönmek zahmetine kat
lanmanıza gelince, buna lüzum yok. 
Hemen manastırınıza koşunuz. Sizi o
rada bekliyorlar .. Ben dün gece gözü
mü kırpmadım.. Uykum var, yataca
ğım. 

- Liz, yaramazlık etme ... Fakat Al
lah vere de dediklerin doğru olsa ve 
uyusan ... 

Aliyoşa: 

- Eğer isterseni,.; daha üç, hatta be~ 
dakika kahrım! 

Söylerini keleledi. 
- Götür bunu anneciğim ... GötÜt' ... 

Canavar olmuş bu ... 
- Kız sen, çıldırdın mı? .. Bu ne aca 

iplik böyle ... Geliniz Aleksi, geliniz ... 
Lafı uzatnuyalım. Buıün onun ıinirle-

- Geliniz: Alekai ..• 
Madam Koklakov bundal'l ıonrl ,r 

sini alçaltarak gizli bir fısıltı ile: 

- Sizin üzerinizde tesir yapıııa1' i•: 
temem. Hadiseyi kendiniz görüp ıııı> 
hakeme ediniz. Meselenin üstünde ef' 

rarh duvağı kendi elinizle kaldırırıı•··· 
Mesele bence korkunç bir konıedr,: 
dır. Katerin 1vanovna, ortanca ~ar pi• 
şiniz İvanr sevdiği halde, kalbinın ıı· 
mitride olduğuna kendi kendisini in• 
.dırmak istiyor. 

Ne çirkin şey .. Size yoldaşlık ed~ 
ğim ve eğer onlar isterlerse, kon\l 
sırasında ben de bulunacağım. 

-5-
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S 1 k• k b" · • pe1c ,ı• a onda ı onuşma ıtmıJtJ· ôıl' 
nirli görünen Katerin tvanovna~~ ,0r• 

. ııb) 
ruşunda karar Yermek halı se ·rill' 
du. Madam Ko1dakovla Aliyotı '' 
ce, İvan gitmek üzere kalktı. , 

< OeftlllJ .,.r1. 
\ 
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- Yazan : Asım Us 
- ~ =-

.ru :~giliz sefiri Stratfort Dord-j sılsız olma.sı ihtimalini ileriye 
d. 1n Dol.mabahçede Sultan Ab. sürdü. Fakat paşa doğruluğunda 
&'~~ecidi ziyaretinden bir kaç ısrar etti. Bunun üzerine teselli e: so~a .. idi. Bir ramazan ak. makamında bir kaç söz söyledik. 
l> 1 Mirgunde Mustafa Reşit ten sonra sadarete kimin getiril
~.aııın ~omşusu sadrazam lb. miş olabileceğini sordu. 
dis·un Sa_rım_ Paşa yah.~ında k~~- İbrahim Sarim Paşa bu suale: 
beı llle :rnısafır gelen yuksek rut. - Reşit Paşa ... ., 

Bir Sivri Akıllının Maceralan: 

Ne var, Ne yok? 
f 1 bir ~k Babılli ricali ve E. Demekle iktüa etti... 
delldileri ile birlikte iftar ediyor. 

1 tı. bereden tepeden konuşma _ • 
Sar arasında bir aralık Paşa sözü İbrahim Sarim Paşanın kethü. 

- k 1 rılirkcn şimdi Oslo deniyor. Selfı insan 8081 ÇI aran 1 nik bugü~ resmen ~esa_ı~niki'~ir. 
• • • Bin senedir Agram ısını ıle tarıh. 

hır alet ıcat edıldı lerde yer almış olan şehir Zağrc? lt~tan Abdülmecidin hakkında . dası Hasan ağa kulağı delik, se. 
ı teveccühleri bahsine getirdi: zişi kuvvetli bir adamdı. O gün 

- h akşam üstü komşuları Reşit Pa. A merikada, insan sesini ay. ,,. ~ugün ikindi zamanı bazı 
'<18.ruzatta bulunmak üzere sara- şanın yalısında fevkalfıde bir ha. nen taklit eden bir maki-
~ gitmiştim. zatı şahane hak rekete benzer bir şeyler hisset- ne icat olunmuştur. Piyano gibi, 
~llnda büyük iltifatta bulundu. mişti. Bir aralık lngiliz sefareti bir klfiviyeye basılarak ve tuşla. 
::;lli taltif ederek koltuğuma gir. baştercümanı gelmiş, gitmişti; ra dokunarak işletilen bu maki -
\IJ 13· ondan sonra Babıali tercümanla. ne "sos telleri,, vasıtasile, aynen d • . ır müddet saryın alt katın. 
lkı sofada kolkola gezdik.,. rından ve Reşit Paşanın adamla. I insan sesi gibi sesler çıkarmakta. 
Dedi. rmdan Loğofct Beyin yalıya gL dır. 

.\bclülmecidin sadrazamı hak- rip çıktrğı görülmüştü. Şimdiye kadar bilhassa sesli 

~daki bu büyük iltifatı sofra. Bu müşahedeler komşu yalıda sinemada insan sesini aynen tak. 
l bulunanlar tarafından tebrik. bazı fevkalade hallerin ve ihti • lit etmeye çalışılıyordu. Fakat bu 
erıe ka7'C!ılandı. Reşı"t P<>aadan ses, madeni olmaktan kurtarıla-·s --s mallerin bir aHimeti gibi gelmişti 
~llra sadarete gclmıQ olan bir Biraz sonra şüpheler biraz daha mamı§lı. Yeni icat, bunu temin 

lıan"evıet adamı ,ı'rm· bu yoldakı' ·'"'· etmiş oluyor. Bu alet sinemada .,. ~ aydınlanmış, hizmetçiler ve aş. 
e iltifat en yilksek ikbal alfı._ çılar arasındaki temaslar Reşit ses çıkaran makinelere tatbik ~

lı:ıetı idi. lunduğu takdirde, sesler tıpkı hır 

~ lia.kikat halde ise bu teşhis ve 
t lid.lru tamamen yanlıştı. Sultan 
S bdiilnıecit İngiliz scf iri Sir 
~ tratfort Dordflifin ziyaretini 
;buı ettikten sonra Reşit Paşa
. tekrar sadaret makamına ge.. 
~ek mecburiyetini duymuştu. 
alt.at bir kere Sarim Paşayı 
~a.rete getirdikten sonra tek. 
l'i azletmek ve evvelce cumhu. 
~et taraftarlığı şüphesi altında 

ettiği Reşit Paşayı tekrar o. 
yerine tayin etmek her ta

~~ ~~R bir hadise olarak 
.~llanacaktı. Bu hadisenin ha. 
~ bir tesir altında yapılmış ız.. 
~~ bir hareket olduğu efkarı. 
ı Uın.iyeye izah edilemezdi. Sul. 
~ Abdülmecit bu işi dedikodu. 
~1.llıahal vermeksizin yapmağa 
~~tyordu. Onun için yeni sad. 
~'<oil.ln Sarim Paşa saraya geldi
~ ta.nıan kendisinin kalbini al. 
(Çı le istemişti. Sarinı Paşanın 

1tuğuna girerek bir mUddet o. 
~la dolaşması ve kendisini tal-

etnıesi bu türlü bir düşünce. 
1ı. ileri geliyordu. 
liatta bir aralık bu işi Sarim 
~aya çıtlatmak bile istemişti. 
~(at düşününce bunu yine mu. 
~it bulmamıştı. En iyi şekil o. 
~ 1t bu değişikliğin sebebini i. 
'ı etıneden yapmakta bulmuş. 

S:ı..1_ • p 'I" .. ı ~azam Sarım aşa ı• ırgı.uı. 

~<I Yalısında misafirleri ile if
\~ ~ttlği sırada padişahın kendi 
~ bltnıdaki iltifatlarını ballandı. 
~~~~landıra anlatırken tabii bu 
~ 1klik kararından c:.sla haber. 

buıunınuyordu lttar . 

Paşaya saraydan bazı haberler insanın ağzından çıkıyormuş gi. 
geldiğini göstermişti. Anlaşılan 
Sultan Abdülmecit ikindi vakti bi gelecektir. 

sarnyın alt katında Sadrazam Sa. 
rim Paşanın koltuğuna girerek 
şahane iltifatlarını bezlederken, 
daha doğrusu kısa bir zaman ev. 
vel sadrazamlığa getirdiği bu pa. 
şayı İngiliz sefirinin müdahalesi 
ile tekrar azletmek ihtiyacım 

düşünerek ona iltifat şeklinde bir 
tarziye verirken vaziyete vakıf 
olan saray adamlan da Reşit Pa
fjaya derhal ikbal beşaretleri u. 
çurm uşlardı. 

Reşit Paşa sn.ray idnrcsinin 
mekanizmasını iyi kavramış bir 
insandı. Sarayda padişahın yakı. 
m olan adamlarla sıkı fıkı dost 
olmadıkça. en kuvvetli bir sadra. 
zamın bile en küçük bir iş gör. 
mesine imkan bulamıyacağını 
iyice anlamıştı. Sadaret maka -
mında iken bilhassa serkarin Os
man Beye çok iltifat ederdi. Bu 
iltifat Reşit Paşa ile Osman Bey 
arasında sıkı bir dostluk rabıta. 
sı kurmuştu. 

Bundan dolayı Osman Bey Ab. 
dülmecidin Reşit Paşaya tevec. 
cüh etmeğe başladığını hisseder 
etmez paşanın Mirgündeki köş
küne adamlar koşturmuştu. 

Reşit paşa da daha evvel ln. 
giliz sefiri Sir Stratfort Dordflif 
ile Sultan Abdülmecit arasında 
geçen mülakatın tafsilatını da yi. 
ne bildiği için tekrar ikbal ma. 
kamının kendisine tcvveccüh eL 
mesi zamanı yaklaştığına hük -
metmişti. 

Muhtelif kanallardan gelen 
sözler hep bu havadisi teyit eL 
tlğine göre artık İbrahim Sarim 
Paşa da sadaretten infisal habe. 
rini kat'i olarak telakki etti. 

Diğer taraf tan, bu makinenin 
birmusiki aleti şekline de konul. 
ması düşünülüyor. Payino gibi ça 
hnacak olan bu aletle bir musiki 
parç:ı.sı, birisi şJ.rkı söylüyormuş 
hissini verecek ııekil~ çalmnbile. 
rektir. 

Amerikan telefon şirketi mü • 
hendisleri tarafından müşterek 
bir çalışma ile icat edilen bu a. 
Iet Franklin enstitüsüne gönde. 
rilmiştir. 

isim Değiştiren Şehirler 

S on devirlerde inRılfl"Plnrla, 
bir çok memleketlerde şc. 

hir isimierinin değiştiği görülü • 
yor. Bu, şüphesiz ki, inkılabı ya
panların haklarıdır. Bugün !s -
tnnbula ne eski tarihçiler gibi 
Bizans denmesine, ne de Avrupa. 
lıların Konstantinopl demelerine 
tahammül edemeyiz. 

Fakat, şehir isimlerinin değiş. 
mesi ile tarih ve coğrafya cihe • 
tinden müşkülat çıktığı fikrini 
ileri sürenler var. Onlara. göre, 
eski üskübün bugünkü Skopliye, 
Köprüliinün Vele.s, Manastırın 
Biloti, Ragozun Dubrovnik oldu
!?unu hatırlamak zordur. Peters. 
b 

burg, 1914 te de. Alınan aleyhtar 
lığı hareketi ile, almanca terki. 
binden kurtarılmıştır, Petrograd 
yapılmıştı. İhtilalden sonra da 
Lcningrat oldu. Norveçin merkc. 
zine eskiden Kristiyana ismi ve. 

ALEMDAR StNEMASI 
tKt FtLM 

1 - Tatlı günah, 

ismini taşıyor, Laybah ta Lublı. 
yana. Acaba. bir gün Berlinc Hit. 
lcrştat. Romaya ~fussolini, Bur. 
gos''l Frnnkovil, Madrite (orada
ki kumandanın ismi ile) Miyaha 
mı denecek? 

Amerikada Kaynanalar 
Elele Verdiler 

A tinada iki karısı bir adr:
mın iki kaynanası da bır 

!eşmiş, müşterek damatlarına bir 
güzel sopa çekmişler! Bunu duy. 

muştuk. 
Bugün Amerikada da bir iki 

değil, yüzlerce, binlerce kayna -
nanın toplandığı ve aralarında 
bir birlik teşkil ettikleri haber 
veriliyor. 

Fakat, Amerikalı kaynanalar 
damatlarını dövmek için elele ver 
miş bulunmuyorlar. Maksatları 
şu: 

Kaynanalar hakkında az mı 
şeyler söyleniyor? Az mı hikaye
ler, fıkralar uydurulmuyor? İşte, 
"Amerikan kaynanalar birliği., 
bu "rencide edici ve bayağı şaka
larla mücadele., maksadı ile ku. 
rulmuştur. 

Yalnız birlik bu mücadelede, 
mitin'gler, nümayişler gibi bir ta
kım vnsıtalardn.n istifade edecek 
tir. Onun için Amerikada ellerin. 
de şemsiyeleri, önlerinde "Kayna 
nnlara hürmet isteriz!,, gibi lev. 
halnr, sokaklarda alay alay ihti. 
yar kadınların dolaşmaları bek -
!eniyor ... 

Her Akşam Öpüşen 
Karı Koca Ayrıldı 

F ransız tiyatro muharriri 
ve sahne artisti Saşa GiL 

ri ile karısı aktris Jaklin Delil. 
bak vaktile tiyatrolarda yanya
na karı koca veya aşık rolü oy. 
narlnrdı. Hatta, bir piyeste bir 
ay, her akşam, öpüşme sahnesini 
tekrar etmişlerdi. 

Fakat, aralarında çıkan ihti -
lafı mahkeme halledememiş ve 
hakimin tavsiyelerine rağmen, 
Saşa Gitri arzusunda ısrar ede -
rek kansından ayrılmıştır. 

Aktörün bu üçüncü boşanışı • 
dır ve üç boşanma davasınaa da 
kendisine vekil olarak ayni a
rnkatı tutmu§lur. Onun için. son 
mahkemeden çıkarken bir arka. 
daşı şöyle şaka ediyormuş: 

_ A \rukatı göturü pazarlık et. 
sen daha iyi olur. 
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• 

. l_R_a_a_v_o __ v_e __ iv_a_r_o_ 
Ankara radyosu 

DALGA llZl'.NJ.UCt:: 
Hi39 m. 183 Kcı;/120 Kw. T. A. Q. 

19,i•I nı. l~ı195 Kes./20 Kw. T. A. P. 
31,70 rn. 9465 Kcs./20 Kw. 

1 l · 1 - 939 Ç \RŞ,\Mflı\ 

12,30 Turk nıuziili (Pl). 13 S:ı:ıt, :ı . 

j:ıns haherleri ve !\lcteor Ankara. 13, 
10 _ 14 ~lüzlk (Hi)aselicumhur Ban
dosu, Şef: lhs:ın Künçer): 1 - l\lnrş 

. C:ıdılctcn (J. P. Sous:ı). 2 - \':ıl-; -
ı.es p:ıtineure (v:ıldlöfel). 3 - Bnr· 
hiye dii .Sedlin uvertürii mossini). 
4 - Melodi (G. Bizet). 5 - Offen
lıahv:ına (J. Offenb:ıh). 18,30 '!'ürk 
mn1:iili: Yurt h:ıval:ırı \"C türkiilerl: 
ı, 2, 3 0)un lı:ıvaları - S:ıdi Ya. 
\'er At:ıın:ın. 4 - H:ılk türkilsü • Alı
,·erin h:ıill:ımamı. 5 - llnlk türkü~ü • 
Ey serenler serenler. G - Halk tür
küsii _ İki karpuz. 7 - Hnlk lilrkiisii 
- Bülbül ne gezersin çukur O\'ad:ı. 
S - llnlk türküsü - Bülbüle kurdum 
ıuz:ıEjı. 9 - Türkii - Ay doğdu batma· 
dı mı. 10 - Türkü - Gülşen bahçe. 
sinde. 11 - Türkü - Ge,•enlik yolu. 
12 - Türkü Sinemde bir 1utu~ınuş 
pnmış ocnk ol:ıydı. (Okuyanlar: Mü. 
ze) yen Senar, Mustafa Çağlar). 19,15 
Saat, nj:ıns haberleri, meteoroloji ve 
zira:ıl borsası (fiynt). 19,25 Konuş· 
ma. 19,40 Türk nı "izıE! i : lnces:ız fas· 
h: Şeddi :ır:ıhan. Okuynn ve çıılan. 
ıar: Tahsin K:ırnkuş, Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi To
kay, Basri t'fler. 20,30 Miizik (Radyo 
orkestr:m) Şef: Pr:ıetorius. 1 - 11 
Signor Druschine - m·artür (Rossi· 
ni). 2 - Senfoni· Fn minör - J.a Pas. 
sion (H:ıydn) - Adasio - Allegro di 
ınollo - l\lcnuet _ Trio • Final - Pres
to. 21 Sral, cslı nn1, tahviHıt, Jrnmlıl 
yo - nukut Jıorsnsı (fi:int). 21,15 Mil
zik (Radyo orkestr:ısı de,•nm): 3 -
Pastoral d'clc (Honcggcr). 4 - Naot· 
mu~ık (.gece milziği). 21,45 Konuş
ma (mizah s:ıati). :.!2 Müzik (Küçük 
orkestra): 1 - R:ıksan süitden niö 
and.:ınte (E. Künneke). 2 - Göl kı. 
yılurıııd:ı (]~arl Burne). 3 - B:ıgatel
le • (Ş:ıka) (Gusı:ıv J.indner). 4 -

.i:li: Muhlclif şarkılar. Okuyan Tahsi 
K:ır:ıkuş. Ç:ılanlar Hakkı Derman, Eş 
rcf Kadri, lfnsnn Gür, Hamdi Toka 
Basri Crıcr. 21 Konuşma. 21,15 Saat 
esham, t:ıln illll, kambı:ro • nukut bo 
~nsı (fiyat). 21,30 Türk mfiziği: Yen 
ş:ı rkılardan seçilmiş p:ırçalar. Okıı-

) anlar: H:ıdirc Xe.) dik, S:ıdi Hoş 

se~. Çnlnnlnr: Cevdet Cnğla, Refi 
Fers:ın, Fahire Fersan, Eşref Kadri 
22 Müzik (Küçük orkestra): 1 - Yi 
yana süiti: l - Kücük geçit resmi; 
2 ·Operada balet müziği; 3 - Grabeıı 
de gezinli; 4 - Praterde allı karınca. 
2 - Ren kıyılarında ben evimdeyim 
- melodi (C. Fri.) Op. 275. 3 - Leji .. 
yoner asker - vals - (P. Fries) R. Ro• 
l:ınd. 4 - Berlin Ye Viyana - ,·:ıh • 
(AdolC GrunoY) Op. 125. 5 - Mal 
elbiseli hemşireler operetinden _ Ma. 

Ar. Final. 6 - Kelebek an - balet 
müziği (Keler Bela). 23 Müzik (0· 
pcra parçaları - pl), 23,20 Müzik (caz 
b:ınd - pl). 23,45 - 24 Son ajans ha. 
berleri Ye yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Programdaki vakitler Türkiye saa· 
ti üzerine ve ö~leden sonraki saat 
olarak \'erilmlşlir. 

Opera ve senfoni konserleri: 

8,30 

9.10. 
9.35 

ıo. 

10.15 

10,30 
11.15 

Budapeşte: "İCigenya A vlls'te,. 
(Glilc.k). 

Pra~ 1: Çek filharmonik or-
kestrası tarafından. 

Viy:mıı, Derlin (uzun dııJ.aa). 
Sottcns: Bctho,·en konseri. 
llrüksel: Hus musikisi. 
Viyana: Bellıoven (5 inci sen-

foni). 
Strnsburg: Orkestra, org. 
Kolonya: Bah, Handel. 

Oda musikid ve konserler: 

B:ıcchanale (Ş:ırap mıhı Daküs şere- 2,10 Hih·crsum 1 (org); i Drükstl 
Cine ıJ:ıns (G. J..). 5 - J>relud - Op. 2 (lriyol:ır); 8,25 Prağ 1 (Romen 
il_ No. 4 (A. Scri:ıbine) T. H:ırtman h:ılk şarkıları); 8.40 Münih; 10 EY
ier!. 6 - Çareviç operetinden polpu- fel kulesi; 10 Y:ırşova (Şopen); 10, 
ri (F. ı.elıar) o. Liııdeman tertibi. 15 Stutgart .(Bralıms); 10,40 Athlo-
23 l\lüzik (hafif parçalar -Pi). 23,45 ne. 
24 Son ajans haberleri ve yarınki 
prosram. 

Ankara radyosunun 
yarınki programı 

12 • l . 1939 PERŞEMBE 

12,30 l\lüzik (Bir virlüozun Jllı'ıkla
rı). 13 Sıı:ıt, :ıj:ın~ h:ıberJeri 'e mele· 
or Anknr:ı. 13,10 Türk ınüziki (pl). 
13140 - 14 Müzik (uvertürler - pi). 
18,30 ~1!1zik (dans pHlkl:ırı). 18,55 
l\onuşm:ı (Zir:ı:ıt s:ı:ıti). 19,15 Sa:ıt, 
ajans haberleri, meleoroloji ve zira:ıı 
lıorsası (fiyat). 19,25 Türk müziği: 
lnccsnz faslı: Hüseyni. 20 Temsil 
(Bir komedi: Büyük söz söylememe
li). Yazan F. de Crolsset, tercüme e. 
den Bedia Statser. 20,30 Tilrk müd. 

llaf if musiki ve operetler: 

2,35 Brüksel l; 2,50 Radio Parls: 
5 llerlin (uzun dalga); 7,20 Prağ 1; 
8 VarşoYa; 8,25 Oslo; 8,30 Pnris P.T. 
T.: 11,10 Bcroll!ilnstcr; 9,30 Berlin: 
9,55 Hih·erslan 2; 10 Turino; 10,5 
Knlundborg; 10,10 Bresl:ıv, Kolon)·a; 
11, 15 Jiükreş; 11,30 Birçok, Alman fs
t:ısyonları (Viyana musikisi), 

Kabare ve ııaryeteler: 

8 Londra (R.); 9,10 Lelpzi~: 10, 
10 Prağ l; 10,15 I.ondra (R.); 11,10 
Posle Parisien. 

Dans musikisi: 
~~ dan sonra yatsı ezanı o. 
~Qttı u. Ilerkes teravih namazım 
ı 'i ak. için yalının sof asına çık. 
~ :ıııı .~ılındıktan sonra paşa
l'ıı.Ut.,._~udası biraz şaşkın ve 
~,~dit bir vaziyette geldi. 
~ ~nı kulağına eğildi. Bir şey. 
~l?ı~leyip gitti. Bunun ü1.erine 
~~ le l>a.~ni da herkesle bera. 
bııııd ra'Vih kılması mutat iken 
~(,)~vazgeçerek yerinden kalk 
, llıı sına çekildi. 

Bir müddet sonra sofada tera.. 
vih kılanlar namazlarım bitirdi. 
ler. içlerinden ileri gelenleri 

2 - Üç ahbap çavuşlar 
(Haydutlar arasında) 

;. . . . ~ ~ . . : .... .. ,. Eğelenceli köşe: 
., =-' ,,_, ,_"- ~ - ._.., ,_. -

7 Urüksel 1; 8,5 Bükreş: 9,15 Is• 
ıokholm; 11,40 Prağ; 11,15 Tudno; 
12,25 I.ondra (R.); 12,30 Brüksel 2; 
1 I.ondra (X.). 

~ıu~al misafirlerden Tepede. 
' e İsmail Paşanın dikka. 
~~~~:ıınuştı. O da teravihten 
ıı~lt 1• 'Yalnız vitir namazını 
lbl'a.h·Paşanın odasına gitti. 

~lıte kını Saim Paşa meyus bir 
' ~endi kendine: 

~u haa CsUbbanallah ! Bu ne hal! 
l)i:t~~e İllfisal etmişiz!,, 
Za. u. 
~ "'aıı ~ ç~anın hali adeta şey-
f de " tşa dönmüştü. Ayni 

\ol. Pad' ıı:aıade ış~hın koluna. girerek 
~~ile bu iltıfat eseri gösterme. 
ıl! llİı\~ s~tll haberini bir türlli 

llli lsllı ~dıraınıyordu. Tepede. 
aıl 'Pac;a bu haberin n. 

paşanın odasına girdiler, onlar 
da bu hayret verici havadisi öğ
rendiler. Paşaya taziyet maka -
mında mutat olan bazı sözler söy 
lediler. Fakat bu havadisin orta. 
ya cıkışı paşanın, keyfini kaçır. 
mış olduğu için rahat bırakmak 

EllTUGRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

Tnksimde (Bu gece) 
Hissci Şayia 

l'odvil 3 perde 
Pek yakında: l!\SAN l\IAilU'l' 

daha doğru olacağını dilşünerek ------=~'."":":'--=;';7."-:7.:'~~ 
kendı.sinden izin aldılar. Çubuk. - TUH.AN TlYATROSe 

ları sürerek yalıdan çıktılar. Caz l{ralı Gregor l ıııv~·ııonı (IJu akşam) 

Tepedelenli lsma.il Paşa yalı- ı; ~ Frnnsız Yıldızı 
dan çıkınca arkadaşlarına şöyle llll!!_ıl!l!U EI.VlYAMA y 

dedi: 
- Ramazan gecesidir. Vakit 

henüz geçmiş değildir. Teravih
ten sonra Reşit Paşa hazretleri 
de otururlar. Hiç bir şeyden ha. 
berimiz yokmu.5 gibi ziyaretine 
gidelim. Tabii orada vaziyeti öğ. 
renmiş oluruz. Sadaretin tevec. 
cilhUnden bahsedilirse kendisini 
tebrik edelim.,, 

( A r7:a.~ 1•ar) 

Zenci Şantöz llr:ız Tomns, 
San'cıtkar Ncışlt, Cemal Sahir 

Ht:RlYEI\IN DOLABI 3 Perde 

TEPEBAŞINDA 
DRA'.\f KIS'.\11:\DA 

11 _ 1 - 939 Çarşanıb:ı 
sünü akşamı 20,30 d:ı 

AS:'.\10DE !i Perde 
Komedi kısmında: 

11 _ 1 - 939 Çnrşnınlı:ı 

sünü :ık~amı 20,30 d:ı 
m.~ı SONDÜ (5 P.) 

+ı.!6119 

SOi.DAN SACA DOC~U: 
1 - Bank:ılarımızclan biri. 
2 -Yemek, bir erkek ismt. 

3 - Çıkıntı. su. 
4 - l\liitckellim edalı, fulbolde bo-

5a ayak sallnruok. 
5 - Alfabede bir harfin okunuşu, 

okumuş adam. 
G - Habıln edalı, ilimler. 
7 - İspermeçet. 

8 - Sonuna N selirse tersi kokulu 
lıir ollur. 

9 - Akar su, ,·Haycı. 
\'UKAfüDAN AŞAGI DOGHU: 

1 - Furuhl, pis. 
2 - So#ıık nlın:ık, sual edatı. 
3 - Y:ıpmak. 

4 -1liıç. 
5 - Esıııel.tcn emir, ümit et. 
6 - Z:ıhirc satnıı, .)emeklen emir. 
7 - Uir renk, dünya. 
8 - Yarım, tersi nolnclır. 
8 - Yerim, lersi nol:ıclır. 
9 - Bndııl.ı .. 

Dünkü bilmecemizin 
halledilmiş şekli· 

Soldan sıı/ia c/oğrıı · Kol~ e taş, in, 
acı, nrı, ne, l.ıh, ka~, ika, fatine, Ani
b:ı:ıJ, A<l.:.ın.ı, on •a, l:ıh.e. n~nbi, ne, 
Büyuki.lcre. 

Aıağıya douru: Kalın, Arap, ocak, 
:ıd, su, cihan, olay, on, bu, at, fen:ı· 
Jık, ıırs:ı, ~i, t::ıb::ık, ki, ııııne, inan
mak, ne, neşe, lale. 

Pives v~ konferans ve konuşmalar: 

8 fleromünster: "Kant"; 8,15 Sot
lcns: ".Mikromnğazin"; 10,45 ?\apoli: 
(Piyes); 10,30 Eyfel kulesi: Piyes). 

Yeni neşriyat: ____ . __ .__ 

Türk Çocuğunu 
Yaşatmak 

Cstad Doktor General Besim Omt,r 
Akalın milli kütüphanemi:ı:e kazanç 

olan de~erli neşriyatına ilhelen 
bu mevzuda yeni bir eser \'Ücuda ı;e
tirrui,, Ye neşrelmiştir. Sa~hk :re 
nüfuo; siyaseti noktasından ehemmi
) eli ıucydıında olan bu değerli e~er 

her smıf halkın kolaylıkla enlayabl
Jeceği şekilde )azılmıştır. Karllerlrıi1. 
ıc tnYsiyc ederiz. 
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Tayyare kaçakçılığı dün 
Parti gurubunda görüşüldü 

Ekmek 
itibaren 

fiatları bu 
on para 

sabahta 
indirildi 

ikinci nevi ek meğln de çeşnisi de 
tlrllmek Uz~re tetktklt>r )1&pılıy 

Ankarada lik maçları 

Ankara, 10 (A.A.) - C. H. mayan Könlk lA.kablyle meşhur 
Partlsl D. M. Mecllsl Grupu U· Ekrem Hamdl lsmlndekl şahıs 2 
mumt Heyeti bugUn 10. 1 • 939 ve 3 Temmuz 1937 tarlhlnde 
öğleden sonra Reis Vekili Sey-

1 
Milli Müdafaa Veklll ile Harici· 

han Saylavı Hilmi Uran'ın baş- ye MUsteşarının imzalarını ve 
kanlığında toplandı. 1 mezkOr vekAletlerin resmi k!-

1\lüstakll mebuslardan Konya ğıt ve mUhUrlerlnl taklit etmek 
Mebusu Ali Fuat Cebesoy ile suretiyle Kanadada bir fabrlka

Ekmek fiatlerinin indirilmesi Ekmek fiyatlerinin d 
etrafında bir milddettenberi bele J miktar indirilmesi etrafınd 
diyece yapılan tetkikat bitirilmiş kikata devam olunmaktadıf· 
bu tetkikatın ilk semerelerinder. 

Galatasaray ve Harbiyenin galibt
yetlle net·celenen bu haftaki mü

sabakalar nasıl cereyan etti 1 

olarak ekmek fiyatlerinde on para 
ı t b l SaylavJ Refet Belenin ya Türkiye cumhuriyeti namına 
s an u teru::lat yapılmasına karar veril. c. H. Partisine glrdlklerl Heye- tayyare sipariş etmiştir. Bu sl

mi§tir. 
ti Umumlyeye riyaset makamın· parlşl alan fnbrlka lşl hariciye· Bu sabahtan itibaren birinci ne 
dan blldlrlldt. 1 nılz vasıtastyle teyit etmek iste- vi ekmeğin fiyatı dokuz buçuk ln 

dan ba§ka ikinci nevi e 
~eşnisinin değiştirilmesi e 
da tecrübeler yapılmaktadJt 

Bir değirmenden alınan " 
yeni çe~nide ikinci nen 

Ankarada futbol Zik maçları. 
nm bu haftaki kar§ıla§maların. 
da (}(ı'lataaaroyın Güneşi 15--(), 
Harbiyenin de Gençlerbirliğini 
6-0 yendiğini telgraf havadisi 
olarak kısaca tıcrmi§tik-

Bugün d6 bu müsabakaların 

tafsiyatını yazıyoruz: 
Ankara, 9 (Hususi) - Ankara 

Jile maçlarına dünkü pazar günü 
Anka.ragücü stadında devam e -
dil dl. 
Havanın çok soğuk olmasına 

rağmen oldukça kalabalık bir 
futbol meraklısı toplanmış bulu. 
nuyordu. 

llk oymı, Galatasarayla üneş 
arasında yapılacaktı. Fnkat, GU. 
neşlilerin gayrinizami bir kadro 
ile sahaya çılmıalan Uzerine, Ga 
latasaraylılar yaptıkları bir se. 
remo:n.i ile hükmen galip ilan o. 
lunmuştur. Bundan sonra ilti ta
kım arasında husus! mahiyette 
yapılan ka~ılaşma da, çok zevk. 
siz ve heyecansız bir karşıla.~ • 
madan sonra 1&-0 gibi bUyUk 
bir farkla. Galatasaraym galibi • 
yeti ile neticelenmiştir. 

İkinci maçı Harbiye Geneler • 
birliği arasında yapıldı. Ve bu da 
5-0 Gen.ı;:Jerbirliğinin mağlubi. 

Y.eti ile bitti. 

Harblye lcaleclsfnin nefis bir 
k"'l.lrtarı.şı 

Gen.çlcrbirliği, <lünkU oyunu 
kaybetmesine rağmen ilk devre
nin 15 dakikasında çıkardığı çok 
düzgün bir oyunla Harbiye kale. 
sini bir çok defalar müşkül vn.. 
ziyetlere soktu. Fakat, çamurlu 
sahada, elde edilen f ll'Satlardan 
istifadeyi layı kiyle beceremiycn 
muhacimleri yüzlin.den gol yapa. 
madı. 

Fakat, G. Birliğinin hücumla. 
rmı bertaraf eden Harbiyeliler 
tedrict bir surette açılarak oyu
nun merkezi sıkletini siyah kır. 
mızılılann ynrı sahasına intikal 
ettirmeye ve hatta, kalelerini de 
Cinimi bir gol tehdidi altında bu. 
lundurmaya başladılar. Harbiye. 
lilerin tevali eden sıkı hücumla. 
rı karşısında hakikaten müşkül 
vaziyetlere düşen Gençlerbirliği. 
tamamen müdafaa oyunu tatbi
kine ba.~ladı. Fakat, Harbiyenin 
arka arkaya yaptığı üç gole ma.. 
ni olamadığındn.n de\TC 3--0 Har. 
biyelilerin lehine neticelendi. 

tKINCl DEVRE: 
!kinci devrede siyah kırmızı. 

lılar takımlarında küçük bir ta. 
dilit yaparak merkez muhacim 
oynıyan Aliyi müdafaaya almış 

bulunuyorlardı. 

Hakemin düdüğı.i ile beraber 
lücuma geçen Harbiyeliler dn -
ia ilk dakikadan !tibaren tesis 
ettikleri hakimiyetle oyunu tek. 
rar Gençlerbirliği yan sahasına 
intikal ettirdiler. Bu arada Genç.. 

lerbirlig~inin sırf ea}ısi bir gay • Bunu müteakıp söz alan Baş· yerek TUrkfye hariciyesine bu 'k' • . km ,,.. . d k 
ruş, ı ıncı nevı e e6 .n ıse o uz 

retle yapmak teşebbüsünde bu • vekil CelAl Bayar, bir iki gün- siparişin teyit edilip edilmediği· k F 
1 

f' t 
14 5 

k 
tecrübeleri muvaffak oluts' 
bir zamanda ikinci nevi be uruştur. ranca a ıya , u 

lunduğu hücumlar da bittabi müs denberl matbuatta mevzuuba- nl 17 Ağustos 1937 tarlhll tel- . k ed'l • . 

1 
ruşta ıp a ı mı§tır. 

bet netice vermekten çok uzak ka his olan beynelmilel bir tayya- grafla sormuştur. Fakat bu tel- ------------- ----------~ 
ha ucuza satılacaktır. 

lıyordu. re kacakcılığı meselesinin bu- grııt Hariciye VekAlettne değfl, Çemberlayn· Ron1a yolunda 
Oyunun sonlarma doğru Genç. gUnkU ruznameye alınarak gö- hariciye protokol umum mUdUr-

lerbirliği kalesine artık iyice yer rUşUlmeslni teklff etti. lUğUne çekilmiştir. Telgraf pro. ( Ra, tnra/r 1 ınrldr Hariciye Nazırı Lord 11 
lcşen Harbiyeliler iki gol daha Hariciye Vekilinin tokol dairesi memurlarından lltax ve Bonnet derhal Rotonde Paristen geçişlerinden bil 
yaparak 5-0 galip vaziyette sa. izahatı Ruhi Bozcalı tarafından alınmış salonuna alınmışlardır. Burada le Fransa hariciye nezarf 
hayı terkettiler. Teklifin kabulU üzerine kür· ve kayda geçirilmeksizin Ekrem tngl11z nazırlarına bir çay lk:, Başvekil B. Daladye ve b 

sUye gelen Hariciye Veklli ŞUk. Könige tevdi olunmuştur. Ek· ram edilmiş ve polltik mUzake nazırı B. Bonnet ile görUŞ 

Kayak 
Müsabakalan 

rU Saracoğlu: 28 Hazlran 1938 rem Könik bu telgrafa mcv- relere derhal başlanmıştır. de bulunmuşlardır. BU 
tarlhlnd.e toplanan Grup Heyeti hum bir isimle 18 Ağustos 1938 Mtızakerelere, tngllizler tara. meler, iki hUkümet arasııı 
Umumtyeslnde Hariciye Vekili tarihinde harlciyeuln siparişi 1 fından, B. Çemberlayn, Lord mumt dUşünüş ve görUŞ b 
Dr. Tevfik RUştU Arasın beynel- teyit ettislni btldl:cn bir tel·I Hnlltax• Alxnndre Cndogan. ıe evvelce de mUşahade ed 

Beden Terbiyesi lstanbul bö'l- milel bir kaçakçılık şebekesi- grafla cevap vormıştlr. Bunun Maurice tngram, sır Erle Phipps bulunan tam mutıı.bakaU 
gcsi dağcılık ajanlığından: nln tspanyol muhariplerine Tür- üzerine tayyareler yola çıkarıl· Fransızlar tarafından da B. Da- :ıylemlşttr." 

1 - Bölgemiz kayak birincisi. kiye namına tayyare sattığı hak mıştır. ladye, Bonnet, Alexlsleher, Ro- B. Çemberlayn ve :uırd 
ni tayin etmek üzere, Kurban kında Hariciye Vckn.letıne vaki 1 Telgrafı alarak Ekrem Könl· ebat ve Bressy iştirak etmlç,tlr. fax'ı BB. Dnladye ve Boll 
bayramı tatilinde Uludağda mU. ihbar uzerlne yapılan tahklka· ge tevdi eden yukarda lsmt MUzakerelert mUteakıp, hnrl· tasyona kadar teşyi etıııl~ 
sabakalar yapılacaktır. tın ve tşln o vakit adliyeye ln· geçen Ruhi 27 - G - 938 tarihin- clye nezareti aşağıdaki tebllğl tnglllz nazırlarının Parııt 

2 - Bu müsabakalara girmek tfkal etmek Uzere olduğunu bll. de sorgu altına alınmış ve cUr· neşretmiştir: reketlnde tngııtere bQyUJ 
için Türk tabiiyetinde olmak §art dirmfş olduğunu hatırlatarak 1· münll ve Ekrem Könlgtn şe- "Romaya gitmekte olan tngl· i ne ttalya bUyUk elçJSi 
tır. zahatına berveçhl ati devam et- rlkl olduğunu itiraf etmesi Uze. llz Başveklll B. Çembcrlayn \'C tasyonda hazır bulunmutt0 

'ı - Müsabakalar, bölge birin ti: 1 rtne tevkif olunmuştur. Yapılan 
cillği müsabakası ola.cağı için "Haziranın llk günlerinde araştırmada Ekrem Königln 
her kayakçı ferden ve mensup Franko İspanyasının TUrklye Ankara emniyet mUdUrIUğUn -
bulunduğu klilp veyahut mektep mUmessfll Hariciye VekAlettne den alınmış olan 18-8-937 
namına i~tirak edebilir. . muracant ederek blrc;ok tayyare tarihli pasaportla 24 • 8 - 937 

~~~·~· 

4 .- Musa~aka. :nesafe~en ma. yllklU vagonların Amerlkadan tarihinde - yani mevhum şahıs 
hallınde ~bıt cdılmek Uzere Ci· hareket ettiğini ve bunların Tür ımzaslyle cevabi telgrafı çektik. 
niş, slalom ve takımlar arasında kiye hUkt'ı.metino alt olduğunun ten altı gUn sonra - Avrupaya 
bayrak) yanşlan olacaktır. iddia edtldiğlnl söyleyerek doğ- gittiği tesblt olunmuştur. Mu-

5 --: Kad.mlar arasında da yal ru olup olmadığını sormuştu. 11 malleyhtn Fransada olduğu an· 
~ız lnış ~lisaba~ası yapı= • Haziran 1938 de Vaşington se· !aşılarak evrakı hariciyeye gön-
-,ndan iştirakten §ayanı • flrtmlzden aldığımız bir telgraf 1 derilmek suretiyle iadesi esba-
1ur. ki da ayn\ mcvzua temns ~d\~ordu. lUR,t.._&ftvesslll olunmuştur. 

6 - ~.ar mıntakasmda vdaikko. Amerl1cada TUrklye mUbayaatı "A(\11 tn,bl;:fkatın buı;ünkU 
1ncak muracaatlar nazarı a-

ktır B 't'barl u işleriyle uğraşan resmt makam safhasına glJre İstanbul matbua· ~ almmıyaca . u ı ı a m 
":ıba.kalara imirak etmek istiyen Vaşington setarctlmlz olduğu • tında lnUşnr eden: 

• k 1- t ıs d 80 na .. öre biz de o vnklt mevzuu- l - Halen mebus olan bazı cnn a ~am nn saa en n. a • 

T ks: d D ~ ı k kl"bilnde bahis sevklyatın blr kac;akçı şe- kimselerin bu işle ata.kadar bu,.a a ım e agcı ı u 
Bölge Dağcılık ajanına müraca. bekesine aidiyeti hissi ve zannı l lundukları, 

t ı . hasıl olmuştu. 13 Haziranda 2 - Posta müvezzllerinden 
:ıt e me en. ili . d b h 

ı;erek tspanya mUmess nın ver bir şahsın yukar a a sı geçen 
---0-

1940 Olimoiyadma 
Hangi Milletler 

diğl haber ve gerek Vaşington telgrafı Ekrem Könlge Yermek 
seffrlmlzden alman telgraf bir· suretiyle vazifel memuriyetini 
ıeştlrllei'ek keyfiyet Mllll MUda· sulistlmal etti~l, 

İştirak Edecek? faa. VekAietlnden soruldu. u j 3 - o zaman yüksek bir vazt-
Helsinski, 9 (A.A.) - 1940 o. Haziranda bu vekAletten aldığı. fede bulunan bir zatın Ekrem ı 1 

limpiyatlarına iştirak etmek ü. mız cevapta böyle bir mubayaa- Könige TUrklyede sahte bir 
zere şimdiye kadar yirmi millet nrn aslı olmadığı ve hiç bir tay- pasaport vererek ye hakkındaki 
kaydolunmuştur. Olimpiyat oyun yare slpnrlş edllmedlğl ve Tür- tahkikatı kendisine ihbar ede· 
larmı tertip eden Finlandiyndan ldye namına bUtUn slpsrtşlerin rek kacırmış bulunduğu, 
maada, Belçika, Kostarika, Da- Vaşington setaretlmlz vasıtasly· I 4 - Gümrük idaresi nezdln
nimarka, Almnnya, Yunanistan. le yapıldığı bildirllmlştlr. Bu de Ankara mUddelumunılltğt. 
Büyük Britanyn, Hayti, Hola.nda, 1 cevap ve ispanya mUmcssillnln nln mevzuubahis tayyarelerin 
İtalya Yugoslavya, Lüksenburg, ihbarı Vaşington sefaretimize TUrktyeye gelip gelmedikleri 
Norveç, Filistin, Portekiz, Ro. tebliğ olunmuş ve beynelmilel hakkında tahkikat icra etmiş 
manya, İsveç, İsviçre, Çekoslo - bir eahtekA.rlık şebekesiyle kar. olduğu, 
vnkya. şıtaŞtığ1.;nız hlssl hasıl olduğun-1 6 - Bu işten dolayı hariciye 

dan sefaretin elinde mevcut ev- memuru Ruhiden başka kimse· 
rak ve vesalkln asılları, fotoğ- lerin mevkut bulunduğu, Vali Eminönü 

H 1 • d rafları ve mUmkün değilse mU· Hususları gayri vakidir. a kevın e saddak suretlerinin gönderilme. "Ekrem Könlgin iadesi hak-

,OSMANLI BANKASI 
• • ~ - TORK ANONiM ŞIRKeTI 

J TESiS TARiHi -1863 
Sr;ror;;; ,,. Türlti,. Camhurlyeti ile nıDn,,kiı mukawrnramr~·· 
,2291 Num1r11lı J0/6/1933 t.mhll kJJnunftr t;ısdık ~dılmıstı'~ 

I 141611033 t11rıh/1 2435 Numaralı R~ml <i11zeıe J .1 . ~ 

S.rmayesl ı 10.000.000 in~lllz Lfrani' 

~t akçesi t " 1.250.000 lnglllz. Llr~1 
\. t 
ıTOrkiyenin başhca Şehirlerind~ 

' PARIS, MARSILVA ve NIS'dı ( 

"' 

' iONDRA ve MANÇESTER'dc - ~ 
MJSIR. l<IBRIS. VUNANISTAN. IRAN. IRAK. FftfSTir;, 

-. MAVERAVI ERDÜN'do~ 

Mtrkn v• Şubeferl 
VUOOSlAWA.-RUMANVA. YUNANiSTAN. suruve. tOBNAl'f 

ve HATAV'da 

Ftlyaflerl ve bDtOn -Dilnyada Acenta n Muhabirltrl var••' 
~,. 

Hu nevi Banka Muameleleri yapao' 
Hrsabı car. ve mevc'uat hesapları kü,ııdı t 
Tıcari ·krediler vt' vesaıklı krediler küşadı. ......_ , 
Türkıye ve Ecnebı cnemleketltr lizcrınc kesidc scnedaı ıskonlo$o.J, 
13orsa emırltn. 
Esham ve rahvilir. a?rıı. ve emıaa Ozervıc avanı{ 
5_t~aı ıahsilaıı ~e saıre 

================~ 
.. En yüksek emni\'el şartLmnı haiz kiralıt.j 

!<asalar Servısı voırdır. 

E . .. . H lk · 11 k 1 el istenmiştir. 16 Haziranda a-
1 
kındakt tcşebbUsUn intacı bek- lran Transit yolunda cer servisine nezaret ve cer rtl-..,.ı mınonii a evı yı ı ça ıgma . ~ 

. . .. k ü d" Jınan cevapta bu vesaikln Ame-
1 

lenilmektedir. Geldiğinde §e- ligıv· vazifesini ifa etmek üzere Motör işlerinde çalı§IIII!f 1' eserlerını gosterme zere un 
d E b' nd rikan Ekeport mUesseseslnin rikl cürmü ile beraber mabke· bakım hususunda tecrübeli ya memleketimizde yahut 

akşamı saat. ıo e. . v ınası a tstanbul acentesi tarafından ha- 1 meye tevdi edilecektir. latan- bir memlekette mUhendislik diploması almış veyah'lt JJ10t~ top antı tertıp etmıııtır. 'Y" 

B l d V l. B 1 a· riclyeye tevdi edlleceğl blldirll· bul matbuatının bu mesele etra- u,, alakalı bir sahada tahsil görmüş kimselerin diploına ... u top antı a a 1 ve e e ıye . 
1 

, ... 
R .. L~ f' K d d L 1 mesl uzerine ayni tarihte Ana- fındaki son neşrıyatı üzerine de servislerinin şimdilik birer tasdiksiz sureti tcrcü.meiha · ,,1 cısı ut ı ır ar a L u unmuş· 

9 
tJ>'. 

V 1. H lk . 1. dolu ajnnsiyle bir tekzip neşro- tahkikatın tamfklne ve ihbar e· postal bUyüklilğUnde bir boy fotoğraflarile 20-1-93 ...... tur. a ı a evıne ge ınce evve. !,,.JJ"' 

la başkan Agah Sırrı ile görüş- ıunmuş ve bu tekzipte husust el- dilen hususların tevsiklne baş. kadar Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü cer reisl/.6 
müg sonra tcplantmın yapıldığı terle hiç bir yerden tayyare sa- lanmıştır.'' racaatları illn olunur. (11) 
salo~a çıkmıştır. tın alınmadığı ve böyle bir alış Batvekil Söylüyor *** tJ! ~ 

Haber aldığımıza göre Vali ve verlıJle TOrktyenln n11kası mev- Adliye Vekilinin bu izahatını Muhammen bedeli 55000 lira olan 14 adet Lokotıı0 d 
Belediye Reisi Lutfi Kırdar birif cut olmadığı blldirllmlştlr. mUteakıp birçok hatipler söz gon verenleri 20-2-1939 Pazartesi günü s:ı.nt 15,30 •. 
Beyoğlu, diğeri ıstanbuBa olmak! 22 Haziranda Hariciye VekO.· s6yledlktcn sonra Başvekll Ce- zarf usulü ile Ankarada Idare binasında satın almacaıctıı'~ 
üzere iki büyük halkevi binası in- letlne gelen vesaik Adllye Ve- UH Bayar tekrar kürsUye gele· Bu işe girmek isteyenlerin 400 liralık muvakkat te t s 
.. a ettirmek tasavvurundac!ır. k:l.letine tevdi olunmuştur." 1 rek adliye "'e hariciye vek11lcrı-( kanunun t:ıyinettiği vesikalan ve tekliflerini ayni giln sn& 
:t Beyoğlundaki Taksim kı§laııı· Hariciye Veklllnclen sonra 1- nln verdikleri znhata nazaran k:ıdar Komisyon reisliğine vermc!eri Hizımdır. 
nın olduğu sahada yapılacaktır. şin adlt cephesini izah için kUr- bugün hUkOmet elinde bulunan 1 Şartnameler 275 kuruea Ankara ve Haydarp~a ., 
K şl:ı. emlaki milliyc.:!en istimla1c1suye gelen Adliye Vekili Fikret dellller üzerinde vasıl olunan de satılmaktadır. (72) 
edilerek ya tamir edilip geni<>le-

1 Sılny bu hAdisenln Ankara C. neticelere göre takt bata. devam -=========================::::1~0:;;0 tilecek, yahut da yıkılarak ars:sı-/MUddelumuİnlliğlne 22 - G - ~38 edtıdlğlnl, ve eğer yarın ole ye· !ık şebekesine dayandığını söy- şereflerini epekUIAB ,,. 
na modern bir bina yapılacaktır. tarihinde intikal ettiğini ve me·, nl bir delll geçerse onun üze. ledl. yapmaktan kurtar:ıııa~ ,,. 

.tstanbuldaki halkevi binnsı ise selenin vasfı cUrmlsl lt!.barlyle 
1 
rinde de yUrUmekten kendileri- Ve haddi zatlnde va.kanın te· tın borcu olduğunu '(Bı 

ya şirr.diki binanın etrafındaki bi. resmtt evrak s.ahtekll.rlığı su~u I nl menedecek bir kuvvet olma·j essUrU mucip olduğunu, şu veya tin bu iki esaslı nokta:, 
nalar satın alınarak yapılacak, ya- nu teşkil ettlğıni tebarüz. ettır- 1 dığını tebarUz ettirdi ve vakanın I bu ~ah ıs gibi bir tefrika imkAn saslyetle gözetttğtnl f 
but da Sultanahmette inşa oluna· dikten sonra izahatına şöylece memlel<ette kök budak salmış bırakmadan mUcrlmlerl ceza- nl bununla mukelle 
caktır. devam etti: bir 1ş olmayıp menfaat saikası- lendırmanın kat'! ve samimi ka- bildirdi. ,.tJ 

Ualkevlerinin etraflarında park Adliye Vekilinin le malOm olan adamların yaptı- rarı olduğunu ifade etti. Başveklıtn bu ız::ıı. 
olacak, bu iki bina için °birkaç mil İzahatı ğı blr fezahat olduğu anlaşıldı· Bu naeıl kat'l lae masum olan Heyetçe tasvip olu 
yon lira harcanacaktır. - Halen memlekette bulun- fını ve beynelmilel bir kaçakçı. bir takım vatandaı,larımızın da nihayet verlldl,. 



Aksırık-ök ~ .. k b 
' suru , urun_akması, dOşkünrük 

©rrO~ 
'-tıUkesının -
Grı yanılmaz ha~ercllerl oldugunu tınmryormusunuz? · 

Q, De karşı koymak için hemen A S P 1 R f N alınız ? 
ip SOi'. 

' ~ukaıgınlı~ı ve at:rılara kar~ı en emniyetli ilaç budur. --

PİRiN 
isteyiniz! 

-r ~•ıu~~~M~~-------------------------------~---~ 
lui&m;'.aa: 

7 - VAKiT 11 B!RINCJKANUN 1939 

MJDON FtLtP HALAS 
Beyoğlunda Kumbaracı yoku

şunda Kütüphanede ve bitişiğin
deki evde mukim iken halen ika. 
ıuetgihı meçhul bulunan: 

BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ · 5· KURU~ 

. -

Mahcur Dimosten Halas vaaile
ri Atanaf ve Dimitrakiye Beyoğ
lu hukuk mahkemesinin ihtiyati 
haciz dosyasında mevcut 5 • 8 -
930 tarihli aenet mucibince borcu
nuz olan paranın temini tahıili 
hakkında dairemizin 3-7 /2261 aa
yüı dosyasiyle yapılan icrat takip 
sırasında yukarcla adresi yazılı 

ikametgihınu:a tebliğ için gönde. 
rilen ödeme emrinin arkasına mil

başir tarafınd~n veri~en meşr~
hatta mezkur ıkametgahı terketti
ğiniz ve yeni ikametgihınızın da 
meçhul olduğu görülmüş olması· 
na ve ödeme emrinin ilanen teb.. 
li ·ine eau olmak üzere icra bi
~ği tarabndan bir ay müddet
le ilinen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan işbu ilin tarihinden 
itibaren bir ay içinde yukarda ya· 
lızı bulunan borcu faız ve masraf
lariyle birlikte öıiemeniz veya 

20 ve 2 tabıetıık şekıllerde bulunun borcun bir kısmına veya tamamı-
'tftr ' kı· · ~ na .daı'r bir itirazınız varsa; i14n e ın ustun deki Q7 markası aldıj!ınız m11ın l 
11•kıkı oldu4unun ve ıyı tesırının carantııııdtt. tarlhi~den itibaren bir ay içinde 

"'----- dair~mize müracaatla bildirmeniz YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN-TEMELİDİR ---------------------lazımdır. !tiraz etmezseniz icraya 

lstanDul defterdarhg· ından· :;~:d:1~~::~. :~ı!n:~: 
takdirde hapıale tazyik olunacap-

~ ruz ve yanlış beyanatta bulundu-
)lo: ğunuz takdirde hapisle tecziye 

T . C~ 
ZiRAAT IANICASI 

t lanı Adı İşi Adres.. edileceğiniz hususları malilmunuz 
tey:::f Komisyoncu Mahmutpa.şa m:ı.ballesl Yarrm olmak üzere bir ay müddetle ilAn 

._.... han No: 27-28 ve Bilyük Çarşı 
3 Ö Haffala.r cadd~i No. 26 

Ul Abduı. Kuru yem.iş. Hasırcılar caddesi No: 57 
lalı ka.rde. çi 
li lledıu 

~a.rn.ıa.rnıa tarhedilen kazanç vergilerine itiraz etmJş olan 
\' ~arıda yazılı mükellefler, şifahen dinlenmek ve ellerin.. 
lae e&ık.a.J.8.l' görülerek izahat almma.k Uzere adreslerinde aran.. 

de bulunamadıklarından birinci sırada y&.zılı mükellefin 
tfıd:ndaıı itibaren iki ay ve ikinci Birada yazılı mükellefin 
~ ıniras ha kkmda mahke meden aldığı .kararla birlikte bir 

llıda İstanbul Kazanç itir azları tetkik komisyonuna. müra. 
lUzu.ınu mezkilr komisyonca verilen karara tefvikan ve 

hrtne geçmek Uzere ilAn ohm.ur. (ıo8) 

~ . . . 
~ kaYünde Göztepe maha llesin.ln Çitte Havuzlar caddeefn. 

krkan Çifte Havuzlar caddesi, elmalen Çifte Havuzlar 
~ kısmen Şekiire Neriman tarlası, garbım Şek8.re N~ 

tarıası, cenuben kısmen ş ekre Neriman tar· sı ve kısmen 
saylavı Enver köşkü bahçesile çevrili (380) metre mu.. 

ile da~i tartanm parası peşi n verilmek ve mali mllkelleflyet. 
8air lllasrafı alıcıya ait olmak Uz.ere muhammen ttç yl1z 

lira bedel il.zerinden satışı açık artırmaya konulmuetur. 
etbı 19-1-939 perşembe gUnU su.t H de % 7,5 teminat 

'yle Mınt Emlak MUdü rlUğilnde toplanan komisyona mil 
~M.) (9551) 

'Pa1ı zarf usull ile P.ksll tme llA llı 

l<ayseri C. H. P. ilyönkurul 
başkanlığından 

~t~~ksiltmeye konulan iı;ı, Kayseride yapılacak HaUı:e~ 
~ ~ kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapılmakta. oldugu 

~ e:Uu 7.eıninden itibaren binanın heyeti umumiyeaiııin in. 
~ ~brıeye konulmuştur. İnşaatın heyeti umumiyesinin be.. 
~ >ap 

1 
(127.149) liradır. Bu bedeli keşiften sathı zemine ka. 

~l aıı teıneı hafriyat ve inşaat keşifna.mesindeki nisbet n. 
· _,,_, "· tenzfı edildikten sonra geri kalan kısmın heyeti umu.. 

&.IJ.lle edil . a _ ~ ecektır. . 

._) tQıı bJe ait '8rtnameler ve evrakı saire 8UJ11ardır: 
~) 'h_ tıne §art.namesi 

~~au • '> l( tıne §artnamesine ek p.rtname, 
~) lla. tıkaveıenanıe Projesi, 

b) le l'nıdırhk itleri genel §8l'tnameai. 

l!l) ~ cetveli, ailsilei fiat cetveli, metraj eetveli: 
' fate1 je Ve sair evrak. 

•aıu1~nler bu §artnameleri ve evrakı saireyi Kayseri parti o•nda .. " a ..... 1 . gorebilirler. 
\ •~ııtı.ıe· İkıncikanun. 939 tarihinden itibaren 30 gün milddet. 
~'l ~e konuıan bu kurağm ihalesi 30 lkincik~un 939 pa.. 
·~ hı>t1a 8aat 11 de vilftyet parti merkezinde ilyönkurul tara. 

t ..... tka calttir. 
v.... 3 ..... ~tırıe kapalı zart usulü Ue yapılacaktır. 
~~ .. eııu tııı.eye i§tirak edebilmek içiıı Nafta müdUrlUğUnden 
'~l ;e~e ile cart senenin ticaret odası vesikasmı il>. 

• e bır J?ıUhendis veya fen memunı istihdam eylemesi 

'-" ' ""U~ ,..._ .....,'reJcut at tenıinat mikan (8500) liradır. 
t!t. ~ kldaı- lllektupları Yllhrıda yazılı gün ve saatten bir saat 
~ ~&?ti başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek. 

1 11 bulacak gecikmeler kabul edllm& (9559) 1 

olunur. 

lst. 3 cü. lcra Memurluğundan: 
ANDON FtLlP HALAS 
Beyoğlunda Kumbaracı yoku· 

ıundaki ev.de ve bitişik Kütüpha
nede No. 118 de. 
A~ataı Halasa olan ve Beyoilu 

hukuk mahkemesinin haczi ihti
yatı doaya11nda mevcut 13 - 4 • 
933 tarihli senede milıtenit (150) 
lira alacağın temini tahıili için da
iremizin bu dosyası ile cereyan 
eden icral muamele safhasında 
,......,..... ........ __ eri 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
. Cinsi lılikdan 

Kamyonet l adet 
Kamyon 2 ., 
Kamyon ı ,, 
Satıı kamyonu 1 ., 

ı ton 
3 ,, 
5, 5-a ton 
2 .. 

Muhammen B. 
Beheri tutarı 

LlraK. Lira K. 
3000.-

2400.- 4800-
4000.-
aıoo-

% 7.5 teminat 

Ltra Kr. 
225.-
360-
300.-
232.50 

Eksiltme 
Saati 

14-
14.15 
14.30 
14.45 

len ve mübqirin verdiği meıru· 
hata göre bi1A tebliğ iade olunan 
ödeme emrine nazaran tebliğatın 
ilinen icras.nı temin için icra ha
kimllfi tarafından bir ay müddet
le ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmiştir. İ§bU ilin tarihinden 
itibaren hir ay Jçinde borcu faiz 
ve masraflan ile birlikte ödemeniz 
llzımdır. Borcu ödemez ve ödem:ş 
iseniz; tetkik merciine karıı iti· 
ru etmezseniz icraya devam olu. 
nacaiz gibi yine bu mtlddet içinde 
mallarınız hakkında beyanda b~
l~s&m% hapisle tuyik oluna· 
cağınız gibi yanlıf beyan~ bulun
duğunuz takdirde de bapıale tec
ziye edileceğiniz buıuslan ~?
n.unuı: olmak ve ödeme emnnın 
tebliği makamına kaim olmak Ü

zere bir ay müddetle ilin olunur. 

1 - İdaremizin Yavvan Tuzlası fçfn 1 adet, İzmir ve Ankara BaşnıüdürIUkleri için 2 adet, tz.. 
mir Şarap FabrJkuı lçin 1 adet ve İzmir BqmüdürUlğU için ı adet kaqıyon 18rtnameleri mucl. 
bince ayrı ayn açık eksiltme us uliyle aatm alınacaktır. 

n - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hmlarmda. gösterilmiştir. 
ID - Eksiltme 24-1-939 tarihine rastlıyan salı günU hizalarında yazılı saatlerde Kababf

ta Levazım ve Milbayaat §ubesindeki Alım KomJsyonunda yapılacaktır. 

ıv _Şartnameler parasız olarak her gUn sözU geçen eubeden alınabileceği gibi kapalı sa.. 
uı kamyonunun pllm da görllle bilir. 

V - Yav§8ll Tuzlası için almacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin katalog
Llrile karoseri şekli ve dahilJ takaimatmı gösterir bir plAn ile benzin sarfiyatım gösterir fenııl 
teklftlerinf ihale gilnUnden bet gUn evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen ıubeaine vermeleri ıa.. 
mndır. 

VI - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte yukıında adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (143) 

--:-::-:-:--------~-::-:~------------------------~~------- v A.KIT'm kitap şeklinde roman tefrikası -

KORKU GECESi 

Blavntrn Uzerfne atıldı. Her ikisi birden duvara 
saplandılar. 

Jerml yUztı göztı kapalı olan Blavntın suratı· 
ııa iki Uç yumruk vurarak kalın parmaklan ara
sında gevşeyen tabancayı aldı. 

Buna rağmen Blavnt henUz kuvvetten dUşme

ınlştl. YUzUndekl eteklltl yırttı. Gözlerinde çılgın 

bir ifade vardı. Bunu gören Jerml tekrar atılarak 
kafasına, karnına, iki 11ç yumruk daha vurdu. Za
ten iki tanesi kAfl gelmişti. .• Blavut yıkıldı, 

Bunun üzerine Key Parrtı Jermlye yaklaşarak 
ona Uç senedenbert dost olmalarına rağmen hiçbir 
vakit göstermediği bir şefkat ve samimiyetle 
sordu: 

- Ne oldu ya.vrucutum .•• Canın yanıyor defli 
mi? .• 

Jermlnln sesi, soluğu çıkmaksızın Key'ln göa
zUnUn içine bakıyordu. Keyln yanakları kıpkırmı

zıydı. Gözleri hakiki bir endişe ile yanıyordu. 

Jerml gUlUmsemete çalıştı. Sonra yavaşça ett
Jerek Key Parrlıl kolunun içine aldı ve An Kenvor. 
tun önünde onu öpta. 

- Sevrtllm, dedi. Canım yanıyor. Fakat sen 
yanımda olduğun için vız geliyor. 

-
KORKU GECESİ 

- Evet, söylem!şt.i... Demek oluyor kf, 
Braye, buraya doğru sizi takip etmek için başka 
bir otomobll ele geçirdi. Şimdi hiç şüphem yok 
ki, tehdidi yapan Brays'dır. Ah şu meselelerin 
bir esasına. vakıf olabtıseydim ve Braysın benim 
otomobilimi çalmadan evvel, bana niçin ateş etU
ğlnln sebebini anlaya.bllseydim. Her ne hal ise ... 
Şimdi hem Gorl, hem de Braya ölmUş bulunuyor
lar. Endişelerimiz zail olmuştur. Ben ... 

Jermi birdenbire sözUnU kesti. ÇUnkn kapı a
çılmıştı. Jermt gayri ihtiyari olarak elini cebine 
daldırdı. Oda içindeki iki kadının da yüzleri bir. 
denbire gerllmlştt. Fakat bir IA.hza sonra J1epsl 
yeniden rahatlaştılar. ÇünkU !çeriye giren iri boy. 
lu polis memııru Blavnt idi: 

- Hazır mısınız? diye soruyordu. 
Jerml cevap verdi: 
- Bir dakika içinde hepimiz hazır olacaırtı .• , 

Ben geliyorum ... An! .. Elbiselerin kurumuş olacak, 
haydi giyin! 

An Kenvort yerinden kalktı. Çıplak vücudu
na cr-ermlnln yağmurluğunu lylce sardıktan sonra 
elbiselerine doğru yUrUdü. Key de ona yaklaşm..
tı. Jerml uzaktan bakıyor, kıs kıs gUlUyordu. l'a· 
kat sonra tekrar kapıya döndU. 

Fakat orada duraıı ~ollı memuru Blamtm 
vaziyeti defI~mııtı~ 
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~ 
1 Adet 2000 liralık 
5 

" 
1000 

" 8 
" 

500 ,, 
16 ,, 250 

" 60 
" 

100 
" 95 

" 
50 ,, 

250 
" 

25 ,, 

- 2.000 lira 
- 5.000 

" - 4.000 
" - 4.000 
" - 6.000 
" - 4.750 
" - 6.250 
" 

435 32.000 

T. iş Bankasına para yaırmakla, yalnız para 
biriktirmiş olmaz, aynı zamandat lallninizi 

de denemiş olurunz. 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

BlRlNCI Sl.NIF OPERATÖR 1 
Dr. Cafu 1'ayua Kankat 

Parisltn mezun 
Umumi cerrahi; dimağ, sinir 

cerrahisi ve kadın do~um müte· 
hassısı, erkek ve kndın ıımeliyat
l:ırı n modern ameliyatlar, dima~ 
sinir, Y. buruşukluğu, meme, kn· 
rııı sarkıklığı, nnıeliyatlurı. 

Muayene: Sabahları 10 dan 12 
ye kadar. Salı, ptrştmbt ve cu
martesi günlu 10 dan 12 ye kadar 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ı adet zımpara taşı tezgilıı motörile beraber komple 
ı ,, Makkap tezgahı teferrüatile komple 

1 ,, Torna ,, ,, ,, ~· 
ı ,, Demir destere tezgahı motör ve tulumba.sile kolll 1 
1 ., Makas ve zımba tezgahı bil tün teferrUa.tile kontP ~ 
1 - İdaremizin Diyarbakır Fabrikası için yukarıda. cin! .;t. 

evsafı yazılı 5 parça atölye alatı şartnamesi mucibince açık ekS1 

me usuliyle satın alınacaktır. ~ 
meccanen. 1 II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2245 11.ra ' 

Ueyoğlu Parmalı:kapı Runıelı muvakkat teminatı 168.38 liradır. 
•h•a•n •~.·o •. •ı•: T•e'•"'•o•n•: •""•

0
•

11
•
6
·--·' III - Eksiltme 23-1-939 tarihine rastlıyan pa.zartesi ~ 

saat H.30 a Kaba.taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki ftJ'y 

------------ komisyonunda yapılacaktır. 

lstanbul ikinci icra Memurlıı.4un- IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen eubl 
dan: den alınabilir. rill 

Bir alaca~n temini tahsili icln ih- v - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennt te~ııfle •tC• 
tiynten tahtı hacze nlınan ve Kuru- İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar §~bes~n~ '~ 
çeşmede cadde ı 78 Xo. lu depoı.J:ı meleri ve ihale gününden bir gün evveline kadar teklıfler1Illn li' 
me,·cut ,.e muhtelif cinste bin_ ~ek~ bulünü mutazammın ve eksiltmeye iştirak vesikası almaları 
odun sntılığa çıkarılmıştır. llırıncı 

:ırttırması. Hl • 1 " 939 tarihine mil- zımdır. · · M .. k. t F b ·kala! fi' 
d ·r 1 .. ·· 1 1' d 1 G VI - İsteklilerin kanuni vesaık ıle us ıra a rı ~. sa ı perşem ıe gıınu s:ı:ı .. en . . . . ~wtv 

ya kadar ıııalınlliııdc icra edilecek ve besinden alınacak eksıltmeye ıştırak vesıkası ve % 7 ,5 ,,- ıtı 

verilen bedel lıchcr çekiye takdir o- m(' paralariyle birlikte ınünakasa için tayin edilen gün ve sıJ 
lunnıı 250 kJ.ıruş kıymetin yüzde yet- yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (144) 
miş beşini bulduğu takdirde en ~·ok • • • 
arttır:ıııa ihale t•ılilccek ve aksi lak- 6Jld 
dirde arttırma 21 - 1 - 939 tarihine Cinsi Miktarı Tartma Muham. % 7,5 
ınüsadif cumartesi günü ~:ın.t 10 daıı kabili yeti bedeli teminatı 

12 ye kndar tlc\·nm olunarak en çok Baskül "kolu'' 1 adet 300 Kg. hk 100 : 
:ırıtırana ,·erileccklir. S:ıtış pe~in ., ,, ı ,, 500 Kg. ,, 110 : 
parn ile olup miizayedeyc iştirak e. ,. "otomatik., ı ,, 300 Kg. ,. 700 ,, 
deceklcr 1000 ccki odunun kı~meti "İnsan tartan,, 1 .. _ 50 : 
ol:ın 2500 liranın yiizde yedi hucu- '' 
ğu nisbetinde pey akçesi verecekler-
dir. Odunların nakli ve ceki~i ınas-

1 " rart:ırı ile yüzde iki buçuk resmi Şalter "2000 am. 
telll'ıliye miiştcrire aittir. Talip olan- perlik 3 kutuplu., 
l:lrın :yukarıda yazılı ı;iin ,.e !laal~e 1 Amper metre "2000 3 ,, . 

960 

500 

72 

37.50 16 
mahallinde huluııac:ık memuruna mu- rk • 
rocnatları ilan olunur. (2i9G4) :ı.mper 1 "İ . . "--· ·F b 'k i · 

1 
adet 300 kiloluk ıcol· 

1 - daremızın .lLIDlr a rı ası çın 
1 

•· 
lu, 1 adet 500 kiloluk kollu, 1 adet 300 kiloluk otomatik ve . S 

z A y • det insan tartan baskül ile Cibali Fabrikası için 2000 amperlı~ıe 
1 

kutuplu Ralter ve 2000 amperlik 3 adet amper metre şartnaıtl 
73 "' · l. ı t alınacaktır· Seyrl~crcrdcn alnıı~ ollluğum · ri mucib~nce ayrı ayrı açık eksıltme usu ıy e sa ın iıB>11' 

tecriibe plaknsının bir tanesini zayi II _ Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları h 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisi· rında gösterilmiştir. . . C 
nin hükmü yoktur. - Tcoema. Ill _ Eksiltme 23--1-939 tarihine rasthyan Pazartesı ~ 

t27!l<i5) • • M"b atr· 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım 'e u aya 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. b' 

l - .Aşağıda cins ve miktarı yazılı melbusat ve techizat levazımı hizalarında gösterilen gün 
ve saatte eksiltmeye konularak satın alınacaktır. 

rv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ft1 
den alınabilir. ..~ 

Y - Eksiltmeye i3tirak etmek isteyenlerin fiatsız.t:~ılı"". 2 - Tahmin bedelleri işaret il olan bu eşyaya ait hizalarında. gösterilen bedel ile veya parasız 
olarak komisyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek is tiyenlerin kapalı zarf eksiltmesi için ilk teminat banka mektubu 
veya vezne makbuzunu muhtevi teklif mektuplarını en geç eksi ltme vaktinden bir saat evvel ko. 
misyona vermiş olmaları açık eksiltmeye ait olanlar da bu vesika ve teminatı belli saatte ko
misyona vermiş olmaları. (183) 

Cinsi Miktarı Tihmin bedeli !Ik temin.at sart.name bed e-
Kuruş lira kuruş li kuruş 

1- Kışlık elbL 62000 metre 250 metresi 9000 00 775 Kapalı zarf 
selik kumaş 
2 - Battaniye 4500 adet 850 tanesi· 2868 75 192 ., 
3 - Altlı üstlü 1000) çift 2000 çifti 1500 00 parasız ,. 
som yalı karyola 2000) tek 

•• 
•• 

eksiltme eksiltme tarihi 
usulü gün ve saati 

27. 1- 39 cuma 10 

,, ,, 15 
28 • 1 • 39 cumarteei 

saat 10 
4 -Hayvan Ve. 400 tane 1050 tanesi 315 00 ,, ,, Açık eksiltme 30 - 1 - 39 pazartesi 

saat 10 
30 • 1 _ 39 pazar. 

tesi saat 14 

lensesi 
5 - Hayvan ve. 800 tane 1050 tanesi 630 00 ,, ,, Kapalı zarf 
lensesi 
6 - Kilim 6500 tane 350 tanesi 1707 00 

Albümünün 

3 Uncu tabı çııkt 

Müvezzilerden 

ısıte"Duz 

SAHiBi : ASIM VS 

lif ve katalogları ihale gününden bir hafta evveline .k~~ 
sarlar Tütün Fabrikalar şubesine vermeleri ve teklıflerıniil 
l:ulünü muta.zammın vesika almaları Hizımdır. ~ 

VI - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve sa~tl ~· 
'~ 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komiSY 
g-<:lmeleri la olunur. (30) 

*** ,J• 
ı - Şartnamesi mucibince 1150 kilo bergamut esansı P1 

lık usulile satın alınacaktır. gUl' 
II - Eksiltme 19-1-939 tarihine rastlıyan perşembe ~ 

saat 14 de Kaba.taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alil'l 
misyonunda yapılacaktır. ı;'rf 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözU geçen 1 

d.:-n alınabilir. t• ' 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat f' 

7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyon• 
nıeleri ilan olunur. ( 46) 

7 -Yazlık elbi. 150,000 metre 55 metresi 5375 00 
selik kumaş 

,, :u ,, 

413 ,, 

" 6 . 2 - 39 pazartesi 
saat 10 

saat 15 de 

*** ~ 
Xcşri:rat .Müdürü: R. Ahmet Sevcnvil ı _Kısa müddetle teslim şartiyle .2.3 .x .35 eb'admda ~~ 

rafı temizlenmiş idare mongrammı havı ıyı cıns 150000 ade Dasıldığı yer: ,.,.AKIT Matbaası " 

- \'AlHT'ın kitap şeklinde roman tefrikası -

86 KORJ\:U GECESt 

Elinde bir tabanca tutuyordu. Gözleri parıl 
parıldı: 

- Haydi içeri, diye haykırdı. Hepiniz şu köşe
ye toplanın ... Hepiniz lıirclen çıkacaksınız, anladı
ııız mı? 

* * (1 

Jermi blrdC'nblrc bu emrin manasuiı anlaya
madı. IIcıı birden çıkılncnğını biliyordu. Hep bir
den çıkaralc Porlok köyüne gideceklerdi. 

l'nknt B1a \ nt'ın fikri öyle değildi. Elin ele ta· 
banca ve gözlerin.de hiddetle korkunç l.ıir tavır 
takınmıştı. Adeta öldllrecek ... 

Jcrml birclf'nbirc tlUşUndli. Yoksn ... Yoksa lıu 
adnm da 1 iıı içinde mi:? ... Makamları aldatarak 
polis kuvveti arasına girmc"',e rnu'\"aCCak olmuş bir 
fesat tohumu mudur? 

JC'rml bunun üzerine yerinden kımıldamadı. 

lkl kadın bllylilt hcy<'can içindeydiler. Blarnt ye
niden haykırdı: 

- içeri gir diyorum sana ... 
Jerml gene mukavemet etti : 

- Maksadın nedir Blavnt? 
- Söyledim ya .. Beni buraya KortYeyt göndf'.r-

df. (Sonrn fi ·rini değiştirmiş gll)i) Ben buraya 
kimseden e 1r alarak gelıne:Jlın ... Senin ne yaptı
ğını anlama. için geldim. 

:-t:Yn, Hyle mi? .. Neden acaba!? 
'ntaYnf la'fiammuı edilmez lılr hal almıştı: 

KUHKU GECESi 81 
- Bu lşe burnunu sokmana mani olmnk için ... 

ÇllnkU ben meselenin esrarını biliyorum. Şu kız 

(An Kenvortu gösteriyordu) neden kaçırılmıştır? 
biliyorum ... Bu yUztlen Dr. Gorl ile aram pek iyi 
idi. • 

- Demek oluyor ki, bu işin başlıca gizli par
makların(1an birini sen teşkil ediyorsun ha ... MU
kemmeı. .. Kortveyt buna pek memnun olacaktır ... 
Seni sahtekı\r seni... 

Jerml fazla gittiğinin farkında değildi. Blarnt 
fena halde asabileşmişti. Elindeki tabancanın teti· 
ğini bir dera çekti. Jermi hlr yana sarsıldı. Pakat 
tabancadan çıkan kurşun Jerminln sadece omuzun
dan bir et parçası koparmıştı. Kendisi de tabanca
sına atılmak istedi. lmk~n bulamadı. 

Ardından bir tabanca daha patladı. An haykır· • 
dı. J crmi anlaşılmayan birkaç söz söyledi... K ey 
hepsinden daha fazla bir iş görerc.k ocağın başın
daki elbise yığınını aldığı gibi Blavnt'm üzerine 
nttı. Bunlar An Kenvort'un elbiseleriydi. 

Elbiseler BlaYntııı yUzllııU gözUnU örttll. Başı
na bir eteklik sarılmıştı. Tabancayı tutan eline 
iki çorap dolanmıştı. Bu arada tabanca yeniden 
patladı. Fakat kurşun gene lıoşa gitmişti. 

Elblselcı· lıcnUz nemlt olduğu için llla·rntın 

Uzerlııc yapışmıştı. Blasnt tUrlU gUrUltUler çıkarı· 
yordu. 

Jerml bUyUk bir gayretle yerinden fırladı. 

tar pazarlıkla satın alınacaktır. I_ 
Il - Eksiltme 12-1-939 tarihine rastlıyan perşen:ıb6 ~ 

nü saat H de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
Komisyonunda yapılacaktır. ti 

III - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve !aatte ,,tt 
lif edecekleri iyi cins mantar nümuneleri ve % 7,5 güvenme J' ti 
larile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilAıı 
nur. (114) 

• • • 
Mikdarı Ölçüsil 

440 adet 15.480 M3 400 X 30 X 30 
135 " 3.921 " 400 x 28 x 0,026 
135 ,, 3.510 " 400 x 25 x 0,026 

710 23.271 " bl ti' 
,. -Yukarıda eb'ad ve mikdarı yazılı 232.71 metre ıniklı 

ta açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. alı 

II - Muhammen bedeli beher metre mik'abı 39 lira. be5 

le 907.60 lira ve muvakkat teminatı 68.07 lira.dır. U ~ 
III - Eksiltme 13-1-939 tarihine rastlıyan cuma gUJl j.J 

at 15.45 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki -t. 
wiill \ 6' Komisyonunda yapılacağından isteklilerin tayin e<lilen t>- (! 

attc adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu V 
Büyük Piyangos 

Üçüncü keşide: 11 ikincikanun 939 dur., 
Büyük i~ramtye 50,o_oo_ lira~~ 
Bundan başka: 15;12, 10 hın lıralık 1aJıi~ 

yelerle (20 ve 10) bin liralık iki adet l!1 

vardır... et!fle~ 
Yeni te-rtipten bir bilet alarak i§tirak etmeyi ihrn~l wtf~ 

Siz de piyangonun mes'ut ve bahtiyarları arasına ıirınıt " 

i 


