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yazı ifleri telelonU : IOZ03 SALI 2 - bdNCITF.ŞBIN 1937 İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı g kurut 

Atatiirkün direktiflerinde n ilham 
geçti alan hiikUmet faaliyete 

=-------~---~-=---
Atatürk ün . tarihi nutku Hükômetin kararları 

Bü · ük Şef Millet 1 r--At-at-ür-kü-.n-
VekiÖerine Çok Mühim dlrektlfleri 

Kazanç, buhran ve muvazene vergile
rinin tevhidile 1938 mali yılından 

•tibaren peyderpey tenzili düşünülüyo 

Direktifler Verdi Ziraat ve lkhsad V ekiletleri işleri ( Milli lkhsad 
Vekaleti ) ismi altında birleıtirilecek 

Nutuk b. b d kı·ka ıürdü ye her cümlesi 
ır saat eı a 1 d 
coıkun bir alkıı tufaail• karfl an 1 

[ Dibıkii nutukdan] 

Vergiler tahfif edilmeli 

fo:;nk) ara, 1 (Tele. 
'* a - B .. ilk 4YJ.ı!Jet M uy 
gt,i eclisi bu· 
ıtn ~· beşinci devre. 
Yılın Üçüncü içtima 

ına R .. .1t:t .. ' eısıcumhur 
~ aturk .. 
rı.utk ·ı u? tariht 

ı e gırdi. 
d Atatürkün saat 14 
c~ başlıyan ve her 
Unııe · · coşk 51 ıçten gelen 

fa un bir alkış tu. 
Ilı le k 

lrt.ı t arşılanan 
dak ku bir saat beş 

ıka devam e~ 
tn Ştir 

1 Ataturkün nutuk· 
~~ ndan sonra, reis 
ın· habatına geçil.1 
b~ş ve Çankırı me· 
du~~ Mustafa Ab, 
r alık Renda 334 
eyıe v 't . . 
~a e ı tıfakla rı-

ete seçilmiştir. 

h Mustafa Abd"! 
alık 'R u • 

ar enda alkışlar 
ası.r.tıa k" .. 

cHayvan vergili t1e buhran o. müva -
zene ııeTgileri üzerinde tetkikin yapı -
lanık bütçe müvcızenut eHnm bozmı -
yacak ıurette tedricen tahfif çareleri 
dt'ifünQlmelidtr .• 

Topraksız çiftçi kalmamalı 

Jfnnlekette toprabız çiftçi bırakıl -
mamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise , 
bir çiftçi cıiZerinl geçindirebilen topra • 
ğın, h~ btr ıebep ve ıuretle, bölünemez 
bir mahiıtet atmasıdır .• 

Atatürk, Ce141 Bayarla beraber .Meclise gelirlerken 
Ankara, 1 {Telefonla) - İcra Ve- ı Ankara, 1 (Telefonla) - Kazanç, 

kUleri Heyeti bu akşam saat 18 de buhran ve muvazene vergilerinin tek 
bir toplantı yapmıştır. (Devamı 11 ind .ay/ada) 

gelerek t k ursu ye Jttattlrk geçen ıeM, MecUft açarlarken 
kanlı~ a e rar baş- . .

1 

vekilleri, idare Amirleri ve Utiblerin 
lll.adl seçmek suretile gösterılen iti- . . e bqlanmı§tır. Reylerin tasnifi 
sunrn an dolayı şükran ve saygılarını seçiDUD (Devama B inci ıaJlftula) 

uş ve ruznameye geçilerek reis 

Hayat pahahllğı ile mücadele 
ltzım Münhal 

Saylavllklar 
için Seçim 

/Evlenme -
işlerin de yeni 

Atatürkün Vecizeleri 
l D.. kil nutakdan parçalar I 

Or Un ytet, fikir " ebnoml ~ ta-
.. ~ı:nuz, Tü.rk birlitlnln, Tirk kadre& ::,_ " ....,.ura _.......... llUlla-
tetJ1ı.ı biliyetinin, Türk yaıamenrllitDID ilfillr. 

Otıt eıtrıif bir ifadesidir. ille * * * 
ıc 11ın111. Tirit &opraklarUUD ft Tir- slraaWıı 
ı:e 141eaıı~ tahakkuk eUirmek lobl IU'· 111111 ekonomlDla temeli • 
>'en~eltte oldutumu sis&emll o•llfD'''•nD * * * 

tnesı lmkirısu teminatıdır. Ticcar milletin emeli " üretimi lr.17-

llııı * * * me&Iea~-* lqiıı, eline " seklsıa& -:-
trı11 rn Yolumuzu çizen; içinde :ratacblı- ııJ:re& edilen .,.. b• emniyete liJ&k&I ı -
letı Yllrd, batrmdan çıktıtımm Türk mD- termeli prekell adamdır• 
cıa Ye bir de mHletıer tariblnln blnbir fa- * * * 
~~ Ye ıztırab kaydeden yapraklanndan üakJlijbm " ınıu1'bellıl'm 

rdıtırnız neticelerdir. ~~hayati ndfeler ...-ıtt ~k 
811y~k * * * i ya&and&flDID •ltıl• ft atJamblı iter -

.teff 11 daYamız, en medeni ye en m - -•n, ,,. _ _._de lllkbtle d11J11)aeak m1W 
bte1te~ hlillet olarak nrhtımıın yibelt- - ...-... 

tar. meselemtıuHr. 

iı *** lin erı bbküme~ilitin fian, halkı lluılre-
le e 01dutu kadar telkatine de aamlmlyet

inand ıra bilmesidir. 

Ek *** btu onornlk kaUnnma, Türldyenln, bar, 
ha stakıı, daima clalıa kunetli, dalma cla-
1'' refahlı Türkiye idealinin belkemitldJr. 
~ llrkiye bu kalkmmacla Ud bü)'Ük kunet 

~'fine dayanmaktadır: 
b 0Pratının Udlmleri, ~inlllderl " 
~ •ı.1ı baıına bir senet olan eotrafi yasi
~tı; Ye bir de Türk milletinin, ıilih ka-
l r, lllaklne de tutma:ra yarapn kuılretli 

e 1 Ye nıUli oldutuna lnandaj'a itlerde " 
~rnanıarda, tarihin akışını detlştirlr ce
adetıe tecelli eden, yüksek 905)'&1 benlik 

duyCllSu. 

*** d En ıuzeı coJrali yaziyet&e ye üç tarafı 
enızıe çevrili olan Türld;re; endidrlal. 

ticareti ve sporu De, en Deri denizci millet 
>etiştırrnek kabUlyetindedir. 

*** . llir nıilletin kiil&ür sevt:resl. iiç sahad&. 

*** -•-"•" bir ilke:rl ...Seal:rel " re-De ..... ~-- • 
fab nlll'lan ile a7t1udata• ka&al bir meta-

Jedir. 

*** CamJnıri:ret biifelerinln taanh eden 
.,.. daima ınınetlenm.t ıerek•• mlfterek 
h......,..tıert :raJnm denldl olllflan detH, 
ayni samanda. kOl'UfUCU, )UU'UC .... Yeri

ci ltlere ber defasmda d&ba ful& pa:r a
:rarmakta o1maıartdar. 

*** C.mburiyet rejiminde nef'i baslne ele-
mek; kanunun bulne leıblne tesblt ettitf 
balda. ununun mükellefi lılU'fl)aftırdıtı 
yaıdfeyi pyet denk lııir balcle elde -tatmak 
demek oldutanu bir an hatırdan uzak tut
mamak önemli preııslpimlldlr. 

*** Ber çefld spor faaliyetlerini Tark l'enç-

lillnln mDli terbiyesinin ana unsurların

dan uymak Jbundır. 

Kolaylıklar 
Namzedlerin cumartesiye Evlenme muamelesi için 
ilanı ve seçimin pazartesi bugün 655 kuruı tutan 

c- Bazı bölgelerde göze çarpocck e - .. .. 1 h 1 b .. 
hemmiyet aıan hayat pahalılığı mevzu• gunu yapı ması mu teme utün resimler kaldınbyor 
ile uğrapuUc.. Bunu• için ilmi bir ıeı- Ankara, 1 (Telefonla )- Vefat eden Ankara, 1 (Telefonla) - HükUmet 
kik yaptınlmalı ve teıbit edilecek ıe _ Beyazıd ve Kütahya mebuslan hak- evlenme işlcrınde kullanılan evrak 
beplerile radikal ve planlı ıekilde mii • kındaki hükfunet tezkeresi ile valtıiğe bakında Me~lise bır kanun liyihası 
cadele edilmelidir.. tayinı dolayısile istifa eden Zonguldak göndermiştir. Bu layiha esaslarına gö-

Spora ehemmiyet verilmeli ,mebusu Rifat Altıokun istifanamesi re evlenme işlerine aıd evrak Dahili
Meclisin cuma günkü toplantısında o- ye Vekaletince hazırlanarak alikalıla
kunacaktır. Bu suretle Meclis münhal ra parasız dagıtılacaktır. Bu evrak dam
mebusluklara ıttıla kesbetm~ olacak- ga resminden ve bilumum harçlardan 

cTürk g~liğini, ıpor bakımından da 
milli heyecan içinde itina ile yetiftir • 
mek, önemli tutulmalıdır .• 

Küçük esnaf himaye edilmeli 

tır. muaf olacaktır. 
(Devamı 2 inci ıayfada) (Detıamı 2 i?ıci ıayfada) -·------············ .......... _ ............ ------··-... ··· .. ·-···· .. ····-----===-

Kont Ciano'nun Türkiyeyi 
ziyareti bir müddet gecikti 
İtalya Hariciye nazı~ı, hari~i vaziyet çok muğlak ve 
Romada bulu~masn~ı ıcap ettırecek şekilde olduğunda ıı, 

bu ayın nıhayetınden evvel harice çıkamıyacak 
Dost ve müttefik Yunanistan kralı pacağı bu sc'-·ahate büyük bir eh _ 

M · t G ' R " emmı aJeS e eorges un omayı ziyareti ) et atfedılmektedır. 
münase~et.11~, İrtaly.a hariciye nazını Kral Georges, İtal.) an kralına mulu
Kont Cıano nun evvelce mukarrer o- ki olaca ı gıbı, ba \ ekıl Mussolinı , e 
lan Ankara seyahatının daha bır müd- .harıcıye nazırı Kont Cıano ile de ö
det gecikeceğı anlaşılmaktadır. rusecektıı. Bu goruşmeler esnasında 

.. .. .. . Yunan başvekıli Ge1*ral Metaksa- şarki Akdeniz havıa ını alakadar eden 
Kuçuk esnafa ııe kiiçü~ ıanayı erbabı- sın Ankarayı ziyaretinden sonra, dost bazı meselelere temas edilmesi muh

na muhtaç olduklan kTedıleri kolayca ve Elen milleti hükürndannın Romadan terneldır. 
(Deva.mı J tld •11/ada) ,başlıyarak Avrupa payitahUarında ya- (Devamı 2 inci ıcıJJfa.d.a) 
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Hergün . 
-----

Yan Çol OfUi• /ç;. 
ıı.a• Konanıatlı 

Alatilrkiin 
Direktifleri 

CfBııFamJı 11 hıci m'llfaBa) 
ucuzca verecek bir te§ekkül vücuda ge
ıiTmek ve krıadinin, normal §artlar al -
tında, ucuzla~hnasma wah§mak tta P 
lazımdır.> 

Doğut1!a 't<Ulllr şebri 

Resimli Makale: 

~merikalıların _çocuklarına 

sal varlhr: 

S O N POSTA 

liir ma-

X iyiden örnek almak fazilettir. X 

ilbısud rolan adam mutlaka dbdilfur, hakı'""kıtti 'bırakır, 1ha
yalin peşinde koşar, onu da elde edemez, htdb ve hisır ka-

Sözün Ktsası 
-. Yazı Çofc Oltlufa i9"' 

&ıginKo,...aAa 

Kont Ciano"nurı 
1'ürkigegi 
Ziyareti 

(BaştaTllfı lıirıci sayfada)~ ıol't 
.Ki'J Geoı:ıges n :zlyan!tini ınutea rıfe' 

Brükseliie @mum Uza'.lşırk .. k0
11911 

ransının mesaısini ve ademi nıud9 tf 
.knnıüe.siııin .faaliyetini yakından ,) 
kib etmek üzere Romada ~uıoıı:ıl' 
medburj~.etitıde dbın K-0nt CıaDl>ı, 
karrer dlnn JA.rikara sey.ahcthini ya~ je' 

için, anca'k bu aynı: sonunda nıeıll e 
'tintlen <ryrrlabilecektir. 

Yl.lllan 'kralı Itaımıda ]trsi' 
'Rruna t (IAA' - YwımıiStan rt

Georges, hususi trenle Bari'den bll 

c.Memldke1ii pm.ililik <Ü& büyük Jciiltiir 
bölgesi hatinae·mutalea eaerek; garb 1böl
fUİ için İ&taubul üniversitesinde öaş • 
lanmış .ola" "tila1uit 1pl!Ogramıııı cilaha mı
likal bir tarda tatbik •denk cumhu -
myete cidden modern bir üniversite ka
mndırm.ak · -merkez bö1gesi ·~. a4:nkar..a 

a gelmiştir. --------hr. i!albu~ akıllı ve nnı1m'keın8li o1an ıafumı bir b.fksını - Bir kqpek ağzına bir kemik parçası ıalmış dereyi ge- • .. j 
'Çiy.oıı.dı.ı, Qly.ı.m iÇinde kenfil \lmyaliııi ;gördü, bir ba§ka Kö- mahndan mahrum etmenin peşinde koşacak yerde muvaf- ltalyan gazeleıer 
;pclc sandı, onun ağzındaki kemiği kapmak iStedi, ağzını fak olanların muvaffak olmdk a..in kullandikları usulleri F },,,.t 
.AQIDCa lllenili ~i-.düşüı:.dü, bir başkasının malına .göz ~ ransava r:ıhyor ~ 
dikerken kendi mabndan ..oldu, derler. Hasud adamın hn- tetkik eder, onların geçirmiş m1C1ıılı:llam ıt.earübtilerden derJI ı · r- tt"'· 
~ta 'hiç liir 'f"Yt! ımuvaffak olamıyacağını anlatmak alır, iVe myni yol üzerinde yürüyerek hedefine vaı:.ır. .Hased Londra ~ -(Hususi) - Mülheın ya 1' 
isterler. bir hHtalık, iyi bir ışey.den Grm!k almıik ise ıbir faZill!tür. ' ırile ıtmıınmlj Z>1an :tııl!•an ımuhııııÖl'1 ete • 

, a· 
1ininersitesini az zam.ımaa lkurmıik a -

c:=:;:=:::::::::::::=::::=:::::::;:::;:=:=:~===:=:=::=:::;:::;:::::=:~===============:':- jinio Gayda_, .liornale «i'İta,\ya gaı tit.iP 

) 

'Sin& ?arlste'k1 İta1yan setin. çerru~ 
zımilır; ve doğru iböl.9esi li9m W'.an rgö1ü. 
sa1iillerinin en. güzel ıtiir ,,er.inile, !her !JU• 
benilen ilk okullarileıve ıniha11etriiniv~ 
ıesile modem lbiT alltiir :şenr.i ;yaratmalc 
yolımda, şimdiden !Jiı1iyata ~lmi.$tiTı> 

S PW z A ~ A s o N [) A 11er.i çağırılması münasebet~ . .F. ,eDt' '-1' ~ :matbtiıttmda!ta1y,a .aleyhinde ıntipr . 

'----------------------------------------- Jiddetli 1en'lridlere cevaben di.Yor ltıi·jiJ' .... -H-E-ftGüN--.. --BJR ___ f._ll_BA~.. Do'Jıto~lak gapan c- Fiansız gazeteı~ tenkid v.e eıt • On metr~ tm'flfa:dan 
Atlıgıuı flalS ız * :HUSU!t 'İdareler me lbe'ZeiIU/eler.., 'bü

yük kalkınma <saml§ımıziia lh11ı§a.n Jıiisı
hısmı arttıraca"k ruazıJeler ailmalı uıe 1hıı. -
auiile 'hayat ıucuzlu,ğımu :temin edecek, 
yenme gÖ'J'.e eahir.1er fbıiımrı1ı -ve sdlalii-
11etler.ini tam k1LU~lar. 

*· Şehircilik ·~ıeriniie ııle.,, tte'Jcnik ve 
pliin1ı esa.slaT ilanilimle ~cı1ı§11UJ1c iizım-
dır. * &4.dli bünj/cini::in roe anım iiiziğimi-
:in; r.d.aima bu '.llöniieıı mınelemelerle_, TüT
kiyeuin aHumiik ~ ... ilıiG P.J11UZClım 
uyg.uriluklan emin eiiiimeWür_ llhc. !1ii -
~m ar§ZSın&ı, fkar.a me edeniz tfiı:aret ka.. 
nuriitmmızın •1conomlk ~'ki lift.. 
ki§<#Jar.a rildh4 l!LJ111U111hıile ~efirilmesirule., 
mmrm .ge~ ~ae l'O'luT. * Emniyet ve hak ~lerile alakalı u -
mllerde ve kanun'larcia, 1co"ln,Y1ık, çabtlk
kık, açiınıç ııe kesin'Uk esas olmalıiiır. 1Bu 
sebeple, ~larm icrn mztre1en1e o
lan ili§ikleiini 'ko1ay1aştırma"1c "Jca.sdile ya
p!Lıu .etütler.in, bir aıı .eıwel .k.cıııını ha -
line -ge'tirilmesnii '"tcrtmyeye '!Ciyılt w1u -
rom. 
* Ziraat programıma isabetle ama

cına ulaştırabilmek için, ilk önce, cidCli e
tütlffre Ba.v.alı bir ziraat ..siyns.eti esbit 
etmek ve «mtm için~ her Zköyliinütı ve 
bütün vatanda§Uırın kolayca kavrıyaöi. 
leceği ve seveTek .tıtıhik edebileceği 1biT 
zfraat rejimi kunmak lcizımdrr. 
* Beş yıllık ilk sanayi pltinının geri 

kalan ve bütün hazırlıkları bitirilmiş o
lan b\1- kaç "fabrikamıı tla, siif!atle -ba§ar
mak 111e yeni :Plan iffin 1hazırlmımak ıicab 
ede1'. 

13u iaaın, na 'lilr .cam'baz, ne ae ta:tıı 
"anma kıyan delilerden biri değildir. O 
halde nedir? diyeceksiniz. ıAlilatahm: 

Kendisini balkondan •f81ıya tan Um 
iE'nÇ kız, 16 yaılarında Budapeıteli Kla
n Roby'dir. Arbiiqlarlle, 10 metre 
~ksekliğinde lbir mn en Uat katındaıci 
balkonundan atlıyabilecejine dair 50 lira 
bahse girif?Jliştir. 

Filhakika balkonun •ltında erkek ar
kada~lan beklemijler, genç kız da, bal
kona ıçikmlf ~e F&ibda§larmm kdlları ıa
r asına ..atlaını,§. bu .ametle bahsi v.e 50 
lirayı kazanmıştır. 

* Sernuıyesinin tamamı 'Veya 1>üyi.i'le 
bir lkısmı edevlete aid ticari - mıai :mı - 'Rüya i{e bulunan asarı rıtika 
rumlar.ın mali kontrol §eklin\; bu ku -
r:u.mlamı bünyelerine ve kendilerinden Ktbmsin Zakaki .köyünden bir ka -
i.rtetiiğimiz ne · tiycacğimiz ticari usul ve Hının ~ördüğü bir aiiya, §ayanı ıb~ıret 
zilı:rı.i.yet1e ça.lışma icaplarına sür'atle ıtev· bir Bizans mabedinin ortaya ~!kınasına 
fik etırnek.. bu gibi kurwmfann bu.güıtkü sebeb olmuştur. 
usıtllerle çalışabilmelerine ve mtldşttf ıet- :K:öb'lii !kadın, ırüy.manda ..mahalli 
meler.ine ıinikôn yrJld:ırr. gösterilen :bir ıyerde Jisam •tika .bulun-
* Maden tetkik ve arama dair.eıı.inin duğunun hükumete haber verildiğini 

çalırmalanna ıuzami "nki§a1 vcrnıesini ve görmüş v..e ertt.esi günü KıbrJS asarı a -
bu1tmaca1c maden1erin, Tantaoilitc ne - 'tika idaresine müracaat eaereK iüya -
sıwları yapıldık'tan onra, ;plaıilı şeki!de sırula .gördüğü yerae hafı:iy.at yıwtır -
hemen ifletmiye konulmasını lemin et - m~a nnı.n•a'ffak ohnuştur. .illıakika 
memiz lazımdır. Elde bulunan madenle - ayni mahalde bir iki metre kazıdan son 
rin en mü.1iimleri için üç 'lJıllık lbir p1:1n ra tarihi büy.ük ehemmiyeti haiz bir 
yapılmalıdır. mabefün ilk öuvarlan bulunmuştur. 

Kömür istihsalütımız kısa bir :zaman - Bu duvarlarda ı;ok mahirane işlenmiş 
da en az bir misli arttırılmalıdır. mozl!yikler de ~örülmüşt.ür. Hafriyata * Y-cni gemiler in§a ettirmek ve bil - devam edilmektedir. 
hassa eski J.ersane'lJi, :ticaret filomuz içhı, 

V .ak' aDlll şaJHdılenfİz 
1atibdad devrinae, 'hülctlme'tten aıla.. 

cağı olan bir aıdam, Tophane mıu1ıase
beei8me birıistidattronııfi. Mıthosebeci 
istidayı eline alır almaz Jdipü~: 

- .Bilmiyor musunuz, 1>47'.am1z yo"k; 
ne diye _gelirsiniz! 

Diye bağırmış ve :ittiBa]P kalBfr.IP 
yere atmış. istida u1ıibiıütiilamıı yr:r
den almış ve ~p btgnıa ~. 
muhasebeci §U§n'fflY: 

- J.çinde ~na :dwı ıuarüı eda •. 
Mıihasebeai mıziyeti d~ğiştirmq: 

- l.f arasınila imanı -şaprttınız. Ver 
hele lnr 'ke1'e a.e 'ben öpeyim. Sonr.a d1a 
derkenm-yazarım, paranı alırsın.1; 

:Adamın işi olmu§, ii!Şarı çiknıl.§ •. 
Kapının önünde "bek1iyen gene Jıu1cil
metien alacaklı iki ~i§i ıstidcilar!le 
muhasebecinin yanına yitml§ler. il\fu. 
ha.!ebeci onlara da 1iilldet1e bağırrnı§: 

- Ya siz me 'is'tiyor..nmuz! 
Cevab vermi§ler.: 

- Vak'anıın §Ghidleriyi.ı:cefem!im. 
Muhasebeci boynunu bükmüş: 
- Verin öyleyse istidalarını:zı! 

·--------------------------.-.. 
Lteh dilencilerin in 
Kralı Trisel J>ldii 
~en pazar günü 'Wa.IJOva:.Om bü

yük cadaesinden geçenler iyi giyin -
miş bir ilıtiyarm kalb -sektesinden an
sızın -yeı:e 3XUVBr1mup öldüğünü -gör -
müşlei'dir . .Hemen yetişen 'Zabtta me -
rnurlar.ı bu ihtiyarı haStaneye naklet -
tiklerinde ceblerinde bulunan evra ~ 
kından kendishıin \Pdlonya dilencileri
nin kralı Trisel olduğu ıtahaldmk et -
miştir. 

~ dünyanın en ..zengin dilencisi 
olmakla maııuftur. On be§ seneden.beri 
dilencilikten hemen hemen vazgeçmiş
ti. 0 ~akit wani 19~2 de ~vrupada ilk 
dilenci mektebini tesis etmişti. ~e -
rikada da hayli rıamanöanbari iki di
lenci mektebinin bulunduğu söylen -
mek:tedir. 

Trisel dilenciltk san atini (!) öğret
mek için açtrğı bn mektepten başka bü
tün azası kendisine ff ev'kalade .itaat e -
den !kuvvetli ıbir dilencilik teşldlatı 
meydana getirmişti. Bu fteş1dl5.ta men
sub ulunanlarm kaffesi TriEePe hisse 

Bir /nglllz nazır.ı ae1erinde aaııa mıttedil aıareket ~J11 .bil, 
:rini ttavı;zy.e eyleriz. Bu gazetelerill• Ji'I 
!Usa Musoliıiiye br§l .kıılland,ık.la!~. 

'San, adabı muaşet'et hudutlaı:ı.Dl a,Şl 
'tadır. • 'ftP' 

~ 
Şunu :hatırlatmak isteriz 'ki Jaşıstf!ll11al 

ya lnı cderece lisan .serbestisıne ta}ıa 
eClemez:. e.D"-

:ıP.a.ris - Burada aa'ha on jiin 1c :'!~ 
!kalması beklenen 1ta1y.an oüyük ;J,ti" 
.çerruttlıiin dün alqam biraenbire ~ 
~ '!hareketi Fransız mahatilinBe '}ıe_ .11: 

t' ancr -can wandırmı§tır. 'Bayan Çerrut ı 
l15 gün sonra .hareket ıedecek!ir. 

MBnlıal sa11lavlıJrlılf 
İngiltere:libı mdll! :mnaatraa mnm Etm! il 

iBelisha 'ıÇO'k pbjke p mıalfmıatıı 1'çi.n •eçim 
bir adamihr. ukarıdaki mesimCle 'bndi - (iBa§taraJı '3. inci sa.Yfada) 

1 
jııei 

ırlni yeni a~ ıelıwm m!ferllelli 1tilr cilolt- iBu müıı'hallere re_ç.imin ~~ •arcilt' 
tor jglDi imit JlllUIO'eDe amiks:n 11öııii • ;Pazar ;günü w.a.Pilması ~ ~ '~ 

mu a'kfilrde 'P.arli mamze.dlerını ~ Y' 
wo:csunuz. itesi iı!İinil ilim ~decektir.. NSJllZ •e~ 

ırasmaa Sıhhat we 1~ Mu~~ b114 
W.ekftle.ti .ıMiisteşan HüsanıeddiJıj.Jl b•' 
lunac~ bugün şıyl olmll§t~· l3~'3aıJi; 
ber tahakuku takdirinde If'~~eJJ 
nin Jıalen açık bulunan .ayni v ~ 
.si~·asi ımüst-eşa:rlığına tay.in .e4i1 
suretinde tefsir edilmektedir. 

On bir erke,ti zelıir1e 
•l.Jiir.aı Wuluı 

?füleşik 1tme'dka 'hlfkınnetlerinin 'X:e
nektikut ,Ne'hti cinayet malikemesı, 11 
er"keği zehirleyip öldürmekle müttehL-n 
bulunan 32 y&jlllda Anna Hay isminile 
güzel bir 'kadını Iüm cemsına 'lIIBhkilm EfJll!llılll! işJ.erJn4B 
ıttmiştir. Yeni Jı81agllklar 

Hay bir panaiyon ~IL'ie idi. 1Bu da) 
· .YAinız .erkekleri kahu1 .et- (Baltarafı 1 inci say1a ver Je" 

panktesuı.nna 1... .. -ıı--J- . 1 .• .L.: ..A. .Evlenıne 1§1.erinin dev1etç: _ .. 1'JsJP' 
me W!! .uuuııuıuau 4engm eımu wır CÇUA. b • k". dlardan ~ ~ 
ımsıtalarla teshir ettikten sonra 'lkenaisini ce~ resmı ial:adaı:iliı.nil evJe ffl 
w.aris yaptırmakta :idL :Bu suretle Hayı ya_ ~-~ ,ı.--ıı. ~ ~ir ~ ~-t· 

munaseı.Jt;:tııc m::nıangı ·u :s<lec"', 
~ris ylqJarllar 'bir b_ç ay sonra esraren- ~ ~bi 't:utuJması ırnenelU. ~et1 

:ııı. "- M- "b" d" masraıa La esiftl 
giz bir hastah6 a tutUtöAl.l\. o ur unya_vı tir. Bu surefle halk, evra"k ve r Jt~ 
boylama'kta 'buluneyor1ardı. Bu .sureD.e ile birlikte bugün yekunu 655 Q>' 
!Anna Hay!.ın .ııansıy.mıunda ..e.sı:aı:engız tutmakta olan evlenme ~ 
hastalıkla ölenlerin adedi on biti ıbul - kurtarılmış bulunacaktır. ,, 
muştu. Bu hal zabıtanın .şüphesini davet {-ef' 
mmek.te'lllduju bir sıra& iınzaeızibir.ib- Dahiliye Vekilinin~~' 
barname ile cani 'kadının panstyonunaa Ankara, t (Telefonla) --: "ol'1.~ 
ızen_g1n1eri zeliirlediği bildirilmi.şti. Bu - Ye1dli Şiikrı:i Kaya, Cumburıyet j1111rleı' 
nun üzerine yalcalanan güzel ıkadııun mında vazife gören emni?,•et c:eltlf 10' 
pansiyonunda birçok..zebirli maddeler eıc ve polis memurlarına 1bugu.n ~ıŞ6; 
geqerek ~ılan ıtabkibtta haıakaten 'bu kantasında bir gay .zly.aie.ti ~ t• 
anni kadının on lbir eıılmği 'ZE!hir1erliği Bu ziyafette. ve~~ı:t .. .erkfınl~uşıard 
tPsbit olunarak idama mahküm edilmı~- ;valisi ve polıs muduru bulun lı1'! 

~ir. Divrik istasyonu •~,rrj]c • 
~rirler ve iŞleri iyi gftmefüği Tcrman- Ankara, ı {'Telefonla) - J.JJJi'' ııe: 
laraa ondan 'tahsisat ıihr1armış. Tri - tasyonunun küşad resıni ne 8 ·ıı11 -. ıl 
sel'in cserve'ti üç milyon zldti'aen 1az1a kir _ :Jj)icle ıhatt.ının temel aı:u1 ~ 
dlduğu ~a'ha'k'lru'k et.niiştir. siminde buhmacak .N-afra V. 6 $ ~· 

hem tamir., hem inşaat flleTkezi o1am7c r 
faaliyete getirmek esbabını temin et -
mek lazımdır. İS T ER İNAN, iSTER İN ANMA1 

""'\ Çetinkaya ile davetliler 8~~ edf'C"' 
hususi trenle buradan hare'kf! / 
1 er.dk. • ... ___.,-* Demiryol hatlar.ımızı • ç sana.Zara 

bağlıyacak roe bu hatlann kalkmmı11a ıa
zami r. :..metini temin roiieııdk olan kara 
yolu inıaatı. önümüzdeki deııitlerdc ıte1c
Bif ıve bir -plan ·dahilinde cvsi edilmek 'l!i
zımdır. * ,Samimi bir bütg.eye tve imlaiki bir ıe

f Devamı 11 inci sayfada) 

1stan'bulaa çıkan gazetelerden birinin dünkü nüshasmın 
en mutena -sütunlarmöan !Dirin&: 

- Dünya harbi başladı mı~ BaŞlığı altında bir maknle 
varfü. Şöyle bir goz gezfürdik ve anladık -ki ~uhterem 

rneslekdaşımız 1bir ır:aftan lİspanya, öte taraftan da Uzak 

Şaılkda habire dö:vüşülrne'kte olmasına bakmış, büyiik dün

ya harbinin başlayıp baş.lamadw noktası .üzerinde .tere.d-

dilde düşmüş ve hakikati anlamak ·çm dktıy.ucUlDDJtla 11Jor-

ımı~a karar Yermiştir. 
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Eden A va.m Kamarasında! 
ltalyafı tenkid etti 

lngiltere, her hangi üçüncü b!r d~vJetin müstemleke 
ıneselesine müdahale etmesinı katıyen kabul edemez 

Londra 1 (Hususi) - Avam Kaına-ı Sovyetlerin de hükıimetçilere büyük 
t . A _;lrv ta ardımda bulunduklarını 
~ırun. bugünkü toplantısında barıcı ıu-.J as . Y . . _ 

ı 
ınyaset hakk da b tta bulunan müdellel bır sur~tte ı~h e~ış ve a 
Eden ba 1 ınAlma eyana us·· temleke demi müdahale sıstemı sayesinde har-

' Ş ıca nyanın m 1 • 'ld' - · · .. lomictir 
talebi me 1 .

1 
d . .. dahale ko- bin mevzileştırı ıgını soy '-6......, · 

. se esı e a emı mu d Brükselde toplanacak o-
'tll.ıtesinin faa~etine ve Uzakşark kon- E en, yarın k nf da temas 
feransına temas ederek demiştir ki: lan Uzakşark ::_--~~ansına üh' • ıu·· 

' k A tw.ic ve konfenu~ en m ım ro 
•-Umumi harbden sonra gere v- e .... -ı rika ile İngiltere-

~Pada, gerek diğer kıt'alarda hayli a~rnıyacak ola~:~ olduklarını kay-
oprak kazanmış ve vasi müstemleke nın tamamen .. . . .. le bitir 

elde etmiş olan İtalya, şimdi Almanya- ~tt~kten sonra, sozlerını şoy -
ll.ın müstemleke ihtiyacından bahset- mıştır:. . . .. . 
lnekte ve onun bu husustaki talebleri- c- Ingıltere, ne a~t~omw:t, kte 
ne kuvvet vermektedir. de antifaşist bloklara ılt~ak e ece ır. 
• Alman taleblerinin İngiltereye taal- Müstakil bir siyaset takıb e1mekte ~
l~k eden ciheti hakkında, şimdilik söy- lan İngilte~, dostlarını seçmekte daı-l 
liyecek hiçbir sözüm yoktur. pıa serbesttır.• .. ' 

Fakat, bu münasebetle bilhassa te- Eden, bu akşam Brukselde hareket 
h~rüz ettirmek isterim ki İngiltere hü- etmiştir. 
k~eti, herhangi üçüncü bir devletin İtalyan müstemleke mütelıassıslan 
llıustemleke meselesine müdahale et- Sertinde 
~esini kat'iyyen kabul edemez. Husu- Berlin ı _ üç İtalyan müstemleke 

1
!e. bu meselenin halli uğurunda feda- siyaseti 'müthassısı., dün Berline gel

kirlıktan içtinab eden devletlerin.• 
Ed İ mişlerdir. 

13 sene sonra 
meydana çıkan 

bir hakikat 
Amerikanın eski Cumhur 
reisi Wilsoa zehirlenmiı 

ÇERÇEVEı 

Din ve San'at 
-2-

Bi.rllan Topratm ldtabmda ._,. tane etid 
TIU'. Masslpcm, Ma~ Gi'oetttaysen, 
Mon&beılall& n 8aaris rtM yuıedara ut 
beş &aile etid. Banlar bala dİİll1'UDUD ea 
namlı kalem l&hiblerinden. Birincisi, (islam 
san'atlerinlıı fel8efesl), lkbadst (Roman), 
üçiinciri <Goethnılıa bap&l), dordinciisü 
(Ana \lflllmeleri), beşhıclıd (Don 1•n) adla 
birer rörü.t blııaaı tarmq. BanJardan (İs
lim san'atıerinln febefesl) n (Boman) 
üzerinde lmaca daralım. 
(~OD) llll tesi: 
cİsllm m.Jstlstzmuuım esti Yunan felse

fesinden aşılanma oldutu ntrı çürüktür. 
İslim aan'atl olmadıfı hiikmü de yanlıf. 
İslim metaflzllt endlalle dotmut yeni ve 
§ahsi bir tefetktlr dünyuıdır. İslJ.m san'at
ler1 de, fllr1, muaWsi, m1marial, halıcılılı ve 
m1nyatürlerlle l.7D1 metaftzile ballı tealdn 
blr vllaa. Hldlaelert maddi tetlller dıfında 
tefsir edemlyen Yunan tafuı (hendese> rt. 
tecrldden tecride ıötüren lallml lihn.lyet te 
(cebir) 1 doturdu. Birblrlne taban tabana 
zıd bu iti telltldyi her ıubede mQfahede 
tablldir.ı 

Dômuana ka&olit bir JUIC1 elan (Ma•
rlae) da ıan• .._._ 1st17or: 

cAllah romancının fal'tıdır. Romancı on
suz edemez. Allabı taybetmif bir cemtyette 
her şey dümdiis ft t.utatıdır. Allah tıkrile 
beraber günah ve azab, lyWt ve fenalık, 
yokluk ve ebedi hayat, :tortu ve 1lmld gibi 
dülümler, lçlmlzden tayar lider. Meydana 
birkaç hayvanı lnaiyaktan bqka ukdesi kal
mamıt btr lnaan ve cemiyet ömeti çıkar. Ro
mancı k1 m.aceruı ruhlarda ve ruhların dü
lfunlerindedir, Allahsız bir cemiyet işi yok
tur. Allahı olmıyan cemiyetin romanı da ola
maz.ı 

Biirban Toprak hqrineşrlnl itte " plin
lardaJd metatlslk varaşlanla arayan INr kıy
mettir. 

O heniis kend.bdnl, tendlllile ifade etmedi. 
Fakat ba ifadeyi herrün ve berrin &eşeb
biislle bir kat daha borclandı. 

jlran Hariciye Nazın 
Ankaradan aynldı 
Dost Nazır Büyük Millet 
Meclisinin bugünkü açılış 
töreninde hazır bulundu 
Ankara, 1 (Telefonla) - İran Hari

ciye Nazın bugünkü Meclis toplanb.· 
sında Türk • İran dostluğunun canlı 
bir tezahürü olarak toplantı salonunun 
Vekiller Heyetine mahsus kısmında 
Celal Bayarla Tevfik Rüştü Aras ara
sında oturmuş, ve Atatürkün nutkunu 
oradan dinlemiştir. Dost nazır bu ak
şam 8 i 50 geçe Toros ekspresi ile şeh
rimizden ayrılmış, ve istasyonda Tev
fik Rüştü Aras, vekilet erkanı, İran 
büyük elçisi ve sefaret ileri •01~1 ... ,.; 

tarafından teşyi edilmiştir. 

Resmi tebliğ 

Ankara 1 ,A.A.) - İran haricine veziri 
ekselans Samü, cumhuriyet hükumetine 
resmen iadei ziyaret etmek ve milli bay
ram şenliklerinde bulunmak üzere An • 
liraya gelmiştir. 

Reisicumhur Kemal Atatürk, ekselans 
Samiiyi kabul etmiş ve diğer taraftan ek
selA.ns Samii, Başvekil Celal Bayar ve 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras ile 
görüşmelerde bulunmuştur. 

• Bu görüşmeler esnasında Türk - İran. 
münasebetlerinin iki dost memleket bü • 
yük şefleri tarafından çizilen yolda mu
vaffakiyetle yürümekte olduğu büyük 
memnuniyetle müşahede olunmuştur. 

y hen bundan sonra sözünü span Mütehassıslar Alınan müstemleke 
~ arbine intikal ettirmiş ve Loyct hareketile muhtelif teşkilatını t.Atkik 

F 
rcun tenkidlerine cevab olarak, di 

Eski Amerika CambarreUi W"ılıon Bablam boreana ... ftkii " ....ı ödi-
+--= d · t' yecek? 

İki hükumet, sıkı iş birliği siyasetlerine 
radık olarak, kendileri için kıymetli o
lan sulh eserine çalışmakta devam ede
l"eklerdir. 

rankoculara yardım edildiği gibi, ed~e~ler - : :_ _~ 

Çin :-JaP~-~~harbi 
Paris 1 (Hususi) - .lSVlçre e m ı-

şar eden Bazler Nachrichten gazetesi
ne göre l 92i senesinde ölen Amerika
nın eski Cumhurreisi Wilson, bir ziya
fet esnasında, yabancı bir devletin 
ajanlan tarafından zehirlenmiştir. 

Necib Fazıl Kııakürek 

Mısır, Libya hududunun 
tesbjti için 

ltalyaya bir nota verdi 

B. Samii, Celal Bayar ve Tevfik Rüştü 
Aras, beynelmilel vaziyetin muhtelif saf
halarını da gözden geçirmişler ve ken
dilerini alakadar eden meseleler üzerin
de tam fik.•r mutabakatlarını bir kere da
ha müşahede eylemiflerdir. ı- :lrb her cephed" şidcetle devam e~iy~:· Jap.onlar 

Şanghaya yeniden takviye kuvvetlerı gonderdıler 
L - ç· n bu müfrezenin 80 kişiden iba-

()ndra 1 (Hususi) - Japonların Şang- ın ı er • 
hav . . .. d t ld ğunu ve harekat esnasında bun-

.« Yenı takviye kuvvetlen gon er - re 0 u k 1 d" t"ğü .. bil 

Gazete, Amerikanın İsviçre sefirinin 
bu hadiseden haberdar olduğunu ve Londra 1 (Hususi) - Mısır hükıi
Zürihhli meşkr bir doktorun da bu meti, Libya - Mısır hududunun bir an 
zehirleme işinde .methaldar bulundu- evvel tesbit edilmesi için, İtalyan hü-

B. Samii, Cehil Bayar ve Tevfik Rüş -
tü Aras, sulh ve sükun için ve ikid dev
letler arasında tarsinine yaradığı samimi 
münasebetler için mühim bir unsur ol• 
rak tecelli eden Sadabad paktının mes'ut 
neticelerinrlen memnuniyetle kaydr ma. 
Jumat etmişlerdir. 

iniş olduklr.rı haber verilmektedir. :ardan elli kişinin ma tu uş u nu -
ğunu yazmaktadır. kfunestine bir nota vermiştir. 

Hududun tayin ve tesbiti ışı bir 
muhtelit komisyin tarafından yapıla

caktır. 

Garba doğru çekilmekte olan Çin kuv- dirmektedirler. . . , :u ri, Japonların takibine rağmen şid - Tam techizatlı Çın takvıye .kıt.al~rı a-
etı ,, lllukabele etmektedirler. lelacele harb sahasına sevkedılmıştır. . 

Cumhuriyet bayramımız Tahran 
elçiliğimizde merasimle 

kutturandı Adanada faydalı yağmurlar .Ş nsi eya!E tile Pekin _ Hankau de - Central News Çin ajansı, seyyar Ç.;n 
lnıt·voıu nur.takasında Çinlilerin mukabil müfrezelerinin 1:~kin -. Ha?gkeou ~e'.n~r
taar uı.a gectikleri bildirilmektedir. yolu üzerinde kam Tsıngsıen şehrmı ıs

J d Pon me.mbalarına göre, Şanghayın t.rdat etmiş olduklarını haber vermekte
~aıı ~ntrepolarındı İngiliz imtiyazlı mın- dir. Japonların mühim ~iktarda harb 
k"'sıle bağlı gizli yollar bulunmu~tur. malzemesi bıra~arak gayrı ~untazam .su-

Tahran 1 (A.A) - Türk milli bay- Adana. (Hususi Muhabirimiz-
ramı, evvelk~. ~~m, Tü.rkiye b~yük den) - Şehir meclisi bugün ilk top-

Ekselı1ns Samiinin ziyareti, Türkiyede, 
:ki memleketi birbirine bağlıyan sarsıl . 
maz dostluğun yeni bir tezahürü olarak 
karşılanmı~tır. 

1 T - · d buyük merasımle tes'ıd e e çı ı.gın e .. .. . . . .. - lantısını yaptı. Şehir ve civarına bol C 
dilmış ve butun İran rıcalının ve bu- 'kd rd f ... 1 - 1 • k umaovası ... da bir c"nayet . . . . k mı a a a·,..1a ı yagmur ar yagrna -

Çin askerıPr· b 11 d n istifade ede- rette ric'at etmış oldukları rıvayet edıl .. 
yük .elçılerın ıştıra eylediği kabul tadır. Odun, ·kömür ve çimen'to fiatla- İzmir, ı (Hususi Muhabirimizden) -
res~~· geç vakte kadar ~a~imi bir ha- rı yükselmiştir. Bu yüzden müteah- Cuma ovasının Günerköyünde Eren, ~k . ı u yo ar a . 

• Yıyecek ve su temin ediyorlarmış. mektedır. 
Ş Japonlar Suçeo nehrini geçtiler .. Üç inaüiz askeri daha yaralandı. 

va ıçınde devam eylemıştır h'dl 1 hh"dl · · · . k k d ç · -----=-· ı er aa u erını yerme getırme - ar a aşı etıni tabanca ile öldürdü-

d anghay 1 - Muharebe dün bütün gun Londra ı (A.A.) - Reuter ajansına 
Seyid Rızamn muhakemesinde te güçlük çe1onektedir1er. ğünden yakalanmış:ır. 

evarn etmistir. Ja,.,on topçuları Suceu t .il.eh · '" • d" Şanghaydan gelen bir telgrafa göre, n-
.. ı·ı uzunJuğundaki Çin mevzilerinı ov- gı'lı'z askerlerinin istirahatte bulundukia

ınuşlerdir. 

dün mühim evrak okundu 
Elaziz, 1 (Hususi .Muhabiııiın.iz

den) - Seyid Rıza ve avenesinin mu
hakemelerine bugün de devam edil
miştir. Bugünkü celsede hadisatın ma
hiyetini ve içyüzünü meydana çıkaran 
birçok vesıkalar okunmuştur. Muhake
meye çarşamba günü de devam edile

J rı bir hangara bir Japon bombası düş -
apon müfrezesi bu nehri geçmeğe nıu- müş ve üç İngiliz askeri yaralannuıtır. 

"af fak olınuştur. .. - - .... ,... 

N;ıfia VekaleU;,de~ · · Sillfk e hi'ltCmet 
}' ~,,1 ter'iler Konağı yandı 
A. l 1 Ankara 1 (Telefonla) - Silifke hü-

.. kaı n.k~ra, 1 (Telefonla) - N~fı~ .ve- kfunet konağının yandığını ve h~ç.bir 
cektir . 

etının yeni terfi listesini bıldirıyo- kurtanlamadığına dair Dahılıye 
rurn: şey • . t" Şarki Erdünde de 

Karı.şıklı!<lar çıktı Vekaletine malumat gelmış ır. 
70 liraya terfi edenler: 

n·Rıza Kutay, Karstan Mevlud Par, Bir haftada yakalanan 
d IYarbekirden İsmail Hakkı, İstanbul- k 

an Fahreddin Türel Balıkesirden kaçakçılar ve kaça eşya 
Azn · ' ik f 11 Tezcan, Samsundan Tevf · Ankara 1 (A.A.) - Geçen bir h1 ta 

40 liraya terfi edenler: .. d gümrük muhafaza teşkilatı ikis: B Ke ıçın e • .. . 
ursadan Aziz münakaliittan - yaralı altmış dokuz kaçakçı, bın y~z yır-

!rnat, İstanbuldan' Münci merkezden mi beş kilo gümrük kaçağı, on bır kılo 
C~lal Mustafıı, Giresund~n Kem.aled- !nhisar kaçağı, yirmi bin defter s. -
t~n, . Ağrıdan Necdet, Diyarbekırden gara kağıdı ile on bır kaçakçı hayvanı 
.utfı, İstanbuldan Mustafa Aydas, Er- ele geçirmiştir. 

zıncandan Celil Kazbek füzeden Ab.. ------
durrahınan, Aydından ' Bürhaneddin, Mareşal Fevzi Çakmağın 
lCocaelinden Osman Bergamadan İh- kk.. .. san. ' teşe uru 

35 liraya terfi edeıiJer: Ankara 1 (A.A.) _ Genel kurmay baş-
Antalyadan Muharrem, İstanbuldan M al Fevzi çakmak, mukaddes 

O d' kanı areş ld" .. .. srnan Acar Balıkesirden Sala.had ın . ı· 'zin 14 üncü yı onumu F ' cumhurıye ımı 
erid, Ali Örs, Malatyadan Hayati, bet'l her taraftan aldığı tebrık-

.ıı. _k f münase ı e 
~ aradan Hr}'dar, Be11gamadan Şere · kkürlerinin iblağına Anadolu a-

30 liraya terfi edenler: !ere teşe · 1 rc1· 
Giresundan Muzaffer Antalyadan jansını tavsi: etmış e ır. 

:Mahir, Denizliden İbrahlın Etem, Gazi fzmİr şehir meclisi de aç1Jd1 
.A.ntepten İsmail, Erzincandan Tahir, 
l!anisadan Şadan, İstanbuldan Ahmed İzmir, ı (Hususi Muhabirimizden) -
Suphi Dinçer Maraştan Suphi Okan, Şehir meclisi bugün ilk toplantı~ını 
Çoruhtan Na<İir Samsundan Bahaed- yaptı. Avrupada tetkikaıta bulunan b ': 
din, İzmirden Nlhad, Balıkesirden Ne- Jedıye reisi Or. Behçet. Uz, cumart ·sı 
~rn Öner, İsmail Sertel, Çorumdan izmire hareket e~~-~-~~:;_ ... _ .... - ... 
dedeni, Boludan Ahmed Fe~zi, . ~~- ;I;Muği;da;Tsmail, Niğdeden Bf'd .. 
~dan Fuad. Çoruhtan Hanefı, ~lı - . Af ondan Şükrü, ınerkezden Fuad 

dogan, Kırşehirden Hasan Tahsın, Ko- rı, Y 
. Se i Ra - Aksan-

Amman 1 (A.A.) - Maverayi Şeria
nın şimalinde karışıklıklar çıkmıştır. 
Valinin Ajeilum'daki sarayı ile Kara
me ve Daifur'daki askeri karargahlara 
tüf ekle ateş açılmıştır. 

Fns .. aki isyan rreğer 
çok şumullü imiş 

Rahat 1 (A.A.) - Medice ve Fasta 
yaptığı bir teftiş seyahatinden dün 
akşam avdet eden umumi "vali Gene
ral Nogues matbuata beyanatta bulu
narak ezcümle şunları söylemiştir: 

c- Bütün memleketlere umumi bir 
kıyam hareketi tevlid edebilecek ma
hiyetle bir isyan plfını tcrtib edilmişti. 
Btt planın tatbikine mani olmak için 
cebri tedbirler aldık ve almağa da de
vam edeceğiz. Anlaşıldığına göre, Fran
sız tahrikatçıları da kargaşalık çıkar
mak istiyenlerle beraber olmuşlardır. 

Bu gibilere merhamet etmiyeceğiz.» 

Bir lngiliz vapuru daha 
taarruza uğradı 

Londra . ı (A.A.) - Saffı harb kru
vazörü Hood, bir asi tayyaresinin Jean 
Wans ismindeki İngiliz vapurunu tah
rib etmesi hadisesini tesbit etmek ü
ure Barcelonaya hareket etmiştir. 

IF Sabah.an Sabaha: 

işsiz 
.. 

munevver -Üniversite bahsi kapandı, isabet oldu. Bütün müesseselerimiz gibi istihale 
devresi geçiren üniversite de elbet normal şartlar içinde kemalini bulacaktıı 
Faka\ bir kaç günlük Bursa yolculuğu bana bu davayı bir başka cepheden 
hatırlattı. Anlatayım: 

Bursadan dönüşte vapurda İstanbulun maruf otellerinden birinin beş altı 
garsonunu bir arada gördüm. Bu yurddaşlar da acaba bayram tatilini Bursa. 
da mı geçirmişlerdi Bu ihtimal pek yabana atılamazdı. Çünkü misafir oldu .. 
ğum Çelikpalasta bizden başka bütün müşteriln İstanbulun tanınmış musevi 
tüccarlarıydı. Belki bu garsonlar da kendilerine göre bir gezinti yapmıı 
olabilirlerdi. 
Tanıdığım garsonlardan birine S1Jrdum. Güldü: 
- Biz kim, gezmek kim, dedi. Bursaya iş için geldik. 
- Ne işi? 
- Belediyede bayram şerefine resmi balo verildi. Orada servis yaptık. 
- Ne aldınız? 
- Yol masrafımızdan başka bir gP.ce için onar lira aldık. 
İşte bu cevab bana derhal üniversiteyi hatırlattı. Üniversitenin her yıl 

muhtelif §Ubelerinden ellerine birer yaldızlı diploma verip hayata salıverdiği 
gençleri hatırladım. Kollarında şahadetnamelerile kapı kapı dolaşıp, tavsiye, 
iltimas, ij istiyen tecrübesiz fakat mağrur gençleri düşündüm. 

Sonre Bursa gibi bir yerde verilecek Cumhuriyet balosu için Beyoğlun
dan davet edilen garsonlara baktım. Onlar da genç, onlar da kıravaUı, eldi " 
venli, onlar da mesleklerine göre bilgili, hatta bir kaç dil de konu§uyorlar, ve 
kimseye minnet etmeden, kimseden tavsiye, iltimas beklemeden hayatlarını 
kazanıyor, refah içinde yaşıyorlar ve işte böyle bir gecede on lira kazanmalı. 
için telgraflarla davet ediliyorlar. 

Üniversite tarihi acaba bir mevsiminde olsun yetiştirdiği parlak diplomalı 
gençlerin telgrafla ve mektubla vazifeye çağırıldığına şahid oldu mu? 

Elimde Mülkiyenin iyi dereceli şa hadetnamesile Babıali koridorlarında 
münhal kaymakamlık için sıra beklediğim günler ıözümün önüne geldh 
Bugünkü gençlik de ayni elim vaziyette değil mi? Ve bu milnevver gençlik 

elinde tavsiye mektublarile münhal ttatiblik beklerken vazifeai sadece bir 
büyük otelin asansör düğmesine basıp müşterilere şapka çıkarmaktan ibaret 
olan bir ~üçük çocuğun ayda bir kaç yüz lira kazandığını da hahrladım. 

Acı acı gülerek mırıldandım: 
- Keşki üniversitede bir de garsonluk kursu açılsa da yetışen gençlik 

işsiz kalmasa! Birhan Cııhid 



4 Sayfa SON ,OSTA 

San' at mektebi kadrosu 
ve binası genişletiliyor 

Küçükçekmecede 
bir vak'a 

Belediye tramvaylardak 
yolcu kesafetini 

karşılamıya çalışıyor 
B• k.. ı ·· "1 k Şehrin ticaret müesseselerinin mü- dır ki bu imkan da ileri şehir planın 
ır oyu og unun arakola ı .. .. I tekasif bulunduğu yerler Karaköyle E ancak zamanla temin edilebilece" 

1 goturÜ memesi İçin jan- minönü ve civarıdır. Sabah ve akşam- Halkın daha fazla nakil vasıtası bU 

darma onbaşısını yaraladı lan buralardan gerek yaya ve gerek rak izdihamdan kurtulabilmesi iç I1 ş 
- ~vvelki ge~e Küçükçekmecede bir tramvayla ve diğer vesaitle şehrin bir hirdeki otobüs seferleri çoğaltılrı k 

hadise olmuş, Ibrahim isminde bir jan- yakasından diğer yakasına geçmek is- Beyoğlu ile İstanbul yakaları bun r 
d~rma onbaşısı, Ahmet adlı bir köylü _ teyenler behemehal köprüden istifade birleştırilmektedir. Fakat İstanbııl 
nun attığı tabanca kurşunile ayağın _ e~~e~ .. va~iy~tindedirler. Bu yüzden lediyesi şirketler komiserığince h 
dan yaralanmıştır. Hadisenin tafsilatı kopru ustu bılhassa sabah ve akşam va lanan bir projeye göre ak§am ve sııb9d 
şudur: kitleri çok kalabalık olmakta, gelip ge- ları tramvaylarda hasıl o.an kesafet 

E~v~~ki gece Küçükçekmece ve Saf- çişi güçleştiren bir kesafet peydalan - önlenecektir. 
ra koyluleri Küçükçekmecede bir han maktadır. Bunun için Karaköyden Be) O~ u 
odasında toplanarak eğlenmeğe ve ra - Tramvay arabalarının miktan da ve Bebeğe tramvay arabaları tah l< 
kı içm.~ğ~. başlamışlardır. Fazla sarhoş halk kesafetini karşılayabilmek için dilecek, köprüden geçen tramva~ ...tı' 
olan koyluler bu eğlenti sırasında bun- sabah ve akşamları muayyen saatlerde sının azaltılmasına. Beyoğlundakı ce 
dan bir ay kadar evvel iki köy h~lkı a- çoğaltılmaktadır. Bu saatlerdeµ gayri bekenin de bu suretle kısaltılarak tr 
rasında bir arazi meselesi yüzünden ce- vakitlerde bütün şebekede 140 - 150 vay arabalarının daha fazla dev r ~ 
~eyan eden yaralama vak'asını hatır - tramvay arabası çalıştırıldığı halde sa- sefer yapabilmelerinin teminine ç .. zı 

ııyarak tekrar münakaşaya başlamış - hah ve akşamları bu miktar 1 70 _ 180 e şılacaktır. Bu maksatla Karaköyde 
1 

ardır Sarhoş k" r·ı d ·· · uıs · oy u er arasın a mu - kadar çıkarılmaktadır. Buna mukabil raat Bankasının önünde yeni bir ıs f 
nakaşanın büyüd" w .. ·· t hl'k 1. b' c e k' w ugunu ve e 1 e ı ır gene tramvaylarda ferah ferah yer bu- yon tesis edilecek ve Karaköyde ı: d 
şl~. il aldıgını gören Küçükçekmece po- lup oturmak pek güçtür Köprünün u- - leri sona eren tramvaylar bu nokH' 
ısı keyfi t' · d · 

San'at mektebinde talebelere ders verilirken ye ı Jan armaya haber vere- zerinden saatte ancak 95 tramvay ara- hareket edecektir. 
rek yardım 'st · b .. · B İstanbul mınta~a san'at okulunda Müsabaka sınavında kazanmıyan - k .. ı emış, unun uzerıne a- ı bası geçirilebilmektedir. Bundan ziva- Nafia Vekaletine gönderilen bu . e 
ırk oy ve Saf k.. ·· k k 1 d " r ,.,. 

m evcut yedi san' at şubesine bu yıl bir lar dahi refüze edilmiyecek isterlerse K" .. ra oyu ara 0 un an de köprünün mukavemeti yoktur. Bu je tetkik halindedir. Naf a \ e.ı' }l 
k uçukçekıneceye kafi miktarda jan - b ·h t· t 'b tr w · t kd' d de" 

de mensucat şubesi ilave edilmiş ve bu okula nehari olarak devam edebilece - darına gönderilmiştir. sebeble şehirde muayyen saat ve za - u ~ı e 1 en~ı e ıgı a ır .. e, c'' 
Branş için lazım olan ders levazımatı lerdir. Ayrıca 15 genç de okula ücretli Bu sı .. .. manlarda baş gösteren yolcu kesafetini.- faalıyete geçılecek ve Karako).d . tııS 
sipariş olunmuştur. Diğer san'at şube- olarak kaydedilmişlerdir. 13 yıl içinde den İsm ~ada handa toplanan ko!luler daha fazla tramvay arabası tahrik et _ raat bankası binasının önüne bır 5 

\' 

!erini teşkil eden tesviyecilik, tornacı - bu okulun yetiştirmiş olduguw san'at - aıl çok fazla sarhoş oldugu hal k · .. yon yapılarak buradan Beyoğiun~ 
de han oda d k k k" k rne suretıle onlemek imkansızdır. w t et 

lık, elektrikçilik, demircilik, dökmeci - karlar ( ~40) ı bulmaktadır. Bunlar içe . . sın an çı ara oy so akla- 1938 senesi sonunda ikmal edilecek Bebege tramvay arabaları hareke 
lik, modelcilik, sıhhi tesisatçılık, ma risinde bir çok müessese ve fabrikala- rı ıçınde dolaşrnağa, bağırıp çağırmağa tirilecektir. başlamıştır. Gazi köprüsünün de bu kesafeti önli -
rangozluk gibi şubeler tekamül safha - nn .şefliğini rnuvaffakiyetle beceren - İsm T k yeceğine de ihtimal verilmemektedir. -------- 1 ,o 
sını bitirmiş ve muvaffakiyetli netice- ler ve dolgun maaş alanlar ekseriyeti .. aı ın so akta rezalet çıkardığını Karagümrükte karısını yara ı'f 
ler dahi vermegw e başlamışdır. teşkil etmektedir ı goren Bakırköy j~ndarma karakol ku- Çünkü ticaret yerlerinin mütekasif bu- adam Eskişehirde yakalan" • 

· mandan mu · · Ih h. · lunduğu Eminönünden akşamları tram 
Talebenin kendi buluşlarile vücude Maamafih bu miktar sanayilec:en · · avını ra ım onbaşı Isına- Bundan bir ay evvel Karagu··mnıkte • 

o:ı ılı karakola "t"' k · · · vaya binip Beyoğluna gitmek için Ga-
getirdikleri eserler alakadnrlar tara - Türkiyenin ihtiyacına kafi gelmedi- . . go urme ıstemış, fakat Is yarnlamn vnk'ası olmuş, Vehbi adında bır 1 
fından çok beğenilmektedir. Mektebe ğinden Ankarada orta teknik Poli- maıl Jandarı:ıaya kar~ı gelerek küfür - zi köprüsünden geçen tramvaya bin - dam karısını muhtellf yerlerinden ağır 5~ 

.. ' ' ler savurmaga başlamı~tır rneg-i tercih edenlere herhalde tesadüf rette yarnlnmış ve dort yüz ııra kadar P 
kaydedilmek için müracaat edenlerin teknik olmak uzere 3 şubeli bir san'at S h İ .

1
. " · tışt 

'k • 1 k . k .. . . 1 ar os smaı ı y·alnız başına karako edı'lmı'yecektı·r. Gazı' ko··pru··su"ne rag"bet çalarak kaçmıştı. Vehbi evvelki gun ES. t" 
savısı gün geçtı çe çoga ma tadır. okulu ınşası ta arrur etmış ve proJe e- .... • . • . . . - ı rı " " la goturemıyeceg n 1 Ih h . . . . .. .. . . civarında, seyyar tren polis memur a ril , 

Mektebin fazla kadro ile çalışma - ri hazırlanmıştır. b d"d"k 
1

1 1 an ayan ra im ettırebılmek ıçın bugunku kesafetı o ıs- rafından yakalannralc istanbula gönde 
sına binanın müsaadesizliği mani teş - ---··-····-····· .. •••••• ............ ............ - ~n aşı u u ça arak arkadaşlarını ça tikamete doğru dağıtmak zarureti var- mlşUr. 
kil e~ektedi~ Bu husu~a bir tedbir R . wrmışt~Bugürültüüzerinehanod~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
olarak yeni atölyeler inşa edilmekte ve 1 t_, __ , e ya ın a: Tepebaşı r-- amazan 1 smda toplanan köylüler hep beraber dı p k k d 
müracaat eden genç heveskarlar geri l lstanbul Müftülüğünden: İkincite~ • ş~rı ko~arak_ ~lis ve ?andannanın e -

inde çevrilmemektcdir. Bu yıl açılan müsa- r in in beşinci cuma günü Ramazanı lınden Ismaıh almak ıstemişlerdir. Bu G A R D E N ' 
baka imtihanlarına 340 genç iştirak et şerifin iptidası olduğu il:iıı olunur. 1 kargaşalık esnasında birdenbire iki el 1 
miştir. . taban~a patlamış, çıkan kurşunlardan, 

Radyo aboneleri 
Radyo harcını vermiyenler için ve

rilen son müddet te, dün nihayetlen -
mıştir. Düne kadar yüzde yirmi ceza -
s ile abone paralarını tediye etmiyenle -
r e tebliğat yapılacaktır. Ayın 15 ine 
kadar gene parayı yatırmamakta ısrar 
gösterenlerin, 3222 numaralı kanuna 
göre ruhsatnameleri iptal edilecek, ken 
dileri mahkemeye verileceklerdir. Ha
ber aldığımıza göre, ruhsntname aldık
ları halde, el'an muayyen olan harcı te 
diye etmiyenlerin mıktarı bir hayli ka
labalıktır. Bunların adedi bir, iki güne 
kadar tesbit olunarak, icab eden mua
mele haklarında tatbik edilecektir. Rad 
yo harcını vermiyenlerin 1000 ne ya -
kın olduğu tanmin edilmektedir. 

Poliste : 

Bir adam lağıma düştü, yaralandı 
Kasımpaşa Pişmaniye sokağında oturnn 

Ahmet gece evine giderken Knsımpaşa Ha
şim sokağında açılan l{ığıma düşerek yara
lanmış, tedavi için hastaneye kaldırılmış -
tır. 

Bir garson soda şişesi ile yaralandı 
Otel garsonlarından M!hrnn buz dolabın

dan soda şişelerlnl çıkardığı sırada blr soda 
ılşesl patlamış, Mihran boğazından a~r su
rette yaralanmış, tedavi içln hastaneye kal
dırılmıştır. 

Sovyellerin Ankara büyük 
elçisi değişiyor mu? 

Halen Ankarada bulunan Sovyet bü
y ü elçisi Ka7.)ky'nin, birkaç güne ka
d ar şehrimize gelerek Moskovaya ha
r eket edeceği söylenmektedir. 

Diğer taraftan, Karsky'nin merkezde 
başka bir vazifeye tayini de muhte
m eldir. Bu takdirde şimdi Pariste bu
lunan eski Sovyet büyük elçisi Suriçin 
t ekrar Ankaraya nakledileceği söylen
m ektedir. 

Sovyet Tass ajansının şehrimizdeki 
m ümessili Stoklitzky mezunen mem
leketine gitmiştir. Stoklitzky, ağlebi 
ihtimal bir ay sonra dönecektir 

HARRY FLEMMNİNGS heyeti birisi Ibrahim onbaşının ayağına isabet 
etmiş ve yaralamıştır. •• Araba • 

muzesı 

Müzeler umum müdürlüğü tarafından 
Dolma~ahçe sarayında hususi dairede 
vücude getirilecek tarihi araba müzesi 
etrafındaki hazırlıklar devam etmekte
dir. Maarif Vekaletinden müzenin kad
rosu beklenmektedir. Kadro gelince fa 

Polis ve jandarrmanın yaptığı araş
tırma ve tahkikat sonunda tabancanın 
sarhoş İsmailin babası Ahmet tarafın
dan atıldığı anlaşılmış ve suçlu Ahmet 
tabanca ile beraber yakalanarak adli -
:teye teslim edilmiştir. Yaralı onbaşı 
Ibrahim Gümüşsuyu hastanesinde te -

20 erkek ve 20 kadın artisti 
TRANCONTlNENT AL 1937 RÔVÜSÜNDE 

"MİAMİ 
" Habeş a rtisti - 15 kız 

davi altına alınmıştır. ve CONTİNENT AL AMBASADÔR CAZ 
aliyet genişletilecektir. Araba müzesi 
Avrupadaki eşlerine benzetilmeğe ça
lışılacaktır. Arabalar canlı şekillerde 

teşhir edilecek, yani koşwnları, arabacı 
kıyafetleri ve arabanın tezyinatı gös
terilecektir. Aynca her arabanın hangi 
tarihte ne için kullanıldığı ve kimin 
rükfıbuna tahsis edildiği etrafında ta
rihi malfunatı da bulunacaktır. 

Karadenizde ve 
Egede yeniden 
fırtına başladı 

Halihazırda Avrupayı dolaşmakta olan en mlk.ernmel ve eP 

-----•.,. fevkalade A merikan temaşası 

tr TÜRK &lr.IEMA&INDA : Mevsimin en büyük filmi 

HACO MURAT (Türkçe) 
Karadenizde on gün kadar süren ve 

bir çok kazalara sebebiyet veren fırtı
na dineli daha bir hafta olmadığı hal • 
de dün akşamdan itibaren gene şiddet
li bir fırtına başlamıştır. Karadenizde

Vatan ve istiklal q k ile Çar ordularına karşı açılan 
ıavaıın filmi. Mf'şhur şeyh Şamil'in tarihi vak'ası. 
lVAN MUJUKİN - LL DAGOVER - BETTİ AMAN 

bllyii1' 

11 ültür işleri: ki fırtına garptan esmektedir. Fırtına SAKARYA Sinemasında BİR BALO 
yüzünden dün akşam üzeri Karadeniz 

. Yeni muallim t ayinleri boğazından çıkan vapurlar, bocalama -
HATIRASI filminin gala gecesi. 

Istanbul ilk tedrisat ikinci kadrosu gwa başlamışlar ve Büvükdereye d" - Dün gece k~labalı~ ve kibar bir halk küt-
.. . " on lesi, Vencd!k film musabakasında en bllyfik 

henüz vekaletten tasdik edilip gönde- muşlerdır. mükafatı kazanan BİR BALO HATIRASI'nı ı 
rilmemiştir. Buna mukabil vekalet ba- Diğer taraftan Ege ve Marmara de- alkışlnmıık için SAKARYA sinemasına ko -
zı muallimlerin tayinlerini tasdik et- nizlerinde de şimalden gelen bir fırtı- şuyordu. 
miş, işe başlamaları ıçın İstanbul na başlamıştır. Fırtınanın Ege deni - Bu filmin müsabakada kazandıtı bu mu
Maarif Müdürlüğüne telgrafla emir zinde kuvvetlenmesi çok muhtemel gö- vaffakiyete cldden Uiytk olduğunu seyirci -
vermiştir. rülmektedir. ler ı-.1ı:dir etmişlerdir. Sekiz büyük sinema 

Zonguldak Zafranbolu ilk mekteb Tahlisive ve liman idarelerince her san'atkftrı tarafından temsil edUmlo olan bu 
J mm şimdiye kadar çevrilmiş olan tllmle -

muallimlerinden Mustafa Silivri Ça- hangi bir kazaya meydan verilmeme- rln en mükemmeli en hlsl!sldlr. 
yırdere köyü muallimliğine, Bursanın si için t~dbirler alınması aliıkada..r!ara Seyirciler arasında İstanbulun en yük • 

Orhanbey kazası muallimlerinden Han bildi'rilmiştir. sek şı\hs!yetleri bulunuyordu. Bayanlara, bL 
dan Silvirinin Kurfallı köyü muallim- İstanbul Liman Reisi işe başladı tıra olarak zarif, ufak buketler datıtı.lmış, bu 
liğine, Kahte maarif memuru Ahmed İstanbul Liman Reisliğine tayin e _ da bu güzel gecenin ıatafetlnl arttırmıştır. 

Silivrinin Kurialh köyü başmuallimli- dilen İzmir Liman Reisi Ziihtü Ark - --·-- · ·-- ---
ğine, İzmir Burnuva muallimlerinden men, dün yeni vazifesine başlamış - lll:ffi~ Şehir tiyatrosu 
Perihan Şilenin. Kömürlükköy mual ... tır. Dram kısmı Tepebaşında 
limliğine, Tunceli Kozan muallimle- ---· ···-·····--0· ·· ım 1111\\ Bu akşam saat 20..30 da 
rinden Menşure Çatalca ikinci mekteb T EŞE K K R ıımn~UI ı SiZE ÖYLE GELiYORSA 
muallimliğine, Aydın Söke muallimle- Gaybubeti ebediyesıle bizleri çok mü- Yazan : Pirandello 
rinden Fehmiye Çatalca İzzettin köyü ' tcessir eden kıymetli annemizin gerek 
muallimliğine, Trabzon Vakfıkebir cenaze merasimine iştirak ve gerek biz- Operet kısmı Fransız tiyatrosunda 
muallimlerinden Feyziye Çatalca Çift- ~at mcktub, telgraf ve telefonla taziye bu akşam oyun yoktur 
likköyü muallimliğine, İstanbul mual- !Utfünde bulunmak suretile bizleri min- --···-······ ........... - ............ ___ _ 
lim mektebi mezunlarından Kadri is- nettar bırakan akraba ve dostlarımıza ERTOORUL SADi TEK 
tanbul ikinci mekteb muallimliğine ta- ayrı ayrı teşekkürü arzu edersek de te- T 1 YAT R OSU 
yin edilmiştir. essürümüz bu vazifeyi ifaya mani oldu- ( AKSARAYDA) 

İstanbul orta tedrisat muallim kad- ğundan muhterem gazetenizin tavassutu- (Bu gece) 
rosu tamamlanmıştır. Vekfılet tarafın- nıt dilerim. C EHE N N I! M ve 
dan yeniden nakil ve tayin yapılmıya- Karadeniz Orman işletme T. A. ş. AMAN MANiM SUS 
caktır. murahhas azası Talat Hidayet oğlu Yakında: &ll'ILLER 

İKİ BÜYÜK YILDIZ 
BİR ARADA . 

BOZANBO - ŞOVBO'l' filmJeri11111 

unutulrnnz yıldızı meşhur zeocı 

PAUL ;~BESO,. 
EHLİ SAL1B - KLEO PATJlı\ 

filmlerinin bahrnmnnı 

HENRY W1LCOXON 

KARA DE~ 
filminde 

• . oııırıı1' 
Bu senenin en güzel şaııeserı 

YARIN 

ALKAZAF' 
sinemasında başlıyor· 



... 
D v d apılan işler 1 Bir ana kız k_avga v anın haritası yaptırılıyor ogu a Y Ederlerken b1r 

~mcla bir çok eıerl• vilcude getirildi, 11 rerd• Çocuguv .. ld.. dül r Van belediyesi memba sularını kontrole bqladı, köy 
elekbik, 32 istikamette de pi iDpab yapbnhyor o ur e kanunu tatbikab için alakadarlara tebliğat yapıldı 

~~~~~-~ı~:~! Amasya (Hususi) - Oüvenicek kö-

.:-:: liasan Bey bu i§e pek 
W'"9'Yorurn. •• 

•.. İspanyada tat üstüne 
tq kalmadı.-

yünden Ahmıet karill Safiye ile kızı 
.Mavif birbirleri!_. kavga edip yekdiğe
.rJne tq atarlarken taşlardan biri o el· 
vardan geçen Kemal isminde bir ço • 
,cuia çarpDUf, ölümüne sebeb olmuı • 
tur. Ana kız hakkında kanuni takibat 
yapılmaktadır . 

••• Kan ıövdeyi götürü -
1 yor da, ademi müdahale 
ı komisyonu bir tef yapamı-

Hasan Bey - Nasıl yap
aın, yahu, 1smi üstünde, a
demi mildabale komisyo-



6 Sayfa ....... 

T evkifhanedeki cinayet 
Çolak Feyziyi öldürmekten suçlu iki mevkuf 
bunu inkar ediyor~ar, şah"tler de Feyziyi kimin 

vurduğunu görmediklerini söylüyorlar 
Tevkifhanede Çolak Fevziyi öldürmek- dam adliyeye verilmi...t· M b h 

ten suçl Laz M ks d ·ı hiıdised .i.ır. evzuu a s 
~ u a u 1 e, c suç çeşme Mahmutpaşada Alekonun dükka-

ortagı olan Yusufun duruşmalanna Ağır- :u yanında bulu k• t ·h· b" kı 
hk 

· d nma .a ve an ı ır y-
ceza ma emesın e başlanılmıştır. met taşımaktad 

Hadise ~akkıııda son tahkikatın açıl - Aleko hakkı~~ ikame edilen ve dün 
mas~ dai~ kararname okunduktan son- asliye 3 üncü cezada başlanıla.n dava .a -
ra, reıs Refik Omay suçlu Yusufa· sa· t"ka · . · . . n a ı nızamnamesi ile, ceza kanu -

- Tevkıfiıane?e Maksud ıle bırlikte :ıunun 516 ncı --.:ıaes· ın· d tme,_ 
F 

· · - · h- ıu.ııu me ma e .. -
evzının uz.erme ucum etmişsiniz Bu +-.ıı: • ;.t:'U.(r. 

arada, sen de bıçak ~şslıı.. Fevziyi Su ı d- ah'- ed • -ıd- ekten ç u, un m &.em e ourm mam Nd . .,. · unsunuz.. e ersın... - Ben çeşmeye dokun b" 
diye sormuş, Yusuf hadisede bir suçu ol- vapmış değilim. Fakat dü1::!nve ır zarar 
madığını iddia ed~~ı.. b • ınm yanın-

~~ şu oe\Tfl ı ver - da makinemı" yerı-ürm-L. . . 20 t• 
• .....:-· ~ t:A ır1n, san ı-

mıiwı. trelik . :r HA • _ _ . rne bır yer aÇilllJtı.m. Bundan ~ _ 
- ad.ise gunu tevkifhanede badana meye bir zarar gelmez, d rnişt" 

y~pılıyordu. Mevkuflardan Süleyman ile Dunm..... ~hldl • elb. • ':· b" ..,.,.,_ 
Mustafa, hepimizden bad 1 _ ~-re-. :r- enn ce ı ıçın ır ~ 

ana parası 0 a ka gune bırakılmıştır 
r:ak )O ar kuruş toplamışlardı. Fakat. D · 
F~vzi para vermek istememişti. Bunun r. Gorek 
içın. ~er ~er bacianalandığı halde. onun B eraet etil 
yaUıgı kogup badana yapılmaıruştL Bu
nu kendisi de öğrenince koğll§Wl kapısı
na geldi, uluorta söylemiye ve küfret -
rniye ba§ladL Bu sırada, herkes o tarafa 
toplanmıştL Bir karışıklık oldu. Fevziyi 
yaralı olarak, hastaneye götürürlerken 
gördüm. Fakat, ben ne bıçak çektim, ne 
de kavgaya iştirak ettim.. Hatta, kavga
nın olduğu 4 üncü koğuşun içerisine bi
le girmiş değilim_ 

~iğer. ~çlu Maksud ise, Yusuf un söy
ledıklerını tekrar ettikten sonra demiş-
tir ki: ' 

- Kavga olduğu zaman 4 üncü koğuş
ta toplanan kalabalık arasında ben de 
vardım. Fakat, kavgaya i§tirak etmedim 
hadise ile hl~ bir alakam yoktur. ' 

Suçlu 11e1sin evvelce hangi hadised~n 
mevkuf bulunduğuna dair sorduğu suale 
de şu cevabı vermiştir: 
- Öldürmekten 12 sene, 6 aya mahk\ım 

edildim. Şimdi, .hapishanedeyim.. 
Suçlulann sorgusunu müteakip şahit

ler dinlenildi, hırsızlığa yardım suçundan 
mevkuf bulunan şahld Salim şunları söy
ledi: 

- Vak'a olduğu zaman 1 inci koğuşla 
oturuyordum. Bir aralık bir güıiiltü kop
tll. Mevkuflardan Çolak Fevzinin kanlar 
içerisinde koridorda koştuğunu gördüm. 
Boy~undan vurulmuştu. Önüne çıkarak, 
ellenmle yarasını örtmek istedim, fakat 
kan_Iar parmaklarımın arasından fış!ur -
maga başladL Kendisine ne olduğunu 
sordum, cevab veremedi. Konuşabilmek 
iktidarında değildi Fevzinin kimin ta -
rafından vurulduğunu görmedim. Yal _ 
nız Fevzinin vurulmasına vasıta olan a
let, bir ucu sivriltilmiş, diğer kısmı bezle 
sanlı bir mangal ayağı idi 
Duruşma, gelmiyen şahitlerin celbi ir.in 

başka güne talik olundu. ' ' 

Kıymetli bir çeşmeyi tahrip 
da Yası 

Asan atikadan olan bir çeşmeyi tahrib 
iddiasile Foti oğlu Aleko isminde bir a _ 

Tıb nazariyelerine muhalif bir tedavi 
tarzı takib ettiği. behemehal ameliyatla 
tedavisi icab eden hastalan ameliyatsız 
tedavi etmeğe çalı~ğı için Etibba Odası 
Uırafından cezalandınlan ve aynca mah
kemeye verilen Dr. G<>rek hakklnda bir 
buçuk senedenberi asliye üçüncii ~ 
mahkemesinde <:ereyan eden muhakeme 
dün bitmiştir. Mahkeme I>r. G<:treğin suç
lu olmadığına ve beraetine karar ver -
miştir. 

H1rsız sobacı tevkif edildi 
Samatyada Bülendin evinde .roba ku -

~arken, çekmecedeki 2 lirayı çalan Halil 
yakalanarak ,adliyeye verilmiştir. Suçlu
nun Sultanahmed 3 üncü sulh cez.ada ya
pı lan durutznası .sonunda, 2 ay müddet
le hapsine karar verilmiştir. Halil tevkil
haneye gönderilmiştir. 

Remzi tevkif edildi 
Feriköyde İsmail Hakkıyı yaralıyan 

Şemsi oğlu Remzi ile, Ferhad oğlu İsmail 
dün adliyeye verilmişlerdir. Müddeıu -
muniilik. suçlulan 4 üncü sorgu b.iklın
liğine göndermiştir. Yapılan sorgu neti
ce?Sinde, suçunu tevil ederek ikrar eden 
Remzinin tevkifine lüzum görülmüştür. 
Hadisede alakası gOriilmiyen İsmail ise 
SC!l'Dest bırakılmıştır. 

Ceyhanda pirinç pahah 
Ceyhan (Hususi) - Bugünlerde kasaba

mıza Kozan, Kadirli ft Maral mıntakala -
nndan yüzlerce arala çeltik gelmektedir. 
Bir haftadanberl deftJl1 eden bu çelt.Ik nak
llya tının daha uzun müddet devam edeceği 
anlaşılmaktadır. Bu yılk:l çeltik mahsulü ge 
çcn yıllardan dahs. berekeWdir. Kasaba -
mızdakl üç çeltik fabrttası bugii.nlerde ge • 
celi gündiislÜ çahpnıp ~ışt.u'. 

Çeltik tabrlk:alan serutnln ı - ı ayında 
durmadan ~lar. 

Ka.sabamlZda çeltik Jetift.tıl halde, Cey -
handa püinç çat pahalı olarak sablmakta
dır. Ka.Sabada Pfrlndn tD.osu en az 11,5, en 
çok 20 - 22 kuruştur. Halbuki diğer yerler
de pirinç tasaban.ıızdan gönderildiği halde 
flatlar burada.kinden çok ucuz:dur. 
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CONULISLERI 
il 

Kocasından 
Şüphelenen bir kadın 

E.51dfehirde oturan b1r kadın okuyu -
cum bana tunları anlattı: 

1 - Kocam bugünlerde blr kadının ıs
mlnl lldde blı tekrarlıyor. ve şnkayn ge
tlrerek o kadınla evleneceğini söylüyor. 

2 - Ailece t.aruştıtumz bir kadın var. 
Bu kadımn kocası evine !şden geç döner. 
Bu yüzden kadın hemen her nk§am biz
de_ bu kadının evimize gelme.ilnden 
memnun dcğlllm, ne yapayım? 

* 
Benim söyllyeceğim şu: 
Kızım, mektubunun evvela fl1t tnsmma 

cevab .ereyim: 
Enela blr adam lkincl bir kadınla ev

lenemez. Karısından ayrılması da kolny 
değildir. Aranızda bir geçimsizlik yoksa 
böyle bir şeye ihtımnl verilemez. Eğer ko
canın o kadına karşı biraz meyli varsa 
kocanmn meylini körletmek ellnlzde -
dlr. Kocanız niçln onu size tercih ediyor? 
Bu cihete dlktat etmellsiniz. 

:Eğer kocanız bunu şata diye söylü -
yorsa çok çir.kin blr harekette bulunuyor
dur. 

Evli bir erkek bu tanda şakalar yapa
maz. 

* J!Mnlze gelen kadın meselesine gelin-
ce: Bu kadın boppa blr kadınsa ve ko -
canız da her gördüğü kadma takılan cins 
ten blr erkekse knpmm kııdma a~ama
lıydınu:. Eğer böyte detil de siz fazla kıs
kanç tabiatlı iseniz kıskançlık. gösterdi -
~ln1z zaman kendl trndinhe bu h1si1n1 _ 
zl yoklayınu. Manasız blr luskançlık ol -
ma.sın. Bir kadın kl&kanç olmalıdır. Fa -
kat mAnasız yere kısk.anmamalıdır. 

* 
Bay (M. N. G) ye: 
Blran evvel kadını kendinizden soğut

mak çarelerini arayınız.. Edl bir tadının 
kocnsından başkasını sevmek haltkl de -
ğildlr. Ona, bunu münaslb ıekilde anlat
mabsınız. 

* An.karada Bay Dursuna: 
F.ğer onu hakikaten sevdlğlne kanaa _ 

tin varsn onn bir mektup daha yazar ve 
evlenmeyi U!klif edersin. Müsbet cevab a
lırsan evlenırsınız .. Mfısbet cevab almaz
san nrtık arkasını bırak. En doğru hare
ket budur. 

----- _,.,., 
SON POSTA 

BAHiSLERi 

nesisin? Köylünün bilgi ve alakasını 
arttumak mecburiyetindeyiz 

* * * Bilgi ve allkaa, devletin hizmetine yardımcı olamıyan k&Jllı 
memleketin zirai kalkmmuma k&ıtek vunnUJ olur. Bilh..,. 
zirai hastalık ve haşerelerle mücadele işinde muvaffakiyet· aııce 

asıl İf içinde olanlanıı dikkat ve ali.kasım icap etti~· 

' Saylav ve yuıcı Aka Gündüz, bir müd- hep birlikte harekete gelmek, ~~ 
det evvel yazdığı bir yazıda be- rektifi mutlaka değiştirmeden 1' 'rl 
nim de bir şeyler söyliyebileceğim !azım gelir: Köylünün çoğu işin le'; 
bir mevzua • temas etti: Aka, bir boyun eğer, fakat geride kalan ~J 
gün Ankara dönüşü Sapancadan geçer- kadar memurun gelip bi.zut ~ ~ 
ken, anasının yurdu olan bu yemyeşil bekler. Pek sikışırsa cşerrine iaDt''-; 

Felek bir gün yola çıkmış- Yolda ilk köye a.cınarak bakml§.. Yıllar var ki o- bili~den gidip üstünkörü yapar ff? / 
I'.3stgeldiğir.e sormuş: nun dillere destan olan elmasım artık tabı o yıl diğerlerinin emekleri b'lf' ti 

- Sen kimin nesisin? Y!.Y~ez _o~~-~ ~~~ k_imisi tiği gibi •. gelecek yıl için de~~ 
Rastgeldiğ.i cevab vermif! ~rük, kimisi §Oyle, Jdnusı böyle ıın11- taraf edilememiş olur. Bir kısıJO ':_;;J 
- Ben filiınm oğluyumı Öyle ki; Sapanca elması o eski elma ya- ağeıçlanna bir böcü dadanır: B&l '1°'1' 
Felek, bu filanı tanıyormuş: runda bir karikatür bile olamaz bale gel- piyasası dü§er, alıcılar: c Yahu {illP ıi'. 
- Filfuıııı oğlu d~ ba§ımın üstün- miş... de böyle böyle yapıp hakkından ge , 

ae yerin var. Böyle düşünürken de şu neticeye var- Jer, siz niye yapmıyorsunuz?· aerld·., 
Filiııııı oğlu Feleğin bqına çıkmış. mış: cEğer bu elmalar yıllardır (Ya ha- seriya J.akayd, cevet, der, geçen ~ .. -J 
Felek gene yOluna devam etmiş. Bir f f ız) a bırakılmasaydı, böyle elim bir ne- de memurlar gelip gösterdi, pP~ 

bsı~kasma rastlam.ış, ona da sormuı: · ticeye vanlman3ı Onlan artık (Ya ha- dı. İyi de oldu. Ama sonunu ge~ 
- Sen ldmin nesisin.? fız) a değil, (Ya Ziraat Vekaleti) ne bı- le:• kanaatince köyündeki her iŞl ~ 
O da cevab vermiş: rakmalıdır.> mınde devlet memuru gelip yapı" 
- Ben falancanın tDrunuyum. Sayın Kocaeli valisi llim.id Oskay, bu o da lafı ile övünmelidir. J 
Felek falancayı da tanırmış: yazıdan azıcık alınmıJ, verdiği cevabda: Birçok zirai rnuvafiakiyet.siz}iJdt! J>llif' 
- Falancanın tDrunu. aemiş, başımın cHükumetin bu işe biç te bigane olma- i~den b:şk~ şeyl~rle alakadar o1' f9111 

üstünde yerin var. dığını, Ziraat Vekfiletinin ötedenberi bu Onun kultur sevıyesi bunu arıb~ teC'. 

Falancanın torunu" da Feleğin başına i5 üzerinde dmduğunUş hatta geçen sene Aylarca uğraşarak ortaya konan bl ,,J çıkmış. hmitteki mücadele teşkilitını bu mak- rübe de az gelebilir. O zaman: (İyl• tJ if 
Felek yolu üzerinde daha bir çok fi!a- sadla geni§lettiğini, TI!iyetçe de hususi ama görenek olmamış yapaınıyofUS oıııt 

nın dostlanna, falancanın akrabalarına muhasebe bütçesinden azaınt fedakarlık- te) sözü; ilk karşılaşacağımız 50Z ıJ1 
mstlamı~, ve hepsini başına almış. 12 bulunularak işin art.ık sağlam tutul- Bu misalleri böyle basit cümlelerle. JıtC 

Az gitmi!i, uz gitmiş, dere tepe düz gi- duğunu• söylüyor. Bir yandan mevcud tıp gidebiliriz. Körfez çevresindetcı ]ıtY 
derken yorulmuş. Kendi kendine: ağaçlar kurtanlmaya çalışılırken, diğer n_1ahsulün az çok bir derdi vardıl' 11

e ı,.r~ 
- Başıma da fazla ağırlık veriyorlar. ~.raftan yenil~ ~çinde gidileeek yolu sı Allaha emanettir. Fakat bu, ~ • 

demiş. O, bunu der demez, ne 'taraftan gosterme.k ve butun bu çevredeki mey- devletin alakadar olmadığı delil~ e ıJt 
geldiği belli olmıyan bir 'kahkaha işitmiş· vacılığı kalkındırmak maksa~ Alman dir. Bilakis devlet azami gayretle ç~~ 
Felek kızmış, bağırmış: ' mütehassıs Glaysberg'in direktiflerile A- makta, halkın ziraaüni, Allaha eıtl tıf 

_ Kim gülüyor? rlfiyede bir meyva istasyonu kuruldu- atmek zihniyetinden kurtarmaya . ç',; 
- Kim olduğunu sorma. neye güldüğü- ğunu ... kısacası o özlenilen Sapanca el- maktadır. Benim söylemek istediğıt11~ 

nü sor. malarını yeni baştan doyasıya elde ede- ra.i kalkınmada devletin yalnız t.• ~61 
Ft!lek sormuş: ceğimiz zamanın yakın olduğunu müjde- ~~~rıcı ~lıl:mıyacağını belirtmektir· d~ 
- Peki, neye gülüyor? ~iyor. lunun bılgı \•e alakasını arttırırı

3 

oıı-' 
- Senin haline gülüyor. * gayeye hem geç hem güç ulaşılır· ~ 
_Benim halimde ne var ki? Bu konuşmanın neresi seni ilgilendir- için zirai ileriliklerin başını köylilf11tl ~ 
_ Daha ne olsun, başının üzerinde ta- di diyeceksiniz? B. Aka'nın söyledikleri uyanmasında aramalı, onun ınzıat ~ 

şıdıJdannm kimler olduğunu biliyor mu- de, B. Valinin ekledikleri de bu mevzu kinmesi lüzumunu kafalara aŞılsıııal~ 
sun? üzerinde söylenebilecek güzel sözlerdir Bugün için :işde bir yavaşlık göriiliİ ~J 

- Biliyorum, onların 'hepsine esen ki- •.re birinin temennisi ne kadar yerinde ıse, bunu köylünün tedricen yüıcseie11 
min nesisin?• sualini sordum da başıma ötekinin cevabı da o kadar ümidbahşlır. seviyesine bağışlamak ıztıraruıd•~r"t' 
Syle aldım. Yalnız bu konuşmadan bazı kimselerın Ziraalimıze, herkesten önce aJll 'f.l dJ~ 

_ Kah. kah, kah, kah bari bir kere :şu neticeye varacaklarını sanıyorum: çiyi alakadar edebildiğimiz gün.~ 
daha güleyim, sen onlara esen kimin ne- cMeyvacılığımızı kurtarmak Ziraat Ve- kökünden başarılmış olacaktır. O ~r 
s!sin!• diye soracağına esen kimsin'?. di- kaletinin vazifesidir. Onun bütün icab- (Ya Hafız) Uırihe karışacak, z~t 0~ 
ye sorsaydın, o zaman başında taşıya _ larını da 0 yapar. Yani köylü için bizzat .kaleli de hızlı başarılar elde etDJIŞ~ 
C2.ğınla taşımıyacağmı ayırd edebilirdin .. yapacak bir şey yoktur.• caktır. TARIJrf/l• • 

Felek düşünmüş: İtiraf etmek zorundayız ki, köylümü- C 1 - ba ı. -
1 

- kl . d evap arımız: , 
- Kim bilir, bu nereden geldiği belli zun zı pea. guze gorene en yanın a JJil' olmıyan sesin 'belki de hakkı vardır.. hala sırıtıp duran bir göreneği de her ~c:1az1antep tanmmanlarından b81 ,,16 

_ • 'kalk nu ye: trP". 
Demi§, başındakilerine sorınll§: lş:tn ınma.sını ba§k:ı.sının himmetin- Eve yolladığınız mektubu aıdırtı· ~il rJ 
_ Söyleyin bakalım. şimdi. siz kim- de görmesı ve çok defa bir (Adam sen- kurutmayı bilmedikleri lçln köylilllnıu ~ 

siniz'? ele!) ile dağlan devirmesidir. Ziraat ale- y.ıı blr çok üzümlerini ya.zıt et~ ;J 
Başındakiler bep bir ağızdan cevab minde ber işin, önce köylünün kendi dık- yorsunuz. Bu iş öğrenilmi)·ccek ta tJli _ı:: yermiş1er: kat ve alakasına bağlı bulunmam bu zih- değlldlr. Fakat bu yıl mevs.Irn g~rıc fP. . .. , mu bu bahiste tenvir etmeyi §lIIlCW-
- Biz birer hiçiz! nıyetle taban tabana zıd duşer. İleri buldum. Sağ kalırsak 1 it yııa. 
Felek silkinmiş, başındakileri yere at- ~emlekctlerin ziraat alemini gözden gc- ge ece 

mış, ve onları 
0 

zamana kadar başınna çırenlcr ilk bakışta köylünün zirat bilgi 
ta§ıdığına pişman olmuş. seviyesine hayran kalırlar. O yerlerde 

- Ben filfının oğluyum. devlet, sadece direktifler vererek hiçbir 
- Ben filanın dostuyum. 7.orluğa rnann kalmadan çok şeyler ba-
- Ben falancanın dostunun kardeşi _ şanr. Sovyetler, bunu çok iyi bildikleri 

ylın. için, zirai hareketin başlangıcım köylü-

- Ben falancanın dostunun kardE!§inin vü uyarmakta buldular. Sinema. 'lton-
arkadaşının hısımıyım! ferans, nümune şu ve bundan sarfınazar 

Diyenlere rastladıkça Feleğin masalı- valnız geçen yıl 36 milyon zirai broşür 
nı hatırlıyorum.. Ve: basarak dağıtmışlardır. Bizde de 0 yoıa 

- Yeter demek istiyorum, kimin doğru gidileceği tabü olmakla beraber , ne- b .. • d 
si olduğunu sormuyorum. Sen kim : ugun, çogun an mahrumuz. Türklycde 
hele onu $Öy1e! ismet Hu! A ~.n, henüz bir ziraat gazetesi olmadlğı da acı 

usı bir hakikattir. Köylünün bilgi ve alakası 

Yanla Haka ·i arasında r.ıpırdamad1kça zirat kötülükler göze 
, kamyon işliyor ç:ırpmakta devam eder. Misalen birkaç 

şey söyleyim: Tütünlerde bir hastalık çı-
Hakari (Hususi) - Vilayetin yol kar. Köylü bir yerden öteki yere fide gö

ve i~at ~!erinde kullanılması için •:ürmenin mazarratlı olduğunu öğrenir. 
getirilen kamyon, faaliyete geçmiş ve Fakat onun hem (buna bir mani olunsa) 
inşaat ~şleri de bu sayede ilerlemeğe niye söylendiğini hem de üç beş demet 
başlamıştır. Kamyonla yolcu ve eşya fideyi (adam sen de) diye gene kendi!.ini 
nakliyatı da yapılmaktadır. Küçük ço- atlattığını görürsünüz. Bağcılığımızı yan
cu_klardan para alınmamakta ve yetiş- gm yerine çeviren o müthiş filoksera, ôn
mış talebelerden de nısıf ücret alın - ce Göztepedclti bir köşke konuklayarak 
maktadır. Vana kadar bir kişiden beş yurdumuza girmişti. Köylüye (sakının 
lira ve eşyanın beher kilosundan dan ha!) denildi. Hatta hükumet bir kanun
beş kuruş alınmaktadır. la bağ çubuklarının naklini yasak etti. 

Hayvan sırtında 4-5 günde yapılan Etti ama dağ başındaki çoban bu yssak
Van seyahati, bu kamyon sayesinde bir 1an kendini müstesna bildi ve şunun bu
g~n= in~rilmiştir. Halk: bu vaziyetten nun himmetile filoksera Ankaraya ka
~uk bu- mrunnııni~et izhar etmekte- dar dayandı. O'ıiimlcre, kirazlara bir 

derd musallat olur: bunu önlemek ıç.in 

Hakari çarşısı ıtl• 
Yt!ni baştan yaptır~ d~ı· 
Vali Basri Konvar: geceli ve ~fl ·-"~ "' • ,. ·oiJ'l P"". 

~ü .çaI;şması sayesinde Haka.I"
1 ...ııı t~ 

ıptidaı olan dünkü Mırşısını bUc;~ fe.ı'J 
. r ·deO • 

nı baştan yaptırmış ve yir.ın1 
dükkan vücuda getirmiştir. ·triJlıer 

Sıhhi şartlan haiz ve güzel "1 cett1' 
le meydana gelen bu dükkanısr, ' 
da~a başka bir süs venniştir . .. ceı~ 

Istanbuldan mal getiren til ~ 
bu yeni dükkanlara geçmişler ,,e ~ti' 
yıllarda barındıkları mağara~ biU, 
yen yerlerden kurtulduk1afl iqiJl 6' 
bir sevinç göstermişlerdir. ~tı ı.ıl 

Bu dükkanlar arasında en ~ , 
ze çarpan «Memurin kooP~ }lıJ ıJ 
~esi:.dir. Diğerlerine faik bit eıııte 
siyet gösteren bu dükkanda, :ıııacJ1' t 
tin bütün ihtiyaçlarım karşıla~ ~~ 
varlık mevcuttur. Gece y~rJJ ~~~ 
~~lannın her isteğini ycrırıe. . 'f3' fi' 
ıçm açık kalan bu gişe; ~C1 
Konyarm memlekete 1taznn 
nek bir eseridir. --------

Merzifon dokuJD3cı!:f do~; 
Merzifon (Hususi) - şehir ı:ıedlf· ,-" 

cıhk günden gıine ınldş:ı.f etme n çar. dl 
lllınzır mnllar eski yıllara nazııracerJ1İf 
vetll ve parlaktır. Dokum::ı.cılarlnrll" ıı' 
bu işle çok yakından ve titiZ 

0 

olmaktadır. 



1 KADIN] 
Beden terbiyesi çocuklar 

için de elzemdir 

Amerikada feci 
bir cinayet işlendi 

yüzlerce kadının mabudu 
olan delikanh ihtiyar bir 

kan kocaJI öldürdü 

"Ben bir tımarlı.ane kaçkınıgıml,, 

Kollanmı kaldırdım ve 
oynamıya başladım 

aınYavrunun karıı -
b ~ dakikalarca aa
l~ a bekler cınne, 

la, baba, dedirt -
inek · B ıçin uğraıırız 

b
.u.nun asıl iaydaaı 
ıze z k 

d 
ev vermesin .. 

e değil r· b' • çocuğa cfik· 
ı ır t b. ine . er ıye, ver • 

t 
sındedir. Bu fikrl 

erbiy · eyı hemen her 
lnne ;ı .. _ 
hald uuual etmediği 
ter ~ neden ebeden 

bıyesi, ni bir ke
nara bıraknı 1 B a ı. 

ço~u~~en terbiyesi. 
b· ara cfikri ter· 
ıye. ile b' l" 

1 ~ ı.ıtte baa.. 
arnaı . s 

ı. Jımnastfğin 
Çağı y kt h 0 ur. Ya11yan 

er tnahlUka . 
dır. llzım-

Çocuk .. 
eıı b • Jırnnastiğ 
tek asıt bir kaç ha 

etten ·b 
lıunıa 1 arettir. Bu 

Yavrunun ba 

~~kol ve beden kı 
anı§larına aheıü 

\>erilir B 

Kahve~e herkes hayret ve korku ile bana bakıyordu.' 
Ben bır taraftan şıkır ııkır çiftetelli oynarken, bir 

taraftan da Konyalı ıarkısını söylüyordum 
R6portajı yapanı F ...Jr Küsilc 

CTvcllmt ft lttilbu ııatD mahf\llıdur) 

11 -
9111ırmıştım; galiba Sırrı çıldırmıftı. 

Fakat bunu kendisine IÖylemeje cesa
ret edemiyordum. Her an kaçmak üze
re yanında tetikte duruyor, aözlerinl 
tasdik ediyordum. O devam ediyordu: 

- İspanya meselesi pıdiye kadar 
neye halledilmedi biliyor mU&Wl? , 

- T... 1 
- Hangi tarafa yardım edeceltme 

bir türlü karar veremedim de ondan ... 
- Evet! 
- Şimdi, İt Bankasına gideceiim-

Oradan yüz bin lira alacağım. 
- Evet! 

Paul Dnı11n - Bu yüz bin lira benim hakkım. 
Amerikada efiııe nadir rutıanan bir Geçen sene İstanbul 111besi mildürü °""" opı=Ü=~cıolltJmu 

cinayet iflenmiftir. Cani kuhr ur. Yusuf Ziyanın yanında idim. Adanada 
tından çok sevilen, tızerlne titrenen ve yağmur yağmadığı için pamuk olma
yilzlerce mektub gönderilen 18 yatla- dığından, tüccarların zarar ettiğinden 
rında Paul Duyer isminde bir delikanlı- bahsetti. Ben de kendisine sordum: 

Etraftan konuşmalar kulağıma çar• 
pıyor: 

- Faruğa ne oldu! 

dır. Hldise fU ıuretle meydana çıkmı§tır: - Yusuf Ziyacığım, dedim. Sen ba-
na kazançtan ,O 'O vereceğini vade-

- Şakacı bir çocuktur da ... 
- Bu şakaya benzemiyor. Galiba es-

rar içmiş ... 
- Zannetmem sigara bile lçmez ... tuğun . .. u .. ahenk ço 

il buyumesini ve ~de düzgün bir vl.cudu olmasmı te - Sol e1iııiZl bacaklannın altına geçirip yu-
bi ~der. Bir çok çocuklar bu ebeden ter- tan doirU kaldırırllDlZ- Her gün biraz 
Yı Y~Sb nden mahrum olduk lan içiıl ll- daha fazla. Birdenbire kaldırmaya ut -

Devriye gezen iki polis memunı, N ew 
Jersey'de Arlingtonda büyiik blr salon 
otomobili görmüıler. Otomobile yaklaş
tıkları zaman ayaklarını direksiyona da
yayarak uyuyan Duyer'i müşahede et
mi~lerdir. 

dersen yağmur yağdırırım. O vldetti. 
Ben de bu sene Adanaya bol yağmur
lar yağdırdım. Şimdi «omisyotıumu 
istemeğe gidiyorum. 

- Haydi güle güle! 

- Sarhoş olmasın? 
- Rakı da kullanmaz ... 
- Peki ne olmuş öyle ıse? 

- Sen de gel. .. Sana da bin lira ve-
Delikanlının otomobili çalmıı olması · 

kile büyüyemezler ramı•malııınıı.. 
Bu·· · ....., 

- Çıldırmasın sakın? 
- Bırak canını, akıllı çocuktur o ... 

bir 3ım.nastik nasıl yapılır? Her hangi 
tü ;nasanın üstüne kalın, yünlü bir ör
ÇU:çıp~e~elA: ~ir battaniye) serip çocutu 
(Oda~ bu ortünün üstüne yatınm.ı. 
l&rtt. nın) kafi derecede ısıtılmıf olmalı 

ır. 

tn ba ·ı l'idi 81 hareketler bacak hareketle -
r · Çocuk bundan hiç hoşlaıUJ\U. 

reyım. 

ihtimalini düşünen memurlar, onu kara- _ Teşekkür ederim. 
k~la götürmek istemişlerse de delikanlı Kendisinden ayrıldım. O, kemali a-
itıraz ederek: zametle yoluna devam etli. Şunu da 

- Fakat bu vaziyeti? 
Ben göbek atmakta ve şarkı söyle • 

mekte devam ediyordum: 
.Haniyacfa benim elti c'lrhem 

kestanem• 
.Konyahclan ba§kasını istemem 

c- Yahu bende otomobil çalacak kılık söyliyeyim ki benden sonra Sırn ha -
var mı? Blr defa otomobili arasanıza!. kikaten bu parayı istemek için iş Ban
demlıtir. kasının İstanbul şubesi müdürü Yusuf 
Arabayı arıyan memurlar, arka sıra- Ziyaya gitmiştir. vay vay• 

nın ~ltına tıkılmıf 80 yqlarında kadar Demek zavallı Sım çıldırmış ve ba «Konyalım yürü • 
görünen bir kadın cesedile karplaşınca na da bir hayli korku geçirmişti. Bun- Kahvenın sabibi, garson1ar etrafı • 
şaıırmışlar, eşya konmaya mahsus k.ı- dan dolayı büyük bir teessür hisset - ma top~anmışlardı: 
ıımda da sonradan &1ııi kadının kocası mekle beraber acaba ben de onlar gibl - Yapmayın canını, ne oluyorsu • 

' - Ayni hare&etiıı ıam zıddıdır. Bu oldulu anlaşılan. bap yaralı bereli, boy- abuk sabuk söylensem, yanımdakilere nuz? 
sefer çocufu kollann4an tutup hafif ha- nunda bolazı sıkılmaktaD miltevellid mor deli kanaatini verebilir mi idim diye - Yeter, gel otur! 
fif yWw'ıya kaldınr, tekrar J&tırınuıız. parmak yerleri bulunan bir erkek cesedi düşündüm. LUtfü yalvarıyordu: 

ı,ı. çocul• her oahah JOPhnlmaa il- bulununca. Jıa7retl..ı bir kat daha art- Ve bir tecrübe yapmağa karar ver- - EvlAdım, Faruk.. ne oluyorsun? 
zam p1eD bGtGD jiıDDaSUk bul bu't ha- mıştır. dirn. Hem oynuyor, hem cevab veriyor • 

HketteJl ibarettir· Çocuk vllcudu fazla Bir köylü.ııWı olhı olan bu delikanlıyı Rek1Am olmasın diye ismini söyle - rum; 
ellstikidir· Buna aldanıp ta bacaktan zor- alafbt'IJle& her teJi bülbül gibi itiraf e- miyorum. Paııgaltıda her &ün prafa oy- - Sen oyna dedin, ben de oynuyo-

l _ la ID- ı.a1•1ramhdır· derek p;yle demlfllr: nadı,ğıın kahveye girdim. Müteahhit nım-
dı,1.,. ~rka üstü yatırılan çocult .ıerbal ,_..uk allam " aQr1ı11z çocuklar .- Ben. Pari8in ..,,ubıuıdan - LOtfü ile, komisyoncu Said Raci beni - Ben sana göbek at demedim, kiğd 
duruş~' bıiker, bu, onun en hotiandılı ~· ÇoJr: ayı!. bmllderl tu..-. den ge!ılim. OldBnlQtlm dolctonı, beni görünce seslendiler: oyna dedim ... 
•"1lçl ""· Sıı bu yukarı IDvrılan ayü:ları ııata!ıktan yeni iyi ~ çoeuklara yap- muayene _. için eve çağııdım. Fakat - Faruk yetlf, üçüncil arıyoruz. - Ben bilmem, sen oyna deduı, hen 
dinı,:~ınızın içine alır, yavaı J•Vllf-- brJinıaZ- ~le 1ıııflarbD bebelln herifçi ojlu ~ihtarlarda hulmulu, IÖY- - Geliyorum... de oynuyonım- haydi sen de oyna.. kendi!iğ?l!ru getirirainiz. Bebek eı.-lJa ,. 8f11ı 1-11 •Jlılt o1muı da prtıa. le yapma, böyle yapma dedi, lıızdım, a- Oyun başladı. Fakat benim aklını - Evlidım. •• Vazgeç hastasın gali 

llıan ınden size uyar. Uymazsa o .. - - vurduna indirdftlm lıilıi, yen, yılcıldı. fikrim oyunda değildi. Yapacajjuıı de- ba.. 11.ıtı a~ekınezsiniz. Elinizi diz :ıupaklan- Rop modelleri !).erin• çuJWıdlllL Boğazına .n1a ... 1ı: !ilik tecrülıeslııi dil~ il zerine yürüyorum: di•lerı tından bacak!annın aııuıa uzatıp mktun. aktım. Sonra .qotıya ın.,,..k bir Tabii bu ..,..ıt da!Mıinde oynadı _ - Oyna diyorum! 
dersin~ Yavaşça düzeltnıeslni teJl'Ül • • ıı.ser aldım, tekrar yanına geldim. Vura ğım oyunun nasıl oıa_calo>ı siz düşll - Zavallı hem: feltiıde "- llraksad bükülü dizleri ıabil bir .,,.... hakladım JılralaJL Sonra. bazı e11- nün. liı:i üç kere arkadqmll kurtannak - Faruk kuzum şakayı bırak Allah 
bacakla a:~•ktlr. Bu harekele &u:e llD J8D11 paketledim. Cesedi de b!rl!kte g!S- mümkiinlten botmlmı. .Arkadaşlar si- qltına diyor, hem de gWsin geriye 
1ava

1 

t it ırden baıJarsın"- Sonr• yavaı tOrmeğe karar verdim. Beline bir kuşak nlrleniyorlardı. N"ıhayet LQtfü dayana- kaçıyorılu. cl!.ı0,. e _bacakla yaptırırsınız. M kere doladım ve sür!lyerek, moruğun yeııv-ni madı: . Ben oynıye oynıya kıendisini takip e-
1 &enp h''~- ,_ diyorum· YAU!ek yeter. otomobilinin arkasına yerleştirdim. Ak- -Faruk, bugün ne biçim <>ynuyor- · 1 

lırna karısı geldi Herifin otomobiline bi- sun? Ya doğru oyna, 1ahut da kalk - ~a, ~~na. YClksa alimallah .•• 
nt>rek evine gittim. Ona da, doktorun iki git!. .. ~tfuniln gozlerı f.altaşı glbi açılmış, 

2 
tonr; Ayni fekilde, çocuğun ance iki, 
doğr birer bacaıuu - bu aefer JUbrlY8 
i?ldir~ ~ çekmeden yavq yavq kaldırıp 
hare~ Bunu 4-S kere tekrarlarsınız. Bu 

et karııı adalelerini kuvvetlendiri.r· 

Sa3 -. Çocuğu yüzü koyun yatı.nrsınız. 
ğ elınizle iki ayağını sıkıca tutarsınız. 

Solda _ Siyah krepten. Eteği düz, ha
fif klo§. önünde brodeli bir jilesi var. 
Yakası ufak. Arkadan düğınelL 
Sağda _ Dradan rop - tay!ör. Rengi 

kurşunimsi mavidir. Yaka, duğme, sen
tür, cepler llciverd kadifedir. 

adamı çiinedilini. aldürdüğünü ve bun- Peki peki! yuzu sapsan, alnından lri iri ter dam-

Ded·ım Gen . lalan dökülüyor, hızlı hızh nefes alı-
dan dolayı korkarak bir yere saklandı- . e oyuna devam ettım .. yordu: 
tını söyledim. Kan, masalı yuttu. Uzat- fakat ayni hatalar devam ediyordu. _ Faruk Faruk -

1 
Yftdın ~- Tekrar e ... '~er: ' 1 çugum .• 

w - ...,,,._, oyna. mıya mı. n.a ı ua yanıma aldım ve jki u.ıı nam. 
,an iki gece kilometrelerce yol katettik- --: Dogr~ oyn~ dedik a... Kunse müdahale etmiyordu. Kahve 
ten aonra karı fiiphelenmiye başladı ve Bırdenbıre elımden klğıtlan attım. halkı atrafımızda halka olmuş, bizi 
dOm. ~ollarırı:ı kaldırdım. Hem Konyalıyı seyrediyor: 

c- Sen kocamı &dürdiin• dedi. Bunun soylemege, hem de oynamağa başla - - Oyna oyna diyoru y ksa d m. o ... 
üzerine hiç dÜfÜJlmeden onu da öldür- 1m: Lutfü, elli yaşındaki koskoca tüccar 
düm, demiftir· Cıvar rna~~akiler oyunlarım bı- bütün İstanbulun tanıdığı ağır bath 

Polil, btil delibnlmm cebinde 32 ta- rakmış1ar, hızım masanın etrafına top- müteahhit, kollarını havaya kaldırarak 
ne qk mektubu bulnuqtur. lanmışlardı. Hepsinin, hayretten birer oynamağa başlıyor. Artık dayanamı _ 

Bütün bu mektublarda, aşkından ya- karış açılmış ağızları karşısında gül - yorum ve kendimi bir iskemleye atıp 

i t--=~ kı 1 
memek için kendimi güç z.aptedıyor - kahkahayı .kopan·\!orum ll nıp tutuıan, s ~~ z arın ve kadt'lla- d J •• zava ımn 

nn rica ve niyazları bulunmaktadır. um: oynaması 0 
kadar gülünç ki! 

Delikanlının çıldırdığı anlaşılmaktadır. Lutfü ses.leniyord~:. Gülüyorum., gülüyorum, gülüyorum. - Faruk. bu ne bıçım pıka! Otur katılacak gibi gulüyorum .. uzaktakiler 

Merzifonda şarapçıhk 
Menlfon C&unal> - Bütün batlardald 

UzUmler kesıımtoUr. Havaların sıcak gitme
sinden üzümler erten olmu§t.ur. Bu yıl mah
sul aı olmakla beraber çok fll'lllı*r. Odun 
kömllr buhranı dolayıslle halk pekmez ')'apa 
mamıo. üzüınlerlnl prapçılara nrmlllerdlr. 
Şehirde prapçılık aeneden seneye llerlemelı:
te ve şarap fennt uaullerle yapılmaktadır. 

Yakında (damla prabı) adında yeni blr şa

rap ~tu. 

!'ululuk yapıyorsun: söyleşıyorlar: 
Sait Raci: - Buna ne oldu? 
- Kafi, kili, geL Rezil o1uyoruı. - Yahu böyle şey yapmazdı hi~ 

Faruk! - Uslu akıllı çocuktur. 
Ben etraftakileri duymuyormu - Ne -uslu akıllısı? Bak.sana? 

gıbi: - Galıba çocuğa kriz geldi. .. 

• Yürü yavnmı JÜril• - Çtldırmasnı? 
• Koııyalmm ,Wü• Son cümle duyulur, duyulmaz etra-
• Aldattılar bea1- fınıdaki halka genişledi. Şimdi bana 
• Vermediler kıa• yarı korku ve y.an merhametle bakı -

Diye şıkır ııkır oynamakta devam e· yorlardı. Bana da hakikaten sinlr gel-
diyordum mışti 

(Arkcııı var) 
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tatürkün 
(BCl§tarafı 1 inci sayfada) •

1 
neticesinde, Refet Canıte~ cBursa>, ~ 
Tevfik Fikret Sılay cKonya>, Hilmi 
Uran cSeyhan:., 225 şer reyle reis ve
killiklerine ve Halid Bayrak cBeyazıd>, 
Dr. Saim Üzel cManisa>, İrfan Ferid 
Alpaya cMardin> 317 şer :reyle idare 
amirliklerine, Ziya Gevher Etili cÇa
nakkale>, Ali Zırh cÇoruh>, Kemal 
Ünsal cİsparta~, Ali Muzaffer Göker 
«Konya>, Naşid Hakkı Uluğ cKütah
ya>, Cavid Oral cNiğde>, 318 şer rey
le divanı riyaset katibliklerine seçil
mişlerdir. 

Bundan sonra hükfunetin tebeddülü 
hakkında Riyaseticumhur tezkeresi o
kunmuş ve ikil'citeşrinin beşinci cuma 
günü saat 1 4 de toplanmak üzere celse 
tatil edilmiştir. 

Nutkun metni şudur: 

AtatUrkUn nutku 

ünkü 
2-- }-Za_...s 1 ~ 

İkinciteşrin !,I 

l lerin en mühimleri için, üç yıilılt 
plan yapılmalıdır. ·e ~ 

Ereğli Şirketini satın aldığımızı ~ .. 
reğli kömür havzasında rasiyonel bğll' 
tihsal planının, günün meselesi oldu , 
biliyorsunuz. Bunun ikmali çabultl~ş 
nlarak, kömür istihsalatımız kısa b~r. 
manda, en az bir rnisli arttırılınalı ~ • 

ı.:k \i? • 
Diğer taraftan, Mağden Tet~ b • 

rama Dairesinin, Divriki sahasında • 
duğu ve cevher nispeti itibariyle ~ ğ 
miyetli olan demir mağdeninin sU

1 

filetilmesine geçilmeli ve Karabilk d· ıı 
çelik sanayiimiz ihtiyaç planı dışııı 
kısmının ihracatına başlanılmalıdır. c ' 

Liman işlerinde modem ve plan 
1 

• 

lışma ve tarifelerdeki tenzilatın tı) 
dırdığı memnuniyetin verimli netict 
ticarette dikkati celbetmiştir. Bll } 
devam edilmesinde isabet olacaktır· 

Nakliye vasıtaları: 

l Ekonomik bünyemizdeki inkişaf, ~e Beşinci devrin üçüncü yılını açıyorum. 
Her şeyden önce, sevgili Kamutay ar

kadaşlarımla, yeni çalışma yılı başlangı
cında, karşı karşıya bulunmaktan duy -
duğum derin sevinç ve saadeti ifade et
meliyim. Siı.i, yüksek saygı ile selamlar 
ve bu çalışma yılınızın da, millet ve mem
leket için feyizli başarılarla bezenmesini 

Atatllrk Kamatayda nutuk ı3ylerlerken 

r nakliye vasıtaları ihtiyaçlarını b~e . 
arttırmaktadır. Yeni sipariş c~leJl bJ • 
!erden bir kısmı, önümüzdegi ilkbB ııl1 s 
da gelmiş bulunacaktır. Fakat b Jıs"' 
bugünden görülmekte olan ihtiyaç t 0 
mine cevap verecek adet ve nispete 

dilerim. 
Sayın Millet Vekilleri: 
Memnuniyetle görmekteyiz ki cümhu

r;yet rejimi, yurdumuzda huzur ve sükıl
nun en iyi yerleşmesini temin etmiş bu
lunuyor. Vatandaşlar ve bu yurdda otu
ıanlar, cumhuriyet kanunlarının eşit şart
ları altında kendileri için hazırlanan 

hürriyet, refah ve saadet imkanlarından 
azamiğ istifade etmektedirler. 
Milletimizın layık olduğu yüksek me -

deniyet ve refah seviyesine varmasını 
alıkoyabilecek hiç bir engel düşünmeğe 
yer bırakılmadığını ve bırakılmıyacağını 
huzurunuzda söylemekle bahtiyarım. 

Tuncelindeki icraatımız neticeleri, bu 
hakikatin yakın ifadesidir. 

İleri hükômetçiliğin şiarı, halkı, kud
retine olduğu kadar şefkatine de sami -
miyetle inandırabilmesidir. Büyük, kü -
çiik bütün cumhuriyet memurlarında bu 
zıhniyetin, en geni§ ölçüde inkişafına ö
nem vermek, çok yerinde olur. 

Huıaıiğ idareler: 

Hususiğ idarelerin geçen yılgi faaliyet
leri, verimlı olmuştur. Ancak, hususiğ ida 
reler ve belediyeler, büyük kalkınma ia
vaşınnzda başarı hasılasını arttıracak va
zifeler almalı ve hususile hayat ucuzlu -
ğunu temin edecek, yerine göre tedbirler 
bulmalı ve salfihiyetlerini tam kullan -
malıdırlar. 

Şehircilik işlerinde de, telmik ve plan
lı esaslar dahilinde çalışmak lazımdır. 

Bunun için belediyelerimizi türeli bir su
rette aydınlatmak, kılavuzlamak işile uğ
raşacak, merkezde, bir teknik büroğ ku
rulmasını tavsiye ederim. 

Sıhhat lıleri: 

Kendine, inkilabın ve inkılApçılığm çe
ıitli ve hayatiğ vazüeler verdiği Türk va
tandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her za
man, üzerinde dikkatle durulacak milliğ 
meselemizdir. 

Sağlık ve Sosiyal Yardım Vektıletirıin 
bu mesele üzerindeki sistemli çalışmala
rı, yüksek Kamutayı memnun edecek 
mahiyette inkişaf etmektedir. 

Ayni Vekalet, kendine verdiğimiz göç
men işlerini de sosiyal ve ekonomik po
lıtikamıza uygun olarak başan ile gör -
mektedir. 

Vekaletin, cSağlam ve gürbüz nesil, 
Tüıikiyenin tmayasıdır> prensibini, pek 
iyi kavrıyarak çalışmakta olduğunu tak
dire değer bulurum. 

Emniyet ve Adalet: 

Yüce Saylavlar, 
Bilindiği gibi, biz, yurd emniye.li itin

de ferdlerin emniyetini de, layık olduğu 
derecede göz önünde tutarız. 

Bu emniyet, Türk cumhuriyeti kanun
larının, Türk hakimlerinin teminatı al -
tında, en ileri şekilde mevcuttur. Kanun
Jarımızda yaptığınız bazı tadiller ve ka
bul buyurduğunuz cMeşhud Cürümler> 
kanunu, bu maksada kuvvetle hizmet et
miştir. 

Adliğ bünyemizin ve kanun diziğimizin 
daima bu yönden incelemelerle, Türkiye
nin dinamik hayatına, hiç şaşmadan, uy
gunlukları temin edilmelidir. Bu lüzum 
karşısında, kara ve deniz ticaret kanun
larımızın ekonomik bünyemizdeki inki-

şaflara daha uygun hale getirllınesinde, 
z:ıman geçirilınemek yerinde olur. Bir 
de, §U nokta üzerinde durmama, izin ver
menizi rica edeceğim: Emniyet vı hak 
işlerile alakalı usullerde ve kanunlarda, 
kolaylık, çabukluk, açıklık ve kesinlik e
sas olmalıdır. Bu sebeple, vatandaıların 
icra dairelerile olan ilişiklerini kolaylaş
tırmak kasdile yapılan etütlerin, bir an 
evvel kanun haline getirilmesini tavsi • 
yeye layik bulurum. Bu işaret ve tavsi
yelerimin, iyi karşılanacağına şüphe et
mem; çünkü, her sahada olduğu gibi, ad
liğ usuller ve kanunlar sahasında da, 
Türk cumhuriyetinin ve onun yüksek, de
ğerli Kamutayının anlayışı, ileri anlayış
tır. 

Ekonomi: 

Şimdi arkadaşlar, ekonomi hayatımızı 
gözden geçireceğim. Derhal bildirmeliyim 
ki, ben ekonomik hayat denince; ziraat, 
t'.caret, sanayi faaliyetlerini ve bütün na
fia işlerini birbirinden ayrı düşünülmesi 
doğru olmıyan bir kül sayarım. Bu ve -
sHe ile şunu da hatırlatmalıyım ki, bir 
millete müstakil hüviyet ve kıymet ve
ren siyasiğ varlık makinesinde, devlet, fi
kir ve ekonomi hayat mekanizmaları, bir
birlerine bağlı ve birbirlerine tabiğdirler; 
o kadar ki, bu cihazlar birbirine uyarak 
aynı ahenkte çalıştırılmazsa, hükiimet ma 
kinesinin motris kuvveti israf edilmiş o
lur, ondan beklenen tam verim elde edile 
mez. Onun içindir ki, bir milletin kültür 
S(!viyesi, üç sahada, devlet, fikir ve eko
nomi sahalarındaki faaliyet ve başarıları 
neticelerinin hasılasile ölçülür. 

Ziraat: 

Sayın Millet Vekilleri, 
Milliğ ekonominin temeli ziraattir. Bu

nun içindir ki, ziraatte kalkınmıya. bü -
yük önem vermekteyiz. Köylere kadar 
yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, 
bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır. 

Fakat, bu hayatiğ işi, isabetle amacına 
!ulaştırabilmek için, ilk önce, ciddiğ etüt
lere dayalı bir ziraat siyaseti tesbit et -
mek ve onun içinde, her köylünün ve bü
tün vatandaşların kolayca kavrıyabilece
ği ve severek tatbik edebileceği bir zi -
mat rejimi kurmak lazımdır. Bu siyaset 
ve rejimde, önemli yer alabilecek nok -
talar ba~lıca şunlar olabilir: 

Bir defa, memlekette topraksız çiftçi 
bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli o 
lanı ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilen 
toprağın, hiç bir sebep ve suretle, bölü -
nemez bir mahiyet alması ... Büyük çiftçi 
ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri a
r:ızi genişliği, arazinin bulunduğu mem -
lekct bölgelerinin nüfus kesafetine ve 
tl)prak verım derecesine göre sınırlan -
mak Uızımdır. 

Küçük, büyük bütün çiftçilerin iş va
sıtalarını arttırmak, yenileştirmek ve ko
rumak tedbirleri, vakit geçirilmeden a -
!ınmalıdır. Her halde en küçük bir çift
çi ailesi, bır çift hayvan sahibi kılınma
lıdır; bunda, ideal olan öküz değil, bey
gir olmalıdır. Öküz, ancak bazı şartların 
henüz tem!ni güç bölgelerde hoş görüle
bilir. Köylüler için, umumiyetle pullu
ğu pratik ve faydalı bulurum. Traktör
ler, büyük çütçilere tavsiye olunabilir. 
Köyde ve yakın köylerde, müşterek har
man makineleri kullandırmak, köylülerin 
ayrılamıyacağı bir adet haline getirilme-
1 idir. 

Memleketi; iklim, su ve toprak verimi 

bakımından, liraat bölgelerine ayırmak 
icab eder. Bu bölgelerin her birinde, köy
lülerin, gözlerile görebilecekleri, çal11 • 
maları için örnek tutacakları verimli, mo
~ern, pratik ziraat merkezleri kurulmak 
gerektir. 

Bugün, devlet idaresinde bulunan çift
liklerin ve bunların içindeki türlü ziraat
sanayiğ kurumlarının bir kısmı; ziraat ha 
yat ve faaliyetinin bütün sahalarında, 

her türlü teknik ve modern tecrübelerini 
ikmal etmiş olarak bulundukları bölge
lerde en faydalı ziraat usul ve sanğatlarını 
yaymıya hazır bulunmaktadırlar. Bu, Ve
kalet için, büyük kolaylıklar temin ede
cektir. Ancak, gerek mevcud olan ve ge
rek bütün memleket ziraat bölgeleri için 
yeniden kurulacak ziraat merkezlerinin, 
sekteye uğramadan tam verimli faaliyet
lerini; şimdiye kadar olduğu gibi, devlet 
bütçesine ağırlık vermeksizin kendi gelir
lerile kendi varlıklarının idare ve inki
şafını temin edebilmeleri için, bütün bu 
kurumlar birleştirilerek geniş bir işlet

me kurumu teşkil olunmalıdır. 
Bir de, başta buğday olmak üzere, bü

tün gıda ihtiyaçlarımızla endüstrimizin 
dayandığı türlü iptfdaij maddeleri temin 
ve hariciğ ticaretimizin esasını t~kil eden 
çeşitli mahsullerimizin ayrı ayrı her bı
rinde, miktarını arttırmak; kalitesini 
yükseltmek, istihsal masraflarını azalt -
mak, hastalık ve düşmanlarile uğraşmak 
için gereken teknik ve kanuniğ her ted
bir, vakit geçirilmeden alınmalıdır. · 

Orman servetimizin korunması lüzu -
muna ayrıca işaret etmek isterim. Ancak, 
hunda mühim olan, koruma esaslarını; 
memleketin türlü ağaç ihtiyaçlarını de _ 
vamlı olar;ak karşılaması icab eden or -
manlarımızı müvazeneli ve teknik bir su
rette işleterek istifade etmek esasile ma
kul bir surette telif etmek mecburiyeti 
vardır. Buna, büyük Kamutayın, layık 

olduğu ehemmiyeti vereceğine §Üphe 
yoktur. 

Dlf Ticaret: 

Sayın Millet Vekilleri, 
Dış ticarette takib ettiğimiz ana pren

sib, ticaret milvazenemizin aktü karak
terini muhafaza etmektir. Çünkü, Türki
ye tediye muvazenesinin en mühim esa
sını, bu teşkil eder. 

Son yılların rakkamları ve geçirdiğimiz 
senenin bugüne kadar gösterdiği seyir 
ve istikamet. takip ettiğimiz prensibin el
de edilmiş müspet neticelerini göstermek
tedir. 

Kontenj:ın usulü, muayyen anlaşma 

şartlarımızı kabul etmiş memleketler için 
:Oüsbütün kaldırılmıştır. Bu memleket -
lcrden piyasanın kayıtsız, şartsız ithalat 
yapabilmesi temin edilmiştir. 
Dış ticaret politikamızın hususiy~ti şu

dur: İç ve dış vaziyet icaplarını daima 
karşılamak suretile seyirlerine intiba~ 

etmek. 

İç ticarete gelince, bunda, en önde gör
düğümüz esas, teşkilatlandırma ve mu -
ayyen tipler üzerinde işleme ve rasiyo -
nel çalışmadır. 

Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara 
karışılmaz; bununla beraber, hiç bir piya
sa da başı boş değildir. Sırası gelmişken, 
Cümhuriyetin tüccar telekkisini de kısa
ca ifade edeyim: tüccar, milletin emeği 
ve üretimi kıymetlendirilmek için, eline 
ve zekasına emniyet edilen ve bu emni
yete liyakat göstermesi gereken adamdır. 

Bu bakımdan, ihracatçılar hakkındaki ka
nun, murakabe hakkındaki kanun, teşki
lAtlanclırma hakkındaki hükümler, müs
pet neticelerini vermektedir. 

İhracat mallarımızın, hükumetin yakın 
kontrolü altında, satışlarının teıkilatlan
dınlması mühimdir. Bunu göz önünde tu
tan Ekonomi Vekaleti, geçen yıl içinde: 
Iğdırda, Ege, Trakya bölgelerinde türlü 
mevzulara ağit satış kooperatülerl teşkil 
eimiş ve onları faaliyete geçirmiştir. Ö
nümüzdeki yıl içinde, başta lındık olmak 
üzere, diğer belli başlı mahsullerimizi de, 
a!lkalandıran birlikleri vücuda getirme -
lidir. 

Endüıtrileıme: 

Sayın arkadaşlar, 

Endüstrileşmek, en büyük milliğ da
valarımız arasında yer almaktadır. Ça -
lışması ve yaşaması için ekonomik ele
manları memleketimizde mevcut olan 
büyük, küçük her çeşit sanayiği kuraca
ğız ve işleteceğiz. En başta vatan mü -
oafaası olınak üzere, mahsullerimizi kıy
metlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri 
ve refahlı Türkiye idealine ulaşabilmek 
J~in. bu bir zarurettir. 

Bu kanaatle, beş yıllık ilk sanayi pla -
nının geri kalan ve bütün hazırlıkları 
bitirilmiş olan birkaç fabrikasını da, 
s\irğatle bqarmak ve yeni plbı için ha
zırlanmak icab eder. 
Endüstrileşme karar ve hareketimize 

mütenazır olarak bugünkü mevzuatımız
da düşünülecek tadiller ve ilave edilecek 
bazı yeni hükümler vardır. Bunların baş
lıcalarını §Öyle hülasa edebiliriz: 
Semıayesinin tamamı veya büyük kıs

mı devlete ağit ticariğ-sanaiğ kurumla -
rın maliğ kontrol şeklini; bu kurumların 
">ünyelerine ve kendilerinden istediğimiz 
ve istiyeceğimiz ticariğ usfü ve zihniyetle 
çalışma icaplarına sürğatle tevfik et -
mek.. Bu gibi kurumların bugünkü u -
rullerle çalışabilmelerine ve inkişaf et -
melerine imkfuı yoktur. 

Mevcut Gümrük Tarifeleri Kanunun
da da, bugünkü politika ve temayülümü
ze uygun tedbirleri yapmak lazımdır. 
Diğer mühim nokta, daha evvel de 

!şaret ettiğim gibi, memlekette, husu -
siyle bazı bölgelerde, göze çarpacak 
ehemmiyet alan hayat pahalılığı mevzuu 
ile uğraşmak .. Bunun için ilmiğ bir tet
kik yaptırılmalı ve tespit edilecek se -
beplerile radikal ve planlı şekilde müca
dele edilmelidir. 

Küçük esnafa ve küçük sanayi erbabı
na muhtaç oldukları kredileri kolayca ve 
ucuzca verecek bir teşekkül vücuda ge -
tirmek ve kredinin, normal şartlar al
tında, ucuzlatılmasına çalışmak ta çok 
lazımdır. 

Mağdencilik: 

Türkiyede Devlet mağde11ciliği, milliğ 
kalkınma hareketiyle yakından alakalı, 

mühim mevzulardan biridir. 
Umumiğ endüstrileşme telekkimizden 

cıaşka · mağden arama ve işletme işine, 
her şeyden önce, hariciğ tediye vasıta -
!arımızı, döviz gelirimizi arttırabilmek 

için, devama ve hususiğ bir ehemmiyet 
vermiye mecburuz. 
Mağden Tetkik ve Arama Dairesinin 

ç3lışmalarına azamiğ inkişaf vermesini 
ve bulunacak mağdenlerin, rantabilite 
hesapları yapıldıktan sonra, plbılı "tekilde 
hemen işletmiye konulmasını temin et -
merniz lazımdır. Elde bulunan mağden· 

ğildir. ·ıtıı 
Yeni gemiler inşa ettirmek v~ bı ~ 

~ski tersaneyi, ticaret filomuz 1.çill' ııı 
tAmir, hem yeni inşaat merkezı 0 W ) 
faaliyete getirmek esbabını temin e 
lAzımdır. ].{ 
Şu günlerde, yüksek Meclise, Sll IM°r 

sulleri ve Deniz Bank hakkında bir 1; • 
ha gelecektir. Mevzuunun, yükSelc 

11
)11· 

kanızı çekeceğinden şüphe etnıiyorıı 
Arkadaşlar, ~ tJ • 
En güzel coğrafiğ vaziyette ve uÇ d S' 

rafı denizle çevrili olan Türkiye;. e;eıııS' 
trisi. ticaret: ve isporu ile, en ııerı ır. ~ 
ci millet yetiştirmek kabiliyetinded ~ 
kabiliyetten istifadeyi bilmcliY~~; d~ıırV 
liği Türkün büyük milliğ ülküSÜ rrrJ' 
düşünmeli, ve onu az zamanda başıı 
lıyız. ıı6f 

Ekonomik kalkınma; Türkfyen~n, d'' 
müstakil, daima daha kuvvetli, daıJJl'l ~ 
ha refahlı Türkiye idealinin, b~l lt:iir"~ 
dir. Türkiye bu kalkınmada, iki 
kuvvet serisine dayanmaktadır: ti ~ 

Toprağının iklimleri, zenginlilc.le vıı" 
başlıbaşına bir servet olan coğraf.ı~b ~,. 
yeti; ve bir de, Türk milletinin, sı dflıJI 
dar, makina da tutmıya yaraşan k~e ,., 
eli ve milliğ olduğuna inandığı işi~ it tt' 
zamanlarda. Tarihin akışını değiştı~ ııt·M 
l!detle tecelli eden, yüksek sosiY8 

lik duygusu .. 

Demir yollar: 

Sayın Millet Vekilleri, iyet ,., 
Demiryolları bir ülkeyi nıede~sa.l tııf 

refah nurlariyle aydınlatan kU 
meşaledir. beti, cJı1'' 

Cüm.huriyetin ilk senelerind~ tJlllı d~ 
katle, israrla, üzerinde durdu~ .rifle 1' 
:niryolları inşaat siyaseti, hede~t ıııtb ~ 
laşmak için, durmadan başarı 1 e 
olunmaktadır. . })eıdt g; 
Şark ve Cenupta, Sivas, Dıyar gc~ 

bi, büyük menzillere varan h.atl~;.ıe b1!' 

yıl içinde, Sivas - Malatya j}tısıı \,8rtı1 ş 
birine bağlanmıştır. Zonguldağa \rıısıfllı 
olan hat dahi, bu zengin kömür }la 

1
, 

jç vatana bağlamış bulunuyor. \1p ~ t 
Sivastan sonra, Şarka doğr~ ~ıııVi''t J;, 

mekte olan hnt ta, ilk menzil~, rıl, ır , 
varmıştır. Bu kol, önümüzdeki dıyıırbe J 

zincana ulaşmış bulunacaktır. i.Jlşss 
kirden Şarka uzanacak hattın dtı f 
başlanmıştır. al1Il~ t 
Şark dPmiryollarının satın:N'us:ıfb1 ti 

olduğunu bilirsiniz. Cenupta . de bı.ıt 
· ın •e ' giden hattan mağda, yurt ıç 

1 
tiltıle 

demiryollarının idare ve iş eded·r· ti 

Cümhuriyet HükOmetinin ?1~şafı, it e 
Demiryollar inşaatımızın ın ;ıııot 

transit yolunun inkişafına . \'e 
edilmesine de hizmet etrniştır. /'. .;t 
İstanbuldan itibaren başlı~aJlasıtı!I 

turist yolunun asfalt olarak iJ1Ş 
vam olunn:aktadır. • d3}lil1 

Bu tarz inşaatın, bir plan da teştf. 
memleketin diğer sahalarına dandıf· . 
bcklediğim~z milliğ başarılar . f et 

Şose ve köprüler inşaatı fnk1~i.Jl 
tedir. Dem!ryolları inşa ~~ya;c~cçişe , 
bjki yılları içinde, (78) ko~rı~ i.JlŞl! J1 , 
mış bulunuyor. (23) köpru .e'. pıışııb\,,. 
!indedir. Bu köprüler, her b~r~ıarıı1' ~· 
şına birer fen ve snnğat eserı ğatl fı c 
ni nesillere, Cü.mhuriyetin ar~~rıJilıP 
deleri olacaktır. Demiryol yf}la da) 

(Devamı 11 inci sa a 



_ 2 İkiaciteşrin 

Resimle bir haftalık dünya hadiseleri 

c hurreisl mtıerl ziyaret ettikten 
Wlnclaor dtltil n d(4ell .Almanyayı " Aima~ ..... udm da AnleriJtaya gideceklerdir. Eski 

1Dnr& llmdl bwunınattadll'lar. v~ a. ı.._,,._ Pu1ae ıelmll .. tıa .. n-•1anacaiı anlaşılmaktadır. 
-..uız traımm Amerfbda k bttyiUE tezabura -·'lfM 

11n_ .... ___ OO ,,jh, ... ~- toplantı esnasında bayatını asla dstlrahab le 
••~ dtlkü 1ftlral etadf old ... .a ıJU 

l~eıı: niyetinde olmad>l:Jnı aöylemi§tlr. 

Qbı • Jap011 harbi bMln etc1dıtlle dnam ediyor. Yuorldakl b.lna, 9&n1baydat1 Lloyd 
'l'rıeatıııo acentaaıdJr. Kulıtıemel taarruzlara karıı kum torbalarlle prdüliinilz &lbl bir 

~ haliıie 10tuJ11uııw. 

mucıbtnce sür'atle sllAhlanıyor. Yukarıda
"-bıcutere, ı.n IOl19 bJ>ul ettıll progr~m ındlrill§ln1 ve yeni tesis edilen bir tayyare 

restınıer oıouceater tr11vazörO.ntlD den ze 
fabrlkaauu ptermekliedJr• 

SON POSTA 

Şehir Meclisi 
dün. açıldı 

Vall Muhiddin Üstündağ, dün sao.t 14.30 
da, Şehir Meclisinin lkincl intihap devresi
nin dördüncü toplantısını, kısa bir söylevle 
açmıştır. 

Muhiddin tJstündağ, Azaların şahısların. 
da, İstanbul halkını selAm.ladığını söyledik
ten sonra: 

- Şimdi, tık Jşlınlz, divanı rJyaset intiha -
bına geçmektir! demiştir. 

Bu söz üzerine azalara gizli rey puslaları 
dağıtılmış, ve intihaba başlanılnı~tır. 

Neticede, Necib Serdengeçti, 62 reyle, ve 
Tevfik Türe 63 reyle reis vekllllklerlne, Ab -
dülkadir, Refika Hulfls1 Behcet, Feridun 
Manyasl ve Reşad Yılmaz da, katipliklere ae 
çllm.lşlerdlr. 

Daimt Encümen Azalıldarına da, 66 rey -
le Avni Yağız, 66 reyle selamı izzet, H rey
le Tevfik Amca, 66 reyle .Asım SU1vri, 65 rey· 
le Hakkiye Emin, 65 reyle Refik Ahmet, 65 
reyle Hayri Oğuz, ve gene 65 reyle Suphl Er
teı seçUmlşlerdir. Bu suretle, Avni, Mehmet 
AH, İhsan Namık, Tevfik Amca, Cemil Cem, 
Cemaleddln Fazıl, Fuad Fazlı, ve Blcandan 
müteşekkil olan eski hey'etten yalnız lld A -
za encümende ipka edilmlşlerdlr. 

Bundan sonra muhtelif encümenler Aza
larının intihabına ba1Jlıı.nmış ve muhtellf l-

ı zalar tarafından teklif olunan bey'etıerln 
aynen kabulü ekseriyetle muvafık eörüleret. 
haft rey usulü.ne müracaattan vazceçllmi§
tlr. 

İntıbaplar, tam elli beş dakikada tamam· 
latım1', ve saat 15,25 de, Vail Muhiddin Üs -
tündağ, yeni 11eçllen Azaları tebrikle, celse • 
ye, istirahat için, beş dakikalık bir fasıla 
verm14tlr. 

İlltirahatten sonra, Necib SerdengeçU'nin 
riyaseti altında içtima devam etmiftir. 

Necib Serdenıeçtl, intihapta uzanan ar 
kadaşlan namına ve ıahı!en Azalara teşek
kür etmiş, ve bu yeni çalılJ?lla devresinde 
mecllse muvaffaklyetler dllemlşttr. 

Evvell, rabat&zlı.ğı dolayıslle, bu devre 1-
çln mezuniyet isteyen Mithat Nemlinin ta
lebi kabul ed11miştlr. 

Dilnk1Z toplantıdan bit- mtıba 
onu müteaklb, llartctye Bakanlıtmdan 

Mecl1P ıönderllen bir mektup okunmuştur. 
Bu mektup, İatanbul caddelerinden btrlal -
nın, ..şehlntah Pehlevb tesmiye edilmesi -
nın dost iran devletinde uyandırdıtı mem
nunt7et1 meclise bildirmiştir . 

.sazı sokak 1simlerlnln deliştırllmesinl 
ısteyen, ve merhum Abdülhak HA.midin dot
dutu eve bir pllka konulmasını teklıt eden 
maıııbataıar, encümenlerJne havale olunmuı
lardır. 

Otobiis tallmatnameslnin tad111 için da -
ımı encümenden gelen evrak, Millldye ve 
Kavanln encümenlerine, muayenesiz cuz • 
dansız hizmetçi kullanılmasının men'lnl is
teyen mazbata da sıhhiye ve mülkiye encü
menlerine gönderllmlştlr. 

Oazlno ve kahvelerde hiç bir surette ber
berlik yapılmamasını, Fatihte çocuk bah -
çesl açılmasını, ve lokanta gazino gibi yer • 
lerde, tarifelerin göze çarpacak yerlere ko -
nulmasını isteyen mazbatalar da, alAkadar 
encümenlere havale olunmuşlardır. 

Bütün bunlardan sonra, klsmen hazırlan
rnlf bulunan yeni zabıta! belediye talimatna
mesinin müzakeresine başlanılması tekllt e
dilmiştir. 

Fakat ekseriyet, henüz nAtamam bulu -
nan bu talimatnamenin bir kiıl hallnde mü
zatereslnl muvafık gördüğü için, şlmd11lk 
taUmatnamenln tamamen tab"edilmeslne in
tizar olunması kararlaştırılmıştır. 

Yeni mesAinln başlaması mfinasebetlle, 
Atatlirk'e, Başbakana, Buyük Millet Mecusi 
Riyasetine ve diğer büyüklerimize tazim tel
erafları çeldlmesl ittifakla tensib olunduk -
tan sonra, Pergembe günü, saat 14 de top -
ıanılmak üzere, 1çtımaa nihayet ver!lmlş -
tir. 

Terfi eden gümri1k mlifettişleri 

Gümrük ve inhisarlar vekaletinde 
bir kısım müfettişler terfı etmişlerdir. 

Müfettişlerden Şemseddin Özel baş 
müfettişlığe, Refik Palmir, Arif Evci -
plend, Fethi Keskin, Lutfü E1.man bi
rınci sınıf müfettışliğe, Tevfik Çapa, 
Sinan ikinci s_ı_nıf müfettişliğe, Hamid 
;Fikri, Rahmi üzen, Fazlı Uray, Cezmi 
Şahingiray, Feridun Tokay, üçüncu 

Alı:dentzıe Atlas denlll!d taplıyan tor
ıanıardan ıı:orunınat ıçın. ıeceleyln sefer 
eden gemDer, mllllJetiertnl gösteren bay
ratıan projektörle a1dılllatıyorlar. 

Yukarıdaki re,,1m, önümüzdeki 1klnc1-
kAnun ayında, genç Mısır kralı .Farukla 
evlenecek olan Bayan Feride Zülflkarın 

$ınıf müfettişliğe, Basri Bora, Reşad 
Girleşmen, Ahmed, Medeni İnccoğlu, 
dördüncü sınıf müfettişliğe terfi etmiş

lerdir. 
son resmidir. 

1 Kadın gözile A_vrupa j 

Paris Operasını ziyaret 
Harpten sonra giyinmek hususunda da p1otokol kaHdı. 
Bir zamanlar sadece tuvalet ve fırakla gelinen operaya 

şimdi gündelik kıyafetlerle de geliyorlar 
Yazan: Mua::ıze~ T ahıin BerkanJ 

- 20-

Parisin Op era binası 
Pariste bir aya yakın bir zaman kaldı-ı Siyahlı bir mösyö, yanındaki kadma 

ğım halde operanın dahilini ve o ıLrada yol .vermek için eğiliyor. Ko~ kırmızı 
herkesin ağzında çalkalanan cBüyilk A- kadıf eden uzun gece esvabı içı~~e bu 
leksandr• balesini göremiyecelimi düşü- kadın - u~akta~ - ne güzel! E~ on sıra
nerek üzülüyordum. On bet günde en lardan blrmdeki koltuğa yerleşırke~, ~~: 
aşağı on defa telefon ettiğim halde bir ya. kaza il:. olm~ş ~~ı:. arka~ındakı. potı 
yer bulmak kabil olamamıştı. Nihayet grı eşarpı oyle bır duşurmesı var kı, kn
bir pazar akşamı için ancak üst balkonda dm olmasam ben de yanındaki erkek g~
yer bulabileceğimizi haber alınca hemen b\ aldanıp hemen kürkü t~krar bu n.efıs 
otobüse atlıyarak opera meydanına koş- omuzların üzerine yerleştırmeğe şıtab 

edeceğim. 
tum. 

Temsil saat dokuzda başlıyacaktı. Fa-
Jaıt ıılt kadın tuvaletlerini rahatça göre
bilmek için biz sekiz buçukta gittik. Me
ler bizim meraklılar az değilınif. Etra
fımda, alt katta ve parterde birçok seyir
ci yerle§mi§; kimisi gazete okuyor, kimi
li elindeki dürbünle etrafa bakıyor. ',ram 
karıımda, sahnenin kapalı perdelerinin 
üstündeki yuvarlak içinde bir tarih: 

1862 .•. 
Yavaf yavaş seyircilerin adedi artıyor. 

Bizim etrafımızda her cinsten ve her kı
yafette adamlar var. Tam yanımda bl~ 
Çinli kız... Yüzünde ve gözlerinde zekı 
ve azimklJ' bir .m~ var; arkamdaki ıı· 
rada esmer iki kadın.. Bunlann da y3-
bancı oldukları besbelli. Çinli kızla ingi· 
lizce konuşuyorlar ve onun tek 'Jaşma 
bütün dünyayı dolaştığına ve fransızca, 
almanca, italyanca bildiğine şaştıklarını 
:ıçıkça söylüyorlar. Beyaz tayyörlü, düm
düz kesik saçlı Çinli, parlak dişlerini gös-

tererek gülüyor: 
- Niçin hayret ettiniz? Çinde benim 

gibi binlerce kadın var. Avrupaya gc~
mek ve Avrupa dillerini öğrenmek bı
iim için artık çok tabii bir şey ... 

Bu balkonda ne karışık halk var yarab
hi! Önümüzden geçip daha ilerideki yer
lerini bulmağa giden insanların hepsi 
başka dilden konuşuyorlar; bunların a
rasında Yugoslav, Bulgar, Mısırlı ve Su
danlı talebeler, Amerikalı seyyahlar, 
hangi ırktan ve hangi milletten oldıığu 
belirsiz genç ve ihtiyar binlerce kişi var. 
Yalnız burası başlı başına görülmeğe d~
ğer bir yer; fakat ben daha ziyade, ·oııl
konun kırmızı kadıfe kenarına dayana
ı"ak aşağıva bakıyorum. Yavaı yavaş şık 
tuvaletli kadınlar gelmeğe başladı. Bun· 
'arın yüzlerim görmek kabıl değil, fakat 
kıyafetlerini kuşbakışı nazarlarla tetkik 

Pdiyorum. 
Eskiden kibar kadınlar partere gıtme '• 

!ocalarda otururlarmış \'e aşağıdaki cr
kc>klcr dürbünlerini localardan ayırmaz· 
Jarmış. Harbden sonra her şey gibi bu da 
cit:gışmiş ... Şimcli en yüksek aile kadıTJ.
laı ı da m fis Plbiselerini burada teşhir 

Pdiyorlnr. işte omuzlarına ermin bir pe
lerin atmış, uzun boylu, ince bir kadın. 
Saııdnlyasının kı:ınarına dayalı olan elin
de pıı ıl pırıl yanan iri bir elmas yüzük 
var. Kendi kendime sonıyorum: 

- Acaba sahıci elmas mı? 
Hakkım da var, çiinkü Ruc de la Paix 

rl d k eri ve bütün diinya zarafetmıı1 

et ğdugu sokağın camekanlarında, daha 
biı kaç gün evvel, güzel \ e iri elmas ve> 
inci diye seyrettiğim taşların üzerinde 
Bürma yani en meşhur sahte mlh:evlwr 
f;rmasının markasını görmemiş mıyd nı? 

Arka arkaya şık kadınlar gelmcğe bJŞ· 
ladı. Beyaz, yeşil, kırmızı, mor elbisele
rin etekleri, bir alfümi sema gibi ı ı!
dıyor. 

Fakat niçin büyük harbden sonr:ı, h~r 
şeyde olduğu gibi, giyinmek hususunda 
da protokol kalktı? Niçin burada hile 
yalnız uzun esvab ve trak yok? Niçin alt 
kat localarda bile tayyörlü, emprime rs
vabh kadınlarla gündelik kıyafette er
kekler var? Her yerde olduğu gibi bura
da da giyiniş hususunda bir teklifsizlik, 
biı kendini bırakış, ne bileyim bir 15:i
balilik var; fakat bütün bu kıyafet l:arı
şıklığına rağmen ne operada, ne de on
dan evvel gittiğim Opera Komik, Kazino 
dö Pari ve başka yerlerde, yüksek sesle 
konuşan insanlara bile rastlamadım. 'Rin
!erce kişinin birleştiği bu kubbe altında 
tıürmetkar bir sessizlik vardı. 

Perde açıldığı vakit sessizlik o kadnr 
arttı ki bir sinek vızıltısını bile işitmek 
kabildi. Herkes bütün kalbile, gözlerinin 
ve kulaklarının bütün kuvvet ve kabili
yetile görmek, işitmek ve duymak isti
yordu. 

Bu yazıda dünyanın en meşhur dnnsör
lcrınden Serge Lifar'ın oyunundan bJh· 
o;edecck değilim. Yalnız her defa pı;rde 
kapandıkça halkın coşkun alkışı cidden 
görülmeğe değer bjr manzara oldugunu 
kaydetmeden geçemiyorum. Bu, ısrarlı, 
takdirkar, candan ve yürekten gelen sa
mimi bir el şakırtısından daha manalı 
\I(' daha kuvvetli bir tezahürdü. Böyle 
bir alkışı, hatta belki daha fevkalfıdcsinl 
ben birkaç gece evvel Opera Komikta 
Tosca operasını söyliyen İtalyan tenoru 
Lugoyu dinliyen coşkun bir halk kütle· 
sinde de görmüştüm. 

* Operadan çıkış, başlı başına yazılma
ğa değer bir mevzu. Mermer merdı\ en
lerde uzun eteklerini si.ırü~ eıek men 
süslü kadınlar, yakından göru meğe 
lfıyık bir zarafet şaheseri... Hepsınin 

ellerinde, kollarında, boyun ve gö<ıüs
lcrinde kıymetli veya kı~ metsiz, fakat 
herhalde göz alıcı taşlar .. hcps nın o
muzalarında renk renk, b"çlm b çim 
kiirkler, hepsinin yanaklnrı, dud, !darı, 
göz. kapakları, kirpikleri, suçlnı ı b ya-
lı ... Biri:;inın dudak ve yanakları >or-
tnl ... al 1 engi. göz kapakları yeşıl, t ma 
kıı p'klcri simsiyah, saçları kına rengi .. 
ötckının yuzünün boyası daha p mbe
yc yakın, fakat saçları phı ine .. \el
ha ıl hıç birısi Allahın )aıat ı• ı ıbi 
de ıl; fakat hepsi kend mı na ı ü
zelleştirmiş; nasıl kendisine en çok ya
rnsan renkleri ve biçı m lcri b ı b rme 

(Deııamı 10 uncu sayfada' 
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Kadın göZile Avrupa 
(Btı§ tarafı 9 uncu ıayjada) 

uydurarak bir araya toplamış! Bu za
rafet, bu giyiniş, bu yürüyüş nedir ya
rabbim! Opera merdivenleri stüdyolar
da uydurulan rnanmralann sahicisi: 

Parlak bir rüyaya çok benziyen bu 
manzaranın güzelliği o gece sabaha 
kadar gözlerimin içinde kuvvetli bir 
ışık gibi yandı. 

Bir ışık yağmuru altında yüzlerce Gaziantepde Şiddetli yağmurlar 
renk ... 

Merdivenin en alt basamağında bir Gaziantep <Hususu - Buraya fiddetll 
. . Yafmurlar yaldı Te aolutıar bqladı. SOn çok kapıcı, otomobıllen sıraya koyup ıı-

11 · . . Y&auıurlarda Alleben dere&i taşmq ve hay 
tiyatro~an çıkanların bınmesıne yar- genl§lemlştır. Havaların birdenbire aotuma-
dırn edıyor. Bunların şapkaları her sa- 81 üzerine tedartt.sU bulunan evlerde hemen 
niye, makineli bir bebeğinki gibi, baş- sobalar kurulmuttur. Şlmdlllk mahrukat 
larından çıkıp takılıyor, her saniye el- normal bir fiat ftzertnden satılmaktadır. 
leri açılıyor ve dudakları aldık.lan bah· İhtltAra meydan verllmemek için makama
Şiş için •mersi mösyö• diye mırılda- tı aldeslnce lcab eden tedbirler şimdiden a -

62 YBflDda bir hamal metresini vurdu 
62 fa§lllda hamal Mehmet on aenedenbe

rl bir arada yaşadıtı metresi Sran<>§ lle 1G 
yqındalct otlu Artinl çatı lle hafif surette 
yaralamıştır, Suçlu hamal yakalanarak mah 
kemeye vertımlşttr. 

İstanbul 2 inci iflas memurluğwıdan: 
Galatada oturmakta ve Sultanhama -

mında 1/8 No. da tuhafiyecilikle meşgul 
bulunmakta olan Elya Zalmanın iflası 
15/10/937 tarihinde açılıp tasfiyenin adi 
şekilde yapılmasına karar verilmiş oldu
ğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanlann ve istih· 
kak iddiasında bulunanların ala -
caklannı ve iıtihkaklarını ilA.n -
dan bir ay içinde 2 nci ifLAs 
dairesine gelerek kaydettirmeleri ve de
JiJlerini (senet ve defter hülasalan ve sai-nıyor. ıınmıştır. 
re) asıl veya musaddak suretlerini tevdi 

1 eylemeleri. 
2 - Hiliôna hareket cezai mes'uliyet! 

müstelzim olmak üzere müflisin borçları
nın ayni müddet içinde kendilerini ve 
borçlarını bildirmeleri. 

Resimli fıkra müsabakamız 
Son PosUının kı~ mevsimi programını rumaralı fıkranın V. S.) diye bildirecek 

tesbit ederken sadece günün vak'ası, mn- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden ke· 
kalesi, hikayesi, romanı kafi değil, biraz tip listeye bağlıyarak bize gönderecek
da eğlence Jazım, diye düşündük, bu dü· siniz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik. bu Bu suretle siz okuyucularımız hem gü· 
mu abakanın esası şudur: zcl bir fıkra okumuş, hem güzel bir re· 

Müsabakanın esası sım ~~mıü~. hem de bir müsabakanın 
verdıği heyecanın zevklnJ tatmış olacak-

M şhur Bekri Mustafaiıın 40 tane fık- sınız. 
rasını seçtik. Her fıkra için bir resim 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fik. 

MUk4fatlar 
raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasında 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 7!J okuyucumuza para mükAfatı verece-
!ıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. Mükifatların listeli rudur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • eo • 
rnış, yahut tn daha sonra çıkacak bir fık- 1 • 25 • 
:-anın resmi olacaktır. l • 10 • 

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 • 1 er lira 
aracağız: Q • 2 ,er buçuk lin 
- Hangi resim, hangi fıkranmdır? MükAfat kazanan obıyuculan noter 
Siz de bize mesel& (40 numaralı reılm. tayin edecektir. Müsabakamıza 31 gün 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel başladık. Otuz ikinci resim ve 
nuınaralt fJr~">Uft u ftılınar.&lı resim 38 fıkrayı a~ağıda bulacaksınız. 

Resim: 32 

Fıkra: 32 
"Ben sana gösteririm., 

Belıri Maıtala bir gün .arhoı bir halele ata binmİfti. At bir çilte 
atınca yere yuvarlandı, atın arkaıından bağırdı: 
- Hele, bir gün de ıen iç, benim ıırtıma bin, o zaman ben aana 

göateririm. 

L,------~------------------------------' 

TÜRK TiCARET BANKASI 
ANONiM Ş~RKETI DIREKTÔRL0<10NDEN: 
Bankamız gişeleri yeni bir iş'ara kadar muhterem müşterile

rimize Cumartesinden maada hergün saat 9.30 dan 12 ye ve 
14 den 16 ya kadar Cumartesi günleri 9.30 dan 11 c kadar açık 

bulunddl'Ulacaktır. 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla 
olursa olsun ellerinde bulunduranların o 
mallar üzerindeki haklan mahfuz kalmak 
şartile bunları ayni müddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse mak
bul :ma%ereUeri bulunmadıkça cezai 
::nes'uliyete uğrıyacakları ve rÜçhan hak
larından mahrum k.alacaklan. 

• - 8/11/937 tarihine müsadif Pazar -
tesf günü saat 10 da alacaklıların ilk iç
tiinaa gelmeleri ve müflis ile müşterek 
borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcunu 
tekeffül eden sair kimselerin toplanmada 
bulunmala hakları olduğu ilin olunur. 

(1397) 

bp H .. • * 

Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuz 

SAÇEKSiR 
KOMOJE 

Saçlann köklerini kuvvetlendirir· 
DOk1llmesinl keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir ve bOytıme kabW· 
yetlnl arbrarak &açlara yenldeD 

hayal verir. Kokusu ıatif, kullanlŞI 
kolay bir &aç eksiridir, 

INGILIZ KANZUK 
ECZA.NESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
İstanbul gümrükleri için Hl lira aylık la ve müsabaka imtihanı ile namzed 

mur alınacaktır. Müsabaka imtihanına girebilmek için aranan ıartlar şunlardır 
A - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı prtlan haiz olmak; B 
Askerliğini yapllll§ veya tescil edilmiş bulunmak, C - 30 yaşını geçmlJ o~ 
mak; D - En az orta tahsili ikmal etmıı bulunmak. Bu vasıflan haiz istekliler~ 
15/11/937 günü akşamına kadar dilekçe ve vesikalarile birlikte Başmüdürlüğtı 
mü%e müracaat etmeleri lazımdır. İmtihan 16/11/937 günü saat 10 da Başınüdfıf• 
lükte yapılacaktır. (7379) 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
24 üncü Yeni . tertip başlamıştır •.• 

1 lacı k•tld• 11 / lklnclt•trln ı 1937 dedir. 

Euyak ikramiye: 30. 000 liradlr ... 
Bunc?an başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık bliyiik ikr• 

mi7elerle (10.COO Te 20.000) liralık iki adet mllklfat Yardır .. 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden ba piyanıor• 

iıtirak ediniL .. 

• 

biri 



S ON POSTA -
tatür ün ünkü tarihi nu ku 

(Ba§'tarofı 8 inci sayfada) 
sahalara bağlıyacak ve bu hatların b!r 
an evvel milliğ ekonomik kalkınmıya a
U»nıiğ hizmetini temin edecek olan kara 
Yolu inşaatı, önümüzdeki devrelerde tek
sif ve bir plan dahilinde tevsi edilmek 

ile temaslarında, halk için çalışan bir 
hnlk hükumetinin tabiiğ va~fı olan aza-

.... dikka.. ve tihtimam gostermek ve 

surlarından saymak lazımdır. Bu işte, l baline getirilmesine , aynca iğtina 
Hükfunetin şimdiye kadar olduğundan binunet edileceğine, şüphem yoktur. 

daha çok ciddiğ ve dikkatli davranması, o,, Siyaıel: 

ve lsularile Balkanlarda ve Yakın Şarkta1 ge 
çc.n sene işaret ettığim iyi münasebeUe: 
ayniyle devam etmiştir. 

lizur.dır. 

mıg ~ . , 
tızamiğ emniyet ve inan vermek şıar~a : 
nnın inkişafına, bilhassa itina etmelerı 

lazımdır. .. . - h zıne 
Cümhuriyet reJımınde, nefği . a . 

d 
ek· kanunun hazine lehine tespıt ettı-

t-m ' Uefi k ,.,.,tır 
ği hakla kanunun müke arşı~ -

'.! vi gayet denk bir halde elde 
dığı vazı e. 
tutmak demek olduğunu bir an. ~at~rd~n 
uzak tutmamak önemli prensıbunızdir. 

Her bölgenin ihtiyacına göre, istasyon
lıırda tamainlay,cı tesisat ta yapılmak ve 
lnuhtelif malların lazımı gibi sevkini tc
Jrıin edecek teknik şartları haiz vagon 
:mevcudunu arttırmak zaruriğdir. Bund3 

da, büyük himmetlerin esirgenmemes!.ni I nhiıarlar : 
dilerim. - d 'Una edilmesi 

Su ve imar işlerine, dikkatle devam e- inhisarlar mevzuun a 
1 

• dilın . esas bu kurumların malığ mo-
ektedir. ıcab ed~ ·.~ 'ı kkül ve milliğ valori-

Posta - Telgraf - Telefon işledmizde :rıopol, tıcarıg eşe 1 · · dikkatle 
esaslı bir inkişaf vardır. Bununla bera • zasyon kurumu karakter ennın 
her, §ehirlf!r arasındaki telefon muha • telifidir. ih il t mev-
\._r 1 . l t amian - Harı'ce, tütün satışları ve r ca d ğ 
~ e en i§'nin bir an evve am ım er 

dah Yakından meşgul 0 ıya e 
lnaaına çalışılmalıdır,. zuu, a 

Ankarada yeni bir radyo istasyonu - mahiyettedir. · ta 
nun infil"1 na başlanmıcı olduğunu, mem - Gümrüklere gelince; bunda, tesısa ' 

:r-- s usullerine ve kanuniğ meVZU'-
llUJıiyetle kayded~ çalışma dan gerekli islih tedbirlerıne 

Sivil Hava Yollan İdaresi, Devlet teş- lar bakımın . 
kir hal' de ·ı.mek icab etmektedir. 

atı arasında, modem bir idare ın bız ven fiatlan üzerinde 
Yer alınıştır. İnhisar mamull~ 

Bü . t nzi]it, satıJları arttırmıştır. 
.. tün ~knik şartlar ve emniyet ıcap- yapılan .el"n dalına dikkatte bulundu -

lan içinde çalışmakta olan bu idarenin, Bu usu u 
büyu"k .,..,ı.. da en .-·ı- .. sı fa.vdalı olur. ~~irlerimizin hepsi arasın • ... uu• 

hlodern muvasala yolu rolünü bir an ev- Arkadaşlar, . ü 
ı 1 B 

.. "k davamız, en medenığ ve en m -
\'e ifaya başlaması, ve arsıulusal hata:- uyu "ks ıt-
la <la, kendi vasıtalariyle, irtibat tesıs reffch millet olarak varlığımızı yu e 
eylenıesi imkanı, az zamanda teminini mektir. ~u d .... 
~ d'ğ eli B alnız kurumlarında der. , uşun-

e ı imiz önemli işlerden ·r. 
1 

u'. ~e temelli bir inkılap yapmış o -
Maıı·g .. 1·-ı- ce erın . . elin 'k 'd rcr: b- .. k Türk mille tının amı ı e-

A lan uyu b. d ba 
rkadaşlar nlidir. Bu ideali en kısa ır ~abn a be. 

Bütün devl~t clhazlannın canlılığı, gür- k ı"çin fikir ve hareketı, era r 
b~ k şarma ' . . . b Utlüğü, işlemesi bakımından büyük di - "rütmek mecbunyetındeyız. Bu teşe -
katle üzerınde durulması gerekli olan r. te başarı, ancak türeli bir püınla ve 
Jnaliğ hayatımıza temas ediyorum. e:s rasiyonel tarzda çalışmakla müm~n 
Cüınbunyet bütçelerinin taayyün e • olabilir. Bıı sebeple, okuyup yazma bıl

den ve daıma kuvvetlenmesi gereken nıiyen tek vatanda§ bırakmamak; ınem
ıtıüşterek hususiyetleri yalnız denkli o- }('ketin büyük kalkınma savaşının ve 
hışlan değil, ayni zamanda, korutucu, . çatısının istediği teknik elemanları 
ku d d yenı 'd rucu ve verici işlere, her defasın a n- yetiştirmek; memleket davaların.ın ı eo -
ha fazla pa.v ayırmakta olmalarıdır... 1 •• • • anl•,yacak, anlatacak, nesılden ne-

B 
.vJıStnl .. k 

. u politikamızın, milliğ faaliyet uze. • sile yaşatacak fert ve kurumları yaratma 
rtndc derhal yaratmıya başladığı tesır iste bu önemli umdeleri en kısa zama~ • 
Hedir ki, bütçe tahmin rakkamlarımız, d-a temin etmek, Kültür Veklletlnin. u • 
Yalnız tahakkuk etmekle kalmıyor, dai- zerine aldığı büyük ve alır mecburıyet
nıa fazla ile de kapanmıya başlamıştır. 

19 1935 !erdir. ı· 
36 senesi bütçesi, tahmine ve İşaret ettiğim umdeleri. Tür~ .genç ı-

Türk gençliğini, ispor bakımından da, -----
milliğ heyecan içinde iğtina ile yetiştir- Büyük Kamutay, 
me;ıi, önemli tutulmalıdır. Dış siyasetimiz, geçen yıl içinde de, 

O d sulh ve arsıulusal emek bırliği yolun -
r u: da inkişaf etmiş ve yürüdüğümüz yö -

Sevgili arkadaşlarım, nün değişmez olduğunu bir daha belirt-
Ordu, Trük Ordusu! .. İşte büttln mil: miştir. 

Jetin göğsünü iğtimat, gurur duygu~a.rı- Milletler cemiyetinin geçirmekte ol -
le kabartan şanlı ad! Onu, bu yıl ıçın- c!uğu çetin saflıalarda, Cümhurıyet Hü
de, kısa fasılalarla iki defa, büyült küt - kUıneü' bu arsıulusal kuruma olan hağ
leler halinde yakından gördüm. Trakya lılığmı, her sahada göstermek suretiyJ", 
ve Ege büyük manevralannda .. Disiplini- sulh idealine en uygun yoldan ayrılmn-
ni, enerjisini, subaylannın vukuflu ~a~- mıştır. 
rctini, ·büyük komutan ve generallerJmı- Büyük bir milliğ davamız olan Hatay 
zin yüksek sevk ve idare ltabiliyetlerıni ifinin geçirdiği safhalar malumunuz -
gördüm; derin iftihar duydum, takdir et- dur. 
tim. Milletler Cemiyeti yüksek idaresi al • 

Ordumuz, Iürk bitJiğinin, Türk ku~ • tında cereyan etmi§ olan müzakereler, 
ret ve kabiliyeUnin, Türk vatanseverlı • Hatay hallunın layık olduğu mesğut ve 
ğinin çelikleşmi§ bir ifadesidir. müstakil idareye kaVU§ması yolunda a -

Ordumuz; '!ürk topraklarının, ve Tür- maçladığımız gayeyi temin edecek vesi
kiye idealini tahakkuk ettirmek için sar- kalann kabul ve imzasile neticelenmiş
fctmclrte olduğumuz sisteJll}i çaiışmaların, tir. 
yenilmesi imkansız teminatıdır. Yeni Hatay rejiminin merğiyete gir-

Teslihat ve teçhizat programımızın mesine, kısa bir zaman kaldı. 
t3tbiltatı, muvaffakiyetle ilerliyor. Bunla- Bu rejimi, kendilerile en dostane bir 
rı memleketimizde yapmak emelimiz, ta- zihnıyetle emek birliği yapmış olduğu -
hakkuk yolundadır. Harp sanayii tesisatı- muz Fransızların, iyi niyetle amaçlanan 
mızı, daha ziyade inkişaf ve tevsi için gayeyi temin edebilecek şekilde tatbi
alınan tedbirlere devam edilmeli ve en- ke başlıyacaklarına şüphe edilmemeli -
düstrileşme mesaimizde de ordu Dıtiyacı dir. ' 
nyrıca göz önünde tutulmalıdır. Yarınki Türk - Fransız münaaebetle -

Bu yıl içinde, denizaltı gemilerini '11lem- rinin dilediğimiz yolda inkişafına, Hatay 
leketirnizde yapmaya bqladık. işinin iyi bir yönde yürümesi, esaslı bır 

Hava kuvvetlerimiz için yapılmıJ olan ölçü ve amil olacaktır kanaatindeyim. 
üç yıllık program, Büyük Milletimızin Balkan siyasetimiz, en mesğut bir iş 
yakın ve şuurlu alakasiyle, şimdiden ba- birliği yaratmakta devam ederek ken -
şanlmış sayılabilir. disine çizilmiş olan sWh yolunda her gün 

Bundan sonrası için, bütün tayyarele • daha verimli neticelerle ilerlemektedir. 
rimizin ve motörlerinin memleketimizde Cümhuriyet Hükfunetinin, Şarkta ta
yapılması ve harp hava aanayiimizin de, kip edegelmekte bulunduğu dostluk ve 
bu esasa göre inkişaf ettirilmesi iktiza e- yakınlık siyaseti yeiıi bir kuvvetli adım 
der. Hava kuvvetlerinin aldığı, ebem - attı. SadAbat'ta, dostlarmuz Efganistan, 
miyeti göz önünde tutarak bu me - Jrak ve İran ile imza etmiş olduğumuz 
S.'liyi pianlaştırmak ve bu mevzuu JAyık dörtlü muahede, büyük bir memnuniyet~ 
olduğu ehemmiyetle milletin nazarında le kayda değer sulh eserlerinden biridir. 
canlı tutmak llzmıdır. Bu misakın etrafında toplanan devlet-

Büyük millil disiplin okulu olan ordu- lerin, ayni gayeyi takip eden ve sulh için
nun; ekonomik, kültürel, aosiyal savaşl3· de inkişafı samimiyetle istiyen hükQ -
rımı.ıda bize ayni zamanda en lüzumlu metleri arasında, i§ birliğinin, atide de 
C'lemanlan da yetiştiren büyük bir okul hayırlı neticeler vereceğinden emin bu-

lunmaktayız. 

l'ılı varidat tahakkuklanna göre, 22 mil- ğinin dimağında ve Türk milletinın fUU-

?lon fazla ile kapanmıştı. 1937 bütçesini~ da daima canlı bir halde tutmak, tl'- Aialu"rku··n 
de b · ynı run ··t--L. kullan ~ ' ugüne kadar gösterdiği seyır, a niverJdtelerimize ve yu&aCA P -

Cümhuriyet Hükfunetinin, komşuları
le ve diğer büyük, küçük devletlerle olan 
münasebetlerinde, ahenkli bir istikrar ve 
inkişaf göze çarpmaktadır. llnıidi fazl&siyle verecek maJıiy~t~r: nuza düten başlıca vazifedir. - Dı·rekf flJeri 

Bu netice: memleket ekonoınısinın ın- Bunun için, memleketi şimdilik üç bü- '..J j 

ki§afını, halkın refaha ulaşmakta oldu- yük kültür bölgesi halinde mütalaa ~ • (Başt.arafı 2 inci aayfada) 
~u ifade ettiği gibi, ayni zamanda, halk derek; Garp bölgesi için İstanbul ttnı - diye müvazeneıiM dayanan pcmatnı.ııt' 
ıçın çalışan bir Hükumetin, halkın men- versitesinde başlanmış olan lalihat ~rog- ·'ili iıtiknır vaziyetini, kai" surette mu· 
1<ıatine olarak aldığı tedbirlerdeki isa • ramını daha radikal bir tarzda tatbik ~ hafaza edece~ 
beti de teyid etmektedir. derek Cümhuriyete cidden modern bır * Memleketimizde t1eti§miyen :iptidai 

. Saınimiğ bir bütçeye ve hakikiğ bir te- üniversite kazandırmak; merkez bölgesi maddeler, ve istihsal maliyeti üzerinde 
~ıye nıuvazenesine dayanan paramızın fi- için, Ankara Üniversitesini az zam•:~• tedr yaparak. dlf memleketler momutôh 
lığ jstikrar vaziyetini, kesin surette mu- kurmak lazımdır; ve Doğu böl~esi ~ın ıle rekabeti güçleıtirerıı ha nevi 1'ergi "e 
hafaza edeceğiz. _ .. van Gölü sahillerinin en güzel bır yenn- resimler ktıldınlmak ldzımdır. 

Sulh yolunda nereden bir hitap geldiy
• Türkiye onu, tehalükle karşıladı ve 
yardımlarını esirgemedi. 
İspanya hadiseleri dolayısiyle, Akde • 

Diz ve Karadenizde alınması gereken ted
birlere, Cümhuriyet Hükiimeti, en geniş 
bir zihniyetle iştirak etti. 
Dünyanın her tarafında olduğu gibi, bi

zi alikalandıran sahalarda ve bu ıırada, 
Akdenizde, aükfuı ve iatikrann korun -
ması, bizim yakından ve allli ile takip 
ettiğimiz bir mevzudur. 

Şurasını da memnuniyetle kaydedebi
lirim ki Şarkiğ Akdeniz ve Karadeniz 

Geçen sencdenberi, dost ve müttetı 
devletlerin miihım ricaliyle bizim devlı 
ndamlarımız arasında karşılıklı ziyaretle 
vukua gelmiş ve bu, dostluklanmııın tel 
bürüne vesile olmuştur. 

Hükumet, bu son sene zarfında, dev 
Jetlerle olan ticarığ münasebetleriıı 

memlcketın ekonomik bunyesine uyaca 
mukavele ve anlaşmalar yaparak tanzlı 
etti. 

Bunlar arasında Fransa, İngiltere, A 
manya ve Sovyet Rusya ile aktedılcn mt 
him ticari~ anlaşmaları, bılhassa kay 
detmek isterim. Hükumetin dış teşkill 

tının; ekonomik kalkınma savaşımızla ı 

}akalı daireleri için bilgi ve istıhban 
ufkunu genişleten yardımcı birer dalı 
olarak, çalışmalarını tanzım etmek il 
zımdır. 

Dış siyasetimizin ayırıcı vasfını in 
saca anlatmış olmak için, diyebilirim 
tuttuğumuz siyasiğ yol ve hedeften ay 
nlmıyoruz. Son senelerde, arsıulusal 
nasebetlerde dalmiğ değişiklikler ol 
na rağmen, biz bu karışıklığın ortasınd 
sulhscverlikle duygulu olarak, karşı\ 
dolstluklarmuza riayet ediyoruz; onla 
rm mahiyet ve dairelerini genişletı 
müsait zihniyetle arsıulusal vaziyet 
vazifemizi göz önünde tutarak çalışıyo 
ruz. Bu yolda, iğtina ile çalışmıya dev 
etmek, Hükumete tavsiye edeceğim 
doğru karar olduğu kanaatindeyim 

A.zi.z Millet Vekilleri, 

Dünyaca malum olmuffrır lıi, 
.zim devlet idaruindelıi ana prov 
munl%, Cümhuriyet Hallı Parı 
programıdır. Banan kapıadığı pre 
ıipler, idarede ve •iyaıetle bizi 
dınlatıcı ana hatlardır. Fakat, 
pren•ipleri, gölıten indiği ıanıl 
lıitapların dokmalarile aıla bir ta 
mamalıdır. Biz, ilhamlarunaı, gö 
ten ve gayipten değil, doğrudan d 
ruya hayattan almıı bulunuyoruz. 

Bizim yoluma~ ,iun; ı'ı 
yaıadığunı.z yurt, bağrından rJı 
iıma Türk milleti ve bir de mili 
ler tarihinin bin bir facia H izhr 
kaydeden yapralılarından ,ıkard 
ma neticelerdir. 

ElimizJeki programın rahu, b • 
yalnız bir kı•ım vatandaıla al A 

kalmalrta11 meni eder. Bi2, bü 
Tiirlt milletinin hôdimiyİ%. Geç 
yıl içinde, Parti ile hükumet te1k· 
tmı birlqtirmekle vatandaılar ar: 
•ında ayrılılr tanımadığımızı /iği 
gÖdermİf olduk. Ba hôdiıenin bi 
~m, devlet idareıinde kabul etti 
mi2, «kuvvet birdir, ve o milletin 
Jirn, hakikatine uygun olduia me 
danJatlır. Kuvvetin yegane kayn 
olan, Türlr m'lletinin güide Vek 
lerini, büyük 6ahtiyarlılıla eiiler 
ulamltıTım. 

. lier nev: maliğ taahhütlerimizi, sunu de, her şubeden ilk okullarile ve n~ha_ - * Maliye memurlan da iç iflai me -
:ıunüne yerıne getirmek suretiyle, Devlet yet Universitesiy'le nıodenı ıbir kü~tur murlan gibi, halkla daimi temaı olan 
ıtibarını ve maliğ sermaye ve e~a~ı mu- sehri yaratmak yolunda, fimdiden fığ - teşkitôttır. Bunlann da halk ile temosla
h~faza ve takviye hususunda butun. ted- liyata geçilmelidir. • "ttıda, halk için çalıfQn bir halk hükume-
bırleri almak ve bu mevzuda dikkatlı bu- Bu hayırlı teşebbüsün, Doğu vılaye~e- ıinin ta.bii vcufı olan azami dikkat ve ih- ~·· ..,. . ........... u "~ 
1 .. ....ı ~· feyı'z Cum- k unrnak umdemizdir. . rimiz gençliğine bah~ .. ece5ı ~ timam gösterme ve a.zami emniyet ve 

Devlet varidatının inkişafını, yenı ver- )ıuriyet Hükumeti için ne mutlu bır eser inan vermek parlannın inki§afına, bil -

giler ihdasından ziyade, devamlı b~r olacaktır. b" 1 . hassa itina etmeleri tôzımdır. 
:Programla mevcut vergilerin tarh ve .c!- Tavsiye ettiğim bu yeni tefeb .us erın * Devlet varidatının inki§afını, yeni 
bayet usullerinin islahında aramak la • eğitmen ve öğretmen ihtiyacını ~yade • vergiler ihdaftndan ziyade, devamlı bir (Ba.,tarafı 1 inci Mıyfada) 
tı-dır. . gi c:üphesizdir. Fakat bu cihet, hiç ftf'Onftlmla mevcud vergilerin tarh 11e ci- ısım altında birleştirilmesi için Ma-

... Je tırcce -s • • kı :.. :1· - 11 ;.., V • 
So h 

anlar tuz . k·t ic:e başlama cesaretını rma - bayd uıullerimn ıslahında aram.ak ld • ~e ekiletinde yapılan rtetkild"in 
n iki sene zarfında ayv ' ' hır va 1 yıl · · d bu il ı d • fek be zin elek - malıdır. Vekaletin, geçen ıç~n ~· zımdır. ere igini bildirmiftim. Cumhurre-

er, çimento, petrol ve n ' "beler çok umıt ve- · · · b - k'" •L...·-da · d'l 
ll'fk, iptidaiğ maddeler resim ve ve:gı - ~önden yaptığı tecru • * Okuyup yuma bilmiı1en tek vatan- :asının ugun u nuı.awı ışaret e ı -
le.,.; .. d l'f. 30-50 nıspe- r.·cı· mahı·yettedir. ,1,.. bırakmamak; memleketin büyük kal- diği veçhile hayvan vergisı de dahil 

• ... , e yapılan ve her biri 0 • ~ ak 
tin f d ecen k .... -- "e ••mi -tınam iıte - olm üzere bu vergı"ler nisbetleri-

de bir vergi indirilmesini i a e Ku··ı~ 1-ı.,.;ı ınma Mlv•-y··-... :1 11-
tah.tinerin istihsfilin teşviki bakımın - "... r diği teknik elemanları yetiftirmek; mem- nin tedricen indirilmesi Celil Bayar 
d ' • · üspEt Tü" k Tarih ve Dil KurumJannın, Tür~ teket daoc:ılan"*1& ideolo;isini anlıyacak, .kabinesinin üzerinde duracağı bir 

an, vatandaf ve memleket ıçı~. m r • aydmlatan çok kıymetlı anlatacak, nuilden nea!e !IG§'ltaccık f erd mevzu olacaktır. Galıb bir ihtimale 
-:;.,. hayırlı neticeler verdiğini gormekte- millii varuğını ilim kurumu mahiyetini tJe Jcunımlan yanıtmcıJc; ifte bu önemli göre hükumet tarafrndan Meclise 
.r•- ve önemli bırer . di .. b' H M vaze .. ıaı~ını görmek, hepimizi ııevın ıırcı ır mndeleri en kıla zamanda temin etmek, teklif edilecek kanun projesinde ka-

ayvan Vergisi ve Buhran ve u • • r. Kültllr VeJa!letiftin üzerine aldığı büyük zanç, buhran ve muvazene vergilerl-
1le Vergileri üzerinde tetkikler yapılarak hadisedir. tılı kongre kur - ve CJ#ır mecburiyetlerdw. Din birleştirilmesi ile hisıl olacak 
bütçe :muvazenesi esasını bozınıyacak su- Tarih Kuru~tui ~:eki bafirler.' ortaya * Harp sanayii tesiıatımızı, daha ziya- nisbetin 1938 mali yılından itibaren 
rette tedricen tahfü çareleri ôüşünülme- duğu sergi, yu ç · did .. " bütün ilim · :...: ı t dbi ı her malt yılda peyderpey tenzilinı' 
J'd ıkardı,..ı eserlerle, pm -:-- de irıkifaf "f! tevn ..,.." a ına• e r ere 
1 ir. ~üny.:U Jrültürel vazifesini ifaya baş - devam edilmeli ve enda.trilepne meacıi - temin edecek bir hüküm bulunacak-

Bundan başka, memleketimizde yetiş- -·' yor mı"z..2- -2- ord• ihti•- --- -'zöııütı- tır. 
• !.d:l.. il ma- }a·wuı:ı bı.uunU • uc: u.cı :1- -•· ~ I""' 

Jniyen iptidaiğ maddeler, ve auuS tik resim galeriınizi de, bu yıl açmış de tutulmalıdır. Bükômetin beyannamesi 
jiyeti üzerinde tesir yaparak. dış meınle - * Bütün ıawarelerimizift ve motör • Ank f 
ketler mamuıetı ı'le rekabeti guMçleştiren bulunuyon;z. D 1 ara, (Telefonla) - Parti cı. Geçen yıl, Ankarada kurulan ev et lerinin memleketimizde yapılman tJe G tad 
her nevi vergi ve resimler kaldırılmak d k nıpu yarın mu toplantısını ya-la Konservatuvarı; :müzikte, ~hne e, len- harp hava sauyiimizi" de, bu eacua göre pacaktır. Başvekıl Celal Bayann hü-

zıındır. . . d ı...-kledı'»>miz teknik eleman an i k' 1 ettiriltrıeai iktiza eder W'.- u· b 
Gerek bu mevzular üzerinde çalışırken, dısın en ur. &' •• 1 1 . i n tfG • J\wııe n eyannamesini Biıyük Mıl-

gerek herhangi bir maliğ karar alırke~, sur tle verebilecek hale getırıkmes _ıçdn * Hükiimetin dış teıkitôtının ; eko • let Meclisinin cuma günu aktedece-
1lk göz önüne getireceğimiz şey, mılhğ d:ıha fazla gayret ve fedakirlı yenn e nomik kalkınma aavaşımızla aUikalı dai- ği toplantıda okuyacağı ''C itimad is-

. in n 1 releri için. bilgi tJe btihbarcıt ufkunu ge- ti ~ d.ilm kt dt M 1 
fQaliyet ve millig istihsal, yanı vcrg ı o ur. yece6 • zanne c e r. ec ısın 

~ t n~·letm yardıma bireT daire olarag, ça- · · nk'" t l t d .. 
bizzat ana menbaı üzerinde yapacaısı e- Spor: -ı aynı gu u op an ısın a encumcn-

1 n da lr - :ispor faalı'yetlerlnf, Tü' rL lışmalarını tanzi metmek tôzımdır. ler seçımı de yapılacaktır. Enctimcn-
sirleri olmalıdır. Maliye rnemur a ' Y Her çecrit A :'...l.-~~......ı~:..:.:..:.:.::::.::::_::.:;:~~.ı.kl.a....Jılai'miJ'!L.!t~e-j__:~..!:_~r:_~~~:bb~·iD.iı·!L!anl!!!,aJun!!!!,_~-Jııl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!_~lerin~·~t~e!şe~kk~u~·ı tarzında geçen seneye 

kararları 
nazaran esaslı hiçbir değişiklik mel 
huz değildir. 

Milli İkbsad v ekileti 
Ankara, 1 (Telefonla) _ Bug" 

Meclis koridorlarında dolaşmağa 
lıyan bir habere göre vekaletleri 
teşekkül tarzında bir değışiklık ol 
ması ihtimali vardır. Zıraat ve İktı 
sad Vekaletleri işlerini münakali 
işlerini d~ vazifeleri arasına alaca 
bır Mılli Iktısad Vekaleti ismi altın 
da birleştiımek, üzerınde durul 
ve tetkik edilen bir mevzu sayılmak 
tadır. Halen Na!nı Vckale~ uhd 
sinde bulunan demiryollarla ha 
yolları idarelerini devlet deniz yol 
ları ile bırleştirmenin tarıfe ahen 
tesisi noktasından faydalı olaca· 
mütalea edılmektedrr. 

Ankara belediye meclis 
dün topl ndı 

Ankara, 1 (Tele!on'a) - Beledi 
meclısı bugün vah ve belcdıye re 
Ne\ ad Tnndoğanın rcıslığınde 

toplantısını ) apmış, reıs \ ckılleı i 
katıblcrıni seçmiş, ruznnmesınde 
lunan işleri görüşmüştur. 



Borsalarda vaziyet 
Zahire borsasında mahsul fiatlan düşüyor, kambiyo 

borsasında frankta cüzi bir yükseliş var 

• Soa Polta • nıa 

Neriman, bir hamlede, kapağı açık 
duran şişeyi yakaladı ve asabiyetten 
titriyen elile beyaz tozun yarısını yer
deki beyaz aslan postunun üstüne dö
kerek pencereye koştu, şişeyi dışarıya 
fırlattı. Sonra dönüp koridora seslendi: 

- Kızım, buraya gelsen e! 
Zaten koridorda bekliyen Nesrin, 

derhal kapıda göründü. Neriman, u
zaktan aslan postunu işaretle: 

- Şu postu silkin, beyefendi galiba 
beyaz enfiye dökmüşler! 

Dedi ve kız, yeni bir hayretle pos
tu alıp dışarıya çıkarken, Adnana dö
nerek: 

- Maşallah! diye mırıldandı. Bok
sörlük bitti, artık bu tiryakiliğe mi baş
ladınız? Fakat bu adamı öldürür, bil
miyor musunuz? 

Adnan biraz cesaretlenir gibi oldu 
ve .:>adece: 

- Teşekkür ederim, Neriman! 
Diyebildi. 
- Ya? ... Mademki biliyordun da? ... 
- Benimki bir meraktı sadece.. Fa-

kat sen gelmeseydin belki de bir itiyad 
olabilirdi. Sana minnettarım. 

Adnan bu sözü bu anda bütün kalbi
le söylemişti. Genç kadın, bu sesteki 

samimi ahengi hissetti. Fakat daha 
tereddüdü geçmemişti. 

- Ya bir daha kullanırsan? .. O va
kit ikinci şişeyi kim dökecek? 

Neriman ekim• derken kelimenin 
üstüne müstehzi bir tonla vurmuştu. 
Dudaklarında da hafif bir tebessüm be
lirmişti. Adnan bu telmihteki manayı 
iz çok anladı, fakat anlamamazlıktan 
geldi. Kafir Neriman! anlaşılan Şeki
bin gazinodaki herzesine balınumu ya
pıştırmıştı! Hala o soğuk piliç şakası 
üstündeydi ha! 

Neriman, bir lahza sükuttan sonra, 
sanki aşığının düşüncesini kuvvetlen
dirmek istiyormuş gibi sözüne devam
la: 

- Maamafih küçük kızlar bu tehli
keyi pek bilemezler. Sen gene ona gü
venme! 

Dedi. 
- Kimden bahsediyorsun? 
- Kimden olacak? Beylerbeyindeki 

yosmadan ... 
Bu sözü bir kahkaha ile tamamladı 

ve içini boşalttıktan sonra kendisini 
bir yaprak hafüliği ile şezlonga bıraktı. 

Adnan sarsıldı. Yüzü hiddetinden 
bir anda kıpkırmızı kesilmişti 

- Sana bunu kim söyledi? 

Fotoğraf tahlilleri 

lntizamile muvaffakiyetini temin 
edecek bir tip 

1zmir okuyucu • 
larımızdan Said 
Parlar soruyor: 

- Muvaffak o · 
lacak mıyım? 
Başkalarının Ji· 

rektifi altında ve 
intizam kayıtla -
rma bağlı i~erde 
muvaffak.lyet ih • 
timallerl çoğalmıt 
olur. 

Samsundan Na
mık imzasile soru
luyor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Hicab yerin'-.. 
olmadıkça nefse o
lan itimad kuvvet-
lerini zayıflabr . . 
Daha girgin ve 
hamleci olması li
zımdır. 

~ ~ 

Her faydan evvel tecrDbelerden Duygulu olmak muvaffakiyetleri 
istifade kolaylaştırır 

ÇC1t'f4mba oku -
JI u c " ı a t' ı m ı z
aaft Bahcıedd(R da 
.fU"" .,,-u:yor: 

- Mu.vaf/a1c o -
İacaJa mıyım? 

cGençlik bl.lle, 
lhti,.rlık mtıkte
dlr oı.a, meeelı 

· blmas, Teorllbe
lerilıdell istifade 

etmesini bIIenıer bu kudreb vasıtalarla 
d:ı +4lllin edebilirler. 

Ağırbaşh bir tip 
Panga1tıda Ha • 

ltlk isimli okuyu • 
cumuz da karak • 
terinin tahlilini is· 
tiyor: 

Konycı ob~ 
lanmızdan Y. Jl. 
Atalay ıoruflO': 

- Muvaffalc 0 • 

lacak mıyım? 
Kafasile çalıŞ~ 

insanların dikk' 
edecekleri ıe1= J)i• 
mafın yorulJna • 
ması için tedbit 
almaktır. TeJnİZ • 

likı duygulu ve ıntizamperver olmat ınu· 
vaffakiyetleri kolaylaştırır. 

~ 

Neş'e sıhhatin ifadesidir 
Kara gümrükten. 

Mehmed imzasile 
ıonılan ıey de şu
dur: 
. - Muvaffak o ~ 
lacak mıyım? 

Neş'enin mu -
Çekingen, a.,, .. -

başlı ve içinden he 
saplar görilnmelC· 
tedir. İğbirarınm 
önüne geçilmezse 
devamlı olur. Ka
dın ve sevgi bah -
sine kanşmak isteı 

ı hafazası, sıhhat ve 
muhabbet ifadesi-
dir. Şu halde: Ka • 

biliyeti derecesin- •-bb(i.stcti 
de muvaffak olabilirse de, "".-

ve kıskanç davranır. ihmal etmemek lazımdır. 

Diye haykırdı. 
- Kimse kim? 
- Söyle diyorum, Neriman ... beni 

deli edeceksin! O kız, benim akrabam 
gibi bir şey ... Babamın ... 

- Sus.. çeneni yorma! Ben her şeyi 
tafsi18tile biliyorum.. Zaten kıskandı
ğıma hata etmişim! Meğer kuzum, ba
banın ahretliğinin kızı imiş! Fakat her 
nedense seni sık sık yazıhanende gör
meğe gelirmiş! 

Adnan derhal itiraz etti: 
- Hayır, yalnız bir defa geldi.. o da 

Şekibin beni gördüğü gün.. hani Köp
rüde ... 

Zeka 
~ 

faydalı mevzulara 
hasredilmelidir 

Şthremininilan 

Bahcıtddin de fU 
iki IU41i IOTUJ107': 

- JltıTJaffalc ve 
zengin olacak mı
yım? 

zetA, her iki di
Ietm tahakkuku i
çin bqta gelen bir 
şarttır. Yalnu:, o
nu faydalı mevzu

lara hasretmek, para kazanma yollarını 
bulmağa teşebbüs etmek lAzımdır. 

Sonra, yalancıktan ciddi bir tavır ta
kınarak ilave etti: 

- Maamafih her zaman için benim 
işime yaramaz. Sana tavsiyem, bu ka
kadar geveze adam k\illanmamandır. 
Hani gözünü aç, günün birinde iki 
papel fazlasına senin dosyalarını da 
satabilir! 

Adnan artık hırsından ne yapacağını 
bilemiyor, odanın içinde bir aşağı bir 
yukan dolaşarak: 

- Alçak herif! İlk işim kovmak ola
cak ... 

Diye söyleniyordu. 

Neriman, tatlı bir gevşeklikl: kolla- Nihayet Neriman ağır ağır şezlong-
nnı iki yana sarkıtarak uzandıgı kol - tan kalktı. 
tuktan doğrulmadı bile... - Bırak artık bu meseleyi .. hep bu-

- İyi ya.. inkar etmiyorsun işte.·· nu mu konuşacağız? 
- Fakat sana bu tafsilatı Şekip ver- Dedi. Sonra bir nefeste bir sürü şey 

medi va ... O herif kızın Beylerbeyinde haber verdi: kocası dün akşam İzmire 
oturd~ğunu nereden bilecek?... • 

gitmiş, kendisi de bütün gece uyuya -- Ey .. onu da bilen haber verir.~e-
ter ki bileni bulmalı! mamış, hep Adnanı kurmUf ve işte bu 

_Yani?.. sabah, şafakla beraber ... 
_İşte 0 kadar .. fazla sorma.. Neriman, sesinde bir kadife yumu -
Adnan, elini alnına vurdu: şaklığile bütün bunları sayıp dökerken 
- Hay kör olası!.. Anladım. Adnan, ayakta, kollarını kavuşturmuş 
- Neyi? duruyordu. Ama dinliyor mu, dinlemi-
- Sana bunu kimin müjdelediğini? yor mu, hiç belli değildi Kadın, en 
- Kim miş? sonunda, yüksek topuklarının üstünde 
- Benim yazıhanedeki katip ... Mu- doğruldu ve şuh bir eda ile aşıkına yak 

hakkak ben yokken yazıhaneye gelmiş, laşarak: 

onu s?yletmiş.sindir! . _Nen var? Yoksa beni artık sevmi-
Nerıman, bıraz evvelki kahkahası 

nı bastıran billur bir çınlayışla: yor musun? 

mişsin! 

- Tebrik ederim. dedi. az zek:l değil Diye fısıldadı. 
(Arkası var) 

""""""" 
Fazla atakhk muvaffakıyete 

set çe~er 
Keıan okl&Y"ctr 

ıanmızdan 9a1at1 

\. 
! 

soruy01': ıa
- Muvaffısk 0 

.zak mıyım1 t 
MuvaffalOYe' 

'L.1.)ttJtlı fazla ata..... ,, 
-ııııe"' besabsız lt go 

ten ürkebilir. ]3uJl~ 
ları tadil eune 
1lluvafık oıur. 
~ 

Muayyen işlerde muvaffaklJ81 
Tekirdağı oku· 

yucularımız·· 
dan Mahir soru .. 
yor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Resen başında 

bulunmamak şar• 

tile daha ziyade 
muayye\l direktif
li işlerde muvaffak 
olabilir. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kupon• 

l.im • • • • • • • • 
Adrea • • • • . ~-----

DİKKAT 
f'otograf tahllll için bu tupo~ 
5 adedinin gönderllmell prttill':..........ı. 

'-mllilil .. llliiilBil ... ~:;::;----- · ____.. __ .,,.. ........ - lf9 
İzmitte ıneyvacılığın in)dplı 

tedbirler alındı ıııı.Jt" 
İzmit - Mühim bir rneyvacılık c:ıtııııı 

takası olan vilayetimizde nıe~~,at 
inkişafı hususunda ya.pılan 'Ç bkl'rr 
şayanı kaytddır. Bir tarafta rne~rl• ~ 
saran muhtelif haşerat ve ha~ta ~en. cli
saslı mücadeleler açılmış bulunur 

1 
pı'f•

ğer taraftan da vilayet meyvalafll'JbeUııJ 
salarda kıymetlendirmek va ;cıır. 
artırmak için tedbirler. alın~~ __ 11 . tiJı:t- D Liilcburgazda pirinç 15 ı.rlPO _,. _ 

Lüleburgaz (Hususi> - Bu yıl P ~ _ 
sulli kayda şayan görülmektedlt· ~ 
beyde pirinç mahsulü 30.000 kilo 

1 de oldulu iörülmüıtür. 





14 Sayfa SON POSTA 

\ Son Posta' nın tefrikası : 31 Son Poatanın tefrika11: 87 

• ,ı SaragındQ .J.J Denizlerin MakraVel. 
Kaptan Bum • su 'ı""ıı Bir 

'Haremag"" asının H~tıralar• Denizalh gemimiz toplannı .::~::ni:b:~.ıı. 
~=~:::::::~~===============~~======-,~ açacak bir vaziyete gelmişti. Fakat ben soğuk kanbb 

Y azaıı: ZiyaŞakir Alman· harp bandıra mızı direkte sallandırdıDl 

Aradan 24 saat geçtiği halde, Mithat paşayı seven Şimdi size gülünç gelebilecek bu va-Jsık gönderiyorlardı. Vazifenı 
bir f k k • • k fi Q • I • I J ziyet emin ol aziz okuyucu k~ o sırada hücum edecek düşman d~~ e lŞl Çl lp: RU ıs 6TlZ. il uememişti bana hiçte tuhaf gelmedi. Gülmek ne- ]erini avlamaktL Bu iş müşkiililll 

Said Paşa, mührü alır almaz, şu söz- ~ Ön . rede? Heyecandan tirtir titriyordum. külü bir baş bel8sı idi çünkii o t> 
1 d ·r tm' t" ~4 .• un ortaya atılarak Mıthat Paşayı Denizaltı gemimiz toplanın bize çe- lide bizim den.iuıltı gemileriJilİS de 
erı e ı ave e ış 1· didik didik etmesine ne demeli idi? 

- Zatı şahane, ferman buyuruyor- 0 Ali Sua . f d" k·· M"tbat p virmiş, hemen ateş açacak vaziyette. aliyette bulunduklarından ~. 
l Ş. d" l"k' ah · k vı e en ı ı, ı aşa De hal Alınan ha b b d kt· t lbah ar.. ım ı, mema ı ı § aneyı ter e- onu pek k takdir t . ti E b8§ r r an ırasını çe ır- e iri düşman tahtel 
deceksiniz. İşte, vapur hazır. Namık ~l B ~· mış& n .ta, diın. Ya bu ıia arasında bandıramız gö- ayırdetmek her babayiğitin ıcarı. 

Demişti ve parmağının ucu ile· sara- olduv ha . ey, ~ya Y ve saıre rülınez de Alman gülleleri altında de- di. Karşımdaki denizaltı geıniSİJl.11~ 
ym önünde, çifte bacalarından chmıan- hakk~da· ide bırçok kimseler bu ada_m nizin dibini boylarsak? .. Bereket ver- tetkik etmeğe de tabii im.kin 1° 
lar tüten (İzzettin) vapurunu göster- (derbed ' (yan mecnun),. ~se~~eı:), sin ki cKuhab yavaş yavaş yakla~ı ve Zira küçük bir tereddüt bana~ 
m işti. Mi tha t Paşanın rengi, kin!ç giblj (şanla. ~)' [::'1:" tan)' ( 1~ . yuzlu) • nihayet bizi tanıyınca hayretinden ziyaına mal ola bilirdi. Binaeıı>1 
bembeyaz kesilmişti. Gözleri, Said Pa- verlerJcaı ve d arıskotenlınve h)urnd' yetperk- gözleri fal taşı gibi açılarak bağırdı: ha valide çektiğim sıkıntıyı bİJ' 

~ . . . rasın an vu UŞ ıye pe Aman bb'' A d h ·· h" bili şanın parmagının ucu ıle Izzettm va- çok zemı d bul d kl hald he . - . yara ı... z a a mut ~ş · 'rim, bir de Allahım ... 
puruna kadar sürüklendikten sonra, nedense ::.~t p un ~ 8~ eh r bır facıaya meydan verecektik. Demek 
bası büsbütün göğsünün üstüne eğil- mivet ı . Abaşd~lhu 8:dama ~demek- ki geminizi geceleyin yeniden boyata-

• ' A ., venruş, u amı e gı er k • • d W ".,.+" • • • h 1 S' ' 
mı~: ı;rek ve telaşlı bir sesle: . . . onu methü sena etmiş en nihayet İa- : h reng~~·1~:~z a .... 1 ı~ı 

b 
-d . en.d. k şevketcn;ı:eahb efen?ımızın tanbula avdeti hakkında iradei seniye saclar kalaava e gun ~n yo kayı veharıl~ 

en eı sa ı ıyım. un am ne ıse, sa- alarak İstanb 1 f ım· h .. nkA rınız varmış. o sa ınız 
b1 l olmak için beni muhakeme ettirsin- . takdim e 1 ':1 ~ ge ır ış, u ra dumandı!.. 
ler. Tek, bu suretle sürmesinler. Zira, Mithaı Paıa ~ gefmedeft ewel Ali S y ~~ · di h rdan t _ Sonra anlattığına göre cKuhab ye-
pek suitesiri mucib olur. Rica ederim, ~yetperverlik) le şöhret bulan Mithat' zaman, = k en .:1~~ d .: ıgı ni boyasile cBelmonte• yi bir İngiliz 
efr.,dimize arzediniz. Cevab getiriniz. P~ hazretlerinin, §imdiye kadar dev- garib ta 1 a= on: ~ · Bu gemisi zannetmiş ve top ateşile batır-

Demişti. Said Paşa, Abdülhamide l~tı ~yeden bunca nimetlere mazha- çıkmaz ;;tdıa: p ' _ ~ di çık~ maya hazır1anmış. 
gitmiş, mührü hümayunu teslim ettik- rıyetı; ve meratibi be.şeriyenin münte- kü . aşanın on e z ço- cKuhab la birlikte cHanoe• lima-
ten sonra, Mithat Paşanın söyledikle- hası olan (sadaret) mesnedini ihraz .:.: B .. d ail 1 _ . nında bir hayli müddet çalıştık. Atlas 
rini aynen arzetmişti. Bu sözlere, Ab- etmesi; saltanatı seniyenin hürriyeti bal ve u~ ~ ~nrabon 1 ° acagıın ik- Okyanusuna geçecek gemiler bitaraf 
dulhamid bir kat daha öfkelenmişti: meşruayı hıfzı siyanete rağbet ve Di saa e s~~'- rç uyum.k _ sulardan çıkıp tekrar bitaraf sulara sı-

H l 
·· ··ı · k muhabbet· · · ba · · · · ye, onun aycu..ı<lnna apandıgını g·ınmadan el b" k.a ·1 ık d · - oca arın suru mesı vak'asını a - . ıru ıs t ıçın büyük delıldir. gözlerim! .. d" ş· di Mith t p evv ır Ç mı aç enız-

lın2 getirsin. Kendisi, onların muha- Mıthat Paşa hazretleri ihraz eylediği şanın b e go~ uı;·lak ım lin ~ a- ?e seyretmek mecburiyetinde idiler. 
keme edilmesine rıza göstermiş miydi? mevkiin ehemmiyetini takdir etmek herkes: ~ ~ ;t g~ ~e, d~u Işte düşman gemilerini açık denizde 
Hem bakınız; suitesirden bahsederek, ve ana göre muhalasat izhar ederek, müdaf ~vvew~ . _ ·'::ı· e ~ inin geçmeğe mecbur olduklan bu iki üç 
daha hala beni tehdid ediyor. Hayır- milleti Osm.a.niyenin maruz kaldığı Halba.:ki, Alec~g5ını ~fı di,ıyort ~·- millik mesafe dahilinde gafil avlamak 

'd k H . . . . . ' b g ·ı 1 ı uavı e en er esı gun · b edi d gı e~e .. e.~ şırodı ~decek. Kendı.sı- ~nca . aı e. er ort~~n~da şu buhranlı gazetelerde Mithat p anın al hine ıca . yor u. . . . . 
ne bır saat ızın. Konagına, haber gön- gunlerı geçınnek iktıza ederken, işbu öyle b' d.. . d.. 31 ki· h eybeni Bız tarassutta iken altı İngilız gemı
der:;in. Yanına, kimi isterse alsın. Der- ehemıniye~ istilzam ettiği mesleği hem dır oşen~·~:np ' em b'' si meydana çıktılar, lAkin bir şeyden 
hal. benim memleketimden uzaklaşsın, ~uhafazadan gaflet etmiş, hatalan, yetini ~·~~un. ~ t1 aşa.ya ~en~uBı- şüphelenmiş olmalılar ki bitaraf sula-
di,·0. kat'i emir vermişti. böyle bir ikıbeti intaç eylemiştir ne . tıı e ben, ayre ere garnaklettı. u rı terketmeyip o sularda demirlediler. 

"f· h P b '"şk"l · M'th t P h · · şnya uraya aynen etmek B lki d d · lt · · · - ·· 1 lıt at aşa, umu u vazıyete ga- ... ı a aşa azretleri, kanunu e- ümkün d w. On . . . Al' e e enıza ı gemısını gormuş er-
lel ~ edemiyeceğine kanaat getirerek, sasi ilanını kendi himmetine isnad et- m . . ileğil.ıkan un ıç~:e· ~ Su- dL Bitaraf sularda bulunmakta olduk
art ık mukadderata boyun eğmişti. Ko- mekle beraber, hilifına. gitmek için avı um.as e ç nakily~m ikt.;11' bır~ç larından biz onlara 90lrulamazdık. On
na<Yına haber göndererek, lazım olan ısrardan da kendini alamamıştır. Hat.. paArçal' 11

8 a~enf din' eTardı a edey~ lar da biz orada bulundukça denize a-

l 
· ı· t · t' S · ~::. ita t · · 1 uavı e en m ( ve tagnb) 1mak · te · 1 dı B" 1 h 'ki şey erı, ge ır mış ı. arayın saatlerı, '-«, sa na ı senıyenın, kanunu esasiye ı... .... lıklı ak 1 1 . d . çı ıs mıyor ar . ınaena ey ı 

( t k ) 1 
. . ~ m a e erın en. t afın d ~~-"" k b' b 

a :-ı ur a tam a tıyı çalarken Mithat mugayır ıcraatta bulumnasına musir _ . .. ar a ~&U.& sı ıp ır sa ır ve se-
Pac;a, eline b~ yüz altın lira ihsanı şa- rane delalet etmiştir. cGazeteler~e ne~redılen .h~ttı huma- bat yarışına giriş~esi icab ediyordu. 
haneyi ihtiva eden büyücek bir kese ... Mithat Paşa, intibah ile mansub ~da, .bahsi vacıb olan ~ .asıl var. Bu müsabakada lngilizler bizden üs
ver lmiş; cami kapısı önünde bekliyen olan Kastamonu (meclisi temyiz) mü- Bın, Mi~~t. p~~ memal!~1 mahru- tün çıktılar. Ben bilahare kendilerini 
bir çatanaya bindirilerek (İzzettin) va- meyizlerinden Kadri efendinin azlini sadan teb ıdi. !31:1'1 de; .. bu ~b._ıd, .mahza, kolayca teşhis edebilmek için bütün 
puruna nakledilmişti. dahi ar:zettiğinden, bunun dahi kanu- ~u ~~ hukmunu ıcradan vapurların resimlerini çektiın. Sonra 

_vapur, zaten istim üzerinde idi. Sa- nu esasiye muhalif olduğu cevabile ka- şet eyledıgı.~ . .. .. . cKuhab ı orada pusuda bırakarak ben 
ray feriki yaver Said Paşa, sabık sad- naat etmemiştir. . Kanunu esasının 113 uncu maddesı- cBelmonte• ile u.zaklaştım. 
razamı gemi süvarisi ile muhafızları Mithat Paşa, a2Jilleri ve tebdilleri nı aynen naklettikten sonra: Orada tamam Ingiliz gemilerile kar
olan iki yaver ve iki maiyet çavuşuna icab etmiyen bir takım memurları, azil Bu kanuna riayetten gelmiştir ki; bu şı karşıya sekiz gün kalmıştık. İngiliz 
te~ıım ederek, avdet için çatanaya bi- ve tebdil ederek yerlerine kendi adam- kere devletin emniyetini ihlal ile uğ- gemilerin.i İsveç kara sulan i -
ne binmez. geminin yanlarındaki !arını gC9lrmiş; hükfunetin nüfuZ'Unu ra.şan Mithat Paşa, meınaliki Osmani- çinde lsveç muhribleri himaye 
ça ·.ar harekete gelmiş. İzzettin vapu- bu suretle kendisine · hasretmek iste- yeden tardolunmuştur. Artık, kanunu ediyorlardı. Vakıa onları batıra -
runun başı, l\1armaranın derin ufuk- miştir. esasinin bihakkın icra olunacağına, madık ama İngiliz vapurları da içle
lar na doğru çevrilmişti. Mtthat Paşa; konağına dev.anı ile şüphemiz kalmamıştır. rinde yükleri ile oldu.klan yerde kal-

Fakat. tuhaf değil midir ki; Mithat kenAdine taraf~ar ~örünen bazı eşhasın; E~er bu ka.n~un. b~'i icrası, . sair dıl3:_1'; ha.mulelerini İngiltereye götür-
Pa ,ayı Italyanın (Brendizi) limanına efkan umuınıyeyı teşviş edecek, ken- vak.itlerde oldugu gıbı, bazı sahıbsiz, mege muvaffak olamadılar. 
gö urüp bırakmıya memur olan vapur, d~ini (hami~. hürriyet ve hükumet) ~· bikes üzerine icra ol~akla ik- . Bir aralık bitaraf devletlere Amens~b 
Ayastafan<>s açıklarına gelir gelmez, gosterecek, nufuzu devletin ancak ken- tifa olunmuş olaydı; m~leı ıcra, bazı dıstroyerlerle de başımıı belaya gır
demirlemişti ve burada, tam yirıni dört di vücudile kaim olduğunu ifhaın etti- şüpheler bırakabilir<(i. Oyle o!lmadı. di Bunlar kendi sulan haricinde de 
saa t. kara ile ihtilat etmeden bekle- recek sözler söylemesine müsaade et- İşte, cümle al.em gördü ki; padişahtan bizi rahatsız etıneğe baş1adılar. Çok 
mişti. ~~· bir. takun nümayişlere temayül sonra, cümlenin fev~inde oturan bir i~i hatırladığıma göre bir defa bir Da-

Sebeb? gostermış, bu suretle de hakkında bir sadrazam hakkında ıcra olundu. t~e nımarka mayn tarayıcı gemisi beni ta-
Sebebi, şu idi: Abdülhamid, halkın takım şüphele~ zuhuruna meydan hakkaniyet, işte ili ve ednanın müsa- mam dört saat takib etti. Ben de mah-

Mithat Paşaya pek düşkün olduğunu vermiştir.• vatı. sus sesimi çıkarmadım ve ancak dört 
bildiği için, paşanın iadesi için büyük Gazeteler; Mithat Paşanın İstanbul- Ben derim ki, Mithat Paşanın tardı saatlik bir takibden sonra kim olduğu-
nümayişler yapıbnası ihtimalini naza- dan tardını kanunsuz görmüyorlar, bu Avrupaya, devletimizin hayrını mün~ mu bildirdim. Herif bana sokuluyor 
rı dikkate almış. Böyle bir hal vuku- keyfiyetin; (kanunu esasinin ı ı 3 üncü teç ohlrak tesir edecek. Çünkü, Avru- sokuluyordu. Ancak (800) metre ka
unda Mithat Paşayı derhal ortaya çı- maddesi) ne uygun olduğunu söylü- palılar ne diyorlardı: Bir devletin ic- dar sokulduktan sonra ben birdenbire 
karabilınek için ihtiyaten onu İstan- yorJardı. Abdülhamid, bilhassa kendi- rayı ıslahat için vereceği teminat,' vü- sür'atimi arttırarak uzaklaşıyordum. 
buldan uzaklaştırmak istememişti. sinin icadı eseri olan bu maddenin ne zerasından falan veya filin şahısta de- Zavallı yeniden gayret ediyor ve o ara-

Halbuki aradan yinpi dört saat geç- ~ereceye kadar mü.essir bir silah oldu- ğildir. Ancak teminat, 0 devletin padi- lık ben de sür'atimi azalt~ olduğum
tiği halde, Mithat Paşanın o derece gunu, en evvel Mıthat Paşa üzerinde şahının sakalını vüzerası eline venni- dan bana yaklaşıyor, !Ak.in ben gene 
düşkün ve hatta prestişkarlarından tecrüb~ ~tmişti. Silah, müthişti. Mithat yecek kuvvet ve nüfuz ve sebata malik sür'~timi arttıı:arak maklaşıyordı:m. 
bir tek ferd çıkıp ta: Paşa gıbı kuvvetli bir adamı bir dar- olmak hasletindedir.• Nihayet Danımarkalının sabn tüken-

- Onu isteriz. bede yıkıp devirdikten sonra; artık Ali Suavi efendinin uzun yazılan a- miş olmalı ki: 
Dememişti. Hergün konağının kapı- (tab'ai şahane) içinde bu silahın zo - rasından, aynen gösterdiğim şu satır- - Derhal tevakkuf ediniz! Yahut a-

~ını aşındıran hadsiz hesabsız dalka- runa mukavemet edebilecek hiçbir !ardan sonra, diğer bir makalesine ge- teş edeceğim! .. işaretini çekti. 
vuklar, onu bir anda unutuvermişlerdi. ferd tasavvur edilemezdi. çelim. Ali Suavi efendi, bu makalesin- Ben bu işarete, Gize Alman harb 

ALİ SUAVİ EFF..NDİNİN Hiç unutmam; Mithat Paşanın İzzet- de, (Fuad Paşa) hakkında senakarane bandırasını çelonekle cevab verdim. 
İKİ YÜZI...ÜLÜGÜ tin vapuruna bindirilmesini pencere- bir fıkra anlattıktan sonra, bu zatı Mit- Danimarkalı kumandanın o aralık 

Mithat Paşa, unutulmamakla kalsa, den dürbünle seyreden başkatib Said hat p~ ile mukayese ediyor ve so- suratını yakından görmek isterdim. 
bir şey değildi. Daha İzzettin vapuru, bey, geniş bir nefes almış: nunda aynen ve harfiyen: Herif acele ile artık Danimarka kara 
Saray burnunu döner dönmez, istanbu- - Çok şükür, büyük bir ağırlıktan (Arkası var) suları dahilinde bulunmadığımızın far-
lun havası birdenbire değişivermişti. kurtulduk! ~·--- kında değildi. Tabü mahcup bir halde 
Babıfıli caddesinde, bir taraftan yeni Demişti. Ne zamandanbcri kalbini uzaklaştı. 
sadrazam Ethem paşanm sadaret alayı yakan intikam ateşi; şu anda İzzettin KEMAL ALTIN ı·~LE[? Şimal denizinde düşman o kadar çok 
için hazırlıklar yapılırken; gene bu vapurunun al kadife döşeli salonunda Y (1 mayn dökinüştü ki Alman gemileri i-
cadde üzerindeki gazete idarehanele- bir köşeye çekilerek ağlıyan Mithat ı Kadın, erkek ve askeri terz ai çin cKieb ve cHamburg• limanların -
rinde, en belli başlı muharrirler, hum- Paşanın göz yaşlarile sönüvermişti. dan doğrudan doğruya çıkıp denize a-
malı bir faaliyete giri5ffiişlerdi. * Dikkat! Begenilmiyen çılmak hemen hemen imkansız bir hale 

Ertesi gün çıkan gazeteler; cMithat Abdülhamid, Said bey, ve saire... elbı'selerı'n bedelı" ı'ade edı"l"ır. gelmişti. Binaenaleyh onlar da şimale 
Paşanın azli - ve memaliki şahaneden Bunların muhtelif sebeb1erle. Mithat gitmek icap ederse cSund• ve cKatte-
tardı11 hakkında şu fıkraları dercetmiş- Paşanın bu akibetinden memnun olma- Karaköy Necati bey Caddesi N. 79 gat• boğazlarından geçmek mecburi -
}erdi: ları tabii addedilebilirdi. Fakat ya, Ali ı 962 yetinde kalıyorlardı. Bu itibarla beni 

cl\Ialfıındur ki; bazılan indinde (hür- Suavi efendi? tarassut ve karakol için o havaliye sık 
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ALTI DfişMAN MUHRİBİ M 
NASIL BoGAZ BOOAZA GfJP 

Teşrinievvel sonuna doğru Ş~ 
nizini düşman denizaltılarındall > 

!emek için yeniden bir emir 9!:~ 
bii yolumuzda tesadüf edece!":~ 
giliz nakliye vapurlanru da goıd 
çıracak değildik. ~ 

Bu seferimde ben cMarie• tu tl 
misinde bulunuyordwn. Bu izab'~ 
dikten sonra vak'anın izahına 
bilirim: 

Gecenin karanlığından istif.ade9 t: 
rek Baltık denizinden cKattegat~ 
hadise geçtik. Kıble cihetinde (lıı 
marka arazisinin ışıklarını, yıl )dil 
karnetimizde de İsveç toprs 
ziyalarını görüyorduk. iJ' Ol 

cJutland• kıyılan açığında b ~ 
nizaltı gemisinin preskopunu g. 
Bunun bir düşman gemisi oJdll 
~phe yoktu. Düşman tabtel dJ1 i' 
üzerimize çekmek için bir ~;. 
dirttim ve pervanemiz bozu 
bu sandal geminin kıç tarafına ~ıl'· 
giıya pervanemizi tamire baŞlB Öl 

Ancak dü.şman dolmayı yu~ 
bizim tuzağımıza düşeceğine 8verıi 
o bizi avlıyacakb. Çü~ü .. s~ 
torpil adeta bordamıza surune 

~ili. ·~ 
Gecelerm telsiz memuruın ~~ 

bir kaç Ingiliz muhribinin sr8 ~ lı' 
işaretleştiklerini bildirdi. :M~~bir 
bütün ışıklarımızı söndü:nnUŞ 
de yolumuza devam ettik .. ~ 

-·- ____ .!!~ 
,r 
Bir Doktorun .d 

Günlük ~ 
Notlarından (*) 

Triko/isi A 
Bu da bir nevi saçkırandıt· dlbl~.f 
çocuklard& görülür. Saçların tJf ~ 
cerahatli n sulu küçük çıba1!r d~ ~ 
lür. Kabuk yapar ve derhal 511~eoil~ıi 
meğe başlar. Bu (TrlkOfiton> daıı• ıı;,r 
mantarın tahtı tesirlnde nıe!.,.,..,tıe f. 
blr hastalıktır. Sarldlr. çot s~r - 1 
kalnrma bulafll'. Bu nıantarl ıer 10 cP.;' 
dlblerlnden clldln tçlne süziil~t tiıl1 
ıann en derin köklerine nı usuıc ~ ı>Jr 
lar. Bir taraftan llttbab h ·tıJldt 
diğer tarattım da saçları dö ~· 
lar. ıtır· ~ 
Bu cidden mühim bir• }laStal~ ede!''.~~ 
vı edilmezse bütün başı ıstt!,ere ıçr 
göz her feY biter T yrıra ı 
kalır. ttdıı."1 ~t 
Eskiden bu neTl saçkll'anı~d' ıJ 
hem hasta kıllan, ııeın de dl ~o 
lunan bütün kılları sökerl~şl~t ~f 
netice veren bir tedavi idi. şııııdl ~ 
ıara çok ıztırab verdltl ıçın ~ J'ci 
dllınLttir. Şimdi tatbik edile~fif~tf ~ 
gen şuaı ile bütün saçıarı lY'ıı tt~ 
ibarettir. Hasta olan ve oıınıJ91 ~ı lf: 
deki bütün saçlar röntgen Gaııı.r f6 e>( 
düşürüıtir, ondan sonra ya~ ~' '/. 
ta olan kmm ilaçlarla ted~afi ~J 
lar dil§ürfildütten sonra tre 91P"':l D 
!aydır. Başın böyle birden~ r f~ ~ 
hale gelmesi gerçi nnboŞ ~~J f)'l 
muvakkat bir müddettir· fırıd,ıl 
tikten sonra ba.şuı her ıara ır ~ 
tamın gür, güzel saçlar g~ ~it ıı ~ 
Trlkotısl tekrar edeHJl\ 1t ıı.550 eııt f'f 

tır. Leyli mekteblerde bilh arV1ıı• t''~J 
yeti çoktur. Sür'atle talebe ptltıcıı.t ıı D"'( 

lır, önünü almak güçtür. 1e ç~~. f)'l 
lldlr. Esasen saçında yara b:lt>Y~ef 
bütün çocuklarda analar. ın~ fl 

• alUmler bu hastalığı dÜ$uıı ~· ,~~ 
-kı-1 1' ,,. 

( • > Ha 11otlan kesip 11•" ,o• 
bir alltilm• 7apqtınp kolit~~' -1' 
Sıkıntı umanınn:da t~ " 0 

r;lbl imdadınıza yett,eblllf· 



YÜZÜKLER 
----------

(Bll§ tarafı 13 üncü sayfada) 1 aldım, eğer bejenmeueD detıştirmek 
orıunıa hep acı feyler konuşuyor, bibini mümkön-· .. . 
kıracak şeyler söylüyordu ve zavallı a- Genç k.adUUD .du~rıada ~ustehzt 
\1\ıkat o kadar sabırlı görünüyordu ki.. bir tebes&Üm belirınifti. Al.,.cı 1Mr tavır-

K '":zler" · bpıyayım 
... ~..Yavaşça açıldı. Eşikte genç adam la elini uzatarak ca0 ~ •. 

gorundü. Evveli Ley.liya, senra sofı'aya mı• dedi. o, ceveb demek~ gıbı ~-
baktı, gülümsedi Leyla hemen ayağa şını sallayınca dudaklarındaki tebessum 
kalkrnıştL Ona doğru yürüdü v~ yakla- büsbütün acılaşarak gözlerini kapad!. 
§ınca omuzlarından tutarak şikay~t do- Biraz sonra gözlerini açtığı zaman ~ıı
lu bir sesle: kayd bir ta.,grla parma~a ~ktı ~e bır-

- Neden geç kaldınız Celil dedi. Bu denbire yüzü değişiverdı. ~zle~ı bay-
gece bunu yap 

1 
d retle büyu·· dü Parmağında mcecık bır 

D 
mama ıy ınız.. · d 

udaklannda tatlı bir tebessüm beli- nişan hallr..ası parlıyordu. Heyecan an 
rerek ilave etti: sapsarı olarak başını kaldırdı. Avukat 

:-- Bu gece ilk tanıştığımız gece değil hareketsiz duruyor, müş~ik nazar_larla 
lr:ıı? kendisine bakıyordu. Leyla sendeledı, tu-

Birdenbire sesindeki titreyişten utan- tunmak ister gibi ona doğru ~ll.erini u
~~ gibi birkaç adım geri çekildi. Sahte- zattı. Genç adam hemen k~n~~ıne ~za-
gı Pek az belli olan kıvrak bir kahkaha nan bu elleri tutarak onu göğsüne dogıu 

attı: çekmişti. Kulağına fısıldadı: 
at~ Bu gece sizinle sevgilisini uzuıı sa- - Bu yüzüğü beğendin mi, karım ola-
rı.. er beklemekten inkisara uğramış yeni caksın sevgilim? 
~Şanlı toy bir genç kız gibi konuşuyo- Genç kadın cevab vermedi Celil Hüs-
~l~e~:: .. ...+. nüye biraz daha solrulmU§tu. ve omuzla-

Gözı . . uanu onun yanına yaklaşın~- n hıçkırıklarla sarsılarak alJ.ıyordu. 
erının içine dikkatle baktı: 

- Yolu be - k• U h da 2iildü .. rnu kledin ve geııneyince u- \Aran 1 D S amız : 
biı ~ oyle mi sevgilim .. Şimdi de bunu b 
rak şa a altında gizlemiye çalışıyorsun. Pan· ste on eş gün 

at niçin? 
Gülü . J t D l A ' rnsıyerek devam etti: Yazan: sme ııU us 

r,; Ben &eni daha ziyade üzmemek için ı _ _:..::.::.---------;.--

sarıkamışın elektrik projesi 
tamamlandı 

SON POSTA 

Zevkimi 
okşıyan 

yalnız 

•••ti oımuttur. 
ZARlF - SAÖLAM - HASSAS 

158 birinci mOkAfat uzanmıştır. 
BO tnn saatçilertte bulabiJrsini:a. De
posu: Swtanbamam Havuzlu Han 1. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM şlRKETI 

TESts TARtHI : 1863 

flermaTtG: 11........ tDllJ1I Urul 

Türkiyenin başlıca tehirlerile 
Paris, Marsilya, N"ıs, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs. Irak, 
lran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslnya, P..omanya, 
Suriye ve Yunanistmda Filyalleri 
vardır. 

liıı ~n geç kaldığımı hemen söyliyeC'e
g~ ~u gece ilk tanıştığımız o mes'ud 
~d nın senei devriyesi olduğunu unut
rlan ırn. Fakat işlerim epey geç bitti. On
diy sonra da sana hoşuna gidecek bir he- Sarıkamış (Hususi) - Şehrimizin H tU IU ban 1 1 • 

elektrik projesi yapılmış ve tasdik e - er r ka muame 8 en e alrnak .. G ıçın biraz dolaştım. 
enç kadın kınk kınk gu··myordu: 

- Ne ldın b. a bakalım bana, yoksa gene 

dilmek üzere vekilete gönderi:ıniş - ı yapar. 
tir. Sarıkamış ile beraber Igdırın, ~----------•" Kağızmanın, !{arsın, Rizenin, Of'un 1 ır Yiizük rn··? 

c ı· u. e ıl llüs - .. d d-1.! ~ Bil nunun udakların aıu teı """'-
ve Sürmenenin de projeleri yapılmış - ' ~-· ANKARADA ..-.. 

AKDA nı genişletti: 
.. - Evet gene b' ·· ük' dedL YalnıZ obiiru ır yuz 
Çok kadar pahalı değil. ÖbürüT'den 
..._ daha zarif ve güzel bulduğum için 

tır. 
Projeleri henüz ikmal edilmemiş o-

lan şehir ve kazalar da bunlardır: Er
zurum. Hasankale, Gümiiıbane, 

~ 

lstanbul Defterdarhğından : 
Lira K. 

Oaküd arda 

ltuınkapıda 

: fcadiye mahallesinde Kayıkçı Şühret yeni Şilkrü so
kağında eski 9 yeni 13 say ılı ve 44 metre murabbaı ar-
sanın tamamı ... • 

Kitap Eri KAatçıhk 
BOttın mektep kitaplarının satış 

yerldır. MekLep kırtasiyf' çeşitleri 
en mOsait fUllarla temin edWr. 

Tel. 8377 

lstanblll 2 inci iflis _.,..rhıjanden• 

: Kürkçübaşı Süleymaııala yeni BayramçaVUf mahal
lesinde Kuyulu halen yeni Kürkçülruyusu .,UIJnda 
eski 20 yeni· 30 sayılı yıkılmış evin enkazile beraber 40. 
94 metre murabbaı arsanın tamaınL 

11 

Müflis komisyoncu Kapriyel Abruya -
nm tufiye muamelesi bitmif ve mah -
kemece ifllsın kapanma11na 25/10/9Y7 
tarihinde karar nrilmit olmakla icra ve 

tl iflas kanununun iM üncü maddesi mu-

Boğaziçinde 

: Muhsinehatun nıaJıallesinde l'ındıkkır• 8DblJnda 
eski 16 yeni 26 sayılı evJn y.n ~yı... 

: Çadırcı Ahmet çelebi ma hallesinüı elki s.hçelf ,... 
ni Asmalımescit sokağında eski 15 ,_ı 11 •JJh ,.na 

kirgir ev 1/6 P~1!'" .. : . sobkt& esti S lllilenw 
: Yenimahallede ıkinCl yen 1 

65 timeb'e ahim 
yeni 3 sayılı ve 143 metre ve 

1811 
mm: 

ao IO 

111 • 
10 

l{ arsanın yarı payı.··· Uzguııeukta: İcadiye mahflllesinde eski tbrahimpaşa, y9l Banpt 
'O . sok.ağında 3 sayılı evin tamamı- . . _ 110 00 

8klidarda . t d' halJesinin eski Doğramacı Sımon yenı Dün-
.d ca :ye vmad __ ..,; 41 yeni 67/76 &ayılı evin tamamı. - ., 

1t d ar sokagın a ~ Bademaltl 1r .. •--
a ıköyünde . C ı ğ mahalJesinin R qen ve .,__._ 

· a ~ 8 

23 
yeni 6 8 ,sa yılı maa dükkin erin enkaza. 45 00 

Yukarıd 4a eski 2, 4,12/11/937 'Cum~ pnü .saat 14 de satılacaldlr. Sat1J t.e-
d . a yazılı mallar . d kab 1 J Tal'bl · a.elıne istikrazı dahill ve ,:, 5 faizli hazine tabvillerı ek u ~~n=~ Deı !~~ 
,.. 7,5 pe . . en vaktinden evvel yatırara mezıuu 5~ .uca-
darı k ~ akçelerını muayy - - kkil satış komisyonuna müracaatlan. 

1 Mılli Emlak Müdürlüğunde muteşe (M.) (7358) 

TüRK ANTRASiTt 
Maltızlarda ve her nevi madeni soba!arda yakllabıhr 
•an, GiLKRIST voKER ye KA LtcL GALATA 

llaQKEZi: Yolcu ..ıonu kart1sında. Tahir HM 5 İllCİ bL 
Tel. 44915 

Cide Belediyesinden: 
1 - Cide kasabasının elektrik tesis!ltı kapalı zarf. usulil~ ebiltmeye konulup 

talip çıkınaclljından bir ay ~inde pazarlıkla ihale edilecektar. 
2 - Bu · · h b delı· ,17752• lira cl5• kuruştur. ışın mu ammen e ~ • isani tn tan'l!lndc 
3 - Müddet 12 Teşrinievvel tarihinrlPrı başlıyarak 12 

efl'1D 
tı · ı~rn bulacaktır. . a banka mektubu olmak üzere 

1 
- Paz:ırlıkla bu işe girecekler ya nak-t vey N f' Vekaletince musaddak 

1 ası. lira teminatı muvakkate vermt-kle beraber a ıa 
thliyet vesikalarını encümene ibraz etm eğe mecburdurlar. .. . ~_,.ı· 

s · . k Belediye encumenıngeyır. 
- Bu işe aid şartname proje ve sııır evnı c7369• 

----- Jıtanbul l elediyeıi ilanları 
Keşif bedeli 3500 lira olan Usküdar 2.1 üncü ın:~ktebin ~çestne yapılacak he

la açık eksiltmeye konulmuş ise de betli ihale gwıünde gıren 'bk~madıkjındNan 
" 90 N lı ka unda yazılı waı..-n baş a J a
razarhğa çevrilmiştir. tstekliler 24 o. n 50 ilk 

cibince i11a olunur. (1417) 

DIŞ TABiB! 

RAnP T0RKOGLU 
Ankara cıaddellnde: llaMrret oteli 
kal'Şl.llDda (88) · No. Ja mua,.eneba-
neslnde beflb sut • dOrtten 
(19 ) a kadar kabul etmektedir. 

Can Rızlıallah Kilrdl 
ffalepte btitGa Tlrlrçe 
•e yabancı pzete •• 
mecmualar baJii 

..... -- ••• ·--- Wl-4 

&OD Posta 
Ynm.l, slJUl. Bandia .,. Halt ıauıe.i --- _.....,... 
Yerebatan, Çatalçepne &0kak, 25. 

iSTANBUL 

Gazetemizde çı~ yazı ve 
ıesimlerin bütm. hatıan 
mahfuz ve guetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 • a 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. - --
ıttıO 700 TUR.ıdYB 400 150 

YUNANİSTAN ~ 12"AO 710 270 

ECNEBİ 2700 1.00 800 300 

Abone bedeli pefiadir. Adres 
detfştirmek 25 kurt.iftur. 

Gelen eoralı 6eri 11ailma. 
ilanlardan me•'uliyet alınma. 
Cevap tçtn mektuplara 10 kurU§luk 

Pul illvsi lhınıclır. 

pu.ı. bııus: 741 latanbul 
Telgraf : Son Posta 
TeWJOR : 20203 fıa Müdürlüğünden alacaklan fen ehli yet ftlituile 262 Hn _ brufhık 

teıninat makbuz veya me]ttubile berabıtr 3/11/9~ çarpmba .mıi1 aat 
1
' ele 

l>aunt Encümende bulunmalıdırlar. (1) <7269) 1 .. ------------.ıı 

Sa;rfa 15 

HER SABAH 
• 

DAHA GENÇ! 

BU lKeAI .'l'eıtibill~e _vı -
V ·,ana 'O'nıvemı.e -

li profeeörii Doktor Stejskal'tn cazip 
keşfi cBioceı. cevheri bulunan ve 
yegane cild unsuru olan pem~ ren
gindeki Tokalon kremini kullanınız. 
Hüceyreleri canlandıran bu cevher, 
kemali itina ile aeçilmif genç bay -
vanlardan istihsal edilmiftir. Hali
hazır fenni sayesin~ burufukluk
ların, cildin tabii unsuru olan bu 
cevherin kaybolmasından ileri gel· 
eliği anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
Tokalon kremi ; terkibindeki Biocel 
cevheri siz uyurken, cildinizi besler 
ve onu gençleştirip yumU§lltır. 

.,,~ 

YARIN SABAH : 
İlk kullaDlflJlda, cildinizin ne ka
dar tazelefip yumupdıpu pe-

ceksiniz. Bir kaç gün sonra. bmu

ıukluJdar kaybolmala bq1ar ve 
bir hafta nihayetinde seneleTce 

gençlepnif görüneceksiniz. Sabah· 

ları da .(yağsız) beyaz Tokalon 
kremini 1m11anınız. Siyah noktaları 
erıtir. Ve cildi beyazlatıp yumuşa
tır. 

50 yaşlanndaki kadınlar, genç Jr:ız
lann bile gıpta edeceği sehhar bir 
tene malik olurlar. 

------------------------------- --~-----

Nafıa V ekiletinden: 
... 

Diyanbekirden itibaren Irak ve İran hudutlarına kadar yapılacak demiryolu

nun Diyarıbe)rirden itibaren ilk yirmi kilometrelik kısmının inşaatı ile ray fer
fiyatı b)Mlb zarf wnılile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Ebiltme 6/11/937 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat on birde Ve

kAletimiz Demiryollar İnşaat Dairesindeki Eksiltme Komisyonu odasında yapı-

lacaktır. 
2 - Bu lflerin muhammen bedeli sekiz yüz bin liradır . 
3 - Muvakkat teminatı 35750 liradır. 
t - Mukavele projesi, takeometre plin ve profili, fenni şartname 91. B No. lu 

malzeme tip, Bayındırlık işleri genel ıartnamesi, telgraf hattı şartnamesi, ferfi

yat talimatnamesi, fthidi kiyuü fiat cetveli ve çimento normundan mürekkep 
bir takım mAnakeu evrakı kırk lira mukabilinde Demiryolları İnşaat dairesin
._ verilmekteciir. 

1 - Bu mlnakaaJa Jirmek lstiyenler 2490 No. lu arttırma, eksiltme ft ihale 
kanunu mucibince lbruma mecbur bulundukları evrak ve vesaiki ve bilftmum 
saafia l§lerini veya clemiryol infaat qlerini yapabileceklerine dair Nafia Veki
Jetlııden verilmif arı takvim aenesi içinde muteber müteahhitltk vesikalarını ve 
ftat tekliflerini haw ıarflarmı mezkdr kanunun tarifatma göre haarhyarak 
1111/837 tarihine t.ldüf eden Cwnarteai günü ıWıt ona kadar Demiryollar 
..... t dairslndeJd mnisyona makbuz mukabilinde vermiş olmaları lbımdır. 

c3944• c7110ı. 
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• 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
1 - İhalesi tellir edilmiş olan 60 ton tüwn.an yerli madm kömürünün açık 

eksiltmesi Müdüriyetimizde 5/11/937 Cuma ıQııü saat H de yapılacaktır. 
2 - Bu işe aid şartname her gün saat 15 den sonra Muhasebeden verilir. 
3 - Taliplerin yukarıda yanlı gün ft saatte 54 lira 1eminıtı muvakkate ile 

birlikte müracaatları ilan olunur. ,71oı. 

Gunde bir 
defa 

HASAN 
DANTOS 

diş macunu 
ile dişlerlnizl 

temizlerseniz, ömrünüz 
müddetince dişleriniz 

sağlam ve inci gibi 
parlak ve beyaz 

kahr. 

Dişleı iniz çürü

mez, diş etleri

niz kanamaz. 

TUp 7,5, dört mlsll 1Sl,5 
en bUyUk 20 kuruttur • 

Son Poeta Matbaası 

N ep:iyat MO.dürii: &-"m Rag.p Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLEBl: A. Bkrem USAKLIGIL 

SQbah, öğle ve akşam her yemekten 
günde 3 defa dişleri 

Nezle, öksürük, bronşit 

PA TiL F ? 
Kullanarak kat'iyetle izale edilir· 

Öksürük, nezle, bronşit ve ses kı- olan taharrüşleri tedavid~. ~ 
sıklığını sür'atle geçirir. Boğazdan a - tesiri haizdir. Kış hastalı~ 
tınan bütün mikroplan imha eder, bo- zi koruyacak yegane ilaç: 
ğaz nahiyelerinde ve ciğerlerde hasıl 

Pastil Fordur! 

SELANIK BANKASI 
T~sis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tiirlıiyeclelıi Şubeleri : 

tSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani•tandaki Şubeleri : 

SELANiK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

-- ,_,_, 
Birinci .ahile 400 
ikinci aahile Z50 " 
O çüncii aahile zOO " 
Dördüncü .alaile 100 " 
iç 11Ghileler 60 " 
Son aahil• 40 lf f#J1' 
:Muayyım bir müddet zar!JD: arrı" 

ca mikdaı da ilan yaptırscıı~ de ıdfl' 
tenzilatlı tarifemizden iı.tı a ~,.ti' 
ceklerdir. Tam, yarım ve çe~:: cıetflİI 
ilanlar :.ç;n ayrı bir L:ırı 
edilmiştır. . .... .1' 

ti ilanıarw- .ı;t. 
Son Posta'nın tıca ' tfP' 

müracaa 
işler için §U adrese 

melidir· ~ 
Or. H A F 1 Z C E M A l tıancılık ıtoUekdl _. 

(Lokman Hekim) Kahranıan~:.- J 
DabW1• mütebassuı: Pazardan maada Ankara ~ / 

herıün cı - 8) Dlvanyolu numara 104, eT te- L ~ 

letoou 22398 - 21C>M -------~ 


