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lltın Fransız Meclisinde mebuslar 
birbir lerine bağırdılar 

iki Mebus dövüştü 
Bone nutkunu Salı gününe 
Q~Uınhuriyetçiler Federasyonundan bir mebus şöyle dedi: 

.'l Almanlara oldukları gibi deği l, olmalarını 
ısfediğimiz şekilde görmekte ıs rar ediyoruz. 

Reis,icumhur 
Ruştu Arası yemeğe 

ahkoydu 
Ankara, 20 (A.A!) - Reisi

cumhur lnönü dün akşam Lon. 
dra büyük elçimiz Dr. Tevfik 
Rüştü Arası akşam yemeğine alı
koymuşlardır. Başvekil Ceıat Ba. 
var ve Hariciye Vekili Şükrü Sa
~açôğlu da bu yemekte davetli o. 
larak bulunmuşlardır. 

-· Paris, 20 (A.A.) - Mebusaıı 
'1ıaı!ka0e Meclisi bugün öğleden sonra 
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Hariciye Nazırı Bonnet de hazn 
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Muvazene vergı-

sinde tenzilat 
20 lira alanlar bu vergi

den muaf olacaklar 
Hükfunetimiz muvazene ver.gi. 

sinin, tenzili hakkında Büyük Mil 
let Meclisine bir kanun l~yihası 
sevk etmiştir. 

Bu layiha ya göre; bir ay için. 
de her ne Unvan ile olursa olsun 
aldıkları paraların mecmuu ka. 
zanç, ıktısadt buhran ve muvaze. 
ne vergileri çıkarıldıktan sonra 
20 lira 50 kuruşu geçmiyen teka
üt ve sair zat maaşları sahiple
riyle; 20 lirayı geçmiyen ~ir bil. 
umum istihkak sahiplerı ve 80 
kuruşa kadar işçi gllndelikleriyle 
120 kuruşa kadar olan gün~elik. 
lerin 80 kuru§U bu vergiden mUs. 
tesnadır. 

Hem gündelik hem maktu üc • 
ret olarak aldıkları paraların ye
kunu kazanç, ıktısadi buhran ve 
muvuene vercUeri indirildikten 

(Deoomı 6 ncula) 

I<ral Farıık 

Dr. Tevfik Rüştü Arasın bu 
hafta içinde yeni vazifesine gide. 
ceği öğrenilmiştir. 

Devlet Şurası Reisliğine 

lsmail Hakkı Göreli 
seçildi 

(Yazısı 3 ilncildc) 
. . . 

~l F-aruk Hali/ e 
· i/Qiı edildi 

Kahire, 20 (A.A.) - Röyter 
Ajansı bildiriyor: 

Kral Faruk bugün camide bü· 
y.ük bir kalabalık huzurunda Hali
fe ilin olunmuıtur. 

Merasimde, İmam Yahyanın oğ 
lu Emir Hüseyin ile Kral tbnissu
udun oğulları Emir Faysal ve E
mir Halit de hazır buluıltnuşlar-

dır. 

Maarif ŞUrası 
Haziranda toplanıp yeni ve mühim 

ka~arlar verecek? 

Mami/ Vekili Hasan Ali Yücelin Tiirk Dili Cemiyetinin merkez 
heyetinin toplantısına riya.set et tiğhıi ya..--mı.ştık. Resmimiz top. 

lant1yı gösteriyor 

Ankara 20 (Telefonla) - Ma- reisliği altında vekt'ılet umum 
arif şorası haziranda Ankara- mUdUrleriyle talim Te terbiye 
da toplantıya <:ağırılacaktır. ŞO- heyeti reisin Azaları, vekAletln 
ra bugUnkU vaziyeti gözden ge- dört umum müfettişi, iki ilk 
çlrecek, kUltUr hayatımızı alt- tedrisat müfettişi ,.e iki orta. ve 
kadar eden yeni kararlar \"ere- bir ilk tedrisat Bğretmenlnden 
cektir. Şüra Maarif Vekilinin teşekkül edecektir. 

'"ı(~·;j;·ı(~f k~;·d~ğlarında geçen 
bir gönül hikay~si 

Kalllaı Kızları 
Veni rrefrlkamız 

Bugun dördUncU sayfamızda başladı 

Bayram münasebetiyle 

Şubat maaşları ayın 
27 sinde verilecek 

Ankara, 20 (Telefonla) -
lkincikanun ve Şubat 939 ay
ları ücret ve maaşları~ tedi
ye sureti hakkında hükumetçe 
hazırlanan layiha Meclise ve· 
rilmiştir. 

Layiha esaslarına göre İkin· 
cikanun ayı ücretiyle Şubat 

ayı maaşı ikincikanunun 27 in 
ci gününden itibaren ödene
cektir. 

Layihanın mucip sebepler 
kısmında şöyle deniyor: Bay
ram tkincikanunun 31 inci sa-
lı giinüne rastladığından bu 

dört günlük tatilin sonu 3 Şu
bat Cumaya tesa.düf etmekte
dir. 2466 sayılı kanuna göre 
Cumartesi günü de tatil yapı
lacaktır. Bayram .olması hase
biyle memur ve müstahdemle· 
rin temin olur.atak ihtiyaçları 
gözönünde tutularak bunların 
maaş ve ücretlerinin ikincika
nunun 27 sihden itibaren öden 
mesi muvafık görülmüştür.,, 

Bayram biter bitmez ertesi 
günü de haftalık tatil başla
dığına göre daireler altı gün 
kapalı bulunacaktır. 

_111!' ______ ........... .-y ......................... ıımt ... ._.lllllııll ............... ... 

Baş v e kil bugün geliyor 

Ba!!f.Je.1.-il Cel<il Bayarın Çocuk Eıirgcme Kurumıınu ziyaret etti
ğini ya;mı§tık. Resmim~ bu ;iyarcttcn bir intibaı gösteriyor 

(}'azısı 6 mcı sayı/ada) 

1BAY, - - - -ı -
BAYAN .. 

Türklerden efendi, ağa., bey, ıınşa gilıi iiın nnları - bit
tabi reı;ıni nıuanıclo vo tenuıslnı·da - kalllıran kanun, bun
Jann yerine ne bay, no bayan, hi<,:bir şey koymuş Ye koymak 
Jstcınlş değildi. Uir bnşmııhart'irln erkeğe bay, kadına ba
yan doc.lirten bir kımurı çıkartJldığmı tıÖl leme.si yanlıştır. 

Maziye, an'arıcye tnı•an itiyatlar, sıfatsız isimleri çınl<:•P
Jak, adını bihııe<liı:;,rfmiz eşha lara hitaı> 'o işaret için dilimi· 
zi bomboş göl'ürıce kanunun o giinkü müzakeresinde ge
çen sinlere \"e bunu hazırln)anlarm nıiiessir telkinlerine sa.. 
rıldıJar; çrı•la.k kalan i imleri bay \'o bayanla glyindlrlp ku
şattılar. ''Huyurumız efendi!" diyecek yerde ''Bu) unın 
bay!" demeye ba';'ladılnr. Yok a bny için de, bayan için de 
bir kanun zorlama ı olmadı. O, lıütii,n atJlnn cınsnli .keli
uıclerlrı bedeli olaua.k tutunmaya sa,aştı \ C)& ısa\aşıyor. 

Tutunabilecek mi? nuuu artık zmuaıı gösterecektir. Yal
nız "bny" m da ' 'ba) an" ııı da bellibaşh bir k.usunı \'ar: b· 
mln C\ ' elin e koumuş olmasmclaki sclikasızlıktır. 

'.l'iirkçede sıfatlar lsfuıdcn önco getirilir. Jialde \'C kul· 
)anış büyleclir. l •'akat gene türkçe<lc kaide, üınan olan sı
latlarm bu maksatla söylendiği zaman isimden sonra gel
mesiydi. .Fakat general gibi o tarihe kadar ) alıuz yabancı 
dllleı'tlo görüp işittij:.rimiz kellnıclerl alınca bunlan paşanın 
bildii;,rfnıiz, alıştığımız yerine koymakta )8. bir mahzur, ya 
hir fn)da dü';'ündülcr, l\lchmct JıcJi Ilny Mehmet yaptılar; 

ama bundan şu fenahk doğdu: J>üne Jmdar Ali, Yeli \ 'e Ha
ı>n.n Beyler diyebillrkc.n - belki incelir <lo bey olur diye -A
H Bay, Yeli Bay, Ha an Bay di)·cnıedik; bunun neticesi ola· 
rnk da Ali, \ ' eli' o Hasım Haylar (]Jycıııiyonı:ı:.. 

"Bay bay yahut ba)lnr: AU, Yeli, Hasım" gibi Türk 
şivc:sine aykırı terkipl9r yaınlclığ1nı göriiyonız. ı•ekı\lA fil&.
ıım hanmu demek ' ·arken, yarıl lınnım burada ÜD\'an d.cğil
.ken bile, filanın bayanı diyoruz. HnttA l\lndam Ki\nıuran 

dcnıeği, J(iinıuranm luınmu dernekten <inha kibar belki do 
kolay buluyoruz. 

neplcn, hanmuhm belki lt;tinuıi bir &ınıf farkının ko
kusu duyul uyordu; fakat bu <lcUUet onun bir alay cnısaliylc 
birlikte bir denin teşrilntmı teşkil etmesincleycU. Onu df! 
bıty gibi tek bn!;ima hırnkn)dık, bey gibi ynşar giderdi yat-:. 

•• 



2 - V AK.iT 21 tKINCIKA.NUN 1939 

işaretler: 
-.., ------~ 

Radyonun 1 1 
edebiyatı · 

11 

Nesir kcncllne göre bir ede- Dun iki framvay 
bfynt halketmJştir. llikllye, ro- k f 
mruı, tnrih, röportaj nesrin üs- azası o du 
Ii'tbıı ve kadrosu içinde kendine • • • ... • 

Şehir e ilkbahar Sular ~dar~. meclisi 
lagvedıhyor h 8 V 8 S} Alım Satım lşini Daimi çeki düzen vermektedir B .. r.a.nın Tekerlegı Sakat-

Fakat sakın ' aldanayım demeyiniz 
'Dyatro, kencllsi için· tama. landı, Biri de Raydan 

men muhavere e asma dayanan Çıktı 
bir edebiyat ne,1 lcn.t etmiştir. Fatih - Harbiye hattına işli -

Slncnın elindeki tcJ..-nik vası- yen 110 numaralı tramvay dün 
tnlara. uyacak yepyeni bJr ede- sabah Köprüden geçerken Kadı. 
biyntın mübeşşiri oldu. köy vapur iskelesi önUnde teker. 

Sfnemnya çeTJilen romnn ve !erlerinden biri sakatlanmış, ara... 
hlktlyelcrden bahsedenler ba· ba. yoluna devam edememiştir. 
zan: Bunun üzerine depodan tamir a. 

"- Şfkago mczbahaltırma so- rabası çağmlmış, gelen ~çiler te. 
kulan öküzler pazarda satılnn kerleği yanın saatte tamir etmiş 
sucuklara no .kadnr benzerse !erdir. Bu yilroen tramvaylar 
Holfruc.1a giden romnn da filmi- Köprü lli.erin.de arka arkaya bi-
no o Jmdnr benzer." rikmi~r. Herkesin işe gittiği bir 

Bu benzetiş yerindedir. sıraya tesadüf ettiğinden bir çok 
Bir ronuının tiyatroya, .sine. kimseler lbu ylizden vazifelerine 

mnya tntblki nrnsmda. .ne km- geç kalmışlardır. 
dar biiyük fnrklar val"(]ır. Bundan başka ~iktaş - Fa. 

Tiyatroda, sinemada keneli tlh hattına işliyen 99 numaralı 
bünyesine göre ronınm hJktlye- tramvay da IK.öprll üzerinde ray. 
yi lnıllanmaktadrrlAr. ' dan çıkını~. bu yüzden tramvay. 

Senaryo ynzmnk gitgide ycp- lar yine bir mUddet işliyememiş. 
yeni ve •nilstnkll bir jnnr hali- tir. 
nl nlmn1."tadır. 

Objo~ifle ekran arnsmdll e- lkinCİ nevi ekmek 
serle kütleyi başbnşa hıra.kan 

sinema gözün hududu içine so- Ucuzlaması Etrafında 
kncnğı her parçar:ı ihmal etme- Tetkikler Devam Ediyor 
dJği gibi kulnğa. hoş gelecek her Belediyece ekmeğin yeniden o. 
tıhcngt de la knnç bir itina. ile tuz para indirilmesi yolunda. ya. 
kaybetmemeğe çal\,«<r. pılan tetkikat neticelenmiş. lbu _ 

On, on beş gündür 1sta.nbulun 
havası gayritabU gitmektedir. 
Öyle ki son J{aradeniz fırtınala. 
rından sonra şehrimizde tıpkı bir 
ilkbahar havası hüküm sUrmek. 
tedir. Hele üç dört gündür artan 
hararet ınikarı evvelki gün ve 
dün o kadar fazlalaşmıştır ki, 
bir çok tramvaylar ve otobüsler. 
de halk sıcak terler içinde bu • 
nalmıştır. Mevsim kışın en şid
detli zamanı olduğu :halde hava.. 
!arın on beş gündür hep hafif lo. 
dos ve Kıble gitmesi yUzünden 
sabahları dahi ayaz namına pek 
bir şey görülmemekte, öğleden 

sonra §işelerdeki sular, şerbetler, 
biralar, gazozlar adeta ılıklaş -
maktadır. Söylendiğine göre kış 
ortasındaki bu gayritabiilikten 
şehrin Çengelköyü, Kasımpa~. 
Eyüp gibi kuytu ve çukur yerle. 
rinde bazı ağaçlar tomurcuklan. 
maya. hatt:A çiçek bile açmağa 
başlamıştır. lstanbulun dUnkü 
havasmm. bir nisan sonları hava
sından hiç farkı yok gibiydi. E. 
ğer bu gayritabii havalar bir kaç 
gUn. hele bir hafta. kadar daha 
böyle gidecek olursa bütün lstan 
bul kır ve bahçeleri renk renk çL 
çekten geçilmiyecektir. 

Fakat .. fakat unutulmasın ki 
bir çok kömürcU ve odunculara 
fena halde surat astırmakta. o -
lan bu gayritabii havalar eski 

kışlarda da bir kaç defa olduğu 
gibi birdenbire poyraza. çevire • 
eek olursa o zaman mesele deği. 
şir ve hele on beş gündür devam 
eden lodos yerine aksi istikamet. 
lerden esecek olan poyraz, yıldız, 
knrayel gibi rüzgarlar da bir o 
kadar sUrecek olursa vay halimi 
ze! 

Bundan on yıl kadar önce ts. 
tanbulu günlerce kasıp kavurmuş 
ve Halicin bir kısmını da don • 
durmuş olan dehşetli kış ta böy. 
le bir kış ortasmna on on beş gün 
kadar devam eden gayritabii bir 
yaz havasından sonra başlamış • 
tı. Bir kehanet olmasın ama ö
nümüzde günlerin kışın en ya. 
man günleri olması da muhte. 
meldir. Fakat ne de olsa (Erba... 
in) denilen kışın en sayılı, en f e. 
na günleri bitiyor ve yavaş ya. 
vaş bahara dönüyoruz demektir. 
Biz şimdi temenni edelim ki bir 

hafta sonra gelecek olan Kurban 
Bayramı da böyle çok tatlı bir 
bahar havası içinde geçsin. 

lfolnk zarı ile gözbeber,-tnt es- nun şimdilik mümkUn olamıyaca. 
tetJk hislerin birer knpısı haline ğı anlaşılmıştır. Yalnız ikinci ne. 
koyan sinema yanında yalnızca vi ekmeğin ucuzlatılması ct:rafın
kulnk zarı üzcrlnc.1e oyıın.yan, da incelemeler devam ebnekte • 
bütiln nınrlfctlnl lnsıı.nın iki :k-u- dir. 
lnl;"Dlm içine döken radyo da Yilzde otuz mısır, yüzde yet. 
kendine göre bir edebiyat hal- miş sert buğday halitasınllan ya. 
J-cdlyor. Nitekim bu .edebiyat pılan yeni tip ikinci nevi ekmek 
radyofonik 'temsillerde kendi· nUınunesi beğenilmeıni§ti. Şimdi 
sini kuvvetle hi settlrmcld.cdlr. yine yüzde otuz mısır ve yüzde 
Rn<l)·olaııdnn dinledtr,timtz skeç- ycbniş yumuŞa.k buğdaydan ol • 
ler ömrii henüz yirmi yılı bul- mak üzere yeni bir tecrübe ya. 
mnynn tnze bir edebiyat (ab"I• prlmaktadır. 

Şişli te.efon jMesleki tedrisat 
santrah direktörü 

Bina Tamamlandı, Hazi
randa emeğe ı aca 

tsta'nbuı telefon idaresi tarafın 
dır. --o- dan şehirdeki abone ınikdarını 

Skeç kulağa hitap eden bir ti· Halk Radyoları artırmak için Şişlide yapılmakta 
yatrodar. Belki körler için ha- Halk radyosu namile Avrupa _ olan santral binası tamamlanmış 
zırlannn tiyatrolar bana ben- dan getirtilmesi kararlaştırılan tır. Şimdi Avrupaya ısmarlanmış 
ier. Ra.dyo diin}·nyı co,.lrnn bir ucuz tip radyolar işi ile İstanbul olan !Jetlerin gelmesi ve yerleri. 
sevgiyle fcthettil,riııe göre ede- telefon idaresi meşgul olmakta _ ne takılması kalmıştır. Santralın 
biyntmı da nevi itibariyle daha dır. Bu radyoları telef on idare. lıaziraDı başında işlemcğc başla. 
zengin vo muhtevı:. 1tlbarly- si getirtecek ve memleketin her ması mukarredir. Santral açıldık 
le dııhn. olgun bir hale koyacak- tarafına. gönderecektir. Köylüle. tan sonra Beyoğlu tarafında ye. 
tır. re dağıtılacak radyoların her ta- niden abone kaydına başlanacağı 

*** rafta kullanılabilmesi için kUçük gibi, bir mUkfüeme için telefon 
Radyo edebiynt1, makinesi gl- pillerle çalı§abilir şekilde olması başında dakikalarca beklemek te 

bl mcmleketlınize yeni girmek- münasip görülmüştür. • ortadan kalkacaktır. 
to<Ur. 

Ynnn için radyo cdcblyatmm 
bir hayli muharriri olacağına 

dn şilphe yo1.~r. 
Fakat henüz ba.c;ılangıçta bu. 

Jımduf,'1ll11UZ bu janrın muhar
rirleri bir dilzlncyt bllo bala.. 
mnz. Yalnız tş bnşln.ımşt:Ir. 

ı.IAV~ 
TAl<VIM~ 

l. Gnlip, Ekrem Reşit, Avni ..--------... ---.. dair ba.:ı gazetelerde görülen neırl. 
Dilllgil ilk hatto. gözo çarpan ~ Cumarte.1~ Pazar yatın mahiyetini Maarif Vekilinden 
radyo edebiyatı mnlınrrfrleri· '1!/:.. ıl ı;ormuştızr. 
dir. tııı:: olmanın ıstırabı ve gft- ~· - , ı O Maarif Vekili tetkikat icra etmiş, 
zclllbrfnl nncnk bunlnr tadnblli· ~ : ! ~ ! ! meulenin tahkikini emretmiştir. 
yor. ~ .: ~ , • : 1 Bugün Doğanlar: 

SADRİ ERTEM """"'1- .. N lıC : N t 21 Kdnunusanl günü ve gece:ıl do. 
i O lft N IO ğanlar: 
n l't l'lı N l'lı 

1
' 'efa Lisesinde .. Bunlar dahıı fıızlıı Zilhre yıldızının 
1 v İ i İ c nnruzu altındadır. Gayet hoppa olur-

Bir Hadise Vakıtler >: 1
111
: vı : lor. Zevklerine düşkilndfirler. Snmi-

Evvelki gün Vefa lisesinde bir ~ lıl mlyet ve rnulıabbellcn kendilerinde 
hadise olmuş, talebelerden biri ,_G_Q_n_e-.,-1-;;;·-

2
-
03
"i,...;; -; 

0 
eser yoktur. Onun için de l>ohtiynr 

kazara patlıyan bir tabanca kur- DA•• 12 ~:I 7 H 12 21 7 15 olamazlar. 

şunu ile yaralanarak ihastaneye lkınaı 14 57 9 46 ı4 r s 9 ~7 
kaldırılmL5tır. Hfıdise şöyle ol • Ak••rn 17 12 12 00 1718 12 oı 
muştur: vat:•• ıs 48 • 36 ıs ı9 87 

9 uncu smrf talebesinden Ya. imsak f>88 1227 689 1228 

vuz vo Sermct c.dında iki arka.. u ·ık" 'r . . •. .ıeşı oy•• etcoroloJi ıstnsyonun-
da~ bir teneffüs sırasında sınıf. dnn alınan malOmatn göre dün, hava 
ta kalını§lar, Sermet yanında bu. yurttn Ese bölgelerinde çok bululJu 
lunan tabancayı çıkarıp karı§tır- ve mevzii y:ığışlı, 'l'rakya, Kocaeli 
mağa ba~lamıştır. Bu sırada Ya. kısm,en de Orta Anadolu ve Akdeniz 
vuz da tnbanca ;ile oynamak iste. kıyılarında bulutlu, diAer Lölgclcrde 
mi fakat Sermedin elindeki ta.. oçık geçmiş, rüzgdrlar doğu, cenup 

§, doğusu ve kısmen de Orta Anndoluda 
banca patlayarak Ya.vuz yaralan durgun ve dlAer bölgelerde şimall 
nuştır. istikametten orta kun·ette esmiştir. 

Yaralr genç Cerrahpa§a hasta. 1stanbuld:ı havn bulutlu geçmiş, 
nesine kaldırılmıştır. Suçlu Ser. rü:zgıir şimali şnrkiden snnlyede 1-3 • 

Maarif Vekaleti mesleki tedrL 
sat işleri direktörü B. Rüştünün 
Ankara.dan şehrimize geldiğini 
yazmıştık. B. Rüştü, dün İstan. 
bul akşam kız sanat, Çapa kız sa.. 
n.a.t, Üsküdar ve Kadıköy kız sa
nat okullarile ticaret okulunu gez 
miştir. Bu gezmelerde okulun ça.. 
II§ID.a durumunu ve derslerdeki 
ilerlemeleri, muhtelif ihtiyaçları 
tesbit etmiştir. 

Yapılan teft~lerde sanat okul. 
!arının ve bilhassa akşam sanat 
okullarmm çalışma durumu tak. 
dir edilmiştir. 

Maarif Vekaleti meslek okulla. 
rma bir kaç yıldanberi fazla e . 
hemmlyet verdiğinden bu okul • 
larm artmlmasmı ön plana aL 
mış bulunmaktadır. 

Son yıllarda açılan sekiz sanat 
okulundan başka bu yıl muhtelif 
vil!yetlerde yapılan tetkikler ne. 
ticesinde sanat okulu eksik olan 
vilti.yetıer tesbit edllmlştir. 

Okulların modern sanat okul
ları vesaitile çalışmalan için ye. 
nl tesisat ve filet te verilecektir. 
Memleketimizde son beş yıl için. 
de sanat okulu mezunlarının ııa
yısı artmı3trr. Yeni açılacak okul 
larla bu miktar daha da ziyade. 
leşecektir. Bay Rilştü, Uç .gün son 
ra Ankaraya dönecektir. 

Encümen Görecek 
Aldığımız malO.mata göre be. 

lediye sular idare meclisi 939 ma: 
li sen.esinden itibaren lağvoluna. 
caktır. ldarenin alım ve satım 
muamelatı belediye daimi encü. 
menince yapılacaktır. Bu lfığvile 
senede beş bin liraya yakın bir 
tasarruf temin edilmi3 olacak -
tır. 

1 darenin diğer teşkilAtmda da 
bau vazifelerin birleştirilmesi 

düşünülmektedir. Fazla masra • 
fm suyun maliyet fiyatını arttır. 
dığı noka.smdan yapılan tetkikat 
bu neticeyi vermektedir. 

--o-

Etrüsk vapuru 
Makine Ve Kazanlarda 

ıY apılan Tetkikler 
Ne Netice Verdi? 

Etrüsk vapuru hakkında. çı • 
kan dedikodular üzerine bir müd 
dettenberi Deniz Ticaret direk • 
törlüğünde çalı§a.n komisyon i§i. 
nl bitirmiştir. Komisyon gerek 
vapur, makine ve kazanlarında 
gerekse planlar üzerinde çalış -
mzş, ıgeminin her noktasına ait 
hususatı sıkı bir muayene ve kon 
trolden geçirmişir. Bu hususta 
komisyon raporutıun pazartesi 
günü hazırlanarak Vekalete gön. 
derileceği haber verilmektedir. 

İşittiğimize göre, komi!yon Et. 
rüsk'ü sipariş eartlarma uygun 
bulmuş ve hiç bir tarafında her
hangi bir zayıf nokta görme~. 
tir. Vapurun matıOp süratini yap 
trğı dıı anla.§ılmıştır. 

Adli febliğat 
Mübaşirlerden Bir Kısmı 

Posta İdaresince 
Kullamlacak 

Adli tebliğatm posta vasrtasile 
y<..pılması hakkındaki kanun ge. 
çenlerde BüyUk Millet Meclisince 
kabul edilmişti. 

Bu suretle posta idaresinin ha
zırlık yapması ve sair hususat i. 
çin bir senelik Jstihale devresi 
geçmiş olacaktır. Buna göre ad. 
liye mUbaşirlerl bir sene daha va
zifelerinde çalışacak, bazıları da 
posta idaresi tarafından istih -
dam edilecektir. 

Bu arada İstanbul adliyesi teb. 
liğat kısmında çalışan mübaşir. 

!erin ibirikip 30 bin liraya. yak. 
laşan tebliğat parala.rmm da se. 
ne sonunda kendilerine dağıtıla
cağı söylenmekteydi. Bir arka. 
daı;ırmız bu hu.susta dün müddei. 
umumi Hikmet Onatla konu§llluş, 
Bay mUddeiumuıni şöyle demi§ -
tir: 

- Adliye kasasında. bu suretle 
birikm~ bir para belki vardır. 
Fakat mUba.şirlerin kanunen böy 
le bir para almağa haklan yok. 
tur. Kendilerinin maaşları mun. 
tazaman verilmektedir. Binaen -
aleyh, bu türl\1 şayialar asılsıT. 
dır.,. 

Tramvay Şirketini~ 
satın alınması 

.ı\1urahhaslar Ankarsr' 
Gitti, Müzakerelere I'•' 
zartesi Günü Başlanıyor 

Evvelki gün Belçikadan oeıır~ 
mize gelmiş olan Elektrik Şif~ 
tinin fevkalade murahhas! 
Spesiyal, Kleren ve Debassi d~ 
akşam A.,karaya hareket e~ 
!erdir. Murahhaslar bugün~ : 
rada Vekfiletle hususi surette ,. 
mas edecekler; şirketin hUk{ılt 
te satılması hakkındaki mlit-1 
kerelere pazartesi günU de re! 

1 
men başlanacaktır. \' 

Müzakerelerin kısa sürece~ ili 
ay sonuna kadar §irketin J:ı°" dt la 
mete satılacağı sanılma.,1d8ttl 
Nafia Vekaleti son yaptığı ~ 
kiklerde de tramvay araba "'~ 
sisatınm çok hurda ve es1C 
olduğunu görerek eski ve~ 
fiyattan fazln vermemeği k~ 

·X1ııt r 
laştırmıştır. Haber verildıı:;· dP ~ 
re esasen şirketin Belçik~ 1'· 
merkezi de ilk tekliften aŞS.~ 
mek Ye Vekaletle uyuşnıak 
rmı vermiştir. 

-0--

iki motör çarpış~ ~ 
Biri Battı, Üç Taff~ ~ 

Zor Kurtarıldı ~:ı 

Dün sabah Boğazda iki Jt ~ 
çarpışmış, bunlardan biri P~ ~·~ 
lanarak derhal batmıştır. t 

Çarpışan motörler vakfı~t : 
limanına ait olan 3 tonluk }. 
motörll ile İstanbul limanın' 
lı Karaaslan motörüdür. !Jd 
tör. Rumelikavağı ile kıla'ıtl 
dairesi arasında birdenbire 
birlcrile karşılaşmışlar. eıdd 
müsademe etmişlerdir. ÇıırP ~ 
da Aslan motörü derhal ~ 
içindeki üç tayfa deni.zC d 
mUştUr. Diğer motör hadise 
tinden kaçtığı için denizde ~ 
le pen!:eleşen Uç tayf ayı Şil' 
Hayriyenin 54 numaralı "6.ıı: tij 

kurtarmıştır. Hadise haJc1':.rı ,, 
Liman ve polis tahkikat yıır 
tadır. 

d~ 
--<>-

~ ~c 
Satye binasının kıyıtl 

ne kadar? ~ 
Satye binasının krflllt) 

takdir fçin İstanbul r:o.tı9t >. 
duru Bedri, belediye teıı ıı, 
mUdUrU Hüsnü, em!A.kf 11' )i • 

mUdUrU İzzet ve mtıhendl9 ~ 
tafadan mUrekkep koDlısr"f 
klkııtrnı bitirmiş, blntıf' 
safi iradının on mısııne 

vıı: t bir kıymet koymuştur. tf 
gayri safi Iradı 10.680 ~ 
Bu hususta hazırlanan r ti 
ldkadar makamlara -re ~ 
tir. 

ClhonMlrlfJ 
ltaldırımlarl 

ııı' t 
Valf Ltıttl Kırdar yol f tı~ 

dUrU Galip ile Cihangire ıı'' •ı 
kaldırımsız cadde ve e0~r •tr 
yeniden görmUştUr. fJ&ttııJ ~ 
Anahtar, Yentyuva so ~t i~ 
nm kaldırrmlanmasııı& ş~ t 

başlanacak, sonra aune 
kak yapılacaktır. 

met adliyeye sevkcdilerek dör - metre hızla esnıl~tir. •• .. &; .. :~B~tr:i~s= •MZ.lli• 
dil U h"klmlivin teslim Saat 14 de hnrn tnz~ıki 162.9 mi· 

?c s_orgu a g .e . v. limelro idi. Sühunet en yüksek 15,2 
edılmiştir. Sorgu hakımlıgmce ve en dfişük 5.1 sanligrnt kaydedil. 

tekerleklerinden bfrtsi sakatlan an 110 numaralı tra.mooy tf 

ken İnhisarlar idaresinin bir kam ı bir elektrik direğine lblndf rmtş • 1 cu :nanr surette ~ 
yoniyle çarpışmış, bundan sonra tir. Otomobilin ön kısmı par • dır. 

yaranın hafif ve suçlunun muay. mlşlir:. 

yen ikametgahı olması gözönUne 15 Yıl Evvel Bugün 
alınarak 'kendi.si serbest bırakıl. A:\'KARA - Trab:on Mcbıısu Mıılı-
m.ıştır. tar Darülmualllmatla dansedildiğine 

Şoför Salahattinin idaresinde. 
ki 1755 numaralı otomobil! Bu 
otomobil dün Bcşiktaştan gelir. kaçarken yolun sağ tarafındaki çalanmı§, içinde bulunan Uç Y.Ol- Şoför :v.akaıo,nınıştıtı 
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Ankara Radyosu Devlet Şurası Reisliğine ''Tak, frn" ıcr lkindkununu, 

Görüp düşündükçe 
.-.....--.. ,,_, ren '-'~ --

Konserve havalar J 

Yeni İstasyonlar ne gibi yenilik
ler yaptı, daha neler yapabilir, mu
vaffakıyet ,"?r1 nerede ve kusurları 
neden ibarettir. 

Şaht istifa etti 
Dr. FUNK 

Rayşbank Müdürlüğüne tayin edildi 

1 · ı H kk G knrn kış gö tcrdlğl halde, hn' R. 

smaı a 1 öreli 1 ~.r, hir Jlkbnhnr pttrlaklr~rı :llo 
guz knmaştrrıyor. Paltolar kal-

SeÇİldİ k.~lı çok oldu; fnknt inco pnrdc-
.,uıcr, <'mperıncnblnr bile omuz 

Ankara, 20 (A.A.) - Büyük lnra ağır gclh·or Bl 1 1"" 

DSM~nlL HAK~D 
1t Ctçcııc ~~16 li~<CUOGHLU 
it an ttıa1taı unıartesi VAKiT'da çı
.. ~~fcra11'1 eındc umumiyetle radyo 
~1İıı uy ndan bahsetmiştim. Bu 
'tırıı . andırd - 1. tıı ıçiıı b .. ıgı a akayı duydu· 
, C\'zu ol• ugun daha geniş bir 

de yapmak mümkün iken ajans ha 
beri verir gibi sözle yapmak rad· 
yo idareleri için heves edecek bir 
şey değildir. Bu ayar mutlaka mi· 
haniki bir vasıta, alet ve müzik ile 
karışık olarak yapılmalıdır. 'lal' "'n A k \' IYctinj n ara radyosunun 

ili 8Yttı \'e t'Ya~ınıa mevzu edindim. 
'- 1, hcııı . esır alanı bu kadar ge· 
"1n b ıçerdc h 

u llıil!ı • cm de dışarda o-
tııck Çok d kurum üzerinde düşün 

.<\ıı1c Oğru .clacaktır. 
>ttıiliı-~ ı-adyoau · d" ~ • \. ll!tr nun gclır ıgı 
'lClll ı llelerd" ? . \a •tanb ır • - Eskıden 
~ ta rady Ul radyosu, hem de An· 
~Yrı • 0su va d 'l' lfürd· r ı. Bunlar ayrı 

lirltiye ı. Ankara radyosu ve 
lııiU' raay06 
, 1 Yayıma u açıldıktan sonra 
~ de ke /rırnızda hem kemiyet, 
ti ltiar o] y ıyet bakımından büyük 

, htın muştur. Bir kere bu neş· 

Ş tta... :taınan1 -q -..ııı Çok zen ~ogal~ı, sonra pro· 
b Yeni iat gınleştı. Bundan baş 

~ ~ C,.cti ka asyon sürekli bir temsil 
•ra zandı B·· .. 

ıı rady · utun bunlar An· 
tı c osu ve T.. k' 

rl: 11• il cnt ur ıye radyosu-
·"' ı. cresa . 
ıı .ıı;oYllıu n ıstasyonlar sırası· 

ıı11 Ştur. Şi d" .. 
.,. Progra m ı yem ıstasyo· 
"lly ınına · 
t Ctlcrin· gıren neşriyat fa· 
ı ,,, ın her b" • ,,r1 du ın üzerinde ay-

}( ra1ırn. 
\ı Ottfe 
~~ tarıalar 
o l''ta · - Gecen hafta 
~Onfera Çlkan ınakale~de rad· 
, . nsıar 

~ 1Çin tad ının muvaffak ol-

1
0.111lndc Yo kcnferansçılarının 
lı le • tutrnaı t a,deı . arı gereken te 

~ lınu aç kerın nelerden ibaret ol 
~l'dtltri11

1 
•• ç~ söylemiştim. Bu 

~~ ozun .. 

Gündilz hiç olmazsa bir defa ve 
gece en aşağı üç defa yapılmalı· 
dır. Bu artistik itanın her radyo 
dinliyen ev barkı üztrinde, hele 
s;ocuklar üzerinde uyandırdığı se
vinç ve neşe pek büyüktür. Bu im 
kandan niçin yararlanmıyalım? 

Masallar. - Radyo da çocuklar;. 
Çin her akşam, bilhassa yatma sa· 
atelrinde masal söylemek çok iyi. 
Ancak şimdiye kadar söylenen ma 
saJlarm muvaffak olduğu pek az· 
dır. Bir kere mevzuları sebebiyle: 
Cin, peri ve saire 1 Sonra çok ku· 
ru, çok garip söyleniyor. Sonra 
masaldan çok mukaddime söyleni· 
yor. "Esbabı mucibe,, ve ''mu!aha 
zatı felsefi ye,, ileri sürillüyor l 

Bunlar hep yersiz ve fazla şey
ler. Bunları çocuklar anlamaz. Bü· 
yükler ise hiç dinlemez. Zaten hiç 
kimsenin dinlediği de yok l 

Çocuklar için canlı ve hareketli 
mevzuları ele alıp ses, söz, hare· 
ket, ve müzik montajları yapmalı. 

Birkaç misal vereyim: 
Ayı avı, yangın, tayyare yolcu

luğu, yabani adamlar arasın.da ... 
Şimdi bu gibi zaten hareketli ve 
s;ok meraklı mevzuları ele alalım tır ı . u alıp burada bir· 

1 
l) ~ ~ıne sıkıştıralım. ve türlü sesle, taklitler ve sözlerle 

S da di'o k zenginleştirelim, çocukları da bü 
~'lca .. onferanslan, en çok, yükleri de teshir etmi~ oluruz. 

~} Surmelidir. 
t~ .\cık 
ı. ~cı · ' kısa k '<! CtJc • olay anlaşılır 

Cbj SÖyle }" 
3) Yıtt,, Ya me ı, kelimecilik 

11 ~c"tul/rnamahdır. 
C:j ~nrııa1 r mutlaka aktüalite· 

Cı.. r, Yah k 
d •c d"k Ut ısaca haber 
. i'o ı kati r k" . tr ltonr :e ıçı olmalıdır. 

Ofa eransrıs . . c . llun i . :ı: ı ıçın gaye, 
" Yıciı . şı tınesi degı· ·1 d r' Crıni . • ra yo 

1İller n dınlemesidir. 
lıtı , •keçi 
~ hpt,;:; h er. - Yeni istas 
t 'hbu61 °1 ayırJı ve pek feyiz-

tcırı erden b" . 
11 •il D' ın de sürel-li 
"'r lı t.Urupu d" • 

cp .... k e ınmesidir. Ar 
.. ,u ted· 

b t<lır. :a ır veya müstait 
~ı: Clidcn· unlar arasında ibra· 
!it •• ız gib" c ~undcıı . ı sahneye ilk 

ıı .... ~Clcen d .. berı dikkatimi üze
~,, b egeru b" 
. " crı1• ır artistin bu· 

""\b... Çok se . . 
"'"UJ>a r vınd::mekte-

1\ :ı~ adyolar ,,. 
ltjl'a ""1laşıJır k" J nlendiği 
~ tr için ı~ skeçler radyo 

Ilı \.1\ deg'"·ıı arızı, fcvkalfi.de bir 
11aı. , ın·· 'k ~ b· UCtlcr· . uzı , hava ve a· 
lt ~ı ı gıbi t t~~ cına· emelli ve orfa· 

c~ . bir de~:1• Bu temsilleri halk 
lgt gı h 

}'~ca er. ~nk • er akşam dinle-
Ucr- değer ara radyosu bu ih· 

ı ' it Vernıi ~ lı 1 sıtc § olacak ki, tem 
ttc er a'kıa:pıyor. Bu temsil· 
tc :V~Pılınası ve hep muayyen 

elli rdır, 'biz d çok arzu edilecek 
"ııde •ta'Yon tee ~nu diliyoruz. 
l'att l'aptı-;1 • ınsıllerinin temsil 

;ı;. o \oc ,_c hır Yenilik d . 
'lı I)" .ıtarar>·· e, eskı c ,ıb· t.OZ re ··1 ill ı, Çok .. vu erinde ol· 

?!la, d orc.Jın 1 
1\ 80 

1 ır. ır . a mevzuları 
i llun ırıncisi b l 2 olcı a kad aş angıcın 
~u u. ar bayağı bir .. 
~ lllar sur-
'llııl\.d mevzuları 

ııti.. an bas· , ses tevziatı .. , rn ıt te ·1 , 
~tal' onta .1 rnsı lcr değil 
lıcı,0~atdr. J ar ve t.üzcl ko~
ı>rı-.,_ cterr 

~.,.ıı: h 1 artist} . 
Çoıc d' Uausund k· erın tu10at 
~~. ~lck:atc d ~ 1 kabiliyetleri-
tlcr{ b lldyo tc~g~r buldum. Bir 
S-. o~ttıa sıUerinde mü "k 
{ t ~l"ll ltıalıdır. ZI 

'ta, rx. - 'B 
Yorıu . uraaa b" d · ır· ır ra 

. Yer ~1n saat . 
· l'aı IJ\dcn b ayarı ışmin 

llı, S l'lıt §ck:1· .. a'-sedecek de-· 
aat ı Uzcri gı 

ayarını nde duraca-
arti · stık bir §ekil 

Modern s;ocuk masallarının mev 
zuu mitc.foji değil, fizik ola bilir. 
Radyomuzun en geri olan neşriya
tı bu masallardır. Bu işi temsil he· 
yetinden ayrılacak artistler guru
puna bırakmak doğru olur. Bu e
sikliğin radyomuzun değerli reji
sör ""e idarecileri tarafından he· 
men giderileceğine eminim. 

Radyo neşriyatımıza ait yapaca· 
ğım başka tenkitler var. Bunları 
başka bir yazıya bırakıyorum. 

Çarp.Lnba 18 - 1 - 939 

Afyon Vilayetinde 
Yeni Halkevleri 

Afyon, (VAKiT) - Ar~on ,·i!lı)C· 
ti içinde öniimüzdeki on dokuz şu
batı:ı, acılac:ık olnn ~·eni hnlkevlcrl
nin küş:ıdı icin gereken bina, ıc;:ı: 
zıın \'e kolları idare edecek ha gılıı 
ıhıi~·:ıclar, \"ali Durııuış E\-rrııdileğin 
lıizzat takilıblc Jıer yerele hnıırlan· 
mıs \"C ıam:ııııl:ı!'ını ışlır. 

,\r~ on merkezinin llıcnlıisnr kü
~iirııle yeniden lıir Jıiıııı yııptırı.lınok 
uzcre a~ rıca tcşclıhiis ,·c tcdlıır de 
ulmmı~tır. 

1!l şubatla Bolvadin, Dinar, Merkez, 
Enıirdnğı kazaları içerisinde Dere
cine, Ço~u, ll:ışmnkcı l.:öylcrind~ ,.t 
Çay, Ba~at nahiyeleri mcrkczlerındc 
açılacak lınlke,·lcrinin bütun hazır
lıklıırı şimdiden ikmal edilmiştir. 

ttuha,ebat umum 
mUdUrlUğll 

Ankara 20 (Telefonla) -1\la. 
llye Veknletl muhasebat umum 
mUdürlUğUne tahsllAt mUdllrU 
Şevket Adalan tayin edilmiştir. 

Taksim hrlA~ı 
ihale edlldl 

Taksimde inşasına karar ve
rilen asrı helA. 7300 liraya ihale 
edilmiştir. Yenisi yapıldıktan 

sonra şimdiki abdesthane yıkı
lacak, arsası evvelce Mimar Got
yc tarafından hazırlanan proje. 
ye göre tanzim edliccPktir. 

Paris, 20 (A.A.) - B. Valter bana ifa etmiş olduğunuz hizmet. 
Funk, Dr. Şaht'ın yerine Reich - lerdcn dolayı size samimi teşek. 

bank müdürlüğüne tayin edilmiş. kürlerimi bildiririm. Alman na. 
tir. Dr. Şaht, Alman kabinesin. zırı sıfatile iyi neticeye isal ede· 

de kalmakta ve B. Funk ta iktı- ceğiniz yeni bir takım vazifeleri. 

sat nazırlığını muhafaza etmek. niz vardır. 
tedir. 

Alman istihbarat bürosu. mil. 
1i iktısadiyatın istilzam ettiği 
vezaifin tamam.ile icrası hususu. 
nun siyasi iktısadi, mali noktai 

!lazarlardan ve para b:ıkımından 

tek bir idarenin mevcudiyetini a. 
mir olduğunu beyan etmektedir. 

B. Funk. 4 sene için tayin edil. 
miştir. 

B. Hitler, B. Funk'a bir mek
tup göndererek ezcümle şöyle de. 

miştir: 

Bu münasebetle size en halisa. 
ue temennilerimi bildiriyorum. 

Siz evvela mazide olduğu gibi 
markın kıymetini muhafaza et • 

mek maksadiyle ücretlerin ve fi. 
yatlarının mutlak istikrarını te • 

mine saniyen hususi mali ihti -
yaçları tatmin için sermaye pi. 
yasasını tevsie, Stllisen nasyonal 
sosyalist prensiplere tevfikan 

Reichbank'ı sade devletin haki • 
miyetine tabi bir ihraç bankası 
haline getirmeğe çalışacaksınız. 

Filhrer, Dr. Şaht'a gönderdiği 
bir mektupta diyor ki: 

Londra, 20 (A.A.) - Doktor 

Şaht'm Reichbank reisliğinden 

çekilmesi, burada çok fena inti. 

balar bırakmıştır. Dün akşam İn. 
giliz lirasına nazaran 11,69 da 

kapanmış olan mark bu sabah di. 

ğer dövizlerin paritesine naza. . 
ran sarih surette aşağı bir fiyat

ta 11,74 te kotc edilmiştir. Dok. 
tor Şaht, son zamanlarda Alman 

ya ile İngiltere arasında ekono. 
mik ve mali işbirliği için Londra.. 

da bazı sondajlar yapmıştı. Bu 
sebepten dolayı doktor Şaht'ın 

bu çekilişi City'de çok büyük sür. 
priz yapmıştır. Doktor Şaht'ın bu 

çekilişi, burada, mutedil unsurla 
rın mağlubiyeti gibi telakki edil. 

mekte ve markın düşüşü ise Lon 
dra mali mahfillerinin endişele • 

rine tercüman olmaktadır. 

isveçle yeni ticaret anlaşmaları 
dün imzalandı 

Yeni esaslar nelerdir 

diğimize göre, lsveç ile yeni ti- tur. 

caret ve klerlng anlaşmaları ak- Yeni anlaşma!ar 

tı hususunda bir mUddettenberi dahilinde cereyan edecek karşı

Ankarada cereyan etmekte olan Iıklr mUbadelAtı teshil zımmın

mUzakerat neticesinde tesbit e- da eski anlaşmalar devrinde C. 

ra!eyn murahhaslarınca imza 

edilmiştir. Anlaşmalar lcra Ve· 

killeri Heyetince tasdiki mUte· 

akıp 20 KAnunusnni 1939 · tari
hinden muteber olmak Uzcre 
meriyet mevkiine konacaktır. 

Bu anlaşmalar esas itibariy
le halen hUlcUmdcn sakit olmuş 

bulunan son anlaşmalara müşa
bih bulunmaktadır. Ancak hu
susi takas muameleleri için her 
ikl hUkumetçe daha geniş im· 

etmiş olan tsvec ı>lacaklarının 

ayrı bir hesaba nakli kabul edil

miş bulunmaktadır. Bu ala

caklar lsveçln TUrk:yedcn mu
bayaa edeceği tuuın ile eritllc-
ccktlr. Ayrıca anlaşmaların me
rlyetc vaz'ından ön<'e lsveçten 
yola çıkarılmış olan mallar da, 
bedelleri eski klering hesabına 
yatırılmak suretiyle ithal edile
blleceklerdlr. 

__, GünLerin peşinden: ---
......_._ .... ,.._....uı..ut1111m•aeanı•----1111nmı11.cı111nn11111:nıwn11m 

Yeşil Hilalciıerin 
hatası 

Son günlerde Ye§il Hililcılar yeni bir faaliyet eseri gösteri
yorlar. içkiyi memlekette kaldırmak için varkuvvetleri ile çalı
§ıyorlar. Ben bu faaliyeti görünce kendi kendime düşündlim: 
Acaba Yeşil Hilal senelerdenberi içki aleyhinde bulunduğu hal· 
de niçin şimdiye kadar bu mücadelesinde muvaffak olamadı? 

Bu suale Yeşil Hilalcıların ne diyeceklerini bilmem. Benim 
bildiğim şey şudur: Bizde içki aleyh tarlan yanlış bir mücadele 
sistemi üzerinde uğraşıyorlar. İnsanlara sadece sarhoş .olmanın 
zararlarını anlatmak için yoruluyorlar. 

Mili t 'I ı· . . b .. .. " • raz nz ı 
e .ı.' ec ısın.ın ugunku toplan l'iiriidiiniiz nıii ı 

tıs d 
- • • n nınız terfoyor 

m a ~urayı devlet reisliği ile Bulutsuz, ıııasnuui l>ı"r ··k 1 1 ' 
be . . d . . r ~. gu ~ n-

şı~:ı aıre reıs ıgı ve on aza. ele yaz giinlcrlne mahsus clll\h 
lık ıçın yapılan seçim neticesin. bir aydınlık mr . 
de, şurayı devlet reisliğine şiıra. 
yı devlet tanzimat dairesi reisi 
İsmail Hakkı Göreli, bc§inci dai
re reisliğine şürayi devlet azasın
dan Salahattin Odabaşı ayrılmış. 
tır. 

Az~:ıklara da şurayı devlet baş 
mu:ıvinlerinden Tal8.t Balkır, sa. 
bık \"alilerden Naci Akbay, An • 
kara hukuk mahkemesi reisi Na. 
ili Tezgören, Dahiliye Vekaleti 
teftiş heyeti reisi Talat Hrtay, D:ı 
biliye müfettişlerinden Ali Ser
ver Sumer, Nafıa Vekaleti teftiş 
heyeti reisi Şefik Örüm, Maliye 
hukuk müşaviri Kemal Arar, şfı.. 
rayı devlet başmuavinlerinden 

Memduh Özoran, P. T. T. umum 
müdürlüğünden mütekait Edip 
Cemil Oyhun ve Nafıa Vekaleti 
hukuk müşaviri Avni Turel se. 
çilmişlerdir. 

-"--

Millet Meclisinde 
Kabul edilen kanunlar 

Bundan sonra cenaze nakline 
mahsus be~clmilel itila.fa iltihn.. 
knnıza ait kanunun birinci mü • 
zakcrcsi yapılmıştır. 

Büyük Millet Meclisi Pazartesi 
günii toplanacaktır. 

-<>---

Noter harç tarife
sinde değişiklik 

Hemen her nbnh HnU1;, Mar
nınrn 1 ten bir clblıılfk altında 
~atı3or \C ftnonk öğlc3e doğru 
bu yumuşak örtülerden sıyrıla. 
rnk kalkıyor. 1 kclelercle her 
giirı Alem 'nr. Meğer "slıs'' do 
cııtcrıuı yonnl {azası imiş? 1 kc
lcler<lc anıcl~J ı, ııatroııu, zen
~inl, fakiri hirleştircrck nynl 
\Rfnırn tıkıyor. 

Uunlanlan hlıinl gören, Nu· 
hun gemi I sanır. ı:=,et, Nuhuıı 
gemi f nına, bu benzeti-;; ,.aı>ur
lnrırı c-:kf11ği, hnraplığı yiiziin· 
den değil, t~irıdeki mnlışcr ka
lnba.Iığırıdnıı ötiirüdür. 

l>aircler, ıncktıeplcr, hclkl 
bnrıknlar \'C şfrketJcr de işe geç 
başlnyorlnr. Hele Jialiç, çukur 
,.e nrkn ı riizgürlarn knı·-;;ı knpa· 
lr olduğu için burada sis Jideta. 
pclteleşiyor. 

Açık pen<·erclcrdeıı J az gece
lerirılrı kokusuna benzer tatlı 

,.e ılık nefoslerle bu Is de ılolu· 
yor. G iiııeşc al<lnıııp hftlft nçnn 
giillcrln, t;fçckleıin kokuları. 

Yarrn arı ızm karn laş basar
sa, örıiiıniizde ne çi~ek, ne mey
' ıı kalncnk. J~n fenası, bu ha.• 
\'Rlnr, bize knrşı kurulmuş bir 
-:nğlık 1uznğıclır. ı\ldnıııyor, so
yunuyoruz. Jürıklık, grip ta.. 
lnn derken, hnstnhk, iki taraflı 
hlr zntlirree çıkn·crl3 or. Artık 

işiniz kalbinizin kunctlno kal-
ını~tır . .tUeşiııiz yükselince, göz
lerinizin (iniimlen top top kefen
ler geçer. Çırn kokulu tabut 
kapakları gıcırclar. 

gibi oluyor \'C onları sev:mcyo
nım. Her şey zamanında 131, 
\'aktin<lc giizel, ~a{,rında tatlıdır. 

HAKlH SCHA GEZGİN 

Vedi köy ismi 
Ankara, 20 (Telefonla) - Ba. 

kırköye bağlı yedi köyün rumca 
adlan İstanbul Şehir Meclisince 
değiştirilmişti. Bu değiştirme 

Ankara 20 (Telefonla) - No· keyfiyeti Dahiliye Vekaletince 
ter harç tarife kanunun baıı tasdik edilmiştir. 
maddelerinin değlştirllmesl hak 
kında hazırladığı bir kanun ld· 
yihnsını HUkOmct l\Ieclfse gön
dermiştir. L!'ıyihnda dokuzuncu 

Amiral Brial 
CebelUttnrık, 20 (A.A.) 

maddede yapılmasr tekli! edi-
len değişiklik şudur: ı.~ransanın Akdeniz donanması, 

U r ka.l kumandanı Amiral Brial, :n ktl.-
mum ve etname, umumt nunusanlde buraya gelecektır 

ibra, umumt makbuz tahbınna A 1 11 h · ' - m ra amil Iıulunnn Algerle 
meler, 6lllme bağlr tasarruf se k ,. t k 

1 1 
• ru\'azurUne Foch ve Duplex 

~c ;;~;~ve de ehri, ö!Unceye ka· kruvazörleri refakat edecekler-
ar a ay ı ayatla ırat bağ- dtr. 

lanmasr, tesisi aile vakıfları 

("o ' ============== evldt edinme, karı koca malları-
nın idaresi, hibe, taksim vo ik- Hususi vektıletnamolerden 

Halbuki Ye§il Hilalcılar bu faaliyet istikametlerini değiş· 
tirmedikçe bütün emekleri boşa gidecektir. Sarhoşluk birtakım 
insanlar için bir keyif ise onları bundan vazgeçirmeğe s;alışmak 
beyhudedir. Yapılacak şey zararlı keyifler, yahut sarhoşluklar 
yerine zararsız veya daha az zararlı keyifleri ve sarhoşlukları 
ikame etmektir; bu da rakı yerine şarap ve birayı teşvik etmek

le müm'kün olabilir. 
Hasan Kumçayı 

raz vo bunlardan rUcu ve bun- beher iki yUz kuruş kira muka
ların feshi hakkında ve bunla- Yeleleri için vukubulan mUra
rın tc!errUatına dair bUtUn se· cnnt yalnız belediyeye alt kon. 
net, mukavele ve kttğıtlardaki turat pullarının llsakına mUn
lmzadan, noter tarafından re'· hnsir kaldığı takdirde imza ve 
3en yapılacak zabıb·arakatarın- mukavele adedi ne olursa olsua 
dan maktu olarak iki yüz kuruş maktu olarak elli kuruş hare a-
harç alınacaktır. hnacaktır. 
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Jun Carcı bir nerlnclt 
• 

Kafkasya için şöyle diyor: 
"Ruslar, arzu ederlenıe, 

efsanelerin orada sa'ldadı· 
ğı altın putu bulabilecek· 
lerdir. Ben bu memleketin 
Sohum ile Movrosisk ara· 
•ında dar bir şerit gibi çık 
mış .elan parçası için dört 
Madagaskar veririm.,. 

Bir şark seyahatname· 
sinde şu satırlar var: "Kaf 
kas yada his ve hassasiyete' 
hikim yalnız kadın, icadın 
sesi ve sazdır. Fakat ora 
da kadın, hiç bir vakit a· 
çık bir şehvaniyet ifade 
etmez. Kadın, esatiri aşk· 
lann doğurduğu bir in· 

san geklidir.,, 
Kafkasyanın ''Kafdağı,, 

için göy le bir efsane var: 
Allah Mele'lderin.den bi 

rine: 
- Git, demi§. Cenneti· 

ala derelerinden bir laci· 
vert cevher çıkar ve yer· 
yüzünün etrafına bastır .. 
Ta ki dünya süklinet bul 

sun. 
tıte bu lacivert cevher 

den ''Kafdağı,, peydahlan 

Jlllf. 
Promete'nin 3000 yıl 

esir ya§adığı Kafkas dağ 
lan, daima "Tılsımlı efsa· 
neler diyarı,. diye anılır. 

Efsanesi başlı başına 

bir ftlem olan Kafkasya, 
yüz yıllarca Türk hani 
altında ya1amış, Türk ha· 
kimiyeti ile beslenmiş bir 

diyardır da. 
Türk matbuatı "Kaf· 

kas., mevzuunu hemen he 
men hiç işlememiştir. 
Ben, ''Kafkas Kızları., 

• nda tarihin bize ait, fakat 
bize meçhul kalmış baş· 
tan başa aşk ve macera 
dolu vakalarını Kafkas e· 
serlerini tetkik ederek 
canlandırmağa uğraştım. 

- Nasihat istemiyorum, afyon .. 
Uçüncü Murat, damarlarını, bey 

nini uyuşturan bu zehirlerle artık 
kendini kaybetmifjti. Genç Şucca, 
eline boşlukta bir kavis çizdirdi. 
Sonra, bir köşede dalgın .dalgın 

bu manzaraya bakan genç bir ka· 
dının gözlerinin içine baktı. Ağır 
adımlarla ona doğru yaklaıtı 

- Raziye.. "' 
Kadın cevap vermeden §eyhin 

yüzUne baktı 
- Bugün çok yorgun göriinü

yorıun .• 
- Hep ayni hal, ayni eğlence, 

ayni hayat .. Bunların sonu tez ge

lir. 
Şeyh, bu Mdiselere kendisinin 

de yabancı kalmadığını anlatan a· 

cı bir gülümscyi~le: 
- Sonu mu gelir .. Geldi bile .. 
- Şevketlu padişahı memnun 

etmek gere'k Şucca ... 
- Arzettim, ki şehirde esir : .. ~ 

kalmamış .. 
Genç kadın asabi bir halde aya· 

ğa kalktı. O esnada Uçüncü Mu· 
rat, dairesine götürülmek üzere 
salondan çıkarılmıştı. 

- Çok fena yaptın .. Nice güzel 
getirmek, benim için en büyük sa· 
adettir. Ben her zaman sizin .• 

- Sus Şucca, sus .. Her vakit 

bunlar.dan bahsetme .. 
cariyeler buluruz ararsak.. Ara· 
malıyız Şucca.. Aramalı ve bul· 

malıyız. 

N. A. 

- Baı üstüne sultanım .. Bilir· 
siniz ki sizin emirlerinizi yerine 

... • * 

-BlRiNCt KISIM -
- Sultanım, elimde çok mühin: 

bir emir var .. Bu. bize birçok ca· 

riye kazandıracaktır. 

- 1 

tiği Raziye kadının son sözlerini 
tekrar etti : 

- Güzel bakireler .. 

Raziye daha şiddetle ve emre· 
der gibi: 

- Evet, gUzel bakireler •• 

RAZiYE VE ŞUCCA 

Romanımızda, mil'him rol oyna· 
yan Raziye ve Şucca, tarihin de i
ki meşhur simasıdır. Raziye, sa:-a-

Tarihten 

Ergani 

-

yın en nüfuzlu kadınlarından biri 
idi. Ona tarihte "Raziye Kalfa., 
adiyle rastlarsmız. O, padişah ikin· 

ci Selim zamanın.da Nur Banu 
Sultanın en parlak günlerini gör
müş bir kadındı. Şimdi sarayda 

vekilharçlık vazifesini görüyordu. 
Ayni zamanda üçüncü Muradın 

kar tarı Bafb'nun, Safiye Sultanın 
yanında mühim nüfuzu da vardı. 
Çünkü Raziye ka.dın. Uçün Murat 
k::ıdar hattfı daha ziyade Val.de 

bakırı 
Muhtelif vesilelerle birçok bakır madenlerimizi gezdim. Ça 

lışmalan, muazzam izabe fırınlar.nı gördüm. Mühendislerdeı: 

izahat aldım; ve neticede şu kanaati edindim: Bir maden ocağı 
nı tarif için sayıfalar d~lusu yazılar yazmak Jazım. 

Ergani madeninin faaliyeti başlı başına bir alemdir. 
Dün elime elli sene evvel yazılın ş bir seyahatname gecti 

Mumarrir, Erganiyi gezmiş. Gördüklerini anlatıyor. Entere;ar 
parçalarını aynen alıyorum: 

"Bu madenler dünyanın hemen hiç bir tarafında bulunmı 
yacak derecede zengin ise de civarda ormanları bulunmadığı ve 
binaenaleyh leza vımı ihraki ye derccei k ;fi yede istihsal olu
namadığı cihetle yalnız ham bakır imal olunabilme'kte ve imala 
t n miktarı senevi altı yüz bin kıyye raddesinde bulunmakta 

1 

imiş. Bakırın sureti istihsal ve imaline gelince: Evvelemiruc 
g.ayet derin mağaralardan çıkarılan bal:ır cevherleri dağ tepele·ı 

l rınde bulunan ve folika tabir olunan acE ocaklara na1tlolunur 
I cü:ıt odun ile ber.aber ihrak olunuyor 'ki bu ameliyat ile cevheriı 
1 derununda bulunan küklirr izale edilmiş oluyor. Bundan sonrr 

'cevher kasabaya on dakika mesafede kain mahalle nakledilerel 1 

Sultanın hariçle olan temasını da 
biiyük bir maharetle idare ederdi. 
Şeyh Şucca ile i!jli dışlı olma· 

sının sebebine gelince, bu da ayr 
ve başhbaşına bir meseledir. 

Üçüncü Murat, şehzade iken biı 
riiya görm:.iş ve Raziye Kalfaya 
anlatmıştı. O vakit Raziye Kal- I 
fa: 1 

- Şehzadem. demi5ti. Bu rüya· 
yı tabir ettirmek gerek. 

Şehzade heyecanla sormuştu: 
- lyj bir muabbir bulmalı. 
- En iyi rüyayı Şeyh Şucca ta-

bir eder. 

Raziye Kalfa, hemen Şeyhe ha 
bcr göndermi~ti. Kurnaz Şeyh, ha 
yatının en mühim anını yaşadığını 
anlamış. hatta, devlet kuşunun ba 
1ına konmak üzere olJuğunu d:
i1issctmişti. Genç şehza.:lenin kar· 
~ıs•na büyük bir vakarla oturmuş: 

- Şehzadem. demişti. yakında 
zatinize sultanlık miiyesser olaca! 

tır. 

Murat, bu sözlerden duyduğu 
sevinci saklayamamı~. gözleri hır~ 
la parlayıvermişti. 

1 

Şeyh Şucca kurnaz adamdı. O, 
biliyordu ki, fkinci Selim ölünce 
taht Murada kalacaktı. Bu ba it 
h::ıkikati niçin evvelden söylemek 
ten çekinsin? Hele söylemenln za 
rar yerine namütenahi 'kar getire· 
ceği bilindikten sonra. 

!kinci Selim dünyaya gözlerini 
yumunca, Raziye Kalf.ı. ile Şeyh, 
Muradın anında en güvenilir ve 

daima yardımlarından istifade e· 
dilir iki sima oldular. Artık Şuc· 
ca, ?.'1ura:1 n eli kolu olmu§tU. ts
h.diğini yaptırabiliycr, istediğini 

iı:irırle 
A) lık il:> 
J a> ıık :.! ;o 
6 a)lık 4i5 
1 yıllık 900 

Tarıfcrlen Balkon Hif 
1 

ıçin R)dn otuz kunış duş• 
>c' l'o!\ta hlrlığıne ;ıırmc>C" ıJ 

a)da Flmış hcşcr laıru$ 

mcdılır. "" 
Abone ka)dını bıh.llren 

tup \C telgraf ucrctıııi, :. 
P ıra~ının ııoı.ı.ı ''e.) ıı ıı:ın 
.) ulhıııı.ı ılcı ctıııı ıd.ırc ı..cn 
zcrınc alır. 

~,., 

7 ilrkiyrmn hu posla mtr • 

\' Al\11' o aborıt ya: ıtır· ti 
Adres değiştırmc ilcre 

2:, kuru~ıur. 

tı.AN ccımTı.ı:ıd "' 
Tıcıırel ıliınlarının 5

3111 

rıı sntırı ımndan ıtıbııren ı a 
1 hılaı ın<la 40: ıt 5:ı) raı.ır<. 

lmnı~: dördlıncu sıı>fııd' 
ilı;ıncı ,.c u~·uncüde 2; lıırı 1 
4, ll:ı~lık ) .ını L.c:;nıcce ~ 
dır. ı.I 

Bu) uk, çok ılc,·ıımlı. • 
rl'nl.lı ıı:ın \erenlere ıı>rı 
ındıı meler )llJlllır. Bc\ınl ı 
rın Hntını • satırı 30 ı.urtı 
TICAHl MAHl\ EllP. Ol Ml

1 

J<('<,;(' 1\ tı.ANl.Alt 
Bir defa 30, ıki defası ~ 

deıo.,ı ti:,, durl defa ı ir> ' 
ılcfası JUO kuruştur. ('ç 
ılin \Crcnll'rın bir def:ı~ı 
',11lı r. l)ort s, t ı rı geçen ıtlt1 f 
fazla !l:ıtırlorı hcş kurııştaO 
uıı cdılır. 

lli:rııtl l:ııponu 

lmı;11k ilcin lorifui 
indirıllı. 

\'akıl hem do~rııdıın dol 
)il kcnılı ıdaıc )crınılr., ht\ 
k.ıra cııdılcsıııılc \ J(,ıl I 
allınılıı 1\1.M.\ 1.EIH>I~ • 
lliın llıırosu clı) le ıl;.ıl1 " 
erler. ( llııronıın tetr{nnıı · • 

yapıyordu. Kendisi de "İS 
mütearif civanları ve naı 
girları arasınJa,. zevku se 

yordu. ~ 

Şeyh Şucca, bu kadar rJ 
kiyetlcrinin Raziye Kalfa 
dımı ile olduğunu unutrıııl 

na: ( Arkn·"'' 

il 
~~ 
~u 

BiR KONUŞMA VE lKl TlP 

- Padişahım, lstanl '~da esir 

kız kalmadı ••• 

- Emir mi?. 

- Evet sultanım.. Şuhmeşrep 

sahibi kadınların umumıınu Boğaz 
haricine nefyedeceğim. Şevkctlü 
Padişahın da emri var .. 

burada mevcut ocaklarda izabe ediliyor. Ocaklar bir sıra odun \ 
bir s ra cevher jstif edilmek suretiyle doldurulduktan sonra ate• 
verilip Dicle nehrinin kıyısından çikarak buradan akan su vası· 
tasiyle ve cesim dolaplar ianesiyle işletilen gayet büyük körük· 

i ler bu ateşi tezyide hizmet ettiginden bu suretle bakır cevherle· 
iri müzab haline geldihten sonra ocağın altında bulunan delik 
t açılıp harice çıkarılmaktadır.,, 

U(r.. 
~~"lll.~ 

- Bu akşam SAKA R YA Sinemasın dt ~~ 
ı~ıata-Harri ve Marthe Richard'ıı layık emsalsiz bir filt11 • b~ 

- Bütün esircileri toplayın .. 
En güzel kızlannı on misli, yirmi 

misli fiyatla alın .. 
- Yüz misli veriyoruz .. 

Raziye kadın, gene asabi idi: 

- Şucca .. diye bağırdı. Bunlar
dan bir ıey çıkmaz. Bizim istediği 
miz bunlar değildir.Şuhmeşrep ka 
dınları istersen cehenneme at .. is· 
tersen hepsini öldür. Ne kar, ne 
ı:arar getirir. Ben saraya güzel ba 
kireler istiyorum anladın mı, gü· 

1 

1 

Bugün}tü maden ocaklarını görenler, bu iptidai istihsali bit 
çocuk oyuncağı gibi telakki ederler. 

Ergani için yazılan satırların cnteres:ın bir n~ktası da şu· 
ı "Bu imalatı ahaMden arzu edenler icra ederek istihsal e}ledikl~ 

ri bakırı ciheti hükumete teslim ile mukannen olan esmanını is-

AŞKTAN DAHA KUVVETll :1 
Fran.eızca sözlü şaheseri başlıyor. Bas rolde: ' li 

- Yüz misli .. Yüz misli altın .. 
'OçUocü Murat, bu son sözlerini 

bir ruya ~lemin.de imiı gibi mırıl· 
dandıktan sonra eerindi. Kollarını 
uzattı. 

tifa etme'lctedir. Sonra bu bakırlar Tokada sevkolunup oradak' 
kalhanede tasfiye edilmekte ve yahut hariçten zuhur edecek ta 

Günün en fazla muvaffak olan Çekoslovak yıldtıl ~al(!r 

1 .. l il A H A A H il V A 
fo film yalnız bir casusluk filmi değil. ayni zamanda ıcıı 
e büyük bir a~k filmidir. İliJ.ve ~en: Paramount Juril~ 

-Afyon .. 
Diye inledi. sel bakireler.. / 

libine haliyle füruht olunmaktadır.,, 
Bugün, yurtta bir servet menbaı olan 

ci.dden acınacak varlyette değil midir? 
Bugün matineteade: AııJ~ a 'l'apan l\ıtd' madenin d;nkü h•l"ı 

N. A. ı Filminin son seanslnrı 

- Şaraptan sonra afyon .. Şucca, "Sultanım,, diye hitap et 

&Ez A 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

- Hayır, ölmiyecekler ... Bugün re l 
dettiklerini yarın kabul edecekler .. 
Ben, bir hata ettimse bile netice iyi 

çıktı. 

- Nasıl iyi çıktı? Hangi hata? 

- Bakınız niçin, Liz, bu, zayıf se· 
ciyeli, belki iyi kalpli fakat korkak bir 
adamdır. Birdenbire hangi sebeple öy 
le çıldırdığını ben de kendi kendime 
ıorup duruyordum. Çünkü son daki· 

kaya kadar kendi .de iki yüz rubleyi 
ayakları altına alıp çiğniyeceğini bil
miyordu. Bunu kendimce birkaç sebe· 
be bağlıyorum. Birincisi, para karşı
sında duyduğu sevinç onu, 'ken.dlnden 
geçirdi, galiba. Eğer bir çokları gibi 
yapmacıklara kalkışsa idi, netice asla 
böyle çıkmıyaı:aktı. Hayır, c, bUtün 
sevincini olanca samimiyetiyle ortaya 
koymuştu. Belki ondan utandı. Bana 
luzlarıam halini, ailevi felaketlerini 
"8ştan ıonuna kadar anlattı. Söyler
ken 1esinin gülmekle ağlamak arasın· 
da garip bir Ahengi vardı. Sanırım, ki 
i>unlarx bir heyecan coşkunluğu içinde 

söylediği için birdenbire bana düşman 
ket:ldi. r:efret etti. Çünkü ben, işte 
bu no'ktada istemiyerek bir pot kırdım. 
Ona eğer bu para yetişmezse, daha da 
verebileceğimizi söyledim. Birinci yar 
dımım ona -Ookunmaınıştı. Fakat ikin· 
ci teklif, or.da, kinli b:r hakaret hissi 
uyandırdı. Bir talihsiz için herkesin 
kendisine sadaka vermeğe kalk·şması 
ka.:ar ağır bir şey yoktur ... Ama, da· 
va böyle çapraşık elmasına rağmen iş· 
ler yolundadır. Yarın vaziyet değişe
cek. 

Li.z, şaşkın şaşkın Al'.yoşaya ba';a· 

ra'k: 
- Nasıl olur?.. Hiç buna imkan 

var mı?. 
Dedi. 
- Liz, eğer bu adam parayı çiğne· 

yeceği yerde kabul edip götürse idi, 
eve varınca, çocuğu ile karşılaşınca 
ağlayacak ve yarın rubleleri getirip 
suratım•za atacaktı. Fakat bugün ar
tık o muzaffer olmuı, hıncını almıştır. 
Yarından tezi yok, iki yüz rubleyi se· 

:sı:::ım 

ve seve kabul edeceğini size isbat ede· 
rim. Belki buna da ihtiyaç kalmıyacak, 
ba'."la karşı takındığı gösterişli tavır· 

dan ötürü af dilemek için gelecektir. 
O zaman: "Vekarlı b'r adam olduğu· 
nuzu isbat ettiniz. Fakat hastalar nız· 
la çocuklarınızı kurban ctmeğe de hnk 
krnız yoktur.· Artık kabulün~ze b'.r 
mani kalm&:lı,, diyerek parayı verece· 
ğim. alaca!•. 

D::likanlı bu: 
- Alacak! 
Sözünü ken:linden ger-erek söyle· 

mişti. Liz ellerini çırptı ve: 
- Sahi, dedi; beni de inandırdınız .. 

Ama siz, •bu katar genç olduğunuz 

halde :nsan kalbinin derinliklerine böy 
le nas l girebiliyorsunuz? Şaş yorum 

.doğrusu. 

Aliyoşa, vecde benzer bir hal içinde: 
- BU.ün mesele, pararı alır'ken, bi

zim seviyemizden 2şağı düşmediğine, 
hltta l;abul.i ile yül.seldiğinc onu inan 

dırmaktadır. 

Dedi. 
- Yükseldiğine mi? .. Mükemmel! .. 

Mükemmel Aliyoşa .. Ne güzı:l kc-nuşu 
yorsı•nuz ! .. Söyleyin, söyleyin. 

- Beğen "iniz mi? 
- Evet ... Hem başka şe~·ler de var .. 

Mesela ben. şimdiye 'kadar sİ.!C l.ar ı 

hü:-met duymamıştım ... 0 ey ... ı-an· ::ı"l 

ki s:zi kcn{ji;nle be,.ab~r tut ıror<l.: .1, 
demek :sf} on:m. Buncliln scnra ben· 
den yü~rnck ol.:uo;unuzu t<:sdihc mcc· 

burl4m .. Fakat acaba bu adamdan bah· 
s::derken, biz, kendimizi ondan yüksek 
t;ıtuyor gibi konuşuyoruz galiba. 

- Hayır, Liz, böyle bir şey yok. 
Buraya gelirken, ben de bu noktayı 
düşünmü~tüm ... Ondan niçin kendimi· 
zi üstün tutaca~ım? Bunun iç'n nasıl 
bir sebep var? .. Böyle bir hadise kargı
sn ·a cnun hareketi fena mı? KüC'' 't 
ve adi mi mesela? .. Stareç, bana: '~in· 
sa'.llara bazan çocuk gibi, hazan .da 
hasta gibi muamele etnıek Iaz möır.,, 

d •mişti. 
- Azizim Aliyoşa, ister misin ki biz 

de insanlara karşı hastalara yapılan 

muamelelerle idare edelim? 
- Peld Liz .. Fakat ben ta~amiyle 

buna lıa_ r değilim. Bazan sabırsızlı
ğım tutuyor ... Bazan da hallerinden an 
la:naz oluyorum. Siz de böyle misiniz? 

- Ifayır, dcğiI:m. Olmamak ne iyi, 
ne 1yi t 

- Liz, g'zin böyle konuştuğunuzu 
işitmek te büyü c bir zevk 1 

- Aliyop. sizin çok iyi bir kalbiniz 
var. Yalnız bazan inat:ılığınız tepreşi· 
yor. Gidip şu l:apıyı usulca açınız ve 
bakınız a mem b:zi dinlemesin. Gür:J· 
t.i etm:yin ama .• 

Uz. bunlan hızlı b'r fısıldam:ı ite 
söylemişti. Aliyo"ıı, kzın istedigini 
ya· tı ve rö. Ü!'lÜ !erde k' msecikleri:"ı 
b.ıl n naJ J nı söyledi. 

Liz, gi. :· -;e <l ~ha far.la k zararak: 
- Aliyoşa ~öyle ycınıma gclin~z .. E· 

linizi de bana verin. Hah şöyl• · 'f. 
d . ..ı· l · · }cer' ı ~ın eyın. sıze yazdığım teı: . 
ka falan değildi. Dosdoğru içitıı111 
idi, Aliyoşa .. 

D:di ve sonra elleriyle yuı:ii11a 
padı. Bu itirafın ona pek pahalı)'• 4 
o!duğu a:ılı§ılıyordu. Birdenbire 
kanlının elini aldı ve üç kere u• 
öptü. 

Aliyoıa, büyük bir ıevinçle: ~ 
- Aferin L :z, dedi.. .. Ben de 

Hhid olduğunu biliyordum. 
Liz, onun elini itti, fakat bır• 

Nazlı bir sitemle: 
- Hele ıuna bak ... Ben 011\l~e 

öpUy~um ve o bunu hiç (evıcal td •. o 
mıyor da mektubumun sahıcı ıtl 
mı söylüyor... Ne kend'ne g\I 
bu böyle?... 0,ı; 

Bu kere de k zarma'k sırası 

hya gelmi§ti: l1 
- Size kendimi beğendirme 

• • • J11ıl'ı, 
ıster ... ım ama... Ne yapaeaı; 
buna varacağ:mc bilemiyorurfl"JI 

- Azizim Aliyoşa, hiç at;.
gen; değilsiniz... Bir yand811 J1' 
o:ank ııeçiyor, bir randan d• •

0
1 

~ , d K'" ük bt gu c uruyorsunuz... uç . 
d:sini sevdiğimden em:n iııt•f" 
ıey olur mu hiç? .. 

Aliyo~ı g· lerck: , 
- Enin ::lmak l;abahat ını· 
Diye ı:rdu. 
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Bir Sivri Akıllının Ml\ceraları: 

,. 
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_M_a_h_k_e_nı_e_ı e_r_d __ e_I ı 
Kartaldaki cinayet 

Raavove Tiyatro 1 
Ankara radyosu 

7'iirldyc Uadvo IJifıı:uon Postaları 
1'ıırkiyc raclııosu - Anl•ara radyosu 

krıdıııı ı;u ılı). li,30 Pru;;ı :ıııı. lı~:i5 

~lüzik (P:ız.ır ça)ı). 18,30 J unu ma 
(Çocuk s:ıutı). 18,50 Aı.ıııs \C ıııete

uroloji lı ıl. ı lcı ı. l 9 Tur k muz ~· 
O nces:ız fa lı - B:ı' alı faslı). 20 Spor 
(Anadolu oj:ın ı por sen ısı). 2U 10 
l\luzik (Oda muzıui _ Hır tılın öz
gür ve Ate~ hocekleri - J'rntezi). 20, 
30 Türk nıuıiğı: 1 - Eman \ğ:ı - Sıı
zınfık peşre\ ı. 2 - ~:ıdull. lı Alın _ 
Ağır semai • K.ıpıl">:ı hl:r ı;orcn. 3 -
Munir Nurettin • Uuı nıad n 8~ !ar 
scı;er. 4 - \ e~nrı Ac;ını • A) rı dnş
tüın Se\'SİIİnıden. 5 - H rık Fcrs:ın 
• Tanbur taksimi. G - Nııri bey _ 
Benim ser\'ii hıraıuanım. 7 - Suzi
nük snz .semai i. 01..u)nn: .Mustafa 
Çn~l:ır. Çnlnıılnr: Hrş:ıt J rcr, Refik 
Fersan, Ce' del Ko7..ın, Kem 1 Ni~ nzi 
Se)lmn. 21 Mcınleket s:ı:ıtl, ajııns, 

meteoroloji lı:ılıcrleri. 2110 Ri)eseti 
cumhur bandosu _ Şef· lh :ın hun
';er: 1 - A. Bo~e - Ccz l ır ınnrşı. 
2 - ı:. Fon tem ile - Y 1 Cıt ne. 3 -
.1. Massenet • F('rlre • U\ertur. 4 -
:-,)ııhert • Bitnıemis senfoni: 1 _ D:ır
li. il - J>:ırtı. 5 - \ gıırr • J.ohen· 
ı;rin ııııırş. 21,a.> Muzık ıc zlıaııt -
Pi). 22,45 • 23 Son aJ ns lınlırılcri 
\C ~arıııki program. 

Muhakemeye dün ağır cezada 
devam edildi 

Geçen sene Kartalda bir cina 1 ;uç isnat etmekten dördüncü as. 
yet işlenmiş. İbrahim Gökberk a- !iye ceza mahkemesine verilen 
dında birisi baba bir kardcııi Ze. Minareci Ömer 35 gün hapse ve 
keriyayı kurşunla vurup öldür • 35 lira da para cezasına mahkum 

edilmiş, derhal tevkif olunmuş -
mliştü. 

Cinayet §U şekilde yapılmıştı: 

İbrahim, bir gün bahçede koyun 
sağmakla meşgulken kansı Fah· 

riye Ustübaşı çamur içinde, telaş. 
lı telfı.şlı koşup yanına gelmiş: 

- Bak kızılbaş karde§in beni 

ne hallere soktu. Yolda gelirken 

üzerime hücum edip bir hende~e 
sürUkledi; ırzıma geçti, demiş ve 

yere dlişlip bayılmıştır. 

Kansının bu söilcrile çılgına 

dönen lbrahim, doğruca kahveye 
gitmiş, orada rastladığı kardeşi, 
Zekeriyaya: 

- Ben sağken karımın ırzına 
kimse geçemez, diyerek tabanca
ile öldlinnUştil. 

tur. 

Bahçeye Giren Sabıkalı 
Çapada Hatice isimli bir ka. 

dmın bahçesine girip şüpheli bir 
şekilde dolaşırken yaklanan Va • 
hit ikinci sulh ceza mahkemesin_ 
de bir ay on beş gün hapse mah. 
kum edilmişir. 

MahkUmlar Arasındak' 
Kavga 

15 - 20 gün evvel tevkühane. 
de vukubulan cinayet ~zerine ba
zı mahktimlar arasında çıkan 
kavga hMisesi birinci sorgu ha • 
kimliğine intikal etmiştir. 

Sorgu hakimliği dün, kavgacı. 
lardan Mustafa, Rifat, Yusuf ve 
Hasanı getirtere~dinlemiştir. Di
ğerleri de dinlenildikten sonrn 
iş mahkemeye sevkedilecektir. 

Abdülnuc/U'ln canıie dldiıl •• , ar~ 
alf ,ısı' Sl~ 

Ağır cezada muhakeme edilen 

İbrahim Gökberkin dün yapılan 
duruşmasında müddeiumumi tara 
fından mütalea serdedilmış ve 

Şarkı ile Polisi Tahkir 
Eden Gazinocu 

utın11 ~a :et tebeddülünün ertesi 
.~Pi~ abıatide Meclisi vüke1~ 
~!~et ~!ençi~~:.~. vaziyeti, ve 
• aı ltı" beddulunu mucip olan 
~~a~k~re edildi. Sadrazam 

lt~ altı Paşa yeni hUkfune. 
-~ lli talepleri karşısında na 
~ lıakk~~set 't.utması lazım gel~ 
ıt ~ da Hariciye Nazın 
~~it~adan sordu: 
' lfer ll§a dedi 'ki: 

~lerini ~~den evvel Rusların 
~ ,a bi ogrenmemiz llzımdır· 
~I r ker k ' enin e endi aramızda 

tıedel'it. ~tün cephelerini teL 
t'Ja. mu ndan sonra da Men. 

.._de ).{en ~kereye girebiliriz. 
sı~ çıkofun taleplerini din 
~Çok· 

~ d lada, ıhtilfiflı meselenin 

el
' ye ..... ...... t' d h d" 1 suçlunun tahrike uğradığı ileri 

.... ...._re ıne a a un ge dd ·· .. · . : sürülerek 59 uncu ma e goz o. 
dım. Uzun zamanlardanberı kabı. .. d t t 1 k suretile 449 uncu 
n.ed dalı' d ~·la· R . 1 nun e u u ma 

e ı . egı. ~· usya ıle sa. madde ile tecziyesi istenmiştir . 
tanatı senıye ıkı komşu devlet • 
tir. Aralarında dostane münase- Kılıfı Hazırlayan 
betler tesis "e idame etmek lü. Minareci 
zumu da aşikardır. Bu mııksat 
için elimden geldiği kadar çalı§. Minareci Ömer lako.bile maruf 

Zin.rfrlikuyuda gazinoculuk ya . 
pan Karabet adında birisi dük • 
kanının fiyat tarifesini kontrole 
gelen polis memurlarını "Yazıl
mamı3 fermannn var!,, şarkısını 
imalı bir §ekilde söyliyerek tah. 
kir etmiş, dördlincü asliye ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Mahkeme suçluyu 2 ay hapse. 
60 lira para cezasına mah kflm et. 
miştir. Karabet hemen tevkif o. 
lunmuştur. 

mak isterim. Bununla beraber 1 bir sabıkalı Küçükpaznrda şüp -
meselenin esas ve teferrüatına heli bir şekilde dolaşırken yaka. 
henilz vukrf peyda etmediğim ci- lanmış, karakola götürülrnli§t~. 
hetle mUzaltereye girmek doğru Orada üstü arandığı. ı:a~an b~r 
olamaz. Müzakereyi başında yan. köylü sigarası paketı ıçınde bır 
Jış tutmak sonuna kadar tesir e- gram eroin bulunmuştur. Hamamda Para Çalan 
der ki bu, Rusya için de arzu e. Bu suretle yakalandığını gören Hüsnü adında birisi Yıldız ha. 
dilerek bir ~ey değildir. Herhalde minareci Ömer polislere: mamına gitmiş, çıkınca 10 lira 
ekselansınızdan rr.eselenin her ta. . . k d vermiş, Ustünil istemiştir. Bu a. 
rafını tetkik için biraz bize va. - Dunu ~ketımwe sız 0ito~u- ıalık vezneden yirmi lira aşırmıs 
kit bırakılmasını rica ederim. nuz! diye bagırmaga ve ?a1 . • tır. Yakalanan Hasan birinci sulh 

nu çıkarıp salhyarak eroın erı u.
1 

. . 
Menriko ... - pacr!l hazretleri, • b 1 ..+ır ceza mahkemesınde bır ay 15 

:- .. '"'"""' çurmaga aş amıil. . .. h ahk. 1 t 

Dı\1.GA U7.UNI.UC.U: 

1630 m. 183 Kcc;/120 Kw. T. A. Q. 
l!),i4 m. 1519:-ı Kes. 20 Kw. T. A. P. 
31,70 ııı. 9Hia Kes. 20 Kw. 

Tl'HKl\'E SAA1'1YI.E 

21 - t - 1939 CUMARTF.Sl 

13.30 Müzik (Operalarda • pi). 14 
Saat. ııjans, meteoroloji hnberlerl. 
14.10 Türk mfızllU (pi). 14.45 - 15.30 
\liızık (Operetler 'e fılm müzikleri 
pi) 17,30 Proftrarn. li,3:; lfüzık (don 
aııli • pi). 18,:~o !'ürk ımiziğı <ince 

s:ız - l\urdilı hıc.-nzkiır faslı). 19.15 
S:ı:ıt, nj.ııı , meteoroloji hnlJcrleri ,.e 
ıırııut !Jor nsı lfı.rnt). t!l,25 Konuşmu 
(Dış politika haıliseleril. 19,40 Türk 
müziği (Muhtelif oku~ ucıılnrdnn ş::ır. 
kılar): l - Zeki Memed ajln _ Ferıılı· 
niik peşrevi. 2 - lıemı • şnrkı - Jcr
ı:ın ediyor. 3 - Tıınburi Cemil - E· 
vıç şarkı_ Bir niguh ile kııll.ıimi. 4 -
!inik türklisu - Eh eda dost deli. O 
kn)ntı: Mıızuffer llknr. 5 - l.l'ml • 
(;şak şnrkı • Neler çektim nc.-ler. G 
- Raıf • Kürdili hicazkür şarkı • 
Ren~i ruh :ırına. i - i.) •nA" !'- :! . .ı 

Ankara radyosuuun 
yarınki program• 

22 • 1·1939 P\Z\H 

12,30 Pıogram. 12,35 Müzik (Kü
çük orkestra - ~er: Nec.-ip Aşkın): 
ı - Fritz Köpp - \az akşnmı süit 
2 - Osmnn l'ercz Freıre - Ay, :ıy, a) 

seren:ıd. 3 - Haplı llen:ılzky • Be· 
bekler perisi - ı~ılmlndcn - neşeliyim 
şarkısı. 4 - füılph Beııatzky • Grfo. 
ziııs'c hir d:ılııı - vııl . 13 Memleket 

s::ı:ıti, oJans, meteoroloji haberleri. 
13,10 Müzik (KUçilk orkestra devom) 
j - Frnnz l.rh:ır - E'a operetinin 
\'al!'.leri. G - Carlo Thomsen - Dun. 
7 - Jl:ıns Schncidcr - Tirol du~

lar111111 h:ıll, şarkı Ye dıını.lnrınu:ın • 
potpuri. 8 - Cıırl lh dahi - l\lclodi. 
9 - Johonne'i Br.ıhııı · - Mııc:ır dan
sı No. 3. 13,45 Türk mııziği: 1 - Ke
mani Hmı Efendı - Tuhir puselık 

pcşrc,·i. 2 - K:ııını Uz • Görmezsem 
giıl ) üzlinü. 3 - Dr. Şükrü Şcnoznn 
- Gonııl lııırnreti. 4 - Yeclhe - Ka 
nun tııksımi. rı - Rnhml ber • Geç
ti o gnnılı enııını scrııın. G - İsmail 
Dede • Nazlı nnzh seküp f!fder. 7 -
rnnlıurl lslı.ık • Glillznr ııaz semal!ıi. 
Oku)ıın; Sadi Hoşse'i Çnlnnlnr: \'cet. 
be, Hu'jrn K, Cc' del Kozan, Mesuı 
Cemil. H,15 - 14,30 Konuşma (J:\ 

ŞEJiln T1YA1R0Sl' 
:H - 1 - !JJ° Cuınartc i 
akşamı t 20.:lO da 
'/'cpcbou Drnm 1\ ıs mı 

il \ DlTI • .\H 
lsli/.ld1 cmlclc&i Korıırrli l ı mı 

Gıiııclüz 14 de ÇOCl K ·ı 1\ \ 1 ROSl 
Ak aın: (OGJ.t :\ll'Z) 

~ııııı~ı 

ll!;i T.aııl/ 

TUR~.. T1Y A 1 ROSU 
tHu akwm) 

Cemal S llılr, (ıul ırıı ii
cu lsm.ııl 'e < kıtl ucu 
Burhan S z ile) dı 

lıırlıl.te 

FINDll{ÇI KIZ (l{onrrıli 3 P.) 

HALK OPEHETt 
(Bıı a/.şcını) 

Bcklenıen Orrret 
MODERX 1'17.1.AR 
ra:aıı: lıf. 1 ı;s mı 

-- - ---------
ı:Rret.m;ı. SADl 
TEK Tl'ı ATROSlJ 

AKTÖR KIN 
Rcunclmilrl nırşhıır 

eser 
Pek )akındıı: ClNSA ' l\l:\UUT) 

Sinemalarda: 

a da bilmek r geçirdiği aafhala
yl•. 'f. e bizim 

1 
~ruretindeyiz. Şu 

ııcere 1 ~ı~1k()f rn Çın i.lk yapılacak iş 
çiıııit\ ıt t ~tk·;seıesıne ait dosyayı 

bu sözlerinizi biraz hayretle kar. ~un apse m um o muş ur. 
N t

. d polı's memurlarına ____________ __; ____________ _ 

şılamak rnecburiyetind<-yim. Da· e ıce e 
Eğe!enceli köşe: 

!El.EK: nnrones ve u~:ıAı. 
iPEK: Dürt nıımus bekçisi. 
SC!\t~R: Talih )'ıldızı. 
S \K!\R'ı"A: Aşktıın dah.ı kunetli. 
Al.E:\IDAH: Aşk bnhçrlerl, Mister 

Moıo. 
~~lata 1 

N v~ nıUtalea edeyim. 
.... u ~ llaı...·ı aıu Pa"'a '•uta 

ha iki, Uç gün evvel aldı~m ma. -----------
Iumat zatınızın Rus a ile salta . 
n.at ıseniye arasındaki ihtilafı 
ryek ivi k"''Tamış yüksek bir din. 
lomat olduğunuz merkezinde idi. 

.., --~- - Al.KAZAR· J,utup şc.-l lanlorı • 
HAl.E: Drli gençlik, llnrp eo;irlrri. 
AZA!\.: Deniz kors:ınl:ırı. 

.. ı:ıw •tı.g "il erı d .,. - .ı.n -
atı1' ~~ eısısı 'M oğrudur. Ancak 
bire 4 ~"""li;~rır hn.beençikofun sabırsız. 

ii• ııı~~ ış·rıi b't• r ah~·oruz. Bir gün 
re ~-İttt'Yor ı ırip Petersburga git 

~it . 
a.111\ l>aşa 

il\e teıecek ""B·Mençikof belki 
.., . karş1 • ızden Rus talep_ 

ıı~ ıath. açık ve kat'i b' 
"'l ~ "''Cekttr F ır ce. 
';İttı,· taıebı · akat Mençiko-

'~ltt· ·~ ce\'a:~ karşı bizim vere. 
·~ ~~· lıtz 'Yen~ kuvvetli ve man 

· t"trı.ı~ hii1tt1ın~~: iş başına gel. 
ıı"d UZ\ırı z.a · Şahsan sena
~ 0~ ~ğildinıtna;ıardanberi ka. 
t' urnılış b · - u lllakaına he-

h 1ltı • ulunu r..~.t %ikar d .. Yorum. Ma -
l'ı lıı l>aeanın egıı tnidir?,. 
'tti eyeu vu bu noktai na 

BORSA 
Hi7.:ılnrında yıldız i~areti olan

lnr, üzerinde munınele görenler
dir. Jlakıımlar ı)nnt 12 de lrnpnnış 
satış rı~·ııtlarırlır. 

Bunun icin H:ıriciye ı ~ezaretine -Ankara 20-1-939 -
tayininizi padi5ahtan biza.t rica 

~tmiştim. 

Reşit Paşa - Hakkımda göste 
rilen yüksek teveccühe büyük te. 
şekkUrler ederim. Hakikaten bu 
işin halli çok müşkül olmadığı 
kanaatindeyim. Ancak bu kanaat 
devlet namına resmt bir müzake
reye girmezden evvel be • 
nim mevcut dosya üzerinde tet. 
kikat yapmama mani olamaz. Bu 
yolda ihmal edecek olursam va. 
zifesizlik etmiş olurum. 

ÇEKLER--
• J.ondra 
• Nevyork 
• P11ris 
• Mılano 
• Cenevre 
• Anısterdııın 

• Berlın 
• nrü'kse1 

• Atinn 
• Sof)•a 
• l'rn" 

5.91 
121i.2!l25 

3.3325 
G.6t50 

211.53 
(i8.582!'ı 

!ifl.7075 
21.365 

J.0775 
1.:i5a 
4.3350 

t 2 ) ' S (, 7 8 9 tO 1' 

4 ...-t--ı~--+-+-+
s 1--t-"~-+-+-+
I .-t--ıf-f-+-+-+ ..... 

,)Ol.VA~ SAGA: 
1 - Dilenci, ekici. 2 Tören, 

nüstokinı. 3 - Lüzum, açılmış bit 
\İdil yeri. 4 - l.iı)ık olmaklık. 5 -
:-\nl (co;kl Hirkçe), hnşınn (A) ko-

' ~ uncn kafolnrrln hulurıız, A\'rupn. 
' 1 nın şim:ıli ~.ırkında lılr millet. G -

' ... Ve ct-t-~- . kelaca de ta . · Menç.ikof - Acaba arzu buyur. 
re. ""\.'lll gü U svıp e. . . . k ,li 

ıatnıçiıt rnur n Mençikof mU duğun.uz ş~ tetkı~a~ ıçın ne . a.. ,,, 
• :\lnllrıt 

• Yarşoıoıı 

!ı.91 

23.8ii5 
2:i.02 

0.9025 
2.842:1 

:14.5025 

s) ada bir nehir adı, bir nC\ i ku. 
maş. i - işaret, mesken, ed:ı. 8 -
Kibarlık, sonuna (:ık) ko) unca blı 
şehrimiz ''e c' lcrlnıizcle ynrdımeıln 
r111111. ıııeydnn11 gelir. 9 - Diiı;uncl 
,.c mütalea manasını ıınl;ıtan kcllnıc
nln tersi, nısıf. 10 - A)<hnhk, ırnr
lnklık. 11 - En ınutehaınmil ehli 

...... aıı n . acaatta bul d dar bır mühlete ıhtıyacmız nr. 
~k e. ıt .P un u. ., 

~·ıf'-.: "'cıan.. aşa dedi ki. dır. 
• ıl"!'ıi .. ınıza k . . . 

1dı-t~ ıı:r?.edeccı-;· arşı :rnaze - Reşit Paşa - On beş. yınnı 
tı~lda ?'.l:>erı haıı::n· Uzun bir gün bu işi tetkik çin kafidir .. Bu 
ltı. ~U huhtnduğu llıek için 1L mildeti biraz farla tutuşumun se. 

... ~" h .. 11ll'lkUrı olsa bnu~. biliyo • bebi dosya il7.e!'inde tetkikat ya. 
ıı.. "dt> .. k u ışı b. l 1 • :t'\·e b e Vazı·r . ır ce - parken alAkadar makam araan ... , n~ı enızi .. ~:lir ];' aınak ıyı bir yıeniden bazı noktaların izahmı 
acıcletc~ . akat nı. eni bUvtik c. I ietemek lazım gelmesi ihtimali • 

•• ırnk.. aa !.'!ef' b an Yok z· una dir .. , 
· ıra Hari- . (Devamı var) 

• Hudapcşte 
• Bükreş 
• Belgrat 
• Yo' ohrının 
• Sto' lıolm 
• Mosko"a 

istikrazlar 
Türk horC"ll il peşin 
Sh n-; - rrıııruın 1 
Asl::ın çimento peşin 

30.425 
23.84 

1 !l.40 1 
19.-- 1 
8.50 1 

hn) v:ın, odacık. 

\Tl\AJlDAX A$ACT: 
1 • Miir<1sir nlan. bir Türk lınrrı. 

nin adı. 2 • Bih iık "-Öılcr. 3 
B~lcdt) e (oztfırkçe), iş\'c, benzen 

4 - l'ğrıı~mak, didinmek. 5 - h. 
k8mlıllde lıir, bir edat, kHaycı bıl 
diren lıır cdııt, mcmlcl ('!. fı - Bıı 
nevi hirçol. n~ aklı h:ıscı e, bir ne\'i 
elle çnlın::ın dcrıli doHıl )8\'ntsu. 
7 - Di)orhukırın c ki adı, bir mu-

ltalyanca Kursu 
Bnıi rıörıu llalk evimi en: 

harrlrimlzin sin)nli. 8 - Demlryo. 25 • 1 - 1939 Çıırş:ımlın günundcn 
hı, lın) \'nnl::ırın gıdnsı. 9 - lçındr itibnrcn e' inıızde bir iıohıınca kur. 
sıı ol:ııı derin çukur, iki şryin he) ni. '>U :ıçıl:ıcaktır. ( arşnnılın g lnl~ri sa-
10 - Bir orlal:rnın adet \'e insanların ut (1 !l.30 don 20.30 o) kııdar de\ am 
en ııınnalı ) eu. s.rHtrnınktnn emri. cdc.-cck olan bu kur!i:ı ) nzılmak i:.te· 
has. 11 - Çok eskı, t:ıhtakurnsıı ı- )enlerın ıJ.i ndct H'sıkn futo r .. fi)le 
ırıııcıı )ııpıl:ıc:ık h:ırckC'I . birlikte c' ııııiz büro5unn ınüı:ıcnat

ları 'e ilk dersin gun 'c s atinde 

Dünkü Bulmacamtzan 
halledıım;ş şekli 

SOi.DAN SAC\: 
ı - Al· zı sl·ven. !! - Rokn, ıırc

rin. 3 A'ior, n·siın. 4 - Buzağı, 

ımaııı. 6 - An. r:ıl, le. 6 - Sı, rkin. 
7 - lsıııış, ze. 8 \'unıb, c;ahil. 9 -

\nı:ın, ' b:ıııi. 10 - Cahadnn. il -
Tıknnnıı, ev. 

H K!\HID:\~ \Ş\GI: 

1 - Arabıı'>ı \nr. 2 - Yosun, sun. 
3 - ı\koz, ı;ırncı. 4 - 7.arar, nunnk. 
.ı - r.ıısılı, lw. 6 Snrılış, lan. 7 -

Ffe, ~nılıı. 8 - \'csHe, nhan. 9 -
Lriın('1 • 1 .ın. 10 l\ını.ı, izin. 11 
::\anclı. 

dershnnl·dc .,.aıır bulunm::ıl::ırı rica 
olunur. 

Kongreye Davet 
Kı:ılau Sişli Şubesinden· Kuru

mumuz ) ıllık kongresi 22 lkincil.iı· 
nun paz:ır su 1iı ı.::ı:ıt 15 dr Sişli H.ıl
kevi salonuııd ı ) apıl:ıroktır. Sn) m 
:i) el erin tc.-şrıflerıni dılcriz. 

VAKUiF0a 
ab@n~ 

oOutııılYlZ 
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Başvekil Bugün 1 

G~liyor 

Barselona aklaş O 
Ankara,20(Telefonla)-Baş. 

y 1 y r ~~;ık~;;~ !~~~~~:~~~;::o~~ 
Franko kuvvetleri Kont Çiyano 

Stoyadinoviçle 
uzun mülakatta 

bulundu 

Barkan bankaları 
toplantısı 

müdürlerinin 
bitti 

HükOmetçilere yardım eden 3000 duğu halde 19.45 trenile ıstan . 

Direktörler, kendi milli paralarmm istikrarnll 
itina göstermeleri hususunda mutabık kaldılaf 

• bula hareket etmi§tir. Başvekil 

Yabancı muhar.ıp ayrıldı istasyonda vekiller, hükumet ve 
ı ı parti erkanı tarafından uğurlan-

Lerida, 20 (A.A.) - Cumhuri. 2900 GÖN'ÜLLÜ VALANSTAN mıştır. Celal Bayar pazartesi gü. 
yetçilerin Barselon önündeki AYRILDI nü Ankaraya dönecektir. 
müdafaa hatları mün.aka!atının Valans, 20 (A.A.) - Beynel -
hayati düğüm noktası olan Ca. milel livalara mensup 2.900 gö • 
laf, bugün öğle vakti general nüllü memleketlerine iade edil _ 
Franko askerlerinin eline düş . mek iizcre dün kontrol komisyo. 
müştür. nu azasından Letonyalı miralay 

Roma, 20 (A.A.) - Salaman - Jcske'nin huzuriyle Valanstan 
kanın bir tebliğinde İtalyan lej. vapura bindirilmişlerdir. 
yonerlerine kuman.da eden gene. Valansta şimdi nakillerine im. 
ralin Katalonya.da son günlerde. kan görülmiyen iki üç yaralıdan 
ki muharebelerde bacağından ya. başka gönüllü kalmamıştır. 

ralanmış olduğu bildirilmektedir. !\~RlN'!N GÖNÜLLÜLERE 
SALAMANKANIN TEBLlCt 
Salamanka, 20 (A.A.) - Umu- SÖZLERt 

mi karargahın tebliği: Barsclon, 20 (A.A.) - Röyter 
Barselon vilayetinde kıtaatı • ajansının muhabiri bildiriyor: 

Hatay bütçesi 
1.260.000 lira 
ANTAKYA - Hatay :'ılıllet :'ıleclisi 

yeni sene hutçc~inin görüşmelerine 
başlamıştır. Bütçe eneuıııeninde kü
~· ük değişikliklere uğrayıın hliklıme

tin teklifi umumi heyete gelmiş ve 
:'ılillct Meclisi Abdülgnni Tiirkınen'in 
rcisli~inde yaptı~ı son toplantıda 

IJütçe kanunu ııu kabul ctmi~tir. 
Hatay bütçesinin gelir \'e masraf 

rakamları şöyledir: 

Gelir (Ura oltı.rak) 

nuz bazı bölgelerde 15 kilometr<? Başvekil Negrin, dün memle - 390.000 Vasıtasız vergiler 
derinliğe kadar ilerlemiştir. ketlerine iade edilmek üzere Va. 478.000 

Şimal bölgesinde Tarroja, Gras lansa getirilen beynelmilel livala. 72.000 
51.000 

Ya SJ talı '·ergiler 
:'ılilll emlak Jı:ısıltltı 

Devletçe idare edHcn 
müesseseler 

Belgrat, 20 (A.A.) -A,·ala a. 
jansı bildiriyor: 

B. Clano \'C Stoyadino..,.ı~·ın 

avları saat 7 ye kadar sUrmUş, 
mtiteakıben şatoda bir ziyafet 
\·erllmlştlr. Şato önUncle topla
nan halk İtalya ve Yugoslavya 
için tezahüratta lıulunmuşlnr 

ve B. Stoyadl,noviç ile Ciano da 
halkın eğlencesine iştirak et
mişlerdir. 

l<,ransız Gazetelerinin N cşriyatı 

Paris, 20 (A.A.) - Gazeteler 
bu sabah Orta A vrupadaki muh-
telif diplomatik seyahatlerden 
bahsederek Roma - Berlin mlh
,·erl hakkında tetslratta bulu. 
nuyorlar. 

Loutse, Petit Parlslen gazete· 
sinde diyor ki: 

Bu diplomatik gidip gelmede 
Almanyanrn roıu nedir? Bu hu-

Belırad, 20 (A.A.) - Balkan 
Antantı memleketlerinin merkez 
bankaları direktörlerinin üçüncü 
toplantısı bu ayın 18 inde yapılan 
celse ile nihayet bulmuştur. Ruz
namedeki bütün meseleler tam bir 
kartılıklı anlayıf zihniyeti içinde 
tetkik olunmuştur. 

Banka direktörleri, dünyanın 

baıhca dövizlerinde istikrarın ida 
mesi lüzumunu tebarüz ettirmiıler 
dir. 

Bu istikrar dünya mübadelatı
nın normal bir tarzda ıermaye te· 
kamülü ve dünya ekonomi vaziye
tinin, devamlı salihının mütevak· 
kıf bulunduğu normal sermaye ha 
reketlerinin yeniden tesisi için e
saslı şarttır. 

Direktörler, ahval ve ıerait dün 
yada ekonomi ve para münasebet
lerinin normal ve müstakar bir hal 
almasına müsait oluncaya kadar, 
Balkan Antantı memleketlerinin 

seyirci vaziyette kalmaları ft 
zat kendi milli paralarz:nın 
rına itina göstermeleri bu•11 

mutabık kalmı§lardır. 

Balkan memleketlerinin 
lıklt münasebetlerine gelin'" 
ka direktörleri tediye ani• 
nın kendilerinden beklenell 
satı temin eylemiş olduklard' 
§ahede etmişlerdir. 

Bu münasebetlerle alikl 
lan bütün teknik meıeJeJer 
dilmi§ olduğundan batkı 
direktörleri, kendi meınJeke 
rasındaki ticaret ve tediye 
sebetlerini kolaylaıtırınak 
sundaki gayretlere devanı l 
nu ve Balkan memleketleri 
da lcabil olduğu derecede 
dostluk münasebetlerinin 
sinde imillerden biri ol~ 
merkez bankaları arasnıd• 
1r teşriki mesainin zarur~ 
§ahede eylemiılerdir. ,../ 

Lamorana. Cedo, Frenanosa ile ra mensup 3.000 gönüllüyü ziya. 
Mas de la Guardia, Scrracastel. ret etmiştir. Bu gönüllüler, de -
la ve Tudela mevzilerini işgal et. ntzaltı avcıları, denizaltı gemile. 
tik. ri, muhripler ve tnyyarelcrin hi-

63.000 l\lüıererrik varid:ıt 

4.000 De,·lele nlt em' alin 
lınsıltııı 

Merkez bölgesinde Ma.lgrad, mayesinde olarnl) yola çıkan iki 2.000 Fcvknl:ıde irat 
Cumlls. Olujas, C\·esiana ile Mon. İspanyol yük vapuriyle Valans. 200.000 t:ayrl melhuL irat 

susta birçok faraziyat ileri sU
rUlmüşse de bunlar fikirleri 
tenvirden ziyade karıştırmağa 

hizmet etmektedir. 
tegraels, Masanet ve Rocaplana tan Barselona getirilmişlerdir. Almanya: 

Fransız Meclisindeki dünkD 
müzakereler 

mevzilerini aldık. Negrin, bir hitabe irat ederek 1.
260

·
000 

En-elti., Doğuda her tUrlU ih- (Ba§ tarafı 6 tncıda) 
Tarroja - Calaf yolunu kestik. demiştir ki: Masraf (Ura olarak) tilA.ttan sakınıyor. CumhurJyetcl vc:•.J. lmpara-
Cenup bölgesinde, Saiamo, Ro. ''Cumhuriyet krlaları son ne - 103.236 Meclis tahsisatı !kincisi de, nUfuzunu Cenup torluk Almanyası yoktur. Tek 

.C0.5:!2 Devlet riyaseti bi Alman d dona, Juncosa, Ardena, Bonastre, fere kadar mukavemete devam e. Doğusun" do.ı;.ru yayıvor.. Bu r ya var ır: Ağlayan lli2.474 Ba~,·ckiılet, Harkiyc, " t> o1 
1 Torre de Marra ile Castellar, Pla. dcceklcrdir. Harbin en müşkül Dahiliye ve .Milli :ırndafna nüfuz, istihdaf edilen devletle- ve ya varan, yahut da kUatah 

nş. Matan.ia mevzilerini ve Alba, günlerin yaşıyoruz. Biz, mem. Vekıilellcri re rn Unaslp vasıtalarla büyük ve tehditçi Almanya. Almanya-
Cova ve Prengal tepelerini işgal leketimizin olduğu kadar men. 93.807 Adliye Ve.kuleli Alman mUşterllerinln hususi lh. nın t

1
ek bir imanı vardır: Kuv-

ettik. sup olduğunuz memleketlerin de 1:>5.301 Maliye Vekiileti n tl'-"R"larına ,,.öre, ekonomik is· vet. steklerlnden her biri gn. 
· ı;'\l' · "'daf d' s· lktısnt Yek:ıleti o1 " <> Düşman yüzlerce ölü verdi ve istıkw ını mu aa c ıyonız. ız .,,, 

000 
k M ıı d tihsallerini artırmayı empoze ya sonuncusu olacaktı. Diz, 

. . "'dd ti I 1 ·'-· Te ·aut sandıe;ın:ı yar ım AI 1 ld kl 1485 ~sir aldık. ıkı sene mu e e spanyo cep - 194.277 J\la:ırH Vekaleti etmekten ibarettir. man arı o u arı gibi değil, 
Andaloçyadıı hatlarımızın tas. helerinde kahramanca çarpıştı - 3ls.357 Nafıa ve Ziraat Vckiileti B tl hl 

1 
olmalarını istediğimiz şekilde 

u sure e za re mese esi ö k 
hihi sırasında, dü.~mana büyük nız.,, rnıı.o:w t:ayri melhuz ın::ısraflur Almanyanın menfaatlerine ta- g rme te Israr ediyoruz. lkl 
zayiat verdirdik ve 428 esir al • Gönüllüler arasında 30 Ingiliz • manıen uygun olarak halledlle- şıktan birini intihap mecburlye-
dık. ve 125 Kanadalı vardır. 1.260.000 • cek, yalnız daha az mühim ol- tindeylz: Ya yarınki Avrupa. 

Milletler C~mlyetl KonsPyl 

Cemiyet azasının Çine yardım 
etmelerine karar verdi 

Cenevre, 20 {A.A.) - :Millet. Sulhçu milletler Çine karşı o. 
ler Cemiyeti konseyi, dün akşam.. lan vazifelerini tamamile yapını. 
ki hafi celsesinde ittüakla bir ka yor. Çine kahramanca idare etti_ 
rar sureti ka'bul etmi5tir. Bu ka. I ği mukavemette yardım edilme. 
rar suretinde azadan Çine yap - lidir. Kollektif emniyeti temin L 
mak-ta oldukları yardımı genişlet 

1 
çin Milletler Cemiyetinin ittihaz 

meleri. Çin mukav~metinc en.gel edeceği bütün tedbirlere Mosko
olabllecek her türlü hareketen iç. va hükumeti i ştirake hazırdır. 

tinaf> etmeleri ve bu hususta mü. İngiltere murahhası da Çin 
şaverelerde bulwunalan tavsiye milletinin çekmekte olduğu ıztı. 
edilmektedir. Karar sureti, cemi raplan İngilterenin teessürle gör 
yette aza olmıyan devletlerin de düğünü söylemiş, Çin milletine 
bu müşaverelere işUraklari im - memle ketinin muhabbetini beyan 
kfl.nmı derpiş etmektedir. etmiştir. 

Cenevre, 20 (A.A.) - Millet.. N"h t ç· d l 5• \r llı"ng . . , . ı a ye ın e ege ı e -
ler Ccmıyetı konseyı Çın hakkın. t K k ti · k bul t . l on oo arar sure m a e . 
dakı kararını vermezden evvel. t"'' . , f k t h"kr-. t' · kon 
'L.-- h . 1 . d'nl . . ! ıbmı \e a a u ume ının . 
~ atıp erı ı emıştır. t v .. t haf . . . . . ~eye yap ıgı muracaa ı mu aza 
Fransız delegesı, Çın mılletinın 1 1. W• • be t · t" • 
1 

• • . w •• 

1 
. e~· ıyecegını "yan c mış ır. 

ıst klalı içın vaptıgı mucade enın B b t .. · ç· hak . · u eyana uzenne, m -
biltün <iünyada hayranlık uyan- , . 
d d w k d tt"kt kmda.cı karar kabul olunmuştur. 
ır ıgnu ay e ı en sonra, 

Fransa.nın Çine yapılan yardıma Celse sonunda konsey. lspan • 
kendi imkanları dairesinde yar - yaya yapılan gıda maddeleri :;ar. 
dmıda devam edeceğini ve Çinin dımınm artırılmasını ittifakla 
ada~te müstenit bir .sulha ka . fa\-siye eylemiştir. 
ı.·uşması yolundaki blitün gayreL İspanya. hariciye nazın Delva. 
lere iştirak eyliycccğini bildir . yo teşekkür etmiş ve müteakiben 
miştir. konseyin 104 üncü içtima devresi 

Sovyet dcl~esi S:ıriç demiş - I nihayet bulmuştur. 
tir kJ: 

lrlandall teth.IŞÇ.ller mıyan petrol meselesi kalacak· nın kurucusu olacağız, yahut da 
t dunun :qarabclerl Uzerlnde ağ-
ır. • 

!ayacağız. k r ayna meselesini 
H d t d Jtalyamn bu husustaki rom 0U On ayyare mey anini Alman propagandası ortaya cı· 

berhava edeceKI lermı's '··· nedir? Donnadlcu, bu roıu Epo- karmıştır. Fransız - SoYyct pak-
' que gazetesinde şöyle görüyor: tmrn tezahUrllnU isti 

Gö u yoruz. 
Londra, 20 (A.A.) - Daily .r nUşe nazaran, B. Ciano, İtalyan metallb"' - · mevzuu-

Mail gazetesinin bildirdiğine göre Belje e tıpkı son defa Budnpeş· bahis eden hatip şöyle d işti . 
emniyeti umumiyeye ikinci bir im Leye gittiği gibi gitmektedir. Bu metallbat l<'ransıze:rıı:ı~ 

Yugoslavyanın da Ma""-'<ıtan • t k 
zasız mektup gönderilerek tedhiş· . nı or aya çı armıştır. Hiç bir 
çilerin gece Hendon tayyare mey- gibi Roma - Berliıı mihYerıne diktat6r bu birliğe karşı bir şey 

iltihakını görmek arzusundadır. 
danını berhava etmeğe teşebbüs ·apnmaz. Başvekil Dalndyentn 
edecekleri bildirilmiştir. Bu suret.le Alm~nyanm hesabı- seyahati esnasında gittiği yer -

B .. . t d na harel"et edl} or. Zira AVUEi· 1 d 1 bi 1 1 unun uzerıne ayyare mey a- . er e p e s t yapı mıştır. Mem· 
nına derhal mühim mi1ctarda polis tury~ ve Çek ba,.• ··onları orta· leket hUkftmettcn kat'ı sözler 
takviye kıtaları go'nderilmiştir. Ge dan kallctıktanbcrf, İtalya ar. bekliyor. 
ce yarısından biraz evvel birkaç tık Alınnn nüfuzuyla boy öleli· Eski ha\·a nazırı radikal sos-

.. k 1. t d şecck Yaziyette değildir. Ciano-yuz as er ve po ıs ayyare mey a- ,. yalfst Plerrecot tsptnyol mcse-

. . . nun muavin" vaz' " "'cı ini gör-
nıyle cıvarını emnıyet altına almış· kt lesi hakkında demiştir ki: 
tır. me . eki tchallikUnü g 'Srerek Franko nezdine bir bll "kel-

i d 20 (AA) - D .1 bir hUkllm vermek mllınkUn ise 1 i ö d 11 k .on ra, . . aı y d 
1 

ç m g n er me isteniyor? 
. e, )uço ve damadı yaptıkları-

Tclegraph gazetesıne nazaran Uls- f k d d PektUa. öyle olsun. Fakat, Fran-
ttr hükumeti erkanından birçok- ~ınAar ·m a ırlar. Cenup • Do- ko ile görUşU!uıek isteniyorsa 

bu vrupasında saha,·ı Alman· 
ları, tedhişçilerin suikastlerinin te . o1 ona değil, Romaya veya Berline 

3 aya serbest bırakmaları, Akde- u t t 
1 1 

.. kerrürüne mani olmak için ittiha· m racaa e mem z uzımdır 
. . . . • nlzde onun mlizaharetln" ı;U- T.Ii .. · 

zı muktezı tedbırlerı kabıne azası bil kl .ı- tlerln mUcadclem" kitabı 
. b' 'k k'k k .. b ve ne ece erinden ileri gel- ll . d d h i ıle ırlı te tet ı etme uzere u· 1 t dl zeruı e uran at p, demiştir 

me{ e r. ki.· raya geleceklerdir. . • 
.. ı Icıcarıstan ile 1 ugoslavya n-

Bu ga:r:eteye göre Ulster huku-
1 

b' ' Almanya, Fransız - İngiliz -
meti, birkaç hafta evvel Londra raüsınckaü ırldm~lrnrenrtln 'huglln nus birliğini bozmak istiyor ve 

.. • . . . m m n o Ut.unu teslimde it· ~ 
hu1mmetıne bu hafta ıcınde bazı tir k d l• rausaııın deniz yolları Uzerln-

.. . . . . •. • a var il'. B. Ciaı· - bunun . 1 hadısata ıntızar edılmesı lazım ol· • h kk k t 
1 

de ıst nat noktaları ııraştırıyor. 
. . .. . . a a u unu esr o memurdur. .. 

duğunu bıldırmiş ve şuphelı eşha- B -v 
1 

ih Bu esnada sağ cenah hatibin . . . . • u L ugos avyayı m vere ekle· 
sın tevkıfı ıçın faydalı malumat n k i . '·i sözlerini kesmeye başladıg•ın -. . ıe çıu u r vasıta olacaktır. 
vermıştır. • "akat diğer taraftan ela malüm dan Plrrecoot şöyle bağırmıştır : 

ÇEMBERLAYN'E TEESSUR dur ki, Hitlcr Macarlstam, Tran Bu lnkıtalara bakılırsa Alman 
BEYANI silvnnyayı istemeğe teşvik ede- proııagandasınrn hcnUz çok kuv 

. Londra, 20 (A.A.) - B. de Va· rek Romanyaya "''l"mek arzu- vetll ve kudretli oldusu anlaşı-

G U a m ad as ta h k İm ed i 1 m iyece k lera, serbest lrlanda ali k~iscri- suııdadır. Bunun için Belgrat hyor. 
I ı ni B. Ccmberlayn ile refi';as·na hUkCımetiııiıı vaziyeti ~o' : T\P·l!c- Sağ cenah mebusları bunun 

Vaşin;ton, 20 (A.A.) - Ayan Vaşington, 20 (A.A.) - Reisi- dün oğullarına karşı yapılmış o- tir. üzerine şiddetli itirazlarda bu-
me:lisi bahriye cncüm:::ni reisi <l e· cumhur P.uzvelt bugi.in gazc~ecile· lan suikastten dolayı taersürleri- Petit Journal'da Boussard şu lunmaya başlamış, sol cenah 
mokratlardan B. Davit Valsh, a- re Guam nr'asmın tahl.iMi mcs~lc· ni beyan etmeğe ve çocul·lannın satırları yazıyor: mclıusları ise alkışlamaya ko 
yan nıcelisi riyaset divanına birta· si etrafında be:ranatta bulunmuş- sıll3tte olduğu hakkrnc!a kendile· Dize verilen malumata göre, =============== 
kım l:an:ın layihaları tevdi etrr.iş- tur. ı rine teminat vcrmeğe memur et· ltalya Almanyanın Orta A vru- nU veya hiç olmazsa hayırhah 
tir. P.eis;cumhur, me·kur adanın miştir. pa ile Doğu Avrupasındakl bazı bitaraflığını temtn etmek. Ke-

nu 'kanttn layihaları, büyük Ok· tahkirrini umumi silahlanma pla· L cndra, 20 (A.A.) - Geçende. hedefle rini karşılamağa çalrş - za barış zamanında endüstri 
yanos Eahil!erinde ve bu Okyı-nos- nında cic:rpiş etmiş clduğ~nu ve fa cm"liyeti umumiyeye gcnderiler.\maktnd ı r. Fakat hatırımızda mahreçleri \'e ham madde mem. 
taki adalarda ve haso;ate:ı Guam kat p:ırl:imentoya tevdi ettiği la· imzasız bir mektupta tedhişçilerin kaldığma nazaran, Almanyanın baları ..,.e bir harp ..,.ukuu hallıı

ad<ısmda hava ve deniz i:S"ülhare- yih:ıya koymadığını söylemi~ . u- ırıanda postasını nakletmekte o- yalnız bir tek ittifak tanıdığını de de muhasamatın ae .... amı ı· 

kel:ri ihdrını ve mevcut olania- UZl•n vadeli bir silahlanrra rrot;r<· an Holyhead - Enston ckrpre!ini bildirmiştir: Atın araba ile it· çln elzem olnn lstlhsalAtla bu.ğ 

rrn tc:1.-.. i;-c3ini i:ıt:h:iaf etmel:tc mı i&temiycce~ini çih1·ü, ör.ümü-:.lberhava etmeğe uğr-.ıştıklan polise Ufakı. day, yağ \'O demiri mUmkUn ol
dir. dc!:i seneler içinc!e böy'e bir sil;'.h 1 hrber verilmekte idi. Muhtelif is- Nihayet Broussolet de Popu- cluğu takdirde P"" ·"~ ' 1ı temin et· 

B. Valsh, bu işler için 65 mil· !anmayı lüzumsuz 1ı: labilecek hd· I tasyonların memurlarına müteyak lalre gazet<.'sinde şöyle diyor: mek mevzuubahlstlr. 
7on dolar tahsisat istemektedir. diseler:n çıkmaı:ı muhtemel oldu- "kız bulunmaları tenbih edilmiş ise Mihver dirijanlarının takip Belgrat, 20 (A.A.) - Beljede 
8-'* aıir iilaübahri vücuda ğunu kaydeyledikten sonra 60 mil 1 de tren bu sabah saat 2 de hiçbir ettikleri gaye açıktır: Italyan sabahleyin avlandıktan sonra 

retirllmesl prc.jeıi, Amerikan ve yon dolar masrafı icabettiren l arız.aya uğramadan Hdyhead·a,isteklerlnln ortaya cıkardığı Kont Ciano ile Stayodinoviç öğle· 
Japoe gazeteleri arasında müna· Guam adasını şimdilik tahkim et-1 gelmiştir. buhranda mUnıkUn olduğu ka- den solljnl uzun bir mülakat yap. 
kasaya sebebiyet vermiştir. tirmiyeceğini ilave eylemiştir. ' dar fazla memleketin tesanUdU- mışlardır. 

yulmuşlardır. Her iki 
blrlbirine karşı bağırdıl' 
ler gUrültU cıkarmış 1'8 l 
reisi Herriot ce)seyl sa•~ 
da tatlle mecbur kaltnış 

Saat 16.65 de <:else te 
çılmıştır. J 

·'~ Sağ cenah mebusları 
vaya satılmışlar" diye sol_, 
ha hucum etmeleri uzetl _, 
mUnlst Thorıbz ile sağ ceJI 
rnslarından Duplessıs to 
kada gelmişler ve ıntlb 
tarafından ayrılmışJardJ~· 
lls reisinin bu hA.diseıer 
layı tccssUflerlni bey.atı 
si Uzerine mtizakcralere 
edilmiştir. 

1 
Demokratik birliğinde 

quinot l\!Unlhte kurnlı>" 
tell çatma sulhu şiddetle 

11
, 

miş ye tavizler siyaseti 
cuın eylemiştir. 

lspanya hnkkmdn 11' O 
ıeares adalarının bltar• 
Şlmalt Afrika ile ınüna~ 
bestisinl temin içln hU1' 
icap ede n t edbirle ri alıJJ 
emiştir. 11 

:Mebusan Meclisi, sa 
•oplanacaktır. il' 

Par!s, 20 (A.A.) - 11 
Nazırı Bonnet Mebus• l 
3inde söyleyeceği be 41 
nutkunu salı gUnU c:ıe 
ra Irat edecektir. 

Muvazene ve 
( Baştarafı 1 ;~ 

sonra 20 lira ve ond~ 1' 
§enlerin istihkakları if c 
giden muaftır. Muhtel ıtJ-1. 
den gündeliği olanlar~~ dt1 
ten istifadelerinde ~~e 
nin mecmuu göz önUll 
caktır. uP 

Bir ay içinde her rıe 
olursa olsun aldıkları dl 
mecmuu kazanç, iktl~. 
ve muvazene vergile~ 
ten sonra 20 lira 50. ,,-t 
miyen tekaüt ve saif gs' 
ları sahiplerinin 25. 6~1)# 
li ve 3404 sayılı ~aJl retl 
yeti tarihinden itıba rtfl 
miş olan muvazene~~·~ 

·1 evi miyecek ve tahsı . 
ıar da geri ''erileceW'~ 

Velington 
ÇI n Ha rlclft' 

zırı oıdaJ _ ... ~ ...... 
Tokyo, 20 iA.~·.) ..... ısı 

jansmm çok iyi bı~e~ 
öğrendiğine göre, ··ııı'• 
Kny-Şek harbive ıııu J 

' - llJ..-• ..ı 
"lenk'i harbive nazır .... . . ·ııo..-
<:;un"' Şin ~-Ling'ı ~ <J 

kinci reisliğine ve ı;;~ 
Koo'yu hariciye na.ZI 
etmiştir. 



31 numaralı kııptanlık şahadetna. 
ıneml zayi ettim. Yenisini olacağım
dan hükmü yoktur. - Raşil. 

(V. P. 2) 

Z AY 1 
Mopavri okulundan aldı~m 139 

:So. ıu şahadctnameml ıayl eltim. 
Yenisini alacağımd:ın eskisinin hük
mü yoktur. - Y. Ziya O:dtmer. 
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Vücudünüz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor : 

• 1 
1 

rıp. 
· Hemen ASPiRiN; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emnlyetff 

~ilacı ASPiRiN 1 alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 

göreceksiniz. 

ısrarla 

isteyiniz! 
~O ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her şeklin üstOndekl Ek) markası aldığınız ma~n 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garanti5idir. 

Jandarma Uenel Komutunhğı Ank•ra 
Satınalma Komisyonundan: 

1- Aşa.ğtda cins ve miktarı yazılı melbusat ve techizat levazımı hizalarında gösterilen gfuı 
ve saatte eksilt.meye konularak satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bedelleri işaretli olan bu eşyaya alt hizalarında g6sterilen bedel ile veya parasız 
olarak komisyondan alınabilir. 

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

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli İlk teminat eartname be~e-
. Kuruş lira kuruş 1i kuruş 

1 - Kışlık elbL 62000 metre 250 metresi 9000 775 Kapalı zarf 

selik kumaş 
2 - Battaniye 4500 a.det 850 ta.nesl 
3 - Altlı üstlil 1000) çift 2000 çifti 
somyalı karyola 2000) tek 

2868 75 192 •• ,. 
1500 00 parasız ,. ,, 

eksiltme eksiltme tarihi 
u.suJU gUn ve saati 

27 • 1 - 39 cuma. 10 

,, ,, 15 

4 - Hayvan Ve. 400 tane 1050 tanesi 
!ensesi 

315 00 .... Açık eksiltme 

28 • ı . 39 cumartesi 
saat 10 

30 - 1 - 39 pazartesi 
saat 10 

30 • 1 • 39 p;ızar. 
tesi saat 14 

5 -Hayvan ve. 800 tane 1050 tan~i 630 00 
lensesi 
6 -Kilim 6500 tane 350 tanesi 1707 00 

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

,, ,, Kapalı zarf 

,. ,, ,, 
" 

413 " " 

6 • 2 - 39 pa.zarte81 
saat 10 

saat 1l5 de 

T. işBankası'nın 
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

32,000 LİRA MÜKAF A 1 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 ağustos, 

1 eylu 1 ikinciteşrin tarih erinde 
çekilecektir 

1 iKRAMiYELER: 
1 Adet 2000 liralık ı::= 2.000 lira 
5 

" 
1000 

" 
= 5.000 

" 8 " 500 ,, c::ı 4.000 
" 16 ,, 250 

" = 4.000 ,, 
60 " 100 

" - 6.000 
95 50 " ,, 

" = 4.750 
" 250 25 ,, c::ı 6.250 1 " -

L435 32.000 ..1 
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AŞ NIZ M AG o 
Gripten mi yatıyorsunuz ? 

Romatizmanız mı teprendi ? 
Dişinizin ağrısı sizi çok mu rahatsız ediyor1 

Bir tek kaşe 

Bütün bunları derhal 
16.üzlYl mun dla 

giderir. 
2 !Kas e 

Ve size göz açtırır. 
aloınıabDIDra 

I# 

urın N • 
Mideyi Bozmaz Ve Kalbi Yormaz 

TEK KAŞE 6 kuruş, 6 lık ambalaj 30 kuruş 

Hastaneler, Şirketler, Müessesat ve Vapurlar idarelerinin --~ı• Q •. • D r - c • perator r. ""'er T ayyar 

Ehemmiyetle Nazarı Dikkatlerine. ŞiŞLt CERRAHt KL1N1GI 
Havadar, ucuz hususi has

Battaniye, yatnk Ye yatak çnrşaflarr, yastıklar ve yorganını 

her nevi sorra takımlarının binlerce çeşitlerini 

tane, her nevi erkek ve ka· 
dm ameliyatları, dimağ, sinir 
estetik (yüz buruşukluğu, 

meme, karın sarkıklığı, ve Sultıuıhnmnın Iluı·stt. Paznrı Jln.;:nn Hü.,.ııiiclo 

ba'jkn yerden nlmayrn ı7., Telefon 2062:> 

görm c<lcn 

çirkinlik) ameliyatları. (Ka. 
dm ve doğum). Zarureti olan. 

SürnerDank 
lara ı 00 de 50 tenzilat 

Şişli meydanı No. 201, 35·261 

Jstıırıbul Asliye Jlulı/;enıesi Allw:: 
llııkıık IJairesiwletı: 

Birleşik pamuk ipliği ve dokuma fabrikaları müessesesi Istnnlıııl Kumknpı .Mollala5 r.ndde-
sl 13 mım:ırnlı eyde olıırıın 1\cğork 

kızı Annn Dlilgcrraıı tnrahndaıı ko
crısı olup ev\'clce Knınk:ıpı .ı\ruyıcı 

<>ok:ık Jıil.i ·ıııımnrnlı C\'de ikıııııcl el· 
ınckle iken lınlcn ik:ıınetııiıhı meçhul 
l'ıırsak aleyhine nçıl:ın c\'liliğin tl's
~·ili ıl:ı\·asıııa ail nrzulı:ıli sureli miicl
dnlc) he tehliğ edi lmek lizere ynz ı lt 

i ·nmel gfıhına s ön crllmi~ i se de u
lunnınd ığı Ye semti meçhule gittiği 
,erhi)le mühaşiri lnrnfınd:ın inde kı
lınması m:crine mezkur nrzıılınliıı 
m:ıhkenıc di\':ınhanesine asılııınsınn 

PAMUK !PLi C I SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kuruş 

16 " 
Nazilli Basma Fabrik:ısı ,, 24 ,. 

•• 480 " 
,. 580 .. 

Ereğli Bez Fabrikası ,. 24 ,. 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Balyelik sipari§ler için ,, ,, 

15 " •• ,, , , " 
25 
50 

.. .. ,, 
•• 

,. ,, ,, 
,, ,, ,, 

Fiatlarla Fabrikada teslim şartile satılmaktadır. 

580 " 

575 
510 
565 
560 

•• 
,. 
'• , . 

İplik müstchliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde 
ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numara dan ince ve muhtelif maksatla. 
ra yarayabilecek pamuk ipliği m üst~hliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni §artlarla yalnız E.. 
reğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 

'e keyfiyetin on beş gün ruüddelle 
ılfınınn kıırnr vcrihlığindcn ınücldn
lc:rh P:ırsnk'ın ınnhkcıncmizin !138/ 
10 l (j sarısında knyıllı mczkiır d:ı\·n
\H on siin znrfındn cernp ,·ermesi lü. 
ı.umu lelıliğ yerine geçmek üzere i-

Teneke kutularda 
kaşe Alaopan 

Gıip ve nezlenin, romatizma, baıJ , ·e di'f ağrılarının t'n f t.:"lrll tla. 

culrr. Teneke kutularda olduğundan daima terkip H' tt'§l rlnl mu_ 
haraza eder. Her c•e7.ııncd~ frklik kutusu i,!'i kuruı;tur. 

ncaıb nınHdla g ündle 33 .. 4 
B<aşe aıına t>DDlr 

• • • ' • C> • • 

---rı--- • 
llAHfRI : ASIM US Basıldığı yer : VA.KIT Matbaası 

Ne~rh•al Müdürll: U. Ahmet Sevengil 

ltm olunur. (:!SOSG) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - ' ldaremizin Cibali tütün fabrikası için şartname ve nU.. 

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

II - Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hcsabile 1620 lira 
muvakkat teminatı 121.50 liradı:-. 

IlI - Eksiltme 25-1-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve M.übayaat şubesindeki alım ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 
den alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme i'çin tayin edilen glin ve saatte % 
7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (193) · , 

• • • 
I - İdaremizin Karaağaç Barut Deposunda şartname ve 

projesi mucibince yeniden yaptınlacak nhşap iskele inşaatı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli (2856.61) lira Ye muvakkat teminatı 

(214.25) liradır. 
III - Eksiltme 30-1-939 tarihine rasthyan pazartesi günü 

saat 14 Kabataşta ~vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko· 
m.syonunda yapıla(.aktır. 

IV - Şartn.a.ıne ve projeler 15 kuruş bedel mukabilinde sö. 
z'..i geçen şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve 
vesaiki İnhisarlar lnşaat şubesine ibraz edere\< fc,ıni e~liyet ve 
eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - İstekliler kar•unen kendilerinden aranılan vesaik ve 
% 7.5 güvenme paralnriyle birlikte eksiltme için tayin edilen 
gUn ve saatte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu. 
rıur. ('.:!55) 

ılı • • 

Mikdarı Eb'adı 

300 adet 7.SOO M::J 400 X 25 X 2.6 
300 ,. 8.736 .. 400 x 28 x 2.6 
I - Yukarıda eb'at ve mikdarı yazılı cem'an 16.536 metre mL 

kabı kereste açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beher metre mikabı 38.50 lira hesa.. 

biyle 6:16.64 lira ve muvakkat temin.atı 47.75 liradır . 
JII - J.jksiltme 28 1 939 tarihine rastlıyan cumartesi gü. 

nU saat 11 de Kabataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki Alım 

komisyonunda yapılacağından isteklilerin % 7,5 güvenme para. 
lariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri illin olunur. (468) 

'Cavrufannı:ıın gurbüz 

ve TÜRK{ GiBi 
kuvvetli yetişmesini 

istiyorsanız. 

Onları valnız 

R A 
l>ırınç, mercimek, kornflor 

hububat unlerile 
besleyiniz. 

Türk Hava Kurur11~ 

Büyük Piyango 
Dördüncü keşide: 11 Şubat 939 da~ 

BUyUk ikramiye 50,000 Urıl 
Bundan ba§ka: 15 bin, 12 bin, 10 b~ 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık 
mükafat vardır... ı 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihfll~ıJf 
Siz de piyangonun mesut ve bah Uyarları ara.sına gı 
nuz ... 

9 uncu l5letme Mü~ürlüğünden.: • 1...,ı-' 
Son )'elgraf. Resmı ve Yeniasır gazetelerıte 2 'J,~..ı 

hinde bilmUnakasa satın alınacağı ilfın edilmiş oıarı 
eksiltmesi görülen lüzum üzerine tehir edilmiştir· 
zaman yapılacağı ayrıca ilan edilecektir. (467ı 

t 


