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reJımın karakteri 

8 
1 B'ifbemneketeıerde oıdu~u gibi mevcut çeşntll 

•raıtıaruın menfaati arasındaki mücacıeıeıerı 

lJ 
uzBaştormak deOll 

nıumi, ferdi çalışmaya ve 
menfaate hizmettir 

Ceı~ı Bayar, 
kabınesinin 
P~ogramını 
~!Zah etti 

te ~duf Ctıru. Bayarm dün meclis. 
~ iıaJı ~ve hlilcrnctin yeni proğramı.. 
~ ve ~nutku §imdiye kadar ya -
01tıı İ§leti u~~~n sonra d:ı yapılacak 
~ır butun tcferüatiyle anlat. 

S.baJı~ 
btııltrını rı çıkan arkadaşlarmu.zdan 
l"""' n IYncn ba -·"1tJeri b ' .zılannın kmnen 
l§.cıcı_ .. u nutl:un esas h:ıtlannı biz 

§oylece h··ı~ u asa ediyoruz: 
b . Fsas gaye 

[il_.~rt teknik .. ..d'kk ki 
"'il, Örf' urat, ı at, ta p 
~ \'4 fıll J gi.irij~ ça]r§ma]arnnızm, 

0 acaktır . 
.. ll. . Program : 

le .. d ızırn gibi P . 1 "k. 1 .• .. iter' artı ıu umet ermın 
~tur ıne rnahsus bir programı 

l' . 
J •kirı ed 
'd . ecrkle.ri program ~ahrs-
~•iyet~ 't f erlısin yüksek manevi 
6~fn •n< e kın etle §erefle tem6il 
c: arzu • • • •. ..• ""•• 1 ·n 
tltnhur· ''e ıradelerini topliivaii 

~~diııa~~~t Halk Parti inin re~liat 
d' iikilJn1 Prog:-amırlır. 
.. ~li ana ~~· Sefin bu kürsüden ver 

<ı:rna d 
1 
ırektiflerin ısığı altında 

.,.efaJııı 1ı .? ıa T.uvveıli, daima daha ''li .. d ,,,. t'c .. k ·ı T .. k · ... e İf .musta ı ur ·ıye .• 
01,11 h ade edılmesi de mümkün I Ce I a I 
~i .. 'll Proora b 1 . · • U:ıer' .. ının aıarı ması 111 

Başvekil Oeldl Bayar 

Bayar, programını okuduktan 
sonra şöyle deaı : l>ahıu'ne alrnıı bulunuyor.,, · 1 

• ıı Ye ve Belediye işleri 
elediyeler hcs senelik mesai ota 

.-: Devamı 8 iııclde 

ıs~et ı ·· ·· ·•• nonune 
tıakdi ··k-f t ~ir mu a a 
b~ rnebus eski 

Şvekilin taltifini 
1ıtllt.ı istedi 

~4 içtit .. r~, 9 (Hususi) - Meclisin dün 
llıtt'- -·&Cltnda B kil 
~ l(ulldan aşve Celal Bayarın 
bt trç l'ü k sonra söz alan meb'uslardan 

t ltaıır r er, eski Ba§vekil ffıönünün 
tc: IOyı~an ~l~~ğunu tebarüz ettire

....._ 8 Ctniştır: 

).ı_.I en lıınet 1 ·· ·· '~ .. nonunü alelad<> Bac 
· ••ın. " - :r-

' de 0 Ymuyorum. Bnzı mem.. 
t... 'btıi" ;:-- harikulicle hizmetler 
~ ~'-t letler ricaline nakdi müki.. 
~ a.a;..;-ddi ve maevi mülcifatlan 

ÇQ .... liit 
t "1-iyetiıt ~er Yerilir. Türkiye 
~~de rütbe ve ni,nn y9'1tur. 

ı. de ahvalde nakdi L.: .. 
~vcilı . uq mu. 

•tin hiçbir mani yoktur.,, 

"Milletim ve memle
ketim için .çahşaca-ğı-

•• • ma soz v~rıyorum·,, 

~eoc~~~~:!11 f-Atcitifrk-i 
itimadını bildirdi · DoQu illerimizde J 

Ankara, 9 (Huıuıi)-Bilyük Millet tetkik Seyahatinef 
Meclisi dün öğleden sonra Hilmi Uralın : 
reisliğinde iki celsede toplanmıştır. ç 1kacak1 ar i 

Birinci telsede Yugoslavya mebu- Ankara, 9 (Huıuıi) - Büyüle Şef 1 

san meclisi reisliğin ~en gelen a~ğrda- Atatürkün bugünlerde Doğu illeri. 
ki telgraf okunmuş ve sJrekli alkışlar- ınizde bir tetkik seyahatine çıkacak. 
la karşılanmııtır. lan ihtimalinden kuvvetle bahaolu-

Türkiye B. M. Mecliıi riyasetine: nuyor. Bafvekil Celal Bayarla Na-
"Y ugoılavya krallığı mebuaan mecli- fıa ve Dahiliye Vekilleri, Cumhur-

ıinin 30 haziran tarihli celseıindc atide- reisimiz~ bu seyahatlerinde refakat 
ki kararı kabul eylediiiai ekselanslarına edeceklerdir. 
ibli.ğ ile kesbi ıeref eylerim. •••••••••••• .. •••••·-··· .............................. - ••• 

Yugoslavya mebuıan meclisi, Tür
kiye Büyük Millet Medisinin samimi 
dostluk tezahüratından son derecemin
nettar doıt ve müttefik Türk milletine 
olduğuna k•dar anın mümesıillerine en 
hararetli ıelamlarını kemali muhaleaetle 
gönderebildiğinden t!olayı bahtiyardır. 

Yugoslavya mebusan mecliıi, bu ve
sileden bilistifade Balkanlar ve Balkan 
milletleriyle umumi ıulhun kavi zama
nını teıkil eden Balkan pakbna müste
nit bulunan sarıılrnaz bir dosduk ile 
her iki milletin, gayrikabili inhilal bir 
ıurette yekdiğerine bağlı olduğunu 
kaydeder. Yataam Türk milleti ve ya
ıası::ı onun müm-essilleri. 

Bu .münaıebetle en derin hissivab 
.... Den.mı 11 lnclde 

Dahiliye 
Vekili 
Bu sabah 

şehrimize geldi 
Dahiliye Vekili ve Parti Genci Sek

reteri Şükrü Kaya bu sabahki trer.le 

Ankaradan şehrimize gelmiş, Fenerbah-

çedeki evin~ inmiştir. 

Şükrü Kaya yarm akşam Ankaraya 

dönecektir . 

lngiliz vapurunu 
Musolinininin oğlu 

bombalamış ! 
Cin Vlms'ln Uzerlnde uçan tayyarenin 

işaretleri, Mosollnlnln oğluna alt 
tayyarenin lşaretlerlmlş ! 

BugUın celen Sovyet İzveıtiya gi.zetesi, Tu ajansı vasıtaaiyle, LoıUiradan aı. 
dığı ıu haberi neıretmektedir: 

Deyli Herald gazetesinin Banelondaki muhabiri, bu tebiroeki İngiliz ajanla· 
nnm "Cin Vims., adındaki İngiliz vapurunu batınmı olan tayyarenin, taşıdığı işa
retlere göre, Muıolininin oğlu Bl'Jno Muaolini tarafmdan idare edildiğine ka· 
naat .getirdiklerini bildirmektedir. 

General Nedlç'ln Mareşal 
Çakmak'a telgrafı 

"Dostça teşriki mesai-
nize teşekkür ederim,, 
Yunan erkAnı harbiye 
heyeti de bu akşam 

memleketlerine 
dllnUyor 

Ankara: 8 (A.A.) - Yugoılavya 

erldru harbiye reiu General Nediç Türk 
topraklarından aynhrken U .zunköprü
den Marqal Fevzi çalnnakla atağıdaki 
teluafı a-öndermi.,nit: 

Çok ~ Olan ui1 ımmle
ketinizi terlıettifim ıu anda dost " 
müttefik merrileketlerimizin menfaati ve 
dünya ıulhunun kuvvetlendirilmeıi ha 
•uıunda aösterdiğiniz dostane teıriki 
mesaiden dolayı zatı alilerine ~I tS• 
rar en Mmimi teıekkiirlerimi ar:zede
rim. 

General Nediç 

Yunan erkAm harbiye heyeti 
bugDn gidiyor 

Balkan erkanı harbiye heyetlerinin 
toplantılarında bulunmak üzere Anka-

raya gitmiı olan doet ve müttefik Ycnan 
hükCtmetinin erkanı harbiye heyeti dün 
SAft 12,45 te huıuai trenle ıehrimize 
dönmilftilr. 

General Papagoıun baıkanlığr al
tındaki heyet, Haydarpaşa istasyonun

da merasimle karşılanmııtır. Misafir
lerimiz dün öğleden sonra Harp akade-

Yugoslav Erkdmnarbiye Reisi Gene. 
raı Nediç, Trakya manevralarında 
Marefal Fevzi Çalcm4k!Ta göri),Şürk"Ctı 

misini ve fehrin muhtelil yerlerini ge.z
miılerdir. 

Yunan erkim harbiye reiıi maiye
tindeki zabitlerle diln akşam AbduIJah 
Efendi lokantasında yemek yedikten 
sonra Gardenbara gitmiıler, varyete nu 

maralarrru seyretmişlerdir. Heyet bugün 

saat 6 da kalkaı.:ak olan Romanya va
puriyle memleketlerine döneceklerdir. 

Bir Çin ekspresi 
bombardıman edildi 
Vedi vagon harap ondu; bir çok 

ölü ve yarala var 
Çin iller on ·beş gUn içinde, şimal 
cephesinde 44 bin, Şanghayde 61 

bin insan zayiat verdiler 
Lon.dra, 8 (A.A.) - Röyterin Nankinden öğrendiğine göre Tientsin - Pukeu 

hattının Hıuçou civarında bir ekspres Japon tayareleri tarafından bombardı
man edilmiştir. Yedi vagonun harap olduğu söylenmektedir. 

Tientsin, 8 (A.A.) :- Japonlara. ~ö:e, Japon ordusu~un şimali Çinde zayiatı 
4467 ve Şankhay.da zayıatı 5173 kışıdır.22-10·937 den ıtibaren şimal cephesinde 
Çinlilerin zayiatı 44.270 ve Şanghayda 6 l.700 kişidir. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Changhaydan Dorr.';ı ajansına bildiriliyoı: 
"Mühim Japon kuvvt.tleri Hangşeu körfezinin şimalinde kain Kinşan _ 

~eide kar~ya çıkmıılardıı. Bu ~~vvetlerşimalden Changhai'a doğru ilerlem;kte. 
.dırler. Pııtarlan Uungpu nehrını gcçmeğe ve şungkiangın garbinde ve Cha 
h . • • k"l b d k · ng aının 30 ı ometre cenu un a aın Hangçeu _ Nangpo Ohanghai şimendifer 
hattını kesmeğe muvaffak olmuşlardır. 

~hanghai'in garbinde Lincoln caddesini tutmakta olan Çin ki talan garbe do~_ 
ru rıcat emeğe baılamışlardır. g 

Pekin, 8 (A.A.) - Saat 9,30 da Japon piyadesinin ilk müfrc l · ~ ..... :~ · k · ze en ..,..._... .... 
nın mer ezı olan Taiyüana girmişlerdir. Muharebe şehrin şimali şarki mahallesin-
de devam etmektedir. 

..-: Devamı 8 ine!~ 
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:Dış S[fa&a 0 3la,ata dai! 
Sovyetler birliğinde ~ir anke~ xx nci CeIAI Bayar progra- mL':ısn::!:!:. Y) ı d b e 1 U Avnıpa muharrlrlerlll'ı " 

Yazan: Şekip <7ündüz mIO 8 şe Jr er ••• :::: .. ı:::::.:...~ 
S OVYETLER Birliğin1e Leninist inkılabın yirminci yılı dolduruşu halk """ e• ~ 

ve iktidar mevkii carafındau biıyU!t b'r C:eb:iebe ile bayrsmlandı. Yazan: Niz;ımellin l'VaziJ 5aonte§linaayumdaneıre~ 
. Bir inkılab:n iktidar me'lkiini yirmi ~ıl elde tutuııu demek 0 inkılabın ne- Tını kabineye Kamutay ltlilakla IUmat İ ıuınu içinde ortaya atmakla devlet cehdlDiıı de bizden, bizi bilerek, ~ ~ 
~illeriıı. yc.i~tirmiş olması demektir. ettı. Da lllm:ıt Cc'AI Bayara esasen.mevuduu.

1 
bizde d.ılma ··memleket saran .. bir manası anlamağa çalıgarak, hattA ~J 

91-, de R . k 1• b ... _ it ...1 Zira bun:ı BU:>Ult M.1111 Şefin mlsilalz bir sı_ olduğunu ve oıııca~ını bir daha tebarüz cL ba"--denler var. ,,._ ,1.at b~ 
us ın 1 a ının ,.ayragı a ll.•..ı'l top'a,m:ı· tın arıtuziyazm duyan- yut nimet olan Jtimadı takaddüm etmif bu. tJrmif bulunuyor. lllM: "'aa 

12.rın çoğu gençlerdi. O tari:ıte 20.~0 ıaşındu o!Jn bu genc:lcr şundi 40..50 ıunuyordu. Artık ceıM Bayar, t:ı'UrkJye lktı- TUrk devlcU, lstanbulun imarı kadar Van' bizi hiç bilmediklerini, tanı ~ 
yaşlarında bulunuyorlar. Yir.e o tar1nte 1'..,şikte veya emekleme!cte olanlar. ilk dar mevkllndc, bUtUn tormalltelerio tekem_ ın ımanna da, Dlyarl:ekll'ln, Erzurumun, pek belli ediyorlar. Bilmenı •• ~ 
ye orta mekteplerde bulun!!nlar. yani c.15 y ' ndrkiler' de ı:rtmrlı 25 ile :;5 muıu ile tam \'C kAmil bir me;rulyet ıtade Hıvaaın, NazllllDiıı, lıludanyanın ve ôdemlJ!ıı da, Falih Rıfkı Atay'm sualine· ' 
yaşlar arasındaki muhtelif vatandaş kademe \'e saflarını te!}'<il ediyorlar Bu. ve temsil ederek ve:llt mc3aisinc ba,ıamıı imarına da, köyUn imarına da ehemmiyet leketinlzl yakından değil, ~ J 

·· ·· """'a•ktek'l • · ı 'Jk rta bulunm:ıktadu. Blnaena!cyb llilll Şefin yük- vcrmekt.cdlr. Jmar J,,lno vatanın )alnız bir t beni 0~~ gun,un ~ı ı erı ı e 1 "'e o mektepler.in. ıı. elerın •an'at \•e thti!as kurs. anımıyorum mazur " ., ıck lrıaUan ve mUrnkabeleri altmcta yeli! nokt.umdan değil her tarafından biranda ' • 
Jarınm. ve üniversitelerin talebelerf)oqe hiç şüphesiz sadt>ce bu inlcılibın şuuru &§''ekil tarafından mllleUmlze llAn edilen bqlamak karannı ve azmini göze vuran yeni ye cevap vereliler oldu mu? ,,. 
ile yeh§mekte olan ve yetiştirileceği meyanında bulunan mtstnkb~l actif vatan_ bUyUk nauarm birer birer hakikat olUfuna hUkt'lmct, bu pl!nlle tam bir Türk hUkt'lmetl varsa Paul Valery, Anclri )la ri'!. 
aaş kaynakl~n halindedir. fa!ılt olmağa hazırlanmalJyız. dlr. Bununla beraber ilk kazmanm İstanbul_ Georges Duhamel gibi zevat dl ~A 

Demek oluyor ki bugün doğdugu· memlekette Len·ın'e m·ılli kahraman vas. GUzii.le Baıveıctııını~n Kamutay huzurun- da vurulması gayet tnbll tel!kkl edilmelidir. a ı a k·---1ar d ha iyi ~~ 
- Ceıru Ba~·nr pro.,.ramında ••chlrlerln ima. ras n .,.. "9D"U a tllP'. 

fını arıkra vennek mUmkUndUr ··- da izah •LUfl yeni proıram, e!kArı umumJ_ ,, " ,. • B'l 1 ., ...1- k ezak' ., 
11' 11' ve verıuneal gayet tabiidir. rına ve vatanda•ın tertihlne aJt olan ntırlar, 1 m yoruz ueme ya n ç J k R )'edekl ln'lkblaı;ı &etklk edilince, ber ,eyden " 

ar ı usyasınm eaki topraklarından yUz:ie dokaan yedisi Uzerinde hakim evvel TUrk ı•lnliı bOyUk ııevtnct· eurettnde yeni Bqvekllln bu ı,c ne genlı bir mana ,.e yahut kibirlerine dokunmUI• "" 
t>lan Moskova iktidar mevkii, eski "demlı fnzibatlı" tarz ile 160 milyonluk Sov_ irade ldlJeblllr. suııu. Ttırk evlertnı..a en mlkyu He bqlamak niyetini gUttUfüııU ve mane bir ta vur takınıp bir ta~......,., 
yetler v vatandaşları yığmmı idare etme~ln artık dofnı olamıyacağı kanaatine l>UJUk yı~ içinde ıl&klıyan ı.lanbul, lılllll ~ten bu sahada ne earlh bir direktif mi, beylik mUllhazalar .erdeon-
ulaştı.gını .• bu yıl içüıde, llln ettL Yani bir v.nı ana vıa- yaptı. mWıtenm ~ prosrammdan aradılt, almıt bulunduğ\ınu bakınız ne gtızel IZ&b 

"'"' ,,,_ ediyor: mişler. _ı -'· 
Yırmınci yıla takaddüm eden gllnlerln bir silril ıiyaat muhakemelere l&hııe urnctatu " lnaae1rfı en kudreUi t.aelllyt &L tuJIP fili' 

l l 
111• ı.l&kkt edllmelldlr. Belediyeler i>et Rnelik ..-al plAnı tanzL Hele M. Paul Valery hayli , .. Al 

Duş arı ve iktidar mevldlnde buhınınlarm davıandıklan ........ 1 kadrolarında ya.. 1 b ttfJI"" ı ,,,_ ,.,.._.. BeledlyelerlD yeni memleket Unıle9llı• il- mlae eevkedlJıettk, harita, imar pl&nı, .. , mu§, şe TUrklye'de inkil( ıı:ı ....., 
pı an devamlı tasfiyeler kaqıamda ~ vuran bir nokta da Sovyetlerde bu ye- tir&klerbade söeterUea dikkat, 1aabma bile Jlık, kanallr..uyoa, kWtDr ,.e •por itleri, fO- • afi tlerd doldur'". 
ni ana ya.&anm kabul edUmfı ve tatbik mevkline konnnq buluıımuıdır. ııı.wn blralCmıfacak bir fekllde umumi bir euk ~ve kıuea ff'lllrlerln lllalaat nı ve CO&'r zarure en rıt1 "1 

Proletarya diktatoraaı adı verilen ihtilll rejiminden tamamiyle ayrılmayı Dllll•t tema7'11tınll karplamıı bulunmakta.. sazenıttaı altkadllr •n !it Dll•tl• itleri, kaydetmekle batlamış. Bu ,;:'_ 
ifade etmemekle beraber demokrasiye dofru bir adım suretinde tellkki edilen dır. Tark ,.ıatrletblln !muma verilen ehem.. pl&alaıtrnl.-Jc "'bu plAıllar. Şt-ftn ltaret bir diyeceğimiz yok. Fakat J'IJ-_-,,,.-
bu an3. yasa, yirminci yıldönUmUnde Rayada devletin vatanA••taıı korkuıu llll79t " TUrk ,eblrlerbaln yeni Ttlrldye79 lluyuntaldan nıtlalle, merkezde ''belediyele. fikir adamı eevabmm kıaa k&~ 
Jt l ...., ll1Jk bir medlnlyet ve refab çehrul ıısate- rlmlzl tareU bir mrette aydınlatmak, kıla. _ ,.1rP"'" 

a madığı zannını uyandırmaktadır. vuılıunak., vazife.ile .. _ .... edllettk olan ~k- razı olmamış bir de şiirimiz ha-s v h1ıOlulert JçlD llultman çalJflD& çareleri ber. .._...... ti'-
aglam devlet neye derler? bela• IJOJGk 8eTIDCI otmu,tur. . alil bllroaaa mtt~kaddlm tetkik ve kontro.. memleketimizde şiirin öteden be -; 

_ lktidar mevkiinin vatandqlara ve vatanda.elann iktidar mevkUne bir kor. latanbul, cew sayar kablnellnln bu lfl ıune tabi olaeaktır. düğü itibar hakkında miltaıeal~1"" 
ku, bir çeldngenllt g&lterme4fk1eri devlet. befannuue ne 1'010k bir kazanca ul.,ac&lt- &lecllyeler meeken, bına. ylyettk ve 1~- \'esine lüzum gönnü§. Diyor ki: , 

S t1 I aı lılltaleı'le doludur; cek .Wbl bayat ucazlofunda öiçWPr hanunu kil 11' 
. o~ye er n yeni ana yasaları çol( genit ve mUsamahalı bir demokratik zih- tatbikatı ıtbl aı11,·erı, dotrulutunda möea. kiye benim için meçhul olma .. ' 

oıy.et ıfade etmemekle beraber. mutlaka elld hale nazaran bir ileri adını ıu. lılllletser arumctakl bQyt1k tölfl'eU, dtllı)'& sır vulleler alacaklardır. raber bilmez değilim ki o. şıitiJI .ali 
t d teli.kki edil edelıtJatmctakl JuymeU, Urlld uaıtnllklerl _..ııtoW 

re ın e ebillr. 91T lnkıllbmm 20 ncl yıld&ıllmUnde Sovyetler Bir- ve lldal1lta C&llbeG ve Chri Ue htanbul hem Belediye ~lrlerlnı arttırmak lçla tedbir. çok E,evildiği ve en çok itibar ~ ;1 
liği diyarmda gör.e vuran en mühlm hareketlerden biri budur. keacu.t" bemterDert 1çlD, bem de BOJ1lk ler ıWnlM'.&k '-e tehir dabillncl&J kara vt' *· memleketlerden biridir ... Gartd• .IAI. 

Dış politikada sulbü beniDUlediğinl muhtelif VMilelerle ispat eden Sovyet TOrk Yataıu için bOyO 18Wadeler temin .. nb naklly~t'rlnla ve dlfer ticari mablyrtte bir ''lükstür", bir "ihtiyaç" de~i'°.:, 
R b yi f I f lnd on1-ı- lılıec. umumi hlunet itlerinin peydt'rpt'y bt'led17e. .,.. 

usya, u nn Y.I ç e .P"llllllcl unn mühim medeniyet merkezlerinden bi. de k çallfma aab&larmdaD blrtydl; Bu he de\"rl temin olunuaktır.. Hr .. • ona yabancı kalır, yalrnt e. ıı -
ri olmuştur. LL:- GUNDOZ hakikate dmet buı1ba u1afmll detfldlr. Kil. · de ,.._... ıı Şet 7dlard&Dberl bu menu tıaertne diklta.. Demek ki tertl!ı iti yalnız vatandqm kL ba şekillerde tanır.,, Türkıyt ; 

t1nl ~ n bunu bllttlD cephelertnda zanç sathını yUkaeltmek manaama a1mm1- böyle değilmiş; bunun i"in r.f.l'',.
'tetkllt etmt,ti: letabalun tman,, !atanbulun yor. Programda vatanda§ı §Öyle veya böyle Valery bir.c "mevcut §iirimizi ınub' 
'-'- ,._ _..... bir "lhtlk!r,,dan •'kötO zlhnlyeUI perakende-
~ aı. .• - • ...-. olmul, anıulUAl flftıretll za etmegı··,. tavsiye ediyor. bir amvenıte _ .. .., _.___ cillk.,den dalma metodla 11yanet etmet- ça_ ..J1ı 

...... - '" ehemmiyeti lntarı bunu okuyunca szsırJ\·cri.:;_ ue mQtenulp kalıarddıkta bir "11Ü ala.. lqmak da bariz bir ehemrnlyeUe vaadedlL • • ör 
JUD& .aııa olman ıom J&amgelen ....ıan mlş bulunuyor. Kara ticaretin iç plyualar- Bari biri çıksa da M.Valery'ye 8 aJ-' ... _____________ _ 
bllt:aa t.eterrOatı De t.blt etmlfU. da gayri insanı ve gayri milli çalıımuma yiverse: "TUrklye'nin dünden k 
.._ .-..r ..... WtdlHt ~ lmkAn vermemek vatandqı tertlhln ilk eau_ J'.llrJI. 

fitlkl:lmetın 
KURUN' da 

A SDI US, CeW Jlqana MedlM okudu. 
ta prosramm. Atatarkb ~ 1mt. 

ku De ftCdllded ........... tatMk .... 
rlal .._... eMlllml .. Jll;y&ell .n,. ki: 
"- OeİU Bqv, lılr llQkQmet nt.1 aı:taWe 

mmet ~ bem muvattaktyeW, 

hem de~ adım abnlftrr. Bu Dk adı
mın ~__r.m o1mur proırammm ter. 
Ubl ile A.tatQtktın dtrekWlerlnl tatbik hUIU.. 

s ıcla )'12Juek bir kabiliyet l&hlbl oldufunu 
r; · t.crm~eııdlr. 

Ol!!!L.tllllrna rellnce, tı Prorrammm 
sonunda ..ma!aterem ıelefl 1mıet 1nönQ ls&k 

kmda ~ince JıUau V9 kudretli bir deT· 

ıct adammdul beldenebOecek duftulu IOl:1er 

ııöylemı, bulunmumd&Ddlr. 
Yem BafTekDln ıılllhrbulıl, MUt•- dl1l.. 

,IA iM ... "IAD üiıı\ l9'1DlfOU' Uc;............ .. __ ... . .. ~Hrhı il\timcfi'Bfcilr. Wlfııtıı.ı11.r1.-. .d .. 
ta. • • • tt\' 

kate ......... bir nokta varda ki, o cta, lkU.. ı- DnleUa ,abek blmayalnl ~ "uhtcrem CetA• Bayann ,........,.....,, mem. zamanlarda keşfettiklerini unrı _ 
w-r- t&nbulUll bnarma bmtmlf olmamak. - Al ... -•·- daJl il" 

dar mnkllnde bir deliflkllk olmakla bir 2 _ Bu iti J9Dl bir callflD& tarzı De Uıt- lel<etln her tarafında o'dufu gibi tetanbulda lcri po&tic pure, bizde asırlar ~ 

programı 

parti proıramı da detlflklllf mevsuubablı ıemett lfln •1" Ti neUcelerl için etaba tay. da bUtnn esulan ne tam bir aevını: uyan. ı·i mcvcuddur ve bütün ~iirimiz --_MI 
olmryacafma ebemm.lyeUe lfaret etmlf aı. dü bulmak. clmnIJlır. btanbulda. tınar itine biran eV\·eı de asıl tanınan, kendisine bir ~ 
muıdır. lmıet !n&ıQ bir Cumhuriyet Halk ............ - C.W n--.... ..._...m...,da bu bqlanmaaı keyfiyeti tae bu sevincin burada p ul " -.............. u.,,-- ,r·-··- payeai verilen ~iir odur ... M. a ,..,. 
Partlal hUldnnetlnln ret.s, tatbik etUtf J>rotr- iki ...em &Olk 1sahlarmı buluyoruz. BqYe_ daha artık bir huıualyet göaterlflnl t:ıbll lV 
ram da bu partinin prorramı idi. ceıaı B&.. JtD htanbulun imarını "TUrk ıehlrlerlDiıı t. kılmaktadır. Jery herkese değil, şiiri ancak 1" 
yar kablnulnln de mevkU ve programı bu- man,, adim verdljl bUyQk bir çabfma 1>3- Nizamettin NAZJF sayanlara hitab eden ma.m:uınelet biJ" 
~ur Te b3yte olae&ktrr. zar; bizim divan edebiyatımızı ,td' 

Yeni kablnenln "Proıramr Qzertnde bir. Bir den~z kazası Kraliçe Mari bayılırdı; fakat o zaman da bU ..J 
çok tetldkler ve tabUller yapılabWr. Fakat (;eOQ~ 

Ruıumat motöril ile Bozkır S h hl 1 ll lediklerlnl söylemezdi. M. . .,, bu tetklklert Te tahlmert bUkamet tar&tm
dan yapdacak kanun hkllflni )'&but llldlae
ıer mum• brralrmak daha dotru alur. Şim
diki halde, bir rueteel llfaUle llSyteııecek 
llSS, mlD•tlll T&l'bfmı yQbeJtme J'Qlunda et. 
raftı, amelt bir it programı Ue KecU.. «elfD 
n millet veklllertnln mUtteflkan lttmadı aıe 
teytt olunan Celll Bayar k&blneldne devaıntı 
muTaffaJdyetler temenni etmekUr. 

1 V8Z ye Duhamel kıea kesmi§: TUrkı~~-
motGrll çarpıttılar fenalaşıyor sulha hizmet edeceğini ümld ~tırı ,ı 

DUn .CSileden ıonra Haydarpqa •- Bükrcş, 9(A.A.)- Romanya valide kra olduğunu söyledikten sonra. dıY"_~..tı/ 
çıldannda bir deniz lra.zau olmuı, Rü· M · · · · h "'Bununla beraber inkilabcı ~ 
aumat ldUeainin 24 ııumaralı motörü liçeai arının sıhhi vazıyetı va amct ta}9'_;:, 
ile Bozkır adındaki yük motörü biri _ kesbetmiştir. Yugoslavya valide krali- garb medeniyetinin bazı ha ,.'~ 
birlerinin llaerine diifml.iflerdir. çeai.Marinin batı ucunda 'bulunmakta- karşı uyanık bulunmalıdırl&J'· -' 

Belediyeler bankası 
Çupqana çok tidetll olmuJ, Boz· dır. Bugün neıredilen tıbbi bültende Duhamel'i yazıları, kitabh.rı ile ,ti 

kır mot&rUnUn teknesinde bir delile a- "hepatik arizalar,. dan bahsedilmekte- yanlar, "garb medeniyetinin baJI lJJP' 
çılmiJ, batmamak için karaya dofru dir. Kraliçe elyevm 62 ya§ındadır. ları'' nm neler olduğunu bilirler: ; CUMHURiYET' de m. a 11

·•- tehlrclllkte zartm murut ka. 

Y UNUS NADi, Ankarada aedma tlna1 
yapdaa belediyeler ,_.._.. moılerll 

TUrklyecle aeJdreDllla ..,....... lm"9lll 
bir mu- oldutana ,...clıktu llOllra tlJle 
clJyor: , l 

··-Belediyeler bankan, sermaye.,. fa.alL 
yet itibarile çoktan vtıcut bulmut bir mtlel.. 
aesedlr. BUyUk Şefin nutkunda ip.ret bu7. 
nılan merıtezl bQro dahi j'elle kendi frp.Ua. 
rlle yıllardır tızerlnde durulan bir meTZUdur. 
Şimdi olan ve olacak ıey Belediyeler Ban.. 
kaama ayni zamanda Türkiye devlelhdn mer 
keztnl ıllallyen güzel bir bina vermekten ve 
Uzerlnde yıllardır çallfllarak iyice plflrflen 
teknik bUroya da vtıcut vermekten lbarettlr. 
Eserlcrlle görUIUyor k1 çalıpıa zaten plAnlı 
dır. Fakat AtatUrk atıtemlnde pl&nlı çallf
manm hududu yoktur. Onun içindir ki BOyO 
Şef pllnlı çahım&da devam ve urar ıtızumu. 
Uzerlne l§aret buyurmuş oluyorlar. 

Belediyeler Bankuı hakikaten TD.rk bele_ 
dlyeclllğlne ııUs ve oeref verecek sUzel bir 
bina olarak ortaya çıktı. Binayı nuıı bul. 
auklarını birçok blldlklere ııorarak tıklrle.. 

rtnl almak istedik. Ara§tınla tarqtınıa bi_ 
nada bulunabilen biricik kulur onun fazla 
auaıu, fazla güzel otmaaındaıı ibaret oltnUf
tur. Kunıluıu makaadı bUttln TUrkiye tehir 
ve kasabalarında iyilikler ve gilzelllkler YL 
ratılmasma yardımdan ibaret olan bir mOea_ 
aeaenın blnnella kedisinin güzel ve hattA ı:ok 
güzel olmuı hlr kusur detfl. belki belllbq_ 
ıı bir meziyet sayılmalıdır. Belediyeler Ban
kuı binası kendi vakur modernlik ,eklfle 
bergiln hepimize ıu hakikati tebliğ ve ilin 
etmekte dr.vam eyllyecektlr ki artık TUrkl. 
yede ber§eyln \'C bDh!l.SS& §Chlrdllğin mUte_ 
madfyen lyftkn g1lzele dolnı ıttmcst lbun-

Clar ehemmlyeU oldutunu bllmellytz. şeblrd
llke ayni amanda g!Szlere bOf g0rt11>mlYeD 
lytlltfn luymeu wı derecede yaıc.ek değil
dir. 

Türklyemlzde §ehlrc;llltl yaratmak ve yQ. 
rUbnek için bısyle blr bankaya mutlak bir 
ihtiyaç vardı, VI ODUD ufnmda uekadar tedL 
kArlık edllee yerinde idi. Bu ftkrl bir hakikat 
haline aokmak teren D~ye VekWnılz ŞUk 
rQ Kayaya aittir. 

Belediyeler Baılkulle memleket yeni ve 
kunelll malt bir mUeueae. TUrk ,eblr ve 
kuabalan lyt ve ,uzeı lfler:lnin ıı.,arı•mda 
aaflam l>tr laUnat noktaıı ve Türk Urbanlz. 
mı de bitip tllkenmez hamleler kaynağı bul. 
mut oluyor. Bu kadar bUyük mevki ve men. 
ztlet •ahlbl olan bu mUeueaenln zamanla 
flmdlklne nlebetc.n be3 on kat dab& bQyQye. 
cettnı ve bu pek haklı lnklJllfın biç Pfmı_ 
yan blr azim ve ısrarla ileri götUrUlmeal IA_ 
zımgeldlğtnl kat'lyetıe ifadede en ufak te
reddüde yer vermemek gerektir.,. 

9 
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tldcrek Jnımi oturmuttur. RUıumat kine, teşkilat, maddi terakki. sfll~..,s 
motörU de ehemmiyetsiz surette zarar radio .. Evet, M. Dubamel ~ 
ıönnUttUr. Bir Yugoslav asl,ert birer kabahat 11.yar ve babçtP"J 

Liınan reisliii tahkik.at4 batlamııtır. b ti V dlkl ., .... _ Kazanın bir dikkatıizlik yüzünden vu- eye e o e e kendi eli ile yetittirdiğl ağacın ~ 
kua geldifi ıöyleniyor. Kabahatin han- Roma, 9 (A. A.) - General Beliz'in da oturup kltab okuyan adamı "il 
gi tarafta oldufu hcnilz tesbit edileme riyasetinde bulunan ve bir ceneral ile ne medeni adam 11.yar. O adarll 4t 
mittir. Uç miralaydan mürekkep olan Yugos- culuğa çıkmca da, epğe d~cteİ. 

Fransız ha rlclye lav askeri heyeti Venedik'e gelmi§tir. otomobilin eskisine ve yavaş 11 
Heyet, Milano ve Torlnoya hareket ne binmeli imi§... I 

D 8 ZI rı D 1 O Se y 8b8l1 c.tmi§tir. Bunlar A vrupa'nm medeniyete,-. 

Pariı, 9 ( A. A.) - Harciye nazırı rakkiy~ kanıksamış adamlandJI'·, 
Delbos ilkkinunun ilk on beş gUnU l- grad eehirlerine yapacağı resmi ziya- Tilrkiye'nin inkili.bı olmağa, ber_,.. 

çinde Varşova, Prağ. B_Uk_re_ş_,;_·e_B_eı ___ r_e_t_ıe_re_b_aş_I_ıy_a_c_a_kt_rr_.______ lU terakkiyi istemeğe mecburi~ 

Yeni Tefrikamız 

Odalıklar 
Yazan: Nizameltin Nazif 

Bu Jeni telribnuz, manasız uzatmalar yüzünden, aylarca duam eda mÜz 
iç tefrikalardan deiildir. "ODALIKLAR" ayn ayn büyük hikiyelerclen mü 
rekkeptir Her büyük hikiye batlı batına bir siizel kadmr, atkmı ve denini 
teebit ediyor. Muhtelif alll'ı.Na, muhtelif milletlere ait muhtelif dnirler, 
bu •d.bi " çok 1M7ecanb eHl'de, kariin ıözleri önünden •tir. fehvet, 
ihtins, kia. py-.ı. kan ve ,üri ile müclebdeb bir geçit nsmi yapacalrbr. 

Pek Yakında Başlıyor 

rı onları dinlememeliyiz. Bi.zilll ;.,I_ 
libımız, terakki ihtiyacımız hak;; 
ne dilşündilklerini xvı . ıncı , 

xvn inci asrın adamlarına. ,, O' 
taigne'e, Diderot'ya aormalıyız. ' 

lardan blai gerçekten tetVik ed;~t 
va.blar alınz. Eserlerini açtn, o ce 
ları bulursunuz. 



r• 

~1t1NctT'fl'~ 

G ~lUN-1937 •• 
.... 0rii.şler 
'y -

&h'-ICii'oer 
Ve 

~ ı-arlkçe 
kur. :-'12 kaıdıkıarı 
~~· fıırcıUnı en sıkıntılı &1lnlerinde 
diUııı kÇtllıiıı _ koıızu &çtığmuz Yahudile. 
ltzıı "arınıyor _ l DUJınanıaıarı denıeğe 
~~lerı, 'bizcıe hcıeta itıaUa konuımak 1.L 

otııuy~tır. Cotu &kJı bir hoınutauziuk u-
111 ltı laı>aııyoıca aaıı kendJ aa.nıan bile 
l'ı~ ediyorlar boznıa.sı bura yahudicesL 
\'a ""lllelert buııa • 1Ieıo "Alyan.. tzraıııt,, 
de~ Yolcıa, da tenezzuı etnıJyerek 
~ • denttk :ta.da, burada gQ.ya "biz o 

' bir ecıa ve Yortannıı gibi yayvan ve 
~ • ~ hal §ive De fransızca konUfU-
let ıc~:k kere tazetelertmızde pek 
'l!clbfncıe de ~;-andırdı. Nihayet 1§ Mil 
l{~ 8ebep Oldu. llkAyet sesinin yUksel-

"~ ~ bir h§ 
il( 'bııd!ıer ~ iken çok iyi 6ğrendlğlm 
h>•-'ı da r &ayllyebtıdtğlm, bir ara. 
~ dn. - eıcıe etuı..-
tl)-tıı ~. lcıeta bi "'uıı bu çetrefil, bo. 
te hı lıea.ıı:ı ltuu r kırpıntı bohça.sma ben. 
Öyı Yrttten ke~takı IBrarlarmı gördük 
~ ' ltt bu dJtnt alaınıyorum. 1 

de ~etı Yo~ ne tarıhJ, ne de edebt 
~ d!ce bir~ akU!e latanbulda, İzmir. 
tlı! ~ btıe kalınadı~te çıkarılırken bugün 
ııı.. .... -. cıtıuı bozu • ÇÜnkU 11.aan lisan de. 
do~ıarllıdazı boıuı klutu, bizim "bozmak., 
to1t lt~dan ;:u~ ''Bozeyame!,. lerin 
~~el!tneıer1n flnl&.§tlır. Fransızca bir 
o~. '.Sayı Bonlarnu hareketlendirerek 

Boğazl>esen caddeslnln ktmttntıM böyle bir mdbe'lellk oortlt ••• 

~ faıtır bie harekete mecburdurlar da; 
C..... r liaaııdır. 

1 :-~ Ct1ıı, ••• 
~ li&berde~e mllmeaaillnln .az. 
~, rel'tın "- 0

kudutum zaman ne yalan "• ·-~t . 
lçtnde kaldım; ne demek 

.... !! 
l'111ı,.,_ ~et cı e- Clrnıe ddlyeue el atmaza& bu 1§ 
1 ~e ve "-ırnı,", trc ~nı 
)o'<.e hUkfınıetç n:ı rtbt dil§Unen bUtUn Ttlrk. 

'alnaeııaı e el atııacaJı: ortada bir 1§ 

~ Caııılrt ~~na verilecek cevap: 

Şıır~lta ne ola~? 
ttrır lttı~ 
~.'!Uc 1laaıu bir htdıae anlatayım. Bu 
,~la d kuııana.raıı: kulaklannuzı tır 
~.: herrı d:vanı edenıere bu bir cevap 
~· kendlJertnden bhin!n a#ZJ:n_ 

~ ~ '"' 1'raıt 
~ . .;:rı ~lte~:ıa bulunan Yahudiler olduk 
~ bı t~ teJl§ı rek latanbuıa kOIU§lllU§lar. 
~ l'lııcıe bi Y a kaçıımanm llk günlerin. 
"lat~l§~. alıudl dostumun yazıhanesi 
~f~)t ~Ona~ birkaç kl§I idiler ve bu M. 

~l'lıııda kaıcıı ediyorlardı. Arlarmda, 

' ~a g!lre, fraJlBIZca gazete.. 

'~ll Bonra~lÇL-~ .. ~ 
'~~ btııu-. ~ .:·lltlı, Jvr mu.un 1 dlyd aordu! ':: ~,:~ırı. e?VeJA seıı bqka bir 
~~h -..uı: 1k1 TUrk &raamdald 
~ otı.ı it: lıenı ~Ye. hakemlik etnıJye hak. 
lt~ ~ dflertne "biz olunuz?,. dedJk 
hı~ lllkat l1&rken_ 

'l'ıyh°'Urıa ~ttı: &zıl&dmı ki cevabım hfç 
tt"ll<le e~eıerfııdbnenıtıtt: bu 'baha1 hemen 
)~ıhllıı ataılrtııd& en bu &nlqılıyordu. Daha 
't;)re <I e ltapleıııa kalnıaJt latemedl#fm için 
lı;ı~ tu e.ı~ 'l'urk dotruJarak geleni, geçeni 
t~ ~1. tltcel1 Old 1dadfahıden mezun olduğu 

'cı..,., Ukça f ...... ~.~ Jet: Y1 konu,anı yanıma 

'~ltablr 
~ lt u beıcı~ daha allyllyebillr'dinlz ve 
.:"l"Qıcı~lt, ~rdtım.. Dfyebl.llrdiniz kJ: 
~ Ilı ~ er, bı>anyoııar onıenıJeket. 
"'1trcı~eltete :k&rdıJar: herh&ngl bqka 
~ 11-ı ha~ eeı.-~ olaanız aleyhfnlzde o. 
ı ~ ~ ~~.T1'Qlar &llrecekaınız; on1arm 

llıı ~ ~ lbı mı hak1wmz? Halbuki 
!) ~et ~ olhnızın kapılarım açtık; bu 
' buııı.ı hınuz, biz olunuz,, dlywuz! 
q, ~ ~lt~Yen Tllrk mekteplerinde 
~.~ ~ 't~dl &bnıaı. •'ben olmu,., tam 
""it ~ ~ acı C8Delydf. 

~ıı... ~tt: f&Jcat &cllıft kadar da bil.. 
~ ~ ·~ &'~huncıe tqıyor. 
rJ.J ~ Jcı ~ett ~rtt - Bertt evl&Uan., ha. 

tı~~ ;:..~ea.J 8 
kt:elen bir te§ekkw var. 

~ ""l 1 ıı.. ~ eııdfne remzedlnen bll. 
~ '~ lloJı:&rak Ufun 1k1 ıntıaeneaını bL 

\>'lı lt~C2atn Yiidız hallne getJnntı 
~ t llcıt lkla.o~ aıeın Yapmı§tır. Bu da çit 
~ ~~elttır, Ufuııdaıı bqka bir §ey ol. 

11...,ıbııııı~ 
bıı~lt •"ar; bu nı •rtrnaza.r ortacıa açık 
~Y~ kl ~A§&larla kendilerine 

lttıı· h 'baden ve biz olunuz· 
)o •UkQ '" 'l'ti lttur: Çtlıık ınet1ıı mUdaba!eııine hiç 

t1tııı1r' dhıt U zor lle, cebrtıe dJn 
~~ltıo~ ÇoJt ,._~ih obnıyacağt gibi zorla 
k.,_: 'tı "15~1\ttı....,, b!r fddJadır. 
"41Qı 'e .. ~:buı edenler kardeılmJz. 

&'ayrılık istemiyoruz 

lstanbul konuşuyor ! 

Boğazkesen Caddesinde 
veni çarşının bir devamı olan 

bu cadde neden pistir? 
Çocukluğumda, "Boğazkesen" adını 

duydum mu, gözümün önünde kork\!DÇ 
hayaktler canlanırdı. Karanlık iğri 
büğr'.i yollarda. boğaı.ları kesilmiş a _ 
damlar, elleri kama.Jı müthiş hayduL 
Iar karşıma dikilir, ben bu kabustan 
kurtulmak için büyük annemin etek.. 
lerina sarılarak: 
"-Nasıl yer bu Boğazkesen?,, 
Diye sora.rdnn. Aldığım cevablara 

rağmen çocuk kafamda biribirini ko. 
valıyan düşünceler garip tedailer ya. 
ratır ve bir müddet sonra b~ka ba. 
hislere atlayıverirdim. 

- -o-..,,.."""""""'_. ...... _ --u--•-
ğı noktaya kadar olan kısmın, İstan.. 
bulun pek az yerlerine nasip olan bir 
temizlik içinde bulunduğunu yamıış . 
tnn. 
Boğazkesen caddesi de ayni yolun 

bir devamıdır. Yol düzgün döşenmiş 
parkeler ve iyi bir kaldırımla Topha... 
neye kadar iniyor. Buna rağmen Ye
niçarşı caddesindeki temizlik Boğaz -
kesende yok. 

Yukard.aki temizlikten sonra, sık 
sık hayvan tersiyle kirlenmiş bir cacL. 
de insanm gözüne batıyor, doğrusu .. 
Bu yoldan sağa, sola ayrılan sokak.. 
larsa 1stanbulun hemen her tarafında 
olduğu gibi biribirinden berbat. Ana 
caddenin pis olması neden? Gerçi bu
rası arabaların çok geçtiği bir yol, 
fakat bir veya iki fazla çöpçü herhal. 
de bu işi başarabilir. 
Buğazkesen de Yeniçarşı kadar iş. 

lek bir yol. Fakat buradan gelip ge • 
çenlerin hal ve vaziyeti bu semtin da
ha fakir olduğunu derhal meydana 
vuruyor. Yolun ortasında, yanlardaki 
anıalarda, kaldırımlarda bir sürü pe • 
rişan kılıklı çocuk itişip duruyorlar. 
Boğazkesen caddesindeki fena man. 

zaraları arttıran şeylerden birisi de 
yukarda resmini gördüğünüz arsadır. 
Hayli büyük olan mevdanhk bermutad 
çöplük halini almış ;e içinde ~cuklar 
yuvarlanıp duruyorlar. 

Caddede birkaç tane alçı işleriyle 1 

uğraşan dükkan var. Bunlar. başta A. 
tatürk büstü olduğu halde birçok alçı. 
dan dökümler yapıyorlar. 
Boğazkesenden Tophaneye doğru i. 

ncrken sol kola rashyan kaldırımlı bir 
yokuş var. Doğrusunu isterseniz bura. 

sı da pek berbad bir yer. Resimde de 
gördüğünüz gibi küçük bir küfeci bu 
biçimsiz yerde yürümekttnse. kenar. 
da tutunmak kin yapılmış olan demir. 
den lrayarak inmeyi terrıh <'diyor, 
akıllıca bir hareket doğrusu! 

B')ğazke~en caddesi esas .. itibariyle 1 
iyi bir yol: <la.ha emiz ve guzel olma.

1 
sı için herhalde buraya tahsis edilmiş 
olan çöpçü kadrosunun kabartılması 
lazım. 

Yol üstünde bir leblebici dükkanına 
girdik. Burası diğer bütün leblebici I 
dükkanları gibi ufak bir yer. İçerde 

v azan : Habeı·cı 

Bo§rızkcaen ccıdde8indeki Karton plyerc!lerde Büyük ônaerin 
biUltleri satılıyordu 

Boğ:.?::1:esendeki merdivenli bir yoku. 
şun kenarına k-01ıan demir parmaklık. 
lar, mahalle çocuklarının G8ansörü 

olmıt§tU 

de ocağı var. Ayni memleketten ol _ 
dukları ilk bakışta anlaşılan dört ki. 

şi tatlı tatlı yarenlik ediyorlardı. Biz 
girince eV\·ela müşteri sandılar. Dük. 

kan nahibi eline hemen bir küçük kese 
kağıdı alıp: 

- Nekadar iştiyorsunuz? - diye 
sordu. 

Kend:sine, gazeteci olduğumu ve bu 
rası hakkında bir "iki.yeti varsa onu 
yazmak üzere geldiğimi söyledim. Ev. 
vela şaşırdı, şüphesiz şimdiye kadar 

kendisine bu şekilde bir müracaat ya. 
tı1lm1mıftı. Ve herhalde yapılacağını 
da dü;ünmemişti. Bir müddet smıtuk. 
tan sonra sıhhatli bir gülüşle beyaz 
di~Ierini gfü:tererek: 

- Ne ~ika:ret;m olacak bayım, de. 
di. Aliaha çok şükür, şunun şurasında 
geçinip gidiyoruz. Kiramızı, vergimizi 

de verclikten sonra ne derdimiz 'Kalır 
ki. Allah devlete millete zeval verme. 
sin. 

Yanındaki üç arkad~ı da hallerin
den memnun bir tavırla bu sözleri 
tasdik ediyordu. Bunlar basit dört va. 
tanda~tı ve bir parça para kazanıp 
masraflarını gördükten sonra kendile
rini mes'ut addedebiliyorlardı. Doğru. 

I 
sunu söylemek lazımgelirse o anda 
kendilerine gıpta ettim. İnsanın basiL 
Jikten ayrıldığı miktarda saadetinden 
kaybedeceğine dair söylenenlere şimdi 
hak veriyorum. Çoğumuz belki bu leb
lebiciden daha fazla kazanıyor ve on.. 
dan herhalde daha iyi şartlar altında 
yaşıyoruz. Fakat niçin onun kadar 
mes'ut olamıyoruz. Çünkü, hayat de. 
nen şeyi biz ondan daha iyi anladığı. 
mız zehabmdayız ve bugünkünden da. 
na iyi §artlar altında yaşamak hırsı, 
içimizi yakıyor. Çünkü, bir lokma ek. 
meği yedikten sonra "çok şükür" di
yemiyoruz. Daima daha fazla, daima 
daha yüksek istiyoruz. Bilmiyorum, 
onlar mı doğru hareket ediyor, yoksa 
biz mi? 

Neyse, Boğazkesen caddesi de bi • 
zim 18.fla berr.ber bitti. Necati bey 
caddesini ~rek tramvaya binip 
matbaanm yolunu tuttum. 

HABERCi 

Balkondan 
düştü 

Yeniköyde Köyba§ı caddesinde 34 
numaralı evde oturan Fazi!e isminde 
genç bir kiz evin balkonundan bakar _ 
ken müvazenesini !taybclderek sokağa 
düşmüş, muhtelif yerlerlden yaralana -
rak Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Bu da tramvaydan 
Taksimde Uğurlupalas apartmanın. 

da hizmetçi Minas dün Şişliye giden 
600 numaralı romorkun arka kaprsın _ 
dan atlarken düşmüş, ağır surette yara. 
lanarak hastaneye kaldırılmıştır. 
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&r?&Wa'lTARD.1 
2es sene evvel bugUn -Zorba 

Ven içeri Der 
Dördüncü Murattan 17 kişinin 

kellesini istedi:er 
1356 h).:ret yılındanberi gelen, geçen 

ramazanlar içinde bundan 295 yıl önce 
bugüne rastlıyan ve İstanbulu yerinden 
hop hop kaldırıp oturtan, hikayesi bile 
tüyler ürperten bir ramaza!1 gelmiştir. 

Dördüncü Murat henüz hükumeti e
le almamıştı, zorbalar her zamanki gi
bi ayaklanmışlardı. Devletin mevcut ni 
zamlarını ayak altına aldıkları, hüsnü 

tatbik etmedikleri behanesiyle sadn
azam Hafız pap.run, şeyhülislam Yahya 
efendinin, defterdar Mustafa .paıanın, 

müsahip Musa Çelebinin ve daha on 
yedi kişinin kafalarını istiyor 1 

- Bunlar ille cellada teslim edil
melidir! diye avaz avaz bağırıyorlar, 

- Allah 1 Allah! .... 
Nidalariyle ortalığı çınlatıp duru

yorlardr. 
Borbalarr lcürüktiyen, Recep p&Ja 

adında bir sadaret budalası idi. 

Zorbalar, Topbpı S3raymdan içeri 
girdiler. Hepsinin teplerinde taşlar 

doluydu. Sadnizam Hafız pa§8 gelin
ce tap. tuttular, atından d:ifürdüler; ü
zerine çullanmrya vakit kalmadan, bir
kaç saray adamı yetiıhti, onlann gayre
tiyle içeri kaçırıldı . 

Fakat zorbalar durur mu? Bir kere 
gözlerini ka:ı bü.rü.tnü1tü bunlarm .. On
larda paJanın arkasından aiyirttiler, sa
rayın içine daldılar, divanhaneye kadar 
geldiler. Bağırıyor, çağıııyor, öteye be
riye ko1uyorlardı. . 

Bir gürültü, bir henkame ki deme 
gitsin ... Her kafadan bir ses çıkıyor, her 
zorba bir dilekte bulunuyordu. Fakat 
bunları dinliyen yoktu. Kendileri söylü
yorlar, gene kendileri d!nliyorlardı. 

Nihayet, itin böyle bağırmakla bir 
sonuç bulamıyacağıru anlıdılar ve: 

- Padi§8hı isteriz. Sözümüz var! 
diye bağll'mrya başladılar. -

Dördüncü Mürat harem dairesinden 
~rktx; ıeldi, tahtına oturdu. Katları ça
tıktı. hırsından yüzü mosl!lor olmuı. 
gözlerine kandolmuıtu. 

Sert bir sesle sordu: 

- Ne istiyOl'Sunuz? 
Hepsi birden hay1ar.dı: 
- 17 kitinin kelleıinif 
- Sebep? 
- Bunlar devletin nizamını llozCtu-

lar. Şeriati ayaklar altına aldılar .• 
Dördüncü Murat hiddetle: 

- Yıkılın, dedi bire keratalar §Ura
dan ... bunlar, benim düıüneceğim şey
lerdir. Siz kim oluyorsunuz köpeklt'rf 

Sonra, hiddetle tahtından indi, tek
rar içeriye, harem dairesine girdi. 

Zorbalar da arkasından kapılan ka
palı buldular ... 

Dayandılar, yüklendiler, biribirleri
ne omuz verdiler. 

Nafile t .... 

Kıramadılar kapıyı! ... 
Bunun üzerine aralarında kl:.ifürler, 

kafirler baıJadr, hatta: 
- Hal' edelim! 
- Tahtından indirelim... diyenler 

de oldu. 
Bu aralrk Recep pa,a, habire rorba-

lan kürüklüyor, kelle istemekte ısrar 
etmelerini sureti haktan görünerek tav
siye ediyordu. Arada, padiphrn yanına 

da gidiyor, isyanın daha fazla büyüme
si ihtimalinden bahsederek, Hafız pap.
ıun teslim edilmesinin muvafık ota1.;ağı-

nr söylüyordu. 
l>örtdüncü Muırat evvela sert dav

.randr, zorbaların haddini bildirmek la
zım geldiğini söyledi. Bu sefer Recap 
pap. yalvardı, yakardı; nihayet 'sözleri
ni şöyle bitirdi: 

- Şahsi hüma.yununuzun tehlikede 
olduğunu, zorbaların sizi tahttan indir
mek tasavvurunda olduklanru unutma
yınız padiphrm f... 

Bu söz, tesirini hemen gösterdi. 
Hafız paıanın teslimine razı oldu. U .. 
küdara geçen papyı çevirtti. 

Zorbalar söz dinlemiyor: 
- Keller 

İstiyorlardı. Hafız pa§a padiphm * 
zil geçmediğini görünce: 

- Padiıahım 1 Sana Hafız gibi bin 
kul feda olsun... Yalnız senden bir ri
cam var: Beni sen katletme, bu zalim

H. Rüttü TIRPAN 
'(Liitf Pn Myıfnyı çevirini:)I 

• 
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TalAt Paşa, belkf de takip edlldlflnl 
bluedlnce karşıkl kaldırıma ~I 

Ben de h't aclım geriden onları takip 
e~ bltJad•m Yavq selle konut -
tuklan J~ IÖzlerini ifidemiyor.d.wn, 
memefih Tallt Papnm muhatabıru din. 
leuıediJi, hatta sabırsızlık alametleri 
ıattudiği, ikide bir autine bakıp hız
lı adımlarla yoluna devam etmesinden 
antaJıl.ryordu. 

ce tüpbclenmeğe bafla""fbm. Ar.:aı. 1 
partmıanm arka sokağa bakan :ilcinci bir 
kapıaı dalıa vardı da takip et!ildifinin 
farkına :varan Tallt Pap 'beni at1atmıı 
mıydı? 

Ve yahut Hardenbcrg eobitndaki ~ 
vini terkederek, izini .kayhettirınek üze 
zere bu .aefer de Uhland sokağına nu 
ınakli mekln etmiıti? Her ild :ilıtUnaJ ~ 
varid olabilirdi. Fakat bunlardan hangi
ainin doğru olduğunu tahkik edebilmek 
için birahaneden çıkmam ).:ap ediyor
du ... Garsonlardan birini çafmp 194 

'Nazan dikkati cdbctmeden kendile • 
rine daha if yade yaklaıabilmck üzere 
ilk tesadQf ettiğim gazeteciden Alman~ 
ca bir gazete alara'k, gazeteyi açtım ve 
okuyarak Talit Pap ile arkadaJma yak 
llftı:m. Talit Pap arkasında ayak acsi 
duyurı.:a bapnı çeYirdi. Papnm bu ha • 
ceketini ıönnemiı clbi hareket ederek 
gazetemi okuya okuya ilerlemeğc de
vam ettfm. 

Vaziyetimde fÜpheli bir 1cy görme • 
yen TaUt Pap ile .arkıdaıı bir müdet 
daha &ılinmde y.ürildükten sonra bir -
daıblre br)ı tarafı ıgeçtiler. Bir oto. 
mobile atlayıp :izlerini kay'.bedeccklcrini 
zannetınlftfm, .halbuki kalJI kaldırıma 
g~ kemali •llk<1netle gene yollanna 
devam ettiler. 

Bu ..ayette kendilerini yakından ta
kip etmek GC>k tehWceli olacak ve bUtün 
pltnluuam alt Ült edecekti. Gazete • 
mi cebime ko,arak, uzaktan onları ta -
kip etmekle iktifa ettim. Tallt Pap 
Karır kladınma geçtikten aonra bir ild 
defa arkuına dönUp baktı. 
Arkuında kimseyi &ÖnDeyince arka

Ciqrnm koluna girdi ve butonunu aal
lıyarak ôir feyler anlatnuya baımdı. 

Bir ikf 90kak geçtikten 10nra Talat 
Pqa ile arkadafl Uhland 1akağma girdi 
ler. Acaba bu aokakta itleri ne idi? 

Orada birisini mi %İyaret edecekler -
tfi?. 

Kendiainin acele ettifine, geç kalma 
aediğine balalıru hM böyleydi. Fakat 
ki . ., 
mı •• 

numaralı apartma.run arka kapıst olup 
olmadığını tormak da mümkıJndü, fa
kat ihtiyatı elden bırakmamak lazınadı .• 
Bütün bu dü§ünceler ara9Ulda bir tilrlij 
:kati bir karar veremiyordum... Bu 

müddet zarfında ısaatl~ de geçiyor, &f· 
le yemefi yaldqryordu. Nerede iae 
Apelyan itinden .dönecek ve beni evde 
bulamayınca baımıa bir felaket ıeldi
ğine hükmedecekti ... Biraz daha belde. 
dikten sonra birahaneden eve telefon 
edebildim, fakat tanıırıadıpm bir muhit 
ten arkadaınnla telefonda ermenice ko
n u~ra k nazan dikkati celbetmek iste
miyordum... Artık kararımı vermiştim. 
Ne olursa olsun Tal1t pap ile arkada
ııru bekliy«:ektim .•. Akpma kadar a -
partmandan çzbındıkJ.ın takdirde gi
dip apartmanın arka kapıaı olup olmadı· 
fmı bizzat tahkik edecek ve neticei tah
kikatımı arkadqlara bildirerek, hattı 
hareketimizi onlarla beraber müukere 
edecektim. 

Bu karan verdikten sonra içimde 
büyük bir ferahlık hi .. ettim. Bu cibi va 
ziyetlerde en büyük milıküat kati ka
rar verebilmektedir. Fakat bir defa Jn
aan karannı verince, bütün zorluklan 
ortadan kaldınmı olur. Saat bir baçu
f.ı dolru 8ncl~ UM:Shul ~ uıaugu ou 
de Talit pqa 194 numaralı apartman
dan çıktı. Bu ıefer ilçüncıll bir plut da
ha kendilerine refakat ediyrdu. Biraha
nedeki hesabımı temizliyerek uzaktan 
onlan takibe baıtadım. Geldiğimiz yol
lardan geçerek geri döıl'üyorlardL Har
denberg aokağma yaklı~ıklarr .zaman 
benim bulunduğum tarafa geçtı1cr. Öğ-

Tam bu esnada, Talit Paprun 194 
numaralı apartnnanm önilnde durarak 
bir defa daha arkasına baktıktan sonra 
aparttmandan içeriye pdiğini gör
dUm.. Arlradaıı da onu takip ediyordu. 
Hiç beklemediftın bu vaziyet kaqıaında 
ne yapaca&ı= Pfınmıtrm. Taltt Pata 
nm bu apartımanda iJI ne olabilirdi? 
~partımanm kapl.:Imıa mOracat ederek 
merakımı tatmin etmeği 6:.itUndünu fa
kat bu hareketin doğru olmıyacağıru der 

hal takdir ederek, bu projeden sarfı 
nuar ettim. Talat Pıp ile arkadaımm 
cfrdilderi apartıman oldukça büyük bir 
bina idi. Takip etifim adamların kaçın 
er bta çrktlklanm ıobktan tahkik et
mek lrabil olaımyacaktr. Kimseye bir 
teY IOrma1c i8temec!lltm cihetle 194 
numı.ralr apartmwun tam kartzama dil 
ten kaçUlr birahanede oturup Tatıt Pa
pyı beldemete bnr ftrcfim. 

Bira bardaktan mUtcmadiyen bopnı 
yor, fakat Tallt Pap ne arkadap he -
nlb plnmyorlardı. Geciktiklerini röriln 

. le vaktiydi. Caddeler katabahk oldu
ğundan kar§ı tarafa geçmek mecburi
yetinde kalmadan kalabalığa kanprak 
Tellt pap ile arkada~lanru takip ettim. 
Tahminimde yanılmamıttım. Biru 
sonra Tal!t pqa, arkadatlariyJe ~ 
ber Hardenberı sokağındaki 4 numara
lı eve ,Wi. Tekrar tokağa çdım8d1Jo.. 
1anndan emin olınU üzere yanm saat 
kadar oralarda dolqtıktan 90r1ra Aup
burger sobfındald evimhi.n yoluna 
tuttum.. Tım bizJm sobp gim:elbn 
arada arkadapm Apelyanla karplaf" 
tmı. Apelyan beni g&-ilnce: 

Jer ıeblt etsinler ..• 
J)edL Sonra dudaklınnda bir tebes 

slhD ~~oJdendt uuhavıe., çekerek mey
CJana ,ortJdl. 

l>8rd0nci1 Murat ıfhyordu. Gö.r yaı 
Jan lldtn r1M ukaltınndan akmıya 
bapdr. Tahta çıktığı goUndenberi ilk 
•l!mtıtıtdt bu pmdiphm... 

Rot eon aflafJJI da h o1du ya L .. 
ladntnm meydana ~ çıbıa.r 

~ort.ıar htl.-mn ettlJeT. Pap ilk b6-
cum eden sipahinin ağzına: 

- Ta ADalt: 
Edip blr yumnık af)retti. Teptsi Us

tU yuvar!andr, ne ıfr.r bldr, ne burun 
herüte .• Başka bir zorba atıldı. Hançe
rini bapna vurihı, kulafma kadar yardı. 
Bil' ltqbtr gapUnden ~ldadr. Pata 
yıkıldı, 

Kılıçla, he~te tamam on yedi ye
rinden yaraladılar. Can çekifirhn, bat
ka Wr ~ de bfawm vticudmıdan -=-• bnlı manzarayı aören dördüncü 
Murat. içinden : 

- Ben bunun acıtrnı sizden ç.ıkan
rum. GlfütOrlla kal tabanlar: diyordu. 

H. Rüttü TIRPAN 

- Neredeaiıı birader, bir saattir 
her tarafta Hni anyonun, diye bafadr. 

Büyijlr bir 10fuk bnhlr1da cevap 
verdim: 

- Ne telif ecliyonun, ı~ 
- Dofruau buna diyecek yok.. in-

san hi~ olmazsa cicekecefhü telefon .. 
der. 

(Dnmm,,_) 

DTA!fBtıL: 

18,IO pWda d&ıw m•reYc"', ıa çocülara 
muaı. Nalhe Nine t&rafmd&D. 19,80 kClllte 
ram Bey!>t!u halkrri namına devletçWlc 
Ahmet Hamdi Bap.r, 20 Kii.sik Tnrk mwd_ 
tı.ı, Nuri Haltı Te arkadqlan tarafmdaıı, 
20,30 Ömer Rıza taratmdaD arapça .ıt,ıev, 
20,45 Vedia Rıza ve arbdıf]an tarafmdaıı 
Türk mu.ild81 ve halk ıarkılan, (saat &yan) 
21,15 orkeatra, 22,111 Ajanlı ve 1'ıoraa haber
leri ve erteat gQDUD Jll'Ol'1'U1I, 22,30 pllkla 
eololar, oper& ve operet parçalan, 21 IOD. 

BtlKBEŞ: 
18 plakla ıllv mtızı.tt, 19,lrJ pWc, 21,0G k1L 

cttk orıre.tra. 21,40 mandollD ve hava)'an rL 
tal' kouerl, 22,48 Rumen IDUIJdal, 
Bm>APllŞTll: 

u,ao Şarkdı pliklar, 20, nııf1o ora.trur, 
22.M mım orkutruı. 23,"1 piyano ıam.a..t. 
Bllİtl.tN: 

U .aıon orkeetruı. 20,10 radyo orkutr&
aımn kameri; 23 !latif m11zlk, 
V&RŞOYAı 

20,ao ıu.s.r, 21 ft1m ıntlslCf. ve dam lla.a 
tan, 22 ııenfon1k kamer, 23,U dw pl&kJan. 

Dfinfin meçhul danSözÜ 
bugfin film yıldızı .. 

lnglllz stOdyolarının en meşhur kadın artisti 

Bundan yirmi 
'9ekiz 1ene evvel 
Londrada, fKoç • 
yalı bir b.a. ve 
İrlandalı bir ana • 
dan dilnyaya ıe. 
ten ve asıl ismi 
Marjori Robert. 
IOll olan. JDtf. 
bur tnıUU yıldı
zı Anna Ncaglc, 

Anna Negle nasıl muvaffak oldu ? ._, 
Spora karfI o kadar ~ ~ 

vesi vardı ki, mektebi tJaı9!.,. 
spor veya bedii cimnastilıc ~
mağa karar vermiıti. Fakat ~t 
kaydı, çünkü bir çok :tngiliı ~ .J 
bi bedii danslaria ite bq1tyO ,,,,, 
iti da.ns<sztfiğe vurdu. il 

~ düııyaıun 
en bliyilk sinema 
artistleri derece • 
.u.e yeımeım1§tlr. 

:tıin Mil §ayanı 
hay~t ciheti ıu. 
dur ki, bu ~ok zil· 
sel yildm daha 
bundan iki .aene 
evvel ıtamamiyle 

meçhuldü. 

Evveli, kabare ve dansinl~ 
aetmeie baıladı. Sonra. nnı~' 
ldoğru ilk adım olarak_ g~ ' 
ltilleri itibariyle bUyUk blr P""-~ 
muvaffakıyet kazana.-ı ve ~-,; 
aında ideta (aristokrasi) yi t.;ıil__.,. 
"Codırana Y ounı Lacliea;, kaJllll'""'"° 
mna ıftdL. ,; 

İfte bu mcıhur kumpanyada 'I 
ettiği sırada, ayni umanda .~~ 

tekir ve m~ir olarak taıızn91'f IJ/ 
un'atk&n Jak Bucbanın, <>ftd _,,. ~ 
ce beıenmiı ve bUyUk istidaddl' ;,.J 
rek, ke~ derhal bir tiyaUo .!; 
de çok mühim bir rol teklif ~ ~ 

Gen~ 'ku: bu teklifi ka.bUl efllM' 
gene onun tavaiyesi üzer.ne ~ ~ 
ığigtirerek Anna N~le llddlı? 

Bir gün, meı • 
bur bir yıldız ola
cağına dair de. 
~bir emare yok. 
tu. Filhakika, ba· 
1Jaar ve eccWıb, 
fam mWafyle 
denizciydiler ft 

fen~ lı::r% onılarm 

~elilc mhhatlerfne 
'V~ açık hava qlc!arına tevarüs efm1tH. 
Bınaenaleyh, dınam ettiği kollcjde, den 

Jak Buckanan, ayni~ ; 
aktcsru de oldufu için ekr:IJl'dl 

kapılan da ıcn,; kıza açılnuJUf· -
Anna NearJeı göet«difl blytis.,; 

'.Anna Ne ıe dat üzerincı ktsa bir müddet il. 
g Herbcr .ilkolrs'un refa.Jcatiılde bit 

I 
çevirmiı ve göetıeıldifi cımal.is 

lerocn ziyade ıporcSa DMMlfu ohıyor- fak!yet Uzerine, iki buyuk fi1fll'I' 

du. kendisine baı rol verilmigtir. YARIN matineletden itibaren 

Sinemaunda 

Metro Goldwyıı - Mayer mtıeuese
sfnbı büyük heyecan filmi 

1-Gangsterler 
karşı karşıya 

Bq l'OJlerıde: 

JOSEPH 

Pı-mot 

Toae 

Milthit ild rakip ~ timdfJe 
kadar 18rillmeıDl1 mileadelnl, 
New - Yotlı poliain.i aeuJerce mq· 

ıul eden eanrenciz film. 

sAKARVA'da 1 
2 bUyftk itim birden 

MUhim '" aWulı bit tmlAbaka 
Seanslar: 

2 1/2 da: İngiltere T-.:mtn tnclleri 
4 1/2 da : Bir Balo Hatıruı 

6 1/2 da: İngiltere Tacınm İncileri 
g da: Bir Balo Hatırası 
Biletleıinizin parçala.mu 

.aaklayınu. 

-
Çok ,aeele satılık 

hane 
Aksa.rayda Haseki hastanesi yanın.. 

da Arab Manav 80kağmd& 6.8 NO:-kı 
tramvay clurafma bir dakika meAfe.. 
de havadar, nezareti fevkallde 1000 
metre murabbaı bahge, iki mutfak, 15 
od&, ttç bölup kabili takaim, ' tal'&. 
fı açık mUstakil bir ev pek acele ve 
çok ucuz fiatW ııatıhktır. ı.teıdUerlı:ı 
Beyoğlu: ı.tikW caddesi 121 Dr. Sil. 
reyya Atamal'a mUracaatian. 

Son aenelerin en ıenç - en ıtbcl - en aevimli yıldın D1CK. POWELL 
ve iWıi MADBLElNE CAROLL 

tarafından phane bir aurette yaratılan 

Aşıklar Yolu 
Fraıw.ıca sözlü · 

NEFiS, AŞK, MUSiKt, DANS ve GENÇLtlC filmi.. 

Varın akşam MELEK sinemasında 

' TahayyUl edilebilen en aevim1i film •• 
Bir aık hillyumda bir vals rilyur 

Aşk ttlkest 
Bq rollerde: ALBERT MATTERSTO CIC n GUSTl HUBER ~nUmtu.. 

deki Pef§embe alqammdan itibaren 

SARAY sinemasında 
Zarafet - Musiki ve lfk baftaaı 

O, Wgtln, chtudlli mttnJ:flJl'lr-:-• 

Lesli Hovard 
Lavrens filmlrı~ 
büyük bir mu" 1 f aktyet gösterd 

Ameribnm Mlytlk llne:ml. 
tnıW.r stildyolarma mühim 

Jcoy4akta:n IODn, AmeriJradaa 
nye bir~ fiJm yı1dalan ~ 
~-

Sorı dafa Lor-t.ıaya ıe1mit *_.ı 
hur ut:i9t1er arumda Lmlie H"'9'-ı 
lunmaktadır. As1eıı izı&iiiı QJ.-.,, 
ıilil tabiiyetinde 'huJ.ıma. bu 

artistin ,biltUn ainemacılrk ha,.U 
vutta resmlttir-

İnceUli, mana·ve edebiyata~ 
kufu ve rolünü yaptım]rtald ~ 
le tzibret ~ Leslie Hoınd it' 
ana TataeriP, btiylk batriD dJ :J 
bur" en emvtngU ~I 
biri aa cuua Ltvıcmııııin m.,_-_J 
ir filmle, Llvraıaiıı roıumı alolll ._ 
den muvaffak olmuftur. .~ 

"Romeo ft J81yet,, SJminiJ1 ~ 
m olm Lemli HOftl"d, JDtlbUI" 
IOD derece ı,ennmektedir. 
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Ar•tb~lneyet ve aşk ıromaınıo 
Chrıaue·ııııı bu rüzeı roma"· ( VLNQl tarafından tUrkçeye çevrıımı.,Ur. 

-50-

Boyu 
mütemadiyen 
uzayan adam 
D6rt metreyi bu
lunca ölecek mi? >----bet rtın tcbcııu~-.--.----------------·---

ınl?ı... rn cttı. Hazın bir te • ismi Anna Moriso değildir, Anna Ri -

'l!~arııcafızın k hards'dır .. Çünkil evli .. 
"'·Fakat pe yorgun bir hali var. _Seyahatte kocası yanında mı imiş? 

.... Şi Bakindi H 
!!ldi ·• - ayır .• 

tcl'İsizitn_. artık hastam kalmadı. M üş. - Niçin?. 
Ve, ı..u .. _ Çu''nku·· ya Amerikada, yahut ta 

tc( ~ Çulc b' 
: ır masaya doğru ilerliye. Kanadada imiş .. 

'8i Anna hakkında bazı izahata girişti. 
'~:!; i~er misiniz mösyö Puaro? Hikayesinin sonuna vardığı zamln Pua 

. 1tir d unıyetle.. ro yemek salonuna gelmişti. 
iti t. ı e oturd 1 

ıı:ıdch u ar.. Doktor garsona Küçljk polis ha!:yesir.de bir nevmidi 
1111atllıağa r~ırıarladı. Sonra, ağır ağır görülüyordu. Furniye s'>rdu: 

.... b aşladı·. · • ? 
~a - Ne var azızım rjl?ı Yır, Ba p 

kaıınad t Y uaro .. Artık müşte. _ Mektep mU.dliresiyle şahsan ko -
' lınj b·'· Şten çekiliyorum • nuştum .. 
.... \'ok ır karar rnı ?. - Hayreti.. Nasr!??. 
c . o kadar a . d ~ ·ı 

ilrsorı k nı egı .. _ Telefonla .. Dünyanın ta öte tara. 
Sustu, 1 ailehJere i<-k"ıyı· kO'-'" rken E a . . n n sesı"nı· •. c:ı"tmek ı"n orı :ı- ., c ın a olan oır ınsa ı :ı -
ttti: ra kadehini kaldırarak ilave 

sana hayret veriyor .• 

8 .... Fakat rn 1 _ Fen. öyle ilerledi ki, azizim. E .. 
cıı kcnd' es ekten çekilmem lazım. •a ı ar sonra'! • 

. btnj do,_ zurnıa çekiliyorum.. Yok. 
Sılj 11:torfar k _ Müdire Madam Rihards'ın sözleri 

p lltacakı ' adrosundan nasılsa ni teyit etti. Hakikaten eırada okumus .. 
\re it· ar.. ' 
.... li he etti: Annesi onu oraya bırakmıJ. Bir Fransız 

Sık ayatta h · da beraber gitmi1. Parayı muntazaır.an 
ıııtt ge er ınsanın başından bir . b" 

"'ıııc Çer .• O ın h yollarmış. Fakat h:ç ır zaman kızını 
~ ı in1.. 

1 
en uı saate rastla • 

ec .. nar icar· ı. görmek arzusunu izhar etmezmiş .. 
. l'rıecburd ı ıı.ararlarmı verme - h . d 

11... Urla M - Velhasıl bütün mu averenız, e • 
"'·· bok r. eılcğimi pek seve 

Pc•- torluğu t k k d 1 mek ki, bu s~bah öğrc.1diklerimizin tek J 11; c:•:ı du er etme ten o ayı 
Ct beni YUyorum .. Fakat başka vazife rarr oldu .. 

taadctj ~ağırıyor •. Bu iıte bir insanın - Aşağı yukarı .. Bira7. fazla izahatla .. 
a· evzuu b h' • Anna Morlso altı cene evvel mektepten ır an a ıstır .. 
.... l!ir sustu. Sonra tekrar: çıkmış. Evvel:: manikör alarak çalışmış . 

lcrj... kadını · M~ · Sonra zcng:,1 lJir İngiliz kadının yanına li "•den b' • sevıyorum. u~terı. 
Ctif ltok ~rı .. Kocasiyle çok betbahttr.. hizmete girmiş. Efendisiyle Avrupaya 

tılıardını abnc, morfine düşkün .• Hekim gelmi1 .. Senede iki kere mektep müdi-

~~dııfunu\rıu facianın r.e m:ithiş bir 1ey res!ne mektup yazı:rmış. Mektep müdi-
ıç bir Şah _ lardrnız.. Zavallı kadının resi gazetelerde faciayı okuduğu zaman 

~t~ ayttlarn"
1

1 
serveti olmadığı için herif Mari Moriıso·nun o kadın olduğunu an • 

t llt tttı'- ,.,Yordu. U zun zaman tered. l 
ııııı ... "ak amış .. 
t' 1tıı11yo. at §İmdi kararımı vermiş - Peki. Ya kocası? Mademki, Ma-
ı ldtccı:.· ru'll .. İkimiz birden Afrikaya 
"'!ı sız ve d • dam Jzel'in evli oLduğunu biliyoruz, bel 
t tacaibz ı ora a yeniden bir hayat ki o her:f bu oyunu oynamıştır. 
~ .. a~d ·• nşaallah !üvallı kadına bi. 

,... ·~t.Y.~z.'!.Jıöıter~hirrim. . Ha}'a - Onu düşündüm. 
Ye SC • • .f.it" ~'-i\'\ı ~.&.. •• " 1 • · - - r ~ • 

...._ ı ... ~1nı Yükselterek: harbin başlar.gıcında ölmüş .. 
) IYloay·· B" 
~ Otuıtı. Çu 0 ~uaro ! Burılarr size aöylü. ıraz sustular. Sonra, Puaro, Mari ile 
d tı duYac ~kü az bir zaman içinde her konuşmağa başladı. 
atı iıitrn·a trr. İyisi ıni benim ağzım • Yemeğin sonunda kahveyi salonda iç. 
l>llıro: ış olunuz.. meğe karar verdiler. Mari çantasını ve 
..... eldivenlerini almak üzere elini uzattı 

de b~""11Yorurn d d" Fı·· .. .. .. ve suratını ek•itti: !! . ~taber .. :: :- e ı. - ut~nuZ'..ı !l 

tıan tül" goturuyorsunuz, değıl mi? - Ne var, matmazel?. 
.... .ırnaedi· 

t·~ rıiıtürn • . - Hiç bir şey değil... 
il) tı '•ki lf en eskı arkadaşımdır. FXi. kırdım ... Şimdi eğelerim. 

11'İlci kat ınalar insanı terkeder, fakat Puaro, kendisini iskemlenin üstüne 
l.f uh ır.. attı: 

&oıır abbetıc rı·· k 
a lcaı1c · ut ut..ısunu okıadı ve - Vay! vay! vayl •... Vay anasını 

Clc .... b01tt~ı. Puaro da, davranarak: diye bağırdı. 
rck •iıe r &aadetler temenni ederim.. İki muhatabı hayretle ona baktılar. 

~il ~lltniye' gerek madama 1. • dedi. Mari sordu: 
l'rıan, on' Puaro'nu:ı yaruna geldigvi 

il t ı - Möıyö Puarol Ne oldunuz? 
~f e donla n!e§gul buldu. - Ş'.mdi anladım... Neden Anna 

t 'll I dU Morisonun yüzü bana niçin yabancı gel 

" rdUnc-U kısım miyordu ..• Onu görmüştüm: Tanare-

~lltn.·'' l/ı bir tırnak de! Cinayet günü .. Lcdi Horbüri onu 
' ,.,. 

1
Yc &ord . çağırttı ve ondan bir tırnak eğesi iste-

t uc .. , u. a._ L "1 ... ;ı: ın·· ·· di ... Anna Moriso, Lcdi Horbürinin 
hı ıı:oııac ,· osyo Puaro hala siz mi-
asır'ltıt11z'> a;c olan gen'.i kadını düşünü. famdöşambrr idil 

a · l3u fk" · . a)rıı ı ır ıızın dımağınızdan 
'" ıtııyor 
~ ıoJc .. 
b· 11tı.. S 'YQk 1 Fakat her ıeyde intizam 
ır · ırayla h 
~ 1§i biti . areket etmeli.. Evveli 
~atı.. rıp Ondan sonra ötekine baı

traf 
..... \r ına baktı: 

flıc~ ay 1 l 
&c ba 1 ite matmazel Mari! Siz ye. 
~.. ş ayın B h ... iJ "l'rıiy · en emen yetı~ırım. 

"~ bcrab .. e bu fikri kabul etti. Mari 
J~t"' '-f Ot }' 

lldU e ~n yemek salonuna doğru 
~<lti .. 
...._ ~ •otdu: 

~~r· adam J" 
lltıUy ızclin kızı hakkında ne 

..... ı:; .. orsıınuz? 
Çcıı 

1
. -iller 0 c ı... • rta boylu, mat tenli, sivri 

kcı ..... l\rnan • 
c tı11ıııy0 canım .. Pasaport okur gibi 
•ita} rsunuz B · 
~ ı bir . ·· enım pasaportumda 
c beni taı~ahat yoktur. Hep ''orta,. di-
ils rır d' ,. 'z:ın "' c ıyorlar. Dem:k pek ma. 
:.>,.. ·oakın. "O 
" ".. · rta burun,, "orta 
liar: . 
...._ ş' gJJdu: 

~ıı... u ıaçrr.a1 
~ h . · arı bırakalım da siz bana 

CUzeı lr~so hkkrnda izahat verin .. 
t.' "'ııı'., llrıf ış.. • 
...._ ıye ;hti .. ,.,., • 1 l•'e .J"'• .tdr 

na defi!! dedi. - Zaten şimdi 

vnırmn beşıınıccn 
kosom 

"Korkuyorum .. 

Bu havadis, masanın etrafında otu
ran üç ıahaın •:.izerinde müthiş bir tesir 

yaptı. 

Tahkikatın, böylece, yeni bir safha
ya girmek üzere olduğu anlaşılıyordu. 

Şimdiye kadar bu fat.:iadan pek hariç 
gibi kalan Anna Moriso, birdenbire, 
meselenin içinde birinci plan.da tebarüz 
ediyordu, 

(Devanu var) 

Jl ıntaf rı Gazi, boyu ! "lıetre 89 
::ıantinıetreyken 

Bundan bir hayu mUddet evVl'l, gazeteler, 
fskenderlyede, Mwıtata Gazi adında blr Mı. 
sırlı hamalın, bir binanın UçUncU katından 
dUşlilklen sonra mUtenıodlyen boyunun u. 
zamağa ba§laıJığı Y&zılmııtı. 

Birı;ok Allrr.lerin, ehemmiyetle meşgul oL 
oukları fakat mahiyetini bir tUrlU anlayama. 
dılcları bu ge.rlp hldlsenın kurbanı, elmdl 
hastıınode bulunmakta ve halen uzamakta 
de,•ıım etmektedir. 
Mısınn genç kralı Faruk, hastaneye ge. 

!erek, :Z.IU.9tafa ile allkadar olmu~ ve Kı•r. 
rm en tanınmış doktorl&rma. hldlseyi ya. 
kmdan tetkik etmelerini tavsiye etmiftlr. 
Bazı doktorlar, halihazırda boyu Uç met. 

reyi bulan bu zava\lınm gitgide zayıfladığı. 
m na:ı:an itibara alarak, dört metreyi bul
madan öleceğinl iddia etmektedirler. Bazıla. 
rr t<ıe, •inha bir hayli bUyUyecettııl ıöylemek 
tedlrler. 

t' ~ 
Boksörlük yapabllmelC için genç 01_ 

mak §art; fakat resmini gördüğünüz 
"delikanlı" kadar gençlik de mUb 1• ~ı~~ aa.. 
ga ı ı..<'g_il mi? 23 aylık olan bu çocuk 
Los AnJeleste yapılan bir ÇOcuk mU.. 
sabakasından sonra tertip edilen bir 
"eğlence boks maçı?., nda bir ç.ocuğa 
galip gelerek birinci olrnll§tur. BU .. 
yilklerin karşısında gösteri§ yapan bu · 
boksöriln sıkleti 20,5 kilodur, 

Hastalannı bercUn 11bah ıo dan 
akşam 19 ıa kadar Karak5y TUneJ 

1 meydanı Tersane caddeıi batında No. 

D 112 de kabul eder. 1 
§ Salı ve cuma gllnJerl Hat 14 den 
li 18 ıe katlar parasııdır. 

H:ınmı m=:•••••• 

ıron Ton amca 
polker oynuvor 

Aliço 

Sürgün treni 
OldUrdUğı.1 lnl&nlann aayıımı, Aliı;o, yüz 

ell1ye yakın olarak tabmln ederdi. Eski de. 
vlrierde, Rusyaya kaçırmak bahaneslle alt-
~ klıılyi kiraladığı takaya doldurup 

Karadenlzc açıldığını, koyunlarındaki birer 
lkiJer altına tamah ederek teker teker kafa. 
!arını kopardıfmı ve denize gllmdUğüııU bL 
lenler var ... Çarlık Rusynsında da rahat 

durmuyor: Poıta treninde zengin bir çlftuk 
oottnı. bir köprüden geçilirken, va.gon ka. 
pl&llldan ı&rp kayalığa uçuruyor. Sonra, dö. 
nUyor; kayalıklarda blrlblrlne geçml~ cese. ' 
elin ceblerlnl bo§altıyor. , 

Yakalıyorlar. BUrüyorlar. Katil Allı;o, öm. 
rUnUn en korkunç dakikalarını .Urgun tre. 
ninde geçtrmiıUr: 

Ucııuz bucaklız ıteplerde, blrtbirine çen.. 
gellenen va.gonlarlle, 18.ğa sola kıvnlmade.ıı, 
dUmC!Uz ilerliyen tren, sırtı boğum boğum 

bir yılan gibidir-. Ve, arkasında, aç kurt 
sürüleri &"Udirmektedir. lıılah~mlar, her 
dakika, treni kovalryan kurt sürülerine yem 
olmak tehllkutndedlr. İçlerinden pek çoğu 

luçların .. tndirilen bir tekmeyle, vagon k&
p:smdan aç kurt ağızlarına fırlatıp atılmış_ 
!ardır! 

Ve, nihayet .. Slblryanın, altından su geçen 
ıske.ralı bir haplshııneslnde yed! yıl sUren 
mahkQmlyet hayatı .. tıkence: El parmakla. 
rmdan teker teker bağlanıp tavana aaılryor. 
Gömletııe göA'sU aruına kedi koyup ıopa. 
Jıyorıar. Ve, sopanın her inloinde, yarı v&hol 
kedi, tımaklarmı etine geçlrlyor, ısmyor .. 

"Dışan Şer,, 
Altmıı uzun yıl •'Kara.göl,, köyilnUn batı. 

na bell kesilen hortlağı, bir gece, katil AH. 

çonun "Delikli dcmlr,,i ortadan kaldırıyor: 
Omuzunda tUfeğt, belinde kaması; o klly 

senin, bU köy benim; dağ, dere, taıı durma. 
dan dolll§an; yanık sesle sabah ezanını oku. 
yan mUezz.lnl - keyt için - bir kureunla 
tahta minaresinden deviren eli kanlı, gözU 
kanlı bu delikanlı, bir gece "Karaglll,. köyü 
ısmırlanna utaoıyor. 

Gece zlfirl karanlıktır. 
Köy kabriatanrnd&, bir hayalet kımılda

nıyor. Bembeyaz bir clılm, uzalrp kısalıyor. 
Geriliyor, llerllyort 

Katil Allço, uykusuzluktan mahmurlapn 
g6zlerlnl oğuıturuyor. Hortlak! 

"K&rag!ll., köyUııUn garip efaıuıeai var. 
aır: 

''Dilan ıer,)n guabma uğramamak lçln, 
köy halkt, altm11 uzun yılm her alQ&mı, 

meaclt bitifi#lndekJ evliyanın aanduka.u ba. 
fDl& tlfe §ite zeytinyağı, torba torba yo.. 
turt. kileler dolımı buğday brrakmafa kat. 
Janmııtır! 

•'Dıoarı ıer.,ln gazabı korkunçtur: Dam. 
' Jarı tqlamakla kalmaz; bir saruıar gibi kU. 
meıslere ıokulur; tavukları boğar. Ha~rslzce 
ahırlara girer, öküzlerin boyunlarına yara 
açar... • 

OözUnUn llnUnde uzalıp kısalan hortlafm 
k&rJlllJlda, ilk dakika, katıl Allço Urperl. 
yor; rertliyor. HorUafa kU?'JUDUD işllyeml. 
yeceflni bile, bllo tUfefinl dotrultuyor. 

Dran danın! .. 
Hayalet ııırrakadem basıyor. 
Delikanlı kendi kendine gUIUyor: 
- Amma. da korkağım! 
Ve, yilryüyilp gecl)'Or. 
Ertesi sabah yataklarından kalkan kl!y. 

ıuıer, altmıı uzun yıl gllrUlmemtı bir maııza.. 
rayla karşılqıyorlar: Mcaclt biU§lğfndekl ev 
Uyanın sandukuı başın!\ akşamdan hazır. 

ladrklart ffşeler dolusu 2eytinyfr, kileler do. 
ıusu bıığ'dl\y, yerıt yerinde durmaktadır! 

ve, o akıam klly kabrtatanı civarından 

geçenler, içeri göçen bir mezar çukurunda, 
beyazlı hortııı.ğm ölUaUnU buluyorlar. Bem. 
beyU çarşafın altmdıı.n ı:ıkan bq, onlan 
ıaşkma çeviriyor: • 

Dlnl bUtUn, eclnnllere inanacak kadar mu. 
tekit. iyilik ııever muhtarın ıeytanetk!r 

gözleri - altmış uzun yıl eğlendiği yetmiyor 
muş gibi - bön ııuratlarma gtllUmsUyor ! 

Firaun ı 
Katil Allço, bir gUn '•xx., kaaabaamm mey. 

danında bir kalabalıkla k&rJılqryor. Kas&

balmm "Firaun cczaa,, diye 1a1mlendlrdltl 
bir mUtcgalllbe, kalabalığa nut~k vermekte. 
dir: 

- lıltınlyetin blnlsi Muhammed midir? 
Hayırr .. Muhammed, Kuranda da zikrolun. 
dutu rtbl, bllmlıfı Arapların içine ilk ge. 
tiren insandır. Peygamber, bu karacahll çöl 
Araplarına tslAmlıfı kabul ettirebilmek için 
••mucizeler!,. göstermeğe mecbur olmuş. 

tur ... 

Yltnll~mı~ı ~/:k,ıuıı., 
Yazan: Reşat Enis 

Ha.lk, hep bir ağızdan - tekbir ahr gibi -
homurdanıyor: 

- Amennaaa ... Amenna veaaddakn&I 
Eczo.cı, gtılUmslyerek devam ediyor: 
- Mucizeler peygamberi, eğer ;>irmıncl 

uırda dünyaya gelseydi, acaba ... 
Halk, fıaıltılnrla blriblrlnln kulağtna lğtlL 

yor: 
- Tl:h·be estağfurullah~. Tö\ l;e estoğ. 

furullah.. / 
Kısılan dl§ler, içlerinde kabaran öfkenin 

tqmasma gUçlUkle manl olabiliyor: 
- Hap.an.. SUmme hll§aaa.. Firaun ec. 

zacı, 11ert gidiyor.. KAflrllğinl. dinimize te.. 
cavUze kadar vardırdı ! 

Gök, ortalık kararıyor. Biraz evvel ufukta 
toplanan karabuluUar, §lmdi kasabanm Uze. 
rtndedir. RUzglr ötmcğe baılryor: 

Buuuvvv .. Buuvvvv 
Flraun eczacının, içinde lkl aıra altın diş 

ptrJldayan ağu kapanmak bllmlyor ..• 
- Ey ahoJI! .. Yakuttan sUslerl, altın .ııe. 

merlerl olan develerle gireceğimiz cenneti 
Bize nasıl anlatıyorlar? 

RUzglU', birdenbire kaaırga oluyor. 
G6k birdenbire gtlrlUyor. Ortalık k&n§ryor. 

Meydana biriken halk, lcorku içinde kaı;ııı. 
yor. Flraun eczacının, içine kum dolan göz. 
leri, karıımnda Allçodan başkasını göremi. 
yor. 

• • • 
Bir hafta sonra, kasaba halkı, deh§etle 

Urperiyorlar: Flraun eczacı, apansız bir has. 
talığa uğramıı ve lirml dört saatin içinde 
teker meker yuvarlanıp gitmiştir? .. Kasaba. 
nm bu en zengin mUtegall1besine mutantan 
bir cenaze merasimi yıı.pmağa kimse cesaret 
edemiyor. Kuvvetle kanidirler ki, o, kU!rUnUn 
kurbanı olmu§, Cenabı rabbWlleminln hııımı 
na. uğramııılır .. 

lııln tuhafı §U: Cenazenin sessiz, al!yl§Slz 
gömUldllğü günün gecesi, yo.lııe.yak bir çth. 
gene oğlanı, )"&km jandarma karakoluna se.. 
ğlrllyor. Kabristanda, yeni ölüye alt mezarın 
açıldr~ı hııber veriyor. Gidip bakıyorlar; 

en cesurunun bile tüyleri dikcnleşlyor: Ffra.. 
un eczacmm b&JI, keskin bir aletle g8vde. 
sinden aynlmıı. gatnrnımuııtur.! 

Firaun, hortlaklarm taarruzuna. mı uğra. 
dı? 

. 
Kasabada dolaoruı rivayetler kar§lsmda · 

bıyık altından gülen bir insan vardır: Katil 
Allço .. ÇUnkU, mezan açan ve kesik ba§l 
götüren, ta kendisldit! .• Firaun eczacmm 
katuı, onun fçln, bir aervetUr: Panl <parft 
yanan altm dlıler, daha o mahut nutkunu 
verdltt gUn, katn Allçonun hırsını ve tama.. 
mı celbetmiotlrl 

Reıat ENiS 

Yeni neşriyat 

Zavallı Necdet 
Beıı llraya aranıp da bulunmıyan Saf!et 

Nezlhl'nln bu meşhur romanı dördüncU defa 
olarak yeniden tabedlldi. A,k, heyecanla do. 
lu olan aayfalan okuyanları da beraber ağla. 
tır. Fiyatı yüz, cJIUlsl yUz ylrml ~ ku. 
ruıa lstanbulda Gayret kltaphaneainde sa.. 
tılryor. 

Aşk Bahçesi 

Burhan CshlUn bu heyecanlı macera TO

manı UcUncU defa yeniden tabedildi. Ateşli 
bir gencin lstanbul kibar Alemlerinde, Ta.. 
rabyada, Adalarda, 8.§k sahnelerinde geçir_ 
dlğl hayatı bUtün 1nccllklcrlle, en zarif va 
hattf bir uslQpla anlatır. Herkese tavaiyc e. 

deriz. Fiyatı yüz ciltlisi yüz J(rml beş ku.. 
ruşa İstanbul Gayret ktltUphan sinde satıh. 
yor. 

HA~·~~ 
~ 1 

/slanbulun- en çok satılan hakiki 
akşam g;zetesidi/ ( ilanlarını 
HABER'e r verenler kar .. ~derler~ ... - .._ 

HABER 
AKŞAM POSTASı\ 

iDARE El!/: 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poıılll &ı.utu11u ı l~taobul 214 

Telgrer adresi: ıstanbul HABER 
Yazı lşlerı teıeronu: 238721 'it 
idare. ııan ; 24370 r 

ABONE $ARTLARı '. 
Türlılge Ecnebıt ' ' 

Seocllk 
6 aylık 
s &)"hk 
l a7hk 

1.400 lir. 2. 700 Kr .... 
730 • " 1.4~0 • • 1 

400 " 800 • ' 
ı~o .. soo • ' -,;. 1 

Sahibi. ve Neşriğat• Müdü°riİ ~ 
Hasan f RasimlCJs~ 
Boı•ldıllı pn {\.'AH iT J Matbaan 



E 

ıÇEıtlDEı 
• DUn saat 15 de Erzurumda §tddctll ve 

bir dakika aUrcn bir zelzele olmu~tur. Ha.sar 
yoktur. 

• Esnaf ceınJycUcrlnl.n idare heyeU seçim. 
leri devam etmektedir. DUn hamallar cemL 
yetinlıı seçimi yapılmı§. fakat bltmemltıUr. 
Seçim Oç gün sUrecektir. 

•Romanya ile yapılacak ticaret anlaşması 
için, !kUsat vekAleU mllstcşan Faik Kurdoğ 
ıunun riyasetindeki heyet, aym on be§lnde 
B~e hareket cdccek\fr· 

• ltalyan llııesf yardlrektörUlğtlne eakl Ve. 
fa llsest direkUSrO Sadi, Usktldar Amerikan 
koleji edebiyat öğretmenliği.ne ltaıyan Uae. 
Binden Aliye, Benpol Şeri 11.sesl turkçe 6ğreL 
menliğlne Saime, Sen pol §eri llsesl tUrkçe 
öğretmeni Nüzhet lttılyan llaesine tayin edil 
ml§1erdfr. 

• lstanbul gQmrQklerl.nde çalIJan blrçok 
komfsyoncularm karnesiz oldukları antqıl. 
mııtır. Bunun önünü almak için, badema sık 
sık kontrol yapılacak, kamesl olmadığı hal 
cSi 1§ takip eden komisyoncular hakkmda ka. 
nunt takibat yapılacaktır. 

• Belediyenin, Kırkçeşmc sularını kemıeğe 
karar ~esi Ozerlne, Darphane iUraz e.L 
mı,, f§lerlıı yUzOat:O kalacağmı blldlrml§tir. 
Belediye nokta! nazarmda ısrar etmektedir. 

• Bronz 10 ve 25 kunı§luklar hlrlnclkAnu. 
nun :ilk gQııUndcn itibaren tedavOJden kal. 
dmlacaktir. Elinde bu paradan olanlar L 
Jdncitqrlnln otuzuncu ak§amma kadar mal 
B&ndıklarlle Cumhuriyet :Mrkcz bankasından 
değlJtirebtlcceklerdlr. 

• Şehir MecllBl dün saat on dörtte top. 
lanmıı. bazı tekllfierl incelemek llzere alt ot. 
duldan encümenlere havale etmloUr. 

• Careıkapıdald kUçUk sanatlar aet'gial 
6nUmUzdekl cuma gUnü kapanacaktır. 

• Jzmtr Afyon müdUrQ Vahit dUn ,ehrL 
mlze gelmlgUr. Şehrimizde bir hatta kadar 
kalacak, tctıdkler yapacak, ııonra Ankaraya 
giderek, Ege afyon mahauln hakkında !ktf. 
sat vekAleUnc izahat verecektir. 

• 1Ik tedrisat Oçnncn kadrosu yapılmlf, 

dün Maarft vekAletlne gönderflml§t1r. 

• Zehirli gazlardan korunma kuralan o.. 
nUmUzdekl hattı\ ba,,mda Halk Partı.!, halk 
evleri ve ilk okul bfnalarmda ~ılacaktır. 

• Ballkcslrde bir hatta devam etmek llzere 
bir muhtarlar kursu açılmt§tir. Kursa 260 
muhtar l§Urak etmlıUr. Muhtelit lhUaaa 
deralerf baalt oekllde verllecektfr. 

• lzmfrde hayat pdhal.ıltğı, geçen yıla. na.. 
zaran yüzde kırk nlııbeUıide ytlkaelmJfttr. 

• LUleburgaz aataltmdan aonra §iddetll 
bir tren_ kamyon rekabeti bql&mI§tlr. De
mtryollar idaresi, tarifelerde yeniden mühim 
tenzıllt yapacaktır. 

• Bu yılın g6çmen nakliyatı, blr hattaya 
kadar Köatenceden NAzmı vapurile gelecek 
1000 kl§l De bltmlf olacaktır. Bunlar orta ve 
~arkt Anadolu vtll.yetlerlne gönderilecekler. 
dtr. 

• Yenl yolcu salonunun uzunluğu M, ge. 
nlşllğl 38 metre ve cephesi de 17 metre yUk.. 
sekliğinde olacaktır. Binanın üzerine Llma. 
nm umu.mı manzarasma hAkim, ıgıklı ve bil. 
)-Uk bir saaU olan s• metre yüksekliğinde bir 
kule yapılacaktır. 

::;s 

Aydında bir kilovat 
elektrik 25 kuruş ! 

Hem de bir taraftan •ebekeyl 
genişletmek IQzumu duyulurken 

Yeni mahsul zeytinyağı f iatlarını 
hayli düşürdü 

Aydın, (Hususi) - Belediye meclj. 

simiz toplantılarına ba§lam.tftlr• Bele
diyemizin mct.:liae verdiği yıllık rapora 
dir. Bumiktar tahakkukun yüzde 92 
bin küsur lira haliyeden, 8.000 lira 
da bakayadan olmak üzere 105.000 lira
dır. Bu miktar tahakıkukun yüzde 992 
sini tutmaktadır. Şimdiye kadar bu 
nisbet hiç bir yıl elde e3ilmemiftir. 

Masraf 89 bin küsur lira olup 17 
bin ıkUsur lira da 937 yılma devredilmiı 
tir. Hususi muhasebeden su yollanna 
yardım olarak verilen on bin lira da be
lediyeler bankasında hıfzedilm~edir. 

Aydına iyı su 
Şehir suyu Dahiliye vekaleti imar 

müdürlüğünce eksiltmeğe çrkarılmııtır. 
Keşfi 11 O bin liradır. Parası tamamen 
belediy~ler bankasında saklanmaktadır. 
BugtUnlerde ihalesi yapılacakttr. 

Emlak 1'ankasmca ı S.000 liraya alı
nan bele.diye apartmanları gene geri a
lmımı ve bankaya olan 10.000 küsur li
ra borç yüzde 6 faizle be§ yıl taksite bağ 
lanmIJ. ilk taksiti ödenmiştir. 

Belediye emlik ve akarlarının he-

men ekaena tamir ettirilmiı. yenlden 
bir itfaiye pnjı yaptmlmıftır. 

Elektrik ucuzlamab 
Elektrik tebebei daha slyade m

Iİ edilmek lilmmu duyuldufundaa blı 
motCSr daha •lmnwk here alüadarlar
la temaa reçilmittir. 

Yalım her yenle elektrik fiati bft.. 
rfidifi halde Aydmda htlt 25 Jturuttur. 
Halbuki Aydmlıkr motariln kudretin
den fazla abone olmuıJardır. Bq1ıca iti 
hayatı ucmlatmak olan belediye, nuıl 
eti ıt:un satmak i~in kasap dU:kklm aç
tıysa, kendi idaresinde bulunan elek
triği de ucuzlatmalıdır. 

yeni binalar 
Bir yılda aydında 11 mağaza, 50 n 

yaptınlmq, 20 ikadar da ev ve dükktn 
tamir ettiritmiıtir. 

Yeni zeytin mabsuUl 
Piyasaya yeni zeytin mahsulü gel

meğe bqladr. Piyasa dört kuru§tur. 
G~en yıl 3,5 kurup açılmqtr. Yeni 
ınahıulün piyasa.da görillmeıi 4lzerine 
zeytin yağı 45 kuruıtan 30 kuruf& dUt
IDÜftür. 

Silifke vangını 
Yanan binadan def ter aşıran 

bir köylü yakalandı 
Silifke 4 (Rusual) - HUkamet konatı yanpıı Jaaklandakl tMk"'&ta devun e4IL 

meldedlr. Halle arumda bu yangmm lulalt e 9eJ'I olclata Jrcnedl me+weı&ur. 
Nezaret utma ııilman memartanı- lılr oota ııerllNt 1ıaüdJmttli'. Ytılms W!h elle 

kMilll Bw.n ve od1lft Hehıuet ~ nearet .ı ~ ._,_ .......... DDa ._ · ._.. lılr 
~yarısın yertndf! ırönilen bir 11.t,ti --- ...... p' zlq ... ~ __.. 

de.tterlrı bllk6met blnamıclan illmdrl'r aD1afıl JDİIW• 
SUlfke mUildfılumam191 B. Ketenollo bu n-ta pmlan 9'JleınlfUr: 
.•- Yanım tahkikatına bldlee akabinde ..... PMJfln'. Yanpm baflullO '" 9'J:rrt 

ıOphell 11SrU1dllJtlnderı tahkikatta tlm4lllk im ıH aııtammll ttserlnde clurubmlda W ..... P. 
len ller lhUmal Dzerlnde çok derin ltlenmekte dlr. Talaldkat llellüz bltmedtl' ltılD ......,. 
fazla Mr ~y ııöylemlyetttlm.,. 

Bu ne vahşet ı 

Tarlasında· çalışan bir zavalh 
köylü dayakla öldürüldü 

Adana (Hususi) - Kara laallnln K.arsall U ultl)'e91aden Mehmet Ali tal'lumı .arerken 
Uç ~nln hlkumuna ufranuıtır. üç mUt.ec& vls Ali71 llatlamıt1ar ve clö\•e döve öldtrmlt. 
terdir. Hllk1bnet doktoru 'Marlıar ,.e Kara laa lı Comhurtyet müddftamuml.a Jddl9e )'erbl• 
~tmııter ve ıtalıklkata lııatlıumflanlır· Katille rln llhtyetleri laenb ut.,d!DN!Qftlr. 

arnek kaza: 

Akhisar 
Adananın yeni 
Uğretmenlerl 

__ , ___________________________ !• 

Elleri bıçakll 
talebe 

istemiyoruz t 

Adanada beş talebe 
mahkemeye verildi 
hada, (HU8USI) - Burada biçakh 
bir talebe b~ olmu'ftur. T.icset 
okulu talebelerinden Mahmut. Ce
mal, KlmD. Mehmet ve liae talebe
sinden Nadir aralarında bvp et
miflerdlr.. Bu b.vpda Mehmet, 
Nadir. ve Iamil diğer arkadaflarma 
bıçak çeJmqler ve 8lilmle tehdit 
et:mİflerdir. Kavgacı ve eli bıçaklı 
talebe cU.nntl me;thut halinde yab
lanm!J n evnldariyle birlikte i'kirki 
ıulh ceza hlldmliğine verilmi§ler- ı 
dfr. 

Menemen'e iyi 
su getiriliyor 
Bağmlar yeni kooperatiften 

çok memnun 
Menemen, (Huaud) - Zirai kredi 

kooperatifi, biltün ortaklarma tohmn be 
deli tev.dine batlaımftir· Zincirler ilçe
ıinde buğday ve arpa ekimine faaliyetle 
devam edllınektedir. 

Bu aene teıckkül eden üzüm tabf 
kooperatifleri birliği, ortaklann bütUn 
mahıulUnU alınrJ ve iyi fiatlarla aatımt
trr. Diğer bağcılar da bu sene ortak
lık için timdiden mtıracaate bqlaımt
lardır. Öyle tahmin edilebilir iri, anu
mU.rdelri aene havalimizdeki blltiln U.. 
zUm mahaulUntin satıp birliğe tevdi olu 
nacaktır. 

Sıtma mllcadelest 
Sıtma mll:adele teıkilitı bu yıl da

ha geniı bir tekilde mücadeleye baıta
IQllUr. B\l arada bir2Q'k bataklrklar ··-· _ ............... ---··· 

Şehir meclisi bu devre Dk içtimamı 
akteylerniı. cncUmenler aeçimini yapa· 
rak faaliyete geçmi§tir. Kazamu:a 
getirilmem için projeleri vekaletçe tas
dik edilen Karagöl memba suyunun ıeh 
re akıtılması iıiyle bilhassa mqgul 
olmaktadır. 938 senesi içinde Menemen 
tiler bu suya kavuşmu1 bulunacaklar
dır. 

aır .. iki 
Satırla ••• 

• Adana belediyesi aebze hall meydanına 

beton döııemeğe karar vermıııur. Buruı kı. 
ım çamurdan kurtulacaktır. 

• Konya llkmekteplerinde yeni himaye he
yetleri tqekklll etml§ ve fakir talebeye yar. 
dun için çalIJmata bql&mlflardır. 

• Adanada Atatürk parkına, belediyece, 
ç6plerln aWmaaı için zarif aepetler konacak. 
Ur. 

•Ad&n.a Jtfalyeıl içtn can kurtaran aUama 
çarptı ve bir manika almacaktır. 

rou 
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lllU.t "" 
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BE YOcl L'O ~ 
• Genç ımtar ,,pr 
ı KorkusuS~ 
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J Gör, lflt. ~·' 
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BIJAl.I 

BALK ı Draguia, KaD 
(l'.llld K-"'"'7> ve lııtlkam bOfJltJll' 

HALii 
SOBETYA 

KADIKOY 
ı Clct anne ~...J 
ı Programmı bU~ 

OSKODAR 
Romeo ve uuyet 

BAKIRKOY 
HtLTIYADI BUlbUller öterk .. 

TiYATROLAR: 
im:BAŞI DRAM gısıO 

1 
Saat 20,30 d& -"" 
tsP ANYOL BAS9P"" 

RiNDE 
Dram 3 perde 

• • • 
FRANSIZ TİYA~ 

OPER.En' KISMI 

Bugün tatll 
-'"'-'lTıi-ERTUORUL SAD 

Numan Meni' 
mencioğlLI 

Kont dU Martell1, 
ziyaretini iade iÇ 

Surlyeye gitti.;. 
Ankara, 8 (A. A.) - Hariciye 

leti siyasi müsteşarı ~ Nuınaıı ~ 
mencioğlu, Fransanm Suriye fe 
de komiseri Kont dö MarteUıı 
tini iade etmek üzere bu-~ 
21 i beş geçe gehrimtmen surır'" 

• Şehirde umu.mı yerlerde, Uyatro ve apar
tmıanlarda saat 2• den aonra gtırnıtü edil. 
memesi, çalgı çalmmamaaı hakkmdakl, bele. 
diye zabıta tallmatnameat etrafmda, dün ac. 
h1r mecll.11nde ııararew bir mUnakap. ol. 
mU§tur. Avukatlar, meskenin taarruzdan 
masun olduğunu, herkes1n evinde tatedlğinl 
yapabileceğini Uerl ailrerek, bu maddenin 
kaldmlmasmı lsteml§ler, bir kwın da lehin. 
de beyanatta bulunqıuılardır. Neticede bu 
madde encüf1ene gönderilmiaUr. 

Hiç durmadan mek
tek ve yol yapılıyor 

Adana, (HUBU.11) - Yeni 8ene Uk öğret. 
menler kadrosuna göre Adana ve k6ylerlne 
diğer VillyeUcrden bir çok öğretmenler nak. 
ledllınııur. • Aydında llOD bir •ene içlııde 107 çift reket etmigtir. 

Kendisine lıariciye vekl.leti 
daire reisi Esat, riyaseticllnıhut 
ri Cevdet, hariciye veklletl 
mUsteşarlık hususi kalem 111 

• Ta.afiye halinde bulunan, Şark Demlryol. 
lan §lrkeU dUn umumt bir heyet toplantıııı 
yıı.pmııtır. Toplantıya devlet murahhaalarile 
bazı hlasedarlar ııurak etmlılerdir. Toplantı 
da, idare ht'ycUnln raporları fncelenml§, ev. 
,. clce tasfiye heyeUne verllmlg olan sallhi. 
yeUerln genl§leUlmcsine karar verilmiştir. 

• lzmlrdı:ı muhakemesi yapılmakta olan 
lncbolu vapuru fac ası hakkmdakJ dava 
son safhasın gelmlıı, mUddeJumuml kaptan 
Mehmet Ali ile D nlzyollan işletme mUdUrU 
Zekerlyyruun tec ycslni i miştlr. 

OIŞARIDA: 
• Yunan kralı Jorj Paıistc bulunduğu m. 

ra'arda TUrklyenln Parla clçlııi Suat Davazı 
kabul l'tmlııler ve uzun mUdd t gö~mUştUr. 

• llnbe !standa on İtalyan askeri daha öl. 
rUlmU,tUr. Bazı İtalyan askcrleıinln de 

kııybolduklnrı haber verlliyor. 1 
• Be~ gUndenb rl Mnlccdonyada yağan ı;ld 1 

d tlı yaıı-murı:ı.rd:ın ırmaklar taşmış, ehemmi 
y UI ?.arar'ar yııpmı tır. S rt"z Ozt"rlnd iti ı 

im"n lf r 1 opr a:lnll u• r utUrdU"!'.lnd n. 

• 

il Sel nlk 1 n i r m na 1 tı 

1 \Zırı MUnlhde açı. 
in n açılma 

il · n haUpl r Ya. 
ine dtlııman olıırak 

ri'l d:ıımn dUnvayı nıt 

in l' e llC'l!I\" '!~•. R hatollk \"C' 3 1 b"ral vıır. 

dır. 1 
• ıun!ln hariciye n zareU eııkl memurlnnn 

Akhisar, (Hususi) - Kazamız sis
tematik bir çalışma ile günden güne 
güzelleşmekte ve bilhassa imar itlerin-

de büyük muvaffakıyetler göstermek
tedir. Kaymakamımız Rifat Yenal gel
di~i gündenberi kazamızda unutulmaz 
eserler meydana getirmiıtir. Bu meyan 
da Beyoba, Mecidiye, Bt:knüş, Dereköy, 
Seydiköyde birer mektep, birer de köy 
odası inşa ettirmiştir. 

YoUar -üzerinde de muntazam bir 
çalışma vardır. Sındırgı • Başlamıt: Ak 

hisar - Gördes yollan inşaatı bitirilmiı. 
Saracoğlu • Beyoba yoluna da baılan
mıştır. 

Akhisar: Kırkağaç, Marmara. Yaya
köy. Manisa, Başlamış. Yayakmldık, 
Gördese telefonla bağlıdır. 

Knsabaya yedi kilometre mesafede

ki Saraçoğ'unda bir nümune fdanlığı 
kurulmuş. Bozırk cinsinden' 24 damız-
1 k boğa köylere taksim edilmiştir. 

dan Rodn imatos tevklf olunmuglur. !mat.o. 
sun t vklfl c:ok mUhlm bir casusluk meselesi 
le a k da; d r. nu.ı mühim e'ırakı gizlice 
va nnrı ı: r d 'ıct diplomntına 'ermekle it • 
hn e tınckl dlr. 

• 'Yunan başveklll Melaksaa dün Komtı.. 

nlzm nlcyhlnde bir nutuk söylcmlgUr. 

Yeni ötretmenlerln ialmlerl §unlardır: evıenınl,Ur. 

Bolvadın Kocatepe öğretmeni Sactt Baran, 
ııehıimlz Cumhuriyet okulu öğretmenliğine, Yeni 
lzınır Zaferi MJııt okulu öğretmeni Fatma 
Çaktuğ, lnkıllp okulwıa. Meraln NecaUbey tayinler 
okulu ~tmenl TOrkb Baykal, 29 tepinl-
evvel okuluna, Meriç Kerkez okulu bqöğret. • Adan& waat okulu ziraat ,eruğl ve a. 
meni H. Edip Akbulğu,KUrkçWer okulu baf melfyat muallimliğine teı::tl&D BaruD tayin 
ötretmenılğine, Urfa-Blrectk Clbln köy okulu edilmll ve vazlteatne bqlam11tir. 
ötretmuı Eyüp Akçalı, Ceyhan Sakarya o. • A.akerllk vazifeal.nl ikmal eden Ermenek 
kulu ISğretmenllğlne, Fethiye. ören köy oku.. kaymakamı ERt Kaya vazifesi bqm& cıan_ 
ıu iStretmenl Naim Bozkurt. Karalaalı Ka. mO,tllr. 

Cevdet refakat etmektedir. 
Numan M:enemencioğlu 1 

Başvekil Celll Bayar, hariciye,/
RUştü Aras, hariciye ileri geteııl 
Fransa sefiri, Balkan Antantı 
tarafından uğurlannu§tır. ___/ 

mqlı klSyU öğretmenliğine, Van cumhuriyet • Konya fer& memur muavlnllflne Akda# 

Okulu öğretmeni Adil Onur, phrimlz lnönn madeni :icra memur muavini Zahit tayine.. Katti talebe Adao• 
okulUll& nakil Ye ta)'tD edflmltlerdir. dllmlıUr. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~n~ (Hu~~)-Me~~ 

mektep direktörü Ejderi öldtıreıt ~ 
talebe Muhittin tedavi edilmek ı:;ıl 
bur:'ya getirilmiı ve memleke~ . j 
nesıne yatmlmııtır. ~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bllttln atntannızı derhal keser. 

icabında ("Unda 3 ka•• ahnabHlr 
isim ve markaya dikkat. Taklltlerlnden sakınınız. 

-

Tashih ,; 
8-11-93-7 tarihli 2090 ıı{I 

nUshamızda münteJir ilinın T •• "/. 
raat Bankası İstanbul ıubesine ,ıC '/. 
funu ve Safra köyUnden H.,aıs ıf 

Hüseyinc ait acnet numaruıftlll ·~ 
ve 23/212 numanılı senet~· 

Nesip oğlu SWeyman Asaf ve ıoz 
leyhe ait 4 üncü sıradaki gayri :i/ 
lün mesahastnın 13100 metre old 
taahihen ilin ederiz. 



BOtQn Fransız poıısı 

açırııan kızın 
peşinde! 

~abıta, genç ve güzel kızı e n sıkı araştırmalara raı:;ımen 
s~all)adı. zavallı ana, son bir ümitle yezı llmı motehas

n1a başvurdu.. Kızıyle tanışan iki gencin yazıların ı 
Qöndererek bunlardan şüphelendlQlnl sC:Syledl 
Grafoıo·· · . rtlabi Jı tetkıklenyle çıka-

iz~ıecelr neticeler hP.kkında 
da Gt vermeden evvel, Fransa. 
li rafolog olarak tanınmıı 
lt l!ıaeletden Aurare Sand ile bir 

l'lftllz gı . . . _ kon zetecısının yaptıgı 

ı- ul~ftıadan bazı parçalar nak
-e 1111: 

il.._ -.ı'thur Ora 
-ııa hennz ~oloğun yanındayım. 
~Bu gelınıı bir mektup paketi 
laer ltbt lftektup paketleri böylece 

-.... ~tlınektedir. 
~ ile ft,aı; • ~im. - Bu rr.ektup ,!, tr'Jatlar, ne yardım talepleri 

A 
~ 

!i .. -.. Grafoloji mütehas
sısı kızı buldu 

Gra foloJI b i r lllmdlr. yazılarının taı:- ı 
k iKlle ınsanıarın ••clyeıerını. ruhi 
kabillyetıerını tayi n etme k mOm• 

ı kündür. Grafoıoo, kendlaln e gönde· 
· r llen yazuardan. kızın k i m i n tara• 
. tından 1eaçırılabll•C•Qlnl ısabetıe 1 tavın ed•b•lmlştı. 
11:::11:111::1: • • 

fa:~·· Z1manımız her saba -
foııa kf ı .. B llluanunaıar, o kadar acılar 
-r~u ınuanunalardan birıni ye. 

ite, but•uyor,um. 

Grafoloji yanında daha ince ve et • ı aliyetimizdeki rolleri ne kadar bUyilk • 
raflı tetkiklere istinat etmek üzere bir tilr! Eller, ldeta harici münasebetleri -
de (Grafometrf) adı verilen ilim tesis mi%i, hariçle olan temaalanmw idare ....., 
edilmiıtir. eden en n_ıühim vasıtalardır. Böyle ol. Poliı 4,,.,, bfltift mbtf81t.twwılerini 1dtıçsrma ~lııerineee1erlier eiiliyor 

Türkçede ırlfolojiye (yuı ilmi), dupna göre ellerin de ruhi kabiliyet • \ büyük olan ellerle yapılan hareketlerin ıt~ tc&ııJı b. 
...:q ~ ır vaka dinleyeceğim-

01.-, • 
,~~· 
' ederim, anlatınız r •• 
'lle11ııı . 

Sac~ ki Utıiyetle.. Son zamanlarda 
ile lrtdar çırzna ve çalma vak'alarmın 
lettitiqı Çofalchfını biliyonunm. Hal. 

'ir cu:uaınına da bunlardan biri.. 

bir ~dıfıın mektuplardan biri, 
~e Ctliyordu. Binbir ıstırap 
,p~ olan bu mektupta, 
\b.a. ~r llhibi, kızmm kaybolduiunu 
ı~0rve L..~ 
-""ÇiQ d -.ı ile tlmfıkhiı olan ild 
'- ~1eb~ ~ c&ıderiyorda. Yvon
l~ eeeiiıniz kwn annesi, bu iki 

~ ~ blrlainclen futa tfipbe 
.2:'-,lr .,, UnJrG bu cencin Jmnu 
~, ..., .................... 
~ ~ kaçmlcbimı anne 

..... o hal 
~tiıı ~de, r.caba bu il:i gençten 

...., \' lcaçırmı§tı?. 'te ~ları tetkik ettikten sonra ıu 
lıt biri. ;'111 oldum ki: Bu iki gençten 
Ç~ qe ne de diğeri kızı kaçırmııtı. 
it 011ı\a~alcterJeri yekdiğerinden fark 
~ ~e b&, la beraber gençlerden her 

~ bir !• Iİddetli bir hareket yapa-
...., ~3'~e değillerdi. 

~· l&f~ it ki Yvonne'in annesbc kr. 
ırtQltdiııiz tarafından kaçmldrğını bil-

' it. .. 
tı.a lkJ ~· batti bildiremedim, yalnız 
' 1...1_ an, lttzın ortadan kaybolma. 
Aiıo...c "'lf teı· 1 .'""ille, ır eri olmadığını yazldım .. 

:-~ip •• ümitsizdi. Bana ver
i ~· luaının, cicldl ve namus • 
"'s ltıt tarafından idare edilen bir 
~ -re • Jaı. temi yetine gittikten 
~1"1tr~ d<ınnıediğin~ maamafih bu 
~..., ı0ı.~.!Upheyeı tereddüde, ıui • 
..:~ ~ Olmadığını bildirdi. fh ,. 
S icl:aceııııyet müdiresinin eeki biT 

~ la~rdi. ~azıyı cörOr car • 1 
~ ıbir ,.__ Yerdim: Bu 1Uı sahibi. 
~ ....-ekette bul~=~ v-_ 
~ l~ "'"- A.Cy. 
dlr..:.,__ ~ = amıamme bildirdim. 

. ......._ "hıde liJhaldb cemiyet mO-
~ buldular.,, 

~'<>10Jj bir lllmdır 
~o..r.ıo,... ""'-lr ..,, • .,.. 
~l'İa ı -.., ırafoJojiniıı ir.ılıma 
tihl-~ıttdJd 
t . -~. ruJıt 1nlanJann le • 
ı ·~de te ve ınanevt Y:lrlıkJarı ü-

~~ ta}i •ir 7apan bünye buauıiyet-
~·- n etınek ve vııı ... aah' . . 

'«fa es "-· ıpaenne 
~~lcUn:ure tavsiyelerde bulunmak 
tere iki .

1
• r. Bu iti mevzu edinmek il-

ı lift •• .....__. 
l ,..... s-.ı vardır: 
~ Orafoloji, 
C....., GrafOllietd. 

llJr l'lfotojl, ld 
ti. 'ttr ıs22 o ukça eskidir. Bur.r. cit 
~beri Yeni ~e 7Uılm:ı ve o zaıran • 
~. hır Sok tetkikler de yapıl. 

(&rafoloğ) ada yazı mütehuaııı lrarp- terimi% ilzerinde müe11ir olmılan ta • 
bk olabilir. bit ayılmak icap ~er. Hattl bundan ve bwıı.r içinde ya.zmm, bunu yazanın 

Hakikaten grafoloji diye bir ilim dolayıdır ki kolların uzunluk veya la- ruhi tuahilrlerini üade ttmni tabiidir. 
var mıdır varsa kıymeti nedir? satılına, ellerin tekillerine, biçimlerine Grafoloji ile ittiıal etmemit. muhtelif 

Tababe~in bir takım haatalıJ.Jarda ve .uirelerine g?re insanlann karakter. yazılar tızerinde bU1uat bir surette ~ 
grafoloji neticelerinden istifade etti. len h~k~~:. bır kanaate vaaıl oluna • katini ku11anmamıı olduiU halde her • 
ii ve cerek grafolojinin ve cereka: ı~- b~ece.ını ıa edenler hiç te a.ı defil. kelin: 
fometrinin ilim ıubelerinden aayıldıiz dir. 
muhakkaktır. Böyle oldufu halde yuı 

ilminin zaman saman ıüpbe ile karp • 
1anmaaı bu ilmin buı kimseler elinde 

ıuüstimale utra1n2aından ve falcıhhk 
için bir vasıta olıtak kullamlmak iaten
mit olmaeındandır. 

E l, hlsle rimlzl 
me~dan ran 

b ir uzuvdur 
Kısa bir inceleme ile yazıdan r.eler 

çıkabiltceiini benberce teabit edebili. 
riz: 

Yazı el ile yazılır, bu malQm.. El, 
insanların hiılerini yüzden sonra en iyi 
meydana çıkaran bir uzuvdur. Gene ay

ni uzuvdur ki ifade v.:sıtalanııyz olan 
sözlerimiz de, yüzümüzün hareketlerin. 
de bunlara yardımcıdır. Sözlerimiz, yü 
zümüz istediklerimizi anlat111Jğa kifi 

&elmediği veya bir ıeyin daha canlı bir 
ıekilde anlatılmaşı istendiii vakit elle
rimiz derhal ite karlJlr. 

insanlar tevdiklerini elleriyle okşar • 
lar, aamimiyetlerini el aılutmak Gureti-

le izhar ederler, birbirlerini el haıeket
leriyle adtmlailar, iizclıkhmnı ellerile 

d8verler, heyecanlarını el hareketleriyle 
göıterirJer. Mütereddit ve ldU9fnceH 
bir umanda meseli parmaklariyle ına
aaya vururlar. 

Biltiln bunlar inunlann bl•lerini, 
fikirlerini izhar n ifade fçin elleriıti 
ne bldar çok lrullandtldanm hatırlat • 
mağa tdfi gelir. 

Bundan bifka tllerin her pnkU fa· 

ı san ı n ellerl, 
Musanın asası .. 

Tarihte mucize denilen §CYlerin kıl· 
mı azamı el ile yaptlmıftır. Hasreti ı.a. 
nın cilzzamlılan, körleri iyi etmek için 
ellerini kulllndılı rivayetini biliyoruz. 
Hasreti Muea, etrafınıtakilerle bçaf • 

~d ~»«~~~-
Hazreti Muhammedin ay yarma mUd. 
Hli rene el ile oJmMtur. 

Körlerde eDn sardOfU hbmetler 
pek bByilktllr. Girme nimetinden inalı· 
rum olanlar, kendilerine mahaua kabart 
ma yazılın parmaklannm uçlariyle o. 
kurlar, barict bUtUn münasebetlerini el· 
teriyle yaparlar ve hatta tllerile ri!ya • 
tarını görilrltt. Kör, sağır ve dilsiz o
hlrr MUI M'el1en Keller (Mon Univen) 
adh eserinde, P8rtnaklariyle, elleriyle 
nasıl rüya gördilğUnU 0 kadar va.ıih 
ıekil~ anlatıyor ki .• lnaamıı bu kadar 
sarih olarak duyulan rüyaya ııpta ede. 
ceii ıeliyor. 

Ellerin biltUn bu huauaiyetıeri Jta. 
lettayin ve aeMpsiz defildit. Filhakika 
eller bu kabili!etlerlni yaPlht tar.ılari. 
le bu uzuvda fazla miktarda topJanmıı 
olan sinirlerden almaktadırlar. Sh:ider 
parmak uçlınnda daha fazla miktarda 
mevcut olduğundan buralarda bassa _ 
ıiyet daha fazladır. 

Muhtelif yazılar 
arasındaki fark 

Vilcuttald mevkii ve ro1U bu kaklar 

ı - Çocuk yusnr, 
Z - Kadm )'lmnn, 

S - Huta yammı, 

Anlayabildili ma16ıdılm'· Grafoloji 

ile ulraımamıı bir ıdmlenin, bir çocuk 
yuılllll bir bilyililhı yuıauıdan ayıra.. 
bilmnine muk.ü>il, bir crafoloe. bu hu. 

auatald tetkikleri n ı t i c e • i n d e 
yut e a b 1 b İ n İ D JlllDI tayin. 
da;.daba, fd1I ~ ..... ~ 
.... malik klunmakta •e ya~ 
tec:rilbelCN ,ere (5) kadar bir farkla, 

yazıdan yaf tayin edebilmelrtecli. ıca.. 

dın yum için ide vuiJet aynidir. HM 
talann yazısına ıellııce: tıp kitapların. 
dı mUhim butalıldarda ve bilbuaa a. 

sabi rahatsızlıklarda yazının uğradıp de 
ğipldildere ait pyam dikkat malCmat 

ve nümuneler vardır. 
Bir grafoloji miltehauısı ilmin tetbit 

ettili bu aetic~lerden ide istifade eder. 
Gene herkesçe mal<nndur ki, hiç kim 

ıer in yuıaı ve bilhaua ilDAlr seneler 

içinde daima ayni bJmaz, u veya çok 
delipnelere utrar. Bu deiifme yqtan, 
bUnye ve ruhtaki tahanilllerdaı do. 
tar. 
Yuı ilmi milteba11nr, yazıdaki ldeii-

~eriıı teklini, dereceaini ve bu de. 

ifpele~ seyir ve istikametini ve her 

bir dehimenin neyin neticesi olabilece 

lbıi ve bu itibarla mAnuım bildifi için 
bUtiln tahavvWlere ait bilgiainden isti. 
fade eder. 

Biru evvel (imza) deyiıimizin sebe
bi vaıldır. Filhakika im.zannı §Cklinde 

Bl, fuatalan,. Afı1ez"ttl en iyi 'fMYla ıır. ,1~~nıt1 bir u~uvdur. aııetffl n.ll 7«ıbiHyet1erhnü Oıserfnü '""'6alr olma. 
..,, ~ o'llJa#M• fÖTe, Oir yazı,.. ıu.ı.:ı ~ınrcmn 1'uhi tezahiır:UW CfGM ehne,,i de Nk tobiit.Ur. Gfa/p1oji mü. 
tdGN111, loMcllaine 116nderile11 JlUZla ı .la:ı, R~ 7.m kaçınmlan ıek eıb.vk bııldu. 

sevkimizin, benliiimisin. tetliri büyük • 
tilr. O kadar ki: Yalnız imı:aya bakarak 

bir ldawenin hüviyeti, karakterinin hu. 

ıuafyetleri bükkmda mütalea yürüt • 
mek fazla iddialı bir it olmaz. 

Bir kimsenin yumru tetkik ederelt 

muayyen hükümlere varabilmek için 

o ldmaenin muhtelif yazılariyle imza• 
lanna ihtiyaç vardır. 

i k i mısaı 

Bu izahattan aonra yan tetknd De 

çıkabilecek neticelerin ne olabilecelf 

hakkında daha iyi bir fikir venn~Use. 

re buı yurlara ait tetkik neticeltri ne 
bu neticelere ıare ~ uhiplerine ya • 
plma• icap eden ta'ftifelere tılafr ld 
miaa1 verfyoruSı 

Mlsah t 

Yum tet1dk olunan zat (5 hdar 

farkla) 35 yaımdadıİ', Erkektir. Saf. 

lam yapılıdır, faaldir, kararlannda ace
lecidir, hı•n, zdd, almgandır. Ken.. 
dine n sekbına fazla itimadı Yardır. Al 
danmaktan ve aidatmaJctan botlar.mu.. 
itten Sok JKıtJ•nnws ve faal bulanma • 
ama ralmen kolayhkJa eflence ve aefa.. 
bete aevkıoJWUlblllr. Çlıbuk aever, •e-. • 
meai itiyatla kuvvetlenir. Kinci ve 

entrikacı değildir. 

Kaaarlm: Fa.ıla ahnpnlığt, ifrat 
dereceaindeki ha11aiyeti, acelecilifi ve 

bunlarm neticesi olarak iradeainfn. di • 
matmın teeir ve kontrolünden uzak ka. 
radar verip yapmaa*hr. Vur sahibi a.. 
celeciliğinden ve almcanhğmdan çok 

.zarar g6rmilftilr. 
Tani,elerı Yur aebibi futa alın. 

ganlrk ve aceleciliği ile mücadele etme. 

lidlr. Bunu temin etmek Uzere bir ta • 
lam usuller vardır. Bu uıullerdeıı iltifa. 
de pyanı tamyedir~ 

Mlu l: a 

Yazı sahibi 20 yaılarn*la kadardır " 
Hayalden ltotlanır, bu, onun en i:riiyilıt 

huuaiyetlerlnden biridir. Vak'alan, b. 
fuında büyütür. Henüz fazla inkisarı 

hayle utramamııtır. Eli açıktır, iarafa 
temayülü fazladır. Çalıımaktan ziyade 

tahayyülü ıever. Ilağrurdur. Guruınİ 

ok§anarak her yola 1evkedilebilir. DL 

mağı, hareketlerinde bir fren vadfal 
görememektedir. 

İlim olarak grafolojinin verebilrceli 

neticelerle aan 'at olarak kullanıla" ıra. 

foloji hakkındaki kısa izabat:--bu mm 
ıubesinin bugOnkü vaziyetini, fayda ve 

hizmet derecesini ıöatermeğe lıdfa,.e.t 
etle ıerektir. 
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Bükômetin yeni programı Çin ekspresi . . 
...-. Bqt&r&tı l incide r la§lıracak hale getirilmesi temin olu· ana olacak bir mali müeaaeae kurma b o m b a r d 1 m a n e d ı 1d1 

!11 tanzimine se,·k edilecek lıarita, ı nacaktır. yı da önde. işlerden sa?'1Yoruz. 
ımnr planı, su, J§ık, kanalizasyon, • Me~hut cürümler kanunun.dan Dış tıcaret pohttkamız ~ Ba,,tarafı 1 ıııd~. 
kültür \'e spor ifled, ı;ocuk bahçeleri miisbeı netice alın~tır. Bu kanu· .y. Tatbik ettiğimiz ''e tatbikine de Şanghay, 8 (A.A.) _ Şansi eyaletinin hükllmct merkezi TaiyUandan. b~. 
ve kısaca §ehirlerin ılıhat \'e gür.elli nun tatbik $cfuuını gl'ni~lcten )'Cni Yam edeceğimiz politikayı §Öylece hü rin takriben 350 k:tometre cenubu garbi•inde klin Tingfen'e nakledilınııtır8~. sini n1uk3dar eden belli ha§lı i§leri bir layiha teklif olunacxıl•tır. ]ıha edebiliriz: . • ''ğ _..ı:ğ· .. J hülc' ."lıned ' 

1 '- 1 k ki Tokyo, 8 (A.A.) - Domei ajansının o ren.w ıne gore apo::ı u JjtiJI 
pliinla~tırılncnk ve bu planlar, Şefin "' :\fahki'imların, i• ''erlerinde çalı~ 1 - Karıılrk r koıay r esası, ı h ,_ . . k .. kerıo ,, 

~ " hi fl 1 1 sel konferansına karşı ittihaz edeceği hattı are .. etı tayın etme uzcre .•. ı.aı. 
i~aret huyurdukları verhile, merkez· ma1arın·1an kendı'ler·ı 1·,.in ,.e i• ea Jl tara ı an aQma yo u. da d' d'l ·raht dıP · :. u :a :. ~ ôJn öğleden sonra Belçika sefiri tarafın n tcv ı e ı en !' notayı tııır 
de"belediyelerimiz türeli bir ıuret )eri jçin karşılıklı faydalar hasıl ol· 2 -.- En ziyade m_il!ıaa?eye .. ~~ tetkik etmektedir. Bu notada Japonya kom=tenin konuımalanna iştirak . e 
te rn.·dınlatmnk, kıla\"udamak,, "azi· n•tı~tur. Bunların dalıa rreni• mik,·a • har mıllet., klozunu, ıthalat re1ımı ıti b. Udd •. cckUt· , ' • " " " ğe 4avet edilmektedir. Japonya bu notaya ır m et sonra ..:evap vere rt• • 
fosile- t~kil edilecek olan teknik hü· ta "C billıas!a m2'<1en işletmelerinde bariyle ancak kayıtlı olarak kabul Resmi Japon mahfellcri, Japonyanm hattı hareketini değiştirmesi için ° 
ronun ınütekaddim tetkik ,.e konto· ı:nlrıtmlmalan mukarrerdir. etmek. . . biç b:r sebep mevcut omadığını bildirmektedir. ~ 
liine tnhi olacaktır • • Adliye i~leri hal.·kındald. miitalcın 3 - Mua~e.n v~zıyetteki memle Tokyo, 8 (A.A.) _ Asahi gazatesine ıöre Japonya Brük~l konf.c~a ,dd'" 

"' Belcdi:;:eler. me ken, bina, yive lanmın lıitirirken rejimimi:tn alcr k_etlerden, lehımıze tıcaret muvnzene komitenin görüşmelerine ittirak etmesi için kendisine vuku bulan teldıfı r 
cek \'C içecek gibi lınyat ucuzluğulıcı tarlığına koru inlalabımı~n i~tikra- sı farkı istemek. 4 ecektir. 
iiJriiler kanunu tathlkatı ıtibi alıs ve· rını 1 ..... 1·d 1·,.,:n ..ınha mı'ı'f!•.•ir knnutıi 11- Politikamız zaman ve ilıti "B · d b'ld' il' · ı :. n • .... , ~ f1 """ Londra, 8 (A.A.) - atavıa., an ı ır ıyor. • ~,,ııı 
riş <loğnılu~unda miie-Jr nzifeler tr.dbirl~r almak knrannda bulundu- yaca mütemadiyen uyan güdümlü e tngiltercnin Çin sefiri Sir Kvatchbull • Bugesson Sourabayada bit~ .ıe 1 
nlnc .. kl d .. / k • · konomi politikaıtdır. Bu yolda dik ik K h k t · t" s f' h Uz ta_ ...... > • ... ur rr. gumrı%u i crıe etme • ı.ctcrını. devresi geçird' ten sonra Hog onga aıe et e mıt ır. e ır en JDA''-

• Bele<lh·e ı:elirlerini arıtrmak için Ekonomi işleri katle yürüneuktir. olmamıştır. Nankindeki vazifesine ağlebi ihtimal bir ay sonra bqlıyacak~ 
tedhirler nlmncali Ye clıir dahilinde •Ziraat iktısat nafia ,.e lıatta mali iç ticaret politikamız Şanghay, 9 (A.A.) _ Şanghay cephe~indc muharebe. tekrar ba~ıt· 
~i kara ,·e deniz nakliyelerinin ''e ye vckalt.,tlt"rinin' uğra~tıkları İ§lerin • Bir tüccarın yalnız şahsi rnenf aatle Japon kıtalan Zuçeu nehrinin cenubunda Çın hatlarında gedıkler açmı§la . t et· 
~]iğe~ ~icnri mahiyette un~umi hizmet birbirinin kuV\·etini azaltmayacak rini dütünmesi demek, istifade etti Çinliler mukavemet ctmeğe devam etmekte iseler de l>azı noktalarda rJ.:' 
ı~lcrm~n peyderpey heledıyelere der ,.e bilakis artıracak ~ekilde merkezi ği menbaı kurubnası demektir. Bu mek mecburiyetinde kalmışlardır. 
rı tenıın 1 kt ı ancak kendisini bir kolonide farze _/ 0 unaca ır. lıir koordinaııvona talıi tutu ması ras- ----------------------------
: ~uru "~znnı "? J anda~a.'"e ı>ol!s Yonel çalıııın;nın tabii İc!lbn1ır. Bu den adam tarafından dü§ünülebilir. 
lrnkkımlakı mcsaıve herhınne mt : 'k · Türkiye böyle olmadığı için bu tarz 
1.. 1 d 1 .1. d ·d d'l 1_ • ıstı Pmette ~alısılacaktır. da -·-ı. l h k l . p an ar ıı u an e evaın e ı eceıdıt. Ziraat 'ır4lltrnak isteyen erin are et erı 
"' Y ollardn. ka ahalarcla eçyrisef erin • H T" ı_· ·r l .

1 
. • 1 rae ne mani olacak tedbirleri almakta • • JA • • • ... h. er ura: çı tç aı e!!ının (a ı§a ıı. 

tanzımı ,.e ~ mı ıçın umumı ır . h .1 ...... b. ..... l'k lma gecikmiyeceğiz. 
1~ ı· ı ... geç.nt 1 ecegı ır topraı;a ma 1 0 Mı0ll"ı ı"stı'hsal polı'lı'kamız ıı;anun ıazrr ayactt1,'1Z. • . ...

1 
b" 1 

• p 1· t k'l"t k" 1 k. d ı smı Yatan ıçın sa,; am ır teme ve 
. o ıs e~ ı u mı. aza ara a. nr imar e8ası sa,"Jllaktayız. l\fernlekette. "' Sureti umumiyede rasyonel çalıı 

te mıl eclcrek ve şelıırlerde heledıye 1 h-ı . · 1 t 1 göre ınav. a •efin i•aret ettig"'i te§kiHitlanma 
h 1. 1 r el • ıer o genın nısus ~·rt arına :> li 

za rtnı.ı po ıc: f'r tara m an temm l • ·r . . . . . . · · in ''e teıkilitlandmna, tip üzerine ça1ıı 
d·1 k't' p ı· e • 1 • h. lkl ur!:• tçı aıJesının geçıntbılmesı ıç 

e ı er.c ır. o ıs ,.e umır enn a a ht ld ... ... ı·ı.: olma· ına meaaisine hususi ehemmiyet Yere 
ı 1 • • · • mu aç o ugu topr-. ... a ma ııı" 

o an mtina enetlerı ''e halka kal'fl va l 1. h 1 t . 0 
..: ve ı,~ ceğiz. 

'f h" 1 · · • h 1_· 1 3Inr 1e ıeme a emın etme.. • 
zı e "~ ızmet erı ıçın umsi a.un ar .1 t .., 1 . h. b uret- Ciddi ve devamlı bir ıtandardizas 
tertip cdilr!rcktir: aı e opragmm nç ır ıe ep v~ 1 Yon politikası ciddi ve rasyonel çalı§ 

fstanbul le par~alanmasma ~-e elden çıliınas~~ manm bir zarureti olarak üzerinde e 

lf. t~tmılıu1clan ha lanarali coğrafi 
mevkii ''e tabii güzelliği seyyali cel· 
lıine rnfüait elıirlerimizin hir plan 
'dnlıilinde ve hu maksatlarla imarma 
'dc, !et biitçec:inılen yardım eililece1'. 

Sağlık işleri 

• "(na YC çocuk liaynt \ 'e. ıhliatinin 
~onınmnsı için şimdiye Jiadar tesla 
edilmiş oJ:ın doğum Ye çoc~ baltnn 
e,·1,.rile c;oruk halimı dispanserleri ,.e 
Ut çoc ıkları mü~nliede evlerinin 
nrlırılnmsı. 

11o KöylerCle Clogum yardnnfarmı te 
min eılecek' köy ebesi yetic:tinneli için 
köy ehe mektepleri tesisi. 

• Kaza merkezlerinin clo1'tor::uz 1'a1 
mamaı:ınm temini yolunda 'dolttor 
c::ıyı~ını ihtiyaç •lerccr. ine çıkarmak 
için ulınmıf terlhirlerin h'ızlandml· 
m~ı. 

~· Şclıir, ~ıı nlm Ye kciylerimizin sıli 
lıi ':ıziyetlerüıi ı liili için iı;ileceli eu 
te ic:ntı. f cnni mezhalinlar tesisi ''esa
rc ~ihi umumi sıhhat i~lerinin tan
zimi. 

• Vilayet ve heledjye liastaneleri 
nin snyı \'C yalak· acletlerinin çogaltıl 
ma_ı. 

~ ılıııa. traliom. frengi ''e Yerem 
gilıi lın talıklara k':ır ı y:ıpılmakta 
olan fenni ınücnılPlelnin teltnili im· 
kanların miisnit olduğu niııbette in· 
ki~af ettirilme i, progrnnıla§tırıp ta· 
lıakkuklnruıa hız \'ereceğimiz ba§lıca 
i lerimizclir-

• \ \":ni veka Jete ,·erilmiş olan göç 
men i lerinin hugiinkii planlı ,·aziye 
tini idame ,.e yurd clı§mdan geleceIC 
Tiirklere mali 'r.ziyctimizin imkan 
,·crdii!i ynrclım \'C kola} lığı gö tere
ceğiz. 
~ Sureti umumiycılrı geni ve etraflı 

hir nüfo politiknsrnı programla;tı
rnr·ağı:r.. 

Adliye işleri 

• Knnunlarnnı1.1 memlek~tin 
ekonomi inki;1;nflurann ,.e hu 
giinkii iktı adi lı:ırekct icnplarma da· 
hn uygun bir lınlc ko\"mak 7.arureti 
k:ır ıotın<lapz. · 

•K d · . ._ ara ve enı:.> · retı l[anunlan 

meydan venn,ınek lazımdır. Her lml 
heınmiyetle ·durduğumuz ve duraca 

genin nüfus kesafetine n toprak ,.c- innız bir mevzudur. 
ri mderecesine göre hüvük çifçi ve 
çiftli1' salıiplerinin i~l~tehilecekleri • Bir malm üzerinde, Türkiye men 
arıızi geni~ligini smn·landrracağız. Bu· §cinin görülmesini hariç :ı.ıazarında o 
na ait hir kanun livilıasnu biran ev- malın kalitesinin teminatı haline ge 
ve1 liaıırlayara bÜyük Meclise tar tirmek milli bir davadır. Bu bakml 
<Jim etme1' Itararmdayız. dan kanuni müeyyideleri ve kontrol 

•Tercihen at olmnk ü=cre en küçu1' tctkilatımm kuvvetlendirecğiz. 
ri/<;i ailelerinin bile bir çi/t hoyı:muı EndU.stri polltikamız 
mnliT• edilmeleri imkônının. teminine • Biz "otari§İst,, değiliz fakat TürlU 
çalı~ılacaktır· Bunun çin kredi kolay yede ekonomik prtlan mevcut milli 
lığı vergiden ve hacizden ist~na gibi ekonomi bakımmc:l.n yapılmut ka 
çarelere miiracaat edilecektir. bil veya zarwi her !t!Jİ yapmak ve 

• Çiltçi elindeki iptidai :ıiraat alet yaptırmak azmindeyiz. 1 

· Terinin bir program darhilinde fenni Fert tarafından yapdabilecel( itle 
aletlerle tebdili için çalışılacak.br. rin fertlerce yapılmasını himaye ve 
"' Bütün zirai mahsullerimizi ticarete teıvik edeceiiz. Bu maksatla sanayii 
elveriıli tipler~ irca etmek. mıktarları lC!vik ıiyuetimizde devam edece 
nı arttırmak ve bilhassa dış pazarlar iiz. 
dl\ rekabeti dü§Ür.erek istihsa! mali Fakat ferdi meaai veya sermayenin 
)'etlerini azaltmak için devamlı ve bugün için yetmediği veya gidemedi 
dikkatli çalı~malar ba§ta saydığımız ği işlerde, milli korunmanın gerektir 
va7.ifelerdendir. diği hususlarda milli emniyeti ve u 

•Toprak malıauJlerfoıizin miktar \'e mum~ menfaati temin etmef, ferdi 
kıymet itibariyle baıındll gelen buğ mesaı vesermayenin çe§itlenip büyü 
daym fiyatını değerinden aıağı düıür meıini kolaylaıtınnak için devlet İ§ 
memek ve hem çiftçiyi, hem müsteh baıına geçecektir. 
liki düşünerek korumak için alınan Bu bakımdan Kemalist rejimin ka 
tedbirleri idame ve geniıletmek dai rakteri Yapıcı ve yaptırıcı olması ve 
mi bir stok muhafazasına imkan vere bazı memleketlerde olduğu gibi mev 
cek yeni ambar ve silolar in§asına de cut çeıitli ımıfların menfaati arasın 
vnm etmek kararındayız. daki mücadeleleri uzlqtırmak değil, 

• Hayvancılı~ın teşvikine han·an umumi \re ferdi çalıımaya ve menfa 
cinsinin ıslahına ve çoğaltıl~cuı~a ve ata hizmet gayesini gütmesidir. 
hayvan mahsulleri endüstrisinin iler : ~Üçük: sanayiye, el sanayiine, tu 
lem~ine ait olarak parti programının rıatı.k ıaanyie, büyük endüstri ham 
~ükle~iği vazifevi dikkatle yerine ge lemıze müvazi bir ehemmiyet ve-
tınncge çalıJacağız. rece&iz. Bu, zaten büyük ıanayi 

• T • karakterimizin kendiliğinden de 
aıe nıey\'e ,.e ::ehzc ilırııcatıın ıç do~rup inkitafa sıö'~üreceği bir 

ve dı§ piyasa bakımından t~kilatlan netıce olacaktır. 
dırmayı, bilhas!la taze meyve ihraca B 
tımrzr teıvik, himr.}'e ve hızlandırma d' u bapta bir kanun liyıhaıı tak 

ım edilmek üzeredir. 
yı lüzumlu ve faydalı gö.·üyoruz. Sanayi plAnlarımız 

• Ziraat sanayii billıa . a üzerinde • B · · 
me§gul olacagım"' ız mevzu olacaktır. l ıranci he§ senelik program harici 

o arak Karabük demir - çelik fahri 
Bu arada sütçülüğe, süt aanayiine kaları gurubuna §ehirlerimizin mu 

hususi önem vermekteyiz. Sırasiyle a!yen devre zarfında içme suyu te 
§ehir ve kasabalomnızın temiz ve u sısatma malik olmaları hakkındaki 
cuz süt ve mamulatı ihtiyacını te kanunu nazara alarak bir çelik boru 
min edecek fal:srikalar tesiıint> ve fabrikaaı da ilave edilmiıtir. 

Almanların • 
yenı 

Ankara vapuru 
Tütün ve fmdık yükleyerek li111~ 
nımızdan Hamburga hareket e 

. ~ 

: 

:ıot.lmanlann yeni yaptıkları 1'e 

İstanbul vnli muavini Hüdai Kara. 
taban vilayet erki.nı, gazeteciler dUn 
limanımızda bulunan Ankara adlı Al. 
man vapurunda öğle yemeğine davet-
liydiler.1 / 

Alman scfnrcti erkanından bazılan 
ile sehrimizdcki Alman gazetecilerin
den tiçüniln de hazır bulundukları bu 
ziyafet, Doyçe Levante Ltniye Alman 
denizcilik eirketinin İstanbul acentesi 
tarafından tertip edilmişti. Gazeteciler 
bu vesileyle Ankara adlı gemiyi gez.. 
rnek ve beğenmek fırsatını bulmuolnr .. 
dır. 

Ankara çifte iştialll 7 aded Diesel 
motörü ile hareket eden 7500 tonluk 
yepyeni bir gemidir. Verilen izahattan 
anladık ki, Almanlar bu gemiden dah& 
beş tane yapmış bulunuyo1'1ar ve önU
müzdeki yılda bunların eşi olacak 4 
gemi daha denize indirilecektir. 

Yeni bir gemi, güzel bir gemi dal. 
ma beğenilen ve insanda ~zellik he
yecanı yaratan bir eserdir. !taraf et
meliyiz ki Ankara her bakımdan bu 
bedil heyecanı bizde uyandırmıştır. 

Gemide her §ey rahattı. İnsan adetl 
kendini bir yilk gemisinde değil, blr 
birinci smıf yolcu gemisinde vehme. 
diyordu. 

GUvertc çok genişti. Yemek ve el. 
gara salonları küçük olmakla beraber 
çok mvkli ve rahattı. Kamaralar hart. 

iizerindeki incelemeleri hu sene için 
ılc lıit1rnek. Biiyük Mcc·li~e arzetmek 
kararmıln\"ız. 

bununla ahenkli bir surette köylerde : Yine ilk be~ 8enelik program hari 
kisüclerik~etlendirecekve sah~ ao~~kaunigübre imali, d~ayis~ ~~--~~~~~~~~-~-~~~~-~~---~-~ 
kolaylaıtıracak kooperatifler te§kili le memleketin zirai kalkmmesı ile 

lf· 1rru ıl;irclrrinin ı lalıı \'e muamc 
lclcri11 ıll'lı:ı ıiytı1le rınnivct Ye siirat 
le Yiiriitiilmesiuin ehemmiyeti, iize· 
ı·in;le <hır:ıklamn~n ihtiyaç yoktur. 
H•ı r lfıhalın t:ıın ,·e kati fJlmacını te
min için irr:ı knnunuınııı nıelınıı 
rlıııı f "i~ı-c aılli~ ı·.,iniıı lrra i,_lt•rin· 
:1;; hnhtnmur,. hi;o mfit.-h:ı sıl!ı tla"et 
~,lrrc;İı· 

(h,.r'rnl" ~·ılı~ıl l'ıktan ' ' f' ilıtiya~ 
!ar :t•chit o1nıııfukt·ın onra i<'ra t~
?dlfltnırn ,·atandn~ların icra ılairelf"ri 
le jlfşiklcrirıİ en iyi hir 1!ckilcle kolııy 

ne çalı~ılacaktır. alakalı bir hamızı azot fabrikası do 
Orman siyaseti ğu ve orta anadolu çimento ihtiyaçla 

• laden istihsali programımıza gö nnı karıılamak üzere 60.000.000 
re seneden seneye artacak olan ıü ton istihsal kudretinde bir çimento 
tun ve traver, ihtiyaçlarını daha em f_ahrikasr, doğ-Jda on bin iğlik bir ip 
niyetle kartılayabilmek için elveriıli lık fabrikuı 'kurulmaaı hakkındaki 
bölgelerde yeniden ökaliptüs orman meairniz hayli ilerlemiıtir. 
lan yetİ§tirmeğe ve diğer bazı lüzum • Şefin emrettiği ikinci endüstrileş 
lu yerlerde de ağaçlıklar vücuda ge me plim için hazmz. Bütçe imkinla 
tinneğe çalıtacağız. mu temin ettikçe ve tali tetkiklerini 

• Parti proıtramınm deYletçilik pren d~ t&m~lachktan aonra huzurunuza 
sibi için Baılıca tatbik mevzuu ola ıeleceiiz. 
rak i~arct ettiği orman i§lctmeltrinde ..._. Devamı 11 inclde 

Ton 
4 Dizel 
4 Benzinli motör 
1 Gres 
1 Ditli yağ 

10 
' Belediye nakil vasıtalanna lüzumu _olan yuka_rıda cinllerl y~ılı yal~•r ·f 

eksiltmeye konulmu§tlır. Bunların hepsıne 3840 lıra bedel tahmın eciilııı'? 
Şartnamesi lcvaz.ım müdürlüğünde görülebilir. tatekliler 2490 No. lı tca1'(1 
yazılı vesika ve 288 liralık ilk teminat makbuz vcra mektubiyle bt 
16-11-937 salı glinü saat 14 te Daimi Eno;.imende bulunmalıdırlar. 

(B.) (7416) 
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......._3So 'P A' R D 'A Y A N T N K T Z T 

~~ d~!i gibi olmuştu, Landri ise zin. . Ve başını sallıyarak ilav~ etti - Ma.. 
1 suuıu, bunun hiç olmazsa üç ve. amafih zannedersem yanıldı. Siz Kon.. 

~a dört bin franklık bir şey olduğunu çiniyi benim kadar iyi tanımazsuıız 
erhaı anladı. Bu hediyelerin dağıl. mösyö. Kralın iradesi önünde bile iğiL 

ınasından sonra Kral ile Valver, hu. miyecek kadar inatçıdır. 
~Ust bir odaya kapanarak bir saat ka. - Sen ne söylüyorsun yahu! Kon. 
~ar gizlice görüştüler. Va•.ver müsaa. çiniyi iyi tanırsın ama, mösyö dö 
ile ahp avluda bekliyen Landrinin ya Pardayanı bilmiyorsun. O. kralın mu. 
n tna geldiği zaman fevkalade sevinç. vaffak olabilmesi için muhakkak ki 
t'Ydt. T .. mT'dan dışarıya çıkın<'aya lazım olan si18.hı da vermiştir. 
~adar hiçbir şey konuşmadılar, sara. - Bu da doğru efendim, ben çok 

!?t kapısını aşınca Landri derhal ahmakım, bunları düşünememiştim. 
!ordu: - Hem de şununla sabit ki, aslın. 

.._ Mösyö, sizi pek memnun görü _ <la Konc;iniye karşı çekingen olan 
.l'...0runı. Bu uzun konuşma sonunda~ e. kral. bu işte kararını tamamen ver • 
Peyce zamandır beklediğiniz serveti r..iş bulunmaktad.r. O buna 0 kadar e. 
llil'ıayet elde ettiniz galiba değil mi? min ki, düğiinümde bulun_mı~a. sC:z 

Valver gülerek cevab verdi: verdi. Görüyor musun, benım ıçın ne 

..ı - Hem serveti. hem de bUyük saa. büyük eeref! .. 
'1~li Landri !.. Landri hiç hayret göstermedC'n re. 

Rr ı vnb verdi: 
1:,_ a ne vaadetti biliyor musun? 
uoş Yere dUşUnme, bulamazsın. Benim - Bu şerefe siz tamamıyle layıksı. 
~arn~°:'a Mösyö Dankr'dan Floransm nız. Hulasa itibııriyle o 'kızın karde. 
k CStı ı?.divacını istiyecck. Hem de ısSdir. öyle ya. kral!a Florans kard"r:. 
~alın söylediğine bakılırsa mösyö tir. Hem ş ınu söyliyeyim ki. bi':·'..-A 
bı llkr onun emrini kabul etmek mec. ~erP.f l<f'Se doldurmaz. eğer size bir 

ıriyctindedir. drahoma temin etmiş olsaydı, daha i. 
Landri hayretle sordu: yi olurdu. 
- Rral biliyor. öyle mi? Valver ı;evinc;le bağırdı: 

d - Evet. Hem de anlattrklarmdan _ Drahoma hazır beyahut. Kral 
ın8!1a fazla maHimatı var. Bııgün Mare~ı-ıl Dankr'ın kızı ic;in hiç olmaz. 
eeo~yJ Pardayanla ~örüşmüş. 0 her !la iki yüz bin franklık drahoma vere.. 

Yı anlatmış olacak. ceğini hesab ediyor 
- Mösyö şö,·alye bütiin işleri ha _ tki yüz bin frank mı? Bundan 

21.rladıktan sonra tamamı 'mak ş"ref-ı' 1 d b l w .. '"' başka da kral ev enme e u unacagı 
r.ı de size bıraktı. için mutlaka bir hediye d·~ getirecek. 

,. ... - Evet. haklısın! Onun için de kra. tı' ····y ~ 
1. n.t'!Jnda ismini söylememeklii{imi ve Velhasıl haklısınız mösyö. Serveti _ 
•er şeyi kendim yapmışım ~hi dur. niz cfp temin edilmiştir. 
l'l'lrıkhğımr söyledi. Konçinivi sıkıştır. _ fki saattir sana hıınu anlatıya. 
b"ııtsı •• 
1 tçın krala tavsivede l'lulunan da rum ya. Şimdi bu iki havadisi Floran. 
ıerhalde odur. v j rn nasıl bildireceğiz, bu iş kolay de • 

- Çok doğru söylüyorsunuz mösyö. ğil.ı 
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---------------------------· --iarm yirmisiyle birdir. Şu halde mü. kısmı Landriye, bir kısmı da Valvere 
aaviyiz demektir. 1 saldırdılar. Valver hemen kendine has 

Bu esnada Vitiri mırıldandı: olan manevrayı tatbik etti, Landri de 
_Ne cesur çocuk! r efendisinin yaptığını aynen yaptı. L 
Kral on Uçüncü Lui, takdir edici bir kisi de beygirlerini ~aha kaldırdılar, 

tavırla cevab verdi: hayvanlar yedikleri mahmuzların te • 
_ Ona kont dö Valver derler, ken.. siriyle ön ayaklarına basarak eiddetll 

disi şövalye dö Pardayanın yetiştir - çiftele:.- atmıya başladılar. Bu darbe. 
• mesidir. !erden çenesi kırılan, dişleri dökülen. 

_ Ne dersiniz h~metmPap, işe ka. göğsü parçalanan oldu. İniltiler ve bağ 
rışalmı mı? nşmaiar yükseldi. Hücum edenlerin 

Kral derhal cevab verdi: sayı3ı ilk dakikada yan yarıya inmiş. 
- Hayır hayır! Bakalım hakikaten ti. Sakatıanmıyanlar da. homurdana • 

bu yirmi hayduda karşı koyabilecekler rak geri çekildiler. Bu çekiliş esnasın. 
mi? da büyük bir cesaretle son bir hamle 

Kralla muhafız bölüğü kumandanı yapa:ı Fausta yapacağmı ~'tıpmış, Val. 
böylece yavaş bir sesle konu§urlarken verin atının göğsüne kılıcmı sokup çı. 
Landri sinirlendiğini belli eden bir karmıştı. Hayvan ön bacaklarını kırdı 
sesle bağırıyordu: ve acı acı kişniyerek yere yuvarlandı. 

- Ya, öyle mi? Öyleyse istediğiniz Çok iyi bir hinici olan Valver, hayvan 
gibi geberelim mösyö! Fakat şunu da yere yuvarlanırken birdenbire SI!;r:dı 
biliniz ki, ben ölmeden evvel bu herif. ve ayak ti?.ere yere düştü. Bunu göre. 
!erden nekadar gebertcbilirsem geber. rek tP.krar hücum edenlere bu defa bir 
teceğim. 

Valver: 

- Senden beklediğim de budur i~tc ! 
Ve arabacıya hitaben şunları söyle. 

di: 

- Atlarıa öte tarafına geç ve ma. 
nevraya dikkat et. Hey arabacı, duy. 
dun mu? Beygirlere dikkat. Kaçırmak 
istiyeceklerdir, tabii arabanı da. Ma. 
hnı muhafaza et. 

Köylü bunları duyunca deli gibi 
yere atladı, arabadaki kazmasını ka • 
parak havada sallarken şöyle bağırdı: 

- Vallah hayvanlara kim yanaşır. 
sa gebertirim. 

1 

ValYerle Landri de arabanın iki ta. 
rafına henüz geçmişlerdi ki, Fausta • 
nın adamlarının hücumun:ı. maruz kal. 
dılar. 

İki kısma ayrılan bu adamların bir 

den kılın<; sallam1ya başladı. Bu !Sıra. 
da h::ıyvanlarını müdafaa etmek için ne 
yaptığını bilmiyen köylü ne elindeki 
kaznıasiyle Vah'ere akın yapanlara sal · 
dırmıştı. Landri ise ilk yaptığı manev. 

raya devam etmekteydi. Kendisini o 
kadar güzel idare ediyordu ki, karşı. 
sında kiler uzakta durmıya mecbur ka. 
lıyorlardı. 

Küçük kral bu mücadele:>i dikkatle 
seyretmekteydi. Gözleri parlıyor, Viti. 
ri ile Löyin ise bu kavgaya karı§mak 
için can atryorlardı. Küçük kral niha. 
yet beklenen emri verdi: 

- Haydi Vitiri ... 
Muhafız alayı kumandanı çok cesur 

bir aclamdı. Kralın bu emri Ü7.erine ll. 
kayt bir tavırla ilerledi. O, ilk ihtarda 
kaçıp gidecek bir haydud çetesi karşı. 
smda bulunduğunu zannediY.ordu. Vi. 
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tJ.rlıtin bu y:anlr,ş düıUncesine kralla. Lö 
yin de Wijrak etmekteydiler, dört iri 
mubaf ız da his telA§ eseri gösterme
ml§lerdi. Kum.andanla.nnın arkasından 
YWUdiiler. 

V:itiri k.avgac.ılar.a yaklaşınca ba -
ğır.dı: 

- Kral namına heJ_>iniz .silahlarını. 
zı yerlerine koyun. .. 

Bu .emir dinlenmedi. Fausta belki 
de bu sözleri duymamıştı, hücuma de. 
vam etm~teydi. 
Adamlarından bazıları Vitirinin sö _ 

zilnü duymamışlardı, bazıları ise i.ŞiL 
miı olacaklardı ki, muhafız alayı ku. 
mandanma: 

- Şe~ namına çekil, yoksa vilcı.:. 
dunu delikdC§ik .ederiz diye c:evab ver. 
diler. 

Vjtlri beklemediği bu cevab kar§ı. 
&mda. raşırdı, kral jse hakikati anla, 
mıştı: 

- Bunlar adi yol kesiciler değil -
diye tiüşündU _ bunları kaç:rmamah. 

Bir an her _şeyi unutaak, gizlendıği 
kö.§ec1rn ileri faırladı ve hiddetle ba. 
ğırdt: 

- Kra!ıp. eµ,ırine karşc koyanla,. 
kimlermiş bakayım?. 

Fauata bu sözleri duymuştu. ]Iny • 
retle: 

- Kral! ? dedi. 
llk hareketi iki adım gerilemek ol. 

qu. 'Küçük krnli sesinden ~ammıştı. m 
1ıcını 'ndirdi. adamları d 1 onun gihf 
yaptllar. 

Vah-er büsbütiln ş~ırmıştı: 
- Kra: ım? • diyerek o do. geriledi, 

~ da kılıncım indirdi. fakat kınına sok 
madı. 

Ka~ısındakilerin neler. yapmıyn 
muktedir oldukların• s9.hahtenbcri .gör 

U 1 
m § ve bunun için daima ihtiyatlı 
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dıi.vranmı;-karar vermitJti. Her ha.. 
reketi büyük bir dikkatle takip edi • 
yordu. Kral, kendisini tanıtınca, 'her. 
kesin geri çekildiğini görl1}Ü§tü. İ§in 
olup bittiğine kanaat getirdi, hiddeti 
de geçmiş olmasına rağmen ga!_et 

sert bir tavırla: 

- Vitiri - dedi - Şu asileri Y.a~ala. 
yınız ;v,e şuradaki karakola g(?türünUz. • 
Yarın gündüz olunca haklarında tah. 
kikata başlarız. 

Ve artık onlarla meşgµl olmadı, 
Valvere döndü: . 

- Bonsuar kont - dedi • 
Valver bilrmetle iğilerek cevab i\'tr. 

di: 
_ IHaşmetmeap, hürmetlerimi zatı. 

alilerine takdime geldim. 
On Uçllncti Lui, saatlcrıfonberi mE> • 

rak ettiği 15eyi nihayet öğrenmij ol _ 
mnk için derhal sordu: 

- Bize ne getirdiniz kont? 
Delikanlı güldii ve: 
- Barut haşmctmeap - dedi _ 
Kral hayret etmişti: 

- Barut mu? 
Kral bir Clostuyla konuşuyormuş r,i. 

bi Val\"erle konuşmıya bn~lndı. Vat _ 
ver, kralın memnun olmadığını görUn. 

ce fo~ılarda altın bulunduğunu haber 
vennh_ıti . Eu sırada Fausta kendini 
toplamıştı. Kafasından a11i bir fikir 
ı:cçti. O ı:ıöyle düşünüyordu: 

- Kral yalnı7. ha. Tek bcşrna değil. 
se bile öyle ~amlrr. Hem de elimin ai. 
tında demektir. Bunu banıı Allah gön. 
ıformiş olacak. buradan sa:; dönmeme. 
lidir. 

Vitiri ve adamları kralın verdiği em 
ri ifa için henüz bir hareket yapmrya 
vakit bulamadan Fausta kararını ver. 
mişti, kılrcmı kınına koydu ve: 
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- Biz asi değiliz, ikralm emrine kar. I 
§ı gelmeyiz - dedi -

Ayru zamanda göğsünü açtı. Vitiri 
bu hareketi hakikat sanmıştı ve em -
retti: 

- Kılıcınızı teslim ediniz! 
Bu sözUnU henüz tamamlamam,ştı 

ki Fausta bir düdük öttürdü, ayni an 
da göğstinden çıkaroığı hançeri iha<Va. 
da sallıyarak bu sırada. Valvcrle ko -
nuşmakta olan kUçük kralın Uzer.ine 
atıldı. 

Adamları dlidükle verilmiş olan e -
nılr uzerine knçnuya başladılar. Ve bir 
anda gözden kayboldular. Hanımları. 
nın orada yalnız olduğunu sanki bil • 

miyorlş.rdı. Fausta. iki adırr.da kralın 
yanın'l. varmıştı. Havadaki hançerini 
ii.ni bir hareketle indirdi. Maksadı ü. 

çüncti Luiyi öldürdükten sonra adam. 
ların'l yctişmekti. Çok gUzel hesaplı _ 
yarak, sürat, soğukkanlılık emniyet 
\'C meharetini göstermişti, yalnız bir 
trk şeyi dilşünmemişti ki, o da Valver. 
di. 

Kralla konuşmakta olan delikanlı, 

bir taraftan da prensesin biittin hare. 
kctlerini dikkatle takip etmekteydi. 

Kral, gecenin karanlığında parlıyan 
hançerin başı üzerinde yüksclaiğini ve 
inmekte olduğunu fnrkederek gözleri. 
nl kapadığı anda \.Talvcr bunu görmü.5 
,.e inen bileği müthiş bir kuvvete ma. 
lik olan koluyla durdurmuştu. 

On UçUncU Lui, gözlerini yumarak 
geriye dOJ:,it'u atıldığı esnada yetişen 

Löyinin kollarında kalmıştı, kral göz. 
lerinl açınca vurulmamış olduğuna 

hayret etti. 
Fausta ise yerinde mıhlanmış ı 

kalmıştı. Sabahleyin Parcayan tara. ! 
ofmdan nasıl yakalanm!şsa ~imdi de 
Valver tarafından bileği 'bir kıskaca 

$79 

glrmi~ bulunmaktaydı. Kendisini ya. -
kahyan elin sahibi aJa.ycı bir tavırla. 
diyordu ki: 

- O ne? Kral hazr~tlerine tecavüz 
edilebilir mi? 

Fa.usta gtikredi: 
- L9.net. .. 
Bu esnada kral .emretti: 
- Sakın salvcrmeyiniz kont. Hay. 

d.i Vitiri yakala!. .. 

Fausta bir saniye daha bu vaziyet
te kalırsa :mahvolacağını derhal an .. 
la.dı ve bu bir saniye içinde kendini 
bu kıskaçtan kurtarmak için bir çare 
düŞündil ve buldu. Süratli bir hareket .. 

le hançerini aol eline aldı ve gelişi .. 
güzel vurmrya başladı. Bu o kadar ça.. 
buk olm~ştu ki, Valver ,ş!!.§ırdı ve onu 
bıraktı. Pre~es derhal pehre atladı. 
Ellerinde kılıçları olan dört muhafız 
kaçanların arkasından k9ştular, fakat 
yetişemc"iler. 'Krş.1 etrafında bulunan 
tara, Valver, Uhin~ Vitiri, Landri ye 
köy)üye bağırdı. 

- Yakalaymız, 1P1nu yakalayınız. 

Bağlı olan rQavnalardan birisine atla.. 
mıştır mutlaka. Eğer düştüyse mu • 
hakkak ki bacağı da kırılmıştır. 

Hepsi koşu~tular. Lnndri firarinin 
içine dU~ek ~nralnndığı zannedilen 
mavnıtyı ge1.di, fakat onn bulamadr. 
Adamlarından da eser yoktu. Kral bu .. 
rada fazla durmaktan :vav.geçti, hemen 

hazineyj emin bir yere taşıttırdı. Ya... 
ırnn snat içinde b:.ı iıı t&mamlanmıştr, 

Üçüncü Lui, arabacıyla. kavga esna.. 
smda fevkalB.dellk göstermiş olan 

Landriye bir şey hediye etmek ll .. 
zım olduğunu dUştindU. !Her ikisine 
de iyi birkaç Söz söyleaikten sonra. 
köylUye bir torba altın, Landriye de 
bir altın zincir verdi. 
Arabacı torbayı görUnce sevincin 8 

?:~ 
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yeni programı nedir? 
'b .... Bqtaratı 8 incide 

• Şetı aıadenclllk 

~lı•I, ~.e;ı;ettiği üç senelik plan 
llt en llllr~~cak .ve yine bu kür
d llbıı111 .. ılde~ı kömür iıtihıa
h! en •ı bu~ •enelak plan devreain-

• Alman tersanelerine. siparit dtiği. 
miz 14 yeni yolcu vapuru kabotaj ihti· 
yacımızı tatmine klfi gelmiyecektir. 
Bu noktadan da mevcut tonajımızı ye. 
niden artırmak lilzumu bir zaruret ha. 
tinde oduyuyorur. 

ran vo arttıracak olan verimli işlere 
ve memleket müdafaasına hasredcce. 
ğiz. 

Ver~iler 
• Mevcut vergilerimiz ve bunların 

tarh ve cibayet u.aulleri ileri bir &ihnf. 
yetle ciddi bir tetkikten geçirilmekte. 
dir. Netice yilkaek mecllae sunulacak. 
tır. Verri hadlerimiz mllU l8tihal ve 
milli hayatla ayarlanacaktır. Hayatı 
ucuzlatmak için bütçede görece~iz 
imkanlar niabetinde tahfifletln yapıl. 
maama devam edilecektir. 

.o...u 10n aUıtem harp va.ut.alanndan tıeııU. 

lht.ıyacımız ı.lanlnrı ua temin içın a;>Tı bit 
pı-o;;ram yı&pacag.z. Hu progr.ıuu nıeınleket 

c.Janıl .ncle yapılm:uu kalJ!I oıaoıarı memleket 
ı.lalıllin<lc imal ettirmek esasuu ihtiva ede. 
cek vo kara, denlZ, lıava, k"'Y'·etıerlmizln 

bu kabil btitUıı llıUyaçlarına şamil olac~ 

tır. 

4 t&hll icaplarından birini teıkll eder. Bu arsı. 
l uıJ.aı büyük mUeueaenln kendinden bekle. 
t nen gayeleri temin cdebllmeal, zamana tntL 
i bak etmeal \•e getirilen tecrtıbelerden ıiznn 
l gelen pratik nettcelert <:ıkarmuıı.e mUmkUn 
f olablllr. HUkQmetlmlz bu yolda aartedilecek 
t ıttesalyt elinden ftldig-t kadar teshil etmefa 
t pllf&caktır. uı ır • Ka11mpqa tersanesi '• t •rilcid h rnııli arttırılmaıı ve 

tıaörlij de ~lunmuı olan yüksek 
~~il h•r·ıe!"'ıdr nıadeninin Karabük 

• btıanbula eski tercane mevkiinde 
• Milli mU<la!aa kuvvetlerimizi da.ima 

en bol en, ı:eri vasıtalarla tecbiz etmek beJ. l 
U bqlı cmeUmlz vt vazltemizdir. 

Memurlara direkiif 

ı cın ek 1 . 
, ı İtine b a acak mıktarının 
Cnı •tlanacaktır. 

rı..,onaı'~a~clı hulduğumuz enler 
~tnj il ~de kıymeti haiz krom 
~ "" ,,1 e ~'·arslıane bakır madeni 
'- tr~~?1~~reti herkesçe maHim o 
lıe) ~· &0111 •• ı · l· "'derıb • ur erı i§letmeıini, se 

yeni bir tersane kuracağız, bu tersa • 
ne b:dayette ikisi 5.000 tonilitoya ka • 
dara diğer ikisi l,000 tonilatoya kader 
olmak Uzere dört gemiyi ayni zamanda 
inıa edebilecek kudrette olacak ve yük 
gemisi yapıldığı takC:irtle istihsal edile. 
cek netice tonaj bakımından daha Us -
tün olacaktır. 

Milli istihsal maliyeti üzerine mUea
sir vergi ve resimleri ve hariçten aL 
mağa mecbur olduğumuz iptidat mad. 
deler üzerine mevzu rilsum:ı kaldıraca 
ğız. 

Mevcut malzemenln dalma iyi halde bu
lundurulm:ıaı kıymetten dll§mU~ olanlarm 
yenllenn1esl ve seter için ordu ihUyaçıarmı 
k&rfdıyacak her çe,it stoklar v1lcuda seti. 
rllmeel dalma gözönUnde bulunduracatmus 
ehemmiyetli işler olacaktır. 

• Mevcut harp aanayil fabrikalanmm 
tam randıman alacak aurette çalı§tlracak 

ve henüz noksuı kısımlarını tamamlıyaca.. 
tıs. Harp 1a11ayllmlzin lnklp!ma huauat O. 
nem vermek umumi endüatrileşme hareket. 
lerlmlzde harp vaziyet ve lhtlyac;larmı dalma 
gözönUnde tutmak kararındayız. 

llcri lda.re tekniği, sal&hiyet ve mes. 
uliyeti el ele vermektir. İşleri kıaa 
bir zamanda kat'i bir neticeye bağla.. 
maktır. Kırtasiyecilik asla esas ve ga.. 
ye değildir. Kırtasiyeciliğin manası 
tek tatbik aekli sUratle ve fakat isa. • 
betle verilmiş kararların ve işlerden 
alman maddi verimli neticeleri tevsik. 
tir. 

8 

1 teı.Rin '~' ı:nuattal duran F.rganide 
ı\"• İıknı I ~ .ır nıa(lrn lrriınizin lesi 
', J> • 'tın dılıli faaliyete ıeç 

i · roı;ra 
ll'ıılleri-. rt:ınınza giire hiiviik kiimür 

ile "''lın · t"h 1• ~ ısı sa atı 1936 ~cncsi 
1938 n: 
1939 leneeinde yüzde 5 5 
1940 ~etinde yüzde 7; 

Tam randımanla çatıım:ığa başladığı 
vakit günde 1.500 amele çalıştıracak 

ve milli emek kar9dığı cılarak srnede 
llakal 1.000,000 lira k<ı.zanç bırakacak 
olan yeni tersanemiz ikinci plan dtvre· 
sin:ie makine aksamını da imal eC:ecek 
hale getirilecektir. 

• Buhran ve muvar.ene vergilerl 
zamanla mukayyet olarak konmuştur. 
Bu bakımlardan Uurlerinde durulup 
tetkik edllmey' ınuhtaçtU'lar. BUtçe 
muvazenesi eaaamı kll'llhyae&k suret. 
te senelere bağlıyarak hal çareleri a. 
nyacağız. 

Milli ekonomi bakımından da huau.at kıy. 
met 1.u.fe elUlfaıia kömürden benzin ı.wı. 
Ali, klor &neDlk anıytl bu aradadır. 

• Halen kendi teqlhlanmısda m,. edlL 
mekte bulunuı denizaltı gemlleriaıia bittik. 

Tilrkiye cumhuriyeti memurlannm 
istisnasız, hepsinin bu vıı.sıflarl& ve 
bu zihniyetle vazifelerine sarılmala • 
rmı istiyeceğiz. 

Onlann da bir.den tabii halt olaru 
iltiyebllecekleri emin geçim, emin is ~ 
tikbaldlr. J/manlarımız 

0~~tır lene.inde yüzde 11 O cırtmıı 
19 • 

• latınbulda modern tesisata malik 
transit aatıtlar da y;ıpaı:ak bir kömür 
deposu tesis olunacaktır .. Diğer liman.. 
lanmızda ihtiyaç derecesinde iskeleler 
yapılacak, mevı:ut!an ıslah edilec( ktir. 

}i' 41 ae . 
"de }'"· n~ınde bu arlıf niabeti 

ı l3uııu~l~-ıniyi bulacaktır . 
· Oo.nn... karn halind~ ifadesi • VVIJ t 1 

). lfavt on Yrkanmıı kömürdür . 
Deniz ıporlan 

• Memlekette deniz sevgisini Y•§ata 
cak olan deniz sporlannı tetkilatlandır· 
malt ve himaye etmek karanndayız. 

.. ;rı .. _- anın 1_.. . 
1kıi "'ftıl'llıak Ao!nlir talımilitını ko 
f 11deki ın .. Ve bılhaasa kıt mevsi 

~rı ~rıruı,~ülatm önüne geçmek i 
~·~tı~•lı 4 ga varmış olan kömür 

Hayat pahahlığile mfleadele 

1 tıhırn b· . kıloınetrelik bir kıaımla 
tı}' k il' ıat:L - } 
fık a .. adar t '"4119~ merkezi oLı.'1 Koz 

• Türkiycı:le hayat ucu ... luğu , memle. 
ketin aarılmıt bulunduğu kalkınma ve 
endilıtrileıme uvıft balamından cia te. 

aia ve muhafızaıma birinci derecede 
ehemmiyet vermemiz llzım felen bir 

~orll'l k ~dit t'lmeyi çok muva 
• Ilık e teyaz. 

~ tdiJi: hllııd~lerimizin tesi11tr ik 
~~ ~ ıtle~~ye geçmiı bu 
~ı.. -ı iatih..İi )'anı uç eene IOIU'B ar huf&cae bnuz 20,000 t\)n safi 
l'h..~rıuıı . tır. 
~tda ı~ç kr,meti bugünkü pi 
dı;,~ 6.o~ vaaa~ fiyata .. nazaran 

, ·000 mılyon T urk liraaı 
~r ~lllgar da.r-
11. fıııı, k aındaki altm Ye aimlJ 
~J. • Cbi!ıA~L• imli' L 
"ıı •rı i§letiJ ~. ı aurıun ma _ 
~t ~e bir ecektır. Bu madenlerden 
,~rıurı ~10n liralık altın, cümüı 

ı_ 8iitllrı ıstibaaJ edilebilecektir. 
it! ~lı~ ~ llıadenJeriıniz tam randrman 
llıj tıtı~ırru:a batıadıkları vakit cöviz 

ıı~ 01tcaıc 1 14 
lllil10n lira ilbe edil • 

, tttc arı ve lllelnlekette it hacmi bu 
di• ~~e· rrııı bulunacaktır. 

~ti' ICCtiıı b .. 
~ Yer aı enuz meçhul bulunan 
,.~darı b· tı •ervetlerini Jeolojik ba • 
~rıt" ırer b" 

dcrı ••le ıt.adeıı ırer tetkik vazifesini üç 
ç~i tctlcik ., Protramı meyanında ma. 
iti 'hca1cı.r~r1n1a enatitüsüne verdik. 

~Cti~. • Mtıut ıUrprizler tt men 

' Petr 
Pı~ ~tnııeıc 0.1 •raıhrmalan 

il s ctırn ·zd . .... 
' "ralh..._ e !•mı..:ıye kadar ya. 
. t)' ~r h e Ce~ er ne kadar hemen it· 

d "t,7eyi ınuhik kılacak bir ne. 
t 'rı lcıı., "c de petrolculuk bakı • 

tt "etıı add ..ı·ı . ·1 l.. ~d(if C· .. ıı e»ı ecek emare 
~~.ltj CdJJmittir. 

'rd· >'•p ,_ 
\ lJt "ili ı .. n sahalardan masda 
~ ~t "•rı c~etfnde Adanada, Trakya. 

bit 't •tr1.~r~ndı on kadar diğer ba-
,_'11 uktilrlerin mevcudiyet: teı. 
~ '-'«uı .b~unınaJctadır. 
~l't l'tf lbQd~t~~Uerini :ırttırmak ve 
,~l•ıt etını kısaltmak için IOridaj 

' 1tU.11ıı~ \'e maden tetkik ırama 
,t~re ~~echiztını ve tleınanJannı 

. l,Ye etmek lbım celmek • 

ıı_:,111Ut~~en1z ~careli 
~ lcet llıUJı t1ıı bu ıflerde takip edeceği 
\it tıı Qı~ telif UIUl ve tekillerle idare 
~ t.lde to;"t denlı mlleueaelrimizi 
'1 ~h it laın.Jc ve bir plln dabllmde 

"ll1" 't'ketnıek ıuretiyJe ba§laya. 

. ~btnır 
c'l>I tCQıt '' kanunu proje1i bu 

" Jıı_ bıııun: etnıeJr mabzl:lfyle bızır 
~C'bf }'Or. 

lcuını-n)'alann, aralannda ,... 
ttıııek 1~ Yakit yilbelc navlun 
~ ıatemelerinden ihracat 
~ lbtlteesaırdf r. MUJr fktnat 

ti) "'P de bu yönden tedbir alma. 
~ilı~lrtedir. Bu itibar'.a mn. 
~ 1 l'Übek teknikte teı _ 

"-t.r ~Jııacıfir, fabt bir 
e eıteblı~OıUnmedifimizi derhal 

mevzudur. Bunun için üç sene evvel 
Türkiyenin iktıaadi bakımdan tetkik 

ettirilmesi maksadile Amerikad:ın ge· 
tirttiğimiz heyet gibi ilmi bir hey·~~· tav 
z~f ve hayat pahalılığına ve eleınanI..rını 
bırer birer tesbit ettirerek r~ikat bir 
mUcıdele planı yap3cağız. 

KOçOk esnafa yardım 
• Memlekette küçük kredi müeuese. 

leri yok gibidir. Bu ıebeple Halk ban. 
kası ve Halk sandıkları kurulacaktır. 

Nafıa iıleri 
• s· E ıvas, rzrum ce Diyarbekir - ı. 

rak hatlarının inpatına ınevcut kanun 
J~nn ahkimı daireıinde devam edrce • 
ğız. Bunlar haricinde me1eıt Burdur -
Antalya giıbi 1 .... 1 ~ • .,...anru taurladıgımız 
hatları ve bil ı:L ı· la Yua ıman nn inşaı.:rını 
mali ve teknik imkinlar dtıiresindf' ve 
ekonomila askeri ehemmı'y--.ı . .. .. uerın<.' go. 
re sırasfyle ele alacıfız. 

• fatanbuJda Sirkeci ve Haydan>aş& 
isti.iyonları arurnda, feribot yolu ile, 
dofru tren rabıtuı tesisini tahakkuk 
ettirmek kararındayız. 

•Memlekette timendlter hattı bu. 
~n 7000 kilometredir, yakında 10000 
kılometreyi bulacaktır. 

Su kuvvetinden istifade 
• N~ianm ufraıtığı büyük .su işle. 

ri h:ıncınde küçük su işlerile de uğ. 
~ma~ ~e hilhaua sulama hak ve va
~~lerını. tanzim ederek bütün çütç!-
erın me\ cut sulardan muntazam islı

f adelerini temin eylemek karannda • 
yız. 

Bunun için bir liyiha huırlamak
tayıa, Dlfer taraftan elektriklendirme 
dairealnf ıu kuvvetlerinden beyaz kö. 
mUr olarak iıtf tadc için tetkiklere de 
vam ettireceğiz. 

Slvll havacılık 
•Devletin hava yollarınını~ tehir. 

lerhr.iz ve dıo hava istasyonlarile bir 
e.n evvel, devamlı irtibat tesis edecek 
hale getirilmesi ve havacıl:ğın inkişa. 
fı llzerine pek çok dikkat ve ihtimamı. 
mızı celbedecek başlıca mevzulardan bi 
ri olacakbr. 

Şehirler auıında telefon 
• Şehirlerimiz arasındn telefon te. 

aJaatmın ikmali askeri ve idari nokta.. 
tanlan ehemmiyeti haiz mmtakalarda 
telsiz iltu70ntan tesisi ve sureti u. 
mumlyede bu idarenin devlet i~in aza. 
mt derecede rantabl ve fertler f~in aza 
mt derecede faydalı ve seri bf r hale 
gelmesi için bütün tedbirler alınacak. 
tır. 

Malfye slyaıetımfz 
• Samimi denk biltc:c politf kasma c!e 

vını edeceğiz. Varidat fazlalarım ev. 1 
ftJamlrde mlllf istihsal ha.mcini arttı. 1 

Paramızın dejerl 
Paramızın istikrarını muhafaza e. 

deceğiz. Bunu TUrkiye kalkınma ham. 
lesinin bir zarureti ve milli ekonomi. 
mlzin icabı olarak görUYonıa. Bir de. 
valilasyon hareketinin, Tilrk ekonomL 
ıl için ancak zararlı olacağı kanaatin. 
deyiz. 

inhisar maddelerinin llyatlan 
• Prenalp ltlbariıe bUQınum lnhla&rlar mua 
melAtında ihraç fiyatı en rasyonel ,eklldt 
temin tdtlecek olan nı&Uyet fl71.tma kadat 
lndlrllecektlf': 

• Dahili fiyatlara gelince: RaayonellqUrme 
mesalmlsfn lnklfafı nlabeUnde vt bQtçe tah. 
mlnlerlnl sanmamak kaydiJe mOmldln olan 
tenzllltm yapılm&amda te~dUt edllnılyece:C 
Ur. Sıhhat ve temızııte tu.ıuuc eden ı.ptrto 
fiyatları lle hafit alkoııu içkilerde tenzllAt 
mukarrerdir. 

GUmrUk itleri 
• Bazı hudut ın&h&Uertııdt &11mrWc me. 

murıan meaken mU,kW&tı içindedir. Bu lh 
Uyaçtan da teıbıt ederek heyeU umunıtyuı 
nl bir 1nfa pl&nma baflıyacatıa. Gllmrilklt 
rfmis için daha kJfayeUI elemanlar :vetfftlr. 
mek A'Vl'Upa gUmrUklerlnde ıtaj 71.ptınnaya 
devam etmek arzusundayız. 

• GUmrtık muamelelerinde lf l&hlplerl için 
oldutu kadar rtlmrtık memurıan için de ko. 
ıayhk, IOrat " lntıu.m tedbtr:m alacatrz. 

Maarif ı'yııeUmz 
• tık &freUmt en ook ehemmıyet verece. 

fi&. ıı:n luymeUl, tD lyt Yelltmlt Yt en lcuy. 
veUl eıemanıanmıaı bu S,te ve bu lf lçin ._ 
~ yeU,Urmekte kullanacatzs. tyt bir ruc 
okul öfretmenlnl, en 7Übek bir okul ötret. 
meninden, mahiyet IUbar1Je daha u mWıJm 
bir Yaslft almlf q,,_ .. ._..,,. V 
"•- .,_JV•-• e kendllertıılD 
....,. .. uıe retahlar11e ve bu lllllhlm 
bafant kabWyeUerUt ea VUU.,S 
olmakta devam edecefbr. J'akıadan aWcıdar 

teıD 80İır&, 7enllertnl lnfaya tuııam: devam Bu da ihmal edilmiyecektir. 
edecefiZ. lımet lnUnUne aaygı borcu 

• llk Uç aenellk hava programımız, mllle - * Sözlerimin nihayete ermelC üzere 
Uml.&in söaterdltı )'Ükaek allka ne ıtmdlden l olduğu llU dakikada derin duygu için. 
tahakkuk ett1rilnı1f ıey aa)'Jlablllr. Yeni bir "w:-
hava pl&nı hazrrlıyacap. Bu program Kay , C!e nuzurunuzd& bulunurken inkıli.bm 
•rt fabrtkumm tevallnl :ve ınotar tmal ede. bidayetiDdeooeri zaman zaman refaxa 
bDecek bale setlrUmesı Jıu.uaıarmr da ihtl. tJncle çalıpnali ve fakat asıl maksat L 
"?& edecektir. ~ ~ fasrluız arkadqlık' etmeıc şerefL 

Dıt politika nı tqrdıfımw aJefinl Malatya mel:iÜsü' 
• CumhurlyeUn hiç deA'f§mlyen dı§ PoliU- ' lımıet lıı&ıUnU hUrmet ve muha.bbef.. 

kur ıneçhQl deflldlr. 
AtatUrkUn ytıluek irade va lrpUa.rmd& le anmayı zevkli bir vazife telA.kklet. 

temelini bulmuı yürüyecetı yolu çizmlı oı&n mltkteyim. -

bu .ıruet ayn! lulh dostt•k'" teyaktcus ,..,_ Meclisten itı·mat talebi 
lunda devam edecekUr. 

• Mevcut kal"fılıklı doaUuklarrmıza Ye te- * İ8 programımIZI büyüli millcl.L 
ahhUtıerlmlze her zamanki gibi ihtimam ft mil için faydalı buluyorsamz arkadaf.. 
riayet, doetluk dalreml&ln bu ahenk içinde Jarmıda ve bende tatbili edebilme][ IK. 
inklşatma dikkat, başlıca vaz.t!emlz olacak. 
trr. tidarnu görUyorsamz yilbek'. itimadı.. 
Milletler cemiyeti ve Tilrklye mzr esirgememenizi dilerim. Sizin m. 

• Mllletltr cemiyetine bağ'trlık harkt .ıra- madnıız bizim kuvvetimizin ve ba§an. 
setimizin ayni zamanda meaneUerinden ve mızın larlılmaz temelidir.,, 

lfalya -Sovyetler 
münasebafl kesiliyor 

Roma 9 - Sovyet elçisinin Çianoyu İtalyan hariciyesi mahafilinde ?tfoe.. . , 
sıyaret ederek, üç taraflı komünıEt a. kovanın, 1923 te imzalanımJ olan 1tal. 
ley~tarı paktın. 1923 anlatmasın=t mu- yan - SOYyet dostluk paktını bozacağı 
rayrr ve İtalyanın bu hattketinln gayri IÖy~nmektedir. 
do~tane ~)d~ğ~nu bildirdiği bir tebUf. Pan 9 - Figaro gazetesi, Sovyet el • 
le ılan edilınııtır. çisinin yaptığı tesebbüsün ha 't b" • 

Bunun üzerine kont Ciano, Roccada yaai proteıto mahiyetind mı:~ ır ıı. 
bulunan Musoliniyi telefofnla vaziyet. Sovyetlerle İtalya a~ki ğ1:'11 ~ 
ten haberdar ctmiı ve Musolini de der naıebatın lreailebüecef' . reemı :. • 
hal Romaya dönerek Ciano ile görüt • dır. , ını yazım_ 
arilttilr. • tık tahallı btUrenJertn b 

kablUyeUerl neden ıııu.t olutpebıJ' latldat ft =--=--;--::-------::-------:.-----------
:!:':m::'::ı.:u:••...:. °':'.;:: Kabine ı·timaf reyı· aldı 

İlk öfreUm mevzuuna mütenaaır 
her nevı meslek mekteplerine h olarak ..... Bqtaratı ı incide 
rlltcektır. e eınınıyet ve. ihtinmkiranemi llıkdim •claiaa, baJ' 

• Kllltk Onlvrslte tahalunı de Dun nd.,, 
mlyeceğtz. BtıAJcW bu mueaae.e al et. 
hakiki ilim adamı yeUıttrecek lerinılzı de \ 
aneaıc bu S.Udadı 911 mGteJr&mn tekilde ve 
t bll llUPette &ill- mec:liıi nİIİ 

Stefan Ciriç -
Baz Bqvekllln ... 

ere mbJ olanların bqarabJıecekıert 
ve fevkıl&de düip'lnll itim hlO çeUıı 
yükseltmek meatmtse devam =l•rfııde 

İIAve ve teala edilecek f&kUJteıe tız. 
hamlıyarak Ankara llnlv,ra1te11nr•~t ffl 
~ız. raca. 

• Şe!ln lfareUerl dalrealnde dofu blSJ 
mlzde bir kUltUr merkezi ............ k I!. 
,.. ba - "" urnıa. 
0 8 ,ııyacafız., 

• Orta okullara ve llaelere ll)'l]c otan bil. 
yük ebcmmtyett vermekte devam edeceffL 

Snor fş!erf 
• Mtlll kUltUr kadroau içinde mUtaıeunu 

zanırt gördUftlmUs 8JIOl'U Profee:voDeJ f&JllpL 
yon yetl§Urmek için lltemlyorua, 

SPor, okullanmıs pbl, Aluıenıız ClbJ mllll 
kUlturUmUzUn bir cUzUt!Ur_ Büyük p.ye 
Türk vatanda§ını tıkır ve dllfünce IUbarlJe 
kuvveuı VUcut ıttbarlle kuvwtu •• tam adı. 
batı. aecıyell f(lrbUz, f(lııet tn.an olarak 
Y9tl1Urmektlr. Nurt kf memtelretfmlzde oku. 
mak yUmak bUmlyen tek Y&taııdafın kal. 
rnaarnı istemiyorsak ıevdltı ve bUtQn haya.. 
tınca tatbik edecetı l&akal bir lpOrU o1mıyan 
vatandq da kalmamalıdır. Salim bfr kata 
ancak aa,tlam bir vUcutta olablllr aözQ Tllrlc 
a+a söZOdUr. Gene bu mW&haza iledir kf MI. 
ttın vatandaflarda verim kudretlnt muhataa 
lcln muntuam ç&Jlflll& b&.~ ve 7d tatme. 
rlnd•n muntuam l.tffade Ye "yahat zev. 
'""'"1 tnldııa.tına taraftarız. 

lhoru bir merkese b&flum teıkllltlandtr 
maı< ,.e muhteııt ımor tetekkOI \•e hareketle. 
r'nl ve o vurta ııe idare etmek lı:fn y11kaek 
huzıırunuza bir kanun 1b1balı Ue celecettz. 

Millf MOdıfaa 
• Techlzat ve tesllhıt prorrammııza dt. 

vam •decettz. 

• Bundan tonn reiı: 
- SlSs JJqvekil Celll Bayarmdır, 

demiı ve Bat•ekil kUrailye celerek hO
kUmetin procrammı izah eden nutkunu 
okumafa batlaınqtır. 

Bqvekilin nutku iki celude dinlen
m!.f, müteakiben Halil Menteı (lmıir), 
Berç TUrker (Afyonkarahflar), FuıI 
Ahmet (Ellıb), Hakkı K1ıç (Koca-
eli), nutuk etrafmda mUtaleaJan.. 

m 18yliyerek Baıvekile muftffalayet 
temenni etmitlerdir. 

Bundan ıonra hilk<\metin itimat ta· 
lebi "tayini esami,. suretiyle reye konul 
muı ve b:iklımete 358 uyle itimat be
yan edild:ği anlatılmııtır. 

Ce'll Bayarm tefekkOrO 
İtimat reyinden sonra Baıvekil Celll 

Bayar tekrar lrürıüye relerek ıunJan 

taylemiıtir: 

"- Arkadaflar, eneli Proıranum 
laaldanda lutulkir sözler aöyliyen hatip 

arkadaılanma teplckür tderim. 

Bilyük mDletimlain MJ'ln vekill~ri
•İn itİalaclhMı celine• 1tuna kratı tük. 

nnımrzı aneak minnet lcelimeıirle ifa. 
cb edebilirim. Bu minet bcrcumuzu ö-

demek İçin taaa'YTID' ettitimiz tek pn, 
tek yol nrdrr. O da Milletimiz ve mem 

lelcetimia için çabpna n bu çalııma da 
sizin idealinizi temsil ~tmektir. Buna 

aöz "'11orum. Bütün na~ çalı .. 
fl!CAiız.n 

oarn,nrcn diğer işler 
Bqvekilin teteldriiründen ıonra 

ruznameye geçilmiı ve Vangölü iıletmc 
idaresinin heuplanna dair tezkere ve 

Uyiha kabul edilmiı, mUteferrik diğer 
itlere dair kararlar verilmiıtir. 

Mectiı lçtlmalannm badema saat 
on bette yapılmut hakkında reisin yap

tıfı teklif kabul ~dildildm apnra cel
ıeye nihayet verihniftir. 

Mecliıln celecek içtimaı çarpmba 
cünüdür. 

ispanya Cumhuriyeti 
llmanlarına may 
Bertin, 9 - Asi donanma ~--~ 

nr, yannki 1 O teşrinaaniden 
hükCtmetçi lapan}'a sahillerine 
dökUlcceği, ve binaenaleyh 
hükumetçi limanlanna uğrama"Jllaı,.r. 
ilin etmi§tir. 
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GRAWOR 
Bütün Türkiy Yalnız 

, 
kullanıyor 

Siz de bir '' 
sahip olunuz. 

GRAWOR 
Çünkü: '' 

a 
Sesi fevkalade yükıek, plaktan katiyyen bozmaz. Otomatik ve 4 pol ku\'Vetinde olan mefhur (GRAWOR) lüks 

pik-uplu gramoJ'onlannı her yerde ısrarla isteyiniz.Taşrada acenta aranıyor: GRA WOR Galata 
Bankalar caddesi No: 75. 

•-~ADEMi i K Ti O AR~-• 
GEVŞIEKLDGDNE KAR$D 

·- Tabletlerı • Her eczanede arayınız. ı ~asta kutueu t255 Hormobln J 

Komisyonundan : 
122 Muayene ve Tedavi evi için satın alınacak olan 109 kalem ilaç ve 

6rhhi malzeme açık eksiltmeye konulmuştur .. 
1 - Eksiltme 10-11-937 çar§amba günü saat 14,30 da Cağaloğlunda 

!Lıhhat ve içtimai Muavenet Müdürl~-le kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 - Muhamr.ıen Fiat: 2990 liradır. 
3 - Mu~kat garanti: 244 lira 25kuru~tur. 
4 - isteklıle-r şartname ve listeyi hergün komisyonda görebilirler. 
5 - istekliler cari seneye ait Ticaret Odası veıikasiyle 2490 aayılı kanunda 

yazılı belgeleri ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Baınka mektubu 
ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (7304) 

~----------~--.. , ................ .. lO O K T O R -'11 

Neca ettin Atasagun 
Her gün sabahlan ıtekiz buçuğa 

akıiamlan 17 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmanlan ikinci daire 

ı 7 numarada hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalamu parasız, Kurun, Ha 

ber okuyuculanru dakupon muka-

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

Hirinci sınır Operatör-• 
Or.CAFER TAYYAR 

Umumt cerrabt v~ sinir, dimağ 
<:f'.rrahisi mütehassısı 

Paris Tıp F akülteai S. Asistanı 
Erkek kadm ameliyatları, dimağ 

estetik - "YUz, meme, kann bu
ruşuklukları,. Nisaiye ve doğum 

mütehassısı • 

Muayene: Sabahlan U e c c ~nen 
8 den 10 a kadar m u 

öğleden sonra Ucretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

- No. l Telef on: 44086 -
r:ım ...................... .. 

Göz hekim' 

Dr.Muıat RamiAydın 
Muayenehanesini Taksim. Talimane 
Tarlnbaşı Cad. URFA Apt. nma 

nakletml§tir. Tel: 41553 

Paıatdan maada hcrgün: Oğleden 

• 
1 iN 

alınız, rahatsızlığınız hemen geçer 

aonra saat ikiden altıya kadar 

11 
• • N 

r0,;;-~ilirllioi~~·ı·· G R ı Pı 
İİ Ookt:or Baş ve diş ağrılarına, gripe, soğuk 

=ı Süreyya At:amaı : algınlığına, romatizmaya _k~arşı en : ft tesirli ve hiç zararsız ılaçtır 
i Beyoğlu istiklal .caddesi Parmakkapıd 

İ· Tramvay durağı No. 121 birinci ğ 
:! k ki 1 • 
~i Muayene banesin::t:astalannı her· fi 1 ı· ı 
.. d k b 1 •z ı H gUn saat ı 6-20 arasın a a u !: .. .. .. .. 
ii eder. !i 
~~.-... ................. •::_ .. ::::---·::::::::::=:ı:::iiJ--· ·----------......... .._ ........... . 

PASTiL 
FOR 

Nefea borusunu mikroplara 

karıı koruyan ve mikroplar • 
dan temi&liyen en kuvvetli, 

en ho!, en seri tesirli Pastil 

PASTiL FOR 
Sıhhatli insanlar için faydalı, huta1ar 

için tarltır. 
Hastalar için prttır. Çünkü nezleyi, 

sebebi ne olursa olsun öksürüğü, her 
nevi boğaz hastalıklarını, yeni ve müz
min bronşitleri tedavi eder, göğüs dar. 
lığı nöbetlerini sür'atle keser. 

Sıhhııtli insanlar için faydalıdır; 
çünkü göğüs hastalıkları mikroplannm 
sirayetine mani olduğu gı"bi, ses sinir -
lerini de kuvvetlendirir, ağız kokusu
nu keser. 

Tecrübe ediniz 
.. . .. ~ ... - .. . -

Cilt- Frengi .,. d•••• ZOhreVJ 
hastalıklar blr1ncJ sınır mutahassısı 

ldıall Cld. VUl!ll - 111ı111 Tıyya11 c.IJdl mpa. u 
Yet.,onı 21943 

Ooıeoen o!IŞoma 1<ao111 PIA!lıaıotıpı~ ecıeo 
6e~ QOnfen O()leden 90<VO OlltetSIZOF

0 

Tıhhd11 1111lyıt11 111ıf ımı ıl111r .. 

. . . 
Usküdar - Kadıköy ve hava11sı 
halk tramvaylara Türk Anoninı 

Şirketinden: 
Şebekelerimiz.de ilk ve orta mekteplerle lise talebelerine ta~ 

edilmekte olan tenzilatlı bilet Ucret tarifesi, 15 tkinclte§rin 1931 ~ 
zartesi gününden itibaren, Şirketimizce usulü dairesinde tenzilatlı ı~ 
varakası verilmek şa.rtiyle, yüksek mektepler talebesine de teşnıil e. 
dilecek ve y\iksek mektepler talebeleri için şimdiye kadar tatbik edil
mekte olan tenzilatlı tarife ayni günden itibaren hükümden kalaırıl ... 
caktır., 

Yalrus 
M ilJterisinin 

zevkine 
ı hizmet eden i§gilzar 
kırtasiyecilerde bulunur. 

; t' 
Şeffaf malzeme.den yapılan ~ ~ 

mürekkepli kalemleri ile ~ 
model masa kalemte? ;f~ 

sanatin canlı bit 
nemektir. 

THE CONKLIN PEN CO. 
___ T_o_L_E_o_o_,_o_H_ı_o_,_u_._s __ ._A_. ____ ~~~------_.,/ 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır~ 
ve Eksiltme komisyonundan: 

Kilosu Muhammen Muvakkat ~ 
Azı Çoğu Fiyatı Lira Kt• 

Beyaz peynir 5650 - 57 50 38,5 : 360,66 
Kap.r peyniri 2800 - 3400 65 

Haybeliada Sanatoryomu ve leyli tıp talebe yurduna lazun olan beyal 
§ar peynirleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 10-11-937 çarşamba günü saat 15 te Cağaloğlunda Sıh 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Miktar, muhammen fiat, muvakkat garanti yukarıda yazılmııtır. 
3 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanuJ' 

zılı belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka ınek 
birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (7305) 

Istanbul Defterdarlığından: 

Tahta.kalede: Rüstempaşa mahallesinde Can baz.hane caddesinde eski TiJ 
43 yeni 4 sayılı dükkanın 3/ 4 payı ti' 
Kandillide: Kuyu sokağındı eski 42 yeni H sayılı evin 12/48 payı 
Kandillide: Ayazma arkası sokağında eski 15 yeııi 17 sayılı ve 65,50 1' 
metre murabbaı arsanın 1/4 payı 
Boyacı köyünde: F.ski Kanaki yeni Cürğü sokağında eski 7 yeni 5 sa
yılı evin kendi arsası içine çökmüş enkazile beraber maa.ba.hçe arsa- 4' 
run tamamı 
Boyacıköyünde: F.ski Kana ki yeni Cürğü sokağında. eski 9 yeni 1 '8 
sayılı ahşap evin yarı payı · -~J 

Yukarda yazılı mallar 12-11-937 cuma. gUnU satılacaktır. Sabi~ 
tikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 

Taliplerin % 7,5 pey akçelerlni muayyen vaktinden evvel ya.tıraı9 
kti.r günde defterdarlık milli eml!k müdürlüğünde müteşekkil aa.tıt 
nuna. mUra.caatlan. (F) (7352) 


