
Akşamın sarı karanlığında 
il uzaktan nal sesleri geldi 

Gördüm, görüştüm. iyidir. Sana bir müjdem varJ Baba olacaksın! 

-37-

- Den biliyordum bunu... Fakat 
söyledik de inandıramadık. GHrdU • 
naz ya! ... 

Dlyortar. llste cıkmak lsttyorlardı. 

Mahkemelerde: 

Ne Vekkas oğlu ne de onun ceıur 
ve iyi kalpli arkadaşı Kağkağ bu bab 
~i bir daha deşmediler. Blrlblrler1ne 
bile açmadılar. Blrka~ aaat içinde 
unutulup gitti. 

Ertesi gUn Halife Omerden cevap 
geldi. Bu mektupta, kazanılan bb7Uk 
zaferden dolayı Allaha şUkredlll7or; 
sonra: 

- Orada dur. Ele getirdiğin ttlke· 
lerln haractarını al. Asker çok yorul· 
muştur. Dinlensin! 

Diyordu. 
Arap ordusu bu haberi hoş bulma

dı. Fakat kim ne diyebilirdi?. 

Gökboğanın cuuaları Arapların 

yeni cadırlar kurduklarını. aynı za. 

Kozyatağı cinayeti 
Karısını öldüren adamın duruşmasına 

dün ağırcezada başlandı 
Birkaç ay evvel Erenköyltnde Koz.. 

yatalmda bir cinayet iılenmiı, ti1ccar 
Kemal adında birisinin yamnda bahçı
•anhk yapan Bulgıriıtanh Hasan adın. 
da blriıi karııı Fatmanın Haun lahnli 
biri ile metres yaıımuından muğber 

olarak lkiıinl birden ıokakta CSldUrmek 
fıtemit. fakat yalnıı kanamı lSJdUrmüı. 
HiNDi da :yaraJamııtı. 

Vab Haunm bir ci1n karakola Ci· 
dip kanlı ile banpıak Jıtemesi yüzün.. 
deıa oJmuıtu. 
Hıcan Karakola müracaat etmiı. ka· 

nımı da oraya çağırtarak barıımak 

teklifinde bulunmuıtu. Fakat Fatma, 
karakola dostu Hasan ile gelmlı ve bL 
rışmağı reddederek, ıevgiliıinin ko· 
tunda sltmitti. tıte on.dan aonra clna.. 
yet, Haaanın ekmek bıçafmı koynun
dan çrkarması ile vukubulmuıtu. 

I-" san dün afırceza mahkemesinde 
ın duruımasında arada bir uzun 

.. . ı gözlerini kapayıp düıünerek ya. 
vaş bir ıeale cinayetini f8yle anlattı: 

- •• Karakoldan dönerken rakibim 
Hasanm cebinde tabanca olmasından 

ıOpbe ediyordum. Bundan dolayı ihti
yatlı davranmak fena olmıyacaktı. Ora. 
da1d tanıdık bir bakkala uğrayıp ekmek 
bıçajmı aldım. 

ı 1' olda bnma bir daha eve gelmesi 
için yal.ardım. Yanımdaki çocuğum 

d& allı)!ordu. Bari ıuna acı, dedim. Ha 
un, karam kolundan çekip ıôriikledi. 
Karım da, dostuna: 

- Ne claruyonun, YUnana, ıu ada· 
ma. dedi. Huan, elini arka cebine atıp 

karıuna dikildi. Kanm da celdi. Beni. 
ortalarına aldılar. Yllrime bir tokat 
indl On.dan IOftra ne oldutunu bl1mL 
yorum.,, 

Katil Huanın ıorcuau bitti"kten ton 
ra mahkeme phitleri dlnlemete batla· 
eh ve Hawun 12 yapdaki otlu Hallli 
çatırdı. HalU cocuk: 

- Ben babama tüftlik edemem, de. 
di •e, babamı llterim, annem kabahatli 
diye atlayarak dıpn çıktı. 

Halbuki vakanın yeılııe phidi kü
çük çocui enelce pollıte verdiil ifa. 
dede kabahatli olarak babaıını cöateri
yor, ıöylo diyordu: 

Karakoldan çıktıktan ıonra babam 
ekmek bıçağuu çıkardı. Annemin üze.. 
rlnı atıldı. Bir defa .apladıktan aonra. 
tiyle bir çevirdi, annemiıı göfıUııde 

beıibirlik büyüklüğünde bir yara açıl· 
dı. Kott\Wt mendWaıle Uıtüne bastır. 
dun. Masanda tabanca yoktı.ı. Hasan i
le babam boğuıurlarken Huaıı bir ıra 
hk yere diittil: babam da kaçtı. 

Annem hiç küfür etmedi. O, HaSL 
run yanında metres olarak, değil, hiz. 
metçi olarak oturuyordu .. ,, 

Mahkemenin bundan sonra dinlediği 
birçok phitler araamda, mahmut ilim. 
llıl bir ıUn katilin yanına ıelip "ka. 
rımı vurdum t .. dediğini rençper Cemil 
de, iki ldıiyl harman yerinden kopr. 
larken g6rdUğUnü bunlardan arkada· 
kinin elinde bUyük bir bıçak bulundu. 
tunu 13ylediler. Mahkeme, gelmJyen 
bazı phitleri çağırmak için muha'ke
meyi bqka bir ıilne bıraktı. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevskl 

J 
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Şilri bitirince, "Mitya., nııı ıtspO Dünyan·n her hali baıka bir muamma· 

luçlanldarla Al'lllcb. Allyopnın elini dır. 

tuttu. Alçaklık ve &dilik çukurlarına dilt-
- Dostuml Doltum, dedi. lııaanhk tüfUm ıımanlarda, hep bu fiiri oku· 

bupe kadar hep utırap içinde yap- dum. Bu manzume beni uılandırdı nu? 
eh. Beni içki içmekten, kadın okpmak Hayır! Niçin? ÇilnkU, beıı bir "Kara. 
taa bqlca bir tfYe yaramayan zabit el. muov,, um. Çllııkil uçunıma da yuvar 
MHH bir kukla unma. Alça~ı'k ve ha· lanırken tepesi Uıtü kendimi atarım. 

karet inaanbğın paylaıtılı bir ıeydir. Hattı bu dlitüı. botuma bile gider. Al
Zihnim itte hep !>ununla dolu. Ben it- çalıota cUzellikler fırkeder gibi oluyo. 
te bu ezilen ve tah1cir edilen adamı dü· rum. Rezaletin koynunda bir Hnefea., 
tünUyorum. ÇUnkil o adam benim. bulur. bir deıtan çıkannm. Ben, kötü, 

AMın otlmun ruh kuvvetiyle 
~lmt.. kurtuW.ilnwi için. 
Ea eski ..,. olan toprakla 

EWi - ittifak llktetawi lbımdır. 

fyi ama, bu ebedi ittifakı nuıl aktet. 
meli? •• Ben, topraim göğsünü yararak 
onu dofurtmıycmım. Ekinci mi, çoban 
11111 o1ma1ıyun? Nereye ıittitimi bilmc
dea ytlrUyorum. Yolum, beni parh.~ 
bir qdmbta mı, yoku utarulac:ak bir 
yere n çılcaracak? Fenalık itte burada. 

mel'un bir &damım: fakat blltiln bu ku· 
ıurlanmta beraber. Allalun:un etekleri. 
ni öpebilecek bir mevkideyim de ••• lt· 
vet AUabım. Ben, ıeytamn yolunda yti.. 
rildü.füm halde yine senin kulunum. 
Seni ıewer ve ıenab bu dünyanın nr 
olamıyacacını, içimin derinliklerinde 
duyarım. 

.Fakat artık tiir yeter. Bırak beni ağ 
layayun. Belki her1celin nuarmda bu 
halim ıülilnecek bir ıeydir. Fakat aen 
batkaım Aliyoıa. lftt bak, ıtszJerin 
parlıyor. Şimdi una Tınrmm ıehvet• 

manda civardaki köylerle kasabalar. 
dakf evlere birer lki1Jer yerleştiltlerf· 
nl haber verdtler. Vekkas oğlu, ele 
geçlrdJll ıengfn ve gUzel yerlerdeki 
halka: 

- taı&m olunuz. Yahut Ctzye veri
niz! 

Diyordu. 
Eski dinleri ıaten sarıılmıe olan, 

parayı da c;ok ıeven yahut vermlye· 
cek halde bulunan halk lılAmhlı ka. 
bul ediyordu. Bu bal.Medloeye glden 
para ve mal kervanlannı azaltl)'or, 
ordunun daha ilerilere gitmek lbtlya. 
cını ço~altıyordu. 

Gökbofa oralarda durmayı artık 

IUıumsuz buluyordu. Ertesl gUn er. 
kenden tola çıkmak Uzere hazır bu • 
lunmalarınr emretti. 

Akşamın yarı karanhtında uzak· 
tan nal sesleri geldi. Medayln yolunu 
bekllyen nöbetcllerfn sesleri duyul· 
du: 

, - Kimdir o? 

- Yabancı delil. .. Ben, Kubad ... 
Gökbotayı hemen cörmelfyim. 

- Yaklaş! 

Alkerler onu hemen tanıdılar. 

Genç adamın tıstU başı ıoı içindeydi. 
Yanında tkl genç atlı daha l'ardı. 

Kendi atını onlardan. blrtne vererek 
TUrk kumandanının çadırına doğru 
hızlı hızlı yUrUdU. Onun geldlğlnl da. 
ha önceden Oökbofaya yetJıtJrmfı _ 
lerdl. Gökboğa yerinden fırladı. Ça. 
drrdan cıktı ve kendtılne yaklaean 
Kubada dotru kollarını açarak ko'· 
tu. Kucaklaştılar. 

Kubad heyecanlı ve lSUşUncelfydl. 
O kad11r ki bu yllzden aevglll arkada
şına kavuşmaktan, onu sapaııatlam 
görmekten doğan sevincini bile açık· 
ça göetereml:rordu. 

Gökbofa merakla sordu: 
- Nasılsın kardeşim 1 Ne var ne 

yok? 
Bunun cevabını verecek kadar bile 

vakit bırakmadan HA.ve etti: 
- Ev aahlblnl şördUn delil mı? 
''EY ıablbl,, demekle "kanm,. de. 

mek lıUyordu. 
- OOrdUm, ıöru,tum. lyldlr. Sana 

bir mllJdem var! 
- Nedir, yaksa ... 
- Baba olacauın ! 
Gökbola lkl elleriyle arkadaşının 

omuır;larını ııkarak aarstı. Otuz lkl 
dlolnl gOtteren bir sevinçle gUldU. 
Sonra onun boynuna atıldı: 

- Bunu o kadar istiyor ve bekll. 
yordum ki... 

Kubadın koluna girdi; çadıra doğ. 
ru yUrUttU: 

.- Demek ki mUJdeyl nrmek lcln 
bura7a kadar geldin ha! Ne fyl blr 

le mUyener kılıp mOklf atlandırdılt 
haprattan babıedecqim. Ben onlar. 
dan biriyim. Biz, Karamuovlar, hepi
mls böyleyiz. Bu muslr bacek, bu. fena 
bqere benim içimde yapyor. Bu mel· 
wı b8cek, bir melek olan ıenin bile i
çinde yapmaktı ve frrtmalar kopar • 
mafctadır. ÇUnlrit ıehvet bir fırtına, bel 
ld ondan da fena bir ıey... Glbellik 
korkunç ve llrenç nrlıldardandrr. Kor 
~~unçtur; çUnkO ıonsudufuyla adamı 

çileden çıkarır. Allah, zaten muamma
dan batkı bir ıey yaratmadı. Güzellik.. 
tı sıdlar kavuıur; mUntehalar bir birle. 
rine ıirerek içiçe ~prlar. ~en. aı oku 
mut: fakat çek dllfiinmlt bir &damım 
kardeıim. intan, ne ıonıuı: meçhulle· 
rin, ne clzliJiklerin altmdı eziliyor!.. 

Bilyiik hiç bir nkl ve derin h!ç bir 
ıönül tasavvur edemem ki, idealine 
Mcryemle ba11ıyarak Sodcm'da karar 
kılsın. Hayır, insan çok ıeaiı bir mah· 
luktur. Onu anlamak isterdim. Fakat 
nasıl ihata etmeli? ... Çoğumuz en kirli 
ıeylerde bile cüzelliği buluruz. Sen 
bunların ırrnna erebiliyor muıun? .. Bu 
11r, Allah lle feyt&nm düellosudur. ltu 
çarpııma da insan kalbinin içinde ıe. 
çiyor. Sonra da tutarlar, insanın canı· 
nı 11kacak ıeylerden bahsederler. Ne 
lae bis bahsimbe ıelelim. 
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DELtDOLU SöYLENIŞLER! 

Etleniyordurn. Babamıa da ıenç klz 

kalbin var! Dilerim kl Tanrı bana da 
böyle gUzel mUjdelerl sana vermek 
fırsatını batıflasın! Fakat ntc;ln oka· 
dar dUtıllncelfıJn! Bir felA.kete mi ut· 
radın? 

- Hayır, ıenl dUşUnUyorum, asıl 
bunun için geldim. 

- Ne oldu? 
- lçerl girelim. Baebaşa kalalım 

da anlatayım! 
- Şöyle neh~r kıyısına doğru gide

lim. Daha iyi. .. 
- Sen blllrsln ! • 
Tek ıöz sö7lemeden blrkao dakika 

yUrUdUler. Yan karanlıkta Fırat da
ha genlf g6rUnUyordu. Ağır afır a • 
kan eular son ışıklarlle hafif hafif 
parıldıyordu. Şuradan buradan kur. 
bata yaygaraları, böcek sesleri gell. 
yordu. 

- Kardeşim Gökboğa, bugtlnlerde 
sen Htezlfona gelmemellıtn! 

- Niçin? Yarın sabah güneşle be· 
raber yola çıkmak için emir vermff· 
Um. 

- Orada olanlardan habe.rln olma
dığı için ... 

- Arapların Halifesi askerlerinin 
dlnlendfrllmesl için emir aGndermlş. 
Kar111 kıyıda kış ıcın ;rerleşt1orlar. 
Artık benim burada işim kalmadı. 

Htezffonda ne oldu? 
- Flruzun fırsat dUşkUnU ve kötU 

bir adam oldutunu tahmin ediyor -
Bunda_. yanılmadıfımr gördüm. 

- Ne yaptı? 
- nustemfn yerine geçmek iıtfyor! 
- Peki ama, bunda merak edecek 

bir fe)' göremiyorum ben. RUstemln 
yerine elbet birisinin geçmesi !Azım. 
Dlrllmeslol bekllyecek değlUz ya ... 
Yeter ki Kisra onu beğensin -re baş. 
kumandanlığı ona versin! Zaten bL 
zlm de en eski dostlarımtzdandır. 

nuıtemle beraber nasıl çalıştı isek 
onunla da çalışırız. 

- Sen namusla ve 111 blr delikanlı. 
sın! Elbet böyle dUşUntirsUn. Fakat 
işin blr de lçyUzU var. ltrUzU delil 
ya, dış yUzU b.Ue zannettlğh:ı gibi de· 
ğlldfr . 

-Bu nasıl? 

- Firuz harpten kurtulan ve ço -
tunu da senin kurtardığın askerleri 
biraz dUzene soktu. Zafer kazanmış 

bir kumandan gibi Utezırona girdi. 
Halbuki bozgunu haber almışlardı. 

Çarşılar ve evlerin bir kısmı boşal· 
mıştı. Sarayda bile herkes kaçmak 
için hazırlanmıştı. 

Şimdiden yollara döklllenler var-
d. Fıruz dosdotru Yczdl Cerdlo kar. 
\ıtıına çıktı: Korkacak bir fey yok • 
tur. Yerinizde rahat oturun RUste • 
mln sebep olduğu fellketl ben dUıel· 

ları baıtan çıkarmak için binlerce rub. 
• le harcadığımı ortalığa yayıyordu. Ya· 

lan, çünkü ben kadınlan parasız fethe. 
diyet'dum. Para, bence aıkın kendisi 
için değil, dekorlan için ltzımdır. Bu· 
gün bir bUyUk aile bayanmın itıkt, yı· 
rın, bir ıokak kızına vurgun yıpd1m. 
Parayı avuç avuç sevgimin etrafına eitl 
ğı ve keyif için serptim. Çamurda inci 
toplar gibi atkm peıinde koıtum. EC,~r 
benim ayanmda olsaydın bunların ne 
demek olduğunu daha iyi anlardın. 
Çapkınhtı, baıan yalnTz ldilifi için bi 
le sevdiğim olurdu. Hainlik, yılanlık 
- kulakların çmlaıın bebeğim - et· 
tiğim de vardıt. ÇUnkU nihayet bir Ka. 
rımazoftum ve Karamazof yılan, ~ı.. 
yan ve bütün muzlr rrtahlQkatın hepsi 
~emektir. 

Bir glin, bir kıt günü Troykalarla 
bir kır eğlencesi yapmrştık. Kızakta 

pe kız bir ortahalli ailenin tertemiz 
ue kız bir ortalıalli ailenin tertemiz 
yavrusuydu. Karar ... ,:.ıa her iıtediğlmi 

verdi. Zavallı kız, ertesi gün cidip onu 
tstfyeceğimi sanıyordu. Fakat tam bq 
ay, ona bir tek kelime ıöyle?nedim. Sa.. 
tonlarda dantettiğim samanlar, onun 
bir köıeye çekilip bana mt•n göalerle 
baktıiııu cöriirdüm. Bu lffaia fildyet, 
benim domuzlutumu arttırmaktan bat 
ka hiç bir netice vermedi. Bq ay sonra 
bir memurla e lenip ııtti. Bana kızı
j"Or ve belki de hlll aCT1ybrdu. &imdi 

teceıım, dedi. Rtıstem hakkında 
zun uzadıya atıp tuttu. Ona vaktlt 
Araplar yağmaya daldıkları sır 

btlcum etmesh:ıJ söylemiş de dbılem 
mtş, daha ıonra bUtUn ordu tle 
yanlardan ku,atmak için saldırılm 
sını da tanılye etmlt, onu da kab 
ettirememiş. RUstem harbin en ki 
gın zamanında çadınna çek111p kt 
fine bakmış. Halbuki bu ölUtlerl ı 
vermiştin de Rtlatem Flruza ıordu 
zaman "Siz bilirsiniz!,. demlftl. B 
Fırat k171sına döndUttııİıtız zaman 
ruz çoktan karşı tarafa geçml• b 
lunuyordu. Araplar arkamızdan ye 
şip de askerleri kılıçtan geçlrdlkl 
sırada Firuz aeylrcı kalmıştı. Dem• 
ki ilk fırsatta kaçm19, yalnız kendl 
nl dUşUnmllştll. • 

- Bunlar o kadar merak edllecı 
şeyler detll. Klsraya söyleriz, en gt 
vendlfl adamlardan bir mahkeme k' 
rar: harpte bulunanları ıorguya ceJ. 
tlrlr ve dofruyu meydana çıkanr. 

- lş bu kadarla kalmıyor kl .•• Ye., 
dl Cerd seni ıordu. Divanda ben 4• 
vardım. Gökbotayı gHremlyorun>
Yoksa o da mı ölc!U? dedi. Böyle blt 
ihtimalden ttzUldOftı ıealnden -ve ytt. 
ıUnden belll oluyordu. Firuz o za • 
mao ne dese beğenirsin? 

- BenJm burada, dUşmanın dab• 
llerl gelmemesi lçln bekledltlml aö1' 
lemlştfr! 

- Hayır. Rtlıtemtn en bUy11k kt' 
bahatlerlnden blrl de kendlılnln mu· 
ba!azasını sana vermesi imiş. seıı 

vazifeni llzım olduğu kadar dlkkatl• 
yapmamışsın: Eter yapsaymışsın ~ 
raplar onun çadırına kadar aokulul' 
da başını kesemezlermı,. Dahaıı var: 
Sen bu uturda çarp11mayı göze alm.
mışsıo. Böylelikle de kendini ve ar. 
kadaşlarını kurtarmışsın! 

- Samyell estiğini ve bu yeJIJJ 
ne belA.lı şey olduğunu anlatmadı mıf 

- Kısa geçti. Yezdl Cerd bunu traıı 
yaylasında ara 11ra görUlen fırtnıa· 

lardan biri aanıyor. 
- Peki ama, bozgun orduyu kut" 

tarmak için yaptıklarımı da söylem .. 
dl, öyle mi? 

- Söylemedi. 
- Burada Dlçln kalmııım T 
- Suçlu oldufun için 1ıemeıı Htezl• 

tona dönmekten korkmuesu.n_! Frtuz. 
dan seni kurtarmasını ve gene !raJl 
ordusunda çaJı,abllmen için yardıdl 
lıtemlşıln. Fakat Firuz hepsini a -
istemişsin. r.·ak.\t Firuz her te:rdeıı 

önce Klsraya olan vazifesini dttşUnU .. 
yormuşl Bunun lçln, olup bltenlerlJ\ 
hepsini açıkça anlatmayı vicdan bor' 
cu bilmiş. Eğer senin Uzerlne asker 
gHnderlllp de cezalandmlmazsan bel· 
ki Arsrtarla da bfrleşlrmlşsln ! 

Gökb()ta dişlerini ııktı. Şurada bu 
rada ate,Jeırln başında yanık yanık 

kubuz çal:ırak Suldak tUrkUlerl söy· 
llyen yelda~larına bir gl:Sz attı. Sonra 
arkadnfının omuzun elini koyarak 
ııktı: 

(Devum nr> 

rahat ve llleaut yaııyor. Fakat 1unu bil 
ki, onunla aramızda geçen ıeylerdcn 
kimsenin haberi yoktur. YılanJıtıma 

ra&men namuasuz bir adam delilim. 
B11k kızarıyorsun. Gözlerin kıvılcımla. 
nıyor. Anlattıklarımdan bıktın caliba. 
Ama, b\ınlar çapkmhklanmın ancak 
suyunun auyudur. Evet kardeıim. Ko-ı 
caman bir aı'k albUınilaı var. 

Ayrd : .• en kavgadan çekinirdim. 
Hepsinden tath tatlı ayTıldJm. Zannet.. 
me ki ıeni, bu hezeyanları dinletmek 
için çaiırdım. Hayır, daha ehemmiyet· 
li tcYlete de ııra gelecek. Yabu.ı kar. 
11nda utanmadan bunlan aöyledilime 

§qtna. 
Aliyoıa anaızm: 
- Kızardıtım için pli b6yle ıöyli1· 

yonun? Hayır beni kızartan ne aenin 
sözlerin, hattl ne de yaptıklanndır. 
Ben, kendimde de bu hisleri duydutum 
için utanıyorum. 

Dedi. 
~Ayni hiıleri mi?.. Sen ml duyu.. 

yonun bunları? .• Ama tuhaf ftY ha I, 
Aliyoıa ateılenmitti: 
- Hayır, böyle derken, hiç te mtı

baliğa etmiyorum. Sefahet merdive'!'li 
herkeı için birdir. Ben, birinei bua • 
makta, sen biru daha y\ı"'klektesin. Tu· 
talım ki on UçUncU baaamaktamı. Beıı 
ce hepıi btr, ilk baumağa ayak attık. 
tan ıonra, sonuna kadar çıkmak gerek. 
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raru .. ıodea RlıllıaD Hfrlıll tein ayd• 
~UI llUl'Uf dütulür. l'ml• bırlıAıue 11ır 
ıalr•• rerlere •)'da retwtı bete• lauruı 
<a1med1Ur. 

-hftu UJdlDI btldlreD meklttp •t 
ıal8nf Or.ret111ı. abuıae p11rHın111 p•lı• 

••)'• IMnU ile yol111me Ocrctıal idart 
iı.eodı ı•ıerıne ahr. 

r1Jrkı111nln h11 po1lo mırhrlrtd• 
11/HUN'o atanı llfltdır. 

Ad,.. ctetııtırme GereU il 1ıuru1luı 

iLAN tlCRETl.EHI 

Ticaret llAnlarınıo aantııa • salın 
10ndan ıllbareo ılAo sayfalaraada 4U, iç 
sayfalarda 60 kuruş; dôrduncD sayfa· 
da ı. lkınel ve yçuncüde ~. birincide 
t, bıglık yanı kesmece b liradır. 

Büyük, çok devamlı, klıteU, renkli 
UAn verenlere ayrı ayrı ınıJırrneler Y•· 
pılır. Hesmı ılanlarıo ııaolım • a&lm JU 
kuruştur. 

Ticari mahlgette olmı,,on trnçllt 
lldnltu 

Bir defa SO, lkı defası 60, Oç defa11 
U. d6rt defaaı 7~ ve un defası 100 lıu· 
M14tur. Oc a)'lık illın verenlerın bır de· 
fau bedavadır. l>ört salırl ıe~cn ılAn· 
ların fazla aatırları be• kurutl•n lıes11p 
edtltr. 
lltımıt kupona 11ttlrenlırc klJ'IJ" 

tldn larl/ut 11uıde 26 t11dtrmr. 
KURUN hem dolrudım duAruY• ken. 

dl ıdare )'erınde, hem Ankara caddesın. I 
de Vakıt Yurılu 11llıııd11 Kl-:MAı.ımuı~ 
lRE.'I llAn bürosu elıyle tlAn kabul eder 

ı (Bilronun ıııııonu: %0335} 

RADYO 
ÇARŞAMBA 1' - 12 - 938 

!2.30 MQdk FJameoko, 13.00 Saat •yan 
•e haberlor, 13,10 Müzik (Halk tilrkiilcrl ve 
oyunlıın), 13,50. J4 Müzik (Bir donat), 18 
Mdıı:ik (Şarkılı cazbend), 18,30 Konuşma, 
18,4$ Müzik (Gitar ve mandolin), 19,15 Sa· 
at .a1arı Te haberler, 19,2i> Müzik (Tilrk 
-~ i!"'-htlll tu:k&.lar), JO Alüaik (Radfo 
or"ldtrud, 21 Saat·~ 'fti mı>ea 167Jn. 
:aı,ıo MOıfk (lncesu faslı), 22 Konutm• 
(Mizah saati), 22,15 Milzlk (Kftctlk orkes
tra), 23,16 Müzik (Gflzel sesler), 23,,5.24 
Son haberler ve yarınki program. 

Perşembe.15-12.938 
!2.30: Müzik (Türk mfizlJi • Pi), 13.05 

Saat ayan ·ve haberler,. 13.15.14 Müzıl.: 
(komfu memleketler için muhtelif plAklar), 
ıa.oo Milılk (Türk milzili ince saz fasl· ). 
11.30 Konutma (ziraat sasın. 18.50 Müzik 
(TOrt mflıiğl, muhtelif prkılar), 19.15 Sa· 
•1 ayan Te haberler, 19.25 Müzik (mubte. 
lif fal'kılar), 20.00 Temsil • Geyik avcısı 
•eac Osman) )'llrd piyesleri. Tertip eden 
(Ekrem Rqil - halk tilrkülerile beraber), 
21.00 Saat ayan ve arapça söylev, 21.10 
NOzik (kilçilk orkestra: 1 - Ein Abend an 
der Nordsee (MariQ Trevisfol). 2 - Jubel 
1111d Trubel (wlli Lautenııehlager). 3 -
Jeola bella (Bltce). ' - Licbtertanz der 
Baut Ton Kaschmir (Rubenstein). fi - Un
priscb Tanze (Brahma.), 6 - Grö~land. 
.Oit - (Frederiklen), 7 - Bersaı (Godard). 
22.10 Konuıma, 22.25 Mflılk (koro • PU, 
22.45 Mftılk (dans), 23,45.24. Son haberler 
Ye yarınki proıram. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmi~ Parçalar 

Proıramdaki \'akitler TürkJye saati Oze· 
ı1ne " 61leden sonraki saat olarak ıös. 
terUmiıUr. 

Opera un/onl ltoıuerlerl: 
1.15 Bllkre: Matem banıı (Cherublnl) 
1.30 Sottena: Liszt 

lO.lO lstokholm: "Psalmuı hunsaricuıı 
(Kodaly) 

10.30 Lllle: "İnci neılan,, (Blzet) 
ıo.so Stersburs: Brahmı konseri 
10,,5 Brflksel: Şubert 
10,,5 Paria P. T. T.: Mosart ,!lendelssohn 

Oda lluılkiıl, koıuerler: 
7. Brllksel 2: KuarteUer (Haydn, Beel

hoven). 
7.20 Mftnlh Şubert 

10. Frankfort: Şubert 
10. Varşova: Şopen 

Plpn 111 muıahabeler: 

S.15 Sottenı: "Mlkromııııazlıı,. 
9.35 Napoll grubu: "Casa Nova,. (GoldnD 

10.30 Elffel ve Lyon: iki pf)·es. 
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-- 1 Tarlhtrn hlr \&prelu . ·-· ·-.... ··-··-··--··-···----
' l Halk sandığı açllıyor 
1 Sandık Direktörü Nel~r 

Yapılacağını Anlatb 

Okullarda dun yemiş 
gunu yapıldı 

insan ve işkence 
Yazan: Nı1azi Ahmet 

Halk Smıil~ı ummn müdiirfl Ata 'Ev
rim w l ıtanbul aandtğı m.üdilril 

Sermed 

Günün Meıeleai: 

Çikof ata imalltı 
niçin azahyor ? 

Çikolata imalatı kıt aylarma gir. 
dili.mit ıu gUnlerde bir hayli artma· 
ıı lizımgeldiği halde, geçen yıllara 
nazaran niıbet kabul etmiyccek de- · 
recede azalmaktadır. 
Yaptıpnm tahkikata göre; vazi

yet gu Hbeplcrden Deri gelmektedir: 
MalCim olduğu üzere kakao 1.matm
da kullanılan kakao tozu Amerıbdan 
gelir. Ancak kakao tozunun asıl 

menıe'i Cenub Amerika olduğu hal· 
de son .zamanlarda bu malın Şimali 

KftçOk sanatklrlara, esnafa ve muh· Amerika menıe'i phadetnameailc 
taç halka kredi temin edecek olan ts- memlekete 10kuldup haber ahn-
tanbul halk sandığı buglblerde yapı- mı" Ameri'kadaki makam1armua bu-
lacak bir merasımle açılacaktır. nu ticaret kaidelerine uygun ıörme.. 

Sandık, kadro ve tefkilab tamame:ı diklerinden bu menge p.badctname.. 
h&Zll' bulunduğundan çalqmafa mU • siyle memlekete ıönderilmeaine mü-
heyya bir vaztyettecllr. aaade etmemltJer, buna mlni olmq· 

tardır. Netice olarak memleketlmlL 
Sandıfı Baeveldlimis B. CeW Ba· de ve bilhuu ~de derhal b· 

yar veya lkbaat veklll S. Şakir Ke- kao ton buhranı ba1Jamq ve ~~ 
aeblrin agmuı kuvvetle muhtemeldir. lata lmlAtı bir hayli anlııuıtır. 

DUı:ı St.ndık faaliyete baflamadan Maamafih, çikolata lmJAtmm uaL. 
evvel kendiafnf ziyaret edip izahat is- maarna aebep yalms bu delildir. 
tiyen bir arkadqmuza halk aandığı Bu ihtiyac.m Holanda mUıtemleke-
DirektM B. Sermed Çifter IUJl}an lerinden temin edilmealne 1mmen ol· 
IÖylemJ§tlr: ıun batlanmıftır. 

"- Sandık tsta.rıbul halk aancbğt Ancak, bu mllatemlekelerden ıe-
Tllrk Anonim Şirketi unvam altmda len mallar yüzde 7 5 glbl mUhlm bir 
fa.aliyete geçecektir. Bu u:ıvana naza. tabu tabi oJdufundan, çikolatanın 
J'&D sandık tamamiyle müstakil bir a· maliyet fiyatı pahabya malolmakta-

Dollim lirlrettlr. Sermayeslrı!D kısmı a- dır • 
zamı mahalU idarelerden temin edil - Euaen bu mesnlekttteiı de her n· 
miştlr. Sandık, halk banka.ama merbut ma niçin talraı bulmak mUmlriln de-

Ekonomi Haftaaı Münaaebe
tile Toplantılar Devam 

Ediyor 
Ekonomi ve tutum h&ftuı mllııase

bettyle dU:ı eehrimU.dekl bütün ilk o
kullarda yemiş günü yapılmıştır. 

Talebeler erkenden hazırlamıı ol -
dultlan yemiıleri okula ıetirmftler, bU 
yUcek bir masa Uzerine yığmışlardır. 

Öğretmenler evvela TUrklyede yetlaen 
yemlılerin bUtUn dünya yemlşlerile re: 
kabet edecek vaziyette olduklarını aöy
lemtı ve yemişlerin tnaan vücuduna 
yaptığı faydalan &.,latmıştD'. 

Konferanstan sonra talebeler biri • 
birlerine yemi.§ ikram etmişlerdir. 

--ö~--

lpek kozası 
Rekolte Fazla, Harice 
Sevkiyat Yapılacak 

ipek koza11 yetiıtiren mmtakalardan 
tebrlmbdekf allkadarJara gelen mala· 
mata söre bu yıl ipek kozuı rekolteal 
ıerek miktar gerene randıman ltibarL 
le ıeçen yıllara nuaran ~ok fıu:ladır. 
Bllhaaaa Buna, Edime ve Diyarbakır 
muıtakalannm mallan bu aene mebzul 
mlktardadu. Bu arada Nallıbanda da 
oldukça ehemlyet)l miktarda yeni yıl 

stoku mevcutur. 

Stoklann kabank bir yekQn tutması· 
na aebep, yalnıı rekoltenin fazla elma· 
11ndan delil, ayni .zamanda en iyi ah· 
cılanmız "arasında birinci derecede bU
lunan Fransanın memleketimizden mü
him bir yekQn teıkiJ edecek mal alma· 
maaıdır. 

oldufu gibi onun murakabe ve tefttei iildir. 
altmda bulunacaktır. Gerek bu ve ıu tebepler yilzlln- Bununla beraber, Franaaya az ~ok 

Saı:ıdı!t, ticaret ve sanayi erbabmm den azalınakta elan çikolata imalitı· ihracat yapılmıfbr. Ancak diler ipek 
... n yerini doldurmak "-e hri · koıaıı yetl•tiren memleketlerin de 

mahsulat ve masnuatmm umumi Atı•" ... ~ re ıe mu- :I' 
~ deki bUtUn '---ame14cılar de hal f Franaa ... eattıklan mallar bizim malla· 

kendi hesabına organize edecek, onla· ııuu • r a- ı-* m981'1d lpl1~'7arcflm edıe ~ alifete ıeçmitJer: mUhim miktarda mnua nazaran daha ucuz olduğundan 
cek her nevi- kndl muameleleri ifa • ~ fmiltl~ 4iılji#Mftrdır. Mıdh elttm•ktedfr • 
deoektlr. Kanunda yazı1t oJdufu veçhi· Ancak, enf1e atrenllmektedir ki Bu yıl Jat koza halinde iltihql edL 
le bilcUmle banka muameleleri de ya- bu JrarameWar bllha11a Tabatalrale len ipek koaur mlktan. takriben 2 mil· 
pacaktır. Bu arada, her nevi gayri • clbi baaı yerlerde, han odalarında n yon kilodur. Geçen Jl) bu miktar an· 
me:ıkul tasarrufuna ve idare meclisi- ıayrl uhht prt1ar altında imal edil· cak 1,5 milyonu tecavb etmerniıtl. 
nin karartyle alacaklarım sağlamlar mekte ve halka eıkfye niıbetJe yan Randıtnarun ful& olmasına aebep, 

Tarihte zalim kuman.:ian, müstebit 
hilkUmdarların insanlara reva gti:-~Jr
leri öyle itkenccler var ki.. Bunlan o
kurken tuylerimiı ürperiyor. Diri diri 
kazığa çakmak, tırnakları sökmek, bey. 
nini delmek ve ilh .. inaana reva cörillaı 
en feci cezalardır. Bir çok hadiselerde 
yalnız öldilrmeknin kifi ceza olmadsta· 
ru görUyorU%. 

Dördüncü Murad Baldada cirdiii 
vakit, muannidane mukavemet eden 
Bekir Subaııyı nasıl öldlirteceilni uun 
uzun diltlinmüttil. Bekir Subap, ilk 6n· 
cc kızgın bir atetin karpaında derialn.. 
den yağ w:ıncıya kadar kızartılarak .ha
zinelerinin bulunduiu yer söyletilmit. 
bu it bi~tikten aonra ona tatbik edile
cek ölUm usulü dütünülmüıtit.. Kolar
ca bulundu. 

Bekir Subaşı, Şattul!rab'ın kenarına 
getirilerek bir kayığa bindirildi. Elleri 
ve ayazlarından aımaıkı bağlandıktan 

acnra kayık yilzdürüldü. Zavallı adam 
sanıyordu, ki, kendiıini böylece nehrin 
ortasında b rakacaklar .. Halbuki bqına 
geleceği ~:ımiyordu. 

Kayığa bir mayi bopltttlar, IOftrl 
ateılediler. 

Bekir Şubqı kayık kül oluncıya ıra. 
dar alevler aruında bafıra bafıra eaft 

vereli. 

Bekir Subafl gfbf tarihte aayıas n:d
aaller var t Bunlann lalmleri anıbyor 
ipenceye ltyık olacak katWUlderl ol~ 
da utırapJan insan ~unu dtredlyor. 

Bunlan bana diltllndüren bir ltatk. 
tik oldu: 1852 den 1877 ye 'kadar harp
lerde ölenlerin aayııını bildiren ~tll· 
tik.. Yirmi be! sene içinde tam iki adL 
yon dört yüz bin nilfua kara topralrJara 
serilip gltmif. Ve bu muharebelerde 
2.1513.000.000 !ngillı lirası aarfedlbnft. 
Batan gemiler, gilUeJerln yıktığı mUQ
zam binaların hesabı bu rakamlara aıı.t
mamıgtır • 

l S Y..ıl Ene) Buaiin 
Btr mttddettenberi Kapahtaf11da ıet~i

kat yapan Aaanatlka encftmenl Çaf1Jlnn 
yıkılmak tehUkeslne maruı ı.uıundulUaa 
lesbit ile tamirini lflsumlu bulmutlanhr. 

Cartı, esnaftan alınacak )'Oıde bet bir 
tamir Yergisi ile tamir edilecektir. 

tınnak maksadiyle muntazam teminat bir fiyatla aatslmaktadır. 'kiSylünUn bUyllk bir dikkatle ve asri te· 
alarak gayrimenkul ipotek kabultbe Bu karameıtlar acaba naaıl yapıl. aiaatla çal!Jmaaıdır. Bundan maada, O . 
ve JU~u halinde bunlan teferruf et- makta ve naııl ucun maledilmekte- ipek böceklerinin gıdalarını tefkil eden nıvenite Ekonomi Gilnti 
meğe ve başkalan lehine ipotek test- dirl Alibıdarlann söylediklerine ı&- dut ataçlarmm yatan yağmurlarla iyi Önümüzdeki cuma gtınU saat 18 da 
sine allhiyetta.rdır. re ucuza satılan karameWara mwr yetipetidir. üniversite konferans sala:ıunda ekou-

Halk sandığında borçlu muamellt unundan ve çllrilmUt elmalardan ya. Yeni yıl içinde Fransa ve lmçreye mi ve tutum haftası dolayısile bir t.op. 
fçin kanu:ıt faiz yüzde sekiz buçuk, a- pılan marmallt katıldığı görillmüı- kWliyetll miktarda ipek kozası ihracatı lantı yapılacaktır. Topalntıda Urtmat 
çık krediler, yüzde on Ud olarak ka- tüt• yapılabileceği kuvvetle umulmaktadır. fakültesi dekanı ömer CeW, Prof.._ 
bul edilmiştir. Bu IU demektir ki yUı Bu tekilde yapılan karameWann Nitekim Franaaya bir kaç glln evvel Nöymark, doçent Muhlla Eteın "' Ot 
Ura sandıktan alacak bir eahıa bir &e• bilha11a Anadoluya ıUrWdü~ de mu1ıım bir parti ipek 1roaa11 ihraç edil. talebe hafta mtlnuebeWe 16ylev .,.... 
qe sonra 12 llra faiz verecektir. Sandı· aöylenme'ktedir. Halkın ve çocukla· mlftlr. cekler, bu gQnUn ehemmiyethµ anlata. 
ğm halka ta • ..ı~11 ı'•le ö k t 1 nmwn bir hayli diltkün oldux..• bu --o-- caklardır. 

.7'-4 • r g ren uvve • •w 
U bir yardım menbaı olmuma bUtUn gayri aıJıht ve mide bozucu maddele- Belediyenin 938 Senesi Arkeoloji Talebeainin Mise 

timf~1 _, rin mutlak ıurette bir kotrola tlbi T 8 gayre .ıe ırcwlf&C&ğu.,, abaiaab itiyonn11• Çalı•malan 
tutulması lbımdır. Yml vallmbln -Y -s 

Öjrendlifmlze göre eandık, mevduat bu meeele ile yakJr. ian aWtadar ol· Belediye retallfbce yapılan tetkik • Unlveraitenin arkeoloji taJebeeblbı 
da kabul edecek, h&.la:ı cari faiz nispet- maınnı bekleria. lerdeıı 938 mali eeneainin yarw olma- mü.zede bulunan meakklb tetkik et • 
leri üzerinden halka faiz verecektir ama. rağmen bu 1e11eye alt tahsisatın meleri lçbı müzeler direktörltıtll ile 

Sandığın sermayesini ikbAt "ekfiletl •------------- hemen hemen bitmek üzere olduğu an- yapılan temas nıetlec1lnde haftanm bir 
100.000 Ura, İstanbul idarei hususiye- lqılmıştır. Şubelere bu hususta bir ta· gü:ıU Unh-ersite talebesine aynlnuttlr. 
!l nroo. İstanbul belediyesi 2500, tica- Denizbankın yeni T etebbüıü mim gönderilmlı. tahslsatm idare edil· Bu gUnUn salı gUnll olması uygun ga.. 
ret ve sanayi odası 5000. halk bankası DenJzbank tarafından mUtehasııı mest ve bütçede münakaleler yapıl • rWmUı. dünden iUbaren çallfllm&J& 
132,500 lira ve ziraat bankası 2:500 lf- ah91. kamarot ve metrdotel yetiftir • maması late:ımlftlr. başlanmıştır. 
rayla lgtirak etmek llUl'etile aernıaye- mek tbere açılacak kurslar için yeni -------------..:...------------
sini teekil etmielerdir. Bu eermaye ta- yolcu wo:ıunda. huawd yer aynbmftu'. 
mamen tahsil edilml§tir. Sermaye art· Yapıimıt olan programa röre: nazari 
tmlmasr ve azaltılmam ancak veklller dersler amıflarda, tatbikat da yolcu 1&

heyeti kararma, yeni hisse ae:ıetleri lonunda ayrıca ta.hala edilecek bir yer .. 
ihracıysa lktısat veklletfnfn tuviblne de yapılacaktır. Kunlar. on ay kadar 
baflıdır. devam edecektir. AhÇJlık denlerinl 

Parti Vilayet Kongreleri 
vermek bere :tramad&n, kamarotluk 
cleralerln.I gösterecek mQtehullS da 
lsviçreden yakmd& aehrimfm gelecek
tir. Kurslar neharl olacak. talebe kur
sa devam ettffi mllddetçe iqeleri te
mi.:ı edilecektir. 

Cumhuriyet halle partisi villyet kon
gresi yann sabah on birde toplana • 
caktır. Kongrenin Uç gUn süreceği an
laşılmaktadır. Bu seneki kongreye bU-
tlln fsta.:ıbul kaymakamlan ne nahiye •• .... o • 
m11dilrler1 de iştirak edeceklerdir. Sucu Dükkanlanndaki Ziller 

Hafif muaiki: ~o- Birtakım sucu dUkklnlarmda mtlş· 
3,30 Kahlndborg; 7. Budapefte (çi§:ın teri davet etmek için reltlım mahiyetin 

orkestrası), 8 Leipziğ; 8 Varşova CMacıır Konferans d lm 
musikisi); 8,30 Roma gr., 10. Berlin, Ko • e 

0 ak tlzere elektrikli ziller ve ho-
k Beyoğlu Halkevtnden : parlörler1e -ıtp -.. .. ı-..a- -ya el .... ..._ lonya, 10.45 Ren, 11 Turino; tı,30 Blrço 1 

.,... a~ım"' """ .. _. 
Alınan istasyonlan. 1 - ı5-a-93 s perşembe gttnll da oturanlann rabataız edildikleri g6-
Kontıraru.,, /nglllcH lıaberler: saat 18,30 da Evimtıtn Tepebaşında. rtılmU,, bu halin öntlne geçllmeabıe 

ı. Radfo Parlı: "Mazide 1J8rkı,. ki merkez binasında Ord. Porf. Bay karar verilmitttr. 
U.30 Prı• 2. 12 ..._ıdapeşte, Mazhar Osman Uzman tarafından Belediy• riyasetinden m•belere dttı 1 
SU Vart0va: lnsillzee haber. , ÖJ lk 1 •-Va111ete 

111 
lcnbare: ' en .. mevzuunda bir konfera~ gönderilen bir tamimde bu b&lln or.. Kadt,. (Kazadan ama~)_ AffedM.wıe, MOtôrden anlamam,_......,. ... 

t0.15 Londra <R>. 10.25 Poste Parlsien. nrtıecektlr. tadan kaldmlmuı için ne gibi bir te4- reııle oWvğııno Zıltffft bokor Msasam? - Fransız brlkattlrll -
- • 2 - Herkes gelebutr. bir dBIQdklOlll ~- • 



Hikaye 

Emma yirmi yaşında 
•••••••••••••••• • • ••••••••••••••• • • • • • 
• • • 

• • • • • • • • ............. Yazan: Piyer Jan !one • •••••••••••• 

T UHAF!YECt dükkanına tam sa- I 
at onda girmişti ve hala kutu

ları açtırıyor, öteyi beriyi karıştırıyor, 

masına çok müteessir olduğunu söyle
di. 

- O! ehemmiyeti yok ... Bazan olur 
atıcı kıza mütemadiyen sualler soru

yor, çıkardığı dantelilara bakıp bakıp 
bırakıyordu. Hiçbirini beğenemiyor -
du ... 

- Bana bak bayan ... Elli kere söyle
dim belki. Kendisi sarışın, se:ıden bir 
az daha uzun boylu ... lki saate kadar, 
hayır, iki saat on dakikaya kad~r, yir
mi yaşına basacak. Anlaşılıyor mu? 
Yirmi yaşına basacak ..• 

- Anlıyorum, bayım. O halde mese
rn. bir mendil alabilirsiniz. 

- Mendil mi? Söylüyorum ya, yirmi 
yaşında ve sarışın. • 

Satıcı kız, karşısındaki müşteri san
ki ayıp bir lakırdı söylemiş gibi, kıp
kırmızı oldu. 

- O halde. dedi, size ilk evveli. gös
terdiğim gömleği alın. Hani §U acorlu 
gömlek ... Hayır, acorlu değil, sıçan u 
şili ... Hayır, hayır, pardon. .. 

Zavallı kız öyle bunalmıştı ki lakır
dısını şaşırıyordu. Neredeyse hüngür 
hüngür ağlıyacaktı. Bir saatten beri, çı
kardığı bin bin çeşit kadm eşyasını 

karıştırıp duran bu salak adam ne iRti
yordu? Ne arıyordu acaba? 

Mesele Jak Dakostelin dünyaya ka
rarsız bir adam olarak gelmiş olmasıy
dı. A:ınesinin evinde altı aydanberi de
vam eden bir tereddüdü yenebilmesi i
çin iki ay uğraşması li.zımgelmişti. 
Nihayet bu suretle, sarışın Emma, bir 
Endülüslü kadar esmer Albertinin ve 
kırmızı saçlı, sıkılgan bir kız olan Joz
yanın rekabetinden kurtarılabilmişti. 

Jak hiçbir şeyde karar veremiyordu 
ve biraz daha karar veremiyecek olur
sa kızın yirmi yaşı boşuna geçecekti. 

Bereket versi:ı, tuhafiyeci dükki.nı
nm sahibi olan bir kadın her şeyden 
anlar. Burada da dükkanın sahibi işe 
müdahale etti ve, satıcı kızın sinirleri
ni yatıştırmaktan ziyade bu baş belA
sı müşteriyi savmak için: 

- Öğle oluyor, Madlen, dedi. Hay
di sen git yemeğine, baya ben baka· 
rım... 

Fakat Jak hiç de bu yorucu m'üna
kaşaya tekrar başlamak arzusunda de· 
ğildl. Hayır, hayır ... Daha olmazsa 
başka bir dükkana giderdi. 

. Oradan kaçmak için, aklına gelen 
bir şeyi söyledi: 

- Bana bir düzüne mendil verin .. . 
Hani şu, san köylü mendilleri:ıden .. . 

Ahmak adam iki saattenberi bunun 
içiD mi bu kadar düşünüp duruyormuş? 
Madlen bu sefer artık gözlerine biri
ken yaşları tutamadı. Şık kadınlar da 
bu röz yaşlarından sonra si:ıir .buhra· 
nı gelir. Fakat insan madam Jan ve 
Jan'ın dükkanında satıcı olursa yalnız 
kimse görmeden gözlerini silmeye hak
kı vardır ... 

Fakat bu kızı:ı ağladığını Jak gör
mll§tll. O. kararsız olmasına mukabil . ' 
l&U' ruhlu bir adamdı. Mendiller pa-
ket olup sicimle bağlandığı zaman na
sıl özür diliyeceğinde tereddüd ediyor
du. Nasıl söyliyecekti? ''Çok müteessi
rim ... Doğru yapmadım ... ,, mı desin. 
yoksa "aklınızdan bir nişanlı genç kız 
geçiyor, değil mi?,, ''Bir adamın böy
le hareket etmesi hiç doğru değil ya?,, 
mI.1' 

böyle ... Hayat bu, maırım ya ... 
Dürüst ve samimi, güzel bir kızdı bu. 
- Acele işiniz mi var? 
- Hayır, fakat bir buçuk saat son-

ra ... 
- Ha, evet. biliyorum. O sarışın 

bayan bir buçuk saate kadar yirmi ya
şca basacak ... Hadi gelin bana içecek 
bir şey ikram edin ... 

Bir saat güldüler, söylediler, yU.zme
den, spordan, hayattan bahsettiler. Fa
kat sonra. jak birde:ıbire: 

- Matmazel, dedi, ben bu mendille
ri ne yapacağım şimdi? 

- Hah ha! Ben olsam sofrada peçete 
olarak kullanınm onları. Şimdi köylü 
şeyleri moda. Bizim bir kadl!l müşteri
mizin evinde gördüm, çok güzel duru
yor ... 

Jale, Madlenden ayrıldıktan sonra 
kendisini on adam kuvvetinde hiaedi
yordu. Demek gizli giz.li ağlıyan. sabah
tan akşama kadar bir dükkinda çalı • 
şa.:ı, öğleleri bir çörekle karnını doyu
ran bu kızcağız gülmesini biliyor, her 
şeyden kendisine neşe çıkanyordu ve 
hayatta hiçbir endişesi yoktu ... 

Emma da niganlısının ona nasıl olup 
da "bu kadar müstes:ıa, bu kadar sa
de zarif,, bir hediye getirdiğini, yirmi 
yaşına bastığı gün onun niçin bu kadar 
neşeli olduğunu ve o gün akşama ka
dar Jakın nasıl irade sahibi bir adam 
olarak hareket ettiğini aollyamadı .. 

Pierre-Jean Launey 

Zeytincilik kanunu 
Devlete Ait Yabancı Zeytin

likler Halka Parasız 
Dağıblacak 

Memleketimizde zeytincilik her yıl 
biraz daha inkipf etmektedir. HükCl. 
met zeytinciliğimizdeki bu -inki§&fa da
ha büyük bir hız vermek maksadiyle 
bir kanun layihası hazırlamıştır .. 

Yapılan tetkikler aonunda bugün 
memleketimizde 26 milyonu mahsuldar 
ve 57 milyonu yabani olmak 80 milyon 
kadar zeytin ağacı mevcut olduğu tea· 
bit edilmittir. Mahsuldar zeytinlikler. 
den vasati olarak 230 ton zeytin tanesi 
alınabilmektedir. 

Bunun 210 bin tonundan takriben 
24.000 ton zeytinyağı çıkarılmakta~. 
Geri kalan kısmı da, sofra zeytini ha· 
linde kullanılmaktadır, 

Diger memleketlerin ayni miktar 
mahsulden aldıldan randıman miktarı 
bizimkine nazaran çok fazladır. Bunun 
sebebi, zeytinliklerde fazla olgun ola
rak yetiıtirilmesi ve yağ tasirhanelerl
nin de çok iptidai bir 1ekilde bulunmL 
sıdır. 

Bu noksanlann telifi edildiği ve ya
bani ağaçların istifade edilir bir hale 
sokulduğu takdirde zeytinciliğimiz de 
memlekete en aıağı 50 milyon lira gelir 
temin eden bir servet membaı olacağın
dan asla 1üphe edilmemektedir. 

Dilkkl:ıdan dışan çıkmıştı, fakat na· 
sıl özilr diliyeceğinf karalaştıramamış-
tı. Şimdi de eve gidip gitmemekte te- ,...~,~,--C~l-,!!!!~~·:·.,· ... -A--1111 

reddlld ediyordu. Sonra. aldığı bu men-
dilleri ne yapacaktı? Emma ince bir 
kızdı, bir bakı ta iki dantela arasında- --- Ankara l2-l2-938 ---11ı 
ki farkı derhal anlıyacak bı'r kız. Bu"· llıuı.111111111 'ıtdız •••r"ıı ulanlar, h• rinde muamele ı&renlerdir. Rahm· 
~k mağazaların sergilerinde her şeye ııtr "'aı 12 de tapanı• utıı rıntıuıdır 
hır bakar: "Şu iyi, bu fena!,. diye der- '11----- C .: A L t:. tC 
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Tam bunlan dllşlinüyordu, dükkAn- • c,. .. ,..r.. · 8 '6 • HOkreı o 9 ı 
dan Madlen çıktı. Acele giyinmiş, ye- • Amsterdam68 ;i.'>5 • flelarad 2 79'l 

• Yolrohım 34 27 meğe gidiyordu. Biraz evvelki can sıkı
cı müşteriye, gayet samimi bir şekilde, 
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- O! Siz misiniz? dedi. 
Tamam. Jak karannı vermişti. Ha .etllcrazlar 
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diledi bundan dolayı duyduğu tecssü- ı-·----------·--...Z 
rO anlattı, fakat bilhassa kızın ağla -

• 

EV -KADIN - - - - --- -
Yeni kadın şapkalannda ön tarafta ve bilhassa gözle

ri kapıyarak yüzün görülmesi ne mini olan süsler yavaf ya
vaı terkeclilmeğe başlandı. Şimdi daha ziyade yüzü olduğu 
gibi gösteren şapkalar tercih ediliyor. Bunlar ne kad~r ek
santrik olursa olsunlar daha uzun müddet modada yer tuta· 
cağa benzemektedir. Resimde Paris şapka sergisinde çok 
beğenilen bir şapka modeli takdim ediliyor. 

Nevyorkun 77 katlı 
bir binasında 

Krisler Bilding'in sahibi bundan yirnİi"iiBŞ" sene evvel bir tren amelesi idi 
biriktirdiği para ile parçalamak Uzere bir otomobil aldığı 

·-------~'!1-~!!..!~kada ları onu deli zannetmişlerdi.. 
Nevyorkta, dünyanın en yUksek 

binalarından biri olan Krlsler Blldin
gln asansörllndeylz. Dakikada 250 
metre süratle gök$üzüne doğru çıkı. 
yoruz. Dışarda, gözlerimizin önünden 
katların sUratle uçuşu başımızı dön
dürüyor. Yalnız, katların numarasını 
farkedeblllyoruz. 58 ncl kat, 59 ncu 
kat, 60 ncı kat, 61 ncl kat ... Sonra 
asansör birdenbire duruyor, başımızı 
tavana vuracak gibi oluyoruz. 

Asansör memuru: 
- 77 ncl kat, diyor. Buraya kadar. 
llk gördüğttmüz şey büyük bir ay· 

dınlık oluyor: Hakikaten gökyllzün.. 
de miyiz? öyle galiba 1 tunkü, göz. 
!erimiz alışmadığı bir manzara kar· 
şısında: Nereye baksak mavtllk ... Yer ı 

yüzünü görmek için pencerelere yak
laşmak ve aşağıya doğru bakmak IA. 
zım. 

Şehir ayaklarımızın altında uza • 
nıyor. Fakalatanaı Nevyork mu? Hlo 
benzemiyor. ÇUnkU bUtUn yUksekllk. 
ler sllfnmlş ... Şehir yamyassı .... Her 
şeye tepeden bakıyoruz. Caddeler, 
yumuşak bir toprak üzerinde araba 
tekerleklerinin bıraktığı izler gibi. 

Bir tarafta parlak bir şerit halin. 
de Hudson nehri gl:SrünUyor, diğer 
tarafta da tst Rh'er (East Rlver = 
Şark nehri). Nehrin Uzerlndekl köp
rUyü de farkedlyoruz. Bu köprüden . 
otomoblller sekiz kol Uzerlne geçer. 

Bu baş döndürücll yüksekliğe alış
tıktan sonra gözlerimizi biraz daha 
dikkatle etrafta gezdiriyoruz. Yanım 
dakl Nevyorklu arkadaşım anlatıyor: 

- Bak, şu uzakta görUnen yüksek 
bina Çanın Blldlnğ... Şuradaki de 
Nlyus Blldlng .. , Bunlar vaktiyle Nev. 
yorkun ve dünyanın en yüksek blna
lan idi. .. Hele şu Vulvört Blldlng tam 
on beş sene dUnyanın en yüksek bl· 
nası unvanını kendl3lnde bulundur -
muştur. Halbuki şimdi Manhatta • 
nın omuzuna zor varıyor. 

"Bu Manhattan Blldlng bizim şim
di bulunduğumuz binaya başlangıçta 
bir rakipti. tkl bina da aynı zaman
da yapılmağa başlanmıştı ve Man • 
hattan Blldlngln de, Krlsler Bildin • 
gln de sahlplerlırekoru kendi elleri. 
ne almak istiyorlardı. Mühendisler 
bina sahiplerinin yeni emirlerine gö 
re pllnları değlştirlyorlar, binaya ev. 
velA. düşünülen tarzdan başka bir şe
kll veriyorlardı. 

••Fakat nihayet rekor Krlslerde kal 
dı ve binası diğerinden birkaç kat 
daha yüksek olarak göklere baş değ
dirdi. .. Fakat ondan sonra daha yük 
sek binalar da yapılmıştır.,, 

Tren lıçiliğinden 
Milyon°"rliğe 

Binanın sahibi olan bu Krisler kim 
dl? Nevyorklu arkadaşım onu da an· 
!atıyordu: 

Valter Persi Krlsler bundan yirmi 
beş sene kadar evvel Kansastakl kü
çük bir şehirde fakir bir tren amele. 
si idi. Fakat dişinden tırnağından art 
tırarak paar biriktirmiş, Avrupada 
tırarak para blriktlrmlş, Avrupadan 
yeni gelmiş, en son model bir otomo
bfl almıştı. 

Arkadaşları, fakir bir amele böyle 
lUka bir otomoblll ne yapacak diye 

' ......... 
N evyorlıın bily~ bfna7amıdan biri 

son yağan karlardan .sonra 

şaşıyorlar, kendisiyle alay ediyorlar. 
dı. Sonra, Krislerln, otomoblllne bi
nip sokakta gezdiğini bir kere olsun 
görmemişlerdi. 

Onun otomoblll binip gezmek için 
değil, parça parça etmek için almış 
olduğunu öğrendikleri zaman da şüp 
hesiz herkes Krlslerl dell addetmek· 
te haklı idi. 

Fakat Valter Krlsler otomoblll, ki. 
raladığı bir dükklnda parçalayıp 

motörünün en ufak vidasına kadar 
her kısmını, her aletini birer birer 
ayırırken gözettiği bir gaye vardı. 

Bir akşam işinden geldikten sonra 
bu dUkkAna kapanıyor ve parça par
ça ettiği otomobllln orasını burasını 
ölçüp biçiyor, kA.ğıtlar üzerinde bir 
takım hesaplar yapıyordu. 

Bu çalışmalarının boş olmadıfını 
da az sonra gösterdi. Demlryollann
dan çıkarak Bulk otomobll fabrika
sına giren Krlsler orada birdenbire 
ilerlemiş, nihayet fabrikanın mUdü • 
rü olmuştu. Daha sonra General Mo. 
tora kumpanyasının müdürJUğUnU al
mıştı. Çok geçmeden de kendi ismini 
taşıyan .. Krlsler,, otomoblllnl yapmı
ya başladı, 

Otomobillerinin ön tarafında uçan 
kanatlı bir adam şekllnde Merkür 
heykeli Krlsler binasının 48 ncl ka
tında, her dört köşede görülmektedir. 

BugUn Krlsler Bildfngln yUkseldi • 
ği yer bundan 40 sene evvel boş bir 
arazi idi ve bir İrlandalı tarafından 
kccllerlnl otlatmakta kullanılırdı. 

ŞUpheslz ki o tarihte ne keçilerini ot. 
latan İrlandalı, ne de lokomotifleri 
yağlıyan işçi Krlsler bir gün olup 
burada böyle 77 katlı bir bina yUkse
leceğlnl akıllarından bile ge<;lrmlyor
lardı. 

Gökleri Delen Bu Binalar 
Naaıl Şeydir? 

Amerikalılar bu yüksek binalara 
''Skay Skrape.r dl orlar. ••GökyUzll
nll kazı) an , bl d k olan bu t r
kibl biz dil1 l e "g ki rl del n bl 

diye çevlreblllrlz. 
Gökleri delen bu binalar bir Ame. 

rlkan icadıdır ve mimaride yeni bir 
buluşun eseridir. 
Düşünecek olursak bu kadar ytık

sek bir binanın duvarları klmblllr 
ne kadar kalındır diye hüküm verme
miz llzımgellr. Halbuki Amerikalılar 
bu binaların duvarlarına "perde du
var,, (curtaln valls) diyorlar. Yani, 
sadece odaları rUzgA.rdan ve gUne,ten 
korumak için yapılan, binanın damı
nı, tavanını, tutmağa yarıyan bir du. 
var. 

o halde, bu 70, 80 katı çeken ne • 
dlr? Binanın iskeletini teşkll eden de 
mirler ve beton sütunlarla döşeme • 
ler ..• Bakarsınız, bir bina on beş, ylr 
mi kat yükselir, fakat sade iskeletten 
ibarettir, ne le duvarları örlllmüştür, 
ne dış duvarları. Bu kadar yllkıek 

ve büyUk :rapı demir potrellerle be. 
ton sUtunlar Uzerlne tutturulmuttur. 

lşcller duvarları bazan bundan son 
ra yapmıya başlarlar, bazan da yu
kardan aşağıya doğru tamamlarlar .. 
Masallarda anlatırlar: Bvlerl damın. 
dan başlryarak yaparlarmış. tşte, 
tşte, Amerika bu masalı hakikat ha
line koymuş gibi. 

tık .,gökleri delen bina,, Nevyokta 
değll, Şlkagoda yapılmıştır ve bun
dan 55 sene evvel, 1883 de. Dahllt si
gorta şirketi ismindeki bir kumpanya 
nın yaptırdığı bu bina 10 katlı ldl Te 
1000 penceresi olmakla meşhurdu. 

Bina 1929 da yine şirket tarafından 
yıktırılmış, başka yere yenlsl 7apıl • 
mıştır. 

Yirminci asrın ilk gUnlerlnden u.. 
muml harp senelerine kadar Amerl • 
kan mühendisleri bu gökleri delen 
binaların inşa usuıunu tekmil ettir • 
mıkle meşgul olmuşlar ve harpten 
sonra bugünkU 40 ve 50 katlı binalar 
birer birer yapılmağa başlanmıştır. 

BugUn otuz, kırk ve elll katlı binalar 
Nevyorkta artık kimsenin göztıne 

çarpmıyor. Onlar tstanbuldakl dört. 
beş katlı binalar kadar tok ... Amert
kada bir binaya "ytlksek,, demek için 
en aşağı 60 katlı olması llzım .• 

İlk defa 60 kat çıkan bina Vulvört 
Bildlng olmuştur. Meşhur mllyoner 
Vulvörtün malı olan bu bina 69 atı· 
tun Uzerfne tutturulmuştur ve 1916 
de inşa edilmiştir. 

Du bl:ıanın sahibi Vulvört AmerL 
kada "Mister beş ve on,, diye meehur
ıiur. Çünkl\ bir mağaza açıp orada 
her şey 5 veya 10 çent gibi maktu 
bir fiyat Uzerlnden satmak usultıntl o 
çıkarmıştır ve milyonları bu sayede 
kazanmıştır. 

Nlyuz Bilding (Haber binası) ts. 
: inden de anlaşılacağı gibi, Nevyork 
ta en çok aatılan bir gazetenin malı
dır ve gazete idarehanesi de burada· 
dır. 

Amerlkada hemen her sene yeni 
T,., . gökleri delen binalar yapılmak· 
t dır. Fakat bunlardan 30, 40 katlı. 
l rın kimse farkında blle olmuyor. 
• n bir iıtatlstile göre, Amerlkada 
börlo bUyük binaların lnf&8ı için her 
sene r. milyar dolar sarfedllmektedlr .. 
Dit n hUyük otomobll şirketlerinin 
b1rur ' Blldlng,, l vardır • 



Balkan gangsteri 
yakalandı 

fyada 120 Ev Soyan Zengin 
Hırsızın Korkunç Bir 

Mazisi Var 

Loretta Yang'ın 
dostu 

b i r a partımanm 
tabut meşhur bir zenginin evi s~yuldu 
lu duyuluyormuş, bu suretle, dört yıl 
içinde tam 120 hırsızlık vakası kay.de. 
dilmiş, bütün polis bu gansteri aradığı 
halde ele geçirememiştir. Çalınanlar 
altın yüzük, elmas bilezik, gerdanlık ve 
iğer eşyaların kıymeti 2.000.000 le'/a. 
bulmuştur. 

Gündüzleri, korkmadan yapılan bu 
tUrlU hırsızlıklara İngilterede Pecizi 
llamı verilmiştir .Bu kadar bir ustalık
la, hiç bir emmare bırakmadan yapılan 
hırsızlıklann faili geçen gün nihayet 
)'akalanmıştır. 

Gangsterin Korkunç 
Maceraları 

;34 yaşında Mladcnof isminde çok 
tnağrur ve yakışıklı bir adam olan hay 
<!udun ele geçirilmesi bütün Sofyada 
hayretle karşılanmıştır. 
Çünk~ bu şehrin en kibar mah

fcllerinde, şılc salonlarında, tiyatrolar
da herkesin tanıdığı bu zengin adam~ 
dan bu türlü bir iş beklenmemekte idi. 
l:t'akat, yaşadığı lüks apartımanda p~li
&in yaptığı araştırmada sandıklar içme 
dol.durulmuş elmas ve altın eşyalar 
meydana çıkanlıruştır. Paralar torba. 
lar içinde ele geçirilmiştir. 

Yapılan tahkikat da Mladenofun 11 
hl evvel kendisine hiyanet ettiği zan• 
iliyle karısını öldürdüğü, 7 yıl hapiste 
)'attıktan sonra bir umumi af sonunda 

kurtulduğu anlaşılmıştır. 

Hapiste bulunduğu seneler içinde, 
ka,ctın mahpuslara bakan 52 yaşında bir 
kadınla sevişerek evlenmiştir. Serbest 
l:urakıldıktan sonra Splendit oteline ka 
tip olmuş, bir artist kadının kıymetli 
cşyalariyle. paralannı çalmıştır. Bu su. 
retle zenginler arasına karışan Mlade
nof Spaska isminde Sofyanın en güzel 
kızlarından biriyle sevişerek yaşamaya 
başlamıştrr. Bu kadın, sonradan hırsı. 
zın şeriki cürmü olmuş ve yapılan bü
tiln soygunlarda beraber 'bulunmuştur. 

Sofyanm bütün lokanta ve barların.. 
da çalışan güzel kadınlardan birçokları 
bu güzel hırsızla münasebet peyda et
tniş ve kıymetli yüzükler hediye alınıŞ
lardrr. 

Polis, gazetelerde yaptığı bir tebliğ-
0.e hırsızdan hediye olarak yüzük alan 
bütün kadınlan bu hediyeleri teslim et 
meğe davet etmiştir. Fakat, hırsızın 
üzerinde en fazla tesir bırakan Spaska 
ismindeki sevgilisidir. 

Hükümet adamlarının 1 Bir merak moda 
Amerikalı genç 

kızlar arasında ye başına meş'um kadınları 
ni bir merak saL 
gın halinde devam 
ediyor. musallat etmek istemiş 

Amcrikada, beş 
meşhur .sinema 
yıldızını hü'kfime. 
tin ileri gelen şah 
siyetlerine musal
lat etmek istiyen 
bir adam yakalan_ 
nuştır. 

Vilyam Bukner 
ismindeki bu a.dam 
Amerikanın en ta
nınmış maliyecile. 
rinden biridir ve 
Filipin deıniryolla
n tahvilatmı kısa 

bir zaman zarfın_ 

da piyasadan top
lamıştır. Şirket 

hissedarlarına pa. 
ra da~madığı i
çin. bu tahviller 
son zamanlarda 
çok düşmüştü. 

Bundan istifade 
ederek Filipin tah 
vilatını aşağı fiat. 
le piyasadan top. 
layan Vilyam Buk 
ner bunlaruı değe 
rini fazlalaııtırmak 
ve fiyat üzerin.den 
satarak kendisine 
büyük bir kar te
min etmek arzu
sundadır ..• 

Bunun için baş. 
vurduğu çare de 
ıudur: 

çok düşmUştU. Bundan istifa.de eoere'IC 
Filipin tahvilatmı aşağı fiyatle piyasa.. 
dan toplayan Vilyam Bukner bunların 
değerini fazlalaştırmak ve o fiyat üze
rinden satarak 'kendisine büyük bir kar 
temin etmek arzusundadır ... 

Bunun için başvurduğu çare de şu. 
dur: 

Holivudun "Meşum ka.dm,, tipinden 
beş artisti Amerikan hükumetinin ileri 
gelen senato azalarını el.de etmekte kul 
lanmak ... 
:Vilyamın planına göre, artistler Se- • 

nato azalarını kandrracaklar ve lnı su.. 

retle hükumetin, Filipin demiryollan 
şirketine yardımını temin edecekler. O 
zaman tahvilatın değeri artacak ve Vil
yam Bukner elindeki tahvilleri yüksek 
fiatle satacak ... 

Fena fikir değil. .. Fakat hazırladığı 
bu "suikast,. vaktinde anlaşılıyor ve 
bir müdettenberi bulunduğu İngiltere. 
den "Kuin Meri,, vapuru ile Nevyor
'ka döndüğü sırada, limanda tevli:if olu-

nuyor. 
Vilyarn Bukner, tevkif edildiği za-

man telaşe kapılmış ve: 
_ Hiç olmazsa, müsaade edin, Lo. 

retta Yang'a telefon edeyim! demiştir. 
Yapılan tahkikattan anla~ılıyor ki, 

Vilyam Bukner bu işte Loretta Yang'ı 
vasıta olarak kullanmakta.dır ve Senato 

j 

t 
~ 

Alman Caıuslan Davası 
Amerikadaki Al 

man casustan da .. 
.... "!~, vası nihayetlenmiş ... 

,.. ve evv.!la tev'kif 
olunarak hadisenin, 
·baş kahramanı ha 
!inde bulunan Yo. 
hanna Hofman is-. 
ismi.ııdeki kadın 

4 sene hapse mah..
1 

kum olmuştur. Di-
ğer be§ suçludan 

biq 6 s~ne, ikisi dörder sene, biri de 3 
sene hapis cezası yemiştir. 

Resimde Yohanna ağlarken 
yor, 

azalarının başına musallat edeceği ' 
"Meşum kadın,, larr onun yardımı ile 
bulacaktır. Çün'kU, Loretta Vang, ada
mın dostudur ve uzun zamandanberi 
aralarında bir aşk macerası cereyan 
ettiği söylenmektedir. Hatta, Vilyamla 
Lorettanın nişanlr olduklarr d~ ileri sil. 
rü~üştü. Fakat, bunu artist derhal 
tekzip etmiş ve şöyle .demiştir: 

- Mister Bukner'i çok iyi tanırım. 
Nevyorkta kendisi ile çok gezdim. Ar
kadaşlığından çok mcmnunumdur. Fa. 
kat ni~anlı olduğumu söylemek gülünç 
tür!,. 

Yeni ~erakı si-
ze ıöyleıı::ediğimiz 
takdirde, kendi 
kendinize düşünüp 
bulmanız hayli 
müşküldür. 

Bu kızların mc.. 
rakı Pasifik Okya· 
nuıunda banyo yap 
maktır. Bunun için 
de hemen her gün 
Atlantik Okyanu ... 

kalkarak 
biner. 

lcr; Panama kana~ 
lıru 28 dakikada 
agtıktan sonra he. 
men denize atlar• 
lar. Her halde tay 
rareden inince kı.. 
yafetleıini değiş .. 
tirmeğe lüzum gör 
medi'klerini ilave. 
ye hacet yok. Re-
simde kızlan tay. .._.......__. . ..._.. __ 

indikten sonra ve denizde görüyorsunuz .• 

Deli helkeltraş 
139 seneye mahkom oldu, hapisaneye 

kahkahal~rla gülerek giriyor ... 
• 

öldürdlim?,, serlevhası altında neş • 
' retmiştik. 

• ......-., .) $,: 

Nevyorkta geçen sene ana luz iki 

kadınla aynı evde kiracı olan tngilizl 

öldllren "deli heykeltraş,. lrvinin 

bu esrarengiz cinayeti, muhakemesi 

sırasında, bUtUn tafsilltı ile "Niçin 

El Verirken Göz Görmemeli 

Katil bu itiraflarında Misis Gede· 
onla kızı Veronikayı ve kiracı Binesl 
bir maksatla öldUrmediğini, asıl Ge_ 
deonun bUyUk kızı Etheli C!dUrmek 
istediğini. buna da onu çok sevdiği 
için karar verdiğini söylüyordu: Öl. 
dUrdükten sonra kızın yUzünün ka_ 
lıbını alacak ve bununla ''Havva ve 
yılan., mevzuu Uzerlnde bir heykel 
yapacakmış ... 

lrvinin mtidafaasını Amerlkada, 
yirmi senedenberi davasını takip et
tiği her haydudu idam cezasından 

kurtaran meşhur bir avukat Uzerine 
almıştı. Avukat hakikaten !rvini de 
idamdan kurtarmıştır. Deli heykel. 
traş iki kadını öldUrdUğil için em be
şer seneden 110, tngtlizi öldUrdUğUn· 
den dolayı 29 seneye mahkôm etmiş 
bu suretle kattı 139 sene ağır hapis 
cezası yemiştir. 

lrvin, Amerikanın ağır suçlulara. 
mahsus olan Sing Slng hapishanesi .. 
ne götürülmUştlir. Katil hapishane ... 
den içeri girerken kahkahalarla gUl· 
mliş ve çok memnun olduğunu söyle

miştir. 

zır Mar§andoya. götürmüştür. Nazır 
zarfı yntmış, içinden çıka:ı. başka , 
bir zarfı da yırttıktan sonra, 
kırk bin Fransız frangı ile ''Devlete 
hediye .. M. 132,. yazılı bir kağıt par. 
çası eline geçmiştir. 

Bu kadın, 6oyulacak bir apartımana 
evvelce bir münasebetle girip yokla. 
dıktan birkaç gün sonra müsellah hay
dut yalnız başına girmekte ve alacağı. 
nı aldıTrtan sonra kollarını sallaya sal
laya uzaklaşmakta imiş .. Bütün bu 'hır 
aızlık meselesinde canlan yananlar ev. 
1i bazı aile kadınlarıdır. Çünkü, yakı
şıklt hırsız e"\li birçok kadınlan da pa_ 
ra ile kandırarak gizli münasebet tesis 
etmiştir. Polis hırsızı sıkıştırınca ko -
calarır.a hiyanet eden ve hırsızdan he. 
diye olarak elmas yüzük vesair eşya a
lan evli ~nlann da isimleri crtaya 
çıkmıştır. 

11 yaşındaki kızı 
öldüren deli 

Alman • Fransız münasebatı ger. 
gi.nleşip Fransada. kısmi seferberlik 
ilan edildiği gü:ılerde, Pariste Fransız 1 
maliye nezareti kapısı önüne gelen 
alelade giyimli bir kadınla. bir erkek, 
ellerindeki zarfı kapıcıya. uza.tarak 
bu zarfın bizzat nazıra verilmesini 
rica etn;V~lerdir. 

Kapıcı bu büyük zarfı doğruca na ' 

Nazır, bu anonim hediye sahipleri 
ni gazetelerle nan ederek paraları 
müdaf aai milliye anonim kasasL"la tes 
lim etmiştir. Fakat, bu hediye sahip
leri malum değildir. Bunlar ''elverir 

ra kamamı cektim, başrnı kestim... ken göz görmemeli,, diyen büyük 

LiMANDA 
BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

(Antalya 18 Bartına). (Trak 9 :Mudanya_ 
ya). Mnrakaz 8,30 1\fudanyaya), (Ülgen 20 
Bandırmaya), (Kernal 15 Ay,·alığa). 

GELECEK VAPURLAR 

'(Karadeniz 13 Karadenizden)', '(Dumlu-
1nnar 17 Karadenizdcn). Trak 20,15 Mu · 
danyadnn), (Maraknz 22,15 Bandırmactan), 
l<l'Rur 16,t:; lzmitten). gelecektir. 

Fransanın Brest vllAyetinde, Dau. 
la denilen kasabada geçen akşam, el. 
ıerini kollarını gayrltabit surette sal· 
lıyarak gezen 19 yaşlarında, sefil kı· 
yafetıl bir genç, birdenbire bir ada. 
mm karşısma dikiliyor ve: 

- Bir çocuk öldUrdUm! diyor. Ben 

katilim! 
Delinin bu sözleri karşısında afal. 

!ayıp kalan zavallı adam, şaşırıyor. 
Fakat Gal ismindeki deli şuurunu 

ondan daha fazla hı\klm olarak, tek

rar ediyor: 
- !nanmıyor musun?. Git polise 

haber ver .•. Gelsinler beni babamın 
evinde bulsunl:ır ... Ben lvet Roşkon
garı öldUrdUm .• Mektepten gellyor • 
du ..• 

Deli, bunları söyledikten sonra ko· 
şa koşa kaçıyor. O zaman polise ha
ber veriyorlar. Gal tevkif edildikten 
sonra cinayetini şöyle anlatıyor: 

- Bir keçi yolundan geçiyordum. 
Karşıma 1vet çıktı. ''Merhaba,, dedi. 
Sonra ''Ne yapıyorsun? Dolaşıyor mu 
sun?., diye sordu. Bunları söylerken 
durmuştu. Ben de elimdeki baltayı 

kaldırdım, kafasına. indirdim ..• Son. 

Bu cinayeti niçin işlediği soruldu.j insanlardan iki kişi olsa gerek ... 

ğu zaman Gal diyor ki: ı ÖpÜ§menin Sahtesi Olur mu? 
- Kendisine bir garezim roktu. Amerikada, yalanı meydana çıka-

Onun yerine karşıma baı;.ka birisi çık' ra:ı makineyi yapmış olan Vilyam 
mış olsaydı onu öldUrllr<lüm . 'ı Marstan ismindeki mühendis şimdi 

Tahkikat neticesinde ö~renilıliğinl' de öpüşmenin sahtesi ile hakikisini 
göre, Gal baltayı ve kamayı c-inayct· ı ortaya koymak için yeni bir filet i
ten bir gUn evvel almıştır. O haluel cat etmiştir. 
bu cinayeti evvelden kurarak i şlemiş . , Bu da yalanı meydana çıkaran bir 
Bununla beraber, gencin <leli oldu - makine sayılabilir. Makine. heyecam:ı 
ğunda şüphe yoktur. 1 derecesini kaydediyor ve hakikt pu 

ıı yaşıncla bir kız çor.uğu olan 1.a.ı senin verdiği heyecanla sahte bir ö
vallı lvettn cesedi katilin söylediği püşmenin heyecanı derhal belli olmalt 
yerde bulunmuştur. J ta4n' ' 



Nafıa Vekilinin 
mühim beyanatı 

Ankara, 13 (Telefonla) - Erzlnca-
11& giden vekillerle mebuslar ve diğer 
davetliler bugün Ankaraya döndüler. 
Nafia Vekili Ali Çetlnkaya Erzincan
dan gelirken tre:ıde guetecilere muh. 
telif i§ler hakkında beyan.atta buluna. 
rak töyle demittlr: 

.. _Beraber yapt.Jlnnu bu seyahat
teki lntibann, Tllrk milletinin yapıcılık 
bblllyetinin, milliyet hissinin ve cilm
huriyete bağlılık aekmın yurdumuzun 
terakki ve l::ıkişafında en emniyet veri
ci bir zıman olduğunu, bir daha gör
mUş ve hissetmiş olmaklığmıdır. 

Erzincana kadar olan en hUcra saha· 
larda, istasyon boylarında gördilğü· 
milz halk tabakalarmm ve masum yav
nılann sevinç ve beyecanlannr tasvir 
edebilmek çok zordur. Demiryolu fflet· 
me teşkllAtımwn her yerde tan\ bir 
btizam ve dikkatle ça1ı§makta olduk
la a §8.bit oldum. Artık Türk toprak· 
ları terakki ve -:temal yolunu tutmuş, 
durmadan yUrilyen. çalışan, uğrqaıı 

uğraşan huzur ve refah llemldir. Na· 
fla mensupları ve onun bqmda yUrU
yen fen adamla.n. demlryolu memur ve 
mtiltahdemleri v3.zif elerin1 tamamen 
mUdrik birer &Ay ve hizmet amili ola
rak çalıgmakt.adırlar. 

Her se:Je ill§Uı bit.a.m bulup f§let
meye açılan hatlarımız, derhal büyük 
bir intizam ve dikkatle servise konul· 
maktadır. 

Asırların mllşkillie:rfnl, hurafelerini 
lf ade eden Erzincan hattı güzerglhm
da şimdiden bUyUk bir faaliyet görül
mektedir. 

DUn bizi takiben Erzinca.ndan ha 
. reket eden bir yolcu treninde, 159 yol
cunun mevcut olduğunu hayret ve iftf. 
harla gördilm. 

ERZURUM HATTI İNŞAATI 
iLERLİYOR 

tasyonu olan Yefflköy merkezinin pli
m tanzim edilmiştir; yakında mUnal;11.
saya konulacaktır. 

lSTANBUL RADYOSU 
ı~ 

Ankara radyo istasyonunun, Parla 
radYoSU De kanpnamuı için tedbirler 
aldık, neticeyi bekllyoruz.. İstanbuldakl 
köhne radyo latuyonunu bir daha lt· 
letmeye taraftar değilim. 

RADYO MAKlNELERl HAKKINDA 
KANUN 

Radyo maldnelerinl:ı P. T. T. idare
sinden tedarik edilmesi ve ucuz fiatla 
satılması ve tamir olunması için bir 
kanun projesi hazırlanmaktadır. Ya· 
kında Büyük Millet Meclf&be sunula
caktır. 

ANKARA· fSTANBUL ~"DA 
YEN! TELEFON HATl'I 

Istanbul ile Ankara arasında Bolu 
tarikiyle bir telefon hattmm tesisi ve 
eekiı devrenin on iki devrey~ ibliğı 
iti; ıUratle ilerlemektedir. Bu hat. An• 
kara • Bolu yoluyla Ada~ var
mzıtır, yakmda lstanbula ulqacaktır. 
Ankara Ge:ıçlik Parkı &ıllmnzcteki 
1939 senesi nihayetinde bitecektir. 

ECNEBl ŞfRKETLERtN SATIN 
ALINMA _lŞl 

E<:ne-bt şirketler elinde bulunan 
tramvay, tünel. havagazı ve diğer im
tiyazlı ıirketlerin eatm alınması ltl 
Uz.erindoyb. Müzakereler tabii aeyrini 
takip etmektedir. 

EMlNöNO VE stRKECl 
MEYDANLARI 

ötedenberi bir an evvel bitirilmestnJ 
fstedlğtml.z EminönU ve Sirkeci mey
danlarmm açılmasına çalI§ılmaktadır. 
Bu meydanlann herhalde yeni bir hız. 
la yakın zamanda iltenllea tekli alaca· 
ğma kat1 nazarla balalabillr. 

Erzurum hattının tnıaatı çok ilerle· 
miştfr. Havalar müsait gittiğinden Er
mıca.:ıdan öteye ray f er§iyatma devam 
edilmektedir. ÖnUmUzdeki 1939 senesi- B-.--

0
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nin Cumhuriyet Bayramı gUnlerlnde ir anımar a vapuru 
herhalde bUtUn ray ferşlyatmm bit • 
mif ve battm işletmeye açılmış bulu- kayıp 
nacağına kat'lyyen emin bulu:ıuyorum. 

tran • trak istikametlerine doğru 21 tayfası ve 4 yolcusu vardı 
fn§aSI?UL devam etmekte olduğumuz 
hatlann 200 kilometresi geleoek l!leM Stokholm, 13 (A.A.) - Po.zar gUnU 

• bltmf3 olacaktır. 1945 Eeneslne kadar Norv~te kA.ln Krlstlansanda gitmek 
lnp.a.tm devam edeceğini tahmCı edi· Uzere Hlrtahalaladan hareket etmiş 
yorum. olan ve 21 kişiden ibaret mUrettebatı 

ile dört yolcuyu hamil bulunan Jyl· 
ANKARADAN İSTANBULA tKtNCl Jand adındaki Danimarka vapuruna 

BlR HAT YAPILACAK kaybolmuo nazarile bakılmaktadır. 
Ankaradan lstanbula Bolu llzerindeıı Bu seyahatin dört ıaat devam etmesi 

ikinci bir haattm yapılınasma zaruret lktla ediyordu. Fakat romorkörlerin 
vardır. Bunu elimizde bulunan işlere ve deniz tayyarelerinin yaprpış olduk 
göre sıraya koymak mecburiyetindeyiz. tarı araştırmalara rağmen 24 saatten 

Aı!ıadolu içlerinden geniş mikyasta fazla bir zamandanberi vapuru hiç. 
fstanbula doğru işlemekte bulunan bir yerde görmek mUmkUn olmamış. 
trenler, gUnden güne artmaktadır. Bu Ur. 

Prağda koçuk gangsterler 

Cumhurreisimiz 
Dun Çankırıda tetkikat yaptıktan 

sonra AnkaraJ.a döndü 
Germece, 13 (A.A.) - Reisicumhur 

!smet İnönü bugiln aut 8.30 da husu· 
at trenleri ile Çankırıya tetrif etmitler 
ve hüktimet konağında halktan bir çok 
kimselerle ve memurlarla temas ede. 
rek ibti,,açlan hakkında notlar almıt
lardu. 

Reisicumhurumuz 12.30 da Anka.ra
ya müteveccihen hareket f!tmişlcrdir. 

Ankara, 13 (A.A.) - Cumhurreisl 
ismet İnönü. Kutarnonu, 1nebola, Zon 
guldak ve havallsinde yaptıklan tetkik 
acyahatinden bugiln Ankaraya dönmüı 
terdir, 

Iamet tnanUnU getirmekte olan hu. 
ıusi tren sa.at 19.5 te tehrlmize gelmiı 
ve garda batta B. M. M. Reisi Abdü1. 
halik Ren:ia, Genel Kurmay Başkanı 
Maretal Fevzi Çakmak, vekiller, me.. 
buslar. MllU Müdafaa ve Genel Kur
may erklnı ile veklletler ve devair rü
esası tarafından aeltmJ•nmııtar. 

Baıvekil Celil Bayar, Dabiliye Ve. 
kili ve Parti Genel Sekreteri Dr. Re. 
fik Saydam ile Ankara Vali ve Beledi
ye reiıl Nevzat Tandoğan, Kalecik is· 
tasyonunda Reiıicumhura müliki ol. 
muılardır. tımet foönü trenden iner 
inmez dotruca istasyondaki kabul aa. 
!onunu tetrif etnıiıler ve burada kendi· 
)erini karı lamaya ıelenlerln ellerini 
1rkarak iltifatta bulunmug1ardır. BU. 
yQ'k Şef, istasyondan doğruca k5tkle.. 
rine teırif buyurmuılardır. 

Reisicumhurun Kas tam on ulu
lara selamı 

Kastamonu, 13 (Hususi) - RelıL 

cumhurumuz Milli Şef lnönüniln ine· 
boludan refakatlerine aldıkları Valimu 
Bay A vnl Dctan Amasra, Bartın, Zon 
guldalc ve Çerkeae lnönilnlin yanların. 
da citmif, Çanlanda ken.dUerine veda 
ederek Kutamonuya dCSnmUıtür. 

tnanu Çaalarıda kendilerinden ayn

Jan valimlm Kutamunuda gördtlfll te 
.sahUrat ve 1n1lden mtltehuaia oldu· 

ğunu beyan etmlı, te9ekkUr ve aclAm. 

larının Kaatamonu halkına ibliğını Va 
limlzden rica etmfttir• 

ANKARA MEBUSLAR! VE Dl
y ANET !ŞLERt REtSt 

Reisicumhuru KUçUkyozgatta 
karşlladllar 

Ankara, 13 (A.A.) - Iatihbaratmıı. 
za nazaran, Ankara mebusları Falih 
Rıfkı Atay, Muammer Erit, Muhtar i· 
te Diyapet itleri reiıl Rlfat Börekçi, 
Reisicumhur lnönUnU, KUçUkyozgatta 
sellmlamı9lar ve refakatlerinde Anka. 
raya gelmitlerdir. 

Yeni Hatay pulları 
basllıyor 

Antakya, - Nafia Vek!leti tarafm
dan vekllet ressemalarından B. Abd.Ut· 
kadir Altay'a eıparie edilen Hatay pos
ta pullarmı.-:ı orjinallan hazırlanmıştır. 

Her birisi bir sanat eseri olan bu ilk 
seri pul 13 çe§itten ibarettir. 10.50.75 
santimlik puJ!arı:ı üzerinde elyevm 
Luvr müzesinde bulunan Eti asarmdan 
alınmxş mUzay1k Tavus kuşu resmi var· 
dır. 1.5 ve 2.5 kunışlu.klarda muhterem 
devlet refsi:n!z Tayfur Sökmenin port
releri, 20 kunışlukda Hatay haritasıom 
üzerinde millet meclisimizin kftşat ta· 
rihl olan 2 eylfll 1938 ibaresi vardır. 

Bunlardan başka. Ha.tay haritası U
zerinde zincirleri k1rılm11 bir kızı gös
teren iRtiklal pulu ile Hatay köyW.sUnün 
çüt silrdüğUnU ve Anadolu güneşinin 
Hatayı aydnlattığını mUşir köylU pulla 
n vardır. Bunlardan ba.,ka. ayrıca beş 
çift gayet zarif takse pullanda hazır
la.nmı§tır. 

fldnct hat daha kısa olacaktır. Bu hat 
dolayısiyle. fstanbula daha çok mik
tarda gUndilz trenleri i§lctmek imk~ıu 
bbıl olacaktır. 

yakalandı Yeni Habty pullan yakmda basxl~r~k 
Prağ, 13 (A.A.) _ Prag ceza mah., tedavüle çıkarılacaktır. 

A..1'1KARA • 1STANBUL 
ASFALT YOLU 

kemeslnde yaşları 10 ile 15 arasında 
olan kUcUk gangsterlerden mUrekkep Vali makamma gelemedi 

İstanbul • Ankara asfalt yolunu:ı bir grupun muhakemesi cereyan et· Evvelki g~ Manisadan şehrimi~ 
henüz sırası gelmerui~tir. Adana • lz- · mektedlr. gelen Vali ve Belediye reisi Bay Lt'.ltfi 
mir • Diyarbakır hava servisleri için Bu kUcUk haydutlar 4 ay içinde tak Kırdar hafif bir rahatsızlık geçirmek 
reni§ hava meydanlannm ve telsiz la- rlben 300.000 kron kıymetinde U o-1 te olduğundan dUn makamın& geleme 
tasyonlarmm in§& ve tanzimUe letigal tomobll ile 1 O motosiklet çalmıııar - mittir. 
edilmektedir. Ha1e:ı İstanbul hava is- dır. Kendisine çabuk iyilik dileriz 

Münih, Peste, Prağda 

Yahudiler bakkınd 
yeni kararlarverild 

Münib, 13 (A.A.) - PoU. müdüri. rinden itibaren Yahudilerin kiiüllil i 

ıki 

yeti tarafından nqredilen bir emirna- kiler aatmalan mcnedilmiıtir. E: 
me mucibince 1 Sonkanundan itibaren MAKSAT, Y AHUDtLERl A-&.-.ı•., 

isimlerinden oıuıevi olduklan anlatsl· YADAN ÇIKARMAK'rIR ına. 
mıyan biltiln Yahudiler taırdıklan hı.. Berlin, 13 (A.A.) - "Stefanl,,: At tık 
ristiyan isimlerine erkekler için tırail, man Yahudilerinin .ulyeti ha \Ta 
kadınlar için Sara isimlerini ilivc et. yan resmi bir menbadan öfreıılldiğia' ni 
mek ır .... ;buriyetindedirler. Bu emirna- göre alınmıı veya alınacak olan tedblt" 
me hilafında hareket edenler tevkif e- ler gerek Alı:Lan milletinin gerekle bil- lne 
dilecek ve kendilerinden para eezaaı a- zat Yahudilerin menfaatine olarak AJ. bil 
Lnaca'ktır. man Yahudilerinin muhaceretin! taba) " 

48 GAZETE DAHA KAPATILDI kuk ettirmekten ibarettir. Çünkü Yr ha 
Budaı>eıte, 13 (A.A.) - Yahudiler hudilerin Almanyada kalmaaı ilerldl ter 

hakkındaki kanunun tatbiki neticesi o. yeni güçlilklere sebebiyet verecektir• E:ğ 
larak Yahudiler tarafından neıredil· Bu münasebetle Berlinde bir Yahudi kat 
mekte ve içtimai nizama mugayir ve mahallesi vücuda getirileceii hakkın• ld 
devlete karp haslnane faaliyette bulun dald haber, tekzip edilmektedir. Gel• 
makta olan diler 48 gazetenin de neıri cek Sonkanunun birinden itibaren bal' b , 
menedllmifUr. büyük mağazalar ve oteller mUıtesnl li 

Şimdiye kadar Yahudiler tarafından olmak üzere Alman Yahudilerinhı bO. alcli 
idare edilmekte ola., 100 gazetenin nq· tUn matazalara ve umumi mahallert ist 
ri menolunmuıtur. girmelerine müsaade edilecektir. ad 
Y AHUDILER tÇKt VE OYUNCAK Muhaceret meselesine celince, bu • 

&ATAMIYACAK nun da her tilrlU vesaite müracaat edi• re 
Prag. 13 (A.A.) - Slovak bilkOme. lerek kolaylaıtmlacağr söylenmektedir· la 

ti bir kararname n4ıpederek Yahudile. Bu l~te yeglne engel ecnebi dövizteıl tes 
rin Slovak arulUnclo Noel oyuncakla· meselsldir ki, bunun da batka mmle. di 
n satınalannı menetmlttlr. t1dnd bir ketlerdeki yahudilerin yardmıile halle· çu 
kararname ile gelecek aonklnunun bl· dileceği ümit edilmektedir. an 

------------------------~~~--~-----------_.,--_.,bu 
Jurnal dö Mosku'un bir makalesi 

.. T lir' HJ.<B.n ıli, bJlil.ı d Jıl / lf a ~l ı ıauar dir~iğila 
Türkiye aras1nda halisane münasebetlerin, çözülmez 

olduğunu ispatı lüzumlu addetmiştir .. 
Moskova, 13 (A.A.) - Taa Ajansı } 

bildiriyor: Çiviler hakk1nda iktisat 
Jeurn~l ~a Mosku: aon tamu plin· VekAletinin teblig~i 

latınm ınkıpfı U.erme Avrupada c~ 
ri1 · t '••• t d '- be ,_: Ankara, 13 (A.A.) - lktısat Vek en vuıye e ..-e e ere., yneıuu. 

l ı bi · et•A T'' ki . Jetinden tebliğ edllmlştlr: e r vuı7 - ur yenın aon za· 
manlarda dıt polltikallUl•n iıükrannı Teşviki sanayi kanununa mUzeY)' 
lsbat etmiı oldul:unu kaydeaiyor ve di 2211 aa;yılı lr.e.nunun Uçllncll me.dd 

mucibince tanzim edllmit olan faJ 
yor ki: 

Ezcümle Türkiye Cumhı.-r Bafkanı 1sttbsal nizamnamesi abkAmına gO 
bmet !nönil ile yeni Hariciye Veldll yapılan tetkikat netlcealnde meml• 

ŞUkril Saraçoğlunun beyanatları bunu 
göstermektedir. taınet lnönli y&lancı 
matbuat mümessillerine Türkiyenin 
barıı tanini için mcmlelceti:ı yardımı 
istendiği takdirde Türkiyenin daima 
"hazır,, cevabı vereceğini bilclirmittir. 

kette imal edllmeke olan: 
1 - cıvata, ıomun ve perctn çtvt 
2 - GUmrllk tarife kanununun 5S 

pozf11yonuna dahil ufak çiviler. 
8 - Prlna yağı. 
Sanaytlnde fazla l11tlhsal mevctı 

olmadığı ve aynı nizamname ahk&d 
Türk:ye Hariciye Vekilinin Sovvct 

münasebetleri hakkındaki b:ya.'1.&tl pek 
tabii olarak SovyeUer B;.rHğinde al.ika 
ve :dikkati çekmiştir. 

Filhakika, Vekil Sovyet dostlulunı..n 

na göre yapılan tetktkatta diğer e 
naylle gUmrUk tarife kanununu 
632 a 2 pozisyonuna dahil ctvilerd 
fazla. istihsal bulunduğu anlıışılmı o 

siyasi bir efsane değil, bir gerçek ol· 
duğunu haklı olarak kaydeylemlştir. 

Ankarada Sovyet delegelerine göı· 
terilen candan kabul ve bu delegelerin 
Türk h~knmetinln dirijanlany:a yap. 
tıklan göriitmeler iki memleket mUna· 
ıebetlerinin &ağlamlığını bir kere daha 
göstermiye imkin vennittir. Türk hU. 
kllmeti ı:mdı1d kanJik beynelmilel va• 
dyette, bütün dünyaya Sovyetlcr Bir. 
U~i ile Türkiye arasındaki haliaane mil 
naaebetlcrin çözülmez olduğunu isbatı 
lilzumlu addetmiştir. 

Sovyctler Birliğinin tamamen pay• 
laşuğı bu pas:fik ilhamlar Sovyet • 
Türk te§rikimesa.isinin bant .davası için 
haiz clduğu ve olabileceği yüksek e
hemmiyeti göstermektedir. 

Dem· rin ölümü 
Galataaaray lise 

ıinin fen kolunu 
bu ıene bitirmek 
IUere bulunan lk· 
tısat Profesörü 
Zilht;intin oğlu De 
mir geçenlerde gri 
pe tutulmu§ ve 
hastalık zatürrie. 
ye çevirerek bir· 
kaç gün içinde 
genç Galatasaray. 

1ı ?:eneli tiblrbcc eriyerek erimit ve 
gözlerini ciünyaya bpam.ııtır. 

Henüz 19 yaşında iken genç Demi
rin ölümü ailesi için ıuz:latıcı matem; 
arkadaıları ve Türk gençliği için de. 
rin ve acıklı bir kayıptır. 

Demirin cenaze namuı bugün öğle
yin saat 12 de Beyazıt cam:in.de kılına. 

. cak ve ı~ra merhum Edirnekap•da Şe
hitliğe g6tUriılerek gamwecektır. 

tır. 

Susuzdere cinayeti 
Maktulu hanuz kimse 

tam yamadı 
Polis ve adliyece dUn bUtiln gDıı 

pılan sıkı tahkikata rağmen, Swı 
re cinayeti el'an eeraıım muhafaza e 
mektedlr. 

Cesedin başmd& görüle.:ı ild 
racıın evvela zannedildiği gibi k 
yarası olmadığı anla§ılmıştır. Cese 
dUn de Morgda birçok kişiye gösteril 
miş fakat kimse tanıyamaml§tır. 
Diğer taraftan polis tarafından 

ti1 olması ihtimaliyle bahÇl\"&11 A 
vut LQtf i adında birisi yakalanmıştır. 

LQtfl bulunduğu bUtün ifadelerdi 
malftmab olmadığını ve cinayeti k 
diabin iflemediğinl söylemlıtir. Zabr 
tanm bu adam hakkındaki delili 
kuvvetaimtr. 

DUn geç vakit cesede Morgda otopsi 
yapılmıştır. Zabıta Morg raporunda.O 
sonra vaziyetin aydmlanaca.ğmı vei 
maktulUn hüviyeti tesbit edildikten 
sonra da katili~ kolayca bulunacağmı 
Umit etmektedir. 

Kısa harici haberler: 

SOFYA, 13 - Sciumen mahkemesi, 
içtimai nizam aleyhinde faaliyette bu· 
lunmu, olmakla itham edilen 18 komü 
nisti S aene alır hizmetlere mahkum 
etmi;tir. 

SOFY A, 13 - Genel Kurmay Rel• 
muavini General Hacipejof münhal bu
lunan Genel Kurmay Reisliğine tayin 
edilmhstir. 

r 
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Artırma Haftası münasebetile 
.............................................................................................. 

ıki Fransız Dahiliye Nazırı 
Muhakeme Edilecek 

Pariste cereyan eden Miller • Skob-
Un davasında, o zamanki dahiliye nazı

M. Marks Dormuanın da dinle:ımesi· 
karar verildiğini, fakat ilk celb Ü· 

terine mahkemeye gelmediğini yazmış
tık. 

Zıraat Vekili dün akşam radyoda 
parlak Oir söylev verdi 

Eski dahiliye nazırı, nihayet ikinci 
davet üzerine adliyeye gelmiş, fakat 
trıahkeme riyasetine bir mektup bırak· 
tıktan sonra gitmiştir. Mahkeme de da 
~ada dinle::ımesine lüzum görülmediği· 
2li bildirmiştir. 

it- :M, Dormua mektubunda, ''görül-
• lnekte ola.Ilı dava hakkında hiçbir şey,, 

bilmediğini yazdıktan sonra diyor ki: 
"Diğer taraftan hükunıet meseleleri 

r 1ıa.k1cında mahkeme huzurunda izahat 
dl ı:eremiycccğimi de bildirmek isterim. 

• Eğer böyle bir lüzum görülüyorsa iza-
dl katı mahkemeye değil, meclise vermem 
- lazımdır. 
o. "Bu, daimi bir idari kaidedir 'Ve 

bırm bu kaideyi bozmak niyetinde deği· 
ad lim. Ayni zc.mıanda bu bir cumhuriyet 
O. <ılcide.'lidir ki, buna da sadık kalmak 

isterim. Bundan dol.ayı da herhalde 
Udlitye beni kabahatli görmiyecektir.,, 

• :Mektup gerek adliye mahafilinde, ge
di· rek diğer efkarı umumiyede iyi karşı

• lanmış ve eski nazırın haklı olduğu 
eti teslim edilmiştir. Çünkü, eğer bu ha· 
e. disede Dormuanın nazır olarak bir su
e· çu varsa, bir hükfı.met meselesidir ve 

ancak hükumete hesab vermeğe mec
burdur. 

Ziraat Vekili Manisa Me'bu.su Kurt-
oğlu tarafından dün ak§&m Ankara 
radyosunda Artırma Haftası müna&e. 
betiyle ıu söylev verilmittir: 

Muhterem muhataplarım, 
Dillerin menşei hakkındaki nazari. 

yeler, Güneş • Dil teorisi olsun veya 
diğer bir nazariye bulunsun, biliyorım
nuz ki ittifak ettikleri nokta, her keli. 
menin kullanıldxğı muhitte konvansiyo 
nel bir manaya malik bulunduğudur. 

Yani, o kelimeyi kullanmakta olan 
cemiyet, o kelime söylendiği :..aman ne 
anlamak lazım geldiğini, efradı arasın. 
da bir nevi zımni mukavele ile tesbit 
etmiştir. 

Bundan dolayıdır ki, çok defa, aynl 
kelimenin, ayrı iki cemiyett: başka bas 
ka manaları olduğu görülür. 

Mesela: 
Figure kelimesi Fransızcada çehre, 

demektir. İngilizcede rakam demektir. 
Pipe, kelimesi Fransızcada bildiği

miz pipo demektir, İngilizcede kalın 
boru manasına gelir. 

Spectacles, Fransızcada manzara de
mektir. İngilizcede gözlük manasını i. 
fade eder. 

Bunların içlerinde mecazi manaları 
itibariyle değil, hakiki manaları itiba. 
riyle, pek tuhaf olanlan da vardır: 

Mesela Antic derseniz Fransızcada 
eski asırdide bir şeyin vasfını ifade et
miş olursunuz. Ayni kelimeyi İngilizce 
kullanılan bir memlekette telaffuz e· 

Fakat, mademki Dormua bugün içi.:1 
mahkemeye çekilemezdi, niçin davada 
ismi bu kadar zamandır geçti ve mah
kemeye çağırıldı? Bunu adliye mahafi
li bilmiyor muydu? Fransız gazeteleri 
bu suali soruyorlar ve halkın, M. Dor
tnuanın mahkemede söyliyeceklerini 
bekledikten sonra sukutu hayale düş- derseniz, maskara demiş olursunuz. 
ınUş olduğunu işaret ediyorlar. Gross İngilizce.de kaba, Almancada 

-....... l T l c büyük manasınadır. ' ki araf ı asus 
General Milleri kaçırdığı iddia edi· Bundan dolayxdır ki. zeki ve hoş şey 

.Ie::ı: general Skoblinin Beyaz Ruslar a· ler yazmakla tanınmış bir muharrir, 
;tasında Sovyetler lehine casusluk eden dil meraklılarını yanıltan bu kelimeleri 
!bir adam olduğu iddiası muhakemede Faux Amis (Sahte dostlar) adiyle top 
bazı eahitler tarafından ileri sürülmüş- layıp koca bir kitap neşretmiştir. 
tü. Türkçe, Arapça, iranicede de böyle 

SOn &l9edj dtiılenenlerden eaif bir kelimeler b~unduiu aıalumdur: BU.. 
ltus diplomatı Besedov&ki bu iddiayı deki minaiariyle tamamen zıt olarak 
daha fazla kuvvetlendirecek bir şey gurur ve mağrur kelim~erini Araplar 
anlatıyor. Bcsedovski birkaç sene ev- aldanış; münşerih manasına kullandı. 

SS "Veliİıe kadar Sovvct hükumeti:ıin me· ğınuz münbasit kelimesini dayak ye-
lnuru olarak çahŞmış , sonra Moskova ·miş; müsaferet kelimesini İranlılar se
ile ihtilafa düşerek istifasını vermişti. yahat, rüzgar kelimesini zaman mana. 
Mahkemede §öyle diyor: sına kullanırlar. 

_ Sefarette çalışırken Gepeu (Sov· Çok uzun sürebilecek .olan bu bahsi 
yet gizli istihbarat teşkilatı) nm burada kesip, asıl maksadıma, yani ta. 
F'ra.nsadaki ııefi olan Yanoviçle tanışı- sarruf ve artırma kelimelerine gelmek 
Yordum. Hatta kendisi ile sık sık poker istiyorum. 
oynardık. Bir akşam bana bütün esra- içinde bulunduğumuz hafta dolayısi-
:tı~ı döküyordu. Bu arada: le bu kelimelerin teknik anlamlarını i-

"- Beyaz Ruslar arasında bütün O· yice tesbit etmekliğimizin, bu hareke. 
lup bitenleri biliyoruz, dedi. Kutyepof tin kudreti, manası, inkişafı bakımın. 
(o zamanki Beyaz Ruslar şefi) nin dan faydası vardır: 
yanında çok iyi bir adamımız var. Bu "Tasarruf,, kelimesinin bizde kon-
adam bir şantözün kocasıdır.,, vansiyonel manası economiser kelime-

General Skoblin'in meşhur bir Rus 1 
ıantözü ola-:ı Plevitzkaya'n.m kocası ol-
Ciuğu hatırlanarak bu sözlerle onun 
kastedilmiş olduğuna ihtimal veriliyor. 

En ileri, en refahh, en üstün millet 
olmak milli davamızdır 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu bir toplantıda 

tınin tamamen mukabili olarak sarfı 
mümkün bir şeyin sarfedilmemesidir. 
"Artırma'', şüphesiz "Tasarruf,, keli. 
mesinden çok daha iyidir. Çünkü bu 
kelimede, ötekinde olduğu gibi, ihtiya. 
cı tazyik manası yoktur. 

Fransızların 'Epargne", Almanların 
"Sparen", İngilizlerin ve Amerikalıla
rın "Saving., kelimelerile ifade ettikle
ri hareketin bugünkü manası ise, yalnız 
artırmak değil, ayni zamanda, ve der. 
hal müsmir memleket işlerine veya bu 
işler için bir bankaya yatırmaktır. 

Ben, fikirlerimi daha kolay ifa.de ede 
bilmek için, tasarruf kelimesini büsbü.. 
tün atarak, Artırma kelimesini, bu haf
tanın hedefi olan hareketin ilk adımını; 

· İşletme kelimesini ise, gayesini ifade 
için kullanacağım. 
Artmmın menbaı ve tartları: Artır

mayı temin eden şey, daha d-::ğrusu 

ıeyler nelerdir? 
Birbirine aykın nazariyeler var, fi. 

kat hepsinin mutabık olduğu noktalar 
şunlardır: 

'Artırmada karşılaşılan iş imkanı ve 
iş hacmi ana.dır. Bu işleri, nasyonel ya. 
iş hacmi anadır. Bu işleri, rasyonel ya.. 
pabilecek imkan ve emniyeti, elde cdi. 
lebilcek artırmanın ölçüsüdür.,, 

Bu tarif bize, 

- Mevzuumuzun ehemiy:t ve vüs. 
atini, 

- Milli ekonomi ve milli faaliyet 
vaziyetlerile olan münasebetlerini, 

- Ceımyetlerin, içinde bulundukları 
vaziyet ve şartlara göre türlü yollar ta. 
kibedebileceklerini, göstermektedir. 

ltletrnek niçin ıarttır. Ve ne gibi za. 
nıret ve mülahazalardan loğmuştur?: 

- Niçin artırımı bir işe veya bir ban
kaya yatırmak lazımdır? 

Dünyada mevcut işletme sandıkları. 
nın hepsi, 1800 tarihinden, yani Büyük 
Sanayi hareketinden sonra kurulmuş, 

iıletme Sandığı, Halk Bankası gibi çe. 
şitli namlar altında, çeşitli yollarda in
ki§af etmiştir. 

Bu sandıkların kuruluş ve inkiıafla
rında amil olmuş sebepleri aşağıda'ki 

gruplarda toplxyabiliriz: 
- Sanayie ve nakil vasıtalarına tat. 

bik olunan buhar makinelerinin, .c za. 
mana kadar mevcut dünya ekonomik 
nizamını altüst etmiş, büyük karlar ve 
uyanık bUtün memleketlerde geniş in
tıbak hareketleri doğurmuş olması, 

- Ferdi sermayenin büyük çaptaki 
yeni işlere kifayetsizliği, gerek bu 
yüzden gerek içtimai mülahazalarla az 
çok para~ı olan berkesin, bu işlerin b\i 
J.ilk khlarma ittirakini temin için mes 
ulimahdut hisseli ıırketlerin icat edil· 
mit olması. 

- Sanayi dışında kalan, en başta zi. 
raat ~lmak üzere diğer küçük çalışma 
gruplarının aralarında kredi ihtiyaçla. 
rınx temin mülahazası ve ziraat de sa
nayileştikten sonra, bu istikametteki 
kollektif ihtiyaçları karşılamak zarure
ti. 

-(Milliyet), (Milli iş), ,(Devlet) 
telfiltki ve anlamlarında başlamış ra.di. 
kal değişiklikler, (para), (para ekono. 
misi) telakkilerinde hasıl olmuş tahav. 
vüller. 

(Artırma)" yi emniyetsizliğin ifadesi 
halinden çıkararak, bir millet halinde 
ve bir vatan içinde yaşamakta olmanın 
vazifeleri arasına sokan bu hareketler 

• - KUIUJ.Nu.n kJtap _şeJt!lnde_!oman tef,rl.lr.~ı :-

arasında en mühim olanı, köylüye ve 
çiftçiye ait olan kısmıdır. 

Muhterem Ziraat Vekili bun
dan sonra büyük sanayi kımılda. 
masını müteakip vaziyeti anla. 
tarak on dokuzuncu asırda Ame 
rikanın iktısad durumuna geç
miş, artırımı teşvik için Ameri
kalıların bir iki orojinal hare'ke. 
tini söylemiş ve ayni tarihlerde 
Türkiyede imparatorluğım va. 
ziyetine gelerek söylevine şöyle 
devam etmiştir : 

Ayni tarihlerde Türkiyede impara• 
torluk ne yapıyordu?: - Şimdi 19 un. 
cu asırda, uyanık memleketlerde bu 
hareketlerin alıp yürüdüğü devrede Os 
mantı imparatorluğu ne yapıyordu? 

sualine cevap verelim: 
Muhterem muhataplarım içinde el. 

bette, benim gibi, kapitülasyon devre
sine yetişmiş olanlar da vardır. Ben, 
bahsi, bir radyo konuşmasının taha111-
mülünden fazla uzatmıı olmaktan kor. 
kuyorum. Bunlar ecnebileri Türkiye.de 
vergi vermekten ve Türklerin tabi ol. 
duğu kanunlara tabi olmaktan kurta
ran, bir devletin hakimiyet ve istiklal 
mefhumu ile kabili telif olmıyan şey
lerdi. 

Kara gümrüğü nedir? - Çiftçi ve 
köylü arazisine sahip değildi. Can ve 
malından emin değildi, Adalet makine. 
si bczuktu. Yol yoktu. Verıiler hemen 
hasren köylü ve çiftçinin sırtında idi. 
Aşar başlı başına bir bela i.di. Angar. 
ya, para tağşişi günlük işlerdendi. tl
tizam usulünün sayısız kötülüklerin -
den biri olarak, vaktiyle yeniden ilhak 
edilmiş ve bir nevi prenslik halinde yL 
ne eski sahiplerince idııre edilmelerine 
müsaade olunmuş mahaller için tatbik 

edilen kara gümrüğü usulü bütün vill 
yetlere teşmil edilmiş ve bir mah&Ul 
her viliyet hududunu geçtikçe yenide~ 
kıymet üzerinden yüzde 12 resme tabi 
tutulmuştu. Bu §erait dahilinde hiç bir 
mahsulün vilayet a~ bir yere gönde
rilebilmesine imkan yoktu. Bu vaziyet, 
milli ekonomi bakımından sarih tehli. 
keleri haricinde, uzak bir mıntakada 
kuraklık veya kıtlık olursa, diğer bir 
vilayetten yiyecek sevkini bile imkan. 
sız hale getiriyor, o saha halkına sade. 
ce ölmek kalıyordu. 

Yer yer inkiıaf etmiı ve mahalli ih
tiyaçtan teminle tutunmakta olan yer
li sanayi, kapitülasyonlar.dan istifade 
ederek kolayca istila eden büyük sana.. 
yi mamulatının düşük fiatleri altında 
boğulmağa başlamıştı. 

Sahil vilayetlerimizde toprak mah. 
(Lut/ en say/ ayı çevjriniz). 

J\nkara At Y arışlannda 

~ 
,. KURUN'un binbir heyecanla 'dolu 

~ 
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Bir sürprizli koşu ~ 
~ 

Çifte Bahiste Bir Liraya -Mukabil 1600 Lira Vermeli 
..., 

Ankarada yapılan sonbahar at yarış- •. ~< 
larınm o:ı birincisi de pazar günü bil- ~ C, 

Q. .. 
yük bir kalabalık önünde yapılmıştır. = Q. 

Çok heyecanla geçen yarışlardan be- .., c 
§incisinde büyük bir sürpriz olmuş ve ... (I} 

bu beklenmiyen netice yüzünden çifte p:" = 
bahiste bir liraya mukabil tam bin altı ~ :-
yUz lira kazaı:ulmıştır. =- 9(12 

Memleketimizde şimdiye kadar aza- ~~ 
mi 500 lira veren müşterek bahsin bu 

'f:J' ,, =.., kazancı getirmesi bir rekor telakki e- --dilmektedir. .. = GD Q. 
Bu koşuların tafsilatı yarınki nüsha- -(D 

mrzdadır. E!.:= 
) N 

ıs:" 

1 
e -tA• Para ile tok ••da D 

Bu sır _kuru yemişlerimizde var. 1 ~ 
Ulusal ekonomi -\ 1 

.. 
Ve es:-

"Arttırma kurumu 1 -tetı ..... . = r.· ----···----- .J 
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Cep romanlarım okuyunuz. 
Ôlüm Provası, Aşk Dolandırıcılarr, 
Görünmiyen Çete, Dördüncü Mahkiım 

Bu çok meraklı romanlar ıeriıine 'dahil-
dir. 
En Yeni İngiliz polis romancılarından 
tercüme ettiği bu kitaplara ili.ve olarak 

/ 

HtKMET MONtR'in 

Bir gece 
bardan sonra 

•• 
Karilerimiz, topladıklan formalan ar .. 
zu ettikleri takdirde pek ucuz fiyata 
idarehanemiz deli.letile ciltletebilirler. 
Bu küçük kitaplar, ayrıca V AKIT mat· 
baası tarafından basılıp dağıblmakta-

dır. Fiyatlan·: 1,5. '10-ku1111 

Diye keskin bir emir verdi, 
Sivil polls oldukları hallerinden besbelli o. 

lan birçok adam derhal içeriye dadılar. Bu hare. 
ket o kadar sUratll olmuştu ki, Vilyam Keysin a. 
<lamlarından hiçbirisi karşı koymağa imkA.n bula
mamıştı. 

BtıyUk bir polis kalabalığiyle içeri gelen a
dam, polis mUdilrU Sir Corc MaU:roy idi. Haftalar. 
danberl kendisini umufmadık külfetlere sokmuş 

Ye belki mesleğinin en müşkül cilvclerile karşılaş_ 
mış olan LA.stik yUzlU reisine döndü ve hakşinas 
bir eda ile: 

- Şunu bil ki, dedi. seni yakalayıp adalete 
tPslim etmek işinde, benim kadar şu genç gazete. 
cinin de yardımı olmuştur. (Cimiyl göstererek) 
şu dakikaya kadar senin esirin bulunan onun şlm. 
dl ayaklarını öpecek olsan,, yine de lAyık olduğun 
rezil mevkie dUşmUş olmazsın. Sana cehennemin 
dibi IA.yiktir. Fakat bekUyeceksin. Oraya adliye 
yollyle gidinceye kadar bekliyeceksin. 

Vllyam Keys bir şeye merak ediyordu: 
- Size burayı kim haber Yerdi? Bana ihatlet 

eden kimdir? 

- Senin adamlarından iki kişi... Doğrusunu 
öğrenmek istersen Harvudu yani sahte Lord Bo
gardı beklemeğe memur ettiğin muhafızlardan 

ikisi. .• 

- lmklnI-tYOk. 
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s~llerimizin, yabana mahsuller karfı
~d~ vaziyeti de .Uratle ayni olmuıtu. 
Köy,u ve çiftçinin mahsulünü istediği 
adama satması memnu ıdi. Bunu an
cak fermanlı tuccarlara satabilırlerdi. 
Bunun tesirini ve niçin bô) le yap.L. 
makta olduğunu size Mr. Du Vclay'in 
"Essai sur l"histoire financiere de la 
'l'urquic., başlıklı eserinin S3 Uncü aa. 
hifesinden birkaç satırın tercümesini 
vererek ifadeye çal şacağım: 

kalmaması için, mUbayaa imtiyazı usu. 
ıunn kaldırıyor: kara gümrükleri ka
lıyor, ihracata kıymet üzerinden yüzde 
12 resim koyuyor; ithal edilecek ec.."1e
bi mallarını ise sadece kıymet üzerin. 
den yUzde 5 resme tabi tutuyordu. 

"Atlye kemali emnlyetıe b&kly~ ı 
Bizim, nüfusumuzu, hayatımızı eın 

yUksek scviyei medeniyeye çıkarmak i
çin her tUrlU menabi \"e vesaitimlz 
vardır.,, 

"Tılrkiye cilmhuriyetl, iktısadi istik
lali gaye bilen bir n.i7.am tesis etmiş· 
tir. Cümhuriyetin eiarı, yüksek gaye
mizi teşkil eyliyen, lktısadi devlet i· 
dealini sUratle tahakkuk ettirmektir.,, 

Bir genç kız 
sevgilisini öldürecekti 

Puryear kitabında bunım içi:ı ne di. 
yor?: - Size Puryear'in "lnternatio
nal eeonomics and diplomacy - in the 
near East,, ba~lıklı ldtabmm 108 inci 
sahifesinden naklen, Avuıturyanın o 
tarihteki Oden konsolosu olan zatın 
raporunu okuyayım: 

Fakat tabancası ateş almadı 

Du Velay ne diyor?: - Du Velay 
dixor ki: 

"Toprak mahsullerinin ticaertini da
ima tehdit eden en korkunç ve bu mah. 
suller imparatorluk halkının hemen bi. 
ricik ıervetini teşkil etmesi itibariyle 
en milhim felaket, ordu müteahhitleri 
ve payıtahtın zahire mültezimlerinin 
çiftçilere kar~ı gösterdikleri mütehak
kim ihtikar idi. En küçulı: bir bahane i
le, çok defa ve sırf spekülasyon kastile 
hükOmet zahire ihracını meneder, o za. 
man köylüler ve onların mahsullerini 
arada satın almıı c-lanlar, ellerindeki 
mallan ordu muteahhitlerine ve hudut 
lar Uzerindeki zahire anbarlan mUlte. 
%imlerine aatmağa mecbur olurlardı. 
Askerlerin giydikleri çuhalar için lL 
. ıım olan yapağı ile devlet fabrikaları
nın muhtaç olduğu keten ve kendir L 
sin de ayni oyuna müracaat edilirdi. 

1 milyon kile için 100 milyon kileyi 
mahvetmek ve 10.000 kiıiyi süründür. · 
mek: - HükQmet 1832 de bir milyon 
kilo buğday satın almak ihtiyacında 

kaldı. Bunu elde edebilmekten emin ol 
malc için bütiln imparatorluk dahilinde 
bulday ihracını menetti ve bir milyon 
kilo elde etmek için 100 milyon kiloyu 
ve 10.000 çiftçiyi mahvetti. 

Bir müddet sonra ihtikAr, bazı zirai 
mahsullerin milbayaasını inhisar altı

ııa almak tekline gir.di. Hükumet para 
elde edebilmek için tezkeresiz zahire 
mUbayaası'hı menetti. Tezkereleri peı~n 
para ile &atıyordu. Eyaletler bu hakkı 
kendileri için istediler ve elde ettiler. 
Bu suretle zahirenin hemen her nevini 
satın almak hakkı, pa~alarm ve paytaht 
41• nil!uzlu kimselerin iltimas ettikleri 
adamlara münhasır kaldı. Bu hal ıuiis.. 
timale o kadar yol açtı ki, pek az za. 
man sonra, ekim sahasının pek çok a
.zaldığı ve köy halkının dafılmağa baı 
ladıfı cörlltdu.,, 

lmparatorlujıan bu tarihte imzaladı
tı, kapitiilUyondan ıonra ilk Ticaret 
mue.bedeıi olan cehalet ve lıiyanet ve-. 
sika11: - Memlekette bu prtlar hü
kümran iken, tngilizler bir ticaret mu
ahedesi yapmak için müracaat ettiler. 
16 Afuıtos ısn tarThinde yani bun
dan 100 yıl evvel imparatorluk, Türk 
milletine 'karıı yaptığı hiyanetlerin en 
büyük vesikalarından biri olarak, bu 
muahedeyi imzaladı. 
. Diğer bilyilk memleketler de birbiri. 
ni müteakip ayni hükilmleri kah en d
yade müsaadeye mubar millet sıfati
lt, klh ayn ayn muahedeler yaparak 
istihsal ettiler. 

Bu muahede ile lmparatorluk, ecne. 
bileriıı yilkıe'k fiat vermeğe mecbur 

Avusturya konaoloıu ne diyor: -
"Bu muahede Türkiye için 182Ç Edir. 
ne muahedesinden daha ağırdır. Edir. 
ne muahedesi hiç olmazsa ecnebi mal
lanna yerli mallara nazaran blç bir rüç 
han vermiyordu. Halbuki ~imdi J;clçi
kalı bir bir tacir, Türkiy~e aattıfı 

mallar için yüzde S ıilmrUJc rcımi ver. 
diği halde, Türk taciri harict çıkardı. 
ğı, hatta imparatorlutun bir eyaletin
den diğerine yolladığı matı için yüade 
12 gilmrilk reımi vermeğe mahkum e· 
dilmit bulunuyor . ., 

Resmi aalnamelerle ~ .. 1'a. 
rafe yayımı: - BlitUn dilnyanın bu ka
dar mühim bir dörtlim nokta11nda ba. 
hmdutu bir devrede, aaıllarının fotoğ
raflarını köy ve ziraat kalkınma kon
gresi neşriyatı arasındaki Ziraat Tarihi 
kitabında göreceğiniz Teçhile, bu hain 
ve cahil idare bir taraftan da ~ekire~ 
lere hitaben HilUet topraklarından gi. 
din diye fetva yazdırarak havaya üfle
tiyor, resmt salnamelerinde akrebin 
kırk gün gübre içinde bırakılacak pat
lıcanın tohumlarından, maydanosun 
bilmem kaç sinek piılemiı bir cismin 
gömülmesiyle elde edileceğinden, "Hı
mann kuyruğuna bir taı bağlanır. ku
lakları bir byt ile rapt olunursa ağn.. 
]arının sükun bulacağ ndan,, bahsede. 
rek, köylU ve çiftçinin kafaunı da ken
di kafasının içi gibi gübre ile doldur
mak istiyordu. 

Türk köylüıü ve çiftçisinin kudreti 
ve ululuiooa hayranlık: - Ey Tilrk 
köylüsll, . 

Sen ne astı, ne muazıam kudretsin. 
Ne yiğit, ne ilicenab varlıksın. 

Bu kadar zulme, bu kadar genaate, 
bu kadar ahmakça idareye katlarup da 
ayakta kalabilmek hiç bir ırkın kln de. 
ğildi. 

Sen, kudret ve asaletinden bir zerre 
kaybetmeksizin bütün vekannla dim
dik durdun ve nihayJ!t bütün bu mel
anet idaresini kökünden söküp yine 
sen attın. 

Sen insanlık tarihinin, önünde her 
zaman hürmetle eğileceği en asil kud. 
retsin. 

Tilrk Troylü tı6 çiftçi3itıin bu.giı.rı'kü 

va.."'Yeti ue 1 !Wn'ii'nun derin 3özZmi -
TUrk lnkıl!bmr:ı. senin gilcUnle yarat
tığı bu güne gelince, bunda manzara 
bam başkadır. 

BUyUk idealist. Büyük kahraman, BU 
yUk b3.1arıcı InönU'ntin öz sözlerinden 
istiare ederek, onun °kelimelerlı:ıe sana 
diyorum ki: 

Tevessill edilmiş işler, bu memleket
te yüzlerce senelerde:ıberi tevessül o
lunan ıslahat i$lerl gibi "gösteriş yap
mak veyahut ahara kendimizi beğe!l
dlrmek için değil., bu memleketi l~yık 
olduğu en yüksek medeniyet ve refah~\ 
se .. ·iyesine ulalbrmak içindir. 

"Yurt gayri kabill tehir milli ihti
yaçlar !~indedir. Ve "bir milletin gay
rikabili tehir olan mllll ihtJyacatını:ı 
temi.o vaaıtalan, her eeyden evvel o 
milletin kendlsint!e aranmak., zaruri· 
dir. 

Yapılacak ioler.lmlz çoktur ve çok 
çetindir. "'hrtıaadf ibtiyacatına göre i
dare edilmemlt blT memlekette iktJsa
dJ politika taklb etmek gUç blr iştir. 
Fakat nekadar çetin olursa olsun, hiç 
bir milli meselenin halli, mtllt auurun 

fhataıı haricine çıkacak kadar muğ
l!k ve milletin tırmanıp da tepesbe 
erlşemfyeceği kadar sarp değildir.,, 

ônftmll.:deki ~Zer-Arkadaşlar, 

ÖnUmUzdeki başarılması lazımgelen 
bUylik işler. eimdfye kadar tahakkuk 
ettlrdiklerimizden daha az ehemmi
yetli değildir. 

En ileri, en refahlı. en üstün millet 
olmak mlııt davamızdır. 

Memleketimizde esaslı bir köy ve zi
raat kalkınması bu davanm seri ve 

8ağlam tahakkuku için lüzumlu ana 
§art.larda:ı biridir. Bunun tahakkuku 

ise mes'ut ve :ıuurlu inkişafını gördU
ğUmUz Milli Arttırma ve İşletme ha
reketlerimizin bu gün Un teknik nos· 
yonların.a. uygun, memleket ölçüsünde 
bir bUnyeye crmesile, çok yakından a
JAkalıdır. 

Büylik davuı için milli ve tabit bil· 
tu:ı şartlara malik olan Türkiye, mut-
1aka dünyanın en refahlı, en ileri ör
nek memleketi olacaktır. 

Türk köylilsU. TUrk çiftçisi, 

Şu dakikada senin isteklerini eenin 
ağundan dinlemek için aracda dola
Şan. askeri, siyut, lçtlmat, iktısadi za· 
!ere olduğu gıöl, seni en yüksek ref a· 
ha ve zirai z.afere de eriştirecek olan 
Bilyük Milli Kahramanın önünde, se
n.in adına da hürmetle eğilerek sözle· 
rlmJ bitiriyorum. 

F. Kurdoğluoun konu§masmdan son
ra, radyo, her ziraat mevzuuna ait ko· 
nuşmalar !Onuna ilhe karırını verdi· 
ğl Z!raat M&r§ını vermigtlr. Şair Beh· 
çet Kemal tarafından yazılan ve bes· 
teklr Adnan tarafından bestelenen bu 
marş, vfril gUftesile çok beğe=ıilmek
tedir. 

- .KUHUNun kltftp ~kUndo roman tefrikası -

ııo T~ASTIK YOZLU ADAM LASTfK TU?.t.U ADAM 
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Diln ıaat 4 sıralarında Orozdibak ma 
ğazasırun 11rasındaki muhallebici Hacı 
Recebin dükkanında bir cinayetle n"6 

tkelenmeğc ramak kalan bir hadise ol. 
muı i 22 ya~larında genç, ve güzel bir 
kadın aeveiJisini tabanca ile V\lrmak 
istemiıtir. 

Yakanın kahramanları Tophanede 
Kireçkuyusu sokağında 1 S numarada 
oturan museviden dönme. Müveddet 
örnek ile Yeni postahane caddesinde 
kırtasiyecilik yapan Bay Sadıktır. 

Bu iki genç saat dört sıralarında Ha 
cı Recebin üst kattaki salonunda bu
lı.ıımuılar ve bir milddct konugtuktan 
sonra Sadık, yüzU sapsan merdivenle· 
ri varhıziyle inerek: 

- Yetiıin, beni öldürecek, tabanca 
çekti, diye bağırmış, etrafından imdat 
istemiıtir. 

Hemen Sadıkın arkasından da Mü.. 
veddet merdivenlerden inmi~. ve elin . 
deki toplu tabancayı gencin arkasından 
nitan ahr gibi tutarak baı1larmın lddi· 
asına göre dört defa çeltmiş, fakat ga
rip tcaadUf tabanca ateş almamııtır. 
MÜ vcddet bundan ıonra : 

- Hay Allah bdi&ını versin, seni öl 
düremedim, diyerek tabancayı varkuv. 
vetiylc Sadığın arkasına atarak iki lcü. 
reğinin arasına yerleıtirnıiştir. 

Bu biç beklenmedik vaka üzerine mu 
hallebici dUkkAnmda bulunan kadın ve 
erkek mügteriler feryadı basmış, ortalıli 
kanımııtır. Tabii biraz sonra polis gel 
miı, Müveddet yakalanarak cürmilmeş 
but müddeiumumiliğine teslim edil· 
miıtir. 

Tahkikat sırasında Müveddetin kul. 
!andığı tabança, çağırılan bir t\ıfekçiye 
muayene ettirilmiş, kendisinden rapor 
alınmııtır. Tüfekçi, verdiği raporunda, 
bu tabança ile atcı etmenin mUmkiln 
olamıyacağını zira horozunun diitme. 
diğini bundan dolayı da kurşun atımı
yacağıru söylemiıtir. Ehlivukuf tüfekçi 
tabancanın MUveddetin yere atmasiyle 
böyle olamıyacağıru da tebarüz et. 
tirmiıtlr. 

Cürmümeşhut müddeiumumisi Tur. 
gut tahkikatı birkaç saat içinde bitire. 
rek, Müveddeti asliye ilçüncü ceza mah 
kemes!ne vermiştir. 

Müddeiumumi iddianamesinde vaka
nın öldürmeye teşebbüs olmayıp tehdit 
mahiyetinde olduğunu ve suçlunun o. 
na göre cezalandırılmasını istemiJti. 

Duruşma, saat 6,5 sıralannda baş. 
ladı. Gözleri ağlamaktan kızarmı§ Mü· 
ve.ddet elinde mendili ile yaşlarını sile. 
rek suçlu yerine geçti. Kısa boylu, si. 
yah paltolu davacı Sadık da mUıtelri 
mevkiinae oturdu. Sadık. verdiği ifa
desinde, M üvcddet ile 934 r.enesinde 
'.>1nııtığrru, bu me.ddct zarEında niıanlr 
olarak c1urduklarını, sonra ayrılıp kı. 
za noterce musaddak bir senet ile her 

'J 1 

- .Evet ... Seni ele Yermeyi aana hfzıtıet etmlye 
tercih ettiler. Klmbllir, belki de lkıbetlnln yakın
laştığını sezmiş olacakl:ır. Kalkıp bana kadar gel· 
mişlcr. Kcndlleı-lle uzun boylu konuştuk. Sonra 
dairenizi teşrif ettik. Yalnız sana şuan sorayım 

Vllyam Keys! Harvud nerede? 

İki muhafızın arasında Utrlyerek tıktı. Knpı. 
da btıeklerlne tekrar kelepçeleri taktılar. Ve er· 
tesl sabah şefakla beraber Vllyam Kcysln boynu
na idam ipinin nasıl geçlrlldlğlnt bUtUn gazeteler 
blrJncl sayfalarında tafsllUlle yazıyorlardı. 

-N -c -
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Bu sırada Mert Mortlmer llff. atılarak: 
- OldUrdU! diye haykırdı. O öldUrdU: .. Den 

Sft:ı:lerlmle gördUm. 
Polis mUdllrU gUIUmslyerek: 
- Şimdi işler daha e.nteresan safhaya giriyor, 

.dedi. .. Her ne hal ise ... lşlmlze -devam edelim. Bu 
karanlık yer hiç ele hoşuma gitmiyor. fena fena. 
da kokuyor ..• 

Hanrt Stanton söıU tamamladı: 
- İhtimal nltındnkl kuyudandır, dedi, Fenr 

.co:ıcuıar oradan geliyor. 

HAklm Dllfont, suçlu Vflyam Keyae baktı: 
- Vtıyam Keys, dedi. Sen insan HldUrmek gl. 

ot mUthlt bir ınc işledin. Bu işlediğin ıuc 

delJllerJle tahakkuk etti. Mahkememizin kararı 

seni asmaktır ... Allah sana acısın ..• 
Bunun Uzerlne iki muhafız, Vllya_m Keyae 

yaklaştılar. Vllyam I<cys, yUzUnden llstlk maske. 
et ~ıkmış olmasına ra~men, hA.10. sırıtıyordu. Fa. 
kat bu sırıtış, şimdi ona ölUm korkusunun yapı'° 
tınhlt bir ifadeydi. 

tercüme e4en : BlKMET MUXln 
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ay 30 lira verdiğini söyledi ve: 
- Fakat benj hiç rahat bırakmıyot 

du, dedi. Bundan iki gün evvel de g 
lip dükkanda tehdit etti. Para iıted" 
Güya, kendisi Fransuva admda biri51 
ile evlenecekmiı ve: ben onun baklan
da kötü dedikoduda bulunuyormuıu 

Aldırmadım. Gitti. Bu aabab dükk$ 
nnna bir genç geldi. Bu, Franıuva, id 
Müveddetin kendisi ile cvlcnec:tirıı 
söyledi: 

- Fakat, dün aabah beı yilz lira pa· 
ram ile bir çantamı çalarak kaçtı. ı~ 
mUddeiumumtliğe haber verdim, seti 
<le bana §ahitlik edeceksin, dedi ve git.. 
ti. 

Aradan birkaç aaat geçince Müved• 
det geldi. Dilkklnda; 

- Sen evlenmif&in, öyle mi? diye 
bağırıp bağırmağa başladı. Kendisine 
artık aramızda hiç bir alik:a kalmadı· 
ğrnı söyledim. Kalktı, gitti. Biraz ıoıı· 
ra telefon etti ve beni muhallebici) c 
çağırdı. Gittim. Yukan çıkarken bu, e.. 
Jinde bir tabanca ile beni bekliyordu. 
Kafama doğru birkaç kere salladı 

Korktum, 1'açtım, arkamdan o da indı 
Fakat ç~k şükür tabanca patlamadı. 

Bunun üzerine silahı arkama attı . ., 
Bundan sonra sorguya çekilen MU· 

veddet ise bambaşka bir ifade verdi. 
Genç kız §Öyle dedi: 

- Benim kendisine silih çe'ktiğim fi 
lan doğru değildir. Ben, Sadıka evıc. 
necefim. bana nasihat ver, decliııı. Mu· 
hallcbiciye git, &eliyorum, dedi. Birat: 
sonra geldi. Bana bir sürü naaihat ,.er 
di ve sonra ayrılacağımıza Uzillerek a 
lamağa başladı. Ben onu severim. Fa.. 
kat bana metres oturmağı teklü ettiği 
için kabul etmemiştim. 

Bundan sonra Sadık kalktı, cebindeıı 
bir tabanca çıkararak masanın ü.ıerinıı: 
koydu: 

- Al, ne halin varsa gör, dedi. Ve 
merdivenlerden indi. 

Halbuki fikri ba§ka {mi1, dçğruea 

kasaya koıtu ve: 
- Çabuk poliıi çağırın, beni öldU· 

recek, dedi. 

Ben ise böyle bir fikrim <:lmadıfı L 
çin elimdeki silahı yere attım. Onu öl
durmck filin istemedim, yalandır . ., 

Bundan ıonra gahitler dinlenildi. tık 
gelen ıahit Ziya, töyle ifade verdi: 

- Bu ikisi salonda oturuyorlardı. 
Salonda batka kimse yoktu. Ne konu~ 
tuklarmı duymadım. Fakat biraz ıon.. 
ra, Sadık sapsarı bir halde aşağı indi. 
Polisi çağırın, dedi. Müveddet de arka 
sından tabancayı nipn alır gibi tuta· 
rak indi. Sonra üzerine attı. Polisler 
geldiği zaman Müveddet oturduğu san 
dalyede: 

- Yazıklar olsun, seni öldüremedim 
dedi. Fakat kendisinin tetiğe bastığını 
görmedim. 

Dif er §ahit Cemil de ayni ifadeyi 
verdi. MUveddet hepginin do~ru oldu
ğunu y•lnız "füdilremedim,, .deıncdi. 
ğini söyledi. 

Bundan sonra mliddeiumuml Fehmi, 
ehlivu'kufun tabancanrn horozu dü;mU 
yor, dediğini fakat kendisinin tetkiki 
sonunda horozun dliştüğünü anladığım 
söyliyerek tüfekçinin çağınlıp dinlenil 
meaini istedi. Mahkeme de, buna ka
rar vererek duruımayı ayın 17 in cu
nıartesl günUna talik etti. 

Faust operasinın 
dekorları 
(B~ tarafı 3 üncüde) 

Besteklr, Berlfoz'un Busoninin ve 
Guno'nlL"l ''Faust" !arını tetkik etmiş 

. \•e Guno'nun operasını en iyi bulmuş· 
tur. ''Paust" a baGlamadn.n eV\·el, 5nU
mUzdeld baharda Londrnda oynanacak 
olan ''Kupido:ı ile Pskhe,. ismindeki 
baleti Uzcrinde meigul olacaktır. 

( 1) Dün san.at ma.Juıfilinde bu Türk 
ressamının kim 01.duğunu ara~tırdı'k. 

Sanatkar Alıidin Dino i.srri. geçen ope

rada dekoTları vapa.caJ, olan ressamın 
1:cntlisf o7dı ğttntı sö111edi. Ge ç .sa.oot-
1.dnm ı b t opera i"'in ~,.1,or 1:m1.ilcri
ni luıZ1rlama11a ~lamı...o\ır. 



Randevu evi işleten 
paşazade BUGÜN·KUMBARANIZA·ATAGAG1NIZ· 5· KURU~ 

Poliae Kuvvet istimali 
Suçundan MahkUm Oldu 
Papıade Cevad adcda birisi geçen-

lerde Beyoğlunda İmam sokağında !4e· 
J!hat adında bir kadınla randevu evi 
i~etirkenı yakala.:ımıg, dUn de her tki
ıi ~yet mUdUrlilğUne eevkedllmiı • 
lerdfr. 

Pollı mQd1lrlyetinde suçlular par· 
malt izleri alınması için dördUncU ıu
beye gönderilmişler, fakat orada Ce • 
vad memurlara karşı gelerek:• 

- Ben pa§azadeyim. İçtimai seviyem 
ytlksektir. Parmak izimi aldırtmam. 
diye söylenmeğe başlamış, Melahati de 
kıgkırtmıştır. Bundan sonra her iki 
suçlu bağırıp çağırmışlar, parmak izle
rini:ı baınlaca~ı teklif 11.'.lmeyi de yırt· 
mıgla.rdır. 

Neticede vazife halinde bulunan me
murlara kuvvet istimal etmek euçla· 
rmdan Uçüncll sulh ceza mahkemesi· 
ne verilen bııçlular, üçer gün hapse 
mahkflm edilmişlerdir. 

Oniverıitede Konferans 
DUn ibiven;itede profesör Hirş tara

fmdan (Su ve iklimler) mevzuu tlm
rinde bir kon!erana verUmiş, konfe • 
ransta ilnlveralte profeaörleri. dekan· 
Iar hazır bulunnıuelardır. 

-·- . --::-* - ---· • - - ------_______ .. 
-----------.. -------- •• -------... ---..-- -----

Ayupqa Mezarlığına Bir 
Mütevelli Çıkb 

Ayaspaşa mezarlığı yuztınden bele-
v• a1N·KURACAGtNız • EVİN·TEMELiDiR 

m •sr .-.r • ... ~ 
T. C. 

diye lle evkaf ara.sında çıkan ihtili.f 
mebuslarda:ı milrekkeb bir hakem ko
misyonu tarafından hallolunmuştu. Bu
na göre Evkaf Ayuplf&da sattılt me· 
zarlık yerlerini belediyeye devredecek. 
aatrp da Uz.erine bina yapılan sahala
rın da kıymetlerinin tutanm ödiyeeek
U. Yapılan beeablar :ıeticeslnde ıatı • 
Jaıı analarm bedeli 86 bin lira tutmu1, 

ZiRAAT IANKASJ 
bu para f aisiyle beraber icraya yatml· 
mıgtı. Belediye bu parayı icradan al • 
mak üzereyken Şinasi isminde bir zat 
ortaya çıkmış, develt §fırasına müraca fnhis8rlar U.'Müdüflüğünden 
at ederek kendisinin Ayaspaşa vakfı • 
mUtevelllsi olduğunu iddia etmi§, bu 
b111n19ta bir ele Jiaral' aladft*. Ba ka
rar Uz.erine icra parayı belediyeye ver· 
meıni~r. Mesele tetkik edilmektedir. 

l - ldaremizin Papbahçe fabrikası için p.rtpı,meel ııı.ııcil>Lııoa. Jlfltı:ı alı
mcU ı ..s.ı 4leYftl' w •nar bir buçuk toDJu ~....,v*l ~ 
art uuWe ekalltmeye konMmuttur. 

II - Muhammen bedeli sif İstanbul 13000 lira ve muvakkat teminatı 97S 
liradır. 

( K•sa haberler ) ---• Anasonun gOmrtık rrıımlnln 15 Jmruşıı 
indirilmesi hakkındııkl karamıımenln baıı 
noktalarının anlaşılmodıAı Rl>ıönündc tutu 
larak ikinci bir lş'nro kndor ıınnsondıın 
gümrük re mi olarak 54 kuruş nlınmnsı ın
ıımReldilıni altıkadarlııra bllJlrMiştir. 

• Türk • Yunan ticaretinin lnklşAfını 1~ 
mln mabııdlle Atlnoda birçok muhtchf 
firmalar blıleşık Türk • Yunan umumi ti· 
caret şirketi adiyle yenl bir şirket kurmuş. 
)ardır. Bu şirket faaliyete geçmiştir. 

• Romanyndan transit surctllc ı;eçlrlle
cek her nevi fidan ve nebat mnhsu11crlnln 
beraberinde hıstalık olmııdı!ıınn dair bl. 
Ter oehadelname ibrazı mecburi tutulmUf, 
1'eJfiyet allkndarlara hildirJlmlştlr. 

m - Eksiltme 17-1-939 tarihi ne rastlryan sah gilnll saat 15 de Ka· 
bat&§ta levazım ve mUbayaat ıubesin deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartnameler paruız olarak her g1l:ı Bl5ztt geçen vubeden almabillr. 

V - EksiltmP!ye iştirak etmek isti yen firmaların mufassal fennt tekltfie. 
rile beraber kato.loklann: kaldırma. indirme ve fren tertibatını açık olarak 
gosteren resimlerıni kaWoklarmı bin ncl sınıf bir firma olduklarını gösterir 
evıakı ihale tıırihi.ıden en az 7 gll::l ev vellne kadar inhisarlar umum mUdUrlU. 
ğU müskirat fabrikalar ıubesine verm eteri ve tekliflerini kabulllnll mutazam. 
mm vesika almalan llzımdır. Aksi takdirde eksiltmeye iştirak edemeüer. 

VI - l'dUhürlU teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı 
eksiltmeye iştirak vesikası ve yUztle 7 ,5 güvenme parası makbuzu Yeya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek o la:ı kapalı zarfların eksUtme gUnU en 
geç u.at 14 e kadar yukarda adı ıeçen alrm komisyonu bqkanlıfına makbuı 
mukabilinde verilmeal llzımdır. (8810) 

• • • Eı1kl İstanbul Gümrük BaşmftdQrO B. 
Mustafa Nurinln IJ{lml'ük Jnhlsıırlar VekAle- I - idaremizin Pqabahçe fabrlkasmda yapttracağt . 21-11-938 taribl:ı. 
u heyetini teftiş reialillne toylnl hakkın· de ihal~ edileceği ve blWıare ekailtmedetı kaldırılacalt il~n ~Uen betonarm" 
daki kararname yDksek tasdikten çıkmış. d~emelerle sair mUteferrik itlerin ea rtnamesi tadil edildiğinden yeniden ka-
dfln keyfiyet kendisine teblil edilmiştir. palı sarf uaulile eksiltmeye konulmuştur. 

• Seyb:ın vflAyetl do8u ve cenup vlltı:reı.. 
Jerl mıntakasını canlı bn:1"Van ibracatcıları U - Heyeti umumiyesinin ketlf bedeli 15.202 lira 40 kurut ve muvakkat 
blrlişlnin faaliyet sabasına idhal edilmiş. teminatı 1140.18 liradır. 
Ur. Bu itibarla badema Pa:1as gilmrQlün • m - Ekılltme 26- 12--{}38 tarthi:ıe raetlıyan puartesi gtlnil saat 1fS de 
den dış memleketlere koyun Te ııltr fllhl Kabataşt.A levazım ve mUbayaat fubesindekl alım komisyonunda yapılat',aktır. 
canla ha>-van ihracı bir!ik tarafından ya.. ıV _ Şartname, kegif ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
pılac• k tar. 

• Franm bandıralı Teorıı Gotye v:ıpu • umum mUdUrlU~ levazım ve mUbayaat ıubesile Ankara ve tzmir ba§mUdUrlUk 
nanda yolculardan Madam OJcnlden şüphe- !erinden ılınabillr· 
lenen muhafız teşkilatı memurları, kıtdının V - Eksiltmeye lftirak etmek istlyenlerln diplomalı yWaıek mühendis ve. 
Dzerfnl aramışlar, beline sarala olarnk 1 ki. ya yUkAek mimar olmalı, olmadıktan takdirde ay:Ji evsafı balz bir mlıtebaa. 
lo kadar ipekli kumaş bulmuşlardır. kad d imi ı 

• oŞehrfroizdekl deri fabrıkaları dün öıt. stsı inşaatın BODUD& ar a 0 ar.ık it b~ında bulunduracaklarını noter-
leden sonra mlHI sanayi birJlıtlnde blr top. likten musaddak bir taabbUt klğıdı ile temin P.tmelert ve bundan başka ugarl 
Jantı yapmışlardır. Bir ha:rli münaka,alar 10000 liralık bu gibi inpat.ı yapmış Olduklarına dair fen:ıt evrak ve vesaikini 
olan bu toplantıda fabrikatörlerin her hlri ihale gUnUnden 8 gtln evveline kadar inhisarlar umum mUdUrlUğU lnpat fU. 
Takasa tAbi sanayi hrım mnddclcrlnln ltlııı. besine ibraz ederek aynca bir fenni ehliyet vesikam almalan llznndır. 

ALEMDAR SiNEMASI 
lKI FlLM 

ROZALI 
ViCDAN AZABI 

TURAN 
TiYATROSU 

Sanatklr Naıit, 

Cemal Sahir Oku· 
yuc:u, Semiha 

Meaey Varyetesl 
ŞE\'HlN oGLUU 
operet 3 Perde. 

Dans Solo Südet 

DRAM KISMI 
U-12 938 Çarf8mba 

sl1nl1 
•k .. mı 20,llO ıta 

VINDSORUN 
SEN KADINl.ARI 

ldlkldl mdd~ılnde 
Komedi k11mı 

-'.12.938 Çarşcmbe 

Jndfb &ant 14 de CO 
Cl'K TJ\ ATROSU 

14.,12 938 Çorşıımbe 

Onll ak~amı saat 20,30 
Jo. 

DAMA ÇIKMIS 
nlR Gf'ZEl, 

HALK OPERETi 
nu okpm sııoı 9 dı 

1 C 1 C E 
ıuyük opuet. ReJl örü 
Haşlt Rıııı. Mtı:ıik Sey· 
reııln Asal, Ya:ıen Yu· 
uf Sunıııl, orkestra, 

B ılc. Cumnrıe 1 \ ' C pa. 
7.ar maline 15 de. 

TERZi 

Yavuz Sezen 
Parla Kadın. ErlıPlı Terdltıı Alıade 

ıntlerlnden dlplomalL 
Beyoğlu • Paniıakkapı tı3. Ttırl f0t 
tn evi ııatnnde. 

Ur. irfan Kayra 
RÖNTGEN MUTEHASSISI 
rurbe, Bod:urd krruth&nni kar 

ısınd• eski Kbd Fareı aouk No 
8 • l O. Öğlr-den •onra 3 t~ 7 1• 
kadar. .................. 
lıtanlıul 5 net icra lltmurlu6undan: 

Mukaddema Tnkslmde Me~llk "okalmdôl 
38 No. Ju hanede oturmakta iken bawn t. 
kametıAhı tnefhul olan Daran A\"8nı.ıı,.. 
ya: 

8- 10 938 tarih salı IJÜnll saat 1l fJe 15 
rır.ı,,ında Balıklı Rum hastanesine olan 300 
lira bedeli lc:ır borcunuıdnn dola> ı Beyni 
lu Metelik sokak Hırso Vi!"fli apartmanı Clıt 
kahndn kapıcı Fotlnin lrnesl suretlle 3' 
parçada 51 lıra dcJcrlnde snndııl)·a, masa 
ve solre hac-ıcdılınlş olup bunun gıyabınıı. 

da <'ereyon etmesinden L 1. K. nunun lOS ncG 

maddesine g6rc işbu tehi gatın otı ıiln milel 
detle llAnen teblıAine Jcra haklml!lince b 
nr -.erUmlştir. Hacıe bir di7ec~inla 'far· 
.. 93,_1391 sayıla dosyaya bU mQddet Uf. 
fında ıahrıı en ve) o şifahen bildlrmeniı JI. 
zumu teblıl olunur. 

(27t$7) 

1 9 3 8 
Resimli Haff~ 

14 nen nilsbuını m6veı 
zilerdeo iateyiniz 

Kıymetli yazılarla dolu ve 
TUrkıyenln yealne 'UCUZ ve 

ıuzeı mee nuası 

RESiMLi HAFTA 
Okuyucularının nushadan 
rıUshaya artma11le rrUftehir 
bulunan hakiki bir kıymettir 

36 Sayfa 5 Kuru' 
·······················~ 

~Alı ~~~ı~~lirdiAi hakkındaki fıklrlerini ıöy. VI - MUhUrlU teklif mektubunu ka:ıun' vesaik ile V inci maddede yazıh in. 
emı~ er r. şaat şubemizden alınacak kanun! vesikası ve yUzde 7 ,5 güvenme parası mak· 

DllnkU hava 
buzu veya banka teminat mektubunu, lbth·a edP.cek olan kapah zarflarm ek. 
siltme gtlnU en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen alım kombıyonu bagkan 
hğt:ıa makbuz mukabilinde verilmesi llmndır. (8928) 

ERTUGRUL SA. 
Dl TEK tiyatroeu 
Taksimde bu lle<'e 

(Erke.der kırkın· 

dan sonra azarlar) 
Vodvil 3 Perde 

Yak nda: Büyük 
b1r temsil hldlsetl. 
iNSAN MABUT 

/~Necaeddın Atasagun 

Han, )'U1'dun doğu ,.c ccnubl Anadolu 
bölgelerinde kapalı ,.c yer yer yağışlı, Ko. 
caelınde ve .KJrndcnlı kıyılnrındn mevıll • • • 

y~ıflı: dl~,.r bol clcrde cok lıulullu ıeç • ı _ Jdaremi.zce temin edilt>n kamyon, araba muşambalarile tor?:>s mu~m 
mı!), ruzsArlıır; Joğu ve cenubı\ şıırkl Ana- l' 1 '-
doluda .. kın kalmış. diğer bölgelerde umu. balannm dikim işi pazarhlt J~u ıy ~ easlltmeye konmu~ur. 
miyeUe ,ımal istikametinden orta kunette D - Pazarlık 20-XIJ-938 tarihıne rastlıyaı: salı gllnU saat 14.30 da Ka 
Xaradenil ve Eae denizinde mutedil, fırtı. bat.aşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis~·onunda yapılacaktır 1 
na .. kund• esmiştir. ısıanbuld• hava cok m _ Şartnameler her giln söıu geçen Şuoc-den ahnaıneceli gibi dikit ör.

1 
bulutla, rtıqAr timall f8rklden 6 • 8 metre neft ve dikit vaziyeti de görülebilir. = :.':~!~:~ 1~~~~u~!n~~ :::~k:~:1 ~~~ iV - lateklilerin pazarlık i<:in tayin edilen gtln ve saatte ytlr.de 7 ,6 teminat t 
neşte 33,15 gl5lgede ıo.c ve en d!bük 6.a 1lariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri illn olunur. (8830 
santisrat kııydedllmt,ur. 

Dr Murad Ramı Aydm 
rakıtm - Ta1tmhane. rı::.rlaba~ı 

~ddest Nn. 10 Uf'fı ıpt. 
Tf'1 · 41 (~·~ 

Sabablur tl.JO a «•daı •t akpıD 
an 17 ,20 d~ l .1lelt la yyart Apt 

1. ncı daır~ No. ı 7 Ukuyuculan 
mzdan para almu Tel: 239S! 

Ur. Hafız Cemal 
l>ahilty~ 

l>ivanvolu 

mUtehau111 lıtanbu 

N.o 1 n•. Tel: %2398 
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KAŞE 
Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtarır 

En şiddetli baş, dit ağnlannı, üşütmekten mütevellid bütün 
sancı ve sızıları keser, nezleye, romatizmaya, kırıklığa karşı 

çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve bö1.>rekleri yormaz! 
lamine dikkat: Taklidlerin.den sakınınız ve Nevrozin yerine 

başka bir marka verir lene şiddetle rcd :fediniz. 

Hastalık, 61Dm ve pislik getiren fareleri 

FAR HASAN 
Fare zeh,ri 

"FAH" FAUELEHIN EZUAILIDIH 

ile öldürünüz 
Macun \'C buğday şeklinde olup büyük \"C kiiçük her nen fareleri, 

·~anları derhal öl<lül'ür. Tesiri kat'idlr. Ifareler koknıaz. Buğday ne

\"llcrinl scrıımclldir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ~e herhangi 

blr gıdaya sürerek fuı·elerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Kutmm 4 Q llt·ı·._.u··k 25 dört 30 kuruştur ı ' mi~li • 

N • • 

................................... 
DENiZBANK 

ADALAR HATTI KIŞ T ARiFESi 
Pazardan mnnıln ıı;iinlf'r<le Tiiiyü knılnd:ın sant 10,40 <lıL J,;.nlkan 

,·apur 14. 12. 1 ı>~S ç:ıı·':':nnhn güniind en lt lb:u·en )lo<ln~·a. d:ı uğraya 

<'nk ve Moıla<lnn 11 .52 ele kalkarak J{öpriiyc Aaat. 12.11> <lo ,·ara<'aktır. 
• • • • • • 1 ~ • i 

' 

>.--.........-.--.--.- - . --- --
. . - . 

MeşhurOiNQS 
Markalı en asrı, en sağlam' 
sanda/ya, koltuk, portmanto, 

Portatif masalar, sinema 
koltukları 

Rekabetsnz 'iFlyatıaırHa garanti 
<0>Daraık: satıDmaktador . . 

Resmi daireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve kıraathane-
ler tercihan D 1 N O S markayı aramaktadırlar. 
AVRUPA hezaren sandalya 175 ve koltuğu 275 kuruştan itibaren mü~s
sesemizde "satılmaktadır. 
ADRESE DİKKAT: Çakmakçılar. Küçük Yeni han No. 13 

Telefon: 23377 il 

1939 VILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük piyangosu 

Büyük Dlkramnyesı 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.000, 15.000 

liralık il<ramiY.elerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mükft.fat vardır ... 

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

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

• • 
lsl_ııııbul Beledi~'esi IJe:iııl&ıı·ı 
Keşif bedeli 1000 lira olan Mene men bclediyeslne ait Motopompun ye

• niden tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif enakile şartnamesi Le. 
· vazrm l\IUdUrlUğ·[lnde görillebilir. !ste kliler 2490 sayılı kanunda yazılı ve· 

sikadan başka bu gibi tamiratı yapmış olduğuna. dair ibraz edecekleri ve
sika. Ye 75 llrahk ilk teminat makbuz veya. mektubile beraber 26-12-938 
pazartesi gUnU saat 14 buçukta Daimi EncUmendo bulunmalıdırlar1 ) 

UOLANTS[ gAN~ 
L_UNi N:V.~ 

(8980) 
• • • 

Keşif bedell 3075 lira 32 kuruş olan HeybeUada !şgUzar sokağı şose 

inşası pazarlığa konulmuştur. Keşif evraklle şartnamesi Le>azım l\IUdUr. 
IUğUnde görillebilir. 1stek1i1cr 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka. 
Fen 1şleri MUdUrlUğlinden alacakları fen ehliyet vesikaslle 230 llra 65 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mekt'ublle beraber 26-12-938 pazar 
tesi glinil saat 14 buçukta Daimt Ene Umende bulunmalıdırlar. B. (8986) 

lslanbııl Tramvay Şirketinden : ..... 
1938 yılının ikincireşrin a~·ında tramvay Hususi !darcı emekli ve öksüzler inin 938 yılı UçUncU Uç aylıklarının 

arnbalnrıncla bulunan cwanııı müfrctlallı verilmesine buglinden itibaren başla nıldığmdan aylık sahiplerinin aylık_ 
listesi: !arını almak iizcre aylık cüzdanlarll e beraber Ziraat Bankasına mtlraca

Muhtcıır cin~ çantalar 
Adet atları (9091) 
58 

,. ,, çamaşırlar 

Çift Ye tek kadın Ye erkek eldiveni 
,, ,, ,. , ayakkabıları 

,, ,, ,, ,, terlikler 
,, ,, ,, ,, çorapla' 

Rop Ye manto kemerleri • 
Katlın ,.e erkek şemsiyeleri 

na~lon 

Kaılın, erkek ve çocuk ~apkaları 
Gözliik 
Erkek \'e çocuk için caket ve panto
lonlar 
Kumaş par~·al:ırı 

Bayan atkm 
Kitap, evrak ve kıl~ıllar 

Köşe ynslığı 
Çift ve tek erkek l~~liği 
Yemek tenceresi 
Yemek !:ısları 

41 
97 
15 

3 
39 

(j 

22 
1 

26 
1 

8 
7 

5 
42 
1 
3 
1 

2
'.l 1 1 

Gramofon ınakinası 1 f 1 
,, plakları 4 ({ 

Çocuk pardesihü l 
Fo!oğrar ın:ıkin:ı~ı 1 
Karpit liirni>asJ 1 
Çakı 2 
Süpürge l 
Aıli :yüzük 1 
Tcsl>ih, kunıi>ar:ı, matem madalyası 4 
nattaniyc 1 
Tepsi 1 
Yiyerek maddeler 33 
Hırdavat 55 

Bu eşya salıiplcrinin, Gafatada, Tünel 
arkasıııtla Ila)neııınn hanında Tramvay 
hareket knlemine nıiiracalları. 

Afildüriyd 

ZAYl - ~fülıiirümii kaybettim. Ycı;ıisini 

1:ıkar::ıc:ığıınılan eskisinin hiikıııii yoktur. 

Karngüınri'ık Sütı:ii ~hırat soka
ğında 7 numar:ıda Bahriye 

Sahibi: ASIM US 

Neşriyat Müdürü Refik A. Scven~il 

• • 
Çunkü ASPiRiN seneferdenberi 

• 
her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ! 

rılara karşı tesiri şaşma;. bi~ ilac; 
olduğunu isbat etmiştir. 

... . 
A S P 1 R 1 N in tesirinden emin~ormak~icin 
lütfen_ markasına dikkat _ediniz~ 

,, 
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Birinci KAnun 1938 

YIL: 22 ( 4) 

Sayı: 7518 - 1618 ................ 
tsTA.NBUii - :tllara Ca4c1Nl 
Posta kutusu: 46 (İstanbul) 1 

- Refslcumliurumuz tsmet tnönün ün Kastamonu ve havallsftule yaptık. 
&arı tetkik seyahatinden evvelki gün Ankaraya döndüklerini yazmıştık. Be-

l 
simlerlmlz Milli Şefin Ankara istasyonunda istikbaline ait iki intibaı gös

teriyor. 

Memelde Almanlar kazandı 
Buraı-.m·;; 

merkezine iltica ediyorlar · 
Memel, 14 (A.A.) - Memel Metli. , başvekil Valdemarasın taraftarları 

ıi seçiminin muvakkat neticesi: arasında birtakım tevkif at icra edil. 
Alman listesi 576.486 rey, Litvanya miştir. 

Telgraf adresi: Kurun • Tıtanbul 
Telef: 21413 (Ya21) 24370 (idare) 

U G ü N 

12 
:IAVFA 

~-----...... --·-----
Sayısı her yerde S kuruş 

Ecnebi Gazeteciler Cemiyetinin 
ziyafetine Alman sefirile gaze

tecilerinin iştirak etmemesi 
Londrada heyecan uyandırdı 

Alman Elçisinin ve gazetecilerinin bu haftıhareketi hakkında 
Avam Kamarasında Başvekile sualler sorulacak 

<Yaııın 8 lnddd 

Erzincan istasyonunun 
açılışından intıbalar 

listeleri 13-0.085 rey. Bu hesaba göre Bilhassa eski başvekillerden Bys-
Alman liıtesi reylerin yüzde 8l.5 ini tras ile 1914 komplosunu yapmış olan . ~ .... . _ 

kazanmıştır. lvanauskas tevkif edilenler meyanın. Uıtte saida: General Kazım ÖZalp 1 ~lpdofamn nutkanu dinHyor. 1 Sc>Jct.: Erzincan lıtMJ'ODDftda tfavetli. 
Kovno, 14 (A.A.) - Gazetelerin tah dadır. ve Ali Ç.etinkaya Erzincan iata11ronanda Altta aaida( Enincancla yapılan 'tııik 1- ye balk.. 

minlerine göre halihazırda Memel ara- Yarı resmt Lletuvas Aldes gazete. Solda: Yekiller ve m.ıbuılar General aı4Eaımda karlı tepeler aöriinüyor. 
ziıinde takriben iki bin Yahudi sakin si, Litvanyadakl slyast galeyanın ec· 

bulunmaktadır. nebilerin tahriki eseri olduğunu yaz- Karade nı· zde r 
Şimdiye kadar 4.000 Yahudi Memeli maktadır. Bu gazete, Valdamarsın ta ltalyamn emelleri 

F ransanm yeni ihtiyaçları anlamak isf eyip 
istemiyeceğini zaman tayin edecektir 

terkederek Litvanyanın merkezinde raftarlarını bir araya toplamış olan 
yerleımitlerdir. hareketin başında bulunanlar nezd.Jn f t d • d • 

Kovno, 14 {A.A.) - DUn ve evvelki de yapılan araştırmalarda mUhlm ı r 1 na 1 n ı 
gttn muhalefet liderleri ve bllhassa miktarda para bulunmuş olması key 
hlrlstlyan demokrasi liderleri ile eski fiyetinl manalı addetmektedir. 

Sinop, 14 (A.A.) - Uç gündür de
vam eden tiddetli fırtına bu sabah sil. 

-------------._---::::======~~---·! kQnet bulmuıtur. btanbuW~ Trabzo

Yeni ınli1ı.abatttı ~ ,Yu'goslav Btı§Vekili Dr. Stoyad~ç 
ı.: -

m4!ıüman münte hipkrle biı: ~ .. 

na doğru ıef er yapan Abu vapuru bu 
sebepten Samsuna uğrayarak doiruca 
limanımıza ıelmit ve Samsun yolcula.. 
rını buraya çıkarmııtır. 

Bu yolcular bu aktam !stanbuldan 
gelecek vapurla Samsuna dönecekler-
dir. • 

Ekalliyet mekteplerindeki 
Yardi rektörler 

Ankara, 14 (Telefonla) - Ekalli· 
yet okullarında bulunan yardirektör. 
lerin okulun açık bulu:ıduğu saatlere.e 
~ bulunmaları kararlaştırılmıştır. 

Karara riayet etmlyenlerin derhal 
allkasr kesilerek yerine bir başkası 
tayin edilecektir. 

Yarm: 

Erzincandan 
lstanbula 

48saaffe. 
Yazan: Hakkı Tank Uı 

J s)QQ >lL> r m•w-cu 1t1' f'l'Mltacu:ıu c 

TunU8ta. dıtı7ar1annda müre,.p şl§ele ri ktrılmı ltalyan sefarethane.si 
( Yaıı.ııı H inrldd 

Bugün forma halinde başladı 



Ti11atro 
Şehir tiyatrosunda 

iki piyes 
Yazan : Relik Ahmet Seoengil 

1 ltarıbut Şehir TJyat.roeu, Tepe madığmJ g&termefe karar verirler; 
başındaki ve latlklil cadde- kadmm fendi erkeği yener ve töval· 

lbıdekl blnalarda.:ı ikisinde de birer ye hem güliiııç. hem acıklı ildbetlere 

komedi temsil ediyor. Tepeba11Ddaki utrar. 
Almede Şeksplrin "Vindlorun Şen Şekaplr, bu mevzuu kendisi de pek 

mert ciddiye almamıı olacak ki. tertibin. 
Kadmlan,. 1aiml1 bet perdelik de o kadar fazla emek arfetmemlr AU Ç~ BnlteCCl9tda twtkuna bat........ "'"i 
oynamyor. ı.tJkW caddesindeki eah. 
nede de Leopold Marp.ıı'ın "Dama tir ve o' yüzden hayli uzun olan bl. 
'ıkmıt bir gilzel,. iamile çevrlle:ı ko- rtnci perdenin aeylrciyt Adeta sıkacak 
medlıd .•• ŞeuplriD eeeri t.ercUme. öte. bir mahiyet almuma m!:ıl olmamış-

Erzincana CloQru 
tır. Muharrir, eeeriD yanımda neee. 

lriıl adapte. lenmı, olacak ki öteki perdeler ef-
Şekapir kUlUyatmm birbir dillml7.e lendiricl, gUldUrllctı UD8UZ'lan bol bol 

nakledilmesi tiyatro edebiyatmm l· Ultiva ediyor. 
~in bir kuançtır. Beynelmilel töb. Muharrir, "Şeksplr ntılrtal.. diye 
retli lngtıiı edibinin deıiıı fikir ve ~ur olan ve edebiyat u.natlarmm 
fellefe havası içinde işlenmlt facia· eo güzel örneğini teşkil eden cinaslı, 
lan yanmda aeyircisf:ıi tatlı tatlı ef.. tarlzll, tevriyeli, tezatlı sözlenni de 
lendiren, diieilndürerek eğlendiren, maaleaef bu eserinden esirgemi§tir; 
cWdllrerek ~ğlendiren gilzel komedi· yaln~ yeri geldikçe önüne gelene ka. 
,1eri bulundufuııa billyorua. Bu traje. ba kaba ktlfUrler avurtuyor; prçi 

Avrupadan tsyaya giden en 
kestirme yel 

-2-

dilerde de. komedilerde de uıJtap hu- bu da ayn bir gtlldtırme yoludur. 
ausiyeti ayn bir kıymet ola .... lt ehem.. Eserin uıma alt olan bu mUllba· 
mlyetJı bir yer a1D'. Bunlar muharri· F.aJarm yanmda cUHmi• t.ereOmem 
rln uatahk devrine alt eaerlerdendlf; hakkmdald dllftlncelerimlzl de lllve 
bir de J& çıraklık devrbe ait olan, edelim. Bbde 1imdl19 bdar ŞebpL 
,Uut da kralm, kraliçenin &l'ZUIU tL rt:ı eArJerlnl tercame edenlerin ifa· 

Erzineıın, (Huıust) - YaRmurtu, 
aiali bir bava içinde meaaf eleri apyo
ruz. Her iıtasyonda trenimizi saran 
kiylUlerin clzleri. vaı~nlara boydan 
boya asılmıı, bilyilk Atamızın demir· 
yolu hakkındaki vecizelerine dalıyor. 

Erslncan yolunua eçılma merasimine 
elden tren;... alradılı yerde bıralrtiiı 

intiba tek kelime ile: Ebedi Şefin ideal
leri sftd• im alarak artıyor. 

8lrlne 18temlye latemlye )'Ullllt ol- de tanlan uılafılmamüla itham e. 
clatu plyealer vardır ki "Vlnd8orun dllfr: KeftlaNt Brstn lm•smı tqı-

At.atlık, ı..tabtmm en apr clnre
liDde,kea bDe Erdncala yolunun Ur
mal edlldlll haberi ile neıe'lenmlı. mea 
ucl olmuıtu. 

llD lraclmlan,. itte bu ciD11 eeerlerden yan bu teretımedeld lfadenla açıklılr. 
olla preL.. berrakbfl, kolayblJ sannederis 1d 

Rutpldllf iradına a.tqıp fayda. ba kabJJ iddialara yer ftl"Dlfyeoek • Bu tren, bucb Ebedi Şeftn ebediyete 
bclar T&rk yurdunun bofluğunu dol· 
elman ruhunun kudreti ile hareket edl• 
.,. pblclr. 

!anmak lateyen sllğUrt bir t&val19 tir. 
'fUdır; kibar ha,atı içinde. aJoaJar Ellerln llahneye konulue eekll. de-
da. IOfraJarda bı:ldhdne gUJ,_,_ korlar ft elbiseler glhıelcUr. 
her bcbm kolaJhkla ele geçebilecek Delerll sr.natklnma Behgt Baki 
1llr mahltk amp onlara lllm qk et. Butat. tema!Jde hemen hemen m a. 
meJrta ~ktmnes; fakat Vlndsor eeh· Jrr YUlfeyl almıt; bafta:I llOll1ID& b• 
rlnln netJeJI, (fakat namuslu) kadın,. dar a.bnede olan .avaıyey1 teman e. 
Jarmdan ikisi ona bir temfs den ver c1lJOI' ft onun ttırJtl dellllzllkJerf yQ
mele ft her ~il bdr-"l "hafif •• oL (IJetJatM 10 *"' -rt•J 

Ylfb111ruy1n: 
•- Atam, laer lded itte b8yte bl· 

nr birer tahakkuk edecektir. diyor. 

Gurbet ve İnUntt 
.tnmelc slM prhed t1e • IJI llllea llbl..._ 

Onu Ull'larca lçlmbde &afl7orua. Nice um&Ddır 
•eelld.eıı ne.ile intikal edea tek denebilecek mUU 
111.lru gurbettir. Buna dallar, rialrlar, alaçlar, 
halk çocukları, halk babalan, halk aaa•an. balk 
brdetlerl bWr. 

Buaa tetanbulaa Tep b6JD feblrlertmts
dea 'blrtnla tahta dflkk&n kepenkleri arkM&ndan 
bir lalltl lfltlllrı 

.. Kmldı lruwfnn bl4nn ~erde 

.tn ............. prbet;Welde 
Ya bea aiJamaJllll da kim allama! .. 

8'I ... ~ defa ,... • ..._ 9flD&m'f 801ak 
....... bir ~ batlrlat.il'. 

Basen PJerl ,..ıı bir M,11 bclm ~ 
ftlllla c:amm peaceftJ9IDe ....... dalU' •• ..a.I 
barak blçlrınrı 

"OclMına baktnn oc!ur maa 
fJamdaama baktım pmdam ,. ....... 
•• onda ıerlet. boa burada 7U'IUe. 

falla& llMlece lnluı 

"h delillm akam sldem J'U'IM 

Kıpmam ld bir ol -- --··• .. 

Baan banetta ~duUılı lwaı.,.. telr lmtt
lerl dallardadır. Ona tlmltabıce 7abanrı .e bir 
laay&l onan ruhuna kapları 

lhe•bıt.larda. btl)1Hr teblrlerde prbetln bir 
ltazla rüza&r pbl eat.111 Hmtler ae kadar eoktar. 
K6Jlerde buret bekllrenıertn m...- &atlan te
bll'lerden, kasabalardan plecek 7&I' 'N eoruk ..._ 
berlerlnl bl1l bekllre bekUre ro-nlanmakta41r. 

atebl7atlle. haratlle bası mıntakalarda bir 
aane hallnl almlf olaa prbed lçlmlsde llMle dn. 
let bllm.Hdl; tanım• ... 

ta&nl prbetln son eo sene içinde ea eoll ke
..,_ perda eWll Kutamoaw,. ,aptlll _,......_ 

saı Sadri Ertam 
prbetla aemm ~ı, bir bllaa nbUe _.tllere 
"prbet,, ten be.beetd. Kö1ltllel' ona l1U'bet.ha acı.. 
•UU anlattılar • .Kutamoau battA Bola 111mtakaaı
m bile hududu lçlae alJIUf olan "prbet., lılkA7d
.tntn mellfel 7alna kıNÇ toprak meeeleel delildir, 
Da kıraç topl'&k ,.rtıanaa sön kendilerhıe ba· 
Ja& lmk&111 balmq ıa .. •N'lll ekoaomlk ..._ 8e. 

bepler neticesinde kÖJlerlne pnt rartln •NIDIJ'• 
tcl>Ar ectllmlt olmalan ....... ....._ la Ok Ye •• f&I'· 
tatn-. 

B1I mmtalra balkı •lddenberl 1*ta1am ldl· 
- •eataaderle pçlnmektercJI. Bllb••• doka. 
DMM7lıJrlat 

............. ~ .... polldba,... Tail
....... um.& .. ,... slmriJdel'I ....... kadar 

~ ..... *••Alon ~ ..... tüıibıı lmralm4Jil 
tela ... AÇllaa ltbalMçl .....,..... • ........ 
makeNJ blrkac k67 balkı 79rbal terlle&IDlıe meo
laar olmaştar. 'l'andme& devrbacle Anadolada tetr 
ldklu 7ap&n J&bane1 bam mtlelllfier Anadolada 
prbe&ba Orta Anadoladl\n bil7ük şehirlere 3otnı 
bir akla halim alclılım 7azftrlar. Bunlardan biri 
Kutamoaada manifatura dtlkklnlarnma o kadar 
eolaldllmı. ıe .ı,a,·e bir dftkklnm lMbet ettlllnl 
Tramon- 80 MDocle 40 bba ncıtu arttıtuu 8ÖJ. 

·-· Ta-llDM poUtlkasmm htanbala Anadolu 
U,lerhldea MVkottlll "sartp,. lerba mlkdan 
bakkDMla fasla bir teJ 967lemek m6.mktln delil. 
dlr. Fakat lataabulda aunı addedilen l~lerdeld ba· 
rlkal&c1e denecek derecedeki 1ş bölllmftnQ normal 
blrtekAmtll aefl'l M>'DllJa lmkAn 7oktur. Bu Anado 
ladan akıp gelen •• prlp,, ter kaflleelaln tu)i
landaD başka bir ter değildi. HAIA da mevoud11e
tlD1 ka7betmemektedlr. 

tnönllniln ltö1lll ile temaslannm hedefi ma. 
J0na4ar. ı.tJbMl karnaklanm bizzat yerinde tet.. 
ktktb. 

Gtlrbetl11 6nlne ge(mek tehir •e klf teza· 
elma da,....a rejimler için m6.mktıa delildir. 

Pakat bltlhsal meabal&rmı k6r •e tehir dire 
kategorilere &)'ll'lll&J&a, aralanncla lktuadl tezat. 
lan 7er •ermejtl dlftlnme1en blr rejim tçla Hpr
W.. ........ ,._ ... _ .. ltpWr • 

uçan meaafelet isimi GrpertlJOr .. Yll· 
sın kaplara, bulutların aramda kayb
olaa dallara, dOmdib onlara doya do
,.. laalayorum. Fakat lruabadan kuL. 
b&J8. 1ıılrdea kiye olan klslk meme
feler anrala arabuı De, atı ile pdip 
ıelen k&ylller 111d111rlerln4m Jdlcmet
relerle ayıılua tehir* anamın asame.
tinl baykrnyorlar. O wldt JOl8plupn 
acıaı lçiml yakıyor. 
AnJrandan binlerce ldSyll tr••e111 
ı.plamaya celmittl... Orada bir a. 
narda de&netlM 11.ıanmıt. ı&slerlal 
trenden •JU'IDl)'lll bir ihtiyarla konuı· 
tum. 

Otlu Anmada bir kumq fabrika· 
llDda amcleymlf.. Jtendillnl JdSyde bl. 
~ yanma almıf.. 

- Sen de pdiyor muaun? cledL 
-E•et.. 
B:r mllddet ıuıtu, aonra: 
- Erılncanı g~reeekain- dec!L Kim

bilir flmdl ne kadar delitmittir. 
- Ersincanlı mısın? • 
- Ersincanlryım ya... On aenecllr 

garmelim.. Germeden ıklerimi kapa· 
yac:aktım.. Şlmdl ilmlde dllttUm. A11all 
kısmet edene lnpaDah ıelecek aene 
pdeeeilm.. 

- Tren yapdmuaydı gitmlyecek 
miydin?. 

VUcudu Oattınde bir •tu'hk nrlr si· 
bl duran bap bir aanl:ye içinde dimdik 
keailmittL. Bunıtuk yGdnOa Arkan 
çbgllert bir anda ıertlqtl •e: 

- Sen bizim yollan bilmenin, dedi 
ömllr tüketir o yollar .• Sabır bırakmu 
insandL. 

- Eakiden hiç prbete çıkmıt mıy. 

dm?. 
- Gençliğimde çok çıktım.. Bir de

faamda Erzincandan Adanaya cltmlı· 
tim. Ama otuz bet sene evveldL. 

- Kaç 1Unde vanmıtm ?. 
Gazleri o ıUnJerin hatırUma clahmt 

&ibl idi: 
- Bizim rahmetli biUrdl. cledL B.aı 

unuttum ~ktan.. Alalda • kahr1. 

• • • 
Amc1oluda her WSyUl, ea çok ....ıt-

.İs meufelerdea 1mrlm,or. Bu ....ıe. 
ler4'e kaybolan bOf PIDIDm -1s1a1 
aarmıttır. 

Hiç tUphe yok, kl Tlrk klyllaOnOn 
medeniyeti yalnız " yalma )'Olclur -
Yolu olan kay •• fehlrterin bir ~ te

ne içinde yepyeni bir Jdneye bOribı
memesine lmkln tataWI' edilemez. 

Bu baklbtl Ttlrk Atam her saman, 
her •ealleJle tekrar etmlttL 

• • • 
QeseD 11M BU)'Uk lıDllet Kecliılnla 

bqlncl lntllap cleneslnln J Bncil top
llntnnu eçarken Utu önder: •Sıvutan 
IOIU'& farka dotru uanrp cltmekte o. 
tan laaftaa Uk .-au Dimi• ~ 
tır .. Bu kol ISalmlbdeld 111 Bnincana 
alaşımt bulunacaktır." buyura1l1Jfta. 

Mllletlne Yud ettlllntn tahakkuk et• 
m·ı cl::lutunu duyarak ıaııerinl 'kapa
yan Ulu Atanın ruhu, elbette mllletl 
lçln bettemekte oldulu her usunun da 
tahakkuku De pdo1acaktır. 

• • • 
Tradmla ltaJHflye ,.ıdq1Jor Ar. 

1 tık kar1ı dallar (6rlnmele bq1adı . B 
l'Q ene! ...... lrüwlt!mnda aynı 

"- Vaktl1Je de ba dallar qdmta 
ama. bb bir Dl ... t ...,. • ataklm 1 

Nafıa Veldlimla bu dalJln lpnt tde
rek: 

~ ... _._._..ılllllııllllııı,_!111'-,_.._._.._,._._,_,_,_,11111.__,..,.,_,_,_,_._.~_,lll!lıııl_,_,~- 'l>eNMt10t111111 ... f 'u 

Yıkan eller dert 
görmesin 

BqlM kadar .. pPU ell• 4 
pm.ta.. der durardü. Naed ol 
.. oı...a, ...... ne pbl bir maı ..... 
.. ....-... et.eln, biç ehemmlJ'tıt T 

medea mlltemadt1en ppmallı bl 
biri berine Al'dal1a gibi evlu, b 
lal' karmall bir it ..,ardık. Ba 
,.. bolluta. bina ~lmlail blr r..u 
delıeee9fne )ilbektenk blH ta 
..a daa11 OINtmlftlı "J'apaa en .......... , .. 

Yn'e 1 8'bl eat• lıılr 'ftrlr 
maı1 eeel'llda fltlıldma. _. D01ıar..-.m 
ıma rftks Up dinelen ppılar, 
kat blçlmsls binalar da hep ba 
rt1e ile knralmaşta. Obt .. Bir 
daha çıkıldı. Yapan eller dert aörm 
sin. ş bir tınar edlli7or- Bep 
marw.aruından kurtulaJOr! ... 

Fakat ştmıll o tf rldnllk ktlmbeU 
nln • bir lstlmlAkten sonra 
ortadan kaldınldıtuu sfimıek)A, r 
ttAN ELLBBB dua edeceifmb "" u 
,_. Her •ld bina. bir ~ &,lbl ~ e 
kıldıkça, o nefis anat eserinin bl De 
parçasmın daha, bir Kttnet tazellll 
fltlnrdlimJ görilJ'oras. •• Şa takdi 
Bmbaöal meJdannll ferahlatıp aç 
mak ye YenteaDll gibi bir Ablde)i b 
ttln netuetlle orta1a kO)'lll&IE 1 
"bltlll mtn•9'Jr J1kaa eller" • 
sörmeeln. 

NYapan f111.,rtn., her tftl'ltl kec1er 
eten muhafazası hakkı bati &aıllllıl'llllli 

tpov• • • • 

Yaş ve baş dıe~ 
Milelllf izzet Melih bana elli ni 

f1Dda oldupnu eö1ledl. Bananla be Y 

raber 8orbon Untversitemade ~ 
tıonaım geçlnnek için t.abd ben .. k 

llamrbJor. w 
Pakat ba pdkmek lllldlrf 

Din kendlsll• ~ea ~ 
Melih ba nokta11 stısel in misal u;;.~ 
ıan11ae&Uı ı, 

.. _ Blrkao a1 enet Parllte Sorbo 
edebiyat profelGrlertndea Jan Marf 
Kare it• kona,uyordam. KencHıll'
P'RANSIZ mnmetYATINJ)A Ttt!Ud·. 
TBS namında yazacatım blr ldtapta~1 
bahsediyorduk. Ba kitap benim Sort. 
bona doktora tezl otatak •erecellJQtm 
ner oldatu için ıtııerek decllm ld: le 

- Borbonda doktoramı sectrme\a 
lçla benim 7qUDI beklemek gar' 

s«Jı1lııtır. Fakat teaadtlfter ve h&dl~ 
ter IS7le icap ettlrdL in 

.Jan Mart Kare tered4tlt etme4eıP! 
cevap verdi: ın 

- Gectktlnlı mi? .• H&J11' bll&ttı ..• ik 
Ketkl ıeclkmlt tezlerin atdn ., .. rntıJJ! 
da raııllp m-tıdafaa edtlmeal kaide o~b 
larat kabul edilse ... Meaell .. J'ralllllle 
ecleblyabnda Türkiye .. gibi nal blr 
me't'luu Jlrml, yirmi fkl 1&t/taa blı*d 
ıenç nasıl l&ylklle ihata edeblllr " 1 
ruablllr? ... Hem öyle bir tel 4emek. 
eclebt bir eaer demektlr kl her.s&1Daaıııt 

7U1tabltlr." ~ 
• • • • • • • • • 1 



• 
Okul kitapları 
ucuzhyacak 

kafffık buna ait bir layiha 
hazırladı 

Kültür Bakanlığı, devlet kitapları 
' tedavil ermayesi hakkındaki kanu

üçüncü ve dördüncü maddelerini 
ğiştiren bir 'kanun projes: hazırla

§tır. Bakanlık, projenin hazırlanma. 
ı mucip sebepler liiyihasında şöyle 

etmektedir. 
r Okul kitaplarınıı: devlet tr.rafından 

şrine başlanması ve ucuz l:i ğıt temi. 
yolunda alman tedbirlerle talebe sa
mdaki mütemadi yükselişe müvazi 
rak kitap baskı sayılarının arttırıl
sı neticesi olarak kitap fiatlerinin u. 
daması ve evvelcCj ·abul edilmiş is. 

hnto miktarının fazla rağbeti çeker 
lr hadde olmaması neticesi satıcı te
~ni müşkülleşmiştir. Bu sebepten is· 
bnto haddini bir miktar daha arttır • 
kk zaruri görülmüştür. 
Bakanlık satış işinin "?Üteahhit eliy. 

e1 idaresinde müsbet netice almamış
lut_ Bunun için memleketin lüzum gö· 
nz~ecek yerlerinde depolar kurarak ki. 
"t'fı> satışını kolaylaştırmayı daha fay. 

blrijr görmüştür. Kitapçı bulunmıyan 
ın,rlere kadar devlet eliyle kitapları 
r4ktinde götürüp satmak ve memleke
llt\ı muhtelif yerlerindeki kitapçıları is

tttbbula kadar girip kitap teminine ça. 
n4mak güçlüğünden ve masrafından 

htarmak kabil olacaktır. 

miDevlet kitapları mütedavil sermaye. 
rcııhin her ders yılına lüzumu olan ki
kJı,Iarı vaktinde hazırlayabilmek i!Sin 
~htaç olduğu parayı temin maksadi. 
bini verilmiş olan kredi salahiyeti de bu.. 

ılnUn ihtiyacına yetmemekte olduğun 
~n arttırılması zaruri görülmüş ve 

vcut madde hükmünün 1945 mall 
ı sonunda bitmek üzere altı yıllık 

etik devre için ikinci defa uzatılması 
ratı..1·r d"J · · 1.1:.: ı 

0

e ı mıştı~. . .. .. .. 

0~ Pro1e ile tadıl edilen uçuncu madde 

ridur• 
bt De;let kitapları mütedavil sermaye· 

ile basılacak kitapların fiatlcri, her 

lğil~vi masrafları ithal edilmek üzere tcs-
ird o •• d 35 •1A edilecek maliyetlerıne yuz e ı a. 

~f,lsi ile tayin olunur. Bu s~rdetle s~tıdşa 
tçJ arılan kitapların fiatlerın en yuKz··ıe 

i beşe kadar iskonto yapılır. u -
de r Bakanlığı bu kitaplıo~ın yayılması· 

ı ve .satılmasını kolaylaştırmak için 
er •r türlü ücret ve masraflar bu iskon-

1 !ardan karşılamak üzere icabı halin. 
t ve lüzum göreceği yerlerde kitap 
tpoları ve satış mağazaları açmıya 

czundur. 
Dördüncü maddenin almakta olduğu 

~ni şekilde şu.dur: 
be, Yalnız kültür Bakanlığı bastırılacak 

doktul kitapları masraflarına karşılık oL 
nii*k üzere devlet kitapları mütedavil 

ırmayesi nam ve hesabına hazinenin 
tfaleti ile milli bankalardan azami 
tı yüz bin liraya kadar cari hesaplar 

zze\tırmak için Maliye VekaJetine mezu
iltlyct 1945 mali yılı sonuna k~dar mu-

ıberdir. 

rbon-~~-------------------------

M ar'1 
ıaue, 

RKt· 

Kıs~ haberler _ / 

t • Badem mahsuliimüz bu sene yüzde on 
Jl anisbetincle daha yfiksek lıir rekolte Yermiş. 
SorJr. Bununla hcr:ıher mühim lıir kısmı s:ı. 
ğtmımıştır. Fransa \e nelçikn)':l satılan par. 

ki: ler l 04 • l 05 kunıştan gitmiştir. 
lr Acıhadcmlcr de Alm:ıny:ıya GO _ 65 kuruş 

me""'r:ısınd:ı satılmıştır. 
ar Dün muhtelif yerlerden şehrimize !l 
dis on buğday, altı Yagon arpn olmak ür.c. 

1l 15 \'agon m:ıhsul gelmiştir. Almanya f. 
&n Samsun Ye Mersinden miıhim p:ırtilcr 

edenalinde arpa ınülıına:ı edilmiştir. 
• Profesör l\l:ır.lı:ır Osm:ın t:ırnfından ya_ 

ın saat 18,30 da Br oğlu ll:ılke\ inde Öje
kla ... ik mevzulu H cnlcres:ın bir konfcranı; ,·e
ınızJJcceklir. 
de 0 • Ekonomi Ye yerli m:ıll::ır Iı:ırı:ısı miin:ı. 

0

.chetilc bugün saat on 1ıeştc Yiıksck 1ktısat 
ansı~ektebindc bir topl:ınlı ) :ıpıl:ıcaktır. 
1 bir • ltfni~·cyi ilk ı.urıın Danıt Gerçeğin Jfo. 
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Görüp düşündükçe: ..................... ______________ ___ 

Bahtiyar uşa.k 
Yazan : Hakk1 Sül'"'la Gezgirı 

Tngilt.<'rcılr bir u~nk. lı;;lnden ken<li <lllcğile nyrılarnk fstirnlınto Gazetelere geçmesini hnyretlc knrşdn<lığm, bu uşnk iistıiııılc ıscıı 
çckllmi-:o. niçin durul or un diyecek iniz. 

Bir uşağın keneli kcııcHni tcl.aiit edişinde nasıl bir fC\knH\clelik Jln, onun dıı sebebi Ynr \C bu yazı da; sırt bu sebep l·üziiıulcn JA.. 
\nr, ki hlldise, gazetelere geçiyor? İlkin, bu sunl zihnimden geçti. ~lmı,tır. "I~hcrpul,, zlyıı.tctlerinl me,lıuı: eden bu uşak. istlrah~t itin 

l\Icğer lm nd:un, ot uz sen('Jik u-:a.klığınıln "en mıil·emmel 11-:nk,1 nereye çekilmiş biUyor mu unuz? 
Un\ nıımı J,aznıınııı;;. ,, Lh erpol,, helcdiJ e l'Ci~iııin krnJlnı-n, diiklcrc r Cııtli çiftJiğine ... Ht!ın korusu, ırmağı, küçiik kt;yii \'e mlnhıtinl ~ı 
,·erdiği zi3 nfctlerdo hep o, hizmet etlcrmiş. Onn hiç kimse })ir tek ku- ıosile biı· Oı1:nçnğ derebeyin in mnlikdnc: ini nııdırnn çiftliğhıe. 
tourıınu ilıtnr lnıJ,fııımı huhııauış. l\IiikenııııelliJ~, ışık gibidir. ~·nmm·u Bir uşak, ld i':'tcn bıb.-tığı, yorgunluk du)duğu bir znmandn çiftli· 
bile pnrlntıp, giizelle':'lirir. ğiııe çekilebilir. O n<lnm, uşn.khi;,'1n n~ dnılık \"C rcfnh 'nndedcn bir mcs. 

lişnk, bn':'lrn~ı içhı yn~ıynn lıısnn mfıııasnıa gelir. Yemekte kcnll.l lek olduğunu i.sbat etmiş olur. 
nğzııım f naıuı değil, cfencllsinln lezzet telı1kkisini düşiiniir. İçki<le do Jlugün, bizim nramız<ln no knllnr "dc\·letl lı,, lnr \ar, ki ünlerinı.lo 
ö~ le... böyle bir i tikbal yerine kapknrn bir m~nr knrnnlığın<lnn hnşkn şey 

Un-;;lrnsı fçiıı ynşnınnktn na ıl l>ir teselli , nr? Atlanıcnğıı; hangi il· gcjrmcıni-:olerdir. 
mitle a\ lmuı•'? Omiir tiikettiğimiz yerlerden biz, böyle biiyiik çiftllklcriıı değil, 

Unşkn.." 1 • buşkalnrı için yaşnmnk, şiiıılıcslz giizel, biiyiik Jıııttfı çok fnknt şHylcco hnrınnbi1cccğimiz bir y1.l\'a ,.c bir bnhc:cnln bile ,·an<lini 
kcı·c uh i ıııitnalnrn hiiriiııiir. J•'nknt bu fcrngatlcrin uşnklıkla hiçbir almış clcr•rnz. Hem onı·a adnnıcnbrızn lL<;:nk dil c hor halmınğn da hic 

1 
nlfıkn ı yoktur. 1dcal kullu~'"tı, cihnngirlerln snltnnntmdan mi\nnca dn. hnJ.ıl..,mız yokken değil mi'? Uurada nrtık giilen dudnklnrınız büzülii. 1 
hn yüksek tutulur yor TC gözlerinizdeki mnğrur pnnltı gnlibn sönü~ or ... 

~ ......... ., ... ,..,,·~--...... ~ .................. ~ .. ~ ... ~ ... ~ .. ı.ıf·~ .. ~ ... ~ ... "'"' .................. ~..ııı~ ... ., .... 1111111 ................... -..~, 

Bir münakaşa mevzuu: Taşova kanah 

izzet Melih kozmopolit 
bir müellif midir ? 

Erbaa, (Hususi) - Taşova arazisi
nin sulanmasına ait Samsun 8 nci dai
re mühendislerince hazırlanan kanalın 
proje ve keşif rapcrları Nafia Vekale. 
tine gönderilmiştir. Proje ve keşif ra. 
porları tasdik edildikten sonra eksilt
meye konacaktır. kanalın uzunluğu 

35 kilometreyi bulmaktadır; iska ede
ceği arazi memlekete çok geniş bir re. 
fah kapısı açmış olacaktır. Her ba. 
kımdan Taşova arazisinin verimi çok 
yüksektir; Yıllardanberi bu münbit 
arazinin içerisinden çağlayarak geçen 
kelkit ırmağından şimdiye kadar hal 
kın istifade edememesi, bu uğurda s: 
fedilen emek ve paraların Kifayetsiz 
ğinden ileri gelmiştir. İşte, Cumhur 
yetin yapıcı eli bu derde deva bulac· 
ve hayallerimizde bile yaşamıyan l 
muazzam iş kısa bir .zamanda bir bakı 
kat olacaktır. 

Kozmopolitlik neye denir? .. izzet Melih, 
kendisine yapılan bu ithamı nasıl 

reddediyor? .. 
.. _ Samimiyetimizi bilme;} enlerin 

zanııcttiğlntleıı ekseriya bUshUliln 
bnşknyızdır. Tnnınınış insanların yal. 
nız bir yerde değil, her yerde bir hn· 

kiknti, bir crsnııcsi 'nrdır. Bu cfsnııo 
birtakım sathi görllşlerdcn, muhtelit 
hislere istinat eden rh ayetlerden 
doğar. Bu efsaneyi düzeltmenin im -
kftm yoktur. Bir muharrir ölünceye 
kadar o yanlış efsanenin kurbanıdır. 
Meselı\ ben, iylce fransızca bildiğim 
için, sık seyahat ettiğim için bazan 
Kozmopollt vasfına Hl.yik gUrUldUw.,, 

Son defa neşrettiği ller GiizelUğo 
Aşık isimli kltnbile, eski ve yeni ede_ 
blyat mensuplarının tekrar aH\knsınc 
uyandırmış olan, gazetelerde yine sılc 
sık kendisinden bahsedilen tanınmış 
romancımız lzzct Melih 1le bilhassa 
bu mtınakaşa mevzuu Uzerlnde ko. 
nuşmağa gitmiştim. Kozmopolit ol -
mak ... Fakat Kozmopolltlik nedir? 
Buna sizin kadar İzzet Melih de hay
ret ediyor: Eliyle mevhum bir şeyi 
tarılcder gibi Jtendinc mahsuS'bir işa. 

rolle: 
.. _Kozmopolit!.. dedi. Bununla ne 

demek istenildiğini bilmiyorum, bel. 
kide bu garip isnatta bulunanlar da 
ne demek lstedilderini bilmiyorlar .... 
Bnhis ciddiyete mütehammil değil· 
dlr, lfı.kin mademki bahsi siz ac;:tınız, 
beş dakika gUlmeden meseleyi tetkik 
edelim. :MUsandonizle şu masamın U
zerlndc duran Ansiklopediyi açalı.m. 

. 1 1 iki tarifınl 
Kozmopolıt kelimcs n ıı 
buluyoruz. Diri: (BütUn dUnyn benim 

y diğeri yatanımdır diyen adam). e 
(Bnzan bir memlekette, bazan diğer 
memlekette vnşıyan iıısan) ... Birinci 
mdnnsile K~zmopolit belki (ÜçUncU 
Enternasyonal) e mensup olan k 0 -

mUnistlerdlr. Dizim gibi beşerin ınad. 
di ternkkisfle beraber fikri ye ruhi 
m<.>deniyctlni ideal bilen, istidadın, bil 
glnin ve güzel sanatlerin güzldeliğine 
inanan milliciler Kozmopolitlikten 
pek uzaktırlar. 

Edip lz:ct McZih 

sunuz ki lıamdolsun ne göc;:ebe, ne de 
Serscriyiz ! 

lzzet Melih bir mUudet sustu ve bu 
sefer, sesi ve gözleri heyecanlı olarak 
sözüne devam ~yledl: , 

"- Bilirsiniz ki hudut boylarında 
doğup btiyUyen insanlar, vatan ve 
milliyet bahislerinde bilhassa hassas 
oluyorlar. Ben sekiz yaşımda memle· 
ketin fstilftsı fc;:in yapılan fhtntll hn· 

da çıktım, 1stanbula. geldim. O za. 
mandanoori buraday'Im. Kendimi 11. 
san' e kUlttir itibarile İstanbul cocu· 
gu addediyorum. mektepten çıktığım 
zaman Abdillhamit devri devam edi. 
yordu. GalatasaTay Sultnnislnde o de. 
t#ır aleyhine yazılan kitapları, Hiirri· 
yettcn ,.e Adaletten bahseden Fran _ 
sız eserlerini nasıl hırs \'c aşkla oku. 
duğumu ŞUkrU Knyn, Hamdullah 
~uphf, AbdUlhak Şinasi ve ~min BU· 
Jent pek fyl hatrrlarlar. ZaYallı Ah· 
met Haşim de aramızdaydı. Yazık ki 
onu ııek erken kaybettik. Meşrutiyet 
oldu. On bin kişiden fazla ahaliyi top_ 
lıyan ilk bUyUk mitingi, arkadaşım 

Zeki ile beraber Taksim bahçesinde 
biz tertip ettik. Öyle zannediyorum 
.ki milli ,·icdan mücadelelerinden, 
nımt ideallerden bahseden ilk bUyUk 
lılkAyeyi, (Tezat) 1 ben yazdım. Do. 
rada Fransız, İtalyan. Alman muhar
rirlerlle görUşUrken tabii olarak mcm 
leketlm hakkındaki yanlış fikir ve ... 
telAkkllcrl tashih ctmiyc cahştım.1kl 
Uc sene evvel Fransanın en mUhim 
'1Jecmualarındnn biri olan :f;n. ltcvü 
~ö Frnns'A (TUrklyenin teceddUdU) 
"°amile 22 sayfalık bir maknle kabul 

1~ttlrmeğe muvaffak oldum. Blitün 
bunları sakın tefahur için snyıyo -
rum zannetmeyiniz. Bunlar, memle. 
ketlnl seven samimi, vntanper\'cr her 
tnuharrlrln yapması tabii olan şey • 
lerdlr. Fakat siz bu mahut Kozmopo· 
ııolft kelimesini taHlffuz ettiniz B11n 
önn mUtcessir olup olma.dığımc öğ _ 
renmek istediniz. Ben de izah etmek 
:.f'ırsatını buldum.,, 

Dunun üzerine Kozmopolit vasfını 
aldığım gibi İzzet Mcllhln e\'indcn 
tıktım. Meşhur romancı bu vasfı be. 
nim cmediği tein bir yerine bir şey 
olmamıştı. Fakat böyle gıcır gıcır, 

yepyeni duruyor diye ''Kozmopolit,, 
hUviyetini hicbir vatandaşa tavsiye 
edecek değilim. Kendim ise. esasen 
kullanmam. Ala.kasızlık yüzUndcn o· 
nu bir yerde dUşUrdUnı zannederim. 
Gazeteye gelip de İzzet Melihin kita· 

Bu geniş sulama proğramına dahil 
başka mühim faaliyetler de vardır. Bun 
!ardan birisi, Niksar cvasınm nehir is
lahı işidir ki bu aa gene mühendisleri. 
mizin faaliyet sahaları ôahllindedir 
Hiç bir nizama boyun eğmeyen su 
kuvvetleri bu ovada çok yayılır, batai: 
lıklar yapar. Nehir ıslahı işini de hailet 
mek ve yoluna koymak başı boş suyn 
bir yol çizmek te proğramın içindedir. 

Diğeri, Tokat Vilayeti Kazovasın n 
iskasıdır: Bu ovayı sulayacak kanalın 
proje ve keşif raporları geçen sene Na
fia Vekaletince tasdikden geçmiş bir 
nıilycn beşyüzbin liraya eksiltmeye 
konulmuştu. Talip zuhur etmediğinden 
ikinci defa olarak ke~if yapılmaktadır. 

Hülasa, Tokat vfüiyetine bağlı bu 
üç yerdeki faaliyet durmaksızın devam 
etmektedir. Aşağı yukan beş buçuk 
milyon liralık bir sulama şebekesinin 
bu mıntakalar için şümul ve ehemmi
yeti çok büyüktür. Güçlük ve manialar 
ne kadar mukavemet ederse etsin Cum 
huriyetin yapıcı eli, er geç bu ovalar. 
da Yeşilırmağın ve Kelkit ırmc;ğınm 
feyizli kaynağını emre tabi kılacak ve 
muhakkak ki bu mmtakalardaki yurt. 
taşlarımızı bugünkü medeniyetin en 
geniş refah seviyesine çıkaracaktır. 

LiMANDA 
(Erzurum 12 Karadenlı.c), (l'~ur 9,30 

lzmile), M:ır:ıkaz 9 l\lud:ınya~ n), kı! :::cJk. 
tır. 

Gm.ı:cEK \'APt:m.An • 
(Güne~ su Hi J\:ıradcnlzdcn), (~!arııı..11 

18,15 Mucl:ın) :ıclnn, (B:ırlın 8 Ay,·ıılıktaıı), 
(fzınir 12 lzmirdcn) ,;clccektir. 

bmı yeniden nçtığırn zaman sonları. -------------------------
na doğru şöyle bir parc;:a gözüme lliş. Dünkü Ha va 
ti . İzz t ,. .. l'h t b ğl 1 • 1 Hava, )Urdun Ege ,.e ccnulıt Anaıl:>ıu , e ıue ı va ana n ı lb'1'. nası 

hölselcrlıı<le bulutlu. Karadeniz kı~ ılıırı ılı· 
anladığını şu yolda tasvir ediyor: Ortn Anadolu bölsclcri11cle çok tıulııllıı , · n blf'Jkidc lıııli bir nı acl:ı hııluıuın mezarının 

1 
dirneknpı şehitliğindeki itfııiyc mezarlı- "kelimenin ikinci mO.ııasına gelln-

r veın:ı nakline knrnr nrilıniştir. cc, on yedinci asırda Kandiyenin f<'thl 

rekctıcrfni, hn'ricl entrikaları Ul Gfrld 
de gördUm. Ve tam iki sene o ihtlHU 
içinde yaşadım. Evimiz Hanyada 
TUrk mahallesinin en son eviydi. Ge· 
ce gUndUz, bahçe ve bağlarımızda si· 
ldhlı TUrk gençleri nöbet beklerlerdi. 
İlerde dağlarda Türkler ve Rumlar 
çarpışırlar, sllfth sesleri kulaklarımı· 
za kadar gelir ve akşam Ustu evimi. 
zln önUnden ölü veya. yaralc TUrlt 
gençleri sedyelerle şehre gctirllirdi. 
Çocukluk hatıratımı karıştırdığım 
zaman, ilk bulduğum levhalar işte 
bunlardır. Ruhu memleket muhnfn. 
znsı Ye sc.>vdnsile böylece yuğrulmuş 
olan hlr insan, işte demin bahsetti· 
ğim hudut ahalisi gibi '\"atan ve mil· 
lly<'t hususunda muhakkak pek has_ 
sastır. 

"- Güzel sanatlar ve ilimler, şUp mc\Zii ~nl;iışlı, diı.;er Hrlcrdc kapnlı \'C) ı 
hesiz hudutları aşar. Bir fil<ir adamı, ~er :-.. ·ı lı geçırıı~. nizg",rlar, umum·~cıl 
tC'kınll cihanın manzaraları, esC'rkri şiın:ıl İ5tıkamclinden ı:se denizinde 1...n 
Ye felsefclerile nH\kadardır Ye her 'ellice, di~er lıulgclerde orta ku\'\·etıe , 

mek. •Belediye ren he) etinde miinhal lıulun:ın esnasındn Anadoludan Giride giden 
mn~Uı:ik şubesi müdürlüğiine helccli)enin e'i. cedlerlmin aileleri 1897 ihtilaline lrn. 

1 mühendislerinden Arif Hikmet t:ıyin e- 1 • i tı·· ınn fazla 0 TUrlt 
l ·ı · t' t ar, ) an ,ı ası re , 
ı mış ır. · k 11 

• Birkaç aydnnheri E~ iip Ye Fatih ıııın. topraklarında ev Ye çıftli sahibi o. 
kıretalrnlarında ynrıılınnkln ol:ın kontrat mım. larak kalmışlar ve bu yerler kaybcdl· 

eneler! billrilmiı;tir. Dürt hinden fazla ki- lince lstanbula gelmişler~r. Kırk se· 
.N1R 'acın mal sahihi hakkınd:ı z:ıbıt tutulmuş. nedir burada ycrlt'şmiş bulunuyoruz. 

m-. . O bnlClö (lzzet Melih en bir kahka_ 
lleyol;I ,.e Eminonii mınlnlrnl:ırındnkı ... . 

ontrol de ynkında bilirileccktir. ha ile gUidli \'O ilil.ve etli.) GörUyor. 

Tnnmmış romancımız şimdi bir ro. 
nıanı şifahen tcıır c-der gibi, ve bütün 
sözleri hC'men bir dlktafonla zaptecll. 
fü ormu casına lıicbir Uslflp pUrüzU 
) apmaksızın anlatıyordu: 

"-Bu Girit llıtiHl.liuden on ynşın-

mitşir. 
mcclcniyctln balı ne almak ister .. IJ~- Dun lst:ıııuul<l:ı lınTa ekst'ri~ eıle ı,;,; 
kin O, daimn asil bir UlkU tanıdığı için Ye cuz'i )a~ışlı, 24 s:ı:ıt uırfındnkl yr.;ısı 
insanların eski ve yeni her medeniye_ metre mur:ıhhaına hıroktı~ı su mikduı f • 

tinden topladığı bu halr, kendisini kilogram ölçiılınuş, riızs:ır şim:ıldl'n sanh ı 
hesliyen, e bllyüten memleketine gö. de 2-2 metre hızl:ı esmiştir. S:ınt 12 •le t 

Ya toz) ki 7GG.7 milinıctrc idi. Sıılııınrı • 
tttrUr YO onun )<llltUrUne ilt\.ve eder.,. )ıık ek gu ~şte 33.2 gölgede 1Cı \C t'n el 

H1Ji:l\IET 1'10NIJı şOk 4.4 sn ıtgrn I k:ı) ı1 lmışı 
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Firuz dalavere ile Gökboğayı kUı;Ulerck :> Uhs ın.ı;> ı ır 

Laşladı. 

ürkistanit göndermek istiy r 
"Benim henüz kim olduğumu anlayamamış, ensesine bir 
şahin gibi kanacağım ve kafasına vura vura anlatacağıml,, 

Saltık: 

- Orı dn kı kn son rn h rk"-
oln<'aktı r . 

- 3~ = 

Kubad, eğer sen söylememiş ol· 
-snn bunlara inanmazdım. O ka. 
dar beklenmlyen şeylerdir. Firuz bel. 

- Her halde llte:ı:itona ~lmen 

doğru değlldir. Or,ı.da askerin bUyUk 
hlı· kısmı F'IJ·uzun emri altındadır. 

Yezdl Cerd de ona inanmış sibl. .. Beh 
men henüz yUrUyemfrecek haldedir. 
h.nlkar knlmaz ilk işi Klsraya do~-
ruyu anlatmak olacaktır. Başkaları 
H1sıtaslle blJdlrmek mUmkUndUr, fa-
knt o dn Firuzdan ceklclyor. Ycıdt 
Ccrdle yUr.yUıe gelmeliyim diyor. Bir 
haftaya kadar bunu yapabilecek. Sen 
de bu kadar kı~a bir zaman bir ke
narda \"e her hnlde l"iruzun bllmcdlği 
bir yerde beklemelisin! 

- J!:v snbtbJnt göreceğim geldi. 
Hem onu bir fenalık da ynpablllrler! 

- Onu dilediğin yere ben getlrl • 
rlm. Behmenln yahut benim de evi • 
mlıe alnblllrlz. Merak etme! 

- Hayır, ben hemen Htezlfona ıel. 
mellytm. Klsranıo önUnde Flruzla 
yUzlcşmellyim. Kararımı bozmuyo • 
rum. Sabah erkenden yola çıkı:ıcağıı! 

- Bunu yapma! Daha başka dala· 
vcrcler de \'ar. Bchmenin saraydaki 
dostlarından bir! ona sBylemlş: Flru· 
zanın sarayda rehin olan otlu Husrev 
Yeıdl Cerdln yeC"enl Prenses Slrapla 
nnlaşmıs. Onunla e\·Jenmek istiyor • 
muış. Şimdilik saray muhafız kumnn. 
danı olacak, yani senin yerine geçe. 
cekmlş. Ben onu tamrım. Başka şey 
tein çalışıyor. Bir defa muhafız ku· 
manttanlığını elde ettikten sonra ba· 
basile mektuplaşacak, onu Htczltona 
üzerine yUrUmesl 1tln knndırarak 

Yezdl Cerdi diledikleri gibi kullana· 
caklar. Hattd daha fterlye giderek 

ki cok iyi bir adam olmıyab1lirdl, ra· 
ıoı.t bu derece alcaklık edeceğini bir 
an dUşUnemezdlın. Şimdi ne :rnpmnmı 
doğru bulursun? 

Türk - Yugoslav 
afyon anlaşması 

Müza.~erelere dün başl~ndı 

\ 

l{lsra!arın tahtına oturmak bile ıs. 

ter! Gene Behmentn &öyledlğlne 'öre 
Artaban da el altından ortahğı kanş· 
tırmağa baı,lamıı,. 

:r.ır1r • YugoslatJ ufyon mılaşmMım 

938 ıencsi nihayetinde sona erecek 
olan TUrk • 'l ugosla v ham altın HU§ 

anlaımasını yenilemc'k Uzerc ıehrimüe 
gelen Yugoslav heyeti ile heyetimiz 
dUn Hbah saat 1 ı de Ticaret odası mec 
lisi salonunda ilk içtimaını akdetmi§tir. 

Toplantıya lktısat Vekaleti teşkilaL 
landırma mUdüril B. Servet Berkin ri· 

· yaaet etmiştir. B. Servet Berkin TUrk 
heyeti namına söz alarak, dost Yugos
lav milletini temsil eden i1eyete beyanı 
hoıamedi etmi§, Tilrklyedc YugC6lav 
murahaslannı kendi aralarında bulun. 
maktan bmUtevcllit memnuniyetini tc. 
builı ettinniıtir. 

Yugoslav heyeti reisi B. Doktor Ob-
radoviç de Servet Berkinin sözlerine 

tet1n"k edecc'k 1ıeyeı bir orada 

cevap vererek, Yugoslav heyetinin bil· 
mukabele memnuniyetini beyan ctıni§, 

TUrkiyede d01t ve kardeı Türk mille. 
tinin arasında bulunmaktan duydukla.. 
rı sevinçlerini izhar etmi§, bu def aki 

temaslarının ilk anlarından itibaren 
gördükleri bUsnükabulden ve kardetçc 
muameleden dolayı te§Ckkürlerini bil· 
dirmi;tir. 

Toplantıya öğle ilstU ara verUmlı. 
öğleden sonra geç vakte kadar devam 
cdilmiıtir. 

Her iki heyetten seçilen ihn . .rt ko
mite bugün ve bunu takip eden tünler. 
de hazırlanan esaslar dahilinde mllza. 
kerelere devam edecektir. 

Karamazof Kardeşler 
V8zan: Dcstoye!!Ski --
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- Oraya hiç basmamak daha mı i. 

yl 1 
- Tabii! .. Ama kabil olursa. 

- Pc1ı:l, ıen bunu yapabilecek mi. 
sin? ' 

- Zannetmiyorum. 

- Suı AUyo~a. ıus ... Böyle şeyler 
si:. leme. Yüreğim çarpıyor. Eğilip el-
le. öpmek istiyorum. 

Ş ~- ~inika ~altağı, bir bakışta a. 
damı or vc•scliim 1. Bana dedi, ki 
nasıl c. ... a en onunır.uşsun ... Peki peki 

sust.yorJ:n .. Danlnıa ... Şimdi şu sinek
lerle kirli maceralan bırakalım da, asıl 

raciama gclcii.n. Gerçi o da bin türlü 
k~pazelikler, a.diliklerle 'kirlidir a ... Mo 

ruk, benim için, kızlan para ile baştan · 
.\•karıyor, derken yalan söylüyordu. Fa 

kat bir kere, yalnıı bir kere bu ahlak· 
:nılrğı da yaptım. Bunu kimse bilmez. 

Bana iftira atan babam b le .. Sana an. 
!atacağım şe)İ kimse}e söjlemedim. 
Tıbif Ivan müıteına. O, her şeyi ve 

çoktanberi bilir. Ama lvan mezar ıibi. 
dir. Ağzından ıır çıkmaı:. 

- Mezar gibi mi? 
- Eveti 
Bu cevap üzerine Aliyoıa. dikkatini 

arttırdı. 

- Hudut alaylanndan birinde azıcık 
haşarı ve göz: önünde bulundurulması 
Jbım gelen dik ba~lı bir nbit diye ta· 
nınmıştım. Lakin şehirdeki mevkiim 
yolunda idi. 'l3ol para harcıyordum. Be· 
ni zengin sanıyorlar, buna ben kendim 
dt inanıyordum. Batka sebeplerden ö. 
türü da sevildiğimi &anıyorum. Ç~nkü 
çapltmlıklarım dillerde dola,tığı halde, 
herkes beni sevinçle kargı! yordu. 

Fakat nasıl oldu bilmem, alay ku.. 
mandanı birdenbire bana düıman kesil· 
di. Bereket versin, kolum uzundu. Kcn 
dimi müdafaa ettim. Şehir halkı da hep 
benden yana çıktılar ... Adamcafıı kız· 
makta haksız da değildi. Ona karşı 
borçlu olduğum hürmeti göstermiyor. 
dum. Fena yUrekli olmıyan bu inatçı 
ihtiyar, iki kere evlenmiıti. 

- Dedik ya, rırsat bekltyorhı.rmış! 
- Ortalık duruluncaya kadar bit 

kenarda kalmanı bunun ıcın istemiş· 
ttm. Behmen de böyle söyledi. Cok 
detıı, bir hafta yahut on gUn ... 

- Bana kalsa hemen şimdi yola cı· 
· kar; ıuyu bUsbUtUn bulandıranların 

tepelerine fnerdlm. Fakat varsın sa. 
' bah olsun! 

Kubad ona söz cetlremedltl için U· 
ı zUlUyor, getirdiği haberleri daha cok 

ı lncellyerek kandırmaya çalışıyordu. 
f';Hkbota onun ırrtını okoadı: 

- Yaptığın dostluğa colt teşekkUr 
ederim t Haydi artık dinlen! Her hal. 
de çok yorgunsun. Sabah · erkenden 
)'Ola Clkabllmek fctn taze kuvvet ka· 
zanmıılısınl 

Çadıra do&ru yUrt1dttler. 
O sırada Koraç 1aklaotr: 
- Hteılfondan bir atlı gelml~. ıenl 

bekliyor. Aeelı bir eey ı~ylt7ecek • 
mıoı 

- Kim ıtsndermlt? 
- Söylemiyor! 
Bu kim olabfJlrdJ! Kfmdtn cell1or· 

du ! Ne s'5yllyecektl ! 
Kubad fllpbelendt. Gökbola ondan 

ayrılırken: 

- Mademki bana yalnız olarak 
sOylemek istiyor; ı6n çadıra gir ,.e 
rahntına bak! 

Dedi. 
- Dikkat et, btr tenahlı dokunma. 

11n! 
- Ne glblT 
- Flraz ıenl öldtırtmek lçln l'Ön. 

dermit olablllrt 
- Bunun tein ttıUlmeı 
- Haber bekliyorum. 
- Peld ... 
llerledl. Bir kenarda bir karaltı 

Ik arısı, orta tabakadandl ve -kendi 
ıyarrnda bir kıı çe<uğu bırakarak öldü. 
Bu 'kı.ı o sıralardı yirmi dört yı~ında 
idi. Teyzesiyle birlikte babasının ya.. 
nındı oturuyordu. Agat, teyıcsinin ses 

ai.zliğinden, kUskUnlilğUnden u:cak, ne· 
ıcll bir kııdı. Ben, ömrUmde onun ka· 
dar ıevlrnJi batka bir kadın daha gör. 
medim. Adı "Ağat., tı. tri yan, bir Ru11 
gllzcli. Ama, biraz aletlde bir güzellik. 

Çok mUsait mevkili adamlar onu iste. 
mitler; fakat evlenmemi~. kız kalmak 
da, onun neıeaini kaçırmamııtt. Onun
la canc:Jğer olmuıtuk. Temiz: bir arka· 
da~lık, kadınla erkek arasında daima 
pek kıymetlidir. Açık saçık konuıur. 

Gülüş:irdük. Kulağında küpe olsun, bir 
çok kadınlar bu türlü serbest ko;ıuıma 
lar.dan hoılanırlar. Hele onun gibi biri.. 
siyle bu 'k:onuımaların daha başka bir 
tadı vadı. 

Babuının evinde, sevimli bir tevaıua 
bürilnerck ya~ıyorlar, sosyeteye karış
mıyorlardı. Herkes ona bayılır, dikiıin
deki sanati öve öve bitiremezdi. 
Hakikaten Agat, dostlarınm, tanıdık. 
Jarının dikişlerini diker ve ı•yet bir 
şey verirlerse, reddetmeu:li. 

Miralayı gelince, o, bu tevazudan u.. 
zak, ptafath bir ömür ıUrUyordu. Şch 
rin bUtün ileri gelenleri, salonlarında 
toplanıycrlar, içip yiyorlar, dansediyor 
Jar, eğleniyorlardı. Ben, oraya tayin e· 
dildifiro vakit, her'kcsin aiaında afay 

ile karşı karşıya geldi. Bu kalın sc • 
11 ince bir gene adamdı. Ya,·nş sesle: 

- Ben, Ollran ... Firuz yolladı. Çok 
selA.mı var. 

Dedi. 
Orada oo dnklka kadar fısıltı ha

linde konuştular. Sonra Gökboğa gc. 
rl)'e doğru seslendi: 

- Korac! 
- Bu)·ur akanı ı 
- Saltı.k nerede? Bu dcUkanlr) ı 

ona sötur, iyi koDuklasın ! 
Adının GUran olduğunu sö:> llyen 

gene adam hemen sBze karıştı: 
- Fakat ben hemen dönmelfylw. 

Öyle emir aldım. 
- Sabnb sldersln acclcst ne? Bu 

karanlıkta )'ola çıkılır mı? 
GUran: 
- Gltmelfylm! 
Dl~ or fakat Gökboğa re.zr olmuyor· 

du. Kıztlı: 
- Burado. benim emrim geçer! 
Diyerek kesllrip etti. Biraz ötede. 

ki askerlerden birine seslendi \'C )'n

\"aı,ı:a şu emri verdi: 
- Saltık bu adamı lyi saklasın! 

Ne vakıt istersem, verdiğim gllıl g<'ri 

g!Sndermell! Glt ıöyle! 
Kubadın ynnına döndUğU zaınnn 

ısesl daha sertti: 
- Atlıyı dostumuz Firuz gönder

miş. Bana iftira etmlşlermlş. Yczdl 
Cerdt, ihanet ettiğime, korktuğum t· 
çln oraya dönmedlğime inandırmış. 
lar da Kisra kızmış. üzerime ordu 
g6nderecekmlş. Arkadaşlarımı da a· 
Jrp TUrklstana dönmeli imişim. Kendi 
si benim mertllğlmden hic şUphc et. 
mlyormuş. Fnkııt şlmdlllk buna kim· 
seyt fnandırnmıyormuş. Biraz işler 
yoluna girince gene haber söndorlp 
geUrtccekmlş! 

Kobad yere tUkUrdU ve homurdan. 

dı: 

- Alçak! İki yUzlU, a~ gözlU he· 
rlf! Hepsi yalan! 

- Blllyorum. Bu baberl getiren 
adamı hapsettim. Yola tıkmak tein 
sabaha kadar da beklemek lstemtyo. 
rum. Geceynrısındıın biraz sonra ay 
doğuyor \"O yoJlnr yarı yarıya nydm. 
lık oluyor. Anla~ılıyor kt Firuz ben· 
den korkuyor. Askerle UstUme gel
mektense böyle bir dalavere çevire • 
rek başından savmnk istiyor. Zaten 
nıktlle beni burada bırakırken b11o 
gizli bir niyet! varmış! Bentm benUz 
ne olduğumu ıınlryamnnuş. Onun en. 
sesine bir şahin glbl konacağım \'e 
kafasrna vura vura anlatncnğım. 
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BUI'ClC DIVA.XDA 
Hurmalıkların ardında bU:rllk '"e 

kırmızı bir ey bcUrdi. Sonra glttlk~e 

Dedi Eı t.ıı.n;., hu s ı taı;dll, 

- 11 t) dl, sorcylnı E>I f. .. 
İkisi de SC'rt \ e g<'niş prlırı 

blrt'r tarafa uznklaştılar. 

On dnklku r">rıra Fırat lrı~ ılar 
lrnnatlan.tn atlrlar ı;c enin ses 1 
içinde uzun wı muttarit un\ seıl 
nksettlrerPli Dic'lerc do;ı;.ru ra 
gldl)'Orlnrdı. 

011-tC') <' dotru Dkle,rl g ı::• llC'r. 
rln bUyUk kaprnı g(\rU'ldll. YUkl 
'a binilmiş kutırlarl.ı d \' ler. eı; 
,-a atlar, Uı;er b şn oradan ı;tlt~ 
lnr. şarka, l rnnın lçlC'rlne do,,.rı.ı 

lrnlnrında irili utaltlı toz bulu~ 
lıırnknrnk gidiyorlardı. Arap kol 
sunun hcnUı ge~mcdi,ı;.l YO bir k. 
halkın şehri bırnkmnkta. devam• 

ği anlaşılıyor ln. j 
Gökb.1f;nnın atlıları kalabalık 

ltn'kl:ırı hızla gN;tllrr. Soray kap 
geldiği zaman orada uzun rnızra 
rını ileri doğru m:atarak nobt't 
!iyen tlft sırn askerleri gördlnrl 

- Kornç! 
- Buyur Akam! 

- Sen e'V"e git. Beni bekle. Çok 
mnz ı;elhim. 

- Peki Akam! 

TUrk atlılarını tnnıyan cırt 
aslterler arasında koşuşmalar 
Gökboğa iki adım gerldekl Erttr. 
ya scslcndl: 

- GUrana göz kulak ol ..• 
Sonra atını ileri sUrdil. 

lrnn askerleri kapıyı kapamak 
yorlardr. Gökboğn kılıcını çel• 
nrkadaşlnrına lıaykrrdı: 

-·surun!.. 

Hnvnda. yalınkılıclnr parladı. 
bo&a en başta r;tdlyor; sağını sol 
nlan askerle~ ba~ırryordu: 

-.Savulun! .. 

Bu sırada sarayda bUyUk bir 
lnntı vardı. Yezdl Cerd altın tah 
oturmuş; muğlar, kumandanla 

saray aclnmlc.rı koca salonun ctr] 
da şntaf:-.tlı bir halkn ynpmışl 
nunların a ·asmda kır sakallı bl 
dnm vnrdı ld o zamaun k:ı.dnr im 
torun karşısında hiç gl:)rlllnıem 

Du o.dam Hulmnn beyt Bchra 
RUetem ve bnbaslle arası iyi de~ 
o dl\ HUrmUzan ve Flruıan glbt 
temin kumandasında bulunmak 1 
medl~tnden J\adslye muharebe 
gelmek lçln nıızlnnmıştı. RUstcm 
sini çıkarmam1ş, hntU\ zaferi rn 
kcndtne maletmck mnksadlle buj 
ceklogenllklere btlc bile göz yum 
tu. Şimdi babn oğul sahneden Y 
lunca Behram da on bin dine ve g 

kumdandarunın güzelilğilc meşhur ikin--y nına gittim. Dudaklarında m:ığtl 
el kızının geleceği haberi dolaşıyordu. bir kıvrım ve yüksek bir bakışla, 18 
Paytahttaki asiller pansiyonundan he. le bir g<Sz attı. Bu sebepsiz hakaret 
nüz çıkıyormu§. Bu kız, işte §U bildL çimı ya1~tJ. Kendi kı::ndime: 
ğin "Katerin tvanovna,, dır. Miralayın _ Dur hele, ben de sana Ö} le bir 

ikinci karısı olan asil, Mamadın kızı... yapayım ki ... Acısı tependen çıks·n 1 

Madam, astı olmakla beraber fak:rdl ve Dedim. o malarda cUretkSrlığı, 
Miralaya çeyiz namına hiç bir şey ge- kunç derecelere çıbrmış, uçarı bir 
tirmemişti. Meseleyi, ben yerinden öğ likanlı idim. Katcrina, hem g~zel, 
renmlşimdir ... Bu evleniş, adamcağıza gili, hem kib"r ve mağrurdu. Hele 
bel'ki Umit ve hülyadan ibaret birtakım kasına hiç diyecek yoktu. Bunlann 
şeyler hediye etmişti, ama, para namı· zılarını galıba bcn.1: c c:Jik görmüş 
na zırnık bile vermedi. Belki aklından onu istiycce imi geç 

B:ltün bunlara rağmen genç kız, ka. yorsun .. Hayır, asla o niyc~!e değ~d~ 
sabaya gelince, herkes, kendisine çeki Yalnız bana ettiği hakarctb a:ısını 
düzen verdi. Herkes kalaylı maşrab:ılar karmak istiyordum. Ke~:fü:ıi 3yle de 
gibi parıl parıl siblendi. Ekselanslar, ce bir zevke atttm ki, mir?.!:ıy. b•ni 
rütbeli kişiler, hatırı ıayılanlar hep bi. gün hapsetmeJe m::cbur 0•ı:u. 'i'a:-:1 

rer birer onun şerefine ziyafetler ver- g"nlcrde, bizim ihtiyar, bar ... .ı :1C11".ı 

meğe baıladılar. Bu güzel kız balola· mirasından el çckm::k ş~rti ı-. ·!tı b/ 
r n, pikniklerin kraliçesi olmuştu. Hiç ruble yollamış ve bir tcn:::t ı .1 .. ald 
bir fırsat kaçırılmıyor, meself bilmem mıştı. 
hangi muallimenin menfaati~e canlı 

Halbuki, ben, buraya gehli:·m gl tablolar tertip ediliyordu. 
ne kadar babamla aram la :i şu hes' 

Bana gelince, ben, hiç bir şeye karış i1ine h:c; bir zaman ak 1 erd:r:rJo; de~ 
mıyor, eğlenmeme b kıyordum lşte bu 

lim. Orada ıken de böyle bir para ı::" 
sıralarda ona kar§ı. Karamaıof a ı bır 

dermesini istememiştim, karde!lim. Ş 
i~ yaptım, ki buhin ka abanın c.ıl'ne j para lafını da §")'tanlar götilrsiln . 
yayıldı. Bır gece Fata a k..ıman 
nın verdi ı bal da Katerın nu ltr bin rublenin el'me ce d.ği 
retli bir bak şla ıı~ :l.ı Çu:ı ralarda b:r d s un rnel:tuhu, bana o 
na kadar, ben O:la s ' 1 a ı ~tı, ltı Li.ıim miralay, s ıı timal I 
maga ıın atmamı ım {Devı:mı var' 
ıncınmııtir, diye ka 
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Tarlfeslnd~n Ratkan Hlrlltıl tctu ayd-. 
Jtuı kuruı dütulıır. Posta bırlıSuır aır. 
ınlren rerlere a)'d• )'t:luılo bete& kurut 
1.amıııcd ıllr. 

Unkapanı - Şehzadebaşı 
caddesi 

4N\nı 1Hyd11u bildiren mekfl1P •• 
telarat Ocreluıl, al.ıuııe pnrasınıu post• 

50 mefre genjşliğinde olmak üzere yakında açılacak 
AtatUrk k5prtlstl infaatl hayli L "ya benk• ile 1oll1111ıa lkretınl idare 

kendi Oıerlne ıhr. 
'1'1Jrkl11tnln lteı poıto mırlttrlnd• Kurnaz iki dolandırıcı lerlemi§tir. KöprUnUn tamamlandır y ı· il t f 

tan sonra işletmeye açılabilmesi için er ıma ar ve asarru 
ltl/HUN'o allonı "°"'"· 

Adrea dı!l•ttlrme OcreU ~ kurutlur 
30 Kuruıluk Yüzükleri 7 

Liraya Satarken 
Yakalandılar 

her iki taraftaki meydanların proetun h ft 
plbına göre tanzimi ve buralara L. a ası 

JJ.AN OCRETl.ERI 

Ttearet llllnlarının aantım • satın 
10ndan ıtıbaren ıllln suyfıılarında 40, iç 
sayfalarda 50 kuruş; dorduncil sayfa· 
da ı, ikinci ve uı;üııcUıle :l, ı.urınclde 
'· başlık yanı kesmece fi liradır. 

Dilyük, c:ok devnnılı, khşcll, renkli 
il.An verenlere ayrı a)rı indırmı>ler )a· 
pıhr. Resmi illlnların ıantım - ıoıarı 30 
kuruştur. 

Ticari malılytfte o1mrunn knrak 
lld11lar 

Bir defa SO, iki defa"iı M, Oc defaı.• 
&5, dört defası 75 '"I! on ddnı;ı 1 OU ku· 
ruştur. Oc: &) hk tıtın vcrcıılerın hır ~e· 
fası bedııvndır. Dört su tır& gc~·en ıtun· 
ların fazla r.allrları beş kuruştan hesap 

edılır. 
Hlımd kupona getfrtnlu• lcDrük 

lldn tarlftıl uımJt 25 irıcllrlllr. 

Zabıta ve adliyece çok kurnaz bir 
aolandırıcı aranmaktadır. lsm1 İzzet 
olan bu dolandırıcı ayni zamanda be. 
raber çalıştığı arkadaşlarmı da kan· 
dırmı§, onların da parasını vurmu§. 
tur. 

lr.ı.et evvela. çalıştığı Ahmetre:ı 4 
lira aldıkta:ı sonra, bununla Kapalı· 

1 çarşıya giderek 30 kuruşa altın tak. 
lidi bir yiızi!k eline geçirerek bunu 
Anadoludan gelen vatanda§lara. 6.S.7 
liraya s:ıtmaktadır. 
YüzüğUn hakikaten dört liraya sa· 

tın alındığını sanan Ahmet de lzzete 
karda.:ı yan hisscvi vermektedir. Bu . . 
suretle hem arkadaşını, hem de baş 

KURUN hem doAruılıın doJnrY• krn· 
dl idare yerinde, hem Anluıra caıl~e!lın-. 1 
de Vakıt Yurdu altınıta ırnMAl.lmUl!'\ 
IHl::N llAn huro~u elıyle ılAn kalıul eder. 

(IJuronun tele/onu: %U33{J). 

ka birini dolandıran lzzet. bilahara 
Fehmi adında biri ite de çalı§mış, 

zabıta haber alarak kendilerini ara. 
mağa girl3miştir. 

Ahmet ve Fehmi yakalanmış, fakat 
lzzet henUz ele geçirilememiştir. Ah· 
metle Fehmi dün sorgu hakimliğin. 
ce tevkif edilmi§lerdir. RADYO 

12.30: MOılk (TOrk mOılAi - Pi), ı 3.o5 Mahlut Yağ Satmaktan 
Sanl ayan Te haberler, 13.1~.H Müzik M hk V •td" 
(komşu memlckctlH için muhtelif p}İiklar), & emeye en 1 
18 00 lıluzik (Türk müziği ince saz fıısl"), Bahkpazannda yağcıMc yapan Time 
18.30 Konuşma (uroot santi) , 18.50 Müzik teas adında birisinin mahHit yağ aattığı 
(Türk mOzlğl, muhtelit ş:ırkılar), 19.15 Sn· haber alınmıf, yakalanmı§tır. 
at a:rnrı ve haberler, J9.25 Müzik (muhte. Birine! sulh ceza mahkemesine veri· 
llf şarkılar), 20.00 Temsil • Geyik aVt'ISI len yağc.ı, kendisinin xaten, pamuk ya
genc O mnn) yurd pıyeslerl. Tertip ed :ın 

nen yolların bir an evvel geni§letil· 
mesl ve tanzimi llzmıdır. 

Belediye fen heyeti, Unkapanm. 
dan Şehzadebqma kadar açılacak ye 
ni yolda lııtimllld icap eden yerlerb 
haritasını tanzim etmle. bunu dalml 
encUaıene vermi§tlr. 

Da.imt encllmende bu caddenin bir 
an evvel açılmasma katı lil%um gör
dUğUnden lUzumu lstlmllk mazbata· 
sını hazırlamıştır. Mazbata birkaç gU· 
ne kadar Dahiliye V ckfiletine göı:de. 
rilecek, vekA.letçe tasdik edilip gelin· 
ce hemen blr komhıyon tarafından i&. 
timl&k işlerine başlanacaktır. 

Unkapanı ~ Şehzadebaşı caddesi 
50 metre ge:lişliğinde olacaktır. 50 
metrelik yol ile birlikte bunun iki ta. 
rafmdan yirmi beter metrelik saha 
lstlmlike tabi tutulmaktadır· 

Bu caddeden aonra .Azapkapıd&n Şle 
haneye çıkacak yolun istimllkl de 
yapılacaktır. Azapkapı cihetinde köp· 
rUnlin tam ba.§ma isabet eden havuz. 
Jar idaresi:ıin iki binasının da istim• 
llk muamelesi yakında bitirilerek 
y:kılacaktır. 

istasyonlarda bek
leme yerleri 

Devlet demiryolları idaresinin 
dikkatine 

(~krerıa ReşU • halk tilrkillerlle berabel"). iz, nytia ~jı " kann ~P ile ....._ 
21.00 Snat ayarı ve arapça söy1ev, 2ı.10 fl'k mal aattıtmı 93y1emit, mahkeme p 
Muılk (kütük orkestra: 1 - Ein Abend an hltleri ça~ırmağa kar.ar vermittlr. 
der Nordsec (Mnricı Trevl lol) . 2 - Jubel Geçenlerde Çerkeıten ltarabllke 
und Trubel (wlli Lautenschlager). 3 - Eşya Çalmaktan MahkUın kadar trenle gidip gelmiı olan im· 
Jsola belin (Bctce). 4 - Lichtcrtanı der Sarıyerde balıkçı Mehmcdin e§yala. zası bizde saklı bir okuyucumuz 
Baut von Kaschmir (Rubenstcln). 5 - Un. nnı çalan hıraız Mehmet, dördilncü bize gönderdiği bir mektupta ıunıa... 
garlsch Tanze (Brnhms). 6 - Grl>nland • asliye ceza mahkemesinde. 1,5 sene · k d' 
ınit. <Frederlksen). 7 - Rersöı (Godnrd). n bildirme te ır: 
22.10 Konuşma, 22.25 Müzik (koro • PJ), hapse mahk\1m edilmiştir. Çerke§tcn KarabO'ke kadar !i· 

22..ı 5 Müıık (dnns), 23,45.24. Son h:ıbcrJcr Bir Mutemet Mahkemeye mendifer istasyonlannda yolcular 
ve yarınki program. Verildi geceleri bir hayli zaman açıkta tren 

CmtA 16- 12- D3S o beklemektedirler. Bu hal bu kı• 
ı2 30 Müzık (TOrkte eserler), 13 Snnt a. univeraitenin mutemetliğini yapan :ı 

Oniveraitede Bugün ve Yann 
Konferanslar Verilec.ek 

Yerli mallar ve tuarruf haftası 
milna.Mbetlle bugiln öğleden sonra 
B&&t 15 de yüksek iktisat ve ticaret 
mektebinde konf erana salonunda yerli 
mıı.llan mevzulu konferaslar verilecek 
tir. 

Konferanslardan ilkini YUksek ik· 
tısat ve Ticaret mektebi mUdltrU B. 
ŞükrU Baban verecPk, bundan sonra 
erkek ve iki kız talebe tarafı:ıdan 
milll iktuıat gUnU ve haftuı üzerin. 
de haz:ırladıklan etUdler okunacak· 
tır. Ayrıca lktısat fakültesi ve yük 
aek iktısat mektebi iktısat profesörU 
B. Muhlla Ete taraf mdan da bir kon 
ferana verilecektir. 

Yarın da üniversite merkez binutn 
da iktisat gUnll tesit edilecek, bu mU· 
nasebetle profesör Ömer Celil, ordt. 
naryUs profesörU Neumark. doçent 
doktor Muhlis Ete ve iki Webe tara· 
f ı:ıdan konferanslar verilecektir. 

--o-
Sirkeci meydanı 

lntaat Bitiyor, Yakında 
Açılacak 

Sirkeci meydanının açılmaaı için 
hazırlanmı§ olan projeye nazaran Sir 
keci garmda yapılan giriı ve çıkış 
}l'ronlarmm i:ıpatı bitirilmek Ur.ere. 

.. dlr. 
Peronlarm ııembılne mermer dl!ten· 

meğe b&.§lanmıştır. Bu lnfaat Sirkeci 
meydanının açılmasmda.:ı evvel nlha. 
yet bulacaktır. 

Bundan başka Antalya anbartnın 

arkaama yapılacak olan antrepo ve 
guinolarc inşasına da başlanmış ol· 
duğundan meydanın açtlmasile bera.. 
ber bu antrepolar da ikmal edilmiş 
olacaktır. Bunun için buruda in§aat 
faaliyeti hızlandırılmı§tır. 

yarı 've haberler, 13,ıo Solist konseri, 13,3.0 Ekrem adında birisi, Unlversite aslı· mevsiminde dayanılır 9ey değildir. 
u Müzik (cazbnndl, 18 Müzik (Türk mlizı. tanlanndan doktor iffetin maaıını her Mesela yoldaki (Eskipazar), (la· l d M l 
il lnccsnz fash), 18,45 Konuşma (Spor fa. ay bordrosunu imzalayarak almaktan motpaşa), (HanköyU). (Ortaköy) ngİlizler Yeni en a 
nliyeUcrı> , 19 l\luzlk <Franfnr), 19,l5 Snnt suclu olarak ıorgu hakimli~ine veril· gibi istasyonlarda geceleri tren bek· Alacaklar 
n)orı ve haberler, l!l,25 Miizik (incesaz fas. . · lemeğe gelen yolcular tren getincL l.ngiltere piyasalan, muhtelif memle 
Jı) 20 Müzik (Rıyaseılcumhur flnrmonık mıştır. 
orkestrası Şef; Ho'><ln Ferit Alnnr), 21 Suat Sorgu hakimliği sabtelifi iddia edi.. ye kadar saatlerce açıkta kalır. Bu- ketlerle olan klering ve tedıye anlaı • 
ayarı ve arapca sö)lc'\ 21,10 Müzik (Tan- len imzaların tetkikini ehlivukufa ha. ralardakt oturma yerlerinin kapılan· malan sebebiyle mallarımızı pahalı bul 
bur kemenfe. ney), 21,30 Konu,mı, 21,45 vale etmiştir. ru nedense yolculara açmadıkları için maktadır. 
Mil~lk (Şarlh ve tnk~ım), 22,15 Müılk (Kü. yolcular soğukta, yağmur.da, titreıip Serbest dövizle lt yapan lngiti~ piya 
çük orkestra), 23,15 Müzık (Romans veba- Demir Fiyatlan dururlar. aalarının ban Tilrk mallarına ihtiyacı 
lalayka), 23,45. 2~ Son haberler n )'llrtnkl Yü!aeJiyor mu? Bazı kSylerden trMe binmek için olmasından dolayı tngills fabrikatörle.. 

prosram. R d ) d Son lngiliz • -Amerikan anla~a· akıamdan buralara gelen yolcular, ri hükGmetlerine mtıracutle kendileri· 
Yabancı a yo ar an 81 dotayısne dolar üzerine tesbıt e- ıece karantıkıannda köylerden bu- ne prim suretiyle yardım edildiği tak-

Seçilmiş Parçalar dilen Ingiliz lirasının muaY'ıen kıy. ralara celemiyece'lderi için buralar.. dirde ralripsls kalan Türk mallannm 
Op~ro ve ıtnfonl konıtrltrl: meti:ıden aşağı dUşrr.esl üzerine Av- da aaatlerce açıkta vakit geçirirler. tnıiltereye ithal edileceğini bltdirmiı. 
t.10 Berlin: Be<'lhovtn, Smetana rupanrn muhtelif yerlerinde demir Sonra meaell bunlardan (HanldSyU) lerdir. lngills hUkGmetl bu teklifi tet. 
9.10 Dreslav: "Karmen,. (Dizel) fı"yatıarı yükselmeğe ba.~lamı§lır. · da 1 ri tr • elme- kik etmektedir. 
O.lO Kolundborı: Bah ııtaıyonun ıece e enın & 

10. Roma: La Glconda (PonchlcilJ). Bir sterlin memleJr,.etimizde 575 ku. sine ancilk üç dakika kala kite açıl· Eminönü Halkevindeki 
ıo. Berlln: Slbelins ru a dUşmesine rağmen piyasada maktadır ki bu milddet içinde yolcu T oplanb 
10.45 Ren: Deethoven miısbet menfi hiçbir değişiklik olma· nasıl bitt tini alacak, torbalarını, 
11.30 Slrasbur,. •• "La Tnıvlata.. la Eminönü Hlkevlnden: " nuştır heybelerini ve ııJr eıyasmı topar • 
Oda mu&ik.l&i ve korısuler: Dem.ir piyasamızda ayni suretle ih 1 Ulusal Ekonomi ve Artırma Haftası yıp trene binebilecektir? Bu c et e. 
7.10 Hcilsbers <Könis:.bcrg) Becthoven kayda eayan hiçbir yü~li~ görül. rin lGtfen cöz Snilne almmasınt riea münasebetiyle 16 • 12 • 938 Cuma ak. 
7.20 Berlin: Şubcrt memia, hat .. A 11 kuruş Uzerınden sa. • edi tamı aut (20) de Evimizin Cağalot. 
g M Parls PIT: Org (eski İngiliz mu- <J 14 yorum. _._,..! 

ılklsi) tılan demirler 105 kuruşa kadar dil§. lunQ&AI merkes .alonunda atafıdaki 
20.40 fstokholm: Piyano müşt!lr. Alakadarlar, ~vrupa dem~ ı•--.-----------•ı proırama &öre toplantı )'Jlpılaeaktır. 
t. (Gece l" sonra) Stuttgrat, Frank.. fiyatıanncı yUkselmes.ı devam ettlgi c il p Arzu edenler davetiyelerini E• BUro. 

furt: Şubert taktirde bugilnlerde pıyasamızda de· • • • ıundan almalan rica olunur, 
Plueı ve konferan:slar: mir fı'yatlannm yükselmesi ihtimali lstanbul kongres•ı 1 - Konferanı - Hal'kevi üyelerin· 7, Jfürcl Kulesi: Meşhur ri)•aktırlar d -a. • fmd 

bulundugu- nu söylemektedirler. en -uzeyyen Soyay tara an. 
9.10 Vl)'ana: ltchbclc dair piyes H 1 

10.15 Strasburg: Almanca pl:res İnhisarlar idaresinin Likör Bu sabah 11 de toplamyor 2 - Gaıterit (Vazife 2 perde) a • 
Jlaflf musiki: l kevi Gösterit Şubesi tarafından. 
8.40 ı.ondra (U.) "Kralicanın mendili., ve Şarap an . 1s bul . M k p 1 A•t B" •-hısa' rlar idaresinin A\Tupada bıl· Cumhuriyet Halk Partisi tan ar o o oya ı ır 

<J. Strnus) .uı -be vıı· t k ı b b h b' d Konferans 
0.10 ts:okhotm: ll:ılk 'klüsikterl hassa eimal memleketlerl:de rag t aye ongres u sa a on ır e •-:non-u· H-'kevinden: 
9.15 Fr:ınkrurt: Openı musikbi .. 1 k"" sali gı·bi az alkollü toplanacaktır. Kongreyi vali ve be. ~.... 111 

Eğer olsaydı ..• 
Yazan: Niyazi Ahmet 

Istanbulda en çok bahsedilen mear 
lelerden biri de biç §Upbe yok ki, 
eehrin gilr.elliği. eehrin tan~mi iti. 
dir. Şimdiye kadar İstanbul için ya• 

ni lstanbulu gür.elleştirmek içb aöy 
lenenler toplansa muazzam cilUere 
sığmaz.. 

Bundan tam yetmiı bet ııene evvel 
çıkmakta olan Mecmuaifünun •Tan· 
zimi lstanbul,. ba§lığı altında yaı.dı 
ğı uzu:ı bir makalede o vakte kadar 
İstanbul için yazılanlan hülba ed~ 
rek şehrin güzelliği için yapılmuı li 
zımgelen cihetleri ip.ret etmektedir. 
Bakın o vaktin sokağında.il DUJl 

gikayet ediyordu: 
"Elyevm 'arabası olanlar dalı& eok 

masarif ve tekellüfe duçar olduktan 
halde kendileri için de sanılmaktaa 
mustarip ve dar sokaklarda gidip 
gelmekten halk mUteezzi olup araba 
dahi muntazam memleketlerde daya· 
nacağı müddetin yansı zarfında ef
kest ve telef olmaktadır.,. 

Yazıda sokak adlarmm, dükkln nu 
maralarını:ı mevcut olmad:ğından da 
uzun uz;un şik~yet edilmekte, ıehrin 
güzellığini bozan ahşap evlerin der-
hal yıktırılması şiddetle istenmekte. 
dfr. 

lşte bu yazıda; istenilen tatbik 
edilseydi belki Prost planına da lU· 
zum hasıl olmıyacağı bir nokta: ''E\•. 
veli nU.mu.,e olmak ilzere meaell Ka· 
raköy köprUsUnden Babılliye ve ora.. 
dan da Aksaraydan geçerek Topkapı
ya kadar bir hattı mUst&klm U7.ere bil 
Divanyolu caddesi ktl§adile bunun 1. 
ki tarafına milnasip şekli ve cesamet· 
te ktıgir olarak muntazam ebnlye in. 
psı ve iktim eden lağım ve ıuyolu 
dahi usulll cedldeye tatbike:l tanzimi 
llztmgelfr.,, 

Onun için değil midir lrf, dUnOn ~al 
ri: 
Kf m o7:ur. kim dinler varnkt '"'7ıri 

~ı. 
Derdi. 

Eminönü Meydanmda 

T arihr bir duvar çıktı 
EminönO meydanında Babkpazan 

caddesinin ağzmdakl enkaz kaldınhr. 
ke:ı burada eski bir kale duvanna te
sadilf edilmit, belediye mUhendlaleri 
tarafmdan yapılan tetkikat :neticesin. 
de bunun Bimns devrinden kalma t&• 
riht bir du~ar olduğu anl~ıJmqtır. 

Bu duvarm ne ~kilde muhafua 
edileceği etrafcıda incelemeler yapıl. 
maktadır. 

Esnaf Cemiyetleri 939 
Bütçeleri 

Es:ıaf cemiyetleri 939 senesi bOt· 
çelerlni hazırlayarak ?stıuıbul Ticaret 
ve Sanayi Oduma göndermi§lerdlr. 
BUt~eler ayn ayn oda sanayi ıubeei 
taraf mdan tetkik olunduktan sonra. 
umumf kiUpliğe anedilmlı. umumi 
katiplik tarafından bUtçeler ta8dik o. 
lunmuştuı·. 

Aldığımız malflmata göre, bu yll 
es:ıaf cemiyetlerinin her biri bütçele-
rinde yardıma muhtaç esnaf için e.. 
hemmiyeUI miktarda tahslaat ayır 

mı§t.Ir. Bu tahsisatın mecmuu 30 bin. 
liraya yaklaşmaktadır. 

Bu paranın bir kısmı esnafm muh 
telif dertlerine sarfedilecek, diğer bir 
kısmı ile de barınma yurdu ve a.lr 
yeni tesisi mukarrer yardım.binala. 
nna harca.:ıacaktır. 

Otobüsçülerin Yeni Bir 
Dileği 

Bazı otobllsçUler belediyeye yeni • 
den mUracaat ederek dileklerde ba· 
lunmuşlardır. Bunlar. zarar edilen bat 
tarda belediye::ıin otobtlsçutere prim 
vermesini ve bazı hatlarda da fiyat. 
lara zam edllm ... .;ini, bundan ba§ka 
Ayakta da yolcu ta.sınmasma mu.ur 
de !stE>mişlerdir. 

-<>--
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10.20 Dudapeşte: Çigan orkestra a içkilerinin ihrae& 1 gun Lütfi Kırdar açacak, bir nutuk söy- mı saat (20.30) da Evimizin Çağaloğ. 
12.10 \'nrşo,·a: Leh musikl~i maktadır. Danimarka liyecektir. Bundan sonra kongre reL lundaki merkez salonunda Istanbul O. 

Halk Sandığı yarm açıhyor 
İstanbul halk sandığı yann saat 

11.30 da merasimle acıtacaktır. Sar 
dığm bütü!l kadro ve teeklllb dua 
de =-·azdıfımm gibi tamamen U. tıa 
lunduğunclan derhal faaliyete .cete • 
cektlr. 

l'aruete ve kabareler: Geçenlerde Almanya ~e · · sl ve ikinci reis ile ki.tipler ~ilecek, niversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
10.30 EıffeJ; ıı Londra (k.)i 1 Poste J>a.l ya yapılan külliyetli mıktardakı ıh· 

"isien. racattan sonra !sveçten de ~arap ve iki senelik f a.aliyet raporu okunacak Doçenti Bay Fuat özgü tarafından 
Dam ~lusikl:sl: r. • • _ likör istenilmiştir. idare bu isteklere tır. Ayni zama.:ıd& tetkiki hesap. di· (Marko Polonun Anadolu ıeyabati) 
ll.13 Sollens; 11.3a Jleıl~berg, 10,10 Druk k Uzere faaJiyete geçmi;s.. lek ~ncOmenlerl Mçllecektır. t'nff•ulu bir konferanı verllcce~tir. 

sel ı, 12,15 Turino ıır., 12.2~ 1,ondra (K.) cevap verme Kongre tıç gUn devam edecektir. Duetiye yoktur. Herkeı gelebilir. 
ı Londra (N.~ tir. 
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Hikaye ................. 1 

• • 
lı • • • Hak şükür • • • • •••••••••••• Yazan: lbrahim Saffet Omay 

• • • • • • • ............. 
Öğle yeme.;ımlzl fakülte arkadaş 

!arımdan Mustafa ile Akhisarpalaam 
holUnde karşı karşıya yedik. Kahve
lerimizi içmeğe başlamıştık ki iı:erl· 
ye: pejnıUrde kıyafetli, başınm tepe 
kısmı kızıl çıplak, sarı kara ve buru. 
şuk yUzlU, beyaz bıyıklı bir adam gir. 
dl. Elif yaşlarında görUnUyordu. 
Arkadaşım bana bir göz işareti yap 

tı ve sonra bu adamla konuştu. 
- E ... Ne yaı)tın bakalım, Ankara· 

dan bir haber cıkmadı mı Haralam · 
bos? 

- Daha bir haber yok. 
- Bari paraları koyduğun yeri bu· 

labllc,..ek misin? 

zlm başımıza bu işleri getirdi. Hepi· 
m izi terbiye etti. Sen işe bak ki ( e. 
fendi) harbıumumt senelerinde Al • 
man bankalarından birine epeyce al. 
tın lira yatırmıştım. Bu paraları da 
alamadım. Görüyorsun ki Allah bizi 
nasıl terbiye ediyor hak şUkUr. 

- Türk bankalarından birisine 
niçin yatırmam ıştın?. 

- Akhisarda şimdi dört banka var 
ama o zaman bir tane bile yoktu. 
Hem ne lUzum vardı kendim banger-

1 dim. 
- Akhlsarda oJmıyahillrdi. Fakat 

Manisa, lzmir şuracıkta dururken 
Almanyada ne işin vardı? 

- Ne yapalım oldu bir kere. O va 
kitler l~mlrde dostlarımla ıörUştUm 
Bana "biz paralarımızı Alman ban
kalarına gönderiyoruz. Sen de gön · 

Beynelmilel futbol maçları 

Macaristan - Iskoçya 
Kaı şılaşm asında Ma<'arlar şanssız bir oyundan 

sonra nasll mağlQp oldular? 

- Bulursam da kadere, bulamaz. 
sam da. Bu iş sebep oldu geldim mem. 
leketiml gördUm ya bu bahtiyarlık 

bana yeter. Dot;rusu çok terakki eL 
miş, bUyUnıUş. Atinaya elim boş dön 
sem de keder etmem artık hak şUkUr. 

der., dediler. Ben de onlara uydum. Pazar günii An1ı·.arada yapılan futbol lik maç7.anmn tafsilcUrnı iki gihı evvel o7cuyucıılarımı::a bildirmi§tik. Yu.kan
BugUn ise metellkslzim. TUrklyede daki resimlcrinıizde bıı nıiisal>al,alarda1ı Güneş. Ankıaragilcil karşıla§'masından iki enstantanedir. Giine~ kalesinm 

Bu konuşmayı mUteaklp arkada · 
şım bana dönerek kısaca anlattı: 

trenden tndiğtm zaman yirmi yeai ku geçirdiği bir tehlike ve Güç kolesine gol olurken görülüyor. 

· Bay Haralambos Akhisarlı imiş. 
lstiklll harbinden sonra Yunanistana 
giderken burada bir yere Uç bin 
altın lira gömmüş. Şimdi bu paraları 
çıkartmak için gelmiş Ankaradan 
izin bekliyor. 

l\IUbadll Rumlardan olduğu anla. 
fılan llaralambosa, bilmem nedeıı 

bazı şeyler sormak için söze başla "' 
mak üzere idim. Fakat o bana vakit 
bırakmadı evvelA. derin bir iç çekti 
ve paslı bir sesle de "hak şükür., de. 
dikten sonra anlatmağa başladı: 

ruşum vardı. 

- E ... Burada parasız ne yapıyor. 
sun, şayet defineyi bulamazsan Yu. 
nanlstana nasıl döneceksin? 

Sualimi galiba mA.nasız buldu. ÇUn 
kU tuhaf bir eda ile yUzUme bakarak: 

- Trenden indiğim zaman. yirmi ye 
dl kuruşum vaı;dı; geleli de on beş 
gUn oldu ama hiç sıkıntı çekmedim. 
Tanıdığım, tanımadığım kimseler be· 
ni parasız bırakmıyorlar. Hattt\ gc. 
cen glln sızlandım da (Paranı bula. 
mazsan biz seni Yunanistana kadar 
göndeririz meraklanma) dediler. 

- Ben buranın en zengini idim. Doğrusu ağlayasım geldi. Meğer 
Banger Ekmekçlbaşının damadıyım. TUrkler ne bUyUk insanlarmış! (Ke. 
Çarşı !cinde bUyUk mağazam, yazıha. mal Hazretleri) bize doğrusu cok iyi 
nem vardı. Yunanlılar Akhisardan ders verdi. 
kaçarlarken ben de lzmire kadar git 
ti F k t 1 ı b lkl 

Konuşmamızın burasına kadar ağ· 
m. a a ne o ur ne o maz e 

bl ğ 1 dt ü bl k d 1 zını açmadan oturan solumdaki orta 

t 
r byla ma 0 uör ye tUç nB a airtalk- yaşlı zat, eskiden tanıdığı Haralam· 

ın r yere g mm Uş m. en g t · 
t Akhi (K 1 biti 1 

bosa birdenbire şöyle bir sual sordu: 
en sonra sara ema za er , 

askerleri) girmişler. Allah razı olsun - Lambl... Buradan kaçarken ka-
evlmln, eşyamın kılına bile zarar sahalarımızı yakıp, yıkanların gö -
getirmemişler. Sonra Yunanlstana füıılerlne Yunan hUkflmetl birer ma. 
mübadil oldum. Paralarım burada dalya falan taktı mı bari? - ' kaldı. O sun. bugün aradan tam on •·•• 
beş sene geçti. Bl.r gUn gazetede böy. Mecllslmizo bunaltıcı bir sUkt'ıt alnl
le para saklayıp ayrılmış Rumların; vermişti. Galiba hepimiz öntlmUze 
Türk hükt'ımetlnln izniyle gelerek çı· bakıyorduk. Yanımızdakilerden bir · 
lı:arablleceklerlnl ve bunların yUzde kaçının silinir gibi uzaklaştıklarını 
altmışına sahip olacaklarını oku • hissettim. lşte bu arada kapı sertçe 
dum; hemen müracaat ettim. TUrk açıldı. lcerlye ,·akur bir yUrUyüşle 
hUkt'ımetl iki ay izin verdi. Kalkıp uzun boylu, yanık yUzlU, kumral bı· 
geldim. Kaymakam An karaya yazdı yıklı, sarı elA. gözlerinde mertlik ya. 
paraları çıkarmak için şimdi emir nan otuz yaşlarında bir Tilrk köylll· 
bekliyorum hak şUkUr. ııU girdi. GUr ve tatlı bir sesle "mer. 
Düşmanı Akdeniz kıyılarına ka baba,. dedi. Hepimizi sUzdU ve bir 

sandalya çekerek oturdu. Bir dakika dar teşyi eden ve sonra da ona kaYu· 
şan Haralamboııtan sebebini tabın 

edemediğim bir heyecanla çok şeyler 
sormak ihtiyacındayım, ııabırsızlanı-
yorum. 

- Türkiyeyi nasıl buldun, bıraktı· 
tın gibi mi? 

- Çok terakki etmiş, hele Akhisa. 
rımız c;:ok bUyümUş. Doğrusu iftihar 
ettim hak şUkUr. 

- Burada bıraktığın mallara mu. 
kabil Yunan hüktımetl ııana ne ver. 
dl1 

- Ne verecek, kıymetlerinin yüzde 
onu nlsbetlnde iki bono verdi. On beş 
senedir onların da bedellerini alama· 
dım. 

- PekAIA Yunanistana gittikten 
ıonra ne lş yaptın? 

- Benim burada beş altı. uşağım 
varken orada tam Uç sene hizmetklr· 
lık yaptım. Ondan sonra da beş sene 
lokantalarda, meyhanelerde, oteller
de seyyar sigara kibrit satıcılığı yap· 
tım. Nihayet kızlarımın ikisi yetişip 
lşçlllğe başladılar. Ayda Türk para. 
sile Uç bin kuruş kadar kazanıyorlar. 
Oğlum da Afrikaya gitti. Bir zengi. 
nln yanında çalışıyormuş. Bapa ay. 
dan aya biraz para gönderiyor, geçi· 
nlyorum. Ne yapalım bizleri Allah 
böyle terbiye etti hak şUkür. 

- Yani ılzl Allah nasıl terbiye et· 
tlT 

- Nasıl olacak, TUrklyede bUtUn 
Rumlar (paşa) gibi yaşıyorduk ilkin 
c;e'rlldl~lmlzl bllemedik, nankörlUkl 
yaptık. Onun Uzerlne Allah kızdı bl-

kadar Haralambosu dikkatli fakat 
Aşina bakışlarla tetkik etti. 

- Sen çok yavuzdun be Lambl ne 
olmuşııun böyle? 

- Ne yapalım kader böyle yaptı, 

beni zUğUrtlUk bu hale getirdi. Ama 
ben seni tanıyamadım. 

- Tanıyamazsın çUnkU o sıralarda 
kUc;:üktUm. Ben Akhlsarın ''Szaoba,, 
llöyUndeylm. Sen burada iken sık, 
sık anamla gellr alış veriş yapardık. 
DUn bizim köylUlerden haber aldım 
kl Ekmekclbaşının damadı burada l. 

1 
mlş. Hemen "aman biraz borcum Yar. 
dı gidip şunu vereyim,. diye geldim. 

Haralambosun gözleri parladı. 
- Ne borcu bu? 
- Sen buradan gitmezden blrkac 

gUn e·n-el basma 1le, yazyağı almış • 
tım llkin param çıkışmadığından sa· 
na yUz seksen kuruş borcum kalmış-ı 
tı. On beş senedenberl bu borç içime 
dert oldu. Nihayet şimdi yerip kur
tulacağım. 

Dedi ve Haralambosa bir kAğıt ıt. 
ra lle bir mikdar bozuk para uzattı. 
Haralambos ''Allah razı olsun,, diye 
kaparcasına alırken ''Ucudumda bir 
ürperme ,.e gözlerimde yaşlık hisset.! 
Um gayriihtiyari saatimi çıkararak 

kapıya yUrUdUm. 

Haralamboıı kUflU sesiyle mırılda 
nıyo,rdu: 

- Paraları bulamazsam da keder 
etmlyecellm. Dllnya gözümle vatanı· 
mı gördllm ya bu bahtiyarlık bana 
yeter hak şUkUr. 

İbrahim Saffet Omay 

Tbroparkda 20,000 seyirci önünde l 
Macar milli futbol takımı ile kar§ı. 
laşan lskoçya milli takımı rakibine 
,karşı hak ettiği galibiyeti kazanmış
tır. 

lliçbir .zayıf .:ıoktası bulunmıyan İs.. 
koçya milli takımı ilk haftaymda 
Macarları çok ağır bir baskı altına 
almışlardır. Hücum hattının solunu 
teşkil eden Black ile Gillick Macar 
kalesine ardı arkası kesilmiyen teh.. 
likeler yaratm:ı.ğa muvaffak olmuş. 
tur. 

İkinci haftaymda Macarların daha 
muv.aff akıyctli bir oyun çıkardıkları 
görülmüştür. İskoçyalılar en mükem
mel muhacimleri olan Backın yara. 
lanması yüzünde:ı 10 oyuncu ile oy 
namak zorunda kalmaları üzerine 
Macarlar kendilerini hissettirecek bir 
derecede iyi oynamağa baglamışlar
dır. 

Buna rağmen. şanssız bir oyun oy. 
namıglardır. 

Iskoçyalılar aras:cıda en ziyade 
muvaffak ola.:ı oyuncular sol taraf~ 
muhacim Black ile Gillick, sol mua· 
vin Baxtcr, sağ müdafi Anderson. 
dur. 

Macarlara gelince; kaleci Zabo çok 
mütereddit oynamış, Biro ile Korany - -

her vakitki oyununu çıkaramamıştır. 
Macarların arasında muvaffak olan 
oyuncular Dr. Toldi ile Saro§idir. 
Açık bir oyun sisteminden ao:ıra, 

birinci haftaymın 18 inci dakikasın 
da Kotranyi bir penaltıya sebebiyet 
vermiş ve bu cezayı walker gole talı· 
vil etmiştir. 

Bug olden sonra Macarlann ma.. 
neviyatı bozulmuş olduğu için boca
lamaya bqlamışlar ve buna mukabil 
lskoçyahlar sürekli hücumlara giriş. 
mişlerdir. İskoçyalılar bu hücumları
oa hep soldan devam etmişlerdir. 

26 mcı dakikada muavin ve müda. 
faa hattındaki Macarları atlatan 
Black, ikinci sayıyı da yapmış ve bu 
suretle vaziyet 2 - O olmuştur. 

Bu golden iki dakika sonra, Blackin 
hazırladığı bir pası alan Gillick U· 
çüncü sayıyı da kaydetmiştir. 

Macarlar, yegane sayılarını 67 inci 
dakikada lehlerine kazandıkları bir 
pe:ıaltı yüzünden Dr. Çaroşinin aya.. 
ğile yapmışlardır. 

Maçı Ingiliz hakem Natrass idare 
etmiştir. 

BUDAPEŞTE - HAMBURG 
Hamburg. 12 (A.A.) - lskoçyadan 

avdet etmekte olan Macar milli takı. 
mı Budapeşte muhteliti olarak bura· 

daki ~hir muhtelftl ııe karşılqmış.. 
tır. 

Fazla seyirci istiap etmemesi yü· 
zünden 18,000 kişi önünde yapılan 

bu karşılaşmada Macarlar fevkalade 
teknik bir oyun oynamışlar ve rakip 
lerini 2 - O mağlup etmişlerdir. 

Bu maçta bilhassa Şaroşi Kardeı· 
Ierle müdafi Biro çok beğenilmiştir. 

Panatinaikos 
Atina şampiyonu oldu 

Atina, 12 (A.A.) - Lik maçlarınn 
finaline kala.:ı Panatinaikos • Apollo· 
nu 3 - O yenerek Atina şampiyonu 
olmu§tur. 

Pirede, Et:ıikos - Olimpiyakos ile 
2 - 2 berabere kalmışsa da puvan i 
tibarile Pire şampiyonu olmuş, Sela· 
nikte Heraklis menti 2 - O mağlflp 
ederek Selanik şampiyonu olmugtur. 

Fransa 
Lik 

--o--
ve lngilterede 
maçları 

Fransa ve lngilterede devam etmek 
te olan futbol lik müsabakalarınll\ 
bu haftaki neticeleri şunlardır: 

1NG1LTEREDE 

Ankara At yarışları 
Birmingham - Bre:ıtfort 5 - 1, Bol 

ton Vanderers • Aston Villa ı - 2. 
Karlton atletik - Volverhampton 
O - 4, Çelsea • Hudersfild Tovn 3-0, 
Lides Unaytid • Sunderland 3 - 3, 
Layçester Siti - Derbi Kunti 2 - 3. 
Liverpol - Grimsbi Tovn 2 - 2, Man. 
çester Unaytid - Arsenal 1 - O, Midle 
sburg • Blakpol 9 - 2, Presten Nor
thend - Everton 10 - 1, Stoke Siti 
- PoıUmut 1 - 1. 

--
Sürprizli bir koşu 
Çifte bahiste bir liraya mukabil 

1600 lira kazanddı 
Ankara, 12 (Hususi) - So:ıbahar 

at yarışlarının on birinci hafta koşu 
lan da Bqvekil ile diğer bazı vekil 
!erin dahil olduğu büyük bir kalabalık 
ö~ünde pazar günü yapıldı. 

Arap atlarına mahsus son koşu 
büyük bir sürprizle neticelendiğindeo 
çifte bahsi tutturan biletler bir liraya 
mukabil bin altı yüz lira kazandıla:r 
ki bu bahtiyarlar da ancak Uç kişi 
idiler. 

Saat ikide başlanan yarışların taf
silatı şudur: 

B!RtNct KOŞU 

Üç yqmdaki yarım kan İngiliz 
taylara mahsustu, ikramiyesi 300 li. 
ra. mesafesi 1000 metre idi. 

Bu yarışa altı tay girmişti. 

1 - Bintepe (Celal Bayar), 
2-Frig, 
3-AI Ceyl~. 

Bahsimüşterekte; Ganyan 130, pia· 
seler 135, 245. 

lKlNC1KOŞU 

Dört ve daha yukarı y~taki yarım 
kan İngiliz at 'e kısraklara mahsus 
handikaptı. 1kramiyesi 300 lira me. 
safesi 2200 .metre idi. ' 

Bu ko§Uya yedi yarım kan iştirak 
etti. 

1 - Andrebudin, 
2 - Mahmure, 
3 - Ceylan. 

Bahsimüşterekte; ganyan 190. plA
seler 120, 150, 220. 

üÇONCU ~U 
Beş yüz liradan fazla kazanmış i. 

ki yaşlı halis ka:ı ingiliz taylara mah 
sustu. Mesafesi 1400 metre idi. 

1 - Yılmazkaya, 

FR.A.~SADA 
Sc· Fives • Olimpik Lil 3 - l, R& 

sing Strasburg - Sentetiy~ ı - ı. 
Fc. Soşo • Fc. Set 1 - ı, Fc. Ruen -
Fc. Metz 2 -2. Rasing Les - Rasing 
Paris 1 - 1, Ekselzior Rube • Asş. 
Kan 3 - 5, Fc. Antib - Fc. Rube 1-0. 

··~· ... ·······~·1 3 - Yatagan. • tResimli Hafta Neşriyatmdan 
.. :h;~~u::~<(kte: ganyan HO, pla· :ATATüRK ALBüMü: 

2-Ece. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 'Mükemmel ve muvaffak bir esert 
Uç ve daha yukarı yaştaki halis t olmasının karıılığını gördil t 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsus. t 
• 

Kısa bir zaman içinde büfün mev-
tu. İkramiyesi 550 lira, mesafesi 1600 t 

t cudu tamamen tükenen bu kıymet-
metre idi. t 

• 
li eser, ikinci defa ve daha mükem-

1 - Sunandair. t 
• 

mel bir baskıyla piyasaya çıkmak 
2 - Dandi. t 

• üzere bulunmaktadır. t 
3 - Romans. 
BahsimUşterekte~ ganyan ıw, l''a· 1 Ebedi Şef AtatürkUn t 

sel er 145, 17 5. \: 300 e yakın canlı hatırasını içinde t 
BEŞiNCİ KOŞU t toplayan ve güıel bir kapakla süslü t 

Dört ve daha yukarı yaştaki yarım t bu~un.an bu eserin ikinci ba~kııının t 
kap ve halis kan arap at ve kısrak. • da ıhtıyacı karıılayamıyacagı mu- t 
lara mahsus handikaptı. İkramiyesi t hakkaktır. t 
250 lir~: m~s8:1'esi 2400 metı:e i~i. .1• Bu kıymetli eseri henüz teda- : 

Bu surprızlı koşuyu Ca., ısmındekı t rik etmemİf bulunanlar bu t 
at büyük bir kolaylıkla kazandı. ) ·• d il ·ı · · · 

C 1• ik' · Du n d .. t gun en m vezzı enne ııpanJte t :?Y an ıncı, rsun . e uçun· 
cü oldular. t . . bulunmalıdırlar_ . t 
MUşterek bahiste ganyan 57,75, t lkıncı haıloamm htanbul ıçın ayn- t 

plaseler de 7 90, 2 \ rdı t lan mahdut miktardaki nüılıalan t 
çirte b h k r a yazdığım ı· BngUn tevzi ediliyor ı 

gibi bir lır ' muk b l 1600 lıra, t 
ikili bahis i 435 kurut kar.ıırıdm:h. •••••••••••••• 



Arsen Lüpenin karısı 
Jspanyol Prensinin mirasına 

kavuşamadı! 
1900 senelerinde Fransamn meşhur 

bir güzeli olan Luiz Şardone ismindeki 
kadın, o zaman olduğu gibi bugün tek
rar kendisinden bahsettirmektedir . 

Luiz Şardone güzel olduğu ka.dar da 
• macera heveslisi bir kadındı ve bu u
ğurda en adi vasıtalara m:.iracaat et
mekten çekinmemişti.. Fransarun, Ar
aen Lüpen ismi verilebilecek kadar meş 
hur bir kibar hırsızı olan Fcrnan Lafit
le bu maksatla evlenmiş, cndan sonra 
onunla beraber büyük bir maceraya a
tılmıştı: 

İspanyaya gittikleri zaman Kral On 
üçüncü Alfonsonun yeğeni Antonio ile 
tanışan Luiz, kocasını ona Senyor Ri
kordo ismi ile tanıtıyor ve Arsen Lüpen 
bu suretle prensin en yakın arkadaşı o-
luyor. ' 

Bundan sonra da Luiz prensin kalbL 
ni, kocası da parasını çalmakla meşgul 
oluyorlar. Prens Antonio kadını çıl
gınca sevmekte.dir ve "en yakm ar~
daşı,, senyor Rikordo ile üçü bir arada 
Mısırdan Italyaya, 1talyadan Fransa
ya gezip duruyorlar. 

1930 da prens Antonio ölüyor ve ser
vetini Luize bırakıyor. Fakat, kral Al
fonso, yeğenini esasen daha evvel red
detmiştir, bu vasiyetnamenin de hükmÜ 
olmadığını ilan ediyor. 

Luiz Şardone Fransaya .dönmüş ve 
zehirleyici maddelerin esiri olarak, has
ta bir halde bir köşeye çekiliyor. Şimcii 
onu soymak .sırası başkalarına gelmiş... 
tir. 

Prensin arkadaşlarından biri olan ve 
ve kendisini doktor ismi ile tanıtmış 
bulunan bir İspanyol, Luiz Şardoneye, 
Antonionun bıraktığı serveti aldığım, 
Barselcna bankasına yerleştirdiğini, 
yalnız, muamele için bazı paraya ihti
yacı olduğunu söyliycrek kadrnın epey 
servetini yiyor. Fakat, nihayet hadisey! 
polis haber alıyor ve sahte doktorla ar
kadaşlarını tevkif ediyor. 

Yakıni:la onlarla beraber mahkemeye , 
vcrileccIC olan Luiz Şardone de bugün 
hastalianedc bulunmaktadır. 

ılhammı çocuklardan alan 
kadm romanCI 

Bu seneki N o
bel Edebiyat Mü.. 
kifatıru kazanan 
:Amerikalı kadın 

muharrir Misis 
Pörl Bak, Stokhol
me gitmiş ve mü
kafat kendisine 
merasimle veril-

liiiıl•iıÖ;o;illWMll• miştir • 
Ka.dm romancı Stokholmde bulun. 
duğu bir beyan.atta şöyle diyor: 

- Bana en iyi ilham veren çocuk-
lardır. 

Hakikaten Misiıı Pörl, çocuklarr çok 
sever, ilk kocasından bir çocuğu ol
muı, bir de evladhk almıştır. ikinci 
kocası onu ilç çocuklu bir ev sahibi 
etıniı, fakat kadm cvladlxk olarak dört 
çocuk daha almıştır. 

Romancının en meşhur eserlerinden 
biri "Ana,, dır. Bu çocuk sevgisi ve 
kendi ruhi tahlilleri ile büyük bir şah
eser olarak ortaya koyduğu bu roman 
için kendisi §Unlar ısöylüyor: 

- "Ana,, benim en fazla ehemmiyet 
verdiğim eserimdir. Kitaptaki kahra
manın ismi yoktur. O, sadece bir ana
dır, bir kadındır .• Bu ana bir Çinli ka-

' dmdır. Tamamiyle Çinli kadını temsil 
eden bir kahraman .. 

Malumdur ki "Ana,, nın muharriri 
bilhassa Çin hakkında yazdığı eserleri 
ile tanınmıştır, kendisine Nobel müka
fatı da bu eserleri için verilmiştir. 

Mis Pörl Bak'a göre Çinliler garph
lara çc.k yakın insanlardır ve Çinlilerle 
Japonlar arasındaki fark Japonlarla A. 
merikalılar arasındaki farktan daha az
dır. 500 6ene kadar da bir Çinli ile A
merikalı arasında hiç bir fark kalmıya

caktır. 

. Rcmancı sözlerine şöyle devam edL 
yor: 

- Çinlilerin bugün geçirdikleri tec
rübeler onların gittikçe daha fazla bir
leşmelerine ve bir millet olmalarına ya
rayacaktır • 

Çin denildiği zaman unutmamalısr~ 

nız ki bu milletin yüzde 85 i çiftçi ve 
ıehirden uzak yaşayan insanlardır. Çi
ntn Istikbalini de köylerde aramak la
z1mdxr.,1 
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Bir ekmek bıçağı nasıl 
reklam edilir 

Dolores Del Riyonun 
tavsiyesi 

Uyku hastalığına 
yakalanrnış 

-----~~----

aleı·in 'Hepbörn b. 
gümrük kaeak.;ısı 

Daha birçok artistlerin aynı 
işledikleri ·zannediliyor 

suçu 

Bir sinema yıldızının ismi kafi dere_ 
ce.:e şöhret bulduktan sonra büyük 
fabrikalar, sanayiciler, bu isimlerden 
istifade eder. İsimlerini ve resimlerini 
reklamda kullanmak tızere satan yıL 
dızlar pek çoktur. Bu sayede hem yıl
dızlar, hem de fabrika sahipleri para ka 
zanmaktadır. 

Yıldızların isimleri o kadar çok çe~ 
§İtli mallara reklam vasıtası olmakta.. 
dır ki, insan bunları okuyunca, yahut 
malın üzerine tabedilmi~ olduklarım gö 
rünce gayriihtiyari güleceği gelir .. 

Mesela, tıraş biçağı, otomobil yağla_ 
n, mutbakları temizleyen tozlar, bıçak
lar, kararmıyan çatal ve kaşıklar, pod
ra, parkum, saç, ayakkabı boyaları gibi 
daha binlerce satılan mallar bunlar ara.. 
sında bulunuyor. 

Maamafih, yıldızlardan bazıları kayrt 
sız ve şartsız olarak her yerde isimleri. 
hin kullanılmasına razı değildir. Mese
la İngiliz yıldızı Madlen Karcl, pudra 
ve rujlara ismini reklam vasıtası yap. 

tırmaz. Bir firma Liliyan Herveyin yiL 
ztinü tıraş bıçakları üzerine basmzş ve 
şöyle yazmıştır: Sizin yüzünilz de o. 
nunki gibi yumuşak olacaktır. Harvey 
gibi olmak istiyorsanız (X) brçaklanru 
kullanınız.,, 

Yıldızlardan Dik Pavel'in ismi en 
fazla olarak rUj rekiamlarında kullanı
lıyor. 

Sinema artisti 
Katerin llepburn
un bir çok macera 
lan vardır ve bun
lar kendisini ıneş
hur etmiye yara. 
mıştır. Fakat, son 
defa başına gelen 
macera her halde 
ona pek te iyi bir 
şöhret temin etmi 
yor. Çünkü bu
gün Katerin ''güm 
rük kaçakçısı,, is
mini almıştır ... 

Suçu nedir? di
ye mi soruyorsu. 
nuz? gayet basit: 
Bir artist gümrük
ten tütün veya şa 
rap kaçıracak de.. 
ğil ya 1 onun da 
kaçırdığı sa.dece 
kürk .. Fakat güm
rükten kürk kaçırması da nasıl olu. 

yor, biliyor musunuz? Giyeceği kürk.. 
leri Amerik.adan alacak yerde Paristen 
getirtmiş ... Bir tane, iki tane, hadi yi-
ne neyse ... Bunlar zati eşya sayılıyor 

ve gümrük resmi vermeden memlekete 
kabul olunabiliyor. Fakat sekiz, on ta. 
ne olunca iş değişiyor ... 

İşte, Katerin Hepburn da, - her
halde kürke pek meraklı olacak - bir 
tane, iki tane ile doymamış, bir sene 
içinde Paristen sekiz, on kürk veya 
lciir'lc: manto getirtmiı ... Bunları mem
lekete ıokmak için de bazı çarelere 
bapurmu§ ..• 

Tabir, haber alınınca da gUmrük ka. 
çakçılığx ıuçuyla hakkında takibata ge. 
çiliyor. 

Bu hadiıeye mesut olan yalnız Ka. 
terin değil. Karısı Grasi Aten ile bera
ber Amerikan radyolarında iskeç ya • 
pan meşhur aktör Corç Barns da ayni 
suçla itham olunuyor. 
Diğer taraftan, ayni Akıbetin birçok 

artistlerin daha başına gelc<:eği zanne. 
diliyor. Çünkü, Katerin Hepbrun ha- . 
disesi ile beraber bu ıe'kilde kaçakçılık 
iki oluyor. Bundan evvel de Nevycr
kun meşhur ve çok hürmet edilen bir 
ıahsiyetinin karısı ayni'tarzda "kaçak.. 

Bu reklamlar arasında çok tuhafları 
da vardır: Mesela, bir ekmek bıçağının 
Uzerine Dolores Del Rionun resmini ba 
san bir firma şunları yazmıştır: "Eğer 
bu resimdeki gibi düzgUn vücutlu ol

mak isterseniz ekmeğinizi bu bıçakla 
kesiniz.,, Sonra, bir ekmekçi zayıf bir 
artistin kağıt üzerine bastırdığı pul 
şeklindeki resimlerini ekmeklerin üze. 
rine yapıştırmış ve eğer böyle zayıfla. 
mak i~tiyorsanız bu ekmekten yeyiniz, 
denıi§tir. 

.... _B~··ko'c-;.-·köP~k·· 

Sabunlardan yıldızlar çok para ka
zanmaktadır. Çünkü güzel kokulu sa~ 
bun yapan firmalar, muhakkak bir yıl. 
yızın isminden istifade etmeyi istiye
rek, bul para ile reklam hakkını satın 

almaktadır. 

Böyle kurnaz bir sabun firması Mey 
Vest'in resmini sabunlan üzerine bas

mıştır. 

Cin Harlov ekseriyetle saçlar için 
reklam edilmektedir. isimlerini reklam 
için satan artistler arasında Jon Krav
fort, Mirna Loy, Klodet Kolbert, Key 

Fransiz, Jon Blondcl vardır ve bü_ 
tün bunlar arasında da Şirley Templ 
birinci mevkii almakta ve bu küçük 
sanatkar bütün dünyada en çek reklam 
edilmektedir. 

Luyiza Operası 
Şarpantiyenin I...Uiza isimli operas1 

Pariste filme almmağa başlamıştır. • 
Nevyork Metropoliten operası prima
do:ınasr Greys Mur baş rolü ifa et - ~ 
mektedir. Operanın ·müı.!Ilifi filmi ken
di nezareti altında aldırmaktadır. 

Ayni müellif, (Bethovenin mukad • 
des aşkı) piyesile meşhur olmuştu. Er 
kek rollerde Paris Grand Opera artist. i 
!erinden JorJ Til ile birinci bariton 
Andre Perne gözükmektedir. 

her hatae korkunç 
bir bekçi teşkil e
diyor. Hakikaten, 
sahibi güzel bayan 
çarşıya gidip öte
beri almak için ma 
ğazalara girdiği 

zaman bu köpek o. 
tomobili ıaklıyct". 
Fakat 

! 

cılık,, yapmıştı. O hadisenin tuhaf bir 
cereyanı vardır: 

Misis Laver'in yanında çalışan bir 
hizmetçi varmış. Birçok hizmetçiler gi. 
bi bu kız da ev sahiplerinin odasını 
di~lemiye huy edinmiş. Bir gün içerde 
konuşulanlar sinirine dokunmuş: Ka
dınla kocası Hitler aleyhinde atıp tu-

tuyorlarmış... • 
Hizmetçi 'kız her halde müfrit nazı 

taraftarı clacakt tahammül edememiş, 
önlüğünü fırlatnuş atmış ve gitmiş po 
lise haber vermiş. Bunun üzerine evde 
bir araştırma yapılıyor ve polisler işte 
bu ara~tırrnada, Misis Laver'in Avru. 
padan getirttiği kürk mantolarını bu. 
luyorlar. 

O zaman Amerikan polisinin göz!! 
dört açılıyor. Demek, diyorlar. Bu ıe
kilde kaçakçılık yapılabiliyor... Onun 
üzerine bütün zengin kadınlan ve bil
hassa sinema artistlerini ktymetli elbL 
selerinin hesabınr vermiye mecbur tu. 
tuyorlar. 

Katerin Hepbrun bu mücadelentn 
artistler arasındaki ilk kurbanıdır. Fa. 
kat diğerlerinin de birer de birer birer 
ayni şekilde "gümrük kaçakçısı,, ota. 
ralc şöhret almaktan çekinmiyecekleri 
zannediliyor. 

Bir köpek kaç 
hra· eder1 

Eu küçük beyaz köpeğ i her halde 

. '..:ı. f!ırlığma göre paha biçmek .için tart

~ 'ttmyorlar. Çünkü 1,5 kilo agırlıgında

'1 ... dır. Fakat köpek mcraklıla ı ı tarafmdan 

, .ccsbit edilen fiyati tahmin edebilir nıi-

lsiniz? Bu gördüğünüz köpek tart lmayı 
1ınüteakip ken.dbine tam 1000 lira paha 

biçilmiştir ki köpek mera1dıları bu fi. 
fiyati hiç tc fazla görmemektedirler. . . 

bir kadın 
Fransada mucize

ler gösteriyor 
Elleri ile hasta tedavisine 

basladı 
' 

Hastaları tcda vı etmek bahane::;ile 
dolandırıcılık tan maznwıtn bir hafta 
kadar evvel Fransada levkif edilmiş 
olan esrare:ıgiz kız Andre Morel kim· 
dir? 

Andre .Morel de, bundan yedi ay 
evveline kadar bütün diğer kızlar gi. 
bi 16 yaşlarında, fakat gayritabii ha: 
ler gösteren bir çocuktu. Yedi ay ev-
vel kendif:ıinde hastaları iyileştiren 

fevkalbeşer, esrarengiz bir kuvvet gö. 
rülmüş, bu tarihten itibaren de dip· 
lomasız doktor 1200 kişiyi tedavi et. 
m.iştir. 

Esrare:ıgiz kızdaki bu müthiş kuv
vet meydana çıktıkt&.n sonra evvela 
o sıralarda karaciğerinden hasta o. 
lan annesini tedavi etmiş ve her za
man buz gibi olan ellerini annesiain 
hasta uzvu üzerine koyarak kadını 
iyileştirmiştir. 

Madam Morel, kızının ellerile lyL 
leştikten. sonra kocası Mösyö Morel 
de uzun müddettenberi çekmekte ol· 
duğu şiddetli karnı saı:ıcısmı doktor. 
!arın ameliyat tavsiyesine rağmen 

kızı Andre Morele teda\·i ettirmiş ve 
hakikaten çok güzel bir netice de elde 
etmiştir. Bugün sütçülük yapan :Mös
yö }.farelin artık karnından hiçbir şi. 
kayeti kalmamıştır. 

Esrarengiz kızı:ı şöhreti yava:j ya. 
vaş yayılınca evvela boğazından has· 
ta olan komşuyu, sonra da bö"brekle. 
rinden muztarip olan kansını ellerini? 
tesirile mükemmelen tedavi etmiş

tir. 
Andre Morel. Klerf o:ıda oturmak. 

tadır. Bu müthiş kuvvetin §Öhretini 
duyan bütün civar kasabalar halkın
dan akın akın gelen 1200 hastayı genç 
kız mükemmelen tedavi etmiştir. 

Bu kadar geniş bir mm.takada ismi 
duyula:ı kız polisin de nazan dikka. 
tini celbetmiş ve Klerf ona gelen ko
miser Kapu omuzundaki mU.znıin san. 

' cıyı geçirtmek için esrarengiz dokto-
ra müracaat etmiştir. 

Fakat komiserin itikadı tamam ol. 
madığından esrarengiz doktorun l!IO" 

ğuk elleri bu hasta üzerinde hiçbir te.. 
sir yapmamıştır. 

Albi polis komiseri bu hususta dl· 
yor ki: 

- Bu mı:ıtakada buna mümasil 
daha birçok vakalara rastlamak ka.. 
bildir. Fakat bu esrarengiz doktorlar 
diplomalı doktorlarla birlikte çalışa· 
rak kanuni takibattan kurtulmakta.. 
drr. Muhakkak ki Andre Morel de hiç 
bir cezaya çarptırılamryacaktrr. Esa
sen yaşı da kü~üktür. Ailesi ufak bir 
nakdi ceza verdikten sonra mesele 
hallolunacak ve esrarengiz doktor yi. 
ne faaliyetine devam edebilecektir. E
sasen ge::ıç kız tedavisini ücret muka. 
bilinde yapmamaktadrr. Komiser ken 
di arzusile ve zorla 10 frank vermiş. 
tir. 

Madam Morel, bu vaziyetten çok 
memnundur. Yalnızca evladmm saa
detini düşünen an:ıe: 

- Kızım maşallah çok iyi bir va. 
ziyette; o bundan yedi ay evveline 
kadar hiç uyuyamazdı. Çok şükür 
şükür hastalarını tedavi etmeğe baş· 
ladığrt'ı.danberi geceleri biraz uyuya. 
biliyor. Kızımın etrafındakilere bu 
şekilde müfit olmasından çok mem
:ıunum. Kızım iyilik ettiği insanlardaı 

aldığı dualar sayesinde bugün daha 
iyi bir vaziyettedir. Bu işin bir da
va mevzuu olabileceğini t ahmin etmi 
yorum,, demektedir. 

Esrarengiz kızın büyük annesi kız
larının sayesinde bütün aileni::ı me. 
sut olduğunu söylemektedir. 

Elleri hastalığın icabına göre lüzu· 
munda sıcak. icap ettiği zamacı da 
buz gibi soğumaktadır. Daha pek kü. 
çiikken bile bir an için olsun uyııya
mtyan hasta kız. yedi ayda.nberi 1200 
kişiyi tedavi ettikten sonra uyumağa 

(Devamı 10 ncu sayf<Ulııj 
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man Se./irilegazetecilerinin iştirak etmemeS i jKomUnistlerden yak JBdil J 1 yaralandılar 
Londra. u (a.A.) - Londra ya - ldilıeiler Ceııılyett, tkbaltnın eD ai1ih atoklannın dağ gibi yığıldığını rur ve fmanımrı tema kalırsa bu de· Brüksel, 14 (A.A.) _Komünist 

bancı matbuat cemiy ti, dUn akşam yüksek ıirveslnd~ iken, ben da!r.:ıa, ce görUrken silahsızlanma yolundaki tek- defe 4a!ma erigmek kabildir~. a.leyhtan olan ve frankist lapanya 
yıldönUmU mtlnasebetlle, bUyUk blr mfyetln en kıymetli karakteri ıtlkle. liflere kulaklar kapatılırken biı de ken Almaa ..-tec:ileri ve aefar neden harp etmio eski gönüllülerde::ı miire 
ziyafet vermiştir. rtndtı. 'b•rlnl, zarı:ıan zaman c ... nevre. di milli nıüdafaa noksanlarımızı tamam aiyafete ıibmr!iler kep bulunan Amicale cemiyeti, en 

Bu ziyafette Alman g:ı.zetPclleri de yapı~an toplant•lnrda mulıtclıf a. lamak lçln icabeden bütün tedbirleri Londra. 14 (A. A.) - Alman eefirl nasyonal kuvvetlerin meı.alim ve l 
mtıstesna olmak üzere cemiyetin tıu. za devlet JJazırlarr arasında ,abs: to- almakla milkellcfi.ı. ile Alman -gazeteleri muhabirleri .. ee- eafla.n hakkında 8.ZS.81 tarafınd 
tün azasından başka, Be.şvekh Çem. mastara Hslle te:)ı-il etmesi ol !•ı~unu Müttefiklerimize kartı da meaul nebi gazeteciler cemiyeti tarafmdad Brükselde vermek istedikleri konf 
berlayn, Hariciye Nazırı Lord Hail · dUşünUrdUm. üugUo bu bu~·~ijuwa bir vuiyette,U.. wrlle:ı slyafete Iotirak etmemiflerdit. ransların komUnistlerin mukabe~ 
faks, bUtUn dlter nazırlar, Lordlar tmkA.nlan, maleaet, ~k mahdut bir Sonra unutmamalıyı.ı ki yalnız ana. Sebebi, B. Chamberlain'ln Alman ga. misilde bulu:ıacaklan tehdidi tıerl 
Kamarası ve Avam Kamarası azası, hale gelmiştir. bl anlatma lçln bu vatan halkına kartı değil, kendilerine aeteleriıı IOD ,un.Ierde yahudl me- ıUrillerek menedil.mig olduğunu b 
Alınan büyük elçi ve gazetec11lll er. şahsi temasların 1enldeD tealıl elsem kartı meaul vuiyette bulunduğumuz eelesine a.ld beyanatı mtınuebetile eski dirmektedir. 
kA.nı müstesna bUtUn kordlplomatlk. lae, bunun için bqka yollar aranma- bütün Büyük Britanya imparatorluğu Batveldl Baldvb'e ka.rp bUcumlar. Eski gönüllülerin. 808yaliat, komU 
Lodra malt mahaflli erkA.nı, lnglltz lıdrr. halkına ve muabedelerle bağlı bulun • da bulunduklarmdan dolayı teeutlr 1»- niıt usullerini muahaze ve t&kb ceı 
matbuatı mUmesslllerl ve Londra yük Gelecek •'J l\oma'J• Pdl1oram dutwrnu müttefiklerimi.ıe karşı da yan eden :ıutkunun metnln1 ögrenmi§ eden bir takım risaleler da.ğıtmıftar. talı 
sek sosyetesine mensup daha birçok OnUmüzdekl ay, Lord Hallfaka ve "'1etul bir vaziyetteyb. Bu teahhiltleri bulunuyorlardı. aa da Marksistlerin tecavllzlerine ' 
zevat hazır bulunmuştur. ben Romaya giderek ttalyan hUkflme yapabilecek bir vaziyette bulunmamız Loadrada büyük heyecan ramışlar ve dayak yemişlerdir. get 

Ziyafetin sonuna doğru, cemly~t tl relıl ve nazırlartle müşterek men· ıarttır. Ve buıUn bunu yapabilecek bir Londra. 14 (A. A.) -Ecnebi matbu. ta arali:ı.nndan bazıları yaralanmıı· nin 
relslnin kısa blr hitabesine cevap ve faatlerimlzhı ve kaygularımızın mu vaziyette bulunduğumuzu itimatla söy atı ziyafetinde Alman guetecflertle tır. u C 
ren Başvekil Nevllle Chamberlaln l l· zubahıoldutu meseleleri mUıakere e liyebilecek derecede haıırlıklarımız ı. Alma.n~a elçlliği erkln~ın bulunma· --""-
yUk polltlk bir nutuk söylemlştlr. decetlı. Bu müzakerelerde kimin ka.. lerlemlı bulunuyor. ma.sı Londra mahtelinde bUyUk bir he. Mı"Jlet M ı· • d 

Nutkuna, son senelerin bir tarihçe- zandığı ve kimin kaybettiği hususu. Fakat' bir k1ere daha ıunu tekrar et- yeea.n uya.:.ıdırmıetır. ec ısın e 
slni yapmakla başlayan B. Çember ~ nu bazı kimseler belki tekrar mUna. mek isterim: Yığılan silihlann hcrhan Cemiyet reisi Llthauer'ln guet.ecl • 

ah 

layn, muhakkak tıurette harbe giden ka•• edecektir. Fakat biz bu ıeyaha_ gl bir millet oluna olsun onun nihayet lere yaptığı beyanata göre, Almanların 
yol ve şabsl münasebetler ile bir an- te böyle bir zihniyetle çıkmıyoruz. menbalarının kurumasına müncer ela. ziyafete gelmemesinin sebebi am • 
taşmaya varan yol arasında iklncl yo_ Ga7emlz karşılıklı noktalnazarları • cağını benden daha iyi kimse bilemez. berla'n'in nutkunda. Alman matbuatı
Ju tercih eylemiş olan btikfimetlnin mızı daha iyi anlıyabllecetimlı şah- Halbuki o menbalar silahlan çoğalma. nm Lord Baldvin'e karşı ittihaz etmig 
harici politikasını müdafaa etmiş ve al bir fikir teatisine mUaait bava bul- ya değil, milletin hayır ve refahına tah olduğu hattı harekete telmih etmes:. 
bu yolda yürümek su etiyle, son ay· mak ve istikrar ve emniyet yolunda ais olunmalıdır. Binaenaleyh muahede dir. 
ların ağır havasına rağmen, cok az şu veya ~u suretle yeni terakldler te yoliyle biltün devletlerin silihlarm.ın Alma:ı gazetecnerinJn ve Alman ııe-
samanda beş anlaşmanın yapılmış ve· mln edebllecek teırlklmesat için da- tahdidi ve ten.ıili için yapılacak her- faretl erklnnı.m ziyafete lştlrak etmi. 
7ahut tatbik mevkilne konmuş olcJ.u- ha derin bir itimat teslı eylemektir. hangi enternasyonal bir anlagmaya it- yeceklert haberi ancak saat 19 da Ce-
lunu tebaruz ettirmlştlr: Bu. benl diler bir mevsua avdet et· tirak edebilinern pek baht:yar olurum. miyet reisi Lithauer'e bildirilmiştir. 

lnglllJ • İtalyan anlaşmuı, ?tltlnlb ttrlyor. Dutun ılyaıl ha;ratım madde. a- Ziyafetb baelamuma ancak' •5 dakl· 
anlaamuı, Fransız· Alman deklaras.. ihtiyar delilim! ka .kaJmr• bulunuyordu. Bu haberi Al. .,, tlnce, bir parti adamı oldum ve parti s h f...... i .,., 
'1on11 tarafından takip olunan lngllb Oft a wı&r çinde hakkımda "bu man gazetecisi Botti-... vermt-tır. zı. 

lhtUUlarının muttuit oldukları btl • lh · ı:ı- "9 
Alman deklarasyonu ve nihayet baş· tıyar,, tAbirinln birçok defalar kulla- ya!ete davetli bulunan Almaıı büyük 

tun lhtlraslarda hissem vardır. Fakat Ld 
ka bir sahada Inglllz • Amerikan ti~ nı ığınr i§ittim. Ben kendi hesabıma elçisi ise gelıniyece~ine dair hiç bir ha· 

son aylarda naslblm olan imtihanları "h ~ 
caret anlaşması, umumi sUkOna çok ne zı nen, ne de bedenen ihtiyarlığa bcr göndcrmemlı:ıtir. 

geçiren bir adam, dahlll parti müna. ki 1 ıı 
vardım etmiş bulunmaktadır. Demı,_ ya aımıt o d•ığumu aöyliyemem. Yal. 1:ıgilfz Ba"vekili ise Alman el .. isinin 
" ksşalarının bütUn tadını kaybetmiş bl ıı ıı 
tir. Başvekil Çemberlayn, nutkunda nız r bakımdan zaman Uzerlmde iz ve Alman gazetecilerinin ziyafette bu. 

bulunduğunu müşahede etmek lstlra bı k 
bilhassa MUnlh zimamdarları He gö. ra mıttır: O da ihtirasın ne kadar lunrnıyacaklarını ancak ziyafet esna-

rındadrr. Yine aynı sebepledir ki, 
r u,melerde bulunmak lüzumu üzerin boş bir fey olduğunu görilp anlamı§ 81.Dda haber a.lmıotır, Bunlara tahsiıı 

muhteltt bUkömet sistemleri husu - ~ 
de ıırar etmlş ve sözlerine şöyle de- olmaklığım. B:ttabi mevzuu 1::2hsetti- olan yerler boa kalmamaları i•'in der. 

sunda söz eöyllyerek derin bir allka ~ ,. 
vam etmiştir: ğim ihtiras tehakkü.m etmek ihtirası. hal bazı n:ebuslar tarafından işgal o. 

uyandırmayı gUç görUyorum. Bazı d Yi 
Benim noktalnazarıma göre. bu ır. ne tarih bize öğretiyor ki tehak- lu-:ımuştur. Davettilerden bir çoğu Al· 

mahafllde, dlktatörlUk memleketleri w, 
gibi görüşme ve buluşmaların neti - ınim te;ebbUsleri asl1 uzun zaman mu. ma11 davetJilerinin bu hareketini yal. 

le anlaşmak taraftarı olduğum için ff k 
celerinl, bir galibiyet veya n:ıağ?Obl· va a fyetJe devam edememiı ve aısJi nız matbuat cemiyetine kareı d~ğfl zt-

nazl veya ta,tıt rejimlerini terviç ey. h k 
Yet meselesi olarak takdire kalkmama te a kilmde bulunan milletlerin bahti- yafete riyaset eden bizzat lngı"liz ~f. 

lemekte olduğum M)ylenlyor. Eğer 
lJ"'"Z, Billkfs, 'Mttnlb anla,maaının yarlığını temin edememi§tir. Mazinin vekiline kup da bir ultuet suretinde 

.r• bununla kendi memleketim içinde de 
önüne geçtiği öt.,ekl hal çaresini batır· teerilbelerf bize glSsteriyor ki hilriyeti telAkkf etmişlerdir. 
lamamız 1A.zımdır. Bu öteki hal çare. bu sistemleri iltizam edeceğim kaste· kaybetmek endişesinden mutlak suret. Alman Elçiliiinin teMiii 

dtllyona, hakikat bunun tamamilc 
llnl, veraay muahedesini müzakere te deruni bir mukavemet kuvveti doğ· Londra, U (A. A.) - Alman btlytlk 

zıddıdır. Ancak, bizim işimize gelml-
1oUvle değll de kuvvet lsUmallle tadi maktadır. Bu, milli duygulara inzimam elçiliği bugün netrettffl bir tebllğde 

# yen ılıtemlerl tercih ettlklerl ve onla di 
ıı •·-bblls olunması teekll ediyordu. e nee her türlil tehakkUmU çok çetin diyor ki: 
-r rın işine geldlA't için b8'kalarını ten- '- k 

Bu te-bUs, her halde, bu akşam ye. ıulma tadır. Binaenaleyh bence saadet Ecnebi matbuat oemlyetbin senelik 
...- kit etmek bilmem ne JUzumlu ne de 

mellmtzl yerken mevcut sulh hava • tehakkllmde değil batka sahalarda ara. ziyafetinde Alman elçilik erklnmm bu-
taydalr olur. 1ma1 . ..1. sından çok başka bir vaziyet yarata. nı ıııwr. Bu, kısmen bizim kendimiz lwıacak vaziyette olmam.alan Alman 

eaktı. Tarih bize gösteriyor ki.. için çizdiğimiz konfor §artlan ile erig- elçiliğinin noktai mızarınca mucibi te. 
Münib anlaşmMmt başka neticeler Bu hususta dt~er bir mUlA.haıada tiğimiz hedef dereceai arasındaki farka cssürdür. Hususuyla ki bu ziyafette 

An.kara. 14 (.A.A.) - B. M. Me~ l 
ıi bugün Refet Canrtezin başkanlı 
da toplanarak vakıflar umum mUd 
lUğlinUn 1938 yılı bütçesinin d ıa 
dü:ıcll maddesile verilen ve 200 bill 
liraya kadar kısa vadeli hesabı carU tt~ 
akdine mütedair salahiyetin 400 bbt ... 
1
. 11ır 
ıraya ~ıkarılması hakkındaki kanUll e 
layihası ı müzakere ve kabul ettik b' 
sonra şılrayi devlet kanun liyih ~ 1 

mllzakeresıne geçilmiştir. vl 
Meelie bugUnkU topl&:ltmnd& ki n\ 

nun layihasmm onuncu maddeainı9 ın 
kadar müzakeresi yapılını§tır· B 

Meclis cumartesi günü toplana.caJc. 
tır. 

Lehistanda kapalllan Mason 
locaları 

Varşova. 14 (A.A.) - Remııen b 
dirildığine göre, dahiliye nezaretf, 
yeniden dokuz farmason locascım 
patılmasınr ve f'mv:ıUnin musıuıero.ıı~ 

edilmesini emretmiştir. 
Ba.zı gazetelere nauran bu mnna· e 

sebetlt' bazı zevatın ikametgilı 
mUsadere edilecektir. 

Bu zevat meyanmda eeJd ıııaB 

nazırı Hifo1it Gliye ve Poloeya:ım 
ki Hamburg konsolosu Kipa bulun 
maktadır. 

ispanyada sDkOnat varı 
Salamanka. H (A.A,) - Bttyllk 

mumi kararglhm ewelld gecen 
dilen tebliğinde eöyle denilmektedir: 

"Muhtelif cephelerde fpre def 
b~ey yoktur.,, 

takt:> etti da bulunacağım. Taı lh bize gösteri- tab:dir. Fakat bu daha ziyade ve esaslı başlıca hatip olarak lngiliz Başvekili 
Bundan başka Mllnlh anlaşmı\BJnt yor kl hiçbir hUkOmet aynı şeklt mu olarak bizim ı:ihniyetimize, hareket ser görülllyordu. ita lya n 1 n emelleri 

başka neticeler de ta.kip eylemt~tlr. hafa.za edemez. Değlı;lkllk ya ağır a. beatliğimize ve maddi hiç bir konforun Ancak curasını hatırlamak 18.zrmdır 
·EylUl ayı zarfında, dört bUyUk mil'ıı·t lır yahut da bir infllAk gibi seri olur. temin edemiyeceği huzuru kalbe bağ. ki, cemiyet na.mma yapılan davete, ce. 
• İngiltere, Fransa, Almanya, ttalya - Ancak degışlkllk önUne geçilemez blr lıdır. miyet azası sıfatile bizzat Almanlar da 
Çekoslovakyanın hudutları mees!esl· zarurettir. Bundan çıkarılacak netice ftte bugün dünyanın asıl mustarip d:ıhil bulunuyorlardı. Bu bakımdan, zi. 
nl halletmek işinden başka, yakın bir nebebl her ne olursa olsun hiçbir mem bulunduğu cihet bu fik:r sel!metinin, yafette Alman işleri hakkında bazı ten
barp felA.ketıeriyle karşı karşıya bu. leketıe teması kesmemete itina et • bu kalp huzurunun yokluğudur. Itima kitler yapıldığı takdirde milşkül bir va. 
lunuyorlardı. Bu milletler zlblnlerln mek gerektir. dr ıelbeden yine budur. Ve yine budur ziyetin hastl olabileceği dUşUnUlmUı • 
de, allelerl kucağından çekip alınan Şimdi ln&iJia liyuetinin diler blr ki beteriyet terakkilerinden maddt isti- tUr. 
ve belki de bir daha ailelerine kavu_ veçbeaini tetkik edelim: Aıkerl huır· fadeleri toplamamıza mani oluyor. Proteato nutuk sôylendictea 
pmıyaç_ak olan babaları, kocaları. bklanmız, vazifernb efkAnumumiyaıin Bütün milletlerden ricam 
kardeşleri ye oğulları, yıkılmıe ()(!ak. cereyanlarını tetkik etmek olan abler 8azlerimi b:tirir"ken sizden temsil et. 
lan, dehşet içinde kalan ve sakat ve her halde müf&hede etmiplnlsdir 1d. tll\niz bUtUn milletlere bir ricada bu
blçare bir hale gelen küçUk çocukları, harici ıiyaıetimizin hedeflerine varmak lunacalnn: Hedefim.i.ı bütün milletle. 
n nihayet saadetlerinin ve manevi için kullanılacak pıuller hakkında nok. rimbin aaadeti olmak 1hım geldiğini 
huzur ve sUkönetlerlnin ebedi suret. tal nuar ihtiliflanna ralmen IİWllan• ve buna da ancak 9Upheleri izale et
te mahvolduğunu görüyordu. MUnlb ma proırammumn teıril Hbutnunda (1. mek, lhtlWJan ederfnleıtirmemek ve 
anlaşması haberi duyulunca. bUtUn ilen herkes mUtteflktlr. Bu procram bl· anlapnayı milmkUn kılacak noktalan 
dünyanın üstUnden ağır bir yük kalk. dayette bet senede ikmal edilmek Uze. aramakla yapılabJeceğinl anlamak. 
tJ ve bUtUn dUnya geniş, rahat ve re hazırlanmaıtı. Bunun üç aeneai geç· Daha birkaç nesil evvel Amerika Bir 
fllkran blslerlle dolu bir nefea aldı. migtir. Daha bidayette de aöylemiftik Jepk devletlerile harp halinde bulunu. 
Bugünler de unutuldu mu sanıyorsu· ki bu proıram ahval ve ıe?Lte yorduk. Bugün böyle bir ihtilaf lmk!n 
nuz? Ben zannetmiyorum. göre detiıec:ektir. Nasıl ki, 6yle haricine çıkmııtır. 
Alman matbuatın~n tonunu teesstltle oldu. Bu deği§iklik ilci aurette Biz.zat kendi hayatım müddetince 

kaydedlyonım tecelli etmittirı 'latbiki teari olunmuı Fransa ile harp yapmamıza kıl kalmı§-
Yalnız bugün Alman matı>uatının ve bizzat proıram da ıeniıletilmiıtir. tı. Bugiln iae böyle bir felaket ihtimali 

balPn P.lmış olduğu tonu teesstlfle Bu deği11ikh1der muazzam gayretler Amerika ile harp yapmak derecesinde 
kaydetmek mecburiyetindeyim. O Al aarfmı icabettirmiıtir, Endüstri, el e • zihinlerimizden uzaktır. Fiiliyatta Fran 
man matbuatı kl bir meselede, daha meği, bu gayretlere uami fedakarlık- aa ile mUnaacbetlc~ o kadar aılmhr. 
dOn hu -..ıemleketln başnklll olan dev la ittirak etmitlerdir. Basit hukukt teahhiltleri kat kat &§ar. 
let lldamlarımızın en mubteremlne İngiliz milleti bundan dolayı mem. ÇiinkU bu münasebetler menfaatlerimi 
karıı çekinmeden hUcum etmekte ve nuniyetslzlik göstermek ti)yle durıun zin birbirinin aynı bulunmasına müste. 
pek az U.disede noktalnazarıma kar· eter kendilinden istenilirse bundan da nittir. 

sonra olurdu 
Londra, U (A. A.) - Parlamento 

m.ahafillnde beya..-ı oldufuna göre, 
matbuata bllrmeten huauat ve mahrem 
olarak ewelden tevdi olunan Chamber. 
lain'in nutku metnine lıtinaden Alman 
elçilik erkAnmı:ı ve gazetecilerinin da
ha nutuk söylenmeden ewel Başvekilin 
nutkuna karşı takındıktan vaziyet a. 
dabt mua~erete tamamil~ mugayirdir. 
Çünkü nezt.ket kaidesi icabı olarak, 
Ba.;JVekil nutkunu resmen söy!eyip ye
rine oturmada.:ı evvel hiç kimse bu nut. 
ku biliyor addedilemez. Protesto ancak 
nutuk eöyledikte:ı sonra yapılabilir· 
dJ. 

Bir çok mebusler, belki de bir kaç 
hafta sonra hadisenin kapanacağını ve 
fakat pek ziyade arzu edilen sllkt\net 
havasının avdetin! geciktireceği muta. 
leası::dadır. 

Alman elçiliğinin ve gazetecilerinin 
bu hattı hareketi hakkmda BaşveklL 
le avam kamarasında 11ua.ller tevcih e. 
dllmesl muhtemeldir. 

eı berbangt bir anlama zihniyeti göR- ha büyük de fedaklrbklara hazır oldu- Madem ki timdiye kadar melhuz ola 
ter1:1ff bulunmaktadır. Bununla be - ğunu iibet etmiıtlr. Bu temayülü bir bilecek harp aahalanru tahdit edebildik, 
raber şu cihetten eminim ki ikl mil· harpçıbk ıuretinde mi telik'ki edece. bunu daha dyade ileri ıötUrerek aiWı-

letln ıırzuau, Münth deklarasyocıt L ğiz? Aall.. lanmın büabiltiln terkedecek ve ener. · ı Ev kadmı I' 
le tf'sblt edllııılş olan şekltnde deVl\'11 tngilb milleti bu ıUAhlarn hiç bir jilerimizl be§~r:yetfn iyiliğine ıarfede- , 
etmekt~dlr. Yani her lkl mlllet, blri. zaman kullanılmamaauu temenni eder. cek derecede ileri gôtilrrnemize hiç bir 1 TnıtJrrufa rinuetln ilk ,arlr, bir kiler 

1 l sahibi olmaktır. 1\lltırdz " heıan11: 
btrlmlzr karşı hiçb r zaman barbel Muhakkak olan bir ıev varsa o da bu sebep yoktur ' • cııdir. Kuuuetll ve ucuz gıda rerel H 

Roma, 14 (A.A.) - Stefani Aj.,-...,.,.ı..;1 
nm diplomatik muharriri yazıyor: 

"Fransa, tabii olan İtalyan emelleri• 
nin mihverin diğer kutbu tarafındaıı. 

müsait bir şekilde karşılanmıyacaiınl Ş 
limit etmişti. Yahudi • demokratik. plll 
tokratik matbuat her zamanki ~ 
glirülti:aü ile Berlinde sarih bir ar ' 
lefet tezahilr etmeğe batladığm ~ "' 
iddia etmişti. Fakat Italyarun h~ri. 
nın ve taleplerinin meıru ~duğunu •" 
çtkça ı<Syliyen Alman matbuatının bu 
beyanatı ıoğuk bir dut teairl bıralmut
tır. 

Bir anlagma havaıı içinde ve muahe· 
delerin ta.dil! auretile halleclilrııeai it. 
zımgelen meseleler mevcuttur. 20 aene. 
denberi yapılan hatalardan ve hakau. 
lıklardan sonra Avrupaya Ahengfnl VtJ 

kuvvetini iade etmek için takip edlhne
ı.i lbım gelen usul budur. 

Fransanın yeni Avrupada hep ben • .. 
her yaşamak için lbım olan yeni tan-
lan ve ihtiyaçlan anlamak isteyip is
temiyeceğiııi zaman tayin edecektir. 

Londra, 14 (A.A.) - B. Çember· 
layn Akdenizdeki ltalyan istekleri hak 
kında Avam kamarasmda aerdedllen 
muhtelif suallere cevap vererek demi1-
tfr kl: 

İngiliz blikClmeti, Akdenizde ıtatn
koya riayet taahhUdUnUn, İngiliz. İtal
yan anlaşmasında derpiş edildiği ıeld1. 
de, hiç gilphcsiz Tunusa da pmil oldu
ğuna kanidir. 

Bu anlaşmaya ayktn her hareket . 
pek tabii olarak lngiliz htik<Unetl 19n 
c:ddi en.diıe uyandıraca'k bir mesele. 
dir. ıtrmemolt1lğimlzl, takat ar&Jt ızdal ıilihlann hiç b:r zaman taarruz mak- Ecnce, manialar ne kadar bJyUk olur· ıuruptur. 

vilc'lt ~ulacak olan bUtUn ihUUlarıİ Adiyle kullamlmıyacağıdır. Etrafımız. aa olsun, vaziyetin bazı aafhaları ne ka. tıu al Ekonomi ve Bununla beraber aorutan suallcrdeKi 
sl2rUşme yolu ile balJetmekıtğimlzii da aiUh lnıVYetinln faydalan -hakkında dar cesaret kıncı 1'5zUlcUne gözüksün ı Arttırma Kurumu ıelrilde bir taarruzun vukubulacaltnı 
tem•nnl Edt1or. bu kadar MSy taylenir'ken, etrafumzda hedefimbl daima cözöntlnde bulundu. ______________ ... tasavvur edemeyiz. 
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rta(Van Hariciye Nazırı 'I Günün siyasi h~di;~leri~e bir ba"k~! Kont Ciano 1-·-···- .,________ ··-··--····-··--------··--·--····----- 1 

Ukrayna Ve Memel 1 

ret 

matbuatını şiddetle meşgul ediyor. 

ugUnkü parlak mevkliol na-sıl kazandı? 1923 senesinde Litvanyaya verilen 
ve umumi harp nihaycti:ıc kadar Al . 
man hudutları içinde olan Memel, 
142,000 nüfuslu ve 2,417 kilometre 
mesahai sathiycli Baltık sahilinde 
meşhur ve büyük limanı olan zengin 
bir toprak parçasıdır. Versay muahe· 
desile Almanlardan itilaf devletleri. 
ne geçen bu araziyi Almanlar hiçbir 
vakit u:ıutmamışlar, kendi hudutları 
dahiline geçmesi için çalışmışlardır. 

Filhakika, burada yaşıyanlarm ekse· 
riyeti Alman olup. pazar günü yapı. 
lan intihaplarda 29 azalıktan 26 sını 
Almanlar kazanmıştır. Milletler Ce· 
miyetinde imzalanan ve hususi su. 
rette hazırla:ımış bir statü ile idare 
olunan limanın Almanyaya ilhak e· 
dileceğini oradaki Almanlar lideri 
• ~oyman geçen hafta söylemiştir. 

.. n senelerde Avrupa siyaseti üze
c mühim roller oynamaya çalışan 

ya hükumetinin Hariciye nazırı 
t Galeazzo Ciano di Kastelazzo 
ir .• 

ı
u kadar uzun bir isme sahip öi'm 

U ilin siyasi hayatı, Avrupa devletle· 
Uzerindc oynadığı rol ve hususiyet. 

u· nedir? .. 1ştc yazımızda bu sualle. 
lh cevabını bulabileceksiniz .. 

•ltalya Hariciye nazın Kont Ciano 
l~isan 935 tarihinde yenidc.r. dünya

t-f gelmiş sayılabilir .. Bu tarih, Mus
e· 'nin kızı Edda ile Amiral Ciano'nun 

u Galezzo Ciano'nun Sen _ Pier ki. 
sinde evlenme merasimlerinin kut
ndığı gündür. Uzun zamandanberi 

ah gömlekliler teşkilatının en sadık 
azası olan Galezzo Ciano'nun tcş-

"t reisinin kıziylc evlenmesi, istik. 
inin açılmış olduğuna güzel bir de.. 
sayılabilirdi. 

fil Mussolinin kızı Edda güzel değildi.. 
l~t! nişanlı oldukları zamanki haliy-
11' ~irkin ve sade bir mektepli kız ha-

c idi. Başında bir bere, üzerinde ba 
bir elbise taşırdı. 

li:vlenmeleri büyük bir hadise oldu .• 
nt Ciano o zaman henüz yirmi yedi 
mda güzel, yakışıklı bir delikanlı 
Bu izdivaç Edda'nın Kont Ciano 

le- esinin asaletine karşı olan hürmetin 

ileri gelemezdi. Çünkü babası A. 
al Ciano henüz çok yeni bir zaman. 
asalet payesine kavuşmuştu .. izdi
ta. bir menfaat meselesi de mev;:uu
olamazdı. Zira Kont Ciano hiç bir 

ete malik değildi. Şu halde .. Edda 
ızca Kont Ciano'nun güzel gözle. 

e e, sıcak bakışına karşı duyduğu za.. 
dolayısile, bu genç diplomat ve eski 

a• etcci ile hayatını birleştirmeğe ka· 
vermişti. 

tdda.'mn çok garip bir şahsiyeti var 
• Güzel değildir .. Fakat yü:ünde de· 
'bir mananın :fadcsi okunmakta, göz 

~ in.de :zekanın kıvılcımları parlamak. 
ır. Onda cenup memleketlerinin a.. 
i ile, Slav hükumetlerinin hayalpc-

t ruhu birleşmiş denebilir. Ondaki 
!ıayalperestligin hazırlanmasında 

§bur Rus sosyalist kadını Anjelik 
abanova'nın büyük bir tesiri oldu-
aöylenen bu kadın Edda'nın yetişti. 
esinde en mühim rolü oynamıştır., 

~ont Ciano, Dü!ie'nin damadı olduk. 
sonra artık önünde yeni bir ufkun 
asına intizar ediliyordu. Netekim 

ela Şanghay'a İtalyan konsolosu 
ak gitti. Bu memuriyeti sırasında 

t de oğlu dünyaya geldi .. 

JıJLŞanghay konsilllüğünden sonra Kont 
~no 1933 senesinde Çin büyük elçi

' ç ~ir. tayin edilmek suretiyle ilk defa 
uıl mühim bir vazifede kullanıldı. 

• ayni sene zarfında karısiyle bir-
• te 'Romaya döndü .. Bu şcltilde Edda 

basına, Kont Ciano da kayin;-ederi. 
kavuımuı oldu. 

Edda 'babası üzerinde büyük bir te. 
yaratabiliyordu. Bundan istifade 

erek kocasına yeni bir mevki temin 
ek için bir hayli zaman çalı~t:. 

Kont Ciano evvela matbuat şefi ta
edildi. Ondan sonra propaganda 
ırlfğı vazifesini aldı. Hayatından 

:V- cmnundu. Muvaffakiyet yolunda 
kunetli adımı atmış oluyordu. Ev-

~ 

• ik myatınrn çok uğurlu olduğunu 

- \iıünüyor, karısına mahsus bir hür. 
et besliyordu .. İstikbali her gün biraz 

ha gülüyordu. Nihayet 1936 sene. 
de İtalya Hariciye Nazırlığına ge

n · 'ldi. Kent Ciano yalnız Avrupanın 
• leğil bütün dünyanın en genç Harici

te nazırıdır. 

1
: Kont Ciano böylece iktidar mevkii. 

1 
le geldikten sonra artık tamamen ka. : f npederini taklit etmeğe başladı. Ha-
eketlerini, konuşmasını, .ıyncn aldı, 

ltta, şiımanladı göbe
0

k saldı. Bu şe
t 'ide her cepheden Duçe'ye benzemek 
n lıt d" • e ı. 

Bundan sonra artık Kont Ciano bil. 
~esa Merkezi Avrupada siyasi faali. 

et göstermeğe başladı. 

AYUsturyaya yaptığı ilk s<:yahatin
e bugün nazi teşkilatı tarafından hap
dilmiJ an sabık Avusturya başve. 

Koııt Ciyaııo 

kili Şuşning,, hariciye vekili Gido 
Şmit ve Macar Hariciye Vekili Kanya 

ile yaptığı görüşmelerde bile müstak. 
bel bir anlaşmanın esaslarını düşünü -
yordu .• 

O tarihlerde Almanyada Avrupada 

müştereken hareket edeceği bir mütte
fik arıyordu .. Edda'nm .daimi tesiriyle 

Kont Ciano'nWl Berlinde yaptığı seya. 
hat Alman mahafili tarafından çok mü 
sait bir tarzda karşılandı, Mussolini bu 
temasın siyasi olmasına taraftar değil 
di; Cianoyu Romaya çağırdı .. Fakat 
Alman _ Italyan anlaşmasının temeli 

de bu şekilde atılmış oldu. Edda gerek 
babası, gerekse kocası üzerinde yaptı-

ğı tesirle Alman - İtalyan anlaşmasın. 
da en mühim rolü oynamış olan şahsi. 
yettir. 

Son Çekoslovakya hadisesinde de 
Avrupa haritasının bir anda değişebile 
ceği bir sırada bütün büyük memleket
lerden koşup Münihe gelen diplcmat. 

tarın konuştuklan esas üzerinde !tal. 
yan Hariciyesi de, Almanya ile müşte. 
reken rol oynuyordu. Kont Ciano ital. 
yan • Alman anlaşmasiyle memleketi 

ve Avrupa siyaseti üzerinde mühim bir 
rol oynadığı gibi bugün de ayni şekil-

de dünya sulhü üzerinde müessir ola. 
bilecek vaziyette bir hükumet adamı-

dır. 

.......................................... , ............ ~ 
Bu iki hadise dolayısile Avrupada • 

yenı 

temaslar başlamak 
,__,_..,.-~..,...--

.. 
uzere 

. .. 

:t;ııgtinlcrdc birbirlcrinE ziyaret cclccck o'lan Litvi?ıo/, Bek ve 7mıl l(arol 

On gündür kuhı.klarda oğuldayan ı 
Tunus, Korsika, Cibuti kelimelerinden 
sonra üç v,ündür de Ukrayna ve Me. 
:mel meseleleri ortaya çıktı. 

IYJ.nya hadiseleri o derece süratli 
bir hızla cereyan ediyor, ki insan yal· 
nız bir gün gazeteleri okumıyacak o. 
lursa, bu hadiselerin seyrini Meta 
kaybediyor. Lchistanın Sovyet Rus 
yaya yakınlaşması Ukrayna mesele· 
si:li derhal ortaya koydu. 

Lehistan hudutları dahilin.de yaşı. 
yan G milyon Ukraynalının Leh millet 
meclisinde 14 kişilik bir mebus gru· 
pu vardır. Bu grupun lideri ve Leh 
Millet Meclisi ikinci reisi olan Mud. 
riy mühim bir kanun projesi vererek 
Ukrayna:ıın muhtar bir devlet hali· 
ne konulmasını istedi. 

Gökten yıldırım düşer gibi dünya 
hadiseleri üzerinde patlayan ve Lcbis. 
tanda müthiş gürültü ve münakaşa· 
lara yol açan bu teklif Leh meclisin. 
ce bittabi reddedilecektir. Amma. mcc 
listeki Ukraynalı grupun maksadı da 
esasen bu teklüi:ı hemen kabul edil 
mesine intizar etmeyip dün.ya hadi
seleri arasına. bir d~ Ukrayna rnese. 
lesi karıştırmaktır. Almanyanın ve 
yeni Çckoslovakyarun müzaherctile 
bütün dünyada propagandalara baş· 
laya:ı Ukraynalılar A vrupada 40 mil. 
yon,a. baliğ olduklarınr, Sovyet Rus· 
yada 30, Lebistanda. 6, Romanyada 
Besarabyada 2, Çekoslovakyada 1 
milyon olduklarını ve dünya harita. 
sı üzerinde müstakil ve muhtar bir 
devlet idare edebilecek kabiliyette bu
lunduklarını iddiaya başlamıştır. Ma. 
mafi, Leh gazetelerinin yazdığına gö 
re, Sovyetlere yalmıJaşn..'"l Lehlilere 
kızdıkları içiı:ı Almanlar Ukrayna da· 
vasını ortaya atmışlardır ki, maksat 
ları Avrupada bir Alman Mançuryası 
meydana getirmektir. 

Verilen haberlere göre, Lchistanda 
yaşıyan Ukraynalılar, cenubu şarki 
Lehistan da Lvof, Stanislavsk, Tarno. 
polsk, ve Volin vilayetlerin.de müsta· 
kil bir Ukrayna devleti kurulmasını 

. istemektedir. 

Hakikatte bu mesele 7 ms.yıs 1938 
senesinde Ukrayna milli partisinin 
merkez komitesinde görüşülmüştür. 

Sovyet Almanları lideri Henlayn 24 
nisanda Karlsbadda Südetlere muh. 
tariyet istemişti. Onun bu talebinde:ı 
iki hafta sonra Ukraynalılar kendi 
muhtariyet ieini görüşmüştür. Bu yer 
ler H mart 1923 senesinde Lehistana 
'\'Crilmiştir. Pragda. çıkan Çeskeslovo 
gazetesi Ukraynalıların Almanyam:ı 

müzaherctini teminden sonra 6 mad· 
delik bir programla harekete geçtik. 
lerini yazıyor. • 

Bu faaliyete karşı Lehistan bari· 
ciye nazırı Albay Bek de derhal ha. 
rekete geçerek Sovyet Rusya ve Ro 
manya ile müzakerelere girişmek te· 
şebbUsünde bulunduğunu bildirmiştir. 

Fraı:ısız gazeteleri de bu yeni vaziyet 
karşısında hararetli neşriyata başla. 
mışlardır, Bayan Tabui yazdığı bir 
makalede, Ukraynalı rnuhtariyetçilc· 
rin Südet Almanlarını örnek alarak, 
siyasi, kültürel ve mülki muhtariyet 
istemekte olduklarını; muhtariyet is. 
tenen arazinin Lchistanın üçte biri:ıi 
ihtiva ettiğini, yeni devletin merke· 
zi Lübima şehri olacağım yazmakta. 
dır. 

Ukraynalı muhtariyetçilerin mer -
JCcz komitesi Pragda. olup, Pariste 
bir şube ·açmıştır. Fransa _ Almanya 
anla§masr:ıdan sonra bu komite ser
best faaliyet sahası bulabilmiştir. Bu 
faaliyeti Mcmel meselesi ile ilgili gö. 
renler de vardır. Bunlara göre, A vru· 
pa. sulhu yeni ve çok çetin bir imti. 
han karşısındadır. Çünkü bu sefer 
yalnız üç milyon Südetli Alman de· 
ğil, 40 milyonluk bir Ukraynalı me. 
selesi mevzuubahstır. Bu hadise do • 
layrsile Sovyet Rusya ile Lcbistanın 
aaha fazla dost olacağı hariciye ko. 
miseri Litvi:ıofun yakında. Varşova· 
YI, albay Bekin de Bükrcşi ziyaret 
edecekleri zannolunmaktadır. 

Bir tarafta. Ukrayna meselesi şid. 
oetli mübahaselere zemin olurken, 
diğer tarafta Litvanya Jmdutlan i· 
çindeki Memel meselesi de A\TUpa 

~ .KUHU.Sun J..!taP. şeklinde roman tefrikası -

Litvanya ile Almanya arasında bu 
limanın idaresi hakkında başlıyan mii. 
zakereleri:ı ne §ekilde neticeleneceği 

yakında anlaşılacaktır. Fakat her 
ne olursa olsun, ltalyanın Fransadan 
istediği yerlerden sonra bir Ukray· 
na, ve bir Meme! işini::ı de ortaya çık. 
ması Avrupa diplomatlarını her hal· 
de çok müşkül vaziyetlere koyacak. 
tır. 

Poııste 

Çukura Diittii 
Beşiktaşta Şair Nedim sokağında o. 

turan Fatma evvelki gece komşudan 

gelirken bir çukura düşmüş, muhtelif 
yerlerinden yaralanarak hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Alacak yüzünden kavga - Tahtaka. 
lede Bozkır hanında oturan Mustafa i· 
le Ali alacak yüzünden kavga etmişler
dir. 

Mustafa bıçakla Aliyi bacağından 

yaralamış, yakalanmıştır. Yaralı hasta. 
haneye kaldınlmıştır. 

Zehirlendi - Şişli.de oturan 55 ya. 
şında Antanoı isminde bir Ermeni ka
dını yanhı bir ilaç <içmiş, zehirlenmiş, 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Bir kavganın aonu - Haydarda otu
ran Kasım ve kardeşi Hüseyin komşu. 
lanndan Veysel, Numan ve Haydarla 
kavga etmişlerdir. Kasımla .Hüseyin bu 
arada taşlarla başlann.dan yaralanrmı. 
lar, tedavi altına alınmışlardır. 

"' Hocapaşa hamamı sahibi Ark, ha· 
mamındaki saatten tel vasıtasiyle elek
trik çalındığından yakalanmış, birinci 
sulh ceza mahkemesine verilmiştir. 

-on----

Şileye Giden Müfettiıler 
Şile yatı mektebinin geniılctilmesi 

etrafında tetlcikler yapmak üzere Şile
ye gitmiş olan ilk tedrisat müfettişle
rinden İzzet, mimar Şemsettin ve Dok
tor Hulusi dün şehrimize .dönmüşler. 
dir. 

Hazırlayacakları raporu bugUnlerde 
Valiye vereceklerdir. 

.!o· 

~ ~ 
4 RORKG GECESİ 

lıcrkcsinkinden başkaydı. Fakat bu akşam, öyle 
lıir hCi.dise olmuştu ki, kendisini tamamen çileden 
çıkarıyor, hiç kimsede görUlmiyen blr çılgınlığa 
sevl{ediyor gibiydi . 
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Dört sat evvel Londradan hareket ettiği za. 
man, otomobilinin böyle blr gecede, bir rtrızaya 

uğramasından daha feci bir şey olamıyacağım dU
şUnUyordu. Nitekim işte kendisininki böyle bir a,. 
rızaya uğramıştı. 

Gece zifiri karanlık ... Kasırga, ortalığı altUst 
edercesine esiyor. Böyle bir vaziyette geniş bir 
kırın ortasrnda kırk dakilrndanberi bqzulan oto· 
mobilini tamir lle meşgulclU. 

Elinde bir elektrik Hl.robası, habire c;alışıyor. 
clu. Eli ytizU kir Jçindeydl. Canı burnuna gelmişti. 
Söyleniyor, çalışıyor, bir an evvel yoluna devam 
etmlyc gayret ediyordu. 

Tam bu sırada, hiç beklemediği bu garlp sesi 
işitmişti. 

Jermi etrafını dinledi ... Gitmek Uzere bulun. 
duğu otelin, en aşağı bir kilometre mesafede ol -
duğunu kestiriyordu. Hakkında. birçok rivayetler 
dönen garip bir otel!.. Yoksa işittiği ses, otel ta. 
rafından mı gelmtştl ! ? •• 

Jermi hir mUddet sonra yine kendi kendine: 
- E' et, evet.. eledi. lcldia ederim ki ses o ta

raftan geldi... Hay Allalı cezasını versin .. Şu oto
mobil bozulmasa) dı, coktan oradaydım ya .. , 

İngilizceden çevıren: 

0-0. MünDr 

Harikulade heyecanh yeni 
bir zabıta romanı 
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Tiyatro 
(B~ tarafı ~inci de) 

~nden bir hayli dayak da yiyor; he. 
Nket, sanatkfirımız eski, tel rübeli, 
u.ı.a ve dayanıklıdır da işin içinden 
~olu budu kırılmadan çıkıyor. 

Neyyire. Şaziye. Cahide. Samiye, 
Behzad, Galip, HUscyin Kemal, Mııh· 
mut, HRdl. Tarnt, Sami. Kani, Nec.. 
det, Zlh:ıl, Suavi, MUfit, Hakkı. Kad· 
ri. Ferruh eserde rol almışlardı. Hep. 
etnl kendilerine verllmi;s olan var.if e· 
lerln hududu içinde muvaffakıyetli 

bulduk. 

"Dama çıkmış bir gUzel., ismile 
oynanan komedi, M. Feridun tara. 
t'ından adapte edilmiştir; bu muha.~ 
rirln temiz bir dille lisanımıza çevir. 
d!ği baı:ı Fransız .eserleri e\•velcc de 
eah:ıcmlzde oynanmış ve muvaffakr 
yet kazanmıştır. 

"Dama Çıkmı~ Bir GU~l., , wnwnt 
ölçilde ablak, iffet, fazilet davaları 
gütmekle beraber birbirlerin.in karı.. 

lan lle geçinen erkekler ve birbirle· 
rJnln kocalarile eğlenen kadınlar ara.. 
ısında cereyan eden bir komedidir. 
Mevzu basit olmakla beraber, vak'a 
derli toplu, tertipli, eğlenceli ve eser 
kendi :ıevl dahlllnde gUr.el "·e muval· 
fakıyetJldir. 

Temsll canlı, hareketli, güzeldi. 
Roller Bedia, Perihan.. Şevkiye, Vaı:ı. 

fi Rıza, Sait, Refik l{cmal, Muam· 
mcr, Re§lt ve Yaşar arasında dağıtıl. 
nuıtı. lyi oynadılar. ScyircJlerin Vas· 
tf ve Bedia gibi lkJ değerli artist 
hakkında <Stedenberl teessüs etmi!' 
olan eempatl duygulan esasen bu tem. 
sll için tAblr cai7.5e bir "peşin mu· 
vaf!akıyet,. sebebi te§kll ediyordu ve 

nııatkArlarmıız hemen hemen zahmeL 
ılzcı alkıe topluyorlardı. Uzu:ı ee
nelerdenberi lstanbul Şehir Tiyatro.. 
su sahnesinden u.za.kta olan. şimdiye 
kadar tUrlU tqekkUller içinde ~alışan 
Yaşarm avdetin! memnuniyetle ka.r-
11la.dık: bu eserde KA.n Kadim Kem. 
met Amca roJUnde pekall muvaffak 
oldu: sahnemizde elbette o:ıun da. 
onun gibi şimdiye kadnr dı§arda kal· 
mıı olan diğer bazı eanntkArlnmnızm 
da ~ri vardır. 

&/ik Ahmet BEVENGIL 
. 

ihracat Piyasamızı Endiıeye 
Düşüren Bir Haber 

thracat piyasamıza gelen haberlere 
c6re Almanya hUkQmeti 1939 senesin. 
den itibaren harice dövi% çıkarılmama. 
sı için bir karar ittihaz edecektir. 

Bu haber, Almanya ile iş yapan ta-
. cirlcrimb:i endi~eye dUşUrmilştilr. Çüıı 
kO tahakkuk ettiği takdirde mahsulatı
mııın nrllhim bir kısmını çeken Alman. 
ya piyasalarının yeni yıldan itibaren 
mallanmı.ı için ıılrcısız kalacağı ihtl. 
mali çolt kuvvetlidir. 

Bu vaziyeti gözönünde tutan taclrle· 
rimJr mallarını başka piyasalara sat
mak lsln faaliyete geçmişlerdir. 

t Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu Ba-Şkanı KAzım Ozalp'ın konferansı f 

On senede tasarruf hesaplan yekunu 500 milyona çıkmalıdır Uyku hastahğına y 

Vatandaşları geni bir hamleye kakala~~~.!:~ 1~~ 
davet edl•yorum .1 da başıamıştır. Gayrıtabıi bir yru 

Ankara, 14 (A.A.) - Dokuzuncu 
yerli mnllRr ve arttırma haftası mu. 
nasebctlle tı.llllt Müdafaa Vekllt ve 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kuru· 
mu Başkanı Ueoernl J<fızım Ozalp 
bu akşam radyoda şu konferansı ver. 
mlştlr: 

Aılz yurttaşlarım ; 
Her yıl 12 blrlnclkAnunda baş1ıyan 

"e blltUn memlekette bir ekonom! 
bayrnnıı lıallnde kutlulannn ''Tasar. 
rur ve yerli malı haftası,, nın bugUn 
dok1Jzuocuşunu idrak etmiş bulunu. 
yor uz. 

Bu yılki haftl\ruız, mlllt kurtuluş 

hareketimizin kahraman Orıderi Atıı.
tUrkUn öll1ro yılına teHdU! ediyor. 
O'nuo yokluğundan doğan unutul -
mnz acıyı, bıraktığı e erin bUyUklU· 
ğU, O'tıu yaşatmak, yUkseltruek. ,;e· 
nlşletmelt ıcın bUtUn nılllete dUşeo 

\·azıreoln kudslyetJ ve heyecanı ile a. 
vutuyoruz. 

BUyUk milletimizin mUeterek ira _ 
c'leslle secilen yenJ Cumburrelelmlz 
fsmet loOoUnUn yüksek şahsiyeti da.. 
\'alarımızuı de\'nmlıhğıoı, ldeallerl -
nılzln dalma daha genle ııCuklara doğ 
ru hızla ve mu\·attakıyetıe Herleye· 
ceğlnl müJdel1yen en kunetlf ve en 
emin bir garantidir, 

Blllyorsuuuı ki, yurttaşlarım, bao
lrnnı bulunduğum Ulun! Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu, 1929 senesi sonl!l· 
rıoda o zaman Baş"eklllmlz olan ta. 
met JoöuUnllo BUyUk Millet Meclisin 
de Irat 1JuyurdukJarı tnrlbt nutuk g1L 

nU kurulmuştur. Demek ki, yeni Cum 
burrolslmlı, memleketimiz ve mllletl. 
mlz için çok hayırlı ve faydalı otan 
blrı:ok lşlerlu ve kurumların oldufu 
old ğu gibi Cemiyetimizin de kurucu
sudur. Kendilerini yUksek huzuru • 
nazda, sonsuz sargı ve baglılık blı
lerlmle selAm larıın. 

Yurttaşlarım, 

Her yıl, taearru r ve yerli m&lı haf· 
tasını kutlarken geçen seneye btl7Uk 
bir inşirah, gelecek seneye de bUyUlı 
bir Umlt1c bakarız. Bn artık, teamuı 
haline glrmlştJr. Bir mıııetın devarnlı 
bir surette ilerlemesine \•e yUkaelme. 
sine bundan daha kuvvetli bir delil 
sösterllebfllr mi 1 
Muhakkaktır ki TUrk milleti ve 

TUrJı:lye, dinamik ,.e mUsbet bir geliş. 
me ve serpilme se)·rı lclndcdlr. Adım. 
!arımı:. her sene biraz dnba eıklaşı. 
yor. Her tıeoo arkan.!~da bir çok ger· 
cekleştlrllmtı, hederıar bırakıyor ve 
önUmUıdo duran blrcok hedeflere 
doğru tlerllyoruz. ' 

Gecen senenin ıater merhalelerin· 
den başlıcalarına bir göz atalım: 

FevkalA.do bUtce ile 31>0 mllyono a. 
şan devlet bUtceeı. 

'l'Urklyenlo en yUksek de\·let bUt. 
ecel. 
Ve bu, btrı;ok verıllerln ve resim. 

lerln tndlrllmlı, olmasın& rağmen 

yaloıı bu hAdlse, bir rejimin muvaf. 
fakıyetlnl lsbat tein klfl gelebilecek 
kadar kunctll bir Abidedir. 

Bir de,·let bUtceslnln 1Uk11elmeei 
deoıek, gel! r kaynaklarının kunet • 
lenmesl ve artması, mllU gelirin co
f;alması, iş lıacmlnln bllyUmcsl de • 
mekUr. 

Demek, mallyemlılo kun•etine, dU. 
rUstlU~Uoe ve itibarına \"e 1'Urklye 
lktısadlyatının t11tlkba1lne olan emni
yet eayeslndedtr ki, her nevi 1tlerlm1· 
dp lnl<lşatı lı;ln ecnebi kredileri te. 
mln olunwuetur. 

Oıı, tlcaretlmtıde de aytıt wUsbet 
lnklşııtı JörUyoru:r.:. 

"Malımııı alanın. malını alacasız .. 
şıarına gadık kalnrnk hem ihracatı. 
mıı, bem 1tba1A.tımıı ıeoeden seneye 
artmaktadır. 

Zirai lstlhso.lfmlz, gerek artan ih
racatımızın, gerek dahildeki ham 
madde lh Uyacıarım ııı n tııleplert ol 
kar,ılıyacak kabiliyete giriyor. 

Endüstrileşme hareketimizin ilk 
merhalesini, bee yıllık sanayi progr&· 
mına d.abtl bUtUn Cabrlkaların blrco· 
tunu lşletmete açrnıo olmak, gerl 
kalan kUçUk bir kısmını da inşa ha. 
llnde bulundurmak suretlle ikmal eL 
mlş bulunuyoruı. 

lklocl dOrt t1enellk ıanayl progra
mımııın tatbikatına ı;ecllmlştlr. 

Maden iıtih11liına bUyUk bir inkiıaI 
cl:Ssteriyor. 

Dcmlryollarımız, her ıene ıüratle 

memleket lçerlerine dofru ilerliyor. Er 
.ıincana vardık. Erıurumun kapısı ö
nündeyiz. 

Deniz ticaret filomuz yepyeni 1:emi
Jerle hem evııaf, hem miktar bakımın
dan ıeneden ıeneye ilerliyor. 

K.ııaca, iktı11dl hayatımızın hangi 
ıabaaına bakana1.r, hepsinde ayni ha • 
reketlilifl, ayni canlıbf1, ayni bertket· ı 
liliğl g6rilyoruz. 

!ktıaad hayatımızdaki bu geliıme ta· 
biatiyle lı hacın.mı geniıletlyor. tı hac. 
minin ıeniglemesi iıc milletin iıtlhllk 
kabiliyetini arttırıyor, Bu ıt;barla yerli 
malı davası, artık sadece bir istihlak 
davası olmaktan çıknuı bir istihsal da. 
vası halini almtıtır. Meıcll teker en- 1 
dUıtrimiıe bakanak, dört teker fabri· j 
kımızın ancak ihtiyaeımmn yansını 

karıılayabileeeğinl cörilrOı. Şeker iıtih 

ilki o kadar ırtmıgtır ki, lldnel dört ıe 
nelik sanayi pllnında d!Srt ıc'ker fabrL 
kası dala kurmak dU1ilnUlmil1tUr, 

Bu sene h•riçten en •tığı SO bin ton 
teker ithaJ etmek mecburiyetinde kat. 

- RUJtUNun kttaı> teklinde romau tefrikası -

mamız, iç piyasamızın bu meııut inki
JJfını isbat eden çok kuvvetli bir mj
saldir. Artan talebi karşılayabilmek i.. 
çin daha fazla gekcr istihsal c.dccc:ğiz. 

Ayni §eyi pek yakın bir istikbalde 
pamuklu endUıtrimiz için de söyleye. 
bIJeceğh:. GörUlüyor ki iç piyasamız 

çok geni§lemeğc müsaittir. Milletin a
lım kabiliyeti arttığı nisbctte istihsal 
sahaları da genişliyeccktir. Böykli'•'.: 
daimi bir inkişaf halinde bulunan bir 
iktısadf hayata namzet olmak bahtİ)11r 
Jığındaytı. Onun içindir ki, hıtikba1imi 

ze bUyUk Umltlcrle bakıyoruz. fstlh~a: 
bahısinde rena kaliteli mallara karşı dev 
letçe 've mıllctçe mücadele huııusunJa· 
ki umlmlzf bildirmek isterim. M r.seıa 
çorap endUstrimizin baıı cinslerinden 
bilhassa kadın çoraplarından 'ikiyet. 
!er artmaktadır. Bu tikayetlerin en Jn. 
sa bir zamanda mii be\ bir surette tat
min edilmesi lhımdır. 

BütUn endUıtrilcrimi:ı:, devletin ve 
milletin himayesine ancak ona layik ol
dukları müddetçe mazhar olacaklannı 
bilmelidirler. Bilhassa büyük endUstrL 
mizin rasyonel işletmede önayak ola. 
rak maliyet masraflarını indirmek, sağ 
lam ve ucuı mal istihsal etmek sureti
le devletin hayatı ucuzlatmak davasın
da en büyük yardımcı olmalarını bekle 
riz. Bunu mutlaka yapma1ıdrrlar. Vazi 
fclcrlni ıncak bu ıuretle ifa etmiş ad. 
dolunurlar. 

Aziı dinleyicilerim, 

Tasarruf sahasında ise millete ve ban 
kılarımıza şeref vr-ren bir merhaleye 
varmrı bulunuyoruz. Bankalarımı::daki 
kilçUk tasarruf mevduatı 100 milyon 
liraya çıkmı!tır. 

ıg20 ıeneıinde bankalardaki tasar· 
rur beıapl&rı.nın ancak bir milyon lira 
tuttufunu düoUnecck olurııak, ı 7 ıene 
içindeki bu l 00 misli artı§ın ehemmi • 
yeti daha iyi anla!ılır. 

Şimdi en çok on sene içinde 500 miL 
ycnı varmak hedefimizdir. Yani bu • 
günkü taııarruf hesaplanru bet misli 
arttırmak için clbirliği ile çalışacağız. 
Bir taraftan millt gelirin artması, dieer 
taraftan da tasarruf terbiyesinin mil 
let içinde bir ahlak haline girmesi sa
yesinde bu gayelerimize de eri~eceği. 
mite eminiz. Tasarruf paralarıoı halli 
evlerinde, çıkınlarında, küplerinde sak 
layan vatandaşlarımız varsa, onlara a
cımalctan başka elimizden bir !ey gel.. 
mez. Bu paraları bankalarda emin bir 
tarzda işletmek ve faizinden faydalan
mak imk!nı varken, hila emniyetsiz 
zamanlardan kalma bir ananeye bağla. 
nıı.rak çalınmak, yanmak, kaybolmak 
tehlikelerine maruı bırakmak ve ölü bir 
halde mahfuz tutmak, ne şahsi ne de 
milli menfaatlerimize uygundur. Onun 

N = . ~ 
.= 

lışta olan Andre boş vakitlerl 
dalgın dalgın roma:ı okumakla v~ 
geçirir. 

1 
Esrarengiz doktorun şöhreti cf 

da duyulunca blnh•rce hasta teda' 
çin genç kmn evine koşmuştur. 
dre. hastaları çok basit bir usun~ 
da,·i etmektcdır. Hatta hactaların.1 
yup muayene dahi etmemektedir. 
ta ya nercsı:ıden şik!yeti olduğ1 

soruyor, sonra elbisesinin tl:c; ııı 
ellt'rini hasta kısma koyarak ted 
ediyormuş. \ 

l<"cnncn mUmkiln görillemediği ~ 
aklımıza da yakın gelmiyen bu tA 
vi usulU ncaba ne dereceye kal 
doğrudur. BugU:ıkU vaziyete göre 
tııda esrarengiz bir kuvvetin Yarl 
na inanmak, Andrenin fcvkalbe§et 
varlık olduğunu teslim etmek lai 
gelmektedir. 

Erzincana doğru 
(Baş tarafı f inci 

arkamızda bırakmıv olacağız!.,. bu}i 
du. 

Bu sözle yalnız dünün binbir mü~~ 
litını yenen Tilrk gUcU anlatılmak ist 
miyor, Cumhuriyet idaresinin hami 
lerl ifade ediliyordu. 

• • • 
Milli Şef hmet InönUnUn, 1925 1 

Yah~ihanda açılma törenindeki n~ 
kunda ou cümleler vardı: 

•'Sütün memleketi baıtan bap d 
mir ğlnrla örülmüı gönnck en büy( 
amıimizdir. Baıladığınuz yolun bil~ 
ği nokta yoktur. 11anihayc gidecek. ı 
mütcnahi de,ıam edecektir . ., 

• • • 
BugUn Erdncana girmiş olan Cu~ 

huriyet lokomotifleri, gelccen sene 
günlerde Erzuruma varmıt bulunae 
tır. Bu varı§ın bir ifadeıi Avnıpa 

Aıyanın en keıtirme yoldan biribir' 
kavuşmuş. bağlanmış olmasıdır. Er 
rurn - Sarıkamıı hudud demiryolu 
yurdumuz Çine kadar uzayan den1• 
yollanmn her bakımdan ü&tUn mev1'1 
ini alıyor demektir. 

Niyazi AHı"viET d 
için evde snklanan paralarımızın bad 
kalarımıza yatırılması, hem akıllılık ~ 
cabı, hem de milli iktısadiyatımızm ııl 
1'akkıd•r. Türk parası sağlamlığı lıj 
1'endisine milletçe gösterilen itim•~ 
hak ctmi~tir. ı 

Bu itibarla, para kazanan her ar 
daşın kliçük de ol'!a bankada bir tasa 
ruf hesabı açmaması için hiç bir sebe 
yoktur. 500 milyonluk hedefimize eıt 

kısa bir zamanda varabilmek için bll 
tün vatanda~larımı yeni bir hamleye d 
vet ediyorum. Cemiyetimiz 100 mil .. ,O 

luk hedefi ortaya attığı zaman, bmull 
bu kadar kısa bir zamanda tahaıiıdio: 
edebileceğine innnmıyanlar vardr, bu 
lar. ne kadar yanıldıklarını anla.dılat 

Biz e:ı geç onqc rıc içinde bankala 
m zdakı tasarruf t>"s:-ı plarının SOO mil· 
yon lirayı bulacôlf? ı 'la ınanıyoruz. 

Aziı )'Urtta:ılarım, mıJletimfzin ,.rt 

memleketimizin her aahrtaki parl3k it' 
tlkbaPnc elan inanımızı bir kere dah• 
tekrarlayaral< Dokuzuncu Tasarruf v• -

KORKU GECESi c 
.. ..... 
>-

• Yeıli Malı Haftamızın hepimiz için kııl 
lu olınas•nı dilrrım. 

-ı-

Mtıthft btr klnun kuırıaeının ortalıtı parçA. 

larcaırna eatlCI ıofuk gece içinden birdenbire bu 
t..&1Jf&'&tıın cUrUltUıUnU de bastıran blr ıee ltltil
dl. 

Tolc1akl at\am, birdenbire ka-!asını çevlrdl. 
Ve seıln bir daha tekerrür edip etmtyeceğlnl bek· 
ledl. 

Aynı ses bir daha gelmedi. 
Adllm hiddetle mırıldandı. işittiği ses arka 

taraftan celmlştl, Ortalık kapkaranlıktı. Yalnız, 

yolun ön tarnft. otomobilin IAmbalarlle bir mik· 
dar a7dınlanmıştı. 

Kendi kendine: 
- Acaba, dedi. Yolumu mu tı•~ırdım ! .. Ve 

bu l~lttlğtm BH bir sil Ah Besi mlydt T Neydi T 
Derinden gelen n btc kimseninkine benıe. 

mtyen bir koouşmuı vardı bu adamın ... Zaten o. 
nun birçok oerterı kendine mahsu11tu. B~k& ln
.. nlannklne benıemcr.dl. 

Adına Jerml denlyor4u. Bilhaaaa lttraUarı 

-L. 

ro -a. 
ID .. ·-

t'1 ..... 
o 

.;:: 

c: 
4J -..... c: ·-

~ .... ... --fi} .. ·-

Gümriik Memurlarının Yed 
Ziyafeti 

Evvelki ı;el'e İstanbul gUmrük mil' 
dUr ve muavlnll'ri \'e .cncri GUmrUl< 
\"e l:ıhlsnrlar Vcltaktı tefti§ heyet.! 
reisliğine tayin olurı an İstanbul gUD\! 
rüklerl bnşrnUdUrti B Mustafa Nuri 
Anılın şcrcl'ine 1'uring palasta bir vİ 
da ziyafeti \•l'rmişlerdır. 

Ziyafet samimi bir h:n·a içersinde 
geç ,·aktc kadar devam etmiş, mesltA 
ki hasbıhnller yapılmı~tır. 

Yeni teftiş heyeti reif•l birkaç gU· 
ne kadar Ankaraya yeni \'azifesi:ıe 
hart'ket ('derektir. 

Dolmabahce Hadisesine Ait 
Tahkikat 

Mülkiye nıüfettı~leri dib de Dolın'l 
b:ıhç.., hiı.dısPsinin tnhkikatile meşgul 
olmuş b~zt ?.:ıbtt' memurları dinlen il· 
ml~tlr. Bu arnd:ı (''iki "mnl\ "l mUdJt 
mu:n ini l(f\muranm da malCımalın.B 

mUracaat edılmiştir 



HAi.KOP 
ltu aktam aaat t da 

Nezle - Grip • 
hastalıklarda 

ve üşütmekten hasıl olan 
r c ı c • 

Btiytık operet. ReJIAl\ri 
Haşit Rıza, Müzik ı;e,. 
feıtln A!!al, Yaıan \'g. 

,uf Surusl, orkestra, 
Hole. Cumartl!!I! ve pa. hatırınıza gelecek ilk • • 

ISIDl zar matine 15 de. 

ERTUURUL SA. 
Dt TEK tiyatroau 
Taksimde bu •ee 
(Erke.der kırkın· 

dan soııra uarJar) 
Vodvil 3 Perde 

DR • .\M KISMI 
1 :>-12-938 Peflembe 

gün il 
nk~amı 20,30 da 

\"INDSORUN 
'$EN KADINLARf 

ı~ukldl caddtılıule 
Komedi kısmı 

:>. ı 2.9 38 Pel"fem be at 
ıO okşamı soat 20,30 da 

DAMA CIKMll 
BiR GOZEL 

Baş - Diş • Romatizma Kadınların Ay S:ıncılarııı 
Geçirir. Ecıanele1den 1 lik ve 12 1.ıK. 

Deıhal 
Ambalajlarını 

TURAN TIYATROŞU 
SıınatkAr Naşil, DarOI • 
ı edayl sanatkArlann .. 
cl:ın Halide. Cemal Sa· 
lıir 

Israrla Araqınız Takiitleıinden Sakınınız 
Semiha, Mese11 "'1'e 
te~i. 

OlR ŞENLiK GECE.~t 
Yod,·11 S P. oku)·ucu 

1. iş Bankası'nın 
939 KUMBARA iKRAMiYE PLANI 

ee A 

32,000 MUKAFA11 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 E;,lül• 
1 ikinc]teşrin tarihlerinde çekilece.ttir 

" f KRAMIYELER: 
1 Adet 2000 liralık = 2.000 lira 
5 " 1000 

" 
- 5.000 ,. 

8 " 
500 ,, - 4.000 

" 16 " 
250 

" 
- 4.000 

" 60 " 
100 " - 6.000 " 95 " 
50 

" - 4.750 
" 250 " 

25 ,, - 6.250 " _, 

435 32.000 .. 1 .. ,- .... ' '• ' ' ,ı, ,.. . . .. • 

T. fş Hankasına para yatırınawıa4t yaınız para hlrJkllrmlş 
olmaz, aynı zam~nd11 tallhlnlzl de denemiş olursunuz. 

TUr1' iye Cumhuriyet 
AKTt F 

Mttr8'tıı7. HankaMı 10 ı 12 ı tıt:ıs v ~ zf v eti 

Kaıa: 

Altın safl klogram t7 169 C68 
Banknot • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • 

Dahildeki Muhabirler: 
TOrk lirası • • • • • • 

llaritleld Jlahablrler: 
Altın: san lclitılaın 9 0.~4 614 
AHına tahvili kabil serbest 
dih·lzler • • • • • • • 
DIAcr dö,·ızler ve bortlu 
klirlng bakiyeleri 

llazine lahvilltri:' 
Deruhte edılen evrakı nak. 
diye karşılı~ı • • • • • 

Kanunun 6-8 madc.Jelerıne 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tedi)•at • • • • 

Senedat cü:danr: 
Hazine bonoları • • • • 
Ticari eenetJer • • • • 
Eıham ve tahvlldt cil:danı: 

!Deruhte edllen evrnkı nak 
A ll)·enln karşılıı;ı e ham 'e 

lahvllit it bari kıymelle 
8 •Serbest c~ham ve tah~ ıırıı: 

Avanslar: 
Jfazlneye kıı;a vadeli avans 
Allın ve doviz ıiıerıne • 
TahvllAl 'ilzerinc • • • • 
Hhscdarlar • • • • 
Muhtelır • • • • • 

. . . . 

24.183.500.0"" 
14.141 .ooo. 

002.:ı.~. 

Ul.736.0 

::t.722.8':' 

'7.210.057.82 

1:»8.718.563. 

13.287.101. 

15.603.581. 

'7.MSJ>OO. 
180.0tt.83 

7.808.722.-

l'ekdn 

JArA P A S 1F !".:~--- ı--ı..ıra 
.~ermaye . . • 15.000.000,-
//ıtlyat ak~·tııl: 

S0.269.21S.~.6 Adi ~c fe, kalAde • • • • 
Hususi • : • • • • • 

8.'J7.127.5' 

10.070.818.5! 

143.461.461. 

'13.603.lS81 .OS' 

48.662.816.45 

Tedavüldtld Banknotlar: 
>eruhte edilen e\Takı nakliye 
Kanunun 6.8 lnc•I madde. 
lerlne te' fi kan hazine tara 
fındrın vaki lediyat • • : 

Deruhte edilen evrakı nak
uıye hııklHsl , • • • • 

Kar~ılı/fı tamamen ollın olarak 
ılô\'eten ledııvüle \'azedllen 

Reeskont mukabili llıh-eten 
teda. vazed. • • • • • • 
TDrk lirtuı Mevduatı 
l>övlr TaahhDdalt: 
Allına tııh,·ill kabil ıtöviıler 
Difler dö,·izler \'e alacaklı 
ltJlrinl( hdkiyeleri • • 

Muhtelif • • • • • • 

ııs.5.~.ıss. 

4.500.000.=ı 

16.054.267.~6 
363.912.460. 

------ı 

2. 712.2.'U,1 ı 
0.000.000.-

HS8. 748.368,-

US.287.101,-

143.461.462,-

10.000.000.-

s.ı.000.000,-

3.170.'78 

2R.3;;8.249.0C 

11.712.~3-t,tı 

196.4fU.4M,
S1.3ü0.280.02 

28.861 .428.8!: 
9.&,018.008. '18 

.Al3.0t2.4G0.88 

1 Temmuz 1938 tarilıınden itibarrn: Iskonto haddi % 4 Altın iberine nıın• " 3 

---·-----

D.:ı·let Demıryolia'ı ·ve Limqnları işlt-l."ne--

.. Umunı idaresi ·'ilanları· . . 

lllı yapılan ekliltmede talibi çıkın adığmdan muhammen bedeli (22000) 
lira olan w Ha)'darpaf& llmanmda bulunup mütemadi cereya.:Jla ~akta 

olan vlq ve tranabordl5rlerln bütün elektrik tesisatını mUtenavlp cereyan tt. 
ıl1&tma tahvil tıt 30.12.1938 cuma gU nn saat ıs de pazarlıkla Ankarada l· 
dare blnumda ihale edilecektir. 

Bu ip girmek lsteyenlerb kanunu n tayin ettiği veaikalan ve bu tel bqa... 
rabilecek fenni iktidara. malik bulundu klarmı natrk nafia veklletlnden alm· 
mış bir vesikayı hamilen ayni gün ve saatte komiıyo::1l mUracaat etmeleri 
lazımdır. Ehliyet vesilrası isteyen taliplerin en az eksiltme gün.ünden Bekiz 
gUn evvel yazı ile vekalete :rr.ür:ı,caat etmeleri lazımdır. Aksi taktirde mu .. 
racaatlar nazan !tib:ıra alınmaz ve vesikası olmıyanlar pazarlığa iştirak e 
demezler. İh&1e üzerinde kalan müteah hidin ihale bedeli Uz.erinden yüzde 15 
:ıisbettnde katt teminat vermesi lazım dır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm 
şefliğinde görülebilir. (9144) 

'nhisarla.r U. Müdürlüğünden 
• 

Muhammen S. ~ 7,5 Ekailtme 
Clul Miktan Beheri Tutan teminatı Sa&U 

Kr. Sn. Li. Kr. Lt. Kr. 
Tos ttııtın çuvalı 2000 A. 26.75 535.- 40.12 15.30 
318 200 m/m boy. yuvarlak 
Bqlı cıvata 4000 A. . 
318 120 mim boy. yuvarlak 8000 A. 60 Ki. 440,_ 33.- ıa.-

3/8 Demir pul 12000 A. 
I - 2000 adet ince §eyler konabilen Standart, normal ıık örgülil toz tCltb. 

çuvalı Ue Cibali Baknnevine yapılacak p,lltf ormlara lüzumu ol&:ı ebat Ye 

miktarı yukarda yazılı yuvarlak başlı cıvata ve demir pul 1-12-938 t&rlhhı. 
de ihale edilemediğinden yeniden ayrı ayrı pazarlık usulile eksiltmeye kon. 
muştur. 

II - Muhammen bedellle muvakkat teminatları hizatannda &österllmft. 
tir. 

Ill - Pazarlık 19-12-938 tarihine ruUıyan pazartesi Jilnü hizala.rmda 
~'Utlı saatlerde Kahata§ta leva.zun ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun 
da yapılacagmda., isteklilerin yüzde 7.5 gUvenme paratarı!e birlikte adı se
çen komisyona gelmeleri ilhı olunur. (8811) 

• • • 

Cinsi 

Sert lbtik 
Yumuşak şanıbre l!stiği 
Ebonit 

Mlktan 

300 Kilo 
300 Kilo 
180 Kilo 

Muham~en B· 
Beheri Tutarı 
Lira K. Lira K 

2.80 M0.-
2.80 M0.-
2.80 504.-

cı-,, 7 ,5 teminatı 

2184 .- 163.80 
1 - Şartname ve nilmunelerı mucibince yukarda -;ba ve miktarı yasılı ka

uçuklar açık eksiltme usuliyle satm alınacaktır. 
U - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatı hlza!annda göat.erllmit· 

tlr. • m - Eksiltme 22-12-938 tarihi ne rastlıyan perşembe gUnU eaat 1 f te 
Ka.batqta levazım ve mUbayaat ıubes indeki Alım komisyonunda yapılacaktD'. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gUn eözü geçen şubeden almabileee. 
ği gibi nUmu:ıeler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ytlme 1 ıs güven. 
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komlılyona gelmeleri ltA.n olunur. 

(88911) 

Or. Necaeddın Atasagun 

Sabahlın 8,30 ı kadit we atcıam 

lan 17,20 de f.ltell Tayyare Apr 
ı ael daire No. 17. Olruyuculın 

ı'Hadan perı almaa. Tel: Z!9S3 ı 

ur. irfan l\ayra 
RONTGEN MUTEHASSISI 
rOrbe. Bozlcurd lnruthaneai lrar

.ııında eski Klod Fıreı ıokü No. 

' . ı O. öt leden •nn'1 3 tea ' " 
kad.v. .................... 



1 • Birinci unıf operatör --·J 
Cafer Tayyar Kankat 

Paristen mezun. 
Umuml cerrah!; dimalt, sinir cerrahı· 

ıl, "'' kadın do~m mütehassısı, erkek 
,., kadın ımcliyatları '\"e modern ameli· 
yallar, dimağ, !"inir, yüz hunışukluğu, 
meme karın sarkıklığı, ameliyatları, 
Muayene; sabahları 10 dan 12 ye lco· 
dar, salı, perşembe, ,.e cumartesi günleri 
10 dan 12 ye kadar meccanen. BeyolUıı 1 
Parmakkapı Rumeli han No. 1 telelon 1 

44081i 

Kütahya Sulh Hukuk Hikimli;in

den: 

Meydan mahallesinden Noman oğlu 
Ömer varisleri Nimeti Oruç ve Emine 
ve Ayıe ile ölü Gaybi vereselerinin 
müıtere'ken mutasarrıf oldukları ma. 
halleyi mezkurede k1in hudut ve evaa· 
fı aairesi ıartnamesinde yazılı 200 lira 
muhammen kıymetli hane ile önünde 
155 metre murabbaındaki arsa kabili 
taksim olmadığından satılarak ıuyuu

nun izalesine dair veril{n karara bina. 
en 10 - 1 _ 939 Salı günü mahkeme ka
leminde açık artırma suretiyle satıla. 

caktır. 

Artırma ıartnamesi 20 - 12 _ 938 den 
itibaren açiktır. Almak istiyenler % de 
on nisbetinde teminat vermelidirler. Mu 
ayyen günde usulen nidadan sonra en· 
ço't artıranın üzerinde bırakılır. Müıte. 
ri bir hafta zarfında parayı vermezse 
ihale bozularak ıs gün müddetle yeni. 
den mijzayedeye çıkarılır. Bu ikinci ar. 
tınnada en ziyade artıranın Uzerine 

ihale olunur. iki ihale ara1ındaki fark 
ve faiz önce alandan tahsil olunur, bu 
cayrimenkulün ihalesine ka.dar birik
mit vergi, belediye ve evkaf borçları 
alana aittir. Alıcı ıartnamede yazılı 

bütUn ıeraiti kabul ve itiraz ha'kkını 
iskat etmiı sayılır. Fazla izahat almak 
iatiyenler mahkeme kalemlnde 938.28 
doeyada mevcut ıartnameyi okuyabilir. 
ter. (27666) 

938/1591 

Beyoilu Oçüncü Sulh Hukuk Hi

kimliiinden: 

Mahkemenin 938/1591 uyılı dosya. 
sile Y cıilköydo Gülibritim aokafmda 
24 No.lı Vartavar lem Şotanik vekili 
avukat A. Ekrem Atakul tarafından 

Şehndebatında Bababasan mahallesin. 
de Kmktulumba sokağında 5 No.lı ev
de ve bili.hara Fatihte 1akenderpaıa 

mahallesinde ve ayni isimdeki sokakta 

6 No. da oturan Ali ve Hasan ve Meh
met ve Fatma bin Ahmet ve Mehmet 
ve lsmail ve Emine ve Fatma aleyhleri. 
ne Galatada Kemankeı ~aballesinde 

Topçular sokağında 68 No.lı dük'kirun 
izalei ıuyuu talep edilmiı ve dava edL 
tenlere gönderilen davetiyede hali ha
rır ikametglhlan meçhul bulunduğu 
anlqıldığından davacı vekilinin iate
fiyle ve 20 gün fasıla ile ilinen tebli. 

gat yapılmasına karar verilerek mah.. 

kemeıi 23 - 1 939 sut dokuza talik 
edilmiı olduğundan itbu giln ve saatte 
mahkemeye gelmedikleri ve vekil gön
dermedikleri takdirde gıyaplarında 

mahkemeye devam olunacağı davetiye 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. (V. P. 2883) 

38/ 1027 
Eyüp icra Mmıurluiundan: 

Mahcuzun paraya çevrilmesine ka. 
rar verilmiı olan 30 lira kıymetinde 1 
adet ayaklı dikit ve nakıı ma'lcinesinin 
30 - 12 38 tarihine müsadif Cuma gü
nil saat 14 ten 16 ya kadar Balatta 
Vudine caddesinde Sinema ıokağında 
204 numaralı hanenin önünde satılaca. 
ğından rüsumu tel!Uiyesi müıteriye ait 
olmak üzere istiyenlerin mezkur hane. 
nin önünde yukarda gösterilen gün ve 
ıaatte hazır bulunmaları ilin olunur. 

(27672) 

ZAYi - Sahip olduğum 1233 nu
maralı bir adet tek yük araba pllkamı 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağnndan 

eskisinin hükmü yoktur. (V. P. 2882) 

PEGRUH1ÇAL°YAN 

Sahibi: ASIM US 

~e81'iyat Müdürü Refik A. Sevengll 

CA R 

\ 

'ampulları Avrupanın en· modern ve 
en yası imalathanesi addedilen 
TUNGSRAM fabrikalarının icadıdır. 

% 20 llA AO cereyan tasarrufu temin eden TUNGSRAM-Krlpton 
ampullarını kullanırsanız daha güzel ve gündüz ziyasına daha 
yakın bir ıtık elde .edebilirsiniz. 
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1939 VILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük piyangosu 

Kc~if bedeli 15467 lira 93 kuruş o lan Üsküdar belediye tahsil ve taha.lC 
Büyük nD<ıraımnvesn kuk şubesi için yaptırılacak bina kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek .. 

500 000 Lir ad 1 r siltme 27.12.938 salı gü:ıü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Keşif 
• evrakilc şartnamesi Levazım müdürlü ğiinde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 

Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.000, 15.00Ci k d l 'k d b k f · l · ··d·· l .. w .. d ·h 1-d •• gU . . . . . .. anun a yazı ı vesı a an a§ a en ış crı mu ur ugun en ı a e en uç n ev 
lıralık ikramıyelerle (400.000 ve 100.000) lıralık ıkı adet mukafat vardır... • 

K 
'd lb . 1 kt vel bu ıs için alacakları fen ehliyet ve sikasile 1160 lira 9 kuruşluk ilk temL 

eşı e yı aşı gecesı yapı aca ır. 

Biletler (2.5). (5) ve (10) liralıktır. nat makbuz veya mektubile beraber teklif mcktupları:ıı havi kapalı zarfları· 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. nr yukarda yazılı günde saat 14 de kadar daimi encümene vermelidirler. Bu 

• 
1 

saatten sonra veril<' k zarflar kabul olunmaz. (B) (9062) 

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


