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S A V IF A 

Sayısı her yerde S Kuruş 

Büyük Millet Meclisi dün açıldı 
Atatürk'ün Başvekil Celil Bayar 

sürekli alkışlar arasında okudu 
''Yenilmez ordumuzun son sistem sılQh ve motörlü vasıtalarla 
cıhaz andırı masi qolundaki çalışmalara hız verilmiştir,, 

.,, -
Harp gemilerimizin büyük bir 
kısmı da sipariş.edilmek üzere 

Gölcük harp tersanenıizin bu 
sene inşasına başlanacaktır 

"Memleketimizi hergün daha çok kuvvetlendirmek 

Başvekı1 Cclcil Bayar bir nutuk söylerken ... 

ihtimale karşıkoyabilecek bir 
bulundurmak ve dünya hadisatının bütün 

safahatını büyük bir teyakkuzla takip etmek sulh
sever siyasetimizin dayandığı esasların başltcasıdır,, 

hertürl ü her sahada 
halde 

....__----~~~--~~~~~~~-

Anla tış ve a nlayış 
fa r k ları 

\'azan: Asım US 
MüttU nıılatışn göre teh·n verir, 

<'l eı•lcr; bu ~öz ıniiftii nnlnyı,mn güre 
teh n 'eıfr şekline korı11hl116"11 tnk· 
tlircıc gene dogrmlu r. Zirn nnlntışlnr 
~Ilı · • ı unlnl ışlnr nrn ındn. dn fnrk 

Ankara, 1 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün beşinci intihap devresinin dör· 
düncü i~tima yılının ilk to~ lantrsıru 

yapmıştır. 

Bu toplantıda kendilerine mahsus lo
calarda büyük ve orta elçilerle elçilik
ler erkanı, içtima salonunda avrılmrş 
olan yerlerde ve samiin localarında ve· 
kfıletler erkanı ile kalabalık bir davet. 
li kütlesi hazır bulunmakta idi. 

Saat tam 14 te riya .. c• n evkiine reis 
vekili Refet Canıtez gelmiş ve yokla
ma yapılacağını bildirmiştir. 
Yapılan yoklama netices!nde ekseri. 

yet bulunduğu anlaşıldığından reis 
celsenin açıldığını bildirmiş ve, 

- Söz Başvekilindir, demiştir. 
Bunun üzerine Başvekil CeHil Bayar 

alkışlar arasında kün.üye gelerek Rei-

siciımhur Atatürkün n utkunu okumU§. 
tur. 

Sık sık sürekli alkışlarla karşılanan 
bu nutuktan sonra B. M . Meclisi riya. 
seti intihabatma başlanmıştır. Tasnifi· 
fira sonunda riyasete 336 reyle ve m ev. 
cudun ittifakile Çankırı mebusu Ab
dülhalik Rendanın seçilmiş olduğu bil. 
dirilmiş ve Abdülhalik Renda alkışlar 
arasında riyaset mcvkiini i .,al ederek 
şu sözlerle teşekkürde bulunmuştur: 

- Muhterem arkadaşlarım, tekrar 
reisliğe seçmek suretile hakkımda gös. 
terdiğiniz Jfıtufkar, büyük teveccüh ve 
itimaddan dolayı her birinize ayn ayrı 
şükranlarımı ve saygılarımı sunarım. 

(Alkışlar) 

(Sonu Sil: 8. Sii: 1 ) 

t oktur .. Ayni me ele nğızdnıı uğızıı 
~e~lncc türlu tiirlii şekiller \'e ifn<le
lıeı- alır, hu şcldllero göre o mesele 
h akkındn ' erilen hüküm ele ba~kn 
)( llşk_a olur; bunun ı;?;ibl nyni nıe. ele 
tultln.ktan kulnğn geçtikçe do gene 
lıı-rl u tiirlü mnıınlnr ve mahiyetler n
l' • hu ınnnnlnı·n ve nınhiyetlerc gö
l' e Qc o mesele lıakkmcln. nyrı tt)Tl kil· 

arınr ' erilir. 1---------------:0 General 
Franko 

Yeni taarruzu 

Jca l f)37 sene iııdenbcri Amerika ef· 
ta l'ı tunnrnJycsini heyccnndnn heye· 
la.na düşüren knrı~ık bir cinayet dn
tl 1nın mulınkcme t bize b u hakikıı- 1 
el il. tipik bir ınisnli gibi göründü. Bu 
tınlctin kı nen. hikfiye I şudur: 
llıı.l tıı l.ı a n Gedeon ismlııdc ıınnsiyoıı-

~ lr kndın llo Vcronlk nclındnld kı
to~ c bir do gene bu kll<lınm pllnsl· 
~e ;:uda oturan Frnıık Jlirnes i min
lcau lı- l ııgillz genci bir gece f<;inde 
ta C<lJUl or. IHıdl e Ne\•york zabı- ' 
lllt 

1
1\a nl sedincc takilmt hnşlnyor. 1 
sırndn 'N . 

~e 1 • e' l ork cıırn3 et muhke· 

KURUNun Türk 
edebiyatma 
büyük bir 

hizmeti 

Edip muharrir Hakkı Sü-
ha Gezginin kalemi ile 

Dostoyefski'nin tbda' 
Ettiği 

Kara mazot 
Kardeşler 

Bir iki Güne Kadar 
Gazetemizde T efrika 

Edilecek 

, bizzat eline aldı 
Saragos, 1 (A.A .) - Dün öğleden 

sonra Frankist kuvvetlerin Sierra de 
Babellasm ı;ıarkında ve cenubu şarki 
etckleri:ıde kaydettiği ileri hareketle· 
ri neticesinde topçu kuvYctleri l!."'bre 

(Sonu : Sa. 10.Sü. 4) 

llnnyanın en bUyUk 
tuyyare topu 

ngilteredeyapıldı 

~l ilde bnşınüddeiunııuni \'ilyıun 
tllak~o bu cinlll etten ıne ul olnrııJ, 
toı:ı 'Ul llnl nıı Gedeon'un kocn ı , .c 
hah 

0 tıınıttuı l\Iatınnzel Yeronik'in 
tıı.1 ~1 

olnn Jozef Gedeon'u tevkif et~ 
~~oı-. l•nknt chınyetin mahiyeti ol 
lJun~ hn it değildir. Jfatil olarnı, 
l':.ob... blı- i im dnhn oı1n) n çrl. 13 or: 

"l't t 1 Londra, 1 (A.A.) - Daily Express om hı l"\ n i nıindc bir hl'3kcltraş rı o 
<ı, lı:ı ı hc3 keltı·nş orguya çekilin· YlNE AYN G NLERDE gazetesi. bütçe tahminleri parlfımento 
1 gıuz f1' ad lrt•an uaflı cncüme:ıitarafmdanneşredilenbirra· llij genci Hohert İr\in'i l emlı " n 

l'd{lı-.1• •• porda. diinyanın en kuvvetli tayyare 
ı-.,,. ıııu de ltirar ecll:ror. Yalnı:t 
ıs .... il ı · G • • k b ... dafr. topu olan dort buçuk pus. 114 

ltl.... kişinin oliimü ile nrnı.ııs o o g a ""'llnu milimetrelik bir topun mevcudiyeti -0

0h ığnu SÜ)'liİ)"Or. Jlu nrıı<lt · f 
.ıOtk: c1 nın ilk de a olıırak ifı:\a edildiğini san 

cıllrıı nn3 et nınhkcınc ı ha~:mıiul 1sımlı \'e lran lmparatorluğunuı. ı sasiyonel bir ı:1ekildc haber vermekte. 
llr-1 .. tı ııı ısı deti"'I' or. \ ' il' n ın I>oıl• ı • ·1 d · d A 1 ! l ··e il 1 • ,, " "' :::;asanı ~r evrın e rap ar, ran ı- clir. 
l arı ne <l.l\ ıısı ile ı;;i>hl'ct nlmı ıar ve Türkler arnsı:ıdaki kin ve ih-nc, c" 1 Hususiyetleri gizli tutulmakla bera-
1.tıl<J"l ·' g-cc,: ) or. Bıı flefn , cıı iraslarla dolu büyiik çarprnmalan ,. 

" tı nı i · ı ber bu topu:ı. azami 9 bin metrelik bir l'q tıl tun <·lnn) et t nlıl•iknt ıııı 1 nln tan ta rihi romanına baş1 ı •or. 
e, liı·ı mesafeye dakikada J 2 ker" ate" eden • hce iir kişinin ı.ntllnılcn "' " 

- -------------- 3 pus, 93 milimetrelik topa faik ol • 
(Sonu: sn. O ü.iJ) duğu anlaşılmaktadır. 

lstanbul Umumi Mec
lisi dün toplandı 

Mec7isin dilnkil cclsesinaen bfrgör'iinitş . 
(Yazısı 8 ınci sayıfnaa) 

z 
ÇINLILER 

Büyük bir taarr 
hazırlanıyorlar 

Japonya, Çan Kay Şek rej imini 
ortadan kaldı t mağa karar vermiş 

Çungkiny, l l A.A.) - Çan Kay, 
Şek, Hankeu muharebesini bütün cep. 
helerde umum l•!ı Çin taarn:Y.ı.; takip 
edeceğini beyan etnıiştir. Mumaileyh, 
münakalatın inkişafı için geçen sene 
sarfedilen gayretler sayesinde, uzun 
bir müdafaayı mümkün kılacak miktar
da uzun zamandanberi harp malzeme. 
si biriktirilmiş olduğunu ilave etmiştir. 
Memleket dahilinde münakalat tama.. 
mile temin edilmiştir. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Domei Ajansı 

bildiriyor: 

N eşişimbum gazetesinin bildirdiğine 
göre Japon hükumeti Perşembe günü 
bir beyanname neşrederek ''yeni bir U-

I zak Şark,, vücuda getirmek il.tere ta. 
kip ettiği siyasetin esas hatlarını çize
cektir. Bu beyanname neşredilmeden 
evvel imparatora arzedilecektir. 

Beyanname "Uzak Şark Uzak Şarklı. 

tarın., prensipinden mülhem olacak ve 
Japonyanın Çin topraklarında gözü ol
madığını fakat Çang Kay . Şek rejimini 
ortadan kaldırmağa karar verdiğini te
yit edecektir. 

Söylendiğine göre hükumet Pekin ve 
Nankin hükumetlerinin ve muhtemel 
Kantcn ve Hankeu hükumetlerinin yar. 
dımile Cinde yeni bir merkezi hükil:. 
met teskil etmeğe çalışacaktır. 

Japonyamn harici siyaseti komünist 
aleyhtarı mihvere müstenit kalacaktrr. 



'-KURUN 

Almanlar hangi müstem 
lek leri istiyorlar 

Bu müstem ekelerin mev-1 

kileri nerede, mesaha ve 
nüfusları ne kadardır ? 

Parasızlık 

diş asrısı 
gibiair ... 

Fransada yine bir kabine buhra
nı başgöstennek üzeredir. Ve her 
seferinde olduğu gibi, bunda da 
memfaketin mali vaziyeti amil Çün. 
kü, Fransa ötedenberi duyduğu si. 
lahlanmak ihtiyacmı son buhranda 
daha fazla hissetmİ§tİr. 

Almanların milstemleke meselesi Av
rupa ve dünya ııiyasetinin birinci bir 
hadisesini teşkil etmek üzeredir. 

İngiltere Alman müstemlekelcrile 
meşgul olmıya başladı. Almanlar ya. 
lan bir istikbalde harbi umumi nihaye. 
tinde kaybettikleri müstemlekeler i!jin 
aiyasi teşebbüsata g~ec-eklerlni ele a. 
srk açık söylemeğe başladılar. 
Almanların geri almak istedikleri bu 

müstemlekeler hangileridir?.. Alman 
menahiinden verilen malumata gö~, u· 
mumi harpten evvet Alman himayesi 
altında bulunan arazi ile müstemleke
ler 1wılardır : 

Amerikada 1885 seneııinden 1920 se.. 
nesine kadar Alman himayesinde bu. 
lunan bütün arazi başka devletlerin 
eline geçmiştir. Bu arazinin şimali 

garbtsinde Runda ve Urundi mmta. 
'kalan Belçika müdafaasına verilmiştir. 
Şarki Afrikadaki himaye ise İngilizlere 
geçmiştir. 

Bu müstemlekelerin mesalıai sathi • 
yesi 995.000 kilcmetre murabbaı olup 
umumi harpten evvelki nlifusu 7 mil
yon 660.000 idi. Ekseriyeti zencilerle, 
deniz sahilleri ise Arap ve Hindularla 
meskundur. Beyaaı insanlann sayısı 

8500 kişi olup bunlar arasında birs-~k 
Alman da vardır. Müstemlekenin en 
büyük şchı-i Dar - Es • Salam'dır. Mu. 
ayyen miktarda pamuk, kahve ve ka· 
uçuk istihsal edilir. 

KAMERUN'A GELiNCE .. 

Almanlar burasını 1884 ten itiba
ren h!kimiyetleri altına almıştır. Kü. 
çiik bir kısmı Fransızlara ve diğer mm 
takalar tamamiyle İngilizlere verilmiş. 
tir. 

:Alman ordusu bir mlfnevrada 

Mesahası 790.000 kilometre murab
baı, nüfusu Z.553.000 dir. Mütemadi 
yağmurlar altında bulunan yerleri var· 

dır. Kurakirk olan yüksek mıntak~Ja
rında Sudanlı zenciler yaşar. Bir~nci 

şehir Busa'dır. Bu müstemleke çok 
zengindir. Muayyen fakat mühim mik. 

G~rünen, Okunan, Söqlenen 

Bizim sporumuz 
B UNDAN otuz sene evvel, biz.de 

ne spor teşki.lat.I vardı, ne de 
apor işlerile bugünkü gibi yakından 

uğraşanlar? Bununla beraber gençle. 
rin hatta, yaşı ileride buluna_nların he. 
men birçoğu bugün de rağbette bulu
nan bazı sporlarla meşguldüler. Kimisi 
ata binmeği sever, kimisi avcılıktan 
hoglanarak bununla meşgul olurdu. 
Deniz kenarlarında yaşıyanların büyük 
bir kısmı yüzmek öğrenerek ve kürek 
çekerek su sporları ile uğraşırdı. 

Bunlar, belki bugünkü kadar fenni 
bir şekilde ve usulüne muvafık surette 
yapılmıyordu, yahut, yapılması için 
bugün mevcut olan her türlü kolaylık · 

1ar bulunamıyordu. Bu kolaylıkların 
bulunmamasına rağmen sporla uğra
ıanlar, kendilerine lüzumlu olan eşya. 

ve vesaiti birbirlerine yardım ederek 
temin ediyorlardı. Spor zevk ve hevesi 
ile birbirlerini henüz tammı§ olanlar 
da karşdxklı bir yak:nhk Msıl clu} or, 
bu yakınlık da zaman ile daimi bir 
dostluk ve hürmete inkılap ediyordu 

• • • 

Z AMANIMIZDA ise klüpler a . 
rasında mevcut rekabetin fut

bol sahalar1n.da centilmenlikle telifi 
mümkün olamıyan tecellilerin göLle 
görüyor, ve bunu gazete sütunlarında 
da büyük bir teessürle okuyoruz. 

Zaman, zaman a1ev1enen, muhtelif 
'klüplert •e bunlara mensup olanlan 
birbirleri aleyhine sevkeden hareket-

ler, güphe yok ki spora kıymet veren 
ve onu teşvik ve himaye edenleri bil
hassa düşündürecek bir hal almış bu. 
lunuyor. 

Klüplerden sahadaki futbolculara ve 
sonra, onlardan da seyircilere sirayet 
eden ve işi aslından uzakla:i•ırarak 

kanlı sahnelere kadar yol açan bugün. 
kil şayanı teessüf hareketlere bir niha. 
yet vermek zamanı gelmiştir. 

Muhakkak ki, stadyomlar, ve bur:ı
larda yapılan maçlar; ne gençliğin bir
b:rini tekmelemesi tokatlamasr, ne, ar. 
kadaşmın ağzını bumunu dağ.tarak 

hastahaneye kaldırılması, ne de şu ve. 
ya bu klüp veya teşekkül idarec~leri 
aleyhine sporda ş:ırt olan centilmenlik. 
le kabili telif olmıyan çirkin ve na
layık sözlerin bol, bol sarfı için n~ey
dana get i rilmiştir. 

• • • 
AŞKA memleketlerde gençliği 

kuvvetlendirerek bunlar ara. 
srnda bir dostluk ve birlik temini mak. 
sadiyle meydana getirilen ve bu mak
sadr elde eden teşekküllerle bizimkileri . 
ni mukayese etmek mümkün müdiir? 
Şüphesiz ki hayır? Bu menfi cev.:bın 
meydana getirdiği elim vaziyet karşrsrn. 
da spor işlerini düzeltmek için yeni te· 
şe!ı:ktll eden umum müdürlük faalivete 
geiinceye }tadar.bugünkü alakadarların. 
umumi teessüre sebebiyet veren hare
ketleri men hususunda şi.ddetli tedbir
'er almalarını dileriz. 1<.EF. 

tarda kakao, ceviz, yağ ve diğer mad. 
deler yetiştirilir. 

TOGO 
Almanların 1884 den itibaren elle

rinde bulundurdukları bu nıüstemleke 
1920 <le Fransa ve ingiltereye veril· 
miştir. 87 .200 kilometre mesahasında 
ve nüfusu 1.033.000 dir. Büyük şehri 
Loma'dır. Umumi Harpten evvel AL 
manların en çok terakki eserleri gös. 
teren müstemlekesi burası idi. 

Burada mühim miktarda pamuk, ce. 
viz ve diğer yağlar, kakao istihsal edi
lir. 

Cenubu garbi Afrikasındaki arazi 
1884 senesinde Alman himayesine 'e· 
rilmişti. Burası da 1920 senesinde Ce
nubi Amerika İttihadı mandasma ve. 
rilmiştir. Nüfusu umumi harpten (;nce 
105.000, mesahası 835.000 idi. 1936 
Genesinde yapılan sayırnd<\ nüfusunun 
267.000 e yükseldiği anlaş lmıştır. 

Bu insanların 31.000 i beyazdır Be. 
yazlar bu memlekete Alman karakteri 
verdirmeğe başlamıştır. Büyük şehir
leri 16.000 nüfuslu Vindu1t'dur. Yu · 
murta ve tavukçuluk terakki etmiş 0-
tava den:ıen yüksek mevkilerde zi· 
raat te yapılmaktadır. Yeraltı naden. 
leri zengiııdir. Bakır, çinko, hatt? el
mas çı::arıhr. 

YENi GiNE 
Umumi harp sonunda Avustralya 

hakimiyeti altına verilen bu müstem· 
leke 236.000 kilometre murabbaı geniş 
liğinde clup, nüfusu 400.000 en büyük 
şehir: Babol'dur. 

KAROLIN VE ,,._fAREŞAL 

ADALARI 

Japonyanın hakimiyetine umumi 
harpten sonra verilen bu adaların me. 
sahası 2500 kilometre murabbaıd.r. 

Nüfusu 204 .000 dir. Büyük şehirler 

Yalung ite Ponana'dır. 
Umumi harpten sonra yeni Zeland. 

Bugün Fransa.da bütün efkarıu. 

mumiye, ralcip saydıkları Almanya 
ve 1 tal yanın ıilahlanması kar§ıımda 
askeri kuvvetlerini gayet acele ar
tırmak lüzumunu haykınyor. Fakat, 
en büyük müşkül parasızlıkbr. 

"Jurnal,, gazetesinde hadiseleri 
daima hicviyeci bir kalemle tahlil 
eden Kleman Votel "Kapanacak de. 
liklcr., başlıklı bir yazısmda vaziye. 
ti §Öyle anlatıyor: 

''insan para yarasından ölmez., 
diye bir söz vardır. Fakat Rahle de 
şöyle demiştir: "Parasızhk, benzerı 

olmıyan bir ıstıraptır.,, 
Parasızlık diş ağrısına benzer di· 

yebiliriz. İnsanda bu dert varken ne 
mühim bir meseleyi halledebilir, ne 
müşkUl bir işe girişip iyi bir neti. 
ceye varabilir, ne de azim ve soğl~k
kanlılıkla çalışabilir. 

Tasavvur edin, - bunu tasavvur 
etmesi esasen kolaydır - mesela 
bir tüccar var, kendisine verilc!"l 
vadeler bitmek üzere, ne yapacağı. 
nı şaşırmiş, düşünüp duruyor. Ar. 
kadaşlarından biri geliyor, şu bey• 
lik tavsiyelerde bulunuyor: 

- Azizim, diyor, İ§lerin öyle e
saslara ist~nat ediyor ki, hepsini ta
mamen değiştirmen lazım. Kökten 
bir yenilik ister, başka türlü kurtu. 
lu~ çaresi yok bu işin 1 Ticarethane. 
ni baştan aş<lğı değiştir, satı!} usd· 
terini asrileştir, piyasaya yeni mal. 
lar sürerek kendine yeni müşteriler 
bul. Bütün bunlar başlangıçtır. Ne 
bekliy.crsun, hemen giriş i~e 1 

Tüccar içini çekiyor: 

- Evet, hakkm var, diyor ... Fa
kat ayın sonunu nasıl bulacağım? 

M. Daladye•nin nutkunda bir yer 
var ki, bana hepsinden mühim, gel. 
di, hepsinden fazla tesir etti. Diyor 
ki: 

"1939 da iki yüz milyar frank 
masrafımız, altmış milyar frank da 
varidatımız olacak!,. 

Esasen bu sene kesenin ağzım 

kapamak için kirk milyara ihtiyacı· 
mız var. 

Bizim tüccar Daladye - hak:~:a . 
ten Fransa bir ticaret müesseııesi
dir - fikrinde hep bu rakamlarla 
dolaşıyor. Her taraftan sabırsızla. 
nan kimselerin seslerini duyu} or: 

- Derin ve kuvvetli ıslahat la. 
zım, bu.el ur bul Başka türfü çaresi 
yok! Derhal her şeyi bozup ye:ıi. 

den yapmalı 1 Ne bekliyorswlUı? 
M. Daladye içini çekiyor: 
- Hakkınız var, diyor. Fakat şu 

vadelerin bitmesi yok mu? Bu:ılar 
beklemez ki 1 Ah 1 Şu ay sonları ol
masa!... Sanki diş~ ağnyor gib~ ... 

işte vaziyet bu. Bu vaziyetten 
kurtulmak }azım ve kurtulacağız. 
Yalnız, ticarethar.e ancak bugün i· 
çin istikbali feda etmediğimiz ve 
tüccar gittikçe fazlalaşan ve büyü. 
yen delikleri eline ne geçerse onun. 
la tıkamaya mecbur olacak vaziye- > 

te düşmediği takdirde kurtulabilir. 

ın hakimiyetine verilen Samao da A14 

mantar 1900 senesinde sahip olmuştu. 
2572 kilometre murabba? gtnişliğinde 
ve nüfusu 39.000 dir. 

KtNTÇU 

552 kilometre murabbaı genişliğin· 

Giinüıı Akis!eri: -- -
Bizde 

- .. 
muharririn 
tarifi 

Falih Rıfkı Atay, "Yedigün,, ün son 
sayıs na yazdığı "88., isimli tefrikası· 
nın bir yerinde muharrirler için §Öyle 
diyor: 

''Kuman:landan küçük zabite, nazır. 
dan emniyet nı2muruna, milyonerden 
ortahalliye kadar biç kimsenin ihtişam 
ve bahtiyarhğuu k.ıakanmak, ne Ahmet 
Haşimin, ne de bir muharririn aklın. 
dan geçmez. Bizde muharrir, kendi 
cinsini yiyen garip bir bayvancl;r .,, 

Harbi Umumi senelerinde şair Ahmet 
Haşim merhumun, gösterdiği bir haıed 
eseri karşısında verilmiş olan bu hü. 
kümle Falih Rıfkı Atayın muharrirleri 
tahkir etmediği muhakkaktır. O 112de· 
ce bir zamanlar öyle bir karakter gös. 
termış olan muharrir nevinin ''şihih • 
ilmi,, bir tarifini yapmaktadır. Eğer 
doğrudan doğruya ilim an'anesi içinde 
düsünecek clursak, "tekamül., U göz. 
önUııde tutarak "muharrir cinsi,, nin 
de zamanla ıstıfa bulduğunu ve dünkü
ne nisbetle çok daha medeni ve müsa· 
mahakar bir tip vücuda geldiğini kabul 
etmek lazımdır. 

• • • 
iKRAM ANANESt 

Konuksever olduğum kadar da 
dostlarımızr ağırlamaktan zevk alan 
insanlarız. Fakat §U ikramı, bir yoluna 
sokmak zamanı gelmi§tir. 

Bilhassa kişe önlerin.de, ber zaman 
tesadüf ettiğimiz iyi kalpli iki yolcu. 
nun birbirlerine ikram için ç1rpınmala
n, o dakika için ikram vaziyetinde ol. 
mıyan diğer masum vatandaşları i.::aç 
ettiği gibi işinden de geri bırakıyor. 

''Ben vereceğim, sen vereceksin,, tıa. 
va~iyle ne basılmadık ayakkabı burnu. 
katıyor, ne de dayanabilecek bir t!· 
katr... 

Onun için iyi kalpli hemşerilerime 
birbirlerine yapacakları ikramın he
yecanlı müzakeresini kişe önüne gel
meden bitirmelerini ve oraya, Ri.ltiW 
ananevi iştahlarım tamamiyle tatmin 
etmiş bir halde gelmelerini tavsiye e. 
.derim. 

• • • 

iNSANIN VE PARANIN öMRU 

Bugüne kadar hiç duymadığım bir 
tabir işittim. Bir lokantada, hcubmı 
benden önce gören bir müşteri kasara. 
dara "bu çocuk beş ya~da,, dedi. 

Gayet tabii olarak adamın yanında 
yökresinde bir ç?Cuk aradım. Çocuk· 
tan f!ser yoktu. 

Sonra anladım ki, o zat ''bu çocuk 
bet yaşında,, demekle bir nükte yapar
mış, yani: "Elimde bet lira var. Onu 
bozabilir misin?,, demek istiyormuş ... 
Garip bir nükte 1 ... Fakat sonra dü;Un
.düm de, paranın da insanlar gibi mu. 
hakkak ki bir ömrii var. Fakat insan. 
Jann ömrti ileriye dcğru giderek hirer 
birer artarken, paranın ömrU geriye 
doğru tahakkuk ediyor. Yani harcana 
harcana be1 iken dört, sonra Uç, aonra 
iki ve bir oluyor. 

İnsan ömrü ile para ömrlinün i§tirak 
ettiği bir nokta var. Her iki istikamet 
de yokluğa vanyor. 

HiKMET MONtR 

.dedir. Nüfusu 193.000 dir. Büyük te
hir Sinotayi'dir. Bu müstemleke umu. 
mi harp nihayetinde Çine verilmigtir. 

Bütün bu müstemleke ve Alman hi. 
maycsi altında olup umumi harp niha.. 
yetinde Almanyadan alınan yerler 2 
milyon 950.000 kilometre murabbaıdır. 

Bu yerler Almanyadan 6 kere bU· 
yiiktür. Tropik mıntakaları ihtiva eden 
milstemlekelerin bir kısmı madenlerle 
doludur. 

Fakat, kauçuk, pamuk ve kahveden 
başka petrol ve diğer madenler de var· 
dır. Hatta elmas bile çıkarılmaktndrr. 
Umumi harpten evvel Alman sanayii 
buralarda pazar buluyordu. Ham read. 
delerden mahrum edilen Almanya, sa. 
nayiin~ de umumi harpten sonra mah
reç bulamamakta olduğu için milstem· 
lekeler meselesinin yakrn bir istikl-al
de çetin bir safhaya gireceği tahmin 
edilebilir. 



Bir ahlak meselesi 
Geçenlerde yolüstü bir arkadaşa 

rastladım. Telaşlı idi. Alru terlemişti. 
Gözlerin.de ses.siz bir kızgınlığın yanıp 
sönen alevleri görülüyordu. Çok serin 
kanlr, kolay kolay hiddetlerunez bir 
adam diye tanıdığım bu dostu bu halde 
görünce meraklandım: 

- Hayırolsun, ne var? Niçin böyle· 
ıin? 

Diye ıordum. 
Zorakt bir gülüşle ytizil aydınlandı: 
- Hiç... dedi, daha doğrusu koca 

bir citlik bir mesele 1 
Meğer, ikinci hükmünde zavallı d~ 

tum pek haklı imiş. Başına gelenler, 
gerçekten koca bir ciltlik lafa değer. 

Size serin kanlı, sakin bir adam diye 
tanıttığım bu tahsiyet, kendini ilme 
verenlerdendir. Sinirlenmekten hiç 
hoılanmaz. Bütün varlrğmca bir kita. 
brn içinde erimek ona zevklerin en bü. 
yüğünil verir. 

İşte bu zavallıya: 
- Gel, bizim salonda bir 'konferans 

veri 
Demişler. Günlerce di.dinmiş, kitap 

b.nttrrmıı, kütüphane kütüphane do
lıtmıJ, vesika toplamış, büyük bir not 
tomarı vücuda getirmiş. 
Kuracağı dÜJÜnce binasının barcı 

böyle hazırlanınca da artık rahat rahat 
gUnünU beklemeğe başlamış. 

Fakat bel~ya bakın ki, iki gün t ·vel, 
bir arkadaşı ona başvurarak: 

- Duydum ki, falan mevzua dair 
bir konferans vere~kmişsin. Sen, boş 
lif konuşmazsın. Mutlaka orijinal şey
ler hazırlamıJ, vesika toplamışsındır. 
Ben de ayni mevzuu işliyorum. Kuzum 
ıu senin notlarını ver de istifade ede
yim. 

DemiJ. 
Şüphe "ilim,, de tekamülün proto

plizmaııdır. Ama alimler biribirinden 
hiç şüphelenmezler. ·ve cömert olur • 
lar. 

- Peki, al, yarın getirir&i.n. 
Diyerek notlarını vermiş. 
Ustünden üç gün geçtiği ve "kon. 

ferans,. ın başlamasına ancak dört sa· 
at kaldığı tıalde o aziz do.ıt g8rUnme
rniş. Benim saffetine, iyilik severliği. 
ne kurban dostum da işte alnı kanter 
ve yüzil gözü alevler için.de hanı harıl 

onu anyormuJ. 
Dinledim ve dinlerken kafamın için. 

de deli bir rüzgarın uğultusunu duyar 
gibi .cldum. Bunun arkasındaki ahlak 
meselesi, bizi ne kadar düşündürse ye
ridir. Bunlar, öyle laübaliliklerdir, ki 
baıka bir memlekette ci~ayet sayılxr· 
lar. Kim bilir belki yarın, ayni adam 
kendi işini bitirdikten sonra, yüzünde 
gamuz bir gülüşle gelecek: 

ı - Unutrnuıum, kusura bakma 1 
· Da diyivereccktir. 

Kaçakçı Koıti 
Geçenlerde Romanyaya 6000 Ley 

kaçmrken gümrük muhafaza memur. 
lan tarafından yakalanan Kostinin 
dün bcıinci ceza mahkemesinde duruş. 
lllaar yapılmı§, suçu sabit görüldüğün
den 278 lira ağır para cezasına mah
kum edilmiş ve 6000 Ley müsadere e. 
dilmiştir. 

Türk - Yunan Ticaret 
Anlaımaıı 

Dün Atinadan tchrimizdeki alaka
darlara gelen mallımata göre Türk -
Yunan ticaret anlaşması müzakerelf'ri. 
ne başlanmııtır. 

Türk - İtalyan ticaret anlaşmasm. 
da .clduğu gibi bunda da iyi ve tam bir 
mutabakat hasıl olacağı şimdiden u
mulmaktadır, 

Yunanistanla olan iktısadi münaşeba 
txrnız mahdut olmakla beraber daima 
inlcipf temayülü göstermiştir. Şimdiki 
halde Yunanistana daha balık gönde • 
rildiği, anlaşma aktedildikten sonra 
~aziyetin her iki memleket lehine deği. 
§cceği muhakka görülmekte1ir. 

Enis Behiç Şehrimize Geldi 
İş dairesi reisi B. Enis Behic Ege. 

den şehrimize gelmiştir. 
B. Eniı Behic şehrimizde birkaç gOn 

kaldıktan sonra Ankaraya gidecektir. 

Şehir Meclisi dün 3 üncü intihap 
. yllının ilk toplantısını yaptı 
Reislik Divanı ve Daimi Encümen seçimleri oldu ; 

yüksek makamlara telgraflar çekildi 
İstanbul umumi meclisi üçüncü inti

hap devresinin ilk toplantısını dün sa
at on dört buçukta alttetti. 

Meclisin bu devresine yeni.den ilti. 
hak eden azaların adedi 27 dir. Yeni. 
teri saat en üçten itibaren yclmiye baş
lamıştı. Eski azalar ise içtimaa ancak 
on dört buçukta başlandığım bildikle
rinden vaktinden biraz evvel gelmişler· 
di. Zil çalıp azalar yerlerine oturdular. 
Fakat salonda ancak 68 kişilik yer var. 
dı. Beş aza ayakta kaldr. istanbulun 
nüfusu arttı~ından aza miktarx da faz. 

Ialaşmıştı. . . . 
Ayakta kalanlardan meclısın ~skı a· 

zalarından Suphi Artel hemen bır ma. 
sa bulmuş. sıralara yakın pencere önü-

ne oturmuştu. 
Vali ve belediye reisi Bay Muhittin 

Üstündağ tam on dört buçukta salona 
girip riyaset kürsüsüne çıktı ve şu söy. 

lerle içtimaı açtı: 
" _ İstanbul Umumi Meclisinin Ü· 

çiincü intihap devresinin birinci yı!ım 

açıyorum. İstanbul halkı ken~i iş.lc.ri~i 
size tevdi etmiştir. Hem~ehrılerın:.zın 
göster.dikleri itimaddan dolayı sizi teb· 
rik ederim. Size şehir işlerinde muvaf
fakiyetler dilerim. Şimdi divanı riyaset 
ve Daim1 encümen seçimi yapxlaca!<tır. 

Bundan sonra gizli reyle evvela re
islik divani seçildi. Birinci reis vekil. 
liğine 70 reyle Necip Serdengeçti, i. 
kinci reisliğe 71 reyle Tevfik Türe, 
katipliklere 71 reyle Refika Hullısi 

Behçet, Meliha Avni, Abdülkadir Zi· 
ya, Ekrem Tur ~çildiler. 

Daimi encümen için atxlan reyl.:. · .1 

tasnifi neticesinde 71 reyle Avni Ya
ğı.r, 71 reyle Suphi, 70 reyle Refik Ah
met Sevengil, Hakkiye Emin, Asım 

Engin, 69 reyle Tevfik Amca, 68 rey. 
le Selami izzetin seçildikleri anlaşıldı. 
Diğer encümenlere işari reyle s~çim 

yapxldıktan sonra reisliğe verilen bir 
takrir okundu. Bunda, meclisin yeni 
devre içtimalarına başlaması münase. 
betiyle Reisicumhur Atatürke şüluan 
ve bağlılık ve Meclis Reisi ile Parti 
Genel Sekreterine tazim telgrafları 

çekilmesi isteniyordu. 
Telgrafların yazılması Refik Ah. 

met Sevengil, Kazım Şinasi Dersan, 
Selami İzzet Sedese havale edildikten 
sonra celseye on dakika fasıla verildi. 

İkinci celse birinci reis vekili Bay 
Necip Serdengeçtinin başkanhğmda a
çıldı. Yazılan telgraflar ckundu ve al

kışlarla kabul edildi. 
Sonra ruznameye geçildi. Bazı ev. 

k .. enlere havale edildikten ra encum 
sonra Cuma günil taplanılmak üzC"re 

içtimaa nihayet verildi. . 
Atatürke, Meclis Reisine ve Partı 

Başkanına çe1cilen telgraflar şunlar. 

dır: 

REiSiCUMHUR ATA TORKON 
YOKSEK HUZURLARINA 

htan•bul Umum Meclisi üçüncü İn· 

t .h devresinin ilk toplantısına baş. 
ı ap .. 

)arken lstanbul vilayeti halkının mu. 
· •11 • C '-Luri..,.t rejimi e:aslarına 

meuı en uınn J- .. 

ebediyyen sadık kalarak açtığı~ı~. bü· 
yük inkılap yolunda pervasız yurume.. 

.. k k varlığınıza karşı besle· ye ve yu se . 
mekte oldukları sonsuz şükran tazım ve 

bağlılıklarının arzına müttefikan ka~ar 
. tir Meclisin bu kararını ycrınc 

verm.ış • 
1 

• . 
. . k hs·ı tazim ve hürmet crımı 

getırır en şa 

de yüce huzurunuza sunarım. 
İstanbul Umumi Meclisi Reisi Vali 

Muhittin Üstündağ 
ABDOLHALIK RENDA 

BUYOK MiLLET MECLiSi REISl 
İstanbul umumi meclisi üçüncü inti. 

hap devresinin ilk içtimaını bugün ak. 
tetmi~tir. İstanbul halkının mümessille
ri milletin hakiki büyük mümessilleri 
olan Büyük Millet Meclisi ile onun 
yüksek reisine kar~ı duydukları saygı 
ve bağlılık duygularını bu içtima vesi. 
lesi!e ibluğına müttefikan karar ver
mi~tir. Şahsi saygılarımla birlikte arze. 
derim. 

Sıcak su ile 
yanan çocuk 

Annesi Muhakeme Ediliyor 
Fatihte oturan Leman adında bir ka. 

dın dün asliye üçüncü ceza mahkeme. 
sinde 3 yaşındaki oğlu Orhanrn yan· 
masma sebebiyet vermek suçiyle mu

hakeme olunmuştur. 

Yavrusu kucağ•nda gelen Leman 
mahkemede kendisini şöyle mi.i.dafaa 

etmiştir: 

- Ben bir taraf ta çamaşır yıkarken 
diğer taraftan mangahn üstünde fas;.ıl
ye tenceresi kaynıyordu. Sonra su ge. 
tirmek için çıktım. O zaman mangalx 
devirip fasulya ile yanmış. Benim ne 
kabahatım var. Canciğer oğlumu yakar 

mıyım hiç?,, 
Mahkeme, şahit dinlemeğe lüzum 

görmüş, muhakemeyi başka bir güne 

bırakmıştır. 

Arkadaşını Y aralıyan 
Kasap Çırağı 

Birkaç ay evvel Sirkecide kasap çı. 
raklığı yapan Şerif Gül patronunun 
Balıkpazarındaki dükkanında çıraklık 

yapan Gani'yi öldürmek kastiyle bı • 
çaklıyarak ağır surette yaralamıştı. 

Şerif Gülün muhakemesi .dün ağırce. 
zada başlamıştır. 

Suçlu, Ganinin el şakası yaptıkları 
?.aman masa üzerine kapaklandığını ve 
bu sırada sivri uçlu bir bıçağın nmu· 
:<\una. saplanması ile yaralandığım EÖy· 

}emiştir. 

Muhakeme şahitleri çağırmak üzere 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Polise Hakaretten 35 Güne 
Mahkum Oldu 

Evvelki akşam Beyoğlu merkezince 
aranan sabıkalx bir kadının izi üzerin. 
deki polisler Abanoza gitmişler ve u
mumhaneci Eminenin evine girmek is· 
temişlcrdir. 

Fakat Ali aclmda birisi polislf'rb eve 
girmelerine man:. olarak kapıyı açma. 
mış, üstelik Kenan adında bir polisi 
de tokatlamıştır. 

Yakalanan Ali .dördüncü asliye ceza 
mahkemesinde 35 gün hapse mahkum 
edilmi§tir ; ve hemen tev1cif olunmuş. 
ur. 

Rom'1.'"Y'' Ticaret 
Raportörlüğü 

Türko!is merkezi üst raportörlerin
den B. Raif Roma ticaret ataşeliği 
raportörlüğüne tayin edilmiştır. 

B. Raif Olgun birkaç güne kadar ye. 
ni vazifesine hareket edecektir. 

Yazısız Hl"Aye 

ŞUKRO KAYA 
DAHiLiYE VEKiLi VE PARTi 

GENEL SEKRETER! 

İstanbul Umumi ı'1eclisi üçü!'cÜ dev. 

resinin ilk içtimaını bugün aktetmiıtir. 

Cumhuriyet Halk Partisi mensubu ve 
namzedi olarak Umumi Mecliste yer 
almış olan İstanbul halkı mümessilleri 
Partilerinin rejimine şarsılmaz bağlı· 

lıklarını izhara '\"e yüksek varlığınıza 
karşı duydukları derin saygılarını bu 
içtima vesilesiyle de iblağına ittifakla 
karar vcrmİ§tİr. Şahsi saygılarımla ar. 
zederim. 

Ecnebi Ve Ekalliyet 
Okullarında 

Beden terbiyesi 
ve musiki dersleri 

Ecnebi ve ekalliyet okullarımn be. 
den terbiyesi ve musiki tedrisatınm 

kontrol edilmesi hakkında Kültür ba. 
kanlığı tarafından memur edilen ilk 
tedrisat ispekterlerinden Bedri Akalın 
ve Recep Çekiç tetkiklerine başlamış. 

tardır. 
Bay Recep Çekicin askere gitmesi 

dolayısiyle teftişler şimdilik geri kal. 
mıştır. Bakanhk başka ispekteri me. 

mur edecektir. 
Bu okullarda beden terbiyesine e. 

hemmiyet verileceği gibi musiki tedri. 
satı büsbütün yeni bir usulde ve müf. 
redat programı hedeflerine uygun ola· 
rak tedris edilecektir. 

--o-

Ortaokullarda 
Bugün Öğleden Sonra 
Konferans Verilecek, 

Kültür Bakanlığınca ilk okullarda 
olduğu gibi orta tedrisat müessesele
rinde de Çarşamba günleri öğlwen 
sonra ders yapılmıyarak talebeye muh. 
telif mevzular üzerinde konferanslar 
tertip edilmesi düşünülmektedir. Kon. 
feranslar ihtisası olan kimseler tarafın
dan verilecektir. 

--0-

Madam Atinaya Ait 
Tahkikat 

Madam A tinanrn döviz kaçakçılığı 
suçu ctrafmda tahkikat yapan beşinci 
ceza hakimliği dün, Katinayı scrguya 
çekmiştir. 

Diğer taraftan dördüncü ~orgu ha
kimliği de Halide adında bir ka.dınt 
din.lemiştir. 

Her iki taraflx yapılan tahkikahn a· 
yın beşine kadar bitirileceği ve suçlu. 
!arın mahkemeye verileceği umulmak. 
tadır. 

Çorapçılar Dün Toplandı 
Dün Mim Sanayi Birliğinde sabah 

ve öğleden sonra olmak üzere bütün 
çorapçdarın iştirakiyle iki toplantx ya. 
pılmıştır. 

Bu toplantılarda ince çorap imaline 
nihayet vermek ü zere evvelce tesbit 
edilmiş olan tedbirlerin tatbik edilip 
eqilmediği üzerinde esash surette gö
rüşülmüş, Avrupadan getirilece'lc mü 
tehassıs için üç fabrikatöre salahiyet 
verilmesi kararlaştmlmıştır . 

(iUniln meselelflri : ...... _.. ..... _. ____________ __ 

Nerelerde 
kadar 

ve ne 
demir 

madeni vat? 
Bütün dünyayı meşgul eden mesele

lerin petrol kuyuları, kömür ve dok 
madenleri olduğu malfımdur. Biz bura. 
da demir madenlerinden bahsedeccgiz. 

Son beş sene içindeki demir istihsali 
kat, kat fazlalaştığı halde milletlerin 
silahlanması yüzünden yine kafi gel. 
mcmekte ve her gün bir parça daha 
arttırı}maktadır. Fakat r.ıilletler çeI:k 
ve demiri ne kadar sarfederse ı;tsin 
dünyadaki demir ihtiyatları çok mil;_ 
tardadır. Yer altındaki demir cevheri 
leri asırlarca beşeriyetin ihtiyaçlarmı 
karşılıyabilecektir, 

En son demir madeni olan ve istih· 
sal edilen kıta Amerikadır. 

Birleşik Amerikada Minesota, Uyis
konsin ve Miçigan demir madenlerinin 
yüz.de ellisi demir cevherini ihtiva e. 
der; bu maksatla dünya istihsalatının 
üçte birini vırir. Maamafih, yüzd~ elli 
cevheri olan madenler azdır. Bir .sene. 
de istihsal edilen cevher bir milyardır 
ve bu nevi madenler yakında bitecek. 
tir. Fakat, cinsi o kadar iyi ıclmıyan 
madenlerden Pansilvanya, Alabama ve 
Virjinyede milyarlarla ton demir ma· 
denleri vardır. Bur.lar !henüz: işlenil -
meğe başlanmış' değildir. 

Bundan başka, Kanadada hadsiz he. 
sapsız denecek derecede çok demir 
madenlerine henüz insan eli bile dcy. 
memiştir. Şimdilik yalnız Ontario ve 
Atikokan'daki madenler kazılmağa 

başlanmış oluyor. Diğerleri ihtiyat o. 
larak muhafaza olunuyor. Yeni Funlan· 
diye de on milyar tondan fazla demir 
madeni bulunduğ'l tahmin olunuyr.:r. 
Kiıbadaki ihtiyarlar ise, üç milyar ton 
farkediliyor. 

Maamafih, dünyanın en zengin de
mir madenlerinin yeri Brezilyadır. Bu 
memleketin üç milyon mil murabbaı 
bir sahası yüzde altmış cevherli demir 
madenleriyle doludur. Bu cevherlerin 
.sekiz milyar ton temiz demir' vereceği 
aöylen~ektedir. 

Avrupada demir madeni ihtiyatları 
itibariyle en zengin memleket, 1ngil. 
teredir. Şimdiye kadar malfım olan ma. 
denlerin iki buçu1c milyar olduğu tah
min ediliyor. Başka bir tahmine ıgöre 
de bu miktar altı, yahut on ild milyar· 
dır. Fakat, İngiliz demir madenlerinin 
cevheri azdır. 

Mütehassıslar, Almanya ile Fransa· 
daki demir madC"nlerinin ayni miktar. 

da olduşu iddiasındadırlar. Alsas, ihti. 
yat demir madenleri üçer buçuk mil
yar tahmin ediliyordu. 

Alsas Loren bu miktarı Almanya a· 

leyhine değiştirdi. Avusturyarun Al
manyaya ilhakından .s-;nra 300 milyon 
ton demir madeni Almanlara geçti. AI. 
man Jnadenlerinde yüzde otuz demir 
cevheri mevcutur. 

İsveç _..: Norveçteki demir madenleri 
kalite itibariyle çok yüksektir. Yüzde 
altnuş cevheri olan bu memleke1in de. 
mir madenleri de zengindir. Her iki 
memleketin ihtiyat madenleri üç bu. 
çuk milyar zannediliyor. İspanyada ise 

\ .. 
hır buçuk milyar ton maden vardır. 

Buraya kadar saydığımız devletler 
demir madeni zengin olan yerlerdir. 
Fakat, bunlardan başka Avrupada da· 
ha bazı devletler vardır ki az miktar· 
da da olsa demir madenlerine sahiptir. 
Lüksemburg, Çekoslovakya, Polonya, 
ve Yug~clavya bunlar arasındadır. 

Memleketimizin Karabük ve diğer 
mıntakalarında da zengin demir ma. 
denleri varsa da h~nüz miktarı mnliım 
değildir. Bilindiği füere Karabük mn. 
deni yakında istihsale başlıyacaktır. 

Kadın Kombinezonları 
Giyen Kaçakçı Yakalandı 
Dün Beruttan limanımıza gelen Pla. 

na vapurunda gümrük muhafaza me. 
murlan tarafından şüpheli görülen lb
rahim adında biri yakalanmış. üzerinde 
yapılan araştırma 6onunda birtakım 

kombinazonlar ele geçirilmiştir. 
Bundan başka lbrahimin üzerinde 

birtakım gömlekler, ipekli, kadın ço
rapları, men.diller ve saire de bulun -
muş. derhal hak1cında zabıt tutu'arak 
kanun muamele yapılmıştır; bütün ka. 
çak cıyalar müsadere edilmiştir. 
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Meteliksiz meşhurlar 
a·rçok san'atkilr ve şairler hayatlarında 

ne fakir günler geçirnıişlerdir ! 
Doğumunun yü::iinca yı1dö11iimü mii 

tuurcbctilc mc§h!tr K annen operası 

bestekarı Bizenin hayatından bahset· 
tiğimiz bir yazısında kendisiniıı: ••<"öJı 
r t öliileıin iizcrinc doğan bir gıitıq. 
tir,, dediğini na1.Zetrr.iktik. O da, an
rak olümünden sonra şöhrete J...-avı•§<Jıı 
bir sanatkardı. 

Fakat sağlığında şöhret kazanm~ 

~·muıt karlar l>ilc scrrcte sahip olam.a

nuşlardır. Burada sanat ııe edebiyat 

s::ıhasındrı meşhur bazı simaların ne 

derece fakir bir ömiir sürdüJderini, 

hayatlanndan almmış fıkralarla na1.:

lediyoruz: 

Fikir ve san' at mr seleleri • 
• 

Kl8sizme dönüş 
Harp sonrası dünyasında sanatta 

anarşik bir devre hakim olmuştu. Bu 
devrede sanat temayülü kiı.h hafı

zayı inkar, kah şuurun derbliğine in
mek, kah sadece tedailerin rüyavi ha
yatmı mantığın üstüne çıkarmak ar
zus~na düşmüştü. 

Bir SÜ!Ü (isme)lerle anılan ve ya. 
ııanmıı: hayatın ve hafızanın i:ıkarile 
nihayttl~nen bu çırpınmalar sanatta 
bazı hareketler vücude getirmekle be
raber, sanatın umumi istikameti git
gide basıbosluktan kurtı.;larak Röne
sans hareketi ile irtibat kurmağa, ve 
kla!ik sa::at ananesinin devamı halini 
aJmaktadır. 

Sanat cerey~ı:ıınm kendisini muay· 
yen bir maziye bağlamak, hatta ba. 
zan da mcziye dönmek şeklinde gös -
terdiği tezahür dikkate Hiyık ayrı bir 
tetkik mevzuudur. 

Klasısme dönüşü bir moda rüzgarı 
gibi diyar diyar dolaşmaya başladığı 
zamanlarda biraz geç olmakla beraber 
memleketimizde de klasik sanat ana
nesine hasret şeklinde dönüş mevzuu 
bahsed ilnıektedir. 
Fakat Türkiyede kendi mazisinden 
gele:ı bir "klasik,, sanat meselesi i
leri silrül~bilir mi? 

Yazan : Sadri Ertem 
ya:ı (S) kafiyeli şiiri nasıl yazacak
sınız? Yazmazsamz divan ananesini 
bozmuş oıacaksmız. 

Divanın şekli bakımından bu i§i 
yapamıyacağınız gibi bünyesi ve ru· 
hu bakrmmda:ı da divana dönmeniw 
imkanı yoktur. Ne çedik pobuç giyer. 
siniz, ne de (mulamma yarınıyor, Kur 
aııdan ayetleri edebi zevkinize destek 
yapıyor, ne de kaside ve fahriye yaz
mağa ahlakınrz müsaade ediyor. Es
tetiğinizde hakim olan görüş cübbe ve 
destar altında beslenen bir ruhu:ı ha
yat teHlkkisinden tamamen aykırıdır. 

Mazi bizim için ancak egzotik bir 
hatıralar yekunu olabilir, bizim de tıp 
kı modern bir seyyahın, eski Roma, 
Yunan şehirlerini ve Maya me
deniyeti bakayası hakkında bir 
düşüncemiz olabilir. Mazi dekorunu pi 
toresk bir levha halinde seyretmek, Bo 
ğaz:,ini eski yalıların hatıraPı şek -
linde tahayyül ile gazele ve divan ede· 
biyatına dönmek arası:ıda büyük fark 
vardır. Biri maziyi yeni insan ruhile 
taşımak, öteki maziye mazilik li· 
sanı hissile ve zevkile dönmektir. 

Böyle bir klasik edebiyat tasaV':u
ru hayatrnıızı inkardan sonra ancak 
tasavvur edilebilir. 

Başkaları için bir maziye avdet ma 

"İnsanlık komed 
yası., nın meşhur 

muharriri Balzak 
bir yaz kırlara çe· 
kilmiş bulunduğu 
evin civarında da 
Prens N.... oturu. 
yormuş.. Prensin 
le güzel bir kadın 

olan yeğeni varmııı. 
Balzak bu kadın

la tanışıyor, hoşuna gidiyor. Fakat 
ahbap olup konuşmağa cesaret edemi· 
yor. Çünkü, iistü başı son derece fa.. 
kirdir. Arkasmd-ıki ceket yamalı, pan
talonunun paçası yırtıktır. 

Bir sabah kadınla bahçe kapısı:ıın 
önünde kar3ılaşıyor ve durup konuş
mak mecburiyetinde kalıyor. Fakat, 
bir yandan da üzerindeki yırtık yırtık 
elbiselerden utanıyor ve özür diliyor. 

Fakat romancı:ıın hayranlarından 

olan kadın mahcup vaziyette kalıyor 
ve: 

- Rica ederim. mösyö, diyor. Ben 
sizin eserlerinizi okurken kitabın cil· 
dine dikkat ediyor muyum? 

Kapıcıdan borç alan §air 

Verlenin sefil ve serseri hayatı meş
hurdur. 

içkiye para yetiştirmek için varını, 
yoğunu satan şair bir serefindc de ye. 
ni elbisesini rehine koymak mecburi
yeti:ıde kalmıştı. Halbuki, bir iki gün 
sonra kendisini br zyaf ete çağırıyor
lar. 

Verlen, bir taraftan ziyafete gitmek 
istiyor, çünkü belki ömründe ilk defa 
olarak doyacak yemek yiyecekti. Fa· 
kat, ziyafete arkasındaki eski elbise 
ile gidemezdi. 

Bunun üzerine oturduğu evi:ı kapıcı 
sına başvuruyor. Çünkü borç almadı
ğı bir o kalmıştır. 

Verlen. kapıcıdan beş frank borç a. 
lıyor, elbisesini rehinden çıkarıyor, 

arkası:ıa giyiyor ve ziyafete gidiyor. 

Kuliste sıkıştırılan borçlu 
Vagner de her

Bana kalırsa. böyle bir mevzu; ü
zerl:ıde durulacak kadar sağlam bir 
temele malik değildir. Çünkü evvela 
bize "klasik., !erimiz diye gösterile • 
cek bir örnek yoktur. Klasik sanat 
her şeyden önce millete mal olan bir 
dile dayanır. Böyle bir dile henüz sa
hip olamadığımızı açıkça itiraf etme
liyiz. 

nasını ifade eden Avrupai klasikliğe 1 .-.--r~:::::::ı1ı:;::::ı 
dönüş bizim için yeni bir merhaleyi 
ifade etmektedir. Türkiye Rönesans 
hayatına i:ıtıbakın ifadesi olarak kliı. 
sik sanat bünyesine girmektedir. Bu 
16 ıncı asırdan itibaren Avrupada müs 
bet tefekkürün tabiate ve insana 
doğru inkişafı ve sanatte Yuna:ıi ruh 1 
ve ustalığın canlanması manasını ifa- I 
de eder. I 

kese borçlu bir va· 
ziyette idi. O ka. 
dar ki. alacaklıları 
1cendisini bir a:ı ra
hat bırakmazlar, 

musikişinas evine 
Fakat, alacaklılar o 
~idemez, gecelerini 
tiyatroda geçirirdi. 

Dil meselesini bir tarafa bıraksak 

bile bizim sanat ananemiz şekil ve 
muhteva itibarile de bize örnek ol • 
maktan çok uzaktır. 

Şekil itibarile maziye dö;ımek de· 
ğil, onu anlamak. taklit etmek imkanı 
ortadan kalkmıştır. Mesela eskiler gi. 
bi bir divan yazmak istiyorsunuz. 

Eski h'!lrfler ve divanın bünyesi bu
na karşı çıkan ilk mfmiadır. Yeni 
harflerle üadesi asla mümkün olmı-

TUrkiyenin klii.sik sanat membaın
dan susuzlusu:ıu dindirmeye koşması 
bir yeni hayatın ifadesidir. Halbuki 
Kurunuvusta tefekkürünün ve sanat 
telakkisinin ifadesi olan divan edebi· 
yatına dönmek geçmiş zama:ıı geriye 
çekmek gibi bir muhale avdet arzu
sundan başka bir şey değildir. 

13 Numaralı 
Otomobil 

Çt-"iren: VlR ;üL 

Franki, Valterin uzattığı şampanya 
kadehi:ıi ağzına götürürken biraz sü
kfınet bulmaya çalıştı ve lakırdıyı baş. 
ka tarafa çevirmek istedi. 

Fakat Valter, meseleyi merak et
mişti, dansözün bunu daha tafsilatı i· 
le anlatmasını bekliyordu. 

- Anlatmaz mısınız? dedi. Bundan 
evvel de bu adam mı sizin resminizi 
çekmek istemişti? 

- Evet... Söyledim ya, birkaç kere 
teşebb is etti ve farkına vardığımı gö
rü:ıce kaçtı. 

- Fakat, resmınizi gizli olarak çek. 
meye çalışmakta ne mana var! İste. 
seler resminizi vermez misiniz? 

- Vermeye bile lüzum yok .. Fotoğ
rafçılarda, tiyatrolarda yüzlerce poz 
resmim ''ar .. Tstcdikleri kadar bulabi-
1irler. 'P'akat ... 

- Evet? 

No: 

- Hic, bir şey yok ... Şampanyanızı 
Jçmiyorsunuz? 

- Tçerim .. Sizi dinliyorum. "Fakat., 
dediniz .. Devam etsenize ... 

Franki şampanya kadehbi masanın 
Uzerine koyduktan sonra cıgarasın • 
dan bir nefes aldı ve Valter, bir müd
det bakarak ciurdu. Bakışlarında hem 
bir tehdit. hem bir istihza vardı. Son· 
ra: 

- Sl..iyliyeyim mi istiyorsunuz? de
di. Fakat ya siz zararlı ç!karsanız? 

Valter irı:ttiği kelimeyi anlayama. 
mış gibi idi. 

- Ba:ı mi? dedi. Neye zararlı çıka
cakmışım? 

- Bılmemezlikten gelmeyin ... 

- Emin olun. bir şey anlamıyorum. 
Ne demek istiyorsunuz? Bu meçhul a· 
damrn sizin resminizi aJmakta ısrar 

etmesi!e benim ne atakam \'ar? Anla-

nu tiyatroya kadar 
takip ederler ve ekseriya kulis aralık
larında sıkıı;tırırlardı ! 

"Kendi mıı1ıtaçı himmet dede .•• , 

Lamartinin de çok fakir günler ge· 
çirdiği olmuştur. Bununla beraber, ek 
seriya kendi fakirliğini unutur ve 
başkaları;ıa yardım etmeyi dUşünUr
müş. 

• tırsanız :ıiçin h<'n zararlı çıkacağım? 
Franki: 

- Kızmayı:ı, dedi. Birdenbire 
bu şekilde başlayışım belki tuhaf oldu 
ve pek haklı olarak hayret ettiniz ve 
hiddetlendiniz .. Demek istediğim şu 

ki, bu adamın böyle gizlice resim al. 
maktaki maksadı yalnız ben değilim, 
ayni zamanda sizsiniz. 

- Be:ı de mi? 

- Evet.. Çünkü meçhul fotoğrafçı, 
benim resmimi almağa bundan evvel 
de, sizinle dansederken çalışmıştı. Siz 
farkında olmadın\z. Hatta, benim o a
damı görüp ondan tarafa döndüğümU 
bile farketmedbiz. Bugün de söyle • 
mek istemezdim ama, siz mecbur et
tiniz ... 

Yalter Baninon hakikaten şaşkına 

dönmüştü. Frankinin yalan scylemesi 
ne veya yanılması:ıa imkan yoktu. 
Her halde. söyledikleri doğru idi. 

Fakat. bu yabancı - daha doğrusu, 
kim olduğunu bilmedikleri biri - i. 
kisinin beraber dans ederı~en resimle
rini a!nıayı neye istesin? Bu kim ola· 
bilir ? Böyle bir teşebbüsten maksat 
nediru 
Bu:ıu ne Franki Leyburn biliyordtL 

Mesela bir gün bir arkadaşı gelmiş, 
parasız kaldığını söyliyerek, dert ya. 
narak, bir miktar borç istemiş. La
martin, derhal, sanki çıkarıp para ve
recek gibi. elini cebine sokmuş. O ce· 
bini aramış, bu cebini aramış .. fakat, 
üzerinde beş para bulamamış.. Para
sı o'madığını hatırlayı:lca arkadaşı. 
nm karşısında sanki: 
''Kendi muhtacı himmet dede, 

'Ncr<le J;ıaldı gayriye himmet ede.,, 
Sözlerim hatırlatacak şekilde boy

nunu bükerek öyle durmuş ... 

T:ir rıyağı ç1pfak Korney 
Korneyin de bir 

ayakkabı fıkrası 

vardır ki, bazıları 

loğru olduğuna e
.n indir!er, bazıları 

da ihtimal vermez
ler, itiraz ederler. 
Fakat, biz fıkrayı 

nakledelim: 
Kor:ıeyi bir giin 

sokakta. bir dükki· 
nı:ı önünde bir ayağında ayakkabı 
var, biri çtplak bir halde görmüşler. 

Kendisini tanımıyanlar fakir bir di
lenci sanmışlar, tanıyanlar da durup 
hayret etmişler. 

Korney, bu vaziyete şaşan arkadaş· 
ları:ıa samimi bir §ekilde meseleyi an
latıyor: 

- Ayakkabımı diktiriyorum da, 
diyor ... 

Hakikaten, büyük sahne muharriri 
bir eskici dükkanının önünde oturu. 
yormuş ... 

Karanlıkta kalan şair ... 
İtalyan şairi 11 Tassonu:ı da çok 

fakir bir hayat sürdüğü meşhurdur. 
Şair o kadar fakirmiş ki, geceleri oda· 
sında yakacak mum bile alamazmış .. 
Onun için. gece aklına gelen şeyleri 
sabaha kadar yazamamak ıstırarında 
kalır ve bu da kendisine e:ı bUyUk a· 
zap oluyormuş ... 

"K entii eviııizde giyin ... ,, 
Meşhur Fransız 

heykeltraşı Karpo 
da fakir bir sanat. 
karmııı. Kendisini 
çok beğenen impa
ratoriçe Öjeni, onu 
bir gün saraya Ko
miyenya şatosuna 

çağırıyor ve orada 
o:ıa bir oda veriyor. 
Kraliçe, heykeltra • 

şa odasını gösterdikten sonra çekilir· 
ken: 

- Hiç sıkılmayın. diyor, burada 
kendi:ıizi tıpkı evinizde imiş gibi saya 
bilirsinz. 

O zaman, Karpo gülümsüyor: 
- Evimdeki gibi mi? diyor. Halbu

ki ben burada daha iyi olacağını zan. 
nedi yordum. 

ne de Valter .. Fakat erkek ondan da
ha fazla meraka düşmüştü. Belki bu. 
na sebep. onun hadiseyi yeni öğrenme 
si, dansö?.Ütı ise bir kaç kere tekerrür 
eden bu hadiseye alışmış olması idi.. 

Valter. sigarasının duma;ılarına ba
karak düşünüyor, yüzünde hayret. öf
ke, şüphe ifadeleri birbirine karışı • 
yordu. Kadının. karşısında oldukça 
müste"il~ ve biraz da müstehzi bir ta
vırla durması ona bilsbütü:ı şüphe \·e· 
riyordu. 

Yan gözle uzun müddet onun bu 
halini tetkik ettikten sonra. sandal • 
yasını ma~aya daha yaklaştırdı ve: 

- Franki, dedi. Bu işi:ı i~yüzünü bi 
liyorsun ... Söylesene ... 

KıH.hn sinirli bir kahkaha attı: 
- \'allahi bilmiyorum. dedi, bil -

sem söylemez miyim ... BlJmek şöyle 

dursun. tahmin bile edemiyorum. 

- Resmimizi almaya ilk önce ne 
z:!man teşebbüs etti bu adam, hatırlı· 
yabiliyor musun acaba? 

Fra:ıki biraz dUştinc!ükten sonra: 

- Altı. yedi ay kPdar var .. dedi. 

- Yani ben seninle ilk dans ettiğim 
zamanlar? 

- Evet . Belki dt? ilk gece ..• 
- İlk gece ... Yani benim Şikagoya. 

RA DVC> 
ÇARŞAMBA: 2-11-938 

12,30 )füzik (koro). 12,45 Konuıma. ıs 
Saat ayarı ve haberler. 13,10 Güzel sesler 
(Pi>. 13,30-14 Müzik (l\ilçilk orkestra)! 
Hungarla - Macar şarkı ve danstan (Leo. 
pord). ltnlyan serenadı (Schebek). Es War 
mal ein zlgenner. Çigan rntermeıo (Erich 
Einl'g). Eınine ~fısır serenadı (Paul Lin
ke). 18.30 ~lilzik (dans ııaatl • Pi). 19,15 
Suat a)Rrı ,·c hnherler. 20 Müzik <Radyo 
orkc~tra,.ı: Şer: Hasan Ferit Alnar): Yara
sa operetinden - Uvertür. (Yohann Stra
ııss). Slav dansları (Anlan Dvorak). Casse 

noisctıe - halet (Tsr:halko,·ski). Orphee 
ııııx cnfcrs operetinden U\'t~rtür (Offen
hach). 21 Arapça sö~Jev. 21,101\lüzlk (Halk 
türküleri Ye Ortıı Anadolu). 21,40 Konu~
m:ı. 21,55 Müzik (Sinema sesi). 23 Müzik 
(Küçlik orkestra - Viyana melodileri>: 
Trııunıideal - 'ars (Juhııs Fucik). Ewiger 
Frülıling. melodi (Ludvig Siede). O sehö
ııer ;\ini. ''ah )Yohıınn Strauss). Zun letz-
tcn mal ııag'iııh zıı dir ieh lib'dieh • Tals 
Cllns •ııı,). L:ımcntosa - scranad (Humph. 
rles). Dynıımlden - vals (J. Straun). 23,45 
- 24 Son hahcrler ve yarınki program. 

OPEflA \'E SE~FO~l J\O:\SERLER: 

8.45 Budııpeşte: Cenaze h:ınsı (Moıart) 
Dini şarkılar (Brahms). 

9.50 Yiynna, nerlin: Brahms'in 1 No. lu 
senfonisi. 

JO. Brııkc;cJ ı: "Kr:ıl Da,·id" (Honeaer 
10. lloma, Turino: Cenaze havası (Piz-

1cttl). 
1 O. Soıten~: Mozart, Haydn. 
10.15 ı.ondra (.N.): Beethonn'ln koncer. 

to~u CŞnalıel). 

10.30 Paris (P'IT) Cenaze ha,·ası (Yerdi), 

ODA MUSfKISt: 

4.25 llanıburg: Sonata (R. Strauss). 
7 .20 Brüksel l: Kuartet (Şubert). 
9.10 Beromün,ıer: Bah. 
9.15 Frankfurt: J\eınan (Rt'ger, Strauss), 

10. Vnrşo,a: Şopen. 

1ı.ı5 Kolonya: Şu bert, Drahms. 

PiYES \'E KONFERANSLAR: 

8.15 Brüksel: Strauss ailesi. 
8.15 Sotten5: Mikrnmuazin. 
9.05 füıclio Paris: l\luh~cli rasırlarda nr• 

kı. 

10.30 llorılo: iki pi} e~. 
10.30 Hadio P:ıris: "Som·enirs". 

llAFIF MUSiKi: 

7.15 Bükrcş; 8 Yarşova: 8.30 Parls PTT; 
9.30 Bresla,·; 10 Berlin, lrankfurt; 10,5~ 
Bııkrcş; 11.30 Yiyana. 

\'AnYETE \'E KABARELER: 

9 Oslo: 9.10 Hamburg; 9.10 Kônlısberı 
(Hcilsberg): 10.20 l.ondra (R.). 

D'\NS MUSIJ\lSt: 

9.10 Stutgart; l 1.20 Sottens; 12.25 Lon· 
dra (R.); t.15 I.ondrn (~.). 

Osmanlı Bankası 
ilan 

'"o 3 faizli ı O ı ı ihraçlı Mmr Kredi Fon· 
sil c tah,·Wıtının 1-12-938 tarihinde yapıla· 
cak itfa kcşidesindc başa baş tediyesi leh· 
likesinc karşı, O!lmanlı Bankası Galata 
merkczh le Yenicami n Be:roAlu ıubeleri 
tnrafından pek b i şnrllarla sigorta edile· 
ccği ,mcıkiır tııh~ ııaı hamillerinin ma16mu 
olmak üzere mın olunur. 

ilk ge!diğim günUn akşamı .. Evet, an 
hyorum... Bu mesele::ıin senden fazla 
beni alakadar eden bir tarafı var •• Fa· 
kat. sadece beni de değil .. Seninle be· 
raber beni.. Lakin. mesele gittikçe gö· 
zümde garip bir mana alıyor. Ne gibi 
bir maksatla benim seninle bir arada 
dansederken resmimi almak istiyor • 
lar? 

Beraber ~eçmiş bir mazimiz yok .• 
Seni buraya ge!diğim o ilk gece tanı· 
dım.. Ondan evvel, zannedersem, ıen 
de beni görmüş bile değildin .. 

Franki, yine Valtere uzu:ı uzun bak· 
tıktan sonra: 

- Mesele belki beraber reçmit bir 
mazimizle alakadar değil, dedi. Fakat. 
mazilerimizi ayrı ayrı aragtırırıak bel 
ki muammayı çözmeye muvaffak olu• 
ruz .. 

Valter. bunları söylerken danaöztııı 
gözlerinde bir şüphenin parladıf~I 

hissetmişti. Kadın adeta Valterl it • 
ham ediyordu. Ne ile? Nasıl bir dl· 
ri.imle? Bunu belki ke:ıdisi de bilml ' 
yordu. 

Franki, söylediklerinin ka~ıımd• • 
kinb yüzünde ne gibi bir tesir bırat
tığtna bakarak devam etti: 

(~va mı 1'Clt", 



! • 

AMERiKA Tarihten bir yaprak : ··-- ................. ·-·····---·----
Aşk ve ihtiyat ilk Danyel Daryöyü 

kaybetmek teh-
1 ikesi n i atlattı ! 

\azan! Ni1nzı Ahmet 
Tam elll beş yaşında bir tanıdığım 

yirmi iki yaşında genç bir kızla evlen. 
di. Birçok ahbapları mani olmak. lste
diler. Fakat söz kar etmedi. 
Ahbabım, geçen gün yüzü 
- Galiba baba olacağız ... 
Diyordu. 
O kadar meı;ut, o kadar 

ki.. 
-·· Seviyor musun? .. 
·- Dedim •. 

gülerek: 

neşeli idi, 

- Çok.. Diye cevap verdi. 
Dikat ettim, "çek,, derken içten söy. 

. lilyordu. 
Ziya Paşanın §U beytini hatırladım: 
Nevcivan sevmekte ben piram ta'yib 

eylemem 

Hüın olur kim S&yrederken ihtiyar 
elden giclcr 

Fakat ihtiyar dostuma hak verme· 
li mi idim?. 

Korney sevgilisine ~öyle hitap edi. 
yordu: 

"Seni tapınılacak hale getiren güzel. 
!iğin bana istirap veriyor. Gönlümü al· 
mak kolaydır. İçimdeki aşk kuvvetli
dir. Fakat ne fayda? .. Elli yaşında bir 
a§ıkı ne yapacaksın?. Silahlan yolun
da, her şeyi yerinde olmıyan bir müba. 
ru için hücum tehlikelidir.,. 

Fakat Hafız bir şiirinde şöyle diyor: 
"thtiyarhğıma bakma 1 Hele beni bir 

gece istediğim gibi kollarının arasına 

al, sev. Bak Eabahleyin yanından nasd 

taptaze olarak kalkarım.,, 
Hayyam da şöyle isyan etm;yor mu: 
''Ey, Allalum, şu dünyada güzel kız

lar yaratmış, bize de colan sevmek i· 
çin tir aşk vermişsin. Sonra bir de 
''or.lara yan bakma!., emnni veriyor. 
s:.ın. Bu, su dolu bardağı ters tut da 
akmasın demektir.,, 
Şöyle diyeceğim gel: yor: Aşk her 

yaşta insanrn içini yakar. Onun için 
u ğil miılir ki, şair: 

Gönül harareti sönmez Şarabı K.ev· 
ıer ile 

Demiıtlr. 
Fakat garp ihtiyarları nedense yaş. 

ıan ilerledikten sonra şark adaınlarI 
kadar cesaretli olamıyor ve ~u mısraı 
cesaretle söyliyemiyorlar: 

Biz ol bülbülü muhriki demi gülzan 
fırakrz 

Atet kesilir geçse saba gül~nimiz. 
den 

\ 
15 Yıl Evvel Bugün 

Bu 8ene kadın sadarrnda kulak iiuri
rıe gelen lwıım tarakla ortadan a11rılaraJ.: 
ııe ön taraf ta kalan bir lmım da bukre 
Jeklinde bırakılacal.:lır. TJıına gör,e aet;en 
ıenedenberl miilenevııi renkli saçların al
!ında gl:ll kalan kadın kulakları lel:rar 
fUhud dleminc çıkıyor, demektir. 

Dünkü Hava 

Y'urtta hava dol!u. renup do~usu ve Ka
te.deniz kıyıları ile Orta Anadolunun şark 
kısmında kapalı 'e yer yer ya~ışlı, E!lede 
çok bulullu YJ! mevzii yağışlı, diğer bölge
lerde bulutlu ~ecın iş. rüzgarlar Karadeni1 
kıyıları ile Trııkya, Kocaeli, Egede cenubi, 
'diğer bölgelercle şim:ıll istikametten orla 
kuvvette esmiştir. lsıanbulda hava ekseri
yetle f:ızl:ı bulullu geçmiş, rüzıı~r sakin 
k:ılmı,, s:ıat 14 de hava tazyiki 758.1 mili
metreydi. Sühunet en :yüksek ~üncşle 50.8 
gölgede 21.4 "e en düşük 13.8 santigrat 

k,?ıdedilmişUr. 

ti manda 

BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

(Üglen - 18 Dartına), (Sus - 16 Muda.n
yaya), {M:ırakaz - 8.15 aBndırmaya), (Sa
adet - 15 Ayvalığa) kalkacaktır. 

GELECEK VAPURLAR 

(Olı;en - 18 Barıına), Sus - 16 Mucl:ı.n
yaya), (Mar:ıkaç - 8.15 Bandırmaya), (S:ı
dan), .!IIarakaz - 22.15 Bnndırmaılan) ge

lecektir. 

( Kısa haberler ) - - -
• E~naf hnstahnnesi başhekimlik ,·ekill~ 

ltine B. Hikmet tayiıı nlıınmuş, dün v:ızı -
!eslne başlamıştır. 

Artistlerin memleketlere göre çok 
veya az beğenildikleri görulmüştü~" 
Mesela falanca yıldız bizde çok sevı
lir de Fransada veya. lngiltez:e~e ~iç 
sevilmez. Yine o memleketler ıç~n o_y
le meşhur yıldızlar da. vardır kı, bız· 
de sevilmemiş ve bunun için tanınma· 

mıştır. 
Fakat Amerikalılar Avrupadan son 

senelerd~ Holivuda film çevirmek ü
zere getirdikleri artisti ~ü~~ bir se
vinçle karşılamışlardı. Çfuı.ku, bu ar· 

t . t dünyanı:ı her memleketinde se
ıs ' . ı k 

vilecek ve beğenilecek bir tıp o ara 

görülüyordu. 
Bu Danyel Daryö idi ... 
Da~yel Daryö Holivudda fi~ çevir-
k üzere çağırıldığı zaman sıncmacı-

me d .. 
lar onu ilk defa olarak yakın an gor-

mUşler ve: 
_ Tam bütün dünya:ım sevebilece-

ği tip demişlerdi... . . 
Hakikaten de tahminlerınde ve ver-

dikleri hükümde yanılmadıklarını az 
sonra O'örd~iler. Artistin Holivutta ilk 
çevirdiği film olan "Paris dalgası,, 
dünya:ıın her memleketinde büyük bir 
rağbet kazandı. 

Esasen ondan evvel de, Danyel Dar-
yö her memlekette sevilen bir artist· 

tı. 
Son günlerde Danyel Daryönün tek· 

rar Amerikadan A vrupaya gitmesi ib. 
timali ortaya çıkmış ve bu Holivut 
si:ıemacılarmı c.ndişeye düşürmüştü: 

Danyel Daryönün kocası Jül Dek
nen eski bir tayyarecidir. Hem de çok 
muvaffak ve rekor kırmış askeri bir 
tayyareci. A vrupada siyasi vaziyet 
karışıp Fransa ordusunu seferber et
tiği zaman Jül Delmenin de tekrar 
hizmete alınması ihtimali vardı. 

O zaman, karısı Da::ıyel Daryö de 
Amerikadan tekrar Fransaya dönmek 
mecburiyetinde kalacak, hattıi. bunun 
için bütün mukavelelerini bozmaya 
razı olacaktı. Çünkü Danyel Daryö her 
§eyden evvel kocası:ıa, evine ve yur
duna bağlı bir kadın olarak tanınmış_ 
tır. 

Fakat, bereket \'ersin. buhran hal'!l 
çıkmadan geçti ve Amerika da Dan
yel Daryöyü kay:l:?tmek tehlikesini 
atlattı. 

Bugün. Amerikada birinci sınıf ar-
tist derccesi:e yük~e'en bu Fransız 
artisti yeni bir film çevirmeye hazır
lanmaktadır. 

Sinemacıların söylcrliğine göre, bü. 
yük bir yarışa hazırlanmak gibi bir 
şeydir. Çünkü, Danyel Daryöyü daima 
bir Frans!Z yıldızt olarak muhafaza 
etmek istiyen Fransız si.,emacılrğı, O· 

nun Pariste çevirdi~i en son film l· 
<;in gayet fazla reklama giri~miı;tir. 
Dünyanın her memleketinde o film i
çin rağbet c:ekMeğe çahşı~·orlar. 

Buna muhbil. Amerika da Da:ıye. 
le veni bir film çevirtecek. artisti Ame 
rikada parlamış bir ~inema yıldızı ola
rak gö~termeğe çalı!1acak .. 

Bu suretle, Fransa ile Amerika a
rasında bir ynrış açılmış bulunuyor ve 
bu yarı!;lta paylaşılamıyan ~ey nvallı 
Darycdür ... 

.,..,_, ____________ ___ 

Aylık Genrlik. KiilWr ve San'al .UermııaH 

Şehrimizde hıı isimde aylık bir mccmun 
inlis:ır:ı b:ışlanııştır. 29 • 10 - !)38 de çı
kan' ilk s:ıyısıııda kıymetli ,.e olgun yoıı-

l:ır vardır. 
nu m eyanda (!nkılıiP 15 y:ı~ııııl:ıl. Do~· 

tor fülknettin Fethi Olcaytugun {İnkılap 

! '-'" yc•nl lıirlik) Sab:ın Taşkının genç ıl";ı ve • .. . . 
(B. · ""nr.Jikl Zahir Sıtkı (iıı-çenlının 

ızını .... . • F l . 
<Kimin ork:ı~ııırlon koşuyorsunuz).. Pi ıı 
Tıışkının (Riyoloi ışı~ı 11ıtında. ceını~·et h:1-

I
. 1 r'ı) ('fnlıir Bülendin (Zıya Gokalp), 

'ısc e • •' . B 
l\felihıı Sarpın (Decfe Korkud kıt:ıbı), u-
h:ıılır R:ıı;ııhın (Jl:ı".'l:ınmış pırasa yapr.a~. 
!arı). (Saınim Kocııgözün (ilim ak:ırlrmısı) 
gihi imzalar ve mnkalcler. . ~ , . 

A rıc:ı: Ecnebi mektrplerı, unıversı!e 
y d ı·· - l 

b . 1· 11· mesclelı>ri C'lr:ıfın ıı c uşıınce er, ş:ı
ır ıgı . . t'k 

y:ınt cfikknt kıırik:ıtnr, ıetkik ve ıstnlıs ı -

ter -ç:ırclır. 
Her yerde 10 kıınışn satılımıktucl ır. Ta,--

siye ederiz. 

Ponıste 

iki Motör Çarpı§tı 
Liman idaresinin 13 numaralı me>

törü ile Şile limanına kayıtlı Hasan 
kapta'!lın Erol isimli motöril evvelki 
gece Boğazda çarpışmışlardır. lkisi 
de hasara uğramıştır. 

UÇ DOLANDIRICİ YAKALAN· 
Dl - Sa Jih Tuncerin 55 lirasını çalan 
Kel Şeref, tütilncü Muzafferin 14 lıra. 
smı dolandıran Karagümrilkte Gilllli 
Ze'ti, Afyonlu tüccar lbrahimin 22 li· 
rasını alan Portakal Mehmet zabıta 

memurları tarafı:ıdan yakalanmışlar • 
dır. 

BEYGİR ÜRKÜNCE - Sirkecide 
Ahmetli sokağında oturan arabacı 

Fehmi cvvellci gece odun yUklU ara -
basile Yeşilköyden gelirken Zeytin • 
burnu caddesinde beygir bir kediden 
tırkmüş, dal..,.m bulunan Fehmi aşağı
ya düşmüştilr. 

Bu sırada Fehmini::ı cebinde bulu
nan tabancası patlayarak kurşun sağ 
bacağına girmiştir. Fehmi hastaneye 
kaldrrılmrştır. 

KUMAR OYNAYAN ÇOCUK. 
LAR - Şehzadebaşmda Niyazinin 
kahvesinde kumar oynandığı zabıta. 
ya ihbar edilmiş, djl:ı ansızın kahve
ye girilmiştir. İçerde 16 yaşında Şifa. 
ile 13 ya:;mda Necmi isminde iki ço
cuğun kumar oynadıkları görülerek 
yakalanmışlardır. İskambillerle orta. 
daki paralar müsadere edilmiştir. 
ÇARPIŞTILAR - Lüleburgazla İs· 

tanbul arasında işliyen şoför Salihin 
idaresindeki 13 numaralı otobüsle Sir
keci - Topkapı hattında işliyen 22 
numaralı tramvay Topkapı caddesinde 
çarprşmıs!ardır. İkisi de ehemmiyetli 
surette hasara uğramışlardır. 

KAMYON ÇARPTI - Artlnin f. 
daresindeki 4262 numaralı kamyon 
Çadırcılarda koltukçu Ahmede çarp -
mış, ba~mdan yaralanmasına sebebi -
yet vermi~tir. ~oför yakalanmıştır. 

Beyoğlu Halkevinde 
Konferans 

Beyoğlu halkevi:ıden: 
1- 3 ikinciteşrin 938 perşembe g il. 

nü saat 18.30 da evimizin Tepebaşrn· 
daki merkez binasında İstanbul Der
leme Direktörü Bay Selim Gerçek ta.. 
rafından (Harf inkılabının o:ı sen~i) 
mevzuunda milhim bir konferans ·ve· 
rilecektir. 

" - Herkes gelebilir. 

Orta Tedrisat 
Direktörü 

Orta tedrisat direktörü Bay Avni 
d:.in Ankara.dan şehrimize gelmiştir. 

Bay Avni şehrimizde birkaç gün ka. 
dar kalarak yeni açılan orta okullarla 
liselerin talebelerin öğretmen vaziyet

leri ~tra!ında tetkikler yapacaktır. 

SıhtrTı.yaf rosı 

flUflfl(fflll 

1...11 

'.! - 1 ı - !>38 Çarşamba 
gün diiz sa:ıt 14 efe 
:ocuK TiYATROSU 
! - t t - !l38 Çarşamba 
·iinü akşamı 20,30 da 
l\:ın K \RDEŞLTmt 

4 percle komedi 
razan: Rirabo 

Türl.:resi: Fikret Adil 

-
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Ecnebi Okullarda Türkçe 
Dersleri 

Ec.nebi okullarda okuyan ecnebi ço. 
cuklarıru geçen yıldan itibaren 
Tilrkçe derslerine yeti1tirme'k maksa· 
dile A ve B kursları açılmxştı. Talebe 
okulda yabancı dillerde verilen dersle
ri llyık olduğu sınıfta takip edecek ve 
T!lrk~ derslerini kursda görecektir, 

Bu usulün bir yıldanberi verdiği ne. 
tice Kültür Bakcınlığı tarafmdan tetkik 
edilmektedir. 

Talebe kurstan Tückçe dersini takip 
ederek diğer dersleri de sınıfta gördü. 
ğünden hiç bir yıl kaybetmeden okulu 
bitirmektedir. 

Diğer taraftan resmi ilk okullardan 
lisan öğrenmek üzere gelen çocukların 
da kurlardaki çalışmalan için bir pro. 
gram vücuda getirecektir. Talebe lisan 
öğrenmek maksadiyle kurda bir iki yıl 
okumakta ve on.dan sonra diğer yük
eek aınrflara geçmektedir. 
Yabancı tabiiyette ki çocuklara 

kurslarda lisan öğrenmek suretiyle sı
nıf kaybettirilmediği gibi yabancı dil 
öğrenmek maksadile ecnebi okullara 
giren Türk çocuklarına da tahsil sene. 
]erinden kaybettirilememesi için Ba. 
kanlık bazı esaslar tesbit etmektedir. 

Almanya iri Tavuk 
istiyor 

Bir kısım Alman firmaları memleke· 
timizden iri tavuk almağa karar ver. 
mişler, bu maksatla Tilrkofis ve lica.. 
ret odalarına muhtelif mektuplar gön. 
dermişlerdir. 

Memleketimizde iri tavuk daha zi
yade Bartın havalisinde bulunduğun
dan bu hususta Bartındaki atakadu. 
larla temasa ~eçilmiştir. 

Y unanistanla Baytari 
Anlaşma Yapılacak 

Yunanistan ile aramızda hayvan fo_ 

racatrru korumak ve artırmak için ) e
ni bir baytar1 anlaşma yapılmasına ita

rar verilmiştir. 
Bu maksatla İzmir yeliyle Ankara. 

dan 1ehrimize gelmiş olan bir heyet 
bugünlerde Yunanistana hareket eü. 
cektir. 

Heyet, Ziraat Vekaleti umum müdi.i~ 
ril B. Sabri Okutman ile, Zirat vek<l~ 
Jeti mUtehassıslarından B. Nakiden 
mürekkeptir. 

Hayvan yetiştiren bölgelerimizden 
akseden haberlere göre, bu anlaşma 
her iki memleket için çok faydalı ola
caktır. 

Takas Komisyonu 
- Dün öğleden sonra İstanbul Türko. 
fis direktörlüğünde Türkofis direktörü 
B. Cemal Ziyanın başkanlığında takas 
komisy.~nu bir toplantı yapmıştır .. Top. 
lantıda bir haftalık takas muameleleri: 
gözden geçirilmiş, takas işiyle meşgul 
olan tüccarların bazı dilekleri tetkik o
lunmuştur. 

Türk - İtalyan Ticaret 
Anlaşması 

Türk - İtalyan ticaret anlaşmasının 
metni dün son olarak İstanbul gümrük 
başmüdürlüğüne tebliğ edilmiştir. Güm 
rük Başmüdürlüğü de bütün şubelere 
anlaşma hakkında malfımat ve izahat 
vermek üzere dün bir tamim gönder
miştir. 

• 

Bütün Londra Onu Arıyor 

Kito kayboldu 
Fakat Bu Bir İnsan Değil, 
2,5 Metre Uzunluğunda 

Bir Yılan 
Konan Doy!, yazdığı hırsız, polis hi

kayeleriyle herkesi heyecana verdıği 
.gibi, oğlu da yılanları ile ahaliyı tela
şa düşürmektedir , 

Geçen gün Londrada Haydparkta 
2,5 metre boyunda bir yxlan gcreııler 

korkmuıı ve kaçmağa başlamıştır. Fa 
kat bu soğuk hayvan hiç kıpırdamadan 
onlara bakmış, sonra süzüle süzüle ça_ 
lılar arasına girmiştir. 

Biraz sonra ahali parktaki yılanı po
lise haber verirken, Adrian Konan 
Doyl da telaşla karakola koşuyor ve: 

- Kito kayboldu! diyor. 
Kito, Adrian Konan Doylun yılanı. 

dır ..• 
"- Köpeğim kaybcldu 1 Çocuğum 

kayboldu 1,, gibi gayet tabii bir şek=tde 
yapılan bu şikayet üzerine polis derhal 
faaliyete geçiyor. Esasen parka gir. 
mekten korkan halkın endişesini g'der· 
mek için yılanın bulunması lazımdır. 

Yılan hikayesi derhal hemen hemen 
bütün Londrada duyuluyor. Ahali tela· 
şa düşüyor. Aradan uzun bir zaman 
geçtiği halde yılanın bulunmaması da 
endişeyi arttırıyor. 

Nihayet Haydparkta bir köpekin, 
bir yılan tarafından ısırıldığı haber ve. 
riliyor ve yılan derhal aranıp bulunu -
yor. 

Fa'lcat, bu, küçük bir yılandır. Ko::ıan 
Doylun oğlu karakola getirilen bu hay
vanı görünce: 

- Hayır, diyor, bu benim yılanım 
değil. 

Bir an için: "Yılan bulundu 1 Polisler 
tarafından tevkif olundu!,, diye rahat 
nefes alan halk tekrar endişeye düşü. 
yor. Polisler de yılanın Haydparktan 
dışarı çıkmış olduğunu düşünerek bu
civarda da araştırma yapmıya başlıyor. 
tar. 
Akşama doğru bir adam bir gazeteye 

te\efon ediyor: 
- Nord Rayddaki sıralardan birinde 

oturuyordum, diyor. Yanımdan büyük 
bir ydan geçti .. Yeşilimtrak bir rengi 
vardı. Boyu da 2,5 m~tre 'kadar olacak. 
Hemen kaçtım ve koşa koşa oradan u. 
zaklaştım. 

Yılanın şekli şemailini Adrian Konan 
Doyla söylüyorlar: 

- Tamam! diyor. İşte benim yılan 
bu •• 

Ondan sonra yılanı görenler - veya 
gördüklerini söyliyenler- çoğalıyor, bi. 
risi: 

- Ben de gördüm diyor .. Ayağımın 
dibinden geçti ve az kaldı bacağıma aa· 
rılacaktr .. 
Diğer biri: 
- O kadar uzun ve kalındı kı, diyoı: 

yerde sürünürken hışırtısı yirmi, otuz 
metreden işidiliyordu. 

Bütün görenlerin ifadeleri alıRıyor •• 
O zaman, yılanın yavaş yavaş sahibinin 
bulunduğu apartımana doğru yaklaştı· 

ğı anlaşılıyor. Hatta, en son olarak Ki. 
toyu apartımana çok yakın bir yerde 
görmüşler .. 

Evlenmede şart 
Akşam oluyor, yılan hali bulur~amı

yor. O zaman Andrian Konan Doyl, yı• 
lanın gizlice eve gelip girmiı olacağını 
ve, ekseri zaman yaptığı gibi ocağın içi. ' 
ne girip saklanacağım düşünüyor. Bu· 
nun üzerine, derhal yılanları teshir e. ' 
den adamlardan birini çağırtıyor, 

1 Aks3.rayda 1\1. Cevdet yazıyor: 

"On sekiz yaşında akıllı 
bir kızla seviştim. Nişan
b.nmak üzereyiz .• Bazı ar
l;:adaşlarım onun daha ön
ce başkalarile konuşmuş 
olduğunu_ onun için mesut 
olamıyacağımızı söylüyor, 
beni vazgeçirmeğe çalışı~ 
yorlar. Tahkik ettim. Söy
ledikleri doğru imiş. Fakat 
onu çok seviyorum. Evle
nirsek acaba mesut olamı
yacak mıyım? .. " 

EV"rnlıi sevgilinizin başlrnlariyle 
konuşmuş olmasınm cevabını ve-

reyim. On sekiz yaşmda bir kız 

o yaşa kadar elbette bazı arkadaş
lar edinmiştir. Belki bu arkadaş
larla evlenmeği bile dUşUnmUş, fa-

kat içlerinden sevebileceğini bu
lamamıştır. Başkası ile konuşmuş 
olmak, "sevişme'' değilse Uzerlnde 
durmnğa değmez. Kaldı, ki nişan-

lısından ayrıldıktan sonra evle
nenler bile mesut bir yuva kur
muşlardır. Slzi sevdiğine kanl ise
niz, vereceğim cevap derhal nişan
lanmamzdtr. Bu tecrübe devresin
de scvg!Iinizi daha Iyl anlamış o
lursunuz. Bu gibi işlerde hariçten 
olacak m Udahalelerden ziyade 
kendi his ve kanaatlerinizi füçe
rE>k. hnrr-trnt ederseniz daha isabet
li neUrell're varrrsmtz. Evlenmede 
şart. nnlnşabilmektlr." 

Yılan teshircisi, ağzına kavala benzi. 1 

yen düdüğünü alarak, ocağın başına ge 
çiyor ve ''yılanı deliğinden çık:ıracak,, 
tatlı havalar çalmıya başlıyor 1. 

Fakat gece yansına ka.dar kaval çl. 
dığı halde yılan ortaya çıkmıyor. O za· 
man, Kitonun eve gelmediğini ve so
kaklarda haylazlık ettiğini anlıy?rlar. 

Şimdi yılan Londra sokaklarında 

her an her yolcunun önüne çıkmak, ba· 
caklarına dolanmak korkusunu ver. 
mektedir. Fakat sahibi: 

- Korkmayın, diyor, Kito iyi 
hayvandır. Kendisine ilişmezseniz 
şey yapmaz .. 

Jstanbul Birinci Nolerliiline 

bir 
bir 

Usulii dairesinde nikahımızın akli mu
karrer buluncfuğund:ın dairenizden müsad 
d:ık 31 D!rlnciteşrin 1938 tarihli mukavele 

l 
rnııcihincc nramızd:ı mal ayrılığı usulüntl 
k:ıbul eylemiş olduğumuz hususunun usu. 
len gazete ile ilanını rica ederiz. 

~------------------·-----------~ &~sY"ffM~ue&~b~P~a~p~ "{27221) 



- KURUN 2 lKINÇITEŞRIN J.:r"a 

Londra radyosu bir papağan ~rıyor 
Hergün bir lıikaqe • • 

v A z ... 
N •• u Knradimef bu yaz mezuniyeti 

nı .ıcrcde geçireceğini bir türlü ka
rarlaştıramıyordu. Deniz kenarlarına 
.;idecek olsa yeknesaklık canını sıka
caktı. Öyle ya, sabahları yarı çıplak 
vücutları görecek, öğle yemeğini te· 
rasada büyük bir iştahsızlık içinde yi. 
yecek. geceleri arkadaşlarile birlikte 
d~singe gidecek ama, bu hayattan o. 
senelerdenberi usanç getirmişti. 
Düşünüp taşındı. Nihayet kati ka

rarını verdi. Üç yıl ev'" 1 gittiği kö
ye bu sene de gidecek.Bir dakika son
ra aklına yeni bir şey gelir gibi oldu. 
Ayağa kalktı. Eline aynayı alarak bak 
tr. Gözbebckledini:ı üstünde hüzünlü 
perdeler belirdi. Çünkü. alnındaki de· 
rin bir kaç çizgiyi görmüş, başının 

önündeki saçlar azalmış, kulakları • 
nın üstü gümüşle:ımeğe ve bütün ihti
yarlık alametleri görünmeğe başla · 
mıştı. 

Kederli, kederli düşUnUrken aklına 
yeni bir şey geldi. Gayri ihtiyari gü -
lümsedi. çünkü, yeşil yoncalar, ceviz 
ve ıhlamur ağaçları arasına gömül· 
müş köy gözleri:ıin önünde canlanır 

gibi oldu. 
l~öy, tepelerden bakılınca, bütün ev 

Icr küçük birer çocuk oyuncağı gibi 
görünUrdü. Bu oyuncaklardan birinin 
içindeki san saçlı muallim kız :ıe ka. 
dar da güzeldi. Üç yıl evvelki seyaha
tinde onu görmüş, hatta konuıınuş • 
tu. Konuşmaları yalnız bir kaç daki
ka silrmUştil ama, mütekabil tatlı ba
kışlardan kopan şuleler, ateş parça. 
ları gibi kalplerine yapışıp yakmıştı. 
Nedkofun bir kabahati vardı ki, o da: 
o vakit köyden ayrılrrken san saçlıya 
"Allahaısmarladık,, bile diyememişti. 

Kız acaba o::ıu hala hatırlıyor mu, ya
hut tamamile unutmamış mı idi? :3u 
UzüntUIU düşünceler içinde geçen yol· 
culuk can sıkıntısı içinde devam etti. 
Trende hep yabancı insanlarla karşı • 
laştı. Bu::ılar, yalnız siyasetten balı· 

settilcr. Nedkofun hoşlanmadığı mev. 
vudu bunlar.. • 

Varacağı şimendifer durağını tre
nin penceresinden dört gözle bekliyor
du. Bir çok istasyonlardan so::ıra işte 
küçilk durak ... Yeni boyalı bir bina ... 
Alçak ve dalları rüzgardan hafif h:ı· 
fif sallanan bir kaç ağaç. Yeşil tarh
lar arasına dökülecek, yığın )rığm ça. 
kıl taşları görülüyor. Atları bir ağaç 
gölgesine sığma.:ı. eski bir fayton .. 
Tren düdüğünü işiten faytoncu bu al
çak tavanlı büfede son rakı kadehini 
boşalttı. Koşa koşa müşteriye doğru 

gelirken rakılı pos bıyıklarını elinb 
tersi ile sildi. lki kişilik sarı solgun 
kanapcsi olan faytonun önündeki çö
l<Uk atlar nallarile yerleri eşindirerek 
szr:ıaşık sinekleri ürkütmeğe çalışıyor 
du. 

Soluk soluğa faytonun yanına gelen 
arabacı Baba !Jya.müşterinin yüzüne 
dikkatli, dikkatli baktı ve: 

- Be çocuk.. Ben seni bir vakitler 
görrnUştUm ama ... 

Diye mrrıldanırken: 

-A .. A .. A .. se::ısin ha .. Sensin ya .. 
Sensin, dedi ve başka söz söylemeden 
mUşterinin elindeki bavulu aldı, fay
tonun gerisine kalın iplerle bağladı. 

Fayton hareket etti. 

MUşteri: 

- Acaba yolda bavul düşmez mi? 
dedi. 

- Olur mu öyle şey ... Hiiiy .. Holan 
(oğla:ı ... Sen merak etme canım .. Sen., 
Sen ... etme .. 

- Pekal:'\ .. Çok iyi, darılma baba .. 
Ağzıma geldi de söyleyiverdim .. 

Tozlu yoldn fayton yalpalaya, yal· 
palaya ilerliyordu. Yolun iki tarafı il. 
züm bağlarile dolu idi. 

Böcekler vızıldıyor. Kuşlar çığlık 

koparıyordu. · Bu dekor içinde benli • 
ğinden geçen yolcu düşünüyordu: 

"Böyle yüksele, yüksele orman ve 
dağların tepesine, e:ı tepesine kadar 
CJkahil~P lf'>'l'f'l11'>"""1 ""1"''l lmrnıılrln• 

Bulgar hikayecisi •• 

Panço Mihailof'dan 

ka kendini kartallar kadar yırtıcı bu· 
luyordu ..• 

Yolcunun bu hayalini oturduğu ye.:. 
den başını geri çeviren faytoncu ya
rıda bıraktı: 

- Bu se:ıe yine bizim eve mi gide· 
ceğiz, bayım, dedi. 

Nedkof, evet makamında başını sal
ladı. köy artık yakınlaşıyordu. Tar· 
lalardan yonca kokuları geliyor, kö. 
pekler vaveylayı koparırken. köyün 
kenarındaki dere içinden öbür tarafa 
geçmeğe alı§kın atlar suları çiğ::ıcye, 

çiğneye ilerliyordu. 

Atlar geniş kapının açık duran ka
natlarında::ı homurdanarak içeri gir 
di. Faytoncu bir tutam otla atların 
terli sırtını uğu~tururken, bir koca
karı çıplak nasırlı ayaklarına geçirdi
ği sert pabuçlarla tıpış tıpış yakınlaş. 
tı: 

Misafire elini uzattı ve hoş geldiniz, 
dedi. 

Ormana penceresi olan evin bir oda
sına bavulu götürdüler. Pencereleri ar 
drna kadar açtılar. Odanın içi ağaç ve 
toprak kokusile doldu. Misafir: 

- Ey naslsınız bakalım? dedi. 
- Nasıl olacak .. İyiyiz, eskisi gibi-

yiz .. Sen gittin gideli bu odaya başka 
kimse

0

gelmedi. Yok ... Evet. yalan söy
lemiş olmıyayım. Veremliye benziye::ı 
bir adam burada bir müddet kaldı. Dil 
z.eldiğini zannederek çarçabuk evleni
verdi. İşte burada, bu odada evlendi.. 
tş bitmişti. Fakat, daha iki ay geç • 
meden öldü gitti. Ama, genç kıza da 
yazık oldu. Köyde bir dul kadın daha 
fazlalaştı. Bu kız Meryem Ana kadar 
güzeldi ve köyümüzün muallimi idi, 
Bilmem hatırlıyor musun se:ı. mısırla· 
rı biz taşırken o buraya gelmiş, siz 
görmü9~ünüz? 

- Sarı saçlı muallim mi? 
- Öyle ya .. O. Hayret ettin .. Nasıl 

oldu diye .. Hiç kimse anlayamadı bu-
nu ... 

- Ah .. Yeter .. Çenen yine açıldı 

- faytoncu karısına çıkışıyordu -
Yorgundur misafif .. Bırak uyu!>un ya· 
İlu ••• 

Nedkı)f yatağına uzandı. Fakat, uy· 
ku bir tUrlü gelmiyordu. 

Köyden uzaklaşmayı ve san saçlı. 

nm hııyalini unutmak istedi. Fal\at, ar 
k.arfaşlarına ne diyecekti, odant·ı ;:p·a
sını da peşin olarak ödemişti. Sarı sa~
hyı bir kere olsım görebilseydi. Ka
rarını verdi.. Ve ertesi günden itiba
ren sık sık sokağa çıkmağa ba~ladı. 

Bir kaç gün sonra karşılaştılar. Sa. 
rı saçların endamı ayni ay::ıaydı. Yüzü 
daha beyazlanmış. baştan aynğa ka -
dar siyahlar giymişti. 

- Sabahlar hayrolsun. Nasılsınız 
baynn, geçmiş olsun, derken N'edkofun 
sesi kısılıp boğazı kurur gibi oluyor-
1u. 

- Teşekkür ederim. !yiyim, siz na
sılsınız? 

- Görüyorsunuz ya, ben işte yi::ıe 
geldim .. 

- Evet biliyorum. Daha geldiğiniz 
gi.in haberim oldu. 
Nedkofun içi gıdıklandı. Demek ki, 

sarı saçlı kadın onu düşünüp hatırın
dan geçirmişti. Nedkof: 

- Niçin gelmiyorsu:ıuz? diye ancak 
~öyliycbildi. 

- Çok meşgulüm, şu, bu derken ak 
şam oluveriyor. 

- Fakat, evde bütün gün yalnız 

başınıza ve fıUzUn içinde ... 

Sarı saçlı kadının gözleri erkeğin 
gözlerini:ı içini muhabbetle doldurdu. 
Nedkof, yerinde mıhlanmış gibiydi.Sev 
di<Ti hn lr"rlmıı hir rnk "'"'lor c:nv1ı>_ 

Terbiye edilmiş 
papağanıarı oıan T e h 1 i k e 
he men müracaat---------------Yazarı: Sidney Horler - 59 - Çeviren: H. Münir 

ed~bilir 

Londra Radyosunun Spikerlerinden biri 

Papağan, malüm .. Hayvanlar için
de insanı sözle taklit ede:ı küçük malı. 
!İlk. Ve her halde hiçbirimiz hayvanla 

n:ı konuşmasını çekemediğimiz için ola 
cak ki, papağanla daima alay etmeğ~ 
de kalkar, onun söylediklerini bir çok 
ciddiye alırız. 

Şimdi lngilterede papağanda::ı baş
ka bir şekilde istifade edilmek isten. 
diğini öğreniyoruz: 

Londra radyosu, mikrofon başında 
konuşacak bir papağan arıyor .. 

Papağana radyo başında söz söyle
tilecek ve söyledikleri bütü.:ı dünya
ya ncşredilecektir. Radyonun bu tale. 
bi üzerine, elinde terbiyeli papağan 
bulunanlardan 70 kişi müracaat et
miş, o zaman bu papağanl,ırın imtiha
:ıa tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
İmtihanda. en iyi konuştuğu görülen 
ve mikrofon başında söz söylemesini 
beceren papağan ile mukavele yapıla. 
cak ve radyo sanatkarları arasına is· 
mi yaz.ılacaktır. 

Bunda:ı evvel, hayvan sesi neşreden 
bir radyo istasyonu olarak Tokyoyu 
biliyorduk. Sularındaki kurbağaları i· 
le meşhur olan Japonyada bu hayvan. 
ların sesleri, bir konser gibi, ara sıra 
neşredilmcktc .. ir. 

Yalnız, Japonlar kurbağaları raıiyo 
istasyonu:ıa getirmeye kalkmamışlar. 
radyonun ses alıcı tesisatını kurt::ığa· 
ların geceleri hep bir ağızdan viyak
ladıkları suların başına götürmUşler _ 
dir. 

Londra radyosu ise papağanı mik· 
rofon ba~ma asarak o:ıun ağazmdan 
diinyaya insan sesi dinletecektir.Bu da 
cihan tarihine İngilizlere mahsus bir 
rekor olacak ..• 

Radyo çalışmaya başlad~ zaman 
dnima ayni şeyleri söyliyen spikerlerin 
yerine bir gün papağanların geçeceği 
de düşünülebilir. 

sevdiğini ve hatta evlenmek bile iste
diğini anlatmak istiyordu. Fakat, bil· 
tün bunları söyliyebilmckte:ı onu me
neden bir şey vardı. 

Evlenip dul kaldığı ve bu suretle, 
ondan uzaklaştığı, yahut kendi yaşı i
lerlt>miş olduğu için mi cesareti yok. 
tu .. Nihayet: 

- Bugünler artık köyden uzaklaş
mnk istiyorum. kirayı ödemiş oldu • 
ğum halde buralarda yalnız başıma 
daha fazla kalamıyacağım, dedi. 

- Fakat, :ıe kadar çabuk .. 
- :\e yapayım, yalnızlıktan bıktım 

artık .. 
Kadın susmuş, gözlerini öne eğe

rek düşünceye dalmıştı. 

Nedkof, hcrşeyi anlamı15tı. Sarı saç 
hnın gözlerini aradı. buldu .. Elini e
linh içine aldı, yavaşça sıktı, dudak. 
!arına. götürdU. 

l<'rt,.c:i rrti.,. l·n11 kliqpqirıclP n!k~h 

- Yani böyle bir a.rızayla malO.l 
bulunan herhangi tablt bir adam, 
bilmeksizin bir nevi "iki yüzlü in
san" hayatı mı yaşar? 

- MümkündUr . 
- Suçlu mevkllnde bulunan Mister 

Oranstonun pek meşhur bir avukat 
ve ayni zamanda müthiş bir şantajcı 
olduğu hakkındaki ithamları dinle
diniz değil mi? 

- Evet. 
- Bu garip vaziyete bahsettiğiniz 

l.\rızanm sebep olduğu kanaatinde 
mlslnlz? 

- Evet. 
- Kendisini tedavi ettiniz mi? Di-

ğer bir tabirle Mister Granstonun 
beynindeki sakatlığı ameliyat 
tasiyle glclcrdinlz mi? 

vası-

- EYet. 
- Şu halde Mister Granston şimdi 

tamamen tablt bir insan hayatına 

aYdet etmiş mi bulunuyor? 
- EYet. Tamamen tabit bir insan 

olmuştur. Hatta. şunu söyllycbillrim 
ki, Mister Granston, bugüne kadar 
işlediği suçlardan haberi olmadığı 

gibi, beyni üzerinde tazyik yapan 
kemiğin zoruyla o suçları lşlemeğe 
scvkedillyordu. 
~ Yani sizin noktai nazarınıza 

göze, suçlu mevkilnde bulunan Mis
ter Granston, bu suçları lşledlğl sı

rada ne yaptığından katlyen haber
dar değildi? 

- Değildi efendim! 

- Tıbbın izahına nazaran bu ada
mın !ena karakterinin normal ka
rakterinden tamamen ayrı bir şey ol
duğunu söylUyorsunuz. 

- Evet, bunu kastediyorum. 
Doktor Slr Ronald, bundan sonra 

ayni neviden diğer vakalar zikretti. 
Neticede, dimağına mahut kemiğin 

tazyik ettiği sıralarda hastanın, ha
reketlerinden mesul olamayacağını 

söyleyip sözlerini bitirdi. 
Sir Ronald, şahit yerinden ayrılır

ken ahalide bir mırıltı başgöstermlş
ti. Herkes blriblrlne bir şeyler fısıl
dıyordu. Merak son dereceyi bul
muştu . 

On dakika sonra da, Fillp Grans
ton beraet edip serbest bırakıldı ve 
mabl{enıeden ayrıldığı sırada herkes 
kendisini alkışlryordu. 

xxx 
Her şeye rağmen Cimi Din "Sabah 

Sesi" gazetesinden ayrılmamıştı. 

Muhakemenin bütun tafslla.tını Korn 
veyt'e anlattıktan sonra aldığı tali
mat şu oldu: 

- Şimdi beni ala.kadar eden cihet 
Granstonun tekrar avukathk edip et
mlyeceğl meselesi değildir. Grans
ton Amerikalı milyonerin kıziyle ev
lenecek mi, eYlenmlyecek mi? Derhal 
bunu öğren. 

Cimi oclndan, yıldırım gibi fırladı. 
Stefan nrandel kaşlarını çatmış

tı: 

-

Ekz otik 
t>ir saç 
tuvaleti 

Yandan Fırça Ue Sımsıkı 
Arkaya Taranacak Ve 

O stte Bukleler 

- Maalesef, dedi, kendisini göre
mlyeceksln. ÇUnkU odasına kapan
mış ve ldmseyle görüşmek istemi-
yor. 

- Anlıyorum .. Şimdi onun bürosu
na gitmiştim. Hizmetçi "cehennem 
ol" dedi. Onun bu sözU söylemekle 
ne knstettığlnl bllfyorum. 

Brandel hüzün içinde: 
- Ne yapayım yavrum, dedi. Kı

zım (fakat bunu yazma) üzUntUden 
deli olacak hallere geldi. Doğrusunu 
istersen, azizim Cimi, kızım Gransto
n u delice seviyor. Bir kadın bir er
keği delice sevdi mi, artık ne olaca
ğını sen blllrsln ... 

- Döyle vaziyetlerde evlenmeleri 
mutattır. 

- Fakat kendisini odaya kapatıp 
hiç kimse ile görüşmeyen adamla na
sıl evlenlleblllr? 

Cimi bunun Uzerlne: 
- Dur, dedi, bir fikrim var. 
- Nedir?. 
- Sana söylemlyeceğlm. Tahak-

kuk ettiği zaman anlarsın. Yalnız 

şunu söyllycylm ki, yarım saate ka
dar sana birisi telefon edecek. Bekle, 
bir yere gitme! 

- Peki, bekllyeceğim. 
• • • - . . 

Stefan llrandcl, Granstonun hiç 
kimseyle görUşmlycceğinl zannet
mekte yanılmıştı. 

(Arkası var) 

Kızılavluda 
Yeniden T oprakaltı 

Araştırmalarına Başlandı 
Bergama, (Hususi) - Bergama'nm 

Kızılavlu denilen semtinde bulu:ı.an 

Bazilikada. bu haf ta yeniden hafriya
ta başlanmıştır. Altı yıl önce başlan. 
mış olan bu hafriyat bu sahanın taına· 
men açılması içb uzun müddet devam 
etmesi icabetmektedir. Çünkü Bazili • 
ka 260 metre uzunluk ve (110) met. 
re genişliktedir. Bu genis mUessescnin 
kapladığı yerden P,regaına çayı gcçıti .. 
ği ı~in 200 metre uzunluğunda iki bil .. 
yüıt tonoz vUcude ge•.irmiştir. Bu:ıdan 
başka bu çay üı:tüne Bregama şehd 
1 ~~ alakadar olmak üzere dahi köprü 
k•Jrulmuştur. 

B'!-zilika haberler' b•1gün dahi kü. 
çük Asyanın ayakta kalan en muaz -
zam ve en yüksek bir eseridir. Yirmi 
beş metre yükselen mabedin etrafın -
daki mukaddes kalelerin kubbeleri 
yapıldığı gibi durmaktadır. 

Bu itibarla tarihi değerini muhaf a .. 
za etmektedir. İki evin istiml5ki yU. 
zünden ikiyıldır yapılamıya:ı hafri -
yata yeniden başlamak imkanı bulun• 
muştur. 

Kültür Bakanlığınca hafriyat ko • 
miserliğine müze direktörü Osman 
Bayath tayin edilmiştir. Bergama 
için yeni yc:ıi kıymetli eserler bulun. 
ması muhtemeldir. 



[•ı~~~'I Artistlerin garip garıp huyları 
Romanyada Bet Kadın 

:fayyareci 
Bu aeneki bUyUk Romanya askeri 

manevralarına ilk defa olarak bet ka· 
dm tayyareci de iştirak etti. Nada Bu. 
ıu, Irina Burnaya, oamlarındaki kız
lar manevralara kendi husust tayyare. 
lerfle girdiler. K&1'3ılaşan iki ordudan 
birfainde bunlar bulundu. Diğerinde 
de Virjinye Drajesku, Virjinye Dut· 
IMku, ve Morina Ştirbey cıamlarmda· 
ld kızlar vardı. Marina Ştirbey, yalmz 

ve adetleri vardır 
Kendilerile görüşebilmek için 

bunları öğrenmek lazım ... 
bqma idare ettiği bir imdadı 8Ihht Farzedin ki tayyare piyangosundan m eeyler vardır. Buıı1an bllmemlnlz, 
tayyareslle yaralr ve doktorlarla harp bUyUk ikramiyeyi kua:ıdmJZ, ne ya- Holivuda gittiğiniz zaman yıldızlarla 
cephesine tqmugtır. • görütemmdııiz. 

Manevra kumandanı tayyareci kız- parsınız? 
lara vazif elerinl liyıkile yaptıkların. Bu suali size şimdiye kadar bir çok Bunun fçln, yıldızların huyu:ıu, SU• 

dan dolayı teşekkür etmiştir. kişiler sormuş, hatıl kendi kendinize yunu bilmeniz llzmıdır. 
-o- bile bu suali sorup cevabını aramış. Meseli Holivud& gfdJp Fred .Aster. 

Fransada Ne Kadar Tayyare smız, bulmuş veya bulamamışsınız- le mi göriltmek istiyorsunuz. fan.edin 
yapılıyor? dır. ki, sizinle görUtmeyi kabul etti ve 

F akat bugiln bu sual slr.e sinema randevu verdi. Fakat, yanında cıasıl 
Fransızlar, tayyare fabrikalarını , .. h konuşacaksmızT 

rakipleri Almanlar derecesine ge. sütunlarında sorulduğuna g~re. er 
tirebilmek için bir milyar frank sar- halde başka bir sebep tagıdıgı::ıı tah • Bilyllk bir nezaket g&rtennele mec-
fedecekler. Mevcut fabrikalar ıslah e. min edersiniz. bursunuz zannetmeyin. Hayır, yanma 
dilerek yeni makinelerle teçhiz edile- Şimdi aklınıza geldi, değil mi! gayet serbest olarak glrebilirsi:ıiz. Fa 
cek ve bir çok yeni fabrikalar yapıla· _Tayyare piyangosunda bUyilk ik- kat ,onu kızdırmamak llzmıdır. 

eakt:Jr. ramiye çıksa ne yaparsınız? sualine: lgitmlpiniallr: Fred Asterln çoli: 
Yeni tesisatı::ı ikmalinden sonra _ Amerikaya giderdim. diyeceksi • fazla para vererek bazı 19yler alma11 

l'ra~1 ayda 200 tayyare imaline bat- Diz.. meşhurdur. Mesell, falanca devirden. 
lıyacaktır. 1937 senesinde Fransada d bil kalmra antika bir -y df ve ..xa+ ... Mn ... Fakat tayyare piyangosun an • ~ - ., ı;vg._....-
ayda 38. 1938 de 62 tayyare yapılıyor. 'k 'd' leri bir yelpueye on bin lira verir~ 
d "ks yUk ikramiye çıkıp Amerı aya gı ı~-

u. 1939 da bu miktar iki yU7.e yu e- 1 b ıır .. Afrikada avla::ımış bir filin dftl 
l kt ceye kadar öğrenmeniz li.zım ge en a 

-

ec_e_•r_. ______________________ , olduğunu söyledikleri bir m dfalnl ı. 

Prenses Katya 
Danyel Darvonün 
çok muvaffak ol-

d 

ki, Uç bin lira verebilir. 

Artistin bu tarafmı çok tenkit eder
ler. Onun için, onu kmbrmak iBti,or
B&DJZ derhal bunda.:r bahsedin. Fakat 
kendisile ahbap olup görilfmek Jste. 
diğinize göre, kızdırmak hiç ilinize 
gelmez. o halde onun avuç dolusu pa 
ra ile bazı pyler alcbimdan kendi· 
~e hiç bahletmeyln... 

O:nm bah8edilmesinl iltemedlll 
191Ierden biri de danstır. Artiatll~ 
en bilyUk ihtlsuı olan eeyden kendi• 
sine bahsetmek istemez misiniz? la-

• 
rlDdtkl dau1ardaD o kadar tok bah-
lltmlftir Jd, Fred Aater pek haklı o
larak bundan bJkıqbr. 

tıff/Gfa laDI Gf'ffatl 

Fnd Aaterln lelleleree beraber dana 
1ı filmler gevlrdiğl Cincer Rocend de 
tabii görmek iaterain1z. Biliyonnı:ıua 
ki, bir mflddet evvel Fred Asterle Cin 
cer Rocenhı beraber film çevirmesine 
mln1 olmutlar. ikiahıe de bqka bal· 
ka oyun arkadqlan ile oynanacak 
roller vermltlerdi. 

Fakat, son zamanlarda tekrar fki 
artistin beraber rol aldıktan bir film 
yapıllDJftır. O gil:ıdenberl Fredle Cin. 
cer yüıe birbirinden ayrılmaz iki ar
kadq olmueJardır. 

t 

Binaenaleyh, Fred Mterin yanm-
da Clncer Rocenıe de rutlamaDJz ih· 
tlmall vardır. Onun lçb, bu artistin 
de nelerden hoelamp nelere Jmdığmı 
bilmeniz lbmı. 

mali yoktur lmı, ahı oraC!an aynlcbli
tan sonra: 

- Bir de gideyim 111 Xateriııi göre
yim, dfyebllirabfz. 

Fakat ,onun yanma giderken de ba. 
m eeyler bilmek llzmıdır. 

Evvel&, en mflekfll mesele onu ko
nqturmaktır. ÇUnldl, o, belki artist
lerin en atıkAtlaldir. Hiç konuşmama
m, dlfer bazı artfatler gibi, mr sakla. 
mak içl:ı deflldir. o. yaratılıet;an az 
kODUfUl'ı 

Uyecei tilr teYI oldufu ~ fonu • 
1111'· 

En fazla alikadar oldufu mevzular 
ıinema ile diğer 1anat meseleleri ve 
maliye fglerldir. Hele para meseleleri 
onu en fazla allka ile ko:ı\Jlturacak 
bir mvzudur. Kendisine, iktJBadl ve 
maU buhrandan, .Amerlkada kuan 
larm azalıp vergilerbı çoialmumdaıı 
bahsedin, derhal size 1lzu:t uzmı y. 
ter anlatacak, mUnakap.ya girlfeCP. 
tir. 

Hatta biraz mJnlgandır da. Ancak, Fakat aa.Jmı kendfslnden para f 
kendial:ıe l>fr eey sorulduğu veya 86y. meyin, o zaman sizden buz gibi solur. 

Cincer Rocene: 
- Ne gUul vUcudUnUz var! deme.1-----------------------

1Janye1 Daf'tJjlJ Katflil ro'UlflM 

ı-ı._ Blbestonm bir Fransm ga- O::ıu hayatmm r.eva1 devresincSe ta· 
nıdım. Ruhunun aynası olan gözlerin• 

-.ınde tefrika edilip büyflk atna de b"""k bir aşktan doğan çdgm bir 
Uyandıran blı' romanından iktibas edil u., .. 
rııit olan Katya isimli bir filin Danyel alev parlıyordu. 
Dary&itın ca.:ı verdiği en güzel eser. Çarla olan qklarCJD hikly~ 
erden biri oldufa söyleniyor. ge~lik rUyatanma Bik 8lk gfre:ı bir 

YıldJz bu filmde fJJD&nk bir kadm ba:-:·tipin Danyel Da.ryö tarafın. 
ieitı, mahzun bir tipi temsil etmek· dan çok srüzel va.sttıldıfmı da illve e-

d r. Blbelku, kendi romanmm asıl ., __. 
ramam için göyle der: der. 

yinf 

Çllııkfl o da en çok buna kızar. Bu· 
nun da sebebi, tabii kendisine bu te
kilde iltifatta bulunanlar pek çoktur, 

Sinema haberleri 
o da bundan bıkmı§br. 

Kendisine, memnu::ıiyetle bahsede
ceğimiz bir mevzu mu arıyorsunuz? O 
halde, hiç durmayın: Ona köpeğinden 
b:ıhsedlıı. Derhal açılacak, Bize onun 
tUrltı yaramuhklarmda::ı uzun uzun 
bahsedecektir. 

\ ~r Rocerl, son, zamanlarda Ka. 
terin Hepburnla beraber de bir film 

Holivudun En Sakin Ve 
Münzevi Yıldızı Kim?. 

Hayatı, Greta Garboya çok benzeti. 
len, zevk ve tabiat itibariyle ha~ 
ten cna. uyfun de bir yıldız olan SİC· 
rit GUri ıeçen tene lanse edilmiı ve 
birdenbire parlamqtr. 

çevirdi. Salan bundan da kendisine Dünya yüzilnde ceçen '9e1le ilk defa 
hiç bahsetmeyin. Çtbkil onun. haya· görülen bu yıldız titis bir rejime tlbi
tmda pffman olduğu bir teY varsa o dir. Hiç bir lokanta ve umumi yerde 
da Katerlnle beraber film çevlrmil ol- cörWdOfil yoktur. Holivutta ot~ 
m&Sidır. u 1--- •-

Onun için, kendisine bundan bahse- oW&U,.au felane artisttir. tık filmini 
decek olunanız miltlıit ai::ılrlenecek • bitirdikten eonra kocum

1 
dan aynlan 

tir yıldızın uınumt yer erde görUnmefe 
• bathyacafı .nnnediJmittl Pabt bu 

::=.::=:ı ~=;;.~,: 
Clneerln buJUDdufu yere plmek Dıtl- makta deftlD ~ .hml ---

gok bilyilk reklimlar yapılan bu ıenç 
kadın temiz ban ve ıpordan snk al
maktadır. 

lıyanlir Bir Kadın 
Bazan senaryolara göre artist arar

lar, hazan da artiste göre senaryo ya· 
zarlar: 

Betti Davlsf:ı "iayanklr kadın. il· 
mindeki filıni bu son tan.dadır. ArtiL 
tin fsya:ık1r kadm tipini o kadar !yl 
canlandırcbğmı görüyorlar kL ona 
bu roltl temsil edecek bir film yapma· 
11 dUtllnD10rlar. 

Bmnm lhıerlne Betu için bir film h -
Zll'llJorlar. '1ayaüAr ~. lamlncle. 
Jd 1Ra fDmde Betti Davla rahmnm bU.. 
tuıı hllnllif, tablatfndeJd bUtlhı ele 
avuca mpalıkJa kmdlalnl dıltml ... 
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(Ba~ tarafı 1 incide) 

Müteakiben reis vekillikleri ile idare 
hnirlerinin ve k~tiplerin intihabatı ya
pılarak reis vekilliklerine, Refet Ca.11. 
tez (Bursa), Tevfik Fikret Sılay (Kon
ya), Hilmi Uran (Seyhan), idare S. 
mirliklerine, Halit Bayrak (Beyazıt), 

Doktor Saim Uzel (Manisa), İrfan Fe. 
rit Alpaya (Mardin) , katipliklere, 
Doktor Sadi Konuk (Bursa), Ziya Gev
her Etili (Çanakkale), Ali Zırh (Ço
ruh), Kemal Ünal (İsparta), Cavit U. 
ral (Niğde) Naşit Uluğ (Kütahya), 
seçilmişlerdir. 

Riyaset divanının bu surett~ teşek
kUlünU müteakip Hasan Saka ve Dok· 
tor Cemal Tunca tarafından veril!n 
aşağıdaki takrir okunmuştur: 

YttKSEK RE1SLtôE 

B. M. Meclisinin ye:ıi çalrşma yılına 

ba~laması münasebetiie Ulu önder ve 
Büyük eŞfimi.z Atatürke Kamutayın 

ıonsuz saygı ve ıarsılmaz bağhhkları. 
nın en yüksek tazimlerimizle arzını 

teklif edniz. 
Takrir bravo sesleri ve sürekli al

k.ı§lar arasında ittifakla kabul edilerek 
toplantıya nihayd verilmiştir. 

B. M. Meclisi gelecek içtireamı ö. 
nümUzdeki Pazartesi gUnU aktedecek. 
tir. 

Başvekilin Okuduğu Nutuk 
''Teşkilatı Esasiye kanunun 36 ın· 

cı maddesi hükmtine tevfikan Cumhur 
reisimiz Atatürkten aldığımız emir ü.. 
zerine bu seneye ait nutukları:u oku
yorum. (AlkııJlar) 

Sayın millet veki~leri, 
Hepinizi sevgi ve saygı ile sel~mla

rmı. 

Geçen sene aziz Kamutay arkadaş
larıma millet ve memleket için ne gi. 
bı feyizli işler bqarmak istediğimizi 
izah etmiştim. Bu gUn de bunlardan 
hangileri::ıln bu yıl içinde yapıldığını 
bildirmek isterim. 
Sayın arkadaşlarım, 

Her eeyden evvel size kıvançla arze
deyim ki, millet ve n.emleket geçense 
neyi de tam huzur ve stikftn içinde 
yilkselll'le ve kalkmm3. f aa!Jyeti ile ge
çirmiştir. 

Uzun yıllardanberi devam eden ve 
zaman zama:ı had bJr şekil alan Tun· 
celindeki toplu şaka.vet hadiseleri, mu. 
ayyen bir program dahilindeki çal!§ -
malann neticesi olarak kısa bir ıa -
manda bertaraf edilmiş, o mıntakada 
bu gibi vakalar bir daha tekeITtir et· 
memek Uzere tarihe devrolunmuştur. 

Cumhuriyetin feyzind •n y u.rdun di. 
ğer evlatları gibi oradakiler de tama· 
mile istifade edeceklerdir. 

Hususi idare ve belediycleri:ı bu 
yılki faaliyetleri geçen senelerden faz
la ve daha verimli olmuştur. 

lmar işlerinde belediyeleri türeli su· 
rette aydmlatm:ı.k, kılavu~amak ve 
faaliyetlerini takip ve murakabe et _ 
mek üzere merkezde bir teknik büro 
teşkili, yol ve yapı kanununda işlerin 
ve istimlak muamelelerinin süratle 
yürümesLıi temin edecek tadilat ya -
pılması, belediyeler bankasının imar 
işlerinde yardımını genişletmesi, çift
çi mallarının emniyetini koruma ve 
zrrai suçları süratle meydana çıkarıp 
suçl ularrn cezalandırılması içi:ı yük. 
sek Kamutaya sunulmak üzere, birer 
kanun layihası hazırlanmıştır. 

BüyUk Meclisin tasvibine arzedil -
miş olan yeni niifus kanunu'.'l kabul ve 
tatbiki nüfus işlerinin daha modern 
ve muntazam bir şekilde yürütülmesi
ni temine hizmet edecektir. 

Sıhhi Çalışmalar 
Muhterem arkadaşlar, 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekfileti 

ke:ıdisine verilen sağlık ve içtimai yar 
dnn vazifelerine, iskan ve göçmen iş. 
terine yüksek meclisin kabul buyurdu
ğu tahsisat dahilinde başarıyla devam 
etmiştir. 

Bu sen~nin ilkbaharında orta Ana
doluda bilhassa Kırşehir ve Yozgat ha 
valisinde hir kısım köylerimiz harap 
ve aziz vatandaş1arımtzdan bazılannm 
ölilmürıe sebebiyf"'t vermekle bizi çok 
miltee!sir eden bir yer sarsıntısı ol • 
muştu. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekale
ti ve aynı zamanda bu i~le tavzif edile:ı 
J{ızılay <!Pmfyeti felakete uğ'nyan Vll · 

landaşlarımızı korumak için derhal 

harekete geçerek gereken tedbirleri al 
mışlardrr. Bu sahada yapılmasına ka. 
rar verilen 2114 evdı:n bir kısmı bit
miştir. Bir kısmının da in,~aatı ilerle· 
melrtedir. Bu hizmet ve mesaiyi mem. 
nuniyetle kaydederim. 

Adalet Cihazı intizamla 
tşleyor 

YUce saylavlar, 
Memlekette mevcut huzur ve asayi

şe muvazi olarak adalet cihazı da in
tizamla işlemektedir. 
Meşhut cürümler kanununun tatbika 

tından elde edilen iyi neticelerden ör
nek alınarak bu kanun ağır cezalı cü
rilmlere de teşmil edilmiştir. 

İnkılabrmızın istikrarını teyit için 
yeni kanuni tedbirler alınmıştır. Bu 
maksatla Türk ceza kanunundaki dev 
!etin şahsiyetine ve devlet kuvvetleri 
aleyhine taalluk eden cürümler daha 
kuYvetU mileyyedelcre bağlanmıştır. 

Ceza evlerinin terbiye, ıslah ve Iş 
esaslarına göre düzcltilme~i yolunda. 
ki hayırh f aaliyetln genişletilmesi ce
miyete doğru yoldan saparak hilrri -
yetini kaybPtmiş o!an binlerce vatan. 
daşı nan birer uzuv olarak k3.Zandrr
maktadır. 

Ziraat İşlerimiz 
Sayın millet vekilleri, 
Devletin ekonomik sahadaki yapıcı 

ve yaptırıcı kudret ve prensibinin zi. 
raat işlerim ize de teşmili yolunda. bir 
nllmur.e olmak Uzere hükmi şaheiyeti 
haiz (Ziraat işletmeleri kurumu) teş. 
kil edllmiştJr. 
Ge~en ı:ceneki nutkumuzda: 
Milli ekonominin temeli ziraattir. 

Bunun içindir ki, ziraatte kalkınma
mıza biiyflk öMm vermel:teyiz. Köyle
re kadr.ır yapılacak programlı ve pra.. 
tik çalı~maVır bu maksada ermeği ko
laylaştırucakhr. 

Fal~t bu hayati işi isabefle amacı
na ula.7tırmalc için, ilk öııce, eiddi e. 
tiltlere dayalı. bir ziraat siyaseti tes· 
bit etmek ve onıın için de her köylü
nUn ve bii.tfin vutmıda~ların, kol.ayca 
kavrı11abiler.eği ve severek tatbik ede. 
bileceğı bir ziroat rejimi 'kur
mak ldzımdtr. 

Tavslycıılnde bulunmuştuk. 
Buna ait etlltler ikmal edilmiştir. 
Cumhu .. iyctln on bc::inci yılı plan-

lı ve sistemli ziraat ve köy kalkınma
sının me~ei olmalıdır. 

Ekonomik işler tnkitaf 
Yo1unda 

Sa •ın v rlrn d:ı"!ar . 

Ekonomi işlerimiz normal inld<;af 
yolunu takip etmektedir. 

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

Maden Tetkik ve Arama işleri ile 
maden işletmeleri mevcut programına 
göre inkiqaf etmektedir. 
Drş ticııret politikamız vaziyete, mil 

li ve beynelmilel konjonktüre uyarak, 
karşılıklı menfaat ve müsaadeler esa
sm:ı bağlı kalmakta devam etmiştir. 

thracatm murakabesi ve ihraç mal. 
· Inrımızın standardlanma.sı yolu:ıdaki 
çalışmalar yürUmekte ve hayırlı neti
celer elde edilmektedir. Bu sene yeni
den bir takrm ihraç malJarımız daha 
mu .. akabe edilen mallar arasına. gir • 
miı;tir. Böylere ihracatımızın ve ihra. 
catçımızın itibarını yUkselttiğini gör· 
düğümüz bu usulün sahası genişletil
mektedir. 

Halktmrzm bedii kabiliyetlerine ma 
kes olan ve her günkü ihtiyaçlarımı
zın bUyiik bir kısmını karşılıyan el 
ve ev kü<'ük sanatlarmm cumhuriyet 
reiiminde layık olduğu mertebeye yü1< 
seltilmesi icap eder. Bunun içi:ı teş • 
vikler yapılmasını ve bu baptaki Ia.yi
hanm bir an evvel müz:ıkeresini tav-
siyeve şayan bulurum. ( 

Geçen içtima devresinde yüksek 1 
meclisin kabul buyul'duğu "sermaye- I 
sinin tamamı devlet tarafı:ıdan veril. I 
mek sııretile kurulan lktrnadi teşek · 
kii11erin te~kilatile idare ve rnuraka -
heleri., hakkındaki kanunun tatbiki i
cin teşkilata başlanmıştır. 

Memleketin muhtelif yerlerinde kre 
di ve satıs kooperatiflerini:ı ve birlik. 
lerinin kurulmasnıa devam edilmiştir. 
Ezcümle Karadeniz mıntakasında fm· 

dık mahsulümüz için 5 kooperatif ve 
bunlar için merkezi Giresun olmak ü
zere bir birlik teşkil olunmuştur. 

Kiiçük esnafa ve kUçtik sanayi erba. 
bma muhtaç oldukları kredileri te • 
min etmek üzere Halk bankası ve halk 
sandıkları kurulmuştur. 

Kredinin normal şartlar altında u· 
cuzlatılmasmın ekonomik alandaki 
mühim tesiri malUındur. Büyük Millet 
Meclisinb kabul buyurduğu kanun i
le faiz hadlerinin indirilmesini memnu 
niyetle karşılarım. 

Büyilk Millet Meclisi Denizbankı 

kurmakla çok isabetli bir harekette 
bulunmuştur. 

Yeni Kalkınma Planı 
Birinci beş senelik sanayi pli:ıımız 

muvaffakıyetle bitmek üzeredir. Bu. 
na ilaveten U~ senelik bir maden işlet 
me programı tanı.im edilmiş ve tatbi
kine başlanmıştır. Bu üç senelik ma
den programını:ı büyük bir kısmını i. 
çine almak ve şeker sanayiini de ge· 
nişletmek suretile makine, kimya ve 
gıda maddeleri, toprak ve su mahsul
leri, ev mahrukatı sanayii ile liman in 
şasını ve nakliye vasıtalarr.ır:ı çoğaltıl 
masını ve deniz işleri için duyduğu -
muz ihtiyaçları ihtiva ve ifade e<len 
4: senelik 3 numaralı yeni bir program 
yapılmış ve ilan edilmistir. Bu plan 
için sarf oJu:ıacak para 85 ila 90 mil· 
yon lira arasında tahmin edilmekte
dir. Buna ait kredinin temin edildiği 
mat(lmdur. 

Memleket için faydalı olan her te. 
şebbilsii yüksek bir vatanseverlik duy 
gusu ile tervicı ve himaye eden değer
li Kamutayın bu pli:ıı da milzaheretl
ne mazhar kılacağından şi.iphe etmi. 
yorum. 

Nafiamız Azami Randımanı 
Veriyor 

Muhterem millet vekilleri. 
Memleketin imarı ve kalkınması yo 

lunda çok mühim vazifeler alan cum· 
huriyet nafıasmm bu yıl içindeki ça
lışmalarının azami randman vermiş ol 
duğunu görmekteyim. 

Geçide açılan büyük köprillerin bu 
yıl 115 e baiiğ olduğunu kayıt ve a· 
detlerinin ihtiyaçla mütenasip olarak 
süratle çoğaltılmasını temenni e<le -
rim. 

Istanbuldan başlayo Avrupa turis.. 
tik asfalt yolunun birincı kısmı ik • 
mal edilrni~tir ve son kısmılarmın in
şaatına devam edilmektedir. 

:Memleketin umumi su siyasetinin 
büyük ehemmiyeti üzeri:ıde durmakta 
yız. Ger.en devrede kabul buyurduğu.. 
nuz bir kanunla Adana ovasının su· 
lama işlerine hız verilmiş olmasını 

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

Geçen se:ıe yapılmasına başlandığı. 
nı bildirdiğim radyo merkezi stüdyosu 
tamam lanmıştır. 

Şirketlerden elimize geçen demir -
yollarının ıslahına ve muharrik ve 
müteharrik edevatın her türlü ihtiya
ca cevap verecek surette ikmaline ça. 
lışılm::ı. ktadır. 

Memlekette nakliye hacmi artmak· 
tadtr. Muhtelif mallarrn sevkbi ko • 

· !aylıkla t emin etmek icin yeni naklL 
ye vasıtaları siuariş edilmiş ve 3 nu· 
maralı pro,.,ramdıı da bu hususa ay· 
rıc:ı yer verilmiştir. 

Ge""n ~nl Divri"tive ula~tı.7ını gör. 
d'F:ri.imli7. rı"mirvohınun bu VIl Erzin· 
C?M. Y".rdt~l:ll ve önümüzcleki yıl irin
de de Erzuru'T\ ~"hrire v~sıl olacağını 
kıv:mç!a müjdelerim. 

Maliyenin Vergileri indir
mek Prensipnne Sadakati 
Arkadaşlar, 

Maliyemiz denk bütçe, saptam tedi. 
ye, vergi sistemlerini mükellef lehine 
ıslah ve tahfif ve mil1i paranın istik· 
rarını muhafaza prensiplerbi tam bir 
sadalrnt ve muvaffakıyetle takip ve 
tathik etmekte1ir. 

Halkın ve çiftc;inin vergi yükünü 
hafifletmek yolunda ötedenberi güdü
len prensibin imka:ı nisbctinde tatbi. 
kine bu yıl da devam edilmiştir. 

KazrınG ve muvazene vergilerinde 
vUnlü ve pamuklu kumac:l:.>rın istih • 
lak vergisinde ve hayvan vergileri:ıde 

indirmeler yapılmış hayvan vergisi -
nin at ve katıra ait k1smı ile tıbbi ve 
ispenciyari maddelerin istihlak ver. 
gisi tamamen kaldırılmıştır. 

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

Bu seneki tahsilatın da tahminler • 
den ziyade olacağı umulmaktadır. 

Ekonomik sahadaki i:lkişafla müte· 
nasip olarak daima bütçe tahminleri
ni aşan devlet varidatı:un devamlı ar
tışı, bir taraftan vergi tahfiflerini mu 
ayyen bir program dairesinde tabak -
kuk ettlrmeğe, diğer taraftaj ıwıuh

telif sahalarda verimli işlere ve milli 
mildafaa hizmetlerine daha çok pay 
ayırmağa imkan vermektedir. 

Teşviki sanayi kanunundan istüa • 
de eden müesseselere hariçten getir
dikleri iptidai maddelerle makine, a
lat ve edevat için verilmiş ola., güm. 
rUk muafiyeti kaldırılarak mezkfır ka 
nundan i~tifade eden ve etmiyen bü· 
tUn sanayi erba bma şamil olmak üze
re bu nevi iptidai maddelerle makine 
alat ve edevatı:ı, gümrük resimleri • 
nin cüzi bir hadde indirilmesi ve ma
kine alat ve edevatı için muamele ver 
gisi muafiyetinin kabul edilmesi mem 
leket sanayii iizeri.nde hayırlı netice
ler verecek bir tedbir olmuştur. 

Bir kısım vergilerimizin tarh ve ci. 
bayet usulleri::ıin ıslahı ve tatbikatta 
sadelik ve birlik temini maksadile ha· 
zırlanarak yüksek kamutaya sunulan 
layihanın bir an evvel çıkarılmasını 
temenniye değer bulurum. 

inhisarlar İdaresinin Mesaisi 
Sayın arkadaşlarım, 

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

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

çok tanıtarak ihracatını azami hadde çı 
karmak yolundaki gayretler iyi netL 
celer vermektedir. 
Diğer bhisar maddelerinin istihsal 

ve istihlakinde de inkişaflar görülmek 
tedir. 

Van Üniversitesi Kuruluyor 
Sevgili arkadaşlarım, 
Yüksek tahsil gençlerini istediğimiz 

ve muhtaç olduğumuz gibi milli şuur
lu ve mt"'~rn kültürlil olarak yetiştir
mek için, İstanbul üniversitesinin te. 
kemmiilü, Ankara üniversitesinin ta
mamlanması ve şark üniversitesinin 
yapılan etütlerle tesbit edilmiş olan 
esaslar dairesinde Van gölü civarın
da kurulması mesaisine hızla ve ö::ıem 
le devam edilmektedir. 

Geçen sene tecrübelerinin Umit ve. 
rici mahiyette olduğunu kaydettiğim 
eğitmen okulları çok iyi neticeler ver
miş ve eğitim kadrosuna bu yıl 1500 
kişi daha ilave edilmiştir. önümüzde
ki yıllar içinde bu miktarın arttınla. 
cağı şUphesizdir. 

Tllrk Tarih ve Dil kurumlarınm ça· 
hşmaları takdire layık kıymet ve ma
hiyet arze.tmektedir. Tarih tezimizi 
reddedilmez delail ve vesikalarla ilim 
dlinyasma tanıtan Tarih kurumu, 
memleketin muhtelü yerlerinde yeni. 
den kazılar yaptırmış ve beynelmilel 
toptant.ılara muvaffakıyetle iştirak e· 
derek yaptığı tebliğlerle ecnebi uzman 
ların alaka ve takdirlerini kazanmış· 
tır. 

Dil kurumu. en güzel ve feyizli bir 
fş olarak, türlü ilimlere ait tilrkce te. 
rimleri tesnit etmiş bu suretle dilimi?
yabancı di!lerin tesirinden kurtulma 
yolunda esash adımını atmıştır. 

Tedrisatta Türkçe Terimler 
Bu yıl okullarımızda tedrisatın 

türkı:e terimlerle yazılır..ış kitaplarla 
baş!amı~ olmasını kUltür hayatımız i· 
çin mühim bir hadise olarak kaydet • 
mek fstertm. 

Türk genc;liğinin kültürde olduğu 

gibi spor sahasında da idealine ulaş. 
tınlması iç:in yüksek kamutayın kabul 

ettiği "beden terbiyesi,, ka:ıununun 

tatbikine geçildiğini görmekle mem
nunum. 

Yenilmez Ordumuz Son 
Sistem Silahlarla Techiz 

Ediliyor 
Muhterem arkadaşlcı.nm, 
Vatanın ve rejimin koruyucusu ol· 

makla kalmayıp, en geniş ve hakikf 
manasile bir sulh imili ve bir eğitim 
ve öğretim ocağı ola.n yenilmez or .. 
dumuzu.,. geçen sene de işaret ve i. 
zah ettiğim gibi, son sistem silAh ve 
motörlü vasıtalarla cihazlandırılması 
yolundaki çalışmalara hız verilmiştir. 

' (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) 
Geçen sene, büyük kamutayın ka

bul buyurduğu tahsisat üzerine, bir 
umumi silahlanma programı yapıl· 

mıştır. Tatbiki ilerlemektedir. 
Deniz kuvvetlerimlzin takviyesi f .. 

çin lüzumlu olan harp gemilerimizin 
büyük bir kısmı sipariş edilmiştir. Bü 
yük bir kısmı da sipariş edilmek üze.. 
redir. (Alk1şlar). 

Bu meya:ıda, mevcut gemilerimizin 
daha mükemmel bir hale konulması i
çin tertibat alınmakta.dır. 

Bu sene Gölcük harp tersanemizin 
inşasına başlanacaktır. 

Hava programımız önemle tatbik O
lunmaktadır. Şanlı admı a:ıdıkça gö
nül fer ahı ve sonsuz gurur duyduğu
muz kıymetli ordumuz, bu yaz şarl[ 
bölgesinde tabiatm en çetin ve haşin 
şartları içinde yaptığı manevralarda 
her gün arta:ı kudret ve kabiliyetini 
bir kere daha göstermiştir. (Şiddetli 

alkışlar.) 

Çok değerli komutan ve subaylan
mızla, kahraman erlerimizi huzurur: w: 
da iftihar ve takdirle selam.Iarnn. 

(Bravo sesleri sürekli alkışlar)". 

Harici Siyasetimiz 
Sayın millet veklllerl, -..... 
Harici siyasetimizin son sene zar • 

fmdakl inkişafı geçen sene ana. vastf. 
ları:ıı çizmiş olduğum esaslar daire. 
sinde cereyan etmiştir. 

Son aylar zarfında sulh çetin btr 
imtihan geçirdi. Şimdi imtidadmı an· 
cak daha bir müddet sonra anlayabi
leceğimiz yeni bir suırun devresi için
deyiz. 

Sulh milletleri refah ve saadete e. 
riştiren e:ı iyi yoldur. Fakat bu mef
hum bir defa ele geçirilince, daim! bir 
ihtimam ve itina. ve her milletin ayn 
ayrı hazırlığını ister. 

Sulhsever Siyasetimiz 
Memleketimizi her gUn daha çok 

kuvvetlendirmek, her sahada her 
tUrlll ihtimale karşı koya.bllecek bir 
halde bulundurmak, ve dUnya hA.dl· 
satının bUtUn safahatını bUyUk bir 
teyakkuzla takip etmek sulhsever 
styasetlmlzfn· dayandığı esasların 

başlıcasıdır. "Bravo sesleri, alkış
lar". 

Milletlerin emnlyetl, ya lkl ta.raf· 
lı ve yahut çok taraflı umumt mUş
terek anlaşmalarla, uzlaşmalarla te .. 
min edilebilir diye mutlak mahiyet· 
te ortaya atılan, ve her biri diğerle -
rine zıd addedilen prensipler sulhun 
muhafazası emrinde bizim tçtn kat'l 
ve lsabetll değildir. ve olamaz. ''Bra. 
vo sesleri .... 

Bunların her birinl coğrafi ve si· 
yası icap ve vaziyetlere göre kulla .. 
narak 

5

SUlh yolundaki ihtimamı rea
litelere tevfik etmek her mlllet tçtn 
ayrı ayrı bir vazifedir. 

Cumhuriyet hükfuneti, bu haki-
kati görmUş, tatbik etmiş, en yakın 
k9mşularlyle olduğu kadar en uzak 
devletlerle olan mtinasebetlerlnl. 
dostluklarını, ittifaklarını ona gö· 
re tanzim etmeğl bilmiş ve bu sayede 
harlct styasetmlzi sağlam esaslara 
istinat ettirmiştir. "Alkışlar". 

Balkan siyaseti, Balkanların mUn 
ferlt ve mtişterek menfaatlerinin en 
beliğ bir ifadesi, Balkan milletle
rinin her birinin ayrı ayrı kuvvet
lenmesi de sulh yolundaki dinamik 
tarzı teIA.kkinin fiili bir misalidir. 

Balkanlarda Mesut Bir 
Hadise 

Burada memnuniyetle kaydetmek 
istediğim btr hAdise, Balkan m1llet
lerinl birlblrlne bUsbUtUn yakmlaş

(Devanıı karşt sayfada) 
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tırmakta kuvvetli a.mil olmuştur. Ve 
yarın için de ümitler vaadeden bir 
eserdir. Sela.nikde, Balkan misakı 
devletleri namına konsey reisi ve 
muhterem Yunan Başvekili General 
Metaksas ile sayın Bulgar Başvekili 
Mösyö Köseivanot arasında imza e
dilmiş olan anlaşmadan bahsetmek 
istediğim anlaşılmıştır. Bu anlaşma 
da sulh yolundaki mtitemadt gayret
lerimizin ve Balkan devletlerinin ta
kip edegeldikleri salim politikanın 
hayırlı bir tecellisidir. "Bravo sesle
ri." 

lürUne bir esas teşkil edeceği kanaa

tindeyim. 

Ankara telefonu 

Meclise veril~n 
kanun 

Ankara 
Meclisi 

Belediye Anlatış ve anlayış 
Muhtelif Devletlerle 
yapılan Anlaşmalar 

toplandı farkları 

Gene ayni reallteler, ayni dina
mizm ve ayni yüksek gayeler SaA.da
bat akitlerinin maziden mevrus hu· 
rafeleri nasıl bir hamlede yıkarak, . 
mlinasebetlerinl yeni ve velO.t esas
lara istinat ettirmeği bildiklerini gös 
termiştir. 

TUrkiyenln diğer devletlerle olan 
münasebetleri geçen sene sarahatle 
gösterdiğim ;rolda. dostane inkişafını 
takip ederek ilerlemekte bulunuyor. 

Hatay istiklaline Kavuştu 
Hatay meselesinin son sene zar

fında geçirmiş oldu;';"u safhalar ma
lllmunuzdur. Bu millt davayı bir 
TUrk - Fransız dostane anlaşmasiyle 
halletmek yolundaki mesai muvaf
fakıyete erdi. Türk ve Fransız as
kerlerinin muvakkat ve müşterek iş
gali bu anlaşmanın bariz tezahilrü 
oldu. Bu sayede sükun yerleşti ve 
intihabat ikmal olundu. Nihayet Ha
tay, Mlllet Meclisine ve fstikH\.line 
kavuştur.\. ''Bravo sesleri, şiddetli ve 
sUreklJ aikrşlar". 

MUstakil Hatay devleti bugün in
zıbat kuvvetlerini tanzim eylemek 
ve memleketin dahili emniyetini de 
kendi vasıtalariyle temtn etmekle 
meşguldUr. Bunun da yakınd::ı. başa
rılacağını limit ediyoruz. 

Cumhuriyet bükfımeti, gecen sene
denberi, muhtellf devletlerle iktısa
di. munasebetlerini tanzim eden mu
kavele ve anlaşmalar imza etmiş bu-

lunuyor. . 
Bu meyanda, !ngiltere hUkümetıy-

le aktedilen ticaret anlaşması ve ay
ni zamanda 16 milyon İngiliz liralık 
bir ticaret ve teslihat kredisi muka
velesini zikretmek isterim ki esase.n 
buna mliteferrl kanun yliksek tasdı
kinize iktiran etmiştir. 

Birkaç gUn en·cl memleketimizi 
ziyaret eden Almanyanın mümtaz ik
trsat nazırı B. Funk ile 150 milyon 
marklık bir kredini:ı esaslarında mu
tabalcat hasıl oldu. Teferruat y~kın
da iki htikümet arasında tesbıt e-

dilecektir. 

B kredi anlaşmalarını memleke,
timi~in malt itibarına ıcarşı gö~tcri-
1 1ddi em niyetin ve harici sıyase-
en c b' t 1 

timizdeki dürüst hareketin ır ec~ • 
lisi olarak telakki etmek rn.zımgelır. 
"Bravol sesleri". 

Hükumetin aktettiği mukaveleler 

da ııulcuki sahada muhtelif 
meyanın w •• 

1 ]ar mevcut oldugu gibı ıstik-an aşma . 
ıaline kavuşan dost Mısır devletıyle 
aktedilen bir de dostluk, ikamet ve 

b.. t mukavclenamesi mevcut buta uye 
lunmaktatlır. 

Bilyilk komşu ve dostumuz Sovyet 
ittihadı cumhuriyetiyle geçen yıl i
çinde yeni bir hudut mulr.avelesi im
za edilerek Jld memleketin hudut 
münasebetleri bu suretle iki taraf tec 
rilbelerinln gösterdiği salim esaslara 
bağlanmıştır. Bu mukavelenin ya
kında meriyet mevldine konulması 

beklenilmektedir. 
Gene geçen yıl içinde İtalya hükO.-

Ankara, 1 (Telefonla) - Bilfımum 

muvazzaf subaylar ve askeri memurla
rın yirmi beş yaşını ikmal etmeden ev
leneıniyeceklerine dair olan kanunun 
tadili hakkmdaki kanun layihası, ecne
bi memleketlerden ithal eC:]ecek 55000 
ton kok kömürünün gümrük resminin 
indirilmesi hakkındaki kanun Jayihası 
gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı 
kanunun bazı maddelerini değiştiren 

kanun layihası sanayide kullanılan ma. 
kine atat ve edevat ve bunun yedek ve 
tecdit parçalarının gümrük resimleri. 
nin indirilmesi hakkındaki kanun layi -
hası sanayide kullanılan maddelerin 
gümrük resimlerinin tenziline dair ka
nun layihası sinema filmlerinin güm -
rük resimlerinin indirilmesi hakkında. 
ki kanun layihası yalnız bu yıl için 
dışardan getirilecek olan anascnlann 
gümrük resminin indirilmesine dair 
kanun Hiyihası hükumet tarafından bu. 

gün Meclise verilmiştir. 

Hatay HeyPli bugün 
şehrimize geliyor 
Ankara 1 (Telefonla) - Birkaç t;ün

denberi şehrimizde bulunan Hatay he. 
yeti bugün lsmetpaşa Kız En~titüsünü 
ve şehrin görülmeğe değer yerlerini 
gezmiş, öğleden sonra Meclise gelerek 
Başvekilin nutkunu dinlemişlerdir. 

Heyet bu akşamki trenle istanbula 
gitmiştir. Birkaç gün orada kaldıktan 
sonra memleketlerine döneceklerdir. 

Heyete Tekirdağı mebusu Rahmi 

Apak refakat etmektedir. 

BURHAN FELEK UMUMİ KATİP 
OLUYOR 

Ankara, 1 (Telefonla) - Spor işleri 

umum müdürlüğü umumi katikliğine 
Burhan Feleğin tayin edileceği bilt'.i
rilmektedir. 

SIHHAT MO'DURLER1 
ARASINDA 

Ankara, 1 (Telefonla) - Belediye 
meclisi Nevzat Tandoğanın reisliğin
de açıldı.Nevz,.t Tandoğan bir nutuk 

söyliyerek eski mesai arkadaşlarını sıh 
hatte ve ayni mevzu etrafında birleş
miş görmektc:ı duyduğu sevinci ve 
gururunu ifade ile azaların itimat 
ve sevgilerini kendisinden ve temsil 
ettiği müesseseden esirgemiyecekleri 
ümidini izhar etti. Bundan sonra reis 
vekilleri ile hatipler ve encümenler 
seçimi yn.prldr, reis vekillikleri:ıe İb
rahim Ayaşlı ve Feyzi Kütükçü. ka
tipliklere Makbule Eldeniz ve Mecdi 

' Sayman seçildiler. 
Ruznamedeki i~ler alakalı encümen_ 

!ere havale edildikten sonra Mecdi S:ıy 
man ve arkadaşları tarafından veri -
len bir takrir okundu. Takrirde A!J· 
kara şehri kurtuluş mücadelesine ka
rargah mcrke:>.i sec:ildikten bugüne ka. 
dar tın dokuz yıldanberi. maddi. ma
nevi nimetlerin en büyüğüne mazhar 
olduğu tebarüz ettirilmekte, Atatürke 
şehri:ı şükranlarının. tazimlerinin, 
cumhuriyet hükumetine. partiye bağ
lrlık ve saygılarının bildirilmesi tek
lif edilmekte idi. Alkışlarla kabul ediL 
di. 

Suriye Kabinesi 
teşekkül etti 

' Berut, 1 (A.A.) - Yeni kabine 
teşekkül etmiştir. Başvekil, Adliye ve 
Ziraat Nazın Abdullah Yafi, Dahiliye 

1 

ve Müdafaa Nazm Halil Kseib, MaEye 

ve Hariciye Nazm Hamit Franciş'tir. 

Semiha Betlin radyosunda 
şarkı söyliyecek 

İki senedenberi Berlinde İstanbul 
belediyesi hesabına cpera sanatkarlığı 
tahsil etmekte olan şehir tiyarosu ar

tistlerinden Bayan Semiha bu akşam 
İstanbul saati ile saat 20 de Berlin 
radyosunda krsa dalgalarda şarkı söyli. 

yecektir. 

BiLECtK POSTA MtlDtlRLtlCtl 

<Jiuş tarcı/ ı 1 incide) 
mesut olan Jozct Gedeon değil, no
~crt İl'\ in olduğu kanaatine ,·arıyoı'. 
Sonra anlatı~ ,.e anlayış farkhum
dan ~ıkun bu fikir ihtilafları bundau 
iburet de knhnayor. Uobeı·t ır, in'iu 
mnhkeıırndo müdafaa \'ckuJctini de

ruhte eden vo yirmi yıldanberi nıü
clııtnasını deruhte ettiA'i her daHıyı 
kazaıuuuk .suı-etiyle şöhret alıuıs 0 • 

lan ll.\'ukat SnnıneJ Libo,·iç tırnrn~ıcıı 
ba':'ka tez ortaya atarak Ho
bert 1niıliıı üç l~i':'iyi birden öldür
düğiinü, nnc·nk bu sırada delirnıis ol
dui;ıından <·inayetten mesut buİuıı
mndığını iddia ediyor. Nihayet bu 
karnıa karışık iddialar aı·asına d..nnı
<.la. ycgfıne ı;;ahit olaıı maktul :\lat
mnzel \'eronik'ln krzkardc~i l:thel 
bambaşka .sözler ilıh'e ediyor. 

N(wyorktnn gelen haberlere güre 
bu karışık vo esrarh cinayet ela ,·ası 
Amerikn. efki\rıumumiyesini o dcrc
celerdo entrike etmlş ki, müddeiu
mumi De\'ey • yeni intihabattn de
mokratlar tarafından Ne\') ork hüku
metine namzet gösterilen Lehmnn'a 
kar~ı cumhurJyet partisinin namzedi 
olmasına rağmen bu darnyı bizzat 
i<l.are etmeğe karar Yermiş. 

E\·et, mantık ı>rensiıli olarak ha
yatta. akıl Jçin yol birdir. Fakat ne
den dolnyı hepsi bu tek yol üstünde 
yürüdüğünü iddia eden bu kadar il· 
kıllı immnlar ayni davanın muıın·cn 
şahitleri \'O ,·csika.la.rı üzerinde bil'i
bil'lerlnden bu kadar aykırı neticelc
ı·o \'nt•ıyorlnr? 

Bfr riyaziye kaidesi olarak iki ke
re iki dört eder; fakat hayat.ta öyle 
hMiseier oluyor ki iki kere iki hazan 
üç, hazan da beş, yahut altı ediJor. 
Bunun böyle olduğuna da gene akıl 

ve mantık kaicleleri ile türlii türlü 

dellller gfü,ı.erillyor. 

Bakalım, Neyyorkta Bayan Gcclc
onun pansiyonunda bir gece içimle üç 
kişinin katlinden mesul ol:m a<l.nm 
hak.kında. Amerika MUdmlcl'i ıt:hll 

Geçen sene ''Yarınki Türk - Fran
sız münasebetlerinin dilediğimiz yol
da inkişafına Hatay işinin lyl bir 
yönde yUrllmesl esaslı bir ölçll ve a.
mll olacaktır" demiştim. Filhakika, 
Hatay işindeki TUrk - Fransız anlaş
masr, iki devlet arasındaki münase
betleri çol<: dostane bir duruma ge
tirmiştir. Hatay işinde istihsal edi

len neticelerin istikrarı Türk • Fran
sız dostluğunun da inkişaf ve tE'bel-

metl, Montrö'de imza edilen \e ken
di iştirakine açık bırakılan Boğazlar 
mukavelesine iltihak etmiş ve bu 
komşu büyük memleketin bize karşı 
olan bu dostane hareketi memleketi
mizin de ayni dostane hissiyatiylc 

karşılanmıştır. 
Bl1yllk Jrnmutay şimdiye kadar ol-

duğu gibi bütlln i~lerinizdc ha.şanlar 

Ankara, l (Te~efonla) - Seyhan 

Sıhhat r.ıüdürü Kemal İkizer birinci sı
nıfa terfi etmiş, Ağn sıhhat müdürü 
Hamdi Kıırt:ıran Arn:ısyaya, Kayseri 
sıhhat rnüdiirü Tevfik Demirok tçdeı 

nakledilmi 'i't'r !ir. 

Ankara, 1 (Telefonla) - Bilecik · bir hiikiim TCrccek? 
posta müdürlüğüne İstanbul posta mü. 

dilerim." 
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landı. O da oularla. beraber dolaşı
yor. Yamna sokulup nasıl yakalarız. 

Kura Halil, şimşek süratiyle yum
ruğunu ka.rşısmdaki adamın suratına 
indirdi. ZavalJr adam, sendeleycrclc 
kapıya. kadar gerilemişti: 

- Hayvanlar, köpekler .. Bir iş e-

linizden gelmiyor. . 
Zehra, sevincinden bağırmamak ı· 

du Ne olursa 
çlıı dudaklarını ısırıyor · ~ 
olsun, düşman gemisi gemilerini ba-

tırsa da gam yemezdi. 
Kara Halil: 
- Bu işi de bana bırakıyors~n:z, 

anlaşlldı. Adam :kaçırmanın ne e
mek olduğunu size ben gösteririm .. 

Diycrelt kapıya doğruldu ve sürat-

lo clı şarı çıktı. 

Zehra, bu gözleri kararmış ada-
~ i · nlıyor· mın her şeyi yapabileecg nı a 

d · ı. Tokat yeyen zaavllı lı:Ha şaşkın 
faşkın bakınırken Zehra fırsatı k~
çırınadan lıir fırtına gibi kapıya dog
ru atıldı ve kendiin dışarı attı. 

Top sesleri devam ediyordu. Gali
ba l.Jir gülle gemiye isabet etmişti. 
T.ı _: falar o tarafa doğru koşuşuyor-

la r .l r. 
Zehra, ihtiyarı arıyordu. Kalaba- .. 

J • n arasından koşuyor, önüne gele
n • ·arparak ilerliyordu. 

Bir aralılt Kara IIalili gördU. O da 
z . l' ayı görmüştu. Haydut, lıiç bek· 
lu .. teüiği bir anda karşısında Zehr~
yı görünce ihtiyarı unuutp ona c.log
ru koştu. Fakat Zehra daha çabulc 
danaanrak sıvışmaya muvaffak ol-

du. k 
İhtiyar beyaz sakalları titreyere 

bir kenarda idi. Zehra yanma koştu: 
- Baba, baba .. diye seslendi. 

d .. ndil Ev-
lhtiyar süratle Zebraya 0 · 

vela. tanıyamadı. Sorna: 
- Ne var evladım, sen nerelerde-

sin .. 

- Çabuk kaç, bir yere gizlen; se .. 
ni takip ediyorlar. 

- Deni mi? .. Kim? .. 
Sesi titı-iyorc.lu. 
- Haydutlar .. Elindeki sandığı a· 

lacaklar. seni öldürccelcler. 
Son cümle, titreyen, yilzü sapsarı 

adamr bir unda değiştirmişti, kolları 
sanlci demir birer kıskaç gilıi elin
deki sandığa sarıldı. Gözleri birer 
koı· parçası gibi parlamağa başladı. 

- Kim, kim beni takip ediyor .. 
Sesi titriyor ve büyük bir itimat ve 

kudret taşıyordu. 
- Durma .. Nerede iı:ıe seni bula-

caklar .. çabuk uzaklaş buradan .. 
Zehra, ihtiyarın ya. gidecek yer 

bu lamam asından• y:ıh ut şaşkınlıl<tn.n 
ıomıldamadığrnı görünce kolundan 
tutarak çelmıek istedi. Fakat tam 
bu esnada bir el onu ihliyardan ayı~
dı ve bir hançer göğsüne sıcak bır 

nefes gibi girdi. 
Kara Halil, Zehranın ihtiyarı ka-

kta olduğunu göriince e\' \ 'Clfl o-
~rrua . 

t nlı.zlemek is temi!;, hnnçcnnl 
ııu e · 
göğsUne saplamıştı. . . 

Top sesleri kızışmı ştı. Gcmı l~np-

diişoıanla mücadele edeınıye
tanı, 

k dar z·ı..:•ıf olduğunu anlayınca cek n 'J 

1. olmaktan baf;ka çare hulama-tcs ını · 
mış, i şaret vermişti. . 

Kııra Halil. Zehrayı yere serclılc-
·a ihtiyarın Uzerine alrlıyor-

ten soııı . 

ı J tıtlyar. hayduttan daha stıratli 
( tl. -
danandı. Evvern elindeki sancl~gı 
kaldırıp denize fJrlattr. Sonra bclın
den çıkardığr piştovu haydut reisi
nin göğsüne boşalttı. 

Kara Halil kanlar i<:lnde yere yıkı-
lırken ihtiyar Zebraya koştu. 

Kaldırdı, kucaklıyarak göti.irliyor. 
du. omuzundan çektiler: 

- Niçin öldürdün .. 
- Kimi? .• 

dür muavini Ahmet Erol tayin edildi. ASDf L'S 
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- Eğer orada rahatsız olursam ge. 
lirim .. 

- Rahatsız olduğun muhakkak ..• 
Burası daha rahat değil mi? 

- Rahat ama, bana müsaade e , 
din .. 

- Peki lıa.na söyllyeceğiniz neydi?. 
Uir yalan uydurmak Htzımdı. 
- Cezairde, dedi. Tanıdıklarım 

var, ama bulamazsam beni koruyun 
diyecektim .. 

- Bu kadar mı? 
Yalan, Zehranın :rUzUnU kızart • 

mıı;tr. Boynunu bükerek: 
- Evet, bu kadar .. 
Sesi de titriycrck yalanını açığa 

vuruyordu. 
- Bu mu idl mühim şey? .. 
- Denim için mlihim değil mi?. 
K~rar Halil, dudaklarını ısıra

rak: 
- Mlihlıc, dedi. Sizin için elbette 

mühim .. Fakat söyleyeceğin söz bu 
değildi.. Niçin değ iştirdin .. 

Kara Halil değ işmişti. Ona ''siz" 
diye de demiyordu. Kaşlarını çat
mış , hain hain bakıyordu. 

Zehra dışarı çıkarmayacakların ... 
dan korkmuştu: 

- 13endeıı ne istiyorsunuz? .. 
Dire l.Jağ' ırdr. 

Karn Halil şimdi ,manalı manalı 
gU 1 ümscyord u: 

- Senden lllç bir şey istemiyorum. 
nuraıla kalmanı.. 

- Demek zorla beni hapsedecek
siniz .. 

- Kendi arzunla kal.. Hiç bir fe
nalık görmiyeceksin .. 

- Alçaklar .. Haydutlar .. 
Zehrn artık dayanamamıştı. Kara 

Hnlilin lizcrinc yi!riidü. Fakat, hay
iut onu kollarından yakalıyarak bi
rnz C\ vcl baygın bir halde yattığı kö
şeye fırlattı. Sonra sUratle kilçUk 

pencereyi kapadı. Kapıyı sürmeledi. 
-Bana bak, diye bağırdı. Boşunn. 

kendini yorma .. Seni öldürmek iste
mem, çUnkU kadınsın .. lki gUn bu
rada kaldıktan sonra serbest bırakı
rı1n .. Söz veriyorum .. 

Zehra, çılgın gibi idi. İhtiyarı öl
düreceklerini, ondan sonra kendisi
ni serbest bırakacaklarını anlıyordu. 
:Yerinden fırlryarak ayağa kalktı: 

- Alçaklar, hainler, dedi. Günah. 
sız ihtiyarı öldürUp servetini aldık
tan sonra serbest bırakacaksınız öyle 
mi? .. 

:U'akat bir şey yapamıyacaksınız. 

Onu öldliremiyeceksiniz .. 
Kara Hamin yUzU bir saniye için

de bUsbUtUn kararmıştı. Gözlerinde 
şimşekler çakıyor, dudakları titri
yordu. Yumruklarını srlcarak Zehra
nın Uzerine yUriidll: 

- Sana kim söyledi bunu. dedi. 
- Kim söylerse söylesin .. Bir şey 

yapamıyacaltsınız .• 
Halil, Zebranın boğazından yaka

lamış sıkıyordu: 

- Kaltak çabuk söyle .. Bunu kim
den duydun .. Söyle yoksa şimdi bo
ğarım seni.. 

- Boğ .. Senin gibi alçak bir hay. 
dut başka ne yapabilir? 

Kara Halil, kendine geldi. Yoksa 
Zebrayı cidden boğacaktı. Adamla • 
rmdan birini çağırdı: 

-Hepiniz burada toplanınız .• 
Dedi. 
Biraz sonra on kişi kUçlik odaya 

dolmuştu. Kara Halil hiddetinden 
titriyordu: 

- Bu kadını kim tanıyor?.. diye 
sordu. 

Hepsi şaşırmıştı. Karşılarında ka
dın goremlyorlardı. 

- Söylesenize .. Bu kadını kim ta
nı;>:or?. 
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ÇEMBERLA YN'IN 
Avam Kamarasında 

dünkü nutku 

15 inci Yıl Dönümü Münase
betile Alman Matbuatının 

Neşriyatı 

Berlin, 1 (A.A.) - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

iSPANYADA 
General Franko 

bizzat idare 
yeni taarruzu 

ediyor 
Ebre c-epheslnde 160 ~,ranko tayyaresi 

harekAtta bulunuyor "Ben 
bitt.t 

Münih 
olarak 

anlaşmasını mağlü
telakki etmiyot um,, 

Ti.irkiye cumhuriyetinin on beşinci 
yıldöntimü münasebetile, müttefikan 
Alman gazeteleri, başmakalelerinde, 

ye:ıi Türkiyenin büyük bir hızla te -
rakkisini memnuniyetle kaydetmekte 
ve Atatürkün enerjisini ve uzak gö. 
rürlüğünü tebarüz ettirmektedir. 

(Baş tarafı 1 incide) 
kıyılarındaki mevzilerini döv:meğe ba§ 
lam ıştır. 

sadan Mora de Ebreye ~den yol UIUl1 

luğunda taarruzlarına şiddetle devam 
etmişlerdir. Londra, 1 (A.A.) - Avam kamara. 

ıınrn tatil takriri hakkında müzakereler 
açan muhalefet lideri B. Atle, başve. 
kil B. Çemberlaynden F ·' ısa ve İngil
terenin uğradıkları büyük mağllıbiye
tin politik ve ekonomik neticeleri hak. 
kında izahat vermesini talep etmiş ve 
İngiliz - İtalyan anlaşması etrafında 

yarın ayrıca beyanatta bulunacağını 

tasrih eyledikten sonra Çekoslovakya 
meselesi hakkında ezcümle demiştir 
ki: 
Çekoslovakyanın nihayet kabule mec 

bur kaldığı arazi fedakarlıkları, Godes
bcrg muhtırasile talep edilen fedakar. 
lıklardan ç.ok daha mühim olmııştur. 
Çekoslovakyanın ekonomik hayatına 

vurulan darbe ise çok daha ağırdır. 
Çekoslovakyadan geri kalan devlete 

tngilterenin vereceği garantilere gelin
ce, ben, ingilter~nin bilhassa ~erefile 
tutamıyacağı garantiler verilmesine ve 
yahut Milletler Cemiyeti haricinde 
müphem taahhütler alınmasına tama. 
mile muarızım. 

İngiliz ticari menfaatlerinin mi' . .:l. 
faaıır ~e demokrasiler ile ve ezcümle 
'.Amerika Birleşik Devletleri ile mevcut 
rabıtalann takviyesi için bir nevi eko 
nomik genel kurmay tesis edilmelid~r. 

B. Atle'ye cevab veren Başvekil 

Çemberlayn, ekseriyetin alkışları ara 

sulh politikası ile tezat teşkil etme
mektedir. Zira, sila.hlanmanın hedef
leri tamimiyle, teda!lildir. 

Yeni bir sulh imkAnı, ruhuna sa
dık kalmak şartlle MUnih dekleras-
yonunda mevcuttur. 

MllkCı.metin kati karan anlaşma
sını devletler arasındaki hilsnllnlyeti 
takviye ederek ve korku ve endişe se
beblerini ortadan kaldırmak suretile 
itimadı teı;is eyleyerek sulhu yeni -
den kurmaktır. 

lngilterenlo ilk hedefi, anlaşma 

suretlle silAhlarr tahdit etmektedir. 
Tek taraflı sll~hlanma hiç kimse l
çın kabil değildir. Hedefimiz, sila.h
ları pratik surette ortadan kaldır-

maktır. 

B. Çemberlayn sözlerini şöyle bi
tirmiştir: 

Demokrasiler ve totaliter devlet -
ler, birbirlerine karşı muhalif vazl-
yet alacaklarına, yapıcı bir program, 
üzerinde hep birlikde çahşabilfrler. '[ 
Bu keyfiyet, eşya mUbade1eslnl ko
laylaşdıracak ve enternasyonal mu. 

Folkişer Beobahter ezcümle diyor 
ki: 

..Ankara, Türk devlet reisinin ya
pıcı çalışmasını ve yaratıcı azmi:ıi 

göstermektedir.,. 
Germania diyor ki: 
"Mazi ile alakanın kesilmesi, Tür

kiyenin dahili vaziyetine Mkim Ata
türkün kayıtsız ve şartsız bi.itün mil. 
letin azmine tercüman olması ile ka· 
bil olmuştur. Almanya. Türkiyeyi e:ı 

hararetli rnrette tebrik edenler ara -
sındadır. Zira Hitler Almanyayı, ken
disini ekonomi nazırı doktor Funkun 
ziyareti neticesinde yeni dostluk ra. 
bıtalarile bağlı hissettiği Türk vata· 
nmın yükselmesinden dolayı Türk mil 
!etinin duyduğu iftiharı her memleket 
ten daha iyi anlıyacak vaziyettedir. 
Alman milleti. bu bayram günleri mil
nasebetile, Türk milletinin sevincine 
ve iftihar hislerine hararetli surette 
iştirak etmektedir.,, 

nasebetlerl, herkesin neflne olarak ================ 
iyileştirecektir. 

Ri Jentrop Viya naya gitti 

Bu yeni ileri hareketini bizzat Ge
neral Franko mahallinde idare etmiş. 
tir. 

Barselon, 1 (A.A.) - Saat 10 da iki 
motörlü on Frankist tayyaresi şehrin 
üzeri:ıe 50 kadar bomba atmışlarsa da 
bunların birçoğu denize düşmüştür. 

Şimdiye kadar bir tek kişinin öldü
ğü tesbit edilmiş ise de enkaz altında 
bir çok kimselerin kalmış olmasmdan 
korkulmaktadır. 

Ebre cephesinde Sierra de Caballs 
mıntakasmda Fra::ıkistler diln Gande-

... 

Cumhuriyetçiler mü~sir bir eekil· 
de kendilerini müdafaa etmekte ve 

Frankistlerin her kazandıkları mt ken 
dileri:ıe bir çok zayiata mal olmakta.. 
dır. 

Saragos, 1 (A.A.) Sierra de Ba~I· 
lasda vukuagelen şiddetli muharebe
lerde hava kuvvetleri bUyük bir faa .. 
liyet göstermiştir. Bugün öğle Uzeri 
on iki kilometre uzunluğunda bir C'P· 
he U7..erinde 160 kadar tayyarenin !aa.
liyette bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Filistinde umumı grev ilan edildi 
Yafa. 1 (A,A.) - Piyade topçu ve 

süvari cüzütamları ciddi bir mukave
mete maruz kalmadan Yafayı tama -
mile işgal etmişlerdir. Yalnız Üzerle
rinde silah bulunan altı Arap tevkif 
edilmiştir. 

Kudüs, 1 (A.A.) - Bugün Araplar, 
Filistinin her tarafında umumi bir 
grev ilan etmişlerdir. Bu grev, üç gü:ı 
devam edecektir. 

ilahili istikraz keşl
des'nde kazananlar 

Ankara, 1 (A.A.) - 1918 dahiH iı· 
tikraz tahvillerile mübadele edilmek 
lirli 1938 ikramiyeli tahvillerinin bu&ün 
lirli tahviJJerinin 1 - 11 • 938 tarihinde 
Maliye Vekaleti, bankalar mümeuilleri 
ve noter huzurunda yapılan birinei ik. 
ramiye keşidesinde: 

185781 numaraya 10.000 lirı 
188394 numaraya 10.000 .. 

sınrla şu beyanatta bulunmuştur: Viyana, 1 (A.A.) - B. Ribbentrop, lcre başlanacaktır. 

Kudüs, 1 (A.A.) - BugUn Arapla. 
rın umumi grevi, bundan evvelki gün
lerin karı~ıklığı ile tezat teşkil eden 
bir sükun içinde inkişaf etmiştir. Bu 
sabahtanberi hiçbir hadise olmamış • 
tır. Kudüs. Hayfa, Nasıra, Tabariye, 
Nablis ş~hirlerbdeki bütün Arap dük 
kanları kapalıdır. Arap otobüslerinin 
seyrüseferi tamamile tatli edilmiştir. 

Hayfadaki petrol isale büroları idare. 
ıııi emrinde ~ahşan 400 memur ve ame· 

131897 
378965 

numaraya S.000 " 
:MUlnh anlaşmasına Muhalefet Ll- buraya varmış bulunmaktadır. Bu gece 

deri tarafından verilen vasfı ve se- de B. de Kanya riyasetindeki Macar 
lA.hlyattar bazı rlcnlln dUnya mUva- heyetinin trenle ve B. Şvalkovsl in ri . 
cehestnde tngilterenln sukut halinde yasetindeki Çekosbvak heyetinin de 
bulunduğu hakkındaki beyanatlarını 1 otomobille buraya muvaselcti beklen. 
~ld<letle protesto ederim. Ben, Mllnlh rmktedir. 

Budapeşte, 1 (A.A.) - Hariciye 
nazm B. Kanya riyasetindeki Macar 
heyeti, bugün öğleden sonra saat 16 
da Viyanaya hareket etmiştir. 

B. Kanya, hareketinden evvel şu be
yanatta bulunmuştur: 

le de grev halindedir. 

numaraya 
2155 numaraya 

34062 numaraya 
154688 numaraya 
154689 numaraya 
194078 numaraya 
213649 numaraya 
408496 numaray.:. 

bet etmiştir. 

S.000 •• 
1.000 ,, 
1.000 •• 
1.000 .. 
1.000 .. 
1.000 " 1.000 " 1.000 .. iıa-

anlaşmasını, mağtObtyet gibi te1~kkl Kont Ciano ise ancak yarın sabah 
etmiyorum. MUnih anlAşması yapı\ - burada bulunacak ve İtalyan hariciye 
masa idi, demokrasiler için kuvvete nazırının Viyanaya muvaseletini müte. 
mUracaattan başka çare kalmıya - akip, Belvader sarayında Macar - Çek 
caktı. anlaşmazlığını u:z:laşt1rma veyahut tah· 

- Macar milJeti, hakemlerin kararı. 
nı büyük bir itimatla beklemektedir. 
Macar milleti, hakemlerin, gUç vazife
lerini ifa bahsinde göstermiş oldukla
rı dürii!1t faaliyeti büyük minnettarlık. 
la kar-:ıla~ak ::ı<l•r. 

Demiryollarr idaresi atelyeleri ka
palıdır. Şebekede ancak bir kaç tren 

Ayrıca 12 numaraya 303 er lira ve 

Hük('}metin sllAhlanma politikası, kim suretile halletmek için miizair-:re-
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llırl sordu: 
- Bu kadın mıdır? .. 
- Evet, erkek elbisesi giymiş bir 

kadın .. Bizim işimize burnunu sokan. 
bir kadın! 
Zebranın kadın olduğunu Kara 

Halllln adamlandnan bir kaçı bHi
yordu. Esasen onu tanıyan da on
lar biri idi .• 

1htıyan gözetlerken blr aralık, 
Zebranın göğsll açılmış, kadınlığı 

meydaan tıkmıştı. 
Kara Halll, bunu bir sır olarak 

11aklama1arını maiyetlerlne tembih 
etmiş ,diğer adamlarına söylememe
yi muvafık bulmuştu. Şimdi şUphe
sf, Zehrayı kadm olduğunu bilenler 
üzerinde toplanıyordu. Ona göz koy
muş, bu suretle gizli pUnlarını söy
lemiş olabilirdi. 

Zehrayı tanryanlar susuyorlardı. 

ÖbUrlerl yeminler ederek tanımadık
larını söylediler. 

Kara Halil, Zebranın kadın oldu
ğunu bilenlere sordu: 

- Kim onunla ahbap oldu. Sırrı-
mızı verdi.. 

Bunlar da yemin ettiler. 
Karar Halil: 
- Hepinizi öldtireceğim, dedi. Al· 

lahım, peygamberim ismine yemin e
diyorum hepinizi öldürllrllm. Çabuk 
söyleyin .. Bu sefer affedeceğim .. 

Onlar da yeminler ettiler. Bir ta
raftan da kızıyorlardı. 

Zehra, bu korkunç sahne karşısın
da itidalini topladı: 

- Bana kimse söylemedi.. diye ba-
ğırdı. 

- Pekl nereden öğrendin? •• 
- Duydum_ 
- Nerede .• 
- Bir gece konuşuyorlardı. Duy-

dum .. Gece yarısı öldUrUrüz eliyor • 
Inrdı. 

Karu. Halı!. 
- Köpekler, budalalar .. diye ba

ğırdı. Konuşacak yer mi bulamadı
nız? Haydi işinize .. Bu akşam bltir
melielnlz .• 

Zehra korkudan titriyordu. Keşki 
ambardan çıkarken ihtiyara. söy .. 
leseydl. Şimdi yapacak hiç bir şey 
kalmamıştı. Eli kolu bağlı zavallı 
ihtiyar ölünceye kadar hapsedilecek• 
ti. 

Çete efradı drşarı c;ıktıktan aonra 
Kara Halfl: 

- Şimdi, dedi, biraz evvel verdi· 
ğim sözü geri alıyorum. lki gUn son
ra serbest kalamtyacaksm. ÇünkU 
sırrımızı biliyorsun .. 

Zehra ağlar gibi: 
- Bent de mi öldUrteceksinlz?. 
Diye haykırdı. 
- Belli değil.. şimdiden söyllye • 

mem .. Hangisi kolayıma gelirse .. Ya 
denize atarım, yahut bizimle gelir • 
sin .. 

- Nereye? .. 
- Gideceğin yere .. Cezaire .. 
f htiyar adam Zebranrn gözü önün

de canlanıyordu. Zavallı adamın 

başucundaki sandığı ne ıtınalarla, 

ne korkularla sakladığını hatırlryor, 
bu ylizden uyumadığını dUı;:Unüyor • 
du. 

Zehranın içini yakan en mühim 
cihet, ihtiyarı sevglll Yu~u tunun 
mahvetmiş olması idi. 

Kara Halile yalvarmak kAr etmez
di. Hiç olmazsa ihtiyarı öldürmeme· 
lerinl rica etti: 

- Nesi varsa alınız, fakat öldUr
meyiniz onu .. Gllnah değil ml? .. 

Kara Haltl artık Zehra ile meşgul 
değildi: 

- Buna sen karışma, dedi, bizim 
bileceğimiz ı, .. 

- Yalvarıyorum .. Stze lstedlltnlz 

596 numaraya da 40 ar lira isabet et-

işlemiştir. miştir. 
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şekılde yardım edeyim, onu öldUl'lne
ylniz. Zaten gemisini batırıp mahvet
mişler .. 

- Ne biliyorsun? .• 
- Kendisi söyledi .• 
Halil gülllmsedl: 
- Denlzcllerin, dedi, ölUmlerl dal

ma böyledir. Kendisi de kimblllr 
kaç kişinin canına kıymıştı. Kör kap
tanın elinden ~açmaya muvaffak ol
du ama, Kara Halilln elinden kaça
mıyacak .• 

- Demek siz Kör kaptandan da 

zorlusunuz. 
- Onu zaman gösterecek .. 
Zehra, Kara Halllln de Yusufa ıiU~ 

man olduğunu anlıyordu. 

Gece harbi 

Hava kararmaya başlamıştı. Zeh
ra, oturamıyor, çarpıntı içinde dola· 
şıyordu. 

Kavallı kadın, o kadar llzUntU 1 • 
çindeydi ki.. MUtcmadlren terliyor, 
ağlıyordu. Ağzına bir tek lokma koy
mamıştı. 

Kara Haltl Zebranın haline acıdı. 
Onu teselli etmek istedi: 

- Değmez, dedi, bu kadar üzUn
tUye .. 

Zehra, nefretle Kara Halilin yUzU
ne .baktı: 

- Defol karşımdan, diye bağırdı. 
Defol.. Haydut herif.. Öldllrt beni 
de .. 

Kara Halil bir an içinde kızmıştı. 

Bağırdı: 

- Şimdi seni denize attırırım .. 
- Attır .• 
Fakat Zehra bu sözü biraz evvelki 

kadar içten ıııöylemiyordu. ÇUnkil 
bütiln gün, odanın kUçtlk penceresin-

den denize bakmış, köpUklU dalgalar 
içini Urpertmişti. 

Kara. Halil: 
- Bana bak kadın, dedi, burada 

uslu oturacaksan otur .. Yoksa. am· 
bardan denize attırırım.. işlerimize 

karışma .• Başka yerimiz yok .. Bura
da konuşacağız. 

Adamları birer birer içeri giriyor-
lardı. 

Birine sordu: 
- Ne haber? .• 
- Uyuyor .. 
- Etrafında kimseler var mı! 
- Biz yerleştlö. 
- Çok lyl.. Uyumasını bekleyin .. 

Gece yarısından sonra da uyumazsa 
de.di~im gibi işini bitir .• 

- BaşUstllne .. 
- Haydi bakalım .. 

J{Uçtik odanın kapısı şiddetle açıl· 
dı: 

- Reis .. 
- Ne oldu .• 
- Bir gemi karşımıza çıktı. Too 

ıtıyor .. 
- Ne? Top mu atıyor? .. Görlllme

niş şey .. Gece harbini de ilk defa du .. 
ruyorum .. 

- Gemisini de hazırlamağa baş. 
adı. 

- Demek harp olacak .. Siz ne yap
tınız?. HA.la. işi bltlrmedlnlz mi? .. 

- Tam yaklaşıyorduk.. Ayağa 

kalktı. GUverteye çıktı. 
- Ya sandık .. 
- Onu da yanına aldı. Zaten kU· 

cUk şey .. 
Kara HaUl hiddetinden gerilmiş. 

dişlerini blrlbiriııe çarpar gibi konu· 
şuyordu: 

- Yakalayıp buraya getirmelisi
niz .. Çabuk .. 

- Fakat reis, bU tUn tayfalar ayak· 
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Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi taraf~ g~~en en i~ . . . 

ALMAN KOKUNU 

Depoda tes~rm 

AD•IATICA 
sac. AN. O\ NAVIGAZIONE~VENEZIA 

Ufrıyıcat:ıan ıtm1n!at Vıpurlann latmıen ttucket gilnJ~ı 

Tonu 25 Liradır Pire, BrlndJat. 
EKSPRES HATLARI 
Venedlk RODl 

PALESTtN~ 
4/ 11 

11/ 11 
18/ 11 
25/ 11 

Trleste 

Kurşun mUhUrlil çuvallar Jç!nde evlere kadar da t.esllm edilir, 

BMt1ıı Avrupa lçln ekspres 
ile telAki ederler •• 

trenlerl RODt 
PALESTtNA 
RODt 2/ 12 

M.uracaat yeri: -t- bul irtibat bürosu Sirkeclde, Yalıköşkü caddesbde Liman Hanı 
Ankara.da Memurlar Kooperatif Şirketi, atan ClTTA'di BAR1 

5/ 11 
19/ 11 
3/12 

htanbul • PiRE saat 24 b. 
,, NAPOLI gün 3 joıın 
•~ MARSILYA gün 4., 

___ .:1ft N32 Telefon 2307i) 
karşısında. Mühürdarzade haw.ı.ı.ua. 

ada 2 No. ıu Kooperatif deposu Telefon 35-69. 
Deposu: Kuruçeşmede Altm Ça. P 

Pire, Napoli, Marsilya, Cenova 
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Plre, Napoli, Marailya, Cenova 
MERAN O S/11 ~ 
CAMP!DOGLIO 17/11 

... ... ---- - - -- --- -

Muhammen B. 
. Beheri Tutan % Teminatı Eksiltme 

Cinsi Miktarı L K L. K L. K. Saa.tl 

20Ö ~ 2200.- 165.- 15.30 
ICmme basma tulumba U adet 

1
·
30 671.50 50.36 16-

n-~.- 455 Met. · .... ..+n-.. 1 
ı:ıu.ı"uıu t ı ba ile 455 metre lwrtum s-- ....... me e-

l - Yukarda yazılı n adet emme u um 
k ·ıtme usulile satın alınacaktır. • 

ıt mucibince ayrı ayrı açık .e 61 k kat teminatları hizaları:ı.da. gösteril-
Il - Muhammen bedellerile muva. 

mlştll'. . tarihine rastlıyan cuma gUnU hizalarında yazılı 
m - Eksiltme 18.11-938 ba yaa.t şubesindeki alım komisyonunda. 

aaatlerde Kabataşta levazım ve mu 

yapılacaktır. olarak her gUn s5zl1 geçen şubeden alcabllir. 
IV - Şartnameler parasız .. 1 d • .ı~ ... .d 7 5 .. 
V - İsteklilerin eksiltme için tay in edilen ~ ve saatlmerl e : ~ıeı'_e 1. gu· 

. b' rkte yukarda adı geçen komısyona 2e e en ı d,.J; o unur. 
vmme paralarile ır ı . (8053) 

• • • 
.. ı _ Şartname ve ntımunesi mucflltnce satm a.lmaca.1i 400 kilo mavi otoma· 
tik mUrekkep açık eksiltmeye konmuştur. • 

n _ Muhammen bedeli Sif lstanbul 1 lira. henbile 400 lira ve muvakkat 

teminatı 30 lira.dır. .. m _ Eksiltme 4-11-938 tarihine rastlıyan cuma gunt1 saat 14 de Ka.. 
bataşta levazım ve milbayaat subesiı:ıdeki alım komisyonunda yapılacakt~. 

iV _Şartnameler parasız olarak her gUn sözü geçen şubeden almabılece-

fi gibi nUmune de görülebilir. . 
V _istekliler eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte. ~e 7,S güvenme 

naralarile birlikte vukarda adı geçe:ı komisyona gel.melen ılılıı olunur. (7532) 

660X700 m/ m 
tefrikli verje 
sigara kağıdı 

24.5 m/ m velin 
bobin sigara 
kağıdı 

M ktarı 

25000 Top 

750 Bobin· 

• • • 
Muhammen Be· 
Deh eri tutan 

L. K. L. K. 

2.08 52000. -

341. 78 

Muvakkat Eksiltmenin 

teminatı şekli Saati 

J.ı. K. 
3850- . Kapalı 15 

zarf 

24.64 AGik 15,30 
eksiltme 

~~tnialma"'K~.masvon~ ılanh':t 
) . .. ·..... . ~ ~ - .· 

.. _ ....... - .......... .... ~~-·ul:.ula uağlı bir-
likler hayvanatı için 496000 kilo .aman 
satın alınacağından kapalı zarfla ihalesi 
18 ikinciteşrin 938 cuma günii saat 15.30 
da yapıl<ı.;aktır. .Muhammen kıymeti 
11160" liradır. İlk temin&tı 837 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda &'~rll. 
le bilir. 

İsteklilerinin ilk teminat makbusu " 
ya mektuplarile 2490 eayıh kanunun 2 
ve 3 üncii maddelerinde yazılı veıtikala· ı 
rile beraber ihale gUnil ihale saatin ·ien 
en az bir saat evveline kadar teklif mek 

K.uı.la, Sellnik, Goloa, Pire, Patraa. 
Ayaaranda, Brindisi, Ankona, Venedik 

Trieate 

Selanik, Midilli, 1zmir, Pire, 
Kalamata, Patras, Birindisf, 

Ven edik. Trieste 

Burgu, Vuna, Kaıtencı 

FENlCtA 

ABBAZtA: 
QUlRtNALE 

ALBANO -~ 

VESTA 
ISEO 

CAMPtDOGLtO 
.VESTA 
~UIRtNALE 
FENlCtA 
ISEO 
DtANA' 
MERAN O 

.. 
1/12 ! 

10/ 11 
-3 
'"" ... 

24/ 11 .. 
J 

3/ 11 
17/ 11 
1/12 

2/ 11 
5/11 
9/11 3 

16/11 
... 
r4 .. 

19/11 i 
23/11 
30/11 

tuplarile Fındıklıda komutanlık satına! ---------------CAM-=-:-~P::-:t:-::D:-'.u:'."'G~L="'t':"'0~---2-/"."'"1-1----

ma 1ı:omisyonuna. v.er;nelert ' (8020), .QUtRlNALE 9/11 ~ 
a..u ... Ka1u lbrall FENt~ 16/11 .-t 

İstanbul komutanlı~· baX-h blrllk. ... ....._, ' ., 
&4

..... & DtANA: 23/11 ~ 
ler hayvanatı için 844000 kilo kuru ot MERANO 30/11 ~ 
satın alınacağından kapalı zarfla ilıaleal _________ .....,.-,__,._-----------------
18 ikinciteşrin 938 cuma gilnil aaat 15 Kumpanyamız Venedlk tarlkile Parla ve Londra lçtn, gayet tenzil edil. 
de yapılacaktır. Muhammen kıymeti mlş fiyatlarla, birleşmiş btletler ita eder, 
24898 liradır. İlk teminatı 1868 liradır. Fazla malO.mat almak lçln Gala tada Mumhane Şarap iskelesi 15·17 .. 
Şartnamesi her gUn komisyonda g8r6- Hl .. ADR1AT1CA" Umumt Acentalığına (Tel. U877-8·9) ve Beyoğlunda 
lebilir. İsteklilerinin ilk teminat mak. Galatasaray civarında Yolcu Dairesine (Tel. U686) müracaat olunur. 
buz veya mektuplarile 2490 eayılı ka· ----------------------------~ 
nunun 2 ve 3 Uncil maddelerinde yaı:ıh 
vesikalarile beraber ihale giinil ihale iL 

atinden en az bir saat evveline kadar 

Devlet Demiryolları ve Limanlar. 
işletme Umum idaresi ilanları _ 

teklif mektuplannı Fındıklıda komu· - . .. 
k k . Muhammen bedeli yerli oldugu takdırde 48.445 I.ıra Ye ecnebi oldugu 

tanlı 8;tın alına onusyonuna verm,_ takdirde de 22.220 lira. olan 79 kalem 1A. stik malzeme ve lastik borular 16-12 
lerl. (8 21

) • • • -938 cuma. günil ~ae.t 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
. k satın alınacaktır. 

Çatalca milstahkem mevki omutan. Bu işe girmek istiyenlerin yerli malzeme için 3 633 38 lira bi 
lığı birlikleri için 13100 kilo patates . . . . · ' ve ecne 

~~~ k .1 .1 malzeme ıçın 1.666.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettigı"· ve .. 
satın alınacağından a~ e sı tme ı e ik lan klifl · · .. ı . . . . . . • s a ve te erını aynı gun sa.at 4,30 a kadar komisyon Reisliğine ver-
ıhalesı 14 ıkıncıteşnn 1938 pazartesı melerl llzımdır. 
günü saat 10.30 da yapılacaktır. Mu- . . 

. 
11 

k Şartnameler parasız olarak Ankar ada Malzeme daıresınden Haydarp•-· 
hammen kıymetı 949 ra 7 5 uruştur. .ı T ll k fl" ... d d ... ı ' ""'ll"' 

! 
. .ı- ş . h ;ıa ese Um ve sev şe ıgın en agıtı acaktır. (8007) 

Ik teminatı 72 lirau.u.~. artnamcaı er • • • , 

glin komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 204776,10 lira olan 9 kalem kUçUk yol malzemesi 1f>-
1steklilerinin ilk teminat makbuzu 12-938 Per§embe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 

veya mektuplarile beraber belli gün ve binasında satın alınacaktır. 

. . e satm a lmacak yukarda cins ve miktarı yazılı saatte Fındıklıda komutanlık satın alma Bu işe girmek istiyenlerin 11488,80 liralık muvakkat teminat ile kanunuı.. 
I -Şru:=ıanıele:~ mucıbın~ f us uliİe ve 750 bobin sigara kağıdı açık ek- komisyonuna ge!m.el:rl. <7994) tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 

2:1 000 top sıgara kagıdı kapa 1 zar Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

slltmeye konmuştur. ·ı kkat teminatları yukarda gösterilmiştir. İstanbul komutanlığı ile tümenlerin Şartnameler 1204 kuruşa Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde satıl • 
n - Muhammen bedellerı e muva ihtiyacı olan 100000 kilo Bulgur satın maktadır. (7900) ~ 

. ta·~e~~~ı~h~~~~~~~~~~~n~lli~16-----------------------------
m - Eksıltme 8-XI-

938 rı t ubesindeki alım komisyonu:ıda ya. ikincitcsrin 938 çarsamba gilnü saat 11 N f 
saatlarda Kabata...,ta le,·azım ve mubayaa ş • - a 

de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 1 a 
pıla.caktır. . d 1 ukabilinde İnhisarlar levazım ve muba ı ı 500 liradrr. İlk teminatı 863 liradır. V ek81etinden: 

tIV-;;- ~~rtnameler 2·6~ 1U:a ~ şe :Udürlüklerinden alınabilir. Şartnamesi her gün komisyonda göra. Diyarbakır - Cizre hattının 39 + 650, 67 + 450 ve 77 + 700 Uncü kilo. 
ya.a Vşu ~~\Ankara :e ::1~ ~p te bu eb'adta kağıt vermeyecek olan fir · lebilir. metrelerinde Kuruçay, Salatçayı ve Batman çayı ilzerlerinde yapılacak 1X60. 

- sı tmeye gırme ıs eyı . ·· ~d b'r hafta evveline kadar Iııhi · İsteklilerinin ilk teminat makbuzu ve 4X60 ve 5Xl00 metre açıklığındaki Uç demir köprünün inşa, nakil ve mon. 
maların teklif edecekleri eb'adı ihale gii nu., ~n 1 

··nakasaya i.,tirak vesikası t ·ı k 
Barlar tütün f:ıbrik:ılar şubesine bildir melerı ve mu ,. ya mektuplarile 2490 sayılı ihale günü aJ arı apalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

ihale saatinden en az bir saat evveline 1 - Münakasa 11-11-938 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de 
almaları lazımdır. v k. 

. . . k istiyenlerin eksiltme için tayin edi • kadar teklif mektuplarını Fındrklıda e aletimiz demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında 
Vl - Açık eksıltmeye ıştırak etme . b' rkte a.dı geçen komisyo:ıa gel . satrnalma komisyonuna vermeleri. yapılacaktır. 

len gün ve saatte %7.5 güvenme paralarıle 1
: 

1
f enlerin de mühürlü teklif (7995) 2 - Bu köprülerin nakliye masraflarile beraber muhammen bedelleri mec.. 

meleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek 18 ıy makbuzu veya banka mek· muu 1.100.000 liradır. 
5 .. nme parası 3 M 

mektubunu kanuni ve.saik ile % 7. guve .1t günü e:ı geç saat 14,30 a I Alemdar sineması 1 - uvakkat teminatı 46.750 liradır. 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksı meT d vermeleri lazımdır· iki film 4 -. Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık işleri genel şart. 
kadar alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabı ın e (6720) l K V l namesı, üç adet köprü şeması, ray inbisat tertibatı şeması . devlet demiryolla. 

- ontes a evska rı ray tipi, telgraf hattı konsolları şemasından ibaret bir takım münakasa 

-
----------------------------- 2-BilrikS~~ evra~OOllia~k~~~~miry~~~~~ire~n~Wa~~un~lli~ 

••m11ee AAtt "•-' m 5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma, eksiltme 

inşaa! mühendisi 
a'ınacakflr 

· üdürlüğünden: 
Askttrf fabri"a ar umum m 

f' r· sata•ik hesaplarda. betonarme \'C 
Alınacak inşaat n ' he·.c!:~inin her ur u ~ 

mimaride mütehassıs olması şarttı:·. . d alıştıklarını gösterir vesikala 
İsteklilerin şimdiye kadar ne gıbı . 1ş~er_ e ~ istidaya balayarak umum mü· 

rile Nafıa Vekaletinin ruhsat~a;nelcrını bı;;~:30) 
d:irlü~e müraca&tlarr lüzumu tlan olunur. 

· z 8 Y1 ve .ihale k~nunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 
• '..I • • • ':!hlıyet vcsıkalarını ve fiat teklifıni hnvi kapalı ve mühürlü zarflarmı eksilt. 

U 73 slcıl sayılı İstanbul belcdıyesınılen me şartn""mesi ·1 k k t if t d · · d h 1 ak 11 11 ~ .. .. . "' ı e mez r anunun aı· a ı aıresın e azır ıyar - -
almış olclııgıım şoforluk chlıyelnnın cmi 938 t 'h · d 
kaybettim. Ycnb;ini cıkn.r:ıcnğınııi:ın eski- ' . arı ın e saat 14 e kadar Demiryolları in~aat dairesindeki münakasa ko. 
sin in hükmü yoktur. - Catalca l\<imlloııa mısyonu reisliğine numaralı makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
kö11ii11de 72 ~ıımaralı haııcde Şiikr~'. Yıı. 1 .. 6 :-. Bu münakasaya gireceklerden laakal elli metre açıklığında bir demir 
nw: • Rı:ıı oalıı. C2 ı219) kopru ım:ıl ve montajını yapmış olmak şartı aranacaktır. 
-- - - 7 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak isteyenlerin re. 

TUR . .\X TİYATROSU feranslarile diğer vesikalarını bir ist.idaya bağlıyarak münakasanm yapıla
IIalk San'at~arı 1\nşit, cağı tarihten en az sekiz gün evvel Vekaletimize müracaat ederek ehliyet ve. 

1 c Cemal S:ılıır,_ O~uyu- sikası talep etmeleri lazımdır. 
cu Semiha hırlıkte... 8 11 ,,. . k ... . · t 
\tEÇlfUL SERSERİ - m.una asanın yapılacagı tarıhten en az sekiz glin evvel müracaa e. 

Operet 3 pcrıle derck ehliyet vesikası talep etmiyenlerin bu müddetten sonra yapacakları 
\'aryele; Solo : lJiiel... mUracaatları nazarı itibare ahnmıyacaktır. (39:J7} (6802) 
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Çekiliş 5 - 11 - 938 Bir bilet 1 lira 
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bur cuburla doldurmayınız! Tabü, saf, lezzetli 

HASAN 

laia DDM*'• baym,orlar.Q>k ltlfbah w aeveıek bOyDrler. Bu sat ~uı un1arm vita mtnl bol. gida8I eok w kalorisi y& '**• Bltfhı çocuk doktorlan buna phadet eder. Avrupa diplomaJarla musaddak binncılili kazanmıştır. Bu kadar 
' yükaek evsafa malik tabü gıda ancak 

HASAN özlü unları dır 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buiday. irmik, Patatea, Mısır, Türlü, Bezelya, Ba

dem, ÇaYdar Ozü unlanm Çocuklannıza yediriniz. 

Kızılay Cemiyetinden· 
10,000 metre sargılık 

Amerikan bezi satın alıaacalıbr 
7allpleırbı DllmUUJ:i g&mek .,. teklif mektuplanm "tenlld;; IBe 

G-11.938 eamart.m üpm• kadar Kmla7. 1atanba1 depon dlrektrr. 
IQllDe mtlracaat1an llb olmmr • 

. -.. ~ ------------------·-
·~ • ::l "~"' t!e,Pc1;\.PSI IJd•d.ıre 

Cerrahpqa Jıutanesiııe !Usumu olan ve .bepsme '712 lira bedel tümln 
ec1Uen 11 kalem malwne .,. 390 c1lzD. m r&ıtpn filmi .,. eWeer kuta .,.,... 
U.tar .,. J'llmatar açık eblltmeJe lam blmUfbır. Lf8teal1e tartnunell ll'fUllll 
mtkltlrUtlllnde s&'llleldllrı 

faMkltJer M90 •JJh bmıaıl& ,.. b vea1b. .,. 353 Un. '° lnırut1uk ilk .... 
mlDat maJrbms ve;v.a mettubUe -.ı. r 17-11.938 peqembe cfbıtl aat 14 bize 
çakta c1almt encUmende 1nıluımıahıbrla r. (1) (SM2) 

• • • 
Senelik muhammen kiran 15 Ura olan Kasmıpapda Ktlçllkpl)'ale maJial. 

JealnJn Kektep IO'kalmda AbclUJkacllr çaq mektebi 939 l8IU!8l ma111 ..... 
b4aı' kiraya ftri)mek thDere açık art tlrma,a kcmulmqtur. ~ .... 
11m mtlcltlrlQllnde c&'Webillr. 

!ate1dUer 1-llr& 13 Jmrutlut Dk te mlnat matbu veya meJd.ublJe 1ien1ilr 
lffLI .. emaa s11.D1 ~ 1' ~a daimi .... ıaamde lmhnmııaJıdlrlar. ,.., 

• • • 
SeD.eJli muhammen kiram 228 Ura otaa Jraprll attmm llb1 "4111, BaJIG 

tanfmda 10-29 numaralı oda 989 aen ell ma1111CJDDD• kadar JdraJ& wrDme1t 
Umre açık arttırma)'& konulmqtur. &armam• 1evumı mldUr1Qlm1e se
rlllebWr. 

hteldller 17 Ura 10 Jmrueluk ut t.e ml:n&t makbu ftJI. metta1:ııl1e ben.bir 
18-11.938 cuma gll:ı1l 1aat H buçuk ta daim! encllmencle bahmmabcbr1ar. 

(B) (80l58) 

Adliye Vekiletinden: 
Enelce yapılan UAm:ı flç ve d6rdtl ncll bentıerl aplıdakl tekilde tanlh 

edilmltth'· 
1 - Hlklm namzetlllf lcfn yapılan l1lmn birinci benc!lnde ~ ,...... 

1er tamamen doldufu takdirde o yerle re mllracaat edenler ile . ~ 
yer gijltermemle olanlar bulunura bu nlar aralli:ıda kura çekilerek tabet r 
den mahallere tayin edileceklerdir. 

2 - Evrakı mtıa'bltelerinl ikmal ecl enleidm Ankarada bulunanlar :Anbn. 
ya ve villyetlerde buJunanJar da bulu DduJdan yerlere tayin edi1eeeklr .,. 
iklD.cltefrln ayı lçlncle de 18tldaJarmcl & istemle oldukları yerlere nüledlle
ceklerdir. Dileklerlnln zat itleri U. mtl dflrltıiUne mUraeut etmeleri. ('1981) 

Nafıa Vekiletinden: 
19 blrinelkhun 938 puartesl gUn ll aat 15 de A:ıbrada Nafia Veklletl 

J;inumda Kabeme mtıdürltıil odum da toplanan Kılr.eme ebtltme kamlr 
)'Onunca gilmrWdU Avrupa malı için ceman 6800 Ura muhammen bedelll 
MOOO illo f m/m llk demir tel ile 120 kilo ı.s m/m Uk demir bal teUn11i 
kapalı zarf uauJlle eblltmeal yapılaca Jrtır. 

-Yerli malı lçl:ı de teklifte buhma bWr.., 
Kuvakbt teminat 510 liradır. 
Ekalltme prtnameel ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekllett lla1llme .O• 

dflrHlftınden param olarak almabWr. 
tlteklllerln teklif melrtuplarmı mu vakbt teminat ve prtnQIMlncJe '81111 

ftlikalarla birlikte ayni gt1:ı aat 14: de kaclar komle,ona ftl'lllelwl J1Bm1. 
dır. (4&) (8028) 

Türk Hava Kurumu 
28 ncı tertip 

BüYüK PiYANGO 
Birind apde: U iJdncitetriD 8 dedir. 

u 
Büyük ikramiye 40.000 liradı. 

Bundan a.pa: 15.000. 12.000, 10.000 1irabk lkramlJe1ede <20.000. w lO.OOOJ 
liralık ild adet mOWat ~-

Yeni tertipten bir bilet alarak lftlrak etmeyi ihmal etmeylnll. Sis de ..,.._.. 
mesut ve bahtiyarlan arasına lirmil olur 1UDULo 


