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;elmaWn. Onmı lçln ~eketln t1 • 
...u, eenab1I, 7ahut prla, prbi ara.. 
..ıa da blçblr a,rıbk pplllk mn
ca& dellldlr. Anea1t on dört sene d
ı.. lıtlktmet ret.ıql amumila doi
JrudandolnP t.etldk ıa~ bir 
-.em.teket,paıçaamr, daha sonra ken-
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lebbDderln 1oa ıatbamm prmek il. 
tıeadftjr. 

-!···~·tliler önü orlar 
·~ml.41 ... 

rlmlz, sa7lavlal'mı11, ve misafir gene
rallerimiz eeretıııe belediye tarafın • 
dan bir ziyafet verllmlftir. Erzincan 
saylavı Abd\lllıak l'ırat. Erzincan 
hattmut acıımasmdan mfltevelllt si -
rura terctlm.u elarak heyecanlı bir 
lluta.k lrat etmlitfr. Ktttealdben flko-

Stoy.:adinoviç parlak bir 
muzaHeriyet kazandı 

YugOSlavya Başvekili . bir nutuk styleyerek 
mOntahiplarine tapkkUr elti 

Belgra4, ıı <A.A.> - saat ıa • 
38P'•kl1 Ye hmelTe'uum StoJadlno
~ Belcfad rad7onn.cla bqanatta 
b111Uard: 4emlt& td: 1 

.. ~av radlk&l 1'trlllhlln ma " 
nfferl78tlııl teilt etttlt fU ıırada b .. 
tan meni arbdatıarmıa ve memıtb 
tın her tarafmda re7lerlaf ıı;teme 
veren 711• binlerce vat&lıd• "bitap 
eWyorum. Bunların lıepel 4e vata.D:la
n l>fl71k Yugosl&V7&mımı llerıe.-ı'511 
ve btıTlkltıil lçlll reyleri.Dl kullan • 
mıtlar«ır. Btttttn bu vatan.daf).an ea. 
ıntmlyetle ael&mlar ve kendilerine 
hararetle teeekttır e4erlm. 

Son alm~ Jaaberler StoJacllno1' .. 
otn parlak muvaffakıreUnl T9 muha
lefet llderletlnln helimetlııl tep\ et. 
mektecllrleı:, Bunlar aramı4a bllh8ıl
• Sn.'1. 4tıaokrat partlalıdn lideri 

o. 8u1> ta41Ul ~ ll· 
llilr~.,...P~ 
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Erzincana doğru: ilim adamının 
yetişmesinde 

cemiyetin rolü 
Sivasın tarihi batım 

Yazan; Tarık Artel 
raları içinde 

llim adamının yeti~mesinae rol oy. 
nayan amilleri iki grupa ayırmak kabil
dir. Birinci grupu zeka, istidad, sebat, 
çalışma kabiliyeti ve saire gibi tama
men şahsa ait .olan amiller teşkil eder .• 
ikinci grupa cemiyetin oynadığı rolleri 
idhal edebiliriz. Biz bu yazımızda sa
dece ikinci grupu kısmen tetkik edece. 
ğit. 

Hiç §Upbesiz ki, ilim adamının yetiş
mesinde yukarıda saydığımız şahsi 

faktörlerin bilyük rolleri vardır, fakat 
bunlar ancak lazım şartlan teşkil eder
ler. Şu..Jıalde bunları itmam eden kafi 
§artlar nelerdir? Muhitin, cemiyetin 
bu işteki rolii nedir?. 

rcnmi§ ise pek çok ııey kazanmış de
mektir .. Bu genç yük~e ktahsile hazır
dır; burada ıistcmatik bir çalışma ile 
pek güzel muvaffak olabilir. 

Talebe yüksek tahaile girdiği vakit 
mesleğini, fokipf edeceği branşı tayin 
etmiştir. Acaba ilmt terbiye, fcnnt kill
tUrde yilksek tahsilin rolü nedir?. 

Yıikıek tahsilin kendine mahsuı ve 
liaeden farklı bir ruhu ve karakterleri 
vardır. 

Etüd burada, pek tabii olarak ihtisa. 

I Yazan: Niyazi 

Musiki merakımız 
ve 

Güzel ses madeni 

llim adamının yetişmesin.de cemiye
tin ilk rolü, aile muhiti istisna edilecek 
olursa, denilebilir ki tahsil yani mektep 
le başlar. Bittabi burada. ender bir kaç 
ilim adamını daha doğrusu, meseli 
Avogadro. Edison gibi deha sahibi 
'

1autodidacte,. bir kaç kaşifi istisna 
etmek icab edecektir. Bu itibarla, ilmi 
terbiye, fenni kültürün klasik tahsil Ue 
baıladığıru kabul edeceğiz .. 

a sapar ve ç.ck daha ciddi bir şe'kil a
lır. Talebe intihab ettiği branşı derin· 
lcştirmeğe ve buna komşu olan yardım
cı ilimleri de tulkike mecburdur. Yük. 
sek tahsil umumiyetle üç il.i altı sene 
devam eder. Bu devre ikmal edildik. 
ten sonra acaba ilmt terbiye tamam ol 
muş mudur?. Sıvastıın umumt blr görihı~ 

Bugünkü gazctcınizin dJğer 

sütunundl\ nldkadnr mütehassıs 

müşruıttlerln anlattığı gibi, Tilrklf 
nin sesi do nhlAkı kttdnr gilzol vo <: 

saretl kadar km"VctlldJr. Halkımıı.d' 
fıtri bir mu lkJ mcrn.kı \'tırdır. A 
cak bu merakı, gelişigüzel tııkıl 

yiTlerlnden çıkarıp nsulü da1rc inil' 
tanzim etmek vo bir istikamet.o dol' 
rultmn.k icap cttJf,,'1nJ anlıyoruz. Bc1 
nelnıllcl nıusikJ kültürüm' al4kasıııl 
nrttırıııak, onunla kay:ruıştınnak ı• 
ru~Unl duyn)onız. Millethnldn be 
lllt hnnç.crcsindo yatan stizcl scJJ 

de, işte o zama11 bütün fe)·zile fış~-1 
racağına; hudutlar, mc\'cclcr aşıt 
çaf;lıyaca[;uıa kanilz. Bunun için bC• 
men hn.rekete geçmcU, mevcut hnJJJt 
lelere lZ vermeli değil nıi)1Z? .. 

Klasik tahsilin muhtelif devre ve 
ıeldlleri olma'kla beraber, burada baş. 
lıca iki derece tefrik etmek kabildir: 
Lise ile nihayet bulan orta tahsil, Uni
vcrsite veya yüksek mekteplerin Ucma
Jiyle ıona eren yüksek tahsil... İlme 

doğru yülcscli§de bu iki basamağın oy
nadıkları hakiki rcller nelerdir?. 

Bir çoeuk ilk ve orta mektepde oku. 
ma ve yazmayı ve etüdiln, tctebbDün 
en kıymetli anahtarı olan lisanının ana 
hatlaruu kavrad.ikdan ıtJnra lise tahsi
Jinc başlar. 

Lise tahsili, sathi olmakla beraber, 
insan bilgilerinin hemen hemen hepsi
ne veya hiç değ:tsc felsefe; riyaziye, 
fizik, kimya, tabiiyye gibi ana ilimlere 
temas eder ve gençlere hayat için el
zem olan asgari malumatı tem·n eder. 

Fakat bu tahsil devresinin tam bir 
kültür temin edeceği dilşilnülcmez bi. 
..... Şu halde, bu devreden istihdaf edi
len hakikt gane nedir ve ne olmalıdır? 
E:lhassa yüksek tahsiline devam ede
c.::k bir genç liseden mezun olduğu za
man etüdün ne demek olduğunu ve 
~ilhassa naaıl yapılacağım biha'ldan öğ. 

ilim adamı olarak yeti§me devresi
nin, yüksek tahsilin nihayet bulduğu 
andan itibaren başladığını 6Öy1emeklc 
mübalağa etm:§ olmıyncağımızı zannc. 
diyorum. Bir balamdan yükaek tahsil 
lisenin rolünU ikmal eder. Lisede u· 
mumi etüd metodlarını kavrayan genç 
yUksek tahsilde metodlannr intihap. et
ml§ olduğu ilme na&Jl tatbitc edildiğini 
ve ilmin ana prensiplerini, temellerini 
öğrenir. 

13r kelime ile, bugün sıksık itidilen 
bir tabiri kullannuş olmak :çin o ilmin 
disiplinini kavramı§ c.Jur. Bu da, iyice 
hazmedilmiş ise, bUyük bir 'kazançtır. 

Teşbih mazur görülürse, tahsil &e• 
nelerine gıda alma, yemek yeme devre. 
si diyeceğiı:. Asıl bazı~ "as.similation., 
temsil devrcai bundan uonra başlar, 

ilimde "assimilation,, un başlıca ikl 
artı vardır: Tekrarlama ve tefekkür. 

Yani bir mevzua mükerreren avdet e-
. dip i}·edn.de uzun uzun düşünmek .. Ve 
muhakkatır ki f !'lsan, en iyi bildiğini 
zannettiği mevzularda bile her defa
&ında yeni bir şey öğrenir, evvelki ted
'klklerinde gl>zden kaçan bir nokta, iyi 
kavranmamış bir bahisle karşılaşır. 

Garplıların bir darbı me:ıell vardır ı 

"La recapitulation cst la m~re des sel. 
eneca - tekrarlama Uimlerln anasıdır.,, 

Tekrarlama ve tefekkür: bu, diğer 

(Devamı 10 uncuda) 

(Erzincan Yolundan) - Tarihi Siva 
sa gelenlerin ilk z&yaret edecekleri yer, 
hiç §Üpheslz tarihi liac binaecdır. 

istasyonda Sivaslıya: 
- Vilayetin nesi me§hur, gezilecek 

nereleri var? .• 
Diye bir sual aoraca'k olunaruz ala

cağınız cevap tudur: 
- Tarihimiz meşhur, tarihi lisemi. 

zi geziniz ... 
Erzincana gidecek trenin be§ saat 

Sivasta durmasından istifade ederek 
tarihi liseyi gezmek bana da nasip ol. 
du. 

Lise binasında ulzi ilk karşılayan bir 
zat: 

- Yukarı teşrif edeceksiniz; dedi. 
Yüzüne baktım: 
- Sivas kongresinin toplandığı sa

lona gitmiyor musunuz? .. diye sordu. 
Ve cevap vermeme meydan bırakma -
dan sözüne devam etti: 

- Sizi craya götürüp istediğiniz i. 
rahatı vereceğim .. 

Kongrenin toplandığı salonda bUtUn 
eşya yerli yerinde: 

- İşte şu telgraf makinesi .. Ah bil. 
seniz o vakit bu yumru']( kadar makine 
ne f§ler görüyordu. Atamız, ba§ından 
ayrılmazdı. 

- tştc burası yatak odası .. Şu çatal 
kaşık onun kullandığı satal kaşıktır. 
Yatağın 1.er §eyi de öyle •• 

St P. I •,'.::,.·~f'.'~~''~.•:ı•r:ııf,.." .... ı·' ,• ,.,•, lr .. • • .. '· i -:(. . .ı. ~ "iJ . '~ ' . . • '_, . , • ... 

işaretler: 

a 1 
~tin.u~lcroo bir hnbcr okn<!nmı 
"Oksford t.tnh'crsttclilerl nrasında. kn<lrn, er. 

kek f nrkt tulınf bir mnnznra ıılmıştır. Erkeklerin 
saçlıı.n bukleli uzun, kızlnnnJd clüz \'C kesiktir. 
Erkekler kızlardn.n. lı:ızlnr erkeklerden pek de 
tarkc<lilcmemektcdir.,. 

Du yatıy:ı okuduğum zrunan. gözlerim bana 
Ud lo\'ha çizdi. Demir tolgalı, sUpürge sakallı, )11· 
zünün derisi sık bir ormnnhk altında knlmış toprak 
lar gibi güç ·e7Jlcbilen l\Jnrstı. Öteki daima bey· 
kelinin başncuncb sıcAk denizlerden koparılmış 

mercan dnlına bnsruı bir gfü·erclnlo temsil c<ll
Je,,n kadındır. 

lhtirnsla kJVt'Jlo.n dudııklıırmdıın, bebekle • 
rinde hal atın bir sır halinde kaynadığı gözlerine 
gözlerinden belinin hılı!n:ılnrınn, bcUnln hatlarm
dan, kAlçnlnrınn \'e cinsi lmılyukları dllo getiren 
hendesi YÜcuc1una kadar derinin harikulfldnlif,ıinl 
hlr dnlı;nnm köplil lcri \'e bir kuşun kanatlan a. 
rn ınaıı choc11yctc tcrkedcn Afrodlt llo 1\lars ara.-

tnclnkl bu fnrk mı clns nmsımlııltl hası·ctln, lkJ 
ayrı iklim hallncle inltl!;>nfma s~bcp olmuştur. 

Kadın \'e erkek <11) e hir soyun iki cinsi blrl
blrlnln hasretini cluya du) a asırlaı'l· cskftnıi.,tlr. 

Git.gide hfrlbfrlnf kn) hctlcn, blrlblrJni meçhul bir 
ildim gibi keşfetmek i tiycn kn<lm ve erkek kendi 
taı1hlnln kozası itinde nihayet tırtıldan kelebeğe 
hıkilllp fmkt\nmı bulmuştur. 

- Er e 
Yazan: Sadri Ertem 

'Radmm t4rlhtnl erkeğin fArlhtnden ayıran 
şnrtlnr bir w.manlar açılan bir makasın iki ocn gl· 
bl iki hayatı blrlblrlnden ralnız flzroloJI farkı Ue 
deAtl sosynl şnrtlo.rla da uzaklaştırmışttr. 

• • • 
Asırlann makası artık kapanmaktadır. Za. 

manımız kadın "re erkek meselesini bu bakrm<lan 
doludizgin tasfiye etmektedir. 

Kn.<lın gltglı1c tşte erkekle bcraberdlr. Meslek· 
te beraberdir. 

Dunun tek mftna.51 kndın erkek farkı nrtık 

sadece tlzyoloJlk şartlar haline irca olunmakta
dır. 

Kadınla erkek arasındaki sosynl şnrtlardn 

mutabakat iki cinsin kılıf;t, kı)·n.feti üzerlııc1c <le 
bir ha) lJ tesirler yapmıştır. Uzun asırlar blrtbirle
:rlnclen uzak Jrolan n nuık kaldıklan zaman yenl 
) eni ,·nsıfJar knztınt\n kadın ve erkek ynnyana 
gelince blriblrlcıinc \nsıfltll'ınm çeşnisini do ,·er. 
dllcr. 

J{adın bir mlkdar erkekleşti. Sporcu, meslek 
\'e iş kadını bunun mlsaUcllr. Erkek hlraz kadın. 
lnş1ı. Se~ h~in tavırlı :\fars•ı Atroc:lJUn elleri bir 
herkcl gibi işledi. Taşın kaha. hantnl taranan 
döküldü. Mermerin rulıu meydana çıktı. 

Oksfordcta kadın mı, erkek mi diye tereddüt 
edilen insanlar bu ruhi halitanın son mnlıısullcrl· 
dlr. 

Parmağı ile bir bardağı i§arct edi
yor: 

- Bu bardak kaç defa hararetini din 
dirmck için dudaklarına gittL Fakat su 
onun yanardağ hüka,Undcki hararetini 
nasıl dindireb:tirdi. Bir gUn ... 

SözlinU kestim: 
- Ogünlerde siz burada mı idiniz? 
Gülümsedi: 
- Ben, dedi, bütün gUnlerimi, gece 

leriml Onunla geçirdim. Her hizmetini 
yaptım. Adımı eöylemeği unuttum ga
liba Dervig Devirmi~··· Ne diyordum, 
bir gün hiç unutmam, Türkün kurtarı. 
cısı aç kaldı .. Söylemedi bile. G5rUyor. 
dum ama, ne yapayım. Şehirde bir lok 
ma ekmek bulmak mümkün değildi: 

- Paıam bir dilim kavunum var ... 
Tenezzül buyurulursa.. 

- Cctir bakalım .• 
Dedi. Ogün yemek nanuna yediği 

bir dilim 'kavundan başka bir gey de
ğildi. 

Dervi§ Dcvirmi§ iç'n çekti: 
- Gen~ bir gün, dedi. bazı kimse· 

lcr tamamlyle limit kesmişlerdi. Biz 
karşı gelcmiyeceğiz. Hiç olmazsa başka 
bir miUctin mandas·nı kabul etsek, dl 
ye aöylcnmcğc batladılar. OgUn Mus. 
tala Kemal, timdikl tamet Paşa mek
tebinde böyle diyenleri topladı: 

- Türk boyun.duruk altına giremez. 
Müstakil yaşamak arzusundadır. Buna 
muvaffak olacağız, dedi. 

Sesi hal& içimde tütüyor gibidir. O
gün en heyecanlı günlerinden biri idi. 

Her tarafta dU~manlan vardr. Padi. 
§ah taraftarlarının lise binasını basına. 
lan her dakika mUmkUndU, Rahmetli 
babam &rk sık gelir: 

- Oğlum, hükumet binayı basacak .• 
Dikkatli olun .•. Dcrdl 

Atatilrk bir giln aordu: 
- Kimdir bu sik s·k gelen za.t.. 
- Babam .• Dedim. 
- Ne diyor? •• 
- HUk\imet binayı basacak, dikkat-

li olun .. Diyor, 
Ata gözlerini glSzlerime dikti: 
- Vatan giderse evlAdm ne kıyme

ti olur, ecvabınr verdi. 

• • • 
Odada bulunanlardan biri anlatıyordu: 

- Atamız ıon geliıinde karyolayı 
sarstı. Sonra: 

- O vakit sallaruycrdu. Hala sallan 
maktadır .• 

Buyurdu. 
Bir baıkası cevap verdi: 

- Unutulacak günlenniydi o günler .. 

*** 
Derviş Devirmiı §imdi lisede dahllf • 

ye tefi bulunuyor. Ebedi Şefin eşyala
rının aoıısuz bir itina ile muhafanıu 

için ne lazımsa yapıyor. 
- Yaln z, diyor, bu duvarda Atamı. 

%JTl bir filintası vardı. Onu bulamadım. 
Onu da bulup §uraya asabilsem.. 

• • • 
Sivas, Ebedt Şefin matcminden kur. 

tutamıyor. Burada hiç bir kahvede c • 
yun oynanmıyor. Mllzik ç.alm~.uyor. 

Sivas huşu içinde bir villyettir 
NIY AZl AHMt.T 

• • • 

Şehirlere düşen iş· 
Konr:ıcr,·ntu \'arlarmuz toğalmalJ• 

musiki bUgisl kendilerinde ken:uüilt 
)'Crotmlş lnsanlal"lmız ıırtmıılı, şehit 
Jcrtnılzden bnşhyarak momlekeUmt • 
ztn ber yanında mu lkl zı)•afctletf 
sık.Jıışmah... O kndar ld bfiyük "'' 
miltcmRdl bir şarkının ahengine ro• 
humu7Ja tempo tut.orak güzele olaı' 

meftunluğuınııznn bütün lezzetini 11-
)'IMle ıa.tnııılıyız ••• O kndnr ki mnsUdı 
bütün güzel sanatların tesiri giblı 
hn) ntıınrza dokunmalı, ccmlyctimlzb1 
tazelik ve ncznhctlnl bir kat dahli 
bu bcdil ser\'etln ncınasllc arttırma· 

bpz. 

4 • • 
Her 'bölgenin sesi 

Güzel ses deniyor. Bence, memle· 
ket içine bu maksatla seyahatlere çı· 
kıı> sağlam bodenll peblh·an arar ~ 
hl güzel sesli insan da aramu.lı. Son• 
ra onları her bölgenin se l olarak 

bütün memleketin bedii kablllyed 
namına ba)·ranlıkla dlnll)·crok doya 
dO)'S gaş)'Olmalıyız ••• 

Ve kısaca sörllrofim: 

IlütUn bu dcdiklcrtmln ~rçekleş· 
mosindo en eh'crlşll bir kola)·hk va.. 
ıntası olacak rad)•oları ucu.zlııt.nıanm 
yoluna bakmalı)'IZ. 

• • • 
Dileklerimiz 

~eni vad ve Belediye neıstmtze 
İstanbul halkının dlleklerlnl açar
ken, bazı gnzetcler bu hususta pek 
ileri gtutğtmlze lşa;M)t etmek lstl)'Or. 

"flahat bırakın .. , ''Akıl mı öğretl
;rorsnnuz?,, nıeAUnde ;yazanlar bu. 
lundıığu gibi, bu çeşnide nükteli fık
rnlnr ynzanlar da. ' 'nr, 

nlzoo herkes, makul dileklerini 
SÖ) lem ek \'Cya ) azmnktakJ hürriyeti· 
nl pckAllt kullanıyor. naştn l\fllll şe. 
flmlz olduğu halde doğrudan doğru
)'& halkla temas edip dert. dinlemek 
ve ona derman bulmak. )ilksck idare 
mekanizmamızın şiarı bfikmündedlr •. 

Dilekler arasında saffetle arzedllmiş 
bazı iiçüncü derecede arzular belirse 
de, ııft olan makam bunu ııyırdcde
cek ve icra zamanını tapn c1JJ1ccek 
kahlllyctt-edtr. 



Görüp düşündükçe: 
ıder:in ~n~ ~ -

ir adalet meselesi 
Cumhurreisimiz ismet lnö
.. Kastamonu nutkunda söy
iği bir söz ile memlekette 
ilet mücadelesine bir kat 
a ehemmiyet verileceğini 

"stermiş ~ldu. 
Fazilet mücadelesi yalnız 
lôk ve seciye meselesi üze

' de çalışmak demek değil
ir; aynı zamanda hükmü ce

kanununa dahil olan hôdi-
lere karşı da hassasiyet ile 
re ket etmektir. Halbuki 
za kanununda rüşvet hak
daki hükümler artık asri 
iyaçlara uymaktan uzak 
lunuyor. 
M eselô üçüncü bir şahıs ta

Qf ından yapılan bir ihbar Ü· 

rine hem rôşiy, hem mürte
'yin ikisini de cezalandır
ak doğrudur; fakat bir a

Qm adliyeye müracaat ede
ek: 
- Filon memur benim işi
i rüşvet almadıkça yapma-
ı .. ,, 
Derse ve bu iddiasını delil 

11e vesikalarla isbat da 
'derse bu suretle şikôyette 

'~ulunan rôşiyi yine cezalan
ııl rlırmak adalet fikrine uyar 

'>11?. 
HASAN KUMÇA YI 

Gramofon Plakları 
~erakendeciler, Toptancı

lardan Şikayetçi 
Pazarlıksız satış kanununun tatbi. 

ita.tına başlandıktan sonra şehrimizde. 
~i gramofon plağı üzeri:ıe iş yapan 

, toptancı tüccarların bir kısmı pera • 
tendeci esnafı zarara sokan bir tica. 
tet yoluna sapmışlardır. 
İddia edildiğine göre; bu gibi top 

tancı tacirler, eskide.1 olduğu gibi 

1 toptan muamele yapmayıp peraken -
de suretile satışa başlamışlardır. Bun. 
lardan Anadoludan gelenlere peraken. 
de esnafı misillfı plakları bir bir çal 
ltıak suretile satmaktadır. Vaziyetten 

' haberdar olan ve işlerinin son günler 
deki durgunluğunu:ı farkına. varan pe. 
l'ake:ıdeciler bu hususta alfikadarlara 
§ikayette bulunmak üzere bir toplan 
tr yapmışlar ve bir rapor hazırlamış. 
lardır. Bu rapor birkaç güne kadar 
.A.nkaraya gönderilecektir. 

iki Tüccarın ihracat Ruhsat· 
namesi Geri Alındı 

İktisat vejtaleti tarafından, ticaret 
kaidelerine aylCırı hareket ettiği gö • 
l'Ulen Arşides Seferoğlu ve Bandırma. 
da Habipoğlu Hamarat adındaki ih • 
l'acat tüccarlarının ihracat ruhsatna. 
?neleri geri alınmıştır. Keyfiyet dü:ı 
alakadar makamlara bildirilmiştir. 

konsolosluk vizeleri kaldırıldı 
Sıhhat patentelerine yapılan kon. 

solosluk vizelerinin kaldırılması hak 
kmdaki itilafnameye mütekabiliyet 
şartile hükumetimiz de iltihak eyle. 
nıiş olduğundan şimdilik Avustralya, 
Büyük Britanya. Danimarka, Esto:ı. 
ya, Fransa, Yunanistan, Letonya, Lit 
vanya, Norveç, Yeni Zelanr, Felemenk, 
lsveç, Birleşik cenubi Amerika, 
Sosyalist Sovyet cumhuriyetleri itti. 
hadı, Yugoslavya devletleri bayrak. 
larmr taşıyan gemilerden lima:ıları. 

mrza gelenlerin sıhhat patentelerinde, 
bu babdaki (3541) numaralı kanun~-ı 
yürürlüğU girdiği 22 teşrinisani 1938 
den itibaren, ko:ısolosluk vizesi ara. 
nılmıyacaktır. 

:YURTTAŞ; 

Vilcudumuzun genç ve dinç kalması 
için ~ekere ve şekerli şeylere ihtiyacı 
var. Sen de genç ve dinç ı.aımak isti
yorsan her gün şekerli şeyler yemdi 
ihmal etme. 

Ulusal Ekonomi ve 

Tasarr-uf Haftası 
Yazan: Hakkı Süha G e zgin 

llclki : "Xiçin yılı <lcj:i;il de, haftns1?,. cliycnlcr bulımm•. Fakat za... 
~en "Tasarruf haftası., nı kuranlar, Türk tak\"imindc ona böyle bir pay 
nyıranlar, ''tutum,, u yalnız bugünlere mahsus bir ı;;cy saymış dcğil

lerdfr. 
Sene içinde bir hihlist•niıı Y<'l' alı~ı. onun bir Tarlık olduğunu. gös-

teril' . .Beğenilen, kendbinc üınitlcı· bağlanan bir 'al'lık .. 
mı· Kayserili : 
..... nen, 'l'ürkiin "adam scll(lc,, ı;ile hrr yıl bir apartman yaparım t 
Dermiş. 

Hakikııtcn çoğumuzda ımra~·a. karşı ınfiııasız denilebilecek bir kn. 
yltsizlik ,·ardır. Jiiiçiik taısarruflara, biraz dikkatle elde edilebilecek 
"'cnfaatlerc aldıl'lş ctmc3 iz. llizo onları gösterseniz bile: 

- Aclaın sende! 
])er geçeriz. 

. Anın, bııkrn J{ayscrili onları toplayıp apartman yapıyol'. 
I nen, de para aşkı hııkkınd.a kimseye öğüt ,·erecek halde değilim. 

Çlinkii kencliımle hunu duyma<lım; 
:Fakat tasarruf, "pnı·a aşkı,, ıım ne oğln, ne kölesidir. Eğer, ~ere

finizi scnr, haysiyetinize toz konmasını istemezseniz, eğer im•anhk 
gururu iliklerinize sinmişsc, eğer dünyafüı ne sizden büyük ne de siz
den küçük ndam olnm1.racnğına iımnanlarclnnsnnız tutumlu olunuz. 

Knr~;mııztln bir gi.i.n nru;ıl olsn bu iki düşmandan birini bulacaksı_ 
ıuz: 

1 - İşinizin başında çalışırken, belki size inanmadığınız, sevme
<liğlıı.iz, yapmaktan iğremliğin1z bir şey tekUf ederler. 

Eğer arkanlZda fena günleri düşünerek biriktirdiğiniz )laranız 

varsa, yerinizden kalkar, şapkanızı alır çıkarsınız. İçinizde güzel şef· 
ler başarmaktan doğan, gönül tadını duyarsınız • 

Ilu hareketinizle yalnız keneli şerefinizi, gururunuzu kurtarDllf 
değilsiniz. Size olımyncak şeyler teklif edenlere de bir ders ,·ermtı, d. 
lursuuuz. Eğer paranız yoksa, ya yoksulluğa katlanacak, ncı günler 
göreceksiniz. Ynhııt da kanayan gururunuzun yarasını gözya~larınızla 
yıkayarak eğileceksiniz. 

2 - İkinci cliişmnn, kendi ,·ücudımuz ve kendi yaşınızdır. İhtiyar
lık rahat ister. Jiolun kun·eti, bacağın takati bir gün ölür gider . 

Elli yıl <;alıştıra ı;alı;ırn y1prandll'dığınız gövde, bir gün artık ı;ökü 

\'erir. 
O ,·akit <le paı·aya. miihtaı,;smız. Onlara. dayanarak öml'unuzun 

son demlerini rahat geçil'irsiniz. Tutum işte bunun için lı\zımdır. Para 
'iiayılmak için biriktirilmcz. Para, ancak haysiyetin kalkanı, şerefin 

altın kaidesi olarak sedlir. s 
Bir münakaşa 
..................... :ıı:m ... ıı::::z::=ı=E:Sm:m ......... llllli ................................. .. 

mevzuu: 

Memleketimizde güzel 
s e s yok mudur? 

lrkdaşlarımızın musiki meziyetlerile alakadar 
olmuş mütehassıs ve müşahitler nediyorlar1 
M cmleketimizi:ı kökleşmiş bir 

yerli musikisi vardır. Beyncl. 
milel musikiye de rağbetimiz günden 
güne artıyor. Ko:ıservatuvarlar kuru. 
yoruz. Yer yer mahalli musiki teşek.. 
külleri vücut buluyor. Operetlerin sa. 
yısı artmağa doğru gitmektedir. Fa. 
kat güzel sesliler parmakla gösterile. 
cck kadar az görünüyor. Acaba bu. 
nun sebebi nedir? [ 

Türkler arasında beynelmilel dere. 
ceyl bulacak güzel seslilerin çıkmıya .. 
cağı iddia edilemez. Kendi tetkikçile. 
rimizin kaı-=ıaatlerine ilave olarak, Av. 
rupadan gelip halkımızın musikisi ü. 
zerin.de çalışmış mü~ehassısların da 
edindiği intibalar Tü.rkiyede güzel ses 
li insanların bol bolmevcut olduğu 
yolundadır. Şu halde bu sesleri neden 
işitemiyoruz? 

Konservatuvar Müdürünün 
Fikirleri 

Dün bu mevzu üzerinde fsta:ı bul 
konservatuvarı müdürü Yusuf Ziya 
Demircioğlu ile görüştünı. 

Demircioğlu dedi ki: 

"- Herşeyden evvel §unu söyliye. 
yim ki, Türk milleti, musiki ile me. 
lUf bir millettir. Musiki onun kanın. 
da vardır. Tetkiklerimizle sabittir ki, 
dünyanın hiçbir yerinde bizim mem. 
lekette olduğu kaqar halk şarkıları 
zengin bir millete tesadüf edileme. 
miştir. Côşa:r işçi bir şarkı söylüyor, 
koyununu süren çoban bir şarkı söy. 
lüyor. Çocuğunu uyutan anne bir nin. 
ni terennüm ediyor .• Bence saadetle. 
rimizi, hüzü:ılerimizi şarkı ile teren. 
.nüm etmiş, yaradılış itibarile mUzi. 
kal bir milletiz. Elverir ki, içerimiz.. 
aeki bu güzel istidat daha. ziyade kuv. 
vet ve inkişaf bulabilsin .• Bu da küt. 
leyi musiki ile daha fazla ve esaslı 
bir surette temasa getirmekle temin 
olunabilir. Biziqı gayemiz de budur. 

"Hayata. atılmış beş on vatandaşı. 
mızın seslerinin istediğiniz derecede 
olmaması, memleketimizde çok güzel 
sesin bulunmadığım isbat etmez. Bel. 
ki o hayata atılacrların da sesleri i. 
cap eden tahsil ve terbiyeyi görme. 
miştir. Yani, esas madde gereği gi 
bi işlenmemiştir. Çünkü müstait bir 
sesin bile, istenildiği neticeye varabil. 
mesı ıçın nihayet altı yedi senelik 
bir terbiye sistemine tabi tutulması 

GU-:cl ses mcsc7asimle fil\ı·üıi söyliycıı 
Bay Yusuf üiya 

takım küçük seslerdir. Fakat dört 
beş se:ıc sonra bu seslerin genişledi. 
ğini, mütemayil olduğu yüksek gaye. 
ye doğru önüne geçilmez bir sel gibi 
yol aldığını görüyoruz.,, 

Konservatuvar müdüründen şC:'yle 
bir sual sordum: 

"- Musiki tetkikleriniz dolayısile 
temas ettiğiniz halk arasında güzel 
sesliler, mesela yüzde kaç nisbetinde 
dir? Bunu tahmin etmek mümkü:ı 
müdür?,, 
"- Sizin aradığınız ses, yani bey. 

nelmilel musiki afakını tutacak mezi. 
yete sahip ses, yüzde bir dahi çıksa 
katidir.,, 

Halkevi Başkanının 
Mütalaası 

Konservatuvar müdürünün yanın -
dan memleketin içli ve güzel sesinin, 
mazhar olacağı büyük istikbalin vaad 
!erile doyarak ayrıldım. 
Beyoğlu Halkevinin bun.dan kısa 

bir zaman evvel büyük mikyasta bir 
"gü1.el ses müsabakası,, nı idare etmiş 
olan başkanı Ekrem Turu gördUm. 
Bu mevzu üzerinde onun btibalarmı 
sordum. 

Ekrem Tur dedi ki: 

içersinde bulunan bu cevher sahiple sı neticesinde lstidatlılarm bazıları 

rinin bu işi ta:ızim ve idare eden teş. evimizde birkaç ar, çalıştıktan sonra 
kilat ve müesseselere gelmeleri icap Kültür Bakanlığının Ankara için aç. 
eder. Bugün bu teşkilat ve müessese. tığı müsabakada kazandılar. Ve Aı:J.. 
ler halkın içine serpilmek vaziyetin. karaya gittiler .• Çok kuvvetle ümit 
de değildirler. ediyorum ki, bunlar birkaç sene son. 

Asırların kör bir itiyad halinde va ra her gUn hararetle alkışlıyacağımız 
tandaşın benliğinde kökleştirdiği malı. birer büyUk sanatkar olarak Türk 
cubiyet ve çekingenlik aramızda bu. cemiyetinin huzuruna. çıkmak bab. 
Iu:ıan istidatlı yurttqlarımızm ken. tiyarlığma kavuşaca.klardır.,, 
dilerini alakadar eden işlerde ait ol. Rıkmet MUNIR 
duklarr yerlere kendiliklerinden baş. , 
vurma~rın3: bir engel ~eşkil ediyor. Eminönü istimlaki Dolayııile 
Buna bır mısal arzedeyım: F • t . . ..1 Beyoğlu halkevinin tertip ettiği ses ıa 1 az goru en 
müsabakasına yüz elli vatandaş mü. b" ı 
racaat ettiği halde müsabakaya an. ına ar 
cak yirmi kişi iştirak etmiş müteba 
ki yüz otuz kadar vatandaş, kütle 
huzuru~da yapılacak bir müsabakaya 
iştirakten sıkılganlık dolayısile imti. 
na etmişlerdir. 

1 "Bir misal daha getireyim: Bir 
gün vefat etmiş olan bir arkadaşımı 
Merkezefendi kabristanına gömdüğü. 
müz sırada etrafta birçok kimseler 
adet olan dini duaları okurlarken bir 
denbire billur gibi berrak ve tan:ıan 
bir ses duydum. Bu ses, cemaat üze. 
rinde derin tesiri yaptı. Hatta kabris. 
tanı terketmek Uzereyken bu sesin 
devam ettiği müddetçe gayri ihtiyari 
beklemek ihtiyacını duyduk ... Ses ke 
sildi. Okuyanı yanıma çağırdım. Ken. 
disile görüştüm. O civarda sur hara. 
:bel erinin içinde ikamet ede:ı. fakir bir 
ailenin çocuğu olduğunu, bu gibi de 
f in merasimi esnasında bu işi itiyat 
edinen o civar sakinlerinden bir iki 
kişi:ıin delaletile ve beş kuruş mu. 
kabilinde kendisine öğretilmiş olan 
tek bir duayı okumakla geçindiğini 

söyledi. Bir tesadüfün karşımıza 

çıkardığı bu güzel sesli çocuğu şüp. 
hesiz ki, ihmal etmedik. Alakadar ol. 
duk. Ve belki de yarm en güzel sese 
malik bir vatandaş olarak meydana 
çıkacak. Fakat itiraf ederim ki, bu 
bir tesadüf tür. f şi tesadüflere bırak. 
mıyacak şekilde hareket, ve o hare. 
ketin netice vermesi için lhımgele:ı 
vasıta ve imkanlara sahip olsak. da. 
ha böyle yüzlerce her çeşit istidat 
erbabının meydana çıkacağına, hiç 
şüphem yoktur. 

Esas itibarile ses vardır. İddia e. 
debilirim ki, az değil, bilakis meb. 
zuldür. 

Tescil Davalanndan Birçoğu 
Nihayetlendi 

Eminönü civarında istimlakte bu.. 
lunan belı!.diye, istimlak sırasında bina 
sahiplerinin verilen fiyatı az bulmaları 
üzerine, yıkma işinin sekteye uğramL 
ması için bina veya dükkanların iradı 
gayrisafisinin 10 mislini yüzde yirmi 
fazlasiyle bankaya yatırmakta, sonra 
da birinci hukuk mahkemesinde tescil 
davası açmakta, kararı müteakip tapu. 
sunu çıkartarak binaları hemen yıktır• 
maktadır. 

Bu davaların kısmı izamı bitmiıtir. 
Evvelki gün Karakaı hanının karan a. 
lmmış, yıkılmasına başlanmı§tır. 

Dün de Mısırçarıısı başındaki fırı. 

nın davası intaç edilmiştir. Bu fırın da 
bugün yıkılacaktır. İşin müataceliyeti 
dolayısiyle muhakeme günleri yakın 
tarihlere bırakılmaktadır. 
Diğer taraftan mahkeme, Eminönil 

hanının yarısı hakkındaki davayı bitir
miş, diğer yarısı için de ketif yapılma· 
sına karar vermittir. 3 gün sonra da 
onun muhakemesi yapılarak bitirilecek 
tir. 

Ueride belediye tuafından bu binL 
ların bankaya yatırılan meblağlara li.. 
yık olup olmadikları etrafında tetkikat 
yapılacaktır. Paranın fazla olduğu tea
bit olununca, belediye emlakin sahiple
ri hakkında birer tenzili bedel davaıı 
açacak, bu suretle fazla paralarını ala. 
caktır. 

lazımdır. Konservatuvarımıza güzel 
t1rllırma Kıırıımıı • ._ ___ ........ ___ _. ___ .... sesliler geliyor. Bunlar başlangıçta. bir 

- Memleketimizde güzel ses var. 
dır. Fakat bu hazineyi meydana çı • 
karmak için halk kütlesinin içersine 
girmek lazımdır. Yahut, halk kütlesi 

Başkan, sözlerini hayırlı bir hava. 
dis ve hepimizin beslediği bir timit 
ve temen:ıi ile bitirdi: 

' 

Yine, belediye tarafından birinci hu 
kuk mahkemesinde Bebek İltinye yolu 
üzerinde, tariht olduğu jddia edilen 
ve bu suretle sahipleri tarafından satıl 
mak istenmiyen yalılar hakkmda da 
tescil davası açılmıştır. Bu dava da yL 
kında bitirilerek yalılar yıktırılacaktır. 
Belediye bunların de bedellerini yüzde 
yirmi fa.zlaıiyle bankayı yıtmnıttır. "Yapmr§ olduğumuz ses müaabaka. 



Arap askerleri arasında başku
mandan Vekkasa kızan kızana •• 

''Peygamberimizi bile 
bulurduk. O ise yeni 

her zaman yalınkdıç 
kansı ile damdan 

aramızda 
bizi seyretti,, 

Ertesi gUıı Kağknğ da döndükten 
sonra bu rıınl \ e esirlerin beşte biri 

nyı·ılclı. Uç> Uz k.ıdaı· dC\C)'O yUklc

tlldl. Ylrnli bin kadar at, katır 'c 
de,c, lJlr o kndar lnsnnl• birlikte Me

dine )Olunu tuttu. Uç lıin atlının ba~ 
~mda onlnrın muhntaıasına memur 
eclllen ı\umnnaan, ayrıca Saad 1bnl 
Ebi Val,kasın znfer ınektubtınu gOlU-

rU) ordu. Bu ıncktup o zamana knc1ar 

Susuz derede biı· 
ceset bulundu 

On gün kadar evvel öldürnlen adanun 
kim olduğu anlaşılaınıyor 

Evvelki gün saat 14 sularında Okmcy
danında Kamanto mezarlığının nihaye 
tinde 10 - 15 metre derinliğindeki su-
5uz derede bir ceset bulunmu~tur, Ce. 
ı;edin başında iki kurgun yarası vardır. 

Hadise görenler tara!ından polise 
bildirilmiş, nöbetçi müddeiumumi Feri 
dun Bagana, adliye doktoru Enver Ka
ran ile birlikte vaka mahalline gicleı ek 
tahkikata başlamıştır. 

Adliye doktoru orada yaptığı mu. 
ayene sonunda adamın 10 gün kadar 
evvel katledilmiş olduğunu tesbit et -
miştir. 

Cesedin yüzü teşhis edilemiyecek de
recede bozulmuş, kurtlanmıştır. 'Uzc. 
rinde don gömlek vardır. Müslüman ol 
duğu anlatılan ceset kaldırıldığı za • 
man yerde bir belkemcri bulunmuştur. 

Hasköy istikametinden d.:ı~ru 10 • 
ıs metrelik bir mesafede knn lekeleri 
ıeçılmiştir. 

Bundan da cinayetin başka yerde iş
lendiği ve sonra cesedin buraya getiri 
lip susuz dereye atıldığı anlatılmakta. 
dır. 

Adliye doktoru Enver Karan cesedi 
muayeneden sonra morga kaldırtmış. 

tır. 

Ceset dün morgta Okmeydanı civa
rında oturan 40 a yakın bahçıvan ve
saireye gösterilmiştir. Bunlar cesedi 
te§his edememişlerdir. Teşhir sıraaın

da mUddeiumumi Rcridun Bagana da 
·hazır bulunmU§, bir taraftan 'bunları 

birer birer sorguya çekmiştir. Bunlar. 
dan hiç birisi katili haber verecek bir 
lfgaatte veya cesedi te hiıe yarayacak 
bir maH'imatta bulunamamışlardır. 

Maktul teşhis edilemediğinden yapı• 
lacak otopsi tehir edilmiştir. Zira otop 
si başta yapılacağı için sonraları t'!§his 
imkansız bir hale gelecektir. 
Diğer taraftan zabıta da hidise ma.. 

halli civarında oturanlar arasında ka. 
yıp biri olup olmadığı etrafında ta:ıki. 
kat yapmaktadır. 

Hiç bir ip ucu vermiyen bu esrarlı 
cinayetin faili alakadarların tahminine 
göre Qirkaç güne ka.dar meydana çıka
rılacaktır.' 

Edebe Muhalif 1-fareketten 
mahkOmiyet 

Feyzi adında birisi dün Samatyadan 
geçerken çocuklann tt.:p oynadıkları 
bir meydanlığa gitmiş, bir köşeye su 
dökmcğe başlamıştır, Çocuklar buna 
krzmıılar, Feyziyi taşlamağa başlamış. 
lardır. 

Feyzi önde 20 • 30 çocuk arkada cad 
dede koşarlarken, polisler görmilı, Fey 
.ziyi yakalamışlardır. Birinci sulh ecza 
mahkemesine verilen Feyzinin hareke
ti edebe muhalif görülmüş, 16 lira pa
ra cezası ödemesine karar veri!mıştir. 
tir. 

Baro Heyeti Umumiyesi 
Toplanıyor 

Baro heyeti umumiyesi önümüzdeki 
cumartesi günü saat 14 te, adliye dai. 
res:nde nğırccza mahkemesi salonunda 
bir içtima aktcdecektir. 

Toplantıda idare meclisi raporu oku 
nacak, Baro reisi intihap edilecek ve 
Baro meclisi hası seçilecektir. 

,. ...................................... ... 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: lO@st@vevskl 

~viren: llokkı 'iiha l;ez~in - 36•-• 
- Sen de talihsizliğim yüzünden ~

tık olduğum başka bir yosmasın ... A
ma fişık olmak, sevmek değildir. Bir 
insan hem fişık olur, hem ondan nefret 
eder. Bunu iyice belle. Buraya kadar 
keyifle konu .. !um. Masaya, yanıma o. 
tur, ki scni_,gorebileyim. Otur, dinle. 
Çünkü artık söylememin zamanı gel. 
miştir. Ama yavaş söyleyeceğim. 

Çünkü burada duvarların bile kulağı 
var. 

Her taraf yemyeşil. Hava açık, gü
neş panl parıl.. Hata yaz içindeyiz ... 
Sen nereye gidiyordun? .• 

- Babama gidiy.crdum. Geçerken 
de Katarinaya uğrayacaktım. 

- Ona ve sonra moruğa ... Dünyada 
fikir birliği olursa işte bu kadar olur ... 
Ben de seni evvela ihtiyara, ııonra da 
ona gönderecektim .. İkisiyle de bütün 
hesaplarımı kesmek isin... Kimi olsa 
gönderebilirdim. Fakat bana bir melek 
lizımdr. lşte sen de kendiliğinden geL 
din. 

Aliyoşa ıstırap ile burkularak: 
- Sahi mi? .. Beni göndermek iste. 

diğin gerçek mi? 
Diye sordu. 
- Dur 1 Her -şeyi bildiğini, hiç olmaz 

sa sezdiğini anlıyorum. Sözümü 'kes
me. Ağlamadan dinle l 

Dimitri dalgın bir halde ayaga kalk. 
b: 

Araplara nasip olmayan bir zaferi 
bJldiriyordu. 

Ganimetlerin beşte dördU asker a
rasında taksim edildi. Herkesin J'UzU 
gU lUyord u. 

Şimdi ynkın şehir ve kasabalara 
hn berıer gidiyordu: 

- kadslyedc pek cokmnl ve köle 
satılığa cıkarıldı. Çok zengin bir pa
za:- kurulclu. Gelin de alm! 

Her tnrartan fırsat dUşkUnU bezir 
gAnlar, Rum, Ynhudl, Ermeni, hattA 
lran tUccarlnrı ge!tyorlardı. Hayvnn 
vo köle fiyatları o zamana kadar gö
rülmemiş derecede dUşmUştu. 

Bu hal blı:, iki batta sürdU. 
Ordu Medlneden ı;olecok cevabı 

bekliyordu. ÇUnl•ll Sna.d halifeye: 
- Bundan sonra no ynpmnmı em

rediyorsun uz? 
Diye sormuştu. Her harp Yeyo. za

ferden sonra sormak Adetti. Gerelc 
r.Ulh YO gerek harp yapmnk ~ alnız 
lıallfenln arzuslylc olurdu. 

Ordu lstlyorclu ki hemen Heri yU
rüsUn: yorgun askerin arkasından 

Fırat nehrini gecaın: bu nehirle Dic
le arasındaki zengin Ulkclerl, hnttA 
lrnn imparatorluğunun merkezi o
lan Mcdaylni vursun! 

Bunun için izin vermiyor diye Saad 
lbnl Ebl Vakkasa kızıyorlardı. Bu 
kızgınlık ontarn g<'çmlş ve yakın ı;Un 
lorln hesabını cln hatırlattı. Birisi 
hınçla. homurdandı: 

- Biz yalın kılıc dÔvUşUrkeıı, ca
nımızı dişimize tnkıp da Allah uğ
runa il<'rl atılırken o ne yaptı? EYi
nln damında oturdu. 

Bir başkası onu tasdik elti: 
- Doğra s6y1Uyorsun ! Uzaktan 

seyretti. Şimdiye kadnr htc bir ku
manclan b6yle yapmadı. 

Artık s6zc karışanlar coğalıyordu: 
- Peygamberimizi bile her zaman 

yalın kılıç aramızda. bulurduk. 
- Aramızda değil, 6nUmUzdc .. , 
- Yalnız damda oturmakla. kalsa 

neyse ... Karısı da yanındaydı. Buraya 
gelir celmez ilk işi onunla nlkA.hlan
mnk oldu. 

Gittikçe köpUrUyorlardı. 
Onun ganimetlerden en bUyUk pa

yı aldığını, halbuki hiç bir şey al
maması ldzımgcldlğlni, eğer hnllfe 
Ömer bunlarr.cluysa Saadın başını 
kendi eliyle keseceğini s6y1Uyorlar
dı. 

- Sanncnklar ki işlerin b6yle bit
mesi bu tembel ''e korkak herifin sa
yesinde olmuştur. 

- Eğer ona kalmış olsaydı! 
- Zaferi kazandıran bir kuman-

rak, ağabeyisine uzattı. Dimitri mele.. 
tuba hızlı bir göz gezdirdi. 

- Sen de bu kestirme yoldan gidi. 
yordun. !yi ki ben burada bulunmu-

şum.Seni bu yoldan sevkeden Alalha da 
şükürler olsun ... Hani masallarda söy-

lenen altınbabk gibi ihtiyar balık~ya 

geldin (2) Aliyoşa, dinle kardeşim, her 

şeyi söylcmcğe karar verdim. Bir gök 

meleğine günahlarımı itiraf ettikten 
sonra, bir de yer mel!ikesine ayni iti. 

rafta bulunmak istiyorum. ÇilnkU ıen 
gerçekten bir meleksin. (3) Beni dinli. 

yecek ve affedeceksin. Benden daha asil 
biri tarafından hakkımda ar duası o. 
kunmasına muhtacım. 

Farzet ki, iki kişi arz ile alakalarını 
keserek semalara yükselsin. lçlerindcn 
birisi uçmadan önce arkada§ na eğile. 
rek: 

- Bunu, yahut ıunu yap 1 

Desin ve bu istenilen şeyler de. an. 
cak ôlUm döıeğinde söylenebilen soy. 
dan dilekler clsun. Buna mahataP., bir 
dost veya arkadaı: 

- Hayır! 

Diyebilir mi? 
- Peki. istediklerini yapacağım. A

ma, söyle, ki, bileyim, nedir bunlar? 

- Yoovv !.. Böyle beni sıkıştırma. 

dan varsa. o da kağkağdır. ~ 

- Dize Kağkağ kumanda etmeli• 
dir. Başımıza onu gcçitlrıek daha n 
zaferler kazanırdık! 

- lrnn Ulkcslnde bugtin için blıe 
karşı koyacak bir kuvvet kalmadı. 

Fakat eğer rolumuza devam etmez~ 
sek ;faniden toparlanır ,.e daha bU .. 
yUk bir ordu ile bizim Uzorimlze gtı· 
leblllrler. 

Birisi söze karıştı: 
-Vekkas oğlu eğer elinden golse ya 

lın kılıç nramrzda bulunurdu. F'a.ka.t .. 
Etraftan çıkıştılar: 
- Nesi varmış! Ne dlre bulunma. 

mış aramızda ... 
- ÇUnkU hastadır. 
- Hasta mı? l:ıu da bahane ... Har. 

bl seyredebilen bir insan onun Jçlne 
lrlp döl Uşmoslnt do becerir! H:lml 

kandırıyor! Hastaymış!.. K.o.h, kah, 
kah, kah ... 

KUfUr sarnranlar bile oluyordu. 
Kısa bir zamanda herkes Yckkas 

oğlunn düşman kesilmişti. Bunların 

arasında hatırı sayılır derecede yU k. 
sek rUtbell zabitler vo kumandanlar 
bile vardr. lıunlnrdan birkaçı Kağ -
kağla görüşmek için gittiler. Her şeyi 
acr b1r dille anlattılar. 

Kağknğ' onları sonuna kadar hiç 
sözlcrtnt kesmeden dinledi. Sonra bir 
iki dakika daha heykel gibi durdu. 
Karşısındakilere keskin gözlerle bak 
tr ve sordu: 

- Vekkas oğlunun ata bincmiyc -
cck kadnr hasla olduğunu b etlen 
Irnşknları da blllyor sanırım. 

-Evet. Öyle söylcndlflnt duyduk. 
I<"'akat bunn kimse inanmıyor. 

- Ya ne diyorlar? 

- Hastalık bahanedir deniliyor! 
Kağkağ daha. cok söylemedi. Bir 

şey de sormadı. Onlara eliyle: 

- Arkamdan geliniz! 
MO.nasına bir işaret yaptı ve yUrU. 

dU. 
Orada bulunanlar bir nn blriblrle

rlnin gözlerinin içine baktılar. Sonra 
Kağkağın arkasından \'C ona yetişe. 
bilmek için, geniş adımlarla, hızlı 

hrzlr uzaklaştılar. 
Knğkağ dosdoğru kumandanın 

oturduğu eYc gidiyordu. Saad orada 
ve kapının 6nUnde bir deve keçesinin 
Ustllnde namazını kılıyordu. Kağkal 
la arkadaşları onun cerlslnde bir kaç 
adım uzaktn durdular. Yere yatıp 

kalkan kumandanın, başını sağa so
la çevirerek selfı.m \'ermesini bekliyor 
lardı. İçlerinden hirkacı şimdiden 

utanıyor ve cekllip gitmek istiyorlar. 

ne giriyor. Ne yazık ki, Aliyoıa, sen 
heyecansız bir gençsin. Yok öyle değil, 
asıl coşamıyan benim, ben ... 

Ey insaft, asil ol! ( \ )ı 

Bu ıiir kimin acaba! ... 

Aliyoşa, dinlemeğe karar vcrmiıti. 

Dimitri, bir müddet dalgın durdu. Dir

seklerini masaya dayamıf, alnını avuç 

ları jçine almıştı. İkisi de susuy.c:rlar
dı. 

- Aliyop, Aliyo§&cığım, dünyada 

beni gUlmcden dinliyecck yalnu: ıen 

varsın. İtiraflarıma ''Şiiler,, gibi zevk 

adlı bir ilahi ile başlamak isterdim ... 

Ama Almanca bilmiyorum. Sakın sar. 

hoşlukla abub sabuk konuıuyorum un 
ma. Benim kafayı tutabilmckliğim için 

iki gişe konyak lazım. Halbuki henüz 
şişenin dörtte birini bile içmedim. Son 

ra ben, eşeği Ustünde kapaklanan kır. 

mm maymun da değilim. Hayır, ben 
maymun değil, Hcrkül'üm. ÇUnkü kah 
ramanca bir karar vermiş bulunuyo-

rum. Zcvksizliğimi ho; gör. Zaten bu. 
gün benim affedilecek daha birçok ku. 

surlarım da olacak Dur hele merak -
lanma. Uydurma eyler soyliyorum 

zannetme, Hayır en kestirme yoldan 

dr. Fakat Kağkağm onları bıra 
yacağma. şUpbelcri yoktu. 

Vekkas ot°lu .diz tOktUğU yerd 
şını sağa ve sola çe,·lrdt: 

- E 6cl~mu aleykUm e ra.hm 
ı:ı.h ı .. 

- ıı:sselft.mU ıılcykUm ,. ra.hm 
lah! .. 

Diye mırıldandı. 
A'\·uclnrını göğe açarak dua 

Sonra solgun yUzUne sUrdU. se 
verirken blrnz geride onu b kliye 
rl g6rmUş olacak ki arkay d8 
l{ağkağla rk daşlarını selt\ml 
Titrek bir s sle sordu: 

- Yd Ka~knğl Ne haber? Mod 
den cevap mı eldi? 

- H yır, yA cmlr! l:IenUz geltı1 
vo yeni bir haberim de yok. :Ya 
benim blr dlleğim var? 

- Dlr oy yapmak ISU) orean b 
aatıışmana. bllc ıuzum görmem. 
dece bildirirsin. Ne dilersen oınc 
tır. SOl le! 

- Hemen şimdi burada gtsmle 
cık ar! Çıplnk gtsvdonl gt>rcllm ! 

Saad onu başt n nynğa k dar 
dU: 

.... Anla.mı)•orum, bunu niçin i• 
yorsun? No olacak? 

Diye sormak arzusunu duydu. 
kat kendisini tuttu 'e sormadı." 
sizce ve catık kaşlar altında kes 
bl\ktşlarıa. kendisini sUzcn Kağ1' 
eğer pek ldzım olmasa elbet on 
bOylo bir şey ıstomezdf. 

Saad hemen hnrmanlslnl nttı. 
Undaki gömleği de çıkardı 'c :MC 
potnmyanın yakıcı gUneşl altmdn 
lız gôvdesl meydana cıktı. Knbur 
lnrı kolnyhkln. sayılabilirdi. KUf 
kemikleri dışarı fırlamı~tı 'c bUt 
derisi morlu, kızıllı çıbanların kS 
lanmış, bu cıbanl:ırın başları f 
dolmuştu. Bazıları patlanın; YO s~ 
mıştı. Etrafta vızıl da~ an a) ısız 
ncklcrdcn )'Uzlerccsi hemen bu de 
deşik insan derisine UşUştU 'c bir 
dakika icindo kapkara bir kıl 

bUrUndU. 
Kağkağ hemen başındaki kefyf 

çıkardı, kuvYetle salladı 'c sinekl 
kovdu. Sallamakta de' am ederek 
bitlere döndU n sordu: 

- GördUnUz mU? 
ötekiler başlarını eğdiler. leleri 

don ancak iki tanesi, mırıltı hallnd 
- E'·ct! 
Diyebildi. 
Sonra hepsi blraen ce1tıııp gıtuıc 
Kağkağ hemen Vekkas oğlunu gl. 

dlrdt. 
Vekkas oğlu ona hiç bir şey sorı:ı:ı 

dı, çUnkU her şeyi anlamıştı. 
Bir iki saat içinde bunların heP 

de orduya yayılmış o bulanık ve o 
ğultuıu. fırtına başlangıcı olan ha(f 
durulmuştu. 

Kötü söyliycnlcr, kUfrcdcnlcr, lW 
.klnl berlltinl kışkırtanlar hop utaJl 
mışlardı. Bir kısmı: 

(Devamı vat) 

baıını kaldırdı, biraz dilşiındü ve he· 
yecanlı bir sesle okumağa başladı: 

Vahıi, çıplak ve ürkek Troglodytc 
Maiaralarda saklanıyordu; 
Bedevi, ovalarda geziyor 
Ve etrafı yağmalıyordu. 

Ormanda yayı ve okuyla 
Avcı dolaııyordu .• 
Dalgaların ba miaafir sevmez kıyı. 

w. 
Atacağı kazazedelerin vay haline! 

Bahçelerin me)-va.lan, tatlı aalkmılaı 
Hiçbir ziyafeti aüslcmiyor; 
Kanh nühraplar üıtüncle 
Yalnız kurbanlann vücutları tütü 

yor 

Goklerden inen i1a1', 
Nereye baksa 
lnıanlığın çiğnendiğini görür. 

(Devamı var 

(2) Bu halk masalı "Pufkin,, e m:! 

hur "Balık ve Avcı,, hikaycıini illw 
etmiıtir. 

(3) Bu kısımda Şiller'in tesiri !>ütü 
kuvvetile kendmi gösteriyor. 

Her şeyi, her şeyi öğreneceksin. Bu. 
rada bulunduğum şu beş gündenberi, 
ıcni görmek için müthiş bir arzu duyu 
yorum. Demek sen, benim için vazge
çilmez bir ihtiyaç imişsin ve ancak y:ıl 
nrz sana her şeyi söyliyebilirim. Şun:.ı 
bil ki benim için yann bir hayat bitip, 
başka bir ömür başlıyor. Sen, hiç nı
yanda bir uçuruma yuvarlandığını gör 
dün mü? .. Den onu gerçekten duyuyo. 
rum. Gerçekten o hal içindeyim. Dur, 
böyle fellenme 1 bak ben korkuyor mu
yum 'Duyduğum korku değil, bir sar. 
h01lu1c tadı gibi bir şey ... Hem sonra .. 
Bana vız: gelir korku; falan filin! ... 

- Sen kendiliğinden gitmiyorsun, 
değil mi? ... Her halde o, yazarak ça. 
ğırdı? .. 

Aliy~a, cebinden tezkereyi çıkara-
Acele işe §eytan karışır. Koşmağa ha. 
cet yok. Dünya, yeni bir havanın içi. 

yürüyorum • • 

Dımitri bunla ı oyledı ten 
( \) 'Goethe,, nin "LAhuti,, isim 

ra meıhur bir şürinden. 
• 
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H a k ay e ···············: 
il • • 

• • • 
Ira nlı .;algıeı ••• • • • • • • • •••••••• Yazan : 

• • Kadircan Kafh •••••••• 
Dördüncü Murad kaşlarım çattr, diş. 

lerini sıktı ve adeta homurdandr : 
- Bre mel'un, tezol ! .. 
Onu söyletmeden de öldürtebilirdi .. 

Adamcağız bunu düşünerek kendisini 
çabuk toparladı: 

- Kendim için yalvarmryorum; fa
kat, bir sana'tım var ki onu benim ka
dar bilenler dünyada ya iiç, beş tane. 
dir, yahut hiç yoktur .. Ben ölünce o da 
benimle birlikte mezara girecek 1. 

- Sana'tın nedir?. 

- Çalgı çalarım. Ço~ güzel çalgı ça
lar ve şarkı söylerim .. Bunu yirmi yıl
da öğrendim .. Eğer bir defa dinlemiş 

olsanız eminim ki onun yok olmasına 

sizin de büyük kalbiniz razı clmıyacak. 
tırl.. 

Ankarn, (Hususi muhabirimizden) - Ro'tlanya ile son yaptığımız mübadele mukavelesinin tatbikatından ola. 
rak hududa yakı::ı mmtakadan 100 ailelik köy halkından 393 nüfuslu bir göçmen kafilesi on beş gün evvel Vatan 
vapurilc memleketimize gelmiş ve Havzada tabiiyet muamelelerini ikmal ettikten sonra A:ıkararun yakımnda, Sin. 
can köyünün yanında yeni kurulmuş olan Yenisincan köyüne yerleştirilmişlerdir. 

Tamame:ı Türk olan ve hatta ömürlerini Romanyada geçirmiş olmalarına rağmP-n içlerinde romenceyi bilmiyen. 
lerin ekseriyet teşkil ettiği bu vatanda şiar yepyeni köylerine. bir hafta içind:ı çok iyi ısınmışlar ve toprağı benim • 
siyerek derhal çahşmağa koyulmuşlardır. Ke:ıdilerine cvler:ni geçindirecek kadar arazi, zaruri ihtiyaçlarım karşı. 
!ayacak erzak ve malzeme tevzi olun muştur. 

- Seni dinliyorum t. 

Padişah bu iki kelimeyi söyledikten 
sonra tahtına yaslanmıştı .. Çatılan kaş· 
lar ayrılmış, yüzünün derileri yayılmış 
ve çeneleri gevşemişti •• 

Çalgıcı büyük bir sevinçle doğrula
rak bir "Şeştar,, istedi. Hemen getirdi. 
Jer. Onu aldı.. Bulunduğu yere diz 
çöktü, başını omuzuna doğru eğdi, ağır 
bir şarkı söyliyerek çalmıya başladı ... 
Bu acıklı beste padişahın göğsündeki 

demir yüreği ısıtıyor, yumuşatıyordu • 
Çalgıcı onun her halini gözden geçiri
yor; ümitleri canlandıkça ustalığı artı
yordu. 

Çalgıcı o acıklı besteyi bitirdi. Şim. · 
di bir zafer kasidesine geçmişti.. Bun
da dördüncü Muradın kahramanlıkları 
nı göklere çıkarıyor; Behramlann, 
Rüstemlerin ve KeyhUsrevlerin ona at 
uşağı bile <:lamıyacaklarını söylüyordu. 

Dördüncü Murad bunu daha büyük 
bir dikatle dinliyordu. Doğrusu Topka
pı sarayında çok çalgıcılar vardı, bun. 
lar Osmanlı imparatorluğunun en usta 
adamlarıydı. Öz memleket havaları ça
lıyorlardı. 

Fakat bundaki ustalığı hiç göstere. 
memişlerdi. . Yalnız çalışta değil, çaldı· 
ğı parçaların ruhunda da başkalık var
dı. 

Zafer kasidesi bittiği zaman çalgıcı 
sapsarı kesilm:şti, acaba ne olacaktı? ..• 
Padişahın yüzü ve bakışları ona büyük 
ümitler veriyordu. Fakat acaba aldan· 
mıyor mu? 

Elindeki Şeştarı yere koyarak alnını 
ve avuçlarının içini toprağa dayadı. Öy 
lece bir kaç saniye durdu. Gözlerini 
bile yummuş, kendisini artık kaderin 
ellerine bırakmıştı. 

Dördüncü Muradın sesi duyuldu : 

- Senin adın ne?. 
Bu ses yumuşaktı.. Çalgıcı başını 

kaldırdı ve cevap verdi : 

- "Şah Kulu,. dedi. lzin verirseniz 
bundan sonra "Padişah Kulu, ,clsun !. 

- Olsun! .. 
Padişah yanıbaşındaki vezire döndü : 
- Bunu sağlık ve selametle saraya 

gönder! . • • 
Hiç bir kuvet karşısında eğilip bü-

külmiyen, yumuşamak bilmiyen Dör
düncU Muradı, bir Şeşt.'.irın telleri üs
tünde dolaşan eller insafa getirmişti. 

Derlerki İran musikis:nin Türkiyeye 
girişi böyle olmuştur • 

Göçmenler gelecek seneye kadar köylerini cennet kadar güzelleştirece': leriui ve muhitte bir nümune köyü hn. 
linc getireceklerini söylemektedirler. 

Düş 
•• ncen 
kabil 

• 

resmini almak 
o acak: mı? . 

Bir ltalyan alimi icat ettiği bir makine sayes:nne 
bunu mümkün kılab'lmek üzere 

Yalnız bugiin de. 
ğil, bu:ıdan çok es. 
ki zamanlarda bile 
asabi tezahüratımı 
zm, hakikatte e. 
lektriki olan hadi • 
selerin biyolojik 
bir şekilde görün. 
mesinden ibaret 
bulunduğu malUm. 
du .. 

Ancak telsiz tc. 
lefonun ıcadından 
sonra ses ve sö. 
zü:ı elektrik mcv. 
celerinden istifade 
ederek boşlukta 

seyrettikleri mey. 
<lana çıkmır;ı V.:? 

bunun üzerine her 
hangi bir mesafe. 
de maddi olmayan 
ve gözle görülmiycr. mekanizmaların 
husule getirdiği tabii ve be~eri hadi. 
sa tın da bu mevceler vasıtasile boş. 
lukta nakli meselesi mevzuubahsedil. 
mişti. Nitekim bu meyanda izahı çok 
müşkül görünen düşünce de bu mcv. 
celer (~ebde) ittihaz edilmek üzere 
birçok nazari ve filozofik tariflere 
göre tecrübe, yahut başka bir değiş. 
le izah olunmak istenmişti. 

İşte on SD-,edenberi bütün fen ale. 
mini alakadar eden mesele budur. !. 
talyan alimi profesör Perdinand Ka. 
zamalli uzun seneler Roma üniversi • 
tesinde nöroloji ve akıl hastalıkları 
üzerinde yaptığı tetkikler sonunda ar 
tık bu mcı:ıelenb halledilmiş olduğu. 
nu gerek nazari gerekse tecrübi bir 
şekilde izah edebileceğini bildirmek. 
tedir. 

Profesör Fcrdin:ınd Kazamalli zih. 
ni mevcelerin fotoğrafisi~i alacak bir 
makine icat etmiş olduğunu ve bu fı. 

tefekküre daldığı zaman ile ani ve 
nfaki bir düşünüş halinde zihninde 
ne şekilde bir değişiklik olmakta bu. 
lunduğunu anlamak için uğraşmıştır. 

Profesör yaptığı tetkikler netice • 
sinde zihni teşevvüşün beybden inti. 
şar eden mevceler ve insanın o za. 
manki ruhi hali ile alfıkadar bulun. 
duğu neticesine varmış ve şu vaziye 
te göre, bu hadiseleri zaptedip kay. 
dedebilen bir aletin icat edilmesi zih. 
ni haletimizin tesbitLıe kfıfi gelece. 
ği kan:ıatinde bulunmuştur. 

İtalyan fılimi, bir kere mevzuu tes. 
bitten sonra çalışmalannı bu esas ü. 
zcrbdc devam ettirmiş ve uzun se. 
neler süren devamlı bir mesaiden 
sonra düşündüğü aleti yapmağa mu. 
vaffak olmuştur. 

retler sayesinde aklımızın şekli anla. 
şılabilecektir. 

Düşüncenin Resmi Ne 
Şekilde Alınıyor 

Düşüncenin resmini alabilmek içi.:ı 

üzerinde tecrübe yapılan adam, tec. 
rübeyi yapan filim ve düşüncenin fo. 
toğrafmı alacak olan makineden baş 
ka odada hiç kimse bulu:ımaması ve 
bilhassa odanın her tarafı hariçten 
ziya ve ses gibi hiçbir tesirin gire. 
miyeceği şekilde tamamen kapatılmış 
olması icap etmektedir. Aksi halde 
mevzuun beyinden intişar edecek o. 
lan meycelerin hariçten tesir eden 

mevcelcrle karışması ve bir netice a. 
lı:ıamaması mevzuubahstır. 

Tecrübe yapılan oda kırmızı bir zi. 
ya ile aydınlatılır. Üzerinde tecrübe 
yapılacak şahsın gözleri kapalı ol • 
duğu halde bir divan üzer.ine yatıp 
tamamen ruhi bir itidal içinde bulun. 
ması icap etmektedir. 

Anten mevzuun vücuduna yakın 
bir irtifada gerilmiş olmalıdır. Bir. 
kaç dakika bu ruhi itidal içiade hiç. 
birşey düşünmeden yatıldıktan sonra 
mevzu hissi bir düşünceye dalacak. 
tır. 

Tecrübe mevzuu bir müddet kendi. 
sini hissi bakımdan fevkalade alil. 
kadar eden bir meseleyi düşündükten 
sonrn makinedeki müteharrike hare • 
ket etmcğe başlar, bu sırada makine. 
::ıin faaliyetini işaret eden tipik ve 
madeni bir ses duyulduğu gibi, tec. 
rübcnin iptidasındanberi harekette 
bulunan fotograf filmi üzerine fos. 
forlu kalem bazı işaretler resmeder. 

Profesör Kazamalli muhtelif ka. 
rakterdeki mevzular üzerinde yaptığı 
birçok tecrübeler sayesinde muhtelif 
düşünüşlerin resimlerini ihtiva eden 
çok mükemmel bir koleksiyo:ı elde 
etmcğe muvaffak olmuştur. 

l 
lct sayesinde düşünC'enin resmi:ıi al. 

Ankara ı 1-1 2-938 ---ı mak kabil olacağını ileri sürmekte. 
ı dir. 

Profesör K:mımallinin yaptığı ma. 
kine üç dalga üzerine (irtica) has. 
sasma malik ve çok muhtelif mev. 
ccleri (60 santimetre irtifadan 5 
metreye kadar) uıptedebilmektedir. 

Bu mütehnrrike vasıtasile her üç dal. 
gad:ı. bulur~an elektrik mevceleri ma. 
kine üzerınde muayyen bir tesir yap. 
makta ve trrakiim etmektedir. Bu 
hususu:ı t<'mini için mütehan·ikeyi 
havi makineyi tecrübe yapılan şahıs 
tan daha yüksek bir yere vazetmek 
ve makineye elektrik me\'celerini 
nakledecek bir de anten bağlamak 
lazımdır. 

Profesör Kazamalli, bu nadide ko. 
leksiyonunu çok yakın bulduğu ah. 
baplarma göstermektedir. Resimler. 
den de anlaşılacağına göre, kolcksi. 
yona göre atıl bir zihnin resmi ga. 
yet ince ve muntazam bir çizgidir .. 

llızıılııı ırııln • ılılıı 1$Mrrtı ııl,.ıılıır. Clıe 
rlnılt' lllllROICIC ı.!Ör t'nlrrdır. UııkRıtı• 
ııır ~nnr 12 ıle kaııııııu 'aıu '" ııll111 ıılıı 1 
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Profesür J{azama!linin izahatm:ı 

göre beynimiz:ien elel,ronların hare. 
kelinden husule gelen ve ziya ile ay. 
ni siirate malik - yani saniyede 
(300.000) kilometre mesafeye yayı. 
lan - elektromanyetik mcvceler çık. 
maktadır. 

Profesör Knzamallinin makinesi sa. 

Harp senelcrbde büyük bir gece 
bombardımanının feci hatırasının res 
minde başlamış olan şeffaf çizgi bir. 
denbire iııkitaa uğruyor; sonra yeni. 
den müteharrike mevceler vasıtasile 
hareket ederek ışıklı ve net bir çizgi 
meyd:ı:ıa geliyor. 

Sevilen ve kalpte yer eden bir dos. 
tunuzun ani tahatturu ~effaf çizgide 
h f f bir titreme husule getiriyor; 
bu titreme duyulan heyecan ile de 
mütennsiptir. 

Rü ük bir çocuk ani olarak cinle. 
r perilere ait bir rüyayı hatırlıyor; 

(Devamı 10 tıeu 8ayfada) 



rayyare Piyangosu 
Kırk Bet Bin lira Kimlere 

Çıktı?ı 
Tayyare piyangosu dün çekilerek bi
·ilmiıtir. On iki bin lira 13962 numa
ya, 10000" lira 16445 numaraya çık. 
ııtır. 

Kıı:k beı bin lira kazananlar Selimi.. 
! 'kIJlasmda biifeci Talat, Ayancıkta 
nan memuru Avni ve düyunuumiye 
bık memurlanndan Saittir. 
Hamalbaımda 17 numarada oturan 
leni, Ankarada Necdet kızı Güldane, 
[enemen belediye sandıkemini Ahmet 
~ ortağı Cevdete on 'beş bin lira, Şişli
e Bomontide 5 numarada lsmaile on 
ti bin lira, Samatyada Hacıkadın ma
~llesinde Danayokuşunda Fahri, Bur. 
ada Fevzi Çakmak caddesinde Şahin, 
>evelide Camikemir mahallesinde Ta. 
ettin, Edremitte Abdurrahman kızı 
abahat on biner liranın talihlilerin

lendir. 

ı Randevu evi basıldı 
Evleri işletenler Sorgu 

Alhnda 
Zabıt& memurları son günlerde giz. 

l randevu evlerini sıkı bir surette 
takibe başlamışlardır. 

Bu meyaoda evvelki gUn dört ran. 
levu evi birden meydan.a çıkarılmış.. 
~. Bu evlerin hepsinin de sabıkalı 
kadınlar ta.rafından i§letildiği sabit 
~uştur. 
Basılan evlerden biri Marika ismin. 

be ibir kadına aittir. Marikanm evi 
lleyoğlunda Nurziya sokağE:ıda .?deh. 
bıet Habjp apartmıanıdır~ M.arikanm 
biresini randevu mahalli olarak kul. 

~
dığı haber alınmış, yapılan taras • 

tta gece gündüz buraya kadın ve 
keklerin girdiği görUimilştUr. 
Evvelki gece ani bir baskında içer 
Niko ve Müeyyet isminde iki er. 

ekle Marik:a ve Naciye adı:ıda i~i 
dm bulunmuştur. 
İkinci ev de Taksimde :Arabacılar 
kağmda 15 numaralı evdir. Burada 
elfthat isminde bir kadın oturmak. 

• Bu evin de randevu mabam 
larak kullanıldıfı haber a]mm'§. bu 

lan esnasında jçerde Uç kadınla 

llg erkek bulu:ımll§tur. 
Diğer evlerden biri Taksimde Ana. 

dolu sokağında 17 numaradır. Bura. 
aa Atina isminde bir kadın oturmak 
tadır. Bu evi Sultana isminde bir ka. 
dmla milştereken işletmektedir. Bu 
evde de Marika ve Katina isminde 
iki kadm bulunmuştur~ Evler milhür. 
le:ıerek kapatılmış, kadınlar muaye • • 
neye sevkolunmuş, işletenler de sor. 
gu altma al~ır. 

KüçülC Moda Haberleri 
Elbise, manto ve tayyörlerde bu se 

he fantazi cepler modadır. Ceketler. 
de altı taneye· kadar cep kullanılır. 
'.Mantoların ö:r kısmılarm,a iki tane 
~ok büyUk ve kapaklan. yahut ke. · 
narları kürklil cepler yapılmaktadır. 
Elbiselerde umumiyetle bir tanesi 
göğüs ii7.erinde diğeri aksi cihette ve 
onun üzerinde olmak prtile iki cep 
kullanılmaktadır. 

* Bu sene Blödösaks, çivit mavisi, 
llcivert ve yeşil renkler modadır. 

* Elbiseler U7.erine kullanılan dilğ. 
meler ekseriya açık renkte seçilmek. 
te ve bilhassa gözlerb rengi ile ahenk 
tar olmasına dikkat edilmektedir. 

* Bu sene bilhassa kürk ve astra. 
gan mantolar modadır. 

•Umumiyet itibarile kaim tayyör. 
Ier bu sene mantoların yerine kaim 
olmuştur .• Bilhassa tayyörlerde kürk 
veya kendi kumqmdan eşarp görü. 
lilyor. 

* [Kalm, ve geniş mantolar içbe el. 
bise yerine ince tayyörler giyilmek • 
tedir. 

* Çift renklerde Blödösaks ile nef. 
ti ve kırmm ile siyah modadır. 

• Bu sene elbiselerde hasır işleme. 
ler çok modadır. Elbiselerde olduğu · 
gibi tayyörlerde <le kullanılabilir. Ma 
mafl ipek işleme ve sutaşı da henüz 
modadan kalkmış sayılamaz.. Hasır 
işlemeler daha ziyade omuz hi7.asm. 
dan göğüs üstlerine kadar işlenirse 
daha şık olur., Sutaşı ve ipek r.evke 
göre göğüs U7.eriı:ıe, yahut yaka ve 
kollara, yahut da elbisenin lSnilne iş. 
lene bilir •• 

, 

l 
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Dantel ile süslü çay elbiseleri! Paslanmış takımlar' 
temizlemek Yukarıda görülen elbiseler çay sa. 

atlerinde ve aile topl~tılarmda giyi. 
lebilecek çok ince modellerdir. · Elbise Modelini Nasıl intihap 

Bu elbiselerin hususiyeti gayetle Etmelisiniz?. 
sade ve o derece kibar oluşlarında. l) Şişmaa kadınlar koyu renkleri 
dır .. Modellerin hepsi de dantel ile tercih etmelidir. Eğer çizgili kumaş 
süslenmiştir. Dantel ile süslü elbise. seçmişlerse çizgilerin dikine olmasına 
leri bilhassa koyu renklerden seçme. çok dikkat göstermelisiniz. Elbisenin 
ğe dikkat etmelidir. Hususile bu sene biraz uzunca yapılması da muvafık. 
çok moda olan lacivert ve siyah renk tır. Bu tedbirler sayesinde şişmanlık 
ler üzerine hazırlanacak modeller bir dereceye kadar saklanmış olabi. 
fevkaHide tık olur. Mamafi koyu cef. lir. 
ti ve kOJ11 laı'&W at hDaabWndnJ&. 2 ) Kna boylu Jraclmlar bllhau& u. 
Açık renk kumaalar berine daııtel zun giymelidirler. Vllcutlarml genle 
garnitUrlerden içtinap edilmesi mu. gösterecek her turlil şeylerden sala:ı.. 
vafıktJr. malan Iaznndır. Meseli omuzlu elbi. 
Yukarıda gördUğünUz modellerin se giymeleri doğru değildir. Tayyör 

evsafı §Udur: yaptırdıktan taktirde ceketin bel kıs 
1) Krep marokenden yapılmış çok mmın vücuda temas etmesine ve bi. 

şık bir elbise!. Etek yandan iki diki. raz da uzun olmasma dikkat olunma. 
kişli ve düz! GöğüS parçası verev ke. lıdır • 
silmiştir.. Omuz başlan dantel e:ı. • Bu şekilde bodur görünmekten kur 
krüstasyon ile ~ok çazip bir şekle so. tulur minyon bir şekil alırlar .• 
Irulmuş bulunuyor. 3) Göğüsleri inkişaf etmiyerek nor 

Elbisenin bilhassa dik yakalı ol. malden küçük kalmış kızlar, elbise 
ması 18.zmıdır. Belinde kendi kuma. yaptırırke:ı bu hususu gözden kaçır 
şından bir kemer vardır. Elbisenin mamalıdır. Elbiseyi hiç tutmayan 
arkası tamamen düzdür. tahta bir göğüs en şık elbiseyi bile 

1,60 uzunluğunda normal boylu fena gösterir.. Bunu bertaraf etmek 
bir kadD için 1 metre enindeki ku için elbisenin göğüs kısmını biraz bol 
maştan 2,90 kullanmak 18.zmıdır. ca ve göğüs altlarmdan biyeli yap. 

2) Bu elbise ince yUnlil kumaştan malıdır. 
yapılmı~ fevkalade bir model. Etek Bu şekilde hem göğüs muntazam 
düz ve yanlardan iki dikişi var. Gö. görünür hem de elbisenin beli daha 
ğüs parçası verev kesilmiştir. Yaka. güzel bir şekilde meydana çıkar. 
dan öne doğru iki sıra ve göğüs tl.. 4) Omuzları dar ola.:ı kadınlar el. 
zerleri iki yaprak halinde valansien biselerini biraz omuzlu yapmalıdırlar. 
ile i§lenmiştir. Çünkü elbisen.in güzel görünmesi için 

1,40 enindeki kumaştaa 2,75 kftfi. yukarıdan aşağıya doğru daralan bir 
dir. Garnitür için 2 metre 20 santim akış temini lazımdır. 
valansien kullanılır. 5) Boynu kısa olan kadınlar dik 

Bilhassa genç kızlara tavsiye olu. yakalı elbise giymekten sakınmalıdır 
nacak bir modeldir. lar. 

3) Kalın krepten yapılmış olan bu 6) Omuzlarına cisbetle geniş ve 
model. daha ziyade genç kadınlara belleri ince olan kadmlar elbiselerinin 
yakışır. Etek tamame:z plisedir. Gö. bellerini hiçbir zaman vücutlarına 
ğüs düz kesilmiştir. Modelde görüldü yapışık bir şekilde yaptırmamalıdır. 
ğU şekilde dantel ile entristasyon ya. lar. Bu şekilde bir elbisenin f evkali. 
pılmıştır. Boyunda bir eşarp vardır de çirkin duracağı muhakkaktır. 
ve bu da düz kesilmiştir. 

Kullanılacak kumaş mikdan: Bir 
metre enindeki kumaştan. 3 metre 30 
santim ve 80 santiru endeki dantel. 
den 40 pntim. 

4) Bu modelde eteğin ö:t kısmı ve. 
rev arkası düzdür. Göğüs verevdir. 
Dantel ile enkrüstasyon yapılmış bir 
fiyango elbisenin göğsünü süslemek. 
tedir. Bu fiyango biri düz. diğeri ve. 
rev olmak üzere iki parçadan müte 
şekkildir. 

Kullanılacak kumaş: 1 metre ende. 
ki kumaştan 3 metre 25 santimdir. 

Genç kızlara tavsiye oluı:ıacak fev. 
kalide bir modeldir. 

5) Bu model ince yUnlU kumaştan 
. YaDılmıstır. Göiüs düz kesilmi§tir. 

Gerek ğöğüs gerekse kollar dantel i. 
le süslenmiştir. Göğüsteki danteller 
arkaya da dönmektedir. Etekte bir 
sıra dantel eukrüstasyon vardır. Kul. 
lanılacak kumaş: ı ,40 eninde yünlü 
kumaştan 2.20 dir • 

6) Lislbden yapılmış çok zarif bir 
elbise. Göğüs kısmı geniş ve kol alt. 
lan hafifçe körüklü. Yakadan göğse 
doğru dantel ile bir fiyango yapıL 
m~tır. Etek dört parçalıdır. 
Kullanılacak kumaş: 1,20 endeki 

kumaştan iki buçuk metre ve 20 san. 
tim danteldir. 

Genç kızlara tavsiye olunacak bir 
modeldir. 

Cildi Nasıl Muhafaza 
Etmeli? 

Birkaç gUn sonra şiddetli soğuklar. 
la karşılaşabiliriz. Unutmayııuz ki, 
kış güzelliğiniz için hakiki bir tehli. 
kedir. 

Kadınların cildi nazile olduğundan 

ani suhunet tahavvüllerine taham.mill 
edemez.. Sıcak salondan, soğuk bir 
havada caddeye çıktığı:ıız zaman kar. 
şılaşacağmız şiddetli rüzgftra. dondu. 
rucu soğuğa karşı cildinizi korumak 
llzmıdır. Aksi halde biltOn güzelliği 
nlzl kaybedebilirsiniz.. 
Kış mevsiminde yUzllnUzll yudan 

daha ziyade bağlıyarak harici tesirle. 
re karşı vikaye etmelisiniz. 

Suhunetin on dereceden aşağı oldu. 
ğu zamanlarda kadalarm her gün 
yapmaları muvafık olan hususlar şun 
!ardır: 

l) Sabahlan bir fmdık bUyükl\iğün 
de tereyağı ile yUzilnüzil yavaş yavaş 
oğuşturunuz; t.a ki yağ bütün mesa. 
matmıza nilfuz edebilsin. Eğer evL 
nime banyonuz varsa banyo yaparke:ı 
de yüzünüzdeki yağı silmeyiniz. Bu 
şekilde yağ yüzünüzde bir müddet kal 
dıktan sonra tüylü bir havlu ve ya. 
hut bir sUnger ile yüzUnUzll kuvvet. 
lice siliniz. 

Sonra hafü bir losyon veyahut da 
gülsuyu ile yüzUnUze yavaş yavaş 

masaj yapı:ıız. Eğer maldyaj yapmak 
mutadımzsa, bu ameliyelerden sonra 

-

Paslanan mutfak takım1armJ temiz 
lem.ek için 450 gram e~ içyağı L 
le 15 gram kamfri ~ El. 
de edeceğiniz mayi kaynar bir tekil. 
de iken köpük halbe getiriniz sonra 
yavaş yavaş 500 gram kuraun tozu 
illve ediniz.. 

Bu şekilde elde edeceğiniz maddı 

ile paslı takımları yağlayarak yirmi 
dört saat öylece bırakınız.. Sonra yt 
muşak bir paçavra ile yavq yav~ 
siliniz.. Pas lekeleri tamamen zail o. 
lur. 

istediğiniz gibi tuvaletin17.e devam e 
debillralniz. 

Akpmleyin yüzünüze yalnır.ca bir 
krem silreceğiniz yerde bir pillveriza. 
tör vasıtasile yüzilnüzil on dakika 
müddetle gliserin ve gülsuyu mah. 
lutu ile banyo ediniz. 

So:ıra yüzünüzil hafü bir gece tre 
mi tabakasile örtilnilz. Bilhassa göz 
kenarlarınıza ihtimam ediniz. Kremin 
mesamatmıza tamamen işlemesini te. 
mln etmeniz li.zmıdır. Bilhassa bmııı 
mil§ yüzler için canlı hayvan htlcre. 
lerinden terkip ollDmlll kremler tav. 
siye olunur. 

Bu şekilde ufak bir ihtimamla yil 
zünüzU soğuk rilzglrm tesirinden mu 
hafaza etmiş ve çatlaklarla yanklL 
rın, genç yaşta husule gelen derin çiz. 
gilerin önilne geçmi§ oluıınıııuz. - -

Kış modasında fötr 
ve hasır şapkalar 

Fötr şapkalarla beraber hasır ve örgü şapkalar da mooada yerini muha. 
faza etmektedir. Yalnız, hasır -şapkala rda daha fazla till göze çarpıyor. Hal. 
buki yazın açık renk hasır veya türlü şapkaları:ı başlıca süsü çiçekti. 1Cılm 
ise tülde çiçekten daha fazla bir gü ?.ellik bulunmaktadır. 

Fötr p.pkalarda ise tül fazla gö rülmüyor Buna mukabil çiçek değlbıe 

de, bilhassa koyu renk şapkalarda açık renk bir iki silse tesadUf ediliyor • 
Burada iki tarz şapkayı mukayese edebileceğiniz iki model veriyoruz. 
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Başvekil ceıaı Bayar'ıQ nutku 
Anbn, 12 (A.A.) - Baıvckil Ce.. 

W Bayar bugün saa': 17 -Oe Halkevin· 
d• aöylediii bir nutukla dokuzuncu 
Yerli Mallan ve Artırma Haftasını aç. 
mııtır. 

Bu mllnuebetle Halkevinde yapılan 
toplantıda Dahiliye Vekili ve Parti Ge 
nel Sekreteri Refik Saydam ile vekil· 
ler, mebuslar, devair rUeaaıı ile veka. 
Jetler ileri ıelenlerl, yerli ve ecnebi 
matbuat milmessıl1eri ve kalabalık bir 
halk kütlesi hazır bulunmakta idi. 

Merasime lstikW Marşiyle batlan· 
mıt Ye bunu takiben künıilye gelen 
Batyekil Celil Bayar ıık ıik sürekli al. 
laflarla kaqılanan nutkunu söylemiş· 
tir. 

Natkun metni apiıdada: 
Sayın vatandaılanm, 

Cihan krizi .dünyayı aanp bizim bu. 
4utlar.ıımza girdiği zaman, yani 1929 
ıonlannda, tediye müvazenemizi koru
mak için bazı iktıudt tedbirler almak 
mecburiyetini duymuştuk. Bu tedbirle. 
tinJziıı tatbilanda, büyük milletimize 
rehber ve mürşit olmak vazifes:ni de, 
:Milli tktıut ve Tasarruf Cemiyetine 
nrmiıtik. O güııdenberi, Milli tktısat 
•• Tasarruf cemiyetimiz, '.Ju önemli va· 
:lf eaiııi Ha.da hepimizin §Ul:ranına lL 
J1k ıurette dirayet göstermiştir. 

Bllihara ulusal Ekonomi ve Artırma 
Kurumu unvanını alan bu cemiyetin 
yüksek himayesi de, ebedi Gefimiz A· 
tatürkün Üzerlerinde bulunyordu. Mil. 
ır iradenin kaynağı olan Ebedi Şefimi· 
zin, 'her i~te olduğu gibi, Milli İktısat 
•e 'tasarruf cemiyetinde de rehberlıK.. 
lcri mevcuttu. BugUn kendilerinin zi· 
yaı hicranı için.deki ilk celsemizi açıyc. 
nu. 

AtatürkQ anmak, Atatilrkten bahset 
mek hepimiz için ruhi bir ihtiyaçtır. 
Fakat, bu muazzam varlık huzurunda 
söz söylemek kadar güç bir gey tasav
v ır olunamaz. Birçok guzide hatipleri. 
J'lİZ, birço1' değerli şairlerimiz, hisleri· 
1e revaç vermek için söz aldıktan n. 
na:ı, bu muazzam kudretin :Car§ı&ında, 
nutlak bir surett•, aciz duymuşlardır. 
ou. ~r)tada§la~ımmn kudretsiz1iğin

. n, Uyakatsizliğinden değ"l, bu muaz. 
zam varlığın herkes knrş sındaki hari
kullde teccllisindendir. Bendeniz de 
Atatilrk hakkında, hissiyatımı ifade et. 
mek için, bu mutlak aciz içerisindeyim. 
Yalnız kendilerine kar§ı, gene bir top
lantıda hissıyatmu ifade ederken de. 
ılllttim ki: 

"'AtatUrkil sevmek, her Türk vatan
~nri iç"n milli b"r ibadettir . ., 

Ben~eniz, bugün de, huzunınuzc!a 

bu Ece..1i Şefim"zin, hnlaJktnmııın, 

.bhramanımızm, her tiirlil Ustiln vasıf 
brı cami olan Büyük Adam'm manevi 
huzurunda eğilerek, bunu tekrar cdi. 
rorurn. 

Atatürk, seni sevmek, Türk milleti 
için milli bir ibadettir ( su~kli alkı~
llr). 

Büyük, Ebedi Selin bi::e vediası olan 
ft}im üzerinde durmak, onun en oosit 
fırzolunabilecek usul!eri ilzerinde dahi, 
bOyilk dikkat ve teyakkuzla vazifemizi 
rapmak en önemli itimi~dir. 

Ulusal Ekonomi ve Artırma Kuru. 
ınunun, tam zamanında ve yerinde va. 
zif csini ifa hususunda gösterdiği dik. 
kat, bilhassa takdirimizi mucip olmuı· 
tar: 

Rejimle teessliı eden ve Kemalist 
rejimin ananesine dahil olan her hare. 
keti, bUtUn kudret ve kuvvetiyle mu
hafaza etmek, her namuslu Tilrk çocu. 
lu için bir borçtur. Ulusal Ekonomi ve 
htırma Kurumuna karşı, §U dakikada 
bu yüzden duyduğum ta'lcdjr ve §ilkra:t 
bOyUktür. 
iÇiNDE BULUNDUGUMUZ SENE 

YENt HAMLELER KA YDETT! 
lç"'rlde bulunduğumuz sene, di •er 

ıer.elere nazaran bize, fcni terakki 
hamleleri kaydetmiştir. Ulus:ıl Ekono
mi Kurumunun üzerine aldığı vazife. 
terden birisi, memleket dahılindeki ta· 
sarruf hareketini revaçlandırmak, l:ey. 
fiyefidir. Bu ncrktada ifa ettiği hizmeti 
tetl:ik ettiğimiz zaman ista i .. tikler:miz 
daima terakki seyri kaydetmektedir. 
Bendeniz bu ları huzurunuzda rakam
la ifade etmeye çah~acajım: 

1g37 Haztranmda 277 milyon liraya 
bal l 'olan ta .. a t :.ır Me..,~uattmız. - ta. 
sarnıf mevduatı ded'ğim zaman, kliçük 
ve bliyük hesabı carileri de alıyorum -

1 

bu aeae Cumhuriyet Merku Bankaaı· 
nın heaaplan da dahil olmak Uzere 30S 
mHycn liraya balii otmuıtur. 
Huıuıt olarak taurruf eandıklan be 

saplarını, yani milletin blızat tuarruf. 
Janru, iıtatlltikler üzerinde tetkik etti. 
limb zaman, ıörilyorua k1, ıeçen te· 
ne 90 milyon lira olan tuattuf hesap. 
lan, bu ıene, aynı müddet zarfında, 12 
milyon lira fazlaaiyle 102 milyon lira .. 
ya çıkmıştır. Demek ki, milletimizin 
tasarruf hakkındaki dikkat ve ııyreti 
inkipf etmektedir. Bu bittabi çok ıa. 
yanı 1Ukrandır. ÇUnldl tuarruf, bir 
milletin kendisine itimadının n!tanesi· 
dir. Mensup olduğu cemiyetin ve mil. 
Jetin refahına bağlılığının ifadesidir. 
Bir vatandapn cebinden çıkanp, her
hanıi bir bankaya tevdi ettiği taurtuf 
sadece o bankanın kuaamda artımı bir 
rakam olmadıfr ve fakat memleketin it 
hacmine bir ilbe 'Y&aıtaıı oldutu için, 
cemiyete kredlıl demektir. MilletimWn 
bu vadide ı&terdlll bOyltk terakkiyi 
tUkranla kaydetmek, bepimlı için ae.. 
vinçli bir vazifedir. 

PLASMARLAR NE KADAR? 

Şimdiye kadar sadece mevduattakı 
terakki.den bahsedilmiıtir. Size bir de 
bunun mukabili olan plaamandan, yani 
millete vaki ikrazattan bahsetmek bti· 
yorum. Bu rakamlar her halde sizin de 
nazarı dikkatin:zi celbcdecektir: 

1924 senesinde milli bankaların u. 
mumi plasmanı 28 mily.cn lira, yaban
cı bankalann aynı tarihteki ikrazatı 
123 milyon lira, yekOn 151 milyon JL 
ra. 

1932 ıenesinde milli bankaların plas 
manı yekunu 141 milyon lira, ecnebi 
bankaların ikrazatı yekQnu 142 milyon 
lira, yek\tn: 283 milyon lira. 

1937 ıcneıindc, - yani geçen yıl -
milli bankalann plasmanı ye'ldlnu 291 
milyon lira, ecnebi bankaların bUtüıı 

piyasaya verdikleri para 28 milyo~ li· 
ra. 

Bu, milti bankalannuzın ne kadar 
güzel çalııtıklannı, tekmil esaalara la. 
tinat ettirerek ne derecelerde muame
lelerini yürüttüklerini ve aynı zaman. 
da büyük millctimU:in kendi mUcıscse
lerinc olan itimadını gösterir. 

Kredi mes~elerile rejimimiz, çok 
yakından alakadar olmu§tur. Ve zaten 
bu yakın alaka olmasaydı b-.ı neüeyi 
istihsal etmek bittabi mUmkün olamaz. 
dı. 

Buhran senelerinde Ziraat Banka
mızın, zUraa çok değerli bir hizmetini 
de kaydetmek lizımgelir: 

l 
dllmeyecell bir hakikat ol doluna gö
re. halk bankalarının teesauı ve ic
rayı taallyeta başlamıf olmalartle, 
hakiki, tabii en kesUrme yolu da tut. 
mut oldulumuzu ifade edebilirim: 

Marabahacılar, bu tOfeyll mahlQk 
lar, devlet kanunlarına kartı hile bul 
mat buıuıunda en mahir adamlar • 
dır. Hilelerine kartı şiddetli hOkUm. 
ler teala etmiş olmak, IUzumlu ve fay 
dalı bir hareket olmakla beraber. kO· 
cttk esnafın ve crbab.ı ihtiyacın sıkın· 
tısını asla istismar edemlyecek bir 
hale getirilmiş olmalan demek de
ğlldlr. 

Binaenaleyh, murabahacılara kar· 
şı mUcadelcyl şiddetlendirirken, onun 
ranıbqında. halkın ayafına, kUcUk 
mUıtabıll evine kadar ucuz n ki.fi 
kredi götürmek vazlfealnl alacak o. 
lan halk bankaları. huzurunuzda 
zikre şayan bir iş olaa gerekUr. 

Bu bankalar mutevuı teşekkUller. 
dlr. Fakat yapacakları it ltlbarH~. 
halkkmııa temin edecekl~rl latlfade 
ltlbarlle bUyUk olduğu tein, Ankara. 
da olduğu gibi tsta.nbulda da yakın
da bir şube açılacaktır. 

Umumi Tlcar<ıtlnilit 
Utöurnl ticaretimiz, gecen sene ol· 

duğu gibi bu yıl da terakkt kaydet
mektedir. 

Gecen seno bir evvelki yıla nau. -
ran, 25 milyon lira bir fazlalık vardı. 
Uu scnonın on ayı tçlnde gecen yılın 
aynı devresine nazaran 44 milyon bir 
fazlalık vardır. Bunun sekiz milyonu 
lhrac&,tta, mUtcbaklsl ldhalılttadır. 

JthalA.t ile ihracat arasında bu on ay 
lclndo muvazene yoktur ''e nlcyhlml. 
ze gözükmektedir. Fakat geriye ka • 
lan son iki ay lclnde her halde bir 
te\·azUno yakhU}ılacağmı ünılt etmek 
yerinde olur. 

Fakat klAslk nazarlyeye göre. ken 
dl kendimize bir sual sorabiliriz: 

Acaba ithalatm çoğalmış olması, ak· 
tivite ve pasivite bakımmdan aleyhi
mize midir? Bir kelime ile, bu, biz.imi
çin endişeyi mucib midir? 

Arkadaşlar, 

Bizim takip ettiğim!z ticari anlaş. 
ma. sistemine göre yani klering politi
kamıza cazaran, !azla. ithalatın kon.tr 
parti81 olan para, ancak Tilrk malı a.. 
lımp ihraç edilebilmek kaydile merkez 
bankamızda mevcut olduğuna naz.aran, 
her belde mucibi endişe değildir. 

Bilhassa §Unu tebaruz ettirmek, bu 
mesele ile uğraşanlar için mucibi inşi
rah ol:ıbiUr. 

Fazla ithalatımız memleketimizin e. 
ko:ıomik noktai nazardan cihazlanma-21 milyon lirayı bulan zlrat lkrazat 

yekQnunu, 15 sene '.müddetle temdit 
sına yarayacak makinıı.ların ve alat ve 

etmiş ve faiz mlkdarını da yUzde üçe cdc\•atın bedellerinden mütevellittir. 
lndlrmlşt.lr. Du hareket bankanın ihracatımızın beş senelik vasatisini 
matıubatını tarsln etmekle, kunet· ele aldığımız zaman, yüzde seksen be. 
lendtrmekle beraber, clftçimiz için tini toprak mahsüllerl teşkil ettiğıni 
de cok istifadeli olmuştur. Vo bundan görüyoruz. lhraca+ımızc Be)TI, mUte
dolnyıdır ki, ilk zamanlardaki tahsil madiyen yUkscldlğinc nazaran zi. 
müşkültı.lına ra~men, bugUn gayet raf gelirimizin de yükseldiği şUphe 
tabU bir surette ve kolaylıkla tahsl· götürmez bir hakikattir. Bu yükseliş 
lAt yapılabllmekteatr. • nisbetini size eu dakikada bir rakamla 

Son zamanlarda BUyUk Millet Mec üade edecek halde bulunmadığıma m!l. 
llslnin kalJul buyurduğu ve millete teesslrlm. 
hediye ettiği kanunlarla, kredi mua- Hariçten fazla rnnl ithal edildiğine 
meleleri tamnme.n intizam altına a. nazaran dahildeki istihsalatımızm, aı
lınmıştır. eıat mamulatımızın vaziyetini de bil. 

Bu kanunlardan bir tanesi banka. mek elbette merakı mucip olur. 
Jarı, mllll, teknik bir rejim altına al. Fabrikalanmızın mamulAU 
maktadır.'lkincisi, halk ba:ıkala.rın te. Teşviki sanayi kanunundan istifade 
sisine imkA.n vermektedir. eden fabrikalarmı.ızm mamulatı, ya.nl 

Bizim banka rejimtı.iz deyebllece· imalat bedelleri, 1927 senesinde 32 mil
lim bu mevzuat, hissedarın, ıneYdu· yon liradan ibaretti. 
at sahibinin ve bilha811a bankayı lda- 1932 ae:ıesinde bu mıkta.r 138 milyo. 
re edenlerin bUyUk yardımcısı olmuş, na çıkmıştır. Hariçten ithalat yek\ınu 
bUtUn muamclA.tı kül halinde emnl. seksen altı milyondur. Şu halde mille. 
yot \"e intizam altına almıştır. timiz. 932 senesinde 224 milyon lira 

Rejimin mebdeindc memleketimiz. kıymetinde lstihlnkat yapmıştır. 
de talı nlsbetl, normal çalışan ban. 1937 se::esinde fabrikalarımızın lm:ı
kalarda dahi yüzde 22 yl bulmuş ve Hlt kıymeti 255 milyona. çıkmıştır. H:ı. 
hattA bazılarında bu mlkdarı da geç rfçten ithalatımız ıu milyondur. U
miştlr. Son çıkarılan kanunlarla bu nis muınt istihsalA.tımızm yekfuıu 369 
bet yUzdc f.t ıdz buçuğa indirilmiş 'o milyona ula.§'llUJ demektir. 
f1ile:ıı de tatbik ettirilmiştir. Bu rakamlarm bize ifade ettiği mn. 

Murahahncıhğı henilz lcökündcn na: dahilinde istihsalat çoğalıyor, ha-
sökfip atamadık riçten ithalatımız artıyor ve binaena. 

Bunun bariclııdo knlan murabaha leyh milletimizin i~tira kudreti. istih-
faizlcrl ne haldedir? ıa!!t kapasitesi yUkseltyor. Bu ekono. 

Bunu katiyetle ifade edecek bir mik noktal _aza:-dan elbette bir beşa
r!lkkamımız yoktur. Fakat memleko rettir. 
Umizde murabahacılığın kökünden 
s6kUIUp hcnUz atılmamış olduğunıı 

blllyoruz, Murabaha denm etmekt•· 
dlr. 

Bunun :ralntz şiddette bertaraf e· 

.ıuaıt vazt7etlmiz 
Mutat olduğu veçhile. malt ,.azıyeti. 

mize de temas edecejim: 
1938 mali yılı bütçesini, geçen sene 

bUtçesıne noe!'an 18 milyon lira faz.. 1 

1aalle bqladık· Yektmu fevbltde ve 
adt meııabldeıı iatihsll olunmak prtlle 
308 milyon liradır. Umumf varidat, -ve.. 
ya aadeoe btltçe dedlğlmlz zaman Ndw· 
oe blldllinb devlet bUtçeeloJ nuara L 

byoruz. Bazı memleketlerde idare! hu
ıırualye bn~ de umum! bUtçe meya
nmd&dır. Millethı mllkellettyet ,etun.. 
de tediye ettltl para yektmunu bilmek 
için. umumi bütçe haricinde idare hu. 
suaiye bütçelerini de ıöze getirmek ye
rinde bir eey olur: 

ldatel husu.af ye bQtçelerlııfıı de bir 
kaç ae:ıedenberi muntazaman yilklel
dlğinl hep biliyoruz. 

936 senealnde Jdarei bu.auslyelerln 
varidatlan yekfuıu 37 milyondu. 
Şu halde bunu 308 milyona ilbe e

derse rnllkelletımn tediye ettikleri ye. 
kUn S.5 milyona ballf olmaktadır. 

Denk bU• politikamız ve para poll. 
tıka.mıs tlaeri.ıde çok söz eöylendlfi l. 
otrı. ben bu de.ta bu mevzua temas et
mfyecettın. Bu mevzqa tekrar girmek 
hasılı ti.h8il etmekten ibaret olur. 

FORÇ VAZtYET!Mtz NUFUS 
BAŞINA 21 LtRA 

Yalnız borç vaziyetimiz Uzerlnde en
teresan gördüfUm bazı rakamları aize 
vereceğim: 

Fertler gibi devletler de borçludur. 
lar. Eğer alınnuı borçlar, ıelir temin 
etmiyen i~lere aarfedilmitlerae, elbette 
~tmiyen jılere aaddfelıni§lerıe,elbette o 
kat herhangi bir borç, memleketin re. 
f ahına, umranına, hasılı verimli bir i~· 
ne tahıiı edilmiı ve eğer geraiti de n~r 
mal hatlere uygun olarak temin edil. 
mişıe, borç her halde korkulunacak bir 
it değildir. 

Balkanların •e Orta Avrupadaki ba 
ıı memleketlerin nUfua batına isabet 
eden borçlan yekOnu 44 lira 1 S kunıı· 
tan baıltyarak 165 lira 53 1'urup ka. 
dar yükselmektedir. 

Bu muhtelif memleketlere göre, ar
zcttiğim rakamlar arasında, tahalüf et. 
mektedir. Bizde nU!us batına devletin 
tımumi borcu, dahili ve harici demek 
istiyorum, 21 lira 37 kuruıtur. 

Milletler Cemiyetinin bu mesele hak 
kında, muhtelif memleketlere ait ola· 
rak gBster.diği niıbi ralca:nlar 4'.0, 9.47, 
5.99, bizimki 0.8 dir. 

Bu, maliyemizin kudretini ifade et. 
melde beraber. demin iıaret ettiğim 

tartlara uygun olmak prtiyte memle
ketiıniz:n kalkınma..ını hazırlamak için 
vasıta bulmak huıusundaki arzularımı 
zm meıru olduğunu da gösterir. 

Rejimimizin, ti bidayeti tee11Uıün· 
denberi. büyük önem verdili İflcrdcn 
birisi de ş!mendifer politı"lcamız olduğu 
malQmdur. 

ECNEBi ŞtRKETLER 
Buna milvazi olarak takip '-ttiğimlz 

diğer politika ecnebi §irketler elinde 
bulunan hatların da mUbayeuıdır. Bu 
mubayeayı ehemmiyet verdiğimizin 
tek aebebi, ılmendiferlerin memlekete 
ve memleket ekcnomlılnc faydalı olabil 
meleri için tarifelerine hakim elmanın 
bir zaruret halinde bulunmaaıdır. Ee. 
nebilerin elinde bulunduğu müddetçe 
bu hakimiyeti tesise imk!n olmadığı 
anlaşılmıştır. Diğer taraftan elimize 
geçtikten ıonra. memle1'ct ekonomiai 
icaplarına mUvazi olarak tahakkuk et· 
tirilmiş tarife tatbikatı da malUındur. 

ŞP.rlc hudutlar na doğru ilerlemekte 
olan in~at.ımız ilç kol takip ediyor: Bi 
riıi Erzuruma doğru ilerlemektedir. 
Bir heyet, dilıı, Nafia Vekilimizin reiL 
liği altında Euineanda Jdl,at reamlnl 
yapmııtır. 

Diyarbakırdan ilerlemekte olan bat, 
§arka ve cenubu prkiye dcğru yürü
yor. Her sene timcndifer iç.in blitçeden 
tediye ettiğJniz para 28 buçuk milyon 
raddesindcdir. 

ŞtMENDiFER SiY ASETf MIZ 
HIZLA YURUYECEK 

Demin &ize aöylediğim rakamlar a. 
raıında geçen yıla ait olan bu rakam 
da var.dı. Şimendifer mevzuunda aynı 
hızla yUrüyeceğiz ve mutlak netice a
lacağız. 

Harici politikamu 
Her se:ıe memleketin umum! ekono

mik vaziyeti Uı.erinde göz ger.dlrf rken. 
harict polftlkamrza da temu etzııek L 

det haline gelmlftir • 
1938 senesinin sulh ve emniyet ha

vası içinde geçtiğıni iddia etmek m~m. 
kUn değildir. Bundan blı"k~ ay evvel 
vaz"yetin b r lhtillta mUncer olmuı ıh-

timallerlnden her tarafta enC!'lee1er ,_ 
UrmJ.tür. 

Biz, dünya aulhunu tehdit eden d 
vaziyetin biı.e mUtevecelh bir tehut 
olduğu fçhı değil. fakat, umum! ı~ 
lblll edebilecek ve biıınetioe bUtOn r1' 
deııiyet dUnyuını bUytlk zararlara -
kacak böyle blr halin wkuunu, lr~ 
bsant, medeni ve m1lll du 
uygun görmediğimiz için herkesle 
raber endi~ye di.lştUk.Kendi emn.iy 
mizl. kendi kudret ve kabiliyetim 
temm etmek esasen ana gayem 
Ve bizi tehlikelerden muun bulun 
racak fili imkftnlarımız tamamen ın 
cuttur. 

Cumhuriyetb umumi politikası. b a. 
fmkfLnlanrnız ölçUlerek tanzim edf 
ve bUtiln teahhUUerimb de milli ku c 
retimizin huduttan dahilinde bulun 
mu§tur. 

M acero temn&eM politikddml 
uzak 1«Jlacağta 

Herhangi bir eekilde bir 
eemmesi olan politikadan daima 
kaldık ve kalacaftz. Sulha olan cld 
ve samimI merbutlyetimiz bu eıı 
ra mUsteniddir. Ve onu ihli.l ed 
tehlikeler. bizi medeni milletler an 
nln bir ferdi olmak hissi ve !Ifatlyle 
eMiire uğratır. Millt birlik ve mUU 
lığın çevik cephesi, Tilrk milleUnin 
zU, TUrk tarihinin §ehamet tlmaall 
lan kudreUl ordumuz ve onun aUn · 
Cumhuriyetin bu san.imi politikasın ..... 
nigehban ve emniycti:ıln zamin!di ki 
"Kuvvetlı ve sürekli alkışlar.,, 

Tesis etmiş olduğumuz dostlukla t 

rın, ittifakların hep sOzUmUze 11ad 
kat gös\ermek ve lmkAnımızın ölç 
11UnU bllmek esasına mUstenlt olm 
bunların hakiki kuvvetini teşktl ede 
Ve diyebilirim ki, Türkiye, bu dOI 
Juklardan ve ittifaklardan aynı ıul ,, 
idealinin hft.diml, kudretli blr kUt 
teşkiline muvaffak olmuştur. tşte 
ze, harici politikamız ve dahili ku 
retlmizin kısaca eöylcnmhJ lfadeıl. 

Geçen yıl burada hep beraber H 
tayı selAmlamıştık. O saman Cenev 
rede kabul ettirilmiş hlr lstatod 
mevcudiyetini bulan Hatay, şlm n 
muntazam, medeni bir devlet olara ğ 

ynnıbaşımızdadır. "Şiddetli alkıtlar,. 

Aziz arkadaşlarım: 
Size hulAıa etmlye çalıştıtım Mkt 

bava lçerslnde ulubal ekonomi ve art'ltc 
tırma haftamızı açıyorum. •ıtı 

Kemaliat rejimin bUyUk Türk mU~t 
Jetine temin ettiği nlmetlerl koruma' 
ve gözetmek hususunda azmini bildi· r 

• ğinlz Cumhurrelslmlz, milll Şef la· 
met tnönUnU. huzurunuzda hürmeti · 
stılAmlamatı bir vazife blllrtm. i 

DüyUk TUrk mtllotioin faziletli ba. 
reketlerine, rejimin öz mllU rejimi • 
mtz oldı.ğuna ve bu milleti en yUkae1' cı 

seYl:;eye ulaştıracağına ve ulu11&l e
konomi ve arttırma hareketinin metil ·· 
leketimlze faydalarına güvenimi tek· · 
rarlıyarak sözUme nihayet nrl70 • 
rwn. Hoplnlzl tazimle selA.mlanm. 
"Sürekli ve şiddetli alkışlar,.. 

Stoyadinoviç 
tBoı tarafı 1 fnddt) c 

einin şefi 11abık general Ylvkovlc ve , 
Maçeke lltlhak eden diğer mUntehlp. 
ler bulunmaktadır. 

Bclgrad, 12 (A.A.) - Kat'l netice. 1 
ler, elmdi merkezi intihap komitesi 
tarafından tunlf edilmektedir. Bu 
neticeler, Stoyadlnovlc ll11teslnln ka - t 

ı&nmış olduğu muvaffakıyetin ebem· ·· 
mlyettnt göstermektedir. Bu muvaf • 
fakıyet, dokuz eyaletten yedisinde 
pek parlak ve münakaşa götUnneı 

şekilde kat'! olmuştur. 
l\fatchk'm nUfuz ve tesirinin köylU 

muhafızların tazyikile kendisini gös 
termiş olduğu Snva ve sahtı eyaletle. 
rinde de hUkQmet listesi, birçok Ar. a. 
rondismanda galebe calmağa ve btr 
cok a1.ahklar kazanmağa muvaffak c 
olmuştur. 

Siyasi mahtelde 11 blrlnclklnun 
gUnüoün Uc seneden beri Stoyadlnoviç 
bükılmetl tarafından takip edilmekte 
olan siyaset lehinde parlak bir teza. 
hUr teşkil etmiş olduğu bariz btr 
memnuniyetle beyan ve htıkılmeUn 

memleketin kalkınma 11lyasetlnl ta • «e 
bakkuk eahasına isal etmeğe otorite ba 
ile devam edebileceği llAve edllmekte 
dlr. 



~aybolan eneral davası IJ • d •k• k d b• •b• • 
~eneral Skoblin iki taraflı zmır e l 1 ar eş ırı ırı 

bir casus muydu? ile evlenmek üzereykerm 
ansının bu işte rolü olduğu kanaati Bu içtimai faciayı önlemek için ana 

gittikçe kuvvetleniyor... müddeiumumiliğe başvurdu 
kaybo. 

General dava· 
a devam olun· 
kta ve hadise 

ttikçe daha esra 
giz bir çehre 
aktadır. 

Son olarak, o za 
Dahiliye 

azın Dormua'nın 

kemeye celbi
e karar vermiş. 

Eslci Nazır 

tnüz henüz gel. 
emiıtir. O gelin
ye kadar diğer 

itler dinlenil. 
ektedir. 
Bunlardan eski 

orun söyledikleri 
neral Miller'i 
ırdığı iddia edilen General Skoblin
lcarısı Plevitzkaya'nın da bu mesele. 
rolü olduğu şüphesini uyandırmak
ır. Kedrof mahkemede, Plcvitzkaya 
yanında şöyle diyor: 

- Bu "kadın Skcblin'.den çok daha 
ki idi. Generalin yanından bir daki. 
ayrılmazdı. Onu da yanından uzak 

la tınak istemezdi. Plevitzkaya konser 
d · rken o, kapının önünde otomobil. 

beklerdi. General, arka<)aılariyle ya 
n uir toplantıda bulunduğu zaman 
kanımın "kapıda beklemek adeti i-

"Plevitzkaya kocasının bütün işle. 
den haberdardı. Kendisine tavsiye. 
de bulunur, her teye ilk evvela ken
i teşebbüs ederdi. 
Amiral Kedrof'un bu sözlerine Gene.. 

Skoblini'n karısı itiraz ediyor: 
- Amirali diyor. Nasıl 6Öylüyonun 
ları? o kadar evlmke celirdlıı, biç 
im kc-camla siyasi meseleler görü§. 

a iümü duydun mu sen? 
,,, 1' • • 

~edrof cevap vcrıyor. 
- Ben üç muharebe yapmış, ordu

b~ r idare etmiş adamım. Hayatta öyle 
rt rübelerim var ki, bir evin .içinde ne 

llp bittiğini öğrenmek için içeri gir. 
1 tıne bile lüzum yo'lc:tur ... 

aJ :aunun üzerine kadın, hiç sesini çı. 
dl rınıyor, oturduğu yer.de öyle kalıyor. 
İl· :aundan sonra, General Millerin sa
tl iıni arkadaşlarından General Şatilof 

"ııteniyor. O da Skoblin'in karısının, 
a ~asının her sırrına aşina olduğunu, 

1 • n hadisede de her şeyi bilmesi lazım
e1' tldiğini söylüyor ve diyor ki: 
~ - Zekası ile de, başkalariyle olan 
ro İinasebatı ile de kocasının üzerinde 
lr ·'kim bir vaziyeti vardı. 
0 ~ Maliimdur ki, bundan birkaç sene 

el, General Miller gibi, o zaman Pa 
•teki beyaz Rusların lideri olan Ge. 
tral Kutyepof da, ayni derecede esra-
tngiz bir surette kaçınlmıştı ve hadi. 

buna kadar yadınlanmış değildir Ge 
tral Çatilof bu mesele hakkında da 
... Yle diyor: 
- Kutyeporun kaçırılmasından son 
General Millerin etrafında daha sı. 
bir şekilde tcplanmıştık. Onun için, 

illerin, yine bizden biri olan Skoblin 
rafından kaçınlması hepimizi hayre· 
düşürdü. Millerin kaçırılması ancak 

li§manlarımızın istiyeceği bir şeydir. 
Hakim, Miller.den sonra beyaz Rus
rın liderliğini k.imin üzerine aldığını 
ruyor. Şatilof: 
- General Arkangelesk, diyor. Fa. 

U at Fransada değil, Bclçikada oturu
nı or ..• 
le. General Kutyepof hadisesinden de 
• r. ıhsedilirken de Plevitzkaya'run ismi 
ılr Upheyi davet ediyor. Mesela, hadise. 
ık en sonra Plevitzkaya hergün Kutye· 

f'un karısına gider, uzun müddet o. 
unla kalırmış. ın 

1ç Kendiıine bunun sebebi sorulduğu 

te ıman JÖyle diyor; ._ 
ılr 

in 
~ -
te 
le 

- Benim adetimdir. Felakete uğra. 
ınları yalnız bırakmam ... 
Bu suretle, Plevitzkaya'nın hadise· 

eki rolü ve mesuliyeti gittikçe daha 
ıriz bir ıtkilde ortaya çıkmak~adır. 

;İzmir, (Hususi) - Müddeiumumilik 
makamına bir istida ile müracaat eden 
uzun boylu, kumral bir kadın gözlc.ri 
iki çeşme içtimai bir faciaya el konul
masını rica etti. Halen Alsancakta o. 
turıııakta olan bu kadının dileği, ev -
lenmek üzere bulunan öz kıziyle öz oğ 
lunun birleşmelerine mani olunması· 
.dır. 

Hadiseyi anlatmış clmak için yirmi 
sene gerisine dönmek icabediyor: 

Yirmi sene önce evlenen müstedinin 
tzmirde evvela (S) adında bir 'kızı, bir 
sene sonra da (M) adında bir erkek 
çocuğu dünyaya gelmittir. Vakti hali 
iyi olmıyan bu kadın ikinci çocuğu o
lan erkeği bilahara fstanbula nakleden 
maruf ve çocuksuz bir aileye evlatlık 
olarak vermiştir. 

sırada bir gün Beşiktaşta, genç bir ço. 
cuğun nazarları ısrarla kendi üzerinde 
toplandığını seziyor. Tanışıp konu~ • 
maları pek müşkül olmıyor. Onlar be
raberce sinemaya gidiyorlar, eğlence 
yerlerine devama başlıyorlar. Netice 
itibariyle aralarında .derin bir aşk ve 
alaka devam edip gidiyor. 

Nihayet evlenmiye karar "eren genç 
kız ve genç erkek, (S) nin nüfus .dai
rcaindeki muamelesini ikmal i!jin İzmi. 
re geliy.crlar. Genç kızın evine misafir 
oluyorlar. 

(S) nin anneıi (M) i görünce büyük 
heyecana kapılıyor ve delikanlının öz 
oğlu oldı.;ğunu anlıyor. 

izmir .. İstanbul hava 
postaları 

Devlet Havayolları Şefi 
İzmirde Tetkikler 

Yapıyor 

İzmir, (Hususi) - Devlet hava yol
ları umum müdürlüğü iıletme müdürü 
B. Şeref Uçin Adanada havayollan 
tayyare meydanını tet1cik ederek tehri 

Diğer taraftan, General Millerin en 
yakın arkadaşlarından General Kusons 
'ki de davanın muhakemesinde büyük 
bir yer almaktadır. Kuıonıki o .zaman 
eski Rus zabitleri birliğinin kitibi idi 
ve General Miller, S'koblin tarafın~an 
davet edildigi yere giderken kendisine 

Aradan &eneler ıeçiyor. Erkek ço. 
cuk büyüyerek 17 yapnda bir delikan. 
lı ve kız da on sekiz yaşında cazip bir 
kız cluyor. (S) bundan bir •ene önce 
tstanbulda bir akrabasını ziyarete gi
aiyor. Orada bir müddet misafir kalı
yor. Genç kız, Istanbulda bulunduğu 

İhtiyar kadın, kızına ve oğluna ha. 
'kikati ıöylemekte geçilmıiyor. Fakat 
onlar evlenmiye karar verdikleri ve 
bir. daha aynlmıyacaklarıru anladıktan 
için bu sözleri redde çalışıyorlar. 

:Anne aynı batından dünyaya gelen 
iki inaarun evlenme kararları ve hazır
lanmakta olan niklh muamelelerine 
mani olmak için yana yakıl.ı müddeiu
mumiJife bat vuruyor. Delikanlı, bu 
iddiayı cerhedecek bir vesika, bir nü. 
fuı tezkeresi ibraz ediyor. Filhakika 
bu nüfus tezkeresinde (M) in ana ve 
baba adları ayrıdır. Bu adlar, onu evlat 
hk olarak kabul ettikleri iddia edilen 
aileye aittir. 

mize gelmiıtir. tzmirdeki havayolları 
meydan ve istasyonundan yolcu ve pos 
ta ta:'Yareleri için ne derecede istifade 
mümkün olacağı noktasını tetkik etmek 
üzere ıehrimize gelmiş olan B. Şeref 
Uçin, dün lzmir ıivil hava iıtasycnu 

müdürü B. Basri Akdoğanla Cumaova
ıı nahiyesinde hava meydanına citmiı, 
muhtelif tetkiklerde bulunmuıtur. Han 
gar ve istasyon binaıı ile meydanı ıöz 
den geçiren iJletme mildilril, buıün de 

tetlo1derine devam edecektir. 1 Nisan 
939 dan itibaren İzmir • ve Ankara a. 
rasın.da muntazam hava postaları iıle
meğe baılıyacaktır. Devlet hava yolla
rı umum mildürlüfünün noktai nazarı, 
kıt, yaz her mevsimde poıta ve yolcu 
tayyarelerini inkitaa ufratmadan itlet 
mektir. 

'bir mektup vermiı: sunda beraber bulunduğumuz bir arka 
daştı: Yüzbaşı Skoblin. 

\ 

- Bunu eğer ben gelmezıem açarsı
nız, demiıti. 

Kusonski de bu mektubu saklamı§, 
ancak General Miller uzun müddet gö. 
rünmeyince açmııtı. Mektupta Miller, 
kendisini Skoblin'in Pariste Jaamin tü. 
nel istasyonuna çağırdığını, oraya git. 
mek üzere clduğunu yazıyordu. 

''Kendisini pek sevmezdim. Çünkü 
muharebe esnasında crduyu kurtarmak 
iıten bile değilken atına binip 'kaçmış
tı. Sonra ıazetelerde okudum: Kızılla 
~ esir düımüı; fakat sadece dört •e
ne kürek cezasına mahkQm edilmif. O 
DJIWl hakkında içime bir tüpbe ~ir. 
df. 

Kusonıki bu mektubu niçin bu kadar 
geç açmıı? Bundaki kabahatini o da 
teslim ediyor. Fakat diyor ki: -'Buaunla beraber, o akpm Berlinde 

- Bu suretle bir' hidise olaca""ıru öteden beriden bir hayli konuıtuk. Er. 
ben ne bilirdim ı General Miller c~le· ı tesi gün bana eve geldi ve "Gepeu'yi' 
ce'Jc .-ndaD. Hatta 0 bana: (Sovyet gizli poliı teı~lltma) yazdır 

•'- Ben ıetmenem açanmu,, C!edi- mayı teklif etti. Bu ~~ beyaz~
rın casuıu olarak gırecektim. :Yanı, 

ği zaman: 
" - tnpllah gelininiz de açmağa 1ü 

zum kalmaz,, demiştim ..• 
Şüphesiz ki mektup General Miller 

gider gitmez açılsaydı derhal polis ted 
bir alacak ve belki kaçırılmasına mani 
olunacaktı. 

Dinlenen şahitler.den, yine bir eski 
Rus Generali olan Teodoresko da Skcb 
lin'in iki tarafa hizmet eden bir casus 
olduğunu !Üphesini uyandıracak ifade_ 
de bulunuyor. Diyor ki: 

- 193.2 senesinde Berlinde taksi şö. 
förlüğil ediyordum. 20 Şubattı, cadde
.de bir Rus gördüm. Çehresi hiç de ya
bancı gelmiyordu. Durup dikatlice ba. 
kınca tamdım. Bu, Kornilof'un ordu • 
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zahiren Sovyetlerin casusu olacak, fa
kat hakikatte onların düşmanlarına hiz 
met edecektim. 

"Bu teklifi kabul etmedim. Daha 
sonra 'kendisini Pariste gördüm. Tek. 
rar ayni teklifte bulundu. O zaman ken 
disine karşı içimde daha büyük bir §ÜP 

he uyandı. Federasyona haber verdim, 
inanmak istemediler. Fakat, dedikleri
min doğru .clduğu Kutyepof'la Miller 
öldürüldükten sonra anlaşıldı. 

Şahitlerden General Denikin de Skob 
lin'in iki taraflı bir casus olduğu kana
atindedir ve Teodoresko'nun dedikle
rini bu isbat eder mahiyette görüyor ..• 

LASTiK TtlZLU :ADAM 

Adliye, itin tahkiki için evrakı zabı. 
taya havale etmiıtir. 

izmir Vilayet Meclisi 
Yeni yll bütçesi 3.200.000 
lira üzerinden hazırlanacak 

lnıılr, - .:renı ~l&7et umum! mec· 
llsl 9 lklnclk&nunda .Sll7et •alonun. 
da toplanacak, :Yl1&7eUıı J'enl ıene 

bUtçesl Uzerlnde mttzakerelere baş -
Jıyacak ve btıtçe7l hazırlıyacaktır. Ge 
çen seneki vlllyet btıtçeıl iki buçuk 

Onun için Ankara ve l.ımir hava 
meydanlarıru1', umum müdürlükçe as. 
falt olarak inşası kararlaştırılmııtır. t. 
leride Adana ve Diyarbakırda da asfalt 

veya beton meydanlar yaptırılacaktır. 
Bu meydanlarda telıiz ve ıanyemetre 
tesisatı da yapıldıktan sonra Türkiye· 
nin her yerinde kıJın da hava postala
n mıntazam serviı yapacaklardır. 

hmlr sivil ta)')'U'e meydanmın in. 
pah, ne •uretle ve ne kadar maırafla 
mümkün olacağı itletme müdürü tara. 

fından tetkik edildı""kten ıonra bir ra· 
porla umum müdürlüfe ve nafıa vekl· 
!etine bildirilecektir. 

milyon lira varidat ve masraf üze • ====::=========== 
rlnden hazırlanmıştı. Turistik yollar 

:varidatının da UA.veslle bu seneki bUt 
cenin 3,200,000 liraya kadar yüksele
ceği tahmin edilmektedir. Onun için 
yeni bUtçe, bu kadar yUksek tahmin 
üzerinden hazırlanacaktır. :Vali B. 
Fazlı GUleç, bUtUn daire mUdUrlllkle· 
rlne bir tamim göndererek dairelere 
alt yeni sene bUtçelerlnln dört gUn 
zarfında hazırlanarak vllAyete .gönde 
rllmeslnl istemiştir. :V11Ayet daimi 

encümeni, derhal toplantılarına baş
lıyacak ve dairelerden gelecek but. 
celerl tetkik ederek bir mUtalla hazır 
lıyacaktır. Bu bUtçeler, umumi mec
llste müzakere edllecektır. :Villyetlıı 

937 yılına alt kat'! heaap raporu n 
9 38 malt yılı faall1et raporu hazırlan. 
maktadır. Dalmt encümenin hazırla
makta olduğu bu raporlar da umumi 
mecllste okunacaktır. 
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Bir lflhza için kimse bir şey söyleyemedi~ 
Sonra Hanrl haykırdı: 

O Kapının ve sonra açılan koridorun kendlıl· 
nl nereye götüreceğlnl bilmiyordu. Fakat her haL 
de, şatonun insanlarla. mesk~n 4alrealne çıkacatı. 
n1 ümit ediyordu. 
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- Bekleyip duruyoruz. Şu haydudu öldUre , 
lim. 

Vilyam Keys bir göğUs geçirdi. Belki de bu, 
bir işaretti. ÇUnkU arkasında sllA.hlı bekllyen a. 
damlar derhal atılarak, dört mahbusu da bağladı. 
lar. 

Vllyam Keys bundan sonra: 
- Şunu da ilAve edeyim kl, dedi. Bu kuyunun 

dUğmeslni dışardan da basmak mümkündUr. Her 
halde kendi tebaamın da hayatını sizinki ile bir. 
likte tcıhllk C'yc koyacak değilim. 

Hanri Stanton dişlerinin aFasmdan: 
- Bu adam zır deli, dedi. Kendisini kral sa. 

nıyor 

Vilyam I\:eys: 
- Evet! Diye haykırdı. 
Herkesin kralı der ki, yaşıyacaktrr. Ben bu 

~atonun, bu dUnyanın hükümdarıyım. 
-Kim demiş! 
Bu son sözU söyliyen, o zamana kadar sesi l

şidilmemiş biriydi. Ve bu ses; kapının yanıbaşın. 
.da duran bir adamdan geliyordu. lriyarı bir a • 
damdı bu ... Ye elindeki revolveri demlndeberl bö. 
bUrlenip duran Yllyam Keyse tevcih etmişti. A.. 
dam koluyla geriye doğru işaret edip: 

- Girin, yakalayın şunları! 

Robrtson hA.diseyl sUratle Aıtlattr. Hanrl: 
\ 
- Şimdi buradan çıkmak meselesi 'T&r, dedi. 
Cimi fikrini söyledi: 
~ Her şeyden önce yapacağımız ı,, Mortmerl 
~Her şeyden önce yapacafımız ı,, Meri 

Mortmerl bulmaktır. O, her halde şatonun tçlndt 
bir yerdedir. Ah şu Vllyam Keys haydudu! 

Fakat daha fazla söyllyemedt. 
Zira, llcrde bir yerden bir adam yüksek sesle 

gUIUyordu. Gülen adam sonra, şu sözleri söyledi: 
- Tuhaf şey.. Bu ne cesaret, ne cüret ..• Ve 

sizce ne bUyUk bir muvafrakıyet ..• Birdenbire ara. 
nıza girdiğim, rahatınızı bozduğum için beni ma. 
zur görünüz .•• Sizi taciz etmekten maksadım, ıa. 
dece yerlerinize geri dönmekllğlnlzl ıöylemek 1 • 
çlndlr. L~tfen, zindana avdet buyurur muıunuıt 

Bu sözleri söyliyen, Vilyam Keyıtı. Neredea 
haber almış ise almış ve birdenbire kar,ılanna 

çıkmıştı. Koridorun bir ucunda duruyordu. Ve 
yalnız değildi. Arkasında bir ıürU ılllhlı adam 
vardı. 

• • • • • • • • • • • • • 
Vilyam Keysln sözUne itaatten başka çare 

roktu. Yazl;ret böyle 1öıterl7ordu. Fakat Cimi 



Düşüncenin resmini al
nıak kabil olacak mı 

(BCJ§ tarafı 6 tnetda) 
o anda beyninden i::ıtişar eden mev. 
celeri işaret eden müteharrike film 
üzerinde büyttk titremeler meydana 
getiriyor. 

&§k mektuplarından !fÜphesiz büyük 
annesi birşey anlıyamıyacaktır. 

Profesör Kazamallinin bu icadı taL 
bikat sahası:ıa intikal edince, bu hu. 
susta bir de lfıgat tanzim etmek i .. 
cap edecek ve bu H\gat sayesinde 
elde edilen fotoğrafın hangi dUşün. 
cemize tekabül ettiği meydana çıka. 
caktır. 

Harf lnlOllm 5ergiıi için · 
Toplanb ı 

Harf inkılib.nın onuncu yıl dönümü 
münasebetiyle Ankarada açılacak 

"Harf inkılabı ıergisi,, programını teı
bit için Ankarada bir toplantı yapıla. 
caktır. 

Bu işle meşgul olmak üzere bir he
yet teşekkül etmiştir. Bu heyet ayın 
16 ıında toplanacaktır. Heyete Istan. 
bulJan iştirak edecek kimseler Anka· 
raya çarşamba günü ğideccklerdir 

ilim adamının 
yetişmesinde 

cemiyetin rolü 

Eminönü Meydanı 
Bir ressam anten altında yatarak 

bir dağ resmi yapmayı düşündüğü 
r.aman husule gelen çizgiler (müte. 
akkfp) oklar şeklft.de tecessüm eL 
mektedir. Zir• ı·esaam bir a:ı dağın 
resmini dUşttıımüş hayalini tamamlı. 
yamamış, sonra da beyninden ayni' 
hayali dll§tliu'nüştür. Duyduğu sanat 
heyecanı çizgiyi zaman zaman titrek 
yaparak ok tek1ine sokmuştur. 

Böylece sevgiyi ölçen makineden 
sonra bu kere de dUgUncemizi ölçen 
makine icat ediliyor.· Medeniyet 
ilerledikçe dünya kimbilir daha oe. 
ler görecek? 

Eminönü meydanındaki molozların 

birçoğu kaldırılmıttır. Selinik Bonmar 
şesi ile altındaki dükkanlar yıkılmak· 
tadır. 

Bundan başka Yemişte perşembe pa 
zarına doğru giden kıs·mda eski bir 
han vardır. O da istimlak edilip kaldı. 
nlacaktır. 

( Bt:ı§ tarafı ! incide) 
bir tekilde de zaman ile ifade olunur .. 
Hiç ıüphe yok ki bu, tahsil Jevresinde 
yapılamaz. Buna ne tahsil devresinin 
iıter iıtemez mahdud olan müddeti ve 
ne de belki peku ilerlemit olan yq 
mUniddir. 

Bu problemi bir zaman meselesine 
irca etmekle ilim adamının yetiflllesln• 
de cemiyetin oynayacaiı rolü ipret et· 

mit oluyoruz. Yaııi daha açık konutmak 
için ilim, adamı olarak yetiıeceklerin 

Iıb garibi bu resim ile Afrilı:ada 
1l%UJl müddet bulunmuş olan bir ada. 
mm, Sahrayı, deveyi ve kadını dil. 
fÜlldüğU zaman husule gelen mevce. 
lerin resmettirdiği çizgilerin ayni ol 
masıdır. Fakat en gül.el ve ente. 
rean resim, bir kay:lak bulucunun, 
köyde bir kayn.:ık aradığını düeünür. 
ken alınmış olanıdır. Bu resimde ışık. 
h hat kalın ve zaman zaman düğüm. 
uı bir şekilde tecessüm etmiştir. 

Şu vaziyete göre, en fotojenik dil.. 
tünce kaynak arayıcı:ıinkldir. 

Böyle Bir Ketif Kabil 
Olacak mı? 

Bütün bu tecrübelerine rağmen 

prof e!K>r Kazamalli henllz düşUnce. 
ııil'l mekanizmasmı anlıyamamış ol. 
duğwıu ve fakat tam muvaffakıyete 
dofru yürümekte bulunduğu:lU bil. 
clinnektedir. 

Bu vaziyete göre, dUşUncemizi öl. 
çecek makinenin esasları tesbit edil. 
miştir. Bu beynimizdeki düşünceler 

intipr eden elektromanyetik mevce 
lerle tesbit olunabilecektir. Şimdiki 

halde inlan. aklmı:ı tebarüz eden dil. 
§ilııce ılstemlerinf ihtiva eden bir fo. 
toğraf koleksiyonu mevcuttur. 

İtalyan lliminin bu kqfi tamamen 
balüllat sahasma intikal ettjkten 
s~z dünyada birçok işlerin esasla. 
n değişecektir. 

Artık hlkimler maznunları iatic. 
vap etmek "1&hn:ıetine katlanmıyacak. 
lardır. Makine onların bUtUıı suçla. 
rmı ifşa edebilecek kabiliyette ola.. 
eaktrr. 

Kılkanç kadınlar kocalarını dUlilıl. 
eelf g6rtınce bu:ıun sebebini sormağa. 
ihtiyaç duymıyacaklar, derhal ma. 
kine vaıttaaile kocalannm aklmdan 
pçeıı kadmı öğrenmek imklnını bu. 
lacaldardrr. 

Bu: tekilde genç kızlar da mtitead. 
dit ahbaplarının fikirleri:ıi resimler 
ayesinde ailelerinin yanında kolay. 
ca tetkik edebilecekler, bu resimli 
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mUmkUn olduğu kadar dayatmak, karşı koymak 
niyetindeydi... Bununla beraber ilk iş ol\lrak ·zlıı
c!ana döndU, kendisine gösterilen iskemleye otur. 
du. 

Vllyam Keys, alaycı ve hain bir gUIUmseyişle 
onun yUzUne bakıyordu. Bir müddet böyle gUlUm. 
alyerek baktıktan sonra: 

- Ss,na şunu haber vereyim ki Cimi Stanton, 
dedi. •• Pek sevdiğin genç kız, şu dakikaya kadar 
emniyettedir. HattA biraz evYel, onu bir iblisin te. 
cavllzllnden kurtardım. Ancak, bu tecavUz dolayı. 
sile dUştUğU heyecan yUzUnden Mis Merinin ba • 
rıtmasına mlnl olamadım ... Bayıldı. Fakat icap 
eden tedaviyi yapmakta gecikmedim. lyileştl. Ve 
ııte kendisi... 

Fllhaklka az sonra, Meri yavaş yavaş yUrUye. 
rek zindana geldi. .. Cimi onu g6rUr görmez kalbi
nin yerinden oynadıfını hissetti. Korkmuştu. ÇUn. 
Jr Ublçare kız, cektltl zahmetler yUzUnden bir ha
yalete 4öD1DU$tU. Solgun ve bitkin bir haldeydi. 
Adeta sallanıyordu 

Bununla beraber, solgun dadaklarını aralı., 

1•rak: , 
.... Cimi, 4tyeblldt... Merak etme .. Bana bir t•1 

olmadı. 
Vilram Keys tekrar ~tW 
- Elbette bir şey olmadı. Olabtllr mır •• 
Solll'& Harırt ınze atrldr: 

Muzaffer ACAR 

- -~-- ~--~~~~~~~--------------------~~--------------"""'! 
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- Vilyam Keys ... Senin klm n ne oldutunu 
bilmiyoruz ... BUtUn bu manevraların mAnası ne. 
dir? Nihayet ne yapmak lsttyonıun. Şunu öğrene .. 
bilir miyiz? 

ViJyam Keys etrafına şöyle blr baktıktan 

sonra mektep dershaneslnde konufur gibi atır a. 
jır: 

- Şu ... dakikada, dedi. Şatonun pek tehllkell 
- Şu dakikada, dedi. Şatonun pek şa1anıdlk· 

lcat bir kısmında bulunuyoruz. Burası muhtelif 
defalar muhasara edilmiştir. 

nu şatoyu tık defa inşa eden mimar • maale
se>f adını hatırlıyamıyorum • her halde çok zeki 
ve uzağı gören bir adammış. Onun tein burada 
bir de gizil kuyu yaptırmış. Şimdi kuyunun he • 
men yanıbaşındayız. Hanrl Stantonun aabrı tU. 
kenmlşti: 

- Kuyudan bize ne, diye haykırdı. Biz san:ı 
ne soruyoruz, sen ne söylüyorsun? 

Vllyanı Keys, zindanın ~:ovaı !arından birine 
doğru yUrUdU ve parmat101 kaypak duvarın bir 
noktasına dayıyarak: 

- işte, dedi. Burada gizli blr dUime var. o • 
rara basınca, kuyunun kapalı oynar. açılır. Diler 
bir tabirle, bu ıln4anın dötemeal açılık. Ve bura
da bulunanların hepsi, blrkag saniye içinde kuyu. 
ııun 4lblnt boylar. Anladı~ mı? 
nun dibini boylar. Anlatablidhn ıul?, 

cemiyet tarafından aiıtematik hi 
ıi ve hatti katedilmesi hiç de kola)' 
mıyan bu yolda ilerlemek isteyeni 
cenretlendirilmeai lizı mgelir. ıuaı 
damı yetiıtirmek disiplininin hiç 
tahammül edemiyeceği ıeylerden 
bu disiplini "bureaucratie,, ~erçev 
içine ııkıttırmqa kallatmaktır• 

Bir ilim adamının yetı:ımcıini 
elin ve saatlerle tahdide ufrqmak, 
hususta yapılacak en büyiik cafle 
den biri oldulu &ibi en menfi neti 
verebilecek faktBrlerden biridir. . 
hele hiç unutmamak 1lmn gelir ki 
ilim branpnın kendine göre ve k 
bllnynine uypn bir disiplini v 
ve bu diaipJlnln edinilmeai bir ilim 
birkaç sene ile cliieı bir ilim için b 
iki, Uç ve belki de on misli olabilir. 
le tecrübi ilimlerde buan bir iki u 
bk bir kanun veya prensibi vuede 
mek iiin ıenelerce çah§mak icabetti 
kat'iyyen gaz 8nlinden kaybetme 
ctir. 

Herkesin bildili bir miıali hatır 
rak Paıteur gibl bir dihtnin bir 'ku 
a1111nı bulup meydana çıkarmak 
yedi aene ufraıtığmı aöyliyebiliri:ı. 

Vaktiyle ilim adamları ve b" 
edebiyat mensuptan ve san'atklr 
hilkümdarlar, zengin asilzadeler, 
dneıer tarafından himaye olunur 
dr. Edebiyat ve san'at onlara çok 
ludur. 

BugünkU prtlar altın.da, bu 
cemiyetinde bu ıekilde himayeler 
mık pek tabii <:larak abes olur. ' 
"Meclne,, rolilnü oynayanlar Jiü'k 
ler, devletler ve "fondations ıcien 
ques,, ilmi verilen gayri resmi ., 
resmi teıekküllerdir. 

Binaenaleyh, bir cemiyette, 
memlekettte, ancak kııım prtl 
cözden ceçirebildiğimiz ilim adamı 
tiıtinnek problemini halletmek i 
o cemiyetin munffa~ 'Wln 
kadar oldukça uzun sürc;n ôu 7eti 
devresinde lhım olan maddi" ve 
prtlan temin etmesi lhımdır. 

Halk Partisi Vilayet 
Kongresi 

Cumhuriyet Halk Partiıi Vila 
kengresi perıembe günü saat on bi 
istanbul vilayet merkezinde açıla 
tır. 

Rumame hazırlannuıtır. Kongr 
vaıJi ve Belediye reiıi ve Parti baı 
Bay Lut!i Kırdar açacak, 'JConıre r 
intihap edilecektir. Sonra encümen 
seçimi yapılarak konıre m~~.:ere)c 
baılayacaktır. 

-o-
1ıtanbul Gümrükleri Ba 

Kimyagerliği 
Açık bulunan latanbul ıümrükle 

baılcimyacerlijiu emniyet umum m 
dürlüiil llboratuvar tefi B. ilik 
'Utuefe tayin edilmiıtir. 

tıtanbulun Temizlik itler 
Vali ve belediye reisi LQtfi Kır 

tstanbulun temizlik meselelerinin h 
için fen heyetinden esuh blı' progra 
iıtemiftir. Bu proeram kna 'bir z 
zarfmda huırlaıup kendiıine veril 
cektir. 
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Dlvanyotu. No. 104. Ttl: 22398 



le 
m 

m 

g rt 

1 

z 

T 6*** • .. ' t • • • .. • • .~ •• '\> • 

Dünkü keşidede kazanan 

ikramiye· kazanan numaraların l"ram"ye erini EmlnlJnUode 
'fekkollu C~uud klşe~I d~rhttl Öd~yeceklcr 

No. Lira No. Lln No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira --103 30 380 50 842 50 772 50 538 200 572 50 910 

166 30 390 30 870 500 853 500 779 200 590 30 957 
279 30 406 30 907 30 90! 100 649 50 594 30 981 
369 30 417 50 12008 30 9i8 30 940 30 672 30 35062 
550 500 536 30 235 50 18060 30 24013 30 30023 50 108 
557 50 547 30 276 100 146 50 69 30 73 3-0 128 
558 30 565 100 295 500 161 30 123 30 203 30 156 
597 50 572 30 346 30 345 50 126 50 221 30 241 
533 30 613 30 471 30 370 30 166 30 227 30 290 
728 so 639 30 4 7 5 500 401 30 242 30 234 100 336 

787 500 690 500 495 30 52.?. 30 252 80 239 30 383 
836 30 697 30 738 30 524 200 457 50 268 30 442 

500 
30 
50 

30 
500 

50 

30 
50 
50 

30 

50 
100 

1060 50 691 30 788 50 633 so 531 30 378 50 448 30 
154 200 728 30 822 30 814 30 596 30 416 50 513 200 
187 500 ?45 50 902 30 905 50 597 1000 429 30 571 30 
188 30 782 30 905 30 910 200 629 30 472 30 616 50 
333 30 793 100 967 100 921\ 50 710 30 502 200 700 50 
356 50 816 30 13134 30 939 30 723 50 549 50 762 200 
416 50 937 30 145 30 988 30 746 30 608 30 886 50 

505 30 972 500 18 30 19016 30 863 30 749 100 995 50 
526 200 1055 30 271 30 55 500 25027 50 884 30 36146 50 
758 30 88 50 270 200 17~ 30 24 30 899 30 263 50 
777 50 108 500 4&3 50 224 30 157 30 31016 30 332 30 
871 500 ll 6 50 585 30 248 30 173 30 64 30 383 30 
886 30 ı 63 soo 594 30 267 50 199 500 68 30 670 30 
960 SO 195 100 614 50 317 50 209 30 85 100 824 50 

2089 50 305 30 674 50 408 30 2i4 30 190 30 859 30 
15(\ 50 357 100 736 30 420 100 321 50 . 191 30 972 30 
209 50 365 200 818 500 I.) 30 369 50 263 30 37060 50 

369 50 511 30 962 12000 ...... 30 372 30 325 30 301 30 
387 50 \ 526 30 14011 J.O !ı l 30 490 100 363 50 346 500 

soo 500 593 30 43 soo 69~ 500 564 30 392 500 574 30 
692 50 873 100 59 30 794 ıoo 592 30 432 so 587 500 
730 50 902 200 Il5 JOO 805 50 603 100 435 30 633 SO 
s21 so 923 30 ısı so 826 30 787 30 481 50 654 50 

838 30 8068 30 232 100 952 30 854 30 542 30 655 50 
3020 200 133 30 265 30 2000'l 30 2601l 30 571 500 661 500 

107 30 153 50 285 100 16 30 226 30 628 50 714 500 
220 30 269 30 393 30 ?4 500 385 50 637 50 738 30 

466 50 s.1s sb 414 so 101 50 434 30 652 30 784 30 

504 50 351 50 Sl6 1000 115 30 56Z 100 751 200 789 500 
58 7 30 400 50 619 200 391' 50 609 50 872 50 819 30 
&71 50 451 50 641 30 434 50 661 30 902 50 840 100 
785 30 493 500 730 200 540 50 684 30 922 50 898 500 

845 30 528 30 73ı 30 64~ 30 ?18 30 970 50 38089 30 
857 M 678 30 827 50 716 3-0 i24 30 32010 50 199 30 
909 30 706 300 919 30 726 50 729 30 18 30 207 30 
954 50 730 100 92R 50 734 500 858 30 59 100 275 1000 

"4041 50 732 100 967 100 854 500 899 so 110 30 408 50 

68 50 860 .50 °88 30 954 30 913 50 118 50 414 50 
141 100 873 30 15013 30 956 50 993 so 186 30 445 30 
172 50 897 30 195 500 21127 30 27008 50 350 30 455 200 

187 30 974 30 206 30 212 50 22 30 361 50 465 30 

225 500 901 l 30 214 30 222 30 187 30 418 500 480 50 
234 50 63 50 255 30 234 500 199 soo 580 500 591 30 
457 30 154 50 291 30 244 50 231 30 668 30 596 30 
504 100 167 30 29?. 30 399 50 237 30 775 50 714 100 
614 30 232 500 7 51\ 30 440 30 284 30 901 50 846 30 
635 50 267 30 8l(\ 30 461' 30 295 30 903 30 861 50 
689 50 381 500 846 30 535 30 320 30 913 30 895 30 
701 30 38~ 30 85l 30 54C\ 30 486 50 992 30 942 50 

747 50 578 50 892 30 665 50 495 100 33007 50 39055 30 
"112 30 636 30 92 7 30 725 50 588 50 20 30 72 50 
soo 30 763 30 967 3o 13o 50 811 100 11 ıoo 247 500 

854 30 838 50 984 30 819 200 907 30 79 30 266 30 

924 30 10097 50 98° 30 885 50 910 100 223 50 273 50 
951 500 130 30 1603J 5oo 96J 50 963 30 330 30 408 100 

5021 200 292 30 156 so 972 500 28015 30 451 100 462 100 
83 50 346 50 180 30 22050 30 ı 70 30 480 30 470 50 

134 50 436 50 274 30 ı 51 50 ı 94 500 512 200 534 30 
135 30 473 30 315 30 19ı 30 245 30 609 100 66{'1 30 
155 ıoo 704 50 361 30 301 50 391 30 671 50 669 50 
175 50 719 100 406 100 30A 500 410 30 80! 30 687 100 

179 200 s16 30 1s9 50 a.5~ 30 ooz llt 845 200 691 lOO 
326 100 839 30 506 30 427 30 451 30 849 50 703 30 
329 100 938 100 517 50 44° 500 508 100 911 :\O 875 50 

400 30 ?4 50 53~ JOO 52J SO 618 500 934 50 971 SO 
"41 ı 50 996 200 684 50 59" 50 628 l 00 953 50 842 30 
498 30 11104 50 680 50 62~ 50 659 30 960 30 717 30 

506 30 138 30 808 30 64~ 50 702 30 973 30 739 200 
559 500 157 30 994 30 660 30 735 50 34186 30 643 30 
705 500 179 500 17129 10000 7l(I 30 793 50 19J 200 541\ 30 
710 200 396 50 161 50 729 100 798 50 22ı 30 53S 50 

783 500 408 50 16ıı 100 732 50 810 50 224 50 514 50 

870 30 429 50 16° 30 8 11 500 2<>022 30 246 l 00 45S 30 
883 30 550 ı ooo 317 5o 96ti so 142 50 321 500 so,ı: 30 
915 100 57~ 50 32fı 30 ggz 50 306 30 315 30 980 30 

6017 50 597 30 39~ 200 994 30 332 30 411 50 229 200 
60 50 633 50 404 30 23096 30 336 500 602 30 24l 50 

1 ısı 30 662 so 452 100 202 30 344 so 649 so 2sti 100 

229 30 701 50 613 50 258 50 395 50 7 50 30 298 30 
244 50 709 30 618 50 383 3000 485 100 800 100 368 30 

3.57 200 819 50 722 30 535 100 492 50 868 50 160 30 

'--------------·-------
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T. C. Z i R A A T t3 A N K A S 1 
Kuruluş tarihi: 1M8t\ 

S~rıııayesl: 1011 U00.000 f'Url. Llrnsı 
~ube ve ajans edeJı: ırnı 

ZlrRt 'e t lc.ıtrJ her uevt haıık11 uıuamelel('rl 

Paıa bırıktırenlere28,800tira ikrarniye verecek 
Ziraat Barıkıuun1a KuuıbaralJ •e lbbarsn feırnrruf he.r.qıların<ht 

en az 60 llraııı bulunanlara senede 4 defa tektlecek kur'a il~ aşağıdakı 

pU\ı a "nre tkrarıılve dağıtılacaktır: 

4 Adet J.000 Liralık 4 000 Lira 
4 

4 

.. .. 
411 .. 

l uo •• 
120 " 
/,160 -

600 
250 
100 

l>O 

40 
20 

" .. .. 
•• .. .. 

2.000 .. 
ı.ooo •• 
4 .000 •• 
6.000 .. 
4.800 .. 
S.200 .. 

HIK HAT: Hcıoıaıılarındakt ııaralu hlr ene lf;:trute M llrAl11tn ""'" 
f:,ı t!ll':'llllJf'nlPre lkr11uıl1e tıkuğı tA~rllrrle % 20 rnzlıt"IJ '" 'eril•· 
·ektir. 

Kur'alar senede 4 defa. 1 E)lul, 1 BtrlrıclkAnun, ı Mart ve ı liıt 

il rıuı td rl h lt>rl n 1e t k llP<'ek tir. 

Yeni neşrivat : 

Yeni Birlik 

İkinci sayısı büyUk ölüye tahsis e. 
dilerek intişar etti. 

Bu sayıda gençliğin atasına bağlı. 
lığını b<.>lirten heyecanlı yazılarla, 

yurtta ve yurd dışında soylo:ıenleri 

bulacaksınız. 

Yeni Blrlık mecmuasını okuyucula. 
rımıza tavsiye ederiz. 

.. •• , ••• 'I. •tr • .. .. 

ALEMDAR StNEMASI 
lKt FiLM 

Lorel Hardi lsviçrede 
Süt kardeşler. 

LiMANDA 
BUG 'N KALKACAK \'APlJRl • .\R 

(F~c 12 Kıırndcnize), (t'sur 9,30 fımile) 
(Trnk 9 l\ludnny:ıya), (Kemal 10Kornhlıı.'I 
)a), (1nönü 10 Mersine). knlk:wnklır. 

GI:Ll.CEK \'APt!RLAH 

(Aksu 12,30 Karndenizdcn), (t'Jgcn 14,3 
nıırtından). (Tr:ık lR,15 l\luclnnl:adonJ. 
(TllH nr l 7 lmrozdnn) gc!C'ccklfr. 

··~···· .. ······· •Resimli Hafta Neşriyatından•. 

•A TATüRK ALBüMü• • Mükemmel ve muvaffak bir eser~ 
t olmasının karşılığım gördil t 
t Kısa bir zaman içinde bütün mcv· t 
t cudu tamamen tükenen bu kıymet· t 
t li eser, ikinci defa ve daha mü'kem- t 
t mel bir baskıyla piyasaya çıkmak t 
t üzere bulunmaktadır. t 

----~--:---~-- t Ebedi Şef Atatürkün ı 
TURAN • 300 e yakın canlı hatırasını içinde t 

TtY ATROSU • toplayan ve güzel bir kapakla sUs1U t 
Sanatkar Naşit, ' bulunan bu eserin ikinci baskısımn t 
Cemal Sahir Oku- t da ihtiyacı karşılayam·yacağı mu· t 

yucu, Semiha t hakkakt r. t 
1'l'ZTAB.-4 :'.' • • 

RASTIBAC tK t Bu kıymetli eseri henüz teda- t 
3 Perde. • rik etmemiş bulunanlar bu t 

Danı Solo Südet t günden müvezzilerine siparişte t 
t bulunmalıdırlar • 

--------D-R_A_M_K-.1-S-~-,- t ikinci baıkmnın htaobul için ayn· t 
$mİ!'Tr~zıtroııı t lan m.'hdut miktardaki nüıhalan t 

llllffillll' ı2.9as sa1ı ı;nno ı BngUn tevzi ediliyor ı 

mm~ıı ·:~,:·DS:~;N ., -- ·-----~-· -- -
l~ .. J SEN R•nıNı.•m ıJr. ırf an ,,. ayra 

m •· 
ERTUGRUL SA. 
01 TEK tiyatrosu 
(Erkekler kırkın

dan sonra azarlar) 

RöNTGEN ~OTEHASSISI 
rürbe, Boıkurd kıraathznesi kar 

ı ında eskı Kl?d Farcı ankilk No. 
~ 1 O Ot!lt'den !rınra 3 ten 7 vr 
ıeadar. 

Vodvil 3 Perde 
Yak nda: Büylık 

b:r temsil hadisesi. 
İNSAN MABUT 

............... İllll ...... 

Bu ukşıım unt O do 
1 C İ Ç E 

fERZI 

Yavuz Sezen 
ımük operet. RcJisöru Parla [{adın, Erlıell Terzilik Akade-
lıışil Hıza, Muıik Sey-
cttın Asııl, Yazan \'u· milerinden dlplomalL 
uf Sunırl, Büyük Mu· Beyoğlu • PannakkılJ'lı 1 tS l'ftrlı fo. 

1 

rnr lıalc. rumnrlcsl tn P,,'i listUndP 

'e puzar mrıtlne 15 de 111'-••••••••••••ı• 
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CAFER Mü 

istersenlz Ziya kahili1, 
yetine erlşilemen1iş olaff 
Osram-B·ampulJarın1 

kullanınız. 

il 

AEG· 
Türkİ) c Y ckillCfi: 

_, 

• 
1 

Elektroll\ 

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

1 - Şartnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu eksiltme usuliyle satın 
alınacaktır. 

Il-Muhammen bedeli beher kilosu14 kuruş hesabile 420 lira ve muvakkat 
teminatı 31.50 liradır. 

m - Eksiltme 20-XII-938 tarihine rastlıyan salı gUnü saat 14 de Kaba. 
t ·ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartııameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayinedilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ,(8833), 

. "' . 
I - İdaremizin Cibali fabrikası için kadranlı ve otomatik tartan ci:ısten 

1 adet 500, 1 adet 300 ve 1 adet 200 kilogramı tartabilecek kabiliyette ceme.n 
3 adet baskül şartnamesi mucibince açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Hepsinin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı 187.50 
liradır. 

111 - Eksiltme 30-12-938 tarihine t'3stlıyan perşembe gUnU saat 14 de 
Kabataııta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır, 

rv - Şarbameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin fiyatsız fenni teklif ve katalok. 

!arım eksiltme giinünden bir hafta evveline kadar inhisarlar tütün fabrikalar 
şubesine vermeleri ve tekliflerin kabulünü mutazammi:ı. vesika almaları lfi.
zımdır. 

VI - İstek!iler eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gUvenme 
paralarile birlikte JUkarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8760) 

Cinsi Miktarı 
Muhammen B. 
Beheri Tutan 
L.K.S. L.K.S. 

% 7,5 
teminatı 

Lira K. 

Eksfltmenin 
Şekli Saati 

Elbise ve Kasket 195 Takım 21.- 4095.- 307.13 Açı.ıt 14.-
Palto 69 Adet 15.- 1035.- 77.72 Açık 14.30 
tskarpin 213 Çift 4.10 873.30 65.sO Pazarlık 15.-

tür~ Anon1m Elektrik Şirketi'{] mu mi) csf . ; 
Turk Anonim Şirketi 

JSTANBYL P.K.. 11~ 

I - ldaremiz müstahdemini için yukarda cins ve miktan yazılı 3 kalem eş. 
ya nümune ve şartnameleri mucibince hizalarr.ıda gösterilen usullerle satın a
lınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalannda gösterilmiş. 
tir. - lS~B_UL 1). K. 1449 r 

- . ...- . ' . . .. .•. ~. -~·.. . ' 

1939 YILBAŞI 

Hava Kurumu Büyük piyangosu 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.obo, 70.000, 60.000, 50 .ooo, 30.000, 20.000. 15.00C 

liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet ıl"likafat vardır ..• 

Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler (2,5), (5) ve (10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ~lınız 

Keşlr bedeli ı G1 O Ura 3 5 kuruş olan Gülhnııe parkında Bahçeler MU. 
dUrlUğU binasının tamiri açıl>: eksiltmeye konulmuştur. Keşif cvrakile şart
namesi Levazım MUdUrlUğünde gürUle blllr. tsteklller 2490 sayılı Irnnunda 

yazılı ,·esikadan başka lıu iş için Pcn 1şleri MUdllrlllğUnden alacakları fen 
ehliyet veslkaslla 120 lira. 77 kuruşluk ilk teminat makbuz veya. mektu
blle beraber 29- 12- 938 perşembe gUnU saat 14 lıuçukta Daimi Eneli. 
mende bulunmalıdırlar. (9093) 

Keşif bedeli 4117 lira 72 kuruş o lan Ayazağn süvari mektebi iltisak 
yolunun tamiri açık ekslltm~ye konul muştur. Keşif evrakile şartnamesi le· 
azım müdUrlUğUnde görülebilir. lste klller 2490 snyılı kanunda yazılı vesL 

kadan başka en az iki bin liralık bu I şe benzer iş yaptığına dair eksiltme 

den sekiz gUn ev,·el yilil.yetten alacak larr fen ehliyet ve 938 yılına ait TL 
caret Odası Ycsikalnrile 308 llra 83 kuruşluk ille teminat makbuz Yeyn rnck. 
tubile beraber 26-12-938 pnznrtesi gUnU saat 14 buçukta Daimi Encü
mende bulunmalıdırlar. i (8985) 

Jandarma Genel Komuta nhğı Ankara Satınalma Ko
misyonundan: 

1 - Bir cittıne yirmi iki lira kıymet tahmin edilen Yasıf ve örneğine 
uygun altlı üstlü dört yUz elli çift karyola kapalı zarf usulile 29- 12 - 938 
perşembe .gUnU saat onda satm alınacaktır. 

1- lateklllerln parasız olarak şartnamesini Komisyondan alabilecekle
ri Te Orneğlnt -de lstnnbul Domtrkapıda Jandarma. Yoklama l\:omisyonun
dn görebilecekleri bu elı:slltmeye girmek lstiyC'nlerin G77 liralık tc>mlnat '<' 
~artnamc4c yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını en geç belli gUn 
saat .dokuza. kadar komisyona vermiş olmaları. (5099) (9074) 

~-

Oııeratür J>r. Cafer Ta~~ ar KA. 'KAT 
ŞiŞLİ CERHAlll KLINlGl 

llaııadar Jıusıısi hastanesi 
Umumt cerrahi, (erkek ve kadın :ıme
liyntları) doğum, Ye ınoclrrn (dimağ, si
nir, nulı:ıişcvki, ve estetik) gcnçlcştiı 

ınc, yüz buruşuğu, meme, karın sarkık

lıl!ı nmelh alları. Ameliyathane ve pan 
sum:ın masrafı nlınmaz, zarureti hal 

olnnlnrn çok ehYen fint ... 
Şişli meydanı No. 201 'felefon 35.261 

ATEŞ KAMÇILAR! 

Yazan: Hamdi Rıza Çaydam Harp 
edebiyatının ölmiyecek bir eseri. 
dir. Yeni çıktı. Satı[i yeri: lnkılllp 

Kitabevi. 

m - Eksiltme 15-12-938 tarihine rastlıyan perşembe günü bir.alarmda. 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun 
da yapılacaktır. , 

ıv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabile • 
ceği gibi numuneler de görülebilir. 

V - Isteklileri:ı eksiltme için tayin edilen gün \•e saatlerde yüzde 7.5 giL 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8662) 
I - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için şart.namesi mucibince 

4 adet alttan·sürme araba ile 100 X 110 ebadında 20 adet platform açık ek. 
siltme usulile satın alınacaktır. • 

lI - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira. ve muvakkat temi· 
.:ıatı 67.50 liradır. 

m - 21-12-938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 de Kabataş. 
ta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız feruıl tekliflerini tet 

kik edilmek üzere ihale gü!lünden bir hafta evveline kadar inhisarlar umun: 
müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünC 
mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven· 
me parala.rile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilfuı olunur. 

• . (8712) 

• • 
KİRALIK DEPO ) 

U k""d d . k 1 . k l - İdaremizin Yavşan v~ Çamaltı Tuzlaları için memur, ameie ve lnzü. 

b
s u ar a vapur ısd e 3e5s0ıne ytra ·ın ve munda hafif yük naklinde kullanılmak üzere satın alınacağı ve 26-X-938 

ara a vapur ve yanın a me e mu- . . W• • • • t" h b d ı· t •t dil 
bb k ti k• . b t ht de ıhale edilecegı ılan edılen 2 adet kamyone ın mu ammen e e ı czyı e e. ra aı 3 ·a ı ·agır e onarme rı ım . . . k 
· k 1 · d b b f b .k · . rek ycruden ve pazarlık usulıyle eksıltmeyc onmuştur. 

ve ıs e esı e era et ve a rı a ıcın . . . . b d 1. 6000 ı· kk t t · tı 450 .. •tt• .,..... t 1 t b 1 Bal k w II - Her ikısının muhammen e c ı ıra ve muva a emına 
musaı ır . .ı.nuracaa s an u ı pa. li d 

3 N l h d.'kk. r::ı. ır. 
?.arı 5 o. u avyarcı u - uru. ta "h" stl • ·· ·· t 14 30 Ill - Eksiltme 19-XII-938 rı ıne ra 1yan pazartesı gunu saa . 

da Kabataşta r .. evazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla. 
lstanbııl Asliye ikinci llıılmk Malıl:cmc- cnktır. 

siudcıı: . 1 •• •• • • IV _ Şartııameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
I>a' arı fsta~.hul fnlıı!l;arlar n:ışı_nudurıyetı V - Ek "it i tirak etmek istiyenlerin katalokla ile karoseri .... nı•li ve 

1ar:ı rıııdan N ış :ı nl ışın ela Dcylıkfırın ında . A • sı mey: ş . . ~ . . . ry.. . ~ . 
Jsteliyanos KarJidis :ıle) hine nçıl:ın :ılac:ık dahılı taksımatını gostenr bır plan ile benzın sarfiyatını gostenr fenni teklif. 

1 · · ihal ·· ·· d 5 ·· evveline kad lnh" ı T F ş o · • r d:ıy:ısının )npılnn nçık duruşmasında: l\lüd- erını e gunun en gun ar ısar ar uz en u esıne '\e • 
ıl:ıle:.hin ikametsfılıının meçhul olduğu meleri lfızımdır. 
miıbrez tnhkıknt eH .ıkilc nnl:ısıldığından VI - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 
müdd lc)h lstelynnos:ı ilanen cl:wetiye tclı paralariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
liğ ettirilmesine 'e jJ5n i~·in de 20 sün (8835), 
ınıii.ldct ln) inine Ye duruşm:ının l 3- 1- 939 ııı • • 

nıma gün.Ü s.aat 14 ~le l:ılikinc mnlıkemc.re I - ldaremlzin Afyonkarahisarında. şartname Ye projesi mucibince 
J,:ırnr verılmış oldu •undan lstcly:ınosun ış- w • 

lıu gün ve saatte mahkc 1 de h:ızır bulun· ynptırncngı barut deposuyla bekçi evi ınşnntı heyeti umumlyesi birden a-
ması, nksi takdlrcle kanuni muamelenin çık eksiltmeye konmuştur. 
gı)nbındn ynpıl:ıc:ıtıı rnnllımu olmak üzere II - Keşif beclell barut deposunun "4313.07,, lira, bekçi evinin 2851.77, 
ilan olunur.(\'. P. 2Si9) lira ki cem'an "7163,, lira ''84,, kuruş ve muvakkat teminatı "537.29,, llra .. 

dır. 

III - Eksiltme 28- XII-938 tarihine rastlıyan çarşamba gUnU sant: 
14 do Knbataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

035 • 936 senesinde Biga ortaokul ikinci yapılacaktır. 
sınırından nldığım tascliknanır)i z:ıyi ettim I\T ş t . 1 uoc kuruş b d ı k bil" d l hi l 

ZAYt 

. . . 1 w d k" . . h- k .. - • ar name ve pro3e er " ,, e e mu a ın e n sar ar 
yrnıo;ını :ı ac:ıgım :ın c-; ·ısının u ·mu 
)oktur Bis:ı ortaokul 2 nci Umum l\rUdllrlUğU Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Afyonkarahisar MUdUr .. 

sınıfta 189 lUğUnden alınabilir. 

Ya'iur Kenan Şcnsesli V - Ekslıtmcıy l tir k tmek istiyE'nlerin Inlıisnrlar Umum MUdUrlU -
ğtı lnşaat Şub a mnh:ıllinln Nnfın MüdürlUğUndcn fenni ehliy.ct 
vc>slkast almal rl l ımdır. 

R:ıhibf: ASIM US VI - 1 t il in nun n kendilerinden aranılan '\"Csnik ile Vinci mad~ 
t hl t v 'U d 7 5 gllv nme paralariyle birllkte_yu. 

Ne§riyat.Müdürü Refik A. Sevengil lrnrdu ndı g ı.; 1 i lllln olunur. ,(9009)J 


