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ATATÜRKON NUTKU 
Memleketimizi hergün daha çok kuvvetlendiımek ve dünya 

hadisatının bütün safahatını büyük _-bir teyakkuzla ~a~ib 
etmek... Işte sulhsever siyasetimizin dayandığı başlıca esas 

Bügük Önderin dünkü 
nutkanu Mecliste 

Celtıl Bayar okudu 
Nutkun yenilmez ordumuza, donanmamıza, harici 
siyasetimize müteallik parçaları bilhassa sevinç 

ve heyecan uyandırdı 

f NUTU'KTAN 
PARÇALAR ı • 

Meclis AlatUrka 
sars1lmaz 

bağhhğ1n1 bildirdi 
Atatürkün nu tk undan sonra 

Reis ve Diva:ıı Riyaset 
azaları seçildiler 

Ankara 1 - Kamutay bP.şinci intihab 
devresinin dördüncü içtima yılı toplan • 
tısma bugün, Reisicumhur Atatürldin 
Başvelril CelAl Bayar tarafından oku • 
nun açı§ nutku ilo başlanmıştır. 

;- Yenilmaz ordu , ____ , cTe~kilatı esasiye kanununun 36 ncı 
maddesi hükmüne tevfikan Cunıhur Rei

Yenilmez ordumuzun son sistem sirniz Atatürkten aldığımız emir üzerine 
Sllah ve motörlü vasıtalarla cihazlan- bu seneye aid nutuklarını okuyorum: 
tiıı•ılması yolundaki çalışmalara hız cAlkışlar ... 
Ve-rilmiştir. Şanlı adını andıkçn gönül Sayın millet vekilleri: 
ferahı ve sonsuz gurur duyduğumuz Hepinizi sevgi ve saygı ile selamıarım. 
kı~ metlı ordumuz bu yaz şark bölge- Geçen sene aziz kamutay arkadaşla -

Bir eve giren 15 yaşında diğer bir cocuk suç üstünde 
tutuldu, iki kumarbaz çocuk ta yakalandı 

Emniyet müdürlü~nün ikinci . fUbe di~. Vak'anın tafsilAtı ~udur: 
ikinci kısım memurları milleri ll, 12 ve Yell4ehirde oturan ve Taksirnde Ho-

sinde tabiatin en çetin ve haşin şart- runa millet ve memleket ıçin ne gibi 
lnrı içinde yaptığı manevralarda her feyizll işler başarmak istediğimizi izah 
gtin artan kudret ve kabiliyetini btr etıniştim. Bugün de bunlardan hangile • 

kere daha göstermiştir. rinin bu yıl içinde yapılaca~mı bildir -
-------------....: rnek isterim. 

Fareler tarafından delik 
deşik edilen ce5ed 

morga kaldırıldı . 14 yaşlarında üç çocuk olan bir hırsızlık enzade 10ka~ında ·26 numaralı dükktmda 
vak'asını meydana çıkariiU§lar ve bun· bakkallık eden Daniel bundan bir kaç güıı 

Geçen senenin 
bilan çosll 

, .. . 
Bütün Fatih civarı ve Sultanselım hal- ları müddeluınumtliğe teslim etmişler - (Devamı 11 inci sayfada) 

DonanmamiZ 
beniz kuvvetlerimizin takvıyesi için 
lUzumlu olan harb gemilerimizin kü
ÇÜk bir kısmı sipariş edilmiştir. bü -
Yük bir kısmı da, sipariş edilmek üzere
dir. Bu sene Gölcük harb tersanemi-

zin in~asına başlanacaktır. 

Saym arkadaşlarım; 
Her §eyden evvel size kıvançla arze • 

deyim ki millet ve memleket geçen se • 
neyi de tam bir huzur ve silkt1n içinde 
yükselme ve kalkınma faaliyeti ile ge • 
çirıni~tir. 

Tuncelinde sühün 

kı, 85 yaşında bir fhtiyarın esrarengiz 
ölümü ile. meşguldür. Dün akşama doğ

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Ingiliz - italyan 
anlaşması 

Uzun yıllardanberi devam eden ve za-
man zaman had bir ~kil alan Tuncelin - Çemberlayn dün toplanan 
d~ki toplu şakav~t hadiseleri, muaHen Kamarada anlatmanın 
bır program dahilındeki çalışmaların ne- • • • • • • 
ticesi olarak kısa bir zamanda hertaraf tasdık edılmeaını ıstedı 
edilmi§, o romtakada bu gibi vak'alar bir 
daha tekerrür etmemek üzera tarihe I.orıdra 1 (Hususi) - Münih anlaş
devrolunmu~tur. Cumhuriyetin feyzjn _ ması münasebetile akdettiği fevkalA -
den yurdun dJ.ğer eviadları gibi oradaki • de toplantıdan sonra tatil devresine 
ler de tamamile istifade edeceklerdir. (Devamı ll inci sayfada) 

Belediyelerin faa~igetl 
Husust idare ve belediyelerin bu yılki 

faaliyetleri geçen senelerden fazla ve da
ha verimli olmuştur. 

!mar işlerinde belediyeleri türelı suret
te aydınlatmak, 'Kılavuzlamak ve hali -
yetlerini takib ve mürakabe eunek üze
re merkezde bir teknik büro teşkili, yol 
ve yapı kanununda işlerin ve istımlAk 

muamelelerinin sür'atle yürümesini te • 
min edecek tadildt yapılması, belediyeler 

"Son Posta, n1n 
siyasi tefrikas• 
. --··--
Cihan harbinin 

Ş arka ai d kaynaklari 
Yazan: M eıhur F ram~ cukeri 

muharrirlerinden Jean Pichon 
-- Tercüme eden 

- Hatay davamiZ --~ bankasının imar işlerinde yardımm1 ge-
lintay işinde istihsal edilen netice· nişlctmesi, çiftçi mallarmm emniyetini 
Jerin istikrarı Türk _ Fransız dostlu- korumak, ve ziraı suçları sür'atle mey -
ğunun da inkişam ve tebellürüne bir dana çıkarıp suçluların cezalandırılması 

Hüseyin Cahid Yalçm 

Yakrnda 
esas teşkil edeceği kanaatindeyim. için yüksek karoutaya sunu lmak üzere, 

(Devamı 8 inci ıayfada) 
başlryoruz. 

Bayır ve Bucakta zengin. 
petrol kaynakları bulundu 
Şamda, iyi araştırıldığı takdirde Hatayda da petrol 

kaynakları bulunacaQ-ı ile ri çÜrülüvor 

Eskiden lskerıderuna atd oldu§u. h4lde bi ldh.are Lazikiyeye bağlbnm.ıı olan Bayı~· 
v e Bucak dağların dan bir görünüş 

Şam 29 (Hususi muhabirimiz yazı - Lazikiyeye bağlanmış olan Bayır vt Bu
yar:) - Eskiden Hataya, daha doğrusu cak mal\1mdur. Bayır ve Buca~m Hataya 
İskenderuna ald olduAıt halde bilAhare (Devamı 3 üncü sayfada) 
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Hergüa 
-····-

Meclis 
Açılırken 

Yai&Jl: M .. ttftft IMı•ll 
9F ürkiye Büyük Millet Meclisi, 

U dün, Atatürkün senelik nutk\le 

açıldı. Radyo ilc dinlediğimiz bu nutuk 
bütün Türklere kuvvet ve Ierah verecek 
bır vesıkadır. Türkiye Cumhuriyetinin 
Reisi ve Türk milletinin Önderi olan A
tatürk, millet vekillerine, geç(>n sene ken
di elile kurm~ olduğu büklımetin hem 
bir hesabını verdi, hem de OI'Un yeni se
neye aid projelerınİ anlattı. Atatürkün 
uğurlu ve isabetli ellerile kurulmuş olan 
bir hükumetin, ancak iyi ve çok iyi 
yapması mukadderdir. Bu bir hakikattir; 
eminiz ki Başvekil Celal Bayat da bu 
hnkikati, bir senelik hükumet reisliği ile 
bir kere daha isbata muvaffak oldu~ 
için kendisini, haklı olarak, çok bahtıyar 
hıssetıniştir. Hatta iftihar dahi duymıya 
bol bol hakkı vardır. 

Geçen sene, aynı tarihte, yenı teşek -
kül etmiş olan bu hükfuneti, Atatürk, 
senelik nutkile, meclise takdim ederken 
ona yeni hükfunetin şunu ve şunu yapa
cağını mufassalan anlatmıştı. Bu sene ise, 
yapılacağı söylenilen şeylerin hepsinin 
yapılmış olduğunu ve hatta bazı yerler • 
de daha ileri gidilmiş bulunduğunu Bü
yük Şef, Millet Meclisine memnuniyetle 
hikaye etti. Biz, millet sıfatile yapılan 
şeylerden memnun, Celal Bayar, hüku
met reisi sıfatile, senelik imtihanı mu -
vaUakiyeUe verdiğinden müftehir, şimdi 
gözle1'1imizi gelecek senelerc çevirebili -
rız. 

* Gelecek senelerin ve en yakın merhale ol 
mak üzere önümüzdeki senenın işleri, e:ı 
evvel Celal Bayar programının sırasile 

ikmal edilecek olan parçalandır. Bunla
ı ın bir kısmı tahakkuk etmiş bir kısmına 
başlanmış ve bir kısmı da tedricen ta -
hakkuk ettirilmek üzere, proje tezgfıhma 
alınmıştır. Atatürkün açma nutku da 
bunları böylece tesbit ediyor. 

Bu seneki nutukta en ziyade göze çar -
pan şey, nutkun ordu ve donanmayn aid 
olan fıkralnndır. Atatürk ordunun ve 
donanmanın takviyesi lüzumu üzerinde 
bilhassa durmuştur. Bu da sebebsiz de • 
ğildir: İki gün evvel yazdığımız gibi, dün
yanın büyük ibir silAhianma yarı§l içinde 
bulunduğuna göre, bizim için de bacak
larımıza kuvvet vermekten başka yapıla
cak bir şey yoktu. Atatürk, işte bu nok
taya bilhassa işaret etmiştir. Bu iJaret, 
tam bir is~bet demektir; çünkü dünya, 
kahraman dünyası olmaktan çıkıp silAh 
dünyası oluyor. Türkiyede kahraman 
boldur; fakat, bu kafi gelemez, silahı da 
daha fazla bollandırmak ve daha fazla 
çŞdlendirmek lazımdır! 

SON POSTA 

Resimli Makale: -- F aydasız insan .. --

Herkesin muhitmde ctatlıya tuzluya karışmamakla tanın
mış. bır veya bir kaç kişi vardır, hemen daima hürmet 
görürler, ikbale eri§irler, kimseye fenalıklan -:lokunmadı~ı 
ıç:n ekseriyet bunların dostudur. 

Fonelon, efenalık yapmamak kAfi değildir, iyiilk yapmak 
ta ister• öemi§tir. fjkri ve karakteri olmıyan adamla konuş
maktan çekinmiz, bir ağaç gölgesi daha :faydalıdır, hiç de
ğılse &izi güneşten korur. 

3 üncil defa evlenen 
41 yaşındaki 
Sinema yıldızı 

Meşhur yıldız Dorls Kenyon, 4 ı ya
şında oldu~ halde geçen hafta Nev-

1 r--·--········--······················--······--··-\ 1 

= Hergün bir f1kra 
Çakmak taşlari 

Köyden ilk defa şehre inecek olan 
bir köylüye hem§erileri nesihat ver -
dileT: 

- Dikkat et, şehirde yankesicileT 
çoktur. Paranı sağlam bir yerine koy 
k( çarptırmıyasın. 

Köylü: 
- Ben işimi bilirim! 
Deyip, doğrn harman yerıne ko§tu. 

Bir döğenin altından çıkardığı çak -
mak ta§larını bir Çtkına doldunıp 

koynuna soktu. Şehre indiği zaman 
bfr kahveye girdi. Kahvede bir müd
det oturduktan sonra: 

- Bana, §ehirde 11ankesıeiler çok
tur, dediler, halbuki yalanmış; işte 
kesemi koynurnda tCl§ıyorum, kimse 
a,ırmadı. 

Diyerek çakmak. taşı çıkmını ftktt'
dattı. 

Bir köşede sakin sakin kahvesini 
içen bir adam gülerek cevab verdi: 
- Çakmak tCI§larını boşuna ftkır • 
datıyorsun. Biz onu çoktan yokladık. 

\. ... :--··-·····: .................................... .) 
Erkekler yeleklerinin son 

düğmelerini nıçın 
iliklemezler? 

Almanyada 
Şoförlere tatbik 
Edilen garib ceza 

yorkta 3 üncü defa olarak evlenmiş - Londrada Eton koleji ve bu kolejin 
Atatürkün nutkunda bir nokta bilhas- tir. an'aneleri meşhurdur. İngilterenin en 

A:hnanyada, seyrüsere.r n.mımlanna 
mugayir hareket eden şoförleri ceza -
landırmak için yeni bir sistem tatbik 
edilmektedir. 

&a dikkatimizi celbetti: HükUmet, donan- Doris'in son kocası, tanmmış film belltbaşh diplomatlan ve devlet ndam-

İkinciteşrin 2 

-, 
Sözün Kısa sı 

Efendi Millet 

.. Tala J 
9 gün, üç goce devam eden 
Cwnhuriyetin on be.şinci yU 

bayramında, İstanbul sokaklarının 'lta
labalığını görenler, artık cmah§eıı> in 
ne demek olduğunu merak etmiy(!c~le'·• 
lerdi.r. Şehrin bir milyona yakın h.ılkt 
o üç gün ve üç gece, tam bir aşk ve 
heyecanla, rejimi ve onu kuran ibüyük· 
leri kutladı ... 

Sevincin nihai mcrtcbesi bundan 
başka türlü olamazdı. İhtiyar, genç, 
çocuk .. kadınlı, erkekli, kalabalık çoş
kun bir sel halinde Edirnekapısından 
Şişliye, Maçkadan Topkapıya durma .. 
dan aktı. 

Hele geceleri, biran oldu ki kaldıc. 
rımlarda, bir gedik bulup da ile::-iye 
do~ adım atmak kabia olınuyorduı. 
Herkes omuz omuza, yüz yüze, kendini 
cereyana kaptırmış, onunla gidiyordu. 
Şehrin bütün nakil vasıtalan r.efer~ 

her olmuştu. Caddelerde, otomobiller, 
tramvaylar, arabalar, çekçek arabala .. 
rına, yük arabalanna, kamyonlara va< 
rıncaya kadar, uzun bir şerld halinde, 
biribirlerini taki:b etmekte idiler. 

Sokaklarda en demokratik sahneler& 
şahid oluYQrıduk. Zenginıin, yüksek 
markalı hususi otomobili, bayramın 

zevkini çıkannak için arifane ile tutu • 
lan kamyona yol veriyordu .. 

Üç gün.. Üç gece.. Bu hengame sa· 
bahlara kadar sürdü. 

Ne bir kavga, ne bir dövüş, ne biF
sızılb, ne ileri geri bir söz .. işitilme .. 
di.. 

İçenler oldu. Meyhanenin dumanlr 
havasında, sevincine, coşkunluğuna cf· 
la arayanlar bulundu .. 

Lakin ne bir sarkıntılık, ne bir taş • 
kınlık, ne bir harfendazlık.. görülme ... 
di ... 

O günler, polis muhbirliği eden ar • 
kadaşlar, bUtün bir yılda belki ilk de· 
fa elleri boş döndüler: Vukuat yoktu! 
Meşhud suçlar mahkemesi o günler 

~siz kaldı ... 
Bu, iftiharla kaydolunacıık bir va • 

kıadır. 
O, bir milyona yakın İstanbul halkı, 

Cumhu.riyete karşı nasıl bir sevıgi ve 
bir saygı duyuyor ki, onun bayramın'" 
da her türlü thtiraslarım, asabiyetini, 
kötü huylarını yenecek kudreti nef • 
sinde buluyor! 

Yok! Hiç şübhe etmiyelim ki asil, 
nccib, cefendi» bir milletiz! 

Zaten onun için değil midir ki, tut• 
tuğumuz yolda sürçmeden, aksamadan 
ilerliyoruz, ve ilerliyeceğiz? • 

-A.Z& 
mamızın ve tersanemizin genişletilmesi aktörü Milton Sills idi. Milton ölmüş- lan bu mektebden mezundurlar. 
programını birinci piana almıştır. Demek tür. Eton'un yarattığı an'aneler arasın • 
oluyor ki beyneimiJel silahianma yanşın- =============== da, hemen hemen her şık giyinenleri-

Seyrüsefer memuru, yolsuz btr ha- ........................................................... ... 

Tür'kiyesi, hak Türkiyesi - ne impara - mı· in bil~· t' t tb·k tt'kl · b. da Türkiye, bu sene, denize doğru açıl _ z alS ısna a ı e ı erı ır 
rekette bulunan §Oförü - !her kim olur- 0 . . 
sa olsun _ IOkak ortasında durdurarak cretlı memur ve mfistabdemlenD 
otomobilin IAstiğindeki havayı bo~alt: yardım sandığı aidatı torluk iddiasındadır, ne-de • bundan do- "d t d d mıya karar vermiştir. Bunun çok isabet- a e e var ır. 

li bir karar olduğunu söyleme~e lüzum ol- layı - taarruz kuvvetleri yapmayı dUşü- Bu adet, ycleğin son düğmesini açık 
nüyor. Cumhuriyet tarafından donanınayı b km k "d ı·d· k. h Et '1 mamakla beraber bir kaç kelime ile bahis ıra a a e ı ır ı, er on unun 

mnkta ve bu suretle şoförü, yoluna de- Ücretli memur ve müstahdemlerin üc· 

Ozerinde durabiliriz. takviye hususunda yapılan planların en buna riayet etmesi mecburidir. 
mümeyyiz vasfı müdafaa kuvveti vücude 

vam edebilmek için el pompasile lAs - retlerinden kesilen yardım sandı~ı aidatı
tiği şişirmeğe ic'Qar etmektedir. nın bu memur ve müstahdemıerden ayrı• 

* getirmektir. Bu, maliye ve iktısad bakı • Vahşiler arasında kalmağı Bu sistemin Ç<>k müsbet ve anıeli !anlara ne suretle iade edileceği talimat• 

Türkiye cihan harbine gİI?nezden ev- rnından da müreccah, yahud zaruri olan tercih eden kız 
vel, kendisine kuvvetli bir donanma yap- bir plAn teşkil eder: Çok tahtelbabirli, 

neticeler verdi~i anlaşılmaktadır. namenin maddeleri ile tayin edilmiş 
ve buna göre i§ten aynlan her memur ve 

makla meşguldü. Bugün, hala. İngiliz do- seri torpitolu, muhribler ve küçük, seri Cenubt Mrikaya giden bir seyyah o- 37 çocuklu Ingiliz 
nanmasının ann kuvvetlerini teşkil eden kruvazörlü, icabında küçük bir düşman rnda bir kabile arasında genç ve güzel 
iki dritnotun Tilrkiyeye doğnı yola çı _ filosile karşı karşıya gelebilecek silah- bir beyaz kız görmüştür. Bu kızın bir Sokakta bulduğu para kesesini po • 
kacakları zamanlarda idi ki harb patladı !ara da malik bir filo. !şte, cumhuriyet seyyah kafilesi arasından orada kalan lise teslim etmediğinden dolayı hırsız
ve gemileri İngiltere doğrudım doğruya bunu yapmak istiyor. Atatürldin, dünkol bir çocuk oldu~nu anlaınış, kabile re - lıkla itharn edilen 69 yaşında William 
kendi filosuna ilave ediverdi. Eğer, ma- nutkundan öÇeniyoruz ki bu sene, bu i.&ine kızı alıp götürmek istediğini söy - Andrew, Londra sulh hAkimi tarafın -
llırn maceradan sonra Yavuz, tfibiiyetini sahada büyük bir hamle yapılmak üzere- lemiştir. dan isticvabı esnasında 31 çocuk baba· 
tebdil etme.miş olsaydı, cihan harbınde dir. Kablle reisi razı olmuş, meseleyı kıza sı olduğunu söylemiştir. 
elimizde işe yarar bir deniz kuvveti bu - CeHil Bayar hükfuneti böyle bir pHinın açmışlar .. Kız gitmemek lçlıı çok ısrar Ömründe ilk defa bir babanın bu ka· 
lunmıyacakt}. tahakkuku için her şeyden evvel lazım etml§tlr. Seyyah tarafından kendisine dar çocuğu olabilece~iı !~iten hAkim, 

Cihan harbinden sonra, uzun zaman, olan şeyi hazırlamıştır: Para. Bır taraf- anlatılan medent insaniann hayatı kızın mahkemede bulundu~nu unutarak 
çok masraflı bir silah olan ':leniz silahı, tan İngiltere, öbür taraftan Almanya zerre kadar alAkasını celbetmemi§tir. William'ın şahst hayatile alakadar ol -

bizim için ikinci derecede kuvvetlendi - Türkiyenin !işlerini rahat görebilmesini teşebbüslerinde de tahakkuk senesi.:. muş ve suçlunun iki defa evlendltini; 
rilmesi lazım gelen bir silah oldu. Anc~k temin edecek mali kredilerıni vermış bu- Türk milleti, lstikbale ferahla, emni • birinci karısından 24, ikincisinden de 
yakın zamanlardan, yani Türk büdce • lunuyorlar: Şu halde, önümüzdeki sene yetle ve geniş bir kalble bakmakta hak • 7 çocuğu olduğunu öğreıuniştir. 
sine inkişaf gelrneğe başladığı devirden artık tahakkuk senesidir. Sade ordu ve lıdır. Aldanma ihtimali yoktur! Hayretler içinde kalan hfildm, neti -
be~dir ki donanmamıza daha fazla bir donanma bahsinde değil, bir çok sanayi Muhittin Birgen ced.e beraet karnn vermi.ştir. 
ihtimam ile baktık. Demek oluyor ki bu ~~~~~====~=~::::::;::;::;::;::;::::=~~======~=~===~~~~===::!~:::~~ 
sene bu ihUmam bir kat daha ileri sürü- J 
lecektir. 

Imparatorluk devriodeRi donanma pla
nmuz büsbütün başka idi. Her impara -
torluk gibi, biz de, o zamanl'ar, denizde 
müdataaya kadir old~ kadar tanrruza 
Ha salih bir kuvvet yüzdürrnek istiyor -
d.uk. Bunun için i~e dritnotlarla glıişmiş
tık.Fakat bugünkü milli Türkiye • suUı 

1 ST ER 1 NA N. 1 ST ER INANMAl 
Radyoda bir zat konferans veriyordu. Mali meselelerden 

bahsediyordu, finans sahasında geçirilen isıihaleleri anla • 
tıyordu. N:.hayet görülen terakki hamlelerini rakamın jsbai 

ISTER INA N. 

etmek istedi, ~öyle dedi: 
c- Seneden seneye ne kadar ink.ifaf elde edildiğini gös

teren rakamlar aşa~ıda yazılıdır.:. 

ISTER INANMAl 

müstahdem için ayrı ayrı encümen ka· 
rarı istihsali lazım gelmekte bulunmuş
tur. Bu şekil hem bu işle alAkadar şubele· 
re fazla külfet ve hem de alakadariarn ay· 
rıca muamele takibi gibi üzücü bir iş tah· 
mil etmektedir. Talimatnamenin bu mad• 
deleri §ehir meclisi toplantıları esnasınd~ 
tadil edilecektir. · ı 

·····················~····································· .. 
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· 2 ~cit~ 

japon Imparatoru 
bir beyanname neşrediyor 

"Uzak şark, Uzakşarkhlanndu" 
Japonlar dün Çinin cenub sahiline yeniden 

mühim askeri kuvvetler çıkardılar 
J.JO.ndra 1 (Hususi) - Japon kuv- mad.ığını. fakat Şan - Kay - şek reji

vetleri Çinin ccnub sahilinde, Fuiing- mini ortadan kaldırmağa karar verdi
de yeni bir askeri ihraç yapmışlardır. ~ teyid edecektir. 

Burada karaya çıkarılan askerin Japonyanın haricl siyaseti komünist 
mikdan henüz belli değildir. Yalnız aleyhtan' mihvere mlistenid kalacak -
bu sahile asker dolu 32 harb gemisi tır. 
sevkedildiği anlaşılmaktadır. 

J apon kuvvetlerinin, merkez cep -
Çiniller taarruza geçecekler 

he;!nde ileri hareketi devam etmekte- Çungking 1 (AA.) - Şan - !Çay -
dir. Hankeu civarındaki kasabalar da Şek, Hankeu muharebesini bUtün ceb-

. birer birer işgal edilmektedir. helerde wnumi bir Çin taarruru takib 
Tokyo 1- (Domei ajansı bildiriyor): edeceğini beyan etmiştir. Mumaileyh, 

J apon büktımeti perşembe günü bir münakalltın inkişafı için geçen sene 
beyanname neşredecektir. Bu beyan- sarfedilen gayretler sayesinde, uzun 
name neşredilmeden evvel İm.paratora bir müdafaayı mümkün kılacak mik
arzedilecektir. darda uzun zamandanberi harb mal -

Beyanname cUzakşark, Uzakşarklı. - zernesi hlrl~ olduğunu ilAve 
larm, prensipinden mülhem olacak ve etmi.Jtir. Memleket dahilinde münaka
J aponyanın Çin topraklarında gt.)zü ol- W tamamile temin edi~ir. 

Alaturka Ankaranin 
minnet ve şokranı 
Ankara ı (Husus1) - Belediye mec

lisi vali Nevzat Tandokantn reisliğin
de açıldı. Nevzat kısa bir nutuk irad. 
ederek eski mesai arkadaşlarını sıh • 
hatte ve ayni mevzu etrafında birleş.. 
miş görmekten duyduğu sevinci, gu
ruru üade etmi§, Azaların itimad ve 
sevgilerini kendisinden ve temsil et
tiği müesseseden esirgemiyeceklcri Ü· 

midini izhar e~tir. 
Bundan sonra reis vekilleri ile ki -

tlbler ve ~ncümenler seçirnı yapılmış
tır. Reis vekilliklerine İbrahim Ayaş
lı ve Feyzi Kütükçü, katibliklerc 
Makbule Eldeniz ve Mecdi Sayman sc
çilctiler. Ruznamedeki işler alakah en
cümenlere havale edildikten sonr a 
Mecdi Sayman ve arkadaşları tara -
fından verilen bir takrir okundu. Tak
rlrde Ankara ş~ri kurtulu~ mücade
lesine karargA.h merkezi seçildikten 
bugüne kadar on dokuz yıldanberi 

maddi, manevt nimetierin en büyüğü
ne mazhar olduğu tebarüz etttrilmek
te, Atatürke tehrin §Ükranlarmın, ta
ziınlerinin, cumhuriyet hükıimctine, 

Partiye bağ"lılık ve saygılarının bildi
rilmesi teklif edilmekte idi. Takrir 
alkışlarla kabul edilmiştir. 

e Tarihte Çek- Germen 
mücadelesi 

Yazan: Selfm ftat"''D Jl!m~ 

Viyana ı (Hususi) - Çek - Macar ih
tilafıru halletmek üzere hakem tayin e
dilmiş olan Alman hariciye nazırı fon Rl
bentrop bu akşam Viyanaya gelrni§tir. 

Ayni vazifeyi deruhde eden İtalyan ha- M aruf Çek ... müverrihi Palacky'run 
riciye nazırı Kont Ciano da yarın nıuva- bundan bir asır evvel Çek vicdan 
salat edecektir. ve milliyetini uyandırmak iç'n aeslııi ilk 

Ribentrop ile Kont Ciano arasmda ya - yükselttiği zaman ortaya attığı iddıaya • 
pılacak müzakerelere, Macar ve Çek ha- inanmak caizse, memleketinin tarihi 
riciye nazırıarı da i§tirak edeceklerdir. Çeklikle CermeniWn asırlardanberi de

Müzakerelerin çabuk .ana erece~i tah· vam edegelen kanlı mücadelesinin bir ic-
min edilmektedir. malinden ibarettir. Filvaki be§ asırdan -
Diğer taraftan Mareşal Göring de bir beri üçüncü defadır ki Cermenlik, Çek -

kaç gün kalmak üzere Viyanaya gelmiş- lifin Slav ittihadı hülyasını üçOncü defa 
tir. Göringin, yarın yapılacak olan mü _ hertaraf etmiş oluyor. İki millet arasın
zakereler ile hiç bir alAkası olmadıfı söy- daki ilk saderne on beşinci asırda vukua 
lenmektedir. gelmiştir. O zaman, millt Çek kahramanı 

Jan Hüs, mensub olduğu milleti Cermen 
tahakkümünden kurtaracak meşhur milli 

din reformu ile beraber Çek vicdanını 

(Baş tarafı 1 inci sayfamızd.ıı) 1.1yandıracak ilk adımı atmıştı. Jan HOa, 

ru meydana çıkarılan ve derhal müddei- bu teşebbüsünü bir odun ~ını üzerinde 
umumiliğe bildirilen bu hadisenin, taf- yakılmak suretile ödedi. Jan Hüs'ün fl -
siliıtı §Udur: kirlerini müdafaa eden taraftarları, rubu 

Şübheli bir ölüm 

Sultanselimde, Da.rüH&faka lisesinin ar asır mücadelelerine devam ettiler ve ni
ka tarafında, tenha ve sessiz bir sokakta hayetonlar da mağlub oldular. Bohemya, 
küçük, zarif ve k.a,gir bir ev vardır. Hacı mukaddes Cermen imparatorluğunun 
Süleyman namında, 40 .sene ccrrahlık ve çerçevesi içinde kaldı. 

Filistinde Arablar uılıumi 
grev ilin ettiler 

eczacılık yaparak, devlet hiı:metinJe ça- Bir asır sonra bütün Bohemya hep bir
lışmış, 85 yaşında bir ihtiyar bu evde yal- den protestanlığı kabul etti ve bu teşeb
nız olarak, yaşamaktadır. Hacı Süley - büsün rehberleri Çek li.sanının hayat bul
man, garib tabiatli, sinirli bütün muhiti masını da temin etmiş oldular. O zamRn 

Hatay heyeti• kendisini saydığı halde kimseyi &evmez yazılan İncil, klAsik Çek llsantnın pürüz
bir adamdır. Hatta, ayni semtte oturan süz bir nümunesi olarak zl.kredilir. On 
kızları, oğlu ve torunlarile bile, pek na- yedinci asrın başında Almanyayı bir A-

. Hayfada bütün 
ilç gün 

diliılıanlar kapandı, 
devam edecektir 

gr ev ş e h ri• m,. z d e dir görüşmektedir. Ailesi e!radı, muhte- vusturya vilAyeti haline getirmek isti _ 
lif kereler kendisini birlikte oturmıya da- yen ikinci Ferdinand ise bir nevi fiili vt 

Ankara ı (Hususi) - Bir kaç günden· vet ettikleri halde, 0 daima: millt muhtariyet ihraz etmis olan Çek ---------Londra 1 (Husu.st) - Bugün Filistin A- ması kumandanı amiral Sir Dudly Paund, 
rabları, üç gün sürecek olan umum! bir bugün Hayfaya vbıl olmuş v~ öğle ye -
grev ilAn etmişlerdir. metin-i yüksek komiser Maknıaykıl ile 

- Ben kimseyle oturmam. Yalnız ba- 1 . . -
beri şehrimizde bulunan Hatay heyeti bu- d k km B ~rm mukavemetıle karşılaşti . Bfr kalem 

. şuna yaşamaktan a or uyorum. a- d b h k k ild' - · d · 
gün lsmet Paşa kız enstitüsünU ve şeh - k ' b"li 1 E . d ·ı·b e u u u u s ı, supür ü. Bunun ne-

• • • •• y y na, ı m ne yapa ı r. .. vırn e, sı a rm . . b' • . 
rm gorulmege deger yerlerını gezmiştir. b ğ .-ı.: • ı· tıcesı ır Bohemya ısyanı doğurmak ol-

Hayfada bütün dükkanlar kapan.mlf - yemi§tir. 
• ..y var, ıça rm var, cevc:wını vermış ır. d .. _ 

Heyet azası ogleden sonra meclıse gele- M hitt d 1 . tl .. H u. Görulüyor ki ilk Cermen ittihadı fik-. u e o aşan rıvaye ere gore, acı . 
re k nutku dinlemişlerdir. s·· 

1 
b" 'kd d d rı gene ilk defa Çekleri karşısında bulu. 

İs u eymanın ır mı ar parası a var ır. 
Bu akşam tanbula hareket eden Ha- ç·· k.. k" b' h t t n· yor.du. 1620 de Avusturya ordusu Çekleri . • . .. un u sa m ır aya yaşamış ır. ın -

tır .• Maahaza, Amme hizmetleri ve müna - Viyana Yahudileri 
kalat İngiliz ve Yahudi askerleri tarafın-
dan temin edilmektedir. Viyana 1 (A.A.) - Filistine gitmek ta-

İlk başlamış olan Arab şoförltrinin savvuronda bulunan 600 Yahudi evvelki 
grevi, bu umumt grevin ilAnında 1mil ol _ gece bir Tuna vapuruna binmişlerdir. 

tay heyetı azası orada bır kaç gun kal - d ·· ı bd K d ' t · · müdhiı~ bir ma"lubiyete ulh-attı Bir çok . .. ar ve mu eassı ır. en me gaye ıyı 'S 5 o• · 
dıktan sonra memleketlerıne donecekler- b k kt .. lm. v • • kt d Çek aileleri hicret ettiler v~ Bohemya, d. a ma a, o ıyecegıne ın anma a ır. 
ır. Fakat, geçen sene 85 lik ihtıyann evine bir kaç asır için tekrar sükunet buldu. Bu 

muştur. Arablar tarafından ıdare edHen * 
bütün husust ve taksi otomobiller yolda Kudüs 1 (A.A.) - Bugün Arabların 
durdurularnk, şoförlerin ruhsatnameleri umumi grevi, bundan evvelki günlerin 
t edkik edilmekte ve bu suretle asi eleba - karışıkJı.kı ilt tezad teşkil eden bir sü -
şılarının bir yerden başka bir yere &it • kUn içinde inkişaf etmiştir. 

F rans1z kabinesinde 
değişiklik 

giren ve sonra da yakalanamıyan bir bır- hal üç- asır devam etti. Fakat otuz sen• 
sız, Hacı Süleymanın rahatını kaçırmır muharebcsini tamamen topraklarında 
tır. yapmıya mecbur kalan Cermanya, bu za

İşte, beş, altı gündenberi yedisinden fcri çok pahalı ödedi. Çünkü bu harb ne
yetınişine kadar bütün semt ahalisinin ticesinde muazzam bir servet ve nUfusu. 

ıneleri kontrol edilmektedir. Hayfadaki petrol iaale büroları idaresi 

Akdeniz donanması kumandam emrinde çalışan 400 memur ve arnele de 
erev halindedir. Demiryolları idaresi a-

Marşando Ma1iyeden tanıdığı bu adamın ortada hiç görulme : nun üçte birinden fazlasını kaybetmişti. 
çekildi, Münakalat y~i, komşuları meraka düşürmüştür. Ev- Bu sebebiedir ki, Almanya, bu defa ken-

Hayfada telyeleri kapalıdır. Şebekede ancak bir 
Londra 1 HusU.!f) - Akdeniz d.onan - kaç tren i§lemlştir. Nazırı oldu velki gündenberi ihtiyarm evinden etra- disine zlf verecek olan bir teşebbüs gi -

f~. ya!ı.~an keskin bir ko:CU dıı, . bu ~e~a~ı medi, Çekoslovakyayı parçalarken e ır~ 
Paris ı (Hususl) - Kabine bugün tek- busbutun arttırmış, htdıse polıse bıldırıl. hududlarla iktifa etti ve tarihin acı bir 

1938 ikramiyeli 
tahviiierin 

birinci keşidesi 

Baytr ve Bucakta rar toplanarak memleketin mali kalkın_. miş:~r. dersinden istifade etmi, oldu. 
masma müteallik projelerin müzalteresi- Dun, kapı kırılara~ eve girilince ihti- . • t 1 ne devam etmiştir. yarın ölü olarak, yerde yatmakta olduğu Selım Ragıp Emeç 

zengın pe ro İçtimadan sonra, maliye nazın Mar - görii~~ştür. Cese~ üzerine yatakların lümü tUbheli görmü§, mor.ga kaldınlma-

kaynaklarl bulundu şando'nun iftüa ettiği ve yerine Pol devrılmış ve filtelerm pamuklarının et - sına lüzum göstermiştir. Cesed, dün gece 
Reno'nun tayin edildiği bildirilmiştir. rafa saçılmış olması, kanape ve sandal - adU tıbba nakledilmi§tlr. 

t· Ankara 1. (A.A) -. 1918 dahilt il - (Bcııtarafı 1 inci sayfado.) Marşando, Pol Renodan iııhUnl eden yelerin yere yıkılmı.J vaziyetleri, odanın İhtiyarın hiç bir hastalıktan maHU ol-
ıkraz tahvillerlle mübadele edilm~k aidiyeti meselesi aon Cenevre kararın _ münakalit nazırlı~ına geçmiştır. içinde geçm~ bir mücadeleyi işaret eder mayışı da, alelAde bir ölüm ihtimalini u-

suretile üıraç edilıniş olan yüzde ' ict- dan evvel gerek Fransa gerek Milletler Marşandonun arzusu mu~bince ya • ~ahiyette görülmüştür. Cesed şi§llli§, sim zakla~tırmaktadır. Esasen, şlşmif ve ta _ 
ı:rıli9 1938 . ~amiyeli . tahvillerinin 1/ Cemiyet! ile Türkiye a;asınd.a bir hayli pılan bu defişikli~n, her hangi bir n ok- sıyah bir halde, bazı ltısımları çatlamış, harici bir arızaya rastlanmar.:ula bera-

/ 38 tarihınde Maliye Vek.Aleti, ban- münakqa mevzuu olmllj netıcedt Tür _ tai nazar ihtilafından ileri gelmedi~ ve fareler tarafından yenmiş vaziyettedir. haricl biı arızaya rastlanmamakla bera _ 
kalar .&nüme~leı:ı ve n~ter hu~n- kiyenin iddiaları kabul e'dilmemişti. KU- sırf şahsi sebebiere müstenid olduğu söy- Odanın v~ziyetin~ ~e cesedi nıuaye~e ~- ber, ölümün tabit, yahud da bir cinayet 
da yapılan bırinc:ı ikramıye kejıdesin- çUk bir toprak parçasından ibare! olan lenmektedir. ~~n belediye tabı~ı, .bunu n?rmal bır o- eseri olup, olmadı~ otopst neticesinde, 
de: bu mmtaka bugün birdenbi>:e ehemıni- Yeni maliye nazırı Pol Reno, mali pro- lume benzeteınemıştır. Hadıseyi adiiye anl~ılabilecektir. Adliyece tahkikata de-

185 78 ı nurnaraya 10.000 lira yet ke.sbediyor. Çünkü bu taraflarda ya- jelerin yakında ilan edilece~ini ve fran- tabibi Enver Karan da tedkik ederek ö- vam edilmektedir. ' 
ı86394 » 1 0.000 • pılmakta olan petrol araştırmaları esna . gın kıyınetten düşürülmıyeceğinı beyan ............................................................................................................................ .. 

131897 • 5.000 » sında bu nahiyenin muht l 'f "ki . d etmi§tir. Salalıtan sabaha: 
3 7 8965 • 5 000 • . e ı ı • yerın e 
2ı55 1. 000 » z~ngın. p~trol kayna~ları ~ulunauğu tes- üzerinde hüküm sahibi olduktan, Suriye 

34062 • 1.000 bıt ~ılmıştir. Eleezıredekı petrol hazi - ile önce bir istiklll ve ittifak muahedesi 
154686 : 1 ~000 : ~eler~ alAkadar olduğu .. zanne.d~ler. bu tikdettiği halde sonradan buntın tasdik ve 
154689 , ı 000 ayna . a: hakkında henuz tafsılat yoksa mer'iyete girmesine mani olan Xont dö 
194078 ı· 000 • ~Uz~ye muhafızlığınm, yani mahalli Martel, nihayet Fransa hükfuneti tara -
2 13649 : 1 ~000 : itib y~;ın d teyid ettiği bu baberler esa.:; fından yaş hududuna gelmiş olması ve-
408496 » 1 000 » isabat . . s; eH ofrudur. ~ayır ve Bucak ara- silesile mevkiinden kaldırıldı. Yerine 

t i tir · ıı.sı 1 e atay arazisı arasında çok yakın muhtelif Arab memleketlerinde memu -
e n . ş . lbir alaka olduğu iÇiin., iyi araştırıldığı · 1 d f · Ayrıca 13 nurnarava 303 er lira ve takdird H t . . . rıyet er e ve ayrıca se aret hızmetlerin-
596 nurnaraya da 40~ ar lira isabet ~t - k k~ ~ a; arazısınde dı-hı petrol de bulunmu§ olan Bay Puaux (Püo) ta-

ayna arı u.unmaaı pek muhtemel ol- · d"ld" K t .. u: M t ı bl k ·· 
mistlr. d··~·nu dü "nen Şa . . yın e ı ı. on ~ ar e r aç gune 

"'6" "şu . ~ mehafilı Hatayın kadar buraya gelerek devlet reisine veda 

M f 
•• b J artık bugun ecnebı bır memlek~t haline edecektir. Bay Puaux henüz Pariste olup uvazza SU ay arJn gelmiş ~ulunmasından dolayı teessüf et- orada Suriye başvekili ile Fransa hüku -

1 1 
mektedır. 1· d d b' ·· ev enme Yaş ari . k me ı arasın a cereyan e en ve ır turlü 
. Filh?i a H~tayın bundan böyle Su - bitip tükenıniyen • müzakerelerde hazır 

A k 1 (H 
...t) M af .. b rıye içm ecnebı bir devlet muamelesi gö- bulunmaktadır 

n nra usu:;.ı. - uvazz su ay - w. h kk d - 1 d • 
lar ve askeri memurların 25 ya§ını ik - recegı . 8 ~. a .. son gun er e bura ga - Bununla beraber Kont dö Martelin de-

. zetelerı teessurlu makale1er yazıyorlar :>H .. • · ı · b · · :ınal etmeden evlenmıyeceklerine dair o- B . .. .. . : a~tırı mesı ura muhıtlnde pek te mem-
lan kanunun tadlli hakkındaki llyiha unun sebebı de H.atayın gumru~lcr:nı nuniyetle karşılanmadı. Çünk!i egelenin 
meclise verilm~tir. ayırması, yani Surıyeye karşı gumruk gideni aratacatına. dair bazı alarnetlPr 

istiklil.li ilAn eylemesidir. Sur.ye de Ha- görülüyor. Kont dö Martel Suriye ile 0 • 

Bilecik posta mDdUrlUğU 
Ankara 1 (Husust) - Bilecik posta 

tnüdürlüğüne !stanbul posta müdür mua
vini Ahmd Erol tayin edilmiştir. 

tayd~ gelecek eşyaya karşı. e:neb: mua- lan muahedenin tasdikini daha fazla ge-
melesı yapnuya karar vermıştır. ciktirmemek taraftan olarak tanınmı§h. * Yeni Komiserin yeni bir siyaset getir -

Uzun zaman· Suriyenin mukaddtratı mesinden endite ediliyor. 

Ha, şöyle 
Mekteb talebesi arasında başlıyan yeni bir aşk ve alAka pandomimasından 

bahseden . kıymetli meslekdaşım Ercll.mend Ekrem şimdiye kadar muarm 
oldu~ daya~ın tatbik zamanı gelditfni itiraf ediyor, hattA daha ileri giderek 
böyle hava ve heves peşinde kOfan terbiye ve ahlAk düşkünü çocukların ve
lilerini de slgaya çekm~k lizım geldflini eöylüyor. 

Allah razı olsun. Nazariyecililin §ık, fakat dar çerçeveBinden çıkıp hald
kat meydanına erişmiş demek oluyor. Geç olsun zarar yok, yeter ki hakikatı 
ve ihtiyacı kabul etsin. Mekteblerde hAll eski Alman terbiye listemincı devam 
etmekte temerrOd edenlerin de bir gün gelip bu haklkatt vlsıl olacaklarına 
şübhem yok. 

De~il tahsil çalında aşk ve muhabbet komedilerile l!Çaş.an gençleri, hattl 
başında yaldızlı lUe kılsketi ile birbirlerine a#za alınmaz arabacı küfürleri 
savuran, bahçelere, baflara girip tırtıl iibi yemlf ~açlarma Ufüşen, vapur
da, tramvayda kendilerinden başka "kimııe yokmUf cfbi lAUbaii hareketlerle 
feleğin çemberinden geçmiJ; saçlı sakallı adamları ve bilhasıa kendi hallnde 
kızlan ve kadınlan lz'aç eden talebelerf timdiye kadar birkaç kere bahse'
ti~im. radikal terbiye çemberlne sokmadıkımız takdirde umumt sevtyen1lz bu 

rejime lAyık bir kemale eri§mekte çok gecikecektir. ÖntlınOzde gayet açık bir 
örnek vardır. Disi,plinll ukert Use talebesinin sokak hayatı ile alvll liae ve 
orta nıekteb talebesinln. sokak vazlyetlerinl mulqlyese edelim. İnkAr edil
mez hakikat bize, nesil terblye.ıine verece~irnlz istikameti gösterecektir. Ar
tık bqka tt.kre, nazariyeyt, pedagoji ıvır ve zıvırma hacet yok. 

'3ür1ıan Cahid 



4 Sayfa 

Istanbul umumi meclisi 
dün ilk içtimaını yaptı 

Toplantıya riyaset eden vali ve belediye reisi azadan 
İstanbul halkına Partinin şükranlarını arzetmelerini 
rica etti ve büyüklerimize tazim telgrafla:ı çekildi 

Dünktl ıopk.mtıd an bir intıbo 
İ.sta.nbul \lillu.rn! meclisi üçüncü in - ,, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• ,\ 

tihab devresinin birinci yılı ikincitEş- =ş h. M ,. . . s·· .. k: 
nn içtiina devresinin ilk toplantısını ~ e Ir ec ISinin uyu ~ 
dün saat on beŞ'te yapmıştır. Aza sa - • •• 

yısı bu seferki intihabda 68 den 73 e o de e çekt•gw .1 tel gr f çıkarılmış bulunduğundan meclis sa - n r 1 a 
}onundaki sandalyalar kafi gelmemiş, 
bir kısım azalar tedarik edilen sandal
yalara oturmak mecburiyelinde kal -
mışlardır. 

Tam saat on beşte umumi meclis !_P-
isi Vali ve Belediye reisi Muhiddin Us
tür.dağ riyaset makamına gelmiş ve: 

c- İstanbul umumi meclisinin üçün
cil intihab devresinin birinci yıl ilk 
içtimamı açıyorum.» ded:kten sonra 
Şehir Meclisi azaları na vazife lerinde 
muva!fakiyet temenniyatında bu lun -
muş, İstanbul halkına Partinin şükran
larını arzetmelerini rica etrni~tir. Bi - -
lahare hafi reyle riyaset divanı mti -
habı yapılmı..ş. Şehir Meclisi birinci re
is vekilliğine Necib Serdengeçti, ikinci 
reis vekilliğine Tevfik Türegün, l~atib· 
liklere Refika Hulusi Behçet, Meliha 
Avni Sözen. Abdülkadir Ziya Kara -
mürsel, Ekrem Tur seçilmişlerdir. D~
irnf encürnen azalığı intihabında Avni 
Ya~z, Hakkiye Emin, Tevfik Amca, 
Selami Sedes, Refik Ahmed Sevengil, 
Hayıi Uğur, Asım Engin, Suphi Ertel 
hafi reyle ayrılmışlardır. 

Riyaset divanı ve Şehir Meclisi a -
zalannın seçiminden sonra i~art reyle 
ihtisas encümenleri seçimi yapılmıştır. 

Kavanin encümeni 
Faruk Derell. Muharrem Nail Akda~. Mus

tafıı Şevket Yücel, Ahmed Arif, Esad Ege
man, Atıf Ödül, Sırn Enver Bııtur. 

Biidce enciimeni 
Halil H!Jml. Cemııleddln Fazı! Erten, KA -

zım Şinasi Dersan, Tevfik Amir Kocamnz. 
Celtı.l, Biran Ba~cıo~lu, Hasan Hulkl, Fe -
rld Cemal 

Tedkiki hesab encümeni 
Tevfik ti'regUn, Lfitft Oöldat. Cevdet, Hay

dar Uzman, Şerafeddln Uur, Raşld Gök -
demtr, Ekrem Tur, Hıı.lld Yaşaro~lu. 

l\fülkiye cnciimeni 
Tevfik Erdnç. Hüsnü Alanlı , Mustafa A!$

kın, İhaan Namık, KfımU Naymıın, Mehmed 
All Gökçen, Mncld Oktay. 

İktısad encüıneni 
Mithat Nemli, Mehmed Slpahıoıuu, Re -

ceb Hav'lucu, Selim, Ahmed Faruld, Rlfnt. 
Mehmed Ra.slm Bütün. 

Maarif enciimeni 
Reflka Hulf\si Behçet. Mellha A ml Sö -

zen, Galll:: BabUyar Göker, Ahmed Halid, 
Cemll Cem, Fuad Fazlı Akkün, All Ekrem 
Uşakhtll. 

Naha encümeni 
Az!z, Cevdet, Nurt Datdelen, Haydar Ö -

zel, R~ad. Naz1f KAzım, Ömer. 

Mrclis Reisine. Başvekile ve 
Oeıhi'ije Vekiline gönrlerilen 

te:graflar 
Istanbul umumi meclisi tarafından ü

çüncü lntlhab devresinin birinci yılı llk 
lrtlmaı munasebetlle Ataturke, Meclis 
Relsine, Başvekll, Debiliye Vekili ve 
Part! Genel Sekreterine tazim telııraf

ları çekilmiştir. 

Telgranar ~unlardır: 
Reblcumhur Atatürkün y\iloiek 

ılı uz urlanna: 
İstanbul umumt meclisi üçüne\\ lnti

h&b devresinin, llk toplantısına başlar

ken İstanbul VilAyet! halkının mümes
sJllerl Cumhurıyet rejimi esaslarına e
bedlyen sadık kalarat açtı~ınız büyıik 

lnkılAb yolunda pervasız yürüme~e ve 
yüksek varlı~ınıza kar~ beslemekle ol
dukları sonsuz şükran, tazlm ve baeıı

lıklnnnın arzına mütteflkan karar ver
mlştir. Meclisin bu tararını yerine geti
rirken tahs1 tazlm ve mlnnetıerlml de 
yüce huzurunuza sunarım. 

İstanbul umumi meclis! reisi, Vall 
Muhlddln Üstündal • 

* Abdülhallk Renda 
Büyük 1\lllleı 1\leclisl Reisi 

ANKARA 

İstanbul umumi meclisi üçüncü tnt.1-
hnb devre.51n1n Uk 1çt1maını bugün aıt

detmlşttr. İstanbul halkının mümessU
lerl, mtııettn haklld ve büyük mümessll
lerl olan Büyük Millet MeclJslle onun 
yüksek reislne karşı duydukları aaygı n 
ba~lılık duygularının bu lçtlma veslle
sile ibl~ına mütte!lkan karar Yermt~

ttr. Şahsl saygılarımla birlikte arzerle
rim. 

İııtanbul umumi meclisi reisi, Vali 
Muhlddtn Üstünda~ 

* Celal B:ıya.r 
Başnkll 

A~KAR.A 

İstanbul umuml meclisi üçüncü tn
tlhnb devresının ilk lçtimaını bugün ak
dctmiştJr. Cumhuriyet Halk Parttsl m'!n
sub ve namzedl olarak umumi mecliste 
yer almış olan İstanbul halkı mümessıl
lerl, Partllerinin rejimine sarsılmaz baA
lılıklarını lzhara ve yüksek varhfınıza 
karşı duydukları derın saygının bu iç
Uma vesilesile de IbiAlına ittifakla \:a
rar vermiştir. Şahsi saygılarımla bir
likte arzederlm. 

Umumi mecll.s rel.al, Vall 
Muhlddln ÜııtUndat 

* Sıhhlye encümeni Şükrtl Kaya 
Etem Aklf, Refik. All Rıza, Turhan, ec- Dablliye Veklll n Parti Genel Sekreteri 

ıacı Ferld, ecıacı Celll, Falde. ANKARA 
Enc1imenler seçildikten .!JOnra rlyMet di- İstanbul umumt meclisi üçüncü tntı-

nnına bir takrlr verllm~. Takr!rde -~ta- bab devresinin ilk tçttmaını buıün ak-
türk, BOyük Mlllet Mecllsl Relal. BaşvekU ve detm~r. Cumhurl)'et Halk Partısı 
DahDlye Vetlll ve Parti Genel Sekreterine mensub ve namzedi olarak umumi mec-
mecltsin Uk ~tlmaı münaısrtJetlle tazJm liste yer &lmlf olan İltanbul halkı mlı-
telgrafları çekilmesi istenmekte ldl. Tel- ırı.eMillert, Plartlleı1nln rejlmine saraıl-
ıratların hazırlanmasına Klzım Şinasi Der- maz ballılıklarını lzhara ve yüksek var-
san, Ekrem Uşaklı~u. SelAmi BedM Te Re - lığınıza karfı duydukları derin saYfrlntn 
flk Ahmed Bevengll memur edll~erdtr. bu içtlma Te.stleslle de 1blA.Iına ittifakla. 

Bir müddet celae tatu edilmlt, lklncl eel- karar verm.l.ştlr. ŞahAll saygılarımla btr-
!ede tazim telgranarı alkı§lar arasında o- llkte arzedertm. 
kunmuş, bUA.hare ruzna.menln milzakeresl- : Umuml mıclls rel.si, Vall 
ne ıeçllmlştlr. Rumamedeti teklifler muh- ~ Muhlddln U.stünc!al 
teııt encümenlere ha vale ec:Ulm~ Te celseye \ 1 

nihayet 'erllmtşttr. ••••••••••••••• .. ••••••••••• .. ···--· .. ··--·············""' 
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Garib bir kai.a 
Bir arahacı arab3dan 

düşünce kendi 
si~ahiie yaralandı 

·- Yunanisiana hayvan ihracatını artıracak 
baytari bir mukavele yapılacak 

Müzakerelerde bulunacak heyet tedkikatını bilirerek 
yakın ca A linaya hareket edecek 

Dün gece saat 22,30 da Bakırköy ile Hükumetimiz, Türkiyeden Yunanis -
Zeytinburnu arasındaki yol üzerinde tana yapılan hayvan ihracatının korun -
ot yüklü bir arabanın sürücüsüz ola- ması ve arttırılınasını temin ıçın Yuna -
rak ilerlediğini gören bir adam, araba- rıistanla bir baytari mukavele akt~?dil -
yı tutmuş ve sürücünün ne olduğunu mcsini kararlaştırmış ve bu hususta ha
merak ederek etrafı araştırmağa başla- zırlıklara başlanmıştır. 
mıştır. Arabanın bulunduğu yerden Bu mukaveleyi Ziraat Vekaleti baytar 
takriben 150 metre geride, yol üzerin- umum müdürü Sabri Okuıman imza e • 
de birinin ağır yaralı olarak yattığını dcccktir. Baytar umum müdürü, ıdaka
gören bu adam, Bakırköy jandannası- tinde Ziraat Vekaleti mütehassıs müş3-
nı vak'adan haberdar etmiştir. Biraz viri Naki Cevad Akkerman olduğu hal
sonra vak'a mahalline gelen jandarma- dt! Ege havalisinde bazı terikikler yap -
lar rnecruhu Cerrahpaşa hastanesine mış ve dün şehrimize gelmiştir. 
kaldırrnışlar ve vak'a etrafında tahki- Baytar umum müdürü şehrmıizde Yu
kata bailarnışlardır. Neticede yaraımın r.anistana hayvan ihracatı yapan tüccar
Sirkecide Ahmedli sokağında 22 nu - larla, celeplerin mütalealarını tesbit e -
maralı evde oturan Fehmi olduğu an - decek ve baytari muamelenin kolaylaş -
laşılrnı.ştır. Bacağmdan bir taba!'l.Ca tınlması ve itinalı bir şekilde yapılması 
kurşunu ile yaralı olup çok kan za •i için alınacak tedbirler hakkında tedkikat 
eden Fehmi hastanede biraz iyile~miş yapacaktır. 
ve vak'a hakkında maluma tına rnüra- Baytar um u in müdürü ve müşavir şeh-
caat edilmiştir. • rimizeleki tedkiklerini bitirdikter. sonra 

Fehrni. Çekrneceden İstanbula ot ge- bir kaç güne kadar Trakyaya geçecek, o -
tirirken beygirlerin birdenbire ürke - rada da tedkiklerde bulunarak Selanik 
rek koşma!ia başladıklarını ve kendisi- yolile Atinaya gideceklerdir. 
nin de arabanın üzerinde rnüvazene - Hükô.meti.mizle Yunan hükumeti ara -
sini temin ederniyerek yere düştüği\nü sında imza edilecek hayvan ihracatına 

anlatmıştır. Bu sukut esnasında öte - aid yeni mukavele, Yunanistanır. kasab
denberi belinde tasıdığı tabanca ateş lık ve kümes hayvanatı ihtiyacını mem
almış ve kendi tabancasile yaralanmış- leketimizden temin etmesin~ yarıyacak
tır. Yaralı bu ifadevi \·errn~ olmakla tır. Yeni mukaveleden sonra Yunanistana 
beraber zabıta, hadise etrafında tahki- hayvan ihracatımızın artacağı tahmin o-
kata devarn etmektedir. lunmaktadır. 

tacirlere de dünden itibaren alacaklarını 
defaten tediye etmeğe başlamıştır. 

Çorap mütehassısını seçme~ 
Uzere üç fabrika~öre salahiyel 

verildi 
Dün Milli Sanayi Birliğinrle bütün ço· 

rap sanayicilerinin iştirakile biri öğleden 
evvel, diğeri öğleden sonra olmak üze re 
iki toplantı yapılmış ve Avrupadan ge -
tirtilecek çorap mütehassısı meselesi ü -
zerinde görüşülmüştür. Çorapçılar bu 
toplantılar sonunda çorap mütehassısı • 
nın muhabere ile değil, üç fabrikatöre sa
lahiyet verilerek onlar tarafından seçi -
lecek mütehassısın angaje edilmes; su • 
retile teminini kararlaştırmışlardır. 

Tak~s tedkik kom:syonu 
dün toplandi 

Takas tedkik komisyonu dUn öğleden 
sonra Türkofisi müdürü Cewal Ziyanın 
riyasetinde toplanmış ve bir haftalık ta· 
kas muamelelerini tedkik etmiştir. 

Almanyaya tavuk ihraç edJecek 
Almanyadaki bazı firmalar memleke· 

timizden mühim mikdarda oüyük cins ta. 
vuk almağa karar vermişler ve bu husus
ta Türk taeiderile müzakerelere başla • 
mışlardır. Yakında Almanyaya bilhassa 
Bartın havalisi tavuklarından külliyeıli 

mikdarda ihraç olunacaktır. - --
El bi see i d ük !<anı nı T url<m~~·'.~:~ ~i::~~~e a;ı~~rası """"T'E'Ş'E'K'K"()"R"""" 

S.oyan l•kl• hirSlZ Yeni Türk - İtalyan ticaret anlaşması Validemin vefatı dolayısile cenaze. 
dünden itibaren mer'iyet mevkiine gir _ merasimine iştirak eden, bizzat ve tel· 

Yakalandi miştir. İtalya ile iş yapan ihracat tacirle- grafla taı.iyet lutfündc bulunan muh· 
rimiz yeni anlaşma esaslarının ikı memle- terem zevata, bütün aile naınına teşek

Mahmudpaşada İrfan çarşısında el bi • • ket arasındaki ticari münasebatın iyi bir kiirlerimizin iblağttna gazetenizin ta-

ı k "ld · k " f · d ~· · b vassutunu rica ederim. 
feci Yako evvelki gün sabahleyin dük - ~c 1

• : ın ışa ını te~ı~ c ecegmı ve u LÜTFİ YELKENCİ 
kAnına geldiği zaman içerisi hazır elbise yıl ıçınde memleketımızden ftalyaya e-
ile dolu olan deponun kilidinin kırılmış hemmiyetli mikdarda mal gönderilece~i
olduğunu görmüş ve derhal vak'adan za- 1 ni söylemektedir ler. 1 LAN 
bıtayı haberdar etmiştir. iş~ vaziyet e • İtalyanlar şimdiden memleketimizden Osmanlı Bankasından: % 3 faizli 1911 
den emniyet ikinci şube memurları bir nıühim mikdarda tütün, arpa, tiftik, pa- llıraçlı Mısır Kredi Fonsiye tahvilatının 
kaç saat gibi kısa bir zaman zarfındl hır- nıuk vesaire almak üzere tE'cirlerimizlc 1.12.938 tarihinde yapılacak itfa keşidc· 
sıziarı tesbite muvaffak olmuşlardır. is _ müzakerelere başlamışlardır. Yeni an - sinde başabaş tediyesi tehlikesine kaqı, 
tayri ile arkadaşı Çankırılı Ahmed ol • laşma dün Gümrük ve İnhisarlar VekA • Osmanlı Bankası Galata Merkezile Ye· 
duğu anlaşılan iki sabıkalıyı yakalıya- leti tarafından İstanbul gümrükler baş nicami ve Beyoğlu Şubeleri tarafından 
rak emniyet müdürlüğüne getirmıslerdir. müdürlüğüne de tebliğ olunmuştur. pek iyi şartlada sigorta edileceği, mezkô.r 
Suçlular suçlarını itiraf etmişler · \:e çal _ Diğer taraftan Cumhuriyet Merkez tnhvilat hamillerinin malumu olmak 
dıkları pardesü ve elbiselerin bulundu~u Bankası İtalyada bloke parası bulunan üzere ilan olunur. 

yerleri göstermişlerdir. Çalınan eşyalar 

sahibine iade ve her iki hırsı-ı: da müd -
deiumumiliğe teslim edilmislerdır. 

Milleferrilı: 

Bayan Semiha Berlin radyosunda 
şarkı söyliyecek 

İki senedenberi Beriinde İstanbul be -
lediyesi hesabına opera san'atkarlığı tah
sil etmekte olan Şehir tiyatrosu artistle -
rinden Bayan Semiha çar~amba akşamı 
İstanbul saatile 20 de Berlin radyosunda 
kısa dalga ne§riyatı sırasınrla bir şarkı 
söy liyecektir. 

Kadıköy maliye binasının temel 
atma merasimi bugün yapılacak 
Bir müddet evvel projesi lhzar edilen 

Kadıköy maliye binasının temel atma 
merasimi bugün saat 14 de y;ı.ı;.ılacaktır. 

1, dairesi umum müdürü dün 
tehrimize geldi 

Bir müddettenberi Akdenız bölgesin
deki i~ dairelerini teftişe giden i§ dairesi 
uınum müdürü Bay Enis Behiç dün §eh -
rimize gelmiştir. 

Toplantılar: 

Beyoğlu Halkevinde koDterani 
Beyo#lu Halkevlndcn: 3 lklnclteşrtn ıtınfl 

18,30 da Tepeba4mdak.1 ınerkez b1naja 
İatanbul Derleme Direktörü Selim Gerçek 
taratından harf tnkıllbına. dair bir konfe
ran.s verilecekti . ...........................................................•.. 

Istanbul Şehir Tiyatrosu 
Bupa 14 de Çocuk tiyatrcın 

aktam saat 20,l0 da 

Kan Kardetlerl 
4 perde kcımedl 
Yaua : Birabe 

. 
,.-------------.. , 61-• Bu Cuma Ak~amı ~--~ 

En meşhur tiyatro ve sinema 1 T A K s 1 M 
aktörü 

Harry Baur 
KOMEDi FRANSEZ 
TrupunuD i~tirakile ll ve 14 

Son T eşrin ak~amlan 
Beyoğlunda 

2 Tem8ll vereceklerdir. 

Aşk1n Göz Yaşiart 
Lübnanm temiz ve ~ıakin mobi

linde geçen aşk ve ihtir&s 
filmidir. Baş rollerde; 

Ses Kralı: ABDÜLVEHAP 
ve NEC A T 

Sinemasında 

BATI de NAOY 
ve JBAN MURAT 

J. KESSEL'in romanından 

iktihas edilen 

Prensierin Geceleri 
Büyük Fransız tUminde 

görülecektir; 

Yarın ak,am S. A R A Y Sinemaaında 
M AU R E E N O' S U LL 1 VA N - V 1 R G 1 N 1 A BR U C E 

ve FRANCHOT TONE gibi S btıyük ve dehakar yıldız tarafından temsil 
edilen ve her kadının gldlp görmesi lAzım gelen 

2 AŞK ARASINDA 
Fransızca sözlü filüıinln mtıkemmel krahramanırlırlar. 

Mevzuu: BOYO BİR AŞK ROMANI - 1Kt KADININ BIR ERKEK 
lÇlN lı40CADELES1 • AŞK, BlR CiNAYET SAHASINA SATlN 

AIJNABILlR Ml? .•• 
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izmirde 590 mahkUm, şehirli ile 
bir arada bayram yemeği yedi 

Vali 

SON POSTA' 

Bursada paras1na 
tarnaan bir keresteciyi 

öldürdüler 
Bursa, (Husust) - Şehrin cenub ya

maçlarında cAydede. denilen kcstanelik

Sayfa 5 

Egenin marnur ve güzel 
bir kazası: Karacasu 

Karacasuda yeni yollar, binalar, mektebler yapıid ·. 
Belediye Halkevi binasının bir an evve1 bitirilmes : 

için para yardımında bulundu 

" Yemek neş'e içinde başladı, neş'e içinde bitti. 
ve belediye reisi hapishaneye gelerek 
mahkumların bayramlarını kutluladılar 

te, kurşunla öldürülmüş bir cesed bulun- i • 
duğunu yazmıştım. Bu ce~din kerestecı, 
Rizeli Receb oğlu Osmana aii olduğu 

ı 
tesbit cdilm4, esrarengi ;ı: bt ilin araıuua
sına ba~lanmıştı. Şimdiye kadar 60 kiıtiye 
yakın insan isticvab edilmiş, i~e el koyan 
Cumhuriyet müddeiumumi muavinlerin- • r~JIIIIIn 
den Edib Erzen Unalın ve zabıtanın ge
<.eli gündüzlü çalışmaları ile birkaç gün 
zarfında katili meydana çıkaulmıştır. Ka 
laycı Rizeli Hüseyin ile oğlu Yaşar; Os
manın nezdinde bulunan 600 lirayı, Os
ınanı öldürmek suretne paylaşmaya ka
rar vermişler, Hüseyin, bir kadın viıdile 
Osmanı kestaneliğe götürmüş, Yaşar da 
orada zavallıyı öldünnüştür. Yaşar bun
dan sonra Osmanın paralarını almış, yal
nız elli küsur lirayı üzerinde bırakmıştır. 
Vak'a yerinde bulunan iki boş kovanın 
Parabellum tabancasına aid olduğu an· 
laşılarak, tabaneayı dükkan!nda saklıyan 
kahveci Mehmed tevkif edilmiş, 

bilahare Ri;ı:eli Tahir oğlu Hüseyin 
ile, amcaıadesi Kasım İstanbula gitmek 
üzere iken Yalovada yakayı ele vermiş
lerdir. Rizeli Hüseyin cinayeti itiraf t
mek~, diğerleri ise inkar yolunu tut
maktadır. Yaşarın üzerinde kan lekeleri 
ve kan lekesi bulunan banknotlar zuhur 
etmiştir. Şimdi !beş kişi mevkufan sorgu 

tzmir hapishanesindeki kadıtı 
İltnir, (Hususi) - Evvelki gün umumi 

hapishanede, 590 mevkuf ve mahkumla 
ayni sofrada yemek yedik. !zmir Halke
\ll başkanlığının tertib ettiği bu t.izel 
toplantı, on beşinci Cumhuriyet bayra
llıtrnızda mahkumlar için bir kuvvet ve 
enerji kaynağı oldu. Cezaevinin karanlık 
~~larında işledikleri bır suç içir~ sene
~rıni harcamağa mahkum olanlar bu 

Ve ·ı sı e ile hapishane duvarlarının dışında 
cereyan eden hudiselerden haberdar ol
d~lar. Yurdumuzun dört köşesinde herf11 heliren yenilikler hakkında söyleni-
enleri dınlcdil,..r. H~r pıevzula vakından 
alakadar oldular. • 

Yemek esnasında bir mahküm, yanın
daki arkad~lanna yurd ışlerinden bü
Yuk heyecan içinde bahsetti. Ödemışin 
l!ozdağ köylinden Emin oğlu Ahmed bir 
cınayet rnahkfunu, on sokiz sencsınin 
~nçak yedisini g.cçiren bir adamdır. Az 
onuşuyor, tok konuşuyor ve daha çok 

:~nl<.>nıesini bccer:yor. Sahne müessirdi. 
ır hıddet dakikasında bir insan öldüren 

~e bunu yaptığı için cemiyet içinden tu
Ularak alınan bu adam: 

- Elem duyuyorum, dedi. Daha on bir 
s~ne burada kalmak, yurdumun güzel 
topraklarına bir dikili ağaç, üstüste üç 
tuğla koyamamak çok acıdır. Bir gün b:.ı
l'adan çıkmak mümkün olsa ... 
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Yemek n~'e içinde yenildL Mahkum

ar, Cumhuriyet bayramını b~r arada ge
~~ll'lcğe gelenleri ho~a gider bır şekilde 
ctgırladılu·. Koğuşların hepsi de ayrı ay
~~ .gezildi. Bazı mahkumların hayatb a-
akalarını kesereesine rnümcvi bn· havR! 
~("Ç'itınelcri nnzarı dikkatı celbettı. Btm· 
arın içlerinde üç seneye mahküm olup 

ılq buçuk senesini geçiren ve henüz pek 
~enç olan bir adamın ımil17:eviliğı, havati 
~~vzulara temns <'tmemesi bılhac;s ı göz-
eri çekti. 

h :Sılahare vali ve belediy~ reisı hapıs-
aneye g<>lcı·ek mahkttmlarııı bJ\ ramta

tını kutıuladılar. Valı kendıkriı;, güıt>l 
sr.ı~lerle hitnb etti. Ne pahac:ınn olursa ol
sun, vicdanları kar~ısında temiz kalrna-

!arını söylt>dı. Bu sözler 600 insan tara-
~ndnn alkışlandı. Bu vcsil~ il ... ~unu ~~ı 
•oyıe.ınek isterim ki İzmir hapishanesının 

ve erkek mahkumlardan bir kısmı 
vaziyeti evvclkine nazaran çok iyileş· 

miştır. Hapishanede askerlik kursları, 

ders kursları açılmıştır. Malıklimlar va
kitlerini istifadcli bir şekilde geçiriyorlar. hakimliğine verilmi~tir. 

Midyatta devlet mahallesinin temelleri attld1 

Midyat hükumet konağımn te mel atma merasıminde bulunanlar 

Midyatlan yazılıyor: Estel maha1le ı cak olan Devlet mahallesi sahasmda 
sinde inşası takarı-ür eden hükumet yekdiğerini katedecek on beş metre 
konağının temeli büyük merasimle a- genişliğinde iki ana cadde He mahalle 
tılmı.ştır. Üç kat iizerine inşa edilecek daıbilinde rnüteaddid başka caddeler 
olan bina, kırk odadan terekküb e:dc - açılacaktır. Bu sahada yapılmakta ve 
cek ve kışa kadar bodrum katı bitıri- yanılacak olan resmi binaların olduk
le<'ektir. ça geniş bahçeleri bulunacak ve hususi 

Estelde hükumet konağıle birlii->te inşaat sahibierinin de bu esasa riayet 
veni bir devlet mahallesinin kurulması eylemeleri temin olunacaktır. 

Hükümet mahallesi çam agaçlarrte 
kararlaştırılmış \'C buna aid plfın. fen 
lıac:memuru Ürfiye yaptırılmıştır. KRy- a.ğaçlanacaktır. Muadil iklimi haiz ol-
makam Akif Rahmi Kocamanoğlunun cluğu anlaşılan Ayvalık kazasının bir 

ya~ lac;ından getirtilen çam ağacı to -
güzel eserlerinden olan nümune jnn - humları saksılar içinde yctiştirilnıeğe 
lm·ma karakolunun. jandarma bölük 

ı ~ h · ed·ı k .. bac;lannuştır. Bu i~le jandarma kornu-
komutan ıgına ta sıs ı me uzerc t .. b R'fat İlt' uğraşmaktadır 
ı..i.,.t katı çıkacak \'e ittisa'inde bir ı.. -1 anı yuz asB.ı t kı.. .. 
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• 1 ::\1ıdvatın a ı ·o) u es ıcı erı u ış 

mutan ('V ı yapıl~~a.~tır. . için~ beş yüz aded saksı hediye etmek 
938 ve Q39 rna.ı senelerı zarfında be- suretile vardımda bulunmu!':lardır. 

ledıye bi.idcesinden harcanacak otu_z · Mıdrat kasabası dahilinde birçok 
dort bın lira ile bir belt-dıve daıresı, yenil.:kler, güzel ve :faydalı eserler 
bir belf'dive rei-;i <'\·i ve bir belediye o- meydana getiren Rahmi Kocamanoğ -
teli inşa edilecektır. lunun Jıiınmetile F..stelin iki yıl sonra 

Mardin - Esteli ve Mıd~ at - E<;;tt.·l m<>dern bir şehircik haline g.eleceğ~n -
yollarının bide~tıği noktada kurultı - de ~übhc voktur. 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

- Itasan Bey gazeteler
de okuduğuma göre ... 

... Belediye §ehrimizde
ki imdadı sıhhl otomobille-
rini ... 

... Çoğaltmıya karar vcr
m4. 

Hasan Bey - Hani bı•le
diyc gürültü ile milcadele 
ediyordu, yahu! .. 

Karacasudan gü ~el bir görünüş 
On sekiz köyle kurulan Karacasu edilir. Kazada bir kredi kooperatifi var

kayrnakarnlığı, Ege bölgesinin bir cem- dır. Yet:mi.ş altı ortağı olan bu kooperntif 
netidir. Tabiatin eşsi2 güzellik ve zen- yılda 25,000 lira kadar kredi açabiimck
ginliği, halkının uyanık ve ileriyi görür- tedir. Çiftlik ve Yenice köylerinde ayrı· 
lüğü, medeni durumunun yüksek oluşu, ca iki kredi kooperatifi de pamuk~u ola:. 
asayiş ve inzibatının mükemmeliyeti, köylüye yılda 40,000 lira kadar kredi ""'~'' 
halkın geçinmede güçlük çekmeyişi, ha- mektedir. 
vasının, suyunun tÜiberkülosluları bile 
iyi edişiyle diğer komşu kaynıakamlık

lardan ayrılır. 
Belediye çalışmalan 

Kasabanın bayındırlığı uğurunda har
canan para ve emekler kasabayı çok şi
rin ve marnur bir hale yükseltmiştir Be
lediye on yıl içinde etrafı duvarla ve önü 
bcdıçeli bir belediye ibinası, 900 lira sar
file Çukur han, 2000 küsur lira ile sekiz 
dükkan, belediye mezarlığı, 3209 metre 
murabbaı kaldırım, ayrıca hükumet cad
desi ve kasahaya giri§ yolu p<!rke olarak, 
600 küsur lira sarfile umumi bela, bir 
gaz dt>posu, şehir planı, su projesi beş ki
lometı·elik yayla yolu, Dandalas köy yo
lu, eski rne;ı:arlığa henüz tamamlanamı
yan park, Curcl1uriyet alanı ve abide, 
2000 küsur lira harcanarak asrt bır bele
diye otel ve sahneli kah:vesi, 1800 lira 
sarfile yangın için bir rnotorpomp alına
rak otomobile takılmıştır. C. II. P. sinin 
kurmakta olduğu Halkevi yapısı ıçın 

Dokumacılığı rnakineleştirmek ve il•.!r· 
Jetrnek için eskiden bir şirket kurulmuş. 
ııa da anlatıldığına göre fel!a idareden in' 
Iisah etmiştir. Şimdi, kooperatif kanalılı.! 
çalı~mak hayırlı neticeler verecektır. 

Köyler umumiyetle iyi durumdadır 

Hu:bubat, kavun, karpuz, palamut, pa 
muk, bağ mahsulleridir. 

Şimdilik, on kadar fırın, çımak-çömlf'k 
testi, künk yapmakta ve komşu kaza! ı ·ı 

bile sevkiyatta bulunmaktadır. Bu (= ı 

modernize edilerek Maı-sılya kiremidi 
hatta kanalizasyon için çimentodan ho 
rular vesaire yapabilf'cek bir teşekkiıltı 

ilerletilebilir. 
Sulama işleri 

Devlet sulama kanalı yapılmaktadır 
Pek yakında köyliinün istifadesinl! arı. 
lacağı uınuluyor. Bununla pamukçuluk 
cok ileri gidecektir, 

Kültiir ve sağlık durumu 

1300 ve bu yıl da 1000 lira ve daha birçok Kazada okuma çağında 1200 çocuktın 
eserler. Bütün bunlar belediye başkanı 
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ancak 400 U okuyabilmektedir. Çünkü, · 
Ali Tuncer ve arkadaşlarının sistematik kul durumu daha fazla Çocuk okutma.;, 
çalışması ve halkın gösterdiği yüksek a
Jakanın eseridir. 

elverişli değildır. Yapılmağa başlanıır. 

modern ilkokulun gelecek y1l ikmal olu· 
Memleketin bayındırlığa olan elvel'iş-

liliği büyüktür. nacağı sanılmaktadır. 

Kazada yapılmağa başlanana ve fakat Yarım kalan Halkevi yapısının bır kıs-
birçok engeller yüzünden 'geri kalan mo- mınm örtü i~i için belediyeni!'l bu yılki 
dern Halkevi ve ilkokulun bir an önce ı büdcesine bin lira para koyması sevini-
ikmali memleket kültürünün ve içtimai 1 k b. h ıd· t>ee ır a ır. 
hayatını hızlı kalkınmaya kavuştura- ----------
caktır. Tokat mem:eket hastanesi 

Ekonomik durum 
Kaymakamlık iıalkı bilhası;a el doku- başhemşireliği 

macılığile uğraşır. Her evin bir veya iki Bundan bir müddet evvel bu sütunlor-
Lezgahında dokunan yatak ve yorgan çar- da Tokat memleket hastanesi başhem ~ 
~afları, hamam takunları, havlular ve şireliğine Leman Güntükün isminde ça -
bezlerden kasaba yılda 150-200,000 liralık hşkan bir genç kızıınızın getirildiğıni 

bir para girmektedir. Deri sanayiinden yazmıştık. Bu yazıda bir tcrtib hatası o
de 50,000 lira, köylerinde yetişen p:ıla- larak hemşire, hekim olarak çıkmıştır 
mut mahsulünden 40-50.000 lira temin , Tashih ederiz. 

( __ w ___ o_r_ha_n_g_az_id_e_i_m_a_r _fa_a_liy;;...e_ti_d_e_va_m_e_di.;..yo_r __ ____,) 

Ornangazi, (Hususi) - Bursa - Yalova j ·Merkezdeki imar faaliyetı köylert• de 
caddesi üzerinde i~lek bir kaza merkezi sirayet etm~tir. Bilhassa yerli kilometre 
olan Orhangazi istiklal mücadelesinde! mesafede bulunan YenikCy çok ileri git. 
y<tkılan ve Cumhuriyetin yarattığı yC'p- 1 miş bir köydür. Köyililer köylerini C.h'
yeni, muntaznm ve her Türkün gö~sünü hangazi - Yalova cadde~ine bağlamak 

iftiharla kabartan şehirlcrlıni~den biri- için bir müteahhide 20000 lira veıerek 

dir. muntazanı biı· şose yaptırmışlardır 



e Sayfa 

[ Htdinler Kartıamda 1 
CÇCK KUSUR 

B irgün vapurla Boğaza gidi- Cumhuriyetin on beşinci yılında oır
yordum. Benimle ayni sıra- çok yenilikler yapan müesseseler ara -

da oturan bir zat; etrafındakilere bil- sına Kibrit İnhisan da karınca kara
rnem ne marka başarat zehirinin di - nnca karışmak istedi. GeYÇi cepte bii
ğerlerine faikiyetini lsbat etmek için yük, masa futünde küçük duran kutu-
bir alay şeyler söylüyor: larm hacimlerini kilçUltüp büyültme-

- Kutusu şöyledir. di amma, senelerdenberi deği~yen 
- Kokusu şöyledir. etiketi değiştirdi. Ve kutulara kımu-
- Fiatı şu kadardır. zı başlı kibritler koydu. 
Diye söylemediğini burakmıyordu!. tık kutu elime geçer geçmez, etiket 
.Bir ara, karşı sırada oturan epey nazan dikkatimi celbetti. Şaşırdım: 

yaşlı biri söze karşnıştı: - Güzelt 
-Ben de tecrübe ettim, bütün söy- Ded" kutuyu 81 tım. Kı.nnızı başlı 

ttedikheriniz doğrudun :Yalnı.z küçük kibritl: görünce ;üsbütün §aşırdım. 
lbiı: kusuru var. _ Çok -zel! 

Öteki te13şla sordu: D dim. gu 
- Kusuru nedir? .. Çok rica ederim. He tt!· 

Hiç çekinmeden söyleyiniz. 
8 

• 

- Küçük bir kusur ..• Haşaratı öl -
dürmüyor. 

* Senelerden'beri, biçimi ve etiketi biç 
aeğişmiyen kutular içindeki kara göz
lü kibrit1eri görmekten bıkm~tı.k. Da
ha doğrusu bıkm~ da değil; onlara o 
kadar ahşmıştlk ki.. Kusurlan varsa 
bile farkedemiyorduk. 

- Kusursuz! • 

Diyecektim. Siıgaraını, ağzıma al -
mıştım. Kutudan bir kibrit çıkarıp 
çaktun, o da yanmadl. Yanan yedinci 
kibrit sigararnı yakarken vapurdaki 
muhavereyi hatırladım ... 

- Küçük bir kusuru varmış, dedim, 
kibritler güzel amma yanmıyor. 

İSMET HUL'OSt 

1 Bunlan biliyor mu idiniz ? =:J 
Borazan çalan 5 yaşı nda bir 

çocuk 
Uç ya~ında bu-

lunan bu çocuk 
büyük bir kolay
lıkla ve hiçbir sı
kıntı çekmeden 
baş borazan çal -
maktadır. Amerl· 
kada hayret uyan
dıran bu hadise ço
cuğa bir hayli de 
para kazandırmış
tır. Şlmd! yumur
cak ötede heride 
konserler vermekte ve daha beş yaşında 
iken iyi bir iş adamı olduğunu isbat et
mekt~ir. 

* Bir Amerikan garabeti 
Bundan birkaç sene evvel Amerika 

büyük bir iktısacli bulıran geçirdi. 
Konnettikü eyaletinde çıkan bir gaze
te, halkın parasızlığını nazarı dikkate 
alarak abonelerinin YQllıyacakları ay
niyat mukabili abonelerinin yenilene· 
ceğini ilan etti. Gazetenin bu ilanma 
mukabil ilk olarak koca bir denk ge1di. 
Bu dengi açtılar. İçinden bir tabut çık• 
tı. Bu abone, YQlladığı bir tabuta mu· 
kabil abonesinin yenilenmesini istiyor· 
du. 

Kamerin ve guneşin ziya 
verme kudretelri 

Kamerin en kuv-
vetle şualarını saç
tıfrı zamanda dahi 
güneşe nisbetle 
küreiarza yolladı
ğı ziyanın kuvveti 
(500) bin defa nok 
sandır. Kamerin 
bir senede küre-
roize scvkettt~: zi
yayı güneş ancak 
on üç saniyelık bir zamanda yollar. 

Yumurtadan çık
tıktan 48 saat son
ra blr güvercin 
yavrusunun sıkle

tl iki misli olur. 
Ördek yavrusu jse 
ancak altı günde 
bu inkişafı kayde
debilir. 20 g:.inde 
20 gramlık bir güvercin yavrusunun sık
leti 435 gramı bulur. Eğer bir insan yav
rusu bu derece sür'atle inkişaf etmiş ol
saydı, dünya devlerle dolardı. •............................................................................................................................. 

Eolenme zamanı? 
-c Bir çok yazılarınııda genç 

yaşta evlenmeyi tavsiye ettiğinizi 

gördüm. Bir çok yazılarınııda da 
evlenmek için refah zamanına inti-
7.ar etmeyi tavsiye ettiğinizi oku -
dum. Genç nadir istisnalarla zengin 
değildir, refaha da erişmemiştir. 
O halde genç yaşta evlenmeyi tav -
si ye etmenizin manası nerede? Dü -
şüncelerinizde bir tezad sezer gibi 
oluyorum.» 

Bana bu satırlan yazıp yollıyan 
okuyucum: 

-Her ilAcın her hastalığa iyi gel
mlyeceği hakikatini unutmuş, tavsi
yelerimin şahıslara göre değiştiğin -
den tegafül ediyor. Bununla bera -
ber kaideyi umumi manasile, mut -
lakı ile kabul etmekten de çekin -
me m. 

Evet, genç olarak evlenmek bir 
zarurettir. Eve bağlılığın, yuvayı 
yükseltmek arzusunun vereceği nam 
le ku~etlerinden sarfınazar, nesli 
gürbüz yapmak için de elzemdir. 
Yalnız şu sonuncu nokta bile genç 
yaşta evlenmeyi milli bir vazife yap 
mağa kaiidir. 

Refahı olmasa bile rahat bir ha -
yatı ve istikbali temin etmeden ev -

lenme tavsiyesinde de ısrar ederım. 
Ve bunun genç yaşta evlenıneye ma
ni olmadığı düşüncesindeyim. Zira 
evlenme yaşına gelmi§ olan gençle
ri mensub olduklan içtimai sınıf i
tibarile ikiye ayırmak icab eder. E
k~lliyet teşkil eden bir kısmın göre
nek itibarile refahtan kasdettiği ma
na ekseriyetin hayalinden bile geç -
mez ve ekseriyetle aradığı genişliği, 
tstikbal emniyetini çok genç ya~ta 
da temin etmek mümkündür. 

* Ankarada Bay •Safi• ye: 
- Bir zevce ile bir metres arasın

da yaşayan Avrupalı ~rkek; 
- Bir koca ile bir Aşık arasında 

vakit geçiren bir Avrupalı kadın, 
Diyorsunuz, şübhesiz Avrupalılar 

arasında böyle yaşayan tip aileler 
yok değildir, fakat bütün Avrupayı 
ahlak ve namus bakirrundan gan -
qen olmuş farzederseniz aldantr .. 
'ınız. Bir kısım romaniann bize pek 
rrplak olarak gösterdiği Fransada 
bile vaziyet sizin zannettiğiniz gibi 
değildir. Şimal memleketlerini ise 
ben şahsen herhangi bir millet için 
memnuniyetle, kazanç1a taklide de
ğer bir nümune cılarak gösterebili
,nm. 

i'EYZE 

SON POSTA 

çocuklar • • 
ıçın Kız - .. orgu rop 

cPirinç iğne:. ôrü.tınUş, _oyu renk çiz
giler ooınradan ilave edilmiştir. Yandaki
ler öııgünün üstüne ~lenmiştir. Yaka ke
narile ilik düğme yeri sık iğnedir. Ayni 
koyu yünden bir toka yapılmı§, kol ka
paklarına da birkaç sıra sık iğne örül
ınü§tÜI. 

Bu model 7-12 y~larındaki kız çocuk
larına çok yar~acaktır. Yünü herhalde 
şen ve açık bir renkten seçmelidir. Çiz
giler ya ayni rengin koyusundan, ya da 
zıd bir renk olmalıdır. 

Her kadın bilmelidir 
% kilo arab sabununu 3/4 litre sıcak 

suda eritiniz. İçine lh gram üstübeç ka
rıştırınız. Bundan bir şifanun üz~ine 

biraz alınız, banyoluğunuzu ve bu nevi
den eşyanızı temizleyiniz. Çizmeden te
nıizliyecek bir mahlut olur. 

* Fena kokan bir odada portakal kabuğu 
yakınız. Fena kokular hemen kaybolur. 

* Tel dolabınıza h~crat giriyorsa dolaba 
bir tabağa kcsi~ domates parçaları 

koyup saklayınız. Tabii çürüdükçe atar, 
yerine başka domates koyarsımz. .. 

Rugan ayakkablarınızı hindyağile yağ
ladıktan sonra buhara tutunuz, yepyeni 
gibi olurlar. 
&~yaz örtüden kahve lekesi nasıl 

çı.kanlır? 

Leke yerini (Glycerine) e batınnız. 

UstUne bir kurutma kafrıdı koyunuz, üs
tüne de sıcak ütüyü bastırınız. Glyct'>rir.e 
bezden çıkıncıya kadar bu usulü tekrnr-
layınız. • 

Re5im fırsalan nasıl temizlenir? 
Yağlı boya ile resim yapılmış fırçala

rı: işi bittikten sonra trebantin içine dal
dırarak temizleyiniz. Fırçalar uzun müd
det boyasile unutulmuş veya bir tarafa 
atılmış ise amonyak içine ıslatıp parmak
la tüylerini oğuşturunuz. SonTa llık suda 
çalkalayınız. 

Rütubct nasıl meydana çıkanlır? 
Bir yerde, btr odada rütubet olup ol

madığını meydana çıkarmak için darası 
alınmış bir kaba 500 gram iyice dövül
m~ kireç koyunuz. Rütubet §Übhe edi
len yerde yinni dört saat bıraktıktan 

sonra tekrar t.-rtınız. Eğer ağırlığı bir 
gram artmış ise odanın rütubcti normal
dir. Eğer 4, 5, 6 gram artmış ise odada 
rütubet çoktur. Oda gayri sıhhidir. 

İkincitqrin 2 

.Belediye reis muavinlerinin imzas1m 
taklid eden bir genç yakalandi 

Sahte imzalarla fakruhal ilmühaberi tanzim ederek 
belediyeden para alan suçlu. tevkif edildi 

Dün, Hüseyin oğlu Enver isminde lan Hayriye, bir takım mecnunane fi • 
biri, İstanbul Belediye reis muavinleri kirler taşımakta ve şunlan söylemek· 
Ekrem ve Rautun imzala.nnı taklid tedir: 
ederek, sahte vesika tanzimi suçun - - Adım Hayriye. Soy adım yoli. 
dan, AdUyeye teslim edilmiştir. Amma, bana yakışan soy adı cPutkı " 

Genç suçlu hakkındaki iddiaya göre, ran, Papazdeviren» dir. Ben, deli de-
bu şekilde birkaç sahte fakruhal ilmii.- ğilim. Fakat, bazan da deli olup, ol " 
haberi tanzim ederek, Belediyey~ madığı.mı merak ederim. Zaten beni 
müracaat etm.lt, kendis.i ve bazı kim- sıkan şey, Fatih Sultanla Eyüb Sultan. 
seler n~ para almıştır. Bana tesir yapıyorlar. Bir de §Una bu• 

Polis tarafından dün geç vakit Müd- na sinirJenirim. 
deiumumiliğe teslim edilen Enver, ver- Hayriye, Adiiye doktoru Enver Ka· 
diği ifadede: rana da: 

-Benim böyle işlerden ha.berim - Siz, cennet doktorusunuz. Rapor 
dahi yok. Ne sahte Umühaber 'tanzim, verin de beni l:nraksınlar, demiştir. 
ne de imza taklid ettim. Bu şekilde be- Doktor, Eyüb Müddeiumumiliğine 
lediyeden para da alm~ değilim. Po - suçlunun ehliyeti cezaltyesi plmadığı"' 
liste tazyik ne tutUlan .zabıtnamenin m bildinniştir. 
altını imzaladnn. Fakat, hakkımdaki Bir kaçakçl 278 lira para 
iddia kanıilen asılsızdır. Böyle bir i§i, ce a a ahkOm old 
başkası yapınış olacak. demiştir. z sm m u 
Müddeiumuınilik, Enveri sorgusu için Birkaç gün evvel Romanyaya 6000 

2 nci sorgu hAkimi Muhiddinin huru - leyi kaçırırken muhafaza teşkilatı me-o 
runa çıkartmıştır. Hakim, yapılan sor- murları tarafından yakalandığını yaz# 
guyu müteakıb, suçlunun t:evküine dığlmız Romanyalı Kostesko, · dün be
karar vermiştir. şir.ci asliye ceza mahkemesinde yapı# 

lan duruşması sonunda 278 lira ağır 
Arkadaşını yaraltyan kasabın para cezasına çarptınimış ve ayrıca 
muhakemesine devam edildi 6000 !eyin müsaderesine karar veril# 

miştir. 
-----------------------------------

Potiate: 
Sirkecide wab Ganiyi bıçakla ya

ralıyan kasab Şerif Güriln muhakeme
sine dün Ağırcezada başlanmıştır. 

Ceza kanununun 448 inci maddesi- Ta1 fabrikası infHAkında bir 
ne göre. Ağırcezaya verilen suçlu, dün amele yaralandı 
mahkemede yapılan sorgusunda hfıdi- Fenerde Mürselpaşa caddesinde Hasan 
seyi şöyle anlatmıştır; Tahsine ald taş fabrikasında dün, ma

1
den 

_ Bir.biriml2:1e şakalaşıyorduk. Ga- eritrneğe mahsus kazanda henüz anlaşı.a .. 
mıyan bir lnfllA.k vukua gelml,f ve fabrika

ni, ellerini omzum~ koymuştu. Bu sı- da çalışan, Fatlhte Boyacı soka~ında 43 nu# 
rada ben silkinlvennce, tezgahın üze- maralı evde otuıan Recai, vücudfinün muh
rinde bulunan kasab bıça~ı Ganinin telif yerlerinden ağır ve tehlikeli blr :;uret
üzerine düştü, yaraladı. Yoksa, ben o- te yanmıştır. Yaralı tedavi altına alınmıs 
nu kasden yaralamış değilim, demiş - ve tahkikata başlan~~tır. • 
tir. V atman talım nraba.sı bır 

Duruşma, şahidierin celbl için ta -
lik edilmiştir. 

Karas1m ve kaympederini 
öldüren katil muhakeme edildi 
Sultanahmedde karısı Zehra lle ka

yınpederini kıskançlık saikasile bıçak
lıyarak öldüren, ustası Mehmedi de 
yaralayan Eminin muhakemesine, A -
ğırcezada devam edilmiştir. 

Ce7.a kanununun 450 .nci maddesi
ne tevfikan idamı istenerek mahk:e -
meye sevkedilen Emin, evvelki relse -
lerde karısun ustasile zina halinde 
yakaladığını, bu feci sahne karşısında 
kendini kaybederek, cinayeti işlediği
ni söylemişti. 

Dünkü ce'l.9ede dinlentlen müdafaa 
şahidieri kankoca arasında mUnafe -
reU olduğunu söylemişller, duruşma 

Necibe isminde bir ~abtdin celbi için 
talik edilmiştir. 

kadına çarptı 
Vatman Arlfln idaresindeki 61 nurnarall 

vatman tallm arnbası B~lktaştan geçerken 
Kasımpaşa Sakızağ'acı mahallesinde otu .. 
ran Saflyeye çarparak sa~ kolundan yarP 
lamış, vatman yakalanmıştır. 

Bir kamyon bir koltukçuya 
çarpıp yaraladı 

Şoför Artinin idaresindeki 4262 nurnarall 
kamyon, Çadırcılar caddesinden gcçel'ken 
o elvarda koltuk.çuluk eden Ahmede çar .. 
parak baca~ndnn yarnlamıştır. Yaralı tı:ı -
dav1 altına alınmış, §Oför yakalanarak tah
kikata başlanmıştır. 

Bir adam merdivenlerden düşüp 
yaralandı 

Ayazpa§a caddesinde Işıldak apartıma ... 
nmda oturan Turhan, merdlvcnlerdcn aşa# 

ğı inerken nyağı kayarak düşmüş ve başın# 
dan yaralanarak tedavi altına alınmıştır. 

Kadın e~yası kaçıran biri yakalandı 
Gümrük muhafaza teşkUMı tarafından 

dün gartb bir kaçakçılık vak'ası meydana. 
çıkarılmıştır. 

Beruttan llmanımıza gelen Türk bandı .. 
ralı Platin vapuru mllstahdcmlninden İb
rahlmin, dün vapurdan çıkarken çehrcsine 
nlsbetle vücudünün 90k gl§man olduCu gö .. Zabıtaya hakaret eden bir 

kadının deli Oldu"gu aO(SIŞJ(dt tUlmüş ve vazlyetınden şübhelenUerek üze
rinde arama yapılmıştır. Bu arama esnn .. 

Dün, polislere hakare1 ederek, E _ smda İbrahlmln elbiselerinin altına bir ta# 
··b M ."dd · tı·ğin h kkınd kım ta.çat 1pekll kadın kombınezonıarı ve 

yu u eıumum ı ce a a ce- gömlekleri clydlgl görillmOş ve bunların al· 
zat takibat yapılan 50 yaşlarında Hay- tmda da birçok kaçak 1pekll mendll, kadın 
riye isminde bir kadın akli vaziyetinin çorapları meydana çıkarılm~tır. İbrahhnlıl 
tesbiti için, Adiiye doktoru Enver Ka- ceplerinde de kaçak ecneb1 sigaraları bu# 
rana muayene ettirilmiştir. lunmuştur. Kaçak mallar me~urlar tara .. 

. . fmdan mUsadere olunmuş, Ibrahlm osltye 
Temı7. gıyinmi§ ve ifadesi düzgün o- be§lnci ceza mahkemesine verl~ir. 

1 Bacaksızın maskaralıkları Bayram 

# .# -·-
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Ortaya atan kimdir? Am~rika halkının 
ŞimdiYe kadar ileri sürülmüş olan iki tapındığı tahtadan adam 
idd• J •ı• H t ·ı F G b• f Charlie Mc. Carthy adını taşıyan bu tahta adam iki 

18: ng1 IZ US 00 1 e raDSIZ 0 100. sahibineservet kazandırıyor. Yüzbinlercehalksinemaya 

lttaruf bir Ingiliz muharriri: "Hayır, ne o, ne de öteki 1 diyor. Bu esaslar Bi sm ark 
devrinde yaşamış olan bir Alman profesörünün eserlerinden alınmışhr, 

ffitler'in gnnnecfiğim.iz resimleri 
Çocukluğu Mektebde Harbde (sağda) Tahliye editdikten sonra 

llitlerin niçin muvaffak olduğu so- gun gördüğü zaman harbetmek ve bu
l'ulunca, İngilizlerin onda dokuzu şu nun neticesi olarak, eski muahede~e~ 
~'labı verir: Versay muahedesi ile e- bozmak hakkına sahibdir. Mevsı·.ru 

- Zilen Alman halkı derin bir küçülme geçmiş her muahede feshedilıneli, ye -
lılssi duyuyordu. Pek tabiidir ki bu mu rine yeni şartlara uyanlar konuimalı -
alı.~deyi ortadan kaldıran adamın et - dır.• · 
l'afıncta toplanacaktı. Hitlerin hemen hiç bir prensibi yok-

Bu, en teselli veren bir fikirdir. Çün tur ki tohumu, 1895 de ölen, bu Berlin 
kü: Bizi Hitıerism'in muvakkat bir profesörü tarafından ekilmiş olmasın. 
~YOldan şaşmaı> olduğuna, Almanya - Irk hakkındaki dü~üncel~: 
~ın Yakında Avrupa liberal demokra - «Asalet, cırk• demektır. Ve bu. te -
Sılerinin süt liman mahirekine döne - Hikki, şahsi karakteristik'in nesılden 

L· <leğine inandınyor. nesle geçtiği kanaati üzerine kurul -
'Böyle düşünenler: cHitlerizm, bir muştur. J• 

ıfı~ahrekten inhiraf• sayılmalıdır. Ari ırk, her şeyden evvel, kahra -
ıs Çunkü: Hitl(!rin hiç bir düşüncesinde mandır. Kafası ile kazandığını kıhcile 

cıJlhnanlık» ın tesiri yoktur. Zaten bü- koruyagelmiştir.• . 
~Un fikirleri taşkın bir ingilizle bir Diyen Treitschke'nin fikirlerinin ay-
,li'ransızdan, Houston Steward Chaın - nidir. 
berlain ile Gobineau'dan alınmış değil Kadınlık hakkında tıpkı onun gibi 
lllidir?~ diyorlar. düsünür. İşte Treitsclıke'nin dedikleri: 

Bu söze verilecek cevab şudur: Ha- ··Kadının muhiti evi ve koca ocağı-
~r, Hitlerizm bambaşka bir kaynak - dır. Zayıf sınıfın saadetini isteyenler, 

n, bir Sakson generalinin oğlu olan onu fabrikada çalışmaya bırakmama -
~-· ~edinde, Leip7.ig'de, Freiburg'da Iıdırlar. 

1 Uhırn bir kürsüsü bulunan Treitschke Hitlerin müsellah kuvvet.hakkında 
n 1~dı_nda bir Alman profesörünün eser - düşündükleri de Treitschke'den gel -

erınden alınmıştır. Bu profesör ise Al- mcktedir: 
lllanı - ·ı · d · d d -·ı ıgm czı mış evnn e egı , «<rdunun arzusu olamaz o, yalnız 
~li'r~nsı:ıya, Danimarkaya, Avusturya- devlet reisinin istediklerini, kayıdsız, 
... a ınevdan okuduğu- zaferler devre - şartsız yerine getirmekle mükelleftir. 
.,ın,:ı- B' k' h k·ıı·-· ' 
da ~· ısınar ın_ a~e ı .!~ sır-ı~n~- Ordunun kendine mahsus emelleri o -
~ ~aşamıştır. Hıtlenn .~uşuncelen~ı, lursa memlekette siyasi emniyet kal -
ltnııs altı milyonluk kutleye bakım 

:tlan ;ejimini kavrayabilmek için Tre
Sı:!hke'yi anlamak lazımdır. 

'l'reitschke'nin devlet hakkındaki 
n ~azariye~eri, elli yıl evvel yazİlmış ol
a. t asaıardı, Hiilcrin cKavgam» adlı ki

abından alınmış denebilirdi. 
. Bu Alman profesörü şöyle diyor: 

e h «Devlet, bir kuvvettir. Ve başlıca :şi 
ill'bdir. 

~ .. liarb olmasaydı devlet olmazdı. Bü
~n bu devletleri harb doğurmuştur. 

e \>evletin en baş ve en esaslı vazifesi, 
atandaşlan silahla korumaktır. 

liasta milletierin şifası harbdir. 

8 F'erd, benliğini unutmalı, kendini 
~a~ece kütlenin bir cüz'ü gibi görme -
~ Qlr. Ve kütlenin saadeti ile ölçüiiince 
t endi hayatının bir hiç olduğunu öğ -
hentnelidir. Harbin yüksekliği de işte 
t; lt hnktada, küçücük cinsan» ın büyük 
~~evlet» mcfhumu önünde silinmesin-
edir. 

~ lln itik idcalism harbe muhtaçdır. 
~ak materialism onu takbih eder. 
~ ~lıktan kahramanlığı kaldırmak, 

buyük ahUiki kttsurdur.• 
h Bu umumi -ıgörüşten şimdi biraz da 
·~u u ivete geçelim: Hitler cmuahede -
ltı.t'-, ıner.elesindE' Tr('itschke'nin §U !i -
tl~rini tam bir sadakatle takib etti: 

~tı «l3.r devlet, gelecek zamana aid ar
~ hı.ı ını başka bir ~evletin hatırına uy
lıtanıa:ı: .. 

liükümdar gibi devlet te her uy -

maz.» 
Profesörün 1892 deki takrirlerinden 

birinden alınmış olan bu sözler, 1934-
deki temizleme hareketile büsbütün es
rara bürünen Alman dünyasını anla -
mamıza ve Hit1erin niçin General Von 
Schleicher'le siyasete !burun sokmak 
isteyen diğer teşkilat liderlerini herta
raf etti~inin sebebini izaha yarar. 

Hitlel'in Treitschke'ye borclu oldu -
ğu fikirler sayısızdır denebilir. Bjz 
bunlardan yalnız iki tanesini daha ala
cağız ki ikisini de İngilizler bir türlü 
Alman halkının bakiki ari:uları diye 
kabul etmek istemiyorlar. 

Birincisi Antisernitizm: 
Treitschke daha 1890 da Almanya -

daki Yahudi tehlikesi üstünde ısrarla 
durmuştu. 

«Mademki, diyordu, Ari'ler paraya 
müteallik işlere alıştılar. Artık Yahu
dilerin vücudüne lüzum kalmamı~tır. 
Bu ırk tehlikesi şimdi büsbütün göze 
batar olmuştur; hiç bir millet Yahudi
lerın iki milliyet kullanmalarına göz 
yumamaz.• 

Bununla beraber Treitschke Yahudi 
eecllerden gelme hakild Yahudilerle 
aslen Alman olanlan birbirinden kat'i 
olarak ayırd etmenin güçlüğünü gizle
memiştL 

İkinci fikir müstemleke bahsi: 
Almanyanın milsternleke arzusunu 

yalnız ham madde ihtiyacından doğ -
muş farletmek kadar abes şey yoktur. 

Bu meselenin iç yüzünü anlamak için 
gene Treitschke'ye dönmeliyiz. O, Al
man müstcmleke ihtiyacının ekonomik 
olduğu kadar psikolojik ve tarihi ol -
duğunu söylüyor, §U korkunç kehanet
te bulunuyordu: 

«Gelecek muzaffer harbirnizin ne -
ticesi, ne suretle olursa olsun, müs -
temleke edinmek olmalıdır.• 

Ve ilave ediyordu: cAlmanyanın is
tikrarı yarın, Alınaneayı kaç milyon -
luk bir kütlenin konuşacağına bağlı -
dır.~ 

İşte İngilizler Almanların müstem
leke istemesinde bu noktayı unutuyor
lar. On dokuzuncu asırda İngiltereden 
muhaceret edenler İngiliz tebaası ola
rak kaldılar. Yahud hiç değilse İngiliz
ceyi ana dili olarak muhafaza ettiler. 
Alman muhacirlerse Alman kültür ve 
siyaseti için tamamen kaybolmuş sayı
lab!Jirler. Bugün Sovyet Rusyada bir 
milyonla Amerikada da on milyon Al
man var. Fakat Almanya, müstemle -
kesi olmadığı için; bütün bu halk küt
les:ni kaybetmiştir. 

Alman profesörü buna: 
cMuhacirlerin sermayesi gibi çal:<j

ma kuvvetlerini de elden çıkardıit. 
Ha:buki - eğer olsaydı - müstemle -
kelerimizde onlar bize ne kıyınet biçil
mez kazançlar temin edebilirlerdi.ı> di
ye esef edi •ordu. 

Treitschke 1834 de doğdu. Arnt'le 
Danmann'ın tesirinde yetişti. 1859 da 
cdevleh e dair yazdığı tezile mesleğin
de ilk adımını attı. Bundan sonraki bü
tün eserleri bu ilk eserin tekamüli.i -
dür. 18 7 4 de Beriinde modern tarih 
müderrisliğine geçti. Ölünceye kadar 
da bu kürsüyü tuttu. Orada geçen yir
mi iki yıl içinde bir milli hatib diye ta
nıldı. Söhreti, ölümünden sonra da, 
her gü~ biraz daha artarak ta harbi u
mumiye kadar sürdü. 

O z~manki Cermen mantalitesinin 
bugünkünden farkı yoktu. Yalnız cko
ruma• mefhumu gUn günden daha ge
nişlemi~ bulunuyor. Artık «Cermcn 
kültürünün korunması• sadece cAlman 
devleti~ ne inhisar etmiyor. Bütün mu
hacirleri ve dağınık haldeki tekmil Al
man kütlelerini de içine alıyor. Bu si -
yaset Brezilia gibi büyük bir Alman 
kolonisinin yaşadığı memleketlerde 
Alman mekteblerine, Alman diline, Al 
man gazetelerine müzaheret şek1inde, 
İsviçre, Holanda, Danzig, Memel, Si -
lezva Züdet topraklarında ise Pan -

" ı 
Germanizm halinde kendini gosteriyor. 

Hitlerizm'in kaynağı Versay mua -
hedesinde değil Bisrnark Almanyasın
dadır. Onun esasını kavrayabilmek i -
çin Alman halkının ezici bir muahede
den duydukları değil, on dokuzuncu 
asrın sonlarında yaşamış olan modem 
tarih profesörünün şaşırtıcı bir açık -

(Deflamı 10 ncu ıayfada) 

bu tahta adamı görmek için koşugor, radyoda binlerce· 
insan onun monolog/arını zevk/e dinliyor 

Amerika halkı tapacak yeni bir mabud 
bulm~ur. Bütün can ve gönülierin bağ
landığı bu mabudun ismi Chnrlie Mc. 
Carthy'dir. Tanıdınız belki: Hani şu 

tahtadan yapıl.m.ış bir nevi kukla ... 
Kukla amma .... Yüz binlerce halkı •· 

yağma getirmiştir. İsmi herkesin aj'zın
da dolaşmaktadır. Resmi her yerde ası

lıdır. Resmi ile düğmeler, madalyonlar, 
hatıralar yapılmaktadır. Bu tahtadan 
san'atkara karşı Amerikada duyulan bü
yük muhabbet şimdi İngiltere ve Fransa
ya da geçmiştir. En büyük Amerikan racl
yo merkezlerinden National Broadcas
ting bu casriı> san'atkara sık sık mono
loğlar söyletmektedir. Bu monoloğlar A
merikada pek büyük bir rağbet ile kar
şılanmaktadır. 

Charlie Mc. Carthy'ye karşı duyulan 
bu sonsuz muhabbet, bu emsalsiz rağbet 
Amerikan tiyatro ve sinema san'atkarla
rını hem de kalbur üstündeki san'atkfır
ları adamakıllı kıskandırmaktadır. Bu 
san'atkarlara göre tahtadan bir ada
ma karşı bu tapınma asri bir putpcrest
liktir. 

Charlie Mc. Carthy'nin hayatı on beş 
seneliktir. Cidden çok şayanı dik.kattir. 
Aniatmağa değer. 

Bundan tam on beş sene evvel, bir y::ız 
günü öğleden sonra iki delikanlı bir odun 
ve kereste deposuna girerler ve etrafı ve 
malları iyice tedkik ettikten sonra bir ke
narda duran bir kütüğü gözlerine kesti
rirler. 

Bu delikanlılardan birinin adı Edg:ır 

Bergendi. Tanınmış bir aktördü. Sonra
dan san'atkar Charlie Mc. Carthy'nin asi.s 
tanı olacaktı. Di~eri ise o zamanın tahta 
üzerine çal~an tanınmq heykeltraşla
r.ııdan Charlie Mac idi. 

Bergen elindeki kara kalem ile hemen 
bir maket hazırlamış ve Charlıeye uza
tarak ~unları söylemiş: 

- Anladınız ya... Tıpkı bunun gibi 
işlemclisiniz. Simasım ben çizdim amma. 
Haniya Roudolph Streetin köşe başında 
küçük bir gazete satıcısı vardı, İrlanda
lı ... İşte tıpkı onun gibi olmalı. Gözlerin
den ateş ve zeka fışkırmalı ... 

- Elimden geldiği kada~ bir şeye ben
zetcceğim. 

San'atkar Charlie özenerek çalışmı,, 
çabalamı§ ve şimdi Hollywood ve Ame
rikanın tapındığı yeni mabudu meydana 
çılr.armıştır. 

Chnrlie iş görürken Bergen de kukla
nın .dahili kısımlarını hazırlamakla meş
gul olmuştur. 

Nihayet kukla tamamile ikmal edil-
miş, Bcrgen onu o kadar 
heykeltraşa: 

beğenmiş ki 

- St=:nin şerefine olarak ona Charlie 
Mac adını koyacağım ... Fakat madem ki 
İdandalı gazeteci satıcısınuı şahsiyetini 
ortaya çık "racak isminin de iriandalı ol
masına dıkı-.at eylemeliyiz. Charlie Mac 
diyeceğimiz yerde ona Mac Carthy de
riz. İsminin tamamı da Charlie Mac 
Carthy olur, demiştir. 

Bir gün müt~bbis bir impresario bu 
iki san'atkarı Avrupaya bir turneye da
vet etmiş. Bergen ve Charlie bu daveti 
kabul etmişler ve küçük Charlleyi çan
tatarına yerleştirerek yola çıkmışlar. İn· 
giltere, Rusya ve İsveçi dolaşmışlar. İs
veçte veliah-din huzurunda oyunlarını 

vermişler. İngilterede de biİ- hayli mu
vnffakiyet kazanmışlar. 

Buralardan sonra merkezi Amerika VQ 

ceııubi Amerikayı dolapnışlar. 

Nihayet vataıilanna dönmüşler. Fa
kat bu arada vatanlarında vodvilın arnk 
revaçtan düştüğünü görmü§ler. Broad
waydaki meşhur (Palace T.heater) i si
nemaya kalbed.ilm~ bulmuşlar. İki ar
kadaş az kalsın i§i yarıda bırakacaklar
mış. Bereket versin bu fikirden vazgeç
mişler ve doğruca Hollywoodun yolunu 
tutmuşlar... Maksadları Charlie Mc. 
Carthy'yi !ilm kumpanzalarma takdun 
etmek.. 

Charlie Mc. Carthy 

Şimdi meşhur bir sinema prodüktörü 
olan bir zat onlara şu scizierı söylemiş: 

-Sizin işiernekte oldu~nuz tarz artı~ 
gözden düşmüştür, rağbet bulamaısınız 

Charlie bu sözlere çok kızır.ış: 

- Hükmünüzde acele etmeyiniz .. 
Sonradan gelip sizi ·bulacağım. Bir an
gajman tektif etmek için çırpınacaksı. 

nız ... Buna eminim. 
İki arkadaş yeniden yoıa düzülmü~leı 

Şarka doğru gitmi~lcr. Nevyorka varmış· 
lar. Orada Mac Carthy il.! Bergen Nev· 
yorkun en aristokrat salonu olan madam. 
Elsa Maksvel'e davet edilmiş!er ... Davet· ~ 

Iiler bunları çok, hem pek çok beğc:ı. 

mişler. 

Meşhur Noel Coward davt:'tl!ler meya 
nında imiş. Bu kukladan temin edilehi· 
lecek istifadeyi hemen sezmi~ ve onlar 
lehine şiddetli bir propagandayil başla· 

nuş. 

Bu sayede pek az bir müddet sonrı 

Mac Carthy - Bergen Amerikanın en bu· 
yük radyo merkezi olan Nationai Broaci~ 
easting Company'ye davet <!clilmişler. Bir 
müsamere vermişler. Bu müsamereyi 
radyoda diniiyen radyo şirketinin mÜ· 
dürü Rudy Vallee kuklanın ifade tarzını, 
sesini, buluşlarını o kadar beğenmiş ki 

(De1ı~mı 10 ncu sayfada) 

Yeni ve güzel bir Alman 
y1ld1z1 daha doğdu 

Kristen HeibeTg 

Ufa film kumpanyası son aylar içinde 
yeni bir Alman yıldızı keşfetmiştir. Kum
ral güzeli, mevzun vücudlii olan bu yıl
dız Kristen I:Ieiberg.dir. Uia h~sabına ilk 
filmini çevirmeğe b~lamıştır. Sınema 
münekkidleri bu yıldızın yakın seneler 
içinde çok büyük muva(iaklyet!er kaza. 
nacajına kanidirler. 



8 Sayfa SON POSTA İkinciteşrin 2 

Edebi Bir Mosola ~ Büyük Ön derin dünkü nUtkunıı 
klasiklerimiz Mecliste Celal Bayar okudu 

var mı, yok mu? 
Bizim 

Anket maruf bir tarihçi ile bir münekkidi birbırıne 
dü1ürdiİ, ikisi de yekdiğerine "cahildir" diyorlar 

Nurul'tah Ataç 

«Bizim klasiklerimiz var mı, yok 
mu? .. :t bahsini kapamağa, kırk yıl ev
vel olduğu gibi, bir daha kırk yıl açıl
mamak üzere arkasına kol demirini 
vurrnağa hazırlanıyordum ki, münek -
kid Nurullah Ataçın bir fiskesi tek -

· rardan kapıyı ardına kadar açınama 

sebeb oldu. 
Ankete itirazla beraber kısa bir 

cevab veren Nurullah Ataç (Klasik) 
isimli fıkrasında ne yazsa beğenirsi -
niz? Gfı.ya ankete cevab vermemiş.He
sabca ben onun söylediklerini uy -
durmuş oluyorum. İ§in tuhafı bu fıkra 
cevabdan be~ gün sonra çıktığı halde 
içinde beni tekzib eden bir kelime yok. 
Üstelik de aynen bana verilen t::cvab 
fıkranın amudu iıkarisini teşkil edi -
yor. Profesör Mustafa Şekibin yazdığı 
makale üzerine bu anketi yaptı,'iırna 
işaret eden münekkid diyor ki: 

«Genç gazetecilerimizden biri o ya
zıyı okumuş ve hemen bir anket açm:ı
ğa karar vermiş: cBizde klasik var mı
dır?• E1bette bu suale cevab verecek 
adam bulmuştur; ben vermedim .. . • 

Bu yazı üzerine fcllik, fellık Nurul -
lah Atacı ararnağa başladım. Yalnız 
bu sebeble sanmayın~ Ayni zamanda 
M. Turhan Tan cevabında onun için: · 

«- Babasının ilmine tevaıiis ~de -
miyen bu arkadaş, klasik şairlerin zev
kine nasıl varabilir?:. demi§ti. 

Bakalım eelaHi münekkidin bu it -
ham karsısında hiddet barornetresi ne 
kadar yükselmiştir. Bunu da tesbit et
rnek herhalde zevksiz ve faydasız ol
masa gerek. diye düşündüm. . 

Nihayet dün kendisini Beyazıddaki 
Küllük denilen mahalde kahveler
den birinde gözlüklü zatla dehşetli 
bir münnkaşaya dalrnış gördüm. O ka
dar hiddetli idi ki selam verdiğimi gör
medi. Yanına yaklaşırken muhatabına: 

- Sinirleniyorum, sinirleniyor:ırn 
vesselam! diye bağırarak yerinrten 
kalktı, lokantaya doğru yürüdü. 

- Aman sakın bu vaziyette iken ya
nına yakaşma! Büsbütün kızdınr. ba -
şma bir şernsive yersin! demeyin! Ci1n
kü malumu ih.,anınız - ı:ıöz aramızch -
Bay Nurullah Atacın öfkesi kuru sıkı-

dır. 
Lükantada önüne konulan biftek -

M. Turhan Tan 

- Ne bilir o ... Herkesi kendi gibi ca
hil mi sanıyor? 

- Crasını bilmem. Size cevab veri
yor. Kasiklerirniz vardır, iddiasında bu 
lunuyor. 

- O cahildir bilmez! Hatta cahil de , 
değildir, daha .. 

Sözünü kestim: 
- iddiasında haksız mı? .. 
- Elbette .. klasik, rnektebde ,·e sı-

mfta okutulan muharrir demektir. Hü
go. Korney, Malyer vesaire Fransız e
debiyatının klasikleridir. çünkü on~a -
rın eserleri mekteblerde okutuluyor, 
Fr::.nsada okuma yazma bilen her~es 
onları az çok tanır. Kırk sene evvel 
bizde de Nef'i, Baki, falan klasik ad -
dedilebilirdi. Çünkü onlar haklmıda 
herkesin az çok fikri vardı. Şimdi biz
de klasik yoktur. Zira mekteblerde ço
cuklara hangi muhanirleri. ~airleri i'ir
nek diye göstereceğiz .. ·Bizde klasik 
var mıdır?» diye düşünmemiz bile 
kla<:iklcrimizin olmadığına en kat'i bir 
delil değil midir? 

Nurullah Atacın bana verdiği ceva
bı okuyanlar. yukankilerin ayni oldu
ğunu göreceklerdir. Binaenaleyh üsta
dın ağzından beyanat uydurmadığım bu 
suretle mertebesi sübuta vasıl olmuş QU-

lunuyor. 

* «'Bizim klasiklerimiz var mı, yok 
mu?» mevzuu etrafında Vala Nured
din ve Ziya Şakirle de görü~tüm. Bakı
nız onlar ne diyorlar: 

Vala Nureddin 
Val~ Nureddin sualimc şöyle cevab 

verdi: 
- Vardır, ve kabuğu soyulmamı~ 

yemişe benzerler. Biraz gayret eder -
sek bunlan istifadeye elverişli bir ha
le sokabiliriz. Bunun için başta vak'a
nüvisler olmak üzere bütün nasirleri 
gözden geçirmeliyiz. Mevcudu nadir 
el vazısı es~rleri bulup bastırmalıyız. 
Elfaz kalabalığından ibaret olmıyan, 
dua ve scnadan azade kısımlarını şim
dik! dile çevirmeliviz. Bazı yerlerini 
tav. bazı yerlere başiyeler ilave ı:::tme
liv'z. Bövlelikle mesela yirmi sekiz 
Mehmed. Çelebinin bir aslı. bir de şim
diki Türkçeye çevrilmi~ nüsıhası olma lı. 

t şte bu ~eki:de klasiklerimizi daha 
~'akından tanımak imkanlarını elde d-

ten yükselen koku herhalde asabını 
miş oluruz. 

vatıştırmış olacak ki. kaşları y€rine. Ziya Şakir 
gözlüğü burnunun üzerindeki mecburi Yakın tarihi romanlaştırmada usta 
durağa inmeğe başladı. Dudağmın ıki olan Ziya Şakir şu fikirde: 
yanmdaki iki çizgi hafifc-e esnediler. _ Bizim her şubede klasiğimiz var-
«Fırsat bu fırsat!• dedim. yaklaştım. dır. Yalnız edebiyatta değil! 

Bana güler yüzle yanında yer gös- Edebiyatımız bugün bir istihale ge-
terdi. -Bir ittibasa mahal kalmasın. 

çirmiş bulunuyor. 
oturdum, oturdum amma. bir şey ~~f- Ta Aşık Paşa zamanındanberi ge -
mqrJamadı.- Hoş beşten sonra .:1 ı çe!1 devir klasiklesmiştir; ve bu kla
döndürdüm dolaştırdım M. Turh<m siklik Osmanlı lisanı ortadan kalkın -
Tana (!etirdim. Bize dedikodu lazım Y31 cıwa kadar kendini ve tesirini göster -

- Üstad dedim, tabii Turhan Tanın mi~tir. Kırk sene evvelki- cdebiyahmızı 
.3izin için söylediğini okudunuz!.. bile klasik addedebiliriz. Edebiyatta 

Kaşları şapkasile beraber kalktı: olduğu gibi rnusikide de böyledir. Os-
- Hayır okumadım. ınanlılar Turandan gelirierken oranın 
- isabet olmuş. Çünkü pek şiddetli musikisini de beraber getirrn~lerdir. 

idi. Bizanslılarla temasta bulununcaya ka-
Sizin için: .Babasının ilmine te - -dar bu saf ve sade rnusiki devam et -

varüs edemiyen bu arkadaş, klasik şa- miştir. Bizanslılar, Arablar ve Acem-
irlerin zevkine varamaz!• diyor. (Devamı 10 neu sayfada) 

Nutkun yenilmez ordumuza, donanmamıza, harici 
sigasetimize 

• 
sevınç 

'(Baştarafı 1 inci sayfada) 
birer kanun layiliası hazırlanmıştır. 

Büyük Meclisin tasvibine arzedilmiş o
lan yeni nüfus kanununun kabul ve tat
biki nüfus işlerinin daha modern ve mun
tazam bir şekilde yürütülmesini temine 
hizmet edecektir. 

Sıhhat işleri 
Muhterem arkadaşlar: 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VeUleti 

kendisine verilen sağlık ve içtimat yardım 
vazifelerine, iskan ve göçmen işlerine 
yüksek meclisin kabul buyurduğu tah -
sisat daMlinde başariyle devam etmi~tir. 

Bu senenin ilkbaharında orta Anado -
luda bilhassa Kırşehir ve Yozgat havali
sinde bir kısım köylerimiz harab ve 
~ziz vatandaşlanmızdan bazılarının ölü -
müne sebebiyet vermekle bizi çok mü • 
teessir eden bir yer sarsıntısı olmu~tu. 
Sıhhat ve İçtimat Muavenet VekiHeti ve 
ayni zamanda bu i~le tavzif edilen Kı -
zılay Cemiyeti felakete uğrıyan vatandaş
larımızı korumak için derhal gereken ted 
birleri almı§Jardır. Bu sahada yapılma -
sına karar verilen 2114 evdc11 bir kısmı 
bitmistir. Bir kısmının da inşaatı ilerle -
mektedir. Bu hizmet ve mesaiyi mem -
nuniyetle kaydederim. 

AraiPI cihazının 
faaliyet! 

Yüce saylavlar: 
Memlekette mev<:ud huzu!' ve asayişe 

nıüvazi olarak adalet cihazı da intizarr.
la işlemektedir. 
Meşhud cürümler kanununun tatbika

tından elde edilen iyi neticelerden ör -
nek alınarak bu kanun ağır cezalı cürüm
lere de teşmil edilmiştir. 

İnkılabımızın istikrarını teyid için ye
r.i kanuni tedbirler alınmıştır. Bu mak -
sadla Türk ceza kanunundaki devletin 
şahsiyetine ve devlet kuvveti en a leyhi
ne taalluk eden cürümler Jaha kuvvetli 
müeyyidelere bağlanmıştır. 

Ceza evlerinin terbiye, ıslah ve iş e -
saslarına göre düzeltilmesi yolundaki ha
yırlı faaliyetin genişletilmesi cemiyete 
doğru yoldan saparak hürriyetini kay -
betmiş olan binlerce vatandaş• nafi bi -
rer uzuv olarak kazandırmaktadır. 

Ziraat işleri 
Sayın millet vekilleri; 
Devletin ekonomik sahadaki yapıcı ve 

yaptırıcı kudret ve prensibinin ziraat i~ -
lerimize de teşmili yolunda bir nümune 
olmak üzere bükınl şahsiyeti haiz .Zirı;ıat 
işletmeleri kurumu• teşkil edilmiştir. 

Geçen seneki nutkumuzda: 
eMiili ekonominin temeli zi;aattir. Bu

nun içindir ki ziraatte kalkınmamıza b4.i
yük önem vennekteyiz. Köylere kadar 
yapılacak programlı ve pratık çalışmalar 
bu maksada ermeği kolaylaştıracaktır. 

Fakat bu hayati işi isabetle amacına u
laştırmak için, ~lk önce, ciddi etiLdlere 
dayalı, bir ziraat siyaseti te~bit etmek ve 
onun için de her köylünün ve bütün va
tandaşların, kolayca kavrıyabi1eceğı ve 
severek tatbik edebileceği bir ziraat re -
jimi kurmak lazımdır., 
tavsiyesinde bulunmuştuk. 

Buna aid etüdler ikmal edilmiştir. 

Cumhuriyetin on altıncı yılı planlı ve 
~istemli ziraat ve köy kalkınmasının mı>h 
dei olmalıdır. 

Ekonomi işleri 
Sayın arkadaşlar: 

Ekonomi işlerimiz normal inkişaf yo -
lunu takib etmektedir. 

Bu yıl da istihsalin, mübadelenin ve 
kredinin düzenlenmesi ile sanayileşme ve 
teşkilatıanma sahalarında müsbet neti -
celer alınm1ştır. 

Maden tedkik ve arama işleri ile maden 
işletmeleri mevcud programına göre in
kişaf etmektedir. 
Dış ticaret politikamız va1iyete, milli 

ve beynelmilel konjonktüre uyarak, kar • 
şılıklı menfaat ve müsaadeler esasına 

bağlı kalmakta devam etmiştir. 
İhracatın mürakabesi ve ihrag malla -

rımızın standartlanması yolundaki ça -

müteallik parçaları bilhassa 
ve heyecan uyandırdı 

..,...,......., 

' •· ' ' .i$ilf~ 
l lunda çok mühim vazifeler alan cuınb 
1 riyet nafiasının bu yıl içindek'_ çalıŞil1 

~ larının azami randıman vermiş oldlle 

Medis toplantı halinde 

Iışmalar yürümekte ve hayırlı neticeler 
P.lde edilmektedir. Bu sene yeniden bir 
takım ihl"aç mallarımız daha mürakabe 
edilen mallar arasına girmiştir. Böyle<'e 
ihracatımızın ve ihracatçımızın itibarını 
yükselttiğini gördüğümüz bu usulün sa • 
hası genişletilmektedir. 

Halkımızın bedii kabiliyetlerine ma -
kes olan ve her günkü ihti -
yaçlarımızın büyük bir kısmını kar
şılıyan el ve ev küçü.k san'at.larının cum
huriyet rejiminde layik olrluğu merte -
beye yükseltilmesi icab eder. Bunun için 
teşvikler yapılmasını ve bu baptaki la -
yihanın bir an evvel müzakeresini tav • 
siyeye şayan bulurum. 

Geçen içtima devresinde yüksek mec
lisin kabul buyurduğu cSermayesinin ta
mamı devlet tarafından verilmek suretile 
kurulan iktısadi teşekküllerin teşkila -
tile idare ve mürakabelerh hakkındaki 
kanunun tatbiki' için teşkilata başlanmış
tır. 

Memleketin muhtelif yerierinde kredi 
ve satış kooperatiilerinin ve birliklerinin 
kurulmasına devam edilmiştir. Ezcümle 
Karadeniz romtakasında fmdık mahsu -
lümüz için 5 kooperatif ve bunlar için 
merkezi Giresonda olmak üzere bir bir -
lik teşkil olunmuştur, 

Küçük esnafa ve küçük sanayi erba -
bına muhtaç oldukları kredilerı temin et
mek üzere Halk Bankası ve halk sandıkla 
rı kurulmuştur. 

Kredinin normal şartlar altında ucuz -
latılmasının ekonomik alandaki mühim 
tesiri malfımdur. Büyük Millet Meclisi • 
nin kabul buyurduğu kanun ile faiz had
lerinin indirilmesini memnuniyetle !tar
şılarım. 

Büyük Millet Meclisi Deııizbank.ı kur -
makla çok isabetli bir harekette bulun
muştur. ... 

Birinci beş senelik sanayi planımrz mu
vaffakiyetle bitmek üzeredir. Buna ila
veten üç senelik bir maden işletme prog
ramı tanzim edilmiş ve tatbikine başlan
mıştır. Bu üç senelik maden programının 
büyük bir kısmını içine almak ve şeker 
sanayiini de genişletmek suretile maki • 
ne, kimya, gıda maddeleri, toprak ve su 
mahsulleri, ev mahrukatı sanayii ile li -
ınan inşasını ve nakliye vasıtalarının ço
ğaltılmasmı ve deniz işleri için duydu
ğumuz ihtiyaçları ihtiva ve ifade eden 4 
senelik 3 numaralı yeni biT program ya 4 

pılmış ve ilan edilmiştir. Bu plan için 
sarfolunacak para 85 ila 90 milyon Hra 
arasında tahmin edilmektedir. Bun·a aid 
kredinin temin 'edildiği malfundur. 

Memleket için ~aydalı olan her teşeb
büsü yüksek bir vatanseverlik duygusu 
ile terviç ve himaye eden değerli kamu
tayın bu planı da müzaheretıne mazhar 
kılacağından şübhe etmiyorum. 

Cumhuriyet nafiası 
Muhterem millet vekilleri; 
Meml~ketin imarı ve kalkınması yo -

nu görmekteyim. 
Geçide açılan büyük köprülerın btı ' 

115 e baliğ olduğunu kayıd ve adedieti 
nin ihtiyaçla mütenasip olarak sür':ı 
çoğaltılmasını temenni ederim. 
İstanbuldan başlıyan Avrupa turis! 

asfalt yolunun birinci kısmı ikmal c 
dilmiştir. Ve son kısımlarının inşaatı 
devam edilmektedir. 

Memleketin umumi su siyasetinin t 
yük ehemmiyeti üzerinde durmaktM 
Geçen devrede kabul huyurduğunuz 
kanunla Adana ovasının sulama işleri 
hız verilmiş oİmasını memnunıyetlc lt• 
dederim. Diğer su işlerimiz de p:ı:ogrı 
dahilinde yürümcktedir. 

Geçen sene yapılmasma başlandı~1 

bildirdiğim radyo merkezi stüdyosu tl 
manılanmıştır. 

Şirketlerden elimize geçen demif 
yollarının ıslahına ve muharrik ve 11· 

teharrik edevatın her türlü ihtiyaca ce' 
verecek surette ikmaline çalışılrnaktad 

Memlekette nakliye hacmi artmald3 

dır. Muhtelif malların sevkiui kolaylı~ 
temin etmek için yeni nakliye vasıtı:ıl 
sipariş edilmiş ve 3 numaralı prograJ11 
da bu hususa· ayrıca yer verilmiştir. 

Geçen yıl Divriğiye ulaştığını gôrdÜ 
ğümüz demiryolunun bu yıl Erzincıı 

vardığını ve önümüzdeki yıl içinde 
Erzurum şehrine vasıl olacağını kıvall1 

müjdelerim. 

Maliyemiz 
Arkadaşlar; 

Maliyemiz denk bütçe, sağlam 
ye, verıgi sistemlerini mükellef lch· 
ıslah ve tahfif ve milli paranın istiJ 
rarını muhafaza prensiplerini tarn t 
sadakatı ve muvaffakiyet-Ic takib 
tatbik etmektedir. 
Halkın ve çi$çinin vergi yü!<D1 

hafifletmek yolunda ötedenberi gtid 
len prensipin imkan nisbetinde t:ıt 
kine bu yıl da devam edilmiştir. 

Kazanç ve rnüvazene vergileri:~ 
yün'lü v~ pamuldu kumaş ıarm istl 
lak vergisinde ve hayvan vergileri" 
indirmeler yapılmış, hayvan vergi...· 
nin at ve katıra aid kısmı ile tıbb1 
ispençiyaıi maddelerin istihlak vet 
si tamamen kaldırılmıştır. 

Bir kısım vergilerde yapılan mül1 

indirrnelere rağmen tahsilat muh<ıi11 

men varidattan geçen sene de 29 Jl1 

yon lira bir fazlalık göstermiştir. 
Bu seneki tahsilatın da tahriıinlcf 

den ziyade olacağı umulmaktadır. 
Ekonomik sahadaki inkişafla nıii 

nasib olarak daima bütçe tahminli' 
ni aşan devlet varidatının devamlı ' 
tışı, bh- taraftan ver.gi tahfiflerini 1l

1 

ayyen bir program dairesinde tahıt~ 
kuk ettirmeğe. diğer taraftan muııı: 
sahalarda verimli isiere ve milli ı1111 

dafaa hizmetlerine daha çok pay a}' 

mağa imkan vermektedir. 

Teşviki sanayi kanunundan isti~( 
de eden müesseselere hariçten gel•· 
dikleri iptidai maddelerle makine ... ~ 
lat ve edevat için verilmiş olan gt 
rük muafiyeti kaldırılarak mezklır ~ 
nundan istifade eden ve etmiyen bl 
tün sanavi erbabına şamil olmak ı.;1e . ~ 

bu nevi iptidai maddelerle makine.' 
lat ve edevatm, gümrük resimler:. 
cüz'1 bir hadde indirilmesi ve m::ıJ; 
alat ve edevatı için muamele ve"~ 
muafiyetinin kabul edilmesi rnenı1e 
ket sanayii üzerinde hayırlı netice 
verecek bir tedbir olmuştur. 

Bir kısım vergilerimizin tarh ,,.c 
h tb 

.. .-1\ 
bay et usullerinin ısla ı ve ta ı·'' 

1 sadelik ve birlik temini maksadile , 
zıtlanarak yüksek Karoutaya sunı' 
Iayihanın biran evvel çıkarılması:ll 
menniye değer bulurum. 
Sayın arkadaşlarım; 
İnhisarlar İdaresi kurumlarının 11 

li monopol ticari ~eşekkül ve mali. 
lorizasvvn kurumu karakterini ik1; 

· (Devamı 11 inci sayfada) 
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1 - eBu delikanlı karımla dansetmek isti
Y(•r. Karunm reddedeceğini bilsem müsaade 
cnenm amma, ya etmezse?.~ 

Böyle d~en koca; kıskançlıkuıdan kendi 
de utandığı için kansına kar§ı hileli bir kur
razh.ğa bq vuruyor, demektir. 

5 - cX:arıma gelmiş bir mektub... Ne 
olursa olınln açac~, 

K1skançlık onu karllma karşı en çirkin 
hlr hareketi yapmıya tevkediyor. Acaba ka· 
rı sı bu hatayı affedeoek mi? 

\ 

2- cGece yarısını on dakika geçıyor. Al· 
danr..cağımı mı sanıyorsun? Hangi ziyafet 
b:.ı vakte kalırmış?:t 

Bu erkek ziyafette arkadaşlarile bulun -
maktan, eve döndüğü zaman karısmı gör • 
rnekten mes'uddu. Kadın; kıskanç'ığile her 
~eyi altüst etti. 

6 - cFotografta yanında auran amnıa da zeki, 
ha? .. Demek benden önce tanıd1ğın ~rkekleri pek 
iyi seçiyormuşsun.:. 

Fotogr3ftaki erkek; kadının kardeşmin çoktan 
ölmüş bir arkadaşıydı. Maziye karıfJlllŞ bir res
min uyandırdığı bu kıskançlık bir çok şeyleri 
berbad edebilir. 

3 - cBen bir kız arkadn§ımı yemeğe davet ettim. 
se kocamın gazetesini bırakıp ta benim yerime ona 
ikram etmeğc kalkışmasına ne lüzum vat?:. 

Bu kadın, erkeğinin gösterdiği en tabit nezaket 
hareketine kıskançlığı yüzünden fena manalar ver 
mekte çok haksızdır. Kocası ne kadar kızsa yeri var! 

7 - cG1dıyorsun, benden on gQn ayrı kalacaksın. 
Acaba, tren de, otel de kimlerle tanışacabın ?, 
Kıskançlık beyhude yere kadının fikrinı karı§tl· 

rıyor. Halbuki kocası aklından geçenlerin hiç birini 
yapacak .:!eğildir. 

4 - cKarım uzun hikayelerden hoşlanmadığl bal., 
de Jakın anlattıklarına bayılır. Bu ~de mutlaka bir 
şey olmalı.~ 

Bayle yersiz bir end~eye d~erek somurtan, seb:!
bini söylemeden surat eden koca, gülünç olur. 

• 

8 - Şübhesiz bir casus değı ... eKim billr neler 
bulurum!, diye kocasının ceplerini karıştırıyor. 
KlSkançlık bu kadının bütün itimadını ycylp 

kemirmıştir. Neticede kendisi zararlı çıkacaktır. 

c NE OLMAK ISTiYORLARDI, NE OLDULAR? ı 
istanbulun tan1nm1ş simalari hat1ralar1n1 anlatiyorlar 

-14-
Bed.ia Ştatser 

(§_ ehir tiyatrosu artistlerınden Be-

~ dia Ştatser gülerek: 
- Ben, küçük iken erkek çocukların 

oynadığı oyunları oynardım, dedi. Mese
l~ askerlik, hırsız - polislik gibi... Arka
daşlarımın elebaşısı idim. Fakat erkek 
arkadaşlarımın ... Kız çocuklarla beraber 
bebek oynama.ğı hiç sıevmE'zdim. Sizin 
anlıyacağınız fevkalA.de yaramazdıın. E
\le, fransızca öğretmele gelE-n guvernant 
daima kard~imden çok memnun, ben
den ise mü§teki idi. 

Bu haleti ruhiye içinrle Modadaki 
Notre Dame de Sionda okudnm. Mektebi 
bitirdikten sonra Erenköy lisesi son sınıf 
fransızca muallimi oldum. 

1921 de Muvahhidle evlendim. 1922 de 
Sina doğdu, (san'atkarın çocuğu). 192:~ 

de ise sahneye çıktım. 
- Anlıyamadım! EvlenmPk ile sahne

Ye çı}tmanın neden bir arayn geldiğini 

lQtfen söyler misiniz? 

- Evlenmem ile tiyatronun birbirilc 
alfıknsı var da ondan ... Küçük iken, sah
neye çıkmak aklımdan bile geç.mezdi. 
Çocuklukta çok roman okurdum. Fazla 
ınallımatlı bir muallim olmak arzusu, i
çimdeki en galib histi. Ukin Muvahhidle 
evlendikten sonra İzmire gitt.ik. Orada 

ilk defa sahneye çıktım. 
Bu hususta bilhassa şunu !>Öylemek is

terim ki, bugün sahnede kalışıının sebe
bi, matbuatın bana verdiği kıymettir. Bu 
hareket beni fazla gayrete sürükledi. Ga
zetelerin - yerli, yabancı - ılk acemilik· 
lerimi görmemeleri, affetmeleri üzerim
de en büyük teşviki yaptı. Bugün, tiyat· 
royu tabii fevkalade çok sevıyorum. 

- Acaba, hep böyle sevecek misiniz? 
- Hiçbir kuvvet, bana, tiyatroyu bı-

ı·aktıramaz! Hatta, iki haftadır işim yok, 
dinlendim diye diijşünmüyorum bile ... 
Evde her i§le kendim meşgul olduğum 

halde, tiyatro saatlerinde nasıl oyalana
cağıını bilmiyorum. Gelecek haftayı dört 
gözle bekliyo:-um. 

- Hayroln.ı? 

- Çalışınağa başlıyacağım. Üçüncü. 
temsilde - ki güzel bir komcdii Dam ÜS· 

ttinde bir kız - rolüm var! 
San'atkar Bedia bir an düşündü. Sonra, 

yürekten gel~ bir sesle dedi ki: 
- Eski tiyatromuz ile yeni tiyatromuz 

arasında dağlar kadar fıy-klar görüyo
rum. Sahne hayatımız, gittikçe tekamül 
ediyor. Ben, öyle zannediyorum ki, çalış
mak istiyen kndınlarımız için en güzel 
meslek, tiyatrodur. 

Bir kere, para çok. Sonra bir kadın i~in, 
kendini ;gösterebilecek, takdir ettirebile
cek mcalek, ~ne tiyatrodur. Artist ol-

Bedia Ferdi 
mak mı iyi, yoksa daktilo, herhang~ bir 
müessesed e işci filan olmak rr:ı? 

Bedia Ştatser haklı idi. Fakat unuttu
ğu bir nokta vardı. Onu kenrlisin<.:! hatır. 
I attım 
-Doğru söylüyorsunuz. Lakin, herkes 

claktilo olabilir amma aktör olamaz! Siz, 1 Maamafih, zavallıcığın başı gökle ı de de
sahnede muvaffakiyet kazanmış bır in- ğil: Bana kaç kere söyledi, Y:Jzbaşılığa 

~anın mantıkı ile düşünüyorsunuz... razı! 

Ve, tiyatroyu çok sevdiğiniz için ... 
San'atkar, Hifımı adeta yarıda bırakan 

bir neş'e ile: 
- Ben iş işlemesini de çok severim, 

dedi. Bakınız, bu perdeleri gördünüz mü 
mesela, hep ben yaptım. 

- Tiyatro, bir; iş işle-rnek, iki ... Daha 
başka neleri seviyorsunuz? 

- Çocuğumu. 

- Sonra? 
- Kırlarda gezmcği... 

-Sonra? 
- Kocamı. Biz Ferdi ile altı senedir 

evliyiz, - Bayan Bedia, nazar değinesin 
gibilerden parmağını duvara vurdu - u
yuşamadığımız hiçbir meseleyi hatırla

mıyorum. Fakat ondan büytik bir şika
yetim var: Bana, otomobil kullanmasını 
bir türlü öğretmiyor ... 

- Bu, kocanızın sizi çok düşünmesin
den ileri geliyor olmalı. 

- Evet... Ya bana acıyor, ya otomo-
biline! 

Bizi diniiyen Ferdi Ştatser, bu küçült 
şakanın hemen acısını çıkarriı: 

- Ben de size şunu söyliy~yim, Bedia. 
hep yalan atıyor. O, küçük ıken muallim 
olmak değil, asker olmak istermiş1 Şimdi 

bile, gözü parlak zabit üniformasındadır. 

-15-
Doktor Hakkı Rüşdü Kuyulu 

Beyoğlu ve Haseki hastaneleri bcvliye 
rnütehassısı doktor Hakkı Rüşdti Kuyu
lu: 

- Ben, ta küçüklüğümdenberi doktor 
olmak isterdim, dedi. 

-Niçin? 
- Babam adiiye memuru idi. Ben To. 

kadda doğmuşum. Tokad fazla bağlık, 

bahçelik bir yer olmakla beraber, insan· 
ların yakasım mide ve barsak hastalık
larile beraber sıtma da bırakmazdı. İşte, 
ben de küçük iken uzun boylu barsak 
hastalığı geçirdim. 

Evimize, bu yüzden, doktrır çok girer, 
~ıkardı. Çocukluk bu ya, ona gıpta eder· 
dim. Çünkü, ikramın çoğu, hürmetin bü
yüğü hep ona idi. Kahveler, şerbctlC'r ha
zırlanır, doktor dört gözle bekl nirdl. 
Geldi mi, başköşeye, buyurun, cd.lirdi. 
Giderken paltosu tutulur, bahçe kapıc:ımı 
kadar uğurlanırdı. Ayrıca, sık sık ta bah
çenin en iyi yemişlerile dolrturulmuş se
petler, daktorun evine yollanırdı. 

Ailemizin dostu olan doktora kar~ı, 

hatta her misafire karşı ~österi~mesi ta. 
bii bulunan bu gibi hareketler: çocuk 

(Devamı 10 ncu sayfada) 
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Hitl-erizmin esaslarını 
ortaya atan kimdir? Mari Valevska 

aşk romana 

Tncüme eden: Mebrure Sami 

(Ba~ ttrrtıfı 7 inci stı'!/fad.a) 

lıkla ileri sürdüğü nazariyelerini ted -
kik etmek gerektir. 

* 

deki gibi arkasından aulh ve refah ge
tirecek bir kurtultil müjdesi fekUnde 
görünmelidir.ı. 

Tahtsız ve tacsız imparator 
Her Hitler eski Prusia siyasetini 

tekrardan başka bir şey yapmıyor. 
( 191 3 mart) tarihli şu gizli resmi ra -
porda en koyu bir Hitlerizm buluyo -
ruı: 

Bunun gibi 1914 de Alman impara
torunun söylediklerini de unutmama· 
lıyız: 

eKim olduğunuzu hatırlayınız. Ben 
Alman imparatoru sılatile cMukaddes 
ruhu• temsil ediyorum. AJ1abın vası • 
tası, kılıcı, müınessiliyim. Arzuma kar 
şı geleceklerin vay haline! Kahrolsun 
Cerınen dü.şmanlan! Allah hepsinin 
mahvını istiyor. Arzusunu yerine ge • 
tirmenizi benim vasıtamla emrediyor.• 

Gamlanan görlerini ona kaldırd•ğı 1 
zaman birden şaşaladı. Marinin güzel 
yüzünde bir sevinç ve sükUnet bulmuş 
gıbı rahat, hatta nerede ise neş'eli de
nebilecek bir ifade belirmişti. 

Çünkü tam o anda, Napolyonun yav
rusu, ilk defa olarak, karnında oyna
mış, kımıldaıımıştı. 

ccELBE» ADASL (1815) 

Ruha haşmet telltin eden bir yer bu
ra . Dağın tepesinde eski bir Jüpi
ter ( 1) mabedinin parabesi var. Uçsuz 
bucaksız bir denizlc, gözün alabildiğine 
ufku seyreden tam bir kartal yuvası. 

Bütün ada. çağhyanian, onna:nlan, 
")·cı· ) er bağla n, yollan, limanlan ve 
öir vandaki çorak yüzlü toprağile, ka
bar ma bir resme benriyor ... 

İmparator; 
- Bak Mari, hava aydınlık ta, ta ö

tel rden İtalya gözüküyor ... dedi. 
Kadın gözlerini gün doğusuna çevir

di. Gökyüzünün maviliğini bir nokta
da oldukça vuzuhla kesen gürnilili bir 
~zıTi var. Toskana işte orada. Daha ar
kada da Arno vadisi, Floransa olacak. 

Bütün bu tooraklar, ne yakın gibi 
gözi.iküyor! Oralara vanlması göze ne 
ko n • geliyor! Amma İtalya bu ... 

Fransa, çok daha uzaklarda kalıyor. 

cYeni askeri kanunumuz Alman as
keri terbiyesinin tevsiinden başka bir 
şey değildir. Babalarımız 181 3 de da -
ha büyük fedakarlıklar yapmışlardı. E
limize verilen kılıcı kendimizi koru -
mak, düşrnanlanmızı yere serrnek iç!n 
bil~mek borcumuzdur. Halkın zihnine, 
silahianma siyasetimizin Fransız silah
lanmasına bir cevab olduğu fjkri yer -
leştirilmelidir. Her şey öyle idare edil
melidir ki harbin patlayışı, siyasi ger
ginliğin, silahianma kudretinin, tü!"'lü 
fedakarlığın 1esiri altında, halka 18 70 

Yıllar evvel, daha 1900 de Çine sev
kedilen kuvvetiere de Alman impara
toru şu:ılan söylemişti: 

cıBin sene evvel AttilAnın idares;n
deki Rün'lerin şiddetleri nasıl dünyayı 
tuttuysa Cermen adı da Çine tıpkı öyf. 
le yayılmalıdır. Ta ki bundan sonra hiç 
bir Çinli bir Cermene yan bakamastn.• 

Ne olmak istiyorlardi, 1 Edebi bir mesele Bizim 
ne oldular ? Klasiklerimiz _var m1? 

(Baş tarafı 9 uncu sayfada) ' (Ba.ştartıfı 1 mcf stıtlfacb) 

gözümde büyütür, doktorluğu en şerefli lerle temastan sonra Osmanlı musiki • 
meslf'k, en paralı iş diye her şeye tercih sinin seyri değiŞJlliştir. Bilhassa kilise 
ederdim. musikisine doğru sürüklPl'\.IDiştir. Fa • 

Bu hevesle Tokadda ilk mektebi bitir- kat sonra o da bir çok istihaleler ge • 
diın. Riyaziye muallimimiz olan bir Zekı çirmiş, tabiidir ki gittikçe daha zevkli, 

Mari Valevska Napolyonun oğLunu cıoğurduktan ıonra Bey vardı. Bana ve yanımda bulunan di-
• k b ı t kollan da burada öl- daha ahenkli bir şekil almıştır. ·Mese-

sanki. hiç böyle musibetler vu u u - ra onınım ams\n , ğer iki arkadaşıma, ne olmak istediğimi- la Itıi'nin !besteleri çok klisik olmak • 
manu.ş gibi gltrib, kayıdsız bir sesle bin dü.] zi sordu. la beraber bugün derin bir zevkle din-
türlü şeylerden bahsetti Hakiki dogtluğun, daima kadTini btl- Ben: lenmektedir. Sonra (Dede Efendi) gel· 

işte şimdi de, mabeyn müşürü Bert- miş olan Nap_olyon sade bu kadarla da - Doktor, cevabını verdim. miştir. Musikiye harika addedllebile • 
rand, biraz uzaklanndan, at üstünde kalmamış, generalinin dul kansına ve Onlar da: cek bir yenilik get~tir. İhtimal 1d 
onlan saygı ile takib ediyor. kızıM yıllık varidatı 200 bin frangı bu- k. ıh b b't' li d d"l 1 - Er an ar za ı ı ve va • e ı er. valsin ne olduguw nu bilmedi"" halde 1813 de Wurtzende, Reichenbach'a lan Frioul diikdltğını lhrak.mış, 'hatta d . h .~ ıs .. 

Bu vak'a, insan ira esinın aya~ ne- mezürü üzerinde enfes şarkılar bes -"~~ .. "arı· ne Napolvon, ikisi de at üstün- karşı yapılan bir çarpı<m'lanın sonunda Saint-Heleine adasında yazdığı son ııa- ı· 
1 

.. . d k d .. ·r oldu 
An _ _ '""J'"' ıce er uzerın e ne a ar muessı - telemis.tir. Bugün bunlan dinleyen !.le. adanın zı'rvesi Monte - Giove'd~n düşman gu-Ilesi ile vuruln.n hükümda- siyetnamesinde bile bu vefa lı eski silah w d . .. 

1 
b' . Id" H k"katen 

u "'"%"' guna aır guze ır mısa ır. a ı • Avrupalılar hayretten kendilerini a • l·nz ·"ag:.ı..8 n'id-en dar ~din yolunu nn kolları arasında ölen Düronun ye - arkadaşının ailesine mühimce bir pay a- b dokt Id İk' k d da de-
v cuı e-• h-~· en or 0 um. ı ar 8 aşım lamıyorlar ve bir Türkün garb teloıiii tutu\•orla:r ... Mardananın pembe dam- rinde artık bu zat bulunuyor. yırmağı unutmamı.§tı.) d"kl · · t ı v li k. h b 

ı erını yap ı ar: a ve er anı ar ile orta,va bu kadar yüksek eser koy • ları ' portakal ag-a"ları arasından seçi- (Napolyon bu sadık dostun yaralandı- Uzletgahın kapısında, kestane a - b"t· Id 
1 

I 
.... zn ı ı 0 u ar masını takdirle ka-ılıyorlar. I" ğını haber alınca çok mii.teesF;,. olmuş, ğaçları arasında kaybolmuş gibi duran ""$ 

ıyor... k 'k . .. .. - Kimlerdi bu arkadaşlarınız? Resim de böyledir. Vikıl bizde min· 
I·mparator necı'eli. Se•nmli Marisi. bir hemen, yanına koşmuştu. KolC1ll:1Lr bu kulube azınanı üçiı · şeyın onun - B' . B Vehhid" k' b' b "d' 

., 'b' - h f cı··· - ırı ay ır ı ın aşı ı ı. yatürcülcrden ı.. .... ı. .. çok yüksek res . "ece cvvnc}, mzlı'ce adaya ulaşmanın (Caulaincourt) hatıratında ht!disey• SQ!J· de, Mari hep o eski tüy gibi a i ıgı D'ğ . d ki t t .. ı""" f - ~ 
Ib ... b' ı erı e, es pos a, "'""!i' a um um mu- sam yetişmemiştir. Böyle olmakla be-"\:olu nu bu,un"a'-""l kadar '*""en gu·· n- le anlatır: c Çok can acısı çeken, ı-tırab ile, N apoiyon da ağırlaşmış, hamlaş - d" .. K- t h 

1 
.. N "f 

"' 11 "" .1 ı- o--:r uru, u a ya va ısı azı . raber Topkapı sarayında yüz el • 
lnrde vu··zu·· hep çatkın kalmış olan Na- içinde kıvranan yaralı, imparutora göz- mış bir halle eğerden atladılar. B ff k' . . b 

._ k u muva a ıyetımız, ana, o zaman li, jki yüz sene evvel yapılmış resim -Poıvon·, sanki birden, gene söyleme.k, lerini dikmiş ve: Allah ~kı11rı. biraz af- Ata binrnek artı onu yoruyor, epey-
1 1

. . . kla kalmı 
ya nız erne ımızı sorma yan; ay- lere tesadüf ediyoruz. Bunlar iptidal :t.a .. eket etmek, bı'r c:eyler yapmak ıh- yon!:. diye yalvarıyOTdu. Napolyon, Dü- ce ~işmanlamış, göbeği, ünüormasının d eşvik ed' • -zı _ 

1
. 

~ı • "1 ni zaman a t ıcı so er soy ıyen 1 bir haldedir. Fakat teJmiklerine dikkat tı·y,"cı ı'çı"nde. royu birkaç kere kucakladı.. sonrc da e- bevaz kazmir yeleğini geriyor. Yüzü h B Z kin' gu-ı r yu- -nü ha 
" b k ocamız ay e ın e zu - edilirse klasik görüşler, klAsik tasvi!'-u''anır Uyanmaz' Marl·ye hemen gı·- Iini tuttu, avucunda sıktı sıktı ... Kolıımu daha san, adeta balmumu gibi ir ren t 

1 
t 

ır a ır. ler, klasik zihniyetler vardır. Mımart "' vinme ini söylemi~ ve mis kokulu da- yaknlamış sendeliye sendeiıye dışarma almış. Saçlan seyrekl~miş, amma de- İşte, bq hevesle İstanbul Sultanisine miz de aynen böyle ... Topkapı sarayı· 
g: a çıkıp ta tepeden ona (adasını) gös- çıkarken: c Ne feci yarabbi! Ne feci! Va1ı ri n gözlerinin bakı.şlarına yumtı~aklık, girdim, orayı bitirince de Tıbbiyeye... nı gezersenı"z orada muhtelif devirler

benim zavallı, aziz Düro'm! Ne büyii.k tatlılık veren o e~9iz gülümseyişi hiç 
terrnek istemi~i. d M d d k b k 1 k - Peki, ihtisasının neden bevliyede de yapılmış olan odaların içinde eski kayıp bu benim için!:. diyor. Bir yan ım değişmemiş. ari e e ço aş a ı -

Mari , ilk karşılaşmalarmda, Napol - .. yaptınız?Bu tercih dahi iradi mi, yoksa Tu""rk nakkaşlarınm yaptıgı" tablolan da gözlerinden akan y<I§Iar ceketinin o- lar var. 
·onun fazla teheyyu""ce ugn" yaca:r.ını ona 26 d 1808 1 d T bir tesadüf eseri mi? go"'ru··rst·ı·"'l"ı"z ki bunlar da klas" ı'k bırer· Y "" l1Üne damlıyordu. Sessizce t)rdugahcı rlön- Artık yaşın a. yı ın n, • oze •-
kirrıı-.ilir neler söyliyeceğini ummuştu. dii.k. lmparator Mackersdorf'daki bu tnp- finin endişe dolu gözlerle süzdüğü şi- - Bevliye şubesinin, 0 zamanlar, bi- eserdir. Gene edebiyatımıza dönelim. 
H::ılbuki böyle olmadı. Oğlu Alek • rak parçasını satın a1dırd~ oraya bir abi- mal peri&;i decril o. Kırılacakmış, zede- zim memleketteyeni teessüs ettiğini gör- Yakın çağlara gelinceye kadarlU ede -
sandr'ın vü~üne sevinçle ba~t~: çocuğ~ de dikihn.esini üzerine de elile yazr!ığı lenecekmiş gibi bir his veren o eski in- düm. Hem bevliye hekimi azdı, hem de biyatımızda pek AlA klAsikler vardll'. 
da, anneyi de öpt~ :~ ye.ryutun~. y~m §U ibarenin konmasını emretti: [lmpara- celiği gitmiş .. Yanakları dolmuş, çiçek inkişaf sahası geni~ti. . . Hem bunlar bir iki tane değil, bir 
bir Sarlman (Z) gıbı mmış 0 

an .
1
r 

1~- tor Napolyomın mabeyn müsür:ii Gerıe- tenli yüzü rnenekse gözleri başka bir Bu sebeble, bevlıyeyı dı~er §Ubelere hayli çoktur. Nusret Safa Cotkml 
san · böyle kuvvetsi~. lrudre~ız bır ral Düro dük dö Frioul bir dii.~man gül- ciddiyet ~analı bi~ olgunluk hali al - tercih ettim. Avrupaya gittim, çalıştım. ·······················-·••oo••••• .. •••••••••••··--
. · ik" tan ımpa - ' ıt ' B tl r k t Itı:ı.l\ an prensı me\-, ·ııne 8 

• ' c . lesi ile yaralanarak arkadası olan impa- m ıs... ( Arkcısı var) u sure e erne ıme avuş um. 
rator• ünvanından başka elınden nesı Sabih Alaçam 
var nC'Sİ ·yoksa çekip alan. ve bütün Marl Valevskanın aşk romanından ayırJı -ı şebbüsündf' bulundu. Fakat gösterilen - ve 
düm·avı altüst etmiş o müd h iş hailenin ~ım Için özür dUeyorum. el'an Frarunzlann lftlharla an dıkları - biltil n sı·nema.· A m •rı·ka hclkın ın 

d w ·ı t Malfun old~u üzere. Napolyon 1810 yılı gayrete rağmen 50.000 askerlik bir ordu lle ~ 
( 3) kurbanı sanki kendisi egı m ş, başlarında Marle Lulz'le evlendi ve 20 mart 300.000 den fazla düşman kuvvetleri karın- d Iz d d 

(l) Roma esatlr tarihinde Saturne lle Rh
l:anın o~ ı u, yer ve gökyüzü llll.hı diye tanılır. 
ışık, semavt hAdisat ve ziraat tımsali adde
dllirdl. 

2l s rlman (Charıemagnel malum oldu
i;u üzt're, orta ça~ tarihinin en seçkin bir 
şahsiveUdlr. Romanın Initırazından oıonra 
Avrup::ı.dn ilk bü~1ik lmparatorlu~u kuran 
ad.lmdır. Fransızların hlikümdarlık tarthin
de Birinci Şarl diye de anılır. Şarl Martel'in 
torunlnrındandır. B:ıbası 2 net Peplndlr. 
742 (fp do~uş, 814 de ölmiistilr. Tam 18 yıl 
şe\ kt'tlfı bir lmparntor ha.ys!yetlle Avrupa -
da nüfuz yürütmü tür. Şarlman. yarısını 

bizzat Idare etmek şartlle altmı~ muharebe 
yapmış ve büyük z:tferler kazanmıştır. Lorg
bardlvanın da Frank hakimlyeti altına gir
mesinden sonra İtalvnvı ele geçirip, oraria 
yeni bir krallık kurmuş ve Idaresini o~ulla
rından birine vermis lr. Şartman'ın putpe
r t S::ıksonlarn ııçtı>ioı harb 30 sene sürmüş
tür. 

Hu a Islfivhrl Avarları da yendikten 
sonr. Papa üçlincü cLeon-.un önünde, dlz 
çok p basma altın tae glydlrdl~ ve Avgustos 
u· n '1 •i rMuk ~ les lmparator• diye anı
lan S rlman. tar n yüksek tanıdıjp sima-
lard biridir. 

1811 de, ondan do~an o~lunu da Roma kralı sında, tam Iki ay Paris yollarını müdafaa fapzn ıgz fa fa an r am 
diye Uiin etti. Bu Işleri yaparken, Rusya ile ettikten sonra ve kazandı~ı mucize nevinden (B<I§tarafı 7 nci sayfada) 
tekrar bozu.şmu.ış ve Almanya ilzerlnden zarerlerle İtalya sefer! günlerini bir kere daha 
Moskovayı hedef tutarak yürlime~e koycl- hatırlattıktan sonra nihavet d:ıynnnm:ıdı, 
muııtu. Bu hnrb, Rusların bir çok ma~llıbl- yenlldi ve 30 mart günü dü~man Parise girdi. 
yetlere uğrnmalarını, hattA. Moskovanın Nnpolyon Fontenblo sarayına çekllmlstl. 
zaptedllmcslni tntac etmekle beraber Na - Orada da gençUk arkndruıı mar~aı Mar
poiyon için bir felA.ket oldu. ~uk, Fransız montla en yakın dostlarının hiyanetine u~
ask"erlerlnl düşmandan tazla hırpalamıştı: rıyarak, kendi ellle yük.<ıelmlş, gün görm!iş 

ve o büyük ordu tar fırtınaları, açlık elinde bu bir sür{i insanın ldeta çaladurdukları 
kırıla kırıla küçük bir fırka halini almıştı. baltalarla, ulu bir afaç gibi kökilnden ke
Ruslann yeniden, dört yandan mukabil ta- sllln devrildi. 
arruza geçmeleri ve Prusyalılnrın da düş - Kar.şısına dlklllp: 
man vazlveti almaları üzerine gallb Napol- - Haydi bakalım. artık bu Işi bitirmek Ili-
yon, mağlflb bir kumandan glbl çeklldl, zun ... Yazın vaslyetoo.menlzl... ordunun 
Fransaya döndü. itimadı kalmadı size .•. diyen. mare.,al Nev'in 

Bu dönüş, o kadar güvenerek andığı parlak önlinde. sllA.h arkadaşlannın hodglimhlfı, 
yıldızının btr•sön!iş başlangıcı oldu. (1812). nankörlü~ü lle büsbütün yenilen bu çııgın 

Arkndan Rusya, İnglltere ve İsveçle blrleş- ruhlu, ele avuca sıjpnaz insan. kendi yüzUn
tL Prusya da bunlara katıldı, Fransa üzerine den memlekette bir de dahlll hnrb çıkmasın 
büyük kuvvetler gönderllmeğe başlandı. diye, senatoya lstlfanameslnl yazdı, Fransa 

Napolyon, MoSkova dönüşündPn beri arlık imparatorluğu, İtalya krallığı haklarından 
ona 1nanmıynn, imanı kınlmış bir ordunun feragat etti. (1814) • 
başında. yeniden mütıeflk kuvvetleri knrşı- o gece dehşetu bir ümldslzllk n ıztırub 
ladı. Lutzcn ve Bautzende 2'.3.ferler kazan - nöbeti Içinde tA. 1808 denberi (dQşman eline 
dıktan sonra 18 ~lnlevvel 1813 ed Lelp - esir düşerse sağ kalmamalt Için> boynunda 
d" de tekrar fel~kete u~adı ve Napoll kralı taşıdı~ . muskada saklı şlddetll bir 2ehlri lçtı 
bulunan kayınbl.raderl Müra gibi bir yakının fakat s ncıya dayanarnayıp lnleme~e başla
da alçııkça hiyanetine kurban glttl. Bu ada- yınca, e yarısı bu sesi duyan Konstan 

hemen san'atkarları çağırtmış ve onlar
ı~ bir mukavelename yapmıştır. 

17 kanunuevvel 1936 tarihinde müdtır 
Rudy Vallee radyonun mikrofonu ön:.inc 
geçmiş ve onları halka hararetle takdim 
etmiş. 

İki arkadaş ta bundan sonra emsalsi7. 
bir muvaffakiyet kazanmı§iar. 

Bu san'atkarların bu muvaffakiyetini 
haber alan Hollywoodu bir telaştır kap-
14lllış, vaktile kendileri He istihz& eden 
film kumpanyası müdürü bu sefer onla
rın peşine düşmüş. 

I'1ihayet onlara haftada 12.000 dolar 
tt!klif etmişler. İki arkadaş film kumpan
yaları ile bağlanmaları radyo şir~eti ile 
olan anlaşmaları üzerine hiçbir tcsirı ol
maması §artile bu t eklifi kabul etmişler. 

Şimdi her iki taraf ile mukaveleler var
dır ... Emsal9z muvaffakyetleri devam 
edip gitmektedir. O. T. 

Bir doktorun guniUk · 
notlartndan 

Gene inlıibaz 
Mesel elli 

Bütün tıbbl n aılılıl ıavslyelere ral
men bir çoklanmlzda baraak ataletl .,.. 
yahud karacl~er nltamamlyetl ~ebebUe 
lnkıbaz derdinin mevcud oldutunu ft 
devam ettl~lni Itiraf etmet lbmıdlr. 

Halbuki bu mesele ber Jatta Te ı. 
ne şekilde oluru. olaun mutlaka ı... 
lAzım gelen çok eaaalı btr derddlr. Ve 
muhakkak ki clddl ve deftiDlı tedbirler· 
le bu inkıbazdan kurtulmak milmktbı • 
dür. 

Sabahları ç&J' kabn yerine limonata 
içmek, mevsim lcabına eöre ka'YUD ye -
rnek, portakallan, elma veyahud dller 
meyvaları aç tarnma yemekten kork -
mayınız. Aç karnına ~k All meyva Je
nUebll1r. Yalnıs l)'tce Jll:anmıt olmak 
şarttır. Meyvalan 1Jice )'lkadıktan ıon
ra sabahleyin kahvaltıda bol bol yemek 
çok faydalıdır. Çtlnkil blr taraftaıı kara· 
cl{teri ve safra 1frazuu teshll eder ft 
dl~er taraftan da havt oldotu aeııtlloa fas 
lalı~ı dotayıslle bar.saklarımızı haretMe 
getirir. 

1- İnkıbazclan muUaka kurtulmak li • 
zımdır. Blzl vaktinden evvel lhtlyarlataD 

3 Okuyucu! rı:nın, muhakkak lt1 ço~u
nun d pek lvl bll i ltlerl gibi, son faslımız
d n Elbe ada ına d i\nc~ye kadar, Napol
yo un basından - ı r ne kadar Mnrl Va -
ı romanı ~I'"Ç e Ine alınm!lmışsa da
kn~ d med en gf'('E'ffi y cerrlml.z, son derece 
mtihlm. ve bu büyük Insanın yıltılıp devrll -
ıne ine fimll oımu acı bazı hAdiseler geç -
mlştl Kı.s=ıca hülA.s:ı...ını yapma!1ı muvaflk 
bulujor, ve bir kaç daldka Için karllertml 

mın, sırf kendi tahtını, krallı~ını kurtarmak odasına koştu. Bir yandan kıvranıyor. bir Bir romorltör bir motöre çarph 
kaygısite 22-23 teşrlnlenel gecesi düşman yandan da: r - Son darbeyi de o kadar sev
generallerinden Avusturyalı Kont De Mlerle dlklerlm Indirdi bana ha ...• diye lnllyoro:Ju. 
yaptı~ı gizli blr konu~ayı müteakib, Napo!- Acele çnlnrılan doktor Yvan tmparatora 
yonu yüzüstü bırakıp gldlvermesl ve Fransız zorla bir panzehir Içirdi ve ölümün ellnrl.en 
ordusundald Saksonlann da öbür tarafa U- böylelikle kurtarılrun Napolyon, lşkencesl 
tıhak etmeleri üzerine, rlc'ata mecbur kalın- daha uzun sürecek bir ölüme atılırcı:ı.sma, 
dı. müttefik devletlerin kararile Elbe adasında 

Liman İdaresine ald 13 numaralı romor- muhakkak ki kalın barsaklanmuıdır. İd-
kör lle şııe umanma kayıdlı ve Hnsan kap- rar ve mevaddı galtanın teraktımil batı 

Blr yandan mütteftkler Fransaya do~u lkamete mecbur edllerek. sür2ün ırlbl yola 
Ueı1lyorlardı. Napolyon son bir müdafaa te- çıkarıldı. M. S. 

tanın ldareshıdekl Erol motörü arasında 1-b_ı_r_ze_h_ir_ıe_ıım_e..;,y_e_se_be_b_l_y_et_ve_rır_. ___ i 
Galata yolcu salonu açıklarındıı. bir çıı.rpış
ma olmuştur. MUsademe netleesinde motö
rün ön kısmı hasara u~aml§, romörkörün 
de direti kırılml§tır. Nütıısç& zaylat olma
mıştır. 

Cenb Isteyen ok•J'11•alanmısm ,.... 
, ... relaaMalanDJ rlea ...... .&bl tali• 
.ırcı• ınut.ı _,..w_.. lıaiUWr. 
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Büyük Ön derin dünkü notkonu 
Mecliste Celal Bayar okudu 

ingiliz - halyan anlaşmasi 
:, • (Bqtarafı 1 inci sayfada) .. j dudlarınm ·garantisi, Çekiere yapıiseali 
gımuş olan Avaın Kaınarası, bugun olan mali yardım ve Almanyanın ~ 
yeniden toplanmıştır. ki Avrupa ya doğru yayılması hakkınıo~ 
~binede yapılan son değişiklikler daki suatlerine cevaben demiştir k;l: ! 

hakkında meclise izahat veren Başve- - Mi.inihte yapılan anla§ma ve İn "' 

(Baştaralı 8 Inci sayfada) 

etmesi icin icab eden esaslı tedbirler 
alınmakt~ ve semereleri de elde edH-
mektedir. 

Çok kıymetli ve nefis mahsulleri -
nıizden biri olan tütünün ziraat usul -
lerini düzeltmek, zürraı mahsulünü iş
letmek ve değeri fiatile satmak baki -
mmdan aydınlatmak ve korumak, tü
tilnlerimizi dünya piyasalarına daha 
çok tanıtarak ihracatını azaınt ha~de 
çıkannak yolundaki gayretler iyi ne -
ti(."('ler vennektedir. 
Diğer inhisar maddelerinin;. istihsal 

~e istihlfıkinde de inki~aflar görülmek
tedir. 

K ültür işleri 

mııla, kahraman erleri.mizi huzuru -
nuzda iftihar ve takdirle selAmlarım. 
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Harici siyasetimiz 

,rümesi esaslı bir ölçü ve amil olacak- kil Çemberlayn, mührühAs lordluğuna IJgilterenin, ne de Fransanın mağlübiye-. 
tır.- demiştim. Filhakika, Haıtay işin- tayin edilmiş olan Sir Core Anderso - ti şeklinde tefsir edilemez. Bu anlaş "\ 
deki Türk - Fransız anlaşması, iki dev- nun, hava hücumlarına karşı sivil hal- ma mütekabil hürmet ve sulh zihn\yeo 
let arasındaki münasebetleri çok dos- kın müdafaası ve ~nüllüler teşkilati- ti esasına dayanmaktadır. 
tane bir duruma getirmiştir. Hatay le de meşgul olacağını söylemiştir. Çekoslovakyaya yardım 

Sayın millet vekilleri; işinde istihsal edilen neticelerin istik- Çemberlayn, aynca bir Teslihat Ne- Ç ko 1 ak h d dl . 
Harici · a~eı· izin ~ tinin vü d t"rilm. • .. b"l ,;e s ov ya u u arının garantı .. 

sıy :s ım son sene zar - ran Türk -Fransız dostlugu· nun da in- zare cu e ge ı ıyecegını ı- . 1 . k Ç k M ·hti,A 
fındak. inkişaf" Cl, Aı ....... ;;.. illt .. inkı" f. b k sı IDE}Se esı, anca e - acar ı w •• 

1 1 ~e~en .sene ana va - kişaf ve tebellürüne bir esas tefkil e - ~ .. ~ ve :0 sanayıın . şa 1 a ı- fının haHinden sonra mevzuu bahsolıı< 
sıflannı çizmiş oldu~ esaslar dai - deceği kanaatindeyim. nundan böyle ıbir nezaretın kurulma- calttır. Mali yardıma gelince, elimlz 1 

resinde cereyan etmiştir. Devletlerle iktisadi sınd&l? mahzu~ları anlatmıştır. . den gelen müzahereti esirgemiyon~ 
Son aylar zarfında, sulh çetin bir Hatıb, bu munasebetle İngilterenm On milyon liralık bir kredi açılmıştır J 

imtihan geçirdi. Şimdi imtldadı ancak mÜnasebaf sil.Ahlarunası programından da balıset- Aynca, Londra belediye reisi de bii 
daha bir müddet sonra anlayabllece - Cumhuriyet hükümeti, geçen sene - mış v_e bunun .ne Almanya~a, ne de her ian e listesi açarak Çek mültecilere Yf.• 
~imiz yeni bir sükıln devresi içinde - denberi, muhtelif devletlerle iktisadi hangı b~ka bır devlete mutevecclh ol- pılacak yardım işile bizzat mesgul ol • 
yiz. münasebetlerini tanzim eden mukavele rnadığıru. kat'iyetle beyan ettikten maktadır. • 

Sulh; milletleri refah ve saadete e - la 1 sonra, teslihatın henüz tamamlanmJş 
n·ştı"ren en ı·yı· ldur Fakat bu mef ve an şma ar imza e~ bulunuyor. ı--cı 1. t ··b 1 d ··rü Alınanyanm ikt:ısadi inkişnfı Y0 • - Bu meyanda, İn.giltere hükruneti .. ouu.a ı5ını, ecr~ e er es~asm a . go - • A • • • 

hum bir defa ele geçirillnce, daimi Je akdedilen ticaret anlaşması ve ayni len noksanlann ikmal edilece~ı, fa - A'lmanya, cografi vtıZJtyetı ı~barffile 
Sevgili arkadaşlarım; bir ihtimam ve itina, ve her milletin za~anda 1 6 milyon İngiliz liralık bir kat kusu.Uar hakkında yapılan tenkid- orta ve .şarki Avrupanın iktisadi ha .. 
Yüksek tahsil_ gençle~~ i~~iğimiz ayn ayn hazırlığını ister. ticuet ve teslihat kredisi mukavele _ lerin de mübalAğalı oldukunu söyle - yatında nAzım bir rol oynamak mevki· 

ve muhtaç oldugumuz gıbı mıllı şuur- Memleketimb:i hergün daha çok sini rlkretm k . t rim ki b miştir. indedir . 
lu ve modern kültürlü olarak yetiştir - kuvvetlen(tirmek, her sahada her tUrlü mUteferri ~ 15 ~ksek es;:e~:ra Ingiliz- İtalyan anlaşması Biz, kat'iyyen Almanyanın iktısadl 
mek i~i~.' İstanbul Ünlvers~tes~n~ te- :ih~imale ~arşı koy4a~i11eıcek bir halde iktiran etmişt;n s ze tBu iıahah müteakıb Çemberlayn, inkişaf ve tevessüüne engel olma~ ~ 
Itenunu lu, Ankara 'Ünlversıtesının ta- bulundurmak, ve dünya hAdbatının B irk gü 1 eınl k 1. . i . _ İngUiz - İtalyan anlaşmasının meclis lım.ızdan geçirmeyiz. Orta ve Ş ar 

1 k ...... . ·ı . . b-ı·· fahat b" n,_ k aç n evve m e e ımıı: Zl ınam aru~sı ve şar . unı~ersı csının u un sa ını uyU!\. bir teyak uz- yaret eden Alınanyarıvı mümtaz İktı- tarafından tasdik edilmesini iste~tir. Avrupada, bizim kendimize göre ek~ 
rapılan et~\dl:rle tesbıt ~~lm~ olan ~ takib etmek sulhsever 81yasetiml - sad Nazm B. Funl( lle 150 mil on Bu husustald müzakereler yarına bıra- nornik bağ1arımız vardır. B\ınun ~ 
tsaslar daıresmde Van golu cıvarında zın dayaridı~ ~arı.n ba~lı~asıdır. marklık b. kredlnl , d y _ kılm~ır. cinde yapılacak ve düşünülecek her t \-___ ı . . h 1 .. ml (B I 1 ır n ee&sıann a mu _.J ~uru ması mesaısıne ız a ve one e ravo ses ert, alk~ ar). tabakat M.sıl old Tef t aktnd Suallcre cevab hangi bir nokta varsa, bu da mevzuıı-
devam edilmektedi;:. . . .. . Milletierin emniyeti, ya i1d taraflı ve iki hük11met arS.:~da =~ ~ecek~ Başveldl~ ~çi partisi reisi Atıinin bahis Şarki Avrupa devletlerine aid 

Geçen sene tecrubelerının umıd ve- yahud çok taraflı urnu.mt mft~terek an- tir Münih anlaşması Çekoslovakya hu - bir meseledir.-. 
~m~~e~~u~uh~~~~~~~~q~~ ~~- ~uh~· 1 ~kt·-=~==~=~'~===~================~ 
eğitmen okullan çok iyi neticeler ver- lebilir diye mutlak mahiyette ortaya mizin mal: =a ~ m ö ~\ı H ki "' ı d 
:tşdve e~ı~m kad~lmosui~~ buÖnyıü~ 1 ~. ood ki- adtedilıl~n, ve her. blrl di~erlerl.ne zıd ad - ci d dt emniyettn ve \m~~i:a:eti~~; ır s ız ç o c u ar 1' o g a ı 
,, aha ı ö.ve e ı ~~ır. muz e - en prensıpler sulhtın muhafaza : deki dürüst hareketin bir tecellisl ola- ~ 
~ vyıll.~rhiçıni dd~ bu mıkdarın arttırıla - ~~g~nde b~~im içi(nB~t'1 velisria)betlı rak tel!kki etmek Uzun gelir. (Bravo (Ba.ttarafı ı inci Sllllfada) minde üç çocuk yakalanmış ve yapılaı. 

gı şup es z ır. ı ır, ve o.ıamaz. ravo ses e . seslerl) . dükk. A t ,.. ı-ı· bl ı· · d d ı it1 
r"l' •h d •1 Bunların her birini c~tı ve si ya _ .. · . evvel sabahleyın anın ı aç ı6• zaman ~ ıcva arı ne ıcesm e e 'iUÇ arını , 
• arı Ve l ~ . b zi tl .~ kul1 ak Hukömetın akdettiği mukaveleler ortalığı karma karışık görmüş, btr ak - raf etmişlerdir. Dün vak'a mahalline ~tti• 

Til k T "h n· ı K ı 81 lıhca vl e vdaldye iheretirne;ure ~~nt alr meyanında hulruld sahada muhtelif qam evvel t"'kmeceye koyduguw 40 liranın türülüp içeri ne suretle girdikleri soru • 
r an ve ı urum arının ça- su yu un a arnı ~a ı e e:-e 1 1 d Id ,.,, . ... ~- R f 

hşmaları takdire layık kıyınet ve ma- t fik tm k h ill t t,...... an aşma ar mevcu o u8 .... gıbi iltik - da yerinde yeller estiJini görünce derhal lan çocuklardan en küçüğü olan au 

h 
ev e e er m e ""6u• ayn ayrı ı~ ı· k dost M d . .~~..u, k . . k' · 1 t iyet arzetmektedir. Tarih tezimizi b.. ffed. a me avuşan ısır evıut..ue a - vak'adan z.abıtayı haberdar etmıştır. va ayı şoyle anıatmış ır: 

reddedilmez delil ve vesikalarla ilim 11c::hur/r~t htlkfuneti bu hakikatı dedilen bir de dostluk, ikamet ve tAbi- Tahkikata el koyan . ikinci kısım - Civarda dolaşarak aşıracak bir §eY. 
dünyasına tanıtan Tarüı Kurumu, .. U ta~·k etmi ' akın k iyet mukavelenamesi mevcud bulun - §efi ömer bizzat mahalli vak'aya gide - arıyorduk. Nihayet gözümüze bu dükkAn 
ınemleketin muhtelif yerlerinde yeni- f07 Şİd ğuı k d ş en yk d ~mşu- maktadır. rtk tedkikatta bulunmuş ve hırsızhAm ili§ti. İçlerinde en küçüğü ben oldutum 
den kazılar vaptırmış ve beynelmi!el 

1 
an ~ 0 u.. a~~ ~ ~z~ stle~letıer- Büyük komşu ve dostumuz Sovyet fU .uretle vuku bulduğunu tesbit etmi§- için omuzlarına basarak yukarı çıktını. 

toplantılara i'nuvaf:f'.akiyetle iştirak e- e ~tat~f kmlunase e "nı, ~ 0 
. u arı - İttihadı Cümhurlyetile geçen yıl için - tir· Hırsızlar ilk defa dük.kAnı..n önünde- Biraz sonra Hilmi de beni taki.b etti. Pa· 

d 
nı, ı ı a arını ona gure ·Lanzım etme- d eni b" h d d k 1 · ı · · erek vaptlğı :tebliğlerle ecnebi uz - ğ" b.lmi b ed haricl . e Y ır u u mu ave esi bnm c - ki sJaca tırmanml§lar ve buradan dük- raları a dıktan sonra valıze sıgara dol " 

ınanlar;n alfıka ve takdirlerini kazan- t"ı . ı. \
1
ve u 18

1
Y ~ d sı~nsei - dilerek iki memleketin hudud müna- kAnın üst kısmında depo olarak kullanı- durduk, fakat tam çıkacağımız sırada u-

ımızı sa5 nm eas ara ıstina ettırm §- b tl · b _...., lk tar f t -be k b · · d .. dük • · d k ~ znı~tır. . . . . tir. (Alkı lar). se .e erı u ru1.~we i a ecru - lan mahallin pencaredindekl pervazları za tan • e~ç~.nın u sesmı. uyara ••-
Dil Kurumu, en güzel ve feyızli bır B lk § . ti B lkanl .. lerınin gösterdiği salim esaslara ba~ - sakerek içeri girrnijlerdir. Buradan da garaları goturmeden vazgeçtık ve girdi .. 

iş olarak türlU ilimiere aid türkçe te- f ri~ an mJ~e k aen!a ~un - :Ian:rnı..ştm. Bu mu'ka~e.niı! yakınaa daimi surette kurulu bulunan merdiven - ~miz yerden aşağı inerek Taksime geldik, 
rimleri t~bit etmiş ve bu suretle dili- bee 

1
."' vbel mifa~d:~e Bamlkan amfll tl . eln mer'lyet mevkiine konulması belden H- den aıaAt inml§lerdir. Düillnın tezgtını burada paraları taksim ettikten sonra ev-
15 r ~~, e erın n mektedir 1 · · ·ıt·k d · k' gü ·· ıniz yabancı dlllerin tesirinden kurtul- he birinin ku t1 d · • Ozerlnde bulunan yarı yarıya yanmı~ bir erunıze gı ı , emış ve va a nu yap. 

nıa yolunda esaslı adımını atmıştır. ~h I ~~ ~ikvve enmesl kkt Gene -geçen yıl içinde İtalya hükft- mumdan hıraızların elektrik Ilmbasını tıkları gibi yaparak a~aca tırmanmak SU• 

Bu yı1 ok~1arımızda ıtedırisatm s~ Jı~ ~~ a isal dir tarzı tela - meti, Möntr~'de imza edtlen w kendi yakınağa cesaret edemed.ikleri ve işle - retile içeri girmi§lerdir. Suçl•Jlar dOn 
türkçe 1erimlerle yazılmış kltablarla nıBn d r m t · f~irakin~ açık bırakılan Bo~arlar mu- rini bu mumun ziyaslle yaptı.kları anla - müddeiumumiliğe teslim edilmişlerdir. 
ha 

. ura 9. memnuniyetle kaydetmek is- k 1es1n Htihak t-n-.4. b ko · s· k h d h şlamıs olmasını kültUr 'hayatımız i - tediğim bi hAdise 18 lka mill tl ri- ave e e .... "" ve u mşu 1ılmaktadır. Gene tezgAhın üstünde içi ır çocu ırsız a a 
Çin mühim bir hAdise olarak kaydet - ni birihiri:e bUsb"~ n kınl eşt e _ büyük memleketin biıe karşı olan bu yMllce sigaralan He doldumlm~ bir va. Dün 15 yaşmda bir hırsız daha yaka • 
ınek isterim. malrta kuvvetli Arnllu ~ ya ~ ır _! ·dostane hareketi memleketimizin de liz bulunmllitur. Hırsızlar bnnu da gö - lanarak adliyeye teslim edilmiştir. 
~t.k gençliğinan kü1türd~ olduğu nn için de ümidler v~de:.~ir ::ra_ ayni dostane hlsslyatne karşılanmış - tilrmek üzere hazırlam.ı.şl.ar ise de her Sirkccide Arka İstasyon sokağında 35 

gibı spor sahasında da idealıne ulaş - dir. Selfıntkte !Balkan misakı devlet _ tır. . nasılsa sonradan vazgeÇIIUflerdır. numaralı evde oturan Binhas, evvelkf 
tınlması için yüksek Kamutayın ka - leri narnma k~nsey eisi ht Büyük Kamutay şimdiye kadar ol- Zabıtaca yapılan sıkı tak:ibat netice - gün akşam üzeri çar§ıdan evıne döndt\ğd 
bul ettiği cheden terbiyesh kanunu - Yunan 'Ba~vekill ~e:ı m~etaeksrem d~ku. gibi l>Utiln i~erinlzde başanlar dnde Rauf, Hilmi ve Mehmed Emin is - sırada sokak kapısının açık oldukunu. 
n t b"k" L'ıtı·;:;ı; .... i .. kl "1 as dılernn,. ·· k ··bh ı · ı ı un a: ı me geç ı6..... gonne e ile sayın iBulgar Başvekili M. Köse1 - . •• • rak (Beyazıd), Dr. Saim Uzel <Man1sa), İr- gorere 'u e enmış ve aya t arının u .. 
ınemnunum. vanof arasında tmza edilınlş olan an_ Dankil toplantı tan FertdAlpaya (Mardin), kA.tlbllklero, Dr. cuna basarak sessizce evine girmi~ir. 

Yenilmez ordumuz laşmadan bahsetmek istedi~ anla - Ankara 1 (A.A.) - B. !M. Mecll.!i buıUn Sad! Konuk (Bursa), Ziya Gevher Etill (Çn- Binhas oturduğu odanın önüne gelince 
Muhterem arkadaşlanm·, şılnuştır Bu anlaşma da sulh y 1 da b~lnol !ntlhab devrestnin dördüncü 1Qtıma n:~~), All Zırh (Qoruh), Kemal O'nal içerde bir takun sesler işitnuş ve oda ka-

k. nt . cH tlerlmi-'- o ~- - yılının Ut toplant~ını yapmı~ır. (~wı.), Cand Ural (Nl~de), Na§ld mu~ pısını açtı~ zaman 15 ya§ında bır çocu~ 
Vatanın ve rejimin koruyucusu ol - 1 m ema gayre r.uı. ve .oul- Bu topla.ntıda t:endllertne mab.9ua ıoca <Kfttahya) ııeçUnıl.şlerdlr. l'h. d kl d k. ı k ı k d 1 tl rinin klb ed - 6 ... n san ı ar a ı eşya arı an§ ırma 

ınaklakalmayıp,en.genlşvehak:iktmA- an eve e ta egeldlklerlıardabtıyOkveortaelçllerleelçlllklererkfl- Alatürlle bağlılık t Id ğ .... ı·· 
nasile bir sulh amili ve bir eğitim ve salim politikanm hayırlı blr tecelllsi - nı, içtıma salonunda ayrılmlf olan rederde a 

0 
u unu gormu§ ur. 

lSğretim ocağı olan yenllmez ordumu- dir. {Bravo sesleri). de .samlln ıocaıarmda VekA.letıer erklnı ne Rlyaset divanının bu aurette teşekkillilnü Binhas bu vaziyet üzerine hemen kü " 

G ı . kalabalık bir davetli kUtıesl ıhazır bulun _ mtıteakıb Hasan Saka n Dr. Cemal Tuncr. çük hırsızın Uzerine atılarak onu sımsılQ 
ıun, geçen sene de işaret ve izah etti- ene ayni rea lteler, &yni dinamınn matta 1d1 taratından verUen a.şatıdaki takrir okun- k 1 - r t r t . r z .a' 
~m gibi, son sistem sflfih ve motörlü ve ayni yüksek gayeler SMAb!d Akid- Saat ~ 14 te rlyaset mevk11ne reis ve- muıtur: ' ~at \ar;; ~e po ıse 1 es :~~ı:~§ ır. ad~ 
vasıtalarla clhazlandırılınası yolunı - lerinin ınaziden mevru.s hurafelert na- klli Refet canıtez ıreımı., n yoklam& yapı _ Yüksek RelsllAe ı 8 

•. a: ın an yapı an n. sonun • 
daki alı alara hız verilmiştir. (Bra- sıl bir hamlede yıkarak, münasebetle- ıacatını bUdlrmlştir. B. M. Meclisinin yeni çalı§llla yılına baş- Jt_Uçuk ırsızın adının Nccıb 0lduğu, yerı_ 
v ç şm d lk 

1 
) rini yeni ve velftd esaslara istlnad et _ Y'ıapılan y0k1aına net1oealnde eberlyet Iamaaı mll~bet1le mu Önder ve Büyük sız yurdsuz takımından bulunduğu anlai: 

0 sesleri, şid etli a ış ar · tirm ği b.ld.kleri i öst .. -
4
--+i bulundulu anlqıldılından rets eelsenin a _ Şoftmlz Atatllrke Kamutayın sonsuz saygı şılmış ve müddeiumumili~e tcvdi olun. 

Geçen sene, büyük Kamutayın ka- .~ . 1 .ı n g -.a .. ~~ r. çıldıtını bUdlrm1J Te ve aarsılmaz ba~ılıklannm en yüksek ta - muştur. 1 
bul buyurduğu tahsisat üzerine bir Türkiyenın ~ dme~eı d.lan - Söz B!UJvek111ridlr demlftlr. 11mlerlmlzle armıı tekltf ederiz. 
umumi sHfih]anma programı ya~ılmlŞ- münasebetleri geçen sen~ sarahatle B ekli kil üd Tatrlr bravo se.ltrl ve allrekli al~lnr a- lki küçük kumarbazda yakalandı 
tır T tb·k t il l ktedi gösterdiğim yolda dostane inldşafmı aŞV rS e ruında itutakla kabul edUerek toplantıya Şehzadebaşmda 135 numaralı kahved• 

. a ı a ı er erne r. t kib d k Bunun ftıerine Dapeldi c.I§J Bn7V al - n1ha1et verllin.ı.,tlr 
Donanmamız a e ere ilerlemekte bulunuyor. kı§lar arasında kftratıye ıeıerek Re111eum - B. M. MeclJsiıel~k lçtı.maını önümüzde- kumar oynandığını haber alan zabıta yapt 

Hata?' ~eselesinin son .ene zarfın- hur Atat1lrkün _ metnin! &yrıca bfid.lrdltl- k1 pazartesi tüntl akdedecektlr. tığı ani bir aramada 16 yaşında ŞUa ilf 
De~iz kuvvetlerimizin takviyesi i - da rgeçırmış oldua-u safhalar malıimu- mtz- nutkunu okumuştur. Encümenler 13 yaşında Necmiyi isknınbil ka~ıdı ilf 

çin lilzumlu olan harb gemilerimizin nuzdur. Bu nıillt davayı bir Türk _ M li R 1 i • IJ 1 i kumar oynarlarken suç üstünde yaka ~ 
küçük bir kısmı sipari., edil.mi.ştir. BU- Fransız dostane anlaşmaslle halletmek eC S e S nın S % er Ankara ı CHusust> - Mecliste encümen- lamıştır. Küçük kumarbazlar mi.iddeiu 1 
yük bir kısmı da sipariş edilmek lize- yolundaki mesai muvaf:takiyete erdi Sıkktıık süreldl al!il~ karşılanan bu ler e8Çtnıi pazartest :nıı yapılacaktır. mumiliğe teslim edilmişlerdir 
l'edlr. (Alkışlar). Ttirk ve Fransız askeriertnin muvak ~ ~~:tı: ::n:-~. T:::a~!~; Ankara ı (Huııusi> _ MeclL'l bütçe encü _ ;;• . 

Bu .meyanda, mevcud gemilerimi - kat ve müşterek işgali bu ~anın rlyıuete ase reyle n meVQudiın 1Wtatııe ment retsiltine l.,partıı meb'usu MUkerre - A~man gazetelerinin Türkiye 
zin daha mükemmel bir hale konulına- bariz tezahfl.rü oldu. Bu sayede sü .. ÇanJan me'b'usu Abdfilhalik Rend&'adn ae - mın aeç11mesi muhtemeldir. 
aı için tertibat alınmaktadır. kOn yerleşti ve intihabat 1kmal olun - çUnı1J old$ bUdlrllm1t ve Abdtlhalik Yeni hanunlar hakkmda hararetli neşriyatr 

Bu sene G:rıc··k h b T · · d Nih t H ta Millet' M ı•~- Renda alkı.şlar t.ruında rtyuet mntttnı ~- B lin 1 (A.A) D N B · '--'1 
• u u ar. ersanemızın u. aye _. a y, , ec ~uıe ve gal &derek §U ~rle tetekldlrde bulun- Ankara ı (Husu.st) - Ecnebt memleket - .. er .. . · - · . · : ~Jansı uJ 

4 

lilŞasına b~lanacaktır. istiklMfne ka'Y'Wftu. (Bravo se91eri, mUJtur: lerdaı ithal edUecek M bln ton tok kötnü _ dırıyor: Türkıye cumhurıyetının on be ~ 
Hava programmuz önemle tatbik cr şiddetli ve sürekli alkı.şlar). - Muhterem arkadaşlarım, tetıv nlalt- rllntııı günu1lk resmln1n 1nc11rilme.ll hakkm- §inci yıldönümü münasebetile, müttefi l. 

lunnuıktadır. Şanlı adını andıkça gö - Müstaldl Hatay devleti bugün inzi _ ~e seçmek s~etııe hak\ımda ıa.terd.lllnlz daki b.nun ı~. ırtımrük tarlfw kanu- kan Alman gazeteleri, ba~makalelcrindf 
nül ferahı ve sonsuz gurur duyduğu - bat kuvvetlerini tanzim eylemek ve ın.tnflli, bilyük t.neootıh Tt 1t1maddaıl dola- nu De 1255 sayılı kanunun bazı maddelertnJ yeni Türkiyenin büyUk bir hızla terak '1 
ınuz kıymetli ordumuz, bu yaz şark memleketin dahill emniyethıJ de kcn- gyııl~~~~~ .~E,~anım Tt aay- d~tıren ~~aıunlt 11~· ,•nna)'ibde lrulla- kislni memnuniyetle kaydetmekte vt .A;. 
ı..u1 . .l- •-b" tin . ~ •· n~ ma.ıu.u.e Te ..... eva ve unun ye- .. k"" j" . k . rü lU"-'' 
uo gesınm:: ·ı.« ıa en çetin ve haşin di vasıtalarile temin etmelde m6§gul- R i Lfll l <iet parçalannın iümrllk re.Umlerlnln lndl- tatur un ener ısmi ve uza go r a"n(i 
tartları içinde yaptığı manevralarda dür. Bunun da yakında ba.şanlacakı - e 8 VeH. er rttmest hatlandaki kanun lAyUıası, sanayide tebarüz ettirmektedir. 
hergün rırtan kudret ve kabiliyetini bir nı ümid ediyoruz. Müteakıben ru vek1111klerUe tdare lmtr- tullArulan maddelerin ıtımrtlk rWmlerlnln Fölkişer Beobahter ezcümle diyor ki:. 
kere d h gö t ·..+· (Ş.dd tl• 

1 
G ki 'T'lı..:k F lerının ve kA.ttblerln Jntthabatı 71oPıl&rat tenzWne dair kanun lA.yihuı, alnema fttm- Ank Tü k d 1 ... 

a a s ermı ... ır. 1 e ı a - .. eçen sene cyann ı.. uı - ransız re ls veldll1klerlne, Ret et Oanıteı (Bursa>, ıertnın ~mrük reslınlerinin indlrtlme.<Ji hak- • ara, r ev et r.eı~ın.~n yapı~ 
kışlar). munasebetlerlnln diledi~rniz yolda in- Tevfik Flkret aılay atonya), HUm1 Uran ltındaki ıra.nun u.yıııuı htlktlmet tarafından çalışmasını ve yaratıcı azınını gostcrmekı 

Çok değerli Komutan ve sübaylan - kişafına Hatay işinin iyi bir JI(Snde yü- <Se:flhan), Idare Amlrllklertne, SaiJ4 Bay- b,.UU JılecUae verU.mıttır. tedir .• 
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IHALESI 

1 IZI K PAYI - Murgul'da tesis edilecek bakır iza'behanesine lazım olan takriben 

20.000 ton malzemenin Hopa'dan, Borçka civarından kamyonlada Murgul'a 
nakli işi bir müteahhide ihale edilecektir . . 

1111.. Çeviren : /sm et Haliisi 2 - Muvakkat teminat (5.000) Beş bin liradır. llllll 
Kapısında: ıleri can sıkıntısını da açığa vurmaktan 

c Yalnız kadın la ra mahsustur~ çekinmediler: 
YaulL birinci mevki koropartımanda - Görüyorsun ya Manik kadınlara 

yerle~miş olan, iki_. kadı~ yolcu. trenin ; mahsus vagonda bile, iki kadın ·yalnız 
ta ın hareket cdecegı sanı yP<le. bır erke- kalamıyoruz. 
ğin nefes nefese kendilerinin bulunduğıı - Hakkın var Fransuaz, guya, demir
kompartimana gireceğini hiç akıllarımı yolları müdürlüğü kadınlara hususi yer 
getirmemişlerdi. Fakat akl3. gelmiyen de ayırıyor .. fakat düşünmüyorlar ki .. tam 
dlur ya .. çanlar çalındıktan, kondüktör- trenin hareket edeceği esnad1. kompar-
ler. timana girecek bir erkek yolcu müdür-

- Tamam! lüğün kadınlara karşı gösterdiği cemile-
Diye bagırdıktan sonra .. koınpartim<ı - yi, altüst edebilir. 

nın kapısı açılıverdi.. ve orta yaşlı, orta - Evet.. 
boylu, zayıfla şişman ortası bır erkek e- Yan gözle erkek yolcuya baktı. Erkek 
linde ufak bir valiz, kompartıman<.l. gen \ş rol cu, gözlerini kapamıştı. Göz k aş işa

bir nefes alıp girdi ve aldığ~ geni.. nefesi retile arkadaşına anlattı: 
agzından bir esneme şeklinde salıverdık- - Uyumuş. 

ı 

ten sonra, düşer g~bi bir yana oturdu. Arkadaşı sordu: 
Koınpartimandaki i:ki kadm yDlcudan ı - Uyumuş mu dedin? 

bu i başını öne, arkaya, sağa . .;ola salla- - Yavaş, uyandırmıyalım.. biz ~imdi 
dıktan, üst çenesini alt çenesın~ bir iki istediğimiz gibi konuşaıbiliriz. 
dokundurduktan sonra erkeğin yüzüne - Demin, o buraya gelmeden bir şey 
bakarak: anlatıyordun 

- Affedersiniz, dedi, bu kampartiman - Sahi, ben bu sene kendime yeni bir 
yalnız kadınLara mahsustur. Sız ki görü- manto yaptıracağım, bir model gördüm, 
nüşe nazaran bir erkeğe benzıyor:mnuz, çok glizel.. yaka haydari.. yalnız kenar
başka bır kompartimana .girıneliydiniz. ı ıarında, bir parmak eninde kürk var. İki 

Erkek iki tarafına bakındı. Komparti- tarafında iki cep .. 
manın kapısının üstündeki camda yaztlı Erkek yoku horuldadı. 
olan: - Horulduyor. 

cYalnız kadınlara mahsustur» Erkek yolcu doğrulur gi!hi oldu. 
Yazısı, içten ters göründüği.ı için ev- - Ne yapıyor. Bizi soyacak ını 

vel&.. Erkek yolcu: 
RİJTSUSH~\1: ARAL:l'HDAK ZIN- - Ağzınızı kapayın. 

LAY.» Fransuazla, Manik bakıştılar: 
Diyerek okudu. Manasını anlamayınca - Ne dedi.. ağzınızı kap::ıyın .. 

düşündti, aklına ters olabileceği geldi. - Bize mi? 
Heceledi. Doğrusunu okuyabildı. - Kime ol.acak. 

- Hakkınız \·ar, dedi, ben de çok mü- - Herhalde uyum~yor, uyuyor gibi 
teessıfim, fakat ne yapabilirım ki.. tren yapıyor. 

h, re ket etti. Şimdi çıkacak olursam .. he- Erkek yolcu gene konuştu: 
men müva7,enemi kaybeder, taşların ü- - Ağzınızı açmaz mısınır.? 
zerıne yuvarlanır, yaralanırım; herhalde - Ne dedi, ne dedi. 
pek tc hafif yara}anmam. Belk: de kim - Ağzınızı açmaz mısınız'? dedi 
bılır ölüriiın. Si-z benim ölümümç sebeb - Bize mi? 
olmuş olursunuz. 

İ kı kadın birbirlerinin yüzlerınc bak
tılar. Ne diyeceklerini şaşırmıştılar. Öy-

-Kime olacak. 

- Yavaş konuşuşumuza da mı kızdı. 
Erkek gene horoldamaya başlamıştı. 
-Uyudu. 
- Hiç inanmam. 

- Duyar rrıı da söz mü. 
Erkek yolcu ıbaşını kımıldattı: 

-Ağzınızı açsanıza, ne bekliyorsunuz. 
Gene bakıştıtar: 
- Bize mi söylüyor. Uyumadığına ar-

tık eminim. 

3 -Bu işe talibolanlar tahriri tekliflerini 30/ 11/1938 tarihinde saat 
18 e kadar Ankarada Eti Bank Genel Direktörlüğüne verm~ olmalıdır~. 

4 - Bu ihu.susta tanzim edilen şartnamesi ile ihale mukavele projesi her 

gün Ankarada Eti Bank Ticaret Servisinden, İstanbulda Eti Bank Bürosun· 
dan, Kuvarshan'da Eti Bank Bakır madeninden ve Hopada Eti Bank İrtibat 
Memurluğundan alınabilir. 

- Ben de öyle. 
Erkek yolcu bağırdı: 
- Açın ağzınızı. ·- - - -
Kadınların yüzleri sapsan kesilıniştı. 

-Fena, kızdırmıyalım .. (Yüksek iiesle) 
hemşire biliyorsun ya. 

Erkek yolcu: 
- Ağzınızı kapayın .. 
Kadınların koı·kuları !bir kat daha art

mıştı. 

- Yavaş. biraz daha yavaş konu~alım. 
Manik imdad işaretine baktı. F'ransuaz 

da baktı: • 1 

- Çekelim mi? 
Erkek gene söyledi: 

- Çekelim efendim.. çekelim, ne işe 

yanyacak ki.. 
- Tehdid ediyor. 
- Acaba imdad işaretini dt! mi bozdu, 

mahvolduk. 
Tren bir istasyona gehnişti. Kadınlar 

pencereye koştular .. istasyon şefi bir a
~ağı, bir yukarı dolaşıyordu: 

Manik bağırdı: 
- İstasyon şefi siz misiniz? 
- Benim efendim, bir arzunuz. 
- Burası kadınlara mahsus kompar-

timan. 
- EveC 
- Bir erkek yolcu var. Bundan evvel-

ki istasyonda bindi. 
İstasyon şefi hiddetli hidd.etH yütüdü. 

Koropartimanın kapısını açtı. 

-N-erede? 
- Uyuyor. 
- Yanlış binmişsiniz, burası kadınlara 

mahsus. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

_ Icabında ıünde 3 kate alınabilir. -
---------------------------------------------------------------------------------------

Meraklandanaz m• ? 20 
Hiddetlendiniz mi ? Damla 

Korktunuz mu ? 
. 

NEVROL CEMAL 
alımı. BUton sinir bubranlarımzı yatışbrır. Baygınlı~nız, çarpmbruz, te
essnrunuz geçer, derhal terablarsınız. Yirmi senedir Nevrol Cemal'i kol
lanmayan, sevınıyen yoktur. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. Yalruz 
ismine benziyanler vardır. (Nevrol) kelimesine ve (Cemal) ismlne dikkat 

ediniz. 

K1z1lay Cemiyetinden = 
· 50,000 metre sargılık 

Amerikan bezi satın alınacaktır. 
Tali bl erin nümuneyi görmek ve teklif mektublarını vermek üzereJ 
5/11/938 Cumartesi ak1amına kadar Kızılay Istanbul Deposu 

Direktörlüğüne müracaatları ilin olunur. -- Affedersiniz istasyona gelmişiz öy~ Kartviziti okudular. 

1 
ket .ettik. 

Robert Tomas Koropartimandan çıktı. İki kadın yal-
le mi, başka bir kom;partimana bınerim. c---------. 
nız kalmışlardı. Diş doktoru -

- Kim bilir ne idi? - Diş doktoru imiş. 
- Bizi öldürecek miydi? - Tevekkeli değil, ağzınızı açınız, a~-

- Bilmiş olsaydık ... 

r . 
YARtlfKt ~: ' Yolcular konuşuyor 

Yazan: İvan Ditya 
le ya .. bır insanın öltimtine sebeb olabi
lirlcTdi. Böyle bir şey ıstemezler, arzu et
ın~zlerdi, fakat bunun.Fa beraber onun a
r· larmda bulunmuş olmasından hissetik-

- Ne o bir k<lğıd var. Kartı olacak .. zınızı kapayınız diye sayıklıyordu. 
- Yavaş, biraz daha yavaş konuşalım. cebinden düşmüştür. ı _ Halbuki biz ne zannetmiştik? 
- Duyar mı? 1 - Aman merak ettim, acaba kimıniş. - Doğrusu ona karşı çok kaba hare-

Çeviren: H. Ala.z 

- Srni hınzır papaz, seni:. Seni fi
ravun, :5em! Utanmadan, arianmadan 

SÖYÜp sekıdirsin 

ha? Ne imiş ba -
kayım suçum, ka
bahatim'? Söyle 
se ne, kupa dağlı
sı kılıklı herif! 

Gurabi efendi 
bir taraftan fe -
oersiz yakalandı

ğından dolayı 

mahcub. diğer ta
raftan ise yalnız kalmaktan kurtuldu -
ğu için memnun. ne diyeceğini şa~ır -
mıştı. Lakin İfakat hamının hücum 
seklıııd€:ki İstizahları karşısında niha -
yet hi.r sey söylemek mecburiyetini 
hissetti: 

- Burada tek başıma bunaldım da, 
uluorta söyleniyordum .. dedi. 

- Bana atıp tutuyordun, değil mi? 
- Hayır. Tahsisen sana değil .. 
- Ben tahsis, mahsis bilmiyorum. 

Demindenberi neler dırlandığını bir 
b'r dinledim! 

İhtiyar, bütün söylem~ oldukları -
nın karısı tarafından, iddia edildiği gi
bi. dinlenmiı-: olmasına ihtimal verme
ditrınden. zeytinyağı gibi suyun üstü -
ne çıkını ı k istedi. 

- İyi ya'? Dinlediııse, as1l öfkemin 
sana değil. hadisata. suitalihime raci 
olduğunu anlamıc:sındır. 

~ Ben ne anladı isem anladım. Yııl
n.7. c;ana son defa tcnbih edivonım: 

Akl nı bı:ışına topla: dilini tut. Aradn 
bir art urt da karıstırıyorsun .. öyle 
tc~ı:; haltlar etme. Sonra nadim olursun. 

Sut dökmüş kedi ~ibi. Gurabi efen
d' cevah veremiyordu. Lafı deği~tir -
m;.- olmak için: 

- Bu duman ne Yakittenberi bas
tırdı büyle? diye sordu. Ben aşağıda 
uyuyordum da farkında olmadım. 
İfakat Hanım ters ters: 
- Elbette olmazsın! dedi; sana kim 

dedi. gece yanlarına kadar. yaramaz 
mekteb çocuğu gibi; güverte<:te may -

SON DOSTANIN 
EDEr?l QOMAN\ 

Gurabi efendi bu derece 
-96- kızdı. 

nisbet~ 

munlarla top oyna 
diye? 

-Ben top mu oy
nadım? 

- Ya ne halt et
tin? El alemin ağ -
zında geziyorsun. 
Bütün bir bafur 
halkı seninle alay e
diyor. 

- Ayol, sen ne 
tuhaf kadınsın? 

- Tuhaf diye sa
na derler. Ben may
munların maskara -
sı olmadım. 

-Canım. ben top, 
mop oynamadım. 

Hayvan geldi, bana 
çattı. Orada peynir
ler varmış, tutup tu-

, YAZAN: Ercümencl Ekrem Talu 

- Lakin açılacak 
yerde gittikçe ka -
paruyor.. dedi. 

- Kapanır da .. 
açılır da. Rabbimin 
hikmetinden sual o-
lunmaz. 

- Maşallah! Se -
nin maneviyatın çok 
kuvvetli. 

-Senin gibi gü -
nalıkar değilim de 
ondan. 

- Sen mi günah
kar değilsin? Eğer 

günah kitabını tu -
tan muhasebeci bi -
taraf olmuş olsa, se
nin gibilerin dün -
yada da, ahirette de 
yatacak yerleri ol-

tup ba~ıma attı. 1 gittikç;, sıyrılacak yerde daha da ke -ı maz. 
- Hayvan, adama durup dururken safet peyda ediyordu. - Hoşt, mandıra çoman kılıklı he -

gelip de çatmaz. Kim bilir, nasıl kı~ - Guı·abi efendi, bir iki dakikalık bir rif! Ne imiş benim günahım? 
kırttm onu? vakfeden sonra, artık dayanamadı: - Bari. sormaktan u tan! Daha üs -

- Ne diye kışkırtacağım? Haberim - Necmi ile öteki· herif neredeler? tündEın bir ay bile geç.medi. Ne çabuk 
bile yoktu. Uyuyordum ben. dedi. unuttun? 

- Evet.. uyuyordun? Ben malımı - Kalıvaltı ediyorlar. -Neyi unutmuşum? 
bilirim. Senin, onu şebek sanıp da sa- - Kör boğazlarını düşünecek za - - Zorman nu idi, ne idi o velediiı 
taşınadığın ne malfun? man mı? adı? Unuttun mu? 

- Hoppala!. Sen adamı zorla çile - -Ne olmuş ki? - Unutmad1m. Pek ala da ettim. 
den çıkarırsın, hatun! Haydi, git işine! - Henüz olmuş .b1r şey yok amma, Gene de karşıma çıksa hAz ederim. 

- Bir yere de gitmem! Şuracığa kı· olabilir. - Allah için! Haz edilecek de mal ya? 
mıldamam! Yemek odasından buraya -Hiç bir şey de olmaz. Evvel Al - - Nesi Yarmış? O bana karşı, kırk 
nasıl geldiğimi ben biliyurum. Eğerle- lah! Kaptan beye sorduk, o bize temi· yıllık eya.lin1in göstermediği muhab -
yim benimle oturmak istemiyorsan, nat verdi. Bu mevsimde, hu sularda beti gösterdi. 
sen defol! her zaman böyle pus olurmuş. - Sana değil.. paralarına. 

Zavallı Gurabi efendi bu lafın al - İhtiyar bir parça mutmein gibi ol - - Anasının ak sütü gibi halalı hoş 
tında k.alrnazıc:lı a~~~ ne çare? Sis, du. Gene etrafa göz ge'l.dirdi. olsun! 

- Haydi, sus! Çok oluyorsun! diye 
bağırdı. 

- Hangimiz? So falarda otel hizmet· 
cil€rini sıkıştırır mısın? Ben daha o 
vakit sana gösteririm demedilll mı? 

- Halt etmişsin! 
- Estağfurullah! Ben halt etmem; 

helva çiğnerim. Haltın, başından bü · 
yüğünü eden sen. 

-Ben, ha? 
- Helbet! Ben senin ne manfetleri-

ne mim koymuşumdur. Bugüne kadar 
sükılt ettiğime bakma. 

- Etmeyiver de görelim, bakalım 

hangi marifetlerimi biliyorsun! 
- Sayıp dökeyim mi? 
-Hiç durmal 
- Aktarın topal Sıdıka .. 
- Leııpey?! 
- Aktar Hicabi efendinin ahirctli~i 

topal kız .. nasıl tanımazsın? 
- Tanımam demedim amma, müna

sebeti?. 
- Hafize hamının lokmasını getir -

diği gün .. hani ben evde yoktum .. rı.y

lık yoklamasına gitti idim de .. dü§ün .. 
dü~ün! 

- Hatırlamıyorum. 

İfakat hanım acı acı güldü. 
- İşine gelmedi mi, tabii lıatırlt1 ~ 

mazsm. Hala, evde unuftuğum müh ii
rü alınağa geldiğim zaman, kızı mm -
cıklarken yakaladım. Yalan mı? 

- Allah kuru iftiradan saklasın! Ço
cuğun, evlad gibi yana~inı okşuyor -
dum.. · • 

-Amma çocuk! Ben onun kadark<'n 
üç yıllık evli idim. 

Gurabi efendi homurdandı: 
- Hay. olmaz olaydın! 
Lakin İfakat hanım duymuştu: 

-Sen olmaz ol, iŞallaıh! dedi. Ve mü
teakiben. hicranlarını dökmekte de -
vam etti· 

- Ya takunyacının gelini Sabbek?. 
Ona da bir diyeceğin var mı? Dizlerini 
oğdururken gördüm. ( A,-lcas' var) 
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Son Postanın tefrikası: 33 

Selanikle dağa kaldırdan Arnerikah kız 

Y a.zan: Ziya Şakir 

Kurtulu k çmak düşünceleri 
-Evet, matmazel... Her gence, çok 1 

cazib gelen bir macera ... 
- Bu kitabı okurken, nöbet zama -

nının geldiğini hiç isternezsiniz; değil 
tni? 

- Şübhesiz. 
- Nöbete ne zaman çıkacaksınız?. 
- G€<:e yarısından sonra.. burada 

nöbetciyim. 
- ı.~azla görüşmiyelim .. belki, nazarı 

dikkati celbeder ... Oruvar mösyö. 
- Oruvar matmazel. 

* Mis Eston, gece yarısını sabırsi?lıkla 
heklemişti. Ve bu zamanı da, ümıd'er 
ve hayaller içinde geçirmişti. 

Evve!ce, Sarafof hakkındaki duvgu
larından bol bol (Silya)ya bahsettiği 
halde, son zamanlarda artık onun da 
buradaki taş kalbii malıluklardan baş
ka bir şey olmadığını p.issetmiş .. hatti 
kalbinde, bu Bulgar kadınma karşı 
bazı şübheler husule gelmişti. Onun 
için. dü~üncelerinden Silyaya hiç <bir 
§ey hissettirmemeye ehemmiyet ver
tnişti. 

Geç va·kte kadar Silya ile pasıvam;ı 
açtıktan sonra, uykusunun geldiğini 
bahane etmiş .. Silya odasına çekilir çe
kilmez; hemen odasının kapıc:ını kllid
lerniş.. pencerenin önüne gidere~, 
(Petri)nin nöbete çıkmasını bekle -
tnişti. 

* - Siz misiniz?. 
- Evet.. benim, matmazel. 
- Ne sıkıntılı bir ge<:e, bir türlü u-

Ytlyarnadım. 
- Hakkınız var. Çok müşkül bir ha

Yat geçiriyorsunuz. 
- Bunu takdir ediyorsunuz, değil 

tni? 
- Hiç şübhe etmeylniz. 
- Arkadaşlarımı uyuyorlar mı? .. 

be!limle konuştu~nuzu duymasınlar. 
- Bol bol şarap içtiler; horul ho ı ul 

uyuyorlar. Yalnız, kulenin öbür tara
fında bir nöbetci var. 

- Siz, arkada~ lanmza benzemi~ or
sunuz. Nasıl bir sebeb sizi bunların a
rasına karıştırdı?. 

- Muhtelif hisler, ma tmazeL .. İhti
Yac, macera'Perestlik, biraz da milli 
tnefkureye düşkünlük .. bunlar, beni ce 
kornitec!liğe sevketti. 

- Hayatınızdan memnun musunuz? 
- Bu hayata henüz karı~tığım için 

bir ~ey söyliyemiyeceğim ... Ben. Türk 
bududiarının öbür tarafına geçmek.. 
lnilJi gayeml orada tatmin etmek isti
)'ordum. Fakat, kafi derecede tecrübe 
~Örtnediğim için, beni göndermediler. 
Muvakk~ten burada vazife \'erdiler. 

Mis Estonun vticudü, bir anda titre
tnlşti. Hakikaten tecrübesiz olan 
bu genç komiteci, hiç farkında olma -
dan, ağzından bir söz kaçırıvermic:ti. 
~ınek ki, şimdi kendisi, Türk top!·ak
larında değildi. 

Mis Ef:ton, hayretini tamamile sak
laınıya muvaffak olarak sözüne devam 
~trr.işti: 

- isabet olmuş .. belki de bir fe1ake
te uğrardınız.. ben, Tül'klerle yap: lan 
bir müsademede bulundum. Bilse:-ıiı. 
ne kadar korktum. 

1 
- Ev~t.. siz, hududu geçerken v:ıpı

an müsaderne, epeyce sürekli olmuş. 
Mis Eston, bu cevabtan büyük bir 

lnemnuniyet hissetti. Çünkü; nerede 
t~vkif ve hapsedildiğini öğrenebilmi~
t~: Fakat, bu memnuniyetini gizliyerek 
I02:üne devam etti: 

· - Ben de macerayı çok se\·erim. 
. - Bütün Amerikalı kızlar gibi. 

- Fakat.. kanlı maceralardan nef~et 
'derim. 

- Evet, amma .. bu muhitte her ma
~era, nihayet kan ve at~ içinde geçer. 

- E .. isterseniz, bunun haricinde bir 
macera yaratamaz mısınız? 

- Nasıl?. 
- MeselA.. Ameriıkaya kaçamaz mı-

&ınız? .. Amerika, tam bir ma"era dıya
l'ldır. 

- Para?. 

Mis Eston: cBii.yük bir server ve şöhretııt 

- Paranız olsa? .. 
sizi beklediğini biliyor musunuz!, dedi 

Petri. yanlış işittiğini zannetmişti: 
- Pardon matmazel.. galiba, iyi an

lıyamadım. Bu servet ve şöhret, Aıne
bu rikada kimi bekliyor?. 

- Kimbilir. Belki... 
- Zannederim, bir ayak sesi. 
- Evet.. öbür taraftaki nöbetci, 

tarafa geliyor. 
- Oruvar, mösyö. 
- Oruvnr, matmazel. 

* 
İki gece sonra, Petri sabah nöbetine 

çıkmıştı. 

Sabırsızlıkla onu bekliyen Mis Es!on. 
derhal pencereyi açmış seslenmişti : 

- Siz misiniz? .. 
- EYet, matmazel.. 
- Bu sabah erken uyandım. 
- Herhalde, bazı dUşüncelerden u -

yuvamadınız. 

- Doğrusunu isterseniz; e\·et... Hat
ta; bu düşüncelerimi. size de söyliyebi
lirim. Çünkü, kısmen de size aid. 

- Baııa mı?. 

-Evet. 
- Lütfen, söylermisiniz, matmaz~l 
- Büyük bir servet ve şöhretin E;zi 

beklediğini biliyor musunuz? 
- Nerede matmaze1? 
- Amerikada. 

- Siz; .. bizzat sizi... 

Petri. bütün vücudünün titredi.~ini 
\'C damarlarındaki kanın şiddetle ce -

veHin ettiğini hissetmi~ti. Harikulade 
bir şey gören \'eyahud işifenler gibi ke
limeler bo~~:~zında düğümlenerek ce -
\'ab vermişti : 

-Ah. ne söylüyorsunuz, matmazel.. 
bu, nasıl olur? .. 

- Basit.. çok basit.. yalnız bir cür'et 
ve teşebbüs meselesi. 

- Ric,ı ederim, biraz daha açık söy-

ler misiniz? .. 

~ Evvela, şunu söyleyiniz.. cesur 
musunuz? .. 

- Mr.dmazel! .. Eğer kendime gü -
venmeseydi.m. korniteye girmezdim. 

- Ala ... O halde, size bir tekiifte bu
lun:ıyım. 

- Bulununuz. 

- Sizinle beraber kaçalım mı? 
(ı1rkası ''ar ) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğ-ünde~ 
Cinsi Mikdan Muhc:ımmen B. 

Beheri 
L. K. 

Tutarı 

L. K. 
y; teminatı 

L. K. 
Eksiitme 

saati -Emme basma tulumba ll aded 200.- 2200.- 165.- 15.30 
Hortum 455 Met. 1.30 671.50 50.36 lG 

I - Yukarıda yazılı ll aded emme basma tulumba ile 455 metre hortum şart

nameleri mucibince ayrı ayrı açık eksil~me usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları bizalarında göı:;terılmiştir. 
III - Eksiltme 18/XI/938 tarihine rasthyan Cuma günü bizalarında yazılı sa-

utlerde Kabataşta Le\·azım v~ Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuncia ya
pılacaktır. 

IV - Şartnamel~r parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - Istekiiierin eksiitme için tayin edilen gün Ye saatlerde 7< 7.5 güvenme 
paralarile bırlıkte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c8053. 

~ 

Ch· si 

660X700 rıı/rıı lE:frikli 
vcrje sigaru ~ a~ıdı 
24.5 m/m velın bo
bın sıgnra 1 l\~ıdı 

Muhtlmmen B. 
Mikdım Belleri Tuhm 

L. Kr. L. Kr. 
2~.ouo top 2. os 52000.-

750 bobin-- 341. 'iS 

Muvakkat 
teminat 
1. Kr. 

3~0.-

Eksiltme1in 
şeklı saııti 

K. palı zıırr 15.-

24. 64 Açık eksilt. 15.ll( 

ı - Şartnameleri mucibınce satın alınacak yukarıda cins ve mikdan yazılı 

25,000 top sjgara kağıdı kapalı zarf usulile ve 750 bobin sigara kağıdı açık eksilı
meye konmu§tur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları yukarıda gösterilmiştir. 
III - Eksiitme 8/XI/938 tarihine rastlıyan Salı günü hizalarında yazılı saat

lerde Kabataşta Levazırn ve Müb~yaat Şubesindeki Alım Komısyonunda yapı • 
lacaktır. 

IV - Şartnameler 2,60 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Müba
yaat şubesile, Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek isteyip te bu eb'adda kağıd verıniyecek olan firmala
rın teklif edecekleri eb' adı ihale giinün den bir hafta evveline kadar İnhisarlar 
Tütün Fabrikalar Şubesine bildirmeleri, ve münakasaya iştirak vesikası alma
ları lazımdır. 

VI - Açık eksiltıneye iştirak etmek istiyenlerin eksiitme için tayin edilen g:jn 
ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri, kapalı 
zarf eksiltınesine iştirak etm~k istiyenlerin de mühürlü teklif mektubunu kanu
ni vesaik ile % 7,5 gı.ivenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiitme günü en geç saat 14,30 a kadar Alım 
Komisyonu Başkanlığ:na makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. c6720• 

Sayfa 13 

Erenköy Kız List: si Direktörii:ğünden: 
Cinsi Tahmini Mikd:m İlk teminatı Eksiitmenin şekli V€: 

günü, saati Iiatı kilo Lira Ku. 
Kuruş 

Ekın€k (Birinci) 10 20000 ı 87 50 Açık eksi! tme 14/1 1 /938 
Pazartesi saat 10 da 

Dağlıçeti 

Karaman eti 
Sığır eti 
Kuzu eti 

Sade yağı (Birinci 
Urfa) 

45 
44 
36 
50 

ıoo 

6000) 399 
4000) 
1000) 
1000) 

210 
ı8oa 

Kapalı zarf 14/11/9::58 
Pazartesi gılnii saat 16 da 

Açık eksiitme 14/11/938 
Pazartesi günü saat 10,30 da 

Pirinç Bursa 26 3000 58 50 Açrlt eksiltane 14/11/938 
Pazartesi günü saat 14,45 de 

Beyaz peynir( birinci) ;)0 
Kaşar peyniri 75 

Yumurta (taze orta boy) 2 

Nohut (İspanya tohwnu) 15 
Kuru fasulya çalı 15 
Yeşil mercimek 16 
Kırrruzı mercimek 12 

Un (ekstra) 16 
Pirinç unu 20 
Makarna 25 
Nişasta 22 
Şehriye (irmikli) 25 
İrmik 18 

Zeytinyağı (ekstra) 
ekstra 
Sabun 
Zeytin tanesi birinci 

Soğan kuru 
Patates (Arl'apaz.arı 
birinci) 

Süt (inE~k) 
Kase yoğurdu (250) 

gramlık 

48 

32 

lO 
ı o 

12 
5 

ıooo, 

400) 

40000 

(i QO) 
3000) 
300) 
300) 

2000) 
ı50) 

1200) 
80) 

200) 
300) 

1000) 

1000) 

300~) 

4500) 

60 

60 

Aç.ık eksiitme 14ill/938 
Pazartesi günü saat ll de 

Açık eksiitme 14/11/938 
Pazartesi günü saat ll ,30 da 

46 80 Açık ekSiitme ı 4/ ll /938 
Pazartesi günü saat 11,30 da 

85 80 Açık eksiitme ı4/ll/938 

Pazartesi günü saat 13,30 da 

75 75 

56 25 

Açik eksiitme 14/11/938 
Pazartesi t.inü saat 14,13 

Açık eksiltrne ı4/11/938 
Pazartesi günü saat 14,15 

2500) 25 
800 adet 25 

50 Açık eksiitme 14/11/938 
50 Açık eksiitme 14/11/938 

Pazartesi günü saat 14,45 de 

ı 

Odun gürgen kesilaniş 380 
çekisi 

Mangal kömürü Rumeli 5 

250) 

5000) 

90 Açık eksiitme 14/11/938 
Pazartesi günü saat 15 d\. 

Ispanak i 3000 ) 
Pırasa 5 3000 ) 

Lahana 6 2000 ) 

Havuç 7,5 1500 ) Açılk eksiltme 14/11/938 
Kereviz 1 O 750 ) Pazartesi günü saat 15.20 de 
Taze bakla (İstanbul) 5 2500 ) 
Yerelması ( İstanıbul 5 250 ) 
Pancar 'j 200 ) 
Semizotu J 1000 ) 
Kabak 7 2000 ) 
Marul 3 4000 tane ) 
Yeşil salata 1,25 3000 • ) 159 lira ll Ku 
En.ginar (baş) 6 1000 ll ) 

Engin 5 1000 ~ ) 
Hıyar 3 2500 • ) 
Limon 3 20000 ll ) 

Derootu 1 800 demet) 
Taze soğan 1,2!) 800 ll ) 

Maydanoz ı ıooo · • ) 
Kırmızı turp ı 600 • ) 

Lisemiz Çamlıca şubesi için alınacak yukarıda cinsi tahmini fiatları ve mik

cları yanlı yiyeceklerle yakacaklar yanlarında gösterilen gün ve saat1erde ek
siltmeleri yapılacaktır. İsteldiler şartnameleri lisede görebilirler. 

Eksiitme Beyoğlu İstiklal caddesi Karlman pasaj karşısında Singer dikiş ma· 

kinesi mağazasının üstündeki liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda ya. 
pılacaktır. İlk teminatlar belli saatten evvel muhasebe vezn.ESine yatırılarak 

Ticaret Odasının yeni yıı1. vesikasile teminat makbU'ZU havi olması kapalı zarfla
rın belli saatten bir saat evvel komisyon başkanlığına verilmesi ilan olunur. 

(7914} 

AoMA.7iZMA. 
Lu~aA.GO. 
Siv.A ... i M .,., 

/ll9'nlıkla~1nı eiJi edeJ~-. 

Turan Tiyatrosu 

Halk U D'atkln Nqid n 
Cemal Sahir olnaJUcu 

S.miba birlilrte 

Meçhul Seraeri 
Operet S P. 

Da.. Solo DG•t 

ER'l'UÖRUL SADI TEK 
tiyatrosu 

Tabimd• Bu rece 

(BABA) 
Şttlndberıla m•tlıUJ" plyui 
~ perdo n (Doktor Hayb.

clea) -.edyil ı petde 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeai 

Merkezi: Berlin 

Türkiye ıubeleri: 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrülü 

* H er türlü hanka ip * 
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evlet kap1s1nda elli y1l 
Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski meb'us Ebubekir HAz1m 

Londra · mektublar1 

Brentford-Chelsea maçını 
nasıl heyecanla seyrettim 

Musulda vaktile sur dahiline bekar yabancıları sokmadıkları için sur haricinde ve 
hükumet 'konağı civarında Çebetülbekare namile bir mahalle kurulmuştu 

Bunların neden verilmiş ol ·ı 
O.uklarını anlayabilmek için ba-
hann ve güzün son aylannda şeh
ri bir çembı::r gibi kuşatan kale surları
nın haricinoı: ve bilhassa cenub cih~~ -
tine çıkmalıdır. 

İçine sıkl§mak için evleri biribirinin 
üstüne yığılmağa mecbur eden, fazla 
ularak sokalda.rdan baZilarına tün~ 
gibi kemerler yapılarak üstlerine mes
kenler inşasile şehri hangi eve, hangi 

fika pJdan girileceği bilinmez, anlaşıl -
maz büyük bir labirente çeviren de bll 
kale ve onun suruduı! 
~hrin cenub tarafında garben (Gaz

lan) tepeleri, doğu cihetinde Dicle ır -
mağı ve kılılesinde Seyremon dağlarile 
mahdud Berrülgazlan denilen müsta
til şekilde geniş bir ova vardır ki Dic

•[e tarafında bazı kısımlan top top a -
ğaçlıklarla süslenmi~ olan bu sahanın 
temaşasına doyulmaz. 

Bir bahar veya sonbaharda Gazlan 
tepelerinden Musula balalırsa sanki o
nu ihata eden bu muhteşem bahar 
manzaralarını temaşa etmek için pek 
muhtelif şekillerdeJri. kubbelerile, ca -
mi, kilise, minare gibi bütün yüksek 
'binaların yeryer harab ve kireınitli su
run ötesinden berisinden başlarını kal
dırdıklan ve şehid Nureddinin eseri 
-olan Büyü.kcami minaresinin kuru, kı
sır ve ölü görünü§lÜ kambur Musu~un 

1 (*) önünde, her tarafından hayat fı.:; -
kıran bir bahar doğurduğunu görmek
ten düştüğü hayretle cölüden diri çı
karan» ilahi kudrete bir tazim secdec;i 
yapmak ister gibi eğildiğini c··) ve 
Mamulkada camiinin (***) boyu pek 
kıs:ı olan minaresi d~ ıbu muhteşem ye
şilliği daha iyi görebilmek için sıçra -
yıp camiin kubbesine çılanış olduğu 

görülerek Musul şehrine bu mevsim
lerde yeşillik kraliçesi demekte tered
düd edilmez. 

Vaktile sur dahiline bekar yabancı
ıarı solanadık!an için sur haricinde ve 
hükumet konağl civannda (Cobetül -

r~ekare) namile bir mahalle evvelce 
teşckkül etmiş olduğu gibi mezktır ko-

L naktan daha geride güzel köşkler ve 
lmuntazam bağlar, bahçeler seneden 8e
. neye çoğalmakta idi. 

Şehri ihata eden ve on iki kapı.sı 

1'bulunan sur -bazı güzel kalelere doku
nulmamak sartile- kaldı.rılı:r ve geniş, 
muntazam ~addeler açılırsa - belki a
çılmıştır - Musul, Irak kıt'asınm en 
güzel ve sıhhi bir şehri olur. 

İrakın en büyük şehri olan Ba~dadda 
sıcak rüzgarlardan tahaffi.ız iQI.n binnisbe 
serin, fakat sıhhate muzır ılık hamam 
kabilinden yer altınd:ıki se:daplardan 
başka sığınak bulunmadı~ halde, Musu
lun, şehre bir saat kadar yakınmda bulu
rıan, yüksek ve serin köyleri, sayliyeleri 
vnrdır. 

-70-

MUSUL viLAYETt 

Meş'um harblerin neticeleri olmak üze

re kay.betti~imiz üik:elerd'en her biri -
nin türlü türlü m~dt ve manevi sebeb 

·ve mcziyetlerle çok kıymetli oldu~nu 
biliriz. 

Rumeli, Suriye, Irak, Hicaz, Garb 

Tarablus, Yemen ve Adalardan bir çok
larının büyük şıehirlerini hatırlarsak, za
yiatrmızın ehemmiyeti, büyüklüj!ü. baş

larrmızı döndürür, gözlerimizi k.arartır. 

Fakat, tarihle, coğrafya ile ıJ.üzumu de
recede muarefesi :bulunrnıyan, yahud 
mahallerlıllt görmiyen bir çok şahıslar, 
Musul denilince, bura.sını., kuru çöllerden 
ibaret zannederek yüreklerinde ayrıca 

bir esef yanığı, bir sız.ı duyınazlar. 
Musul vilayeti, asrrlardanberi kıymeti 

takdir ve ona göre idaresi tanzim ve ıslah 

r•> Musulun tarlbl ilnvanlarmdan biri 

de Hadba - Kambur Mwıuldtır. Bu lA.tab, 
sıır da.hlllndeld araızinin şeklinden dola.yı 

verilmiştir. 

(**) Bu minare Ç4>k yüksek ve eğridlr. 
(*'~<•) Bu minimini m.t.naıe. eam.Un kub

besi üzedne, yani alem :r•bıe yapllmllfu. 

.......................................................................................................................•• , 
~· 

Brent/ord forvetleri bir aralık Chelsea kalesi ö~ünde bomba gibi ! 
i patladılar. Kala, göz, ayak birbirine girdi. Kalenin içinde alta)ta, ! 

üstüste en aıağı bir ton insan vardı. Hakem düdük çaldı. Yerdeh:l~.,. l . 
birer bireT lralktılar, yalnız bir ltiıi baygın yatıyor: Kaleci Jacluu..... ı 

; . . ~ 

~-············--··-·--····--·······························································································-
Londra, (Husus! muhabirim.izden) -

Bu hafta şöyle bir düşündüm, taşındım. 
Londranın içinde birinci kümenin üç 

1 ntaçı va;-. Arsenal - Preston, A. Villa -
i Leicester, Brentford - Chelsea. Bunlar
ı dan Arsenal ve Viilayı birkaç defa gör
ı düm ve yazdım. Oyunlarını bil!yoruz. 
Biri geçen sene şampiyonu, diğeri bu se
ne ligin en b~larında, fakat birinci il
gin en sonunda giden şu Brentfordu bir 
göreyim.; bakalım nasıl bir talom kı, ken-
dini bir türlü kurtaramıyor dedim. KalkM usu.l kalesi 
tım, cehenneınin bilmem hangi bucağın-

edilmemiş bir vilayet değil, kapısı açıl - Vilayetin hemen her tarafında her nevi daki sahaya gittim. 
mamış bir hazine idi. kıymetli madenler ve mebzul petrol Ligin en sonuncusu olan Brentfordun 

Muhtelif iklimleri toplamak imtiyazilt> ınenlbaları ve Dicle nehrine yakınmaden kırk bin kişi alan stadı var. Ligde ehem
bundan mesela 30 y;ıl öneeye kadar, Os- kömürleri bulunduğu gibi, §ehir civarın- miyetini kaybet.mi.§ bir takımı ve kırk 
manlı imparatorluğu nasıl bütün dünya- daki bazı kayaların içinde bulunan, bun- bin kişi barındıran bir stadı düşünerek 

b em.l k t 'd" · lar .bı·raz kırılınca parlak. fakat kaçıcı bi-nın gıbtasını çeken ir m e e ı ı ıse, öğle yemeğini rahatça yiyip aheste re-
Musul vilayeti de ayni tabii imtiyazı, rer fikir gi.bi ta~ların içinden fırlıyara·.-: an yola koyuldum. Ucu ucuna sahaya 
hayrete şayan bir miik2mmeliyetle haiz otlar arasına kayan musaffa civa maden- ~ardı~ı.m zaman hataını anladım: Stad 
bir vilayetimiz idi leri de vardı. hıncahınç dolmuş. Dışarıda halk kuyruk 

' b k · tl 1 Ke-'kük lkasaıbasında yağmurlarıdan Her yeri başka, aş a mezıye er e ı teşkil etmiş, &<>n kalan yerleri almak için 
kııymettar olan vilayetlerden hiç birinin sonra bazı kayalardan civai.arın aktığını, bekleşiyor. İngilizlerin en iyi adetlerin-
layik bulunduğu derecede ihtimarola ıs- bunlardan en ziyade musevi ah31inin den biri de bu. Birkaç kişi aym şeyi yap
lah edilmediği malılmdur. Lakin Musul istifade ettiğini mevsukau duymuş idirn. mak istediği zaman ilk gelen öne geçmek 
vil!yeti, gördüğüm 20 den fazla vilayet Musul civarında bulunan ve oradan çı- üzere diziliyorlar. Küfretmedcn, yumruk 
içinde, en .ziyade ihmal edilmiş bulunan- karılan eski eserlerden dblayı meşhur ~allamadan işlerini hallediyorlar. Ben de 
lardan biridir. olan (Koyuncuk) tepesi etrafında, yağ- bu kuyruklardan birinin kuyruğunu teş-

Bu vilayetteki tabii servet. membaları- murlardan sonra, Ninffi'alı çocukların kü- kil etmek üzere idim ki, evvelce epey 
nın çokluk ve değişikliği, yer yüzünde çük elmas kırıntıları bulduklan da vaki yer kapatmış açıkgözlerden biri, üç bu-
pek az memleketlere nasib olan bir imiş! çuk şilinlik numaralı bir yeri dört şiline 
derecededir. (Arkası va?·) sattığını söyledi. Derhal bu faydalı açık-
==================_=====_=_====_=_=_=_= _ _,;=:-=-= gözden bileti alarak elimle koymuş gibi 

1 

~-R A b V o-~ ;.;~~~:buldUliL Tam bu srrada oyun baı-

'- - -_. __ -- -------- - - ~ İlk vuruştan itib'!"ren birkaç dakika 
_ DALGA UZUNLUGU - sonra, bugün bu ma~ı seçmP.ktc ne k1dar 

ı 16.31> m. 183 Kes. 120 Kw. \ isabet ettiğimi anlar gibi oldum. Hakem 
T.A.P. 19(74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 

1 
son düdüğünü çaldığı zaman ise kendimi, 

T .A.Q. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. r bir insanın varabiieceği en yüksek spor 
~ - heyecanı içinde mestolmuş buldum. 

• z-11-938 ÇARŞAMBA Halk, İngilterede şimdiye kadar gör-
12,30: Milı:ik (korol, 12,(5: Konuşma, 13: medi~im kadar heyecanlı i.di. Geçen haf-

~aat Ayarı ve haberler, 13,10: Güzel sesler ta Arsenali 4-2 yenen Ohelsea, ligin en 
IPll, 13,30 - 14:: Müzik (küçük orkestra), sonuncusu karşısında istikbalini pek par
Hungnria - Macar şarkı ve dansları (Leo - lak görmüyordu. ıBrentforrla gelince, li
pold ı. İtalyan serenadı (Schebek)' Es gin en başındanberi be.11bad giden bahtı
War'mal eln zigenner, Çigan entermezo (E-
rich einegl. Emine Mısır serenadı (Paul nı bugün yenrneğe azmetnti~ gibiydi. 
Linke>, 18,30: Müzik (dans saati - PD, 19,15 Forvetleri, kükreınişcesine Chelsea kale
Saat Ayarı ve haberler, 20: Müzik (radyo sine yükleniyorlar. Bir aralık gene Chei-SOLDAN SAÖA: 

1 _Meydana vuruıma.sııe. orkestrası: Şef: Hasan Ferid Alnar). Yarasa sea kalesi önünde bomba gibi patladılar. 
1 _ Topkapı sa.rayırun deniz kenarı." operetinden - uvertür - (Yohann Strauss) • Kafa, göz, ayak birbirine girdi. Kalenin 
a _ Başında bir cE• olsaydı zevci ve ya- Slav dansları (Antxm Dv'Orak) • Casse noı- içinde altalta, üstüste en aşağı bir ton in-

hud zevces1 - Yemek. set te - b alet (TsdhatkowskD • Orphe~ aux san vardı. Hakem düdük çaldı. Binleıce 
' -Su - Bir nota. enters operetınden, uvertür -<Offenbach), 21 : halkta nefes kesildi. Herkes kararı bek-
5 _ Dahi _ Köpek. Arabca söylev, 21,10: Müzik (Halk türkilleri, 

1 8 - Esmek ma.sdarlndan emrihazır. Ort Anadolu) 2140 . Ko iyor. YerdekHer !birer birer k:ılk.tılar. şark Rumel1si ve a , , . -
7 __ Başında bir cA:. olsaydı, gelecek za- nuşma, 21,55 : Milı:ik (sinema se.si>. 23 : Mü- Yalnız bir kişi hala yerde. Kaleci Jack-

man. zlk (küçük orke.-;tra _ Viyana melodllerl). son kale çizgisinin bir karış dışarısında 
8- Ba.şında bir cA• olsaydı gelecek za- Traumideal _ vals (Julyus Fuc1k), Ewlger topu altına almış ve bayılınış, yatıyor. 

man - Bir nota. o"ldu··r _ Frühling-melodl (Ludwlg Siede), O Schöner 'Doktorlar koşuştu, halk tepindi, alkışla-9 - Vll~yet - · Va.hşl hayvanları 
Mal _ val.s (Yohann Strauss), Zun Letzten dı, oyun gene ayni şiclıdetli ve heyecanlı 

10 _ ~:~·1Ahikas1 _ Bir nota. mal sag'1ch zu dir, Lich lib dich - !als (Hns seyrini aldı. İki dakika sonra Brentford 
YUKARDAN AŞAÖI: May), Lamentosa - serenad <Humphrles), santrforvetinin atılan bir şütle beraber 
3 _ o bllm1yordu. Ben ona herşeyi bil- Dynamiden - vals (J. Straus.s), 23,45 - 24: gene kendini öldürüreesine a~ların ara-

dirdlm. .s •• o.? •• ~~~~::::: •• ~: •• :.~;.ı;;~ •• ?.:~:.~:............... sına doğru fırlattı.ğını gördüm. Kim bu 4ı - Bfttün kusur ve kabahatierlle. 
adam diye programda araştırdım. Meğer 5- Kamer. 

Bab N b • 1 santrforvet Gilbbons bugüne kadar ama-~= Sorg~ • Atacm kolları. ö etcl eczane er tör olan ve İngiltere hava kuvvetleri ta-
• - Bllmly~nlere herteyi bildirmek - E- --····-- kımında oynıyan 'bir sporcu imi§. Bug-ln 

kin ektlen düZlük. Ba. rece nöbetcıi olan eczaneler ııun • ilk defa profesyonel olarak oynuyormuş. 
9 _ Bulmacaıyı yapmakta kolaylık ol.9un lardır: 

diye nll..•li"'ece"-~~·. ırL, Nıı harflerldlr Etraftan, biraz istihza ile gülümsüyorlar, ov:~ , ...... İstanbul cihetindekiler: 
ıo - Bulma.cayı yapmakta kolaylık olsun Ak-sarayda.: (Sft.rını), Alemdarda: (Sır- belli, kendini hAll amatör zannediyor, 

diye söyJlyece~ cE, U» harfleridir rı Asım), Beyazıdda: (Asador), Samat- tedbirsiz çocuk diye söyleniyorlar. Ak-
l 2 3 4 6 f) 7 8 9 1 O yada: (Rıdva.n) ,. Eminönünde: (Be~lr lımdan, bizim nazlı amatör!erimizi geçi

KemaiL Eyübde: (Arit Beşir) • Fenerde: rerek ıben de istihza ile gülümsedim. 
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~atueUci ba.ılm4Canın hatıedilmif ff'kli 

<Hü.sameddln), Şehremlninde: CNflzım), Her iki takım da daha ziyade sol taraf-
Şehzadeba.şında: (Asa!), Karagüınrükte: 
(Kemal), Küçükpa2 arda: (Yorgi), Ba _ lan ile tehlikeli oluyorlar. Şütıer birbir 
mköyünde: <İstepan). üstüne. Chelsea aleyhine sık sık korner 

B&yotıu clhetlndekiler: oluyor. Bunlan müşkül!tla uzaklaştırı-
İstlkla.I caddesinde: (Galatasaray, yorlar. Bir dakika sonra Brentford teh-

Garlh), Galatada: (Hidayet), Kurtulu~- like geçiriyor. Klın daha iyi oynuyor, 
ta.: (Kurtuluş), Ma.çkada: (Feyzi), Be - kim daha üstün? Gene fQ,fırdıın. Kariı
ş1kta~a: <N aU Halid). 

Bota.ziçt, Kadaköy ve Adalardakiler: lıklı ve birbiri ardına yapılan §aheserler 
Üak\ldarda.: (Ahmediye), eanyerde: arasmda ilk haftaynı l1fı.r sıfıra bitti. 

(Nuri), Ka.dıkByünde: (Sıhhat, Rıfat>, İkinci haftaynı ıgene ayıı.i §iddette ve 
Biiyiikadada.: <Halk), Heybellde: <Halk). güzelllkte başladı. Brentford sol açığı 

Reidin mükemmel bir tütfi direfi sıyırdı. 

Buna Chelsea'nın santrforu olan ve ir· 
landa milli takımında oynıyan Mills aynl 
şekilde mukabele etti. Kızıl saçlı M.il~S 
yirmi iki kişinin en iyisi. Civa gibi bı~ 
adam. Sahanın neresinde olduğu beııı 
değil. Bilhassa takib etmezseniz bula· 
mazsınız. Fakat kale önündeki her teh• 
likeyi ve karg~alığı onun yarattığında!l 
şübhe etmeyiniz. 

Oyunun bitmesine yirmı dakika va!· 
Brentford eline geçen fın>atlardan, bil' 
tün gayretine rağmen hala istifade ede
medi Halk aurmadan bu bahtsız takı:r1l1 

teşvik ediyor. Nihayet saidan yapılatl 
bir akın sırasında sal açık Smith topıJ 
ortaladı. Santrfor Gib'bons şüt atıyor .. ba' 
yır, atmadı, önüne uzanan bekleri, buıı• 
mukabil daha serbest olan 301 açık Reidi 
gördü. Hafifçe topu ona geçirdi. İskoçY' 
sol açığı olan Reid pl!se bir şütle topll 
ağiara taktı. Oyunun bitmesine on yedi 
dakika var. Oyun görülmemiş bir sür'at· 
le devam ediyor. Brentford hasret kaldı• 
ğı galibiyeti elden kaçırmamak isüyot• 
Fakat Chelseade, hiç te mağlubiyetı kB' 

bul etmiş hal yok. Mills ıkı dakika sont1 

ofsayd vaziyette bir pas aldı. Kaleciyi at• 
lattı. Kafasının üstünde topu götürere) 
kalenin içine bıraktı. Bu.gün sahanın eıı 
zayıf adamı olan hakem, bereket ofsaydl 
gördü. Yoksa Brentford, talihsizl~in' 
yanacaktı. Bu hadise, galiba Brentforda. 
başına gelebilecek kazaları, belAları b•· 
tırlattı ki, son beş dakika, topu mü.mldi' 
olduğu kadar açıklara ve uzaklara vur 
mağı tercih ettiler. Bu suretle oyun, eJI 
nefis bir spor heyecanı içınde bir sıfll 
Brentfordun galibiyetile net\celendi. 1311 

suretle bu takım sonunculuktan kurtul•· 
rak bir yukarı çıkın~ oldu. Bu gayretli 
takımın, bundan sonra qaha yukarı çılcB' 
cağına da inanml.§ bulunuyorum. 

Bu oyunu gördükten sonra anladım ~ 
en önde giden takım en iyi, en sonda gi• 
den takım en fena deAildir. Biri niçin bl' 
rinc:i, öteki niçin sonuncu, bu anla§ılınaı, 
mantığa, hesa'ba uymaz bir Jşdir. Belld 
de, sporcuların çok inandıkları ve ço• 
bel bağladıkları şans, rakibieri birbjri1l' 
çok yakın gördüğü bu sahalarda, cil~ 
yapmak için kendine daha rahat yer bll' 
labiliyor .. 

*** 
Galatasaray bugUn Rumen 
Trikolor ile karşılaşıyor 

Galatasaray futbol takımı bugün T~' 
sim stadında saat 3,5 ta Romanyanın 'l'r1' 

kolor takımı ile bir karşlla§ma yapac:ıl" 
tır. M açın çok heyecanlı ve güzel ola • 
cağı tahmin ediliyor. 

İlk karşılaşmada Beyoğluspora maJ11l' 
olan Trikolorun daha iyi bir oyun a61 . 
termesi de bekleniyor. 

Kartalda yağlı güreşler 
Cumhuriyet bayramında Pendilt ço ' 

cukları E.sirıgeme Kurumu tarafınd,ıı 
yağlı güreşler tertib edilmiştir. 

Babaeskili küçük İibrahim ile Çatalc,) 
Bekirin müsabakası 25 dakika sonra ~· 
çük İbrahimin ma~lılbiyetile bitın.iştir· 

Tekirdağlı Hüseyin ile Bu l.gar Kiro ' 
rasındaki müsabakada Hüseyin nedeJlfl 
g{lreşmemiştir. Buna mukabil Babae~ 
İbrahim ile Molla Mehmed gürqmişl~ 
yirmi dakikalık müsabakada Molla MeJl' 
med güreşi terketmek mecbariyetıJldl 
kalmıştır. 

--------------------
Bir adam dövnldtikten sonr• 
para.sının almdığını iddia etti , 

Anadoluliliıannda oturan Rlzell F~ ~, 
buldudan geçerken Rizeli Ömer Yılm&S tl, 
ratından bUisebeb dö.vüldütUnl1 ve ba~, 
da.n yaralandı~mı ve a.yn1 zamanda bU sı ıJ 
rada. da. ceblnden dökiDen paralarından ~, 
Uranın zorla alındı~mı lddia etmiştır. ı 

1
, 

bıta, suçluyu yakalayarak tahkikata bafl 
m'V}tır. 
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a zlı 
On bin1erce 
kişi memnu· 

niyetle 
ON 

MEYVA TlJZU 

kullanıyor ve tavsiye ediyor. KABIZU(H defeder, HAZMI dOzeltır. MIDE ve BAHSAKLARI 
boşalbr. VQcude ferablık verir. HAZIMSIZLIK ve EKŞ1Llöl gidcrır. Alınması gayet ıatiftir. 

MAZON isim, HOROZ markasına dikkat. 

HACI E K 
• R Kurabiyesile Lokumları ve F ondanlannın, . 1 Şeker, Akide, Badem ve Fıstık emıeleriııin, 

Tahin Helvasile Karamelalarınıa 

girdiği eve neş'e, sıhhat ve lluvvet de beraber girer. 

ALl MUBiDDIN BAC BBBIB 
Bahçekapı - Beyoğlu - Karaköy • Kadıköy 

Adl·ye V eki et.nden: lbrahi:,
0

~:u öueı 
lvvelce yapılan ilAnın üç ve dördüncü bendieri 8.§3ğıdaki §ek.il-ie tavzih edil- Belediye karşısında, Piyerlotl 

lbiştir. caddesinde 21 numarad1 berg!lıı 

ı - Hakim naınzedliği \çin yapılan ilanın birinci bendinde :gösteriln yerler ta- U~leden sonra hastalannı kabul 

mamen dolduğu takdirde o yerlere müracaat edenler ile istidalarında yer • ~--•••> eder. 
göstermemiş olnnlar bulunursa bunlar arasında kur'a çekilerek isabet eden 
mahallere tayin edileceklerdir. 

~ - Evrakı müsbitelerini ikrnal edenlerden Ankarada bulunanlar Ankaraya ve 

vilayetlerde bulunanlar da bulundukları yerlere tayin edilecekier ve ikin
dteşrin ayı içinde de lstidalarında istemiş oldukları yerlere nakledilecek
lerdir. Dileklerinin zat i§leri U. Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (7981) 

Edirne -Meriç su işleri Şube mühendisliğinden: 
1 - Eksiltıneye konulan iş Uzunköprü kazasına bağlı Eskiköy civarında ve Me

riç nehri üzerinde bulunan Nafıa köprüsü menbaındn yapılacak malımuz 
ve bağlantı inşaatı keşif bedeli 8762.86 liradır. 

1 - Eksiitme 16/11/938 tarihınc müsadif Çarşamba günü saat 14 de Edırne - İs
tanbul yolu üzerinde bulunan Meriç su işleri şube mühe~disliği. binasında 
toplanacak su eksiitme komisyonunca açık eksiitme usulile yapılacaktır. 

8 - İstekliler Eksiitme şartnaması mukavele projesi, bayındırlık işlerZ genel 
şartnamesi, fenni şartname ve prcjeleri bilfıbedel Meriç su işleri şube mü
hendisliğinden alabilirler. 

1- Eksiltıneye girebilmek için isteklflE'rin 657,22 liralık muvakkat teminat 
vermesi ve eksiitmenin yapılaca!tı günden en az sekiz gün evvel ellerinde 

bulunan bütün vesikalarla birlikte bır dilekçe ile Naba VeU1etine müra
cat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz 
etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksilt-
roeye iştirak edemezler. (7957) 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğünden : 
Sekiz metre küp iyi cins kestane tahtası prtnnmcsinde yazılı tarif veçhile bıç

hsile beraber açık eksiitme ile satın alınacaktır. Muhamınen bedeli 640 lira 80 
kuru~ muvakkat teminatı 48 lira 06 kuruştur. Eksiitme 5/11/938 Cuma günü sa
bahı saat 10 da yapılacaktır. Tatibierin şartnarneyi görmek için hergün eksilt
bıeye girmek için de teminat makbuzlarile birlikte muayyen gün ve aaatte fab-
l'ikada müteşekkil komisyona mftracaatlan. (7873) 

····················-······························--····· 

So 
Yevmı. SiyasJ. Havadis ve Halk gazetesi 

-····-Ye.rebatan. Çataıçeşme sokak. ıs 
İSTANBUL 

Gazetemizde çııtan yazı ve 
resimlerin bütüıı haklan 
mahfuz; ve gazetemlze aiddir. 

ABONE Fl TLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURK!YE ı.ıuu 'jb() 40U 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
EC NE Bİ 2700 1400 soo 

Abone bedeli peşind.ir. Adr 

de!iştirmek 25 kura1tur. 

1 
Ay 
Kr. 

15U 
270 
300 

Gelen evrak geri vevilme%. 
Ilanlardan mea'uliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 ku.rufluk 
Pul ilavesi lamndır. 

Yalnız Cadum 
sabunu o kadar saf 

o kadar idare/i dır 
Niçın Cadum• aabunu, her tarafta 
tercih ediliyor ? çünki : en eef ve en 
16tlf bir aurette kokuludur ve aynı 
zamanda çok iderelidir .... 
Fazla mıkdarde köpürür ve cildi 
rnükemmelen temrzler. Hakiketen 
be,ereyl vi kaya eden. yumu,atan · 
ve güzelleştiren sıhhi bir aabundur. 
Sonderece kurumuş olduOundan 
)'&va• yava• erir. 

Gümrük muhafaza Genel komutanlığı Istanbul 
satın alma Komisyonundan : 

ı- Deniz vasıtaları için satın alınacak 585 kalem stok tamir malzemesinin 
12/11/938 Cumartesi günü saat 11,80 da kapalı zarfla eksiltınesi yapılacaktır. 

2 - Tahtminl tutarı 6600 lira ve i1k terninatı 495 liradır. 
3 - Cins, m1kdar ve evsafını gösterir listesi komisyondsdl.r. Görülebilir. 
4 - İsteldilerin o gün c~iltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 

kanunun tarüi veçhile hazırlıyacakları teklif mektublarmı Galata eeki ithalat 
gümrüğü binasındaki k.omisyona vermeleri. c7956» 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

DahWJ• aiteh.uaiı: Pssarcian m .. d4 
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Tercih edilmesin~ki sebeb 

Gripin 
Bütün ağrılara, has
talık başlangıçlarına 

karşı tesiri yüzde yüz 
olan ve hiç zararsız 
en kuvvetli müsek

kindir. 
. -GRiPiN 

Nezle, soğuk algıulığı, rrip rahabıılıklannda bq, di.t, 
mafsal, romatizma, hap ye adale ağrılannda icabında 
günde 3 kqe almabilir. lamine dikkat, taklidlerinden 
aakınmız Ye Gripin yerine batka bir marka verirlerse 

tiddetle reddediniz. 

KAN ve DERMAN 
BI"OGEN"INE • Terkibinde bulunan kinin, Çelik, Arsenik ve 

• acı nebatat hülasalariyle tababetin fevkalade 
ehemmiyet verdiği ve tayanı hayret muvaffakiyetJer temin ettiği 
bir devadır. 

BI"OGENI"NE • Uzun ve kısa atetli ve ateşsiz süren hastalık· 
ıl lardan !onra görülen zafiyet, halsizlik, kansız· 

lık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eier. Klln· 
daki kırmızı yuvarlacıkları tıtzeler ve çoğaltır. İttihayı açar, der· 
mansızlığı giderir, TÜcude daima gençlik, dinçlik verir. Cildin soluk 
rengini canlandırarak penbele1tirir. 

BI"OGENt.NE • S~n~rlilerin kıymetli '!e sadık bir arkadaş~d.ır: 
• Sırurlere kuvvet verır. Hastayı ve muhıtinı 

usandıran bir çok asabi bobranlan en çabuk bir zamanda şifalan
dırır. Hiçbir sinir ilacı: Nevrasteni ve isteriye müptela olanlara 
(BIOG~NINE) kadar iatifade temin edemez. 

BI"OGENI"NE • Gençlerde görülen ve çok defa nevrasteniden 
• mütevellid olan iktidarsızlık ve bel gevo~ekli· 

ğinde pek mühim rol oynar. 

BI.QGENI.NE • Sıtmaya karşı feYkalAde koruyucu ·tesiri oldu· 
• ğu gibi sıtma nekahatlerinde de pek müessirdir. 

BI"OGEN.INE • Şekerli hap teklindedir. Büyük ve küçükler 
• kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekiletinin müsa· 

adesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

DA i M O N ~ENERlERi 
Me~aklılarına Müjde: 

200 lll 600 metre •t•k veren 
1938 Modeli 
• 

Fen erieri gelmiştir. 
iyi ışık almak için yalnız 

D A 1 M O N Pillerl 
ile 

D A 1 M O N •mpullar•n• 
kullanınız ve her yerde DAiMON 

markasma dikkat ediniz. 

Cildine kıymayan 

traş bıçağını 
kullanır. 

Her yerde Poker Traş 
bıçaklarını arayınız. 

SON POSTA 

Ronıatizmadan çok ıztırab 
çekiyordum. 

SEFALiN 
beni kurtardı. 

Bq ve dit ağrıları, maf~l 
ağnlan, grip, neıleyi 

derhal geçirir. 
Eczanelerden 1 lik ve 12 lik 

ambalajlannı lsteyiniz. 

ANNELER 
BUiniz ki çocuk yalnız meme 

Için a~lamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçmlatan seb~bler

den birisi de apış aralarının ter 
ve saireden pişerek, kızararak 

çocu~u rahatsız etme.sidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PER TEV 
ÇOCUK PUDRASI 

Ue pudralayınız. Ne Adi tuvalet 
pudraları ve ne de çok ıtina it. 

hazırlanmış pahalı pudralar 

PER TEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilha .. 
sa yavrularm cildieri ve ifra

, zatı nazarı itibara alınarak ya • 
pılmıştır. ' 

ENGLISH HIGrl SCHOOL 
NİŞANTA.Ş - İstanbul 

Mekteb talebesi olmıvanlara mah
sus !ngilizce kurlar açılmıştır. ~alı 
ve Perşembe saat ıs- l9. Kurlar 
Mayıs nihayetine kadar devam 

edecektir. 

ÜCRET 8 LIRA 
Fazla. mal tl mat isteyenler rnek te be 

İkinciteşria 2 

Sabah,_ öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişleri niçin fırçalamak Hizımdır ? 

Çünkü ıgıec~levi ~ğır; gudpelerinin yemeklerden sonra ve herhalde bol 
ifrazatile dişler ve diş etleri dolmu§ - bol «RADYOLİN,. ile fırçalamalt ve 
tur. Çünkü yemekler, sigara ve kahve temizlemek şarttır. Bu sayede dişıe~ 
gene ayni tesiri yapmıştır. IBinaena - rin de, ağzm da sağlığı ve sailamhğt 
leyh dişleri her gün 3 kere, bilhassa garanti edilmiş olur. 

Sabah öğle ve akşam her vemekten sonra 

Kanaızlık, kemik 
vitaminsiziikten 

hastalıklan, dimağ yorgunluklan De 
doğına bütün zayıfhklara kal'fl 

·KUVVET ŞU RUBU 

v · • 1 -TA • 
1 

Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet şurubudur. Çocuk· 
larınıza Vitalin kuvYet turubu vermekle onlara sağlam, rtlt

bfiz ve nq' eli yetiştirirsiniz. 

V iT ALlN KUVVET ŞU RUBU 
Mektep çağındaki rençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlann 

hayatı kudret ve kuvvetlerini arhrır. 

lN GİLIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU • İSTANBUL 

Istanbul l1 lukasi Karşısıada. No. 15 

LOL CEMAL GiŞEs· 
Meşru şekilde... Bire kartı: 10.000, Bire karşı: 100.000 

kazanmak mümkündür. 
Bu imkanı veren tek vuıta tayyare piyangosudur ••• 
Sizi servete ulaşhracak olan bu vasıta, hangi ellerden tedarik 

ettiğinize dikkat etmeliliniz. 
MALÜL CEMAL GlşESl ötedenberi, feleğin kahnna uğramq 

bedbaht vatandaşiann uğrağı olan gişedir. 
~-• müracaat edebilirler. , 
····························-································ ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ilan T arifemiz 
Tek sütun unttmı 

sahil• 400 kuru1 
. aalıil• 250 )) 

Oçüncü aahile 200 , 
Dördüncü •ahil• 100 » 
Iç aahileler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddeı Z&.r1uıd.ı 
fazlaca mikdarda ilAn yaptıracak .. 
:lar ayrıca tenzUAtlı tarlfenıizden 

tatifade edeceklerdir. Tam, Yarını 
ve çeyrek sayfa lllnlar için ayrı 
bir tarile derpi§ e!ffiın1şt1r. 

Son Posta'nın tıcarl illnlarına 
aid işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıincllık Kollektll Şirketi 
Kahramanzade Ilan 

.6.Dkara eaddeal 

Son Posta Matbaası ................................. 
Ne§l'iyat Müdürü: Selim Ragıp Emtt 

n+ *- 3. Ragı.p EMEÇ 
SAıuPLEBu A.. Ekrem UŞAK.LIGİL 

PAT 1 
BASUR MEMELERINI 

CERAHATLANMIŞ FİSTÜLLER ve 
HER TÜRLÜ İLTIHABLARI 

Lo kan ta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine ! 

Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamulatımızı görmeden ÇA T AL 
K AŞlK ve BIÇAK takımlanDIZI alma. 
ymız. 

Bütiin mallanmız hem kalite itibarile AY· 
rupanınkinden daha yüksek ve hem de fiat
ça ytızde ·oruz daha ucuıdur. 

Toptan sat1ş yeri: Tahtakale caddesi No. 61 


