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tski bir lngiliz nazırı söyliyor ~ 

t\lrnanya Şarki Avrupada 
hazırlanıyor! bir taarruza 

~emelde ·Alman-
ıt ~ar kazandı 
ansa ve İngiltere Memel vaziyeti 

~ıil~ısile Beri inde teşebbüste bulundular 
~· 12 (A.A.) - Essexde Ching- Akdcnizdcki metalibatmdan bahsederek 

:ııa'ncte "Milletler cemiyeti birliği.,! derni~tir ki: 
, i ~ tertip edilen bir mitingde nu- "-Nazi diktatörü şarki Avrupada yeni _. 

~ len Vinston Çörçil. ltalyanm ':JIF"Devamı 6 ıncıda 

l fiyatlarının sebepsiz yükseımeslnln 

~8Silmişu
0

"b;y~~~mef 0Pf~~cılığını 
Ziraat Korumu yapacaktır 

~~ 
~p ederse Kurum 

ı~b~akende satış 
't.~leri de açacak 
. tatla 
~ .rının meşru sebebler me\•cut 

~hı!~· ikide birde teref fü göstermesi 'l>I ıJc ~eçen yıl İstanbul belediyesi 
ar ~ırketi arasında bir anla~ma 
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mahalle bekçisi rakibinin 
~·· kardeşini yaralamış 
~ddeiumumiliğe şayanı dikkat bir 
hadise dolayıs i le şikayet yapıldı 

~ıo'IQ 

>ı .Afuhiddinlc 'kaideşi Kazım ve hadiseye aolayısile sebab olan Hatice 
..-: Y azı..'iı 2 incide 
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"Look,, isimli bir Amerikan mccmuasınaa neşrolunan ı·e llankou'dan gönderilen bt1 resimler iddiaya göre Şangnayda bizzat 
Japonlar tarafından alınmıştır ve Çindc cereyan eden muharebenin dehşetini gostcrmcktedir. Çinde Japon ordımmım iaşe va
l!ıytti mukmımel değildir. Bu scbcble Japonlar esir beslemeli münasip btllmamakta, esirleri askerlerin /alimlerinde kullan· 
maktadır. Acemi Japon askerlerine bu esirler catılı birer hedef teşkil ediyorlar. 
Resimlerden soldakinde Japonların Çirıli askerler üzerinde siitıgii talimi yaptıkları dilerlcrinde kafaları ktsilecek Çinli cif' 
/er göriili2yor. 

R 
. . h . Surpagop Mezarlığı ve otobüs meseleleri 

eısıcum urumuz K . S b 
ismet lnönünün omısyoneu a ur 

Karabükteki tetkikleri Sami hakkında adli 
Karablik, 12 (A. A.) - Anadolu ajan-

sının hususi muhabiri bildiriyor : 
ReisicUmhur İsmet !nönü bugUn saat 8 

de K"arnbüke tcıırif etmişler ve inşaatı sU
rntle ilerlemekte olan dem1r ve çelik fnb
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Alman gemileri 
Nevyork limanına sokulmı-

yacak mı? 
Ncvyork, 12 (A. A.) - Belediye mecli

si reisi Morris, Almanyada yabudilere ve 
hristiyanlara kar§I yapılan tazyiklere ce
vab olmak üzere Nevyork belediyesinin 
Alman gemllerini Novyork limanına sok
mamak meselruıini tetkik etmekte olduğu
nu bildirmiştir. 

Sarkınfdık yapan 
bir adam 

Sivil polis olan Bayan tara
fından yakalandı 

Bu sabah Sirkecide çok garib bir vaka 
olmuştur. 

Mehmet siminde bir adam o .sırada so
katan geçmekte olan bir kadına söz at
mıştır. Bunun üzerine kendisine sarkıntı
lık yapılan kadın derhal geri dönmüıı, 

Mcbmedi yakasından tutarak ve kaçması-

takibat yapılacak 
Muhiddin Üstündağ ile Ekrem Sevencanın 

muhakemesine lüzum görüldü 
Ankara, 12 (A.A.) - Devlet Şurası suiistimali suçu ile lüzumu muhakeme· 

umumi heyeti, eski lstanbul belediye knrnr vcrmi§tir. • 
reisi Muhiddin Üstündağ ile muavini Gerek otobüs işinde, gerek mezarlık 
Ekrem Sevencan tarafından otobüs me- şeraitinin tesbitinde memurini hüku-
selesinden dolayı hakkrında mülkiye mete nüfuz ve intisap beyaniyle dışarı .. 
dairesinde verilmiş olan lüzumu muha.. 
keme kararma kat'§r serdedilen itirazı 

tetkik etmiştir. 
Umumi heyet bu itirazları reddeyle

miş ve mülkiye dairesinin mucip sebep
lerini yerinde bularak kararı tasdik et
miştir. 

Diğer taraftan mülkiye dairesi Sürp
agop mezarlığı işinden dolayı da vazife 

da bazı suiistimallere vasıta cldukla. 

rından .dolayı istanbulda ko:ı1isyoncu

luk eden Sabur Sami, Ada hanında ayni 

işle meşgul Kadri ve eski belediye 
fen memurlarından Refet hakkında ta.-

kibat yapılmasının. Adliye Vekaletine 
bildirilmesi gene umumi heyetçe karar 
la~tmlmıştır • 

Okmeydanı cinayetinin yeni safhaları 

Arnavut Lütfi isminde 
biri yakalandı 

Bulunan izler hadiseyi tamamen değilse bile 
kısmen aydınlatnuş bulunmaktadır 

na meydan vermeden zorla köııe başında- Okmeydanı cinayeti tahkıkatına ehem- görülmü~ ve bunlar tetkik edilerek bir av 
hayvanına ait olmadığı anlaşılmıştır. ki nokta memuruna götUrUp teslim ct-1 miyetle devam edilmektedir. 

mhJtir. l Zabıta bilhassa birkaç nokta üzerinde 
Bu sırada Mehmcdln Aöz attığı bu ba- meşgul olmaktadır., 

yanın emniyet mUdürlilğü sMI başkomi- YF.NI BIR lZ 
serlerlnden biri olduğu da anlaşılmıştır. Malfım olduğu üzere ceset kalaycı 

Mehmet derhal yakalanmış ve hakkında b~ederesi denilen yerde bulunmu~tu. 

takibat yapılmak lizere mUdirlyete sevko- Bu mahalden Hasköy istikametine doğ
lunmuştur. ru yirmi metre kadar mesafede kan izleri 

Zaten kan izleri cesede kadar gelmekte 
ve oracıkta hafif bir teraküm yapmakta
dır. 

Bu iz, cesedin bulunduğu yerde }'ak.anın 
cereyan etmediğine büyük bir delil halin· 
dedir. Öldürülen biçare gencin sürüklene· 

,(Devamı 'S incide) 
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Şarka doğru yürüyüş 1 

ve büyük Ukranya 
Fran11zca Lö Tan gazetesinden: 

1918 sonunda Alman işgal ordula· 
nrun ric'atından, 1920 haziranında Leh 
ordularının alelacele çek:lişinden bu 
son günlere kadar, büyük bir Ukranya
teşkili projelerinin etrafında hemen hiç 
bir tey söylenmemiş, tam bir sUkut 
muhafaza edilmişti. Bu sUkutun, arası. 
rada patlayan bir bomba, vızıldayan bir 
revolver kurşuniyle bozulduğu vaki o
lurdu: 1922 de mareşal Pilsudskiye 
karşı yap:lan suikast; 931 de gözde bir 
adamın, Lehistan hükumet bloku reisi 
mebus Holovkonun, 1934 de dahiliye 
nazın albay Pierakkinin, 1926 da eski 
Ukranya diktatörü Petliyuranın, ı 938. 
de Teroristlerin lideri Konovale'in öl. 
dürlilmesi bu sükutu noktalayan hadi
selerdir. Rusyada ise 1933 de Ukran
ya cumhuriyeti umumi maarif nazırı 

Sk.rmnik'in 1937 de Ukranya halk ko
miserleri heyeti rei:ıi Liyubçenkonin 
intiharı ve Ukranya askeri komutanı 
Yakirin kurşuna dizilmesi, btiyük Uk
ranya teşkili fikrine karşı yapılan ha
reketlerin başında gelir. 

Çekoslavak buhranı başlar başlamaz, 
gerek Sovyet Ukranyasında, gerek Leh 
Ukranyasrnda, bir kımıldama hareketi 
g8sterHir gibi oldu ve bu harekete saik 
olan bir takım prcpagandalar yok de. 
ğildi. 

Lchistanda, bilhassa 3 mayıs 1938 
günü yani Konvaleçin katlinden iki 
hafta evvel Ukranya nasyo:ıal deır.ok.. 

ratlan, Südetlcri taklid ederek ekseri
yeti Ukranyalılarla meskOn olan L
histan toprakları için muhtariyet iste
diler. 

Leh bu1tQmetinin yarı resmi gaze· 
tesi bu münasebetle şu yazıyı yazma'kta 
tereddüt etmedi: .. Ukranyalılar dün 
olduğu gibi bugün de aleyhimize çalı. 

tan komşu devletlerin elinde filet gibi 
kullanılıyor., , 

O günden itibaren bazı Leh maha
filindc Çekoslovakyanın inhilali üzeri
ne Rus Karpatları muhtariyeti doğması 
evvela Ukranya rruntakalarımn muhta
riyeti 6-:>nra da birleşmesi uğrunda ça. 
lışacak bir propağanda merkezi yaratıl
ması telakki olundu. Bu hareketlerin 
Avusturyarun ilhakından sonra Alman 
ve Avusturyaya sığınmış olan Ukran
yalı gruplann birleşmesiyle beraber 
doğduğuna aynca işar t eden Lchliler 
bu hareketin "bazı hükQmetleri Alman 
siyasetine tabi kılmak için dahili tefri· 
katardan istifade etmek yolunu takip c. 
den,. Alman siyasetine uygun olduğu
nu,, da söylediler. 

Berlin ve Roma ikinciteşrin başında 
Çekoslovakyayı, Macaristaru ve Le
histanı Karpatlar :Ukranyasının (bura. 
ya Karpatlar Rusyası denilmesi Sen _ 
Jermen muahedes:ne lUtfen hürmet(!) 
fikrinden ileri gelir.) muhtariyetini ka
bu lettiler. Bugünden itibaren Ukran· 
ya meselesi Avrupamn endişe verici iş· 

leri arasında bir mevki almış gibi gö. 
rünfiyor. Varşova ve Moskcva muha
fili Almanyanın Avusturyayı ilhak et
tikten ve Çekoslovakyayı manevi nüfu· 
ı:u ;-ltına aldıktan sonra Ukranyayı lir 
merhale ittihaz edeceği ve Deyli Te
Jcgraf n da işaret ettiği gibi, İran iç~ri
lerinden Hindi~tan hudurluna kadar yü
rümek için Lav ve Kiycfi gözüne kes. 
tirdiği kanaati hliküm sürüyor. 

Gözlerimizi bu kadar uzak ufuklara 
çevirmesek b.:lc Hitlerin ve Hitlerin 
kanaatleri üzerine epeyce nafiz olan 
Alfred Rozenberg ve Pol Rohrbah'm 
bazı nazariyeleri 6::-0 günlerin bazı ha
reketlerine mühim bir kıymet verdiri
yor: 

Lovdaki kanşıkhl:lar, Viyana rz.dyo
ıu vasıtasiyle yapılan Ukranya propa
candaıı, Karpat Ukranyası reisi Vclo
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Deniz Bankın yeni 
vapurları 

Büyük gemilerle harice de 
sefer yapılacak 

mahaUe bekçisi rakibin'n 
kardeşini yaralamrş 

DenJzbank Deniz yollnn işletmesi için 
Almnnyada in§a edilmekte olan alu bü
yUk posta vapurunun yapılması ile rle
miştir. Bunlardan Uı:ünün 1ekneleri ta
mamlanmış "e güverte ile kamara kısım
larının inşasına !ıaı;;lanmı§tır. Diğer UçU
nUnse benUz tekneleri )npılmaktadlf. 

Müddeiumumiliğe şayanı dikkat bir 
hadise dolayısile şikayet yapıldı 

Bu altı vapur beşer bin tonluktur. Üç 

tanesinin önümüzdeki likbahara llmnnmu 
za gelmeleri mukarrerdir. Bu \apurlnr 
geldikten ve Knnadadan nlınncnk iki az 
kullanı~ış vapurun muameleleri de ta
mamlandıktan eonra önUmUzdekl yaz ha
rici seferler ihdnsı tasavvur edilmektedir. 
Bunlar arnsında llk planda, lskenderiye 
seferleri vardır. Bu yaz İskcndcriye se
ferleri muhakkak surette bnşlıyaeaktır. 

Bu hatta iki bUyük ve yeni vapurun tah
sisi kararlaşmıştrr. Knnndadan ııatınalma
cak gemilerin bu hatta çahşmalan çok 
muhtemeldir. 

Limanda iş!eyen 
vapurlar 

Deniz Ticaret MUdUrlUğUnce 
muayene edilecek 

Deniz ticaret müdürlüğü birkaç gOn 
evvel Şirketihayriyenin 68 numaralı va· 
purunda olan Mdise üzerine bütün va· 
purlarda bilhassa Liman içinde i~liyen kü 
çük. vapurlarda sıkr bır fennt muayene 
kontrolüne karar vermiştir. Bazı vapur-
lann makine aksamında görülen 
ihmallerin büyük kazalara sebebıyet vere
bileceği düşünülerek bundan sonra vapur 
lar muayyen müddetler zarfında en kil· 
çük nokta ma kadar muayeneden geçirile
cektir. 

Deniz ticaret direktörlüğü aynca 68 
numaralı vapurun sebeb olduğu Mdise· 
nin tahkikatına devam etme!<tedir. Dü
menin bozulmasına sebeb olan dişli vola· 
nın uzun müddettenberi aşınd iı halde 
nasıl olup da tamir edilmediği veyahut 
da değiştirilmeclıLri noktası ta~h<ık edil· 
mektedir. 

-o---

Zabıta val<aları gazetecilerden 
gizlenmiyecek 

Yeni ktanbul polis müdUrU Sadreddin 
Aka emniyet teşkilAlI Amirlerine bundan 
sonra ııehirde vukubulacak bUtUn zabıta 

hfldiselerinin gazetecilere bildirilmesini 
cmretmiştlr. Zabıta vakalnrmın bir kısmı 
şimdiye kadar olduğu gibi gazetecilerden 
saklanmıyaeaktır. 

--()-

Antalyada yeni bir ltöprU açıldı 
Antalya. 12 (A.A.) - Antalya - Bur

dur \'e afyon şosesinin Atalya hududun
da en mühim geçit noktası olan I<ırkgöz 
köprüsünün inşası biterek dün küşat res
mi yapılmıştır. Birçok kazalara sebeb o
l:ın bu köprünün inşası halk arasında bü· 
yük bir sevinç uyandrrm15tır. 

Bir kadın yüzünden çıkarak, bir 
ada.nın ağır surette yaralanmas na ka
dar uzayan çok dikkate değer bir badi· 
hakkında müc!deiumumiliğe bir müra
caat yapılmıştJr • 

Cereyan edişi itibariyle meraklı ve 
geçirdikleri safhalar itibariyle de hay
li gar:p elan bu hadise şikayetçinin 

iddiasına göre şudur: 
Yenikapı ve civarında garsonluk e

den Ka11m, altı sene:ienberi Hadice a· 
dında otuz yaşlarında bir kadınla bera
ber yaşamaktadır. 

Kazım ve Hadice bu kadar senelik 
yaşay şiarında gayet iyi geçinmişlerdir. 

Yalnız: bundan b:r ay evvel vukua 
gelen bir hadise, bu iki kişinin alaka. 
!arını bir.dcnbire inkıtaa uğratmıştır. 

Bir akşam l{umkapı Nışanca yokuşun
da 33 numaralı evine dönen Kazım 

kapıyı çalmış, fakat uzun milddet bek· 
lemesine rağmen kapı açılmamıştır. 
Bu s rada komşulardan biri Kazımı gö
rünce, hayretle: 
"- Evde galiba bir şey unuttunuz:, 

demiştir. Fakat neden çalıyorsunuz? 
Biliyorsunuz ki sizden baş'ka evde otu. 

ran yok . ., 
Kazım bu sözlerden bir şey anlama-

mış ve komşuya: 
- Her haltle benimki sokağa çık

mış olacak .• diye cevap vermi~tir. 
Fa'~at bu sözlerine karşı komşunun 

verd~ği haber zavallıyı şaşırtmıştır. 

Çünkü bu haber ile Haticenin gündüz 
bütün eşyalan arabaya yükleterek ev
den çıktıGını ve komşulara da "Artık 
buradan ta§lnıyoruz., dediğini öğren. 

miştir. Bu vaziyette sokak ortasında 
kalan Kazım o akşam bir otele gitmiş 
ve ertesi günü Hat:ceyi aram~ğa başla
mıştır. Haticenin gizlice alarak kaçtı· 

ğı eşyalar arasında, Kazımın Muhiddin 
a.dındaki ağabeyisine ait bir sand k ta 
bulunmaktadır. Muhiddin köye gide
ceği için içinde 80 lira parası bulunan 
bu sandığı kardetinin evine bırakmış -

tır • 
Bir taraftan Kbım eşyalarının gitti

ğine, diğer taraftan da Muhiddin bu· 
ra.1a uzun milddet çalı§arak biriktirdi
ği paralarının gittiğine yanıp tutuşur. 

ken, H"tice diğer bir evde keyif sür

mektedir • 
Şikayete göre Haticenin bu şekilde 

altı sene beraber y:ı~ad ğı erkekten ay
rılmasına m"'halle bek!;isi Şamil sebep 
olmuştur. Kazımın sonradan öğrendiği
ne göre, Şamil bir senedenberi Haticeyi 

sevmektedir. Kadını eline geçirmek 
için hiç bir feda'·fırlıktan çekinmemiş. 

tir. Hatta bir ara Kumkapıda kliçük bir 
camiin müezzini A. babaya ba§vurmuş 
ve l:endisin.:len Haticeyi ele ge~irmek 
Uzere yardım istemiştir. Şamile yapı

lan tavsiyelere göre, A. baba milthl§ 

"". 
I 

Asfntt clöı;enec~k o'nn Cnğnloğlo cacld~st nele ti!Sa fanliy<'ti bnrnretlc ılf'vnm o
lunuyor. Haber olJjcktlfi, bu fotoğrafla, dlkkııte değer bir lıilınydili tesblt edi
yor ,.e işçinin ağh~yla a!Akadar makam larm gözUnll çekiyor: Taş Jnnruı.kta o
lan bu lşı;llerln gözleri, sıçnyıı.n taş p:ırç nfo.riyle, her nn ldir olmn.lı uhlllie 1 lınr
§ısınd:ıdır. tik ha.kışta kilçük görUlen bo a.hsi \ 'O içtimai ihmal, hnldkatt ıuı

pasağlıım bir \'atanda,ı ~hşma sahnsmd an çı~k \'O onıı ömrünUn &Onuna 
kn.dar tıl bırakacak derecede korkunçt ur. 

bir büyUci.ıdür ve bu şekilde gönlil 
meselelerinde de mütehassıstır. A. baba 
Şamilin teklifini kabul etmiş -..e bir sc. 
ne içinde müteaddit defalar para çek
tikten sonra nihayet verdiği tavsiye. 
lerle Şamili Haticeye kavuşturmuştur? 

İşte bu suretle Hatice ile anlaşan 
Şamil kadını altı senedir beraber yaşa· 

dığı Kazrm9an ayırmış ve bir gtin eş· 
yalarını toplatarak K:üçük AyasofraC:a 
Kaleci sokakta tuttuğu 150 numaralı 
eve taşıtmıştır. 

Hat:cenin gizlice kaçtığının ertesi 
günü tahkikatına başhyan Kazım ilk 
t1larak mahalle bekçisi <:iması dolayısile 

Şamile müracaat etmiş, fa1:at Şamil: 
- Ben senin karının nereye gittiğini 

nereden bilirim? demişt:r .. Fakat taşı

nırken arabacıya İzmirc: gideceğini 
söylediğini duydum.. O kadar biliyo-
rum.,, 
Kazım bekçiden onra eşyaları taşı

yan arabacıyı da bulmuş, ! .. kat araba
cı.da Şamilin söylediklerini tekrar et
miştir .. Yalnız bu sırada mahalleden 
bazı kimseler Kazımı bularak Şamilin 
Hatice ile aradasırada koruştuğunu ve 
araların1a gizli bir münasebet bulun· 
duğunu zannettiklerini söylemişlerdir. 
Bu sözler Kazımı şüphelendinniş ve 
bir akşam bekçi Şamilin geceleri yattı
ğı Nişancadaki Daltaban camisine gide
rek Şamilin arkadaşlarından Ganiye 
bekçiyi sormuştur. 

Gani, Şamilin birkaç gündenberi ca
mie gelmediğini, bir ev tutarak bir ka
dınla birlikte oturduğunu söylemiştir. 
Bu cevap Kazımın şüphelerini kuvvet
lendirmiştir. Gani, Şamilin oturduğu 

evin nerede olduğunu bilmediğini, bu
nu müezzin A. babadan öğrenebilece
ğini de haber vermiştir. 

Bunun üzerine Kfizım ipucunu yaka
ladığını görünce, hemen Kumkapı ka
rakoluna da müracaat etmi§, fakat ka
rakoldan: 

- Sen bekçi ile kadını bul da biz o 
vakit ifadelerini alırız 1 cevaOını aJ,mış. 
tır. Bu vaziyet karşısında Kazım yal
nız başına A. babaya milracaat ederek 
Şamilin evini sormuş ve: 

- Memleketten ailesi geldi. Onun 
iç:n s.-;ruyorum, demiştir. 

Bel:çi Şamil hakikaten evlidir. ve Su 
şehrinde bir kansı ve dört çocuğu var
dır. 

A. baba bu söz üzerine .. peki sen dur 
ben gidip evinden Ç<"ğırayun,. diyerek 
çıkıp gitmiş, fakat Kazım l:üçük b;r 
çocuğu A. babanın peşine takarak Kü
çükayasofya da Şamilin Hatice ile otur
dL:ğ evi öğrenmiştir. 

Kaz m buna muvaffak olduktan son
ra karakola tekrar mUcaat etmiş ve evin 
adresini vererek, eşyalarını ve ağabeyi
sinin paralarıru alarak savuşan Hati
ceyi yakalatmak istemiştir. Diğer ta
raftan K-lizımın ağabeyisi Muhiddin de 
paralarının çalındığını söyliyerek 
müddeiumumiliğe bir isti.da verm:ı ve 
bu istida da tahkikat için Kumkapı ka
rakoluna gönderilmiştir. Karakoldan, 
bu ikinci müracaatında Kazıma, tahki
kat yapılacağı için bir kaç giln bekle
mesi söylenmiştir. Fakat bu sıralarda 

nereden haber almışsa bekçi Şamil, e
vinin öğrenildiğini duymuş ve bir gece 
yansı Haticeyi ve eşyalan aldığı 'ibi 
meçhul bir semte taşınmıştır. Kazım 

bu defa da fırsatı kaçırdığını görünce 
fena halde hlddetlenmi§, fakat takipten 
vazgeçmemiştir. Günlerce süren dolaş

malarından sonra bir arkadaşı Hatice
yi Beyazıtta Tavşantaşı sokağına gi
rerken gördUğilnii söylemiştir. Bu ha
ber fü:erine K1izım evveTki Jün bu so
kağa girmiş ve evlerin kapılarını birer 
birer çalarak yeni kiracıların isimlerini 
sormağa başlamıştır. Böylelikle 33 nu
maralı evin kapısını çaldığı :zaman bir 
denbire bekçi Şamille Haticenin içeri
de oturmakta olduklannı görmüştür. 
Kazımı gören bekçi Şamil ise bu sı-

• 
fevıı Mareşal 

Çakmak ıdu 
asıl o 

Bugün Ankaraya v ta11u ~ 
Yunanistanda Balkan ~3 bl!İıJ!?ııa

harbiye reisleri topıantı~ll ealeiP Jstsl1 
müzakeratın intacııu mut biye fCl (f 
la dbnen bilyOk ErUnıh~ar:ı>'ll 11 

mareşal Fevzi Çakmak A ~ 
etmişti r. . reis ,-eldl1 ft 

!\lnreşal, vali ve be]edıYe ef3l }16
1 

~ 
dai, l stanbul komutanı gen J1'1utıı..ıU .# ' • )\O [ıt' ,. 
yıktay, Harp Akadernıc;ı 11 'fll rtl' 
ral Ali Fuat, ve general O~as.'-etf 
diğer askeri erkan tarafın a 1 

simle uğurlarunı~tır · c;erıell-~ 
Ankara 13 (telefonla) -: çwaıJ ~ 

ba~kanımız mareşal fe'~ 8,J:e!İ -A 
karaya gelmiştir. MareŞ3 . . ~'ıııfl"".#1 
simle karşılanmıştır. Ret

51 .gb:I~ 1 
lsmet lnbnüniln tetki~ se) ,. \~ 
avdetinde, mareşal fevzı çıkbİ)-e et ;ıt 

k• nıhnr ı.ti 
da cereyan eden Er a . ~ ı..-
müzakeratı hakkında ıcendil 
verecektir. _-o--- fabr;kt' ~ 

"GUlcemal,. KarabUk
1 

yor 
sma malzeme o urstııı~&t 

Bir zaman Deniz yolları uıl ıerl ) ~· ese e ç 
tılığa çıkarılıp da flst ııı ııırl>' 
den sstılnmıyan Gillceınal ~ ~ır 

rll den '"' pur muattal knlmnk yU .. n J.f>",() 

hurda bir hale gclrnlşle~~ il~ 
mlrlerine ve işlemelerine i.%11 deıııif JJ' 
olan bu vnpurların :Kar:ıb~~ıtııı,Jtl1 ~ 
yilndo hurda olarak kU 

8 
urıııtlll ~ 

rarlnşmıştır. İlerde reni " ~ıect) t6' 
sind<>n sonra kndro harici .ır&de 

d tsu> 
vapurlardan da bu §ekil 0 

nıcsl muhtemeldir. 

l>ogo rn t trlllııııı,,ft .. 
Dahiliye Veklleti MatbUS ttlb ~f 

dUrlUğll mUşavirlerindcD şe dllD>"')'f ~ 
nln evelkl gi.:n bir kız c;ocu~ıer V' 

• aınur • 
mlııtlr. Yavruya uzun cderlt-
b:ıbasma saadetler tcınennl ~ 

çe ıcoıi~ bD' 
rada hemen tabancasını i~iıtd' 
derhal üzerine atılarak oda ~ 
ğuşmağa baş:amışlardır. eJ(ild' ;ı 

Bir taraftan iki erkcl: bu şan ıt•~ 
ga ederlerken diğc: ıara!~ıı)1 .gC,<V 
feryada başlamışt.r. Bağrı~ınseıct. t' 
rültüyü duyan bir çok );~• ı']ıit cf: 
önünde birikm:ş ve bu ~r rdaıt g-; 
sadüf neticesinde., bu ~":uı de ~e 
Kazımın ağabcyisi Mubıd 
lıların arasına ginniştir. ,ff.cl 

k 11e1~ 
Yukarıda ise boğuşma ço bir fJ ııl 

lr bir şekle girmi~ ve bir arae}inde b İ 
nı bulan Kazım bekçinin rnu~fııll # 
nan tabancayı kapmağa at-:ibİflin r~ 
muştur. Tabancasın~ r .1 ise "° ~ı 
ge!jtlğini gören bclı:çı Ş~rlarııı~· 'tf 
dan derhal odadan dışarı 1 nıtl ırı:;.9 
geçirdiği bir demirle kapı :su f ,Jl 
da bcklemeğe başlarnışt~r. ·ren tıi , .:t 

. erı gı cı'P 
da evin kapısından ıç J3e1tçi "c1ı 
d:n yukarı çıkmaktadır. ltfle1'te ıı: 
Mubi.ddinin de yukart ~e detd 0.' 0 
ğunu görünce derhal. c:: baştı'ıı ill 
yukarı çı'kan Mubiddırı <(r' 
miştir. d derıı•1 .'.lf . ·n e r' 

Muhiddin kanlar ıçı bit ç.c;" 
rada 

yuvarlanmış ve bu s f. 
balık halk eve dolmuştur. baıtcD>1...ı: 

• . tdığı ta ı..., et" 
Kazım bekçıden a . teslw· ~ 

• pervışe <11lst , 
lıs memurlarından 

1 
tıf· s• ,ı~ 

ve bekçi Şamil yakal~n~; teda~ 
neye kaldırılan :Mubıd ~ 
alınmı§tır. 1Jl (fa °"' 11rf1 

Fakat hadise bu kadarticCt efl'.06') 
mamış ve Karakolda .ı-ıa ıdıığtıfl\l 1 

&;r 
.. e aıt o f'n 

tamamen kendısın . buıuııııfl ·~ti" 
etmi• ve içinde so ura .. z;yıe1111 ? 

:ı d ğtııı " ııır 
tan da haberi olma ı bUti1fl Jtıç 

Fakat diğer tar~fta~ ıicC e"cıen t1 ı' 
halle halkı Hnticenın gıd\ ~~nelisi 

ekte 1 
• • "e tığına şahadet etın . şaıoUıtı 

şıyan arabacı da bekçı 1,e# 
~IoJ .4"' ne: P V''' rnr5'• ıs 

"-Kazım sana 50 • 5a~ slifıe 
ı . . . .. . . ··ylersııı. r,tf!S 
zmıre gıtugını so rıdıı.; 

bu!da başka bir. y~rc t~ıeôİC· iJn ıe11' 
me dedig~ ini bıldırnte ... 1cıı d Jert~ 

,, d·n ay• t t" 
Kdzrm ve Muhid ı lirııcı• .... 11ııııı •r.; e ıtl"' )cpl c' 

rar müddeiumumı ıg datıll çı ·ııl ı 1 

çalın:tn eşyalarının rııeY cıi) es• 
sını ve carih bekçinin te 

mişlerdir 
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~~C_::~:Iki güzünüe i· (63 @}~ V/ ~ k. Ü D Ü ifil <dl lÜI ifil k. lÜI ifil l\JI ~ k 
,; Slır: Yıllardanbeıi Hem· 

~::~:~ob;u::~.~:~krr~:~; ı~-ı·nde bu]undug"' omuz sene bı·ze 
~~~ ~e~;~~°:)~~~~~~~~~tt~~~;:~~ y 

.ın en b" :·.ı. ~. . • t kk ... h l l • k d t • t • urw( zı\·netı sa}rnıı;; o· ._ 

§~;~~l~~r:~:~Es~Yenı era ı am ~ erı ay e mış ır 
le b ı~ını aldattığı için ona şimdi "A n kara , 12 - Ba~vekil Ce. bunun mukabili olan plasmandan, yani rayı faaliyete başlamq olmaJartJe, 
~b Ciktna'iı da kabildir. Bir tab· lal Bayar bugün saa~ 17 .de Halkcvin- millete vaki ikrazattan bahsetmek isti- hakiki, tabii en keıUrm• 1~h Oa tıt. 
tnıı l"andt'ın fırçasından çıkmış· de söylediği bir nutukla dokuzuncu yorum, Bu rakamlar her halde sizin de muş olduğumuzu ıracı. •d•blllnm: 
(a~rca ~inene bas, eşe dosta göğ· Yerli Malları ve Artırma Haftasını aç. nazarı dikkatinizi celbedecektir: Murabnhacılar, bu toıe1U mahJt :ıı: 
odu'"a kabarta göster, büyük bir mıştır. t- 1924 senesinde milli bankaların u. lar, devlet kanunlarına kartı bile bal 
ı r~unu zannet; sonra onun bu Bu münasebetle Halkevinde yapılan · mumi püı!tnanı 28 mil yen lira, yaban- mak hususunda en mahir a.damh r • 
llıt <Una, bu kadar iftihara hiç de toplantıda Dahiliye Vekili ve Parti Ge cı b~alann aynı tarihteki ikr:azatI dır. Hilelerine karşı şiddetli hUkQm. 
~~;;lan bir taklit, bir sahtekarlık nel Sekreteri Refik Saydam ile vekil- l~S milyon lira, yekun 151 milyon lL ler tesis etmlş olmak, lüzumlu ve faY. 

.. °"!>Unu ··v bl h b ''tacı <>gren, kolay mı? hani zen· lcr, mebuslar, devair rüesası ile vekfi.. ra. dalı r arcket olmakla eraber, kU· 
lllaJc caiz olsa o adamcağıza a· Jetler ileri gelenleri, yerli ve ecnebi ~ 1932 senesinde milli bankaların plas çUk esnafın ve erbabı ihtiyacın sıkın· 

~~r res amın e eri olmadığı anla
, h •Onun kıymeti niçin dü~üyor? 

matbuat mümessilleri ve kalabalık bir manı yekunu 141 milyon lira, ecnebi tısını asla istismar edemiyecek bir 
t 

bankaların ikrazatı yekunu 142 milyon hale getirilmiş olmaları demek de-
, lira, yekun: 283 milyon lira. ğlldlr. 

halk kütlesi hazır bulunmakta idi. 

erk . 
le l· ırnın e~eri olursa olsun, gü· 

Merasime lstikl51 Marşiyle başlan

nuş ve bunu takiben kürsüye gelen , 
Başvekil Celal Bayar sık sık sürekli al •. 
kışlarla karşılanan nutkunu söylemiş
tir. 

1937 senesinde, - yani geçen yıl - Binaenaleyh, murabnhacılara kar-

~·~1}tnetıidır; )Ok, güzel de~ilce, 
r ll ~ri olursa olsun, kı) metli 

milli bankaların plasmanı yekOnu 291 şr mUcadeleyl şiddetlendirirken, onun 
milyon lira, ecnebi bankaların bütün yanıbnşmda, halkın ayağıJ?a. kUcUk 

\ ltıd ert\brandt"a lfıyık bir eser dcğil
:.a bu ~·c kadar niçiı . anlamamıJar 
~ . adar €hcmrniyet vermişler? 

~1 kırmetine hiç ehemmiyet ver· 
ti e )alnız imzasına, onun hak· 

tak \-a_Yete mi itibar etmişler? Yok· 

piyasaya verdikleri para 28 milyon li- müstahsil evine kadar ucuz ve kı'lfl 
Başvekil ezcümle demi~tir ki: ra. kredi götürmek vazifesini alacak o. 
••- Sayın vatandaşları.n, . Bu, milli bankalarımızın ne kadar lan halk bankaları, huzurunuzda 
Cihan krizi dünyayı sanp bizim hu. 

Başvekil Ce'<il Eayar 
güzel çalıştıklarım, tekmil esaslara is. zikre şayan bir iş olsa gerektir. 

dutlanmıza girdiği zaman, yani 1929 
sonlarında, tediye müvazenemizi koru
mak için bazı iktısadi tedbirler almak 
mecburiyetini duymuşt~k. Bu tedbirle. 
r~n.izin tatbiKında, büyük milletimize 
rehber ve mürşit olmak vazifesini de, 
~\1:illi iktısat ve Tasarruf Cemiyetine 
vermiştik. O gündenbcri, Milli iktısat 
ve Tasarruf cemiyetimiz, :..ıu önemli va
=ifesini ifada hepimizin şükranına lL 
yık surette. dirayet göstermiştir. 

tinat ettirerek ne derecelerde muame- Bu bankalar mutevazl teşekküller. 
kat, bilhassa takdirimizi mucip olmuş- lelerini yürüttüklerini ve aynı zaman. dir. Fakat yapacakları iş itibarile, 

.ı~ılı::n ~s~rlere sırf falanın imzası· 
.a -"'lll ı~ın mi "güzel,, diyorlar? ... 

tur: .da büyük milletimizin kendi müessese- halkımıza temin edecekleri Jstftndo 
Rejimle teessüs eden ve Kemalist 

rejimin ananesine dahil olan her hare. 
keti, bütün kudret ve kuvvetiyle mu
hafaza etmek, her namuslu Türk çocu. 
ğu için bir borçtur, Ulusal Ekonomi ve 
A'rtırma Kurumuna karşr, şu dakikada 
bu yüzden duyduğum takdir ve şükran 
büyüktür. 

lerine olan itimadını gösterir. itibarile bUyUk olduğu ic;in, Ankara. 

ıı~Yle bir çok sualler sorulabilir; 
ır dereceye kadar haklı olması 

~:d~İinkü kıymetini vermek için 

Kredi meselclerilc rejimimiz, çok da olduğu gibi lstanbulda da y~kın-
yakından alakadar ofmuştur. Ve zaten da bir şube açılacaktır. 

bu yakın alaka olmasaydı bu neticeyi Umumi ticaretimiz 

i~ 1~·. Cünkü hiç ~üphesiz ki imza
ır ehemmiyeti vardır. Mesela 

lıat~ın_ olduğu isbat edilen yarı 
n t Çtrkince denecek bir eser, sırf 

A l~ş~dığı için, güzeldir. Zaten sa· 
ıııod _lık denen ~ey nihayet bir 

~Inidir, Bize güzelliği, öteden· 
t 'r ? &üzel diye tanıdıkları eser
~ · Ilır ,.ahşi için, doğduğu gün 

)ı.~lkaçırıJıp orada kurtlar, kuşlar 
~ ~!ianıış bir inı;afi için, cemiyetin 
,'lllbr 12Ualan gibi,güzellik de yoktur. 

tıı ba aıı~t'ın elinden çıkmış bir tab-
Ytt, ~ agı tablodan ayırt etmez. Bizi, 
itlıa~r tdeniyet bazı kimselerin eser· 

~! ~ olmağa da\"et eder \'e biz on· 
~Vierındeki vasıfların "güzellik,. 

~,.:· 'tiıı t~kil ettiklerini kabul ederiz. 
tl:"'l lıj asırlarca zamandır büyük sa· 

~ ~~natkann hiç bir eserine "çir
r~ttneyiz; belki onun bütün e-
hr,~e_ıniz caizdir; fakat içlerin· 

\.-L, 'b 1 nı: "Ötekiler güzel, çok kıy· 
~~ ~nun bir değeri · yok,, diye 

~ 0 ınıız olmaz. Mademki biz 
() beğ sanatkardan öğreniyoruz, o 't e.nnıediğimiz eseri de güzelli· 

~t-ab111 kudretinin baı;ka bir tecellisi 
·d. etznenuz lazı~dır. Bir Fransız 

ıııin· " . . " ~·· · Efendıden bır adam, gu· 
'1,~ı~1: beğenmezse kendi kendini ıs
"'llllr, '•tarzındaki sözü, işte bu ma· 

~ laj 

~ ~~ resim için değil, bütün güzel 
~Hırı ın höyledir. Hoşuma gitmiren 

\ıı..~tııi; lllese1a Ncdim'in eseri olduğu· 
~~ıg~rn. onda, cweHl hiç farkına 
~' bır takım meziyetler scçme-

r11lda Pek tabiidir. Bir büyük şa· 
~~Ilık~ Söylenmiş, demek ki onda 
\ ~ Od Ulunınası tabiidir. "Güzel,, 
~~ Ur; o halde ben, kendi ken· 

~~! ~Urnıetimi kaybetmemek için 
il. 1-'aıt UJınaıı~ ım, ondan ze\·k alma· 
~it, ~t ~edim'in diye beğendiğim 

Bilah~ra ulusal Ekonomi ve Artrrma 
Kurumu unvanını alan bu cemiyetin 
yüksek himayesi de, ebedi Şefimiz A
tatürkün Üzerlerinde bulunyordu. Mil. 
li iradenin kaynağı olan Ebedi Şefimi
zin, her işte olduğu gibi, Milli 1ktısat 
ve 'l'asarruf cemiyetinde de rehberlik. 
leri mevcuttu. Bugün kendilerinin zi
yaı hicranı için.deki ilk celscmizi açıyo. 
ruz. 

Atatürkü anmak, Atatürkten bahset 
mek hepimiz için ruhl bir ihtiyaçtır •. 
Fakat, bu muazzam varlık huzurunda 
söz .söylemek kadar güç bir şey tasav
vur olunamaz. Birçok güzide hatiplerL 
miz, birçok değerli şairlerimiz, hisleri
ne revaç vermek için söz: aldıkları za. 
man, bu muazzam kudretin karşışında, 
mutlak bir surette, aciz duymuşlardır. 
Bu, arkadaşlarımızın kudretsizliğin

den, liyakatsizliğinden değil, bu muaz. 
zam varlığın herkes karşısındaki hari
kulade tecellisindendir. Bendeniz de 
Atatürk hakkında, hissiyatımı ifade et. 
mek için, bu mutlak aciz içerisindeyim. 
Yalnız kendilerine karşı, gene bir top
lanttda hissiyatınu ifade ederken de. 
miştim ki: 

"Atatürkü sevmek, her Türk vatan
perveri için milli bir ibadettir.,, 

Bendeniz, bugün de, huzurunuzda 
bu Ebedi Şefimizin, halaJkarımızın, 

kahramanımızın, her türlü üstün vasıf 
ları cami olan Büyük Adam'ın manevi 
huzurunda eğilerek, bunu· tekrar edi. 
yorum. 

Atatürk, seni sevmek, Türk milleti 
için milli bir ibadettir (Sürekli alkış
far). 

Büyük, Ebedi Şefin bize vediası olan 
rejim üzerinde durmak, onun en basit 
farzolunabilece'k usulleri üzerinde dahi, 
büyük dikkat ve teyakkuzla vazifemizi 
yapmak en önemli işimizdir. 

Ulusal Ekonomi ve Artırma Kuru. 

İçinde bulunduğumuz sene yeni 
hamleler kaydetti 
içinde bulunduğumuz sene, diğer 

senelere nazaran bize, yeni terakki 
hamleleri kaydetmiştir. Ulusal Ekono
mi Kurumunun üzerine aldığı vazife. 
lerden birisi, memleket dahilindeki ta
sarruf hareketini revaçlandırmak, key. 
fiyetidir, Bu noktada ifa ettiği hizmeti 
tetkik ettiğimiz zaman istatistiklerimiz 
daima terakki seyri kaydetme.ktedir. 
Bendeniz bunları huzurunuzda rakam
la ifade etmeye çalışacağım: 

1937 Haziranında 277 milyon liraya 
baliğ olan tasarruf mevduatımız, - ta. 
sarruf mevduatı dediğim zaman, küçük 
~e büyük hesabı carilcri de alıyorum -
bu sene Cumhuriyet Merkez Bankası
nın hesapları da dahil olmak üzere 305 

ınilycn liraya baliğ olmuştur. 
Hususi olarak tasarruf sandıkları he 

ıoaplarınr, yani milletin bizzat tasarruf
larını, istatistikler üzerinde tetkik ettL 
ğimiz zaman, görüyoruz ki, geçen se
ne 90 milyon lira olan tasarruf hesap. 
lan, bu sene, aynı müddet zarfın~a, 12 
milyon lira fazlasiyle 102 milyon lira
ya çıkmıştır. Demek ki, milletimizin 
tasarruf hakkındaki dikkat ve gayreti 
inkişaf etmektedir. Bu bittabi çok şa. 
yanı şükrandır. Çünkü tasarruf, bir 
milletin kendisine itimadının nişanesi
dir. Mensup olduğu cemiyetin ve mil. 
Jetin refahına bağlılığının ifadesidir. 
Bir vatandaşın cebinden çıkarıp, her
hangi bir bankaya tevdi ettiği tasarruf 
ı;adece o bankanın kasasında artmış bir 
rakam olmadığı ve fakat memleketin iş 
hacmine bir ilave vasıtası olduğu için, 
cemiyete kredisi demektir. Milletimizin 
bu vadide gösterdiği büyük terakkiyi 
şükranla kaydetmek, hepimiz için se. 
vinçli bir vazifedir. 

Plasmanlar ne kada? ~~· t\rtıkedını·in değil e iş büsbütün 
~:"Olıle,.. 0 güzelliğini münakaşasız- munun, tam zamanında ve yerinde va. Şimdiye kadar sadece mevduattaki 
t• .. ıecb . s· 

istihsal etmek bittabi mümkün olamaz. 
ds. 

Buhran senelerinde Ziraat Banka
mızın, züraa çok değerli bir hizmetini 
de kaydetmek lazımgelir: 

21 milyou lirayı bulan zlral ikrazat 
;yekQnunu, 15 sene mUddetıo temdit 
etmiş Ye faiz mikdarınr da. yUzde jjçe 
indirmiştir. Bu hareket bankanın 

mntıubatmı tnrsln etmekle, kuvvet
lendirmekle beraber,, çiftçimiz için 
<le çok istifadeli olmuştur.Ye bundan 
dolayıdır ki, Uk zamanlardaki tahsll 
müşl<Ula.tına. rağmen, bugün gayet 
tabii lılr surette Ye kolaylıkla, tahsl
lt\.t yapılabilmektedir. t 

Son zamo.nlarda. BQyUk Millet Mec 
lisinln ltabul buyurduğu ''O millete 
hediye ettiği kanunlarla, kredi mua
meleleri tamamen intizam altına a. 
lınmıştır. 

Bu kanunlardan bir tanesi banka. 
larr, mim, teknik bir rejim altına al. 
maktadır. lkin.dsi, halk baı:ıkaların te. 
sisine imkAu Yermektedir. 

Bizim banka rejimiaılz deyebllece· 
ğlm bu mevzuat, hissedarın, mevdu
at sahibinin Ye bilhassa. bankayı ida
re edenlerin bUyük yardımcısı olmuş, 
bUtUn muameHl.tı kUI halinde emnl. 
yet ve intizam altına almıştır. 

Rejimin mebdeinde memleketimiz. 
de faiz nlsbeU, normal çalışan ban. 
kalarcla dabl yUzde 22 yl bulmuş ve 
lıattt\. bazılarında bu mlkdarı da geç 
miştir. Son çıkarılan kanunlarla bu nis 
bet yüzde sekiz buçuğa indirilmiş ve 
fiilen de tatbik ettirilmiştir. 

Murabahacılığı henüz kökünden 
söküp atamadık 
Burnun hnrlclncle kalan murabaha 

faizleri ne haldedir? 
Bunu katlyetıo ifade edecek bir 

rakkamımız yoktur. Fakat memlekc 
timlzde murabahacılığın kökünden 
sökUlUp hcnUz atılmamış olduğunu 

biliyoruz, Murabaha devam etmekte
dir. 

Bunun yalnız şiddetle bertaraf e· 
dllmeyeceğl bir hakikat olduğuna gö· 
re, halk bankalarrnın teessUs ve le-~o, bi .~r olduğumuz bir eser de· zifesini ifa hususunda gösterdiği dik. terakkiden bahscdilmiştır. ıze bir de 

~~·ıııen/ &uzellik miyarı değildir. O· ----------------------------------~---------
~i oı~z, beğenmemiz için güzellik 111 ...... _IJ * ~ ... * ••••• lll•l•B I 
~ 1".1t~ir, n eserlerle karc:ılactmnamız 
~eıde<>na kar~ı bütü~ hllrriyetimi· Yahudilere iane Altı haydut mu, 
.. ~.... e etrn· rıı ~ r - l'tl 1 n 

"'1111 i. I~ oluru. toplanıyor ! AU~ altı yahudi mi ? 
~ kı}~n °. ta_bloya artık eskisinden A NADOI.U Aj:ııısı lıildid,·or: b 1 C UMBl' HlYET'tc hir Jı:ışlık 

<' ••ıet b J retle seyrcılcrek yürüyormuş. Ynr, " uıı nr d:ı oJş:ı ols:ı ynlıu· 1 ~at b' ıçılme ini tabii buluyo· "füilün Isvec lı:ışpiskopos- Yolunda zengin bir s:ırr.ırın elin- diJeriııdir., dire veriyorlar! gördük.: 
tl~ cı· ır &ün onun da çok glizcl e· I:ırı bugün lsvcc lınlkınn lıit:ı· 1 I "Amerik:ıd:ı :ıllı y:ılıucli id:ım 

' .... ~ 1~e tan .. . . hen nc~.rclliklcri hir hey:ııınnrııe de :ıllınl:ırl:ı, ıne5d l el~rle:. bnn~- ktısa t haftası edildi.,, 
•ı ınma 11 k hak ııoll:ırl:ı oynndıgını sormuş ,hır 
r. lk b . c;ı, guze ı ·mı ·-ile y:ıhu<li nıuh:ıcirleri için top- :ır:ılık __ cı~şünüp ı:c~rcriğini s:ır- Münasebetile .(\j:ın~ın Jı:ılıeriııi okuauk: "Al· 

• ~. eSk•a ıldır. O zaman gene, hak· l:ınmakt:ı olan inncrc i~tirnkc rnfııı onunc fırl:ıtnıış ,·c: ıı haydut,, diye l:ızıyor. 
11,<ı~ ~ ~ kıymetini elde eder. Fakat halkı cin Yel rtnıişlcrclir.,, M tı.r.t iktisat lı:ırt:ısı Iıaşla· 
'llf \ erınde ın.. k . . J!!'y .gidi diinya Jıcyl - 1\tull:ıkn, dcnıi5, hu dn sc· fı. Beşinci ,;ünü Üninrsilc· nugünlrrde çok lı:tSS(IS olan 
b e blUı . . una aşa C3lZ olan bir Janc)C muhtaç yahudilerİ de nindir! de konferanslar YCrilecektir. Tiil· dünya yahudiJcrİnİn gönüllerini 

t tutuıun ı~ın Rernbrandt'ın eser· işi ilik. Aklımıza bir fıkra gcl<li. Dıziın lıu ianedcn de :ınladı~ı- mcm konferans programına b:ık· ferah ıutııbilmck için bu gibi luı· 
anıaz. Fakirin hiri yolda bir Çl'\Tl'k mır. şu: tınır. mı? Besinci konferansı kim 

ı t:ılar<lan tevakki ~erektir. N ll 1 ATAÇ bulmuş. Piyango nırınuş kadar Cnlilıa svcı:lilcrin clkrin<le söyli;\·ccek bilir misiniz? 
uru aıı seYineıı :ıdıırucağız parnclih lıns· nrnçl:ırındn birk:ıc kunışçuklan Seyfi söylemez! 

Umumi ticaretimiz, geçen sene ol· 
duğu gibi bu yıl da terakki kaydct
m ektedir. 

Gecen sene bir evvelki yıla naza -
ran, 25 milyon lira bir fazlalık vardı. 
Bu senenin on ayı içinde gc~en yılın 
aynr devresine nazaran H milyon bir 
fazlalık vardır, Bunun sekiz milyonu 
ihracatta, mUtebakisl fdhala.ttadır. 

lthala.t ile ihracat arasında. bu on ny 
içinde muvazene yoktur ve aleyhim!. 
zo gözükmektedir. Fakat gerly.c kn • 
lan son iki ny içinde her halde "bir 
levazUno yaklaşılacağını Umlt etmek 
yerinde olur. 

Fakat kltlslk nazarlyeye göre, ken 
al kendimize bir sual sorabllfrlz: 

:Acaba ithalatın goğalmış olması, nk
tivite ve pasivite bakımından aleyhi
mize midir? Bir kelime ile, bu, bizimi
çin endi§eyi mucib midir? 
Arkadaşlar, 

Bizim takip ettiğim:z ticari anla§. 
ma sistemine göre yani klering politi
kamıza cınzaran, frufa ithalatın konlr 
partisi olan para, ancak Türk malı a. 
lmıp ihraç edilebilmek kaydile merkez 
bankamızda mevcut olduğuna nazaran, 
her belde mucibi endişe değildir. 

Bilhassa sunu tebaruz ettirmek, bu 
mesele ile uğraşanlar için mucibi inşi
rah olabilir. 

Fazla ithalatımız memleketimizin c. 
ko:10mik noktai nazardan cihazlanma-
sına yarayacak makinalarm ve alat YC 
edevatın bedellerinden mütevellittir. 

lhracalımızın beş senelik Yasatisini 
ele aldığımız zaman, yüzde seksen be. 
şini toprak mahsülleri teşkil ettiğini 
görüyoruz. lhracatımızı:ı seyri, müte 
madiyen yükseldiğine nazaran zi. 
rai gelirimizin de yükseldiği şüphe 
götürmez bir hakikattir. Bu yükseliş 
nisbctini size şu dakikada bir rakamla 
ifade edecek halde bulunmadığıma mil. 
teessirim. 

Hariçten fazla mal ithal edildiğine 
nazaran dahildeki istihs::!.latımızm, sı

ı:ıai mamulatımızın vaziyetini de bil. 
mck elbette merakı mucip olur. 
Fabrikalarımızın mamulatı 
'l'cşviki sanayi kanunundan istifade 

eden fabriknlnrımızın mamulatı, yani 
imalat bedelleri, 1927 senesinde 32 mil
yon liradan ibaretti. 

1932 se:ıesinde bu mıktar 138 milyo • 
nn çıkmıştır. Hariçten ithalat yekunu 
seksen altı milyondur. Şu halde mille. 
timiz. 932 senesinde 224 milyon lira 
kıymetinde istihlakat yapmıştır. 

1937 sc:ıcsinde fabrikalarımızın im:.ı . 
lfıt kıymeti 255 milyona çıkmıştır. Ha. 
riçten ithalatımız 114 milyondur. U
mumi istihsalatımızın yekünu 36:) 
milyona ulaşmı~ demektir. 

Bu rakamların bize ifade ettiği ma 
_...Devamı 4 ünciirlıı 



(~~1;11 , .., ... ,.ı.~I Başvekilin dünkü 1Şarka __ d~ğru yürüyüş 
~ .. .-ÇE·~-1"..=-~--~------~ n U l k U ve buyuk ı~~,.,~~!:, 

zim Almanyaya müteveccih vaziyeti, 
• Cumhuriyet Halk parti i 1 tanbul ~ Baştarafı 3 üncıtde deniyet dünyasını büyük zararlara so. ik 1 

k d . Romanya Ukranyasındaki suı ast ere 
\İlfiyet kongre i pe~embe gunu \ali \e na·. dahilındc ıstihsalat çog·aııvor, ha- kacak böyle bir halin vukuuııu, en ı . " Ukranyalıların iştiraki bu hadiselerın 
belediye rebi I.Cıtfi Kırdarın ri)ac;ctinde riçten ithalatımız artıyor ,.e binnena. iJsani, medeni ve milli duygularımıza 

k sl b başında gelir. Moskova, ve Varşovanın 
toplanacaktır. leyh milletimizin ir=tira kudreti, istih· uygun görmediğimiz için her ·e e e . 

• Hukuk fakültesini bitirip doktora -;ı salüt kapasitesi yül•seliyor. Bu ekono. raber P.ndişeyc dü3tük.Kendi emniyeti. bu işle meşgul olması ve bu vazıyet 
nıflarına deYam etmek i tiyen talebe için mik nol<ta.i .. azardan elbette bir beşa- mizi, kendi kudret ve kabiliyetimizle karşısında münasebetlerini iyileştirme-

. d. g~ e ralışmalan tabiidir. 
yarın üniver itede imtihan }apılacal,tır. rettır. temin etmek esasen ana gayemız ır. : 

l d Lehistanın yarı resmi gazetesinde 
• Ycrebatan c:ar:ı~ ı belcdıye tarafından Mali vaziyetimiz Ve bizi tehlikelerden masun bu un u-

• yazdığı gibi Rus • Leh anlaşmasının 
15 bin liraya btim1ak c:.iılmiştır. Mut,ıt oldu

0
;;u veçhile, mali vazivetL racak fih imkftnlarımız tam::ımcn mev. . . 

· " Ukranyalılar arasında memnunıyetsız. 
• \·ııa~et konağının tamiri ıçin 7 bin mize de temas edeceğim: cuttur. ··ıa· 

liralık bir tahsisat ,·erilmiştir. Bin:rı~ın 1938 mali yılı bütresini, geren sene Cumhuriyeti.:ı umurhi politikası. hep lik uyandırması sebepsiz degı ır. k 
ı> :. • d'l · Zira bu anlaşma Almanlann §ar a 

korid~ru beton olarak yaptırılac..'1k \e ı;a- bütçesine nazaran 18 milyon lira faz. imkanlarımız ölçülerek tanzım e ı mış . 
tı kısmı tamir edılecektir. Tamirata ayın ve bütün teahhütler!miz de milli kud. doğru yurümesine ve Şarkta bır harp 

!asile başladık. Yehünu fevkalade ve patlamasına mani olacak mahiyettedir. 
20 sinde bac:lanacaktır. Defterdarlık bina· d. ı..·d · t·h .. ;;l ıunmal' "artı·ıc retimizin hudutları dahilinde bulun • 
ı::mın da 2o00 lira 1lc tamiri kararla.tml a ı mena..ıı en ıs l .,.,. o ~ :ı muştur. Halbuki bu yürüyüş ve bir Rus - Al-

:>OS milyon liradır. Umumi varidat, ve. k d man harbi Rusyanın inhilaline sebebi· 
mıştır. 

• l\laarif inzıbat komi-;yonu dün ,.alı 
mua\'ininin riya~ctinde toplanarak bazı 
kararlar almıştır. 

d d.•• · d Macera şemmesi politi a an 
ya sadc<'e bütçe c ıgımız zaman sa -- yet verecek büyük Ukranya rüyasını 
ce bildiğiniz devlet bütçesi:ıi nazara n. uzak kalacağız hakikat haline kcyacak bir hareket 0 _ 

Iıyoruz. Bazı memleketlerde idarei hu- Herhangi bir şekilde bir macera lurdu. Tabii bu harp Romanya ve Le-
susiye bütçeleri de umumi bütçe meya- şemmesi olnn politikadan daima uzak histan·n parçalan:nasını intaç cdcbilir
nındadır. Milletin mükellefiyet §eklin. kaldık ve kalacağız. Sulha olan ciddi • Jzmir belediye re! ı Behçet Uz bir iki 

gfıne kadar \nkaraya gıdcrek Dahıliye 

\ek~leti ile bazı temaslarda bulunacaktır. 
• Denizbankm ) eni ', purlarından U 

!evin dun tecrübe seferi ) apılmı~tır. Ya
pur l>U~imden itibaren yakın sahıllcr ara 
sın1a işlemeye ba5lamı~tır. 

de tedıye ettiği para yekununu bilmek ve samimi merbutiyetimiz bu esasla- di. 
için, umumi bütçe haricinde idare hu. ra müsteniddir. Ve onu ihlal edecek 
susiyc büt~elcrini de göze getirmek ye- tehlikeler. bizi medeni milletler ailesi. 
rinde bir şey olur: nin bir ferdi olmak hissi ve sıfatiyle te 

Ukranya muhtariyeti taraftarlarının 
dağıttıkları haritalar ve istatistiklere 
göre Ukranyalılar 900.000 kilometre 
mürabhaı bir sah üzerinde ve 48 milyon 
Ukranyah namına hak istemektedirler. 
Bu toprakların 730 bin kilometresi 
Rus yada, ı 38 bin kilometresi Lehistan· 
da, 22.000 kilometresi Romanyada, 
14.000 Çekoslovakyadadır. 48 milyon 
Ukranyalıdan 34 milyonu Rusyada, 7 
milyonu Lehistanda, bir mily.cnu Ro
manyada 650.000 i Çekoslovakyada 
yaşar. Büyük Ukranya Kınmı ve Kuba· 
nı ihtiva edecc'k, Tuna mansaplarından, 
Kafkas dağlan eteklerine kadar Kara
deniz sahillerine bakim olacak, Sov· 
yet Rusyayı Bakfidan ve petrol menba

• Üniversitede okuyan fakir talebeye 
yardım etmeleri için bazı zegin \ e hamr 
yet sahibi kimselere ımiracaat olunmuş 
tur. Alınan mti bet neticelere gore faali· 
yete geçilecektir. 

• üniversite konrerans salonunda bu 
akşam scrbe:ıt konferan lar serisinden 
dördüncüsu prof e-;or Hirş tarafından 
"su,. hakkında \erilcektir. 

• Plak satanlar, toptancıların bazı mü5· 
terilere perakende fiyatından daha ac:ağı 
fiyatla satış ~ aptıklarmdan şıkayet ederek 
alakadarlara müracaatte bulunmuşlar

dır. 
• Şirkctihayriye mevcut üç araba ... a

purundan daha bü)ük bir araba vapuru 
yapmaya karar vermiştir. Haliç tezg!lnla· 
nnda yapılacak olan bu vapur Usküdarla 
Kabata_ş arasında işli) ecektir. 

• Denizbank \ apurlara kamarot ve ah· 
Çl retiştirmek üzere bir kurs açacak ve 
bunun için A\'rupadan müteha ıs mu· 
allimler getirecektir. 

• Almanyada in5a edilen "Saldıray,, de· 
nizaltı gemimiz denize indirilmi~tir. 
Tecrübeleri yakında tamamlanarak önü· 
müzdeki ay içinde limanımıza gelecektir. 

• Nev}·ork sergisindeki Türk paviyonu 
mürakabe heyeti reisi eski Merkezbank 
müdurü S:ılfihaddin Çam ile ~ergıdeki u· 
mwni Türk komiseri Suat Şakir ,·azifele
rindcn istifa etmişlerdir. 

.. Trakyayı ilgilendiren i~lcr üzerinde 
a:t olduğu vekaletlerle tema~ta bulunmak 
uz0rı:. Ank:ıraya giden general Kftzım Di
rik dün Edirneyc dörımu5tur. 

• Bu harta Izmir borsac:ında 11 kuruş 
30 paradan 19 kuruşa kadar 9505 çu,·al 
lizüm ve 8 l.uruş 10 paradan 21 kuru~ 
kacar 1694 çU\ al incir c:atılmıştır. 

J..1.ŞARDA: 

• Kont Ciano, Macarbtan krnl naibi 
ile bayan IIortinin av da\etini kabul et· 
miştir. ltalyan harici~e nazın, kfınunu 
C\\·cl içinde 1\lacari tana ge.leccktir. Kon· 
tcs Cianonun koca;,ına refakat edip ct
rnı} eceği hcni.Jz kati olarak malum değıl· 
dir. 

• Bcrlin "i) a .... i mahfıllerinde, Çekoslo· 
vakya hariciye nazırının ) akında Berlim' 
~elcceği teyit edilmektedır. \ncak, kati 
bir tarih henüz t~bit edilmemi~tir. Keza, 
l\1acar de,·let adamlarının da Berlini zi
yaret tarihi hcniız belli değildır. 

• Papaz llıri antez, Yunan kralının bir 
emirnamesilc Atina ba~piskoposlu;una 
\e Yunan kıli e i rei lığinc ta} in edilmi~· 
tir. 

• İsviçre aja; ının bildirdığine gore, 
Bale na >'Onat sosyalist lsviçre partisi 
kendiliğinden fesih karan \ermiştir. 

• Sov) etler birliği yukc:ek So' yet mec· 
lisi bakanlık dirnm, So\ yetlcr birlıği hu· 
bubat Sm;kozlan \e hay,an yetiştirme 
halk komi erlığ:ne Lobanofu ta~ in ctmiı:· 
tir. 

• Çekoslo\ ak) anın en bu} uk c;endıka ı 

olan ,.e şimdi) e kadar c:o } ali ... tıerle bır· 
likte çalışan şimencl•rerler c:cnclıka ı mut· 
tehit milli partiye girme) i ka:-arlastır· 

mıştır. 

ldarei hususiye bütçelerinin de bir cssüre uğratır. Milli birlik ve milli var. 
kaç se=cdenbcri muntnzaman yüksel- lığın çevik cep.hesi. Türk milletinin ö
diğini hep biliyoruz. zü, Türk tarihinin şehamet timsali o. 

936 senesinde idarei hususiyelerin lan kudretli ordumuz ve onun sUngüsü 
\'arid::ıtlnrı yekünu 37 milyondu. Cumhuriyetin bu san.imi politikasının 
Şu halde bunu 308 milyona ililvc e- nigehbanları ve emniyetinin zaminidir. 

derse mükdlcflerin tediye ettikleri ye. ''Kuvvetli ve sürekli alk13lar.,, 
kUn 345 milyona baliğ olmaktadır. Tesis etmiş olduğumuz dostlukla -

IA.nk bütçe politikamız ve paro. poli. rııı, ittifakların lıcp sözllmUze sndn.
tikamız Uzcri:ıdc çok söz söylendiği i. kat gös•.ermek "e imktı.nımızın öleli· 
çin, ben bu defa bu mevzua temas et- sunu bilmek esasına mUste~it olması 
miyeceğim. Bu mevzua tekrar girmek bunların hakiki kun•etinl teşktl eder. 
hasılı tahsil etmekten ibaret olur. Ye diyebilirim ki, TUrkiyo, bu dost.-
Borç vaziyetimiz nüfus başına ıuklardan ve ittifaklardan aynı sulh 
21 lira idealinin lıl\.diml, kudretli b1r kUtlc 

Yalnız borç vaziyetimiz üzerinde en· teşkiline muvaffak olmuştur. İşte si. 
teresan gördüğüm bazı rakamları size 1.e, harict politikamız \·e dn.htlt kud. 
vereceğim: retimlztn kısaca söylenmiş ifadesi. 

Fertler gibi devletler de borçludur. Gc~en yıl burada hep beraber Hn. 
lar. Eğer alınrru§ borçlar, gelir temin tayı selllmlaınıştık. O zaman Cenev -
etmiyen işlere sarfdielmişlerı;e1elbette o rede kabul ettirilmiş bir lstatUde 
memlc'lcetin felaketi1e neticelenir. J.<'a- mevcudlyeUnl bulan Hatay, şimdi 
kat herhangi bir borç, memleketin re. muntazam, mcdent bir devlet olarak 
fahına, umranına, basılı verimli bir iti- ynnıbaşımızdadır. "Şiddetli alkışlar .. 
ne tahsis edilmiş ve eğer §eraiti de ncr Aziz arkadaşlarım; 
mal hatlere uygun olarak temin edil. Size hu1Asa etmlyo çalıştığım bu 
mişse, borç her halde korkulunacak bir hıırn lçersindc ulusal ekonomi ve art· 
iş değildir. tırma haftamızı .acıyorum. 

Balkanların ve Orta Avrupadaki ba Kemalist rejimin bUyUk TUrk mil 
zı memleketlerin nüfus başına isabet letlnc temin ettiği nhnetıcrl korumak 
eden borçlan yekunu 44 lira ıs kuruş- ve gözetmek hususunda azmini blldl· 
tan başlıyarak 165 lira 53 'lcuru~a ka- ğiniz Cumhurreisimlz, mlllt Şef İS· 
dar yükselmektedir. met lııBııUnU, huzurunuzda bUrmetle 

Bu muhtelif memleketlere göre, ar- sclfLmlamağı bir vazife blUrim . 
zettiğim rakamlar arasında, tahalüf et. BliyUk TUrk milletinin faziletli ha. 
mektedir. Bizde nüfus başına devletin rcketlerine, rejimin öz milli rejimi • 
umumi borcu, dahili ve harici demek mlz olduğuna ,.e bu milleti en yUkf;ek 
istiyorum, 21 lira 37 l:uruştur. seviyeye ula.ştıracağına •;e ulusal e. 

Milletler Cemiyetinin bu mesele hak lrnnoml ve arttırma. hareketinin mem 
kınd.:ı, muhtelif memleketlere ait ola- lekotimizc faydalarına gUvonlml tok· 
rak gösterdiği nisbi ra'kamlar 4.9, 9.47. rnrlıynrnk sözUmo nihayet •;crlyo · 
5.99, 1.ıizimki o s dir. rum. Hepinizi. tazimle seH\mlarım. 

Bu, maliyemizin kudretini ifade et. 
mekle beraber, demin işaret ettiğim 

şartlara uygun olmak şartiyle mcmle· 
ketimiz:n kalkınma .. ını hazırlamak için 
vasıta bulmak hususundaki arzularımı 
zın ır.eşru olduğunu da gösterir. 

Rejimimizin, ta bidayeti teessüsün
denberi, büyük önem verdi~i işlerden 
birisi de ş"mendifer politikamız olduğu 
malümdur. 

Harici politikamız 
Her sc:.-c memleketin umumi ekono

mik vaziyeti üzerinde göz gezdirirken, 
harici politikamıza da temas etmek a. 
det haline gelmiştir. 

1938 senesinin sulh ve emniyet ha
vası içinde geçtiğini iddia etmek mi1.m. 
kün değildir. Bundan birkaç ay evvel 
vaziyetin bir ihtilata müncer olması ih
timnllerinden her tarafta cndieeler be
lirmiştir. 

Biz, dUnya sulhunc tehdit eden bu 
'azıyctrn bize mütevecc·ih bir tehlike 
olduğu için değıl. fakat. umumi sulhu 
ihlal edebilecek ve binnetice bUtün me-

"Sllrckll ve şiddetli alkışlar,.. 

ZA Yl - 930 scne~i Kasunpaşa Depo 
deniz kumandanlığının Yavuz harp ge· 
mi i eratı olarak terhis edıldim. Bu kere 
terhis tezkeremi zayi cylcdiğimdcn yeni· 
sini çıkartıyorum, c kisinin hükmü olma· 
dığını ilanen bildiririm. 

Gemlik askerlik şubesinden Gemlik 
At/liyc köyii yaba11cı tıüfımma /:ayıtlı 11 a· 
Jil oğl.u lbrahiın Çöven, 

BEBEKTE ACELE SATILIK ARSA 

Deniz kenarında önünden geniş asfalt 
yol geçecek olan 4 parça arsa acele satı· 
Jıktır. Basiret han 28 numaraya müracaat 

ZA YI - 3523 numaralı kamyonet pla· 
kamı zayi ettim. Yeni sini lacağımclan 
hlikmü yoktur. (V.P. 2819) 

Beşiktaş Odun iskelesi Mustafa 

ZAY! 

Scnklizabet okulundnn almış olduğum 

936 • ü37 tasdiknamemi z11yı ettim. Ye
ni.!ıini alncağımdan <'Skisinin hükmü yok-
tur. 

Üjeni \ 'o\ k 

• A\am Kamara mda Jngilterenin Çc· 
koslovakya hakkındaki garanti taahhü \ 
dünün ham mer;ı olup olmadı· ı sualir.e 
karşı Ç-emberlayn "e\et,, cevabını \cm1i~· 
tir. 

yahatin her şeyden evvel l\1usolini ile 
c:ah i tema ı istihdaf eylediğini ve mel
huz herhangi bir anla~rnanm ewclbeev
' el /1.. am Kamarac:ında müzakere edile· 
ccğmı !;Ü) lemi tır. 

• .\iman bankası direktörü Şa!1t Balde 
toplanacak olan enterna yona! tediye 
banka mm mutat aylık içtimaından son· 
ra Londraya giderek lngilterc bankası 
direktôrüne husu • bir ziyaret yapacak· 

lır. 

-~--· -.···~ • ' --- ır· 

' ·-. ~ •r 
ERTUGRUL SA. 
Dt TEK tiyatrosu 
( Erk~~:ler kırkın

dan sonra azarlar) 
Vodvil 3 Perde 

Yak nda: Büyük 
b:r temsil hadisesi. 
1NSAN MABUT 

• lngiltere ba \ekili Çember hl) n dün 
A\'am kamara ında ltalyaya) apacağı se· 

larından ayıracaktır. 

Bu topraklar 1918 de Alman ordula· 
rı tarafın.dan işgal edilen ve itilaf dev
letleri ile Almanya arasındaki mütare
kenin 12 inci Versay muahedesinin 
433 üncü maddesiyle tahliye ettirilen 
toprakların mecmuudur. 

Lüdendrof, hatıratında Almanyanın 
Ukranya ile niçin bu kadar sıkı bir su
rette alakadar olduğunu izah etmiş ve 
"Bize buğday Iazımdr,. demi§tir. Avus
turya işgal ordulan kumandanı general 
Kravze de Avusturya - Macaristan hü· 
kumetine verdiği bir rapcrda "Alman.. 
lar, Ukranyada çok açık bir iktısadi ga
ye takip ediyorlar, Alman il.-tısadi ga· 
yesinin tahakkuk için Doneç havzasm· 
daki kömür madenlerinin ve Lıüden. 
dorfun raporunda da yazdıgr gibi Bakfi 
petrollarının elde edılmesi için Ba'kCıya 
kadar bir işgale ihtiyaç vardır. Çünkü 
Romanya petrol kuyuları, Almanyanın 
tas:ıvvur ettiği iktısadi gayeyi temine 
kafi değildir.,, cümlelerini ) azmıştı. 

Harbin başlangıcında Rus orduları
nın maneviyatını bozma'k ve Ukranyalı 
Rus askerelrini fırara ve isyana te vik 
etmek için bazı Ukranya müncverleri. 
nin fikirlerinden istifade etmi~ti. Pol 
Rohrbarh Ukranyanın i~galinden son· 
ra Rusyayı rnrçalamadıkl:ın 'e hatta 
Çar hiıkumctini yeniden kurmadıkları 
için o vakitki Alman ricalmi çok mah
dud düşünceli olmakla itham etmekte

dir. 
Rohrbah daha o zaman Almanyanın 

garp cephesinde tcdahii vaziyette kala· 
rak bütün kuvvetlerini şark cephesinde 
kullanması ve Rusya ile Asyanın iktı· 
sadi meinbalarından i tifade ederek ga. 
lip çıkması taraftarıydı. Bu hareket bu 
zate göre harbi iki sene kısaltabilirdi. 

193 7 de propaganda nezaretinin kont 
rolu altında çıkan bir Alman mecmua
sında 1918 de Ukranyalılarm müdafaa 
ettikleri ",A vrupada Ukranya i tiklati,, 
fikirleri neşred'lmi tir. Bu şekilde nes· 
riyat Ukranya muhitlerinde ta'>ii çok 

Ağaran 
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~İNC1KANL"N - 1938 

İtaJY~ ile Fransa 
Tunus yüzünden 

1 
:Oarp ederlerse •• 

noıııerenin Fransaya yardim etmek taahüdü 

~onıa 
olmadığı bildiriliyor 

t14 g • 13 (A.A.) - Giornalc d'ita· 
aıct · ~tini. csı Fransız - İtalyan mesele. 

"!ta tekrar ele alarak diyor ki: • 
'tlcsj ~Ya, Cibuti, Fransız Somalisi me
~or, tın kat' ve cezri olarak hallini isti· 
ı,~lYa, bu meseleyi ileri sürmekte 
l93S tylc haklıdır. Hususilcdir ki, 
~Pa den sonra Frar.sa Cibutiyi İtalyan 
~Ju:to~uğu aleyhinde bir fılet olarak 
~! l'lıaga başlam ştır. Cibuti, Fran-

arııı 'd 

Franısaya yard m için 1ngiltercnin böy. 
le bir taahhüdü mucip mukavele ak.dc
dip etmediğini sormuştur. 

Çemberlayn verdiği cevabda, herhan 
gi bir mukavele veya anlaşma ile hu
susi bir taahüdün mevcud olmadığını 

bildirmiştir. 
,,. .. 

Londra, 13 (A .A.) - İtalya Fmnsa
ya veya mUstemlekelerlne taarruz ettiği 
takdirdo lngiJterenln hiçbir muahede ve barck 1 aresi altın.da 1talyaya karşı 

lliıı b'ct Cde nbütün Habeş muhacirleri- ya misakla Fransaya yardım etmek mec-
ır ·~ ı · h 1• • buriyetinde bulunmadığına dair ba~vekil )',' ·~p antı yerı a ını almı~tır. 

~a/ı:~sıı Somalisi bütün İtalyan men. Çemberlayn tarafından avam karoarasm-
~tın da yapılan beyanatı Neva Cbronicle ga-

tdj,,o e karşı da:mi bir tehlike teşkil t 1 dürü t bir tn h k t t 1 .. kkJ t 
ır l' zees s rzı are e eu e-

'tbcu .. ı~kı. Jtalyan - 1ngiliz müna- memektedlr. 
bıe.tıc ~ti gıbi İtalyan - Fransız münase. 
iil, ~de bugün yalnız Akde;ıizde de
kırııtd.21ldenize ve Hind denizine de 

ır., • 

Bu gazete, bu beyanatrn Fransa taarru
za uğradığı takdirde lngiltcrcnin yardı
mına kogmıyacağına ltalyayı inandıracak 

mahiyette olduğunu kaydettikten sonra 
fıı ·ı şöyle demektedir: 
ii terenin vaziyeti "'Fransa~-a karşı olan taahhUdlerlml.z 

la11d hariç olmak tizcre, Fransanın mtilld ta-
'ııı:ı ra, 12 (A.A) -Avam k2mara- mamlyetinin İngiltere için hayatl bir c-
•1 t bu .. . i 
"t ll' gun hır amele mebusu, talya hemmtyetl haiz olduğunu ba§vcldlln ilfıve 

~ t~;d; hu~kd;;s ı;~d.md•d ev 1 et 

eline aldı 
tanu '(Baştarafı 1 incide) 1 kat ilana) olunmuştur. Kurum, evvelce 
~:ş Ve bu suretle et piyasasının ih- kasaplar şirketi ile belediyenın müştereken 
~llııab· :ı Vıkayesi esbabı kısmen temin yaptığı işi üzerine almış bulunmaktadır. 
~ ılınişti. Kesilmiş hayvan toptancılığı yapacak 
~1~ hl, bu anlaşma mukavelesi temdit ziraat kurumunun henüz perakendecilik 
~~iş \e işe Ziraat Yekateti el koy- işi ile meşgul olmadığı belediyenin verdiği 
~ tıu-. Getirilen kesim haY\ anlarının haberlerden biridir. Kasaplar şirketi rei
~ ıtında yapılan itina ve ihtimam- si Bay Ahmet Kara ile de görüştük. Di
tip haY\Tanlann zayıflamalanru mu- yor ki: 
~~lduğu ve bu suretle kesilen hayvan- "Geçen }11 et ucuzluğu için belediye bir 
\"t ~itibarile piyasada tutulmadığı t~bbüse girişmişti. Belediye ile kasapla; 
~ zanumeten etlerin fi}·atlanmn şirketi arasında bu işte yapılan anlaşma 
' ldığı görülmüş ve her bakımdan bir mukavele ile tesbit olunmuştu. Bu de-
~ lıa llakliyatta, gerekse toptancılıkta fa belediye bunu temdit etmedi. Hükümet 
'tı.a, perakende satıcılıkta bir te- bu işi ziraat kurumuna te\'di etmiş bulu· 
~buıurunadığı anlaşılmıştır. nuyor. 

l'b)lirıu t vekaleti et piyasasında nazım Birkaç gfine kadar faaliyete geçecekleri-
~ Gıerine almak üzere bu i~ ziraat ni biliyoruz.,, 
~· Utıu memur etmi5tir. Hayvan borsasında toptancılardan bir 
~t kurumunun iki müfettişi gerek celeple gorüştük bu zat diyor ki: 
~t(a a ve gerekse hayvan borsasında .. Ş~rin et ihtiyacını ziraat kurumu· 
~ &Ütıdenberi yaptıklan tetkikat ve nun temin edeceği haberi doğru olamaz. 
~ atı ikmal etmiş ve icap eden rapor- Filhakika kurum da bizim gibi bir toptan
~tı hazırlayarak kuruma tevdi etmiş cı sıfatile girecektir. 
'~dırlar. Şimdilik ziraat kuru- Henüz Trakyadan veya Anadoludan 
~llctıığıl'apacağı iş kesilmiş hayvan top- hayvan getirme işlerine başhyacaklarına 

llirı.. .. _ Yapmaktır. kanaatimiz yoktur. Perakendccilık yap-
~t ~~ &üne kadar faaliyete geçmek il· mak hususunda da malQmatımız yok. 
'' llruın hazırlıfilannı ilanal etmiş bu- Toptancılıkta, beklenilen nazunlık ro-
~ Ot. lünü güzelce başardıktan sonra peraken-
~~un bu işteki hedefi, hayvan bor dcciliğe teşebbüse mana kalmaz. 
~t da müessir olabilecek mahiyet a- Zira et fiyatları perakende suretile de-
\il:ı toır. l<urum bir müddet kesilmiş hay- ğil toptancılıkla tereffü yapar. 

"'t l'~lancılığı yapW:tan sonra Anadolu Bu htldisenin perakendeci kasaptan 
"t hu l'adan kesi mhayvanlan getirecek aliikadar edecek tarafı bence yoktur. E
~ k~ SUretıe et piyasasının her safhasına ğer icap eder, kurum perakenrecilik de 
lf rnus bulunacaktır. yapar3a gene kasaplara tesir etmiş olmaz. 

~~~Ilı tahakkuk etmemesine rağmen Bin ka33p varsa binbcş yüz olur.Kurum 
1~bı e haber verildiğine gö:e kunım rekabet mevkiinde değil, et fiyatlarına ni· 
~lesi takdirinde muhtelif yerlcrd.! şube- zam vermek gayesindedir ... 
b:. s ederek perakendecilik de yapacak- Maahaıa bizim tahkikatımınn verdiği !{' umumi netice şudur: 
~~1 Un bu işteki gayesi yalnız et pi- Herhangi bir ticari maı.crete istint et· 
~tbiıtıın nfızuru olmak ve fiyattan dü- meksizin et fiyatlarında hasıl olan yük
~~·e td rneı: \'e hiç olmazsa tereff üden vi- seklik, uzun zamandanberi halledilmesi 
l( ebılznektir. beklenilen lstanbulun umumt dertlerin· 

tı İl~ lllüfcttişleri, ne kasaplar şirke- den biri halindeydi. Kurumun el atmasilc 
t~i~: ne de mezbaha ile resmi temasa bu işin nizam bulaca~na bizim kanaati
"lliı 1~ Mezbaha müdürü diyor kı: miz vardır. 

~ut' b ediyenin umumi vezaifinden Filhakika et fiyatları tenzil olunmasa 
. ~le b" Ulunan kesim işi i}J! meşgulüz. da hiç olmazsa tereffüün önüne geçilmiş 

~le r ır ~eyi biz de duyduk, fakat idare- bulunacaktır. 
!.'~ esınt bir temas me\·cut değildir. -------------

htrıer t kesirn yapılacağı hakkındaki ha-IA •1 d d ·ı 
ııi doğru 01.,, .... ~- z t k b mer1.<an or usun a pı otsuz 

~llt ..... uu.. mıa urumu u . 1 ~ lcesı~trr takdirde dahi hayvanlarını biz tayyareler ışe başhyor ı 
"<at}· 'rCCektir. Hayvan borsasında tet· Va§lngton, 12 (A. A.) - ÖnümUzdeki 1 
~ ll~etl~~ıldığını da duyduk . ., ay zarfında Amerikan ordusunda, yerden 
' }. eden aldığımız malQmata göre, radyo ilo kontrol edilecek ve bu suretle 

llıı~ bUJ b!rkaç güne kadar faaliyete geç- i~liyecek altı "robot" tayyaro hizmete 
Unacaktır. Temaslar bitmiş, tetki- baııtıyacaktrr. 

Valimiz Manisadan 
döndü 

LOtfi Kırdara Manisahlar 
merasim yaptılar 

İstanbul valisi \"O belediye reisi Ultfl l 
Kırdar, Doniz yollarmın Sus Yapuruyla ı 

ve allcsıyle Manisadan nvdct etmi§tir. 
Lütfi Kırdar \'fliiyct, belediye ve partJ 

erkfını tarafından karşılanmıştır. 

L\ıt!i Kırdar bugün vazifesine başlamr§
tır. 

Manisadnn ayrılış 
İ%1'Dlr, 10 (Haber) - lstanbulun yeni 

valisi doktor Lutfi Kırılann veda için Mn
nisaya vaki seyahati, Bandırma hattı Uzc

rlnde alakayla karşılanmış ve bUlün hat 
boyunca istasyonlarda kendisine istikbal 
yapılml§tır. 

MalUm olduğu Uzere Lutfi Kırdar, 

mebus bulunduğu sıralarda Balıkesir parti 
başkanlığı yapmıştı. Slyast bir fırka ba-

emda bUyUk bir vilayeti pek güzel idare 
etml§ olmasiyle bütUn Bahkesirlllcrln sev
gisini kazanmıştı. Bandırmadan Somaya 
kadar istasyonlarda yapılan hararetli kar

gılama Bay Kırdann eskiden temin ettiği 
/sempatinin gUzel bir tczahUrU olmuştur. 

Somadan itibaren Manisaya kadar olan 
istasyonlarda, bilhassa Kırkağaç ve Akhi
sarda yapılan karşılamalar, kaydedilecek 

kadar hararetliydi. Sayın valiyi Manisa is 
tasyonunda binlerce halk karşılamış, se

vinçle kederin kanşmasında.n mUtevelllt 
kendisine samimi bir k1.4cak açılmıştır. 

Vnli bUtün hat boyunda kendisine göste
rilen yakınlığa pek miltcşekklr görUnU· 
yordu. Mnnls..'lda bilhassa heyecanlıydı. 

Lrıtfi Kırdar bugUn Manisalılarla geni§ 
bir temas yapmış, yanda kalan eserleri 
hakkında alükalılarla konuşmuştur. 

Ya.rm vali L~tfi Kırdar eerefine Manl
eada 250 kişilik bfr ziyafet verilece~. bu 
ziyafette gazeteciler de bulunacaktır. 

Lütfi Kırdar önilmUzdeki pazartesi gü· 
nU sayın eşiyle birlikte Bandırma oluyla 
lstanbula gidecek, bu son aynlış mUna
aebetiyle hat Uzcrlndcki bUliln istasyon-

Yarda hararetli tcş~i merasimi yapılacak
tır. Öğrendiğime göre Manisadan kalaba
lık bir heyet, valiye \"ilfiyet sının olnn 

Somaya kadar refakat ederek oradan u
ğurlayacaktır. Manlsadan itibaren kUc,;Uk 
istasyonlarda köylUlerden m0te!lekk11 ka-

dınlı erkekli kafileler kar§ıyn c,;ıkaeak1ar 
bay ve bayan l\ırdarn buketler takdim e
deceklerdir. Akhisar, Kırkağat. ve Soma 
kazaları istasyonlarında da bUtUn halk is
tasyonlara inecek ·kız ve erkek olmak U

zere birer çift yavru tarafından valiye ve 
saym eııine buket verilecektir. 

Valinin Manlsadan ayrılışı bu muhitte 
haklld bir teessilr uyandırmış olmakla be-

raber onun, yurdun daha ehemmiyetli bir 
köşesinde yine memlekete hizmet etme
ğe k<'ndlslnl vakfedecği teselli \'esilesl ol
mnktadrr. 

L\ıtfi Kırdnr. memleketin mennfi ve 1-
marınn taalluk eden meselelerde bilhassa 
hnsııaslyet göstrdlği için matbmıttnn sev
giyle bahsetmektedir. 

IluHi 1 Gt~AY 

l(arabük fabrikaları 
Dun Uirektör Londradan 

geJerek Ankaraya gitti 
Karabük demir ve çelik fabrikaları. 

nı inşa eden Brassert şirketi direktör
lerinden Mayls dlin Londradan şeh. 
rimize gelerek Ankaraya gitmiştir. 

Mayls bun.dan bir ay kadar evvel 
Ankarada, Karabük fabril:alarırun ik· 

malind~n sonra Türl: elemanların yetiş 
mesinc kadar kendileri tarafından işle. 
tilmesi için Sümerbankla müzakerede 

bulunmuştu. Bu müzakereden aldığı 

neticeleri, merkez şirkete bildirm:ş ve 
yeni talimatla tekrar Ankaraya gelmi§ 
bulunmaktadır. 

Son defa Reisicumhurumuz ismet 
tnönilnün Karabükü teşrifleri dolayısi
le İngiliz mümessillerin, fabrika inşaa. 
tile olan alakalan bir kat daha artnuş
tır. Mart ayında bir numaralı yiı1tsek 

fırının tamamlanması ve demir dökme. 
ğe başlamak hususundaki karar kati
yetle tahakkuk edecek, temmuza \'ar • 
madan iki numaralı yı.iksek fmn da 
ikmal edilerek büyük bir kilşat resmin
den sonra fabrikalar çeJik imaline de 
başlayacaktır. 

o meydanı cina eti
• • 

nın yenı 
( Baştarafı 1 incide) 

rek dere kenanna getirildiğı \'e orada bı
rakılarak üstü çalı çırpı ile örtüldiiğü 
katıyen tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 
Katil veya katillerin h~diseyi irtikaptan 
sonra süratle hareket ederek cesedi göm· 
meğe vakit bulamadıkları anlaşılmakta·\ 

&~ 1 
Cesedin kafasında görülen yaraların 

şimdilik kurşun yaraları olduğu söylen·; 
mekteyse de bu netice ancak morgda ya· l 
pılacak otopsi neticesinde anla~ılacaktır. I 
Zabıtaca ~traftan. ):a~~lan ta.hkikata na· j 

zaran bir sılah sesı ışıtılmemış bulundu· 
ğuna göre cinayet meydanda ika olunma· 
mış demek oluyor. 
DlCBH BlR lZ 

Maktulün ayaklarında alelade iki ye
meni ve bunların da altında tezek görül 
müştür. Bu cihet de hMisenin civar ahır 
ve ya ağıllarından birinde veya civa· 
nnda ikaına bir delil olarak ternkki o· 
lunmaktadır. 

Yaralar maktulün kafasının önünde 
bulunduğuna gö,e katilin bir kişi ol· 
madığı hemen hemen tahakkuk etmiş bulu 
nuyor. 

Maktulün vücudunda mücadele eserle
rini bulmak vaziyeti de morgun raporu· 
na bağlıdır. 

Ceset on beş gündenberi burada bulun· 
duğu ve haşerenin de hücumuna uğramış 
oldutru cihetle temyiz edilemiyecek ka· 
dar hurdehaş bir haldedir. Vücudun bir 
çok yerlefinde bulunan asar eğer bir mü
cadele isareti olarak tesbit olunursa bu 
takdird; maktulün elleri tutularak sürtik
lendiği ve nihayet bu mücadeleye son 
verilmek üzere arkasından tabanca veya 
bıçakla kafasına vurularak öldürüldüğü 

anlaşılmış olacaktır. 

Meydanda atılan silfthlann civardan 
duyulması ihtimaline karşı zabıta bu ha\'a 
lideki evleri, bahçe sahip?erini isticvap et· 
miştir. 

YAKALANAN ADAM 
Zabıta o civarda bahçevanhk eden Ar 

navut LCıtfi adında birini şüphe üzerine 
yakalamı~ ve sorguya çekmiştir. 

LCıtCi tamamile ademi malQmat beyan 
etmekteyse de bazı şüphe ve delillerin ü
zerinde tekasüf etmesi dolayı~ile zabıta 

tahkikat yapılmasına lüzum görerek is
ticvabı derinleştinniştir. 

ZABITANIN ARAŞTIRMALAIU 
Zabıta maktulün parmak izini alarak 

dördüncü şube daktiloskopi dairesince 
tetkik etmiş, fakat, izler arasında böyle 
bir izin müseccel olmadığım gönnüştür. 

Maktulün hüviyeti henüz meydana 
çıkmış değildir. Dün ve bugün morgd~ 
kşhir edilen cesedi tanıyan çıkmamıştır. 

Maktul üzerinde bir don ve gömlekten 
gayri bir şey bulunmaması bir soyguncu
luk lhthnnll üzerinde zabıtayı işkll hile
si halinde görülmektedir. ÇilnkU maktuliln 
üzerindeki don ve gömlek onun soyulm:ı
ınnı lcab ctUrmlyecek vaziyette bulundu· 
ğuna mühim delillerden sayılmaktadır. 

Maktuliln islfım ve 20 yaşındn olması, 
61Ume sebeb olan Mdisenln bir ırz mese
lcsl olması lhtimnllerlnl kuvvetlendirmek
tedir. 
YENİ BİR 1Z 

Ceset kaldınldığt zaman altında bir bel 
kemeri bulunmuştur. Kemerin maktule n
lt olup olmadığı henUz anla.§ılmış değildir. 
Fakat bu kemerin maktul tarafından ken 
dini korumak veya maktuliln ellerini bağ
lamak gibi bir sebeble kullanılması ihti
mali de mevcuttur. 

MüODEtuMUMt TAHKİKATA BUGÜN 
DE DEVAM E'ITİ 

MUddelumuml muavini Feridun Bagana 
dUn morgda bulunan cesedi görmeğe ge
lenlerden bazılarmı sorguya çekmicı, bu
gtın de bu işle meşgul olmuştur. Faknt 
sorgular neticesinde bir delil elde edile
memlgtlr. Şu dakikaya kadar morgda 
teşhir olunan cesedi teşhis eden olmamış 
ve şimdiye kadar da, şayi olmasına rağ
men, bu hô.dise münnsebctilc cesetle alii
ka1ı kimse çıkmamıştır. 

lngilizlerle Araplar yine 

Kuclils, 12Ç~-~.~I~ · BeytUllahım 1 
('ivarmdn lnglllz askerleriyle Arapı 

partizanları arasın fa bir c;:arpışma 1 
olmuş ve bu çnrpır~·aya haYndan tny.1 
yareler de iştirak etmiştir. Birisi as· 1 

ker olmak Uzere birkaç kişi yaralan 
mıştrr. Bu havallde 31 kişi teykff E>ılll 
rulştır. 

safhaları 
Zabıta, kayıplar arasındaki tipleri tet

kik etmiş, bu suretle de bir neticeye vanl
mrunı§lır. 

NETİCE 

Şimdiye kadnr elde edilen deliller hfl· 
disenJn tamaml) le değilse bile kısmen İ• 

zahma lmkiın '"ermektedir. 
Maktulün bir kadın meselesine ,.e bir 

soygunculuk işine kurban gitmediği ve 
bu esrarlı cinayetin iç yUzlinde maktulU 
doğrudan doğruya alfiknlandıran bir ıra 
meselesinin mevzu olduğu ihtimalleri de 
akla yakın görülmektedir. 

Ceset bugün de bir miktar teghlr olnn· 
duktan sonra otopsi "dilecektir. Otop&do 
nnmrlacak noktalnr, cesedin şakağında \'O 

biraz Usttindc ve kafanın arkasında g~ril
len yaraların neden hasıl olduğunu tesbit 
ve ölümün scıbebi vukuunu takdir, ceset
te mücadeleye işaret veren emareler <>· 
lup olmadığını tetkiktir. 

Bugüne kadar otopsi yaptlmamasmm 
sebebi kafayı parçalamak lllzumu mevcut 
oluşundnndır. Bu takdirde ceset bUsbU
tUn teşhis edilaıcz bir hale gelmiş bulu
nacaktır. 

Morg raporu alındıktan sonrn znbrts 
ve mfiddeimnuır.Uik daha esaslı tahkikat 
ve arn§tırmalara girecektir. Son daldka
larda aldığımız haberlere nazaran zabrtn 
katilin izi Uzerlndedir. 

Filhakika maktu!Un hUvfyetJ henüz an
laşılıımamış olmasına göre katllln bulun
ması mümkün değildir gibi g6rlllcblllr. 

Fakat maktuınn hfivlyetinln milhim bir 
kısmı tenevvUr ctmtş bulunuyor. Zablta· 
nın bugün yarın maktu!Un hfilrfyetln.i 

kat'i olarak tesb t edeeeği beklenmekte. 
dlr. Bu aralık da katil yakalanmış ola
caktır. 

zabitleri ihtiyat 
kanununu tadil 

Layiha dun Mecliste tasvip 
edildi 

Ankara, 12 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Refet Canıtczin baı

kanlığında toplanarak ihtiyat zabitleri 
ve ihttyat askeri memurları kanununu 
dördüncü maddesinin değiştir:lmeıine 

ait kanun layihası ile, gümrük tarife 
cetvelinin 756 numara.sına giren tazyU 
veya temyi edilmiş ve metro ınik~bı U. 
zerinden gümrUk resmine tabi tutul
muş olan gazların safı sikle .. ı üzerinden 
resim veren eşyaya kıyasen mevzu bu
lundukları zarf ve ambalajlarının res
minden muaf tutulmaları la.zımgeldiğt 
hakkındaki tefsir mazbatasını ikinci 
müza'kelereini yaparak tasvip etmiştir. 

Ruznamede bulunan Şurayı Devlet 
kanun lahihyasının müzakeresine geçil
mesi üzerine söz alan Refik Şevket ince 
mevzuu bahis kanun layihasının ehem· 
miyetine işaret ederek kanunun tetki
kine imkan verilmesini ve bu maksatla 
n.üzakeresinin çarşamba içtimaına te. 
hirini istemiş ve bu te'klif kabul edil
miştir. 

Meclis ça~amba günü toplanacaktır. 

Ahmet Emin Yalman beraat etti 
Tan gazetesinin eski sahiblcrlnden Ah~ 

met Emin Yalmanın otobUs davasından 

doln)ı hakkında verilen karıırm temyJr.ce 
nakzcdildiğini ynzmıştık. 

Bu davnya diln asliye birinci cemda 
bakılmış ve nihayet verilmiştir. 

Ahmet Emin Yalmanın otobüs imtiya
zı, mezarlık ve hamallık işlerindeki n~ri
yalı ilmme ml'nfnatleri millahazasile )"OP 

tığı anlaşılarak her il< suçtan da berneU
ne karnr verilmiştir. 

Yankesicihk 
Dfin Tophane rıhtımında bir ynnkeslci

lik vaka.sı olmuı;tur. Mudanyaya h:ıreket 
edecek olan Trak vapurunun yolcuların -
d:ın Mchcurc isminde bir kadının dış ce
bindeki cüzdanı aşmlmıştır. Znbıta Osman 
isminde bir adamdan şlıphelenerck kendi
sini yakalamış ve t.nhldkotn başlomı~tır . 

---o---
Hırsızlı~ 

Dün gece Kasımpaşada Çöpçiılcr soke
ğında Mnhmudun 15 numaralı odnsın:ı 

hırsızlık ynpmnk t\ı:c>re giren Omnnn, cUr
mU meşhut halinie ;:ı,akalıı.nmIFlır. 

Osmanm Camlk bir "'okıı.ğında 20 numıı· 
rad oturan t<'lrı'1a 1cı Ahmedia brl talmD eı
blscsile ayni e\'de oturan Mustafanm bir 
ceketini çaliığı nnlaşılmıııtır. Suçlu mııh -
kemeye verilmiştir. 
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Istanbullular yeni 
Belediye Reisinden 

ne istiyorlar 
Gürültü ile mücadele klakson yasağı 

Şehrin , c chlrllleıin dertlcrllc daima ynkıııd:ın ı:ıl.5.kndar olmnğı en ba~lıca va
zlf e lıilcıı Haber, lstanhulun yeni rnli 'c belediye r<'isinc htanlıullul:ı.rın dertlerini, 1 

nrwlnrını bildirmek tizerc sütunlarında bir anket ı:ıı;mı~ bulunuyor. 
Jkm";;erilcrimizı.lcn soruyoruz: 
ı - l'n]lılmn mı lslcdi&'1niz. şehir lı;:le ri nelerdir! 
2 - \ :ıpılnınına.;ıııı tstr.ıliğiniz hııngilc ridir? 
s _ l'ınumiyctlc şrhirclc yahut mahal lclerlniLde, solmi{ınml:ı nclertlen ~ikiıyct

ı;i siııir.'? 

ı:unl:ırı bize mektup 'c~ :ı ~:ıhsi mürı:ıc ııntlıı bildiriniz. Arıu edenler resim de gön
tlcrl'lıllir. 

Gürültü ile mücadele 
l\lehmet Yılmaz isminde bir şoför oku· 

yucumuz yazıyor: 
htanbul belediyesi gürültü ile mücadc· 

le diye b•r yol tutturdu \e ilk iş o1arak 
otomobillerin klak on çalmalarım yasak 
etti ... 

Bu belki yerinde bir hareket sayılabi· 
lirdi ama, yasak bilaistisna herke e teş· 
mil edilmış ol..aydı. Halbuki, tak::ıiler \'e 
bazı hu)thi arabalar bu ) a~ğa riayet et· 
tikleri halde, lı;tanbulda yüzden fazla a· 
raba e,kj:,i gibi rahat rahat klakson çal·. 

1 
maktadırlar. İtfaiye, imdadısıhhi. polis 
, ·esaitinin ya ak haricinde bırakılması· 

na aklımız eriyor ama, bir çok tenez· 
züh arabalarının, hatta inhisar idaresi 
kamyonlarının bile alabildiğine klakson 
çalmalarına ne demek lazımdır. 

Sonra, lstanbul o _kadar gürültülü bir 
şehirdir ki, klakson çalınması bu işte de
"ede kulak kalır. 

üstelik klakson çalınmamaı;ı yüzünden 
ıtaza ihtimali de çok artmıştır. Bu dar ve 
bozuk sokaklı l <;tanbulda otomobillerin 

Reisicumhurun 
tetkik seyahati 

( Baştarafı 1 incide) 
rikasını gezerek kendilerine verilen taf· 
silatı dinlmişlerdir. Bilahare memurin ko
lonisini ziyaret etmişler ve saat 11 de lıu-

sususi trenleriyle yollarına devam etmişler 
dlr. 

Bolu, 12 (A. A.) - Vali başkanlığında 
bir heyet, Boluluların tazimlerini Cum
hur başkanımız kahraman lnönüne arze

dip Boluyu şereflendirmelerini istirham et
mek üzere, Boludan İsmet Paşa istasyo
nuna hareket etmiştir. 

ile 

klakc:on çalmalarına katiyen müsaade e· 
dilmelidır .• 

Yeni belediye reisimizin bu i~le yakınen 
rne ,gul olmasını dıleriz. 

Maktu fiat işi 
l~niversite talebesinden !\Ichmet Olcay 

}azıyor! 

Pazarhk.ız satış kanunundan sonra. 
bütün e naf mütemadi bir ihtikflr yapma· r 
ğa kalkı~tılar. .\\lali arını Yak tile sattıkla· 
rı fıyatlardan yüzde yirmi, yüzde otuz da 
ha fazlasına satıyorlar .. Ustelık ayni ma- 1 

im her dükkanda başka bir fiyata satıl· 
dığını görüyoruz. Hatta bu ihtikar yiye· 
cek ve içecek maddelerine bile sirayet et
miş bulunuyor •. 

Belediye acaba bununla katiyetlc mil· 
cadeleyc girişemez mi? ... Yeni belediye 
reisimizin bu işle alakadar olmasını te· 
menni ediyoruz. 

Sokaklar üzerine çıkarılmış soba 
borulan yasak edilmelidir 
Aksaray Haseki yolu 16 numarada A. 

Kaçar yazıyor: 
"Haseki yolu deyip geçmeyiniz. Günde 

binle.rre halkın gelip geçtiği bu yol en 
bü~ iık caddeler kadar işlektir. 

J lalbuki buralarda gayet dar ve sivri 
sh·ri ta~lardan yapılmış yaya kaldmm· 
lar vardır. Bunlar da üzerinden yürümeğe 
miı<;ai: değildir. Çünkü her evden bir so
ba borusu caddeye doğru uzatılmıştır. 

Sohaiardan akan mülevves su ile üstü· 
mu~ başımız berbat olmamak için orta· 
dan giderek yaya kaldmmlannı terkecii-
yoruz. 

'Xu <la, nakil \'asıtalarının en fazla işle
dikleri hu istikamette tehlikeli bir harÇket 
oluyor. Benim iı;tediğim, her şeyden ön· 
cc. ;>arasız \e pulsuz yapılacak bir iş olan 
~u soba borularının caddelere, sokaklara 
çıkarılmama ının teminidir. Ev sahipleri 
clamlaı a z;llan soba bacaları yapsınlar. 

1 lal'~ bu cicrtten kurtulsun ... 

Dört köşe kaldırımlar 

Yunan Kralının 
beyanatı 

R ABER - Ak$am 

Eski bir lngiliz nazın söylüyor : 

Almanya Şarki A vrupada 
yeni bir taarruza 

hazırlanıyor ıu · 
• (evltlf c 

!esile dün 100 kadar talebe Glf"' lJaştarafı l incide 
bir taarruz hazırlarken, İtalyanın metali· 
batı Fransayı me~gul etmektedir. Alman· 
yanın bu yeni taarruzunun hangi istika
meti takip edeceğini henüz bilmiyoruz. 
!\Iünihten ve ÇekosloYakyanın parçalan· 
masından sonra, Bitlerin önünde o kadar 
çok imkanlar mevcuttur ki en ev\'el hangi 
yolu tutacağını kestirmesi bizzat kendisi 
için de güçtur. 
Evveıa Meme! mi, yoksa Danzig mi? 

Polonya aleyhine Polonyadaki Ukranya· 
hlar mı, yoksa Homanya aleyhine Trans
silvanya halkını mı kışkırtacakt ır? Henüz 
kimse bunu bilmiyor, fakat her şey gös· 
teriyor ki, nasyonal sosyalist Almanya 
yeniden tecavüze ba~lıyacaktır. Ye bu te· 
cavüze kar;;:ı hiçbır toplu muka\·emet ha· 
zırlığı yoktur.,, 

Almanyada sevinç 
Beri in, (A.A.) - Alman matbuatı, Me· 

mel Almanlarının Litvanyada yapılan in· 
tihabatta kazandıkları büyük muvaffaki· 
yeti büyük başlıklarla n~retmekte ve 
bu intihabatı Almanya lehinde bir plebi· 
s.it olarak telakki etmektedir. 

Meme] Alman liderinin beyanatı 
Meme!, 12 (A.A.) - lla\'as ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
l\Iemel kültür cemiyetinin reisi doktor 

Ernst Neuman yabancı gazetecileri ka· 
bul ederek ''\'3.Ziyetin l\1emeldc bir karar 
\'ermeği mümkün kılacak derecede olgun 
bulunduI:runu,, bildirmi~tir. 

Keza doktor Neuman, önümiizdeki 
ikincikanunda meclis içtimaa çağrıldıktan 
sonra icraata tevessül mümkün olacağı· 
nı ihc:as etmekteydi. 

B u beyanat !\lcmeldc toplanan şu umu· 
mi intıbaı teyit etmektedir: 

1 - Seçimin ficil neticesi olarak h iç 
.bir değişiklik beklenmemelidir. 

2 - Memleketteki Alman Dirijan 
mahfilleri Ko\'llO hükumetinin Mcmelin 
vaziyetini islaha tevessül etmesi icap 
edeceği prensibinden mülhem olarak 
meclisin toplanmasını ve mahalli maka
matla merkezi hükumet arasında t ees· 
süs edecek münasebetleri beklemek mu 
vafık olacağı kanaatindedirler. 

3 - Memel vaziyetinde esaslı bir de
ğişiklik kararı Memelde değil , Berlinde 
verilecek ve böyle bir kararın vakti de 
şüphesiz alakadar iki hükumet arasın. 
daki münasebetlerin vaziyetine bağlı 

bu lunacaktır • 
Bu hususta Almanyanın Kovno orta 

elçisi doktor Zechl'in dönmesini bekle· 
mck münasip olacaktı r. Elçinin Alman 
hükfımetinin sarih tekliflerini Litvanya 
hükumetine tebliğ edeceği anlaşılmak
tad ır. 

Son haberlere göre, seçime iştirak 
nisbetinin vasatisi yüzde 97 yi bulmuş
tur. Reyler bugün öğleden scnra tasnif 
edilecektir. 

Çemherlayn izahat veriyor 
Londra, 12 (A. A.) - Çembcrlnyn bu 

gün avam kamarasında Utvanyada ve bil
hassa Mcmel mıntakasındnki vaziyeti mev
zu bahsederek demiştir ki: 

" - Dün, bu mıntakada yapılan intiha· 
bat neticesinde Meme! parlfimentosunu 
te3kll edecek olan ekseriyet partilerinin 
Litvanya hükfımellnden :Meme! statusU 
çevresini nşan metıı.libatta bulunmaları 

beklenebilir. Binaenaleyh, Memel muka
velesini imza etmiş olan Brilnnyn hükf.t· 
mrti, muhtemel böyle bir vaziyeti ihmal 
edemez. Alman hUkf.tmeUnin bu meseleye 
atfettiği ehemmiyete binaen, Büyük Bri
tanyanın ve Fransanın Berlindeki siyasi 

ordu seferber eclebilirler.,, 
Kral müteakiben, Danimarkalı olan 

ecclaından bahsetmiş, Şimal memleket -
terini ziyaret arzusunda bulunduğunu 

söylemiş, ve şimal memleketleri arasın. 
da da birleşmek zaruri olduğundan bun 
ların da Balkan antantı gibi pekala bir
leşebileceklerini kaydeylemlştir. 

Kral, yahudi meselesine de temas 
ederek, Yunanistanda böyle bir mesele· 
nin mevzuu bahsolmadığını beyan et
miştir / 

mümessilleri Memel statüsüne riayet edil
mesi için Almnnyanın her şeyi yapacaE;rı 
ümidini izhar etmek üzere Almanya bari-
ciye nezareti nezdinde teşebbüste bulun-
maları için emir almışlardır.,, 

"Şarka doğru ... ,, 
Paris, 12 (A. A.) - Epok gazetesinde 

Donnadieu'nun kalemlnd~n: 
''ÜçUncU Rııyh'm bir gün veya öbür 

gün .Memeli zaptetmek niyetinde olduğuna 
§Üphe yoktur. Hakikatte tamamen bir Al-

miştir. d .. rtte 
Rumanya ihracatının ° 
üçü Almanyaya gide~e1:wcııcrde 
Bükreş, 12 (A .A.) - .?Jalı ın • ftoıııeıı 

zıınnedildiğine göre, son Alınııtı:aya yııPI' 
ticaret itilafı mucibince noınıın> _Alınıııı)'f' 
lacak ithalatın takriben yarısı ııı dort· 

ihracatııı d dan gelecek ve Romanya .. rtte bıri 
te üçü, petrol istihsalatının do ·decc1' • 
dahil olmak üzere, Almanj'ııYıı. gı 

man - Litvanya meselesi kıırşLSında de· tir. ırnağı ~-:ı· 

ğiliz. Almanyanın şarka doğru ilerlemesi Almanya 200.000 ton mısır a ınam'll>i 
meselesi mevzubahstir ki, bizzat bu mesa- bul etmiştir. Bu memleket. RoöndereCCt 
le de Almanyanın Avrupnda yayılması manifatura ~yası ve makıne g 
meselesine dahli bulunmaktadır. Dog~u Av t'r ıı""~ ı . ..re U" 

nıpası devletleri acele bir set teşkil et- Diğer cihetten ö~rrcnildiğine g~bu:ıtı111ıı 
mcdikleri takdirde Almanyanm şarka doğ- met Alman radyolarının ,·e ına 

1 3ır11:ı..t\ 
ru bu yayılmasını durdurmak imkanı ol-· demir muhafızlar hareketine k3~cııınJııf1 
mıyacaktır. Lehistan en ziyade tehdide tedbirler do!ayısile yaptıkları hiiCU111ı~r 
maruz olan memleketlerden biridir. Batı geçende protesto etmiştir. 13~0 gün eti~ 
devletleri doğu Avrupa milletlerile rnüte- dolayısilc son dakikaya kada: . ta:ı ıJbrfl1 
sanit olduklarım idrak etmedikleri tak - müş olan ticari müazkercler ınk1 

dirde Alman tehlikesinin gecikmeden on- mak tehlikesine m;~z kalınıştJr. ~ 
ları da bulacağından emin olunabilir.,, ::.::...::.=---
Manidar bir ziyaret 
Varşova, 12 (A. A.) - Kovno beledly<ı 

reisi ve Litvanyanın eski harbiye nazın 
Merkys, resmi bir ziyarette bulunmak fi. 
zere bu sabah buraya gelmiştir. J{endisi
ni istasyonda Litvanya maslahatgüzarı 

Trimakas ile Varşova belediye reisi 
Starzynski istikbal etmi§lerdir. B. Mer -
kys, Polonyadakl ikameti esnasında Vıır
§ova belediye reisinin msiafiri olacaktır. 

Litvanyada bir tevkif 
Eski Litvanyn başvekili Bistros yeni 

bir isticvabdan sonra tekrar tevkif edil -
mtııtlr. Muhalefetin reisi olan Bistrosun 
tevkifi hükumetin bütün muhalefet ecre· 
yanlarını durdurmaya karar verdiği sure
tinde tefsir olunmaktadır. 

Alınan tedbirler 
Knunas, 12 (A. A.) - HUkfımet dün 

Kovno ile civarında fevkalii.de idare tesis 
eden polis tedbirleri ittihaz elmi§tlr. 

Bu tedbirlere, cumartesi günü bükü -
met aleyhinde bir kanır sureti kabul eden 
üniversite mitinginden sonra vukubulan 
talebe tezahürnbnın sebeb olduihı zanne
dilmektedir. Bu tezahürat esnasında bir
kaç talebe eski Lltvanya nasyonalist hU
kfımetinin reisi olup şimdi Fransada men
fi b·11"r>an Vlademars'm dönmesini iste -
m· 

i günkü talebe tezahüratı vesi l 

Bir kaçakcıhk 
hadisesi tahkik 

olunuyor 
Bundan bir müddet evvel gümrük 

muhafaza teşkilatx mühim bir kaçakçılık 
işini takibe başlamıştx. 

Merkezi yabancı bir memlekette bu. 
lunan bir müessesenin Galatadald is
tanbul mümeı.silli ğir.de arama yapan teş 
kilat memurları bulduklar ıbir takım ev· 
rakı mühürlemişler ve ert esi gün tah
kikata devam etmek üzere yazıhane 
sahibine ye<ldiemin olarak bırakmışlar
dır. 

Fakat ertesi günü evr.~·~ın üzerin· 
deki miıhürlerden bir kısmının kınl
mış ve sökülmüş olduğunu gören me. 
murlar, kaçakçılık maznunları hakkında 
bu noktadan da yeni bir takibat açmağa 
mecbur kalmışlardır. 
Suçl uların iddialarına göre hizmetçi 

temizlik yaparken evrakı yere düşürmüş 
ve mühürler böylece kazaen kırılmış
tır. 

IIfüliseye müddeiumumilik te el koy· 
muş, ve alakadarlar sulh ceza mahke
mesine sevkedilerek s:;rguya çekilmiş. 
!erdir • 

Gümrük muhafaza teşkilatı, kaçakçı
lık işinin esaslarını meydana çıkarmak 
için geniş bir tahkikata girişmiş bulun· 
maktadır. 

Vaziyetin bugünlerde tamamen inki
şaf edeceği anlaşılmaktadır. 

Katil kadın ? 
Anna Hen nasıl idam oıund~\"'eı 

Ölüm eczası infnz olunınıııdan ctt@l11 

gözlerinin çıkarılmasını teklif acıı• nç 
bildirdiğimiz katil kadın Ann pısbıııt
gün evvel Amcriknda OhiY0 ıııı 

11 
, ere' 

sindeki elektrik sandıı.lyesinde ~~ 
.. acınış ..... ~ 

rck gUnııhlarııun ceazsını o ·J.i,-cı· 

Ana Hen birçok kimseleri zchı1riıı>dll> 
ktCn SU:. .. ..ıl• 

vahııi bir §ekilde öldürme .. . 
0 
gcıw· 

Hüküm gece saat 20,18 de ycrill 
miştir. oıııo ıı~· 

Ana Hen, 1844 scnesindcnbcrl, dBl)-0 • 
'k sıın 

pishancslndc ilk defa elektrl aur· 
sinde can veren kadın :ınahk(Ull ğU ocW 

Elektrik sandalyesinin bulun~u JtadJlld' 
da, ölUm tehlikesi kar§ısındıı b~ıırŞI ıııı· 
husule gelecek aksUlameııerc 
sust surette tertibat aımnıışU· ,,aJ1ıl•' · ... ·ıc it> ~,. 

Ana Hen elektrik sandıı.tyeSJ., or'v 
U ,.o ..,. 

şınca b:ıyılarak yere dü§Ill ş tarsf~ 
rdiYa.ıı 11· hazır bulunan bir erkek ga beri O 

dan kucaklanıp 94 seneden rınill fP!.S 
yo hapishanesinde ölüm cezııl3 • c1eıttti~ 
olunduğu 19 uncu asır stUindekl 

koltuğuna oturtulmuştur. buyU1' b~ 
Bunun üzerine son hazırlıklar 1~ ]ttıl>' 

..:""''e.. r 
sfiratle ikmal olunmuştur. P '·' sııçl• 
k ·heunde~ ııı· ııdının başının sol ~ . . raPto • 
trnş olunarak tellerden blrfnill 88ğ b' 

ra dıı. ~a· 
nncağı yer hazırlanmış, son • :ıtııldır..-
cağının alt kısmından bir parÇB tı:ııJl8' 

k d. - _ gı- kısıın ~cıı ra ıger telin baglanaca .. pılıı .. 
ı r y.. ' lanmıştır. Bütün bu pazırlık a '1 ıı>-dıll 

k . 1• bıı odn) ı:o oyu yeşil renkte bır arn ynıııı:. 

latarak ölUmü temin edecek ecre )"aııııı'~ 
zır olduğuna işaret ediyor~~· cbllirdi· 
düğmeyi çevirmek her şe,!'i bıUr a JIC:ı 

d }.ll !il' Ancak son saniyelerin c ibiıl fC • 
kendine gelebilmiş ve bir rııb !ltıı'· sotı 
katiyle son elini merasim yapıl~~ ıtoltıı~., 
ra hapishane müdürUnün işıırcU c 

cereyan verilmiştir. 

Fen erlerde mahsur kafan 
bekçiler ı c:r Jv 

JUll 
Plymouth, 12 (A.A.) -

jansının muhabiri bildiriyor =·ten ;şaret 
. d verı '-aş· Eddystone fencrın en rin ıı • 

.. re f ene ııJıı· 
]erden anlaşıldığına go biitii!l . · 

1 - nın ·5ıı11 gardiyanı fıtık hasta ıgı . tedavı. .. 
metlerini gösteren ve serıan n geçır 
. b . 'del l' bı·r buhra ıca ettıren şı et ı 

iif• 
mektedir. }liikiir11 ~ .ıe 

Fakat dört gündcnberı dola)rıs'.! ıı 
mekte olan şiddetli fırtına tUrhi 111iiı11' 
fener ile kara arasında }ler davi et~1:. 
kale kesilmiştir. JJaı;tayı tıernası ııel> 
için fırtınanın sükunet btı ı; 
nilmektedir. . . diklerİil~ ~ 

.1 • • bıldır ,, ıÇ 
Fener bekçı cnnın oıclllgll e • 

re akümliitörler b~aırrııŞ d cdil'111 
11 . t"fa e 1 11ıı 

telsiz ahizelerinden ıs 1 
• de bLI ll :ı;iS' 

mektedir. Cenup sahillerın 13ocl: ı:ı 
b'Ihassa ·111ııfl 

diğer fenerlerin ve 1 beri Jı -ııt'• 
hop fenerinin üç haftadatl erler' > 
· 'b k ·ı · t' Bu f e:1 tır ırtı atı esı mış ır. af111Ş • 

'Um etmek imkanı butunatıl 
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Hangi esnaf 
Samsu~un bir köyünde. çok kazanıyor? 

~ ltuz~gar~ız ekı~ Resmi~, t~~i~in, politikanın, edebiyatın, ilmin, fennin; psikolojinin, 
q \ru r an b 1 r m a k ı ne flzıyolo1ının velhasıl akla gelebılen bütün ulum ve fünunun 

i ea d ed i 1 d i Hangi esnaf çok kazan~~~mağı s~!=~sullc~~~~!~!,~an ö~r~~g~~!~ir 1 
Aksu muhtarı Halil in bu icadı bütün köyleri dolaşll - Kömürcüler! • meli. Ondan altm, yumurtadan servet Şimdi gelelim işin bam yerine: 

Diyeceksiniz .. Hayır, bilemediniz.. nasıl yapılır burada görmeli!. Bir kaç pastahaneyi ıskarta edince, 
'llıı V0 ÇOk rağbet gördü Sayalım, ne yağcılar, ne manavlar, ne Klor gibi bir zehirle, sudyom gibi bir diğerlerinin imalathanelerini bir gezip 
':ıııı h Cliususi) - llalkevlcrinin kinelerinin yeni bir şeklidir. Başlıbaşı- oduncular, ne sobacılar, ne aşçılar, hat. zehrin bir araya gelip tuz gibı bir gıda neler olduğunu görmek pek meraklı o-
tcıı er sahada tam varlıklar ya- na bir icat telakki edilmesi .de bu ta, ne Akay idaresi.. Ne kok kömürü haline geliş harıkalarını pastacılarda lur. 
)cıl~:~rlerle kö!.l:.r arasında da bir T~rk köylüsünün mahalli ihtiyaç~ depoları, ne fırınlar, ne boyacılar, ne görmeli.. Bu kadar velut biı san'at ve işçiliğin 
tttl }t··glar teessusune çok yar- lan goze alarak ustalığı çok faydalı bir mühendisler ve mimarlar, ne çimento- Bozuk yumurta, kalmış pasta kmn- içyüzünü anlatarak (Pastaperest) !erin 
lı~ 0 Ylil, bundan çok memnun "buluş,, tur. cular, hatta ne tramvay, ne tünel!. tılan, acımış yağ, sakarin ve glikoz gönüllerini bulandırmak istemeyiz, a· 
..:Crı.ecvıerinin köy gezileri sadece Bu makineyi yapmıya köyün muhta.. En çok kazanç: bir araya gelerek bir Adisababa veya ma, bizzat bir pasta amilinin anlattığı 

c ~ ~ıı:osyal yardımlar temin et- n Halil muvaffak olmuştur. Bunu yap- - Pastacılarda ! .. bir sup veya her hangi bir cicilibicili şu noktaları da ifşa etmekten doğrusu 'bi anıakta, ayni zamanda köy maktaki maksadım mütevazi bir tavır- Yarıdan fazlası su elan süt bile bu pasta oluverir. İstanbulda kahvelerden vazgeçemeyiz. 
'ttcdi/ Çoğunun inkişafına yardım la şu suretle izah ediyor: kadar kar vermez, vejetalinle ve krem- çok pastacılar görürüz. Adım başında, Bu zat eski bir pastaevinin yarıma-

.ııı · Gene bu sayede Türk köy- _ Bizde en mühim derd harman le karışık treyağlar bile bu kadar te. mallarının halis şekerden olduğunu ya· sırlık sahibidir. Diyor ki: "Şeker ve 
~Uzaklarda bilinmiyen bir çok vakti rüzgar azlığıdır. ''Triyor,, maki- mettü getirmez, pamuk ve susam yağ- zan pastacı dükkanları daima hanı ha. envaı, hamur ve envaı, mamul vey• 

• }'akından anlaşılabilmekte- nelerine rüzgarsız zamanlarda harman Jariyle mahllıt zeytinyağı da bu kadar rıl işler. gayri mamul pasta envaı karıncaların, 
-. .... ,. savuracak bir aleti nası lekliyebilecegwİ- para kazandırmaz, koyun niyetine keçi, B' sineklerin, karafatmaların, hamam b8-
-~"ll li ır tirigona yedi b-.ıçuk kuruştur. 
'tıı ı,, • alkevinin .son köy gezile- mi diiıı.ündüm, bunu yaptım.. Makine- sığır niyetine manda dahi böyle velut ceklerinin, nihayet farelerin en fazla 

UJ.ti • ~ Kapışılır .. Kalmı~ pastalar ezilir, tekrar 
ıı hM b' sı Türk köylüsünün zekası. nin rüzgara ı'htiyacı olmaksızın taneyı' degw il<lir. h d' . dadanacakları tabii olan yiyecek şeyler-"' amur e ılır ve üzerine kırmızı lohusa 

ır başarısiyle daha bizleri ta- samandan ayırmakta ve savurmaktadır. k k dir. 

' ' 

Oldu, M Pastacılar, hem tatlıcr, brm böre çi, şe eri tozu dökülür veya biraz galiber-
ht H 1·1· b "d'd f · w• Bunlann yalnız vitrinlerde, buz ÖO-

llııda u ar a 1 ın u Vö 1 e sar ettıgı hem fırıncı, hem §ekerci, hem çikola· da ile bcyalı krem denilen nesne ko· 
~dı n Uç dört saat mesafe.de gayretler köylüyü ç.ck sevindirmekte- tacr, hem yağcr, hem yumurtacı.dır. nur, olur taze, nefis pasta, bu da kapı- laplarında, buzhıklarda, camekanlarda 
\'~.\'erilen bir yeşillik yuvası var- dir. Sayısı henüz biri germiyen bu ma- 1 S • kA 'f k teşhir olunan veya muhafazasına ihti-
--<ın 3 Bir pasta karşısında bir laboratuvar şı ır.. ermayesı aşı olma tan ibaret 
~ta 1 en bunaltıcı günlerinde bile kine bu sene, bir çok köyü dolaşmış ve en modern techizatiyle bile dili bir ka- bir iştir. İçi lahanalr Rus pastasına ka- yaç hasıl olan mamul cinslerine de .ele· 

·~ .. _çarının gölgesinde yeleksiz o- civar köylüler çok faydalanmı<:Jardır. d h . b 1 lm ğil imal tarzlarına bakmak ve oralan 
. "Y~ b :ıı: nş açık kalarak aciz duyar. Tahlil e- ar er nevı u unup, yapı ış olması· kontrol etmek lazımdır. 
~hı u köy, billur irmaklariyle, En büyük meziyeti kullanışlı ve ekono. dilse bir pastada binbir çeşit nesne na rağmen dünya hadiseleri ile okuran 

~iacaı a~lariyle, güzel manzarala. mik olmasıdır. bulunur. olan pasta amilleri yeni bir keşif üze. Pasta pişirilmediği için en fazla sıhht 
d:, b bı~.Yerdir. Mevkii sapa ol- --E-------------- rinde uğraşmaktan hali kalmazlar. kaytlarla bağlanması Hizım gelen gıda 
ıı._ ugunkü vaziyeti muhakkak 1 a" Z I g" 'da b" ı r l ı"se Pastacılar hangi işle meslek~n~ de· ı~ <>l ğildir?. "Oçler pastasr,, "Bitler ekmeği,, maddelerinden maduttur. İşçiler, mu. 
t t.,

1 
urdu. Sayfiye olmağa çok h.t · lAth d · t'd · b · 

il',. Un yapı I a ca k Laalettayin bir pastayı ele alalım: "Kremli torpil,, gibi pastalar icat edi- ı , ıma a ane, meva I ıp ı aıye u ış-
:lt an .bu köyün ne yazıktır r d'1 . de mühim rol oynar. 

~bb~ olduğu şey ziyaretvçi.dir. Un var, yumurta var, yağ var, şeker ır e ı mez nümunelık kalmıyacak 'ka-
t ıs b' Ortamektep 900 mevcudı·ıe var, yemiş var, rikolata var, süt var, dar sür'atle satılmıştır. Pastaların ad. Niçin bir pastacı yedi buçuk kuru§a, 
~lltd ~ ır grup burada küçül:: bir ~ ~ıı.~gu gün, Samsun sayfiyeleri- ..., k su var, kağıt var, var oğlu var... ları, ünvanları, lakapları, soyar·~rı o öteki beş kuruşa, daha başkası ayni ıcyi 
~a "Ak l ~ agzma adar dold U Pastacılıkta resmin, tarihin, p<.•litika. kadar çoktar ki bunları tesl)it etmek yüz paraya verebiliyor? Pahalı veııcnin 

~. l'oı. su,, nun anı acagına , lı h k 'k · ba 'h ·ı~ "ti) ~tur Elazığ, (Hususi) - Şehrimiz ve çevre· nm, edebiyatın, ilmin, fennin, pisikolo- müm;cün .değı!dir. m;ı da a üçiı tiır. Aca o ı tı-r 
ttdc b: sinde kültür sevgisi gün geçtikte artmak· jinin, fiziyolojinin velhasıl alda gelebi- Her pastacı kendine göre bir t:ı.kım mı yapıyor?. 

'tı1lrl ır Türk köylüsü 'kendi dü • 
t c ,_ tadır. Binanın müsait olmamasına rağ· len bütün ulUm ve fünunun da parma.. isimler ortaya atar, . Böyle de olsa gene 'kontrcl lazımdır, 

b, • ~endi 'buluşiyle, kendisine 
""Pla 

1 
men orta okuldaki talebe sayısı bu sene ğı vardır. Mahaza bu iş, boyaların biribirine ihtikarsa önüne geçmek gerektir. De-

"'l\.: r a bir makine yapmıştır. 
, ''Yor, ,adt verilen harman ma. 900 e çıkmıştır. Orta okulun aynca 50 Mesela bir piramit ne kadar tarihi karışıp turuncu, mavi, 'kok dö rcj, ka- ğilse ucuz verende bir keramet var de. 
Jh yatılı bir pansiyonu vardır. mahiyette ise, bir Adisebaba o ka.dar rasarı, acıyeşil, kirlipembe gibi acayip mektir • 

l .~ıCan imar ediliyor Kültür sevgisinin mütcmadt. surette pclitikayla affikadardır. Bir sup Ang1cz isimler alması şeklinde tabavüllere uğ· Bu kerameti araştırmak JAzımdır.,, 
'l artışı karşısında, kültür bakanlığı 200 ile bir sup viyennuaz cemiyet tekamü- rar. Bilhassa mektep talebelerinin dü§-
~~\'11 bil t İ' 30 k Öy• bin lira sarfile ~hrimizde orta okulu da lüne müvazi bir pasta tekamülünü g~s- Mesela kalmı~ Adisababa ile, çavdar kün olduğu bu nevi yiyecek maddeleri-

)~ ltnıeo mektep- ihtiva eden bir lise binası yaptırmak ta· terir. ekmeği artıkları, krem karamcl biribi. ne 'karşı ne kadar kekkin hassasiyet ve 
~l'l savvurundadır. Bu tasavvur tahakkuk Hayvanat ~eklindeki pastalar, ilko. rine kanşınca bambaşka ve acayip bir itina gösterilirse, o kadar yerinde olur. 
~ Y 8 pi h Y Or edecek olursa orta mektebimizden mezun kul talebesi için hakiki birer malzemei şey olur. Buna elbette yeni bir ad ver- Bilmem bana mı öyle geliyor. Her 
'ta (liusust) - Erzincanda ya· olan gençler Malatya, Diyarbakır, Gazi· tedrisi yedir. mek lazımdır. Formül keşfolunamaz. nedense, garip bir tecelli olarak pasta. 

01an modern ve muhteşem hal· antep liselerine gitmek mecburiyetinden Kimya, pastacılıktaki ilimi kimya Ancak yapan bilir . haneler ekseriya eczahaneler ve hasta-
..q ~8bitıniş gibidir. Binaya ı;imdi- kurtulacaklar, Elazığ da yurdun kültür yanında laf kalır .. (Kimyayı batıl) il- Yani pastacılık bugün "Çin işi, Ja- haneler civarlarında çok olur. 
~OOo lira sarfedlmiştir. !ç tc- merkezlerinden biri haline gelecektir. mini pastacılardan sormalı. pon işi, bunu yapan bir kişi,, mahiyetin. Iatanbul Muhabiri 

1~liy:ı,. ~~i için daha 3~ lira sar- -:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_ 
~·:- &Ozilkmcktedir. ';" 1 ıq~&uıeııeştiren ve gençliğin ih- !Knzıl göl g e H A B E R ' İ N R E S İ M L 1 Z A B 1 T A R O M A N f • 28 

b· .ıhyacak olan bu cumhuriyet ---------------·-------------------------
ta ı~a kıc:nu ikmal edilmiştir. Bun 
trı{aPılacak şey kalorifer tertiba· 

r. }.t \•e saat kulesine konacak bir 
t ~nıle';.:et yakında bir kütüpha· 

ırı ~\'Uşacaktır.Bunun için şimdi 
~~ t\l~ lar başlamıştır. Belediyeden 
~'lap en arsa üzerine yaptırılacak 
'e huar?Yın planlan gelmiştir. 
~&ıbi daha bir çok resmi ve 

faa.iİ}·e :ın Yapılınasiyle Ermicanda 
.;:- tı fazlalaşmıştır. 
· ~~a tnda gösterilen çalışmala • 

:Ilı 1 de otuz köyde yapılmakta '!tt: ın~kteplerdir. Bu mekteple-
\, ~rıw. 1 bıtıni~ ve bir ı...,smı da bit· 
,~~ 

~alnız - b-ir- c---in-s -
~~~~uk ekilecek 

tklın Vereceğinden başka 
~trıier cezalandırılacaklar 

!la~i!i Cliususi) - Bu sene vilfiye· 
~r. ilde Pamuk kanununu tatbik •(!' ~ alt de ekilmesi kararlaştırılan 
~ :pa::a__ nevidir. Bu cinsin, yani 
· ltlikfı.ın ug~n bir çok nevileri mev· 
ba~ etın vereceği açık pamuk· 
~~ herhangi bir pamuk cinsi 

' ~ ' ekcnıer de cczalandınlacak-
t ""'-· ~ ~aıcr 
ı )altı _1• memleketteki pamuk 

~ i·ı . \e Pamuk veriminin art
~erııı· 

~ icin 1 ehemmiyetle ele almış 
.1<>~ de.pamuk müstahsillerine 

1 •l4- • Uınları tevzi etmiyc karar 
lQeu 
~: Vilaretimizde pamuk cinsi 

olacaktır. 

Bu l;,JRARb'fGı l. SAuıs BuTıı 
ASY.4 bA MF~IJvltDIJ~ 
ONIJ ~lf8.JD D .'V f 
7€• f: /t J(, EDEN· 
L~q VA /t 

l).'vAHA l(,Zıl. GÖL(;E.IVl'N T~Lt'. 
6JIJT1 veCHL~ N1ETRo/:>oLJ 7 ~N. 

LE!' Cı.01 >'o~bv -

KO.NvSD1.J"1 S~Ç .M.4 
.ŞEYLER SÖYL80ı
.SIZıN ı.,oo V~SIN• 
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s~s otı,..c Ki l.AN ,.,v,4.r;,_..,q 
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VatEaılfil: Okamnm 

Gözleri yumru/aşmış llşık ve 
maşuka hala sarlıoş gibiydiler · 

Ali paşa da ne tedbir alınacağını bilmi
yordu. Yalnız sakalının ucu şeyhin elin
deydi. Artık o da Maryasmı fedaya ha· 
ıırlanmıştı. Nihayet e...-vela cruı ve son
ra canandı. İşte işler sona varmıştı. Ya
rın gece büyUkçe bir çıngar çıkacaktı a
ma, Allah vere de kaş yaparken göz çı-ı 
karmasaydılar. Mnalıaza Ali paşa gCirmUş 

geçirmış bir vczirdL Mademki her iş ya· 
nn akşama kalmıştı, o halde bu akşa..n 

kendini tamamiyle serbest telakki edi -
yordu. Paşa, bu gece Maryadan doya do
ya pm alacaktı. Gece, Bursanın üzerine 
örtülilyor ve evlerin ışıkları yavng yavaş 
sönerek bir karanlığa dalıyordu. 

Yalnız Ali paşanın evinde bol ışık \-ar
dı. Paşa işlemcll entarisi sırtında harem
de Maryasırun kucağındaydı. 

- E. Diyordu Mar~a, yine iki bliyilk 
cihada hazrrlanryoruz. 

Marya bin bir işveyle bir van kedisi 
gibi çırpındığı paşa kucağında sanki ma· 
ırum bir bakire gibl konuşuyordu: 

- Yine ne var paşam? 
- Ne olacak, Tatar hanı Timur, Erzin-

candan doğru yürüyor. Ve kendisini ni • 
mete g:ı.rkettiğimiz Bizans hUkUmdarı Jan 
Paleolog da hünkar iradesine fıstdlr. 

- Once hangisi? 
- Önce Tatar hakanı ve sonra Jan 

Paleolog! 

- Ne fena değil mi paşa'! Halbuki ar
tık blrlbirimize ömUrlerlmizl vakfetmemlz 
zamanıdır. Sana doymadım henüz paşa, 

- Ben de sana Marya. 
Ali pqa, yan gözle Maryanın dudak 

bükerek için için bir kin ve hırsla gUldll· 
ğilnU seziyor gibiydi. Tüyleri ürperiyor
du, ama, ne yapsın ki yarın geceyi bek· 
!emek lazmıdı. 

Nedime Marya~a çok sevindiği bır ha
beri getirmişti .Eliz:ıbet, htirıkiir Yıldırım

dan ızin alabilmiş, ertesi akııam gelecek
ti. 

Marya sordu: 
- Başka bir eey söylemedi nıi GUl

naz? 
- Hayır, hanımım. Yalnız hazırlar mı? 

diye sordu. 
- Hazırız diye cevab ve.r olur mu Gül

naz? 
• - Peki hanımım. 

- Yalnız söylcmcğl unutma, mektubu 
aldıysa beraber geti:-sinler. 

Nedime bu mektubun hilnkiırr çileden 
çıkaracak, saltanatı tehlikeye sokacak 
kadar mühim bir mektup olduğunu bil
seydi bu kelimeyi diline bile almazdı. 

Gülnaz ihti1a etmiş bir Macar ktztydı. E
lizabetP bağlanmış v~ onun ı>sirJ gibi bil
tlin arzularına körlikörti:ıe itaat etmişti. 
Hatta kaç kere anlan Halille konuşurken 
kapı önünde beklcmlştl .Zaten hayatında 
yalnız gördUğil en mUthJş hAdisclcrin sır
rını bile saklamağı bilen Gülnaz bu husu
siyetinden dolayı gözıie idi. Fakat hu M
dlsenin altından kendisine d~ hiç bekle
mediği bir felaketin doğacağını aklma bi· 
le getirmiyordu. 

Marya, nedimenin avdetinden sonra ha
zırlıklarına başladı. Halil ancak akşama 

doğru gelecektL 

Bir taraftan da hUnkAr Yıldırım sabır
sızlanıyordu. Filhakika Elizabcto izin ver
mi§ti, ama, içi içne de sığmıyordu. Onu E· 
lizabetin aldatması ihtimali aklına gel -
dikçe tüyleri diken diken oluyor, odasma 
fırlayıp onu boğazrndan yakalıyarak her 1 
şeyi söyletmek istiyordu. Bir aralık hay
kırdı: 

Ve o gece Marya yerden yere çalınarak - Sultanı çağnın bana! 
paşanın kucağında soludu ve tnbesabah Elızabet bu ikinci davette mühim bir 
çUrUk içinde uykusuz ve yorgun kaldı. sebcb olacağını düşünmU~, birdenbire tUy-] 
KacfJn paşayı bu kadar hırçın görmemiş- leri ürpermişti. Acaba Yıldırım bir aey 

- Bunları sen nereden biliyorsun? 
Elizabet zeki kaılındı. Bir pot kırdığını 

anlamıştı. Ô) le ya şevkellfınun başında 
bu iki meselenin olduğunu ona Yıldırnn 
sö) lemediğı halde kim söylemişti? Şimdi 
bunu söylemekte b!r sebeb mi vardı, fa
kat işte ne olursa olsun ağzından kaçırı
vermişti .Ma:ıhaz:ı kendini toparlamakta 
gecikmedi· 

- Hünkarım. dedi. Eğer bonl hırpala
maktan huzur duyacaksan varsın başını 

uğruna kurban olsun. Yoksa ben senin 
kıırınrm. Elh,,tto olup bitenlerden her • 
ke.s ~ibl bnnim de az çok haberim olur. 
BUtiln memleketin \'C halkın bildiğini ben 
de bilsem çok mu görUrsUn? 

- Ama, bunu sana kim söyledi? 

- Mutfak dedikoduları hünkanm. Ka-
dınlar arasmda dönen so'ıheUer arasın • 
da ilaha neler konugulur, bilmezsiniz. 

Ellzab<:'t hemen hilnkarın zayrf yerin 3 

iltica etti. Dnima yaptığı gibi böyle za
mımlıırda bütün kadınlığ-mı ve işvekarlı
ğını to;ılıyıırak, insanın iradesini elinden 
alan naz ve cilveyle hünkann dizleri a· 
rasına girer ve onun göbeğine başını ko
yarak ı;ıcak nefesleriyle padişaha !tanya
vı Konyayı unuttururdu. Yine böyle yap
tı ve: 

- Canon YTldımnım. Dedi. Şurada l5m· 

rtimUz k3Ç günlüktür. Şe' ket ,.e haşmetin 
dUııyn.ya "'aldr. Krallar, imparatorlar, şah
lar, şehlnş:ıhlar, padişahlar a:raklarma 
kap;ındılar. Zaferlerden zaferlere gittin. 1 
Hlcblr hilnkıl.ra nasih olmıyan ikbal aziz 

1

1 

ba~ındadır. 

Eğer ihtirasın varsa bile artık dinmell-1 
dir ~evkctliı Yıldırımım. Tipmr da, Jan 
da sana köle olamazlar. Jana nimetini, 
saltanatım, tacını sen verdin. Timur bar

bar silrlilerinln başmtladır. Nihayet kud· 
ti. Xaç kere hayretle sormuştJ: mi öğrenmişti, bu olup bitenlerden bir ma· retin önünde o da diz çökecektir. 

- Azgmsmız, neden paşa? Irımat mı almıştı? 

- Öyle llznn Marya! Hünkar ElizabeU her zamankinden 
Hilnk3r giildü: 

Ertet'l giln paşa ve Marya l>ğleye doğ- bambaşka kal'§rlamı§.!ı. YU:r.U asıktı, göz· - Burada biraz dur ElizabeL Bunlar 
.'U uyandılar. Maryayı lıUnkarın karısı E- ıerine, hiddetlendiği zamanlara mahsus, barbar sürüleri değildir. Ben benden .>

lizabetten gelen bir nedime, pa§ayı da fenılzlik yine çökmU~tü. Elizabet korka • lanlarm kudl'etlerini inkar etmem Eliza-
harbden dönen Timurtaş bekliyorlardı. rak yanma sokuldu ve yambaf,jtna otura-

Gözleri yumrulaşmış fı.ı:ıık Ye maşuka hA- rak: 
il o gecenin zevki.udcn veya heyecanın- - Beni Jstemişsin hUnkarnn. Dedi. 
dan sarhoş gibiydiler. - Evet Elizabet. Bilmem ama, Allah 

Marya içinden kaç kere: havra tebdil etsin. İçimde bir sıkıntı var. 

bet. Timurla kozumuzu biraz güç ve bir 

a.z mUşkUI halledeceğiz. Jı akıı.t s<.>n bun-ı 
!arı bırak. Ne demek istiyeceksin, onu 
bekliyorum. 

f. t< 
- 16 - Nakleden: u. 

rllll Blt 
- Teşekkür ede . . ~ - Acele et.mlyelim. Ortaklıktan e"-vel 

ben ııahsan da bir tecrübe \"e delil isterim. 
Jan hayretle t1ordu: 
- Şahsa1l_ delil m1? 
- Evet. Makinr-de benimle de bir tee-

rlibe yapacak!ıntz. 
Jan mırıldandı: 

- Ciddi mi söylUyorsunuz? Niçin! 
- tstemlyerck de olııa beni aldatmadı· 

ğınıza kanaat getirmek için. Bu işe mil-
yon1ar yatırmadan çUrilk tahtaya basma
dığım.dan emin olmam llznn değil mi 1 

- Demek makinede muayene olunma-
yı dU§UnUyor!llJluZ? 

- Kalkabilir nıiyiJll · bitti· 
- Hayhay. Muayene 
_ Teşekkür ederlın· tıaJdılerıfll 
Borsacı aaağa kalktı· bal<fJ· szsyl~ 

fmı dolaştı. Al5.knyla ona ırıaldlle!,. 
_ "ÖIUmU haber ,.~~noıreflllle) 

knlMe bir para tuzagt· -'at tıı 
korkaw ' 

yenler öğrenmekten ... ak. 
' ]reS k~.- ........... -.-. 

lar inanmryanlar, her ,. ~ 
' 1 olaca•• ~ 

telerde milnakaşa ar Jlde ve pat 
pa.ra.~nz olarak en fevk& 

kilde yapılacak. d n tu~ 
Genç Alimi omuztarrn 

8 

hltab etU: ıursa ~ 
- DUısUnmek filAn de~il, bu tccrUbeyl _ Makineniz muvaffak ~.1 .. ııe ııtıcıı'° 

istiyorum. ÖlilmUm saatini öğreneceğim. f Jiı:.lk evı.ı• 

Saklamanıza da ltizun. yok, teşhisinW a· 
çık olarak bana söyllyeceksinlz. 

- Benim teşhisim değil, makinenin." 
- Pek Ala makinenin. Kabul mil'? Giz-

lem~den eôyliyeceksiniz değil mi? 
Doktor tereddilc! içindeydi. Bu sağlam 

ı;örUnli~lU sıhhatte o.dam Mari • Fransm 
babasıydı. Makinenin cevabı ne olacaktı? 
Aldatrcı görünüşüne rağmen ö!Umll ya -
kmsa bunu kendisine söylememeli miy-
<il? 

Löve)Tlye sabırsrzls.Mrak M>rdu: 

- Kr.bul mü? 
Dürnn hıild tereddUd etmekteydi. Fa • 

kat bol'sacının alaycı bakıştan karşısmda 
izzetinefsinin hı~ anıyla dayanamadı: 

- Peki, kabul! 
- Pek ala öyleyse ... Haydi bakalım. 
Sordu: 
- Ne yapmam laznn? 
- Liıtfen şuraya oturunuz. 
Janm gösterdiği yere oturdu. Bilekle-

rlnln kayışlarla bağlanışmı mutlane aey
retU. Piçbir heyecan eseri göı•termlyor
du. Sıhha.tind"n emindi, bu sebehle mu
kadderatını öğrenmekten korkmuyordu. 

Biraz sonra Jan, makinenin ekranında 

aevdiği kızın babasınm hayat hattını gör-
dil. Elleri, mermer masanın kenarına a
sabi birtakallilsle yapıştı. 

lş adamı sordu: 
- Netice nedir? 
Doktor ce·:ab verme<.ll. lktncl bir mua

yene yaptı. Ekranda görülen hattın ölll
mll bildiren kısmını bliyüttU. Muavinini 
çağırdı: 

- Bartaz! 
- Buyurun doktor. 

ınfz parlak aziz m. 1r ıı:tıı b 
decek ve muııyene oırr.a 
atra bekllyecek. 

J an sevinçle gUIUyordU \dltlts ~~ 
_ Nihayet dediğime gel sıyte blP·. 

Uda.ha e -'"'' Janın lstnızalı m ı,zsveYJ"'.diıd' 
yılarak realiteye dlSnen rafllll btl 
den soğuk bir tavırla ttl gııseı. 

• rojeıer ti 
- Evet. BUtiln bu P bUkuııJt 

kat makinr. aldatrnnors
3

• 

ruysa; yoksa... o&'tı: 

Jan susuyordu. tş ada.JJ1l us' 
- Bir "e\' söyletniYorBull uı:ıd0• 

" . dil§ 
Birkaç sanlye dura:aketU: • 

Janrn h:ıreketini tasvıb geVe~_, 
_ Hakkını.z var. :so11una .. oP"" 

• n1' soıır.. . ... 
yorum. Hakikat bıra- ~ ır 

kacak. ~ araııl~ 
Bartazm bulundugu k 

retle ilave etti: ~ 1t1 
- Bckliyelinl. uııde tJ 
Vicdaniyle mUcadele h~tJ ~ 

onu dinlemiyordu bil0 • }! . ,.ıedi~ ... ~ 
lememeli mi) di? Yalan 8?· )•fV"-t fi 
de aervete ve Mari-Frans ~dJ. fi'' 

B kola,, 
Yalan söylemek? u caııtı· tP 
klnesine hı)anet etnıi!l ol:uıııdl' 

Doktorun devamlı sUk 

kılan iş adamı alaY ~t~: ~ ~ -
_ Pek dilşünceJi.Sinil• ~-~dl 

makineden bir cevab 
8 biııat ,il 1.f 

Yoksa büyük keşfinizde~ catlsııı ,61 
şilphe ediyorsunuz? ttaY ~ 
itiraf edin. etiJıersiJli t!• 

Bu hi'tab, Janm i:tı öylifece• 
dL Doğruldu. Hakikati 

1 ~ 1 

- Ne demek olacak şevketifım, bense· 
- Ne garib! demiııti. Sanki yann ge· Biraz !!eninle konuşarak açılmak istedim. - Bir şasi getir. 

nl ... 0 vcrim. Hem çok severim, hürmetim 

91 ııçıld'· - • ..tJ 
K'\ranhkodanın kapı Ukuııe cSJr-

Unde henüz ıslak bir pe 

oe öleceğini biliyor gibi bu ak§am bana Elizabelln yüreğine su serpiliverdi De- - Peki doktor, şimdi. •• 
sonsuzd•ır hilııkıirım. Hayatıma hayat, 

Alim emretti: 
karşı ne zailin! mek hiln.kar başka bir maksatla çağıl"IIll§ Yardnncı, karanlık odaya koştu. Şasiye - Ver. . •• .ııı: 

ş"vkct, saltanat kettın. Belki çok kusur- yrl ·eye _.. 
Halbuki Marya çevirdiği hud'alarm pa- değildi. koyduğu bir camla biraz aonra geldi. Şa- PelıkUlli, Löve 'Y uııuı! 

larım ol:ıbilir, fakat bütün bunları senin · u ·oı11 ._..dl fi 
tsnm yüreğinde yer ettiğini bilmiyordu. - Neden şcvketıüm, belki Jana canın siyi makineye taktı. - B!lkm. Ne gör ) crs.Stal!J':ııı 

büyilk kalbin affeder. il r P ıeı· 
O giln işleri çoktu. Firar hazırlıkları bila sıkıldı, bı>lkl Timura kızdm. Jan, fotoğrafı almra Barta~a döndü: - Birtakım çızg ... _.-fil' 

·ıdirell gı ...-
belliba.,ıı bir işti • .Sırbistandan Dakoşava- Hlink'Lr birdenbire yerinden fırladı ve - Ne gibi kusur Elizabet? - Hemen develope et. ret derecelerini bı ~ 
nm gönderdiği en şFıdicl zehir de koynun- Ellzabetln tl gözlerinin ortasma bakarak r Det•amı var} Cereyanı kestL Löveyriyenin ellerhıi toğrafı gibi bir şey... ( ptfJ4fl't1~ 
dlfki !ltrça ti§e içindeydi. ve burun buruna yakla§arak sordu: çözdU. 1~ 

• ••• 1m ~rr.ırE'm • nr 0"Jm "tE'311mrmıt mn• .. ı 11• ı ~ • •1111 .... mı~wEıın1crJt! ~mııım ~~di)-eti"' 
Bu sırada Güllü nine yanımıza gelmişti. Gülerek: 
- Bak, Güllü nine, dedim: daha neler varmış da ~en hana söy

lemedin .. ~ Bu kal::ıbalı&rın, bilhassa bütün bu kızların neye toplan· 
dı!,;lannı şimdi anlıyonun .. Hem, bu en süslü kılıklarını giyinmiş 
kızların hepsi buralı değil; başka yerlerden gelenler de var.değil mi? 

- Tabi! Hem de bilc:en ne kadar uzaklardan gelirler .. Bir kere 
diı~ünsene oğlum, evlenme çağında olan hangi kız jyi bir koca bul· 
malt için bu yolları göze almaz? 

Herkesin kanaatine hürmetim olmakla beraber, bu fikir p~ ga
ribime gitmişti. Demek ki en korpesinden, en koramışına kadar, bü· 
tün bu bayancıklar. o sene içinde, kendilerine koca olabilecek bir eş 
bulmak imaile, bu kadar yollardan kalkıp, kısmetlerini açacak 
tılsımlı buseyi almağa geliyorlardı. 

ister şehirli, i•ter J,öylü olsun, kızların, çocukluktan çıkar çık· 
m~. akıllanrıa koca mcfüumunu sokmaları, her ne bahasına olursa 
olsun bir koca edınmek iç". çırpııı.ma1 arı, erkeklerin her zaman i· 
çin gariplerine giden bir ~eyclir. Erkek, katlım, evlenmcği, aklına ge
:irmeden de se\CJilir; ha!~u ·ı kadın, t~mami!e aksined'r: Bütü11 
hayatını zehirlemek ba:ıa ına dahi olsun, e .. eği • bır dana ayn.a· 
mıyacak su ette - kendi ine bağ am:ı:, onun ilk emelıdir. 

Bu düşüncelerin tesinle, gülerek: 
- Şu kadınlar için koca olsun da, nasıl olur:;a olrun, dedim. 

Zavallılar, bir koca bulmak için bin türlü eziyetleri göze alırlar; fa· 
kat çoğu da ba !arına koca bir bela rnrdıklarmı bilmezler .. 

Güllil nine bana öyle bir bakış baktı ki, daha ileri gidemedim. 
Kadıncağızın. sözlerimden h!ç hoşlanmadığı belliydi. Biraz can SI· 

kmtısı ile çıkıştı: 
- Yok, oğlum, kızlarımızın imanile öyle alay etme .. Bizim kö· 

_ Fakat kadıncağızın hfilA bana itimat .etme~iğ~retindt°' bif 

liiı
r,:tra\'#a ~~~~~.;Ilı; şüp~e ettiği. an~aşılıyord~. Kend~sine, Allahınığıuhald'ıfl~ . .tlı 
~ \U\i~ ~ ~ ınerun kudsıyetınden katıyyen şüphem oımad yuınıır Je tPJ 

teminat verdim. Sadece, içlerinde bacak kadar rneseıet~ tııJ 

- -
yümüzde evlenmeği, iyi, sağlam bir yuva kurmağı, gürbüz çocuklar 
~ et!ştirm .. ği ilk iş olarak dü~ünmek ~dettir. Kızımız, erkeğimiz. 

böyle mesut bir yuva kurmak için Allaha yakarırlar .. Bir kere ev
lendikten sonra da bilirler ki, a. tık ölünceye kadar biri birlerine sa· 
dık kalacaklar, hiç biribir!erinden aynlnuyacaklardır. 

- Burada hiç boşanma olmaz mı? 
- Boşanma değil, geçimsizlik bile yoktur. Bu da neden? Ev-

l"nmenin, Allah emri olduğuna ve evlenen bir çHti Allahın mutlaka 
koruracağına cnn ve göniılden iman ettiğ'mizden ... Bak; Izmir, Is· 
tanbul gibi büyük ~ehirlcrde e·dilık bağlarının, aile yuvalannm ne 
kadar çürük o1duğunu i~itiyoruz Bu da, oradaki genç'erin bu Al· 
lah emrine hürmet etme..'11~1 erin-'en, ra .,tgele, evlen;p sonra ayrılmak
tan çe!dnm .. diklerind~n d"Jil mi? 

Bu son noktada ona trunamıle hak '\erdim. Evlenme müessese
~inin içtimai ehemrniyetmı, Allah emri mefhumıle izah eden Güllü 
ninenin köylü fclsef.'.!:;inde, bu mu~.addes mties~eseyi suiistımal etmek 
ten çekinmiyen bırçok cf>hirlikr için ne ~üze! bir tariz saklıydı. 

Saygı ile başımı e~:iim. Hangi crkcl\, bu kadar temiz bir kanaat 
ile istihza edebilirdi? Kadmca:-rm, bilhasc:a böyle alay edilemiyecek 
bir mevzu üzerinde fazla üzmek istem~diğim için, ciddileştim. Hils· 
nüniyetle cevap verdim: 

- Sahih, Güllü nine, hakkın var. 

bulunan bu küçük bayanların, evlenme ve kOC:~ını. 'le , 

lerini bu derece doldurrnalanna bir parça şaş ·rı adet .;t 
halülderile bir parça alay ettiğimi, yoksa ~erlc~~~~\J 
ne, bilhassa böyle güzel ananelere hUrmetım 0 

çalıştan. Nihayet barıştık. ol~ 
. b' C kOlU atf1 

Eski Oğuz Türklerinin buraya yerl<şnış 1 
·e fikir b tıi' 

nen, Yeşilpınarm yerli halkı, hakik~tte; vicda~~e. bi~~1' 
banisi, ilim ve fennin yüksek hamisı olduğu h 'skirılık· ed~ 
rü cahil yobazlann elinde teceddüt dü~ma~,: h;tifade 
terini en mutaassıp devirlerde bile, her ve::ııle en rl 
assup ejderinin kafasını ezmeği_ bil1:1i5~e~. . . :ıi ve an~~ 1'6 

Bayram, düğün, hasat şenhklen gıbı ıçtım rlat• bil1 ·ıal' 
ler, güreş, cirit, at koşusu gibi milli oyun ve 5~ birbi~ 
rin, kadın, erkek ,tam bir serbesti içinde.t0P13ıı;1erint d~~ 
ferini, eğlenceler, şenlikler, oyunlar tertıp etın aıarın1'·~ 
mı~ ... Bu gibi fırsatlar. düşmanların dost 01:ıarııı• ~ 
kat daha kayna,şınalarına, birçok anlaşrnazl kö>' ııa11"' 1sl~ 
ortadan kalkmasına saik olurm~ş. B~ se~~~e.eÇioıırl~~·eri,,e 
di aralarında, gerekse kornşularıle, daıma 1) 1 g nı,.birl~tt bil 
tarla meselesi, en eski zamanlardan biri kantarıaçıııJ§-"_,;ttkO 
tırdıklan. komc:u Çerkes köyü halkile aralarını. te t>ıır"-; 
\'3 da her iki tarafı senelerce üzdükten sonra• ış ,,rJ 
ıam düğün ile nihayetlenmiş oluyordu. ıolfl"" 



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

~-- :a:: ı = 

- ' ' . ·il- • - ' ' 

etebf1ahndan: 
Yazan: /kimim 

ikinci 
: Damian Kafov 

-29-

lki Ermenistan tesis edilmişti. 
l/atıraları anlatan ve rcsikaları ı•rrm: .4.K. 

gençlik! 
. '-ı-afı dünkü nüshada) 

• ~~ailk aşkı böyle geçti.. Bu 
lt onun son aşkı oldu. 
llında - k b"" .. ~... a~gı yu arı utun 
... d--1 

~İııd w aşmıştı .. Seneler omuz-
Ci ze toplanmıştı ve kırk yaşı

t,1~· •. a.ınan bir ihtiyar bekar ha
-...ıgın· 
h~~ ın farkına bile varmadı, 
~~I ınu:ızcvi ihtiyarlığın ayrıl

lları da belirmeğe başlamış-

.\nd •t qb teev, hasis, sonraları da 
dııt~ a 0ldu. Nihayet, şu herke. t; \'e ray üzerinde yürüyen 

teldi,~ bcnziyen garip adam mey 
ıı, }' ~hkeme, nehir, küçük tah-
11 ,eru değirmen, lokanta .. Lo· 

Otır 
ı;- a tekrar mahkeme ve 

,. ıa111 cıı ayni şekilde devam eden 

ili~ .. 
!ıL· 'il bu" "k ~ • 
·~ b 

1 
yu çocugun annesı o-

ı.. <ıc c • 
·~tık· nı artık hatırlamıyordu .• 
t~~accraya bağlayan yegane 

'(~b· iik şefiyle onun hala bir 
r ıı~ 0lnuyan karısı idi. Hakim, 
~ 11 içinde durmadan dolaşan 

tdj a;-a, iki senede bir tesadüfen 

~ 
~~t: lokantaya girdiği zaman 
, Otıl karşılaştı. M ütcbessim ve 
t ~tın tarafına doğru gitti.. 
~ dreev için harikulade bir 
lıt: geçiyor ve pek uzun sürü-

:ı_ ~· !eyden konuştular. Politi-
~ ltt ~tt .. an, şundan bundan ... 

o'0'l. eski gençlik hatıralarına 
~b z~ınan gümrük şefi çatalile 

.,t~di agına bırakarak birdenbire 
u Yetıe. 

t • 
-t ~ Arıdrcev diye söze başladı. 
~ t?. 

\it\olcndirelim, Andreev .. 

. tctc~~Cndirmek mi? Kiminle, 
~ıniz?. 
~t' e illi? Helenle!.. 
~t~ li~ıen? .. 
t~ lıııkailova ile ... 

0nc t'iikse'lc sesle gülmcğc baş
t111·· uyordu ki nerede ise ka· 

~~ 
~~ lcfi k ı· 'dd" 1 tt,d . ema ı cı ıyet e: 
~~Cdı, bizim eski Helenle; 

~011a ile!.. 
~ t arasında Andreev güç -

~ 
1 • }';ı t'" 

\~ile j> uccar 1.. diyordu. Bay 

~.bu~f•cağız?. 
• ~ Yor musun? 

ınudu·· .. • . 
~ runün kansı da bağır· 

~~ bilrniy.cr musunuz?. 
ı, lıt~ tcğim? . 

~dc11~11 Öldüğünü ve Hclenb 
~? , eri dul kaldığını bilmiyor 
1 
~ Sat:ıı_ 

>r· ""nı b - ·· , ı iL • • ıçagınr masanın us-
tt., "ltıy • 

t tcı .arı bırakıvermek sırası, 
it~ b~ışti. Hayır, bilmiyordu. 

~ Ilı. ~!?ıiyordu. O hiç bir şey 
r-~Ult ~rrıek böyle imiş ha! .. 
~1ı1c4 elen şimdi duldu. 

~· tı epey büyümüş olma-
t 

~ ~Cgj 
111~1 > on beş yaşındadır, ötc-

't ~lı>'~ :Fakat bunun ne ehem-
1>it • akat bunun ne ehem-

.:tc., ha . 
·~tr81 11nı kaldırdı; gümrük şe· 
~ Itırı na dikkatle baktı.. Sonra 
~11°tııııı;a~k~ yalnız kendisiyle 

l>tL i:ıbı: 
• il; d • 
ltı e 6ar b' d -·1 - aı111 :sına ır şey egı ... 

t.,t'4ııa 1:acakmış?. dedi. 
t, dc/Uksck bir sesle: 

'ı\ • 1
' kaı ar verdim .. Onu :ı-

~~~ ~ İtib 
,/te"in ~-r~~ Gcte'nin Faust'ıı 

:t dcı;i .Yuzunün maskesi de tat4 4i Ştı. 
lı._. bir 

0 
.. • ı:ençleşti. Dudakların 

"il '>lil" 
' c ten Urnscme dolaşıyordu . 

~i ~İzg~l bir ışıltı parlıyordu .. 
~t~ 1 

er bile kaybolmuş gi-

~ı, tll J\rı 
~ tt, bu drecv : 

>e ~t?!di Pkek doğru bir şeydir! 
tc'lcr,. aderlerinden kaçamaz

•tla 
Yıp duruyordu. 

Çeviren: Suat Derviş 
Bundan iki gün sonra Andreev, Sof

yaya ihtiyar anne ve babasının hayır 

duasını almağa gitti. Yalnız değişmiş 
değildi. Küçük bir çocuk gibi oluver
mişti. Kime rasgelse yalnız evlenece
ğinden bahsediyordu. 

Küçük Ermenistan, 
Ermenistan 

Büyük 
- .... haydi Allaha ısmarladık .. Çok 

acele işim var!. . 
- Nereye gidiyor sunz? • 
- Bilmiycr musun? Yapacak oır 

çok işlerim var .. Bugünlerde evlenece
ğim .. 

Başkalarına da böyle sualler soru
yordu: 

- Acaba bir pudralık kaça alınır? .. 
- Bir pudralık mı? Hahahal Acaba 

'kime alacaksın?. 
- Ay haberiniz yok mu da kime diye 

soruyorsun? 
- Ncoen haberim olacakmış baka

yım?. 

- Artık bekarlığa veda zamanı gel· 
di ..• 

- Ne demek istiyorsun?. 
- Açıkça 'konuştum ya bir kaç gü-

ne kadar evleniyor~m. 
Bir başkasına da şöyle bir şey söylü

yordu: 

- Acaba şu 1tikah halkalarının altını 
kaç kırattır?. 

- Ay bunları kimin için satın al
dın?. 

- Kendimle müstakbel hayat arka
kadaşım için .• 

- Aman evleniyor musun?. 
- Elbette ..• 

• • • 
Evet, on gün sonra Andreev evlen· 

mişti .. Bir karı bir kcca ve genç dene
cek yaşa yaklaşmış bu iki çocuktan 
mürekekp olan aile biribirine o kadar 
mcrbutu ve öyle mes'uttu ki onu gö

rünce, insanlar bir kaç zamanlık bir 
aileyi aeğil, on sekiz sene evvel teşek
kül etmiş bir yuvayı görüyoruz zanne· 
diyorlardr. 

Her dakika tatlı, konuşkan ve dik
katli olan Andreev, tanınmaz bir adam 
olmuştu • 

Onun bekar bir ihtiyar olduğu za
manki hırçınlıkları tamamiyle geçmiş
ti. Hele evlendikten bir sene sonra ken· 
di çocuğunun babası clduğu zaman se-

Hmçak ihtilal teşkilatı muhtelif tarih· 
!erde muhtelif adlar altında görülmüştür. 

(Küçuk Ermenbtan Hmçakyan ihtilfü 
taraftan), (Hmçak taraftarı), (Ermenis· 
tan vila} eti heyeti mütte.fikcsi), (Eski 
Ermeni l~ilisesi taraftarları) , (lhnçakyan 
ihtilal güruhu), genç hıristiyanlar şirke
ti), Ermeni ihtilat komitesi), IIınçakyan 
ihtilal komitesi) gibi adlarla çalışan Hm· 
çaklar bir İnüddet de (Enneni hayırper
verler şirketi), üm anile faaliyette bulun· 
muşlardır. 

Hınçaklılar \'ilayetlerden birçoğunun ad 
lannı cleifotirdikleri gibi bir aralık Erme· 
nistan tabirini de değiştirerek (1 Iayistan) 
dçmişlerdi . 

Nizamname mucibince ilk kabul ettik· 
leri tahlif esası çok şayanı dikkattir. 
Dikran) adına yemin edilir ve Hınçak 
gayeleri için icabında ölümden çekinmi· 
yeceğine and içilirdi. Bu noktayı biraz 
izah etmekle ihtilalci Ermenilerin takip et· 
tikleri gayeyi bariz bir şekilde anlamak 
mümkün olacaktır. 

Karadenizle Hazer deniı i ~rasmda yu· 
kanda (Aras) ın altta (Dicle ve (Fırat) m 
suladığı dağlık arazi altıncı asra doğru 
!(Asmen) lerin istilasına uğramış \'C onlara 
çok kısa bir müddet vatan olmuştu. 

Asurilerin (Osartu), Beni Israillerin 
((Ararat) dedikleri bu ha\'alide (Haldi)· 
ler otururlardı. 

Bu halk Ac;urilerin ve müteakiben 
Kimeriler, Silin ve nihayet Midiyahla
nn taarruzlarile darmadağınık olmu~lar 

ve \'alanlarını terkederek diğer milletlerle 

kaynaşmışlardı. 

vincinden neredeyse sıidıracaktı. 
Her zaman evde idi. üstünde bir 

pijama, ayaklarında terlikler, kollan :ı· 
rasında çocuğu odadan sofaya, sofadan 
balkona girip çıkıyordu . . Ve onu eğlen
dirmek için o kadar güzel: 

- Gu, gu, gu, cu, cu, cu ! .• 
yapıy:~rdu ki, komşuları onun 
kında endişe bcslemeğe başladılar. 

-SON-

hak-
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pek benziyen bir kız çocuğu 

için ayırmış, burada, bu yav. 
ruyu ihtimamla muhafaza edi· 
yordu. 

Emperya acaba Rolaru unut 
muş muydu?. 

Bambonun teşviki ve kıs

kançlığının esiri olarak işledi
ği cinayetten acaba nadim ol
muş muydu?. 

EylUl ayının hazin bir ak
şamıydı .. Leonor, evin idaresi 
hakkında hizmetçilere lazım 

gelen emirleri verdikten sonra 
babasına yaklaştı .. Elini uza
tarak: 

- Akşamlar hpyrolsun ba
ba, dedi. 

Dandolo kızının elini tuta. 
rak: 

- Biraz dur kızım! c;ledi. .. 
Seninle konuşmak istiycrum .. 

Leonor bahasının yanına o
turdu. Hic;r bir merak eseri 
göstermeden dinlcmiye başla
dı .. 

Dudaklarında en küçük bir 
tebessüm görülmemesine rağ

men güzelliğini hal3 muhafaza 
ediyordu. Uç .sene içinde e
vinden ayrıldığı hemen hemen 
görülmemişti. Evden çıkmı· 

yor, o pek sevdiği fakirleri bi
le ziyaret edemiyordu. 

Dandolo: 
- Ellerin ne kadar da soğuk 

yavrum?. diye ıı.crdu .. 
Leonor ağır cevap verdi: 
- Bu sene eylül çok soğuk 

geçiyor ..... 
Derin bir sükut başladı. 

Leonor, cevap vermek için 
sual bekliyordu .. 

Dandolo birdenbire: 
- Şimdi ne düşünüyorum 

biliyor musun? diye sordu. 
- Bilmem baba .. Bana söy

leyeceğinizi bekliycrum .. 
- Senin artık iyrmi yaşına 

bastığım düşünüyordum ... 
Leonor cevap vermedi .. 
Dandolo ayağa kalktı.. El· 

lcrini arkasına koyarak her 
zaman yaptığı gibi gezinmiyc 
başladı ve sözüne devam etti: 

- Yirmi sene .. Artık bu ço. 
cukluk zamanının çoktan geçti
ğine işarettir. 

Lconor birdenbire babasının 
sözünü kesti: 

- Sizinle, Altiyeriyle evlen
mem meselesini uzun uzadıya 
münakaşa etmiştik.. Elbette 
h:ıtırlarsmız. .Sanırsam şimdi 

de ondan bahsetmek istiyorsu -
nuz .. Ala istediğiniz gibi ya
palım.. Benim ı;ençliğimi ve 
çocu"kluğumu bir tarafa bıraka· 
lım .. Artık benim için ne genç. 
lik, ne de ihtiyarlık mevzuu 
bahs~labilir. Meseleyi sadece 
sizin menfaatiniz bakımından 

Fsikyalılarla Arsenler altıncı asra doğ· ı 
ru buı alara göçerek kalan Ilaldilerle de 
biı ieşerek yeni bir devlet kurdular. Er· I 
mel}i!er şarkta kaldı. 

Ermmi diniyatmda Haldilerin tesiri ol· 
du ve mabutları Haldi Ermenilere (Hayk ı 
adıyla intikal etti. (1) lşte (Haybtan) 

böyle bir tarihin mahsulü addır. 'ı 
Ermeniler bir müddet İranlıların bir vi· 

Hiyeti halinde idare edilmişler ve uzun ı 
müddet bellerini doğrultup müstakil bir 
yurt tesisine muvaffak olamamı_şlardı. 

Ancak bir aralık (büyük Antiyoküs) ara· 
sı Ermenistan~ Ermen hainedanmdan 
:<Artaksiyos) a Fırat Ermenistanmı da 
:czare) ye vermiş ve bunlar Romalıların 
müsaadesile krallık ilan etmişlerdi. 

Belakitler gündengüne Hdiyalılardan 

toprak alarak tevessüv eden iki Ermeni 
krallığını tedibe lüzum görmüsler, fakat. 
Suriyede çıkan harp üzerine yalnız inki
yad altına alarak bırakmışlardı. Bundan 
sonra Ermeniler serbest kaldılar. lki 
Ermenistan tesis edilmişti. Küçük Ermc
nistan, büyük Ermenistan. 

Küçük Ermenistan bir aralık Pont kral 
lığının eline geçmişti. Fakat Homahlann 
Pontun tevessüsüne mani oldular. Bu sı· 
rada Pastlar Midya, lran ve Babili çiğ· 
niycrek Fırat vadisine indiler. Ermeniler
le harbederek (\yeliahd Dikranı) esir ve 
rehin aldılar. 

Partlann lran hükUnıeti tesisi hakkın· 
daki teşebbüsleri, etrafta çıkan birer bü· 
yük hadiselerin tesirile aldın kaldı. O za
man Ermeniler daha serbest kaldılar. Dik· 

ran memleketine döndü ve zaten veliahdi 
bulunduğu büyük Errnenistanın kralı ol
du. 

Küçük Ermenistaru lfıtrvetti. Fapadek· 
yaya kadar sükQmeti tevsi etti. '(Büyük 
Diknn) adıyla bir çok muzafferiyetler 
kazandı ve ııimali Suriyeyi istil~ etti. An· 

t;ı..kyayı aldı. orada para bastırdı. Pa
yitaht olarak (Dikranökerd) i kurdu. 

Nihayet Roı:lahlann elinden yakasım 

h."Urtaramadı. Ve uzun muharebelerin ne· 
ticesinde (Pompe) ordusuna mağlQp ol-. . 

du ve işte Ermeni tarihi böylece kapandı. 
Dikrandan mühim kral sayılamaz. 
Hmçakların Dikranı Errncnistanın en 

büyük müessisi olarak kabul etmeleri 
tahlifi de onun adına yemine scbeb ol
muştur. Yalnız llınçaklılarm gayesi 
Fırat • Ermenistanı) olan küçük Erme
nistam ihya etmekten ibaretti. 

Mcrzifona (Zare) adının verilmesi de 
böyle bir tarihin icabıdır. 

Tomayan Karabet (Zare) neslinden 
olduğunu iddia ederek ,-aziyete hakim ol· 
muştu. Nitekim ilk müe:ısi lerinin üstün· 
de olarak küçük Ermenistan cumhuriye
tinin reisicumhur namzedi olu~u da bu sc· 
bcbtcndi. 

Görülüyor ki Hınçak ihtilali Talasdan 
başlayan bir teşekküle bağlanamaz. 

Derevenk manastm Hınçakyan ihtila· 
linin çok mühim safahatının geçtiği yer
dir. Buranın rahibi Daniycl adında koyu 

ihtilfilci ve anarşist ruhlu bir adamdı. 
Daniyel ihtilalin din kisvesi altında pro· 
pagandasını yapmakla kalmamış, bir ta
raftan da ihtilalcilerin icra memurlarını 

sevk ve idare ederek birçok vekayiin amili 
olmuştur. 

(Devamı var) 

(1) Yazımızla alakası az olmasına rağ
men burada bir tıokt.:ıyı ehemmiyetine 
binaen kaydetmek islrriz. (Hayk) (llal
di) kelimesinden alınmış (Osasto) 1nabıt· 
<114 dt~ildir. (11ayk) kelimesi ( Ağayak) 
kclimt.sinden çok uf ak bir isti izale ile mey
dana gelmiştir. (Ağayak) (bityilk şeytan) 
mana51na bir Tiirk kelimesi ve T1irk ma· 
bududt1r. 

E1me11ilerin küçük Asyaya 1ıicretlerin
den önce diniyatın da ( Ağıyak) mab11d11 
vardır. 

Miivcrrihlcrin (llaldi) kelimesinden 
değişme olduğımıı söyledikleri (Hayk) 
böylece bir tetkiksizliktcn doğma tarih 
hatasına uğramış bulwwyor. Ermenile
rin diniyatı tamamile Türk diniyatına 
bağlıdır. 
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Rolan ranme aoğru koştu, 

elini yakaladı .. Ateşli bir ses. 

le: 
- Mukaddes ve muazzez o

lunuz efendim .. Herkesin yüz 
çevirdiği benim gibi bir mah
pusu görmek IUtfunu esirgeme
miş olmanızdan dclayı size na. 
sıl teşekkür edeceğimi bile
mem .. dedi.. 

Rahip cevap verdi: 
- Oğluır., bu teşekkürü ba

na değil, Allaha etmelisin .. 
- Allaha mı? Onu hele 

bir tarafa bırakınız. Acaba o 
nerede? Sizden rica ederim, 
muhterem rahip, benim için 
muazzez ve mukaddes olabile
cek başka kimler olabilirse ba
na onları söyleyiniz. 

Rahip bağırdı: 
- Betbaht! Demek sen Alla

hını inkar edebilecek 'ka<lar çıl. 

dırmışsın !. 
Rolan dişlerini gıcırdattı 

ve: 
- O benimle meşgul olmu

yor ki ben de onunla meşgul o· 
layım .. Eğer siz bir insan, göğ. 
sünde bir kalb çarpan bir in
sansanız cevap veriniz!. 

Rahip garip bir istihza ile 
cevap verdi: 

- Bu suretle, kederleriniz. 
den bahsederek sizi biraz daba 
mı kederlendirelim?. 

- Ben bunlarla kardeş ol· 
muş gibiyim. Bu mezarda ay
lardan beri bekliyorum. İnsan

ların adaletinden istimdad ede. 
rek başımı taştan taşa vurdum. 
Bekledim, ağladım, bağırdım ... 
Cevap yerine duvarlardan ken
di ,$esimi duydum. 

Rahip cevap verdi: z 

- Hakikaten büyük bir a.. 
zap geçirdiğinizi görüyorum. 

Re-lan rahibin önünde diz 
çöktü. Hıçkıra hıçkıra ağlaya· 
rak: 

- Belki bana siz merhamet 
edersiniz, dedi .. Günler ve ay
lardanberi, hiç bir sorguya çe
kilmeden dört duvar arasına 

kapatılmış bulunuyorum. Bura 
da diridiri gömülü kalmanın 

ne d e m e k olduğunu bil
mezsiniz. B a b a n J z ı n, 
a n n e n i z i n nihayet sizi 
sevenlerin bir kaç adım arka
nızda, belki de şu duvarlar ar
kasında kanlı göz yaşlan dök
tüklerini tasavur ediniz .. 

Rolan şimdi yavaş yavaş söy. 
lüyordu. Adeta mırıldanıyor

du: 
-Asıl beni korkutan şeyin 

ne olduğunu biliyor musunuz? 
Beni dinlemek istememeleri .. 
Beni bir dinleseler. meclisin 
huzuruna bir çıkabilsem .. 

Sonra şiddetli bir titreme ile 
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A,nkara 
lik maçla., 
rı ve at 

-· yarışları 
Ankaragücü Güneşi 
gücü Gençlerbirliğini 

ve Muhafız. 
nasıl yendi 

"" ' tıııfırf!' • 
. "k Ataıun ~ 

Resimler sırrıyla (Yukarda so1<1ıı): Mntl :mlan C\ ,·el nuyu r•·cı ııı 
GilJlC~ pıe • 

hürmet. O.'u1mrdnn nsağı): Anl nrngUcil· GUnc:ı mııı:ıuda 

Ankaradakl ilk mıı.çlnrınıo neticelerini l AnkaragUcü - Gilneş 
dün kısaca blldlrmlştfk. Bugün de bu ma~- GUnUn ilk karşılııııması AnknragUcU • 
f&rnl bUttin tafsiUi.bm 'eri~ o ruz:. Guneıı arasında oldu. 1ki taraf ıu kadro-

Askeri liseler şampiyonası 

Askerl liseler arasında her yıl tcrlib ( 
edilen ~r birincilılt müsabnknlan bu so· 
ne daha alAkah bir şeklide takip ve tat
bik edilmektedir. 

rece ve pu\•an alan ok·llarımıtm varlyet.
yetıerlnl göstermektedir. 

Bnsketbol mUsabakalan da Beyoğlu 

lıalkevi. salonunda ba lamıştır. Kuleli -
Maltepe basketbol takımları knrşılaı:ımı§
laı Jır. Knlelililer 43-17 sayı ile Maltepl). 
lilerl ) enmişlerdir. 

MUsabakalnrı yapılan her spor şubesi
nlıı blrlncilerlne 4, ikincilerine 3, üçiln
cillerlne 2, dördllncillerine de 1 puvan 
verilmektedrl. Yalnız atletizm için bu pu
vanlar be~en başlnmaktadır. Bu suretle 
yedi spor şubesinden yapılacak tekmil 
milsabakaların sonunda en çok puvnn a· 
lan askeri okulumuz nskerl liselerin spor. 
birinci!! olarak nskerl liseler müfetuşllk 
kupasmı alacaktır. Şimdiye kadar yalnız 
atletlzm ve voleybol müsabakaları sona 
ennlııUr. Aşğıdaki malClmat ona göre de-

Puvnn vaziyeti §udur: 
Kuleli askeri lisesi Atletizm 4, Voleybol 

4. Genel puvan tutan 8. 
Deniz barb okulu ve lisesi: Atletizm :i. 

Voleybol 1. Genel puvan tutan 6. 
Maltepe askeri lisesi: Atletizm 3. Vo

leybol 3. Genel puvnn tutarı 6. 
Bursa askeri lisesi: Atletizm 2. Voley

bol 2. Genel puvan tutarı. 4. 
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diılerini sıkarak .devam etti: 
- Bu mümkün clabilscydi 

Jser halde 'kurtulacaktım.. Ge. 
rek: Altiyeri, gerek diğer dost
larım. •• 

Rahip birdenbire ~olanın .sö. 
aünü kesti: 

- Altiycri mi?. 
- Evet! Tanır mısınız onu? 
- Hayır tanımam. 

- LCıtfen onu bulup, burada 
öğrendiklerinizi ona anlata
caksınız değil mi? Ona ağla. 

maktan sesimin kısıldığını da 
söylersiniz ~eğil mi? Onlar be
ni delirmiş sanıyorlar.. Beni 
bunun için dinlemek istemedik. 
leri de muhakkak Fakat siz 
ki insanlann en adil olanlann
dansınız .. Hiç olmazsa siz bu. 
nun doğru olmadığını, beni din 
lemelcrinde hiç bir mahzur 
bulunmadığını söyleyiniz .. 

- Müsterih olunuz.. Ona 
her şeyi anlatırım .. 

Rolan sıçrayarak yerinden 
kalktı. Rahibin elini tutarak 
bağırdı: 

- İki defa mukaddes clu. 
nuz.. Adınız, adınız... Belki 
beni kurtaracak yalnız siz ola

caksınız. 

- Ben Allah adamıyım .• 
İımlm bundan başka ne olabi
lir?. Yalnız siz bugünden iti
baren lazım gelen teşebbüsler. 

de bulunacağıma emin olabilir
siniz .• 

Rahip çekilip gitmek isti
yormuş gibi bir hareket yaptı. 

- Rica ederim.. Az daha 
durun. Sizi burada gördükçe 
şu zındanın bana ne kadar ay
dınlık göründüğünü bilemezsi
niz. 

- Bir kaç dakika bir müsaa
de ile gelmiştim. Maalesef o da 
sona erdi .. 

- Ben böyle istiyorum .. 
Rolan boğulacak gibi oldu •• 

Yumruklannı o ka.dar s1ktt 
ki tırnakları avucu içine gö· 
müldü .. 

Rahip sordu: 
- Ne istiyorsanız, çabuk 

söyleyiniz .• 
Güç anlaşılır bir sesle Rc

lan: 
- Bana Leonordan malU

mat veriniz 1 • 
- Kim bu Leonor, ben ta

nımıyorum .. Fakir bir rahibin, 
dünya işleriyle alakası bu· 
lunur mu?. 

- Hangi kilisedensiniz. 
- Sen Mari Formoz kili-

sesinden ... 
Rolan sevinçle haykırdı ... 

Acele acele sözüne devam et.. 
ti: 

- Leonor, kilisenizin ancak 
iki adım ilerisinde c::turur. Dan· 

larla sahaya çıkmıolardı: 
AN'KARAGtictJ: 
Natık - Em·cr, Ali Rlza • Nu!ret, Sc· 

mlh, Abdül - Hamdi. J•'ikrct, Muzaffer, 
Ali Rlza, Hamdi. 
GÜNEŞ: 

Necdet • Mehmet, Nihat • Cezmi, Se
dat, Muzaffer • ?\ad, Cahlt, İııkender, Or
han, Salih. 

Oyuna AnkaragUçlUler başladılar ve da
ha ilk dakikalarda va:ı:.iyeto hakim olduk
lar. Bu hAkfmiyet 3 Uncll dakikada Mu
zafferin attığı birinci golle kendini gfüı
terdL GUçlUler birlblrlni takip eden akm
lrırla GUne§ kalesine doğru iniyorlardı. 

minin muhakkak bir &n;) ı fır atı knı;ırışı, 

,e r' Glineı mUdafaası bu akınlan zorlukla 
durduruyordu. Sok.fzincl dakika kıvrak 

bir inişle GUncu kalesine sokulan Fikret, 
ikinci goloii yaptı. Bu golden sonra Gü· 
nealllcr açıldılar. Fakat va:ı:Iyel değişti
recek derecede mUe!!lr olmıyan hUcum
lrırx neticeal.z kaldı ve devre 2-0 A nlcQl'a-

l ntontıııanı tı 
Ankara sonbahar nt ynrışlarınıı de,nm c dilmiş, l•cı~ula!' ço' dır çifte 
olmuştur. 1'ç tnllli ildll bahiste bir Hrnya 1600 lirn lmz.rınnu"ınrblr 

0

rnaııı1'rl' 
ancak 10,5 lira \'ermi_stir. Resmimiz bu J,oşul:ırdnn cntercsıın 
tcrmcktcdir. 
Not: Rcslmlcrlmlz Foto Ccn (Anknra) 

gUcUnUn lehine nctlcelendl. 1 
lKtNct DEl'RE ' 

34 Uncu dakikada GUncş sol hafmm ıs
kasiyle topu yakalıyan sa~ açık Hamdi 
topu MuznffC'rc verdi. Muz ffcr topu e\·· 
vem geriye aldı, sonra dilzgUn bir vur~la 
dördilncU defa olarak Güneş nğltırıno. tak
tı. Devrenin hundan sonraki dnldkalan 
durgun geçli '\'O maç 4-0 AnkaragUcünün 
lehine bitti. 

Birinci devreyi 2·0 mağlQb bltlrcn GU- J 

neıılller, bu devreye enerjik bir şekilde ı 
bauladılar. Soldan inkl~af eden akınlar

la GUç kalesini zorlamağa ba3ladılar. Beıı 
dakika kadar sUren bu tazyik esnasında 
fiti mUbim gol fırsatı kazandılar. Fakat 
bundnn istifade edemedıler. 

Beşinci dakikadan sonra Güçlüler tek
rar \1lziyete Mkim oldular ve Gilncu kale
slnl sıkı~aya ba§ladılar. Arka arka
ya birkaç hUcumdan BOnra Güne§ kalesi 
yapılan bu akmlara dayanamdı ve 14 Uncu 
dkikada soldan gelen gUzcl bir pası i;i 
kullanan Fikret UçUncU golil yaptL 

Gençlerbirliği - Muhafızgücü 
1Jdncl oyun, maçın karanlığa kıılacrığı 

korkusunu veren bir saatte, 15.30 da ba3. 
ladı. Gcnçlerbirliği takımı şö,> le kurulm~
tu: 

Rahlm • Nnrf, Nari • I\<' rı, llruııın, Mü
nir • Edbl, Yu uf, Ali, ·adılı. Rc~at.. 

:Muhnfızgi.icü de şu t lcınıla sahaya Gtk
mıştı: 

UçilncU golden sonra oyun sanki yalnız 
AnkaragUcQ forvetleri ilo Gllneş kalecisi 
Necdet arasında cereyan etti. GUçlliler 
mütemadiyen hUcum ettiler ve bu htlcum· 
lar ekseriyetle Necdetin ga;TCtiylc neti
cesiz kaldı. 

Muzaffer - Saff Pf, Fethi • Al met, Cc· 
lliJ, ŞUkrii - Ahf, tbr him, Ri1.n, Naim, 
Nrıcl. 

Oyuna Güçliller baı;ıladılar ve ilk dııld-

KAHRAMAN HA YDUl 63 

&fotonun tan., 
- Ha. evet ... 
- Onu görür müsünll.ı?. 
- Bilhassa gidip görür ve 

sizden bahsederim • Fakat va
kit geçti .• iıte zmdancı da 
geliyor .. 

- Bir daha ne zaman gele
ceksiniz.. Çok gecikmezsiniz 

değil mi? Vaad eder misiniz!.. 
- Evet, evet.. Öğrenmek 

istediklerinizden bir kaç gün 
içinde haberdar olabilece'ltsi
niz .. 

Rolan teşekkür etmek istedi. 
Fakat boğazına tıkanan bir 
yumrukbuna müsaade etmedi.. 
Hiç bir şey söyleyemedi.. Yal
nız gitmek üzere hareket eden 
rahibe son defa teşekkür do
lu gözlerle baktı .. 

Kapı ağır bir gürültüyle 
'kapandı. 

Rahip yeraltından, yeryüzü· 
ne çıkarken, alnında biriken 
ter danclerini silmek için ko. 
kulatasını çıkardı. Ortaya ga
rip bir tebessümle bir kat da· 
ha çirkinle~en Bambonun çeh
resi çıktı .• 

-13-
DANDOLO KURTULDU 
General Altiyeri ve mai. 

yetinin boğduğu ihtilal hare
'keti üzerinden tam üç sene 
geçmişti .. :Su rniithiş hadise· 

nin elim hatırasaını bile Vene· 
dik unutmuş bulunuyordu. 

Yalruz Sen Mark mcyda. 
nında, kardeşini, oğlunu kay
betmiş elanlar habrlıyorlardı 

bu günü ... 
Foskari, Venedik cumburrc· 

isi olmuş, halka kendisini sev
direrek mevkiini kuvvetler..dir. 
miye çalışacağı yerde, ayni ne
ticeyi, korku salaraİ( elde et
mek yolunu tutmuştu. Bir kur
nazlığı daha olmuştu .. Elinde.. 
ki büyük kuvvetleri, ylıkşck 

geçinen zadegan araı;ında tak
sim etmişti. 

Bu arada Altiyerinin aske"' 
ri nüfuzunu kuvvetlestirmek
te en küçük bir tereddüt gös
termemişti .. 

Bambo, Dük sarayile mil· 
temadi ve esrarengiz müna e -
batta bulunmak üz:ere rahip 
yapılmıştı. 

Rolanın tevkifin.den tionı a 
bir müddet ortadan kaybolan 
ve nereye gittiği bilinmiyen, 
Floransada olduğu söylcren 
Emperya Vencdiğe tekrar c1ön. 
müş, Davilarun kend=sinc he
diye ettiği sarayda muhteşem 
bir hayat yaşamıya, yeniden 
dedikodu menbar olmıya baş· 

lamıştı .. 
Emperya, sarayın bir kö· 

şesini, 2 yaşında ve kendisint 

tarafından çcldlmlştlr ~· 
blf 

dl ,·crtıı 
kalarda galibiyet 1lmi rincl d~ 
karnuya ba!iladrlnI'· 131 gnçtflJclO et 
hakkak bir golll Rabflll bıı. taıdP 
dı. Bunu bri iki akın da .Mı 

. d Refa""'- ..f O 
Altmcı daJUka a ciL oct~· ,.tı 

km kornerle neticeten bll1'eı;jltl ııt ,. 
kornerden sonra gol tc .,. s:JİI 

Gü ''8 '' 1 Fakat Gençler de ~ •
13

u )er 65 
leı:ımia bulnnuyorlı:ırdr'.k te5ırtıı1 g 
her dııkikn art.nn ısz;'l .ı\JJdCJl J ~ 
12 ind dakikada Yusuf, ... ~ 

i uuc .... 
pasla ve yerden b r !i 
IUnU nttr. ,-rJ d 

il sc, \ yunu 11 ıı. 
Bu golden sonra 0 uzel o> 

di denilebilir. Gc çler g gôı-011ID 
Muhııfızlılar dı:ı durg: gol )olC· t 
Haftaym ilerliyor, lli o>-uıı ~ 

sonrll• v 
20 inci dakikadan 60nrt' 

Daha rıtı. 
zin bir §ekil aldı. ol yıır -..ı 

f bir de g .JU w 
canlandılar. Atı d dil" ..ı d 

V\·el ofso.) • ..-ıı.• 
hakem daha c cııın soı .... -
mııı bulunuyordu. :sun tıcetcP ,,ı 

ollc ne •• rı 
Iardn GUçlillerin g 

11
,,..; :ııı!l(ll>"' 

ıi bir ~- • akmln.rrna Genç r ıta?tJıtl 
B UhaS!lll 

1;i karşı koyd ı. JıiDe 
nUn knhroınrınt oldu. .~ .. fıl ıe 

tl. 

ıerblrb!I .. ~ 
Devre 1-0 Genç 



_CAFER MüSHil 
Halk maskeleı ı satışı 

Türkiye Kızılay 
C~ml)'eti umumi mt>rkt·z"nd~n 

... ~l Dıaltlmatı havi prospetUsle\-ile birlikte ayrı ayn kutular içindt 
;;::ıı bu maskelerden edinmek istiyenlerln Ankarada umumi merke. 

llaL..~ • latanbulda Yenipostahane civannda Kızılay hanında depomuz di
-~rlUfUne milracaatları rica olunur. 

1 

• 

-t!Ukarda yazılı satı§ yerl rind'!n perakende veya toptan ya bizzat 1 
bit ~at ederek eatrn almnk istiyetılere veya memleketımızın herhangı 
'ıe Yerınden parasını gi5nclermek suretıle sip3.riş yapacaklara ambalaj 
~ Poata masarifi cemıyetimize alt olmak iiı.ere beher maske altı lıraya 11 
......... lr_. -------

-'Muhammen bedelı beher kılosul4 kuruş hesabile. 420 lira ve mU\·akkat 
111 31.50 liradır. 

- Eksıltme 20-XQ-l3S tarihme rasthyan salı günU saııt J4 de Kaba 
~~m ve Mubayarıt ~ubesındeki Alım J{omisyonunda yapılaraktır. 
\' - Şartnameler parasız olarak her gUn ~zU geçen Şubeden alınabilir. 
~ - lateklilerin eksiltme kin tay!ı.edilen gün ve saatte yUzde 7 ,5 güvenme 

0

Yle birlikte yukardı.ı. adı geçen komisyona gelm.!leri iliı.n oluınJr (8833) 

• • • 
r 

'4et"""' 1darem17.ln Ciball fobrikıtsr için kadranlı ve otomatık tnrtnn c1:ıste:1 
~ SOO, 1 adet 300 ve 1 adet 200 kilo~amı tart:ı.bilec"'k kabiliyette ceIM.n 
it baakuı şartnamesi mucibince açık eksiltme usulile öatm alınacaktır. 

, _Hepsinin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı 187.50 

'tn._"lrı.'_ Eksiltme 30-12-938 tarihine usUıyan pe~embf. günü saat 14 de 
~levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

\P - Şart:ıameler parasız olarak her gUn sözü gecen tmbeden ahnabllir. 
~ ..... Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlcrin fıyatrm fenni teklif ''e katalok. 
'L.'. ~kslltme gUnUnde.n bir hafta evveline kadar inhisarlar tUtün fabrikalar 
~vermeleri ve tekliflerin kabulUnU mutazammb vesika aln:ıaları lA-

~~ ·- İstek!ilcr exsiltme kin tayin edilen gtln ve saatte yüzde 7.5 gü'·enme 
-"lliıe birlikte JUkarda adı geçen komisyona ı?elmeleri ilan olunur. 

t'tnaı 

tKaaket 

• • • 

t-'iktnrı 

195 Takım 
69 Adet 

213 Çift 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 

L.K.S. L.K.S. 

21.- 4095.-
15.- 103~.

•.ıo s1a.30 

"' 7 .5 
teminatı 

Ura K. 

(8760) 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

307.13 Açık 14.-
77.72 Açık H.80 
65.50 Puarhk 15. -

1 
t~~aremlz rnustahdemini için yu1'arda cins ve miktan yazılı 3 kalem eş. 

' ve prtnamelert mucibince hlzalan:ıda gösterilen usullerle satın a· 

\.!l' llUhaınmen bedellerile muvakkat teminattan hlzalannda 1rösterilmiş. 

llı ~ ....., Eksiltme 15--12-938 tarihine rasthyan perşembe gUnO hizalarında 
\~erde Kaba.tatta levazım ve mubayaat pbesindekf alım komisyonun 

ktır. 

"fı ~ hrtnameler parasız olarak her gUn BazU geı;en IUbeden ahnabfle . 
lltlınuneler de görU1ebiUr. 

~' letekuıert:ı eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yll.zde 7.s gO. 
~ile birlikte yukarda adı ~eçen komisyona gelmeleri Uln olunur. 

(8662) 

••• 

~ '.~ Yavşan ve Çamaltı Tuzlalan için memur, ameıe ve lilzu. \. "1. ~ )'(ık naklinde kulJanılmak üzere satın alutacağı ve 26-X-938 
~:nıeceği ilAn edilen 2 &det kamyonetin muhammen bedetl tezyit edile. 
ıt ...., en ve pazarlık usuliyle eksiltmeye konmu§.tur. 

lfer ikisinin muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 4tK> 

ltİ 
~~-:" P:ksutme 19-XIJ-::s taritJne rasthyan pazartesi gtlııO aat 14.30 
it...~ Levazım ve Mubayaat ŞuJeeindekl Alım Komisyonunda yapıla. 
l\' ............... _ 

'1,)......, :-nııameler pansız olarak her gUn sözU geçen Şubed'.!n alınabilir. 
~ ~sUtmeye iştink etmek istiyenlerin kataloklaryile karoseri şekil ve 
~ lbaı atını gösterir hır plan ile benzin sarfiyatını gösterir fenut teklif:. 
~ ~ rtlııUnden 5 gün evveline &mdar lnhisarlar Tuz Fen Şuoeeine ver. 
.... ~. dır. 
r~;. taıek.liler pazarlık için tayin edilen giln ve saatte yllzde 7.5 güvenme 

birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olJ.nur. 
'8835) 

ŞEKER i tesiri kat 'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilumum ec
zanelerde bulunur. 

,; .J, ~. ~· . . " . "'· •. . ~ . . -ı.. • 4., • • • 

, ' .. ' . . . --.. -· 
ALMA KOK U 

ANKARA Memurlar Kooperatifi Şirketi Tarafından Getirilen En İyi 
• 

ALM AN 
TONU 

K O K U DEPODA. TESLiM 

· Kur§un Mühürlü 

Müracaat 

25 LiRA DIR 
Çuvalla r içinde Evlere Kadar da Teslim Edilir. 

Yeri : ANKARA Memurlar Kooper~tili 9 
Şirketi IST ANBUL irtibat bi"rosu 1 

Sirkecıde, Yalıkoşku caddesinde. Liman l lam karşıı;mda l\luhurdar Zade l lamnda 1 
No. 32 TELEFON: 230i4 

O E P O S U •• Kuruçeşmrde Altın Çapada 2 No. 114 Kooperatif 
ntposu Ttlcfon 35·69 ._ ________ .-: ____________________ .J 

TüRKi.YE iS BANKASI 'NIN 
l ICIAMIYll: KUIU 

• 

1111 

r 
a 

11111 

a 
1111 

nün üçüncü tabı çıkfl. Müvezzi
lerden isteyiniz 
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ısıeıst1i)tr • kabili· 
yetine ertellememiş olan 
Osram-ID-ampuUannı 

kullanınız. 

• 

AMPULLARI 
AEG Türkiye Vekilleri: 

,...-&a"'lm EL:k&rik Şırketi Umumi) es_!) 

İSUNBDL P. K.. 1449, 

Elektro°' 
.Türk Anonim Şirketi 

1STANBUL P.K...J144 

EN BYÜK İKRAMiYEYi 

NiMET Gi ESi 
oldu. Bu keşldenlo en bDyDk ikramiyesi olan 

45.000 LiRA YI 
Kazanan 3631 numaralı lftlet ıalıibi Selimiye liıılaıı 

büfecisi Bay Talit'm söyledikleri: 

Ben beş senedenberi biletimi muntazaman NiMET Gi
ŞESiNDEN almaktayım. Bu aefer de gene NiMET 
ABLADAN aldım. Son giinlerde paraya ihtiyacım ol
duğundan aıkıntıdaydım. Dün gene bunu düşünürken 
Hızır &ibi yetiıen ve kucağında paralar olduğu halde 
kartıma çıkan BAY AN NtMET: 

"işte Allahın nimeti, ihtiyac olduğun 
parayı f azlasile getirdim. Gole gole harca,, 

Nimıt Gişesinden 

45,000 lirayı 
kazanan Boy Tal4t 

dedi, ve parayı verdi. Hakikaten de çok doğru söyledi. 
Ben de imdadıma yetiten Allahıma ve uiurlu elli 

NiMET ABLA YA TEŞEKKÜR ETI1M 
Siz de talihli bilet almak ve kazanmak isterseniz 

biletinizi 

• 
1 DE 

alınız. Bilhassa 500.000 li;alık büyük ikramiyesi olan 

Yılbaşı biletinizi mutlak N i M E T gişesinden ahnız. 
Geçen yılbaıında yarım milyonluk büyük ilaamiyeyi 

Taşra ıipariıleri çabuk ve muntazam gönderilir. gene Nimet giıui kauındırmqtır. 
Adre& dikkat: lstanbul Eminönü tramva desi 

29 31 numarada. Telefon: 2280I 

Nimet Gişesi Sahibi Ni 

ümü çıkll. Müvezzi-
den isteyin· · 

u~-

Günün 24 Saatinde 

HASTA 

Bat atnJanna kartı 

GRıPiN 
Ka,.ı.riDi lmO••--. 

GRIPIN ı Bitiin ain. - ._ .... 
alan 1ı .... . 

GRIPINı En pddetli ... ._ di 
ainlanm süratle dir 

dirir. 
GRIPIN: Nale, pip ._....., 

... .,. kup .. 

icabında günde 3 kaşe alına 

isim ve markaya dikk 
TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

1939 YILBA$1 
Hava Kurumu Büyük piyang 

BQyQk ikramiyesi 
500.000 Liradır 

Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 'J,OJIA 'J 

liralık ikrami.xelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mUkAfat y11dl" 

Keşide yılbaşı ıecesi yapılacaktır. 

Biletler (2.5), (5) ve (10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

• GRiP SALGINLI ~INDA 
FENA 

almakla 


