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Parasız muayene •ı 
kuponu 

Bu kupondan yedisini birik- i 
tiren okuyucumuz KURUN 

1 doktoruna kendini paraSIZ 
muayene ettirebilir. 

1 .. ........... _ ....................... ··=····· 

Büyük Millet Meclisi Dün Açıldı 

Rfafürk'ün Tarihi Nutku 
skenderun lıakkındaki 

milli davamız 
tatürk'ün ağzından en kuvvetli 

bir ifade ile ilan edildi 
eclis azaları Büyük Önder'in bu sözle

rini ayağa kp.ikarak alkışladılar 
1 

4ııka.ra 1 (Baş muhanirimiulen te-

efonıa): Meclisin dünkü celsesi 
~ amutay açıldı. Millet vekilleri 
~ günlerdenberi bütün memleke
bı, tin sabırsızlıkla beklediği açı-

:nutkunu heyecan içiOOe dinledi. 
~~türkün bu seneki nutku hem dış ve 
~ içişleri bakımından mühimdir. 

3 ~ lç~Jer itibarile nutuk memlekete ve 
lnillete birçok ısüı.hat ve icraat va
~ mükemmel bir programdır. Bu 
~da kültür, bayındırlık, maat, 

Büyük önder nutkunda hükômetin 
geçen seneki faaliyet hilinçosunu 

önümüzdeki senenin • • 
çızıyor, 

v 

programını 
Cumhuriyet, yeni ve sağlam eau

Jariyle, Türk milletini emin ve me -
tin bir istikbal yoluna koyduğu ka • 
dar, uıl fikirlerde ve ruhlarda ya • 
rattığı güvenlik itibarile, büsbütün 
yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 

* 
Devleti ve hükômeti kendi malı 

ve koruyucusu tanımak, bir millet 
için büyük nimet ve mazhariyettir. 
Türle milleti bu neticeye cumhW'iyet
te varmıt ve her sene bunun artan 
semerelerini gönnüt ve göatermit • 

veriyorlar 
Ordumuzu en yeni vuıtalarbi 

mütemadiyen teçhiz etmeğe çalqı • 
yoruz. Yüksek kıymetini arttirmap 
verdiğimiz ehemmiyet ise,, daha zi • 
yadedir. 

* Bu mada, milletimizi gece gün • 
düz mqgul eden bqlıca büyük bir 
mesele, hakiki sahibi öz Türle olan 
"İskenderun, Antakya" ve havaliai • 
nin mukadderatıdır. Bunun üzerin • 
de, ciddiyet ve kat'iyyetle durmağa 
mecburuz. 

.. ~· finans işlerine, bilhassa ilk 
~in sade ve pratik bir şekle konul
ı~ güml sanailarm. inkişafına, su
~ ~}erindeki vasrt.alarm arttırtlma 
~ toprağı olmıyan çiftçi ailelerine 

Ankara, 1 (A.A.) - Cumurrei&i A· 
tatürk bugün mutat senelik nutuklarile 
B. M. Meclisinin beşinci intihap dev -
resin~n ikinci toplantı yılım aç.mıftır. 

Kamutay bu münasebetle bayraklarla 
donatılmış ve bu toplantıda bütün ve -
kaletler ve daireler ileri gelenlerile ordu 
büyükleri de bulunmakta idiler. Davet
li olarak kalabalık bir dinleyici kütlesi 
bütün Meclis localannı ve toplantı sa -
tonunda aynlnuı olan yerleri doldur -
muş bulunuyorlardı. tir• 

* 
ASIM US 

Kordiplomatiğe ait localarda biltün 
büyük ve orta elçilerle bu elçilikler ile
ri gelenleri ve riyaseti cumur locası ya-

........_ (Sonu: Sa. 6 80.. ,J) 

..........__-------~----~--------------------------
Sonu. Sa. 2 Sü. 4) 

~-<l ağ lt ağlı gür~ş 
birinciliğini de aldı 

Mülayim ile Kara Ali kolları sakat 
olduğundan güreşlere qirmediler 

,,. ~ (YaZ181 dördündlde) 

· enerbahçe Ankara Gücüne 1-0 galip 
(YCJ.Nı ! inci aahi/ede) 

------:-r~~~~_....,..__....,.,,...,,_...,--= 

o i 
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' tnden kruvazörü bugün geliyor 
~ 
~Qt 14,S te gemide bir kabul 1esmi 1Japılacak 

ltt1ttı~~- kruvazöru Emden bir hafta 1 sonra fesli bir kıyafetle !stanbula ge
~lttir Uzere bugün limanımıza gele- lerek Berline dönmüştü. 
~ Alma.nyada yeni yapılan bu kruva-

l~ huç"azörün kumandanı bugün saat 7.Öre Emden adı verildi. Bugün limaru
~ıııeri Ukta İstanbul matbuatı mümes- mıza gelecek olan kruvazör budur. 
tııı l'aı:»rıe geın.i üzerinde bir kabul res- Diğer taraftan dün beklenirken, bu 
lt aeaıctır. gün şehrimizde bulunacağı umulan 

el lttiıe · "Ogust · · ı · Alın · · Çanak ~.. rınıizin hatırlanndadır ki "Em " ısım ı an g~mı~ı, . 
tıa,,~ harbı llınuıni Alnı d kalede harbı umumi de olmilş Alman 
. ""lllasr..- anyasının o- k ı · · b · · · h · · ~;..,. · ··«1. ınensup di w b ' k , _ as er ermın akıyesını şe rımıze ge-.... lltl . ger ır ruı;a . k ~ 

lııı:ı ısllli idi B k .. tire<:e tir. Sanıldıgma göre, Çana.kka-
ı't. l.ıtnıhıl- . u ruvazor harbı led ·· ı .. Al k ı · · bak' ..., ı. ··1..1.1 ilk .," 1 . d . e o muş man as er erının ı-

qal'ı· ""'ne erm e Çın suların- . T b . w • , 

~ .., ı geını batırdıktan yesı, ara yadakı mezarlıga yenıden 

1 
'4~ "e sonra batı- gömüldüğü sırada, limanımıza gelen 
t ~i bir kuınan~aru Mültke, "Aişe,, Emden kruvazörilnün mürettebatı da 
bı~ Yelkenıı ge . ·ı B k" l ~ llıft..~ _ mı 1 e asra or- hazır bulunacak ve bu suretle ge~e 

0

-..ın.IŞ oradan Bağda.da ve bir merasim yapılacaktır. 

* Tarih Kurumunun Alacalıöyükte 
yaptığı kazılar neticesinde, meydana 
çıkardığı, bet bin bq yüz senelik 
maddi Türle tarih belgeleri, cihan 
kültür tarihini yeni baştan tetkik ve 

Atatiirk tarihi nutuklanndan birinde 

vergileri indirmeli siyasetine devam 

Önümüzdeki sene, müza)(ereler 
ve ıilihlanma yan§lan ile büyük bir 
hazırlık senesi olacağa benziyor ... 
Devletler arasındaki ihtilafların an • 
Ia.,malara varmasmı samimiyetle cfi. . 

~ ... :. •• .1. -.JW--u..di. -I _ '1!.!-~ .. •·n.. ftl- ~:...~~~~---~~~~ J ~- caceos-..-.n• paıwwwuı ~• mu.-* takar olan kıymeti muhafaza oluna-
Hayab ucuzlatmak icap ettikçe, .calcbr. 

Bağdat kıyamında 
Alman parmağı varmış 

Irak hadisesi Mısır ve Filistin hadise
/erile alakalı görülüyor 

Paris, 1 (A.A.) - Gazetelerin çoğu 

Yugoslav Başvekili Irak wkayiinde Alman propaganda. 
sının izlerini görmektedir. 

. 'b. 

Kıymetli misafirimiz mUiyetten 
çıkarken 

.(Yazısı 2 inci saY,Ifada) 

Ere Nouvelle diyor ki: 

Irakta vaziyetin alt üst ·olmas;, 
birbirini müteakip Ml8Ir, Filistin ve 
Suriyeyi karma karışık etmiş olan 
vakayi ile münasebettardır. 

Bütün Arap memleketlerinde na-ıi 
pro~gandasının tesirinin izleri var: 
dır. 

Echo de Paris, Londra muhabiri. 
nin bir mektubunu neşretmektedir. 

Muhabir bu mektupda diyor ki 

Filistin hadiseleri ile Bağdad kl. 
yamı arasında muhakkak surette bir 
rabıta vardır. Arapların, bazı devlet. 
Jerin Museviler lehindeki siyasetint: 
karşı duymakta oldukları infialdn 
istif ad eye hazır olan Hitlerd Alman. 
yanm Bağdaddaki hükumet darbesin. 
de parmağı olap olmadığı suale şa 
yandır. 

(Sonu: Sa. ! Sa. 3) 

Mussolini siyasi bir 
nutuk verdi 

Silihlı sulh 
ve 

Silihlanma 
(Y~ 2 nci sahi/ede) 

* ( Atatiirl:ıiit1 teUtku 6 1tıea aoyı/am411dtiJ. 

Mareşal Feyzi 
Çakmak 

Genel Kurmay batkanlaren111 
toplantllar1na ittirak 

etmek Uzere · 

Bugün hareket ediyor 

Mareşal Fevzi Ça1cmoJc 
Genel Kurmay Başkanı M.areşa.I 

Fevzi Çakmak bugün Hamid.iye mek
( Luti en aayday_ı a.eoiriniaJ 



e!!!!!!!9 a - ~UKUM 2 11. Tf.ŞIUN 1936 ---... ----------------lllllil-------·1!11!!-~-----------------ı 

lladrlt'la ıııaıı 
bekleaııor. 

Mussolini siyasi bir nutuk söyledi Şelıirin Cenup mahalleleri boşaltıltlı 
Milletler Italya ispanyaya göndermek için bir "Yenilenmesi veya ölmesi iktiza eden 

Cemiyeti rahatça ölebilir,, 
Faşizmin on beşinci yılı için direktıfler : 

Sllilllı salla ve sllilllaama 

çok tayyare filosu hazırlıyormuş 
Parla 1 (A.A.) - Maten gueteelnin 

Hendayden &ldJlı bir habere göre 
Madrit htlkflmeti tehrin cenup mahal· 
!erinin tamamile tahliyesini emret
miştir. Madridin pek yakında nasyo
nalistler tarafından i1gali beklenil

yonalist kanetler Madrid istikalll 
tinde 15 kilometr.e ilerlemişlerdi 
Markafstler muharebe meydanın 

130 118 •• 2 top lle 10 frauız mitr 

llUino 1 (A.A.) - MU80lini bugün 
116yl9di1i bir nutukta ltaıyaıım vaziye-
tfnl teeblt etmfftlr. FCer Avrupanm 
havam aydmlatılmak lateniliyorsa, 
enelbevvel batan Vilaon idealcilltinln 
bekam tamımlle ortadan k&lchnlmah

clJr. Ölen sillhsızlanma, kollektif emni
yet, gayri kabil taksim bir harp demek 
olan gayri kabil taksim aulh, yenilen-

meal veya ölmesi iktiza Men Milletler 
cemiytti ki yenilenmesi gUç olduğun
dan rahatça ölebilir. 

iT ALYA VB DIOER DEVLETLER 

vuturyalllll jsti.kl&lini tarsia etmLj. 
tir. 

Macaristan ilhak edilmedikçe Tu. 
na haVZU1nda istikrar mDmktin olmı 
yaeaktı.r, Maearllltan bUytlk bir m:ı. 
16Idür. Milyonlarca evlldı onun bat. 
nndan kopanhp almmıştır. Yaros 
lavya ile hava iyilepılıtir. 

Alm&11ya 80ll zamanlarda ltalya. 
nm muhabbetini kazanan bUyilk bi~ 
memlekettir. Berllnde iki memleket 
arumda bir anlaşma tabakkak etti. 
rilmiftlr. Bu anlaşma muayyen me. 
seleler ilzerlndedir. 

J!lel' l'ran8a muhteriz bir intizar Berlla ile Boma arumdYf rab:. 
~ muhafua edene tta.ıya için talar ..na anuaa ile m8tehum ola., 
.de Ga& kartı yapılacak batka bir 18Y her A ft'1IP& deTletlaln etrafında tef. 
JOktur. rlkl m..ı edebUeeell bir mllaTerdit'. 
!mçrelnerıe olan münaseb&tmm Pqlstllk istikbal haarlamaktadır .. 

l1kllr Ye iyi lraJacakbr. 1 ltalJUlar pyrf insani olan bir .. .,._ 
ATil&turya tarihinde 11/'1 Avu. tallmne batlı dellldlrler. Oıa1ar ha. 

tml78 - Ahan anlatJDIBlle yeni bir kiki medeal7ete, n ;19 sulh ptlrlyor. 
üne bqtamııtrr ve bu aalqma A. lar. 

AKDENiZ JIE INGILTERE 
ltalya bir adadır ve Akdenizde bı ~ mektedir. 

adadır. 

Akd · ı "lt · · d · ŞBHRIN VZBRINDB 'l'AYYARBLBR 
enız ngı ere ıçın enız atırı . . 

topraklara giden bir yol, daha doğru • Madrit 1 (A.A.) - Asılenn tayyare· 
ıu diğer bir çok yollardan biridir. Hal· leri dün gece yeniden eaat 20,4& ile 
bulri Akdeniz bizim için bayat! bir meae 21,25 arasında Madrit üzerinden UÇ· 

ledir. İtalya tngilterenini imparatorluk muelardır. Tayyareler, ~hri bombar
yolunu tehdit etmek veya kesmek fik - dmıan etmemle, yalma nasyonallatle
rinde defildh-. Fakat İtalya nm baklan rin gazetelerinden mUrekkep paketleri 
nı ve hayati menfaatlerine riayet edil atmakla iktifa etmifth". 
memektedir. İki taraf arasında bir çar Evvelki gün Madride klLl'fl yapılmıı 
PIJID& ve bahuıus derhal blltün Avru - olan ta&rrus netice9lnde UiO kilinin 
paya ısirayet edebilecek bir çarpıpna ak ölmtlş ve 300 kişinin de yaralanmq 
la getirilemes. Fakat eakiden Romanın olduğunu bildirmektedir. 
malı olan bir denizde İtalyan milletinin Aranjuez cephesindeki hUk6met 
bayatı boiulmak iatenirao İtalyan mil- kuvvetleri, nasyonaliatlerin Toledo ile 
leti tek bir adam gibi ve tarihte emaali Aranjuez arumdakl ileri hareketlerini 
ender bir kararla kıyam edecektir. tevkif et.mitler ve bir miktar llerliye

Rejimln on befi.nci yıl için direktif - rek bazı sevkillcen noktalan ilCa1 ey
leri ıunlardır: Uzak, yakın bUtiln mem lemişlerdir. 

leketlerle sulh, silihh bir ıullı. Havada, Milisler, bundan. bqka Castillejoe 
denizde, karada ıiWılaiıma proeramı ve Alga.dar istu'°nlanru IRal lçin 
muntuaman devam edecektir. naayonallstler tarafından 18.l'fedilen 

yözU bırakmıılardır. 
11'ALY ADAN YENi FiLOLAR 

GiDiYOR 
' Maakova, 1 (A.A.) - Tu a 

bildiriyor: Gazetelerin Pariaten ı 
rak nefl'ettilderi bir habere göre. 
zamanlarda mflteaddlt Jtalyan ask 
tayarc filosunun lcilen bpanya 
gönderllmesl i~in latihzaratta bal 
nulmaktad r. 

Bu fllolan tamamlamak i~n s.f 
duayanın muhtelif tayyare karar 
larma. Jtalyaa askeri tayyareci 
kadroeana dahil makinistler ve pil 
lar siaderllmektedlr. 

He\- ıe:e Orbetello, Ceutocellie 
Lltarla tayyare kararrlhlanndan 
müteaddit tayyareler gönderilm 
tedlr. Tu. 

ITALYA SILABLARI NASIL 
YOLLUYOR? 

Moakova, 1 (A.A.) - Tu a 
bildiriyor: 

W!!!!!!!!!!!l!!!!ll!Bl!!l!!!!!91!1!!!!!1!1!!!!!1!!!m ___________ !!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!~!!!!!I gayretleri bop. çıkarmışlar ve EndWUs 

Praı görlı,meleritıin netieeai 

Gazetelerin Pariatea aldıktan 
habere istinaden bildirdiklerine al 
İtalyan makamlan, ispanyaya ya 
makta olan harp levazımı aevklya 
gayet sizli tutmak l~n kati tedbiri Çekoslovakya Almanya ile 

müzakereye· hazır 

Yugoslav Başvekili 
Ada etrafında bir 

gezinti yaptı 
Kıymetli misafirimiz Yugoslav aaş 

vekili doktor MiIAn Stoyadinoviç dün 
aa.bah Rum pa.trifi Benyamen'i mev
kliDde ziyaret etmie ve patrik Benya
m.eın Perapalas oteline gelerek kencti

istikametinde· demieyolunu tahlis e~ 
miflerdir. 

Sevllla, 1 (A.A.) - Havas aj&Ull\. 

dan: 
Sevilla radyon, nuyonalistlerln 

burUr. öf leden sonra Eaeurlala kar~ı 
kati bir taarruzda bulunaeaklannı 
haber vermektedir. 

almrıtrr. 
Harp lnaZllllr yflkll ıemller 

§ekllde gtinderllmektedlr: 
BIUmıt 1 (A.A..) - )ıl. Croıftanm '* beJanatı ~- K. Crofta, 

.. ı.,.natmd& Png g&1lemelednfn 
mtı.cea !rilll t&Rih etmekt.edir. 

J'rama,_ karp girlfllmle olan ~ 
ühtltlere MJradat, Kt1çUk itili.fı t,ea.. 
idi ec1eın tlç memlelretln haW lll,_.. 
JerJnin mihveri olarak kalmaktadır. 

Fenerbahçe 
lcar:adalci aon maçında 

1 - O galip 

Franaadalti 11eni 6ir 
çarpııınada 

kişi yaralandı 
Nice, 1 (A.A.) - 1'ranlls halk par -

!\ll.llllUa diln tertip ettllf toplentıda 500 
•IGalmanm bulunmaama ralmen di • 

parti menauplan ile lravp çıJaq 
lldıli •in' olmak Gsere 40 kip yara • 

1a~aın U2er ıerefıne 
zıga/et 

Ankara, 1 (Telefonla) - Şark vilA 
lftt:llrl aykvlan tarafından buciln bu 

dlSrdflncCl umum mUfettit Bay ~ 
Vur ıerefine bir siyafet veriJmittir. 

Diba de yudıimım gibi mareeaı 
Qümak~ Balkan antl•pnuma 
devletler genel kurmay bqkan

B6kreetekl toplaııtdarma htı
!lllmıtmliz namma iftirak edecektir. 
Bamidiye mektep gemisi bugün sa-
• clhtte hareket edecektir. 

~ llcn).et auaya De Jıa.. 
li huırd& nummt oJan mBna"ebeıtlert 
idame ebnektecllr. Bnaw!Jeır de bunun 
zanui oldufwıu teslim etmiolerdir. 

Çekoslovakya, mUtteflklerinl dalına 
haberdar tutmak eartile Almanya ile 
......... ~ hamHır. 

aine ziyareti iade etmiftlr. 
Yllkaek miaaf irlnıiz bundan IODI'& 

MtlfMDe 'blrD.te Vali U«bd•#uı mf· 
ol&Ciri u1arak ogle~ytllt 
dakl Kalipao otelinde yeml§ler ve bu 

Nasyonalistler dfin Madrld - Cha. 
pinerlas yolunda 6000 milisi bozmu,. 
lar ft azim zayiata utratm.,ıardrr 

S.a..aa_,,ı tA.A.) NMJ'e•I bq 
JrnmandanhfY. taraluıdaa -netr"••Ulera 
bir •lffcte eleniyor ki: 

Madridln cenap mıntakuında nas . 

Gemi kaptanlan, hamuleyl Tt,abl• 
sa teslim etmek emrini almakta 
ellerll!e aynı zamanda kapalı bf r 
verilmektedir. Muayyen bir za
sonra açılacak olan bu u.rf ise, ~ 
•lala ntunn ~ -~" 
leyi lapanyol aailerinin ellDde l)ul 
nan bir limana git8rmek emrini ih 
va etmektedir. 

Hava Şehı• dı· 10 .. rk miln•eebetle ac1a etrafında da bir ge.. 
zinti yapDlJl}ardır. Yemekte Bqveld- ___ __......., ....... ~.._~..._--------""""""

1
---. 

k . . un maiyeti erklm ne mibmandarıan Meclisin dünkü ce sası ızı ı Çın 1ıu1r lıalUDJIUJl}ardır. 
8t.oyadinoviç üpm yemettnı refa (Oatyw 1 tnoWe) let lfecllalnden aynbela.rmda dam 

Yıı0o.tlao Bapekili katinde Vali Muhiddin 09titma!-, Bel: lia &ıllnde ve yollarda toplınm11 o~ 
~ 5 nmdaki locada da Sovyet Rusya Aaa· k&l t_ :._ ._._ halk k"tl 1 ti Bllytık ""'el•n '- nolladı ırat elçimla Haydar AJdav ve nWıaflr- auaım u e e 
r ~ " :11 "' oviyahbıı kurumu bapam Korıeneral llmlamJl}ardır 

Cualaml1et laJl'Ulı sini Anka. Jeri o1dutu halde Gardenba.rde JelDlt- Eydaman ile Sovyet Ruıya bilyUk elçi- ae · 
rada --..ntıe d"-rek -hlt olan ı"lk ler ve orada bulunan hallan muhab- raban ra1 E d At k _....,.. ~ - ai Xa ve ıeae y amanm re - lf nut ut .. 
Tllrk kadın han tehidlnla ilthnil ha. betli t.ezahtlratile kartılaDJDJllardır. fabtinde bulunan zevat hazır bulun -
berial din 70Jda alan muhterem mi. Katbuat milm'8illlfi, Yugoelav P- makta idiler. dan sonra 
aflrimfz y_.08lawva a.-ı..m Ekst. llef:eciler:I eerefine Parkotelde bir ak- _ 1_ -ı.ıu Ref ,. __ _. __ 
'--- $•-yad-.1110_.,.·" •a _,,re.n.,._...-lan, bu ilam ıdyafeti vermiltlr. Saat 14 te ~ V-w et_...._, rivuet Ye 
.... iMi Yl:y n; ua& riyuet makemmı .... ederek JOklem• ,, 

1aaberde• b81ft bir tftstlr duymuş. B a "'dat kıyam yapdmıt " neticede eklerlyet wun • divan inti-
ıar ve derhal Ankaradald Yugoslavy ı il 1 dulu anlapldılmdan Cumurrelll Ata • bab ld 
atqemillterlne tehlt tayyareclnin (tJatyant 1. inoiü) tilrk 1a&t 14,10 da toplantı ..ıonuna 1 yapı 1 
kabrine reflblan ve kendileri nam. Şam, 1 (A.A.) - Sab:k Irak Bq. girmlıtir. idare ....,.ıw.rw 
Janaa bir telent koymumı emretmi§. hakanı B. Bqimi ile B. Blgeylanl. BCl,uk Şefin ..ıona slrillerl bCltUn •--' -..n-ı-ı- B 
lerdlr. lraJa terkedebllmek ipn çok rtlçlİk. u1 n1ar •---v--· _,,. · 

f'EEBBVR DEV All EDiYOR ler cekmitler, fakat nihayet Şama meb'uaJar ve diler banr b una ta- HalU B,.,,.ak 
rafmdan ayakta ve alkıflarla brplan -

Ankara, t (Telefonla) - Paraşnt reimeı. muvaffak olm11§lardır. nuı ve bu tuebilrat Atatürk rtyaıet ,_. Ankara ı (A..A.) _ B. M. Meclil~I 
~ Brfbenbl 118mln8n memlekette B. Bapml 70lm tlnam edere1' rine çıkıncaya kadar devam etmlftir. bqUnktl toplutmnda Cumh -::-~ 
dofarduiw t.eel8lr dnam etmekte. Be1111ta YUJI ol•attar. CumUl'Nialmlstll, blltUn bir yıl lçlıı· afll nutJnmduı IOlll'& rtyuet ve dl""'1' 
dlr. Tlrk Han Kurumu her taraf. At t.n ı. 1• I • • • . ele ya-'-- olan ,_,_._ mimlerlnl ve intihabatı yapılarak rlyuete A 
tan tulyet teJrraflan almaktadır. '"'1 Q K7K fi lf eri aerflllnl r-• ._...... h&Uk Renc1& (,.._•ı.-) la kil 

,erefılendirdi/er 8nilmUsdeJd ydda millet ve memleket v--a• re ve 
balammdan yapılme11 llsumlu olan kil rtne Refet Cuutem (Buna) Nuri 

Mecliae verilen ıa,,ilıalar Ankara, 1 (Telefonla) - Atat&rk türel, IOlyal, ekonomik ve finanul it - br (Gulaatep) Te9f1k J!lkret. 
Meelistea dlnttılerinde, iktisat Vekl. .__ '- direktifl rlnl bil- •.ı-- --' 

Ankara, 1 (Telefonla) - Gilmrilk il B. Celll Bayarla birlikte, Elifleri ler üzerindeki yCl-ea e wanı lmirllklerlne, Haltt Ba'i 
muhafaza memuru ve subaylarının o. aerrislnf tereflendirmftler ff •rrtde diren ve mk mk allnflanan nutkunun (Bayezit) Dr. Saim U2l (Manisa) 
turmalarma mahsus evler yaptrrıl. bir ~ak saat kadar kalmıtlard bilhassa anıuluaal mllnuebetlerimlıe tan Ferit. ~ 
maı, n yaptırmak kabil olmıyaa BUyflk Önder aerglJi bqtaa .;· ait kısımlan, büyük bir allka ile takip Divan kltipliklerine de: Ziya Ge~ 
yerl•rde dzl bir kira ile devlete Aft ıennlf, eserleri tetkik etmlf)ercllr. edilmit ve bu arada, hakiki lalıibi öz (Çanakkale) Ali Zırh (Qoruh) ~ 
blnalann kullanılması, eeza kana. u ... taa Ghel Sanatlar AkademL Türk olan ' 1İlkenderun - Antakya" ve Kaleli (Gaziantep) Ali Muzaffer ~ 
nanda yapılacak bazı deffşfklfklere• sinden Muhsfnin bir tabak lzerln1ı havalisinln mukadderatı Userinde bllttln er (Konya) N&IJİt Ulu~ (KUtah~!..dl 
dair olan Jlyiha m•elflte sevk oluıt. altı awda vtleuda -ti difl teshfp TUrk millednin haauiyetini ifade e - reyya Tevfilr Genca (Tokat) a~; 

t B la ıı.- ·· U-' " •- r •e. den laımı bütün mediıin cO§lcun tua- lardır. _AJi muş ur. a son ay ... ya gore m u ri l.-Jl.enm1•1er ve Her tlzerlnde ora. iP""'"~ 
d i tJ1Lı ff J f d d h uq A9 h6ratına veaile vermiıtir. AbdWhalik Renda, intihabı ff!":'"__J e umum ıa ere nz e er n e • a da bulunan ıen~ten izahat almıılar. ki rl ak ı ...... , edlP':.· 
ıenlı, allhiyetle!' verllffek n duru!'. dır. BUttın mebuslar ve dinleyiciler bir· P ya.set m ammı u:-&.... ter.« 

ı k ı ı ı...ı den a·-~a kalkarak BUyük Şefin, heyeti umumlyeye 111 sözlerle ma annın ma tr ması !r•n bazı detf. Atatilrk, sergiyi tertip eden bay. .J-e ki1r etmlftir: ._;,,,ı_. 
şikllkler yapılacaktır. lan tebrik etmişler Ye serginin tanzf. Tllrk uluunu gece gilndtlz meegul Azb arkadqlar, başkanhfa ~~: 

Bundan haska bazı yerde deva " mlnd•kl manffakfyetfnden dolayı B. eden bqlıca mlllt bir meeelesinl teba- aeçmek suretile g&rterdiğ"nb yeni 

ede~ k: 1~tme d:Y&lannrn lnUne SalA.hattln Refiki hkdfr buyurmq. : ~ 8U?eklltöderinl~-r. ~== venden dolayı hepinlse ayn ayrl 
gec ın ,. n yeni J yfhada bir mad. lardır. ran ve saygılanmı swıanm. _A., 
de vardrr. Bu maddeye gire, kan gfU. B · re I N , • ıa,dır. 
me y8d'1den islenen n~lardl\ ~. • razı ozmr nın Atattlrk, nutkunu miltekip ay-
dan maada baqka yere tebit de var. namzet lif; m tealıtırat içinde toplantı salonun-
dır. Ankara ı (Telefonla) - Açık bulu- dan çıkarak Bllyttk MUlet Mecll11lndeld 

DPrer tarafta., Zf1"ıuat ~Rnk:uı· nan saylavhklardan b'rlne, açıkta ka- riyuetl cUmhur c!airesinde bir mUd
te"1ri1U nda "''"'"'''"• .. •1< .ı,,ac.t~H«le da. lan eski DarUlfUnun müderrislerinden det lstirahat buyurmuelar ve mllteakl· 
lr ,.,,.n kanun llyihası da meclise re'.l B. Faml NU:ıiıinin namzet göeterllece- ben mecHsten aynJmışlardıt. 
ml§tir. ği aö)'lenmelrtedir. Gelltlerbıde oldufu gibl BU:iik Mil-

/2mir şarao 
fabrıkası açılıqor 



"[spanqanın Lenin'i,, Başoekil 

Largo Kaballero'nan beyanatı 

''Madrit düşmi yecek, düş
se de harp bitmiyecek,, 
''Halk, asilerle de!Jil, 
hükumetle beraber!,, 
İspanyada harp b~ladığındanberi 

Başvekil, Harbiye nazın ve hükfunet 
kuvvetlerinin baş kumandanı olan 
Largo Kabalero b!r lngiliz gazetecisi
ne ilk defa olarak beyanat vemi§tir. 

Daily Expres gazetesi muharririne 
vaki olan bu beyanatta, İspanyanın 
Lenini mesabesinde olan Kaballero 
demiştir ki: 

"Madrit suk-ut etmiyecek, :&fadrit 
halkı ve o halkla birlikte hükumet, 
§ehirlerinin sukut etmesine ·meydan 
vormiycceklcrdir. 

Fakat eğer Miler §ehre girecek olur
aa harp devam edecektir. Biz harbi 
aonuna kadar clcvam ettireceğiz, ve 
kazanacağız.,, 

I • • • 

Bunları söylerken İspanya Başveki
li, bugün İspanyanın mukadderatında 
lnın olan elile bUy\ik bir İspanya hari
tasına işaret ediyordu. lspanya. tarihi
nin dönüm noktasmda bulunuyor. 

Largo Kaballero, filhakika ''İspan
Ya.nm Lenini,, diye anılmaktadır. 

Leninle onu mukayese ~tmek için 
en mUsait zaman bugilndür. Çilnkti, 
lspanya Başvekilinin yukarıya yazılı 
8Özleri ile, Leninin söylemiş olduğu 
8Özlerle arasında sıkı bir benzerlik var
dır. 

Bundan onsekiz sene evvel teşrini 
evvel ayında Lenin, muhasara altına 
alınmış Petrograd halkına şöyle hitap 
ediyordu: , 

"Biz d~ndan çok kııooetliyiz. 
'4:rkada§lar, toprak1arın son noktastna 
k<ıdar çarpı.şınız. Zafer bizim olaoak
t,r .,, 

ltradrldin Petrogndm aldığı neticef. '1ıp alamıyacağı çok sürmeden bcl
ı IO'Jacaktır. 

Senyör Kaballero İngiliz gazetecisi
ne olan sözlerini şöyle bitirmiştir: 

• "r.r .. 11 ... u;_,,.,. oiliv,_ı'l'PI. 'Flnl'lf'; hi-

I spanyanın Başvekili Largo Kaballero 

Polis Haberleri 

iki buçuk yaşında bir 
çocuk kuyuda boğuldu 
Şehremininde Karabaş mahallesin

de Tavanlı çeşme sokağında oturan 
seyyar pazarcı Recebin iki buçuk ya
şındaki kw Bedia evin bahçesinde 
ağzı açık bulunan kuyuya düşerek bo
ğulmuştur. Babası kızının cesedini 
kuyudan çıkarmış, karakola giderek 
vakayı haber vermiştir. 

BALIKTAN DÔNERKEN - t!skü
dar iskelesine kayıtlı 29 numaralı san
dala Nuri, Şahabeddin, Burhan, Mu
harem isminde dört kişi binerek bo
ğaza balık tutmaya gitmişlerdir. 
Akşam üzeri dönUlürken Balta lima

nı önünde yanlarından geçen bir vapu
run dalgasından sandal de\Tilmiş, dör-
nii..:.d • .ı • .u •• .ı~-~ı ......... rı.,. 11,,,..--.ı-

mışlardır. 

KISKANÇLIK YUZf)NDEN - Hey
beli adada çam bekçiSi Behçet bir se
nedenberi metresi bulunan 25 y8.§ında 

Ayşe ile kıskançlık yüzünden kavga 
etmiş, Ayşeyi dövmUş, başından yara
lamıştır. Bekçi yakalanmıştır. 

ltalyanlar dün 
Kaza Ditalyada 

toplandılar 

Hak;ki bir ketumiyet 
ıçınde yapılan toplan
tıya yabancılar alınmadı 

Dün şehrimizı:leki İtalyan klübünde, 
İtalyanlar çok sıkı ketümiyct içerisin
de bir toplantı yapmışlardır. 
Tepebaşmdaki ''Kaza ditalya,, adını 

taşıyan klüp binasına, davetli İtal
yanlardan başka kimse sokulmıyordu. 

Göz doktoru Esat Paşa dün 
törenle gömüldü 

Şehrimizdeki İtalyanlardan iş adam 
ları, banka direktörleri, konsolosluk • 
erkanı, İtalyan gazete muhabirleri ve 
muharrirler İtalyan kolonisine men.sup 
birçok kadın ve erkekle birlikte bu top- '
lantıya iştirak etmişlerdi. 

İtalyanın Antalya konsolosu da bu 
toplantı da bulunmak Ur.ere Antalya
dan bilhassa otomobille gelmişti. 

Toplantı evvelce mukarrer olduğu 

gibi faşistlerin Roma Uzerine yUriiyü
şünün yıldönümü tarihi ile Habeşistan 
seferinin yıldönümü tarihlerinin mana
sını izah içindi. 

Dolayısile lstanbuldan Habeşistana 
gönüllü olarak gidip oradaki İtalyan 
ordusuna. iltihak etmiş İtalyanların 
geri dönüşü de kutlulanacaktı. 

Yıldönümleri tarihi etrafında bir 

Dünkü cenaze töreninden 
Bir müddet.enberi kalp hastalığından 

rahatsız bulunan sayın doktorlarımız
dan göz doktoru Esat pa§anın ölüm 
haberini dün karilerimize teessUfle 
vermiştik. 
Tıp okulunun ilk göz kürsUsUnU te

sis eden ve kırk yıl Darülfünun prof e
sörlüğü yaparak birçok göz doktoru 
yeti§tiren Esa.t paşa bir zamanlar sıh
hat umum direktörlUğünde de bulun
muştu. 

İlim ve fen aleminde bu derece yük
sek kıymeti olan doktor aynı zamanda 

bir görünü~ 
yilksek ruhlu bir vatanperverdi. 

Bu bliytik -adamın ölüsü dün kendi
sini seven birçok dostları, askeri ve 
üniversite tıp fakültesi talebesi ve 
doktorlar tarafından tam saat 11 de 
Kadıköyünde Modadaki evinden kal
dırılmış ve namazı Kadıköy Osman 
ağa camiinde kılındıktan sonra yüzler
ce gencin omuzları üzerinde Çamlıca.
da.ki aile kabristanına defnedilmiştir. 

Merhuma Allah rahmet eylesin der 
kederli ailesine de taziyetlerimizi su
narız. 

konferans vermek ürere Romadan fa- -----'------------------------
şist fırka.sına. mensup Radogna. isimli 
biri gelmişti. 

Dünkü toplantı da Radogna uzun bir 
konferans vermiştir. 

Toplantı öğleden sonra başlayıp geç 
vakte kadar yalnız İtalyanlara olmak 
üzere devam etmiştir. 

Dün sabah saat 11 de Sent Antuvan 
katolik kilisesinde de bir dint ayin 
yapılmıştır. 

Kahraman 
Türk kızı 

Mekteplerde bu sene okunmak üzere 

10 milyon kitap basıldı 
ilk ve orta okul talebeleri için hazırlanan beden ter
biyesi kitapları da yakında muallimlere dağıtılacak 

Cumhuriyet bayramı müria.5ebetile 1 
beş gündenberi tatil bulunan bütün 
okullar bugünden itibaren derslere J 
başlayacaklardır. 

Bu talebeyi ok'ul direktörleri seçe
cek, okul himaye heyetleri tarafından 
kendilerine kitap, kalem, defter temin 
edilecektir. 

iZCiLER DÔNDV 
~m.ıe beraberdir. Asilerin yaklaştığı 
~ehirlerden kaçan 1ıa'U\a bakınız. Ha1-
k~n kimden yana olduğunu. bu hmfüw 
aıze göstermiyor mu 1 A.rller bir yere 
Yiri>z.ce orada ne yapacakların' herkes 
~iyor, Elinde bir amele birliği vcsi
~ı bulunan herkesin cezası ölüm ol<ı
Oa1ctır. Eğer Madrit alınıraa, kim bilir 
tıet ka.dar insan koyun gibi boğazlana-
ırr .. , 

• • • 

YARALAN AN BiR KARI KOCA -
Kuşdilinde oturan askeıi mütekaitler
den Halit ile kansı Saime evlerine · 
giderlerken L'igorun arabası çarpmış, 
ikisi de hafif surette yaralanmışlar
dır. rabacı yakalanmıştır . 

Şehit Eribe'nin mekte
binde bugün ihtifal var 

Kış mUnasebetile şehre göç eden ai- ! 
lelerin çocuklarını okula yazdırma işi 
de bugün bitmiş bulunmaktadır. Diğer 
taraftan Devlet matbaası hummalı bir 
faaliyetle ilk, orta ve lise talebesine 
kitap yetiştirmeğe çalışmaktadır. 

Şimdiye kadar lise talebesine ait 
türlU kitaplardan 2 milyon, orta okul
lar talebesine ait kitaplardan 3 mil
yon, ilk Okullar talebesine ait kitap
lardan 5 milyon kitap basılmıştır. Dev 
let matbaasının tatil ayındanberi bas
tığı kitaplarla sayısı bu rakamlarla 10 
milyonu bulmuştur. 

Cumhuriyet bayramı münasebetile 
Ankarada yapılan geçit resminde bu
lunmak ilzere giden (250) izci diln 
şehrimize dönmüşlerdir. 

Mü'kiyenin 
nakli programı 
hazırlandı 

kaballeronun kansını kaybetmiş, 
~ a~ıer elinde öJ.ıtıUş, altı defa mah
~ . gırrn~. 67 YB.§mda ve hB.l! hüku
... et kuvvetlerinin b8.§ında bulunan bi
<ldir 
~ 
ı:_~-K~ı_s-_A~-H-A_B_E_R_L_E_R __ I_ 

131 Şark demlryollan mllzakcreleri hakkında 
tekUt aı 

tı:ııı mak üzere Parlse giden Fransız 
tl:ıe~abaaıarın bugilnlerdc dönmeleri beklen 

"ledlr. 

tı:ıı• 'l'rakya umumi mUfettl§I ile UçUncQ umu 
CtıtınıUtetu,, bugünlerde Ankarada birleşe 
tı:ılt Ctdir. Her lk1 mUfctUa de vekAleUe te 
llıre ecıeerk mıntakalar:ındakl vazıyeU bil 

• CekJerdtr. 
ltı.ltJ Denız suınmnrz üzerinde yapılacak tcL 
!llJe~r lı;:tn Ankara kimya eruıUtlliıUnce J•te.. 
t!ıııd sanıı sularımız, birer §i§e tçerlalndc 

• crıınııııur. 
~karaaa aı;ılacak küçük aan'atıar kon.. 
tfllllıa: §ebrtnıtzdcn iştirak edecek 15 mu _ 
~llıd Ilı ııeı;tmı bu hafta fçerlslnde oda ta • 

,. an YILpılacaktır. 
llJ~~%4Yrf İpar tarntmdan Muda.nya bele _ 
<l\.'l"a.dc hediye edilen elli bin Ura ile Mu _ 
r>ı· J a "M 'llıll.sın Udanya mUtarckcsl !bidesi,. ya.. 
l''ııac 8 karar verlJmJ~Ur. Heykeli Krlpcl 

11.ktır • !ıt • 
'tttr1t Uddett cvclce uzatıtmıe olan eski 
l:ıı~la - 'Yugoıılav Ucarct anlaşmasının hU. 
llıııtaı:ı l'f çarşamba gUnU ak§amına kadar 

,. erdir. 
rı ~ııarn 
ancııel'ln ele vergfslnde tadilA.t !stlyen aa _ 

lıt-11 h dilekleri etrafında uzun zamandan 
Ilı it u~tırlanması beklenen rapor tab<ıdlJ -

"Cro · l .. ntr matbaaya vcrilml§tlr. 
ttoıı l l:Ok \'llA.yeUcrln yapılmakta olan te.. 
~ııılt:'ııatıan Ankara ve lstan~uıa bağ _ 
'h.ı. ~aıı·ı P.u hatlar Konya, Eskişehir. At _ 
"' ~il ııar, RUtahyıı hntland•r. 

~lı ı .... avdan ltllınrrn emnlve>t mlMUrlrrl \'f' 

KAYNAR SUDAN YAND/-Feri
köyde Lala Şahin sokağında oturan 
Andonun kızı iki buçuk ya.şmda Dil-

maho ocak üzerindeki tencerenin ka
pağını açarken devirmiş, kaynar su
lar vücudunun muhtelif yerlerini yak
mı§tır. 

PASTIRM AOI DVKKANINDA 
YANGIN - Evvelki gece Balık pa?.a
rında pastırmacı Edvardın dükkanın
dan duman çıktığı görUlmilş, dilkka· 
nın kilidi zabıta memurlan ve itfaiye
ciler tarafından kınlarak içeri giril
miştir. 

Dumanlann, pastırma doğramaya 

mahsus makinenin altındaki elektrik 
telinin yaptığı kontaktan çıktığı görü-

lerek söndürülmlişttir. ı 
80 YAŞINDAKI iHTiYARA ÇARP

Ti - Şi§liden Tilnele giden 331 numa
ralı vatmanın idaresindeki 141 sayılı 
tramvay 80 yaşında lbrahinıe çarpa
rak yaralamıştır. İbrahim Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

ARNA VUTKÖY KAZASINDA 
YARALANAN SAFiYE DECIL 

Evvelki gece sabaha karşı Arnavut -
köyde Defterdar burnundaki kazada ya
ralanan Hafız Yaşarla Nebilenin sıhhat
leri düzelmektedir. 

Dünkü Açık Söz gazetesi yaralanan 
kadının Nebile olmayıp Safiye olduğu -
mı yazmışsa da bu haber doğru değildir. 
Safiye Peştede bulunmaktadır. 

~ ' r V~f • 
1 lltl" .. ~kndıo~ f'lbhelrrtrıf l""f"t.>rC'l< ---------------Otı • Qıı • 

"e tnıı. elb! eler ll<;'ık yakalı, kUlot panta.. 
nevra kayışlandır. 

• Liman umum mUdUrU Rauti Manyas bu_ 
gUn Ankaraya gidecektir. 

ilk 'ka.dm hava §ehidimiz Eribe 

Cumhuriyet bayramında Ankarada 
yapılan paraşüt talimleri esnasında 
tayyareden atlarken paraşUtünU heye-

cana kapılarak geç aç.an tayyareci Ve
cihin kızı Eribe 1çin bugün saat 15 de 

talebesi bulunduğu Kadıköy ikinci kız 
orta okulunda bir ihtifal yapılacaktır. 

Milli gilnlerimizin en şereflisi ola.n 
büyilk Cumhuriyet bayramında cesa
retle ölen vatan kızının resmi bu ihti
fal esnasında mektebin salonuna asıla
cak ve genç arkadaşları gehidın hatı
rasını anacaklardır. 

1 

Bu kitaplann 2 milyona yakın kısmı 
Istanbul, An.kara, lzmir vilayetlerine 
diğerleri de diğer vilayetlere gönderil
mişlerdir. 

Bu yıl okul kitapla.nnda bazı deği
şikler de yapılmıştır. tık okulların ta
rih kitaplan yeni müfredat programla
rmm prensip ve hedeflerine uygun bir 
hale getirilmiştir. 

Ayrıca. kitapların bilhassa temiz ba
sılmasına da dikkat olunmu.ştur. 
BEDEN TERBiYESi DERSLERi 
Bakanlığın beden terbiyesi tedrisatı 

ile de meşgul olduğunu evvelce yaz.. 
m.ı§tık. tık ve orta okul talebesine 
mahsus oyun kitapları mütehassıs bir 
heyet tarafından hazırlanmtfitır. Bu ki
tapların pek yakın bir zamanda bütün 
öğretmenlere gönderilecektir. 
FAKIR TALEBENiN KiTAP iŞi 
llk okullarda okuyan ve kitap ala

mıyacak kadar fak1r talebeye geçen 
senelerde olduğu gibi yardım edilecek
tir. 

7 alebeier eski binadaki 
son yemekıerıni 
11 de 1jiqecekter 
Perşembe gi.inü Anka.raya gitmesi 

kati surette kararlaşmı§ olan Mülkiye 
mektebinin nakil programı tamamile 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu programa göre mektep talebeleri 
çal'§amba günü akşamına kadar biltiln 
zati eşyalarını mektep idaresine teslim 
etmiş olacaklardır. Ertesi gUnü talebe 
saat on birde eski binada son yemeği
ni yiyecek ve buradan ab'deye çelenk 
koymak üzere Taksime gelecektir. 
Taksimde yapılacak merasimden sonra 
Haydnrpaşaya geçilecek ve saat ikide 
hareket edecek trenin arkasına rapt
olunan hususi bir vagonla Ankaraya 
gidilecektir. 

Ankarada mektep meras'mle karşı
lanacak ve yeni binaya gidilmeden ev
vel Atatürk heykeline lstanbuldan ge
tirilen çiçeklerle bir çelenk konacaktır. 

DİL EKLEDİ l 
Gençler Askerlik Vazifelerini Yapmakta Gecikmemeli 

Aldığımız bir mektupta şöyle yazılıyor: 
Askerlik yaşına giren gençlerin iş tutabilmeleri mut . 

laka askerlik va.Gifelerini yapmalarına bağlıdır. Asker. 
lik yaşına girmiş olan genç bu vazifesini yapmakta ne 

kadar gecikirse o kadar hayata ait teşebbüslerinde za 

rar görür. Bundan devlet hazinesi müteessir olur. Hu 

gençlerin askeri terbiyelerini almakta gecikme. 
leri şüphesiz milli müdafaa noktasından dn mahzurlii. 
dur. Onun için bütte noktasından y:ıpılacak fedakarlık 
neye mal oJursn olsun göze :ıhnarak her gencin vakit 
kaybetmeksizin milli terbiyesini ikmal ~tmeleri liızım. 
dır,.. 



FERAGAT 
Fransız hlkAyesl 

Doktor Merikur sözünü bitirmişti.l 
Süzaıı Gendrin, başı ellerinin arasın. 
da, ağlıyordu. 

Doktor tekrar söze b~ladı: 
- En iyisi damadınızla banşma. 

nız. 

Kadın başını kaldırdı: 

- Dunun imkanı yok. Biliyors·ı. 

nuz. nenden kaçıyor. Buluşup gö. 
rüşerek bile olsam müteessir olduğu. 
nu söylüyor, "za,•allı yavrumuzdan, 
bahsediyor. Halbuki, hakikatte karı. 
sının parasını metreslerile yeyip iı;i . 

yor •.• 
Doktor Merikur: 
- Ağır bir ittihamda bulunuyor. 

sunuz, dedi. 

- Yalan söylemiyorum ki! Be ~ 

Maks'ın nasıl bir insan olduğunu bi. 
lirim. Hilekar, kurnaz ve çapkın bir 
adamdır o. Son dakikaya kadar Ni. 
kol ona deli oluyordu. Şimdi kendisi. 
ni kapattıkları o dört duvar arasında 
bilmem ne düşünüyor. 

- Fakat Nikoltin nevrastenik ol. 
duğunu siz de söylüyorsunu? .• 

- Evet, öyle ama, Maks onu mt: 
sut etmiş olsaydı şifahaneye gönder. 
mek mecburiyetinde kalmıyacaktr. 

lşte, ben bunu iddia ediyorum. 
Sonra, sesini yükselterek: 

- Doktor, bana yardım edin I De. 
di. Kızımı bu adamdan kurtarın. 

- Denim eJimden bir şey gelmez 
kil Kanunen, bu hususta karar ve. 
recek olan kocasıdır. 

Süzan Gendrin, başını önüne iğe . 
rek kendi kendine söylendi: 

- Kızımı görmeme müsaade etm;. 
yorlar.. Duna nasıl razi olabilirim .. 

Biraz sonra. Süzan Gendrin altı 

kat merdiven tırmanarak bir apartr. 
mana çıkıyordu. Kızile damadı bu 
aparbmandaki dairelerini bir iki haf. 
ta evnl tutmuşlardı. Şimdi orada 
Maks yalnız oturuyordu. 

Süzan Crl?ndrin içeri girer girmez 
hizmetçiye: 

- :Mösyö Maksr göreceğim, dedi. 
Biraz sonra Maks salona gelmiş. 

ti. Süzan Gendrin: . 

- Hemen şimdi hastahaneye tele. 
fon edin, kızımı yollasınlar, dedi. 

Maks, gözlerini açarak: 

- Benim sözümü kim dinler? Do!\. 
torlar nasıl hareket edeceklerini be:ı 
den <iğrenecek değiller ya! 

- Bilmiyorum ben!. Ben kızımı 
görmek istiyorum?. Anladınız mı? 

Maks güldü: 
- Bana ne söylüyorsunuz? Km. 

nız deli olduysa kabahat benim mi? 

Çeviren~ Vır Guı 

Kız devam etti: 

- Mösyö, ne sizin ricanızı redde. 

der, ne benim ricamı. Onun için, 
kendisinden kızınızın sizin yanınıza 
verilmesinin teminini rica edebiliriı. 

"}'akat, buna mukabil siz de kızı. 

nızın bir daha buraya dönmemesiıı! 

temin edeceksiniz. 

Süzan Gendrin, söylenen sözlerden 
bir şey :wlamamış gibi durdu. Söy. 
lenenlerin ne demek olduğunu anla. 
mıştı ama, bunların bu kadar açık 
nasıl söylendiğini anlamamıştı. 

Durdu, düşiindü: 

Kızını görebilmek için kocasından 
ayrılması şart koşuluyordu. Buna 
l\faks söylese şüphesiz, itiraz edecek. 
daha fazla hiddet edecek, bağırıp 

çağıracaktı. Fakat, bu sözleri ona 
bir genç kız söylemişti. Onu görün . . 
ce kı7.Inı daha fazla hatırlamış ve bu 
sözler ona hem )>atmamış, hem de i~. 
teneni kabul ettirmişti. 

erinaen kalkarak: 

- Peki, dedi ve kapıya doğru iler. 
ledi. 

IST ANBUL BELEDIYFSI 

Şehir Til}atrosu 

Fransız Tiyatrosu 
Operet Kıımı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

MASKARA 

111111111111111 

1...111 

111111111 

MAKSIM TIY A 1'ROSUNDA 

BUyük Türk lUUz. 
yonisti ve Many&

tizmacısı 

- Deli mi oldu?!. Hayrr!. Kızım Pr. Zati Sungur 
deli olmadı!. Her gün fevkalA-

- O halde niçin timarhaneyc de bir programın 
gönderdiler?. temsillerine 01:: • 

- Niçin ha?. Niçin mi? vam ediyor. 
Süzan Gendrin bir şey söyfiyecek Geceleri saat 21 de sliare. Cumar-

gibi oldu. Sonra yutkundu, vazgeç. tesi, pazar 17 de matine. 
ti. Yalnız damadına fena fena bir--------------
baktr. 

B:.ı sırada kapı çalındı. l\faks hak. 
mak için he~en dışan çıktı. Biraz 
sonra içeri, yanında bir genç kızJa 
girdi. 

Genç kız, Sür.an Gendrine hür. 
metle selam ,·ererek: 

- Affedersiniz, dedi. Sizi rahat. 
sız etmek istemezdim. Fakat, Mösyö i\tli'l~'S 
!\faksla münakaşa etmekte olduğunuJ; 

• meseleyi belki ben halledebilirim. 

"Evvela ben de sizin fikrinizdeyim 
,.e kadın olmak hasebile düşüncelerL 
nizi, hislerinizi daha iyi anlıyabili. 
rim 

"Bir kadın evlfıdından ayrılmağ:ı • 
tahammül edemez. Onun için, kızınııı 
görmek istemekte haklrs·nız. Ilunu 
biiyük bir 1srar]a istiyeceksiniz. m. 
naenaleyh, size, kızınızı görmek im. 
kanı verilmelidir. 

Siiznn Gendrin, karşısında çabuk 
ff_bnk konuşan genç kıza bakıyor ve 
blr•şey söylemeden dinliyordu. 

• 

Hüseyin dünkü yağlı Tekirdağlı 
güreşte de birinciliği aldı 

Kolu sakat olan Kara Ali ile parmağı çıkan 
Mülayim dünkü güreşlere de giremediler. 

Başa üç pehlivan güreşti 
Eminönü Halkevi tarafından ter. 

tip edilen yağlı güreş:er dün Taksim 
stadyomunda yapıldı. Yağlı güreşle . 

ri görmek üzere gene bir haylı seyirc: 
stadyoma gelmişti. Stadyomun orta. 
sında koyu renkli biiyük bir bez o;e. 
rilmişti. Bir yanda iki zurna çalıyor, 
davul da bunlara refakat ediyordu. 
bir köşede tenekelerle zeytin yağı du. 
ruyordu. Giireşecek pehlivanlar hu 
kö~ye giderek ibriklerle dökülen 
yağları vücutlarına sürüyorlardı. 

KÜÇÜK ORTA GÜREŞLERi 

Saat on bir buçukta küçük orta 
güreşlerine başlandı. Saat bire ka. 
dar güreşler şöyle netice verdi: 

Küçükpazarh Hurşit Karamürsel. 
1i Hamdiyi, Hayrebolulu pomak Sii. 
leyman Çatalcalr Sarı Dekiri, Hur. 
şit Mavunacı Kadiri, pomak Süley. 
man Küçükpa1.arlı O~manı yendi. Di. , 
rincilik için pomak Süleymanla Hur. • 
şit karşılaştı. Pomak Süleyman Hur. 
şide ayakta pes dedirterek galip gel. 
dl. 

Buna göre. kiiçük ortanın birincisi 
pomak Süleyman, ikinci Hurşit oldu. 

BUYUK ORTA GÜREŞLERi 
Bundan sonra büyük orta güreşli?. 

ri başladı. Ali Ahmet, Yıldırım Bt?. 
kiri ters kepçe ile, Pomak Mustafn 
Basriyi, Vizeli Arif Arabacı Hüse. 
yini, Malkaralı, Hasanbey köylü S\i. PchlivanUır yağUınırken ve ba§ altı giireilerinden biı; göriinii§ 
Jeymanı künde ile yendi. 

Bunlardan başka Rahmi Hendekli 
Osmana pes dedirtti. Ali Ahmet Ka. 
ra Hüseyini, Şileli Rahmi Pomak 
Mustafayı, Vizeli Arif Pehlivanköy. 

rı değiştirdiler ve Şerifin Vahille\ sene birinci gelenin ismi yazılar~k o 
güreşmesini tensip ettiler. kemer bir sene kazan~n baş pehlıva" 

Baş altı güreş devam ederken baş tarafından takılacaktır. 

pehlivanlık için sahaya' baş pehlivan. Serbest ve yağlı güreşlerde kaıtt· 
lar çağrıldı. Çekilen kurada Tekir. nanların mükafatları bir kaç gii~ 
dağlı Hüseyine Arif Pehlivan düşta içinde dağıtılacak, Tekirdağlının i~' 
Arif bu kurayı bir talihsizlik addet:. şampiyonluğu birden kazanması ınW 
Nııeı..im a.erbest güreşte de Arifin nasebetile Halıtevinde merasim yapf• 

lü Mustafayı yendi. 
Birincilik için Ali Ahmetle_'.ltahmi 

güreşti. Ali .Ahmet Rahmiyi yenerek 
büyük ortanın birincisi, Rahmi ikin. karşı.sına ilk günde de Tekirdağ!r lacaktır. 
cisi oldu. düşmüştü. y. R. () 

BAŞ ALTI GÜREŞLERi On dakikalık bir güreşten sonra ---------
Arif pes dedi. ŞEHİR MECUSi BUGÜN 

Saat üçte baş altı güreşlerine baş. Sahadan çıkarken: TOPLANIYOR 
landı. Pehlivanlar sahada hakem _ Ben ilk günden kırgınım. Tekir. Şehir meclisi bugün saat on dörtt• 
heyetinin önünde kura çektiler. Te. dağlı bir şeref kazandı. Ona pes el!. ikinci teşrin toplantısına başlıyacaktıt• 
peköylü Sabriye Akhlo;arh Halil, Ku. yorum. Gelecek sene için çalışaca. Bugünkü toplantıda reislik, divanı ri • 
ruköylü lbrahime Silivrili Molla l\feh. ğım. Diyordu. yaset, daimi encümen ve encümenler ~t' 
met, Gönenli Abdüsselama, Gönenli Geriye baş pehlivanlık için yarım çimi yapılacaktır. 
Hamdi, Akhisarlı Omere Günenı: dünya kalıyordu. Hü.seyin bununla BLOKA ~ARALAR 
Çengel Abdulah, Bursalı llüseyine tutuşmayı kabul ettiğinden güreşe ispanyaya mal ihraç eden ve bedelİ" 
llabaeskili İbrahim, Bulgaristanlı h 1 d 1 ..ı 

aş a ı ar. • ni alamamış olan ihracatçılara blokaj .r· 
Emrulaha Kandireli Pomak Ahmet Tekirdağlı hakim güreşirken Ya. raları karşılığının verilmesine bugii" 
düştü. Kurada Sındırgılı Şerife boş rım dünya birden pe.s etti. Bunun başlanması muhtemeldir. Cumuri)'e~ 
çıktı. üzerine Tekirdağlr Hüseyin yağlı gü. Merkez Bankası bu husustaki listesi111 

Güreş başladı. Gönenli J.bdüs.c:ıe. reş baş pehlivanı ilan edildi. Yarım hazırlamıştır. 
lam, Rakibi olan Hamdi, kendi köy. dünya ile Arif de ikinci oldular. 
lüsü olduğundan güreş tutmıyacağırn Burada bir haksızlık yapıldı. ikin. 

söyledi: • cilik için Yarım dünya ile Arifin kar. 
- Danışıklı zannederler güreşimL ş•laşmnsı icap ediyordu. Vakit çok 

zi.. Onun için tutuşmuyorum. geçtiği ic:in olacak, iki.c:;i birden ikind 
Hakemlerin tavsiyesi üzerine bun. ilan edildi. 

lar da tutuştular. Beşinci dakikada Ilir yanda da Şerifle Vahit gürP. 
ilk olarak Akhisarlı Halil ~abriyl şiyordu. Şerif Vahidi yendi Gönenli 
yendi. Ilabae~kili lhrahim Ilım;alı Hamdi ile güreşmesini hakem heyeti. 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

No. 60 

Yeni Kadın 
OE!t!lL SENA ONGUN 

Hüseyini yeneli. Çengel Abdiılla!t ni k3bul etmedi. Gönenli üç mfüı:ı.. t 
Fiyatı: 40 kuruş. Tevzi yeri Val<ı Akhisarlı Ömeri yendi. baka. Şerif i.c:;e bir müsabaka yapt;. 

B kütüphanesi İstanbul Du arada ~şlerini yenen ahaeskL ğından çok yorganla az yorgunu kar.
11 
______________ _ 

1i İbrahim ile AkhL"arlı Halil tutuştu . şılaştırmayı doğru bulmadıklarını Bu kitapla Dün ve Yarın tercuaıe 
1ar. Gönenli Hamdi J\andireli Ah . söyliyerek Şerifi baş altı güreşlerin. külliyatının altıncı serisi tamaın· 
medi yendi. Abdüselam Bulgaristan. den çıkardılar. lanmıştır. 
h Emrullahı yendi. }folk dağılıyordu. Baş altına gli . _____________ _. ..... 

Güreş devam ederken sahada ka. reşen Babaeskili İbrahim ile Som al• 
lan :ki r.iftin eşleri dei:riştirildi. Et. Abdüsselam kalmıştr. Hakem heyeti 
hem I,üJeburgazh lbrahimle, l\folla bunların iklo;ini de ikinci füın ederek 

Fotoğrafcılar a 

Mehmet de Akhisarlı Ifalille tutuştu . müsabakaların bitti~ini bildirdiler. Elektrikli elektriksiz otomatik ıtlt' 
lar. Arada galiplerden ('cn•rel!t! Dün sabahtan ak~ama kadar de minüt makine arıyorum. Yapan ,., 
Gönrnli Hamdi ~abaya çıktılar. Kuru vam ed<'n yağlı giim~ler hakkında j!t' 
köylii Ethem elli dokuz yaşında oldıı. sfö: söylemek Jaırm gelirse yağlı ~ii. ya bilenlerin Beşiktaş Abbas 6.ğa 'Jl' 

ğunu söyledi Ye "Bana hu kadar ~iL reşi artık tarihe k:ırışt·rıp yerin•• mailiye sokak No. 11 Yusuf adresı 
reş yeter ... diyerek çekildi. Akhisa ·. ı-erhest profesyonel giireş ikame erl!l. mektupla veya bizzat bildirmeleri· 
Jı Halil, .Molla Mehmede pe.-. etti. melidir. Dört ~ünlük güreşler göq -------------~ 

E~lerini yenenler Somalı Abdü~c;r. terdi ki dünvacln nam verecek arslan 
lam, Babaeskili llırahim sahaya çı'' · yapılı pehlivanlarımız ,·ar: Serbe::t KURUN Doktoru 
tı. Çengel Abdu11ahın kisbeti fazl:ı güreşler için hir talimntname yapıl. Necaeddin Atasarııın 
sıktığından güreşi lnraktı. Giinenl! malı, her sene her \•ilftyetten seçik 

Her giln 16,30 dan 20 ye kadat Hamdi galip füın edildi. ~erif çeki. Cl'k pehlivanlar karşıla~tırılmalıdır. 
Lalelide Tayyare apartımanJarııı· len kuraya göre son kılanla hirind. ~övlendii!ine göre. Eminönü Halke\'İ _,,... 
da daire 2 numara 3 de hastal~·' lik için güreşecekti. Hakemler, son yakın bir 1 .. amanda böyle bir talimat 

4 kalanın çok yorgun, Şerifin de daha name proie!'i hazırlryarak Ankaray:ı nı kabul eder. Cumartesi günleri :l 
hiç güreş :rnpmadığı kin kunetind.?n gönrl~r<'rrktir. den 20 ye kadar muayene pa.raStJ• 

bir şey kaybetm~miş bir halde sahıı. Bundan ba~ka baş pehlh·anhk ke . ..._d_ı_r. ___________ _ 
ya çıkacaklarınr söyliyerek ilk kara meri yapılacak, bunun üzerine her 



• 
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Küin Meri'nin 
meşhur kaptanı Anasını Gör 

Kızını Al Edgar Briten 
-.,ııuııııı••ıı11111nnıııınıııııııı 111111ıııııı111111ııııııı11111ıınııı..,.ıttıııı1111ıtıtıııı11ffff1""'111ttll•ııııı111ııııııııı111ııı111111111ııııııı11111ıtnın111· 

Roman Yazan: Sermet Muhtar Alus No. 5 · nasıl öldü? 
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6 2 yaşındaki ihtiyar 
kaptan, Atlas denizi
nin mavi kurdelasını 
daha bir kaç hafta ev
vel lngiltereye yeni-

Aradan kafa uzatan bir acuze, (Tü!) 
cl1e tükürdü: 

- Allah müıtahalıanı venin, kahrol, 
~ geril İfllllah ar, hayi düı • 
~ yelloz! •. Bari anadan doğma so • 
,__ydın da taımm olaydı rezil, k.-
-.ı .. 

kendi de farkmda ohmyarek boyu

" l.yık büken serkomİ9ft', bu WJar Ü· 

'-ine yahudilerin birinin böiriinden 
~: 

- Bu dört kollunun örtöıü, mörtü
!6 Yok pm ulan? Yağmur mıağmurda 
Clttecek mutamba, çuval muval? .• 

Geriden, K.araaözdeki cırlak nine 
"-li bir hamm nine öttü: 

- örtüyü, mörtüyü geçtim, bu ıır . 
~ leı ıöi1ünü kapata~ kazık 
-~ eteğini çekecek bir ehli sevap 
~ 11111 a11ae.eniz?.. Burada bu kadar 
~ delikanlılar, evli barklı erkekler 
,._. ... Bu hayiırz zohi zibanm yÜZÜn -
,..._ciW- .mi cikac.W? .... ..Hmı ri· 
~hem de alimallah rezalet! •. 

Durdu durdu, ckmunadı; Beemeleyi ...._._: 
-.... Bir ~ elemem; Boyun clev-

"-ia ele bir daha blanmna emi ! .. de • 
)ip ilerleidi. 

E. .....1--•--l-- bir kendini tu-t...._ ~ ___ ., uçan, 

~·= 

~İl' Wam kimseleri, ayak talmnmı, 
' ~ bdınları, sabalan, yü -
~ ~ tek bacalc tek lıol, dilsiz, 
~. lceı, dilencileri önüne lcatb. 

~t~_!:!_ - po1· vki" d w •• ---unu ıs me me ognı yu-

~iç Edayı 1&ğ se1imet köprü üı
,~- ~ınıllildiii, bir uygunsuzluğa 
\ ..._ •eıı nwııden, fazla nazan dikkati 
~ kalabahğ. dağıtbğ. için 
~ .!'~: Kollannı gere gere, böbür
\i ~ene, sanki kale fethetmi, si-

l Yordu .... 

""-~ eden en mühim tedbiri de unut
~ltı • 
...... ...: .. 
~ """-ılecle zamparayw yakalayıp 
~ döner gibi hep beı aher bur
~aınn yok. Sürre alayw da kaldar-

L. --_baimrlc, teker teker gidin!
~ _,c1mı o aeı.W ._. 

den kazandırmıştı QU66n Ma:ry kaptanı, kan8ı w ')OC'Uğu 

İngilizlerin yaptığı en bUyük gemi 
"Kuvin Meri,, nin 62 yaşındaki süva
risinin gemi sefere çıkacağı sırada 

birdenbire kalbinden hastalanıp, az 

baflra. Köprü nihayetJenir nihayetlen -
mez sol taraf, lstanbul tramvaylarnun 
ıon durak noktası ve makas yeri; ya • 
nınc:le da boydan boya aala!lar, çerden 
çöpten barakalar .•• 

Zerzentçd.r; Jtllllİtçİ)er, karpuz Jı:a. 
vun sergileri, lwbaıual ardiyeleri, kira 
..-.a..ı, siriicü beysirleri- Hele • -
balımı, llıiitün lstanbalun selJıze hali ~ 
nası.-

O tarihte, yani 1299 ..-. Sir
kec:icle nhbm nuhbm anma ... Güımriils 
binıa1anmn ~i IMr çıkıntı yapmada, 
~--..!- • • ~ • lleCle. 
~~.....,.rnınn-

Koyda V air ülıelesi; Vezir iable • 
sinin ıwitincle Hi&.yet c:amisi (1); sa· 
irada '" az ötede Meynhof_ 
M~dekj saJaılann yanile güm • 

riik dairelerinin anamdan cleaize mü'nl
zi ,,;iri; ~ luvrrlrp sola dön; Hi -
dayet c:mniune giden dar eokaia sapma ~ 

ve dul' ... 

Daf°*I llftlan ç.tW., ... il.tan 
me1 chnda, çamı çarplk, bir buçuk kat- ' 
b lcqir, köhne llina, O ZMNnkİ Eminö
nü merkezi-. . . . . . . . 

(Tahkibb evveliye) yi bizzat ser • 
komi.ser yapıyor, ifadeleri zapta aldı -
nyon:lu. VllE'ayı görenlerin hiç biri, 
.Ura tifa verecek bir ifade veremiyor
lardı ••• Ekseriyet: 

- (An.nan yandan, vunddum!) di
ye bir ses duyduk. Kimdir vuran, gör -
meclik ! •• y abat ela: 

- Kız, (yanalım, yanafnn t) diye a
cı acı haykırdı. Sonra, (beni vuran, be
ni ygran •• ) derken alt tarafını getire • 
mecli, bayıldı. 

Ne mçaiı uplıyans gördük, ne de 
uatarayı yapı,bnıu. diyorlardı. 

Sericoeniıser, lııunlan kapı dıfll" etti: 
- öyleyle ne diye ektidiniz batana? 

~ 

ihtiyar kaptan va..-ife başında 

sonra öldüğü ajans haberi olarak ve
rilmişti. 

Son posta ile gelen İngiliz gazetele
rile de bu dokunaklı hadisenin tafsila
tı gelmiştir: 

Kuvin Meri lngilteren'in Sutampton 
limanından Nevyorka hareket etmek 
ür.ereydi. Harekete bir iki saat vardı. 

Tayfalardan biri süvarinin daire
sindeki yatak oda.sına girdi. Ve gemi
nin 62 yaşındaki kumandanı Sir :Ed
gar Briteni kendinden geçmiş bir hal
de yatağında yatarken buldu. 

· Geminin doktorları çağrıldı. Ve 

Bu sırada bir otomobil de kumpan-ı !.ak~t b~, on~ ağl&ın8;1' ~~ de
yanm diğer kaptanlarından R. V. Pi- ğildir. Kuvın Men sUvarisı, şohretinin 
lin evine hızla gidiyordu. en yüksek basamağında öldü. Deniz. 

Kaptan Pil, aleJAcele gitti. Henüz lerde yüzen gemilerin en büyUğUDUn 
mezuniyet almıı olmasına rağmen, kaptanı olmuş ve gere! gere! ilstt1De 
derhal vazife başına koşacaktı. Kuvin ka.zanmış~ 
Merinin eski kaptanı son ve meburi . J?8ha b1:kaç hafta evvel ~tlas deni· 
bir "mezuniyete,, çıkarken yeni kap- zının mavı kordellsmı yemden lııgU
tan bu muazzam deniz otelini Nevyor- tereye kazandırmı§tı. 

ka götürecekti. Yarış beygirlerini genç-
Kaptan Pil rıhtıma geldiği zaman • k • • • l 

geminin her şeyi hazırdı. leştırme ıçın genı asa 
Kuvin Meri mutat hareket 158.8.tin- , Thtiyarlamağa yUz tutan, kuvvetini 

den ancak birkaç dakika sonra kalk- kaybeden yarış beygirlerine maymun 
mıştır. aşısı yaparak gençlik ve kuvv.et ver
öın sUvarinin tanıdıklarından biri mektedirler . 

diyor ki: Birçok beygirlerin senelerce bfrhı. 
.. Sir :Edgarin ölüm haberi deni7.eilik elliği muhafaza edi.Şindeki esrarın bu 

dünyasını '8-§Irtaca.ktrr. Kendisi At- olduğu anlaşılmışbr. 
Jas denizinin her iki yanında da sevil- İngilterede Surrey bavalisinde bu 
mişti,,. aşıyı hazırla.yan bir lAboratuvar mev-

Yukanki malOmatr lng'iliue Daily cuttur. 
Expres gazetesinden aldık. Da.ily Ma-· Oranın memurlarından biri beygir
i! gazetesinin bir muhaniri de §()yle leri aşılamak hakkmda §11 izaha.tr ver
yazıyor: 

Bütün istediğim, bir diğer dmrizci 
arkada§tan ~ bir MklityfJ dinlemek. 

Ve bu umn my'le .aona erdiği mm.an 
sessiz bir uyku. uyunw:ık oo tatlı bir 
riiya görmek .• 

Şair John Masefield ''Deniz hümma
-sı,;--faimli bir şftttnae •'Kuvın Ye~, 

süvarisi gibi bir deni7.ciden böyle bah
setmşti. 

Bütün dünya yolculan onu tanırdı. 
Ve onun matemine iştirak edecektir. 

miştir: 

"Yaptığımız tamamen kanun! bir 
harekettir . .Aşılamak, beygirleri keyif 
verici iliçlarla heyecanlandırmaktan 

çok başka bir şeydir. Maymun 8.§IBIDJD 

hayvanlara büyµk bir hayat verdiğini 
ve bu hayatın aylarca sürdüğünü gö
l1lyonız. 

Y&n'§ beygirlerini aşı ile gençleştir
mek usulU bir zamandır Amerika.da. 
tatbik edilmekteydi. Fakat İngilterede 
henüz tatbikine başladık.,. 

Lala ....... eilendiıecetiz buraıda?
Haydi c:ebennem ohm, )'1lalın lı:artan -
dan!.. 

emirleri üzerine hemen imdat otomo- Gez ı n t 11 er : bili ile civarda bir hastahaneye kaldı- .. .., ________________ _ 

Gözümüzle gördük diyenlerin w . 
ı... da...., saçı; t.irtirini tulmameda. 

nldı. 

"G ı r n a ta ,, y ı 
( ArkaM tn.ır) y • kt 

enı çı 1 iki yabancı tampon arasında} 
(1) Şimdiki (Em'ldk bankası) nın .. -------------,;.~ koca bir millet eziliyor. Ölülerin sa-

kıar§'o!ıtad.an gidilen oami. ı Kültür Scriai 
yısı yüz bini buldu; yaralılar. mil • 

11'1~!4..&- No. 2.1 yonla sayılıyor. lspanyol topraklan 

I ~ üstünde ikinci bir ··cımata., faciası • 
.., -
Kimin eseri? 
Bir giln Pcıriate me§h.tır muharrir 

Dümafirin bir piyesi oynanacaktı,· sa
lon seyirciler'le tıklım ttklım dolmtlf
tu,· perdenin cıçılmaMtlG birkaç dakika 
uardı; Dü.mtı/iain bcıba.!ı me§hur mu
harrir AlekaGndr Di.nnaper müellif lo-
ôa8mın tır1casınd4ki koridordtı 'heye-
oonlı adımlarltı doltı§ıyord.u. Kendisine 
rastgelen tmı1dtkltırındmı biri te"ldş ve 
asabiyetinin sebebini sordu. Al.ek8andr 
I>üma: 

- Piyesin '"""1 kar§ıltınacağtm m.e-
~ 

mk ediyorum. 
Diye cevap verdi; ahlx.ım tekrar sor-

• 

Andrc Monıva 
HAYDAR RiFAT 

lklim!er 
ikinci Tab• 

tıtanbul - 1936 
du: ~ ............ ... 

- Bu piyes siM eaeriniz mi1 
Aleksandr I>üma cevap verdi: 

- Piyes benim eserim değil, fak4t 
n&1lamri ...,. eeerilnJ 

• 

Fiyatı 100 Kuruştur 
V AKIT Kütüpbaneai - hlanbu.I 

nm perdeleri açılmakta. Kan ırmak
ları, gövde tepeleri ve yanglll qık • 
larile oynıyan hep o eski hailcdir. 
Endülüsün alın yazısı da böyle kı • 
zıl mC§Bleler altında okunmuştu. 

Dünya gibi, tarih de dönüyor ve 
insan bir gördüğünü bir daha görü • 
yor. Geçmişe ders diyenler var. Bu 
tozlu yapraklan bir ibret levhası sa • 
yanlar var. Ne dersi? .. Hangi ibret? .. 
Büyük şair .. Akif., tevekkeli: 

"TtıriM tekerrür di'ye tarif ediyor'liır,, 
"Hiç ibret al#ı8aydı, tekıerrür mü 

etlerdir •. ,, 

Dememiş. Kanlı bir çağ. hiç bir 
çizgisini değiıtirmeden bir gün an -
sızın patlak veriyor. Eskisinden da· 
ha büyük bir hız, daha korkunç bir 

azgmlıkJa kuduı:u:v.or. 

anıyorum! 
··Batı'" nm ··Roma" smı yıkan 

sebepler. Bi2'ansı da yere serdi. Her 
çöküşün altında, dikkat ediniz, bat
ka çöküntüler de göreceksiniz. Top
rağm derinliğinde, kurbanlar kemik· 
)erinin fosforile yazılmış bu acı to • 
marlan okuyan kim? 

Dün, din ve mezhep kundakla • 
rile yurtlar tutuımuştu. Bugün a • 
levden gömlekler, dünyayı ateşe ve
nyor. 

Alıcı gözüyle bakın, 1914 yan • 
gmmm hala sönmediğini görürsü • 
nüz. Konferanslar, dörtlü, beşli ko • 
misyonlar, banş çiçekleri, zeytin dal
lan ellerde ve dillerde gezedursun, 
kan asla dinmiyor. 

On beş asırdanberi edcbiyab, il• 
mi, felsefesi ve fennile barbarhğll 
söven insanlık, bilmem bugünün hQe 
sabını nasıl verecek 1 

s. Gezgin 
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B ü yük Millet Meclisi Dün Açıldı 

Rfafürk,ün Tarihi Nutku 
Ankara, 1 (A.A.) - Cumhur Reia! unutulmut derinliklerini dünya kül-. 

Atattlrk, bugin B. M. Mecllsiain be. türündeki analıklarını reddolunmaz 
flııd intihap devresinin lldnd içtim'l ilmi belgelerle ortaya koydukça, yal. 
11Jını qatıdaki nutku ile açmııtır: nız Türk milleti için değil, fakat bU. 

Sarın mlllet vekilleri. tün ilim lleml için, dikkat ve intib~' 
Sizi aevgi ve saygılarımla sellm. çeken, kutal bir vuif e yapmakta 

lıyarak, bqind devrenin ikinci sene. olduklannı ehemmiyetle söyliyebili. 
slai apyorum. rim. 

Derhal söylemeliyim ki, bu seneki Tarih Kurumunun Alacahöyüktl! 
pbpnalannızın da memleket ve m •!. yaptrtı kazılar neticesinde meydana 
Jet işlerinde yeni iyilikler ve Herle. çıkardıfı bq bin beş yüz senelik 
meler yapaeaflna kanilm. maddi Türk tarih belgeleri, cihan 

Geçen 111, Türk milleti huzur ve kfllttlr tarihini yeni baştan tetkik \'e 

stikftn içinde milll ve insani ülküye, tamik ettirecek mahiyettedir. 
aşk ile koşan kuvvetli ve ~l·şkan b\-: Bir çok Avruah Alimlerin iştira. 
nrlık gösteriyordu. kile toplanan son dil kurultayının 

idarede ve adliyede yeni kanunl1l. ışıklı neticelerini bizzat görmüş ol. 
nn ve yeni teşkilltın vatanda§• se. makla çok mutluyum. Bu ulusal 
Yindiren neticeleri görülüyordu. kurumların az zaman içinde ulU&ti 

Ekonominin her sahasında ve mem. akademiler halini almasını temenni 
Jeketin her tarafında, Tiirkler, ken. ed~rim. Bunun için, çalışkan tarih 
dllerine ve devletlerine tam bir güven ve dil Alimlerimizin dünya ilim lle. 
l~de plıpyorlardı. mince tanınacak orijinal eserlerini 

Cumhuriyet, yeni Te saflam MM. görmekle bahtiyar olmamızı dilerim. 
larlle Türk mtlletlni emin ve met~n G()ÇMENLER 
bir istikbal yoluna koyduğu kadar. Sayın arkadaılar, 
.. ı fikirlerde ve- ruhlarda yarattı~. Ana vatana yeni kavupn göçmn 
dvenlik itibariyle büsbütün yeni bir vatandaılanmızın isklnı başlıea ltl .ı.. 
hayatın müjdecisi olmuştur. Seneler rimizdendfr. Göçmenleri Jyi yerle,. 
~tikçe mllU ideal verimleri, güven. tirmek ve stlrğatle üretmen kılma\: 
le çalı,mada, ilerleme hevesinde, m!i. için, onlan klfl derecede teçhiz et. 
n birlik ve mili irade teklinde, daha meğe çah§Jyoruz. Aldığımız netice. 
IJi rözlere çarpmaktadır. Bu, bizim ler limit vericidir. Bu milli meseleyı: 
1~ çek önemlidir. Çünkü biz, esuen tahsis edebildifimiz vesait derecesin. 
milli mevcudiyetin temelini milli p. de, fakat ara vermeksizin devam e. 
vda ve milli birlikte görmekteyiz. deceğiz. 

Halk ile hükftmet arasındaki ya. NAFIA FAALiYETi 
lmalık ve beraber çalışma gayreti, ay. Demiryolu inşası programına de. 
nca memnuniyeti mucip bir sevlyedo.. vam' ediyoruz. Buna müvazi olara~ 
dfr. Bu h118usta Partimizin feyizli yol ve köprü intaatına daha fazla ve. 
hderliğini ehemmiyetle kaydetmek sait tahsis edebilmek, arzuyaşayan. 
isterim. dır. Her halde su itleri için verlleıı 

MiLLETLE BVKOMETIN vesaiti arttırmaya lüzum vardır. Şim . 
BERABERLIGI diye kadar muhtelif yerlerde yapıl. 

idari veya ekonomik tedblrler'.n mış ve yapılmakta olan ufak bUylk 
IJi tatbiki ve tatbik aetleelerlaln iyi aa 1fl.n. tek tepik e41e1 aetl•ler 
anlaşılması için halkın hüktlmete yar. vermellt.edir. Kamutayın sa işleri 
dna etmek hevesi, iftihar olunae.ı\ için yeni imklnlar aramasını lUzum. 
bir tnahtirdür. Bu ruhi vaziyet. lu görmekteyim. 
T8rt mUletini ilerletmek ve Tflrk Telefon şebekesi memleket içindP., 
Yatanror imar etmek için çok verim"i bir program dahilinde genişlemekte. 
ft çok esaslı bir amildir. dir. Bu faaliyeti takdir ve teıvik et. 

Dnleti Ye hilktmeü kendi malı ve mek iaterlm. 
bnyuema tanımak, bir mlllet için Yakm bir zamanda fyi bir radvo 
'bl7lk nimet Te •azhariyettlr. TUrk merkezine nail olacatımızı umanm. 
milleti ba neticeye Cumhuriyette nr. Ticari hava nakliyesi itlerinin em. 
llllf Ye her aene bunun artan semeu. niyetli, intizamlı, devamlı ve gen!ş. 
ı.tiıll slrmlit ve gistermlştir. M!•. lemeslnl ise, çok inemli tutmaktarım 
lethalsln maddt ve manevi huzuruna EKONOMi, ZiRAAT YE TiCARET 
her 19Yden fazla ehemmiyet verltlmi. Sayın veklller, 
m, ne bdar yerinde oldufu anla,r. Ekonomi sahalannda milli faali. 
lıJor. yetimizin artmasından ve genlıleme. 

KVL'l'OR JIBSftLELERI sinden aevlnç duymakta11z. Cumhu. 
Arbclqlar, riyetl11 ekonomik tedbirleri her sahı. 
ilk tahsilin J'&11lmuı için, sade da feyizli semereler vermektedir. 

ft pratik tedbirler almak yolundayıt.. Ziraatte blkınmayı kolay ve ça. 
ilk tahsilde hedefimiz, bunun umu. buk yapmak için şartlar çok ilerlemiı;; 
mi olmasını bir an evvel tahakkuk et. ve hazırlanmıştır. Yeni usulde ve 
tlnnektir. Bu neticeye varmak anca'< yeni makinalar kullanmakta, iyi teş. 
f11811asız tedbir almakla ve on11 ldlitla yapılaeak yardımlann sftrğatlı> 
metodik tatblkle mümkün olabilir semere verecefini görüyoruz. 
Milletin ba§hea bir i§l olarak bu mev. Kooperatif teşkilatı her yerde "o· 
nda ısrar etmeyi lfizumlu görU)·o. vilmfştir. Kredi Te satış için olduğu 
ram. kadar. istihsal vasıtalannı öğret"p 

Sanat ve teknik mekteplerine rağ. kuJlandırmak fıçin de kooperatift~n 
bet artmtttır. Buna sevinçle &ayler. istifadeyi mümkUn görtiyoruz. 
lren, her tUrUi teşviki arttırmak lizım Ziraatta hastalıklarla m8cadele 
oldağnnu da il be etmek fstetim. f tine daha fOk ehemmiyet vermek lA. 

Yflksek tahsil için, Ankara 'Oniver. znndır. 
aftesini tesis etmek yolunda tıp fakfJ). Toprak kanununur. bfr neticeye 
teslne de başlıyarak yeni ve en kül. varmasını Kamutayın yUksek hfmm.-. 
fetli hamlenin atılmasını dilerim. tinden beklerim. Her Türk çiftçi a. 

Gtlzel sanatlara da alikanızı yen' ilesinin geçineceği ve çabpcağr top. 
den tanlandırmak isterim Ankarada Tafa malfk olması behemehal Jizım. 
bir konserTatuvar ve bir temsil "· dır. Vatanm satlam temeJI ve fmar. 
kademfsi kurulmakta olmasını zikret. bu esastadır. Bundan fazla olarak 
mek, benim için bir hazdır. bfiyflk aralfyi modern l'Qıtalar1a ffL 

GUzel sanatların her şubesi için lettp vatana fazla istihsal temin edil. 
'Kamutayın gösterecefi allka ve emek, m~fni teıvfk etmek i.1Jteriz. 
mfnetin Jnsant ve medeni hayatı ve Ticaret mUnasebetlerlmfz \>u şene da. 
~lrşkanlrk verfmfnfn artması itf't. ha "°enlşlemistir. Karş•lıkh genit111c 
~ok ~frlf dlr. ve kolaylık takip ettf~imlz esastır. 

DiL VE TARiH KURUMLAR! ~ratdnnızm kolavlaştrnldıft yert.I~ 
Ba,lannda kıymetli Maarif Vele:. ithalAtın artmUtndan akınımyoruı. 

Jlmiz b11lunan Türk Tarih Kurumu f!e Bn fthalAtı arttırmak ve kolaylaştJr. 
Tirk Dfl Kurumun an her gUn yen: mab çalışıyoruz. Bu dUrtist l)Olfti . 
hakikat 11fuklan acan ciddi ve devam. lra üc ıııenedenberf ticaretimiz hacmi 
lr fttf.".lıtfqf,,f takdirle yadetmek istP.l nf muntazaman arttmnıı;ıtJr. 
rfm. Bu fki ulMal kurumun, tarihi. ENDtJSTR/ YE iŞ BAYA.TiMiZ 
mfzln ve dilimizin karanlıklar içinde Endüstri proıramının tatbiki dd. 

dt olarak devam ediyor. Her yeni en. tırmafa verdiğimiz ehemmiyet ise, da.} 
dUstri eseri, muhitine refah ve me. ha ziyadedir. 

büyük komşumuz Sovyet Rusya 11• 
aram.zdaki, on beş senedenberl bel 
tUrlü tecrübeden geçmiş olan doatl• 
tun, ilk gündeki kuvvet ve sami 
yetini tamamile muhafaza ederek. 
tabii inkipfında devam etütfni be· 
yan etmekle de aynea memnunl1' 
duyanm. 

deniyet, ve bütün memlekete haz n Ordunun çalıtmalanndan ve bUtUn 
kuvvet vermektedir. milletin vatan müdafaası için aeve. 

İkinci proKramrn hazırlıkları şevk rek ve istlyerek çahımak 19vklnden 
ile ilerlemektedir. memnunuz. 

Maden işletilmesi inkişaf halinde. Deaiz slllhlanna ehemmiyet verJ. 
dir. Madenlerimiz bizim başlıca bir yoruz. Denizcilerimizin iyi slll!tlı 

döviz kaynağımız olduğu için de. yük. ve iyi talimli olarak hazırlanmaları 
sek dikatinizi celbe değerlidir. büyük emelimizdlr. 

Artvin civarında bakır madenlerin. Hava ordusuna sarfettifiniz him. 
den birinin işlemeğe başlamasından metf arttırmanızı dilerim. Yeni bfT 
memnun olduk. Ergani bakır made. programın tatblkat devresinde bulun 
ninln işlemete başlamasını memlekt:t dufumuz için, hava ku"etlertm:1' 
için mühim bir fayda tel!kkl ediyu. arzumuz derecesinden hentlz uzaktır 
ruz. Kuvvetli bir hava ord118a vacuda fe. 

Yine memleket için pek ehemmi. tlrmek yolunda iyi neticelere doiı>'l 
yetli bulduğumuz diğer mesele, kö. emniyetle yiirUmekte oldutumHı. 

mUr havzasının rasypnel olarak itle. ifade ederken hava taarraılarına kar. 
mesidir. Uzertnde bulunduğumuz ted. şı mllletln ha11rlanmur ipn de ayn 
birlerin silrtatle netice vermeeinl t'! ea a!lkanııu U)'andınnak isterim. 
menni ederim. TVRK INGILIZ DOSTLVGV 

Deniz ve deniz mah.Rullerl ticaret Bu sene içinde arsıulusal bakım. 

ve endU.strisl önemli bir mevzuuma&.. dan bizim için mesut hadiseler oldu. 
dar. İngiltere Kralı S. M. Sekizin. 

Ttearet filomuu yenilemek ve art. ci Edvardm mUtenekldren zl)'aretini 
tırmak tetebbtistlnll memnun olaral ve Boğazlarda yeni rejimin Montrö 
kaydediyoruz. mukaveleeinin derpiı ettitf veçhik 

Llmanlanmızda klfl tefldU.t J'& tatbika başlandığını, bunların batın. 

pllmlf, umumi ıaW1ar Te antn. da olarak zikretmeliyim. 
polar balundurulmur mak.arrerdlr. Tanıpaakla bahtiyar oldulum in. 

lt kanununun tatbiki için fcabeden gilizlerln bUytik krallle arammlll 
tefldlltın kurulması llzımdır. Ayn. husule selen dostlaiun, mllletleriml 
ea d8llls ve ticaret IHllerl için de yeui zfn temayülAtına uygun olarak i~f 
kan11nlar hazırlanmalıdır. hUkOmet arasında filen inkipf etmea. 

K.ilçilk kredi mevzunun ehemmi. te olan samimi mttnaaebat Uzerinde 
yetle ele alınmasını, btlylk Mecliala hayırlı tesirine şflphe yoktur. 
dikkatine anıedertm. BOGAZLAR TAMAlllLE TVRK 

Bu sene içinde Af pniatanın kıf• 
metil Haridye veziri ve Af ganistand 
kıymetli harbiye veziri ile görilşmı'
ten dtı memnun oldum. 

Dost n mUttefik Yuaoelavyanrt 
yitksek Barekil Ye hariciye nazırıad 
mllJI bayramımııda aram·zda buhı• 
muı bize bir aevlnç verdi. 

Balkanlılar arasındaki kardttlill' 
tarsinl, bizim itedenberi başlıca • 
mellmiıdlr. 

Tflrk - Yaroelav bailıhfl bun-' 
esaslı bir tezah8rUdUr. 

Diler mtltteflklerimhı ve doetla 
mız ile temaslarımız, dal mi ve sa 
midir. Balkanlarda, garbi Asya 
ve şarki Akdenizde mevcut sulhun d• 
vamı, eaki dünyanın bir çok di 
yerlerine niabetle daha emin görfl 
mektedir. 

Ttlrklyenln bütün devletlerle • 
nasebetlerinln iyi olc1ağunu memnu 
yetle kaydederim. 

t.f/KENDERUN YE ANTAKYA 

Bu sırada milletimizi gece güncl 
meşgul eden başlıca büyük bir m 
hakiki sahibi öz Türk olan isken 
run Antakya ve havalisialn 
kadderatıdır. Bunan üzerinde cici Bu aene Ziraat Banka•nm yeeıl HAKiMiYETiNDE 

kanan llylhaar, çalışma menalannu TUrkiyenin hakkını teslim etmekl~ yet ve katiyetle durmaya mecburulo 
arasında olacaktır. )'ilksek dostlak n anlayıı giateren Daima kendisi ile dostlufa çok 

Bankalan 'Ye kredi teftllnf inzibata Montrö mukavelesi Akitleri, aynı za hemmiyd verdiflmlz Fransa ile • 
alan, kooperatifleri karan ve genfıle. manda kritik devam eden araıalusıı? mızda, tek ve büyük mesele boci 
ten kanunlannııdan eonra, ba yenl durumun b1l önemli dnresinde, latik. Bu işin hakikatini bilenler ve h 
eserleriniz memleketin kredi hayatın. ran için herkesin çalı§ması ieabedel! stvenler. allkamızın ~ddetini ve 
da ftrlmll olacaktır. ıuaamt nlla itine de detull lümnat mimiyetini iyi anlarlar ve tabii 

M4'LIYE V AZIYEtlMIZ etmiş oldular. rlrler. 
ÇOK YBRlllL1 Tarihte bir çok defalar mllnakaıJ."l Ontimlizdeld •ne, mUzaiere e 

Maliyemiz, memnun olacafrn'Z ve ihtiras vesilesi olmuş olan Bofaz. silahlanma yartJları ile büytik 
surette, mtisbet ve verimU vaziyette lar, artık tamamile Türk hlldmiyet: hazırlık aenesi olaeağa benziyor. 'fJİ 
dir. .Mwnazeneye hususi ehemmiyet idaresinde, yalnız tlearet " dostluk letler al'UIBftld lhtfllnarın an1' 
veren btlJilk Meclis, her aene var!. münasebetlerinin muvasala yolu h'!. matara Yarmuını samimiyetle 
datı fazlaslle temin etıneie muYaffak line girmiştir. Bundan böyle muhıı. riz. 
olmaktadır. Bu sene de tahminlerin rlp herhangi bir devletin harp sefin-:-. Sarın millet vekilleri, 
tahakkuk edeceğine emniyet edebili. lerinin Boğazlardan geçmesi memnu. Afır ve önemli işleriniz, sir.e 
riz. dur. Jet yolanda, esaslı hizmetler 

Hayatı ucuzlatmak leap ettiktt. SOYYET, AFGAN YE YUrrOSLA f• lamaktadır. Milletin sevgileri. 
vergileri indirmek siyasetine devam DOSTLUKLARIMIZ yırlr ve faydah çalışmalarmızda 
edeceğiz. Tuz, şeker, çimento, sa. Bu münasebetle karada ve denizd~ zinle beraberdir: 
rım vergilerinde iki sene içinde yap 

tığınız cesurane indirmeler, her b'l. l k dı h kk dı k • 
kımdan faydalı ol':1'uştur. s en erun a ın a ' 

Bu sene hem ılk ihtiyaçlardan, 
hem esaslı kuvvet vasıtalanndan olan , llA J 
petrol ve müttakları üzerindeki ft. mı l uavamız 
simlerden geni§ mikyasta indirme 
yapmağa muvaffak olmanızı dilerim. 

Bundan başka vergi uaullerin!n 
181ahı çarelerinin aranmasına da e. 
hemmiyetle devam olunmalıdır. tr. 
usul ve iyi tatbikin memnun edici ne. 
ticelerlni vatandaş, hiç bir işte vergi 
mevzuu kadar hassasiyetle takdir. 
etmez. 
PARAMIZ MVSTA.KAR KALACAK 

Diğer taraftan vatandaşın hazine. 
ye k&r§J mükellefiyetinin en mfihi.T. 
vazifesi olduğunu anlatmak için yo. 
rulmamak llzımdır. Şüphe yoktu!' 
ki, bahusus devletçi ve halkçı olan 
bir idare ve ekonomi hayatında. ha(I. 
nenin kudret ve intizamı başha mes. 
nettir. Cumhuriyetin kudreti de he' 
sahada ve mim müdafaa sahasında 
fhtlyaçlannı karşıhyan hazinesinin 
lntizamındadır. 

Gelecek yıllar için de hazinen'n 
kudretini muhafaza etmek sizin en 
mUhf m işiniz olacaktır. 

Milli paramızın filen müstakar . 
lan kıvmeti muhafaza olunacakt·r. 

MiLLi Mt!TMFAA VASITA. 
LARTMIZ 

Aziz arkadaşlar. 
Milli müdafaa vasıtalarına sene. 

Jerdenberi verdiğimiz ehemmiyet!..ı 

yerinde oldufunu hadiseler her gtin 
göstermektedir. Ordumuzu en yeni 
vasıtalarla mütemadiyen techiz etm w. 

ie çalışıyoruz. Yüksek kıymetini art. 

ro., yanı ' uarıdlf J 

toprak dağıtılmasına, iş kanununun 
tatbikatını temin için hususi t~kilit 
kurulmasına, Ziraat bankasının yeni 
teşkilltla rslAhına, petroldan alınan 
resmin indirilmesine dair ayn ayn 
beşaretler vardır. 

Harici meselelere gelince; Tilrk. İn· 
liz ve Türk • Rus dostluklarile Yugos
lav Başvekili Stoyadinoviçin memle
ketimizi ziyaret etmeei dolayııırile bir 
kat daha kuvvet bulmuş olan TUrk . 
Yugoslav dostluk ve ittifak bağlan 
ile Milletler aruı mllnuebetlerimlzir. 
aldığı mesut neticeler kuV\1etli alkış
larla karşılanmıştır. 

Fakat, Atatürk, nutkunun en so
nunda İskenderun meseles!ne temas 
ettiği vakit BUyUk Meclisin heyecanı 
tasavvur edilemez bir dereceyi bulmuş· 
tur. Bu sırada İskenderun hakkmdaki 
milli davamızı bütün medeni Aleme 
karşı en kuvvetli bir ifade ile Ui.n 
eden bu sözlerin verdiği heyecanlarla 
bUtUn Kamutay azaları hep beraber 
ayağa kalkmış ve Atntürkün nutkunu 
bu halde alkıılamıştır. 

Bu suretle, şimdiye kadar hUkflmet 
tarafından İskenderun sancağı hakkın 
da Fransız hükfunetine karşı ileri sü
rülen talepler tamamJJc milli b '.r ma
hiyet almıştır. 

Localarda bütün ecnebi elçilerle be· 
raber Fransız elçiai bulunduğu halde, 

• 

doğrudan doğruya AtatUrkUn a~ 
ve meclis kar§ıamda ifade edileli 
~illi davayı 400 mWet vekilinin~ 
ga kalkarak ve .. Bravo!,, sealets ~ 
alkışlayarak teyit etmiı olması ~ 
mücadele aenelerindenberi görilleJl_tİ 
hadisedir. Mecliste görülen bu~ 
rat hükt\metçe el atıımıı olan ~ 
derun meselesinin bundan 10nrald ~ 
şafı U7.erinde büyük b1r teair ya~ 
§iiphesimir. Aynı zamanda ~ 
dostluğuna kıymet veren 'l'Urki~ !j 
besindeki bu manzara Türk d()ltlua:, 
kıymet veren Fransa için bum_.-;.,, 
elde edilec-ek neticeyi pek açık~ 
termektedir. 

~!iM~ 

Malatqa - Hekimhofl 
• attı açuaı ı• 

Hekimhan, 1 (A.A.) - Su~ 
de Malatya - Hekimhan hattı iti ' 
ye törenle açıldı. Hekimhan lıU~ 
nunda binlerce halk toplannuJU· fi~ 
Jer cumuriyetin feybleri ve AtatOt~ 
büyüklüğil üzerinde heyecarıh ' 
söylediler. Bu sözler halkın c~~ 
heyecanlı aırcı!llarile bir çok defal" 
sildi. el 

Türkiyenin çelik ağlarla arUJcl1':, 
nü görerek coşan bir köylil bugilı';ı-; 
ji.ıhi ve faydalı müabct itlerini 
caııla anlattı. 

1 
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YAZAN:. lngU~ çetMen: 

Agatha Christie V. G. 

Mösyö Buk kollarının arasına 

düşmüş kadını kaldırdı, 
kanapeye uzattı 

ve 

Bu sırada koridordan da bir kadın 
~ığlığı işitildi. Arkasından yemek salo· 
llunun kapııı açıldı, içeri Misters Hub
bard yddınm gibi girdi. 

- Dehıet 1 diye bağırıyordu. Sünger 
torbamda büyük bir bıçak var 1 Benim 
•linger torbama koymuşlar! Büyi.ik bir 
bıçak .. Kanlı bir bıçak .. 
Bunlaı ı söyler söylemez mösyö Bukun 

Uzerine clüştü, bayıldı. 

malaıdan biri. Bunun etini herkes ko
layca elde edebilir. 

- Bu düşünce beni biraz teskin ede
bilir, ama yalnız biraz .. 

Puaro karşısında bulunduğu kapıya 

uzun uzun baktı. Sonra sünger torba· 
sını kaldırdı, bir kenara koydu ve topu· 
zu çevirdi. Kapı açılmadı. O zaman bak· 
tı: Topuzdan otuz santim kadar aşağı· 
daki sürgüyü gördü. Eğildi, sürgüyü 
açtı. Sonra tekrar topuzu çevirdi: 

Olle Detrlyata: 
Saat 12,30 PlAkla Tllrk musfldai. 12,30 Ha.. 

vadla. 13,05 PlAkla hafif mUzik.13,~ _ 1,,00 
muhtelif pille ne§rlyatı. 

Aham mıtrfyatı: 
Saat 18,30 Caz : Pllkla. 19,80 çocuklar& 

mual t. Galip taratmd&n • 20,00 RUat ve 
arkadql&n taratmdan Tllrk mÜıdkUd ve halk 
prkılan. 20,30 Sa.tiye ve arkadqlan taratm. 
dan mJllt Ttlrk mulllldal ve halk ıarkılan. 
21,00 PlAkla aolalar. 21,80 Orkeatra. 
1- Suppe : (Pir Dam) uverttlr. 
2 - Joe : Gungl (Hydropathen) vala. 
8 - Svendsen : (Zorahaydıı) lejant. 
' - Tchalkowııky: (Gugular gölU) avtt. 

ı. Soone 
z. Maca.r danaı. 

il - Lehar: (San ceket operetinden parça.. 
lar). 

6 -Brahma: (Ung dana No. :S). 
Saat 22,30Ajaruı havadisleri. 23,00 SON. 

YARIN 
OOLE N'EŞRIYATJ: 
Saat 12.03 Pl&kla Türk muatklll. 12,ııo 

Havadis. 13,0li Pl&kla ha.ti! mUzlk. 13,25-
14.00 Muhtelit pl&k ne§rlyatı. 

AKŞA!I NEŞRiYATI: 
xıv Kapı yine açılmadı .. 

O zaman doktor: 
Saat 18,30 Caz: pl&kIL 19.30 Konferam 

Bayan Suat Derviş tara!mdan. 20,00 Vedia 

- Öteki taraftan sürmelemiştik, unut- Rrza ve arkadaştan tara.tmdıın Türk muıd.. 
Mösyö Buk, kollarının arasına düş- tunuz mu? dedi. kist ve halk §&.rkılan. 20.0 Ttırk mualkt he.. -u yeti. 21,00 Operet temsil heyeti. 21,30 Or • 

- J olan k:ıdını kaldırdı. Bir kanapeye Puaro, dalgın bir tavırla: k~tra. 
1lıattı. Doktor Konstantin de koştu, ha- - Ha, evet, dedi. Öyleya. 1- J. Strauaa: (Ayaraaa) uvertür. 
demelerden birini çağırdı ve ona: Polis hafiyesi, kaşlarını çatmıı. baıka 2 - SP.lnt- Saena: (GUmll§ zil) .uıt. 

- Kadımn başmı tutun ve kendine bir ıey düıünüyor gibiydi. 1. Romana. 
lelince biraz konyak verin, dedi. Mösyö Buk ona doğru ilerledi: 2

• Venedik vaı.t. 
'" 8 - Rlrruıkt - Kors&kotf: (Antar) 8eD _ 
vç arkadaş tekrar masanın başında - Eski planlarının hepsi altüst oldu, fonJ Poem. 

toplandılar. Fakat üçü de birbirine bak- dedi. Bu vaziyette, katilin bu kompartı· 4 - Chopin: (Noctume) No. 5 

lbaktan başka bir ş.ey yapamıyorlardı. mandan kaçtığı anlaşılıyor. Orta kapıyı :S - Mendelsohn: <Bahar §&rkısı). 
Çok sürmedi, Misters Hubbard ken· kapadıktan sonra bıçağı ıilnger torbaaı· 6 - Yvsiıı: (LaHaut) opereUnden parça_ 

dine geldi. Garson doktorun dediklerini nın içine atıyor. Sonra bu kapıdan çıkı- far. 
- u_ 7 - Peaae: (Değirmen). 
"•Pnııştı. n.adm lakırdı söyliyebiliyordu yor. O sırada Misters Hubbard odada 

_..._..__• .. •••-••••••••----•m-••••••••••••••n•••••••••••••••••-••ı•ı••ı• •• • lli:H ! 
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Cumuriget Bayramı 
Vurdun her yanında büyük 

merasimle kutlulandı 
Zonguldak Parti evinde ve izmitte 

verilen balolar çok parlak oldu 

Zorıguıdakta yapılan geçit resmi 

suretile derin bir sempati uyandll'IDlf
lardır. 

Saat 22,30 Ajana havadialerl. 23,00 Son. 
- Ne hale geldiğimi anlatamam. Ki- birisini!1 bulunduğunun farkına vanyor. r------•----.----ıl 

~anlatsam inanmaz. Zaten ben sinirli - Evet, hadise dediğin gibi cereyan T k • Puarte.I 8ALI 

7.oliguldak (Huaual) - Zoguldakta, 
cumhuriyetimizin 13 Uncl1 yıldönUmU 
bayramı, geçen yıllardan Ustün göste
rilerle kuil&nm11, büyük geçit resmi, 
fener alayları, türlü türlü eğlenceler 
tertip olunmuş, muhtelif yerlere ko
nan C. H. P. halk kürsülerinde söylev
ler söylenmiş, okullarda ve Halkevinde 
geceli gündüzlü müsamereler verilmiş
tir. 

Cevdet Yakup BAYKAL 

Gör Ü I memiı bir af et 
Gaziantep (Özel) - Cumartesi gi1ntl 

sa.at on birde şehrimiz ve civarına gid
detli yağmur ile karışık müthiş bir 
dolu düşmüş ve yağış yarım saat ka
dar devam etmiştir. 

l>Q dir.. Kan görür görmez.. Aman 1 etmit olacak. 8 Vlm 2 il. Tq. 3 JI. Teı. 
!üncesi bile fena ediyor... Puaro bunlan söyledi ama, yine dü- 16 Şaban 17 Şaban 

?tfiatera Hubbard bayılacakmış gibi şünceli duruyordu. Möıyö Bulf sordu: Gllıı doğufu 6 .ıJ2 6 32 
~lerini kapadt, ?atını arkaya itti. Gar- - Ne var? Batka bir ıüphen mi var? 1 GUn batlfl 17,05 17,04 
loQ elindeki konyak 'ad eh ini kadının Puaro etrafına doğru bakınarak: &abab namazı S,40 5 42 
'hına götürdü: - Burada hiçbir ıey gCSzüne çarpmı· =dl a: 11 58 il 58 

- Bir yudum daha, bayan. yor mu? dedi. .a-- oamuı 14,46 1
4

,
45 

. ---- 17 ,os ı 7 .0-1 
- Ne!? Konyak mı içirecekainiz ba· Sonra ilAve etti: Tam namuı ıa.~a 1837 

"-l lfayatnnda ağmna ne prap koy- - Evet, gözünden kaçabilir: Ufak bir lm.11 4.52 4,53 
~ ne likör. Biz bugün ailece içki ıey · . r11m geçen 111Dler1 SOi' 308 
: CJhtanyız. Fakat, madem ki ilaç diye Bu sırada, kapıdaki kondüktör ba§ını •Y•ılıD-::::kal:=M~g1l~nıl:!e~r1~~"!~:l8~~~!!115!!117~~ 
tr\yonrömır, tçcytm;. ~~nli. • 

leadehi kendisi aldı, bir yudum içti, - Amerikalı kadın geliyor. 
llraona uzattı. Miaten Hubbard içeri girer girmez: 

l>uaro Miatera Hubbarda: - Evveli ıize şunu aöyliyeyim, de· 
- Kanapeye uzanıp biraz istirahat di: Ben bu kompartımanda bir dakika 

b.ıYurun, dedi. Biz şimdi geliyoruz. duramam. Bir milyon dolar verseniz yi-
Bunun üzerine, üçil de dıpn çıktılar ne bu gece burada uyuyamam. Bana baı-

-.e kadının kompartımanına gittiler. ka bir yer bulun. 
'l'rendeki bütiln yolcular kapının öniln - Fakat, bayan .. 

~e topJanrnıılardı. Kondüktör kapının - Ne söyliyeceğinizi biliyorum. Hiç 
~bnıda dunnuı, içeri girmelerine mani bir ICY dinlemem, haberiniz olsun .• Ko
) h11or, birçok dilde: "Bir 1ey yok,, di- ridorda yatarım da burada yatmam ..• 
e tekrar ediyordu. Sonra, birdenbire ağlamağa baıJadı: 
~ ta~abalığın arasına gelince mösyö - Ah! Kızımın haberi olsa bütün 

le 0 ne geçti ve yol açtı. Kondüktör: bunlardan 1 ••• 
-...i:" İYi ki geldiniz, dedi. Yolculara lif Puaro ciddi bir tavırla: 
) tarnıyorum. Hepsi içeri girmek isti- - Merak etmeyin, bayan, dedi. Baş· 

0r. ' ka bir yer istemek hakkınızdır. Hemen 

- Ne oldu, anlat bakalım. timdi emir verdirip bagajJannızı başka J 
~ Birdenbire bir çığlık duydum, kO§· bir kompartımana taşıtmz ... 
~eıu!;ldim. Misters Hubbard sapsarı Misters Hubbard mendilini çıkarttı. 
teı~ ~· "Ne var!,, dedim. Baıına gözlerini sildi.. 
-ılerı anlattı. - Teşekkür ederim.. Fakat, trende J 

lto 8?nra, sizi görmek istediğini söyledi. yer yok biliyorum. 
ta ~donia herkese hadiseyi anlata anla- Mösyö Buk: 

trlcdi. - Trene Bclgratta eklenen bir vagon 

iç~tıra. döndü, elile kompartımanın var. Size oradaki kompartımanlardan 
e hır yeri işaret ederek: birini vereceğiz .•. 

;; Orada, dedi; ben hiç dokunmadım. - Eksik olmayın.. Bilseniz ben öyle 
t\aıı tÇetizl kompartımanına geçen kapı- sinirli bir kadınımdır .• Düıünün bir ke· 

Opuz re: 
•1~ una bir torba asılmıştı. Tam 
'tftt • Yerde, kanlı bıçak duruyordu. Yattığım odanın yanındaki odada 
b era 'b __ bb d bir ölü var 1 Ben nud uyuyabilirim böyle 
ıt.ır__ ~ ar onu eline alır almaz 
~ olacaktı. bir yerde! Deli olmak bir ıey değil .• 

...., lı~ cfildi, bıçağı aldı. Mösyö Buk: 
ı QlÇ ıu h k - Mişel 1 diye kondüktöre seslendi: 
tıtcli.~· P e yo , dedi, cinayetin iş· 

l:>okı bıçak bu. Ne dersiniz, doktor? Al bayanın bagajlarını, götür Atina -
~lltro t.or lton.stantin brçağı aldı baktı. Paris vagonundaki kompartımanlardan 

V AKIT Propaganda servisin
den: 

1 - Türk evUltlannın işsiz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz it anyan 
kimıesiz ve bikesltrin ilinlannı 
meccanen kabul eder. 

lpiz kalmamak için bundan i&
tifade ediniz. 

2 - Mcmur,katip,muhasip, artist 
kavas, odacı aıçı, hizmetçi, evlat
lık ve her nevi iıçi anyanlar ara· 
dıklannı yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
ilanlarından istifade etmelidirler. 

3 - Apartıman, ev, otel, ha
mam, irat, dükkin, mağaza almak 
ve utmak, kiralamak iıtiyenler bu 
itlerini gayet kolay ve en ucuz 
bir şekilde temin etmit olmak için 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilinlar sütunundan isti
fade etmelidirler. 

4 - Otomobil, araba, piyano, 
mobilya, radyo, ıramofon ve her 
nevi ev eıyaaı ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 
KURUN gazeteleri ucuz ilinlar 
sütunundan istifade etmelidirler . 

...., illve etti: birine. 
litdl ~zun uzadıya tetkike lüzum yok. - 3 numaraya götüreyim mi? Bütün bu arzulannızın temini 
hardı ıç.ığın üzerinde Misters Hub- Buk cevap vermeden Puaro atıldı: için müracaat edecek mahal yal-
lliı1 ~ Parmak izlerinden başka kimse- - Yok, 3 numaraya götünne. Ba§ka = nız VAKIT Propaganda servisi-

l'lo1c;ınak izini bulamazsınız. bir numaraya götür bayanın etyalannı. \ dir. İstanbul Ankara caddesi VA-
l°;ı: or bıçağı evirip çevirdikten son- Meseli, 12 numaraya. §! KIT Yurdu. Telefon: 24370 

ı.. ...... 8 - Peki, l:-Y· . 'ıııııııı"ııııuuııııınııınıuııııııııııııııuınıMllllllttınıııııııtmnıı.. 
qt \l bı"•k kt Kondüktör Mııten Hubbardın eıya- • · t"-n . s- ma üldcki yaralardan lannr aldı. Amerikab kadın gWümsiye- Kabatatta ktr•hk -.... ... !J birini açabilir, dedi. apartman daireleri 

& .. e dl rek Puaroya dandU ve bir kere daha te-

Partide verilen bUyilk balo çok ne
şeli olmuş ve sabaha kadar devam et
miştir. 

• • • 
İzmit (Hususi) - Cumhwiyetln OD 

ilçilncil yıldöntımU bayramı ıelırimlz
de de parlak ve çok canlı, hareketli bir 
teWıüratla kutlulandı. Havanın gü
r.el ve adeta ılık bir yaz günU gibi ol
ması halkı lzmit sokaklarına dökınüş
tü.;__Y allar bqtaa ~ r;eçilm~1'tr1n· 
san seli ile uğulduyordu. Vilayetteki 
resmt kabulden sonra tersanenin bu
lunduğu mevkide bütün tetekktlller, 
sporcular, askerler, mektepliler emıaf 
birlikleri, silel ve sivil erkan, on bin
lerce halk toplanmıştı. Vali ve Parti 
başkanı Hamit Oskay, yanlarında 
amiral Ştlkrll Okan_ amiral lıl.ehmet 
Ali Olken, general İbrahim bulundutu 
halde merasime iltirak edenlerin bay
ramlanm kutlulayarak hazırlanan 

kürsüde çok çok -1.kıolanan bir nutuk 
söyledi. Nutuktan sonra geçit resmi 
başladı. 

Gece, lzmit, bir nur sa.ğnağı i~inde 
yüzüyordu. Elektrik ışıklarının vakit 
vakit sönmesi, haklı olarak halkı asa
bileştirdi. Fener alaylan, yer yer eğ
lenceler tertip edilmifti. Halkevi, Ne
cati bey mektebinde Hokkabaz opera
sını temsil ediyordu. 

Dolu şimdiye kadar görülmemiş de
recede büyük taneler halinde, bazı 

yerlerde ceviz ve bir kısım yerlerde de 
kaz yumurtası bilyüklüğünde düşnıtlş
tür. 

Hariçte çalışan ameleden birçoğu 
yaralanmış, Isbatınn köyünde on da
var ölmüştür. 

Dolu şehrimizin şimal, gark ve garp 
taraf zeytin ve bağlarile Isbatırm me
siresi ve Oyumsöğüt köyleri bağlanın 
harap ebnis ilziimlf'-ri dalları ve y1tp
raklarile beraber kamilen alıp götür
müştür. 

Çok olduğu tahmin edilen zararın 
tesbitine bqlanml§tır. 

Yine bu yağmur esnaamda ve u.at 
11,30 da EyUp oğlu camii minaresine 
yıldırım düşmüş, minarenin lleminl 
eğmlş, birkaç taşı parçalayarak dtllQr
mUştUr. 

Feci bir ka2a 
lzmir (ÖT.el) - Belediyeye alt ft 

uncu Müminin isticarmda bulunan Şe
hitlerdeki un fabrikasında feci bir ka
za olmuştur. İşçilerden Ahmet adında 
bir genç makine kayışını takmağa uğ
raşırken kayış şiddetle bqına ve vtl· 
cudunun muhtelif yerlerine çarparak 
kendisini ağrr surette yaralaml§tır. 
Yaralı kaldırıldığı memleket hastaha
nesinde ölmüştilr. Adliyece tahkikata 
devam olunmaktadır. 

Vali ve Parti başkanı Hamit Os- !"••••••••••••
kay, Ulu Gazi mektebi salonlarında 
bir balo vei"di. Balo senenin en · güzel 
ve unutulmaz bir gecesi olmuştu. Ba
loda şehrimizin birçok güzide aileleri 
bulunuyordu. Bayan Hamit Oskay ve 
bay Hamit Oskay, davetlilerini birer 
birer karşılamak ve meşgul olmak 

Göz Hekimi 
Dr. ~ükrü Ertan 

Cağaloğlu Nunıoamaniyc cad. No 31 
( Cağaloğlu Eczaneai yanında) 

Telefon. 22566 

lstanbul Belediyesi ·ilanları 

Senelik muhammen kirası 20 lira olan Kapahçarııda Gelincik aokaim 
da 21 N. h dükkan teslim tarihinden itibaren 937 veya 938-939 aenele 

ri mayısı sonuna kadar kiraya verilnı ek üzere açık arttmnaya konulmut 

lqr. Şartnameıi levazım müdürlüğün de görülebilir. istekliler 150 kuruttuk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk 
teminatm yabnlnıuı daha muvafık olacağı) 3-11-936 salı günü saat 

14 de daimi encümende bulunmalı dırlar. ( 1) ( 2255) 

Jandarma genel komutanlığı 
komisyonundan: kara satınalma 

An· 
li......_ Şifa }'onunuz? •ekkür etti. Kabataşta Sed üstünde ÇUrUksu-
•n_ b· cak bir tey yok. Bu hadisede s 1 M h t p art 1'l > ırçok . ( Arl«m var) u a mu aşa ap ımanmda de~ Tutan 3900 lira tahmin edilen, r,,. •İt ve her çe•İtten -'-acak mik.ı __ 
1• ganp ıeylerle karıda§madık t k bi · h.... od :r- s :s- 1U111 umr zc nazır, ramvaya ya m rı .....,9 a para k · dan alınacak d 1 b 
~-:~et aına c d" ik" k" .. b" b 

1
~ Karıncaların Hayatı- bir salon, mutbak, banyo, diğeri altı ,.uz omısyon .~a me e yazı ı ulunan yirmi alb çefit 

''il~• e ı. ı •tının ır ı· . . • 1 oda bir salon, mutbak, banyo ve her tıbbı ecza 17-11-936 salı gunu sa at 14 de açık eksiltme usulile satın r 
ı.._' 'ebrf hepainden garip bir §ey. Diln " Yann Kitaplanndanclır ikisinde de havagazı, elektrik ve su 

1
1 Imacaktır .• Eksiltm. esine girmek istiye nlerin belli gün Te saatte 292 lira 50 

"il, .. _L aynı lxçak değildir. Çünkü Fiyatı 7 5 kuru9tur ku luk lk ~" ~ketlerinde kullanılan ka- l tesisatı mevcut iki daire ehven fiyaı. 1 ruş ı temınat makbuz veya banka mektubu ile komisyonumuza 
la kiralıktır. bq vurmalan. (1581) (2610).. 



Kışlık kö~ürünüzü 
aldınız mı? 

Komoran Cinsinden, rtlsının doOruluOuridan, 
fJY. ~ınm ucuzlutaundan ın olmak a.tensenı .. 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATr 
i 1 i 

Haııs Atnıan a.taın kolCUndan alını._ 
Adreaı Sirkeci MOhUrdar zadeH~n o. 32 
Telefon: 23074. 

KU'MBARA 


