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Romada dün gece bir tebliğ neşredildi 

iki hiikö.m~t ;;r"isı;d~ bu;ıisi bir 
anlaşma 8kdi kararldştırıldı 

,.ini ifa zaruretinde mi kalacak İfi 
i n g i 1 teren i n A n ava ta n 7in•yeli• oldıı9u FalVıdf:.t::a h!';:!:• vakanm yeg~w·;a.;. 

_filosu Akdenize geliyor 
~•rnakaıa Reisicumhur .~: 
Akdenizde buhran r. 

Fatih Sulh mah-. 
kemesindeki 

cinayet Veni Fransız sefı .. 
Y.xan: Asım US rJnl kabul ettiler 

~a ÇemberlaJD ile Mu· ..--._ 
~. ~ &l'amnda cenı7an eden Aııbra, l3 CA..A.) - Fran. 
)-kereler arzu edilen neUce- sanın. Anb.r& t.ıı..ni. elçlai ~. 

' l'& ll!ıl.J KA t.h !'Jnadı. ltal)·an Ba;TeJdU !laaeigli bugU.n a&t 16 da Re-
'rıJ'n nıcsclc.91ndo ademt m8- .itlcumhur taralmdan kabul ~ " 
~~- J>QlJt.lkasına dönmedi. d.ileıN UJmatnwoeelnl takdim 
~ocu lnrn kıırşı ttal ·aD ar- etıh.l;Ur. Kabulde~ Ve. 
ltıt ... n at'f n . 
:.,_""~ren tngtllz BaŞTeJdline buJunmUftur. 
~Unı: BQyfik elçlııirı muvualat ve 
~•l:ran Mkerf anc.ak Fran· &vdetlnde allbrl meruim ,.._ 
~ knt'I mu:u.ffut1etlnden Pılnut ve bando '.Fru.mı mlllt 
' lwpanra topraklarını ter ma"'°'ı çalm.Jftn'. 
't bUtr" cevabını verdi. .. ... _._. .... _..._ __ _.. .. 

~"°unı·ntn ıstecı•kl· çem. M . t 
~Ilı h'ln Fransa ile araaında- acar ıs an 
~ taı&ra t.avusut ederek ltnı. Antlkomlnlern 
~ IQl}Jt emellerini tatbik ede-

Katip Şevket, 
kaynanasını 

kansını ve 
öldürdü 

(Yazısı 1 nci sayf~auzda) 

1

. Asri Mezarlık meselesinden 

Muhiddin Osfündağ hakkındaki 
beraet kararı 

! 1'emgiz malıkeme· 
since nakzedildi ~ ı.: bir UısT11e mrett bul· pak ta ııtrdl 

~çlıı, kendisine mfbaharet Budape~te, l3 (A.A.) _ ld&· Çom'berlayn Ue Hcili/az .!e>n sc yahatlerinde lttı"f <leni.rim Ankara, 13 (Telefonl&) -Asri dairesine havale edilmi§tir. Mu_ 
:t .. _ ~ ldJ. car hUktlmıtl bu~Un reıımen an· vapurla gq,çerkrken (Ya.:ı.tı 6 uıct i/JJ) mezarlık yolsuzluğundan dolayı hakemeye yakında başlanacalc .., 

...._ --ıtUa B kllJ h d temyi.z dördU.ııcU ceza dairesi ta- tır. · -~ aşl"e er tef en tlkomlntorn paktına iştirak et- V 1 1 1 b b 
~~ 1-ı>anra i~Jnln bir kere ml~Ur. lştlraJdn •on formalite· a İ SpOrCU ar a aş aşa rafından muhakeme edilerek be.. Bundan başka diğer bir taJı1ö.. 
.. """G•n kalkm••ını ist....1ıx.ıı irin d raetine karar verilen ve OOnıyı'z kat dl'\av.ıaı mevzuunu +,,..,ıı,n ed .... "'4- ..,, "'-U•• " lerl önUmUzdıld hafta bl aye- _______ ... __ ... ______ ... __ ...,__________ başmUddeiumumiliğince temyiz S" -AJ~ """S'"'" ......... 

~~:~o~s~ı:~·l~ bir nadda u_n_d_e_1_a_p_ııa_c_a_kt_ır_.____ (Yelıı·r stadı Dolma· e~len eski ~bul valisi Muhit nı:!t g:a:;e::~eh=~= 
"-~ 8\ıretıe Roma mülakatı harbin 7enı 7eaı Jrarıflklıklara y ~ tin Üstllndag ıle eski belediye verllen lüzumu muhakeme kara. 

lıı bir akamete utradı. ve hatt& be7nelmllel harplere Te.ia muavini Hamit Oskay ve o rma Ustilndağ tarafmdan kanu-

~~~=~=~~!::'~-=!~ ==~ÇJ:::ı::.·rı balıçede yapılacak =.-:,~~:.~·::: :8;:'. ::ı:~~~~de ~~ıra:=.,; 'it ı llıeri1et mevldlne kor· Çemberlaf1' ile Mmolinl ara- mumt heyetince tetkik edilerek Dc\'let Şftrasmca muhakemenin 
tı~n :ntilukcrere bqlandı- smd&cercJ&lledenadbakereler lslanbuluo mubteJlf yerlerinde eg- nakzedilm.i§t.ir. icrası için temyiz nıahkemeaine 
lo hırı 1 n Mu o11nı tspanraaan oorıe ak&ınete mnncer oıunca. zerslz tia baları vUcode 11etlrllecek . Evrak ~uhake:menın tekrar e. tevdi edileceği tabii görutmelcte. 
t~ı..... ıı:. talran gönülJüsünü ln'ri en·elce mertJete ....ınntş olan tn- dıimeal lçın temyız dördUncU ceza dir. 

'4!le5 •r •• (Ya.mı! itaeide) ~ tıı e l'azı olmuştu. Bu na· gtUz. İtalyan Akdeniz anlafm•· 
~lran len ferine do getirdi. 1· sı nerede kalır? 
~~ lcllatvekJllnfn o vakit bu Roma mlUAlı:at.m.ın bu~il 
••»e.rı; 1 

hareketino bakarak. netlcetılnden •onra bu anl&pDa· 
,n;_ l!ı011cleslnin rakın bir nm ameli kı1met l"e maDMı böf· 
~ ...., halledflebllocei'f nl tah lece sttıra m.U.ncer olmuş 

""C!tler k · ~lt.t. hl ço oldu. hulunuror ,.. Akdenb utukJan 
"'~,Ilı dfseter bu tahminle- rentbaft,an ~-
l~ "tık.nıadı. Bahuu 80D silnlerde HJt.ler 

~~ ~~ bJr eli ile TerdlttnJ ö- ne Lehistan BarJcl1• Vekili 
ıt~ ola~ ~eri almak kabilin· Bek arumda da bir mWAkat ol· 
'-~ettel'lnı ı.P&nyadakt ltal)'an du. 
~ ctbı a. n sanki hiç <'ksilme· :nu miUAkata dair maU\ınat 
~Q Ll&fbe de 

fol'. }! vam ettiği ıö- nren Avrupa postası dlkkat.e 
"1ebeeııaı uaounı l"rankonun şa7andıl'. Zira b1I haberlere sô
~ ~ t.eının için yıu·dıİn et- re Hltlel', Lehlstau Ha.rld7e Na.. 
lıb.~ ~Ol'. • ZU'IDA 15 gön lçl1ide, Seteft eı
.~ baı ~~•tere 1span7a ı. ıtı buhranuıda• Uha ciddi bir 
~elteuıa ~~· bltuıeıdnl. hu ..tk(lenl• buhraaı 't'Ukuaseıece
'-4lEcıeıa.ıa tilıt.lfiiilne daya- tini 9Öflemlf Te Lehbt&Dla )la. 

~htteenuııretını Jhl&J cari8tan T• yqoe)aypdaa mil· 
......_~u olaraıt ;:lilror. rek.k• Mr blokua Berlin - Ro-
11. ~ bnıu Jlıa,nra Jfl bu ma milaTer.I ftdkametlnde Te ....!,'-in •--ndukt.a, Fransa mfltıellalı bltantlık halinde Ta· 

,,._ "> --•ndald ih 
lıııı..:..._.......,.... zw bU tllAfın zi7et al•umı tttemt,ıır, 
~ e mahal kal· Romakonaflll.-rının bugün- ı l' ~6 \, kil neticesi bu tarın hahflrlerlr 

--.-6~ ı>an1: h&T'blnl daha m•n•h M• mahtret nluu 
ı u., '.'>un, bu ror mu': 
• el! • 

,cı 

Frankocular Tor
toza ve Fa lsef'i 

aldılar 
, .•...••.•.•............ , 
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VAKiT MOSABAKASI 
Ençok hangi şarkıyı 

) beyeniyorsunuz? 
J Gazetemizin baş tarafındaki kuponları toplayınız 

Beynelmilel avcılık cemiyeti 
reisi Bay Dükrok şehrimizde 
Avcılığın turizmi teşvik 

ettiğini söylügoı4 

Kudoste şiddetli l 
çarpışmalar 

Kudüs, 13 (A.A.) - Galeyan 
devam etmektedir. Dlln ak§Clm 
Sabarya mıntakaamda askeri kıta
larla çeteler arasında vukubulan 
bir ÇU'p?Jmada birçok asiler yara . 
1anmrJ ve mühim miktarda silah 
ve matıcme ele geçirilıni§tir • 
Hayfıda eski bir arap polis mc· 

muru çarımın ortasmda öldilrill· 
mllftilr. Bir kamyon bfilcaI Lut 
8enbi cimmda taarruza uğnmıı 
tır. M:enuıu liWı tapdıklanndan 
dolan % Arap idam -edilıulftfr. 

B~lmüeı Avcılık ~lyeti 
Reisi Dükrok 

UG.Z1.91 s litteideJ 
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Beynelmilel 
avcıllk cemiyeti 
reisi şehrimizde 
Dün ııehrimize beynelmilel şöh 

reti haiz bir avcI gelriıiştlr. DUn.. 
yanın a.v bulunan hemen her kö. 
şesini gezmiş, bUyük kUçllk av -
lara i§tirak etmiş bulunan bu 
zat, beypelmilel avcıhk cemiyeti 
reisi B. Dükrok'tur. 

B. DUkrok, her memlekette av 
imkanlarına göre, bclnclmilel tu
rizmi de ilerletmek gibi bir ga • 
yeyle, muhtl!lif merkezlerde te. 
maslardn bulunmaktadır. 

Bu mUnasebetle memleketimi
ze gelmeden evvel Paris büyUk eL 
çimiz B. Suat Davazla konuşmuş, 
ve icap eden temasları temin ede. 
cek delalet temin etmiştir. 

Beynelmilel avcılık cemiyeti el
li yedi milletin iştirak ettiği bil • 
yük bir teşekkUldUr. Reis B. DUk· 
rok Türkiyeye Yunanistan yo -
luyln gelmiştir. 

izmirde yapılacak 
şarap fabrikası 

Şaraplar1mıza hariçten 
fazla talip var 

İnhisarlar idaresinin izmirde 
yaptığı bilyük şarap fabrikasının 
projeleri Fransızlar tarafından ha 
zırlanarak gönderilmiş, idarenin 
bu iş için kurduğu komisyon da 
bazı ta.dilatla pr.cjeleri tasdik et
miştir. 

§imdi yalnız fabrikanın inşa e. 
dileceği arsaların satın alınması 

kalmııtrr. 

Evvelki sene 1 milyon 100 bin 
litre olan şarap imalatı son yıl 4,5 
milyon litreyi geçmiştir. Bu mik· 
tarın 1,5 milyon litresi de bir bu· 
çuk sene hususi fıçılarda bekletil
dikten sonra Tabii Kanyak yapı
lacak, geri kalan üç milyon litresi 

DUn kendisile görüşen gar.ete. de harice ihraç ve dahilde istihlak 
cilere §Öyle demiştir ki: edilecektir. 

''Yun:ınistandn Majeste Kral Bilhassa Almanyadan çok fazla 
tarş.fındnn kabul edildim. MUn • şarap alıcısı milrncaat etmektedir. 
hasmı.n nv meseleleri etrafında' Fakat bu kadar fazla isteği karşı· 
görUştUk. Av dolayısile turizmin. layacak kadar mal bulunmadığın· 
inkişafını mevzuubahsettik. Av, dan maalesef bu taleplere müsbet 
filhakika. turizmi artıracak bir cevap verilememektedir. 

Diğer şimal memleketlerine de 
şarap ve vermut ihracatı hararet. 
lidir. 

Gümrük tarife 
kanunu 

Çil le tedrisat 
kalkıyor 

r~ektep Oımaya müsait 
yeni binaıar bulundu 

Şehrin muhtelif semtlerinde bu 
yıl tatbik edilen çift tedrisat usu· 
Iünün tedricen kaldırılacağım yaz 
mıştık. 

Bu işe Vali de 13.zımgclcn ehem 
miyeti verdiğinden vaziyeti tetkik 
edilmcğe başlanın ştır. 

İlk olarak Hasekide Mimar Si-

ğm kaldırılarak bir okul haline ko· 
nabilcceği Maarif müdürlüğüne 

Vali tarafırtdan yazılmıştır. 
Maarif müdürlüğü derhal tetki· 

kata geçmiştir. Bundan başka şe
hir içinde yapılacak araştırmalar. 
da .okul olmıya elverişli görülen 
binalar alınarak ufak bazı tadilatla 

nanın eserlerinden bir bina bulun- ilkokul haline sokulacak, bu suret
muştur. Bu binanın etrafındaki le ilkokul sayısı çoğaltılarak çift 
muhtelif küçük binalarla mezarlı. tedrisat usulü kaldırılacaktır. 

Vali dün üniversiteyi gezdi 
Haseki, Cerrahpaşa ve Gureba 
hastahanelerinde meşgul oldu 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi şa ve Gureba hastahanelerini de 

Kırdar dün üniversiteye giderek beraberce gezmiştir. 

Üniversite Rektörü Bay Cemil Bil Vali, üniversite talebesinin bu· 
selle görüşmüştür. ıada çalışmalarını çok yakından 

Vali bundan sonra bUtün fakül· takip etmiş ve rektörün talebe ça. 
te dekanlarına sırasiyle iadei zi- ·-

lışmaları hakkında verdiği izahatı 
yarette bulunmuştur. 

aynca daha fazla randıman alabil
Universite rektörü valiye bütün 

mek için hastahanedeki talebe ih· 
Üniversiteyi gezdirm'ş, çal şma 

tiyaçlar rlı -O:nlemiştir. 
şekli etrafında da kendis:ne izahat 

1 
Üniversite 

talebesi 
Sümester gezilerine 

bugün başlıyorlar 
Üniversite talebesi Orta Avru-

pa memleketlerine sömestr tatili 
münasebetiyle yapaca'klan geziye 
yarın başhyacaklaraır. 

Buseyahate muhtelif fakülte ta. 
lebelerinden 40 kişi iştirak edecek 
tir. 

Kafileye, Doçent Bay Hıfzı baş 
kanlık etmektedir. üniversite tale· 
bclerlnaen başka yine yilksek ik
tısat ve ticaret mektebinden 30 
kişilik bir talebe kafilesinin de pro 
fesör Osm:ın Fikretin reisliği al
tında bir Avrupa turnesine çıka. 
caklardır. 

Uludağ gezintisine gidecek olan 
talebeler bugün şehrimizden Bur
saya hareket edeceklerdir. 

-C>---" 

Felsefe dersleri 
Maarif Vekaleti 

Muallimler 
Bir Tamim Gönderdi 
Maarif Vekaleti, felsefe dersle· 

rinde metinlerden istifade hakkı 
kalmak üzere felsefe muallimleri· 
nin aşağıdaki hususlara riayet et. 
meleri lüzumunu tcşkllitıiU bildir 
miştir: 

öğretmen, filozofi derslerinde 
istifade olunmaK: il!ere bakanlıkça 

~~...:...~~~~--------"'-
Vali sporcularla baş~ 

Şehir stadı 
Dolmabahçede 

yapılacak 
lstanbulun muhtelif y•r
lerinde ekserisiz sahi 
ları vUcude getirileel 
Spcr mıntakamızın reisi .., 

L{ltfi Kırdar, ~hrimizdeki spO. 
lan yakından tamyabilrntl 
federe klüplerin reislerini 
merkezinde bir toplantıya c)a 

e!mişti. 

istanbulun sporcuları içiıı 
mühim olan bu içtima dün a . 
yapılmış ve yirmi iki klüp rt• 
le, hakem komitesi, lstanbul 
ları ve bazı tanınmış hakemle 
bulunmuşlardır. 

Dünkü içtimada Vali Lutfi 
dar sporcuların dertlerini • 
ve şehrimizde büyük bir şehit 
dından başka hemen hemen 
klüp için de birer ekzersiz ı 
nın yapılması için küçük ya 
larda bulunacagı müjdesini 
Bazı klilp idarecileri saha 
ziyade klilp binalarına ihtiY1. 

olduğunu ileri sürdiller, vali 
na da eaki medreııe ve tekke 
yerlerin kltlplere verilmesjııl 
lı:kal ihtiyaçlarının da bu •11 

halli kabil olduğunu bildirdi-
Fenerbahçe ikinci re• 

vesiledir. Btsylecc Macaristana 
bir hayli turist gelmektedir. Tür 
kiye de beynelmilel bir av mem
leketidir. Anndoluda pars'a va -
rıncaya kadar bir çok av hayvan 
lan bulunmaktadır. Bu vaziyet. 
beynelmilel avcıların Türkiyeyi 
bilhassa ziyareti için mUkemmel 
bir sebep teşkil eder. Burada 
l'Urk avcılariyle temas edece • 
ğim: Bir haftaya kadar Ankara. 
ya. giderek av ve turizm mevzuu 
etrafında alakadar makamlarla 
'da. temaslarda bulunmak istiyo . 
nım. 

Değişiklikler ya~ılmak verm:ştir. 
U b · · h 1 d Universitedel!i geziden sonra 
zere lr prOJB ~Zir an 1 Rektör, Vali ile birlikte Tıp fakül. 
H~bc~ a!.dıg~~ za . gore, iktısat tesi talebesinin çalıştıgı ve bele· 

Vekaletı gumru.- tar.fe kcm:.nunda, .. 1iyeye a:l olan Haseki Cerrahpa· 

Tıp fakültesi talebesinin daha bastırılmış ve bastırılmakta olan 
iyi yetişmesi için kendilerine has. metinlerden ikisini seçerek onlar
tahanelerde kolaylık gösterileceği· dan batı bahisleri sınıfta okuta
nı vaadederek oradan ayrılmışlar- cak ve bu metinler üzerinde iza. 

' 'Spor bilgisini arttırmağa Y 
ecnebi temaslarının rUsuın f 
hğı yüzünden yapılamadığını' 
dirmesi Uzerine de şimdiye 
şehrimizdeki müsabakalarda 
mm yüzde yirmi verginin }. 
ve izmirde olduğu gibi yüıdl 
~: indirilmesi için çalışdacai• 
de dildi. Ve güreş ajanı Hi 
ortaya attığı kapalı salon ıııe 

değişiklikler yapmak üzere bir pro J • 
dır. hllt verecektir. 

Yalnız Ankarada kalm1yarak 
Anadoluya btr seyahate çtlfaca. -
ğım. Av mmtalı:alarını ve envaı. 
m ya km dan tetlUk ederek Tilr. 
kiyedeki av imkanları hakkında 
§ahsi bir fikir ve kanaat edine • 
ceğim . ., 

Beynelmilel avcılık cemiyeti re. 
isi B. Dilkrok son zamanlarda Mı 
sırı da ziyaret ederek muhacir 
kuşların muhacerctine sekte vu
rulmaması hususunda M,ısır ma
knmlan nezdinde teşebbüste bu. 
lunmuş ve bu kuşların geçişi es.. 
nasında ağlarla avlanmasının ö. 
nüne geçmiştir . . 

İzmirde Konsoloslar 
Şerefine Ziyafet 

hmir, (Hususi} - İzmir halke· 
vinin (eski ve yeni el emekleri ve 
kıyafet sergisi) muvaffakiyetle de
vam etmektedir. Her gün yüzler· 
ce halk, çok muvaffak .elan bu zen 
gin sergiyi ziyaret etmektedir. 
Sergi bu ayın 15 inde kapanacak
tır. 

Sergi münasebet:yle halkevi re· 
isliği, şehrimizdeki bütün ecnebi 
devletler konsolosları ile refikala
rı şerefine hclkevi salonunda bir 
çay .ziyafeti vermiştir. 

Çok samimi geçen hasbihaller. 
dc:n sonra davetliler, sergiyi gez· 
mi§, iher eser önünde ayn ayrı 
durarak tetkiklerde bulunmuş, iza 
hat almışlardır. 

Konsoloslar, eski ve yeni el e· 
mekleri sergisindel:i çok k•ymetli 
eserleri takdir ve hayranlıkla sey· 
retmişler, Kıyafet Müzesindeki 
muhtelif kıyafetleri büyüt• bir ala
ka ile gözden geçirmişletdir. 

Ata,türk köieSi önUnde fazla te
vakkuf eden kons::loslar, arkeolo
ji köşesini de tetki1c ederek fevka. 
lide intibadan mütevellit memnu· 

je hazırlamaktadır. 

8
-.------k----b------H-----------

Bu proje ile 86 madde ve 1800 ır roınor ör attı amamcıların 
küsur fıkradan mürekkep tarife-

nin yilzde ellisi tamamen değişe· içindeki tayfalar tama- erdi halledildi 
cek, bunlardan da ekseri madde men kurtarıldı 
ve fıkralardaki resimler tenzil e. 
dilecektir. Diln ögleden sonra Denizbanka 

Böylelikle memleketimize ı;.zım 

1

. ait bir numaralı romörkör Galata 
olan birçok maddeler daha ucuz r htımından 'kalkıp denize açılır· 

gümrükle girebilecek ve tabiatiy· ı ken önüne çıkan Celal kumpanya. 
le dahildeki satış fiyatleri de ucuz sına ait Ayakapı romork.!rüne çarp 
layacaktır. mış, batırmıştır. Batan romorkö-

Bilhassa iptidai maddeler üze· r~n tayfaları kurtarılmıştır. 

rindeki bu tenzilat ile dahilde imal -o-
edilen mallar da ucuzlıyacaktır. 

Diğer taraftan yerli sanayii koru 
mak için bazı maddelerin gümrük 
resimleri de fazlalaştırılacaktır. 

Et Fiyaları Yükselecek 
Kış münasebetiyle İstanbula ka 

saplık hayvan müvaridatı azalmış, 
fiyatlar .da yükselmi~tir. Celepler 
toptan ete konan azami fiyatın 

yükseltilmesini istemişlerdir. 

Bu, dahilde imal edilen madde· 
lerin hariçten gelen e§leri üzerin. 
de olacaktır. Projenin yakında 

kati şeklini alarak Meclise sevke
.dileceği haber verilmektedir. 

ikinci Nevi Ekmek 

Keyfiyet kasaplık hayvan alıp 

satan ziraat kurumuna sorulmuş, 
orası da ayni isteğe iştirak ettiğin· 

ikinci nevi ekmek çeşnisinin de· den bugünlerde et fiyatleri yüksel 
ğiştirilmesi için yapılan tetk:klere tilecektir. 
devam ediliyor. Har.ırlanan yeni ı -o-
çeşniye göre imal edilen nümune· . 
lik ekmekler dün belediye kimya.! Brezılya konsolosu 
han=sine gön.clerilmiştir. Brezilyanın yeni konsolosu B. 

Buradan gelecek rapora göre Dö Suza, dün şehrimize gelmiş. 
bir karar verilecektir. tir. 

\'~~ilköy Mclcoroloji isla,)onıın-ı 15 Yıl Evvel Bugün 
d::ın ıılınan m::ılilınata gôrc yurtta ha-
Yıı: Tr:ıl,)11, Koc:ıcll, ı:gc lıulgclcrin· lıJ\'K.1R \ _ (G:J) nıımnrnlı ocrı/.; 
de kııpıılı ''e yııgışlı, ]{nrıııletılz kırı· 1111/:/:ırıılıı fNkll;al yapmt koıııisuoıı 
l:ırındıı ~·ok lıııhıtlıı rn rııe\ zii y:ığı~
lı, Doğu 'c Urtıı Aıı;ıdolu hGlgl'tcriıı. 
de kupalı ''e sisli, diğer ) erlerde hıı. 
luthı St•ı,:ıııiş, ril:ıs:ırlnr l>oğu Ye Or
ta An:ıdolu ıle cenup doi}usııııdn sn· 
kin kalmış, Kııratleniz kıyılntınd::ı 

şarki, di.ı;cr hölgelcrde cenıılıi istika· 

raııorıı1111 11er111i,dir. "\'afal'' uı ıuş. 
riyıılı rc~nıcrı ve lıcırfiyett talıal.kııl: 

etmiştir. 

Su fiyatları Uçte birden 
daha fazla ucuzladı 

İstanbul hamamcılarının uzun 
zamandanberi devam eden su dert· 
teri nihayet halledilmiştir. 

Eski vali ve belediye reisi Mu· 
bittin Üstündağ zamanında yap
tıkları müracaatlere, belediye ta. 
rafından verilen cevapta, kendile
rine Terkos suyu Iiyatlerirıde ÜÇ· 

te bir tenzilat yapılacağı, fakat 
ellerindeki Kırkçeşme suyu tapu. 
!arını belediyeye devretmeleri la· 
zımgeldiği bildirilmişti. Hamam-

cılar bu arzuya yanaşmadıkların
dan beeldiye de kendi dileğinde ıs 
rar ediyor ve terkos suyunu eski 

tarife üzerinden veriyordu. Ha
mamcılar Kırk!(eşme suyu kesildi· 
ği için pahalı telakki etmelerine 
rağmen terkos suyunu 'kullanıy.cr 
lardı. 

Halbuki hamamcıların son mü
racaati üzerine vali ve belediye re. 
isi Lutfi Kırdar derhal bu.hususta 
tahkikat yapmış ve bütün hamam· 
lara üçte birinden daha ziyade ol
mak üzere 7 ,5 kuruştan su veril
mesini kabul etmiştir. 

30 kuruştan 7 ,5 kuruşa inen su 
fiyatlerine rağmen hamamcılar el
lrcindeki Kırkçeşme tapularını da 
muhafaza edebileceklerdir. 

--o--

Asfalt Yollar için 
Temizlik Arabası 

Asfalt yolların yıkanması ve sü 
pürülm::si için belediye süpürgeli 
bir araba almaya karar vermiştir. 

----o--

niyetlerini açıkça izhar 
cylcmi§lerdir. 

I3l'G{'X I.IM \Nl.:\IIZD.\1'. Gll>ECEK ve ifade mette, ı:sc denizinde ku\\ ellice, di. 1
' 

ğcr yerlcnle oı·t:ı kunelle esmiştir. \'ı\Pl.Hf.AR 

Adalarda su işi 
Adalara su verilmesi işi yeni 

baştan tetkik edilmeye başlanmış
tır. 

HAmit Oskay şehrimizde 
bmit valisi iken Kütahyaya ta

Jfn edllcn eski b'elediye reis mu. 
avint ~ay Hamit Oksay şehrimize 

g~m~~ıg.!!!1 sonra yeni 
vazif e$_!.ne gidecektir. 

Dün httııılnıhla h:ıv:ı knpıılı w 
cüz'l yağışlı geçmiş, rüısür ccnulııı 

ş:ırkiılcıı ımni) ede l • 3 metre htzlıı 
esmiştir. 

S:rnt 14 ele hwıı t:ıı~ i!,i iG2.3 mili-

tıseıı 18 de llnrtınıı, Trnk 9 <l:ı :<hı· 
d:ınyn) a, l\l.ırııl-nz 13.30 cl.ı Mııdıııı

yn) n, B.ırlııı lJ de A)\'tılığa. 

DL'GUN ı.l~t:\NI 117.\ GLLECl:K 
\'ı\Pl·Rl.A H 

ıııctrc idi. Siilıııııt•t en )iH:sck J:!.5, Aıılrıl)n 10 llu Bnıtındıııı, Trnk 
Ye cıı düşilk 3.1 snıı tlsrnt lrnyıledil- ı 8.15 de l\lmlıırı) ndıııı, lnunu 11.30 
ınlştir dn Mersinden .. 

Operatör Emin zamanında 200 
bin lira ile deniz altın.dan geçirile· 
-cek b::rularla Maltepeden Adalara 
su verilmesi meselesi tetkik edil
mişti. Şimdi lıu husus incelenmek. 
tedir. 

Bu metinlerin izahmda: a) Bir 
filozofi meselesinin nasıl crtaya 
kondufun.Jl .. nasıl .incelendiğini l:>ğ 

retme'k, b) O meselenin amanı· 
mızdak1 lialini anlatmak, t) 1~1e· 
beye felsefi bir zevk vermek, d) 
Talebey1 bazı filozofi ıstılahlarına 
alı§tırmak gayeleri takip olunacak 
tır. 

Bu metinleri okuturken öğret
menin gözönünde bulunduracağı 

noktalar şunlardır: 
a) Bu metinlerin sınıfta öğret

men taraf ndan olrntulup izah e
dilmesi gerektir. 

b) Öğretmen, okutacağı parçayı 

önceden seçmeli, sonra o parçada. 
ki meselenin, fibzofun vazettiği 

zamandaki ve şimdiki değerini söy 
liyerek irdesel dikkat için Hizımge 
len hazırlığı yapmış olmalı.dır. 

c) öğretmen, okuttuğu her cüm 
ledeki mefhumları misallerle tale
beye anlatmalı, aym minayı baş· 
ka başka şekillerle söylemeli veya 
talebeye söyletmelidir. 

d) Öğretmen, metindeki fikirle· 
rin vakalardan çıkm:i olduğunu 

belirtmeli, o filozofun düşüncesi. 
nin dayandığı vakaları canlandır· 
malıdır. 

e) Öğretmen, filoıofi metinle
rinden en aşağı ikisini okutmalı, 
bunlar arasında karşılaşlırma yap. 
malıdır. Bununla beraber öğret
men bir metnin anca!: lazım gör
CIUğü parçalarım okutabilir. 

--o--

Rektörün Dünkü Çayı 
Universite Rektörü Bay Cemil 

Bilse) fakültelerin son sınıf tale· 
belerine verdiği !(ayların üsüncü
sünil dün akşam Hukuk fakültesi 
son 11ınıf talebelerine vermiştir. 

Rektör talebe ile görügmüş, fa
külte ihtiyaçlarını kendilerinden 
dinlemiştir. 

-----0-----

Akifin Kabri için 

de görüşüldü. 

enir stadı işine gelinet 
1stanbulda ancak iki yerde 
stadı yapılabileceğini ve bun 
birinin Yenibahçede, diğe · 
Dolmabahçede olacağım söY~.., 
bu iki yerden hangisinin dv. 
verişli olduğunu bütün ıJ 
sordu. 

Vasıtasızlık ve yolsuzJu'k 
den Yenibahçeye kadar gidİJ' 
menin müşkülatı gözönündC 
larak, nisbeten daha ucu:ıJ 
lacak ve iki senede tamaııı 
olan Dolmabahçe stadının 
masına karar verildi. 

Saha işi münakaşa edilir~ 
şiktaş kliıbü reisi ve bele~ 
lar idaresi müdürü Yu'J'. 
"Şehir stadının DolmabaM 
pılması hemen hemen kaı'Jfı' 
gibidir. Şu vaziyette bu ye 
yakın dan Şeref stadın~ 
stadına kalbi de mümküodilf: 

di. Uo' 
Beşiktaş reisinin bu söı 

li: ,; 
- Sizin sahanın yanıod 

Çırağan sarayının istikbaıdl 
haline getirilmesi düşün' 
dir; şu halde Şehir stadı~ 
yapamayız,, cevabını verdı. 

Eyüp ve Top'kapı v~ ~f 
şa klüplerinin sabalan ışıt1tl. 
pacağını vaadeden rnınta ti 
L\ıtfi Kırdar bun.dan so11 

t ka ikinci reisi Muhtarın. 
ği bir komitenin bu staa 
~ . d' şnO 

ugraşmasını ıste ı ve r 

dertleriyle yakından alakll 
Valimiz, klüplerle olan te 
devamı için bu toplanunı!l 
ym birinci günleri tekrar, 
ğini bildirdi. 

iki saat süren bu toplaJ1 
mühim dertlerinden birço 
halli için vaadalmış claJ11' 
ler, sporcu reislerine teşe 
rek ayrıldılar. 

İstiklal Marşı şairi Mehmet Aki
fin gençlik tarafından inşa edil· 
mekte olan kabrinde 'kendilerinin --------d-. e 
ôe bir taşı bulunmasını istiyen Yeni Bele ıf 
Edremitliler, aralarında toplad k- Talimatna.J11e~ 
lan parayı bu işle meşgul heyete Bir müddet evvel şeltl 
göndermişlerdir. sinde müzakere cdilirJ.cetl. 

Edremitlilerin Akifin ruhuna tarafından geri alınan yetıl 
kar§ı gösterdikleri bu kadirşinas. ye ıtalimatnam"sinin ıni.i'' 
lık takdire şayandır. ne yak9 - • 'anacatctı'" 
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Görüp düşUndUkçe 
...___.... ,,_. ıwwws- --

B i:r konferans tekniği olduğu gi- y okdan 
bi bir de radyo k~nferansı tekniği 

Ra---=d=--y-~-/o_n_if_e_ra_n_s_ı 

v~rdır. Bir radyo konsçisinin d ikkat Mi' 1 et Harp vukuunda bit ar af kal- Sevinçler 
etmesi lazımgclcn en mühim nokta· Gnzctedc Lir müjde göı'\lüm. 
lar nelerdir?.. Meclisinde mak için Fransadan Belki <,;ok ha it, IJir şey. Fnknt 

t lsm ai 1 Htt 1, k ,· Ba I ta cı oal u 0 knt1nl' yoksuııukıar, e ö) ıe ko· 
b Onfcran ,.. ihale kanununa bir mad- Ha lep c 1 1 d lny ku.-tnl'llıtcnl.: ılcrth•r Jı:lnıJc-
<l\qdyoda k 

8 
Vermek bir s:ınattir. 2) Radyo konferanslarının mev ve ezırenın man astnı . I. J .... 

er· fer~, onferans vermek kon- zulan farksızca herkesi alakadar d:J eklenmesi müstace- - ı'ı·' u;,ı ,ı 1 wc,:uk, hnslt, nlcJfüle ~ey-
~ Çtlık sa . . eı• ' lo gtiziiıııiizclc bir ııııijtle 

ha· t !elidir. konf natının hususi bir etmelidir. liye tle kabul edildi 1 f d 1 1 1 rengini :ılıyor. 
eltzıiı;· eran:ıçılık sana tinin 3) Radyo konferanslarının mahi ıs e 1 g" ı m iZ ya lan ıı._ .. ı Ve ka'd l !\.nkara 13 (AA) - Bü-..ilk l:ir bnrdnk su ne<lir? Tnlıli 6 ..an uı 1 e eri vardır. Onlar- yeti bir ders olmaktan ziyade dik- • ' . . " . 
~u· un uzad b :Millet Meclisi bugiln Refet Ca- şaı·tln. iı;imle, hi!:··· ı;-nknt bir 

1/li ~ 'lll. l3 ıya ahsedecek de- kati pek mühim ve sosyal bir me· 
r:ı.. urada ö mtez'in uaşknııhğında toplan- Ankara, 13 (A.A.) - Romadn neti harp olursa bı'taraf 1,almak de nltınış derecelik ı:öl fırmınc1a 

0r<- ... ısla nce radyo konfe. sele üzerine çekmekten ibaret ol- ' 
;, ti geı~;~~n .. hususiycti nereden ile- malıdır mıştır. Devlet Şiırnsı relsliğly- ~ıkan T~ib:n~ ~~tesi~n 1;°d? • için Halep ve Cezire mıntaknlnrı_ k:ıvrulnıı bir zm nllıya onun uc-

lllck istgı. uz erine dikkatinizi çek- . le ı,eşinci daire reisliği ve on ll.- ra mu a ırı, aı y em da nm Türkiye mandasına bırakıl - ğcrlııl sorun: 
f'J crıın· 4) Radyo kcn:c:-;::nsl::rınC:a kul- zalıl~ !çin yapılacak se~lınc gös- münteşir bir Şam mektubuna l!f. . '•J>:iıı,·nnm biitiin hnzlncleı·J 
a l • l l d'l k dT 1 al 1 f S . B k" . Ce masını ıste:niştir.,, dediği kaydo. " di - Rad :ını an 1 .omışma 11 0 m ı-l terilen namzetlere nit mazbata en urıye aşve ılı mil Msr. luııuyor. hlı• yana kalsın; harın. bir unr-
,cı •1nıeYicileri ~? k l;::nfernnslannın d~r =. Kısa, açık hem kol~y anla~ı~a asliye enclimeni tarafından va- dam'm Paristen avdette vaki be- cl:ık 811 \'c ı•in" dil eceJ,tfr. 
~- tı eri ib· a ı onferans dinleyi- bırlır, hem de kolay dınlcncbılır ki tale" Uzerlne mczkCır encU- yanatından bahsetmektedir. Mu. Anadolu ajansı, katiyen aslı ve 

4.-~ ,.,. g ı konf " Z:n allı kernın ' 'olcu u \'alın-l'r- "\inde . eransçın n gözü ö- bir dil. ı i maileyhin bu meyanda "B"·JUJ esası 1 b · " . . dcg ld' mene geri verilm şt r. " · o mı;pn u neşrıyatı tek - ya g<'dkmiş , 0 kama ... nn "Özlc-
ıf •oyu 1 ır. Mikrofon önünde 5) Konferansçı konferansını bu buhranı esnasınia Ankara hüki'ı zibc mezundur. .., 
• b: Yen adanı kı' 1 .. 1 d'•' . ı•slccı·i fabrikalar tek:ı.Ut ve --------------------------- rl l.nı·~ı Illlla hıılııtlar, kntıın~.a-
ı,..; •Ç bilmez m ere soy c ıg.nı şartlara göre yazıp ve ölçüp ön- ·~ • 

fi" 2 . ce birkaç 'kere okuduktan s:>nra muavenet sandığı lınkkında]{İ Ruzvelt kongreye yenı· b' ··~·~merınerlı:l\uzlarn,sıeaktnn 
ı..: - Radyo d' 1 . . . . f 1 1 hauunun encümene verilen ıı:ad f f t trcl ip ıııcııc,·i~Jeııeıı ışıklı 
"<IYctı ın eyıcılerı umu- mıkro on karşısında t:'...:ıar ama ı· 1 ~:- e haber .. 'k . desı müstesna olmak Uzere mu- Hl\ll, fi ],i3elcı·e, çali,tnraıılnrn. 
"llllet>ı' .

1 
. • muzı ve temsıl dır. ıı~ .1 cı erı" k r I ı'kmal edilmiş TUrkl- ıliiıııniiştiir. Ynı,ın .... tık•·a erJ"·ip 

"'lltı .... • Q,r. Bunl:ır ar4!sında d za ·e es ' 1 11 d d 1 " " 

t '""'Yetle ö" l k . Böyle yapılırsa, halkı ra yol ye ile Almanya arasındaki mil- mesaj gon er 1 <lnğılnn scraııl:ıı·ın boşluğunu 
aıetc 6rcnı ece· şeylen konferansı dinlemiyc alıstırmak d 

1 
t dl t it 30 A hı. • tnecınua ,_. k .. .. • ba e rıta ve e ya a a . gören ndnın buğulu bir lınrclnk 

.. ., \' ve fütap o uya- mumkun olur. Hem de radyo neş-. e tad d - t 938 t Jhll nlaşmalarm ~oğıık suyn, biitiin Jınzlnclcrl 
lttiı... Yo inli}•crek ög"rcnmel: · ı l · 'n.d .. !,US os ar a • A • k ıc .1,nl rıyatma ay·rı :ın saat er 11"1 e t:.ır- merı a . ' t~ 3000 ·1 eW• 1°. k •• 3 er azdır. 1ü konferanslar işitmek ;!mümkün tasdikin~, Rlyaseticumhur dal- sur a w e u gj·ı~ ll'll'~e f;O - mu .... 

e il - l3ir r d . resi tcşkıl~tına miltedalr kanu- ıon ele bir bnkmıdnn kervnn rJf Yatını a yo ısta~yanu neş- olur t k l J 
>l~alr Yalnız ayrı seviye ve ihti- . nun bazı maddelerin değiştiril- ayyar e yapa ca yo cu nruıın su ıızluğuyln kn,·-

~ ~ taşı Bizim radyo konferanslarında mesine ait kanun lflyihalarınm ruluyoruııı. Yalnız beııiııı su n-
• 'C ıtı b Yan bir kitleye yapma- bulduğumuz kusurlar şunlardır: i 3 (A 

>'.Jı ı:c ur değil, bu neşriyatı sa- birinci ınUzakerelcrl yapılmış- Vaş ngton, 1 .A.) - Huz-ı "Dllnyanın mtitcmadlyen de- yışıın nınnc\İ ..• 
l:ı.)a. lllanda ve çe~itıi olarak yap Uzunluk, kelimecil:k ''edebiyat tır. ,·eıt, milli müdafaaya mUtealJilc Jişıııekte olun şal'tlnrı, bizi hür· Gazetıedo okudıını, ki U('ledi-

i mecburdur. yapmak'', suni heyecanlar uyandır Buglinkll toplantıda Kam uta- olarak kongreye göndermiş ol- riyctlerimiziıı himayesi için za- ye otol>iis ulı~·orınu~. Miijdc ı-;n~· 
tıı d~ '.Radyo dinlediğ!"niz saatler mak, ihtisas mevzularına tlalma1c, ym birinci mUzakerolerlnl yap- duğu bir mesajda milli mlldafa. I rul'i olaıı tedbirler! derhal itt!- ılı«ıııı, işte hudur. ~'iinkii l •'cne
~filn enıniş olduğumuz saatler 30 - 40 kelimeden yapılmış uzun tığı kanunlar ar'asmcla arttır- anın Islahı için derhal 5ü2 mil- lınz etmeğc icbar eyleınelücıdir. ro ghlerk(•ıı her giin lki kere o 
~~~en Ycrgun ve dinlenmiyc cümleler kullanmak... ma, ı:ltsiltme ve ihale kanununa yon dolar kredi açılmasını tav· Herhangi bir şekilde isterik bir hl~cncc ,·:ıgonlnrıırn IJiııiyornm. 

~lir ç bulunduğumuz saatlerdir. Radyo memlekette gitg~e umu- muvaklrnt bir maddenin eklen- siye etmiştir. harekette bulunmak, ihtiyata Bozuk rnot(irlcrtlen içcı·iyo zc-
~crada saydığım haller rac!yo r.;ileşiy.~r, halkleşiyor. Bu çok iyi mesl hakkındali:l ltı.ylha milsta- Bunun 210 milyonu 1940 se- muvafık düşmez. Mnnmaflh, hiı·li ~n:r. lıiicnmuım nıulıı-nıı bo-
"t i ~nsçıJarının konferans ver- bir şeydir. Bu kadar umumi bi celi yet lrnrarlyle müzakere ve nesinde kullanıl ne~ ı.tır. KrcJi- cihanda hUklim sürmekte olan ğucıı hir duman nkın eder. Göz. 

t ~:ıı t~ nelere dikkat etmeleri la vasıtanın muvaffak olması için o- habul edilmiştir. ııln yekO.nu şu suretle tevzi c· hoyecaıı ve helecanı ııaznrı tct- lel' yaşatır, hnrıınlnr ynnaı•. Şo-
~tı c diğini anlatıyor. 13u nok- nun hak ve hürriyetini tanımamız öu muvakkat madde şudur: dilecektir: kil.ten geçirmek ve milli mil- för l>iı· esatir ınnlılfıku gilıi bu· 

1 !~r ile tesbit edelim: gerektir. Bu yazıyı radyo tenkitle- ,,28 _ 4 ., 938 tarih ye 3525 430 milyon orduya, 65 milyon dafonmızrn Acll ihtiyaçlar hal~- lutlnriçlmletUr.' Unzruı başı AÜ-

~~ oı ""'adyo konferanslan çok rimc bir başlangıç olarak yazdım. sayılı kanunla tasdik edilen krc· donanmaya, 10 mllyon sivil pi- kında mutal>ılt kalmrk ! ':ı ıiiııiir, hazmı omuzları. "Taıık''-
\i~ 

8 
:nalıdır. En çok 10 - 15 da- Çamlıca: 12 - 1 - 39 dl anlaşma mukavelesi muclbln- lotlarııı antremanınn, 27 milyon hep bir araya gelebilir' . B{ y- lnrı nndırnn bir d:ılgnlnnışln. sc. 

'- ·UrnıeJl"d' Panama mıntakosında sulh za- 1 il ı lht'fAfl d ""~ı ır. 1. H. BATTALCIOGLU ce mubayaası icap eden eşya ve nem e ı" ar a bıllı:-ssa kerler. li:ftlı bnş tnrat bir çulrn· 
leyazım 2490 sayılı arttırma, manındaki askeri garnizonların son beş sene içinde yt kıı· r P.1- rtın boşluğıınu toslnr, ftrkndn-

k • k d k • • eksiltme ye ihale ltanunu hU- takviyesine tahsis olunacaktır. miş olan mühim değişi '.\li ,c <'- kiler hirlhirl üstüne y1k1lrr, ki'\h e s 1 a a 1 as 1 kUmlerlnin tatbiki kabil olma- Orduya ait krediden 3oo mil- hcınmlyetle işaret clmrn1iz .. ,\l'kn tarar bozuk yollara kızn-
yan ha l erlıe a lt olduğu veka- ~·onu., ta'krll;len 3.ooo ycnl tay- eder." ıı·n:.. korkunç çifteler ntnr. l<'n-fi'e De lfla 1 Ce dı· ı ıo !etlerin teklifi Uzerlnc maliye yare inşasına tahsis edilecek Ye B. Ruzvelt, BUyUk lJ. l'llİ(' .\- knt no ynzık, ki l.ıiitiin bu hld'!S il ., Yeka.letinin miltaleası alınarak seri hallnde yapılncak imalllt, merika ordusunun l·'rnıı ı '' .. 'erin znrnrını, biz yolcular 
icra Vekilleri Heyetince tcsblt ihtimal bu miktarı aşmağa bi- 1918 sonbaharına kadal' ıı1t. .ı.11:'. !':Z, 

ıı.~eksık 

lJ medar olacaktır. an F a. 1 ilt · ıı 

O
•• ı d 

0 
•• r 

0 
•• ld 

0
•• edilecek esaslara göre mUbayaa sır rans ve ng eren111 a- Du nı'nbnlıırm motöı-Iii birer 

edilir. D. Ruzvelt, askeri tayyare Cnb tarya. ,.e tayyarelerini lrnll. n - zuli!::: UlSıtnsımlan fnrla yok. 
BUyUk Millet Meclisi pnznrte· rlkalarını yeniden açmak vo ha. mış olduğunu hatırlattı t:ın son ::n .. :l 1:;-lcmcsiııe jzin 'criyor-

~aı 0 o, 13 (A.A.) - Asi Gc- etmiş ve asilerin kaçması ile ne-
~~ll gu edlilo'nun 11 lkincilt:'.\- Uceicnmiştir. OIUlcr arasında 
1~ııı~ 1~U Sabahleyin maiyeti ile 

sl gUnll toplanacaktır. llhazırda. tatbik edilmekte olan rn. netice olarak demiştir l:i: ıar? Diz, Jınngl .suçumuzun ceza· 
imala.t programındaki teehhUrll Birleşik Amerika, o tnrılıicr- smı çekiyonız bilmem. 

<tt ""ta 1 General Çedlllon un cesedine te-
~ e1c öıcı ken pusuya dilşllril- snuilf edilmiştir. 
~0to.1.d UrUfdUğU San Luis de 
I U~a.de en teyit edilmektedir. Cesedin San Luls'de halka 
tıı ak llıe, sabnhleylıı saat 9 teşhir edileceği zannedllmekto
~ 7 Ye kadar devam dir. 

ke.ra.d 
l l a. Galatasaray-

~.\tı~a: ar Kongresi 
~ ~ Gaı a, 13 (Telefonla) - An. 
Ya ttıru sata.saray klübü yıllık kon 
~t ~lı. l3i:dı Batun.un reisliğinde 
~~ol'\t ok Yıllık faaliyet ve hesap 
~~ ~onta ~nd~ktan sonra, bun . 
da. 31ar:ı ın .. akıp edilecek çalı~a 
de~e be""t~zakerc edildi. Eski i-

" d .r,. ıne .. b 
llııd otan h nıus et faaliyetin. 
M-1 l. ~lU ~raretıc te.sekkür e. 
-6 U r P reısi r.... 
f'ilt' lhrt . ,IJ,~em Menemenci 
'Gı.ı~terı sorcısliğe alkışlarla S<'. 
"et nra ye · 'd 
b. eşkit . . nı ı are heyeti 

ı... ~l'-h_ edıldı · 

Tapu Müdürleri 
Arasında 

Ankara, 13 (Telefonla) - Ur
fa tapu müdürlüğüne Siirt mil. 

dürü Fetiıi Atmaca terfian, To
kat tapu müdürü Sezai Sezer Er-

zincan müdürlüğüne, Erzincan 
müdürü Behram Uğur Tokat mü. 

dürlüğüne naklen tayin edilmiş
lerdir. 

-o---

Devlet Surası Seçimi 
• Ge-;.i Kaldı 

Celal Aybar 
Zira.at MUsteşarı 

oldu 
Ankara, 13 ,(Telefonla) - Zi -

r aat Vekaleti müsteşarlığına ista 
tistik umum müdürü Ccl8.l Aybar 
tayin edilmiş, bu husustaki ka
rarname mali iradeye iktiran et-
mişir. 

Başvekil Sümerbankta 
Ankara, 13 (Telefonla) - Baş. 

vekil, öğleden sonra Sümer Ban
ka gelerek banka binasını, yerli 
mallar pazarını gezmiş, Nurullah 
Esattan banka işleri hakkında 

malfımat almıştır. 
·~<. -.. ıırtun . 
'l'a.ıı tıecdi ?nebusu Aziz Akyü - Ankara, 13 (Telefonla) - Mü.' -o-
~ ~e?i, h .sayman, Savavber M k f d h tıt •\aif l\"lb terek encümen devlet §lırasına 0 f UpÇU ar. arasın a 
1 t.) /\.hınet J> u astı, Ercü.. gösterilen namzetler hakkında · 1 
~~~tblı, li'e~~ra~~~~nk, Hica - kanuni şartları yeniden tetkike fayın er 
.~j.. ağhlık · uyu lcrimize lüzum görmüştür. ) .M k ~ıa"e karar telgrafları çekil- Ankara, 13 (Telefonla - e 

ııt?J'a 
6 

verildikten sonra -<>- tupçular arasındaki yeni tayin, 

telUl eylemek için 50 milyon do n&kcrl harekllta bazı, lunmış "JJelodiyc, otobii nln<'nk" 
doların derhal snrft tnnılyesln- değll idi, bugün de pek 0 kadar ciimlcsiııiıı beni neden lm ka.ı 
de lıu lunmaktadır. ,Yeııl tayyn- fazla hazırlanmış bir baldo do- <lar sc\'J mliı·ıliğini şiınd i n ıılndı-
relcr asıl Amerika. ile, Alaska, ğildlr. Bu sebepten dolayı ha- mz mı"? Jlclcıliyc, re-:mi hir mü· 
Ira'·:ıl, Portorico ye Panama ka· rırlnnmauıız için ldzım olan u-- c.ssesetllr. llalkm iı;inılen doğ-
llalınm mildafaaiarmı takYlye ztın bir sulh denesinln mevcu-

edecektir. Orduya tefrik edil- diyetini crıranti edemeyiz. 
mlş olan tahsisat, tayyare Ye 
tank dafii toplarla. hafif top-
lar Ye gaz maskeler! satın nlın
masına da. yarayacaktır. 

Harp malzemetine alt husu
si ı>arçaların imali için hususi 
sanayi müesseselerine tecrübe 
mahiyetinde yapılacak sipariş· 
ler yekunu 32 milyon dolara. ba
liğ olacaktır. 

S milyon dolar, Havai Ye Pa
nama Jstihkdmlarınrn tnkvlye
sinde kullanılacak ve bu pnrn 
ayni zamanda Panama mmtakn. 
sında yeni sevkUl"eyşi yollar ih-
dasına medar olaeaktır. 

Bahriye ııezaretiııe tahsis e -
dilmiş olan 65 milyon, şu suret· 
le tevzi edilmektedir: 

Amiral Hepburn'un vesayası 
rtuclbince yeni Ussilbahrller ih
dası lle mevcut UssUbnhrilcrin 

Amerika Reisicumhuru, bun
dan sonra "ani bir taarruza kar. 
şı koymak i~ln" oldukça kuv
vetli mildafna fıletlerlne Ye nl
haJ zaferi tensik ve temin ede-

cek ''esalto malik olmak zaru
ret! üzerinde müteaddit defalar 
israr etmiş olduğunu hatırlat
mıştır. Amerika ordusunu sulh 
halinde, harp zamam tein zaruri 
olan modern -.ıalzeme ile techlz 
etmek iktısadI bulcınıdaıı saçına 
va yanlış bir dilşilnce olur. nıan
msfi!ı, bu orduyu derhal kulla
nabilmek için zaruri olan mal
zeme !le tcchiz etmemelc ve mil
lete harp halinde imli\ vo istih
sal imkı'.\nınt bnhşetmemek va
him b;r hnta olur. 

nııış, onıın seçiminden ku\·,·et 
\'C lkticlur nlmış bir nıiic ese. 
Onun getirteceği nrnbnlıır, el
bet to on si tem, rnlıat, yumu
şnk Jmnııpell, sarsıntı ız şcylt'r 

olncak. 

,\ llnh vcrctlc ~nbuk knrnr ve
rip hemen işlctnıcğo başlasn

lnı·: ... 
llnkkı Siilın GEZGİN 

lngiltere ve Amerikaya 
Fransadan bir mesaj 
Paris, 13 (A.A.) - Paul Rey

naud, Büyük Britanya ve A_meri
kc:ya hitap eden ve radyo ile neş

redilen bir mesajında ezcümle 
Fı ansan:n kalkınması husu:ıunun 

0n verildi. Moto"" r Fabrı·kası ve nakilleri bildiriyorum: 
tı. 1 ·d · fl • d tnkviyesine 44 milyon, yeni de-

.L~eled-:--0--ı.'7 R . . Tetkı.klerı· Vitayet er ı aresı §<' erın en 

iki Ölüm Kararı 
Mecliste 

bütün demokrasileri alakadar et
mekte olduğunu, zira haşin kuv. 
vctinin yeni bir infialin 'karşı an
cak demokrasilerin bir barika.d vü
cı.da getirebileceklerini beyan et
mektedir. ta.t4-0l(ara 

13 
J e eıslcrı Rifat Erdal Aydın mcktupçulu - niz tayyareleri imali için 21 mil. 

İtı ' ~Ski . ('l'ele-fonl ) _ Ankara, 13 (Telefonla) - Bazı ğuna, Samsun mektupçusu Sait yon. . 
~t:!hir ~hır, kırklar~· A Yoz.. gazetelerde yeni endüstri planına Adil Afyona, Trabwn mektup - Sh"il ııılotlara tahsisi derıılş 
ttı k~z beı en.izli, Bu~ ı, ~'.dm.

1 
göre yapılacak motör fabrikası - çusu Faik Polt Samsuna, Çorum edilmiş olan 10 mllyon senede 

tıreııı~rin Cdıye reislikt·. • ınop nın Karabükte kurulacağına ve mektupçusu Behçet Ertan Trab. ;.o bin genç ı>llot tedarikine me-
. sec:irni +ft~ • erıne sc. f b 'k n ı'halc edildig-ine dair zona hukuk mezunlarından Rrza llar olacaktır. Nihayet Pana-

~vıp cd'I . a rı anı ' 
~· ı mış- haberlerin intisarı üzerine Sü -1 Amasyaya, eski kaymakamlar . ma ınlntakası garnizonlarının 

1. ıritı • :---O-- mcr Bank um;m müdilrlüğü te. I dan Baha Öcal Malatyaya, Sinop arttırılmasına tahsis edilmiş o-
l~ J:: cı ~lllurn" .. . sisi düşünülmekte olan motör fab mektupçusu Kazım Beydoğan Ço lan 20 milyon dolar, yeni lnşla-
.\ıı1' lllrııyet M~ufettış- rikasma ait tetkiklerin yapılma- ruma. Aksaray kaymakamı Asım lar inşasına ve kıtaat Ile istih

l'lttcı 'il ara 13 <'l'cl UŞavirliği vazifesi Sümer- Banka verilmiş ol Tekin Mardine, Edirne hukuk iş- k1\m tarın ve tayyarelere karşı 
~n~ ~~U.,.tni ınur ef?nla) - BL makla be:-aber bu tetkiklerin he- Jeri müdürü Hilmi Yılmaz Kırk- nıildafaada bulunacak efradın 
ari ~a~1t>in .. 'Ya~tı~li.,k emniyet nüz ilk safhasında bulunduğu. lareliye, İzmir eski mektupçusu miktarım arttırmağa yaraya. 
~liı- Up l<:arag ~i lı;{t~n miis. 1 nu ve bu itibarla ihalesinin he-, Alaettin Muğlayn, Hakkari eski caktır. 

u tayın edil-/ nüz bahis mevzuu olmadığını söy mektupçusu Şeref AyyılJı~ Ur -} D. Ruzvelt, mesajının bnşlan-
ledi. fava ta}'İn edilmişlerdir. gıcmda şöyle c.Iemektedir: 

Ankara, 13 (Telefonla) - Ma. 

nisanın İsmailler köyünden .Mus
tıfa Baltacının, Of kazasının Tör 
vel köyünden ~lchmet Ersoyun ö. 
liim cezasına çarptırılmaları hak. 
!tındaki mazbatal:ır Meclis ruz _ 
r.am<'sine alındı. 

----o-

Belgradda merkez 
bankaları toplant ıs ı 

Ankara, 13 (A.A.) - Belgrad. 
---o-- ta 17 ve 18 lkincikiinunda yapıla-

Nafıada Tayinler cak üçüncü Balkan Antantı mer-
. kez bankaları guvcrnörlerinin t-:p 

Anka:a, 13 (Tdefonla) - Nafia ı lantısında bulunmak üzere M r 
lıususı kalem müdürü Obeyt r,.."-1 kez Bankası umum m"d" ·· Ke • 
,.,.1 Nı.f" . Y"'- u uru ~ 
~ . '~. .~~ettişliğUıe, Bursa mal Zaim Sunel, bankanın maW 
•. afıa ~uduru Cevdet Onaran müşaviri Namık Zeki Aral ile bir
K.ocael.ı ~üdürlüğüne naklen ta • likte bu akşam Ankarad:ın hı:re-
yın cdılmı~lerdir. ket edeceklerdir 
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Seni efendime söylerim 

de ... 
Sö-zU yarım kaldı. Hırladı. 

Gökboğanm kuvvetli penccsl o· 
&un ince boynunu kavramış, ya. 
vaş yavaş sıkıyordu. Herif, ne 
söz söyleyebiliyor, ne de kurtu
lablllyord a. Gözleri yu rnların· 
dan frrlnmıştı. Boğazını sıkan 

ndamm klm olduğunu bile fnr
kedemiyordu. 
Gökboğa dişlerini sıkarak cı

kıştı: 

- Çabuk kapıyı aç, yoksa ge· 
bcrtlrlm. 

Elçin ilk gürü1fül91'i' duydu/v .. ~~m,l(O)lak.~rna:& QU -Pek14 1 • 

zaman son derece korktu. 
Gökboğa onu da, yavrusunu da sapsağlam 

görünce kılıç elinden düştü ve ikisini 
birden kollarile sardı 

YUzU morarıyor ve gözleri bU
yUyor, dlll uzayordu. 

SUrgU çekildi Ye kapı açıldı. 

O zaman Gökboğa kölenin boğa
zını bıraktı, 1cerl daldı. KB!c o
racığa, yorgun bir hal.de dUş. 

muş, ellerini boynuna. götUre· 
rck derin derin soluk alıyordu. 

Casbanın ihanet etmlyeceğl. 
ne Gökboğanın artık şUphcsl 

kalmamıştı. Elini kemerine attı 
-ve bir avuç dinar çıkardı, Köle
nin aYucuna koyarak kolundan 
tuttu ve kaldırdı: 

- Çabulc, bize )llhranrn ka
çırdığı kadınla çocuğun yerini 
göster! 

Köle paralara baktı. YUıU se. 
ylnçle aydınlandr. O sırada da· 

nın önUne dUştU. Sesin geldiği 
tarnfa yUrUdU, Bir kapı açtı n 
karşıda diğer bir kapıyı göster
di. 

O kapının önUnde iki tane ı. 
rJ yarı nclam çömelmiş, konuşu
yorlardı. DönUp baktılar Te 
doğruldular. Ellerini bellerin. 
deki hançerlere götllrerclc çek· 
tiler. 

Onlar atlarına binerek uzak
laşırken köle de avucundaki pa
raları ytızUnc sürerek Gökbo. 
ğanm atının butığı yerleri öp· 
tUktcn sonra şehrin dışarısına 

giden yollardan birinde kaybol
du. 

• • • 
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SON PETI.DE •. ~ Sofada bir gUrUlttl oldu. Gök
boğa: 

- Sen oraya bak Gl'lYc, ben Şehrin kapısına yaklaştıkça 
bunları haklarım! sokaklar kalabalık oluyordu. 

Dedi. Pakat şimdi oralarda bir bny-
GAve cıktı ve Gökboğn kılıcı- rnın değil, rclAket hn,·ası vardı. 

m çekerek: Du kadar kısa bir zaınnndn bu 
derece değişiklik olması gerçc.>l;:-- Kaldırın ellerinizi! 

El<:In merakla kocasının eli
ni tuttıı: 

- Sen knlTror musun Tı 

- Kalmayorum. Beş on dnkl-
kalık bir iş! 

Karısını yatıştırdı. Korac be
raber olduktan sonra karıslyle 
cocuğu !cin hiç korkusu olmaz
dı. 

Onlar yoJiarma devam ettiler. 
Üç nth şehrin sokaklarını dol
durmağa başlayan knlnbalığm 

arasından Adeta kayarak, gel
dlklerl yere döndUler. Casban 
kapıyı caldı ve blr köle gllrUn
dU: 

- Kim o? 
- Ac ... Efendimize söyllye-

cek çok mUhtm şeylerim ,.nr. 
- Sornyım. 

Gitti ve blr dakika gccmeden 
Artnbnn görUndU. Casbanı pek 
teHlşlı bulunca hemen knpıyı 

açtı: 

- Ne Yar, niçin döndUn? 
- Bir şeyden bnberiniz yok. 

Araplar geliyor. 

-------~-
VAKl -S-

A~lık 

ADONE TARtFESI 

Jltmleket Mtmlt~ 
irlndt dıııtı 

95 155 ~r 
3 aylık 260 4:?5 ' 
6 a)•Jık "75 820 " 
ı yıllık 900 1600 , 

Tarifeden Balkan DirliJl 
lcln ayda otuı kuruş dCiŞ~ 
Posta blrll{Jine girmeyen )'er 
ayda 3·etıuiş be,er kunış • 
mcdlllr. 

Abone kaydını bildiren ~ 
tııp l"e tclgrar ücretini, 1 

parasının posta veya bank• 
yollama ücretini idare ı.:endı 
zerine alır, 
Tlirkfvenln htr ııo.sta mcrke:l 

l' AKIT' a abone ya: ıtır. 
Adres dr.{Ji,Urrno Ocrc~ 

25 kuruştur. 

iLAN ÜCRETl.Eıtl 
ıi!J Ticaret IUl.nlarının san fi 

satırı sondan itibaren urıo 
falannda 40; iç sayCnJard• 
kuruş; dördüncü sayrad• 
ikinci \"C ütüncürlc 2; bırııı: 
.f; başlık yanı kc.\ruece 5 
dır. 

Adamcağız ellerini gUçlUkle rncık koridorun ucundan sert 
Diye gUrledi. Fakat onlar 

dinlemediler. Sn~dakl dnha çe
vik daYranarak yalın kılıç sal. 
dırdı. 

ten garipti. Bunların nrnı;ınd:ı 

asker kıyafetli olanlar <la görll
Hlyorclu. Gfıve onlardan birine 

Gökboğa. Casbanı bir kenara 
çekti ve yalın kılıc içeri daldı: 

- Den de geldim, ey muğ kı· 
lılth kora şeytan! 

Büyük, çok de\"amh, ı.ıı 
renkli flôn Terenfcrc u·rı l 
indirmeler yaııılır. Rc~ınl il 
rın santim • satın 30 kur\1$ 

TJCARf MAHJYE1TE 01,MI' ktı.ldırdı. bir ses duyuldu. Köle Gökboğn-

Belçika Kralı Gökboğanm kılıcı havada bir 
yarım halka çizdi ve herif yıl
dıtımln. ''urulmuş glbl yere se
rildi. Diğeri bunu görUnco sağ
daki Jcnpıya koştu. Gökboğa han 
çerini çckU ve sapının ucundan 
tutarak fırlattı. O dn acı bir 
inleylşlc :r!\zUstU dUştU, lcıvran
mayn başladı. 

Yunan Prensesi ile 
e v lenecek nıi ? 

Paris, {Hususi) - Belçika Kra 
lı III üncü Leopold, bu hafta Pa
rise gelmiştir. Kralın bu ziyareti 
büyük bir merakla karşılannuş bu
lunuyor. Çünkü. Kral Leopold kı
~· ekseriya lsviçrede geçirirdi. Bu 
ccne isviçreye gitmeyip Farisi ter 
cih etmesi biraz alfika ile knrşılan. 
mışur. 

Kralın seyahati şu şekilde izah 
ed:li';-or: D:>1ttorlar, Belçikada 
Val.:le Kraliçesi l.:Hzabcte Fransa
tın cenup sahillerinde bir müddet 
istirahat tavsiye etmişlerdir; Kral 
da annesini yalnız bırakmak iste
memi§, ve Fransaya beraber gel· 
mişti. 

Bun\lnla beraber, Kral Leopold
ur. Fransaya ge1işini, Yunan Pren. 
sesi İrena ile evlenmesi ile alaka
c;ar bulanlar vadır. Çünkü Kra
lın bu seyahatinde Prensesin ya· 
kmb::-ı ile temas etmesi mUmkün 
görülmektedir. 
Bc~ika Krillının Prenses irena 

ile evleneceği şayiası bilhassa Lon 
(Irada ve BrUkselde deveran et
mektedir. Fakat, salahiyetli Bel. 
çika mahafili, bunun ancak bir şa
yiadan ibaret olduğunu, asit bu
lunmadığını söylüyorlar. 

Filhakika, Kral Leopoldun fa. 
lanca veya fil~nca prensesle evle-

neceği hakkında şimdiye kadar bir 
çol: kere şayialar çıkarılmıştı. 

Malumdur ki, Belçik:ı Kraliçesi 
Astrid bundan üç sene evvel, ko
cası ile beraber dağa tırmanırken 
ölmüştü. 

Kraliçenin ölümünden bir sene 
sonra, saraym tuttuğu bir yıllık 
matem daha henüz sona er.eliği 

gi.:nlerde, kralın İsveç veya Nor· 
veçH bir prensesle evleneceği ha
ber verilmişti. Bu şayialara Kral 
Lc:;poldun Stokholma sık sık gL 
dip gelmesi sebep olmu§tu. 

Casban: 
- Aman, çnhuk olalım! 
Diyordu. Kapıyı Gtikboğadan 

önce nı:mış, Elçinle çocuğunu 

gösterlyorclu. 
Elçin llk g!lrilıtUlerl duydt1-

ğu ınman son derece korkmuş, 
odanın en koytu köşesine sin
mişti. Fnknt Cökboğanın sesi
ni duyunca h<.'mrn sllklnm\ş, 

yanusıınu ba:;rmn basarak ka
pıya koşmuştu: 

Gökboğa onu ela, ynvrusnnu 
Kral, bir müddet Ingilterede da snpsağlnm görUnce kılıç <'lin

kaldığı zaman İngiliz hancdadına 1 den dUştU Ye ikisini birden kol
r .. ensup birisi ile evleneceği ileri 

1 
lariylc sarclı. Se\'lnçtı>n g5zle

sürülmüştü. Sonra.dan bildirilcliği- 1 rı \ n11arınıştı. Cashan verele ki 
1 • • " 

ne göre, Krnl Londraya, gözlerini itılıcı almış. Gökboğaıun kolu-
meşhur bir doktora göstcrmiye git mı çekiyordu: 

mi~ti. 1 - Çabuk olalım. Burası her 
Bundan b:r sene kadar evvel an ı'lnhn korkuludur. Durmaya 

Kralın Bclçikada oturmal;ta 'Olan E>"lmc>z. 
e.ı;Jd 

0

Av.usturya • Macar:stan Kr~- 1 G A.\'e de yetişmişti: 
lıçrsı Zıtanın kızl Prenses Adclaıd, _ ihtiyar bir kndınmrş, ocln
ile evleneceği kati bir karar gibi •ıın birine kapattım . 
bildirilmişti. Fakat, sonra bunun Gölthoğa karısını çocuğuyla 
da bir şayiadan ibaret olduğu an beraber kollnnna almıştı. Korl
laşılmıştı. 

O scf er Belçika sarayı, Kralın 

c. leneceği hakkındaki şayiaları 

resmen tekzibe mecbur olmuştu. . 

lora çıktı: 

- Koraça haber Yer. Iş bitti, 
~!diyoruz! 

Ve kap11lıın dışarı Clrlaclı. 

sordu: 
- Bu teltlş nedir? Ne olmuş? 

- Araplar geliyorlar. 

- Hani kaçmışlardı? 
- O bir oyunmuş! Dizim ap-

tallar lçtn kurulan hlr tuzak ... 
Her taraftan eşyalarını sırt

lamış, hnyYanlarını yUlclcmiş o
lnn halk, şnhrtn kapılarına doğ
ru koşuyordu. 

Arta ban rfallad ı. Gllzlcrtne 
inanamıyordu. Hem yalrn kılıca 
bakıyor, hem de geri geri çeki
liyordu. Demir kapıyı ncan kü
le kenardaki kocnmnn vazoyu 
kaldırıp Gökboğayn atacak ol
du. Gttve onun ceneslnc bir yum 
ruk sallayınca boylu boyunca 
ta.şiara yıkıldı. Cnsban. 

-Çabuk! Çabuk! 

KCÇOK lt.ANl.AR 
Bir defa 30, iki dda~ı 50, 

defası 65, dört defası i5 "'( 
dcfa~ı 100 kuruştur. Cç ' 
llıin verenlerin bir dcfıı'ı 

1
, 

\'Ildır. oart satırı gecen urın 'I 
faı.la satırları beş kuruştııtl 
sap edilir. 

lli:.met kuponu octirt 
kıiçük ildn larifcJi 11ıı:dt 
indirilir. 

\'akıt hem doğrudan do~ 1 
)·n kendi idare yerinde .. tıerı: 
kara caddesinde \'akıt ;~t' 
altında Kl-:l'ılALEDDIN ~· 
IJAn Büro~ıı eliyle ilftn 

0 l'dcr. ( 11üroııun ttlrfonıı: 2 

- Efendimiz! Kadrnl" 
ğ11 knctrmrşlar! 

Dışarı <;ıkttklttrı zaman harp 
meydanının lnılundnğu tarafta 
ufka katlar toz bulutları lrnlkı· 
yordu. Bunlar kaçaklardı. Ot\
,.c nişanlısını dUşUnUyorchı. 

Gölcboğanm da aklına celmlştl. 
Dundan haşka eline fırsat geç
ınişkrn Artnbanı haklamak lstl
yorclu. Ondnıı sonra hu hnrlflc 
Ulı' dnhn bc\kl hlı,: 'knrşılnşmıyn. 

Diyordu. Gökhoğa geniş hlr 
adım attı ve Arta.banın koca • 
ınan knrnına sert bir tekme vu
rıı ııca sırtUstU dllşfU. A'rtnban 
hlr çığlık ath. Koridorun u • 
cundn yalın kılıç -reya hançer 
tutan köll'lc.>r, uşaklar görUldU. 
Ji'nknt GUkboğn '\le knrşı\nşmca 
Jıepsl ele oldukları )erde civllen,. 
mlş ı;lbl kaldılar. Cökbo~a: 

d ' J3u da llhrandı. O j!JC11 b l'J~ 
caktr. 

- GttYe, seninkiler burada 
knlarnklar mı? - Son işkence etmeyi se,·er

sln. Ji'akat ben sevmem! 

kn kapıdan içeri glrml~· 1 da 
veriyordu. Fakat Artnbntı 

- BiJmlyorum. 
yaşamayordu. 1.'& 

'(b 1 

- Haydi onlarr da nlnlım. Ya. 
rın, hclki de bu gece Araplar 
şehre girerler. Benim de uCak 
bir işim kaldı. 

Casbnnın sırtını okşadı: 

Dc<ll. Kılırını onun sol mcmc
s!ııin altına doğru bir dilrtUşte 
iki knrış göındti. Kölelerin ar
kasında bir ses) Ukseldl: 

Gökbo~a atına atladt: ,, 
- GAve, şimdi sonio c< 

diyoruz. Öne geç! 

( Ar1:am var) 

-,\ferin sana, siizllnde durur T 
adammışsın. Bana Artabanın A$l<a . apan Kadın 
kapısını da açarsan sann bindi- ZARAH LEANDER' in bu emsalsiz: temsili 
nar daha var. 

- Şehirden çıltmrşkcn gene S ~ K ~ R VA Sinemasmda 
girmek korkulu değil midir? Muzafferane bir mu\·affakıyetle devam ediyor. tıiıveteıı 

- Bu zamanda değil. Herkes VİCTOR l' RANCEN'in Şaheseri 
şimdi mal ve can knygısıııcla. 1 M .Q C lE R A A O A M O 

- sız blllrsınız: AŞ i A T APAN K ADJrt MACERA ad'~ 

@a 

Gök boğa Koraı;:a emretti: aO "" 
- Siz yola devam edin. Diz Seanslal': 2.30 - 5,45 Suvare 9 4,15 ve 7, ~ t~ 

çabuk yetişiriz. Biraz gecikir • Fi.atlar: llususi 35 Birinci va Balkon 25 Localar 150 1' ~l 
eu::~~~~~~~~~~~--=;;==;........;-~--=.;;;......o,..·5c-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1u 

dö.1miye::eğim. Buradaki korkunç iş~ rıltısı t-utuşuyordu. Bu sırada Katerina ma bir ~ey ... iıtiyorum ki, Dirnit r1. hı. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

- Birini gönderip Dimitriyi çağır
tın; dedi. isterseniz ben, gidip getire· 
yim. Gelsin ve tvanla sizin ellerinizi 
birleştirsin. Çünkü siz, 1vanı sevdiği
niz için ona i§kence ediyorsunuz ... Di
mitriye karşı duyduğunuz aşka gelin
ce, bu aşk, inanmağa çalıştığınız can. 
yakıcı bir yaland.r. 

Delikanlı, birdenb:re sustu, Katcri. 
na dudakları titreyerek: 

- Siz, siz toy bir çılgınsınız! .. 
H.ıl:mün;i verdi. lvan, şap'kası=tı ka

r•· ı': kalktı. Halinde açık bir mertlik 
ve AI;yo:nnın şimdiye ka,dar onda hiç 
r:ı.:ıt:a:nadığı temiz bir samim:yet vc:.r· 
t.l;: 

- AJ~ai:' yorsun uz yavrum!.. Dedi; 
I:ateı'!n İvanovna, hiç bir zaır.an beni 
!'ev:.ıedi. Kendisine karşı çoktanbcri 
be:ılediğim aşl:ı pe'kata bildiği halde 
hiçbir zama:ı sevgimi karşılama,dı. O
nun asta costu da olamadım. Çünkü 
gururu. onu dostluklardan müsta~ni 

ı::~rakmı~tı. Benimle konuşması, beni 
yanında alıkoyması, Dimitrinin ona 

yaptığı münasebetsizliklerin öcünü al· 
mak içindi. Çünkü Kateı inanın kalbin
de Dimitri daima bir tecavüz gibi ya
şadı. 

Benim rclüm, onun Dim:triye karşı 
duyduğu aşkın neticelerini dinlemekti. 
işte nihayet gidiyorum. Fakat şunu bL 
liniz, ki Katerina İvanovna, siz yalnız 
n:mitriyi, hani şu, size karşı etmedi
ğini bırakmıyan Dimitriyi seviyorsu
nuz. Aş':ı!'Iz, zulüm gıclasiyl e besleni· 
yor. Sizi if:enceye sokan işte budur. 
Onu bütün fenalılclariyle birlikte iste
meye isterr.eye seviyorsunuz. Eğer o, 
biraz yumu~ak davranı:aydı, hemen ya
ka,ızdan atacak ve artık hoşlanmıya
vaktı-ıız. Muhabbetiniz, bitecekti, O
nun kötül~iğü karşısında, 'kendi sada
katinizi temaşa etmek sizin için elzem 
.dir. Gururunuz bununla beslenir ... Ben, 
çok gencim .. Sizi çok sevmiştim ... Bun 
ları töylemcnin iyi olmadığını biliyo· 
rum. Belki hiç bir şey söylemeden çı· 
kıp gitmek daha iyi olurdu .. Fa'kat pek 
uzaklara gidiy.:>rum ve bir daha hiç 

kenceli ha\·ayı teneffüs etmek istemi- içeri girdi. Elinde iki tane yüzer rub- nişanlısı sıfatiyle bu yardımda bıllıl ~~·· 
yorum ... Başka bir diyeceğim de yok. lelik bank:ıot vardı. Delikanlıya sakin yım. Kendim gidecektim. Fakat b~ l\ 

Allahaısmarla.chk Katerin 1vanovna.. b:r tavırla: siz, ben.den daha iyi yaparsınıı· r h-~ 
Bana gücenmeyiniz ... Çünkü ben sizi - Size büyük hir zahmetim olacak, sokağında Madam 4'Kalmiko\',. ~ a ~lla 
görmemek kararını vermekle, zaten ce ddi. .. Sekiz on gün evvel bir akşam. vinde oturuyorlar. Allah aş'luna ~ t-ıı-il. 
zaların en büyüğüne kendi kendimi Dimitri kendisine yakışmıyarak bir re- şu iyiliği yapınız ... Ben, pek yor~ -l''->.. 

m:ıhltCırn etmiş bulunuyorum. Çok çe~ zalet çıkarmıştı. Burada fena şöhretli , Allahaısmarladık. ~ ~"j) 
keceğim için, sizi affedebileceğimi de bir meyhane vardır. Ağabeyiniz orada Genç kız, kapı perdesinin ark' t'<t c1 

zannetmiyorum. açığa çıkarılmış b:r yüzbaş.ıyı sakalın· o kadar çabuk kayb::ıldu, ki Ali~0;ıı ~ :ı!ltı 
1van bunları söyled!kten sonra "Şii- dan tutarak yerlere çalmış. Bu zabiti tek kelime söylemeğe bile vakıt ~ 'taıı 

ler., i ezberden bildiğini gösteren bır babanız, kendi işlerin.de kullanıyormuş. ma:lı. özür dilemek, sebep olduğıl 1s 1 at 
eda ile: Zavallıyı, Dimitri sokağa kadar o hal- }erden dolayı bir ıeylcr söyleın~:ııa-' ~~ 
Den Dank, Da.-ne, begchr 'ick nicht (ı > de sürükl~miş, hadh:eyi görenlerden yordu. Madam Koklak.~v onu kO ôıl ._ 

birinin anlattığına göre 'kürük, hastalık tutarak dehlize çı'kar<lı, Orada f')~ li' 
Mısra•nı okudu ve ev sahibini selam :f k b' 1 ·ı.ıuıı 

lı bir çocıık onların etrafında dönüyor ra yava~ ır ıcs c : (,ıl ~l'I 
lama'1a bile lüzum görmeden r kıp E t - d fakat bı.1 ....ı .. •llt 

u ~ ve gelip geçenlere babasını kurtarma- - ve magrur ur; w " 
gitti. ları ~çin yalvarıyamuş. işittim ve içim run altında cömert, asil ve merh'ıc• ~I! 
Aliyoşl. cllcr:ni uğuşturarak : b' ·· k Ba a onu o • le 

par~alandı .. Hoş görüniiz ·Aleksi, fakat :r yure çarpar. z n r • I' 1 - ivan l Diye bağm:h, tvan 1 Dön · k' A · Al •- i bili)'0 '1 ıt a bu meseleyi utanmadan cüşünemiyo- severım, ·ı... zız eıuı • tıil' 
1van! Hayır ... Dünyada onu ı:ıimdi ar- k' 'ki · hatta Li.Z: .Al t ~t 

:ıı rum .. Ancak Dimitri kıı:.:lığı vakit bu aunuz, t 1 teyzesı, 'tı>' '.ı!'I 
tık .. hir bir ~ey döndüremez. Hem ben · · ka d • • d vaz"'eçı ~ ' 

:f - 'kadar fena i~leri yapabilir. Hadiseyi nu sızın r eşınıı: en ° ·ı?.J tı 
sebep oldum ... On'..I hen söylettim ... öf tahlcilt etird:m. öğrendim ki, 0 zaval- salrşıyoruz. Sevmediği halde J)~f r. ~ll b 
ke gözünii bürütlü ve idni döktü. l kaldı Mu"nevver .z:• , " a 

:ıı lı adam pek talihsiz bir mahlUkmuş. Or ye sap anıp · ' rttı' 'llt't' 
dec:iniz 1vanla evlenmesini başaı:: .. J ı... ho Zavallı delikanlı parça par~a bir hal- dudan tir hatası üzerine çıkarıl:nış. Ka :f al• 41 r ., a 

de idi. Katc:rin baş':a bir o.:1 aya ge~ti. rısı çılgın, çocukları hasta, kendisi fa- çin neler yapmadık. Beni~ b ··ti 1 l'ılC> b 
Madam K.~!dakov heyeca:ılı bir ses· kir imiş. Sizc!en rica ediyorum. Onları da kalmamın biricik sebcbı de 

1 
,ı- in 

le : gidip bulunuz ve ancak sizin o kendi· izdivacı hazırlamaktır. 'tt. 'I. \' 

- Siz, bir meleğin yapabilece~ini nize pe'k yaraitırdığınız sıcak büyük· Aliyoşa: el l\ ~\'t 
yaptınız. İvanın gitmemesi için elim- Hıkle hu iki yüz rubleyi onlara veri- - Ama, bütUn bunları oır ı ı .e>kı 
<len geleni esirgcmiyeceğim. niz. Biliyorum ki pek muhtaçtırlar. in- saydı ve yeniden ağladı 1 llcl"' 

Dedi. citmcde-ı b•ı y<'rdımr onlara kabul et· Diye haykırdı. 
Aliyoşan·n b~ıyii"k ~aşkınlığına ra~- t iriniz. Bunu, dava etmesin diye yap- • Madam ~!J 1kov: ~1 

men onun ytiziinde derin bir sevinç pa. mıyorum. Hayır, sı rf merhametten doğ (0-~ 
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Büyücü Arap Hoca 
1 Raavo ve Tiyatro J 

Tiyatro Ve Radyoda En 
Son Duyulacak Bir Seı ... 

davası Danimarkanın meşhur f8ntözil l\la
daın Tenna Krart bu akşam seneler
ce süren sahne n sanat hayatına el
veda eımekledir. Bu ihtiyar şantöz, 
son ı.lcfa olarak, Kopcnhal operasın
ıla, kcnıli'ılnln pek sevdill rolil oy. 
nnyarak "Leonor Kristina" operası
nı temsil edecektir. Operanın 1 inci 
,.e 4 üncü perdeleri Danimarka rad· 
voları, bu urnda Knlundborg radyo. 
su (uwn dalga 1250 metre) ile de 
ne~redılecrkt ir. 

Huriye kız evine teslim edildi 

Mehmet Cemil Bey 

Yaz aylarından bir gün Bakır
köy civarındaki tarlalardan birin
de bir cinayet işlenmiş, Osman a. 
dmda birisi define aramağa çık. 

tığı arkadaşı şoför Suleymanı ka
fasını satırla kopararak ölı:ünnüş, 
kelleyi de birkaç saat koltuğu al. 
tın'la dolaştırıp, civardaki halkı 
korkutup t:trctmişti • 

Zaten yaptığı işten deli olduğu 
anlaşılan Oıman yakalanınca büs· 
bütün sapıtmıı ve: 

- Süleymanı Aksarayda oturan 
Arap hocanın telkini ile öldürdüm; 
o Lcnim pcygamberimdir. Onun 
dinine girmiştim. Emretti, öldür
düm!., demiı ve sonra timarhane
yc yatırılmıştı. 

Jet 1efirlerinden biri bir ,eye be. o zaman Arap hocanın büyü 
yaz diyecek oluraa Lord Strat. yaptığı, nefes okuduğu anlaşılma
fort mutlaka ıiyah diyor. Gerek ıına rağmen kendiıi tevkifini ica. 
dalıilt, gerek harici illerimiz, aon.. bcttirccek delil clmadığı için ya
ra patrikhaneler uqıuru hep bu kalanmamıştı. • 
adamm kontrolüne tlbidir. Git- Fakat aradan birkaç ay geçince, 
tikçe artan talepleri İngilterenin Arap hoc.anın komşularından 20 

muhafazasına çalııtığı devlet ia. yaıında Huriye isimli bir kızcağız 
tiklaJfni kökünden eanuyor. sapıtıyor ve ailesi kendisini Arap 

Bu !eli.ketler kiti gelmiyor. hocaya okutmağa karar veriyorlar. 
mut gibi, bu türlü hareketlere Deli olmasına rağmen, ncf es okq. 
U.....•it• .. u••PIW ~ M ... kJa 1,aepm1yeceiini kestww
kes vtıkellya. hiddetleniyor. ~ len Huriye, ailesinden gizli polise 
huauıtaki milAmahalarmıız bır baıvurarak işi anlatıyor ve alınan 
takım phst menfaatlere hamlo.. tertibat sayesinde Arap hoca cür
lunuyor. mil mefbut halinde yakalanarak 

Son defa padifahla olan mtılA. dördüncü aıliyc ecza mahkcmesi
katlannda zatı s&milerinin dahi ne veriliyor. 
llkıkbfnuz atiklrdr. İki ay evvel cereyan eden bu 

(Rivayete göre Lord Stratfort vakada Huriye mahkemece ıahit 
ekaeriya 11abahları erkence Dol. olarak dinlcnilmiı, fakat kızcağız, 
mabalıçe sarayına gider, p~df - mahkeme sabnunda ıcksck oyna. 
şahla hususi mWt_Jıat ederdi. B~ dı~ından mahkeme, idafcsinin ıa
mülikaUarda Reşıt Paşa ve Alı yanı kabul olup olmadıfını teıbit 
Pap da beraber bulunurl~ı: Bu için tabibiadlice muayenesine ka. 

casını çekerek ikilini de yaralamış
tı. 

Uçüncü asliye ceza mahkeme
sinde muhakeme edilen komiser 
Utif, dün duruımaıı bitirilerek 
beraet etmiıtir. 

Çırçır Cinayeti 
Çırçır cinayetinin faili Bahriyeli 

Rıfat ile kcndiıini saklayan şoför 
Süleyman ve ağızlıkçı Haydar, 
diln ikinci sorgu hlkimliğinc tcı. 
lim edilmiperdir. 

lstintak hakimi suçluların mev
kufiyet hallerinin devamına karar 
vermiştiı;. 

Edirneli Y ankeıicinin 
Yeni Bir Marifeti 

Edirncnin mefbur aabıkalılann
dan Hüıcyin Yılmaz dün trenle 
htanbula gelirken, Hadıköyünde 

Menahim adında bir müıcvinin 
cüzdanını çalmıttır. 

Yankeıici birinci ıulh ceza mah 
kemeaince tevkif edilmittir. 

Çocuk Öldüren Şoför 
Bir ay evvel Lalelide 4,5 yaşın

da Nihal adındaki kız çocuğunu 

ot~obili ile siine.Y.erek öldüren 
ve ıonra ceaedinl tramvay raylan 
üzerine çekerek tramvl!y ezmit 
gibi ıöıtermek iıtiyen fOför Meh 
met, dün dCSrdUncil aaliye cc.ıa 
mahkemesinde 8 ay müddetle baJ> 
1e mabktlm edilmlftir. 

Bu r:ıayoıla operanın birJnci per· 
<lesini Ti.rki~ eden ııaat 9 da, dördiln
cıl perdesini de 11 i çeyrek ıete din
leyebilirsiniz. 
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13,30 Müzik (Müzik hol parçaları). 
14 Snat, ajans haberleri 'Ve meteer 
Ank:ıra. 14,10 Türk müziii (pi). 15 -
15,30 Müzik (Opereller • pi). 17,30 
:\hizik (dnns saati - pi). 18 Konuşma 
(dı' polllika hadiseleri). 18,15 :Mil
zik (dans saati devam). 18,30 Saat, 
ajans haberleri, meteoroloji ve ziraat 
borsuı ((iyat). 18,40 Türk müzili: 
lııce~az Nihavend faslı: (Tahsin Ka
raku~. Hakkı-Derman, Eşref Kadri, 
H. Tokay, B. Cfler). 19,40 Nedim ge
cesi: Temsil, şiir, müzik: Ekrem Re
şit, Ruşen Ferit, Mesut Cemil. lTürk 
müziği küme okuyucuları, radyofo. 
nik tem~il kolu iştirak edecektir). 21 
Saat, esham, tahvilAt, kambiyo - nu
kut borsası (fiyat). 21,15 Müzik (0. 
d:ı müziği) Piynno: Cem~I Reşit • 
Keman: Necip Aşkın - Viyolons~l: 
Edip Sezen. 2 nci tertip Si bemol mo. 
jör (:'ılozart) Allegro, I.arglıctıo, Al
ıesreuo. 21,46 Koauıma (baflalık 
po~ta kutusu). 22 Milzik (Kllçilk or
kestra): 1 - Ormanda aık (CL 
SchrpaJsUçb). 2 - Kflpidon •• Paişe 
5 kısımlık .,t biklyesl (Cl. Sch.)": 
ı . Yaklaşma. 2 • Aşk valsı. 3 • Baş. 
başa. 4 - Gezinti. 5 - Kavıacılık Ye 

barışma. 3 - Darbele folka (H. Mun. 

Gümrük Memurlugu (H. Munkel). 5 - Die Hydropathen. 
... 1 kel). 4 - \'enedik hatırası - serenat 

imtihanında Kazananlar vah (J. Gung'l) Op. 149. 6 - Atk ha. 
Gümrük memurlufu için yapı. berlfri - balet müzili (L. Siede) Op. 

lan imtihanda 48 liıe mezunundan 68 \'enlnıer ter. 7 - Esmeralda - ba. 
Jelinden alır uls (R. Grfıo) Pol K. 

Z4 Uniln ka.zandıtınr dün yazmıt- ter. g - Ninni (A. Gre&.) n lapan· 
tık. Kazananlar ıunlardır: yol dansları. 23 Milzik (Ellencell 

Türk müziifi. Peşrev, şnrkı, semai -ve 
taksim: 1 - Emin ala - Suzinlk pe~ 
rev. 2 - Hacı Arif • Suzinak f8rku 
(Çekme elem ,·c). 3 - Rahmi • Su
zinAk şarkı: (Bir sıhrı tarab. ,. Nal• 
mei sazındaki tesir). 4 - Cevdet Çaf 
la • Vi>·oıa taksimi. 5 - KAzım • 
Kilrdili hlcazkiir şarkı: (Bir görlişte 
ceşmi meaUnle esir). 6 - Osman Nf. 
hat - HicazkAr şnrkı: (EIJere uzak .. 
tan). 7 - Kemal Emin - Mahur fal" 
kı: <iki ıözilm seni). 8 - Jıfahwı 
halk türkilsil: (Giyer fistanı). 9 -
Nikolakl - )fahur saz semaisL 10 -
Rahmi • Müstear şarkı: (Gel ey aakı 
ıarabı). 11 - Mustafa Nafiz - ıtBzanı 
,arkı: (Göynilm nice bir sen). 12 -
Halk tilrkilsQ: (Ata binesim). 13 -
Ce•det Kozan • Taksim. 24 - Zeki 
Arif - Dilkcşl haveran. Şarkı - Açıldı 
bahçede ıüller. 15 - Lemi - Hiiseynl 
şarkı: (Zcman olup). 16 - Halk tDI"' 
kilıil: (Ey serenler ıerenlcr). 17 -
Andon • Hüseyni sat semaisi. Oku .. 
yanlar: Mustafa ÇaJJnr, Müzeyyen 
Senar. Çalanlar: Vecihe, Cevdet C•I• 
la, Ruten Kam, Cevdet Kozan, KC" 
mal Niyazi Seyhun. 20 Spor • Ana .. 
dolu ajansı spor servisi. 20.10 Tilrk 
müzitl Clncesaz - rerahnSk fulı). 
21 Saat, ajans haberleri. 21.10 Müzik 
(Riyaselicumhur bandosu: Şef Ih
san Küncer): l - Bryk Al • Turk 
zafer • Marş. 2 - Veber • Recit et 
Polonaise • KlarineUer konseri. 3 -
J. Strauss - La Chouvc souris - uver
tür. 4 - J. J. Mayan .. Fetes exotl
ques No. 2 • Chez les Bay:ıdercs • 
dans. & - F. Llszt - Synıhonische 
Dichtunı No. 3 Prelüd. 21.55 Miızik 
(Küçük orkestra: Şef Necip Aşkın): 
1-Rio Gebhardt • Mnskerade • Kon
ser vnJsı. 7 - Villi J\oe'llcr - Uil\t 
n.lnntat. S - Bernb_.-~ Kuısch - fs
panyol kaprlst. 4 - ne Mlcheii .. 
Memleket haııretl - serenad. 5 - Bem 
bard Kutscb • Çigan fantezisi. 6 -
VUU Lantenschla.ıer • Prımavera • 
Arjantin serenadı. 7 - Hens Main. 
zer - Viyana polkası. 8 - Rio Ge
hardt - Noktllrno - Ninni. 9 - Bem. 
hard Kutsch • :Macar marşı. 22,45 - 23 
Son ajans haberleri ve yarınki proı
ram. 

TEPEBAŞIJl.ı"DA 
(Dram Kıımrnda), 

t 4 - 1 • 939 Cumartesi 
akşamı saat 20,30 da ıuretle itler müzakere edılirdi. . u· 

. . . . L rar vcrmıı • . 
Hatti Abdillmecıt taban titiz o Suriye 'kı.ı dün tıbbiadlidcn vc-
duğundaıı ~lrle ~arp kartıya rilcn raporla adliyeye ıcvkedilmiı 
oturdukları ıkı de~~ kolt_uğu yer ti. Bir polisin refakatinde müddei· 
liyerinde tutmak ıçm döşemeye umumilife getirilen Huriye, üze
mıhlatmıştı) ~~ ad~dan başk: r!ndeki uzun pantalon ve garip 
bir ecnebi sefırın ıımdfye kada halleriyle derhal etrafına gcniı bir 
buna benz.er bir tavrı hareketi meraklı kütlesi toplamııtı. 

Mehmet Olu$, Sallhıttin Bir- plAk). 23,45 • 24 Son ajans haberleri 
kan, Yusuf Demires, Zuhhak Güm ve yarınki program. 
ter, Faruk Fenik, LQtfi Erde, Ne. 
ıimi Erıcç, Sedat Miraı, Meliha 
Kavalalt, Nevin Dilek, Fehmi Dör 
der, Canip Tanver, Kahraman Ök
ten, Emin Unsal, Süleyman Ay
dın, Arif lreııkip, Avni Yurdabay
rak ŞilkrU Tefmen, Mehmet Tan. 
r.kut, Atalay Çetin. Nezahet Gü
mütpala, İsmet Emre, Sedat Meh
met.oğlu, Nahide Tanker, kolculuk 
için yapılan intihapta kazananlar 
da ıunlardır : 

Ankara radyosunun 
yarınki programı 

(Dutlar) 6 :P. 
lıtilcldl caddeılnde Komedi kıımındtı 
14 • 1 - 939 Cumartesi allııdlll aut 
14 de (Çocuk tiyatrosu). 14 • ı - 931 
Cumartesi ıtınil akşamı saat 20,10 da 

görillmllt mlldUr? . en Lord Nihayet adliye koridorlarında 
Retit Pap. - Hakilrat W bir bayli top ve koımaca oynadık. 

Stratfordun nUfuzu tahamm tan sonra raporu kaleme tevdi e
edilmes bir derecededir. F~::::: 1 dilmi~ k:ndiıi de evine gondcril-
yapalım ki Altanatı senı ı . t · 
maruz bulunduğu beynelmilel mıı ır. • L"' t • f 

diplo - müşkUlit içinde bu hall~re ıim. Komııer a .1 
khsan bu müşkülatı dilik tahammtıl etmemız lhmı- Beraet Ettı .. .. 

elbett . . Geçen sene Arnavutkoyundc 
....... . e teslım eder- ge~Paşa - Efendimiz başı - gazinocu Ma~~onun. bah~esindc 
~ ~ lııgUtere d l ti b" ' .--1 .. n baairetli tedbirleri ile komiıcr muavını Utıf, ıofor Sey. 

. -~-- eve ne ır mu.uayae ·ı. 1. d d y k' · ile 
... -·~ lned'lrl•.. Uk b hallere tahımmUl ettik. Mı yam ve Ha ıt a ın a ı ı ışı 
"'C>tııı. t .. _, "'""u § ran " · · in · ·der .. re taban-

. ~ltere devletinin let ve memleketin aelimeti ıç 1 k=a=v=g=ac=tm=ı'=' =ı=ı=:ay=a=ı=o==== ....._ lıaaıhatıeril · dan da bu yoldan ay·ı: 
-"llleaini e . Babıfiliyı bun ~ vazifemizdir esas hıristiyan tebaayı şımart. 

Clınk red değil, arzu e. nlmamaga çalıfmak . ki u.. maktan batka bir netice verme-
Jıı..t~ 1 ~ bunu faydalı ve Fakat ıunu da arzede~ m 1 ı d" Hıristiyanlar imtiyazlarını 
.;,_ 'ttt bu ç~ el7.e.ın buluyo. aveneü san;ıiyelerine . . ~~:.J 1..;.t.rdıkça daha ziyade heyecana 

1 ~ \'~~ Lorct Strat. ma~m ımıdidenaczunı ı geliyorlardı. Onlar müsavat de. 
.._ ~ 8 • e ve 158.lahiyet- edıerım... . 

1 
v • 1 hatta TUrk ve MUslilman un. 

tı bit takır::iıatlnıat etmesi • Ali Paşanın bu tahmini ~-11~~ Uzerine bir nevi faikiyet kur. 
~ lıeı 01 •a.hst lraz ve değildi. Sadaret makamm~d~ L mak istiyorlardı. !şin esası bu 
,~ feret :rak ~emleketin ğinin kırkıncı glln! azled ı. vaziyetin busuliinde Çarlık Rus-
~"lııe ce e hayaıyetini ih. * * . t H yri ya1tmın da bilyUk tesiri vardı. 
hı~~tt~~ Veremez. R~it P~ ~~=~l~ e~iı:ıRusya Çarı Nikola Osmanlı !e-
.~~rı ~l~rt~ gün tura- ~yı bU_Yilk Uıntatbikat noktaam- baasından olan ortodoks!an hı.: 
~ ~b otu lahl! milra- tı. Hakıkaten ir hUmilniyet gös-ı maye da vasile memleketın dahılı 
lıe.tr~lcıiıtn p olrnadığnu dan da bUyilk b eml k tteki İs. işlerine karışmak ve bu yoldan 
but '-ıcta bir .:,~et ~emur terildi. Fakat m e~a~rine l. l0spıan11 devletini inkıraza götür. 

1)1 U11ttl'or. }! ~un •iklyet. lam taauubunu m .. ermek. mek planını takip ediyordu. Fa -
~ :~l tarı: tUrıtı ıtklyet let edenler müsldlll~ ~araftan kat Rusyanrn ortoksları himaye 

~ip ~e ahllk. ten halt kalmadı .. D .~ nun etmesine mukabil Fransa da ken-

~\i~~ı:::Yoruz. l'lomimatı Hayrı~~~ara 1 dislnl Türkiyedeki katoliklerin 

ı!'.~at çıkıyor~: ::n::~=:m~ı~~dı. ~attı j hamisi tanıyordu. (Devum nr) 
Olan ecnebi dev. hQmayunUll jt'ade etüp mila&vat 

İhsan Uıtün, Retit Baydar, Saf 
fet Onat, Siyami Altunç, Kemal 
Çelikbilck. 

15 - 1 - 1939 PAZAR 

12.30 Müzik (ham müzik pi). 13 
liaat, ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.10 Türk müzili (saz eserleri ve 
şarkılar). Oku:ran: Semahat Ozden
seı. Çalaolar: Fahire Fersan. Refik 
Fersan. Basri Cfler. U Konuşma (EY 
kadını saati). 14,15 - 14.30 Müzik (ha 
fif milzlk pi). 17.30 Prolram. 17.35 
Mü:ı:lk (danslı pazar çayı). 11.30 Sa
at, ajan~ haberleri ve meteoroloji. 18. 
40 Konu~ma (Çocuk saati). 18.55 

120 muhtaç aileye pirinç, 
şeker dağıtıldı 

OCLUMUZ komedisi 

ERTUCRUL SADl 
TEK TiYATROSU 

Tak imde (Bıı .,cei1 
11 l S S Et $A 1' t A 

Vodvil 3 perde 
(Pelc 11Qkındc), 

iNSAN JIABV.:Z: 

TURAN TlY ATROSU 
GQndllz: (Talebeıt~ 
Akşam: (Uznruna). 

CAZ KRALI 
Yıldız: ELV1YA!ı1AY 

Zenci Şantüıil Broz. Sevenit Şant8zl 
Naılt •Cemal Sahlr 
YABAN GOLLERİ 

lranın Paris elçisi 
Parla bUytlk elçisi B. Sipalıb&

di Fransadan eehrimize gel~ 
akşam üzeri Toros ekspreaile L 
rana müteveccihen hareket et • 
miştir. 

B. Sipahbldl, bazı Fransız p.. 
- zetelerinin İran aleyhinde yazdı. 

ğr yazılardan m11teeair olan I -
ran hllktbneti tarafından geri ÇL 

~ırılmış bulumna.Jrtadır. 

Topkapı fıkaraperver cemiyeti yent len 120 muhtaç aneye pi. 
rinç ve eeker dağıtmıştır. Kurban bayramı mUnasebetile kUçtik 
yavrulara da tekrar yardım· edecektir. 

VAKIT'a 
abone 
olunuz 



1 - YAKIT 14 JKINCIKANUN 1939 

Yunanistanın 
vaziyeti 

para 

Atina, 13 (A.A.) - Yunanis

Romada dün gece bir 
tebliğ neşrediltf.i 

tan bankası umumi heyetinin top
hayati zaruretlere göre sulhü tar- Jantısmda, banka guvernörü B. 

Vatlkan, 13 (A.A.) - B. Çem. verdiği menfi netice dolayısile bü 
berlayn ile Lord Halifax, bera • yük bir hayret izhar etmemekte 
berlerinde lngilterenin Papa nez ve Başvekilin kat'i bir şekilde ha 
dindeki elçisi bulunduğu halde reket ettiğini tebarüz ettirmek. 
saat 11.55 te Vatikana gelmişler tedir. 

dir. Vatikanın otomobileri, ln - Action Française gazetesi, "ln 
giliz nazırlarını Villamadama'da 1 giliz nazırlarının bu görüşmeler. 
ikamet etmekte oldukları saray. den ne gibi bir netice çıkaracağı
dan almıştır. Güzergahta bir çok m., sormakta \'e bunun, yarımn 
halk birikmişti. sırrını teşkil ettiğini ilave eyle • 

Papa, İngiliz nazırlarını husu • mektedir. 
at kütüphanesinde kabul etmiş ve . Libertc gazetesi, İngiliz nazır. 
k~?d~~eri ile yarım saat görüş · ı larmm Akde.ni~de statükordun 
muştur. muhafaz:tsını ıhtıva eden lngi • 

Çemberlayn ile Halifax, müte. liz - ltalyan itilafının tatbiki 
akiben Papalık hariciye nazırı bahsinden ileri geçme<liklerini 
Kardinal Pacelli'yi ziyaret, et - yazmakta ve Roma görüşmelerL 
mişlerdir . .Müteakiben İngiliz na. nin, yatışma \"eya I<l"ansız - 1-
zırları. Vatikandaki İngiliz sefa- talyan münasebetlerindeki buhra 
rethanesinc gitmi';ilerdir. Orada nın şiddetlenmesi noktasından ve 
!efir B. O~bcrnc, kendilerine bir reccği hakiki neticelerin ancak 
öğle ziyafeti çekmiştir. daha sonra ölçülebileceğini ila. 

Yatikan. 13 (A.A.) - Kardi • ve eylemektedir. 
nal P.:.celli, lnı;iliz nazırları t~ • Pelit Parisicn gazetesi, şöyle 
rafm:lan bu sabah yanılan ziya - yazıyor: 

reti iade etme!< üzere İn!_;iltere se- lngilterenin azimkarane tarzı 
farethanesine gitmiştir. hareketi Romada bir inkisar tev. 

sin etmemesi için hisbir sebep yok 1 Tsuderos ı 938 bilançosu münasc. 
tur.,, betiyle memleketin kambiyo ve 

tngilterenin Anavatan 
Filosu Akdenize Geliyor 

Londra, 13 (A.A.) - Amiral-
lık dairesi, Anavatan filosunun, 
Atlas Okyanosu ile garbi Akd::niz 
limanlar.na ilkbaharda yapacağı zi 
yarcte ait programın ilk kısmını 

neşretmiıt:r. 

Bu cevelana Royal Oak zırhlısı 
ile beş kruvazör, 20 kadar terpi. 
do muhribi,5 tahtelbahir, bir atel
ye gemisi ve 10 kadar muavin ge
mi iştirak edecektir. 

p:ıra bakımınc!an vaziyetini izah 
etmi§~ir. 

Guvernör, 1936 danberi kambi
yc vaziyetindeld değişikliğ:n 1936 
a~uı:tosundan evvel pasif olan 
vaıı:iyet:ni a '..:t:fe çevirdii:ini kay-
<letm'.ştir. 

Abn ve yabancı döviz ihtiyatı 
l"ıevcudu yeniden 172.365 İngiliz 
lir:ısı kıymetinde artarak madeni 
mevcudu 31 Kanunuevel 1936 dan 
beri 767.000 Sterline ibiağ etmiş. 
tir. 

Tedavüldeki para, 1938 eylülün 
Bu muavin gemiler arasında deki beynelmilel anormal vazi-

C~~rageous adındaki tayyare ge. yctten mütevellit muamelelerin 
mısı bulunmaktadır. artmasına. ve Yunanistanda buğ
. Bu gemilerin ekı;:_-i~i, .t~giltere day ve zeytinyağı rek~ltelerinin i-
lımanlarından 17 ıkıncıkanunda 1 vi olmasına rağmen yalnız yüzde 
hareket edecekler ve 23/ 1 ile 26/ 1 beş nisbetinde artmıştır. Bu hafif 
arasında Cebeli~tankta bulunacak artma, ne enflamasyondan ne de 

!ardır. devlet ihtiyacı için yapılmış cmis. 
Bu cüzütamlardan bazıları, ce- yontar.dan mütevellit' değildir. 

Tayyare kaçakçılığı hadisesi· 
......... ..... •• 111 -·· -·· ......... - .... ·----· .... ·-··-···-

Dün de bir kısım gaze 
teciler dinlenildi 

ArJ'~:ıradan vaki iş'ar üzerine 
tayyare k:ıçakçılı~ı hadisesi et. 
rafında. birer muhbir gibi malti. 
matlarına müracaat edilmesine 
karar verilen bazı gazetecilerin 
dlin de dinlenilmesine devam edil 
miştir. 

Müddeiumumi Hikmet Onatın 
dün ifadelerini aldığı gazeteciler, 
Tandan mebus AkagUndilz, lbra. 
him Hakkı Konyalı, Yenisabah · 
t:ı.n A. Cemalettin, se!~reter Mu. 
rat Sertoğludur. 

Sorgular akşam saat 6,5 a ka. 
dar devam etmiş, ve müddeiumu. 
mi Hikmet Onatın odasında alın. 
mı§tır. 

Sorgu evrakları hemen mühür 
lenerek dün akşamki ekspres. 
le Ankara Cumhuriyet Müd -
deiumumiliğine yolll!-nmıştır. 

T ahirin Başından Geçen 
Bir Macera 

bir gece mebus ve avukat~ 
Ra§it bana telefon ederek: 

- Nedir bu yaptığınız? 
Kimi kastediyorsunuz? 

Evveli ne olduğunu anlı 
dım. Tabirin yazısının me 
bahsolduğunu öğrenince b~ 
zının muhayyel olduğunu, k~ 
nin kastedilmediğini söylediJIJ· 

Ertesi günü Tabirle bert~ 
Ankaraya gittik. Bizi so 
çektiler. Aramızda. aşağı 
şöyle bir muhavere geçti: ttl 

- Bu yazınızla kimi kaste 

niz? . fi 
- Kimseyi kastetmedik.~, 

zı tamamiyle hayal mahsul~ . 
- Ekrem Köniği ka.stettı 

aşikar .. söyleyin ..• 

- O yazıda eroin kaçakÇ 
dan bahsediliyor .. Ekrenı I< 
eroin kaçakçılığı mı yapıyor 
Uzerine alınmış .. ? Roma, 13 (A.A.) - Operada Jit ctmi~tir. Mussolini karşısında 

\'erilen suvareden sonra,~- Ciano geçen eylülda gördüğü Çember. 
Ekselsiyor otelinde BB. Çember- Jayn'i görmemio:tir. 
Iayn ve l-lalif::ıx ~~rcfine 130 ki. Ordrc gazetesi, diyor ki: 

velan esnasında Fransız ı:manla- Hazinenin vaziyeti, bankaya 
rını ziyaret edeceklerdir. müracaat etmesine lüzum göster- Dün bir gazetenin Ekrem iKö. 

Cevelanın ikinci kısmı henüz me~iştir. Altın mevcutla tedavül· nig hakkında ~~ka bir meseleyi 

Bu şekilde isticvap epeY 
dil ve hatırımda kaldığına ı6tf 
~d celsede istintak olunduk. 

ıilik bir supe vermiştir. Eu menfi netice. ortaya pek 
Roma, 13 (A.A.) - Kont Cia. müsbet ve pek vahim neticeler çı. 

no. bu sabah Almanya.. sefiri Ma. karıyor. ltalya, görünü~e göre, 
cı~ensen'i kabul dmi-tir. İspanyada faaliyetini teksif et • 
Milz~!i:ere t zahat Alıp mek mecburiyetinde kalacaktır. 

malum değildir, del:i para nisbeti yüzde 49.22 dir. mevzuubahselmı§ ve Son Posta 
-o--- 1 eski yazı işleri müdürü merhum 

Bu istintaktan sonra 
König beni buldu. Ve: "SiıiJl 
yazı ile ali.kanız olmadı~~· 
naat getirdik. Fakat TahıriJl 
nu birisinin ısrariyle y 
kaniim ... Beni kastediyorlat·" 
di. 

Verme Mahiye~indc İtalya, Frnnsaya karı;ı talepleri. 
Olm\.1' ni artt?rmak değilse bile, ifa et _ 

· • ı ·1· mek zaruretindedir. Bütün mese. Lon1ra. 13 (A.A.) - • ngı ız 
- Italyan görüşmeleri sadoce i. le, Berlin ne dereceye kadar Ro
tilM zemini araştırma ve müte • m1nın arkasında bulunduğunu 
kabil izahat verme mahiyetiııde tayin etmektir. Bir tek selamet 
olmuştur ... , Times gazetesini~ Ro yolu me\·cutur: Her zaman için 
ma muhabiri, İngiliz nazırlarının ve her snhad3. muteber olacak 
ziyaretini bu suretle hulasa et . Fransız - İngiliz itilafı aktet • 
mektedir. m::'k. 

Bu mütalea, hemen hemen bil. Le Populaire gazetesi, bu seya. 
tun İngiliz gazetelerinin müt::ı.!e. hatin lüzumsuz olduğunu tekrar 

e:nı~lttedir. 
asıdır. 

B. Çemberlayn'in sulh ve ııU • Humanite gaz:tcsi, H:rriot'. 
,_ ... _ · • tine lehtar olan gaze • nun ge-;cnde parlamento rıyase • 
ıı.wı sı) ase t" ·a · 'h b d ı ·ı •-'1 B v kilin Fransa hüklı · ı ıne yenır en mtı a ı o ayısı e 
ı.c er. aş e ·· ı d" -· ·· 1 · h t 1 kt 

t . ·ı mutabık kalmak surctile f. Y c ıgı ı:oz erı a ır ama a • 

Beynelmilel Sulh 
Birliğinin protestosu 

Lcndra, 13 (A.A.) - Beyncl. 
milel sulh birliği komitesi, kabul 
ettiği bir karar sureti ile İtalyan 
kıtaları ispanya harbine iştirak 
ederken, ve İtalyan tayyareleri, 
ispanyaya gıda maddeleri nakle
den İngiliz vapurunu bombardı
man etmeğ:: devam ederken çar. 
şamba günü Çemberlayn'in R-:::ma
da bir nutuk söyliyerek malüm o· 
laıı şekilde hissiyatını izhar etme
sini protesto etmektedir. 

Komite, bu §ekilde bir protesto. 
da bulunmakla İngiliz vatandaşla
rının büyük bir kısm nın hissiya
tına tercüman olduğunu beyan et. 
mektedir. me 

1 ı e j d .. ..,, ı t hd't k kararlaştırılmış olan hattı hare~ ır: ı• ran:z ar e ı arşısın-

k t . · karanc muhafaza ehrP. d:ı yun egmezler.,, Ciano Sert Davranmı§ e ı azım 1 1 p 
1 

. . ... 
!ini ademi tasvip ile karşılamak. ..e eup :r gkazete~1•1.~oruş_me • Londra, 13 (A.A.) - Havas 
tan çok uzaktırlar. Muhalifl<:'rin, ıerin mu va a ·ı)~etsız ıge ugra - Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Çekoslovak yaya 
ikraz meselesi 

Londra, 13 (A.A.) - Çekoslo. 
vakyaya ikraz yapılması hakkın. 
da .Münib anlaşmasından sonra 
kararlaşan lngiliz - Fransız -
Çek müzakerelerine dün öğleden 
sonra burada devam edilmişse de 
henüz üç taraflı bir toplantı ya. 
pılmasma imkan hasıl olmamış • 
tır. Alakadar mahfillerden alı • 
nan malümata göre, bazı tefer • 
rüat henüz aydınlanmağa muh • 
taç olduğundan müzakerelere ge. 
lccek hafta aşlanacağından ~v • 
vcl devam edilemiyecektir. 

lstikrazın yekfınu henüz kat'i 
olarak tayin edilmiş olmamakla 
beraber, muhtemel olarr!: cvvc1• 

cc derpiş edilen 30 milyon raka. 
mmı geçmiyecP.ktir. Bu para şu 
suretle ayrılaCctktır: . . fk. olan ~zetc,c- hiç masma makul bır sebep olarak 
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hE 

11 
d .. 

na.şırı e an . · • • 1 . . . h yi hab::r a an ma .e er e soy. 26 milyonu borç ve dört mil . 
olmazsa muva 1tk"tPn, kabinenin :h~u~solını 1içın Frndn"kkonut~ mu,~- lendig-ine göre Romadaki İngiliz 

1 1 h l t ., et ırmenın yonu da "hediye., Unvanı ile. h · ci siyasetine hücum etme
1
t • rıp 1 t a ; :mı a., 1 murahhas heyeti Mussolini - Çem· arı · • ı ·mk·nsı.,.ııg-mı ileri sürmektedir Bunun on milyonu lnı?ilterc ten fariğ olmuc;lnrdır. . 

1 u "'" . : berlayn görüşmeleri ile Ciano • ~ 
Ti ctesinde okunmuş . Du gazete, bu muvnffakıyetsızlı- Bankası tarafından Münilı anl:ış 

mes gaz -· u 1. . . k • b" f Halifaks görüşmeleri arasındaki 
1 

k 
t . gın, m.usso ıruyı as erı ır za er masından sonra avans o ara ve. 
ur ı.c:.va ve ton farkım büyük bir 
Dö· .. t Z!r vazifelerini "A\Tl'. istihsali için lspanyaya~daha çok rilmişti. Şimdi halledilece!t eı:cs. 

r na • .. h 1 k d -· . hayretle karşılamış~r. . 
· as·ı ufkuna bir nazar at. muda a eye 5e\' e ecegını yaz. lı mesele, istikrazın faizı ve ga. panın sıy, _ · kt ..ı • ·ı 

fetmek" surclilc ikmal etmışler. m~l0;ta ve_ euh sualıt :dorma. ka 0..ıır. Muss~lini ne kadar mutedı ve ranti meselesidir. 

d . B ·· fü:melerden ne neti - ' uçenın oyra ı aresı arşı nazik davranmış ise Ciano, bilhas --o-

Tahirin 932-33 senesinde neş • 
rettiği bir yazı yüzünden bu ya. 
zınm Ekrem König aleyhinde te
lakki edilerek Ankaraya çağırıl. 
dığııu ve orada tazyik gördüğünü 
ilave etmi~tir. Merhum Tahirle 
beraber ayni mesele hakkında. An 
karaya çağırılan Son Posta sahip 
!erinden Ali Ekrem Uşaklıgil ile 
konuşan "Haber,, arkadaşımıza 

B. Ali Ekrem ~unları söylemi§ • 
tir: 

- Gautemde mevzuu bahis 
yazıyı Naci değil, rahmetli Tahir 
yazmıştır. Tahir gazeteye aruı. 
ra hikaye de yazardı. Mevcut hi. 
kayelcrinden biri - galiba 932 -
933 senelerinde - maskeli bir a. 
dam resmiyle beraber gazetemde 
neşredildi. Tamamiyle hayali O· 

Tabirle beraber otele döO 1' 
Gece dokuzda otele gelerek 
biri çağırdılar. Ben de 
gitmek istedim. Kabul etırı 
ve yalnız Tahiri alıp götUrd 

Tahir sa baha karşı ağlı 
döndil. Bitkin bir haldeydi. 
kat dayak yediğine dair b:ıtı• 
şey ıöylemiş değildir. Anca) 
linden , maddi veya mane\11 
tazyik görmüş olduğu ap 
görülüyordu. 

Sorgudan sonra Tabiri ve 
serbest bıraktılar, İstanbul" 

lan bu yazının intişarından sonra dük.,, __/ı 
~~~----~~~~~~~~~--

Frank o c ular Tor 
toza ve Falset'i 

aldılar 
15 günde 27 ltalyan zabiti '16 

ır. u gor "J d · Ud h l 1 1 1 h ' "h 
h 1 laca°'ı hakkında herhan S!nda a emı m a a e ya ana - sa Fransadan yapılan talep er u. StoyadinOVIÇ ZUrı te 

ce ası 0 
., ·ı "kt"f h. 1 • d d k d · no 

· b" ·· }emel· kin vakit da !"le ı ı ava a a evam e ece sı:sunda o nisbette §id et göster- Burgos, 13 (A.A.) - J.'ran- muş ve Frankistler bUt gı ır şey soy " · .. ., • Zurih, 13 (A.A.) - On beş J 
ha Çok erkendir. Fakat herhal_de mıyız··· miştir. kistler, buglin öğleden sonra zllerlni islah etmişlerdir· 

neferi öldü 217 

;Un Engadine'dc tatil geçiren j.S 
bu .görüşmeler. vaziyeti tcnvırc l'-Aünih Zihn:yeti ~oma Tebliiıi B. Stovadlno,.1,.. bugün ZUrilıte Tortozayı zaptctmişlcrdir. HüK"OMETÇlLERlN ll 
m .. dar olmu&tur. Ha'"' ı_!m Olsaydı n :1 J "' H.oma, 13 (A.A.) - Resmen Barselon, l3 (A.A.) -~B 

,. Kı ) ı ı kalarak YugoslaY başkonsolosu 
f\ailv Mail yazıyor: Roma, 13 (A.A. - ta yan - bildirildiğine göre Katalonya da bir yandan Mont_ Bl 
c~mberlavn ile Muı:~~11.,;. t~. Roma, 13 (A.A.) - Bir Alman İngiliz görüşmeleri hakkında bu tarafından öğleyin şerefine ya- cephesinde 23-12-1938 tarihinde sukutu bildirilmekle berJ~ 

panvol mcselesindl' 3''1li fil{;rae gazetesi o,ı'ln Ccm:ıp-:ndance Po- ! gece aşağıdaki tebliğ neşredil • pılan bir resepsiyonda hazır lıu- başlayan muharebede şimdiye bir yandan da bir muk•b~ 
değildirler. Dure, Tur:ı.ıst!I ı.; !tal. !itik et Diplomatik, ''Akdeniz mü ıniştir: !unmuş, öğleden sonra seyahati· kadar 27 İtalyan zabiti Ye 217 ar ruz neticesinde Barb•JıOI 
yanları hukuktı mesele .. i ,..ibi ba- vazenes"nin teessüs etmekten pek j Son günler zarfında Duçe - ne devam etmiştir. !talyan askeri ölmUştUr. hal • istirdat edildiği haber ,-erl,"'.J 
• 1 muall~a,·. ""'"Selele .. ı., h'l.1 ve f"<"'- uzak., olduğuııu yazır:akta.dır. Bu Çemberlayn arasında iki mem. le. --o-

1 
d 

1 1 
lk t f)T 

"' ,., ,_."' 1 yan ar an yara anan arın m - tedlr. Frankist plt;tarla - ıtl lı irin 1:-ir dört'er korfrr~nS'"In cümle hakkında tefsirlerde bulu. ket hariciye nazırları BB. Cıano Mekkede elektr:k . tarı H 1 zahit ye llGO nefer - cl\·arına kadar ilerlemlşleJ'V, 
tou!anm'l•n ar~usu:m izh"r <>t · ı nan Messagcro gazet~!i, ı>zcümlel ve Halifax'ın iştirakile vukua. ge- Rlad, 13 (A . .A.) - l\lısır ile dir. Cumhuriyetçiler burııd~ 
miı:ıtlr. C"Mb"r1avn. h,..,. ne olı•r. şöyle yazmaktadır: len görüşmeler esnasında hahha. Suudi Arabistan hUkuınetl ara- Burgos, 13 (A.A.} - Bir rad- şehrin etrafını müdafaa e 
l!la olcmı. tn"'ilt"rcrıln Franc., .. a "İtalyanın tabii emellerine en., zırın en mühim meseleleri ve iki smtla mühim bir ticnret ltllü!ı yo haberine göre Franklst kıta- tedlrler. ... 
mu ...... hnr~ttı> bulun:ıc:ı.~mı açı!ı: - gel olmakta menfaati olanlar kas- imparatorluk münasebetleri tet • l K t ı h ı d id cıımal mıntaka•ında c''"''~f 

L.... ~ 1 imza edilmiştir, Suudi Arnbis- arı a a onya cep es n e ş · -. .. .. er 
~a ı:ıövlemiştir. ten "müvazene., ile "Statupuo,, kik edilmiştir. tanda geniş bir tcceddUt prog- detli bir muharebeden sonra Fa yetçiler Doncel'i istirdat' 

Mussolinl, Berlin - Roma - yu birbirin: karıştırmaktadırlar. Görüşmeler gündüz büyük bir ramı tatbik eölJecck ve bllhas· leset şehrini zaptederclc dUş - lerdlr. .Af 
To,ı:vo miiscllesinh hnr 7~,.,.. .. n P.albuki bunlar, birbirinden tama- samimiyet i~risinde cereyan et. sa Mekkede elektrik tesisatı ya- mandan mUhim miktarda harp FALSET NASIL SUKV'l' ~ ... ~ 
oldu~ı "'il::i ""k müttehit olduğu. miyle ayrı iki mefhumdur: Sta. miş, geniş ve açık bir fikir tea- malzemesi iğtinam etmişlerdir. - P 

. 1 1 ti .. k k b" 11 t' · ol pılacaktır. Ayni itlllı.fta Aralıls- Saragos, 13 (A.A.) r· 
nu !!Ö" "m ~ r. tu ·o, anca ır su ı garan ısı . tisi ile neticelenmigtir. İki mem. tan yollarının inkişafı da der- Salamanka, 13 (A.A.) - U- ajansı muhabiri blldlri1o;, 

Romadakl• Sı"yasAı duğu ve kuvvetlerin normal miiva leket arasında mevcut münase - munıi karargahın tebliği: Kata. 131• 
, 1 piş edilmektedir, Falsette dUn Mont· · zenesine tekabül ettiği zaman neş- betleri l':> nisan paktının dostluk !on.va cephesinde Coll!ret, J.'o· ..,,ıa 

Faaliyet --o- bi sukut etmiştir. nuş... J 
rudur . ., zihniyeti dahilinde inkişaf ettir. l d d k" ı rcs, La Barceloneta ,.e Darmos diki halde FranklstıeriB 

Roma, 13 (A.A.) - Lord n:- Messageroya göıc Vcnedk sa. mek niyeti bir kere daha teyit o. 00 ra a 1 Arap m3rı\C· köylerini io;;gal ettllc. HOO esir sil 
O 30 d Fr f f d M velll hUcumlarına uzull d lüax, saat l . a ansa se ı. raym.daki ziya et esnasın a uı· lunmuştur. zı'nı·n ı"steg"ı" . aldık. Mebzul malzeme ele ge- ıcte 

' · k b 1 ı · · mukafemet edecek ba. .. p !'i B. François Ponset yı a u selini, bu nuktaya i,aret etmıştır. Bu paktta mevzuu bahis husu- ı:irdilc. uJI" 
etmiştir. lngiliz hariciye nazırı, Halbuki Akdenizde henü:: müva- si anla.~manın mümkün olduğu Londra, 13 (A.A.) - Londrn- FRANKOCULARIN' TEBLlCl dlr. Şehir Fas kolordu& 

1
,e 

müteakiben Amerika sefir. i B_ · ı ze:ıe teesı;i.ls etmemiştir. Bu gaze-
1 
kadar ~abuk bir SU!"ette aktedil. dakl Arap merkezi, harbiye ne- niş bir çevirme harekect·•ı'/J 

1 " A F 1 d t d"l . •• · '" Villinm PhiJlips'i kabul ctmıştır. te bir l:en daha Miınih :::ihniye- mesi de kararla .. tınlmıştır. Gö _ 1zaretinden efkArıumumlycı.le in- Bursos, 13 ( .A.) - • ran- sn e zap e ı m1.; •• ı. dl 
Lord Halifax, öğleden sonra Mı 1 

tinden hahs~derek.;;ö .. lc dtmekte- rüşmeler esnasında Italya ve BÜ glllz kıtaatmm blrguna meza - l>lstler tarafnıdan ncşrcdllen yetçiler Falsetln şark•0 rd 
sırın Roma !!efiri _B_. Mus~a El. dir: yük Britanyanın müeesir surette Umde bulunmamış olduğu ka • bir tebliğde Urgcl kanalı mın. Slerra Argentera'ya dol 
sadık ile Irak r<.'fırı Musa.hım El '! hi..'l;h zihniyeti rnes,.lcleri hal- sulh ün idamesini istihdaf eyle _ naatlni tevlit edecek surette bir takasında Prelxana ile Laguar- mişlerdir. 
Pa<'hachi'yi b:ıbul edcce!tt:r. letmekteki kc<lretiylc tecelli e- yen iki hükümetin cra..,·retlerini anket yapılmasını Ye diğer ta· dia ve Barbara. kasabalarınm Barselon, 13 (A.A.) :, 

G l · • '· "' " dUD " Fran11z azetc er.:.nın d::-. Bu zihniyet bun.dan evvel I kendiEi üzerinde cemetmiş ve ce. raftan parH\mentonuıı Tticuda \"C Falset lle Marsa kasabasının kist tayyareleri 
Ne~riyatı sulhü l:ir kere da\ıa lnt.-ıarmıştı. 1 ınetmekte bulunmtt".I elan politi. getireceği diğer bir komitenin işgal edildl~I blldlrllmektedlr. sonra nöbetleşe Reus ~:t~ 

P:ırfı. 13 fA.A.) - Mntbuat, Bund:ın r.-:::nra da a.;i ·frı e vasıta·, kaya devam a.zmt bir kere c"!:ıha hu baptaki tahkikatı dcrlıılcş-ı F.stramadure nııntakasmda goneyl bombardınınn 
Çemberlayn'in Roma seyahatinin larla bi:tun milletlere ~amit olan müşahede edilmiştir. tirmcsiııl istemiştir. cltişman her tarafta mağlrıp ol· dlr, 

" 
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Fatih Sulh mahke
ınesindeki cinayet 

~.ııaba.h Fatih sulh mahke_ v" llı.11t. :asında bir cinayet oJ_ 
k t lrlahkeme kil.tiplerinden 

~ dlltıb~ karısı ile kaynan.asını öl
İ~· • kendisi de bir kaza ne. 

~••-.... Ilı.de ÖlmUştür. Bu cinayet 
l2ıda Yaptığımız tahkikatı 

e l>t'uı: C€rrahpaşada Çukur 
u; ~ 111 İokağmda bir numaralı ev_ 
~ ~k~kerne katibi 24 yaşında. 
ıJl. ~ ... ~ karısı Vildan, kaynana.. 
rıııl. 4JJ ~\re kayın babası Mehmet 

""'lllaktadır. Vildan 28 ya
. §evketle sekiz ay evvel 

oı ftlerdir. İyi bir ailenin oğ-
k lli Şevketin ilk karısı ölün.. . 7., or 
'lldlst C€rrn.hpaşada oturan Mii~ldeitımumi ve poli.s mii diirii 1•aka malıallınden çı ıy 

flt_nın:ı. Yanma taşınmıştır. J 
~latnın ilk karısından 14 ay ''Bana kat'i olarak cevap ver! toru Salih Haşim cesetleri mua-

ır 1:0Cuğu vardır. Şevket ilk Benden hala ayrılmak mı istiyor. yene etmiş, gömülmelerine izin 
llıt Ç<>k sevmiş olduğundan sun. Yoksa beraber yqamağı \•crmişUr. 

• .;ıu..-..-.. ııık sık bahsetmektedir. mı?,, Şevket, mahkemeye geUnee ay. 

... ,.,_._ 'ene halasının evinin YR- Vildan bu sual üzerine annesi • ni odada oturduğu Nerim~na i~i 
lr oturan Vildanla tanışmış. nin yilzilne bakmı§. 0 da "olmaz, mektup vermf~. ve demi§tir ~i. 

. alası bu tan~a ilzerlne der şekilde k~larını kaldırınca 1 "- Annem olmUş .. Çok mute-
.-, .. e.te Vildanla evlenmesini, bu Vildan da attık barı•anııyaeağı- essirim. Ankaraya babamın yam. 

e ~ski kansını unutacağını ~ ktu ları 
nı söylemiştir. Bu ıöz üzerine Şev na gideceğim. Sen §U ~e P . ~ ıtır. ket daima eliride taşıdığı çanta!ı. postaya ver olmaı: mı ·" 

~bir ınUddct sonra Vildan- nı açnıı§, içinden otomatik bir ta- Bu mektuplar hMi!eden sonra 
\· et evlenm~lerdlr. Çok gü- banca çıkarmıştır. Bu hal kar • açılmıştır. Biri babasına hitaben ır kadın olan Vildanı Şev. 
çı 'Şrsında orada bulunan Neriman dir. Bunda diyor ki: 1 

dırasıya sevmeye başla · ile.riye atılarak tab·a· nea.yı .. tuta .. n j "Babacıb;;..m elveda! Senin ve · Vildan da Şevketi ayni ""• 
elıne yapı§mıştır. Gozlerı donmuış be . , dımı taşıyan bir ka-~~sevmiştir. Vildnnm ana- olan Şevket Nerimana şöyle de - d nımh SO) :etlerine daha fazla ta. 

~ bası Şevketin kazancım mi3tir: h:~:ı~~~ kalmadı. Onu öldürü 
bf dUkJarrndruı bu evlenme • _ Çekil! gençsin sana yazık o. 

ç llleınnun kalmamışlardır. 
1 

yorum.,, 

~etin kısa bir zaman ur. !kinci mektup ise müddciumu-
ltlllkan 1 w b .. 1:ı1 ·arak ka- Bunun Uzerine tabancasını k.a- ·ı· w h"t be d" Bunda da ana ~&- ç. ı~a ~ 1'memnu rısma çevirmiş. iki el ateş etmış. mı ıge 1 a n ır. ' 
-·uıesı uzerıne - b" . v ·l ve kızı öldilrmekle namusunu te. 

~ ikleri bir kat daha art. tir. Çıkan kurş~nlard~g .ırı .. w
1 

• mizlediğini, adliyenin ismini yaz_ 
~ · Şe'\1ketin karısını dövme. danın 801 ~lkacma ,d erı gog • dığı bir kadın hakkında kansını 
~~p .. h kkında sual süne gelmiş, genç kadın ye. re dil- .. ilkl k kta 

Anadolu Selçukileri 
Hakkında Konferans 

llrııinüııü llalktvindtrı: 

17 • ı .939 Salı ıünü akş:ımı s:ıal 
~0.30 da Evimizin CalıaloJUıındald 
merkez s:ılonunda lstnnbul Unh·ersi"' 
ıesi Etleblyat Fakültesi l:ırih tloçen
li Boy Mükrimin H:ılil tanıfından 

(Anadolu Selçul.:ileri) ınevzıılıı bir 
konferan~ verilecektir. Bu konl<'rıtn~ 
için davetiye yoktur. Herkes gclc
hllir. 

Kaclın H~kimleri . .... 
Toplantısı 

TUrk Ginekoloğl Kurumu bu ayın 
ıoplanlı!lını Dr. Ahmet Asım Onur'un 
b:ı~kanlığı altında y:ıpmış ve Dr. Jfa. 
di lhs:ın Gediz röntgenin ginekolo
ğideki t:ılbikalı h:ıkkında tebllıatta 

lrnlunnıuştur. 

Dr. Zeki Teklaş ameli)·atla elde el· 
tiği dı§ ~rrlyet Alellerine ait hlr 
Uolluscum pendulum piyesi göslcrdl . 
Bu me\'zular üzerine Dr. Ahmet Asım 
Onur, Hadi Ihsan Gediz, Nuri Süley
man C:ınbakan, Zeki Tekın,, lhsnn 
ArH, Şiikril Fazıl tikel, llafü S:ırıka
dıoğlu, Leontiyadis '"' Abralıam Sa· 
lnmon söz almışlardır. .. 

Asfige Mahkemul Birinci llul"Uk 
Dairesinden: 

Oıh Nikola karısı İstilyani ve kız
ları Anna n Eleni nkillerl avukat 
Mis:ıil l\lisallidis tarafından İstanbul 
Tapu MüdilrlUAUne \'e gayri mtlbndll· 
ler komisyonuna izafeten lstanbul 
muhakemat mildürliljil ve Beşlkt:ı,. 
la Türk Ali sokak Yakup apartıma. 
ııının 3 No. ıu dairesinde mukim Ah. 
met oğlu ~luhnrrem aleyhlerine atl· 
lan ve Ba.latıa Karabaş mahnlleslnde 
Dibek sokağında eski 128 miikerrer 
ve 6 ada ve 97 harita No. lu nrs:ının 
davncılar namlarına kaydının ınslıihi 

ıalelılne mütedair bulunan d:ı,•nda 
müddci:ıleyhlcrden i\luh:ırrenıe güıı

derilen dava arzuhali sureti, haliha
zır ikametgahının mechuli) elin elen 
bahsiyle mübaşiri tarafınclıın ln<lc e· 
dilmesi üzerine ilılnen tebligat icrn. 
sın:ı karar verilmiş olduğundan 

JS/ i33 num:ırncla mlık:ı)yet d:l\a)n 
kıırşı miiddei:ıleylılerden Mulı:ırre: 
min yirmi gün itinde cevap nnııesı 
lüzumu Utın olunur. (2802'.!) -.~ ,, nılazısd w 

1 
a 1 ,,_:;._1 ı:ıerek ölmüştür. Şevket mıiteakl. ba§ka yollara. sur eme no • 

,..._-:' ve a ıgı cevap ar UZA:.1- • • smdan tahkikat yapmasını iste -
~'çhğının kabarmasıdır. ben !!ilahım kaynanasına çevırc- mektedir. tstunbul Asliye Oriincfi llukıık ~~bir cl V"ldanla Şev rek iki el ate§ ctmif, btınu da göğ ---.,.------:---~ ~~k: ba! ~~ 1 

IAlar • sUnUn iki ye.rinden yaralryarak Mahkemesinden: 
~~J .ı.r 41.~Vga. yapm:. - ~d~U~UI"::cBU J(anll hl()hJe u M if ol.;;.ıı· le . . qqa,v1rıJ,l Kııuah tııraf,ıtdan koca· \ıı,~' sebep Vildanm xoca..t - rlne oday~ dı§arıdan koşan • &ar m HS lf rtftln sı, Hcyoğtunda K:ımerhntnn mahal· 
~ ... : ~l ve pah. alı kuma§Şanv lar olmuş, elinde tabancası ile askerlik yoklamaları lesinde B:ıy Te\·lik sokağında 31 sa-~ ~\Q f t l uşt c yılı evde mukim iken yeni ik:ımeısA-

! emesı 
0 

m ur. şaşkm bir ha.ide dol&.'1Ul Şevket Maarif Vekileti müfettiflerinin hının mcthuliyeli taayyün cılen Ah-

~ ~ ınanto yapayım da a. 
~ ~l g8rUnesin değil ml? t ~tnıı. demiştir. K11:vga 
~' tl:t.erine büyümüş, Şevket 
~~ tövmu§. cürmü meşhut 
,~~ine kadar gitmişlerdir. 
~~:~e banştıklarmdan ev -
fıi.."' donrnüşlerdir. Şevketin 
~ bu barışmaya razı de
~. ·'t~ı ayırmak .istemek-
• ~ lb.,_1~ gün evvel Vildan 
~ ~eıttesine milrac"nat e_de. 
"lll ~~an boşanmak istedi. 

t'tı ~ştir. 
~ ~ verildiği günden bir 
~ t~ ~ Şev}\et karısı ile ''4 
~hır ll§~an,, filmini görmek 
""'--" •ınenıaya gitmiş, sine • 
~' 1oı.:1~:ıktan sonra karısını 

· ""4LClardan eve yürütmüş-

~ ~S:bebinl sorunca da şöy 
~ . ' . 

n""'reye do~· atılmış bu sıra. met Kınıılı ale"lılnc mahkemenin pe ""' ts•.... • askerlik yoklaf1\Alan hakkında " 
da ayağı kayarak yere düş~üğUn 38/1521 No. '.Ju dosyası He atılan bo-
den elindeki tabancası .!on bır de- Milli Müdafaa Velrlleti yeni bir ş:ııırna da,·asından dolayı: m:ıhkcıne· 
f "' daha ateş ""1 arak kendisini öl. karar ittihaz etm ıt r. .. • t 

1 
f 1 "e müllelııız karar d:ıiresinde du·a 

.,,. aı :ırzıhali sureli M. aleyhe 11.ıncn e >· dürmüştür. Bu karara göre milfettiılcr tef. Jiğ edildii;ıi ,.e müddeti gctliiU halde 
Vakadan derhal mUddefumumi tiıe çıktıklarını bulundukları ma- i\l. aleyh ccnp Yermediği ci-

Hikmet Onat ile Emniyet müdü- hallin askerlik §Ubcsinc bildinni- betle tahkikat günil 16 - 2 - 939 
Ak h '-- d edil saat 10 olarak tayin edilmiş ol. rü Sadrcttin a aoer ar · yccekler' ve senelik yokmalarr için kO 

1 k ctuAıın<l:ın :M. aleyh Ahmeclln me7. · r mi". hemen vaka yerine ge ere bulundukları mahallı"n asLerlı"k .. u hk le hazır bu 
" A 'S gün ve s:ıalle ma ·eme< -

malumat ,almı§.lardrr. Tahkika. - besine tahriren veya gifahen mü. lunm:ı~ı veya bir vekil göndermesi 
ta milddeiumumi muavinlerinden ?ilzıımıı füin olunur. (27997) 
Sabri elkoymUJtlır. Adliye dok • raeaat edece.::.k.:.:le::_r:di=.r::_ ·.....,..---...!..----:---------
:=:::...=::~~-----=-~----~~ 

• 
Ol haber veriyor : VüCudünüz bir tehlikenin yaklaştıgını ~ 

'1 - VAKiT 14 tKINCIKANUll lf::J 

I - İdaremizin lsmir Tütün Fabrikası için (6) adet elektrik 
motörü şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beheri (100) lira hesabiyle (600) 
lira ve muvakkat teminatı (45) lira::lır. 

III - Eksiltme 20-2-939 tarihine rastlıyan pazartesi gU
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler p:ırasız olarak her gün sözü geçen şube. 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye i,tirak etmek isteyenlerin fiyatsız tekli! ve 
kataloğlanru tetkik edilmek Uzere ihale gUnUnden on gUn evveli
n~ kadar İnhisarlar Umum MUdilrlüğü Tütün Fabrikalar Şube
!!ine vermeleri ve tekliflerinin kabultinU mutazammın vesika al. 
maları llzımdır. 

VI - İsteklilerin paz.arlrk fçin tayin edilen gün ve saatte % 

7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (86) 

• • 
1 - İdaremizin Cibali tütün fabrikası fçln §&rl:name ve nlL 

munesi mucibince satın alınacak un gibi ince şey konabilecek 
standart normal sık örgülU (6000) adet tütün tozu çuvalı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hesabile 1620 lira. 
muvakkat teminatı 121.50 liradır. 

m- Eksiltme 25-1-939 tarihine rastlıyan çarşamba gilnil 
saat 14 tle Kabatafta Levazım ve MUbayaat şubesindeki alım ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözU geçen şube. 
den alınabileceği gibi nUtttune de g6rUlebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve sptte % 
7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (193) .. \ 

I - Şartname ve numunesi mucibince ntm a.lmacak 90000 
metre kırmızı çizgili kana vlçe kapalı zarf usulile eksiltmeye kon. 
muştur. 

II - Muhammen bedeli beher metresi 12 kuruş hesabiyle 
10800 lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

m - Eksiltme 21-1-939 tarihine rutlıyan cumartesi günü 
saat ı 1 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat 1Ube.sind(\]ti Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler parasız olarak her glln 8~ geçen §Ube· 
den alınabileceği gibi numune de görillebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vetsalk ile 9' 7,5 giL 
venme parası makbuz ve banka teminat mektubunu ihtiva ede. 
cek olaı1 kapalı zarfların ihale gilnU en geç saat 10 a 'kadar yu. 
karıda adı geçen Komisyon ~kanlıjına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. (113) 

••• 
ı adet znnpara taş tezgl.hr motarfle beraber komple 
ı ,, Makkap te.zg-ihı tef errilatile komple 
l ,, Torna ,, ., ,. 
ı " Demir deıtere tezgihr motör ve tulumbasile komple 
ı ,, Makas ve zımba tezgRlıı bUtUn tefcrrüatile komple 
l - İdarem.izin Diyarbakır Fabrikası için yukarıda cins ve 

evsafı yazılı 5 parça atölye i.lAlı şartnamesi mucibince açık eksilt
me usuliyle satın alınacaktır . 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2245 lira ve 
muvakkat teminatı 168.38 liradır. 

III - Eksiltme 23-1-939 tarihine rastlıyan pazarte8i gUnU 
ıaat U.30 a Kabatqta Levazım ve Milbayaat ıube!lndeki Alım 
komisyonunda. yapılacaktır. 

IV - Şartnameler pa.ruız olarak her gi1n sözü geçen şube. 
den alınabilir • 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin f ennt tekliflerini 
İnhisarlar Umum MUdürlüğll MUskirat Fabrikalar eubesine ver. 
meleri ve ihale gü.nilnden bir gün evveline kadar tekliflerinin lı:L 
bulUnü muta.zammın ve eksiltmeye iştirak vesikası almalan 11-
zımdır. 

. VI - İsteklilerin kanunt vesaik ile Mil!kirat Fabrikalar fU. 
besinden alınacak eksiltmeye i§tirak vesikası Ye % 7,5 gü\•e!ı. 
m<' paralariyle birlikte ınUnakasa için tayin edilen gün Ye saatte 
yukarıda adı geçen komi!yona gelmeleri ilin olunur. (144) 

Türk Hava Kurumu 
~~lleıl~ 8enf caddeden götU. 
~, e •eYgillnle karşılaş de -... 

: ~te 'Vildan Şevkete, ar • 
~~li~,YllŞanıak jstemcdiği- rip! 

C'CS 
(.) 
C'CS 
L.. 
::::s 
E 

Büyük Piyangosu 
"'lt: w ... ~ şöyle mukabele et. .. , 
~:~belki bir gün bıra -
tı ."""'1111 n o zaman annemle 
~li.l\\ie Yanına dönmek mecbu. 
~ ~ onlar katacağım. lşte 0 za
~ ~ benı almıyacaklar. 

'lllltı.,, benden çok şüpheleni. 
~~'iıun· 
' "erillll· u. de mahkemeye is
~"" lı:tı:ı ~tır. Dün sabah Vil. 
•q il esı ıle b" . 
~ 9.ınrıu ırlıkte mahkeme. 
~ ~. teiın· alrnak Uzcrc mahke. 
~i ~ oldu ~!erdir. Saat dokuz 
ı-._ teını_iK: lrllndan Şevket te ye
."ı il- 111.tr !:!-b.: ~ lta · •,]\!vket kalemde ka· 
~ ~llt~anasını görünce yan. 
llıt~~ buı~rnış, barı~ak tek -
\ •enıe ki ~umur. Bu sırada 
~lda b tıplerinden Neriman 

ı, ~ket lt ulunınaktadır. 
\il Ilı .... arısın . 

-""'l a sert hır tavır. 
8otnıllltur: 

. solu~algınlı!ı ve ağfıların emnlyetll 
Hemen ASPIR1N; grıp, . . . ek az sonra 
ilacı ASP 1R1 N ı atınız! Asplrin'in iyi tesırını P 

ıöreceksiniz. 

srarla 

·-(1) 
CD -= -es 
C'CS 
(.) 

CD 
>. -CD 
~ 

C'CS 

Q) 
c: 
C'CS 

..c -N 
C'CS 
>-

• • L.. 
C'CS -C'CS 

-es 
C) 

DördUncU keşide: 11 Şubat- 939 dadır. 

eu, uk ikra miye 50,000 llradır 

Kirahk kapah yüzme ha· 
vuzu Pisin ve Gazino 

An.karada Çocuksarayı caddesinde Sus sineması altında Ço.. 
cuk Esirgeme Kurumu tarafından i~a ettirilmi§ olan kapalı yüz. 
me havuzu, gazino ve müştemilatlarının inşaatı ikmal edilerek tec. 
rübesi yapılmıştır. 20 ikincika.nun 939 cuma günü saat 15 de Ço. 
cuk Esirgeme Kurumu genel merkezinde yapılacak açık arttır. 
ma ile kiraya verilecektir. Görmek ve şeraiti öğrenmk isteyen. 
lerin kurum hesap işleri direktörlüğüne müracaat etmeleri. (172) 

Ünivtı rsl te RektHr lUğUoden 
Tıp fakültesi laboratuvarında çalı~mak üzere laborant nam. 

zetlerine ihtiyaç vardır. Asgari orta mektep tahsili görmek Ve 
gr.rp dillerinden birini bilmek lazımdır. 

lsteyenlerin Tıp fakUltesi dekanlığına müracaatları. (256)' 
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Neokftrln, Baş- Diş Romatizma ağrılarını keser. NeokDrln, Grip, Nezle ve ıotuk 
algınlığına da emsahf z bir devadır. Ateşi dOşilrür, vUcot kırgınlığını ahr • 

• 

1 -
ŞI 

r. 
I NeokUrln'I dalma tercih edlPlz. NeokUrln mideye, kalbe ve bUbreklere zarar vermez. Gftnde 2 - S tane I alınablllr. Neokllrln ismine dlkral ediniz. Bir kaşe 6, Altılık kulu SO kuraştur. Her eczanede 

İNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN 
Cinsi Mikdarı Yük ta;,ıma Muhammen B. .% 7.5 teminat/ Ekşiltme 

kabiliyeti Beheri tutarı SaaU 

Lira K.. Lir& K. Lira Kr ... 
Kamyonet ı adet 1 ton 3000.- 2~.- ı•-
Kamyon 2 ., 3 ., 2400.- 4800.- 360- U.lt'i 
Kamyon 1 .. 5. ~-6 ton 4000.- 300.- 114.30 
Satış kamyonu 1 ., 2 .. 3100.- 232.50 

. 
Jlt.'5 

1 - İdaremizin Yav§an Tuzlası için 1 adet. İzmir ve Ankara Ba:§mUdUrJllklerl için 2 a.det, !Z;. 
mir Şarap Fabrikası için 1 adet ve lzmir Başmüdürlilğü için 1 adet kamyon eartnameleri ınuci. 
bfnce ayrı a)TI açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 24-1-939 tarihine rasthyan sah glinU hizalarında yazılı saatlerde Kabala§. 

ta Levazım ve Milbayaat §Ubeı!lindcki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her giln sözü geçen şubeden almabileceği gibi kapalı sa. 

tış kamyonunun planı da görüle bilir, 

V - Yavşan Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek iBt.eyenlerin katalog· 
l.trilc karoseri şekJi ,.e dahili ta ksimatuu gösterir bir pJAn ile benzin earfiyatmı gösterir fenni 

tekliflerini ihale günUnden beş gtin evveline kadnr inhisarlar Tuz Fen aubesine vermeleri la. 
zımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün \'e saatlerde % 7,5 güYenme paralariyle 
b7rlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (143) 

Sünıerbank 

Birleşik Pamuk ipliği ve dokuma fabrikaları müessesesi 
PAMUK lPLIGI SATIŞI: 

Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. 
16 .. 

Nazilli Basma Fabrikası ,, 2~ .. 
Ereğli Bez Fabrikası •• 24 •• 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikumda: 
1 O Balyelik sipari§ler için .. ,. 
J 5 ,, ,, ,. t• :ti 

25 
50 

.. .. .. •• t• 

,, ,, :f' ., •• 

!"tatlarla Fabrikada teslim şartile satılmaktadır . . 

Paketi 415 kuru3 
.. 480 •• 
,, 580 't 

580 •• 

575 
570 
565 
560 

•• 
•• 
•• 
,. 

İplik müstehliklerinin yuka nda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabiliııde 
ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatla. 
ra ~·atayabilecek pamuk ipliği m Ustehliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni tıartlarla yalnız E. 
reğli faerikasına sipariş edebilecekleri ilin olunur. 

f iSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Tahmin bedell İlk temJnatı 

Daire ndJ İşin cinsi \"C mahiyeti Miktan Lira K. Lira ){. 
ltonscr\"atuar lskarp!n 130 Çift 650 00 4S 7G .. Frenk gömleltl ) 130 Adet .. YUz haYlusu ) ı~o .. 299 00 22 .f 3 .. Resmt elbise ) 40 Takım 

Harici .. ) 6ii .. Ş690 00 2iG 75 
Palto ) 65 " 

Dalrcsı, aar, cinsi. miktarı l"e trıhmln bedeli yukarda yazılı hulunan işler :ı)·rr ayrı açık P':

lltmeye konulmuştur. Eksiltme 19 • ı. 939 perşembe gUnU ennt H,:rn da Daimi Enc!ımt.ııde 
• •apılacaktır. Şartnameleri Le\·azım MUdUrlUkUnde görlllebillr. lst<>klller 2490 sayılı lrnnuıı· 
da yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya rnektublyle beraber yuk:ı~ .. 

a yazılı gUnde saat H.30 da Daimi EncUmende bulunmalıchrlar. (~558) 

SAJllDI : AStıı es Xe~rly:ıt Müdürü: R. Ahnıtl Seı:nıgi!Ilasıldı~t yer: ,. AKIT Matbaası 

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURUj 

---
--------... 
_____ ..., 
---

YARIN·.KURACAGINIZ:~EVİN:TEMf!lDIR 
• rı• 
\ 

JT~ C~ . 
ZiRAAT IANKKSI 

• .. 
-OSMANLI BANKASI 

TCRK ANONiM ŞiRKETi 

...... .. 
1!ESIS TARtHı.1963. I 

Sr,rfQfm n Tt1rl<i,. Cümlırrrirni ilr mlJıMkİI malt.rvrl,,_rnr:rr"· 
~2291 Num.rt.rlı I0/6/İ9JJ tarihli kınımf11 t.11dıl< ıdillflİS'İt ' 

I U J6119JJ t.1rih/1 2435 Nurnır:alı Rr..ml Ouıır) 

s.,,,.a,esı : t0.000.000 lnıillz Lirası 

. Jht11at ekçesl: • 1.250.000 lnclll• Ll_ra11 

\ 
TOrkiyenln başlıca Sehirlerind1 

rARIS. MARSll.VI\ ~ NIS'de 
itlı LONDRA tt MANÇESTER'de " 
~ 'MISIR:-t<ınRıs. VUNANISTAN. iP.AN,. iMi<. :ıu~~r~ı - w-

M•rJcet ve Şabetn' ~ 1 .ı9 MAVERAVI EROÜN'de ~f) 

VUGOSLAVVA. Ru.'MNVA. VUHANISTAN. SURIVf. tOJ;:~N u ı 
~ HATAVd.r : t 

ı 11 

filyalleri ve bOtiln Dünyada Acntla ve Muhabirleri V1rdır ' ~ 
i 1 

t:er nevi Banka Muameleleri yapa~ 

Hesabı c.ır. ve mevtfual hesaplan lcü~adı , 
Tıc.lri kredıler ve vr~J·klı kredıltt kD~dı. 
T urkı•ıe ut f "ncl?t memle1cetler llzt'rın~ keşide fflW4ı&l ıs~o~IOJ; 
A~r~ f';:ı,ırlrrı. -

Eshaım ve t.ıh\'İlar, aılhı\ ve cmt.ıa ilzcnne avı.rıa~ 
Scnrdaı ıahsil5ıı ~o? uire. 

' . 
En vu'"ksNc •rıfnİ\"4 şarttmm lıı.iı lıinl4r. 

f<asılar Servisi vardır • . . 
- Piyasanı" en mGsait tartlarire ( lc1ıımbarah .,.,_.. • 

lcumbarasız) taunaf h•ı~~n •ç•lı,.. / 


