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!Atatürk'ün sıhhi vaziyeti i 
\auıo Asım US 

Hükllmetin <lcııiz ticaret filomuzu 
ycnilc~tirmck yoluıuJakl knrıırıııı bL 
liyoruz: Bütün kalbimizle blr güne\·
\ 'cl tahakkukunu diledib-imiz bu ka -
rnr mucil>hıce yeniden on yedi gcnıi. 
ııin slpuıiş edilmek üzere bulunduğu-

Umumi ahval vahamete doğru~ 
seyretmektedir 1 

nu ~nJ:ct.elcr Jınrndis sütunlurımlıı ~ /stanbul 9 (A.A.) - Ri-
hildırdilcr· fnknt nym zamanda Al. ~ ' 
lllllllJndtın 'gcleı·ck ilk seferine Mer· ~ yaseticumhur Umumi Ka-
slıı hnttııula bnşlnynn Etrüsk rnpu. •> tipliğinden: 
rıuıuu 'kJ ny ic,:iudc oı;iirutiııden be~ ~~ J R · • h At t ·· l> - eısıcum ur a ur-
ıııil knybcttl'•lııi \'C tstiııycde bunun ~ 

selıeplerJ ara~tırılmakt.a bulunduğu. * hün sıhhi vaziyetleri hak-
ııu da yazdılar. j~ kında müdavi ve müşavir 

A' ı·upa tczglllılnrma yeniden on l~ t b "pleri tarafından bu sa-
yetlJ 'apur sipariş edilmek üzere bu- ) a 1 

• 

lıınduğu bir sımda yeni bir ,·apunın ~ bah saat 10 da verılen ra-
bi)ylc t>iiratlni bir iki ay içinde inn. ~ por il~inci maddededir. 
ııılmnz derecede kaybetmiş olması ~ 2 _ Ge,..eyi rahatsız ge-
chemnılyetlc dikkate <lcğcr bir hiidi ~~ • . U A h ll • 
sedir. > çırdıler. mumı c erın-

llıı hftdlso Alınnnynyn sipariş e - ~ deki vaziyet ciddiyetini 
<lilmiş olan yeni Ynpurlnr hakkında ~ muhafaza etmektedir. 
zamnıı znmnrı kulnğıımza gelen bazı 1 
rimyetlerl bize hatırlatıyor. Deniz Hararet derecesi: 36 .8 
ve gemi işlerlle alAkalı ıığızlıırdnn > Nabız muntazam: 128 
çıknn bu l'h'ayctlcre güre, Alnııınyn. S T ff 28 d • > c:ıe üs: ır. 

lstanbul, 9 (A.A.) - Ri
yaseticumhur Umumi K a
tipliğinden: 

1 - Reisicumhur Atatür
kün sıhhi vaziyetleri hak
kında müdavi ve müşavir 
tabipler tarafından bu ak
şam saat 20 de verilen ra
por ikinci maddededir: 

2 - Bugünü yorgun ve 
dalgın geçirdiler. Umumi 
ahvaldeki ciddiyet biraz 
daha ilerlemiştir. 
Nabız, muntazam daki

llada: 124 
Teneffüs: 40 
Hararet derecesi: 37,6 

dır. 

lstanbul, 9 "(A.A.)- Ri-
yaseticumhur Umumi Ka
tipliğinden: 

1-Reisicumhur Atatür
kün sıhhi l vaziyetleri hak
kında müdavi ve müşavir 
tabipleri tarafından bu ge
ce saat 24 de verilen rapor 
ikinci maddededir. 

2 ---- Saat 20 den itibaren 
dalgınlık artmıştır. Umu
mi ahval vahamete 'cloğru 
seyretmektedir. 

Hararet derecesi: 37.6 
Nabız: 132 
Teneffüs: 33 tür. 

< 

Köy bankası 
kurulacak 

Bu hususta tetkik
ler yapılıyor 

Ankara, 9 (Telefonla) - Hükume
timiz bir köy bankası tesisi etrafında 
tetkikler yaptırmaktadır. O:ıümüzdeki 
yıl içinde kurulması muhtemel olan 
ve projesinin anahatları tesbit edilen 
banka, nUmune köyleri!ıdcn ba§lamak 
ve su işleri önde olmak üzere köyler
de programlı işlerin tatbikı:ıa geçe • 
cektir. 

Bu suretle iktısadi bünye vaziyeti 
itibarile bUyük ve seri inkişaflara nam 
zet olan köy birliklerinin kalkınması 
temin edilmiş olacaktır. 

Japonya 
İngiıtereden Uzakdoğuda 
hakim vaziyetinin tanrn

masmı istiyor 

dn.n al<lıg~•ınıız '-"eni ,·npurlnrın in!;'ll > 
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Tokyo, 9 (A.A.) - Domei Ajansı -
nın rcdaktörü:ıe göre, Aritanın Ameri. 
ka politikası ~ağıdaki prensiplerden 
mülhem olacaktır: ---------------------------~----------------~----------------------------------------------------~ rımizın g<imıe<lıkıerı ,.e kullanma.. Pariste vurulan Alman 

ğa ıılışmndıkJnrı yeni sistemdedir.Ez. B a ş ve k ., , 
cümle mc,·cut gcınfJerJnılzin hep i 

geniş kazanlı olduğu hnldc yeni gf'... c:. eh r i m ize 
len ,·aııurlarm kazıuılnn clolambııç. "'5 
11 bornlardan teşekkül cclen bir şekiJ. 
de(Jlr. Eski sistem knznnlnrda ,·apu. 
:run istim tutnınsı sekiz, on snnt & · 

t s ynkmn'"ı lc•ap cttlğ'I hnlde <loJam. 
>-.--• .__,_,~-v s "•L • • - ___,.......,......_ 
nl sbfl'rn knznnlttr fla nihayet 
kaç snat lçlnclc fstfm tuta.bilir. Onun 
için im çeşit lmzanlı ,·npuı·lnr niı-;br. 

ten daha kısa hir znnınndn hareket" 
getirilebilir ki bu noktn açık bir fny 
ela demektir. Fnknt bu ikinci sistem 
knznnlnrın hu fn,pln ınn nıııknhlJ hlı 
mahzuru vardır: Onıiirlerl dnhn kı. 
sa.dır. Sonra kullanılması çok dlkkıı. 
te lüzum giisterlr. Dikkatsiz ve b:ı
hosus acemi ellcrcle pek çabuk yıp. 
ı-anır. 

Ba§vcldl llayd.arpa§ a istrısyonımd..rın çıkarken 

ka"tı"bı· o""ldu·· 
Berlin, 9 (A.A.) - B. Hitler, yük

sek hizmetlerine ve memuriyeti başı:ı 
da şahsi fedakarlığına mükafat ola. 
rak Paris büyük elçiliği katibi Von 
Rath'a_):ıirinci sınıf el ilik müsteşarı 
payesini tevcih etmiştir • 

Faris, 9 (A.A.) - İki gün evvel bir 
Polonyalı Yahudinin suikastine uğra
yan Alman büyük clç!liği katibi Va:ı 
Raht hu akşam saat 16,30 da ölmüş. 
tür. 

Berlin. 9 (A.A.) - Paristeki Al
man elçiliği katibi Yon Ratlı'm ölümü 
yalnız siyasi mahafildc değil, efkarıu
mumiyede de şiddetli bir teessür ve 
heyecan uyandırmıştır. 

Ekonomik sahada, Japonya açık ka
pı ve müsavat prensipini tanıyacaktır. 
Ancak politik sahada Amerikada::ı J a. 
ponyanın hakim vaziyetini ve teşriki 
mesaileri uzak doğuda yeni bir niza
mın kurulmasına matuf bulunan Ja. 
ponya, Ma:ıçukuo ve Çin arasındaki 
sıkı münasebetleri tanımasını istiye -
cektir. 

İngiltere fle olan politikaya gelince, 
iki memleket arasında iyi münasebet. 
!erin ~:ırtı "Japonyaya itimat,, dır. 
JaP?nya bgiltereden uzak doğudaki 
hfikım vaziyetinin tanmmasmı iste _ 
mekte ve Ingi!iz hak ve menfaatleri 
ne riayete amade bulunduğunu bildir: 
mektedir. 

Domei Ajan~ı::ıın redaktörü. Japon. 
yanın uzak doguda yeni nizamın ku -
rulması eserinde yabancı sermayeleri 
kabule amade bulunduğunu kaydet 
mektedir. -Acaba Etrilsk vapıırunun esasen 

13 mil iizerJne kurulmuş olan sürn
tlnfn iki ay Jçimlc s mUo diişmesi 1. 
çlndckl gemlclJere nit bir hata netice Başvekil B. Celfll Dayar dUn An. Halis Bıyıktay, Emniyet DlrektörU 

Siyasi mahafil bu hususta muhte. 
riz davranmakta ise de Almanyanın 
Yahudi meselesi:ıdeki hattıhareketi 
üzerine her halde tesirlerini göstere
ceği gizlenmemektedir. Karısından dayak 

yiy~n koca 
sl midir? 

Gcmhıfn tcselJiirn zamanında 
l'e ilk seferinde sürati tnmam lkeQ 
sonrndnn kısa bir znınnnda tcnezziıl 
etmiş olmnsı bu ihtimal üzerinde 
durma&~ zaruri kılar. D11 takdirde 
~Ynl sistem iizerine ynııılmış olan dJ
gcr \"apnı·lar hnkkrndn şimdiden te<L 
bir almak lilzınıgelir. 

Vo eğer kı a hir zamnnda süratin 
azalışı fabriknyn alt bir hata ise te 
8Clliim zanınnında hıı noktanın far. 
~edllmcıniş olınıısı nyrıcn tetkike cf<". 
gcr bir mesele olur. 

Her halele yeni ,·npurlnı·ı ı-;ipari~ 
ctrnez<1en \'C bıı hıısustakf nıuka,·cle 
Şnı-tlnrını knrnrlastırnınzdan en·d 
l't .. ~ . 

... rusk \'aııurıınun \'taziyeti tnınamı. 
10 ny<lınlanmı~ olmalıdır. 

Ilizc knlır n Akdeniz ve Harndı>. 
iliz hntlnrı gihi uzun seferlere ı;-ıkn 
('lll· gemH~r için rn, fınttA 15 mil sii. 
l'at kılfi d<'ğ'il<llr. Zira 13 mil iizeı·L 
:rıe yapılmış hir \'nrııırn hiçbir zaman 
~cfeı·1crtlo nzaıııi siirat \·l'riJmez. A· 
~nnııyc nisJ><'tle bir iki mil nz ı:ıiirnl. 
le hareket eder. Sonrn hil'kaç sen" 
işllycn ,·npıır t.nlıii oJnrak ilk sürt\· 
tinden hirkııç milini kaybeder. Şu 
halde aznmi siirnti 13 mil olan bir ,·n. 
rıur, 8, nllıay<'f o mil iizl'rlnc ghlcn 
1• ·,. ' \"npur ıliyc kaimi edilir. J<'ırtınn 
~ınnnlnnncln ise hu S, O mll sürat 
fili'! yanyft iner! , 

bemek istiyoruz ki, Etı-üsk gihl 

nçı)t deniz seferkrl yapmak için sL 
tınrış edilecek yeni gemilere snııtte 

karadan şehrimize gelmiştir. n. Salih Kılıç Pnrtl ve Belediye er. Bcrlin, 9 (A.A.) - Von Rath'a ya. 
pılan suikast üzerine Hersfeldde Ya -
hudiler aleyhinde nümayişler tertip e
dilmiştir. Att:>şe verilen sinagog tama. 
miyle harap olmuştur. Dif<'r cihPtten 
Viyana şehrinin polis şefi bundan 
sonra Yahudi mağ:ıza ve müesseelc
rinin iizcrine S'.lhipleri:ıin almanca VE' 

ibranicc isimli ~·azılı levhalar asılma. 
smı emretmiştir. 

tstanbul valisi, B. Muhittin ÜstUn- kıinı tarafından istikbal edilmiştir. 
dağ kendisini şehir hududundan kar- B. Cellll Bayar, rıhtımda bekli.ren 
şılamış ve Haydarpaşa istasyonunda Acar motörJle doğruca Dolmabahçe 
Rlyaseticümhur Başyaveri Bay Ce. sarayına gitmiştir. 

HU. lstnnbul Kumandam General 

Filistin meselesi bir konferansla 
haledilecek 

F'ilisfinrle l>ir lngili:: askeri §İip1ıcli götdii§il bir A ral>ı snrgu~ıa çclfyor. 

13 mil iirnt kfıfi değildir, hıı ,.jjrnt 
18-20 mil olıııak lfızıımlır. 'l'ii ki, ge. 
mi znınnn ile siirntlnd<>n bir nıikt.:ı· 

rını kaybettiği çe fırtınnlı denizler. 
ılc 1·ol nlmak m<'<·huıiy<'tirıdc kuldu 
~1 iakılir<le ynzifcsiııi kiral et ile ya. 

ıınbllsin. 

Londra, 9 (A.A.) - Bugün öğle_ 
c!en sonra neşrolun an beyaz kitapta 
l ugilterenin Filistin! ikiye ayırmak. 
tan vazgc~tiği ve Filistin Arapları 1_ 

11' Yahudilerini ve nynl znmanda kom 
şu 1ıUkümetıer mUmesslllerlnl de biı 
konfernnsa da\'et edecekleri blldiril
ınektedlr. 

Amerikada 
Parlamento intihabında de

mokrat'at kazanıyor 
Nevyork, 9 (A.A.) - Bu akşam sa. 

at 15·l5 de umumi intihabatın aşağı
daki rakamları ne~redilmistir: 
fEBUSAN MECL1~1NDE: 

216 demokrat, 131 cumhuriyetçi, da. 
h'l 42 mebusluğun neticesi belli değil
rfir. 

AYANDA: 

20 demokrat. 11 cumhuriyetçi, da
ha dört yerin neticesi belli değildir. 
V AI...lLlKLER: 

. 8 demokrat, 15 cumhuriyetçi, 32 va. 
lılik henüz belli değildir. 

Nevyork, 9 ( A.A.) - Parlamento 
intihabatı hakkında :ıPşredilcn en son 
netict:>ler ııunlardır: 

Mebusan meclisi: 236 dE>-· ~ ''rat. 
14 7 cumhuriyetçi, 2 progresist. 

Ayan 21 dC'mokı at, 11 cumhuriyetçi 
Valilikler: 12 demokrat, 16 cumhu

riyetçi. 

Adllede davanndan ferapt ~uı 

K 11dın polise hakaret
ten mahk tlm oldu 

(Yazısı S nciidc mahkemeler siıtu
numuzda). 

Izmf rde bir tehdit 
lzmir, 9 (Hususi) işten çıkarılan be 

lediye Karşıyaka şubesi su dair~i o
dacısı Cevat belediye mildUrU Kimiyi 
tabanca ile tehdit etti, kaçtı. 



ş 

Çin topraklarındaki yabancı menfaatler1

-G ===--~~-~-=:r;.a" 
Bugüne kadar umum ecneb~ sermaye 

dörlte bir nisbetinde zarara uğradı 
Kanton ve Hankeu'yu Japonlar zap. 

tetti. Çin topraklarında Ma...."lçukuya 
benziyen yeni bir Çin hükfuneti t€şek· 
kül etti. Japonlar Mareşal Çan ·Kay· 
Şe!dn çekilerek yerine kendi!erine dost 
bir generalb geçirilmesini istiyor. Di. 
ğer tarafından Maraşal Çan kay Şek 
Londra gazetelerinde basılan bir beya· 
natında Kanton ve Hankeunun suku· 
tu:ıdan sonra da Çinin Japonyaya kar• 
eı mücadele ve müdafaaya devam ede. 
ceğini, Çin topr;.!;;larmm geniş ve as. 
kerlerinin çok olduğunu, binnrnaleyh 
sebat ve kahramanlık say.:::::.nde nihai 
zaf eri:ı Çin milletinde kalacağını söy· 
lilyordu. 

Çinin devlet merkezi Çang Kinge 
nakledilmiş olup hUkflmet, Çan Kay· 
Şekin politikasını tasvip etmiştir. Çin 
ba§kumandanlığı Japvnlan Çini:ı Yli. 
nan eyaletine doğru çekerek orada 
mağ}(lp etmek plfuııru tabika karar 
vermiş bulunuyor. 

Çin topraklarında kanlı muharebe. 
ler Çb milletinin z.ararma devam edip 
dururken Japonlar istikbalde Çin hak· 
kmda takip edecekleri siyaseti prcpa· 
gandaya başladılar. Romadakt Japon 
llefiri Şiratori son Japon muzafferi· 
yetle-rfnden sonra ~azctecilc.re şu söz. 
leri söyledi: 

Sefirin bu sözleri tahakkuk etmeğe 
başladı, Muvakkat bir Çin hUkfuneti 
teşkil olundu. Diğer tarafta.:ı, tngil • 
tere ile Amerika kendi menfaatlerinin 
haleldar olduğunu ileri sürerek Japon
yayı protesto ettiler. Bu arada malllın 
olan bir şey varsa o da şudur: Ame. 
rika ve İngilizlerin Çbdeki menfaat. 
leri çok büyüktlır. Son muharebeler
de Amerika ve lngiliz tebaalıları Ja· 
pon tayyareleri tarafından öldürüldü. 
Kantondaki Amerikan petrol depolan
n.ı Amerika tayyareleri bombaladı. 
Halbuki lngilizler Çindeki me:ıfaatle. 
rint muhafaza edebilmek maksadile 
yllz yılda~beri Hangkeugu tahkim e
dip durdular. Asrımızm en modern 
askeri ve ticari bir 'lissü haline konan 
Hangkong Uzak Şarktaki İngiliz mil. 
dafaasmm ilk hattıdır. Kırk santimlik 
toplar buraya yerleştirilmiş, strate· 
jik yollar yapılmış, tayyare karargah
ları teala edilmiştir. Bu tayyare ka . 
~an 300 tayyareyi barmdıra 
cak 19kildeclir. Cebelittank, Malta
Aden, Singapur ne ise, İngilizler içiıı 
Bongkong da odur. İngiliz diplomasisi 
Lord Dalmerston'dan Çemberlayne 
plfnceye kadar İngiliz menfaatlerinin 
mtıdafaası için bu UssUbahrilere para 
harcayıp ehemmiyet verdiler. Kanat. 
tayyareler mesafeyi kısalttı Cebelit. 
tank karşısındaki (Leon) bur:ıundan 
bqka m1lletlerin top namlılan görün
mefe başladı. Her ne kadar İngiliz diTJ 
lomaıiıi bunlara karşı da tcap eden 
tedbirleri almakla meşsnıl ise de bu • 
rt1n gözle görünen hakikatler (belki 
muvakkat da olsa) İngiltere:ıin aley. 
hlnedlr. Tayyarelerin gördU'tll işi te. 
barUz ettirmek için Japon Kont Ami 
rall Tanetzuyu Sosanm 8Qylediği şu 
s&Jerf işitmek klfidir: 

"Japon hava kuvvetle1 inin bugü
lçlnde bulunduğu şart1ar ve deniz tay
yarelerimizle İngiliz deniz Uslerini im
ha etmek, talime gitmek kadar kolay. 
ılır.,, 

Maamafih bu llubaliyane söze 
ralmen. Çin topraklarr.ıda bugU.ne ka 
dar devam eden muharebeler Japon. 
yaya pahall)1a mal oldu. Japonlar Çin 

Çin ka.rbinde ölen ar~larıntn kü'!le rini boyunlarmıfa t<UJf'!JM1lk To1.,1Jo so. 
kakla.nndan geçen Japon askerleri 

toprakları içine doğru ilerliyecek o -
lurlarsa bir felakete sürüklenecekle · 
rini vakit ve zamanile takdir ederek 
planlarını değiştirdiler ve askeri faa • 
liyeti ce:ıub1 Çine naklettiler. Kanton 
ÜZ<Jı ine hücum ederek Hankeuyu zap • 
tettiler. Böy!elikle Kanton ve Hong -

l 

kong vasıtasile Çine gönderilen mü • 
himmatı harbiyenin ön.üne geçmek is
tediler. Fransaya bir nota vererek Çi. 
ne mühimmatı harbiye gönderilmesbi 
protesto ettiler .. Japon istill plAnmm 
bir parçası budur. O:ıla.r Hongkongu 
cenubi Çinden koparmak maksadile 
geçen şubat ayoda bir isyan hazır'at· 
tılar. Ve en nihayet tayyare bombala
rile Kanton ve Hankeuyu zaptettiler. 
Çinin mukadderatına bili.kaydtşart 
hakim olmak istiyen Japonların bu 
maksadına l:ıgiltere ile Amerika aca
ba müsaade edecek midir. Şimdiye ka. 
dar sükiit eden bu bliyü.k iki devlet 
ile, Rusya ve Fransa Çini tamamiyle 
Japonla.rm elin• bıraktluyaca.k mıdır? 

• Yoksa milşterek bir teşebbUse geçecek 
midir? Çünkü, Çindeki İngiliz serma. 
yesinin mikdarı 900 milyon bgiliz il· 
rasından fazladır. Yalnız ~anghayda 

zarara uğrayan İngiliz sermayesi ya
rım milyondur. Usi. Sauçou ve Hançou 
daki İngiliz pamuk ve dokuma fabri. 
kalan kapatılmıştır. Diğer bUtUn fab. 
rikalar da işlerini durdurmak mecbu· 
riyeti karşısında bırakılmışlardır. 

Daha geçen sene Japonlar cenubi 

Çine yakınlaşmak istiyordu. Fakat o
zaman me.:ıfaatlerini ileri suren Ame· 
rika hükUınetinin müda.l:.:alesi ve l'o. 
ney harp gemisinin batırılması üzeri. 
ne Japonlar özür dilemek vaziyetinde 
kalmışlar ve hücum plAnları durdu • 
rulmuştu. 

Amerikalılarm Çbdeki sermayesi 
132 milyon dolardan fazladır. Bundan 
başka Çinde daim! olarak yaşıyan A· 
merika tebaalıla.rm 30 milyon serma
yesile 40 milyon dolarlık hisse senet. 
leri vardır. Japo~lar Çine tamamiyle 
ha.kim olacak olursa, sanayi müesse • 
seleriyle fabrikalara yatırılan bı· ser· 
mayeler Japonların eline geçecektir. 
Iki yıl evvel Çindeki Amerikalı • 
Iarm sayısı 10,000 iken azalarak alt1 
bbe inmiştir. Ve haziranda fstandlLI'd 
Oyl petrol depoları Haynan adasında 
Japonlar tarafından bombalandı. (Kan 
ton Dilsan) gazetesini:ı yazdığına gö. 
re~ C!P • ~'1>W1 RP!.bl baeı;p.Mn,. b~· 
ne tk82 ar. cın ra armd.R ., Jriilr 

devletlerin zaran 800 milyo:ı dolar• 
baliğ olmuştur. Bu sermaye ÇindeJd 
umum ecnebi sermayesinin dörtte bl · 
rfdil". Japonlar ilerledikçe Kantonla 
birlikte cenubt Çinin e:ı büyük endUs 
tri merkezi olan Kunantung eyaleti d~ 
Japon tehdidi altına girıneğe başla 
mıştır. Binaenaleyh, :ıotalarla görüş 
meğe başlayan bUyUk devletlerin neyeıt 
karar verecekleri henUz maltlın değil
dir. 

Fransız - ltalvan münösebatı 
• • 
Umitsiz davalar müte-
hassısı Roma yolunda ... 
Musolinl llalyan mllletıolo ''en hlrlocl 

dü~maoı ,, olarak ni\'ln Fransllyı 
teı clb etmlştf r? 

Franaanın Berlin elçisi i
ken Franaua Ponsenin Ro
ma elçiliğine tayini, diplo
masi hayatında, iki memle
ket arasındaki münaseba
bn düzeltilmesine gayret 
edildiği şeklinde telakki o
lunmuştu. 

Yeni elçi vazifesine baş
)1Unak üzere Paristen Ro
maya gelmiştir. Bu müna-

1 ··t .. t lng1a ere mus em-
lekat nflzaretine 
mühim bir nota 

verildi 
Alman!aı an müstemleke 

ta ebi arites 1nde, lngıizlerın 
bu yerlerdeki idare si 

tenkit edili ıor 
lngilizce "Reyaolds,, gazetesi dip • 

lomatik muhabiri yazıyor: 
Ayın yirmi Uçünde Almanyı:ı.nın bU. 

tün müstemleke talepleri:ıi gözdPn 
geçirmek üzere Paıise gıdecek olan ln
giltere b:ışvekili ile hariciye nazırı bu 
ziyaretlerine hazırlık olmak üzere, In. 
giltere müstemlekat nezareti, sabık 

Hindistan valilerinuen Lord Heyli ta
rafından verilmiş ola:ı gayet açık ve 
teferrilatlı bir raporu tetkik etmekte
dir. 

"Afrika üurinde bir tetkik., adIDJ 
taşıyan bu rapor lngilterenin Afrika 
mliste:nlekelerindeki idaresini tenkit 
ve teşhir mahiyetindedir. 

Bu rapora göre, lngiltere:ıin Afrika 
mlistemlekeJerinin hemen hepsinde 
şu veya bu şekilde kölelik alan mevcut 
maha!U idare, istediği zaman yerli hal 
kı seferber edip istediği yerde çalış . 
tırabilirler. 

Yüzlerce ufak çocuk, altın sahaların 
da işletilmektedir. Bazısı on iki saate 
yakın çalışıyorlar. 

Afrika madeır ocaklarmda çalışa:ı
ların, ayda aldıkları para, yemekle 
bırlikte iki buçuk ste1 Un kadardır. 
Halbukt Awupada aym f!e mukabil 
aycıa otuz; oır sıenın vcruıneı>:t au-. 

İşçilerin haklan birtakım kayıtlar 
a!tındadır. 

Cenubi Afrlkada yerliler, lçersinde 
yaşadıkları topraktan başka arazi sa. 
bibi olamazlar. Bunun için umumi vali 
nin aneak fevkalMe ahvalde verdiği 
müsaade şarttır. 

Afrikanm her tarafmda gayrfsıhhf 
yaşayış ve hastalık çoktur. Bam mın
takalarda ahalinin yüzde doksanı ve
remdir. 

Bunda::ı başka. zllhrevt hastalıklar 
da almış yUrümüştUr. Buna da sebep, 
amelenin kendi yurtlarından alınarak 
başka mıntakalarda çalıştırılması. 

binnetice fuhşun ve .. muvakkat .. i?..di. 
vaqların artmasıdır. 

Uga:ıda'daki 3.500.000 ahalinin 
140.000 kadarının bu hastalıklarla 

malfü olduğu görUlmüştUr. 

Aynca ırk milnaf ereti de hUkUm 
sürmektedir. Mektep!erde ve liniversi 
telerde bu münaferet bilhassa göze 
çarpmaktadır. 

Yerli zencilerin ellerindeki ehliyet
nameler kendilerine hangi mevki için 
salahiyet verirse versi:ı, o yerli, yinP. 
bir beyaz şefin idaresi altmda çalış 
mac?a me<>burdur. 

Mahkemelerde davak vardır. 
Sabtk tn~liz valisi Lord Hevli'nln 

bu ranonı fn~ltere mUstPmle'<:at ne -
zaretinde biivtlk aIAka uvandınııı$1:TT. 

Lord Hevli. verdi~! bu maHimata 
bazı miltataalar ve teklifler de ilave 
l'tmtşse de bunlar gizli tutulmakta -
dtr,,. 

sebetle, franıızca (Pariıu- ============ 
ar) gazetesinin muhabirle-
rinden Jerom ve Jan Taro 
kardeşler, Romadan ya:z
d1klan bir makalede vazİ· 
yeti şu Rekilde gözden ge
çiriyorlar: 
İtalyan matbuatmm hAii şu mahut 

ıı:endini aşağı görme hissi içinde bu. 
unuyor gibi görillUyor. Esasen, haklı 
'eya haksız. İtalyan milleti bu histen 
ınuztatiptlr. 

Bugün Alman menfaatine dayandı
fmı d~en İtalyan matbuab sesini 
yüklleltlyor ve uydurmala.ra sapıp du. 

nıyor. Şu.:ıu da ili.ve edellm ki, bura· 
da da, Almanyada olduğu gibi, efkfu'ı 
umumiyeyi datmf bir heyecan ve ha
reket halinde bulundumak için bir 
"en birinci düşman .. bulmaya ihtiyaç 
var. 

Bu "en birinci düşman,. olarak Fran 
l!la f1e fnviltereden bfrlni tel'cih edecek 
tf. Bizi tercih etti. çı;nkü, tn~iltel"eve 
ka~ı ola.:> ki~1ere ra~en, ftalvada 
Tngmz havranh~ ananevidir. Sonra, 
tn~tlizlerde komUnizm fikirlerini Fran 
stzlardan daha az yerleşmiş buluyor· 
lar ve, onlarla, her gUn bir hftldhnet 

~ ,,,pv aeın e 
= 

Onotşınci yıl 

kitabı 

H ERKES gibi benim. benim 
herkesin de görmek ve edin 

mek istediğinden yine bu sütu.."'l 
bahsettiğim "on be§iııci yıl kita 
adını taşıyan muazzam Cumliuri 
tarihi. Cumhuriyeti bütün kudret 
kuvvetiyle bilen ve seven, Cumhuri 
eserlerini tanıtmağı ve göstermeği 
vazife sayan memleket.sever hitufk 
bir dost ellyle masamın Uzerine b 
kılmış bulunuyor. 

Bu tarihi hazırlayan ve yayan P 
tinin on beşinci yıl kitabı:ım baş 

geçirdiğı kısa fakat çok veciz ilk sö 
BUyUk Şefin onuncu yılda irat bu 
dukları nutuk; bunu da on yılın 
nolojisi takip ediyor. 

Kemal Atatürkü::ı Samsuna çıkış 
rihi olan 19 mayıs 1919 dan 29 birin 
teşrin 19:{8 tarihine kadar çok k 
bir müddet zarfında tel"!" ·n edilen 
yük mu\•affakıyetler ve Curnhuriye 
fl!nmdan so:ıra Cumhuriyet hUk 
tinin her sahada attığı mUsbet ad 
lar ve bunun mes'ut neticeleri ayrı a 
n ve derli toplu bir halde gösteril 
bulunuyor. 

• • • 

C UMHURfYETtN ilerleme tar 
hini mükemmel bir surette v 

çok güzel bir tasnif dahilbde göster 
bu eseri gördükten sonra, muhtel 
Halkevleri tal"afından çıkarılan diğ 
kıymetli eserleri de gözününe getir 
dim. 

Her viU\yet, bunlarda kendi mnhi 
Vt! hududu dahilinde Cumhuriyet id 
resinin terakki hamlelerbi tebarüz 
tirmiş ve bu eserlerin hepsi bir ara 
Tllrklln az umanda neler yapma 
muktedir olduğunu gösteren canlı b 
rer vesika haline gelmiştir. 

Partinin ve Halkevlerbin, neşret 
mekte olduğu bu değerli eserleri b 
&ra,,a getirenler görmUtlerdh' k't 
&A,, .. ···-- "ı"·~ "!:l--'"'• a.v rr Vt' lı!WiC\ l l ... 

metlerj zaman ile çok daha iyi anla 
lacak olan bu tarihler, :ıefis olmak 
beraber, muhtelif eb'atta tabedilmiıı 
terdir. 

Bundan eont"a neşredilecekler Parti 
ni:ı "onbE'şincl yıl kitabı, m maddi ~ 
beplerden dolayı örnek olarak alamsl 
tarsa her villyetin kendi kitabın 
eb'adını muhafaza eylemes;~ı ,.,.,erit! 
Dileklerimden ikincisi de bu eserleri 
Cumhuriyet Tilrkiyesi huduttan içil 
deki bUtün umumi kUtilphanelere 
rer tanesinin daha stıratle gönderil 
mesidir. KE1 

değiştiren Fra:ısadan daha ziya~ 
mUstakar bir siyaset takip edebilece 
lerıni de dilşilntiyorlar. 

Hulasa, Fransa onlar için en biriıı 
düşman. 

Daha doğnısu. bu kanaat sadJ 
matbuatta. Zira, ltıılyan halkının h~ 
kımızdaki hissi değişmiş değildir. 

Bazı gazeteleri!! dediği gibi, şef] 
seferberlik emretseydl İtalyanlar k 
disini takip etmiyeceklerdl diye id 
etmek abestir. Fakat, bunu seve se 
yapacaktan iddiasında bulunmak 
daha az abes değildir. 

Faşist gazetelerinde okunduğuıı 
alrsine olarak (biltUn gazeteler faş 
esasen), Alma:ıyanm ayağa kalk 
zamanlarda Alman milleti !tal 
halkınm hiç de hoşuna gitmemiştir. 

MUSOLlNlveFRANSIZ 
GAZETELERI 

Musoliniye gelince; onun 
tarla olan mü:ıasebatmda eskiden 
rUlen ~amimiyet artık tamamile k 
bolmuştur. Evvela, son zamanı 
gazete'erimizden bir kısmmm ona 
şı aldrğı vaziyete kızmıştır. Gaze 
rimizin birçoğu, son buhran em 
da Bitlere müracaat edip bal 
teklif etmiş olması:ıdan dolayı keP 
sine müteşekkir kalacakları halde. 
nun MUnihdeki bu hareketine se ' 
korkmasıdır ve milza.kerelere · · 
sini harbetmcmek için istemiştir 
diler. 

Musolininin istemediği. İtalyan 
!etinin ise hiç harbe taraftar olm 
muhtemeldir, hattl muhakkaktır. 
ıue:ı harbi istemeyen yalım o 
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Mahkeme erd~ : 

Bir sahtekarlık davası karara 
bağ landı 

Para çantasına taş 
do1duran bekçi 
· mahkôm oldu 

J\yrılan aile 

Ağırceza mahkemesi, dliu, entere 
ıan bir sahteli.Arlık duruşmasını lrn. 
rara bağlamıştır. lli\tlis c şudur: 

ve çocukfarr •• 

ncl .da 15 ı:ra tazminat vermeğe mah
kum edilmiştir. 

ri vl İnhisarlar itlarcsinln Büyülrn<.l. 
Batış deposu bekçisi Kamber, bir gUn 

kendisine ııostuu~.re gütürnıck Uzcı·p 
teslim edilen nıe:;;iıı bir para çantası. 
nı açmış, lçintlen 1428 lirasını aluıış
tır. Ancak kurnaz bekçi, işin çakıL 

maması için aklmca lıultluğu lıir U · 

ıuıe mllracaat etmiştir: 

Karısından Dayak Yiyen 
Koca 

.' Paraları aldıktan sonra adi k[tğıL 
lardan yaptığı bir çok destele rin Us. 
tUne ve altına birer lira koyarak ip
lerle bıı.ğlamış, aynca çantaya taş t;, 

doldurarak postaneye gütürmüştüı 

Ancak postanede tartılan çanta Uze. 
:rinde ;,·azdığı sıkletten fazla ge lin:::? 
şUphelcnilmiş ve usuleıı açıldığı za-

Tah:·Ikat sonunda ağır cezaya se' 
kedilcn bekçi Kambe r, hal\:kmda ve. 

Geçenlerde Şehzadebaşında sokak er 
tasında bir cürmümeşhut yapılmış, ko
casını evde bırakıp dostu ile piyasa e
den Nuriye adında bir genç kadın ya. 
kalanmıştı. 

Polislerle birlikte gelen Nuriyenin 
kocası Bahattin dostu tarafından hü -
cuma maruz kalmış, polisler ayırırlar
ken, Nuriye bu sefer onlara da tahkir. 
de bulunmuştur. 

Bahattin bitahara davasından fera • 
gat etmiş ve Nuriy'e sadece polislere 
hakaret suçundan asliye dördüncü ce

za mahkemesine verilq:ıiştir. 

tilen karara güre bir sen e altı a) ___ 
0 
__ 

Ada lata su 
iş Su Depolarının Tamirine 

Kaldı 
Adalılar, belediyeye yeniden müra. 

caat ederek A.dalara su verilmesini is
temeye karar vermişlerdir. 

Yüz elli bin lira istikraz yapılarak 
Adaların su meselesinin halledilmesi 
senelerce evvel kararlaşmış olduğun -
dan Adalıla:- istikrazın Sular İdaresin
ce teminini diley'!ceklerdir. 

Denizbank idaresi kendisine ait su 
tankları ile tcrkos suyunun tonunu 40 
1<uruşa Adalara nakletmeyi de kabul et 
ıniştir. İş Byiikada.daki su depolarının 
tamirine kalmıştır. 

--o-

Yüksek iktısat ve Ticaret 
Mektebinin Bir Teşebbüsü 

Yiiksck lktı ... e Ticaret L.ıektelJ 
~ıezunları ccnılyeti, bütün azanın il. 
nıt ve nazari malfımatlarım arttır . 

ı ak maksaclil...: biiyük ve zengin bi · 
ı,ütüphane tesis ctmeğe, en ~ _ ağı ik ı 

lisandan olma!{ !iz: re kunlar açma
.ı karar vermiştir. 

Cemiyet bundan başka dahilt n • 
harici ticaret lıaklcrnda da esaslı Vl 

muntazam mnlüınat verecektir. 
Cemiyet reisi B. Tahsin Yaz'ıcıoğ. 

lu bu t•ususta bütün azalara bir ta
mim göndermi~ y .. rdıma davet etmiş. 
tir. 

,., ~ iyetin hamisi bulunn:ı Başve. 
kil D.Ceia.l llaya:-ın müzahcretf Js. 
bnllcccktir. 

Olgunluk 
imtihanları 

SuallPr VekAletçe 
teshil olundu 

1 938 - 939 ders yılı haziran ve ey. 
ııo.ı devrelerinde olgunluk lmtihanla-
1 rında sorulacak bahisler Maarif Ve. 
1 ka.leti tarafından tesbit edilmiştir. 

~'en kolundan ~iı·ecekler: 
1 - l<'izik, kimya grupu: 
A) Fizikten: Lise sınıflarının eski 

vı-ogramlara göre okutulan bUtUn ba 
h'.ı:ıler ve bu bahislere ait meseleler. 

B) Kimyadan, lise ikinci sınıfta 

.>k 4-:_ı..1: n maden ve teorik bahisleri 
2 - Riyaziye grupu: 
A) I.;se sınıflarında eski program

lara göre okutulan bUtUn cebir ba. 
hisliri, fen kolunda eski mlifredat 
:,:ıı·og. :..nuoa göre okutulan öleli ba· 

Edebiyat kolundan girecekler 
1 - Tarih, coğrafya. 
A) Liselerde okutulan tarih kitap. 

!arının 3 ve 4 Uncu clltlerf. 
B) Coğrafya, Türkiye, İtalya, Bul. 

garlstan, İsviçre, Yunanlstanın coğ
rafya vazlyetıerl. 

2 - Edebiyat: 
A) Edebiyat tarlqi, tanzimat ede. 

blyatı ve ondan sonraki devirler, 
TUrk edebiyat tarihi. 

3 - Felsefe, içtimaiyat: 
Lise ikinci ve UçUncU sınıf edebi

yat kolunda gösterilen bütlln bahis. 
ler. Amerika Tiftik Almağa 

Başladı 
Bir nıtidtlc .~~ " ri tiftik plya!' - o z Ü m ve incir 

mızla ala.kadar olmıyan Amerika, 

aH\kadar ihracat tilccar!°"rı ile te- ihracat 1 
mnf'lara geçmiştir. 

Bunun neticesi olarak sou bir kaç: Bu Yıl Çok iyi Gidiyor 
gUn zarfrnda tiftikler ufak partiler Egeden şehrimizdeki al!kadar. 
halinde Amerikaya gönderllm_eğe lara gelen malumata göre, bu yıl 
başlanmıştır. Egede 7 5 milyon kilo Uzum istihsa. 

T k l Ani IA.tı ve fazlası Almanyaya olmak U-
u~ro • 4~,.. ciCHr~~Wn~~ımt. - ..._...-.,, w:U;tuu JrUo ihrag oluom'll'

sınm fesih kararı dUn Ankaradan bil. tur. Dffer mütebaki kısmın da :ra
tUn aHl.kadar fktısadt dairelere teb- kında ihraç edileceği kuvvetle umul. 
liğ edilmiştir. İsveç ile yeni bir tica. maktadır. 
ret anlaşması imzalanmak Uzere ya. 

hapis yatacak, 1428 lirayı ınııis:::·J ar Yu" re k 1 er a c 
151 kında nı Uzakerelere başlanacaktır. idaresine ödcYccr~: ve mahkem e mac. • • _ 

?"aflarını Yer~ce ktir s· B D d K .. Denız Tıcaret Müdürlügü Na-

Yine Egede ayrıca 250 bin ı~çuvaı 
da incir istihsal edflmfştlr. 

Bunun 130 bin çuvalı ihraç olun. 
muştur. Piyasa çok istekli olduğun
dan ihracatın hararet kesbedeceğl u. 
mulmaktadır. 

. . . . - ır oşanma a vasın a u- mında Yapılan Motör 
çantada çıırnn taşıarıa adı kaı;ıt- •. k s· Çocuk Mahkemeyı· 

l 1 CU ır T' .ı : ... ban kın fabrika 'e havuzla. rn arın müsaderesi il e imhasına rnraı 4 H"" B -d 
iıl \"erilnıiştir. uzne og U rmda Deniz ' ... :caret MUdürlii [,U için 

Udun ve kömür 
Fiyatlar Bir İki Gün İçinde 

Tekrar Yükseldi 
Kömür ve odun fiyatleri yine yük

.ielmiştir. Yerli antrasitten piyasada 
mal kalmamıştır. Yalnız şurada burada 
perakende olarak vardır. 

Zonguldaktaki fabrika daha evvel 
Ankara ve Anad.>ludan siparişler ald:. 
ğrndan şimdi oraya mal yetiştirmekte
dir. Kanunuevvelde İstanbul piyasası
na kömür verilebilecektir. 

Diğer taraftan Ankara r.lemurlar 
kooperatifi ihtikara meydan verme~ek 
için tonunu 26 liraya sattıklan Alman 
kckunun fiyatini ıs liraya ir'".lirmiştir. 

Buna rağmen bazı yerlerde Alman 
koku 28 liraya satılmaktadır. Odunun 
çekisi de 420 kuruşa çıkmıştır. 

-O--

Etrüsk vapuru 
1 O Mil T es bit Edildi 

SUrati azalclığı için lstinye atclye. 
lerlne alınmış olan Denizbankın :reni 
Etrlisk vapuru, diln içerisinde Deniz. 
bank fen heyeti olduğu halde ntöl
yelerden hareket etmiş, Marmarada 
bir cevernn yapmıştır. Bu cevela.n eıı. 

nasmda vapurun 10 mil kadar ynp. 
tığı tesblt edllmlŞtir. 

Halbuki malO.m olduğu Uzere g-c. 
minin hak1kf ve asıl suratı 12 mil . 
dlr. Bunu g-özönUnde tutan fen he
yeti, tecrübeleri ktlfi görn!1•cliğindı>n 

cuma glinU seferlere konacak olan 
Etrlisk vapurunda bizzat hazrr bulu_ 
narak tecrübelerine dernm edecek. 
tir. 

-O--

Türk limanları 
Bir Felemenk şirketi 

hükumetle temas edecek 
Limanlarımızı modernıe,- tıı un.k 

hususunda hUkiımetimizin tasan u
ru. bu gibi inşaatla meşgul bUyiik 
ecnebi şirketleri alı\kalle:r ehnektc. 
dlr. 

BugUne kadar muhtellf İngiliz şir 
ketlerlle liman inşaatımız Uzerinde 
görUşUlmUştU. 

DUn bUytik bir felemenk den:z 
inşaat şirketi mUmessillcrinden mU. 
rekkep dört kişilik bir heyet şehri • 
mize gelerek Anl\:!\raya gitmişler. 
dlr. ~rf A • B Dün altıncı hukLk mahkemesinde yaptırılan hizmete mahsus motör, 

çU V n 1 ay ( f Ahmet adında birisi karısı Fatma ile dlin merasimle denize fndlrilmiştır . 
J1... boşanmıştır. Mahkeme sabık kan koca Motörtin ilk j apı' . n surat tecrtibele-
iJlUÜn Bakılacak Davada Yine nın 8 yaşındaki çocukları Aliyi erkek rinde muvaffak olduğu görlllnı rıı:: 
i Gözükmedi c·lması dolayısiyle annesine vermiştir. . ttir. MoWr buı;Un yerine teslim edHe. 

Portakal ve mandarin ihracatına 

önUmllzdekf hafta içerisinde başla
nablleceğf umuluyor. 

-0-

PoDlste 

Heyet Ankarada bir mUddet ka. 
larak İktısat Vekfi.letimizie temas e. 
decek, tekliflerini izah edeccl{lerdlr. 

ad Haklarındaki hapis kararının infazı 
el için zabıta ve müdeiumumilik~e ara. 

?lan diş tabibi Avni Bayer ile Recai 
in ~aban ve dünkü güne kadar, büti.:n 

gayretlere rağmen bulunamamışlardır. 
J Dün, Avni Bayerin Beyoğlu ikinci 
af 8tılh eeza mahkemesinde gazinocu Be. 

ltircof'a hakaretten muhakemesi vardr. 

Ancak mahkemeye gelen yavru, an. 
nesi ile babasının ayr.ldıklarmı anla -
yınca feryada başlamxş, bir taraftan an 
nesinin yanına, diğer taraftan babasr

na koşarak: 
_ Ayrılmayın, ben ikinizi de istiyo. 

rum,, diyerek bütün kuvvetile ağlamış-

tır. 

Anne, baba da yavrularının bu hali 
karsısında dayanamamışlar, fakat mu . 
ka.dderata boyun eğmekten başka çare 

cektır. 

bulamayınca gitmek istemişlerdir. 
.Fatma oğlunu kolundan tutup gö • 

rürken çocuk: 

- Ben seni istemiyorum, babama 
gideceğim, diye elinden kaçmış, baba
sının kucağına atılmıştır. 

Neticede eski kocasiyJe konuşan Fa~ 
ma, babanın oğlunu haftada bir defa 
gelip görmesine müsaade ederek, çocu 
ğunu kapmış, eve yollanmıştır. 

Bir Kömür Arabası 
Devrildi 

Arabacı Mustafanın kömür yüklü 
çift beygirli arabası dün Lalelide Me. 
sihpa§a sokağına saparken devrilmi§, 
kömürler yere dökülmüştür. 

Kömürlerin üzerinde oturan Kirkor 
da yere yuvarlandığından başından e. 
hemmiyetli surette yaralanmıştır. 

Altın Diş Çalanlar 
Yakalandı 

-o-

Ecnebi ve Ekalliyetlerde 
yeni tayinler 

Ecnebi ve ekalliyet okul öğretmen
leri arasında yenide:ı. yapılan tayinler 
şunlardır: 

J h!üddeiurnumilik, Avni Bayerin kentli
k# 8i veya tanı.dıklarından birinin gelmesi 
~İhtimali üzerine mahkemede tertibat al 

ltıış, fakat Avni Bayer gelmemiştir. 
Suçluların aranmasına ehemmiyetle 
devam edilmektedir. 

İcra Memuruna Hakaret 

Avrupaya qidecek orta 
mezunları 

mektep 
Beyazıt camiinde Fettahxn 160 lira

sını çalan Nuri, Beyoğlunda diş dok • 
torlarından birinin muayenehanesine 
müşteri sıfatiyle girip beş adet altın 

Notrdam DUsyon kız lisesi edebi • 
yat muallimliğine Sen Mlşelden Me
sut, Getronogan lisesi edebiyat mual. 
limllğine Mtilkiye mezunlarından A
fife, Alman lisesi tUrkçe öğretmenli. 
ğlne Haydarpaşadan Ethem, Üskti • 
dar Amerikan lisesi edebiyat mual. 
limllğlne Pangaltı Ermeni okulun • 
dan Hamdi tayin edilmiştir. 

Üniversite inkılap dersleri Eden Avukat 
Dün adliyede b:r avukat bir icra me-

• llltıruna tahkirden cürmümeşhut malı· 
ternesine verilmiştir. 

Avukat B. Hidayet dün sabah mü -
\1ekkilesi Bayan Hamidenin icradakı 
fıarasını tahsile gitmiş ve dosya memu. 
tıt Osmandan numarasını verip d05ya
'1tıı · istemiştir. 

Avukat eteyı beklemesine rağmen 
dosya.dan bir ses çıkmayınca, memura 
teı~rarlamış, mcm~r şef Remziye yolla
ılığınx söylem : ştil. 
Şefe gidip de dosyasını soran ve ol. 

llıa.::ıığı cevabını alan avukat Hidayet 
'İt1irlenmiş ve geri dönerek dosya me. 
llıllrtınun kafasına parmaklariyle vur • 
llıll§, bazı hakaretamiz sözler de söyle
~i§tir. 

Bunun ftZ'etine Z'abıt tutularak avu
~t dördüncü asliye ceza mahkemesine 

~l'flnü!, duruşması sonunda 1 lira 20 
tuş para cezasına ve memur Osma. 

Denizhan kın J. nnpaya günderecc>-ı 
ı:i 01 ta mr.ktcp mezunu talebelerin 
inıtihaı •. dün Haliçteki fabrikada ya. 

prlmı:-tır. 

nu fmtlhana H kişi Jşttrrı.k etmiş 
tir. Kaz<.naıılar, muayyen b;r st:ıj 
denesi geçirdikten sonra Avrupaya 
gönderilecekler ··r. 

diş çalan Çakır Vahan, Taksimde Bo. 
dosun 25, Koçonun 51 lirasını yanke. 
sicilik suretiyle çarpan Giritli Hasan 
ismindeki sabıkalılar zabıta memurları 
tarafmdan yakalanmışlardır. 

TRENE ATLARKEN DUŞTU -
Erenköy kız lisesi talebesinden 16 ya
'mda Muazzez dün sabah Haydarpaşa
dan kalkarak banliyö trenine atlarken 
düşmüş, yaralanmxştır. 

ESRAR BULUNDU - Kalyoncu • 
da Çukur sokakta oturan Kasımın es. 
rar sattığx hemşerilerinden biri tara -
fından zabıtaya ihbcır edilmiş, Kasını 
yakalanarak Uzerinde çıkan bir kibrit 
kutusu İGinde dört gram esrar bulun
muştur . 

- Cnber~itede bir tayin 
Yalcva kapll<'aları mUdUrU yegft.ne 

su mUtehassısımız doktor Bay Nihat 
Reşat üniversite tıp fakültesinde ye
ni ihdas olunan ''iklfm ve su tedavi. 
si,, profesörlUğUne tayin edilmiştir. 

t'ııiverı:;ite inl:ı l ... p u t rıslerine dlln
den itibaren başlanmıştır. 

İlk ders, dUn Hikmet Bayur tara. 
fından verilmtştlr. 

Üniver~itede dünkü toplantı 
Üuiverısite tedris işleri komisyonu 

dtin Rektör Cemil Bilselin başkanlı. 
ğı altında bir toplantı yaparak Uni
versltenin bu yılki ihtiyaçları etra. 
tında görtışmll ı::lerdlr. 

Tamir edilen camiler 
.Uvkaf idar~since tamirine başla. 

nan Mahmutpaşa camiindekl onar
ma işleri bitmiştir. 

Atik Alipaşa, SUleymanfye, Sul. 
tan Sellm, Kadırgada Sokullu, Me
slhpaşa, Fethiye, Eyüp, Balipaşa, Zal 
Mahmutpaşa camilerinin de tamir iş. 
leri bayii ilerlemiştir. OnUmUzdekl 
sene Beyazıt camUnin tamirine baş. 
lanacaktır. 
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"Bir adama babadan bir şey 
kalmazsa Adsız olur, ya veri· 

leni de aln•azsa ne olu?r,, 
Koraç kılıcını bir ölüm çarkı gibi sağa sola 

savuruyor, yanına kimseyi so~<muyordu! 

Dt'ZEI.TME: 
Oünkü lefrlknmızdo fiçüncü o;ütunun ba 

,ınclakl "Yük Türk hnyr:ıfıı d ıı~ılınışlıırflı,. 
cünıle'il oyni ~ıltunıın 48 inci s:ırırınııı ı;o_ 
nuna "bnyrıığı., kelimesi lıoyları şeklinde 
delıişlirılcrck ıı :ı kleılılr.rd<. 49 ıınl u sııtır 
kıılılırıhıraktır. Son sllhınıın nllııırı ~nlırı. 
n ın sonundıı "bu kadar ilerilik yoktu,, ke 
lıınclcri iliıve olunacııklır. Sn) ın okıırl ıı ı 
mııdrııı özür dileriz. 

deşlerl dllşünürler, adsıza mı, yoksa 
onlan gözleri ya~ararak, yUrekleri ya· 
nık yanık kaynayarak bekllyenlere 
mi acıyacaklarını kPstlr-- ·..ı r -; J ordl. 

Atlılar dört gUn gittiler. 
Oküz ırmağı coşmuş, köpürmüş. 

deli gibi akıyordu. Demek ki Ka§gar 
dağlarına çok yağmur yağmıştı. 

Karşıki kıyı Iran illeriydi. 
İki atlı geriye döndüler. Arkaların_ · 

da kalan güzel yurda son defa baktı. 
!ar. Bakışlarını şu te!)elerden. öteki 
dumanlı dağlardan aşırarak sevgili. 
lere kadar ulaştırmak istiyorlar, fa. 
kat ne çare, ki onlan artık göremiyor 
lardı. 

Gökbuğa. kendi kendine şöyle düşün 
dü: 

- Bundan sona daha uyanık olmak 
gert"?k ... 

Nehre döndü. Atının omuz başlarına 
ellerile dayanarak bir anda doğruldu 
ve eğerin üstiinde ayakta durdu: 

- Haydi Cıldam, göreyim seni! 
Güzel ve çevik at hiç <;ekinmeden 

sulara gireli. yüzmeğe başladı. 
Bıraz ötede. kıyıya çekilmiş kalaS-

Ucuz madensuyu 
Birkaç gün evvel halka maden ıula. 

rınrn ucuza temin ediJınl)Si için tedbir
ler alınacağı yazıldı. 

Bu, üzerinde durulacak cidden mü. 
h.im bir meseledir. Yurdumuzda §İfa 
tesiri çok kuvevtli maden suları var
dır. Fakat bu ıular, ilaç gibi eczahl\. 

nclıerdo satılmaktaar. Sonra fiyatları 
da hayli pahalıdır. Çok gariptir, Af
yonkarahisar maden ıuları, istasponun 
yanı ba§mda iken orada bile htanbul 
fiyatına sablır. Kiaarna maden auyu 

TrabllQnda çıktığı halde Trabzonlular 
bundan istifade edemiyorlar. 

Yurftaşlarm, doktorlann fikirlerini 
ıorarak, bu çok faydalı cereyanı bir 
mesele halinde tcbellur ettirmek iste
dik. 
Tanrnnuı b:ir doktor, fikrini ıöy1e 

anlattı: 

- Ma.densuyu haddi zatinde bir i
Uiçtır. Çok mühim faydalan vardır. 

İnsan, doktora muayene olarak ona gö 
re maden suyu kullanmalıdır. Memle
ketimizde &u hiç bir zaman bir ''dert,, 
olarak kalmamalıdır. Türkiye en bel 
ve en sıhhi sular memleketidir. Böyle 
iken içme suları bile karışıktır. Temiz 
ıu diye terkos satara1c apartıman yap· 
tıranlan siz gazeteciler yazd nız. tyi 
su, peynir ekmekle de olsa insanı bes. 
ler. Maden suları yurdun her tarafına 
ucuz fiyatla sevkedilmeli.dir. Ayni za
manda halkı teşvik için propagandaya 
rla Hlzum vardır. 

Bir ~mur şunlan söylemiştir: 

- Kı%ılay tarafından şehrin muhte. 
lif semtlerinde açılan maden suyu sa· 
tış yerlerine göster-Jen tehacüm. ma • 
den suyu ihtiyacını ortaya koymuştur. 
Fakat bu satış yerleri lstanbulun bir
kaç yerindedir. Bence madensuyu yal
nız bu satrş dükkanlarına inhisar et. 
tirilmcmeli. Kızılay bununla bir kazanç 
temin ediyorsa, bu kazancına halel gel 
miyecek bir formül bulup halka kolay
lık temin etsin . ., 

Bir zat fikrini fÖyle anlattı: 
''Maden uyun&ln evvel diğer içme 

sulanru kökünden halletmeli. Su çok 
pahalıdır. Karakulak ve Defneli suları 
pahalı olduğu gibi temini de güçtür. 

Evkaf mı yapacak, belediye mi ya
paca'k, su satışlannı geniş bir program 
la k~lay surette temin etmelidir. 

Yedi sekiz kişilik bir ailede su istih
laki bir haylidir. Her hafta su almak i
çin bütün bir günü feda dmek lbım
dır. 

Maden suyuna gelince, elbette ki 
halkın sıhhati için faydalı olduğundan 
ucuz ve kolay temin edilecek şekilde 
çoğaltılmalıclır. HükOmet eliyle idare 
edilirse hile katılmasına imkan kal· 
maz. 

Fazla sarfiyat, her halde fazla ücret 
le temin edilen kardan daha çok vari
dat getirir. Bugün maden "uyu iç mi _ 
yenler, yarın şişelerle alacaklardır. Duy 
duğuma göre birçok vilayetlerimizin 1 
ma.den sularından istifade bile edile· 
memektedir. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dos~cvevsk t 

\evirt•n: tlakkı Süha c;ezoiu -- o 
r"I 

hayır uğrun.t b .. tun varını yoğunu 

kendi de seveseve verir. 
Sonra, bu yavrucuk, paranın dünya

da nası] bir değeri olduğunu da bilmi
yordu. Ona cep harç! ğı verdikleri va
kit, ya haftalarca hiç dokunmaz, ye • 
hut göz açıp kapayıncaya kadar harvu 
rup harman savururdu. 

Aleksandroviç, onun ahlak ve seci. 
yesini tetkik ettikten sonra ~u hükmü 
vermişti: 

- İşte bir varlık ki, büyük bir şe
hirde, hiç bir geliri yokken ne açlık
ta:l ölüyor, ne soğuktan d~uyor. A
leksi, belki dünyada eşi bulunmıya:ı 

bir tiptir. Eğer bunlara talihi sayesin. 
de ermese de, işin içinden keneli 'ken
dine srynlmanın kolayrnı bulacaktı:-. 

Herkes te ona hizmet etmekten zevk. 
alacaktır. 

Mektebi bitirmesine bir yıl kala, an-

sı.zın yanında yaşadığı kadınlara, artı k 

babasını n evine döneceğini söyledi. 
Bu haber, ltadınları pek üzdü. Fakat 

razı oldular ve h:imiEinin ayrılırken, 
o hediye etti ği saati rehine koymasına 
meydan bırakmadılar. Para, çamaşır 
verdiler, yolluk yaptılar. 

Yalnız Aliyoşa. üçüncü mevkile ae. 
yahat edeceğini söyliyerek paranın ya
rıs nı geri verdi, 

Babası ona. tahsilini neye bitirme -
diğini sorunca, hiç cevap vermemiş; 
fakat her vaktinden daha düşünceli 

bir tavırla önüne bakmıştı. Biraz son· 
ra, çcc.uğun anasının mezarını aradığı 
anlaşıldı. Hatta bir gün, ancak bu iıı i. 
çin geldiğini söylemekten de çe'kinme
d!. Tabi! mektepten, çok i}; muarr.ele 
gördüğU hamilerinden ayrılmasının bi. 
ricik sebebi bu değildi. Ve §Üphesiz, 
ansızın içinden taşarak kendisini yeni 

lar ve bir çok tulumlarla bir kaç a
dam vardı. Sular bu kadar azgın ol. 
madığı zamanlarda bu tulumlar şişi. 
rilir ve bu kalaslardan bUyUk sallar 
yapılırdı. Kırk elli kulaç genişliğin
deki nehri geçmek için başka çare 
yoktu. 

Yine orada yükleri indirilmiş olan 
at, katır ve deveden ibaret bir ker_ 
van ~uların yatışmasını bekliyordu. 

Babrnk da Cıldnm ~ibl suya atıl_ 
mak için sabırsızlık ediyordu. 

Koraç eğerin üstünde ayağa kalktı. 
Dinç ve genç at, anaforlar yapan bu· 

!anık ve köpüklü sularda karşı kıyı_ 

ya doğru hızlı hızlı yüzUyordu. Suyun 
üstünde, iki atın da yalnız ileriye doğ
ru uzanan başları görünüyordu. İki ad
sızın ayakları dizlerine kadar bile ıs. 
!anmıyordu. 

- Uğur ola, akam! 
- Uğur ola! 

.y. • • 
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Bambaşka bir ülkeye girdikleri he.. 
men belli oluyordu. 

Tepelere yapılmış olan taştan ateş 
tapınakları daha sıklaşıyordu. 

Bunlar dört tarafında mihrap bulunan 
ve ortadan yukarısı kesilip atılmış o
lan birer ehram gibiydi. Bazılarında 
ate J er yanıyor. savrulan dumanların 
gölgelerinde kara cübbeli ve beyaz 
takkeli muğlar (5) kısa ve kara birer 
külah. dizlere kadar inen birer kaftan 
ve onun altına da u~n birer entan 
giymiş olan yığın yığın halka ibadet 
ettiriyorlardı. 

• Horasanın merkezi olan büyük 
Merv şehri uzakta göründil. Onun öte. 
sinde. glttikc;e Ukselen d& lar vardı. 

O akeam konduktan handa fena 
bir haber aldılar: 

- Vali Rüstem ava gitti. 
- Ne zaman? 
- Bir hafta oluyor. 
- Ne zaman döner? 
- Belli olmaz.. Belki bir harta, 

belki de bir ay sonra, .• 
Türk illerinden gelen adsızlarm he

men hemen hepsi de bu handa kalırlar
mış. Hancı söylüyor: 

- Valinin kurduğu Ti.irk taburu ta. 
mamlandı, tamam bin kişi oldu. 

- Artık almıyacaklar mı? 

- Bunu kendisi bilir. 
Gökbuğa bcklemf'ye karar verdi. 
Günler ve haftalar geçti. Fakat Rüs 

temin av a1ayı dönmedi. 
Saraya giderei< dileğini anlatmak is. 

tedi. Söz silyliyecek adam bile bula -
madr. Para!arı bitmek üzereydi. Çok 
sıkmtı t>Pkiyorlardr. O kadar ki, bir 
akşam Koraç şöyle mırıldanmaktan 
kendini alamadı. 

bir yola atan kararın, bütün teferrua
tını da izah edemezdi. 

Fiyodor Pavloviç, ona mezarın bu . 
lunduğu yeri gösteremedi. Çünkü ara
dan yıJlar geçince, burasını o da unut
muştu. 

Karısının ölümüı.den üç yahut dört 
s"ne sonra, cenuba gitmiı ve Odesada 
yerleşerek birçok Yahudilerle ahbap o! 
muştu. Bu devir içinde onun para yap· 
mak sanatini öğrendiğ'ne de inanma'k 
gerek. 

Kasabamıza tekrar geli§i, Aliyoşa • 
nın baba ocağına dönüşünden ancak 
liç sene evvele tesadüf eder. Eskiden 
tanıyanlar, yaşına ıöre, onu pek ihti
yarlamış ve çökmüş buldular. 

Her vakitten daha küstah ve edepsiz 
olmuştu. Eski maskara, fimdi batkala
nna gülmek ihtiyacını duyuyor '1biy. 
di. Haylazlığı artmıştı. Onun sayealn
de şehirde daha başka meyhaneler de 
açıldı. 

Yüzbin rublelik koca bir serveti ol
duğu hemen ortalığ& yayılmıştı. Çok 
sağlam rehinlerle tefecilik yapıyordu. 
Son zamanlarına doğru bunamağa yüz 
tutmuş, artı'k kend: kendini idare ede· 
me.z olmuştu. Sarh::-şluğu ise gittikçe 
artıyordu. Eğer emektar ve ihtiyar 

- Bir adama babadan bir şey kal 
mazsa adsız olur, ya \'erllenl de al
mazsa ne olur? 
Gökbuğaya kardeşUe annesinin ve

rip de almadığı paralarla incileri 
hatırlatıyordu. 

IJlr sabah Gökbuğa seyisinin omu_ 
zunn. pençesini koydu ve kararını 

bildirdi: 
- r.ustem buraya gelmezse biz O· 

na gideriz. 
- Fakat onu nasıl buluruz? 
- Şfr.-an taraflarındaymış. Bunu 

bilmesek de ne çıkar, arayan bulur. 
- iyi ama, paralar bitmek Uzere. 

dlr. 
- Bu da bizim insanı kemirip biti. 

ren şu uğursuz şehirden gitmemiz ı. 
~tn en mUblnı sebeplerden biridir. 

Koraçın gözlerinde hayret vardı. 

Baka. kaldı. Gökbuğı~ onun oınuıun
dakl pen~esioi sıktı ve sarstı: 

- Bu sözUmU iyi dinle, insan şe. 

blr.1e parasız yaşayamaz ama, kır. 
da ve dağda pek güzel yaşayabilir! 

Sonra kesesini onun avucuna sıkış 
tırdı. 

- Hancı ile hesnp gör, ben avluda 
bekliyorum. Çabuk gel! 
Gökbuğa Mervin kalabalığından 

~ıyrılarak kale kapısmdan dışarı çık. 
tığı zaman geniş bir ne!es aldı. 

Vadiler \'e tepeler aştJlar. Heri ır. 
ma:;mı da gectiler ve Tecende ancak 
bir su içecek kadar durdular. 
Şimdi Aladağlara tırmanıyorlar. 

dı. 

Yorgun bir halde Kel:lt kasıı bası nt 
da arkada bıraktılar. Glttikce sıkla_ 
şan orman içinde Şlrvana do:ru ı_ 

lerliyo·rıardı. 

lldlilnln de canları eı ılıvordu. 
ÇunkU hır t>uçuli ayaanberi gurbet.. 
te oldukları halde hlcblr iş yapama. 
mışlnrdı. Dervişlere benzemlyen ta
ra!ları şunlardı: Atlı olmaları \'e dL 
lenmeylşlerl... 

Yalcın kayalıklar dibinden, uçu • 
runılar kenarından, köpUklU çaylar
<lan geçiyorlardı. Derfndeo bir ayı. 
nın homurdanışı, uzaktan bir kurt 
uluması, yukardan çeşit çeşit kuş -
ların bağınşları duyuluyordu. Ha.. 

1aı1 çalıların diplerinden sıçrayan 

ta,·(anlar biraz ötedeki başka çalıla. 
nn (tirlerlnde lrnyboluyorlardı. 
Gökbuğa Koraça döndU: 
- Hep paraınz ka!Rak, bir kapı bu

lamasak bile artık açılıktan ölmlye. 
cet;!z. Baksana ne karlar bol av yar! 

On kadar ceyl!n daracık yolun bir 
t~•r.fından çıktılar. hl atlıyı görUr 
görmez sa~a dönerek ormanın kuy. 
tt: 1 ıığunn gömUldUler. 

Koraç da avlara dalmıştı. YUzU gU_ 
ııı~ ordu. 

"Grigori., nin mentorluğu olmasa, ''Fi. 
yodor Pavloviç., hapı yutmuş demek
ti. 
Aliyo~nın ıeli~ onun ahlikında bir 

değişme yaptı ve vakitsiz ihtiyarlıyan 
hafızas.mdaki hatıraları uyandırmıştı. 

Oğluna bakar bakar, sonra: 
- Sen o uftam!ı kadına çok benzi

ycrsun I 
Derdi. tkinci kan ~ına o, bu adı ta'k· 

m11tı. 

"Aliyoıza,. ''Uğr -n•ı .• rn zavallı me 
zarını da "Grigori. gösterdi. Çocu!n 
alıp mezarlı :'!a götüı ·rek tenha bir kö. 
JC-deki t.a•ı göstc-rdi :irigori bunu ken· 
di kendine yaptım:.' ve tlstüne altın
da yatan tdih&izın ı hm, yaşını ve Ö· 

lum tarihini yazdırm tı . Erend'si bu 
mezar bahsi ne vak:t ~,. lsa omuzlarını 
silkmiş ve bir gün de kalkıp Odesayı 

boylayıvermişti. 

Aliyop, anasının r •ez.arı karşmn a 
heyecanının derecesir ı pö~ · ~ ecek hi('. 
b:r taıkınlık ıöstenr. :di. Ta~ın nasıl 

dikildiğine dair ''Gri:.oıi .. n:n anlattık 
larınt dinledi ve bir tek sö~ söyltmc. 
den oradan ayr ldı. Belki bir sene. bir 
daha mezarlığa uğramadı. Fa~at bu 
hadise "Fiyodor Pavloviç,, in üstünde 
büyük bir teair bırakmı~tJ. Cebine bh 

...... ~-----------------------... 
Birdenbire ağacların aru 

bnrcz sesini andıran bir ses duy 
K orac oraya baktı ve haykır 
- SU!Un! SUlUne bak! Hem 

semiz! 
Elr hindi bUyUkltıttınde UZUJl 1 

rı.klu, renk renk gUzel tUJIO bir 1 

tJ. Konduğu daldan kendisini b~ 
ğa bıraktı \'e gerçekten ınclllkl• 
wağa başladı. 

Biraz ötede yemyeşil bir has 
vardı. Bunun kenarında kUcUk 
k!lyalık görUnUyor. Bu kıtyahlı 
ta~ından berrak bir su fışkırryo 
1 ki dus keçisi yeşil otların or 
clakl blrlklntlden ıo içiyorlardı. 
ı.ırın ayak seslerini duyar du 
başlarını kaldırdılar, dört tarafı 
le111er ,.e birdenbire toatoparla 
halde iki adam boyundaki kay~ 
sıçrıyarıık kayboldular. 
Gökbuğa dallann aruına ba 

du Bir aralık Koraça: 
- Su başına git te bir atet b 

ltı! Ben şu sUlUnll vurup setlre 
Açlıktan öleceğlı nerede)'le •• 

Dedi ve atını aUrdtl. 
Koro.ç bir çınarın dalından 

knrak uzaklaşaa bDyDk ve 
kuşu gördU. Doğrusu onun da 
ntn suyu akıyordu. Mademkl a 
dllştU, Gökbuğa onun ber halde 
rurdu. 

~UlUn uza~a gitmemişti. 
G .. .. bu~a sadağından bir ok 

.)ayına taktı ve çekti. 
Ldkln taın o sırada aOIOn yem 

bnv:ı t 11.ııdı. 

Dalların arasında ka7bola1or. 
ı . · len görUnUyordu. 

Sarı ,.e siyah barell uıun lru 
~n. b'r erkek tavuı gibi lrırmı 

nıa"llf• morlu pembell 11rtı ve 
koyu yeşil başı ve kızıl gerdanı o 
··• r göıe çarpıcı olmasa lrolayll 
kcr ·!lsıni gizllyebllecektl. 

~ :•::uı.. bir meşenin kuru d 
konduğu zaman Okbuta durda. 
tından indi ve onu: 

- Cıldam blc lumıldamL Se 
yak tcsJerlu onu UrkUtU7or. B 
beni bekle! 

:) ,; .. : K okşadı. 

Okunu koymu .. ~QUU Cll'Plt 
lıutt- • • .. """ • .a ···-· 

kalnrına gizlenerek yavaf yavq 1 
l.!dl. 

SUlUr.Un göğsU, inip inip kal'kı 
du. Çok yorulduğu bell17dl. Gök: 
{;P, onu lıu derece yoracak tadar 
valam:ıuığını biliyor. yorcunlu 
cok seuı:zllkten olduğunu ani 
dıı. 

Yirmi udım kadar yaklaşmıetı. 
nı r ağacın ardına sinerek o 

bU.li"l hııı ile attı. 
Islığa bcnzlyen bir le8, sonra 

';tğ'. ı1U)Uldu. 

Snn\rl bir insan vunılmuttu. 
SultlnUn sesi o kadar man&by 
Do•;ı lui-ta tekerlendi, kuyrulu d 

yanın en gUzel yelpazesi gibi 
salla::ı1ı, renk renk kanatlarını ç 
tı ve yere dUştU. 

Ok c • uu sağ 
g!rrnlş, 11ru sol tarafından çıkm 

<D~oamı 

(5) Zerdüşt J>&pulan. 

ruble kayarak manastıra gitti. Ve • 
ramış .. m değil, kendlaini ruil eden 
kansının canı için iyin yaptırdı. 

Yine o gece, patlayıncaya kadar 
ve '"Aliyoşa., nın &:tinde papulara 
ğız dolusu sövdü. Pavloviç, ömr 
hiç b!r mukaddes Meryem heyk 
bir tek mum dikmit adam deiiJdi. 
Syin meselesini garip bir ruhi te 
vermek gerek. 

Bu adamın pek lhtiyarladılma 
miştim. YüzU geçird:li sefih imril 
latan buru~uklulı::larJa dolmuttu. IC 
ve daima hayas ız gözlerinin altında 
secikler sakıyor, derin çizperlc 
lanan yüzü ve fırlak prtlalı oaa • 
bir iştahın damgasıııı vurUJordu. 

Bu surata bir de aralandıkça, 

çür .. k dişleri görünen ve her 16z 
le}•:şinde tükürük saçan cenit. k 

man bir ağız koyunuz, manzara t 
olur. ince, kıvrık bumuııu bei 
ne raf men kendi suratiyle kendi 
et:nesini sever: ''Bu burun ve 

ğımla eski nemanın yıkım sa 
ayan azasına benziyorum! .. der .. 
bürlenirdi. 
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rrcaret UAıılıırınıo 'Vlntlın • satın IOD

dı&D ıtıbareo ılAu aayfalıırıoda 40, iç say· 
raJarda 60 kuruş; dörf.uocO sayfada ı, 
ıkiocl ve ı.lçiJrıciıJe ~. blrloctde 4, bat-
lık yanı kesıııece 5 hr11ıhr. 
Buyük, çok dc\·amh, klişeli, renkli llAo 

'erenlere ayrı ayrı ındı rıneler yapılır. 
Hesml ıltınların santıro • satırı 30 kuru;· 
tur. 
/"icarı ,:mhlyelte olmıyan kı1çük lldnlor . 

Uir defa 30, iki dcfusı 50, o,· defası 115, 
clilrt derwıı 7[) ve on ıfolıısı 100 kuruştur 
Oç aylık ıl~n vereıılt'rın bir ddası bede· 
vedır Uört sııtırı IJC("l'D llıinl:ıno (azla 
lilllırlıırı beş kurıı~lıın tıeı;ııp edılir. 

ane hiwıtl kuponu uttirerıltrt !O 
çük llıin turiltıı u11ult ~5 lmflrtltr. 

KIJRIJN hem doflruıtıııı ı1oılrıl\·a ken· 
dı ıdare yerıııde, lll'rıı '\ııkıı111 ı·ıııt~e:;!a 
de Vıikıl \'urılıı altırıılıı l\E\IAl.EUUI!\ 
IHF.N il An htırosu eh\ il' ll!'ın k:ıhul eder 

( Bılroııun ~f'll'forııı: . .m:i~5J 

RADYO 
Perşembe 10-11-933 

Saat 12 30 ;\lıwl., tr.ıuh:etir ıurk.,·e ş:ır
kılnr J, J 3 Saat :ıyarı ve haberler, 13. 10 · 
U :\Iüzik (kiıçük orkc~tr:ı), Zampa - U\·er· 
tur. (Heraldl, Le pelit Uuc operetinden, 
potpuri ( ı.ecocQ), WııJzerlıeJ ı~Inmel), Da 
ı .. yı (W. No:ık), Dcs köııigs soldaten - marş 
(R. Knttnı~g), Lielıesleid (Engel Bcrger), 
ı 8,30 l\tiizik (Bnllrnn oyun havaları), 19 
Konuşma (köylü ''e ziraat saati), 19,15 Sa
at ayarı vı: haberler, 19,25 Müzik (inccsaz 
faslı), 20 Müzik (oda ıııiizigi), Piyanist 
( Fcı·lıundc Erkı n), Viyolonist (Necdet A 
tak), Bcstckftr piyıınist ( t.lvl Cemal Erkin), 
J I\ 110 ve keman kin sonat (Ulvi Cemal 
Erkıı., piy:ıno sesleri (Necil Kllzım), Piya. 
no solo srrn:ıt, 21 Saat ayarı. 'e haberler, 
21,10 l\iüzik .(Yuı t h:ıv:ılnrı), Orta Anadolu 
,.e Rumr:. hnvaları, 21,45 Bir dram Uyu. 
yan kadın (Yazan Andre de J.ore) Türkçe
ye çc\·iren (Ekrem Heşıt), 22 l\Tüzik (rıı<l· 
yo orkestrası Şef: Hnsan Ferit Alnar), Pro· 
mctheur uvertür balet (Beethoven), Balet 
suiti ( Lulli Moıtl), Preziosa m•ertür (Ye. 
her), Si J'etais Roi u11ertür (Adam), Kai. 
zer Valzer (J. Strauss), 23, Müzik (Opera 
Pi), 23,45. 2t Son haberler \'C yarınki prog 
ram. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçarar 

Amerıkanın cınaqetı 

Niçin öldürdüm? 
fefrika No. 5 -----------• 

t;evittn: V. G. 

işsiz kalmıştım ... Deli oldum ... 
Hastahan€den çıktıktan sonra rahatım. iyi idi. 
R d oda san'at hakkında konfera_~slar_ verıyordum. 

a y ında trvi· Yapacak hiçbir iş bulamıyordum. Mu. Eskı hatıralarım canlandı. Buca~· 
Bu me11elenb mUnak=i atı uzun temadiyen ne yapacağımı düşünüyor • deden biz Ethelle kaç defa geçmiştı!· 

ntn mazisi, yaşayııı ve 
1 

y Ronni dum. Bir gUn aklıma fenalık geldiğini Fakat, o gece olanları anlatmaga 
uzun tekrar .~evzubhı 0 uyodref, terleri hissettim. başlamadan evvel, size başka bir şey. 

· kendısınln hatıra ·· · · d b h tm l A nm ve Deli oluyordum ... Mutemadıyen zih- e:ı a se em azım. 
neşrediliyor. K dn r de oimi öldürmek ve ölmek arzusu işgal Bilmem, izah edebilecek miyim? O· 

Ro:m.inin ablası Ethel ub' eseri ediyordu. kadar müşkül bir şey ki! 
'kl · · gazetelerde uzun ll' ı · af · d Hi ı l bildı c>rtnı d 1rvi Beni tekrar Rokland hastanesinesi. çımde tuh bır arzu var ı._ s er • 

halinde neşrediy~r ve bunları ~ ğ~ ne yatırıyorlar. Dell mi olmuştum? Ha mi ifade etmek, bir şey yaratmak is -
nin kendisini de ıki kere nası 

1 
uzatıyor yır tamamen değil Fakat, olmak U- ti yordum. Ben, içimdeki bu hisse "gör-

. ü k istediğini tekrar a:ı. a · ' · · · · · dl · Zih duş rme ina et etrafın zereydim. Yalnız, deliliğe karşı müca. me arzusu,. lsmını vermışım r. • 
Katilin anlattıkları, c r . dele ediyordum Fakat bt; mücadelem nimde birtakım hayaller yaratmak ar· 

da yapıl8ll tahkikat ve topbanan vesı. de muvaffak oİamadı~ Bir gün beni zusu ... Esasen, benim gibi bir heykelt-
kalar, Ethelin anlattıkları, u esrdare:ı hastanenin zırdeliler k~gwuşu:ıa kapa- raş, eli ile ortaya koymak üzere oldu. . -r· afahatım ay ın - · 
giz facıa.nm bil un s . t' . dılar ğu eseri, evvela., "gözleri,, ile hayalin· 

Artık 52 nci cadde emaye ının ... . .. . 1 1 
latıyor. ' .. . .. .. , rt Bereket .,·ersin, hastanedP,, ım.dadı - de gorür ve öy e ça ışır ... 
biltı.in esrarı 1.ıozhlmu~tur ""

1
e 

0 
aya, ma doktc.,. Ettin O' ~ etlc;ti. Hayatımda Belki benim ne demek istediğimi an 

. b" uh taşıyan bır ka ırama:ıın n • 1 M F k t 
garıp ır r .. ; ı· . onun kadar kibar ve nazik adam gör- amıyorsunuz. azursunuz. a a , 
macerası ile başlayıp, ~~~le: ~r ıcı medim. Beni aldı, tek başıma bir o - Linkoln'i::ı heykelini yapan Sen Go • 
bir facia ile biten hakıiil b~ ;: ~e daya kapattı \'e yanıma da heykeltraş dens gibi bilyUk bir heykeltraş bunun 
cınayet rornarı.ı bulunuyo:.. "k ~ir ~~- hk a1etlerimi verdi. ne demek olduğunu anlar. O, bir sa -
lar bunu. hep b~rabe~, buyu • Şimdi bambaşka bir adam olmuş • natkarm, eserini her şeyden evvel ha· 
yecan için~e takıp edıyorlar. 

1 
tum. Çalışıyordum. Mcs'utt.um. yalinde yapıp tamamlaması 18.zımgel. 

Şimdi bız de, .romanın e~ .he~eca~ 1 
lyi olduğumu görerek beni ilk gel- diğbi bilirdi. Bütün büyük heykeltraş 

sayfalarını teşkıl ede:ı. katılın ıtira · diğim koğusn götUrmel: istediler. tti- far bunu bilirler, bilmeseler bile hisse-

larmı oKAkuyT!alLımA. NLATIYOR... raz ettim. zı~d.eliler koğuşu:ıda. kalmak der!er ... 
d fd b dam Fakat. zihnimi işgal eden düşünce • 

Robert lrvin itiraflarında hayatını arzusun a ım ama, ayr~, ır· 0 
ler yalnız bundan ibaret değildi. Bu, 

b .. t.. taf .1• t ·ıe şu.,.,._ vardı. O kadar r:ı.h:ıttnr.. kı. 
ve macerasını u un sı a ı 1 :l'-· onlardan ancak biri idi. 
kilde a.;ılatmaktadır: Fakat bir gün rahatını kaçtı .. Bi~m 1925 senelerinde bile çok dindar bir 

Ethel Gedeon'u ilk defa olarak 1932 tarafa giizel bir deli kadın getırmış • adamdım. Vakıa a:ı.nemin dini benim 
senesi teşrlnisanisinde gördüm. Anne- lerdi. Onunla aramızda bir "macera,, düşüncelerimi tamamen içine alamıya· 
sinin evindeki bir odayı tutmağa git. geçti. Haber aldılar ve tekrar alıp cak derecede da.rdI. Buncnla beraber. 
miştim. Ethel ilk önceleri be::ıimle hiç zırdelilerin arasına kapattılar. Burada bu dinin bana-venltğftlüşUnceler da-

alakadar olmuyordu. Ben de kUçUk tam bir .buçuk sene kaldım.:. . ima zihnimde kalmıştı. Esasen baba::n 
kardeşi Veronikayı _ yahut herkesin Tedavımle meşgul olan bır asıstan da rahipti. 

ona verdiği isimle "Ronni., yi • ondan varclı. Sen Lorandaki ilahiyat m.ekt': Dindeki her şeyi vazıh görmek ar. 
daha güzel buluyordum. binde okumuştu. Bu adamı.:ı bcnım ü. zusunda idim: Be.::ı neyim? Etrafım· 

Bclvü haı:ıt::mesine irıneden tam bir Hastaneden. çıktıktan sonra C'anım lı.L dih:ı~ı:ıı ..Dedir2 SebAp .ue netice de. 
~~~~~~o:llıf~!!;ffl~mb--Zrrii-•~~---~~--~~~i7""'~~r,-"(~~ir°'."t.C~~ "fY)UlK'lrUOillüE F1 

oza ' · hoş geldi. Hem de ayakta duramrya- miyordu. Biliyordum ki, eg~er l'\e;vor- dfkterf §eyler nedir? Allah nedir? Bun 
Jiamburıı: Macar Rapsodisi Liszt, ıo. HU. "' ı.... b"I k öw k · t' rd 

k d ed h S b b t ka gı'de-"'m Ethelın' v''zilnden ym' e .... 1 1 me • grenme ıs ıyo um. versum 2: Hnyon: l\lozart. ıo Brilksel ı: ca erec e sar Oıf... a a rı saa .. ~ .1u D . dil Urun 
Peer G~·nt (Grieg), 11. Briiksel 2: l\lozart, UçU idi. Kapıyı ben indim açtım. Ken.. başıma türlü belalar gelecek. Bir aıma ş üştımdilr: Bence ha-
De Voclıt, 11 Brüksel ı: aykovski, 12 Ber. disinl o za111ana kadar hiç yakından müddet Rok!and'da beykeltraşlıkla yat iki plan Uzerlnde meydana gelir. 
lin ll:ıyclon, :'ılozart, 1. Fraııkfort, Vagner. görmemiştim. Hatta. o gece görünce meşgul oldum. Hakkımda gazetelerde Biri maddi plil:ı, diğeri manevt l'lin. 

ODA MlJSlKISl: birdenbire tanıyamadım. Kapıyı açıp birçok yazılar çıktı. Şehirde şöhretim Esasen hayatta en büyük gayem hey. 
6• Loııdru (N.) 7·20 Drcslav, 8

'
35 Dük. tekrar yukarı çıkarken, benim gibi büyüktü. Radyoda sa:ıat ve bilhassa keltraş olmak değildi; bu dUşUndU • 

reş, 1 ı.t5 Stokholm, 12.10 Brüksel 1 (Piyo, resim ve heykeltraı::lık hakkında kon. ğUm meseleler Ü7.erinde hakikati bulup 
Mozart '"e Brcthovcn l · kapnm çalınmasına uyanmış olan di- :.- ortaya çıkarmaktı 

PiYES ,c KO~FERA~SLAR: ğer kiracı Çuk'a: ferans'ar veriyordum. · 
5.45 füıdio Paris: Don G:ırcia de Na. - Kim bu gilzel sarışın kız? diye Hulasa, hayatım çok iyi idi. (Devamı var) 

'\"arre (l\lolicr) sordum. Fakat, Roklandda uzun mUddet ka-
I0.30 Pari~ PTT. J,e flc,·olle (V. de L.ls Söyledi. Hayret ettim. Öyle acına • lamadını. Nevyoı·ka gitmek istememek Pamuk Piyaaasma Bol Mik

tarda Mal Geliyor le Adam > cak bir halde idi ki! le beraber, orası ve Ethel bir an ak-
10.30 Loıırlra (N). Adriyatik, 

r s) Hastaneye gittim. Beş ay kaldım, hından çıkmıyordu. Bu, gözlerimi ita. 11.25 Strasburg: Sulh ( Aristo ane ' lstanbul piyasasına muhtelif pa. 
muk yetiştiren bölgelerimizden lb • 
raç edilmek üzere mal gelmeğe baş
lamıştır. 

HAFIP l\fUSIKf: ilkbaharda çıktım. Hastaneden çıktı· maştıran bir ışık idi. Hem ondan ka.-
5. Frankrurt, 7.10 Jlilversum 2, 8.15 Var. ğım giln bir arkadaş aldı beni, "Coe., çrnıyor. hem oraya doğru gidiyordum. 

şova, 8.25 Budapeşte (Çiııen orkestrıı.sı) dediği birisinin evine götürmeyi teklif Bir glb kendimi tekrar Nevyorkta 
9.15 Frnnkfurt. 12.5 Vnrşova. etti. Canım biraz eğlenmek istiyordu. buldum. Hem de. yine eskisi gibi bü-

KABARE ve \'ARYETELER: Arkadaşrm da: yllk bir sefalet içinde. 
Bu cümleden olarak dün piyasa • 

mıza lğdlrden uzun lifli 1500 balye 
pamuk gelmiştir. 0.30 Sottcns; 10.20 Londra (fi.); 1 Posla d ğı gU 1 k d l PA~.. ALYA ARİFESİ AtTCi!AMJ 

Parisien. ,.__ Coe.,in tanı r ze a m ar .. ,n. ~~ 

DA''S 'flfSIKISt var .. diyordu. Ertesi gün paskalya idi. Akşam geç 
. ·~ " • : , 11 30 

Bu mallar derhal yerli fabrikalar 
tarafından müşteri bulmuştur. Al • 
manya son bir kaç gUn zarfında muh 
teut mıntakalardan olmak Uzere 200 
ton pamuk almıştır. 

A.45 Hilverımm: 11.25 J.ondro <N.) • Meğer onun Coe dediği Gedeon de- vakit, başımı aldım, 53 ncü t'addeye 
Sottcns; 12.15 Roma; 12.25 Londra (R.) ğil miymiş! Ethel'le Ronnfnin babası!. indim bu cadde tl nehre kadar gider. 

LiMANDA 
BUGCN KALKACAK VAPURLAR 

(Ankara - 12 Karadenize), (Ulfur -
9.30 lzmile) (l\lar:.ıkaz _ 1li Mudanynya) 
kalkacaktır. 

GELE<:EK \'APl'Rl.AR 
(Ege - 12.30 Karndeni7elen ), (Marn -

kaz - 11.35 Mııdnn,·adıın), martın - 8 
Ay\•alıktnn), <fzmir _ 10 lzmirden) gele. 
cektir. 

Dünl<ü Hava 

Hava yurdun clo~u, ceııcbu şark.t ~nado. 
Ju '\"e Karadeniz kıyıları b")fgell'rl ıle kıs. 
men clo orta Annıloluıla çok bulutlu ve 

.ı·~ er mevzii yaltışlı, EgNle 07. hıılul!u, nıuer l . · 
lerde hıılu'lu gcç-nıiş, riizgıirlar, Karnden~z 
kıyılarını' g:ırhi ıtiğer lıiilgclerde umum 1• 
l"elle ~:ırki istilrnmeıtl'n orta kuvvette ~s
miştir. lstnııhulda hnv l nz ln~lutlıı ieçmı~ 
rüzgar cent hu ~arbi<len snnıyeclc -
rnetrt' hızla esmiştir. Saat 14 ele hava t.?:
Yikı i63.l milimetre idi. Sühunet en yu · 

1 .. "'k 43 ~1111 sek 42.2 gölgede l:i.O ve en 'uşu · • 
tigral idi. 

15 Yıl Evvel Buf'iin 
tozıı.n muahcıfe!;inıle knbtıl cdildiitl gibi 

adliyemi7:in sısrl Jıir hale ifrağında rey '\"f' 

mO!nJealarından i~tifade etmek Hzere Av. 
. . b t e mu~tehassıs ccL rupa şehırlcrındcn eş an 

bcdllmesi karıırlaştırılmıştır. 

o zamanlar daha kansı ile beraber Cadde boyunca yavaş yavaş ilerliyor. 
yaşıyordu. dum. 

Bir akşam onların katma çıktım. t. 
çerde, beyazlar giyinmiş, gayet güzel 
bir kadı:ı vardı. Bana evveli ya ban~ı 
bf ri gibi geldi. Faht baktım kadm 
kalkmış bana doğru ilerliyor: 
"- Tanrmadmız mı beni? dedi. Siz 

geçen sene bizde kiracı olarak kala.u 
genç heykeltraş değil misiniz? 

Etlıe!di bu. 
o gece onunla beraber gezmeye git-

tik. 
Bir hafta so:ıra dıı ~raber yaşıyor. 

duk. Mes'uttuk. Fakat, yazın sonuna 
doğru, Ethel bir macera hevesine ka· 
pıldr. Coe Kudner ile düşüp kalkmağa 
başladı. Nihayet de onunla evlendi. 
Esasen bee senedenberi biribfrlerini 

ta.-ıırlarmış. 
Bununla beraber Etheii hep yalnız 

görüyordum ve ~ocasmdan ayrıldı sa· 
nıyordum. Fakat sonradan öğrendim 
ki ayrılmamış. 

Ben de henüz onu:ı tuttuğu evde ya. 
şıvordum. Bu, çok ağrıma gidiyordu 
ve derhal başka yere çıkmak istiyor
dum. Fakat çıkamıyordum, param 

yoktu ... 
DELİ OLUYORUM ... 

Biraz sonra btlsbUtGn fş..cdz kaldım. 

ı.~~-Ş~ik~a·~y~e-tı_e,_r, __ te_m ___ e_n_r•ı_·ıe_r __ __. 

Maçka.da Kalıpçı sokak 164 nwna. bir elbise ve hazır bir ayakkabı aldım. 
racla oturao Arif Albayrak yazıyor: Elbisemin iki gün ......... ra d .. ~ 

1 
• 

'M .. . ........ ugme erı 
• emlek~tin en önemli do:rtlerinden duştli. Cepleri aökülnıeğe başladı. A • 

biri de eski mukaveleli, ipotekli emlak- yakkabının bumu iğrildi. Su girdi. T.&· 
]erdir. Buna inzimam eden yıkıcı ko - banma mukava koymuılar, eridi. Bu gil 
mis}-.::n vesair mas~afıarın odeme im • nah değil mi, auç değil mi?. 
kanları bulunamamaktadır. Ağır yükle. Bu gibi hazır elbise, ayakkabı ya • 
rin altından kalkamıyoruz. Geçim güç- panlar insafı elden bırakmışlar. Para 
lüğü karşıs:nda elan memleket !r<>· kazanalım diye ne yapacaklarını tatı· 
cuklar nı çok yakından dü§ünen mem- rıyorlar. Memleket evlidır.a yazıktır. 
leket büyüklerine bu en büyük dertle. :tıu gibi yerler tefti§ edilmeli, hileli 
rimizi arzetmek isterim.,, mal yapanlar §iddetle cezalandınlmalt. 

Eyii:ıte oturan Necdet Karaman ya- d 
ır. 

zıyor: Kadın çorapları için alınan tedbir 
··orta halli halk birçok ihtiyaçlarmı çok yerindedir. Ekmek karnımızı do • 

hazır eşya ile temin eder. Yani hazır · 
yuruyoraa, elbııe de sıhhatimiz içindir. 

elbise, hazır ayakkabı, vesaire alır. Hileli sUt satanla hileli elbiae yapan 
Çünkü bunlar daha ucuza veriliyor. araSinda ne fark var . ., 
''Ucuz mal bu kadar olur,. diye bir söz KURUN: Okuyucumuzun fikiyeti. 
vardır .Bu, hiç olmazsa bu asırda dot. ni haklı buluyoruz. itin içinde hile 
ru olmamalıdır. ve aahtekirlrk 'nl', d..-tir. AJika. 

Ucuz malın kuma~ı iyi olmryabilir. dar makamlar, banan önüne geçmek 
Fakat madeın ki, giymek için yapıl. için ıiddetli ~dbir aJmahchrlar. 
mI§hr, iyi dikilsin, iyi yapılsm. Ha%tt' 

Hu~üokü meşhurlar: 

Almanyada 250 Bin Kiıiye 
Kumanda Eden 

Himler kimdir? 
Hitlerden aonra Almanyarun aa1i 

hiyet ve nüfuz itibariyle en kuvvet 
şahsiyeti Himlerdir. 

Himler Gestapo namı verilen giz 
polis teşkilatından başka, ro!Smi por 
ve ayni zamanda kahverengi gömlekli 
ler teş1dlatının da başkan ve kuman 
damdır. Bu teşkilatlar askert kuv 
vetlerden 8.:>nra kuvvet itibariyle ikin~ 
derecede gelir. Sadece kahverengi göm 
lckliler Hitlerist teşkilatında kayıtlı 
alnlarm sayısı 250.600 kişidir • 

Himler, alelade bir memura çok be 
ziyor. Gözlerinde ucuz nevinden bi 
gözlük, kesik bıyıklar ve tıraşsız su 
ratlr, ufak tefek bir adamdır. Fakat •e 
vimli çehresiyle, herkese karşı mülte 
fit davranan bu şahsiyet dış bakımı iti 
bariyle büyük işler gören bir insan 
katiyyen benzemez ... 

Umumi harp yıllarmda bir harbiy 
talebesi olan Himler, harp bittikte 
sonra ziraat tahsil etmiştir. Henilz ta 
sil çağların.da iken Münihteki gönUU 
Jer arasına kanşarak komünistlerle ça 
pıştığı için nazan dikkati celbetmiştir 
Fakat gönüllülerin mağlubiyeti Uze · 
ne uzun müddet izini kaybetmeğe me 
bur olmuştur. Ondan sonra Bavye 
bir fabrikada amele gibi çalışmıştır. 

1925 senesinde Hitlerin SS. teıkill 
tına girmiş ve kısa bir müddet içind 
bu teşkilatı idare edenler arasında mev 
ki almrgtır. 1927 seniscnde bu teıkil 
tın Genel Batkanlığma tayin olunmu 
tur. 

Bir sene sonra da Doktor Göbels'' 
tavassutryla mebusluğa intihap edilm 
tir. Hitleristler iktidan aldıktan sonr 
hizmetlerine mükafat alarak Bavyer 
poils kumandanlrğiyle birlikte Müni 
Valiliğine tayin edilmiştir. 

O esnada Bavyera muvakkat HU 
meti devirmek hususunda yüzbatı Rö 
ile birlikte büyük roller oynamı§trr. Yl 
ne o esnada Prusyada oaln Görin 
Hitlerin gördüğü vazifeyi görüyord 
aralarında ki rekabetten muzaffer çı 
akn Himler, Almanyada onüç vilaye · 
poli• kuinimdanlıklannr nzerine ,ıma .. 
muvaffak oimuıtur. 

1936 senesinde Hitleristlerin dah 
kabinesine Aza seçilmiştir ki, bu kabi 
ne, Hitler partisinin siyasi işlerini i 
re eder ve 19 azadan mürekkeptir. 

Bu suretle Himler, çok süratli olarak 
yükselmiştir. Himlerin bugün'kil kud • 
ret ve nüfuzunu anlayabilmek için AL. 
manya polis tejkilatıru gözönüne ge
tirmek lhımdır. 

Alman polisi iki kmmdır. Açık ve 
gizli teşkilat.. Gizli teşkilata Gestapo 
namı verilmiştir. 

Parti merkez icra heyetine bağh o. 
larak faaliyette olan kahverengi göm
le'ldi teıkilatı da vardır ki, bu tcJkiltt 
Alman dahili siyasetinde büyük roller 
ifa etmektedir. 
Denenmiı ve vatanperverliğine ina

n.lmıı kimselerden müteıekkil olarak 
meydana getirilen k.ahverenkli gömlek 
liler partinin emrettiği her yerde öl -
meğe hazır 250.000 kişü:len mürekkep. 
tir. 

Gestapo gizli teıkilatın kuvetihi an
lıyabilmek için de Folkişe Beobohter 
gazetesinden §U satırlan okumak klfi. 
dir: 

''Hitler iktidarı ele aldıktan sonra, 
Alman siyasetinde rol alanların her 
hareketi gözönünde bulundurulmaya 
başlandı. Onların her işi ve devlete ait 
gördüğü vazifeler tetkik edilmekte ol -
duğu gibi daima bir kontrol altmda 
bulundururlar. 

Parti yüksek idare heyeti bu §&hei. 
yetleri hareketlerine ve hizmetlerine 
göre ya mükafatlandınr, yahut ceza • 
landırır. Gestapo bütün bu tetkik ve 
tahkik işlerini üzerine almı§tır. KötU • 
lüklerle mücadele etmek, iyileri ayırt• 
etmek şiarı ile it göme Gcstapo'nun 
vazifesi çok ağırdır. Vivdanla hareket 
etmek şarttır.,. 

Himler, iıte bu teşkilatın da şefidir. 
En mügkül ve halli ağır külfetlere bağ. 
lı olan işlere Himler bir netice verir. 

İyi bir aile babası, muhabbetli ve ar 
kadat olan Himler, binlerce memur gi
bi, kUçUk bir apartnnanda yapmakta.. 
dır ama, devlet siyasetinin en nazik it· 
lerini ifa eder, 
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işaretlec : · 
-, ,_.,aws ~ ,_, 

Memleketimizin 
servetleri 

ilaç 

Darülfünundan 
üniversiteye 

htanbul Darülfünunund:uı, İstanbul Üııfrersitesine ge
çiş kuru bir ünrnn tebdili değildir. Oı·tada gerçekten iki zih. 
niyet, iki anlayış tarzı ,·ardır. Biri tarih olan, füeki yaşa) arı. 

Tarih olan darülfiinuıı ile yaşıyan, tenefffüs eden ünh·er. 
site aı·asmda gerçekten bir den•in enkazı yatmaktadır. 

n~~ı·ülfünu.n platform olmı)·an, milletle münasebeti ol
mıyan bir milletin lıayutile rabıta kurmamış olan hulyayu 
benzer bir müessese idi. )luhakkak ki, bu dariilfiinun kürsü. 
leri, bu memlekete faydalı adamlar d.a. \"'ermiştir. Bunlar 
kendi kabiliyetlerinin, şahsiyetlerinin adamları idi. l\lillct
çe, kütlece darülfünwıun ne manası idrak edilmiş ne de ih. 
liyacı du) ulnıuştn. llu sebeptendir ki değerli mensupları an. 
cak kemli hiiviyctlcri ile şahsiyet sahibidirler. 

Iluııu daha iyi lzah için bugünkü Üniversitenin phHfoı·
uıuuu tetkk etmek gerektir. 

Onh"cı·site, milletin makineleşme, kültürleşme, sanayı 
lıaıekctlerini hamlelcndirir ve müsbet ilme doğru ilerleme 
ı.lavasmm gerçekten ileri karakolluğunu yaı>maktadll'. ~liis. 
bet ilim bir kıymettir. Halbuki dün müsbet ilim, sadece ll}r 
lu'l..ıı.tü. Teknik bilgiler bir lükstü, çünkü ithnlfitçılıkla ya
~ay:ı.1 biı· memlekette sanayi tekniği ancak reı-;imlerde gö. 
ı·tiliir, kitaplM'da roman gibi okunurdu. 

J{atiyet, TIJZub ruhlar için bir liikstü. Çiinkü ruhun kuv. 
nıt.t ancak siikiinda aı·anndı. 

Dııgün hayatımıza kadar giren ilim ihtiyacı, teknik bil
gi zarm·cti ünh'ersitenln ruhunu teşkil etmektedir. 

nu ruhun dört senede 30:> telif, 138 tercüme eseri Tiiı·k 
miincvYcrinin eline vermesi onun mahiyeti, kudreti hakkın. 
da bir fikir ''ermeğe kafidir. 

SADRİ ERT El\l 

Hayat bizler için tabiatiyle 
krymetlidir. Başımız, dişimiz, her 
hangi diğer bir yerimiz ağrıdığı 
zaman doktora, oradan da ecza. 
hanelere koşarız. Hayatmuzm ağ 
rrlanm dindiren bu ilaçların, bU
~ünkü vaziyette, hemen kısmı 

azamı Avrupadan ve bilhassa Al 
manyadan gelir ve memleketimiz
den her sene milyonlarca lira ha

rice çıkar. 
Biz, acaba, bu ilaçlan burada 

yapamaz mıyız; bu ilaçları yapa. 
::ak iptidai maddeler, Türk vata
nının sinesinde mevcut değil mi-

:iir?. 
üzerinoe uzun seneler uğraştı· 

O-ım bu mesele hakkında birkaç 
t:> 

3Öz söylemek istiyorum. 
Eczahanelerde, laboratuvarlar. 

ja kullandığımız eczaların ipti
dai maddelerinin bir kısmını AV· 
rupa bizden çeker, onu işler, i
:nal 

0

eder ve sonra bize daha yük. 
sek bir fiatle satar ve bu suretle 
büyük bir kazanç temin eder. 

ilaç, iptidai maddelerinin mü
him bir kısrr.ı memleketimizde 
vardır. Fakat, maalesef bu saha
da esaslı tetkikler yapılmamıştır. 
Memleketimizdeki ilaç iptidai 
maddelerinin ekserisi nebatidir. 
Zaten ilaçların yüzde 90 nt da 
nebati maddelerden yapılır. 

Bu büyük servet menbaı, mem 
leketimizin garp, ~rk, cenup 'le 
şimal mmtakalannda göze çarp
maktadır. Orta Anadolu bu hu. 

Yazan: Neşlt Bayla v 

Tababette kullanılan ilaçlardan: Datma. 

Görülüyor ki, memleketimizin 
her tarafında büyük servetler var 
dır. Mevcut olanlarla, yetiştirile· 
bilecekler üzerinde verimli ziraat 
yapılabilir ve yapılmalıdır. Bu ya 
pıldıktan sonra, bu yerli maddei 
ipti.daileri işliyecek fabrikalar ku
rula.bilir. 

Türkiye Cumhuriyetinin tesL 
sindenberi, her sahada olduğu gi. 
bi bu sahada da büyük bir uya
nıklık vardır. 

Hariçten getirilen ilaç iptidai 

' maddeleri, memlekette müstah -
zar haline getirilmekterur. Mese. 
la: 8 - 10 sene eveline kadar a
dedi otuzu geçmiyen yerli müs· ... 
tahzarların adedi bugün (2500) ü 

geçmektedir. 
Bu sahada büyük inkişaf, an. 

cak ve ancak ispenciyari: nebatla. 
rm memleketimizde yetişenlerini 
işlemek ve yetşiehilecekleri de zer 
etmekle miimkündür. 

NAŞtT BAYLAV 

1'.a ciltten 6.ic 11apcaA - ,,_,, .-. ,_, ,,_,, ~ - susta fakirdir. } 
Garpte: lzmir ve havalisinde 

Meyankökü ve sıcak memleketler 
nebatlarmdan Günlük, Straks, 

Anason gibi mühim nebatlar var
dır. Bu ınıntakada sıcak memle
ketler.de yetişen ve bugün 3 bü
yük fabrikasyonlara yol açmış o. 

Tecrübeye kur-ban 
olmak 
Yazan: 

Tanzimattan sonra lstanbulda 
birçok komik hadiseler olmuştu. 
Bunlarm en enteresanı şu: 

Askeri zabitandan Kuruçeşme. 
li Hasan Bey ile Avni Beye bir 
Rn:nazan günü setre pantalon 
giydirip çarşıya salıvermişlerdi. 

Bunda hiç bir tuhaflık yoktur, 
diyeceksiniz. Hayır •• Tuhaflık de
ğil, akla gelmiyecek garabet var .

1 
dır. Çünkü o vakte kadar setre 
pantalon kullanılmıyordu. Bu iki 
zata tecrübe olsun diye giydiril- 1 

mişti. işin fenası, Hasan Bey ile 
Avni Bey yeni kıyafetle çaqıda 
dolaşırken takip edielcekler, hal
kın bu yeni kıyafet baklanda ne 
düşündüğü, ne söylediği anlaşı -

lacaktı. 
Tabü hiç görülrne~n kıyafet, 

ıoftalara iyi görünmemiş, garip 
kıyafetler, hiddet, asabiyet ve 
nefreti uyandırmışh. 

Şimdi ne olacakb?. 
iki arkadaş daireye döndükte. 

ri vakit birine: 
- Sen lzmite nefyedildin .• 
Diğerine: 

- Sen de Bursaya nefyedil. 
din.. 

Dediler. 
Kabahatlerini tarih şöyle kay

dediyor: 
"Kuruçeımeli Hasan Bey ile 

Avni Bey niharı Ramazanda ale.. 
nen eklü şürpten maada diğer ke
bairi irtikap eyledikleri sebebiyle 
birisi lzmidıe, diğeri Bursaya 
nefyolunmuştur.,, 

O vakit her şeye nark konmuş
tu. Vergi almak için akla gekn 
her şey düşünülüyordu. lhtirnp 
r~sminin artması için b:r tahmiı
hane yapıbuştı. Bura:.'~n kahve 
ba,ka yerde öğütülüp satılmazdı. 

Selim admda biri bir çift çedik 
r>ab!.lcu narkta:ı 60 para fazlaya 
1athğı için Lerhal Bozcaadaya 

1efyedilmişti. 

lan diğer nebc:.tlar da yetiştirile
bilir. Niyazi Ahmet Şarkta, Erzurum, Van, Kars 
ve havalisi gibi rmntakalarda he
nüz derin tetkikler yapılmamış 

Orman Ü zerinde Kayak olmakla beraber, bu ha valide, 

Sporu hüdainabit olarak Absent, Bella-
Kar olmıyan yerde kayak spo. don, Yüskiyan gibi tababette çok 

ru yapılır mı? miktarda kullanılan nebatlar ye-

Evvela imkansız gibi görünt:1 tişmektedir. 
bu spor, bugün tahakkuk etmiş Şimalde: Trabzondan başhya
bulunuycr: Fransarun Arkaşon rak, sahili takiben Karadeniz bo
vilayeti civarında kar olmadığı ğazma kadar olan mıntakada mü. 
halde kayak sporu yapılmaktadır him servetlerimizden mesela: 
ve bu sporun meşhur bir şampi- Fujermal'i zikredelim. 
yonu bile vardır... Bugün bu nebat, tababette, bay 

Burada karlı dağlar yerine or- tarlıkta mühim bir mevki almış
manlar<lan istifade ediyorlar. Ka- tır. Bilhassa tababette tenya dü
yakla bir tepeden atlıyan sporcu, şürmek, baytarlıkta ise, kcyun -
geniş, sık bir çam ormanının üze. lar.da1ci kelebek hastalığına bire. 
rine düşüyor, ve bu çam dalları- birdir. 
mn üzerinden kayıyor. Cenupta: Bu mmtakada garp 

Şüphesiz ki, bunun için, orma- havalisinin yetiştirdiği nebatlar. 
run gayet sık olması ve ağaçları la, sıcak memleketler nebatları -
arasında geniş aralıklar bulunma- nm bazılarına tesadüf edilmekle 
ması lazımdır. Aksi takdirde spor beraber bura ikliminin pek mü -
cu ağaçların arasına yuvarlana - sait olmasından dolayı gerek sı · 
rak tehlikeli bir akıbete sürükle- nai ve gerekse tıbbi birçok nebat-
nc:cektir. lar vardır ve yetiştirilebilir. 

Efendiciğime söyliyeyim ..• neredoe kalmıştık? 

Bir hayvanat 
bahçe8inde iki 
heyecanlı gün 
Dişi bir Ş!mpanzenin 
yavrusunu diğer bir 
şimpanze kaçırdı 

Luiziyanada Niyu - Orleans 
şehri hayvanat parkının bekçile
ri, geçende tam 2 gün müddetle 
heyecan geçirmişlerdir; geçirdik· 
leri heyecanın sebebi de, bir ço. 
cuk kaçırma hadisesidir. 

Fakat bu defaki hadise, Ame
rikada gansterler tarafından pa. 
ra koparmak maksadiyle yapılan 
kaçırmalardan ayrı bir husustur; 

bir kere çocuk tabiri alay için 
kullanılıyor: çünkü kaçmlan bir 
şimpanze yavrusudur. Dişi bir 
şimpanzenin yavrusunu, başka 

dişi bir şimpanze kaçırmıştır. 

Kaçıran dişi, kendisininkini 
bundan 2 sene evvel kaybedince, 
daima mahzun bir halde oturup 
kalktığı, bir köşeye çekilerek de
rin derin düşüncelere daldığı gö
rülmüştür. Luizet diye tanınan 

bu dişi maymun, kayıbmdan sen· 
ra kendisini bir türlü avutama . 
• ıış, müsait bir fırsat zuhur edin
;e de, kendi cinsinden bir ana -

. ıın doğurduğunu kaçırarak, için
de bulunduğı: kafese götürmüş 
ve hiç kimsenin içeriye girmesi. 
ne, kendisine ve ona sokulma.u
na müsaade etmemiştir. 

Ancak küçük kendisi emzirip 
besliyemediğinden, küçüğün öl -
me tehlikesi başgöstermiştir. Öte 
yandan, elinden zorla ahnmasma 

davranıldığı takdirde, küçüğü ver 
mektense öldürmesinden korkul -
muştur. Bu cihet gözönünde tu. 
tutarak, bir hileye başvurulmak 
tasarlanmış, tadı damağında ka-

lacak yiyecekler gösterilmek su
retiyle, kendisinin bunları alma!< 
üzere her iki kolunu •da kafesin 

demir parmaklıkları arasından u
'atmasını temin cihetine gidil . 
ıniştir. 

Bu sırada 8 kişi, ellerinde lasso 

il Uert, derman 

Kadıköy, Yeldeğirmeni: F. R. 
Yirmi iki yaşındayım. Daktilo

yum. Çabşbğım müessesede bir 
muhasebeci var. Onun, bütün ma 

"--! !-

terse, işimden çıkarabilir. 

Kendisi otuz &ekiz yaşlarında. 
Evli ve lbir de çocuğu var. Çirkin 
bir adam değil. Bir seneye yakın 
dır beni bir türlü rahat bırakmı-

' yor. Yaptığı teklifler, gayrime~-
ru ceğil, ıkansı ile ayrılıp benim· 
le evlenmek istiyor. Son güaılerde 
kadar işi idare ettim. Ona karşı 
bir zaafım da yok değil. Fakat 
oir türlü bir aileyi bozmak cesa. 
retini kendimde hissedemiyorum. 

Bana bir yol gösterebilir misi

niz? 

Şimdiye kadar, bütün manasi

le vicdani bir hareket yapmışsı

nız. Bundan sonra yapacağınız 

şey şudur: Kendinize bir başka 

yerde iş arayıp bulmak, ve ora. 

dan ayrılmak. Fakat diyeceksiniz, 

bugünlerde iş bulmak kolay mı? 

Değil. Lakin bu, teşebbüsünüze 

mani olmamal:ı.dxr. Sizin gibi kal

bi temiz bir kıza, elbette talih 
yardım eder. Bir şey bulamazsa . 
nrz, bize, sarih adresinizle yazı

nız. Biz de çalışalım . 

DERTStZ 

denilen kementler, beri yanda 
hazır duruyordu; kollar uzatılın
ca bu kementleri savurup sıka -
ceıklar, kolları demir parmaklık -
lara kıstırıp bağlıyacaklardı. 

Bu manevra muvaffakiyetle ne. 
ticelenm.iş, küçük, kollan bağla -
nan şimpanze tarafından ayakla. 
riyle yanında alıkonulmuşsa da, 
alınabilmiş ve maymun anasına 
geri verilmiştir. 

Luizet, bağırıp çağırmış, tepin 
m.iş, bağları çözülünce elleriyle 
göğsüne vura vura, dövünmiis. 
tür. Şimdi de gene mahzun mal1. 
zun kafesinde ottırmaktadır. 

Küçükle anasına gelıncc, cnla
rm sıhhati yerindedir!? •. 

(iUnün Akisleri 

San'at müzesi· 
ne girecek 

eşya 

Zaman zaman bir sanat müze 

si kurulmasından bahsederiz 
Meşhur kalem Silhipbimizin 
emlerinden başlıyarak kuUandığ 
diğer bazı eşyayı, pek sevdiği ki 
taplariyle birlikte böyle bir m·· 
~enin camekanlarında saklıyalır.ı 

deriz. 
Son defa münekkit lsmail Ha 

.>ip ile şair Ahmet Hamdinin Ab 
dullah Efendi lo-kantasında bir 

.:ınşladıklannı görünce, müs 

.:>el sanat müzesine yeni birtakı 
malzemeler daha konulabileceğin 
düşündüm: 

Bunlann başında bittabi "110 

pa,, gelecektir. 

Sopa .•• ve altında §Öyle bir ya 
z.ı: 

"Yukarda gördüğünüz değnek 
le filan tarihte filan muharrir 
filan romancının kafasını patla 
mıştır.,, 

Bunu okuyan ziyaretçilerin bir 
kısmı içinden vah edecek. Bir kıs 
mı da o romancının bütün haya
tınca yazmış olduğu saçmala 
düşünerek: "Oh, pek İyi etmiş!, 
diye sevinecektir. 

• • • 

GERÇEKTEN öYLE Ml? 

"Ansiklopedi, bir münekkidin 
işini yüzde yüz çabuklaştırır. Fa. 
kat heyhat! .. Onu, iki misli tu· 
feyli eder . ., 

lngilizce Niyuz Kronik) gaze
tesinde Timoti Şay isimli bir mu
harririn yazısından aldığım bu 
fık.-aya Nuı-ullah Ata~ doatun:uP 
derna.ı uır cevap n.::şrcuecegıı .. 

ümit ediyorum. 

HiKMET ı"'.\/IUNlR 

Haberiniz vat mı? 

Tilki ile kar~a 
hikayesi 

Bay Hitlerin ''Mein Kampf,, İ• 
simli bir eseri olduğunu herlteı 

işitmiştir. Belki okuyanlar c!a var 
dır. Bu eser, Bay Hitler tarafın. 
dan iktidar mevkiine gelmeden 
yazılmıştı. Sonra, eski nüshaları 
toplatıldı. Bazı parçaları değişti
rildi. Daha sonra yeniden tashih 
edildi. Hülasa, eser, öyle bir hale 
gelmiş ki, ilk tab'ını okuyanlar, 
şimdiki nüshası ile, arada büyük 
ucuz bir fiyatle satılıyormuş. 

Mesela, Fransız gazeteleri, §İm 
di buna dair mühim bir meaele 
üzerinde durmaktadırlar. "Mein 
Kampf,, eseri Fransızçaya tercü. 
me edilmiş ve 4 frank gibi gayet 
ucuz bir fiytle satılıyormuş. 

Fakat bu eserde, vaktiyle Fran 
sa aleyhine sarahatle yapılan it• 
hamlar yokmuş, ve eseri okuyan 

Fransızlar, rahat uyuyabilirler ka· 
naatine varıyorlarmış. Bu belki 
yalan, belki doğru. 
Eğer yttlan İse, Mein Kampf. 

ın aslı basılarak isbat edilebilir. 
Do""ru ise demelı Bay Hitler, fi• 

"' ' · <irleri.ıni cloeğiştirmiş. 

( ·<'p lwlerde siikun{'t 

iki gündcnberi, Ahmet Hamdi 
Tanpınarla İsmail Habip Sevülı 
arasında yeni bir hadise olmamıt· 

tır. 

Diğer münekkit ve muharrirleJ l 
arasında da bir çarpı§ma olmıt• ~ 

mı~tır. 

Büti.iı., cephelerde sükunet bii- 1 
küm fermadır. 1 



• • 

,(üçük hikaye: 

,evgilim yalnız 
• 

sensın 
· Çeviren : Muzaffer Acar 

e. ~- Demek Andre tamamen ka-
. z. rar verdin, beni götürmek istemi. 

yorsun öyle İni? 

- Marceline, sevgilim, bu, se· 
ni götürmek istemediğimden de
ğil, buna muktedir cla.madığım • 
dan ... Seyahatimin öyle bir cep. 
hesi var ki, nasıl anlatayım .. res
mi .. tamamen şahsi işlerim bari • 
cin::le görmeğe mecbur olduğum 

kimsder de var ... Hem takdir e • 
dersin ki.. bir ecnebi memleket -
te .. bilirsin, eğer kabil olsaydı 
çok bahtiyar olur.dum. Düşün, 
senden üç ay müddetle uzak ..• 
Benim bütün bahtiyarlığım bura
da, bunun lıöyle olduğunu sen de 
biliyorsun değil mi? 

M. Labanne otuz beş yaşları
nın olgun güzelliği içinde baştan 

• çıkartıcı, şık ve daima kendinden 
emin hakim sözleriyle biraz da r, 

t... şaşkın hareketleri yüzünden an. 
!atmak istediği güzel yuvanın de. 
korunda muvaffak olamıyordu. 

ır 

1 
Karşısında oturan güzel kadı-

• nm siyah gözlerinin aklından ge
çenleri anlamas', onu rahatsız e. 
diy~rdu: 

q s - Yalan söyleme, dedi. m, 
yalnızca benim seninle birlikte 
gitmemi Chalotte';n Juyacağın -
dan korkuyorsun .. Bu saflıktır: .. 
Onun hiç bir şeyden haberi olmı
yacak.. Paristen beraber hareket 

I1 etmiycceğiz .. Kimse şüphelenmi
}'ecek. Ve sen bunu benim için 
}'apabileceğini zannetmiyor mu • 
lun? Merak etme senin müşter::- '.t 
hayatını karı§tıracak değilim .. ben 
)'.alnızca seni seviyorum ve bu 

'" ıevgimi ken.dme saklıyorum. Fa. 
bt sen benir.1 bir gün başka şey-

• ltt istiyehile~eğUni ıni ...anne& -

~orsun? Dulum, belki bir gün ha 
ntmu yeniden kurmağı düşün -
düğümü mü zannediyorsun? .. 

liayır .. senin metresin olmağı ka 
hu1 ediyorum .. Yalnız, görüyor -
sun ya Andre, aşkıma bağlanma
drğın, benim için hiç bir fedakar
lığa katlanamıyacağın aklıına gel 

tlıes.in .. Buna dikkat et .• 
Sustu. M. Labanne sebebiyet 

\>erdiği anla~amamazlrktan rnüte
tssir, sevgisini ihzar eden itiraz. 

• larda bulundu, ve akşam üzeri e
'-'ine .dönmek üzere müsaade alın

r <:aya kadar bir daha bu seyahat
ten hi; bahsetmediler. 

t I. Andre Labanne çok düşün. 
<:eli idi.. 

Kumral, berrak ve sevi:nli 

1 tharlotte yedi senedenberi nıeş
ttt ve alelade (eğer bu kelime 

, hoyıe iyi yetişmiş bir kadın için 
de kullanabilirse) arkadaşıydı, 
~tner, canh ve ateşli Marceline 
l.se ~ki buçuk senedenberi öğle.den 
110nralarını hc:.srettiği gayri meş
tu arkadaşıydı.Her ikisini de bL 

• 2'aı ayrı şekilde, fakat ayni sami. 
t ~iyetle severdi. 

Alicenap bir kalbe ve doğru -
1tık hislerine sahip olduğu için 

• ~arccline ile alakaların n başlan
~tı:ı:nda, hiç bir kusur atfedemi -

. hceği güzel Charlotte için tees-
11\j i r duymuştu. 

Sonra ken.dısini bu kadar se -
\>en ve başka bir kadının kocası 

, ()}lllasını da kabul eden sevimli 
11.!arccline hesabına müteessir ol
~lıştu. Bu Marceline için çok zor 
1di Ch ~ "ht" · arlotte onun aldıgı ı ı -

~iltkar tedbirler sayesinde ~i~. 
r Şeyden habersiz ve mesut ıdı .. 

· () her zaman her ikisinin de bah-
'ti Yar olmasını ne kadar istemiş
t' 1

' Şimdi kendisi ç-:::k bahtiyanlı. 
l:ıu mühim avantajlı ve bilhas

'ct elzem ola~ bir seyahat idi ve 
e" 
~er M. Labanne, Şarlottc. vey~ 

arceline ile birlikte olabıleydı 

da.ha istifadeli olacaktı. 
~ t'akat o ne biri namır:a da di. 
erini götüremiyordu. Eğer Char 

10tte'i götürür ise Marceline çıl. 

gına dönerdi, Marceline'i götür~ 
düğü takdirde Cha~lotte bunu ha 

b alırsa büyük bır rezalet çı -
er h li 

kartır ve ayrılırdı.. Onun a m 
hali kıskançlık ve enerjiden mah 

rum değildi. 
şu halde M. Labanne yalnız 

başına gidecekti. Bu feci idi ve 
bunu her iki genç kadına da ka. 
bul ettinneğe mecburdu. işte asıl 
mühim meseleyi, bilhas!;a Marce-

1. ile yüzyüze nasıl halledecek 
ıne d ··t 

ti .• Acaba terked.ildiğin e~ .mu e 
. !arak başka bir sevgılı bul

essır o 
ırJyacak mı idi?. Bu düşünce. M. 
Labanne'i çıldırtıyordu. ~ıran 
düşündü. Marceline onu sevı~o~
du. Ona bağlıydı .. Eğer sevıldı. 
ğinden emin olur ise cna sadık 
kalır ve sabrederdi. 

Akşamleyin şehirde Charlotte 
ile yemek yerken M. Labanne b::ış 
bir vakit bulamadığından ancak 

. .. u·· ralışma odasına ka. 
ertesı gun :ı: 

_ b" ""r gün sonra 
Pandıgı zaman, ır""""S 

d -· rada pos -Fransayı terke ecegı sı 
taya vermek üzere mektup yaz -

mağa koyuldu. . . 
Kullanacağı kelimelen dık_ka~: 

1 tartıyor ve hassas Marcelıne ı c .. 
ciddctli heyecana sevketmesını 
:; 

ço"k iyi biliyordu: . .. .. 
,, Sevgilim, sen .. benım buyuk, 

yegane aşkım ... biliyor musun ki 
benim için yalnrz sen varsın, ve 
ben gençliğinin sevimliliğin ve fa 
kat kadınlığının muazzam deko
ru içinde seni bulduktan sonra 
yaşadığımı anladım. Bilmelisin ki 
sevgilim, ben yalnız seni sev • 
dim; ve seni seveceğim, seni be. 
raber götürmediğim için bana kı. 
rılmıştın.. Ah sevgilim, ben sen
den daha çclt mustaribim .. Belki 
bunu sana daha iyi anlatamıyo • 
rum .. Yanında olduğum zaman 
aşktan sarhoş olarak ne düşün • 
d~ğümü bilemiyorum. Fakat va -
pura binerken postaya vereceğim 
bu mektup sana aşkımı taşıyacak 
ve ayrılığında sevgimi yaşatacak 

trr. 
Benden asla şüphe etme .. Eğer 

senin ihtirasların hazan beni sen
den uzak göstermiş ise emin ol 
ki sevgilim bu bir görünüştür .. 
Yakında ve uzakta yalnrz sen 

varsın ... ,, 
M. Labanne tekrar durdu. Oda 

nın kapısı açılmıştı .. Ancak mek. 
tubu kurutma kağıdının a~tı~a 
koymuştu ki karısı içeriye gırdı. 

- Andre, çabuk seni telefon-

dan istiyorlar; dedi. 

M Labanne alelacele telefo
.bulunduğu galeriye doğru 

nun · ··ı~kat .. ,,,.ı·· Seyahatine aıt mu a 
yurı.ı.uU· 

uzun sürdü. 
M Labonne başladığı mektu-

f
. akladığınr ve karısının 

bu ena s ld 
da çalışma odasında kalmış o ~

li mükalemenın 
ğu hatırına gf nce . 
sonunu tamamen dinleyemedı. 

Gittiğinden daha acele yazıha
d "" dil Feryadını zor zap-

neye on . l" ' azdığı 
. Karısı Macer ıne e y 

tettı. • i.cf B · r 
mektubu bitirmek üzere ı. ı 
adım attı. , 

TS • küçük Sarlote um .. - .oenım . • 
d""ndü ve karışıtt 

Karısı ona o 

bir yüzle: 
- Ande, sevgilim. Demek sen 

. b kadar seviyorsun ... 
benı u M kt b 

Ve derhal hatırladı. e u .a. 
ıs.irn koymamıştı. Kansı kendısı 
için zannediyordu. 

Sarlotte heyecandan kekeliye-

rek devam etti: . 
- Biilniyordum. Zannedıyor. 

dum ki sen beni ihmal ediyor v~ 
ba kalannı düşünüyçrsun .. ~enı 

ş d N yapacagımı 
kıskanıyor um. e 
bilmiyordum.. fakat bu 1:11.ektup, 
oh bu mektup .. Evet sevgılım sen 
ye kken sevgin benimle ~·a§ıya -

' Ve bu ayrılı<:ın, benı ne ka-ca«.. :s b . 
d·~·n· ·0·gvrettig~i için enı dar sev ıgı ı -
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Beyazıdın küllük denilen kahvesi üniversitenin serbest mevzurar taHm eden 
bir şubesine benzer 

Daima aynı ağaç altında ve aynı grup 
Termometrelerde civanın fo. 

kur fokur kaynadığı sıcak gün
ler bitti. Beyazıt camiinin dibine 
kocaman ağaçlarıyla bağ.daş ku
rup oturan (Küllük) de bütün 
yaz Florya plajını kıskandıran 

serinlikten artık şikayetler baş.· 
!adı. Romatizmalarının baskınına 

uğramak istemiyenler yavaş ya. 
vaş bu diyardan göç ediycrlar. 

Küllük dedikleri bu meşhur 
kahveyi bilmiyen ve ondan bir 
yudum içmiyen münevver pek te 
kafi dereced~ aydınlanmış sayıl • 
maz. Bunun için.dir ki; Küllüğü 

üniversitenin serbest mevzular 
talim eden bir şubesi r.aymak ve. 
cibedend.ir. Zaten duvarların di. 
binden yolun kenarına kadar uza 
nan iskemlelerde serilip serpilen 
tahsil müdavimlerini, ayni ağa
cın altında ve ayni grup dostla
riyle sohbetleşıen üstatları günün 
istediğiniz saatinde burada bul
mak mümkün.dür. 

Her dalı birbirini kucaklıyan 

bu ağaçların dibinde dostlar da 
birbirini kocaklar ~örünürler 
ama; bu görünüşe pek de aldırış 
etmek doğru olmaz. Çünkü biraz 
sonra münakc.şalar soyunup dö -
künüp ağız kavgası kılığına gire
bilirler. Bir tarafta camiinin ka
lrn duvarları birbirine şaşırtma 
veren zikzaklariyle avludaki 
musalla taşma kadar varır ve üs.
tünde, - bilhassa öğle üzeri -
meşhur lokantada yemek yiyen_ 
lerin lokmalarını boğazına dizen 
birkaç cenazesi .de eksik clmaz. 

Garsonlan açıkgöz ve hamarat 
adamlardır. Hele hafızalarma hiç 

diyecek yoktur. Düne kalan bir 
tek kahve parasını bile sektir -
mezler. Burada herkesi ismiyle 
hatta arkadaşlariyle birlikte ta -
nıralr. Şayet bir gün herhangi 
bir dostunu.lun soyadım unutur
sanız size bunu da hatırlatmaları 
mümkÜndür. Buraya Küllük der. 
ler ama; etrafta bir taş kırıntısx 
bile görmezsiniz. Her taraf sili. 
nip süpürülmüştür. Kül denilen 
nesneyi içeride 'kahve mangalın
dan başka yerde bulamazsınız. 

Bugün yelpazeler gibi sallanan 
ağaçların dibinde ceketimin önü
nü iliklememek hastalığı davet 
olacak. Bununla beraber üstat 
Yahya Kemal düğmelerini çöz -
müş, iskemlesinde yine bir türlii 
rahat oturamıyor. Heyecanla ko
nuşuyor, kolu ara sıra yaslandığı 
bastonundan kayryor. Yanıbaşın. 
.da Rıfkı Melfil vecdiçinde dinli.. 
yor; bununla beraber üstadın üs
tüne yıkılmaması için de bir hay
li tetiktedir .Henüz intişar etme~ 
miş şiirlerinden birisini cep def. 
terine kaydettiğini söyliyen bir 
zata; üstat, titizliğini gizlemeğe 
lüzum görmeden: 

- Aman azizim 1 Göreyim 1 Sa 
kın yanlış bir tarafı elmasın! di
yor. 

Biraz sonra Nurullah Ataçla 
Sabahattin Eyüpoğlu hararetli 
bir tavla maçına bcşlıyorlar. Bu 
alelade tavla oyununa benzemez. 
Ucunda (Verlain) in yeni bir 
edisyonu var. Tabii: her defasm. 
da olduğu gibi Haşet kitapevini 
ziyaret Sabahattine düşüyor .. 
Şu tavla oyunu da son seneler-

de bir salgın halinde .. Nisbetcn 
daha tenha bir köşe seçen üni -
versiteli bir bayanla; boyunbağ
sının rengine bir türlü isiını bu · 

öyle bahtiyar etti ki! 
Ve hıçkırıklarla sözünü bitir-

d: • 
Andre düşünüyordu: 
"Hakikaten bahtiyar.. Herşey 

yoluna girdi.. Artık şu zavallı 

Marcelinc'i rahatça götürebili

rim.,, 

lup da takamıyacağım genç bir 
adam zarların Acem lisaniyle i. 
simlerini pek berecemiyorlar ki: 
Şcşbeşe altıbeş, sebaidüye üçiki 
dediklerini duyuyorum. 

Tarihçi Mükrimin Halili bek. 
liyenlerin gözleri yolda kaldı. İç
lerinden bir gözcü, üstadm Ak
saray caddesinden yelyeperek 
yelkenkürek sökün ettiğini müj
deliyor. Kahvenin antresinde 
bermutat şapka ile mahut el çan 
tasını garsona teslim edip tarihe 
karışır gibi iskemlelerin arasına 

karışıyor. 

Fikret Adilin çc·k mühim işle. 
ri olmasa Külli.:ğe pek rağbet et
~ez. Geldiği zaman da Ahmet 
Hamdi Tan pınarla bir şiir ve şair 
münakaşasına tutuşurlar. Ha. 
vadan takım takım çamaşırlar or 
taya iner .Tabiatiyle bu tutuşma 
neticesinde bir taraf yanıp kül 
olur. Böyle münakaşalarda kül o. 
lanlarla, bu serbest 'lturlara srk 
sık devam edip imtihanlarda 1cül 
olanlar o kadar boldur ki: insan 
buranın halini görüp dinledikten 
sonra pek yadırgamaz. 

Kahvenin en tenha bir köşesi. 
ni seçen ressam Bedri Rahminin 
günlük hayatmda fasıla görmek 
mümkün olamıyor. Fırçayı bıra
kıp kaleme sarılıyor. İşte yine 
daima 'kaşının üstüne düşen kah· 
külünü düzeltmeğe vakti yok. 
Bir şeyler yazmakla meşgul. 

( (Küllükname) si buralarda 
dalbudak salmıştır. Merak eden. 
ler bunu lokantaya bitişik berber 
aükkanının aynasına takılı olarak 
bulabilirler; ama bu kalabalıkta 
kendisini bulmak biraz güçtür. 

• Buranın sırnaşık dilencileri 
pek meŞhurdur. Ustü başı yırtık 
pırtık, daima çorapla yürümeği 

adet edinmiş genç bir dilenci ha. 
reketlerini sakat ve uyuşuk bir 
tempoya ayar ederek bu arkadaş 
gruplarının başına dikilir. Hiç ol. 
maz.sa bir yirmilik koparıncaya 

kadar mırıltılarma devam eder. 
Hepsinde de ayni ısrar ve ayni 
tekrar görülür. Kimbilir belki de 
burada dinlenenleri; hayatını böy 
le o.turduğu yerde kolayca kaza -
nıveren birtakım. tufeyli imanl,1r 
telakki ediyorlar. 

Küçük bir kız çocuğu da mu. 
kavva bir kutu içine yerleştirdi. 
ği on beş tane şekerini herkese 
uzata uzata dileniyordu. Bir Üni
versite talebesi çocuğu yanına ça 
ğırdı ve yediği çikolatadan bir
azını da cna uzattr. Onun sıçra
yarak büyük bir sevinçle "koşma. 
sına dikkat eden Küllüğün kadın 
kestanecisi orada oturanlara dö
nerek: 

- Çocuk 1 dedi. Güzel bir şey 
gösterdiniz mi hemen koşar ge
lir 1 

Sonra; gayet tabii olarak: 
- Kadınlar da böyledir 1 diye 

ilave etti ve herkesi güldü ''.i. 

• Müşterilerini hi;; unutmıy3n 
vefakar bir kitapçı var.dır. Kuca. 
ğında bir yığın örümcekli kitap. 
larla dolaşır. Okudukları şiirlerle 

' - Kaça ou kitap? I 
- Beş kurı:ş 1 
- Al şu lirayı!. 

ruyalı bir Lale devri yaşayan şa- -
irler grupunun başına musallat 
oldu. Elinde tuttuğu bir yığın ki. 
tabın en üstünde Necip Fazıl Kü
reğikısanın (örümcek Ağı) da 
görünüyordu. İçlerinden birinin 
muzipliği tuttu. Ve adama: lleri. 

Kitapçı üstünü vermeıc. için 
avucundaki paraları sayıyordu. 

Yine ayni mağrur e.da ile: 
- Bırak! dedi. Kalsın l Bu ki. 

de bütün heybetiyle bir deniz fe- tap yüz 'kuruştan aşağı satılmaz. 
neri gibi kurulup muttasıl çakan Bu kahvede çalğı yoktur. Fa. 
şairi göstererek: kat bütün gün caddenin karşı ya-

- Bu örümcek Ağını karşıda kasındaki sıra kahvelerin opar -
oturan baya götür l dedi. Kendi- lörleri cazır cazır işler ... Davu _ 
si (kitap) meraklısıdır. Ne za - lun sesinin uzaktan hoş gelece . 
mandır bu eseri arıyordu. ğine inandıran darbımeselin; ça-

1htiyar kitapçı işin şaka oldu • lına çalma bir def halini alan 
ğunu sezer gibi idi. Maamafih bir plaklarla foyası meydana çıkıve -
defa götürüp göstermekte malı- rir. 
zur görmemiş <:lacak ki o tarafa 
doğru acele acele yürüdü. Şair 
evvela kendisine uzatılan kitaba 
lcikayt bir gözucu iliştirdi. Daha 

İstanbul civarında uzun uzun 
dolaşan seyyah kafileleri ekseri. 
ya öğle yemeklerini buradaki l;
kantada yerler ve güneşi süzmı
yen sık ağaçların gülgesinde ta
banlarım dinlendirirler. 

sonra oraya büsbütün takılıp kal 
dı. Yüksek ve sert bir tonla sor-
du: 'Arif Kaptan 

nı e s e ı-e s i 1 
(/öcüp :/Jüşündüfl~ 
--. .--. ,_ ,,.-,,awww& ~ 

Mu~urrir ue ~nuon 
l<'ıılilı ltıfkı Atay, (Yedi Gün) e yazdı~ı bir tefrikada 

bjzılc muharriı'i "hemcinsini yiyen garip bir hap·an!,, diye 
tıırif C'tti. 

Hal,·an kelimeslııe eski mantıkçıların gözü ile baktığı. 
na şiiphc yok. Çiinkü kendisinin de içinde bulunduğu bir ziim 
reye, başka türlü bu sıfatı Yeremezdl. "HnyTan., sözü hak. 
kında. bu küçiik "şerh,, i yaptıktan sonra, tarifin içindeki 
mruıayıı gi,rebi1iriz. 

l\luharrirlfü, gerçekten böyle kara bir alın yazısı taşıyoı· 
mu': Doğrusu buna hayır diyebilmek için, hem kör, hem de 
sııbrır olmaktan başka çaro yoktur. llizclo muharrir, arkada. 
!;iınm devrilnılş gövdesine basmadan da yükselebileceğine 
i J"'' :naz. 

Dikkat ederseniz, iı;;e ilk atılanlarm da büyüklere kü
fiirlc, büyiikleri inkarın .gi.iriinme~e çalrştıklarmı görürsü. 
ııiiz. 

Deviremelliklcrinin üstüne tırmanarak biicür boyları. 
m yükseltirler. Yunyaııa çalışanların da birer cambaz gibi 
z:ımnn ,.e fırsat tcmzisi Irullandıldarı sezilir. 

Her ~·l'ni adam, her yeni kalem kun eti, istidadı nereye 
kadar ,·aracağı kestirilemiyen bir kn!;'ık düşmanıdır. Kemli 
yerini koruynbilmek için, yeninin kanadını kırmağn uğrn. 
-;-ır ... 

Bu, kiminde şuurlu, plimlı, J1esnplı bir lınrekett ir, ki

minde ı;;unra giı'meıniş bir insiyak lıalimlodir. 1nkiir, neye 
yarar! Onunla hangi var, yok oldu? Amıı, bence ınnhnrrir

lerin biribirlcrinl 3 iyen nınhll'ıkl:ır halinde kaho:;hn·ı, acaba 
l ahnz kendilerinin birer ynrnhlı!>;i kıısnrları mulır? 

Bunda. nınhlt dnrlığmın, muhit psikolojisinin payı yok 
nıu? Den, :sanı~·oı'l1m ki, sağlam bir hiil~me 'armak için bu 
ikt tnmfı birlcştJrmck lflzım gelir. 

1\lnth•ınt fılcm1 (fotliı:l;imiz lH uç içi Jrndar yer, hiiyi.ik bit· 
kalıılmlığı gcçlııılirccek hir me~dnn dC'ğildir. "Ucuz.,culu~a 
rağbet çoktur. Gerçek değerler. yıllarca ~üren imtihanlardan 
geçmiş lrnlJiliyctler, bugiiıı el iistiinılc, ~arın ayak altında 
hıthılıilir. Bizde okuyucu, nğırlığınr patı·on onıuzlarmn yığıı. 
cnk bir kunet haline ~clmcnıi~tiı·. 

Bugiin se-çilen1 kapışılan llir kal<-m, gazeteden çekilse 
bir ny yazmasa, kim~c onu aramaz. Yahut nrı~·anlnr o kadar 
ıız olur ki, bu azlık patronları cnt11şcyc sliriiklcmcz. 

Muharrirler arasrnıla 'nr olıluğu sii~ lcnen hiribirini ye. 
nıc hii.di~csi, işt~ im iki hastı yokhık•nn doğmaktadır. 

1 ~~ 
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Geçen ser.e erıdüstr imizdekı 

büyük inkişc. f 
.. 19~7 ıe~es~d~ memleke~zde en. ] 

juatrı vazıyeti bır sene evveline göre 
~ok inkiıaf etmiştir. 

Şeker Endüıtriıi 

Türkiyede şeker endüstrisinin 937 
vaziyeti, piyasanın imtisas kabiliyetı 

bakımından memnuniyetbahş neticelet 
vermiştir. Her ne kadar pancar saha· 
lannda yaz ayları zarfında büküm süt. 
mil§ olan iska sulanmn azalması ve 
batt8 bazı yerlerde kısmen kesilmesi 
yüzünden pancar mahsulü i-=k mUte· 
csslr olmu§tur. Fakat her gün artan 
§eker istihUiki, şeker endüstriai aatıg. 

Janna mUıait teııirler icra etml§tir. 

Haokanın 1937 de umumt satışla.. 
rı bir yıl öncesine nazaran yüzde 62 
nlsbetlnde artmıştır. 

Pamuklu endüstrisi 
Milli pamuklu piyasası 1937 de pa 

.ııuklu fabrikalarımız mamuIA.tına 

miltecanls bir tesir icra etmiş değfl
dlr. 1',abrlkalarımızın imal ettikleri 
iplik ve bezlerinin piyasası ayrı bu. 
suslyetler göstermektedir. 

Fabrikalarımızın imal ettiği muay 
.r .ı numaradaki iplikler 1937 de ya. 

bancı rekabetinden müteessir olmuş. 
tur Mesel! gümrUk tarifesinde 866 
A ve B pozisyonlarına dair 4-24 numa 
ralı lt>ltklerin resimleri tenzil edildi· 
ğlnden Kayseri fabrikasının imal et.. 

ttğl 12, 14, 16 numaralı iplikler lk. 
tııat vekft.letınc:e tesbit edilen rtıı.L 

Kim ya g et ı er 
sınıflara ayrllıyor 

KültUr bakanlığı bir 
proJ~ hazırlı) or 

KUltUr Bakanlığı bir kimyager. 
lik kanunu propesi hazırlamıştır. Bu 
proje ile kimyagerlik birkaç neve ay 
rılmaktadır. 

Kimyagerler kanunu projesini ay. 
nen yazıyoruz: 

1 - TUrkiyede kimyagerlik yap. 
mak hakkı TUrk veya yabancı unı. 
vcrsltelerden veya yüksek teknik o. 
kıJllarından birinin aşağıdaki diplo. 
maları ile tahsil vasıtalarını haiz o
lanlara ver11ir4 

A - Klmye.dan fen doktoru dip 
loması, 

B - KlmyamUhendlsllğl diploma. 
8J, 

C - tetanbul Unfverefteslnfn test. 

IIARi BOR 
Sofyada bulunan artist 
bir Türk kızı olduğunu 

karısının 
söyledi 

Bu sabah tehrimize eksprffie gele· 
ı:ek olan aktör Harri Bor n arkadat
Jan Bükreşten sonra Sofyada Uç piye. 
si oynamışlardır: 

(Bethcven) (Siyah gözler), (Mos. 
keva geceleri).. Filmleriyle şehrimiz· 
de çok iyi tanınan artist Sofyadn BuL 

filme almakta olduklarını söylemiştir. 
Son siyasi hadiselerden bahseder' 

lı:cn, oğlunun silan altına alındığını v 
Gazi Osman Paşanın Plevne müdafaa. 
sına dair eserleri okuduğunu, binaen 
aleyh Plevne yanından trenle geçerket 
birçok abideleri göre~ğini zannettifi 
halde küçilk bir toptan başka bir §Cl 
göremediğini söylemi§ ve kansı bak 
kında da: 

1936 da dekar baş.mı elde edilen va· 
satt 1.812 kilo pancara mul:abil, ku • 
raklık yüzUnden 1937 de randır.ıan de· 
kar bapna 1.218 kiloya düşmüştür. Bt 
her fabrika itibariyle dekar başına 

1936 da kilo olarak Alpullu fabrikası 
1.402: Eskişehir fabrikası 1.793; Tur 
hal fabrikası 2430; Uşak fabrikası 1551 
ve 1937 de iıe ayni tabrikalar gene ay 
ni sıra ile ve kilo olarak 919, 1224. 
1512 ve 1219 gibi bir hareket göster. 
miglerdir. 

lardn dahi satılamamaktadır. Gum. sinden e\'velki darUlfUnunun kimya 
rl\k tnrffeslnln indirilmesi Uzerlnc 

''Fakat, giz biliyor musunuz ki, be 
nim karım Rusçuklu bir Türkün kın 
dır ve Rusçukta doğmuşhır. İşte b~ 
aHlka dolayısiyle Balkanlılarla olan mf 
nasebetim de çok kuvvetlidir,, demiı 
tir. 

Görülen bu tenakus neticesi köylil • 
nün kasdettiği 398.455 ton pancar mu. 
kabilinde elde edilen pancar m:ktarı 
yalnız 324.185 tondan ibaret kalmıştır. 
Tenakus yilzde 19 dur. 

Son be§ yılda fabrikalarımız tara
fmdan i§lenen pancarla istihsal olunan 
teker miktarı ıu rakamlarla hul5.sa e. 
dilebilir: 

1933 de 499.27 5 ton pancar işlenmiş 
ve 65.086 ton şeker; 1934 de 3S4717 
ton pancar işlenmi§ ve 58663 ton şe • 
ker, 1935 de 334.450 ton pancar işlen. 
mi§ ve 53.828 ton şeker,1936 da 409 
bin 890 ton pancar işlenm13 ve 65.856 
ton ıeker ve 1937 de de 324 : 85 ton 
pancar itlenmi§ ve 51575 ton §eker is 
tihsat olunmuştur. 

Bir taraftan milli piyasalarda alnn 
kabiliyetinin artmış olması, diğer ta· 
ra!ta:ı hUkftmetin istihl:'iki teşvik si. 
yuetinin bir ifadesi oJnrıık şeker fiat. 
larmın tenzil edilmiş bulunması, şeker 
istihlakini ehemmıyetl! surette arttır· 
T!IŞ!Jr. Şeker fiyatlarının indirildiği 

935 tarihinde:ı itibaren şeker istihla. 
ki !i~ sene zarfında senede vasati yüz. 
de 21 ~ıştır. 

Rakamlardan öğrendiğimize gö:ı-e 
nutus başına eeker istihlaki senede 
3.6, 1936 da 4.2 ve 1937 de 5,4 kilodur. 

Orım Sanayii 

Beş yıllık endüstri proğramı muci· 
blnce tı Ba.:ıkası tarafından, İstanbul 
da kurulan cam ve şişe fabrikasının 1. 
maıatı, tabrikanm tesis tarihi olan 
1935 tenberi muntazaman artmı§tır. 

lki sene zarfında §i§C imal§.tı yüzde 
88 ve zücaciye lmalô.tı da yüzde 245 
artmıştır. 

BUmerbankın endii..~triyel fcıaliycti 
Milli ekonomi bünyesinin müsait 

tartlar altında cereyan etmie olan in. 
ki§af ı:ıeyri içi.:ıde Silmerbanka bağlı 
milesseselerin faaliyeti 1937 yılından 
bir sene evveline nazaran c;ok fazla bir 
genişleme kaydetmiştir. 

SUmerballk ve fabrikaları kanalın • 
dan milli piyasalara ham madde, ielet 
me malzemesi mübayaası, ie ücreti "'e 
maaş eekli:ıdeki tediyatın umumi kıy. 
metinin 1936 da 6.200.000 liradan 1937 
de 9.500.000 liraya çıkmıştır. 

Bundan başka SUmerbank ve mU · 
esseselerinin hUklımete vergi olarak 
tediye ettiği para 1936 da 3.700.000 ti. 
radan 1937 de yüzde 16 fazlasiyle 
4.300.000 liraya çıkmıştır. 

SUmerbnnkın müessese ve iştirak. 
lerlle hail tesiste bulunan fabrlkaln. 
rının mllll sernınye, iş, ham madde. 
işletme mnlzemesl ve mamul madde 
piyasalarında uynndırmaktfi olduğu 
devnmlı ve hararetli muamelelerin 
gerek miktar ve gerek nlsbet itibari. 
le umum! ekonomik faaliyetin sey. 
rina tesir edecelt mahiyette bir vu . 
sat iktisap etmiş olduğuna lşarot et. 
mok isteriz. 

Bu itibarla diğer de'\·let ekonomi 
te~:?kktillerlle birlikte memlekette 
kuvvetli bir devlet endüstrisinin ar. 
tık vUcut bnlmnkta olduğunu söyle. 
nıek kabildir. 

ı:ıemlekette ehemmiyetli miktarda 
iplik fthnl edilmiştir. 

Ere~ll ve Nazilli fabrikalarının f. 
m·•l,ettlğl iplikler Amerika fabrlkn. 
larınm yaptığı iplikler, Afrika ve 
Ml!:ıır lpllklerl rekabet etmektedir. 

m\~ıt ve knrton snnnyli 

Kuruldu~u gUndenbcrl mamulle. 
rl bllyUk bir rnğbe tglSrmUş olan kA. 
ğıl ve karton fnbrlkalnrımız, yenl 
b1r tt?şekkUl olmasma ve ham mad. 
do tedarikinde hem fiyat ve hem de 
imHtn güclUklerlne uğraşmasına 

rağrı:en drvlet tnrafrndnn yeni ve bil 
yli \ bir mtıdafna tedbirine !Uzum 
r,:istcrmeden piyasada yabancı fahri 
knlar mnr"•ıll\tı llo 1ftfhnr edf'cck vc> 
i\l:"llniılP<'ek blr vaziyete gelmiştir. 

Kısa harici haberler: 
Roma, 9 - Cenubi Afrika Birliği 

ltalynnın Habeşistan üzerindeki hA· 
klıuiyetlnl tanımağa karar verdiğin. 
İtalyan bUkOıuetlne l.ıildirwlştlr. 

Tokyo, 9 - Alnınn ve Japon polis· 
leri kowUnlstlere karşı yapılacak ta. 
klbatı tanzim etmek üzere Alnıau 

polis mUfettfşlerın en Ranz HulJer, 
Tokyoya gelmiştir. Burada iki sene 
kalacaktır. 

Prag, 9 - Şkodn fabrikalarındaki 

Fransız sermayesinin çekilmesi Uz~. 
rlne mezkfır fabrikanın mUdürlyeU. 
de uıühim değişiklıkler olacağına 

dnlr ecnebi gazetelerinde erkan ha· 
berter Çcteka ajansı tarafından katı 
olarak tekzip edilmektedir. 

Paris, 9 - İspanya hududunda Cer 
df'"' '1ekl ba\·a mUdafua kuvvetleri . 
nfn geri alınacağına dair çıkan ha. 
berler asılsızdır. 

Onklıınd, 9 - 3 Teşrinlsantde AL 
mnn ( Vancouver) vapurunun maki. 
ne dairesinde vukubulan lnfllft.k hak 
kında yapılan tahldkat neticesinde 
vapurun bordasına bağlanan bir boru 
banın infllll.kı neticesinde makine da 
!relerine sular dolduğu anlaşılmış • 
tır. 

Roma, 9 - Kabine, para kacakçı. 
lığı hakkındaki yeni talimatnameyi 
kabul etmiştir. Bazı ahvalde ağır 

hapis cezası da vardır. Para cezası 
ı:.nçrrılmalt istenen miktarın beş mis. 
llne çıkarı im ıştır. 

Dudnpcştc, 9 - Macar ajansı bil. 
diriyor: 

Macar işgal kıtalan dUn kendile. 
rlne tayin edilen yerleri işgal etmiş. 
terdir. işgal tanı bir intizam lı;:inde 

cereyan etmiştir. Halk her tarafta 
•· · taatı şevk ve heyecanla karşılamış 
tır. 

f>arls, 9 - Beynelmilel gazeteciler 
federasyonunun nıtıenslsl ve mtllt 
gazeteciler sendikası reisi Georges 
Lourdon 70 yaşında olduğu halde öl
mUştür. 

Londra, 9 - Avam kamarası bu. 
gUn kralın nutkuna verilecek cevabı 
mllzakere etmiştir. 

Hlst fi 'el relHu u "ırıldı 
Milano, 9 (A.A.) - İtalyan bisik. 

letçisi Sponetti elli kilometre dünya 
rekorunu kırmıştır. Bu mesafeyi 1 sa
at 8 dakika 32 sa:ıiyede almıştır. Va· 
sati sUraat 44 kilometredir. 

<Evvelki rekoru 1 saat 8 dakika 34 
saniye ile Fransız Richad elde tutuyor 
du. 

gerllk diploması, 
D - Biyolojik kimya sertifikası , 

E - Gıda! kimya sertifllmsı. 
2 - Birinci maddenin A • D ve C 

fıkralarında gösterilen diplomaları 1 

haiz olanlara kimyager, D fıkrasındn 
sözU geçen sertifikayı hnlz olanları 
biyolojik kimya mUtehassısı ve E fık 
rasrnda gösterilen sertifikayı almış 

olanlnr:ı da gıda! kimya mUtehassısı 
unvanları verllir. Biyolojik ve gıda! 
kimya mUtehassısları ancak kendi ı;ıu 
beleriue nlt işlerde çnlı~nbfllrler. 

3 - Tahsillerini yabancı memle. 
ketlerde yapmış olanların bu kanun 
hUkUmlerlnden istifade edebilmeleri 
için almış oldu ki arı dlptomalarro ve. 
ya tahsil vesikalarının okudukları 

yabancı memleketin bUkOmeU tara. 
tından tasdik ve TUrklye KUltUr Ba
kanlığınca tescB edilmesi şarttır. 

4 - Bu kanunun neşrinden önce 
klmyagerlfk diplomasını veya mUte
haasıslık sertifikasını haiz olmamak. 

"""~_... ,..,_,."" ___ ---~~-~ 

gar gazetecilerine vukubıılan beyana • 
tında §Unları söyleıni§tir: 

"Balkan memleketlerini ilk olarak 
ziyaret ediyorum. Yorucu olduğu için 
turneleri sevmem. Sofyadan Türk.iyeye 
gidiyorum.,, 

Demiş ve gazetecilerin: 
''Son çevirdiğiniz film hangisidir?., 

Sualine de (Patriyot) vatanperver fıl· 

mil olduğunu ve hailhazırda Pariıte 

Conson'un yazdığı Volpone, piyesini 

Perdedeki Hariburla 
Yaşıyan Hartbur 

Bulgar gazetelerine glirc, yüzllnüt 
çizikleri perdede göründliğil gibi de~ 
dir. Hari Bor nazil: bir adamdır. DerL 
sinin rengi güzeldir. Karakteristik ta 

raftan bittabi burnu, ve yilzlldllr. 
Fakat, umumiyet itibariyle kcnuıut• 

'ken insana ferahlık veren ve çok gcnS 
görünen sesi vardır. 

Harrl Bor Sofynda (Samson), (Caz) 
ve (Koca) piyeslerini oynamıştır. 

(Samson) psikolojik, Caz ise edebi 
knbiliycti ölçücU bir piyestir. Uçiin.d 
piyes ise eğlendiricidir. 

Harri Bor dram muharrirlerine tanl 
yede bulunarak şunları söylemiştir: 

"Dikkat ediniz ve eserlerinizi içeri.: 
boş, dışarısı parlak olmasından ziyade 
idcalci ve milca.deleci, muhte\oiyatı dol
gun olarak vermeğe bakınız .. ,, 

la beraber ellerindeki yüksek okul d 

diplomasına göre devlet tarafından J l • k • ç • f k 
klmyagerllkyapmalarrnatzlnverll. apon arı 1 ın ır asını rt 
mlş olanların yalnız izin almış olduk 

~~~~ 1 :,unşta çalışmalarına mUsaad~ im ha et ti 1 er 
ı rd mem rı~~~~~~~~~~~~~~~~..-.....~....,..,~~·~·~~~ .......... ~-~~-~ 

olan kimyagerler resmf vazife saaL 
lcrl dışında lAboratuvar açmak hak
kını haizdirler. 

6 - 2 haziran 1926 tarihli ve 900 
numaralr kanunun birinci maddMI 
hUkUmterlnden kimyagerler de isti-
fade eder. 

Sovyet Rusyadaki 
tezahürat 

Moskova, 9 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
7 Teşrlnlsantde bütün Sovyetter 

Birliği görülmemiş bir şevk ve va. 
tanperverllk havası içinde bUyUk teş. 
rlnfevvel inkılAbının 21 inci yıldönU. 
mUnU kutlamıştır. Garnizonların ge. 

ı;:ltlert Kızılordunun terakkileri "'e 
mUkemı:nel teçhizatını göstermiştir. 

Moskova, Lenlngrad. Klyef, Mi . 
nsk, Habarovsk ve diğer şehirlerde 
en hafifinden kara dretnotlarına kıt. 
dar her tipte tank dalgalan, her tlıı 
ve çapta toplar ordunun letlenat de. 
recede çeşitli tekniğini lsbat etmiş. 
tir. Tayyarelerin uçuşu tezahUratçı. 

ların şevk ve heyecanlı alkışlarını 

toplamıştır. 13 şehirde takriben 200 
tayyare geçide iştirak etmiştir. 

Moskovada bir buçuk, Lenlngrat
.ta 1,3 milyon, Klyefte 600 bin, Har. 
kofta 300, Baktıde 400 ve Odesada 
300 bin kişi tezahUrat yapmıştır. Ge. 
ce, zengin bir surette aydınlatılmış 

ve donatılmış olan meydanlarda halk 
şenlikler tertip etmiştir. 

lç t ·cPrttl müdiirü t7.mirde 

lzınır, 9 (Hususi) - lç ticaret u • 
mum mildUrU MUmtaz Ankaradan bu. 
raya geldJ. thracatçılarm bir toplan· 
tısına riyaset ederek dilelcleri:ıi din • 
ledi. Burada pazarlıksız satış kanunu
nun tatblkatmı kontrol edecektir. 

Hir doğum 
Ankarada., mesleki tedrisat umum 

müdür muavini Nurettin Boymanın 

evvelki gece bir kız çocuğu dünyaya 
gelmiştir. 

Yavruya an:ı~i ve babasile birlikte 
uzun ve ısa&detli ömilrler dileriz. 

Tokyo, 9 (A.A.) - Domei Ajanıı· 
run bildirdiğine göre, Japon kuvvetle· 
ri, bu sabah Çungçicn'in işgali üzerine 
Hunan'ın bükQmct merkezi olan Çeng. 
çen'i himaye eden esaslı Çin mildafaa 
hatlarını yarmııtardır. 

Tokyo, (A.A.) - Domci Ajanıı bil. 
diriyor: 

Japon kıtalan dUn bir çevirme ha· 
reketi yaparak Sung·Yung ile Tung. 
Çeng aras·nda yan yolda kain Y en§in'i 
işgal etmişlerdir. 

Japonlar bu suretle iki Çin frrkası. 
nın ricat yolunu kesmişlerdir. Japon 
tayyarelerinin ve topçularmm çapraz 
ate§i altında kalan bu fır'kaların tama· 
mile imha edildiği söylenmektedir. 

400 Hintli 
Londra, 9 (A.A.) - Salı günii, tn. 

giliz Hindistarundaki Hintliler takvim
de pek nadir tesadüf eden bir hadiseyi 
tesit etmişlerdir. 

Bu kutlama, evvelki gün vaki cldıı . 
&u veçhile, ay tutulmasının bir pazar. 
tesiye tesadüf ettiği zaman yapılmak· 
ta.d ır. 

Salı sabahı milyonlarca Hintli gU • 

nahlarından kurtulmak için aGnj neh. 
rine girmitlerdir. 400 ki§i kayıptır. 

Bunların boğulmuı olmasından korkul 
maktadır. 

Romen Veliahtı 
17 yaşırıda 

,BükreJ, 9 (A.A.) - Radar Ajansı 

bildiriyor: 
Veliahd Mihaili'n 17 inci yıldönümü 

müna&ebetiyle Romanyan n bütün kili
selerinde Ayinler yapılrruıtır. 
Bükrcş katedralinde yapılan ~yinde 

başvekil ve nazırlar da bulunmuı ve 
Ayinden gonra başvekil saraya giderek 
Prense hükumetin tebrik ve temenni. 
lerini bildirmiştir. Nazırlar da saraya 
giderek hususi def tere isimlerini kay • 
dettirmişler.dir. 

Gazeteler, bu münasebetle yazdıkla· 
n makalelerde milletin iftiharla sevdi
ği Prensin ve ahlakı ve entelcktUel 
yüksek meziyetlerini billıassa kaydet • 
mektedirler, 

Japon kuvvetleri Kanton. Hank~ 
şimendi!er hattında bir çok Çin kıta• 

larını muhasara ederek bunların dJ 
ricat yolunu kestikten sonra Y oçcu• N 
nun takriben kırk kilometre ıa.rkmdJ 

kAln Vulipai'yi işgal etmişlerdir. 
Tokyo, 9 (A.A.) - Harbiye nezw 

z 
reti matbuat bürosu şefi Albay Satob B 
milli ıefeırberlik kanununa karşı aldık· 
lan vaziyet dolayısiyle büyük cndUS. 
tri ve finansa §iddetli bir ihtarda bıJ. 

d~ 
lunmuştur. 

Bu ihtar maliye nezaretinin nokd 
k 

nazarına tamamiyle muhalif olduğUO' 

dan bir uzlaıtma elde edilemezse mw 
tiye nazın İkeda'nm iatlfaıı muhtcmef 
dir. 

ıtalyan tayyareciletinin 
seferi yattda kaldı 

Beyrut, 9 (A.A.) - İtalyan ta}'YS' 
recileri Maner ile Lualdi Beyrut ci~ ra 
rmda karaya inerken tayyarenin iki u b 
fak kanadı kırıldığı için Roma - Tp~ te 
yo hava seferinden vazgeçmi~lerdif B 
Tayyarelerin telsiz memuru bir ele). ki 
trik deşarjı netic~inde yaralanmııtıt 

Bununla beraber tayyareciler Roma ..,;. ğı 
'3eyrut yolu sürat re'korunu bu med li 
feyi saatte ... asati 474 kilometre silratll 'l" 
bet saatte katederek kırmağa muvaf t ca 
fak clmuşlardır. si 

Ankarada kUtftpane ısa 
Ankar~ 9 (Telefonla) - On biıs si 

lerce 'kitabın mevcut bulunduğu M• Sil) 

arif kütUphanesi binaaızlık yüz\lnd~ 
istifade edilemez bir halde bulunuyor ae 

Ju. laJ 
Haber aldığıma göre Vekalet bir 1* nı~ 

na temin için çnh§maktadrr. 
Bu takdirde Ankara, yokluğunu h,( 

an hissettiği zengin bir kütUphan~ 
sahip olacaktır. 

Veni Frans~z eJelst 
Roma, 9 (A.A.) - Yeni Fransız B. 

yük elçisi Francoi Poncet bugün harf 
cive nezaretinde Kont Ciano'yu ı:if'1 
ret ederek kendisiyle uzun bir millika 
ta bulunmu' ve Krala vereceği itima 
.ıamenin bir suretini tebliğ etmiıtir. 

Bu mlililcat bir saatten fazla ı·· 
tilr, 



ın 
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Küçük Siyam Kralına Pariste 
hazırlanan suikast 
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Fransız - ltalyan 
münasebatı 

(Bat tarafı 2 incide) 

~tir. 
:det> 

iU v 
llfaa 
len 
rkct 
~ttiğ 

Tahsilde bulunan Kral 
derhal memleketine geri 

çağırıldı .. 

dl. Fırsattan derhal istifade ederek 
vaziyete müdahale etmiş olmasını kim 

kabahat olarak görebilir? Bilakis, kim 
bundan dolayı kendisine müteşekkir 
kalmaz? 

Musolini sulbü kurtarmıştır. Bu mu 
hakkak. Fakat bizim istediğimiz ve el
de ettiğimiz bu iyiliğe şimdi korkak. 
lık demek doğru mudur? Onun bun

dan dolayı kalbinin e:ı derin yerinden 
yaralanmış olması tabiidir. Bazı za • 

de bizim sırtımıza yüklenmeyi 
nUyor; mahut Alman dostluğun 
kendisini Avrupada sürüklediği o 
dar acı mağlfıbiyetleri: Almanla 
Bren:ıer hududuna kadar gelmeleri 

Tuna havzasındaki İtalyan müttefi 

!erinin feda edilişini, ve daha şu s 
günlerde girişilen fakat neticesiz 

lan LE>hlerle Macarlara müşterek h 

dut verme teşebbüsü:ıü bu suretle 
nutmak istiyor. 

~l 
ıak k ~ma gelıp fulen kral oluncaya kadar da 

Siyamın on yaşındaki kralına arşı :. h ·ı· i\vnıpada devam edecekti. 

erL 
ta 

az) 

ebl 
~ 

b. "k 1 1 d ın dana çıkarıl· ta sı ıne ır suı ·ast ıazır an I::;• me) B dan üç sene evvel Siyamlılar kral 
mıştır. Avrupada tahsilde bulunan çocu· p ~~- oku tahtından indirerek yerine 
ğun derhal memleketine çağnlmı~ olmaSJ breJa 

11: g-irmiı.:ler ve memleketi kral 
d "k beb .. t "lmektedır U ÇOCUb'U w~ " 

a suı ·aste sc gos e~ . kü ük naibinin idaresine bırakmışlardı. Ayni 
Ananda Mahidal ismındckı b~ ç da baı.:vckil ünvamm taşıyan al· 

k 1 I' . d" k ven ne 1935 zaman " 
ra , amcası ra1a ıpo ·un • .. b F •. ·a Ilahol bugün on üç milyonluk 

d h k t Fakat henuz :ıy ıı ' . . 
e resmen ta ta çı mış ı. : . ,,. ., ~mleket olan Siyamı sıkı bır ıdare · b" 1 d ~ · · venne naıp ı.;Ir .. ıl reşıt ır yaşta o ma ıgı ıçın • . it da bulundurmaktadır ve tam bir 

+" • d'I · :\ d Avrupaya tah a ın 
w}'ln e' ı mı~ ve ı nan a . d"kt r ·r olarak hareket ettiği söylenen 
sile göndeı;Jmişti. Çocuk kral İS\ıçrede, bı ak~l"ın Japon nüfuzu altında bulun· 
Lo k ·· k d on ~ekiz ya· a"ve 1 

zan oleıınde o ·uyor u \e • duitu da işaret olunmaktadır. 

Dünya Sü~~t Rekoru 
Yeni idare, memleketi, Japonların )ar· 

dımı ile, derhal silahlandırmaya ve san~
yileştırmeye başlamı~tı. Fakat, halkın bır 
kı.:ımı bundan memnun olmamış 'e ıı.:) a· 
na hazırlanmıştır. 

lşte, baş\ekil Fiya Bahol bu isyan hare 
ket•r.e mani olmak için, memlekete kralı 
getin : ve onu resmen iş başına geçire
re1<, kendi ıne muhalif olan tabakayı onun 
n.ııuzu altımı almak niyetindedir. Kral 
tar 'tarı vlan bu kütle. başlarında Anan
da\ ı bularak belki isyan etmiycceklerdir. 

F;:kat, memlekette isyan hareketini ha· 
zırl a} anlar baş\ ekilin bu plfınmı öğren· 

mi~ler \ e çocuk kralın tahta çıkmasına 

ırnni olmak için ona bir suikast hazırla· 
mrı::lardır 

man Fransız gazeteleri İtalyan ga?.Cte 
!erinden daha fazla nezaketsiz oluyor
lar. 

ZECRI TEDBİRLERDEN 
KALAN KtN 

Musolininin husumeti:ıe daha eski 
• ve derin sebepler de var. Habeşistan 

harbinde kendisini endişeye düşüren 
ve acaba mağlup mu olacağım diye 
korkutan vaziyete sebep olduğumuz -
dan dolayı bizi affetmiyor. 

Habeşistan harbi Fra..,sa sayesinde 
mağlUbiyetıe neticelenmedi. Çünkü 

Fransa 7.ecri tedbirleri hemen hemen 
hiçe indirdi. Habeşistan meselesi da. 

ha sonra muvaffakıyets;zliğe sürük • 
lenmekten yine Fra:ısızların sayesinde 

kurtulmuştur. Çünkü Cibuti, demiryo. 
lu hattımızla İtalyan ordusunun iaşe-

sine müsaade ettik ve orduyu tam ma
nasile ölümden kurtardık. 

Fakat Musolbi bunu tamamile unut 
muş gibi görü.:ıüyor. O, yalnız Habc • 

"0MITS1z DAVALAR MÜTEHASSI 

Nihayet. Musolininin belki en der 
bir hissi var: Fransız demokrasisi 
karsı bilhassa duyduğu nefret. 

Geçenlerde Romada bana anlatı 
yorlardı. Za:ınedersem doğrudur: Z 

yıf fakat hayatı mücadeleler ve par 
karışıklığı içinde geçen bir Fransad 

ziyade kuvvetli fakat faşist usulü 
kilatı olan bir Fransayı tercih cdermi 

Çünkü onca, bugünkü Fransa i 
hiçbir anlaşmaya varmanı:ı imka 

yoktur. Mesela. Fransa, bugün old 
ğu gibi, ftalyaya bir sefir göndereb 

lir. Fakat, Musolininin nazarında b 
sefir pek büyük bir manayı haiz d 

ğildir, çünkü Fra:ısadaki bir hükum 
değişikliği onun siyasi faaliyetini he 
an için bozabilir. 

Romada "ümitsiz davalar müteh 
sısı,. ismini verdikleri M. Fransuv 

Ponse ile Musolini nasıl bir münaseba 
ta girişecek? 

DUnya s!lrat rel: u-unu e k:.den eliı1. 
de bulunduran tayyareci Delmot Parıs 
teki kız mühendis mektebinde yeni bir J tayyare modeli üzerinde talebe ile gö
rüşmüştür. 

Memleketine gitmekte olan Ananda 
Mahındalin bulunduğu "Meonia Yapuru 
Kolomboya uğradığı zaman, orada ken· 
di ine bir suıkast hazırlandığı haberi alın 
mıştır. Seyahat programına göre, çocuk 
Kolomboda karaya çıkacak, şehirde ve 
civarda dolaşacaktı. Suikasdm haber a· 

şistan İmparatorluğunu iki sene ta • 

rumamış olmamızı unutmamıştur (bu 

da esasen bizim tarafımızdan bir ha
tadır ya). 

Bu:ıdan birkaç sene evvel, kendisi 
ne imza mektubunu takdim etmiye ge 

len Hanri de Juveneli birkaç gün bek 

lettikt.en sonra kabule nihayet razı ol 
duğu zama:ı, sefir·ona: 

-0--

Y:üz senede b · 
ec kere ÇJkan gazete 
dJ 
u• Nevyork Sergisinde Asır Dol-
dJ madan Neşredilecek 

Amerikada (Kuriyer) isimli bir ga. 
zete yüzyılda bir kere çıl:arılrnakt.~dır. 
B . dun·· ya matbuat tarhıınde u gazeterun . 
ınühim bir yeri vardır. 1849 s~nesınde 
İngiliz ve Amerikan gazetelcrı arasın

da büyük rekabet varmış. 
. . man birinci mev Taymıs gazctcsı o za • 

kii almakta olduğu için Amerikalı!a~la 
rekabet münaka§ııları olmakta . ımı~. 
.Anglo _ Sakson gazetelerinden hıç. ~ı
tisi Taymisle boy ölçüşemcdiğ~ 1~~n 
' . k kan (Kurı. :Amerıkalılar Nevyor ta çı 

· • ükselt· }'er End İnkvaycr) gazetcsını Y . ri 

ıneğe karar vermi~ler. 1851 seneı::n ~e 

bu gazetenin sahifeleri Taymisden ~~-
T • buna ıtl-ha çok olmuş, falrnt aymıs 

:raz ederek sahifeler s-ck olmakla be~a
ber içindeki harflerin 716.000, Ta~s
te ise 720.00U olduğunu iddia etmış · 
~ir heyet teşkil edilerek bu icldia tet· 
kik edilmiş ve dogruluğu anlaşdm~ştır. 

Bunun üzerine Kuriyer gazetesı aşa 
.. . . . . d 1 300 ooo harf. gı kalmamak ıçın ıçın e · · 
ı , .. d b" k kac"'g-ını ve ı ve yuz sene e .r ere çı " 
'l'aymise meyuam yine boş bırakmıya. 
cağını ilan etmiş, filhah.-ika 1859 sene-

,.. · r'in 133 ilinde bir sayısı çıl:an Iı..unye 

santimlik ı 04 sütunı.. varmış. . . 
· •· e ıkın· Bu sayıda il5n edildi{iıne gor • 

. · 1959 scne-sı sayı yüz sene sonra, yanı 
sinde çıkacaktır. .. 

· · muna Fakat, Nevyork dünya sergısı . 
. 'in bu llebetiyle Amerikalılar J{unyer 

l çıkar • sayısını yirmi sene daha evve ö 
lı ıamıc:tır. • lllak üzere hazırlıklara ac: s , 

nUmüzdeki sene bu gazete çıkanlaca~
tır. 

~ .... ~ l}={f®~nmn 
l>r. Şükrü Ertan 

r 

Cağaloğlu Nuruosmanı7e cad No ' ~ 
1'el 22566 (Dr. Osm:ır Şnefett r 

.... ııpartımanı ı 

lmma!;ı üzerine Ananda \"apurdan kma,_· ~...__---. 

Bugün onun düşündüğü şeylerden 

biri de Ispanya rnacerası::ıa atılarak 
itlediği hatadır. Bu maceranın bugü

ne kadarki neticeleri onun Umidine ce. 
vap vermi§ olmakta.:ı çok uzaktn-, hal· 
buki Musolini bu Um.it uğrunda birçok 

- Sayın Başvekil, demişti. Galib 

siz Romaya gelen bütün Fransızları 
görüşüyorsunuz.ı yalnız elçi ile görüş 
mek istemiyorsunuz. Sizi bu huyunuz 
dan vazgeçirebilirsem kendimi çok me. 
sut addedeceğim. 

mıştır. 

Kral bugünlerde Si} amm merkezi olan 
Bangkokda tahta çıkacaktır. Bu münase
bt-tle şehirde büyük şenlikler hazırlanmıs· 

tır. Ananda tahta sekizinci Ramo ismi-----~--------- İtalyan menfaatlerini !eda etmiştir. 
Musolini gUIUmsUyor ve birkaç mil· 

nnkaşada::ı sonra da araiarmda sami-
ile çıkacak ve bir müddet mrmleketinde 
kaldıktan sonra tekrar lsviçreye dönerek Eminönü istimlaki 

Hulasa, Musolini hem bizim, hem 
kendi!inin hatalarını bizim üzerimize 
yüklemek isteyor. 

mr ve dal mr mUnasebat teessüs ediyor. tahı;iline devam edecektir. 

Halk Bankası Salı Günü 
Acılıyor 

KUçUl{ sanatkfırlnra ve esnafa mu. 
hlnı ynrdrnılarda 'bulunacak olan 
Halk sandığı tlrıflmllzd"ki salı gUnU 
açılaeaktır. Pazar gllııti açılması mu. 
Jrnrrcr iken bnzı ha1..ırhkların ikmal 
edilememesi clolarısile açılına blr 
gUn sonraya bıralolmıştır. Halk san
dığı mlldllrltiğll <'Slil bankacılardan 

n. Sermct ta~ in Nlllmlştlr. 

Demirtaş Hanının Yıkılması 
Bitti 

Uçüncü nokta. Hitleri taklit ederek 
sesini yükseltiyor ve bir korkutma si. 

Temenni edelim ki çok münevver, 
çok ?.eki, ~ok mahir bir diplomat olan 

Fransuva Ponse ile de öyle olsun. Bu, 
çok mühim bir ~Y olacaktır. Çünkü, 

!talyadaki gibi bir rejim altındaki 
memlekette, her şey şüphesiz büyük 

pre:ısiplcr dahilinde, fnkat aynı zaman 

da kendi arzusuna göre idare eden 

bir adamla doğrudan doğruya müna

sebete ginnek kadar arzuya şayan 
bir şey yoktur. 
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Eminönünde Demirta§ hanının yıkrl 
ması sona ermiştir. Yanmuaki han da 
yakında yıkılmıya başlanacaktır. 

yaseti ile, çarpışmaksızın kendisine çok 
büyük faydalar temin etmek istiyor. 

Evkaf Yenicamiin bir yandan tami. 
rine ehemmiyetle devam etmektedir. 
Kemere bitişik dükkanlar kaldırılınca 
kemer de tamir olunacaktır. 

Bu siyasette Hitler çok muvaffak ol
muştur. Şimdi sıra Musolininin, Çün
kü, bugüne kadar çalgıyı çalan Muso. 

!ini, parsayı toplıyan Hitler oldu! 

Art.ık vaziyetin değişmesi lazım. Bu 
nun için de Akdc.:ıizde veya başka yer-

- Ji:UUUXun kitap şeklinde rowan tctrl.kası -

2ı LASTIK YOZI, U ADAl\ı 

Polis ınUdllrU maskeyi gözden geçirdikten 
sonra: 

- Bu vesikadan istifade edeceğimiz muhak. 
kaktır, dedi. ÇUnkU adliye binasına baskın veren 
bUtUn haydutların buna benzer maske taktıklarını 
biliyoruz. 

Başmemur Hopvud çenesini kaşıyarak: 
- Tuhaf bir fikir, dedi. Yüze l~stlk maske 

takmak ... 
Polis mUdUrU cernp verdi: 
- Ji'akat pek müessir olr çare .. ÇUnkU hiçbi

rini tanımak 'e birbirinden ayırdetmek ImkAnı 
yoJ:. 

•• * 
Skoı land Yardda. izahat veren Amerikalı ](ız 

Meri i\Iortimerl dlnliyen sh·fl memur, 
- Çok güzel aıılatıyorsunuz Mis,dedl. Çanta. 

nızı alıp götüren adamın kıyafetini de çok tyt 
tarif ettiniz. Fakat şu zamanlarda Loııdrada bir 
:;llrU hırsız ve yankesici var. Sizin çantanızı çalan 
hırsızı derhal bulabileceğimizi vaadedemom. Fn. 
Jrnt elimizden geleııl yapacağımıza şUphe yoktur. 
Vazifemiz. 

- Fakat ben, bu adamın hırsız olduğunu zan
n<'tınenı. Hattn c;antamı calınak istediğine de kani 
değilim. Her halde bir yanlı~lrk olacak. 

- Her ne lıal ise .. Bir kere kendisini yakalıya. 
Iım. Ondan sonra. işi hallederiz. (Sivil memur not 
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Cimi bunun üzerine ayağa kalktı ve odanın 
l>lr tarafında cantasını kapatarak gltmcğe hazır. 
lanan doktora: 

- İyice kapanmadı doktor, kenarından kahve 
rengi bir şey sarkıyor, (dedikten sonra babasına 
dönerek) gelfrlm baba, dedi. Hiçbir şeyim yok ... 
llUtan kuyvetlm yerine geldi. 

Cimi bundan sonra babasllc birlikte Skotland 
Y4rda gitti ve bUtUn asabını bozan hlkıiyeyi bir 
kere daha anlattıktan sonra geniş bir nefes aldı. 

Polis mUdUrU meyus l.ılr halde başını kaldıra
rak: 

- Maalesef, dedi. Dutun anlntıklarınıza rağ. 
men lııldısenln esrarını aydınlatabilecek bir ipucu 
görebilmiş dcğlllnı. Bunun beraber, yine teşekJ{Ur 
eılerim. Hiç olmazsa, baskmıu nasıl yapıldığını 

"n küçük teferruatına kadar öğrenmiş bulunuyo_ 
rı.z. (Sonra ayağa kalkarak) Her ikinize buraya 
kn. ar zahmet ettiğiniz için teşckkllr ederim. 

Polis rnUdUrU bundan sonra her ikisinin de 
ellerini sıktı. Daba oğul çıktılar, 

Onlar çıktıktan sonra Polis mUdUrU, önünde 
yığılı duran kAğıtları tetkike koyuldu. 

Mahkeme salonuna baskın verenin ne çeşit bir 
han!ut olduğunu kestirmek hlttl'tbl gUçlli. BUtUn 
sabıkalılar arasından seçip çıkarmak da ayrı bir 
meseleydi. 

Y:ıpılan istişareler, bu baskının bir Amerika-
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F.RTUGRUL SADi TEi< ~ .p :'"'tı • ..- . ~ ••• 

, Tlnıtro"U Bu ge(:e T. C 
(Karısından K vrl:nıı. 

w nu.;:::: e, ı 

ZiRAAT dANKASJ 

Sams nda sağl1k işleri 

Birgöl kurutuluyor 
.baruşun (H\lsust) ~ S;ım~!-Jn çev. 

.resl9-4e sağlıl.< jş)erlnln dUzı;U,ı;ı oldu
ğun\! &öyJlyepllfrjz. Bir yakitJer IJJJl,. 
bassa suların plsllt;t yüzünden saıyısı 
htç de az olmıyan sflrf hastalı'klar v,e 
mUcadeleslızltk )".Uztlnden mühim tab. 
rlbat yapan sıtma, cumhuriyet sıh
hlyeslnln halkı koruma bakımın(lan 

aldtğı ctddl <tedbirler sayesinde ,;:ok 
azalmış, tehlike olmaktan çıkmış. 

tır. 

1Unından sonra hUk1imetçe 'bu işe ve
rilen önem, şUphe yoktur ki on bin. 
lerct )'urttll§ı kurtaTmışur. irşatlar 
ısayett~e ~ij&jD kt)yln de kan.amış. 
t,ır k~ ''.bir ..bası.uJığa y.a.kalaııarak bel
k,i bir k-.ı;L veya bir .ıs.ata ~iUr. fa· 
kat onu tedavi ııu.trnıekte.n kas;ınmak 
bir ,.clna;yet.tlr.,, Yalnız zUhrevl has
tahancsi1ı<:le l9~3 denberl 6570 haı;~ ı 
tedavi olunmuş ve 20.162 yurttaşa 

polikBntk teda,;sı yapttmıştır. Bu 
sayıya elit hastalıkları tle maltı! olup 
tedavi olunan 658 yurttaşı da llAve 

ynn erkek yoklJJr) 
\"odviJ 3 ,p~l'de 

rar,m gec,e: Aktör l\lrı 

Tel; .COll9J 

Tt;HA~ TIYATHOSU 
· ·ııJk sıın:ılknrı .'.'\ıışiı, 

C:rmııl Sahir, okuyucu 
Srıniha biılikle 
Sürpik /laçik 

2 perde 
Cici Be11im 

l perde 

1 O. t L938 perşem he 
ıkşaını saat 20.30 ıla 

Kan KAHDEŞl.ER 
4 perde komedi 

l'a.:an: Birabo 

Tlir:kct.ıl: FU;rtt Adli 

K ur.uluı; tarıtıı: 188! 

SeraAaıe.vı: ıt>u.uuo.uou l'ürı.. Urası 

~abe re aJans adedi: 2n 
Zira' ,.e char1 her oevt tuuıka ıııuaıııclt"lt"r1 

Samsun bugUn çok te·m1ız ve 1yl bir 
SU)'& maUk bulunmaktadır. Uu su
yun temlzllğl o k.aıJar muhal<kaktır 

ki ıeoglQler bile evvelce .wenba sı,ıla. 
rını lçı;n~kten vaz geçıııtşter ve şehir 
suyunu tercihe başlamışlardır. au su. 
yun sağlanması eski devirlerde daf. 
ma Samsun ufuklaNnda dolaşan tllo 
gibi hastalrkların uzaklaşmasına ıse,. 
bep olmu1tur. 

etmellyl~. Son yıllar l~nde fuhuşla!~•-••••••••••-• 
mücadele "'e umum1 evlerin çok 11kı 
bir kontrol altında bulundurulması 

gerçek çok ty1 neticeler Termiştlr. 

r. Necaeddın Atasagun 
Pata hiriktirenlere28,BOO.ira ikramiye verecek 

Her ş;eyde oldutn gtbf saRlık itle. 
rinde .1'e rlityet cok haJıllaa ilavrnn. 
maktadır. C~mhur•y~t 11bbiye.st. tir 
:vakJtlf!r ıstırap yatağı olan köyleri 
birer neee fUVHJ b.aline koymakta. 
dır . 

Sabmhlan 8,30 ı kadar n akıam. 
lan 17 .20 dt 1.ileli T.a yya re A pr. 
l ncl daire No. 17. Okuyuculan. 

Ziraat Baokasın1a K uuıbarah ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
eo aı 50 llraaı buluoanları eenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plAı.a .ıöre ikramın dağ•tılacaktır: 

Sıtma mUcadel~I bu Uet1n başyar
.dımcrcı olaıı tdHJsloek tU:remelerlnJ 
kökUndeo kaıımak ~IJl çok :eldıit ted. 
birler aJm1ş ~e b1.1nun ~·erJmll nettce. 
leri gör:Uh1;ıii§tilr. Şehir iç~deki su 
btrJklnUJerlnln ~apatrJmaema çalışı. 
lırkeQ bir yandan da ch·ardaki batak. 
lıkların kurutulpıası işi clddlyf!tle 
takip olunmuştur. 

mr.zdan para almaz. Td: 23953 

Gayrimenkul satış ilanı 
latanbul Emniyet Sandığı Direktörlüjiinden: 

Day Nalı:ntn eaodrğımrıdan 1804 9 heaap No. ılle aldıfı 150 Ura borcuna 
karfı .birinci d4trecede Jpotek edip vadealnde ödeuıedlflnden dolayı hak_ 1 

.kında yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 cı maddesinin ı:natufu 
4 O cı maddesine ,göre satılması icap eden Edlroekapı Yeni bahçe civarında 
eskl Karabaş yent Mlmarstnan maha lleatnln eski Yenlbabc;e 7enl Vatan 
caddesinde eski 18, 7enl 22 No. lu ah şap bir nln tamamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

t Adet 1.000 Liralık 

' .. 600 .. 
4 .. 

40 .. 
100 •• 
uo .. 
160 .. 

260 
100 
60 
40 
20 

.. .. 
• .. .. 

4.000 Lira 
z.ooo .. 
ı.ooo .. 
4.000 •• 
1.000 .. 
4.800 .. 
ı.zoo .. 

DiKKAT: Hesaplanndakt ııaralar bir ıene itinde M Unutan qa.. 
ğı dU~mf7enlere tkramJ7e çıktığı takdirde ,., IU fazJ .. trle .erile. 
~ektlf' • 

Kur'alar eenedı 4 defa. 1Eyltıl,1 Btrlnclklnun, 1 Mart Hı Ha· 
, ıran tarlb lerln'.Se çek llecektlr. Yalnız ti~ [beş ıeneHk mucadelede 

ıu.ooo kişi muayene oıunD>uf, 

260.40.0 laboratuvar ve 54.6•0 polik
linik muamelesi yapılmıf, ı 76.000 
,.urttaşa lltıç dağıtılmıştır. Yalnız 

eon ıtıc sene zarfında açılan kanal u. 
zunluğunun 42.747 metre ve son iki 
ıene tçfnde kurutulan bataklık mlk. 
tarınıu U.9ffi metre murabba( oldu
ğunu lşa~t. ederNk ve cenede Sıt. 
uıaya karşı tam bir mUcadele yapıl
dığı tezahür eder. Alaçam ile Bafra 
arasında geçenlerde açılma~nna bat. 

Satıe tapu ıfell kaydına göre ya ı.ılmaktadır. Arttırmaya girmek isti. İstanbul Belediyesinden: 
,-en 50 lira pey akteal verecektir. Mil it bankalarımızdan blrlntn teminat Belediyece eski senelerde lstimllk edilerek bllfiil yola kablmıt veya i 
mektubu da kabul oluıwr. Birikmiş blltUn vergilerle belediye resimleri va. konmuı yerlerden 1500 liraya kadar alacakları olanlara tediyat yapılacağrl 
kıt fcaresl, taviz bedeli, tellAil>•e rüsumu horcluya aittir. Arttırma $artna- dan alacakhlann tarihten itibaren 15 gil:ı zarfmda müracaat etmeleri itl 
ıncşl l 0-1 t .. 938 tarl.tılnden itibaren tetkik etmek lstlyenlere aa ıdık hukuk olunur. (B) (8248) 
işleri servisinde açıt bulundurulacaktır. Tapu ıtclt kaydı ve ıalr IUzumlu 1. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zahn tta şartnamede ve takip dosyaıu nda vardır. 

Artırmaya &irmı, olaı:ılar, bunl:l rı tetkik ederek aatılıta çıkarılan gay. Den iz levazım satınalma ko
rt menkul hakkında her ten ötre::ı mlş ad ve ttlbar olunur. Birinci arttır

!anılan Yenice kanalının 6000 metre 
uzunlukta bulundu~unu ll!ve etı:nek 
gerektir. 15 Hektarlık bir göl bu sa. 
yede kurutulmu' olacaktır da. 

ma 27.12-938 tnrlhine mUıı!\dtf salı unu O ato~lunda lı:!ln sandığımız_ ,._,..,__~~~---·• y n iları'arı 
da saat 14 ten J 6 ya kadar yapılacak trr. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
tektir edilecek bedelln tercihan ahn ması icap eden gayrimenkul mUkelle. 
flyett ile sandık alacağını tamamen seçmlt olması ~arttır. Aksi takdir .:o 
son arttrranın taahbUdU baki kalmak eartlle 16-1-939 tarihine mUsadif pa. 
zartcııl gUnU ayni mahalde '\"e ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 
arttırmada gayrimenkul en çok arttı ranın UstU.ıde bırakılacaktır. Hakları 
tapu ılclllerlle sabit olmıyan alAkada rlar ve Jrtfrak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarıre dair iddialarını llAn tarihinden 1tL 
haren yirmi gtın içinde evrakı mUshl tclerlle beraber dairemize bildlrmcle. 
rl llzımdır. Bu ıuretle haklarını blld lruıemlş olanlarla hakları tapu ılcllle. 

. ı. - Tahmin edilen bedel~ 23145 lira elli kuruş olan 119000 kilo pirine 17·11-9/ 
tarihı.ııt rastlıyan pereembe iWlil saat 14 de kapalı zarf usulile ahMlak üzere -d 
siltmeye konulmuştur. 

Samıun tebrinde bir memleket 
bastauesl bir zllbrevf hastalıklar bas. 
tabapeal, bir aıkert baetaoe ve bir de 
doğumevl vardır. Memleket hastane
sinin eksik J>avyonları ve tbUyaçlnrı 
eon ısenelcr fclnde tamamlanmıştır. 

2 - Mu\·akakt teminatı 1735 lira 92 kuru, olup ~rtnamesi komisyondan~ 
gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka# 
teklif mektuplanru en geç belli gün ve saatten bir saat eweline kadar Kasımf 
pda bulunan komisyon başkanlılma vermf'leri. (7968) 

1923 denbert yalnız memleket hasta. 
nesinde 32. 790 basta tedavi olunmuş, 
40.,38 poliklinik tedavisi yapılınış, 

. ıo. H6 rontken tedavisinde bulunul .. 

.ınuıtur. ZUhrevt hastalıklarla rnüca • 

rlle sınbtt otmıyanlar satış bedeıtnın paylaşmasından harfe kalırlar. 
Daha fazla malQmat almak lıtlye nlerln 937-292 dosya , numaraslle 

sandıtımız hukuk işleri eervlalne mu rtıcaat etmeleri !Uzumu llAn olunu:-. 

• • • 
DİK KAT 

Türk Hava Kurumu 
26 ncı tertip 

BüYüK PiYANGOSU 
Birincı keşide: il ık!ncıteşnn ~ dediı. 

deleden de çok iyi neticeler alınmış 
tır. Eskt dcviı lc•rdc zllhrcvt hastalık. 
lar bilhassa köylerde <'C'll< bllyllk bir 
tehdld te~kll c..:ı~·ordu . Clımhurlyctln 

Emniyet sandı~ı. sandıktan alın an gayrlmenkulll ipotek gostermeıt tR

tlyenlere tahmin edilen kıymetin yuı ıına kadar ikraz yaparak ,,ısulllne g15. 
re kolaylık göstermektedir. (8256) Büyük ikramiye 40.000 liradır 

22 LASTlK YOZLU ADAM 

lı garr:stcr tarafından idare edildiği kanaatini u. 
yandırnııştı. l<'akat bir Aınerlkalr gangster Vllyam 
Han r-1•1 ne yapacaktı? 
Eğer Han-ud. banka hırsızlıklarında ihtisas 

peyda etmiş bir adaıu ldlyse, onu kurtarmakta 
ltendllerlııce bir rayda umabllfrlerdl. Zira son za
manlarda Lon._dra polisi, gayet ustaca yapılmış bir 
;ok banka hırsızlıkları karşısında müşkUlrıt içinde 
idi. 

Son zamanlarda yapılan banka hırsızlıkları. 
DJD birincisi o kadar mühim değildi. "MUttehlt 
Merkez Bankası .. nın şubelerinden biri soyularak 
dtı yüz altııı çalınmıştı. Fakat bunun ardından 
aıUhfm banka hırsızlıkları yap~lrnıştı. Meseın. bir 
oankadan yUz blıı lira değerinde elmus çalınmıştı. 

Diğer bir bunkadau da bu değerde para ca. 
lınmıştı. Du UçUncU tıaııkanın bekçisi htıtı\ gOz al
tında bulunmaktıtdır. ÇUnktl ifadesi t;Uphell gö. 
rUlmUştUr. Söyledl~I sözler şundan ibaretti: 

"- Den bankayı soyarlarken görUp mAnl ol
mak istediğim adamlar dört kişi idi. DördUnUn de 
yUıU blrlblrlne benziyordu ve hepsi gUIUmsUyor 
gibi idiler.,, 

Polis mlldllrU önUndckl ktığıtları yorgun bir 
tavırla kenara itti. O sırarla, başka bir meslek tut. 
mut olmağı öyle arzu ediyordu ki.. Bu n:ıUşkUIAtın 
iclnden nasıl çıkacaktı? 

Az önce istişarede bulunduğu başmemur Hop. 

- KUUUNun kitap eekllı:ıde roman tefrikası -

!.ASTIK Y UZLU AUA.l\1 

vud içeri girdi. Beraberinde bir de genç polis ge
tirmişti. 

- Bu memur bir takım şeyler blllyor, dedi. 
Vereceği maınnıat belki işinize yarar diye getir
d!ın. Kendisini dinlemek ister misiniz? 

- Anlatsın! 

Bunun Uzerne genç memur, o gün komlserln
d1..n aldığı emir üzerine morga giderek ağır b!r 
k :n•yon altında birinin cesedini gözden geçirdiği. 
ni &öyledl. 

- Yalnız, diyordu. Bu sırada bir şey dikkati. 
me çarptı. tnanmıyacak111ınız. Fakat ölü adam gü. 
lllms.•yordu. Onun gUIUmslyen yUzllne eğilerek 

baki ıııı Ne görsem beğenirsiniz. ÖIUnUn boynunun 
altından blr şeyin takılı olduğu farkedillyordu. E. 
llmle dokunduğum zaman bunun bir maske oldu· 
~ur.u r.ördUm, ÖlUnUn yUzUnde maske vardı. 

- Maske mi? 
- Evet erendim, maske .. Kafasının arkasına 

bir iple tutturulmuştu. Ayni zamanda yüzUnUn 
rengine boyanmıştı. Karanın arkasındaki bağı 

çözdüm. Bir parça geriye doğru çekince, ölUnUn 
yllzUne tamamen yapışmış olan bir deri soyulma. 
ğa başladı. Sonra dikkatle baktım. Bu maske, ga_ 
yet fnce lAstlkten yapılmıştı. 

Bunları anlatan polis bu sırada eltnl cebine 
ıokarak, bir H'ısUk maske çıkardı. Polis mUdUrU
nUn masasına koydu. 

-N - -c --.. 
ta -c. 
'° ..... ·-

Eh a-·••••••••..,,J 
rtk.Zı 

Yavuz Sezen 
Parla Kadın, Erkek Terzilik Akadt' 
ınJlerlnden dfplomalL 
Beyoğlu - Parmakkapı 113, TUrk fO' 
to evi UııtUnde. 

OROLOC=OPERATöR 

J)r. Kemal Ôzsan 
Karaköydcki mua~·enehant-sini ( 

nelbaşı istiklal Ccl. No. (380) O 
yan Ap. Bursa pazan üstOne) nakl 
miştir. Telefon: 41 

Yt>oi NeJriyaı: 

Son Değişihlil:leri ile Birli 
Teş vihi Samıyi Ke.nunu 

Bu kanunla flıılll olıırnk n. l\f. M<'cllsl 
kabul buyrulan kanun, ıerı-ır, kararlı 
lfl'yeli \'ekllece kabul olunan ve bu k 
nıın surt>tl talbikiyf'sine müle<lair olan 
1:ımname ve s:ılr~yi ha,·idir. Fly:ıtı 50 
nıştıır. 

Hı-.y"t 
Rıı hlmde aylık edebi ,.e içtimai 

mecmıın çıkmıştır. Okuyurul:ırımıza t• 
3·e e~erh:. 
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C111Bi Miktarı Muhammen B. % 7,6 EksUtwenin 
Beheri Tutarı teminatı Saati 

!'asar ve yuvarlak kayış 1675 Metre Ll. Kr. LI. Kr. Lf. Kr. 
87X68 san tırtıklı 896.-(slf) 67.20 u. 
alUmlnyom 200 Ktlo 2.24 U8.-(alt)3.86 

J - Şartnamolcrfne eklf Jlstedo ebat ve miktarı yazılı 1675 metre yassı 
ve yuvarlak kayıs ne 37X68 s.an tırtıklı alUmlnyom kAğıdı şartname ve 
numuneleri mucfbJnce ayrı ayrı açık eksiltme usullle aatın alınacaktır. 

II - Muhammen bedcllerlle muvakkat teminatları hizalarında göate. 
rllmlştır. 

III - EkElltme 30.11.938 tarfhfn e rastııyan çarşamba günU hfzalarrn. 
da yazılı saatlerde Kabataşta. levazım ve mubayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yııpılacaktır. 

iV - Şartıınmeler parasız olarak her gUn sözü geçen şubeden alınabı. 
leceğl gibi numuneleri de görUleblllr. 

V- tateklflerln eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde yUzde 7,6 gU 
venme paralarlle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri tıAn 
olunur. (8282) 

• • • 
İdaremizin Paşabahçe fabrlkasmda yaptnılacağI ve 21-Xl-938 tarih!~ 

de ihale edileceği ilftn edilen (15202.40 ) Jira keşif bedeili beton arme döşeme
ler ile sair mUteferrlk Jşlerln proje ve keşiflerinde bazı tııdll!t ya.ptlacağm -

dan eksiltmeden kaldırıldığı i!§..:ı olun ur. (8272) 
•• ııı 

I - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 26 1/2 m/m Iik yük· 
sek nevi 15000 bobin sigara ka.;ıdı kapalı zarf usulile ekıdltmeye ko::ımuştur. 

Il - Muhammen bedeli beher milimi SÜ 2,10 kuruş hesabile 8347.50 Hra 
ve muvakkat teminatı 626.07 liradır. 

m - Eksilbne 28--11-938 tarihi ne rııstlıynn ınızartesi günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktı=. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözU geçen şubeden al::ıabiiir. 
V - Mi.ıbürIU teklif mektubunu kanuni vesaik ile yfiro~ 7.5 güvenme para. 

m makbuzu veya banka teminat mekt:ıbunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiltme gü:ıU en t:eç saat H .30 a kadar yukarda adı geçeıı komisyon başkanlı
ğına makbuz mukabilinde verilmesi Ifızımdır. (7480) 

• • • 
~nsl Eb'adr Mikdan Muhammen B. " 7,5 tenımtı 

Beheri Tutarı 

Lf. Kr. Lt. Kr. Ura Kµrtlf 
Çıralı kereste 440X28X8 ,, 18.099 M3 43. - 778. • 25 58 37 

" ,, 300-400X25-35X3 ., 22.500 M3 41. - 922. 50 69 19 
1 - Cibaii Bakımevi için yapılacak platformlara lüzumu olan yukandn 

eb'at ve mikdarı yazılı çıralı kereste pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleriz-'e muvakkat tcminatlan hizalarında gösteril· 

miştir, 

m - Eksiltme l 1-Xl - 938 tarı hine rastııyan cuma gUnn · saat ıs de 
Kabata§ta Levazım ve Milbayaat §ubesfndeki Alım Kom.lsyo:ıunda yapılacak. 
br. 

IV - lsteklflcrin eksiltme için ta yln edilen gi1n ve saatte ytlr.de 7,5 gü· 
venme paralariylo birlikte yukarda adı geçen Ko.:nisyona gelme.eri llb olu . 
Qur, (8086) 

I - fdaremfzfn Karaağaç Barut deposu tapa. açman fteek amb~= 
la p.rtname ve projesi mudbi:ıoe yaptırılacağı ve 18-X-938 tarihinde ihale 
tdlleceği nan edJlen kerevet in~sı pen cere tecdit ve tadili ve tamir işlerinin 
teslim müddeti ve bedellıı tediye §era.f ti değiştirildiğinden heyeti umumiyesl 
•irden yooiden açık ekslltmeye konmuş tur. 

& 
• 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. lstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

II - Keşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat teminatı (220.60) liradır. 

m - Eksiltme 18-XI-938 tarih ine rastlryan cuma günü saat 14 de Ka. 
bataşla Levazım ve MUbayaat şu besin deki Alım Komisyonunda yapılacaktır 

IV - Şartname ve projeler (15) kuru§ bedel mukabilinde sözü geçen eu 
beden alı:ıabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin fennt evrak ve vesaikfnf ihal~ l~~--.-.. ,•1111--l!!!Dll~ 
gilnilnden 3 gUn evveline kadar Inhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayn P••••••••••••• 
ca ehliyet vesikası almaları lftzrmdır. 

Vl - İsteklilerin eksiltme için tay in edilen gUn ve saatte yüzde 7 ,5 giJ 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilA.n olunur. 

(8085) 

lşin nelri Miktan 
• • • 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 

L. K. S. L. K. 

CJrı 7,5 temi- Eksiltmf 
nab 

Lira K. 
saati 

Or. irfan ayra 
RöNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar

oııında eıki Klod Far~r sokak No • 
8 - 10. Öğleden sonra 3 ten 7 ye 
kadar. .... , ................ ... 

il-KURUN 

A vrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından 
salanınız ! Ya vrularmızın midesini abur cuburla 

doldurmayınız ! Tabii saf, lezzetli 

l~~ıı:i=~~~~=r·~~k v~~~: =~~u:: Buocuksa.f dözlU u:ıla-
-ı bu::ıa p.hadet eder A d · S oktorla

~. k . vrupa a dalına diplomalarla musaddak birincili· 
gı azanmıştrn-. Bu kadar yüksek evsafa. malik tabll ......ı.. ak 

HASAN ÖZLU UNLARIDm. 6 
....... anc 

Pirinç,, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik Pata
tes, Mısır, Türlü, Bezelya; Badem; Çavd~r Özü 

Unlannı Cocuklannıza Y e~~ ... ;niz. 

.. ! Deniz · Levazım · sat'inafma 
: ~. "-- Komisyonu ." i ·lanıa·rı ··:· · ~ 

. . , . 

• • • 
M. M. V. Deniz Merkez Sntmnlm a Komi . 
ı - T h syonundan: 

n min cdHen bedeli 48.000 lira olan ooo 
lı znrfla m nnnkasnsı 28-11 oos t ... hJ .. ton kalın .Hcnztnın kn.pa. 

• ·~ .ıın no rnsthyan 
do , ·ekftlet. blnnsında müte.şckkJl k J pazartesi giinü saat 14 

2- 240 kunış bedel ile şnrtnn~: ~yonuıı.uzda icrn edilecektir. 
yona milrn<'natlnn. B nJ almak lstiyonlcrin her gün kom.is. 

8 - Miinaknsnya girmek f•tJ . 1 
bf " len erin <le belli .. .. 

r snat en·ellne kn.dnr 3600 il ilk gun munnkasa saatinden 
knpnh teklif znr!Jnnnı makh ra tcınlna.t ''e kanuni bcJgclcrfni hav:I 
1 uz muk nbUJ komf , 

o ncak gecikmeler kn.bul eclllm l ona vermeleri. Postada 
ez. (4720) (8244) 

Babaeski barut deposu 
\'e bekçi evi Inııaatı 

8142.27 
2162.08 Tür.lii31 e (.'umhurJyet Mer"ez Bank 

. ~KTI,.. ası 5 / ıt 1 1938 vazı vetı 
PASIP 

---
5304.35 897.83 14. -

MUhUr kurşunu 1500 kilo -.27.~0 412.50 30.94 14.30 
1 - idaremizin Edirne başnıUdUrlUğilne bağlı Babae.sklde yaptmlacak ba· 

nıt deposu Ve bekçi evi inşaatı 24·10.0°&8 tarihinde Vf' Satın aJmacak 1~00 kfh 
nıühür kurşunu 22-10.938 tarihinde ihale edilemediğinden ye:ıiden ayrı ayrı pa· 

zıırhk usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Keşif ve muhammen bedelleriie muvakkat teminatı hfzalarmds 

eösterilmlştir. 
m - Eksiltme 14.11· 938 tarihine rastlayan pazarteF.f gilnU hfzalarmde 

Yazılı saatinde Kabatnşta levazım ve mubaynat şubesbdeki alım komfsyonUlı 
da yapılacaktır. 

iV - İnşaata aft şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde Jnhf· 
llrlaP umum müdUrlUğU levazım ve mubayaat şubesile Edirne başmUdilrlUğUn 
den ve mahalli inhisar idaresinden alınabileceği gibi milhllr kurşun nUmıı:ıc
lerJ de yuknrda adı ge<:cn şubede ":'ôrll lcbflir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saatlerde yüzde 7.5 gü 
\ı"enmP nnrahıriJp birliktP ııdt e-ecen komisvona '?elmPlf"rl illin ohı-ıur. (7P64l 

mütercimi A!manca 
aranıyor 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğünden: 

Almancadan tUrkçeye ve türkçede n almanca.ya mUkemmelen tercUmeye 
bluktedir blr mUtercim alınacaktır. Almanca ile beraber franıtızcayı da ay. 

ııı dere~ede bilenler tercih olu:ıacaktrr. 
isteklilerin Rnrtlan öğrenmek Uure birer istida ile umum mildlirl~e mil-

racaatları. (8030) 

• • • 
Ufalrldr,, • • • 

Oalı.ffdekJ ~ • 

ıı&rlı tlrul J • • 

llaritt.ekl amlıabtrltırı 
41bD ut! kllot."Ta.f 9 054 614 
4.ltm.9 t&hYW il.atı() 1ertıut 

Mrial#. 

Dil• dl't1ı:J• " tıorcr• 
ırllı1q baldyele.rt • • • • 

•dne taln1Uertı 

'er.ıtıte ec1llen •Y?'&ID a&JrUp 
. .. ....... tı'L 

Kanunun 8 - 8 lncl mad· 
~lertnt tevttkan Hut.ııt CU. 

>ırıdan •akl tettlyaı. 

lleaedat Qfttı1A1UI 

ftaz1ne tıotıoıan. • • • 
T"-,rt Mnetfer • , • , • • 

•ıtam n l'a!n11Af ehdıunı 

~0.nıhte 91111ew rn-alo o.._ 

' 1 tl)'elltıı lta'l•lıl> M!lanı ft 

\ taJn11l t ıu tııu1 lnymetJe 

SerbMt ~ " tab'11&t 
4,,_..ıarı 

11Rzfn<'yc !m:n l'nı'tell Rl'nnt 
~ l tm <t• 'ti V1• •IHr\llıt 

ralı<tn-r llRrtM 

8191ıfıdaı1u 

llüCelll 

17.783.337. 
1.120 .• 972. . 

473.720.52 

12.736.038.88 

4.l>76.48 

18.780.727.40 

158.748.563 

15.187.602-

78.977 .232.flf 

80.578.0:;0.21 
6 . 765.805.SJ 

3 . 03.500.-
180.638.l.f 

Lira 

43.0.J5.221.11 

478.720.ü! 

26.521.342.3 

143.cı.o.ooı-

78.077. 232.0( 

46.344.7lS0.06 

~ ,. .. _ ~ 2 00 12.640 • .'Jö0.74 
4.ö00.000. 

t4.Mt.&<ı.~.~o 

J. edal11J~ 8&nbotJar 
1 >el'UJlte edll• • rraaı Cl&Jl~,.. 
Kanunun 8-8 inci madde· 
•rın. t.evıııuuı nut.ııe taralm. 
l&ıJ <taJl[j tıedil'&t. 

.ıerwıı.e ecwuı nraJD a.üb)oeo 'l&Jtt,_ . . . . 
t{&rfllJ.fı ta.ınamee aJtm oıaraa 
I& ••ten teda TU.I• •aaedlltıa 

li.eNiCCIDt llluJtabtll UA ...... ~' ......... 
l'llrll Unaı ·~-.. 
...... r......ıc1a111 

Al tnuı t&lı"1JI o bO ®'1%1tr 

f>tter ~ -·-r " alacakıı 

ıtllrt.c •ttı,..., . . ' . ' 
u.Jtt.111 • • • • • 

~--ı Temnmz 1938 tırihrn'den ftlbnren: 
370.:.!'14.467.0!? 

Lkonıo .tıaddı .er- ' Altın •- rf ,., aae n• nanı ~ • 

2.712.234.U 
6.000.000. 

158.748.568.-

15.187.602.-

148.610.061. 

ı 0.000.000. 

Lir• 

1~.000.000.-

8.712.234.ıı 

34.000.000 106.610.061.-

1.825.7( 

46. 722.fJ07.2 .. 

14.803.654.15 

4-5. 724.233.0S 
89.413.38G.68 

:170.264.46'1.92 
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Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
kullanmaktır , 

Dişleri 
Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

DiŞLERi 
Dişler mideyi 

sağlamlaştrrrr 

fi~ Fi liliAIDClmla==::-.:::::::::::.-=:::=-·-:::::::::::.w. • 

ı RADYOLtN dişleri temizler ve parlatır, mikroplan 1 
~ yüzde yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalan-
\\lı, malarına mani olur, ağız kokusunu keser. . -==-....... =:.ıım:- a :az ı m :c:n:::::m n=:aıW 

Nezle-Grip
B aş· Diş 
ve bütün 
ağrıları 
derhal 
keser 

o 
r 

Eczanelerden 
ı - ı 2 ilk 

ambalajların 
ısrarın 

arayınız. ve 
tak il tıeri nden 
sakınınız 

1 . 

ı ı Pi~~!~~~~ze~a~Y~l~,~~-
pa, Nohut, Patates, Fasulye, Çavdar ve 

Tar~~~b!~B!a;B~~ :rmı· I 

1 

sair Hububat unlarile Pirinç Nişastası, 

Buğday Nişastası, Korun Flor. 

zı Biber, Kimyon, Yenibahar, Karanfil, 

Zencefil, Sahlep ve Sofra Tuzlan. 

1915 denberi tevekkufsuz mesaisi neticesi Beynelmilel sergilerde kazandığı 

OR KUR 
ile müstahzaratının mükemmeliyet ve nefasetinde irişilmez bir kuvvet oldu-

. ğunu is bat etmiştir. 
ADRES: BEŞIKT AŞ, KILICALt, Telefon: 40337, lst=.nbul, NURt ÇAPA 

Arada Büyük Fark Var 
Pertev çoculC pudrası, §imdiye kadar hiçbir benzeri tarafından taklid 

:dilmemi§tir. Bu pudranın, en büyük m ~iyeti bilhassa çocuk cildleri iç.fn 
lıazrrlammı olması ve terkibinde tahrif edici hiçbir madde bulunmamasıdır. 

Şişman vücudlu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar Vücudün iltivala 
mı.da ve koltuk altının pi§ikle.,dne kaqı bundan daha müessir bir pudra 
benüz keşfcdilmemittir• 

Onu diğer adi 
Talk Pudra 

larile karıştırmayınız 

• 
l~~ll!lllOO--Türkün Milli Çeşnisine Göre Hazırlanmış ~mın1ttnı~~ 

TÜRK lŞÇlLERtNtN ELiNDEN ÇIKMA HAKiKI TÜRK ŞEKERiNl 

i MU iDDiN HA 1 BEKiR 
Ticarethanelerinde bulabilirsiniz, Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

~~mıın~mımıınnımmınınmınım~•111inııırnı~nıımımmı~ım111111m11111~00ın1m••ı~ımır.oomırnınım~ııınıımmm~ıı~nmı11111 

ZAYİ 

Erlirne erkek muallim mektebinin doku_ 
zuncu sınıfından almış ol<lu8um tasdiknn. 
meyi znyi ettim. Yenisini alacn~ımılnn es. 
kisinin hükmü 'yoktur. 

--------
Bekir Ke~kind 

(\'P 2781) 

1 
Alemdar sineması 

tki film 
Kara Korsan 

San.gha v Atesler icinde 

(;(;z hekimi 

Dr . Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
938-277 
Emniyet sandığına borçlu Ali oğlu mu Day lsmall Fuat mtrascılarına 

ııa.n yolile son tebllğ: 
Murislniz, mutasarrıf olduğu Sar 1yerde Misarburnu sokağında eski 62 

yeni ::!7 halen 97 No. Iu maamUştcml ltl.t ahşap bir yalı ve dağ mahallL 
nln tamamını birinci derecede lpote k göstererek 26.2.~32 tarihinde 12935 
hesap No. sile sandığımızdan aldığı 4 500 lira borcu 17-2-938 tarihine ka. 
dar ödemediğinden faiz ve komisyon ve masarifi ile beraber borç 7339 lf. 
ra 16 kuruşa varmıştır. 

Bu sebeple ve 938-277 No. ile yapılan tnkl~ ve arttırma neticesinde 
mezkôr gayrlmenkulUn 4125 lira ' r dellc sandığımız şahsiyeti hUkmlyesl 
namına muvakkat ihalesi yapılmıştı:-. 

tşbu IHl.n tarihinden itibaren bir r ay icinde sandığımıza müracaatla 
borcu ödemediğiniz takdirde katı ihale kararı vcrilmclc Uzere takip dos. 
ynsının icra hi\kimliğine tevcl! edllec eği ınaHıınunuz olmak ve son ihbarna. 
mo tebliği maknmrna kaim olmak il zere filin olunur. (8250) 

lstanbul inhisarlar HaşmUdllrlüğünden: Tel: 4 ıs5:i 
lırm_m!ll ___ _ 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Ko
misyonundo.n: 

Ikincitcşrinin sonunda bitecek oln n müskirat satıcıbmıın ruhsat tezke. 
relerinin yenileme muamelesine 15.11-938 günü:ıdc başlanarak 5-12-938 pa· t1fDl ... ıuı .. 11tflllllth .... -1111A1Ao...." .... lll•ı.~11-.. 

lllıı ''"•1111ılı11 11111nnı"' .. ~,.ft .--... -
zart.esi akşamına kadar devam e~mece ktir. Tezke.-elerini tecdit etm.:?k istiyen 
satıcılarm Uıy!n olun.an günlerde eski le1.kere:tile Enbat:ıf5taki inhisarlar ls. 
tan bul başmUdilrl!.iğür.e müracaat etmeleri ve 5-12.938 t::ı.ı ihi:ıtlen sonra tez
kerelerini yenilemiyerck idci satanhr hakkında kanuni takibat y~pılacağı 
- ~ -· ı!Aii onmur • . (8177>. 

Sahibi: ASIM US 

Neşriyat Müdürü Refik A. Sevcngil 

Taahhüdünü ifa c!m;;en müteahhit nam hesabı:ıa olarak \'asıf ve örneğine 
uygun ve bir takımı ye~miş lira tabın in lıedcli yUz subay binek eğeri pazar 
lıkla 11-11-938 cuma gUnU saat on buçukta satın al •nn caktır. Şartname

si parasız olarak alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek ist:y,mlerin 525 lira. 
lık teminat mnl:buz v~yn. sa:ıdık makbuzunun Ye şartnamede yazılı belgeler 
le birlikte teklif mektuplarını belli gUıı saat dolrnz lıuçuğa kadar komla
yona başvurmaları. ( 7821). 


