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"15 inci yılı sistemli, planlı bir köy ve 
ziraat kalkınmasına mebde yapmak 
Ebedi önderin bırakhğı büyük emirdir,, 

Davamız, Türk köylüsünün 
seri, radikal kalkınması, geniş 
refaha ulaştırma davasıdır v::~~a~:cu 

~ l 

Islah edilecek pazar yerlcrin'1ı:ın blrl ..• , 

Vali lstanbulu teftişten sonra mühim 
bir tamim neşretti 

Şehirde nelerle 
müciidele edilecek? 

Manavlar, bakkallar, balıkçı dükkanları, işkembeciler, 
şoförler, çöpçüler ve dilenciler ilk planda geliyor 

(Yazısı 9 uncuda) 

Fatihte işlenen cJnayet 

Katil henüz yakalanamadı 
Rlfalın eski bir su~tan aranan bir sabıkalı 

olduğu anlaşıldı 
(Yazısı 4 ün.cii. ~Jfada) 

Milli Şef, Baş
vekille bera
ber Kurultay 
müzakereleri• 
ni dinlerken 

Almanya Akdenize 
inmek istiyor 

Belgrattan Selanige bir kanal 
açılması düşünülüyor 

Ozekut gazetesinden: 
Almanya Akdcnize en yalan yol ile 

inmek maksadiyle yeni bir teşebbüse 
geçmiştir. Almanyadan Akdeni.ze yapr
lan nakliyat şimdiye kadar Tuna -
Karadeniz - Boğazlar yolu ile yaprl
maktaydı. :Verilen haberlere göre Bel
graddan :Vardaı:: vadisi boyunca SeHL 
niğe bir kanal açmak suretiyle nakliya
tın bu yoldan yapılması düşünülmek
tedir. 

Bu kanalın uzunluğu 550 kilometre 
olacak ve Akdenize inmek için 1000 ki
lometrelik bir yol kazanılacaktır. 

Kudüste 
Osmanlı Bankası müdürU 

dağa kaldırıldı 
Kudüs, 27 (A.A.) - Kudüsteki Os. 

manlı Bankası direktörü noel yortu • 
larını Şeriada geçirmekte iken dün da. 
ğa kaldırılmıştır. Banka direktörünün 
otomobili Şeria - Kudüs yolu üzerin.. 
de bulunmuştur. Kendisinden hiç bir 
malumat yoktur. Gerek askerler ge
rek tayayreler araştırmalar yapmak • 
tadır. S:.mıldtğlıı:ı göre direkttör A • 
rap nasyonalistlerin.in eline geçmiş • 
tir, 

-

Franko tayyareleri 

Dört lngiliz vapurunu bombaladılar 

Biri battı 
Cumhuriyetçiler de dün mukabil 

taarruza geçtiler 

Dün 
daha 

(Yazısı 10 tmcuıla) 

bir tramvay 
yoldan ~ıktı 
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Şehir içinde bir gezinti : j Ziraat konDremize karşı SlJvyal Rııs1a1m gt~hrdiği alaka 

Dol_m_u_ş_a -bi-r adamıKongremize zengin tohum 
Şoförlerin işlerini organize edecek birıne koleksiyonları gönderdi 

ihtiyaçları 

§ehrin muhtelif !enllerlnde, sabah 
ve akpm, ''dolmu§ .. yapan otomobil. 
ler var. 
FakımWhurufta, ara 8II'a, binerim. 

Sabab!an, Taksimden Eminonilne, a
dam başına 12.5 kuruşa gelınir. Akp.m 
lan 15 kuru§& dönıililr. Yol. ayni yol 
olmakla beraber, Taksimden Emim • 
nll yokuo aşağı gelindiğinden, benzin 
sarfiyatı azdır, çıkarken çoktur. 

Ve bir defa otomobil rahatına alı. 
pp, aUrat r.evkine de vardınız mı. her 
gUn tramvayla birinci mevkide ıs. L 
kinclde 11 kuruşa kiden Taksim - E. 
mlnlSnll meaaf eai için, 27,5 kun.Jf ve
rirainlz. 

Rahatlık ve vezlr, bugUnkU &turda 
henll.s ödenen eeyler arasmdadrr, tabii 
bir hal vaziyetine girememi§tir. . ... . 

''Dolmu§,, sistemi. ,ehirde, yeni bir 
nevi "endüstri!,, dokurdu. Mesela; 
be.Jedfye nizamlan, "dolmu§,, u yasak 
ettiğinden, bu iş güya gizlice yapılı. 
yor. Şoförlerin, nıakamlarmdan çıkıp 
mU§teri toplan;aclıkları için çığırtgan. 
lara ihtiyaçları oluyor. Bu sebeple bU. 
yUkçe taksi dlıraklarında, teşrifatçı 
vaziyetin.de adarnJar peyda oldu. Tam 
bir teşrifatçıya Jayık vaziyetile yanı. 
ruza sokuluyor ve sizi ''dolmu§,, a da
vet ediyorlar, ısoförün cezaya çarpıl • 
mak tehlikesini, sizin "dolm JS .. u ara. 
yıp, bulmak, veya reddetmek endiaele. 
rinizi ortadan kaldmyorlar. Lüzumlu 
bir tfp. 

Teşrifatçı bu Jşten eli bot çıkmıyor. 
Şoförler ona, muayyen bir ücret veri. 
)'Orlar. 

Bunlarm yanında. bfr de çocuklar 
peyda oldu. evvela bu çocuktan, her 
otomobil başnv.laki hayranlardan sa
nıyorsunuz. Ha.yır. Birinin otomobile 
yaklqtığmı görilr görmez atılıyor, ka.. 
PiYi açıyorlar ve mazlum bır vaziyet. 
te bahşl§ be!ı:Jiyorlar. Bunlar, sizi, ek. 
aeriya a;ması güç bir kapıyı zorlama. 
dan, eoföril, yerinden inmek mecburi
yetinden kurtattyorlar. Çıkarıp bir ku. 
ruı fkJ kuru§ veriyorsunuz. 

Fakat tesrif atçı. bu gidişle değr..ekçf, 
sonra da, kahya ,·aziyetıne girecek; kL 
pıyı açan c;ocuklarda, d~"'nekçillğiıı 
bir nevi stajmı yapmif olacaklar ... BU. 
tün bunlar başka. 

• • • 
DOnyarım en gftz.el tabilerinin f L 

işaretler : 

var 
Yazan: Pi" ret A dll 

tanbulda ve TUrkJyede olduğu bllytlk 
bir hakikattir. Bununla övünmem.ize 
kalkı§Dllyalım. Bilakis. 

Memlekete bu kadar çok miktarda 
gUr.el taksi girmesi demek, dıp.nya o 
nisbette f aila döviz çıkması, aynca da 
çıkan döviz miktannm fkJ Uç misli :lat 
kaybı demektir. 

Beni burada en çok allkadar eden 
nokta, it bakımmdandır. 

Bir çok memleketlerde, otomobil sa
nayii Yoktur. 

Blme de Yok. 
Fakat otomobil u.nayil olmıyan mem 

leketlerden, hattl olan memleketler • 
den bir kısmı, gümrüklerden giren o. 
tomobfl ''karossörf ,, lerinJ lilks te1Akk1 
ederek, yüksek bir gümrüğe tabi tu. 
tuyorlar. Bunların ileri sUrdUkleri hak 
11 noktai na.z:ır şudur: 

- Biz oto:nobil çasisi yapamı)'Oruz.Fa 
kat karassbri yapmak o kadar müşkUI 
bir f~ değil, yapablllriz. Binaenaleyh, 
içeriye, yalnız pal alalım. Oıt tarafmı 
biz yapalım. 

Biz de böyle dileilnmeliyf z. Şimdilik 
motör, llatik manyeto ve saire yapa. 
cak vaziyette değiliz. Bunlan dışan • 
dan alalım. 

Lakin karossörl yapabUlrfz. Bunu 
dahilde yapalım. Hem bu sayede 1'ir 
çok mUtehassıa işçi yetlaebllfr, bir çok 
aJleler geçfnlr, devlet bU~lne. kUçilk 
te olsa, vergi Yoluyla bir yardım temin 
edllfr. 

Amma karoaörfler, bugOnktıterden 
bir parça daha az gURl olacakmq. tık 
zamanlar olsun, elbet, rekabet y0z0n. 
den, ayni nefasete yUstellr. 

••• 
Evelkl giln yfne bir "dolmut" la ge

lfrken, dolmu§ÇU}ardan blrfıt - insan 
"dolmuş,. ta çabucak ahbap oluyor -
dedi ki: 

- Galiba 11<>n gilnlerimlz bu. HUJdL 
met Tramvay ŞirketlnJ de almca, ar. 
tık dolmut yapamayız. 

Bu &özlP.rin altmdakl ''cynlque., ma. 
na bertaraf, d~dilm. Taksiler, bu 
kadar lUka olmasa, İstanbul §Oförlerl, 
benlik ve fertçflik davalarmdan, fddl
alanndan vaz ~rek, elrket halinde 
birleşseler. f~letme tefnf, Avrupa! bir 
kata ile yapsalar, taksi UcretlerinJ, dol 
mtl§& ihtiyaç hluedUmJyeoek derece. 

Sovyet Başkonsolosunun gazetemize verdiği izahat 
Diln Ankarada toplanan büyük Zira· 

at kongremize kartJ Sovyet dostlarımı· 
sın büyük alaka göstererek, Ankara 
Büyük Elçiliği vaaıtasiyle Ziraat Veka 
letim:ze kongrenin mevzulariyle alaka· 
dar olabilecek bazı tohum kollcksiyon· 
lan, telifıt ve dört büyük film gönder. 
diğinl haber aldık. Bu münasebetle dün 
ıehrimhdeki Sovyet Baş'lconsolosu B. 
Gcorgiyevaki ile göril~tük. 

Ziraat kalkınmamıza karıı Sovyet 
Rusya tarafından gösterilen alakanın 
mab:yet ve derecesini izah etmek üze
re Scvyct Bafkonsoloau tunlan aöyle· 
mittir: 

''Salı gilnil toplanan K6y ve Ziraat 
Kallanma Kongresi münasebetiyle, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
Lenin adını taşıyan Ziraat tl;mlcri Aka 
demiıi, An'karada Sovyet Büyük Elçi· 
liği vasıt:ıaiyle Ziraat Vekili B. Faik 
Kurtoğluna köy ve ziraat işlerinin muh 
telif şubelerine ait bir kitap kollcksiyo
nu tevdi etmiştir. 

Tevdi olunan bu ldtap!ar meyanında, 
çiftçiliğe, tUtüncülUğe, p&mukçuluğa, 
hayvanat yetiştiriciliglne, iska işlerine 
vesaireye ait eserler mevcuttur. 

"Bu kitaplar arasında Akademi Aza. 
ar meıhur Sovyet Alimllerinden Temir· 
yazev, Vilyams ve meşhur selcbiyoner 
MiçurJı'in eserleri mevcuttur. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli-

de indlrebHfrler ve karları o nisbette 
fa.zla olur. 

Toplu bir halde Çalışmak, teker teker 
eermaye mOcadelelerine, cici otomobil 
mera.kına ve rekab'etine, hastalık. 8.8-

kerlik, iplzllk gibi manilerin önUne ge 
çer. Yalnız, fiyaka yapmağa müsaade 
•tm.ıa. 

Değil buglln, ta e~kide:ı~i. huınal 
lar ~u toplu çalışma sisteminin faydala 
nnt görmll§ler, tatbik te ediyorlardı. 

Makine, motör. radyo, direksiyon 
gibi, terakkinin ve fennin pratik saha.. 
ya koyduğu şeylerle her gün fiilen te.. 
mas halinde bulunan şoförlerin, bunu 
analmalan için kaf alanncia bir eksik 
tasavvur etmek istemiyorum. 

SllrilclllUkten, arabacılığa, arabacı • 
lıktan §OffarlUğe geçtik. Bu flerlcyişl 
kata ite de takip mecburiyetindeyiz. 

Şoförler, "dolmuı,,, a bir adam ara. 
yacaklarma. kendflerlnl organir.e ede.. 
cek bir adam aramalıdırlar. 

Fikret Adil 

ği, Lenin admı tapyan Ziraat ilimleri 
Akademisi, Ziraat Vekiline Scvyetler 
B:rliğinde ekilmekte bulunan ve Tür
kiyede de yetiştirilmesi mUmkün olan 
muhtelir zirai kültiırlerden mürek. 
kep 124 nümuneyi havi bir kolleksiyon 
göndermiştir. 

.. Mezlrur kitap ve %irat kWtlir kol. 
Jeksiyonlarından maada Sovyet Elçili· 
ği Ziraat Vekiline köy ve ziraate ait 
"Ta biatin deği:itiricisi", ' Sovyet Soı· 
yalist Cumhuriyetleri Birliğinde mey· 
vacıhk., "Tütün eyırma ve dikme ma· 
kınesinin çalışması,, ve "Nebatatın neı. 
vüneması,, acaı dört film. tevdi etmiı· 
tir.,. 

Sovyet Başkonsolosu, bu iuhattan 
sonra, Tilrkiyedeki bütün ilerleme ha· 
reketleri gibi ziraat kal'lanmasmm da 
komşu ve d~t Sovyet Rusyada büyuk 
bir muhabbet ve alaka ile karplandığı· 
nı söylemiş ve Ziraat Vckiletimize 
gönderilen filırJer, kitaplar ve bah~i 
geçen alimler hakkında tali mal<lmat 
vermiştir. 

Bu malOmata göre, mevzuu bahso
lan tütün ma'·ineleri tütiinü insan eli 
deymeden bütün usulünce ekebilen ma 
kinelerdir. Seleksiyon nümuneleri ise, 
Sovyet Rusyada ekildiği gibi Tlirk top 
raklarında dahi zeri milmkiln olan bir. 
takım nebatatın tohumlandır. 

Sovyet Rusyada Türkiye ziraatine ve 
toprağımızın ekim ve yetiştirme kabl· 
liyetine dair bir hayli eserler yazılm·ı 
bulunmaktadır. Bunların en ba§ın<la 
Jukovs'Jci isminde bir Sovyet aliminin 
Türkiye toprağı ve mahsullerine ait ge 
n:§ maJQmatı ihtiva eden kitabı gelmek 
tedir. Jukosvki, Ttirkiyede bet sene· 
yi bulan tetk~katı neticesinde bu eser! 
yazını r. 

Bundan ba~ka, S~et Ruıyada, bil
hassa iklim §Craitini içe ind:ren zirai 
faaliyete fazla ehemmiyet verilmekte • 
dir. Mesela sıcalc iklimlerin mahsulleri 
soğuk iklimlerde yetiştirmek imkanları 
geniş mikyasta temin edilmiş bulun. 
maktadır. Bu cümleden olarak sıcak ik· 
limlcrin mahsulU olan portakal ve Ü· 

züm Sibirya gibi pek soğuk bir muhit· 
te yetiştirilebiliyor. 

Ayrıca, muhtelif meuuatın yekdiğe· 
rine aşılanması neticesinde tamamen 
ayn mahsuller ortaya konmaktadır. 

GONON 
AKİSLERİ 

imtihan 
zamanları 

M EKTEP yaşındaki çocuklan
nıza 'eya kardetlertnıze .on 

tki hattadır dJkkat edl7or mW1anuz? 
Ekserlıdnln gözlerinde ne bllfil.k bil' 
durgunluk, alınlarında ne derin bir 
uğraşmanın ağır buğusu sezill7orl 

lmtihan zamanıdır. Ben kendi kar
deşimden paha blçJ7orum... Akpm
ları k.,ndhdni yemeğe zor lndlri7orus.; 
Geceleri tekrar tekrar ihtarlara rat
mcn yatağına zor yatın7ons ve sa,.. 

bahlcyin tefakla beraber gene 03 ak .. 
tadır. Masasının başında ••• 1'lescleler, 
muadclelcr, türlü ilmi bahisler için
de, kAlnatı hi~e ısaya.nık istikbalinin 
karanlığını yırtmak içlıı durınakbwn 
Ub'T&Şl)'Or. 

• • • 
Onların kimseden bir te!(d belcle

lcmekslzln bu dJdinmelerin1 takdir e
dlJ or musunuz 1 Çektikleri 81.kıntıla
ra alAka göstermek itJ) adınız mıdır? 
HJç olmazsa sükiın içinde çalışmala
nna lmkAn \'Crl.}or musunuz? E\1nl. 
:rJn en l)i odasını, en rahat köşcıdnl 
onlara hasreder misiniz? ••• Ve butü.ıı 
hu çetin uğraşmanm sonunda aldık· 

lan netlcc;yo göre, her birinin hatın
pı. lmkAplar1a1a dareceebule JM,. ._ 

mck aklmızdnn cçcr nıi?. 

• • • 
Gerçi tal.çmnk tsteren ÇO('Qk, 

yaşının kl> metini çoktan tdrAk etmJt 
\'C lsUkballnl o nisbctte kendi het1a
bına düşünehllcn bir harikadır ... Jo'a,.; 

kııt hele imtihan vakitleri, onlaruı 
zihni mcşgull;yetlertne .ekte vurma
mak lı;in aileli haşarılıklarınuaa bil' 
fasıla vermek zaruretlnde)'iz 8&0..IJO

ı-.un. 

Her zaman biz onlardan ,.usluluk 
ve itaat" bekleriz. Bu defa. söz anıa. 
mak, saygı sa1m&lı: ve başkasının iti
ne mani olmamalı: Jçin azamı dikkat 
ve nezaket söetermek IUft& htsde-• . .. 

Yol mu? 
Hastahane mi ? 
Konservatuvar mı? 

''Lenin Ziraat Akademisinin Ziraat 
Kongremb dolayısiyle Anbraya gön. 
derdiği filmler, bu çeıit meyvacılığm 
t!bi tutulduktan muhtelif ıstıfa usulleri 
ni pyanı dikkat bir tekilde tafailAtiyle 
göstermektedir. 

Şüphe~i bir ölüm 
Romatizmalı Hasta ilaçtan 
mı; Şırıngadan mı Öldü? 
Müddeiumumilik bir §ilpheU öIUm 

hadisesine clkoyarak tahkikata baş.. 
lamrştır. Vaka :udur: 

Soğuk dalgası 
Raııatbaneniıı kat'J Ua4Nbıe 1'111-

men şiddetli •'soğuk daıaaa" memle
ketlmlze doğru gelmedi. 

Bununla beraber, gene onun ~ 
basından sayılabilecek bazı .. küçilk 
80ğuk dalgaları" nııı etrafı kolaçan 
ettiklcrlnl sezi.} orwı. 

Fakat çok şükür ha dalgacıklar 
pek acemi \•o ba)laz şeyler ... Bir gün 
bilkuru sünnete kalkarken. ert.esl 
gwı ''Okıneydaıu" nm geniş açıklı
ğına da> anama;yıp orada cirtt oyaa
ma~a dahrorlar ,.e bu SA) ede bir 
müddet daha şöyle höyle baı·aretlml
zt t.asarnıf ~erek geçinip sidir~ 

işte son gOnlerin hararetll hararetU konuşu. 
lan bir mevzuu 1 

İnsan bu suallertn hangisine hayır der; hangt. 
lliD11nkAr etıncyc ruhunda cesaret bulablllr? 

Bence k0Wse1·11 ntuvar yaptıralım, · 101 dursun 
66 kadar hastahane yapalım da konscrvaıu,ar 
'ieri kalsın tenıennisl de abestir. 

Hasta ve çamura batan 1.nsaıım bal1 ftlpbeela 
laM1ndlr. Hastanın ~ifasını bir hastahaneden dağıt
mak, insana sıhhatini sebilden bir bardak au verir 
Sibl kolayca sunmak, hattll insanı Jıaı.ta oloıu bir 
bale koymak bizim vnzifcmlzdlr. 

Bir timsahın ııtık a;;"Zı gibi kııranlık içinde 
uzanıp gid n çamurlu yollara dfişen lnsanlaruı ha. 
lJ beni <lııima korkutur. 

Çamurlu sokaI .. lardan insanlar ancak topuk
larmdnn ~ına aşına ve bir Jan kötürilm ve bir 
aalılte halinde ı;cç"'b lirler. İnsanı çamUl'WI şer. 
,,..._ Jmrt&rmak IAzımdır. 

• • • 
Parlste bir camf \&rdır. Bu c&mlln etrafl ... 

Ytz:n : Sadri Ert ~ m 
falttır, Fakat bo camlln avlusnncla öbek, öbek fn. 
san pfsUkforJ 'ardır. 

AvluJU bö)'le hazin ve söylenmesi için kelime 
bulanma1aa bir manzara ballne sokan sebep ne
dir? 

Pariste tuvalet 7erlerinln bulunmaması ihti
mali buna sebep olamaz. Göze çarpan kesit pislik 
udece bu mmtaka7a bastır. 

Parisln ortasındaki pisliği izah edecek olan 
bu avluda yatan, kalkan, yaşayan insanların ha. 
J atı aıılayışlan, zevk SC\ i)·elcrldlr. 

Bir şehrin temizli~, hattA ~nmurdan, hasta
lıktan kurtulması asfalt ve hastahane tatısı kaaar 
sakinlerinin zevk ve ba7atı ,anlayış tarzlarına tA
bldlr, 

İnsanların sade ayakkaplarını, pantalon pa~a
larmı değil, onlAnn kafalarını, zevklerini, ruh'an
aı 4a dilftlnmete. onlan aevt1elendlrmep mec
buras. Bunlar da blafm \'Ulfembdlrt .. 

Saraçhanebaşında Hüsambey mahal. 
lesinde oturan Yaşar adında birisi a.. 
tcdenb 0 rf romatizma hastalığından 
muztarip bulunmakta, bundan herkese 
bahse:ierek derdine deva istemektedir. 

Nihayet arkada~larmdan birisi ken. 
dlsine bir musevi doktoru sağlık ver. 
~iş, Y.ll§ar da doktoru çağırıp kendfıf. 
nı muayene ettirmiştir. Mmevi doktor 

iir:ara bf r flaç bir de eırmga vermıe. 

Ya.qat ilA.çlan aldıktan sonra Jelle. 
cek olanını f~mi~. şırmga Jçln de tanı. 
~ıklarından bir sıhhat memurunu <'a • 
gınp yapmasını rica etmi!;!tir. Sıhhat 
memuru Rrrıngayı ya'>mrş, fakat Ya. 
şar~be~ d!'l'd'm sonra titreyip kıvran. 
ma..,..'l ba~hmı"' ölınU~tur. • 

Adliye doktoru Enver Karan cesed 
muavene etml~ ve musevi doktorunun 
vcrd'ı?i ili .. tan mı yok.sa sıh t me 
mıınnı...un ya!llı~ varım !J"l'I n mı 
mnn vukua geldiğfnf n tesbftf f fn mor. 
ga ka1drrtmıatır. Dt~r 

LAk1n bu vaziyeti gÖl'flD "bOttlk 
&otak dalp.sı" acemJ talebeleri1:9 
ha71azblma kızarak .ıara 8Mıll· 
mlzde bir ibret deni vermep kalka
cak oluna, va7 halimi-,_ 

• • • 
Hazır bir yatak 
Beyoğlunnn arka sokakJann~an 

birine blc me7bane •tılnıış ... Kendlıd 
1enı. Camları temiz vo ı>erdeU, içeri· 
sinde çalgı var .•• l<'akat kapısmıa 6-
nüntlo bir ala7 çamur ... Bat•klıkl 

Kencll kendime şöyle dedlmı 

Acaba bu çamur. merbanenln fas
la kaçırmıt milşterUertnl geç vakit. e
v aitmek zahmetinden kut1armak 1• 
ç1a b&Mrlaamı bl 
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C/iinkcin peşinden. ~ 
Görüp düşündükçe: 

-
Kazık ıneselesi Yol ve Konser"1ratuvar 

Kazık denilen §ey İnsanla
rın hayvanları ve meskenle
ri muhafaza için icat ettikleri 
bir emniyet vasıtasıdır. Ben 
her nedense bu kelimeyi işi
tince daima içimde bir ürkün
tü hissi duyarım: Bir tarafta 
bir tehlike var sanırım. 

Belki bu his bana ipten, ka- 1 

zıktan kurtulmuş sözünü et
rafımda çoll işitmiş olmak
tan gelmiştir. Fakat hadise
ler bu ürküntü hissinde biraz 
da bana hak veriyor: Mesela 
şu köprüye ait kazık işinde 
belediyenin 300,000 lira al
danmış olması garip, aynı za
manda manalı bir tesadüf e
seri değil mi? Sonra dilimize 
aldatmanın en insaf sızca şek
li manasına olarak girmiş o
lan kazıklanmak sözü bile 
bu kelimeden ihtiraz edenle
re hak vermez mi? 

HASAN KUMÇA YI 

Askerlik muayenesi 
sırasında 

Bir Genç Sahte imzalı Rapor 
Hazırlamaktan Mahkemeye 

Verildi 
Müddeiumumilikçe Kuleli Askeri li· 

sesine sahte evrakla girmek istiyen bir 
talebe yakalanmış, ağırceza mahkeme. 
sine verilmiştir. 

Muzaffer -Bayraktar adında olan bu 
talebe birkaç gün evvel Gcbzeden bu
raya Kuleli lisesine kaydolunmak üze· 
re gelmi§, Haydarpaşa Askeri hastaha· 
nesine giderek muayene olmuştur. 

Fakat sıra göz muayenesin ge di v i 
zaman Haydarpaşa goz doktoru ogtin 
izinli olduğu için Muzaffer Bayraktar, 
&hhat kağıdı ile birlikte Gümüşsuyu 

hastahanesine yollanmı§tır. 
Muzaffer hastahaneye kac!ar gidip 

muayene olma~ lUzumlu bulmamış, 
ı:öz mütehassısı Visalettinin imzasını 
taklit ederek sıhhat kağıdına "Sağlam
'dır,, lcaydmı basmıştır. Bundan sonra 
da eıhhat kağıdını götürüp Haydarpa. 
p hastahanesine vermiştir. Fakat has
tahane ba§hekimi doktor Visalettinin 
imzasını tamdığx i~in bu sahte imza 
ıUphesini uyandırmış; tahkikata haşla 
yınca sahtelik meydana çıkarak genç 
adliyeye teslim cdilmi§tir. 

Sahtekar talebe milddciumumilikte 
verdiği ifadesinde: 

- Ben imza taklit etmiş değilim. 
:Vapurla köprüye gidiyordum. Yanım -
"da titmanca bir bey vardı; konu~tuk. 

- Visalettin Bey benim tanıdığım
dır. Ver bana, işini yaptırayım, dedi. 
Bir müddet ısonra getirip verdi. Eğer 
imza sahte ise o Şişmanca Bey yapmış 
olacaktır, demiştir. 

ikinci sorgu h~kimliği tahkikatı biti
rip gencin su~unu sabit görmü~, ehli. 
vukuf da verdiği raporunda, taklit olu· 
nan imzanın Muzaffer Bayraktar tara· 
fından atılmıı olduğunu söylemiştir. 

Muzaffer Bayraktar evrakiyle birlik· 
te ağırceza mahkemesine verilmiştir. 

Ortada fol yokken, yumurta yokken bir kıyamettir koptu. Bu kı
yamet, yol nıu'? J\onscrHıhın\r mı? soı•ularının c,:nrpı:;-mnsıml.nn do
ğuyor. 

Jstnnbulda )'Ol yokken, ibtiimiiz, bn.711nız c,:nınura bulanırken, 

konsernıtunlr bizim nemize lilzmı, diyenler , ·nr. Hayır, biz ı>ac,:aları
nıız, kll'lenerek de bir :snn'at yu\·asma gltmeğe rnzı;rız. lion ·er,·atuvnr 
isteriz, diyenler de \'ar. 

Ilu ikinci fikrin snlıiplcl'i, Uus3 a, ekmek darlığı çekerken bile, 
.fınn 'e oııern knpılnnuda ayni kain bnlığı gördüklerini de söylc
rorlar. 

İn nmn iki mideli bir şakuli hny,·aıı olduğunu hilcnlcr, hu on hn
lıerc hiç şaı;:mazlnr. Ync;;ayan gerçek şu, ki müne\'vcr, fırın knpısındıı 

bir loknın lıeklel'kcn, opera knpısımln da ikinci midesi ic,:bı mnne\'i g1-
cl.n nrar. ller halde fırında doyduktnn som·n, operaya 1smmnk ic,:ln gi
decek değildir. 

nence, ne en·clt\. yol; ne de konservn.bnnr da,·nsı görülebilir. 
llunlnrın ikbl ele lıiı'lblrlııl tnmnmlnynn şeylerdir. l\Icdeni bir şehlrbt 

Doktor Ali Şükrünün kliniğinde 
,....._._._ p-, ~ ~ ıwwwıı .-. ,,_., ~ --

Anasız 
küçük 

kalmış 
çocuklar 

Nasd beslenip, 
Yazan · 

Birkaç gün evvel Haseki hastahane. 
sine giderek meşhur çocuk doktorumuz 
Ali Şükrü Şavlırun kavuşunu ve klini
ğini gezdim. Doktorun hususi mesai 
odc:srna yaklaştığım sırada içerden ter
temiz elbiseli bir bastabakıcı kapıyı 

açıp sordu: 
- Kimi istiyorsunuz efendim? 
- Bay Ali Şükrüyü ... 
- Buyurun, içerde çalı ıyor, d di. 
Sayın doktoru rahatsız etmemek için 

sessiz adimlarla içeri girdim. Mikros
kobun başında sağ gözünü kırpmış, sol 
gözü açık bir cama bakıyordu. 

Ayak patırdılarını i§itince başını kal
dırdı. Beni görünce : 

- Buyurun, dedi. Yanı başındaki 

sandalyeye çöktüm. 
Mikroskopla işini bitirdikten sonra 

masasının başına geçti. önünde birta .. 
lam tercümeleri ihtiva eden kağıtlar ve 
birkaç ecnebi lisaniyle kitaplar vardı. 
Masasına henUz oturmuştu ki kapı ara 
landı; bir kadın eesi odada gürledi: 

- Ben Tunçaym annesiyim ..• İçeri 
gireyim mi oğlum! ... 

IIastabakıct doktora gelip müsaade 
istemek Uzere idi ki '.Ali ŞükrU kadına 
hitap etti: 

- Gir valde 1 Gir 1 
- Tunçayı ne yapalrm? 
- Ne oldu da, ne yapacaksınız? 
- Hani kızıl çok var diyorlar da ... 

Emredersen bir aşı yapsınlar evladım. 
Doğrusu havalar da öyle fena ~idiyor 
'ki, değil mi evladım 

Evvel Allah sonra
0 

sen ... : 

Bu sırada bana döndü: 
- Tunçay benim torunum.dur. Allah 

sizin de, cümleninkini de bağışlasın. 
Annesi sekiz gUnlük iken sizlere ömür 
vefat etti. Bu yavrucak 'babasının ve 

I 

nasıl büyütülür ? 
Yekta Ragıp Önen 

Doktor :4.7i Şitkr'ii Şav1ı 

Ôenim elime kaldı. O zaman hemen iş
te doktor beye koştuk. Aman dedik, a
nasI öldü. Bari yavrusu bize emanet kal 
sın? E~ik olmasın evladım. Doktor 
Bey o günden tezi yok; torunumuza na. 
sıl bakacağımızı pir tarif etti. Biz de 
ona göre başladık. çocuğu L~yütmeğe; 
şimdi üç yaşına basıyor. Bir görseniz .. . 
Doğrusu görülecek şeydir maşallah ... . 

Ali Şükrü Şavh ya§lı kadının torunu 
h:ıklandaki hitabetini büyük bir sükQn 
içinde dinledikten sonra elini kaleme gö 
t:lrdil. Mürekkepli kalem k:liht Uzerin-

b 

Öe bir milddet dolaştı. Sonra kadına u· 
zatarak şöyle dedi: 

- Hanım 1 Bunu al getir, burada aşı 
yapılacak! 

Bu bayan çıktıktan sonra kovuşa geç 
tik. Sağlı sollu karyolalarda ufak ço· 
cuklar yatıyor. Bunlardan birinin yor. 
gan altındaki yatışı nazarı dikkatimi 
çekti. Sordum, ~u izahatı alclım: 

- Bu çocuk Kayseriden geldi. Ana 
ve babasının bir tek evladı. Bütün ak· 
rabası da üzerine titriyor. Böbrekleri 
rahatsızlandığından vücudü baştan aşa
ğıya §İşmiş ... Buraya geldi. Tedavi e.di
yoruz. Şişleri hayli inmiş bir vaziyette
dir: kendisi iyileşecektir. 

Bir karyola aşın kö§cde sevimli yüz. 
1ü bir küçük yavru ellerini havaya kal· 
drrmış, onlara bakarak gülüyordu. Yak 
laşıp sevdim. Bu seviç bana kendisini 
hazin macerasını öğrctmiye mal oldu: 

Rci.ticumhıır ismet lnfüıiı pa-=ar gilııii '.An7oarada rm1yo evinde Mesut Cemilin 
idare ettiği 11 nci ve '18 inci wır Tilrk mtt.!ikisitıi ialcip buyuruyorlar. 

- Bu çocuğun annesi doğumdan 

sonra ciğer ve boğaz vereminden kısa 
bir müddet sonra öldü. Bu yavru da 
hasta idi. Burada kaldı. Kendisinin is· 
halini tedavi ettik. Gıdasını tanzim e
derek yedirdik. Bugünkü çok iyi hali
ne geldi. Artık çocuğu babasına teslim 

Yazan: Hak•~<• Süha Gezgirı 
yüzünü no sade yol, ne •ele yalnız tiyatro güldüriir. Çünkü şehir, ne 
yalnız yol, ne sn<lo tlyat;ro<lur. l'arın bir başkası c,:ıkar: 

- Her şeyi bırakın .. hastahane ynpm. Jlnlk sokaklarda ölüyor. \·e. 
remden kırılıyonız, cen nze c\·indc c,:nlgı n) ıpt ır! 

J>er \ 'C o ela kendinı3 ~>re bir mantık zi ncirine ya1nştJğ1111 isbat 
eder .. 

J\iml mektep ister, kimi park, bahçe ister, kimi tifo kaynakları

nın kurutulııuısı da,·asıru güder. JümJ pn.hnlılıkla uf;raşın der. 
Tek tek ele nlınırsıt, h epsinin haklı ohluklnrı görülür. Fakat her

ke 1 birden, nyni zamaııda hoşnut etmek knbil midir? İhtiyaçlara her 
birimiz kemli za\ iyemizı:.lcn bnkn.rız. Bu zıniJ elcrln güreş alanı çok 
clnrdır, yanıltıcıdır. Yal."1m, kolal snndıklnrmırz, uzak ve zor çıkar. 

Sonrn UcJccliyeyc fi za seçilir gibi, bir şehlriıı imnrı lc,:ln hütiin şe
hir hnlkmn. danışılacak değildir a ..• 

Bir şehirde yol, tiJ ·atro, konsen·atm·nr - şu, bu - bir ,-ücuttak.i 
kol, burun. gi)z, dudak H ibl şeylcrdlr. 

"lleıısl !Azını, bu şnhlrc hepsi müfit!" 

Annesi ölünce aylarca hast ancae ca7-.-ı1an çocu1' 

etmek l!zım geldi. Hastaha..ncde anne. 
sinin adresini çıkarttık. Şi~i polis mer 
J(ezine telefon ettik: 

- Babası gelsin, ç.ocuğu alsın dedik. 
Birkaç gün geçti. Gelen giden olmadı. 
Polise birçok defalar baıvu;rduk. Baba
ıı: 

- Ben anasız çocuğa bakamam, 'di
yerek gelip almak istemiyor.muı .• Bura· 
~ hastahane ... Daha fazla kalamaz ki .• 
Düşündü~. Darülicezeye verelim, de
'dik. Bu sefer Darülaceze '$abası var. 
'dır, alamayız,, dedi. Darüllcezenin ni
zamnamesine göre oraya anasu ve ba· 
basız çocuklar alınır. Müessese talimat
name ile mukayyet olduğ'.undan fazla 
bir şey diyemedik. 

ı Bu çocuk ne olacaktı? Sokağa ata· 
mazdrk. Hastahanede de dalıa ne kadar 
kalabilirdi. Babası almıyor, Darüliccze 
kabul etmiyordu. Böyle müşkül bir va. 
2iyctte iken babasının 'kar;ısmın nüfus 
ktiğıd.ınr almak üzere hastahane bahçe
sirıde dclaştığını hastabakıcılar görmüş 

ler ... Hemen haber verildi. Babasına 

çocuğu teslim edildi. 
Çocuğun babası ıda haklı idi. Kendi

sinin sütnine tutacak mall vaziyeti yok 
muş .. Bu çocuğu nasıl besliyebilecekti? 
Snyın doktora bu merakımr açtım. De
di ki: 

- Böyle çok çocuklar anasız: kalmıı
tır. Anası ya ölmüştUr, ya başka bir 
şekilde ayrılmıştır. Yahut da anne ça. 
lışmak mecburiyetindedir. Yahut da 
annesinin memesinde silt yoktur. 

İşte böyle bir vaziyette kalan çocu
ğu besliyebilir ve büyütebiliriz. Şimdi· 
ye kadar elimizden böyle binlerce ço
cuk 'geçmiştir. Bunun için de ~ocuğa 

gününe, haftasına, ayma göre mama 
tayin edilip verilir. 

Darülacezedeki çocuk kreşinin bi
nisi güzide doktorumuzun bu cevapla. 
rından cesaret alara'k .dedim ki: 

- Böyle anasız kalmış, yahut ana
sının memesinden ıüt gelmiyen bir ço
cuğa neler verilir. Bunları liitfetseniı: 
de yazsam olmaz mı? Böyle bir vazi
yette kalını§ okuyucularımız varsa iza
hınızdan istifade eder ve şimdiye kadar 
kazandığınız hayırdualara yenilerini ila 
ve etmiş olursunuz. 

Ali Şükrü tebessüm etti: 
- Hay hay dedi, veririm. 
Ogün doktoru hastalariyle bıraktım. 

Ertesi günü muayenehanesinde ziyaret 
ettim. Bana etraflı izahat verdi. Bunla. 
rı yarın yazacağım. 

Yekta RallP öNEN 

f 
.. -

Rusyaya giden yapa-
ğllarımız geri geldi 

Bir Hakem Heyeti Bozuk Ol
dı13'u iddia Edilen Partileri 

Tetkik Edecek 
Sovyct Rusyaya bir kaç ay evvel gön 

derilmi§ olan yapağılarımızın bir kıs. 
mmın nefaresinin bozuk ve mağ§tJi ol. 
duğu iddiasile geri gönderildiği öğre. 
nilmiştir. 

15 tona yaklaşan yapak partisinin 
vaki iddiaya ne derece mutabakati ol
duğunu tetkik etmek Ur.ere bir hakem 
heyeti teşkiline karar verilmiştir. Bu 
heyet bugünlerde bu malların muaye • 
nesine başlıyarak bir rapor hazırlıya. 
caklardır. Rapor Sovyet Rusya tica • 
ret mümessilliğine gönderilecektir. 
Sovyctlerin ididasm.a. göre Rusyada bu 
şekilde nefaseti bozuk ve kalitesi 'si. 
parişlere uygun olmıyan bir hayli ya
pağı vardır. 

Bu iddianın doğru olmadığı yapılan 
tahkikat neticesinde anlaşılacaktır. 
Şimdiye kadar Sovyet Rusya.ya gönde. 
rilen bilfunum yapakların kalitesi de. 
ği§mediğine ve diğer yaba~ı memle • 
ketlere gönderilen partilerden de bu 
tarzda bir Bikayet olmadığına göre id. 
dianm yersiz ve doğru olmadığı mu • 
hakak sayılmaktadır. 

Şehir Tiyatrosundaki Piyeı 
Mükafat Kazandı 

İstanbul Şehir tiyatrosurıda bugün
kü meşhur Fransız muharrirlerinden 
Fransua Moryak'ın "Asmode,. isminde
ki eseri oynanıyor. 

Piyesin memleketimizde temsiline 
karar verilmesi galiba muharririn ba. 
gına uğur getirdi: 

"Asmodc,, Paristc büyük bir muvaf· 
fakiyet kazanarak temsil edildi. Radio 
Paris de eserin bir temsilini nakletti. 

Bugün de "Fransız Akademisi,, nin 
bu esere ''Emil Ojye,, mükafatını ver· 
.Oiğini haber alıyoruz. Bu mükafat üç 
senede bir "Fransız Tiyatrosunda veya 
Odeon tiyatrosunda son üç sene içinde 
oynanan, en aşağı üç perdelik bir ese
re,, verilir. 

Mükafat bizim paramızla 100 lira 
kadar bir §ey tutar. 
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Çok geçmeden kapı açıldı ve bir 
hareması yerlere kadar eğilerek: 

- Prenses Sirap muhafız Türk taburu ku
mandanı Göboğayı yatak odalarında bekliyor. 
Arkamdan gelmelerini rica ederim ı ,, 

-50-

Gökboğa bu konuşmalardan sonra 
araydan çık~ış, atına binmiş Erton

ga.nın her zaman yattığı kışlaya, ken· 
dislnln evine adamlar koşturmuştu. 
Du sıra.da kendisi de de>sdotra Pren
ses Slrabın köşkUne gitmişti. Diğer 
yerlere gidenler oralardan alacall.ları 
haberleri Gökboğanın bulundulu ye
re götUreceklerdl. 

Prenıes Sirabın köşküntın önUnde 

Fatihte işlenen cinayet 

Katil henüz yakalanamadı 
\ 

Hilalın eski bir suçtan aranan bir 
sabıkah olduğu anlaşılıyor 

Ocçesı akpm Fatih civarında iflenen 
ciılayctiıı tahkibtmı idare eden müd
cleidmumf maaYinlerindeıı B. Necati 
Kltiikçiloilu ftbyı bir pn içinde ay
dınlatarak katilin kim oldufuııu tesbit 
etmip. 

Katil Bahriyeli lUat adında bir Nbı
llalıdır. Rifat bundan 15 • 7 HDe evvel 
ukerlip :zamanında birisini öldürmüı, 
aakeri mahkemece 10 sene hapse mah
kibn edilmittir. Fakat bir müddet ba
piı yatan Rifat bastalanmıı, Gümuııu
yu Aıkeri hastahanesine yatırılmıştır. 
Yatma uydurma hasta olan katil haa
tahancdm bir gece sabaha kaqr kaç. 
mış ve 3, 4 ıenedenberi kaçak ıolarak 
dolaşmıştır. Şimdi ikinci bir cinayet da
ha i~lemit bulunmakta ve yeniden aran 
maktadır. 

Bahriyeli Rifat tahkikatla teabit edil 
di&ine göre son cinayetini JÖyle işte

miftir: 
Şimdi poliste mevkuf bulunan Niya

.sl, Hamza ve 1brahim Pazar günü öğle 
üzeri Ferah sinemasına gitmiıler, orada 
Rifati görmüşlerdir. Her üçü de vakti· 
le tanııtıklan için yanlanna gidip bcra 
berce otunnağa bıaflamıflardır. 

Bu cırada sinemaya bir kadınla bir 
genç cirmiltir. Bunlar Sanayi Mektebi 
talebesi Ha.san ilet evvelce babasııun 

yanında amele başı olarak çalı§an Ali. 
n1n kanii 20 yaıznda Makbuledir. 

Dört arkadaıtan Niyazi bunları ıCS
rUnce, arkadaılarına: 

- Hı, demiıtir, ben bunlan tanıyo
rum. Bu Hasandır. Geçen sene benim 
kı• kardeşimle nipnlandr. Fakat kız
kardeıim <Slünce nipn bozuldu. Kendi 
ıi çok parabdır. Şimdi de yanında 100 
lira Tardır. 

Sinemadaıı çıkınca önlerine çıkıp e
linden kızı ve cebinden paraları alıp, 
bu gece hep beraber, sabaha kadar et. 
lenelim. Çocuk korkaktır. İki tokat vu
rursak, kanyı bize bJTakır, kaçar! 
Arkadqlan bu. teklifi mtllAyim bularak 
kabul etmifler; akpm linemadaıı çılan
ca Hasanla Makbuleyi takibe baJ!amıı
lardır. Genç1ıer Fatih parkına yaldattık 
lan sırada önlerine çılmqlar, fakat o
ran kalabalık ve aydınlık ddup için 
saldıramıyarak ayrılnqlardır. Nihayet 
Zeyrek tarafına giderken karanlılı:: eo. 
kakta karıılamı§1ar; İbrahim, Hazma, 
Niyazi Makbuleyi bir tarafa çelcmifler, 
Bahriyeli Rifat da Hasana: 

- Haydi delikanlı, ver paraları; çek 
arabanı! cftmiştir. Fakat Hasan müma
naat etmif, Bahriyeli Rifata yumruk 
vurmak istemiştir. 

Buna kızan Rifat bıçafını sıyırarak 
Hasana 9 clefa eaplenq, 90asa ~ 

den paralarını alarak kaçmııtır. 
Hadiseyi müteakip yakalanan Niya

zi, İbrahim ve Hamza vuranın Rifat ol 
dufunu itiraf etmişlerdir. 

Rüat bütiln aramalara racmen bili 
bulunamamııtır. Şehir ortasında kız ka 
çırmafa kalkışıp adam öldüren azılı ka 
tilin bu(iln ele geçeceği muhakkaktır. 
Çifte cinayet katili her iki suçunun da 
cezasını çekecektir. 

Ev Soymaktan MahkUm 
Oldu 

Anf adında biri Sultanahmette Emi
ne ve Aytenin evlerine girerek eıya 
çalmıı, yakalanarak birinci eulh ceza 
mahkemesine verilmittir. 

Hım~, mahkemede Eminenin e'Yi. 
ni soyduğunu itiraf etmiı, falrat Ayte-

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

ÇeYirm: H•klu Süba Ge.aia - 50 

- Allah göıtermeain 1 
- Niçin? Yılanların akıbeti biribir-

lerini yemektir ..• 
ban, bu cümleyi kindar hali ye hid

detten çarpılmıt ağzile tekrarlamıştı. 

Aliyop, titredi. O devam etti: 

- Ama, elbette ıöziım önünde bir 
cinayet itJenmesine katlanacak değilim. 
Sen otur bekle, ben bahçeye çıkıp bi. 
ru dolapcafım. Bqım ağrıyor. 

Aliyop, yatakodauna geçti Ye para
'Varun arkaunda, babasmm bqucunda 
bir uat kadar kaldı. An11zın, ihtiyar 
g~slerini açtı Ye ona hiçbir ıey aöyle. 
meden usun uzun baktı. Hafızasını top
lamağa çalqtıfı anlqılıyordu. YUziinde 
bilyilk bir heyecanın izleri belirdi. 

- Aliyoşa, 1van nerede? 
Diye fısıldadı. 
- Bahçe,. pkt1. Bqı agnycr ve niS. .. .....,.. 
- Oradaki kuçuk aynayı bana ver. 
AJlyop, komodın"n ustündcki yuvar-

lak aynayı ona uzatb. ihtiyar bakındı. 

Burnu aıyrılauı ve aol katııun üstünde 
kıpkırmızı bir tit kabarnuıtı. 

- ivan ne diyor oğlum, benim biri. 
cik evladım, 1van ne diyor? Ben ondan 
ötekinden daha çok 'korkuyorum. Bana 
korku vermeyen tek evlat sensin yav· 
rum. 

- lvandan korkma. .• O da hırçındır 
ama, bizi müdafaa edeceğine eminim. 

- Ya öteki ne yaptı? .• Mutlaka Gro.. 
tini'kaya koşmuıtur. Söyle bana mele
ğim GrOfinika buraya geldi mi? 

- Yok canım, hepsi hayal ... Hiçbiri. 
miz onu görmodik. 

- Biliyor muıun, ki Dimitri onunla 
evlenmek iıtiyor? •• 

- Evet ama kadm buna razı obmya 
cakl 

ihtiyar, dünyada en büyük müjdeyi 
almıı gibi amnçle titriyerek, Aliyop. 
nm elim kalbi iiltihıe bntınp aı'ktı. Hat
ti gözlerinde yaşlar bile pmldaclı. Sana 
dem n bahıettilfm Meıyem resmini al 
got.ır. Manastıra dönmene de bin Yed.. 
yorum.. Bu n ec1i ord 

ve etn.fuula hiçbir fevkal&dellk 7ok· 
tu. Bahçeyi ~eçeTken ur ta.r&!a dik
katle baktı. Oralardan da bir şey an. 
hyamadı. Salona glrd~ otu:ramadı ve 
bir aşalı bir Y•kaı:ı dolafırkea baza& 
bir kapı karşısında bazan da bir pen
cere öaUncle dwuyor. 4alı7ordu. Pı:en 
eea Slrapl& koaaşmak ve bu leiD ur
rını öiren.mek lc;in o tadar merak e.. 
diyordu kL-

Çok geçmeden kapı açıldı ve blr 
harematau onun. öoUnde yerlere 'ka
dar elllerek: 

- Prenses Slrap, muhafız TOrk ta
buru kumandam Gö-kbGiaJ'l a.Ll 
yatakodasmda beklJyor! Arkamdan 
gelmelerini rica ederlın. 

Dedi. 
Gökboia mırıldanıl' ~Dl eordıa: 
- Yatakodaaında mı? Prense& St. 

ralHn 7atalloılaama mı strecettmf 
Sonra bs llzlerl böylece sö;,lemtş_ 

olmayı doğru bulmamış olacak ki ge· 
rek halini ve gerek sözUntı değiştire
rek lllve ettl: 

- Premes Slrap bMta mıdırlar? 

Kendilerini rahatsız etmlyeylm. Yal· 
nız bir şey anlamak istiyordum. 

- Prense. Slrap bata delfldlr. Yal 
nız, bir yaraltnm ba,ından ayrılama· 
dı~ı ıet11: IJzl oraya talitiJOI'. 
Haremağaın bu sözleri söylemlt ve 

Uzertne aldıtı lşl bltlrmekte seclk
mlş bfr adam stl>l eşikten gec;erelr ytt_ 

rftmtlfttı. Gökbota tater istemez onun 
arkaamdan slttl. 

Yaralı olan acaba :Brtonga mıydı? 
Bu llltlmall dlf1lnerek hem canın

bldr. hem de admılannı nlrlqtmlı. 
Atır şal perdeleri ara1ıyarak octa. 

tamd.W zamq ~~ 

nin evini, defil soymak. nere.de oldu
ğunu 'bilemedipni aöylanittir. 

Falıat hAkim Rqit Aaafm udece E
minenin nini 80JlllUI olmaunı Ufi de· 
1il uyarak llenctisini 15 ay milddctıe 
hap9e mahkem etmiJtir. 

Bir Çocuiun Namusu 
Berbat Edildi 

Ayuaiada oturan 14 yqında HUM. 
yin admda bir çocuk, dGn .. hah im.da 
dolaprken, burada oturan Alinin 10 
yqındald km Elifeyc raıtlamıı. ç.ocuk
çağızı bir hendek içine •okarak zorla 
ırzına geçmiıtir. 

Elifenin ağlayarak eve citmesi ile tı 
meydana çılmuJ, HUıeyin çocuk yaka
lanarak Adliyeye te.lim edilmiıtir. 

Hüseyin Yedinci sorgu hlklmlifincc 
tevkif edilmittir. 

aldırma ve darılma. Ah Aliyop, baf11?1 
sızlıyor. Sen beni teaelli et, bana ha· 
kikati söyle. 

Aliyop üıılin b:r snle: 
- Hep aynı ıey t 
Diye ı8ylendi. 
- Yok, yok darılma ... Sana lnanıyo. 

rum.. Git Groıinikaya... Yahut onu 
görmeğe çalıf .. Sor, ~ruıtur bu kadın 
irimi tercih ediyor öğren .. Onu mu, be
ni mi? .. 

Aliyop, utanarak ancak: 
- Eğer görürsem, ıorarım t 
Diyebildi. İhtiyar: 
- Sorsan da söylemez.. O kor'kunç 

bir ç.ccuktur. Seni ıörünce, söze seni 
öpmekle batlıyacak ve .,İltedifim aen. 
sin 1,, diyecek. O, hem pervuu, hem 
hilekar bir kadındır. Hayır, bayır, sen 
onun evine gidemezsin;-

- Doğrusu ben de bu fikirdeyim ba

bacığım. Bana böyle bir hareket yakıl
maz. 

- Ya o, seni nereye ganderdi? .. Ka
pıdan çı'karkcn sana: "Git!., diye bqır. 
dıfmı duymuıtum. 

- Katcrin t.uovna1al 
- Para istemek için mi 1 .. 

- Hayır! 

- 'Meteliti olmadıtını biliyorclmn da 
onun ~ awdum. .• Dinle Aliyap, ce
ce dttfUnecelbn., Git artık.. Belki bir 
yerde ona TUttar ela koouıuııun.. Ya. 

'81' Preuaa S1rabııı epe:rce aolgu 
ytızll oldu. Genç kıwı Cu.tlnde hllrmet· 
le eğildi. o. ıerl$kten 1'11zeldl •• tlçlb
cU YezdJ. CerdiD ba kızı Gökboğara 

ll:Jık slrmeal Ttirk deltkauhaı için 
şUpheslz pek bUyUk bir sevgi uerf;J. 
dl Fak.at.o bir lranlı deilldl kl blrkac 
karı ala.bu.in.. Bir lrıuılı olsa bile °" 
nun kalblııde yalaız. ltlr qk aaltanat 
aUrlyoc. lllcillla unıu blr tembllkle 
parlıyan bakışlarr. oııım bayatı fçlıl 

Utreyeo kalbi. ortaklık kalnıl edemez. 
dl. 

Gökbota doğruldutu zaman Prea. 
.. Shap IG14ald Jllte7e dcılru ~· 
rttmttş, oradaki muhteşem karyolada 
yataa bir aclamın yorganmm. blr kena 
naı dUzelt11'9rd11. Yerdeki kalın tUy. 
Hl ipek lt•blar, 4a..ut.ua kaplı Hlnd 
şalları, atlas sedirler Te mUcevhH Iş
ı emeli karyolqı sOrm U70ftu bite ... 
Ç&ınkü yatakta. yataa pndu llM'gfll 
arkadaşı Ertonga oldufunn lıemen 

anlamıştı. Oıaa doirn hızlı hızlı }"U.rü. 
dU: 

- Ertoaga, kardeşim! 
Yaralmın ıolgun ytzUne tan geldi, 

dudaklarr penbeleştl: 
- GOlrtıot~ bot pldla ! 
Gökboja onun yanına daha c;:ok 

nldqtı ve yorganın Ust11nde hafifçe 
kalkan ellnl avuçlarına aldı: 

- Nasılıın? Yaran afır mı? Kim 
yaptı bunu? 
Gökbofanın ytızUne kan 'Yllrmuıtu. 

Pek merak edl7or, aynı zamanda eok 
kızıyordu. Bir cihetten de onun ya • 
ralanmaaına kendisinin yerine gitmlı 
olmasının sebep oldutunu dOeuna -
yor, UzUIUyordu. 
Jqr~MA ~ •c•• .. ,_ 

aldı. Fnknt Prenses Sirap onun he -
.nttı Gökbolanın aTUçlarmda olan eli
ni ken.dlainln minimini ve TUmuşacıt 
beyaz ellerine aldr. Brtonpnın J1l • 
zUnde bOytlk bir saadet okunuyordu. 
O kadar ki G6tbola blle onun bu ha. 
llnl ıörerek avunuyor; Prenses Slra
brıı delikanlıya karşJ gOsterdlll all -
ka Te şefkate karşı şttkran hisleri d11. 
71170rdu. 

Preneea Slrap ıı:rtonıanın elini 70r
ganrn altına ya'Yaf(a ko7duktan aon. 
ra G6kbotaya dGnda: 

- Hindli hekim Mahabratan ge • 
tlrtUm. Baktırdım. Korkacak bir feY 
yoktur. Yalnız OD beş sttn kadar bu
radan kımıldamamaıı ve konuşup yo. 
rulmamaaı l&zımdır. Onun için b:o 
merak etmeylnls! 

Dedi. GOkboğa o gece klmln onu bu 

diyeceklerim var. Gelecek milin? 
-Evet. 
- GGya ııhhatiınl 1oklaın1lk için ıe-

liyormu11un cibi yapıaeaıı:.ın. Sakm be. 
nim aeni çapdıfnm 'kimte,e açma. 
Hele !vana tek kelime .a1Jeme. 

- Pekit 
- Güle güle melefim .. Biru enel 

beni müdafaa etrniftin. Bana hiç lrir n
kıt unutmryacaizın. Yana una bir teY 
töyliyecefim, Ama dUfiinmem lbnn.. 

- Şimdi naadmusl 
-Yann, kalkarım. Hiçbir ıcyim yok. 

Turp sibi oJacapn. 
AHyop, pderken, banı araba kapı. 

mnın yanında bir sıraya otanDUt bal· 
du. Cep defterine bir feY)er' yuıyor. 

du. Ba baunm kendine celcliihd ft ma
nutıra citmeıi için bin •mtilfnl 18yle. 
di. 

- Yann eeni cltlıMm, pek meme• 
olacapn. 

- Yarın ubü, bcllıci de llaclam 
KoldaJrMlara cidecelim- Eter orada 
bal•mHpm, Katerin t.....,. .. 
utn,.alma. 

- ltaterinaya. ........ türs .... 
ltm1wwk iPa pu,..... ... -'' 
ı.-. - ............ .,... 

mit ........... ,.,., ..... .... 
....... :ı,..e.. 

kötke ç-Cırdıtnn, arkadqınm 
ve kimin. tarafından yaralandıl 

anlamak istiyordu. Bunları sormak 
çln hau:rlaaııJıea genç lua ilklerin 
devam etti: 

- Bu ita Htıarn •bep olmattu 
Burada yapmak istemesi auçıı be 
UıtUme atmak lclndlr. Fereıaglal& d 
birleşmişti. Once seni Oldllrtecek 
soztra bent sttrdttrecet, yahut hapse 
Uıecektl. Keyduı •ot bllluuca da• 
kttmdan öldUrece.kleftt. :mrdeprt i 
makaatıa. A.rtabaıua evlu al.autlar 
dı. ııuarevıe Ferenglsl auç u.uın:d 

buldum. Kadını yakaladım, lata 
Htısrev kayıkla Dicle boyunca kaçtı 
Şimdi d•7DD• giderek hepsini ani 
taeafım. ~rde JtUktlmdarr 21e 

ld.ıletmek i9aTeD de odur. ZR"fallı 
qet T9 ataklarııı C&DlanDa Juıdı. •e 
:reng191e oııWl BU9 ortaklan şlmd 
mahzende bajh ve mahbus duruyor. 
Iar. Cesawuıı 1>Cl71lk Te mukaddeı 
Klsramız Terecettfr. 

Prenses Sira.bm ıeal oldukça tıt _ 
retti. JHblm bir ruh buhranı geçir. 
cHttııe şftpbe ıo:ttu. HüftH' ona ha
yal kırtmlılt vermlıtl. Ona haan4ı1I. 
ııa plpnandı ve yaptığı yanbp cttı. 
seltmek l&zımcll. B1l uluda 7&1an 
al7lemep, llenclls1n1A bir ctaayet. o. 
yunc&lı oldutwıu lnllr etmele mec 
bur olması blle gerçekten ağırdı. .• 
Bundan başka dUn «ece öldürecell 
adam şlmdl karşısında bulunu7ordu. 
Ve bir bafkuıanı az lla!la mttmıne 
sebep olacaktı. GlSkbofanrn ftntınde 

dize gelerek ellerini tutmak : 
- Beni affediniz t 

Diye yalvarmamak için kendlllnl 
gtıç tutuyordu. :srtonfaya kallT duy. 
dufu pişmanlık onda derin bir tef .. 
kat yaratıyor, bu tefkat gitgide blr 
aşk derecesini buluyordu .• Ona ten. 
dince en değerli olan şeyleri Terme.. 

dlkce kalbi rahat etmlyecek S&DJ)'Or. 

do •. Kendisinin Htlsrevln ihtirasları. 
na alet otdnfunu lnklr etmeJt btle 
bu yanlışı dlbeıtebllmek lçtn lbtm 
sayıyor ve vicdan borcu olarak ka .. 
bul edl70rd11. 

nseır tatrreTanın ftılemelt tat 
perdeler! aramıdan kaybolara• ffrt 
kölenin omuzlannda saraya ctotr1111. 
zaklaşırken Gökbota da atma bine
rek evine dönftyordu .• O sece Dl~le 
kenarmdakl lrl)fkte olup bitenleri 
tam maııaıdle anlamamıttr.. Blrabm. 
sözleri , ancak kalın bir alı ardmda.. 
ki bellral• karaltı Te ııareketlertıı lıJ .. 
kl7eal 1lbl7df.. 

Bir saat aonra Ferengfı dlrt 41rl 
blrçnTala konuyor, alsına btıf1lk bir 
ta' baflanarak Dlcleııln bulanık ıu .. 
larına atıl170rd11. Knıktekt uşak Te 
cartyelerlle kBlelerlnden de on bela.. 
rı a,..nı akıbete ufradılar ..• 

'OçtıneU Tezdlcerd Uçünctt karı· 
s1111n köşktıntı Götbufa1a he4l79 et. 
u. 

(0--.w.J 

tedilinl anlıyor cibiyim. •• Bu aellm • 
larfUS mtnaıı Caliba biru da Allaha
ısmarladıktır. 

AJiyop: 
- Bu kabus, Dildltri ile babam itin 

nnıI bir netice hanrhyor denin br
deflm l 

- Bunu pmdiden katirlp atmak ko. 
tay bir ıey delil Muhakkak olan p, Jd 
babamın evde oturmnr, Dimltrlnba .. 
buraya cfrmemesl tınmdır. 

- Bir ıey daha sormama bin ftdn. 
tnunıar anamda f'lllan yapmaw. 
tunun ~b&kmetmek~ 
diye bir ..,. dllfGDW.blllr mil 

- Bu tlirHl httlrilmler !lak fllat ile 
yanyau cetirilema. 

-Püat ...... -·-·· 5 .... 

mek de feDa delil .. , 
- Kendi br 1 n1.w1 .W.tmalr neye 

,arar? Belki .......... deditfm: -Yı. 
Janlar ~ 7er1ert,, l81Une ita
m etmek...,.._... Benim de JMmitrl 
clW ....,,,.. ...,_ dökebilecellml .. ___ , 

- ~ Jftft neler ll)tB1•mf 

..,.. .... P1 hiç aldnndea '"" .. .. 

..... DilDitriaia biJe baıua , .... ... -·· •.. . .... ~: 
- HeMrnn.!eki dltbcelerWea ldL 

r1 ,,, .... ler ederim· eledi. •una bil 
Ws .._ 



RADYO 
DALGA U'ZUNLUCU: 
1639 m. 183 Kc6./120 Kw. 

T. A. Q. ID.1' ın. l5ID> KcLJIO ıtw. T 1 b • • •• k ı • • k 1 • 
T.ı:.:·:~;.~::·~€!~::.ss .. ~ a e e ıçın goz ını erı 
a)lına haberleri ·re Meteor Ankara. 13,10 k h 1 
Müzik (güze) sesler-pi). ts,30 - 14 Müzik il fa Sİ çag" ındaki çocukların gözleri Siki SU rette 
,(neşeli plAk). 18,8830 Miizlk (dans saati). 

:;!~ıa~;~u:m~ ~:.T~;!r ~::~~vı<M~~:~~ muayeneden geçirilerek tedavi edilecek 
Paşa). 2 - Şarkı - Göniil hasreti - <Dr. Silk- ------------
ri Osman). 3 - Gel gilzelim Çamhcaya (Fa 
h Kapancı). ' - Nev eser yilrOk semai 
(Abdullııh Efendi). 5 - Nlhnend saz se
mai (Yusuf Paşa). 6 - Yakma gel yakına 
(Türkil). Okuyan: Sadi Hoşses. 7 - Tan
bur taksimi (Refik Fersan). 8 - Şarkı • 
Na:r.lanru bQlbill - (Lemi). 9 - Şarkı - Son 
aktam • (Lemi). 10 - Düşer mi şanına • 
(Rufai bey). 1 l - Şedl araban saz aenıalsi 
(Refik Fersan). Okuyan: Semahat O:r.den
ses. Çalanlar: Vecihe, Fahire Ferı.an, Refik 
Fers11n. 19,45 Sııat, ajans. meteoroloji ve 
ıiraat borsası tıııberleri. 20 Türk müziği (in 
cesaı - Hicazl yegAh faslı). 21 Konuşm:ı 
(Miznh saati). 2!,25 MOıik (Cumhur baş. 
kan. bandosu • Şef: Ihsan Künçer}: 1 -
Poppıeı • marş - (Morel). 2 - Çigan aşkı 
_Vals. (F. Lehar). 3 - Oryant ·uvertür. 
'(Veber). 4 - Sıhirba:r. aşk - <Falla). ~ -
Mona Vanna • rantezl • (H. Fevriye). 22,10 
Sinema sesi. 22,45 Müzik (Küçük Orkestra,: 
ı - A Te Sola )V. Gluliani). 2 - Die Fas
ebln&sf• (E. Kalman). 3 - Die Romaoti
ker (J. Laoner). 4 - Mart - Potpuri • (C. 
Robrehl). 6 - Loreley - Paıafnı:ı - (J. 
Neavabda). 8 - Maskarade (C. Nielsen). 
7 - Vlelllebchen (1 .. Siede). 23,45 - 24 Son 
ha.herler ve yarınki program. 

29-12-11138 PERŞEMBE 
12,30 Müzik (muhlelif memleketlerin 

halk ,arkaları - pi). 13 Saat, ajans haber
leri; Meteor Ankara. 13,10-14 Türk mllıiAI 
1(prlılar ve tQrkQler - pi). 18,SO Mllik 
,(Şllbertla eserlerinden). 11,46 Konuşma 
(stn•l sulO. 19,06 Saat. ajana, llleleoroloJi n unat bo ..... ı haberleri. 19,20 Türk mO
Dll (trual be;reü • Hıcaıkir l'aalı). Z0,20 
Soauflll&. 20.36 llllsık (Sololar • Muhtelif 
parçalar): Cumhur Battan. bandosundan: 
J111t: (Abmel Andleen), Klatinet: <R•uf 
Öktem), PalOI: CllllSlafa leaar). 21.ıo Sa. 
-. --. labriJAa. bb.Uııo. .. aukut ~ 
._...,. ..... Ten ........ ~- ... fal'• 
..._h 1 _.JClbawad ~41~ O.-

ipekli çoraplarımıza 
yeni müşteriler çıkıyor 

lngiltereden Birçok 
Müracaatlar Vaki Oldu 

._.). t~ "UuıYMd alat..,.saı-. 
M 'lllll &mail Baka ->; , ,.... .·--- ~11iıiitiııi•llllW 
.,_.~•Ne ranw;iil ... llKli 
ailli • t - S6yle nedir btl•l Din (Hacı 

4ril ... ~··t!U~·~·~----..... .,. ..... 111. 

tlk tahıil çağında bulunan talebele
rin göz muayenelerine Kültür Bakan
lığı tarafından ehemmiyet verilmekte
olduğunu yazmııtık. Talebenin en mil 
him çalııma unsuru olan gözlerinin U• 

fak tefek geçirdikleri bazı rahatsızlık. 
1ar yütünden vukubulacak fena akıbet
lere mey.dan verilmemesi için her vili
yet sağlık ilpekterİeri arasında göz mil 
tehassıslan tarafından muayene ve te
davi edilmelerine karar verilmiştir. 

Şehrimizde Fatih 40 mcı okul bina
ıında ayrılan bir salonda modern tek. 
niği havi bir klinı"'k vilcude getirilmek· 
tedir. 

Klinik her gi1n biltlln kaza dahilin
deki ilk okullarda mevcut talebenin 
gözlerini muayeneden geçirecek ve ica
bedenleri tedavi altına alacaktır. 

Fatih ıemtinde kurulacak olan bu 
klinikten sonra yine diğer bbı 'kaza. 
!ardaki talebe için de klinikler açılacak 
tır. 

Şair Mehmet Akif 
ihtifali 

BQiba için Gençlik Gibe1 
Bir Proaram Hazırladı 

Ekalliyet okullarında 
Türkçe dersleri 

Bu Derslerin Artbnlacağı 
Haberi Doğru Değil 

Ecnebi ve ekalliyet okullarındaki 

Türkçe ders saatlerinin çoğaltılarak ilk 
tedrisat müfredat programındaki ikişer 
ıaat yazı derslerinin de Türkçe grupu· 
na ithal edileceği hakkında dün çıkan 
bir aabah gazetesindeki havadiı yanhf 

Ye uılaız olarak intikal etıniıtir. 

Ecnebi ve e1calliyet okullanndan, 
M ilsevi ve Ermeni okullan, geçen ders 
yılı baımdan itibaren derslerini Ti!rk
çe okutmak arzuıunu göstermişler, bi. 
rer dilekçe ile de alakadar makamlara 
bqvurmuflardı. 

Bu okullann arsulan p.yanr kabul 
görülmiit ve tatbik edilmesi için müsa
ade verilmiştir. 

Bu suretle bUtUn okullar yeni den 
faaliyetine reami ilk okul müfredat pro 
pamı ile bqlamıJlardır. 

Müfredat programında Ttırkçe gnı
punclaa &Jft oJaıü ca.tıerilea ,uı der· 
il de pek tabii olaıü bu te1d1 tatbik e
dlllDce •JD olarak teclda edllmete blf. 
Jaıumttır. 

Okunan 
S;ııyuen e 

Görmek istediğimiz 
lstanbul 

N 
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Süveyş kanalı • 
pıyangosu - Yılbilşı 

size vursa ne yaparsınız? 
Bir muharrirlmiz aranızda dolaşıp 

dlleklerlnlzl dinleyip yazdı .•• 

nasıl açıldı ? • 
Siz de böyle mi düşünüyorsunuz ? • 

Yazan : Hlk met Münir 

Harunürreşidin düşüncesi 
den Abdül8zizin fermanı 

Önümüzde yeni bir senenıin geniş 
sahası var. Burası bahçe midir? Bağ 
mıdır? .. bilmiyoruz. Çünkü kocaman 
da bir kapı karşısında bulunuyoruz 
Bu kapı 1939 senesinin birinci günü. 
dür ve kapalıdır. 

Ve piyango size vurduğu takdirde k d 1 t 1 h 
asgari bir hafta müsaadeyi başlıca a ar o an arı ı· 
şart olarak düşünüyorsunuz. Çünkii 
piyangonun çıkışı ile, zihninize gele_ --------------------------------

Kapalı açılır açılmaz karRımıza çı. 

kacak geniş meydanı bütün vüs'atile 
görecek değiliz ama, bize yeni bir bah_ 
tiyarlık lem'ası gösterecek olan bin 
bir imkandan bir tanesi de tayyare pi
yangosudur. 

Büyük yılbaşı piyangosu. 

Yılbaşı piyangosu size çıkar, bana 
çıkar ... Bana çıkacak olursa ne yapa. 
cağımı en sonunda söyliyeceğim. Hod. 
bin değilim ... Size çıkarsa ne yapacak
sınız? 

Aranızda dolaştım. Her birinizle ay. 
rı ayrı konuşmak bittabi kabil değil.. 
Maşallah o kadar çoksunuz ki .. Fakat 
konuştuğum kimselerin ümitleri az 
çok biribirine benziyor. Hepsinde her 
şeyden evvel zengin olmak arzusu. Son. 
ra bu zenginliğin kendiler.ine bağışlı _ 
yacağı refahın derece ve mahiyetini 
tahmin ile uğraşıyorlar. 

• • • 
Dişinden tırnağından artırıp, hem 

de milli bir müesseseye yardımı olur 
kanaatile yılbaşı piyangosu biletlerin.. 
den alabilen mütevazı bir vatandaşa 
sordum: 
- Yılbaşı piyangosu sana vursa ne ya 
parsın? 

Hiç düşünmeden cevap verdi: 
- Yerimden bile knnıldamam. Borç. 

larımı öderim. Şimdi çalıştığım yeri 
ıslah ederim. otururum. Keyfime ba • 
karım. 

Konuştuğum vatandaş yalnız değil.. 
dt Arkadaşlarından birisi: 

- Bir otomobil alır, işletirsin, de. 
dl. 

~ek ani şaşkınlıktan kurtulmak için 
böyle bir istirahate katiyen lüzum var 
mış gibi ... 

Bir tanıdığım bu istirahat ve ''ken_ 
dine gelme,, devresi için adanın sakin 
bir köşesini seçti. Diğeri Modanın gü_ 
zel bir kıyısını .. 

Bir ressama sordum: Yılbaşı piyan.. 
gosu kendisine çıktığı takdirde böyle 
bir kıyıda ebediyen yaşamağı tasav
vur ediyor. Güzel bir köşk kuracak. 
Temiz ve modern bir atelye.. Kendi 
zevk arkadaşlarını yanma alarak, dur. 
maksızm çalışacak, resimler yapacak .. 

• • • 
Dört çocuklu mütevazı bir aile reL 

sine sordum: 
- Biribirine mücavir olmak üzere 

dört çocuğuma da birer bahçeli ev a. 
lırım ,dedi. Ve ben. refika ile birlikte 
her akşam bu evlerden birinde bir yav. 
rumun yuvasında ömür sürerim .. Gün
düzleri de ayrı ayn bu evlerin bahçe. 
!erinde çiçek yetiştiririm. 

Ne asrı bir dilek! 

• • • 
Bir başkasına sordum. Fakat yap. 

tığım hatayı sonradan anlıyarak der. 
hal kendi.sinden özür diledim. Zira bu 
zatın verdiği cevap, şu idi: 

- Bayım.. Ben bilet alamadım ki. 
farzı muhal olarak bana çıktığı tak. 
dirde neler yapacağımı düşünebileyim. 

• • • 
Bir diğer vatandaşa sordum: 
- Apartıman yaptrrırım. dedi. 
Bir diğerine daha sordum: O dahi: 
- Apa.rtıman yaptmrnn. Cevabmr 

verdi. 
Bir başkası, yine apartıman yaptr

racak .. Bir başkası, bir başkası yine a-

Kış spor1arı lcar yağan mcrııter(cflerin hepsinde başla<l1. Rc~mde gördüğünüz 
takım. bir ceket, bir ba§lık ve elde örfü mil§ eZdiveıılerden m'iirckkeptir. Her. 

halde kı§ sporUırı yapacak olanlar için fena bir takım değil 

Beriki: 
- Otomobil mi? Maazallah ..• Ala -

yım. Taksiye vereyim .. Sonra Zincir. 
likuyuda bir kazaya uğrasın.. Haydi 
efendim ziyan... Otomobili şoföre bı. 
raksan bir türlil.. kendi!! işlet.sen bir 
türlü. Otomobil mi?. Allah düşmanı. 
ma vermesin .•• 

pa;:a~nb~ ~~:~::~1~~ptırmak ar. Dünyanın en şık adamı 
zusu, az çok yan gelip keyfe bakmak 

~e~:!a0~1::~~z~~!n de bir apartı. Bu sıfatı aktörlerin elinden bir siyasi aldı 
man yaptırrrmı ama, geri yanile ?. "Dünyanın en şrk erkeği,, ismi, bu 

Evet geri yanile ne yaparım? gibi ünvanları hemen daima alan artist-
Dur1:111 bakalım. Hele bir yılbaşı tay lerin elinden kurtarılmış ve bir siyasi. 

yare pıyangosu çıksın .. O zaman düşü. ye verilmiştir. 
- Pek a.ıa başka hiç bir arzun yok 

mu? 

~n bu ikinci suali sorunca, konuş. 
tugum vatandaş biraz durakladı. Son
ra bütün söylediklerinden vazgeçmiş 
gibi: 

- Hayır, hayır, de<li. Yılbaşı piyan_ 
gosu bana çıkacak olursa ben ne ya. 
parını biliyor musun? Güzelce bir gL 
yinir kuşanırım. Çocukları da bir de_ 
fa giydiririm. Yine bittabi borçlarımı 
öderim. Sonra kalkar memlekete gider 
ve bir dükk5.ıı açarak ufaktan ticare

nürüz.. Belki de kazandığımı doğru - MalUmdur ki eski İngiliz hariciye 
dan doğnıya yine tayyare cemiyetine n9.zm Mister Eden Çok ştk giyinmesi 
teberrü ederim. Ve gelecek senenin yıl. ile tanınmzştır ve kadınlar arasında ken 
~a~mda kazanacağım para ile şahsi disine ne ka.dar hayran bulunduğunu 
ıhtıras1arımın tatminine kalkışırım.. son Amerika seyahati isbat etmiştir: 
Fakat diyeceksiniz ki, gelecek sene pL Eden iki hafta kadar evvel Nevyorka 
yango sana çıkacak mı?.. Çıkar ba_ gitmişti. Demokrasi memleketinde hal
yım. Demek ::!ansmız var ki bu sene km büyük teveccühünü kazanmış olan 
çıktı.. Lakin bizde o şans nere<le ?.. Eden orada da coşkun tezahüratla kar-
Çıksaydı geçen sene çıkardı!? . 

HiKMET MÜNiR 

te girişirim ... Yirmi beş senedir mem. ,...~~---~!!!""~-------
Iekete gitmedim. B O R S A 

- Memleketin neresi'! 
- Sinop. •--- Ankara 27-12-938 __ _. 
- Canım Sinop şuracıkta .. cmıemez fflıııtarırııta vıtılız tşueıı oıırntu, ııre-
. d" rinde muımele ıllrenlerdlr. Rakam-

tnıy m? lar ~aat 12 de klpanıı 11tış fiV1!11rıdır. 
- Giderdim ama, biz, kardeşlerim. Ç E K L e: R 

le birlikte memleketten çıkalı yirmi • 1.onclra 5 90 • Pnı 4 ~425 
beş sene olmuş. Bir şey kazanamamL • Nnvorlr 126 45i5 • Madrld 500 
şız. Yirmi beş sene memleket dıc:ında • P1rfı !! H32"ı • Varso•a 23 go:; 
h 1s -s • • MilAno ~ 66.5 • Budapuh 21 IJ8 

em de tanbulda çalışıp para sahı'b-' • Cerıevre ::s 55i5 • Bllkret o 11 :n 
olmadan memlekete dönülür mü? Her_ • Amslerdam 68 ;35 • Be!Rrad 2822. 

kes bizi ayıplar. !şte tayyare piyan - • Bertin 50 il • Vokohıırıı 344 :i 

gosu bana bu imkanı verir. • Brüksel 21 32 • Stokholm 30 il7 ,·3 

Bu vatandaşı bırakarak, bir mües. 
sese memuruna döndüm: 

- Sen, ne yaparsın? 
- Evvela borçlarımı öderim. 
Hayret!. Borç yapanlar da ne kadar 

razla .. 
- Sonra! 

- Sonra bir kaç gün izin istiye_ 
rek istirahat eder ve bu zaman içiIL 
de ne yapacağımı kararlaştırırdım. 

Kurnazca bir cevap değil mi? 
Fakat şunu söyliyeyim ki, çoğunuz 

yılbaşı piyangosunu kazandıktan sonra 
ne yapacağınızı ~öyle böyle kararlaş. 
tırmı~ olmakla beraber, bir kısmınız. 
"hele bir çrksm ... Ondan sonra görü
şürüz,, cevabını veriyor. 

' Atına 

• Sofya 
1 Oi75 • Moııkovn <ıd !J3-ı 

1552/l Viyana 

ıat1S(razlar 
0 1933'f.Borl19175' •F.rırıınllsıık hq.-, 

• • • J 1 S. En:urum 
.. .. .. il 1 S. Erzurum 

şılanmıştı. 

Fakat, eski İngiliz hariciye nazırmr 
'karşılıyanlar arasında bilhassa kadınla
rın ve genç kızların büyük bir yekun 
teşkil ettiği görülmü§tiir, Ne~ork ope1 
rasına mensup yirmi beş koro kızındaı:ı 
mürekkep bir grup Eden'i hep bir ağız. 
dan şarkr söyliyerek karştlamıştır. 

Bundan başka, Eden Amerikada bu
lunduğu bir hafta kadar kısa bir müd
det zarfında, on ·bin mektup almıştır; 
bunlarm ekserisini kendisine hayran 
kadınların mektupları teşkil etmekte
dir. 

Yalnız, şunu da hatırlatalım ki Mis
ter Eden evlidir ve bir çocuk sahibi. 
dir ... 

Melek Şe-;::-;eytan Şehri mi 1 
Oldu? 

Los-Ancelosta geçen senenin kanunu· 

da "Melekler,, demektir. İlpanyollar 

cenubi Amerikada bu şehri teaiı ettik
leri zaman oraya "Pucblo de la R ına 

de los Angeles , yani "Me ekler krali
çesinin malikanesi,, ismıni vermiflerdi. 

Bugün siyasi ve iktısadi bir 
le teşkil eden Süveyş kanalı, t 
çok eski devirlerinde de insanları 
gul etmişti. 

Halife Harunürreşit, Süveyşten 
kanal açmağı ve Akdenizle Kızıld 
birleştirmeyi ilk düşünenlerden bir 
muştur. 8 inci asırda Yaşamış olan 
runürreşit bu kan.alı açmaktan s 
vazgeçmiş, çünkü kanal açılırsa 
zans gemilerini Arabistana kol 

hücum edecekleri aklına gelnıiştir. 
O zamanlarda şarkın garpla ol 

careti Arabistana kadar karadan 
raplar, Arabistandan sonra da Ak 
nizde gemilerle Venedikliler taraf 
dan yapılırdı. 

15 inci asırda ümit burnu ke 
dildiği zaman ticaret tamamen de 
yoluna döküldü ve bu i~e Venedikl 
de ziyan ettiler. 

O zaman Venedikliler, ticaret 
nu yine Akdenize çekmek için Mm 
larla anlaşmayı dü§il.ndüler ve b 
~çin Süveyşten bir kanal a.çılm 
teklif ettiler. 

Mısırlılar bunu kabul eder gibi 
muşlardı. Fakat Mısrrm Osmanlı 
dusu tarafından fethi bu fikrin k 
veden fiile çıkarılmasına o zaman · 
mani teşkil etmişti. 

1671 de Alman filozofu ve ~i 
Laypnitz Akdenizle Kızıldeniz aras 
da bir kanal açılması fikrini tekrar 
taya atıyor ve Fransız kralı on dö 
düncü Lui'ye teklifte bulun 
yor. O zamanki Osmanlı 

hülbalad'ı {şehirler nazırı) Ali Bey 
bu prôjeyi kabul ediyor Fakat, 
işe başlananuyor. 

17 89 da N apolyon Mısırda. iken, 
veyşten bir kanal açılması meselesi 
mühendis Leper'e tetkik ettiriyor. 

Fakat, Leper yaptığı hesaplarda 
nılmı§, bir nokayı 10 metre kadar y 
lış hesap etmiş ve Akdenizle Kızıl 
niz arasında 8 metre seyiye farkı 
duğu neticesine varmıştı. İki deniz 
rasmda bu fark oıunca. kan.aldan sul 
rrn büyük bir sUratle akacağı, bin 
aleyh gemilerin işlemesine müsait 
mıyacağı düşUnülmilş, kanal fikrin 
den vazgeçilmişti. 

Esasen Leper'in raporundan. az 
müddet sonra Napolyon Mısırdan 
kıverdi. 

Sonra Leaplas ve Furiye gibi Alim 
ler çıkıyor ve bu seviye farla mesel 
sinin doğru olmadığını söylüyorlar 
kanalı açmak fikri tekrar ortaya at 
Jıyor· Fakat tatbiki için yine senel 
geçiyor. 

Nihayet 1846 senesinde Prospe 
fanten'in teşebbüsü ile Süveyş 
tetkikat ~irketi kuruluyor ve Lepe 
hesaplarında hakikaten aldandığı 
ıa.rm tetkik ile de anlaşılıyor. 

FRANSIZLARLA lNGILIZLER 

KARŞI KARŞIYA 

Fransızların, Süveşten bir kanal 
çarak Akdenizle Kızıldenizi birib. · 
bağlamak teşebbüsleri İngilizleri der 
1'al büyük bir endişeye düştlriiyor. 
kü o devirde Asya ile Avrupa arasın 
da.ki ticaret yollarına gerek 
ve Arabistan yolunda, gerek Omft bur 
nu younla. İngilizler hakimdi. Ümi 
burnunu dolaşarak denizden seferle 
yapan gemiler İngilizlerin olduğu gib 
k!.ya mallarını Filistin ve Mısır sa 
hillerinden alıp A vrupaya nakleden g 
miler ve nakliyat şirketleri lngilizle 
rindi. 

Halbuki. Fra.IJ1Jızlar Süveyş kanalı 
m açacak olurlarsa denizden na.kil iş 
!erini de bu yol vasıtası ile ellerine a 
ıacaklardı. 

tng 1teren!n endişesi sade iktısadt 
bakımdan değildi. Fransanm Akdeniz. 
de böyle bir yola sahip olınası ile si. 
yasi nilfuzunun da artacağını dUşUnen 
Ingıltere o cihetten de endişe ediyordu. 

(Devamı 10 amcuda) 
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Çok sert oynanan ve çirkin bir hadise ile nihayetlenen dünkü maçta 

Romanya muhteliti Fenerle berabere ka 
ilk devreyi Sarı lacivertliler 2 - O galip bitirmişi 

ikinci kısımda hakim bir oyun oynayan misafirler beraberliği temin ettiler 
Fenerbahçe ise eski Günetll Vahap. 

la esbak lzmirli, sabık Ankaralı Basri. 
Pazar günü .Aııka.rada Ankara mut-1 

telitini bire karşı iki golle mağlO.p eden 
Romanyalı futbolcWer dün Taksim sta 
dmd& Fener.bahçe ile kaıııılaştılar. 

yi de takımlarına alarak Böyle bir ''on ır--

Havanın fenalığına, maç saatinin de 
ıtın'fhı çalıtma vaktine tesadUf etmiş 
olma.mı& rağmen statta iki bin kadar 
seyirci bulunmakta idi. 

Adnan Akmm hakemliği ile oyna.. 
nan dibıkll oyuna, mavi pantolon ve 
kmmzr beden üzerine mavi kollu ve 
yakalı forma giymiş olan Romanyalı. 
lar: 

Negru-Duçe, Drogmıeresku-Ni. 
t03. Pop, Pal - Moldovtıno, Mihailes. 
7cu, Baratki, Prastler, Jika. 
tertibinde çıkmıl}ardı. 

bir,. kurmuştu: 
HÜ3almettin - Ya§ar, Lebip - Re. 

şat, .. ~:ngelidi3. Eaat - Fikret, Şaban, 
Vahap, Baari, Fikret. 

Oyuna Romenler başladı. Misafirle. 
rin ilk hücumu Reşat tarafından fa -
vulle durdurulmuştu. Sol taraftan a. 
tılan bu ceza vuruşunu sağiç kalenin 
yakınında yakaladı ve sıkı bir şiltle 
kaleye gönderdi ise de Hüsamettin ye. 
rinde bir plonjonla topu bloke etti. 

Bundan sonra hücumlar karşılıklı o. 
luyor, müsabaka sahanın müthiş ça -
munına rağmen oldukça süratli - faz 

At yarışları 
Ankara koşularının sonuncusu 

bu hafta yapıldı 
Ankara. 25 _(Hususi) - Sonbahar 

at yarışlarmm on üçüncü ve sonuncu. 
su tehir apodromunda yapıldı. Seyirci
lerin Ankara - Bükreg muJıtelitleri 
futbol maçına yetişebilmelerini temin 
için yarışlara saat on Uçte başlanıldı. 
Havanın yağmurlu olmasına rağmen 

tribünler dolu idi. 
BIRINClK~: 
Dört ve daha yukan yaştaki yerli 

ve yarnnkan İngiliz at ve kısraklara 
mahsustu. İkramiyesi 550 lira mesafe 
ıi 3500 metre idi, 
ı Sağanak. 

2-Mahmure. 
B - .Andrebudin. 
Babai mJ1şterekte: Ganyan 110, pli. 

seter l.US ve 140 kurue verdi 
.tKlNct KOŞU: 
İki yaşındaki yerli halis kan İngiliz 

taylara mahsustu. İkramJyesi 2000 li
ra, mesafesi 1600 metre idi. 

1 - Karanfil. 
2 - Selgneur. 
3-Yatağan. 

Baluıi mu,terekte: Ganyan 130, pll
seler 100 kuruş verdi. 

OçONCO KOŞU: 
Uç yqmdaki yanınkan İngiliz tay. 

1ara mahauatu.. lkramlyesi 6.50 Ura, 

mesafesi 2000 metre idi. 
1 -Frig. 
2 - Ltlksbar. 
3 - AlceylAn. 
Bahsi mU§terekte: Ganyan 435 ku

ruş verdi. 
DöRDttNCO KOŞU: 
U ve daha yuşan yaştaki yerli ha. 

Hakan İngiliz at w Jruraklara mahBU& 
tu. ikramiyesi 800 lira. mesafesi 3000 
metre idi. 

ı - Özdeınir. 
2 - Romans. 
3 - Baylan. 

Bahsi mtifterekte: Ganyan 410 ku. 
ruı verdi. 
BF.ŞtNct KOŞU: 
Dört ve daha yukan yqaki halla. 

kan İngiliz at ve kısraklarma mahsus
tu. İkramiyesi 800 lira, mesafesi 4000 
metre ~di. 

1 - Sunandaire. 
2 -Da.ndi. 
3 -Taşpmar. 
Bahsi müşterekte: Ganyan 140 ku. 

ruş verdi. 
!kinci ve üçüncü koeu arasındaki 

çifte bahis ise, Karanfil - Frig çifte 
oynıyanlara bir liraya mukabil 610 ku. 
ruş kazandırdı. 

Vahap, miaa/iT kalecik macodelede 

la talvunu olmamakla beraber - bir 
hayIJ1 sert cereyan ediyordu. 

Dakikalar ilerledikçe oyundaki te • 
vazUn azaldı ve bunun yerine misafir 
taknnm baskım kaim oldu-

14 Uncü dakikada Romen mildafaa. 
smm uzun bir Vllrt13ile topu kapan sağ 
açıkları biraz ıtlrdükten sonra merkez 
muhacime geçirdi. Karşısında Yaşan 
gUze1 bir vücut çalmıiyle bertaraf e • 
den Baratki sıkı bir şilt çekti. Fakat 
diln cidden mükemmel bir oyun çıka -
ran Hüsam.ettin gURl bir plonjonla bu 
tA!ıhlllr\.:yl de atıa'"ftı. 

Romenlerin hücumları biribirini ko. 
valıyor, fakat atılan liltlerin kaleyi 
bulmaması, bulanlarm da HUsam ta ~ 
rafından çelinmesi y1lzllnden h1kim 
oynıyan misafirler bir ttlrlU gol çıkara. 
mıyorlardı. 

Rakiplerinin netice alamamaların • 
dan istifade eden Fenerliler nihayet 
30 uncu dakikadan sonra topu Romen 
sahuma soktular. Bu sırada. Fikret -
kendisini yakından kontrol eden - sağ 
muavinin gayretine rağmen rakip ka
leye akmağa başladı. 

Fenerin llk Golü 
36 ncı dakikada Basriyi 18 içinde 

favulle durduran misafir müdafiler a. 
leyhine verilen penaltıyı Fjkret güz.el 
bir plise ile gole tahvil etti. 
MağlQp vaziyete düveı\ Romenler sı. 

la bir hücum yapWar, sağaçıklarmm 
fena bir vuruşile heba olan, bu tehlike 
atladıktan sonra Fenerliler yine ağır 
basmağa bağladılar. 

Fenerin ikinci Golü 
Şabanla Fikret.in gayretile Romen 

sahasmdan ayrılmıyan sarı lacivertli. 
ler 42 inci dakikada ikinci sayılarını 
kaydettiler. Fikretin ortaladığı topu 
Basri falsolu bir §{itle ağlara taktı. 

Kaçan Penalb 
Bu sayıdan bir dakika sonra yine 

bir eFner hücumunda Romen müdafii 
topu elle kesti. Bu penaltıyı Küçük Fik 
ret çekti, Fakat Romen kaleci tuttu. 
Birinci devre bu suretle 2-0 Fener le
hine bitti. 

İkinci Haftaym 
lldncl devreye Fenerliler takımla • 

rmda çok isabesiz bir değişiklik yapa. 
rak çıktı. Birinci kısım.da muhacimlet 
arasında en iyi oyun çıkaran Şaban 

Atina muhtelit 

1 
~;.:~!~::ş~~:~:1 :!mı yen 

rot pazar günU Pire muhtelitini 1-0 m ağlO.p etmiştL 
Macarlar .ikinci mUsabakalarmı dU n Atina karışığı ile yapmış} 

çı da bire ka.reı Uç golle ka:ranmı§lar dır. Dk devre tarafların b 
bitmiştir; Macarların sayısını Toldi, Yu nanlılarm golUnU de Damolo 
Bilhassa bu kısımda Yunan müdafaa hatlan fevkalade bir oyun 

İkinci devre başından sonuna kadar Macarlarm hlkimiyeti altın 
tir. Bu haftaymde Ferenşvarot dört gol daha kaydetmiş ise de 
larm birini favul diğerini de ofsayd addettiğinden maç 3-1 Atina 
nin mağlO.biyetile nihayetlenıııi§tiı'· 

Macarlar bermutat çok gUzel 'bir o yun oynamışlardır, Yunan! 
din fevkinde muvaffak olm111lar. Bilha 88& kaleci Rimbas ile iki m 
doplos ve Baltazis Yunan o~iri içinde g&e çarpan bir varlık göst 

Datı7dZ m~ Romen ka16cislnm Mr kurltınfl 

ve Vahabm yerlerine bu devrede Naci kaia sahanın ortasında bir 
ve Yqar geçmiftl. 1 Fenerlilerin atmuı icap ed 

Fenerliler.in başladığı bu kısmm ilk il - yine vakit ka onmak 
dakikasından itibaren misafirler hlki. cak - san lacivertlilerden 
miyeti tesis ettiler. 

3 üncü dakikada maçm ilk iç ııkan 
hidilesi oldu. lıfiaafir takmım merkez 
muhacimi ile Lebip çarpıştılar ve Ro. 
men oyunıcusu düft:U, yerden kalkmak 
üzere iken Lebip tarafından tekmelen
di, bu defa o da, stadın dört köşesinde 
akisler yapan bir tokat attı. Etraftan 
yetişenler araya girdiler, hakemin de 
müdahalesile kavgacılar barıştırıldı. 

Oyun yine hızla devam ediyordu. Bu 
sırada Basri ile rakip merkez muavin 
çarpıfblar. Bu defa da Basri yuvar. 
landı. Misafir oyuncu elini uzatarak 
onu yerden kaldırmak istediyse de Bas 
ri bu yardım hareketine, yerden aldığı 
çamuru suratına vurmakla mukabele 
etti. 

Bu teessilf e şayan hareketler oyu. 
nun zevkini kaçırmıştı, Romanya takı. 
mı hildmiyetini gittikçe arttırmış, pek 
ender yapılan Fener akmlarma muka. 
bil, misafirler sarı lacivert sahasmda 
tamamen yerleşmişlerdi. 

Romenlerin Uk Golü 
Hüsamla Lebibin sayısız kurtan§la

nndan sonra 26 ncı dakikada sağaçı • 
ğın bir havalesini göğsüyle stop edip 
sıkı bir eütle kaleye gönderen Romen 
soliçi takmımm ilk sayısnı kaydetmiş 
oldu. Bu golden sonra oyun her an te. 
zayUt eden bir eertlikle cereyan etme. 
ğe bqladı. Artık her dakika kasdi a. 
tılan bir tekmenin sesi etraf tan işiti
liyor, misafirlerin ardı arası kesilml • 
len itirazları iae 'maçm Rvkini ka~ın-

yapmadı. Yerde tacını ara 
lan Romen sağmuavini de 
açıkları sürdU, Reşadm, Leb 
halesine rağmen ortaladı, 
tünden qan topu soliçleri 
Fener kalesine soktu. 

Bu gol olur olmaz, atış 
hiç ses çıkarm.ıyan. başta 
tanı Fikret olmak üzere b 
oyuncular hakeme itiraza b 

Ve golii kibul etmiş ol 
kararından vazgeçmediğini 

- bütün kabahatin yan hak 
ğuna zahip olan asabı bo 
lar - bu defa da Laysmen'e 
tiler ve hatta boğazına bile 
sa da polisin müdahalesile 
kin hadisenin önüne geçildl 
da vakit tamam olduğundan 
11 başl:ryan bu müsabaka bu 
renç bir şekilde sona erdi. 

• • • 
Oyunuıı. ilk devresi cidde 

mütevazin geçen bu kısım.da 
dan daha iyi istifade eden 
iki gol çıkardılar. Takımda 
oyuncudan en iyisi muhakka 
samdı. Müdafaada Lebip, m 
tında Mehmet Reşat, akmcıl 
Şaban ve Fikret iyi idiler. 

Romanya futbolu 1 
yordu. Bu sırada Fenerlilerden uf ak 
tefek olanlar sahadan çıktılar, yerlerine 

• daha mukaviınleri girdi. 

Vahap ile Angelidis yalnız 
makla meşguldfiler. Bizim 
kiplerimizden asgari iki ki 
olan misafir takımda kal 
mUdafileri, merkez muavinle 
hassa merkez muhacimleri ci 
kemmeldi. Bütün kabahatı ri 
olan namütenaht itirazlarıdır. 

Romen "on biri,, dünkü 
lan paslan ve hiç şaşmıyan 
manlarile "yorulmadan futbc 
mak,. tarzım gösterdiler. 

Kıymetli spor yazıcw, değerli ar
kadqmıız Muvakkar Ekrem Talu. 
nun son temas mUnasebetile (Ro. 
manya futbolü) isimli fevkallde eıı

J. ı tere.an bir yazıımı yarmki nu.ha. 
mmfa nep"edeoefiz. 

:~::j;;;~~••ı~liffa·~li h7iaµ~·ff.. ____________________ ...... ! 

Artık oyunun bitmesine az kalmıştı. 
Sanlicivetleriler kuvvetli rakipleri kar 
§ISmda elde ettikleri galebeyi kaçır • 
mamak için vakit kazanmağa uğraşı
yorlardı. 

Misafirlerin Beraberlik Sayı. 
ıı Ve T eeaıüfe Şayan Hadise 

Eğer hava kuru ve saha c 
oynamağa müsait bir halde olı 
nerlllerln maflQbfyetl - hem 
hlmce b1i- farkla mafH~btyett -
kaktı. 



Başvek.limizin Ziraat KongreSindeki Nutku 
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W Bayar bugild Birınci Köy ve Ziraat 
Kalkınma Kon~rcslni qağ•dckı r.utku 
ile açmıştır: 

"Birinci Köv ve Ziroat Kalkınma 

Kongresinin sayın !raıarr; 
BugUn burada, bizyük bir milli dava 

hueketinl hızlandırınağa, planlaşt.rma 
ğa devam lçtn toplanınış bulunuyoruz. 

Bu dava Uzerinde yaşadığımız, bil· 
tün kudret. yaş_a~ dayanma imldnla
rmı kendisinden aldığımız topraklan
tmzın canlandmlması, k.ymetlendiril
mesi davası, Türk köylü ve çiftçisinin 
seri, radikal kalkınnıa&ı, geniş, dimmi~ 
lıir refaha ulaştırılması davasıdır. 

Biz bu davayı, Osmanlı saltanatının 
haks·z hükumdarhğiyle alakamızı ke. 
sip halkın hükftmdarlrğını kurduğumuz 
giin fillen ortaya attık: 

••Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu
kuk cemiyeti,, adı altında; milli hükiı
metin ilk nUv~i kurulduğu zamanlar· 
da, milli üındelerimizin ve misakımızın 
arasında ve içinde bu .dava bu ana dava 
vardı. 

Büyük Türk milletinin, kurtarıcı ve 
müşlhhas ideali Müebbed Önder Ata· 
türk: 

Türkiyenin hakiki sahibi, efendi.si, 
bakikt milstahsil olan köylüdür. 

O halde. herkesten daha çek refah 
ve saadete mUGtehak ve layık olan da o. 
dur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bUkQ 
metinin iktısadi siyasetl bu asil gayeyi 
istihsale matuftur.,, 

Diyordu ve her Türkün bu asil dava 
kJr§ sında alması gerekli yeri, du:rma
sı ve yapması gerekli vazifeyi en a;ık, 
en keskin kelimelerle gösteriyordu. 

Arkada~lar, 

İmparatorluktan devralınan vaziye· 
ti hepini% bilirsiniz: 

- Şuursuz, gafil, mecnun bir idare
nin akla gelebilen biltün fenalıklanna 
sahne o!mu§ bir memleket, 

Milli Olan Her Şeye 
Düşman Hükilmet 

- Milli olan her ıeye düıman, hu
af cler için.:!e bir hükıimct, 

- Her türlü refah ve kalkınma va. 
ııtalarından tecrit edilmiş: ciddi milli, 
her harc:l:ctinin karşısına ya kendi pil
kCimeti, ya kap:tülasyonlar çıkan bir 
millet. 

BUyilk Türk inkılabı, bundan dola
yıdır ki yaln·z Türk vatanını di1şman
Jarından temizlemekle kalmadı, Türk 
milletinin tam ve mutlak istiklalini .de 
istlrdat etti. Arsıulusal müeyyidelere 
bağlamak ı;uretlle işe ba~ladı. 

1933 yılında, Türkiye iktısadiyatını 
tetkik için Anterikadan getird:ğimlz i· 
lim heyeti, uzun tetkiklerden •onra 
Türk çiftçisi hakkında §Unu söylüyor. 
du: 

''Türk çiftçisi nesillerce çiftçilik et· 
miş bir soydan ge!mektc.dir. 

Kendisinde çiftçilik, sevki tab!.t ha
lindedir. 

Tarihin başlan31cındanberi, TUrk 
çiftçisinin ced::.i, harple me~gul olma
dıkça, süriller:ni bcslemi§, kendi gıda 
maddelerini yetiştirmiş, koyun • keçi· 
sinden elde ettiği ylinü, tarlalannc!an 
elde ettiği pamuğu eğirmiş, ciyimt:ğini 
elle dokumuş, umumiyetle çalışkan ve 
kendi ihtiyacına kifayet edecek bir ha. 
yat geçirmiştir. 

Buna ilaveten çiftçi halk asırlarca he· 
aapsız harplere lazım olan gıda madde
lerini hayvanatı, in::.an kuvvetini temin 
etmiştir. 

:bunlar vergi tahsildarların·n gadrine 
uğramı§, yazıp okuma bilmediklerinden 
ekseriyetle murahabacılnnn esiri .olmuı 
latdır. 

Ekinlerinin ya~mursuzluktan solup 
ma;ıvolmasına, ha.yvanlannın gıdasız. 

hkt:ın, bannccak yersizlil:ten ölüp git
melenne seyirci kalının ştır. 

Harpler, tekrar ve tekrar evlerinin 
tahrip edilmesine aile ferdlerln:n dağıl
ma.sır:a sebep olmu .. tur. 

Zulmil, cef~yı ve ölürnU tanımışlardır 

Tüd< Ç!ftçisinm Karu;ı da 
Çalı-;kandır 

Türk çiftçi: inin k:ms· dı;, koca
a kadar ç1I·şı:ımdır. Sc~a'un ilk ış ğm. 
daa, karanlik b:ı!lncaya k~dar kocasUe 
yanyana tarlada ek:n biçmekle veya 
ekin dövmekle meşguldür. 

Koc:a&ı harp i~ln uzakta olduğu u
man, da.vara bakan, tarlaları ekip biçen 
kansı dır. 

btikUi.1 harbinde olduğu gibi ihtiyaç 
hasıl olduğu zaman, cephede 1 • ..rbeden, 
«dunun cephane ve lcvazuniyle yüklU 
araoosını gecenin uıun saatlerince dağ 
yollanndan süren, bu cephaneyi siper· 
lere kadar ta§lyan kadın, bu kadındır. 

Çiftçi kadın, .daha genç ya§ta iken 
çektiği zahmet, cefadan yıpranır, çö
ker; bununla beraber, fakirliğin, paçav 
raların örtemediği hakiki büyuklük ifa. 
de eden vasıfları vardır. 

Bunlar şimdikinden daha yüksel< bir 
hayat seviyesine Iay.ktırlar. 

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

Zafer ümidini be1>lemiyen bir ordu, 
daha cenk başlamadan yarı Dl6lğliıp de· 
mektir.,. 

Türk Köylüsü Tarihin 
Adsız Kahramanıdır 

Va.tanda~, 

Yüksek bir ilim heyetinin kanaatle
rini ifade eden bu IÖzleri, size yeni bir 
ıey öğretmiş olmak için naldetmiyo
rum. 

Türk köylilsü, Türk çiftçisi, büyük 
Türk tarihinin, dalına bilyilk blmı§ ad
sız kahramanlarıdır. 

Onların tarihini, asaletini biz, hepL 
mi.z daha iyi, daha yakından bilirb. 

Amerikalıların raporiyle birlikte her 
blrin:.ıe takdim edilmiş olan tarihi etüd, 
köyfü ve çütçilerimizin uzun asırlar 
boyunca oynadıktan rolü, uğradıktan 
haksızlıkları vesikalarlyle izah ediyor. 

Amerikalılar. bu sat rlan lıilk\imetin 
kendilerine izah edilmig politikasındaki 
isabeti teyit için yazmış.tar.dır. 

Bense, burada: 
- Bu mevzuun arzettiği ehemmiyeti 

bir kere daha beraberce hatırlamak, 
- Ve rejimin, bu istikamette rasyo

nel bir ilerleyiı için, daha evvel başar
mağı zarurt gördüğü, baıardığı büyük 
işleri kaydetmek için nakletmiş bulunu
yorum. 

Evvelemlrde maziden kalma idare 
sistemini, dayandığ:t mevzuatı taSfiye 
etmek, c!avaya elverişli bir hava yarat· 
mak, &"'.Alra bu davanın muvaffakiyeti 
zar.ui vasıtalan, §Clrtları temin etmek 
blr zaruretti. 

Kemalizm, büyük Tür'k milletinin ve 
rejiminin ana partisine "'Cumhuriyet 
Halk Partisi,, ün .. arunı vermek, bu su. 
retle halkla bernber ve halk için karak· 
terini ti doğuşunda tebarilz ettirmekle 
başladı ve ilk on beş yılının çalışmala· 
Iarıru hep bu maksat istı'kametinde, bu 
ma!:sat etrafında teltsif etti. 

- Bugün övUnebileceğimiz bir mu· 
vaffakiyet, bir varlık halinde bulunan 
ıimendifer politikamızı, 

Övünebileceğimiz 
f\'lu·. af fakıyetler 

- Sanayileşme politikamızı, 

- Cehaletle. hastalıkla, kur..klık ve 
bataklıklarla, yolsuzluk ve vasıtas:zlık· 

la, müca.delClerimizi, 
Memlekette tesis ett!ğ:miz büyük 

cm.niyet ve asayişi, 
- Tedvin ettiğimiz yeni 1:anur.lar, 
- Paramızda, bütçemizde tesis et· 

tiğ:miz sağlamlığı, 

- Harici ticaret politikamızın, ôiln. 
ya buhranı şerniti içinde dahi milli is· 
tihsali k.cruy:ın karakterini, 

- Harf inkılabını, &ayılan artan 
mektepleri, 

- Vergilerde ve vergi sistemimiz· 
deki ıslahatı, bilhassa S§arın ilgas.nı, 

- Nihayet bizzat ziraat sahasmd· 
vllcuda getirilmig büyük işleri bunla· 
nn başlıcası olarak zikredebilirim. 

Az:z arkada!Jlarım, 
Buğ.dayın vatanı olan Türkiyenin ha 

riçten muntazam buğ~ay, un ithaline 
mecbur olduğu yılları hatırlayanlar, i
çinizde elbette ço'ktur. 

Cumhuriyet, köylü ve çiftçi lehine 
tesis ett:ği himaye il=, yalnız milli ihti. 
yacının tamam ru memleketten teminle 
kalmadı; Türkiyeyi devamlı ihracat ya 
pan memleket haline de getirdi. 

Şeker sanayiimiı:in tesisi Türkiye 
siftçiliğine pan:ar gibi geni§, yeni bir 
ziraat ma.:ldesi dahn temin etti. 

Bu ylizden JCöyla kesesine giren pa
ranın 6 milyon lirayı bulduğu yıl ol· 
du. 

Pamuk ve yün aanayUmlı, yerli mOı-

talui!in malını mütemadiyen kıymet· 
lendirdi. 

Harici ticaret politikamız, hariçten, 
değer fiatlerle Türk malı ulebini fası
lasız artırdı. 

Köylü ve çiftçi lehine kolayl.k verdi, 
tenzilatı, maliyemizin her imkan anın. 
da tatbik ettiği ana düşünce oldu. 

thracabmız Her Sene 
Arbyor 

Bu ve bu yüzlerden cumhuriyetin i· 
lan tarihi olan 1923 tarihinden itibaren 
zirai ihracatımızın kıymeti ve binneti
ce köylü ve çiftçimizin geliri her sene 
muntazaman arttı: 

- ı 933 te, 1923 senesin~ nazaran 
yilzde 27, 

- 1937 senesinde yine aynı yıl ra· 
kamına nazaran yüzde 96 yükseldiğini 
gördük. 

- 1938 &enesinin elimizdeki son 10 
aylık yekOnlan da bir evvelki yılın ay· 
nı devresine nazaran yüzde 17 tereffil 
kaydediyor. 

Sayın vatanda§larım, 

BUtUn bunlar memnuniyeti mucip ol 
makla beraber, bizi tatminden çok u
zaktır, 

.Türkiye umumt bir köy ve ziraat 
kalkınma da.vaaını muvaffakiyetle hız
landırmak, plılnla§tırmak mecburiye
tindedir. 

önderin Büyük Emri 
15 inci Cumhuriyet yılını, sistemli, 

planlı bir köy ve ziraat kalkınmasına 
meb'de yapmak, müebbcd önderin biz
lere bıraktığı büyük emirdir, 

O'nun büyük muvaffakiyet arkadaşı 
bu büyük dava §erait ve imkanlarının 
bliylik başnncısı Cumhurreisimizin ku
ınandasmda, bütUn memleket kuvvetle 
rini bu cephede seferber etmek, bugün 
§Cvkle, az:mıe karşılaştığımız en önem. 
li vazifedir. 

Sayın azalar, 
1935 resmi ı;ayımına göre, nüfusumu 

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

raatle iştigal edenler teşkil ediyor. 
Bu ralfrm, aiınyan.n en yukse nibct 

terinden biridir, 
Gerek istihsalat, gerek iptida! mad. 

de sarfiyatı, gerek müessese adedi ba
kımından, ziraat sanayii, umuo sanayi 
faaliyetiın!zin yüzde 50 ila 60 ıdır. 

EI:mizdeki en son milli gelir hesapla 
rma göre, zirantin Türkiye milli geli· 
rindeki mevkii, umum m!lli gelirin yüz 
de 70 ini buluyor. 

Toprak ve hayvan mahsullerimizin 
milli ihracatımız kıymetindeki hissesi. 

- 1933 te yilzde 89. 
- 1937 ihracatında ylizde 91 dir. 
1thalitımı.z itibariyle bu nisbet yüz

de 10 • 12 arasındadır. 

Zirai işletme Vaziyetimiz 
Diğer taraftan, orta Anad.oluda 63 

yerde zirai işletmenin 1935 • 36 vazi
yeti üzerinde yaptırdığımız bir tetkikin 
verdiği neticelerden bir kısmı şunlar· 
dır: 

Ziraat alet ve ır.akineleri çiftçi ser· 
vetinin ancak yüzde 7 sini buluyor. 

Hakiki zirai istihsalin yansını hubu. 
bat; dörtte bir·ni diğer nebati mahsul
ler, geriye kalanın hayvan mahsulleri 
teşkil etmektedir. 
Gıda bakım ndan ig çağında vasatl 

senede takriben 28 lirayı bulan sarfiya
tın yüzde 50 sini hububat, 

- Yilzdc 14 ilnü sebzeler ve meyva
lar, 

- Yüzde 14 ünü süt mamulatı ve 
yumurta. 

- Yüzde 8 ini §eker, 
- Yil.zde 8 ini tütün, 
- Yilzde 3 ünü şeker, 
- YUzde 3 ilnU de etler te~kil edi-

yor. 
Bu rakamlar bizi, bütün çıplaklığiy. 

le bazı hakikatlerle karşıla§tırmaktadır. 
Bu hal:iJratlerin bir bir kısmı şunlar

.dır: 

- Türkiyenln dış ödeme kabiliyeti 
demek olan harici ticaretinde zirai, hay 
vani mahsullerin ehemmiyetli mevki iş
gal ve ifade ettiği, 

- Aynı maddelerin Türkiye halkı· 
nın iaşesi ihtiyaçları bakımından haiz 
olduğu ehemm:yeti, 

- Milli korunma, milli cihazlanma 
bak mından oynamakta oldukları ve 
oyruyac:aklan büyük rot. 

- Muazzam bir halk tabakasıru ifa- , 
de etmesi bakımın.dan, bunlenn refah 
derecelerinde, iştira kudretlerinde ha • 
sıl olacak tabavvüllerln milll faaliyetin 
heyeti umumiyesi üzerinde yapacağı 
kati tesirler. 
Doğrudan d-:ğruya köylü ve çiftçi 

hayatına taallUk eden hakikat ise §U• 

dur: 

Köylünün Gelirini Yükselt
mek Bir Vazifedir 

- Bilhiissa bazı mıntakalarda, köy
lü ve çiftçinin gelir seviyesinin bebeme 
hal yükseltilmesini temin etmek içtimai 
milli bir zaruret, bir vazife mahiyetin
dedir. 

Bu suretle mesele çeşitli bakımlar· 
dan birinci derecede ehemmiyeti ha.iz 
bir mahiyet arzediyor. 

Türkiyenin coğrafi mevkil, ihtiva 
ettiği muhtelif iklimler dünya konjon. 
türünUn almış olduğu istikamet, Türk 
~iftçis:nin önünde büyük, müateına im 
kanlar açmıştır. 

Türkiye için bugün mevcu~ olan me
sele, tevzi yani satış müşkillatı değil, 
talep nisbctinde mal yetiştirilebilmek 

meselesidir. 
Büyük devlet mlibayaalarunız, milli 

cihazlanma, sanayileşme hareketleri
miz, bu vaziyeti, daha uzun seneler 
şimdiden sigorta etmiştir. 

Kemalist rejim:nin umumi buhran 
şeraiti ortasında Türk köylü ve çiftçi
si.-ıe temin ettiği büyfi'k menfaatlerden 
birisi de budur. 

Bu vaziyetten milletimizin refahı bil 
hasa köylü ve çiftçi halkımızın yüksel
mesi, kalk nması için azami istifade et· 
mck istiyoruz. 

Sayın üyelere, "Türk köylüsünün Ö· 

nündeki imkanlar., başlıklı bir kitap 
dağıtılmıştır. Bu kitaptaki rakamlar, 
yalnız bu imkfuıın hudutsuzluğunu de. 
ğil, memleketimizde daha ne gibi yeni 
yeni gelir menbaları yaratmak müm· 
kiln olduğunu da sarahatle göstermek· 
tedir. 

Bugün belli başlı istihsalitımızdan 

hektar başına elde ettiğimiz mahsuller, 
aşağı yukan dünyan n en zayıf rakam
ları halinde bulunmaktad.rr: 

Hektar Başına istihsal 
- Buğday, biz, hektar ı)aŞına 825 

kilo istihsal ediyorw 
- Bulgaristan 
- Yugoslavya 
- Macaristan 
- İtalya 

- Fransa 
- Almanya 
- Belçika 2650 
Kilo istihsal ediyor. 

1150 
1100 
1350 
1400 
1500 
2200 

·-· Arpa biz hektar baıına 950 'kilo 
alıyoruz. 

- Bulgaristan 
- Yugoslavya 
- Macaristan 
- Fransa 
- Almanya 
- Belçika 

1350 
1350 
1350 
1450 
2050 
2650 

kilo alıyor. 
1 

..• Pirinç, b!zim hektar başına elimi
ze geçen 1860 kilo dır.asına mukabil. 

- ltalyanların eline 4950 kilo geç. 
mektedir. 

- Patates, bize bir hektar 3.000 kilo 
veriyor, 

- Bulgaristanda 6100 
-Yugoslavya ve Yunanistanda 5700 
- ttalyada 6400 
- Fransada 11000 
- Almanyada 26000 kilo vermekte· 

dir. 
Misalleri taaddüt ettirere~ vaktinizi 

almak istemiyorum. 
Meyva, sebze, hayvan 

itibariyle vaziyetimiz de 
ayni haldedir. 

mUstahsalatr 
aşağı yukarı 

Memleketimizde pancar Uzerine ça • 
lışmnlar, teknik çal•şmalar n bizde de 
vereb:Ieceği neticeleri vazıhan göster
miş bulunuyor. 

İlk ?.amanlarda he!:tar başına yuvar
klt rakam 6000 diyebileceğim mahsul 
mikt3nnr 20000 kiloya çıkardığımız .za 
mlnlar olmuştur. 

TUrlt ciftçisinde noksan olan gey, ka. 
biliyet değil:iir. 

Türk Kö,.rlüsiinde Noksan 
Olan Şey! 

TUrk köylü ve çiftçisinde nokun o-

lan gcy, bugUniln tekniği, bugilnün va· 
sıtclandır. 

Bugilnkil çiftçilik yalnız usul b;okt
rmndan değil, madde · bakımından da 
büsbütün değiımııtir, 

- Daha iyi, 

- Daha mukavim, 
- Daha uygun tohum 

- Daha kuvvetli 
- Daha verimli hayvan. 
timin müsbet dinamik muvı.ffakiyet· 

leri arasındadır. 

Çiftçinin girift, milşkül olan iktısad.t 
meseleleri: Bugün ziraat meselelerine 
tam.ımen muvazi batta hakim olarak 
yürütülüyor. 

Ziraat, toprağın verdiğini almaktan 
tamamen çıkauşur. 

Piyasanın istcdığini, istediği miktar 
ve şartlarla istihsal etmek lazımdır. 

İşte bütun bu ıöylediklerimızden an. 
taşılıyor ki bugünün çütçiliği aynı za. 
manda bir fen, bir sanat ve bilhaaaa 
bir ticaret i§idir. 

Yalnız atalardan kalma görenete 
saplanmış köylü ve çiftçinin, içinde ya. 
şad ğı mesleğin bu Uç katlı mahiyetini 
layıkiyle kavrayabilmesi tabii k.~lay bir 
şey değildir. Fakat zaruri olan bir §ey. 
dir. 

Çünkü, kazancı, refahı ancak bu an
layışındaki ilerleyiş nisbetinde artabi. 
lccektir, 

Ve bunun içindir k1 bugün medeni· 
yetin bütün kudretli vasıtaları onun 
hizmetinac bulunuyor. 

- Daima yükselen, 

- Dalına terakki eden, 

- Daima yeni yetiştirme, kazanma 
yollan bulün bir çiftçi varlığının bir 
millet ıs;ın, 

- En ku vctll ~mel, 

- En gi.ıvcnilecek bir hayat ve zaf cr 
unsuru clduğu, bugün her memlekette 
kabul edilmiş bir hakikattir. 

Aziz dostlarım, 

işin Haiz Olduğu 
Ehemm'ye , 

Bu sözlerimle, UstUn ve örnek millet 
olmak davamız bakımından da bu işin 
haiz olduğu ehemmiyeti aym zam.anda 
ifade etmiş olduğumu sanırım. 

Demek oluyor ki, köy ve ziraat kal
kınması davamız biltim milli davalan· 
mızın ana temelidir. 

Bu kongrenin, bu istikamette büyük 
milli bir seferberliğe mesnc.d olması te
mennisindeyiz. 

Partimizin milli hayat ve istihsal ile 
temasta hükQmet teşkilatına: 

- öğretici, yol gösterici, yardun c. 
dici, 

- Yapıcı, örnek olucu vazifeler tah
mil ettiği malumunuzdur. 

Biz, bunlardan birincisini, Ziraat Ve
kiilct:miz teşkiILtıru yukardanberi izah 
etmekte olduğum maksatlara hizmet e· 
debilecek şekillerde değiştirıp bilhassa 
yayım servisiyle kcvvetlendirmek; 

Ikincisini de bu i~ler için tesia e.dip 
kendisine bağlıyacağım:z bir teşekküle 
yaptırmak fikrinde bulunuyoruz, 

Karşılaşacağımız başlıca meınleket 

meseJelcri, ayrı ayrı guruplar halinde 
toplanarak mesai programı şeklinde ıi· 
ze arzedilmcktedir. 

Bunlar haricinde vaki olacak dilek 
ve isteklerinizin de ehemmiyetle naza. 
ra alınacağı tabiidir. 

Kongremizin vereceği kararlar isti
şari olacaktır. 

BilyUk Millet Meclisimiz millet hay· 
nna olan en ufak işleri bile ne bllylik 
hararet, muhabbetle himayesine aldığı· 
nı bilirsiniz. 

Devlet reisimiz ve çok necip Şefimiz 
İsmet 1nönüniln bu ve bu gibi iglerc 
verdiği büyiı"k ehemmiyet ise biitUn mil 
letçe görülm:lş yüksek bir hakikattir. 

Bundan dolayıdır ki biz de isti,ari 
ka .. arJarın imkan dahilinde görüldiiğü 
ve vaziyete uyduğu anda derhal tatbik 
sahasına intikal edeceklerinden emin 
bul •nuyoruz. 

Muhterem kon~re Azalan, 
B:rind Koy ve Ziraat KaTkmma Kon 

gremizin açılmrı bulunduğunu arzede
rim 

Gayretleriniz, çalıgmalarmız sevgili 
milletimiz için faydalı, mutlu olsun. 
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Dün 
daha 

bir tramvay 
yoldan çıktı 

Vali Mühim Bir Tamim 
Neşretti 

Şehirde nelerle mu
cadele edilecek 

!Kurultaya ait resi~i ~ıer 

Vali ve belediye re!si Lutfi Kırdar 
teftişleri neticesinde gördüğU noksan
lar hakkında ikinci bir tamim neşret. 
ml§tir. 

kolaylık temini maksadiyle Vatandaşa 
kurulan şirketin bu kaçıncı kazası?. 

Kaymakamlarla diğer alakadar dai -
relere gönderilen bu tamimde ı;;öyle de
niyor: 

DUn saat S,30 da Sultanahmetten} 
Beyazıda doğru giden 511 numaralı 
vatmanın idaresindeki 134 numaralı 
Kurtuluş - Beyazıt arabası, Sultan
nhmet parkı karşısındaki kavisi dö
nerken birdenbire yoldan çıkmıştır. 

Yarım saatten fazla scyrl seferi sek
teye uğratan bu kaza, Uzerlnde duru
lacak bir meseledir. Yapılan tahki
kat neticesinde tramvayın yoldan 
cıkmnsını intaç eden sebebi, bir gece 
evvel tamir edilen yolda fena malze
menin kullanılması, yahut dikkatsiz
lik göııterllmesidlr. 

~ehlre sUr'at ve yatandaşa kolay
lık temin etmek maksadiylo teşkil e
dilen şirketin şimdiye kadar sayı

sız yatandaşların hayatına mal olan 
'kazaları tetkik edlllrken dalma. ya 
dikkatsizlik, yahut fena malzeme 
kııllanma neticesine varılır. Şişhane 

' faciası da flrenlerin tutmaması yU
zUndcn olmamış mıydı? 

Daha önce bUtUn Istanbulun, bU
tUn yurtdaşların yUreklerlni sızlatan 
Şehzadebaşı faciası da. şirketin bir 
ka"'sl bir türlU düzeltmemesinden 
çıkmamış mıydı? .• 

BUyük hAdiseleri bu şekilde hazır
larken, birer kişinin ölUmUne sebep 
olan sayısız tramvay kazalarının ço
ğunun şirketin muhtelif hatalarından 
ileri gelmekte olduğu anlaşılır. IIattA. 
atlı tramvay gUnlerlndenberi müte
madiyen şikA.yet edllen kalalınlık 

derdine bir gün bile çare aranmış .de
ğilken ,.e halk bin bir müşkülA.tln ezi
le ltlle tramvay seyahatine razı olur
ken tramvayın vatandaş hayatını teh
likeye maruz kılan bir nakil vasıta
sı olarak g!lzUmUzUn önünde bir he
yolA. gibi dolaşması nasıl affedilebi
lir?, 

DUnkU tram"'ay kazasında yarım 

Sovyet lJüyük Elçisi 
Atatürkün cenaze merasimine iştirak 

etımk üzere Sovyet Rusyadan şehrimi
n ıelmiş olan misafir heyetle birlikte 
Moıkovaya gitmiş olan Sovyet Rusya
nın Ankara Büyük elçisi B. Terentiyf
in yılbaıından &~nra Ankaraya dönmesi 
beklenmektedir. 

lf abakhane Binası Tamir 
Ediliyor 

Süleymaniye camii müştemilatından 

.;aat hattın kapa:. kalmasından sar
fınazar, büyUk bir facianın önU alın
masından dolayı şUkredlyoruz. 

Tram\'ayın yoldan çıkmasını lntnç 
eden sebep, hattın iniş bir yerinde o
lalıillr v-c araba bütUn hızlyle bir ye
re çarırnrak parçalanır ve birçok va
tandaş kurban gidebilirdi. 

}3unu-n mesuliyetı vatmana mı alt? 
Fakat, ne çıkar ... Diğer taraftan lılr
çok aile sefil Ye perişan olduktan 
sonra ... 

Mebus Seçimi Cumartesi 
Günü Yapılacak 

Ankara, 27 (TelcConla) - MUnhal 
bulunan 13 mebusluk için seçim önU
mUzdeki cumartesi gUnü yapılacak
tır. Dahlllye Veka.leti seçim yapıla

cak vilAyetlere Ittzımgelen emirleri 
vermiştir. 

Parti de, teşklla.tma lş'arda bulun
muştur. 

Namzetler ikl gUn içinde llAn edi-
lecektir. 

Seçim yapılacak Yilô.yetıer şunlar-
dır: 

Elazığ, Bolu, Çankırı, Kayseri, 
Samsun, Bursa, Antalya, Burdur, lz
mlr, Siirt, Muğla, Ankara, tstanbul. 

Motorin fiyatlarında tenzilat 
yapılıyor 

Ankara, 27 (A.A.) - Haber aldı
ğımıza göre, 1ktısat VekUetinin ta.
lebl Uzerine memleketimizdeki pet
rol şirketleri 1 lklnclkAnun 939 dan 
itibaren motorinin cıtt tenekesinin 
her şehir Ye kasabadaki satış fiyat
larından asgart 15 kuruş tenzllAt yap 
mağa karar nrmlşlerdlr. 

Dolmabahçe Hadisesi 
Tahkikab 

A:iilı:a.ra, 27 (Telefolila) - Aldığım 
malumata nazaran Dolmabahçede on 
bir vatandaş~ ölmesile neticelenen mil 
essif hadise hakkında mülkiye müf et. 
tişleri tarafından yapılan tetkikler son 
safhaya gelmiı;ıtir. Hazırlanan fezleke 
bu günlerde Dahiliye VekUetine gön. 
derilecektir. 

Otobüs Davası Hakkındaki 
Karar 

Ankara, 27 (Telefonla) - Üstündağ 
ve arkadaşları hakkında otobüs dava. 
sından dolayı verilen llizumu muhake. 
me evrakı bugün devlet ştlrası umumi 

"Beldenin ve belde sakinlerinin in. 
tizam, sıhhat, emniyet Ye huzurları
nı selbedecck hallere cesaret edenleri 
tecziye için kaymakam arkadaşlarım 
çok geniş salahiyetlerle techiz olun_ 
muşlardır. 

2572 numaralı kanunun sarih hU -
kümleri de kaymakmlara? beledi suç. 
ları irtikap edenleri derhal cezalandır. 
mak salB.hiyetini bahşeylemiştir. 

Bu itibarla vatandaşların huzur ve 
emniyetlerinin temini için kanunun balı 
şeylediği geniş salahiyetleri hüsnü is. 
timal ederek artmakta olan belediye 
suçlarının önüne geçilmesi lazımdır. 

Cezalandırılan esnafın her salı ·ıe 

cuma gUnleri birer raporla riyasete 
bildirilmesi. 
Gördüğüm noksanlar eunlardır: 
1 - Şehirde çok dilenci vardır. Ak.. 

şam Ustleri mahalle aralarında dola _ 
şıp halkı taciz eden ve polis görünce 
kendilerine bir iş adamı süsü Yeren 
bu gibi müz'iç tufeylileri yakalamak 
pek kolaydır. 

2 - Pazar mahallerinde belediye za
bıtası ahkamına ,sıhhi mevzuata riayet 
olunmuyor, gıda maddeleri açıkta, to
za ve pisliğe maruzdur. 

3 - Mahalle aralarında köpeklerden 
geçilmiyor, 

4 - Bazı mahallelerde se:-.ı halinde 
tavuklar dolaşıyor. 

5 - Şehrin mutena mahalleleri ara. 
smdaki boş arsalarda koyun, keçi ot
latılıyor. 

6 - Bakkallar kontrolsüzdür. Bu kı 
sı:rn esnafta. 'beklenen temizliği göre • 
medim. 

7 - Kasaplarda etler açıkta sat.ılL 
yor. Etlerin çoğuna cinsini gösterir e
tiket konmamaktadır. 

8 - Balrkcı dilkk~arı pistir. 
9 - Manavların çoğunun önU sel>. 

ze, sap ve yapraklardan birer çöplük 
halini almıştır. 

10 - Mahalle aralarındaki kahveha.. 
nelerde kahveci ve garsonların ekseri. 
sinin Ustü pek perişa.n ve berbat bir 
ha1dedir. Çatlak fincan ve bardaklara 
sık sık rastgelinlyor. 

11 - Mahalle aralarındaki işkembe. 
el ve aşçı dükkanları, pek !ect bir du
rumdadır. Kendilerini kontrolden berl 
addeden bu adamlar müşterilerine sıh. 
hatlerini ihlal edecek mevaddı yedir . 
mekten çekinmemektedir. 

Reisicum1mr lı!cclis kapısı ötı'Unde kıar§'11aııırken 

lnönü Kurultay m'ftza1ieratını 'ta]Jlp ediyor'lor. 

13 - Çöpçülerin ve onbaşıların fa. 
aliyeti takip olunmamaktadır. 

Vali Ankaraya Gitti 

Pangaltı Pazar Yeri 
Pangaltı pazar yerinin asfalt olarak 

yapılmasına karar verilmişti. Fen he. 
yeti tarafından pazar yerinin prcjesi 
tanzim edilmektedir. Yakında inşaata 
başlanacaktır. 

Belediye İstişare Heyeti olan eski Tabakane binasının tamir etti 
rilerek Meskukat müzesi haline sokul
maaına karar verilmiştir. 

Bina tamir edilmektedir; açılma tö
:renl bir buçuk ay ~onra yapılacaktır. 

--o--
Dün 150 Çuval Pirinç Geldi 

heyeti tarafından D· Vekfüeti yolile tem 
yiz 4 üncü ceza dairesine gönderilmiş. 
tir. Beş gün içinde cevap vermeğe mcc 
bur olduğundan ce,•abı bugünlerde bek 
lcnilmektedir. 

12 - Otomobiller ve otobUsler blL 
hassa etraf karardıktan sonra son s!L 
ratıe gitmekte Ye kaldırdıkları ~amur 
ve pis sularla gelip geçenleri kirlet -
mektedirler. 

Vali ve belediye reisi Doktor Lutfi 
Kırdar dün akşamki trenle Aııkaraya 
gitmiştir. Ziraat kongresinde buluna. 
cak, ayni günler zarfında alfıkadar Ve. 
kaletlerle temaslar yapacaktır. Vali 
Ankarada. dört gün kadar kalacaktır. 
Va1i dün belediyede vilayet ve beledL 
ye erkA.nr ile muhtelif i~ler etrafında 
görilşmüştür. 

Belediyede iktısadi istişare heyeti 
kurulmuş ve ilk içtima evvelki gün ya
pılmıştı. Bu heyete Ticaret Odası u
mumi katibi Cevat Nizami de iştirak 
edecektir. 

Pirinç mahsulü bu sene de bol oldu
Jundan piyasamıza bir müddettenberi 
'devam eden müvaridat henüz kesilme. 
miıtir. Dün de bu cümleden olarak ls
tanbula 15 ton pirinç gclmi§tir. Gelen 
mallar arasında Tosya mallan daha faz 
la rağbet görmekte ve derhal müşteri 
bulmaktadır. 

Halen Tosya pirinçleri 23,5 - 24 ku 
ruı arasında satılmaktadır ki, bu fiat 
ıeçen yıla nazaran çok iyidir. 

--o-

Dünkü Piyasa 
DUn btanb.:la muhtelif yerlerden 

35 vagon buğday, dört vagon arpa, 3 
vagon çavdar .olmak üzere 42 vagon 
%ahire gelmiştir. 

Buğday, müvaridatI fazla olduğun
dan 5 para daha düşmüştür. Konya 
menşeli ıert b•ığöc:ylar S.10 - 5.5, Po. 
latlı malları 5,30, fazla fazla çavdarlı 
Akşehir malları :ı - 5.5 satılmıştır. 

Arpa fiatlcri ş:iylcdir: 
Ilgın: 5,10, Akşehir 5.7 - 5.8, para 

muamele görmüştür. 

Kon~re 
Galata gcııçlcr klilbündcn: 
Birliğimizin yıllık kongresi 29-12 

-938 perşembe günü saat 21 de Gala- ı 

tada Arapcami Buğulu sokak 15 numa-ı 
ralı Birlik kurağmda yapılacağından 
bütün üyelerimizin gelmelerini önemle J 
dileriz. 
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48 KORKU GEOESt 

- Hlc bir zaman işitmedim efendim. Kendisi 
de bahsetmezdi. 

Jermi bunun üzerine şu emrl verdi: 
- Git bakalım. Soruştur. Brays'm hangi mU• 

essese için çalıştığını bilenler '·ar mı? (Sonra gü
lilmseyerek Kortveyte döndU:) A:ftedersin Kort
veyt ... Senin işlerine müdahale etmiş gibl oluyo
rum ama ... 

Kortveyt: 
- Zarar yok, dedi. Sen işine bak .. Yalnız bana, 

şu Mis Pnrrisln bir tarlfinl yap ... BUtün polis şu
belerine bildireceğim. Arasınlar. 

- BaşUstUne ... Fakat bunun bir faydası ola
cağını zannetmiyorum. Daireye dönecek misiniz? 

- Hayır .. En-eli\ Greyclen oteline gideceğim. 
Sonra daireye ... Her halde Braysın da eşkdllni bü
tUn şubelere bildirmeliyiz. Maşallah sen, mm·affa
Irı.retle bunu temin eltin. 

Jermi m Utevazı bir tavır takındı: 
- Eh ... Tecrübe neticesinde elde edilmiş bir 

cerbezedlr efendim ... (Jerml bundan sonra Pek'e 
döndU ve sordu:) Nasılsın balrnlım ... 

Böyle btr suali sormağa !Uzum yoktu. ÇUnkU 
örUmcek kılıklı Pek heyecandan Meta titreyordu. 
DUnyanm belki en korkan adamı halindeydi... Ke
keleyerek şunları söyledi: 

- Den, ben ... Korkarım kl ikinci öldUrUlen a
dam ben olacağım ... Heyecammı mazur görUn ...• 

KORKU GECESi 45 

Dört adam icerl girdiler. Pekin tuhaf bakışlı 
gözleri hAlA. faltaşı gibi acık ve yUzU soluktu. 

Oda, yakın bir dakikaya kadar işgal edilmiş 
olduğu hissini veriyordu. Yatak hatlfçe bozul
muştu. 

.Yerde kirli bir yaka yardı. Konsolun üze
rinde de bir yaka düğmesi görUlUyordu. 

Jermi derhal etrafına. bakındı. 
llk bakışta gözlerine bir şey takılmadı. Fakat 

dıcrhnl bir cBp sepeti arandı. Çöp sepeti odanın bir 
h~şesinde duruyordu. Jerml insiyakı olara kora
yn doğru koştu. Seı>ctin icine baktı. Bir zarf gö
rtınUyordu. Zart, bir hayll zaman cepte taşınmış 

oaacaktı ki, buruşmuştu. üzerinde adres ve pul var
d!ı. Falrnt her nedense postaya verilmemişti. 

Adres şöyleydi: ''Mister Joııatnn Kcnvort ... 
Mlanhatan llotel... NeYyork." 

Jcrmi bu adresi yüksek sesle okuduktan son
ra ııa.ve etti: 

- Her halde, Mister Brays'ın arkadaşlarından 
Mrinin adresi olacak! 

Kortv-eyt kaşlarını catnro.k zarfı aldı: 
- Postaya Yerilmemiş, Byle mi? diye sordu. 
- Hayır .. Anlaşılıyor ki Mister Brays mektubu 

yazmış, mübUrlemlş, takat postaya vermcği unut 
aıuı. Yahut postaya vermeli: istememiş... Sonr. 
ı:nıektubu yırtmış ve zarfı da pulu için saklamı. . 
~yle, yahut buna benzer bir şey olacak ... 
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Dört lngiliz gemisi boınbalandı 
1 

Kongre Reisi tarafından 

Reisicumhura çekilen 
telgraf 

3araelona, 27 (A.A.) - Bu sabah 
Franko tayyareleri tarafmdan limana 
atılan bombalardan limanda bulunan 
dört İngiliz vapuruna isabetler olmuş 
ve bu vapurlardan "Saenroft,, batmış
tır. 

Saragossa, 27 (A.A.) - Havas A. 
jansı muhabiri.n.den: 

Franko kıtaatrrun son 4 günlük ta
arruzlarının pHinçosu şu~ur: 600 kilo
metre murabbaı tcprak, 15 köy işgal 
edilmiş, düşmanın cenahlarından 30 ki 
lometre derinlikte ileri gidilmiş, 30 

düşman tayyaresi düşürülmüş ve 4 bin 
esir alınmıştır. 

Roma, 27 (A.A.) - lspanyol cephe
sinde bulunan Telegrafs gazetesi muha 
birinin bildirdiğine göre Katalonya ta-

arruzuna iştirak eden İtalyan kuvvet. 
leri dört fırkalık bir kolordudan mürek 
keptir. Bunlardan Littorio fırkası diğer 
lcrine faik seri hareket vasıtalarına ma 
liktir. Hücum fırkası ismi verilen bu fır 
ka, hakikatte hemen kamilen Malaga, 
Bilbao ve Santander'de çarpışan "Si
yah gömlekliler,, den mürekkeptir. 

Barselona, 27 (A.A.) - Cepheden 
gelen haberlerde Cumhuriyetçilerin 
dün akşam Lerida'nrn cenub garbisin
de başladıkları mukabil taarruzun mu
vaffakiyetle devam ettiği bildirilme'k
tedir. 

Bütün Tremp hattr üzerinde Cum. 
huriyetçiler düşmamn bütün taarruzla
rmı kırmaktadır. Mevzilerde mühim 
bir değişiklik olmamıştır. 

Ankara, 27 (A.A.) - Birinci köy ve 
Ziraat Kalkınma kongresi umu.mt re. 
isi Başvekil Celal Bayar, Reisicumhur 
Milli Şef !smet !nönü ile Büyük MiL 
let Meclisi Reisi Abdülhalik Renda ~ 

ya aşağıdaki telgrafları göndermiş -
tir: 

Inönü 
Reisicumhur 

Ankara 
Bugün, 27-12-938 salı günü, Bil • 

yük Millet Meclisi salonunda toplanan 
birinci Köy ve Ziraat Kalknınıa kon. 
gres.inin ittifakla verdiği aşağıdaki ka 
ra.rı, ~hsi tazim ve bağlılıklarımla bir 
likte arzetmekle bahtiyarım. 

Süveyş kanalı 
"Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma 

kongresi üyeleri, Tilrk köylümınün, 
Türk çiftçisinin yüzünü güldürmeyi, 
ömrü boyunca kendine ülkü edinen 
Milli Şef, Milli .kahraman Bilyük İs -
met İnönü, tüm bağlılık ve tUken -
mez şükran ve inanlarını candan mu. 
habbet ve saygı ile arzeder ve büyük 
davanın d~ eline aldığı , her iş gibi. ya 
kın muvaffakıyetlere eriştirileceğin • 
den eınin olarak sevinçlerini yüksek 
katlarına. sunarlar.,. 

(Ba§tarafı .•6 ıncıda) 
Bununla beraber, İngiltere Fransız. 

lar tarafından Süveyş kanalının açıl • 
masına mani olamıyacaktı. Yalnız. bu 
yüzden Fransaya karşı bir siyaset tut
muştu ki, bu Fransız aleyhtarı siya -
set bir nesil devam etmiştir. 
Fr~anm Süveyşte kanal açmak 

projesine asıl itiraz Mısır tarafından gel 
eli. Mehmet Ali Paşa Mısırın kalkın -
mn.sını istiyordu. Fakat bunun yaban. 
er eli değll, yerli sermaye ve ga~Tet. 
le olması taraftarı idi. Delta barajın
dan memleketin istifadesi de çqk bil. 
yüktü. Halbuki k::ınal açılırsa Mısırın 
bu hususiyeti kaybolacaktı. 

Bunun için, Mehmet Ali Paşa Sü. 
veyş kanalının açılmasına razı olmadı 

ve teşebbüs te akim kaldı. 
ınsm VE İSTA.1-..~UL 

1854 te Sait Paşa bidiv olunca, Sil. 
vcyş kanalı meselesi tekrar ortaya çık 
tı. 

raber, kanalın nereden ve nasıl açıla. 
cağı hakkında tetkikat yapmış ve ra -
porunu hazırlamı§tı. 

Fakat. inşaata geçilmesi için, proje_ 
yi Osmanlı sultanının tasvip etmesi la. 
zımdı. Fransız mühendisi, bu iş için 
kalkıyor !stanbula geliyor. Fakat bu
rada yine İngilizlerin• itirazı ile karşı. 
!aşıyor. 

Fransızların Süveyşten bir kanal aç 
mak teşebbüslerini ' 1İngilterenin men.. 
faatine müdahale,. şeklinde gören İn. 
gilizler Osmanlı hükilmeti üzerine te . 

Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma 
Kongresi Umumt Reisi 

Celil Bayar 
A. Renda 

sir icra ediyorlar ve Babıali projeyi BilyUk Millet Meclisi Reisi 
tasvip etmiyor. Ankara 

Bununla beraber. Rerdinand de Las- Yüksek milsaa.delet"iyle bugün BU _ 
seps Mısıra dönüyor ve Osmanlı hükı1. yiik Millet Meclisi salonunda topla • 
metinin tasvibi olmaksmzm kanalı aç _ nan Birinci Köy ve Ziraat Kalkmma 
maya başlıyor. kongresi üyelerinin ittifakla verdikle

Fakat, gerek müzaheret görememe. ri aşağıdaki kararı, saygılarımla ar _ 
si, gerek Amerikan harbi dolayısile zederim: 
bazı iptidai maddelerin buhranı yi1 • "Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma 
zünden büyük bir müşkülat çeldyor, kon,gresi, memleketin her işi gibi, bu 

Silveyş ka.nalı tetkikat şirketi o ta . hissedar şirketler iflas ediyor. işçiler büyük meselesiyle de, her zaman ya.. 
rihte siyasetle de uğra~aya başla - arasında ölenler oluyor, sefalet hüküm kından ilgili ve her zaman en ileri ka. 
mıştı ve 1832 den 1837 ye kadar Fran.. sürüyor. nunlar yapmaJcla mütemayiz Büyük 
sanın Kahire konsolosu olan Ferdinad Bütün bunlara rağmen Ferdinand ve Millet Meclisi, yüksek Şahıslarında say 
de Lesseps de onların gayelerine bil. arkadaşları büyük bir gayretle ~ışı _ gı ile selamlar ve Türk köylü ve zira.. 
yük yardmıda bulunmuştu. yorlar. atçileri adına sonsuz şükran ve Bay~ 

Fakat, Ferdinanıd de Lesseps SU • l!"div Sait Paş:ı 1863 te ölllnre ye. gılarınr ar.,, 
veyıı kanalı işi He resmen, 1852 de :uğ. rine İsmail Paşa geçmişti. Halbuki ls. Birine! Köy ve Ziraat Kalkınma 
ra.şma.ya başlıyor. O tarihte diplomasi mail Paşa kanalın açılmasına taraftar Kongresi Umumt Reisi 
sahasından çekileli üç sene olmuştu değildi ve hariciye nazırını 1stanbula ~Iaı Bayar 
ve şimdi mesele ile sırf bir mühendis göndererek Ferdinand de Lesseps'e ve.. ---------------
olarak alakadar oluyordu. rilen imtiyazın feshini istedi. İcra Mütehaaıısmın Raporu 

Konsolosluğu esnasında. hidiv Sait Bunun üzerine Abdülazizle Fransız Tetkik Ediliyor 
Paşa ile sıkı dostluk tesis etmiş olan imparotru üçüncü Napolyon arasında Ankara, 27 (Telefonla) _icra dal.. 
de l..eseps kanalın açılması için paşa - müzakerelere geçiliyor ve Abdülaziz relerinin ıslahı hakkında İsviçreli pro~ 
yı ikna ediyor' ve hidiv 30 teşrinisani 19 mart 1866 daki bir fermanı ile İs- fesör Leınann'm raporu Vekalet müte. 
1854 te, kanalın açılması ve 99 sene mail Pa,~aya "Akdenizle Krzıldeniz a.. hassısla.rı tarafından tetkik edilmek _ 
müddetle işletilmesi imtiyazını FerdL rasında bir kanal açmak gibi büyük bir tedir. Tetkikler ikmal edildikten son_ 
nand de Lesseps'e verdiğini bildiren eserin başarrlmasmm, bu ilim ve te - ra Vekalet tadiline lüzum görüğü hu. 
bir ferman imzalıyor. ' rakki asrmm en sayanı arzu Mdise - suslar hakkında bir kanun projesi ha.. 

Ferdinand de Lcsseps'e 1856 da ve_ !erinden biri olduğu için,, bu işe de - zrrlryarak Meclise göncrerecektir. 
rilen yeni bir imtiyazla ''Beynelmilel vam edileceğini ve bunun gerek Babı -
Süveyş kanalı Şirketi,. kuruluyor. ali, gerek Mısır hükumetlerinin men - Nafıada Bir Tayin 

Ilk imtiyazla ikinci imtiyaz arasın - faatine olduğunu bildiriyor. An.kara, 27 (Telefonla) - Nafia. ta. 
da geçen seneler zarfında Ferdinand Bundan sonra kanalın inşasına de-1 rife ve ticaret müşavirliği mütehassıs.. 
de Lcsseps, :Mısır lıükiimeti hizmetin. vam olunmuş ve Süveyş kanalı 1869, lığına binbaşılrktan müstafi Necabet. 
deki diğer ilci Fransız mühendisi ile be- senesinde açılmıştır. tin 80 lira maaşla. tayin edilmiştir. 

'- 1\ UltUNun kltap şeklinde roman tefrikası -

Ziraat Kongresi 
dün açıldı 

Ankara, 27 (A.A.) - Birinci Köyl 
,.e Ziraat Kalkınma Kongresi bugUn 
saat 11 de BUyUk Mlllet Meclisinde 
ilk umumt toplantunnt yapmış ve 
Başvekll CelAl Bayar söylediği bir 
nutukla kongre mesaisini açmıştır. 

Bu toplantıda kongreye iştirak et
mek üzere gelen bine yakrn delege 
ile vekA.letler erk~nı. matbuat ml1-
messi1lerl hazır bulunmakta, samıtn 
localarınr Te Mecli8 koridorlarını 

dolduran ka.labalık blr halk kitlesi 
kongrenin açrhş merasimini takip ey. 
lemekteydl. 

Saat tam 11 de yüksek ziraat ens
titUleri talebelerinin koro hallnde 
söyledikleri tstlklU marşını ml1tea
kıp Ba~vekll CelAl Bayar sık, erk 
sU.rekli alkışlarla karşılanan nutku
nu söylemiştir. 

yUzünU gUldUrmey€n sultanlar başı. 
nı yedJ gitti, KöyUn kadrini bflen, 
köyIUnUn derdine ortak çrkan, köy
lünün yUzU ile birlikte gUlen Cum
huriyete bağlılığımız sonsuzdur. Ar
tık ayrı gayri yok, devletle kaynaş~ 
tık, Cumhuriyeti bağrımıza bastık. 

İnanıyoruz kı: Dert.ıerlmlz bitecek, 
yüzUmUz gülecek, bUyUk, gUzel güıı
ler göreceğiz. 

AtatUrk'le birlikte büyük Bava.şiar 
kazanan bu mHlet, İnönu ile blrUkte 
bilyUk işler başaracaktır. KöyUn yU
zünU gUldUrenln yUzu guıecektlr. Bu 
gün burada bizim için kaYnaşan baş
şehrin havasında hükfinıetımız ve zi
raat vekA.letimizle başbaşayız. Bu 
bUyUk birlik ve beraberlik görUnUşü 
il!:' göğsüm Uz ka.barık, alnımız at_ 
Türk olmakla, :köylü olmatıa. ovunu-

Delegelerden, Eskişehlrfn Şerefiye yoruz. 
köyünden Ahmet Takıl dayı ile Salih- BUyUk vazlfeelnln llk gUnlerlnde 
liden Mehmet Eronat biribirinl taki- bizim aramıza karışan, kOyluyu din
ben söz alarak köylllnün dileklerini leyen !nöntl'nUn adını anmakla. şevk 
ifade eylemişler. Tanrıverdl Gökcay buluyoruz. Kuvvet buluyoruz. Ya .. 
da yüksek tahell. gençler! adına bir şasın TUrkfye Cumhuriyeti." 
şiir okumuştur. Kongre bu samimi sözleri tılddetıe 

Kongre, bundan sonr& alkışlarla alkışlamıştır. 

kabul edilen bir takrir ile umum! Ulus Meydanındaki 
reisliğe Başvekil CelA.l Bayarı, umum Tezahürat 
reis vekllliğine Ziraat Vekili Faik Ankara. 27 (A.A.) - Blrlncl Koy; 
Kurdoğlunu, umumt kA.tipliğe de ve Ziraat Kalkınma Kongreehıln top .. 
Niğde Mebusu Cavid Oral't seçmiştir. lanması mUnasebeUyle bugün saat 

Sabık Ziraat Vekillerinden Rahmi 15.30 da Ulus meydanında Zafer A,. 

Köken ve Muhlis Erkmen lle BüyUk nıtı önünde kongre delegeler! ve ytık .. 
Millet Meclisi Ziraat Encümeni Reisi sek ziraat enstitüleri talebeler! tnr.a .. 
Faik Kaltakkıran, kongre delegele- tından tezahüratta. bulunulmuştur. Bu 
rinden Eskfşebirin Şerefiye köyUn- münasebetle söz alan hatipler Ata
dan Ahmet Takıldayı da kongre reis- tUrkUn yUksek hatırasını taziz etmhı
llklerine ayrılmışlardır. Kongre fah· ıer ve Millt Şet tsmet lnönU'ne karşı 
ri rels1iklerine de Vekiller Heyeti A- bağlılıklarını teyit eylemişlerdir, 
zaları secilmiştJr. Geceki Fener Alayı 

Reisicumhur İsmet 1nönü'ne koıı- Ankara, 27 (Telefonla) - Ziraat 
grenin sonsuz saygı ve bağlılığının kongresine iştirak etmek Uzere şehri
arzı hususunda verilen bir takrir, mizde bulunan bütün kongre Azaları 
alkışlar arasında kabul edlldlkten ve yüksek ziraat enstltUsU talebesi 
sonra kongre mesaisiyle mlitenazır 
olarak teşekklil eden komisyonlara 
reiB ve mazbata muharriri seçllm1ş 

ve gene ziraat enslltlllerl talebeleri
nin söyledikler! Ziraat marşı ne ilk 
umumt toplantıya nihayet verilmiş
tir. 

Kongrede Bir Köylünün 
Sözleri 

Ankara, 27 (A.A.) - Ziraat kon
gresinin bugUnkü toplantısında. Es
kişehJrln Şerellyo köyUnden Ahmet 
Takıldayı köy1Uye çiftçi adına şun
ları B-Oylemlştlr: 

Başta lnônU, hepiniz var olun: 
Bizim meselelerimizle kafa yor

mağa, bizim dertlerimize çare bul
mağa. toplandınız. Hepinize candan 
yürekten l!lağ olun diyorum. 

KöyUn ka.drlnl bilmeyen, k6yltlnUn 
derdine ortak çrkmayan, köylUnUn 

&"ec.e bir fener a1ayı- tertip etmltler .. 

dir. 
Feneralayı Ulus meydanından baş.. 

lıyarak Reisicumhur !nönUnUn köşk ... 
!erine kadar uzanmıştır. Alay Yolda 
İnönUnün otomobiline tesadüf ~de ... 
rek etrafını sarmışlar, bUyUk tezahu .. 
ratta bulunmuşlardır. Otomobilde 
bulunan 1nönU bu tezahürlere teşek
kllrle mukabelede bulunmuşlardır. 

Kongre delegeleri mtiteakıben, 

Başvekil Celili Bayarın, Ziraat Ve
kili Kurdoğlunun da. evlerine gide
rek oralarda. da. tezahüratta. bulun .. 
muşlardır. 

Merasim Ve Teşrifat itleri 
tçin 

Bir komisyon 
kuruldu 
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Kortveyt, J erıu inin bu nazariyesini kabul et

mişe benziyor.du. Zaten Jerminin de istediği bu:r
du. Kendisine kalırsa Jonatan Kcnsort'un bu işle 
nln.kadar olduğunu sanıyordu. ÇilnkU, Ne"\"yorkun 
Manhatan oteli illi bir yerinde oturan adamlar, 
zengin adamlardı. Brays da, zengin adamlarla 
m tin asebeti olabllecek bir tipti. 

Parrie ... "Projektör" hususi polis teşkU!tının en 
muvaffak memuru ... Key Parris her halde buraya 
gelmiş olacak ... Yahut da bu Allahrn bel!sr Mister 
Rrays onun odasına gitmiş ... Bana kalırsa, Brars 
onun odasma gitmiştir. Kortveyt! ... Bu iş hak
kında daha birçok şeyler öğrenmek mecburiyetin
dedir, 

-N -c -.. 
ld 

c --.:ıs -->a 
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Ankara, 27 (Telefonla) - Bayram 
ve sair topluluklardak.i. merasiıxı ve tef.. 
rifat işleri iç.in Dahiliye Veki.1.etiııde 
bir komisyon teşekkül etmiştir. Bu ko. 
misyona. Adliyeden ceza. işleri umum 
müdürlüğü ba§ muavini Bekir Kayral 
sıhhiyeden muamelat müdUrU Salih 
Tezcan, maariften milli seferberlik mil 
dürü Kadri Yaman. iktisattan tefti§ 
ve mürakabe heyeti reisi Recai Tuğ. 
rul, ziraatten zat işleri müdürü Ek . 
rem, milli müdafaadan yarbay Hüsnü 
Ekrem, harbiyeden albay Hamit i§ti • 
rak etmektedir. Hazırlanacak nizam -
name yakın bir zamanda devlet sürası. 
na tasdik için gönderilecektir. 

Jcrmi Kenvort ismini, ilerde Hlzımol~cağı ka
naatiyle hafızasmı:ı. nukşelLi. Sonrn bazı ııfak te
fek noktalara işaret etmeğe başladı. 

- Parmak izi falan görebiU~ or musun? 
Jermi bu sözleri söylerken, duvara dayalı o

lnn bir masanın yanında duruyordu. 
Oradan dn, karyolanın duvara gelen tarafını 

sörUyordu. 
Karyola ile dtnar arasında on, on beş santi

metre kadar bir aralık görünüyordu. 
Jermi derhal bu aralığa daldı. Hiç kimseye 

blr şe:r sö:rlemek !Uzumunu hissetmeden girmişti 
\·e az sonra tekrar çıktı. Bu sefer elinde beyaz bir 
bez parçası vardı. 

YUzündc btıyUk bJr heyecan eseri g/Jrültiyor-
du. 

Bu bez parçası bir mendilden başka bir şey -
<l ğildl. .Termi: 

- t l . de1i. A ıl iz burada ... Bir-m ndil... Hiç 
- İşte, dedi. A rl iz burada ... Bir mendil.. Hem 

de Kcy Parrlsin mnrknsmr gösteren bir mendil. Key 

Jc'akat maalesef öğrenilecek çok şey yoktu. 
Rrays, dalma "Üç kampana" oteline gelen bir 

mUşterl olmıt.kla beraber, oraya ancak ayda bir lkl 
defa geliyormuş. 

Brays, arada bir Dr. Gorl ile de görtlşUrmUş. 
"Üç kanıpana" otell sahibi Jorjun nokta! nazarına 
göre, bu görlişme, gellşt gUzel bir ahbaplıktan daha. 
ileri bir şeymfş ... Brays kadm ve erkek çorabı ya-
11an bir müessese namına seyahat ediyormuş. Ha.t
t~. Jorj ile karısına, tenzi!Atlr fiyatla bfrkaç çift 
çorap bile satmış. Herkese dalma dost<;a hareket 
edermiş. Daima acıktığından, susadığmdan bah
seder, ekseriya, a<;ık renk fanile elbise giyer ve g1'
zc çarpar renkte kıravatlar takarmış. 

Saçları her vakit briyantinle parlatılmı~ ve 
<lUmdUz taranmrş imiş Hatta. JorJun itadesine ba
kılırsa, yilzline pudra bile sllrermlş. 

Jcrminin heyecan ve endişesi şimdi zatı ol
muştu .• Torjdan sordu: 

- Acaba bu Mister Brays han.:l mllessese için 
çalışıyordu? Biliyor musun! 
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Adliye Tayinleri 
Yüksek Tasdikte 

Ankara, 27 (Telefonla) - 25 kadar 
hakim ve müddeiumuminin t:ayinleri 
ve geçen.lerde imtihanları yapılan ve 
muvaffak olan sorgu hakimleri hak _ 
kındaki kararnameler yüksek tasdike 
arzedilmek üzere bugün gönderilmiş -
tir. 

Kahirede 
Polislerle talebe çapıştl 

Kahir , 27 (A.A.) - Bu sabah po
lls Ue gr v hallndeki Elbarbar t nl
'" rsttest t lebest arasında şiddetli 
çarp ma r olmuştur. Polis sUAh is
ti al etmı Ur. Ölü ve~ aralrarm mlk-
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EN iYi YOL ARKADAŞI 

H ©l~ c§l fil 
MEYVA ÖZ Ü 

Olduğunu her lf crUbell 
sey yatı hl Ur, tasdik \'e 
tııvslye eder. 

DenT:ı tut!nasma, tren •e otobüslerde relen beıdönme•İ Ye 

ıönül bunaltılanna karş;ı &eyahate beraberinizde 

Hasan meyva özü Almayı 

unutmayınız. 

F I AT 1: 25 - 40 - 60 - 100 KURUŞTUR. 

Nafıa Vekaletinden: 
9 şubat 939 perşembe gUpU saat 15 de Ankarnda Nafia Vekaleti binası 

içinde Mal1.eme MUdilrlüğU odasında. toplanan m:ı.lzeme eksiltme komisyo
nu:lda 13000 lira muhammen bedelli ~ adet Regillatör kapağının kapah zarf 
usullyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme prtnamesl ve teferrUatI parasız olarak Veklletler malzeme 
mtıdUrlüğtbden alınabilir. 

:Muvakkat teminat (975) l!radJr. 
tsteklilerin tckllf mektuplarını, muvakkat teminat ve şartnamesinde ya

zılı kanuni vesaik ile birlikte ayni gUn saat 14 de kadar mezldir Komisyon 
reisliğıne makbuz mukabilinde vermeleri lhımdır. (5211) (9286) 

Türki ye 

ŞEKER FABR IKALARI 
Anon im Şi rk e t i n d en: 

MUeuesemlz UçUncU parti olarak kUp ve kristal ecnebi tekeri aatm alı. 

nacaktır. ŞarLamesJ Bahçekapı Ta§han 42 nuinaradan isteyenlere verilir. 

12. SonkAııun. 1939 perşembe gUnU aat on bire kadar teklif mektup
lan D&rtname esuına göre kabul edilecektir. 

- - . -· -· . . - . 

Jla'fıaUell 
Galata 

aokağl 
)(ıımhane Cad. 

cinsi 
6 ncı vakıt 
hanın kahve 
ocağı ..• 

Na. ar Lira Kr. 
\5 00 

Yukanda yazılı vakfa ait kahve ocağmm 31-5--039 sonuna kadar kira. 
sı 10 gün müddetle açık artırmaya ko mnuştur • İhalesi 8-1-939 salı gilnU 
..aaat 14 de yapılacaktır· 

lsteklilerin Beyoğlu Vakıflar MUdU rlUğU.ne Akarat DUbesine gelmeleri. 
{M.) (9324) 

.• D".,ı·lrt Dem1r90/iarı ve Lımonları işlrlme . 
ı . Umum idaresı ilanları . ~ ... 

Yeni nsşrivat : . 
Mehmet kt{n· :Hakkında 

Güzel Bir Eser 
Şair Mehmet AkHın \•cfı:ıtının ikinci se-

• nei dc\·rıycsi mün:ıscbcı,~ le bııJ;ün As:ıı ı 
Jlmiyc kiilüphnncsi s:ılıilıi Eşref Edib ta
rafından bu isimle yedi yüz küsur sayfa. 
lık bir eser neşrolıınınu5tur. 

Bu --serde hfi)iik şairin bilh:ıssn m:ıthu:ıı 
ve müc~hedı' lınyntı tarih sıııısiyle takip e
dilerek yazılmış, en muhim şiitleı•ini il
ham eden hlldisclcr kaydedilmiş, Istiklfıl 
marşının Düyük ~mıct Meclisinde okıınılu
Ru ve kııbul edildiği 1nm:ınl:ırdnkl milll he- ı 
yccnnl:ır cıınl:ındırılınış, yurdun fcldketli 
sünlcrlncleki fcry:ıtl:ırı, lstikl31 Mücııılclc
sindekı büyük hizmetleri teşrih edılml~. 
Mısırda seçirdiği gurbet h:ıy:ıtı. orndakı 
nrkndaşl:ırmdnn dinlenerek yazılmış, dost
lnriyle olan samlnıt mfinosebetlerl, nlhn
yeuiz Cnzilet menklbelerf, yüksek ahlôk ve 
ııcclyesl "crhcdllmlş, münteşir, gayri mün. 
tcşlr hüllın şiirleı ı, mnkııleleri, nutuklıırı, 

eserleri, lercümelcrf J,n) dcdilmiş, clıııısıl 

büyük şairin b:ıştnn!Jnşıı fnzılct ve mücnlıe
dc He seçen hayatı fznh edilmiştir. 

Büyük şairin nasıl yc.tlştiğine dnfr bizzat 
kendi tarafından verilen izııhnt da çok kıy. 
nıctH \'C ehemmiyetlidir. 

lstlklal Mıırşı ve Meçhul Şehit ş:ılrlnln 
bayatı ve eserleri hakkında bize çok kıy. 
melli mnllınıat ve lnfslliit veren ve çok ne
lls bir surette basılmış olan bu mühim ese
ri bütün karllcrlmlze tı:ı,·slye ederiz. 

Konferans 
Beyoğlu llnlkeulnden: 

1 - 29-12-938 Perşembe gQnD saat 18,30 
da E,•lmlzin Tepebıışındnkl merkez binn
sındıı Pr. Dr. Mim Kemnl Öke t:ınıfından 
(Rasizm) menuunda mühim bir konferans 
verilecektir. 

2 Konfcranstı:ın sonrı:ı Evimiz Ar şubesi 
a:rlık konserini verecektir. 

Koro Dersleri 
Şişli llalkevirıclen: 

Koro derslerine pazartesi gfinll haşlnna
cakhr. Ka~·ıtlılı:ırın gelmeleri ve di~er ic;tck
lilcrln her gun sant 15 den sonra milra
cnallı:ın. 

• • • 

11 - KURUN 28 BIRINCIKANUPf 1938 

• 
il 

VOcudünüz btr tehlikenin yaklaştığını. haber veriyor : 

rip! 
Hemen ASPiRiN; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emniyeti\ 

ilacı ASP 1R1N1 atınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 

göreceksiniz. 

ısrarla • 

isteyiniz ı 
20 ve 2 tabletlik 'eklllerde bulunur. 

Her şeklin OstOndekl EB markası aldığınız malın 
hakiki oldulunun ve iyi tesirinin aarantisidlr. 

Şi~ll llarkevlndcn: 
30 Blrınc:kı\nun cuma günü akşamı saat 

21 de Hnlkcvimlıdc Opcrı:ıtör Profesör Mim 
Kemal Oke tarafından (Muhitin insnn tip
leri ,.e ırk farkları Qzcrlndekl rolü) mev
zuu etrafında faydalı bir konferans verile
cektir. Herkes selcblllr. · 

I - ldaremiz!n Paşabahçe Müskirat Fabrikası::ıdaki derin kuyuya mevzu 
Sterling tulumbası için şartname, resim ve numunesine uygun olmak Ü7.ere 

satın aJmacak (45) adet paslanmaz çelik mil 45 adet paslanmaz manşon ve 
(135) adet bronz fosfor yataktan ibaret cem'a.:ı 225 parça yedek aksam p&. 
zarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

TEPEBAŞINDA 

DRAM KlSl\llNDA 
28-1~38 Carşaıuha 
RÜnfi rıkş:ımı 20,SO da 

ASl\lODE 
5 perda 

lstikllıl caddtılnd• 
Komedi kısmı 

28-12-938 Çarşamba 

gündüz saat 14 de 
ÇOCUK TiYATROSU 

28-12-938 Çarşamba günü akşamı: 20,30 da 
<MUM SÖNDÜ) ~ Perde 

TURAN TiYATROSU 
Ses Kraliçesi Hamiyet 

Yüceses, SıınatkAr 
Naşil 

VİYANA SEYAHATİ 
3 perde 

n - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli (2317.50) Ji~a ve muvakkat 
teminatı (173.82) liradır. 

ID - Eksiltme 2-1-939 tarfhrne rasuıyıın pazartesi günU saat 16 da 
Kabata~ le\'azım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacak. 
br. 

IV - Ş3rtnameler parnsız olarak lnhfs::.rlar Umum mUdilrlllğil MtlskL 
rat Fabrikalar 2ubesinde:ı alınabileceği gibi ntimuneler ayni ıubede ve resim. 
leri de Levazım ve Mübayaat eubesinde görUJebllir. • 

V - İsteklilerin eksiltme için tay in edilen glln ve saatte $ 7,5 gUveııme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin ol10ur. 

(9335) 

Gayrimenkul satış i~anı 
lstanbul Emniyet Sandığı DiraktörlUyUnden: 

ERTUr.nuı. SADl Bayan Araksinln sandığımızdan 17043 hesap numarasile aldığı (400) Un,. 
• TE_K TiYATROSU ya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hak. 
ı nksımcle: <Bu scce) kında yap:Jan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin matutu NUR llABA 

Vochil s perde 1 olan 40 mcı maddesine göre satılması lc:ı.p eden Beyoğlunda Ferlköy birinci 
Yı:ıkında: nnvük bir kısım mahallesinin Dolapdere caddesin de Poyraz sokağında eski 24 yen.l 27 

tem'iil hadls<'sl: numaralı kagir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık artt.Jnnaya kon. 
_______ ı_N_·s_A_N_l\_ıA_ı_m_T_ muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek is.. 

r ' •• !"' • • "' ", l .! >' '4... ,'.! . 

ALEMDAR SiNEMASI 
tKI FlLM 

Aynaroz Kadısı 
Günahkar kızltıT; 

teyen (90) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birikmlş bilt Un vergilerle belediye resimleri ve va. 
kı:f icaresl ve taviz bcdell ve dellAUye rilsu:'lıu borçluya aittir. Arttırma pıt. 
namesi 31-12-938 tarihinren itibaren tetkik etmek istiycnlcre sandık hukuk 
f~lerl servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu elcll kaydı ve sair JUzu.-rJu iz.& • 
hat ta şartnamede ve takf p dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar bun. 
la~ tetkik ederek satılığa çıkarılan gay rlmenkul hakkında her şeyi öğrenmlı 
ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 16-2- :::!9 tarihine mUsadif perşembe 
gilnU Cnğaloğlunda kain sandığımızda saat on dörtten on altıya kadar yapıla. 
caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi f çin teklif edflecek bedelin tercihan a • 

l 
lınmıısı icap eden gayrimenkul mUkelle fiyct1 ile sandık alacağnu tamamen geç

tJ r. irfan Kayra mi§ olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak p.r. 
I tile 6--3-39 tarihine milsadif pazarte si gUnU ayni mahalde ve ayni saatte 
son ıı.rttırnıası yapılacaktır. Bu arttırın ada gayrimenkul en çok arttıranm Us. 

RöNTGEN MUTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathaııni icar 

~ısında eski Kl~d Farcı ıokdk No. tilnd~! bırakılacaktır. Hakları tapu sicil lerlle S'lbit l)lmıyan alakadarlar ve frtL 
8 • ıo. öğleden 5onra 3 ten 7 yt fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fnlz ve maasrife dair lddiala. 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları ~ağıda yazılı iki lis- kadar. rını illin tarihinden itibaren yirmi gUıi içinde evrakı müsbitelerile beraber da· 
te muhteviyatı 3H,636 ton Estekat de mirlle yedi adet açık ve yedi ad~t ka. -•••••••ım•••l• irem•zc bildirmeleri lfizımdır. Bu sureti e haklarını bildirmemiş olanlarla hak. 
wı hangar malzemesi 13-2-1939 paz artesı gllnU sn.at 15 den itibaren liste j _ _____ , ları tapu sicilierilc sabit olmıyanlar satış bedelinin paylnımıasmdan hariç ka-
sıra No. siyle ve kapalı zarf usulü ile Anlcarada idare binasmda satın alına. lırl::ı.r. Dah=ı fazla mnlumnt almak isteyenlerin 9371:14 dosya nure~asile san. 
caktır. ••••-•Tı•E-R•Z-l----•,dığmıı_ z hukuk.işleri servisine müracaat etme<ılri lüzumu illl.n olunur. 

Bu işe girmek isteyenlerin listes!n de yazılı muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve tekfu~eri ni ayni gUn saat H de kadar komisyon • • • 

ıelsliğine vermeleri ıazımdır. 1 Yavuz Sezen i 
Şartnameler 146 kW'Ula Ankara ve Haydarpqa veznelerinde aablmak • 

.tadır. (9466) Paruı Kadın. Erkek Terzilik Akade. 

t.latt Ka1pme 1lml Jııluhammen bedel Muvakkat teminat milerlnden diplomalı. 1 Emniyet sa.nargı: :mntrtktan ahnan "'ayrimenılrulU fpotek etmek l!te~e.. 
• Lira K. Lira K. Beyoğlu • Pannakkapı 113

• Türk fo- re tahmin edilen kıymetin~arısma kadar ikraz yaparak usulüne jtÖl'e kolaylık 
12 Eetakat demfrl .29.261 15 2.19f n9 (l'lmto• e· vl· lll- Ul·n-de •• ------·I göstermektedir. (~) Banpr malzemesi 1 '58.028 00 '4.151 40 

DtK KAT 



1939 YIL BAŞINI 
kutlulamağa hazırlanıyor musunuz ? 

i nhisarlar idaresi tarafından satılan 
Fransız 
menşeli 

I 

a aa fi atları 

(Müdafaa vergisi dahil) 575 kuruşa indirilmiştir 

~lmdiden tedarik ediniz 

Hafif bir üşütme hazan büyük bir hasta ık 
çıkarabilir , derhal bir kaşe 

SEF ALiN allnız 
t ZL.E • HA~ ve UIŞ ve bütün ağrı .arı 

derhal ~f'Çİrir. 

lıtanbul Aıllue Jlahkemed 6 ncı llukuk 
talreılndea: 

Arif Deliormana ait olup mahkemede i
potek gösterdiği Aksnrayda Yalı mahalle
sinde Değirmen sokağında eski 39 yeni 41 
numaralı tamamına üç ehlivukuf tarafın
dan 1416 hra kıymet takdir olunan bah
çeli kagir ve ev borcun ödenememesinden 
açık artırmaya konmuştur. 

Umum mesahası 52 l\f. murabbaı olup 
bundan 49, 50 M. bina kalanı bahcesidir. 
Bahçe tahta perde ile örtillil bir kuyusu 
vardır. 

E\'SAFI: Kapıdan lceri girlldikte zemini 
kırmızı çıni döşeli bir koridor Ozerinde 
) üklu dolaplı bir oda He zemini kırmızı çi
ni içinde sahrınc ve helası bulunan bir 
mutfak 'c buradan bir merdiven ile bodru
ma inilir. Bodrum toprak kömilrlilktür. 
AS~IA KAT: l cinde kileri bulunan bir 

oda. 
DJRtxct KAT: Camckdnla bölilnmnş bir 

sofa üzerinde bir ) ilk ve mermer musluk
lu bir hela şahnış bulunan bir odadan iba
ıretth-. Elektrik t~ n r erd1r. Bfntinen1ıc-
den duvarları kıigir bölmeleri bağdadi ve 
ahşap zemin kat pencereleri demir par
maklıklıdır. 

Du gayri menkuliln birinci artırması 7-2-
939 tarihine tesadilf eden salı günll saat 10 
dan 12 ye kadar dairemizde icra olunacak 
ve en çok artırana ihale edilecektir. An-
cak o gün verilen bedel muhammen kıyme
tinin % 75 fni geçmezse artırma on beş 
gün geri bırnkılarak 22-2-939 tarihine mü
sadif çarşamba gilnil a~ ni mahal ve saat-
te icra k ılınacak artırmadan en cok artı
ranın nstilnde bırakılacaktır. Şartnamesi 

herkesin görebilmesi için 28-1-939 tarihin
den :itibaren divanhanede açık bulunduru
lacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAka
darların gayri menkul üzerindeki hakları
nı hususi) le faiz Ye masrafa dair olan iddi
alarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün için
de icra dairesine bildirmeleri lazımdır .. 
Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit 
olmayanlar satış bedelinden hariç bırakı

lırlar. 

Talip olanların muhammen kıymetin % 
7 bucuk pey akçesi veya rrlilll bir bankanın 
teminat mektubunu lrae etmeleri ve fazla 
mallım:ıt almak isteyenlerin her zaman 
938/2270 numara ile daireye milrac:ıat ede
bilecekleri llAn olunur. (V. P. 2900) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. htanbu 

Divanyolu. No. 104, T el: 2239R 

divanhanesine talikiyle beraber ke)fİ)elin 
flAnına karar vererek tahkikat günn olarak 
7-1-939 perşembe saat 10 la) in kılınarak 
karar daire inde arzuhal sureti Ye da' etiye 
mahkeme dh-anhancsine asılmış olmakla •••••••••••••••••••! 
adı gecen Maz:ıltonun ~ e\'mi muallakta İs-

m tglhının meçhulı) eline 
le d \el )enın mahkeme 

tanbul asli) e mahkemesi altıncı hukuk dai
resinde hazır bulunması lii:ımmu ilan olu
nur. (V. P. 2890 

Sahibi: ASIM US 
Neşriyat Müdürü Rcfı " • vPnf?il 

KASE 

N . .-EVRO:IiN 
. . 

Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtanr 
En tiddetli bat, elit ain)anm, üıütmekten mGtft9)licl WitilD 

sancı ve llZJ1an k ..... , aezle,e, romatimm,a. lanldıia "-il 
p müenirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve blbrelderi yormaz 1 
ismine dikkat· TakliclleriadeD aakmam n Nenoshl ,--. 

batka bi; marka Yerirlene tiddetle reddediniz. 

Falih Sulh Birinci llkuk Jlahkemeıfn. 
den: 
938/ 123 

H:ısan'ın ikametgAhları meçhul Bodos ve 
Prodoınos ''e l\lar:> a ve l\larl ve AnastasYa 
~e J. igor n Yorgi aleyhlerine açtılı lıalel 
şu) u da' asının cere)·nn eden muh:ıkeme
sinıle 26-12-938 tarihinde şuyuun isalesil\e 

tarar verQmlş oldutundan hukuk usaıa, 
muhakemeleri kanununun 437 net maddfll 
mucibince işbu ihbarnamenin tar1lı1 tebll
lınden itibaren 15 giln içinde temJiıl data 
edebllecek1erl, aksi takdirde hlllmıtın kesbi 
katiyet edecellne dair başklUp lbbarna. 
mesi tebliğ makamına kaim olmak tlze1' 
lanen teblil olunur. (27795) 

Has uvvet urubu 
Zaafı umumi, kansızlık, sıraca, 

hastalıklarına şifai tesirleri çokt 
kemik 

Çocuklar, gençler,· genç kızlar ve büyükler her ya ta 1 edebilir 


