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Atatü rk'ten, 
~ .. Vekillerine yeni direktifler 

• Millet 
t ••• 
tCu ······································································• 
1 rnhuriyetin 15 inci yılı planlı ve sistemli ziraat ve köy kalkınmasının mebdei olmalıdır-: 
1 E:ı ve ev küçük sanatlerinin Cumhuriyet rejimine layık olduğu mertebeye i 
t...... · yükseltilmesi icap eder. · . ı 
N ······································································• 
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aııd • ve asayışı ye .. ın c, 
f' 11 §ırıırı f 
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h. RUr.ıe rncdcni bir Türkiye 
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1nı 11-< ~li•· 
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~tı 1 

Ctltl° a·· ·· ·· • Cu ın ordu.ıcu tcplantı:ı.ı 
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lh.~u ile · • &ı Ataıüı kün mut 't 
'"llld . a~ ldı A bi Csındek· • naya~amızın 3o ncı 
~~at 1 hük.. ı 

\> • CutrıL um er'! uyarak ve 
etil •ıurre· . 
~ l'ıiş Ola ısı Atatürk tarafından 

ıı. ~Yın C n emir Üzerine Başvekili • 
""il ı... eiaJ B 
tı. "il rı. ayar tara f ındaı . oku· 

.,.11 'h Ulı.ık B·· 
lj,. 1 iltaı ' . Uyük Şefimize has 
'-!;uı_ ı gör· l 

Uı Cd~ki :
1

- • uş e, son yılın iç ve dış 
~'Yor, rı:dı~elerini· birer birer tah· 

>, ~i '"'' r sahada ula}tıiımı.ı: mcr· 
'llt . '"'ça .. 
~!'i!lıiı· iosteriyor, muva!fakı • 

1 1·· 1 b .. ;;. • 
'd, ~tııtıı ~OT Vl' tP.mamlan -
i.., ~e~ • •ıı olan k "ki • • •. 
·,ı11 f ıç ai e sı enmızı ışaret 

dtııi il~da.t1 , ~:~ada, belki yalnız bizim 
~. de\'let • . at dış siyasada her me-

'llilt •çırı t k . ~ el'ttb . a lıdi lüzumlu ve fay-
J:ıı Cftılck ırşatlarda bulunuyor. 

l>a et ufukı 11orarıı arına bakıp geçen vr· 
asını 

seyrederken Cumhur 
HABER 

neıınmı 4 ürırıid~ 

Beşinci intihap devresinin dördüncü içtima yılında, 
Baş11ekil tarafından okunan nutkunda 

Cumhurreisi 
diyor ki: 

• Memleketimizi her gün daha çok kuvvetlen 
dirmek, her sahada her türlü ihtimale kar· 
şı koyabilecek bir halde bulundurmak ve 

dünya hadisatının bütün safa ha tını büyük 
bir teyakkuzla takip etmek, sulhsever si
yasetimizin dayandığı e:;~sla r n b9.şlıcası· 
dır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Ordumuzun son sistem silah ve motörlü Yasıtalarla eihazlandırılmas1 yolun-: 
·~ dakl çalışmalara hız \'C'rilmh;:ıtir. Der.iz kuvvetlerimizin tahiyesi için lü-: 
! zumlu ol:ın harb gemilerimizin büyült bir kısmı sipariş cclilmiştir. Bu sene: 

; Gölcük tersanemizin ln<ıasma baslanacalitıl' : . . ~ . 
•• ••a•••••••••••~••• •••••••rı•••••••••••••••••••••••••• 

(Xutulı: YC meclis tafsilatı 6 mcı r;a~·fa- mııdaclır.) 

car - Çek 
ihtilafı 

Bugün Belveder şatosunda İtalyan ve Alman hariciye 
nazırlar rnın hakemliği le halledilecek 

]{ 011! Ciymıo 

Sür üzerinde bebek 
oynarken 

Bir cocuk 15 met-
:> 

reden düştü, 
ağır y2ralandı 
Bu sabah Cinci meydanında feci bir 

kaza olmuş \'e beş yaşında bir çocuk. sa
hildeki surlardan düşerek ba~mdan ağır 
urette yaralanmıştır. 

Verilen mlOmata göre hadise şöyle geç
miştir: 

Biri 11, biri 5 yaşlarında, hü\'iyetleri 
[)F" Devamı 11 incide 

Fon Ribl>entrop 

Bud:ıpcşte, 1 (A. A.) - Macar ajansı 

bildiriyor: 

Alman ve İtalyan hükümctlcrinin Ma
car - Çek meselesinde hakem rolünil ka
bul ettiklerine dair olan tebligatları dün 
hariciye nazırı I\:anyaya tevdi edilmiş ve 
nazır derhal başvekili görmüştür. Saat 
18,30 da kabine meclisi toplannıak bu 
iki büyük de\·Jetin cevablarını memnuni
yetle kaydeylemiştir. Bu devletler hakem 
rolünü, alUkadar tarafların hakem kara
rına kayıtsız \'e şartsız mutavaat etme
leri şartiyle kabul eylemişlerdir. 

Macar Harici ye Nazırı ha
r ek <>t f>ttı 
Budapeşte, 1 (A. A.) - Hariciye na?.r

~ Devamı 11 incide 

l"'!l@'t'' --
\ 

ı 

' 
Ba5\'ekll Celal Bayat' ve Mt><'lis Reist 'Abdülhıı.lik Rcmla l\fcc-lis salonunda 

Palto hırsızları 
Emniyet ikinci şube 

faaliyette 
Kış mevsiminin başlangıcında şehirde 

palto ve pardösü hırsızlığı çoğalmağa baş 
lamrştır. Kahvelerle gazino ve hatta si
nemalarda sık sık bu gibi vakalara tesa
düf edilmı;:ktedir. Fakat poliste bu vazi
yetler karşısında tedbirler almakta ge
cikmemiştir. 

Em.niyet ikinci şube memurları dün 
bu gibi vakalarda mütehassıs iki sabı

kalı yakalamışlardır. Ahmet ve lstavri 
ismindeki bu iki hırsız son olarak evvel
ki gece Mahmutpaşada Mercan çarşı -
sında elbiseci Mizrahlnin deposundaki 
kapı kilidini kırmışlar ve içerden birçok 
palto, pardösü çalarak kaçmışlardır. Po
lis, yaptığı tahkikatta iki sabıkalıyı ya
ka !amış, ve çalınan eşyaları da ele ge
çirmi~tir. Ahmet ve tstavrinin birçok 

Ahmet !stavri 

hırsızlıkları daha meydana çıkarılmıştır. 
Ayrıca, Balıkpazarındaki yağcı ve fırın

cı dükkanlarının çekmecelerinden para 

çalan bir sabıkalı daha yakalanmıştır. 0-
hanes ve Onnik isimlerini taşıyan bu 

hırsızın parmaklarında altın yüzükler \'e 
ceblerinde de altın saatler bulunmuştur. 
Bu eşyaların da sahibleri aranmaktndır. 

Marsilyadaki müthiş yangın 

l\larsilyada ,yanan biiyiik bir mağazanın rnkazz a1fıniian cesetlerin çıkarılmasına 
devam edilmektedir. Son haberlere göre, c"iliilcrin adedi 74 ii bulmuştur. Resimde, 
nıağazanm enkazını araştıran ameleler ve binanın vaziyeti görülmektedir. 
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c·a ıilce sözler 
H ERKES gibi benim de, kendime 

göre, bildiğim _§eyler vardır: bun. 
c& yıldır bu dünyada yaşıyorum,. birçok 
insanlar gördüm, blr!:ok şeyler duydum, 

birkaç kıtab okudum; elbette bunlardan 
bir öğrendiğim olmuştur. Fakat hiçbir 
zaman ilim, irfan sahibi olduğumu iddia 
etmedim; bundan sonra da böyle bir 

ıeye knlkıaacağmıı hiç lnn!WYOrum. 
Cahil olduğumu ytıztıme kareı veya 

arkadan aöyliyenlere de kızmam. Zaten 
meşhur e6zdllr: doğru e6zo kızılmaz. Fa
kat benim cahil olduğumu eöylerken 
kendilerinin alim olduklarına inananla
rm veya buna kal'§ılarmdakinl İnandır
mağa knlkanlarm çoğuna gülerim. Hep. 
sine değil, çünkü içlerinde Alim oldukta. 
rma benim de innndığun, kendilerine 
hllrmet ettiğim kimseler vardır, (şunu 

da eöylfyeyim ki gerçekten mm ısabibi 

olanlar arasında • lllmlerl kendilerine 
kimseyi hakir glSrmemeğl ~ğretUği iı;in 

olacak - cahilliğlml yUzUme vuranlar 
pek aı olmuıtur.) 

Geçenlerde bir "Ustad" yine benim 

cahilliğimden bahsetmlu. Memnun ol
dum, gUldllm. Çilnkil o "Ustad" m ilmi 

de pek parlak, bilhassa bugUnkil günde 
iıuıanı cezbedecek oeylerden değildir. 

Bilglııl olduğunu lnk!r etmiyorum, bana 
ne? fakat onun bildiği oey benim tuha
fıma gidiyor. 

''Üatad'' ne bilir? arabca kellmelqrln 

bir kıaaunın fetha ile mı, kesre ile m1 O• 

kunmaaı llzımgelcUğinl b1Ur; onların uıl 
..m&nalamıı hUir; TUrk diline yanlıı ıe
killer veya yanlıı manalaria g:trdiklerinJ 
bilir. Mesell herkes ,gibi "ınilntkkid" 

diyemez, "ınUntekfd" der; milnekkfd di
yenlere de, gUnUne göre. ya gUler, yahut 
köpUrUr. O kadar cey öğrenml§Ur de her 
nedense "JOcatte kahramanlık olamıya
cağmı", "galatı me burun lQgaU fa.allı

ten evlf." olduğunu lSğrenmemi§tlr: lü
gatte kahramanlık eder, galatı meahuru 
kabul etmez. 

• Haddim olmıyarak "üst.ad" & eöyliye
ylm: kendialnln de ilmi yoktur; onunkine 
tllm denmez, h"ttA maliımat da denmez, 
'ezbercilik denir. Lfigati açıp ezberlemlş
alnJz. Müsaade buyurursııruz güı; bir ıey 
değil. Fakat lüzumu ne? 

Eııkl harflerin bir iyiliği vardı: okun. 
mıısı zordu, birçok klinselcr ·boyuna yan-

1'3 yapabilirlerdi; bu ~en "iletadl' gibi 
ezberciler de kolaylık!~ kcndilerlnln ilim 
olduklarına k;ınaat geUrc:ıblUrlerdL Yeni 
barfler onların bıı rahatuıi lqı.çırdı. Aru· 
zun da bir fyjJlğİ vnrliı; . ittıradı bazı 
1timselere ahenk glbi:WPUrdl. {H,l~lr bll· 
"Yilk veya tyJ ~lrlmü aruıun ittiradmıian 

ht.Uade etmemletlr; Bıık!'ntn. Necilnı'iri, 
1 • 

· Nef'tnin, Yah ·a Kemal'in mıeralann® . ... 
dalma ahe,nlc değ~ir; nncak Akif gibi ~a! 
ir olmıyan1ar, şhenk ·aratamıyanlar a 
nızun ittlradına 'bfr ecy ilave edeme-
mlglerdir.) "Üatad" da. onle.rpandır: b~-t 
&1lnkU ıalrlerln aruzu aa caqllllklcrfnden, 
acemllUderlnden hece ilo ,:eyn ıerbe!t 

• 
:rıamnta yazdıkle.rmn kanfd!r. Aruz an-
'Ca.k kendisi gibi "Allın'~ lb~p lgldir. Ko
ılay, ucuz bfr illin. 13unn d~ ilim mi de

nlr? itiraf edeyim kl ben celillrni, bu 
cins ilme tercih ederbn. 

Nurullah ATAÇ 

. 
Demir yollar 
konferansı 

Sofyada toplandı 

So!ya, 1 (A. A.) - Beynelm:Uel de
mlryollar kon!eraıuıı burada açıhnı~ır. 

Konferansa M memleketin murahhası 

ittlrak etmektedir. Konterıms bir hafta ı 

sUrecek ve A\TUpa mareancllz trenleri
nla hareket saatleri mıselcslyle meşgul 1 
olacaktır. 

İ tanbul Şehir McclJ 1 ti~üncü intfhah de\'Peslne dün b~!lfamrşhr. tik fop'anfıyı kr a bir nufulda \•n11 ,.e hel<"dly~ rf'f .. i 

top1antıyn ılt iki lntJba ;örıilüyor. T:•fsili'ıt buna dair yaıımızdadrr. 

Şehir Meclisi 
Dün devre8inin ilk 
toplan l ısını ~~apt ı 

Bü}·üklerimize. ıe g,rnflar ~ek ildi 
İstanbul şehlr meclisi dün, üçüncü in· 

tihap·-devresinin ilk toplantısını yapmır 
tır. 

vyo S ·r 
gön "·lece 

e 
eşya 

Beş milyon 1ürk Liıasına 
Saat 14.5 da \'ali ve belediye reisi Mu· 

hiddin Üstündağ meclisin açrlrşmı yap· 
nuş ve yeni meclise muvaffakiyet temen· 
nisinde bulunmuştur. Bundan sonra di-

Sigorta edi ce 
, vanı riyaset ve damit encümen ~çimi 
yapılmı~. birinci reis vekilliline 70 reyle 
l'\'ecip Serdengeçti, ikinci reisliğe 71 rey
le Tevfik Türe ve kltipliklerc de 71 rey· 
le Refika Hulusi Behçet.Meliha Avni, Ab 
dillkadir Ziya ve Ekrem Tur seçilmiş· 
!erdir. 

Daimi encümen azalıkları için yapılan 
intihapta da, 71 reyle Avni Yağız, 71 
reyle Suphi, 70 reyle Refik Ahmet Se
vengil, Hakkiye Emin, Asım Engin. 69 
reyle Tevfik Amca, 68 reyle, Sel!mi Izzet 
Sedes kazanmı~lardır. 

tntiliaplar bittikten sonra riyasete veri
len bir takrir okunmuştur. Bunda, mecli· 
'Siri yeni devre içtlmalarma başlaması mli
nascbetile reisicumhur Atatürke şükran 
ve bağlılık ve ~Ieclis reisi ile parti ıenel 
sekreterine tazim telgranan çekilmesi is· 
teniyordu. Telgrafların yazılma~ı Refik 
Ahmet Sevengil,K.Azım Şinasi Oman.ve 
Sela:ni lzzet Sedese havale edildikten son
ra celseye on dakika fasıla verildi. 
- İkinci celse birinci reis vekili Necib 

Serdengeçtinin ba~kanlığında açıldı. Ya· 
zılan telgraflar okunarak alkıslarla kabul 
edildi. 

. Ve bundan sonra da cuma günü topla· 
nılmak üzere içtimaa nihayet verildi. 

.Atatürke, Meclis reisine 'e Parti genel 
sekreterine çekilen telgraflar ~unlardrr: 

REtStCUMHUR ATATÜRKÜN 
YÜKSEK HUZURLARINA 

İstanbul Umumt Meclisi üçüncü inti
hap de\Tesinin ilk toplantısına başlarken 
İstanbul viJA.yeti halkının milmessilleri 

Gelecek sene Nevyorkta kurulacak o. 
lan ve bütün dünyanın büytik bir hara
retle hazırlanmakta bulunduğu beyne! -
milel sergi için memleketimizin hazırlık
ları da bti~·ük bir faaliyetle dcvnm et
mektedir. 

Memleketimizin bUtUn tabii varlığına 

taallük cıfen örnek ve asılların, bUtün 
sanat eserlerinin aslı veya benzerleriyle 

fotoğraflannın, tarihi vesikaların teşhir 
edilece:i bu sergide ıergi methalinden 
girlnce eağda UçUncU pavyonu işgal e
den Türk pavyonu ve Tilrk sitesi fnıııatı 

Şeh iri eti r:n izin 
imar planları 

Bazı ıehlr ve kuabalarımızda görülen 
bUyüme lstldadı ve nafia hareketleri do
layısiyle vaziyetlerinde hasıl olan deği

eiklikler üzerine haritalarında taehlhat 
ve tadilA.t yapılmasına llizum gl5rillmU§ 
ve bu tashihlerin yapılmasına başlan -
ml§trr. 

Memleketimizde ııimdlye kadar 82 
§ehrln ve kasabanın hali hazır haritllları 
yapılmu}tır. Bu arada burrUno kadar 50 
aded şehir ve kasabamızın imar plfinltı
rr hazırlanmış ve bunların tasdlkı nana 
vekaletince yapılmıştır. 

Nafia vekliletl §ehir ve kasabalarımı
zın ıerek halihazır haritaları, gerekse 
imar plAnlannın t anziml i11inin daha sU- ı 
ratle llerlemeıl için gayret aarfetmek -
tedlr. Bunu için belediyelerden her iki 
hususta da daha süratll harektt etmeleri 
btenmlt bulunmaktadır. 

Cumhuriret rejimi esa !arına E'bediyyen ================-=== 
sadık kalarak açtı~mız büyük inkılap tefikan karar \'ermiştir. Şahsf 5aygıi"arim· 
yolunda perva!lız yGrümere ve yüksek Ja birlikte arzederim. 
\'arlığınıza karşı beslemekte olduklan ŞÜKRÜ KAYA 
sonsuz §Ükran tazim \'e bağlılıklarının \ OAH1LlYE VEKİLİ VE PARTl 
arzına müttefikan karar vermi§tir. Mecli· GENEL SEKRETER! 
sin bu kararını yerine getirirken şahsi İstanbul Umumt f\.!eclisi üçüncü de\Te· 
tazim ve hürmetlerimi de yüce huzuru· sinin ilk içtimamı bugün akdetmiştir. 
nuza sunarim. Cumhuriyet Halk Partisi mensubu ve 

lstanbul Umumı Meclisi Rmi Vali namzedi olarak Umumi Mecliste yer al-
Muhiddin Vstündal mı, olan lstanbul halkı mümessilleri Par· 

ABDULHALlK REI\'DA tiltrinin rejimine sarsılmaz bağlılıklannı 
BÜYÜK MiLLET MECLtSt REİSİ izhara ve yüksek varlığınıza karşı duy
Istanbul wnumi meclisi Uzüncil intihap duldan derin saygılarını bu içtima vesi

devresinin ilk tçiimamı bugün akdetmiş· le'ile de ib!Ağma ittifakla karar \·ermiş· 
tir. İstanbul halkının mümessilleri mille· tir. Şahsi saygılanmla arzederim. 
tin hakikt büyük mümessilleri olan Bü· 
yük Millet Meclisi ile onun yüksek reisi· 
ne karşı duyduklan ıı;aygı \'e bağlılık duy 
gula:-mı bu içtima vesilesile iblağma milt· 

Tcırn1t:on amca 
ve karası 

hUmmalı bir §ekiltle ilerlemektedir. HU
kümctimizin yarım milyon Tilrk lirası 

tahsisat verdiği bu sergi için hiçbir fe. 
dakArltktan çekinilmemektedir. İnkılabı. 
mızın azametini en iyi şekilde canlandı. 
racak fotoğraflar alınmrş, tarihi hadise
leri tcsblt eden fotoğraflar bulunmuıı, 

yurdumuzun tarihi ziynetlerini teşkil e
den ve mlm:ırt birer ııalıcser olan büyük 
eserler nerede olursa olsun mütehasımı. 
lar gönderilerek modelleri alınmıştır. 

Müzelerlnıizucn Nevyorka gönderile. 
cek yUksek tnrihf ve sanat kıymeti olan 
eserlerle C3Yll se~ilmlştir. Milli kütUpha
nemizin bütün dünyaya şöhreti yııyılmıo 

oecrleri bu !!.ergtye gt>naenııtm1t u:ı:efe 

ayrılmıştır. 

Serglye gönderilecek eşyanın beı mil. 
yon tUrk lirasına eigorta ettirilmesi mu
karrerdir. 

Tohum ıslah 
istasyonları 

Senede iki m:ıyon 
ldlo tohum 
dağılnhllecek 

Ankara orman çirtl@ndc yeni bir to
hum ıslah istasyonu kurulması takarrlir 
etmiştir. Yakında, bütün mtiştEmilatiyle 

yeni istasyonun in~aatına baBlanaeaktır. 
Bu istasyon Anknrada eaaaen mevcut iıı

tasyonun ~·eni bir şekilde teessüsil ola
caktır. 

Yeni kurulacak iıtaayonla beraber zi
raat \'Ckllctl tohum ıelah ve deneme aer
viei sene,·r 2 milyon kilo ıslah edilmiş 

tohum dıığıtabllccek bir kudrete çıkarıl
mış olmaktadır. 

Çlttçlllkta en mUhlm unııur olan tohu
mun ıslahı için almdiye kadar Ankara, 

Eskişehir, Adapazarı ve Ye§llköyd" to
hum ıslah lstıuıyonları bulunmaktaydı. 

Bundan başka Eski15ehlrde bir deneme 
istasyonu, Çiftelerde tohum Uretme çlit
liğl, Antalyada sıcak 1kl!m nebatları ıs

lah l:ıtasyonu, Kayseride yonca deneme 
ve yonca tohumu temizleme istasyonu, 

Erzurumda tohum ıslah ve deneme lıı

tuyonu, Erzurumda devlet örnek ve U
retme ~iftliği, Ordu, Konya ve Çorumda 
deneme tarlaları mevcut bulunmaktadır. 

Bu istasyonlar, çiftlikler ve tarlalar
la tohum ıslah işlerimiz fevkalade iyi iş
ler bir şekle getirilmektedir. Yeni is • 
tasyonlar bunu tnkvlye etmektedir. 

Sahtekar bir 
genç . t:~' 

Beledi,·e Reis Muavio•dert~ 
J ne ıi( 

min imza iDi tak 1 od" 
Sı b hat lşlerl JJI r• 

lilğünden pıt 
çek m 1 ş . ·ı; 1J9., 

Zabıta vr. müddeiurourıııli 1J1' tJ"f 
dikkate çarpar bir sabtckd~r~r· 
sinin tahkikatını yapmakta 11.. 

~ E,:ıJ°f(! ··,3 
Ha.dise, Hüseyin oglu . !IJ~.rl 

· · d · e re•• 1 iJ'.·,ı de bır gencın bele ıy iısı' j 
rinden Ekrem ve Rauf un .. ,,at t 

. Stı"'' t' taklit ederek, Beledıye ddit V1 
MUdürlüğilndcn rnütea 6~t'~1 
para çekmesidir. Sık sık b\l .. di ıfYJ , 

ıce .. ~.Al 
lığı yapan Enver bazan tıJJ" a.slı 
ve hazan başlcalan naının~r sııel 
fakrühal ilmUhabcrlcri ileevaıı1 e ıl 
denberi para çekmekte d eti"%: 
tedir. Nihayet bir tcısadUf ~ııe ı..c uzt"... tı:ı' 
dana çıkarılan hidiıe et şll~ 
tarafından yakalanan ~~dôeiıl l 
tiraf etmig v_e dün .d~ ~usorı~ ~l 
ğe teslim edılerek ıkinc~ i4tıf6'd· / 

k"f edılıJl , 
lifi tarafından tev 1 lğl lf• 
ıorgu hakimliğinde verô 

1 
~ ~.v 

çunu tamamen inkar etrn ~ ıt~J 
nin ~liste tazyik edilere1' 

11
t1r· 

zorla im"' cttiğlııl ~ııflO 

Mllruru~eıtl tl~ll 
uğrıyan osrı• 

borçlar• stıJ 
bd ı;'I 

E!ıki Osmanlı borçfarırıJJlJle~~e v; 
3? ı;e ~" tı"°.J 

müruru zamanlan 9 "' 1eııP etnıl§ bulunmaktadır. su e)'e , , 

kA.nununun ba§mda ted~ 61 ı/ 
olan Türk borcu kupon bil~~ 
mUzdekl ayın ikinci gUn~.,cP 
hine mUruru zamana u ti 
~tıe 

lJAklm nodlıe ~e~~ 
uo)'e .~ ~ 

.t.dllye veklleti yitlll~ıerf J~ ıı'. / 
bulunan hf.klm nıunıet dllil' b~ ~~J 
caatta bulunanların. oitJ1

11 
•>' ~1,ufJ rı yerlere tayinini \ e b Jı~" f 

pılacalt değiomelerde h~~l t>'-;/' 
da ıösterilen yere na1' ıde ııJl 
ve alAk1,1dariara bu ocld 

F . ·stırıd~ ı ı 
0

.,, 
Ar8plar Uf.1,.t1 lı(r'eV yaPs11~ bır~ 

Kudlll, t (A. A.) - uısıll~ ~'./ 
Fili.atinin her tarafında uç~ P.~ I 

~e'lı ıt 
illn etmlglc•rdir. Su e· 11ıııl ~' f 
cdecekUr. Araplarm uın •• ıJılıP ~ .. ,; I 

. arw ~!t 
dan evvelki günlerın k 

1 1068 ~ı~I, 
te15kll eden bir auknrı . 'ııi~bit P 
miştlr. Bu sababtanbcrı ti~~ f 
mamıııtır. Kudüs, Iia)·fa,ı bU1 115ı 
ye, Nablis fe;Iıirlcrinde~b oto:~ 
dUkkanlan kn p3hdır. ~ tst.il ~ 1' 
aeyrUsefcri t marnlyle b0rtıl'6 "i 
Hayfs.dakf pe ·rol ısnle ıxı11r fi,~ 
emrinde çalış an 400 Jlle lô"'~'~ 
de grev hali dedir. peıı> ~ede 
atölyeleri ka pahdır. şebe 
kaç tren i§le :niştlr. 

'· 
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Vilhelr11'in 
nasıl 

son günleri 
geçiyor? 

7 9 Vaşancdlakl sabık kayzeır 

Polis hikayeleri 
okuyormuş! 
O, Çin ve ispanya harple-' 

rini de hat ita üzerinde 
günü gününe takip 
etrııekted i r 

Bundan yirmi sene ev\'el bugünlerde Alman imparatorluğu tarihten silinmiş ve 
Kayzer Vilhelm memleketi tcrkederek Holandaya çekilmi~ti. 

Eskı Alman imparatoru bugün hala Holandadadır \'e dünyadan tamamile uzak 
bir hayat yaşamaktadır. Vilhelm 79 yaşındadır. 

Kayzerin oğlunun oğlu olan prens Lui Ferdinand bir lngıliz gazetesinde çıkan bir 
yazı.::ında bugün büyük babasının Holandadaki Doorn şatosunda nasıl yaşadığını 
anlatıyor: 

Ben büyük babama daima aile reisi veya tarihi bir çehre olmaktan ziyade benim 
için her ~yde kendisine cianıştığım ve daima arkadaşlığından memnun olduğum bir 
kimse olarak bakmışımdır. 

Kendisini harp gÜJllerinde pek iyi hatırlayamıyorum. çünkü çok küçüktüm. Fa
kat bir hatıra var ki onu hiç unutmam. O zaman ilk defa olarak onun memleketin 
ve ordu:mn ba~ı olduğunu anlamıştım. 

U n yaşıoda miilazinı i 
Bizim ailede bir adet vardı: Bütün erkek çocuklar on yaşında orduya girerler ve 

k<'rıdilerine muhafız alayı mülazim rütbesi verilirdi. 1917 de benim on yaşıma bas
tığım gün de imparator bizimle beraberdi.~1ülazim elbisesi giyip karşısına çıktığım 
saman,, daha evvel ezberlettikleri bir nutuk söyliyecektim! Çünkü ben, imparato· ı 
run en genç askeriydim. 

üniforrnalanmt giymiş olarak salona girdim. İmparator ayakta duruyordu. Et· 
rafında maiyeti vardı. Yanma yakla~tım ,.e selam alarak, nutkumu söylemeye ba~
ladım , 

-·~~:.:..;.;.--..-....--~,ı..·a.ı.:.~ilk--bir iki \.'Ümleyi söyledikten sonra arka mı getiremedim. Ne söyliyece
· 'lh 8urı .. 
~~ t.~'"i ''a t.l'>tkii Viihdm 

'<lif ı \'r 

1 •• ~l t .ederi~rn'. dedi. Pek iyi olmadı 

ğimi unuttum. O zaman büyük babam bana yardım etti ve sözlerimin arkasını o ta· 
mamladı ... sonra: 

~ d etıııi Sö ·l kı general oluncaya ka- ra gittik. Kendisinden sonra Almanyada T 

1918 u}'ınaısı} ernek için artık bana ih· kaldığımız müddet zarfında bizimle dai· ı 
'1a~·ki ihti~~·İ ma alakadar oluyordu. . 
nı·~~ bti}Uk ~e kadar o günden sonra lbtlyarhkta !?_('U Ç kalınaaın 

1• i il:> ııe So hamı görmedim. sırrı 
·ı ııı:;rıı'>aşka ~.ra da Holandada ken- Uoorn bızım ıçın ıkıncı vatanımız oldu. 

. \t Oetat>e tr hayat içinde buldum Tamamen yerle~meden evvel de büyük 
t) ~u1111lıaııya~~ bana karşı. gene. ken- babamın yanında orada üç ay kadar 

tdu erde old ,:On olarak hatırladı - kalmı~tım Bu üç ay bana o kadar yara-
n~ Lı' Ugu gibi müsfik dana 

•1 • mı.,.tı ki! oıatıd ,. 
~ a}·a ~ Ondan birkaç sene son· Büyük babam vücutça da. fikren de 

cahil bir ~kspiı· 
ilk t .. .. d.. ? mu ur. ı~ı.ı . or 

Cll~ 1~ldı llıe r n sür enler yaı ll<ıında 
~~t ın a Lsba t edeceklermış 

~ 
~r.~ıı eıı ll<'ykın, Şet.sıı lr, Spen11w .. :--
ta ~ ())( crıerinı 

(~r~ llYı.ıp ncykının yazdığı, ! Şekspir de o devrin tanmmış ~airleri 
\ 'lltıı, en başk Yııznıa bile bllmiyen ara'3ında bulunuyordu. Herhalde onun 

tı. lllerı a bi 
~ ~~ıı n lddi r r.ıey olmadığını da imzasıyla yazılmııı ~lr mersiye meza-
< ~ ~lallııuır. :ısı son günlerde tek- ra konulmuş olacak. Eğer bu mersiye 

t\tr{' t~ İlerı llU bulunup yazının Beykın'ın el yazısı, fa-
\~"~l'ıı ~leliııı is ren edebiyat tet.. kat i~anın Şekspir olduğu ıörülürse, 

~I tıı.~ haş'VUruyPata Yarryabilecek Şekııpiı-in bütün eserlerini Beykın'ın 
~ ..... ~lir ı . orlar: on altıncı a- yaıdığı ispat edilmiş olacak. 

liııı -'Q~ ngııız i 
1t 6Jdu - .. · §a rlerinden biri 

ııl'I ta.itler gu zaınan zamanındaki 
"!, ' ) onun 

'ıdık1 mezarına kendi el 
arı 

nıereıyeler atmış-

Spenserin mezannın açılmasına lahdin 
bulunduğu manastır başrahibliği tara -
fından izin verilmiştir ve yakında açıla
caktır. 

genç ve dinç kalmıştır. Bunun sebebi u· 
sulü dairesinde \'e sadece bir hayat yaşa
masıdır. 

Daima saat yedide kalkar ve bahçeye 
\ıkar. dola5ır .. kah\'altından e\'\:el bütün 
aile efradını toplar Ye şatonun kilisesin
de beraber dua edilir. 
Kahvaltıdan sonra, me\·sime göre, ya 

bahçede, dolaşır, yahut şatonun korulu
ğuna çıkar. Büyük babam bahçe işlerile 
u~raşmasını çok sever. Holandada yalnız 
onun bir gLil bahçc~i vardır. lki saat bah· 
çe veya koruda dolaştıktan sonra odası· 

na gPlır ,.c o sabahki gazeteleri gözden 
g<';ir ir. 
~atoda öğle yemeğini daima saat 1 de 

yeriz. Yediğimiz bir iki kap yemeği geç· 
meı. Ak5am yemeği de öyledir. Büyük 
baham sade şeyler y<'mesini sever. Fakat 
:.adı- olmakla beraber bütün yemekler çok 
iyi yapıtmı~tır. 

S0frada çok kalabalık bulunmaz. Ya· 
nmdaki bir iki kişi pek yakın kimseleri
dir. Sazan da Almanyadan veya diğer 

memleketlerden misafirlerin geldiği olur. 
Yabancı milletten mic::afir bulunduğu 

zaman onlarla İngilizce veya fransızca 

konu~ur. Bu iki li!'am da almanca kadar 
iyi bilir. 

Çok çabuk ve kesiksiz konuştuğu hal· 
d.!. karşısındakini dinler ve onlara lakır
dı açacak sualler sorar. 

Yemekten kalktıktan sonra odadan ev· 
vela kadınlar çıkar. Büyük babam erkek· 
!erin de ellerini sıkar. Bu, eski bir Alman 
ananesid1r. 

Yemekten sonra e~ki Kayzerin kütüp· 
hane$İne çıkılır. Kahveleri oraya getirir
ler. O kahvesini ayakta cıgara ile beraber 
içt>r ve pencereden dı~arı koruya, bahçeye 
bakar. gözleri hep dı;;.arda olduğu halde 
konuşur. 

h.ah\'eler de içilip bittikten :ıonra eski 
Ki1) zer. uyumaya çekilir ,.e misafirlerine 
ce ayni ş<'yi tavsiye eder. Onlar da ken· 
dil~r;ne tahsis edilen odalarına çekilirler. 
l\l isafir odaları şatonun ayrı ayrı bina· 
larmdaclır. Buraları eskiden şatonun a
hır \'e limonlukları imi~. 

Büyük babam. oda. ında uzun müddet 
arka. ı ü_tü uzanıp uyuduktan sonra kal
kar. !kindi vakti yaklaşmıştır. Çayını o-

Dünkü Kayztr 

dasına getirirler. Çayını ekseriya karısı 
ile beraber içer. Diğer misafirlerin çayı da 
odalarına götürülür. 
Yazın ekseri günler öğleden sonra civar· 

daki köylere gider. Dolaşır. Kendisini 
köylüler daima hürmetle sel~mlarlar. Ek· 
scriya otomobilleri durdurttukları ve ken· 
disile görüşmek istedikleri olur. 

Büyük babam çayla ak53ffi yemeği a
rasındaki vaktini çalışma odasında ıeçi· 
rir. Burası şatonun bir kulesindedir. Çok 
sakin ve sessiz bir yerdir, kim!enin ken
disini rahatsız etmesine imkftn yoktur. 

En iyi tahsil : Seyahat 
Bir aile reisi sıfatile, kendisini, çocuk· 

!arını ve torunlanm allkadar eden mese· 
lelerle me;gul olur. Kitaplarla ve kendi
sine eski güuleri hat"trlatan eşyalarl~ dolu 
olan bu odada büyük babamın yanında 

çok mesut saatler geçirmişimdir. 
Amerikaya gideceğim zaman kendisin· 

Londrad a 

AŞK 
Ünivet sitesi açı l d ı 

Londrada bir aşk üniversitesi açılını~ 
ve halka 25 kuruşa ders verilmeye ba~
lanmıştır .. 

üni\'ersiteye kadın, erk~, genç. ya~lı 
herkes kabul olunmaktadır. Bizim para· 
mızla 2,5 lira kadar tutan bir ücret mu· 
kabilinde yazılanlar üniversitede ,·erile
cek on konferansı dinlemek hakkını haiz· 
dir. 

"A}k ünivensitesi,,nde bilhassa evlilik· 
te saadet dersleri verilmektedir. Bu ders· 
leri dinlemeye gençlerden ziyade, yaşları 
ilerlemiş kızların geldiği görülmektedir. 
. üniversitede ilk konferans geçen gün 
verilmi' ve salon, zannedildiğinden faz· 
la bir kalabalıkla dolınu5tur. Bir ruhiyat 
doktoru evlilikte saadet mevzuu üzerin· 
deki konferan~r. büyük bir alaka ile din· 
!iyen on binlerce ki~i önünde Yermi;:tir. 

Propefsöre göre, e\'de geçimsizlik ba~ 

ladığı zaman karıkocadan birinin, bir ü· 
çüncü şahsa müracaatları ,.e ondan akıl 
istemeleri lazımdır. Profesör, bu danışıla·. 
cak kimseyi doktor veya rahip olarak ter· 
cih ediyor. 

• Gene ona göre, kankocanm bilhassa 
,unu kabul etmeleri lazımdır: 

ı - Herkes kendi hotk~mlığını kabul 
etmeli. 

2 - Karşındakinin de kendine mahsus 
bir şahsiyet sahibi olduğunu bilmeli; 

3 - Ve b\1 ~ahsiyetin inkişafına yar-
dım etmelidir.. • 

Bilhassa kadınların, şahsiyetlerini kay
betmemeleri lhımdır. Şahsiyetini kaybe· 
den bir kadın yeknesak ve sıkıcı olmakta 
ve arsız bir kız halini almaktadır. 

• Erkeklerin evlendikten sonra kanla· 
nna karşı, nişanlı bulundukları zaman
daki gibi hareket etmeleri lazımdır; gene 
şeker, çikolata. çiçek getirmeli, karıları
nın meı;Jeğine kar~ı a)11i alakayı gö::ter· 
melidir. 

Konferanstan sonra münaka~ faslı a· 
çılmış ve kadınlar profesöre muhtelif 
sualler sormuşlardır. 

üniversitenin muhtelif ;chirlerde açıl

ma,ına karar veriım:ştir. 
den ayrılırken o odada söylediği sözleri --------------
hiç unutmam: 
"- Güle güle git, oğlum, dedi. Böyle 

bir seyahati yapabileceğin için ne bahti
yarsm! Ben buna kendim muvaffak ola· 
madım. Fakat size imkan verdiğim için 
mesudum... Bence bir genç için en bü· 
yük tahsil ve terbiye seyahattir.,, 

Eski Kayzer arkeoloji tetkikatile uğra· 
şır. Çok se,·diği bu ilim üzerindeki çalış· 
malarile gene bu kuledeki odasında baş· 
başa kalır. Bir sene dünyanın en meşhur 
arkeologlarından altı, yedisini şatoya , 
çağırmış ve bir hafta misafir etmi~ti. 

Ha rita üz~rinrle muharebe 
ı akih eder 

Mıtsoföıinin kiiçlik o~lu !Jrımo, Cina 
Rubtrli ismİ·ndt 'bfr kızla 11işanlanmıştır. 

Akşam yeme~ini saat 8 de yer. Fakat 
hüyük babam daima sofraya herkeı-ten 

beş dakika sonra gelir. Çünkü, yemek sa· 
!onuna giden koridorda büyük bir askeri 
harita vardır; geçerken onun önünde du· 
rur. Haritanın üzerinde kırmızı ve mavi 
iğneler saplanmıştır. O günkü gazetelerin 
Çin Ye İspanyadaki muharebeler hakkın· 

da verdi~i malumata göre, bu iğnelerin 
yerlerini değiştirir. Bunlar, her iki tara-

· Rtsimdt, nişan merasiminde Mıtsolini 
olluntl ttbrilt tdtrktn töriiliiyor. 

fın askerlerini gösteren işaretlerdir .. 
Yemekten sonra tekrar kütüphane sa

lonuna gidilir. Burada kısa bir müddet 
otu:ulup konuşulduktan sonra büyük ba· 
bam. yuvarlak bir masanın başındaki 
koltuğuna geçer. Belki bir günlük haya· 
tının en mühim kısmı o dakikadadır. Kol 
tuğa oturduktan sonra eline bir kitap \'e

} a gazete alır ve yük:ek se le okumaya 
bac:lar. Ma<:.anın etrafında ba!'.ka koltuk-. ~ 

lar vardır. diğerleri de onlara geçer otu· 
rurlar ve dinlerler. 

Büyük babamın okudu~u ekseriya o sa-

bah gazetelerde veya mecmualarda işaret 
ettiği bir yazıdır. İngilizce veya fransızca 
ise okuduklarını cümle cümle derhal ter· 
cüme ederek okur \'e dinliyenler yazının 
almanca olduRunu zannederler. 

Bundan sonra mütaleanın edebt kısmı 
ba~lar. Bu eserler ara,mda okudukları 
çok muhteliftir. Bazan felsefi bir t>_er o
kur. bazan da bir polis hikaye-.i.. 
Eğer ilmi bir eser~. herke in anlaya· 

bilmesi için, ya,·aş yavaş \'e kelimelere 
(Saufayı revirini:), . 



• Orta tedri at umum müduni 'ni 
yeni açılan orta okul ve lise!erdeki talebe 
vaziyetini tetkik etmek üzere Ankarndan 
şehrimize gelmistır. 

• Türk - Yunan ticaret anlaşması mü· 
zakerelerine Atinada başlanmıştır. Anlaş· 
madan sonra iki memleket arasmduki tı· 
caret münasebcleri daha fazlala~acaktır. 

• Iş ddresi reisi Enis Behıç Ege mm· 
takasındaki tetkiklerinden dönerek ş~hri
mize gelmiştir. Birkaç gün sonra Anka· 
raya gidecektir • 

• llkokullarda olduğu gibi orta okullar· 
da da her çarşamba günü öğleden sonra 
ders yapılmayıp tale!::ı.:!ye konferans \·eril 
me.:ıi düşünülmektedir. 

• Ecnebi \C ekalliyet ınektt'plcrindekı 
bed~n terbıresi \'e mu:-ıiki tedrisatının 
kontrolune başlanmı~tır. 

• Esnaf ha tan i ba,hckim \ekillığim· 
doktor Hikmet tayın olunmuş \ e dunder 
itibaren vazife:.ine başlarumştır. 

• Yunanistanla aramızda hayvan ihra· 
catını korumak ve arttırmak için bir an· 
la~ma yapılmasına karar verilmiştır. He· 
yetimiz Atinaya yakında hareket edecek· 
tir. 

• 1 ler sene oldu~u gibi bu yıl da üni 
versitede halka mnhsu serbest konferan · 
lar \'erılecektır. Bunun için program ha· 
zırlanmaktadır. Konferan"lar ayın 8 inde 
başlaracak ve üniven;iteden 20 profesor 
taraf mdan verilecektir. 

• Almapyada in~a edilen denizaltı ge
milerimizden "Saldıray., bıtmiş \e dem· 
ze ındirilmiştir. "Batıray,.da yakında de· 
nize indırilerek dığerinden üç a)' sonra 
limanımıza gelecektir. 

• l\lülkiye mektebine de doçent \'e asi~ 
tan alınma ına karar verilmi~1ir. Bunun 
için }'akında bir imtihan açılacaktır. 

• Beyaz e ire .. i mindeki bir filmın ha· 
rici sahnelerini çekmek üzere memleketi· 
mize gelen Fransız sinemacıları Ankara· 
dan şehrimize dönmüşlerdir. Burada bir 
iki hafta kalacaklardır. 

• Şirketihayriyenin yüzde 45·50 tenzi· 
rntlı karneleri dünden itib3ren tekrar tat· 
bike başlanmıstır. 

• Fransamn yeni Ankara elçisi M. M~:o
sigli yakında memleketimize gelecektir. 

• Berlinde tahsil etmekte olan opera ta· 
lebelerimizden Semiha bu akşam saz.t 
8 de Berlin radyosunda bir konser vew 
cektir. 

• Fransız reisicumhuru Löbrön diln s:\" 
bah Tusen yortusu münasebetile Etuval 
meydanına gitmiştir. Reisicumhur, mulrn.· 
fız kıtasını teftiş etmi~. meçhCll askerin 
mezarı önünde iğilmiş ve müteakiben F.· 
lize sarayına dônmilştilr. Daladye ile 
Kampenşi ve Laşambr da rneçhOI askP
rin mezanna çelenkler koymuşlardır. 

• Hitler, general FrankO)'a bir telgrnf 
çekerek kardeşinin ölümü dolayısile tazi
yette bulunmuştur. 

• Almanya ile Romanya arac::ındaki ti· 
cart müzakerelere bugün başlanacaktır. 

• I!itler, general Keiteli orgeneralliğe 
tayin etmi tir. 

• Filistine gitmek tasavvurunda bulu· 
nan 600 yahudi, ev\'elki gece Siyandan 
bir Tuna vapuruna binmişlerdir. 

• Lizbonda Salazar, 2temmuz 1938 c.le 
imza edilmiş olan dostluk. ticaret ve sey· 
risefain muahedesini tasdik etmek üzere 
öün Siam orta clçi~ini kabul etmistir. 

• Bulgar başvekili I<öseivanof, Yugos· 
lavyanın Sofya orta elçisi ve husuc;i ka· 
lem direktörü ile birlikte dün sabah Sof· 
yava dönmü<;Hir. 

• Şimdiye kadar 5imal denizindeki Al· 

ispanyada 
Franko(•ulnr 
i ferllyorlar 

Har ·clon yt•nidt n bom imlandı 
Salamanka, ı (A. A.) - Pnznrtesi 

günü neşl'cdilcn mllli~ ctpcrvcr tebliği: 
DUşmanın ıtddetll mukavemetine rağ

men, Ebrc ccph<'slnd ki ileri hareketi
miz devam ctml til'. Bu cephede mühim 
mevzileri ve czcUmle Snn Markoda ile 

Sierre de Cnb:ıllos'un cenbundnki tepcln
ri znptetUk. HUkünıct~ilcr birçok ölU \'C 

310 esir verdiler. 
Madrid CC'pheslndô dUşmanın Curdtz 

R<.>inz bölgcı!lndo bir taarruzunu durdur
duk. Tayyarelerimiz yedi dU§mnn tayya
resi dUşUrdU. 

Hurek• ıi f' rauko idare ediyor 
Snragos, l (A. A.) - DUn öğleden 

sonra Frankist kuwctlerfn Sierra de 
Bıı.bellasın şarkında ve cenubu şarki e
teklerinde kaydettiği ileri hareketleri 
neticesinde topçu kuvvetleri Ebrc kıyı. 
farındakl mevzilerini döğmeyo bnfila
mıştır. 

Bu yeni ileri hnrc>ketlnl, bl:ı:z:nt gene
ral Franko muhalllndo ldnre ctttılştir. 

Frnnl"ocularrn i.cr:••di" lcrini 
t:umhur.)t'tçiic·r •!c SÜ)·l )Or 
Barsclon, 1 (A. A.) - Sant 10 da iki 

motörlü on Frankist tayyaresi ı;chrin 

üzerine 50 kadar bomba atmışlarsa da 
bunların birçoğu denize dü17müştür. 

Şimdiye kndar bir tek ki~inin öldü~'il 

tcsbit edilmişse de enkaz nltmda birçok 
kimselerin kalmış olmasından korkul
maktndır. 

Ebre cephesinde Sicrrn de. Cnballcs 

mrntalcasında Frnnkistler dün Gandesa~ 
dan Mora de Ebre'yc giden yol uzunlu
ğunda taarruzlarına şiddetle devam et
mişlerdir. 

Cumhuriyetçiler müessir bir şekilde 

kendilerini müdafaa etmekte ve Fran
klstlerin her kazandıklan sırt kendile
rine birçok znyiata mal olmaktadır. 

İki lepe isıirdnt cdi di 
Barselon, 2 (A.A.) - Hükume! tara 

fından neşredilen bir tebliğde şark cep
hesinde dü§man t~arruzlarının ta:de • 
dildiği b:Idir:lmektedir. rrar.ki~tler, 

Caballs mrntakasında iki tepe işgal et
mişlerse de bunlar bilfıhara i:thdat e· 
dilmiştir. 14 düşman tayyaresi dü~ü -
rülmüştür. Hük metçiler iki tay-;are 
kaybetmiş! :rdir. 

man filo unun kumandanlığını ifa etmi~ ---------------

Almanlar 
Cumhuriyeti mizlo 

15 l ru·l y ı I 
dönümUnde-n 

olan amiral Boehm bugünden itibaren 
:Alman donanmasının başkumandanlığını 
deruhte etmiştir. 

Musolini 
90000 Eski mubarih önünde 

Bir nutuk sHyliyecrk 
Roma, 1 (A.A.) - Musolini, ·1 onte~· 

rinde Italramn butün eyaletlerinden ge· 
terek Vencdik meydanında top1anacak 
olan 90.000 eski muharibin huzurunda 
büyük bir nutuk söyliyecektir. Musolini· 
nin bütün dünya)'! alakadar edecek mü· 
hiın beyanatta bulunacağı söylenmekte· 
dir. 

2· 11·938 çarşamba 
•ündüz saat lt de 

·ocuK 
TlYATROSt• 

"!·11·938 çarşamb:i 
!!unu akşamı saat 
20,30 da 

dikkat ederek okur. Romansa - en fazla 
sevdi&ri. tarihi romanlardır - hareketle· 
rile kitaptaki kahramanları adeta temsil 
eder. 

Okuma faslı bir buçuk. iki caat, hatta 
hazan daha fazla sürer. Hepimiz vaktin 
hiç geçmemesini jc;teriz. Fakat, vakit ge· 
lince trllyük babam kalkar \'e hepimize 
rahat bir gece temenni ederek ayrılır. 

~İln) işle halı·wdİ) orlar 
Berlin, 1 {A. A.) - D. N. B. Ajansı bil

diriyor: Türkiye cUmhuriyetiııin on be
şinci yıldönümü mUnasebctile, müttefi
kan A iman gazeteleri başmakalelerinde, 

yenı Ti.ırkiyenln büyük bir hızla terakki
sini memnuniyeti~ kaydetmekte ve Ata
türk'Un enerjL~ini ve uzak göıilrlüğünU 

tebarüz ettirmektedir. 
Fölklşer Beobahter ezcUmle diyor ki: 
"Ankara, Türk devlet reisinin yapıcı 

çalışmasını ve yaratıcı azmini göstermek
tedir ... 

Gennania diyor kl: 
"Mazi ile ııHi.knnın kesilmesi, Türkiye

nln dahili vaziyetine hakim Atatlirk'iln 
kayıtsız ve şartsız bütUn mllletin azmine 
tercüman olmasıyla kabil olmuştur. Al· 
manya, Türkiyeyi en hararetli surett" 
tebrik Cllenler nrıısındadır. Zira Bitler 
Almanyayı, kendisini ekonomi nazırı Dr. 
Funk'un ziyareti neticesinde yeni do!!t' 
luk rabıtalnrlylP. bağ.lı hissettiği Türk 
vatanının yükselmesinden dolayı Türk 
milletlnln duydu!lu lrtiharr her memle
ketten daha iyi anlıyacnk vaziyettedir. 
Alman milleti, bu bayram günleri mü
nesı>betilc, Türk mJllctinln sevincine \•e 

iftihar hisl<'rinc hararetli surette iştirak 

etmektedir. 

Nutkun 
~ Bae tarafı 1 ııcide 

reisimizin gözilne vuran ilk manzara 
şudur: 

''ı"V!illct ve memleket tam bir sükun 
İ!fİndcdir. Her vatandaı, yükselme ve 
kalkınma savaşında üzerine aldığı işi 

ba;armalda mcşıuldür.,, 
Demek ki Türkiye medeni atem için

de yüzde yüz medeni bir endam göster• 
ınelcte.dir, z:ra muasır dünyada medeni 
devletin ilk vasfr ''emniyet ve asayi! 
sahibi olmak,, tır. Bu vasıf aynı zaman· 
da kudretli ve kuvvetli devlet olrr.a .. 
nın da vasfıdır. Muasır medeni devlet, 
hudutları içinde ya~ıyanların hepsini 
feyizlerinden istifade ettirebilen ve 
kimsenin hakkını kimseye kaptırmıyan, 
vatandaşlarının kaffesine, seyyanen, 
can, mal, ırz emniyeti bahşedebilen 

devlettir ki Tür'ldye "muayyen bir 
program dahilindeki çalışmalar neti -
cesinde Tuncelindeki geriliği de bcrta· 
raf ettikten sonra,, bu nevi devletlerin, 
mutlaka, en başta gelenleri arasına 

girmiş bulunma'rtadır. 

Cumhurreisimizin nutkunda tcbarüı 
cttirdi~i ikinci hükumet vazifesi "imar 
i§lerini başıboz.ukluktan, metodsuzluk· 
tan \'C imki.ınsı:dıktan kurt.armak,, 
keyfiyetidir. Bunun için Ankara -
da, belediyelerin daima istişare • · 
de bulunabilecekleri bir büro teş -
kil edilmiş ve Belediyeler Bankası ken· 
disine verilen büyük i~i ba;arma im • 
kanlarına kavuşturulmuştur. 

Almanya 
ve müstemleke 
Londra, 1 - Gazeteler, herşeyden 

evvel Alman mUstemleke taleplerile 
meşgul olduğu sureti umumiyede tah
min edilen cenubi Afrika müdafaa na· 
zırı Osvald Pirov'un buraya gelmesile 
alakadar olmaktadırlar. 

Deyli Telgraf ve Morningpost gaze
tesi, bu hususta bilhassa şöyle yaz -

maktadır: 

''Bir müddettenberi Almanyaya es· 
ki müstemlekelerinin iadesi için tan • 
zim edilen bir plıindan bahsedilmekte
dir. Halbuki bu hususta hı:nüz mufas· 
sal bir ptan yapılmadığı emniyetle ~öy· 
lene bilir . ., 

Diğer taraftan cenup başvekil mu· 
avini ve maliye nazırı Kuiktokovski 
radyoda beyanatta bulunarak, Polonya 
nın dahili ve harici işlerini söyledilcten 
sonra müstemlekeler meselesine temas 
etmiş ve demişt:r ki: 

''Öyle milletler vardır ki, müstemle
keleri metropollarınd:ın yüz defa daha 
büyüktür. Halbuki diğer bazı milletler 
de sefalet ve işsizlikten ölmektedir Bu· 
na binaen müstemlekelerde deği§iklik· 
ler vukuu, içtinabr imkansız bir ş~ydir. 

İıalnın ~azcft'..;İ ne diyor'! 
Roma, 1 (A.A.) - Tribuna gazetesi 

yazdığı bir makalede diyor ki: 
Son günlerde Almanya ile İtalya a • 

rasında yapılan müzakereler göster • 
m:ştir ki Roma - Bertin mihveri canlı 
bir şeydir ve ha.disata intıbak edelıi!ir. 

Sulhtan her tarafta pek çok bahse -
diliy~. Buna rağmen Londra ve Pari5 
sılahları arttırıyor ve devletler arasın
da elbirliği için bir esas bulmayı akıl
dan geçirmiyor. Franııanın ve tngilte· 
renin hakiki maksatlarını öğrenmek 

zamanı gelmiştir. Keza, müstemlekeler 

meselesi halledilmeden evvel dört bü • 
yilk devletin samimi olarak ne düşün • 
düklerini anlamaktadır. Radikal l')sya · 
list kongresi Almanyanın müstcm!cke 
taleplerini reddettikten sonra bir Fıan 

sız • Alman anlaşması mevzubahsola
bilir mi? Keza İspanyol meselesi de 
bilakaydü;art halledilmelidir. Çünkü 
10 bin İtalyan askeri oradan çekilmiş 
bulunuyor. 

manası 
Nutkun üçüncü mühim noktası uüf -

isi emniyeti tam bir memlekette, imar 
us, sağlık, ve iskan işleridir. Cumhurre· 
işleri yürürken, doğanların çokluğunu 
vatanda§ların sıhhltin1 ve bu vatancaş
lar arasına kat lacak aynı kandan aynı 
duygudan muhacirlerin bir an evvel 
"verimli vatandaş., halini alabilmelerini 
temin edecek tedbirleri, hükumetin as· 
la ihmal etmemiş olduğunu göstermiş· 
tir. Kırşehir zelzelesinde harap olan 
köylerin yapılışındaki sürat bu hükü • 
met dikkatinin ıon misallerinden biri 
olarak zikredilebilir. 

Bundan sonra Adalet ciahzının has
sasiyetini tahlil edilmiş goruyoruz. 
Bir taraftan meşhut cürümler kanunu 
ağır cürümlere teşmil edilerek en ağır 
ceza e;ı ku:a zamanda verilebilir bir 

hale sokulurken bir taraftan da ceza 
evlerinde harikulade ıslahat yapılıyor. 
En ağır cürUm en insani şefkate mu· 
hatap ediliyor. 

Cumhurreisimlz, nafıamızdaki büyük 
başanları nazik ve mültefit bir dille va· 
tandaşlara ıunmak dikkatini ~ göster· 
miş bulunuyorlar. Elbette nafıamız, 

Atatürkün bu iltifatından, yeni y•l için 
yeni bir §evk, yeni bir hız almakta ge
cikmiyecektir. 

Büyük ordumuza, havalarımızı, de -
nizlerimizi, karalarımızı, bugüne kadar 
daima yılmak bilmez bir azimle koru -
muş olan ve mülki tamamlığmuzla bir 
likte, bize yeryüzünde medeni bir 11'.il
let, ıözü dinlenir devlet vasfı bahşe -
den rcjlfi\lnıiü 6"1Ctlmnuriyeti.mizı de 
ebediyen koruyacak olan Milli Müda -

f&a kudretlerimize kaqı milletin ne 
yükıek bir ıevgi ve hayranlık duydu -
ğu cihanın malumudur. Bu sevgi ve 
hayranlığı en iyi anlıyacak ve ne oere
ce yerine masruf olduğunu en iyi kes· 
'tirecek insan olan Atatürk, nutkunda 
bu cihete de mutena bir yer ayırmış 

bulunuyor. 
Netice: 
1938 fırtınaları içindeki .dünyada nu· 

tuk bize herkesle den olan, kimseye 
düşman olmıyan, kimsenin işine karış· 

mıyan ve kendi itlerine de kimsenin 
karışmasına imkan vermiyen, dahili ve 

harici emniyet ve asayişi yerinde, va -
tandaşının refah ve irfan ıeviyesi gÜn• 
den güne artan medeni bir Türkiye 
gösteriyor. Gözlerimizin önündeki bü· 

yük hakikati çok mücella bir aynadan 
bir daha seyretmiş bulunuyoruz. Man
zaramız, bize, yeni çalışma yılına daha , 
büyük bir enerji ile girmek azmini 

bahşetmektedir. 
HABER 

Hecı Stlleyn1an 
Evinde ölü olarak buluudu 
FLatihte oturan ihtiyar bir adam 

dün evinde ölü olarak bulunmuştur. 

Sultanselimde DarÜ§Şefaka liseıinin 

arka tarafına düıen soka'lcta cturan 85 

yaılarında Hacı Süleymanın biı kaç 

gündenberi evden çıkmayıfı filpheyi 

uyandırmııtır. Hacı Süleyman evinde 

yalnız oturmaktadır. Evden ıon iÜn -

lerde etrafa müstekreh bir kokunun 

yayılmağa başlayışı şüpheleri büsbü • 

tün arttrrmı§ ve dün evin kapısı kırıl· 

mak ıuretile içeri girildiği zaman ihti· 

yarın cesedi le karşrlaşılmıştır. Uzun 

müddettenberi oda.da kalan cesedin bir 

çok yerleri fareler tarafından yenilmiş
tir. 

Hadise zabıta ve adliyeye haber ve· 

rilmit ve adliye doktoru tarafından ya· 

pılan muayenede cesedin Morga kal • 

dırılmaııına lüzum görülmüştür. Hadi

senin ayd;nlanması için tahkikat ya::ııl· 
maktadır, 

Çemberla~~b~ 
«İngiltrrcnin bcde~dit el~ 
nnJaşmn surcıilc 18

• ib"''~~r' 
ıir. fek tarat'h 81

• dft•' 
1 . ı • • . kabıl uç ö ımsc ıçrn r 

diyor ... bf~tf~ çe ...... .ı 
Londra, 1 (A. A.) - 11ıtJllll" 

vam knmarastndtlkl bCY• 
4
,V, 

ııunlnrı Bl:lylemiştir: 
110 
~~ 

"Passlf mUdafaa tcıkl IJİ ,., •~ 
verilecek ve nyrıca kcn

4 uıtU I• ( 
nezarcıUerlo beraber, garı .ı-t•~ ptt~ 
mUstcnit bir mllli ııcr\·l.ltlr· Sil aJ ıf 
rnitini tcsb1t cyll~·ccek (!e ,tısı' fli 
mUhrUhas lordhığu uzcrlıı ,ı"'1 -
re, Andcrson, hakikatte ~)İ 
nazırı olacaktır. ~· ,4t 
HılkQmct, mUdafa& tı~..,,tf' 

herhangi blr meeburıret JlU~i , 
hiçbir tedbir nlmıyneaıcttt·ecfil" .. ~ 
dan emindir kl, organııe 111u~ .. 
ihtiyari mlllt servis ıııvil 

1 
~ 

ynçlnrına kCı.fi gelecektir " J. ,1, 
si şayanı arzudur. sııtcb ....... o-

Endilııtri bal1ıılndO de 1~ ~ 
yette tedbirler aıınrn•n1~1.r«t1•_"11 f 
uuğunn kanlim. Eğer lh ııı4' P"'"I 
müstenit gayretler sah•• rt b~ '
her şey yapılıp da bedene ~ '_J 

ak o • ~' viısıl olunamazsa anc 1'' 
salahiyetini hnlz 

1

blr xnUh /. 

mevzubahs edilecektir· dtf ~ 
Milli mtidnfaa ile a1A1'• ~ .41 

retler Ic;insc bütçodekl b ,d. ı 
miktar fnzlalnetırmak tc• sıoıi~ 

llül:fımell n silaiıJanrtı~ etJllt?' 
politikası ile tezat teşJdlfleri t 
Zira, silahlanmanın hede ; 

tedafü1dır. )!tl11• fi"°' 
Yeni bir sulh imkanı rU ~ıır"lf 

mak vertiylo :Münib d~.1 ~~ 
mevcuttur. Hükümetin J<•ri );'f 
nih anla~ması devlette ~ (e ',) 
hüsnüniyeti takviye cdec; ),1~8 
endişe sebeblerini ortııd~·ere~ f 
retiyle itimadı tesis eylı> .Afi 

nidcn kurmaktır. / 
, ,ııl~~~ 

tngilterenin ilk bedcf\~tif', ~ 
tile silahları tahdid ctıtl se iÇ~. 
raflı silfıhsızlanmıı hiç td~ı pr' 
ği!dir. Hedefimiz, silahlll ~ 
tc ortadan knldırırıa~~r. ayıe 1>14~ ' 
Çemberlay~ sözlerını şı·ıer ..n"ı • 

t ts I Y. 
Demokrasiler ve 0 ıi! ' ~ 

birlbirlerlnc karşı ınulı• ~ )f 
caklarına, yapıcı bir pf'O eo .t ~ 

·ıırıer· er 
hep birlikte çalrşabı ,111ştır' ;/ eşya rntib:ıdcleslni kola) · ııet 

tıerı. t 
tc>rnasyonal mUnascbe tlt· ,ıl' 
finc olarak l~ileştirccel< ·ıı ,ı• f'J' 
Çemberıa~·n cksE:'riyeU ,-e 

" ' ·e • 
sında untkunu bitırnılŞ ' 

muştur. l 
111e' 

Suriye k•b ett1~ 
teşekkfll 1 .,'4~ 

"eıı.aıiS' "~ Bcyrut. 1 (A.i\.) - •1 r" (I~ 
~klil etmiştir. Başv~k~~ıif' '°'ti' 
nazırı Abdullah Ya~ı, J11B1i,.e 
faa nazırı Halil J(seıb. ·r 1 ·c:u • r 
nazırı Hamid FranÇb/ ıtll 

...c- .,, ,, 

ikramiyeli tıı ,p~~ 
kt>şldesl Yı9ı•.:; 

Ankara, 1 (A. ,A..) ~ıe ~~ J 
raz tahvillerlle n:ı.Ub• ,.u~ ı 

. . d·ı . o1ıııı. jtl~· I tıle ılıraç e ı mış .11er 
t •ı\'1 1 

19~8 ikramiyeli 11' ıetL P · 
tarihimle maliye \·eki-11uı"~ j 

mcsslllcri ve noter ııı&e• i' 
· · · · k ~idC9 11ıf' ~ ı bırfn('l ıkramıye c~ o.ooO 1 ~ ' 

185781 numaraya 1 :ı3i,s9 6 ~ p 
numaraya 10 bin tiril• 

9
(1)., ~ 

5 ıı.UJ1l 5~ 
5 bln lira, 378,96 tiri• ,.tf· 1 
215:5 numaraya ı .ooO S ıııı~ tlf" / 
ar'-·a 1O00 lirn 15465 • oo0 o " ' a > 9 ·~ 
llrn 151689 numarar ,o 6, ,,,. • !?>"' .. , 
numaraya 1000 llr1l• 

111
6ff) 

1000 lira, 408,496 ıtU t ~ l 
isabet etmiştir. ,

8 
:;o'~~' 

Ayrıca 13 num3rBiırıı iP" 
numaraya da 40 ıır 
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~&elec,tiAictee 
Sulh 
tında 

ve "Silah,, efra
bazı düşünceler 

Yazan: Nizarneddin Nazil 
Zllı~tb~oaıo\'akya bugün hayli uf al. 

"Utlu~r ~e~le~tir; İsviçre ıibi, Arna· 
~al gıbı bır §eydir. Bu devlet par· 

ilnma.aa ~ 
!ıiphe l n once de ufak bir devletti 
~urd··' z .. Fakat ~öze çok büyük gö.ıü· 
<Iıı ~i·~ıra çok sağlam ve sıhhatli bir 
litilca ıtıkası olduğu &anılır, bu dı1 po. 

1 bYl hakim olan ittifaklar sistemi· 
•un : devleti her türlü belalardan ma. 
faıla ~lundurabileccğine inanrl.r ve 

•. o aralt ta; 

tar; :una havıasının ıimal ve ıimali 
clcvl;t ~pılarını elinde bulunduran bu 
h sta't~emokraa:nin ve bugilnkü dün· 
r:l" ~. konına taraftar olan devletle. " ·~at· A 
bır h 1 lmanyasına doğru uzanmış 

an,erid' ..,., ır. , 

~Cnird· ' (" ı. 
\'t'koıı 

vardı G ovakyanın kudretli bir ordusu 
h~rp ·t e.rek bu ordu iç~n. gerek Çek 
hcıtt111tcl~:ıtriıinin b:rinci ıınıf bir e· 
•a Yir ~tı haiz olab:lmesi i~in Fran • 
ti. 'hı Yıltlanberi milyarlar sarfecmiı. 

Ort, A. 
l\ih k vıupanın Anıluıtan ve Mü. 
. Onfera d . h . ~ııenı . nsın an evvelkı arıta .. mı 

l'urıa ~lJl hltır.cla İngiltere de vardı. 
tlrp~nav~a:ıına ;arktan bir Slav ve 
llıa11 b b.r Cermen akını yapılama· 
ei bı~ : .. devletin çok ehemmiyet verdi· 
<l~. liaJbun:a me:elcsidir kanaıı.ti var· 
bıııat ~ Ukı ne gö•dilk? Güniln birinde 
l\ibc k tansa ve bizzat İngiltere Mü.. 
lj,. adar ı.: , . C ı·d • . ·•dcrı " 'r-ıp .ermen ı erının e· 

....., ~tuttular ve: 

"'llcya uyurunuz ı . dediler. • Çe'koslo. 
tibı ı:ı. 'lllrin:ze amadedir, istediğiniz 
Aıl'llarçaıayabilirsiniz. 

\lt ı~lc 11
Ya, bittabi dilediğini aldı. Fa

'- t•ka;rıce bitmedi. Tarihi baıtan ba· 
~ tt~lll rtı edilmek azabı ve esirlik atı. 

r ttr,{ltı ... lııı1sQ ~~iUhllen Uhistan 

tttlere tarı, Macarlar dif er taraf tan 
>otı-r '-ldırdıiar. Aldıklarını kanmı. 
atı ' ltr'1 ~ bir''\' 1 

enle doymuyorlar. Velhı· 
~Ot, •irnı Hatanın böretidir., ci· 

~tı d 
~Uyuk er• .. dof rusu. 

'lc•p f llluttefilder Çek milletini ı:!er 
Ol •. .' Celi d' 
• ~'ala de ıverdiler. Bu millet, cnlar 

1111 t 1 h' 
hı >'le l" • ıç §Üphcsiz, Alman kom.. 
d'r lrıUıı" ırrni Yıldanberi bagka türlü 
tı:~ 011ıllr''bct kurmayı tercih edebilir
t;ııaaa>'dı 01rnasaıardr, onların tahriki 
) t~t ve t' Çekoslovakya nüfuaça, :Cud. 
, ln buy~Prakça küçüklüğüne uymı· 
'h~tlc h araıuıuıal bfr ıiyua takip 
cııın~ ltas 
,. """ ra&trı ına elbette tutulmazdı. 
d~ta:ı rcd en feda edildi. Naa 1 Ha~-
:"111 CI edildi · · 
lı. 'itıd . Yse... Kendıı.ııe yar-
~ l>'tı\Jtrı tdılrnemiş olsaydı N eı:!is 
t.ı ll:ıay1 tc a .harbi "öze alacaiına, an· 
,.~r.ı· rcıh t it .'l.lt, Bu e mez miydi? Mutlaka 
~iti. rıu bana bizzat kendisi söy. 

ler ~de 
~U1c ltbli1t; ~eden bu büyük demokrasi· 
So1clcrı fc~ıc k~rıılaıınca derhal 1cü. 
~ .~•l'ıft cdıvcriyorlar? Onlar mı 
'tııd· ırıar dü li . lt, ~t ' Şı:r.anları mı çok lcuv-
~~~ ıuı~ru h~kikaten Münih hiclise. 
tı:.~ ~ lı . nu korumak ve bu ~ulha 
;~ L Ctlırı 'h 
icıı C11: ltı mı Verini de dost ede. 
\, l'~c, l.ttıu .ve endi~sin.den do~muş 
l'lt!fıYctı Vcnı~ten ıonra kemmiyeti, 

\lttı> sut"'au 
ıh • :e~ artan bu silahlanma "Ott ı;er ıı ü . 
)' ı.ı,~ le' nıhte cihan siyasa.,ının 
İctjh ~bitc~:a~eri sulhü sağlamca 
~tr~' bundan ~ır • .Yeni al;ı keşfettiler 
1'ılıı l araıı.ıı •tif ade etmenin yolu 

ttl usa1 b' . 
•t~ Ctc rah ır kon&re akdedıp 

tı~l'ttıa1c de~~ Ya~a~ak imkS~larrnı 
"'· utttc ı. .. ı;ıl trııdır' 
·11~> uoy1 . • • 
ı,l\d· ~llllnrıyd ~ır. Fakat ne görüyo. 
'-lcc ltıY:r. F 1 dusurıu daha kuvvet. 
>t ,~t lco'hia.. rın&ada parlamentonun 
l. Uta• "on tarı 1 . 
~it tlerıdi • ya nıı 11lahlanma· 

ı~~tttı.ckıe ~ece'k Yeni projeleri tet· 
~tı... >'ahi\ ~t&uldUr. 

••
1ltlc1 va •ılah1 

llıtıt le!tire~k •nrnaaını daha mü· 
t~ı ~1dUr. •... . vaı.tatar aramakla 

' "" ~·gılt 11ı..._ "~hu . . ere de bununla m-c .. -.ıtlı rrcısı ... :1 

ll;a hk 
1lllh tt.... ":;ın Ruzvcltin l'fe· ,, -enn·1 

llıt,, lrıt:ı '" _ . 1 erinde bulun•naıı. 
'"'1.11<!11 ""•trılca d 
Oh r, BUtü a silahlanmakla 

~t bi:ıd,, '.Muni~tdünya da .. 
tltu~" ~cfc1 ,.

1 
e~ sonra cih;11ın ra. 

:ıe • ~ abılec -· • ~'hlt"' egıne ınanmak 04nııı-ı 
.. 

1§1Yor dersek hata 

etmiı olmıyıı:. fneiltere ile Fransa Mü. 
nihe "insani bir endi§c., ile mi ko~ınuş 
)ardır?. 

Orada Çcmberlayn · Daladye cephe· 
si sadece bir paniii temsil etmi1tir kı 
bu pani~in hakiki scbebıni Loyd 
Corcun iki &i!n önce, Londrada sö>·lcdi· 
~i bir nutuk ı:Uzelce tahlil etmektedir. 
Umumi Harpte 1915 den 1916 ya ka. 
dar tn&iliz orduıunun silahlanmasını 

idare etmiı olan bu ihtiyar siyasa ada
mı şöyle diyor: 

"- Fransız orduıu bu&ün Avrupa. 
nrn en mükemmel ordusudur. Ruı or. 
duıu uçakçılık v: Cjokluk bale mından 
dünyanın en bUyük orduşudur. Eier 
Hitler blıi harbe sürüklemek hatasında 
buJı .. ınydı, hiç ıüphe yok,b:ı: 1nılliz. 
ler çok ıztırap duyaealc, çok zedelene. 
cektı1c. Zira yıllardanberi iktidar mev· 
ki:ne çıkan hükumetlerimiz. tilihlaı ma 
itlni çolc ihmal etmiılerdir. Fakat ne o· 
lurea olıun bu variyet:mız, harbin nL 
hai zaferi Uzerinde asli müe .. ir ola· 
mıyacaktı: Faıist devletler bir yumur. 
ta kıbufu cibi eziliverecekJerdi. ,, 

Bir harbin, b:Jha11a bugünkü dehha, 
ıilihları lcullanacık orduların yapaca. 
iı bir harbin neticesi ilzerinde ileri aü. 
rUlecek tahminler insanı ıııırtabilir. 

"Acaba Rus uçakç :htı hakikaten mü. 
kemmel midir? Frınar.ı orduıu hak!ka· 
ten Alman orduıu karıısını çıkabilecek 
halde mld?r?,. ıibi sualler ıorulabilir 

ve menfi cevap verenler kolay kolay 
ilzam edilemezler. Fakat Loyd Corcun 
bu kanaati bir çoklarını mUJSyim ıeJ· 
mektedir. Faruı ıon Otara Avrupa 
buhranının en tehlikeli dakikalarında 

kendisiyle konu§tufum Mısır Baıvelcili 
ile Hariciye Vezir Vekili aynen bu 
kanaatte bulueıuyorlardı. Bir ay önce 
YunaniıtlJWa konuıtuğum ıiyaai mu. 
harrirlerln hepsi bu hnaata iıtire'kte 
en ufak bir tereddüt ıöıtermemiılerdi. 

O hıJde vaıiyeti ıöyle hüJila müm. 
kilndür demek: 

ı - Almanyınm kuvveti ihmal edil· 
miyor. Fakat girişeceii bir harbi, 1914 
• 1918 harbi &ibi kaybedeceei muhak. 
kak görülUy~r. 

ı - tngiltere, ailahlınmasını ve 
memleket müdaf aaamı tamamlayama 
dıeı için Almanyanın harbi kaybede. 
ceği güne kadar Britanya Adalarında 
tat üatUnde taş kalmıyacaÇına inanmış 
bulunuyor .. 

Binaenaleyh, lnc:ltcre; 
l - Donanmasını, en çetin ve bol 

kayıplı b:r harpten aonra, ıulh olc!utu 
vakit &ene dünyan n en kuvvetli do· 
nanmas1 sayılacak ve denizlerde lnii· 
1iz eğemenliğini devam ettirebilf'cek 
dereceye yükselteceği güne kadar; 

:? - Alman uçaklarının Britanya A· 
dalarındaki tngiliı, İskoç, ve trlan.:iah 
ıehirlileri tehdide muktedir olamama. 
larmı temin edd:ilecek tertibatı ahrca. 
ya kac1ar; 

3 - Bir umumi harpt~n Alman.vamn 
dcı, Rusyanın da, İtalya ve Fransanın 
da kolsuz, kanatsız, berbat ve peri~an 
bir halde çıkabileceklerine yüz:de yüz 
kanaat getireceği güne k:a.dar, 

Dünya bucünlcü vüıuhsuıluk içinde 
yuvarlanıp ıideccktir. 

Bununla beraber bu üç maddenin 
tahakkuku dahi, tngilterenin, bir cihan 
harbine imkan vermek isteyeceğine de. 
Jilet etmeyebilir. Zira 1ngilterede öy· 
le bir hükumet vardır ki "Umumi 
Harbi görmüı, lnıiliı: neslinin ve ye. 
ni yetiren ingifü nesillerinin sıhhat 

ve refahını en ufak bir tehlikeye koy· 
mamalc için,, bu hükumet, ıulhü her ne 
l;ahasma olursa olsun daima devam et. 
tirmc~ iıtiyecektir. 

Bu, hem Avrupada içtimai niıamı 

koruyup r.ağlamlaştıracağı için, hem 
diğer milletlerin yetiımekte olan nuiJ· 
lerini de harp tırpanından kurtaracağı 
için çok takdir edilen ve sempati top
layan bir siyaset olabilir. Şu şar':lı ki 
bu ıulh daima küçük ve zayıf milletle. 
rin istiklal, emniyet, refah. ıercf ve 
haysiyeti bahaaır.a satın al n!'"'I olmaz. ..... 

Bu berbat dünyada biı:im gibi tek 

Hindistanda büyü 
kalkınma var 

• 

Hind Milli Kong, esi ve 
kaışzsznda 

geni kanunu 
Hindistan 

A 

esası 

Büyük Britanyanın eski dahi -
liye nazın Lord Samuel Hindiı • 
un hakkında meraka değer bir 
makale yazmıştır. Eıki İngiliz 

nazrrmın bu yazısı şöyledir: 

On bir parlamento ve gene en biı ka· 
bine tesis edildi. Avrupanın bazı ;cısım. 
)arından cürümeg· e yüz tutan dcmokra-

~ . 
si prensibi, Hindistanda büyük biı irtki. 
şaf göstermektedir. Britanya parla
mentosunun bundan üç ay evvel ka
rarlaştırdığı anayasa, Hindistan vi}5_ 
yetlerinde bütün !!Ümuliyle tatbik edil
mektedir. 

Ancak, Hindistandaki tekmil viHiyet 
ve devletleri organik bir bütünü h31İn~ 
sokacak olan federal parl3mento hak • 
kındaki hükümler henüz gerçekle~miş 
değildir . 

Hindistanda üç ay süren bir seyaha
tim eınaaında, it batında bulunan bir 
çok ıahsiyetlerin, nazariyatçı ve ame. 
liyatçıların düşüncelerini öğrenmek 

imkAnını buldum. Bu münasebetle, bu· 
eline kadar edinilen intibalara göre, a
nayasa, umumiyet itibariyle muvaffak 
olmuı olduğu hususunda herkes mütte. 
fiktir. Anayasanın tatbik edilmeğe baş· 
tındığı ilk ıünlerde, bir çoklarının en
diıe ettikleri şeylerin hiçbiri vukua gel 
memittir • 

Deniliyordu ki, kültür seviyeleri çok 
diltük .elan muazzam bir ıeçici yığını, 
ya tamamiyle müıtenlcif davranacak ve 
ya, bakanların iyi niyet sahibi bile olsa
lar, inlcılip yapacak, nizam ve kanun. 
]arı hakkaniyetle tatbik edebilecek kU<1 
rette olmadıklarını, kendilerini temsil 
edecek olanların rüşvet ve irtişaya alet 

olacaklarını iddia edecektir. 
öyle sanılıyordu ki, bir taraftan ba· 

kanlarla umumi vali arasında diğer ta
raftan gene umumi vali ile memurlar 
arasında durmadan anla§mazlıkla::- çı. 

kacaktır. 

aHlbuki bunların hiçbiri olmamıştır . 
Bilakis, halk seçimlere kar§ı büyük bir 
alaka göstermiş, gerek kadın, gerek er· 
kek büyük bir ekseriyet seçim sandık. 
lan başına koşmuştur. iş başına geçmiş 
olan bakanların çoğu mükemmel bir 
şöhrete sahip yüksek kabiliyette kimse
ler ol<lukları görülmüştür. 

Kanun ve niıamlarm tatbikinde, eski 
rejimden hiç aşağı kalınmamaktadır. 

Valilerle bakanlar, büyük bir ahenk 
içinde salıımaktadırlar. Tabii, ilitiana -
tar oldufu gibi, zaman zaman bazı zor· 
lukların da önüne i!eçilemiyor. Ancak, 
yeni hükumetlerin, dini cemaatler ara
ıında çıkan k.crkunç anla§mazlıklan 

orta.dan kaldırmak zaruretinde olduğu 
muzu da kabul etmek lazımdır; aııayiş· 
sizliğin özünü işte bu sahada aramak 
icap eder. 

B!iyük toprak sahiplerine kölelik e. 
den kt>lUlerin bulundukları bazı kısım· 
kaynaşma sezilmekedir. Fakat, bütün 
tarda devamlı bir surette için i5in bir 
bunlara rağmen Hindistanda sükun var 
ihr. Geçen yıllardaki politika fırtmala. 
rmdan eser kalmam·ştır. 

Millet, kendini yapıcılığa vermiştir. 
Her sahada b:iyük bir enerji lie çalı· 
şılmc:ıktadır. Ziraattc ıslahat, köyleri:ı 

hayat seviyesini yükseltmek, halk ter
biyesi, içki yasağı, iş nizamı bu faali· 
yetin belli başlı sahalarıdır. 

Ancak, bu faaliyetlerin arka plirıın. 
da h51a federal anayasa meselesi bu· 
lunmaktadır. Anayasan·n bugünkü 
~ekline muarız bulunan büyük bir mu. 
halefet vardır. 

Umumi vali bu anayasayı yakında 

mer'iliğc geçirmeği dü§Ünmekte.dir. 
Fakat. daha bir çok noktaları var ki, 

millet, . şuurlu ve mükemmel silahlı 

millet olnıak, icabında yalnız kendi gü. 
cüne dayanarak istiklal ve ıerefini ko· 
ruyabilir bir sağlam ve içtimai sıhhatı 
yerinde millet olmak ne büyük talihtir. 

Nizameddin NAZiF. 

Hind Milli Lideri Gant~i b'. 

üzerinde görüşül:nektedir; birçok hu· 
suslar henüz aydınlanmamıştır. 

Yirmi yıldan fazla bir müddet. in • 
giltere parlamentosunda bulunmuş o 
lan bir İngiliz için, bu yeni parlamen. 
tonun içtimalarında bulunmak çok he· 
yecanh oluyor. Saniyen vatanından u. 
za'k ve yabancı bir muhitte, başka biı 

1 

ırka mensup olanların arasında bulu· 
nurken bile, insan, kendi memleketine 
benziyen bir çok şeyler görmektedir. 

Hindistan parlamentosundaki müza. 
kereğ umumiyet itibariyle İngiliz di· 

~ linde yapılıyor. Burada konuşulan f ngi 
Jizce, temiz ve hatasızdır. Yalnız arada 
bi, aialardan biri, kendi ana dilini kul. 
tanıyor. Prosedür, Vesteminsterdekinin 
ayni şekil ve terminolojiler keza fark· 
sızdır. Parlamentarizm zihniyeti bura. 
da, ingilteredekinden farklı değildir . 

Yalnız Hindistan parlamentosunda da
ha ziyac!e sükun ve intizam hüküm 
sürmekte ''r. 

Hindistanda hakim olan politika 
kuvveti kongre partisinin elindedir. Bu 
parti, elli sene durmadan, yorulmadan 
hep p: litik hürriyet için mücadele et· 
miştir. 

Bu gaye geni~ ölçüde elde edildikten 
sonra, parti, şimdi kurucu bir unsur 
olmuştur. Kongre partisi, on bir vilfi. 
yetten yedisindeki seçimlerde galebe 
çalmı§ olan, biricik crganize edilmiş ha
kiki bir partidir. Bu parti, anayasanın 
umumi valiye vermiş olduğu bazı sa. 
lahiyctlere itiraz ettikten sonra, kabi· 
neye girmeğe karar vermiştir. O gün· 
denberi Hindistanın büyük bir kısmın. 
da hakim bir rol oynamaktadır. 

taplatttı'da riyaset ederken .. 

Bu yıl parti k.:>ngresi benim Hin.dis
tanda bulunduğum sıralarda y&.rıldı. 

Kongre partisinin üç milycndan fazla 
azası vardır. Partinin başında 30 &.za. 
<l:ın müreklcep bir icra komitesi, 400 
kijilik umumi bir komite ve 4000 azası 
olan bir mebus heyeti vardır. 

Uzak viHiyetlerden gelen birçok 
kimseler, parti kongrelerinde .dinleyici 
sıfatiyle hazır bulunmaktadırlar. Kon· 
gre, bu yıl Bombay vilayetinde küçük 
bir kasabada toplandı. Bu münasebetle 
ev, hal ve barakalardan mürekkep üç 
mil uzunluğunda yarım mil genişliıin
de yeni bir §ehir peydah oldu. 

Yollar açıldı, kanalizasyon ve elek. 
trik tesisatı yapıldı. Bir anda 10.000 
ki§İye ve bir günde de 100.000 kişiye 
yemek verebilecek mutfaklar kuruldu. 
l'viuazzam bir insan kafilesi s.ckaldara 
dökülerek toplantı yerlerini doldurdu . 
10.000 kişinin bir arada bulunduğu bir 
kôngre toplantısında ben de bulundum. 

istiktal hareketinin, hiç §Üphesiz ha
la başında bulunan Gandi de bu toplan. 
tıya gelmişti. 

70 yaşına girmiş, zayıf ve nahif bir 
aaam olan bu zat, Hindistanda en bil· 
yük siyasi nüfuzu olan bir şahsiyettir. 
O, Hindistanın en büyük devlet adamt, 
sayılan ve sevilen lideridir. 

Hindistanda, bugün, çok canlı bir 
entelektüel hayatı vardır. Universite· 
lere 100.000 den fazla talebe 'kayıtlıdır. 
Yüksek mekteplerin tesisi için milyon. 
larca Sterling harcanmaktadır. Muh
telif mevzular etrafında verilen konfe. 
ranslarda, yapılan toplantılarda mem
leketin her tarafından gelen birçok 
şahsiyetler hazır bulunmaktadır. 

• 1 • t. ) . ... • 

• •. - • t ) • 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
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Ankara, 1 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün beşinci intihap devresinin dör
düncü içtima yılının ilk to lantısını 
yapmıştır. 

Bu toplantıda kendilerine mahsus lo
calarda büyük ve orta elçilerle elçilik
ler erkanı, içtima salonunda ayrılmış 
olan yerlerde ve samiin localarında ve 
kaletler erkanı ile kalabalık bir dav~t. 
li kütlesi hazır tutunmakta idi. 

Saat tam 14 te riya-c· '1evkiine reis 
vekili Refet Canıtez gelmiş ve yokla· 
ma yapılacağını bildirmiştir. 

Y.:.pılan yoklama neticesinde ekseri. 
yet bulunduğu anlaşıldığından reis 
celsenin açıldığını bildirmiş ve, 

- Söz Başvekilindir, demiştir. 
Bunun üzerine Başvekil Celal Bayar 

alkış1ar arasında kün.üye gelerek Rei-
sicumhur Atatürkün nut:._nu okumuş. 
tıır. 

B 'iviik Şcfm nutu\ ları 
"Teşkil'.ıtı Esasiye kanunun 36 ın· 

cı maddesi hükmüne tevfikan Cumhur 
reisimiz Atatürkten aldığımız emir ü. 
zerine bu seneye ait nutukları:n oku
yorum. (Alkışlar) 

Sayın millet vekı.leri, 
Hepinizi sevgi ve saygı ile seltimla· 

rım. 

Geçen sene aziz Kamutay arkadaş· 
tarıma millet ve memleket için ne gi. 
bi feyizli işler başarmak istediğimizi 

jzah etmiştim. Bu gün de bunlardan 
hanı;ilerbin bu yıl içinde yapıldığını 
bıldirmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, 

Her şeyden evvel size kıvançla arze
ôeyim ki, millet ve rı.emleket geçen se 
neyi de tam huzur ve sükfm içinde 
yükselme ve kalkınma faaliyeti ile ge
çirmiştir. 

Uzun yıllardanber~ devam eden ve 
zaman zama:ı had bir ııekil alan Tun· 
celindeki toplu şakavet hadiseleri, mu. 

ay en bir program dahilindeki çalış -
m la.nn neticesi o!arak kısa bir za -
manda bertaraf edilmiş, o mıntakada 
bu gibi vakalar bir daha tekerrür et· 
memek üzere tarihe devrolunmuştur. 

Cumhuriye.tin feyzinden yurdun di. 
ğer evlatları gibi or.1dakiler de tama
mile istüade edeceklerdir. 

Hususi idare ve belediyeleri.:ı bu 
yılki faaliyetleri geçen senelerden faz

la ve daha verimli olmuştur. 
lmar işlerinde belediyeleri türeli su· 

rette aydınlatmak, kılavuzlamak • ve 
faaliyetlerini takip ve murakabe et • 
mek üzere merkezde bir teknik büro 
teşkili, yol ve yapı kanununda işlerin 

ve istimlak muamelelerinin süratle 
yürünıesbi temin edecek tadilat ya -
pılması, belediyeler bankasının imar 
işlerinde yardımını genişletmesi, çift
çi mallarının emniyetini koruma ve 
zırai suçlan süratle meydana çıkarıp 
suçluların cezalandırılması içb yük. 
sek Kamulaya sunulr.ıak üzere. birer 
kanun layihası hazırlanmıştır. 

Büyük Meclisin tasvibine arzedil -
miş olan yeni nüfus kanunu:ı kabul ve 
tatbiki nüfus işlerinin daha modern 
ve muntazam bir şekilde yürütülmesi-

. ni temine hizmet edecektir. 

Sağlık ve içtimai yardım 
'şlerimiz 

Muhterem arkadaşlar, 
Sıhhat ve ictimai muavenet vekateti 

ke:ı-Jisine verilen ~ağlık ve içtimai yar 
dım vazifelerine. iskan ve göçmen iş. 
lerine yüksek meclisin kabul buyurdu
ğu tahsisat dahilinde başarıyla devam 
etmiştir. 

Bu senl?nin ilkbaharında orta Ana
doluda bilhassa Kırşehir ve Yozgat ha 
valisinde hir kısım köylerimiz harap 
ve aziz vatandaşlarımızdan bazılarının 
ölümüne sebebiyrt vermekle bizi çok 
mütee3sir eden bir yer sarsıntısı ol • 
muştu. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekale
ti ve aynı zamanda bu işle tavzif edile:ı 
Kızılay cemiyeti felakete uğrıyan va
tandaşlarımızı korumak icin nPrhaJ 
harekete geçerek gereken tedbirleri al 
mışlardır. Bu sahada yapılmasına ka. 
rar verilen 2114 evdr:n bir kısmı bit
miştir. Bir kı~mınm da inşaatı ilerle
mektedir. Bu hizmet ve mesaiyi mem. 
nuniyetle kaydederim. 

HABER - ~ DOefJDI 

Meclisi, Büyük Şef'in 
ut kil e 
Aıfı.Jlet i;ıleri intizamla i~Jiyor 

Yüce saylavlar, 
Memlekette mevc~t huzur ve a3o.yi

şc muvazi olarak adalet cihazı da in
tizamla işlemektedir. 
Meşhut cürümler kanununun tatbika 
tından elde edilen iyi neticelerden ör
nek alınarak bu kanun ağır cezalı cü
rümlere de teşmil ediımiştir. 

tnkılabımızın istikrarını teyit için 
yeni kanuni tedbirler alınmıştır. Bu 
maksatla Türk ceza kanunundaki dev 
letin şahsiyetine ve devlet kuvvetleri 
aleyhine taalluk ede~ cürümler daha 
ku\'vetli müeyyedelere bağlanmıştır. 

Ceza evlerinin terbiye, ıslah ve iş 

esaslarına göre düzcitilmesi yolunda. 
ki hayırlı faaliyetin geni!iletilmesi ce
miyete doğru yoldan saparak hürri -
yetini kaybetmiş o!an binlerce vatan. 
daşı nafi birer uzuv olarak kazandır
maktadır. 

Pıanlı ve sistem!i ziraat 
Sayııı millet vekilleri, 
Devletin ekonomik sahadaki yapıcı 

ve yaptırıcı kudret ve prensibinin zi
raat iş!erimize de teşmili yolunda bir 
nümurıe olmak üzere hükmi şahsiyeti 
haiz (Ziraat işletmeleri kurumu) teş. 
kil edilmiştir. 
G~çen ~eneki nutkum uzda: 
JJ!illi el.:onnminin temeli ziraattir. 

Bwmn içindir ki, zil'aatte kalkınma
mwz lıiiyük ön-::m vcrme1:teyiz. Köyle
re kadar yapılacak programlı ve pra. 
tik çalışmahr bu maksada ermcği ko
laylaştıracaktır. 

Fak'lf bu hayati işi isabetle amacı
na ulaştırmak için, ilk önce, ciddi e. 
tiUlcre dayalı, bir ziraat siyaseti tcs
bit etmek 1'e onıın için de her köylii.
nün ı·c biitiin vatanda.şların, 7..·olayca 
kavrıyabilercği 1·e severek tatbik ede. 
bilecefji bir ziraat rejimi lı.ıtr

mak ld~ımdır. 

dün açıldı 
cuzlatılmasınm ekonomik alandaki 
mühim tesiri malfımdur. Büyük Millet 
Meclisinb kabul buyurduğu kanun i
le faiz hadlerinin indirilmesini memnu 
niyetle karşılarım. 

Büyük MiUet Meclisi Denizbankı 

kurmakla çok isabetli bir harekette 
bulunmuştur. 

Di>rt senelik yeni ka~kınma 

planı 
Birinci beş senelik sanayi pla:ıımız 

muvaffakıyetle bitmek üzeredir. Bu. 
na ilaveten üç senelik bir maden işlet 
me programı tanzim edilmiş ve tatbi· 
kine başlanmıştır. Bu üç senelik ma
den programını:ı büyük bir kısmını i. 
çine almak ve şeker sanayiini de ge· 
nişletmek suretile makine, kimya ve 
gıda maddeleri, toprak ve su mahsul
leri, ev mahrukatı sanayii ile liman in 
şasını ve nakliye vasıtalarım:ı çoğaltıl 
masını ve, deniz işleri için duyduğu • 
muz ihtiyaçları ihtiva ve ifade eden 
4 senelik 3 numaralı yeni bir program 
yapılmış ve ilfın edilmiştir. Bu pian 

Maliyenin vergileri inôiruıek 
prensipine sadakati 
Arkadaşlar, 

.Maliyemiz denk bütçe, sağlam tedi. 
ye, vergi sistemlerini mükellef lehine 
ıslah ve tahfif ve milli paranın istik
rarını muhafaza prensipleri:ıi blm bir 
sadakat ve mu,·affakıyetle takip ve 
tatbik etmektedir. 

Halkın ve çiftçinin vergi yükünü 
hafületmek yolunda ötedenberi güdü
len prensibin imka:ı nisbetinde ta tbi. 
kine bu yıl da devam edilmiştir. 

Kazanç ve muvazene vergilerinde 
yünlü ve pamuklu kumaşların istih -
lak vergisinde ve hayvan vergileri:ıde 
ispenciyari maddelerin istihlak ver. 
gisi tamamen kaldırılmı§trr. 

Bir kısım vergilerde yapılan mü -
him indirmelere rağme:ı tahsilat mu
hammen varidattan geçen sene de 29 
milyon lira bir fazlalık göstermiştir. 

Bu seneki tahsilatın da tahminler • 
den ziyade olacağı umulmaktadır. 

Ekonomik sahadaki i:ıkişafla müte· 

... M cclis binası Tavsiyesinde bulunmuştuk. 
Bunn. alt etüller ikmal edilmiştir. 
Cumhuriyetin on beşinci yılı plan-

lı ve sistemli ziraat ve köy kalkmma
smm mebdei nlmahdir. 

Ekonomik işler inkişaf yolunda 
Sayın arkadaşlar, 

Ekonomi işlerimiz normal inkişaf 
yolunu takip etmektedir. 

Bu yıl da istihsalin, mübadelenin 
ve kredinin düzenlenmesi ile sanayi • 
leşme ve teşkilatlanma sahalarında 
müsbet neticeler alınmıştır. 

Maden Tetkik ve Arama işleri ile 
maden işletmeleri mevcut programına 
göre inkişaf etmektedir. 
Dış ticaret politikamız vaziyete, mil 

li ve beynelmilel konjonktüre uyarak, 
karşılıklı menfaat ve müsaadeler esa
sına bağh kalmakta devam etmiştir. 

İhracatın murakabesi ve ihraç maL 
larımızın standardlanması yolu:ıdaki 
çalışmalar yürümekte ve hayırlı neti· 
celer elde edilmektedir. Bu sene yeni
den bir takım ihraç mallarımız daha 
mu .. akabe edilen mallar arasına gir -
miştir. Böylece ihracatımızın ve ihra. 
catçımızm itibarım yükselttiğini gör
düğümüz bu usulün sahası genişletil
ml'ktedir. 

Halkımızın bedii kabiliyetlerine ma 
kes olan ve her günkü ihtiyaçlarımı
zın büyük bir kısmını karşılıyan el 
ve ev küçük sanatlarının rıımhurivet 
rejiminde layık olduğu mertebeye )•ük 
seltilmesi icap eder. Bunun içi:ı teş • 
vikler yapılmasını \'e bu baptaki layi· 
hanın bir an evvel müzakeresini tav
siyeye şayan bulurum. 

Geçen içtima devresinde yüksek 
meclisin kabul buyurduğu "sermaye
sinin tamamı devlet tarafı:ıdan veril. 
mek suretile kurulan Jktısadi teşek -
küllerin teşkilatile idare ve muraka -
heleri., hakkındaki kanunun tatbiki i
çin teşkilata başlanmıştır. 

Memleketin muhtelif yerlerinde krc 
di ve satış kooperatiflerini:ı ve birlik. 
IPrinin kurulmasnıa devam edilmiştir. 
Ezcümle Karadeniz mmtaknsında fın· 
dık mahsulümüz için 5 kooperatif ve 
bunlar için merkezi Giresun olmak ü 
zere bir birlik teşkil olunmuştur. 

Küçük esnafa ve küçük sanayi erba. 
hına muhtaç oldukları kredileri te • 
min etmek üzere Halk baııkası ve halk 
sandıkları kurulmuştur. 

Kredinin normal §artlar altında u· 

için sarfolu:ıacali para 85 ila 90 mil· 
yon lira arasında tahmin edilmekte
dir. Buna ait kredinin temin edildiği 
malumdur. 

Memleket için faydalı olan her te. 
şebbüsü yüksek bir vatanseverlik duy 
gusu ile terviç ve himaye eden değer
li Kamutayın bu pla:n da müzahereti
ne mazhar kılacağından şüphe etmi. 
yorum. 
Nafıamız azami randman 
veriyor 
Muhterem millet vekilleri, 
l\lemleketin imarı ve kalkınması yo 

tunda çok mühim vazifeler alan cum· 
huriyet n:ıfı:ısının bu yıl içindeki ça
lışmalarmın azami randman vermiş ol 
duğunu görmekteyim. 

Geçide açılan büyük köprülerin bu 
yıl 115 e baliğ olduğunu kayıt ve a
detlerinin ihtiyaçla mütenasip olarak 
süratle çoğaltılmasını temenni ede -
rim. 

Istanbuldan başlaya:ı A\TUpa turis. 
tik asfalt yolunun birinci kısmı ik -
mal edilmiştir ve son kısımlarının in
şaatına devam edilmektedir. 

Memleketin umumi su siyasetinin 
büyük ehemmiyeti üzeri:ıde durmakta 
yız. Geçen devrede kabul buyurduğu. 
nuz bir kanunla Adana ovasının su· 
lama i şlerine hrz verilmiş olmasını 

memnuniyetle knydedcrim. Diğer su 
işlerimiz de program dahilinde yürü
mektedir. 

Geçen se:ıe yanılmasına başlandığı. 
nı bildirdiğim radyo merkezi stüdyosu 
tamamlanmıştır. 

Şirketlerden e>limize geçen demir • 
yollarının ıslahına ve muharrik ve 
müteharrik edevatın her türlü ihtiya
ca cevap verecek surette ikmaline ça. 
lışılmaktadır. 

Memlekette nakliye hacmi artmak
tadır. Muhtelif malların scvki:ıi ko -
laylıkla temin etmek irin yeni nakli. 
ye vasıtaları sipariş edilmiş ve 3 nu
maralı pro-;ramd~ da bu hususa ay
rıca yer verilmi!:tir. 
G""~n yıl Divri ı'{iye ulastığınt gör. 

dü~iimüz <1emiryolunun bu yıl Erzin
cana \'ardığı:ıı ve önümiizdeki yıl için
de de Erzurum ı:;ehrine vfısıl olacağını 
kn•anç!a müjdelerim. 
indirmeler yapılmış hayvan vergisi -
nin at \·e katıra ait kısmı ile tıbbi ve 

' 

nasip olarak daima bütçe tahmınleri
ni aşan devlet varidatı::ıın devamlı ar
tı§ı. bir taraftan vergi tahf iflerini mu 
ayyen bir program dairesinde tahak • 
kuk ettirrneğe, diğer tarafta::ı rnuh
telif sahalarda verimli işlere ve milli 
müdafaa hizmetlerine daha çok pay 
ayırmağa imkan vermektedir. 

Teşviki sanayi kanunundan istifa • 
de eden müesseselere hariçten getir
dikleri iptidai maddelerle makine. a
lat ve edevat için verilmiş ola:ı güm. 
rük muafiyeti kaldırılarak mezkilr ka 
nundan fatifade eden ve etmiyen bü
tün sanayi erbabına şamil olmak üze
re bu nevi iptidai maddelerle makine 
alfıt ve edevatı:ı, gümrük resimleri • 
nin cUzi bir hadde indirilmesi ve ma· 
kine aıat ve edevatı için muamele ver 
gisi muafiyetinin kabul edilmesi mem 
leket sanayii üzerinde hayırlı netice
ler verecek bir tedbir olmuştur. 

Bir kısım vergilerimizin tarh ve cL 
bayet usnlleri:ıin ıslahı ve tatbikatta 
sadelik ve birlik temini maksadile ha
zırlanarak yüksek kamulaya sunu!an 
layihanın bir an evvel <;ıkarılmasmı 
temenniye değer bulurum. 

İnbi'-arlar idarf s;nin mct;;a:si 
Sayın arkadaşlarım, 

İ:ıhisarlar İdaresi kurumlarının mali 
monopol ticari teşekkül ve mali valo
rizasyon kurumu karakterini iktisap 
etmesi için icap eden esaslı tedbirler 
alınmakta ve semerele:i de elde edil. 
mektedir. 

Çok kıymetli ve nefis mahsulleri· 
mizden biri olan tütünün ziraat usul
leri:ıi düzeltmek. zürraı mahsulünü 
işlemek ve değeri fiyatile satmak ba. 
kınımdan aydınlatmak ve korumak tü· 
tünlerimizi dünya piyasalarına daha 

çok tanıtarak ihracatım azami hadde çı 
karmak yolundaki gayretler iyi neti. 
celer vermektedir. 
Diğer bhisar m:ı,ddelerinin istihsal 

ve i3tihlakinde de inkişaflar görülmek 
tcdir. 

Van üni ver~itrsi kur uluyor 
Sevgili arkadıı,şlarım, 
Yüksek tahsil gençlerir.i istediğimiz 

ve muhtaç olduğumuz gibi milli şuur· 
lu ve mıll.1f'rn kültürm olarak yetiştir
mek için, f stan bul Uni\'ersitesinin te. 
kemmiilli, A:ıkara üniversitesinin ta· 
mamlanması ve şark üniversitesinin 

. ıe olıD 
yapılan etütlerle tesbit ~.d~.1~1vsrııı' 
esaslar dairesinde Van golU o:ıe!ll 
da kurulması mesrusine hızla ve 
le devam edilmektedir. . ıt ,-e-

Geçen sene tecrübelerinin ~~tıği!J'.I 
rici mahiyette olduğunu kllY' ~er ,.er 
eğitmen okulları çok iyi netıce. 1 ı# miş ve eğitim kadrosuna bU ?,

1 
Qzdtr 

kişi daha ilave edilmiştir. ön;ı1rıııı
ki yıllar içinde bu miktarın 
cağı şüphesizdir. nJtl çı' 

Tiirk Tarih ve Dil kurunııarı •e Jlll' 
et' ıt! lışmaları takdire layık kıyrn teıiıtıı' 

hiyet arzetmektedir. Tarih ıa iliı1 
reddedilmez delail ve vesikalar urıııtıı' 
dünyasına tanıtan Tarih . ~e ~ 
memleketin muhtelif yerlerill eııııfle1 
den kazılar yaptrrrnış ve be:~rslt e' 
toplantılara muvaffakıyetle ıŞi utJ!l'-° 
derek yaptığı tebliğlerle ecneb- _.,f!llŞ' 
larm alaka ve takdirlerini lt~ 
tır. jt.li ti' 

Dil kurumu, en güzel ,.~ fe!, ıcçe t~· 
iş olarak, türlü ilimlere aıt tur dUi~ 
rimleri tespit etmiş bu suretle rtııJıll' 
yabancı dillerin tesirinden Jı'll 
yolund:ı esaslı adımını atını~tırjer 
Tedrisatta Türkçe terıOJd is't~ 

te r I' Bu yıl okullarımızda. ·tııPlsJ' ., 
türkçe terimlerle yazılmış l<I uııııı 1 

baş!amış olmasını kültür b8Y~a}1Jet' 
çin mühim bir hadise olarak 
mek isterim. 0ıdjJ 

Türk gençliğinin kültürde. e ıılS.~ 
gibi spor sahasında da ideal:~ l\~ıı:ı 
tırılması ic:in yiiksek kaınuta} uııııll~ 
ettiği ''beden terbiyesi., ka' Jlle'P' 
tatbikine geçildiğini görıne1'1e .,, 
nunum. eı 

Yenilmez ordumuz so~jlilo' 
tem silahlarla teçhiz e 

Muhterem arkadaşlcU'ln:l, cıısıJ ~; 
Vatanın ve rejimin koru)~ ıııı.~:ıı1 

. ,e .. ·vr 
makla kalmayıp, en genıŞ ·r eğ! 
manasilc bir sulh amili ve b.11ı:ııeı ~ 
ve öğretim ocağr olan yeıı~ <O<' 
dumuzu..,, geçen sene de 1~ $11~ cı 
zah ettiğim gibi, son sistenıdıfJıı:'.;ır. 
motörlü vasıtalarla ciha.ılaJl ..ıJIJlı;"' 

hIZ ,•el• 
yolundaki çalışmalara ısrJ ~· 
(Bravo sesleri, şiddetli a.lk1~)1%J ıı!f 

Geçen .sene, büyük kan:ıu ille' rJ' 
bul buyurduğu tahsisat uzer l )" 

umumi silahlanma progtıı~r 
1 
~ 

mıştrr. Tatbiki ilerlemektcd~~)-es.~ 
Deniz kuvvetlerimizin tıı .1~

1~ 
çin lüzumlu olan harp ge~i~tJf~ 
büyük bir kısmı sipariş ed~·!Jllcl> 
yük bir kısmı da sipariş e 

1 ~ 
redir. (Alk1şlar). iteritJldı· 

Bu meya:ıda, mevcut geJllnııl~'"· 
daha mükemmel bir hale kO !P 
çin tertibat alınmaktadır. ıssJleıı'l 

Bu sene Gölcük harp te ·~ ( 
inşasına başlanacaktır. 

1 
tıı.tb1 f' 

Hava programımız önc!ll :d1ıcçl ~· 
lunmaktadır. Şanlı adını ıı.;. dıl)-cl f.J 
nül ferahı ve sonsuz gurur )'ıı."' ,; ~ 
muz kıymetli ordumuz, b~ıı ,-e ~ırô' 
bölgesinde tabiatın en çet~e'1'~.etl'~ 
şartları içinde yaptığı Jl'l ı.abil~~4etl 
her gün arta:ı kudret ve. (Şı 
bir kere daha göstcrmiştır· ~ştr 
alkışlar.) ı.ıbıı.)

1 

ı:~f .,•e 51..-Aıl 
Çok değerli komutan ·ıi Jııııır 

mızla. kahraman erlcrirrı1 1111~}· 
da iftihar ve takdirle se'.ft 1 ıcı~tıı. 

<Bravo sesl<.'ri sürcld1• n 

Sulhsever siyasPtİ~111:t ti. 
Sayın millet vekillerı. 5cııe~i 
Harici siyasetimizin son 8tıfl. 09ıf 

fmdaki inkişafı geçen serı:sııı.r lf 

ları:ıı çizmiı:; oldugvuın es b - ~ . 
sinde cerevan etmiştir. 

111 
ı;ct 1

1ııJ ~. 
Son aylar wrfmda s~ tidıı.d ,10' 

. t•h . d' ş· dı' ıJtl .rıl•· '"" ım ı nn geçır ı. ıın rB ı,y· 1 j~ıv 
cak daha bir müddet :oııdc'1'C: , 
lece~imiz yeni bir sükUil ııett ~· 
deyiz. e ı:ıı.11 ..r,, 

.. ~ bıl JV .. 
Sulh milletleri ref alt ıcııt •

111
i ~.ji 

riştiren e:ı iyi voldur. }i'ıı e ıııı:rı f~ 
· ·rnc · tv hum bir defa ele geçirt 1 flliJIC J 

ihtimam ve itina ,·e ııcr 1 ~ r 
nyrı hazırlığını ister. uıı 11ıı:fl p / 

'Memleketimizi ııer g 6111111 c~ ~ 
kuvvetlendirm~k. hrr IJııeC ~· r 

ı·o''n <f- t 
tUrlll ihtimale karşı ' · d[ltl· 1 ı; r ,·c ·l 
halde bulundul'mıtl{, ı.ıM ~et 
satrnın blltUn safahntı11~ s11114cı 
tevnkk11zln takip ctrne"'t e~, ... cı 1 

. dl!! 1 ,. 
siyasetimizin r1aynn 

111
, 1 

~ Deı•a 

il( 



HABER - A][Şam po9'alt 
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Avrupada lik maçları ı~ \'azan : Rahmı YA <i JZ 
~an ıa a;-~adaşo beyonıerln<9Ieın 

tb!I rlb!I Da ıraık: ©>l(Q] ü ırlYı ı m üşOer©l D 
'Jııba~ı t k - 130 -
• •t arad~ rar tekrar ceblerini yokladı, - Kimseyi cesetlerin yanma sokmayın. 
.;ı: ' bulamadı, Mustafaya emir Een. müdediumumi ile beraber bizzat o· 

Bu hafta oynanan oyunlar ne netice verdi? 

: Bhılustafa! raya geleceğim! 
uy Mu tafa koştu, onbaşıya merkez ku· 

l\o~"Ur onbaşım! mandanımn emrini anlattı. Zaten terti· 
), 1;1~\~armana, sahibini bul, bir bat alındığı için müfrezeye beklemekten 
1 taıa k~r Şe): iste, al getir çabuk! başka iş kalmadı .. 
1 sarı b' ştu, ılerde penceresinden Merkez kumandanı ayni zamanda polis 
• Rl'ldir ı~ık sızan Pandelinin kulü- n.iıdüriyetine telefonla Haliç sahillerinde 
du}U!d' .kapıyı vurdu, Pandelininl w denizde aranma yapılmasını, şüpheli 

' I? u. l . . 1 •\ı:rı ;ınıse gürü ür.e nezaret altına alınmasını 
'- A 0.. • 

"Ç h 1 sô~ ledı. Polis ve merkez kumandanlrğı 
.,.ı. e. e açı •\"' bır<ında seferber oldu. Cevat be,_· isi En· 

' "I 1n) ' • • ~ 
İlen ak •. e ıstıyorsun bu vakit! vcr paşaya haber \'erince başkumandan 

~ !rjYliyec}.rırn .. onbaşı gönderdi, bir vd.ili hırsından köpürdü .. Telefonda deh· 
"d~1· ". &ırn ar•... . b' nl . ~ ı SOyle ~ ~etıı ır çı ama ıle kendini gösteren bu 
~lu tar . ne soylene geldi, kapıyı hiddet Cevat beye Enver paşanın şu tu-

' ~. a ıle I·a 1 1'e 1 r ro ~ rşı asınca sordu: 1:- f emrini ulaştırdı: 
Onba., ~sun a:slanım? -- Derhal harekete geçin .. Şehirde wnu· 
tttiler:~!~nderdi bcnı .. Şurada bize mi bir :ı ~a yapm. Şüpheli adamları top 
L 13 r laınbının yanında bir de adam la~·m. ilk tahkikatları erkenden öğrenmek 

~'4 \\!r 0 a, 1~1k, fener, mum ne i ··::orum. 
il .... nbası da orada bekıı·,.orl c t b d' 1 d . • J eva ey ıvanı ıarp mü deıumumisi 

ta .. \aıç\crden b'ır gem·ıc'ı fener·ı a
0

ldı, · b' 1·1- b'll ı~ w ı.e ır ır.t~ otomo ı e "araagaca geldi. 
'/\ · 'erdi· -•, . :tına . c~setleri muayene ettiler .. 1\Iüddeiumumi 
ı. O.urı sonra gene getir! ont:ı:ı ile neferleri teker teker dinledi. . ~ı . . 

tı oradan Kt.r~un atılan istikameti tesbite uıi;ra~tı. 
UZaklaşırken Pandeli ses· Ş<ırl Kaponun cesedi etrafında tahkikatı 

iıl<:rı 0ıli . clerh·e tirdi. Vaziyete nazaran Şarl Ka-
t raJ· u nerede dedin? ponun bu iki casu luk suçlu~unu öldür-

3-01 
lNGlLTEREDE: 

Birmingham - Aston Villa 
Bolton Vandercrs - Arsenal 1-1 
füırlton Atletik - Brentford 1-1 
Çelzca - Derbi Kunti 0-2 
Lids Unaytid - Portsmut 2-2 
I..ayçester citi - Everton 3-0 
Liverpol - Hodersfild tovn 3-3 
:Mançcster slti - Huderland 0-1 
~Iidlesburg - Volverhampton 1-0 
Preston Nordment - Blakpol 1-1 
Stoke Siti - Grimsbi Tovn 1-2 
İTALYADA: 

Lazio Roma - Fc. Torino 1-1 
Novaro - Bolonya 1-3 
Fc. Milfıno - Fc. Livorno 2-2 
Sampierdarena - Fe. Bari 1-0 
Juvcntus Torino - Genova 1-1 
Fc. Trieste - Ambrosiana 4-2 
Fc. Lukka - Fc. Napoli 2-2 
Fc. :\foderna - As. Roma 2-0 

FRANSADA : 
Eksolsiyor Rube - Antib 0-2 
Rasing Strazburg - Rasing Lens 3-2 
Olimpik Marscy - Fc. Şoso 1-0 
Fc. Fi\'cs Lil - Fc. Ruen 1-0 
As. Kan - Fc. Ruba 4-1 
Rasing Pars - Fc. Mets 3-2 
As. Lö Havr - F. Sete 2-1 
St.. Etiyen - Olimpik Lll 

' 
2-0 

ALMA:\YADA: ~;ı 1 b a .. kapının yanında. C:.ıl.t<:n sonra intihar ettiği zannediliyor, 
ıı.. lien ki ~·~ kapı: m.ıd:fai·:.ı-numi ele bu zan etrafında muha· 

ıııııı ının ka ld ~ . r • de ~ pı ı o ugunu bılme:n. ker..e yürütüyordu. 

Muhtelif bölgelerde yapılan lig maçla
rı çok sUrprizli neticeler vermi~tir : 

~in an 1 • lustafanm pe~i sıra yürü- Ge!cn dc,ktor da Şarl Kaponun yarası- G 1 t 
lalaıı ener.i neferin elinden kaptı. ı l m•ıcı~-rne ettikten sonra şc)yle demişti: a a asara y 

l\at>onu Cedıkliniıı yüzüne tuttu, - bıı alam, gayet yakından, birkaç Bugün Trikolarla 
·~ kapa~ beyni delinmış. akan kan· santimetreden atılan bir roveker kurşuni 

t:"nd k 1 d ~. lopr ~ an bıyıklarına doğru u- le intihar etmiş olması kuwetle muhte· arşı aşıyor 
~ııa g t; t~ ~!acık bir pıhtı yığını meldir. üç gündenberi §ehrlınizde bulunan 

btı ka l'Jnıştı. Cedıklinin beyaz bı· Cevat bey bir türlü buna razı olmuyor: Romanyanın Trikolor futbol takımı bu-
~ ee tin havuzunun içine batmı~tı. - Bunu da, öteki adamları öldüren gün ikinci maçını Galatasaray birinci ti-

~· lı da \ ll'lua) ene etti, kalktı: katil vurmu~tur! miyle yapacaktır. 
fır~ liarn~~·~·! Diyordu. Müddeiumumi tahkikatına Pazar sabahı gayrifederelerden Pera 
o:~h b ~'&ıldi, yerden bir şey al· göre hadiseyi Şarl Kapouun yaptığı Heri klübünc yenilen misafir sporcuların Ga-
\ıe~a. ı, b~~ırtdı: sürülüyor, suçlu da öldü!:rü cihetle bu işe latasarayla yapacağı bugünkü maçı bir 

r h... abanca var burada! ait tahkikatn nihayeıt bulması isteniyor- hayli enteresandır. 
r ı\ı! "<U<ayırnı du. 

Ilu mevsimde lıenUz kıvamını bulan 
lerı~ laban Ertesi sabah erkenden nezarete gelen Mrı kırmızılılara karşı bu defa sahaya 
Se ıı!tden lcayı da muayene etti son Enver paşa, Cevat beyi karşısına çekti, daha iyi alışmış genç elemanlardan müte-

ıı: decı· iarndiye: sorguya başladı: şekki! Romen klübil, ilk mağlubiyetin acı-
~~ ~Se}' 1' Hamdi, burada bu cesedi - Hadise nasıl olmuş? sını çıkarmaya çalışacak, Galatasaraylr-
~ ~fa ~ el sürdürme.. - Raporda yazıldığı gibi paşam .. Mo· larsa, Pcradan daha iyi bir netice almak 

1•laııın ~e koş, Sütlüceye git, ora· törle Sütlüceye çıkan müfreze Şab::ın on· için uğraşacaklardır. 
~~lldan~0betçi zabitine söyle, Mer· başının kumandası altında iki manga, Rivayet edildiğine göre Galatasaraylı-
b~lle aııl ıfüna telefon et, işi nöbet- yani 18 neferle iki mevkuf u mahfuzan lar takımlnrında aksayan muavin hatla
! '.ta lıabe at, ııe yapacağımızı öğren Karaağaca götürlürken Sütlüceden biraz rmda bugün bilyük bir değişiklik yapa-
• ~a g t Ver. ileride ,yolun üzerindeki tuğla harmanı caklar ve bazı yeni oyuncuları tecrübe 
'''-'llJ ediği ''Old . d'' d'' d kl arıa " an gen on u, civarında taarruza uğramı~ .. Karanlıkta e ece erdir. 
a!_ fenerı Sutıücenin yolunu tuttu. ~tılan kurşunlar, telsiz telgraf suçlusu Bugünkü Trikolor - Galatasaray karşı-
~"ac!a 1 e beraber yolun üzerinde ihtiyat zabit vekili Dikran ile diğer mev· laşması da yine Taksim stadyomunda ve 

~.ı. ·arının "anma gı"ttı·. Dı'k· saat u··ç b ukt 1 kt 
;~ını rn J • kufun beyinlerine isabetle katletmiş .. Bu· ::==:;:::==:=uç=::=a=)='a=p=ı =a=ca===ır=. = ==== 

en uayene ettı. Bunlar da iıttn uezrine kurşunların endaht edildiği 
\'Urularak oldürülmüc;ler· Cc\•at bey bunu da tasdik etti : 

~ bıı ~ l, cıfa koşan muhafızlar Pandeliye ait _ Evet paşam; bendeniz de aynen 
'r 11 rada d tuı··a harmanının sokak üstündeki bahçe- bu tahmı"nı· 'l·apmı~tımı. 
~ ıı ı~i a muhafaza tertibatı J :: 

~ \e tarafına birer nöbetçi koy· li 1. pısı arkasında hüviyeti meçhQl bir - O halde, bu adamı bulmak lazım .. 
ı~ . ildam . . . mal.tt:lle karşılaşmışlar; tıbbi muayene Dün akşam şüpheli olarak tutulan adam· 

• h., &iden geçmesını mencttı. ı.üicesinde bu meçhul sahsın intihar et· 
."'l(l !\Iustnf f ~· · laıı gözden geçirdiniz mi? 
~ %!'.': ' anın ge ırecegı tı~i tesbit edilmiş paşam! 

ı l,ıı~&e ba~ladı.. -· Evet paşam! 
!ara andanhğının nöbetçi yüz- - Müntehirin üstünde hiçbir şey çık· -- - Eyüp semtinde yakalanmış, Sütlüce 

bi b nın telefon edişine adeta m~dı mı? Halıcıoğlu, Hasköy taraflarında ele geçi· 
\ <ıkrnış; daha ilk cümlede - Çıkmadı paşam .. Bir kağıt parçası rilmiş böyle kimseler var mı? 

ı Ilı' bile .. Yalnız, yanında, ·erde bulunan ta- - Var paşam! 
1 be? .. lki adamı da \'Urdu· banca müsadere edildi. - Onları sorguya çektiniz mi? 

1 

lılakl - Mevkufları \'Uran tabancanın kur· - Hayır paşam! Evvelft tahkikat ne-
1ıı t;ı arına ınanamıyormuc; gibı şunları bu silaha u).fıyor mu? ticesini zatıdevletinize arzetmek için koş· 

"\iYi d. " ı ~tıı b'e ıklerini tekrarladı: - Henüz bunun keşfi yapılmadı efen- tum da .. stintaka vakit bulamadım! 
lt!"\k lrdenbire üzerinize ateş dim .. Müddeiumumi doktorun raporu, Başkumandan vekili Bonapart vari bir 
:ar. Uf birer kurşunda yere ve h:ltlisenin vaziyetine göre vakayı an· jestle merkez kumandanına işi mühimse-

" "~ derken siz ateş edilen ta· !attığım 'iekilde tesbit etti: diğini göstermek istedi; sağ elini arkası
. ~ d~· b~~ .~imseyi bulamadı· Başkumandan \'c.\.ili bir dakika düşün- na attı; ba~mı d::ı yere eğdi, gürültülü bir 

ır oluye rastgeldiniz öy· dü; sonra, karşısında hurmet vaziyetinde sesle ila\'e etti : 
•t.ı duran I\lerkez kumandanına anlattı : - Bana en lazım olan taraf bu .. So-
'lt!tıb· 
~rd ıre karar vermiş gibi - Bu iş. müntehirin yaptığı işe benze· ~onun çok hakkı varmış! Ben bu kadar 

. ~ ll: miyor! tahmin etmiyordum. Heriflerin teşkilatı· , 
·~~ bk . E • ~ lttn en telo~on ediyorsun? - Bendeniz de öyle tahmin etmiştim na a ·ın bır defa.. 'le geçen arkadaşla· 

~ıııct dan .. İstihkam taburu· paşam! rını öldürüyorlar. Tek, tutulan sırlarını 
bekı anı - Dur, dinle! .. Çünkü .. mevkuflan rn· meydana rnrmasın diye .. Fakat.. Bu se
ar~ e .. \'akayı merkez ku· ran adam, kendini öldünnek istemez .. He- fer bunu meydana ç1karaca&11z!.. Sen Ce· 

ecıeceğim .Telefonla seqi le, böyle karanlıkta ustalıkla tabanca a· vat bey! Şimdi koş; o, akşam yakalanan 
tan, bir kurşunda bir adamı yere seren şüpheli adamları gözden geçir.. Hadise 

Geçen j,hn Almanya şampiyonu olan 
Şalke tekrar berabere kalmış olduğun
dan Vestefalya bölgesinde tabelanın an
cak altmcılığmı işgnl edebilmektedir. 

Saksonya bölgesinin meşhur Dre.sden 
klübü henüz ne bir sayı yapabilmiş ve 
ne de puvan kazanabllmiştir. 

Neticeler şunlardır: l 
Şarki Prusya - Bavyera 1-4 
Herta - Berliner Sportferayn 3-3 
Prusya Hindenburg - Fe. Breslav 6-1 
Ratibor - Forverts 1-2 
Politsay Kemnlts - Harta 2-3 
Gutsmuts Dresden - Drestdener S. k. 1-0 
Hamburger Sportferayn - Vktoria 
Hamburg 5-0 
Eimsbütel - Kornet Hamburg 12-1 
Blumental - Hanovran 
Şalkc - Arminia 

0-2 
1-1 
0-0 
6-3 

Frayburgcr - V. F. Offcnburg 
v. R. B. Ştutgnrt - S. S. V. Ulm 

2-0 
2-0 

F. C. Şvaynfurt-Nöşmnyer Nürnberg 3-0 
Admira - ':iner Sport klüb 0-0 
Avstria - Vienna 

1 

' 
1 

Beykozlu 

I' 
ı 

2-2 

Turhan öldü 
Beykoz klilbil 

denizcilerinden ,.,.e 
Kabata§ lisesinin 
bu seneki mezun -
]arından Turbanın 

kısa süren bir bas-

Şvart,·ays Essen - Fortuna 
Ayntraht Frankford - VormaLc;iya 
Pirmasens - P. S. K. Frankfort 
V. F. R. Munhaym - Pforsehaym 
V. F. B. Mülburg - Valdhof 

0-6 Beykoz ailesine taziyetlerimizi sunarız. 

~:~ Spor hayatında o ld uğ u gibi 

Vüznıe 
Yeni bir dünya rekoru 
Hollandalı yüzUcU bayan İda Vatı 

Feggelcn 200 metre sırt listü yüzmeyi 2 
dakika 40/6 saniyede bitirerek yeni bir 
dünya rekoru tesis et.mi§tir. 

Bayan Feggelen 400 metre sırt üstü 
yilzmenin de dilnya şampiyonudur. 

Enternasyonal müsabakalar 
Hanovrda tertib edilmiş olan enter

nasyonal yüzme mUsabakalarmm neti -
celeri §unlardJr: 

200 metre kurbağalama: 
1 - Balke, 2 da. 37 /8 saniyede. (Al

manya ve Avrupa rekoru). 
KadmJar arasında 100 metr e kurba

ğalama: 

1 - Sörensen "Danimarka" ı da. 
25/4 saniyede. 

400 metre serbest yiizme: DUnya kadınlar arası uzun atlama 
1 -Hvegr (Danimarka) 5 da. 17 sani· şampiyonu olan Viyanalı 22 yaşında Ger

yedc, 2 - Kraft (Danimarka). 5 da. 45·6 da Gottlieb Nevyorka bir seyahat yap. 
saniye. mıştır. Amerikalı gazeteciler spor saha-

100 metre sırtiistii: Iarında olduğu gibi, tnbii hayatta da ba-
l - Brüström (Danimarka) 1 Da. 19-1 

saniyede, · 
4X50 metre serbest yüzme: 
1 - Danimarka, 2 da. 5·7 saniyede, 
2 - Almanya, 2 da. 7-8 saniyede 

zan kendisini tutamayıp önüne gelen ma
nialardan ntlıyan bu genç ve güzel kızın 
şu cnstantnnesini nlmağa muvaffak ol
muşlardır. 

IIanovrada Avrupa yüzme şampiyonu A J 1 
Balke 200 metre kurbağlamada yeni bir m a n ya - $Ve Ç 
Almanya ve Avı:ı~a. rekor_u tesi~ etmişt~r. Flöre ve Epe müsabakalar 
Balke gene kendısının tesıs etmış oldugu ~ . . 1 
2 dakika 38·3 saniyeden ibaret olan reko- lsveç Epe şampıyonası ve bu şampıyo-
runu, 2 dakika 37-8 saniyeye indirmiştir. na ile alakalı Al~a~ya - lsveç karşılaş· 
Bu son vaziyete göre, Balke, Amerikalı m~lar.m~ pazar gunu Stokholmda devam 
Kasleyin tesis etmiş olduğu ve 2 dakika edılmıtş~r. w • • w 

37, 2·10 saniyeden ibaret dünya rekorun· l:»·:çlı te&I?:n ~ıllenstıerna kazandıgı 
dan 6-10 saniye farkla bir rekor tesis et· galıbıyetle mıllı ekıpler karşılaşmalarında 
miştir. e? mükemmel epeci oldui:rUnu isbat etmi~

Pı ağlı şampiyon 
Amerikada ! 

tır . 
!kinciliği dörder galibiyetle te~'Illen Ba· 

ron Şlothaym ile te&'Illen Villiam Grut 
almıştır. 

\ lmaoyada 
Laypzigde klüp ekipleri arasında dört 

gün süren Flöre ve epe müsabakaları so
na ermiştir. 

Şampiyonluk Unvanını müdafaa eden 
klüplerin hepsi de bu müsabakalarda 
galip çıkmışlardır. 

Yeni flöre ve epe şampiyonu olan klüp· 
ler şunlardır: 
Flörde, kadın, ekipleri karşıla~ma·m· 

da Ofenbah klübü. 
Erkek ekipleri arasında Hennanian klü 

bil. ''Frankfutta .. epede Ilcdmania klühü. 

Hok y 
Dünya şampiyonası 
İsvlçrcdc yapılacak 

11ııe 
~ ~!Jk efendim! 
\~ı btı beklemedi; nöbetçi yüz· 
hı ~rldu. Telefonla isi ona an· 
~;~}; n;crkez kumandam Ce-

, · adam imkanı yok kendini öldürmez. yerine yakın taraflarda yakalananları Ç•lroıılovnkya buz üzerinde kayma pro 
h_ adamı bir öldüren var!.. sorguya çek! Bak bakalım .. Bir şey; ufa· fesyonel şampiyonlarından meşhur Vera 

- Bendeniz de ayni ~ekli düşünmüş· cık bir delil ele geçirirsen ne alft .. O za· Hruba birkaç temsil vermek Uzcre Nev-
tüm, paşam! man bu işin ucunu bucağını tamamen yorka gitmiştir. 

- Hem bu, müntehir dediğiniz adamı meydana çıkarabiliriz! Resmimiz bu Praglı kızın Amerilı:adaki , . bızzat ~1ustafadan din· 
l Verdi: öldüren meçhul §alus, onun arkadaşıdır .. (DC\'amJ , ·ar) ilk antrenmanında alınmı§tır. 

Zürih, 31 (A.A.) - Enternasyonal 
Hokey federasyonu, 1939 hokey .dünya 
şampiyonasının 1sviçrede yapılmac:ma 
karar vermiştir. Bu suretle, diğer mcm 
leketlere vaki olan müracaatların hü. 
kümsüz telakki edilrr.esi bildirilmistir. 
Bu karara göre hem 1939 şampiycna. 
Iarmı ve hem de 1948 olimpiyatlarında 
kış sporlarını tertiP. edecektir. 



L • HAHFB - ·'\k.\lııııı ıınııt<Hı 
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Haber'ln taırlhô ~omanu: s Vazaını: DkDmDm 

" Ka-,,.aqan bir 
bir kelle 

' 

buruna karşılık 
k eserim;, 

- Öyle oleun. Kalyonu memleketine 
iade edlnlz. Prensese söyle, kendisini u
rayunda en aziz ve en kıymeW bir mi· 
saflrlnt olarak muhafaza edeceğim. !ılem 
lekette biltUn hürriyetinQ :rahiptir. (1). 

Sanca pqa, een de Edimede bir cami 
inşa ettir. Namın bUtuıı tarih boyunca 
ıürailn. (2) • 

harb bu. Sen galipsin. Satvet ve ordun 1 
önüne seller durmaz. Dün orayı himaye 
ettim. BugUn beni himaye etmeni yal
varıyorum. 

Yıldmm, çavuşbaı;ını çağırdı. 

- Kadıya yaz. Ayasloğa bir kadr g<Sn
dersin. GUzlde asker sevketslnler. Şehri 
istllA. ederken kanayan bir burna k~ı 

~ ~ ;f. ilk bir kelle keserim. Irzlar bize emanet 
Koca meydan bir mahııerdi sanll edilrniştır. Hutbe okunsun ve Yıldırmıın 

Binlerce atın nal eakırtılan, kılıç sesle- adı· anıll!lın. Yurdumuzda zafer eenlikleri 
rl, ki§nemeler, esen keskin ve elddetli yapsmlar. Haydi Al3,ehir üzerine! 
fırtına sesine karışarak hen Uz günee ı§I- . Fakat uzaktan dört nala bir Sırp silva
ğı beliren ufukta korkunç akisler yapı- risi geliyordu. Birkaç Yıldırım askeri ıü-
yotdu. variyi önlediler. 
Ça~lar birlblrine haykıtdılar: - Hey atlı, nereye böyle? 
- HUnklr geliyor. Kılıç çek.i.nlz! - Hünkara maruzatım var. 
- HUnkA.r geliyor. Kılıç çekiniz! - Bize söyle. 
- HUnkAr geliyor. Kılıç çekiniz! - Kral Manoel ukeriyle ytlce hUn-
Yıldmm Bayezld, §ahlanan ·beyaz atı kA.rm iradesini bekliyor! 

tlzerinde görUlmemlı bir haşmetle geldi. !ıı Yıldmına arzettiler. Padi§ah: 
Bu muazzam kitle yekpare bir ağız · - Huzuruma getirin. Dedi. Hem as-

gibi haykırdı. ker burada Jı:onaklasın! 
- Barekallah ! Sırb süvarisi atmdan atlıyarak padi-
Yıldınmm korkunç sesi askerin tüyle- şahın ayaklarma kapandı: 

rint diken diken etti: - Efendimiz, kulun Manoel AJqehir 
- Evlltlar! dUeman bir nefer kalma- hA.k.lmlne kaleyi teslim etmesini ve bir 

ymcaya tadar mllnhezim olmadıkça kı- TUrk kadı ve vali kabul eylemesini tek-
lıçlarmız kmlarma glrmlyecek, atlarını- li! etti. · 
zm nal sesleri dirımlyecek, kahraman - Peki, ne cevab verdi! 
Türk oğullan atlarından fıımiyecelıtlr. - Bir barbar Tilrke kale vermem de-

ı Allaha ve ktlıca yemin ediniz. mi§, 

1 - Ölen eehid, kalan gazi padişahım, Yıldırım öyle bir haykırdı kl, Sırbm 
ınr atmı! yOzU kül kesildi ev etrafındakiler titre-

, Ve bu kitle korkunç bir sel halinde a- diler. 
km etti. Dört nala giden sllvarl •hava - Mağrur hınzır! Söyle kumandanla· 
kararıncaya kadar yol aldılar. Bir ara- rın.ız arasında bqka kim var? 
lık ancn Ç&VUf haykırdı: - Jan hükümdarım. (5) 

-: PaclJıalu~·p, beyaz .,bayrak Gelı:mJa ·.:.. ~tıarım Jan Paleolog ve Maııoele 
ıllvariler geliyor. !leIAnı söyle. Kumandalanndaki kahra. 

BUnklr haykırdı: man Rum ordulariyle ıehrl zaptetainler. 
- Dur! Talan istemem. 
Asker durdu. Yıldırım atmdan inerek - Pekt ıevketlCun! 

llğine tayin etti. Germeyan ve Teke de 
beyaz bayrak çekerek Yıldırnnm eline 
düıtU. Genç kumandan Finız bu havali
ye sancak beyi oldu. 

Timurtaş, All pqa ve beylerbeyi Er
tuğrul, sancak beyl Firuz bütün Asya 
hükümdarlarma Yıldrrımm arka arkaya 
kavuııtuğu bilyUk muzafferiyetleri ve fe
tihleri iIAn ettiler. 

• • • 
- Firuz nerede? 
- Şehzade Ertuğrulla avdalar hünkli-

rı:m. 

- Paşa bugün sağ gözüm seyiriyor. 
Yine bir hayırlı haber var galiba! 

- Şevketlft hllnkA.rmını Allah ömrü

nü efzun etsin! 
Ali paşa, açık göz bir vezirdi. Belki 

ıebzade Ertuğruldan bile makbul §Clh
reti vardı. Yıldırmı Ali paşayı içki ar
kadaıılığmdan ıeverdl. Pek genç olına
masma rağmen, All pa§a gözler kamaş
tıran zevk ve eğlence hayatiyle destan
lara kanı:ımt§tt. Kaç kere koca hUnkB.r 
bile: 

- Bre pqa, ben kazanıyorum, sen 
yeyip eğleniyorsun! demi§ti. 

Bugün yine ıarayda başdöndürücü ha
zırlıklar vardı. HUnkAr büyük kahraman 
kumandanlariyle sabaha kadar eğlenme
ğe h~la.nıyordu. Her kumandan eline 
geçen güzel esirlerini çifter çifter saraya 
g5nderdller. Salonlarda blrıölrlnden gü
zel yüzlerce kadm bu gece isabet ede • 
cekleri kucak için niyet tuttular. 

Eğrlboz adası dilberi Marya, Sultan 
Muradm glm aldığı adaların en g\lzel 
kmydı vo bunu ar'kadaşlannıı bUtWı te
f errilatiyle aiılatirken 1çlnl çekiyordu: 

- Ah... Hükümdar kucağı nedir siz 
bilmezslnlz. Bana Yıldmm isabet ebe 

' 
bu lldncl hattra beni zevkimden belki 

Yazan: R· Robe Düma 

"Bu geceki 

f ı 
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hadiseden sonra 
her şey bıtti. ,, uıılf1·~ 

Bu işler olunca Rokur ted:rar emni. Kurt kapıyı kapamağa gi fJf' ~ 
yeti umumiyeden çıktı. Merdivenler- pencerenin yanma gitti, dU et ptrr 

aramızda 

den inerken saate baktı: "On ikiyi dayadr, eli ile arkadan xrıe'1'1 '1-
on geçiyor. Bu sabah sekizde gidecek- tutarak bekledi. elJ)°ord°' ~ 
tim halbuki ..• Ne ise güzel Hilda ka. Kont tekrar ona doğrU g ~ fi 
çacak değil ya? Bir şeyden §Üphesi danın korkusu pek bariJ bit tıııe• 
yok ki!,,, olmalt ki Kurt onu teskin e . .JJ 

Aldanıyordu. munu duydu: t r!" 
Pussen sokağı 12 numaralı binaya - Korkuyor musun sevgtııııı· , 

girip malUmat almak üzere kap1.:ı ile korkma! 'D>ytfa• 
görüştüğü zaman bunu o da anladı. Hllda cevab vermeksidJı ed~ 
Polis olduğunu evvela tar.ıtmak iste- na bakıyor, muammayı ııııll '-
memiş, Alman şivesile sormuştu: Hedlngen devam etti: ~ ; ~ 

- Kont ve Kontes fon Hedingen - Bu gece sana el kal ,ı dl!~ 
burada mı oturuyorlar? Bu korkunç bir eey! senden ge'ıP_J 

- Evet burada oturuyorlar. Fakat Ne yaptığımı bilmez blr bate ııı?~ 
talihiniz yokmuş, biraz evvel seyahate Genç kadm ısrarlı sU)cdtııJl~ ~ 
çıktılar. ediyordu. Yanına gitti, ba3c1Jllaı: ~ 

Rokur hayret ve hiddetini güç yene- omuzuna doğru eğerek Dl~-orıJI" ~ ;J 
rek sordu: - Fakat seni öyle ae'Vi$ ; 

- Ç<ık kalacaklar mı? Uzağa gitme. da .•. Affet beni. Yatvarıı1111 , 
diler sanırım. affet. ~41 

Kapıcı Madam Derloş güldü: Kadın, onun kollnrrodatı 1 
- Eh pek uzak değil; Amerikaya nara çkilerek istihfafla: df. ~~ıt 

gittiler; Nevyorka... Sonbahardan ev- - Sent affetmek nıi? de efe rıF" 
vel de dönmiyeccklerini söylediler. tığın §eyden sonra at di1CIX1 #! 

XV sarct edebiliyorsun? .,u. .,, ..J 
Hilda, Stefani uğurladıktan sonra Hedingen gene ona yaJtl ~ ~,.-, 

yava§ yavaş evine dönüyordu. Evinin yakaladı, btrlnl btrakTP ı>te ııf~ 
sokağına yaklaştığı sırada bilsbiltün koyuldu. Kadm, elinde göı ~ ~ ~ıt' 
yavaşladı: "Acelem ne? Gene kavga lakhğmt hissetti. Kont yere oe~tJ 
edeceğiz, gecekinin devamı... Of bık- onun parmaklarmı öpuıekte 1 
tım artık bu hayattan 1,, rek yalvarıyordu: tıl'tJD / 

Kont gene soracaktı: "Nereden ge. - Hilda affet. Kıskallç •;,ıı.t' ~ 
liyorsun? Nerede kaldın?,, dişlerini mıştmı. Seni bir bn§kasıxııxı.,yııet / 
sıktı. "Hele el kaldırsın t Bu sefer ya- smda bllmek bana altlJlX11 U1 ed~~ 
pacağlau ben bilirimf,, Fakat ne yapa- ti. Böyle bir §eye tahauııx1 t >"pr ~ 
cağını o da pek iyi bilmiyordu. Ne ya. Bir daha b<:Syle bir hareııe ~ ~ 
pabilirdi? cakaın değil mi sevgiliDl? ~ I ~ 

Herhalde kendisini mildafaa edecekti. :Ayağa kalktr, kadın• Jttl ~ f 
Pencerenin yanmda duran mermerle vu- dırdı ve divana götUrdil· ~ t 
racaktt. "MUkcmmel bir slllh! hele i§l dular. Hedingen blr eH.yl:ıı6 ~ 
aksiliğe döksün!,, linl sarmış, ötekiyle diıl rPer:J 

Çantaamda anahtar vardı. Fakat ka- Kadın hiç ses çıkarıxıt1°r' .,;ıw; 
pryı çalmağt daha cilretli bir hareket duymuyor, sadece netictyi dl ıııl 
saydı. Glzllco ve korkarak eve dlSndü- "Ne yapmak istiyor? ııoıne 

bekledi. Süvariler yakla§War. Yilz met- Bizans orduları Alaıehire girdi Bu 
re kala bir genç sUvarl haykırdı: garib ve esrarengiz harbi haber alan 

- Aydın hlklm.lne yol verin. Ulu pa- Kastamonu ve Slnob hA.kimleri kendi 
dfoaha yüz sürecek! yurduna ihanet eden Manoel ve Jandan 

delirtir. 

(Deva.mı var) 1 
(1) Yıldrnm Bayezldln ti9 kamı var. 

keo banu da zeTcellğo alnıqtır. Yıldın. 
mm ilk kansı Gemıeyan blldmfnln km
dır. Bu lı1dlse tarihte çok meşhurdur. 

ğU zannına dil~Ulmesinl istemiyordu. yor yoksa?., ~~) 
Kapıyı çaldı. !çerden b~r ,ses geleli: Hedingen eimdl onun dtı ıııJ ~tf 
- Sen misin Hilda? yor, hissiz duran bu 1'9~e ,e'D 
- Evet. getirmek istiyor, öpUcUJtlC rd1J. f ~ 
:.- Gir sevgilim. nıyla da mukabelt betLISo ~t~ 

Yıldmmm . gözlerinin içi gUJüyordu. ürkerek memleketlerlnl terkedip KötU
:A.tma bindiği zaman bile deh§etten a- rilm Bayeıide iltica ettiler. o zaman 
yaklarma harbslı: kapanan Mkimlerin Menteşe ve Sarohan arkalarında şöhre
bu zilletinden lezzet duyuyordu. ti bUtlln hlkim,leri meıteden Köturilm 

(2) Hacı Hallfo (Ki.tib çelebi). 
(8) Aydm Jı&klmlnfn payltalıtıdır. Bir 

ismi do (Efes) tir. 

Kapı açıldı. Hilda kapı önünde hayret- - Bana inanmcyor ınusı:; ,I{e 
le dikildi kaldı. o kavga bekliyordu, vah versene sevgiHin· se 
halbuki Kurt boynuna sarddı, dudakla • söyle. dl: 
rmdan öptU. Kadını salona çekti. Jlilda nihayet mırıtdall i 

- Gel ı.ıevgillm! - Affetmişim ne çıksr~ıı• ,ı~ı41 Aydın h!klml ağl~arak . hUnka~ a- Bayezid mültecilere muhteşem bir istlk-
yaklarma kapandı: bal yaptırdr ve bu kötürüm bak.im koca ( 4:) Eski Tlsa. Keçe ,.e pamuk meruıu. 

eatlyle maruftur, 
Hllda hayretten hayrete dil6Uyordu. - Hilda, senin yaJnlZ dllr f 

- Sen ulular uluıusun büyük hUn- hUkUındar Yıldırıma meydan okudu. Kontu, beklediği gibi hi1detll ve haşin nı i~tiyorum. Şiındire ır.a.1"f1'1"' 
görmeğt tercih ederdi. Nazile tavrının mUz hayattan artık tğre111 tf~ lir. Aclz kulun Aydın hAklınlne hayati- D<lrt saat sonra bUnklra muzafferlye. (5) .Jan ile Manoel Blzaııs lmparat.or

lanydılar. Bu çok garib bir tarih hldlse. 
•ldJr. Mttverrih Paşlmon bu hAdlse tize. 

rinde U%1ID mtlddet t.evakkuf etml&tfr. 
Al•tehlr blnat Blzaruım olduğu halde 
kendJ btlktlmdarlan rekabet JUzllııdeo 

bndJ memleketlertııl Osmanlı htlkttm • 
clarma vmlller. 

m bağqla. Ayasloğ (3) u kahraman u- ti haber verdiler. 
terine bırakarak Tire ( 4) ye çekilece- Osmanlı ordusu hakikaten blr tek U.. 
lbn. Hutbede namın okunacak. Sikkede kerln burnu kanamadan Aiaoehire girdi. 
adın darbolunacak! Ve biribhi arkasma Sarohan, Menteıe, 

arkasında bir gizli maksat sakladığını sa- - Adam sende! . 'f,3>'l'ol 
narak korkmaktaydı. "Neden bana kar- - Öyle söyleme gild~ .SSU 
ıı muamelesini birden deği§tlrdl ?,, diye kili sana yakı~maz. J3U b / 
düıllndU. "Hizmetçi kadm burada, onun sUrmeğe sen razı ıntSlll? ~do 
yanında kavgayı müıwılb görmedi her- - Çon geç artık! S\I ,er tı1t ) - Ala§Chiri himaye eden een değil Sinob Yıldrrımm eline geçti. Padifah 

mlain? . sUratle ~ğırdığı oğlu Ertuğnılu yeni 
- Evet ha.amctlCı Yıldırım. Fakat fethedilen bUyük parçanm uınumt vaU-

... lJwmınmm0r:mııWl.t:l[!OI! , ROMANI 

halde .• Yok .. beni ywııup.tmak l<ln rol den aonra aramızda ~"J 
mö;·=..mıo . (IJO ~~ 

Sanki ben de kireç ile kumdan yapılmış gibi 53ğlaııtdııı",,&)ıft 
;arip rahatsızlıklar, keyifsizlikler hissediyordUJ'I'I· J3ef1 ,,J 

_ "Yavrularım .. diyordu ama bunu emnim ki yalnız Aliyeye söy· 
luyordu. 

Demek aynlığa katlanarna.mıştı. Artık benimle çok samimi olu· 
yor, sanki kovulmaktan ödü patlıyordu. Bazan mahcubiyetle bana 
JÖYle bir teklifte bulunuyordu: · 

7 ~esi.İn yapmağa dalmışsın! Alil ne kadar güzel bir §eY bu? 
Çok ıstıdadın var .. Vakia çok anlamam bu işten ama, ne de olsa bir 
D0Yler biliyorum .. Sen şunu bitirinceye kad~r. bizde Aliye ile sahile 
kadar inelim mi? 

Hemen derlenip toplanıyor, 'peşleriİıe takılıyordum. Bu gezinti· 
ler e~asın~~ y~ni bir Haydar bey keşfettim. Öyle §eyler söylüyor 
du kı kendısı bıle hayret ediyordu. Bu kaba. §İ~ko vücutta tutkun 
abayı yak.mi~ bir delikanlı ruhu doğuyordu. Kudretsiz bir ihtiras' 
bir babaya yakışan muhabbet... ' 

Bir sabah erkenden kapımızı wrdu, bizi 
0

güneşin do~şunu sey· 
retmeğe davet etti. Aliye o kadar güzel uyuyordu ki uyandırmağa 

kıyamadım. Alellcele giyindim ve patronumla beraber dışarıya çık· 
tını. • 

Haydar bey, balkona çıkma.mm teklit etti. Ortalık daha karan· 
lık sayılırdı. Maamafih gökte siyah ve penbe bulutlar görünmeğe 
başlamıştı. . 

-Gündüz ile gecenin harbcttiği yer, i~te burası, dedi. 
Haydar, beyi:ı gözüne uyku girmiyor ve her sabah balkona çı· 

kıyormu,. Bu hergfuıkü mGczdeleden şonn serinlikte ~irin bir güneş 
doğuyor, nihay,.t or!:ıhğı kasup bvuruyormuş .. 

Haydar t"Y yava'.jça ve sar~d ~endi kendine söyler gibi: 
- Zannediyoru:n ki, dedi, hayatta gen; kalan bazı insanlarda 

da bu tı.ı!Cft ~nzi:,·e!. bir t~Y \'C'r .. ~·fasıl diyeyim? Evvela bir fırtına, 
k?p!:a:-:: bir h=ı\'a ,.e şonra b:.. f:~tH'l:ıy: . k~·ranhğı püskürten penbe 
bır ışU.I - hÇ!r.e~ anla<lım: Aliyeyi cfü~ı1r:c:ek söylüycrclu - Yal· 

MEMN.U 
MEYVE 
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nız ~t etmek l~: Bu andaki serinlik bir dakika sürer ... bir 
dakika ..• O bir dakika geçti mi, güneş yakmağa başlar. Biraz sonra 
da gece olur!.. 

Biran durdu ve tekrar dudakları kıpırdadı : 
- Vallahi bilmem, Ali, acaba ben bu tulOu seyretmeğe l~yık 

nuymı? Yoksa şu anda horul horul uyumaklığun mı icap ederdi. 
- Şüphesiz, tulOu seyretmeğe IA.yıksmız, Haydar bey! 
Diye cevap verdim. Gülmekten daha ziyade ağlayışa benziyen 

acı bir tebessümle yüzüme baktı ve elimi sıktı. Şayet bu muhavere 
uzayıp gitmi~ olsaydı, eminim ki kalbinden geçenlerin hepsini itiraf 
edecekti. Yalnız: 

- Ali, ben budalaların budalas:ıymı .. demekle iktifa etti ve sus
tu. O mahut dakikayı kaçırmamak lbımdı. Bundan sonra balkonun 
parmaklıklarına iğildi, adalara giden bir vapur hayalini selfunlart. 

- Ahi diye inledi. Para ile saadet mümkün değil.. 
Ve sonra kansı tarafından nasıl zehirlendiğini anlattı: 
- lyi bir kadındı, biraz budalaydı ve hayatı çok basit gibi gö· 

rüyordu. Vaziyctimizin iyi olmasına rağmen, onu daima mutfakta 
i~ başında görüyordum. llizmetçiler evde yokken yemeklere 

bakmak bahanesile a§3l'tYa iniyor ve tencereye arsenik koyuyordu. 

!andıkça o: .-t:~ ~ f 
" S . • jrdıs.,.. ..ırr~ 
- enın barsakların zayıf, yalnız benim pı; )tt ır "'.'1. 

den başkasını yememelisin. Ben hiç olmazsa tenc;;siıJ'·f~'. 
yorum ... diyordu. Bu cinayeti niçin yapıyor? dire . dıt°, ~!~ 
lahtan gayri kimse bilmez. Ben sabahtan ak~a 1<:0ıs~f'~;~ 
dum; binaenaleyh beni aldatmak istiyorsa, bunda.~ b't ~ 
la~ı .. Nihayet gözümü açtım. Bir gfin eve ~~\1 \,ırJ...şÇt ~ getırdım. Kanma, bazı mühim inşaat meselelerı 1~ fl1u# 
lacağını söyledim. Bu arkadaşım bir doktordu. 13ıt 
tan sonra kararını verdi: .~ 

"- Karın seni zehirliyor!,, dedi. (fl"l: 
"inanmak istemiyordum. Tasavvur et ki cahi.t ~!~; 

Bir ana! ailenin bir annesinden şüphe etmek kiJtllil ~ ~ 
di? Meseleyi bir temize çıkarmak icap etti. po~to; ıııe~f't 
mekten bir kısmını alarak tahlil ettirdi. Ve hakı~lİY~A'; (. 
Evet, karım, hakikaten beni tedrict bir surette zelt'~.~''j 

"Bir hile düşündüm. Kanm öğleden sonra so1' ? ,.ul' 
gelince: "Sen evde yokken kim geldi, biliyor rnustı~ l"ıı' § 
li~ ~~i tevkif etmek istiyordu ... Renk vermedi. 13ıı ~ifjjl 
bınnın açılıp kapandığını görüyordum. r0ııda·'4e • 

"-Bu da ne dernek? diye haryet eder gibi g~ t~ııt' 
"-Çok rahatsız olduğum için bir sahan yetXl. istİY ~ıl L' 

dim. Zindanlarda çUrürnek için beni zehirlemek ~ııt tı"· ~ 
" Kahkahalarla gülecekmiş gibi ağzını açtı f r 1'~ 

yere dü~erek bayıldı. Şimdi bunlann hepsi ne ı.adll ) 
yor, değil mi? Lakin o esnada çok feciydi. ~4' "1 

(DeP"'" 
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Cinsi Muhammen B. 
fı ~ille b Miktarı Beheri Tutarı % Teminatı Eksiltme 

~l'lıı ... asına tuı L. K. L. K. L. K. Saati 
ı""Q Unıba 11 adet 200.- 2200.- 165.- 15.30 

tjllı~-~Ukarda a 455 Met. 1.30 671.50 50.36 16-
ıı tbiııce "Y zılı ll adet emme tulumba ile 455 metre hortum şartnamele-

, ....... hfuhaaYl'I ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
~~· nınıen bedellerile muvakkat teminatları hizaları:ıda gösteril-

laa.ııe~; Eksiltnıe 18 .. 
ta.p11 e l{abat -11-938 tarıhıne rasthyan cuma günü hizalarında yazılı 

acakt aşta lev b · · · l\' ır. a~1m ve mu a yaat şubesındekı alım komısyonunda 

\r ....... Şaıtn 
'etıııı ....... İsteklitn:eıer parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı:ıabilir. 

e ~ıtraıarn:rı~ ~ksillme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7.5 gü
bırlıkte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ila:ı olunur. 

I~ (8053) 

l.ev 
\' a?.ı nı ı\ . l' - . 1 } ııı,.._~llatııq . mır ıgı ~atına ma komisyonu ilanları 
"'rııö··· enırıncte b 1 
~ ·unun ta . u unan Sarım ro- 1 500 çift dağ fotını, 500 çift 'tırman-
~ he ~Urıu nıır ve tathiri 3-11-938 pet j ma fotini 14-11-938 pazartesi günü 
rıı._ 1~aıını sa .• at_ 14 de Tophanede !stan· "lllld arnırr-· saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği 
k. a Paza 1 ıgı satınalma komisyo- satın alma Ko. da kapalı zarfla eksilt
:~ıf "- r ıkıa el ·ı 
l5 ~deli 401 . \Sı tmesi yapılacaktır mesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin be-
lilltb·. ~titr. K ~ıradır. Teminatı 60 lira deli 9750 lira ilk teminatı 731 lira 25 
}'on ıtır. İstekı(ı~name komisyonda gö- kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. 

a &elıneıen ıerın b~lli saatte komis da görülebilir. İsteklilerin l.anun1 ve-
~ • t3ı2) (7852) sikalarile beraber teklif mektuplarını 
a~ı· • • • 

4ı.~ % okuı . . ihale satinden bir saat evvel Ko. na 
l\1s :ı...11_9u ıçın 30 ton kriple kö- vermeleri. (329) (7980) 
~41.1••1 .de 'l'ohh 

38 Perşembe günü saat • • • 
' ıği ("' aıı.ed ı 

~tlı~ı satın 1 e stanbul Levazım 
'~il a atıtıac:::ı komisyonunda pa -
~iıı i e <ılınacak tır. İhale günü teslim 
t•ırq ~~kliıeli olan krip!e kömürü 

(:\eti n beıı · c- • 
· ra22 ... 1 .,aatte konıısyona 

Altı ç3şit müstahzar ampül 14-
11-038 pazartesi saat 14,30 da Top· 
hanede Levazım Amirliği satın alma 
komisyonunda açık ek3iltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 3790 lira ilk te-

~ } (ı973) 
~Q·;l9~10 11; * * minatı 284 lira 25 kuruştur. Şartna -

"82 adet b" . mesi komisyonda görülebilir. İsteklile-
~~a~ a~~t be uyuk keınik düğme, !erin kanuni vesikalarile beraber belli 
1~~a bıı~İik ,_Yaz kopça, 96960 adet saatte komisyona gelmeleri. (325) 
l~ t~~ t l\Ot>~a 4 
ud Oka ·, 470 adet panto ·---------------
~ e '.l' sı 8-11. ı 
~ !< 

0~han 938 salı günü saat '.!l••:••••••••••-l~ ı:ı. da ı: Lv A.ın· r-· 
Ur. irfan Kayra 

RöNTGEN MtlTEHASSISl 

bta ~tıl', ll l>azarJıkıa ~r. ıgı sa:ın al. 
~ y~di epsirıi e sıltmesı yapı 'i ~~~ıı .... ltı.ıruşt n tahrnin bedeli 9Gf 
'.9· q~ ~ltır. ŞU.r. Teıninatı 145 lir8 Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar-
~ı._ 'i ,.,... •• art 
'alalijQliiliit l llanı.e ve nümunesi şrsmda eski Klod Farer sokak N o. 

~~tll~ı~ e bel'~b steklilerin kanuni ve· 8 • 10. Öğleden sonra 3 ten 7 ye 
li < er beıı · kadar ' '. 321) ~ 1 saatte Ko. nP • 

-, ··:.--... ( •975) -
~ 

. ~ .. . .. . 

~s 

2 lkinciteşrin - 1938 ÇARŞANBA 

6,32 11,58 14,46 17,04 18,38 4,52 

Memleket D:şı Deniz 
Seferl eri 

Romanya vapurları: Cumartesi ı;ıünleri 
13 de Köstenceye: Salı ııünlerl 18 de Pi· 
re, Bcyruı, lskenderiye. 

fıaly:ın vapurları: Cumıı günleri saat 10 
da Pire. Rrenclizi, Vcnedik, Triyeste, 

Sirkeci istasyon l\füdürlü~ü Telefon 
2~()79. 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
Yeni belediye talimatnamesi hazırlandı. 

B~91ü ınk lYı 
IR?AOVO 

2 İkinciteşrin - 1938 ÇARŞAMBA 
18,30 müzik (dans saati - Pi). 19,15 

saat ayarı ve haberler. 20 Müzik (Radyo 
orkestrası,: Şef Hasan Ferit Alnar): Ya
rasa operetinden - Uvertür - (Yohann 
Strauss.) Slav dansları (Anton Dvorak). 
Casse noisette - balet (Tschaikovski) . Or
phee aux enfers operetinden Uvertür (0{
fenbach). 21 Arapça söylev. 21,10 Müzik 
(halk türküleri ve orta Anadolu). 21,40 
konuşma. 21.55 müzik (Sinema sesi). 23 
müzik (Küçük orkestra - Viyana melodi
leri): Traumideal - vars. (Julyus Fucik). 
Eviger Früshling - melodi (Ludvig Si
ede). O sehöner Mai - vals) Yohann Stra
uss). Zun Leizten mal Sa'giah zu dir jeh 
lib'dieh - vals (Hans May). Lamentonsa
seranad (Huhphries). Dynamiden - vals 
(]. Strauss) . 23,43 - 24 son haberler ve 
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. · ISTANBUIJ HA.RICI ASKERi . . 
. · KITAATI İLANl"A.RI 
Elazığdaki birliklerin ihtiyacı olan erzaklar aşağıda yazılı gün ve saatlerde ka

palı zarfla satın alınacaktrr. Şartnamesi Elazığ Tüm. Sa. Al. Ko. da görülebilir. Is
teklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel Ko.na vermeleri. 
Kıtası Cinsi 

Elazığ 

Hozat 
Elazığ 

Un 
Sadeyağ 

Sadeyağ 

miktarı 

kilo 
660,000 

15,000 
18,000 

• • 
Edremitteki birliklerin ihtiyacı için l 

300 ton un kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. Tahmin bedeli 34500 lira ilk te
minatı 2587 lira 50 kurustur. İhalesi 
11-11-938 cuma günü saat 16 dadır. Ev
saf ve şartnamesini Edremit Tüm. Sa. Al. 
Ko. da görebilirler. Isteklilerin teminat 
ve teklif mektuplarım belli saatten bir 
saat evvel Ko. na vermeleri. 

(5~2) (7796) 
* • • 

Balıkesir Kor birliklerinin ihtiyacı oları 
520 ton Un kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Eksiltmesi 3-11-938 perşembe 

gqnü saat 16 da Balıkesir kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 

4110 liradır. Taliplerin muayyen saatten 
bir saat evvel kanunun 2-3 üncil madde
lerindeki belgelerle birlikte teklif mektup
larını Balıke.sirde Kor satınalma kootis
yonuna vermeleri. Şartname ve evsafı An· 
kara, İstanbul ve Izmf r levazım amirli fi 
sa tınalma komisyonunda görillebili r. 

(565) (7645) 

Mu. B. 
Li. Kur. 
85800 ()() 
14250 ()() 
16560 00 

"' 

Mu. T. 
Li. Ku 

6435 00 
1068 75 
1242 00 

!hale saati 

10-11- 9 
10-11- 11 
10-11 10 

Çorum garnizonunun ekmeklik (un) ih· 
tiyacı olan 200000 kilo un kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen be· 
deli 22000 lira ilk teminatı 1650 liradır. 
Şartnamesi Çorumda ordu evinde Ko. da 
görülebilir. İhalesi 21-11-938 pazartesi 
günü saat 14 dedir. Isteklilerin teıninat 
ve kanunun emrettiği şekilde teklif mek
tuplarını belli saatten bir saat evvel Ço· 
rumda ordu evincl~ Ko. na vermeleri. 

,(614) (8051) 

• • • 
1. - Gebzede yeniden yaptınlacak bir 

pavyon ile bir· hangarın ikmali kapalı 

zarf usuiile eksiltmeye konulmuştur. lba
le günü 26-10-938 saat 16 da talip ç1k
ınadığ1ndan arttırma ve eksiltme kanunu
nun .(0 ıncı maddesi mucibince pazarlık· 
la yaptırılacaktır. 

yarınki program. ====================:::::=== 

2 - Birinci maddede yazılı yeniden 
y~ptmlacak bjr pavyon ile bir hangann 
ikmali J0-11-938 perşembe günü saat 15 
de pazarlıkla ihale edilecektir. İnşaatı ik
mal &lilecek hangarın kesif bedeli 24320 
:ira 02 lcunıştur. Ilk teminatı 1825 liradır. 
Paviyon'ln keşif bedeli 15500 lira ilk te· 
minatı 1162 Jira 50 kuruştur. Bu inşaata 
ait keşif w• şartnameler Ankara İstanbul 
ve Eski_şc.>hir Lv. :llnirHkleri satmalma 
Ko. larmda ve lzmitte tümen satmalma 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunda yazdı vesikaları ve bu miktar
la ,.da bunlara benzer i~ler yaptıklarına 
dair vesaiki Nafia veka.letinin 938 yılı eh· 
liyet 'VMik2iarile teminat makbuzu veya 
b:•n1<.a mekfuplarile ihale gün ve saatinde 
!."skieeh!r Lv. amirliği satınalma Ko. na 
ge!meleri. (612) (8038) 

OPERA ve SENFON! KONSERLER: 
8.45 Budapeşte: Cenaze havası (Mo

zart) Dini şarkılar (Brahms). 
9.50 Viyana, Berlin Brahmsin 1 No. 

Jı senfonisi. 
10. Brüksel 1: "Kral Davit,, (Honeg

ger 
10. Roma, Turino: Cenaze havası 

(Pizzetti) . 
10. Sottens: Mozart, Haydn. 
10.15 Londra (N.) Beethovenin kon

çertosu (Şnabel). 
10.30 Paris (PTT) cenaze havası 

(Verdi). 
ODA MUS!KtS!: 
4.25 Hamburg: Sonta (R. Strauss)'. 
7.20 Brüksel 1: Kuartet (Şubert). 
9.10 Beronmünste: Bah. 
9.15 Frankfurt: Keman (Reger, Stra-

uss.) 
10. Varşova: Şopen. 
11 15 Kolonya: Şu bert, Brahms. 
PİYES VE KONSELER: 
8.15 Brüksel: Strauss ailesi. 
8.15 Sottens: Mikromogazin . 
9.05 Radio Paris: Muhtelif .fasıllarda 

şarkı. 
10.30 Bordo: İki piyes. 
10.30 Radio Paris: "Souvenirs,.. 
HAFİF MUSIKI: 
7.15 Bükreş, 8 Varşova, 8,30 Paris, 

PTT; 9.30 Breslav, 10 Berlin, Frankfurt. 
10.55 Bükreş; 11,30 Viyana. 

VARYETE ve KABARELER: 
9 Oslo, 9,10 Hamburg, 9,10 Köni~s-

berg. (Heilsberj!;), 10,20 Londra (R.)' ~ 
DANS MUStKtSI: f 
9,10 Stutgart, 11,20 Sottens, 12,25 Lon-

B URID A N ~tıs~ RURlDAN 
• Orı ıtlaraan-:b""'..'"".-. -------- - - -------------- -

hlt h lt bir a 1 ır4sıdir. Fakat sabırlı ı«ıUıakıka, MaJengrin sözlerind::: a-
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Simon, kontun ateş saçan bakt§larına 
hiç ehemmiyet vermeden mukabele et
ti: 

niz. Monsenyör, başladı~ım işi yalnız 

hapına ilana! etmeme müsaade buyuru 
nuz, bu iıe müaahaleniz bütün planla
rımx altüst eder. monsenyör.. Sizden 
kırk sekiz saatli·k bir müsaade talep edi
yorum. :Bu müddet za.rfında. istediğim 
cibıi hareket ederek, :Süridını, Mirtiyi 
ve bütün ) etcyi elinize teslim edece • 
ğim. Size önce de bir kere Mirtiyi ge. 
tirmiştim. cevabını verdi. 

S lısu n arsam 

1 
arı11 ır· ~ta bana vay haline! Bu çıkça belli olan b:r yalan görünmüyor. 

Crq llveni,, Yardım eder misin:> du. Fakat Jiyon onun hile1carlr!.~aki 
'.. t iy· b· J Orun-ı E . . .... 
~ı~. 1 ır is .. · ının ol kı bu gün. maharetini bildiği için, bunların hiç bi• 

~ gorece-· Jiy gız, çok gülece- rine inanmıyordu. Soğukkanlılığım ta-
tc.ı· orı, 11" kınarak •· ' 

1.11 •• !<' "•<ilen r· . 
he Ctttı. a)t~t !'vta~ ın ?u sözlerinden tit- - O halde şimdilik monsenyörün. 
Cttj ,,. Cciığine k ngrın kendisinden şüp gene gözündeyiz demektir, dedi. 
a.ıcy~~ bu ded·;_ ani olarak biraz rahat 

ırıc:l ı~-:au 
~ıla.ı c attı t Yu yapmış olanlar 
....._ erıgrc:ıe • Uttu. 

dÔ) Ç<ık Yalanc b. 1
tt ett· doc;r,, .. 1 ır tebessümle: 

1 t> 4 Soy} .. 
Jil'o ·· uyorsun, diye tas-

etl tı k 
Ctcı;· • tndisin 

,.ını e tanı 
'- .,, "'aa,..J et . aınen muavenet 

cı... <-ate tı. o 
" 1ll\cli n be 1 zaman Malengr: 

b,.tı, rn !'" y e harek 
' 1rn ~~d:ıllnku bu et edeceğin? 
'~ C\t al. k meselede sen de 
' ils:ı ol a. adarsın? 

Cttiı:· Çutık'· ur, Sin-ıon? . 
i , 6ltıi u, her h · 
~:ıı ı.. . ?1onseny·· us usta bana yardım 
"<! <>etııtı-ık ore .. 

lırı 1 d ini b·ıcı· ~ . soy]edim. Onur. 
Jiyn a biı:Yor 1 ıgı gibi senin hare-

~. tı1.ın ıc . 
"· <>zlcri Yer} . 
' ı:ı crınden fzrlamış. 

tl1ı elti b .. Unu 
neye y 

. ' Se . aptın? diye sor-
~ıtııı· l'lı s 

'Ye . everi 
C i'ııtı cı· ın de f 1 'k ~ ildı ı. ıyeı • e a ete yalmz 

il.t k 11:arı ·• 
!arı C\lbitıi Parn-ıakıarın 
ti e,i :Y::ıı P<ttçaıa 1 Çatlattı. Pa-

tı b· "' tıız b Yan hey . Lr sc ı unda . ecanrnın m· 
t ....._ \' s.e: n ıbaret kaldı Me· 
. ~ve~c .. cıni her .,_. . 
ııti llhUn .. ı,..ltniz d 

Yors1.ı ll ka:vbett"k e monsenyörün 
....._ t- n de - . ı Bu . 

i!ıt' ı;;."et ~ıl tni? ~ nu söylemek 
1 tna.ı· • henı d · edi., 

....,_ l oıırı e bir d h 
l;ı,ı· l>cı.;- cvJan kayb ~ a kazanmak 
\, 'tııat ı ama, ın~ ettik!.. 
1<:ırrı "eri '- ~nsen ·· 

ll t,..cn h" Yor sana . ı· 
~ .. ıç t .. • gız ı 

a.ıcn~r e 0 Yle göriinmü. 
Y ....._ l\}ı • hilek~r . 
;ı_ q);ıtı 110 ' ]iyon bır tavırla. 
111la.tı l'leai • tnonsen .. . .. 

llrq tsa,ll'ı lll ki b Yore oyle bir 
~l'ıırı ne kacİ Unu sonra sana da 

" aı: t ' u.~af old v ugunu 

Malengr: 
- Evet, evet, biz, daha doğrusu ben 

evvelkinden daha ziyade onun mahre
miyim ve teveccühünü kazandım. Fa. 
kat yalnız kırk sekiz saat için .. 

- Kırk sekiz saat sonra ne olacak? 
- Kendisine yalan söylediğim için1 

monsenyör dilimi kopartacak.. 
- Sonra .. 
- Sonra sağ bileğimi kesecekler ..• 

Belki ateşte beyazlanmcaya kadar kı-

zararı kerpetenlerle etlerim koparıla • 
cak ve yaralarıma erimiş kurşun akıtr. 

lacak, yahut .. diri diri yüzüleceğim .... 
-Oh! Oh ... 
- İhtimal hafif ateşte kızartılacağım. 

Ve ya kollarımı, bacaklarımı vücudum
dan ayıracaklar. 

- Aman yarabbi 1. • 
Simon, kendis:ne yapılacak işkence. 

]eri anlatırken muhafaza ettiği kor
kunç sükuneti bozmadan~ 

- İ{ırk sekiz saat s -:;nra, başımıza 

bu hallerden biri gelecek .. diye devam 
etti. 

Dehşetten tüyleri ürperen cadı: 

- Biz mi? Niçin biz diyorsun? Be • 
ni neye karıştırıyorsun? Ben niç~n o 
işkencelere maruz kalacakmışım? diye 
bağırdr .. 

Simon meş'um bir kahkaha attı: 
- Çünkü, dedi. Güzel Jiyonum, her 

işde senin de, benimle beraber olduğu· 
na monsenyörü inandtrdzm. Binaena· 
leyh senin bayatın ve ölümün benimle 
beraber olacak!.. 

Jiycn, acı acı inledi: 
- Ah! Alçak haydut!.. 
Sonra Mal.-ıı.,.rin <":>11•11• 'k••,.t:>r.,.,:>1~ 

- Nişanlısı Büridanın yanında Mon
aenyör .• 

Bu ''nişanlı,, kelimesini iş.idince Va.. 
luva şiddetle yumruklarını sıktı. Göz
lerini kan bürüdü. Dudaklanndan fır
lamak istiyen bir hiddet haykırışım 

güç zaptetti. 
Simon efendisinin bu aczinden ve 

hiddetinden memnun oluyordu. Valı.:ıva 
heyecanım saklamak ve biraz sükunet 
bulmak için odada hızlı adımlarla ge • 
zinmeğe başladı. 

Simonun söylediği şeyler, dün ak~am 
Jiyonun söylediklerine o kadar uyuyor. 
du ki cüre't ve hilekarhğm bu dere~e
sine inanamıyan Valuva, koca karrrun 
kendisini aldattığına veya onun aldan • 
dığma, Simonun umduğundan fazla sa
dık bir adam olduğuna inanmafa ba~ 
ladr. 

İşte bu düşünce, farkında olmadan 
kontun tavırlarını ve sesini yava!t ya· 
vaş tatlılaştırdı. 

Bir kaç saniye ka.dar düşündükten 

sonra Simonun karşısında büyük bir 
koltuğa oturdu v~: 

- Büridanın yanında ha! Herif bu 
bir cevap olamaz. O cehennem ıelası 

ı;nel'un Büridan nered e onu biliyor mu
sun, zira Haşarat Yatağından çıktıktan 
sonra devriyeler bir türlü ele geçireme· 
diler, dedi. 

- Evet, onu biliyorum, monsenyör: 
gerçi ben devriye memuru değilim, fa • 
kat sa.dakatim icabı, aramak ve bulmak 
için her türlü hileye tevessül ettim. 

Kont dö Valuva derhal yelkenleri su 
ya indirdi, gayet tatlı bir sesle: 

- Nerededir, nerede saklanıyor, biz
zat yakasından tutmak isterim 1 diye 
sordu. 

Fakat Simon başını salhyarak : 
- Büridanrn nere.de bulunuduğunu • 

h:>n~ '1r'lT''r"':!TI''1"1T'•". l{ıil.,'1"~'! iti-~• 1"'1:-

Uınidinin hilifmda olarak aldığı bu 
cevaptan ıüpheleri tekrar uyanan 
kont; 

- Acayip 1 diye söylendi. 
Simon, Valuvanın zihninden geçeh 

şeyleri anladı ve her tehlikeyi göze ala~ 
rak ,i~ini çekip : 

- Artık anı meı'um ve müelfun hü
lQl etti. Efendimin benden şüphelendi. 
(ini c örüyorum. Her 1eyi söylemeğe 
mecburiyet hasıl odu. diye mırıldandı. 

Sonra diz çökerek ve bapnı nadima· 
ne bir eda ile e~cre'k : 

- Monsenyör, affınızı diliyorum, 
dedi.' 

Kont §İddetle titriyerek eğildi ve 
gözlerini yiyecek gibi hayduda dik-
ti: 

- Niçin af diliyorsun, 11ebebi nedir? 
diye ıordu • 

Simcn,, yalandan ağlayarak: 
- Monsenyör, siıi aldattım, cevabr 

ru verdi . • 
ICoiıt, oturduğu koltuğu yere yuv:.r

layarak hiddetle 11çr4dr ve: 
- Ah, ıefil cani, nihayet itiraf et. 

tin, öyle mi? diye bağrrdı. 
Simon, ba'.§ını kaldırarak ve efendi~ 

sine masumane bir göz atarak: s 
- Efendimi, kendisine daha emin 

ve daha sadıkane 'bir surette hizmet e. 
debilmek için aldattım, dedi. 
Valu~a bu cevap üzerine şaşaladı. 

H ayret içinde uşağtnı gebertmek 
için hançerini çekmi~ti .. 

Bu hançeri tekrar kınına sokarak ! 

- fr~"'·rr n .. , c-;1;~ ...... __ ,_ ~,.. ... 1 ..... .,. - ... 1 ... 
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366 BURIDAN 

----~-------------------------------------------------------------rahat olacaktır, ben isterim ki, diye ho· 
murdandı.. 

Ağzı köprümü_ştü, ufak bir çekiçle 
zile vurdu ve i~eri giren uşağına; 

- Kapının önüne iki rnüsellah asker 
getirilsin haydi, emrini verdi • 

Simon Malcr.gre dönerek: 
- ~imdi söyle, fakat asık_Ça söyle .... 

Zira, hayatın bir kıl üstünc'le duruyor, 
haydi bakalım, dedi. 

Simon Malengr, bu feveran eden hid
detten, hakkında hiç bir hayra delalet 
etmiyen bu verilen emirden korkacak, 
daha ziyade eğilecek yerde o zamana 
kadar diz çökmüş iken dimdik ayağa 

kalktı ve efendisinin hiddetiyle büsbü. 
tün zul bir sükunetle: 

- Monsenyör anlıyorum. Ya söz. 
lerimi iyice anlamadınız ve yahut ben 
layıkiyle arzedemedim. Hayatım sizin
dir. Keyfiniz nası1 isterse onu o suret. 
le kullanabilirsiniz. Size her şeyi söy· 
liyeceğim. Fakat korktuğum için değil, 
buna emin olunuz, canımı, vücudumu 
vakfettiğim bir velinimetim olduğunuz 
i~in .. Hem bizzat söylemekliğim daha 
muvafık, fena telakki edilen, fena 2nla. 
şılan harek!itım, suifikir ve niyet ı:ahi
bi bir kimsenin gelip size müfteriyatta 
bulunmasına vesile teşkil etmiyeceği 

ne malfı:n. Keza kulunuz kadar sadık, 

çalışkan, bir bendeniz "1ahi harekatımı 
suitelakki ederek hiçbir rr.aksatla ol· 
mayıp sırf vazi!esi icabı gelip efendi. 
mizin kalbini sadık ve aciz kolu hakkın· 
da şüpheye düşürmez mi? Hem daha 
evvelce bu hallerin vaki olmadığı ne 
malC'tm. Çünkü efendimizin hal:kur.da 
gösterdiği tavır ve hareket buna delfilet 
ediyor, dedi. 

Kont, gayet :;örr.imi bir va::i)lette 
llylenen bu söz!:rden arzu:;una tt~. 

men müteessir oldu. 
ÇOnitU Vah:va, gece kocakarı ile ara· 

larında geçen muhaverenin Simon ta. 
rafından işi.dil:iiğini nereden bilecek· 
ti. Hc:..ydudu dik!:tıtle süzdü. Onu, 

g a y e t, hakir, a c i z, zelil 
görüyordu. Mazıye gözlerini çevire· 
rek onun pek çok sadıkane hizmetle.. 
rini hatırladı. Ve sadakatine şüphesi 
olrpıyan uşağına karşı gösterdiği hid. 
detten dolayı üzüldü. Sakinane bir ta
vırla : 

- Allah göstermesin, biz adamları• 

mızı tamamiyle ve sahurla dinlemeden 
evvel asla mahktım etmeyiz. Söylemek 
istediğin şeyi açıkça ve serbestıse söy· 
le, fakat ihanetten ilk evvel kendin 
bahsetmİ§ olduğunu da unutma, dedi. 

- Monsenyör, sizi aldattığımı söy• 
dim, ihanet ettiğimi değil!. 

Bunun üzerine Simon Maleni:r dahi, 
Mirtiyi, Büridar.a ne suretle teslim et· 
tiğini hikayeye başladı. Fakat Jiyonun 

aleyhindeki ithamlarını maharetle lehine 
çevirmiş ve hikayeyi de arzusu veçhile 
değiştirmişti. 

Kendisinin sadakatine gittikçe itima· 
dı artan k:;nta, öyle tafsilat verdi ki, 
Valuvayı büsbüti:n karanlık bir yola 
saptırdı. Efendisinin bütün düşmarJarı 
eli altında bulunduğunu, bu anda ağın 
gerildiğini ve bütün bu haşaratı kor. tun 
eline teslim etmek için ipi çekmek 'ki~a. 
yet edeceğini anlattı. 

Fakat bunun için de serbestçe ve yal 
nız başına hareket etmesi lazım ı;rlece
ğini söyledi. Hikayesine : 

- Anlıyorsunuz ya şimdi Bür;da· 
nın tamamiyle emniyetini kaı:ar.dım, 
Hikin saklamağa ne lüzum var, mon::en. 
yör, Büridan denilen herif gayet zeki, 
şeytan, cesur, kavgacı bir adamdır. 
Daima tetkik üstü : dedir. Kim!:eye emni 
yette ifrata \'armaz. Herkesten ve 
hatta diyebilirim ki gecelik takkesin4 
<len bile kuşkulanır. Bir çok tehlikele· 
re maruz kalarak onun kazandığım iti. 
maclını, küçük bir şeyle kaybetmek 
ihtimali daima mevcuttur. O vakit bü
tün emellerimiz yıkılır. İşte efendimiz ... 
den serbestçe hareketime müsaade et· 
mesini ve tnlep eylediğ'm 

0

48 saatliıi 

ğıl ı-' f 
Muhammen bedeli yerli olduğu takdırde 48.445 lira \"e ecnebi old~3 ~fj) 

22.220 lira olan 79 kalem lastik malzeme ve lastik borular 16·12-938 ~il'· t 
at 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alına ttıı~f 

Bu ise girmek istiyenlerin yerli malzeme için 3,633,38 lira ve ecnebi 1~ 
1.666.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ,.e f 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine venneleri l~ımdır. ·d ~tJr; 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Ha~ a 
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (8007) I" 

Aydın Nafıa Ekslltme Komlsyonul1~~~s:~ 
1 - 21·10·938 günü ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye çıkarılan 493 ,'el110C' 

ruş keşif bedelli Nazillide hükOmet konağı inşaatına talip ~ıkmadığındll1'l · 
siltmeye konmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve e\Tak şunlardır. 
A - Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi , .eSf 
C - Baymdırlık iı.1leri genel şartnamesi yapı işleri ~raiti umurnt> 
O - Fenni ~artname 
E - KC§if, metraj cetvelleri 
F - Resimler ~ 
lstirenler bu evrakı Aydın Nafia müdürlüğünde görebilirler. -dııt~,fJ 
3 - Eksiltme 14· 11·93 8tarihinde pazartesi günü saat on beşte M 

dlirlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. / 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. ttlfı1.r) ~ 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3700 liralık muvakka~A}etiı#' ~ 

mesi ve ihaleden en az 8 gün evvel \"ekfüete müracaat ederek Nafia ,.?', "J 
m1~ yapı müteahhitliği vesikası göstermesi 'e müteahhidin bizzat dıpl 

1 
<t '1' 

dis ,·eya mimar olması veya bunlardan birisiie müştereken teklif yaptl1
35 ~ 

leyi birlikte imza etmesi l~zımdır. . s'J,ıtj/ 
6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saatten oır ra-.,.İ 

kadar Nafia dairesine getirilerek eksiltme komisyon reisliğine mak~ı;ı.Ae ~:J 
vcr'iletektir. Po ta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü ma~ sf I~ 
kadar gelmiş olmaı:ı ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmı' oıın' ('fY,, 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

BURIOAN 

mühleti vermes.ini istirham etmel<li~i· 
min sebebi budur . 

Diyerek sustu. Bu defa, artık kont, 
Simonun masumiyetine tamamiyle kani 
olmu~tu. Altınla dolu bir kese alarak: 

- Şunu al... Bunu, deminki hiddeti. 
mi sana unutturmak iç.in ihsan ediyo
rum. Şayet muvaffak olurasn, bunun 
gibi on kese daha ihsan edeceğim, diye 
söylendi. 

Simon, keseyi cebine indirdi ve mem. 
nuniyetle aırıttı • 

- Monsenyör, şimdi hemen ite baı· 
lıyorum .. Arzettiğim veçhile yalnız ba· 
§ıma çalııacağım. Maamafih bir de yar. 
dımcıya ihtiyacım olacak? Lutfen riri
ni bana verir misiniz? 

K?ntun kalbinde ufak bir şüphe ese. 
ri kalını~ ise bu son istirham onu da 
izale etmiıti. 

- İstediğin adamı kendin intihap 
et. iıine yarayabilecek adam ancak 
ıen bilirsin .. 

- Pelcala Jiyonu veriniz. 
Valuva, yanlış işittiğine .zahip oldu. 
- Kimi istedin, diye tekrar aordu. 
- Jiyonu ... 
- Koca karının sana faydası ola -

bileceğine emin misin?. 
- Evet monsenyör .. 
- Peki ama, bilhassa onu iıtemen-

ae sebep ne?. 
- Çünkü o Mirtiyi tanır, ve itima· 

dını kazanabilir. 
- Hakkın var. Fakat koca karıya 

itim adın var mı? 
- Kendim kadar ona da eminim 

monsenyör. 
- Neyse, o senin bileceğin ıey .. 
- Hem kocakan, hile ve fCyta:ılık· 

ta, şeytana bile taı çıkartır. 
Valuva yüzünü buruşturdu ve ken. 

di kendine: 
- Garip şey, diye mmldandı. 

Ve uşağına: 
- Pekala nqsıl istersen öyle yap, 

emrini verdi. 

96~ ,,,,,,,,,,,, 

Fakat o: ·tJ't c'. 
- Kocakarıyı çağırıp batıa. l ııır• dV 

mesini siz emretseniz daha iY1 ° 
ye rica etti. 

Kont, kocakarıyı çağırdı: . 'J\ .,tJ 
- Jiyon, dedi. Bir kaç gün ~~

1 

~: 
S1mon Malen~rin emrine .;er:tr•P' 
Ne söylerse, ben söylemişitn gı e~ .. ~ 
ca'ksın .. Eğer beni memnun e~eDY 
tekrar teveccühümü kazan~k: g6,c1" 
affettirmek istiyorsan kendııü 

)iyon: ~ 
- Efendimin emirlerin~ ~ ,ff",#' 

yerine getireceğim ve ken.dıtfll di· . ..iti 
meğe bakacağım .. cevabını .,er de sY 

. . ·ne 
Bunun üzerine Valuva ık15ı ,.iJ 

verdi. çe)IP·. 
Fakat Malengri bir kenara ~"~ 

yavaş bir sesle bir dakika J<adardl" t' 
tu. Jiyan ise bu gizli konuf11' 

/ 

ziyade üzülmüıtü • 

- 2s - ı,tSI 
tKl iFRiTiN MUCADf. ı'' 

1'11'1 ~ 
Valuvarun odasından !ft1'tl "e 'f' 

man, Maleng Jiyona sokuldu ,~ 
ça: 1 rltıl fi 

- Sana, dedi, söyJiyecelc e .~ 
Fakat kimse işitmemeli.dir •• ·ne ~· 

Beraberce Tanplin kend
1111 

"' r:-,,. 
edilmiş olan içerlek bir oda~ıtUtl ~ 

• · bU ,rı·. ler. Kadın karşısu:dakııun ir t~"AJ' 
katını tetkik ediyor, ufak b b'ıw 
karşısında avazı çıktığı kadar i~ 
ğa hazırlanıyordu • bit t• 

Fakat Malengr çok sakin .,-1' 
k~nuşmağa başladı: ··re ıeıı• ""-

- Jiyoo, heni monsenY0 ti~ 1 
d k. . . 1 M" t·y·n tes ~" tt e çe ıştirmış er. ır ı ı . 9ıı;;, 

asındaki vaziyetimi öğr~~-rıı.1'aP 
na han~ hainin söyledıgını 

' istiyorum.. ~· 
Jiyon: 'Jf'O 

edh'0 r - Kimseden jüphe ~ 
diye sordu. t11erı 'I 

- Ne bileyim? Belki rfl
0 if~ 

bana olan seveisini çel<elfl 
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Meelis .. dün açıldı Hatay 
Bu sabah şehrimize 

Heyeti 
bıı..1 _.. Baştarafı 6 ıncıtto 

'"9 ıcasıdrr 
lar··. · "Bravo sesleri, alkış-

'Mıııeu 
lı ,..,, erin emniyeti, ya iki tarar

• ., Yah 
terek Ut çok taratlr umumi mtlş· 

anlaş 1 tı:ıi 11 edıı ma arln. uzlaşmalarla te-
le orta. ebfllr diye mutlak rnahlyet
tlrıe ıı~a atılan, \'C her biri diğerle • 
tııubat adcıccıııen prensipler sulhun 
'"e lsnbazası emrinde bizim t<;ln kat'I 
\'o seıılet1ı değildir ve olamaz. "nra-

erı·· 
Bunıarıı .. h 

l'ag1 1 
1 er birini coğrafi ve sl-

cap \'e 
tıarak vaziyetlere göre kulla-
liteıer SUih Yolundaki lhtimnmı rea
a:vr1 a; tevffk etmek her mll1et f~ln 

Cu rı b~r '·nzffedlr. 

ltatı g:;:ııurı:vet hükumeti, bu haki· 
lt vroıu" 
onışuı · · tatbik etmiş, en ynkın 

devıetı arıyıc olduğu kadar en uzak 
dostıu~rle olan mUnnsebetlerlnl, 
~ ta.rızı nrını, ittifaklarını ona gö· 
harı ... • ın etrneğf bilmiş ''e bu sayede 
1 '"' sıva Stfrıat · setrnızı sağlam esaslara 

Balk Cttfrrnh;tlr. "Alkışlar". 
ferıt v an siyaseti, Balkanların nıun 
beııt :

1 
lllUşterek menfaa.tlerintn en 

tinin h r ıradesı. Balkan mllletle-
1 er bir' · erıınesı d ının ayrı ayrı kuvvct-
tarı, teıtt e sulh yolundnl<I dinamik 
Balk ~kinin tılıt bir mhıalldlr. 
l3ur:: arda me5ut bir bô.d'se 

lstecııtırna ıuemnunlyetle kaydetmek 
ltrint bl bir hAdlse, Balkan mlllet· 
lırnıakt rlblrlne bllsbUtUn yakınlaş· 
~·arın 1 ~ ku\'\'etli dmll olmuştur. Ve 
O&Qrdl c n de Umitler vnadeden bir 
devıet~· Se!Anlkde, Balkan misakı 
ttı ıht erı nanı ınn konsey reisi \'e 
"'· crenı Y •YJ.etak Unan Bacıveklli General 
ıı sas ·ı v 

ôsyö l\.ö 
1 

e sayrn Bulgar Başvekili 
d1Inıı11 sch·anot arasında imza e-
l v Olan 8ledttırn anlaşmadan bahsetmek 
da suıh anıaşıJmıştrr. Bu anlaşma 
lerırnııı Yolundaki mUtenıadt gayret
ltıp eden "e Dnlli:an de,·ıetlcrinln ta. 
ha Seldlkl ı .. 

l'ltlı bi er saltın polıtıkanın 
ti:• r teceııısldir. "Bra,·o se:sle-

Cene ay l 
tı:ıtını \'e an reaıtteler, ayni dina-
~at 'kıtı rnı YUksek gayeler SaAdıı
l'afelet1 erının nıazldeıı mevrus hu-

~Unaseb~~~ıl bir hamlede yıkarak,. 
ar<t tsun erını Yen l ve veıcıt esas
ternıışur at etttrmeğt bildiklerini gös 

'l'urı.1 • 
ı:n il "' Ycnı nasebetı n diğer devletlerle olan 
~6stercıı11-ı erı geçen sene sara ha tıe 
a1tı11 ııJ: 01 :roıctn dostane inkişafını 
llntay ."r>~{ ilı>ı·tPınPktc hıılıınuyoı. 
llata '~hklaHne kovu .. tu 

'•rııı Y ıııes 1 . • 
lfı a ce~ırrnıe c~ının son sene zar-
... ltıunuzd ş Olduğu safhalar ma-
'llrı. . Ur. n 
b 

... • Fr u milll dnvayr bir 
o.ıı ıtnsız d . 

f otnıek . ostane anlaşmasıyle 
ı.a1ı:,Yete ~olundnki mesai muvat-
11.erı Crdı 'r 
~ erının · Urk \'C Fransız as. 

0~li bu an~uvakknt ve müşterek 19-
l dı.ı. H a~rnanın bariz. tezahUrU 
rıtıı. u sayed 

tay &.ı&bat llttn e Stil< fl n yerle~tl vP. 
lt ' ?tııııet ~ aı olundu. Klhayet ilu
:a;"uştu·ı. ··nıeeııstne ve istiklaline 

reku alk ra,·o sesleri, şiddetli ve 
~tu ışıar" 

ııb lltn.kıı ıı . 
•e at ltu"vcu ntay devleti bugün in· 
)( lllctnıek .erıuı tanzıın eylemek 
~tıı.cıı "asıtet1ın dahlıt emniyetini de 

ile ... 1 a arıyı 
tııa u clUr. Hu " temin etmekle 

"tırı 1 U nun da yakında bnşa-
e lİt:ı:en rn it edlyoruı 
ı~ lll sene .. \' . 

ela llnaaeb arınki Türk • r .. rarı-
l'ö tnıu!Jafınetıerının dilediğimiz yol-

nııe a Hat · tı:ııı YUrunı ay tşınıo iyi bir 

Birkaç gUn evvel memleketlmtıt 

ziyaret eden Almanyanın mümtaz lk
tısat nazırr B. Funk tle 150 milyon 
marklık bir kredini:ı esa~larmda mu
tabakat hasıl oldu. Teferruat yakın
da fki hUkQmet arasında tesbtt e
dilecektir. 

Du kredi anlaşmalarını memleke
timizin malt tllbanna karşı gösteri
len clddt emniyetin re harici siyase

timizdeki dürüst hareketin bir tecel. 
llsl olarak telAkkl etmek llzrmgelfr. 
"Bravo! sesleri". 

HUkfimetln aktetttğl mukaveleler 
meyanında hukukt sahada muhtelif 
anlaşmalar mevcut otdutu gibi istik· 
ıa.une ka .. ·uşan dost Mısır devletiyle 
aktedllen bir de dostluk. ikamet n 
tabiiyet nıukavelenamesi mevcut bu
lunmaktadır. 

geld ller l·.,~r,111. j 

>f, ··-~ 
~ 

BUyUk komşu ve dostumuz Sovyet 1 

ittihadı cumhurlycttyle geçen yıl f. 
çfnde yent bir hudut mukaveleıl im· 
za edilerek lkl memleketin hudut 

Ba!.mlimiz An!ıaracla Hntay "~ 
heyetile gÖrÜ§Ürken 

Cumhuriyet bayramı münasebctile 
Ankaray:ı gelen ve Hatay Millet Mec· 
lisi Reiıi Abdülgani Türkmen'in baş -
kanhğ.nda bulunan Hatay heyeti bu 
sabahki trenle Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. Parti umumi idare heyeti a
zasından Tekirclağ mebusu Rahmi A· 
pak heyete refakat etmektedir. 

m Unasebetıeri bu suretle fkl taraf tec 
rUbelerlnln gösterdiği salim esaslara 
bağlanmıştır. Bu mukavelenin ya
kında merlyet mevkflne konulması 

beklenilmektedir. 
Gene geçen yıl lçlodc İtalya bUkO

ınetl, Montrö'de imza edilen ve ken-
di iştirakine açık bırakılan Boğazlar 
mukaYeleslne iltihak etmiş ve bu 
komşu bUyUk memleketin bir.e karoı 
olan bu do!tane hareketi memleketl
mlzln de ayni dostane hl88lyatiyte 
karşılanmıştır. 

DUyük kamutay ~imdiye kadar ol
duğu gibi bUtUn işlerinizde baearılar 
dilerim." 

AhdiUfıalik Reoda Mf'cli8 
Heisi seçudi 
Sık ıık aürekli alkıılarla karıılanan 

bu nutuktan ıonra B. M. Mecliai riy.ı.. 
seti intihabatına başlanmıştır. Tasnifi
ara sonunda riyasete 336 reyle ve ır.tv. 
cudun ittifakile Çankın mebusu Ab
dülhalik Rendanın seçilmit olduğu bil. 
dirilmit ve Abdülhalik Renda alkıtlar 
arasında riyaset mc\ kiini i~lal ederek 

§U sözlerle te§ekkürde bulunmu§tUr; 

- Muhterem arkadaılar:m, tekrar 
reisliğe ıeçmek suretile hakkımda gös. 
terdiğiniz J(itufkir, büyük teveccüh ve 

itimaddan d":>layı her birinize ayrı ayrı 
şükranlarımı ve saygılarımı ıunanm. 

(Alkışlar) 

M ;~teakiben reis vekillikleri ile ic::.re 
amirlerinin ve ka~iplcrin intil-:abatı ya 
pılarak reis vekilliklerine, Refet C:ı.ıı. 

tez (Bursa), Tevfik Fikret Sılay (Kon
}·a), Hilmi Uran (Seyhan), idare a. 
mirliklerine, Halit Bayrak (Bcvazıt), 

D:ktor Saim Uzel {Manisa), İrfan Fe. 
rit Al paya (Mardin). katipliklere, 
Doktor Sadi Konuk (Bursa), Ziya Gev. 
her Etili (Çanakkale). Ali Zırh (Ço
ruh), Kemal Una! (isparta). Cavit U. 
ral (Niğde) Naıit Uluğ (Kütahra), 
se;Hmişlerdir. 

Riyaset divön:nın bu ıurette tet<'k-
külilnü müteakip Hasan Saka ve Dok· 
tor Cemal Tunca tarafından verilen 

•Jafıdaki takrir okunmuttur: 
YUKSEK RE1SLt0E 

B. M. Mecliıinin yeni çalışma yılına 
haşlama~ı mUnaaebctile Ulu önder ve 
Büyük Şefimb Atatürlce Kamutaytn 
sonıuz saygı ve ıarsdmaı bağbhkları. 
nın en vüksek tazimterimide arzını 

teklif edf>riz. 
Takrir bravo ıeıleri ve sürekli al

kı~lar arasında ittifakta kabul ediltrek 
toplantıya nihayet verilmiştir. 

B. M. Mccliıi gelecek içtirr.aını ö. 
nümüıdeki Puartesi günü aktcd~rek. 
tir. 

~~~~~~~~~ • 
ıngiliz 

hükümdarları 
Ruzveltin davetini 

"abul ettiler 
Londra, 2 (A. A.) - Daily Hernld gr. 

zetesinin bildirdiğine göre gelecek yr z 
Amerika~, ziyaret etmesi hakkında Ruz. j 
velt tarafından resmen yapılan davetı 

kabul ettiğini bildiren kralın mektubu 
Beyaz !araya müteveccihen yola çıkarıl· 
mıştır. 

Bu gazete İngiliz hükilmdarlarmuı 
Kanadaya yapacakları !leyahatten 80nra 

Ruzveltin yanında Uç gün kalacaklarmı 
tasrih etmektedir. 

Lehistanda 1500 kişi 
nümayiş yaptı 

Altı kiii tevkif edildi 

Varşova, 2 (A.A.) - Ukranya istik-
1.ilinin 20 nci yıldönümü milnase!Jetilc 

tertip edilen dini merasimi müteakip 
öğleden sonra Lwow'da bir nümayi4 

yapılmııtır. 1.500 genç, Polonya aley
hinde bağırıp çağırarak sokaklardan 

geçmi,lerdir. Nümayişçiler da~ıtılmış 

ise de pazar yerinde tekrar toplan<'.rak 

Jehremanetinin camlarını kırmışlar.dır. 
6 kişi tevkif edilmiştir. Bundan sonra 

Polonya poJiteknik mektebi talebesi de 
bir mukabil nümayiş yapmıştır. 

X9 UN 
Maceraları filme 

LI N Dl ltat Olacalttır~sı esnsıı bt r lHçU ,., l· 
tlla ay l!Jltıdckı denılştım. }t .. llhnktka, 
bet~'· 1Iu do,·ı 'I'Urk - Fransız anlaş. 
llrlll~tl tok det arasındaki mUnase· 
leıı. Ştlr. H ostane bir duruma ge-

•ıı :tuceıeri:\ay. ışıncte ıstthsa1 cdı. --8--1.-r--('-0-c-u-k--1-5---ıuru:stıu~unu~tıkra.rı Türk • Frnn· 'f 

Bu enteresan fiım'i 

memleketimize getit ttik 

tırıcı e bir esn da inkişaf ve tcbel· 
~1Cyftrı, •Bteşlfllcıdcceği kanan. m treden düştü 

llbtelif 

E\'\'elce ga1.etemizde senelerce resimli 
tefrika olarak \ erdığimiz ( X 9 un) hari
kulade maceraları Amerikanın Oniversal lltı llj taa• de, l"t erit> vapılan 

Ctıı:ııh ttr 
detıb urıYet h 
~ erı Ukünı "' ıtıu • nıuhtctı etı, ı;eçeu ıene-
la\'eı llaııebetı 

1 
t dcvıetıerle ı ktısa-

l e v er n ı t 
Utıu e anıu11 nnz1m eden rnu-

tl Yor. snınıar imza etmiş hu. 
ı u ttıe 
' 'kt Yanaa ı 
-. aa~edlJan ti ' 0 &1ltcre hUkfımefly. 
bı ~'lld cnret ı 

I' tt ' 16 nn aşınasr ve ay. 
ı- eltet lnllyo 1 
eıeııııu l'e testıh 0 nglJlz liralık 

huna. llkretrn at hedtst muka-
ltltıtı lllUtererrı ek lst()rim ki cstısen 

' lltt kan irnı:ı un YUksek tastll-
ettrııat· .., 11'. 

... sa, tarafı 1 ncide 
henüz tesbit edilemiyen iki kardeş. he· 
bek oynamak üzere surların üzerine çık· 
mışlardır. Bir aralık tren geçmiş \'e ço· 
cuklar oyunlarını bırakarak treni seyre 
başlamışlardır. Bu !'Irada. vagonbr kü· 
çüğün gözlerini döndürmüş ve zavallı, 
muvazenesini kaybederek on beş metre 
yüksekliğindeki !;Urdan deniz tarahna 
dfü:mtişt ür. 
Ağır surette yaralanan çocuk, çağrılan 

sıhhi imdat otomobililc hastaneye kaldı
rılmıştır. Zabıta. hayatı tehlikt'de olan 

~irketi tarafından filme almmı~tır. 
(X 9) tefrika:;ının gazetemizde gfirdü~iı 

rağ~bt ve okuyucularımrz üzerinde uyan
dırdığı büyük al:ikayı düşünerek bu fil· 
min Türkiyeye de getirilmesi için te~eb· 

büşlere girişmiştik.Film bugün memleketı 
mize gelmiştir. Ve pek yakında Beyoğlu 
~inemalarmdan birinde gö"terilerektir. 

(X 9) filmini Haber okuyucuları her 
kesten daha ucuz bir fiyatla seyredecek
lerdir. Bu h:ı~usta gene taf~ilfıt vereceğiz 

küçüğün ailesini te ... bite ve hMiseyi tah· 1 -...ııı ... .-n aııs 
kike ba~lamı~tır. 

Macar -Çeki 
~ Baştarafı I ı incide 

n Kanya riyasetindeki Macar heyeti, bu 
gUn öğleden sonra saat 16 dn Viynnnyn 
hareket etmiştir. 

Kanya hareketinden evvel şu boya -

nalla bulunmuştur: 
"Macar mllleti, hakemlerin kararını 

bUyUk bir itimaUn beklemektedir. Macar 1 
milleti, hakemlerin, gUç vazüelerini ifa 
bahsinde göstermiş oldukları dUrllst faa
liyeti bUyük minnettarlıkla karşılamak
tadır. 

Kont Çiyaoo bekleniyor 
Viyana, 2 (Hususi) - Von Rlbbentrop 

dün akşam saat 21 de Viyannya varmış
tır. 

Bu gece de Kanya riyasetindeki Ma
car heyetinin trenle ve Ş\•alkovskinin ri
yasetindeki Çekosıovnk heyetinin de o
tomobllle buraya muvasalatr beklenmek
tedir. Kont Çiano ise ancak bu sabah 
burada bulunacak ve 1ta1yan hariciye 
nazırının Vlyanaya muvasalatını mUtea
kip, Bclveder saraynıda Macar - Çe

0

k nn
Jaşmazlığını uzlaııtırma veyahut tahkim 
suretile halletmek için mUznkerelere 
başlanacaktır. 

E ki alay bavrakfarım isti
yorlar 
Buda~te, 1 (A.A.) - Eski muharip· 

ler cemiyeti, Macaristana ilhak edilecek 
olan §Chirlere Macaristan parçalanmadan 
evvel bu §ehirlerde bulunan alaylara ait 
bayrakların iade edilmesini istemektedir. 
Naip dün Buda şatosunun avlusunda es
ki muhariplerden mürekkep bir müfreze· 
yi kabul etmiştir. Müfreze, bu bayraklar 
la naibin önünden geçmiştir. 

Miinih anla~ması hir hezi
met mi "! 
Londra, 1 (A.A.) -Avam kamara -

sının tatil takriri hakkında müzakere
leri açan muhalefet lideri Atlle, Baş
vekil Çemberlayndan "Fransa ve 
İngiltcrenin uğradıkları büyük mağ -
lUbiyetin,, politik ve ekonomik netice -
leri hakkında izahat vermesini talebet· 
mi~ ve İngiliz - İtalyan anlaşması ctra· 
fında yarın ayrıca beyanatta bulunaca

ğını tasrih eyledikten sonra Çekoslo -

vakya meselesi hakkında ezcümle de • 
mittir ki: 

Çekoslovakyanın nihayet kabule 

mecbur kaldığı arazi fedakarlıkları, Go
desberg muhtırasile talep edilen feda
karlıktan ç.-;;k daha mühim olmuştur. 

Çekoslovakyanın ekonomik hayatına 

vurulan darbe ise çok <!aha ağırdır. 

Çekoslovakyadan geri kalan dc\'lete 
ingilterenin vereceği garantilere gelin
ce, ben, İngilterenin bilhassa şer.cfile 
tutamıyacağı garantiler verilmesine ve· 

yahut Milletler Cemiyeti haricinde 
müphem taahhütler alınmasına tama -
mile muarızım. 

Çekoslovakyaya verilmesi düşünülen 
istikraz bahsinde ise, İngiliz kredile -

rinin şu veya ~u suretle nihayet Al • 
manyaya ge~mesine mani olunmalıdır. 

Diğer taraftan politik mülteciler me· 
selesine de çabucak bir surette insani 
bir hal sureti bulunması lazımdır. 

Atlle, bundan sonra, Almanyanın or 
ta ve şark A vrupasındaki ekcnomik 
ilerleyişinden ve Japonyanın uzak şark 
taki ekonomik faaliyetinden bahsede -
rek demiştir ki: 

İngiliz ticari menfaatlarının müdafa. 
ası ve demokrasiler ile ve ezcümle A· 
merika Birleşik devletleri ile mevcut 
rabıtaların takviyesi için bir nevi f'ko • 
nomik genel kurmay tesis edilmelidir. 

Atlle'ye cevap veren başvekil Çem • 
berlayn, ekseriyetin alkışları arasında 
şu beyanatt.a bulunmuştur: 

Münib anlaşmasına muhalefet lideri 
tarafından verilen vasfı salahiyettar 
bazı ricalin dünya muvacehesinde ingil 
terenin sukutu halinde bulunduğu 

hakkındaki beyanatlarını şiddetle pro
testo ederim. Ben, Münih anlaşmasını, 
ne demokrasiler için ne de nizam da -
vası için bir mağlubiyet gibi telakki 
etmiyorum. Münih anlaşması yapılma .. 

saydı, demokrasiler için kuvvete müra
caattan başka çare kalmıyacaktı. 

Çemberlayn, bundan sonra aynca 
anlaşmadan sonra hudutlann tesbiti 
için vukua gelen müzakerelerin tarih
cesini yapmış ve Atlle'nin haksız cldu· 

.mu bildirmiştir. 

Ç8n --~Y Şek 
Yeni mühimmat aldı 

Tokyo, 1 (A.A.) - Yimiuri Şirnbuı 
gazetesine I:Ionkongdan bildirildiğine 1 
göre bu şehre mare,al ç:ankayşeki onu 
müzdeki üç ay zarf mda muharebeye de, 
vam ettirebilecek miktarda silah ve mü 
himmat gelmiştir. 

lngiliz hava müdafaa 
tc~kiliitı kadı osu 

Bir milron kişiden 
fazla 

Londra, 2 (A.A.)' - Avam kamara
sında sorulan bir suale cevaben dahi -
tiye müsteşarı Geoffrey Lloy'd, hava 
müdafaa teşkilatı kadrosunun bir mil· 

yon kişiden fazla olduğunu söylenıiş • 
tir. 

Türk Hava Kurumu 
~(f$ llll<eo teırtD p 

BüYüK PiYANGOSU 
Birincı keşide: 11 ikincit~rin 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle <20.000 ve 10.000)] 

liralık iki .:det mükafat vardır .. 
Yenı tertıpten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun 

cnesut \'e bahtiyarları arasına girmi~ olursunuz .• 



HABER - 'Aksam rıos•.ast 

Mide Rahatsızlıkları: 
Yanmaları, mide ağrıları, ekşilikleri, mideağırhğı 
ve yemeklerden sonra bütün \'ÜCuadda hi~sedilen M azo n 
çöküntü ve ağırlık ne işkence. Bu hallerin kafi ça-

resi olarak tesiri tabii olan Meyva Tuzu · 

2 lKtNCfTEŞRTN - 193 .. ~ 

alınız. Ayni zamanda K.ABIZLJGI.~ 
feder. EKŞILlK ve Yanmaları fo~ 
rerek vücuda ferahlık verir. MA 
isim ve Horoz markasına dikkat. 

90 derece halis limon çiçekleri 
1 • 

1 1 
Dünya ıtriyat mütehassıslan bir araya gelse Hasan Kolonyasmm bir damlasırı 1 

vücude getr remez. 
W'esrin limon çiçekleri Hasanzn yavrusudur. Losyon ve lavantalar bir er şaheserdir· 

K ASE 

Sizi günlerce ısbrab çekmekten kurtarır 
En şiddetli baş, dit ağnlannı, üşütmekten mütevellid bütün 

sancı ve sızıları keser,· nezleye, romatizmaya, kırıklığa karşı 

çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ! 
İsmine dikkat: Taklidlerinden sakınmız ve N evrozin yerine 

ba~ka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

. . • • • • . . I -
1 "" • • '> 

. . ,. ,. . 

,.- RTULUŞ 
1 Doktorlar, Bankacılar, Katipler, MektebliJer vclhc:.sıl bÜ tüo 

__ , 
1 

mürekkepli kalemle: yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

· rIKlJ U KALEMi 
Avrupada dahi tasJık olunduğu gibi 
Almanyanın bu icadı mürekkebli 
kalemle yazı yazmak mcc· 
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet· 
ten kutamuştır. 
TIKU ucu aşın· 

maz, bol mü
rekkeb alır, 
kuvvetli 

Açı k bırakıl · 

dığı halde her ne 
şek ılde durursa dur 

sun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sa ğ l am 

ve en kullanışlı mürekkebli 
kalemdir. 

Siyahtan maada yeşil, mavi ve kırmızı 

renkleri de ayni fiatta satılmaktadır . 

Her yerde a:-ayınız. Fiatı 3 lıradır, basılırsa 

3.4 kop
ya çıka-

Deposu: Havuzlu han No. ı. İstanbul. 

tal\!ıtlerindcn sakınınız. Kıtmızı halka ü zerinde TlKU 
rı labilir . markaya d :l•kat ediniz. Taşraya posta il~ gönderilir. '•·--------------------· 

p , , 

Dudakla-
rınızın 

.... 
Gfuelliğini ve cazibesini arttırmak 

Son moda renklCC'i var. Sıhhidir , r 

Dudaklaız 
bozulmaz 

---- .... 1 .. lor. Necaeddın Atasagun 

1 
Sabahları 8,30 a itadar ve akşam. 

lan 17,20 de Lale li Tayyare Apr. 
l. nci daire No. 17. Okuyucuları. 

·nızdan para almaz. Tel: 23953 • 

mw1:m•nm 11•11*IE!!'!Zi6i:ll:J:J :;;:;;Iıı •[!!1•-•mm!l-i! 

~~ 
Dr Murad Rami Aydın !~ -Taksim - Talimhane. rarlabaşı H 

caddesi No. 10 Ur·fa apt. :: u 
•• .. m1tN1mz.+_.. . ..... ..:.
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OROLOC = OPERATÖR 

llr. Kemal Özsan 
Karaköydeki muayenehant-~ini (Tü

nelbaşı İst iklal Ccl. ~o. (380) Ohan· 
yan Ap. Bursa paz:-ın üstüne) naklet· 
mişti r. Telefon: ·112'.15 

Baş - Diş 
ve bütün 
ağrıları 
derhal 
keser 

o 
Hczaneıerd8" 

t - 12 ıt"., 
ambalAJIStJ 

· ısrarlıJ ~e 
urayıoıZ• JJ 

tak il ti eri 11de 
sakınınıı 

~!!!!!!!!!~~~w~!!!!~~~ 
Ke§İf bedeli 1272 lira 85 kuruş olan Erenköy istasyon yolunun tarllır~5(iile 1 

\ıkla yaptınlacaktır. Keşif evrakile şartnamesi }e,·azım müdürlü~ünde if .~ıı' 
lir. htekliler 2490 sayılı kanunda yazılı Yesikadan başka en az bin liralık btlolJ ııı 1t'· 
zer iş yaptığına dair ?\afia müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve 938 yıl~jle tıt' 
caret odası ,·esikalarile 95 lira 46 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mckttlı:ır· 1 

ber .J.-11-9::l8 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdır (1&fl 
(t.) 


