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Büyük davamız 
en medeniğ ve müre/ /eh millet 
olarak varlığımızı yükseltmektir 

C::ıc:1c:r 
atı .. a 1§ etütlere baQh bir • 
"tlte •t takip etmek, bütün 
•-'t-~Clıuııarın kolayca an

ileceQI ve severek tat
bik edebilecekleri 

'tt E:ı· 
1~r Ziraat rejimi kurmak 

'* Hayat pahaflll(;ıı ile mO· 
cadele edilmelidir. 

~Türkiye en llerı denizci 
mıllet yetiştirecek kabl
liyettedlr. 

~ Hayvan ·ver:gisi. buhran . ~ l 2ırndır. 
0Draksız çiftçi bırakıl

.fl:l Clm a J ı d ı r. 
ve muvazene vergileri· ? 
nı hafifletmek çareleri 
dOşUnültrte.JJdir. 

1 
Ordu, 

Şte bütüıi milletin göğsünü iğtimat ve gurur 
'l' duygu1arıyla kabarta~ şanlı ·adı 
llttuğumuz siyiısiğ yol ve 
hedeften ayrılm8yoruz 

1 
1 

niyet ve refah ıeviyeaine varmıamı ata 
koyabil~.:ek hiçbir enıel diltilnmefe yer 
bırakılmadıtını ve bırakılmıyacağmı 
huzurunuzda aöylemekle bahtiyarım. 

&"Yük 
11f4Jc 'llilJ.eıÔnder Atatürk dün Bü.. 
'1hc 1t1'f )leclisini, bek'l.eMn ta... 
~~ "klarile cçmı§kırdır. Cum-

arkadaşlarımla yeni çalıtma yılı baılan
gıcında kartı karııya bulunmaktan duy
duğum derin sevinç ve saadeti ifade et

meliyim. 

Tuncelindelci icraatımız neticeleri bu 
Memnuniyetle görmekteyiz ki Cum- hakikatin yakın ifadesidir. flerı hll-

huriyet rejimi yurdumuzda huzur ve kumctçiliiin ıian, halkı, kudretine ol • 
sükQnun en iyi yerleşmesini temin et • duğu kadar tefkatine de samimiyetle i· 
miş bulunuyor.. Vatandaşlar ve yurt nandırabilmesjdir. Bilyük, küçük bütün 

Jeri verimli .olmuıtuc. Ancak hususiğ i 
dareler ve belediyeler bilyük kalkınma 
savaırmızda haşan hasılasını arttıracak 

vazifeler almalı ve huıusile hayat ucuz
lufunu temin edecek yerine göre ted
birler bulmalı ve salahiyetlerini tam 
kullanmalıdırlar. Şehircilik iıterinde .de 
teknik ve planlı esaslar dahilinde çalıı
rnak lizımdır. deı.. ?tıi.ıin hm--: et1 ö Ü •· 'ili Yıl , KNam an n mu.ı-

Yfilc kt J>rogramını çizen btı bü.. 

ll....~ ~i haiz nutuklarım ay. 
,-,hıci d d1yorzı.z: 

ltb.. t\trtnin üçüncü yılını açıyo 
-·ıeJden .. 

once, sevgili kamutay 

~&n Hariciye 
4t,,. l\tazm 

011beşine doğru 
fi eliyor 

Ankarayı ziyareti 
mukarrer hulunan 
İtalyan Hariciye 
nazırı Kont Çiano
nun hu ayın on b~ 
Şİne cloğnı şehrimi 
ze ı?elrnf'ııi heklen
tnekte<lir. 

İtalyan Haricive 
nazırının, Ankara
,.. ziy'arrtinin ge-

~~ <'İkınesine sehep. 
..._ ~~ Jotfo I Ylınanistan kralı 
;."' ,t ÇİAltı n ~0ınaya ıı:itmrci,Jir. 
~ ~Ctak' Yunanistan Başvekili 
C'lı._ ~llta asın Ati naya dönme
~ "- ltoltı ~~al1 ate çıkan Yunan 
~~ ~l'-1t1tı thlakj mü?ikatJarında 

hl~1!hır. Müteakiben, Tür 

Sizi yükıek ıaygt ile ııel!mlar ve bu 
çalışma yılınızın da millet ve memleket 
için feyizli başarılarla bezenmesini di

lerim. 

ta oturanlar cumhuriyet kanunlarının cumhuriyet memurlannda bu zihniyetin 
eşit şartlar altında kendileri için hazır en genlt ölç

0

üde in!citafına önem ver • 
!anan hürriyet. refah ve saadet im~!n- mek çok verinde olur. 
Jarından azamiğ istifade etmektedırler. HUSUSi iDARELER 

Bunun için bclediy,elerimizi türelı bir 
surette aydm1atmak, kılavuzlamak i9iy 
le uğraşacak merkezde, b:r tek 

rİik büro kurulmasını tavsiye ederim. 
Sayın millet veki'lleri; " Milletimizin layık olduğu yüksel: mede Huıusiğ idarelerin ıeçen yılki faaliyet ($onu: Sa. 4 Sii. 1 ). 

Meclis dün açıldı Yeni Sovqet El
çisi kim -olacak 

Reisliğ~ B. Abdülhalik Renda seçi~di So,·yet Rub) anın 

leği~~cek olan \n· 
·.ara elçisi B. Knn 

Kabine değişikliği meclise resmen bildirildi · .. inin yerine, e~ki 

\nkara Ye şimdiki 
Ankara (Huıuıt) -Büyük Mil., gibi künüden •_Yrılıtlarında daj 

let Mecliıi buıün saat 14 de top. ayni cotkun ıevg~ ve muhabbet 
lanmıttır. • . tezahürleriyle selamlamıılar ve al· 

Tam ıaat 14 de ıntıhap edilen kıtlamıtlardır. 
muWLkka\ riyaset divanı Refet Ca. Atatürkün nutuklarından ıonra 
nıtez (Trabzon) batkanbğında reiı intihabatın• geçilmiı ve Çan-
yerlerl.nı· aldılar. Yoklama yapıl- k b Mustafa Abdu"")h .. Jı"k 

ırı me usu .. 
dı, ekıeriyet olduiu anl~~ılnırstır. Renda 334 reyle ve iUifalHa tek-

Bunu müteakıp ~eıııcumhur rar riyasete seçilmİ!tİr. 
Atatürk ıaylavların, dinleyicile- Mustafa Abdülhalik Rerıda al· 
rin har~retli ve ıürekli alkıtları a- k"" .. 1 k 

kü ·· ·· ı leıs. lar arasında ursuye ge er~ raıında rivaıet .. nuaune ile erek k t 
· ·dd ı· lk tekrar baskanlığa ıeçme sure •Y· bircok noktalan ıı et 1 a ıtlar- ük 

la karıılanan yıllık nutuklannı j. le gösterilen itimattan dolayı t" -
ra'&: buvurmutlardır. ran ve saygılannı ıunmuş ve ruz-

Saylavlar ve dinleyiciler Ata. nameye geçilerek reiı vekilleri, İ· 
·· ·· .. · • ·nae old .. · ive katiplerin seçimi· 

---~ccm..-ı.u:.aı~ 

ne batlanmı'~şır. Reylerin taınifi ~>ads elçisi Suriç 
neticeıinde, Refet Canıtez (Bur-! 
sa), Tevfik Fikret Sılay (Konya), \'oldaŞ"tn gelecPği 
Hilmi Uran (Seyhan), 225 er rey-1 _ ~öylenmrktcdir. 

le reiı vekil~iklerine ve H~lit Bay- Nafıa vekılinıiz 
rak {Bayezıt), Doktor Saım Üze\ ,. 
(Maniıa), irfan Ferit Alpaya Yeni haaları eçmıya gidiyor 
(Mardin) 317 ıer reyle idare imir Ankara 1 (Telefonla) - Nafia 
liklerine, Ziya Gevher Etili (Ça. vekilimiz B. Ali Çetinkaya Sivas -
nakkale J, Ali Zırh (Çoruh), Ke- Erzurum hattındaki Divrik istasyo 
mal Onıal (Isparta), Ali Muzaf- nunun açılma, Diyarbckir - Cizre 
fer Göker (Konya), Naıit Hakkı hattının da temel atma törenlerini 

K ah ) C O yapmak üzere, aym 6 ıncı cumarteai 
Ului ( il.: ya ' avit ral (Niğ- günü Ankaradan hareket edecektir. 
de), 318 er reyle divanıriyaıet ki· Nafia vekilimize bu seyahatinde 
tipliklerine ıeçilmiılerdir. bir çok davetliler de refakat edecek 

(Sonu: Sa. 10 Sü. 1) tir. 



''Balkanlar 1 Dokuz lfeVlel Relsi K 
• .A. hl Bitlere misafirliğe gidiyo~ 

Si a an 1 yor'' Berlin. (Huıuıi) - Gelecek &• 

yın ba§ında Berline gelmek üzere 
Bir Leh gazetesinin şayanı AimanDevletReiıi Hitlertarafın· 

dan davet edilen devlet reiılerin· 
dikkat bir makalesi den dokuzu, Hitlerin davetini ka· 

bul e\mitlerdir. Jİ. 
Lehistanm en büyük gazetesi şeyi tasavvur etmek bile kabahat ad Amiral Horti, Yunan Kralı, Yu- Pl8nh sevda: nu bu vapurlann on ınil~13" 

(Kuriyer Varşavski) Balkanlara ela dedilirdi. goılaT Kral Naibi, Belçika Kralr, Memleket gazetelerinden Ada- rat vermemesini emre~&W 
lr enteresan bir makale neşretmiş Harbiumumiden itibaren iki dev İtalyan Kralı ile Danimarka dev· nada çıkan "Türk Sözü,, nde fÖY- de kömürden tasarruf • 
tir. Belgraddan gön~erilen ve Oton let orduları birbirlerine düşmanca let reisi Berline geleceklerdir. l b. ah d l dık mış .-. ~ 

b 1 d B Ik C e ır müı e eye rast a : M. emlek.eti, billiassa .. ~uı....-..., .. , 
Barbar imz.alı u maka e e a an muamele ederlerken, Graf iano Miıafirlerin Almanyaya ayni Herkesin hayahnda, en az bir · t v- ' 
devletlerinin silahlanmıı.lnnnd:m hah nun Belgrad ziyaretiyle imzalanan tarihte ıelip gelmeyecekleri belli d I • l'k mmtakalarmr birer tun

9 

ı 1 b 
Jela aııklık ve bir e ada ıaır t yapma'- 1·,.;n proPUOaAnM. ~ .. :.;. ~ 

eedilmektedir. Yugoslav - talyandost uk paktın olmamakla eraber, Berlinde açı- J • d s· k k' l d "' r ,l:""'e- j t\ll ... . aevreıı var ır. ırço ımse er e dan çekinmedigı"'miz halo:t:ıı ~ 
Leh gazetesi şöyle diyor: · dan sonra bir ltalyan askeri heyeti lacak olan büyük av sergiıini ziya- ıairlik devresi Q§ıklık zamanına a}ılu>- " 
"Bulgaristan da dahil olduğu hal nin de Yug('slav manevralarında ret edecekleri ve General Gorin- tesadüf eylemiıse bu takdirde ya- nilen müşkülpesent ırı ib' f'"~ ~ 

He Balkan devletleri ordulanm son bulunuşu iki taraf dostluğunun çok gin tertip edeceği av partiıine iş· zılan fİİrlerin aşk mektuplarından decck konfor Ve sürat ~ 
1

eıı'~ij 
süratla ihazırlamakta devam ediyor kuvvetlenmekte o!duğunu göstermi§ tirak edecekleri sanılmaktadır. ibaret olmaıı tabiidir. mümkün olanı bile es~~~~ 
lar. f ei: ti manasını anlayamadım'. D 11.Urltf ~ 

1 • • r. 1 ·ı ık Ted r·ı sat Tevekkeli değil, bu yüzden ne tn'"demkı' daha su"ratlı' gıdeb.~t • Bu hükumetlerin son ay ar ıçın Diğer taraftan §Urasr da ma um ·· ı~L d'I b'l' d kb' "' la da şıır ıs an e ı e ı ıyor, ne e aş ır kaç kilo kömür tasarrtıfu .ı, J 
de yaptıkları askeri manevra r cc dur, ki Türkiye, gerek Balkanlarda, §eye benziyor. Şair tabiatlı bir ada ·--l. _,1 J5~ 
nebi neyetler de bulunmu~lardır. gerek yakın şarkta harp aanayiini in Oğretmenleri arasında k d k' d d r nun, Se)' J<Ultn zaman... 1 / 

ı 'oel • B 1 maaş vur uğu va ıt, a am e ı- ;;e bilmem hakkımız 'Vaf Ji\,1 
Manevralardan aman neti e., a kişaf ettirerek harp aletlerini kendi" İstanbul ilk tedrit~at ö!?rctmenle- ye dönüyor; habre saçmalamağa "' ) 
1- d 1 tl · er'-'~-ıL'arbı'yclen' An ı· l .. .... ..... 1 ve d · tez ~ han Cahit - (Son Posttl · Kan ev e en K.wı n ıy e yapmaga ~ ayan enız rine ait ikinci kadro tasdik edilmek ba~lıyor. A~ık olan da şairliğe bat 
!karada 25 ilkteşrinde müzakere et gahlan olan yegane devlettir. Bu hu üzere Kültür bakanlığına gönderil- vurup hislerini daha derinden ifa- Bir Symphonle 
mişlerdir. Bu suretle Balkan paktını susta onlar birinciliği almakt.adır. mi~ti. deye kalkınca it uzadıkça uzuyor. Falih Rıfkı 'Atay ''UlU$•• J4 

imzalamıı devletler 60 milyonluk bir Harplerden evvel, Balkanlar ıilAh iti Kadronun ilk funu ha§lia villyet Nihayet kartıdaki sevgili de: "Se- yor: . A:ıı 
ittifak: meyÜana getinni§ler d~rnek o bariyle çok zayıf addedilirdi. fakat. 1 d 1 h ıl 1 . 1 vilecek miyiz, maval mı dinliyece- Musı'ki dahı·8•1 Beethoveı:; 
luyor. Balkan ve cihan harbi bunun aksini er en ıtan l emrine veri mıt 0 an ? kkı ı ki ,.. k r 

• •_ı • larm tav. inleri ile tamamlanmıatır. ğiz ·,, gibi bir bı n ı a atı • fıkrası vardır: Viyanantn .. ~ 
1 Bu ittifa1t liaadizatmda büyük isbat etmi§tir. :i şairi dımdızlak ortada bırakıp gi- ristokrasisinden nefret ede~ııı 
ıbir askeri ltuvvet tC!kil eder. Bu Bugün, bu devletler, ltendi ~uaud Dün Kültür direktörlüğüne tel- d' y b' b',.. ık b d d }aıw 

• ·.:ı • 1 grafla bildirilen tayı'nler c:unlardır: ıyor. e ıtta 1 a§ ' un an son şinas, Fransız ihtilal or ~ ..,iU: 
ı;uvvet günaen güne 8Zllmetin~ art annm dü§mana karır muhafazası :. d h · d 1 l da b r w r- • l ld k • ra a azıya e saçma ıyor. na geçen Napo yon , ı ~tfı~ 
hrmak:ta~.·.B. u. ord. ut.a.r ıilô.hlan, . için azım gelen askeri hazırlıktan Zongu a Salranholu kazası ili' A kik d ·ı · l'k d dı.ıs-:! r: . l ı_· 1 şı ı evresı e şaır ı evre- riyetler kahramanı bulun .,ıA 
11istemlen ıtil:>any e ıncnuz yeknasak yapmakta ve ıilah kuvveti ile ikendi öğrebnen erinden Mustafa, Silivri · • b' b. ·ı d b c:e•"' · l '.l- ] ilk sını ır ırı e çatıştırma an yaıa- nederek, sevinmi§ ve u :ı- ot 

l I l 
• r-o ·• O 1 ma mum un o amayac mı aca- ham ettiği bir Sympnonıe; ~

ir hale konu amamı§sa un. sene er !erini emniyet altına olma~a r•l,. kazası mektep öğretmenliğine; k ·· k'" l ak t.. • ..,t 

enberi yapılan ge.yret er e, si ahlar maktadırlar... Burs:ı r ıan illi mektep öğretmenle- ba ! ? Böyle bir müsait ruhi imkan dmı venniqti: Buonopartc 1 1• 

~ .. ki en on mükemmeliyet temine Otto Barbarın makalesi uzun rinden Handan Silivride KurfaUı bul b'l h ki L d b' "' flw F . una ı se, em a ı ıoa,m a ır Beethovein eserleri araÇs'. . ..,ı • 
.ı:alışılmıştır.u c:lur. Biz bu makaleyi hül&aa olarak Ji'azası ilk mektep öğretmenliğine, .. h d 1.. ı r b' lll'l' r . k l • (! 1) h ~ kül .. . . . şıır, em e p anı ve semere ı ır bu ismi görmezsiniz. -"~ 

Muna.rrir ma a esın e u sene aldık. Mu arrir, Balkan devletlerini Kahta tur memuru Ahmet, Sılıvn sevda yaratılabilecek gibi geliyor. nün birinci Konsülün intP":
1
,1,. 

;Balkan devfetlerinin yaptıklan ma yalnız bir cihetten, deniz silahlan ba ' Kur!ııllı, İ7.mir Bornova illC a 0 ı.ıs" 
~evralarm mevkilerini anlattıktan ıon k'ımmdan zayıf ~örmektedir. M. N. mektf'hi öğretmenlerinden Burlian, Burs yolu tacını giydiğini işiten nı 
ra diyor lil: --------------....... -- Şile kaz.m kömürlüli o1'ulu ö"gretmen Bir kaç gün dinlenmek için Bursa hiddetten köpürmüf, bit ~ - · Sanayi mUeaaeaelerlnln - Meğer o ela alelade 

"'Yugoslavlar, l:iu seneki manevra I il Iiğine, Tunceli ilk'. mektep öğretmen· ya gittim. Türkiyenin en güzel su dan aayri bir cıcy degı'"IıniŞ.·· · 
' rı memleltetlerinin imali garbisin dahlll a matnameal lerinden Men§urc, Çatalca ikinci itli §ehrini lstanbula baftlayan deniz ve e ~ • · 111 

e yaphlar. Bu auretle, manevralar Şehrimizde bulunan bütün unayi metCtebineı Aydın vilayeti Sölie liaza- kara yolu tam bC§ saat sürer. M~:ıfe Diyerek, Symphoniesıll ~ 
an maksadın teknik'. talimler ddugu" müesseselerinin it kanununa göre eı illi oltul ö~retmenlerinden Fehime leri kısaltmak icin buhar ve motör sayfasını parçalamıştı. Bo ie 

0 - ondan sonraki adı Symphofl 
u ,.e komşularına xat'§t hiç bir :fena birer Clahili talimatname hazırlaya 'Çatalca Ji'azası İzzettin Jtöyü öğret- kuvvetlerinin çabalayıp durdukları 
iyet bcslemediklcrlni göstermek is rak bunun üz~rinden çal11rM•t ica menli~ine. Trab'zon öhetmenlerinden bu yol bütün gayretlerine rağmen quedir. - bıJ a 

f'-dilr..J'- • a.: ... uclo.:LcUJı. ı·~.yziye, Çatalca ÇiftlilC liör.Q ille kırk kilometrelik kara ve seksen mil l 4 sene evvel şarkın en ~ı 
Y,unanlılar marıevralattnr, Bulgar Bu hususta it daireain<len al&l(a okut öğretmenliğine tayin edilmir lik denizi ancak ve ancak be§ eaa.tte cı, dün hipodromun §Cl'ef kü~ ' 

llududu boyunCla ve MakC<Ionyada <farlara lazım gelen tebligat yapıl )erdir. hazmedebiliyorlar. Çünkü deniz yolu rinden hallC ordularını. ve gıJc' 
raptılar* mıı olduğundan hazırlıklara geçilmiı Bun'dan 1la,1'a b'u yıl İstanbul mu- nu aşan gemi ancak saatte on mil, lamyan bü1k t~ ko.nın1' . lı 

TürRler, ~Ürk - Bulgar liu<Judu tir. allim mektebi mezunlarından Kadri kara yolunu geçen otomobil de saat ği zaman, mi li ümyetın. ~er 
yunda, Edime' yanında yaptılar. Sanayi müesseseleri aahill talimat İstanhul ilCinci j]JC mektep ög ... retm~n te ancak kırk kilometre gidebiliyor onu reddetmi, ve eşsiz bır Uc I 

·.ı 1 ._,_,::'! "n l • 'T" k' l · · • b" ]'"' d rnin ettigı"' ıuın ve -refi h,a ·.i acıo Uaaıu ma evrn ar ıse ı l ur ı name erını •<mayı ır ıgın e ve sana Iiğine tayin e'dilmi§tir. lar h y- My- sik. aıJıl,. 
~n sahilclen konınmasmı temin yi birliği idare heyetinin yardımı ve Kara yolunu kısaltmak için bozuk ne asretmiştir. u . 1 

Jf111 
'l«ıa.diyle yapılrnrıtır. Bütün bu murakabesi altında yapacaklarc ci Teşekkür şoseyi asfalta çevirmek kafidir. Ve olsaydı, Symphoniesinin a 

~evralar, Balkan devletleri arasın netle bugünden itibaren ıanay~ mües Kımniz Vlldan Teomanm aylardanberl çek buna başlanmış demektir. Deniz yo daha dcğiıtirirdi. 'hte 
aiıki gör\iş ve h'edef birliğini göste seseleri birer birer eanayi birliğine mekte olduğu atıraptan yaptığı ameliyatla Iunu kısaltmak için yeni vapurların Halk ve hürriyet! Tatıf''' 
rir. gelerek talimatnnmelerini hazırlama kurtaran, Haydarpaşa Nümune haatahanesl gelmesini beklemekten başka çare onlara hizmetin şerefi ka 0rı 
l ŞurasrJayCle şayanCirr ki, Yugos ğa başlayacaklardrr. Ba§operatörU Bay Feridun Şevket ve muavt yok. zim reisimiz, milletini, .v~ 1,ıı 

vral ıl ,_. D 1 · 111 Bay Mltad& ve Jııuıtah&nede yattrıı.. mUd ... ·ı k · · tını ,. v mane an yap R'Ken, başta er ahili talimatname er ik'mal edil •· Çare yok, değil. Var, bugün bu neg~ 1 .e' §_ar ınsanı).': ·r 
~·~:..'-" b" · · ld "' h l dk J b l f · det zarfmd& Defkatıi bfZmetlerde bulunan b b d wıınar ıye reısı o ugu a de bir i ten sonra t;tan u ş dairesi kana heınıtreıere te§ekkUr ve mtnnettarhfmım hatta işliyen vapurların saatte on üç ~nı ır nızamm anısı ~ 

lmlyan askeri lieyeti de liazrr bulun liyle, :A.nkara iş dairesi merkezine arzederim. mil yapabildikleri muhakkak. Fakat ı ~ n-,a. cı::. 6-
,mu§tur. Bir JCaç yıl once böyle bir gönderilecektir. ~1171 Teomg '.A.nMI iktisat vekaletindeki tarife komisyo l8Jaya 8'il ~~!,2, 

Cinlllerin en bUyUk 
Ai~,d~ı~tftC';tl Alim! Ll Hung, yarmı 

tasırdanberl tetebbtl Ue 
6mUr geçl.rlyordu. Yan 
-Be kUtllphanesindekJ 
CD eak1 kitaplar, lll 
ı:n1n birer, birer tetıd 

kinden geçmllU. Cin 
dilindeki unutuımuıı ke 

uıı..ı_...;..._...-1=ııırıw..., llmelerl birer, birer bu 
lup tefsir eden bU 
y1lk Alim, kendi anadlll 

hakkında da birçok eserler yazmııı, bu 8\ll'et 
le imparatorun hllrmcUcrinl kazanmıııtr. Her 
~ sene geçUkçe, imparator, hususi adam 
lan va.sıtas1ylc IUimin hatmm sordurur, yol 
Jadığı hediyeler arasında büyük bir inci ta 
nesi fle L1 YUngu taltif ederdi. Bu inci tane 
lcrl 0.llmln ııapkasmı sUsler ve inciler fıızla 
Ja.§tıkça Allm1ıı mertebe ve kemall yUk 
fiellrdi. 

Bir glln, Cinlllerin en eski hUl.'1lmdarlartıl 
elan Klyıın- Llng :ıanıanmdıuı kalma b1r eser 
deki muadeleyl çözıncğe uğro.,ırken, Snn
Sen kellmesı llzcrindo durakladL Bu kelime 
bin ifa.de etUği derin mana Allm1 çok d!lşUD 
dUrmUııtU. En bUyUk sandct. ve ayni zaman 
da en büyük keder manllBllla gelen Sıı.n-Sen 
kcllmest feylezof Allm1ıı zilın1nde saplanıp 

kalmı:tI. 
Hem madet, hem de kederi btr arada ifa 

de eaeıı bu kelime Uzerinde, Alim, bUtUn btr 
sene 1J~'lb; durdu. Fakat ıııtn fclnden bir 
turl~ tıkrunadı. 

B1t sabah erkenden yatağından kalkıp, 

klltllphaneye inmeden bahçeye çıktı. AJurlık 
a~ altmdan yQrUdll, yabnnlle§en gül fl 
datilUım ~ğnedl gcçU. Yeşil çimenler ara 
~ bfr pavyonun yanmdn durdu. 

~genç ve gUzcl bir kız glSztlne Dl§ 
ml§tl.~ıtijkmk'larlıı. ağlayor, içini çeke, çe'~e. 

Bir ÇiN HikAVESi 
Nakleden: M. N ECMETTIN D ELiORMAN 

dudaklarını bUke, bUke gözyaşı dökUyordu. Uyar Jılç kimsenin olmadığı zennedllir.'' 
.Allm, l:ızm yanma yakınlaştı, dedi. 

••Kızmt, l!eni böyle hıçkıra, hıçkıra ağlar 
kcn görenler, ~rna çok bUyUk bir felAk~t 
geldlğinl zannederler. Nedir kederin bakalı:n, 
söyle bana" dedi. 

Kız: 

- "Evet, baba, kederim çok bUyUktOr. 
CUnkU ben bugUn ruhumda aşkı bl:ıııcttlm, 
seviyorum. Bu, dllnyanm en bUyUk saadeti 
bUyUk fela.kettlr'' dedi.. 

İhtiyar A.Um, kızm bu s8zlerl üzerine b&§mı 
önUne eğdi, dU§Une, dU§Ono ye§ll pntlkadıı.n 
yUrUdU. Kendi kendine dUşUnUyor ve kendi 
kendlnc: 

''Aşkı?\ ayni znmnnda, en bUyUk felAket 
ve keder oldut:;'UnU bugüne kadar bilmiyor 
dum" diyordu .. 

Blnler~e beyaz, kırmızı, san güllerle örtU 
1U bir yere geldiği vakit A.llm durdu. Bahçe 
deki tabiat gUzeUlklerlnl seyrediyordu. Ba 

sırada yeşil otlar içinde boyluboyuna uzan 
ıruş, gözlerini, berrak gökyüzllndekl mavtılk 
tere ve son!llz ufukların esran içine dalmıı 
Ten fsmlnd'l delikanlı bir kızın da kahkaha 
lnrla gUldUltl]nU, sevinç ve saadetten çrrpm 
dığmı g6rdtı. 

• .Alim, eaşırmt§tr, bu blllQr ııesll şakrak toz 
burada ne erayor, kahkahalarla ne için gUIU 
yordu? .. 

"Hey.. GOzel ve genç mahlnk. GUIUşlerfn 
den öyle blly{lk bir aaad~t içinde olduğun an 
lıı.~tryor. kl dünyada sanki ııcnden daha bah 

Kız: 

- ''Evet, baba, saadeUm çok bUyUktUr. 
CünkU ben bUtlln ruhumda a.,ıu hUıııetUm, 
seviyorum. Bu, dllnyannt en bUyUk ııaadeU 
dir." 

lhtlyar A.llm, kızın s6zlerl Uzerine bUabUtUn 
g~ırdr. A!aJIB.§tı ve: 

- P eki kızım ama, aşk, ayni zamanda 
hem bUyUk bir saadet, hem de bUyUk bir ke 
der olablllr mı ? dedi. 

- Ayni zamanda keder ve saadet mi? .• 
Her Jklat bir arada mı? Bu mUmkUn deıtıt. •. 

Zavallı lhtlyarm dUştıncesl evvelkinden da 
ha çok fazlalqntI§U• Jl&Ştnl yine önUne eğ 
dl. DU§Une, dllşUne yeşil otlar arasmdan yU 
rüdU, gözleri karnrmıştı .. Kendi kendine: 

".A§k bana maJQmdur, diyordu, ama, San
Scn kellmeılnln hem keder, hem de saadeti 
bir arada t!ade etUğinl hiç bllmlyordum." 
diyordu. 

LI HUng, kUtllpbanestnln merdivenlerini 
yorguıı ve bttkln btr halde tırmanma~a çatı 

§irken Tae Tsant !ıımindeld bir kadını kapı 
nm linllndo g!Srememiştl. Eğer, k1lı;Ok bir 
çocuk, ihtiyar A.llmin ayaklarma sarılıp do 
lanmamış otıaydr, l>a,şmı çevirip bakmıyacak 
tı bile ... 

Fakat çocuğa bakmca kadını da gören l 
llm durdu '·e: 

- '•Hey.. kadın, s<!Il hayatta tecrübe gör 
mllş, sevml§, sevtımiış. bin bir türlU ımadet 
ve keder duymuş bir fn.sana benziyorsun, aöy . 

Uade edip canlandmraBugYenıCocuğabakım 
ifade edip canlandırSlll gey nedir? .. San-Sen 
kelimeslnl aen hiç izıltmedln mı?. 

Kadın: 

- ''Evet, baba, dedi, San-Sen, §U ııenln 

ayakların aıtmda bir altın top gibi cmldayıp 
yuvarlanan benim çocuğumun adıdır. O, lJC 

nim en bUyUk kederim! ifade eder. Cok genç 
ölUp giden :zavallı koca.mı her dakika hatır 
tattığı için benim tela.ketimin bir itadeııldlr. 

Ayn! zamanda, bana saadeti her dakika ha 
tırlatıp, yB§atan ve tatbran da yine odur. 
O, benim için hem ~n bUyük saadet, ve hem 
de, en bilyUk !elClkeWr." 

Clnln en bQyUk Alimi bu kadın ile kUçlllt 
çocuğun önünde yerlere kadar Uç kere bOr 
metle eğildi, gözlerinden akan yaş damlaları 
ru Bile, Ril!l kUtUpbancslne doğru yQrtıdU ..• 

Cin impııratonı her be§ senede bir oldu~ 

gibi, ertesi glln husus! adamlarmı LI HUnrtm 
ziyaretine göndermt:Jtl. O gün IUim ya 
tıığmdan kalknmamııı ve haatalanmI!)tı: Ya 
tağmda inleye, mleyc imparatorun adamları 
na §U ~zleri ~yledi: 

"GUnŞn oğlu bUyQk hUkUmdara :iblClğ edJ 
ıılz •.• Dllnyııda benim eserimle beraber, haya 
tmı dB tamamtıınmı§tt?'. Ben, ancak, ınum 
döşeğine uzanacağını st?'ada eıılryablldlm, ki, 

dUny:ı yUztlndckl mevcudatın kemale enni' 
olan yeg(lne varlığı anadt?'. Ana, yekdlğe 
rinin 21ddı olıın en kuvvetli iki duyguyu bir 
araya getirip f!adelendircn, (keder ne aaade 
tt) ne!ııfnde blrl~tlren en bUyQk aşktn-... 

. - ··Jiitlç 
Son moda ~apkalan gu 11 ,_.t 

lar var. Fakat onların for~~ıı rJ 
dıklan bir nokta şudur k11 ··ı~ 
lan giyenin başına göre gı.J . j 
cirkindir. ~ 
~ Mesela, buradaki şapka d311e 'j 
aşağı bir genç kızın başın fJ 
güzel duruyor 1 Halbuki. bıJ 
kırkından yukarı bir bayadıı 
elbette - şapkadan ziya e 
- gülünç olur! . . .. • _ .. ~) 
Buıapkak~, 

Geçmiş kur::nf!!, ı 
--~-------------~·/ 2-T. ısSl'df 

Arnavut mecll•'" 
hAdlse 

.Arna\'UUUk kabine.slnln son ~~ 
vekil AhmeUe harbiye nazırı a ~ 
bir .... muc&dele olmU§tur. Aıu1ıet 
N:ımma bir kur§un mkarak oııı
ralamıvtir. Bunun Uzerine :ı:neell'tl. 
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Atatürk' •• n -_ Tarihiğ Nutukfarıi 
ı 

gibi sevkini temin edecek t~tıf 
lan haiz vagon mevcudun\ b' 
zarurigy dir. Bunda da bil>-ıı . .., 

(Osttarafı 1 ncide) 1 
Ken"dine inkılabın ve inkılapçıltğ:ı:ı çe-
şitli ve hayatiğ vazifeler verdiği Türk 
vatanda~rrun sağlığı ve sağlamlığı her 
zaman Uzerinde dikkatle durulacak 
milliğ meselemizdir. 

Sağlık sosyal yardım vekaletinin bu 
mesele üzerindeki sistemli ça.tlşmaları 
jl'iiksek Kamutayı memnun edecek ma
hiyette inkişaf etmektedir. Ayni veka
let kendine verdiğimiz göçmen işlerini 
de aosyal ve ekonomik politikamıza uy 
gun olarak ba§an ile görmektedir. Ve
kaletin "sağlam ve gUrbüz nesil Türki
yenin mayasıdır,, prensibini pek iyi 
kavrıyarak çahtmakta olduğunu tak

dire değer bulurum. 
YURD iÇiNDE FERDLERtN 

EMNiYETi 
Yüce aaylavlar, 
Bili.n.diii gibi biz yurt emniyeti içinde 

fertlerin emniyetini de lAyık olduğu de 
recede g!Sz önUnkle tutarız. Bu emniyet 
TUrk cumhuriyeti kanunlarının, Tilrk 
hakimlerinin teminatı altında en ileri 
tekilde mevcuttur. Kanunlanmızda 

yapt.ıitmız bazı tadiller ve kabul buyur 
duğunuz me§hut cilrUmler kanunc bu 
maksada kuvve.tle hizmet etmiştir. 
J\ldliğ bünyemizin ve kanun diziği 

mizin: daima bu yönden inceleme
lerle, Tilrkiyenin dinamik bayatrna 
hiç şaımadan uygunluktan temin edil 
melidir. Bu lü.ıum karşısında Kara 
ve deniz ticaret kanunlammzzn eko 
nomik bUnyemizıdeki inkişaflara daha 
uygun hale getirilmesinde zaman ge 
~irilmemek yerinde olur. 

KANUNLARDA ÇABUKLUK VE 
AÇIKLIK 

Bir de fU nokta üzerinde durmama 
izin vermenizi rica edeceğim: Emni 
yet ve hak i§leriyle aWcalı usullerde ve 
kanunlarda kolaylık• çabukluk açıklık 
ve kesinlik esas olmalıdır. Bu sebeple 
vatandaşlann icra darileriyle olan 
ilişiklerini kolaylaştırmak kasdiyle 
yapılan etUtlerin bir an evvel kcınun 

haline ietirilmeaitll tavsiyeye layık 

bulurum. Bu i§aret ve tavsiyele-
rimin iyi karşılanacağına şüphe 
etmem. Çünkü her sahada oldu.. 
'ğu gibi adliğ usuller ve kanunlar saha 
srnda da Türk cumhuriyetinin ve o 
nun yüksek değerli Kamutayınıo an 
layı§ı ileri anlayıştır. 

EKONOMi HAY ATL\UZ 
Şimdi arkadaşkr, Ekonomi !hayatımızı 

gözden geçireceğim. Derhal bildi:meli 
yim ki, ben, Ekonomik hayat denince 
.ziraat, ticaret, sanayi faaliyetlerini ve 
~ütün Nafia işlerini biribirin.ıden ayrı 
düşünülmesi doğru olmıyan bir kül 
sayanın. Bu vesile Ue şunu da hatırlat 
malıyım ki bir millete müstakil hüvi 
yet ve kıymet veren, ıiyasiğ varlık ma 
kinesinde devlet, fikir ve ekor..omik 
hayat mekinizmalarr biribirlerine bağ 
Ir ve biribirlerine tabiğdirler. O kadar 
ki bu cihazlar biribirine uyarak ayni 
ahenkte çalıştırılmazsa hükUmet ma
kinesinin motris kuvveti israf edil
mi§ olur: ondan belı:lenen tam verim el 
ae edilemez. Onun içindir ki bir mille 
tin kültiir seviyesi üç sahada, devlet fi 
kir ve ekonomi sahalarındaki faaliyet 
ve batarılarx neticelerinin hasdasile öl 
çülür, 

Sayın Millet Vekilleri ı 
Milliğ ekonominin temeli ziraattir. Bu 
n~ ~?indir ki ziraatte kalkınmaya bü 
yuk onem vermekteyiz. Köylere kadar 
yayılacak programlı ve pratik çalış _ 
malar bu mak--..ada erişmeği kolaylaş 
tıracaktır. 

BtR ZiRAAT SIYASETt TESBIT 
ETMEK LAZIM 

Fakat bu hayatiğ işi isabetle atracma 
ulaştırabilmek için ilk önce cidı:lığ etüt 
lere dayalı bir ziraat siyaseti tesbit et
mek, veon un içinde her köylünün 
ve bütün vatandaşlann kolayca kav
rayabileceği ve severek tatbik edebile
ceği bir ziraat rejimi kurmak laZTmdrr. 

Bu siyaset ve rejimde önemli yer ala
bilecek noktalar başlıca şunlar cfabi
lir: 

Bir defa, memlekette topnksız çiftçi bı. 
ra.kılmamalıdır. Bundan da.ha önemli olanı 
he, bir çlttçl alleainl geçindirebilen toprağın 

ııatetine ve toprak verim derecesine göra \ 
sınırlanmak lA.zımdır. \ 

KUçUk, bUyük bUtUn çiftçilerin lş vasıta. 

lannı arttrrmak, yenileştirmek ve korumak 
tedbirleri, vakit geçirilınedf!n almm8.lıdJr. 
Herhalde., en küc;Uk bir çt!tçi ailesi, bir C!ft 
hıı.yvan sahibi lnlınma.lıdır; bunda, ideal olan 
ökUz değil, beygir olmalıdır. ÖkUz, ancak 
bazr şartların henüz teınlnt güç bölgelerde 
ho~ görüleblllr. Köylüler için, umumiyetle 
pulluğu pratik ve faydalı bulurum. Traktör. 
ler bUyUk çiftçilere tavsiye olunabilir. Kl.sy. 
de ve yalr.ın köylerde, mUJterek barman ma_ 
kinelerl kullandırmak, köylUlerfn ayrılamıyA 
cağt bir Adet haline getlrilmelldir. 

Memleketi; lkllm, ııu ve topro.k verlml ba 
kımından, zire.at bmgelcrlne aymnak icap 
eder. Bu bölgelerin her birinde, köylUlerin, 
götlerlle gl.sreblleceklerl, çalı~aları tç1n ör_ 
nek tutacakları verlml1, modern, pratik 11. 
raat merkezleri kurulmak gerektir. 

BugUn, devlet idaresinde bulunan çl!Ulkle. 
rln ve bunlann içindeki tUrlU ziraat-sa.na.yllt 
kurumlarının bir kıımn; ziraat hayat ve faa. 
llyetınin bUtUn sahalarında, her turlU teknik 
ve modern tecrUbelerinl ikmal etmtı olarak 
bulundukları bölgelerde en faydalr ziraat u.. 
sul ve ııanğaUarmı yaymıya. haztl' bulun 
maktadırlar. Bu, vek~et için, bUyUk kolaylık 
lar temin edecektir. Ancak, gerek mevcut 
olan ve gorek bütün memleket ziraat b!Sl. 
gelerl için yeniden kurulacak ziraat merk.?z 
lerlnln, sekteye uğramıı.dan tam vertmll ta.. 
aliyetıerinl; şimdiye kadar olduğu gibi, dev. 
let bUtı;:esine a#ırlık vermeksizin kendi gelir. 
lerlle kendi varliltlarınm idare ve l.nki§afmı 
temin edeıı.lmeleri için, bUtUn bu kurumlar 
birlC§tirilerek geni§ bir l3letme kurumu te§. 
kil olunmalıdır. 

ORMANLARIMIZIN KORUNMASI 
Bir de, ba'ta. buğday olmak Uzere, bUtün 

gıda lbtiyaı;ıarımızla endllatrimizin dayan. 
dığı turıu lptldalğ maddeleri temin ve harlct~ 
ticarotrnJzln esasmı teşkil eden çeşitli mah.. 
sullerlrnlzln ayrı ayrı her birinde, mikta.nru 
arttırmak, kalltea1nl yUkıseltmek, lsUheal 
maaratıarmı azaltmak, hastalık ve dllfmanla 
rile uğraşmak için gereken teknik ve kanu 
n!ğ her tedbir vakit geçirilıneden alınmalı 
dır. 

Orman ııervetlmlzin korunmam Illzumuna 
aynca i3aret etmek isterim. Ancak, bundıı. 
mühlm olan, koruma eısasıarmı: memleketin 
tUrlU ağaç 1httyaçlarmı devamlı olarak kar_ 
§llamuı icap eden ormanlarımızı muvazenell 
ve teknik bir surette işleterek ietllade etmek 
esıı.sile makul bir surette telif ett:r:iek mcbu_ 
riyeU vardır. Buna., bUyUk Kamutayın, llyık 
olduğtl ehemmlyetı vereceğine 11Uphe yok.. 
tur. 

DŞ TtCARETt.!VllZ 
Sayın :Millet Vekilleri, 
Dış ticarette takip etUğimlz ana premlp, 

ticaret muvazenemlzln aktll karakterlnl mu 
hafaza etmektir. ÇUnkU, Türkiye tediye mu. 
vazeneslnin en mühim esasmr, bu teşkil eder. 

Son yılların rakamları ve geçirdiğimiz se. 
nenin bugüne kadar gösterdiği seyir ve isti
kamet, takip ettiğimiz prenslbin elde edilmiş 
mUsbet netlcelerinl gl.sstermektedir. 

Kontenjan usulU, muayyen anlaşma §art.. 
larımızı kabul etın1§ memJekeUer ı~n blla
bU tün kaldmlmrştır. Bu memleketlerden pi
yasanın kayıtsız, şartsız fthalAt yııpabt\ 

mesi temin edilmiştir. 
Dı!J ticaret poUUkamızm hususlyetl ~ı 

dur: İç ve dl§ vaziyet icaplarını daima kar. 
gıJamak suretllc seyirlerine intibak etmek. 

!ç ticarete gelince, bunda, en önde gördU.. 
ğUmUz esas, teşkilAtlandırma ve muayyen 
tipler Uzerlnde işleme ve rasiyonel çalışma.. 
dır. 

CUMHURtYETIN TUCCAR 
TELAKKiSi 

Kesin zaruret olmalıkça, piyasalara kart
eılmaz; bununla beraber, hlç bir piyasa da 
b!UJıboş değildir. Sıra!ll gelınlşken, cumhu. 
rtyetln tUccar tel!kkis!nl de kısaca ifade e_ 
deyim: Tüccar, milletin emeği ve Uretlmt 
kıymotıendirllmek için, eline ve zekA.ııma em 
niyet edilen ve bu emniyete Uyaka.t göster. 
mesl gereken adamdır. Bu bakrmdan, thra.. 
catçılar hakkındaki kanun, mllrakabe hak.. 
kmdakl kanun, tcşkiJAtıandrrına bakkındal:i 
hUkUmler, mUııpet netıcelerlnl vermektedir. 

İhracat mallarnruzm, hükfunetın yakm 
kontrolil altında, sabşlarmın teşkil!tlandırıl 
maBI mUh!mdir. Bunu gözönünde tutan Eko
nomi veklletı, geçen yıl içinde: İğdrrda, Ege, 
Trakya bölgelerinde tUrlU mevzulara ağit 

satııı kooperatifleri teşkil etmiş ve onları fıı.a 
Uyete geçlrml§Ur. önUmUzdekt yıl içinde, 
başta fındık olmak Uzere, diğer belli ba§lt 
mnhııullerimlzl de, al!kalandıraıı birlikleri 
vUcuda grtirmelldir. 

ENDUTRI PLANLARIMIZ 
Sayın arkada.şiar, 

EndUstrlleşmek, en bUyUk ınmı davaları. 
mrz arasmda yer almakta.dır. ÇalI!'Jması ve 
yaşaması için ekonomik elemanları memle_ 
ketlmlzde mevcut otan bUyUk, kUçUk her çe 
şit sanayiğ kuracağız ve işleteceğiz. En başta 
vatan müdafaası olmak Uzere, mabsUJlerimi 
zl kıymetıe:ıdirmek ve en kısa yoldan en 
llerl ve refahlı: Türkiye tdealtne ula.§8.bllmek 
tçtn, bu bir zarurettir. 

Bu kanaıı.tıe, be§ yıllık Uk sanayi pllnmm 
geri kalım ve bütün bazırlıklarr bltlrllml§ o. 

ıunuıecek t.A.diller ve llAve edilecek bazı ye. ı 
ni hUkUmler vardır. Bunlarm başlıcalarmı 

ıöyle hUlAsa edeblllrtıı:: 
Sermayeııin1n tamamı veya. bUytik kısmı 

devlete ağit ttcıırlğ saanytğ kurumların ma 
llğ kontrol pekllnl; bu kurumıa.rm bünyelerl 
ne ve kendilerinden istediğimiz ve !sUyeceğ\ 
ml.z tıcarlğ usul ve zbnlyetile çalışma icap 
larma. sUrğatle tevtlk etmek.. Bu gibi ku 
rumlarm bugllnkU usullerle çalışabilmelerine 
ve lnkl§a.! etmelerine fmkA.n yoktur. 

Mevcut gümrük tarifeleri kanununda. da, 
bugünkU politika ve temayWUmUze uygun 
tedbirleri yapmak IAzımdır. 
HAYAT PAHALILICilNA KARŞ 
Diğer mühim nokta, daha evvel de ~aret 

ettiğim gibi, memlekette, husustle bazı böl
gelerde, göze çarpacak ehemmiyet alan ha
yat pahalılığı mevzuu ile uğrqmak .• Bunun 
1ı;:in Um1ğ bir tetkik yaptrrılmalı ve tesbft e 
dilecek scbeblerlle radikal ve pllnlı şekilde 
mucadele eôllı:nelldfr. 

AtatQrkü 
dinlerken 
şaır Behçet Ke.ına.ı Oağlar'm A.tatürk"U 

dinlerken yudıtı bu satırl.an Aııla.ra.dan 

telefonla aldık: 
Y&y yine ~erllmede, tll'layacak yine ok; 
Yine vo.tanımrzın yeryüzt1nde eşl yok; 
Bozlturt, Ergenekonu yenı. delınlg gibidir; 
Ve herkes bJr an onu seyre gelnıi§ gibidir; 
Her ruh, blr tutam ateo, herkes bir damla 

kor; 
Kalpler, ellerde çarpar ~bt alla§ kopuyor; 
En BUyük, En Sevgili, En Genç, En Mert 

geliyor; 
Dünya. 1mtfhanmı veren telt fert geliyor: 
KUrsUye her çıJuota, TUrk dah& yükselecek ..• 
Dinle: Her cUmlesinden doğuyor bir 

•'gelecek". 
Gökten gelen lles ne ki hayattan kopan bu 

ıeıı .. 
TilrklUğe vordl Umlt, utlkl!l, vatan, bu ses .. 
A81an, insan ve tanrı bir arada bu ~ta. .• 
Kıvılcnnlar doğuyor baat.tğımız her tqta, 
ônUmUzde".ıı ı meaafe ve zaman çakntekte diz, 
Biz , •tnönü" &Zmile ağzındayız heplmfz; 
Yerine getlrmeğe yenl dileklerini, 
Koydu on yedi milyon yola yUreklerlnl .• 
"Mar,ı M&r!}!" l!z yurdu fethe 1'lmdi, manen, 

yeniden; 
Deliyor daft t&§ı Ô!lcUmUz gibi tren, 
Fabrikalar kalemiz, kanallar sfperlmtt: 
Ve bu feUh olacak bizim pheserlmlz. 

Behçet Kemal Cattar 

KUçük esnaf& ve kUçUk sanayi erb&bma. 
muhtaç oldukları kredileri kolayca ve ucuzca 
verecek bir teeııkkUl vücuda geUrmek ve kre 
dfnfn, normal ııartıar altında, ucuzıatıtmaaı:.. 
na çalııımak ta çok lA.zmıdır. 

MADENCILl~L\UZ 
TUrkiyede devlet madenclllğl, milli# kalkın 

ma ha.rekeUle yakmdan ala.kalı, m11h1m mev 
zulardan biridir. 
Umum.iğ endUstrlle§nıe telA.kkimlzden ba' 

ka, mağden a.rama ve f§letme işine, her ııey 
den önce, harfclğ tediye va.sıtıa.nmm, döviz 
gellrlm1zl arttırabDınek lçtn, devama ve 
hususlğ bir ehemmiyet vermlye mecburuz. 
Me.ğden tetkik ve arama dalre.ııiıı1n ça.lı§Dla 

!arma azamlğ inkişaf vermeshıi ve bulunacak 
madenlerin, rantablllte hesaplan yaptJdıktan 
aonra,. pllnlı §ek.ilde hemen f§letmıye konul 
masmı temin etmemlZ lA.zmıdı.t'. Elde bulu. 
nan madenlerin en ınühtmlert lçtn, Uıt yıll?k 
bir plln yapılmalıdır. 

Ereğli §lrketlni sa.tm aldığmıw ve Ereğli 
kömtlr havzaamda rasiyonel bir lstihsal plL 
nmın, gUnUn meselesi olduğunu blliyorsunuz. 
Bunun ikmall çabukJa§brılarak, kömtır isUh 
saıatrmız kısa bir zaınanda, en az b1r mı.su 
arttınlmalıdır. 

Diğer taraftan, Maden Tetkik ve Arama 
dalresiıı1n, Dlvrikl sahasında bulduğu ve 
cevher nlsbeti itibarile ehemnııyetll olan 
demir madeninin stı.rğe.tle 1şletfunesine ge 
çUmell ve Karabük deınil'-Çellk sanaylğtm!.ı 
ihtiyaç plAnı dI§mdald kıımımın thracatma 
başlanılmalıdır. 

akşam 

Liman işlerinde modern ve plAnlt çalı1'ma l 
ve tarifelerdeki tenzila.tm uyandırdığı meın. 
nunlyetln verimli netlcelerl, ticarette dikkaU 
celbetm\şttr. Bu yolda devam edilmesinde i

sabet olacaktır. 
Ekonomik bünyemizdeki inkişaf, deniz uak 

llye vasıtaları lhtlyaçlarmı bergUn arttırmak 
tadır. Yeni elpariş edilen gemilerden bir kıs. 
ını. anumUzdeki f]kbaharda gelmiş bulunacalı 
tır. Fakat bunlar, bugünden görUlmekte o.. 
lan ihtiyaç hacmine cevap verecek adet ve 
nlabette değildir. 

Yeni gemiler lnşa. ettirmek ve bllbllBl!la es. 
ki tersaneyi, ticaret filomuz lçin, hem tamir 
hem yeni inşaat merkezi olarak faaliyete ge. 
tirmek esbabmı temin etmek la.zmtdIT. 
Şu günlerde, yüksek Meclise Su mahsullerl 

ve Deniz Bank hıı.kkmda bir lAyiha gelecek. 
tir. Mevzuunnun, yüksek alo.kanızr ı;ekeceğin 
den şüphe etmiyorum. 

Arkadal}lar, 
En güzel coğraflğ vaziyette ve Uç tarıı.tı de 

nJzle cevrtli olan Türkiye; endUııtrlsl, ticareti 
ve sporu Ue, en Uerl denl.zcl millet yeU§lli'. 
mele kabll1yetindedir. Bu kablllyetten lsU. 
fadeyl bilmeliyiz; denizciliği, TUrkUn bUyük 
mlllğ UlkUsü •oııı.rak düş Un meli, ve onu az :tll 

mandıı. ba~armalıyız. 

EKONOMiK Y..ALKINMA 
Ekonomik kalkınma; 'rürklyenin, hUr, 

mUstakll, dalma daha kuvvetll, d~ 
ma daha refahlı Türkiye idealJ 
ni.D, bel kemlttdlr. Türkiye bu kıı.lkmmada, 

tkl bUyUk kuvvet aeris1ne dayanmaktadır. : 
Toprağının 1k1Jmlerl, zenginlikleri ve bil§. 

lıba:ıma. bir 11ervet olo.n aotrafiğ vaziyeti; ve 
bir de, TUrk mll1etinln stllh kadar, makine 
de tutınıya, y&r&§&n kudretli eli ve milllğ o! 
duğUnt. inandığı t3lerde ve zamanlarda, Ta. 
r1hln ak.ıemı deflıtlrlr celA.deUe tecelli eden 
ytıklfek ıosyal benlik duygusu .. 

Sayın lıtlllet veklllerl, 
Demlryolları bir ülkeyi medeniyet ve refah 

nurla.tiyle aydınlatan kutsal bir ml!§aledir. 
Cumhuriyetin ilk senelerindenberl, dikkat

le, l.ll'arla Uzer1nde durduğumuz deın!ryolları 
tn§&at siyaset!, hedeflerine ~mak lçln, 
durmadan başarı ile tatbik olunmaktadır. 
şark ve Cenupta, Slvu, Diyarbekir gibi, 

bUytlk menzillere varan hatlar, geçen yıl t~1n 
de, Stvu • Malatya UtisakUe btrlbl.r1ıie bağ 
lanmıştır. Zonguldağa varm.ııı olan hat dahl, 
bu zengin kl.smtlr havzasmı, iç vatan& bağla. 
mi§ bulunuyor. 

Stvast.an ıonra. p.rka doğru uzayıp git.. 
mekte olan hat ta, ilk menzut, Dlvrlke var. 
mf§tır. Bu koJ,önUmUzdeld yıl, Emneana U

lapxu' bulunacaktır. Dlyarbeklrden Şarka 
utanacak hattm da inşa.sına başlanmıştır .. 

Şark Demlryollarmm satın alm.mış 
olduğunu bilirsiniz. Cenupta Nu.saybL 
ne giden hattan mağda, yurt içinde 
biltUn demiryollarmın idare ve işle. 
tilmeleri, CUmhurlyet hiikfunetinln e.. 
linded.ir, 

Demiryollan inşaatımızın inldşafı, 
lran transit yolunun inkişafına ve mo 
törize edilmesine de hizmet etmiştir. 

tstanbuldan itibaren başlıyan Av • 
nıpa turist yolunun asfalt olarak in. 
gasma. devam olunmaktadır. 

Bu tarz inşaatın, b1r plan dahilin. 
de, memleketin diğer sahalarına da 
teşmili, beklediğimiz milliğ başarılar. 

dandır. 
Şose ve köprüler inşaatı inkişaf et. 

mektedir. Demiryollan inşa. siyaseti • 
mizin tatbikı yılları içinde, 78 köp. 
rü. geçişe açılmış bulunuyor. 23 
köprU de, inşa halindedir. Bu köprli • 
Jer, herbiri başlıbaşına. birer fen ve san 
ğat eseri olarak, yeni nesillere, cüm. 
huriyetin armağan ağbidelerl olacak. 
tır. Demlryo! hatlarımızı iç sahalara 
bağhyacak ve bu hatların bir an evvel 
milliğ ekonomik kalkınmaya azaıniğ 
hizmetini tem.in edecek olan kara yo. 
lu inşaatı, önümilz.deki devrelerde 
teksif ve bir plan dahilinde tevsi edil.. 
mek lazımdır. 

Her bölgenin ihtiyacına göre, istas
yonlarda tamamlayıcı tesisat ta ya. -
pılmak ve muhtelif nıalla.rm lazunı 

SAKARYA 

. . ·ı fll"'' 
lerin esirgenmemesını dı e .,., rJ 

•){'k8l.I" 
Su Ye imar işlerine, d1 

edilmektedir. ışıerl 
Posta. _ Telgraf _ TelefoJl 13~ 

de esaslı bir inkişaf vardı~i te 
beraber, şehirier arasında e\..,-e 
muhabereleri işinin bir 811 

tıdtf· 
mamlanmasma çahşılnıa stJ 

ANKARA RADYO ·stı'. 
d'-·o ı ' Ankarada yeni bir ra ; 01dııf 

nunun inşasına b;ışla?lll'lıg 
memnuniyetle kaydederint· i 

Sivil hava yolları idaresbir 
teşkilatı arasında. modern J. 
halinde yer almıştır. ?~ 

Bütün teknik şartlar ve ~ ~ 
caplarr içinde ~rşmakta ~ b 
renin. büyük şehirlerirniz•11

1s 
ra$mda, en modern nıuvasıı1;~ 
1UnU bir an evvel ifaya b~i ~ 
arsıulusal hatlarla da., keıı 1 
lariyle, irtibat tesis eyıeırı~ 
az zamanda teminini bekle 
nemli işlerdendir. 'f, 

MAUC HAY ATIMI 

Arkadaşlar, cİ'ı 
BUtUn devlet cihazta.rınl1l d~ 

gürbUzlüğU, işlemesi ba.kıtıl~fill)$l 
yük dikkatle merinde duru t 
rekll olan milliğ haya.tIJ"ı'I~ 
ediyorum. .J, 

t,SP• 
Cilmhurlyet bUtçelerinlll 1 

den ve dalma. lruvvetıenıne!! ~ f 
mtlşterek hususiyetleri, yııı:ı ~ 
oluşhrı değil, ayni zaınand1\er 
eu, kurucu ve verici işlere. 

11
'() 

smda. daha f aıla. pay ayıt111 
malarıdır.. fıı'I 

Bu politikamızın, ın.Uliğ 15 
rerinde derhal yara.bnJY8: bd~ 
sir iledir ki, bütçe tahnııtı ~it 
rnnız, yalnız tahakkuk etlll 

11 mıyor, daima. fazla. ile de lt 
başlamıştır. ~ 

1936 senesi bütçesi, ~ 
1935 yılı varidat tahakkuk! ıfJ 
22 milyon fazla. ile kapanıtl fT~ 
bil tçesinin de, bugilne kads! ı"1' 
ği seyir, ayni Um.idi, fa.t139 

• 

cek mahiyettedir. 
Bu netice; memleket ek0~~ 

inkişafını, hnlkm reraı:-a. '~ 
olduğunu ifade ettiği gıbı. bit 
manda, halk için çalışan lııf'~ 
metin. halkın menfaatine 0 te~ 
ğı tedbirlerdeki isabeti de 

mektedir. ~ 
(Sonu: Sa.! S ı. ,, 

SAKARYA s ıne"'~..,ı 
Bir Balo hatırası fll 

Ga1a gece•1 ili' 
Dün gece kalabalık °"t :ti~ 

halk kütlesi, Veneruk ~eıJ ( 
ulusal film müsahakasıııd.ı çM~ 
ntn en iyi filmi) olarak 

6fıt. 
ci mükafatı kazanan JJ j~jıl 
HATIRASI'nı alkışlamak 

0
rJt 

KARYA sinemasına ko;ııf ~şf 
Bu filmin müsabakada ı;y~ 

hu muvaffakiyete ciddefl gnı~ 
ğunu gördük. Mevzu ço1' cıııdi 
en büyük sekiz yıld:ıı uırad-11, 
sil ol:ınmu§ ve halkı ba~ıfl ııı'ı; 
kadar fevkalade al ak adat ;bıı~ 

Seyirciler arasında, fst 1or"'. 
yiiksck şahsiyetleri buh1011 ~e~:I 

Bayanlara zarif uf ak b~y 
gıtılmı~, bu da hu güzel 
taf etini artırmıştır· 

sinemasında 
Şimdiye kadar hiç bir filmde beraber oynadıklarını görmediğimiz muazam bir temsil heyeti. 

HARRY BAUR - MA RIE BELL - RAIMU - P. RICHARD W ILLM - PIERRE 
BLACHARl : - FRANÇOISE ROSAY ve LOUIS JOUVET 

BiR BALörl HATıRASI 
~~~~.ıw~ ....... .._....,,_..,..~L-.l~'lilı>~am.....,_"'-ılhluı .. :mA.ru-.1-1c..:.... ....... ..__.~~._~__,, __ ....._..._,~-c1-~-...ı..._L-

S DPERFiLM INi N ilk iraesi münasebetile BO Y DK GAL" -al 
Bu film, Venedik mtisabakaımda en büyilk mükafatı kazanmııtır. Fransız ıinemacılığ•ıun bir zaferi - ı 

memi, emsalsiz bir mevzu. 
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SIVASTOPOL 
Porfakallarımıza--Al- · 

mangadan geni 
talebler 

Tevkifhanede işle• 
nen· cinayet- davası 
Mahkum Fevziyi kim öldürdü? 

"·~ önünde ... --
" : Niyazı Ahmed Tefrika Numarası : so 

Dün Almanya Türk ticaret cdasm 
dan şehrimiz ticaret odasına bi; mek 
tup gelmiı. bir firma hakkında mallı 
mat istemittir. l Üf ek~G;i~Şi• ;~ ~h~;··s Ün-

ııt~ Q Ü, taş ve dipcik 
Portakallarımızın her yıl iyi alıcı 

la~ı arasında Almanya daima birinci 
mevkii ifgal ettiği için daha ıimdiden 
portakallarımız hakkında malumat 
istenilmesi alakadar mahafilde e 
hemmiyetle knrtılanmıf tır. 

Bir huçuk iki ay kadar evvel tev-

kifhanede bir cinayet itlenmi~. F~\'Iİ "Haber "Cum-
ii'minde hir malıkfım mangal ayagm· " 

Ilı }'.cadelenin nihayete eadiğini 
"11.Jdef egen infilaklar başlamıştı 

Diğer taraftan portakal yetj§tiren 
mmtakalanmızdan gelen ilk malfi 
mata göre portakal mahsulü bu yıl 
bereketli olacaktır. 

Bunlardan en fazla beğenilen ve 
sürül~ekte olan Dörtyol portalcalları 
nın bır hayli mebzul ve lezzetli ola 
cağı tahmin edilmektedir. 

dan yontularak ~ini lı~r ı.ıale getiri· huri yet dava-
Jen bir iiletle i.ilcliiriilmüştU. H 

Yapılan tahkikat ı:onnnda Yu~uf Slnda yeni bir 
Ye Maksud i~minde iki mahkQmdan 
~üphe edilmiş, her ik~"i ~c su~lu sr safha 
fatile ağır cezaya Yerılını~lerıh. 

.. Çünkü portakal yetiştiren diğer 
bölgeler de bu yıl umumiyetle az 
yağmur yağmış olmasına rağmen 
Dörtyolda çok yağmur yağrrıı§tır. 
Odaya yapılan miiracaatten derhal 
alakadarlara haber verilmittir. 

Z ahire Sor.sası 
2 - 11 - 937 

Buğda.y Y'Umuıak 6 -
Bufday sert 
Arpa. yemlik 
Arpa Ana.dol 
Mısır san 
cavdar 
Kuıyemı dökme 
Susam 

' 15 
• 8 
'l!S 

' 20 .. ·-

" 17,5 

' 11 

4 25 

Bu iki maznun mahkumun muha·' Üçüncü a,,Ji:;e ceza<la, "Ilalıer .. Ye 
kemelerine cliin ağır ceza.la 

1 
başlan· ' ''Cumhuriyet., gazeteleri arasm<laki 

ını,tır. ~'... iktibas da' uma ılün de de,·anı cclil-
En·elii nıahkfım u uf ı;orguya çe

kilmi~. Fevzivi kendisi nınnadıgmı 
!Öylcdikten s~nra lıadi!ıeyi föyle an· 
]atmıştır: 

- Te\'kifhanede. badana yapılaca 
~ı için, malıkfınılardan badana paraın 
toplnnıyordu. Fe,·ziden para istendiği 
7.aman re<l ce,·ahı Yerdi. Ertt-"5i sabah 
badana yapılacağından kovu§ boıal· 
tılmı~tr· 

Dr,arda gezinirken bir aralık b ir 
gürültü duyuldu. Ses döı diincü ko· 
,·uştan ~eliyordu. Koştuk, Fevzi kan· 
]ar içinde idi.., 

mİ§lİr. 
Durusına, Cunıhuriret ,·ekili tnra 

f mdan muharrir Hikmet Milnirin 
bir vesikasının mahkemeye ibrazı için 
diinkü giine bırakılmıştı. 

Su~lu ,-ekili \'esikayı \'ereli. Okun
du· Bunda not halinde yazılmış bir 
havadis ,·ardr. Cumhuriyet vekili Se
mih hu not ile gazeteciler arasında 
havadis alıp ,·ennenin teamülden ol
duğunu isbat etmeli istiyordu. Haber 
vekili Nazmi Nuri ise bunun da\'a 
mevzuu ile hi~bir a1Ak"ası bulunmadr 
gmı söyledi. 

~' Son. hücumdan bir 10lme 
~ıı '~ ~ktan ateı etmekle bera. 
-~ ~o~Uı elılikeden hali değildi. 
~ataPoı önUıı ?nareeaı cenapları, ki 
ı...·:'~ !ılaı e varır varmaz, flk 
~~ ~IJ &kof kale ve tepesine 
~,~ rearneeı olnıuttur. Bu noktal 

......-..: ____ ..... _-_. le tmdık 
Peynir bl'yaz 
Peynir kaşar 
Ceviz içi 

l8 25 
311 lO 
84 27 

16 30 
811 30 

85 7 

Bundan sonra diğer maznun ~lalt· 
cıud dinlenmi~. o da aynı ifade de hu· 
]unmu_ş, fakat ''c1ördiincü ko\'U§a kof 
tugumU7; zaman Fe,-ziyi Yusuf un '·ur 
<lu~ınu işittim.,, demi~tir. 

Bundan sonra rnilddeiumuıni Feri"' 
dun Bagana, gazetecilerin arasında 
birbirinden handi· alıp verme tar 
zında bir teamUl mevcut olup olma
dığının Ra!lrn Kunmm ha~linnmdan 
!Onılmasmı istedi. 

d~11 lıttp rö eraı Kanrober tarafından 
dl~ hptJ:dllfilnden 2 inci kolor
t~~lr tar baıı hUcum.Jara girieıı.. 
~~~ ha~:fınaa blrincl kolordunun 
tıtııd ı~. euerı sola doğru yapıl· 
~tıtı ttrnaolundu. Hucum kararlaş.. 
"ı~ G\ka~ vaziyetin nasıl olduğu 
h ~ 111 eld alınıraa Malakof iıtih .. 
~ttltıı ~c: .. edilrneai ka.tt bir netice .. 
ecfit~ ~ bgı muhakkaktı. Diğer ci· 
bJr llı~ b Utada muva.ffakiyet elde 
tlıe1.dl ll~~~a tarafta. elde ~ilceek 
tfııJr4~ ~ 1Y~t mUhim netice vere.. 
eıde r bi~ıh bUl'ada geniş bir is
~'l\>e e~e1t tek noktadan taa~a. 
Ilı~ ~~i lrnkansızdı. DUşrnanın 
~-~O?ii!u~. "ası saha üzerine dağıL 

~la~ıı.ııa 0rdu. 
ı. ""1 (il.. on 
~~ e :vru haa, §ehir ve ricat hattı 
L~ eıii~ord kkında endişe ,·ermek 
~~ ll~ k~ 1,te bu mUtalealara is
~lt ~~!tara~· elden geldifi kadar az 
~ Ce çltı. ba~ıc rnuvaffakiyeti elde eL 
~erdi, l>heıine h~andan evveli. Mala-

l.\.1, Ucum edilmesine karar 
) "'Y IJIUıı 
ı~ s· be · ~ lll ıı;aato~;nde altıncı defa başla. 
~ "rı h~llr Set ~~bardımanı, tari-

\·e ~ llkkında erı?ı sona erdirdi. Bu 
~ ~ie~I'~ ord ferık, imparator yave. 
al'bi?ı n rar>o Usu istıhkim kuınanda

~·ı-. hUtu11 ru Çok enteresandır ve 

8 
··~i\>~Poru !çYilzunu aydınlatmak. 

~ l!nıl.ı '-toPoı tılen alıyorum: 
lnı tatih· rne"kl mUstahkemlne 

lııı · ~ 1nde h" ~ ~Iİ!kı U hUc ucum emri veril· 
b.,,~ re lUtıda, Malakof istihka.. 
. ~ ~ •rıın rn~·rtıiı \'e bu işgal ~hrin 
~I ltı0~uğu Ud.aı:aasını imkansız bir 
.~"ttıı •rıı.1 ,... •. &ıbı Şehirle sahilin ei
rı1q tıı ·1..1un~b 
~n~ taıcdirı atını katetmişti. 
~ cı.ı~1 Ilı bir e :Yadetmeğe mecbur 
t,)~ at- Yapt k cesaretle müteaddit 
~i 1~ old\/ tan-sonra mesaisinin 

'~lıti ta;~~u hissederek akşam 
~~Ut e~n. ieh ıyeye başlamıştır. 
b~fa. barutu ~e ateş verilmiş ve 
t ~ tah "'e te ~~e düşmanın kendi 
~'"' kim Attc.i ızatı için senelerden 
",~il- " rd .... 

~,~ut~· ıgı ınilesscsa tı yık-
ııı bat gernı r 
t lıbil~ı~ . ..,· ırkateyn ve yelkenlile. 
~· ~ıııa ,,alnıı b 

>il iıq1 el.mi t' uharlı vapurları 
~ lQi>l lle tehe ~r. Nihayet fimal is
~ 1-~lı:ıdl\tı.ııg, b'~1 rapteden sal köprü 
~~~t l}ki eğe 0Ylece sahilin cenup 
\ıt "\ .. ,, Osterıra r 

1
bu taarruz muvaff a-

:'l't ' 1 • (\ .,. • • ,. ıı~ L 'o tl·ı.., nt>ılızler Redan müs-
~~- "'( 1 • 111& h .. 
"ttııa 0 ol'tJu ucum edccekier ve 
, , ~tr-.rtı btıtu:ehre doğru yürüyerek 

ttbılllrı-ı, ata kuvvetıeri,.,1 Malakof 
~bıe trı tı kuvvetler 'tıurine tek 

ıtrıi olacaklardı. Mala· 

40- 117-
31 - 33 -

G E L E N O 1 DEN 
1793 

7011 
210 

133 

Toı:ı 1ç badem .. 
" 

lılerclmek 

Nohut 
" Yapak 

i2,l/2 .. z. yağ 

60 " Yulaf 
" Tlttık 30 

6,1/4 Toll 
211,l/2 .. 
10 .. 
19,3/4 " 

40 " 
25 .. 
J0,1/4 " 

Ru \'akava qalıit olan ] 2 JCaclar malı . :.. 
kiinı ela diin getirilmi;lerdi. Bunların 
arasından şa1ıit mevkuf Salim ifade
ı:inc1c hemen Jıemen Yusuf ve l\fak811 
dun söylediklerini tekrar ctmi~ yal· 
nız. Yusuf ''urmn~tur. diye ilave et
mİ§tİr • 

Yusuf hu ~chadete itiraz ttmiı, 
rnuhakerne dii;er şahitlerin celbi için 
haelta bir gllne hıraliılmt§ttT. 

=--Günlük Metruk camiler 
RADYO! Bunlardan bazıları gı· 

Sfrmtopol bıtilıkamlarıntlan birinin -=~== Programı~ Jıılacak mı? tamir mi 
denizden gÖriinii~ii. Öğl~ neınyatı: Suat 12,30 PlWa TUrk mu edilecek? 

kof cephesi, üç kol tarafından taar. ıılklst. 12,ı'>O Havadlı. 13,011 Muhtelit pllk neı J ta b lda b l . 
ruza uğrayacaktı. Sol cenah general rlyatı. H Son. s n u u unan cem.aatlız ve 
Mak Mahon idaresinde olarak diğer Akpm neonyatı: Saat 18,30 P!Akla daoı harap cami ve meacitlerden ite yara 

mu.elktsı. 19,411 Konteraruı: Eminönu Halkevt 
1
mayacak olanlarının yıkılmaaı irin 

cephedE'n hücum edecek ve biraz sağa b l k ~ 
nqrlyat kolu namma Bay Nwıret Rera. 19 stan u va ıflar müdürlüğü bir liı 

doğru meylederek istihkamı alıp her Türkçe Şan: Bayan tncı tarttmdan, piyan~ te tanzim ederek müzeler müdürlü 
ne baha!ına olursa olsun orada kala- ,.e keman retakatile. 19,30 Konferans: Ernln ğüne vermi§tir. 
ca.ktı. <ınu Halkevı sOŞyal yradmı §Ubesl nıunma Bu listede Jıtanbulda 150 kadar 

DÜJak fırkası tarafından teşkil edi- Doktor Ethem Bakar. (Verem hakkında yan h' arap ve metruk cami v e meıcit sa 
len sağ cenah Karenaj istihkamına. ııı fikirler). 20 KJAsik Tllrk muılklsl. Nuri im k 

• 1 cd k Haıııın l•ttraktıe·. F·"'re kcmenre, Kemal yı a ta, tamir görüldükten sonra dofru yilrüyccek, onu ışga ece ve " ...,,_, " b J da f 1 
• Niyazı kcmen"e. Refik Şe1118t'ttln tanbur, un ar n kabili isti are o anlarmm 

ikinci hattı ınildafaayı çevırmek için .. t b' · · 
Cevdet Kozan ut, Re§at keman, Vecihe ka es ıtı ıstenilmektedir. 

bir koluııu sola. sevkedecekti. nun, Sedat ut, Mesut ceınU Ciyolcnıeı, DUrrl Öğrendiğimize göre müzeler ida 
Merkezdeki mat ruj fırka. tanbur. 20,ao Fmcr Rıza taratmdan arap~a resi tara{ından gönderilmi§ olatı liste 

!ma gelince altıncı arz hattından söyıe,·. 20,15 Vedia Rız(\ ve arkad~ları tara de ise 30 - 40 cami ve mescidin ta 
hareketle daha uzun bir yol k~tederek tından Tilrk musikisi ve halk şarkılarr (Saat rihi kıymetleri dolayisiyle mutlak ıu 
biraz sola duracak, sonra ikinci müs- ayarı). Zl,1/'i Orkestra. 2:::,ııs Ajanıı ve borsa t k 1 be . ..... · ı 

haberler! ve ertesi günün programı. 22.:ıo re te yı tın maması ica ttigı ı eri 
tahkem hat Uzerı'ne yu .. rüvüp livaların aı "3 süru··ım kt di"' k dr- .l- b 1 

J PIA.klıı sololar, opua ve operet pare arı • e e ve ger a owı u u 
dan birini sol cenahın yardımına sevk so~. nan camiler gibi derhal tamir edilme 
edecekti. Bu mevkilerin ehemmiyeti o ------ -------
kadar bilyüktü ki. düşmanın bunları Görilp dilşilndilkçe: 

Cumlfhriyet mesul müdürü Hik
met ftini( hu isteğe •iddetle itiraz 
etti. 

H:ıher \'ekili Na?.ttıİ Nurinin 'de :bu 
isteğe ~uariz olmasına Ye işin artılC 
tanr.zulı etmiş bulundufu.nu ıövle .. 
nıesine ragrnen mahkeme. liısa ·hir 
miizakereclen sonra, Basm Kunımu 
haşk:anmm clinlenmesine k'arar '·ere"' 
rek dunıfmayı ba§ka bir güne bıral..:. 
k ~ l 

Terzi Bayan ikbal 
Lalelide Tayyare apartımanlann 

dak.i dairesinden ikinciteırin batında 
Beyoğlunda Sak'arya (Eeki Elham· 
ra) sinemaımm bulunduğu El ham .. 
ra hanında 5 numaraya t.afttıacaktJr .. 
Mü~terilerine arzeaer. . 

ıı 1azrm geldiği bildirilmeJCtedir. 
Bunlardan meseli; tarihi kıymeti 

olanlann batında :Yemişte Kantarcı 
lar içerisinde methur (Demirtaf pa 
ıa) ya ait bir meacit vardır. Bundan 
baıka ayni civarda 1453 tarihinde~ 
ni lstanbulun fethedildiği sırada ya 
pılmış (Saman veren Sinan me!cidi); 
ayrıca (Kepenekçi Sinan camii),., 
(Bezaz cedid Ali pqa mescidi İçti 
hat matbaur k1.11ıımda. '(Molb Fe 
nari camii ) Sokolunun( Sadrazam 
Rüıtem paşa m edreacei), (Koca Kıt. 
sım meıcidi) vardır. 

kaybettiği takdirde tekrar almak için 
pek bUyUk mef;ai sarf edeceği muhak
kaktı. Binaenaleyh hassa alayı ikinci 
kolorduya ihtiyat verilmişti. lstihkAm 
alay kumandanı Dragon maiyetinde 
birçok istihkam bölükleri olduğu hal
de birinci kol ile ilerliyerek hendekler 

ti.zerine köpril atacak, JA.ğrmlan araş
tıracak, gelen askerin yolunu açacak 
ve mevki mU!!tahkem elde edilir edil
mez onun mevkiini kapatarak taar. 
ruzi avdetlere knl'!5ı tedbir alacak, ar
kadan gelen asker ve topların geçe
bilmesi iGin büvilk geçitler hazırlaya
caktı. Sağ cenaha vurulmuş olan istih 

için kolordunun harekatına. yardım& 
gelmiş olarak bir Sardonya livası ta
rafından hücum& uğrayacaktı. Birinci 
kolorduda istihkam kumandanı Dale
son şehre karşı yapılacak taarruzlar 
için Karebelnaya. dış mahallesine kar • 

Zavallı Muhsin 

kam alay kumandanı Ronu ve merke
ze bağlı yüzbaşı Nencgel emirleri al
tında istihkam bölükleri olduğu halde 
aynı vazife yapmakla 1!1ükelleftiler. 
lstihkim bölük'erinin Malakofa karşı 
yapılacak hücumlardaki vaüf cleri 
ikinci kolorduda istihkam kumandanı 
mirliva Fozar tarafından tertip edil
mişti. Şehre m~fruz :M.at siperi nü. 
ne.düşmanın girmiş olduğu manialan 
çevirmek için asıl hiicumun merkez 
sıkletine karşı yapılması kararlaştI?'ıl 
mıştı. HUcum kıtası merkez sipere 
:verleşir yerleamcz kuvvetlerinden bir 
kranunı Mat ~irerinln yakınlarına doğ 
ru ılwkedecek ve bu yerin saf cepbeai 1 

YAZAN: S. Gezgin 
§t yapılacağını izah eylediğim hücum Diln gömülen tarih hocası Muhsin. 
lara muadil tedbirler almı3lar, sekiz irfan ordusunda ateşli bir neferdi. 
eyIUide sabahın sekizinde merkez is- Kürsüye ilk defa olarak "Üsküp,, ida
tihkam üzerine herbiri 100 kilogram disinde çıktığı gün, henüz çocuk de
baruttan, lA.ğım atıldı. İnfilak istih· necek bir ya§m, fakat olgun bir yaşın 
kam ve vasatına doğru vukua geldi. sahibi idi. Rumeli faciası, ruhunun 
Ve büyük bir kargaşalık olduğu his- kılıcını bir kat daha. bilemlı. hocalı
Sedildi. Aynı zamanda Malakof kalesi ğa mefkureci bir aşk aydmlığile bağ
il.zerine 3 ü 1500 gram barutu hamil 3 lanmıştı. İlk yıllarda bir ışık olan bu 
lağım birden atıldı böylece Rusların sevgi, eskidikçe at.eş olmuş, onu yak
sı~an yollarının kesilmesi ve askerle- mağa başlam~tı. Bu yil.zdendir, ki za
rimizin tahtı emniyete nltnınası mtim man zaman Muhsin, mlaşmaz, bağdaş 
kün oldu. Tam öğle vakti askerlerimiz maz bir arkada§, titiz, hırçın bir dost 
siperlerden çıktılar ve hendekleri şa- olarak görlinilrdil. 
Yanı hayret bir çeviklikle aştılar ve Sınrl't.a sc"! j'i.ıksek, yUreği pekti. 
korkuluklar ü7.erine çıkarak: Çalı!JMayan çocuğu, bir vatan haini 

- Yaşasın imparator! diye bağıra- saydığı için, hiç affetmezdi. Muztarıp 
rak düşmanla göğüs göğüse geldiler. gönlUnde hadiseleri bUyUt.en, pireyi 
Malakof kalesinin dahili meyilleri ol- deve yapan bir adese vardı. En kU
dukça yükseldi. mc varanlar biran du· çük bir şey, bu aynanın içine dtişUnce, 
rarak teşkilatlandılar ve sonra korku- · mikroskoptan gec:miş bir kocamanlık 
luk U2.Crinc çıkarak kalenin içerisine bağlar. onu çileden çıkanrdı. Çok kere 
atıldı'iar. Tüfek ateşi ile bqlayan mil· !lnun isyanlarmı, köplirUşlerini sebepsiz 
cadelc süngü taş, dibcikle devam E"di·ı bulmnmız, işte bu yUr.dendl. Kıpkır-
rorlardı, rnızt yUzU, akları kızarmı§ gözleri ve 

'(Arkası var) kısılmış burun deliklerile o, bir acı 

ve teeuUr heykeli gibi kaç kere ara .. 
mwia dolaştı. Tesellilerimizle avun
du. Haksızlığa heın kendi isyan eder. 
hem de boyun eğenlere çıkışırdı. Bu 

ta§kın huauiyet nihayet gitgide 
onun sinirlerini bozdu irade dU
meni artık tutmaz olmuştu. Son gö
TÜ§Umde ba.na: 

- Canım gf'niş ol! Bak bana dün
ya uınurumda değil! 

Deyince afallamıstım. Dünya umu
rnmda değil, derken, bana kalenderlilt 
öğildü verirken, sözler, onun dişleri 
arasından ezile e1Jle çıkıyordu. 

On beş gün kadar evvel, kara bir 
haberle vurulduk! · • -. 

- Muhsin çıldırmıs! 

Dediler. Gönlündeki ateş. nihayet 
bu gfu:el ba§ın içini yakml§tı. Hekim. 
leri ümitsimi. Soranlara, tehlikeli. 
fena bir sUkutlc cevap veriyorlardı. 

Bence Muhsin, a.sıl öğüt oiınuştu. Dün 
gömUldU. Bazan ölUmle gömUlUş ara. 
sına uzun zamanlar girebiliyor

1 
Mil· 

letin batı eağ olaun. 
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l(adın güzelliği değişiyor· mu*---
Hep aynı tip kadın 

mı güzel? 
Bütün güzellik kıraliçelerinin 

birbirine benzemelerindeki 
sebep nedir? 

\ 

Bu senede A' rupanm bazı menı· 
Jeketlerinden "'Güzeller,. seçildi 
ve onların ara·ından da bir tane 
''Avrupa güzeli., intilıap edildi. 

Bu giizellerio hep bir arada çıkan 
resimlerine baktığınız zaman, bdki 
farkma varmı!smr:r.chr: 

Hepsi birbirine benziyorlar: 
Yalnız. hepsi birbirine henumf'k

Ie kalmıyor: Bu 'eneki ~ii:7:eller ge
!:en eenekilere. geçen ıenekilrr cı,. 

1935 yılındaki giizellere o kadar hen· 
ziyor ki: 

Bu hal karşı mda akla gelen iki 
sual vardır: 

Ya hu ı;fü:elJeri seçen heyet dainıa 
hir tip ~fö:ellik arıyor; yahnt da frii· 
zel olmak için kadınlar hep aynı ,e
ki1de tm·alet yapıyorlar. 

Bu iki dü,ünr.eden hangisi doğru 
olursa olsun netire §tıdur ki, bugün 
kadın gib:elliği ''istandartla trnlmı~ .• 
aym bir tipe hasredilmi' bulunuyor. 

Me11elii, hu "gfü:ellerin., hep~imle 
hulduğumuz umumi çizgilt-r ~nnlaı 
dır: 

Yanaklar tombulca. göz kapaklan 
çıplak, kirpikler oldnkc;a mun. ıfo
daklar kalrn. lmrun kl-=a.. Srn hir 
ı:ii1ii!• yiizün hu gülüf le açıla~ çizgi· 
len c;ok hariz .. 

Böyle hir çehrede ~n mi.ihim hir 
ff"Y l"k:;ik kalrrnr: l\f ana. Ru cehre
n in ifade ettiği mana nedir? ~afhk 
mr. nmimilik mi, heyecan mr. ihtiras 
mı? 

1937 giizel1erindt' hunlardan l1iç 
birini hulamazsrnrz, hu nokııam onla-
1'1 hiiviik rc~samlann tablolarınrlaki 
ka<lmlarla kar~ıla~hrclığımz zaman 
dalrn fnzla lıis~~decekııiniz: 

Klacıik tahlolarcJa l!Örtilt'n !!iiullr 
I" 

rin ı;iizlrrinde derin hir mnna. ıfo-
daklarında hir ııır gizliclir· Hep~i av
n ayrı birer şnlısiyct if adP. ederler: 
• Runa mukabil, hngiinkU güzPlJe

rın . • gerek mii~ahakada Mızanan. ge
~,.k onlara hem:iven <li~er giizel kıı· 
flmların - !;eliresinde h·ep aynı eeyi 
~ulnyorsnnnz ,.e hemen hepsi ı;iu 
dnl1a en•el gördüğünüz bir yüz his-
8ini veriyor. 
. Bunun sehl"hini ,lier §eyilen evvel, 

bugünkü gib:eJiili ve tuvalet fennin
«Ie ar~mak lbnndrr. Hakifaten, ''gü
zellik mü~seseleri,, ller mü?teriye 
• 'ltJ aleti, aynı ilicr, avnı ı>oyayı tat
l>iJC ettikleri için, orta;a çıICan ~lir~ 
:ııin çizgileri, rengi ve· biçimi de aynı 
oluyor. · 

sene birinciliği afon giie::l 

kendi gönüllerine giire bir güzel de
ğildir, herkesin hoşnnıı gitmesi iste
nen umumi bir gi.izeldir. Bunu, zerla 
ve herkese kabul ettirilmesi için mad 
de ve makinenin e8eri olarak intihap 
etme~e mechnr oluyorlar. 

Buna karşı kadınların k~ndilerini 
daha giizel g<isterecek tuvalet şekli 
seçerek şahsiyetlerini kayhetmemele"" 
ri, erkeklerin ,Je göniilJerine göre 
giizel aramaları tavsiye olunabilir. 

/J;i .'ene evııcl s<>ôlen Sar gü:;cli Üç .'i<!tıC <'t' ııcl seçilen beyaz Rus gii.zeli ................................. 

Cumhurigetin yeni bir eseri: 

Ankara garı 
YAZAN: Sadri Ertem 

On altın sene oldu. Sabahları 
yaza, aktamları kıta çalan bir 
sonbahar günü eski Ankara istas· 
yonunun üstündeki odasında Os
manzade Hamdiyi görmeğe gi\· 
miıtim. Oımanzade kumral baıı. 
sarı çizmeleri, Kuvvayi Milliye 
gömleği, ve haki çeketiyle odanın 
bir kö,esine yaslanmı§ bir manev
ra sandığının üstüne oturmu§tu. 
Duvarda asılı filintayı göz ucuyla 
süzüyordu. Karşısında koyu renk 
elbise giymif, siyah gözlüklü ve 
gri kalpaklı bir zat odanın pence
resinden raylara doğru bakıyor· 
du. 

Osmanzade yanındaki tahta 
sandığın kapağını açtı, açılan ka
pağın arkasından simsiyah ıurath 
bir bomba tostoparlak yüzüyle gö
zülctü. 

Fakat bu ıandık bomba dolu 
değildi. içinde, bomba ile yanya
n~ yaf ayan kuruüzüm ve kuruin
cir pake\leri vardı. Bu hediyeler 
Hamdiye uzaklardan, çok uzak
lardan gelmişti. Çünkü o zaman
lar bu üzümleri yetiştiren asmalar 
ve incir ağaçları ile aramızda bü
yük kinler, telörgüler, cepheler ve 
ordular vardı. Bu sandığın içinde
ki büzülmüş üzüm taneleri, ve bu
ruşuk yüzlü incirler sadece yemiş 
değildi. Hasreti çekilen, veda da
üssılası bir susuzluk gibi hissedi
len bir şeydi. 

Kaybedilmiş bir vatanın bizde 
kalan son parçası bu kutuların i
çindeydi. Bu kutularda bir vatan 
haritasını okumak mümkündü. 

Osmanzade, inçir ku·~usunu u
zatırken gözler belirsiz ve adsız 
bir hüzünle doluyordu. 

Gri elbiseli adam cepheye as
ker taııyan trenleri süzüyor ve du
daklarında memleketinin hasreti
ni eme, eme söylüyordu: 
"- Chaıleıgide'in kitaplarını 

bulmak mümkün olur mu? Sonra 
devam etti: Ekonomiye ilim ve fi
kir olarak neden ehemmiyet ver
diğini anlattı. 

Her saniyesinde mukaddera\ı
mızı altüst edecek bir hengame
nin en ateıli, en ümitsiz günlerin
de bir fikir hüviyetile konutan bu 
adam ateşli gençlik günlerimde 
bana biraz garip ve alışık olmadı
ğım bir tip gibi görünmekle bera· 
ber şayanı dikkat olmaktan uzak 
kalmadı. 

Harbin mevsimler gibi tabii geç 
tiği, ölümün su gibi aktığı günler
de iktisat kültürüne ruhunda, 
mantığında yer ayırınıt olan İnsa
nı fikir hüviyetiyle her zaman e
konomik meselelerin başında gör
meğe milletçe alıştık ; onun için 
gri ka!paklı adamı anlatmak için, 
Celal Bayar adını anmaya bile lü
zum görmedim. 

• • • 
Dün, iktisat meseleleri hakkın

da ilk konuıtuğum yerde o, kos
kocaman bir milli tetebbüsün ka
pısını aç1~ı. Bizim zekamızla, 
bizim sermayemizle, bizim enerji
mizle i~leyen tren istasyonunun a
çılan kapısı biten, tükenen bir dün 
yanın sırtına atılan son tekmeler· 
den biridir. 

Biten bu dünya, koloni tartları 
içinde çalışmaya alııanların he
sapları olmaktan ziyade bu dün
yanın ruhunu, arzularını kah mo
da, kah fikir, kah tedbir, kah dira
yet teklinde ıüte damlatılan mü
rekkep gibi bir bünyeye akıtan 
insanların ruhunda yaşamaktadır. 

On dört sene evvel ıöyle konu
ıuyorlardı: 
"- Şimendiferi biz satın ala. 

mayız. 

Satın alındı. Şöyle konuştular: 
"-. Satın aldık ama, biz itlete

meyız ... 
lılettik: Bt! 11uretle, 20 inci asft' giizelinin 

«le, Jih !ey gibi, bir makineden tık
hğr ~örillüyor. 

Maliine 'de, tabir, lier ıeyi bir tip 
Uzerine ~ıJCarmalitadrr. Ne var Ne yok 

"- lıletiriz ama, biz yol yapa
mayız .. 

Yaptık. Şimdi sustular mı?. Du
daklarında nasıl mırıltılar vardır, 
onu bilmiyorum, fakat Ankara ga
rı, "yapamayız,. diyenlerin kafa
larını çarpacaklan çetin bir kaya 
parça ardır. 

'Ce1elim il(inci nolCtaya: Bu telC tip 
Üzerine yapılan Jtadm güzelliğini hü· 
tün liadınlar • ve ICadmlardan daha 
ziyadP.. bütün erk'ekler - acaba ideal 
güzellik'. olarak kahnl edh·orlar mr? 

Her k'admm hu tuvaleti 11evme~ine · 
link'ılırRa. hu suale •' e,·,.t.. revahmr 
vermeli Ja:ımn gelerek. Gii7.e11ik mii· 
sahakalarmdaki hakem heyetlerinin 
'ele hunları idf"al giizel olarak Reçme
leri hizi hn hiik'me 11iiriikler. 

Faknt, ~unu giiz öniincle hnlnmlnr 
malt lizımdrr ki. kadmlar da. 11akem 
Jieyeti de. güzel kadın tipini @ert>tlt>r 
ken mnkinf"nİn c;ıkardrih morl,.lin ,,.. 
siri altında kalıyorlar. Tln knılm. (!ii· 
r.t"I olma~n niyet edinre. irleal olnrnk 
bulduğu tıinema artic;tİ veya giiZf"lJik 
k'raliçecıi tipine girme~,. çalr~l)·or. Gii
z~llik müı:ahaka mclaki hakem hewti 
veya f.ilmine hir arti~t ilave edeli si
nema müdiirü <le gib:eJliJ( fenninin 
elinden r.ıkmıı modeli seçiyor. 

tki11f de belki hn intihapla.rmda 
J;iru h'ak1rdırlar: Çiinkft aradıkları 

* 
Toskanini İngiliz çalgıcılarına 

* 
kızdı 

Londrada, Fransız matbuatınnr "is. 
kanda! ,, diye tavsif ettiği bir h:ıdise 
vlmu§tux: 

Orada verilecek bir konseri idare 

etırek Uzere, meşhur italyan orkestra 
5cfi Toskanini getirilmişti. Fakat baş 
eı:er olarak "Dokuzuncu senfoni,, ça-

lına cak olan bu konserin provasını 
yaptırm "Jğa bac;layan 'foskanini İngi
li z. odtcstrıı.sı ile bir türlü anla~ama_ 
mrştır. 

Orke>stranın son rrova~ında Toska· 
nını söz geçiremediği çalg1cılara büs
bütün kızmış \'e: 

- 1talyan olsaydınız hemen sizi or. 
kestrndan kovardım. diye bağırmıştır. 
M!idem ki sizi kovamıyorum. ben gi· 
diyo:-um! 

l'•nrnn iiz"rine, salonu terk eden or. 
kt>~tra şrfi bir daha içeri dönmemiş
tir. Prova esnasında eski ispanya kra 
ı;ç~i ile mc~hur Fransız musikişinası 
(K<'rto) dn bulıındcğu ıçin. on:ara 
knrşr mahcup olmak istemiyerek, bir 
da.ha orkestranın başına ge~memil!ftir. 

Bir evi 400 kllome·reye 
naklettiler 

Amerikanın Haderhil kasabasın 
da bulunan 235 yıl evvelki tarihi bir 
evi 400 kilometre uzakhkat bir ha~ 
ka şehre nakledilmiştr. Nakledilen 
evin hiç bir yeri bozulmamış, her şe 
yi rılduğu gibi muhafaza edilmiştir. 

Evi eski yerinde görenlerle şimdi 
yeni yerinde görenler, bu nakil işinin 
bu kadar ihtimamla, bir tek civisinin 
bile yer değiştirilmeden nastl yapıl 
dığına hayret etmektedirler. 

AfKı nakleden vasda 
Meşhur Amerikan profesörü Ar 

tur Lavın uzun tetkiklerinden sonra, 
aşk ve diğer duygularm eterle insan 
dan insanft nakledildi~ ımla,1lm1,trr. 

;/ 
-----JJ~' 
Yeni sarı te 

1 
Japonyada d•11~ rıı 
başı oda dört ço ( 

doıhuyor 
f; di'J1 

Garp dünyasını endişeye 
urı tehlike nedir? eJl bit~ 

Uzak ~arktan yeni dön ,-1• 
liz gazete muhahiri şöY~riııdt' 

''Japonyanm O::caka .t lr 
rıldığnn ~ırada bir delık~~.. ' 
hğr giirıliim ki ölüme ~ 
gidivorlardı. , i 

Bunlar kendi hedenleriO erdi' 
halinde kullanan gönülliil 1t-' 

Mul18rehe esnasında ht~U 
barikat. askeri ileri harek ~ 
racak olurşa. hu gönülliiletor1"' 
ri, hir homha haline ko~,, 

nn nasıl oluyor? Ort, jJO 
biçimimle patlayıcı bir ~e ;#, 
O kaclar anır hir cisim kı, i)İ 

" oıı lamıyor. Yalnız on ,·eya 
tarafından kalclırıhyor. • ' 

On ild ki~i bu torpil bı b\t] 
tera\•iiz ale;ini göğüsl~~ :J d: 
kaldrrıyorlar. Hep bir ağıJ., P' ~ 
haykırarak hedeflerine doit" 
vorlar. ~ 
• tP""" 

Derken bu muazzam rfl ol 
kada çarpar çarpmaz patlı1 ' 

J ı: 1· • • "t1ir~~ n·or ama ~cm ısını go • ' .. 1 
herabcr patlatıyor, derhal ~le 
Bununla beraber, arkadan 1 

te olan {>İyadeye yol açılJY~ 
nu küçiik misali zikrett ~ 

ra. ufak arı insanlara Jt 
''sarı tehlike .. den bahsedtf ~~ 
diinyn mm ~mli~esini umulll 
kı:.la talılil ed~Jim: d~ 

Japonya. biiyük OkyanU! ~ 
gittikçe km·yetJenen bir f 
yapıf mı§ olarak ve ~imali 

.. k' h" • ·ette ya goz oymu~ ır vazı~ 't 
hir tnrihte ırklar arasında b• 
ilıtilaf ı çrkaracaktır. d• 

Japon ·ada dakika battO ,. 
çocuk doğuyor. Rütün nüftJf 
000 derecesinde,Jir. 

J aponynda her mil trJ ~ 
993 ki~i diifmektedir. Halh 
terecle aynı mesaha içine 3()() 
mnnyncla ise 305 ki§İ düşt11 

Fakat .Taponyacla,, bir tı 
nişlemelC talebile dünyayı 

1 v~rirken diğer taraftan 111eır1 .,,, 
niifu;:n daha fazla artmrıak ~ 
paJ?amla yapmakta de"ail1 • 
. Çok niifusln aile ıahib~ 

halka milli bir vazife ol• 
edilh•or. 

Ç~?C c;orukltt aile hab:ıla~ 
çok inı:ani hazineler 1ahib1'i.1-
Yermektedirler. Onun içiıı. 
pon nnm hn::ünkii telip~'· .,;ı 
mek :ırzm~nclan daha derıfl _J 
,,. nravara~ız. 'i'!J. 

Rn . sehehp Ye amil. JJı 
nu~iclo nf>clir diyf'reksiniz?~ 
engiz kelime. Japonlarrn. 
nununn. siyasi dinini te§k11 ıf 
pon hnlkm1. imparatora b•~ 
J nponyayı ihtiıı:ama nrdf1111 
feznmmun eclen Rtı§idodtır~J.'ıf 

Rneido. aynı zamanda 8 f~ 
nunılur. Tlnrp mevdanmda "l•'/ 
lık ister. F ereli devlete ba~.,, 
}ıir itaat cmreclf'r. Hatta öltJ 
<la)1İ itaat f>tmPğİ amirdir• ~~ 

J aponvacla her ~eyin b• ;,! 
parntor hulunuyor Ye impar' 
nmmrile bakılmaktadır. ·tf 

Rn~iclo hiitiin millet~ cif11
1
, 

llıırıun <liıı:iplinini temin e~ 
Japonya, 1895 ıeııet fi 

'(.t:.rtr?,,: ',C:,,. ,, . 



I~ D. ilenen Lord 1ı-·····-····--· .. ·······-·······--.. -··--·i 1 

,, ! Biraz gülelim i 
9ıltere tar·ıh·ın- tirdi. Bu bekçiler •• kadınlarm _h~- ı J 
de ~usi ahvaline dair malCımat edınır, 

g 
• h' ona ne fliphe 

arı p b·ı r ne nkit nereye çıktıklarını tes ıt 
eder ve Lord Roçestere malumat ge· Koca karısına bir hediye getiımiş .. ad 8 m tirirlerdi. Kadın, hediyeyi evirip çevirerek a 

Sonra Lord Rorester gizliden edin· b ~ d'l ğız, urun iğiyor. 
diği bu malumatı kadınların ken ı e"" tııgilte 

llıııd re kral 'k' \ .,. ... i bir ı l 1 1 ınci Şarl zama· 
"'' t..Q re . · . . L ~ı ıı:; Y etı§tı kı devrinin par 
~ ı'I'- -eıZında h 1 l[tirdj. ıraktı. cemiyete ya· 

lord lt , 
Sa.ti • 0çeste d h· P ın an r a mı ta§ıyan bu 
ır ı • ' aynı ~•ır ve zamanda kun·etlice 

r..l nir Siin eke ulr hir heccavdi. 
"llil 1 ra "k· . . "'· nın k 1 nıcı Şarhn yatak 
-... ~tı. apı ına & • · §U mısraları yaz· 
tır,.J 

;., "UQ b• . 
Vyf lzt171 /ı .. k .. 

e bir h .. '~. llmclnrımı: yatıyor 
1) ukumdar ki sözlerine 
lrıri;nde bud l himse itimat etmez 

<iJcıı a aca bir iş ·apmamış.ro 
lı b;,. ha,. da 

:S <>kette de h•ılunmamr~ 
llıtJ 1l?a kar ılık . . . tır. 
de ~·ne oldu _ı~ıncı Şarlin mua· 
~l•ddctlc h hılıyor musunuz? Hiç 
Soı"ı '-dece arekete geçmedi. Ertesi 
'-!rirtı l" ~evahı vereli: 

~"lortrtıırı':ıımse de, harcl•atım 
:t· Oçest ır, 
'(C!ı er, dal 
}'t\l ••ray div 11 on sekiz ya§ında 
~ •l&d, gü ~nrna kabul olundu. 

rine ~övler ,.e istihharatmm ı:ı;eni§li· - Babam birisine hediye verdi 
ğine, h~rkesi hayrette bırakırdı. mi, mutlaka kıymetli bir hediye ol 

Alabildiğine de içki içerdi. masım gözetir! 
E'\'lendiği kadınla da macerası bir Kocası, şu mukabelede bulundu: 

hayli gariptir. - Ona ne şüphe ı Ben bunu, se 
2500 sterlin geliri olan Elizabet · ha '1'J b' k nı na verdiği zaman ögw renmi,,.tim ! 

u alet isimli genç ve güzel ır ııca· ~ • • • 
Er~ek ve hayalet 

ğrz ,·ardı. Asil bir aileye de memup 
olan hu kız, bir gün büyük bahası 
Lord Lovli ile e,·ine giderken, birc;ok atlılar durup arabasını ku•attdar. Delikanlı, nişanlısına şöyle söyle 

~ di: 
Kızın, bir hayli bocalamasına ve bü-
yük haba~mrn muhalefetine rağmen 
at1ılar arasından güzel bir delikanlı 
i]erliyerek kn:ı alclr ve kaçırdı. Bu 
!!fi:r.el del ikan 1ı Roc;eıterdi. 

Kız nihavet ona tutuldu. Ve vardL 
Sonra hi~ havli sefalet seneleri ge

çirmekle herah~r. talihsiz kızm hu 
hoyrat Lorda karşı a~kı asla sönme
miştir. 

Lakin hu kadar atf"tli bir hayatın 
uzun boylu ı-iirme11ine imkin olamaz 
eh. ~liicade1e1eri. hoppalıkları. ,·e 
türlü ~efahatlcri onu erken mezara 
götiirdii. 

- Sevgilim, sana bir şey itiraf e 

deceğim. Ben, yanımda arasıra bir 

kadın hayaleti görüyorum. Esraren 

giz, bembeyaz bir kadın! 
Kız, ba~mt salladı: 
- Tela~ etme, sevgilim 1 Kadın 

hayaletini senin yanında ben görme 

dikçe, korkacak bir §ey yokl 

7-KURUN 2 !KINC1TEŞR1N 1(}37 

liht.t'Ctdi. (/ h.ir adamdı. Çok 
~ llt •ltınd Yle kı nice süslü ipek 
-~rdiikr a çarpan kadın kalpleri 

l' let 9 td duracak gibi olurdu. 
~t rr1tı ltıl ~1 ar ynkış ıkh iıli. 
~ta)y811 ~ •• ara ~irerdi. Bir kere. 
~'- ltıGra unecriıni kıyafetine gi-

1860 srne!Iİ tf'mmuzunun 26 smda 
heniiz 33 va~mclavken öldü. 

Son saatl,.;indf" harikulade dindar 
bir adam olmu"tu. Hiitün i~lediği 
~u~lara nf'daınet f'tlİ. Arknda~larmm 

Yeni bir filme yeni bir 
" t caat ı . k ectiihe . ec enlerın falma hak 

>~/'a hir •ncl~ bulundu. 
ıı1.. ""- Zan1an •1 · d h' ... '4ll ··~n Upl çın e utun eos· 
lat~• ha 

1 
arr onun dairesini rlol· 

ıı~ıı ~()k \ ~dılar. Bilhas!a karlın· 
)()ti ltıhı ,,t;e C'r:ılcr olm·or l!!ahte mii· 

'tıl ttıal ~ ' ~ ı. uınatına,, hayran olu· 

~·taflan 
' lıih··ı htt alıte nıünt>rcimin 

' Yer ~ 'le 1 ınevçla1'a çıktı. Ve 
f!tı"ttıt"" :r hn defo dilenci k1lr 

h,.ıı~"t ,~e kalkı~ıı 
. .... ,, .. ~blQ • • 
)~tı.~ .. "aıı elhı eler giyiyor ve 
heree 1 ~i"ıh~ ant ~\'Yel hakiki kr 
bi,. ark~ \u~ 1~ oldu~u lınld,- hcra· 
t:ı ist; l!.d 11\ I lokantalara gittikleri 
• l\~~tdıı. 1 an Eokak ortıısmda pa· 

~ )':-0· a.-ı. 
lta~ 0ıt.tu. ~nın onu tannnnsma im 

' lt , tıra . n,. ' l?e tanınmayacak hır 
· . "~ı .ı ıerc]• 
ı,"' ııer '· ,.· ... , r alar k 
''-i"ll a Ptin ' u~a lnrınr ı:crr hek 

ll~ın e Eokıır n~ tanulığı hıı11 
ev)p • • 

rının knrw:ıncla hf'kle 

""-----~ 

krn<li,ini aff P-tmrsini cliledi. 
Ölüm diiceği ha.;;rncla bulunan ra· 

hip Bömet onnn hakkında "ö"le yaz > • 

''Ağır lınstalı'ğı umnaa o kndtır 
drği~mi.~ıi ld, eğer iyi olrtp Tmlkahil· 
.H! ·eli: lıarntın bcll.·i en i)'İ ndamr 
olurdu .. , · 

Çorba 
Yemeğe misafirler davetliydi. E 

vin sahibi olan kadrn, hizmetçi kıza 
sıkı sıkıya tenbih etti 

- Kızrm, n•İsafirler çorbayı içtik 
ten sonra, önlerinden kasevi alma 
dan, hepsine ayn ayn "daha çorba 
emreder misiniz},, diye sormayı u 

nutmal 
- Baş ilstüne 1 
Hi:ı:metci kı:ı. ilk olarak mi! firler 

den birini~ örıündcn kaıoeyi almadan 
sordu. Mi~afir de, "evet,. dedi "pek 

iyi oişirilmi., de!,, 
Hizmetçi, bunun üzerine şöyle de 

di : 
- Evet ~ma .. hic; krı.lnıadı ! 

SUkOt hZNZSI 

Çalgılı bir lokantayagiden bit a 
dam, daha yemeğe başlamak üzere 
iken, yerinden kalktı, orkestı <' §efi 

nin yanına gitti. 
- Müşteril~r herhans;i bir hava 

çalmmasmı rica edebilirler mi? 
Orkestra ş~fi iğildi: 
- Hay hay, ... Ne emredersiniz? 

Dof,·tor - · B"rı si:c soknğa çılmıa· 

ym :demedim mi? 

lla.,ta - Eı <'l amn. et• ~ahibi de 
kapı dı~arı !:ılmıamı söyledi .. 

- B<'nl t,:nl·: ma rafa ~ofm\'Or. <':.İ !' I 

pestili mi çılwrryor.· 
_ Ya? Bcrı karrnı::.da hiç böyle 

bir luıl gÖ<'rmiyorunı .. 

_ O halde, ben yemek yiyip gidin 

ceye kadar sükut havasını çalınız! 

Yüzünün görünmeme-
sini istiyen artist 

Büliin çelıresile teşhir edildi! 
Holivud, Danyel Daryölerdcn, An 

na Bellalardan sonra şimdi bir "yeni 
gelen,, daha bekliyor. 

Hedi Kies!er ismindeki bu artist 
Cekoslova~<yaJan geliyor ve .. Ken 
dincen geçmt:,, fin1inin kahramanı 
dır. 

Ontın bi.itiin ~öhretini 
rr ii7~1Jiğinden ı.iyade, bu 
.. ;:l 1-ın necen maceradır: 

. 
teşl.ıi eden 
film·1e ba 

lJ nir Çek sit'eıua müessesesi onun 
\' 11 il.; la "Kendinden aerme.. filminde c;-a 
ff it lı .. 1 • I> ':; -ı' "I,. 11 ~11·" f ·ı lısmak iizerc ınukavele yaptığı za 
\~ d ,~'~cııı . il~i· f, 

1 
'1~: '"~~·,~;·, •• "''

1
"f ~an artistin şu arzusunu kabul et 

~. "'l•pl" ı ~(j~hı / I (, fl/l ."O:lıt llr ;I, 

ı ı 1
1
// rırırı 1 rı "'1 ço1,· f.11 hl1tlırlar. rnişti: 

'ırııi 11 ''lı '°''f'l l:tmı , 0111." lw//,· l-ledi yapacağı rollerde çok açık 0 

; ~;"r,.,.,,I,, 11

1
11 r~ "rıluı!ı lıı · ,

1 
liwlnr ,.;;~ 1--rak görünmektedir· Artist hunn ra 

" '1 1 o " ' · · H d. f · ":t.ı ı>rof' \'ı 11 ' 11 ··ı ·l ·ıiıır> r,idinır zı değ:' !ir. Onun ıçın. e ı, ılın 
"r' 1 ılı•ır' · · •\ · 1 k 'tıi ~,~ ,.,., "' lmı ın nrlnr . • - .. v ril iı·1 - .. iı bu vazıYC• erı a aca , fa 
,,.,Q,. l . ·~ lıiı r/i,,;,,ı;n,. tnl>i tul kat, filnı . ~i nerncı hiylesiyle o ~ek} !': 

t: undan :cık alı urlur. • konulacak ki, !Jehreai görünmiyecek. 

veya çehresin:n yerine başka hır ka 
dm yüzü takılacaktır. 
• Bu suretle böyle bir rolde l~endisi 
ni kimsenin tanımayacağını diişüne 
rek He<li filmi <;evirmeğe razı olu 

yor ve reviriyor: 

F 21kat film çevrilip bittikten sonra 
artist beyninden vurulmu~a ?ön~ 
yor: Filmdeki o acık sahnelerc:.e vu 
cudu i\e beraber olduğu gibi, kendi 
asıl çehresile de görülmektedir. Si 
nema kumpanyası o şarta riayet et 
memiş ve onu bütün şahsiyetiyle, 
bu halde teşhir etmiştir. 

Artist kederinden hastalanı) or ve 
ıziinlerce' yatıyor ... Fakat , film göste 
rilip kendisi bu rolti ile büyi.ik şöhret 
kR7El!"Pnra hP-lki hundan bira7 da 
mı-rnnıın ııl11vrır. Çünkii bu st·r~tle 
meş'ııır olmuştur. Amerikanın yolu 
nu da böylc.;e buluyor .. 

yıldız aranıyor 
den ve bir reklamından başka bir 
şey değildir. Çünkü bir çok vakalar 
yeni bir mevzu için bir yıldız arand1 
ğı ıayiası çıkarılmı§, fakat neticede 
kumpanya filmi gene kendi artist 
rinden birisine tcrketmiştir. 

Holivuttan gelen haberlere göre 
Metro Goldvin Mayer kumpanyası 
yeni bir yıldız aramak için adamları 
nı Avrupa ve Amerika tiyatrolarına 
göndermİ§ bulunuyor. Yeni filmin 
mevzuu hakkında gösterilen bütün 
ketumiyete rağmen, mevzu hemen 
duyulmakta gecikmemit ve aöylenil 
diğine göre de tamamiyle hayali bir 
iklimden intihap olunmuıtur • 

Filmin ismi dönen pyialara göre 
~imdilik .. Adem ve Havva., olacak 
tır. Eaerin yazılmasını Ingiliz sene 
ristlerinden biri üzerine almııtır, ve 
bu it bugün Holivudda bunmakta 
dır. 

Yukarda da söylediğimiz gibi va 
ka hayali bir iklimde geçmekle bera 
ber şüphesi7. ki bugünün t.abiatinden 
istifade edilmektedir. Manzaralann 
bilhassa rokluğu 1tibarile içinde tabia 
tin §İir hissesi galiptir. Fakat buna 
müzik te ilave edildiği için ilk insan 
1ann yaşayışı ve daha ziyade: sevgi 
lerine taalluk eden mevzu ba§lı batı 
na bir hnrika olabilecek bir mahiyet 
te bulunmaktadır. 

Aranan film yrldızma ge1ince: Bel 
::i de bu kumpanyanın bir fantezisin 

Onun içindir ki, yeni şayianın bir 
reklam esasına istinat etmediğ~ iddia 
olunmaz. Çünküı.bugünkü me' zuun 
anlatılı§ tekline göre janet Makdo 
mıkl gerek ses, gerek ~ekil ve yüz 
itibarile bu filmi hiç te başaramt}'ll 
cak bir '\taziyette değildir. 

Hatta, bu fikri biz değil, yine A 
merik.a g:u.ctderl oı taya atmışlar ve 
Nes1on Eddi ile beraber ikisinin 
de .. Adem ve Havva,, mevzucnu ta 
mamiyle ba§<'racak bir mevkide ol 
duklarmı söylemi~tir. 

Her ne olursa olsun, şu muhakkak 
ki, film kumpanyaları Adem ve Hav 
va mevzuunu esas olarak cevirnıekle 
tabiate döndiiklerini ilan ~tmiş olu 
yorlar. Bu suretle bir taraf tan tabia 
tin şiirli manzaralanndan istifode e 
derlerken diğer taraf tan bu manzara 
lan güzel ses tamamlayacak ve her 
halde fena bir film de ortaya çıkma 
mıt olacaktır. 



Bllyilh Polis HRfiyelerinden Birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 
~ Yazan: Voltgang Haynrlh --Tefrika numarası: ae ~ 

Meyhaneye doğru! 
Kırmızı sakallı serseri Mak' yolda 

muhafızlarını kandırdı ••• 
Pirıkerıonlarırı detekti/lerinderı te~kilat elehaşılarmt oraya gönder 
28 ymında bir delikanlı; lrlan· mek zevkini tatmak istiyordu! Ve 
dalı Mak Parland; Pansilvanya- tam yüzüp yüzüp te kuyruğuna gel 
vı suıa durduran '#Molli • Ma- mi§ken, •• Böyle birdenbire ... 
gir,, gizli te}kilatma girere~, Kırmızı sair.allı serseri, Duglasla 
umumi lditip sıfatile eline g€çı.r yüzleşmeği katiyetle tehlikeli say 
diği mensuplann isimleri yazılı dr. Oraya kadar vardıktan sonraki 
listeleri el altından if§a ediyor· netice hayli me~kük olduğuna göre, 
Bu .mretle listeler !fİİne§ görürı- bu kartrlaşmaya meydanvermemeliy 
ce, kenclisinden şiipheleniliyor. di. Fakat, bu nasıl mümkündü} Sı 
Şimdi, hakkında idam 1uırarı kı muhafaza. altında giderken, ken 

d b l l nııyan disine göz artırmayan sunturlu mu verilmesin e l1" ıca ro oy :)' 
... k :ı· n'c sı·· hafızları atlatmak~. Evet·, yapılması Du~lmıı iknn içın, cnnı 0 · 

a f r. I t lazımgelen de bt.ıvdu 1 Fakat, nasıl? le Potsdl eki ~c ,av er ara J . 

fındnrı onun yanına yollanıyor. Mevcutlu, on1Qrı yollarından bir 
Lavler. eli tabancal. mu1U1/ rr1a· mürt det için alakoymağa tetebbüs et 
ra şu talimatı verdi: ''Eğer Duğ . ti. iki mil mesafedeki yere götürül 
lası m~ıım. ofduğuna ikna ede- me müddetini uzatmakt Ne kadar 
bilir5e, gene muhafn::a altında uzatmak kabilse, o kadar! Ve gene 
bana f(eririrsiniz. 'Ahsi ıakdirde, sual: Fakat, nasıl) ! 
ildnc ibir emre tıc bunu tekrar Bir müddet yürüdükten sonra, 
bllraya kadar getirmenize lüzum Mak Kenna_ yorulduğundan bahset 
yoktur! Yani?,, ti: 

Muhahzlardan biri müthit bir sm - Dizlerim tutmuyor! 
tısla koskoca tabanca•nnm kabzasını Kabasaba eli tabancalılar, k'.ahka - ' elledi: _ halar attılar: 

_ Bu, ağzmClan alev_ saça.cali! ~ --Seni sırtımıza yüklenip te taşı 
Öteki muhafız da, korkunç bır yacak değiliz, a! 

l{ahk:aha atarak, kendi !: -ıbancasmı be - At, araba da bu tenha yerele 
linden çektiği gibi, Mak Kennanın k'olay kolay bulunmaz. Aramağa da 
şakağına dayadı: . ...r .... ne vaktimiz var, ne de niyetimizi 

- Bu Cla ona burasından opucek iki muhafızdan bu cevaplan alan 
1{0 nduracak ! . • knmIZI sakallı serserinin maksadı, 

• Ankara.da kunılan polls eneUUlsU cu. 
maftesi günü Da.hlliye vekllı tara.tmdan açı. 
le.caktır. 

• Bc'~diye turtzm mUdürltlğU. 11eyyah cet.. 
bl içln yeniden blrtakmı. broşürler hazırlama. 
ğa karar vermiştir. 

• Ka.dtk.öy ve 'OakUda.t tramvay Ucretlerl. 
nl.u bir miktar indirilmesi lç1n tetkikler ya.. 
pümaktadlr. 

• Yeni ihdas edllmi§ olan çiv1ll geçit yer_ 
lerinden geçmlyenlerden şimdiye kadar ce. 
za altnIYordu. Bunun doğru olmadığı görlu.. 
mtış ve ceza alınmaması memurlara blldlril. 
mlştir. 

• Faş!sUerin Roma üzerine yUrUyüşlerin'-
16 mcı yıldönUmU :ınUnasebetile .1,,, Beyoğlu 
ttaıyan klübUnde tezahUrat yapılmıştır. 

• Yozgat elektrik teııtsatI bltmt::ı ve r;ıehlr 

ışığa kavuşmuştur. 

• Sinopt& bu sene palamut bolluğu vardır. 
Vesait.sizlik yllzünden bunların bUyük bir 
kUJmı denize dökUlmekte ve buna rağmen 

fiyatlar bir kuruştan yukarı çıkmamaktadır. 

• çın hillduneU, Ankara bUyUk elçlllği.nl 

masJahatgUzarlığa çevirmJş ve bu kararını 
hUkümetım1ze bildlrmiştlr. 

• ÇanakkAlede yeni memleket bastanesl.. 
nin, Bergama.da. ilim evinin ve yeni cezaevi.. 
nin, ödemişte yeni ilk okulun açılma ve 
GölcUk btikfımet konağlle Urla Uk okul bL 
naıarınm temel atma merasimleri cumhuri-
yet bayram.ile beraber yapılmıştır. . 

• Sinopda da yet!.ştırllmesine uğra§Ilan 

SamSUD ve Bafra tütünlerlnden bu sene çok 
iyi bir netice elde edilrxılştir. Rekolte 400 bin 
kilodur. 

• TUrklyeden Lehfstana ve LehJstandan 
TUrJPyeye glcllp gelmek istlyen TUrklere Leh 
hUkQmeU tarafmda.n mil§kWA.t çıkarılıyordu. 
Yapılan b1r a.nJ2'§llla ile bunun ö:ı:ıü almnnş. 

txr. 
• Bu sene memleketteki bUtUn ineklere 

tüberkulln B,7Ull tatbik edilecektir. 
• Sebze helinde alman rüsumun 1ndlr1L 

mest hakkmda bir proje hazı:rlao:ınt§br. Şe.. 
hJr meclfslnln bu ha.ftakl lctima.mda müze.. 
kere edilecektir. 

• Ankara.da buıwıan Balkan antantı er. 
ktnıharblye reisleri cume.rtest günü ıehrf.. 

mıze geleceklerdir. 
• •Tas,. a.janmım. tatanbul m.uhabtrl Bay 

... 
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Mak Kenna, soğukkanlılığını b!r mola vennekti. Dolayisiyle de, sırt 
nayli muhafaza. etmekle beraber, hır ta taşınması ve yahut da !at,. araba 
sarsıntı ve ürperti geçireli. Diğer ta bulunması, zaten işine gelmezdi. 
raftan bu azılı mu'hafızlann sergerde Bunların imktlnsızlığı, kenclisi için 

Stoklltskl dUn me.zunen Mo.skovaya gitml§ ----------------:-----------~ 
..~t 

t4 ·~~ 
Dünkü zabl ~ ~l~-Ur. 

amirleri Lavler, gürledi: . 0mahzı nimet,. .tir 
- Hey! Şairliğiniz mi tuttu, ~ - Şey, dedi, ;ralnız bir ~e:y yapa 

• Ayasofyanm nı.ozaikla.rmt a~akta olan 
.Amerikalı mUtebıuımı Profesör Vttmor, Bıı1 

garüıtana gf tmı§tlr. Sotyada ikl konferans 
-veren B. Vltmor dlln §ebrlmlze d!SnmUıJttlr. 

sersem herifler') ! Benim br§rmda bilirlz ! 
böyle teklifsizce şb\ta,lar yapac;ali cü - Ne gibi)' Yeni eserleı: 
reti kimden alıyorsunuz~ bakaynn ! - Durup biraz dlnlenebili"rizl 
Haa.? Haydi oradan.. Defolun kar - Burada yol üstünde mH Se Kıvılcımll kUI 
şımClan ! .. nin güzel hatırın için, yerimizde sa 
· Tabancalı mulla'fızfar susarak, cıd yacağız, ha 1 

Edebiyatı cedide mektebinin yük 
sek ve değerli şaiiri. Hüseyin Siret 

'di\P.~h· gibi bir ta\1rrla, ağrr ağır, eşiği Gene kahkahalar atılarak, bir 
geçerek, çekildiler. Biçare kırmızı sa yandan da yürüyüŞe devam l 

Özsever. son zamanlarda yazdığı şi 

kallı sers~ri ayyaş herif te araların Mak Kenna tekrar ağız açtı: 
irleri bir araya toplayarak ••Kmı 
cımlı kül,, isimli hir şiir mecmuası 
bastırıp çıkarmıştır. Edebiyat kütüp 
hanemiz için mühim bir kazanç olan 
bu eseri okuyucularımıza hararetle 
tavsiye ederiz. Her kitapçıda bulu 

Cla, süklüm püklüm! - Evet, dedi, yol üstünde yeriniz 
Lavler, arkasından bağırdı: de saymak, sizi elbette sıkar. Sizden . 
- Mak', bu haydutların kusuruna mutlaka böyle bir şey bekleyemem r 

'bakina 1 Cahil herifler, nezaket nedir '.Ancak ..• 
bilmiyorlar, kabalık ediyorlar böyle! '(Arliası vaif 
Bana darılma sakın! 

nuyor. 

Dışardan Mak Kennanm sesi ak 
setti:; 

- Lavler, bu lakırdılar ltab:ı Cleğil 
Clir; hiç öyle olsaydı, senin gibl bir 
centilmen şaka der miydi!? 

Şef birdenbire kızacak gibi. görün 
clü ' dişlerini gıcırdattı; fakat gevşe 
di, güldü: 

Edebi Roman: 27 Gitıa Randolfle Hans fon Ho

henhag, 1ehirde yapılan düğün S E v G i ,• 
den sonra karanlık basarken 
otomobille V aytenek §Otosuna u 
dönüyorlar· Giivey. kızın kendi- Ya n 1 n C a • • 
sile zorald evlendiğini öğ.,-endi· ---• Yazan : Maks El 
ğinden, otomobilde gayet donulc 

- Kırmızı sak'allı, yaman herif ~ 
1'e1 Cledi, ölüme götürülürken bile aşı 
n şakacılığı elden bırakmıyor, böyle 
iğneliyici nükteler sa.vuruyor, iştel 

duruyor. Gelin, şatoya yakfu~tık leler ve feenrlerle, genç çifte yurtları. 
ları sırada lrıç!nnyor. yeni fco· nın toprağı UT.erinde karşıcı çıkmışlar. 
casının bir sözü ü::ıerinc, zalıi- dı! 

Mak Kenna, Lavlerin evinden çı 
kıldıktan sonra, muhafızları arasında 
yürürken de, oraya gelirken olduğu 
gibi, düşünüyordu. Bir çare) Bir 
kurtulu§ çaresi H 

Ôldürmelt üzere evine gelen eli 
taDarıcalılan kandmnış kendisini 
bu emri alchklan şefleri Lavlerin ya 
nına götünneğe razı ebnişti. Şimdi 
de Lavleri aleyhine yürüyen Duglas 
Ja yüzleştirme ~ususunda iknaa mu 
vaffak: olmuştu. Bu suretle de, vakit 
k.azanmaktaychf FalCat, bundan son 
ran 
'A'aJ:ia DugL'lS nasıl liareket edecek 

tl )' Onu da kandırmak imkanım 
hulabllocf".Ji, canmı kurtarmağa yol 
açabilecek miydi}. Yoksa.? ! 

Pinkertonların detektifi, ikna ltabi 
](yetine güvenmekle beraber, Dugla 
Jasm elinde sahiden a1eyhincte vesilia 
]ar bulunmasından, inkar ve tevil 
yollarına sapamaz vaziyette blmak 
tan endişeleniyordu. Ve o zaman} 
O zaman, artık İ§İ bitmi~ 'demekti! 

O zaman dua etmekten başka ya 
p.ace'li teY yoktu. ~ret yolculuğuna 
f;urr1dc' duuıl Hcılbuki. polis hafiye 
~ıntn ae böyle bir 9Cyahet yapmak, 
h'C>§ttl* aitınlY.orClu. BilWa, o, gizli 

ren sakinle§iyor t>e sc,nrosı: Şatonun uzattlınış müteharrik köp. 
Hans Georg, dehşetli bir yeisle kıv. rilsU önüne varınca., Haruı Georg, oto. 

ra.ndı; sevgisi, mukabele görmemişti mobili durdurdu ... Karşıcı geelnleri se
ve böyle olduğu halde, Gittayı eskisin. Iamladı, uzatılan elleri birer birer sık. 
den daha. delicesine seviyordu! tr ... Teşekkür etti. Ka.rşıctlar, Gittanm 

Gözlerini, tekrar yanındaki gen~ ka.. da etrafım aldılar. O, kendisine kar. 
dmm tatlı, klisik bir gümllik ifade e. §1 gösterilen sam.imi muhabbetten mU. 
den profili ilzcrinde ge2rlirdi. Ve bu tehassis halde, gülünıBeyordu! 
çılgınlık derecesine varan sevgiyi; ay. otomobil, köprüden geçip şatonun 
ni zamanda hem zevk ve hem, de en acı büyük kapısından içeriye girerek avlu.. 
ısbrap veren, mukavemetini gittikçe da durunca, Hans Georg: 
daha ziyade u.altarak, kendisini bil.. - İşte, dedi, artık evdeyiz! 
yüleyen, çeken bu ateşli, eritici sevgi. Otomobilden indi, Gitta.nın da in-
Yi linetledi ! nıesine yardnn etti. 
· Otomobil, kavis çizerek vadiyi geç.. Karısı, avluda durup, ruyadaymış 

ti. Orada, bayırın iniş münteha nokta.. gibi etrafına bakınzyordu. Avlu bu 
sında.k:l bir köşede, tarlalar ve çayırlar mevsimde her mevsimdekinden daha 
arasında. Lindenhof çiftliği bulunuyor. Urpertici bir intiba uyandırıyordu. Şa.. 
dlL L8.kin, kış gecesinin tillden peçesi, tonun duvarlarını saran yabani as. 
bu Gittaya mUnis köşeyi, gözden sak.. ma, şimdi soyunmuşı yarıdan fazla çıp 
lıy~mltL laktı. Asma. dalları üzerindeki tek 

Otomobil yoluna. devam etti. Beri tük solgun yapraklar, bu dal çatışma. 
yandaki koru, gittikçe daha yakına ge. sı arasında, yere dUşmemek ve süpiL 
liyordtL Vaytenek şatosu, çamlıklar rü1 emek için uğraşan zavallı, küçü. 
arkasında. artık göze görünmüyordu. cek varlıklar gibi kıpırdanıyorlardı. 
Şatonun orma.nma girmişlerdi. Yuka.. İnsan, burada kendisini asırlarca ev. 
rıye. doğru. sarp yolu tırmanıyorlardı. velki zamanlarda hissediyordu. Taş. 
Motör, yokuş yukan çalışıyordu.. tan bir merdiven basamağına ayak ba. 
. :Ağaç gövdeelri e.rasmdan 7.iya huz. sılarak şatonun eski mahzenlerine ini. 
meleri smh. Çiftlik mensupları ve ci.. len şu köşedeki daracık kapıdan, yeni 
vardan kadınlı~ erkekli kalabalık, mağ bir kurbanın yaaksma sarılmak üze. 
n81,Y.UD1lu meşalelerle. çll'a.dan me§a. re elinde bir deste anahtarla. :ve men. 

TEPEBAŞINDA ŞElltR TİYATROSU 

DRAM '"E PttES KISMI 

mın11ın11n 2-11-937 , tarihte l!lalI 

gUnU ak§amı ~ısa.at 20.so 

l\IJI~ 
da Size .öyle gehyorııa. 

pfyest 3 perde .• 

Ya.zan: L. Pfrandello 

lllllllll Tercüme eden M. Fuad 

----------------
ERTUGRUL SADi TEK TiYATROSU 

(AKSARAY) da 
Bu gece 

CEHENNEM 
ve 

AMAN HANIM SUS 
Yakında: SEFİLLER 

genelerle korkunç, sırıtkan bir cellat 
başı çıkıvermiş olsaydı, Gitta, hiç şaş. 
mıyaacktı! 

Hans Georg, yanına yaklaşan oda 
uşağı Haynrihe dönerek, getiril.en eş. 
yayı odalarına çıkarmasını söyledi. 
Sonra da Gittaya dönerek: 

- Gel, dedi, şatonun, babamın bizim 
için hazırlattığı ksnnma gidelim! 

Gittaya kolunu uzattı. Medhal ho. 
lüne ayak bastılar. Tavandaki tenvi. 
ratm mat aydınlığı, tahtadan oyma. ge 
yik başlarını ve koyu renkte av resim.. 
1i tabloları seçkinleştiriyordu. Duvar. 
da bunlar arasında. da her çeşit av sL 
18.hr; oklar, tüfekler, geyik avlamağa 
mahsus a.ıetler ve ayı avlamağa malı.. 
sus ağır IlllZl'aklar asılıydı. 

Holden çıkılınca, hafif aydmlrk uzun 
bir koridorla duvarlarında eski devir. 
lere ait elbiseler giyinmiş kadın ve er. 
kek portrelerinin sıralandığı bir gale. 
riden geçiliyordu. Burada hava, gelip 
geçmişlerin nefesleri sarmış gibi, bo
ğucu ve soğuktu! 

Gittanm dizlerinin bağı çözilldü. Ne 
vehim uyandırıcı! Ne ölçüsüz derece. 
de keyif kaçırıcı! Bu muhite asla alı. 
şamıyacağı hissindeydi, Kendisine, 
buradıı. ya.rı yarıya bir Kurunuvusta 
hapishanesindeymiş, yarı yarıya da 
bir ccdler rnakberesindeymiş gibi geli. 
yordu. Ve bu srrada Lindenhofu, o 
munis çütlikteki kızlık seneelrinde ya_ 
tıp kalktığı sevimli odayı düşünüygr. 
du. O odanm pencerelerine kadar balı. 
çeden güllerin kokusu yükselir ve her 

vakaları , ~~~1i 
Jl• lıtııı 

'.A.Itı klşt muhte ~ a~. 
şekilde yaralat1 }ııt 

l~ ''11ı 
Evvelki gün şehrin ınuht.e ııtf ~~tt 

rinde altı yaralama ak.ast olıll et6 r n 
la.rı ağır olanlar hastaha.?161 ~ 

. fı 

nlmıştır.. l \>.aı 
1 - A yvansarayda kala!at ııd~ aı 

1 

yatan Sadık dün ıgece Dırağı112'1e tıV n 
çerken Temel isminde bit geflÇ ~ı I~ 
kadaşx önüne çıkmışlar. k~ 11 ~J ' 
kaburgasından yaralamışlar~. ~ \/ 
yakalanmış., arkadaşı kaçJ1llŞ lr:ı~ 
Sadık Gurcba hastahanesine ~ \~ı~ 
tır. c'ôd ~~~! 

2 - Fatihte Mevlana d• 
balıkçı Cem ile İsmail arasıf\uıere. )~~ 
çtkmıştrr. Bunları ayrrm~ d Jci~fi );~I 
lanna giren Arif, Celalin ebn e A h' 
la yaralanmıştır. ô oı•j \~ 

3 - Kadıköy.de Kuşdilil'I ~,.~fi. ~ı~ 
• r O ı 

hamal 21 yaşında Nimet btt'.. ' 
beri nikahsrz olarak otur~uğ;,cı# } ~ 
şında Şefika ile kavga etmı~. f' ~~ı 
mek biçağı ile sol b~.;ağın<1ı111e ' t ~t 
nnştır. Yaralı kadın hastahane r ~I 
rrlmıştır. to•' ~l · 

4 - Gala tada CcrrabbaŞf cıe ~ ~1 

da oturan Kiryakiçe ile aytı el ~e ~ İ 
Ayşe kavga etmişlerdir. A~~e' ~ d~ 
bir olırp Kiryakiçeyi dö~' ~ı 
serle başını yarmışlardır. ~ 

5 - Yeni çarşıda Tosbaı• fS l 1 ı 
da oturan hamal 62 yaşında ,~~ \ı 
dün İstiklal caddesindcrt g:~e Sif ~l 
sene.denberi beraber yaşadığı ge1e ~ 
oğlu 16 yaşındaki Artinle ~ t~ 
görmüştür. . iııô~ ~I ~U, 

Mehmet, kadı:mn kendıs ,ebı~ I l 1t 
siz sokağa çıkmasına kıztJll§'.1t1de~ı ~ 

.. ıı.v· ~' ~~ küçük çakı ile Siranuşu yu ~ · 
böğv:inden yaralamıştır. J{ll / \ 
haneye yatmlmıştrr. ,e~ l , ~ 

6 - Seyyar balıkçr Mub
3

' i~~f. 1~ 
gece Beyoğlunda birçok 111e d' l'J ~~ 
dolaştıktan sonra Balıkp<lZ3~tl'I, ~ 

. h . . ·ş ııı~ı. nın mey anesıne gırmı , I'' 
tı!• . J 

sarkıntrlrk etmiye başlaJlllŞ ./ \ 
neci Yani kendisine dışarı ~e~ ~, 
söyleyince de kızmış, 'biçağıtl~ııP~ ~ 
Yaniyi yaralamış, kaçmıştrt· ) 
biraz sonra yakalanmqtır. ~ 

~ ! 

KURUNa abone ,~P 
nuz ve abone elP' 

sabah uyanırken k~ndisini serçelerin ---------
konseri selamlardı. Halbuki Vayte. 
nekte hiç gül açmıyordu; her halde 
tatlı bir kuş sesi d~ hiç işitilmiyordu? 

- - · " '(~rka.sl[ 'f!ar)~ 
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~sler: 

Havalara hakim o· 1 Atatürk'ün Tarihiğ Nutukları 

mak için 
(4 üncü. 8ayfadan devam). 

1 
Samimiğ bir bütçeye ve hakikiğ bir 1 

tediye muvazenesine rayanan paramı
zınfiliğ istikrar vaziyetini, kesin su. 
rette muhafaza edeceğiz. 

şuurunda daima canlı bir halde tut- 1 zumlu elemanlan da yetiştiren 1:-üyük 
mak, üniversitelerimize ve yüksek o- bir okul haline ıgetirilmesine, ayrıca iğti 
kullarmuza düşen başlıca vazifedir. na ve himmet edileceğine, §Üphen: yok 

'Mil/eller nasıl çalışıyor 
OÇ BUYUK KOLTOR BöLGE.St tur. 

; ... . • ...... 4 WQk ' L M+" - • 
i o 

Hernevi maliğ taahhütlerimizi günü 
gününe yerine getirmek suretiyle, dev 

ij let itibannı ve maliğ sermaye ve esha. 
1 mı muhafaza ve takviye hususunda 

Bunun için, memleketi şimdilik 

üç büyük kültür bölgesi halinde müta
lea ederek; Garp bölgesi için İstanbul 
üniversitesinde başlanmış olan ıslahat 
programını daha radikal bir tarzda 
tatbik ederek Cumhuriyete ciddel:\ mo
dern bir üniversite kazandırmak; mer
kez bölgesi için, Ankara üniversitesini 
az zamanda kurmak lazımdır: ve Do
ğu bölgesi için Vangölü sahillerinin en 
güzel bir yerinde, her şubeden ill: okul 
lariyle ve nihayet üniversitesiyle mo
dern bir kültür şehri yaratmak yolun
da, şimdiden fiğliyata gesilmelidir. 

l11,,... 
or , : ııreci lik 

lı tnilteu. 0 derece süratle ileri ı\hamın neşrettiği i tatie-tikler ta· 
n •ddedeh·t· kenclilnini emni· marn ve doğm de~ildir. Çfüııkli. bu 
1 e lıav11 ı 1 

lllek için \'ar kuvvet- miie~sc~eye ba~lı olan hükfımetler jı;-
i.. •r

1
• D .. 11~14 ~ınkinı olma:-:a ~alışı- tafotiklerini gizlemektedirler. En 

([tt .. • .. erı t l ı- • l ld -~l ~ı-1 alt a ıtelhnhirler hakı ırizli tutulan bir a:;keri ma ırem o u 
~a~ Rİhi ı~n alrnağa muvaffak ol- ğn halde modern Ye eon ::;istem tay

t atltırrı' .)1
11~alar1 dn tayvarf'ler yare adeclinin çokluğu itibarile /d· 

trı • Q) ll l' k . h k t içinde h r 1 uvvetlerile avuç ınanlann hirinr.iliği aldıkları mu a -
~:tel)U~ij • ulunduruvorlar .. Ar i kaktır. Hazrrlıkl:mnda gccikr.n fngi· 
<t<ı-) ın nn 1 · l 1 k d 1 h 1 talt "rden arı gökten gelecek, iz er e;on i i sene f'n H~ri umma ı 
ı~t~arıııcak akıntnn.k için yer altın bir faaliyetle Almanlara yeti~meğe 

lıı._ rr. 'Yerler arama "'ı;a hac:la- 1 ve hatta on lan geçıneğe çah~makta· 
~~1 ~ 
~ar, eh' l dırlar .. 

1 ti llteler' ır er, f'ahrikalar, ordu Bazı 'Avrupa mecmuaları, 'Alman· 
~ llltrrı .. 1? lrıakineli tiif ek teh· lann ta1 ... vare eavısmı on bin olarak 
~ lllt "ı;trın·1 JJ J ~" lltı. i . 1~ erdir. kaydetmekteclir. Fran~ız generalı 
"'- · '"td· Çtn h l\f • · Jd Al 1 "Yi ~ '~i "1' er rnille~ tayyareci· orcnın ıc ia ma göre, man ar 

'nit01'\uıu ı:nınıiyet kadar hiçbir her giin on be~er tane tayyare yapmak 
'l~L1ı) ta)°)'ıır g0.tnıeınekteclir. tadırlar. 
~i\ '~· erıtn l! • d ... e F 1 k' h ~it ~11 lt.raı ... uzerın e sılan ve ransız arın geçen E-ene ı tayyare 
d ~ t11J} 0~1hıtden hnşka, miitehar acledi 6000 idi. Daha üç bin tayyare· 
\, ıı-. \. 't, d·

1 
er, kiiçük ~apta toplar. ninde bu ynkarıki rıayıya katılmak 

ltı~ "111\ t na · 1 .. ,1 a11, ~rıal"tiklllıt e~, bulunmakta· üzere olduğu bil<lirilmekteclir. Fran-
ı 'tıakıa~ ~ tnıtrnh·özler hem ıı:ızlar yalnız harp tayyareleri değil, 
":ı -..q aşa.. J b . 'tı llPf ~· l! ı;ı tarafı ateş altma İr barp vukuuncla harp tayyarcsıne 

lli~cı t ıl~ 'llll. tayvnrelr.rin ekserisi çevrif Pcek ~f'kilde pek çok sivil 
oltııı tıJot01'~nktaclır. tayyareler de imal etıni~lerdir. Bunla 

llb;ı~:ııı ıa}'V et ve ham neft ile in- rm aıledi ise pek çoktur· 
1 ttıd ·lqdtr, ç"~e1<'rde tclılike çok

1 
1936 ı:ene i haı::ımla İngilterenin 

bıı11d 1 \~i kıtl~~nkü, hu suretle i~-, :l500 tayyaresi n;clr, bir yıl zarf mda 
~· ~~k ıııı lQ nz. bunlara claha 2000 tanare ila\'e olun 
l_t"' da]

111 
llada, hu si tem tayyare· <hı. f ngilterede yirmi tane ta.yyarc 

1.?1ıtı~cı11rtcı111~1 C\tza mal olrnaktmlır. I fohrikaı;ı vardır ,·e bu fabrıkal:ır 
~~ d t>re ~)nrclerin en son le- geceli giindiizlii çalışınaktndır. 
il ı i"' erıQt' 1 f 1 k t-~h ger t ~ 1 tıne~e rahııan mil- talyanlar geı;en yıl ıava ·uvv~ 
' ··ıı~ k arar ' :.. 1 f t ' lı ~ · he .tan da hu aletleri leri için yiiz milyon ılo ar sar e mı~· 
~~ ~a tı:::erık)j elleri yetiştirip 1 lerclir. Tayyare adetlerinin 3500 ol· 
~ı l.llln. l'1 n~rYorl duEu tahmin olnnmaktachr. Bu sene 

il~ • 4 ta ar. ~· d h 
~t 1 " en h" .. , ! nin mart a)·mda İtah.·aolarm a a 
~~İljt t"Ot ta . Uytu~ roHi oyna· 
"~te \·e Y~nrelcriı.lir. Sivil tm·· 1500 tayyareyi yukarıki sayıy~ kat-
.,eıı,,1 Port 1 k' · mak iizere o1cluklarr da bilclirılmekte 

~ ta ~ er, _ . rnen o ara yetı-
)ll~i~areler-:"U tnkhel lt:ırplerrle. icli. :Makinist ve diğer tayYare işlerin 
~i~ ~ eleti Jf~nden en mühim vata· de 50~000 İtalyan çalışnrnktaclır. 

:te u arn \>,_ Oteceklerdir. Rmlarm f?;CÇen ı;enenin başında tay 
"l~ t \' • 'lkuu d yareci kuvvetleri 50.000 olarak bcsap 
~ ta atarı n a, nslieri bir tay- h 
~-- h..,. tnın l l d lanmnkta idi. Sivil tayvareler ariç 
'tt ~'"l'e ıava nrmdan Ü!I • ı 
, Çııı:ı k ''e ordulanm yakmak olmak ~artile. bir sene zarf mda daha 

~t· ~ l ır tayyar • 1. . hin tayyarenin hu yukarıki rakama 
'ı. Qıı O lt!!n ; CCJ, CC\'Va ıyetı, d' 
r ll llH ~ ... tıı h • ilave olunduğu bildirilmekte ır. f t il}'\. ''ltrac k 8 etınde muvaffr 

d~-l~ lltele 8 tır. 1\.merikalılar. sivil tayyarecilikte 
~lı-.. b,., "

1 
iizerind • • •• 

1 
hiitün diaer mi11etleri geçmişlerdir. 

' .·~ "'il a e yetı,mış, sıvı "" d~ ~... tın .... En son sistem askeri tavyarelerinin 
tı..._ ·•l'a 1_ ""'"eyanmı öğren· k d 
~·qa a ~er 1 sayısı 6000, olarak he:-aplanma ta ır. 

I 'b llttıın t o rnuş hir tavyare 1 ~I~ a1ııe fah ?kYrare karar~alılarr Çinlilerle harp eden Japon arm 
~?tıı !.' ektrjk rı alanın, cephane- bazrlannm iclcliasma giire 4000. ,Ji~er 
~~~1· ltı lal tnerkf'zleı'ini m de· bazıl:ırmm iddia!lma göre i~e. 2000 

1. l1~"\.\ile ~;ini. 8~tt, ~"'a~vo ve' telefon :

1 

tayvareleri vardır. Japonlar ıı;eçen s<'· 
~,.'1l~ ~ illlha ı, ıktrc:aifi. askni ne l\Iançurya<la on tane tayya~c ü~sü 
ı~· ~ ..... lı~affer~ ctnıelt 1msmmnda inşa ettiler· Honcu aclasmm ~ımalın· 

a' ·•u... 1'' etl k ı ele, ''ladı·,.0 ... tııkıın ,500 mil ~imalinde ~ ı\>i) ·• için . er azanacaklar " 
"lıırıı· tafy dır ki, hütiin millc>t- de bir lıava üssii in~a etmişlerdir. 

bütün tedbirleri almak ve bu mevzuda 
dikkatli bulunmak umdemizdir. 

VERGiLER 
Devlet varidatının inkişafını, yeni 

vergiler ihdasından ziyalde, devamlı bir 
programla mevc:ut vergilerin tarh ve ci 
bayet usullerinin islahında aramak l~
zımdrr. 

Son iki sene zarfında hayvanlar, 
tuz, şeker, çimento, petrol ve benzin, 
eelktrik, iptidaiğ maddeler resim ve 
vergilerinde yapılan ve her biri yüzde 
30-50 nisbetinde bir vergi indirilmesini 
ifade eden tahfiflerin, istihsalin teşviki 
bakımından, vatandaş ve memleket i
çin müspet ve hayırlı neticeler verdi
ğini görmekteyiz. 

Bu hayırlı teşebbüsün, Doğu vila
yetlerimiz gençliğine bahşedeceği fe
yiz, Cumhuriyet hükumeti için ne mut 
lu bir eser olacaktır. 

Tavsiye ettiğim bu yeni teşebbüs
lerin, eğitmen ve öğretmen ihti~· acını 
ziyadeleştireceği şüpbesi2*tir. Fukat 
bu cihet, hiç bir vakit, işe ba~lama 
cesaretini krrmamalıdır. Velclileti.ı, ge
çen yıl içinde, bu yönden yaptıf.~ tec
rübeler çok ümit verici mahiyefedir. 

Hayvan vergisi ve buhran ve muva 
zene vergileri üzerinde tetkikler yapı
larak bütçe muvazenesi esasını bozmt
yacak surette tedricen tahfif çareleri 
düşünülmelidir. 

TORK T ARlH VE Dtl KURUMLARI 

Bundan başka, memleketimizkie ye• 
tişmiyen iptidaiğ maddeler, ve istihsal 
maliyeti üzerinde tesir yaparak, dtt 
memleketler mamulatı ile rekabeti güç 
leştiren her nevi vergi ve resinüeı· kal 
dırılmak lazımdır. 

Gerek bu mevzular üzerinde çalışır· 
ken, gerek herhangi bir maliğ karar 
alırken, ilk gözönüne getireceğimiz 
şey, milliğ faaliyet ve milliğ istihsal. ya 
ni verginin bizzat ana menbaı üzerinde 
yapacağı tesirler olmalıdır. Maliye me 
murları ida, tç İtleri memurları gibi, 
halkla daimiğ teması olan tCJkilattın 

Bunların da, halk ile temaslarında, 
halk için çalışan bir halk bükilmeti· 
nin tabiğ vasfı olan azarniğ dikkat ve 
ihtimam göstermek ve azamiğ emniyet 
ve inan vermek §iarlannın inki§&fma, 
bilhassa itina etmeleri lazımdır. 

Cumhuriyet rejiminde, nefiğ hazine 
demek; kanunun hazine lehine tespit 
ettiği hakla, kanunun mükellefe karşı 
la~tırdığı vazifeyi gayet denk bir hal
de elde tutmak 'demek olduğunu biran 
hatırdan uzak tutmamak önemli prcn

sipimizdir. 
iNHiSAR VE GOMROK IŞLERt 

inhisarlar mevzuunda itina edilmesi 
icap OC1ien esas, bu kunımların maliğ 
monopol, ticariğ teşekkül ve milliğ valö 
risasyon kurumu karakterlerinin dik-

katle telifidir. 
Harice, tütün satışları ve ibracat 

mevzuu, daha yakından meşgul olmı-
ya fdeğer mahiyettedir. . 

Gümrüklere gelince: bunda fes.sata, 
çalışma usullerin~ ve tcanuniğ ~~v~ar 
bakımından gerekli ıslah tedbırJerıne 
hız verilmek icap etmektedir. 

İnhisar mamullttnın fiyattan Uze
rinde yapılan tenzilat, satışları arttrr

nuştır. 

Bu usulün daima dikkatte bulundu 

rulması faydalı olur. 
MAARtFL'V.llZIN VAZiFESi 

Arkadaşlar, 
Büyük davamız, en medeniğ ve en 

müreffeh millet olarak varlığmm:ı yük 

seltmektir. 

Türk Tarih ve Dil Kurumlarının, 

Türk milliğ varlığmı aydmlatan çok kıy 
metli ve önemli birer ilim kurumu ma
hiyetini aldığını görmek, hepimizi se
vindirici bir hS.disedir. 

Tarih kurumu; yaptığı kongre, 
kurduğu sergi, yurt içindeki hafirler, 
ortaya çıkardığı eserlerle, şimdiden, 
bütün ilim dünyasına kültürel vazife
sini ifaya başlamış bulunuyor. 

tlk resim galerimizi de, bu yıl aç
mış bulunuyoruz. 

Geçen yıl, Ankarada kurulan Dev
let konservatuan; müzikte, sahnede, 
kendisinden beklediğimiz teknik ele
manları süratle verebilecek hale ge
tirilmesi için, daha fazla gayret ve fe
dakarlık yerinde olur. Her çeşit spor 
faaliyetlerini, Türk gençliğinin milli 
terbiyesinin ana unsurlarından saymak 
lazımdır. Bu işte, hükl1metin şin:diye 

kadar olduğundan daha çok ciddiğ ve 
dikkatli ldavranmasx Türle gençliğini, 
ispor bakımından da, milliğ h eyecan 
içinde itina ile yetiştirmesi, önemli tu
tulmalıdır. . 

TURK ORDUSU 

Sevgili arkadaşlarım, 
Ordu, Türk Ordusu! ... işte bütün 

milletin göğüsünü iğtimat, gurur duygu 
lariyle kabartan şanlı ad 1 Onu, bu yıl 
içinde, kısa fasılalarla iki defa, büyük 
kütleler halinde, yakından gördüm. 
Trakya ve Ege Büyük manevralannda. 
Disiplinin, enerjisini, subaylann vu 
kuflu gayretini, büyük komutan ve 
generallerimizin yüksek sevk ve idare 
kabiliyetlerini gördüm ; derin iftihar 
duydum, takdir ettim. 
kudret ve kabilıyetinin, Türk vatan
severliğinin çelikleşmiş bir ifades:dir . 

Ordumuz; Türk topraklarının, ve 
Türkiye idealini tahakkuk ettirmek 
için sarfetmekte olduğumuz sistemli 
çalışmalann, yenilmesi imkansız temi· 
natıdır. 

TESLIHAT VE ORDU 
lHTlYACIMIZ 

Teslihat ve teçhizat programımızın 
tatbikatı, muvaffakıyetle ilerliyor. Bun 
tarı memleketimizde yapmak emelimiz, 
tahakkuk yolundadır. Harp sanayii te
sisatımızı, daha ziya.de nikişaf v~ tevsi 
için alınan tedbirlere devam edilmeli 
ve endüstrileşme mesaimizde de ordu 
ihtiyacı aynca göz önünde tutulmalı-

dır. 
Bu yıl içinde, denizaltı gemilerini 

memleketimizde yapmaya başladık. 
Hava kuvvetlerimiz için yapılmış 

olan üç yıllık program, Büyük Mille
timizin yakın ve şuurlu atakasiylc şim 
diden başarılmış sayılabilir. lil.lı~ t~~eı \·e~e~Ji~e çok h\iyük J aponlarm ikinci hava ii;;ı:.ii Yladi-

~\l h~ı'1liJc<'le • e ~eclirler. vostoknn 600 mil ~imalinıif'ki Hokay 

~~~ "e~ll~ttıdura~ ~~ önüncle her dır İ do adasında. iiciincii iisleri clt'! Japon 

Bu, yalnız kurumlarında değil , dü
~üncelerinde temelli bir inkılap ycpmış 
olan büyük Türk milletinin dinamik 
idealidfr. Bu ideali en kısa bir zamanda 
başarınak için, fikir ve hareketi, beraber 
yürütmek mecburiyetindeyiz. B:ı te
ı:ı~bbüste basan ancak. türeli blr plan 
la ve en rasiyo~el tarıida çaltşn:akla 
r:" ihı~kün olabilir. Bu sebeple, okuyup 
Yazma bilmiyen tek vatandaş btrak
tnamak; memleketin büyük kalkınma 
savaşının ve yeni çatısının istediğ: tek 
nik elemanları yetiştirmek; memleket 
davalarının ideolojisini anlayac.ık. an
latacak, nesilden nesile yaşatac;ılc fert 
ve kurumlan yaratmak: iste bu önem
li umdelerden kısa zamarida temin et 
ınck. Kcltür Vekaletinin üzerine aldı
ğı büyük ve ağır mecburiyetlerdir. 

Bundan sonrası için, bütün tayyare 
terimizin ve motörlerinin memleketi
mizde yapılması ve harp hava sanaH
mizin de, bu esasa göre inkişaf ettiril
mesi iktiza eder. Hava kuvetlr.rinin 
aldığı ehemmiyeti göz önünde tutarak, 

''"'· ılı •11ılletl 1 denizinin di~e; bir ada~ıncladır. 
~ -rl\l i . angnrl er, ta~·are f'rl " 
~ drı-t t'ın teraları ve henzm, nf'ft Asya, Avrupa ve Amerikan~ cli~er 

\ ıt;-" llt, tr depolan hazırlal devletleri ara!lmda yukarıclakılerden 

İşaret ettiğim umdeleri. Türk genç
liğinin dimağrnda ve Türk millttinin 

bu mesaiyi planlaştırmak ve bu mev
zuu layık olduğu ehemmiyetle milletin 
nazarında canlı tutmak lazımdır. 

DIŞ StYASETtMtZ 

Büyük Kamutay, 
Dı;t siyasetimiz, geçen yıl kinde 

le, sulh ve aroıulusal emek birEgi ye 
tunda inkişaf etmiş ve yüri.idüğümüz 
yönün değişmez olduğunu bir daha 

belirtmiştir. 
'Milletler cemiyetinin geçirmekte ol

duğu çetin safhalarda, Cumhuriyet 
hükGmeti, bu arsıulusal kuruma olan 
bağlılığını, her sahada göstermek su -
retiyle, sulh idealine en uygun yoH:lar. 

ayrılmamı§tır. ..- ' 
Büyük bir milli davamız ola:l Ha-

tay işinin geçirdiği safhalar mal\.mu

nuzıdur. 
Milletler Cemiyeti yüksek idaresi 

altında cereyan etmiş olan mUzakere
ler Hatay balkının layık olduğu mesğu1 
ve müstakil idareye kavuşması yolun
da amaçladığmuz gayeyi temin eöecck 
vesikaların kabul ve imzasiylc netice

lenmiştir. 
Yeni Hatay rejiminin merğiyete gi: 

mesine, kısa bir zaman kaldı. • 
Bu rejimi, kendileriyle en dostane 

bir zihniyetle emek birliği yapm!Ş ol .. 
duğumuz Fransızlann, iyi niyetl•! ve 
amaçlanan gayeyi temin cidebiiecck 
şekilde tatbike ba§lıyacaklanna §Üphe 
edilmemelidir. 

Yarınki Türk - Fransız mUnase
betlerinin dilediğim.iz ydlda inkişafına, 
Hatay işinin iyi bir yönde yürümesi, 
esaslı bir ölçü ve amil olacaktır k2naa· 
tin deyim. 

Balkan siya5etimizin, en mesğut bir i~ 
birliği yaratmakta devam ederek ken
disine çizilmiş olan mlh yolun(icl. her 
gün daha verimli neticelerle ilerlemek 

tedir. 
Cum.1ıuiyet hükQmetinin, §arkta ta-

kip edegelmekte bulunduğu do~tluk 
ve yakınlık siyaseti, yeni bir kuvvetli 
adım attı. Saidabat'ta, dostlanmız Ef • • 
ganistan, İran ve lrak ile imza ttmiş 

olduğumuz dörtlil muahede, büyi!l-: bir 
memnuniyetle kayda değer sulh eser
lerinden biridir. 

Bu misakın etrafında toplanan dev. 
Jetlerin, aynı gayeyi takip eden ve 
sulh i<'inde inkişafı samimiyetle ist i • 
yen hükftmetleri arasında, iş birliği • 
nin, atide de hayırlı neticeler verece. 
ğinden emin bulunmaktayız. 

Cümhuriyet Hükfunetinin, komşula. 
rile ve diğer büyük, küçük devletlerle 
olan münasebetlerinde, ahenkli bir is. 
tikrar ve inkişaf gözo çarpmaktadır. 

Sulh yolunda nereden bir hitap gel
diyse, Türkiye onu, tehalükle karşıla. 
dı ve yardımlarını esirgemedi. 

AKDENIZDE VE YAKIN 
ŞARKTA 

İspanya hadiseleri dolayısiyle, AlC. 
deniz ve Karadenizde alınması gere • 
ken tedbirlere, CU.mhuriyet Hükfıme.. 
ti, en geniş bir zihniyetle iştirak etti. 
DUnyanın her taraf mda olduğu gi

bi, bizi alakalandıran sahalarda ve bu 
arada, Akdenizde, sUkiln ve istikrarın 
korunması, bizim yakından ve alaka 
ile takip ettiğimiz bir mevzudur. 

Şurasını da memnuniyetle kaydede. 
bilirim ki Şarkiğ Akdeniz ve Karade. 
niz sulariyle Balkanlarda ve Yakın 

Şarkta, geçen sene işaret ettiğL'll iyi 
münas~Uer ayniyle devaill etmiştir. 

Geçen scnedenberl, dost ve miltte _ 
fik devletlerin mühim ricaliyle bizim 
devlet adamlarımız arasında karşı _ 
lıklı ziyaretler vukun gelmiş ve bu, 
dostluklarımızın tezahürüne vesile ol. 
muştur. 

ECNEBi MEMLEKETLERLE 
TlCARTlMIZ 

Hükumet, bu son sene zarfında, dev 
Jetlerle olan tica.riğ münasebetlerini, 
memleketin ekonomik bünyesine uya. 
cak mukavele ve anlaemalar yaparak 
tanzim etti. 

Bunlar arasında Fransa, !nsiıtere, 
Almanya ve Sovyet Rusya ile aktedi. 
len mühim ticariğ anlaşmaları, bilhas. 
sa kaydetmek isterim. Hükumetin dış 
te3kilatmm; ekonomik kalkınma sa. 

~b\ i~d"rle li . c:onra en çok tayyaresi ol~n devlet: 
\ "l\1~~ ~anları aval arı ?.aptettikten 

1 

Lchi~tanchr. Ru meın leketın tayyare 
~/il" t "e tn ' tnenıleketleri mah- aclefli 2000 ılir. Lehlilerden sonra 
~ ~u 'lb 1 ıızafferiv t k. ,_ 1500 tnn·are ile Çekler gelm<'kteclir. 
~~ •ıa,. ,' '" nn • e a7.anm:ı "' ı . . . , .. 1 l 
~~~ t.~ ~I t an rrıı lJ"tlerin §im ili- Relçıkı>. n oman ya \"C ı u~oı; a\'ya < a 
~~ \' "~a~e kuvntlrri l ır·1 · biner. f_, i ·renin 500, Sıy~mn',.40 .. o, ı zilya, fran , J,itYanva, Hola~cla, ve 

tl:ıtL re sıhlıatli _ 
1

.. Jd fweç ile '\on' ef'İn <lilrcler yuz. l•ınlanj E c:ton,·nnm ~üzer tayynrclerı vardır. 
~ıtiin ... a umat e e · . 150 R ~ J J r.t N 

değildirı Cemiyeti !. c1iyanm 250 Yunanıstanın ' re· . • • 

Büyük milli:; disiylin okulu olan or 
dunun; ekonomik. kültürel, sosiyal sa
vaşlarımızda bize ayni zamanda en lü-

vaşımızla allkalı daireleri için bilgi 
ve istihbarat ufkunu genişleten yar _ 
dmıcı birer daire olarak, çalışmaları. 

(Utfon sayıfcıyı çeviriniz). 
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Fasla isyan hazırlanmış 

(Üstyam 1 ncide) 
KABiNE DECIŞIKLlCt MECLiSE 

BILDlRtLDl 

Yeni sarı tehlike Bükreş 1 '(Hususi muhabirimiz-
den) - Resmi gazetede ilin olun-

(6 net 8a')llaJan Jevam) dııb'Una göre, 1 kinunusaniden itiha
mağlUp etınİ§ti. 1901 - 5 de Rusyayı ren Romen erkanıharhiye reisi gene
rnağlfıp etti. Bu suretle kudrete karşı ral Sikityu mustafa addedilerek ihti· 
istiha ı artan Japonya ~!illetler Ce- yata geçecektir. 

Yunanis tanın askeı i 
vaziyetinden bahsetti 

iran hariciye veziri 
Anradan ayrıldı , 

Müzakereler hakkmda resfl1
1 

tebliğ neşredildi , 
Bu görüımeler esnat?1~dot' 

İran müna11ebetlerinin iki d,0 
leket hilyük §efleri tar•!°!:..61' 
yolda muvaff akiyetle .~11111' 

Anliara 1 (Hususi) - Memlelie
timizin misafiri bulunan İran Bari· 
ciye Nazırı Samii ve maiyeti erkanı 
hu ak~am kendilerine tahsis edilen 
hususi trenle saat 20>50 de memle
ketlerine müteveccihen hareket et· 
mi§lerdir. 

İstasyonda kendilerini Hariciye 
V ekillmiz Dr. Te\'fik Rü~tü Aras, 
Hariciye Vekaleti yiiksek memurlan, 
Sadabad paktı devletleri elçileri ,.e 
İran biiyük elçiliği memurlan tarafın 
dan ugurlanmı§lır. 

Bir askeri müfreze selam resmini 
ifa etrni~ ve mızıka İran ve Türk mil· 
1i marşlarını çalmı~tır. 
RESMİ TEBLIC NEŞROLUNDU 

.... Ankara 1 (A.A.) - RC!mi teh -
lıg: 

İran Hariciye Veziri ckeelinıı Sa
mii, r.umhuriyet hükfunetine sermen 
i:ıdei ziyaret etmek ve milli bayram 
§enliklerinde bulunmak üzere Anka 
raya gelmiıtir. 

doğu hilyük memnunıye e 

olunmu§tur. -· 
h • • • birliil ~ ııc.ı hUkllmet, 11ık1 ı~ c)i}P· 

)erine sadık'. olarak, keO .... t . e çr 
kıymetli olan sulh e!erıo 
ta devam edereklerdir- fi 1 

B. Saınii, Cdil Bayar
1 Rü§til Araıı. heynelnıile 3'dt0 

muhteli( 11afhalarmı da -t dır t 
mi§ler ve kem1itcrini al~.~ ııı~ 
meııeleler iizerinde tartı 1 i1~,lıt"" 
katlarını bir kere daha fil 

]emişlerdir. fi 
n. Samii, Celil Bayar oıı ı/, 

Rü§tii Ara!, sulh ve ııUk ~ 
akid devletler arasında ı::: # 
radığr ııamimi münasebet eeıl~ 
him bir unsur olarak l 

11 
• 

Sadabad paktmm mesuı d 
Reisicumhur Kemal Atatilrli, ekse

lins Sarniiyi kabul etmie ve diğer 
taraftan ekselans Samii, Ba~nkil Ce
lal Bnyar ve Harich·e Vekili Tevfik 
Rii~tii Aras i1c görÜ~melerde bulun
rnu~tur. 

den memnuniyetle kar J _. 

etmi~lerdir. . ,eti. 1•, ~ 
Ekeelnns Samiinin ı.iY~,.;ııt ~ 11\t 

yede, iki memleketi ~lırb~ ~ 
yan sarsılm.az dostlugu~o ..ttt, 
zahilrii olarak karşılanınw·-

ingilizler Japonlara 
ateş açfllar 

üç ingiliz askeri yar~ 

~l 

miyetini mağlftp ederek l\Iançuryayı Romen ordusunu gençlc~tirmek 
istilfı etti. mabadile yapılmakta olan bu tasfiye 

Japonyanm 'donanması son defa . Üzerine. 47 general, 152 albay9 188 
yapılan bir yaznm1a 110 muhrip, 60 kaymakan1, 75 hinba~ı, 422 yüzba§ı. 
tahtclbnlıir. 14 knı\'azör \'e 10 hattı 112 ın>ay, 53 yarsuhny ihtiyata sevk 

1\T ,./ f . .t• 1. • Şanghay 1 (A. A.) - Röyter a • •ıt re 
ıva, ıa erJ l ıstesı jansı bildiriyor: ıngı e 

. Japon bombardıman tayyareleri. 
1 

aYA!l 
harp _gemisi olarak tesbit edilmi§ti. olunmnktadrrlnr. 
Ordusu ela 20 seçme fırkadan ve 1500 Fransız mahafili 
tanarer1en mürçkkepti. Buna ilave h d 
olarak Jnponyanm mecburi askerlik eyacan a 
hizmeti dolayısile bir lıayli ihtiyat Paris, 1 (A.A.) - Burada da-
kun eti hulunmalitndır. Ve sanayi ha. on gün kadar kalması beklenen 
lıarp için hazır1nnmaktadır. İtalyan büyük elçisi Cerruti'nin 

Çin. hugün ilk kurbanı te:ldl edi~ dün aktam birdenbire Paristen ha 
yor. Fakat im, Japonyanm atıldığı reketi Fransız mahafilinde heye· 
son memleket mi olacaktır? Çindcn can uyandırmııtır. 
~onra ne olacak ?,9 

nr tanzim etmek lazundrr. 
Dış siyasetimizin aymcı vasfını Jn_ 

saca anlatmış olmak için, diyebilirim 
ki, tuttuğumuz siyasiğ yol ve hedeften 
a}Tiln:ııyonız. Son senelerde, arsıulu. 
sal mUnasebet.lerde da.imiğ değişiklik. 
er olmasına rağmen biz bu karı§ıklığm 
ortasında, sulhperverlikle duygulu o. 
larak, kar§ılıklı dostluklarımıza. riayet 
ediyoruz; onların mahiyet ve dairele. 
rini genişletmeye müsait zihniyetle 
aııııulusal vaziyet ve vazifemizi gözö. 
nünde tutarak çalışıyoruz. Bu yoldn, 
iğtina. ile çalışmaya devam etmek, hiL 
kfunete tavsiye edeceğim en doğru ka. 
rar olduğu kanaatindeyim. 

lLHft .. '!dLARIMIZI HA YA 1T AN 
ALIYORUZ 

Aziz Millet Vekilleri, 
Dilnyaca malflm olmuştur ki, bizim 

aevlet idaresindeki ana programımız, 
Cümhurf yet Halk Partisi programı. 
aır. Bunun kapsadığı prensip!er, ida • 
rede ve siyasette bi7.i aydınlatıcı ana 
hatlardır. Fakat, bu prensipleri, gök
ten indiği sanılan kitapların dogma_ 
larile asla bir tutm:ımalıd.ır. Biz. il. 
hamlarnnızı, gökten ve gayipten de
ğil, doğrudan doğruya hayattan al. 
rnış bulunuyoruz. 

Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşa. 
öığımız yurt, bağrından çıktığımız 
Tilrk milleti ve bir de milletler tarlhL 
nln bin bir facia ve ıstırap kaydeden 
yapraklarından çıkardığnnrz netice _ 
terdir. 

Elimb:deki programın ruhu, bizi yal 
mz bir kısım vatanda§la alakalı kal. 
maktan menğeder. Biz, bUtün Türk mil 
letinin hldlmiyiz. Geçen yıl içinde, 
Parti ile Hükfimet teşkilatını birleş -

Dahiliye vekilimiz 
Emniyet mumurlanna çay 

ziyafeti verdi 
Ankara 1 (Telefonla) - Dahili 

ye vekili ve parti genel sekreteri B. 
Şükrü Kaya bugün (dün} saat 17 
de §ehir lokantasında, Cumhl<rİyet 
bayramında vazife gören emniyet a 
mir ve polis memurlarına bir çay 
ziyafeti vermiştir. 

Ziyafette vekalet !iyasi müstC§Clr 
lan BB. Abdülmuttalip ve Sabri, An 
kara vali ve belediye reisiB. Nevzat 
Tandoğan, Emniyet umum miidürü 
B. Şükrü, emniyet müdürü B. Sabri 
ve diğer bir çok memurlar hazır bu 
lunmuşlardır. 

Toplantı samimi bir hava içinde 
saat yirmiye kadar devam etmiştir. 

Vekiller heyeti 
toplandı 

Ankara 1 (Telefonla) - icra Ve 
killeri Heyeti bugün (dün) saat 18 
de toplanmıştır. 

Toplantı geç vakte kadar devam 
etmiştir. 

Parti Gurubu toplanıyor 
'Ankara 1 (Telefonla) - Parti 

Meclis gurubu yarın {bugün) öğle 
den sonra mutnd toplantısını yapa 
c:ıktır. 

tirmekle vatandaşlar arasında ayrılık 1 
tanımadığrmızı fiğlen göstermiş olduk. 
Bu hadisenin bizim, devlet idaresinde 
kabul ettiğimiz, "kuvvet birdir, ve o 
milletindir", hakikatine uygun oldu. 
ğu meydandadır. Kuvvetin yegane 
kaynağı olan, Türk milletinin gUzide 
Vekillerini, bUyük bahtiyarlıkla eğile. il 
rek selamlarım. 

Ankara 1 (Telefonla) - Nafia bugün de İngilizlerin ileri mevzileri Spany fJ ~ 
vekaletinde yeni yapılan terfilerin üzerinden uçmuşlardır. lngiliz mevzi 8ıf' 
listesi §Udur: leri, almı§ oldukları emirlere tevfi Nlyon an laşoı 

Maa§lan yctmiı liraya yükselen kan mitralyöz ate§İ açmışlardır. gUre 1 
ler: Halihazırda tamamiyle Japor.lann t tb• I tat~ 

lstanbuldan Semuhi Kurtkan. atcti alhnda bulunmakta olan Hung e 1 f er 
Kırk bet liraya: Kastamoniden Ri jasroadda mermilerin isabetiyl~ bir d I< 

za Kutay, Karatan Mevlit Par, Di çok ingiliz ve Amerikan evleri hasa e ece 
yarbekirden İsmail Hakkı, lstanbul ra uğramıştır. 
dan F ahrettin Türel, Balıkesirden 3 İngiliz askeri yaralandı 
Azmi Tezcan, Samsundan Tevfik ln Londra 1 '( A. A.) - Röyter a 
celer, jansma Şanghaydan gelen bir te1gra 

Kırk liraya: Bul'fladan J\ziz Boru, 
münakalattan Kemal Çakın, lıtan 
buldan Münci T angor, Merkezden 
Celal Mustafa, Giresundan Kemalet 
tin Ansoy, Ağrıdan Necdet Ülken, 
Diyarbekirden Lütfi Bengü, latan 
buldan Mustafa Ayda§, Erzincandan 
Celil Kazbek, Rizeden Abdurrah 
man Özen, Aydından Burhanettin 
Kocaeliden Osman Sami, Bergama 
dan Ihsan Ceyhan. 

Otuz bet liraya: Antalyadan Mu 
harrem Özer, lslanbuldan Osman A 
car, Halıkesirden Salahattin Ferit, 
Ali Örs, Malatyaclan Hayati Kiper, 

· Ankaradan Haydar, Bergamadan Şe 
ref. 

fa göre, İngiliz askerlerinin istirahat 
te bulundukları bir hangara bir Ja 
pon bombası dü~müı ve üç İngiliz 
askeri yaralanmı§tır. 

laponyaya Boykot 
Melbourne 1 ( A. A.) - Avustu 

ralya sendikalan meclisi bir beyan 
name neşrederek Japon e§yasrna 
kartı bütün Avusturalyada boykot 
yapılmnsmı ve Japonyaya ihraç cdi 
len harp malzemesi sevkiyatmm 
derhal durdurulmasını tavsiye et 
mektcdir. 

Londra 1 (A. A.) - Japon sefa 
reti 29. 1 O akşamt Şanghaycla bir 
ka; İngiliz askerinin ölümüne sebeb 
olan menni ile F ransrz mm takasın 
düşen mermi hakkında bir tebliğ ne§ 

Otuz liraya: Giresundan Muzaf retmiştir. 
fer Tanır, Antalvadan Mahir Ata Tebliğde §Öyle denilmektedir: 
bek, Denizliden lbrahim Et~m. Gazi '°Japon c:leniz makamları derhal 
antepten İsmail T urg;ut, Erzincan tahkikat yapt!masrnr cmrehnİ§lerdir. 
dan Tahir Demirel, Manisadan Şa Bu tahkilcattan anlaşıldığına göre, 
dan Elaııöz. lstanbulda-ı Ahme~ Sup T krt l d ~ apon a ~n veya onanmaaı tara 
hi Dinçer, Mara§tan Suphi Okan, fından o gün güne§ battıktan sonra 
Coruhtan Nadir Atsa~, Samsundan hic; bir mermi atılmarnr~tır. 
Baha~ttin Özalp, lzmırden Nihat Ce .-------------
dim. Halıkesirden Nedim Öner, Is Bulgar Kralı Londıada 
mail Sertel. Çorumdan Medeni A Siya si fe"IT aslarda 
ron, Rolud:ın Ahmet Feyzi. Avdın bulunuyor 
d.,.n tııat. Çoruht.'ln Hanl'!fi Güler.. . .. 
Ali F.rdoğan. Kırsehirden Has~n Tah Londr~ 1 ~Hususı} - Bul.gar k~a 
~in Ba~ıer, Koccıcliden Sar.ide Berker lı ve kralıç_esı b~raya gelmı~Jerdir. 
Seyf R · Mu~ladan Is ·ı K Seyahatlerı resmı olmamnkla bera 

ı asım, maı aral b 1 ·ı· k l k d'l .. ··wı 
den. N·wd d bedri T Afv er ngı ız ra r en ı erını og e ye 

ız, •R e en an, on ... d . . 
da S"k ·· ~ t k d S meınne nvet etmıştır. n ... u ru .... ona , mer ez en uat lk. k l .. .. l . d 

Aks ı ra ın goruşme ~rı esnösm a 
an. hariciye nazırı Eden I3rükseldt; oldu 

Ankarada kar 1 ğu için onun yerine lngiltere harici 
Anknra 1 (Telefonla) - Şehri ye nezareti sekreteri Sir Bobeı !: Vau 

mizde dündenberi şiddetli bir yağ sitnrd bulunacaktır. 
mur haşlamıştır. •·Evcning Standard,. gazete~i. Bu1 

Bugün ilk defa olarak Elma.dağına ~ar kralının Londra seyahatinj mü 
kar yağmıştır. him addetmektedir. 

Londra, 1 (Husuıi) :J; 
Wooms" ismindeki Jngı~ 
nin bpanyol sularında 1' 
maru hakkında Avaın ti 
da beyanatta bulunan B· . ~'* 
mittir ki: • . biir': 

Hendayedeki lngıbı ~~ 
çiliği, Salamanka mak t;, 
dinde tiddetli bir prote•1" 
lunmu~tur. Salamank• . 
rı da derhal bu huıuıta ~ 
baılamıılardır. BarseJoııdit' 
giliz başkonıoloıu, h• t 
kmda mufassal bir r~P~t· 
lamaya memur edilııı1t Jı 
intizaren lngiliz hük4ı!'et'1' 
anla~ması kontrolünü 1 tJtl 
mur devlet aıfatile f r• • ..! 
mas halindedir. t'J 

Bu gibi hidiıeleriıs -'' 
takdirinde, Nyon anlatıl' ~,d 
hince, hava hücumlarııı• 
len almmıt tedbirlerin ~ 
için ne gibi huıusatın ~ 
kate alınabileceği tetkı1' , 

~d~ ~' 
Mareşal ÇakI118ı ~ 

teşekkürle~ 
Ankara 1 (A.A.) -f~J 

may Batkanı Mare§31 j~ 
mak, mukaddes cuınh~r ,.,, 
14 üncü yıldönümü ııııı11.1'~r 
her taraftan aldığı tebr• JV 
tekkürlerinin iblağın• J~jt· 
A • • • ter" Jan11nı tavsıt e'&:nııt 

Rusyada yeni ıd•10/* 
Var§ovadan F ransızcD ' Jı 

zetesine bildirliyor: ~ f. 
Lcningraddan haber 56 

göre, Sovyet bahriyesinde~ 
ve nefer, Kron§tat'da idıJ J 
lerdir. ,/. 

Bunlar bilhassa veril~; ] 
nahğından şikayet etJlll§ ,J 
komiseri tehdit te butuiıı" 



ı:ıı.·1869Q kilo Dura a 
aı.:~ llıaJıe l ve 6310 kilo Alo • 

ltlı.tıY\un ınesne 100 kilo tırtıllı 
~~ kaPsüı "ı; Ve 20000 adet alomln • 
l091lıtıU§tur. ;Palı r.arfla eksiltmeye 
ıira·OOo lira. ahının edilen bedeli 
ııe dır. lııaı olup ilk teminatı 6700 
lll fl;ınbe ~~ 4• İkinciteerın- 937 
ka~1 .5.ts kuru sa.at 1~ dedir. Şa.rtna· 
llab~t~ Satınaı § lllukabılinde M. M. Ve
r·ı -lır. ~Uh ~a komisyonundan alı
~ ~l'lleı, Ek ~ ere ile §artname gönde-

Yı!ı kan sıltıneye girecek)erin 2490 
~ten· unUn 2 3 . te . ılen bel , Uncu maddelerinde 

ltıit ınekt gelerle birlikte teminat ve 
~- bir saa:Plarnu ihale gününden en 
ta ld. Veın evveline kadar Ankarada 

"etnıeıe~f~tı Satınalma Komisyonu-

Tlcaretha.nemlz e.sklai gibi kllrk manto. 
lanm 10 sene ıaranU ve 

ay vade Ue kelaletalz olarak aatınaktadır. 
Anadoluda bulunan mU~ttrlltrlınlze ayn.1 fe· 

rattıe kabul ediyoruz. 
llahınutı>A§a, KUrkçU Han içerisi 

fJstanbul Komutan
lığı illlnları 

lsta.nbuJ Komutanlığı garnir.onunda 
!bulunan motörlü vasıtalar için 5555 
kilo sarı gaz ile 28000 kilo benzin ka
palı zarf usulü ile ihalesi 4/ 2 nci teşrin 
937 perşembe günü saat 16 da yapıla
caktır. Muhammen tutarları benzinin 
6820 lira san gaz 500 lira ki hepsi 7320 
liradır. 

Şartnamesi hergün öğleden, evvel 
Komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin 549 liralık ilk teminat 
makbuzu veya mektuplarıyle 2490 Ba.· 

yılı kanunun 2 ve 3 neti maddelerinde 
yazılı vesikaları ile beraber ihale gü
nUnden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda Komu. 
tanlık Satın alma Komisyonuna. ver
meleri. (7128) .(90)' 

B E Y K O 
Telefon: 

aeıı • • ( ~11) (6235) 2168!5 

laıı er ton .. 
Birinci sınıf Operatör 

Or. CAFER TAYYAR t 16()o to Una bıçılen ederi 11 lira o. 
~ 'll~)'are ~ Linit kömürünün Kayse.. 
~d~ tesıirn ab~ikasının deposunun i. 
~il. eksilt edıimek suretiyle kapalı 
lla~ bedeı~eye konmuştur. Tahmin 
ll t Parası ~317~ lira olup ilk temi. 

81 ·937 "'•- 20 !ıra.dır. !ha.lesi 19 • 
ı t1ll --..ua gün .. 

llın e~e gir u saat 15 dedir. Ek.. 
beı 12 \'e 3 U ece~Je.rin 2490 sayılı kanu. 
lııa geıeriyıe ~~U nıaddelerinde istenilen 
lt lttupııu, ırUkte teminat ve teklif 
~t·"elitıe ~ ihaıe gilnU en geç bir sa.. 
le: etı Sat adar A.nkarada M. M. Ve. 

l (~72~(7 a Komisyonuna verme. 
408) 

\rı,. .. _. • • • 
S10oo ~ 76000 
'~( kilo a kilo, AlpuJlunun 
~ eıc.uınıe~aaı. İhaleleri ayrı ayrı 
~ 'tl!tı tutarııle Viı.ede yapılacaktır. 
~ ~ ~800 lira, Alpullunun 
~ 2ss ı~ Vır.e arpa.smm ille temi. 
~ eı~ 8 • Alpuııunun 193 liradır. 
~t la decıi~ ıı . 937 pazarte!!i gUntı 
~ttılere h · Şartnamelerini görmek 

otıUııcı er gUn Vize Satmalma Ko 
a tOsterilınektedir. 

~-· _ (5TO) (7406) 
~~~ ... 
~~thıc n 76000 kilo arpası, iha. 
~ · ~ suretiyle Vizede yapıla. 
lııa ~tr anın. muhammen bedeli 
at ~ \ , { lık teminatı 285 liradır. 
~3'eııı ~t .. 937 pel'§embe g\lnil sa. 
lııia.}'o ere ~~ ş~ameeini görmek is. 

ıılıbda ~ Vize Satma.lma Ko. 
goeteriimektedir. 

'l\'ı_ • (571) (7407) 

(.ıi ~"lllen tı· . • ~ 
l>at~ llıiJcd ırlıklerinin aşağıda. mev. 
t5tı; 1~ t~~ Yazılı 18200 kilo sade 
~e ~~tu; lif edilen fiatlar pahalı 
~ tlıe.rı b' l!:ezkUr mikdardaki sa. 
'tı.J.llıtlftUr~r ay müdde:ıe pazarlığa 
~ t'teeı ıi1n İlk pazarlıgı 8 • 11 • 937 
~k Satıııahn U 8aat 16 da !mıitte TU. 
'-ıı. tır. Sada Komisyonunda yapı. 
\·e ~ ~ll\lan e Y~ğlarmm beher kila. 
~darları an !~atları ille inançları 
~ , '~agıdadır. Şartnameıi 
~~ ~eri Sa buı, Eskişehir Levaz.mı, 
l'aııı.ıh.:. itte 'll:~~nalına Komisyonların. 
\ıtrı -"ll lıer .. ~en. Satmalma KomiL 
~e ~til'acı &ün görülebilir. Her mev. 
~ \' e eQ.iı ~.ı ayrı müteahhitlere 
U~ i~ 'aat~d ılır. İsteklilerin belli 
' t.-çlarfyı e kanuni belgelerle ve ·\()nua e İzınitte Tümen Satın. 
~ YonUna gelmeleri. 

~I' ltiıo,s (574) (7409) 

~b ... lllallan U:Un İlk inançları 
"il~ Sa . 
9t rı.tını 
92 Oo 
tı2 Oo 

Oo 

Lira. Kuruş 
685 00 
276 ()() 
360 00 

1321 00 
Mikdarlan 

Kilo 
9000 
4000 
5200 

~ıı~. • 18200 
~<~~lııe b· • • 
~~ ·"IJ() 1~ile · 
~ q~adenı n ederi 80400 lira olan 
~tt ~ tan Portatif Çadır direği 
~~ ~llaı1 e lrı&deni partotif çadır 
~~U • lhaı J:arfıa ektiltmıye konuı 
~ ~t ıtio ~ 11 • 937 cumartesi 

lıl'onu M. M. V. Satmaı-
nda .Yapılacaktır. tık te-

1 
Levazım amiıliği 

ilanlaı ı 
iİlllll .............. .. 

Dikimevleri için 192 bin adet erkek 
büyük kapsül, 142500 adet dişi büyük 
kapsül 1278920 atlet erkek küçük kap· 
sUl 968250 adet dişi küçük kapsülün 
kapalı zarfla eksiltmesinde verilen 
teklüler hatalı olduğundan 3 • 11 • 937 
çarşamba günü· saat 14.30 da Topha • 
nede Levazım lmirliği satınalma Ko-

Umum! cerrahi v_, aiııir, dim&I 
Cerrah1s1 mUtehusısı 

Parla Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın amellyaUan, dimağ 
estetik - "YUz, meme, kann bu
rufUklukları,, Nisaiye ve doğum 

mUt.ehusısı 

• ~~!nene~o 8:~:1 M e C c B ne D 
öğleden aonra tlcreWdir 

Beyoğlu, Parmakkapr, Rumeli Han 
•• No. ı Telefon: 44086 

misyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya- TU-IAI 
63 kuruştur. İlk teminatı 955 lira 40 ; ~: 
pılacaktır. Tahmin bedeli 12738 lira ./ • latonbul :Asliye ikinci HukuJC MM. 

kuruştur. Şartname ve nümuneleri Ko· Alt tarafından Üsküda.rda. lhsa.niye.. 
misyonda grülebilir. İsteklilerin belli sa l C:le Yazm.acı Şerif aokağmd& l1 ve 12 
atte komisyona gelmeleri. !numaralı hanede ölU Olia.nnes Ha.çili. 

c211> c12so> Bursa Yenişehir Belediye Y.&11 ~ınden kamı Bermenohl :ve 
• • • evlltlan ~ervant :ve Bareyer aleY.hle. 

ıstanbuı Levazmı eşya ve ıechizat R·ıya et·ınden. ıme açılan ve 450 llramn talisuı ·wa. 
anbarı için 1100 kilo çivi 10 bin kilo S • 1 blne dair olan davanın 26 • 10 • 931. 
çenber 17 • 11 • 937 ça.rp.nba gilnü !&. Yenişehir Belediyea4ıde mevcud tahminen 100000 kilo kara kılçık çelteği ~ ~ tahkikat eelaeainde mtlddel&. 
at 15 de Tophanede fstanbul Levazım 14-10-937 gününden it"baren 21 gün mUddetle açık arttırmaya. konulmU,:. 1 leJ.hler yapılan ili.nen tebligat& raf. 
imirliği Satınalma Komisyonund& a. .. . 

1 
• dd t i"'"'de ~ men mahktmeie. gelmem.İl olduldarm. 

çık eksiltme ile eksiltmesi yapılacak.. tur. ~ale ~ü 5-:-11-937 cuma gUn\ldUr. Talıp olanların bu mil e ~-, \ (!an li~'muhüementn 1111-
tır. Tahmin bedeli 2114 buçuk liradır. Beledıye Encumenme müracaatları. (7171), tim lcruma. ve W'1tı gıyap · ka.rarlıim 
tık teminatı 15s lira 59 kurtıştur. şart Darphane ve Damga Matbaası MOdOr.-. ikametglhı liazıralarmm meçhufiyetı 
name ve numuneleri Komisyonda gö. dolqmlyle ~ tierısabık iL u~ ııt:. x, 
rülebilir. isteklilerin kanuni belgele. IUğtlnden: nmı 141 .inci ~tevfikan mu. 
riyle belli saatte Komisyona gelmele. ı _ !halesi tehir edilmi§ olan 60 ton tüvenan yerli maden kömürünün a- maileyhime illıielı 'tebliğine ve emri 
ri. (226) C7404) çık eksiltmesi MUdüriyetimizde 5 • 11 • 937 cuma günU saat 14 de yapılaw· fablrik&tm 2 • 12 • 931 saat 1' de ta. 

• • • liktıie karar verllmlı' olduğÜJiaan mtıd. 
Salıpazannda :M. M. V. Eşya ve Tec. ttt. .. delaleyhler Berinenohl ve ~ilt'ıan 

hizat anbarmm tamiratı 3 • 11 • 937 2 - Bu işe aid eartname hergun saat 15 den sonra Muhasebeden verilir. Yervant :ve Bareyerin taY.lıı OOilen ı.. 
ç~anba günü saat 14 de Tophanede 3 _ Taliplerin yukarda yazılı gün ve saatte 54 lira teminatı muvak&fi bu sUn ve saatte mahliemeye gelme. 
İstanbul Levazım amirliği Satınalnıa ile birlikte mürac:ıaUan ilan olunur. ı cnoı) dikleri veya bir vekili Jianuni gönder. 

;;:ı.2~~'.:t;:~?.~~~! . r y ·1 r Kr N r y ·1 · S~i.;E;f:!: 
15 kuruştur. Şartname ve keşfi Ko. 1: t: 1: t nesine asılan gıyap kararlarmm teblf. 
misyonda görülebilir. !steklil~rin bel. 

4 
ğl makamına kaim olmak Uzere illn 

Ji saatte Komisyona gelmelerı. n • ç r n •. olunur. (23548) 

c205> c1139> ts 1 t K . ~·~·~: .. 
~ * • ~..,f'l'..p:;"' l~=~~=ı=Fi===:m Mektepler için yetmiş beş bin iki yüz fi:~< ~.,.. · f 

on yedi metre çamaşırlık ve nevresim. 
lik bez 18 • 11 • 937 perşembe günü sa. 
at on beşte Tophanede İstanbul Leva. 
zmı amirliği Satınalma J{omisyonun. 
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak. 
tır. Tahmin bedeli 1955G lira 42 ku. 
tıl§tur. İJk teminatı bin dört yüz alt. 
m11 altı lira yetmiş üç kuruştur. Şart.. 
name ve nUmunesi Komisyonda görü_ 
lebilir. !ateklilerin kanuni belgeleriy. 
le teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir sa.at evveline kadar Komisyona 
vermeleri. (224) (7345) 

• • • 

QANKAYA 
YATIRILAN PARA l;Yi 

tsta.nbul Levazım imirliği için 6600 iK 'ıLM'ı' TO' 'UM GiBi Vt QiMUDiR. 
adet soba borusu, 800 adet alaturka, c. ~ H 
8. ... 0 adet ala.franga dirsek 5 • 11 • 937 

cu·ma gUnü saat 15 de Tophanede Sa. u o lA NfS ~ DAN r o· N. N bnalma Komisyonunda pazarlıkla alı. 1 V.• 
nlı<:aktır. Tahmin bedeli 2318 buçuk 
liradır. tık teminatı 173 lira 89 kuruş.. 

tu.r. Şartname ve numunesi Komisyon "AnAK~Y PALA< ALAL~M(İ HAN 
d~g~l~ili~ t~e~i~r~ ~lli saat. -~-~~=K~~~~~~J~~~~~~~~~~~~~ 
te Komisyona gelmeleri. (227) (7405) 

~--------~-------.ıı.:;==DO~·K..-mTmOmRam .. ımmum onz hekimi 
minat 5273 liradır. Şartnamesi 403 ku. 
ruşa M. M. VekaleÜ Satmalma Komis- Dı .Muıat Rami Aydın mal özsan 
yonundan alınır. Eksiltmeye girecekler 

1 

Muayenehanesini Taksim..Talimane 
2490 ayıl k Oroloğ • OperaUSr 

kanuni teminat ve 8 ı anunun T 1 b Cad URFA Apt. nına 1 
2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ~lgeler. , ara aşı ·. . . Bevliye mUtehassısı ıi· 
le birlikte teklif mektuplarmı ihale sa- nakletmi§tır. Tel· 41553 Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
atinden behemehal bir saat evveline )azardan maadfl hergün: Oğleden 1 ~mdL Her gi1D 6ğleden aonra 
kadar Ankarada. M . .M. V. Satınalma 'k'd l k d il 2 den 8 e kadar: 'lel: U~ 
K . elmeleri •onra saat ı ı en a tıya a ar n:=ıı:ıuım a:nımmm:mmaw+ w 
omısyonuna g · -----------( 481) ( 6677) 

Cilt• fl'rengl - oıew ZOhrevf 0 

~ blrTICI sof mutaha9SıSı 

~-~,..;.•anı r,,,.. ClllJlll -. a .-.. eron ı Z'l ••a • . • 
· c:ıoı..-..._.._ ............... . 
~ - .. --~_.. ....... '. 1" 

fılıldtt 1111ı11rıı 1111f rmt 11111r •• : ,. J 

nk oliulu bitirmi§ daktilo öfrenme][ 
isteyen genç bir bayana ihtiyaç var. 
dır. İstekliler her gün sabahtan akşa.. 
ma kadar Eyüpte Tabakhane caddesi 
27/1 sayılı Yazıevi sahibi Yehbl B. 
ÖT.dene müracaat etsin. 

Sultanahmet 5 inci Sulh Httkuk Hd.. 
kimliğinden: 

La.ngada Karakol sokak 1 No. ıu 
evde oturmakta iken akıl hastalığına 
müptela olan Kiryakidis oğlu Yaninin 
ha.erile kendisine ayni adreste mukim 
karısı Dimitri kızı Viktoryanın vasi 
tayin olunduğu ilan olunur. (23550) 

ZAYİ 
Davutpaşa orta okuJundan 93{. 935 

ders yılı sonu 308 No. ile aldığım p.. 
hadetnamemi zayi ettim. Yenisini çx. 
karacağnn.dan eskisinin kıymetl yoK.. 
tur. - Kamuran. 

.(2354:7). 



U - XURtJN 2 IKINClTEŞRIN 193 7 

Devlet Demırgolları ve Limonları işlPtme 
Um11m idaresi ilanları . 

smi, muhammen bedeli ve muvak kat teminatı aşağıda y.azılı muhtelif 
cins amyant klingrit ile çelik tel ve ha tatlar 2. 12 • 1937 perşembe günü saat 
15 d~n itibaren ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satm 
.ılmacaktır. 

·Bu fşe ·girmek: i!rtiyetılerin hizala. rmda yazılı muvakkat teminat ile kanu. 
nun .tayin ettiği vesikaları ve Nafıa MU teahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat H e kadar Komisyon Reisliği ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme Dairesinden, Haydarpaşa.da 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmakta.dır. (7400) 

İsmi Muhammen bedel 
Amyant ve Klingrit 13227,50 
Çelik tel ve halatlar 12000 

Muvakkat teminat 
992,06 
900 

Posta 1,. T. Levazım MildUrlüğündeo: 
1 - lki adet kısa dalgalı tel.siz ahi ze cihazı ·ve teferrüatı kapalı zarfla ek. 

siltmeye konulmuştur. 
1 

2 - Muhammen bedel 20000, muvakkat teminat 1500 liraaır. 
3 - Eksiltme 15 Teşrinisani 937 tarihine mtısadif pazartesi saat 15 de 

Ankarada P. T. T. Umum Mildürlilğiln de toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - Talipler teminatlarını İdaremiz veznesine ve alacakları makbuz ve. 

ya. kanunen muteber teminat mektuplarını ve şartnamede yazılı belgelerle tek. 
lif mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihte 
uat 15 e kadar Komisyona teslim edeceklerdir. 

Sahihi: ASIM US 

Ne~riyat direkıörii: Refik A. Se\'engi) 

Çünkü-ASPiRiN serıefe~· 
d b . h t.. , .. ~uk•. en erı er ur u so~ ~ 

gınlıklarına ve ağrılara k•' ~ 
ı fesiri şaşmaz bir ilaç oldu~"" 
1 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in fesirİ"dıf. 
k•' 

emin olmak içi~ lütfen ~ ~ar 
1 

- . 'CD . 
sına dikkat ediniz. 

C.b ı · v . . )it? 
ı a ı Autu Fabrıkasında halen mevcud olnnlarla beraber ~ 

gayesine kadar topl~na~ağJ tahnıin edilen 5000 kilo bü"i'k kıt'ıİ.da'aJll 1 
• J" -ğıdr ile 10000 kilo ıskara şeklindeki kapak tahtaları 4-XI-937 ~rill . ...:.-

tayan pcrşemiJe günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. . ~ 

İsteklilerin mallan mahallinde görmeleri ve pazarlık ıiçin de uı.yııı 
giin ve saatte Kabata.§ta İnhisarlar Levazım ve mübayaat Şubcsindel<~ 
Komisyonuna gelmeleri illin olunur. .....:/. 

.. 

. . 

5 - Talipler müteahhitlik ehliyet vesikasını ve referansları hniz olacak. · 

tardır. -
6 - Şartnameler An karada Levazım M.Udürlüğünden, 1stanbulda Leva. 

zım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak verilmektedir. (3617) (6598) 

Ziraat VekAletl Satınnlmo Komisyo
nundan: 

1 - Kapalı zarf usulilc 50 kilo sut fat dö istriknin satın alına.caktır. 
' 2 - Muhammen bedeli 2500 lira, ilk teminat 187,50 liradır. 

3 - Eksiltme "11. 11 __ 937" de sa at on beşte Ziraat Vekaleti binasında 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonundan, 
lstanbulda Ziraat MüdürlUğUnden para sız olarak verilir. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını teminatlarlylc birlikte muayyen günde 
2490 sayıl kanunun 2 nci ve 3 üncü mad delerinde 7.ikredllen vesikalarla eksilL 
me 1'aatil'den bir saat önceye kadar Komisyona vermeleri. ( 4007) (7297) 

.Türk Hava Kurumu 
Büyük 

• • • 
24. cu venı 

Piyangosu 
tertip başlaınıştır 

7. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 
Büvük ikramiye: 30.000 f_,iradır. , 

Bundan oaıka: ı 5.000, 12.000, 10.0CO liralık büyük ikramiyelerle ( 10.000 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 

Şimdiye Jcadar binlerce kiıiyi zencineden bu piyanıoya iıtirak ediniz .•• 

'\TÜRKİYE\ -
CUMHU RİVETI~ 

smnııı:B' 


