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~ Sar111ehrin suları 
! setleri yıktı 

KURUŞ 

Sıhhat Vekaleti 
çehk ciğer getirtti 

> Şanghay, 3 (A.A.) - Sarı neh. 
~ rin suları setleri yıkarak 3.000 
t ınil murabbaında bir sahayı is . l lila etmiştir. Tuğyan 9.000 mil 
> ınurabbamda bir sahayı istila et. 
~ ınek istidadını göst,crmektedir. 

ÇARŞAMBA, 311. KANUN 1939 {t YIL: 22 • SAYI: 7538 

Ankara. 3 (A.A.) - Sıhhiye 
Vekaletince Amerikadan "Çelik 
ciğer,, denilen collen respiratörü 
getirtilmi§ ve Ankara Nümune 
hastanesinde halkın istifade.sine 
konulmuştur. 

lDARE EYl: Ankara C:aıl . ISTA!\Bl ' l.• Telımır: YAJ\IT• Po~l :ı lmtıı~11: .cr.•Tclcton: 21413ffa:ı )-24370(/ı/nre) 

Seyhan Mebusu Hilmi Uran Meclis Parti Grubu Reis Fırtına ve kar 
Vekilliğine intihap edildiğinden '-------------------------------

Adliye Vekilliğinden istifa etti Kastamoni yolu kapand 
Konya· mebusu Tevfik Zonguldaktan gelen marşandiz treni ile 

Fikret SıJay Adliye Bolunun c~~a8r~~ t~~~~ ~!i1~!tı kesildi 

Vekili oldu 
(l'a.:m 6 llCI sa11famı:da1. 

..... 

BaşmaıkaDe 

Ereğli tacıası karşısında 
Yazan: Asım Us 

li:n·elki gün Karadenizde çı· 
kan knrayel fırtınası ile bir gc. 
llU bnttı, yirmi kadttr gemici 
bo~"Uldu. Büyük, kiiçiik bir dü
tlne gemi de karaya oturclu. 
liaznnm mucip olduğu mal l "C 

tan za:>iatma acımamak elde 
~eğildir. l"akat itiraf edelim 
kı içimizi yakan şey yalnız bu 
nıaı ve can zayiatına münhasır 
ltaımayor. Zira tclAketin fırtJ
lladan ziyade llmansızlıktan, 

.ıaba dof,'TllSU Ereğli limannun 
içerisindeki eskiden batmıs e
ltıi leşlerinden ile: 
laşılıyor. 

Ereğli limanının içinde Umu· 
nıt Harp esnasında. batmış olan 
gemilerin enkazı ;>irml yıldan
beri bir türlü çıkarılıp temizle· 
ncmemlştlr. Hem bu gemi en. 
kazı bir, iki değil, &ekiz, on ta
:nedlr. Limaıwı ağzı tamamen 
bunlarla. kapanmış olcluğu için 
l-Jrcğllye gelen gemiler içeriye 
giremeyerek açık.ta durmak 
ltıccburiyetlnde kalmaktadır. 

:Evvelki günkü tırtmada, 

(Mlllet) yapunınun batması bu 
gemi leşlerinden birlnJn üzeri
l'le düşmesi neticesi olduğu gibi 
Gnlata, Şadan, Mete, Samsun, 
AttiUA, Tan -çe diğer kazazede 
gemilerin karaya oturmnlan da 
ltmancla buluuan gemi enkazı. 
na çarpmamak için uğraşırken 
olmuştur. 

Demek istiyoruz ki J{arade· 
nl:ıin bilhassa. ki)mür havza!'"m
<la liman ynımıağn. başlamaz· 

dan C\"Tcl eskiden batını, olan 
Rcınııerln enkazını çıkarmak 

T~ limanlara gelen gemileri bu 
R0 1iinür bclAlardnn kurtar. 
lnaktır. 

İşlttığtnılze göre zaman za
nıan husu i t,c!i:ebbüs sahipleri 
li:reı-- '" 11tli limanındaki gemi cnkn
zını k 
...... tı •l"lnak için hükümeto 
""ltrac. 
it~ at etmişlerdir. Şimdiye 

''-t:rlfaUre, lktısat, lli11i l\lii· 
!1lilr~ekAıetıeri ile bu kab!l 
'l\laşın t salıfplcri aracımda bir 
lttınan: husulüne lmkdn bulu. 

h Ştır. 
.t1&kat )1 

•ıtst anı rını seneclenberi hu-
aşrnaı 

hrı. bu i 1 ar ile ha~anlam"'" 
~aha. 7.ly~ n, Z.nnecllyonız ki, 

~Uıu '-"Okt 
0 heklemeğe taham-

l!ı ., ur.nu z 
a )"olclan 1 "k• nrul'\'.!tJ en kı. 

..,. lu lıınet 
••ey0 ta,·a.klrnf tc halletmek 
ltaı tedbiri i l e<llyorsa der-
" n a ınak qlcsı takdi gerektir. .. ~ı l'de hu <lef.. l k 
-~ •Oan "L 
~1Lı ın yarın belki (le ·'-h 

oı;: 1 şeklld u.n a a-ta ... ı.. e tekerrür ed ği 
t'lte izdir. ece 

l lfuıas. Hk ı(( ı 
'"d ki · 0 ıırnk liınan-

•- a bntınış gen l ~nıı ı 1 enknzını z emek i ı · t n en kısa ,.0 kati 

tedbirler bir taraftan alrnu·ı~cn 
Uğcr taraftan lla. Knradcııl.ıin 

kömür limanı mcscle~iııdc tii. 

liyata ~(}(,;melidir. 
Geçen yaz nylarnul" im li

man nıcscJesi olduk~a ilcrilc
mlş lılr haldcy<ll. }'akat. bir 
müddet sonra işe bir durgun. 
hık geldi. Acaba liman inşaatı 
için Çatalnğzı, yahut J~rcğllclcn 
birinin tercihi noktasında he
niiz bir karar ' 'erilemedl mi? 
Değilse niçin ilk: teşebbüslerin 

arki ;estJdJ? 
Ylld!Fai8'18n Ereill facıası . 
artık bu bahis üzerinde blr ke-
lime fazla söz söylemcğe mahal 
bırakmayacak derecede mühim 
ve manalıdır. 

Daladyenin 
seyahatindeki mana 

·ransız Baıvekili Daladye 
resmen Korsikayx ziyaret etti. 
Ş imdi Tunusa gidiyor. Bu ziya· 
retin Romaya kaq' ifade etti
ği mana mühimdir. 
Diğer taraftan İngiliz bat· 

vekili Çemberlayn bugün Ro· 
maya varmış bulunacak. 

Birkaç gün evvel Çember
layn'in Musolini ile görüşürken 
Fransız - İtalyan :-.ıünasebetle

rine temas etmiyeceği bildiril
mişti. Son gelen telgraflara gö· 
re bu temas etmemek sözünün 
ifade ettiği mana ıudur: 

Çemberlayn doğrudan doğ

ruya Romada Musoliniye Tu
nus ve Korsika meselesini aç· 
nuyacaktır. Yahut Fransa i~e 

İtalya arasındaki münasebetle· 
ri norınalleştirmekten konu!· 
mıyacaktır. Fakat Mussolini bu 
bahsi kendisi açarsa cevap ver
mekten de çekinrniyecektir. 
Hatta Mussolininin bu bahsi 
açması Akdeniz ıulhü için lü
zumlu olacaktır. 

1 
O halde Munolini Italyanın 

yeni eme11erinden ıöz açarsa, 
acaba İngiliz ba~vekili ne diye

~ cek? 
Londradan gelen telgrafların 

satırları arasından çıkan mana· 
ya göre Çemberlayn bu mese
leyi münakaşaya giriımemekle 
beraber iki nokta üzerinde du
racaktır: 

ı - İtalya Fransanın kabul 
edebileceği bir tesviye tarzını 
telkin için kendisi te~ebbüs al· 
malıdır. 

2 - Fransanm 1talyaya mU
sait bulunabilmesi için her ıcy
den evvel İspanya İ!İne müda
halenin kesilmesi azımdır. 

-························ 

- ... 

Bay Hilmi Uraıı Ereğli ?imam?tda batatı "Millet., unpuru 
(Yazısı 6 tncı sar.fada) 

Ereğli 
Reisicumhurun 
teşekkürleri . .............. . . ............. .. Müthiş faeıa nasıl oldu· 

Ankara, 3 (A.A.) - Riya. 
seticumhur Umumi kitipliğin.. 
den: 

Kaptanlar liman önünden . nöb~tin kaldirılmasını istiyorlar 
. ' . . (Yazı.n 3 üncild~) 

Yeni 6Jl .münasebetile, Re. 
isicumhur !Smet 1nönü, yur. 
dun her köşesinde bulunan 
vatandaşlardan, yüksek ve ı5a. 
mimt duyguları bild"cen bir 
çok telgraf ve mektup almak.. 
tadır. Bundan pek mütehassis 
olan İsmet İnönü sevgi ve te. 
şekkürlerile saadet ve re!ah' di 
!eklerinin iletilmesine Anada. 
lu Ajansını memur etmiı;ıtir. 
11111'1l1 .......................... 1111 ........ 1 

Riyaseticumhur 
·Umumi kAtipli~ne 

Başvekalet müsteşarı 

Kemal Gedelec 
Tayin olundu 

(Yazısı 6 mcı 3ay1/ada) 

Tevk.ifha nedeki 
korkunç cinayet 

Katil 20 seneye mahkum 
Dursunun dün ağırcezada 

muhakemesine başlandı · 
Katil mahkemede 11yeter arttk, beni idam edin!,, 

diye· bağırdı 

. . 

Dal8dYe TuDusta 

Fı·ansız Ea.1ı1ekili DalCJ< 1ye11:11 sc !.', · .. ~s • r 

(Ya~ısı 6 notla) 

· Sermayesinin yarıdan faz lası devlete 
ait müessese ve bankalar 

Memurlarının barem kanunu 
18yihası Meclise verildi 

Ankara, 3 (Hususi) - Mahsus 
bir kanunla devletten bir hak te
min eden veya sermayesinin yarı· 
dan fazlası devlete aif' olan banka 

Ağır('CZtıda , • • ve müesseseler memurlarının ma-
(Yazt81 3 üncü de) aı ve :ücretleri ile hirmcte girit 

esasları ve terfi usulleri bakkmda. 
ki layihalar Meclise gelmiıtir. 
Bu mühim liyihadaki bü'kümlerle 

bu müeıseıelerde çahıanların de;; 
r eceleri maaşları 150 ve srraıiy!e# 

(Dc,·amı 6 ncıda): 



2 - VAKiT 4 IHRINCIKANUN 1939 

Pohtika 
dedi!<odu 

e 

Yaz3n : Sa ~ri Ertem 

Vatandaşın devlet idaresi hak· 
ında bir fikir sahibi olması, O· 

nun lehinde nlcyhin1e konuşma
sı tnbiidir. I..ib::raJ rejimlerin mu 
kaddes tef kl::Ur, mukaddes eah

1 
KUJtUr dire~dörJUğU, Bakanhğa bir rapor gönderdi 

Hangi semtlerde nekanar 
okul aç~lacak? 

siyct prensibi diye ileri sürdil· Şehrimizin ilk ve orta okul va· ~ddesi sırasında bulunan Musa] 
ğü es:ıslar munsır milletler~n e- ziycti etrafında hazırlanan rapor la medrese ve arsası alınarak bu 
sas tc!jldHı.t ko.nunlannda oldu- KültUr Bakanlığına gönderilmiş ' rada yeni bir ilk c-kul yap.lmas. 
ğu gibi, kültürlerinde de mühim bulunmaktadır. kararlaştırılmıştır. 
bir mevki işg-:ı.1 eder. 

Bu raporda önUmUzdeki 939 • Çatalca orta okulunun geni .. le-
?J:1tbuat hürriveti. kelam hUr- 940 d 1 'lk ıı ers yı ı ı .·• orta v.e lise .ihti-

1 
tilmesi için Çatalca halkın:n yap 

rl • tf, vicdıın hilrriycti, tedris 
hıirr"\•eti d<>mo!:raci!erce hru5. yap tamamen ızah edılmış, ılko- tığı müra~at de tetkik edilmekte· 
b'r k:ıLdir. Dcmo!:rııai kendisini kulların son sınıflar nda bulunan dir. 
b ı l.alelerd~n mUdnfnn etz:ıclıte- 650?. talebe?:~ orta o'kulara yer· Halk binanın genişlemek ilzerc 

<1... ••• Jeşt•rılmesi ıçın hangi semtlerde 1A 1 b h 'b· .• l azım o an a çe ve arsa gı ı yer· 
Vaı:md:ı"'l:ınn geniş bir hür- ve ne k~-~ar ortaokul a;ılması la· ı lerle in~aata gidecek rnalzemey: 

riy"t bav:ıı:,ı içinde teneffüs et· zımgeldıgı de ayrıca kaydolunmuş deruhte etmekte ve belediyeden 
m 1 ri ve l'ürriyctlerinden zerre tur. _ • . 1 yalnız bu işe nezaret etmek üzert 
kaı:l::ı.r fcd:ıkCı.rlık ctm:?meleri he- l{ar.ıgU:nrukte ınşa edılmekte bir mimar istemektedir. 
niiz bir cok memlel:etlerde te· ol:uı ortaokul bir iki güne kadar ı 
cavüz edilemez, üzerinde mUna· litecektir. Aksarayda yapılmakta M.imar b!rka~ ~llite kadar gide· 
:ka~a yap·lamaz bir dogmadır. 1 ol:ın 45 inci ilko~:ul binasının da r~k ınşaat ışlerını nezaret edecek 

ŞUphesJz iti, NL·-.,n en gUze- yapıbası bitmiştir. Her iki okul Lr. 
li hurriyet ho.kkında insanların da faaliyete geç.mek üzeredir. 1 Nişantaşın:ı yapılacak ıt:ız orta 
duyduğu hlslesmie filtlrdir. Bundan başl;a Akaarayda Gazi okulu b;nası da ihale edilmiştir. 

Yalnız iki nokta.; iki esas bu 
gtlzcl Naslara t.Abi olarak politi
kn davalanna knnşan vatandaş
fan kısa bir zamanda dedikodu
nun seyrine atıveriyor. 

B~ manzara k~ısında insan 
b:ızan Umidsizlif;e düı~ebilir. Za
manımız insnnlann daha eski 
ecellerine nnzaııın hilrriyeti da
ha liyrumtsizce kullandıltlan bük 
milne vnrabilir. 

Politik meseleler haltkındald 
mlıtalealan kısa bir zamanda de
diko:iu çerçevesi içine atan se
beblcr basittir. 

Bunlardan birincisi: demokra
elnln daima küçllk topluluğun 
gözönUne alarak kemalini bu şe
kilde tasavvur etm~sidir. Büyük 
nUfus ltesaf:?U, genia coğrafya 
dcmokraı;ıiyi bUtUn tefsirlere rağ
ınen ideal §eltlind~ uzaltl:ı.ştır
mı :tır. 

Diğ~r taraftan insanlann bn
gi seviyesi de de~iı;miştir. Bir 
yandan insanlık bilgi hududunu 
harikulllde· bir §eklltle inkişaf et
tirmi'.}tir. Bir insanın bilmeai la
zım3elen o kad.ır çok şey vardır 
ki, b;r insanın onu idrak etmeo· 
ne im!d.n yol•tur. Halbuki eski
den insan zekası bütün mesele
leri k:ıvnynbilirdi. Ve bütün me
sclel:!r etrafında. mfitnl~alannı :ı.z 
hata ile ileri sUrcbilir<lf. "I-Iak"ın 
mevzuu bu bilgi idi. Cehalet bir 
hak mevzuu teşkil etmemekte i
di. •' 

O kad:ır ki, lns:mın demokrasi 
için bir kıymet telakki edilmesi 
onun ynlnız kültür seviyesine gö
re değil, onun deruni bUnyes'..n· 
de mistik bir kuvvet tasavvur e
dilmesinden ifori geliyordu. O
nun ruhunda tı.lnl ccvherind~n bir 
ışık tahayyül ediliyordu. Halbu
ki bugUn için insanda böyle bir 
mistik bllgi kudretini kimse ta· 
ısa.vvur etmiyor. 

Tarihi eserler B~rınC:ırma oda~arı 
Vali, Müzeler Müdürü ilk Üçü Bu Sabahtan 

ile ~famire Muhtaç itibaren Çalı§maya 
Olanlan T esbit Ediyor Ea~layor 

Vali ve belc:ctye reisi Doktoı ttkokullarda okuyan işçi ço • 
Lutfi Kırdar dün s:.b:ıh fen h:yc- cuklan akşam Je saatlerinde 
tinde imar işl::ri Uzeri de mü ür. ;e sabah iş saatinden okulun der 
l!.le görüımüJ, b_zı emirler ver- ze başlama saatine kadar meş -
rniıtir. 1 Jul etmek üzere barındırma oda.. 

Öğleden sonra Milzcler mUdUr· larmın kurulacağını yazmıgtık. 
1:.:ğ:ine gidere:C MUdür Azizle gö 3u odalardan ilk Uçll bu sabah. 
rüşmUJ, §ehr:n iman sıras nda mL tan iUbarein açılarak çalı§lllaya 
ha!azası .lazım gelen tarihi ve mi başlıyacaktir. Odalar Fatih on n. 
mari eserleri yerlerinde tetkik et. 1UncU, Eyüp 36 ve Eminöntı bi. 
mek karanru vermi§tir. rinci okuldadır. 

Bu gibi eserler hakkında evvel· -<>-
ce Müzeler idaresince hazırlanan S1nem~lar Daha 
liste esas tutularak gezilecektir. U cuzl.:ıtılacak 
Bu karar cümles:nden olaralt dün lfükumet, halkın medeni bir il 
ak;a:n üzeri Vali, refakatinde Mü· ~ya; haline gelen sinema ve tiya~ 
zelcr müdürU Aziz ve şehircilik :-:>lardan istifacle edebilmesini tc

mütchassısı Prost olduğu halde rnin için buralardan alınan resim· 
Hasekıde Mimar Sinanın eserle- l:ri in::lirm:~ti. Bu hususta d:lr 
rin:en olan ~ayraıı:p~şa ima:e~ni !:>ahiliye Vel:alctin::en vilayete bi: 
yeı:ınde t~t~k etmış, bu tarihı e ~amirn gel:niştir. Bunda, ktJ ba 
serı~ ~ta:n.rı .:-~raı laşmıştır. . Jıııda yapıkn tenzilatın hiç de is 

. Dıger t':1"Lıı e~erlcr de 6lrasıyk 1 ~en:n şekilde olmadığı, Ankara 
zıyaret edilecektır. !stanbul, Ed.irnede hala sinema r: 

-o--- l '.ltlcrinin çok y:l:sek bulunduğı 
Şehrin Sıhhi Vaziyeti ·lildirilerek buralara halkın ucuz· 

Normal ' :a gidebilmesinin temin ccli\ınesi 

Vilayet hıfz asıhha meclisi dilr :ste:lmektc:lir. 

sabah Vali muavini Hiidainin l:x:ı§ --o--
kanhğında toplanmı;ı, şehrin sıbh: Re!<tör TarRfıncan 
vaziyetini tetkik etmiştir. Ve:-ilece!: Çayln.r 

Geçen seneye nazaron grip, ti· Üniversite rektöril tarafından 
fo ve diğer hastalıkların az ot::u· ::ert.ip edilen fakülte çaylarına bu 
ğu görül:nUştUr. l 1ym 14 üncil gününden ' itibaren 

Bir aydal:i tifo vukuatı 35 olıı ·.>aşlanacaktrr. 
rak kaydedilmiştir. Re!~tör çaylarda talebe ile has. 

--o- ·,ıballer edecek, onların derilerin: 

B~r Çfoek Hali linliyecc!ı:tir. 

Y apılacafc --<>--

Ayni zamanda devir. !çbölümü Şehrimizden Ziraat kongrcs! Tür?mfists 
D~ği:ıiklikler artan bilgi mahşC!'i önünde in· ne iştirak eden murahhaslar 

sanlan r.armakta ve onlnra kıs- dönmüşlerdir. lstanbul çiçekçi. 
mi bir bilsi il~ ya;;amak lınlıü.nı- ıcrl, kongreden ''erilen karar
m vermektedir. l:ırdnn son derece memnun oL 

muşlardır. 

Bahçıvan yetiştirmek Uzcrc 

İnsanların bu kısmt bilgileri 
ihtisas sahnmnı ıı.çar:ık satha 
mukabil her iı:!n derinli~ine nu-
fuz lmk5.nım temin etti. bir istasyon kurulması, cıcek 

Politik faaliyet de bu ccreynn- . zevkinin yayılması için mektep 
dan kendini kurtnrnmamıştır. Iç 1 kitaplarına çiçek hakkında gU. 
ve dış politika meseleleri de ayni zel ve faydalı yazılar koydurul. 
ımretle ihtisas mevzuu h:!lini al- masr, c;Icck b:ıftnsı yapılması. 
m:ı.ğa başlamıştır. Politika r.ıese- muhtelif şehirlerde nebntat b:ıh 
leleri etrafında il.:ri sUrülecck 

1 
çelerl Imrulmnsı, serr;ller acıt. 

nıütalealıınn hakikat halini nla· I ması ve fyl çlçek vo fülnn yc-
ı·ı 1 • ' 1 ı 1 li A mes ıçın ya mz n;: ı se m l;:t..- tiştirc,nlcre mUk~fat verilmesi 

TUrlı:oflsln dahili ve harlct 
~eşltilatmda bazı dc~~iklik • 
ler yapılmrştır. Samsun TUrko. 
fls mUdUrU Mitat Atlna ataşe_ 
llğlne. Atlna Ticaret ataşesi Nn 
el lslcenderlye Ticaret ataşell

';fne tayin edilmişlerdir. Yen! 
AUna Ticaret ataş::?si dUn vazı. 
meslnc gltmelt Uzere şehrimize 
;elmlştlr. TUrkoris S:ımsun şu. 
!lesi MUdUrlUtUne tayin edilen 
TUrlcofls Knrs şubesi mUôUrU 
Ahmet Naim Samsuna ı;-itmlş. 

tir. 
fi değildir. Eüti\n şartlariyle ha- · 
kı'k ... t 1 ı· dı = ı .

1 
çlcek satışlnrının bahçıvanr z:ı. -o-

:ı.u anıma.t ~Zlm r . .c-.. a u m- v 1 ·ı · " T • tı bü~ii:l rartfariylc tnnım:ık için rarılan vllrn.yc edecek surette .a.~ü tür Aı e:3:nl az.ye 
ke l.UITiyctine s:ı.hip olan her in· 1 icro.sını temin edecek bir çlçel: İstanbul ö:';'rctmenlcrl yardım 
s:ı.nın ne zamnnı, ne de ihtis:ısı 1 hnlinlo inşası lrnrnrlaştırılmış. ~cmlyctfnden: 
mUsaiddir. 1 tır. Bu hnl için Vckfılct, şimdi. Gclenbavl ortaolmlu rlyazlyr 

B:ınun icln vaUı.ndnem fhti:ası 1 den yirmi bin lira tahsis etmiş 3ğretmenl AbdllrrahIQan Erse. 
dı;:ında bldı~ı müddetçe politik j tir. Vcltll.let cıcelderl geniş şe· -:er'l maalesef aramızdnn ebe. 
mcscl:lerde detayla meşgul ol- ldlde himaye edecektir. :Ilyen kaybettik. Yaslı nlleslnc 
maaı dcdil::odunun tfı kendisini ' -o- ·e sayın arkadaşlarımıza tazı _ 
te:.~Hillbctmklcktedir. .. O~mlbr A~zhyor 7e· lerlm1zl sun:ınz. 

a u vatanda-<Jm en büyuk ... -
vazifesi dcdil:o:lunun uçurumu- Yılb:ı.~ı tatili mllııas:betile U .. 1 • :--o-
na dU§lllcdcn büyillt prensiplerin 'günd:mbm k:ı.palı bulunan okut., °'3.:i" Senc<:..c G~;cn Evra!;: 
tehlikeye dil~mgmcsi jçin uyantk l:ır bugün açılıırak tekrar dersle. 938 senesi iı::ncle Istanbul vi15.· 
durmaktır, lre ba.§lıyacakla.rdır. yetinden 158165 evrak ge~mi~tir. 
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GONtJN 

AJ<İSLERİ 
Balkan Devletleri demiryolları 
arasında tenzilli müşterek Ecneory:e 

Evlenmek 
Bir yolcu tarif&si tatbik~na 

yak_nda baş'anacak 
A lUCADAŞU.fiZ Abl<lln Da. 

\'cr'e, Alınıınya.clnıı bir 
mektup gelmiş_. Gönderen, bir 
\"Atnndn.ş ••• Bnhsettl~"1 mevzu, 
Avrupatln. bulunan bıızı Turk 

Alellımum nakliyat işlerinin, katle takip etmek mecburiyetinde gençlerinin ecnebi ktıdınlarlıı 
'.>~s~. de~iryo~ mlinakalatırun 'I b.ulunduğumuz diğer .mühim pren evlcıuııekto olmasıdır. 
millı, ıçtı;ı:ıaı faaliyet mevzularının sıp de asgari licretlerı zaruri mas- Ecnebi knrhnla evlenmiş bir 
.nemleketin y~ksek menfaatlerine 1 raf haJlerimizle ayarlandırmakt r. Tilrk gcnclnln, ne gibi lılr hnt& 
Jygun bir ıe::ilde çalı§abilmesi i- işlcdiğfol öl;rreıınıck için, )'al-
~:n bunların devlet eliyle i§letil· ı;te bu c~aslardan hareket edi· nız lldsl ıırn.suıdnki miinascbo-
_;,_c..ıindeki mutlak zaruret Cumhu lerek Şark Dcmiryollarının m:.ıba ı ti düşfinmel.: kifayet etmez •• 
::iyet hilkumetim!zce zamanında yaasından sonra halka en ziyade Onlnrda.n do~aı~ çocukları 
~akdir e~ilmiş ve ecnebi serma- 1 sı!tıntı veren banliyö ve nnahat yol clü:;-iiıımeı, l!izını<lır. 
yesi ile imtiyu §tklinde çalışan cu tarifeleri ıslah edilm'~tir. Dan- Doğan çocukla en ziyade tuış. 
.ıatlar aırasiyle hüknmetimizce mi: liyö tarifelerinde adi biletlerde haşa l:nlnn annedir. Bnhn, btı
c.ıayaa edilmişti. münasebetlerin ehemmiyetine glS- yatının ynrısını, e\inln dışında 

Eski Şark Demiryolları işletici re yüzde yirmi ile otuz arasında ~nlışnıaklB geçirir. Uu milddCt 
:cumpanyası da yukarda1ı:i zarure -;idiş _ c!önüş biletleriyle aylık ve zarfında Türk bnbn.nın miistnk
.cr:n sev:.ciyle 1935 Genesi nihaye· Jç aylık karne b:letlerde bir ücret bel halefi ne gibi bir tclldn "o 
~inde devlete intikal eylemiş bu tcrblyo almış olur ncnbn ! ? 

.iıcrin:icn ayrıca 8} nı derecede 
lunmaktadır ve hale:ı Türk devle~ \'o ne gibi hlr milli bünye 

.!emiryollan Avrupa 

.ıltmda çalıtmaktadır. 

battı nam. 

Gerek bu tarihtenb:ri mezklır 
:ıat üzer:nde teessüs edtn yen: 
levlet rejimi ve gerek Balkanı. 
~omşulanmıda münasebat bakı 
:nından alınan veya al nn.ası dü~t 
:ıille.n tedbirler etrafında Nafü: 
Vekfiletimizin alakalı dairelerin· 
len ajansımıza mallıır.at vermele
ri ricasında b:.ılunduk. Aldığımız 
:ı:>tları apğtya aıralıyoruz: 

ııtetm.c tarzı ve dahill binnet 
:nQnasebetl:ri Devlet Demiryc!la· 
n usulUne tamamen intibak ettiril 
migtir. Halk münasebetlerini ic!a· 
re ed:n işletır.e nizam:ıamesi Ana· 
folu kısm ndaki hatlarımızın aynı· 
lır. 

Devlet DemiryotJarımızm işlet· 

mesinde takipettiği iktısadt sicteır 
hizmetlerin ifa, ve Ucretlerin tayi· 
:ıinde halkın ihtiya<:ını, memleke
tin iktısadi imldinkrmı ~alma göz 
'.inün:le bulundurmak esasıdır. 

Bu esuın ya:u::da yine a n: d:l: 

Koca tepe 
Sergi mün~nehet~yle 
Nevyorka. Gidecek 

Bir mayısta Ncvyorkta açılr 
~ak olan Beynelmilel eerr;I ho. 
-:ırhkları ikmal edilmek Uzere. 
lir. lIUkömetlmlz liamldlyc 
mektep gemisi lle Kocatepe tor 
pltosunun da Amcrlkaya gitme 
alne karar vermiştir. Hamldlyc 
ile deniz talebelerimiz de gide. 
:::ektir. Gemilerimiz memlekete 
Jönerken Fransız ve Alman 11. 
:nc.nlarına uğrayacaklardır. 

--0--

Hatayla Ticari 
Münasebet 

Hatayla yapılacnk tlcarr mu. 
ımelelerde gösterilen kolaylık. 
larıo son derece fnyd:ıları ı;ö· 

rUlmektedlr. Bu aradıı şehrhnl:: 
den yazı makinesi ve bazı mah. 
suller sevkolunmuştur. Ayrıca 
evvelce bir şubesi ncılmıık Uze. 
re olduğunu yazdığımız Milli 
banltalarımızd:ın biri mUhlm kc 
!aylıklar gösterme kararını nt. 
mıt"tır. Nazilli fabrikası mamu. 
lAtını\<ı.n mUbtm miktarda bas.. 
ma yakında Hataya göndcrlle
:::ektlr. 

H:ı.tay tUccarl:ırı, gnyrl ma. 
mul 1\9 yarı mo.muı tutun iste. 
ilklerini şehrimizdeki alı>.kııdar 
:ara bJLıllrmlşlerdlr. 

-0--

Tab~la r!e::;mi 
lnhls:ır maddelerinin satış· 

h:ı.kkında duvnrlarn asılıın a
fişlerden tnbelA. resmi alınını. 
1acaktır. 

--0-

r.lotor:n Yab 
l!ttısat Vekdletl mot~rfn y~ 

··ının her çift tcne!tcsln:lcn er 
0

JC~:? r kuruş no::saıırn:ı. satılma 

·31nı karar nltın:ı almış ve alft.. 
ltadarlara bildirmiştir. 

nütefavlt tenzilat yapılmıştır. ortnyn koymuş buluııunız? 
lstanbul, Edirne ve Kırklareli Tül'klcrln umnmlret ttlbrni• 

ırasındaki münasebetlere taalluk le teben, dnhn do[~rusu ırl;: mf~ 
~den anahat yolcu tarifesinde de nBSebctlerlnl gözeteı·ek ailo 
3yni usul tatbik edilerek mevcut kurnın.lnn b:iyfık bir mllli ~ 
~enzilat nisbeti atli biletlerde yilz-1 nırct olrnnkln. b~rnbcr, husus! 
Je elliye, gid:ş • dönüşte yüzde bir geçim znrurct.idlr de ••• 
ıltmışa ibl5.ğ edilmi~tir. Bunda lıeı·hanzJ. bir ynn!ış urtım 

otm:ıma!c, bn-;;kıı ırklnrclıı.n net· 
Ayrıca halk ve ticaret milnase- ret clu~·gusuyİn deT•il hclkl do 

Jetlerinde bayü'k bir rağbet gör· I l{El'\D.t IRIHI\IIZI .. Sli;\'l\Ufil· 
ııüJ olan grup aile biletleri ve TJ~"'· 11 rl 1 1 ti ··h c ge ece c r. 

:naktu ücretli halk ticaret biletle-
:i bu kısma da te§mil edJmi§tir. Faydah mehtap 

Hıı.\•ıı.lnr soğuk \'e korh ama., 
Bundan bıa~ka Edirne m::nase· mohtolım da en kU\'\'Ctli r.nmnn 

'Jetlerini kolaylaştmn:ıl: maksadi- in tının 1 .. 'ib A . . • rına rns ış z ı;.... n... y, 
.e kulelıburgaz, l{araagaç arasın· b 1 tl .., b ld , ·· • • • 1 u u nrunn aş n ı.,ça. ne gu. 
laki Yunan de:nıryollanna aıt la 1 1 1 • ..... . . .. . .. . , . • ze pn.r ıyor \'O gece l n.a-_,.nı-
.. ım Üwretlerı uzennoen de dahılı irdlT'•l 1 k 
701eulanm1za münhasır kalmak 

:aydiy!e yii,;de otuz ile elli ara
lında tenzilat tem:n edilmiştir. 

zn. g b n z znmnn. nrnrıın 

odnnızın inci ,-ert göl~ollğlno ca
mın ıırc.hndan ne sessiz bir &<>
ku lgnn hkln snrkıp ynlruzlı[;uu. 

Malt1m olduğu üzere Avrupa zt ·, !demektedir! 
ıattımız Balkan ve Garp memle· Mehtap, ynlmz hns nslyct vo 
·:etlerine olan münasebetlerimizde şiir mcwzuu olmnkt.aıı çıktı. Bir 
lUSusi bir ehemmiyeti haizdir. Am~rikn.n gnzeteslnclc okuyor

dum. Ameriknnm Voburn şeb-
Balkanlar arasında yolcu müna 
b t, • · • 1.· f t' k . . ıi beledi:rc reisi, ay ışığını, o. ;: e .crını ını.;ışa et ırme ıçın w 

lhi B 1 
• • d dah'l 1 k ı lektrik lfımbn.sı yerine ·ullıın.ı.. 

ren u gans.an a ı o ma 
yormuş. 

izere Balkan Devlet Demiryolla-
l\lehtn.:>lı gecelerde, mddele

;ı arasın:la tenzilitlı umumi ve rln bütiin clektrm U\.mba1nrını 
nilştere!: bir yolcu ~rifesi ihzar ö lil r,.ı dJ bu 

• • • A • rn rmo,,;, emre yor ve uy-
~dılmış~ır. Ala!;ah ıdnrelerce bazı 1 b 1 11 t t teml . . eco ::ı oc )'eye .nsarnı n 
ne:fası:nı~ fümaHn~en sonrka .. bu 

1 

ediyor. 
.arı e ya.:ında menyet mev .ıne F." ht 1 1 ..... . . ,.sııscn m~ .n, ı gece CnJe, 

!•rnıış bulunacaktır. h~m o.y ışı~ı. hem de elct.trik 

Yeni yapılacak tarife tasavvur· lnmbnsı şoförlerin de v,ö:r.lerlnl 
:anna gelin:e, yukarda izah edil- boı:ıı.r, otomobil ldnroslnl nts. 
liği gibi Devlet Demiryollan mem bcten gi:çleştirfrm!ş. 

':ketin münakal5.t ihtlyaçlanm a- Ancn!c, her Amerikan tcc1hfrt 
hm a:lı.-n tak"p ederek lüzum ve gibi, bu tedbirin garip tıU'afı 
.:1tiy2ç halinde icabeden tarife ted bir d~l!il... Yobnm bele11~·c ret• 
.>irlerlni derhal almaktadır. si şehrin yüksek mıntaknln~ın· 

dan iki ine, nyın \'nzlyetfnl gö
Ş:ırası da füive edilebilir 'ki, Av zctlemek iizere iki memur ko. 

:upa hattımız. ger.ek katettiği m n yuyormuş. Ay kesit ve sflr~kll 
aka.,ın hususıyetı ve gerekse bağ I bir bulut )'lh"lnı nntınn gtr<li mt, 

1ı bulun::luğu bcynetm:lel nakliyat bu memnrlnr derhal el.ektrlk 
nün~e!>etleri itilxıriyle ana hat· ı kumpanya ınn tçlefon cdlyor-
~arımızla tarife nol:tasın:ian kısa 1 şeb 1• b-ı- 1 k •A-• 1 nr \•c r n u un so uı uuu· 
'>ir zamanda mutlak hır intibaka b , e td 
nüsa~t bulunma!t adır. I I b I , . 

1 

n nn y n en snmror •• 

. . s an u şeıtiı 
Bu itibarla, kendısıne t:allukl Vnll ,.0 Belediye Rel 1 y,{ıtft 

.~J~;ı mübay~ kanununda tarife- Jtırdnr'ın, lstn:ılı:ıl h:ıst.nhnn6-
·:nn .zar:1an ~le .muka~~t ol~.aksı lerlno yeni ko~ruşlnr UA,·e et-
.ın t-.dr.cen ıntıbak eonlecc.,ı aa- I 1 1 ,, lcl w •• r. n1 
ah 

•e d d"l . . m~ ~ azın nuc o 116.,ınu ob-ı~ • 
· at:n ı.a e e ı mı~tır. roruz. 
Kaldı ki, Tr:ıky<ının iktıs<ı:ii ha- Bu suretle şehrin bütfin C"R • 

:atiyle alakalı bulunan bilumum 
1 
ıı ihUyaç!nrım rniiml.:ün oMCI' 

;o!culuk mUnasebetlcri ve ba~lıca 6.,ı kntlnr A l.'Nl ZAl\1.4.XD.A uıt' 
;ic:ı.r::t rr.a:lcle!erinin ücret tarife· ınln etmek usulü bir kere dit' 
:ri bu:;;-ünkü ıartlara tevfik c<lil- ha. ra~h3t görnıaş oluyor. noı>' 
.ıişt:r. ser\·ntuvnr ynpılal'&lt denirı.e,.. 

T b
• in ·b k • • yol lstenmfrU. Yol J ıı. ... ıhl't>cıtı 

a:n ır tı :ı ı~ın mevzuata • · • ~ 

d 1 
:ı; h • i . su istcnc!>llir. Su ,·crllh-~on ·~' 

.e:n:ı:s e :n ve :ıs:ne;:ı :ırıc mi-1 --tı. 
b ti d ıı:.1.aı b 

1 
,_,_ l::üfi gör5lmez... Hnlbµld 11~ 

ıase :: er e a wı: ı u unım ı..•.:zı • tt"' 
"k"' t1 • h ., • f .J zelve ısıldı bir yoldan bütiin 

ı _ ume crın er ı.::ı tara a ua sey 1 • h lıl( 
t T . b 

1 
d" 

1 
ınlzUk ,·esn!tl en sı ht şıırt 

·a:ıen eşmı 1 ıc:ı etme <te· ır. Jn temin edilml<: bir hn t!lbıııtC' 

Bu vaziy:tin de S!rketi ile Hay nln m".ls~nrljl s~!:inleıine nı·ıll' 
l:ırpa:a arasında tesisi mı:k!lrrer teş"m hlrlmn !'r.ııt:ı-;ıırın ı· oll' 
·::ibot hizmetinin fa:l·i;•ete ceiiril serlerlnl fllnfotmeğl bir d0fır 
:ıeJinde.ı s::lra t:.nJt eC:ileceği n:ln... Şe::ılr, böyle bir ~Jılf 
.ahmin e.lllr. , - J olacak! 

'A.A. H1IDIET Mt1?t1' 
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Görüp düşUndUltçe ---- .. 
Uza!<da~<i kardeşler 

Tuvkifhanedeki 
korkunç cinayet 

Katil 20 seneye mahkum 
Dursunun dün ağırcezc:da 

muhakemesine başlandı 

Yazan: H. Süha Gezgin 

Ere g- 1 İ 1 İ JT1 a n 1 Ön Ü n de ''Dün.ı:U "Vak:t,, da uzak, çok 
uzaktan ta Finlandiyadan celmif 
bir Türkiln sesini duyduk. 

M .. th eş facı a nasıl 1 d Bay Ahsen, oraciaki Tilrkleriıa u 1 o ~!:~ ~:~~~:~a~~i ~:::rt:!~ 
turdu,, diyor. 

katil mahkemerla "yetar arhk, beni idam ed=n!;, 
diye bağırdı 

l{aptanlar [man önünden nöbejn kaldırllmas~nı isli rorlar nü~~:~a~~;veJ.ar~~pra~u:~:i: 
Birkaç gün evveJ Karadenizdc Heran teessürümüzil azaJtaw bir 

···r beklemekteyiz.,, 

Evvelki gUn tevkifhane içinde 1 - Bekir içeriden Dursunn hL 
2naJıkUınıaı· arasında, mangal de. taben: 

kopan şiddetli f rtına nihayet kor 
l:unç facialarla neticelenen bir sü 
ril kazalar doğurmuştur. 

G :nideki murettehatm 
isimleri 

Jnlrinden yontulmuş sivri bir dc. I - Yeter Allah aRkına vurmn 
Jnir Par ·ı · l · Un • 

Dünden itibaren birer birer du 
yulmağa başlayan bu korkunç ha Millet vapurunda mt:.rettebat 
herler her taraf ta der:n bir teet 1 Jlarak tam 20 kişi vardı. Bunların 
sürle karşılanmış, bilhassa aile re simleri de §unlardır: 

çası e t~ enen cırıayc nrtık ! Öldür.:Iün beni! diye bağı. 
:~emesi cün:ıü mc.:;_hut ka.. nyordu. Dıırsun da elindeki bı _ 
tnabk ~ore dun .A.gtr Ceza çağı vllcudüne sokup çıkarıyor • 

ernesı.nds yapıldı. ı du.,, diyord•ı. 
~erhat adında. birisini öldür. Reis bu tenakusa ~aret etti 

~ce teşebbUs su~undan 20 sene Hasan: · 

isleri kaptan olan evlerde bu ha 1 - Süvari, Besim özberk, De
berler endi§eli gözyaşlan döl.-tür ıiz k de:nli yüzbaşılığından mUte· 
müştür. ':aittir. (Kend'si. evli ve bir ~ocuk 

Fırtınanın Hk duyulan en deh '.:>abasıdır v ... 56 yaşrnda:iır.) 
apse mahkum olan Rizeli Sait 

<>ğlu Dursun Atmaco.. Gnlatada - Ben eroinci bir adamım. O 
ekrnekçi dükkanında Abdul ah a. :aman dalgada idim. Öyle söy • 
dnıda birlsinf iple boğarak öldü. 'emişim, öyle yazmı~lar. dedi. 

!'tıı ve 12 seneye mnhküm olan 1 - Tevkifhanede eroin ne arar. 

şet vcric: haberi Millet vapurunur 2 - ikinci kaptan Tahir Kepez. 
batması olmuştur. 50 yaşındadır. 

Kar , aldığımız malGrnata gön 3 - Çarkçıbaşı Mehmet Eren, 
şöyle olmu§tur: leniz ıJ'°demli yüzh~ıl:ğtndan mil· 

!!uruçayJı Bekirl, 13 yerinden bı. ı Nasıl bulup içtin? 

ÇaklıYarak öldürmü.stür. Vaka • Hns1?1 elini şöyle bir salladı: 

Ereğli limanı önünde, havanın ~ekait, (evli ve bir çocuk babası. 
b:>zuk geçmesi yüzünden y~kleri lır. 56 yaş~n::ladrr.) 

Jıın .Be-bebi şudur: - Tevkifhanede eroin çok. Şu 
Bır kaç gün evvel tevkifhanede. .rnlime bir bal.ınız. ı;nta sata 

l'apılan bir arama sonunda ö - mndı. Siz ne söylJyorsunuz? de. 
tnerıe Bekirln sandıkları aran • ..il. 

ni alamryan vapurlardan birç:ğu 4 - ikinci çarkçı Murat Er
ve bu arada 1800 tonluk Millet v; ;an. Deniz kıde:nli yüzbaşılık
puru batmak tehlikesi geçirmeğ lan miltekait. (Beş çocuk babaaı-
başlamıştır. Jır. 56 y.ı~ı:ıdadır.) 

~!I ve içinde eroin bulunmuşt ır. Bundan sonra yine kati'den 
h kir, bunu Dursundan bilmiş ve .nevlmf 1hsaıı, Rifat, Şevket te 

astanede yatan Dursunun odanı 

Millet vapuru evveli büyük da[ S - Güverte 1o .. tromosu Ahmet 
gibi dalgalarla pençele§ml~. faka: Aydın (28 yaşındadır.) 
dalgalar şiddetini arttırır.en maki· 6 - Mnkine lostromusu Baha-
neler bu vazifeyi görmez hıı.le dü· ~ddin Gülçen (38 yaşında;lır.) Jla • :ahit olarak dinlcnildiler. b Ciderek kendisi ile ka• gaya şerek, vapuru yava§ yav:ış bun· Tayfa, ateşçi, kömtircü, kama. 

.a.slarnış. Iki mahkUm biribirle. 
rı.ne gfıınfştir. İqtc bu arada Dur 
~~bıça:;mı sıiırmı§, Bekiri öl. 
""' lil Uşt Ur. 

1 
ltısa boylu zayıf. ve sıı;ka biri. 

~' <>lan katil, gayet soğukkanlı i. 
>u. Reisin suali Uzerine: 

~ lnvet, Eckirl öldürdilğüın 
~vbl'udur, d~di. Hastanede 8 nu. 
~da yatıyordum. Birdenbire 
dı. kır odama geldi. Kapıyı kapa. 

b -. Benim eroinlerimi ne diye 
tber verdin? Meydancı mı ol -
~ istiyorsun yoksa? dedi, bı. 
tı llI çekerek üstüme hUcum et.. 

eh~ ~-n de daima yan.YJnda taşı • 
~0 ın kamayı sıyırdım \'e onu ya 
ı.. ladını. Bıçağı tevkifhaneden çı 
~._Aiuatara isminde birisinden 
~tnn . ., 

0~lUıdan sonra zabıt vnrakns: 
~~ du. Buradı?., "saat 14,5 t:: 
lt bo<lrdiyan Dursunu elinde kan 

ıta,- 1 ~ gı le görmn~. yakalnmak 
ınış, fakat Dursun: 

' Gelnıc yoksa seni de vunı -
l:> • dernf§tir.,, deniyordu. 

lt~~n, bunu kabul etmiycrel:. 
llt -0 .Jını odasında ya.lrnladıldarı 

YledJ. Sonra: 

di~ Bekirin bıçağını da b~gar. 
!'t ısı Osrnan, hem&eri oldultla.. 
~ ~lıp sakladı. Bunu mcv • 
dUJer anla Abdullah ta gör • 

• dedi. 

tlltnlfaıbukı bUtün nramaya rağ • 
~l'.r\a neltirin bıçağı bulunmamL5, 
~~~.da bıçağı olmadığını söy. 

lıtuıd 
ı~la an sonra tabibiadli rapo. 
ltltıı :slunun ilk ifadesi okundu 
~k Selt if ndesindc, Bel:drin bı • 
Ilı "e l' erken, ceketine takıldığı. 
ltı)ord akasnıın yırtıldığını eöy. 
tnfo 

01 
u. lıUudeiuınumt, getiril _ 

J:laltete atı Ceketin tetkikini istedi. 
~dı. l( sarıınıı8 olan çeket çı!ta. 
l'aıtasnı'i il"i'rıde ve buru~t!ştu. 
~lhlteın a bir yırtık bulundu ve 
'!ne g e ~ahitlerin dinlenilme -
'1ıClu ~1• tık fahit öldürmekten 

..... li sandı. Şöyle söyledi: 

byot'tl~ne ~oridorunda dola • 
ttınıtta11 • Bekır kUffü· ederek ya. 
~ri'I) l·a geçti, Dursunun odasına 
~ıg, '1 ~ıyı l~apı:ı.dı. Aradan iki 
bıedı. ç;ıınıı~i z:tmı.n geçti. gct. 
~I. ('}ar;~· elinde bir bıçak var. 
"tJri lld~ d~n kan fJ§kmyordu. 
lt e11arnı attıktan sonra duvarın 
arııtsın~ l'lkıldı. Ben bu ''aziyet 
~lhit ~ korkup knçtım. 

:;:ll~·nda ~tan hnzırlık tahki!:r.tı 
)~ltlde bıSa~I'di? if ... de:fo Eel:irfr 

t. 8o~ d gorınedl,inl, söylü. 
a:ı 

Bunlardan İhsnn, Hasan ve Ri dan iiç y l evvel sahilden 3000 me: rot olarak da gemide bulunan di· 
:at, BekJrin bıçağı olduğunu ve re açikta batan Yunan vapurunur. ~er mürettebatın isimleri şunlar
Junu başgardiyan Osmnnm sak. 
1 - .. .. bulunduğu enkazın üzerine ailrüL :iır: 
-~dıgmı soyluyorlardı .. !38-.sgar • lemeğe başlamıştır. Ali Baş··aya, Ahmet 'Urer, Meb 
j.ıyan Os~~ ise ~crdıgi üa~e • Az sonra da dalgalar arasmd< -net Ali Erterzi, Osmruı Başkaya, 
'3~~de ~ekırın bıçagı olmadıgwı kaybolup gitm:ştir. Ali Kel, Dursun Camkıran, Hasan 
:o~lcdL Bundan sonr~ şahitler 1 Facianın ya:ttnlaştığmı görer Geveze, Hali~ Ba~lcaya, Osman 
,ngınlrp muvacehe edıldl. İhf'an bir kısım mürettebat cankurtarcın Geveze, Sabrı Sangil, b.zet Meh
He Rifa.t, Osmımm Bek!rle bir yeleklerine sarılarak kendilerin :net, Riza Yılmazçel:k, Dursun 
'llemleketlf olduğu lc;in bı~ğmı vapur batmadan evvel suya atmış Baykar, Hüseyin Ermegan. 

sağladtğmda ısrar etu1er. tardır. Karaya dilşan vapurlar 
Buksırada katil yerinden fttlı. F adayı ille 1-laf:er Veren Millet vapurunu batıran fırtına· 

yua · '"*" • · ı elgral :ı n b'r çok vapurlan da karaya 
- Asın beni, idam edin. Fakat Bu sıralarda dalgalarla pençele· dü~lirdUğil söylenmekt~dir:: 

btra.!nn artık beni gideyim. diye şen Barzilay kumpanyasına ait tk Alaplı istikametindeki Sarıkum. 
".Jağırarnk git.r.ıe,:ie sa.va~tı. Jan • bal vapuru ifk olarak acentas na 'uğa Samsun ve Mete şilepleri, bi
:iarmalar gilçlükle kendisini tut. çektiği ,u telgrafla faciayı haber ra.z daha aşağıcm kayık iskelesine 
~ular. vermiştir: ya1•ın bir yerde Ş~dan, Galata, 

Bundan sonra mahkeme dunış ''Zincirlerin kesilmesi dolayısi· Zonguldak, ikbal şilepleri, Çoban 
'!layı karar vermek için cwıuırte.. le, gemiyi ayırmak imkanı olmad ;eşme ~ğ.zında T<:.n şilebi, biraz 
ı1 günUM talik etti ğından mecburen Gülünçderesi Ö· :>tcdc Atilla şUebi ve Yunan ban-

nünde kumluğa oturtulmuştur. d.ıralı S:.iper ve Nami:ltos ıilcpleri 

Rusyadaki 
Almanlar 
çıkarılacak 

Varşova, 3 (A.A.) - Pat ajan
sından. 

·Gazeteler, Moskovadan istihbar 
ediyor. Dahiliye komiseri Beria, 
Moskova memurini ile eyaletler 
memurlarına Sovyet Rusyada mu· 
!:im Almanların b:r listesini Uç 
rrün zarfmda haz.rlamalannı eı:n-
"' ret.'lliştir. 

Bunlar, yalnız Almanyada hak-
1 ları sakit olmuş komünist Alman

lar olmayıp mütehassıs ve teknisi-ı 
yen Almanlar da listeye ithal edi-
lec:!.."tir. 

Bunların adedi bin kadar tah· 
m:n olunmaktadır. Almanlar, 1 Şu 
battan evvel Sovyet Rusy:dan çı
karılacakl:rdır. 

Moskovadak; Alman sefaretine, 
Jehirethı:.nede istihdam edilmekte 
olan blltiln Ruslara yol verilerek 
yerlerine Almanyadan getirilecek 
Alınanlar ikame edilmesi lUzumu 
nun bildirilmiş olduğu rivayet e
dil:ncktedir. 

Gayrlfedere klUbler hak
kmda tahkikat yapılıyor 
İstanbul mmt:ıkası dahilinde 

bulunan ga'7ifedcre klüplerln ı 
fnaliye:l hakkında tahkikat ya. 
pılm:ıııma ba§larunıştır. ı 

Şiddetli fırtına tesiriyle manevra ";araya düşmüşlerdir. 
yapmak imkanını bulamıyan Mil Karaya düşen bu vapurlardan 
Jet vapuru, da yanımızda batıruş· :ialata şilebi 1800, Zonguldak 1i· 
tır.,, Jeli 1400 t~luktur. Her ik:sl de 

Şirket Müdürünün Kırzadclere aittir. Va::iyetlerin:n 
Sfü~leri çok tehlikeli olduğu gelen haber-

Batan Millet vapurunun sahih: 'ereen anlaşılmaktadu:. 
ve şirket müdürü B. E&rzilay ka· Mete vapuru, 5500 tonluktur; 
za hakl:ında şunları söylem:ştir: ran:avanlanndır. Sankumda kara 

" - Çok müteessirim. Kıymeti: :ra oturan vapurun v:ıziyeti - eğer 
mesai arl:ada§lanmın böyle bir fa :lava müsait giderse - tehlikeli de-
ciaya kurban gidişi beni harap et· ~ıd:r. , 
ti. Kazanın sahile yakm olmaf:l, Samsun vapuru, Aldıkaçtıoğul
arkada§lardan mühim bir kısmınır ların ndır ve 1700 tonluktur. 1k
kurtanlmış olmasını icabettiriyor. '.)al şilebi 5300 tonluktur. BarzL 

- ---...--·---------
Günıeı in veşinden: 

Aktl ve Para 
Tannre piyan_rrooun:!a., bidnci ikramiycnio ba c!eFa Akıl 

Haıta.'\a."lesbde tedavi gören delilere ç.knı:ı clmasllUl hayret 
edenler var. Ben ise b-.uıa hayret edenlere taııyorum. 

Zira mesele bir tafüı i~iclir. Dilimizde "Kör Tamı.ıt ıö4>": bir 
nevi da~.>ım...--sel değil midir? Talr.1 kör olunca u o:-4"an ıkllıca 
i~lcr bc!demenin yeri mi:lir? BaI'~nla bera~r 0-.ı H.cl:seyi biraz 
da IJa§ka nc.k:n-dan tahlil etmcli:lir: Fransızlar "1..lla!ı bir ada.'111 
zenzin eder<ıe ayni 2'J'l;T.an:la ~kıl ve fikir c.e verir.,, diyol']ru'. Bu 
söz ile pnr.ınm iıoısanlarda akıl yemi h tabileccğini onlatnuı olu
yorlar. 

l>ildrat ediline birinci ikramiyeyi kazanan d~lifer de kendi-
lerine aorulnn wnllere ,.r(c akıll:cn CCW!) vermi§leı-dir. 

Mest-la içlmnden birin:ı: 
- K.aznn:l•l.,., parayı ne l'Rpataksnı?,. 
Diyorlar. DcH r,ewıp veri yer: 
- Do!ctor Mnzhar Ot.mana vcreccfim. Görüyorum ki onun 

paraya i."'ltiyacı var • .ıt 
Diğer biri de tö~Ic bir m:·kıh~fodo lrulımuyor: 

Şehrimi1..de tam yüz klUp I 
:nevcutur. B:.ınlardan yirmi ikisi 
fedcrcair. G~ri kalan yctml~ Ee· I 
!:iz klU!> eimdiye kadar tc~kilata 1 
bağlanmamı§ bir halde bulun • 
makta Jdi. 

- htar.b-.ılun bütün so~brını tçplnyac:ığmı.. Ne kadar fu. 
kara ~nr3:ı tıcpsine dağıbıcağım.,, 

Büvü!t ihz.-niyeyi c.o''n cllerjn~ al~Jl'ldnn b:ı fmdnr e.luflıc:a 
---t .... ı .... ı .. ., d"':ı ..... •'1\rtn J,.)-':ı~c .. ı=r~fan ceplerine ı crJcştirinec 
lihi bile ohnıyaca!:!an neden mnlüm? 

HASAN KUMÇAYI ______________ , ______________ . 

lay - Benjamen kumpanyasının- ıle bir Türk şehri idi. Ihtilfil ko
dır. Şadan şilebi Sadıkzadelere a- punca, bunların büyi.ık bir kıstr.ı 
itir, 3300 tonluktur. peri§3.n oldular. Bir kısmı da Fin• 

Yelkencilerin olan Tan şilebi, bndiyada yerleştiler. Elli yıldan-
3700 tonlu'ktur. Çobançeşme de· b:::ri, DaJısmn, Kafkas, Ural ve 
resi ağzında oturmuştur. Bu şilep Hnzer Türkleri arasında büylik 
su tanklanru su ile d?ldurup ka- bir uyarug hamlesi vardı. Sen 
raya vurmuştur. Atilla ş:Iebi 1800 Azer şairleri İstanbul ~ivesiyle ya• 
tonluktur. Yunan şileplerinden zıyorlar, Kazan Türkleri "Omıan
Namikos 3800 tonluktur. cık yurdu, Mübarek vatani,, mar-

Haber almama yan gemiler ç n söylüyorlar~ •. B.~ milli 
B ·ıa ı kaynaşmanın, dil bırligınden der 
arzı y k~mpanya·uun Sebat ğacı::ğını kestirmişler ve bütlin 

~cipuru Ercğliden. buraya gelmek .t\,rk ülkelerinde İstanbul şivesini 
üzere hareket etmış, yolda fırtına. .. .. . 1 d' uft--dan Ha ene surmuş er ı. ~cu• , • 
y~ tutulmuştur. Bu gemiden hfila zar bölgesinden, Baku ve Kafkaa 
bır haber elınamamıştır. cıa -ıar d b" · ı g ın an geçen ır 6mır çu • 

Zonguldal<ta fırtma ruz. Bu geniş topraklar üsti.ınde 
Zonguldakta da sert hava bütiln kırk milyonluk kocaman bir kitle 

hızfyle limanı altüst etmiştir. F.r- hep bu gayeye koŞuyordu. Siya.. 
tma esnasında burada Sadıl:znde setsiz, fırkas.ız, gürfiltüsüz, patll"' 
Aslan kaptanın Salmrya, Bar.zili!.- dısrz bir koşuş. 
yın Refah ve Sadıkzadelerin Su· Damarlarındaki kanla, dünyayı 
at şilepleri bulunmuştur. kaplayan tarihle, dil ve imanla 

Hava patlayınca süratli ve mu· kaynayan bu kitle önü.'ld: yeni bir 
kavemetli bir vapur olıın Sı::kar- Kabe belirm~şti; TU:rkiye Kibesl: 
ya, derhal denize aç•lmış ve hava. Zaman ve hfıdise!erin umı.:lmar, 
yı açık denizde karşılamıştır. beklenmez net"celeri, bu fönlt gU• 

Suat Refahın vaziyetleri hak- neşini sönJürdil. gilneşi tıönmllt 

k r.da bir malumat yoktur. olsa bile, ümiciin kendisi Ml:i ya• 
Kaptan ve Atilla şileplerinln şıyor. 

akıbeti hak'kında da umumi bir Ben, "Bay Ahsen,, in sö:!eri a-
~iiphe vardır. rasında o ünidin derin ve gen1f 

Telefon ve telgraf hatlar nercsıerini sezer gibi oldum. 

b 
Oradaki Türkler, bir yandan m11 

ozuldu bite, yabancı kanunlara uyğun ya. 
Fırbna memleketin muhtelü garlıırken, bir yandan da kcndile

yerlerindeki b:lhassa Karadeniz rine, öz benliklerine karşı borçla• 
havzasındaki bUtün telefon ve tel- rını unutmuyorlar. Çocuklarının. 
graf hatlarını bozmu,tur. Birçok Türkçeyi unutıı-.amaJarı için mck
mıntakalarlıı pek zor muhabere c- tepler açıyorlar. Yeni harflerle kı. 
dilmektedir. Birçoldanndan mu· tap ba:ıyorlar. 
habere imkfutı bulunamamaktadır. Finlandiya mekteplerinde giln• 

Kazazedelerin aHe~ari duz okuyan yavruıar, akşam b" 

faciayı naSI( duydu:ar mel.teplere gidi}'orlar. Hadisenin 
kendisi ne kadar güzelse, bu h5.dL. 

Batan Millet vapurunun ikinci 
çarkçıBI kıdemli deniz yüzbaşılı· 
ğmdan mütekait Murat Ercanın 
b:leiiye Boyacı Ahmet sckak nu. 
mr.ra 16 dakl ev:ne gittik. 

seyi doğuran ruh ve fik.ir bin kt4 
re daha büyUk ve gilzeldir. 

Uzaktaki kardeşlerimizin mllll 
şuurlanru derin saygılarla allafla• 
nz. 

Hadise bu sabah duyulmu~ Ev =====::;::::===.=====:::=::;:. 
içinde :Murat Ercanm boğulanlar polise, villiyete müracaat ederek 
arasında bulunması ihtimali derin kaza hakkında malClmat istemiıteı: 
bir hüzün ve ısbrap tevlit etmiş dir. 
bulunuyor. Acentamn içi birçok kadm, ço-

Fakat ev baU.-ının acentadan al- luk çocukla tüyler ürperten bir 
dıkları habere na::aran 00.tan va- manzara almıştır. 
purun direğinde birk~ç aC:am gö- Denizbank Vak'a 
rülmüş ve üunlann henüz hüviye- Mahalline 10 Tahlisiye 
ti tayin ve tcsb:t olunmamış bu- Gemisi Gönderdi 
Junduğu için boğulanlıır arasm~a Denizbuık i1aresi, vaka mahal 
ikinci çarkçının olup olmadığına line dUn 10 tahlisiye gemisi gön .. 
kati bir hill:..ım verilcrr.ez. dermiştir. Bu gemiler bugün ora

O ~lu şekerci Saim Ercanla ko. ya varır varmaz derhal fcabeden 
nuştuk. Hidiseyi na~l duyduğunu faliyete geçeceklerdir. 
şöylece anlatıyor: K l K H k 

ı "Sabahleyin dükkanı açmağa aptan ar aza a • 
gidiyordum. Ağabeyim R:rat da kında Ne Diyorlar? 
fj:kercidir. Onun dülcldinı önün· Dün bu miinasebetl.: göriiştüğü 
den geçiyordum. Beni çağırdı. müz kaptanlar bize §unlan ı8yl~ 
Gözlerini kıpkırmızı gördüm. YU· m'.şlerdir: 
zllnde bir d::mla renk yoktu. " - Bundan bir ay evvel vapur 

' Bana gazeteyi uzattı. Hfldiseyi oahiplerinden blrka~ı Denb Tka· 
I okudum. Kendlmi kaybetrr.iş bir ret mücürlüğüne müracaat ederek 

halde acentaya k~~tum, dediler ki: vapurların Ereğli limanında kö· 
1 _ Vapurun biraz uzağında 1k- mlir almak için nöbet beklemek 

bal vapuru karaya oturmu§tur. mecburiyetinde bulunduklanm 
Vapurun telsiziyle muhabereyi he ı söylemişler, bu yüzden vapurla
nüz tesis etmedik. Batan Millet rm her an tehlike atlattıklarını, ve 
vapurunun direğin::le birkaç kişi tehlikeden kurtulmnk istedikleri 
görillmüştür. Bunların kurtarıl. zaman açılmak mecburiyetinde kal 
ması iç:n tedbirler al:nm ştır. Ba· dı1:1arım ve bu yüzden mcsel1i 5 
hanız Murnt Ercanın bırtulanlar bin tonluk bir geminin 45 gt.n i
arasında olup olmadığını size bil- çin 150 tondan fazla kömür yak· 
direceğim. mağa me:bur olduğunu i1he et. 

Bu bir teselli ama, şimdiye ka· r:ıişler, bunun önüne geçmek için 
dar m."llCimat almadığııruza göre 1 de mutlak surette bir tedbir alın• 
hadise bir f elUkettir bizim için. 1 ması lazım geld;ğini söylemi~ler• 
Beş kardeşiz. Babam 57 y~şın- I dı. Fı::kat buna l:ıır§ı bir tedbir dil 

da idi. İki sene önee acenta tara· 1 şünülmemiştir. Bu defa in~clleh 
fından alınan Millet vapuruna i.. 1 bu facia üzerine lii::ım gelen ted· 
kinci çarkçı oldu. Eski denizci-, birler alırur. 
dir • ., Ere,:!lide mendir:k yapılmcaya 

1 Bu~ün batan vapurun lraptan 
1 
lta '.lar bu gemilerin Büyül:dere ve 

ve diğer memur ve müstahdemle· ı Beykoz önlerinde beklemeal 14• 
J rinin çoluk çocuğu acenta önüne, znndır. 
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Gökboğa, sevgili kocam! 
çabuk gel! Gökboğa, 

çabuk gel! ... 

lerleyen katır ve deve sahiple· 
rlne yalvarıyor: 

- Şu yavrucağı alın! 

Diyordu. Fakat hiç biri onun 
sözlerini işitmiyorlardı bile .... 

Eıı sonra bir atlı geçti. Arka
sında bir yedek at daha vardı 
ve Ustllne bir yatak bağlamıştı. 
Elçin o anda çocuğuyla birlikte 
şu yatak kadar bile kıymeti ol· 
madığını görüyordu. Biltiln U
mit!':lz1lğlne rağmen ona da yal
vardı; 

ABOKE TARiFESi 

Memltktl 
frinde 

Memlektl 
dışında 

155 Kr. 
.C25 

A)lık 

3 a)lık 
6 aylık 
1 yıllık 

95 
:wp 
4i5 
900 

.. 
820 .. 

1600 " 
Tarifeden Balkan BirliJll 

için ayda otuz kuruş düşülür. 

Posla birliğine girmeyen yerlere 
ayda yetmiş beşer kuruş zarn· 
ınediJir. 

571 -
Elçin herşeyden habersiz olarak sevgili yavrusunu 

büyük ve kahn bir şala sardı, bağrına basarak 
koridoru hızla geçti ... 

- Ahoramazdanın aşkına şu 

yatağın Ustune bineyim. Saray 
kervanına yetiştiğim zaman sa
na çok iyilik yaparım! 

Abone kaydını bildiren mek
tup ve lelgrııC ücretini, abone 
parasıııın posla veya banka ile 
yollanın iicretini idare kendi ü· 
zerine nlır. 1Pıme11a:•mıw:m:ı:aı:::::~:::::::::::::::::ı ... ::::::::::1::::::::=:::: 

Görünen, Okunan, Söylenen 

Son faciadan 

S ON günlerde başgösteren 
ve birdenbire şiddetlenen 

:fırtınanın Karadenizde epey zayi. 
alfa .sebebiyet verdiği son gelen 
haberlerden öğrenilmektedir. 

B\lgün karşımızda dikilmiş bu
I.ıınaJ'l bu facialar, eski idarelerin, 

~mallerinden başka bir şey değil
mr. Eğer bu ·idareler, henüz sinni 

iü§de vasıl olan Cumhuriyet ida
resinin bütün Türkiyede on beş se

"1ede yapmağa muvaffak oldukla
' ı-ından, yahut yapmağc kararlaş. 
" . ıtırdıklarmdan hır kısmını olsun 
ırheydana getirmiş bulunsalardı 
§Üphe yok ki, Karadenizin azğın 
ve coşkun fırtınalarına karşı ge· 
milerimizi koruyacak mükemmel 
limanlarımız olur, ve kıyılarla kü
çük limanlarda bulunan ticaret fi
lomuz kendini zayiata uğramaktan 
~rtarırdr. 

Bugün oralarda henüz bir li
man meydana ge~flliş değiliz, fa. 
~t senelerle çaıışııaırak tahakkuk 
e-accek olan bu keyfiyet şüphesiz 
ld, birkaç sene içinde yerden biter 

bir halde karşımıza çıkacak değil
di. Şayanı memnuniyet olan cihet 
P,rogramla çalışmakta olan hüku
metimizin 'bunu da başarılması la
zımgelen işler arasın almış bulun
masında, 'bu husustaki tetkikleri
nin de fiiliyat sahasına intikal dev 
resine girmiş olmasındadır. 

Karadenizle Egeyi demiryolla
riyle birbirine bağlayan, kış karşı. 
e:ında medeni alemle alakası gesi· 
len Erzincanı bu vaziyetinden kur 
taran ve dünya ile teması çok az 
olan Erzuruma da ayni hayatı ya
kınd& bahşedecek bulunan Cum
huriyet hükümeti, hiç şüphe yok, 
"i limanlarımızı da yakın bir za
man.da yapmağa ve yaptırmağa 
:başlayarak, belli başlı ihtiyaçları
inızdan bir mühimmini daha ba. 
jarmağa muvaffak onkaktır. 

ders alalım 

S IRTINA, liman işlerini ha
tırlattığı gibi, gemi mev

zuu üzerine de nazarı dikati <:el
betti. Hükümet, elindeki ticaret 
filosunu yenileştirmek istiyor. Bu
günküler yerine yenilerini inşa et
tirdiği gibi, müstamel işlerde kul
lanmak üzere de hazırlarının çok 
gençlerini arıyor; bunları biran 
evvel temin için de azami faaliyet 
sarfederek ayni derecede fedakar· 
lıkta bulunuyor. Bu husustaki ıö
rüşünün isabeti de ıon fırtınada 

tahaltkuk etmiı oldu. 
Filan gemi, manevra yapamadı

ğından battı. Falan .:emi, azğın 
dalgalara karşı ı:elemediği için ka
raya vurdu. Bu gemiler, eskidir, 
yolsuz.dur ve kuvvetli havalar kar 
şısında batmağa, karaya dü~meğe 

mahkümdur. Bu gemilerde çalışan 
vatandaşlarımızın hayatları da o 
kadar müemmen değildir. 

Burada kuvvet v e yeniliğin ta
b:atle mücadele etmekten çekin
mediği görülmektedir. Bir eski ve 
kuvvetli gemi, kendini ve kendisi
ni sevk ve idare edenleri kurtarır
ken, yeni alınan bir genç gemi 
kendisi hakkında asla endiıe duy
madan yardım isteyeni kurtarma
ğa koıuyor. 

Yoku nakliyatında kullandığı

mız gemiler, şilep olarak kullanı
lanlardan her cihetçe sağlam ol
duğu halde hükumet, bunların ye
rine yenilerini ikame eciyor, yol
cu nakliyatından alınarak aatılan
lar bir tamir gördükten sonra yük 
ve eşya nakliyatında daha uzun 
müddet 'kullanılıyor, fakat işte, 
yolu olmadığı için kendini kurtara 
mıyarak batıyor, ya karaya vuru· 
yor. 

Hükumet, diğer taraftan tilep. 
lerin de yeni olmalarını istiyor ve 
hazır olarak satın alınacak olanlar 
için bir yaş haddi koyuyor. Fakat 
halen çalışanlar ld mbilir, 'kaç se· 
nelik gemilerdir? Öyle zannediyo-

halde hemen gitmek Uzımdı. 

:-:ereye gidecekti? Xe yapacak
tı? Gittiği yel'lerde ne olacak· 
tı '! 

Bunların hiç birine ce.,·ap ve· 
remiyordu. Ah, Gökboğıı. bura· 
da olaydı. Hiç olmazsa Ertonga 
gitmeseydi. Şu anda kendisini 
tam manasiyle yabancı bir 
memlekette ve tek başına bu
luyordu. Gözleri yaşardı; işit

miyeceğini blldlğl halde balko· 

dığı eşyayı taşıyamayan Ye bı

rakmaya da razı olamadıkları 

için ümitsizlikten inleyenler 
vardı. Katırlar, eşekler, atlar· 
dan başka ökUzlere, hatta. ke
çilere yUk yüklenmişti. 

Kimse kimseye bakmıyordu. 
Herkes mal Te can kaygusuna 
dllşmüştu. Elcln bu kargaşa
lıkta yalnız tocuğunu, bir de 
kocasını nerede bulabileceğini 
dUşUnUyordu. 

Adam ona baktı . I<'ırça gibi 
bir sakalı, parlak gözleri ve de
likleri geniş bir burnu vardı. 

- Paran var ını, paran? 
Diye sordu. 
Elçin: 
- Param yok ama, sana al

tın veririm. 
Dedi. 
Hemen elini koynuna soktu. 

bir bilezik çıkardı ve uzattı. A-
na koştu ve Ehvaz tnrafına Bu bozgun, sabah erkenden dam hemen durdu, bileziği göz-
doğru: Arap ordusunun bulunduğu den geçirdi. Gercckten altın ol-

- Gökboğa, sevgili kocam! yerde öğrenildi. Kumand:m dıığunu anlayınca durdu ve ya· 
Çabuk gel! Gökboğa, çabuk Saad lbni Ebl Vakkas buna fe- tak dengine baktı. Kadına dön-
gel! na halde kızdı. 1nsansız, hele dil: 

Diye haykırdı. Sonra sedef malsız bir şehri ne yapacaktı? - Bir bilezik daha ver de şu 
ı;:ekmeccdeki birkaç bilezikle Bu koca ordu inkisara uğrama· yatak dengini yere atayım ve 
yüzUk ve inci gerdanlığı koy- malı Te Medlneye gene bol bol bUsbUtun sizi bindireyim. Daha 
nuna koydu. Yavrusuna koş- gantmet göndermeliydi. rahat edersiniz; hayvana da 
tu. Tanuç kollarını uzatmış, o- Asıl ordunun yUrUyUşU o de- hafif olur. 
na gillümseyor ve kucağına a· rece hızlı değlldl. Bunun için _ Peki ... 
tılmak istiyordu. Kağkağ'a şu emri verdi: Elçin bir bilezik daha vereli. 

Elçin her ~eyden habersiz o· - Kendi fırkanı alarak he- Herifin gözleri parladı. Yatak 
lan se..-gili )'.anusunu bilyUk ve men ve son hızla yola çık. l\te- O.engini semero bağlayan iple
kalın bir şala sardı, bağrına dayinden kaçanları yakala ve re bir bıçak vurdu ve hepsini 
bastı . Koridoru, odaları ve so
fayı hızla geçti. Merdh·enler -

mallarını ellerinden al! Hen Uz 
kaçmamış olanları da bırakma! 
Biz kimseyi öldürecek değiliz. 

M:Us!Uman olurlarsa bir şey yap 

mayız, olmazlarsa cizyeden baş 

. birden yere attı. Sonra kadının 
biı~mesine yardım ederek iyice 
oturttuktan sonra: 

- Sıkı tut! 
Dedi. Atını sUrdU. Şimdi a

1'iirkiyerıiıı lıer poslu merkc.:lndc 

l' AI\11"a aborıc ya.: ılır. 
Adres değiştirme ücreti 

25 kuruştur. 

tLA.N ÜCRETLERİ 

Ticaret iHinlarının son Um -
satırı sondan itibaren ilAn say· 
falarıntla 40; iç sayfalarda 50 
kuruş; dördüncü sayfada 1; 
ikinci n üçüncüde 2; birincide 
·i; lıaşlık yanı kesmece 5 lira
dır. 

llüyük, cok devamlı, klişeli, 
renkli ilün verenlere ayrı ayrı 

indirmeler ynrıılır. Resmi iIAnla
rın santim • satırı 30 kuruştur. 

TİCARi ;\fAIJlYETTE OU.IIYA!\ 
KOCCK lLA.XLAR 

Rlr <lefa 30, iki defası 50, Üt' 

defası li5, dört deCası 75 'fe on 
defası ıuo kuruştur. Üç a)·lık 
ilim verenlerin bir defası beda
vnclır. Vürt :satırı geçen ilAnların 
fazla satırları beş kuruştan he· 
sap edilir. 

lli:met kuporıı1 oellunlert 
kıiriik ilün tarif esi yii:de 25 
imlirilir. 
\'akıt hem doğruılan doğru· 

) a kendı idare rerinclc, hem An· 
kara caddesinde \'akıt Yurdu 
nltındn KEi\IALimDJN lRE!\ 
llan nnrosu eliyle ilan kabul 
eder. (niironun telef onu: 20335) 

den de ayni hızla indi ve so • 
kağa fırladı. Ayni zamanda 
haydut ve serseri kılıklı adam
lar köşke giriyorlar, bir kısmı 
ela iyice yüklU olarak Prenses 
S!rabın köşkUnden çıkıyorlar

dı. 

ka bir şey istemeyiz. şağı yukarı dört nala gidiyorlar--------------
Kağkağ ordunun en hızlı ve 

yaman kısmı olan sekiz, on bin 
ntııyı alarak lran payitahtına 

Elçin carşıya doğru koşuyor- doğru .. sankl ha"\"alandı . Şehir -
du. Halkın arasına katıldı. Her· den son çıkanlara yetişti. lran 
•es ne tarafa gidiyorsa o da, o askerlnfıt bir krsmı aa sona kal
tarafa gidecekti. Çok geçme - mıştı. Kağkağ bir taraftan as

den saray halkına ulaşacağını kerl kırıyor, diğer taraftan ka
umuyordu. O zaman kendisini çırılan malları geri alarak hal
tanıtacak Ye her halde yardım lu geri çeviriyordu. 

g-örecektl. Şarka doğru uzanan kerYan 
Şehirden çıktığı zaman boz- geriden gelen haberlerle bUs • 

ve herkesi Uçcr beşer geride bı· 
rakıyorlnrdı. :Faknt böylece iki 
Uç saat gittikten sonra herif 
durdu: 

- Artık in! 
- Niçin? 

- O lıllezik için ancak bura-
ya kadar getirebilirim. 

Elçln bir bilezik daha Yerdi. 
Yollarına dC\·nm ettiler. Beri! 
iki Uç saat daha gitti, gene dur· 
d u. Gene bir bilezik istedi. El· 

gun manzarası daha mUthlştl . bUtUn UrkUyor "\"e kaçışını hız· cin vermeyip de ne yapacaktı? 

da mUthlş bir kargaşalık, bit 
boğuşma oldu. Kalabalık o kil. 
dar çoğalmıştı ki köprü çöktU 
Ye lınikın bir kısmı Qts'kl .tJlıI'Jlıf' 
ta kaltlr anın, bir Jqsp,ıı d ~ 
rapların koyalamalarından kUI' 
tuldular. Elçinle çocuğu bunla.' 
rııı arasında bulunuyordu.Gen~ 
kadın tehlikeyi geçirmiş old\l' 
ğu için iki bilezikle nişan yUzU" 
ğUnll, vaktile GAxenln Gökb<t 
ğaya verdiği horozlu yUzUğU !,. 
da etmedi. Onu soy~n adam za" 
vallıyı yol UstUnde bırakara1' 
atlarını sUrdU Ye çok geçmede1l 
kayboldu. 

Ağlayanlar, bağıranlar, sırtla- landırıyordu . 

ruz ki bunlardan birçoğu ömrü ta

biilerini doldurmuştur. Bunları a
lıp çalııtıranların servetleriyle, bu 

gemiler.deki vatanda~lann hayatı

nı korumak ve sigorta ıirketleri.. 

mizi zarardan kurtarmak için el
deki 1ilepleri bir daha elden ge
çirsek? .• 

Elçin bu kargaşalık arasında 
gUçlUkle ilerliyordu. Geceden -
beri hiç bir şey yememiş, bir 
damla bile stı lçmcmiŞti. Kuy
vetlnl gittikçe kaybettiği halde 
yürUyüşUnU gittikçe hızlandır· 
maya mecbur olmuştu. Ayakla
rı şişmişti ve her an bir yerde 
dUşUp kalmaktan korkuyordu. 

KEF. Sağından solundan geçerek l • 

1K1NCt KISIM 

Hem böyle zamanda can kur -
tarrnak icin böyle şeyleri ver -
ınekte teredd!lt edilir mi? BBy· 
lece birkaç bilezik, kocaman in
ci gerdanlık, birkaç yU~llk hep 
gitti. Nehrcvan köprUsUnil geç· 
tiler. Yezdlcerdin bir kısım mal 
katırlarını geride bırakarak 

dört nala ·ney şehrine doğru u· 
zaklaştığını sl\ylecliler. • 
Kağkağ yetişti. Köprll başın-

Kağkağ geri döndü. Bu sıra· 
tla Saad da Medaylne girdi. O• 
ranın güzel evlerini, köşkleri• 
ni, bağ ve bahçelerini gl>rünC• 
Kur'andan bir Ayet okudu. Bil 
Ayet Firavun hakkında gelmif
ti. Manası şudur: 

(Devamı nrJ 

etmeyiniz. Dinin bayrağını kuvvet· 
le kaldırıp yükseltiniz.,, 

Karamazof Kardeşler -1-

Diye takalaştı ve etrafına mahzun 
gözlerle baktı. Stareç, kavuşacağı ebe. 
di sükunun verdiği gayretle çok ko· 
nuştu. Halinde bütün ömrünce söyle
meğe vakit bulamadığı şeyleri hep bir· 
den bcşaltmak istiyen bir acelecilik 
&eziliyordu. 

Stareç hazan soluk soluğa duruyor, 
fakat daldığı vecdin heyecaniyle ken• 
dini topluyordu. Bazıları bu sözleri ka
ranlık bulmakla beraber büyük bir ta• 

hassüsle dinlediler. Yazan: Dostoyevski 

Çc~ t1: Halr. k ı Siıba Ceqio ,.,. 51 

' 'Görüyorsunuz ya, her şeyi hesapla • 
mışımdır. Yalnız zihnimi bulandıran bir 
nokta var. Acaba bu mektubu oku.du'k -
tan sonra, benim hakkımda neler <lii§ü· 
neceksiniz? .• Beni, hoppa bir kız sanır
sınız. Ama, sizi temin ederim, ki elime 
kalemi almadan önce Meryemin önün. 
de diz çöküp dualar ettim, hatta ağla • 
dım bile. 

''Sırrım, artık avuçlarınız içindedir. 
Yarın bize geldiğiniz vakıt yüzünüze 
nasıl bakacağımı bilmiyorum. Eğer bu 
.ubahki gibi gülemezsem, halim ne olur 
acaba? .. Kahka Jıenim bir nevi sl'pe· 
rim, müdafaa va mdır. Böyle yapabi· 
lirsem, mektubumu bir alay vesikası sa 
yacak ve beni insafsız bir zevzek yerine 
koyaca'ltsınrz. Sizden rica ederim, yarın 
geldiğiniz zaman yüzüme uzun uzadıya 
bakmayınız. Bell'ı:i cübbeniz, papaz kı. 
yafetini% yine sinirime dokunur da gü
Jerlm. 

D aha §İmdiden, o dakikayı dü~Unür· 
:l!i._l\...'l?lbim buz.gibi donuyor. Beni alış
~k.._için\!ı'bakı§larınm önce anneme, 

yahut .da pencerelere falan çeviriniz. 

Bak, Aliyo~ ben, bir a}k mektubu 
yazdım. Aman allahım ne haltlar ediyo. 
rum ! ... Sakın benden nefret etmeyiniz. 
Her şeyim sizin elinizde. Muhakkak 
bugün ağhyacağım .. Şu korkunç gö • 
rüşme dakikasına kadar allahaısmarla· 

dık. ,, 

Ek: 

Aliyop, aa1cın gelmemezlik etme}'i • 
niz, mutlaka geliniz!,, 

Aliyoıa, bu mektubu hayretle iki kere 
okudu. Dalgınlııt•. Sonra keyifle gü • 
Iümsedi ve ansızın titredi. Bu gülli~. qna 
ııuç gibi gelmİ§ti. Fakat biraı; zaman 
geçince yine tatlı utlı &üldü. M ektubu 
zarfına, :zarfı ceb!ne koydu. Tapın.:.lı ve 
yattı. 1çi hafiflemit ti, Sakin bir uykuya 
daldı. 

Yırtılışlar 

TERAPONT BABA 

Aliyo~, tafaktan önce uyandı. Sta
reç uyumayor ve kendini pek zayıf bulu 
yordu. Bununla beraber kalkıp koltuk
ta oturmak istedi. Kendini biliyordu. 
Bitkin yüzünde melekçe bir neşe vardı. 

Aliyoşaya : 

- Belki .de bu günün akşamını gö
remiyeceğim. 

Dedi ve günah çıkartmak, itiraflarda 
bulunmak istedi. Paisüs baba ile öteki 
zahitler toplandılar. Höcre yavaş ya. 
vay d:)ldu. Gün artık ışımıştı. Duadan 
sonra, Stareç helallaşmak için her1cesi 
ayrı ayrı öptü. Kalabalığı oda alrrr.dığı 
için vedalapnlarm bir kısmı çıkarak 
yeniler geliyordu. Aliyoşa, Stareçin 
oturduğu koltuğun dibine çökmüştü. 

Zavallı ihtiyarın ııesi zayıflamf1 olmak· 
la beraber, yine ne dediğini anlatıyor
du. Hatta bir aralık: 

"Aziz kardeşlerim, sevgili evlatla
rım. yıllarca süren mürşitlik vazifem, 
bana bu halimde bile konu~mağı emre
diyor. Çünkü huzurunuzda ıusmak, 

.söylemekten güçtür . ., 

Aliyo~anın hatırladığına göre Sta
reç : 

"Birbirinizi seviniz evlatlarım! De· 
m:şti; bütün hıristiyan ümmetini sevi
niz. Şu duvarlar arasına sokulup kaldı· 
ğımız için, biz, öteki insanlard!ln daha 
değerli, Allah indinde daha makbul de
ğiliz. Hayır, uzun perhiz ve ibadetleri
miz, bize anlatmıştır ki üstün olmak 
§Öyle dursun, daha beteriz bile ... Zahit
ler ayrı yaşadıkça, bu vicdan acısını 
daha kuvvetle .duyacaklardır. Çünkü 
başka türlü olsaydı, buraya gelip ka. 
panmaktan nasıl bir fayda umulurdu. 

Biz, dindarlar, kendi günahlarımız· 
dan başka, cemiyetin kusurlarından da 
mcsulüz. Bu meEUliyetin bize verdiği 
azap zahitliğin tacıdır. Biz, bu dünyada 
herkes:n olması lazım gelen birer ör
nekiz. Bundan ötürüdür ki yürekleri
nizde hiç bitmez, asla yese kapılmaz 
derin bir sevginin çağlaması gerektir . 
Her biriniz, ruhunuzdaki aş~cla bu i~: 
sarılmalı ve halkın gün<ıhlarını gözy<ı"· 
Iarınızb yı1:~malısınız. inc:1: anlatr.::.": 
h ususunda yorulmak neclir bilmeyiniz. 
Dünya malına, altına, gümüşe iti bar 

Aliyoşa, Rakitinin gönderdiği bir lı• 
ber üzerine dışarı çıkınca, manastırı sa 
ran zelzeleli havayı hissetti. Herkes h• 
rikulade şeylerin zuhurunu bekliyor· 
gibiydi. 

Rakitin Madam Koklakovdan bi' 
mektup getirmişti. Bunda Stareçin bit 
kerametinden bahsecliliyordu. Bir aııl 
kadının asker oğlu vazife ile SibiryaY' 
gitmiş ve bir senedenberi hiç bir habtf 
alamamıştı. Kadıncağız, onu öldü sat'' ., 
rak, dua etmeğe kalkışmış; fakat b1 

kere de gelip Stareçe bunun mabzur'1 
olup olmadığım sormuş. Zosima, f;d· 
detle yasak ederek: 

- Günah işliyorsun. Hiç sağlara W 
tiha okunur mu? demiş. Git evine ,a· 
bır1a bekle. Bugün yarın bir haber ıl•' 
caksın. . 

Filhakika i~t~kbali açık bir kita~ gi:. 
okuyan mürşıdın hakkı varmış. çunl< 
"Vasili,, den mektup gelmi~. Rus)'•>'' 
d.. ,_ .. ld ğ 0 k' .. baft' onmeK uzcre o u unu ve ı ı uç Ar 

~11"' 

ya varmada:ı anasını kucaklayacag 
bil::liriyormu~. 

(Devamı .,,,rJ 
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Bir Sivri Akıllının IVıaceraıan: 

büqük krallık paytahtz 
0 Lan Viyanada, Berlinde ve 
PQriste isyanlar çıkmış, kan Ne var,· Ne yok? f Radyove TiyatroJ 
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gövdeyi götürüyordu 
}l Bakınız, Serasker Damat Sa.it lazımgelirdi. Bunun neticesi ise 
ta &§anın §eklini bozarak sadra - devlet için tehlikeli olabilirdi. dit R:§it Paşa aleyhine çevir. Sonra Fransız Cumhuriyetin • 
idi! nuYlik Fransız lnkılfi.bı ne nin lngiltere tarafından tasdik 
ıcar'. Ve o zaman Babıalide nasıl edilmesi kuvvetli bir ihtimaldi. 
~tlanınıstı? . • Bu takdird.e ~abılı.li için Fran. 

he Vrupa devletlermın hemen sa Cumhurıyetıni tasdik etmek 
Painin dah·ı- · tl · k b"l" k" b" · lnak . ı ı va~y~ e71 ar. ı a ıs ır zaruret olurdu. Zıra 

İaratllrı§ık .b:r halde ıdı. Zı~a. he~ Osmanh devletinin hayatı Rusya, 
iht'. ta mıllı ve demokratık bır Avusturya, Fransa ve İngiltere 
ti~al buhranı ~a:dı. ~~hr_a~ ip. devletleri arasındaki rekabetleri 
ll 1848 senesının ıkın<:ıkanu. muvazeneli bir vaziyette tutabiL 
h~da.: _ltalyada Sicilyadaki ma... mck sayesinde devam edip gidi. 
~ı hır ihtilalle başlamıştı. Bun yordu. lngiltere hükfuneti Fran. 
~ So~~ .. 1848 şubatının _sonla. sız Cumhuriyetini tasdik ettiği 
t a nuyuk Fransız İnkılabı vu. halde Babıalinin bwıu reddetme. 
i;:a gelmişti. Ve bundan sonra ~i Çarlık Rusyasmın Osmanlı dev 
) tiiaı hareketi A vrupada Rus. !etini parçalamağa matuf olan ih. 
~ İsveç, Norveç, İspanya miis. tirasları karşısında memleketin 
llı ııa olmak üzere hemen her siyaseten yardımcısız kalmasın _ 
lta.etnlekete sirayet etmişti. Fa. dan başka bir şey olamazdı. 
liıt bu hareket lngilterede ihti. Daha sonra tecrübeler göster _ 
l'a hareketi amelenin reiam için mişti ki Fransız lhtil~llcri bir Av 
g Pltkla.rx bir nümayişe münha. rupa harbine de gidebilirdi. Bu 
btr ~aldı. Beçikada, Felemenkte, harbin neticesi boğazları elinde 
~ltnarkada siyasi rejimin sil. tutan Osmanlı devleti için de ha. 

Milyarder Hörst Ve 
Marion Da vis -----

A merikanm en büyük zen • 

u \' içinde değişmesi neticesini rici bir tehlike doğurabilirdi, ba. 
erdi. 

gini milyarder Hörst, ga. 
zeteciler kralıdır. San!ransisko 
ile Los Anjelos arasında ve bir 
vilayet kadar geniş arazisi var. 
dır. Burada düeyanın en güzel ev 
terinden biri olan ve adına San 
Siıneon namı verilen bir ev yap. 
tırmış, 600 milyon frank sarfet. 
miştir. 'ti zı devletler boğazlardan harp ge. 

la ç büyük krallık payitahtı 0 - misi geçirmek diğer bazı devlet. 
ıs! _Pariste, Viyanada, Berlinde ler bilakis 'boğazları kapatmak 
~18Yanlar oldu. Krallar bu is.. isteyebilirdi. Bu gibi ihtimallere 
d 1 ar karşısında §aşırdılar. Ken karşı da. bir gün evvel tedarikli 

r ~erini zorla müdafaa ettiler. bulunmak siyaset ve basiret ica. 
~t ihtilaI ancak Fransada ta. bı demekti. 
"I oldu. Fransada cumhuriyet İşte sadra.zam Reşit Paşa bu 
~ l'eyiam usulü teessüs etti. Al. türlü mülahazalarla 1848 Büyük 
ti~da ve Avustu;sada ise ih- Fra.Mız lhtilali meselesini Babı. 
r ın zuhuruna. ragmen monar. Mide Hariciye Nazın Ali Paşa ile 1 idaresi yerlerinde kaldı. 

Sadrazam Reşit Paşa uzun za. konuşmağı düşündü. Bu hususta 
' alınacak tedbirlerin para sarfma 
r :Paris ve Londra büyUk el. lüzum gösteren cihetleri de olabi. 

.. lliltlermde bulunmuş ve A vru. 
l'a, Ieceği, bilhassa hazinece derhal 
lıı Siyam vaziyetini yakından te. tedarikine imkln olınıyan mali 
l~~larıa öğrenmiş olduğu için ihtiyaçlar da meydana çıkabile -

4
8 Büyük Fransız lhtil8.linin ceği için Maliye Nazırı Rifat Pa. 

~ eıniyetini herkesten evvel tak. şanın da. müzakere esnasında ha. 
~iıt' etmişti. Nitekim ihtiİill hü. zır bulunmasını istedi. 
?! illetinin Fransız Cumhuriyeti. 

• lıı ~abıMiye tasdik ettirmesi için 
t Üt-acaatr, bundan sonra Avus.. 
~~~a devletinin !stanbuldaki el

ıgı vasıtasile Babıalinin Fran. 
~ ~ ~tilali karşısında alacağı va. 
~etı öğrenmek için istical gös. 
, ınesı Reşit Paşanın düşünce. 
.ı:ı~ki isabeti göstermişti. 

ı~ Osı:nanıı devleti için bir ihtilM. 
ıneYdıuıa gelen Fransız Cum. 

~ lıriyetini tasdik etmek her su. 
l le hazik bir mesele idi. Bunun 
lllı.;~ 
~·<ll.Ci sebebi Osmanlı devletinin 
~ a.t'esi taraf mdan ileri geliyor • 
"tıu, elt§it P~anm Sultan Abdül
t (ide Tanzimatı Hayriyeyi ilin 
~~ 1l'lnek için ıgöbeği sabılmıştı. 
·~enberi en koyu istibdat usul 

~~ tı.e bağlı olan bir hükümdara 
~ ~oY\1 halk idaresi bulunan 
~~~Uriyeti - Fransa gibi ec. 

1 bir memleket için olsa bi. 
b t' ..... tasdik teklifinde bulunmak 

Sadrazamın derhal gömen 
d~ınesine sebep olabilirdi. Bun. 
t r-tı lllonra ne gibi tehlikeler ge. 
~~Ceği ayrı bir mesele idi. Di. 

Fakat bir de Meclisi vll& reisi 
İbrahim Sarim Pa.'}a vardı. Mec. 
l!si vfili devletin en yüksek isti. 
şare mercii olduğundan lbrahim 
Sarim Paşanın da bu müzakere. 
de mütaleasının alınması mese • 
lenin hukukt bakımdan aydınlan. 
masma hizmet ederdi. Onun için 
sadrazam Fransız İnkılAbr dolayı 
sile Babıalice alınacak tedbirle. 
rin müzakeresine onu da davet 
etti. 

Fakat müzakerenin başladığı 

bir sırada müzakere salonuna. gi. 
ren Tophane Müşiri Fetlıi Paşa 
damatlık dolayısile Abdülmeci • 
din bir emniyet ve muhabbetini 
kazanmış ve adeta husust bir 
müsteşarı mevkiini almıştı. Bun. 
dan dolayı Reşit Paşa sadarete 
geldikçe kendisini Tophane Mü • 
şirliğine getirirdi. Tanzimatı Hay 
riyenin ilAm ve tatbiki işlerinde 
de kendisinin müzaheretini gör. 
müştü. 

Tesadüfi gelmiş olmakla bera. 
ber böyle bir mühim meselenin 
müzakeresi esnasında bulunma _ 
smı Reşit Paşa memnuniyetle te. 

Büyük parklar içindeki bu ev. 
de milyarder, film yıldızı Marion 
Davis ile birlikte yaşar. Milyar • 
derin dünya yüzünde en çok sev. 
diği şey, bu kadındır. Uzun yıl. 
lardanberi birlikte yaşıyan sevgi. 
liler her sene büyük bir ziyafet 
tertip ederler. Hörst, siyasette 
muvaffak olabilmek ve Amerika. 
ya reis seçilebilmek uğruna iki 
milyon dolar sarlettiği balde ka. 
zanamamıştı. Milyarder siyasi 
limitlerinin söndüğünü anlayın . 
ca bütün hevesini film artistine 
vermiştir. 

Hörst'iln oğlu Davit, fakir fa. 
kat ~zel bir kız olan Hop Kan 
ile evlidir. 

---o-

Küçük Ku,Iarı Yiyen 
Büyük Örümcekler 

A ~stralyada. tabii ilimler 
üzerinde araştırmalar ya 

pan bir tetkik heyeti yabani or. 
manlar içinde çok büyük örfün. 
ceklere tesadüf etmiştir . 

Bu örümcekler taş kovuklar L 
çi.nde yaşamakta olup küçük kuş 
larla geçinmekte imişler. 

Ölü olarak bulunan bir örürn. 
ceğin bir kaz yumurtuı bilyük. 
lüğünde olduğu görulm~tür. 

Uzun uğraşmalardan sonra, i. 
lim heyeti diri bir örümcek ele 
geçirebilmiştir. Örümcekler A _ 
vustralyanın Melburn mınta . 
kasında üretilerek tetkikler de . 
rinleştirilecektir. 

--0--

5100 Sene Evvelki 
Yemekler Bulundu 

İngiliz §timlerinden Em.eri, Mı 
~urdaki bir Firavunun mezarında 
5100 sene evvel kotarılmış ye • 
mekler bulmuştur. Bu yemekler, 
o zamanki çiniler içinde muhafa. 
za edilmek üzere mezara yerleş. 
tirilmiştir. 1ngiliz.ler bu yemek _ 

~~ larartan bütün Avrupa mem. 
t 1 ~~len büyük bir ihtilal hava. 
v~ Çınde olduğundan Avusturya 
~~1ınanya, Rusya gibi hUküm. 
l~ ~kla idare edilen memleket -

Jakki etti. 
( A rka.'1 var) lerin hangi maddelerden yapıldı. 

------------- ğını tetkik etmeğe başlamıştır. 

l' e bundan hoşlanmazdı. 
:~~ aSdik etmemek cihetine ge. 
ita.\>:· bu da siyasete mahzurları 
~ite! ~ebilirdi. Zira Fransa İn. 
''~as: _ıle, Çarlık Rusya ile şark 
tı~~ tın~e rekabet halinde olan 
~tıglt hır A.kdeniz devleti idi. 
~ b nıeselesi esnasında devle. 
~ ıı. ~llıa en büyük gaileyi çıka. 
~ ~a idi. Babıali Fransız 
lıı 'ıı.ıt~ıyetinı tasdik etmekten 

t:f!a a.f. edecek olursa bu devleL 
lllı :münasebetleri kesmek 

Çocuklar İçin T emıil 
BeıJoğlıı Juılkcvinden: 

---0-

Bir Rahibe Üç Kere 
Doktor Oldu 

7. l. 939 cumartesi günü saat Katolik rahibelerden Mery :Ka. 
14.30 da Evimiz.in Beyoğlu istik miba geçen ay içinde Sorbon da. 
lfıl caddesinde Nurz.iya sokağın . ""lfünun.undan ebediyat doktora. 
da parti kurağındaki temsil sa. smı almıştır. Ayni rahibe daha 
!onunda 7-15 yaşmdaki çocuk. evvel iki doktora imtihanı ver -
!ar için aylık çocuk temsilimiz mişti. Amerika üniversitelerinde 
verilecektir. Çocuklarını gönder. de okuyan hastabakıcı rahibe. 
mek istiyen ailelerin Evimiz di • serbest saatlerini ilme tahsis eL 
rektörlUğüne müracaat ederek miştir. Fransız olan rahibe Ame. 
kart almalarını ricş_ ederiz. rika tebaasıdır. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Progr:ırndaki \•akiller Tlirldye saa
ti lizerine ve öğleden sonraki sa:ıt 

olarak ,·erilmişlir. 

)pera ve senforıi konserleri: 

9.15 
9.40 

9.55 
10 

Fraııkfurt Konçerto (Mozarl) 
Berlin: '"frislan'da ı~oldn" 
(\'agner), Kon çeri o (.Moznrt). 
l\lünih: Faust ~cnfonisi J.isıt. 
Roma ı;r.: "Uykuda gezer" 
(Bellini). 

ın.15 J.onclra (N'.): Aınerik:ın bes-
tekiırları. 

1. (Gece y. sonrn): Frankfurt: 
Şubert ve Şuman programı. 

Ocla musikisi ııe komerler: 
7.20 Brüksel 1: "Kış m:ınzar:ısı" 

(Şubert). 
9.20 J.ondrn (:'\.): Piyano konseri 

(Egon Petri tarafından). 
10. Varşorn: Şopeniıı mnzurkası. 
10.30 Prağ: Kuartcller. 
11.30 Knlundborg: Piyanoda Deel· 

venden parçalar. 
lfııfif musiki ve operetler: 
8.15 Bükre~: Radyo orkestrası. 
9.10 J{olonya: Sab:ıh, öğle \'e ge

ce (Suppe). 
9.10 llnnıburg: :ıluhteıır parçalar. 
9.30 Napoli ı;r: \'aryete ınusikisl. 

10. Brüksd 2: "Janja" (Bertuelı) 
Alhlone (Irland:ı): Pando-10. 

mi na. 
11.30 Breı;la\": ''~lelodi ve ritm". 
\'aruefe ve kabareler: 

8. \'nrşo,·n; 10. Lil; 10.15 Lonl· 
ra {H.) i lU.20 Posıc Parisien. 
Dum nııısiki:si: 

9.10 I.eipzhr; 11.30 Alman ista.s
yonları, Napoli grupıı; 1:?,10 llrük
~el; 1:?,25 1.ondra (R.) 1, Londra 
(:\'.). 
/>İIJt:f, koııfuan., ve konuşmalar: 
8.15 Soıtcns: "Mikromagaıin". 
9.45 Drcslnv: "Florian Geycr". 

10.30 Eyfel kulc~i: "Hayall lınsla" 
(~lolierc). 

ALEMDAR StNEMASI 

tKt FiLM 

1 - Tatlı günah, 

2 - O ç ahbap çavuşlar 

(Haydutlar arasında) 

- Ne dii,şünüyors-un, !~gilim? 

I m·kiye ıtudyo LJifıı:uon l'ostaları 

ANKARA HADYOSU • 
fCHKl\E RADYOSU 

Dalga uzunlu~u: Hi39 m. 183 Kes./ 
l'.!O Kw. '1'. A. Q. 19,74 ın. 15195 Kes./ 
20 Kw. T. A. P. 31,70 m. 6465 Kes./ 
20 Kw. 

4 • 1 - 1939 ÇAHŞAMBA 
12,30 Müzık (Bir konserto - Pl). 

13 Sanı, ajans halıerleri ve Meteor -
Ankara. 13,10 Türk müziği (Halk 
türküleri • Pl). 13,45 • 15 Müzik ha· 
(i( par('nlnr. 18,30 Türk müzi~i (Şar
kılar \'C saz eserleri). Okuyan: (S:ıdl 
Hoşses). Çalanlar: (Vecihe, Fahire 
Fersan, Relik .Fersan): l - Fernlı
nük pe~revi (Zeki l\leıned aAn). 2 
- Eviç lıeste halkni zülril siyahın 
(Raur Yekta). 3 - Şarkı - Gez, do
laş - (Zeki Arif). 4 - Şarkı - l~y be
nim mestane sözlüm (İsmail Dede). 
5 - Şarkı - Se\'clim bir s:oncai rana 
<1smail Dede). G - Şarkı - Lerzan 
ediyor (l.eıni). 7 - fa·iç S. semai
si (Sedat Oztoprak). 19 Konuşma. 
19,15 Saat, aj:ıns, meteoroloji Te zi. 
rnat hors:m haberleri. 19,30 Tilrk 
müziği Cllicaz faslı). Saz Jıeyeti: 
Talı in Karakuş Hakkı Derman Eş. 
ref Kadri, llas~n Giir, Basri Üner, 
Hıımıli Tokay. 20,30 Konuşma (Mi
zah saati). 20,45 Müzik (Küçlik or
kestra): 1 - Şen kardeş (R. Vols
ted). 2 - Eleji (Çaykovski). 3 -
Pablo • Orfeo (Rossi). 4 - Horlıal 
dnnsı (J. l.anııer). 5 - Şampanya -
Galop (Lümbl). 21,20 Saat, cshnm, 
tahvil .it, kambiyo .• nukut borsası 
rfiyal). 21,30 Temsil - Yerler - Ya
zan (Goethc). Türkçeye çniren 

(Ekrem Tie~it). Küdik orkestra re
fakatiyle. (22,30 llluzik (Bir senfo
ninin takcliml). Takdirn eden (Ce
mal fle~lt). 23,20 Müzik (E#lenceli 
pliiklnr). 23,"5 - 24 Son ajans ha. 
berleri ve yarınki program. 

5 - 1 - 939 PERŞEMBE 

1:?,30 Türk müıiği (Pi). 13 So:ıt 
:ıjans haberleri Ye Meteor - Anl.:ara'. 
13,10 - 14 Müzik (Küçük orkestra): 
1 - Zaıupa ·uvertür (Her:ıld). 2 -
Küı:ük Dük operelint!en potpuri (l.e
kok). 3 - Yalzerlicd (Mamel). ' -

Bal • ayı {W. No:ık). 5 - Krallar -
askeri marş (R. Katni~). Ci - I.ie
hesleid (,\njel Berjer). 1,30 Türk mü 

ziği (Kıırı~ık program) Saz heyeti: 
Hakkı Derman, E,rer Kadri, Hasan 
Gür, Basri Ütler, Ahmet Tol.:ny. 19 
Komııııı:ı (Ziraat saati). 19,20 Saat, 
ajans, Meteoroloji ve ?.İraat lıorsası 
haberleri. l!l,30 Türk müziği (İııca 
saz heyeti - mahur faslı). 20,15 Ko
nuşma. 20,30 Saat, esham, tahviHil, 
kambiyo - nukut borsası (riyal). 
20,40 Müıik (Oda nıür.lği) Çalanlar: 
Piyanist (1-"erhunde Erkin). Yiyolo
ı'iisl (Necdet Atak). Beslek.Ar piyıı-

- O kadar ü~kliim 1~ bir daha evlenir~ 1nuhakkak yazm 
evlenirim.. 

nbt (l;t\"i Ccıııal Erüin). Piyano Ye 

kem:ın için sonat (Uh·i C. Erkin Te 
Xecil Kazım). Piyano sesleri, piyano 
solo sonnt. 21,40 Saat, cshıını, tah\•i• 
lıit, kambbo - nukut borsası fiyat· 
ları. 21,50 Türk muzi~i (Yurt han .. 
!arı). Okuyan (~lahmut Karındaş). 
Çalanlar: Kerual J\iyazi Seyhun, Ru .. 
şen F. Kam, Saıli Yaver Ataman. 
'22,25 Temsil - Bir dram - UYUY.~N 
KADIN - Yazan: (.'\ndrc dö Lor). 
Tilrkçeyo c.·e\·iren (Ekrem Reşit)j 
22,40 Müzik (Radyo orkestruı- Şef: 

Hasan F. Alnar): l - Ümit veren 
(Betho,·en). 2 - Balet süiti (l.ulll 
Moll). 3 - Presiyozn - u,·erıür • 
(\'eber). 4 - Eger ben kral olsaydım 
(Adam). 5 - Kayzer \'alzer (J. Stra .. 
uss). 23,45 - 2-i Son ııjans haberleri 
\'e yarınki program. / 

--0-

TEPEDASI!\'DA 
DRAM KIS~HNDA 

4 - 1 - 939 Çarşamba 
günü akşamı 20,30 da 

(Asmode) 

lSTİKLAI. CADDESl~DE 

KO~IEDI KISMINDA 
4 - l - 939 Çarşamba gündüz S. U de 

ÇOCUK TiYATROSU 
4 - 1 - 939 Çıırşamba günü akşamı 
saat 20,30 da MUM SO!\"DÜ 5 tablo 

ERTU~RUL SADİ 
TEK T1YATROSU 

Taksimde (Bu geee1J 
İTAAT lr~AMI 

Komedi 3 perde 
l"a:an: Celdl Jtüıahlpoülu 
Yakında: İNSAN MABUT • -

TURAN TİYATROSU 
Ses Kraliçesi Hami:ref 
Yüceses, saııatklr Nil"' 
şit, Cemal Sahir bir .. 
le~i#i (ZÜPPELER1J 

Vodvil 3 Perde 

HALK OPERET! 
Bu akşam (Rahme! 
Efendi). Pek yakında 
hfiyük operet (Üç yıl .. 
dız) Macar balesi; 

Jler Ptrıt.mbe: 
HALK GECESİ 

Ameliyata Hacet 
Kalmadan 

Bir kız erkek oldu 
Ortaltöyde Nigar sokağında o. 

turan dişçi Alekonun l ~ yqında· 
ki kızı Evyonya birkaç aydanberi 
gayritabii haller göstermeğe bat"' 
lamış. ailesi şüphelenerek kendisi. 
ni muayene etirm.işlerdir. 

Genç kızın Haseki hastahane
sinde yapılan muayenesi sonunda. 
- ameliyata hacet kalmamak Ü• 

zere - erkek olduğu anfaşılmış· 
tır. 

Bunun üzerine Evyonyeya er· 
kek elbisesi giydirilmiş, ismi de 
Dimitriye çevrilerek tashihi cinsi
yet için 5 inci hukuk mahkemesi. 
ne müracaat edilmiştir. 

Dünkü muhakemede, mahkeme 
heyeti Evyonyanın bir defa da 
adliye doktoru tarafından muaye
n~ine lüzum görmüştür. Adliye 
.do'lctoru muayene sonunda "er

kektir,. diye rapor vermiştir. 
-o-

Çorap Mütehassısı 
Bekleniyor 

Çorap fabrikaları ince fakat 
mukavim çorap yapmak itin l. 
cap eden tedbirleri alacaklnrdı. 
Bunun 1çln Almnnyadall getir. 
tilmeslne karar ...-erilen mUte
hassıs Rudol! bir ny içinde şeh,. 

rimlze gelmiş bulunacaktır. 



6 - VAKiT 4 BIRlNCIKANUN l!J39 

Ankara lik maçlarının ikinci devresi 

G. aray - Gençler birliği 
Yarısı !ecrütes~z yarısı da mütekait oyunculardan kurulan iki 
takım berabere kaldı~darı mUsalıakada nasıl oynadı:ar? 

Ankara, 1 (Hususi) - Beden 
rcrbiyesi Umum MüdürlilğU tart: 
fmdn.n verılen malum karardaL 
sonra Ankarada ilk futbol maçı. 
nı yap:ıcal< olan GalatMaray i!c 
Gençlerbirliği, bu emirle bir çol: 
elemanlannı kaybedeceklerini bi. 
len \'e bu yUzden ne ~ekilde bir 
takımla sahaya çıkacaklarını me 
rak eden binlerce seyirci önUndı: 
Muha.f ızgilcil stadında karşılaştı. 
lar. 

Hakem Muzaffer ldaresile ya. 
pılan bu mUsnbakaya iki taraf t:: 
ya. mUtekait veyahut ta birine: 
takımda hiç oynamamış tecrübe. 
81z gen~lerden mürekkep birer 
kadro ile eu ee!dlde iştirak etti. 
lcr: 

Ga1ata.S"Jray: Cahlt - Fuat, 
8'1. 7ettfn - Nilı,at. Mithat. Ah • 
met - Halim, Necati, Oğuz, Ha. 
fim, Süleyman. 

Olimpiyatlarda 
at~eHzm 

B~j':nlm:lal Fe1erasyonun 
b;r kararHe iştirak ede

ca:<lar için dare~3ler 
te:>bit e~ildi 

C:alatasaray • C:ençlcrb!rliği ma scıbaT.mın{1~n Mr enstantcıno 

Ge;ıçlcrb;rliği: Rahim - Mu. Gençlerbirliği bir penaltı kazan -
.'ıittin, Ihsan - Nu>•!, Hasan. Na. dı, fakat Ali topu avuta attığın. 
:ım - Rept, Uchmet. Ra.Yinı, A. dan bu muhakkak gol fırsatını 
!i, Muzaffer. kaçırmıı; oldu. 

Bu yirmi iki futbolcu arasında Kısa bir mUddet zarfında ga. 
lrtık futbolü tcrkcttiklerinl gör. iibiyctten mağlfıbiyete ge;cn Ga. 
füğiimllz eski ve as oyuncular. :ata.sarayhla.r, Süleymanın Ha • 
lan Mithat, Fuat, Nihat. Rasim. ıimden aldığı derin bir pasla 
hısan, Niı.zım gibi hakiki sport. 3ençlerbirliği kalesine ke.dlr in.. 
nenler, klUplerini çok seven genç diler. Ve ceza hattı dahilinden 
'er vardı. Muhittin, Mehmet. Mu. SUleyman gUnUn en gUzel golUnll 
za.!fer, Nurl, Halim gibi genç o. yaptL Karşılıklı hUcumlarla bl • 
yuncular da aza.beylerinin ara • raz sonra da devre 2-2 berabere 

Eeynelmilel atletizm federasyo ·ın:h yer almı~lnrdı. ,etlcelendi. 
nu bundan sonra yapılacak olim. B!r g:ın evvel yağan yağmur tK1NC1 DEVRE: 
plyatlarda atletizm knrşılnşma · yUzlinden müthiş bir tamur der. Bu devreye antrenemanm; o -
lnrına iştirak edecek sporcular yası halini alan satatta antrene. yuncular eon ncfeslcrlnl tüket -
için çok mühim bir karar vcrmi~ ·namıız oyuncuların garip hare • miş bir halde girdiler. Maçm ce. 
tir. 'tetleri yüzilndcn ~yircilerin kah ·eyanı gen~ elemanların tecrübe. 

910 senesinde Finlandlynda yn 'ta.balan arasında yapılan bu mU Jiz ellerine kaldı. Tabii sahanın 
pılacak o!an 12 ncl olimpiyat o. 'la.bakanın ilk devresi - ikinciye ~amuru oyunun zevksizliğini ar. 
y nlann:ia ilk defa tatbilt edile. ,lsb:ıt!e - b'raz futbol oyununa ·1rmada ayrıca !mil oluyordu. 
c 0 k olan bu yeni karara göre aL "J:ınzlyordu. Fakat bUtUn enerji • '3porcularm ayaklan birer ça • 
l ı. z.ının her ~ubesinde muayyen 'erini ilk kırk bes dakika zor de. '11Ur kümesi idi. Üstleri zifoslar. 
blr derece elde cdemiycn sporcu. -;am ettiren ihtivarlar, ikinci kı. 'a berbatla~ıştl. Kafa vurmak 
l:ır olim!Jiyat mUsab:ı.kafarma lta. -:ım:ia artık av~1<1arını kaldıra. • -ne::burlyetinde kalanlan artık 
bul cdilmiyece!ttir ki bu da. bir ""laz olmu~tardı. Top avuta veya. tanıya.nuyorduk. İki taraf ta be. 
Devi teşvik müsabakası olan olim '1ut ta taca çıktığı zamanlar tek. raberliği kabul etmlg görilnUyor. 
piyatlann veçhesini deği§tirmi~ :-ar ovuna bn~lnnması için topu lardL 
ol:ı.c:ıktır. "lma~ giden bl!e bulunmuyor • Maç çok ağır ve bir kaç oyun. 

Beyne~milel atletizm federas • ·lu. ::unun §ahsl gayretile devam e. 
yonı•nun tesbit ettiği dereceler Oyuna Genç!erbirli3f b:ı~la _ 1erken GalatasarayWarm Haşim 
şunlardır: lıysa da topu ka!)an Galatasa • 1yağına geçirdiği her topu avuta 

Y"tlkse~ atlama: 1.70 ten itib". "'aylılar derhal rakl9 sahaya gir. ltmak suretiyle günUn rekorunu 
rendir. Son karı:ılaşmalara l,S7 :iller ve ilk dakikada ilk sayıla. kırdı. 
de'l b-ıc:lanacaktır. rım da ~ıkardılar. 20 inci dakikada iki taknnm 

Sırıkla atlama: 4 metre, 1lzttrı • G"n"l~rb!rli.ırrinln ihtiva.r takı - ıantrhaflan ça.rpı~tılar. Gençler. 
7 ., d t! ~ .. c , 

a 1"m:ı .. O. Uc; P. -m a emr ""lı beraborlicn ancak 20 inci da. 'Jlrliği gantrhafı Hasan bir mUd. 
14.5'l. '11'3'< r.tnıa 46. gülle atın" 'dknda t;mt~ edebildl· R~adır :let oyunu terketmek mecburiye. 
14.S". c'rit 65 .. rekiç te 50 met. ~o~dan çe!ttlftl korn~rl ellnder ~inde kaldı. 
re.ı.,, fübar~ndır. •:a .. ırt'ln Cihnt topu kalesine eo!· Oyunun eon dakikalannda 

Bu vazivc~tc, biz ~ .. ~nhil 01• t:·." Mi'es<>fr hllcurnlarmı art,rn"' '1ençlerblrliğl bir penaltı kazan. 
ma1

t OZP.rc 'bfr rok l"t11 ~t e:i": 0 ':;en .. 1erbirlf<rf ,.., 1,h:ır!.., hıı.ttl 3~ iıysa da Mehmet topu Galata.sa. 
]imT>ivatların nıhu ol"n rt et•"11" 'net chlılkacl~ ~A'el'ı!"'edfn ava,l;jv. way ka!eclsinln kucağına bırak
milsab<ıkal"?'J"" f~ .. ;ralı!eri mUm. •e fl,f.,..~t P,'Oıı..,~.,f d" "'~armaV:' ~I. mar, ta böulece 2--2 beraber. 
klln olamt 'a"a'•ttr. muvaffak oldulo.r. B:raz sonra ll~tle bitmlg oldu. 

Daladiye Tunusta 
Bastla, 3 (A.A.) - DUn söyle. 

diği nutukta Bastia belediye rei. 
si, Fransaya ayrılmaz bir §e • 

kilde bağlı culunan Korsikalıla. 
rm "Fransız veya müstemleke 
imparatorluğu toprakla.rmın en 
uf ak bir parçası tehdide maruz 
kaldığı takdirde Bilyilk Harpte 
yapılan fedakarlığı tekrar etmek 
te terejdüt etmiyeceklerlni,. kay 
delmiştir. 

Daladye, verdiği cevapta ken. 
dlsine karşı gösterilen hararetli 
kabulden dolayı teşekkllr etmi!; 
ve şimalt Af rikara l{orsikanın ve 
Fransanm ve vatand~ların m:ı. 
kul kararile birliği temin edilen 
bütlln eyaletlerin selamını götO • 
receğinl bildirmiş ve demiştir ki: 

"Biz serbest katacağız, çünkU 
ölUmU esarete tercih etmek, Fran 
sanın ıııandır .• , 

F ırllna ve kar 
Ankara. S (Husuai) - Me:ı:· 

leket!n bir çolc yerlerinC:e fırtına 

ve bora devam eta.ektcdir. Çankı
r .clan gelen haberlere göre bora 
ve fırtına ile kanpk yat:ın karın 
ve sağanağın teıiri.1 le Kastamonu 
yolu kapanmıı, müıaka!it tama· 
men kesllmiıtir. 

Kastamonudan gelen posta yol
da kaldığı gibi Zong. ldak gelen 
mar§andiz treni Güllüce ve ıldi· 
zim istasyonları arasında kalmıı· 
tır. 

Ankaradan gelen posta treni 
de uzun müddet istasyonda bekle 
mek mecburiyetinde kalmııtır. Be 
Judan gelen haberlere göre dün 
gece t:pi halinde başlıyan k.lr halt 
devam etmektedir. 

Şehrin komıu vilayetleriyle o 
lan bUtiln irtibab kesilmittir. So· 
'kaklarda ya~an kar 62,- aanti· 
metreyi bulmuıtur. Yollarm açıl· 
maaı i~in çaJ§Jlmaktadır. 

Bo::lu, 2 (A.A.) - lk: tünden 
beri fasıllarla yağan yağmur gece. 
tiddetini arttırmıı ve gece yan 
ıınt'.t l sonra kara ç::v:rm:ıtir. 

Fırtına ile gecedenberl devatt 
etmekte olan kar, sabahleyin ıe-

hirde 35 santimetreyi bulmuştur 
Posta münakalatı durmu;tur. Be 
tediye yakacak l;In tedbir almak 
ta, Nafia yollan a;maktadır. Fır· 

tına bazı telgraf ve telefon hatla· 
nnı bozmuştur. Bunlar yapılmak 
tadır. Şidt:etli fırtına ve kar de 
vam ediyor. 

An'kara, 2 (A.A.) - Diln a~ 
29 dan ıonra Ankarada esmeğc 

baJlıyan fırtına, Marmara ve Ege 
denizlerinde, bilhassa Karaden: 

zin daha ziya.:!e garp kıyılarında 
ıid.:etle devam etmekte bulunmu; 
tur. 

Yağt§lann ba§lamas!yle birlikte 
artmı§ olan fırt na orta Anadolu· 

nun g:ırp kıaımlannda bilhassr 
Bolu, Bilecik havalis1nde mevsi 
min oldukça sayılacak derecede 
kuvvetlice kar yağı;ları yapm<µ 
suretiyle tesirini Ankara havza
sına kadar geni§letmiştir. Kar fır· 
trnasının Boluda yaptığı kar irti 
faı 3 S, b:lecikte 1 S, Gcyvc.:le 7, 
Estdşehirde 6 santimetredir. 

Kann Uluk §la, Niğ:!e, Aksa 
ray, Ankara, Çubuk gibi 3 santi 
:.n::treyi bulduğu mer~ezlerde mc·. 
cuttur. Bu meyan::la Bursa Uluda~ 
Meteor:>loji istasyonunun bulun· 
duğu noktada kar irtifaı 90 santi 
r.:::trc::iir. 

R:yaseticumhur 
[muml katiplrği 

Halk Ma.rseyyezi söylemiş ve · · 
bundan sonra Başvekil alkışlar 
uasmda iskeleye giderek saat Çandar:ıdn 
17 de Foch kruvazörüne binmi§. 
tir. 

Colbert knıvazörU ile Uç muh. 
rip Foch'a Bizert'e kadar rcfa . 
kat edecekler ve Sufren knıva _ 
~örü bahriye nazın Campinchi'. 
yi Tulona götlireı:ektir. 

Amiral Darlon ile general 
3eorges ve Vuillemin ·e Dalad. 
venin hususJ kabine şefi Cln.mfer 
3aşvekille Tunusa harel:et etmit 
'cr~ir. 

Bizerte. 3 (A.A.) - Daladyç, 
1elam duran yerli ve Fransız kı. 
talnrmm alkışlan arasında so • 
<aklardan geçerken şiddetle al -
'nşlanmıştır. Kadınlar, Başveki • 
'in bindiği otomobile çiçek atm~ 
lardrr. 

Adliye Vekili istifa 
etti 

Ankara. 3 (A.A.) - C. H. P. 
.3üyiik Millet Meclisi grupu umu 
ml heyeti bugün 3--1-9::>9 saat 
15 te reis vekili ve Trabzon me. 
i.Jusu Hasan Saka'nın rel::ıliği al. 
tında toplandı. 

Evvel! Başvekil Celil Bayar 
.~öz alarak mUnhaJ bulunan grup 
vekilliğine genba.,kur tarafından 
Adliye Vekili ve Seyhan mebusu 
Hilmi Uran'm namzet gösteril. 
diğinl beyan etti. U:numt heyet. 
:tamz.edin reis vekilliğini ittifak . 
ıa kabul etti. Adliye Vekilinin bu 
~arzda namzet gösterilmesi Parti 
:ıin yüksek mahfillerinde Meclis. 
teki grup reisliğine istikbal için 
busust bir ehemmiyet verildiği -
ı.in ifadesl olarak ternkkl olun • 
muştur. 

Bundan eonra Hariciye Vekili 
Ştlkril Saraçoğlu söz alarak ge. 
ıen lçtimada.nberi cereyan eden 
'1aricl hldiee!er hakkında izahat 
verdJ ve izahat umunit heyetçe 
~aavip olundu. Ebedi eefimiz A.. 
ta.türkUn anıt • kabrinin yapıla • 
'aca~ yer hakkında mUtehasstE 
~ncUmenin hazırladığı raporun 
•etkiki için. grup azası içinden 
t5 kişilik bir encUmen intihap c. 
:lilmesi riya~et makamından tek. 
'if edildi ve bu seçim muamelesi 
"TUP idare heyetine tevdi olundu. 
":Jtından sonra Bilyilk Millet Mcc. 
'isi cnciimenlerinin kanun ve tel• 
'ü laviha!arını tetkik tarzma da. 
~r To!:at mebusu Galip Pekel ta. 
~afmdan verilmi~ 0'1n takrir ırıU. 
~:ıkereve konuldu. Mevzu Uzerin. 
~e bir kac hatit> s~ aldıktan son 
-a gc!ecek l"timada mUzakerevr 
1evam e~;1..,ck ttzere celseye nl 
'ıavet verildi. 

Ankara. 3 (A.A.) - AclTi"e Vr 
'·iti ~-evlı"n mel)usu f'THmi Uran 
~uytnı Mi11et Meclisi P~rti Grı1 • 
,u reis ve'dlli3ine lntiE:ıP edil 
iı.;1T"~~n Adliye Vckı1m~; .. ,:ıo., ... 

. tta e+'"'ll§ ve yerll't> :E'l'yUk 't m. 
·~t J~cc!lsl -~;z ve!·'~ler":!~,, y,, .. 

b eu ~'''"~-"'!'- ,...krr+ eo-1 .. y'-j~ '""e .... J """-"1...... • 
'ı.yir' yU!csek tasdike i!ttfran et 
'""11<_,+..ir. 

--------------------
Alh avda Gümrük va 

ln'lisar:ar varidatı 

22,5 Milyonu 
buldu 

Ankara, 2 (A.A.) - Müsldrat, 
~ütün, tuz ve barut inhisarları -
... m varidatı bu madd::ıler!n istih. 
':lhlle müten,.sip olar:ık her Eenc 
"'nhis,.rlar Ve!:filetinin bu madde 
1 erd::ın 10:.!8 ma·· yılmın ilk alt· 
.,_yında elce ettiG'i et•fi vnr!dat 
~lhminne:::ı 22 buçuk milyon lira 
"'1 bulmu~tur. 

8 6 ev zelzeleden 
hasara uğradı 

Ankara, 3 (Hususi) - Bug\10 
uahiliyeyc gelen malCımata gört 
tzmirdeki zelzeleden Dikili~ 
~andırlı nahiyesinde hllkiimet ııL • 
ıasıaın duvarı yıkılmı§, okuluJI 
bacası dcvrilmi§, duvarlarır.dıD 
'liri çatlamış, halka ait 34 ev ~ 
~urulmaz hale gelmiş; ayrıca 5, 
:ıv ehemmiyetli hasara uğranıl~ 
laha bir çok evler de P.arsıntı · 
:lan mUteessir olmuş. 35 aile & ' 

ıkta kalmış ve icap eden ıeıJbff 
'er atmmıı;ıtır. Zarar on dııl<1l' 
·,ın lira hesaplanıyor. Bayııı~ 
ve Foçada da ehemmiyetsiz 
ınrlar vardır. 

Ank:ı.ra. 3 (Hususi) - lş d~ 
resi kadrosunda 400 lira Ul'rt~ 
'Jir ve 175 lira ücretli iki g~ 
nilf ettişlik ihdas edildi. 

Meteoloji umum modor 
muavini vefat etti 

Ankara, 3 (Hususi) - Mete" 
roloji umum mUdürlUğü. uJll~ 
~üdür muavini Hadi bir badet> 
:ik ameliyatı neticesi kanı zeııl1 
·enmesindcn vefat etmi~ir. Gtdl 
'cıymetli bir ziraatçı olan fJB f 
,fn ölUmü umumi bir teesslit 
yandırmıştır. 

---0-

KUltUr tayin?eri 
Ankara, 3 (Hususi) - .AJll~ 

ya kUltür direktörlliğilne '.fo) 
Jirektörü Alifan. Yozgnda ~ 
ya direktörü Nô.zım Berlt 
{ayseriye Yozgat dirckturU ~ 
~ut tayin edildi. 

-0--

VekAlet emrine ahn~'~ 
Ankara, 3 (Hwıust) - l?' .... 

{araağaç kaymaltamı Bedii 
:en Vekillet emrine almdL 

--0--

Çirkin bir tecavuı 
İzmir, 3 (Husus1) - 12 kişİ 

yaşında Nevin isminde bir 
'.Jağlara kaçırnıı!:lar ve kir:c 
'eriir. JJütccavizler ya.kal 
tır. 

Banka meınurla 
hakkında hare 

(Baş tarafı t ınrid' 
125, 100, 90, 80, 70, 30, s0• 
30, 25, 20 ol:ı:ak üz:re onun'" 
receyc ayrıl.uktadır. 6 

Bu müesseaclerin umuın ısı 1, 
ıe umum müdür muavinleıif 
Jare me::lisleri, reis ve azal" 

..:tıl 
ve umum heyet mürakiplew 
rilccck maaı veya tahsisat" 
huzur hakları Heyeti V ek.il' 
ıin edilecclttir. 

İlk d::fa bu gibi mUcssl 
Jlına:a'lc memurlar jmtiha':ı 
t.ıtulacak orta tahs:ı göre• fi' 
.1unı·u dereceden, lise . talıi1 
vn ikin:iden, üç senelık ) 
t:ıhı:il görenkr on birinci ~':ıt 
.1::den fazla yül:sek tahsıl~ 
n:.ıncu .dcr::ceye alınacak:ıı ~ 

Yabancı dil bilenler b~ 
:azla~:ylc tay:n edilccel:l ··" 

Iltrıfcv:C derc:cye terfi l!f" 

.:ulacak ehliyetten taş1;a 
lört sene tı:r derecede blllıı" 
ılma!t şart ola:nk, yüksele'' 
nezunlan İiin bu m.:ddet 
Jlarak hes:ıplanacaktır. Jf,' 

De .. ı::t daireler~n.:le ça il 
~an bu mücs:ı::elerc geçı11.t'; 
ıe;ılerd:n ma~şlılar iki de ( 
.-~tlil::r bir dere::e yu~'1lrıi' 
::::'lderdir. ıP 

.b. .. -·"' 

ı 

1 

ı 
Ankara, 3 (A.A.) - Riynsetl. 

cumhur umumi kltlpllgine Bne. 
vc1dHct milsteşan Kemal Gede!e. 
cin tayini yüksek tıısdil:e i:rtlran 

Reisinur hur lzm:ra 
gidecek 

İzmir, 3 (Hususi) - Ankara. 
.!::uı dönen Belediye reisi bcya -
n:ıtta bultın:ıra'c de:U ki: 

B:.ı gt ı mucttc:ıc ...... tf-
':anun :an sayılan bak ,·e 
~e:ı b:ı:;ka tc:nettU s:ıt1~ ııi, 
:;j:niy; tazmimıt, fazla ~' 

1't1 • 
:et vesaire vcr.lmiyecc el t" 

B:.ı lliyJı:ı k:ınunln;ıırı , 
•3 .. •-~l··d ... '·ı' .... emurlarıtı 

etmiştir. l{emal G:::delec, bugür. 
vazifesine ba3lamıı;t!r. .... ~- ..... ..- ••• 1.1 

İnhilal eden Bn~ve::alet mrı.s • 
tc,arlığına mUsteear muavini 

. Haydar GUnver_ vekaletc~tnyin 
~y w GençlerbfrZiğının ihtlJl!lrlardan müte§ekkil takır.ılan bu '/ı,a/taki Ankara ZWZmindo edilmi§tir. ,· 

"1.füli ~efe !zmirln bdmlcri 
:ıi arzctti~. tnönU il!: fmmtta İz. 
miri gercflendirece~ini_~öyledl _ • 
ler.,. 

ldu::l:m ayh!t tr.il:t::rı lı t 
lere:eyc girme!:lc berı:ıb' / 

• ·Jl 
!tt milktescp hak namı> 
devam edeceklerdir. 

o 
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Devlete ait matbaalar Ankarada'. w-~~~ , 

birıeşurmyor T. ı ş B a n k a s ı n ı n 
DavJete ait matbaalarm bir!eştirifmesi hakkında 
hazırlanmış olan kanun projesi, Kamutay Milli 
Mudafaa, Maarif, Maliye ve bütçs encümenlerinden 

geçerek ruznameye alınmıştır 
) : 
1 

Projenin ilk maddesine göte, ne, hurufat vo sair her tUrJU ' 
lllaırarıarı umumi muvazene- levazımı askeri matbaaya Te 1 

4tn temin olunan matbaalar • Devlet matbaasına devroluna _ 
~ın Genel Kurmay, Harita U • calctır. Darpane ve Damga mat

:uuı MUdUrlUğU ve Deniz nıat- 1 baası ne Maarif matbaasmın 
l::aları hariç olarak bUtUn as.. 1 bu knnuna gfüe iştigal edeceği 

rı matbaalar Ankarııda ko. Jşlor için lüzumu kalmayan ,A.. 
l'tıhnak Uzere askeri matbaa a. ı let ve maki 

1 clı altında bil'leştlr1Jpıi9Ur. Bu ne er de Devlet mat· 
"" tb baıısına devrolunacaktır ""a aa Mllll Müdafaa VekAle- • 
tlııce ld re olunacak, masrafla- Bu proje ne blrleştlrllmlı o • 
l'I bu veklletln kara kısmı bUt· lan matbaaların Ankaraya na _ 
teatn.den temin edilecektir. !dllerl ve birleştirilmeleri en 

ProJentn Uıdncl maddeslne gö çok be' yıl içinde ikmal edile. 
l't, lll&1ratıarı umumı muvaze. cektlr. Her matbaa Ankaraya 

lledea te1Dln olunan ve birinci -;ellnceye Te blrle,tlrlJlnceye 
lıı&dde dlıında kalan matbaa - kadar eıkl şeklide faaliyetine 
~ ... BUyUk Mlllet Meclisi, :levam edecektir. 
l>arpane ve Damga matbaaları 
harıo olarak dlter bUtUn (jan-
d askeri matbaa ile Devlet matba. arına matbaası dahil) matbaa-
1 asının ~aallyet ve idare şekille· ar da gene Ankarada kurul • 
inal: Uzere Devlet matbaası adı ri birer nizamname ile tesblt e-

Bu proje ile kurulacak olan 

aıtı · :iflecektlr. llda blrleştfrUmlştlr. Bu 
!ııa.tba.a BaşvekAletçe idare olu. 

11.acak ve masrafları BaşvekA.let den itibaren yUrUrlUğe girecek. 
bUtçealnden temin edilecektir. Ur. 

Proje bir haziran 939 tarihin. 

939 K. TASARRUF İKAMIYE PLANI 
• 

32,000 LiRA 
... 

MUKAFA1 
Kurarar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Eylol, 

1 ikincjteşrjn tarjh~ 3rjn j ! 
2& Ayus:os, 

ç ! cH e :a .ttir 

"-- IKRAMl\'ELER: 
1 
5 
8 
16 
60 
95 

250 

435 

Adet 2000 

" 
'' 
" 
" 

1000 
500 
250 
100 

n 50 
n ---- 25 

liralık 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

= 2.000 lira 
- 5.000 

" = 4.000 
" = 4.000 " = 6.000 
" == 4.750 
" '=== 6.250 
" -

32.000 
~ .................................. .. 

T. rş Hankasına para 
ohnaz, aynı zarnanıl• 

ya h r ın ı 1
' ı a. ya ı rı ı ~ pu r a hl r 1k11 r m tş 

lJJIItlıı1zl d~ de11e nij oltırst1 ı!lı. 

lıtanbul D6rdanclf icra Jlemurlu-
,..,.-.~-------------- ...... 

Nafıa Veka ·eti ZA Yl 
junılan: 

Projenin UcUncU maddesine 
Cöre, 968 sayılı kanuna göre 1. 

NUfus cUzdammı zayi ettim. J3813092 
lstanbul Elektrik işleri Umum Mudur:ugonden : 

dare edilmekte ve Devlet Bası. 
bıe\1 adını taşımakta bulunan 

~atbaa yalnız okul k1taplarJy-
e taıı:m ve terbiyeye vo mllU 

lı:ıııtur için ıuzumu görUen ya· 
hlllara alt diğer baskı işlerini 
htnıak ve bu matbaaya alt o. 
~halen merl bulunan kımun. 

.:·ta göre idare ecl1lmek Uzere 

1 
8 lfaarlf VekA.letl emrinde o. 
ltak faaliyetine devam ede

~1&:.ttr. 

l 'Qu ı>roje ile matbaaları blr-
116'Urıımıyen askeri dairelerin 
&el&:ı işleri askeri matbaada 

"• il '- Uyut Millet Meclisi işleri 

Tarihten bir Yaprak: 
""'-1~ - ~ ...- ............ 

Yazan: N. Alı m~l 

İnsan tatır, tuzlu, biberli bir 
~ok yemek ve blr çok meyvl\ se.. 
ver, fakat ••ııevgt., kellmeal kuL 

laruldı mı, lnsanm aklına kadm 
ve qk gelir. Fakat en !ena da 
an çok sevilen oluyor gallba. Çün 
kü: 

- Allah kadm ~rrfnden ak.. 
lum.. sözU. .kadından cam yan. 

mışm ağzından çıkarken insanın 

~üyle."'1 ürperir. 

Yenisiııi çıkaracağımdan eskili • Bir borçtan dola11 mahcuz ve pn· 
ra)"ıa çevrilmesine bnır verilen bir 
adet trikotaj makinesinin 5 - 1 - 39 nin hilkmll yoktur. 
perŞembe günü saal 11 kııdar Fin· 

.Anna Koatantinldia cancıl:ır çıkmazında Cuhııcı hnnın. 

ATA lO ltK 
Albümünün 
3 Uncu tabı çıktı 

MUvezzHerden 
ısteyJnn~ 

da 4 üncü katta &n ııırafında 5 Jl:o. 
ıı trikotaj iınalAthaneslnde .. tııııca
~ınılan talip olanların o gfinde mc· 
muruna~üracaaUan UAn olunur. 

(V. P. 29071 

Beuolla Birinci Sulh llukuk lld
'.:lmllDlnde1tt 

()38/265 
M:ırgarlt ve saire vcl<m avul<nt 

Feril Ressamın, Pa,·lo, Sofi, Zozefln. 
Fıranqın, Gahreyella. Marl, Antu
, .. nı, Leonlda, Karolln Ye diller Ka· 
rolln, ale) hlerine sçtığı iznlei şu-

yu dnvasının. r:ırl duruşması sonun
da: Gnyri menkulün b!Jmüza)'ede 
satılıırnk bedelinin hissedarlar ara· 

1 - Muhammen bedeli 99SO lira tutan 60000 litre benzin ile 3000 
litre oktanlı hususi benzin kapalı zarf usulile eksiltmeye konrnu~tur. 

2 - Eksiltme 13-1-939 cuma günü saat 15 de idarenin Tünel br 
şında Metro Han binasının 6 ıno katında toplanacak arttırma eksilt• 
me komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlülünden pa
rasız alınabilir. 

4- Muvakkat teminat 749 lira 25 kuruştur. 
5 - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun a~mma uygun ola

rak ve eksiltmeden en az bir saat evvel .Komisyon Reisliğine veriJmia 
olmasılA.ııındır. (9414) 

Diş Tababeti mektebinde iki asistanlık ve 40 lira Ucretll bir 
daktiloluk açıktır. "Daktiloluğu isteyenlerin Fransızca. İngili&. 
ce, Almanca lisanlarından birine vakıf ve tercümeye muktedir 
olması şarttır.,, Taliplerin Tıp Fakültesi Dekanlığına müracaat.la
n. (3) -., ti~ olmak Uzere umumi mu

lı Zeııeye dahil bUtUn dairelerin 
'•1&: l 

<ıında, hisseleri nisbellnde, taksim 
''İnsanı yilkselten de alçaltan olun-.cn~ına d:ıir verilen 17 - 12 -

ita 1 Şlert Devlet mntbaasın • 
« Parasız yapılacaktır. Bu 
'"llteıer Maarif matbaasının iş.. 
•taı 
lıllt &ahasına giren işlerini ta-
1'1 kıık edecek maliyet bedelle 

'1'~Ukabnınde Maarif mntban· 
I'\ a 1aptırab1leceklerl gibi lc-
'«l~ektııcrt Heyetince tam~im 
~'cet cetvellerin dışında ka. 

lar~tlerını de hariç matbaa _ 
1aptırablleccklerdlr. 

b..:kerı matbaa ne Devlet mat 

\e 
111

da Japılacak baskı işleri· 
~~11an ve Maliye Vekdletl 
~il b 1• deposunca temin edl
"-~ er nevt malzeme, bedellerJ 
'tıı~erı btıtcelerlnden mahsup '-ee •k Uzere Maliye VekAie _ 
'-b bu tnatbaRlarda açılacak 

•letden Tertıecekttr. 
4-t 

lı'-'• erı nıatbaa ile Devlet mat 
rıın 1 ~il ıı.pacağı Ucretsiz işle. 

'
9

?1 •e Uliktarı her malt yıl 
~t.da Bakanlar Heyetince 
~Olunacaktır. 

lfkıııtı 1loıt nuıvazcneye dahil bl
laıetıı ita dairelerin bUtUn kıy
~lı: 01•~raıu tahakkuk ctttrflc. 

~btıtaıao lnaUyet bedelleri mu. 
~atb~e t>arpane ve Damga 
~ ...:..'tlda bastırılacaktır. Bu 
ltbultı kın başka yerdo bası. 
\'raıı e.ı lcra Veknıerl Heyeti 
~, illa~ bag.ıı bulunmaktadır. 
r,r ~fl.,:a, asıl \'a~lfeslne zn. • 
cı,, ,, ll emek şartfyle dış:ır -

' 

lbflecektır ' . oıAh l>l'oJeye 
~ lnatb göre blrleştırllm• 

'"~arın teaısat, maki. 

:la kadmdrr.,. vecizesi bu ha. 938 t:ırihli knrnrın, müd<lıılc)blcrln ,. ls~~nbul Asll11e Altıncı llul.:11k 1 hının meçhul hulunmaınna blnHtl 
ılıamelııfthlarının meçhullycllne mcb ıah .. emeslnden: hukuk usul muhakemeleri bnunua 

'!rikati üade için mi?. ol, ıı~ncn teblığin3 knrar ,·erllrnl" Fatm:ı tıınıfınd:ın kocıısı olup mu· (141) ve müıcııkıp mevadına ıevn. 
Kadm, erkek mncade!esi Adem c olduğundan işbu karar lıfılrtsııl hO- ~addema lstanbnl Alibey kÖ)'Ü Tek- 1 k:ın m:ıhkeme dlnnhanesine ldlt 

ür. Hafız ema' ·,nm mııT.:amı'l:ı l.olm olmak Ozcre ke sokıık D!l sayılı e\·cle iken h:ılcn edUmi;, olup mu:ıyycn gün ve-·~ 
ile Havva.dan b:ıalaınıa bir ~ey. ı (\' p 2906) i'·nm ts"hı h ı t ıı l hl 1 ı.- ~ • Uahiliye mütchas!lısı. lin ° unur. · · •· c 11 meı; u sma 0 ev ne le bizz:ıt ,.c bilvekAJe mahkemede ı .. 
:lir. Fa.kat mman zaman h5kiml- s.•Htnt-·.-A-S-1-'.l_U_S___ ııçılnn bo'5:ınm:ı dnvııc;ının icrn kı- lı:ıtı vücut etmedfAI takdirde hak-lstanbul Dı,•anvolu, " ·• 1 ı t l hk 8 
yet birinden birine geçmi~lr. içti ınmn c 8 0 :ın tn ·ikntındn: Tnhkl· kında ıuyııp kararı verlleceill malQrm 

No 1114, Tel: 22398 Xeşrlyat Müdürn: R. Ahmet Sevtngi/ kat ff(inO ol:ırnk t:ıyln kılınan 23 • 2 olmak ve tehi iğ yerine gecmek illere 
~aiyatm "pede~aht •• diye tarif ••••••••••••• Dn~ıldıjfı yer: \'AKIT Matbaası - 939. perşembe günü sııat 9,30 için ilin olunur. (V. P. 290S) 
ettiği ailede erkeğin nilfuzu, femf 

1 clnvetıyle ta~llr kılınarak JknmelgA· 1 
11 

nizm'in doğu~ ile gittik~.e azal -----------------::,~rA:-::K::ı=r:-m-:k.1:::-ta.:--p:-· §okllnde ~ tcr;n;;;;
1
- :_-. --------------

dı ve kılıbık denen bir zUmre ço. 
~dı. Bunun sebeplerini araştı. 

racak değilim. Sonra kılıbık es
!tlden mi çoktu, timdi mi ~ok. 

tur?. Bu da halledilır bir muanı. 
ma değildir. Bir r.ey varsa, o da 
kılıbıklrğm hiç bir zaman sevil. 
memesidir. Tarihte kılıbık keli • 
mesl yerine ba,ka tabirler kulla. 
nılırdı. işte bir tarihi fıkra : 

''1225 tarihinde sadaret kay
makamı bulunan Cebeci Osman 
Paşa zevcesi bir çengi kadmm 
meftunu olarak geceleri Babı! • 
linin harem Jıılresfnde saz ve 
na.kare ile gulgulel ahenkleri et. 
raftan mesmu olarak nu beynin. 
de pyi ve me!hur olup kayma. 
::am pa~a ise ZEVctNtN MAG. 
LO'BU olduğu cihetle ol çengi
ya esham ve sairo irat tanzimi 
ile m~l olC:..tğu ma.lflmu padi. 
... aht olması ile Osman Pa.~a azil 

ile Limni'ye ve zevcesi Buruya 
nefl ve lcla ve merkum çengi de 

:dam ve ifna olunmuştur.,. 

Eu f ıkradıı kılibı!c kclimc!i 
:.fağlübi kelime3i ile D+2 g;ızcı ifa. 
de ediliyor. , 

... 
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r.nlayış parlıyordu. 

Du sırada, Jermlnin hatırına tekrar Key 
Pıırrls geldi. Kapının tı.stUne baktı. Yerde (hırnn 
kovaya baktı. Islana:ı kızı gözden gC;çlrdt. .• Sakın 
bu Key Parrlsln bir muzipliği ol&"'.SJD? ... 

Jennl kendi kendine gUlUmsedl. Sırtından 
:ı·aITTD.urluğunu çıkardı. Odanın içinde bir ocak ve 
tki sandalya vardı. Başka hlc bir şey yoktu. K1z, 
tHroyordu. 

Jermt sordu: 

- Burada bir havlu var mı? 

- HayJu nevinden bir bez olncaic. 

- Derhal bir şey yapalım; senin soğuk n'ma-
nı istemem •.. Hah ... lşto buradaymış. Kapının ar. 
kasında. 

Ko.pınm arlcasına takılı b'21 aldı. Bu, eski; 
rak~t oldukca temiz b!r mn.sa örtUsUydU. Kıza 

\•erdi: 

- Ben yUzUmO duvara çevlrecetlm. Sen ı;a
bucak soyun. Kurulan .. Elb~sclerln kuruyuncaya 
kadar benim muşambumı ,ıycbiliı-sin •.• ve konu: 
f}Ul"UZ. 

- Olmaı. 

KORltU GECESt .-
J'erml ilk an i~lnde heyecanla karşısındaki· 

nln klm olduğunu farkedomcdl. Esasen az önce 
geçirdiği korkunç maceranın tesirinden tamamen 
kendini toplayabilmiş değ'lldl. Bir de apanaısca 
tehdit .•• Hem de bir kadın tehdidi. 

Jerml dikkatle baktı ... Karşısındaki Fellaltl 
ldl. Yahut da sarı saçlı kız ..• 

Do~rusunu Is 'rsenlz Jennl bu kızın FellılU 
oldut;una hükmediyordu. Zira, ışık arkadan nı
ruyor, kızin yUzU g6rUnmeyordu. Fakat ,eklln
den, o oldui;u anlnşılıyordu. 

Fakat işin şayanı hayret tarafı burası dolfL 
d!. Du kız, buraya ne suretle gelmiş ve elinde ta· 
ban !ayla ona karşı duruyordu. 

Jerml bittabi derhal ellerini kaldırmak sure
tiyle, tabanca tehdidine boyun eğmişti. 

Kızın. Fcli&itl olduğuna hükmettikten sonra 
bir de şu cUmleyl sarfettl: 

- Size itaat etmeğe dalma hazmm, azfılmt 
Kızın sesi, şimdi daha sUkOnet bulmuştu: 
- Kımıldama! diyordu. Dışardan gelen ta

banca sesleri neydi? Kim atıyordu? 
Jerml ayni sUkOnet ve hattA şefkatle cevap 

Terdi: 
- Her halde sana zaran dokunacak bfrlll 

değil .•. Sana zararı dokunabilecek adam ölmUttDr. 
Kız, ıavmıı;. ellndekl tabanca aaraılmata 

b&flaclı.. 
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Zaafı umumi, kansızlık, sıraca, kemik 
hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 

\ 

Çocuklar, gençler, genç .kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilrr 

1 ınhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi mikta-;ı Muhammen bedeli% 7,5 teminatı Eksilt. 

Beheri tutarı Lira Kr. me saati 
Li. Kr. Li. Kr. 

Dosya dolabı 3 adet 150.- 450.- 33 7t 15 
Boya levazımı 22 kalen.. - - 400.- 30 - 15.30 

I - İdaremizin Yavşan Tuzlası için §artnamesi mucibince 
yaptırılacak 3 adet dosya dolabı ile Tekirdağı Şarap Fabrikası 
için satın alınacağı ve 20-10-938 tarihinde ihale edileceği ilin 
edilen 22 kalem boya levazımının müfredat listesi tavzih edilerek 
yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

II - .Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizala. 
rmda gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 6-1 939 tarihine rasthyan cuma günü hi
zalarında yaz.ılı saatlerde Kabataşt:ı. Levazım ve MUbayaat Şu. 

• besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen 

fUbeden alınabilir. 
V - lsteklilcrin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler. 

de % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen kom is. 
yona gelmeleri ilan olunur. (9304) 

*** 
1 - İdaremizin Çamaltı tuzlasına getirilecek içme suyu için 

prtnamesi mucibince 750 metre font boru açık eksiltme usulile 
şatın alınacaktır. • 

II - Muhammen bedeli 1150 lira ve muvakkat teminatı 86.25 
liradır. 

m - Eksiltme 13-1-939 tarihine rastııyan cuma günü sa. 't 16 da !Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Ko. 
6ılsyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn lnhisarlar Tuz Fen 
fUbesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklifle. 
rint ve bu işe ait katalog'larmı ihale gününden 3 gün evveline ka. 
dar lnhisarlar Tuz Fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabu. 
Ulnü mutazammm vesika almalan lizımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 
7 ,S güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
'gelmeleri ilan olunur. (9381) 

*** 
I - Şartnamesi mucibince ı 150 kilo bergamut esansı paıar. 

lık usulile satın alınacaktır. 
II - Eksiltme 19-1-939 tarihine rastlıyan per,embe günU 

&aat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat §ubesindeki alım ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

llI - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 
den alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giln ve saatte '1. 

7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel. 
meleri iliiDı olunur. (46) 

• • • ' . 1 - İdarem~İA İstanbcl Ba~müdiirlüğü binası ve ambarlariy-
le Levazım ve Mübayaat Şubesi binası arasına ıartname ve resmi 
mucibince yaptırılacak 3 adet :1emir camekan i~i kapalı zarf usu-

MUCiZELERi 

,...~......,.._.· .. Hoş 

DAi Mi SIHHAT, DAiMi GÜZELLiK 
Radyolin Hem Ebedt Taraveti, Hem Di,ıerin 

Ebedi Sağllk ve Sağlamhğını Temin Eder 

Ancak 
Tedavi ve Temizliği Jhmele Bırakmamak, Diıleri Her Sabah ve 

Akıam, Her Yemekten Sonra Mutlaka Fırçalamak Lazımdır 

liyle ekailtmeye konulmuıtur. 
il - Keıif bedeli beheri 3912.97 lira hesabiyle 11738.91 lira 

ve muvakkat teminatı 881 liradır. 

III _ Eksiltme 16 - 1 - 939 tarihine rastlayan Pazartesi CÜ 
saat 16 da Kabata;ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
misyonunda yapılacaktır. . . t 

ıv - Şartname ve resimler 59 kuruş bedel mukabılınde 
-: YAKIT'ın ldtap şekllnde roman tefrikası - sarlar Levazım ve Mübayaat Şubesinden alınabilir. . 

V - Eksiltmeye iıtirak etmek istiyenlerin diplomalı Y 
mühendis veya yüksek mimar olmaları, olmadıkları takdird~ 
evsafı haiz: bir mütehassısı inşa sonuna kadar daimi olarak ıt 
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Jcrml bir sıçrnyışta kızın bilC'ğinc yapışarak 
havaya kaldırdı, tabancayı aldı ve kız, gerileyip 
duvara yaslandı. 

Ku!Ubcııln içindeki loş ışık, şimdi onun yUzU. 
no vuruyor \O bUtlln gUzelliğlni meydana koyu
yordu. 

Fakat gözlerinde korku vardı. Hakiki kor-
ku! ... 

- Sen kimsin ... Sen bir! .. diye haykırdı. 
Jcrınl lstlfinl bozınaksız u: 
- Kardeşim, dedi. KorkaC'ak hiç bir şey yok. 

Biz dostuz. Bu g<'<'C' il<incl defadır buluşuyoruz. 

Beni hatırladın değil mi? 
Kız, Jcrmil o uzun boylu baktı. Sonra, bir. 

dcnbire l;:orkusu zall oldu: 
- Evet... Kır ortasında, değil mi? 
- TA kendisi. .. 
Jcrml bu cevabı 'ermiş olınnlcla beraber, te

reddüt ediyordu. Bu kız deli miydi yoksa? ... Öna 
yakin tı. Kız, lıA.IA. dm·arn yaslanmış duruyordu. 

KulUbenin içi bomboş denebilirdi. Yan ta
rafta, içerlslndcn ışık ~ızan oda dahi, kapı aralı
fından görUldü~üne göre boştu. Yalnız bir tek 
aandalya farkcdiliyorcl u. 

J'erml bu vulyet h;:lııde kendi kendine gU. 
sedl. Boş bır kulUl>c .. GUzel bir kız ... Dışarda 

IU .. O UyU halt Uzere bırakmağı dUı,UnclU . 
n•lt'nra ne olacağına da pek aldırma-
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yordu. Her eeyden eHel, istediğini öğrenmişti n 
Key Parrlsden de bir derece ilerideydi. 

Key Parris bu hakikati sezmiş olsa bile, içe
risine nUfuz etmiş değlldl. Jerml .nasıl olsa onu 
geçmişti ... Binaenaleyh istediği kadar vakit ge-
çirebilirdi. :.. 

Ceset, dışarda bekleyedursun, Jerml kızın o_ 
daya girmesini işaret etti. Kapıyı geriye doğru 

iterek kıza yol gösterdi. 
Fakat bu anda hiç umulmadık lıir hAdlse 

karşısında kaldılar. Jerml heyecanla tabancaya 
ıarılmış, fakat lcullanmağa lllzum hasıl olmamış
tı. Zira, Jı\arşılaştıkları hA.dlse pek garipti. Jernıi 

kapıyı acar açmaz, içeri giren kızın başına yııknr
dan bir ko,·a 11u dökülmllş, kız sırsıklam olmuş
tu. Bu akşam cereyan eden tuba! yakaların en 
gUIUncU işte buydu. 

J erml gülerek : 

- Her halde burada ııelc şak:ıcı birisi otur. 
muş, eledi. 

Kız dahi, katıla katıla glllUyordu. 
İ(erl glrmlştiler. Jerml: 
- Seni dinlemek isterdim, dedi. Fakat 11lan

d ık ... Rahatsız olacaksın .• 
- EYet ... Ne yazık değil ml? 
Fakat tepeden aşağı giydiği bir kova su, kı

zı kendine geti rmişti. Şimdi gözlerinde zek A. ve 

şında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüt ki 
ile temin etmeleri ve bundan baş'ka 8000 liralık bu gibi intut 
mış olduklarını göşterir vesaiki ihale gününden 8 gün evvelin• 
dar inhisarlar Umum Müdürlüğü ln~aat Şubesine ibraz edere~ 
rıca fenni ehliyet ve münakasaya iştirak vesikası al~lan 1 _..,....._. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ite 5 iııd 
de.de yazılı inşaat şubemizden alınaca'k eksiltmeye ittirak ve 
ehliyet vesikası ve yüzde 7 ,S güvenme parası makbuzu veya 

............ 
teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarpı ihale 
en geç saat ıs e kadar yukarda ad~ geçen Komisyon Başkanlı 
makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (9514) 
---------------- - -

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarlan 
yazılı iki liste muhteviyatı 314,636 ton Estekat demirile 
det açık ve yedi adet kapalı hangar malzemesi 13-2-19 
zartesi günü saat 15 den itibaren liste sıra No. siyle ve 
zarf usulü ile Ankarada Idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listesinde yaz.ılı muvakkat_; 
n:ıt ile kanunun tayin ettiği veı:ikaları ve tekliflerini a)'JP 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 146 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezne 
satılmaktadır. (9466) 

! .. iste Malzeme ismi 
No. 
1 Eitakat demiri 

2 Hangar malzemesi 

Muhammen bedel 
Lira K. 
29.261 15 

58.028 00 


