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Reisicumhurumuzun 
seyahatı teahhur etti 

Ankara, 28 (Telefonla) - Reisicum
hurumuz !smet !nönU'nUn Ankara ve 
havaislııde yapacaklnn tetkik seyaha
tinin teahhur ettiği anla§ılmaktadır. 

Bun~tilj~~ 

Parti 
Genyönkurulu 
Bugün 13 münhal mebusluğa 

namzetlerini seçiyor 
Seçim cumartesi günü yapılacak 
Ankara, 28 (Telefonla) - Bugün Cumhuriyet Halk Partisi yeni genyön· 

kurulu, Parti Genel Sekreteri ve Dahiliye Vekili Doktor Refik Saydamın baş. 
kanlığı altında tı>planacaktır. 

1dare heyetinin bu toplantıda bilhassa münhal bulunan 13 saylavhğa 
Partice gö-sterilecek namzetler hazırlanacaktır. 

Namzet listesi ilan olunarak intihaba ta geçilecektir. 
İntihabat yapılacak vilayetler şunlardır: 
Elazığ, Bclu, Çankırı, Kayseri, Samsun, Bursa, Antalya, Burdur, İzmir 

Siirt, Muğla, Ankara, İstanbul. 
Namzetler arasında adları söylenenler, Riyaseticumhur Genel Sekreteri 

Hasan Rıza Soyak, Emekli General Kazım Karobckir, muharrir Hüseyin 
Cahit Yalçın, Emekli General Cafer Tayyar, Doktor Rıza Nur, Doktor Ad· 
nan, Fethi Okyar, Deniz Müsteşarı Sadullah, Denizbanktan Sadettin, Ordu 
Müfettişi Orgeneral Kazım, Emekli General Mersinli Cemal, Kocaeli Valisi 
Hamit, Kastamonu Valisi Avni, Şurayı Devlet Reisi Reşat, Uç üncü Umumi mü· ı 
fettiş Tahsin Uzerdir. Maaheza henüz mukarrer bir şey olmadığı anlaşılıyor. 

intihabat cumartesi günü yapılacaktır. 
••••••••v••••••••ovve•+v+v+++ r+ouuv+vovv+vvv++vvvvvvv• 

• zz t 
öyliyor: 

ııa ilenci çok, dükkanların önleri pis, kontrol 
az, sokaklarda hayvanlar başıboş, ınahalle 

Vaı· 
. ·- . ...,; . . . . .. .~ 

bakkalları pis, mahalle kahveleri pis,, 
Kaymakamlar haftada iki defa 

rapor verecekler 
•. İstanbul vafüıi ve belediye reisi Dr. 

ıı l ,Lnt!l Kırdar şehir işleriyle bizzat teftiş 

35 scno Arn tnı1ya1 Okyanusya, Afrllm, 
Asya \"O kutupların en Yahşi yerlerinde 
yaşnnuş bir Almanın 68ynnı dikkat lf a
ntmı okumağa başhyneağınız tarihtir. 

Yeryüzü insanları-

Dün Başvek· 
bim ntıtkil 

• 1 m 
açı 

Umumi Reisliğe Seçilen 

Celal Bayar Diyor ki : 

-

"Türk Köyliisli, Tiirk Çiftçisi, Buyuk Türk 
Tarihinin, Daima Büyük Kalmış Adsız Kahramanlar1d1r l ,, 

ve tetkik suretiyle yakından alii.ka gös
termek suretiyle elde ettiği neticeler il. 
zerinde alakadar memurlara dirktlfler 

n 1 n es r art Birinci köy ve ziraat kalkınma lzongresiui mühim bir 11utukla aran Başt'ckil Celal 
Bayar Parti kongresinde riyaset kürsüsünde 

vermekte devam etmektedir. l'azısı 3 iincüdc 
1 Vali LO.tfi Kırdar, dlin de kaymakam-

• lıklara ve belediye şubelerine çok mü
hinı bir tanılın göndermi§ ve bu tam.im
.de paraya tevakkuf etmiyen ve fakat eeh
Jin' temizliği, güzelliği ve umumt sıhha. 
ti ile alakalı işleri zikrederek bunlar et
rafında .sıkı ve dikkatli kontrol ve teftiş
ler yapılı:pasmr bildirmiştir. 

Arner· 
teh ik • 

Bu tamimde ezcilmle temas olunan 
noktalar gunlardrr: 

Dllencller meselesi. Vali, şehirde pek 
çok miktarda dilenci bulunduğunu ve 
'bunların belediye zabıtası önUnden ken- • • 

orku 
dilerine iıt adamr veya Iaalettayin halk- .-.--~-~---. ........ ~-------.,,...,,.-.~~---, Amerftl}(aı MarD©ftW~ 1Nlal~oırofi'i1o!Fıl 

mü ırn n m s©;ğD<effn: 
tan blrl .ıııüsü vererek kaçtıklarını söyll
Yerek sıkı bir kontroııa ele geçirilmele
rinin milınkün bulunduğu bildirilmekte
dir. 

~Ün k;;mak"!mlıklara t'C belediye GOİTC'" 
;

1ine çok mühim direktif /er veren 1 stan-
~l vali ve belediye reisi Dr. Lütfi J{ırdar _.. Devamı 2 incide 
.....____--------~--~~~~~~------~------------

İstiklal Marşı şairi Bu sabah 
Mehmet Akif Azapkapı havuzlarında 

~ezarının temel atma merasimi B · k d d ır a ın cese i 
yapıldı 

ı~ lstiklfil marşı şqiri Melunet Akifin ö· b Ur Un d U 
tlu?1ü?~n ikinci )~ldönümü :nüna~betile Bunun dilencilikle geçine b. 
) Un ) uksek muallım mektebınde bır top· n 1 r 
~t.ı Yapılmıştır. Bu münasebetle büyük kadına ait O)dUQU Sanılıyor 
tıı. 11nn hayat ve eserlerinden bahsolun· Bu sabah saat 8,30 raddelerinde Azap 
ta Uştur. Bugün salt onda şair Akilin me- kapıda1d Dmizbank havU2larmın işçileri, 
;::n~~. temelatma merasimi Edimekapı 2 numarah havıızun ağzında, suların üze

.. •Uıgınde büyük bir kalabalık huzurun- rinrlc bir kadın cesedi yüzdüğünü gör-
(Devamı S incide).. (Devamı S incide} .' /ımrrrıta Tınriciyc 11azm llull 

. -

''Etraf e t a 
i d~·n • 

karşısın 1 • 
Bir Alman 

Atlantik 
müste111leke iınpai·atorluğu, 

sahillerini tehdit edebilir 
Amerika, 75 m·ıyon dolar hurcıyarak 

400 bin ton mecmuunda yeni harp gemi
leri fnşa_ve deniz üsleri ihd s edecek 

!Yazısı 5 incide), 
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Macar 
... 

s3n.afka rla rı 
l•jın ilçünde ilk konser:erini 

verecek:erdir 
Şehrimizde misafir bulunan Macar 

sanatkar lan piyanist J ean Ban ve ma. 
iyetine Mmi van Höiler ikincikanu • 
nun üçüncil sah günü saat 20,30 da 
Fransız tiyatrosunda, hasılatı fakir ço
cuklara ait olmak üzere, ilk konserleri. 
ni vereceklerdir. 

Konser, üstat Jean Ban'ın "bugUnkU 
Macar milli musikisi,, aJlı konferansı· 
nı takip edecektir. 

Misafir sanatkarhr diln konservatu
van ziyaret etmişler ve per§embe günü 
aat 17 ,30 da Kcnservatuvarda bir kon. 
ıer vermeği kabul etmişlerdir. 

Macar sanatk!rlan bugUn 4avet edil· 
dikleri EminönO. Haikcvine giderek 
musiki kolunun faaliyet ve mesaisinde 
bllır bulunacaklardır. Burada da buıu
at bir konser verıneği kabul eden 11 • 

natkA.tlar Halkevi reisi ile gllnU karar
la§ttraca klardır. 

Sanatkirlar tstanbuldaki bilyt:1t halk 
konserini müteakip Ankarayı gidecek· 
lerdir. 

Bir facia 
Havagazmdan hastahanede 

birkaç kişi öldü 
Yirmi kil.sur kişi de 61üm halbı-Je 

Prağ, 27 (A.A.) - Havagui mua.. 
luğunun ııçık kalması yüzünden frerlCT 
tarafından idare edilme~ olan hasta
nede evvelki akşam birkaç hasta öl • 
müştür. 

Bundan maada, bavagazinden zehir. 
Jencn 20 kadar hasta ile hastane erk!
nın ~an iki ki}i ölüm tchlikeıinc maruz 
bulunmaktadır. 

Kudü.c;t~ 

Osmanh Bankası direktörO 
Dağa kaldırıldı 

801 otomo"li!i bulımdu kendbiıden 
ha".Jer yo~ 

Kudüs, 27 (A.A.) - Kudüstekf Os· 
manlı Bankası direktörü Noel yortula· 
rrnı Şeriada ge~irme!{te iken dün dağa 
kaldırılmıştır. Banka direktörünün oto. 
mobili Şeria · Kudüs dolu üzerinde bu· 
Junmuştur. Kendisinden hiçbir malft • 

mat yoktur. Gerek askerler gerek tay· 
yareler araştırmalar yapmaktadır. Sa
nıldığına göre direktör Arap nasyona. 
listlerinin eline geçmiştir. 

Arap çetelerile çarpışma 

Kudüs, 28 (A.A.) - Arap çeteleri 
bir nakliye koluna refakat eden blr 
.zırhlı otomobile ateş a~arak otcmobil
de bulunanların dörC:.ünü de yaralamış
lardır. 

Nasıra p:>lie karakoluna da ateş cdlt. 
m:~tir. Aynı zamand:ı Nahlus • Tulke
rim yolu üzerinde İngilizler}(. Araplar 
arasında şl.ddetli bir musademe olmu§. 
tur. 

Berbera civar n~a demiry~!u Arap -
Jar tarafından bomba ile tahrip edilmiıı
tir. 

--0--

Teslitıal re·n 
123 Mi!y::>:ı Mı::ır !ir:sı 

X:ıhire, 21 (A. A'.) - Finans nazın Ah
met Mahir paşa bir. raporunda Mısırın ye. 
ni ka.t'i pro~rama uygun olarak, tcs!ihat 
için 123 milyon lfısir lirası sarfedeccği

ni ve bunun mut:ıd nıcnbalardan on yılda 'ı 
temin edileceğini blldirmeltte·Jir. 
Bmıdan başka l5nllmilzdc~;:i beıı ' yıl 1- 1 

çtn1e ordunun idame ve tallın masrafı o- 1 

laralt 14 mflyon Mısır llrasına tlıtlyaç hl- j 
sıl olacakbr. 

2J Is..lt'UNÇ!KANUN- 193~ 

1 - A:ıkarrıda toplawııı Parti Kıtrultayt lçtimauu!an sonra Başvekil Celal IJaym ve:.:iller salondan ayrılırlarkm. Z - lzmlr mebusu Mahmut E;at Bozkurt Parti ti 
1ullayında hitabesini f. J, ·:üyor. 

~ IE IHI ii I~ il> IE'. 'VE ---- ,,.,,., 

JMI IE iMi iL IE I[ IE l T IE(, 
rstanbul yolları nasıl 

tamir edilecek 7 
Prouramm tatbikine iki 

koldan baş:amyor 
Vali ve Belediye Reiıi Lutfi Kır.da. 

nn ç.~k ehemnyet verdiği İstanbul yol
lamun tamir ve inşası hususunun tes
bit edilmiı ola.n acil programın derhal 
tatbikma geçilmiştir. Bu tatbikat §U şe. 

kilde iki koldan ilerliyccektir: 
1 - Vilayet ve Belediye tarafından 

yapt.:nlacak yollar. 
2 - Kaymakamlıklar ve belediye şu

beleri mildfirliikleri emrine verilen 100 
bin liralık tahsisatla tamir ed.:.Iecek yol. 
tar. 

VUS.yet ilk it olarak Uskildardan Bey 
koza doğru uzanan yolun Bc)"lfoz - Po.

tabahçe kısmının uzun mUdJettenbcri 
Uerlemiyen inıaatmm derhal yap.tlma. 
ırna karar vermiştir. Bu kısım için 
32,000 l:ralık tahsisat olduğundan der· 
hal inşaata başlanacaktır. 

Belediye şubeleri de verilen tahsl • 
sathı acilen tamire ihtiyaç gören yolla. 
rı tesbit etmektedirler. Bun.ardan tes
bit edilmiş ve keşfi J-<iptlmış .clanlann 
derhal tamirine başlanacakt. r. Bu ara
da Heybeliad1da Uslrlldar aokağı da 
berbat halden kurtarılarak buraya şose 
yapılacaktır. 

En çok tamire ihtiyaç gösteren yol. 
Jar Fatih, Eyip ve Eeyoğlu kazaların· 
da görülmüştür. Öyle sokaklar vardır 
ki tstanbulun f ethindenberi hiçbir defa 
tamir edilmemiştir. 

-o-

Yo~ ·:ları çı1ran tramvay işinrle 

Kabahat hatta değil bozuk 
arabada imiş 

D'.ln saOO.h Sultanahmet dönemecin • 
de bir tramvayın yoldan çıktığını ve bu 
yüzden uzun zaman seyri.seferin inlo· 
taa uğra ~ığ nı yazmıştık . 
· Bu yazımıza hMiseye, yola döşenen 
hattın sebep olduği.ınu da ilave etmiş· 
tik. Halbuki yapılan tahkikat kabaha. 
tin yolda değ] arabada olduğunu gös· 
tennektedir. 

Atelye şefi Osrr.andan da duyulmuı 
.olduğuna göre yoldan çıkan arabanın 
ban.1ajı bozukhır. Ve hadisenin başlıca
sebebi de budur. 

liıracatı kontrol iç:n 
İktısat vekaleti iç ticaret urııum mli

dll.rlU~il, ihracat kontrolu teşkilatı ic;in 
m-od<!rn ölçü, tartı ve kontrol illetleri a1a
ra!c stand:ırdiz:ısyonu yapılmış ihracat 
maddelerimizin devlet kontrolunun daha 

1

. 

kolc.y ve salim vı:.srtalarla yapılmasına 

knrar vermiş~!. Bunun için kontrolörllllt
lere vcrilm t:: k tiz'3re etild makineleri, kal· 
bur malclnelerl, hassa terazner ve ölçil -
ler alınacaktır. 

Vali Bizzat 
söyliyor: 

"Dilenci çok, dükkanların ön:eri p:s, konlrolj 
az, so~<aklarda hayvanlar başıboş, mahalle ·ı 

takkalları pis1 mahalle kahveleri pis,, 
K8)1 makamlar hef .uda lb• defa 

J8f019 ver ec-ek f Pr 
· ( Baştara/ı 1 incide) 

Vali Lntfl Ktrdar, ezcilmle kanunun 
kaymakamlara vasi salfı.N.yet vermiş bu. 
ıundugunaa:n bıiliseuerek belediye nızaı:n-
name ve talimatnamelerine rinyet etmi
yenlerin derhal tecziyeleri fçin daima ne
zaret ve teftiş vaziyetinde bulunmaları 

Jilzumunu bildirm~tlr. 
Tamimde, pazar yerlerinde satılan yt. 

yeeek maddelerin toza maruz kaldığı ve 
hiçbir ~ekilde sıhhi tedbirlere rlayet o· 

oldukları, etiketlerin earlh bulunmadığı, 
mn.nav \"e saire gibi satıcıların önlerinde 
mllzahrafat bulunduğu1 mahalle kahvele
ruıae kirnı. ı..ıurua ... , .u 1Cö.U ~u.ıı 9t::,rn:au.1 

kullanıldığı, ahçıların sıhht şeraite o.ala l 
riayet etmedikleri izah olunmakta ve bil
hassa muntazaman yapılacak kontrollar 
neticesinde. tecziye edilenlere ait rapor
ların ve teftiş sonuçlarmm haftada iki 

defa vilayet makamına rapor suretile ib
lağt emrcdilmektedrl. 

lunmadrğt, kasaplarda etlerl:ı açıkta sa- Bu emir mucibince kaymakamlar der-
Wdığı, seyyal'larm kaldırımları i~gat et- hal faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar. 

tiği, arsal:ırda, sokaklarda keçi, koyun, 

tav~ ve .sa.ıra gibi bayvanıa.rm t>aı:ııboş Tahkikat evralu ikmal oluna· 
gezdikten, bakkallarm kontrolsuzluktan 
doıayı sıhhi !!artlara riayet etmıyerek pıs rak Adliyeye verildi 

- Muhasebe işleı i.;:ıde yeniden 

Ticaret odasmm kcntrprak teftişler yapılıyor 

b 1 J .., Vali Dr. LQtfi Kırdann yaptığı idari 
aşma a cıgı tetkikat neti:esindE' ?atih belediye muha-

2 o p Ô r a ~ 8 i" sebedsi Enverin kaJ jıru terkin ettiği ve 
muhasebe miidüril Kemale de işten el çek· 

lada edilecek mi ? tirctiği yazılmıştı. 
Kontrplaklarxn standardizasyonu hak • Bu münasebetle tahkikata memur edi· 

kmdakl nizamname tatbikatmm Dk kıs. len belediye müfettişi Ka.mil, tahkikatını 
mı ikmal edilmiştir. Bu ilk kısmı, stan- ikmal ederek haznfadığı evrakı teftiş re
dard nizamnamesinin meriyet mevkilne isliğine vermiş ve evrak vali LQtfi Kırdara 
girmeıııinden evel imal edilmJş olan kontr gösterUdikten sonra Adliyeye tevdi olun· 
plô.klarrn damgalanması te11kll ediyorC:u. 
Nizıı.mnamenln sanayi umum müdürlüğii 
ne verdi~i ve sanayJ umum müdür!U.;ti· 
niln de ticaret odaenıı tevkil ettiği bu iş 
ikmal edilmiştir. Oda 171,000 kontrpl~lı:ı 

damgalamıştır. 

Ticaret odası, bu işi yapmak lçln bida
yette kontrplak b:ışına bir kuruş tahsil 
etmiş ve bu parayı fabrikalarla, ellerin
de kontrplA.k eto!tu bulunan mUessesele • 
rin bir kısmından almıştır, Fakat odanm 
hUkUnıete ait olan bir 'liazifeyl böyleco 
yaparken para alması itirazla karşıJıın· 

ınış olduğundan oda idare heyeti bu hu
sustaki kararını bozarak bu defa kontr
plak başma 20 para alınm!U'ma knrar 
vermiş ve diı;er 20 paralar iade olunmuş-
tur. Fakat odanm idare he • 
yeti karan:lrr, diye fııbrikalar-

dan topladığı bu para da gayrinizami 
görillmektedir. Çün!tii nizamnamede sa· 
nayi umum mUdtirlUğilniln böyle bir hiz
meti yapmağa mukabH licret taleb ede
ccf;1 haltkmda bir kayıt ~·oktur. Binaena
leyh sanavi umum mUdUrlU~U namına bu 
l:ıi yapmakta olan odanm da bir Ucret al
maması Uı.ZlTl"~eldl,:;I ileri nllrU!mektedtr. 

11:tısat vckô.letinin dif;cr 20 paralar gi· 

bt bu yirmi paraları da Jnde etmek kara
n vereceği muhakkak addedilmektedir. 

muştur. 

Bu münasebetle Fatih belediyesinde 
Sarıyer muhasebesinde ve belediye muha· 
sebe müdürlüğü i~ler~nde daha şümullü 

bir şeklide teftiş ve tetkikler yapılmasına 
lüzum görülmüştür. 

- o 
DUrı Pf>CP, 

Ankarada l:tyük bir fener 
alayı yapıldı 

Talebe Refsicumhurumuz un 
otomobilini sardı coşkun 
tezahüratta huhinduiar 
Ankara, 27 (Telefonla) - Ziraat 

kongresine iştirak etmek üzere şehri· 
nıizde bulunan bUtUn kongre Azaları 
ve yüksek ziraat enstitüsü talebesi 
gece bir fener alayr tertip etmişler. 
dir. 

l<'eneralayı Ulus meydanından baş· 
Iryarak Reisicumhur lnönUnUn köşk· 

!erine kadar uzanmıştır. Alay yolda 
lnöoUnUn otomobiline tesndUf ede· 
rek etrafını sarmışlar, bUytik tezahti· 
ratta bulunmuşlardır. Otomobllde 
bulunan İnönü bu tezahUrlere teşek
kürle mukabelede bulunmuşlardır. 

Kongre delegeleri mQteakıben, 

, 
Kongre' umumi reis' 
Re;sicumhurumuza ve Milfel 
MecUsi Riyasetine kongreni• 

hissiyatım arzetti " 
Ankara, 27 (A.A.) - Birinci k5Y 

Ziraat Kalkınma. kongresi umuıııl: 
isi Başvekil Celiı.l Bayar, Reistcuııı!'ttt 
Milli Şef İsmet İnönü ile BüyUk 1'1 
let Meclisi Reisi Abiülhalik Rendi 
ya aşağıdaki telgrafları gönderaılf ~ 
tir: 

lnönil 
Reisicumhur 

An!t~ 
Bugün 27-12-938 salı günil, Sil ~ 

yük Millet Meclisi salonunda topl~ 
birinci Köy ve Ziraat Kalkınma ~ 
;~~-.sah~ tazim ve-b~ğİıııkı~~~'o~· 
likte arzetmekle bahtiyanm. 

''Birinci Köy ''e Ziraat Kalk 
kongresi üyeleri, Türk köylüsiln[\ 
Türk çiftçisinin yU.zünil güldürme3l 
ömrü boyunca kendine Ulkü edine 
Milli Şef, M.mi kahraman Büyük Is 
met lnöu.ti, tilin bağlıhk ve tüke~ 
mcz şükran ve inanlarını candan m 
habbet ve saygı ile arzeder ve büyU 
davanm da, eline aldığı her iş gibi, ya 
kın muvaffakıyeilere eriştirileceğin · -
den emin olarak sevinçlerini yükse~ 
katlarma sunarlar.,, ~ 

Birinci Köy ve Z!.raat Kalkmmt' 
Kongresi Umumt Reisi 

eeıa.ı Bayar 



Lüzumsuz 

bilgiler 
I 

N8AN oğlunun en bUyUk, en mU· 
hlm meselelerinden biri, belki 

bqmd:\ geleni ••ıdzumsuz bilgi
llle1eluidlr. Asırlardanberi bir çok 
ldamlan, terbiyeciler onunla. uğ

fabt bir tUrlU bir hal çaresi bu
lardır. Mekteplerde çocuklara öğ. 
bir yığın eeyden, yetiımiş adama 

pek kUçUk bir kıamı yanyor: çoğu 
"4ıaha mekteb kapıaı aşılmadan unutu

. o halde zihinleri onlarla yorma· 
llnıf geçmek, şehadetname almak, 
bir meılek sahibi olmak hakkını 

ak için onları öğrenmeğl aart koş. 
Ilı manuı nedir? ... Dahuı var: çocu
lerek mektep dılrnda., gerek mekteb 

karııla.ştığı "bllyUk" ler, kendisi
'- 8frenilmesi latenilen ııeyleri bilmiyen 

'lerdir-
takat aadece ıuzumlu, unutulmıyacak 
~ler vermeie kalkan mekteplerin ye. 
~kimselerin de, birer insan ola -
~hayli eksikleri bulunduğu görülüyor. 

lalde o ife yaramadıkları iddia edilen 

er lnaanda bir iz mi bırakıyor? yok· 
Olllar da vücudun, vuifesi ne olduğu 

yen lzlaı gibi mi? o aza çıkarılm
"1cut kuvvetini kaybediyor ve diğer 

'- \lazifelerinl iyice göremez oluyor. O 
r de onlar gibi mi? ... Bunu iddia e

Yb; çllnkll asırlar ilerledikçe lilzum-
bbciler de artıyor. Ef11tun, belki 

l'l'll&D.ıınm. btltUn ilmini bilirdi ama. ken. 
il IOnrald z&manların ilmini bilmez. 

O halde buıUn bir inaanm, Eflatun ka

\t lllllkemmel bir lnaan olabilmesi için 
"-t onma bildiklerini bilmesi klfidir: 
~ bet urm tarihinden, keşiflerinden, 
~dan iddialanndan haberdar ol
~ lh~ yoktur ••• Bu aözU aöyler 
'-teırıea baıımızdan lıUyUk bir hezeyan 
~.,~ oWuhmmu anlıyo~ . Hayır; 
:!in,ııaı, sadece Ernnun·unki "kadar 
~ bir &cWna mtlkemlllel bir tmlall df-

0 halde "lllzumluz bilgiler,, de 

un lllzumauz aanılan lzllan gibi 
: o W ~falmadığı halde o bil-

IOfalıyor: o bl tabii olduğu halde, 

vttcudumuzda hazır bulduğumuz 
o !Ulıller tabii değil, onlan zihni. 
~ bulmulorus, onları öğren

lebı usun .eneler aarfetmeğe mec-
Oluyoru. o bllıUer, onlann öğrenU. 

lbumu insan oflunun kendi icadı
dtlllek kl bir Juaımnı ollun atmak 
ktadl elindedir, hem de hakkıdır. 

t hansllerinl atacak? hangilerini 
? Jete bunu bir ttırıu teııtiremi

keatıremediğl için de çırpmıyor. Bu 
~ ''1htlau" denilen ıeyi icad etti; 

~ bllslyt muhtelif Jmmılara ayırıp her 
~ bunlardan bir tan•lni öğrenme
~. Gtektler hakkında da ancak çoeut. 
~""'da biraz fikir edlnmelinl Wi bul-

~ l'abt bunun netlcea1 olarak bu gUn 
~ herkes cahildir. Bir bUyUk fizikçi 
I t.ıı. bUyUk tarihçiyi alın : bunlann ilti
ll..d_e biribirinln kal'lllDlda cahildir. Ne 

~ flalkçlnln, kartmmdati adam ka
t&rlJı bllmeslne; ne de bUyUk tarih

&teld kadar tarih bllmesine imkln 
• Demek kJ .umı de, tendi sahala. 
ile derece ilerlemit oluna olsunlar, 

ta.._~ birçok bakımlardan yine 
~er. H~bukl ilmln, insan oğlunu 
-~ eden btltUn ıeylerilt, bir bUtüıı 
~ leab eder; o bUtUne eremiyen da
~dinde bir ekalldik duymağa mah-

ı.t. böylece Jnun, fıtri merakı dolayı
clabna bilri llemini geniılettiği ve 

~ da elde ettiği aeylerden hiçbirini 
~ l'Uı olamadığı için hiçbir ferdin o 

enat11ne imklıı bR"3kmıyor: ya
"ırı.r ceçtitçe kendini - hi~bir ıey 

ta lll&Daamda de~ her ıeyi a. 
bir ıurette öfrenmemıt adam 

da - cahlWfe mahldun ediyor. 
\ kurtulması için blrtakm1 bilgile· 
t.ı,.~t'l)'yen lUzumsus olduğunu ilin e
iı.."'ea!, on1an btllblltUn fedaya katlan

~dır. Fakat bu cesareti bir türlü 

Nıtrullolı AT AÇ 
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Zıraat Kurultayı görülmemiş kesif 
bir kalabalık huzurunda açıldı 

Umumi Reisliğe Seçilen Celal Bayar Diyor ki: 
.. TUrk Köylusu, Türk Çiftçisi, Buyuk TUrk Tarihinin, Daima 

Buyuk Kalmış Adsız Kahramanlarıdır ! ,, 
"Çiftçi Jiadın, daha geınç yaşta iken çektiği zahtnet, cefadan 
Jıpranır, çUker bununla beraber fakirliğin, pa~avraların 
örtemediği hakiki bOyUklOk ifade eden vasıfları vardır •• 

Bir köylü hatip kongrede samimi 
ve coşkun tezahürata sebep oldu 

ğa devam için toplanmıı bulunuycruz. j 

· · Bu dava üzerinde yaıadığımız, b~-

tün kudret, yaşama, dayanma imkank
rını kendisinden aldığımız toprakları

mızın canlandırılması, kıymetlendiril

mesi davası, Türk köylü ve çiftçisinin 
seri, radikal kalkınması, geniş, dinamik 
bir refaha ulaıtınlması davasıdır. 
B~ bu davayı, Osmanlı saltanatının 

haksız bükOmdarlığiyle alakamızı ke. 
sip halkın hükumdarlığını kurduium\U 
&ila fillen ortaya attık: 

"Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu• 
kuk cemiyeti,, adı altında; milli hüku· 
metin ilk ~üvesi kurulduğu zamanlar• 
da, milli ümdelerimizin ve misakımızın 
arasında ve içinde bu dava bu ana dava 
vardı. 

Büyük Türk milletinin, kurtarıcı ve 

müşahhaı ideali Müebbed önder Ata- l 'zun vt mühim bir nutuk irat tden Ziraat 
Umı1mi reis vekillilint seçilen Ziraat Ve- türk: l:c ·ıgresi umumi reisi Başvekil Celal Bayar 

kili Faik Kurdollu Türkiyenin hakiki sahibi, efendiıi, 

#' 

Ankara, 27 (A.A.) - Birincl Köy 
ve Ziraat Kalkınma Kongreıl buglln 
saat ıı de BUyUk M1llet Meclisinde 
ilk umumi toplantısını yapmış ve 
Başvekil CelA.1 Bayar ıöyledlğl bir 
nutukla kongre mesaiıinl açmıştır. 

Bu tonlantıda kongreve iştirak et
mek lizere gelen l.>ine yakın delege 
ile veklletıer erklnr, matbuat. mQ
messlllerl hazır bulunmakta, samlln 
localarını ve Meclis koridorlarını 

dolduran kalabalık bir halk kitlesi 
kongrenin açılış merasimini takip ey. 
lemekteydi. 

Saat tam 11 de yüksek ziraat ens
titüleri talebelerinin koro halinde 
löyledikleri İstlklA.l marşını mtıtea
kıp Başvekil CelAl Bayar sık, sık 

sürekll alkışlarla karşılanan nutku
nu söylemiştir. 

Delegelerden, Esklşehlrln Şerefiye 
köyünden Ahmet Takıldayı ile Salih
liden Mehmet Eronat blriblrini taki
ben söz alarak köylünün dlleklerlni 
ifade eylemişler, Tanrıverdl Gökçay 
da yüksek tabsll gençleri adına bir 
şllr okumuştur. 

Kongre, bundan sonra alkışlarla 

kabul edilen bir takrir Ue umumi 
reisliğe Başvekil CelA.l Bayan, umum 
reis vekilliğine Ziraat Veklll Faik 
Kurdoğlunu, umumi k&tiplife de 
Nlfde Mebusu Cavid Oral'ı seçmiştir. 

Sabık Ziraat Veklllerinden Rahmi 
Köken ve Muhlis Erkmen ile Büyük 
Mlllet Mecllsl Ziraat Encümeni Reisi 
Faik Kaltakkıran, kongre delegele
rinden Esklşeblrin Şerefiye köyün
den Ahmet Takıldayı da kongre reis
liklerine ayrılmışlardır. Kongre fah
ri reisliklerine de Vekiller Heyeti A
zaları seçilmiştir. 

Reisicumhur tsmet lnönU'ne kon
grenin sonsuz saygı ve baflılığının 
arzı hususunda verilen bir takrir, 
alkışlar arasında kabul edildikten 

• • sonra kongre meaalslyle mütenazır: 

olarak teıekkUl eden komisyonlara 
reis ve mazbata muharriri 1ee'llml1 
ve gene ziraat enstitüleri talebeleri
nin sö1].edlklerl Ziraat martı ile ilk 
umumi toplantıya nihayet verllmi•
tir. 

Bqvekilin Nutku ~ 
DUnkll kongrede baıvekJl Celll Baya

rm irad ettiği ve bllyUk alltayla karp-
la.nan nutkunda.il bazı parçalannı aynen 
koyuyoruz: . ~, 

"Birinci Kö 'I ve Zir:ıat Kalkınma 

Kongresinin sayın i;aları: 
Bugün burada, büyük bir milli dava 

hareketini hırlandırmata, pllnlattırma 

hakiki müstahsil olan köylüdür. 
O halde, herkesten daha ç.ok refah 

ve ıaadete müstehak ve llyık olan da o. 
dur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi hüka 
metinin iktısadi ıiyaseti bu asil gayeyi 
istihsale matuftur.,, 

niv,. • .ı,, ve her Türkün bu asil dava 
karrunda alması cereJIJi. ,,.si,·•u,... 
sı ve yapma11 rereldi vuifeyl en açık, 
en keskin kelimelerle gösteriyordu. 

Arkadaılar, 

İmparatorluktan devralınan vaziye
ti hepiniz bilirsiniz : 

- Şuursuz, gafa, mecnun bir idare
nin akla gelebilen bütün fenalıklarına 
sahne olmuı bir memleket, 

Milli Olan Her Şeye 
Dü§man HükUmet 

- Milli olan her ıeye dilıman, hu
rafeler içinde bir hükumet, 

- Her türlil refah ve kalkınma va. 
artalar:ndan tecrit edilmiı; ciddi milli, 
her hareketinin karpsına ya kendi hü
kCtmeti, ya kapitülasyonlar çıkan bir 
millet. 

Tarihin baılangıcındanberi, Türk 
çiftçisinin ceddi, harple meııul olma
dıkça, sürülerini beslemiş, keneli gıda 
maddelerini yetiıtirmiı, koyun • keçi
linden elde ettiii yünü, tarlalanndan 
elde ettiği pamuğu eğirmi§, giyimliğini 
elle dokumuı, umumiyetle çalışkan ve 
kcQ)ii ihtixacına küuet...edccek hir..ba
yat geçirmiıtir. 

Buna ilaveten çiftçi halk asırlarca he-
11psız harplere lazım olan gıda madde
lerini hayvanatı, insan kuvvetini temin 
etmiıtir. 

Bunlar vergi tahsildarlarının gadrine 
uğramıı, yazıp okuma bilmediklerinden 
ekseriyetle murahabacıtann esiri .clmuı 
!ardır. 

Ekinlerinin yağmurauzluktan ıolup 
mahvolmasına, hayvanlarının gıduız. 

hktan, barınacak yenizlikten ölüp git
melerine seyirci kalmnuıtır. 

Harpler, tekrar ve tekrar evlerinin 
tahrip edilmesine aile ferdlerinin dağıl
maaına sebep olmuıtur. 

Zulmü, cefayı ve ölümü tanımıılardır 

Büyük Tiirk inkılibı, bundan dola- Türk Çiftçisinin Kansı da 
yıdır ki yalnız Tilrk vatanım dilfman· 
larmdan temizlemekle kalmadı, Türk Çalııkandır 
milletinin tam ve mutlak istildilini .de Tilrk çi.ftçisinin kansı da, koca-
iıtirdat etti. Anıulusal müeyyidelere sı kadar çalııkandır, Sabahın ilk ıpğın. 
ballamak ıuretile ite baıladı. dan, karanlık basıncaya kadar kocasile 

1933 yılında, Türkiye iktiaacliyatını yanyana tarlada ekin biçmekle veya 
tetkik için Amerlkadan getirdiğimiz i- ekin dövmekle meııuldür. 
lim heyeti, uzun tetkiklerden conra Koça11 harp için uzakta olduğu za-
TUr'k çiftçiıi hakkında ıunu aöylüyor. man, davara bakan, tarlaları ekip biçen 
du: kanadır. 

''Tilrk çiftçiıi nesillerce çiftçilik et- İstiklll harbinde olduğu gibi ihtiyaç 
mit bir ıoydan ıelmektedir. , huıl olduğu zaman, cephede l.:ırbeden, 

Kendiljnde çiftçiji~, ıevki tabii ha- i cı-dunun ceP.hazıe ve levazımiyle yüklü 
lindcdir, r:·r , .. ~... ' ""·~ i 1 ,M,ı•l'~..l '{.Devamı 4 üncı«le) 

Dün lıalli, mıliÜslllf "' 'liiW4i/>lfffitili MIİll!ıı"" im ialabald lıuıurtliida arılan zi
raat ulkwııaıı bayii bnllto~,., olan Biyülc Millıt Meclisi 

1ÇERDE: 

• Grip yüzünden mexteprenn tatu ecnı
diği haberi henüz doğru değildir. Mektep
lerde göze çarpar derecede hastalık görül· 
memekle beraber sıhhiye müdürliijü tet· 
kikat yaptırmaktadır. 

• Üsküdar adliye binası dün 45 bin li-
:.ıya ihale edilmiştir. inşaata bir aya ka

Jar ba~lan"caktır. İstanbul adliye sarayı 
nm inşası için de Hapishane binasının 

ön kısmı yakında yıkılmaya başlanacak· 
tır. 

• İngiltere piyasamızdan ipekli kadın 
çorabı almak üzere müracaatta bulunmuı 
tur. lpek çorap fabrikatörleri, çorap ima· 
latı için getirilen ipeklilerin gümrük res
minde bundan dolayı bazı tadilat iste
mekb~dirler. 

• Harice yaptıkları ihracatda bazı 
uygunsuı halleri görülmüş olan firmalar 
hakkında takibata girişilmiştir. 

• Nevyork sergisi Türkiye paviyonu ko
miserliğine Vedat .Nedim, Türkiye rnümes 
silliğine Neşet Halil Atay tayin edilmiı· 
tir .. 

• Takas tetkik komisyonu dün toplana· 
rak bir haftalık muamelatı gözdcırgeçir
miştir. 

• Üniversitede yılbaşı tatili 14 kanunu
saniden başlıyarak 5 şubata kadar devam 
edecektir. 

• Zirai mahsullerin memlekete sokulma· 
lan esnasında bu husustaki kanwıa isti· 
naden sıkı bir muayeneye tabi tutu1mala· 
rı lüzumu gUmrükler idaresi tarafından, 
alakadarlara bildirilmiştir • 

• Hayat pahalılığı ile mücadele için be
Tec'ıyede töJ)Ianan iktisadt koirıis:ton içti· 
;ıı lanna bugün de devam edecektir. Ko
mı yona ticaret odası umumi katibi Cevat 
• i :ımt de iltihak etmiştir. 

• Karadeni% boğazı dışında Elmas taı,. 
yasının açıklarında mahrutt bir cisim gö
rülmüş ve gemilere müteyakkız da\Tan• 
malan bildirilmiştir. 

•Yılbaşı münasebetile balo verecek mü
esseseler geçen sene neşredilen kanunun 
biribirini nakzeden maddeleri yüzünden 
fazla damga resmi tahsiline sebebiyet ve
rildiği iddiasile vilAyete şikayet etmişler 
dir. 

DIŞARDA: 

• Meksiko mebusan mecııst, pttrol ma· 
denleri imtiyazının ba§kasına verilmemesi 
ve memleket madenlerinin ileride münha· 
sıran devlet tarafından i§letilmesi hakkın 
daki kanun layihasını kabul eylemiıtir. 

• Neşredilen bir emirname ile Çekoslo
vakyadaki komünist partisi asayişi teh· 
dit eden faaliyetinden dolayı bugünden i· 
tibaren fesholuıımuştur. 

• Mek~o mebusan meclisi yeni bütçeyi 
kabul etmiştir. Masraf faslı 245 milyon 
pezo olup bunun 93 milyonu ordu içindir. 

• Amerikan milletleri konferansı diltı 
gece saat 23 te resmen nihayet bulmu~tur. 

• Noel yortusunun üçüncü günü akşa· 
mında Amerikada kaza neticesinde ölenle
rin adedi, 608 olarak tesbit edilmiştir. 
Bunlardan 400 ü otomobil kazalannm 
neticesinde ölmüştür. 

• Şili hükQrneti tarahndan verilen emir 
üzerine başkumandan Fuentes, 4 liva He 
bir feriğin tekaüde sevkedilmesini istemi§
tir. 

• Evvelki sal>ah Slovakyada ilk resmi 
turneye çıkmış olan Cumhurbaşkanı Haşa 
dün akşam Rosenberge gelmiş ve Slovak 
başvekili Tise tarafından istikbal edilmiş 
tir. 

• Hariciye nazın Bone Parise gelen Tu
nus umumi valisi Labonu dün öi~ 
sonra kabul etmiştir. 

Vail Ank11raya srUtt 
lstnbul vali ve belediye reisi doktor 

Lutfi Kırdar dün akşam Ankaraya cit
miştir. Vali dahiliye vekaleti ile tomas e
derek lstanbuldaki teftiş ve tttkı'kleri mü· 
nasebetile edindili intıbatm ~ 
direktif alacak ve birkaç gün kaldıktan 
sonra dönecektir. 
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urul Bir tavukçuluk 
enstitüsü kuruluyor 

An~ara radyos.1 
l>.~L<;A l'Zl l : 
1G39 nı. 183 ht .• 20 1\w. 

•· .... ..,"•" J uncu<icj 
, ar basm gecenın uzun saatlerince dağ 

} olbrmdnn süren, bu cephaneyi siper
lere karlar taşıyan kadm, bu kadındır. 

Çiftçi kadın, daha genç y~ta iken 
çel.t:gi zahmet, cefadan yıpranır, çö· 
ker; bununla beraber, fakirliğin, paçav 
raların örte:nediği hakiki büyüklük ifa_ 
de eden vasıfları vardır. 

f biıyük başarıcrsr Cumhurreisimizin ku· 
mandasında, bütün memleket kuvvetle 
rini bu cephc-Oe eferber etmek, bugün 
şevkle, az:mle karşılaştığımız en önem. 
li vazifedir. 

T. ''· Q. JO,il ın. 1519j l\cs. 20 1-\w, 
T. A. P. 21,70 m. {itfij Kcs./20 Kw. 

28.12-938 ÇAW)HIB \ 
12,30 Turk müzığl (şorkılnı-pl). 13 S.ıal, 

ajans haherlerl ve Meteor Ankara. 13,10 
l\lCiılk ((!uzel sesler-pi). 13,30 - 14 Müıı k 
(neşeli plük). 18,30 Mu:ıik (dan<; san:i), 
18,45 Konuşma. 1!l Türk mli:ıiği (l\luhtelif 
şnrkılar): l - Nev eser ııeşrC\'İ (Yusuf 
Pn~n). 2 - Şarkı. Gönül hnsrcli - (Dr. ~ük. 
rü Osman). 3 - Gel güzelim Çnrnlıcrtya (Fn 
iz Kap:ıncı). 4 - Nev eser )tırük semaı 
(Abdullah Efendi). !'ı - Niha\cnd sn se· 
mal (Yusuf Paşa). G - Yokınn sel ynkın:ı 
(Türkü). Okuyan: Sadi lloşses. 7 - Tan
bur taksimi (Hefik Fcrs:ın). 8 - Şarkı -
Nnzlandı bülbül - (Lemi). 9 - S:ırkı - Son 
akşam • (Lemi). 10 - I>üşcr mi şanına • 
(Rıfc.ıt bey). 11 - Şetli nrob:ın saz sem:ıbi 
(Refik Fersan). Okuyan: Semııhnt Özden
se.s. Çnlıınlar: Yecihe, Fahire rersan, Jlefik 
ı•crsan. l!l,45 Snnt, ojans, meteoroloji ve 
ziraat borsası haberleri. 20 Türk müzısi (in 
cesaz - lllcazi yegfıh fos.it). 21 Konuşma 
(Mizah s:uıtl). 21,2:; Milzlk (Cumhur baş
kan. bandosu - Sef: Jhs:ın Künter): ı -
Poppics - marş - (l'ılorct). 2 - Clsan aşkı 
- \'ah - (F. Lehnr). 3 - Ory:ınt - m·crtür -
(Vchcr). 4 - Sihirbaz aşk - (Fııll:ı). 5 -
Monn \'ıınna - fnntC%i - (H. Feniye). 22,10 
Sinema sesi. 22,451\Iüzik CKuçük Orkcslrıı): 
l -A Te Sol:ı (\', Giuli:ıni). 2 - Dic Fas 
<"hlııı;sfee (E. K:ılm:ın). 3 - I>ie Romanti
kcr (J. Lnnner~. 4 - Marş - Popuri - (C. 
Robrchl). 5 - I.orclcy - P:ır:ıfraz • (J. 
Nesvabda). 6 - M:ısknradc (C. Nielscn). 
7 - \'ielliebchen (1., Siedc). 23,45 - 24 Son 
haberler ve yarınki program. 

Yabancı radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Progr:ıındrıki \°akitler Tilrki~ c saati üze· 
rinc ve öğleden sonraki sn:ıt olarak veril
miştir. 

Operet ve senfoni komului: 
9.10 1.eipziı;: Vagner, Yerdi. 
9.ı:; Frnnkfurt: J.\lozıırt, Velıer. 

10. Knlunclbors: "Faust,, (Gounod) 2 

ıo. 

10. 

ve S üncü perdeler. 
floma Gr. Şumann. 
Turino sr: "Dııfni,, (Mule) ?.lilano 
d:ıki Ln Sknla opcrnsından naklen. 

10.30 \'i •ıın:ı: H:ıydn (Aryalar). 
l2. l'rııs 2: Çaykovski. 

Oda nıusiklıi ve: konserler: 
7. Drüksel :ı: Haussel pro rnmı. 
9. Hyfcl kulesi: Flüt, piyano. 
9.10 Bükrcş: Kuartet (Moznrt). 

10. \'nrşova: Chopin. 
10.20 Frnnkfurt: Kuintet (Brahms)'. 
10.30 Deromünstcr: Klarnetle kuintet, 
12.1 O Jlllvcrsum 2: Ors konseri. 

llafif musi/:i ve oıırrrller: 
J:;,40 Hadio Parls, 3,45 Stokholnı; 4, Kn

lundborg; a llerlin (uzun dalga), 8 Y:ırşo· 
ı;a; .Atholiııc; 9,10 Bcromjn ter; 9,10 Ko
Jon.}n, Hıımburg; 9,30 Nııpoli gr. (Operet), 
10, Brüksel 1: "Sirk knılı,.; 10 Brüksel 2 
(Operet); 10,10 Prag, 1; 10,30 l'aris P.T.T. 

0

11,30 birçok Alm:ın istasyonları: Yı~:ına 
musikisi. 

Piyr.s ,J.-onf erans ve konıı1malar: 
8.15 Sotıcns: "Mikromagazln,,. 
D.15 Stoklıolm: ".Krnl I~cııl,. (l.lr) (Sha

kesprarc}, 
10.30 Eyfcl kulesi: Üç kısa piyes. 
11.25 Londra (N.): Yeni senenin eşiğin· 

de. 

Ankara radyosunun 
yarınki programı 
:.!!l.12-1938 PERSUlllE 

Bunlar şimdikinden daha yüksek bir 
hayat seviyesine layıktırlar. 

Kendilerine emek ve ümit vermek, 
devlete düşen birinci büyük vazifedir. 

Zafer ümidini beslcmiyen bir ordu, 
daha cenk başlamadan yarı ~ğlup de· 
mektir.,, 

Türk Köylüsü Tarihin 
Adsız Kahramanıdır 

Vatandaşlar, 

Yüksek bir ilim heyetinin kanaatle· 
rini ifade eden bu sözleri, size yeni bir 
şey öğretmiş olmak için nakletmiyo

rum. 
Türk köylüsü, Türk çiftçisi, büyük 

Türk tarihinin, daima büyük kalmış ad
sız kahramanlarıdır. 

Onların tarihini, asaletini biz, hepi. 
miz daha iyi, daha yakından biliriz. 

Amerikalıların raporiyle birlikte her 
birinize takdim edilmiş olan tarihi etüd, 
köylü ve çiftçilerimizin uzun asırlar 
boyunca oynadtklan rolü, uğradıkları 
haksu:lıklan vesikalariyle izah ediyor. 

Amerikalılar, bu satırları lıükümı.. ı 

kendile,rine izah edilmiş politikasındaki 
isabeti teyit için yazmışlardır. 

Bense, burada: 
- Bu mevzuun arzettiği ehemmiyeti 

bir kere daha beraberce hatırlamak, 
- Ve rejimin, bu i tikamctte rasyo· 

nel bir ilerleyiş için, daha evvel başar
mağı zaruri gördüğü, lıaşardığı biiyük 
i~leri kaydetmek için nakletmiş bulunu
yorum. 

Evvelemirde maziden kalma idare 
sistemini, dayandığı mevı:uatı tasfiye 
etmek, davaya elverİ§Iİ bir hava yarat
mak, scnra bu .davanın muvaffakiyeti 
zaruri vasıtaları, 11nrtları temin etmek 
bir .za nırt>tti. 

Kemalizm, büyük Türk milletinin ve 
rejiminin ana partisine ''Cumhuriyet 
Halk Partisi,, ünvanmı vermek, bu su. 
retle halkla beraber ve halk için karak
terini ta doğuşunda tebarüz ettirmekle 
baılndı ve ilk on beş yılının çalışmala
lannı hep bu maksat il;tikametinde, bu 
maksat etrafında teksif etti. 

Bundan sonr:ı övünebileceğimiz muvaf
fakıyctlerden bahseden ve cumhuriyetin 
çirtçl lehine tesis ctti;;i himayeleri zik
reden baev"kil C lfıl Ba)'ar, ihracatımı· 
zrn da her sene arltığrnı söyliycrck bunu 

rakamlarla tcsbit ctmiıı ve sözüne ~öyle
ce dovnm etmiştir: 

Önderin Büyük Emri 
15 inci Cumhuriyet yılını, sistemli, 

planlı bir köy ve ziraat k~lkınmasına 
meb'de yapmak, müebbed önderin biz
lere bıraktıfı büyük emirdir. 

O'nun büyük muvaffakiyet arkadaşı 
bu büyük dava şerait ve imkanlarının 

12,30 :Müzik <muhtelif memıekcucrin Sovyetler, Mamleketimiz için 
halk ŞIW'kıl:ırı - pl). 13 Sani, ıuans Jıahrr-
leri; Meteor .Ankara. 13,10-14 Türk ıniızığl bir radyo k011S8rİ tertip 
(şnrkılnr \'e türküler - pl). 18,30 Mü:ıik 
(~ülıerlin eserlerinden). 18,45 Konuşııın ettiler 
(ziraat snııli). 19,05 S:ı:ıt, njans, Mc.leorolojl Moskova, 27 (A.A.) - Taas ajansı 
,.c ziraat borsnsı h:ıbcrlerl. 19,20 Tiırk mü. 
dği (Fa.,ıl heyeti - HicıızkAr faslı). 20,20 bildiriyor: 
J\oıııışına. 20,35 Müzık (Sololar - Muhtelif Yabancı memleketlerle kültür münasc
pnr('nl:ır): Cumhur D:ış'kan. hnndosundnn : betleri idame umum Sovyet "\'oks., cemi
ı:ını: ( \hınet Andiçcn), l\l:ırinct: (Haur yctile S.S.C.B. rad}O komitesi, 29 birinci· 
Öklrnı>. Faıtoı: (Mustııf:ı Sesnr). 21,20 Sn. kanun perşembe günü, Türkiye için bir 
at, esham, tnhYiliıt, kııbiyo - nukut bors:ısı 
fıynlları. 21,:10 Turk müzii:i (Peşrev ,.e şar. radyo konseri tertip ctmi~tir. Bu konser 
kılar): ı - Nih:ı,·end rıeşrc\'l ('J'anburl Os- Ttirki}'e saatile tam saat 21 de 1744 met· 
man). 2 -Niha,·end nğır cınııl - Seni lıük. rede Moskava, 1060metrede Tiblisi, 309,9 
mu er.el (lsmail Hnkkı bey). 3 - Nıh:ı- metrede Odesa ve 349,2 metrede Simfero-
veml şnrkı • Ne yanan kalbime hııktı Ola- pol radyo istasyonları ile ne~cdilecektir. 
kını). 4 - Sö)le nedir bııı i ahın (Hacı 
Arır lıcy). 5 - Sıızinfık şarkı • Mfiplclıh ı Konserin programında, Sovyct kompozi 
de rd olnn diller (Dr. Şiıkrli Osnınn). G - tö:lerinin a53ğıdaki eserleri vardır: 
11ııst şarkı - Senin D'$1.ınl.ı (Jk oldum (Alı- ~a tal:oviç - Bi~nci senfoninin ilk la · 
t.hıllah Efcnılı). i - M:ılıur şarkı • Gül,enl mı, I<.o\-alevski _ Romeo \'e jüliyet, ü· 
czh:ır (Abdullah Efenıli) · Okul an: (l\luo;l:ı- iti, Bu eserleri, radyo komite inin senfo· 
fa ç~ı:ır). Oku}nıı: ısnri)·e Tokoy). 8 -
Mahur sıız 5 C.maio;i. !l - Girış t:ıksimi nik orkestrası büyük akademik devlet ti-
(Kemnl ı i}azi). 10 - Hicaz şarkı - llilmi- yltro unun kuvarteti ve radyo komitesi· 
-.orunı lı.uuı ne -0Idu lŞevl.i). 1 ı - Karcı- nin o!i t!eri talacaktır. 
~ıJr şarkı - \'eter çeşınanıııla sııyd ettin dili ============~=:=:=:== 
tl\Oreyı {Cıll Ahmet). 12 - Kıırcığıır şnr- orl,estr:ı) : 1 - J.'Arlc~ ieırnc No. 1 P11slornl 
kı _ Bilmem ki cfn neşe hu ömrün nere- (Bizcl). 2 - \'icn du Sindi nıelncr 1'rnumc 
sinde (Hancı). 13 - Huzam :ırkı -.Açııı:ını (H. Siecz yn ki). 3 - ldillio - entenneıo • 
a(':ını:ıın (Mehmet ?\:ısip). '14 - Hilınm :ır- (Sofa7.zi). 4 - I>u, Du-· Der Zigcıınerpri. 
ka • 1\üş:ııle t:ıliım (Şc\ki). la - Hiıznm nı:l'I m. J\:ılınnn). ~ Copak <Mou:o;sors~
ır;nı emııi.;I ( l\ıınunt Mehıııeı bel). Ç:ıl:ın- klL 6 - .Aub:ıtlc dıı Bcrııer (.Aletler). 23,30 
lar: Vecihe, Fahire Frrsan. Rrfık Fer.;an, Müzik (Operetler-pi). 23,45 - 24 Son lı · 
Kcın:ıl Niy:ızi Sc}lııın. 22,30 lllüzik (Kütük 1.Jcrlcr \C lnrınki progrnm. 

Sayın azalar, 
1935 resmi sayımına göre, nüfusumu 

zun yüzde 72.5 u köylüdilr. 
Faal nüfusumuzun yüzde 81 ini zi

raatle iştigal edenler teıkil ediyor. 
Bu rakam, dünyanın en yüksek nibet 

}erinden biridir. 
Gerek istihsal.at, gerek iptidai mad. 

de sarfiyatı, gerek müessese adedi ba
kımından, ziraat sanayii, umur:ı anayi 
faaliyetimizin yüzde 50 ila 60 Idır. 

El:mizdeki en son milli gelir hesapla 
rma gore, ziraatin Türkiye milli geli
rindeki mevkii. umum milli gelirin yüz 
de 70 ini buluyor. 

Toprak ve hayvan mahsullerimizin 
milli ihracatımız kıymetindeki hissesi. 

- 1933 te yüzde 89. 
- 1937 ihracatında yüzde 91 dir. 
İthalatımız itibariyle bu nisbet yüz

de 10 • 12 arasındadır. 

Zirai işletme Vaziyetimiz 
Diğer taraftan, orta Anad.oluda 63 

yerde zirai işletmenin 1935 - 36 vazi
yeti üzerinde yaptırdığımtz bir tetkikin 
verdiği neticelerden bir kısmı unlar
dır: 

Ziraat alet ve makineleri çiftçi ser
vetinin ancak yUzde 7 sini buluyor. 

Hakikt zirai istihsalin yarısını hubu_ 
bat; dörtte bir:ni diğer nebatı mahsul
:cr, geriye kalanın hayvan mahı;ulleri 
teıtkil etmektedir. 

Gıda bakım ndan it çağında vasati 
senede takriben 28 lirayı bulan sarfiya
tın yüı:de 50 sini hububat, 

- Yüzde 14 ünü sebzeler ve meyva· 
lar, 

- Yüzde 14 ünil süt mamuUitı ve 
yumurta. 

- Yüzde 8 ini ıeker, 
- YiUde 8 ini tütün, 
- Yüzde 3 ünü §eker, 
- Yüzde ,3 ünü de etler t,.•kil eni-

yor. 
Bu rakamlar bizi, bütün çıplaklığiy. 

le bazı hakikatlerle karşılqtırmaktadır. 
Bu hakikatlerin bir bir kısmı ıunlar

dır: 

- Türkiyenin dış ödeme kabiliyeti 
demek olan harici ticaretinde ı:irat, hay 
vani mahsullerin ehemmiyetli mevki i§· 

gal ve ifade ettiği, 
- Aynı maddelerin Tür'kiye halkı· 

nın iaşesi ihtiyaçları bakımından haiz 

olduğu ehemmiyeti, 
- Milli korunma, milli cihazlanma 

bakımından oynamakta olC:lukları ve 

oyruyacakları büyük rol. 
- Muazzam lıir halk tabakasını ifa· 

de etmesi bakımından, bunların refah 
derecelerinde, iştira kudretlerindc ha. 
sıl olacak tahavvUllerin milli faaliyetin 
heyeti umumiyesi üzerinde yapacağı 

kati tesirler. 
Doğrudan d~ğruya köylü ve çiftçi 

hayatına taalluk eden hakikat ise ıu

dur: 

Köylünün Gelirini Yükselt
mek Bir Vazifedir 

- Bilhaiı;a bazı mıntakalarda, köy
lü ve &ift~inin gelir seviyesinin beheme 
hal yükseltilmesini temin etmek içtimai 
milli bir zaruret, bir vazife mahiyetin

de.dir. 
Bu suretle mesele çeşitli bakımlar -

dan birinci derecede ehemmiyeti haiz 
bir mahiyet arzediyor. 

Türkiycnin coğrafi mevkii, ihtiva 
ettiği muhtelif iklimler dünya konjönk. 
türünün alını olduğu istikamet, Türk 
çiftçis:nin önünde büyük, müstesna im 

kanlar a•mışttr. 
Türkiye için bugün mcvcu_ olan me

sele, tevzi yani satı§ müıkillAtt değil, 
talep nisbetinde mal yeti§tirilebilmck 

meselesid:r. 
Büyük devlet mübayaalanmız, millt 

cih zlanma, aanayile me hareketleri· 
miz, bu vaziyeti, '1aha uzun seneler 
şimdiden sigorta etmiştir. 

Kemalist rejim:nin umumi buhran 
ıeraiti ortasında Türk köylü ve çiftçi
sbe temin ettiği büyiı"'k menfutlcrdcn 

birisi de budur. 
Bu vaziyetten milletimldn refahı bil 

hasa köylü ve çiftçi halkımızın yüksel
mesi, kal'k•nmuı için aı:ami istifade et
mek istiyoruz:. 

Sayın ilyelere. "Türk köylüsünlin Ö· 

nlindeki imkanlar., başlıklı bir kitap 
dağrtılmıştrr. Bu kitaptaki rakamlar, 
yalnız bu imkanın hudutsuzluğunu de. 
ğil, mcmle'ketiınizde daha ne gibi yeni 
yeni gelir menbalan yaratmak müm
kün olduğunu da sarahatle göstermek
tedir. 

Bugün belli ba~lr istihsalatımızdan 

hektar başına elde ettiğimiz malsullcr, 
ll§Clğı yukarı dünyanın en zayıf rakam
lan halinde bulunmakta.dır: 

Bu rakamları ayrı ayn Ukreden Celal 
Bayar bundan sonra TUrk köyllisilne üıU
kal ederek nokeanlanmııı tcbarilz ettir
miş ve ziraat kalkınmasınm haiz olduğu 
ehemmiyeti zikrederek bUyük nutkunu 
§Öylece bitirml§tlr: · 

Kongremizin vereceği kararlar istl
!ari olacaktır. 

Büyük Millet Meclisimiz millet hay
rına olan en ufak işleri bi!e ne büyük 
hararet, muhabbetle himayesine aldığı· 
nı bilirsiniz. 

Devlet reisimiz ve çok necip Şefimiz 
ismet inönünün bu ve bu gjbi işlere 
verdiği büyük ehemmiyet ise bütün mil 
letçe görülmlif yüksek bir hakikattir. 

Bundan dolayıdır ki biz de istlşad 
kararların imkan dahilinde görüldüğü 
ve vaziyete uyduğu anda derhal tatbik 
sahasına intikal edeceklerinden emin 
bulunuyoruz. 

Muhterem kongr• izalan, 
Birinci Köy ve Ziraat KalKrnma Kon 

gremizin açılmış bulunduğunu arzede
rim. 

Gayretleriniz. çalışrnalanmz sevgili 
milletimiz için faydalı, mutlu olsun. 

Bir Türk Köylüsü 
Samimi tezahüratle şi:ldetle 

alkışlandı 

"Türk olmakla, köylü 
olmakla ögünüyoruz 

Aoıtara, ~ l l .A.J zırrauı:; ıroıı-

grcslnin bugUnkU toplantısında Es
klşchirln Şererl)'C köyünden Ahmet 
Takıldayı k6y1Uye çiftçi adına. şun

ları söylemiştir: 

Baştn tnönU, hepiniz var olun: 
Bizim meselclerlmlzlc kafa yor

mağa, bizim dcrtlerimlzo ı;are bul-

"ı Tavukçuluk ve yumurtacılıO '
8 mızı inkişaf ettirecek, köylUJ 

örnek olacak 
Ankarada ziraat enstitüsü ~ 

dahil olarak bir de tavukçuluk enst: ııS • 
ynptmlması takarrür etmiştir. ~" ııı ıı. 
tU için AkköprU Ile orman çi!lff;"'l >~{ • 

zerinde ve orman çiftliği arazisi 6 
de bir arazi p:ırçnsı n,jTilmıştır. ~~~ıs!' 
titilnün proje ve plfınlnrı mllt~ • 
tarafından hazırlanmı§ ve ke§ifleri >" 
m~tır. ıe}t' 

Yeni tavukçuluk enstitüsü, ınet' 
tiınizin başlıca servetlerinden biı1 
tavukçuluğun ve yumurtncrlığtn it. J. 
nün telttkki ve icııblnrma göre Ot>" tJ • 
lerek dünya plya.salarmdan isteneıı 
vuk ve yumurtayı yeti§tirmek husıı 
başlangıç olacaktır. , 

Enstitü yalnız bu hareketi yıırs ı( 
clemanlan yetiştirmekle ka1mı:;acst 
ni .ı:amanda köylilyc bir örnek vat!! 
görerek asrt tavukçuluk ve yumurt 
hakkında etraflı bir fikir ve önıelt 
ccktir. 

Yumurta lhracatımıznı kontrolU '
1 

ıraç olunan tiplerin standardizasyoııujll' 
sıt.as.lyle dilııya piyasalarında Tiit~ i • 
murtalannın kazandığı emniyet ı.1l ( 

madrn bu suretle daha z.iyadc f.3k\.JY' (-' 
dileceği şüphesi% addedilmektedir. 13" 
kilde dü!lmüş olan yumurta ihrncs 
emin bir §Ckilde )'ilksclmc imknnl:ıt1 

§t'dilebllecektir. / 
-----------~--~----___,,.. 

Geçen haf ta gösterdiğimiz bii~ 
filimden cesnret alan sin~ 
Gangster filmi meraklrlanna ik• 
fe\.fo-ılade güzel bir ıaheser <lab11 

.. 

Görünıniyen •' 
HAVDUTLAP 

mağa toplandınız. Hepinize candan Baş rollerde : CHESTER fdOF' 
yürekten sağ olun diyorum. RIS. BRUSE CABOT He·yec:ııtl 

KöyUn kadrlni bilmeyen, köylUnUn 
derdine ortak çıkmnyan, köylünün Korku, Deh~et saçan müthi§ 

yUzUnU ~UltlUrmcyen sultanlar bnşı- macera filmi. 

nı yedi sıtt1. Koyun ıcndrint bilen, BUGÜN MATİNELERDEN 
kUylUnUn derdine ortak ~ıknn, k6Y· İTİBARER 
ıunun yUıU ile birlikte gtilcıı Cum- f1 
hurlyete bağlılığım1z iiODSUZdur. Ar- A L K A z A rı 
tık ayrı gayri yok, d"()vletlc ltaynnş-

tık, Cumhuriyeti bağrımıza bastık. SiNE ASINDA Başlıyor 
lnnnıyoruz ki: Dertlerimiz bitecek, •iD•••- ~ 

yUıUmUz gülecek, bUyUk, güzel gUn- TEPEBAŞ1l'1~4 
ler göreceğiz. DRAl\I KISMI;~ 

AtatUrk'lc birlikte bUyllk sarnşlar $db..1i,af POSl 28-12-!!38 cıır S 
kazanan bu millet, 1nönU ile birlikte günü n~ş:ıını :z.O, 
buyuk işler başaracaktır. Köyün yu- JIDill AS)IODP 

5 perde / 
r:UnU gUldUrenln yUzU gUlecektlr. Bu ~ J1 

gUn burada bizim iı,:in kaynaşan baş-: ~I islik/dl co.aaes1-" 
şehrin havasında hUkCımctiıniz ve zl- J\omcdi ı:ı~ 
raat vekA.Ietlnıtzlo buşbaşayız. Bu 28-12-938 Ço 4 
bUyUk birlik ve beraberlik görUnUşU silndüı :ıınnt ~ 
ilt< göğsUnıti7. kabarık, alnımız ak, COCUK TJY/. st 11 

28-12.938 Çarşamba sunu nlışamı: :z.O 
TUrk olmakla. köylU olmakla ö\·Unü- (MUM SONOÜ) S Pcrd~ ! 
yoruz. .--1! 

BUyUk ,·a.zlfeslnln ilk günlerinde ERTUGRUL ~ 
bizim aramıza karışan, köylUyU din- TEK TlYA'TJl 
leycn lnöuU'nUn adını anmakla şevk T:ıksimcle: (lJll ıı~ 
buluyoruz. KUV\'et buluyoruz. Ya.. N UR H /o t'le 

\'odvil 3 pt t 
şnsın Türkiye Cumhuriyeti." Yakında: nG~~, 

Kongre bu samimi sözleri şiddetle temsil bli!!~~~ 
alkışıamışt1r. ı,·sAN ~ 

: . . .. ..... .,'::. 

ile sabah. öğ e ve ak şanı 
Her yemekten sonra mutazaman di 1erinizi hrçalavmız. 

. ... . ... ' . .. . . . . . ; 



18 BtlUNCtKANUN - 193' 

ır sinemacı 400 rnil
on frank dolandırr11ış! 

• • • Sinema sanayıcısı ltalya ve Sovyet Rusya arasında 

f 1 d bir hadise Nalan tevki o un u Sovyet Rusya hllcoma maruz ka!an Mllano 

d bu U'· t·ı · kelini kuran ~onsoloshanes1nl kapattı ransa a en y A 1 m şır lıfoüova, 27 (A.A.) - Tasa Ajansı bildiriyor: 

d w b• d landırıcıymış MilAnodaJd Sovyet Konıoloehan~ nin kapanmasına dair dOn ven1cn ha· a am meger ır Q . herler hakkında Tau ~jansınm aaWıiyettar ~aynaktan öirendiğine . göre, bu 
~ .. 17 (A.A.) _Patin - Naten sine-• l§tirak eylemııtir. kapanma Fransa aleyhinde yap.~ bir nUmayıt eanaamda ltalyan faıııtleri, ta. 

lirbti direkt&ilnOn tevkifi burada Bir mUddet eonra "':athe • ~ath.an.: rafından buJ aokak adamlarının Sovyet Konıoloalıaneai 8nilne aevkedilerek gü-
bir heyecan hasJ1 etmietİr. eirketi Fransam en büyük ~mı: şırketı ol_ rültU ç karmasından ileri ,elm!ştir. Bun tar k:>naoloahanenin camlannı kmnışlar 

Jour pzetesine göre, çalınan paranın muştur. 50 milyon franklık ıptıdal aerma ve 'kapılanm lıall&l'a uğratmı§lardır. Milino valisi bu huıuıta Sovyct kon•olo • 
_ .......... 400 milyon franka yükselmekte- ye 160 milyona çıkanlnuş ve l930 da~ ıuna teeasllrünil bildlrmit iae de, Italya bükQmeti, tahkikat yapılarak ıuçlula.. 

yeniden 100 milyon franklık hlsee ~ nn cezalandırılması hakkında Sovyet b UyUk elçili tarafmdan yapılan talebi hc
"Paria Soir pzetesi •• meobur Franm ihraç olunmu1tur. Fakat hayret edil~ nüs yerine cetirmemlttir. Bunun ibcrin e Sovyet hiıldU:neti, MilJnodaki konıo-

sanayicisi Nathanm tevkifi etra· cihet fevkallde itler yapan bu milessesenın ıoaıutun normal çalıımaaı temin edilmeditl lçuı, bu konaoloabaneyi 'kapatma. 
aplJdaki tafsilıtı vermektedir: pmdiye kadar on para temettil daiıtma· ta karar .erdiğini ttalyan buk<Unetine bildlrmit ve buna mukabil Odesadaki 

• han. merkez! Avrupanm hiç bilin- mq olmasıdır. Nihayet filpbeye d~en ~- ttalyan konaolosbancainin kapatılmaam teklif etmiıtlr. 
bir noktasından Fransaya ıelmiı zı hissedarlar mahkemeye müracaatla ıı· 

[ransada Franm tabiiyetine limıiıtir. klyette bulunmu§lardır. Tahkikat açılmış Fransa ı·stı'kraz Mımda ~ faaliyet anıanndan itibaren sinem3 ve neticede bu firket hileli mnrus uan e- Onivarsitelilar arasında 
bQyllk bir alAka ır>steren Nathan, dilerek Natban ve iki arkadap tevkif e- Çlrpı~ma 

'n kontrolO altında bulunan hususi dilmi§tir. t Y 

~gösterilecek hususi filmlerin muci· Nathanm arkadaşlanndan Hirsch ad~- yap 1 yara' t I ar Var 
,.~lıııuştur. daki adam bazı Franm yüksek mahafilin v.1.1- 2'l (A. A.) - Bu aabah pollale 

.._.,atban, 1926 da bir film fabrikası tesi- rol tJr D 1 d Af • k _..., 
:"ile ınuvaffak olmuJ ve iki sene sonra da de çok milhlpı oynamış • .d a a ye, rı a ve grev ballndekl Elharhar llnlvendtell ta-

u..nncn maznun Yunanlı Yohani ese lebell arumcla ..ıddetll -'""qmal.ar ol -
'Din hisselerinden büyük bir kısmı- !.-.. • tak hAki · e ver K • k h t• • • .-r 

lltın almak suretile bu eirketin idaresi· gel ince bu ad:ım ~a. i:tın ~ • 0rS1 a $ey a a 1n1 n mqtur. Polla l1Wı istimal etm.lftlr. Ölll 
djlW ifadede kendısının büyük hır vatan · ve yarab1arm mlkdan henllz belli deill-

tle almıllJI'. 11te bundan 10nra Nathan •• altında f b 'f tt• 
lileai için parlak ve müreffeh bir hayat perver oldulunu ve mustea.ı: isim . program 1n1 es l e 1 dlr. 

..... Nathan her vesile ile büyük bir torpido satın atması içın Venizelosa -------------
w--· Qh" mebllllar tediye ettilini tGyle- Paris 28 <Radyo) - Başvekil ve Har- Mı·lyoner sosyalı·st fetıer ve resmi kabuller tertip etmiı :ı..ı1!'1 biye nazın Oaladye, harbiye nezaretinde 

~bu~zi=yaf=etl:erıne:.:':::..:.en ... t:..an_ın_ım~ıı:.:p~h-si_ye_tı_er __ ._ ..... -----=---- yapılan dilnkil toplantıda Konikaya ft o" ld u" 1 
..... ıimaıt Afrikaya yapacalı seyahatin umu· 

A / ..... ,,
11

,1,.n A m~rz•ko mtprogranurutesbitetmiştir. 
.,.U. ıı • V ~ r;; r-..... - •• • ~~ .. • A1m-ı..-•cma. mPn~1t' 

"'Debrevflle., pmbotU--ısenıtUm - • -

tehlikesinden ~~. H•laııda ... ı .. 
korkuyor 

llii., 29 (A.A.'f - Lima konferansı bnt1ılin iındiılnt mllsni olar :k )'Ol 

,,..:u»ırintt. eöylendiline CÖre konfe- mz feuflVll lamyorak yo;una do.dof-

evveloe tesbit edilen hedeflerine vasıl 111 "'"""' edıeılini ;:ıın ıtt:fini dı bi· 
ve Amerika cumhuriyetlerini bir- liyoruı. Tabi! lıayal ıartlarımn kuv-

en ananevi ballann kuvvetlendiril· 111ıU " lu>rhlnf asimi makinelerin 

bankalanndan mürekkep bir gruptan 175 
milyon filorinlik bir istikraz yapmııtır. 
istikraz yüzde 4 faiılidir ve 30 senede & 
denecektir. 

Frankistler 
Amerikalılar arasında bir harbe ibdai için ıorfedilm ıayrıtmı ballı I .. 

olmak ve Amerika kıtasl haricindeki lndundulu da biıcı moltlmdur. Bu Dört ngıhz vapurunu bomba
birini batırdılar tketler tarafından vukubulacak ~er rnalrintlmn 1ııt2n1 hedlfi '"' lora- ladılar ve 

tehdit ve genişleme hareketlenne fa tlıişfl ltlbuktan ibarıtlw. Bur 
koymak için yeni. ~nt bağlan ltmn istimali •tkıdı dilnya11 /una- Banelona, ~ - CmnhurlyetclterlD c!6n 
etmeie karar vermı~tır. bi11 NOlııtlıcı•tw. /flı m.-uda akfam Lerldaıım cenubu prbllbıde baf. 
~ müphitler. bırletik ~etler fimdi bö1t. im dfbı1a tH11d11. Vozif,. ladrkJan mukabil taamısun muvaffala-

binaenaleyb Amerika kıtası IÇID en . . bil 

Emil Vanderveld ikinci 
. EfltoMUycriiAlitr nriaipr 
Brilkael 'r1 - lkinci enternasyonalin 

reisi Emil Vanderveld, sinemada bir bar 
gmbk geı;iıdikten eaınra, bu llbah ölmo,
ttır. 

Emil Vanderveld 1866 da dolmuş. genç 
yaşında i§Çi partisine intisap etmiş, 1894 
tarihinde mebus olmuştqr. 

Emil Vandervcld, iı;timai ha;·atta mü
him roller oynamış, Belçika kabinesinde 
muhtelif nazırlıklarda bulunmu~tur. 
Nşettiği bütün eserlerinde Marksizme 

sadık kalan ikinci enternasyonal reisi, 
Belçilwım sayılı zenginlerindendi ve 
muhle1em bir binada otururdu. yazlık 've 
Jae1Jk müteaddit otomobilleri vardı. Bel· 
çtka eosyalist fırkasının fikirlerini neşre
den Le Populaire gazetesinin en büyük 
hissedanych. 

tebllkenin Münib sureti tesviyaln- MU, bu t1an10 w lobtnt lobt11111 nt :yetle devam ettiği dlrllmettedlr. Bil· 

lonra aniaplan Alman mQs im lstibıattı i!11lnıdlir. Br#ıun tllıa Tremp battı tlzerinde eumhurlyetgi- Okmeydanı cinayeti 
_,... __ ._ yapıl:=m .,et edecıelinl be- için dı ıuli, """- •• •Qıaotll nn1- ler dOpnınm taamWanıu kırmaktadır. 

eım::rı Bu taleplerle )-eni Al· nasıbetlırira• aaıltm• labiyı ,,_ Bu abah J'ranko tayyareleri tarafm- Evrak suçlularla birlikte bu 
~ lllQatmleke -tt>r1uıunun temeı· ••• "'yuhnda ıikr11ı;ı;. ttmüt• m Umana •tııa.ıı bombalar erı tngillz sabah Adliyeye verildi 
: lhllClk w bu 1mapratorluk için bir ıayan ıortllmn lnlnıua yaytlmonna nparuna itabet •tml eve birini babrmıt- Çırçır cinayeti faili hennz 
~ &ms filolu VOcuda getirilecektir. ..- olnuıft1 çolsptoll 1'wusımdaki tır. bulunamadı 

~llllleulmDdl ihdu ~ denJı •Qfl11ılı """"'"'" uhar ilmik 14- Yine bir Franldst tayyare. İfq bur-
e Almanya bu sınıf kGrenfn atlantik aıındsr,.. - : nada balıkçılan bombalalDll, lk1 balık· 

l~:ı..I·..& dolrudaD dolrUY8 tehdit ede- ~ GJdU.rmUı ve beıinl yaralam.J§tır. 

lnıilizler de endipde ... Vallnslya llmam ela bombalaDDU§sa cta 
.... ~~ mGphltler, YfllllbmUD De San blr haaar vukua selmemJştır. 
~ bumu arasındaki mesafenin 2.000 Londra. 28 (A.A.) - Almanyanm 

Olmıeydam cinayeti tahkikatı ikmal e
dllmlttir. Ancak zabıta maktul İhsana a
lt olan elbtaelerl elde edememif, mevcut 
lkrarlara, phiUerln ltadelerlne ve deW
le lıtlnat derek tamim ve ikmal ettiği 

tahkikat evrakml auçlu Arab Murad, kör 

Seninle evleneceğlm 
fakat. .. 

Emd (lzmir) 
"Evim'ze hemen hergün gelm akraba• 

mızdan ben yaşta bir delikanlı bir gün 
beni ÇOA sevdiğini ve benimle evlenmek ir 
tediğini söyledi. Ben de çocukluğumdan 

beri ona bir sempati duyardım. Bu haberi 
memnuniyetle karşı!adım. Fakat o gün
den sonra bir daha bu mevzu üzerinde 
hiç konu~adı. On yedi )'almdayım. B1I 
vaziyet karşı mda ne suretle hareket et· 
mele icap ettiğini bana söyler misiniz?,. 

Henüz çok genı;siniz. istikbalinize mO
essir olacak me$eleler hakkında kendi ken 
dinize karar vermeniz doğru olmaz. Akrr 
banızdan olan bu delikanlı ile bir akra• 
ha vebir arkadaş gi})i konuşmakta devam 
edr!Jilirsiniz.•Fakat ~·mdiJik sevgiyi ve t!'l9 

lenmeyi düsünmeyiniz. Seneler biribirinl4 
ze karşı olan hi lerinizı daha iyi meydana 
çıkarır, istikbal için dfişünecek vaktinis 
var. Arkadaşmmn yaşı da henüz bir mett

lek sahibi olacak ve ev kuracak bir yq 
değildir. 

Burıadan Gtn~ Dul imztUlle ll'U•lı110r: 
"İki senedenberl dulum. Fakat benlll 

e<>k gencim, Te kocamın bahra)an haya
limin boşluklarını doldunnata klfl ıelml• 
yor. Çocuğum da yok. Evelnemk istiyo
rum. Fııknt bu hareketin doğru olap olma
dıAında mlltereddldlm. Cemiyet hayatına 
ılrmedilim ve kendi köşemde J11pdıtua 
için tıınıdıklnnm da yok.. Sonra da çok 
mohcubum. Baııa neler taniye edebllirsl· 
niz7" 

Sizi oualıuacalt coeuklarını:ı olmadı6ı1111 
g6rc hauatınızın ıonuna kadar 11<1tnıı ba
ıına lf(llQlllanızı do6ru bulmam. Aunl ,ckll
de hauatta yalnız kalmıı bir erkek Ue pdt
dlı! hayallnm birteıtirir oe meıul olabillrı. 
ılnl:. Bunun için ıizin kimıeyl lanımanı
m lhliyaç uok .. Bira/la ıld tanıyan oe ıl
rlnle aldkadar olan bir cok kimseler ola
caktır. Kadın ahbablarını:a eıJlenmek nlue
linde olduğunuzu hiııcttirlrıeniz, ıl:inl• 
alakadar olanlar ıneuda.ruı ,u.wıar. BanlOI' 
GNUında ihevki, l/tll De Hol11enlz. 121/llUll 
olan blrlılnl ıeçmek th ,ole 11iiç bir ıı de
lildir.,, 

Mehmet • Akif 

Mualüm melltebindcki topltmhda fOİfİll 
büstü on 'lnde 3 da .ıkalılı silHI 

( Baştaraft 1 incüh) 
da yapdmı, ve l:r münasebetle nutuklar 
söylenmiş, merhLUnun hayatından bable
dilmiştir. 
Öğleden sonra üniversitede ihtifal ,.. 

pılacak, Ali Nihat şairin edebi hQviycti· 
ni tebarüz ettirecek, iki üniversiteli nutuk
söyliyecek, merhumun ~irleri okunac:lt. 
eserlerinden bahsedilecektir. 

500 Bin Alman ibaret otduJunu babrlatmakta ve Jeni tayyare pmilerinln p>k kuvvetli 
~llrlkı1nm arildafaasmta Atman. ltal· olması dolaJJlile amirallik mahafılinde 
~ 't Japon filolannm muhtemel bir ~ biraı endife hissedilmektedir • Bu sabah bir 

ceset bulundu 
Haaaıı ve Remziyle birlikte adliyeye tcv- Noel eğlencelerinden mahrum 
dl etmqtlr. 1 d 1 • ..,_isinin derpiı edi!rnrsi tAmngel· Sallhlyetar lnailiı rnahafili, babrt prog 

lllve etmektedirler. ramda intalan derpiı edilmiı yeni lngili.ı 
k,."1 DlOphitler hOllsa olarak .Amerika cilzfltamlaniun merisinin evsafmı tesbit 
·~ devletlerinin böyle bir ihtimali etmeden evvel A1manJarm denia tnpatı '(BOJtorafl 1 inddı} 
~dikkate alarak 75 milyon dolar sar- hakkında llrih maıaoıat. beklemektedir. ı • mtişler ve derhal ıabıtaya haber vermir 
-.._~.()()() ton mecmu hacimde yeni dl- Denis mahafili, Almanyanm çok süratli lerdir. Sudan çıkarılan cesedin, ihtiyar bir 
~ tnp ve yeni den.is Osleri ihdas bir filoya sahip okfa1umı. bu sayede daha kadına ait o!duğu görülmO~tilr. Derhal 
· ~ beyan etmektedirler. ıayıf veyahut kuvvetçe müsavi bir dür i~ el koyan Ka ımpaşa başkomiseri Ta· 
-.,_ _ . mam harbe icı. edip daha kuvvetli bir lit. kısa bır zamanda. bu kadının köprü 
•""tmnıda, her tuafa dehpt filo ile '81'Pqmaktan lcaçmabilıecellni be- iskelelerinde ve kilise kapılannda dilenci· 

yan etmektedir. lik yapan birisi olduğu meydana çıkanl· 
'-laa bir dtlaya nr 1 • Yeni programda derptt etltmif olan mıştJr. 
l\ii korsan tipindeki yeni Alman tay- Cesedin suya ya bu sabclı, yahut da dün 
;uı akpmki veda ziyafetinde Amerb yare gemisi. 6 inçlik 16 ve 14 inçlik ıo gece geç vakit köprü taraflarında dOştQ
~ lılt~ namı Hull bir nutuk eöytemiı topla m09e11Ah olacaktır. Bundan başka IOnO ve sulann cereyanile Azapkapı 6nü· 
~ ~ fU noktalan tebarOı ettimıir gemide tayyare dafii 22 ruvelver topu bu- ne sürüklendiği sanılmaktadır. 
' j tunacak ve mbmm çok alır o'rnasma Henilı hüviyeti anlaşılamamışsa da öUl 

"- DQnyanm tn bayili la.."""""° r.ıa.ı 32 mil aOratle ~. kadmm ermeni oldulu w bir kazaya kur-
~ımı ,,,.,.,,, w..ıa1_.,. ., ban littfli kuwıvtle tahmin edilmektedir. 

Pek yalmıda bu bll1 eararmm birçok 8 mlŞ 
taraflan c&zWmem.lf cbıa;yet davasına 1 Yılbaşı eğlencelerinde çam cla1larmı 
bqlanacaktır. kesip evlerin içinde süslemek 11zere mum 

Sanat mektebi talebellnden Halan Os· ·dikip yakmak hrlatiyanlarm A.detidlr. 
mam yedi yerinden bıçaklamak sureWe 1ng'llz gazetcl rlnln yazdığına göre, ba 
Gldllren Rlfat hakkmdald arqtmnalar A.det bu sene Romanya ile Almanya ara· 
devam ediyor. 1mda bir hAdb teıkil etm.lftlr: 

Bu adamın bundan altı yıl &nce bir bq- Romanya hllkCUJıeti bu sene, Noel ıece-
b cinayetle aalcerl mahkemece 10 seneye sinde donatılmak için ormanlardan pm 
mahk6m olunduğu anlaşılmıştır. Suçlu dallannın kesilmesini yasak etml§tlr. Bl
IUfat o •ıralarda hastalığı dolayıalle te- naenaleyh, Rom:ınyada, herkem gibl, Al
davt edilmek llzere GUmllpuyuna nakle. man akalliyeti de çamdaa mahrum kal -
dllmJt ve oradan taçmağa muvaffak ol- m tır. Halbuki Almanlar bu &dete p 
mu1. dGrt seneclenberidir de ele g çme - dtl kündilrler ve Noel gecesi muhakkak 
mlştlr. çam donatmak laterler. 

Rtrat tlddeUe aranmaktadır. Yakala- Şimdi, Alman gazeteleri, Romanyadül 
nan diğer iki arkadqı, cinayetten haber '500 bin Almanm Noel ellenceledll4ea 

U olmadıtJ•nm .CSylemektecllrler. l maluıım edildlklerhıl Uerf .nrmıt ilki • 
'.l'ahtlbt derJnletUrflmektedlr. )'ette bulunuyor1&rmı1-.• 
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Konferanslar 
Şişli Halk evinden: 
30 birincikanun cuma günü akşamı 

saat 21 de Halkevimizde Operatör 
Profesör Mim Kemal Öke tarafından 
(Muhitin insan tipleri ve ırk far1darı 
üzerindeki rolü) mevzuu etrafın.da fay 
dalı bir konferans verilecektir. Herkes 
gelebilir. 

• • • 
Beyoğlu Halkevindın: 

1 - 29--12-938 perşembe günü sa
at 18,30 da Evimizin Tepebaşmdaki 

merkez binasında Pr. Dr. Mim Kemal 
öke tarafından (Rasizm) mevzounda 
mühim bir 'konferans verilecektir. 

2 - Konferanstan scnra Evimiz Ar 
1ubesi aylık konserini verecektir. 

3 - Herkes gelebilir. 

Koro dersleri 
Şişli Halkevinden: 
Koro derslerine pazartesi günü baş

lanacaktır. KayıtLların gelmeleri ve di. 
ğer istekHlerin her gün saat 15 den 
sonra müracaatları. 

Beyoğlu Halkevinden: 
1 - Evimizin Ar şubesi üyelerinden 

ve Faris yüksek dekorasyon mektebin
den mezun Bayan Neriman Erkmenin 
hazırladığı bazı eserler, Türk istidat 
v~ kabiliyetinin bir örneği olmak üzere 
1-1-939 tarihinden itibaren Evimiz 
sergi salonunda teşhir edilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

Beşiktaş Halkevinde 

Matematik kurslar1 
Kız ortakul son sınıf talebesi için açı

lan matematik kurslarında cuma ve pa
zartesi günleri saat on altıda derslere baş
lanmaktadır. Kız ortaokul sekizinci sınıf 
öğrenicilerinden arzu edenlerin kayıtları 
yapılmak üzere hergün idare memurluğu
na müracaatları lAzımdır. 

Davetler 
Galata Gençler Birliğinin 

kongresi 
Birliğimizin yıllık kongresi 29-12-938 

perşembe günü saat 21 de Galata Arapca
mii Bu~u sokak 15 numaralr birlik kura 
ğmda yapılacağından bütün üyelerimizin 
gelmelerini önemle dileriz. 

' 
İstanbul 1klııcl İcra Memurluğundan: 

J Arif Deliormana ait olup mahkemede 
ipotek gösterdiği Aksarayda Yalı mahal
lesinde Değirmen sokağında e$k.i 39 ye. 
ni 41 numaralI tamamına üç ehlivukuf ta 
rafından 1416 lira kıymet takdir olunan 
bahçeli k6.rgir ev borcun ödenmemesin -
den açık arttırmaya konmuştur. 

Umum mesahası 52 M. murabbaı olup 
bu.qdan 49, 50 M. bina kalanı bahçesidir. 
Bahçe tahta, perde ile örtülü bir kuyusu 
va-t"dır. 

1 
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Havalar soğudu, dikkat ediniz: Hafif bir 
nezle veya kırgınlık hissedince hemen 

alınız. Bu suretle hastalığı 
önlemiş olursunuz. 

NEOKCRiN sizi baş, diş@ 
ve ronıatizma ağrıların- 1.'".,".\~ 

dan, nezle ve gripten en çabuk 
k-urtara emsalsiz yeni bir devadır. 

Bir kaşe 6, Altılık kutu 30 kuruştur. Her eczanede bulunur. 
111M1J11ıııı11111ııı1111111111 .. 11ıııı11111ııı1111ııı1111 .. 11ıııı11111ııı1111ııı1111 .. 11ıııı11111ııı1111ııı1111 .. -..._ ......... -. ,,.....r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6liJ • NL,..4-r.._:.W4,.IW4,..KJ..Y,ır.ı.;w4 . .Kı..:u,..A .. L.Aı.:ww..ı.x..v.ıtı 

Evsafı: Kapıdan içeri girildikte zemini 
kırmızı çini döşeli bir koridor üzerinde 
yüklü dolabı bir oda ile zemini kırmızı 
çini içinde sahrınç ve helası bulunan bir 
mutfak ve buradan bir merdivenle bodru
ma inilir. Bodrum toprak kömürlüktür. 

Asma kat: Camekanla bölünmüş bir-==============================-;-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~.~~~~~~~~~--,,...-~~~~~~~ 

• ............... ı111 .... -.."-......... -..c:ı .. 1111111ıı.111111ııı .. ı1111111111ıı.11111111ıı11111111111llılfı ....... d-11111ıı1-1111ı•-11111ıı1-1111ı•-11111ıı1.-..1111ı•..-..11111ıı1-1111ı•..-..~-... .ı~. .sofa üzerinde bir yük ve mermer musluk
lu bir helA, !Jahniş bulunan bir odadan 
ibarettir. Elektrik tesisatı vardır. Bina
nın beden duvarları Mrgir bölmeleri bağ
dadi ve ahşap zem.in kat pencereleri de
mir pe.rmaklıklıdır. 

'Bu gayrimenkulün birinci arttırması 

7-2-939 tarihine tesadüf eden salı günü 
tıaat 10 dan 12 ye kadar dairemizde icra 
olunacak ve en çok arttırana ihale edi
lecektir. Ancak o gün verilen bedel mu
hammen kıymetinin yüzde 75 ini geç
mezse arttırma on be~ gün geri bırakı
larak 22-2.939 tarihine mtisadü çarşam
ba günü ayni mahal ve saatte icra kılı_ 

nacak arttırmada en çok arttıranın üs-\ 
tünde bırakılacaktır. Şartnamesi herke -

sin görebilmesi için 28-1-939 tarihinden 
itibaren divanhanede açık bulundurula -

caktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala
kadarların gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün i_ 
çinde icra dairesine bildirmeleri lazımdır . 

Aksi takdirde hakları tabu sicillile sabit 
olmıyanlar satış bedelinden hariç bıraln

lırlar. Talib olanların muhammen kıyme

tin yüzde 7 buçuk pey akçesi veya milli 

bir bankanın teminat mektubunu irae et
meleri ve fazla malümat almak istiyen
lerin her zaman 938/ 2270 numara ile do. 

ireye müracaat edebilecekleri iHtn olu-
nur. (V. P. 2900) 

• "ıııınıooı•m•ıaw•~-•ııım111~1m11mımııııııımmıııııııııınımnı~mıııııı ,. D 
~ Bütün ıenenizin ağız tadile geçmesini isteNeniz ~-

~ YILBAŞINllA ~ 
HACI BEKlR şekeri yiyiniz. 

= 

ALi MUHiDDiN~ 
HACI BEKiR İ 

•• Merkezi: Bahsckap.r, Şubeleri: Beyoğlu~ Karaköy, Kadıköy ~lill~· 

" ~..LJI-. 

Makine yağlarile karışık zeytinyağı piyasada var 

Gayri sıhhi veya mahlUt 
yağlardan sakınınız. 

Allahın yarattığı gibi saf ve halis ve çok nefis olduğu halde her zerresi otuz filitre 
kağıdından tasfiye edilmiş 

HAS \N ZEYTİNYAGI RAFİNE DEGİLDİR 
Terkibinde Rafine veya Makine veya Su sam veya Çiçek yağının zerresi yoktur. M idenizi bozan hayatınızı fehdit.I' 

den yağlardan dikkat ve ihtiyat ile hareket ediniz. Israr ile Hasan Zeytinyağ ı içiniz. 

Bir kilo tenekesile 90Kr. iki Litre şişe 190 Kr. 

Üç " " 
225 

" 
Bir 

" " 
100 ,, 

Beş " 
,, 350 ,, Yarım ,, " 60 " 

liedi " " 
475 

" 
Çeyrek ,, ,, 40 ,, 
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Barkohba 
Otbı ~or ki mueııl vatandaf

!lltlllıumı mUU ldaleılmlM .,mı bir 
,...... blslerl ımelıle elmeaba. 

Bac1aa bir • ... evvel d8kUll
ıdaemalarlll, tleueUlaneleıba l• 

Drk1Qe 1IJlaD olarak ~ 
pleJam .. .,....ae deillf.L Ba 

~- pJl'lfedere ldlbler arumc1a 
tummtba ederek Peııa Be~ 

hfavla Kartahlla, ~ 
talaamtl efmüte pcllmıeclL 

1ıa ae111me1er1 mllabe4e ederek 
!1111111111111. olmütaJ)ıen •por nlıalarmo 
aıtmı J'eal bir hareket kendini &Ölt.. 

... bpdanllc1a, puta ... 
........ JmJalrlan tmaabJu lllr 

eıt.ra~: 

........ ı_ 
llltla dbJada m..mler .ıe,tdne 

tecavlls, ttlrltl ~ ~ 
lllr ........ olarak tlmdılmm, 

*"a..» hümd• maclc1I ve mue-
11 1aer ttlrltl lstlfa4eJl temin eden 
"-cm vataadaflardu. da milli Jaı.le

Jı\lrmet beklemek elbet Jıakkı-

Bvlmlaba kltlbtbıtl kana ve idare 
..... ılere tanlan btll'latmak latlfo-

D1tlerlmldn bpdan bitin vatan
_. ..... ~ h1r .umre kHlbl açı • 
....._. n kltlMerlmlze gelmek Is. 
'-nlJoni111111J w ~ yok. An"* ntaıM11ıtlık •elrlan•u Jıer ttlrll 
........ temin ettlllml ve blltlll 
-..,.. adı teıefle ~ nmıQe 
""-t etmek ae .w.e 111r bolv w 
teH.81 _........ .. ftdfeJI ... 

. llN ... .ıe lılslere bir \llldfe-

:.L O. Y • 

..... l'onıs, ynı ııldinlı. Burada tülü 
l701, 'futbol oynammyor. 
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Hünkar, ayakta dolaşarak iki 
kalıraman silah arkadaşını 

be/€/igordu 
- Bl - Nakledenı F • 9'-

- Bu sıellele)1 seksen ya,mı ~ 

- Öyle filhakika. Andronikosu hakla
mak bir hamle Jtidlr, ama, bu mel'fııı ki.
tir ordumuzun tabıyel~rfne vlkıf, ehil bir 

askerdir. 
- 1tte ben de ondan korkanın. 
- Şevketll'ı hilnk1r, böyle nice hüner. 

verlerl kUndeden atlattı Konur. 
Andronlkee, hünklrmuza yeDi bir za. 

fer bayramı ?ıuırlıyor, o kadar bence. 
Ve atlanndan indiler. 
HUnklr Orhan, ayakta dolqarak iki 

kahraman siWı arkad&Amı bekliyordu. 
Etek 6pmeğe efildiler. HUnklr kollarm· 
dan kaldmp: 

- Şöyle buyurun! dedi. 
Ve, derhal söze başladı: 
-Andronlkoe, Jılesotlnl (1) nll8inl av-

mt-qa yapb. DOpnan ordularının Tru İs
tanbul elvan ve Dimetlkon De Edlrnede 
bulunan muhafızları. Makedonya taratıa
ımdaJd lat'alan, Oıklldar sen:ıtinde mev
a almaktadırlar. Bu itibarla ıUraUe 1te 
bqlamak gerektir. 

Gerek yayalar ve gerebe allvart ile.. 
90thıl ll&hlll boyunca hareket zarurethı -
dedir. 

tine kıuıtt birdenbire taarruza geçebil • 
mek için mUfld olur. 

Bu bir ıapmtık uyandmr, ordummı da 
bundan latl!ade ederek ilerler, ne dend
nb? 

Ne Konur, ne Gazi bir başka tedbir dU
eünmcmişler, dügünememişlerdl HUnklr 
Orhan, tabiye lelerlnde en mahir kuman
danlan da pşırtabflecek blrlydi. 

Filbakkla Bizans ordularını ovaya çe. 
klldiklerl takdirde ancak böyle bir hare
ketle şaşırtmak ve paniğe uğratmak mUm 
kUn gibi geliyordu akla. 

tklal de tudlk ettiler. 
Ertesl g1ln Rulranm ilk haftumm ca

mUI giriyordu. Rllnklr Orhan harb için, 

bu gllııll muvafık bulmtıf ft onhunm ba.. 
ımda ıtdeceğlnl IGyJemletJ. 

Gul A bdllrrahman Qzerlne tlly kondur
madığı güzel Saryaıımı Uk defa aaçlann· 
dan avuçlayıp yere fU'lat.mq ve haykır-
1D11tı: 

- Sen beni rezlJ ettin. Bu domuz evJi. 
dma verdiğin yüz fazla geldi artık. Kır. 
dığı ceviz bini aıtı. 

Elln1 kana, dllinJ harama a1I§tırdı. 
Tallba yar olup da bir harb mevzu ol

muaydı, mahvolurduk. 

HllA. bana onu müdafaa ediyorsun. Sen 
de yerin dibine bat! 

Barya ilk defa gördUğU bu hqln muL 
meleden Qrkmtı,, kopan aaçlannm diple
rindek.1 tahammlllalla acıyı parmaklannı 

butırarak dindirmek ı.tem.ıo. ağlamq, ağ 
lamqtı. 

Gut haykırıyordu: 
Orhan tarihln1ıa en bQyU.k hldllelertn- - Sen piçin o eve dalma devam etti· 

den blrf olan bu harbde methur mnver- tini benden neye aakladm 1 
rlh KontaglSzen de Andronlkoeun bq ma- 8arya cevab vermedikçe Gazi kac!mı 

beyinclal llfaUyle bulunmuotur. Dnpnan tekmeliyor ve kudurmut bir boia ıtbf bo
ordUUDda Kontofera, Kant&, ualdrt bu- fam yırtıhrcuma haytmyordu. 
1& kumandanı Ezotrohoe, Manuel Top • - Seni de, onu da gebertecetsm. 
rta. Jonnett Angelm, !çutapalo9 1fb1 Ve bu aralık kapı açıldı. Abdllrralıman 
a,amJı kumandanlar bulunuyordu. Gutyl yerinde turpn yem!f gibi 8etl8b 

Buna g6re hazırlık yapmak zaıııretinl bırakan bir lıldlle oldu. 
sGrDyorum. Sizin kanaatleriniı nedlr'l Orhan, Alleddbll de yanma alarak mtl- Knçtlt Kara Abdllrrahman elinde bir 

Konuralp bu plAm hayreUe kar§ı1anul- l&vir llfatiyJe ham bulundaracakb. ıca. hançerle tl babnamm burnu dibine kadar 
tL :rllhakika Osklldarda vaki dll§man ta- bmda kendill ayn bir noktaya tevecetUı flrlryarak haytord:: 
hagOdUne klU1ı bundan bqka tnrın ya. edecek ve bir meydan harbini belki de 

- Baba, beııl ve anamı yetim korsun. 
pacak bir ıey yoktu. nzir Alleddlne bırakacaktı. 

Ona tckma atacağına bana vur. Kabahat 
Yalnız AbdUrrahman Gazi bir nottavw Harb hazırlıkları ehemınlyetle devam ,, • bende, onda mı? 

hatırlattı: ediyordu. Sunada bOtOıı hayat durm111, Bir kadım tahkir, sana amrOıı11 vakfet-

Şarl Martöle ise makinenin cldd.! bir 1 
keılf olduğuna kat'iyyen inanmıyordu: 

- Keof.lnb1Zizim profu6r, mllaaade
nlzle aöyliye)im, bir budala tuzağından 
ibaret! Şimdiye kadar pnsmm yardım 

etti .ama gllnUn birinde foya meydana çı
kacak! 

Jan Dflran bu adama Jmmryordu. O
nun sarhoş geveze~lğinden btllkls hoela
nıyor, onu kızdırmıyordu. Martöle aöyle
nlyordu: 

- MakinenlzJn bir ena1f tuzalı otda
ğunu ispat ed&:eğim. Hem ne saman 111-
teraeniz I 

- Nasıl ispat edeceğinl dolnmı me
rak ediyorum. 

- GörUrallnOs. 
Suzan mlldahaJe ediyordu: 
- Jan, onunla münakaşa 

GörUyoraunuz ki aarlıot! 
- Sen IUS! 

etmeyiniz. 

HaJrDrıten aarbot otan Kart.Gle Jmıı

yor, doktonı defi ediyordu. 
- Evet meıhur profel6r Jan DO.ran. 

sbe bunu ispat edecettm. 
Mnnakqa bayle gQnlerce devam etti 

ve· gOnOıı birinde sabaha kadar barlar
da geçen bir gece.yi mtıteaklp aabahleyfn 
Ju arkadqtarmı llboratuvara ~ 

Onların gUrUltllyle içeriye girmeleri 
Barlam uyandırmflb. Kekeme kapıdan 
başmr uzattı. 

Jan: 
- Ge1 dostum. Dedl. Bana dolu b!r fo

toğraf ıastsl getir. 
Preparatar utemlye latemlye itaat et

ti. Jan bu esnada Ma.rt61eyi maJdnenln 
6nUne oturtmuıtu. 

nla zaman konuıuru.z! 
Martl5le garib bir ciddiyetle: 
- Seklem yaouna kadar ha ı iki .. 

çtııde cenue merufmfme geleceJmilll" 
Bir lı:oltufa ~kmtlt, allıyorda. 
Nellı:ental telı:llf etti: 
- Onu mııe g6tttreylm :ook 
Ju yalım kalmca plpnaa olcla. 

aarhotla bahaa ıtrifmeal hata, 
ketftn• k&r1I blr hakaretti. 

Gtıneı dolmuştu. Yadım Lqranj 
de kova ve allpOrge d$rl ~. 
önOııdeJd kaldumu tem1allyeeektl. 

Jan Dllranla arkadqlarmm le42 
leriııl kastederek, pencere Gnbde 
kocasına bltab etti: 

- Gene saat il~ d&ıdtller. 
Polla memura evvel& cenb 

Bir ıey dlnlemlf gibi kulalı: •aıılAPl.I

- Duydun mu AdolftD 'l 
- Neyi! 
- Bir llWı 1811! 
- Rnya mı glSrUyomm T 
- Alay etme! Bir tabaııca Hlf 
Dqan çıktı ve etrafı dbıledL Bir 

lfldlr ıtbl oldular. Polla memura 
dl: 

- Baha ıtrertm ki bu adam Jaa 
rum bir mtltterlaldlr. Makine 
6leceğlnl 16ylem1f. o da tabancayı 

ıılDe booa1tmıtUrl 

Kottu. kamı da ODU takip etti. 
MartlSlenin oturdutu pavyonwı 

8nUnde durdıı. 
- tnllti burada ıeIJ1or. 
- Pencere açık! - Şev1retl6 htınklnm, dtltmen bolu denlleblllrdL Elkl kumandanlar da Jt ba- anamı erde \ 

~ derelerde- Jlarbetmfyerek ovaya. ı:ek!J- tmık"'1dtn'· ~-~__,,,,_,,_.,~---~~t~~-Er:;,...L:=~~~~~~~u.~.ı-,_..'!ftbıen:nr-:rmıınr*':!ı'ft!tllleamt!l'"'ı~~--t:a&.,.•n•suu .!+. rlA.· 
Bu yı mı· Kapı kilitli değildi lçeri girdi. 

mek ltızumunu glSrUne burada harb b- harbe ıevketl6 hOnklrm btıylk e· Ben 6ldllrdllm, ben içtim. lete glSpllm recekain f 
bal edecek mlyfs? bemmlyet nrdlll kulaktan JmJala ya • ~ vur. Bldllr ve bundan Bnce anama Jıfartale bir bhblla attı: Yatak odumda blr dlYU& aerd 

Cidden bu nal ml1hlmdl. BUülr biç ı )'llmıftı. eı kaldmnamam yaJvannm sana. - Maklnenbln benim Bmrtbntl tayin lan Mart6le lnUyordu. 
barumı dtltflmnemlftl. Sordu: Ve zaten eter bu blcU8e ba bdar e- Abdllrralımaıı Gut gittikçe btlytlyen edemlyeceğlne baha ıtrertm. Oa bin Kapa bdm dehfetl• laqlar&. 

- Ne del"lfn Konur! hemmlyeW bir ıekllde bıtlpr etmemle yerinden fırlıyacü gibi clıpn dtıeen g&- frank, kabul mtı! • 8&ylen4l: 
- Bilmem ıevtetl6 htınklnm. Bu mi- baluıuıaydı, Gut Abdtlrralıman belki bir leıiyle oflana dinliyor ve çok clc!dl bir - Kabul! - Kendine ıeı. Bir de poDI ~ 

hlm bir meMledlr. Benna huırlıkJJ de. fellkete daha ulnYacat. oflunun hldl- tehdid karpamda oldufunu takdir edel'U Nelkental p ve kulak kesllmfft;L Jra,. lıcabm!. 
IWm. llell onun kulafma varacakb. bir adım bile ileri atmıyordu. kine onun Gnllnde lfllyecektl: BerDne ha-

- Sen ne denin Gut f J'akat harb hurrlıklan bu hidlleyl 11- Sarya hemen yerinden ftrladJ. Afmun vadJa yollamak için ne mtlkemmel bir 
Lagranj llartate:ve )'atlqb. 

- Bir çare •nennnınr ıevketllm. Ya!- nuttvuvermtıtL menba ! yanmdan hafif bir kan emyordu. Ağlıya. m. vulyetl harblyeıılD naaıl tezabnr ede· Ertesi gtın eafakla Orhan ordulan har. l Jan makineyi fvlettL Birkaç aniye eon rak oğlunun ellerine ıanldı ve haykırdı: 
cejlnl bllmedlğbnlz• ıçtıı ıtmdlden blr ka- be hareket edecekti. O gece hOııklr NI- ra arkadqlanna. KartGlenlıı hav.t hattı-- Abdllrrahman, ne yapıyorsun. o ae- ,,_ 
rar vereblllr mlytaT lo.terle sabaha kadar uyumadılar. nJn baban! m gösterdi: 

nu yokladı. Sapsan ve glSzlerl kap&IJ 
1arhoeta ıarnnor bir yara yoktu. 
elinde bir broVDing tabancam duru 

Potta memunı ona kaldırmak llae 
1lnl ensesine doğru glStürUnce Mart6lt 
vae yavq ı&sıerinl açtı. Mırıldandu 

BDnJrlr ıtıldD: Hllnklrkan1tnı bırakırken dalma ve· - Daha senelerce Ylflyacabm doe-
- Elbette. VelevJd yaptılmm heu.b dalqmak ldetindeydL Ve ba veda hUnkl- KUçUk AbdOrrahman ban~erl ucundan tum. 

CUPY8 da uymua 6nceden tedbirli bu- rm tabeaabah sevglll karıamdan gAm aJ- kmnp fırlattı ve hançer vmlıyarat ka· Sarhoı homurdanıyordu: - Oldllm pllba! 
bmmak ıerektlr. mutyle bqlar ve biterdi. pmm tokmafmı yanma gömUlllp titredi. - Aldandın. Bu aJteama kadar mece. - Haydi C&DllD il. llartmel y 

DO.pnanm bayle bir hare1rethıe kaf1J Bu gece de Nllnter, hllııkra safer du - itte ana. DedL Ben sfWııız da ıenl fim ! ıunus, evJnbdeelrıls. 

rapılacak ıe1 bence blr hllel harbiye ola- etmlt ve onun kuvveW kolları arumda mllclafaaya huırım. Gen~ kadm 118yleac!l: - Ben kendimi Gldilrdllm. 
8fWunı kaldırmıfb. PoUa on blllr. her zamankinden daha tatlı. daha unutul- ( Dnann fltn) - Budala, ıen de ı 

Ba mmtakayı bUlrslnlz. Orada tura de- mu bir gece geçlrmfetl. lıılaahaza bu ta- Sarboe devam ediyordu: aldı: 

reler vardır. Bunlara birkaç yna lllvarl rthln en hulu eahneıl Gali Abdllrrah • C1) EsM Bttlnylala prlt elbetl. Pael- - Zavallı doktor, bana on bin frank - Çocülulun lllamna ~ 
~ ikame etmek, dDpnınm bu hareke- manm evinde seçiyordu. -. tar1bL borçlu kalacaklm. (Dnan 

• .. •111:llEIR• !IU"'m~rm•~ mt11tıt••ı• ..... 
GOndOıOn ba,mıa gelenleri de bu saf köylWere anlatmak istedim; 

fakat bunu muvafık buJmadun. ÇQnkil böyle bir eeY söylem~e on· 
Jann kanaatlerini kuvvetlendimıi~ olacaktım. Bu itibarla onlardan. 
vui)"U aydmlatmağa yanyacak bir fikir alamıycafımı hissediyor
dum. Yapacatım i~ler hakkındaki projelerimden de fazla bahsedemeı 
dim. ÇQnkil onların anlıyacalı §eyler d~lildi ... sustum. 

Onlar kendi aralarında konuşmalarına devam ediyorlardı. MOte
madiyen, harabede dola§811 ruhlardan, orasmm tekin olmadılmdan 
bahsediyorlar; zihinlerinde yer eden kanaati mQtemadiyen kuvve~ 
lendirecek deliller bulup söylOyorlardı. 

Bir hurafe, efsane. zamanla, ağııdan atua dola~ dolap, ne 
prlp ne mQbalqalı §ekillere girer. Herkes bunu, kendi phsiyetine 
unun feldlde tadil ederek bazı yerlerini kırpıp, bazı yerlerine illve
ler yaparak anlatır. Şahsan, ben Jimdi söylenen efsaneyi olduğu gibi 
ka?>ul etmeğ!. tablomun basına gelen meşkQk hadise ile bunun saflıı 
ima halel vermemeğe taraftardım. Belki, ileride, bu me:ıele hakkın
da karanını verdikten sonra, bir fırsatım bulup anlatır, alacalım ce
vaplardan bir netıce ~a çalışırım ... 

• • • 
Dün, çalışırken, bir kôp~ havlaması duydum. Sesini ormanm 

dört köşe::inden birden duyduğum bu hayvanı göremedim. Fakat. ta 
yanmıda hissini veren bu görünmez köpeğ1n havlamasında asap bo
ıuca bir hal olmak!a beraber, bu ıssız yerde benden başka bir canlı 
kulun da bulunduğunu gö termesi itibarile, bu sesi zevkle dinledim; 
llhtblnl baJmak için me a?Ca etrafıma bakındım. Fa!cat ne insan, ne 
efe hayvan, olarak hö;bir malılQka tesadüf edemeyin~. içime garip 
bir ldanb, uabmu geren bir yalnızlık hissi çöktil. Herhalde, bu na
hı haletimde otelde konu~tuğum köylülerden dinlediklerimin de çok 
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tf'Sf rl vardı. Buna bir de; resjm Aletlerimin garip bir surette yer de
liştirme3inin ve - bundan daha garip olarak - yaptığım resmin 
üzerinde esrarengiz bir el tarafından oynanmış olmasının, bilmeden 
ruhumda yaptığı tesiri illve edmek, şu anda neler duyduğum, mır 
hayyilem:ie en ufak, en basit hadiselerin nasıl esrarlı bir mahiyet al· 
dJğı kolayca anlaşılır. 

Kôpelin havlaması şiddetlenince, elimden fırçalan fırlattım. Ye 
sesin geldiği tarafa kO§maia başladım. Çalılar, taşlar ayağıma takılı
yor, sendeliyor, fakat aldırmıyordum. Mutlaka hayvanı ele geçirmek, 
hiç olmazsa görmek istiyordum. Evvelce de söylediğim gibi, beni 
kotturan asıl sebeb, köpeğin yanmda muhakkak bir insanın da bu· 
Junduğu kanaatiydi. Fakat hiç kimseye rastgelemedim. Ses de kesil· 
mi~. o!Dlan3 gene derin bir sessizlik çökmüştil. O kadar yakından 
sandılım havlamanın, aksisada tesirile kulağmıda büyümüş olması 
ihtimali aklıma geldi. Herhalde köpek, zannettiğimden çok uzaklar
daydı. 

Bu hldise bana, lnsanlann hazan ne kadar boş ~ylere ehemmi· 
)-et verdiklerini bir kere daha anlattı. Bir kelebek görlirler, göz'erl 
buna takılİr, hayaltta dalarlar .• Bir köpek havlar. sanki fevka!Ade 
bir hal olmuş gibi, yerlerinden sıçrar, peşinden koşarlar,_ 

Haydi, bu kadar da'ma.'t yder ... t~e ba,.lıyalım. Boş, maııasıı . 
muammalarm, muhayyilemizde canlanmış efsanelenn esranru çöze-
ce!U diye kafamın yormağa 10%um yok. .• 

1?.\U atDI 'IOIDI 
Bugiln, çalışmala karp içimde prfp lsteksi.ılik vardı. 

kadar güç çalıştım. Yemekten sonra mtilstil. otların Olerine 
dım. Ellerim bqunm altmda. gözlerim semanm bollulunda. 
ce avare yattım.. Kafamın içinden birçok dilşilnceler gelip g 
fakat bunlarda ne bir mana sezebiliyor ve ne de aralarmda bit 
nasebet bulabiliyordum.Sadece uyanık olduğumu biliyordum.o 

Fakat, birdenbire kafamın içi bo§alıverdi. Gözlerim bir 
dikildi .. Titredillıni hissettim-

ileride, ormanla. uçurum arasmdaki patike üzerinde, 
uzanan bir kayanın Ostilnde otunnUft ince bir insan silueti. 
arasından gözüme ilipişti. 

Bir hamlede Oıerimdeki tenbtllilln batiln aiırlıiı kaybol 
mişti. 

Biran durakladım. Hlll gözlerime inanamıyordum. Kaya. o 
dar yüksek ve uçurumun üzerine dolru o kadar tehlikeli suretti 
kıntılıydı ki, saatlerce parlak semaya bakmaktan kamaşmış olan 
ledmin beni aldatmadılmdan emin olamıyordum. Hem siluetiıı 
de o kadar ufak ki ... 

Gözlerimi kırpıştırdnn. Dikkatle baktım. Evet, iyi g·~.,... 
t~e orada birisi vardı. Fakat gördlllüm hakikat mi, yaba 
muydu? 

Cin, peri, sihirbaz veya insan.. ~ oluna olsun, berhande 
Juet, küçQk bir laza aitti. 

Kalb;m heyecandan çatlayacak gibiydi. Bu mnlılı nihayet 
re: k ))irisinin ufukta gö:ilnm~•nden duydu~ sevinç!e, 
d?ğ:ı.ı s~rtt;m, Buralann meçhQI ziyaretçisine soracak o k8'W 
eeylerim var ki ... 
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Bulgar edebiyatından : 
Yazan: 1 kimim 144- Hamalan anlatan tJI vuikaları vnen: A.K. 

Rıfat, işin E~inde Cevahirciyanın 
parmağı olduğunu anla anışll 

Paraı 
Yazan: VIAdimir Polianov 

llJiinkü nüshadan deııanı) 

t'tnko avluya girmişti. 
~ ..... BUyUk anne, geceyi burada geçirmek 

Yorum. Bana bir yer verebilir misiniz? 
......... Akıamın hayrolaun, yavrum, gir içe. 

llademki sen de bir yolcusun .. 

Çeviren: Suat Derviş 
m13 gibi elinden fırlatarak koşa koşa kaç. 
tı. 

Tekrar odasına girmişti. Pencereden 
baktı. Onu hiç kimse görmemişti. İçini 
çekti. Tekrar ve ihtiyatla odadan çıktı. 

Anbara girdi ve baltayı aldı. Titriyen el
leriyle ve bütün kuvvetiyle baltanın sa-

Hınçaklıların Avrupada çevirdikleri! - Karesi mutasamfı kulunuz padi§a·\ ihtil!fatına çevirmelisin Rıfat efendi.. Ya-
entrikalara girmezden önce Karesi muta- hım. nl fesatçılar kendilerile meşgul olmadığı-
sarrıfı İbrahim Sarunın dahiliye nezareti - Nereden öğrenmi~ bu meseleyi? mm, bu i§e vA.kıf bulunmadığımızı anlı-

ft - Evet bir yolcuyum, büyük anne, hem 
bak para götürüyorum. pını sıkıyordu. Odasına döndU, karısını 
'l'orbasmı kaldırdı ve güldü. İki ihti _ uyandırdı. Kadın korkmuştu. Gözlerini 
~ Yanlarına çıktı. Onların ellerini sık- açtı. Kocasına baktı. Korkusu daha art
~ lhuyar ona istemiye istemiye elini u- mıştı. Kocasının gözleri camlaşmıg ve ö-
'ia.ı~ ve tek kelime söylemedi. Gizlice lU gözü gibi sabit bir hal alml§tı. 

ni ikazı üzerine dahi hiçbir teşebbüs ya- ı Rıfat efendi bu suale muhatap olaca- yarak gene faaliyetlerine kemak~ de\ am 
pılmamasınm ve mülkiye amirlerine bu ğını düşünmediği için şaşaladı. Zaptiye etmelidir ki biz de daha etraftı ve şümul
şekilde bir mesele dolayısile müteyakkız 1 nazın daha pişkindi. Hadisede Rıfat efen lOce takip edebilelim. 
olmaları hakkında bir emir verilmemesi- eli kadar mesul olmadığı için o cevap ver- Cevahirciyan efendi bir ihtiyat tedbir 
nin mahkemece dahi meçhul kalan sebeb- di: olarak ve kendisine fesatçıların büsbütün 
lerini öğrenmemiz lazımdır. - Velinimetim, dedi. Biz gerek umuru- itimatlarını kazanmak tasavvurile, gizli 

Umurü dahiliye nazırı Rıfat efendinin mülkiye :lınirlerinin ve gerekse inzıbat rü- enneni teşkilatına neticei işanna kadar 
Fuat paşa yoluyla saraya davet edildiğini csasnın istihbarat t~ilatmı ne sorar, ne tatili faaliyetlerini tebliğ etmiş. ~~un torbasına bir göz attı. Dilini - Allahım, diye bir çığlık kopardı. 

-.attı ve yere tükUrdil. İhtiyar parmağını dudaklarına götü - biliyoruz. Rıfat efendi ile zaptiye nazırı c1e öğrenmek isteriz • 

il bıuyar .kadın yolcuyu, gece)i geçirece- rerek: • 
l.&?d&Ya soktu. Hava kararıyordu. Bu iki - Sus! .. dedi. 

da çağrılmıştı. Abdülhamidin çok sinirli Bu usul, ftdatı kadimeden ve bütün dü
bir halde olduğunu öğrenen nazırlar bu- veli ecnebiyede de müteammim bir §ekil· 
nun sebebini, lbrahim Sanının şifresine dı.-. AJ{si takdirde istihbarat umurile mu
hamletmişlerdi. Halbuki hadise hiç de , azzaf olanlar cesaret edip hüktlmete ar-

Rdat efendi cevap verdi: 

- O halde fesatçılar dağılznı, olabilir
ler §evketlfun.. 

~&nn evlerinde kullanılmıyan bir oda - Ne var, ne oluyor? 
~· ÇUnkü eskiden bu ev daha kalaba- Kadının ilzerine doğru eğildi ve ağzı- - Hayır, bunda da dar düşünüyorsun. 

\- İhtiyar kadın btitün bunları yaban- nı adeta kulağma değdirerek: 
~anlatmıştı. Tinko hiçbir şey bilmi _ - Onu öldüreceğim ... Sonra da parası. 

böyle değildi • ı zı hizmet edemezler. 
Abdülhamit her zaman gerek Rıfat efen Padişah dudaklarını dişleri arasında 

"Neticei işaıınıa de~n tatili faaliyet,, teb 

liği dağılmağı mu:ip bir tehlike işareti 

değildir. Şimdi C.eval irciyan efendi, senin Uf (ibi davranıyordu. nı atacağım ... 
~Yakkabılarını ve torbasını dışarı, yat- Kadın bağırmağa başlamıştı. 

diye, gerekse zaptiye nazırına iltifatı şa- çiı;niyerek dinledi. 
hanesini esirgemezken bugün oturmala- - Yani dedi, gizli teşkilat yoluyla mı 

\ odanın .kapısının önüne bırakarak yat Dışardan biri bağırıyordu. Avlunun kü-
çük kapısı açıldı. Ayak sesleri duyuldu. 

nnı dahi irade etmemiş, yüzlerine bile oğreruniş? 

bakmamıştı. En garibi şurasıydı. Ropen Rıfat efendi bu vartadan kendisini kur-

beyarmtm üıerine, kendi tahkikatını da 
ileri sürerek ~ili.ta faaliyetlerinde de
vamı teblil edecektir. 

lklhUyar kadın yandaki odaya girdi, kti-
Petrol limbasını yaktı ve: 

.. ::-Haydi bakalım, büyük baba. Diye 
~ı. aen yatmıyacak mısın? 
~tt.va artık tamamiyle kararmıştı. İhti-

Yerinden kıpırdamamıştı. Gözleri u. 
~rda kapının arkasındaydı. Karısının 
~duyunca uykudan uyanıyormuş gibi 
' dl. GürUltUsilzce yerinden doğruldu. 

~eyt dolqtı ve eve girdi. 
b..~irlerinln odası önünden geçerken 
~,.._ blr cisim takıldı. Eğildi ve bu-

torba olduğunu gördü. Bir an dü -
~dil ve sonra tükürerek kansının yanı

ıtrdL 

L~ yorganma bUrUnmUş ve çoktan 
~afa bqlamııtL İhtiyar adam da o
""' hnuıa uzandı. 
~lrrkuau kaçmıştı. Yatağından bir ta -
't,. t..11 öbtlr tarafa dönüyordu. Uyuyama
~ için kalktı ve etrafma bakındı. Ka. 
L." lbuntazam fasılalarla nefes alıyordu. 
~a rtlzglr vardı. BUyUk ağaçların 

itleri ıallanıyordu. 

'fı.uyar dU,ünUyordu. Fakat dilştindü
\ leYbı ne olduğunu kendi de bilmiyor
~ 'tavqça odada bir iki adım attı. dı
~a çıktı ve misafirinin kapısı önünde 
... ,:u· Etildi, torbayı eliyle yokladı ve 
~· Torba çok ağırdı. O zaman kU
~ttrol llmbasmı yaktı ve tekrar tor
~ Yanma gelerek içine baktı. İçinde 
\'kir bin Napolyon vardı. Gözleri ga
ıı.~ ~ lll&Dayla parl&mlftı. Bu parlayq 
~r i~ defildi. Bunun ıebeblnl ken_ 
\u de bilmiyordu. Artık torbayı dilşUn
~rdu. Yerinden doğruldu. Bahçeye 
~Yerinde duramıyordu. Bahçeyi do -
'Sonra )ine kansının yanına döndü. 
~ uyuyordu. Yanına oturdu. DUşUn
't flttyor, fakat batında hiçbir düşün
~~ iatemlyordu. latemediği halde 
~ dqrttü. Kadın gözlerini açtı. E • 

...., ve kulağına: 
Ilı.... 'l'orbumın içi para dolu. Hepsi de 
-,ıiOJYon. 

'Billyorum. Kendisi de aöylcdi. Ya. 

"° Para varmq. 
~. kadm ıııtnu döndürerek tekrar u. 

\ l!ıuYar da uzandı. Yine etrafına bakın
"- ŞinıcU dütünUyordu. Baoını sert yas

' day&mlftı. Artık ne dUşUndüğUnU 
' eınnıeıen biliyordu. Eğer bu para 
'-b CUabıe alt olsaydı bununla neler ya
" IUrdi? Ne yapabilirdi? Sonra kendisi
~r bir uykuya bırakarak gözlerini ka-

~ 8-bab camlan mavileıtiriyordu. lhti -
~ tıçrıyarak uyandı. Odaya baktı. Ne o
~e de bUtiin evde hiçbir ses yoktu. 
~ kadın bala uyuyordu. lçerki oda. 
\ .:•hancı da uyuyordu. Pencereye git
~ kakta kimseler yoktu. Bahçede de 
\ lİı ICapıyı araladı ve ileriye doğru bak
~bir ıeı i§itilmiyordu. Torba ve ayak 
\ r )'ine oldukları yerde duruyorlar-

°«aya çıktı. Ve yavaş yava, boş anba
~ :-UldU, Orada bir balta ve bir de es
'l lapan vardı. Baltaya baktı. Ona e

·~ll ve sanki bu tem&11 elini yak -

Sonra da Tavetonun sesi. Daha fazla 
bekliyememiş ve sabahın bu saatinde gel
m~tl . 

Cevahirciyan bir kenarda oturuyordu. taran nazır arkada~ına minnettarane bak-
Bu işte ittihaz olunacak her türlü ted· Rıfat efendi çok müteessir olmuştu. tı ve cevap verdi: 

Nihayet işçi sınıfından alelade bir adam _ E\'et şe\'ketlum. birin Ropen Ce\'ahirciyan efendi ile bilis
ti§are yapılması mat1C1bumdur. İhtiyar ana birden yataktan fırladı. Ka· 

pıyı açtı. Taveto neşe içinde gülerek: 
- Misafiriniz nerede? diyordu, onu he

men tanıyabildiniz mi? Ah Tinko neka-

yanında koca Osmanlı saltanatının umu· 
ru dahiliyesini üzerine almış bir nazıra 
padişahın bu hareketi ağır bir tahkirdi, a
ma, ne yapılabilirdi? Nihayet Abdülha
mitti bu! dar değişmiş! 

İhtiyar kadın: 

- Tinko mu? diye bağırdı. 
Kocası da doğrulmuştu. Deli gözlerk 

bakıyordu. Ta veto negeyle: 
- Elbette Tinko, diye bağırıyordu. 
Tam bu sırada kartıki odanın kapm 

da açıldı. Tinko dışarıya çıktı. Taveto o
nun boynuna atıldı. 

Evet bir meclis vardı, e\'et sanki meşru
tiyetti. Fakat ne olursa olsun Abdülha
mit Kara Osman sülatesindendi. Korkak
lığı nisbetinde de zalimdi. Ne yapsa haz 
metmek gerekti. 

lhtiyar kadın dizleri üstüne yığılırken: 
- Evlldnn, diye bağınnqtı. 

Ama, iki nazır da bu vaziyetin nede: 
hasıl oldµğunu bir türlü takdir edemp· 
mişlerdi. Abdülhamit bir aralık nazırla·! 
nn yanına kadar aeldi ve ha}· ı 
sordu: 

İhtiyar adam sendeledi. Bir adon attı. 
Duvara ve kapıya tutunuyordu. Merdiven 
lere geldi ve bahçeyi geçerek kaçtı. Ar. 
kasından koşan Tinko: 

- Hila bu ermeni meselesindeki hattı· 
hareketimize aklınız ermedi mi? Kimdir 
bu lbrahim Sarım? 

- Baba, diye bağırıyordu. 

Fakat ihtiyar yol boyunca olanca hızı 
ile kaçıyordu. Çeşmenin önünden geçti. 
Mütemadiyen dönerek arkaama bakıyor
du. Ellerini, sanki bir ııey yakalamak is
tlyormuıı gibi ileriye uzatmıştı. Kilisenin 
önünden geçerken yerde bırakılmııı bir 
merdivene ayağı takıldı, sendeledi ve ye 

Rıfat efendi, işin içinde Ropen Ceva· 
hirciyanın parmağı olduğunu anlayıver

rnişti. 

-;;;-7rnıtu. Düşerken çarptı, sivri bir taş 
başını delmiştL Ölürken göğsllnden hı -
nltı halinde şu sözler çıktı: 

- Allahım, ben ne yapacakton? 
Gözleri kanlıydı. 
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ıı burada .. Haydi bakalım .. 
Haydutlar eski reiıleri, 

mağllıp Sandrigoya bakrmya 
bile lüzum görmeden mağara. 

dan çıktılar .• 
Sandrigo da çıkıp gitmek is

tedi .. Fakat Rotanın bir iıare
ti üzerine lskala Brino elini ya. 
kaladı ve bir eliyle de omuzuna 
dokunarak: 

- Sen burada kal.. Çünkü 
reis böyle emrediyor 1 dedi ... 

Reiı kelimesinin teliffuziyle 
birlikte Sandrigo batını kal. 
dırdı. Birden dıgarı f.rlamak 
istedi ve vahıi, garip bir kahka
ha salıverdi. 

Uçuruma dcğru atıldı, göz
den kayboldu. 

1skala Brino önce gaıımu~tı. 
Çok geçmeden kendini topla
yarak arkasından koıtu. Fa. 
kıt it itten geçmiıti. Haydut, 
uçurum kenarındaki fundalıkla
ra tutunarak bir maymun gibi 
a~ağıya inrniı, belki de yolu ya
rılamıı bulunuyordu. 

Rolan, geçen vak'ayı görme. 
miş gibi gözüktü .. Başını önü. 
n~ eğmit. düıünceye dalmıt gö
rünüyordu. 

Şimdi onun bir dütüncesi, bir 
karan vardı .. Onu yapacaktı .. 
fs'kala Brinonun eline tutuıtur. 
duğu bir meıf ale ile mağaraya 

ıirdi .• Mahpus bir kötedc ken. 

diıini bekliyordu. Meı'ılenin 

aydınlığı, yUzilnU ta.mamiyle 
.crtaya çıkarmııtı. O da mahpu. 
sun yüzünü iyice görüyordu. 

Mahpusu tarumııtt. Tanıdı. 
ğnıda : l 

- Siz, dedi, aldanmıyorum 
Mester kasabasında benden at• 
larımın ikisini satın alan zatu. 
nrz, demekle anlattı .. 

Rolan baıiyle tasdik etti. 
Areten sözüne devam etti: 
- Size derbende geleceğimi 

söylemiıtim .. Keıke gelmesey. 
dim ... Baııma ne f elakctler ge
tirdi bu zat .. Siz Hızır gibi ye
t:§meseydiniz, ölmüıtüm.. Size 
nasıl teıekkür edeceğimi bilmi. 
yorum. 

- Ben mi kurtardım .. Böyle 
mi sanıyorsunuz? .. 

Pi yer Areten sarardı: 
- Mak&adınrz b:ni kurtar. 

mak değil miydi?. 
- Her ıey karııhklı olur. 

- Ne yapmamı istiyorsu-
nuz? .. 

- Şu qakikada elimde bu
lunduğunuzu unutmamalm. 
nız. Sizi istediğim anda bu aç 
kurdların eline atabilirim. Son. 
ra sizi onlann clin1en kuri.ar
dımsa, bunu, ellerinden kıy

metli bir hazineyi kendi elime 
geçirmek için yaptım, 

- Benden ne istiyonunıu ı 

- Bu meseleyi benim icap eden ehem
miyetle takip ettiğimi bilmiyor musunuz? 

lki nazır da sustular. 
- Işin henüz nüve halindeyken bizim 

vükuf ve ıttılaımıza intikalinin şuyuu teş 
ldlatı fesadiyenin tatili faaliyeti ve yani 
ipin ucunu kaçırmamızı mucip olmaz mı? 

Fesatçıların faaliyetleri hakkında ken
disinden aldığım son malCimat pek yakın 
zamanda ihtilal harekatına geçeceklerini 
gösteriyor. Teşkilatı fesadiyeyi bütün ef-

Rıfat efendi, çok makul olan bu muha
kemeyi samimi bir eda ile tasdik etti: 

rarlile ele geçirmek için icap eden tedbir
leri mahallinde almak lhımdır. Bu husus· 

ta da Cevahirciyan efendinin noktai na· 
zannı ihmal etmemek ve tedbirlerden 
beni haberdar eylemek icap eder. 

- Keramet buyrulur hünkAmn. 

- Basit bir müllhaza dahi bunu tes-
lim ettirir. Bunun keramet neresinde? 
Her ,eyden bu kadar gam umuru devlet 
na ıl tedvir olunur Rıfat efendi? 

Dahiliye nazın Rıfat efendi. Padi§a hu
zurundan ~ çıkmaz derhal nezaret bi-

Karesi mutasamfına derhal bir şifre 
gönderin bu i~ bir daha bumunu sok
maması icap ettiğine irademi tebliğ edi-

naaına döndü ve kendi zatı §ifresile kalemi 
mahsusundan da gizli tutarak Karesi mu· 
tasamfma şu şifreli telgrafı ~ekti: 

"Tahkikat vı tedbirltrimizi işkal mahi
yetinde tel4kkii ıalıanıyı maruz kalan is
tihbaratım: mevzuu üzerindı ktlumiytt 
mulıaf aza olu.,tıma.nnı rıı bu babtalei f aa
liytlt, :yalnız şansı takip ve intıbalannızs 
bile :yalnız şahsıma bildirmek üzere, mü
sait ve gafil davranmamanızı tavsiye ede-

niz. 
- lrade htbllrtl dııır. 
- Bu kadan da fesatç.ılara emniyet 

\'ermez. C-eraidi yevmiyeden gayri resmi 
ceridede de dahiliye nazın sıfatile beya
natta bulunarak hadisenin mahiyetini Er
zurum ve Van, Rumiye havalisinde olan 
aiclAde vekayii zabıtaya, ~rmeni :ve Kürt 

rim. 
Umum dahiliye nazın Rıfat,, 

(Devamı var), ... 
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mckte, yolumuza aevam etmek
te bir mahzur ıörD)'tCC' muaun? 

- Hayır, monsenyör .. Şimdi 
gidebiliriz. Piyav derbendleri. 
ne kadar uzarunz. Sandrigo
yu bulmıya ç..ııt&biliriz. 

Bu aırada uzaktan bir hay. 
kırma itidildi. 

Rotanla arkadaıı kulak kesil
diler. 

ikinci boğuk bir acı daha du. 
yuldu. 

İskala Brino: 
- Ses kara mağaradan geli. 

yor dedi. 
- Haydi yürü öyleyse. 
..._Ya hayvanlar?. 
- Bırak onları yerlerinde .... 

Dönüşte buluruz. 
tskala Brino ileriye atıldı ... 

Biri biri üstüne atılmı! taşlar. 

dan sıçrayarak çıktılar. 
Binlerce ağaç dallarının ört

tüğü b:r patikayı takibe başla.. 
dılar. 

Gittikçe sese yaklaşıyorlar.dı. 

Beş dakikadır yürüyorlardı. 

1ska!a Brirıo Rotana ses çıkar

mamas nı işaret etti. Funda 
dallarının yaptığı tabii perdeyi 
yavaşça araladı .. Karanlık için. 
de geçen garip bir sahneyi İ§a
ret etti. 

Sol tarafta karanlık bir yol 
uzuyordu. 

Mağaranın ağzındayddar. 

Sağ tarafta uçurum ve dere ... 
Küçük bir düzlilk ve mağara ... 
Mağarada bir bya yarığın

dan fırlamıı yabani bir çam 
kütüğüne bağlanımı bir adam 
vardı. önünde de onu ıorguya 
çekenbir baıkaaı .. Bir dilzüneye 
yakın silahlı adam da çevrelen
mişti. 

Rolan bağlı duran adamı gö 
rünce titredi. 

bkala Brino da sorguya çe
keni görünce ayni tekilde titre
miş ve yumruklarını ııkmııtı. 
Bağlı adam, Rotanın athrrını 

satın aldığı zengindi. Sor,uya 
çe1:.=n de_ Sandril!'o .... 

Sandrigo: 
- Senyör Areten.. Haratı

nrz üç bin ekil mukabil:nde 
kurtulmuş olacak, diyordu .. 

Mahpusun yüzü sararmış, 

bacakları titriyordu. Derin ı::r 

iç çekişten s:;nra: 
- btediğiniz üç bin ekil 

değil mi? Bunu vereceğim, de
di. 

Haydut müstehzi bir lisanla 
cevap verdi: 

- Fakat ,air cfe-nc'i. B11 laf. 
la olmaz. Uzerine iattr mu
zum, ister mensur yua~.ıt.c~

ğiniz Hğıt ve kaleminiz bulu
na bilir. Zahmet olmazsa ya. 
zınız da, bir arkadaş gidip alıp 
getirsin. 
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I - İdaremizin Paşa.bahçe Müskirat Fabrikası:ıdaki derin kuyuya mevzu 
Sterling tuhımbasr için şartname.· resim ve nünıunesine uygun olmak üzere 
satın alınacak ( 45) adet paslanmaz çelik mil 4 5 adet paslanmaz manşon ve 
(135) adet bronz fosfor yataktan ibaret cem'a1 225 pnrça yedek aksam pa. 
zarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Il - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli (2317.50) lira \'e muvakkat 
lt'minatı (173.82) liradır. 

IIl - Eksiltme 2-1-939 tarihine rasllıyan pazartesi günü saat 16 da 
K.abataşta levazım ve mübayaat ııubesindek: Alım komisyonunda yapılacak
tır. 

TV - Şartnameler parasız olarak tnhjsarlar Umum müdiirlüğü MiiskL 
rat Fabrikalar ~ubesinde:ı alınabileceği gibi nümuneler ayn! şubede ve resim. 
leri de Levazım ve Mübayaat şubesinde görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte '7o 7,5 güYenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen kon.isyona gelmeleri ilan olu:ıur. 

(9335) 
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IKTiDA 
1 

ADEMi 
B IE L GIEVŞED<LIGDNIE 

HORMOBi 
• fablctlerf her c.."C'lıınede ara;pou. Posta kutu<ııı 12:i5 Hormobln 91"'"/ 

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

SİGARADAN 

Aksırık, öksürük, burun akması, dü_şkünlük 

1 ~E.I~Psa~ dök~1~~~"' I · 
~~ tesiri mücerreb bir ilaçtır. ©[(O~ 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 55 grup çelik akümülatör ve tcferrüati ile beş 
kalem kurşun akümülatör ytdekleri 7-2-939 salı günii saat 15,30-da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 1 

Bu işe girmek istiyenlcrin 1762.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tm·in 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon rei~iğinc ~er
meleri Jazımdtr. 

Operı'.lör Dr. Cnfer Tan:ıır ~A::-\KAT 1 
ştşı.t CF.RR.\llt KI.l:'\IGt 

llavaılar hususi ha:;Jancıl 1 

tehlikesinin yanılmaz habercileriöldüğünübilmlyormusunuı? 

Grlpe karşı koymak için hemen A S P I R f N afınıı 1 
€ f 

Grip, sojukalg}nlığı ve ağrılara kar~ı en emniyetli ilaç_ budu~ 

Şartnameler parasız olarak AnkaradJ malzeme dairesinden, II:ıydarpa~da te· 1 
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (9201), 

Uınumt <'erralı1, (erkek ve kadın anıe 
liyatlıırı) doğum, ve modern (dimağ, !>İ 

nir, nuhai,evki, ve estetik) iençleştiı 
ısrarla 

• • • 
Beherinin muhammen bedeli 380 kuru~ olan 5-6 bin meşe cari hat traversi ka· 

pah zarf usulile 10-1-939 salı günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme binasında satın a-
lınacaktır. · 

Taliplerin 1710 liralık teminat ve diğer nizamt ,·esikalannı ihfü·a edecek olan 
kapalı zarflarını ayni gün saat 10 a kadar komisyoııa vermeleri lazımdır. Şartname· 
ler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (936!) 

. . . ~ ~ :, . . . . · .. ..-; 
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Hava Kurumu Büyük piyangosu 

BlYıyt.Yı ık n l}(ıraım DyesD 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000,."lSO.OOO, 100.000, 70.000, 60.00(1, 50 .000, 30.000, 20 JOO, 15.00l 
liralık ikramiY,elerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet ınUkafat v:ırdır ..• 

Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler (2,5), (5) ve (10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

me, yiiz buruşuğu, meme, karın sarkık 
lığı :ımeliyatl:ırı. Anıeliy:ıtluıne ve pan 
sum:ın masrafı alınmaz, zarureti hııl 

olanlara çok eh,·cn fi:ıt... 1 
Şi~li meydanı No. 201 Telefon 35.2G 

Atatürk 
Albümünün 

3 uncu tabı çıktı. Müvezzi· 

lerden isteyiniz 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. lstanbul 

Uivanyolu. No. 104, Tel: 22398 ,,. 

~~ 
·Pia· iN 

risteyiniz ! 
.20 ve 2 tabletlik !iekillerde bulunur. 

~- -Her ı;eklin üstündeki EB markası aldığınız malıri 
hakU..t o&ch.•6unun .,. ôyô to.t .. ;,..ın-gor•ntioi•ir. 

Nafıa Vekaletinden: 
9 şubat 939 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafia Vek8.leti b~ 

içinde Malıeme Miidürlüğil odasında toplanan malzeme eksiltme koJll :J 
nu:ıda 13000 lira muhammen bedelli 5 adet Regiilatör kapağının kapalı 
usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

J<;ksiltme ~artnamesi ve teferrüatı parasız olarak Vekaletler 
müdlirlüğü·.den alınabilir. 

Muval~kat teminat (975) l!radır. f 
İsteklilerin teklif mektuplarını, muvakkat teminat ve şartnamesinde 

zıh kanuni vesaik Ue birlikte ayni gün saat 14 rle kndar mc.zJ..lır Komis'1 

----------------------------------------------re_i_sı._i_ği_n_e_m_a_k_b_u_z_m_uk_a_b_i_linde vermeleri lazımdır. ~ 
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Haydudun bu sözleri üzerine 
mağarada umumi bir kahkaha 
lcoptu .. 

Sandrigo bağırdı: 
- Susunuz, ç.ceuklar!. 
Sonra ımahpusa döndü: 
- Demek yazmıya karar 

verdiniz .. Pekfila öyleyse .. Şim. 
di yazacağın mektubu Vencdi
ğe götürecek arkadaş yola çı. 
kacak. Aşağı yukarı dört gün
de gidip gelir. Dört güıı de ad
resini yazacağın adamı bulması, 
parayı alması için koyalım se. 
kiz gün eder. Eh bir hafta de. 
mektir. Bu bir hafta da benim 
misafirim olursunuz. Zahmet 
edin de ;;uradaki maS2 başına 

'kadar gidip yazınız. 
San.drigo, masa deyince ge

ne bir kahkaha koptu.. Çünkü 
masa dediği şey üstünkörü ına. 
sa şekline konulmuş bir kaç 
:tahta parçasından ibaretti. 

Sandrigo ilave etti : 

önce Rolan, senra 1skala 
Brino, Sandrigonun kar§ıs.na 

dikildiler. 
iskala Brino: 
- Ya, l!emek böyle .. Burada 

c~ f :&ce deva!T. ediy ,'.ıt' öyle mi? 
Beni !lok çabuk unuttunuz ço
cuklar! diye bağtrdı. 

Haydutlar <lerin bir hayrete 
düşmüşlerdi. Hemen hemen 
hep birden : 

- iskala Brino! diye bağır
dılar .• 
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rek iıtimdada başladı. hkala 
Brinoyu görmekten sevinç du
yan haydutlar, yavaş yavaş Ro
lanın etrafına toplandılar. 

iskala Brino bağırdı: 

- Kıpırdamayın ve dokun. 
mayın. Yerinden oynayacak o. 
lan 'kcn.dis:ni Piyavın müthiş 

girJaplarında bulur. 
hkala Brino kollarını sıva. 

mıştı. Onun kudreti haydutla
rın meçhulü değildi. Geri çe. 
kilJilcr. Fakat ne de olu, kar
~ılarında tanımadıkları adamın 

ayakları dibin.de inliyen, ölüm 
nedir bilmiyen, korkmıyan vah. 
~~ Sandrigonun hali acınmıya 

cleğerdi. • 
Fakat o "korkunç adamı bir 

kuzu haline getiren güçlü, kuv
vetli adam kimdi?. 

Bu nasıl bir mahlUktu?. 
Rolan Sandrigoyu sürükliyc. 

re:-: uçurumun kenarma kadar 
götürdü, yarı belinden a~ağısı· 
nı sarkıttı. Bu s raıda: 

Mahpus neye uğradığını şa
şırm·ştt. Kendisini kurtaran a. 
damın, Rolanın eUer~ne sarıl. 

mak için sür'atle koştu .. Rolan 
bir adım geri çekildi. Onu ol. 
duğu yerde durduracak bir işa. 
ret yaptı: 

- Lutfen mağaraya giriniz, 
bir kaç dakika sizinle kcnu9. 
mak isterim, dedi. 

- Bir kaç dakika mı? Bit' 
kaç saat .. Siz ki hay.:tımı kur
tardınız .. İstediğiniz kadar u
zun konuşab;Iiriz. 

Mahpus, mağaraya girerken 
Rolan etrafta şaşkın bir halde 
toplanan haydutlara sert ve 
şiddetli bir sesle: 

- Ne yaptığımı gördünür, 
dedi, içinizde beni kendilerinin 
reisi görmek istiyenler var mı? 

- Hepimiz! Hepimiz! .. 
- Büyük i§lU i]Örmek, bü· 

yük pürüzler düzeltmek i~in 

benimle beraber kimler çalışa. 
cak?. 

- Hepimil ! Hepimiz!. 

' 
. ..._.___.... 

GOZELL·G·~ız iÇiN 

K!\NZUK 
3ütün dünyaca takdir edilmiı ~ 
hi güzellik kremleridir. Gece 
yağlı. gündüz için yağsız ve b~ 
acıbadem çeşitJcri ve hususi va:;o 
aiplerde satılır~ 

INGtLlZ KANZU1' 
ECZANESi ..ti 

IST ANBUL-BEYo(JV. 

1 
- Bugün perşembe olduğu. 

na göre, demek gelecek per
şembe günü saat dokuzda iste. 
diğim para elimde bulunmazsa 
idam hükmünü 'kendi ellerimle 
yapacağım şair efendi. 

Sandrigonun titrek el:npeki 
hançeri dona kalmıştı. Hay. 
dutlar bağır.dıklar -"ınan İsl:a
la Brinoyu görmüş, hayreti 
büsb!itün artmıştı. Yavaş ya
vaş kızmıya. yüzü kızarmı:;·a 

başlamıştı. Dudaklarında vah~i 

bir tebessüm belirdi. Eski ar
);adaşınm üzerine ht:cum et. 
mek istedi. Fakat derin bir 
feryatla olduğu yerde kala kal
dr. Çünkü Rolan. kendis'.nden 
çevik davranmış, seri bir hare
ketle demir kadar kuvvetli el
leriyle haydudun bileklerini 
kavramış ve sıl;m·ya başlamış. 

tr .. 

- Af! Merhamet! diye ba~
rıyordu. 

Rolan, onu geri çekti. Yere 
bıraktı .. 

- O halde hepiniz ele tam 
gece yarısında burada bulun
mak üzere dağılınız.. Burada 
bulunmryan arkadaşlarınızın 

~. bulunmasını temin edinir. .• 
Ben ancak, büyük senyör ol
mak, zengin olmak istiyenlerle 
çalt~bilirim. Bunu aklınızdan 

çıkarmayrntz .. Tam gl!ce yan-

_____ ::/'-. 
Mahpuı boğuk bir sesle in. 

lıdi: 

- Mahvoldum .. 
Bu sırada mağaranın l:ııpısı 

önündeki fundalıklar ayrıldı . 

Haydut bir müddet kıvrandı. 
Damarlarındaki kanın d::ondu
ğunu sandı . . Gözleri kararıyor. 
du. Kendisini müdafaa edemi· 
yeccğini anlamıştı. Elleri gev. 
sedi. Bir lahza diz üstü <;öke-

- Mahpusu naaıl bağladınsa 
çöz bakalrm öylece .. dedi. 

Sandrigo sallanarak ayağa 

kalktı.. B:r müddet Rolana 
lnktıktan sonra Mahpusa doğ. 
ru ilerledi. İplerini çözdü. 

-~ Dr. Suphi Şenses 
1 idrar yolları lıaslalıkları müteM'~J 

Beyoğlu Yıldız siııcm:ıst karşısı l 
Jrr npnrtımnn. Fnkirlrrc para~· 

----Tel. 43924 • 



1939 YIL BAŞINI . 
kutlulamağa hazırlanıyor musunuz ? 

inhisarlar idaresi tarafında~ satılan 
Fransız r· ti 

.. 

(Müdafaa vergisi dahil) /575 kuruşa .indirilmiştir 

_imdiden tedarik ediniz 

• • • 
EViNiZE HER VAKiT 

,, . . . ı: . ~ ; - l ... . . • . .' ••• - . · • 

... 

KASE 

Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtarır 

En tiddetU bat. dit atnlannı. ittitmelcten müteveliid IMitiin 
IUCI .,.. uzdan keler, nezl~e. romatizmaya. lıınkbte W.. 

çok müeaıirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi 't'e b6brekleri yormaz! 
lnnine dikkat: Taldidlerinden aakınınn ve Nevroain yerine 

bafka bir marka verirlern tiddetle reddediniz. 

tfEŞ'E VE ZEVK GETİRİ~ 

NevralJIC9 Nezle 

CAFER MüSHil 

Baş VP Diş ajtrı la rı 

• 1 
Dindirir 

Türkiye 

ŞEKER FABRIKALARI 
Anonim Şirketinden: 

Mllessesemiz UçUncU p~ olarak kUp ve kristal ecnebi şekeri satın alı. 

nacaktır. Şart..ameıi Bahçekapı Taıhan 42 numaradan isteyenlere verilir. 

12. SonkAnun. 1939 perşembe gilnU saat on bire kadar teklif mektup
lan prtname esasına göre kabul edilecektir. 

Ş E K E R İ tesiri !<at'i, ~ımı kolay en iyi mUshil şekeridir. Biliimum ec
zanelerde bulunur. 
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maklnesı1 

'tu 'tm ıyo r ! 

RCA radyoları bana silahından emin. olan bir avcı 
kadar emniyet veriyor. Onun için, bir radyo aıa .. 
cağım vakit R c A markasından başkasını 

hatırımdan bile geçirmem. 

Bir RC A radyosu için verdiğim paraya hiç 
acımam, cünki aldığım makinenin mutlaka o 

kudretteki makinelere faik olduğunu bilirim. 

R c A marKasının muhtelif lambalarda ve 

muhtelif şekillerdeki 11 modeli her hangi bir 
zevk ve arzuyu tatmin . edecek 

kadar çeşitli ve güzeldir .. 

Dünyanın en maruf mühendislerinin 
pr.ojalerile en mütehassıs işçiler elinden 
hakiki ayarlarile çıkanlmış olan R CA ıarın 

eslerini bulmaL< kabildeğildir vesselam .... 
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