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Meclis Yeni Başvekile 1 

ittifakla itimat reyi verdi 
Programın okunması 2 saat sürdü, 

takdirle karşılandı • 
sevınç ve 

Yeni kabinenin 
programı 

çok beğenildi 
Celal il * Jf * -----d ayar ü~ncii dela lriiraü· 

en ayrılulcen bira euuel ayni 
) erdera ··1c ı ccaJt )'a •e en «mavallalı ola-
old .. rnı ?,, • alinin ve aaalin 
~ ~<ınuhaklıakl» cevabının 

........, ' 1 htila deuam ediyordu. 

Anka 
l.feclisi ~ 8 .. (Hususi) - Büyük Millet 
başkanlı~ ugun saat 14 de Hilmi Uralm 

tVv ~ında toplandı. 
tan ce~la :ugoslav meclisinin ·30 hazl· 
Rönder~~~nde kabul ederek Kamutaya 
tı telgr f hararetli dostluk ve sempa· 
Bunu a .. 1 alkışlar arasında okundu. 
Reiere:1ute~kiJ?. C:elal Bayar kürsüye 
\udu Yenı. hµkfunetin programım o. 
1tıen rve netıcede itimad istedi ve res
lttıfaki?~ ~ştirak eden 3S8 reyin tam 

(?-1 e ıtımad aldı. 
Utk; metni 8 inci sayfamızdadır.) 

8 
usllr11 •Utaleılarl-

duıt~vekfı Ceıaı t3ayar nutkunu oku • 
ltı n sonra ilk - .. H . (İ 

ır) aldı. Dedi k:~zu alil Mentet a • 

(Devamı 11 inci sayfa.da) 

Programın akisleri 
1'nkar& ı (Telefonla) - Büy(lk l rm genç, 11cat ve ahenkli RSiııden 

Millet Jdeclill derin bir alüa ve dik- yeni kabinenin programuu dinledi 
kat havaaıt içinde bugiln CeW Baya- (Dnarrfl 10 unc.ı •1/ttldtı) 

Bir 
ter•••• 
kuracel• 

Programın hülisası 
- ·---

OBIMr!'" -OrdUJU, bilyilt dlllpllD .... ırtl't'lll 
okulunu en mflterakkl, en mOtekimll 
ftlltalarla techls etmek birinci mWl 
ftllfembdlr. 

En son alstem barb vaaıtaıanndan 
beniz lhtlyacımıs olanlan da temin 
loln ayn bir program ,apacallL 

Barb sanayllmlzln tn!dpfına hu· 
11111 önem vermek tararmdayıs. 

Yeni bir bava p1lm hamlıJaCalll. 
zta.uT: 

Bugiintil manada bir ılral blkm· 
mayı ihmal edllemez blr sanım •· 
1170ruz. Bu bOyük mllll lf lçln lllSlı 
" etranı bir plln berinde marıa 
çabfae&tız. 

Her Türk çlftçl allellnlD çalıfal'&t 
ıeçlnebllecetl blr t.oprala ma!lk ol
maaını vatan lçln aalJam bir temel 
•• imar esası sa)'ID&ttaYIL 

Büyük çiftçi ve çlftllk sahlblertnln 
lfletebllecetıerl arul pn\flltlnl aı
mrlandıracatız. 

Bn küçük çlttçl aneıertnl:ı bile bir 
Vlft hayvana mal1t edilmeleri ımtl
nını t.emlne çalıpcalm-

Bulday rıatını torumak \çln yeni 
anb&r ve lllolar lnfUlll& devam ftde-
celll-

TUe meyva lbracatmıızı arttın· 
ealız. 

Orman llletJDelerlnde ana oıacat 
bir mail mlellell turacata. 

SDOftlll: 

1enelere batııYarak hal çareleri an· 
Jacatız. 

IWLTUB: 

Parımızın lstltrarını muhafau .. 
deceRiz. 

İlk öğretime en çok ehemmiyet. ., .. 
recellz. 

Mealeki t.edrlaat maarlflmlzln bel· 
temlil olacaktır. 

İyi ve çok eiltmen, ötretnıen , .. 
tlftlrmeie bllhassa kıymet verecetil. 

SPOR: 
Sporu bir merkeze bağlayıp Lefkl

li.tlandırınak ve muhtelif spor te. 
fekkül ve harekeUerinl o vasıta lle 
idare etmek için bir kanun llyihası 
hazırlıyoruz. 

BAYQDIBLIK: 

Burdur - Antalya denılryolunu ve 
diler demlryollarını yapac.ığııı. 
Yapılacak f(>Se ve yollar için bir • 

loşa planı vücuda getlr~ceğiz . 
Su işleri için yeni bir kanun hazır

lıyoruz. 

ADLİYE: 

Kara ve deniz ticaret ı.anunlannı 
Mecllae vereceğiz. 

icra dalrelerlnln ıslahı için milte. 
hassıs çatıracatıı. 
Meşhud cürümler tanuuunun tat

bik sahasını genlşleıeeetiz. 
MahkilmlanD maden işletmelerin-

de çabftınhnalan muta:-rerdır. 
ReJlmlmjsln aJeybtarlıtına karp 

lnklllbı.mmn latlkrarım teyid lçln 
daha müeaslr tanunl tedbirler ala· 

calJs. 
BELEDİYELERE VAZiFELER: 

-------------------. -.;;;;.;;;;iiijiii~~=~~.J Belediyelere mesken, bina, yiyecek 
~ı 'ft~ 'llbl bayat uemutunda, öl· 

otll8r tanununun tatbltatı ıtbl au1-
•erlt dolrulutunda möesalr vazifeler 
verecetız. 

Vergi badlerlmls mW! 1st1bsa1 ft 

1stanbuldan b şlanank seyyah 
celbine müsald şehirlerlmtzfn iman· 
Da devlet bütçesinden yardım ecl .. 
eeltz. 

SllUIA'I:: 

mllll hayatla ayarıanacattır. Hayat pahalılıtı Ue :nücadele Jo1D 
sayvan vergtsWtllerhıde tekrar oa· getlrteceil.miZ Uml blr heyete bu 

bfacalUDIS bir meseledir. Bahı'an " mevzuu tetkik ettirecek ve radttaı 
• _ m11vuene vergileri loln bfltoe mava· l bir mücadele pIAnı yapaca&ıı. 

~ 
8111

eat N&IUll tarfll11&eak ııarette (Devamı 3 üncü sayfada) 
~ 

.. lor .............. 
... ••• 'd• ... ...... ,. ..... ,. ... .. 
... 2'1000 ... NJar .................... 
dınt laJIMI' 6,~N,OGG 

lira ....... 7 

Zlnllıalka ... ,. IUıel .U· 
ı .... bir unnft • JIJOfU. 
• .,.,.. .un ı, iti• ..... 
ft .._.. btr plh üeria 

•arl• plıpıcatas. 

Y..ı bir ..... bn-

llr ..ııa lssia ,..,..,. 
••'..ı.ia röril-iai Mrit 
....... • malı• blıtıeelaia .................... ..p. • ..... dk ııamularda 

tlört pmlJI bird .. I• edecek 
kadntt. olaeaktar 

• 



• 
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Her gün 

Yabancı memlekette 
Her yolcu milletinin 
Bir mümessilidir 

- Yazan. Muhittin Birıen -
E ski günlerde bir gün, bir ecnebi 

vapuruna binmi~, seyahate çık

Jru§tım. Yanımda biri erkek, diğeri ka -
dm iki yol arkadaşı vardı. Karşımda biri 
erkek ve ikisi de kadın olarak üç Rus bu
lunuyordu. İki uzun masanın etrafında 
da bir düzüne kadar Türk sporcusu di -

' zjJmişlerdi. Yirmi kadar yolcunun, -gali-
ba beşi müstesna, hepsi de Türktü. Ec -
nebi bir toprak demek olan ecnebi bir 
gemide, Sofrayı bir Türk ekseriyetinin 
tutması insanın hoşuna gider; ben de '!:>u 
gençlere, bu memnuniyet içinde, göz gez
diriyordum. 

Evvela kıyafetleri benim hoşuma git
medi. Spor gençliğinde lüks aranmaz, bi
füim. Ancak, saçların taranışında, tıraş
ta, çehre ifadesinde, kıyafetin düzgün ol
masında bir takım manalar vardır ki bir 
Türk sıfatile benim gönlüm bu rnanalann 
sade iyi değil, çok iyi olmasını isterdi. 
İtiraf ederim ki bunları bulamadım ve 
müteessir oldum. 

Biraz sonra, çorba geldi; hep birden iç-
~ meğe başladık. Civardan, arkamdan der

hal bir şapırtı yükseldi. Gençler, yüksek 
sesle bağıra bağıra ve edebi dil yerine ka
rışık bir argo konuşmakta olduklarından, 
şapırtı, haykırış, gürültü birbirine karış
tı. Sofrada hiç olmazsa kendilerinin ya
rısı kadar da sporcu olmıyan seyyah bu
lunduğuna ve bunların kulaklarını bu 
kadar gürültü ve şapırtı ile doldurmak 
caiz olmadığına dikkat etmiyen bu genç
lerin bu hoş olrnıyan şamatası beni ve 

' yanımdakileri sıktı; fakat, ne yapalım. 
cdernek, bizde sporcu gençlik böyle ya
parmış!> dedim, geçmek istedim. 

Lakin karşımdaki Rus yolcular böyle 
düşünmediler; genç bir kadın yanındaki 
erkeğe rusça, kulaklarmın rahatsız oldu
ğunu söyledi ve böyle şapırtılı çorba içi· 
ıe de hayret etti. O zaman, ben de ya
nımdaki arkadaşımla konuşarak, civar • 
dakilerin işitmelerini temin edecek bir 
sesle: 

- Bu Avrupalılar da, tuhaf adamlar -
dır, dedim; çorbayı şapırdatarak içmeği 
çok büyük bir ayıp sayarlar! 

Ve bu fikri biraz da alaya karıştırarak 
Avrupalılaşmanın bizi bir takım külfet
lere de soktuğundan bahsederek etrafıma 
işittirrneğe çalıştım. Dikkat ettim, bunun 
biraz faydası oldu, hiç olmazsa yakın 

komşuların şapırtısı kesildi. 

* Fakat, talih, beni biraz sonra, daha fe
na bir hadise ile karşılaştırdı. Limandan 
ç1kan vapu~ sallanmıya başladı. Vapurun 
sallanmasından en evvel kadınlar mü • 
teessir oldular. Birdenbire renkleri sa -
rardı. Galiba, sporcular arasında da de
nizden müteessir olanlar vardı. Etraf -
tan sesler, hem de yüksek sesler çıktı ve 
sofranın etrafı, bir anda, iştiha açmıyan 
bir edebiyatın şamatasına gömüldü: 

- Denize borcu olan ödesin! 
- Senin de mi bulanıyor? 
- Korkma, salıver! 

.. 
- Salıver amma, dikkat et, için 4ışına 

çıkmasın! 

Ve bu edebiyat böylece devam etti. O 
esnada güzel kızarmış bir tavukla salata 
yiyorduk. Beni deniz tutmaz; bunun için 
bu edebiyat benim yalnız kulaklarımı ra
hatsız edebilirdi. Fakat, yanımdakilerin 
midelerini de rahatsız etmeğe başladı. Ne 
yapalım, sabır, gençlik, gençliktir, diye 
kendimizi teselli etmek lazım. 

Bitip tükenmek bilmiyen bu edebiyat, 
vapurun dalgalarla her sıçrayışında da
ha yükselince, tam karşımda oturan ve 
çehresi gittikçe solan Rus hanımına, rus
ça, yanındaki erkeğin: 

- Şükret ki bu dili anlamıyorsun! 
Dediğini duyunca canım sıkıldı. Yakı

ıı1mda oturan bir gence: 

- Yavrum, dedim, konuşacak başka 
bir lafınız yok mu? Sofrada oturanları., 
iştihasını açacakı bir mevzu bulamıvor 
musunuz? -

Genç biraz bozuldu ve a.yni zamanda 
kızdı. Fakat, kendisini tutarak bir şey ı 
söylemedi. Karşısındaki de ona sordu; 0 

dt> ar.lattı. Fakat, iyi anlatamadığını his
settiğim için, biraz da başkalarına işit -

tirmek vesilesi bularak, ona da ayni şey
leri tekrar ettim. Bu delikanlı hu cleCa 
bana: 

- Size r.:::' :!edi: nasıl istersek konu-

SON POSTA 

Resimli Makale: X Terakkınin ölçülc!ri X 

~uav yılında kömürle işleyen ilk otomobil Amerika §Ose

lerinde görüldüğü zaman füçük çocuklar tarafından taşa 

tutuldu, büyüklc.r tarafından hemen menedilmesi ricası ifa 
hükümete istidalar vPrildl. 47 sene sonra bugün Amerikada 
her 5 nüfuslu evhı mutlaka bir otomobili vardır. Otomobil 

sanayiinde tamam 5 milyon kişi çalışır, her çalışanın ~ ki· 
şilik bir ailesi olduğuna göre bu sanayiden 20 milyon kişi 
ekmek yer. 

Otomobil yeni çıktığı zaman batta zengin memleketlerde 
bile hakir görüldü. Fakat şimdi terakkinin ve medeniyeti:ı 
en hassas ölçülerındeıı biridir. Bugün bir memleketin ne 
derece müterakki ve ne derece müreffeh olduğunu anlamak 
için kaç tane otomobil yaptığına, kaç tane otomobili oldu -
ğuna ve kaç kilometrelik yolu bulunduğuna bakılır. Bilinir 
ki otomobil bir lüks, bir eğlence vasıtası değil, bir iş vası • 
tasıdır. Bulunduğu yerde saıtayi var, ticaret var, nakliyat 
var demektir. 

(~-s~c~z~_A_R_A_o_· s_D_N_D_A...:_) 
General Franco'nun 
Karısını tanır mısınız? 

Ele geçen milyon 
Değerinde bir hadise 

·------------------------· 

Şimdiye kadar, ispanyada hükQmetçi
lerle çarpışan General Franconun resmi, 
gazetelerde yüzlerce defa çıktı. Fakat 
Bayan Franconun n• ismi, ne de resmi 
hiçbir yerde görünmüı değildir. 

General Franco, karısile, yirmi beş se
ne evvel evlenmiştir. Kendisi Fasta lej
yonda vazife görürken 15 yaşlarında bir 
mekteb talebesi olan müstakbel karısını 
görmüş, ıcvmlt, evlenmek istemiştir. 
Zengin olan kızın ailesi, böyle ne idüğü 
belirsiz bir zabite, kızlarını vermek iste
memişlerdi. 

Bayan Franco bugün 40 yaşlarındadır 
ve 12 yaılarmda bir kız çocuğu vardır. 
---·----~~----------...;. __ .;;.. ____ __ 
şu ruz! 

O zaman bana çıkışmak lazım geldi. 
Bir baba sesi ve bir eski hoca salahiyeti 
ile lazım gelen şeyleri söyledim ve bu e
debiyata nihayet verdirdim. 

* İlerlemiş bir spor gençliğinin ada~esi 
faz.la çalışmış olduğu için, ekseriya ka -
fası yavaş işliyor. Fakat, günün birinde 
her hangi bir kafile ile her hangi bir ec
nebi memlekete gönderdiğimiz bu genç
l~r de orada yeni Türkiyeyi, yani inkı -
labı dillerde destan olup dolaşan bugün
kü Türkiye gençliğini temsil ediyorlar. 

HERGüN BiR FIKRA 
Sonradan delirdi mi 

bilmiyorum 
Eıki J>O§alardan biri Parise gitnı.i§

ti. Pariste alaturka ıcıionu olan bir e· 
ve da.v:ı edildi. PQ§a al4turka salona 
girince §IJ§ırdı. Ortada bir mangaı 
vardı. Mangalın üzerin. bir rini k01J 
mU§lardı. Sininin üıtünde de ba§cqağı 
çcnnilmif bir nargile 1'Clrdı. Bir çift 
takunya minderin üzerinde duruyor
du. Bir hamam tanm duvara ~ -
Zardı. 

Ev ıahibi pafaya: 
- işte, dedi, fimdi dzin. evinizde 

karınızın süılediği salon da aynen bu 
biçimdedir. 
Ptı§a Ş<Z§\Nn\l gibi bir tavır aldı: 
- Şimdi bu biçimde mi? 
- Oyle değil mi? 

- Henüz haber alamadım. 
- Neden haber alamadınız? 
- Karımın sıhhatinden ben buraya 

geldiğim zaman aklı ba§ında idi .. Son
radan delirdi mi bilmiyorum. 

·----------------------· Hava ile şişirilen 
Ayakkabılar 

Yukarıda ıordülfinüş şeyler, Afri -
kada yeni keşfedilen bir fil mezarlı -
ğında ele geçirilen fil di.şleridir. Mil • 
yonlar değerinde olan bu hazine, şirn -
diye kadar bulunan bu nevi servetle -
rin en büyüğüdür. --------
Windsor Dük ve Düşesinin 

Amerikada ikamet 
edecekleri ev 

Dük ve dilşez Windsor'un Nevyorkta 
bulundukları müddetçe beşinci caddede 
bir büyük konakta oturacaklan haber 
verilmektedir. Uç katlı olan bu muazzam 

Yugoslavyanın küçük bir şehri olan bina otuz Qç odadan mürekkeptir. Evin 
Tuza'da bir müddettenberi kundura içinde on bir banyo odası bulunduğu da 
altlarının bisikletlerde olduğu gibi ha - söylenmektedir. Evin eşyası eskidir. tç
va ile şişirilen kauçuktan yapılmasına lerinde o kadar büyük eşyalar vardır ki 
başlanmıştır. Bu nevi kunduralar pek bunları yerleıtirmek için bazı odaların 
hafif ve yürümede de büyük bir rahat - duvarlarını yıkmak mecburiyeti hisıl ol
lık temin etmektedirler. Bu kunduralar mu§tur. Konakta bir hayli kıymetli tab
ile yürüyenler taşlık arazi üstünde bi- lolar ve.. hayvan resimleri de bulunmak
le en yumuşak bir yerde yürümekte ol tadır. Bunlar Artur Brisbain üıminde 
duklarını zannetmektedirler. Ayni za - müteveffa bir muharrire aid bulunmak
manda diğer kunduralardan pahalı bu- tadır. 
lunmıyan bu nevi ayakkabılarının y:ı _ 
kında pek ziyade taammüm edeceği tah 
min edilmektedir. 
-·-···· .. ··············--·-··· ...... ····· --

Amerikalılar camd~n para 
yapıyorlar 

Bunları gönderirken, ya yalnız adale Nevyork1m merkez darbanesinde bir 
kuvvetlerini seçmekle iktifa etmemek, müddettenberl çok enteresan bir tecrübe 

yahud da bunlara sıkı bir ders verip \•c yapılmaktadır. AınerikaWar bu defa da 
kuvvetli bir kılavuzun eline teslim edip camdan para yapmağa teşebbüs etmtşler 
öyle göndermek lazımdır. ve bunun için bir müddettenberi tecrü-

Ne vakittenberi içimde derd olan bu beler yapmakta bulurunuılardır. 
meseleyi bugün yazmak ve teşkilatımı- Mü4ciıas&Slann fikrince cam paralar 
zın dikkatini bu nokta üzerine çekmek pt!k kolay ve pek çabuk temizlendiği için 
istedim. l daha sıhhi olacağından madeni paralara 

Muhittin Birgen tercih edilmelidir. 

İSTER İNAN, iSTER İN ANMA·! 
İstanbul Ticaret ve Sanayi odasına, Amerikada Teksas 

eyaletinde·ı bir mektub gelmiştir. Bu mektubu yazan, Del 
Rioda, MabcUa Cooper isminde Amerikalı bir kadındır. Ba
yan Mabella, mektubunda, temmuz nihayetinde 1stanbu1a 
gelerek bir iki gün bldığını, İ!ltanbulu pek beğendiğini söy
ledikten sonra şunlan da ilav~ etmektedir: 

camide rahle önünde kur'an okuyan bir müslüman resmine 
bayıldım. Bu tablolardan bana bir tane gönderebilirsenız 

minnettar olurum. Bunun için gümrük vermek lizım gelip 
gelmediğini ve parasını ne suretle ödemek icab ettiğini ce 
lutfen yazınız.> 

Aslı ingilizce olan bu rnektub türkçeye tercüme edilmış 
ve bir melCufeylc Güzel San'atlar Akademisi direktörlüğü· 
ne gönderilerek mektub sahibile muhabere tavsiye edilmir 
tir.> 

cVapurda, yağlıboya tablolar satan bir adam gördüm. 
Bu tabloları beşer, altışar dolara satıyordu. Adamın adresi
ni sormadığıma mütcessifim. Bunlar arasında bilhassa bir 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R l N A N M A 1 

L--------------------------------------------------' 

Sözün KıSdSI 

Perde 
Düşmanı 

ismet HulAal -:_.:._ı 

V apurda yanındakilerine ~ 
sesle anlatıyordu: 

- Onlar, dedi, içtimai seviyemiziD yat 
selmemesi için ellerinden gelen h~ ": 
yi yapıyoı·lar. Hangimizin evine girff, 
sPk g!relim, ayni şeyi görürüz. Odalatl,,._ 
mız karmakarışıktır. Gün ortasında dll' 
le yataklarımız henüz toplanmaınıl , 
rur. Karılarımız ev içinde saç baŞ kB~O' 
m=ıkanşık birer tarla cadısı halinde ti 
!aşırlar. Çocuklarımızın yüzleri ~özl:,. 
kir içindedir. Kiminin fanilAsı eğrı bıııd 
rü, kiminin pantalonu düşüktür. J{arı 11' 
onlarla alakadar olmaz. Yemek :ın~çe& 
rımızın hali de birer faciadır ya: çı ~ 
flfin şöyle dursun, tabak varken çolt ~ı 
re yemek ortaya tencere ile gelir .. ~z; 
yemeği kimimiz çatalla, kimimiz :ıca~ 
kimimiz de elle yeriz. Hemen her ed 
yaptığımız kavgalar da caba. Haftada b'f 
aşağı bir kere bütün ev halkı saçsaça,ıııı' 
bRşa geliriz. Birbirimizi tokatladı~ ,rt 
tekmelediğimiz vakidir. Bütün bunl ot" 
sebeb olanları biliyorum. Elimde olsa $0' 
lan bir anda mahvedeceğim·· ~ 
kulmuşlar, içtimai seviyemizi düŞÜ at" 
için icadlarını evlerimize getiriyor~ 
Ve biz onlara yaşamak hakkını veriY0 

yazık!.. , 
Merak etmiştim. Onlar içtimai seVl 4-

yemizi düşüıiiyorlardı. Evlerimizd~~ b, 
tün münasebetsizlikler onların yuzU~ 
dendi. Hatta, karı koca kavgalarını 1" 
körükliyen onlardı. Peki amma on ddı 
\tim? Düşündükçe merakım artıyor 
Nihayet sormıya karar verdim: r 

- Affedersiniz bay, dedim, onlar, d 
diğiniz kimlerdir? ,ıı. 

- Perde fabrikaları, perde tüccarl 
evlere perde takan perdeciler. p 
Merakıma biraz da korku karı§Illlştı. 

caba bu bir deli ..miydi? -·~ 
- Anlamadım, dedim, biraz daha açı"' 

izah etseniz.. ıad 
- Esasen bu vaziyette herkesin on sd' 

tanıyamaması, yaptıkları fenalıkları 
lıyamaması yüzünden değil mi ki?··-~ 

Evlerimiz darmadağınıktır. çu , 
penceredeki perde o dağınıklığı dıŞar~ 
d:ın kimseye göstermez. Kadınları:rnız,efl 
içinde saç baş karmakarışık gezer•_ , 
Çünkü penceredeki perde dışarıdan g~ 
rülmesine mani olur. Yemek sofra.rrı bJıo 
yemeği tencere ile koyarız .. ÇünkÜ bı~ , 
zeyiz, ve pe..11ceredeki perde bizi baŞ l>S-~ 
larından saklıyordur. Saç saça, baŞ rf1' 
kavga eder, dövüşürüz. Çünkü pen~ 
:ieki perde bizim dövüştüğümüzü ya 
cıların gö11eri önüne koymaz. 

- Perde olmazsa.. if* 
- Perd.:? olmazsa evimizin içi dd ti 

Her taraftan görüleceği için ev tenıiı, 1 

düzgün tutulur, kadınlarımız evde ~ 
miz pak gezerler, sofralarımıza t~n dfJI 
gelmez ... Ve kat'iyyen kavga etıneY11• 
vüşmeyiz.. 1" • 

Çünkü o zaman bizim bütün fen~.•~ 
reketlerimizi. evaftan görecekler, biSI 
yıplıyacakhırdır. 

(Devamı 11 inci sayfada)~ 
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Lehistan çok vahim 
Bazı hadiseler 

P ol-tekiz de G. F ranco /Hariciye Müsteşan Arifesinde imiş 
h .. A N. Menemencioğlu Mareıal Ridz - Smigli'nin 

ukumetİnİ tanıyor Berut h k t tti d!ktatörlük ita~. 
f:den . • . ,. . a are e e etmesınden babsedılıyor 

I ' Avam Kamarasmda bir nutuk söylıyerek, ihtil~lcı Müsteıan istasyonda r 
spanyaya niçin mümessil gönderildiğini izah etti Başvekil Celil Bayar ve 

l.ondra 8 (H .) ..,_ _ __,, t . etmedik. R - .. A • • lırtın b .. USUSi - Avam kamara • henüz hiç bir m~ ayın UŞtü ras teşyı etti 
bulu ugunkü top1*tıanda beyanatta Şimdilik l'nnco'cular nezdinde mevkuf 
)asın~a: ti~den, hükUmetin Franco İlpan- i*iUDU ~ aemimlD .erl»Mt bırakıl • . ~aı:~ 8 (A.A.) - Haridye Vekille~ 

• Eski lngiliz kralı ve 
Amerikan işçisi 

e Dünyanın en hügük 
ünparatorlu/u ve 
tana/ /uz duggusu 

Ynsn: Selim Raııp Em8' 

E 

S ablk İngiliz kralı Amerlkaya gi

dip yeni dünyanın mesai mu -.., .. d cari müme......:1L..- ta . . .___ 1...-'-'- ._. _ _... • sıyCQ! muste;an B. Numan Menemencı-
.. an b ~ yuu ~• - masını ~e•K'.T- lğ F k 
t ahsederek, demiştir ki: Eden . . partisi lideri Atly'niD bir sua- 0 

. u, . ransanın Suriye fevtaade 0 • hltlnde bazı tedkikler yapacaktı. Böyle 
ta. ;;r.au iş artık bir zaruret halini alıruJ- !ine cev~ Franco ile tem•FI girmek mıserı ~ont dö Martelill ziya.--eüni iade bir tefebblbe li1zum görmesinin sebebi 
itt İsı: F'rcınconun idare etmekte oldu- h.usundaki • brann rransız lrilkUnıe • e:nek ~~re bu akpm saat 21 i bel .ge- anlaplmamatı. beraber, aslen Amerıkaiı 
tide 

1
. n!anın üçte iki nisbetlııdeki ara • ., d b:•~~-=1-;,. old .. ı.. ... u IÖJlemif - t. şehrımıtden Suriyeye hareket etDUI • olu .zıevcemı., bir cemile olarak bu se -

' ngılt . ...ne e uuınu~u7 ....... tır -'--... '--t]----'-
\'Ok rn erenın ticari, sınai ve maU b!r tir · ,,. ..... 11e - uuua& iatemeai de batıra ge-

Bu enf~atleri vardır. · • .. • • ~endisine Hariciye Vekileti üçüncü lebllfr. 
lirk arazılerde bulunan maden ve d.ğ Portelns de Fr&DC9 bikUmetinı ıfaıre reisi Esad, Riyueücumhur yave- Fakat Ameribn iızleri, sabık kralın bu 

etler . ı er . Ce .,. 
dökuı _ J~ın milyonlarca İngiliz lirası tanıJGI' . n vdet, Hariciye Vekileti siyasi mils- leJ8}ıatini tanzim eden zata müracaat e-
tıeun ~uş:~· Bunlan korumak hfl~ _ Londra ı (A.A.) - İyi haber alan b~r tE'Ş8I'lık hususi b1em müdürii Cevdet re- derele bu .eyahatten vu geçilmeaini iste-

ş abıı Vazifesidir. .membadan bildirilditme gön Portek:z fakat etmektedir. mi§. eski kral da Amerikan işçisinin sö -
unu da •. 

lrereıerinu uuve _etmek isterim ki, müza- hülnimeti bır kaç güne tadar General Numan Menemencioğlu istalyonda Baı züntl dinlemekten başka yapacak bir ,ey 

Şanz ghenh; ;md~ vdiiş~fi;; Wmıyacaktıur. ?. !~~~:~~ZE'~.:!~~.::::::: ~:;= ~:U:ba7eu~=. ~ 
dan uğurlanmıştır. Jlarqal Rm SllligU lan eski İngiliz kralının bu amele dikt. 

Yen• d l b Paris 8 (HUIUSI) _ e>e.me pzıetelinfD tör16jüne karp bu suretle boyun eğmeli 

d 
ı en Japon kuvvetlerinin ihracı bu tehlikeyi doğur- ne olu vanuru istihbaratına ıöre Leh cumluın'eill Mo - hufn bir bldisedir. Dün krallann keyif 

U Ç• ı· '/" -=-'-=J M ~,.... __ .... d Yf' arzusuna rlm olan dünya, bugün if-
• ın derin bu cephedeki zayiab 60 bini geçmiş r ~ e acep! Bidz -...- ar--- e - çinin elinde bir esirdir. 

londra 8 c aciasının rin bir ihtillf çıkını~. 
hayda şidd ~Hususi) - Garbi Şanı • Tientsin 8 (A.A.). - Ja~nlara g~re, İhtilif o kadar had bir mahiyet kes • * 
bıektedir etıı çarpıpnalar devam et - Japon ord:.ısunun §imali Çınde zayıatı M ulı.akemesi betmi.Jtir kı, Marqal Smigli ukeri dık- Bir ara İngiliz imparatorluğunun muh-
ra~ etrni · Suçau koyunda yeni asker ib- ('67 ve Şanghayda uyiab 51'13 kişidir. tatörlük ila11 etmek ve M.oziskiyi maka • telif eczası arasında inhililler bafladığını 
lr1t' § olan Japonlar ç· .. daf e· . . . mından uzaklqtırmak tehdidinde bu -
tad alaruıı fllndi iki koldan :~lr.:u ~~ 22/10/931 den itibaren şimal cephe - ır ncı ve ıkincı kaptanların lunmuştur. D1111ra111• •• iddia edenler oldu. 

•rlar. ~.ırma sinde Çinlilerin ıayiatı 44,270 Ye Şang • b d bU,Uk l111pe- k lıt~ eşer sene hapisleri İsten İ Ayni gazeteye göre Varıovadaki dip • to Doğruyu 85yleme 
~· Uşkij} bir vaziyete düşen Çinlil ; bayda 61,?00 kipdir. . 1omatik mahfeller, Lehistarun dahili va- re ta~:A:z Ye lhım gelirse, bu 
... ate lnecbu lrald er.n u..::•---ı ko , İzmır 8 (Husuat) - İnebolu vapuru fa- .?!yetini acıLl. bulmat-.- b. .vil h:ır-
'41f. :Sa fıkJan anlaplmakt• Japonya ve "'™ Dıeransı . .d . k 1 bal L. llUI .... ve ır il du uau nevi ..ır. ... -;nce-
"'' ıı Jnü hi cıasına aı aavaya büyük bir a a ı .. bin patlaruaaındaıı ko kmaktadırlar. YU9... .1-

:. kaç ıüoe :.~~~!=:ı~ Tokyo 8 (AA) - Domei ajansın:n kütlesi önünde Atırcezada devam edil· r kapılanlardan biri de bendim. ltan3Cb-
Öğrendiğ'irif göre Japon hükUmeti di. İddia makamı iddiasında 15 kiş:nin Voroşilo/,un nın arasıra tlli meselelerde imparatorluk 

JaPon kıt'a} Brüksel konferansına karşı ittihaz e- ölümüne, 7 kişinill kaybolmama sebe • merkezinin .bazı kararlanna karp muba-
i,~tedirler. an fimall Çincie de ilerle- deeeği hattı hareketi tayin etmek ü- biyet verec, vazife esnasında tedbirsiz - Bir tehdidi Jif vaziyet almam, Avustralyanın, Lon-

ıençin p k zere kendisine dün öğleden sonra Bel- Jit gösteren İnebolu süvarı.ile ikinci Moskova 8 (AA.) - Sovyet lıüku- dradan gelen bazı telkinleri reddetmesi-
Pon tay - u au demiryolunda bir Ja - ka tan 383 Bneü dd - 5 ı· rkAnı Star ilkt · Jhtili b ec:l.iıe.... Ykaresi tarahndan bombardlman çika sefiri tarafınpan tevdi edile9 şifa- P mm ~ . eye gore se- me ı e _ ve _m, ~rıa - nl. halkaJarmı irbirine kenetliyen bir 
ı. ·• e sp · ht nota 1 dikkatle tetkik et kt d. neye kadar mahkQmıyetıni, Denizyoll• linin yıldonünrii munuebetıle Jllpılaıı zincirin ana bünyesinde hbıl olmuş bir 
qarab ol resın yedi vagonu tamamen ' Y me e ır. i§l tm f° Zet · 240 d b .... k b. ·d resminde h b 1 
Oldu;;u :r.u~ur. 200 kişi ölü ve yanlı Bu notada Japonya komitenin konuı- rı e .. e §E'3 ı enykaandın h~cı mi a • uyu1 dır geçı azır u un- çürüklük allmeli saymıştık. Bugün, bu 

ı::. soylennıekted· . . ~ . Jeye gore seneye ar ma &um ye - muş ar ır. 1ehabııı yanlışlığı, hariçte beliren bau 
rı.. ır. malarına ıştirak etmege davet edilmek- tini taleb etü Moskova gamızonu kumandanı Bu t hl.k 1 ka d b .. 1 · d hal oır ç1• h . . . .. · - e ı e er rşııın a u cuz enn er 

hek n fe ri daha ıukut ett"ı ted Japon b ta b dd t t d · · k taat Ma .... 1 V ·1 ., ta'-. '"' ın 
8 

(AA ır. ya u n~ ya ır mu e nebolu süvari5i Mehmed Alinin mü - :ennı ~ ı re: oroşı 01.a • A- yekdiğerine yalanlaşmalarlle görmüı o-
Jlıyotdesi . · : .) - Saat 9,30 da Japorı sonra cevab verecektır. . dafaa vekih avukat Baha Nasuh tevsii dm e1!'1ış ve Voroşılof da 8$kere hıta- 1uyoruz. Hattı Malezya adalarının ücrı 
lne.tkezj nı,:ı ılk müfrezeleri Şansi'nin Resmi Japon .mahfellerı, Japonya- tetkikat taJebınde bulundu ve :nuhakeme ~n soylec:tiği nu~ Kızıl ordunun köşelerinden bile bu tesanüdü teyfd eden 
hareb" ş o~a~ Taiyuaııa girmişlerdir. Mu- nın hattı hareketini değiştirmes1 için 13 kanunuevvele bırakıldı. hır sulh ?rdusu oldu~u ve fakat ta- hareketler göze çarpıyor. Kfiflü altınia-
d~"arn te rın şirnali şarki mahallesinde ortada hiçbir sebeb mevcud olrnadıiJ· .. • arruz~ ugr~ı:a harbı ~şman mernle- rmı, ancak zevk ve sefahetleri uprunda 

J~ :Jltıektedir. • nı bildirmektedirler. Pletaksas komunızm ke~lerıne goturece~ ~ıliyette bulun- sarfeden mihracelerin, İngiliz ordusuna 
·•gı t ..,._,,....,. .,, . - ..... .... . . . .... aleyhinde bir nutuk .. ledi dugunu be~an e.tmiş~. .. . tayyare filoları hediye ettiklerine phid 

erenin si:ahlanma ı General Ned:ç'in soy Bu~ul mut:k;~ f.~ ve s~v~rı oluyoruz. Bütiin bu tezahürler, dış ıeh-
İşi ·ı )" Ç k .., Atina 8 CHusml) - Başvekil Metak - kıtaatıy e mo ~ u Auvveder geçmıştır. likenin artmasından dofmuş tabii bir saf 

tondra 8 1 er ıyor Fevzi a maga teşekkvrü sas dün iratl ettfli bir nutukta komü - Geçid resminin en parlak kısmını mo- sıklaştırma hareketidir. 
~~tı 'l'hcrn;ı(fffS'USf) - Mil3 müdafaa Ankara 8 (A.A.) - Yugoslavya erki. nizm aleyhin~e bulunmuş ve komünist • törlii 200 topun geçi.fi teşkil etmiştir. Harici dü'man kar§Wllda iç ihtilifla-
~a~~ İrıgiHp .. s .n~~ verdiği bir beya - ruharbiye reisi General Nediç Türk top- lerin, Yunanistanı da İspanya gibi da - Bundan ~~ da her ~mette tank- nn susması kadar tabif ne olabilir. İngiliz 
;;,c:ığıni aöyi~en.uı si.lihlanma işinin iler- raklanndm ayrılırken Uzunköprüden ?ili bir harbehabolmbrlaak teşebbüsünde bu- lar geçmıştir. Bu emada yuzlerce bom- dnminyonlan arasında hergün bir parça 
~ rtıil ~ ve Qı.ı iş için 19 ayda v,_ • Ç km a. :ıt.d k. t l .unduklanru tarak, Yunanistanın bardıman ve o mikdan:laı da avcı tay- daha artan bu tesanüd, bugün, koca ·,.._ 
'ilave et~·'l İngiliz lirası Jarfedildıj:ni Va~: ~=işt~~·6"' aJa&• a ı e - türlil türlü fırkalara ihtiyacı olmadığını, yaresi meydan üzerinde uçuyorlardı. ı-ratorlulua tek bir vilcud hamsiyetini 
Jcara ı~t.r. Bali hazırda .,6 de . 14 r;ra • gon . memleketi.r. kallwmıasma çalışan bir tek bi lar yarat.mqtıı: 
dtırrn Ve 15 hava har -. . nı~, cÇok m.ı.safirp:rver olan asil mt>ır~e- f1rkanın w~ oJdutunu aöylemiftir. Karama11da btltll na Uzakla~ azalında bulunan Avustral-

adan l p sanayu fabrıkası k ı· .. terk.etüğım 111 anda do~t ve mu~ b bo .L ç~ ışmaktad e mızı • eyaza yanuı yaya kup uzanmak istıdadını gösteren 
[; ır. t~fik meıJWtetlerimimı menfaati ve SovyetJerın Roma sefiri Karaman (Husuai) - Mevsim ıonu yabancı bir ~Un tehlikesi, ancak bu .s:aye-

İ IJarıbekl -.:r.A-i dünya sulhunun kuvveUendirllmesi hu - bir jhtarda b 1 d dolayısile bnmuıda b9Jmdırlık çalır de ve ~YD.i mniyede Londrada blsaec:Ul-
// il ft • r • Du.iU'Z susunda ptenfiliniz dostane tefriki me- U UD U ma1an hızlanmlflır. Şehir dahilindeki mek~dir. Tahaffuz hillini{ı bu kemalini 
}'" ~ l iizerlnde •iden doiayı za~lil~.e karfı ~ckrar Londra 8 lH~) - Sovyetler Roma bütün hin•Mır beym boJanllUl&lr· Se - takdir etmemek mümkün değildir. 
'il/ bir ka b caa amimi te,ekkiirlcnmı arzedenm.» Plçisi $tein, bugun hariciye nazın Kont nelerdenberi baymdırbk hareketlerine .scıa. Ragdı .ıwwç 

l)·bıya.rı°bekir la B General Nedi.; Cianoyu zjyaret ~tmiı ve İtalyanın anti· hasret çeken Karamanhlar da bu hızlı 
ıya11bekir ( Hususi ) - Bliziz - komünist pakta i§tiraki hakkında izahat çalışmaya ayak uydurmuşlardır. Bele- Erzurumd I J Jd 

e11 az t hattı üzerinde Tiirkiycnin Malkara köylerinde karkmma istemiştir. diye de şehrin güzellilf ve temizliği • ze ze e o u 
'dırıı t~ bir gölü vardır. Gölcük f'•..._ı: ti Kont Ciano. paktın Sovyet hükume • için bazı tedbirler almq ve bu arada Erzurum 8 (A.A.) - Sa:ıt 15 de ıart. 
llaiJdu-. :n bu &öl Diclenin aa by- &a11J8 tme .karp olowlılını ve sırf komünizle sokaklara öte beri atıbnemasım temin tan prba flddetıi ft bir dakika .men 
ları, Pla .

1 
Uras: ~!erindeki ajaçl~- Malkara (Hususi) - Köylerimizde mücadeleyi ıstihdaf et~~ini tasrih e~- etmiştir. zel.ıele olmllftm'. Ruar 1Qttur. 

!ani b· J arı, gol ıçindeki adacıkları ıle kalkınma hareketleri devam etmekte- Jemişse de, Sovyet elçısı bu hareketin 
0rtasın;a 8~Y1iye olmağa li)'?ktır. Göl dir. Bu meyanda köy konak odaları, Moak~ b~ ~~ ga~n. dos- 5.r,,1ııt- s.hh: 
lta~ va kı adacık üzerinde buı an - ,...ezmeler, kuyular, köy yollan, yapıl- tane bır hareket telikkı edileceğım b!l-

rdır -s-r- • J l b. t d:-;.tw 
Soyı · makta kaymakam bu ış ere ızza """9 .... 

b end1w· ' 
Urun inı. 8ıne göre burası evvelce bir meşgul olmaktadır. Gelıbolunun Ev - Dol bir mikt d:;,.. •• 

bir k srnı ış, Volkanik bazı hidiselerde rense nahiyesi ile Müstecib nahiyes& ar ar Y9 .. u 
ltııştır. batın~ ve Ada göl şeklini al- arumd•ki yolun teffiyesi tamamlan - Lonc:ln ı (HUIUlif) - Amerika dolan 
. CötcU« mı.ştır. E:cnebi piyasalarda hafif bir tenezzül gOl-

bır kaza kenanııda Sivrice adlı yeni -ı... tenniştir. 
~et daıre~uıınaıctadır. Barada hükil- Progı amın bu asası Daha ild. ü~ pıı f!Yftl bir sterlinğ 4,15 
.ır hayat 1 "Ve mektep yapılmış, yeni {Bllflarafı ı it1ri NJ!loda} dolar iten, bqlD 5,2/3 dolarda kapan -

rıearı n " ~anlanmağa başlamıştır. Siv- • l!UJbr. 
!'ek b .,a.ınn YI11ard k ·-~' ede- TICARST· ~ u havali . 3 .• ço 1~ _ esnaf ,.. kO~üt aanayt erbabına Amerika benblannda baJunan kısa 
Ceği ÜJ>he • nın en guzel kasabuı ola- KUfük eos ~ temin edeceliz. vJdeli }'ra:lS1Z Jne'Yduatmm, ahiblerı b-

SlZdir. - V. t>. to;~::.,':ın ,.mıı tontroUi :altmda ziraat rafından geri alınması bu tenezzüle se -
la- Ufierl birUtleri teıldltne ehem- ak -.w.t.riıWlAlrtedir ... fia vaL:ı· • satlf ı:oopera beb olar .----- · 

A-1.. • .,.. IRIA S8JaJaab ..,_ •••:rinde Ttlrkiye mellfe'lntn gö-

\l I_~ 8 (T.WfHll.) - Nolitı ~ ı.rtr na.,.... o maim blltt'Sf- Yunan Krah Londrada 
f!~rlr Jtt• Ç u ııa:uııe ıe~ 

ti11 bo 1 etiıt /ıCayanae bir h«ye- Dil\ teml~LB MUCADEL&: Londra 8 (AA) - Yunan kralı bu 
rı. .Le ... flQ olara' 6. •'--- Diyo- :!:~cıare ıetnlli saılblJet "' mes'lllfy.U c-abah :Mariborough - House'tfe kraliçe 
ue~e ~.. Ur ~ilik asla esa.ç ve • • • 

4Qrr: .ve DiuriJri~ lwad.ti ... ekole -.er-:, Meaıarıarctan IJu zlhniJeUe Mary'yi ziyaret etmiftir. Kral öğl.-ye doğ- il 
J.:ı ~. Tertibatı.,. Mllm ilunal •. p.ye deiD ~rıımaıannı tatlyeceeıız. On- ru Yordhome'e giderek Duc de Giou -
~eın:. 1_ ~. TazifeJerlne _..., aüıı Jatlkb&l da ihmal ıı...: mıilddet .-wö-~ ... -; .. 
•q -, O&UUUıncı binaoı 6w ~ • ıar ı;m emin ı~ cester ıle -r a--r--1"·-· 

Progrcunı 4eiiıtirümiffir. ~· 

Ya motör ga meklcire 
htuWlııla artta Jiik ıapnwt melft' bir m ele lmif. Çat iAbedi bu •a

rarMı hameU..n iki blktiim olmaktart Jmrtardıt umna, wıra ild telEerleU 
arabalara ~}mekt.wn tarUr.mıadıt. Şimdi ,.,._ , puar 1e111tıeriaıie bir 
IObk 7ok :ti bunDda iki tekulek i bir anba çıMilmif obnwn 

Yabm ba delil. arkada ;ytit tap'lJDUI JaDk edildiktm 1011ra, 'Ltubul 
sobkbn bir tahta uaba JstilAıqna ufradı. Kıyıda. kGfede ne bdu eski püs
kü tahta uaba ftl'U sokaklara döküldü. Hatıl Mudanyadaıı, Buradan, 
Çorludan, İzmitten t.&anbula bır tahta araı. abnıdır IJ.flacb AJqamJan 
BeyolJunu 1stanbula baflı111n tek yol üzerinde nakil vuıtaıannın bmbır ÇP.

şidini görüyoruz. Ve bu n.ıkil vasıta :~ırı hepsi ayn cinsten olduk lan için bir 
türlü kayna§amıyorlar. İkı eln-.a, uç hrpuz, ıki çorap bir yl"!-.-Ünda nasıl 
cemedılemezse otomobil, tramvay, ta.ita araba, yüklü beygır ve el arabası 
da bir arada kaynaşamaz. Onun için 6"yrüsefer denilen ve bir eJelctrik cere • 
yam gibi ayni sür'at ve kuvve:le so tcaklardan llkıp gitmesi icab eJen nalill 
işleri İstanbulu felce uğrP.tıyor. Dünyanın en üstad seyrüsefer mutehassın 
gelse buna çare bulama:?. Çünku diınyanın hiç bir medeni şehrinde tahta ara
ba, ytildü beygir, el arabası ve motörlü nakil vasıtaları bızdekı gıbi kume 
halındr toplanrnt§ değildir. 

İki rahmetten biri, ya ilerleyip motörleşeceğiz, ya gerileyip mekirleşece-
ğiz! Biirlıan Cahid 



Yeni yolcu salonunun ~ 
projesi tasdik edildi 

Binanın inıaabna yakında baılanacak ·ve gelecek 
Cumhuriyet baJrammda kütad resmi yapılacak 

Soruyoruz; ? 
Bir eksiHmı ilam yapan 

dairenin, bundan sarfmazar 
ettiğini de ilan etmesi lazım 

değil midir ? 
Ali Swhıgen imzaile aldığımız bir 

Galata rıhtımında mektııbcla deniliyor kf: 
url bir tekilde lnp Bdiım iskan ifleri müdü:-lü~ göç-
edilecek olan yeni men e171eri tçin 766 IWalık •cam 11e 
yolcu salonunun bü - aaireı JGtıtı almak ılzere bir ebiltme 
tün muamelesi ve açtıDı'ıı ilctn etti. Minakaıa bu ayın 
münakasas1 dün 1k • 3 ünde, ıaat 14) ela yapılacaktı. Kalk-
tisad Veklletince tas tık, Bdirneye gittik ve orada tam ıaat 
dik edilerek tstanbul 14) ela mt"inakcua mahalli11de buluft· 
liman idaresıne bil - duk. Fakat öğrendik ki devlete aid bir 
dirilmiştir. depoda cam bulunmUf, tab·ii almma -
Binanın uzunluğu nndan t1GZ geçilmif, U4nda •Ve ıaireı 

14 metre, genişliği 38 diye kaydedilen ufak tefek eşya ise 
ve sokak cephesi ir • pazarlık suretile aatın alı11mıı. Pek 
tffaı 17 metredir. Bi- 4la diyelına, fakat mj bu miinakaıa 
nanm deniz cephesi için latcanbuldcua Bdimeye gidett tiic-
tiç katlıdır. Alt katı carların .r.cınırlarmı kfm ödiyecek t>e 
aümrült salonu, ikin- bif' daha bu ıekilde JICIPılan U4nlanı 
d katı yolcu çıkma - kfm inanacak? Merciinin cfikkatmi bu 
1ma aid salon ve tısı noktaJICI çekerim.. 
katı da lokanta ve ga- * 
zino olacaktır. Bina - Biz bu cmlatılan ıekilde okuyucu -
nın üç tarafı muhte- muzu haklı görüyoruz. Resmt daire • 
lif servisl~re tahsis Zer arasında, lJtedeftberi tatbik edilen 
edilen dairelerle çev- Yem 11olcu ıcı?ontı'lun projesi bir teamul vardı, bir artt~rma "eya 
rilidir. kar§llanmalanna mahsus bir salon da eksiltme muameluiniw hff ha"gi bir 

Gemilerd•m doğrudan doğruya taraya bulunmaktadır. Yukan katta ayni za • ıebeble gecilctirilmesine v~a sarfı -
ç•kan seyyahlar, ikinci kattaki aalon - manda, akraba ve dostlarını uğurlamala, nazar edilmuine lüzum 9örüldüğil. 
da karşılanacaklardır. Geminin aüver - k&rşılamala gelenlere mahsus yerler ay- takdirde, bu, ilanın JIGptın!dı!}ı gaze-
tesinden binanın taraçasına dtız ayak ve rılmı§tır. tenin cıynt ıütııntcnda zanuınnıdan 
müteharrik bir iskele ile geçen seyyah- Bu esas salonlardan başka, binada güm- çok evvel 1/CIZdınlır w böylelikle aH-
lar geniş hir merdivenden bu ..ıona ine- ri'k muhafaza teşkilltı, emniyet ve li - ka.darla,.,nc" lüzumsuz yere 0 dair~t 
cc.-klerdir. Karaya çıkmak için 1lzun ıe- man idarelerinin bürolan için yerler ay- kadar zahmet etmelerini-n dniine ge • 
len muamele sür'atle yapılacaktır. Yol • rılmıştır. Ayrıca liman tefkilAtile ali • çilmiş olurdu. Bu defa iZ4n fatcanbul-
cul&r merdivenden salona ininceye ka - kadar müesseselere kiraya verilmek ü- da çıkan bir gazetede yapı!dıf}ı, ek • 
dar, eşyaları müteharrik kollarla vapur- zere otuz kadar büro aynlmıftır. ıiltme yeri ise Edirne olduğu için, 
d:m alınacak, alt kat gümrük masaları - Binanın üzerinde limanın umumi. ~an- zahmetle birlikte buradan gidecek 
na indirilecek ve burada numara ile sa- zarasına hlkim 34 metre yükseklığınde tüccarın maırafı ela mevzuubah.9 ol • 
hiblerine teslim edilecektir. ışıklı bir saat kulesi bulunmaktadır. Yol- maıına ra~m.en bu teamü!e riayet • • 

Seyyahlar, gümrük muamelelerinl bi- cu salonu, limanımızın techizatmdan o- dilmemiftir. Binaenaleyh okuyucu _ 
tlrdikten IOMa geniı bir geçid vasıtaatle lacak ve bina seyyahlara elzem olan bü - muzla birlikte biz .de ıoruyonu: 
~ !onun çıkış kapısına gelecekler ve bir tiln turistik teşkil.At ve konforu temin e- Bu pe1c iyi olan teamüle Mdm ria-
CPm markiz ile örtülmüş olan bu kapı • decektir. 11et edilmemiftir? 
dsın çıkarak sıra bekliyen otomobillere Binanın inpatına yakında başlana~ak, Soruyoruz? 
b;ncceklerdir. bir aenede bitirilerek gelecek cumhunyet ---------------= 
Binanın alt kısmında resmi heyetlerin bayramında açılma resmi yapılacaktır. 

---·--·-... ·····-· 111 ----·----

Emektar bir denizcinin 
Poll•I•: 1 1'1Jltilr lfl~rl: ölümü 
Bir balıkçı ulta11D1 yaraıadı Murifte bir toplanb Seyrtaefain ida-

Rumelikavağında balıkçı S6rmeneli Maarif memurlan diln maarif mildilr - reainin emektar 
Seyfinin yanında çalıpn Yakub ile Sey· lüiünde müdür Tevfik Kutun riyasetin- kaptanların
fi arasında kavga çıkmış, Yakub Sey - de toplanmıf. umumi ihüyaçlar üzerin • dan mütebld E • 
fivi çakı il sol kolundan ağır aurette ya- de görüf(llmÜ§tür. Bir çok mekteblerin tem kaptan vefat 
ralamlf, yakalamlll§tır. Yarah Beyotlu odun, kömilr, su ve sair lhüyaçlan he- •tmlftir. San ı: -
Nümune hastanesine kalc:1ırılmıftır. nilı temin edUmedtlfndeD bunların bir tem namfle ma • 
Bir çocuk aa kaumnda bojıalda an evvel tedariki maarif mildürlillünden rd olan merhum, 

Kuzguncukta Behlill sokalmda otu • il=:r· mlan mesleklerine dair memleket ünlzcl
nın İbrahim kansı Nebahat tahta siler- yaptıltlan :maiden 10nra dalılmıflar· J11ine b6ytık biz-
ken, 2 yqındaki çoculu Tahsin su dolu metler etmff, mes- Mn1'•"' Ztem 
bzaııa düşmüf, botulmU§tur. llır. Jelfnin lfllı bir Jccaptan 
Bir kadm otomobil altında blch ıns1. bnm Bediaya çarparak muhteltf denizci tdt. Ailesine aabır, kendisine maı
Kadıköyünde Moda caddesinde otu - yerlerinclaı afırca JaralaJıuttır. Kadm firet diler,.z. 

IŞehir Meclisinin toplanhs 
Beled;ye zabıtası talimatnamesinin müzakeresi 

başka güne bırakıldı 
Şehir Meclisi dün Necib Serdenaeçti • makta, kol ve bacaklan kırılmak~ 

nJn reialilinde toplandı. Geçen celsenin Bundan sonra federe klüplerin stadla 
zaptı okunduktan sonra müzakerelere ıe- rında sıhhi tertibat bulunacak, resıni ~'"Qlı'll' 
çilc:U. doktoru olacaktır. Ant vaki olan kaZI 

Muhtelif maddeler alAkadar encümen- derhal bu tertibat ile önlenecektir . . , ,,,_ .. ....,...,. 
lere havale edildikten IOJll'a belediye a- Umumi yerlerde toplanan l\aUcn Dm"'iı.'!i>Jro.ı 

bıtuı tallinatnamesinin müzakeresine 11np çajırması o şehrin içtimai ter~ 
baflanmııtır. Müzakereler münıkıph ol- yeai ile yakından alikadardır. !stan 
mu,ıui-. belediye.t stadı bol §ehirde bu busuall 

c:t.taııbul belediyesi IUUl'lan içinde da yeni brarlar almı§tır. Müsabakal" 
bulunan herkes, belediyenin bCltOD e - anasında 111 veya bu tarah küçük dil • 
mir ve yaukJarma uymaia mecburdur. fllrecek w nihayet halkı birbirine 81 • 
teklindeki birinci maddeye avukat Halll çireeek, kavga ettirecek şekilde t>alP 
Hilminin teklifi üzerine cili§ili olanı ke- np çatırmaJc menedilecıektir. Hakedll,,~.
liınesi de ilive ediı.m,tir. İkinci madde bafıranlar, oyun üzerinde müessir 
aynen kabul olunmUf, üçüncü madde - cak sözler aarfedenler cezalanacaktır. 
nin müzakeresi gelecek celseye bırakıl • 
mıf, dördüncü maddenin müzaterm • Ahın 1 082 kuruş 
nasında Tevfik Amir söz almıf: . . beşiniJt 
•- Saat 24 den sonra umumi yerlerde Kupon tediyatınm ayın yırmı hva.t~ 

gürültünün yasak edileceli yazılmakta- b:ı§laması dolayısile, Türk borcu ta~ 
dır. Bu müddet geçtir Yasak saatinin 23 leri üzerinde ehemniiyetli fiat far bdf 
e alınmasını istiyo~• demiftir. Avu • kaydedilmektedir. 'Unitürk, dün fst•:ı-. 
kat Halil Hilmi buna itiraz etmif, c. . boraasmda 15,40 lirada açılmış, ted 
maleddin Fazıl ise: 15 liraya kadar düpnüı ve akşam bu f 

•- Bu lfbi gürültülere pollain milda- ta kapanmı§tır. Şlll.., 
hale allhlyeti kanunlarda vardır. Biz, Londra bol'181lllda bir sterlin kar ~ 
zabıta memurunun ffklyet yapılmadıkça lı 147,10 olarak açılan fr~nk .~4~,28 • 
benimsememezlik etmesin diye bu mad- rak kapanmış, pek cliz't bır duşuş ka1 
deyi koydukı diye cevab vermiftlr. dedilmi§tir. tel• 

Bu mada Etem Akif: Sterlin için Merkez Bankasının ~ 
•- Talimatnamenin arkadaflfr tara _ bit ettili alış fiatı 623, satış fiatı 626 

fından etraflı surette okunmadıluu gör- ru§tur. Jrlf 
mekteyim Azanın talimatnameyi etraf- Altın, borsa haricinde 1082 kuru§A 
1ı surette· okuyup bir fikir edinebilme- dar muamele görmüştür. 
si için mil7.akerenin başka gtlne tali -
kini istiyorum• demi§, Etem Akifin Umanda iki motlr çarplfb 

bu teklifi kabul edilmiş, mOzakereye Dün limanımızda hafif savuşturu~ 
son verilmittir. Meclil perşembe lflnil bir deniz kazası olmuştur. Bozkurt pıO 
toplanacaktır. törile rüsumatm 24 ııumaralı motörü ~ 
Şehirde stadyom sayısı gün pçtikçe cbköy ile Haydarpaşa arasında çarplf _, 

çoğalmaktadır. Sık sık yapılan maçlar • mıştır. Her iki motör biraz hasara~ 
da oyunculardan bir çoklan yaralan - mıştır. İnsanca zayiat olmamıştır. 

TahayJUI edllebllen en aevlmll fllm ... 
Bir 8fk hlllya1mda bir vala rllyuı 

AŞK 0LKESI 
Baş rollerde: ALBERT MA TTERSTOCK ve GUSTl HUBER 

ÔDQmQzdeki Peqembe akpmından itibaren 

SARA V SiNEMASINDA 
~----- Zarafet • Muiki ve qk haftuı ~---~ - --
r:ml __ _. Bu akpm TURAN Tiyatrolaada ~---· 

0.tad Buteklr MUHLiS SABAHADDiN pce1i NAŞiD, 
MUALLA, FiKRiYE, ve az be1eti ZOZO DALMAS ve Halk 
Opereti tam kadrom ve tekmil Bale lae1' etile, Yunu operet 

artUti ARlsTIDl HA TiRi,. iÇiN Bayık operet 3 perde 
O•d Ka1toçelll ldare•l•d• ao kltlllk .._a11 orlre..,. 

ERTUGRUL &ADI TIK 
. TlY A TROSIJ YARIN: 

MiLLi FiLiM (AKSARAY) da 

G0NEŞE 
ran manifaturacı Bohor tendttlne afd o- Haydarpafa Ntımune hutanestne kal • --------
tomobille Altıyol apndan ıeçerken B11 tın1mlf, Bohor 7akalınmqtır. Bir çocata hiaiklet çarptı D O (İ R U 

Bu gece: 
iTAAT n.Alll 

Komedi 3 percl• 
Yazan: Musahip Za~ 

Yunan askeri hey'eti Atinaya dönüyor 

• Reva,... Geural P•paflOI Ba1/ff4rpaffı pmcl4 

Taksimile Arabacı 10kağında oturan 
ıı ,.1111da Cemal Kalyoncuya dolru 11- ve I K I Z L E R 1 

Şehir tiyatro•u 
Dram kısmı Tepebafl 

tiyatrosunda 4' 
bu akşıam saat 20.30 

ISPANYOL BAHÇELERIHga. 

derken meçhul bir bisildetin çarpma • L 1 it d ( Ttl k ) 
ille yere yuvarlanarak muhtelif yerle - or• • er ' r çe 
rtn~n alır surette yaralanmıt ve hu- ALEMDAR 
taneye bld.ınlmıfbr. Meçhul 1Uçlu a. - ....... ".•-"-' L_A_L_o_e_. 
ranmaktadır. Operet kısmında bu akş m oyun Y 

Son aenelerin en GENÇ· EN GÜZEL· EN SEViMLi 
Yll.DIZI D 1 C K P O W E L L 
YeiWd MADaLl!IN~ CAROLL 

tarafmclaa pbaae bir ıarette yarablan 

ASIKLAR YOLU 
Franmca llzlll NEFls, AŞK • MUSiKi, DANS ve GENÇLiK ~ 

Yarıuqam M E L E K 
Ankarada toplllıan 'BaDrn antantı :teri merasimle brfı1anmıl ve mızıka se- '-••••••••••••••••••••••••••••••••••·-~ 

devletleri genel kurmay bltkınlın iç -ı linı havuı çalmıftır. 
Umaına i§tirak eden Yunan genel kur. ~heyet Haydarpapdan Şir • 
ma b··lr .. nı General Papagosun bqkan- ketih•yriyenln 71 numarah vapurile Ga-

Y ~ • _ lata rıhtımına çıkmıflar ve otomobil ile 
hlmdaki askerı heyet, dun ölleden son- Perapalas oteline litmiştir. 
ra husust trenle Ankaradan tehrimize General Papaıoa ve riyasetindeki he • 
gelmiştir. yet bugün saat 18 de Romanya vapurlle 
..Vunan askeri heyeti, Haydarpaşada u- Atinaya hareket edecektir. 

- Size r.~ •• 

Kahkahalar 1craJı, Amıpanm en feD komiii 
MILTON GENÇ KIZLAR MEKTEBiNDE 

Bn ıtızeL en ten ftlmlnde neeeteı Yeılyor. FRANÇOISE ROSAY - _P_!~ 
LARQUEY, ROBERT ARDOUX ilaveten: EKi.ER SON DONY A HAB~ 

BugUn T 0 R K •lne111 ... n ... 



~l;' liasan B 
ıt .. abıarı... ey, di.in tarih 
<)()~·· ••l k 

Utne bi arıştırırken 
r Şey ilişti ... 

Fransada aslan yü • 
rekli Rişar tarafından 1 se
nede yapılan Gaillard ka-
lesini ... 

Adana ve Erzincanda odun 
buhram 

... 6 ncı Hanrl ancak tiU 
senede yıktırabilmi~. Hay-

ret değil mi? 

11asan bey - Ne hayret 
ediyorsun dostum. Bizde 
iki saat içinde yanan Ad
liye binasının enkazı dört 
senede bili kaldınlamadı!. 

Sayfa s 

Cumhuriyet bnyramına alt resımıert neşre devam ediyoruz. Bayramdf) ELAZI ZDB 
Yeni kız enstı~üsü binasının, memleket ııutane31nln, CEYHANDA Narlı köyünün köy 
odasının, NAZiLLİDE Asr1 ceza evinin, AD.ANADA Milli mensucat fabrikası hastanesl
ntn, Adana memleket hastanesi pollkllnt~nın a~ılma, Karşıyakadakl ilk mektep bina
sının temel atma, ~iNOPTA ehil hayvan serclalnln, itfaiye garajının ve Sinop spor klllbü 
binasının, ARAPKIRDE 165 mevcuUu orta mekteb binasının açılma törenleri yapıl • 
mı§tır. 

1 KUçUk memleket haberleri 11 
Kızılcahamam ceza evi 

Kızılcahamam <Hususi) - Çolı: dar ve 
hıfzıssıhhaya gayri muvafık olmasından do
layı kazamız haplsanesl şehrin en gilzel bir 
mahalUnde yapılan geniş ve havndar bir bi
naya nnkledllmlşdlr. 

İzmirde yok ul talebelere yardım 

İzmir (Hususi) - Kızılay Cemiyeti Kızılay 
haftası ~ünn::ıcbcUle :fakir ve y~ul G50 
kız ve erkek talebeye elbise ve ayakkabı te
min etmiş, Çocuk Esirgeme Kurumu da ay
rıca 250 talebeyi giydirmiş ve kltab vermlştlr. 

bülun Ayarları otomatik 
tarzda tanzim eder 

PHlllPS 



SON POSTA tldnciteşriıl 

1 M Ü Z A D=O ] 
•• •• 
Uvey kızını öldüren Omer Doktorlar tekamül kursunda 

Mazhar Osman, e
lindeki cedvelle kür

Mahkemede başından kasketini çıkarmak istemeyen bu süye vurur: 

adam, sorulan suallere " Bilmiyorum,, cevabını veriyor - Çocuklar susa -

hikimlere cevap vermiyor 

Feriköyünde üvey kızı Remziyeyi öl • ı bir kazıkla elindeki bıçağı düşürmek is
d!iren Ali oğlu Ömer Tiril ilk tahkikatı tedim. Kazık başına isabet etil, yere yı
müteakip sorgu hikimliği tarafından ida- lnldL 
mı talebile Ağırceza mahkemesine ve -
rilmişti. Suçlunun muhakemesine dün 
başlanılmıştır. 

Ufak tefek, perişan kıyafeili, garib ta
vırlı bir adam olan Ömer Tiril mahke -
meye kasketle girmiş ve reis ihtar etti
li halde kasketini çıkarmak istememıt
fü. Nihayet, mübaşirin müdahalesile 
suçlu kaSketlni çıkarmış, sorguya başla -
nılmıştır. Fakat, suçlu bu sefer de, .ı;oru
la!l suallere cevab vermemek istem.iştir. 

Reisin: 
- Adın ne? .. sualine karşı: 
- Bilmıyorum diye cevab vermiş ve 

Şahid köy kitibi İsmail de hadise hak -
kında şunlan anlatmfıtır: 

- Saat l 1,5 vardı. Gece yarısı beni u
y3ndırdılar. Hidise mahallin~ gittilimiz 
zaman KimU yerde yatıyor, Şakir de a
yakta yanında duruyordu.. 

Bize: 
- Onu ben VÜrdum. Bıçakla üstüme 

hücum etti, dedi. 
Dunışma, diler phidlerin celbi için 

başka güne kalmışbr. 

Tabanca n kılıç satarken 
yakalanan 70 lik ihtiı ar 

lım. Burasını kadın-

lar hamamına ben -
zettin.iz. 

Pakize İzzet -
Şerefli hemcinsleri -
me hakaret edemez -
siniz bay mubassır. 
Kendinize geliniz. 

Mazhar Osman -
Ben kimseye hakaret 
etmedim. J 

Pak.ize İzzet -
Kadınlar hamamı ta
birinden büyük ka -
dın kütlesine baka • 
ret manası çıkar. Pro 
testo ederim. 

Mazhar Osman -
artık kendisine ne sorulsa, heı> ayni na
karatı teluarlamışbr. 

- Babanın adı ne? 

70 yaşlannda Markedo isminde bir mu- Fazla geldin, bura
.evinin Sultanahmed 2 ncl sulh cezada 1 sı mekteb, &esini ke -
dün duruşması yapılmıştır. Markedo ka- ser misin? 

- Bilmtyorum. palıçarşıda bir Karadağ tabancasile, bir Pakize İzzet - Kesmezsem ne olur? 
- Niçin, cevab vermiyorsun? metre tfilünde bir kılıç satmaktan maz - Mazhar Osman - Cezaya kaldırırım. 
- Bilmiyorum. nundur. Tam yarını saat ayak üstünde bekler -
Fazla ısrar karşısında suçlu nihaye., 

bfr kaç kelime söylemiş ve: 
Suçlu mahkemede: sin. 
- Ben eskiden artisttim. Bu Karadağ Ali Şükrü - Bay mubassır .. 

- Ben hastayım, burnumdan J'ahatsı -
zun, bir şey bilmiyorum .. demiştir. 

tabancasını belime takar, kılıcı kuşanır, Mazhar Osman - Ne istiyorsun? 
z~ybek oynardım. Ne yapayım, şimdi jh- Ali Şükrü - Su içmeye gideyim mi? 
tiyarladık.. Artık hokkabazlık yapıyorum. Mazhar Osman - Biraz evvel Cer -Burnundaki hastalığın, zihni vaziyetile 

bir alakası olup olmadığı soruldukta, suç
lu gene ayni nakaratı tekrarlamıştır: 

Bunları işime yaramadığı için satacak- rahpaşalı Rüştü gitmiştl O gelsin, gi -
tım. Esasen, tabanca bozuktur, patlamaz, dersin. 

- Bilmiyorum .. d\?miştir. Galib Ata - Bay mubassır, Rüştü sizi 
Bu vazıyet karşısında, iddia makamı, 

suçluda duruşması yapılmasına mAni te,. 
kil edecek bir hastalık olup olmadığınin 
anlaşılması için kendisinin tabibi adilde 
muayene eıt;rilmesini istemiştir. Mahke
me bu talebi kabul ederek, duruşmayı 

Şahidlerin celbi için durÜ§ma talik e - aidattı. O su içmeye gitmedi. Koridorun 
dilmiştir. köşesinde gizli gizli sigara içiyor! 

Kumarbazlar mahkOm oldular Mazhar Osman - Ben ona bir izin -
siz vereyim, sigara içmeyi anlasın! 

Evvelki gece yakalanarak mahkemeye Bu sırada dışardan Hafız Cemal görü-
verilen İstanbulun maruf kumarbazla -

başka güne tehir etmiştir. n11dan Rahmi, Aram, Agop, Tevfik, Ya-

Silivride cereyan eden bir şar, Boğos ve Şebat onar lira, kumarha
ne sahibi Kara Kemal de 50 lira para 

J8rafama Yak' ası mahkemede cezasına mahkum olmuşlardır. Kumar oy-
Silivrinin Kurfallı köyünde kazıkla e- nanan ev de mahkeme kararile kapatıl

o~esi Kamm ağır surette bapndan ya- mıştır. 

rahyan Şakirin muhakemesine Ağırceza-

da başlanmıştır. ltalyan bahkçllarile anlaşma 
Suçlu Şakir mahkemede demiştir ki: d 
- Silivri panayırından bir gün evvel- Japd 1 

di. Köyün kahvesinde arkadaşlarla is - İstanbuldan balık alan İtalyan balıkçı-
kambil oynuyorduk. Bir aralık içeri e - larile İstanbul balıkçıları arasında fiat 
niştem Kimıl girdi. Bize, oyuna iştirak farkından mütevellld bir ihtillf vardı. 
et::nek isted:ğini söyledi. Kabul etme - İstanbul balıkçıları, tesbit ettik1eri fiat
yince, masanın üzerindeki kağıtları kap- tan aşağıya satmamak için kayıklarla ba
tı. Aramızda kavga çıktı, Kamil bıçağını ıı;ı;ı denize dökmekte, fiatı düşürmemeğe 
çekmişti. çiJışmaktaydılar. Ahiren, İtalyanlarla İs-
Arkadaşlar bizi ayırarak, beni kahve - tanbuldaki balıkçılar arasında bir an -

rlen dışarı çıkardılar. Aradan bir müddet Iaşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre, 
geçti. Gece geç vakit evime dönüyordum. İtalyanlar, toriklerin çiftini 35, palamut-
Yolda tekrar Kamille karşılaştık. lann çiftini 5 kuruştan alacaklardır. 
Eniştem gene bıçağını çekere, üstüme Balıkçılar, Yunanistan ve Bulgarista -

hücum etmek istedi. Elinden kurtularak, na da istedikleri fiattan istedikleri ka -
kaçmağa baş!ndım. Fakat yolun döneme-! dar balık gönderebilecekler, bu hususta 
cinde bir evin köşesinde beni önledi. Öl- hiç bir kayıt ve farla tabi olmıyacaklar -
düreceğini anlamıştım. Elime geçirdiğim dır. 

CÖNÜL İSLERİ. 
Bu suale ne cevap 
Verirsiniz? 

nl kanun bu hususta sert hükfünlen 
ihtiva ediyor. Farzedelim, muhakf"mC' 
neticesinde ayrılmaya muvaffak o! -

Adını ve memleketini yazınayaca- dum. Nafaka vermek lizım gelecek. 
iım bir erkek okuyucumdan garib bir Buna iktidarım olmadığı gibi zamana 
mektup aldım. Hemen hemen 3ynen ve masrafa tevakkuf eden muhake -
aşağıya geçiriyorum: meyi de göğüslemeye takatim yok. D!-

nür. 
Mazhar Osman - Çocuklar Lokman 

bekim hocanız geliyor, uslu durun. 
Hepsi birden susarlar. 
Mazhar Osman - Bak. 
Ayağa kalkarlar, Lokman hekim gi -

rer, Mazhar Osman çıkar. Lokman he -
kim kürsüdedir. 

Lokman Hekim - Çocuklar size §im
di dizanteriden bahsedeceğim.. Not edin .. 
Bu hastalık dizlere musallat olan bir has
talıktır. Esasen isminden de anlaşılıyor 
y:ı. cDiz ağrıs1> denilirken sonraları di-
2anteriye çevrilmiştir. Hastalığın teda -
visf, hastasının her sabah yataktan kal -
kar kalkmaz ayaklarını havaya dikip üç 
kere: 

cDizanteri, dizanteri> 
cHaydi git geri geri• 
Demesile kabildir. 
Şükrü Hfızıın - Bay öÇetmen bu has 

talığın teşhisi nasıl yapılır? 

Lokman hekim - Onu doktor söyler. 
Şükrü Hazım - Biz doktor değil mi

yiz?._ 
Lokman hekim - Sahi biz de dok -

torduk.. Doktor olduğumuz için teşhisini 
de kendimiz yapmamız llzımdır. Şimdi 
aklıma geldi. Bu gayet basittir. Hasta e
ğn bir entari giyiyorsa muhakkak di • 
zanteriye tutulmuş demektir. Bunu an -
lamıyacak ne var? 

Sani Yaver - Bay öğretmen kulakta 
da bu hastalığa tesadüf edilir mi? 

Lokman Hekim - Hayır, kulakta ol
maz, kulak hastalıklarının en belli baş -
!ısı kum hastalığı adını verdikleri has • 
talıktır. 

Kulakta kum taneleri peyda olur. Bu 
:1astaeığın tedavisi basittir. Kulaktaki ku
mu almak lazımdır. Bazı kulaklardan yir 
mi otuz araba kum çıktığı vakidir. 

Yazan: ismet Hulusi 
için çok r.~yleD:;. 
onu keseriJll• .,.. 

Ahmed AJl!ll eel • 
Anneciğim, an~_,,w, 
ğim beni k~ 

• beni kurtarın- , 
Sınıfta kaf,.,or 

lık çıkar. Maıh'f 
man girer. ~ 

· Mazhar ()sJOlll 
Susun ne oıuyorf .,.. 

Ahmed Ast~,_, 
Anneciğim belll 

secekler. " 

Mazhar OsJll'' 
Sus, diyoı u!Pt ., 

Burası gürültil ;.
dı yeri değil. 
mekteb! " 

Ahmed ~...dlı 
Ben korkU)9~ 

korkuyorum. 
tıman yaptınrlarken hastalarının kulak - Bayılır .. yere düşer.. ~ • 
larmdan çıkardıklan kumlardan istifade Hakkı Hayri - Benim ak~~Ut b" 
etmişler, hariçten kum almamıılardır. mış, bayılan insana bir ruh yedırı jdif * men ayılırdı. Amma o ruh ne rub# 

Lokman Hekimin dersinden sonra on İhsan Sami - Sakın tuz ruhU 
dakika teneffüs yapılır. Teneffüste dok- sın. • uld.-. 
torlar bahçeye çıkar, birdirbir oynarlar. Afi ŞükTü - Ben buldum, b 
İkinci ders operasyon dersidir. Tesviye ruhu. stf1' 

Operatör Bürhaneddin evvea ~peras- Mehmet Kamil - Doğrudur, te ~ 
yonun tarihinden söze başlar: ruhu o)acak, adından da b~ Te "/• • 

- Baylar, der, operasyon ilmi çok es- ruhu insanı eski seviyesine getirll'· dıl' 
ki bir ilimdir. Romalılar ve eski Yunan- ni bayılmışı ayıltır. Bir eczaneye • 
lılar zamanında da herkesce malfundu. gönderelim de aldıralım. 
İlk operasyon meşhur Venüs heykeli ü • Eczaneye adam gönderilir. 
ZPrinde yapılmıştır. Kendisini görmedi • Fakat ~dam eli boş döner: ıerd' 
nizse de herhalde resmini gönnüı oldu - - Baylar, tesviye ruhu eczaneuıılJt' 
ğ'.ınuz bu heykelin bir tarihte kollan bulunmaz, hırdavat satanlar da bul 
k:ıngran olmuştu. O devrin tanınmış o - muş. b9f 
pt>ratörlerinden, operatör Nissen heykelin Süleyman İhsan - Benim aklını;~ 
k"llannı kemıek suretile kangrenin ö - ka bir ruh geliyor. Lokman ruhu e 
nünü almaya muvaffak oldu. leri ruh da bayılanları ayıltırmış. dl 

Biraz da operasyonun hangi hastalık- Kenan Tevfik - Evet, evet )>etl 

lann tedavisinde işe ,aradığım anlata • duymuştum .. Lokman ruhu ayıltır. ast' 
yıın.. Hulfı.si Behcet - Bu kolay, es~, 

Operasyon bilhassa çiçek hastalığında Lokman aramızda, ruhunu bayılana 
tatbik edilir. Çiçek hastalığına tutulan rir &yıltınz. ~ 
irısanın başında ve ellerinde, ricudunun Lokman Hekim - Benim ru}ıutıl ,rı9 
her yerind~ dm cini çiçek fidanları çı _ cudumdadır. Vücudumdan ruhu çık 
kar. Güller, karanfiller, sarmqıklar, sar veremem. bir d~ 
dunyalar, fulyalar, menekşeler, ballı ba Salim Ahmet - Bu nasıl söı. ·teıoif' 
b::ılar vesaire vesaire_. Bunların bir ta _ tor bu tarzda söz söyler mi? V~1 yaV' 
kınu gayet güzel olmakla beraber diğer her hastaya elimizden gelen iylliJi b r 
bir takımı da yabani ve kokusuzdurlar. maktır. Ona ruhumuzu vermeınil i~edel' 
t~te böyle zamanda operatöre ihtiyaç ha· derse hiç çekinmeden, tereddüt etııl b' • 
sıl olur. Operatör hastanın vücudundaki Vı?rmeliyiz. Ne dersiniz arkadaJI•r 
çiçekleri muayene eder, iyilerini olduğu nimle ayni fikirde değil misiniı! 
gibi bırakır, fenalarının bir kısnıını ke • - Ayni fikirdeyiz, sesleri. -yıedl"• 
ser, veyahut iyi çiçeklerden aldığı aplar- Salim Ahmet - Mademki 

0 J(I' 
la aşılar. Lokmanı yakalayalım, onun ruhunıl 

Çiçek aşısını duymuşsunuzdur. la alıp bayılmış olana yedirelim. ıJI. 
Salim Ahmet - Duydum bay öğret - Ahmed Asım~ Yahu ne oluyorsıJJI 

men Sıhhiye müdüriyetinden verirler - ne var? dl • 
miş. Şükrü Hfızım - Ay sen bayılııııf 

Bürhaneddin - Hayır yanıldınız. Sıh- ğil miydin? sW-
hiye müdüriyetinde çiçek aşısı bulun - Ahmet Asım - Çoktan ayıldıl11' 
maz, en iyi çiçek aşısı pazartesi paza - seyrediyordum. .,ı-

rında bulunur. Şükrü Hazım - Öyleyse ıneseıe 
Ahmet Asını - Bizim hastanenin bah madı. Lokman Hekimi de bıra~lı: eli' 

çcsinde de vardır. Aşı isteyen meslekdaş- Lokman Hekim - Ben ölduJXl 
lara kendi elimle keser veririm. rildim saydır. dl tJI 

Operatör Ni~ - Nayn kesmek.. O Mazhar Osman - Öbür dünY' 
nayn operatör. Keser ben, ih operatör. var. ne yok? ~ 

Ahmet Asım - Ne dediniz, ne dedi - Lokman Hekim - Hiç sor~ ;., 
niz? gidenlerin hepsi bizden davacı. l'dd 

Bürhaneddin - Talebenin kendi ara- mez yakamıza yapışacaklar. 
larında konUfllllllan doğru delildir. So- - İşte bu fena! Jfl• 
racağınız varsa bana sorunuz. Bütün doktorlar düşünceye ~ 

Ahmet Asım - Hani Nissen bir şey!er Mektebin tatil zamanı da ge 
söyledi.. anlamadım da. Z.il çalar. aP - cAşağıki satırları okuyunca dü • ğer taraftan karım o kadar uys:ıl v<ı 

§iincelerimi hem garib, hem de yerın- samimidır ki, ayrılırken hiç bir müş
de bulacaksınız. külit göstermeyip annesinin evine gi-

23 y:ı~ndayım. Geçen sene her na- deceğine, yüreğine taş bağlayıp sus:\
sılsa dul. esmer, çirkince ve 30 yaşın- cağına eminim. 

Bürhaneddin - Ben anladım. Senin ismet il-' 
-==ı-,==h~a~c=a~k=s=ız=ı=n=:=111=a==c=e=~=a~la=r=ı~:====::::::====:==:==:=~=::::::::=::::::=::::::==w::::::=u=zi~liıt=J 

Hatta bir çok kulak doktorları ap:ı.r -

da bir kadınla evlendim. Karımm te- Şimdiye kadar hiç mühim kavga • 
miz ahllikı ve dürüst halleri var; fakat rnız ohr.c.dığına göre ayrılmak için bir 
pek ncş\siz ve soğUk. Yegane ve en bahane de bulamıyacağım. Çirkin ve 
büyük kusuru da bu. Neş'eli gü':llerı- soğuk kımmla yaşamama imkan yok. 

Hem Ofü1 acıyorum, hem bana. 
mi. heyec.-anlı zamanlarımı donuk, tat 
sız mukabelelerle soğutuveriyor. Ar _ Teyzeciğim, benim JU halimi iyice 

düşünerek teraziye koyduktan sonra 
tık onu pE>k çirkin bulmaya ~aşladım. yeniden yuva kurmaklığım için bır 
Memleketi dolduran beyaz, sanşm, çare bulmanızı rica ederim., 
oynak, fıkırdak ve güzel kızları gör • * 
dükçe kendime lanet ediyorum. Bu okuyucuma tek tavsiyem §tt: 

Çocuğumuz yolda, geliyor. • cMad~mki çocuğunuz yolda, b<:!kle-
Bu kadından muhakkak aynlma • riniz, gelsin, sonra konuşalım., 

\ 1 
t!.... 

:J1 fikri sabit haline getirdim. Mcde - TEYZE 
~~~~~~~=-----:~~-=-~~~~~~~~~~~...::::~~~~ 
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[Kadın gözile Avrupa 1 

Bir sinema mec~uasının 
idarehanesini ziyaret 

"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, --
Ufürükçü hoca nihayet bana 

8 .... k . uyu bir sinema mecmuası nasıl çıkar, harıçten 
tütsü yapmıya başlamıştı 

yapılan binlerce müracaat nasıl karıılanır? 
· Yazan: Macazes Tahsin Berluınd 

f· -22-
gıni:~~e Yaşadığımız. devrin sayısız çıl-ı 
h b' rı arasında csınema.nın belli baş
ıtet Yeri 'Vardır. Büyük küçük, kadın er
tııu.:ıı:~rkes . yalnız !ilimlerle delil, bu 
j'atıar·~ çevıren artistlerin hususl ha -
d~n 1 e de alakadar olmakta ve her ıey
tive evvel knrilerini memnun etmek is
satu: gazeteler de bu sebebden, hergün 

Hem elile buhurdandan çıkan dumanları Üzerime yelpaze
liyor, hem de : " Altmış yetmiş, çıkmış gitmiş ! Altmış 

yetmiş, çıkmış gitmiş! ,, diye söyleniyordu 

:a dolusu yazılar yazmaktadır. 
lhırnuııu bildiğim için, Pariste bulundu -
\'ilen sırada, bütün dünyada pek çok se
llın ~~ ~atılan cCincmonde. rnecmuası
dıun.lnudurile görüşmek çaresini bul -

Afösy .. J 
· tediğı 0 ean Michel Pages, telefonla ia-
~hulrn l'an.devuyu büyük bir nezaketle 

etti: 
- Yarı (tı~in . n Yazıhanemde olacağım; istc-

11.fıi ıı saatte buyurunuz. €>dacıya f.ım1-
verrneniz kr.~·di 

Şallzel' cul r. 
flolı:akta 1z: _caddesine bakan geni.f bir 
:ıntre .. Uf küçu~ bir demir kapı.. dar bir 
Cli\'en . ~ hır tevzi odası .. bir taı mer
bir a~·/ki :memurun durmadan· çalıştığı 
hayet ~~arnbr .. bir bekleme odası ve ni
~hşan blt: ka_:ınca yuvası gibi kaynaşan 

,.. ır buro 
"tun ... 

- 18 -
Estağfurullah, oturun! 

Oturduk, bana döndü: 
- Şimdi evlad:ı:m söyle bakayım. 

Nen var? 
- Hocam, geceleri uyuyamıyorum. 

Gözüme bir sürü hayaller görünüyor. 
Kulağıma sesler geliyor. Korkunç, 
korkunç adamlar boğazıma sanlıyor· 
lar, yakalamak iatiyorum, fakat milin· 
kün olamıyor. 

Hem sözlerimi dinliyor, hem baştan 
aşağı beni süzüyordu. Ben devam edi-, 
yorum: 

- Bazan içimden bir ses yanında
.ı kilerin gırtlağına sanl diye bağırıyor ... 

- Hıınm .. B~ka? 
- Başkası böyle hocam. Geceleri 

Parizte çıkan Pour Voııs isimli sinema 
mecmuasının kapağı 

korkuyorum. Uyumağa cesaret edemi· 
yorum. 

- Bunlardan bir kısm1 tekrar Fransa- - Peki bunların tedavisi için şim-

Röportajı yapan: Faruk Ki1~1ı 
CTercnme ve Sktlbaa hUla mabfuıdur> 

ya avdet ediyorlar sanırım? diye kadar n t ? e yap ın · ÇarıamDa pazannda pefime takılan çocuklarla 

daın a boylu, zeki yüzlü, kumral bir a-
- /ağa kalkarak karşımda eğildi: 

- Evet, fakat senelerce sonra hem biraz - Doktorlara gittim, ilaç aldım. 
Amerikan'bşmış olarak. O müddet zar- _ Tabii fayda etmedi değil mi? Para canlısı değiliz. Biz bir dua için dil kimseleri soyan hocaları yalnız Hü .. 
fında da demin isimlerini saydığınız ar- _ Etmedi.. çalışırız. Ancak yaptığımızın masraf - seyin Rahminin muhayyel kahramM ' O ean Pages .. 

h kadar 
&li vardı c~a Yakın ve merasimsiz bir 

tistlerimizin çevirdikleri filimlerin düp- Etm Çü'nkü d A hır" larını alırız. Bu işden beklediğimiz ye· !arı zanneder, inanmazdım. Şimdi gö .. - ez.. sen e uzvı • "b 
lljını görüyoruz \'e bizi pek sinirlendiri- hastalık yok. Fakat doktorlar söyler- gane şey sevap kaı..anmaktır. Haydi, zümle görmüştüm. Beyoglu~un go e--

nu§ınağ ki hemen iki ahbab eibi ko
a başladık. 

A·._ Güzeı t t 
yor. Mesela bir Charleı Boyer, !ilimlerin- ler mi ya? Onlar para koparmak için şimdi sen bana on lira ver de, ben de ğinde böyle adam soymak dogrusu olu~ 
de niçin İngilizce konuşsun? Onun yarat- adama durup dururken hastalık kon- tütsüyü yaptırayım. şey değildi. 

t>ll lni? 6 anbuldan geliyorsunuz de- tığı Fransızca !ilimler çok daha güzel de- dururlar. Evladım. Sözlerime kulak Acaba on lirayı vereyırn mi vermiye- Ben böyle düşünürken hoca ile Ha-
- Siı oras ğil mi? ver. Beni iyi dinle. Tekrar ediyorum. yim mi? Mazhar Osmana bile muaye- sene hanım fiskos fiskos bir şeyler ko-
- ""lbe ını tanıyor musunuz? k k di dil' d d h · · f kt" H l 1 d N 'h h b d" i ~ tt - Tabii, her es en ın e a a ıyı Sende uzvi bir hastalık yok. yi saatte neye gitsem beş lira verece mı. a - nuşuyor ar ı. ı ayet oca ana on-

stedığ· · e ... Sizinle hemen görüşmek konu!:ur ve daha samimi olur. Filhakika " d' · · E h h b. b k' b' ·m hoca 'ki mislini istiyordu d" ~il ..... ı.,ı.lllin tılsımı da Türk olmanız de- ,, olsunları gucen ırmışsın. rva ı a ı- u ı ızı ı . u: 
.,, ben de Charles Boyerin İngilizce konuş- se bütün vücudünü istila etmiş. Tevekkeli bu kadar lüks apartımanda - Şimdi evlB.dım, dedi, sana tütsü 

d ...... Çok teşekkü rnasını sevmiyorum. _ Peki efendi hazretlerL Bu habis oturmuyor. Günde benim gibi böyi.e yapacağım. Fakat evvela, soracağım 
:ısı gib· r ederim. Öyle ise iki - Gördünüz mü? Fakat dediğim gibi ruhları defetmenin çaresi yok mu? iki kişiden onar lira alsa ayda 600 lira suallere doğru cevap ver. 
- Siz·1

1 
s:r~estce konuşabiliriz. maalesef para her şeye bakim oluyor. Ve Olm ı ' V k kazanç eder Vergı'siz tevkifatsız 600 ...... .... dinlıyorum efendim. - az o ur mu. ar ama ço . . , - Adın ne? 

nıecrnuan bizim nisbeten fakir olan kumpanyaları- güç ... Şimdi uğraşacak vaktim de yok. lıra kazanç ... Az mı bu? _ Faruk. 
- Çok ız çok okunuyor mu? rnız kendilerinden kat kat zengin olan ç k r· B k t ü e · d r va Fakat ~lli ha ı·· P. ek çok ... Bütün dünyadakı' o meşgu um. ere e z rım e on ıra r. - Babanın adı? 

tı. ş 1 s Amerikan firketlerine karşı duramıyor· _ Hocam ayağınızın türabı olayım. ne diye bu on lirayı ona vereyim? _Ahmet. 
enıond bü ı~ema. gazeteleri arasında Si- Iar. Ve milyonlar, artistlerimizi Holly- Beni iyi edin, ne fedakarlık lazımsa Fakat bu on lirayı verirsem şu Ü! • _ Ananın adı! 
- n· Ytik hır mevki almıştır wood'a çekiyor. yaparım... küdardaki tekkeyı' göreceğim. Eh böy- F >r ır sinern - evziye. 

d.1 filn-ı Yıl a mecmuası çıkarmak, ya- _ Artist olmak hevesile size müracaat - Evladını ben para canlısı adam le bir yeri görmek de on liraya değer. _ Kaç yaşındasın? 
til l'l"ıi? dızlarilc uğraşmak güç bir iş edenler var mıdır? değilim. Hasene hanımın batın için - Faruk bey efendi hazretlerini bek· _ 26 

~ .....,.llir b k Sinemond direktörü kahkaha ile gül- senden para istemem. Yalnız masraf letme . - Hangi ayda doğdunl 
Ola~ ... :e a ırna pek güç; fakat bazan de dü· lazım. Senin derdin büyük, masraf ta Hasene hanımın bu ihtarı üzerine _Mayısta .. 

~t'listlerıe ~nun için film şirketlerile ve ı ~Var mıdır da söz mü? Her gün yüz- tabiatile ona göre olur. cebimdeki telanil servetim olan on li- - Abdestli misin? 
llıatıh herr. ~ı~t geçinmek lazımdır. Maa- lerce mektup alıyoruz. Sık sık ~el~n gi- - Hocam, tekrar ediyorum, masraf· rayı çıkardım, içim titreye titreye u • _ !. ..... 
~ta" ol... z onlara heın de onlar bize d"n de oluyor. Hele geçenlerde, ısmını u- tan kaçınmam. Ne kadar lazımsa söy- zattım. Parmaklarının ucile parayı al- G l'k h li bu ayıplamam. Sı 
J" ... ·.;ıukl .- . k"' d k - 1 b' k leyın' takdı'm edeyim. dı· - enç 

1 
a ' "lleb·ı· arından bu"ru· gu- ı-kı · b oy en ço guze ır ·ız k 1 d • - 1 ı ı ıyoru n ç u erı ndtuğum ır • ' _ .. · . ı ma ogru soy e . 

....._ li z. gelmişti. Kendisini bir film kumpanyası- -:: Ne kadar Ia~ım oldu~?u .~ugu:-1 - Sakın, dedi, aklına bır şey g~I. - _ Abdestliyim. 
Ctıt? oııYwoodia ınünasebetiniz var mı- t kdim etmem için o kadar çok yal - katı surette kestıremcm. Çunku bır mer.in. Kur'anıazim~şan hakkı ıçın _ p k .. 1 rıa da k' az kaldı, prensibim hilafına bt>n kere mürakabeye dalıp cinlerle temas aldığım bu on lira ilk masrafların bile D e guze .. . k d 
<fı ....._ Orada d var 1 mıu yıp onun istediğini yapacak - eUneliyim. Yalnı1: onlardan cevab a .. karşılığı değildir. Şimdi üç dirhem tüt- hi ~şarı. çıktLW Bıraz sonra. ~ ~sın 8 

le;İn~iıe Arn=~~:Ylı m.utha.birlerimiz ,.~r- de :U be;:ketversin vaktinde kendimi lıncıya kadar sem ~~ bırakmak ta sü yapacağım 6 lira tutar. Muska için z .etçı oldugu halde iç~n gırdı. 
le . ı Yenf f ' ~ aı sınema havadıs- um, doğru olamaz. Onun ıçın sana bu ge- de en aşağı be.ş liralık zafran gider. Elmde beyaz parlak bır buhurdan 
l' tın hayat ılrnlerın resimlerini, artist- topladım. k zı film revırmekten men ce bir muska hazırlıyacağım. Sonra cinleri davet için de on liralık vardı. Hizmetçinin elinde de bir secca· 
Ctfşr ına ait maIU t - .. ·· " - Bu genç ı ır .. - de Elhar S k'b.. ·ı h ı · ltirler. ma ı gunu gununc 'zin sebebi ne idi? Bir de şimdi tutsu yapacağım. Mus- başka masraf var .. görüyorsun ya evıa- · . ~ a 1 usseyı azret erı sec-
...._Va F'rarı et:.~urup dururken ve sırf kaprisi içın ka biraz pahalıca çıkar'.. Ç~nkü safran- dım şim~ilik senden en aşağı yinni lira cadeyı bana uzattı: _ 

h - Onıa sız artistleri? _ .. __ verı·nı· bırakıp bir kızın sahneye la '-'azacağım. Sonra tutsu de gayet almam lazım geliyordu. On lira bir ke- - Al evlfıdım elınle kıbleye dogru 
~tad tın çalı l koyunu, - • b J T' H' d ' t d - d ık l tak· şma arını ve hayatlarını kolay bir şey midir? Evvela a- kıymetlidir. a ın ıs an an sureti re agzım an ç tı. ser. 

a.._' l3a ıp ediyoruz. çıkması t"st olmag·a müstait midir? Ha- hususiycde getirtilrn~ştir. Hüda &lem, Pek insaflı adammış doğrusu . .. Saf- (Arkası var) 
·~~ zı gaz t l k3lım ar ı . b k ~ a~nna l'eff~ film ~M~nnnın - Ib~kwn~le~nind~n~ne d~hemi ~w Thı an oo~ mal cl - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
•tcıe ait e · • . yırsa, guze ·· ·· ·· · dTk f l k ı... " tefer ... "ıat n gızli hususıyetler, en 'b" f Jetlere maruz kalacağını duşunu- muştur. Bana şım ı ı masra o arı:ı 

"U,,d •u ı gı ısea 10 ı· S · d' t "' .. arı ııı'k" Yazı ıyor; alakadarlar ., alelhesap ıra ver. ana şım ı utsu 
~ ayet ,..or musunuz. k 

~ ....... Ve . etmiyorlar mı? ,; 
0 

f'krinden nasıl vazgeçirdin1z? yapayım. Gece de mus ayı hazırlarım. 
qlt nı Parl - nu 1 t' h H e h b k le Yazılan ... ~Yan yıldızlar kendilerine _ Evvela ben bir çok nasihatlar et ıın~ Yarın saba . ~sen . a.~ıma ıra ırım. 
1• t, iyııe . butun havadisleri takip Pder- d onu katibime gösterdim. !kı O da size gctırır. İkı gun sonra t('krar 
"4t · rıne s · sonra an ı B · · · mana kadar ci le l k 1ca, gazete evınirler, fenalarına kızn::-- k:ıdın başbaşa vererek konuştu ar. e- gelırsınız o w . . . n r e A o-
~. t hhız Ye Yazıp şik~yet ederler fa- . "z.lerimden ziyade katıbiminkiler nuşurum. İstedıklermı anlarım, ne la • 
ıı..ıt h k eskid'k ' nım so · - .. p Olmazsa 
\>e .a larınd ı ten sonra, iyi kötü ken- t"sir etti sanırım çünkü ertesı gunu a- zımsa yaparı~ ... 
<1· Sılesi ol a Yazılan her şeyin bir reklam : a rıh köyüne döndü. Fakat ar- - Olmazsa. .. 

1koduı ac«ğını bildiklen· . . t k de rısten Yk f'pk . onda bir iptila halim al- _ Olmazsa sana gayet mahrem soy-
ara h ıçın ar ı. - tist olma ı rı . . b H 

tı.·' .... ~asıı e ernıniyet vermez olurlar. olacak ki bir ay evvel tekrar bır lüyorum. Kımseye ~~u yap~a?1. a-
ıeııe n oluyor da Ch 1 B D - mış . 1 başladı. sene hanımın batın ıçın sem bır kere 

l>iiıt art~rrieux, Simone aSr .es oy~br: büa- mektupla rıcadarıı~aettiniz? de Üsküdardaki tekkeme götürür ora-
! ıstıer· ımon gı ı Gene re mı . . · 1 . •• d" erine lnizin Holl d' ·t - b cevab vermedim; her da tesbihten geçırır, cm erı vucu un -it l'l"ıa . ywoo a gı me - _ Mektu una A • b k F k t t k 

Utııl> nı olarnı . 1 azmağa kalkarsak ka- den çıkarmaga a arım. a a e rar 
l~llll anvalRrının ~orsunuz? Fransız ftlm müra~a~ta cde;;,P .Yon misli arttırım:ım ediyorum. Bunlar gayet mahrem ol -

'h gelrneı . una razı olmamaları tiplerımın a ını 1 Çünkü en ufak bir boşboğazlık 
<Qu rnıydi' . d ma ı. 

ltUnd suaurnıe k • • ıcap e er. d b sılan güzel resimleri yaparsan iyi saatte olsunları kızdırır-
~~.. Uğull'ı.u ~o ınce bir noktaya do- - Gazeteniz e a ., sın.. 0 vakit maazallahı taala ilelebet 

tiia.~ndalyes~i:d:m-.. Mösyö Jean Pa- nereden bul~y~rsu~u:~hmet çekmiyoruz. bu dertten kurtulamazsın. 
t:ıı:r a Yaktı v k ustunde doğruldu; bir - Bunun ıçın hıç b' d ste deste re _ _ Aman hocam .. Hasene hanım da 

.:._Ye duşond~k aşlarını çatarnk bir iki Film kumpan!.alan. ız1e r ebiz de içlerin- Hoşkadem bacı da benim için şahadet 
.. ~ tvet h"kk ten sonra cevap verdi: sim ve yazı gonderıyo: a 'ı yoruz ederler Ben namkör değilim. Bu iyili-
'""tı' " ını 'ğ' · · seçıp a ı · · l.t at n'lkt z var; buna milliyet ve den beğendı ımızı kkı daki yazılarını- ğinizin altında kalmnm. Tekrar ediyo-
~ li asından b' d - .. . y . filimler ha n .. .. f dak. 1 • l-a o]lYwoo , ız e uzulılyoruz; fa . - enı _ . . i neye istinat ettirı - rum. Her turlu e ar ıgı yaparım. 
~u 21 Y'lktu ... ı la rekabet etmemize im- zı ve hükümlerınız - Evlfıdım, gene tekrar ediyorum. 

Vvetile k d ~lar, artistlerimizi para yorsun uz? l l . sayfada) Biz doktorlar gibi hastaları soyma,> ız. 
en ıleriııe çekiyorlar. (Devamı 1 ncı 

Biz insan 
Değil miyiz? 
Kndıköyfinde Hünk!r imamında Fıs

tıklı sokağında oturan bizler. Kadıköy be. 
ledlyeslnln en çok ihmaline uğrayan maı?
durlardanız. Senelerdir lstldalar, şifahi 
dilekler, hnttA gazetelere ynğdırdığı~ız 

mektuplarla derdimize bir deva bulun -
mnsını lstedlğlmlz halde, her nedense hı>p 
boş verlllyoruz. Evlerimizin ekserisi ah
şaptır. Onun için Allah gostermesln bir 
yangın zühurundn işe yarayacak bir ha
rlk musluğu istiyoruz aldıran yok. Mah:ıl
lemlzln ekseri evinde elektrik ve hava -
gazı olmasına rağmen, sokağımız başt.nn 
başn zifiri karnnhk içindedir. Buraya da 
bir lamba konulmasını diliyoruz. ses çı-

karan bulunmuyor .. Hele blr tararı Acı -
badem caddesine, diğer tarafı korkunç 
ve ıssız mezarlığa sapan ıEceı. koprüsu 
clvıırını ııydınlııtııcak tek bir lAmbanm 

bulunmaması, iş ve gücünden geç vakit
leri döne bWerl epeyce m~küldta u"ra
tıyor. Hele karlı, tiplll ve yağmurlu hava
larda buralardıın geçmek, Mazorya b:ı • 
taklığıııı geçmekten dnha guç .. 

Bizler de lnsnn değil miyiz? Bizlere de 
medeni hısanlara yakışan ve Ui.zım olan 
lamba ile hnrlk musluğu temini mühim 
beledi işlerden mi sayılır?_ 

Bu satırları Kadıköy beledlyestntn, da
ha olmazsa daha yüksek makamların 
def;erll huzurlarına arzedlyoruz. 

.Mahalle halkı namına 
İbralılm Hüseyin 

* 
Okuyucularımızın sorgulanna 

Cc\'nblnnmız 

İsklllpte Mediha A vnl'ye: 
Şllrlerlnlz çok cüzeldlr. Ancak şiir 

neşretmek teamulunde bulunmndı~ımız i
çin şiirinizi edebi mecmualardan birine 
gondernıcnizl ta\ siye ederiz. 



1 Sayfa 

- Belediyeler mesken, bina, yiyecek ve 
içecek gibi hayat ucuzluğunda, ölçüler kanu
nu tatbikatı gibi alışveriş doğruluğunda mü. 
esslr vazl!eler alacaklardır. 

- Belediye gelirlerini artırmak tçln ted
birler alınacak ve şehir dahlllndekl kara ve 
deniz nakliyelerinin ve diğer ticari mahiyet
te umumi hizmet işleriıiın peyderpey bele
diyelere devri temin olunacaktır. 

- İstanbuldan başlanarak coğrafi mevkii 
ve tabii güzelliği seyyah celbine müsaid şe
hirlerimizin bir plfın dahilinde ve bu mak
sadlarla imarına devlet bütçes1nden yardım 
edilecek. 

&ON ,,POŞTA 
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Celil Bayar hiikümetinio programı 
Ziraat <llattaraı. 1 inci sayfada) mani olacak tedbirleri almakta goclkmlye- Milli dava: mesini ele aldık. Senelerdenberi muattal du- senedenberl memleket1mlzln muhteıı 

tinde bll ~YVancılılt ve orman faaliyetle- ceğiz. Bu ka.~'i ~asfiyenın de bir an evvel başarı- ran Erganldeki zengin bakır madenler1ml- hallerinde tesadüt edilen ehemmiyet 
hök1iı:neı-gt Ye Heri görcünön büyük tesiri Milli tüccar demek membaı olan milli 1s- !arak Turkıyenin layık olduğu refah ve em- z1n tesJsatını ikmal için ciddi faaliyete geç- kurşun zuhuratı üzerinde tetkikat Y 
bırıer 1~~ bu bakımdan da esaslı ted- tihsali daima feyizli tutmağa ·te ayni z:ı- niyeti bulması Türk çiftçinin mahsulünü da- tik. tadır. 
Vem:~ sevkedeçektlr. manda onun piyasa kalite ve mikdar bakım- h!1de -~ı~etlendirebilmesi, Türk müstahl1. Elde edJlm.lş neticeler, arama tet.t:llı: ve 1§- Bu müddet zarfında yapılan yer lı 

ÇUerinı- ' teknik modern çalışmalarile çift- !arından inkişafını her şeyden önce düş·;in- kın ınumkun olanı dahilde bulması imkanı- !etme işlerimize yepyeı:U bir hız vermernlzl ve 1hzarat Bulgardağ vee Keban ma 
~a ı~~ en bi nü.mu.ne ve rehber olaca- meğl vazlfe edinmlş adam demektir. nın temin edilmesidir. teşvik edecek mahiyettedir. Bu hızı da ver- mlz!n işletmeye müsald olduğun~ is 
lie c:tt~~Phe etmediğımlz bölge çiftliklerin- Mllli tüccar demek, büyük k:ıllqnma sa- . Biz cotarşist, değiliz, takat Türkiyede e- dik ve vereceğiz. miş bulunuyor. 
tt~ çittçu çOcuklannı yetişt1rmek üzere pra- vaşınc.rn., rol almış adam demektir. . .. ıconomlk şartlan mevcud ve milli ekonomi Şet, •Elde bulunan madenlerin en mühim- Bu iki madeni ele alıp istihsaliHa 
toyıerde .it otuııan açmak, kış kurslarlle Milli tüccar demek, bu mıııeiin temız, du- bakımından yapılması kabll veya zaruri her leri için üç yıllık bir plln• işareti verdiler. arzusundayız. 
~lriaı:nak kıs ve e.rkee çiftçi çocuklarını ha. rüst ahlakının sözlerine ve imzalarına sada- şeyi yapmak ve yaptırmak azmindeyiz. Kömür iatihaaliitunız: Keban madeninde iyi evsafta ve ı 
0kuı gibi : .. ınuhtellt istasyon, 1idanlık ve katin:n temiz çalışmasının modeli ve mu- Ferd tarafından yapılabileceek işlerin Şüphe yok ki kömür Türkiyenin çeşidll yi muhik loJacak mikdarda simli 
lılans\ls ih~esseseler1mlııde muayyen işlere messili demektir. te:~lerce yapılmasını himaye ve teşvik ede- bakımlardan bu maksadla göz önüne alaca- Bulgardağ madeninde ise altın ve si 
0rta Okuu kursları tertib etmek, ziraat Hiçbır kimse, bir tüccar kadar memlekf'ti ce~ız. Bu maksadla sanayii teşvik siyaset!- ğı madenlerin başındadır. sun cevheri mevcuddur. 
tutarak b anncıa ameliyat •e tatbikatı esas için iyi veya fena propaganda, iyi veya l~na m!zde devan:, edeceğiz. Ereğl' kömür havzamızın taş kömüri.ı is- Yapılan projelere göre bu madenle 
Çıftçııere ~ 0.k~llarda~. Ç'l~~cak gençlerin bir fik!r vasıtası olmak imkan ve mcvkun- .Fakat fer~: mesai veya sermayımin bugtl~ tlhsalatı, Türkiye Cumhuriyetinin teessüsü zumu olan tasfiye tesisatı vücudn get: 
lerırıı teını akiki yol g.).:;terıcilllt yapabilme- de değildir. . içın yetmedıgi veya gidemediği işlerde, ıo11lı tarihinden itibaren 418.000 ton yıkanmış kö- suretile senede bir mllyon Türk lira 
tıncıa ci<ldi n eyl~mek, yüksek ziraat okulla- Şef'!n Türk tüccara hitabının ihtiva ettı. kor~nm~nın gerektirdiği hususlarda milli mfil'den başlıyarak 1936 senesinde 1.583.000 metinde kurşun, altın ve gümuş lstih 
§artlatın ve dısipllnli bir akademik tahsil ği bu vüksek ideolojinin muhafaza Vı:! inki- err.nıyetı ve umumi menfaati temin etmek, tona baliğ olduğunu bilirsiniz. bH olacaktır. 
tırrnaıarı1 taınamıamak ve ayrıca ilmi araş- şafına bilhassa ehemmiyet verilecektir. ferdi mesai ve sermayenin çeşldlenip btiyü- i3u devamlı artma, bizi memnun edecek Yukarıda bahsolunan büttin m:ıd 
~it llı.üı:h ve esaslı tatbikat işlerile u~raşa- Dıs t "caretimize aid tedbirler: meslnl kolaylaştırmak için devlet iş başın'.! bir netice olmakla beraber memleketin gün- tam randımanla çalışmağa başladık! 
ııııısas assıslar yetiştirmek için yüksek «Piy;salr.ra kesin ihtiyaç olmadıkç,ı :mi- ge\!eCf,ktir. den güne artan sanayii nakliyat ve ev mıı.h- mım döviz membaımıza 14.000.000 Ti! 
lerı Ya/l'lerkezıeri tesis etmek, pratik bilgi- dahale etmemek ve başıboş da bırakmamak... Bu bakımdan Kemalist rejimin karakteri rukatı ihtiyaçlarını cinl~mek ve geue dış pi- sı ilave edilmiş olacak ve memlekette 
~e ve s~~~k neşriyat ve filmlerd_en istifade- Bu clirektlfin, istihsale kadar uzanan cep- yapıcı ve yaptırıcı olması ve b~zı memle- yasalardan ~ittikçe . artan taleblerı karşıla- ml de bu nisbet fevkinde artmış 
U ledbirl Ye teşviklere ehemmıyet vernıek he .. . h miyetle tatbik "e takibi l:i- kl'tlerde olduğu gibi mevcud çeşıdlı sınıflar mak maksadile komlir istlhsalim!.zi daha ge- cak.tır. 

E.ko erd~n olacaktır. zmı u~:r:ı~!ıe: : vermekte olduğu r:ıeydan- menfaati. arasındaki mücadeleleri uzlaştır- niş bJr mikyasta artırmak lüzumu aşikArdır. İşletmlye konulması takarrür eden 
~kon nomr Bakanlığının faaliyeti: dadır. mak değil, ~mumi ve terdi çaı~maya ve Es:ısen kömür madenlerimizin devamlı ıs- rıkl madenlerin tesisine geçmekle 

\>eltftJet~ını Bakanlığı Parti programının bu - . nel alı mnsı lazımdır./ menfaat~ h~~met gayesini gütmesidir. tlhsal imkanlarını korumak için kömür hav- bununla muvazi bir surette yürüye 
~ertncte {alakadar eden bütün direktifleri ü- Bl~~,s.ta~ıli? ras~o tahsifin şrasyonel çalış- .. !er.leli. Turk milletinin umumi meı:tna U zamıza rasy~:ıeı .. istihsal usullerinin sokul- müstakbel programlar için yeni yeni 

liıı I ~a.l.iyettedir. dıgımız gıbl mus l dil bilen ~eyi istihsal ı 'I urkiy~ ~konomik kabillyeti ve imkanları ma5ı da bugunku dünya tekniğinin kat1 ı. mevzuları temin edecek olan arama 
lı.vabili:a~yetın esaslarını şa gruplarda top- ması demek, istıhs.a . e ~i as;;ı~ i•tedığl ahenkı: bır m~_li ekonomi manzume ve e!haz. cablnrındandır. sistem dahilinde devam ettirmek ist· 

-- İc iz. etn;e~~t dd~ğmiek .::ğıldır.şekllrerde nl.cude ge- lam~as~n~n. Turk vatanında doğup serpil- Bunun için iptld:ıi bir halde kalmış olan Arama hafriyatına ve ihzar amel 
l>oııtıka.s ve dış onjonktüre uygun bir ticaret ş~y s e ı m~ ~r ve fi ile vaktinde mesı ~nıllı ıdealiclir. mııden techizatımızı yenilemek ve maden tabı tutulması muvafık gorülen daha 

.__ ~1 • ı. tıl'mek ve değışmıyen vası ~;ır 1 Set'ın bize verdiği emir ve ideoloji budur. isçllerimize daha mükemmel çalışma ve ya- telıf maden yataklarımız mevcuddur. 
-- ~ anıı endüstrileşme. piyasaı:i:ı hazır bulundurma . k Bıldiğmlz gibi ilk beş yıllık sanayileşme şamn şeraiti temin etmek onlara madenci- Kurşun zuhuratından denek nra.jm 
- l'adtkaı bir maden politikası Herımngi malı dünyada ra!:ıbs!z sannıa pliııımız 1934 de neşredllmiştl li~i sevdirmek lazun gelmektedir nıi.ışhane gibi; 

op1u bir · h t ct s t• iyede topr"k ma h.sul· I G"11ı·s · · · Bakır zuhuratından esp!ye rı" -. ı:. deniz programı. a a ır. ure ı umum • •· . k · ınanasıle en rasyonel çalışma esası- P~ogramımıza göre büyük kömür lnıllle- ı,. gı 
cıı ... asyon l le 1 · ı · iptldaı maı:icielerımlzin nı da iht· d Antimuvan zuhuratından T h ı r1tte. e Çalışma havasını kuvvetlen- .r mız n ve san~yı ' . · . _ ıva e en bu ilk plan hazırlıkları bit- rimızin istihsaliı.tı 1936 senesine nazaran: ' ur a 

))L\ ı· ffijlıyetlerini rakıb memleketleı :ıatına be. mis ve onların da inşalarına geçilmesi. gün 19:i8 senes1nde yüzde 55 nük gibi; 
bıŞ ıt•ret politikası: hemehal serbestçe rekabe~e imkun verereıı: meselesi haline gelmiş, bir iki fabrika ist.is- 1~39 > > 75 Krom zuhu.ratındı:ı.n Dalaman ve 

cı ll'lad~aret için Parti programımızın 12 in- ~eviyede tutmak bu direktıften ayni z.1man- ~~ edılirse tamamen ve şimdiden realize e- 19<!() • • 110 artmış olacaktır. vilayeti gibi. 
lluzcıu esııe verilmiş dlrektiner ınalüınu- da çıkaıı manadır. . aılmiştir denebilir. 1941 > bu artış nisbetl yüzde 120 yl Bunları ve memleketin henüz meç 
a)'dınr Bu direktifler Şef'in lisanında ·Jaha Ba mfüahazalarladır ki suretl umıımıyeGe füınların milli ekonomi bakımından tem- bulacaktır. luııan diğer yeraltı servetlerini jeol 

l 
.__ T~~~re~k: < rasyonel calışınaya Şef'in işar:.t e.~rığ: tcşki-1, ~i~ ettiği kudret hakkında bir fikir Vt:!rnıek Bunun rakam halinde iladesl, 2.700.000 kı~dan birer birer tetkik vazifesini 

l' lli ı:nuha ınuvazenemizin aktil karai::te- latlanma ve teşkilatla~dırma, .ıp uzerı.~c .~~- ıçın reor~anlze ettiğimiz Bakırköy bez ve ton yıkanmış kömü d.. 1 nclık maden programı meyanında 
-... T· faza etmesi. lışma mesaisıne hususı ehemml.vet veı.ce~ ız. im:aatı plan dahilinde Uerlemekte olan Ka- Biz küçük Amil!e~e u~.e vazife vereceğiz, t~tklk ve araxı;ıa e~titüsüne verdik: 

:tı'ıUeı ;caı-et Politikamızın, milli ve b~vnel- Tcşk!H'ıtlandırma ve teşk.ilatl~nm::ı kelım!'- rab.ik demir ve çelik fabrikaları da dahil e- ma&.mafih küçuk amillerin lstihsalleri bu caklardır. Mesud surprlzler temcnııı 
tıu:ı.tak Onfonkture daima uyacak halel; tu- leri ile kastedilen hareketın rasyonellPşme dılmek suretile gayrı safi imalat kıymetle- muddet içinde aynen baki kaldığı takdirde l Petrol arama iıleri: 
C!Uıtıiş b!lnarnik kalması teklinde i!-t;,e e- ve ~·asyonelleştirme gayeli ve mii.~fc·d~f'ı. tl- :inin !50.000.000, safi istihsal kıymetlerinin bile umumi lstlhsalatımız 3.000.000 ton yı- Petrol arama mevzuuna gelince: 

liu e unnıaktadır. carı hedefli bilumum kurum 1t:ı .,lıeı 1 oldu- ~29 000.000, kullandıkları ham madde kıy. kanmış kömüre çıkmış bulunacaktır. Memleketimizde şimdiye kadar ya 
bıı... ·3aslan tak! ı·· · t ~ tl · · 2 .'.''l'le dev ben tatbik etti~imiz ve tr.t- ğur.u tasrih etmemize uzum_ ~o.c u.. ın<> erı.:ıın 1.000.000, tahsis olunmuş serma- Bugünkü iç ve dış piyasaların vaziyeti ay- ramnlar her ne kadar hemen işletm 
hıııasa ect anı .edeceğimiz politikayı şöylece Yine bu maksadla. ve aynı .7arakıerdc ol- ye yekununun 60.000.000 Türk lira.sı olduğu- nen baki kalmak şaa"tlle istihsalatımızla meyi muhik kılacak bir netice ver 

1 -- ı... ebllinz: mak lize,·e hüküınetın yakm k,,:ı ~ roıu altın- nu ifade edebiliriz. müt~nasib olarak artacak 1 lh t de petrolculuk bakımından kuvvetl la <>-arşıı1klı . . b. llkl . . . o an raca ımızın 
Şflla Yolu. kolay1ıt e,,ası, iki taraflı an- d::ı satıs kooperat~flerı ır ı>rı t.eşkilınc e. Bırn~.ci beş senelik program harici olarnk memleketimize temin edeceği fnzla dciviz dilebilecek emarelere tesadüf ~dllml 

ltı 2 ··- 'En ı1 .. hemm!yet vereceğız. . / Ka~abu~ ~~mır - çelik fabrikaları grubuna mlkdarı ise 1938 senesinde 2.500.000 liradan Sondaj yapılan sahalardan mnoda 
.., 0zunu, lth Yade nıwıaadeye mazhar millet. 1937 planı bunlardan Iğdırd:l Karsta Iz- şehırlerıı~ızın muayyen devre zarfında içme / başlıyarrık 1941 senesinde 5.500.000 liraya v1lıiyetinde, Adanada, Trakyada ve 

IC!h Olarat aıat rejimi itibarile ancak ka. mirde, 'rrakyada tesis edilecek llk d.:irdüniı sııyu tesısatına malik olmaları hakkındaki yü.kselmiş olacaktır. varında on kadar diğer ~azı musai 

1 3 -- Mu kabuı etmek. ihtiva ı•diyrdu. ı kanunu nazara alarak bir çellk boru fabri- r.st.lhsall artıracak elemanlar arasında işçi türlerin mevcudiyeti tesbıt edilmi:, 
~hl:tniıe t~~en vaziyetteki memlekı>tlerden, Bunların teşkil ve faaliyete getirildikleri/ kası da ilave edflmlş_tır. iskanı 1şine büyük ehemmiyet vermeic isti- makt.adır. 

l llu t>rensı ret mu.~a~nest farkı i.>temek. m~!ümtınuzdur. ~ene 
1
llk .. beş senelik progr~m harici ola- yorıız. .. .. Bu sahalarda .. esaslı sondaj am 

arı Jçınd Pler bugunku dünya tica!et şart- Qni.iınüzdeki yıl fındıktan b!l•.;:ıyarak di-
1 
ra.k sun ı gubre _imali; dolay~sıle memleketin Havzanın komur tahmllatını kolaylaştır- yapılmadıkça muh1m petrol hazine! 

1' liaıen 1~ bi~l klertng yoluna sevketıniştir. ğer belli başlı mahsullerimize aid teşkilat zıı_aı. kalkınmasıle alakalı bır hamızı azot ma:C. v~ bilhassa kış mevsimind~k! müşklila- hmup bulunmadığı hakkında doğru 
1 aıtanı y .. halat ve ihracatımızın yuvarlak mes..ıisile geçecektir. faorıkası, doğu ve orta Anadolu çimento ih- tın onune geçmek için Zonguldağa varmış kir sahibi alabilmek.liğimizc maddi 
erıe Yap~z:e doksanını kleringli memleket- Bu :neyanda, birlik teşkili !lk!'l!1·J fama- t.iy.nçlımnı karşılama!: üz~re 60.000.000 ton I olan kö~ür hattımızı 4 kilometrelik bir kı- yoktur. 
l3ıınu111 ruz. men muvazi bir in~a! göstermesı Hl.zım ge- l<•tıhsal kudretinde bır çımento fabrikası, sınıla muhlm bir istJhsaJ merkezi olan Kllz- Bınaenaleyh, tesadüf ihtimallerini 

~ehaı a~e beraber klering sistemini behe- len tıırım kredi kooperatınerintn de teveessu dol:'ııd& 10.000 iğilik blr iplik ;fabrikası kurul- Iuy1 kadar temdld etmeyi çok muvafık gör- nıak ve taharri müddetini kısaltın 
lttııl, Şet n tnuhataza için hiçbir arzumuz ve taaadüdü ve mevcudlarından ıcab e1er.-ı ması .~akkındaki ~esaimlz h_~yll ilerlemiştir. mek.'.eY_~Z. sondajları çoğaltmak ve maden tet 

~l'l~rdir. 11 ve 1s1ın en az batlı olduğumuz ıerin tanzim ve ıslahı için tedhirler nlına- .. Şrt ın emret:lği ıklnc~ endustrileşme plfını K_omur mevzuu münasebetlle memleketi- ma enstitüsünün techlzatıru ve ele 
~er bu .. .. caJı.:tır. r IJın hazırız. Butçe im~anlarım temin ettik- mizın muhtelit mahallerlndelı:l llğnlt zuhu- nı ona göre takviye etmek llizım 
~ herb rtinlu:ı dünya konjonktürü deği 1 <.iddi ve sebatlı bir standardizasyon poli- te ve tılll tetkiklerinı de tamamladıktan ratının işletilmesine bir mukaddime teşkil tedlr. 
!tıııı teı:nınangt nıemıetet bire ana ma!ı'sa~ı~ tilcası c ddi ve rasyonel çalışmanın bir zam- son~~ _huzurunuza geleceğiz. e~mck üzere Kütahya vilayetindeki bazı llğ- Deniz ticareti: 
~ llliUi ti ed~cek bir şekil teklif ederse ve- reti olarak üzerinde eehemmiyetıe dıırduiıu- Kucn~ ~.anayie:. el sanayHne, turistik sa- nıtfar1 ~ele almak tasavvurunda olduğumuzu Şimdi arkadaşlar, Şe!'in deniz 
<tatıer iıtı ca;etını.ız için temin ettiğimiz men- muz ve duracağımız bir mev?:urlur. l naylP. buyuk endus_trl hamlemlıe muvazi bir arzederım. allikalı olan emirlerine geliyorum: 

llıeltte t kan verirse diğer bir şekle ~ ·1 «Mürakabe nizamnameslo :ıe brığiamak ehemmiyet .vereceğı.z. Bu, zaten büyük sana- Bakır iatih•alatımı%. Şef diyor ki: 
§u şu ereddüd etmeyiz e gı - namı allında bugün yapmakta olduğumuz yi karakterımizin kendlliğinden de doğurup • «En guzel coğraffi vaziyette ve ü 

~~~eti;ttle Şef'in işaret ettığt tntibak elas- hareketl~rin, ancak bu isti~a_mettee atılmış iııkisaf~ göt~~ec:ği bir netice olacaktır. k!~m~~~~: ;~~r~u:;_nuumuzda bakır, i- denizle çevrili olan Türkiye endustr 
1.i~ ede dal.nıa tnuhataz , birer aclım olduğunu ve hakıkı standardira<;- 1 Bu .~.ıbda r anun lflyfhası takdim edil- ret! ve sporu ile en ileri denizci mı:ı 
ı_ l!\ila~~· . a edeceğimiz teba- yoııun ne gibi başar.ılara da :hllyaç göster- mek uzeredir. Ergani bakırının tesisat ve inşaatına baf- tirmek kabiliyetindedir. Bu kabili.vet 
~ın "" Polit lac!ı~ımızı arzetmiştlm. 
ıı adiYen ikamız zaman ve ihtiyaca mü- diğini bilmiyor. değllız. . . Maden iılerimiz: Senede 7.500 ilii 10.000 ton sat bakır çıka- fadeyi bllmellyiz. Denizclliği Turkü 

ılır. UJan güdum·· lü k . . . Bunlar• da bır an evvel temıne ehemmı- mill~ ülküsü olarak düşünmeli ve on a e onomı uolıtıka- Şilndl Şef'in işaret ettiği madeen politika- rac:ık olan bu müessese gelecek sene niha. 6 

· il YOld • vetıe çalışıyoruz. mıza geliyorum: yetinde istihsalfı.ta başlamış olacaktır. manda başarmalıyız~> ,- . 
r., liea: ~tıe Yilrünecektlr. Bugiin yaptığımız şeyler, bu~ıinkü vazi;:e- Şef diyor ki: Ele aldığımız ve lşletmiye koyduğum Türk milleti, Ataturk un bu işaretı 
fkt·ın ette. tın tıcaret bnkımından zarurı ve !~~~~ .. Türkiyede devlet madenciliği milliğ kal- Kuvarshane bakır madeni de bize sene~= her işaretJ gibi, kendl ?z arzusu, ~e 
' 'l'eşJt~ ÇaJışmalan:mızm: şartların tahnk~uk bakımından kınnıa hareketile yakından alakalı mühim 2.000 ila 2.500 ton safi bakır verecektir. hunu da kavuran bir öz dilek gibı 
' ~ua atlanma. gôsterdi~i işlerdır. mevzulardan biridir. Maden tetkJk ve arama enstitüsü tarafın- k:ırşılamışt_ır ... Onun her iradesi gıbi 
'- 1ı Yyen tipler - :rı.C stahsil arasında bu tarzda çalışmaların ğ d .. ır·l ğınln de but un bir mllletçe his ve 

heleri ~~oneııeşıne vuzertne işlem~. buettlreceği fazla itlnalar, tüccar arasm'la Umumi en us ı eşme teliı.kkimlzden bas- dan yapılan tetkikata göre Artvin vllAyetin- b bl liğ -
'•ltes·\ızeritıde bilh e rasyonelleştırme cep- kla ı - ıs yolun değiştirilmeslndelcl zorlul~ıar- ka nıağden arama ve ~!etme işine her şe;- de Murgul bakır madeni de bugünün f:art- et r 1 ile benlmseneceginden şup 

tışıı~aın zaruret ıassa teksltldir. a ışı ıbı1a~hsedenıer olmuştur ve biz bu istika- den önce hariciğ tediye vasıtalannı döviz lacı i<:lnde işletmeye müsait görülmüştür. ~:ır. hT~pr;klarının ucu deniz olo.n bl 
b -.q z o madik 1 dan g<'lirlmizi arttırabilmek için devnnıa V" lıu- Bu madeni de senede 8 000 llA 10 000 ton n u u u, halkının kudret ve kabl 
aşıbo ; bununıa be ça, P yasalara ka- tt ·1crledikçe ihtimal daha bahsedecek- - h . t "" . . hududu demektir. 
lı ş de~•n•- raber, hiçbir piyasa da me e J. , aktır susig bir e f'mmıye vermiye mecburuz. saf bakır alınacak veçhlle lşletmlyc karar T" k 111 ti ş , 
•-ı ·· ı. ısu'4Ll .• an d1r 1 de oıac Ma<Yden tetkik ve arama daJr"s· 1 1 ve~dJk ur m e el in lradesl istika ı;, "'<il-et .. a ekti!i verilmiştir. er 1 ., k"rşı. şimdiden söyliycce~lnıız şey: 0 

- m n ca ış- • · bö ıe bi ı ğ 
ı. \lef ••• e B'Ore r·· L ·• Bun ar.. .. . hl t. malarına azaıniğ inkişaf vermesini ve bulu- Murgul, senede 400 !la 500 bin ton ham y r sev yeye varma ı bundan 
11ıyllı, ıı'I'ücear . Rr1< tuccarı: standardizıı.Syon işinin m.~11ı ma .~e -~ .vf!e nacak mağdenlerin rantabiJite hesablan ya- baJ...ır cevheri işllyeceği için memleketlmiziıı milli! blrkvtazıfe olarak tahakkuk e 
llll'etetıendirn..:enık lilletın em.eti ve üretimi mı·ıı·ı !şlerde hiçbir tereödud ve muşkulatın Jct kt r nlı şekild h -hi d koyu aca ır. ...... ed ... için ll - ıı; d pı ı an sonra P a · e emen işlet- mu m nıa en merkezlerinden ,biri olacak- H" kO ti b ,.,1 "'es1 llen Ve e ne ve zekasına em- mevzııııbahs olamıyaca6ı ı~. . ' . mpı•e konulmasını temin etmemiz lAzıındır. tır. Bakır madenlerimizin tesisatı ikmal edl- . u ~~11~ U "'i erde takib edece 

llll Reteken ad bu enınıyete liyakat goster- Bir malın üzerinde, Turkıy~ menşe l~ın Elde bulunan mağdenlerin en mühimleri için Jip hepsi işletmeye geçmiş bulunduğu tarih- l:et mdu d niz us~l .ve şe~lerle. idar 
liUşu Yalnız k anıdır. demişlerdir. .. ·ıımeslni hariç nazarında o malın kalite. uc yıllık bir plan yapılmalıdır.. le yani üç sene sonra senevt istlhsaH\tımız mevcku ebir mi" uesdsehseulıerımizl olr e 
1%1,..::ı.ce tar .. lnedmaltst rejlınJn fikirlerde ve glorlın teminatı haline getırmeıc milli bır da- "0 o l ıaına ve P cın a nde çalışma• 
L ., d .. a b s 11 •• ·d 1 1 - · 00 ton saf bakırı bulacaktır Bunun ih- til b 1 ._eıi e~ıı 'I'U aşardığı muazzam inkı- d Bu bakımdan kanuni mueyı e er ve Arkadaşlar; rac kıymeti b . k.. 1 · etmek sure e nş ıyacaktır. 
taran11;ıı JÜkserkktdtüccara, ancak bu menıle· vkaon~~ol teşkilatımızı kuvvetıendlreceeğiz. Tetkikata ve vesaike dayanarak vardığı- ti fiata nazar:~u~e:e:/a5sa0001ar000da Tcau.rrllı:vlalrsaa: Yuksek tetklklnize arzı derdest 
o llisb~dan verıımı eallnln sınonlrnJ ~.ıa:,ı Şet Endü.trileşme: mız kanaat Türklyenin bugünün en mühim sıdır · · .oenlzbanıı:. kanunu projesi bu nell 
llesı~ı tlerde -e , ş. en şeretıt, en buyuk ve dl endustrı·leşme kısmına gellyorum. maden sanayiinl tesise imkan Yerecek ham D . mln etmek maksadlle hazırlanmış 

"r ...., s Uliy tll Şım dd ı ınai ihtiya"lar ı emır madenlerı'mı"z.· liu~ • e milli vazifenin ifa. ş f d·yor ki: ına e ere ve s ,. ımız ı · n ve ay- yor. 
~e Ço u, bütün t e .~ t .

1
e mek en buvük milli davalnrı- ni zamanda dış ticarı-tı-• ·• 1,ım top- ~l·f. Divrlk demir yatağının t;ılr an evvel Memleketimizin zirai ve sınai hay 

I{ it derın hl lcaret aıenıııntz ııükranlarla .Endus r~ ş !maktadır çıılışınası ve rak altı servetine mallk oldufudur. işletilmesi lüzumunu eheemmlyeUe i~ret inkişaf ve memleket iç piyasalarını 
~a.ı1~au8ı r . r huzur içinde k~rşt1~mıştır. mız arasın a yekr a 'k elem~nları ınemle- · Şef'ın emrettığı uç se ı .u.. ••• . . rhal ya- buyurdular. ve kara yollarlle tedricen deniz 

.,, .. na eJfın ,,.,;;u.ı vaşamıısı için e ononu · -ı • ene bu kürsu··den ttlkJ ı n· ·k t k d b:ı~I0 nmasındaki llerle•"D hem ı ~aaı ltıYzneti ' u..,..ııuyet, terdi me.sai ve , 
1 

• e mevcud olan büyük, küçilk her ...,uaca.c ve g emre er ıvrı mın a asın a maden tetkik ve a- r."' :1.,, mem 
lcorı-:ı. Olara1t aını nlk, ekonomik polltikasıııın ket.drmzd yil kuracağız ve işleteceğiz. En komür istlhsalAtımızın üç senellk plı'ln dev- rama enstltı.isü tarafından keşfedilerek tet- hllleri arasında, hem de memleket 

F>a~~tyı hır t ka tadır. Kemallit rejim, e- çeşi sa: müdafaası olmak üzere, mah- rf'slnde en az blr misil arttırılması ve lJlv- kıkntı yapılan demir yatağının sathında rıyP ve dışarıdan memlekete olan m 
ltııytt~t l<:eı:n~tnik d.Jye kabul etmektedir. b.~şta ~aizı° kıymetlendirmek ve en kısa yol- rikide bulunmuş olan yuksek tenörliı demir 15.000.000 ton demir cevheri mevcud olduğu ihtiyacımızı günden güne artırmakt 
tııcllıek' devarnıı bi reJlrn, ınUU menfaate uy· silllee~ mileri ve en refahlı Türkiye idealine madeninin Karabük plan haricinde kalacak te5bft edilmiştir. Cevher yatağının d:ıha de- Bu mes'ud inkişaf bizi mllli kadr 

Sıı 1 tecııt ve ~:_şahsı menfaat kabul et- dan e 
1
1
1 

k için bu bir zarurettir.» mlkdarının ihracı işine başlanacaktır. rtı:ıere kadar lmt1dad etmesi ;.ımulmaktadır. sııslı bir plan dah!Unde: 
~ah • Çtinıaı e"U.liYecektlr. 

1 

ulasab me Türkiyeyi saha saha ve bir plan dahiJJn- Isveç ve Ural'ın me§hur mağnetitieri a- - Küçük kabotaj vesaiti ihtiyacı, 
'tıır~l Vatlık d:e nıllJt benııt duy~usu dalına A7,k~daşla~~ 

1 
hareketinin on sekizinci a- de aramak vazifeslle maden tetkik ve ara- yarında olan bu cevherin vasati demır te- - Büyük kabotaj vesaiti ihtiyacı, 

clerı 
1 
ll'lll!etının Ygusunu 1enmış '>lan büyük Buyuk sa b Y 

1 
dığını ve 0 tarıhlerde Av- ma enstittisiınü ve bulacağı madenlerden nöru yüzde 65 raddesindedlr. - Ve bunları temin edecek milli 

~u ışkıran ınuruhundan ve engin tarihin- sırda nasıl aşa. ki)Şesinden daha ileri ol- rantabılite llesabları miısald oıar.ları lş!f't- Ayni mıntakada ve Hasançeleb1 civarında ve teçhizat, mevzuları üzerinde e 
bı:-.e r\lhun v U karatter:lcUr. rupanın herhangı d ve bugün eeserlerlne aid mek vazl!esile Etibank'ı teşkil buyurmuş jeolojlk tetkik devam etmektedir. Yakın bir yetle düşünmcğe ve çalışmaya sev 
bıı ll'lbunu ke1~ıı!>u tarthln sembolü olan Şet, mak şartile ~~ve~~rimlzde mahfuz Türk tez- tun.ız. atide lşletllmeğe başlanacak olan Kıı.raoük tedlr. 
Şc~C!e enııekette e ve cünııe halinde vcrıyor nümuneıer .~~z makine kurulamadığı kapi- Bunların mesailerinin Şet'in lrşad ve işa- demir - çellk fabrikalarımızın ihtiyacı da Ecnebi kumpanyaların, aralarınd 
ılaııa tı once d herkes, çalışmalarının her gah s:ıııayhn ... lden müdafaa da edileme- reti istikamet.inde ilerleyiş tarzını muhtasa- derpiş edilerek bu maddenJn sırf !hraç mak- şerek vakit vakit yüksek navlun <'m 
Cle hı refahJı ~ al.nıa daha kuvvetli daima tüiasyonıar ~~zuı düstrl mıımuliltı seli kar- ran arzetmeme mti.sande edeceğlnlıi umid sadlle şimdiden işletmeye alınmasını prog- melt ıstemelerlnden ihracat piyasa 
ha~I zıtıet etrn ~kiye> idealine ne drrf'celer- di~i için biıyu~r c~P g!ttlğinl bilirsiniz. ederlnı. ramımıza ithal edeceğiz. teessirdlr. Milli lktisad menfaatimi 
dur eJe11nı 

0
..,. e te oJdufunu düQiinmeııe ve şısınd:ı. nasıl .sı._ı.~ 

1 
temin sosyal ve siyasal Memleketimizde mevcud maden servetleri Senede ş1md111k 500.000 ton demir cevheri yönden tedbir almamızı icab cttırm 

· .. a gö ~ "' •ı k istlkhuın ııakkında hergu·n bir gün evvele nazaraı1 da- ihracı esasına g·· e ı H ltlb 1 ili! ıı clllıc.ı lzl k l:ıir .. re ayar etmeğe ınt'cbur- _ _1"1U• ~ d inkılô.blarını ikmal ve bu ba- or ayar amayı diişüııduğıi. u nr a m ş ep ıs m yu 
tluş(i tuccarın bunyeı;ıne al .. dünyada pek az meınleke- ha etraflı mıılümata malik bulunuyoruz. muz bu maddenin ihraç kıymeti senede 2 ıırı nlklc teşkllftUundırmaya çalışacağn, 

ltııt 11ıne$ı d Yalnız şahst menfaatlerini kımlardan bugu~ ' emnıyet durumunu Bu suretle, geçmiş olan kısa mıiddet zar- 2,5 milyon lira raddesinde olacaktır. blr inhisar tesisi düşünmediğim! i 
ltoı Utllıa~ıı d emek, istifade ettı)Jı ınembai te ııaslb olan lstıkr~r vi e Lozand 1 yırtt.ı~ı 1 fında Oülflmanda bulduğumuz enternasro- G<:nc bu mevzula alakalı olarak sl:.ıe bah- !IAve edeb11!rim. 

0rııct emekti -o· lan Turk ye, ' ' "' ·· ·· d kı tJ haiz kro d ı d ıc.i Si ıı k Al t anelcr1 e ""'pa lıı !lüı , _e .tarze r. Bu ancak kendısini bir teste; etmiş o .. k toprakJarınıı dalmış nal olçu e yme m ma en ile se ece6 m m urşun ve altın lstlhsnl:itı mnn ers n .... r , 
e · nas onların Tür.. .. den sökilo atmak Kuvarshane bakır madenini ve ehemmiyeti vardır. yeni yolcu vapuru kabotaj ihtiyacın 

· e kômürlerl let. Maden tetkik ve arama enstitümuz iki, üç (Deı-amı 10 1mcu Sa!ıfada) 
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mlne un gelmlyecetUr. Bu noktadan da 

slplere ve W.tblb.tına ald bir tatJm tanun çalıfmal.&ra ım verUecetUr. Şehlrlerimı. a- Oörülüyor tı. parammn mıı ıstablllte.sinl taranndayu. tll' 
liyihalarunuı n..rdır ki. peyderpey Jikaek raaında telefon te.siaatmın lJaDall. askeri ft ınubafua etmekt.e ısrar etmemla ı~ 1ebeb Prensip ltfbarile bllQmum inbJlalll1~ 
takdirinize arzedlleceklerdlr. idari noktalardan ebemml~ti ba1z mınta- bir delDdlr. Banun için sureti lta'1.yede bu amelltında ihraç fiatı en rasyonel :_.ı 

· mevcud tonajımızı yeniden artırmak lüau- P"""' 
imu blr zaruret halinde duyuyoruz. Bunlan hemen burada tada.da lhUyaç blarda telsiz istaaJoıılan tea1s1 ft sure\! ll- politikada deftılD edecetıs. temin edilecek olan mal17et tıatıaa 

ıörmüyorum. mumlyede bu kiarenlıı devlet için uaml de- G.:;_...:;'- - :-h!--J-: lndlrllecelctlr. · _ _uft#J 
İht.lyacınuz olan gemileri dahilde yapmak _. ... -11r - ... uunar pe!Mll.._.: ... 

prenslpine çok kıymet. 'Nl'iyorm. Nafia iflnimU: recede rantabl ve ferdler için a.u.ml derece- Sayın arltadatlar Dahlll tıatJara gelince: Ra.sJO ~ 
Memlekethnizde bir an ene! bir demir Arkadaşlar; de fayd&lı w seri blr bale ıeımea için b&- Otimrilk ft ınııbarıar menuuna ıeliyo- mesalmlzin lnt1şatı ımbet.lnde ve !>ilıçt dl' 

sannyii teala etmek :için sartedllmlş gayret.in Nafıa sahaaında Şet: tün tedbirler alınaca.ttır. runı. mlnlerinl sanımamak ka)"d11e mft~ 
istihdaf ett.iği mühim hedefierdeo bArisi. de cCumhurtyetın Uk .enelerlndenbert dit. Mali İflerimi.z oe v.r~iU:r: Gfmuilk ve inhisarlar abasında dflfün- tenzili.tın yapllmaaınd& tereddüt f!4llD,. 
zaten bu idL katle, ısrarla üzerinde durduğumuz demir- Arkadaflar; düliimis b~ teyler 1'Vdır cekUr. Sıhhat " teı:n1zllte taallük t#I' 
İşi iki etlpt.a plinlqtırmak karanndayız. yollan inşaat aiyueü_ bedefierlne u!aşmat Maliye bir memlekette satıam bir iş gidi- İnh.Lsa 1 ulltınd b • plrlo tiatları ile hafit alkollü içtDerd' 

• Uç senelik blrlncl pllıı devresinde :istan- için durmad&n lP.p.n Ue tatbik» oluna- i1n1tı ml1arı. cemiyet salltlınm nabzıdır. ll ~ar mam a u kurumların zlllt mukarrerdir. 
bula eski tersane mevkllnde yeni bir tersane cattır. Ferdler cumdakl münasebetlerde karft.- ~a mo ::°1

' ticari tefekk1ll ve milll nJo- Gümrüklere gelince: ~ 
kurııcatJJ. bu tersane bldayet\e ltlll ~.000 Direktifini vermLflerd.lr. Bu direktif şimen- lıklı taahhüdlerln muntazam Ua edilmeme- c:ı·~esınra=nın :akli tekilde te- Memleketin iti.zumlu ı6rülen no ,,,;-
tonilfı.toya kadar, diler ltlsl 1.000 tonllAtoya diter inşaatı l.şlertnde rehberimiz olacaktır. si nasıl ki milli bün~ üzerinde rahatsızlık 1 

e ca · b'1 himıetin lcablarına uygun bina " 
kadar olmak ürere dört ıemly:l ayni saman- - Sıvas, Erzurum ve Dlyarbekir - Irak Te \iicudE ıetirlrse bir devlet malı,ulnin taah- İnhisar menuu maddeler arasında tü~ün atı yapmayı zanırl bir 1f görüyorus. '!il' 

İran hatlarının '""""Wla mevcud kanunla- hüdlerinl Ua hususunda herhan"" dere"ede- cievlet bütçesi ba.tımınd&n olduğu tadar Bazı hudud mahallerinde güııırD .,,. da i:ı.şa edeblleceek kudret.Le olacak ~ yük ,.._.. r.- " Sil "' 
gemisi yapıldığı takdirde lstlhaal edllecelt ruı. ahklimı dalrulnde devam edeceğiz. ki intizamsızlığı da, daha kuvveW olarak bii. mllli t.lcaret çerçevesinden de huausl btt e- murlan mesken müşkfilAtı içindedir· ~ 
netice tonaj bakımından daha mtin ola- - Bunlar harlclnde meselA Burdur - An- tün bir memleket havasındaki lt.lmadı lst!k- lıemmiyet iht.ln. eder. ıtyaçlan da tesbit ederek heyeti uın~. 
caktır. taıya gibi IntaJarııu tasarladığımız haUan rarı ve if selimetln! sehirler. Devlet monopolu mevsuıı olması balomın- ainl bir inşa pll.nına bağlıyacağız. O yerJI' 

Tam randımanla çalıfmağa batladıtı va- ve büyük Umanların lnfaluını, mali ve tek- Böyle bir vaziyeti önllyecek yeglne yol aa- dan inhl&arların tütün lmallt maliyetini ln- lerlmlz lçln daha kifayetli eıemanıar ~ 
kit günde ı.500 amele çalıştıracak n mllll nlk lınkfmlar dairesinde Te ekoııomilc aske- mimi denk bütçe politikasıdır. cllrmek Ye daha fazla ticari bir hale getir- tlrnıek Avrupa gümrüklerinde staJ 
emek kal'fılığı olarak senede lAakal 1.000.000 r1 ehemmiyetlerine göre sıraslle ele alaca~. Bu politikayı ve cumhuriyet bütçelerinin mek suretile aatıt lınkA.nlarını arttırmak ve maya devam etmek arzusundayız. eri Y1 
lira kazanç bırakacak olan yeni tersanemiz Bundan batka İ.stanbulda Sirkeci ve Hay- koruyuc11, kurucu " nrlcl işlere ner yıl da- hasılatını yükaeltmeğe çalışmak bizim için Gümrük muamel:lerinde iş ııahlbl de )O' 
lkiııcl pldn devresinde makine aksamını da darpaşıı. lstuyonlan arasında, feribot yolu ha fazla nlsbetlerde par& ayırma esasını ıu- bir zarurettir. olduğu kadar gümruk memurları için~ 
imıl edecek hale geUrllecekıir. He, doğru tren rabıtaaı tesisini t.ahs.kkult et- na ile muhafaza edecetlz. Varidat fazlalan- En mühim blr ihraç maddemlz olmak ba- laylık, sür'at ...e intizam tedbirleri 
nıscr ta.raftan mevcud tamirat fabrtka- tlrmek karanndayız. Bunun muhtelif ba- nı evvelemirde mllll lst.ıhsal hacmlni arttı- lmnından tütün lltlhsal sahasından başlıya- Kültür iılerimiz: 

mızl9. havuzlarımızı tevsi için tstın1e <iok kımlardan mentaat.l 8.§lkirdır. ran ve artıracak olan Terimli l§lere ve mem- rak tica.ret ve imalat sahasına kadar uza- Arkadaşlar, ~ 
§lrketini satın nıarat bu fabrikaya mi.veye Şet, ııDemlryolu haUanmızı iç <Jahalara le!tet müdafaasına huredeceğiz. nan geniş bir ufuk üzerinde inhisarlar lda- Parti programımızdald direktiflere ~ 
karar verml§ ve pazarlığını bitirmlı bulunu- ba~lıyacak n bu hatların, bir an evvel mll- Maliyemizin taııhhüdlerlnl noktası nokta- rcsinln planla ...e dlkkaUe utraşmasını lcab mllll kültür sistemlınlzln inkişafın& 
yorıu Uğ ekonomik kalkınmaya azamlğ hizmetini sma tutmaktaki büyük itinası herkesçe bl- ettirecek bir menu olarak ele alınacakt.ır. önem vereceğiz. ~ 

Mühim llmnnlanmızda ifletme se"lsJerl- temin edecet olan kara yolu inşaatı. önü- llnmektedlr. Devlet 1tlbannı m111l sermaye Yurd içinde nLSJOnallza.syon ve piyasa İlk öğretim her bakımdan fizerlnde eıı-tf' 
nl tanzim ve tahmil Te tahliye vasıtalarını mfizdekl de~lerde teUif ve bir pli.ola tevsi ve esham kıymeUertnl kuvvetlendirecek ha- teknitl bakımından yapılacak işler :ıadcin- duracağımız n en çok ehemmly- ,eı•· 
her birinin hususiyetlerine uygun şekillerde ~ek 111.zımdır.:a rt:ke~ ve tedbirler ibertnde sebat olunacak- de kaJiteye dit.tat poııtiltamw aynen muha- tım:.Z mevzudur. e ılJ 
moc'ernleştlrerek masrafiarını ve dofayıslle er bölgenin ihtiyacına göre istasyonlarda tır. !aza etmekle beraber ona mütenazır bJr de Aile ocağından sonra milli ldlltilt ~ 
tayfalarını tenzil için çalışmalara devam tamamlayıcı tesisat da yapılmak ~ muh- Mevc11d "tergllerimls n bunlarm tarh ve kemmiyet politikası tatib etmek ve bu me- temas ilk okulda başlıyor. oenç .. ı; 
edeceğiz. tem mallann lAzımı gibi se•klnl temin ede- c!bnyet WIUlleri llerl bir zihntyeUe cld~l btr yanda VtrJlnya l'e Bomatra tohumlarını tec- her şeyi benlıMJyen ve henüz teınflS ., 
İstanbulda modern tesisata malik transit cet teknik tartları halz vagon mncudunu tetkikten geçirilmektedir. Netice yuıtaıet rübE' eylemek kararındayı.s. llyetl teessüs etmemiş olan taze ıetA.11 il' öl"' 

satışlar da yapacak bir kömür deposu tesis ar= zarur'itdlr• direktifini vermiştir. Meclise aunuıacaktır. Vergi hadlerlmlz mllJI Tiırk eksper ft harmancıların ecnebi toP- cak en doğruyu, en iyiyi ve en gftır,ell 
olunacaktır. Diğer llmanlanmısda 1htiyaç ka deTlet. demlryolları şehekemtz istihsal Te milli hayatla ayarla.naoaktır. Ha- raklarda ecnebi aan'at arkadaşlar arasın- tecek bir müesseseye emanet edllebUlt· ı'. 

"derE'Cesinde iskeleler yapmak, meTCud1an her sene in~ edilen ve sat.ın alınan yeni yatı ucuzlatmak için bütçede ~ örecetlnılz da mevki yapmalarına ehemmiyet vereceğiz. İlk tahsilde alınan fena !ntıbalatl ıo~-.....ı 
ıslah etmet ve bütün bunlarla beraber mem- hntlarla bugün 7.000 kilometreye baliğ ol- iDılcAnlar nlabetinde t&httnertn yapılmasına İnblsann bu esasları da nazara almak ü- kiben düzeltebllecelt ali bir taNU sif\"~ 
Iekette deniz sevgistnl yaşatacak olan deniz muştur. Şebeke üzerindeki muharri:C. ve mil- dev~m edJlecektır. r.ere satış politikasını pllnlaftırmat azmin- hentız 1cad edilmemiştir . 
.sporlarını teşklHiUandırmat. ve hima~ et- tcharrfk vewt mlkdan; memleketin umu- Milli 1st1bsal mallyett üıerlne mlessir ?Pr- deylz Tütün llm!ted firketi taallyetıne bu Jil. ı" 
mek Jı:aranndayız. mi iktısadl bünyesinde hergün artmakta gi ve res1ınler ve hariçten aim&ta mecbur polltıİtaya miiten.uır bir lstitamet ve vüs'at [C 1~ 1 Ba B.. ..k Millr.t Ftf 

Memleketimizde bahk ve sünger &;ibl de- olan inkişafa cevabı verecek nlsbette değil- olduğumu lptldat maddeler tuıerlne mevn verecetıs. • • e a .. Y~~n uyu nıetııi~ 
nlz mahsullerini delerlendlrmek hedefi ile dir. Hatlarımız pek yakın bir at.ide, 10.000 rüsumu kaldıracatız. İspirtolu meşrubat inhbannın bflhassa lisinde soyledıgı nutkun taın 1' 
lınzırlanmJf olan blr kanun ı.t.ythuuıı ya- kilometreyi bulacağına ve bllha~ bezı bü- _ HaJftll vtrglai fek11 l'e mahl,etl ltibarfle şarab ihracatını, tuz lnhis&nnın harici tus reri kalan ~ını okuyucula~ 
kında yük.sek Meclialnlse ıanacatumzı kay. yilk devlet maden lşlet.melerlntn lstllzam et- uzerinde tekrar çalıp.catımıs blr meseledir. satt§lannı artıracak bütün tedbirleri almak rın vereceğiz. Ozi.ir dileriz.] 
dederlm. tıği kesif seter ve veaaıt. ihtiyacına nazaran Buhran ft munaene vergileri saman ne 

Bu proje, ayni zamanda 1f kanunumuzun mevzu glttJtçe hu.sual bir ehemmJyet al- mulcaned olarak koamuttur. Bu balomJBr
hudud haricinde bJan balıkçı tayf&lannıı maktadır. Evvelce 1'letme hasılatı fazlalanı dan üzerlerinde durulup teUdk edilmeye 
nld hükümleri de ihtiva edecektir. taroılık gösterilerek muharrik ve mütehar- muhtaçtırlar. Bütçe 111uvueneeıl esasını tar-

Hayat palaalılıiı ile mücadele: r1k vesait mühayaasına JÜbek Mecfüıce mü- flllyacat n.rette senelere <batlıyarak hal ça
aaade buyurulınt1.7tu. Haaılat nl5betlerlnde- releri anyacağız. 

Nihayet Şef'in, rasyonel çalışma lmkln 1d tahmini &f&D tezayiid bu esas dahilinde C! - • ı l ! ,ı tı·carı·, --
ve havasını kuvvetlendirmek hedem irşad- üb llnını te si ._ .... _ _ ~aye•ı aeu ete aıa •• 

m ayaa p v ~mı goste.rmet- • - l 
ların:. gellyonım: tedlr. Diğer taraftan latlhaalA.tımmn yer yer naı maeuue n: -

Ti.ırkiyede hayat ucuzluğu, memleketin tezayüdü ve piyasa teknltlnln memlekette Şef, cSermayeslnln tamamı ft7& büJUk 
sarılmış bulunduğu kalkınma ft endüstri- inkişafı, kara ve denls yollarUe gerek içeri- kısmı devlete ağıt t1carll - sınai kurumların 
!eşme savaşı bakımından da tesis ve muha- den, gerek dıoandan, demlryollarımWa ırı.t- maııt kontrol oetllni bu lrurumlannı blin~ 
faza.sına birinci derecede ehemmiyet ver- bat tesLs edllm1t n ec:Wmekte olmuı yalnıs lerlne ve kendilerinden lstediğlmb "'8 l.st17e
meml2 llzmı gelen blr mevzudur. 'Bunun faaliyeti artırmakla kalmamıı hububat mer- ce~Imlz ttcarlt U8U1 ft zlhnl'yetıe çallflD& 
fçln uç sene evvel Türklyenln lktısadi ba- tezi olan .saahlara tesadüf eden Lnaayonlar- lcablarını ıürtatıe teytlt et.met. bu gibi ku
kınıd:m tetltlk ettirilmesi matsadJle Amerl- da allo Te t&hmll '" tabliye te.mau tue rumlann bugünkü usullerle çalı.p.bllmelertne 
kadan getirttiğimiz heyet gibi tım bir he- meyn, sebze ve eı:n.sall maddelerimis için ao- ve inldpf etmelerine imkA.n 7okbırc bııyur
yeU tnvzit ve hayat pahaWıtı Te elemanl:ı- l\llt hava tertibaUı kltı vagon tedartltl ve dular. 
nnı birer birer tesbit etUreret tadlt&l bir bwılar için hUAll aür'&Ue nakliyat temlnl Başka memleketlerdetl tatbücat ha.klonda 
mücadele plAnı yapaeap. lhtiJaçlanm da beraber dotumı'Qftur. genl• ISlçilde yaptıtınm tetklk&ı bu ip.rette--

Küçük eınala kredi: Bu arada liek neonla. kömürle lfllyen kul- ti isabet Te kudreti tamamen bellrtmekt..-
Şef cKüçüJc esnafa Te tilçftt aana)'l erba- !anılmasını ,. bu ıuret.le a'ra\ ve masrafıan dlr. İdare teldllerl tetnik kontrol husualan

btna muhtaç oldukları kredileri tolayca ve ve daha uzun mesafeler için kullanılabilecek na ald t&Jıdlann tekle ald blr m.all ko~t.rol
ucuzca verecek bir teşekkti.I vilcuda getir- muharrik ve müteharrik vaaıtalardan ta- dan çok dalla lüsumla olduiu bütün dun,._ 
mek ve kredinin normal tartlar altında u- sarrufu ehemmiyetle tettft edeceğiz. Bu jh- ca kabul edllml4t1r. 
cuzlstılmasıt dlrektl.t1n1 venntşterdir. tl~lan buart '" •fe?t nzlyetler bakı. Şet'in, 11&reUerl TeÇblle, ba •leaseselertn 

Kabul buyurmuş oldutunuz halk bankası mından bir kiü h&llnde maft tmklnlarla tellf bünyelerine Te lcablanna. uyCUD tekilde te
ve halk sandıklan kanunu malOmunuzdur. ederek pllnlAftıracatıs. sunun ıçin bir !lyi- als~ llmn kontrol rejlmlni turacak olan bir 
:Memleketimizde dlter sahalarda Ç&llfan kre- ha ne yiltset MecUM plecetlz. kanun 11.ylha.a ~ Mecllle aunulacaktır. 
dl müesseselerinin çotaımakta bulunmasına (Sef'ln, J01 ıntut.ı haklılndald i.şaretlertnı Paramız.: 
ragıııen bu çeşld küçilt kredi thtı1acını tat- tall&kkut ettırecetts. Bunun için yü:ı tllo- Artadaflar; 
min yolu çok dardır. metre kadar blr tmnU tabnış olan 832 tuo.. Para:mızm iatitrannı muhtasa edecetts, 

Birkaç kredi müeasesest istisna edillrse metrelik İran ınuud\ JOhınun memlekette ı:ıunu Türt:17e taltınma hamlealnln bir za
bunlar için hemen hemen, gizli tefeciden bqlanmış " bqlanacat asfalt Yolların ge- ruretl ft mlll1 etonomtmlzln icabı olaraıt gö
ba.'.fka müracaat edilecek kapı yoktur. çld Termlyen nebirler ft büyüt sular üze- rüyonız. Bu görüıı kur1I bir prenslpe ballan· 

. Halk bankası ve halk sandıklan bu boşlu- rlMe ln4UlJla nya *amJr veya tadlJine lü- mı.t olmamızın veya meseleye hisle kı:rnıe' 
la dolduracaktır. Bu banta ve sandıtlannın sam rörülen töprtllerln, dfter umaml ve hu- nrmlf bulunmamısm neUceat detlldlr. 
esas mukaveleler! küçük tredlnln hesuslyet.- SUlll tar& yollannın bir hı.ta pllnmı TÜcuda Memleket mentaattn!n mWI tasarrufu n
lerl goz önünde tutularak hazırlanmıttır. gettreoei!z. Bütçe imttnıan nl.sbetinde pey- kaye zaruretinin neticesidir. Btr devalüu-

Ku!:Ük kredi meselesini hal işinde devle- derpey tahakkuk ettirmeye çalışacağız. Hu yon hareketinin Türk etonom.Lsl ıçln ancat 
tiı~ i!dısadi olduğu kadar içtimai olan bir meyanda fOle n töpriiler tanununda muh- zararlı olaealı kanaat.indeyiz, bqka şartlar 
mukPllefiyetl de vardır. telif bakımlardan u.rurt gördiığümıiz bazı aıtındaltl ekonomilerde hangi bakımlardan 
Şef'!n emrini yerine getlrecefi•. tadillt için 1Üksek Meclise bir layiha ile yapıldıtını tetkik etmek ve tendi nzltemızı 
*Normal şartlar altında kredinin ucuzla. müracaat edecefb. görmek bu kanaatin ne tadar haklı oldulu

tılma.c;ına çalışmak,, hususundaki direktifle- !oi inşası bakımından hu.su.si ldarl!lerln nu gösterir. 
rine gelince : munıuıebetıertnı daha ameli ve faydalı bir Bazı memlekeUer milli paral&rlle ai.tedil-

KrPdi; tah~klruk ettirmek lstedl!fmlz e- fekle toymat için tekliflerimiz olacaktır. mlş muazzam hacimlere malik harici borçla-
konomik mlllı kalkınma faallyetınln muh:ır- Su işlerini, memleketin hayati mew.ula- rını hatmetmek için bu tedbire '>~ vuıınuJ. 
rlk kuvveti olduğuna ıöre. büyült ltıymetl nnda.n birl tellktı ediyoruz. Gerek ııafıanın lardır . Bizim harici borçlarımwn hepsi ec
aşlkfırdır. Bunun için yiit.'lek \lecli.ınlze bir ulraştığı kıaım, gerek tktı.sadın uğraştıt1 lo- nebi paraalledir. 
kanun lAythası takdim edecetız. sım, gerekse ıdraatl aJAtadar edecek kısım- _ Dahili borçlar bakımından Ta~yetımizl 
Diğer taraftan alA.adarlann kred.1 alabil- lar umumi bir plAnda t.oplanacaktır. gene hiçbir memlekeUe kıyas kabil değildir. 

meğl kolaylaştırmak için bir plA.n da~llln- Nafıanın uira.ttıtı biyüt su işleri bari- Bizde devlet masrafları düzenli bir bütçe 
de umumi mağazalar tesLs ve varant üzeri- cinde küçült su lşlerlle de uğr9.1mak ve bll- ile görülür. Dahili istlkrazlarımıs. halkın en 
ne mcamele yapılmaaını t.emlne çalıp.cağız. hassa sulama hat ve vaıifelerlni tıınzlm e- ufak dahi oıaa yapabildiği taaarruna ltlrlı 

Yeni lıananlaT: derek bütün çlttçıterin mevcud sulardan ve Deri.al açık m1lli ekonomik l.tlere hissedar 
Şef, bu kürsüden vaki tr4adlan anwnda muntazam 1.stlfa.delerını temin eylemek ka- olanı.k l.ştlrak arzuauna yol ~ak içindir. 

bazı mevzuatımızda yapılmaaı faydalı ~dil ranndayı.s. Devalüasyon halkın iştira kudretini, ta.sar
veya llbelere de 1.§aret buyurmu4lardır. Tur- Bunun için bir llyiha hazırlamaktayız. Dl- ruf lınki.n ve heveslerini kıracağından, ga
kiye yalnız umumi buhranı götüslemek kud- ~r taraftan elektriklendirme dairesini su )elerhnlzle taban taba.na zıd olur. 
:retint göstermıı memleket değil, ayni v.a- kuneUerinden be7as t.ömftr olarak IstJfade _ Dış t.ıcaret batımından d&hl, bngtıntt 
manda bu buhran ortaaında büyük mUU için teLkiklere devam ettireceğiz. anlaşma politikamız böyle bir tedbirle ıtl-
kalkınma savaşı davasını batan ile ııerlet- Bu etüdler 9şimdlllt, Sakarya nehri, Ada- aum göstermemek:tedir. Satılml.Dll§ elinıis-
meyc muvaffak olmllf memlekettir. na, Kayseri mıntata.sı auları, Ege su.~n. Fı- de kalmıt mal stoku yoktur. Türltlye stok-
Kanunlarmıızın, memleketlmbda hergün rat nehri ve kollan ve Kızılırmak uzerlnoe lannı muntazaman erltebllmlf müsteaııa 

nerUyen ve çqldleşen ihtiyaç .., ta.allyetler devam etmektedir. memleketlerden biridir. 
1cablannı ka.rşılıyacat teklllere getırıımesl Haı>acdığıma: -Jılamul maddeler m.allyet ftaUarındatl 
ve yeni yeni mevzuat lüzumu aştklrdır. Devletin han yollarınm iç teblrlerlmlz n tesirine gelince bu ancak amele ticretlerlnln 

ŞC'f, bilhassa giimrüt k&nunumusa işaret d14 hava istaayonlarlle bir an eneı. dcnmh haltlki t..ıymetJe~n düşüriilmeal denıektu 
buyurmuşlardır. irtiba:. tesis eedecek hale retlrllmesl ve ha- lt1 gene gayemize muhaliftir. Çü.otü biz ça-

Buıri.inkü ekonomlk blinyemtz Te politika- ncılığın inki§afı üzerine pek çok dikkat ye lıfanlann 7aşa114 .ı&Dclardmı 7titseltmek 
mızJ::ı mütenasib olmıyan bu tanunan ve lhtimamımı:u celbedecek baflıca mevzular- prensiplnl güdüyorus. 
merbutu tarlte cetvellnln bugünün ileri tek- dan bırl olacaktır. _ Hayat mallyetı batımındaa: Bir den
nlğinc uygun şekle getirilmesi için ctddl ha- Dünyada havacılık o kadar llerlemlştlr k1 lüasyoo, memlekette fikA.yet ettatbnl.z, ted
zırhk mesaisine başlanacaktır. Bundan baş- hava yollarında kazalar n riskler demlryol- bir aradıtunız hayat pahalılıtuu kendlmla 
ka sigorta işlerinde. bir taraftan sigortalı- lanndaki kadar azalmı.otır. Türle hava yol- artırmak olur. Blz maca reltab.?t kablllye
lann emn)yetlnl artrracak, diğer taraftan ları. her turlü ve en milte:Umil emniyet. ted- tımlzi yap.ına .standa.rdımızd&lı tedaklrlık 
sl(;ortnCJlığın ımumt men1aaUerlnden me:n- blrierlle memleketin en emin, en çabuk, en yaparak detll. daha ra.sronel " daha verlm
!eketl istifade ettirecek hükümleri havi bir rahat vasıtasıdır ve vasıtası kalacaktır. u çalışarak ft daha llerl plJla ttknlt ~• 
h'iylha hazırlamaktayız. Posta, telgraf Te telefon işlerinin rasyonel met.odlannd&D llt.Uade edereek arttumat 
Yukarıda izah etmiş olduğum ana pren- bir tekilde cereyanı için sartedllmekte olan ısı.&yoru. 

p;og~~;;;kisleri 
cak muvaffakiyetleri arasında b~ 
ba§ına bir yer tutacak kıymette 5~r 
yılmıştır. İcra dairelerinin tıpkı ~rt" 
banka gibi emniy;-t ve huzurla ın~itt' 
caat edi!ecek bir devlet kapısı bB r1"' 
konması ıçin ıslahı yolunda baş .""!' ,,. 
lacak çarelerle rejimi koruı_na~ l~eO 
nu her "edianın üstünde ~~tın~ 
mukaddr.s bir emanet gıbı tu ı,ıııl 
maksadile alınması mukarrer ~ 
tedbirler heyecanlı alkışlar toP 

(Bqtcmıfı 1 inci ıayfa.d4) 
Arada yarım saat süren bir celse ~
tili hariç, tam 2 saat devam eden hü
kftmet beyannamesinin okunması. yer 
yer sürekli ft §iddetli alkışlara, bra
vo seslerine mazhar olarak saat 16,30 
da tamamlandı. Yazı makinesi kağı
dında 61 sayfa, Anadolu ajansı bül -
teninde 25 sayfa tutan bu beyanna. -
me her yurddaşa hütdmet makinesi
nin bundan sonra katedeceği mesa -
feleri en 1diçük tetemiatına kadar 
izah eden bir çalışma pllnı, Atatür -
kiin 1 ikindteşıinde irad ettiği ta -
rihl nutkunda işaret ettiği yüksek di
rektiflerini& nasıl t.hakkuk ettirile
ceğini anlatan bir taktik pllnt olmq
tur. 

Gazetecilik tekniği zaman ve me -
kia mefhumları ile mukayyed olma -
saydı ve böyle bir çerçeve içinde da
ralmlf bulunmasaydı gönül isterdi ki 
bir hamlede ve ayni günde bu beyan
namenin tahliline sayfalar tahsis ede
rek her satm hakkında sütunlar ya

.zılabilsi~ 

Doğur.ı sebeblerini, Türkün kurtu
luş tarihinde olduğu kadar bugünkü 
yükseliş ve ilerleyiş tarihinde bulabi
leceğimiz aziz Partimizin realist ve 
dinamik programı ancak Türkiyenin 
Büyük Şefi ve Partinin ebedi reisi 
Atatürkün yüksek ipretlerile Celal 
Bayann iradeli elinde memleket ihti
yaçlarını bağrında toplıyan ve bu ih
tiyaçları karşıhyacak tedbirleri gös
teren bn derece parlak bir hükOmet 
program: halinde tekemmül edebilir
di. 

Beyannamenin başında reisi bu -
lunduğu ana fikirlerini kısa, fakat kı
sa olduğu kadar manali cümlelerle 
ifade cdPn Celil Bayarm inan dolu Sl?'

si, tarih<' malolan bir çok kararla -
rm mabedi, Millet Meclisinin kubbe-
sinde miiletin takdirini haykıran, al
kışlara karışarak ve akisler yarala -
rak çınhyordu: 

cEmniyet w kültür her iyi, her de
vamlı şeyin ana temelldfr ... 

Beyannamenin büyük kalkınma sa
vapmız1 zaferle tetviç için hususi ida
relerle belediyelere verilecek yem va
zifeleri anlatan kısmının Türkiyenin 
eA güzei gehri., hattı dünyanın en 
müstesna tehri 1stanbulun iman İ.f1 -
nin devlet ifleri arasına alınması hak
lı ve derin bir sevinç uyandırnuştır. 
Geniş ve etrafiı bir nüfus politi -

kasını programla§tırmak. hususunda 
beyannamede geçen işaret Bayar hü
kdmetinin ileride haynmhkla anıla-

~. iJ1' 
Milli ekonomiyi allkadar edeP. ~ 

re dair beyannamede ayrılan geııiŞ rr 
sun üzerinde saatlerce durarak b"ıı .. 
daki satırlarda cildlerce kitaba 

1 
.. .JI 

b. ..,.rı" 
cak sığabilecek ve yakın ır r • 

hakikat olacak bir ekonomik ~ .. 
ma literatörünün zevkini tatmak~ 
bildir. Türkiye İş Bankası gibi d t • 

li bir kredi müessesesini ku~aJl· ~ol 
dun muhtaç olduğu ekonomı cib ifl~ 
en kısa zamanda yaratarak oııll ·,,tt' 
ten Celil Bayan bu kısımdaki ı ~ 
ları ve viadları bütün bun~ e<Jıl" 
yakında muvaffakiyetle tatb~ 
miş birer eter halinde ortaya 

ğı kanaatini vermiftir. tı•~· 
Hayat ucuzluğunu temin ve ~ .,r 

kuk ettirmenin birinci planda bit b' • 
zife telakki edildiğini bükiiıJletl trJ• 
yannamesinde ısrarla işaret eY :r p 
tedlr. Memnuniyetle görülmilJW ıU • 
müstehlık kadar müstahsile de~ • 
rab veren hayat pahalılığı ile ~il• 
kal surette mücadeleye geçın~~ ıodt • 
~k köylünün ihtiyacını tatıniD ~c1P' 
cek bir krediyi normal şartı.ar~
da ucuzlatacak çarelere baş ttdl 
yeni hüktimetin esaslı işleri arı" 
yer almış bulunmaktadır. f'1" 

Milll şoselerin bir an evv_~__.tiol' 
na tevessül için Bayar hü~~ 
tesbit edeceği hal suretlerı, rtJ )'°" 
demiryolu zaferine bir de :ıcartt ~ 
zaferi ilave edebileceğine kana• rol" 
miştir. Toplandığı muhitlerdell ;etil' 
ramsız bir tarzda sarfediiınek urııl' 
kaybolan yol paralan devlet ~,c>~ 
birlc~irilerek hazineden ya~~f 
ilave ile muhakkak bu işi b~-
Wi bir kudret olacaktır. . ttf ft1 ' 

Vergi ıslahatında ve vergtl eti' 
dirme politikasında yeni hil~,~
hassas bır rol oynıyacağı _anl~bit de' 
ta idi. Beyanname bu hakikati "~· 
fa daha tebarüz ettirmiş bulU~ç 1'11 
Bütçe müvazenesi esasını kısk• rıJLI" 
alaka ile muhafaza ederek ytJ 1!JlP 
muhtaç bulunduğu müdafaa \"~ 1~ ' 

vasıtalarını sarsmadan her ~ ~~ 
kin dahiJinde bır miktar vergt 

(Devamı 11 inci sayfada) 



Meclis yeni Başvekile ittifakla 
itimat reyi verdi 

(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 

-.';'" hlanıet İnönünden sonra başvekil ol
llke~ın bir eseri talihtir, hem de teh
~u· ~ri talihtir, diyorum; çünkl\ 
taıllj •ı bertaraf edilmiş, sükUn ve 
~ıJeet l~inde terakki yoluna girmiş bir 
~ ketın işinin başına geliniyor de -
tit. 'ı · ~!bette bu büyük bir eseri talih
~~~li<!:ir, diyorum; çünkü millet 
~ 1nonunun 12 senelik bqvekllet ta
~ffaki Yekdiğerini müteakib büyük mu
z.ı.1a Yetler ve başarılarla mübeşşir ol-

l'ı ahfm11 bulunuyor. 
l)lıt ~ batvekil hiç olmazsa, icraatında 
lctaat da devam edecek baprılar ve 
~ ._ ıösterm_ek mecburiyetindedirler. 
tlrebiıir 1, gijzel talihi maktlsa inkılib et
ID\ctar? • Cclll Bayar mu~affak olacak 

dı: >.l1 Kılıç (Gazianteb) yerinden bağır-

söyledi, yaptı ve yaptırdı, diyerek Baya • 
rın yükjek vasıf}anna işaret e~i, conun 
şahsı ve programı kendiline itimad e -
dilmek için en kuvvetli bir ll!Ded, bir be-

rattır> sözlerini liiJledi. _ ... 1• 
Hakla Kılıç ldirlilden tnerkell .--n 

ilave etü: 
- Yeni başvekilimU.e vazifesinde can· 

öan muvaUaldyeUer dilerken fU müftı
ler ifini de halletmelerini rica ederim. 

Bunu mükakib Berç Türker (Afyon) 

söz aldı: 
-Tecedctüd, milterakki m111etlerill kat-

delerindendlr. Devlet fflerliMle pJullar 
buyük vazifeler a&-müflerdir· Fakat e • 
becit olmamqlardır. Çünki1 dfln~a iflerl, 
memleket işleri miltemadi tecdıd Jcai • 
delerine bağlıdır. Evvell •bık bapekl • 
11mizden bahletmek isterim- t.met ln&ıil-
nü alellde bqvekiller arumda 18Jll'l • 
yorum. O, milli milcadele .enbollerind<m 

- llulıakk biridir. Bazı memleketler vatanına hari • 
lfam ak.. kulide hiz:nctler ifa etmif devlet rica • 
_Be Menteı devamla: line nakdi müklfat ft yahud maddi ve 

SOM POSl'"A 

Programın 
Akisleri 

c 

(llaflarafl 11 --..,. ... , 
dine gidHecek, fakat bu i§lere göste
riş tedbiri olarak birden ve esaslı 
bir tenzU, asla. Hükdmetin buiret ve 
olgunluk ifade eden bu düf(lncesi 
takdirle karşılanmıfbr. 

Beyannamede hükOmetiD clevaloU
yona neden lüzum görmedill 'ft 16-
remiyeceği harikullde delerll blr 
tarzda izah olunmuftur. ıruıt Jdlltl • 
re verilecek yeni istikamete Türk or
dUIUDa cvenilmez ordu. vasfını mu
hafaza etUrmek için •rfedi}eeek e • 
met ve himmete, ileri idare teknl • 
lfni kurmak için bilim olaA zihniye
te kudretli ve vazih bir ifade ile 
programöa yer veriJmifUr. 

Celil Bayar: 
cMilletimiz ve memleketimiz için 

çall§Dla. Bu çalışmada Büyük Wllet 
Meclisinin idealini temsil ederek ça • 
lıpna.> roztlnfl yererek iiçflnel defa 
kürsüden ayrılırken kulaklarda hl1l 
biraz evvel ayni yerden yf1belen bir 
'IUalin: 

- Celil Bayar muvaffak olacak mı! 
Ve ..ıonun ortasından çok derinden 
yilbelen gilr bir jesiD verdill: 

- Muha'tbt! 
Ceftbınm Üllleri devam edfJO'dL 

Jlcc. w. 

1i1rıetf n~ evet; çünkü onun phsiyeti manevi menfaatler temin edici rütbeler 
~ kadar iktidar mevkilerinin ve ~·erirler. Nasıl ki geçenlerde İngilterede 
~kiyetl~rin gururu içinde boğul • on sene bafvekillik eden Baldwfnin rü.t-
1'r alan · O, 1§ başında müsmir netice • besini yükselterek Lord yaptılar. Biz • 
flna b· bir arkadaştır. O, derhal etra - )erde nişan ve rütbe UIUlil ilga edilmiftir 
liaıı ~~ 1~.tisas şebekesi kurar. Ve işle - Ancak fevkalide istisnai ahvalde nakdi Belediye ile e1Jlt.af 
1l 'lrlüesaeıo~~ yapar. Uzun zaman bir ma- mükafat tevcihi için hiç bir mini yok • Araıında geni 
Iİrlde . senın başında bulunması saye • tur zannediyorwn. 
h i~f !Ier.1Ue yakından alakadar oldu- Berç Türker, söZlerini bitirmeden, ~e- Bir ihtilaf çılılı 
der. Ad tedkiklerini realitelerde tatb!k e- lAl Bayann bugüne kadar baprdı~ ~- Evkaf tarafından idare edı1en saiardaD 
teıne ~ın atınak için düşünür, muha - sek hizmet!eri sayarak. yeni vazüesınde bazılan on senedenberi belediyeye aeCi • 
l'a ad e er, tedkik ettirir ve ondan son- ba§anlar temenni etmiftir. miş bulunmaktadır. Vakıflar idaresi, 
0n:n~ atar. Daha sonra Fazıl Ahmed Aykaç (EIA- kırkçeşm suyunun camilerden tesUece • 

llncfan olayıdır ki Bayar, İş Banka - ziz) kürsüye gelerek dedi ki: ğine dair belediyenin vermiş olduğu ka
~ 

1 
1Y:?hrken memlekete teknik, mo- - Atatürk, bir kaç gün evvel bize To- r.;ıra itiraz etmif, eğer tırtçeşme sulan 

IC?ai h~~oren büyük bir kredi müesse - ros silsileleri gibi yalçın ifade ve geni~ kesilirse yerine getirilecek su için bar • 
den 

0 
t ıye etmiştir. İktısad Vekaletin- beligatle uzeriJıde durulacak noktalan canacak paranın belediye tarafından ö -

~ rt ada metodik işliyen bir devlet ik- g:"isterdiler. Ve bir hakikati isbat ettiler denme9i iktiza edecefbıi ileri drmilt • 
>'tnınd:§;ilatı bırakarak aynldı. Onun ki modern, inlallbçı denilen adam 6 - tür. 
dır. o da cy~a~. bir ilham kaynağı var - nüne her geleni yıtan, deviren bir yıkıcı Halbuki belediye bu fikirde delildir. 
'~h~ ' Buyuk Şefin muhabbet ve te- değildir. lHlAJds ytttsek, şerefli, l§1klı ge- VAkıl on sene ene1 lulaı' belediyeye ıe9-
1t>eçhuı~dür. Atatürk, ınüşkülleri yenen, leceği tanımak vazifesini deruhde etmif mişse de bunlarm tamiri ve sa1resl es • 
)aı b· eri aydınlatan müstesna ve fey- bulunan bir siyasi mimardır. Ve bir iç • nasında atfedilecek parayı temine me • 
~at ır ışık ve kudrettir. Bayar onun timat mühendistir. dar olan ,karm ~It;diıeye devrine dair 
keıı b~~k'Lir gün başvekaletten ayrılır _ Bayarın, bu mefliumu fevlaılAde ehe& ihtillf henüz 1wı1ec1nm1t olm•d•lmdan 
ıerı1inl . başarılarla ve büyük tarihini miyetle kavramıf bir arkadapn dirayetJI beledi~ det'Ndllmemlftlr· Bu Nbeb
~kt eıtırnıiş bir başvekil olarak ayn- sözlerini dinledikten 80DI'& kendimi bah • den an _. aaıfmda beledfye mJara 480 

ır ır. tiyar buluyorum. hin lira IUfetmlfUr. 
•lil ke hl'dan be nteş. ~undan sonra Celil Ea - ftimad reyi aldıktan IOlll'8 Başvekil KırJtcefme IDlan cami pdırvanlarm • 

~: kledıği başarıları izaha geçe • Celil Bayar alkışlar arasında tekrar dan kelllinee ,.me ,aplllacak su tem • 
- Beş, kürsüye gelerek şunian sö7lemiftir: satmm yoluna vatdlar tdarai öclemefe 

biı~k altı sene zarfında memleketin •- ,.Vkadqlar, evvell programım mecbur tutuJaeaktar. 

Abld~lerlmlzln 
Mahafa%a•ına dair 

~l ~ Yollarını, ana flmendiferle • hakkında ltltufkk IÖzler aöyliyen ha· 
Ilı. &ula 1 etmesini, limanları kurması- t:b arkadaşJarıma teşekkür ederim. 
)ahrıaaı:: tanzim ederek etrafa nimet Büyük milleümiıin sayın vekilleri-
111lı bek!· 1' madenlerin cihazlandırılma • nin itimadına gelince buna karşı fiik
)Gı -ıı 1Y0ruın. Belki bu i•lere döı·t bec ranıınızı ancak minn.et kelimesile ifa- Bir talimatname 
ba".'Yonıa ır' 's B tbo uzu l'f, lrıaU , zım. Fakat, devletin iti- de edebilirim. u mınn!~-.;~ Belediye, mll1t lbidelerlmizin muhafa-
dectı. CUdreti ile bu iş bajarılabilir, ödemek için tasavvur e.-.~&Uo. . ça- usma dair bir talfma~ hazırlamıt-

8 tek yol vardır- O da:- Mılletımız ve tır. Bu taıtmatnameye gore, mllU lblde-
1-" ll'zularuıı . . . =~mJeketimİZ için çalışma ve bu çalıt- lerim•rden sayılan camilerin avlulannda, 

lorıra na ielUf tarzda izah ettik • da sizin idealinizi temsil etmekti-. ve cami).er.n yakininde •bit ft .,.,.r 
ut&Ve etti· ma B··ı- .. ' timir mak __ ....._ 

- 8ütüa • Bunu söz veriyonım. u un ws a . satıcılık yap ~---· Çepnelerila " 
~ btr h nıenıleketi taarruzdan ma • le çaJtiScağız. (Allah muvaffakiyet sebillerin etrafını kirletmek, bozmak, 6-
)llrureti kale getirmek için acele etmek versin sesleri, alkışlar). teberi atmJk, umumi havuzlarda yıkan -
tb\deyiın ·~.şısında olduğumuz kanaa - nra çarşamba günü saat mat, hayvan Jıbmak ve 1Ulam•k nıem-
doıu, istik;unkü ihtimaller karanlıklarl:ı 

5
B;n'!:;:nmak üzere içt.imaa niha-ı nudur. 

8\lnda Q} endişelerle mahmuldür. 1 e . i tir Şehrin eski ve yeni Abideleri ile heJ .. 
.aı aı .. n sonra Hakkı Kılıç (Kocae'i) yet verilnı ş · kellerini kirletmek. çizmek ve bozmak. .. rak .. h • ---·lrhlrta.... ....._..:......._L _ C :ioyle dedi: dU etrafındaki ptU~- 01ourwa& mene-
"t icr Utnhuriyetin ilanındanberi idare Tramvaydan dllşen mtıhen dilmiftir. Bu pkilde hareket edenler ce-
"lllt ı.... .. • ıtltkani7""'"-·zd 'Ik d f ,.. vatmanı d6Y.dl za göreceklerdir. 
ki UUYilk b" -•&tUıu a ı e a oua • -------

l defiııni ır değişiklik oluyor. Ba:iV-= - üh dislerinden Fi-
~L~llıriı f bulunuyor. Kimin olduğu - Elektri~ şirketi m d:ağuıda 519 nu-
~.ı- Y~rnadığınıız bir vecize, İslam lori Harbıye tramvay ·~-- ttiıw ,... lö l tman Hayrullahm JIMU"' e •· 

•lıt Ye diyor: maralı va basına binJDek isterken ye-
dt· "'-llhQutıed d .. .r. _ _ traınV•Y ara 
..,;_"iller Uyundu; Ebubekir soyle- zünd yaraianlDlf ve 
-'l&l'?i"et· ~Pth. Fakat bizim istiklll ve re dü,erek yü en Hayrullahı -.__,,~ lnıiz a rden kalkıp vatınaD 
~~Yet ~e~~adtan. insanlık, bilgi \"e ~r .. Je.. İkisi de birbirlerinden dava
... ~~ ~ uı e bize yepyeni parlak. dovmuştür. t da, mühendis 
,.. t.nı•-- •Un. biti bütün dünyaya saygı cı olduklarından va man,_;.1ercfir 

..__ -'4Ql 1 lu Şef te müddeiumumllile veriıuur · 
~ - ..... Atatürk ise düşündü ... - ... -= 

Beyoiı~ .. V;klflar DirektörlUğU illnlan 
• • 

'l'tkab.ı Kiralık Apartıman daıresı 3 • ac1 dah9L 
~~Yaapqa: Acıçepne sokak 18/20 No. h apartımanJJI kadar kiraya verll

lbelt ilıe Yazılı apartıman daireSi 31/5/938 gilnü '°;'una lkfncltefria • 13'1 salı 
~ ~ açık artbrmaya konulmuftur• t.&eJdilerin l • pJemlne ıeime • 
'-t_ ~t 14,30 da Beyojlu Vakıflar )ıfüdirlülil ,Akara& 

~ 488) -· 

[ - lıtanbul Eelediyesi llinlan 1 
"""1tt JıaciZ altına aıman kırey&-

ler 'llıar~kllye remıinden olan borcundan dolaY1.. de Moda caddesinde 
~ 2380 numaralı taksi otomobili ıcadıkoyiln ile satılacaiı ilAn 
~ larajuıda 12./11/937 günü saat 11 .. açık anaama 

(B.) (7589) 

Karasulılır doktor islirorlar 
KarasUdaD yazılı,or: Karadeniz kı

yısında ve SabrYa nehri manqbmda 
bir kam olan 2000 niifualu Karasuda. 
ne bir ~' ne Mr eczane. ne de 
tek doktor vardır. Hastalar, AdapPan, 
Kandıra Hendek, ve Akçekoca gibi 12· 
ı S saatllt kaza)ana. gitmek mecburiye
tinde ka):makta, Bnıl•n ~ yoıllarda 
öımettemr· JC.azemıu, fhndmk, bir 
doktor olsun gönderilirse, bu acıklı va
ziyet belki bir parça hafiflemlf olur. 

Bir çoc:ak ee-" w-cla 
()rtaköyde Jı(abmutpap yokufmlda 

bot bir anada ,eni dolm\lf öHl bir er
kek ~ ceaedl balunmaftUI'. Caed 
morıa taldın1mJf. mflddeiamumlllk tah 
kikata ı.ılamJlbr· _.;;.....----

Bir ..... tramYAJ çipecli 
()rtaköyde Tanaşm fırmmda çalıpn 

Ri•ll Harun, Befiktqta tramvaydan 
atlamıf, düpnilf, ayalı arka arabanın 

altına girerek 10l ayalmdan ağır surette 
yaraJanmıf, bM&aneye Jcaldırılmıftıt. 

• 
IRADVOI 
BugUnkU progr•m 

ı-~-m.Bab 
İST.&NBUL 

öt•• Mfd1a&ı: • 12.JO: Plüla Türk m'lllildsl. 12.50: Ha ~ 
yadla. 13.00: Muhtelif p1lk ne11'17ab. 

&qua-.rf1alı: 

18,30: Pllkla dana muaiklal. 19: Çocutlan 
ınual: Nlllbe Kille tarabndan, 11,30: K >aı
ferana: BeJOllu Balkevl namına: Devi _. 
llk, Ahmed Hamdi Bqar. 20: Kllslk 'J ... 
multl.t: Narl Balll " arkac14flar1 tara m
dan. 20,30: ömer Rıza tarafından ar. baa 
~Jle'f. ıo.a: Vedia Rıza ve arkad&ll&r. .,_ 
rafmdan Türk muaitL11 ve halt prıtııaa. 
(Saat lJan). 21,15: Ortestra: 22,15: AjUll 
" borla baberlert. 2UO: PlWa llOlolar, .. 

pera " opere\ parçalan. 

Kadın g/Jzlle Avrupa 
(Baı tarafı 7 inci sayfada) 

- Memurlanmdan hemen hepsi bütiill 
filimleri görürler ve batti bir çok ahbab
~rını da sinemaya beraber götüriirler. 

Onlann ekseriyetinin verdili karar biııce 
m&kbul olur. Maamafih çok dedikoduyu 
mucib olan filmlere bizzat kendim gicl8 
&örif ve fikrlıili aerbestce yazarım. 
- Teııkidleriniz kimseyi gücendirir mi! 
- Bazan gücendirir. Fakat biz haklkaıo 

ti )aztnağa mecburuz. Gazetemiz artJôo 

!erin değil halkın gazetesidir ve halk al

d:ıtılmaktan hiç hoşlanmaz. 

'Mösyö Jean Pagesle hasbıhal eder P. 
bi tatlı tatlı konuşuyordult. Birkaç det. 
kalkmak istE.diğim halde bırakmadı. N~ 
hayet son bir kararla veda etmek için e
Hmi uzattığım vakit: 

- Görüştüğümüze memnurı .>ldum ı .. 
kat bir hizmet etmek isU1ordum; bir şeJ 
a'"ZU ediyor musunuz? di7e sordu. 

Bu fırsatı kaçırmadJllı: 
_ Kabil olsa bir kaç arti.stle göriif · 

mek ve bir filin stüdyosunu ziyaret etı

mek Jsterdim. 
- Hay bay ... Fakat m.?vsim yaz; ar • 

tistlerin hemen hepsi köylerde şımdi. 
Maamafih Pariste olan varsa siıe haber 
ypreceğime söz veriyorum. Stüdyoya ge 
linc:e, n6 zaman isterseniz size bir kart 

verebilirim. 
Beni büyük bir nezaketle kabul edl'D 

t•ı Türk dm;tu gazeteciye tefekkür edeıo 
ttk ayrıldım. 

'Perlle dllfmanı 
(Ba1tanıfı 2 inci •fi/ada) 

Susmuştu. Yüzüne baktım, yildlme bak 

tı: 
- Nasıl, dedi, onlar içtimai seviyemi• 

züı yilbebnemesi için ellerinden geıen 
heor weyt. yapıyorlar demekte haklı m -
yun? 

- Haksızsın! 
Diyemedim. Ve şimdi de düşünüyo • 

rum.. Benim de aklım yatıyor; her hal
de pek haksız delfl! 

tsmeı Hulü.ri 

S.ltllnah111et Birinci Sulh M• 
"•k HAldm11ıı.ct.n ı 

Top ... ede Kumbarae1 Kap&kolluk 
tokatuıda 17 sayılı aparbmanın 2 
uyılı dalrealnde iken ti d1 ıkaınet· 
,aııı belli olmıyan Vecfbi'ye: 

Davacı Cemile'nln kira bedelinden 
alscatı olan 80 Uranın falı, m11satntl 
muhakeme tabsW taleblle mabkeme
mlsln 87-819 sayılı dosyaa·ıe aleyhi· 
nlse •otıll alacak davamrdan drl ıyı 
yukandaki adresinize gOndt>rlleı dava 
lllldau lkametglbınızı terkettitin z ve 
flmdlki oturdutunuz yerin be.il ol· 
madıll mtıbaşlr tarafından veraıen 

meşrubattan anlaşılmış ve tkttmetgl
bınaın tahkiki için polse yazılım y• 

. aya gelen cevapta da keyf yt t teyld 
edilmesi Ozerlne icra kılınan dunıt
mada mOddelyenln tal.,bi.e 2 gOn 
mOddeUe ilanen tebligat icram ıa ka
rar verilmlş oldutuııdauı mu keme
Dizin terası için tayin olu ıan 2'-11-987 
tariblne rasUıyan Çarşmaba trOn sut 
ıo da Dlvanyolunda bult!l ıabmet 
Birinci Sulh Hukuk Mahkeınesınde 
bizzat veya tarafınızdan btsd lı ve
kaletname Ue bir vekU gO dermek 
ıuretile bulunmadığlnız hk:tirde m~d
delnin taleb.le mubakemenın , h'ttbı
nızda icra kılınacağı tebliğ nı ktt ıı ına 
kaim olmak Qzere uan o ... unur. t1ti14) 



12 Sayfa SON POSTA 

~f ~~~ ~~~_S_P_O----.....R~~~· ~~:;::!:!~: 1r;:ı1.t~lam1 Resimli fıkra müsabakamız 
Son güreş müsabakası 

danışıklı mı idi? 
Uf ak bir tetkik, bazı gazetelerin bu yoldaki iddialarının 

doğru olmadığını meydana çıkarmıya kafidir 
İki hafta evvel Mülayimle yaptığı gü- müsabakasını hazırlamak kasdile yapıl -

rcşi yirmi nltı dakikada yenilmek su - rnış değildır. 
ı etile kaybeden ve iki gün evvel intikam Bizim Hindli ile iki güreş konturatı -
maçı vesilesile tekrar karşılaştığı Mü15- mız vardı. Tekirdağlı güreş yapmadığı 
yimi kırk be~ dakikada mağlUp eden meş- için bu intikam maçını mecburen tertip 
bur Hind pehlivanı Fazzal Muhammed ettik. Mülayimin mağlıibiyetile biten bu 
bu akşam İngiltereye hareket edecektir. güreşten sonra Hindli bugün İstanbul -

Profesyonel serbest güreşlerin danı - dan aynlacaktır. 
şıklı bir şek:!de cereyan ettiği memle - Görülüyor ki Hindli ile Tekirdağlı Hü
ketlerin bn~ında gelen Amcrikada yapı - seyin güreşi mevzuubahs bile -değildir. 
lan bu ne· i mti abakalar, cihanın her ta- Kaldı ki Hindlinin gider ayak Mülayimi 
rafına bu işle a!D.kadar organizatörler ınağlup etmiş olması Hindliye karşı ilk 

v:ısıtasile rnkulduğu için bu mevsim is- müsabakada güzel bir galibiyet kazanan 
tnnbulda yapılan seri halındeki müsa - Mulfıyim için de ağır bir mağhibiyet ol-
bakalarda, bu koku bizde de sezildi. muştur.> 
Pehlivnnı dinliyecek olursanız yemın Yukarıki tafsilattan anlaşılacağı üzere 

üzerine yemın ederek, namus ve şereften son müsabakanın pehlivanlar, organiza
bahseder. Organizatör; danışıklı dövü~ü tör ve hakem tarafından yapılan bir an
tcrtib ve ihzar edecek olsak kimsenin ru- laşma neticesinde bu şekilde bittiğini ka
hu bile duymaz ve işi heyecanla seyre - bul etmek bir parça güçtür. 
dersiniz der, bunu kuvvet ve salahiyetle Bu güreşin hakemi bermutad Cemal o-
söyler. lı:ıcaktı. Jüri heyeti aı:asında oturan Sa-

Hakem; c!ürüstlükten dem vurur, bilgi mi Karaye! Hindli, Mülayim maçından 
ve şerefini hiç bir yolsuzluğa feda et - evvel yapılan güreşi idare etmişti. 
miyeceğini ilan eder. O sırada masanın üzerine bıraktığı pal-
Şu üç hakikat karşısında işin iç yü- toyu sırtırr a aldım. Ve bu hakemliği de 

zünü anlıyabilmek güçleştikçe güçleşir. ı3rarla Sar:ıi Karayele kabul ettirnıeğe 
Neticede içinden çıkılmaz bir hal alır. çalıştım. Büyük bir samimiyetle içini çe-

Son yapılan Hindli ile Mülayim güreşi- ken Sami Karayel cBesim benim başımı 
nin gürültülü neticesi üzerine yaptığım derde sokac~ksın, Mülayim her zaman 
araştırmalar neticesinde meseleyi şöyle müşkülat çıkarmıştır. diye işi üzerinden 
tahlil etmek lfızımdır. atmak istedi. O söyledi, gene ısrar ettim, 

Hindli cmüsabakayı kazandım, gidiyo- nihayet müs:ı.bakayı idareyi kabul etti. 
rtım> dedi. 

Mülayim: Bu müsabakada ben daldım, 
Hindh bastırdı. Bu hareketler bana ne -
fes aldırmıyacak kadar birbirini takib 
etti. Hiç bir güreşte bu kadar sıkıntı çek
tiğimi bilmiyorum. Kendimde bir kesik -
lık, Hindliye karşı dayanılmaz bir hal 
h 0

s c:>ttim. Gazetelerin yazdığı gibi bu 
müsabaka bir dalavere güreşi değildi. 
Ömı ümde hiç bir yerde danışıklı güreş 
yapmış değ'lim. Amerikada tamamile ya
b:ı.ncı bir ye .. de yaptığım müsabakalarda 
bile ben kendi şerefimle hiç kimsenin 
oynamasın:ı müsaade etmedim. 

Sporda ycnmcğı ve yenilmeği kabul e
derim. Hindli son güreşte bana çok hl -
kim ve benden çok fazla idi. Yalnız ha
kem üç saniye beklemeden benl mağlO.p 
sa~ dı, ded=. Organizatörlere baş vur -
dum. Onlar herkesten fazla bu işe üzü
l"° rlardı. 

c- Bazı gazetelerin ded{klcri gibi ikin
cı defa tertib ettiğimiz Hindli, Mülayim 
maçı bir Tekırdağh Hüseyin ile Hindli 

• Son Posta • nın 
edebi romanı 

Güreşten evvel cereyan eden §U hale 
göre hakem ne organizatörlerle anla~ -
mış ve ne de pehlivanların danışıklı gü
reşeceklerini evvelden öğrenmiştir. 

Her sporcunun olduğu gibi fena bir 
gününde olan ~ülayimin durgunluğu or
tada böyle bir hava yapmıştır. 
Mağlubiyeti ilan edilen Mülayimin gü

rı:>şten sonra neticeye itirazı, hele hake
mi tahkir derecesine varan sözlerine ba
kıldıktan sonra bu güreşi danışıklı bir 
dövüş şeklınde göstermek fazla ileri gi -
dilmi§ bir haksızlık olur. 

Ömer Besim 

Usulsüz defter tutan komisyoncular 
inzıbat meclisine verildiler 

Gümrük başmüdürü tarafından yapı -
lan teftişlerde 35 komisyoncunun def • 
terlerini usulsüz tuttukları tesbit edil -
miştir. Bu komisyonculara aid tahkikat 
evrakı dün başmüdürlük tarafından inzi
bat komisyonuna verilmiştir. 

Mücadele kabiliyetini arttırmak 
ıazımrlır 

Zonguldak oku
Si u c u ı a r ı m ı z
dan Mustafa da 
ıu.nları soruyoT: 

- İstikbal ve sa
adet yolunu açcı

biZiT miyim? 
Noksan tedbirle

rin meydana ee
tirdiği hadiselerle 
kuvvetli dilekleri 

müteessir etmemek. müşküllere kar§l 
koymak ve mücadele kabiliyetlerini art
tırmakla da istikbal ve saadetin maktls 
ve menfi yollarını kapamak mümkün 

Ciddiyet ve irade sahibi bir genç 
Ankara okuyucu

larımızdan Kemal 
Yanmaz sonıyoT: 

- Muvaffak o • 
lacak mıyım? 

Muvafakiyet; za • 
:man ve muhit te -
sirlerini gfü: önün
de bulundurmak -
la kolaylaşır. Cid -
diyete ve iradeye 
slhip olan. bu kolaylığı 
olur. 

kuvvetlendirmiş 

Çetin ve mütehammil bir kUçUk 
Samsun oku.yucu.lanmızdan A. Hikme

tin suali de ayni: 

- Muvaffak olacak mıyım? 
Çetin olmak, müşküllere tahammül 

göstermek muvaffakıyetsizlik karşı::ımda 
yılrnamağa ve dileği oldurmağa deldlet 
eder ki, başlı başına muvaffakiyet doğu
rabilir. . ..... -.............................................. __ 

Resim: 39 

Fıkra: 39 
"Ben de onun için yapıyorum ya! " 

Bekri Mustalanın bu adeti varmıı. Kendi içmeye giderken hal
kalarını da beraber götürürmüı. Bir gün oncı: 
- Sen ne yapıyormn, diye çıkıımıılar. 
Bütün bu adamlmı yarın ahirette •enin pefine takıp Suat lıöP

rüsünü geçirtecekler. 
- Berı de onun için götürüyorum ya, demif, birinden biritıin 

belki köprüde ayağı kaymaz, ona tutunur, cennete giderim. 

L------------------------------------/ 

1 Emllk ve Eyta111 Banka•• llAnları J 
Bankanın Hesab No. 
İkraz 726 

Yeri 
Kaba&ş I<'atma Hatun 
mahallesi Gnmnşsuyu 
caddesi eski 19 yeni 

Nev'i 
Bahçc.ITe'V 

lcra Dosya N°· 
- 934 -~ 

1-23 No. lı 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul dördüncü icra dairesince yukarıda nuoıs . 
rası yazılı dosya ile 2.12.937 tarihine müsadif Perşembe günü açık arttırma i 

satılacak olan gayrimenkulü satın alanlar arzu ederlerse Banka bu gayriınenkU 
mevzuatı dahilinde kendilerine para ikraz edebilir. 

1 inhisarlar u. Müdürlü~ünden: 
Muhammen 

bedeli 

195 takım elbise, Ceket, Yelek, Pantalon, kasket 3095 lira 
51 adet palto 561 • 

217 çift fotin 1085 .11 

Ekslltıııe 
sa1ttı 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince mikdar ve muhammen bedelleri 

karıda yazılı melbusat ve fotin eksiltme ile satın alınacaktır. . 
2 - Eksiltme 24/XI/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü her birerleriJlİll ııı 

zalarında yazılı saatlerde K.abataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki ,,\h 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenıne P' 
ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c7564> 

nip kendine geldi. İşte şimdi de, ba - ğa çalışıyordu. Buna o kadar muhtaçtı letti. Salfilıattan «Haydi dansa!~ di 
yanlardan birinin gramofona koyduğu ki... haykırdı. 
bir dans pl8.ğı ile başka bir alem başla- Nerimana gelince, Adnana 
mıştı! susuyor ve hafifcc dudaklarını ısıtl 

Ne tablo! Poker oynıyanların sözleıi Bir tarafta poker, bir tarafta dans yordu. 
ve gülünç jestlerile itirazlarına rağmen böyle epeyce devam etti. Nihayet, saat 
çiftler salonda dönüyor, gürültülü bir gece yarısını geçerken, bir hizmetçi kız 
fokstrotun hakkını vermeğe çalışıyor- tel8.şla salonun kapısında göründü. 

İKİNCİ KISIM 

lardı. Muhakkak ki aşağı kattaki apar- Elinde bir telgraf tutuyordu. 
Maamafıh, bir yandan koltuklamak- ywıcularm _katmerl~ ust~larınıdandı. tımanda oturanlar, uykuda iseler, zel- Hizmetçi: 

la beraber, Tayfurun oyunun sonunda- Evvelce aldıgını gerı venmyecek ol- zcle oluyor diye çoktan yataklarından _ Adnan bey, size telgraf var. 

1 

( AD TANIN DEFTERİND~) 
~ı bu cesaretine kendisi de şaşmıştı. dukta~. sonra alacaklı olmaktan ne z~- fırlamışlardı. Dedi. 
Ote ta.r~fta, ~us tipindeki ba~~n, likör yan gorecekti? Yalnız ganyot parası Bu dansın bir hususiyeti de, damlar- Birden dansedenler durdular. Neri _ 9 Temmuz 1936 eeylerbef' 
kadehını etaJere bırakırken gulmektcn suya düşecekti. Onu da Bayan Neri- la kavalyeler arasında pek oygunluk ol- h . f t d 0 _ gece, sabaha dotf11 dÔ 
kırılıyordu m d.. .. .. d··r . N. man emen gıamo onu sus ur u. Do"'rt .. d'" 1 d "e 

· . . . . . . an uşunsun u. mayışı idi. Mesela bahriyclı ızam, •uncular, bir lfıhza başlarını kaldırıp gun ur ya ı ayun ıfl 
Tay:u:a ge~ce, kendı.:ını,. ıçınden, ı A~dnan, .şimdi, bur?da ~:. a~ad.~ğ~ı, hissesine düeşn şişman bir baya~ı sü- ~a 1 a baktılar. gündür bir can çekişenin karŞt5 

Rus lıpmdekı bayana şundı yalnız hala ne dıye çıkıp gıtmedıgmı duşu - rüklerken pufluyor yıkılacak gıbi o- P Y k d kendim de ecel terleri dökiiY0 

hayran değil, ayni zamanda minnettar nüyor<lu. Burası ufak mikyasta bir ba- luyor karısı Ayten' de salondaki da - Adnan, sa~qnun ·ap~sın a telgrafı Ölmek korkunç bir şey! fakat bBı 
h' d' · d 1 t b. ·· · ı· ' ' açarken Nerımana· ı bB . ısse. ı) or u. § e onun ır goz ışare ı takhane ve Neriman bu batakhanenin, vetliler içinde demindenberi cMonşerı. . ~ . . · . ~. . kendinden geçip sayıklayışlar a, sal 
ıle zıyanının yarısını bir elde çıkar- saf adamları yolan habis bir ruhu de- d. k. ·nadına zaif mi zaif yü- - Iyı kı Nesrme buraya geldıgımı gene bu kabustan silkınip soluya tı 

t H 1 b' . .. ıye onuşan, ı ' .. 1 . . d d' -L'An 
~~ş ı. e e ır el dah~ .. gıdc~ay~k ~- ğil mi idi~ Hiç şi.iphesiz meşhur pat- zü çilli ve mısır püsküllü saçlarının or- soy emıştım, e. 1• ya ve ihtimal morarması yakl~ 0 
bu~ yarısını da .. Hah ışte .. muthış bır ronun magazasından yarın yeni ku - tası şimdiden açılmış biraderlerden bi- - Merak edıyorum. Aç hele şu tel- naklarını yorganlara batıra bal11:,~i1rtl 
ka~ıd tutmuştu! Şimdi dediği oluyor- maşlar alabilmek için masalara çok rinin göğsünde yeşil robiyle acaip bir grafı.. rinden haykırışlar, uluyuşlarla 0Jtı.Jl1 
du. para çıkması ve ganyotun da o nisbette kelebek gibi titriyordu. Adnan, telgrafı açıp okur okumaz ge~iktirmek o korkunçtan da k:Oıği 

Fakat böyle düşünen Tayfurun ümi- fazlaca ayrılması lfızımdı. Bu işi de Bir lahza sonra, Adnan da dans e • kaşlarını çattı. Belli ki canı sıkılmış - Ilk günü İstanbuldan ge ğı!l 
di bir anda boşa çıktı. Çünkü Papazya- Papasyanla Zaharyadisten daha ıyı denler.n .ıarasında idi. Rus tipindeki tı. profesör hastanın kurtulaınıya: dLlş 
nın yeni dağılan kağıdla ber::ıbe:- çek- kim becerebilirdi? Demek ki Neriman, madam Tayforu kumar masasında - Kimden bu telgraf? kalbin bütün vücud gibi ço~~eri d 
tiği bir reste, zavallı Tayfur, deminki dostlarını yoldururken pek öyle ince kendi ~ukadderatına bırakmış, Adna- - Mahmureden? müş olduğunu söyledi. Cıgçı .. 
pottan maada önündeki bütün para,ı eleyip sık dokumayordu. na sokulmuş, ona teslim olmuştu. Ne- - Mahmureden mi? ihtikanlı buldu. 8vıı 
kaptı~ıştı. Aksi gibi bu defa Tayfu- Bu son düşünce, bu son ihtimal, Ad- riman, çok fena danseden Münir Al- Nerimanın aşığı, dilber kadına, tabii Buranın belediye doktoru da ıc gi 
run elınde kare vardı, hem de dam- nanı büsbütün Nerimandan iğrendirdi. günün kollarında sarsılırken, her kar- bir sesle: fıkirde! Her gün geliyor v~ .dura: etl 
dan ... Fakat ne çare ki Papazyan:n ka- Bu kadını nasıl sevmişti? Şu iki masa- şılaşmada aşıkına dik dik bakıyordu. - Babası ağırlaşmış da ... Yarın eı·- bi olan kalbe digalen ve uılkan 9ıış1 
resi asdandı! daki ganyot parasını alnının terile bir Çünkü kıskançlık bu sosyetenin gıdası ken erken beni çağırıyor. Muhakkak jcksiyonlaıf le kuv\ et verıneğe ç 

Öteki masa, ilk seansı bitirmiş, iki!l- ayda güçlükle kazanabilen ne namuslu olmasa bile çerezi sayılabilirdi. iyi bir doktor götürmeliyim! yor. ıc f 
ciye kağıd çekıyordu. Anlaşılan, parası adamlar, ne fakir aile babası Necmiler Adnana gelince, bu pokerli ve danslı Dedi. Gündüzleri ne ise ama gece ~ti1 
tükenenler, ihtimal yalnız fiş aiıp iti- vardı! hayatın içinde kendisini herkesten gü- Artık salondakilerin merakı dağıl - na ... Her gece nöbetle hast~yı bıfi' 
bara borca oynıyacaklardı. Zaharyadis İhtimal bu düşünceyle daha uzun lünç buluyordu. Fakat böyle daha iyi mıştı. Oyuncular gene kağıtlarını el - ruz. Hacer memedeki çocugunu 
bunu da kabul ediyordu. Çünkü cFa- müddet dalıp gidecekti. Birden, otra - idi. Hiç olmazsa ne zamandır içmi yi- !erine aldılar. Bahriyeli Nizamın ka - kıp Üsküdardan gelemedi. ,,.r) 
sulyeyi de para diye alırım:. diyen o- fındaki sesler ve hareketlerden silki- yen büyük derdini bir gecelik uyutma- rısı Ayten hemen koşup gramofonu iş- (ArkaJI 
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Leopard iki lngiliz kruvazörü ile karşılaşmış 
harp ederek düşmanlarını babrmak ister 

Yazan: Ziya Şakir kendisi denizin dibini boylamışb 

Bir gün hem-ciresinin sarayına giden Abdülhanıid, Bunun üzerine « Wolf »un zabi ·ıvazzuh etmeden gitti 
)""' tan w efradının ailelerine bir cLeopard:.ın böyle esraren 

O Zaman bl•r ca--ı·ye olan 1\.Tazz•kedayı go··re k • mektub yazılarak bakılışa göre rette gaybubetinden sonra 
t l y ~ T e S e V m l Ş « W olf:. un feci bir akibete uğramış cOrkades:. adalarile Norveç s 

l b • k • • • f • olacağı bildirildi. Geminin sureti ziya1 sındaki rnıntakaya mayn dö 
'V8 On Un a lT QŞ maCeraSlna gırzşmzş l hak.kında müteaddid şayialar döndü: nazarı dikkate alan Alman b 

Bu münakaşayı da gene kısa bir sü-ı ide Abdülhamidin dairesine yollamış· M~ekkidler ~uhtelif nazariyeler ser· ~ti abluka hattını yarmak 
kut takib etmişti. İşte bu sükUttan son· tı ... Abdülhamid, sevg~isinl görünce dettiler, eksenyet ·~~lf~ un da tıpkı ~zaltı ?emilerinden başka g 
ra, Nedim ağa derhal arka cebinden emsalsiz bir sevinç içinde kaimış· ona «Karlsruhe» kruvazorunun başına ge- aermenın faydasız olduğuna 
küçük bir rovelver çıkarmış: ı derhal muht~em bir daire haz;rlat- l~n fe:~etle karşılaşmış 'olduğu fik- diler. . 
~ Sus. Bana dil uzatma .. yoksa bu· mış .. artık o günden itibaren diğer göz- rmde ı~ı. . Halbuki bu korsan gen:~! 

nula seni ebediyyen sustururum. delerini ihmal ederek Nazikeda ile ya- Harb!.n.. başlan~ıcında . .•Karlsrclıe» rındsi ve en şöhretlisi cM~v. 
Demişti. Ve rovolveri, Firuz ağamn şamıya başlamıştı. kruvazoru cKaraıb» denızın~e ve .At· duruyordu ve ben Çin denız 

üzerine çevirmişti. Nazik .. . . las Okyanusunun bu havalıye cıvar kaptanı cSingapur .. isyanının 
Firuz ağa, yerinden kımıldamam1ştL bet" :cm, AbduJhaıpıclin bu muhab- mıntakalarında akına başlamıştı. vik ve mürettebi ve tuzak g 

Dudaklarında acı ve muhakkirane bir zak ~~ cıdd~n l~yakat .göstermiştir. N~- «Karlsruhe» son sistem bir hafif kru- talihli kumandanı olan ben c 
tebe-.süm olduğu halde: e. 1' terb1!esı, ve bılhassa her~esın vazördü ve cRio Negro» vapuru kömür kumandasını ele alınış bulun 

- Sen iyi bir adam olsan; efendimi- ~I?iın~ hulül .~ece~ derecede sev;~ - nakliyesi olarak kendisine ~·efakat edi· I Fazla olarak bir şeyler yap 
zin haremi hümayununda silahla gez- g. e, Abd~~amıd sarayının bakı - yordu. den kendimi göstermek arzu 
mezs n. Ayıb değil mi sana tulumbacı· :e~~aoluvermıştır .ve bu aşkın ~ahsu- cKarlsruhe-.. iki sefer düşman f?emi- tutuşuyordum. Evet bir şeyl 
lar oibi silah taşıyorsun?. elnı' ~ ta, (Ulvıye sultan) dunyaya !erile karşılaşmış ve gecenin karanll- caktık, yapmalı idik! ... Peki 

Dİ) e söylenmişti. Fakat son keEme· g ış ır. 1 ğında vaki olan bu tesadüflerde kru - zaman? .. İşte bu suali herg .. 
ııin son harfini ikmal eder etmez; silah A~ü~arni?, bu kızını son ~erece_?e v.azörün düşman tarafından görülme- kendime soruyor, bir an eVV 
patlamış, tam kalbinden vurulan Firuz sevınıştı. Evladlarına karşı daıma agır · sme ramak kalmıştı. açılamadı.ğırncian dolayı ade 
ağa ,kanlar içinde yere serilmişti. ve ciddi davranan Abdülhamid, Ulvi- Bir gün öğleden sonra «Kıa:l:.ruheı>- maklı olı.ıvordum. 

öt,.ki ağalar, birer feryad koparmış- ye sultanı dizlerinin üzerine bastıra- de ani bir infilak oldu ve zahiri hıçbir 
Iar; birbirini çiğniyerek odadan fırla- rak onunla oynamaktan büyük bir zevk sebeb yok i'ken kruvazörün torpille· -26-
yıp kaçmıya başlamışlardı. Nedim ağa· ve saadet hissederdi. Fakat onun bu rinden birisinin kendiliğinden ateş al-
ya gelince; o da odadan fırlamışh. Elin· Abclütlıamid cfevrmde ıcınıy saadeti uzun sürmemişti. mış olduğu görüldü; infilak o kadar ~id- BİR BAHS NETİCESİ E 
de tabanca olduğu halde: kadınLınndan ikiıi Bir gün Abdülhamid, ava gitmişti. 1 ~~tli .~lmuşt~. ki koca gemi !kiye bö- VE FİNLANDİYA MAC 

- Efendimiz, nerede? Efendimiz, ne- mişti. Fakat Abdiilhamid,. bununla da Henüz dört yaşlarında bulunan Ulviye lunmuş ve murettebatından yarıs! telef 
rede ? iktifa etmemişti. sultan da, annesinin odasında idi. Ka- olmuştu. Ben «Möve• nin kumand 

Diye, bağıra bağıra koşmıya başla- - Evrakı, bir kere de şeyhülislam dın, piyano çalıyordu. Küçük sultan da «Karlsruhe» ye refakat eden cRi~ yılı ikinci kinununun birinci 
mıştı . Ve, gari.b bir tesadüf eseri ola· tetkik etsin. Şer'i karannı versin. kendi keındine oynuyordu. ' Negro .. kömür gemisi kruvazörün sag almıştım. (Ar 

rak; tam bu sırada; mabeyin dairesin • Demişti. Şeyhülislam kapısına gön- (Arkası var) kalmış olan mürettebatını toplamış ve ,--::==========-~ 
den. harem dairesine gelmekte o!an derilen evrak, yatsı za.man:na d\>ğru _ ............... - ....................................... _ ;:u:az~=an~y~i s~;:ris~l:~ N~~ Bir Doktorun 
Abdü ·hamid ile karşılaşmıştı. saraya iade edi1-: ... :. Evraka merbut 

Abdülhamid, Nedim ağayı bu vazi- olan fetvada: .ı.uutw .slanbul bors 1•n ka?anı J vapurla İngilizlerin abluka hattını Günlük 
yefü• görünce, birdenbire şaşırmıştı. «Elcevab; - ~. lazım gelir.• fiatlar1 8 - l 1- 1937 yarmıya ve Almanyaya avdete muvaf- Notlarından 
Derhl rovolverini çekerek, Nedim a- Denilmişti. J fak olmuştu. 
ğay:1 nişan almıs: Nedim v te . bah B . ı------Ç-E-K._L_E_R ____ __,,, Maamafih cKarlsruhe• nin feci akı· 

o da d · K ld eli !:> aga, er sı sa ' eşıktaş ka- j betini uzun müddet gizli tutmuş ve 
v - tra ur. ıını anma, ye a- rakolunun karşısında, salben idam e-
gırm ıs ı ı Açrı.ı, Ka?t uı hatta kömür gemisi cRio Negro• nun 

" . dilmişti. 1\25,VJ 1.23 SJ 1 d t" d b.l h k'k t h lkt Nedim ağa; elindeki rovolveri, Ab· B hAdise h d . . . .. A Londra · av e ın en sonra ı e a ı ·a a an 
d ··ıh 'd' k u a , arem aıresınm silim- NeY-Yor• 8 12 1 

,al ve düşmandan gizlenmişti. Maksad da 
u a mı ın aya larının altına fırlat- nu lt .. t t . t' M Parla ~3 .>4 23 59H 

tıklan sonra, vere kapanmıs: ı d nu a ~sA e mış ı.v aiyetindeki bir MUlno 15 22411 l5,3 s · düşmana akıncı korsan kruvazörünün 

Ef d. : b . t hki'. tı· B a amın silfilı taşıdıgının farkında ola- 1 
Brüllel 4 6Jo9 4. 12 bizzat kendi torpilile batmış olduğunu 

- en ımız .. o, enı a re 1· en madıg·ı için başınüsahib T h · v · A ... __ 8J "4 fı7 t>5 bı'ldirmemektı·. d .. ld .. d .. a sın aga ııe, ........ 
eD~nu bao vur umk.h kı h k vl arkadaşları olduğu halde, Nedim ağa- eenene :-.ı 4n 3• 025 Binaenaleyh cWolh un tıpkı 'Karls-

ı• e gırara ıç ra ıç ıra ag a- nlll silahını haber vermedı'klerı· ıçın Botya l4 CA • .>4 ı k k b 't . ı. : 4r.ı 1 4-.9 l ruhe• gibi bir azaya ur an gı mış 
mıya başlamıştı. müsahiblerden Hüsameddin. Rasim Anutarda.aa 22•6 dı 2.l,6>2S elmasından endişe ediyorduk. Herhal· 
AbJülh.~i.d, mühim birw hadise ce- Halil, Şakir, Saffet, Rüstem ağalar, er~ =n• 4 ıı9ı 4 'J.'l:'l,, de şurası muhakkaktı ki cWolf» daki 

reyan .et.tıgını a_nlamıştı. Sag el~de ro- tesi gün Plevne ismindeki küçük vapu- Madrld ı2 u4 12 61 arkadaşlarımızı tekrar ~örmekte~ .he-

1 
V?lver~nı tuttugu halde, sol elııe Ne - ra bindirilmişler; (Hicaza) gooderile- Berlln ! ~d~ •.9J1ı pimiz ümidimizi tamamıle kesmıştık. 
dim agayı kaldırmıştı. Aralarında, şu rek orada müebbeden ikamete memur Varşon 4 : ~2 Halbuki ağustosta aldığımız bir tel-
kısa muhavere geçmişti: edilmişlerdi. 1 ==-- '"ı J6 lv, oldt siz cWolf• un basübadelmevt sırrına 

- Kimi öldürdün, Nedim?. Abdülhamid, kızlar ağası ma~am1na aeıcrad .... ·I' .>1ı 4J2.> ı mazhar olarak birde~bire. o:ta~a .çık-
- F~~z ağayı. Beni tahkir e~ti: Yaver ağayı getirmişti ve o günden iti~ Yokobama ~··'*86 ... ıssı mış olduğunu hepimıze bıldırmıştı ve 
- Boyle, koşa koşa nereye gıdıyor- baren de harem dairesinin inzibatına ~~t;;~ ~~: ;~.;J 2~.~~75 1 filvaki biraz sonra cWolb cKiel» lima-

dun? bir kat daha ehemmiyet verilmişti. 1 
1 nma girerek funda demir <!diyordu. 

- Si~e geliyord.um, efe~dim. Silahı- * 1:. S H A M J Eski ve candan dostum Kont cFelix 
mı teslım edecektım. Benı, ne isterse- I Von Luckneo in akıllan durduran 
niz yapın? diyecektim. Abdülhamid, kadınlan sevmek ve 

1 
Anadolu fiil. ~ 80 "'~··•ı Ny'-"I ı maceralarına gelince, bu son seneler 

Abdülhamid, kısa bir düşünce Jeçir- çok hürmet göstermekle beraber, on-' pettn 2' o.s OJ.oo zarfında bu maceralar bütün cihanda 
mişti. Gürültüyü duyan tüfekçiler, ha· ları şımartmaktan çok ictinab ederdi. 1 

A. Şm. " eo •ad•lJ .ıJ.JJ vJ. >J ı duyuldu ve hayretle karşılandı. Dostu-
rem kapısının önüne birikmişlerdi. Validesi, pek genç yaşında, [ 1269 ta- Somonu - Nektar ı~: ~ n."» 1 mun ve artık şöhreti tarihe geçmiş o-
Hepsi de ellerini silahlarına dayamış- rihinde] veremden vefat etmisti. Ga- A.ıılan çimento .ı.ı . J• J~:J~ lan cSee Adler> isimli yelkenlisinin 
lar; tetik üzerindelerdi. ~bdir ~i, az bir zaman sonra, h~emşire- :·~:~nkaal ı J, ıJ w,.1J düşmanlara verdiği zarar diğerlerini 

Abdülhamid, başını onlara ~evimıiş: sı Cemıle sultan da, ayni felakete uğ- 1·eıeıon ° s; ı gölgede bırakacak derecede ehemmi -
A ~ 1 rayıver .. mişti. j 1· t.tlbat DeıMr ıı o5 - gayı a mız. Bir yere kapatı~ız.. •• •· · lS yetil olmuştur. Dünya kurulalıdar..beri 

Fakat kendisine dokunmayınız, de- Abdulhamid; öksüz kalan oğlu ile kı- Şark De~rmenl ~: 1 , o. 111 
1 hiçbir korsan cesur dostum cLuckner• 

mişti. zını, Sultan Azizin dördüncü kadını Terıtos kadar cilr'etkarane maceralara atılma-
Abdülhamid, derhal mab~yincı üs- (Presto kadın efendi) nin dairesin~ l S ·r 1 K" AL.. LA & mış, onun kadar muvaffakiyetler kay-

man beyi çağırmış: vermişti. Bu kadın, bu iki çocuğa kendi A~-wı t..•,J••ıı J detmemiştir. Harbde denize açılan son 
- Ortada, bir cinayet var. Katil, öz evladı gibi şefkat göstermis; onlara Türk borcu ı peşın > ı. ıJ OJ. )O korsan kruvazörü ise cLeopard» olmuş-

mevkuftur. Zabıtaya ve adliyeye 'ı~ber ôltsüzlüğü hissettirmemişti. · • • ı vade :s 4J 14 97.S tur. 
veriniz. Resmen tahkikat ve muhake- Hünkar, 0 kadar minnettar olduğu • • D vaı . .1< ı1.:~.s 140115 cLeopard» cMöve• nin kıymettar ha-

Gene romatizma 
Meselesi 
Romatizma meseleısl artık ta 
yal bir hastalık haline gelmiştir 
sa umumi barb sonu tababe 
ma tizma o zamana kadar ihın 
ehemmiyetini tekrar iktisab e 
lunuyor. 
Hi.d romatizma ile müzmin 
arasında çok farlı: vardır. gat 
rın ayrı birer hastalılı: olduğun 
çokları iddla etmektedirler. 
tizma için çok blr teY söyle 
Bundan da ayrıca bahSederlS
müzmin romatlzma bugün 
dar her tarafa yayılmıştır Jd b 
ağrımayan, omuzu zaman • 
tulmıyan, boynu tutuımıya.n Jll 
da ve dizlerinde vücudiln ınub 
lerinde atrıdan muztartb oıını 
timse kalmııtır. 
Siyatik teltllnde dlslerı tutan. 
fekllnde bell lrunıldamıyaeat 
kan (Tortikolis) şeltllnde b0109 

bire tutan, parmaklarda, dlS 
mafsa.llarmda miltemadıyen 
rerek tel&hiirat yapan hep Ol 
matızmadır. Müzmin romatizıııı. 
Ianmızda bir takım (defo~.c 
ppıyor. Btihu8a amudu fl5_.: 
larmda bu deformUJOlllar bit 
hinalar, etrWtler h118Ule g 
İakeletin vaztyeU bile ooaul~ 
başka ciimlel uabtye üzerlD 
bit menft te&Jtslyonlar ba 
çok ıztırab ftren ve baZaD •1' 
ftlll eden neTI'&IJ Uer heP 1'11 
romatizmanın te•lid ettlli fi'& 
Bu neden ller1 gellJor, teda 
malıdır? Bundan aJnC& ba 

me icra edilsin. Katilin cezası da ve· bu kadına, bu parlak ve şerefli üm·anı TA u V t LA T mulesile birlikte müsadere edip Al-
rilsin. diye, irade etmişti. vermekle beraber; ona h:ç":>ir zaman 1 manyaya göndermiş olduğu İngiliz va· L::=========::=:---J 

Derhal, Beyog·ıu mutasarrıflıg-ına eski valide sultanların imtivazl:ırını puru cYarrovdale• nin yeni ismi idi ;; 
bahşetmemişti. ~ AD.adolu 1 pe. 

°"'i"'f ~, ... , 
IJ) • .l·J (ı.J,oJJ 

haber gönderilmiş. Polis müfettişi (M. • ı ndell Bu düşman gemisi korsan kruvazö-...ı ,)\) OJ.Jt 

Bönen) yıldırım sür'atile saraya gel- Muhteşem bir daire tahsis etmişti. • D pe. rü haline ifrağ edildikten sonra Fon 
mişti. O tahkikata başlar başlamaz, ar- Maiyetine, kafi derecede adamlar ver- • u va. cLeffert» isminde bir arkadaşın ku-

Anadolu mü. peşin 
kasından da adliye nazın ile müddei- mişti. Fakat, ne sarayın, ve ne de hü- mandası altında denize açılmıştı. Gidiş 
umumi ve müstantik te yetişmişti. kfunetin işlerine zerre kadar müdahale P A R A L A R o gidiş oldu ve hiç birimiz cLeopard•-

Abdülhamid, adliye nazırını huzura I ettirmemişti. 1 ı\.ış Satı, dan bir daha bahsedildiffini işitmedik.! 
celbederek: 1 Abdülhamidin ilk zevcesi, (Nazı.k ı Türlı: altını ı~ı ıcs2. Bazıları bu geminin bir Ingiliz denizal-I 

- Yarın akşama kadar, bu c:nayetin, eda) kadındı. Bu kadın ile, şehzade- 1 Banknot 08. B. ~63, :t66. tı gemisi tarafından ihtarsız torpido· 
kanuni muamelesi bitirilecek. Adliye liğinde sevişmişlerdi. Nazikeda kadın, ••,,..••••••••••-_., lanmış olduğunu iddia etmişlerdi.! 
heyetleri, Malta köşkünde işlerini gör- Abdülhamidin hemşiresi Cemiİe sul- Halbuki bilahare öğrendiğime göre 
sünler, diye, emir vermişti. tana, düğün hediyesi olarak takdim e- KEMAL ALJIN ı·~LER «Leopard-.. iki İngiliz kruvazörü ilel 

O gece, polis tahkikatı bitmişti. Er- dilmiş bir cariye idi. Bir gün hemşire- Y karşılaşmış ve harp ederek düşınanla-
tesi gün de, bidayet ve istinaf mahke- sinin sarayına ziyarete giden Abdül-

1 rmı batırmak isterken kendisi dibi boy-

"" Jj OJ.JJ 

()J. ""' cı ı ... (J 

J' JI ıJJ JJ 

meleri heyetleri Malta köşkünde top- hamid, bu tatlı buğday renkli ve çok lamış imiş ... Maamafih « Leopard :ı.ın 
lanmışlar, katili, cderecatı mehakimı>- sevimli cariyeyi görür görmez onu son ikkatlBBğenilmiyen sureti ziyaı bugün bile kat'i bir surette 
den geçirmi§ler. Bir takım <ıesbabı mü- derecede sevmiş .. Onunla, bir aşk ma- taayyün etmiş değildir. Ölülerden tabii I 
şeddede» göstererek, Nedim ağanın ida cerasma girişmişti. lb. I · b d 1. · d ed bir havadis beklenemez, « Leftpard » 
ınına karar vermişlerdi. İkindi üzeri, Cemile sultan, çok geçmeden bu ma- 8 ISB erın 8 "1 18 8 ilir. işinde diriler de bu acip sırrı aydınlat-! 
bu mahkemelerin kararı, temyiz heye- cerayı haber almıştı. Günün birinde, Karaköy Necati bey Caddesi N. 79 madılar, yahut aydınlatmak istemedi- 1 

tine .::'Önderilmişti. Karar, tasdik edil- Nazikedayı giydirip kuşatarak, şehza- ler. hüla~a bu mesele de bir türlü ta-

ftf IJ be tel 
Eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan __.-
dır: 

lstaobıal clheünclekll•: ar*: 
Aksarayda: (Pertev>. Aieırtd ,,,. 
n Asım>, Beyazıdda: (BelldB~· cJI 
da: (Teotllos), EmlnÖniinde· ~ 
Kllmn>. 1'Yübde: <HikJJlet ~ 
Fenerde: (Hüsameddin). şe (d 
(Hamdi), ŞebzadebafUlda: aJI" 
.Karagümrülı:te: (Arif), ı<~ 
(Yorgl}, Bakırköyiinde: <>' 
Beyotıa ciheündekiler: ucta> • 
İstiklal caddesinde: U:>ellaB ~61 
tada: <Hüseyin Hüsnü>, Ta~ 
monciyan), Pangaltıda : (N° 
Beşiktaşta: (Ali Rıza). ~,ı: 
Boğ'aziçi, Kadıköy, Adala rl'Je~ 
Üsküdarda: (Sellmlyel, sa.,) (I 

;ıaru ... • j 
saf), Kadıköyünde: (Buv eııde: 
Büyükadada: (Halk.l, Hefb 
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iLK AŞK l 
~8Gf taf'afı 13 üncü sayfada> 

~ lıtr ~-~ngır titriyordu. Fakat teref-
~vla bekledi. 

SON POSTA 

hazımsızlığı 

M i D E 
ekşilik ve yanmalarını 

inkıbazı, 

't't birden ~in uık suratı değişti 
fi. frt l ınuthış bir kahkaha koyuver
._ te .=::ıa Juliene'ln omuzunu, pf-

..... be Yetle tuttu. Ve: J M 1 
h\ lbı lik.nııt diye batırdı, bir fedaklr- stanbul Sıhhi flesseseler Arttırma 
de.a bıi;a~~k istiyorsun! B~ mektup sen ve Eksiltme Komisyonundan : 

Kilo 
Azı çotu 

Muhammen 
Fiab 

'llld · Fakat ben senın bu yazıla
lı beıt :;rnanı .. Jeannie de öyle .. Halbu
)~iırı u mektubu, Gaston Auvrand'm 
~Yord1 zannediyordum. Karıma kur 
taııı L._du. Ne sersem herifim ben .. Za - B •yaz Peynir 5660- 5760 88,5 
I\.._ - &\il ınc ~ 3400 66 

• • 

Muvakkat 
Garanti 

Ura Kr. 

860,66 
~ek bu agızı nahak yere hırpaladım. Kaşar Peyniri 2800 -

4zı mektubu sen yazdın ha! Heybeliada sanatoryomu ve leyli tıb Talebe yurduna lizım olan beyaz ve 
di. sııın k lrtanıo apı açı ldı ve içeri Jeannie gir kaşar peynirleri açık eksiltmeye konulm1.0ştur . 
.. Plar1Ydı~unu şapkasını giymişti. Yüzü 1 _ Eksiltme 10/11/9~ çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve 

.... nen ' ~~casına soğuk bir tavırla: İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
~l se\'~dıyorum, dedi. Gaston Auv- 2 _ Miktar, muhammen fiat, muvakkat garanti yukarıda yazılmıştır. 
~ .. On lYorum.. Doğru .. o benim a- 3 - İstekliler şartnameyi hergün komisyonda görülebilir. 
~baka u bulmağa gidiyorum. Yaptı - 4 _ İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
~""ta ret bana bu k r d'rtt' . dl!ıı ıı Yer<> b . a arı ver ı ı. yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat grantı makbuz veya banka mektubu 
leıı leldiği~i e~~ kı~dın .. Me~tubun kim- ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c7305, 
~ ~~ tlmcyMun Thtim~oou ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~anı Us Yazdın! Artık senin yanında 

~iYoru~ 'I'ekrar ediyorum: Gaston'u 1 
bj Ve leldj"~ onun yanına gidiyorum .. 

ltieı , tanığı gibi sür'atle çıktı. Mösyö 
~t Yap amile şaşırmış ve hiç bir ha
J:'!.lla geı~~amıştı. Kapı kapanınca aklı 
~: 1 

'lfe Julien'e dönerek keke -

' l3u ne d 
~.~~buki J e~ek? Ne dernek? 
~Y<>rd uUen bir sandalyaya çökmüş J u. 
Yırınk~· -:-:------. 

Tftrk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
24 üncü Yeni tertip başlamıştır ... 

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

EllJük iramiyı: 30.000 liradır-
• 1 llUshamızda · l . 

y.,,. ş adamı!... mi1!::.:-;ı~;. ~~:'iı ~~!':· lo.ı::ı .. !::~:t ~;.:~- ıı.,. 
~n · /(. dl Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden ba piyangoya 

~il 

MAZON 
Meyva Tuzu siderir. 

llİDE n banak1an ahfurmu. içilmesi latif, tesiri kolay Ye mQlAyimdiı 
Yerini blo bir mtımuU mftatahzar tutamaz. MAZON 111m,' HOROZ marU: 
mna dikkat. Depon : M A Z O li ye B O T O N ecza deposu. Jatanb111 
J8Dl Po.tah.ıne arkulllda No. f? • 
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1 4lllı• 
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i\\lı t\1111\''' J' 
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.. ,,\\\\, .. •• ~,,rul\\ \\\\il 
~ a rcan Kaflı iftirak eciinis-

t 
~~h;~·~:'--------------~~a~~~hMMh~~cl~Ari~ma 

ar . -:-=oıe a · ls~anbul Defterdarlıgı" ndan 
lla •fırıdaıı es:eGavukatı Zülfikar Ozan ve Ekslltme KomJsyonundan : 
ltttı &ıb oğı ebze Kaymakamı ölü ,!:!! Kurut 
~ e aÇl}a':ı Turgut ve kızı Nedime aley- BEYOÖLUNDA: Pangaltı Çimen sokağında eskJ 103 moteınr 122 muayene ve tedavi evi için atm alınacak olan 109 kalem il&ç ve sıhhi 

lıei da"anm 27/10/937 ta "hl' yeni 136 sayılı evin yarı payı...... lfiOO eo malzeme açık ebiltmeye koaulmUflur. 
1.tı.,_ - llıuhake . rı ı ~§ Olduğu ~e~ınd.~ tebligat yapıla _ BOÖAZIÇlNDE: Yen.mahallede Pazarbaşı caddesinde 106, 107 1 - Bbiltme 10/11/931 çarpmba günll saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat 
'~llıetg·h gorulınuş ve müddealey • sayılı maa bahçe snhilbanenln tamamı..... 2500 00 ft içtimai Muavenet Müdürlüğünde kurulu komisyonda yapılacaktır. 
e,

12 
~bligata 1 .meçhul olduğundan ila • Yukandı yazılı mallar 12/11/937 cuma günü saat 14 de bedeli sekiz lellede 2 - Muhammen fiat: 2990 liradır. 

~.'--/937 ,. ıcrasına, muhakemenin ve sekiz taksitte ödenmek üzere satılacaktır. Satış bedeline .istikrazı dahili ve 3 - Muvakkat garanti: 2ft lira 25 kuruştur. 
L~ 11ar§arnba " .. ~ +...1.-Lm Slııa k gunu saat ona bıra - % 5 faizli hat.ine tahvilleri de kabul olunur. .. - .une&l.üer prtname ve listeyi hergüıı .komJsyonda görebilirler. 

arar v · ı · . +_ .. _L,., tıl.... ~ kaun erı mıştır. Tebligat ma- Taliplerm yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel ya- 1 - ııne&JUer cart lleDeye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ,..._ 
~~. 969 olmak üzere keyfiyet ilan tırarak defterdarlık Milli EmWt Müdürlüğünde müt~ satıf komisyonuna lalı belgeler ve bu lfe yeter muvakkat prantl makbuz veya banka mektuba 

müracaatları. cM.> (715'4) ile birlikte belli lflıı " saatte komisyona felmeleri. c'1304> 

!>ARADA BÜYÜK FARK VAR 1 
erte,. 

~llenıenıı ç~cuk pudrası; şimriiye kadar b çbir bf nz . ıı tararından takli ı 
Ciıı bazı ştır. Bu pudranın, en bOyOk meziyeti bilbı ssa çocuk clldleri 

bııltııını rlanmış olması ve ter ... ibinde tahriO edici hiçbir madde 
•nıasıdır 

!!RrEv ÇOCUK PUDRASINI 
lltı~ 'te 'Vtlcuuu yaşlı kiınsel .. r de kullanmaktadırlar. vneudun iltfvala

l>tı<tra bennkoıtuıc altlıınnın pişlklerlne karşı bundan daha mtıeaslr bir 

ONU z keştedilmemiştir. 
DICER ADI (TALK PUDRA) farı ile karıştırm&Jlnız. 

ff 

~ 
~~8iPiN KENAN 
iM.. •e bakikt 
-~llttan '9' tabletleri sıhhatinizi 

e bOtn 
ts~u n ağrılardan korur. 

NE DiKKAT 

~ •er. be> im rn . ~etnurluğundan: 
tçı Ucıbinc h . 

~.L u, Cozt e azıncye 1348 kuruş 
~ <>t ePede 'l' 

' "1-an 'l' aş sokakti 32 sayılı 
lilL Uru ~ 0

Phane maliye eski tebliğ 
ged· naya k 

ıll... •lenıern· çı artıları icra emri teb-
·•rtıtı ış \'e ik • hi,.,. i olduğ ametgahı meçhul bu-
-...en . Undan k 

"ıt. •cra emri . Avu ubulan talebe 
868 ılanen tebliğ olu -

&on Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Balk p.setul ....,,... ~ 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
iSTANBUL 

Gazetemizde çıbn yazı ve 
resimlerin bütüü baklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TUıudYB 
YtJNANİSTAN 

1400 ~ 400" ıoo 
_340 1220 710 270 
2700 J 400 800 300 

EC.NEBİ 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruıtur· - ..,,,,., 

Gel•n e11ralı •eri .,.,ilma. 
ilanlardan m..'aliyet alınma. 
Cevap ıçın mektuplara 10 turufluk 

Pul ilivesi Iizııııchr. 

1 

p~ Jctıt.ıu : 741 btanbul 
Tel!Jf'a/ : Son Posta 

Tfllefon : 20203 

biri 

1 

ı 

-
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AGA 73all:i.<. RADYO FA· 
BRtKASI UZUN SENELER· 
DEN BERİ YAPD16ı AZAMİ , ,, ,, 
GAYRETLE FENNiN BUTUN , , , , . 
iNCELiKLERiNi BiR ARAYA 
TOPLAHA&A MUVAFFAK 
OLMU~ VE BU SAYEDE 

AG A i3a.lt:U: , , , 
DUNYA RADYO ALEMiNDE 
s~zü GEÇEN af R RADYO 
OLMUŞTUR. 

~-· ZDE BiR RADYO ALMA&A l(ARAR 
rERDl~iNiZOE AGA 73a~ RA-

DYOLARINI GÖRÜN. ili.PİN. TECRÜBE EDeN.ONDAN SONRA KAAARINIZI VER:~ 

c. 

Toptan aatıı deposu: tan bul Sultanhamam Hamdi Bey geçidi No. 54 Perakende sıttıı yeri: Galata 
Bankalar caddesi RADYOFON Mağazası ve Aoadolunun bütün şehirlerinde acentalanmız vardır. 

Saclarınızı Dökülmekten Koruvunuz 

1 

AS . F---
Bouaz rahatsızhklarmı ve 
Bronşiti sUrat1e geçiren 

tek müstahzar 

PASTiL FOA 
Kullanmakla ıunlan 

kazanacaksınız 
ÔkstırUğnnnz veya 1e9 kısıklığınız 
varsa geçer, boğaz nahiyesindeki 
rahatsızlıklarınız, nezle veya 
bronşitiniz izale edilir. 

PASTiL FOR 
Vücudunuzu ağız ve burundan, 
tenerrns suretile alınan bllQmum 
hustalıklnra karşı kale gibi korur. 

' G .. · · b'r def• unc.e ya.nız 

A AN 

DANTO 
•• 

Diş macunu ile dişlerinııı 
temizlerseniz, ömrünüı 
müddetince dişleriniı 
sağlam ve inci gibi pal"' 

lak ve beyaz kalır. 

Dişlerjniz çürümez, dil 
etleriniz kanamaz. 

TUp 7 .S dört mlsll 1t.I 
en bUyUk 20 kuruttllf'• 

Bir hastabakıcı; 

Bu - Biocel - li 
cild unsuru 

• 
Bir mucize sibl 

teni güzelleşti~ 
dedi 

1( 
' \ .. 

Tesiri Meta sihirli oldU. aıı:;: 
gtın zarfında yüzQmdeki k:D b(>l• 
çizgi ve buruşukluklann kil~ 
duğunu gördüm ve iki no " 
sonra kendimi adeta on yaş ~e-

p ASTI• L f Q R leşmiş buldum. Bir do~to~ '11-
mişti ki, cBicoeb cevberı bil' 00 

SAÇEKSiRi 

KOMOJEN 
Ağız kokusu ile sigara kokusunu yana Oniversitesi proresörOP dl 

1937 SELANiK beynelmilel • llı bl 'b ri büuOk kesfidir. Bu cevher, -~ ... t da geçirir ~ve ta r rayı a ve r ., . ~ 
sergisi tarafından penbe rengindeki Tokalon oal 

Saçlann köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bDyOme kabili
yetini arbrarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu Hltir, kullanışı 

kolay bir saç eksiridir. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - tsr ANBUL 

p A. 1 

ANTIViRÜSLE 
1 

TEDAVi 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının kaşıntılar, dolama, meme 
iltihabı ve çatlakları , flegmonlar , yanıklar , tıraı yaralan, 

ergenlikler, koltukaltı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

ALT 1 N M A o AL y A Muallimler, Avukatlar, Hatipler terkidlnde mevcuttur. su kte~ 
e a Zlarln bas dostudur her akşam yatmazdan eV\l'el .-11////f' 

ile taltif edilmi~ olan V V 1 • b 8ı ,_. 

A Ş Ç 1 B A Ş 1 markalı lanınız. Sabahları da ey ; 
gindeki Tokalon kremini ,,. 

LÜKS ve EKSTRA Can Rızkullah Kürdi nnz lki kremin tesiri ile en _,J 
mer ve çirkin bir tene bile 1 Ci1" 

M A K A R N A l A R 1 
Halepte biitün Türkçe bir canlılık ve gençlik verfr. bO-

l ve yabancı gazete ve di beyazlatıp tazeleştirlr '18 a!Jf• 
En iri makarnal udar. mecmualar bayii tün buruşu~ 

Siparişlerin doğruca fabr1kaya Dr. H Af 1 Z CEMAL 
~ verilmesi rica olunur:...~~ (Lokman Hekim) _..M 

· · · İstanbul Mahkeınei Asliye İkinci Ti- ......., ---· . Dahiliye müteha sısı: Pezardaıı 1)6. ;t 

İlan Tarifemiz 
1 carct Dairesinden: hergün <2 - 6) Dlvnnyolu n~ 

c:ı~:~~::.~::k::: !:;:~~.:~:·::: ";~~~;·~~~~ ve KARDEŞ~ 11-

Birinci aahile 400 
lkinci aahile 250 
Üçüncü aahile 200 
Dördüncü sahile 100 
lç ıahileler 60 
Son aahil• 40 

kuruı 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında t'.azla
ca mikdaı Ja ilan yaptır3caklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden i&tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !~in ayrı bir ltırife derpi~ 

edilmiştır. 

Son Posta'nm ticari ilSnlarına aid 
işler için şu adrese Jniracaat edil
melidir: 

Jıincılık Kollektlt Şirketi. 
Ka.hramanzade ilan 

Ankara caddeai 

Son Posta Matbaası 

ba suları Türk Anonim Şirketi aleyhine YAMAN KQLLEKTlf ŞiRK 
açdığı alaca ıc ve iflas davası neticesind~ d,,,: 
5/10/936 tarihinde kabili temyiz olmak Tasf:ye Memurl~ğUP 
üzere sadir olan giyabi hükmü havi ilam ikinci llAn 
oturduğu yeri belli olmıyan Memba Su- Fethi Halil ve knrdeşlerl yarnaıı 1'~ 
Iarı Türk Anonim Şirketine tebliğ olu- tif şirketinin merkezinin Ankara'~ ır'' ' 
namadığından işbu ilUmı: tebelluğ ile bula nnkll ue tasfiyesine ve ıasflye ; ~ 
aleyhine yeksek vazif_eli mahkemeye mü- ru olarak İ.>mall İsa Canlş ve :aaın b• ~ 
racaat etmek için kendisine bir ay me- Çap'ın tnylnlerlnc karar vernrn\Ş 

0
: te~ 

• . rarname ticaret kanunu abk{unı "' 
hil verilmiş ve ilan sureti mahkeme dı • ıs· t b 1 s1 ıııı Ti t emurıduı:ıet p • nn u c care m 19,1 
vanh~rnesine talik edHmiş olduğu hukuk ve slclll! Ticaret gazetesinin 28 ıo ~ ' 
usul muhakemeleri kanununun 141 ve Hı rlhll ve 3270 sayılı nushaslle urın 

:1cl maddeleri mucibince ilan olunur. tir. ı1l fllef' 

(1681) . i JıUICU -oJ1 

~1:111-nı~ Doktor 

lbrahim Zati Ogüt 

Işbu şirkette alacak vesa r ~-~tJ-"' • ıtııı-· - ,,.-
cut olanların Uan tnrlhinden ııı~dJ U 
sene zarfında tatil gunlerinden bgld' ... 

istaJl _,.._.,, 
gıin saat 10 dan l! ye k::ı.d::ı.r üP"'"' . ı 
Hanında (2) numaralı daireye ~ sil~ 
alacaklarını kaydetttmıeler1 ve e •"' 

uın 
bltelerlnl tevdi etmeleri ıuzuınu 

SARK 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

ISPENÇIY ARI LABORATUVARI T. A. Ş. . s. Ragıp EMEÇ 

~~~=~-~t-~ı~~~·a·~•~&a•~~~-~~~-~-----~-~~~11 SAHWLERt A.~remUŞA~ffi~ 

Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergUn 
öğleden sonra hastalarım kabul 

~----1> eder. 
. . Tasfi~c memurla~,--
bınail lsa Canıs ""e Hamdi 


