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~unıhurreisinıiz' Nafıa Vekilinilı 
ün · Çaokırıda tetkikat .!al!: mühim beyanatı 
ıktao son .. a Ankaraya dondu .. ıstanbuldaki köhne radyo istasyonun11 

Başvekille Dahiliye Vekili bir daha işletmeğe taraftar değilim!,, 
kendilerini Kalecikte karşıladılar RadJo makineleri hakkmda hazırlanan kanun yakında 

Meclise verilecek 
İt&IJ'&ll Jlarlcl7e Nazın JSont Cla. 

•onun Mebuslar Meclisinde aö1lecllii 
bir nutkan&m soma lta11a ale1bia. 
de bafhJ'an nflma,ttJer deTam. edl • 
ıw. lta17anm 7enl mUU emellerine 
ltaret olmak ilzen: 
-Tmıur .. :Konlka. .. Obutl .. .., 
hlmıerlnl bain'arak 7apılaa bu 

llflmaJftler meb...W aruındu ..,.. 
kaldan Te ltalpn matbuatına seçti. 
8irbç 88- flddetll t.eulıörleıden 
eoma eobk ntlmaJfflerl bafttledl. 
ll'abt matbaattald Fransa alefht.u'· 
biı bir tarıaı süktn lnlbmuJOr· 

.,,.... JI~ .., &ıtdcl 

lta17adald bu ntımaJifler batlar 
'hat'M'M Bomacla tefebbtlllerde bu
lunaaFramm elçisine Kont a&no bir 
caerece,.e kadar teeJdll edici sözler 
eö7ledl. Ga,.rtmenl lllla•laruı e.erl 
elan hareketlerle reaıl ltalJ'&ll htta· 
llletlllln bir mftMMbetl Qlmadıp 
temin etti. Bununla benber lta11uı 
llariclJ'e NUll'I tta17anm J'9ııl mUU 
emelleri oJmeAtlJnr 8G1lemecB; hUA. 
kla ntlmaJfflerln ifade ettll1 emel tl • 
serinde hilkbıet ile halk arumda 
lal9blr •rnJık Jnalapmadıjnu ulat • I• 

Yar6 1811ar Haftası münasebetiyle Zıraal Mahallebı .. ı dOkkAnında heyecanlı bir vak'a 

Onun için tn~:<tlıllılllıllli 
il albl ttalyada olaıı n8maJlfleı'l 7elll 
bir A't'l'Upa buJıramDJn Ok alametleri 
olarak t.el&kld etmek 11-zmclır. b,ıe 
anlafllqor Jd HusoUnl ttaı,anm Je
lli emelleri uıcak bepelmllel bir 
1nahraıı ile tahakkuk edebllecell b
naatlndecBr. 

O halde lta11anm J'enl emelleri de
:nllen teJ'ler necBr? Tun• mu? Bn&t 
blrhıd derecede Tunu .. Batt& Ta • 
nus Te Korıdka. .. Zira nktiJle !tal. 
7anm armsu hHAfma olaNk TaaUIU 
ftcal eden Fraua7a karp Boma hl. 
kt\metl baradakl eıaellerladeD bt't 
olarak f encat et.mit delildir· J[onl
kayı da ırki baknndua her ~t İ
talya toprap cörmilfttlr. 8onn Ta -
nus ve :Korslkanm AkdenbıdeJd stra
tejik ehemmiyetleri Tardır. Bu 1tlbA1"-

Vekilinin konferansı 
miUJ 

Büyük dayau için milli ve tabii bG
. ı\un prtlara malik olan Türkiye, mut. 
ı taka dünyanın en refahlı, en ileri 8rnei 
ıaemteketl olacaktır. 

TUrk k8ylilıU, Tilr'lc çiftçisi, 

lu dakikah ıeniıı iltetderLıi aenla 
;afzmdan dinlemek için aranda dok. 
pn, ubd, .t,Ut, lçtfmat, iktısadl za. 
fere oldup &fbl, teni en yilbek refa
ha ve .zirai zafere de erittirecek olan 
Büyük JlilJI Kahraman 8niinae, aenin 
adına da hürmetle eğilerei 18zleriml 

la İtal7anlar Tmma ile :KonlkaJ'I ,.., 
kendilerine kartı Fra.nsanm elinde ---~:--=-------~,._.;..-----\ .&-•aAn-..:..9..;.;""°" __ •_:)_ 

bitiriyonım. 

!=.çekllm•,b1r11an~.u>1a0r- Münih, Peşte, -Prağda 
İtalya TanUI mwleelnl Almup. 

::::::~s:= Yahudiler hakkında 
radald U0,000 ltalJ'AD için lm&lpalı 

::!;~=.:;::::. y~ni kararlar verildi 
man ve flmendUerdlr. ltal,a 4aha Ctauı 1 lıdtlc) 
büfiik harbin sulbtl 7apdırken kcm-
tcra.ns masasmda Jaanlan latemlftl. ••mM'• dellf&lrlbae.1 flkrbulecnr.: Ur. İt&IJA bil& Valw hDtaetüd 
o T&ldt bu talebi Fraıua kat'I bir ret Da a.elelerclen bahHdea hafta • 7U'lnden kaldlnlDa4ı. Bir tarlfl 

ilk ttaıran ~ (lnfonna.a-. l'raüo hlkamet.bal tam•men pllp 
tn--.IOll&le) çok m&uJı bir ifade mevldbıe ptlremedl. Frankoca1ama 
ile: bö7le bir kat'! plebe n,.,,m.., tl. 

cevabı ile karfıladı. Şimdi FraDllA"• 
elindeki thnendlfer ne Umaam hla
terlandı olan Habefl,ttan İtalJ&JA 
geçmif bulunu1or. Bfa lt.lbarla ttal • 
yanlar se1lerlni daha kunetle J'lk • 
1;eltmejte kendllednde bak blllUJOI'• 

tlçü.ncü derecede 8ATe7f kanalı me. 
seleal var. HabefUtaa İtalJ&ll tmpe. 
ratorluta için bir .am1rp olhktaD 
sonra İtalJ&DOl kanal ile aI•kM' ut
Jm!ftır. Nakll1at baJammdaa tnatıte
reden sonra ikinci ıtllr. Bm m.ır. 
bU kanalın idaresinde hiçbir anldl 
J oktur. Kanalın fdareünde naldlpt 
noktamıdan ancak betlncl derecede 
gelea Franunm hUrtm bir anldl 
vaıdır. Şlmcll lta11a ~ •lum•• 
• '-la M lldl ma44emae istinat e-

- Ya 'bu aeeeleler bqtln, cUplo • mitleri de ffmdlllk JC)ktar. Onun lcln 
matlk ~ laalledllecekUr, Jabut tt&I,. Pranladu Valana htUttm.etl • 
l&AIT• banlan keııcll kunet.l7le hal- llln ı.11m1n1 Ut170r. Banu fae Fna-
lecleeektlr.,. Ama J'apmuma fmkb 70ktar. 

DIJOI". Praan. Jıakibnetl 1steee bile bm 
n.nuıa beıüer Jt&l;ranlan:n - ,...... etkamumunlTM( auballftlr. 

ntımaJiflerde ula babBetmedlklerl Soma~ ı.....,.. tta11anm t.aleM 
bir mesele Tar Jd ehemml1etl itibarile içinde Balear adalanm llllak fikri 
!ranut&D, KontkadNı da evvel pllr. de v&l'dır. Bu iM Pnua ile CesaJ'lr 
Bu meMle bpan7a lfldlr. bpuıya ı. arumdakl naJdl,atı kemnek demek
ti ltaıra için hem bir ha7al1et, hem tir ki hAl'p hatlnae .,__ fçfa btlrft 
de bqtln tabN11mill edllma cJence. bir t.ehllkeCllr. 

79plen blrJll.Ml'af YemallJem_.,. İft.el'nlllaU.IWıa ........ .. 
d olmuftur. o kadar ld ıtaı,... eat olaa .. ••dll.m ..... .... 
flmdl1e kadar ~1a için J&ptıl! J'etl ı&ınnbe ptlııOlne At..,... 
masrafoı Jnlkdan HabeflR&aharbla- !1a 

ekti 
Fakat tabancası ateş almadi 

" Yazıklar olsun ! Seni öldUramadim Sadik " 
(YClllft 10 tlftCI& ..,.,.., 

-Yeni forma romanımız -
GECE 

• 

ra,Dlscedeli ~ f 

"· 1o11~ 

ltirikulAde hayacanll yani bir zabda r 

Yarın Başlıyo 
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Apartman Türk değildir' . 
Gllıel sao'atlar Akademisi dire!<IHrU Yunanistandan döndO ............. __ ...... _. ......................... ---------------·----~ ...... 

Ev ananemizi ihya edeıim Ikı 
Bundan iki aenc kadar evvel, Mmr 

Maarif Na%1rının bir makalesini oku
muıtum. Bu makalede, nuır, meml~ 
ketinin bir milli mimariye ihtiyacından 
bahıediyor, blitiln dünya aan'atkirlan 
arasında bu it için bir müsabaka açıl· 
Jrğmı ilan ediyordu. 

Yazan: Fi~ret Adli 
Ve işte bu, Türke baa olan mimarlyl 

katlediyor. 

Milletin san'at hareketleri ahenk., 
tar ve muvazeneli bir şekilde 

Dünya üzerinde ilk evi kuran Türk· 
tUr. Bu bir çadırdı. Y..U portatif bir 

inkişaf ediyor 

Bir Mısır mimarisi yok mudur? Var
lrr. Fakat bu mimari günün ihtiyaçlan
ııa uygun değildir. Bu 1e:,Cpten, Mısırı 
fena, berbat ve bütün manastyle barbar 
bir mimari istitıi etmi§ bulunuyor. Bu 
barbar mimariyi anlatmağa, izah etme. 
ğe lilzum yok .• Beyoğlunda, Kadıkö

yünlln Bostancıya uzanan hat b~nda 
ve Boğazın ıurasında, burasında en mu
vaffak 1 ! numunelerini görebilininl.z. 
Barbar mimari yalnız Kahireyi delil, 
htanbulu da lstil.1 etmi§tlr. 

Hoı. dü§Unliyorum. Buna mimari de
mek ne dereceye kadar doğrudur? Ha. 
ytr, buna mimar! deyemeyiz Olaa olu 
lislOp, hem de k8tU, feci bir UılOp de· 
yebiliri.z. Mimari, tuurlu bir irade 
mabıutUdUr, bir nizam yaratmak de
mektir. itte, Mısır Maarif Nuın bu 
ıuur ve nizamı arıyor. 

Taklitçilik, iptidailiğin en kuvvetli 
delillerinden biridir. Taklitçilik, yalnu 
hayvanlar için bir tekamUI eseri olarak 
kabul edilebilir. Maymunlarda, papa· 
tanlarda olduğu gibi. • 

Bir ıehre sahip olmak ve Jebirde o. 
turmak iddiasında olan insanlar için 
gerex olan ıey, taklid ve kopya bir 0.-
1Uba değil, iklimine, Adetlerine, killtU· 
rüne uygun bir mimariye ıahip olmak
tır • 

Bizim bu hususta hiç bir yabancı tesl 
re ihtiyacı olmıyan bir mimarimiz 
vardır. Fakat, ashabı servetten bazda. 
·ımız nas l medeniyeti bara gidtp her 
\nüne rastgelen kadını dansa kaldır
mak nnnediyorlana, evlerini de, elle
rine ıe,en Avrupa ve bilhassa Alman 
m

0 -nar1 ınecmualannda rdlik. 
Jerl binalara benzetmeği, apartmanlar 
yaptınp orada oturmalı urtıeımek, 
carplılaımak sanıyorlar. 

işaretler : 

ev .• 
Türkler ,tarih ve tarihten evTelld de

vlr ler boywıca devam eden akınlardan 

sonra dünyanın muhtelif noktalanna 
yerleştikleri zaman pçrtatif evlerini 
temeUeıtirdUer. Bu temel11 evlerin 
heyeti mecmuası §ehirlcri teıkil etti ve 
o .ıaman, bu "heyeti mecmua,. nın bir 
nizam, bir guurla yap.lmıt olduğu iÖ
rilldü: Tilrk mimarisi meydana çıknu;. 
tı. 

Türkler pederşahi bir millet olduk
ları için., her yeni yuva kuruldufu u
man bir ev de beraber kuruluyordu. 
Hi~ bir zaman, bir evin ha.;mine ya
bancı bir başkası giremedi, bir evde 
bir aileden fazlası oturmadı. 

Demek illtiyoruz ki, ıpartıman deni. 
Jen hidiae, "Tilrk., delildir, 

Apartımaru ne gibi bir ihtiyaç do· 
turmugtur? Basit .. Bu ihtiyacı, hayata 
aür'at mefhumunu aokan makine devri 
ve onun ekonomik zaruretleri haricin· 
de, yalnı• yer lntlrlı doğurmuıtur. 

lstanbul, yer bakım·ndaJt, dünyanın 
en geni§ ıehirlerinden biridir, ve aonra 
her btanbullunun bir evi, veya an'anevi 
bir mahallesi vardır. Fakat medeniyeti 
yanlı§ kavramrı clmak yüzünden, ço
ğumuz, evlerimizi, dotdutumuz ma. 
hallelcri, •<mtleri bınkarak, modem 
mefhumu altında kurulan nhte bina
lara tapndık, llUumsua yere, ana ıpe· 
kfililyonlanna yer verdik. Eıki evlerde 
oturmak bizim için ayıp, cerilik aayıl
dı. Bu evlerde cecllerimbln oturdukla. 
nnı unuttuk. Bugiln bile, mesel! Lon
drada blöriferab hatta elektrilrab 
eak1 evler otduJunu M>ylcrae ıı taf&nlar 
çok olur. Bununla beraber, bu evlerde 
oturanlar fakir değildir. bteaeler evle
rini yıktrnp yerine bizim yaptıiımıı gi
bi blltlln konforu 11 balı binalar yaptı.. 
rabilirlerdi. Yıpbrmamalannı:n sebebi 
"bome,. an'ancalni devam ettirmek için· 
dir. 

Yunaniıtandaki Güzel Saaatler A· 
ka~l •• diier aanat mü.teaeleri 
etrafında tetkikler yapır.ak üzere kom. 
ıu memlekete aiden, Güzel Sanatler 
Akademi&i direktörü Bnrhat Toprak 
dün ,ehrimb:e dönmüıtür. Burhan Top 
rak Hynhatleri, tetkikleri etrafmda p

zetemize fU İzııhab Yenniıtir: 
Bir edip olduğu kadar tarih ve plla. 

tik aanat muhibbi olan Ruşen E~rcfin 
yard!mı ile beni alakadar eden Yuna
nistanrn her milessescsini ~iyaret et.. 
tim. Memnuniyetle gördüm ki kardeı 
Yunan milleti bizimle beraber müvaz:t 
olarak inldtaf etmekte ve aanat saha
sında aldığım•ı tedbirlere ben.ziyen 
tedbirlerle mUcssesclerinl takviye et. 
mektedlr. 

Yunanlıların Güzel Sanatler Akade-

btanbulda apartıman tnıaatını ve a· 
partmanda oturmalı mazur ıösterebil· 
mek için ileri ıllrUlecek tek bir fCY varı 
Nakil vallltall azlığı yQıUnden merkcıl 
bir noktada oturmak ihtiyacı .• 

' Bu da dofru değildir. Ş~brln merke.. 
:ılne, Bebek, Kurtuluı, Fatih ayni u
nkhktadır. Demek iıteditim, bu, ileri 
ıilrillecek .cmerkeıe yakınlık balmnın· 

dan apartıman,. ihtiyacını iıbat etmez. 
Bir batkı ıcbcp, ıpartımanın evden 

daha ucuz olması noktası olabilir. Bi
raz yukarda bahsettiğim Londradaki 
elektrlkıb ve kal8rif eniz evler apartı. 
mandan çok pahalıdır. Fakat t:ıtanbula, 
bir ıpartımana .-erilen bir aylık kira 
ile, bir evin bir ıcnelik kirası ö.denebi· 
llr. 

O halde? 
Artılı: hakikatleri olduklan gibi gl5r

mete, aııl medeniyetin dııta, zevahir. 
de defil, içte ve tekimUl de olduğunu 
anlunaia çalıtmalıyız .. Hem böyle yap 
makla mUlkUnUn, servetinin "tahaccUr .. 
etmesine de mini olmaKla beraber, o· 
caklanmırı ihya ederek ıehrin imanna, 
ferden ve fiilen yardım etmi§ oluru•. 

Tulüatın dranıı 
Glntertmtzl Tesfka ekmeli gibi kemtnn bft. 

Jilk harp senelerinden bize KA.ğıthane topraiJ, 
ıftpQ.rso tohumu Ue blJ'llkte bazı hatıralar da kal. 
dJ. 

Bir aM: Çardaf. bir~ çehre Hllovtç, ve harp 
mapıalerl •• 

Darp senelertnlle ~ .. blslm itin bir mn. 
IDd eserl olmaktan bambaşka bir şe)·dl. 

O barp zenginleri için banknotla clgara 7ak· 
ınanın, bo;danboya blr oda. bahıını kAI;ıt para Ue 
&tmcnln eemboll idi. 

Harp devrlnln içi hasırlı te1 ıt1en münener. 
un içinde modern muslldnln emıalstı blr nllmu. 
nesi idL 

Mada8l Milovtç harlkul&de bir lnırttzandJ. 

Jlarbln Antul".anlaştırdıp senglnlcrln kareuıma 

çıkan bir Kleopatra idi. 
Madam )Uloviçe alt hatıralar bir ıslık nal • 

meslne sanlı oldnğu halde dndaktan d.ndqa eu • 
kut eden bir cephe, tesllm olan bir ordunun men
Jabcslne benzer blr heyecanla 7ayıhrdı. 

Muhteşem salonlardan, asker kaçaklarınm 

blrlktlğl dağ O)'uklarına kadar ebedi kurnnun tek 
panılası ••çaı'<la.,,. dı. 

Vesika ekmcı;,rt, laşe makbuzu, zincirleme ili.. 
tlkAr, harp zen"lnf 110 birlikte ha;raumıza giren 
(arda.5ın blrdcnb(re 1mutulınıı..cı1 mümkün değildi. 
Ona bir gün bir Ann.clolu kasaba.'lm<la bir perde. 
nln arknsmcln. rıı tgclccc~lmt yü7.dc yüz tahmin 
ediyordum. Nlt.eklm çocukluk gfmlcrlmde "OteL 
Jo., 111 Kuşdl1Jn<1o 0 A brn intlknım,. aillyle scy· 
retnılştlm. Gulntnnrn AmcrJkan tl) atrosunda dıa 
bir turnnt kumpunynsıncla Şnt<>b Urlyamn "Atala,. 
ıım Amerika ,·ahştlert aıllylo tıorretinlı,tJm. 

Ç.nr<lıışm adının ne oln.c~nı ke!i!t.fremlyor · 
dom. MnaınafJh Çnrdn'iı hen Orta .Anadolu kas• 
balarıncln bir hnnın ıılt katın<lakl kah,·e ocağının 
bir köı;;cslnclen bir dofa. seyrettim. Çok yorgun • 
tlum? Soluk fntlhıılıırıını şimdi tekrarla> amıyo • 

Yazan: Sadri Ertem 
ram ancak kabvealn bir kötestne çekilen küllil 
bir rorsan yilzil. "e lsU bil>'iicek karpuz fanoıdu 
petrol lmbası ve bir mızıka aesl Çardaşın Ana· 
dolu .eferlnden bende kalan misafirleridir. 

Elimde Çaa-d.. adlı radyo itin razılmış bir 
akeç ,·ar. Eseri hazırlayan genç bir aktör olan 
AlnJ Dllllglldlr, Al·ni kısaca ı,unu anlatıyor: 

Ç.ardaş bir tuUiat kumpanyasmcla nnsıl oy. 
narulır? 

Eserin de~rl tuluatın dramını olduğu gibi 
ruhunun olıjcktlfino aksettir~ olmrumlır. Bir 
bakıma göre ga7eı eğlencoll blr mc\'ZU olan "Çar
daş,. yilzdo yüz r~nmıt h•;rattan kopnrılrp alın· 
mış intıbalarJa. doludur. Ve bıı.,tanbnşa bir fada· 
dır. 

Hazin bir gillfimseme hlsst)·le TQılm~ olan 
skeç tuluat &aıhnestnl birkaç noktasından '\"e ke3-
kln bir müşahede kudretiyle maktalarllo orta)·a 
auvcri7or. 

Ne çok söa, ne fazla telAş, ne ah, ne vnh ,·ar. 
Sade takat derlnU~ne, Anadolu 7ollannda, han 
du,arlan, kahve pcykclcrl ,.c ıiifför dellftl ara.<Jın. 
da geçen bir hayatın zchirl tortulaşmış c{\mlcler. 
le levha.lan tamamlıyor. 

Du mC\"ZU bu bayatı anlamamış, fO_,amamış 
bir kalemden çıksaydı çok tehlikeli o!nbllinll. 
Hattı\ bö ·le bir ceer sacleoe bir taklit, \'C tulllatçı 

fo.nn hayatım güliinç gösternıef;e tahşıın bir ha. 
tlflik l!layılftbllh'(U. 

(Skeç) e bo korku ile başladım. Fnknt Adilcş 
medcn, tnklldtn kabalığına dü~medcn, ncş'o için· 
de ıztırabın gUzclllğlni nktıcttlnncğe nm,·affak o
lan bu eseri sevmemek için bir sebep bulamıyo -
mm. 

Radyo dlnle)iclslnln yanm santlnl menıno · 
niyetle 'crece$;1 bo eserde tiyatrotürkilsilnü bilen 
sel.Anın yanımla mUşabc<lo kudreti çok k skin ka 
litcll bir roman muharriri hüdyetl yatmaktadır. 

misi yerine pliatik aa.natlar mektebi ile 
Polytechnique'i vardır. Resim, heykel 
ve gravür §Ubeleri bir araya toplana. 
rak Güzel Sanatler mektebini meydana 
ıetirmiıtir. Mimari ıubcıi Polytechni
que'e merbuttur. 

Giizel sanatler mektebi altı atölye. 
den ibarettir. Uç resim, iki heykel, bir 
de gravür atölyesi vardır. Bu mektep 
Polytechnik'in bulunduğu binadır. Ya 
kında Akrcpolun eteklerinde yaptıra • 
cakları bilyiık binaya naklecceklerdir. 
Mektep Franaız Akademilerinin ıiste.. 

mini takip etmektedir. Hocaları Hık
met ve Foyhaman'ın mensup olduğu 
mekteptendirler. Yalnıı Partheniı iı. 

rnindeki boca diicrlerine niıbetle daha 
bagka bir uıulle meseli bizde Zeki Ko
camemi'nin çal ıtığı uıulle çalıımak. 
tad•r. Rcalm ve heykel ıubcıindeki tale
belerin miktan kı• ve erkek c;larak bl. 
aim mevcudumua kadardır. Orta melı
tepere reıim bocaaı buradan yetifmelı:. 

tedir. 
· Prof esyoncl reuam ve heykeltratla· 
nn mecmuu 200 e yakındır. Bet grupa 
aynlmıılardır. Fakat bunların araamda 
barLd sanat telakkisi farklan yoktur. 
Modern uıul ile çalııan Parbeniı'ln bir 
tablosunu on bin linya satılmakla be. 
rabcr reıaam ve heykeltraglann hayat• 
!arını kazanmalan oldulcça zordur. O
rada da realm ve beykcltratı hcnllı ik
tıaadl lıtiklilini kazanmı1 delildir. Bu. 
radaki ıibl tablo ve heykel mUtterW 
bilhassa bilkUınettir. 

Gil.zel Sanatler Umum MUdUtlülU 
buırladığı aerıilerle bu reamt yardımı 
temin etmektedir. Umumiyetle ,ahııla 
nn veya grupların hazırladıkları aergi· 
lerin maaraflannı maarif Vekaleti ve. 
rir. Onlar da bbim gibi bet aene bir 
devlet ıergisi açarak bUtUn aanat'ldrla· 
nn eserlerini bir araya toplamaktadır. 
Jır. Martta açılan bu serp Penhellenlk 
Unvanını alır. Bu ıergiye bUtUn tema· 
yUller milnvi haklar ittlrak ederler. 
Ukln eserler sanatkarlar tarafından ae 
çilmit 9 kitilik bir jilri taraf mdan kon. 
trol edilir. 4 bey kel, 4 resim, 4 gravUr, 
4 te tezyint aanıt.tlara ait olmak lUere 
16 mlı1cifat vardır. Milkifatlar 1500 li· 
ra kadardır. Bu mUklfatı, madalyayı 

ve diplomayı alan eserler l&h!binde ka. 
hr. Ayrıca 4000 lira Maarif Vekileti· 
nin, 6000 lira Paytabt nuaretlnin ac. 
nevt tahsisatı vardır. 'Nihayet dört bet 
bin lira da mali müesaeaeler ve reamt 
daireler jürinin tavıiyesile mllbayaatta 
bulunurlar. Demek ki ıenev! tablo ve 
heykel aatııı 12 • 15 bin lira aruında. 
dır. Kısmen aanatı bellemek enditc-1· 
ne dayanan bu yardım ne elde edilen e. 

, aerlcrin çoğu matlOp keyfiyette eacr. 
lcrden mürekkep olmadığı için doğru· 
dan doğruya res:m mUzeısine konmaı. 
Ekserisi vilayetlere dağıtılır. Umumi • 
yetlc jüriı in bir tabloya verdiği para 
200 ile 700 'ile bir bUst'e, heykele ver. 
diği para da 300 ile 400 lira arasında. 
dır. 

Sanat aabasmda GUzet Sanatlar U
r.-ıum MUdürlilğunUn yapağı en çok 
d :kkate değer şeylerden biri de muhte-
11~ mevkilerde gelecek sene açılış töre. 
nini yapacaktan üç pavyondur, Biri 
Hidra'da, biri Delf'de biri de Mikonos 
adasında bu Qç pavyon aıdece atölye. 
terden ibaret elup reaum ve heykel· 
tra§lara haaredilmiıtlr. Yunanlstanın 

en güzel peyzajları içinde inşa edilmit 
olan ve her blri 20 atölyeyi ihtiva eden 
bu ilç pavyonda, yerli hattl ecnebi san
atkarlar ücret vermeden, bir, iki, Uç ay 
misafir olaralç 'kalacaklar ve orada ra. 
hat çalışnbilmck içi:ı her türlü konfo. 
ru bulacaklardır. Yalnız yemek masraf 
lan kendilerine ait olacaktır. 

Dostlanmızdan aldığım izahatı mU· 
tcakip sordukları sualler berine ben 
de bu sahada yapılan ltlerlmid anlat· 
tım. Ve kendi tecrllbeler.ml.zln klU gel 
mcdiğt yerde 'kUçUk fcdaklrl klarla Av 
rupahl:ır~an yaptı ımız ıstifadclerl an. 
tattım ReJımln gtızel eanatlanmıza 

verdiği ehemmiyeti takdir ve hayrın 
hldı kırtılayıralc HKcmal,, ln oradan 

1 Yoksak öğretmen 
okulu 

Önümüzdeki Sene ŞOO Talebi , 
Fazla Alabilecek 

Yüksek öğretmen okulunun tefldlltt 
ru geni§letmek ve mevcut talebe kad- ' 
rosuna yeniden talebe alabilmek im ' · 
kanlan:u temin maksadiyle esas bini' ~ 
ya ek olmak Uzcre bir pavyon dahi 
yapılmı3 ve dUnden itibaren faaliyeti 
geçmiştir. 

Yeni yapılan lllve ile 30 talebe dah• · 
alabilmek imk!nı hbıl olmuD demek • 

tir. ' önUmll.zdeki sene, yUksek öğretm~ 
okulunun daha bUyUk bir teşkilltla çl , 
hgması ve hiç olma~ 200 Webeni' 
daha bannabllmeal için yeniden bd 
yenlllkler yapılması lUzumlu görUl ' 
mUştUr. Buna alt proje hazırlanmak ' ~ 
tadır. 

Barbarosun türbesi 
Etrafı Açıldıktan Sonra 
lçerıindeki Muvakkithane 

Kaldınlacak 
M~ler idaresi Barbarosun Be§ilc· 

la.§takl tUrbeslnln etraf mı temizleme
ye karar \-ermiş, bu kararın tatbikml 
başla.:nnı§tlr. 

TUrbenln etrafı temlzlendlkten llOll 
ra içerdekl muvakkfthaneler de kaldı· 
nlacaktır. Bu suretle tllrbe to.mamilt 
bUyUk öUiye tah!is edilmlı olacakbr· 
Türbenin etrafında yapılacak çiçek ' 
ltkler ve diğer yenlllkler için esaslı bil 
program hazırlanmaktadır. 
Programı müzeler idaresi vlllyetl• 

temas ederek vücuda getirecektir. 

Olev Seferleri Batlaclı 
iç hatlarda çalııtmlmak tı.zere De· 

nlzbank taraf mdan Almanyadan get1· 
rilen Ülev vapuru ilk seferini dlln sa· 
at 14.ls de adalara yapmı§tır. Üle" 
Suvat vapuruyla Kadıköy ve adalat 
hattına çalışacaklardrr. 

da geçtiği besbelli diyorlardı. 
BütUn Güzel Sanatler &a.haunda kom 

ıumu.zla aramı:da tam bir mCvazenet 
mevcuttur. Yalnız iki ncktada onlar 
bbden evvel davranmııtardır. Birinclıl 
bUtUn aanat tqtl..kUllerinl bir ıraya 
toplayan gilzel aanat menıuplanmn 
klUbUdUr. Birkaç ay evvel AWıada te• 
ılı edilmtı olan bu ktupte, blltiln yara
tıcı ıanatklrlar, reuamlar, heykeltraı
lar, mimarlar, hP.ttl muıikiginaslar ve 
tiyatro mUelliflerl mukayy:ttirler. Bu 
klUbUn masrafları paytaht nenretl ta. 
rafından v<'rllir. Bazı masraflan da bO 
yUk sanat sergisindeki mlibayuttan •· 
lınan yüzde 10 tarla temin edilir. Blı· 
de on, on iki sene evvel Alayk8fkUnde 
nUvesl kurulan bu teıekkllllln tekrar 
Jhyası ıilphcsb sanatımıza bUyUk blr 
hizmet olacaktır. 

tkincl noktaya ıelince o da Polytech 
nik'dir. 

Bu mektebi mlmart ıubeai oraya bal 
h olduğu için tetkik ettim. Polyteehik 
GUzel Sanatlar mektebinin Franaı• alt. 
temini tatbik etmeıine mukabil tama. 
miyle Atman ılıtemi Ozerlne kurulmuı 
tur, Bet tubeıl vardır. Bu ıubclerden 
birisi de mimaridir. 

Hillba 'kısa bir .zamaıs devam eden 
tetkikatımla vardığım netice iki mille• 
tinde Ahenktar ve müvad bir tekilde 
lnkipf ettiğ:dir. Ba.zı noktalarda en
Jar, bazı noktalarda biz takaddilm et. 
mi1 bulunuyoruz. Meseli mimarlık aa. 
hasında bizim bir mimar meemuımıı 

vardır. Onların mecmualan yok, fakat 
meslek tesanUdtl temin edecek, meııle
ki yUkseltece1c ve kendi aralanndald ih 
tiıtrlan halledecek bir tcşckkUtleri ya. 
ni (mimar ve mfihendlsler odası) var. 
drr. Di/!er sahalar da hep bayledir. Bu· 
nun için aanat menıuplarmın kartılıkb 
temaslan her iki memleket için de ba
yırlı olacafmda hiç tUpbe yo'lrtur. 
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~ - Alko~iiz;;ka;- H i n d ' i n sesi 
mücadele 

'Alkoolizme karşı mücadele 
için vaktiyle Doktor Sapel!.e 
İsminde bir fen adamı mu· 
Wemmel bir silah keşfetmişti. 
~u silah, o zatin bulduğu. an· 
'ti • etilik bir seromdur kı. a~-
1/l.olik olan, yahut olmak ıstı
'dadında bulunan bir adama 

Vazan : Hakkı Süha Gczglrı 

1)1 liringa edilince alkoolün ta.· 
tlı derhal· değişir, her vakıt 

lt.t 'büyük bir zevk ile alkool alan 
ad- 'adam bu şiringadan s~nra 

m • ağzına koyacağı alkoolu sa· 
· ı,un suyu sanır; ve onclan son· 

ahi ra alkoolden nefret eder. 

Atanın, cnndnn geçerek kutsnl bir bnyrak gibi gönii11erc cliklldiği 
~ünün üstünden tanı bir ay p;e<;tikteıı sonra, "Hiııc.l,. in sesi duyuldu. 
llnştn. ''Mahatma,, ol<lııi!,u halde, bütiin Hind irfanı, bütün Hind uya
nıkları ondan bahsettiler. 

Atayı, her millet ve herkes Ö'\'Illiiştü. Her millet ,.e herkes, O'mlt 
kendi yüreğinde ,.c kemli nnhzınm vm'llşlnrmdıı sezmişti. J•'aknt 
"Hind,, in uznk uhıklnrmdau yaı·nlı gö<;ıucn ku-;;lar gibi gelen, bu son 
sesteki ynmklık ötekilerincJ.e yoktu. 

Kimi aklın hayrnnlığı içinde konuşmuş, kiın göz knmn.şmnlarmııı 
nrkasmllan Atamn tabutuna hakını-;;tı. Rnıılarrn çoğu onu nnlnmnk, 
kun·etlo duymak için l{tzmıgelcn "gfüıül hazırlığı,, na erıucnıişlcrtlir. 
Eski, parlak ,.e bulutsuz bir tarihin içinde yara.sız, ıztırapsız, felilket
ı.;iz yaya~ıyanlar 0 .Mustnfa J{emal,, i bütün genişliğiyle kucaklıyamaz. 
Jar. Onların saygı ·ı, onln.rın se\·~isi asrın hendesi ölı;iiled iı;intle kn. 
Jır. 

Bfr avuı; adnmln, bütün dün~·nyn. karı;;ı meydan okuyan. silıllısız, 
nç bir çukuı·a gömülen insanlardan, cihangir bir millet ~ıkaran, "on,, a 
"bir,, le üst gelen, ölüıııü koı·kntan, yoksulluğu kaçıran, saraylar yı-

kan, tahlar de\·iren, dinde, yaşnyıştn, siyasette, sıra sıra inkılı'\plar ya-
11an bir deha, büyük dağlar, başları bulut kaplı şnlıikalnr gibidir. Ya
kından bütün ,· arlıklarilc kucaklanamnzlar. O'nu bütün heybetiyle 
görebilmek için araya büyük me.safclcrin girmesi gerektir. 

Hindin scsinclcki derin uğultu, nlkışıncl.nki hayran imreniş. dua. 
lnrındaki candan bağlılık iki bn~h bir tesirin eseridir. Ev. 
ycla, Hind, bizi YC O'nu :r.runnnın, mesafelerin arka-.ınclaıı seyreden 
bir iilkctlir. Sonra yine Hind, Mustafa Kemali bütün n.~kilc sc,·cce~ 

talisiz bir topraktır. 
J>ünyanın neı•esinde ı;iğncnıui~ lı:ık, clökülnıii';' ma:cllun kanı, zoı

ba karanlıklal'ia knıllnnmış toprak parçası , ·arsa, Atatiirk orada knıı-
11, şanlı bir ı-ahah gibi duyulnıuo;;, se,·ilmiş, özlenmiş \'e heklenıni';'lir. 

Dünynuııı tarihin<Je adaletin timsali f.inyılau "Ömer,, ~il.ıi, ".l\C\ ı;.iı
, ·au,, gibi biiyüklcr gelip gcı;ti. Sırası gelince anılırlar. ,-\tatiirk, ~ ir_ 
minci asrın g()bcğinde koca bir c-.atir <lcn·inin, rii~·n gibi gcr1;ekkrin 
yaratıcısı olaı·nk anılacak. Bundan sonraki kurtulu~tn, her mazlum 
nılllet, parı;almlığı zincirlerinin kürsüsüne çıkar01k mutlaka O'nu se. 
lAmlıyacnktır. 

eti Onun için Doktor Sapelye 
h• aeromunu bulduğu zaman bu 
k· ~umecbu~kdmaiaç~qa~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------~-~~~~ 

h l F4>.W:~\.Lf...L..~.W: .......... ''llll~ --~ rar olmuştur. Gençlere ta sı -
~ lerini bitirerek mektepten çı
çl 'karken yahut silah altına a· 

lınırke~ çiçek aşısı gibi ~~ s.e
. >"omun şiringa edilmesını ıs· 

Haliçte feri bot~~ 
' temişlerdir. 

Fakat garip değil midir ki 
İ Doktor Sapelye anti-etilik se

Tomunu 1903 tarihinde keş
fettiği halde bugüne kadar 
bu insani fikir hiçbir memle· 
'kette tatbik edilememiştir· 
Zira alkooliz.me karşı müca • 
'dele meselesinde her vakit 

işletilemez mi? 
60 paraya adam taşıyan Haliç sandalcılarını 

perişan vaziyetlerinden kurtarmak lazım 
şılmaz. Biz.im buradaki müşterilerimizi 
sabahleyin köprü ::ı rık iken, Balıkhane milli meni aatler ile mali 

meni aatler tearuz etmiştir· 
HASAN KUMÇA YI 

Istanbulun Amerikaya taş çıkartan 
garabetlerinden birisi de ~üphesiz Ga. 
lata köpri.isil ile yanı başındaki (DoL 
muşa bir adam) taşıyan kayıkların 

ı:ıisbetsizliğidir. 

veya hale giden < ~ •• aflarla bazı yaz ~ · 
günlerinde deniz havası almak istiyen ~-~,. 
insa.:ılar te.:;kil eder. ____ • .;,,r:-_' ________________________ _ 

\Türk - Yugoslav 
bit f 1 , a yon an aşması 

Müzakerelere Bugiin B~tlıı'·· 
nıyor, Yugoslav Heyeti 
'. Şehrimizde 

Bir tarafta yirminci asrın fenni ile 
kurulmuş bir köprü: üstünde elektrik 
li tramvaylar, 939 ınodeli otomobiller 
uçuyor, rıhtımına son sistem yolcu va. 
purlan yanaşıyor. Beri yanda ise tel. 
le bağlanmış. kırık kllreklerile ( 60 ) 
paraya bir kişiyi karşıdan kar§ıya ya. 
rım satta götürebilen köhne salapurya 
lar ... 

Yugoslavya ile aramızda imza.. edile-
k Asrın hayatı ile hiç de telif edilemi. 

'ıeek olan afyon anlaşması muza cre-
1 d 1 tanbul yecek bu iş nede:ı şimdiye kadar sürüp 

lerine bu sabah saat 1 e s 
ticaret ve sanayi odası meclisi salonun- gitmiştir. Her memleket ortaçağ vası. 

talarından bir an evvel kurtulmak i. 
da başlanacaktır. · t" 1 .. t·· ı·· k·ı . çın ur u ~r u na ı vasıtala:rı icad 

Müzakerelerde Yugoslavya.yı. temsıl ederken, biz hala !stanbulun zabtrnda:ı
edecek ola.-ı heyet dün şclırımıze ~el- beri kullanılan bu geri usülden niçkı 
miştir. Heyet, Yugoslav iktısat ve tıca- kendimizi kurtaramıyoruz. 
ret nezareti başmüşaviri Doktor ?.bra- Yalnız sabahları k""p ·· k 'k 
donoviçin reisliği alında olmak uzere nafın kar<>ıya ge 

0
• 1:1. açbı. 1

• en es. 
1 · "'h aç . ., :ıı çmesı ıçın ır ışc ya 

:Yugoslavya toprak mahsul erı ı• r rıyabilen bu kayıkl ü · · : 
U · ·· d"' ·· B Doktor arın vaz esını tıg 

m essc~esı umuı:ı n:ıu uru · .. .. gibi iki tane feribot hem fazlasile hem 
Markovıç, afyon ınhısarı umum mudu- de daha 8 ·ur· atle ·r d 1 ç·· k'· .. . 1 · ı a e er er. un u sa 
ru B. Suryaçıç, nezaret eksper erm - bahları 0 kadar k 1 k · - · 
den Kariç ve şehrimizde bulunan Türk i<>çinin i<>i elbet~r k~ yobuka çı an bır 
Y l af t b.. h _ s ' " e ı ça tur ve va. 
. ugos av yon sa ış urosu mura zı"fesine çabucak 1 t ı . .. . u aş ırı ması canına 
hası B. Rıba.ştan murekkeptır. minnettir. 

Müzakerelere jı;ıtirak edecek heyeti- F kat bu ka kl k " a , yı arın aldırılması 
mizde, iktısat vekaleti ihracatı teşki- ve yerine feribot işletilmesine karşı, 
latlandırma müdürü M. Serveti:ı riya- şöyle bir sual sorulacağı şüphesizdir. 
seti altında olmak üzere toprak mah- - !yi1 güzel ama, ya bu kayıkçı es. 
sulleri umum müdürü B. Hamza Os- nafı ne yapacak?. Bu kadar insan iş. 
man Erkan, Ofis idare meclisi ve Türk siz mi kalsın?. 
Yugoslav afyon satış bürosu murahha- Cevabımız, şu olacaktır: 
sı B. Ali Sami, toprak mahsulleri u· Her gti:ı ümran ve inııa faaliyetinde 
mum müdür muavini B. Şakir Turalı, 
Ofisin İstanbul şubesi müdürü B. Va- dev adımları atan bir memlekette iş. 

sizlikten bahsedilemez. Hem bu ka-
hid Demirkan, ve ziraat vekaleti mü
şavirlerinden B. Azizden teşekkül et
miştir. Heyetimiz bu müzakerelerde 
lüzumu kadar eksper de bulunduracak
tır. 

yıkçılar Anadoludan buraya her hangi 
bir iş yapmak için gelirler. Bir çoğu 
başka iş yapar, bazıları da 20.30 liraya 
iskartaya çıkarılmış kayıkları alarak 
ötesini berisini uf ak bir tamirden son
ra çalıştırır. 

Kayseri vesair şehirlerimizdeki bil • 
yük fabrikalar, senenin bazı aylarında 

Halbuki diğer tarafta Azapkapı ile ( 
Unkaparu arasında bu gibi esnaf vesa
itsizlik yüzünden bir çok sıkıntılara 

uğramaktadır. 

Istediğimiz ~udur: ''Zaten mahdut 
miktarda olan biz "Dolmuşa bir adam •• 
esnafı, Azapkapı ile Unkapanı arasın
da çalışalım. Orada hem daha fazla 
kaza.'lacağız; hem de nakliye hususun
da çekilen zorluğu karşılamış olacağız. 

Bu işte çalışanlar günden güne azal
maktadır. Zira köprü parası kalktık
tan sonra herkes yayan olarak geçme
ğe başladı. Biz evvelce işe başladığı
mız için devam edip gidiyoruz. 

Diğer taraftan fabrika şehirlerine 
gidip amelelik eden hemşerilerimiz 
çoktan birer değil bir kaç tarla alabi
lecek kadar para biriktirerek aileleri
ni:ı yanına dönmüşlerdir. Amelelik 
mesleğini seçmemiş olmakla pişman 
bulunuyoruz. 

Her halde bizi Azapkapı ile Unka
pam arasında çalıştırsınlar; veya bu 
usul kaldırılarak baı;;ka bir iş arama
mız için vesile vermiş olsunlar. Dileği
miz budur." 

Kayıkçıların hakkı var~ır. İstanbul 
şimdiye kadar Anadolulu hemşerileri
mize seyyar esnaflık, kayıkçılık veya 
leblebicilik yaparak, para kaza:ıılacak 
bir yer olarak görünmüştür. Fakat ar
tık her §Chrinde fabrikalar, her kö
ylin,de modern binalar yapılan, hemen 
her dağında bir maden ocağı keşf edi
len bir yurtta bunu önlemeliyiz. 

Vazifesine dört elle ve büyük bir e
nerji ile sarıla::ı sayın valimiz Kırda -
rm, Eminönü meydanmın da açılma -
sından sonra büsbütün sırıtacak olan 
bu işi, men.edip feribot işlettireceği 
şüphesizdir. 

Bire de bir gü:ı evvel başarılmasını 
temenr..iden başka bir şey düşmez. 

Yugoslav heyeti Tokatliyan otelbe 
inmiş, burada bir müddet istirahat 
ettikten sonra, toprak mahsulleri ofisi 
!stanbul şubesine gelerek, umum mü
dür ve muavinlerle muhtelif mevzular 
üzerinde samimi hasbrhallerde bulun -

amelesizlikte:ı yarı randman almakta- --------------

tnuştur. 

Bugün başlıyacak olan müzakerelere 
iki memleketin afyonla alakadar ma· 
hafiil büyük bir ehemmiyet atfetmek
te, anlaşma-:-ıın her iki memleket men
faatlerine uygun bir tarzda imzalana
cağında müttefik bulunmaktadırlar. 

Karadenizde Fırtına 
Karadeniz limanlarından dooiz tica

ret müdürlüğüne gelen bir telgrafa gö· 
~ xeniden fırtına ba.şlamı§tır. 

dır. 

Sonra hiç şüphe etmemelidirler ki, 
bu kayıkçılar fabrikalarda veya inşa. 
atlarda amelelik yapsalar daha çok ka
zanacaklar, para kazanmak hırsları ar. 
tacaktrr. 

Dün bu kayıkçılarla konu~tuk. Onlar 
da buna. taraftar. Bakmız ne diyorlar: 

''-Bu işin nisbetsi.zliğini biz de tak
dir ediyoruz. Elbette buna bir c:ıihayct 

verilmelidir. Biz burada bir defa işe 

başlamış bulunuyoruz. Yoksa günde 
kazancımız olan 20-25 kuruşla çalı-

Mülkiye Müfettiıleri Yedi 
Polisi Dinlediler 

On bir vatandaşın ölümü ile netice
lene..'l Dolmabahçe hadisesinin tahki -
katına mülkiye müfettişleri dün de JI 

devam etmişlerdir. 

Dün, vaka gecesi orada vazifedar bu· 
lunan yedi zabıta memuru dinlenmiştir. 
Bundan başka ayni gece yardımcı ola
rak başka merkezlerden eelbolunup in
tizamı temi:ıe. çalışan polisler de şahid 
olarak dinlenilecektir. 

Londrada oynanacak olan 

Faust operasının 
dekorlarını 

Bir Türk ressamı hazırlayor 
lngilterede hazırlanmakta o

laıı bir operanın dek-Or ve kos
tümlerini bir Türk ressamı ya
pacaktır. lngiliz gazeteleri. bu 
Türk sanatkardaıı takdirle bah· 
setmektedir. Mezkur opera hak
kında "Niyuz Kronikl,, gazete
sinde çıkan bir yazıyı aynen alı
yorıız: 

Lord Berners Faust ve Faustun şey
tanla olan dostluğu mevzuu üz.erinde 
bi.iyük bir opera hazırlamak üzeredir. 

Kendisiyle beraber çalışa:ı Mis Gert· 
rud Ştayn ("Yeni edebiyatın büyük · 
rahibesi") sekiz aylık bir çalışmadan . 
sonra operanın mevzuunu yeni tamam· 
lamıştır. Lord Berners bu "libretto" yu 
alınış ve Berkşayr'daki köşküne ~ekilip 
tetkike başlamıştır. 

Gitmeden evvel ke:ıdisiyle görüştü· ı 

ğüm lord: 
- Operanın mevzuu Göthe'nin yaz

dığı gibi değil, dedi. Fransız dostlarım- , 
dan birinin dediği gibi, Gertie'nin ken
di eseridir. 

Lord Ber~rs'e göre Gertie':ıin "Fa
ust" u "modern, fantastik ve eskisin· 
den daha eğlenceli,, dir. 

- Mesela, sonundan başlıyalım. Me
fistofeles gelip, anlaşma mucibince 
hakkı olan şeyi - Faust'un ruhu:ıu - is- ı 
tediği zaman, Faust bunu veremiyece· 

1 
"' 

ğini, çünkü sattığını söylüyor. Bu su
retle, asri şeytan mağlüb edilmiş olu- znn olan noktalar ve virgüller hiç yok
yor. 

''Sonra, operanın sonundaki koro o 
kadar modern bir şarkıyla başlıyor ki! 
mesela: ''nereye gidebilir?,, cümlesi 
vardır .Buna beste yazmak çok büyük 
bir zevk olacaktır. 

''Mis Ştaynın dostu olan Benediktin 
rahibi tnuharririn bu eserile büyük bir 
dini meseleyi ortaya çıkardığını söyle
miştir. 

''Operada Margörit kendisinin ve 
Hele:ıanın bir halitası olarak görün
mektedir ve çirkin bir mahlUktur. 

''Üslub tamamiyle Ştayn üslubu 
oeğildir. Kolayca anlaşılması için la • 

tur.,, 
Operanın dekorları ve elbiseleri 

Rusyada sinema dekorları yapmış ola.ı 
bir Türk ressamı tarafmda::ı hazırlana· 
caktır. Lord Berners ressam hakkında: 

- İsmini hatırhyamıyorum, diyor. 
Fakat eserleri yeni tarzdadır, garib ve 
dikkate şayandır. Kendisi yeni doğıu 
bir dehadır. (1) 
Operanın musikisi, mevzuu.o yazıhıı· 

na ve opera.,ın tarziyle tamamen zıd O· 

larak, on dokuzuncu asırdaki bilytik o
peralardaki gibi, korolardan, duetto -
lardan, kuintetlerden mürekkeptir. 

(Devamı 10 ıu~ 



Akşamın sarı karanlığında 
il uzaktan nal sesleri geldi 

Gördüm, görüştüm. iyidir. Sana bir müjdem varJ Baba olacaksın! 
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- Den biliyordum bunu... Fakat 
söyledik de inandıramadık. GHrdU • 
naz ya! ... 

Dlyortar. llste cıkmak lsttyorlardı. 

Mahkemelerde: 

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

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

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

Diyordu. 
Arap ordusu bu haberi hoş bulma

dı. Fakat kim ne diyebilirdi?. 

Gökboğanın cuuaları Arapların 

yeni cadırlar kurduklarını. aynı za. 

Kozyatağı cinayeti 
Karısını öldüren adamın duruşmasına 

dün ağırcezada başlandı 
Birkaç ay evvel Erenköyltnde Koz.. 

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

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

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

nımı da oraya çağırtarak barıımak 

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

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

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

- •• Karakoldan dönerken rakibim 
Hasanm cebinde tabanca olmasından 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevskl 

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

luçlanldarla Al'lllcb. Allyopnın elini dır. 

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

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

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

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

EWi - ittifak llktetawi lbımdır. 

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

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

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

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

- taı&m olunuz. Yahut Ctzye veri
niz! 

Diyordu. 
Eski dinleri ıaten sarıılmıe olan, 

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

Gökbofa oralarda durmayı artık 

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

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

, - Kimdir o? 

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

- Yaklaş! 

Alkerler onu hemen tanıdılar. 

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

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

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

Gökbofa merakla sordu: 
- Nasılsın kardeşim 1 Ne var ne 

yok? 
Bunun cevabını verecek kadar bile 

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

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

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

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

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

Kubadın koluna girdi; çadıra doğ. 
ru yUrUttU: 

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

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

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

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

Etleniyordurn. Babamıa da ıenç klz 

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

- Hayır, ıenl dUşUnUyorum, asıl 
bunun için geldim. 

- Ne oldu? 
- lçerl girelim. Baebaşa kalalım 

da anlatayım! 
- Şöyle neh~r kıyısına doğru gide

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

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

- Kardeşim Gökboğa, bugtlnlerde 
sen Htezlfona gelmemellıtn! 

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

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

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

Htezffonda ne oldu? 
- Flruzun fırsat dUşkUnU ve kötU 

bir adam oldutunu tahmin ediyor -
Bunda_. yanılmadıfımr gördüm. 

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

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

nuıtemle beraber nasıl çalıştı isek 
onunla da çalışırız. 

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

-Bu nasıl? 

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

bir kumandan gibi Utezırona girdi. 
Halbuki bozgunu haber almışlardı. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Devum nr> 

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

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

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

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

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

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

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

baliğa etmiyorum. Sefahet merdive'!'li 
herkeı için birdir. Ben, birinei bua • 
makta, sen biru daha y\ı"'klektesin. Tu· 
talım ki on UçUncU baaamaktamı. Beıı 
ce hepıi btr, ilk baumağa ayak attık. 
tan ıonra, sonuna kadar çıkmak gerek. 
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ll11nı•lt•• "'"'''hı 
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.,,,,.,,. 
Arltt .. 166 ~ ... 
1 .,, •• - UI .. 
• eyhll 'U6 120 • 
Yılhll IUO ıcwu • 

raru .. ıodea RlıllıaD Hfrlıll tein ayd• 
~UI llUl'Uf dütulür. l'ml• bırlıAıue 11ır 
ıalr•• rerlere •)'da retwtı bete• lauruı 
<a1med1Ur. 

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

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

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

Ad,.. ctetııtırme GereU il 1ıuru1luı 

iLAN tlCRETl.EHI 

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

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

Ticari mahlgette olmı,,on trnçllt 
lldnltu 

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

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

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

ı (Bilronun ıııııonu: %0335} 

RADYO 
ÇARŞAMBA 1' - 12 - 938 

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

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

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

Yabancı Radyolardan 
Seçilmi~ Parçalar 

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

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

lO.lO lstokholm: "Psalmuı hunsaricuıı 
(Kodaly) 

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

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

hoven). 
7.20 Mftnlh Şubert 

10. Frankfort: Şubert 
10. Varşova: Şopen 

Plpn 111 muıahabeler: 

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

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

Yapılacağını Anlatb 

Okullarda dun yemiş 
gunu yapıldı 

insan ve işkence 
Yazan: Nı1azi Ahmet 

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

Sermed 

Günün Meıeleai: 

Çikof ata imalltı 
niçin azahyor ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ekonomi Haftaaı Münaaebe
tile Toplantılar Devam 

Ediyor 
Ekonomi ve tutum h&ftuı mllııase

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

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

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

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

--ö~--

lpek kozası 
Rekolte Fazla, Harice 
Sevkiyat Yapılacak 

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

stoku mevcutur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kayığa bir mayi bopltttlar, IOftrl 
ateılediler. 

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

vereli. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Hikaye 

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

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

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

ları açtırıyor, öteyi beriyi karıştırıyor, 

masına çok müteessir olduğunu söyle
di. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Oradan kaçmak için, aklına gelen 
bir şeyi söyledi: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pierre-Jean Launey 

Zeytincilik kanunu 
Devlete Ait Yabancı Zeytin

likler Halka Parasız 
Dağıblacak 

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

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

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

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

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

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

reddlld ediyordu. Sonra. aldığı bu men-
dilleri ne yapacaktı? Emma ince bir 
kızdı, bir bakı ta iki dantela arasında- --- Ankara l2-l2-938 ---11ı 
ki farkı derhal anlıyacak bı'r kız. Bu"· llıuı.111111111 'ıtdız •••r"ıı ulanlar, h• rinde muamele ı&renlerdir. Rahm· 
~k mağazaların sergilerinde her şeye ııtr "'aı 12 de tapanı• utıı rıntıuıdır 
hır bakar: "Şu iyi, bu fena!,. diye der- '11----- C .: A L t:. tC 

h 1 b. hUk' • l.oıtılr• 5 87 • Pnıl 4 292.> a ır üm verirdi. Bu kaba san 
d 'll ' Nenor• 126 7 fl • Maı.lrld fı81 

men ı er ona verilir mi hiç! :ıe aptal-lık! • Partı il 8077> • Vmr90•• 23 ilS.'} 
• Millno ti 6175 • Hudapeıtı 21 71:'.> 

Tam bunlan dllşlinüyordu, dükkAn- • c,. .. ,..r.. · 8 '6 • HOkreı o 9 ı 
dan Madlen çıktı. Acele giyinmiş, ye- • Amsterdam68 ;i.'>5 • flelarad 2 79'l 

• Yolrohım 34 27 meğe gidiyordu. Biraz evvelki can sıkı
cı müşteriye, gayet samimi bir şekilde, 
gülümsedi ve: 

• Herlın 
• Urüksel 
' Atına 

• Snrn 

rıo 4r,25 
2116J 

1 07 
1545 

• Stokholııı 80 233 
• Mo~kn\ M ;d 7076 

VIHH 
- O! Siz misiniz? dedi. 
Tamam. Jak karannı vermişti. Ha .etllcrazlar 

• 1133 T. Bor ı el 7& \ • F.nıını htık t.1 
pyret! • • • il S. r:nurum 
kıza yaklaştı. canını sıktığı içb özür • .. .. 111 S F.nurum 

diledi bundan dolayı duyduğu tecssü- ı-·----------·--...Z 
rO anlattı, fakat bilhassa kızın ağla -

• 

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

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

Nevyorkun 77 katlı 
bir binasında 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tren lıçiliğinden 
Milyon°"rliğe 

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

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

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

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

son yağan karlardan .sonra 

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

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

Fakat Valter Krlsler otomoblll, ki. 
raladığı bir dükklnda parçalayıp 

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

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

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

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

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

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

Gökleri Delen Bu Binalar 
Naaıl Şeydir? 

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

diye çevlreblllrlz. 
Gökleri delen bu binalar bir Ame. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Balkan gangsteri 
yakalandı 

fyada 120 Ev Soyan Zengin 
Hırsızın Korkunç Bir 

Mazisi Var 

Loretta Yang'ın 
dostu 

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

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

Gangsterin Korkunç 
Maceraları 

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

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

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

kurtulduğu anlaşılmıştır. 

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

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

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

Hükümet adamlarının 1 Bir merak moda 
Amerikalı genç 

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

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

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

bir zaman zarfın_ 

da piyasadan top
lamıştır. Şirket 

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

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

Bunun için baş. 
vurduğu çare de 
ıudur: 

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

Bunun için başvurduğu çare de şu. 
dur: 

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

nato azalarını kandrracaklar ve lnı su.. 

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

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

nuyor. 
Vilyarn Bukner, tevkif edildiği za-

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

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

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

j 

t 
~ 

Alman Caıuslan Davası 
Amerikadaki Al 

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

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

4 sene hapse mah..
1 

kum olmuştur. Di-
ğer be§ suçludan 

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

Resimde Yohanna ağlarken 
yor, 

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

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

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

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

kalkarak 
biner. 

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

indikten sonra ve denizde görüyorsunuz .• 

Deli helkeltraş 
139 seneye mahkom oldu, hapisaneye 

kahkahal~rla gülerek giriyor ... 
• 

öldürdlim?,, serlevhası altında neş • 
' retmiştik. 

• ......-., .) $,: 

Nevyorkta geçen sene ana luz iki 

kadınla aynı evde kiracı olan tngilizl 

öldllren "deli heykeltraş,. lrvinin 

bu esrarengiz cinayeti, muhakemesi 

sırasında, bUtUn tafsilltı ile "Niçin 

El Verirken Göz Görmemeli 

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

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

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

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

miştir. 

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

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

11 yaşındaki kızı 
öldüren deli 

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

Kapıcı bu büyük zarfı doğruca na ' 

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

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

LiMANDA 
BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

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

GELECEK VAPURLAR 

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

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

- Bir çocuk öldUrdUm! diyor. Ben 

katilim! 
Delinin bu sözleri karşısında afal. 

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

ondan daha fazla hı\klm olarak, tek

rar ediyor: 
- !nanmıyor musun?. Git polise 

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

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

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

kaldırdım, kafasına. indirdim ..• Son. 

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

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

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

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

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



Nafıa Vekilinin 
mühim beyanatı 

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

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

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

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

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

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

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

ERZURUM HATTI İNŞAATI 
iLERLİYOR 

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

lSTANBUL RADYOSU 
ı~ 

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

RADYO MAKlNELERl HAKKINDA 
KANUN 

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

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

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

ECNEBl ŞfRKETLERtN SATIN 
ALINMA _lŞl 

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

EMlNöNO VE stRKECl 
MEYDANLARI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prağda koçuk gangsterler 

Cumhurreisimiz 
Dun Çankırıda tetkikat yaptıktan 

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

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

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

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

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

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

Reisicumhurun Kas tam on ulu
lara selamı 

Kastamonu, 13 (Hususi) - RelıL 

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

tnanu Çaalarıda kendilerinden ayn

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

ğunu beyan etmlı, te9ekkUr ve aclAm. 

larının Kaatamonu halkına ibliğını Va 
limlzden rica etmfttir• 

ANKARA MEBUSLAR! VE Dl
y ANET !ŞLERt REtSt 

Reisicumhuru KUçUkyozgatta 
karşlladllar 

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

Yeni Hatay pulları 
basllıyor 

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

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

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

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

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

A..1'1KARA • 1STANBUL 
ASFALT YOLU 

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

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

Münih, Peste, Prağda 

Yahudiler bakkınd 
yeni kararlarverild 

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

ıki 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mucibince tanzim edllmit olan faJ 
yor ki: 

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

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

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

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

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

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

Filhakika, Vekil Sovyet dostlulunı..n 

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

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

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

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

Dem· rin ölümü 
Galataaaray lise 

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

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

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

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

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

tır. 

Susuzdere cinayeti 
Maktulu hanuz kimse 

tam yamadı 
Polis ve adliyece dUn bUtiln gDıı 

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

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

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

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

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

Kısa harici haberler: 

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

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

ıki Fransız Dahiliye Nazırı 
Muhakeme Edilecek 

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

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

terine mahkemeye gelmediğini yazmış
tık. 

Zıraat Vekili dün akşam radyoda 
parlak Oir söylev verdi 

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

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

bilmediğini yazdıktan sonra diyor ki: 
"Diğer taraftan hükunıet meseleleri 

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

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

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

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

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

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

ancak hükumete hesab vermeğe mec
burdur. 

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

Muhterem muhataplarım, 
Dillerin menşei hakkındaki nazari. 

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

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

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

Mesela: 
Figure kelimesi Fransızcada çehre, 

demektir. İngilizcede rakam demektir. 
Pipe, kelimesi Fransızcada bildiği

miz pipo demektir, İngilizcede kalın 
boru manasına gelir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu bir toplantıda 

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

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

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

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

mayı temin eden şey, daha d-::ğrusu 

ıeyler nelerdir? 
Birbirine aykın nazariyeler var, fi. 

kat hepsinin mutabık olduğu noktalar 
şunlardır: 

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

Bu tarif bize, 

- Mevzuumuzun ehemiy:t ve vüs. 
atini, 

- Milli ekonomi ve milli faaliyet 
vaziyetlerile olan münasebetlerini, 

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

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

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

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

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

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

gruplarda toplxyabiliriz: 
- Sanayie ve nakil vasıtalarına tat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sualine cevap verelim: 
Muhterem muhataplarım içinde el. 

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

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

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

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

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

J\nkara At Y arışlannda 

~ 
,. KURUN'un binbir heyecanla 'dolu 

~ 
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Bir sürprizli koşu ~ 
~ 

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

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

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

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

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

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

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

mrzdadır. E!.:= 
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Cep romanlarım okuyunuz. 
Ôlüm Provası, Aşk Dolandırıcılarr, 
Görünmiyen Çete, Dördüncü Mahkiım 

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

/ 

HtKMET MONtR'in 

Bir gece 
bardan sonra 

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

dır. Fiyatlan·: 1,5. '10-ku1111 

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

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

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

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

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

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

eden kimdir? 

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

ikisi. .• 

- lmklnI-tYOk. 



. ........_.__ ..... -.--.------ -

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

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

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

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

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

Bir genç kız 
sevgilisini öldürecekti 

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

Fakat tabancası ateş almadı 

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

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

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

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

Bir müddet sonra ihtikAr, bazı zirai 
mahsullerin milbayaasını inhisar altı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tilrk Troylü tı6 çiftçi3itıin bu.giı.rı'kü 

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

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

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

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

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

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

ônftmll.:deki ~Zer-Arkadaşlar, 

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

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

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

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

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

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

Türk köylilsU. TUrk çiftçisi, 

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

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

- .KUHUNun kltftp ~kUndo roman tefrikası -

ııo T~ASTIK YOZLU ADAM LASTfK TU?.t.U ADAM 
• 

Diln ıaat 4 sıralarında Orozdibak ma 
ğazasırun 11rasındaki muhallebici Hacı 
Recebin dükkanında bir cinayetle n"6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'J 1 

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

Vllyam Keys! Harvud nerede? 

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

-N -c -
---~ 
= -

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

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

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

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

.co:ıcuıar oradan geliyor. 

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

ot mUthlt bir ınc işledin. Bu işlediğin ıuc 

delJllerJle tahakkuk etti. Mahkememizin kararı 

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

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

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

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

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

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

Aradan birkaç aaat geçince Müved• 
det geldi. Dilkklnda; 

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

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

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

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

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

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

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

Halbuki fikri ba§ka {mi1, dçğruea 

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

recek, dedi. 

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

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

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

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

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

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

Faust operasinın 
dekorları 
(B~ tarafı 3 üncüde) 

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

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

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

Sanatkar Alıidin Dino i.srri. geçen ope

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



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

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

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

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

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

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

Oniverıitede Konferans 
DUn ibiven;itede profesör Hirş tara

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

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

Ayupqa Mezarlığına Bir 
Mütevelli Çıkb 

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

m •sr .-.r • ... ~ 
T. C. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALEMDAR SiNEMASI 
lKI FlLM 

ROZALI 
ViCDAN AZABI 

TURAN 
TiYATROSU 

Sanatklr Naıit, 

Cemal Sahir Oku· 
yuc:u, Semiha 

Meaey Varyetesl 
ŞE\'HlN oGLUU 
operet 3 Perde. 

Dans Solo Südet 

DRAM KISMI 
U-12 938 Çarf8mba 

sl1nl1 
•k .. mı 20,llO ıta 

VINDSORUN 
SEN KADINl.ARI 

ldlkldl mdd~ılnde 
Komedi k11mı 

-'.12.938 Çarşcmbe 

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

14.,12 938 Çorşıımbe 

Onll ak~amı saat 20,30 
Jo. 

DAMA ÇIKMIS 
nlR Gf'ZEl, 

HALK OPERETi 
nu okpm sııoı 9 dı 

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

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

TERZi 

Yavuz Sezen 
Parla Kadın. ErlıPlı Terdltıı Alıade 

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

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

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

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

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

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

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

(27t$7) 

1 9 3 8 
Resimli Haff~ 

14 nen nilsbuını m6veı 
zilerdeo iateyiniz 

Kıymetli yazılarla dolu ve 
TUrkıyenln yealne 'UCUZ ve 

ıuzeı mee nuası 

RESiMLi HAFTA 
Okuyucularının nushadan 
rıUshaya artma11le rrUftehir 
bulunan hakiki bir kıymettir 

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

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

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

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

(Erke.der kırkın· 

dan sonra azarlar) 
Vodvil 3 Perde 

Yak nda: Büyük 
b1r temsil hldlsetl. 
iNSAN MABUT 

/~Necaeddın Atasagun 

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

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

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

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

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

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

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

Ur. Hafız Cemal 
l>ahilty~ 

l>ivanvolu 

mUtehau111 lıtanbu 

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

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

çok müessirdir. 

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

başka bir marka verir lene şiddetle rcd :fediniz. 

Hastalık, 61Dm ve pislik getiren fareleri 

FAR HASAN 
Fare zeh,ri 

"FAH" FAUELEHIN EZUAILIDIH 

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

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

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

blr gıdaya sürerek fuı·elerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

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

N • • 

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

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

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

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

' 

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

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

Portatif masalar, sinema 
koltukları 

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

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

Telefon: 23377 il 

1939 VILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük piyangosu 

Büyük Dlkramnyesı 

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

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

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

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

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

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

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

UOLANTS[ gAN~ 
L_UNi N:V.~ 

(8980) 
• • • 

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

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

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

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

Muhtcıır cin~ çantalar 
Adet atları (9091) 
58 

,. ,, çamaşırlar 

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

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

Rop Ye manto kemerleri • 
Katlın ,.e erkek şemsiyeleri 

na~lon 

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

Bayan atkm 
Kitap, evrak ve kıl~ıllar 

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

41 
97 
15 

3 
39 

(j 

22 
1 

26 
1 

8 
7 

5 
42 
1 
3 
1 

2
'.l 1 1 

Gramofon ınakinası 1 f 1 
,, plakları 4 ({ 

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

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

Afildüriyd 

ZAYl - ~fülıiirümii kaybettim. Ycı;ıisini 

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

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

Sahibi: ASIM US 

Neşriyat Müdürü Refik A. Scven~il 

• • 
Çunkü ASPiRiN seneferdenberi 

• 
her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ! 

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

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

,, 


