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Uhterem Başvekil CeJal 
. :ayar, Teşkilatı esasiye 

ı'bi· • .. auununun 36 ncı madde
• ~ilk" d~n ı:·· \imlerine uymuş olarak 

li.ibd "•kiye Büyük Millet Mec
• l''·ks tıııı 11 ek Şefin yıllık prog-
tıutk 

lt11 Ö Unu okudu. 
d,lt; b• ~derin nutku, görüşlerin-
ııı·ı akıın d . ·ı . 
. ı ,,1; , , aıma en ı erıye şa-

l ·•ar 1İtk . •n tanı ifadesi olarak 
ti lıııller . .. . 
ltliıı· ının ve Turk CWnhu-

1ttd, b~ YÜksek istikbalini göz
l•ıen ~.• kere daha çizmekte ve 

lıtetııl ır Yılı anlatmkatadır. 
•-ı o\ eketin kurtarıcı ve yapı
ıı 811 l'tik ı, eır f sek Şef, tek istisna-
lı İle 1

8 
•na sonsuz sevgi ve say

dııı., 0Plamış bulunduğu vatan
\ıa1111ltıa geçen yılı bütün mesa'i 
lıaıı.dlltı Üzerinde ve neticeler 

"' • h' t'ttıı ırer birer izah ederken 
~lııa Y~lı~ bilhassa sulh ve kal
Qd bit •tıliği içinde geçen mes
loıı.,1 l'ıl oldufunu tebarüz ettiri-
1'11ıııı' lıu tebarüzde dahili kud
'uth ıe, har·_. a 1 "• kuvvetimize ve 
d~•r : 8~ hizmetimize en başta 
de Ve , •rılmiştir. Bu değer için-

~İtl ~.~~şta dinamik ve realist 
~uıu11 .. •likaınızla birlikte ordu
•t'iıı: Yuksek varlığı ve Ulu Ön-

' l' t}' •nilrnez 
1Ye " 

:• ~u ı::s•f~andırdı.klan kudret 
~ı o) , Yetı &eliyor. Kudret ifa-
)~11.Je ••inuyan ve şehamet 

~l•rj ~ı tıırihin kuruluş 
'ıııtııı Ç•ııden alan bu büyiik ve 

1'1ı )••ez. Ordu Cumhuriyetin ge
ı,L ~l lr' d 
~ hU ,ın e olduğu gibi geçe-'d atı · . ~ . •rn 

8
• ~çınde de tekniği ile, 

.~'Y•tı . il.i.h!ıırı ile, sağlam ma
ltı~ı, ile Ve yu"ks k k"lt" .. ·ı 
ı- llıad' e u uru ı e 
, '•~. il 'Y

1
,"n kuvvetlenecek, ar-

·•~· ••ıye k .. !' 'leı,d ce ve Turk vatanı-
~~; ;ı. : "e dışarda çelik kaleli
.. ~lt,liıı. d""ektir. Ulu Şef Türk 
'il) Ilı hüt.. ku it •li llefs· un dret ve haki-
~ ltııvvet ~nde derliyen ve yega-
")üı_ •lades' 1 Tür' ki il) •• l\t• ı o an ye 

lu ~deıı lı •ilet Meclisinin kürsü
I• ile tııu~Vekiline okuttuğu nut
~d~ tek, ~kkak ki, milletine bu 
• tıı~ h' ar •Yor ve direktiflerinin 
•' •r P • hr1b ay hissesini bu mevzu-

l.1 'Or. u .. 
~I ()nde . 
!\, arı ile .~ı~ Yeni program nu· 
1 'ııuıa,. onuınüzdeki Jıl için 
'•d·ı. 'a, hük • 

di~ 1•ler; . umete ve millete 
~ ler; lı. dırektifler ve göster-

"d •defi ı; llfa8 er arasında milli 
1 . "llSı•-· 

lıı,,, ti!Nd ..... arıınızın daha ge-
)1 ıııu ile kuvvetlendirilmesi 
~d e b b . ıı.; .ırıılt, . era er bilhassa ba-

ı,,1 .. 1\ler;-~".aat, kültür ve ekono
lıı·· ~ .. ııın ·ı . 'tt utııı . ı erı merhalelere 
•rıı esı " . tıı 'llas, d e mıllet refahının 

~~11ıııaıarı 8 Vardır. Geçen yılın 
~ 1 

laali arasında bu mevzular
ı;ıı,j'\;,h;~e.~iınJerini öğünçle 
n~l ' de d turk vergiler üze
".v'ıı1uı ı..,ı"'"ak Kamutaya su-
., • uııan I' 'h . . ..,~1 Çıkııtıt ayı a".ın hır an 
tıı~. 8dırta llıasını emır buyur
~'d; lev~8~~ lliu Önder'in geçen 
>111 

1l•tin. ade mahınUI program 
"'(: 

1 hıı . ~ı •. •l~ı lı "e isabetle başa-
'ıı 1 '.ıı rec 1ı."Yar hükfunetinin, 

1
• ı~ı'ltıı~~:. •ııa, knlkınmasına, 

~,,1 ha lı. 1 Ve sınai inkişafına 
ı •ı · •ımet' 111 d 1!aret •ne aid yeni hiz-
tıııd~: tııuva;:•n Yeni direktifle-

a,ıa .. akyetJe başaraca
" 'Ubb 

l .; 'tt~t İ e etmiyoruz. 
. ZZET BENİCE 

ylifa 
h ~tir.e .. 
ll~c .. , . ;· 

(\'azısı ,' 1 Ş 
ı sahifede) 

Başvekil Cella Bayar yenilmez ordunun mümessilleri tarafından Ankarada karşılanırken .. 

Hatay'ın 
lktısadi 
Vaziyeti 

--
Bu hususda 

Büyük şef'in yüksek direktifleri .. 

"Millet ve memleket geçen seneyi de tam huzur ve sükun 
f çinde yükselme ve kalkınma faaliyeti iie geçirmiştir.,, 

Hü Ome · mizce 
Yeni ve mühim 
Karar alınıyor 

Suriye hükumetinin Hataya un 
ve buğday ihracını menetmesi ü
zerine Hatayın müşkül vaziyete 
düştüğünü, fakat hükumetimizce 
derhal tedbirler alındığını 29 Bi
rinciteşrindeki sayımızda bildir -
miştik. Aldığımız malumata gö -
re, sırf Hatay'ı aç bırakmak fik -
rile ve eski Fransız komiseri kont 
dö Martelin çevirdiği dolap neti
cesi yapılan bu hareket karşısın
da Hatayda daimi olarak un ve 
buğday stoku bulundurulması 

için hükıimetimiz mütemadi su • 
rette sevkiyat yapmaya krar ver
miştir' Bu cümleden olarak dün 
de yeniden 300 ton buğday gönde
rilmiştir. 

Yenilmez ordumuzun son sistem 
silah ve motörlü vasıtalarla 
cihazlandırılması yolundaki 

çalış!1Jalara hız verilmiştir 
Ankara; 1 (A.A.) - Kamutay 

beşinci intihap devresinin dördün
cü içtima yılı toplantısına bugün, 
Reisicüınhur Atatürk'ün BaşvekU 
Celal Bayar tarafından okunan a
çış nutku ile başlamıştır. 

Dün yemden ımfakla Mecıis R.e
isliğine seçilen Abdülhalik Renda 

cTeşkilatı Esasiye Kanununun 
39 uncu maddesi hükmüne tevfi -
kan Cümhur Reisimiz Atatürk'ten 
3Jdığımız emir üzerine bu seneye 
ait nutuklarını okuyorum.• Alkı;,
Jar. 
Sayın millet vekilleri: 
Hepinizi sevgi ve saygı ile selam 

Iarım. 

Geçen sene aziz Kan1utay arka
daşlarıma millet ve memleket için 
ne gibi feyizli işler başarmak iste -
djğiınizi izah etmiştim. Bugün de 
bunlardan hangilerinin bu yıl için 
de yapıldığını bildirmek isterim. 

GEÇEN YIL DA HUZUR VE 
SÜKUN İÇİNDE GEÇTİ 

Sayın arkadaşlarım: 

Her şeyden evvel size kıvançla 
arzedeyim ki, millet ve memleket 
geçen seneyi de tam bir huzur ve 
sükun içinde yükselme ve kalkın 
ma faaliyeti ile geçirmiştir. 

Uzun yıllardanberi devam eden 
ve zaman zaman had bir şekil alan 
Tuncelindeki toplu şekavet hadise 
!eri, muayyen bir program dahilin 
deki çatışmaların neticesi olarak 
kısa bir zamanda bertaraf edil -
miş, o mıntakada bu gibi vakalar 
bir daha tekerrür etmemek üzere 

tarihe devrolunmuştur. 
Cümhuriyetin feyzinden yurdun 

diğer evlatları gibi oradakiler de 
tamamiyle istifade edeceklerdir. 

HUSUSİ İDARELER VE 
BELEDİYELER 

Hususi idare ve Belediyelerin 
bu yılki faaliyetleri geçen seneler· 
den fazla ve daha verimli olmuş· 
tur. 
İmar işlerinde Belediyeleri tü

reli surette aydınlatmak, kılavu.:
lamak ve faaliyetlerini takip ve 
murakabe etmek üzere merkezd" 
bir teknik büro teşkili, yol ve ya. 
pı kanununda işlerın ve istiınliıl: 

muamelelerinin süratie yürüme · 
sıni temsil edecek tadil:it yapılma
sı, Belediyeler bankasının ımar 

işlerinde yardımını genişletmeS<, 

çiftçi mallarının emniyetini kor..ı· 

mak, ve zirai suçları süratle mey -
dana çıkarıp suçluların cezalandı
rılması için yüksek kamutaya su-

nulmak üzere, birer kanun layiha
sı hazırlanmıştır. 

Büyük Meclisin tasvibine arze -
dilmiş olan yeni nüfus kanununun 
kabul ve tatbiki nüfus işlerinin 

daha modrn ve muntazam bir şe
kilde yürütülmesini temine hizmet 
edecektir. 

SIHHİ DURUM 
Muhterem arkadaşlar 

Sıhhat ve İçtimai Mıııavenet Ve
kaleti kendisine verilen sağlık ve 
içtimai yardım vazife !erine, isk5.n 
ve göçmen işlerine yüksek Mec
lisin kabul buyuprduğu tahsis~: 

dahilinde başariyle devam etmiş-
tir . 

Bu senenin İlkbaharında ona 
Anadoluda bilhassa Kırşehir ve 
Yozgat havalisinde bir kısım köv
lerimiz harap ve aziz vatandaşla . 
rımızdan bazılarının ölümüne se
bebiyet vermekle bizi çok müte -

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

Gölcük ve Kasım
ı paşa terş_aneleri 
Bu sene yaptırılmala
rına başlanacak 

Modern tersanelerde g~mi inşa faaliyeti .• Yazısı altıda 

Diğer taraftan Hatayın iktisa
di vaziyetini korumak için mü -
essir ve devamlı tedbirleri ihtiva 
etmek üzere hükumetimizce yem 
ve esaslı kararlar alınmaktadır. 

Yakagı 
El eve ren 
Hırsızlar 

-·-
Çalınan elbiselerde sa· 
hiplerine geri verildi 

Meşhur hırsızlardan lihmedle 
1stavTi 

Emniyet ikinci şube ikinci kı
sım memurları Mahmudpaşada 

bir elbiseci dükkanını soyan iki 
hırsızı yakalamışlardır. 

Birkaç gece evvel Mahmudpa
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bu sabah 
Bircesed 
Bulundu 

Tef essuh etmiş elan bu 
cesedin hüviyeti 
derhal anlaşıldı 

Bu sabah Harem iskelesi önünde 
tefessüh etmiş bir erkek cesedi 

bulunmuştur. Orta yaşlı, esmer, 
siyah elbise, gri kazak, siyah is

karpin bulunan bu cesedin Türk 
Hekimleri Cemiyeti katibi ve 

Fatihte oturan 325 doğumlu İbra
him Hakkı oğlu Mahmuda aid ol

duğu anlaşılmıştır. Mahmudun ne 
suretle denize düştüğü yapılacak 

tah~ikat neticesinde anlaşılacak

tır. 

resedin bir kulağı tamamen, di
ğeri de kısmen yerinde yoktur. 
Bunun balıklar tarafından yen;ı. 
diği zannedilmektedir. 

r-B-U_G_A_Z_E_T,_E_t 
htanbuhm en çok satılan haldld 

akşam gazetesidir 
İIB.nlarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. 

-
\aare · ilan: Tel. 20827 
Telııraf : İsl So11 Telınıf 
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Viyana konferansl 
toplandı 

Hususi tenıaslardan sonra vaziyet 
tedkik edildi 

Polonya'daki Okra n. 
yalıların nümayişleri 

B erlin, 2 (Hususi, makineye 
verirken) - Kont Ciano 
Viyanaya gelmiş, Alman 

hariciye nazırı Ribbentrop ile Vi
yananın ileri gelenleri tarafın • 
dan karşılanmıştır. 

Diğer taraftan Macar hariciye 
nazırı de Kanya ile Çek hariciye 
nazırı Şivalkofski de buraya gel
mişlerdir. 

Ribbrntrop Kont Ciano de Kan-

Konferans henüz karar safha. 
na girmemiştir . 

OKRANYALILAR AYAKLANDI 
Varşova, 2 (A. A.) - Ukranya 

istiklalinin 20 inci yıldönümü mü
nasebetile tertib edilen dini me -
rasimi müteakip öğleden sonra 
Lvov'da bir nümayiş yapılmıştır. 
1.500 genç, Polonya aleyhinde ha· 
ğırıb çağırarak sokaklardan geç -
nıişlerdir. Nümayişçiler dağı.Iınış 

Ukrany8Iıları~ kıyaw voı nüma yişlerinden bir sahne 

ya ve Şivalkofski ile "ayrı ayrı ve ise de pazar yerinde tekrar topla
hususi surette görüşmüştür. Kont narak şehremanetinin camlarını 
Ciano da bilhassa Dekanya ile bir kırmışlardır. 6 kişi tevkif edilmiş· 
müddet hususi surette müdavelei 
efkarda bulunmuştur, 

Müteakıben hakem komisyonu 
ilk toplantısını yapmıştır. Bu top. 

lantıda bugün bilhassa vaziyet 
tetkik edilmiş, iki tarafın iddiala
rı etüd olunmuştur. 

tir. Bundan sonra Polonya poli -
teknik mektebi talebesi de bir 
mukabil nümayiş yapmıştır . 

Bertin 2 (Hususi) - Hakem ko· 
misyonu bu akşam aktedeceği i
kinci celsede Macar meselesi hak-
kında kararını verecektir. 

lngiliz - ltalyan paktı 
b·ugün Avam Kamara .. 

·sında görüşülüyor 
Franko londra mahkemesi 

hükumeti hakkında 
bir karar 

manidar 
verdi 

Londra, 2 (Hususi) - İngiliz mını "e bilhassa Bilbaonun bu • 
başvekili dün Avam kamarasında lunduğu mıntakayı filen kontrol 
harici siyaset hakkındaki sualle- eden bir hükumet olarak tanın _ 
re cevap vermiştir. Çemberlayn, mış olduğunu ileri sürmüş ve bu 
bugün İtalya - İngiltere itililfının vaziyet dolayısile mahkemenin bu 
meriyete vazedilmesi meselesinı hükumeti hakim bir devlet olarak 
kamaraya arzed~ektir. tanımak mecburiyetinde kalmış 

Avam kamarasının Çemberlay- olduğunu ilave etmiştir. 
nın talebini is'af edeceği beklen - Mahkeme, Frankistlerin bu va-
mekte<lir. P.uru müsadere etmeleri keyfi ye. 

Londra, 2 (A.A.) -İstinaf malı- tının kendilerine vapur üzerinde 
kemesi bugün Frankist İspanya - bazı haklar vermiş olduğu kanaa: 
nın hakim bir devlet olduğuna, tini izhar ve bu davaya bakmağa 
bu itibarla onun inkiyad etmesi salahiyeti olmadığına karar ver _ 
lazımgelen bir hüküm verilmesi- miştir. 

ne imkan olmadığına karar ver- ı=;v~;====;;==========ı 
miştir. urduğunu 

Bu karar, Frankist makamları 

tarafından müsadere edildikten Zannedert.k 
sonra Londrada haczedilmiş olan 
Bilbao limanında mukayyed A _ Kaçmış 
rantzaru Mendi vapurunun iadesı 
için cumhuriyetçi İspanya tara -
fından açılan dava neticesinde ve
rilmiştir. 

Mahkeme reisi, Frankist hüku
metin İngiltere hariciye nezar~ . 
tince İspanyanın büyük bir kıs -

Arkadaşına tabanca 
çeken suçlu sabaha. 
karşı yakayı ele verdi 

(Yp~·;;ı 6 ıncı sahifede) 
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ıçtımaı meseleler 

Kısırlaşdırma 
Bu usulün tatbiki lazım mı, 
memleketimizde tatbi

kine imkan var mı ? 
Pr. Dr. 
Kerim 

ne 

Fahreddin 
bu ·hususda 
diyor? 

Yazan: Recai sanay 

- Bay FalıTeddiıı Kerim bura· 
da nn? 

Hademe kadın telti§lı telıi~lı bir 
ıeyle meşgul olurken ce1•ap ver • 
di• 

- Burada ... BtLyurun, oturuıı ... 
- Otıırmayım .. İşim acele .. 
- Kalabalığı gôrüyorsunuz yo .. 

Hepsi muayene olacak sıralarım 

bekliyorlar. Tabii si= de bekliye • 
ceksiiıi'?:' ... 

- Bir defa lıaber verseniz; çiir· 
kü ben ... 

- Sıra l.>e1'!emeden olma:. 
- Hayır, anlatamadım.. Ber. 

hasta değilim .. Profesörle görüş -
flıek istiyornm. 

- Gôrü~rnel.: nıi iıtİ1Jı.Jr~·Hnt.c:? •. ' . 
s~nı beşten sonra ... 

- Bir kere :ıöylefl(niz .. :...ttr ga • 
•eteci dıyiniz . 

- lla .. Siz gazeteci misrnı>? 
- Evet. 
- Biraz müsaade edin r{~ r.ö!-1ıı .. 

yeyim o lıalde ... 
Kadın profesörün odasına gir -

di. Az sonra mulıterem profesör 
muayene oda.mıın kapısında gö -
rfüıdil. Dı~arıda bekliyen bir lıay
lı lıasta bulıınmasına rağmen be· 
1ıi ireri aldı. Kendisini fazla meş· 
gııl etmiş olmarıııık için, bir san· 
dalyeye ilişir ilişmez, mekanik 
bir ~eldlde suallerimi sordıım. 

Gıildü; ve: 
- Bu ''?lln bir mesele, a?naJ 

mademki istiyorsunuz, kısaca idi· 
lcisa ediverelim... Kısırl4'ftrma 

i§i. bugün, hiild, üzerinde miina · 
ka§a yapıl makta olan biı· mesele· 
el#- lıncmya 1933 yılında kabul 
ettıgi bir kanunla erken .bunama. 
devri delilık, ileri derecede cıptal· 
lık. esıu; >ara, ciLrmü itıyat etmiş· 
!erde ckısırla.~tırma. yı tatbika 
l>Uflamıştır. Fakat Alman yada da· 
lıi lııı mesele etrafında ilmi mii • 
11aka alar del'anı etmektedir. Kı
sırlaştırıııa taraftıll"lan, bir mem· 
leket içiıı akıl lıastalıklarınm bil· 
yük. maddi yiik teşkil ettiğini. 

biitçcyc milyonlaı· yüklediğini 

ileri siiriiyorl«r. Aynca yarı akıl· 
lılar t'e miicrim delilerin yaptık· 
lan talı ribat t'e hrı<.aratı. bu ıılcı rın 
çalışmamaları yii:üııden cenııye· 

tiu ıı~radıklart =ararları anlatarak 
cemiyetin içtimai selıimeti için bıı 
tedbiri lii:ıımlıı lmluyorlar. 

Mıırırızlurda. te~lıislerde alda . 
mlabilecetjini, sonra, devri delilik 
gibi Jıa.<talı"1arda, hafif ı•ak'ala • 
rııı J,riz geçtikten sonra çol' fay • 

Pr. Dr. Fahreddin Kermı 

dalı u;ısurlar haline geldiklerini 
ve bazı büyükler, ailelerde Göte, 
Andersen gibi büyük istidatların 
zııhıır ettiğini ileri .<iirmektedir· 
!er. 

1lhrıanyada, 1ıaleu, akıl hasta -
neleri, aptal çocuklar müessesele
rinin çoklarında tatbil' edilmek
tedir. Almanyadan başka İsviçre
nin, bazı kantonlarilc Finlandiya, 
Danirııarka. İsveç, Estonya ve ba
zı şimali Amerika hiikümetıerin· 
de de ihtiyari olarak yapılıyor. 

Geçen seııe toplanan, beynelmi· 
lel akıl hıfzıssıhhası kongresi ile 
bu sene Münihtc toplanan. Avru· 
pcı milletleri Hirpen l\1antal kon
gresinde bu mesele eıı mühim 
müzakere mevzuu idi. Bıı murah
haslar mecburi kısırla*tırnıamıı 
aleyhinde bulundular. 

- Siz bu hususta ııe jıkırde bu
lıoıuyorsıınuz? 

- Yedi senedenberi bu mesele 
fu.erinde, Türkiye akıl lııfzıssıh -
lıq..-ı cemiyetinde ve matbuatta 

kaııaatlerimi söylemi~ ve neşret· 
ıııifimdir. Öjeııik tesiri çok elıem· 
miyetlidir. Aptaldan akıllı doğınat 
öjenik tesiri muhakkaktır. Bıınıı 
çalı~malarımızda yak,ndaıı f!ÖTÜ • 

yoruz. Şıı kadar ki, ben, memle • 
hetimizde şimdilik kısırlaştırma 

taraftarı degilm. Ancak, en mü -
him mesele evlenmede sıhlıi şerai
te dikkat etmektir. Bunun için ls-
1•içrc ı•c diller memleketlerde isti. 

Meclise 
Verilen 
Layihalar 

Hükumet Meclise dün yeni lıl· 
yihalar ver~iştir. Alakalı encü
menlere havale edilen bu layiha
lar şunlardır: 

Bil'umum muvazzaf subaylar ve 
askeri memurların 25 yaşını ik
mal etmeden evlenemiyecekleri
ne dair olan kanunun tadili, ce • 
naze nakline mahsus beynelmilel 

itiliıfnameye iltihakımız, Balkan 
Antantı devletlerile Bulgaristan 
arasında 31 temmuz 1938 de Sela
nikt~ imzalanan anlaşmanın tas· 

dikı, Kırşehir, Yozgad ve Kes
kin mıntakalarında zelzeleden yı· 
kılan ve harab olan binaların in

şa ve tamiratında kullanılacak 

malzemenin Devlet Demiryolla • 

rında parasız nakledilmesi, sine· 
filmlerinin gümrük resimlerinin 
indirilmesi, sanayide kullanılan 

makine, alat ve edevat ve bunla
rın yedek ve tecdid parçalarının 
ve gene sanayide kullanılan mad· 
delerin gümrük resimlerinin in· 

dirilmesi, mülga Posta ve Telgraf 
Nezareti mesalih kalemi müdürü 
İtalyan tebaasından müteveffa 

Petaci ailesine 2500 lira verilmesi, 
yalnız bu Sj!ne için dışarıdan ge· 
tirilecek anasonların gümrük res· 
minin indirilmesi hakkında layi -

halar, ikisi kadın olmak üzere on 
idam hükmünün tasdikı hakkın -
daki Başvekalet tezkeresi, bazı 

meb'uslann teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkındaki tezkere· 
ler ve son akdedilmiş olan muh -
telif muahedelerin tasdikına dair 
olan layihalar da vardır. 

Siyasal bilgiler 
Okuluna yeni asistan 
Ve doçent alınıyor 

Siyasal Bilgiler okulu içın ~ 
doçent ve 3 asistan alınacağı Ü ni· 
versite rektörlüğüne bildirilmiş· 

tir. 

Doçentlere •70• liraya kadar, a
sıslanlara da ,35, liraya kadar as· 
li maaş verilecektir. Bn maksatla 
önümüzdeki ay içinde bir imli · 
han yapılacaktır. 

iki küçük kumarbaz 
16 ya~ında Şifa ve 13 yaşında 

Necmi Şehzadeba.,ında Niyazinin 
kahvesinde kumar oynarlarken 
suç üstünde yakalanarak mahke
meye verilmi§lerdir. 

şarn odaları teessüs etmiştir. Bi
zmı medeni kanunumuz da akıl 
hastalarının evlenmelerine mıi -
nidir. Evlenmeden euvel sıhlıi 

muayene kanunlarımızın emret -
tiği bir lıizimedir. Şu halde evle -
nirlccn dikkat etmeliyiz .. Halbuki 
bir kısım aileler akıl hastalığı ba~
ladıktaıı sonra cııleııdirirler. Bu 
çok lıatalt ve yanlış bir tısuldür. 
Bedbahtlar doğurmaya yarar. Ev·· 
leııcnde serı•et değil sağlık ara • 
nıak suretile nesli kurtarmağa 

çalışalım. 

RECAi SANAY' 

Tepkapı sarayında 
bir kütübhane 

NAHiD SIRRI 

Toı>kapı sarayında (Ağalar ca• 
mii) binası la mon yıldanberi ve 
(Yeni Kiilübhane) adı altında 

kütübbane illihaz olunup müdür· 
lükten alınacak müsaade ile ziya· 
reli kabil bulunuyormuş. Mevcu· 
diyetinden haberim olmıyan bu 
kütübhaneyi geçen gü.n bir vesile 

ile ziyaret ettim. Duvarları gayet 
zari{ çinilerle kaplı bir oda ile bü· 
yiik •·e yüksek tavanlı bir salon. 
Cami bu salondu tabii. Dört ta· 
rdta, bir ikisi garb stilinde olmak 
üzere müteaddid kütübhaneler 
var. Ve bunlardan birinin orta· 

sında (Beşinci Sultan Mebıned 
Kütühhaııesi), bir kenarında da 
(Tiryal Hıınıın Kütübhanesi) di
ye yazılı. Fak.ta Tiryal Hanıma 

aid olduğu yazılı kısma bir taktm 
eşya konn1uş ''e orada bulunması 
İcab eden kltablar Mehemmedi 
Haınisiıı kitablar111a karıştı.rıln1ış. 
1073 cildi kaydeden kataloğdan da 
eserh~rin ınenşei anlaşılınıyor. 

Tiryal Hanım İkinci Mahmu
dun e,·fiiıdı bulunınıyan hareınle .. 
rlııdendir. Eski orlağı Valide Sul· 
tanin arası ıninelkadim pek i~·i ol
duğundan, Sultan Aziz zaıuauın· 
da o da etliye siitlüye karışırmış 

,.e Abdiilazizin hal' ve vefatını 

müteakih Valide Sultanla beraber 
birka~ giin kendi•İ de mahpus kal
ını~. Ölünı tarihini öğreneınedim. 
Kur'aıılarııı ve din kitablarının 

bir kısmı her halde ona aid. 

Kütiihhanedc bir~ok Divan ve 
OsıuanJı tarihleri var. Zaten eski 
tarzda nıalünıatlı bir adanı olan 
Beşinci l\1elıınedin Ohan edebiya
tile ,.c larihle mütevcggil olduğu 
bilinirdi. Abdülhak Hiıınidi belli 
ki {rcngane bulup sevmemiş: On· 
dan lıiçbir eser yok. Fakat tarihçi 
Ahmed Reliğin saltanatı zaıııa· 

nında çıknıış bütün kitablarmı al
dırtınış \•e mütevazıanc cildlet
miş. Bu eserlerin hiçbirlııde ithaf 
bulunmadığından hassaten aldı

rıldıkları anlaşılıyor. 

Zaten ithaflı kitab yok gibi. 
Bunlar belki başka bir yerde kal· 
dılar. Babamın da Hukuku husu
siyci düvel) hakkındaki eserini 
takdim için saraya giderek bu ve
sile ile ilk defa bu paidşahuı hu
zuruna çıkmış olduğunu lıatırh· 

yorum. Bunu da aradım ve bula
madım. Mehıned Reşadın ölümün
de sağ bulunan iki oğlu, Mehmed 
Zi~·aeddin ve Ömer Hilmi efendi
ler. okumakla asla miinasebetlcri 
olmadığı halde acaba ithaflı ki· 
tabları aldılar mı idi"!. 

Kiitliblıanedeki en müzeyyen 
cildler (Selanik vilayeti istatis
tik cedevli) ve (1J29 • 30 senesine 
mahsus posta, telgraf ve telefon 
istatistiği) gibi tabir caizse bir 
takını ınlizchrcfatı örtüyor. Hün· 
kara padişahlığında takdim olun
ınıış şeyler. 

Kilablar arasındaki forsca bir 
eserde de o zamannı İran büyük 
eliçsine hitab eden bir itha{ gör
düm. Esbabı kalemden olup bir
çok münasebetle acemce kasideler 
düzen ve acemce şonuşan padl
p.lııu da iltifatına mazhar olarak 
sık sık huzura çıkan bu diplomat, 
demek ki ınevzuubahs eserden 

l Hatay' da 
B 1 kt hı • Fransa'da hall<' u yı me e ere mıs- hesinin 9011~ 

ı • •• •• ı • Yazan: Ahmed şuıırii P 
1 g o r U m e m 1 ş Geçen perşembe giiıtii~ı' 

Marsilyada toplannı9k~9 ~ 
ı a sosya ıst par " · b. h ee d"k 1 I" tı«juıO 

ır ucum var nihayetlendi. ~ll k~n!:ıirıı' 

iktısadi kalkınma yo
lunda yeni kararlar 
1 skenderundan bildirildiğine 

göre, ilk ve orta mektepler -
de yeni talebe kayıt ve kabul 

muamelesine el'an devam olun -
maktadır. 

Şimdiye kadar yenıden yüzler· 
ce talebe kayıt ve kabul edilmi~ -
tir. 

Bu sene Hatay mekteplerine 1 
talebe tehacümü pek fazla olmuş·, 
tur. Bu sebeple, İskenderunda ilk 
ve orta mek.tebin binaları ilıtiya
ca kiıfi gelmemiş civaı·dan yem 
bir bina tedarik olunması karar -
laştırılmıştır. 

İskenderunda bu yıl yeni açıl -
mış olan orta mektepte ayın 25 
inci gününden itibaren derslere 
başlanılmıştır. 

ALTIN ÇlKARl\IA KYASAK 
Suriye ve Lübnan hudutlarına 

vazediler. gümrük kordonu müna· 
sebetile Hataya giren ve çıkan 
her sahıs gümrük kordonlarınd~ 
durduı'\.ılarak gümrük muayene • 
sine tabi tutulmaktadır. Bu mua • 
yeneler içiıı her yolcudan bir be
yannam~ alınmakta ise de bera · 
berinde getirdiği eşyalardan hiç 
bir gümrük resmi istifa olunma
maktadır. 

Diğer taraftan Halaydan mem · 
leket haricine altın çıkarmak ta 
sureti kat'i)•ede menolunmuştur. 

Bu hususta Hatay Maliye, İktı· 
sat ve Gümrük Vekaletlerinde:ı 

halka hitaben resmi tebliğ neşro~ 
lunmuştur. 

İŞ SAATLERİ DEC.İŞTİRİLDİ 

Hatayda Ramazan münasebeti
le resmi dairelerle mekteplerde 
devam saatleri mahalli Vekiller 
heyetinin kararile şu şekilde tes
bit olunmuştur: 

Resmi dairelerde sabah saat 10 da 
işe başlanacak ve bila fasıla saat 
16 da paydos edilecektir. 

Mekteplerde saat 11.30 da açı -
lacak ve derslere saat 16 da niha-
yet varilecektir. 

İSKENOERUNDA KONSOLOS
LUK BİNASI 

Hükümetimiz; İskenderunda 
modern ve muazzam konsolosluk 
binası inşa elmeği kararlaştıtırı1· 

mıştır. 

Bu yeni binanın inşası için 36 
bin lira sarfolunacaktır. İnşaat isi 
münakasaya çıkarılmıştır. 

İnşaata ii güne kadar ba~lana -
caktır. Hariçten getirilecek mal
zeme için gümrük muafiyeti veri
lecek ve yeni bina süratle yapıla· 
caktır. 

FEVKALADE MÜMESSİLİl'l'IİZ 
HATAYA DÖNDÜ 

Bir muddcttenberı Ankarada 
bulunmakta olan Halay fevkala • 
de murahhasımtz orta elçi Cevat 
Açıkalın, perşembe günii saa. 
beşte Paya~ta resmen karşılanmış 
bilahare İskenderun yoli!e oto -

* Amiral Bohom Alman donan-
ması ba~kumandanlığına tayin e
dilmiştir. 

ııın en ehemmıyeth ı..ıi"' 
seçimini sol cenah züıll:' ~ 
zandıran •halk ceblı••1 '. fı 
zonunun nılıai olarak 

111 

l\falıiındur ki radikal .. 
.. ·,t .~ sosyalist ve koınunı. 

nin ittihadı olan holk 
koıııbinezonunun 1936 ~ 
ki nıu.za[feriyeti iizerint• 

liderliği altında ilk h•1~ ;f 
h '"k' . 'k . 1 gclıt' u ıınıetı ı tı< ar• . b~ 1 
ıııun reisliği altındak• JID il 

k "ınt.1 met Fronsada ço şıı ,af 
kını içtimai reformlar · ,J 

;, el 
kat bu reformlar sıı~ ıtf 

b . 1·1 . . kork•' 1 
urıu,·a par ı erını ~ 

n1ave Fransanın dışın» 
mi;e başladı. l\ta1i wisJJlııı' 
da 1937 senesi yazınd• 4;ıJ 
fa etti. Bundan sonda r• d• 
yalist direksi~·onu ,.ıı~U· 
cebhcsi hükıimt>ti kuru iı' 
bir müddet iktidarda lı~ 

b" ar• sonra, çekilrli ve ır ,., 
tekrar hiikfiıntei kurıtl1. r. 
da ınuva{Cak ofoına)·ııı<' 
Daladyc iktidara gcçli'.ı.-ıtl 
nin iktidara geçişi hak•~ · 
cehhcsi konıhinczonuııt.1.1 
demekti. Çünkü baş••)<ı1~ı . . 1 d"k 1 so•"" sını ya nız r~ı ı a · ·~kil 

si nı~nsublarıudan te. , 
Fakat zernlıir muhal•'~ 

• k""" Sosyalistlcı· 'c hatta 
hlikı'.ımt>lc muhulcfcl ı 
çekindiler. Oaladycyi '" n 
kolları arnsuıa atınııl<t• » 

1 •" mak isledilkeri antaşı •)~~ 
ııa rağınen, Daladye 1111 

dahili ve harici politik"\ı~ 
• k ıı•• • kı karşısında saga a~ ~,.. 

nedilcınedi. Sosyalistle' ~ı . ,·r 
lehine rcv ,·erect."klerı · ~· . ıor 
tenkif kalııuyıı başladı diıı' 
nistler n1uhalif reyi ,·t~ 

h sı 
na rağmen halk ceb • ·I' 

11r-' zonunu fcshetınck 1 t 
hiçbir politikacı iiıcri• 
istemedi. f.'~ 

Bu defa 111:.l";ilya k~~;lıl 
sen bir zanıaııdnnber: ,ti 
cut olaıı \'aziveti tasdtk. ;i . . ~ ,. 

* Denizbank eski idarelerden 

kendisine devredilen yandan çark
lı vapurları önümüzdeki yaz, se · 

ferden, kaldırmağa karar vermiş· 
tir. Yeni gelen iki vapurile üç 

yandan çarklı vapurlann bıraka· 
cağı boşluk doldurulabilecektir. 

* Romanyada yeni 
parti kurulmaktadır. 

)'Or. Artık üç ool ceıı• 9~ bir si»asl ittihadını teşkil cdcıı ~ 
1 

i 
si ko111hine7.onu ıne' cll)1~~ 
Acaba siındi hu k::ırur bi' 
tcskil<lt~ üzerine nas11 

h~sulc getirecektir? ··d4~ i * Üniversitede iter sene veril -
mekte olan serbest konferansla -
ra, ayın sekizinden itibaren baş · 
lanacaklır. * Şirketi Hayriye yüzde 40 tan 
yüzde 50 ye kadar tenzilatlı iiç 
aylık karneleri dünden itibaren 
tekrar tatbik etmeğe başlamıştır. * İstanbul Defterdarlığı, Milli 
Emlak müdürlüğü emrinde bu -
lunan emlaki Emlak Bankasına 
devretmektedir. Bunların alım 

ve satım işleri ve icar bedelleri -

nin tahsil işile banka meşgul ola· 
caktır. 

bahsedip taieb üzerine iare etmiş. 
Ve ele geçmiş kitabııı iadesini SO· 

fuluğuua rağmen Mehmed Hiimis 
mii bah bularak kitabın üzerine O· 

turmuş. 

* Dünyanın en büyük tayyare 
dafi topunun İngilterede yapıldığı 
ve bunun gizli tutulduğu anlaşıl
maktadır. 

* İstanbul radyosu modern 
şekle sokulacak, tesisatı genişle

tilecekti;. O zamana kadar radyo 
neşriyat yapamıyacaktır. 

* Maarif Vekaleti orta tedrisat 
müdürü dün şehrimize gelmiştir. 

* Her mektebde talebenin mil
li hislerinin takviyesi için hafta
da bir gün öğleden sonra bu işle 
uğra~ılması kararlaştırılmıştır. 

Yeni denizaltı 
gemilerimiz 

Almanyada yapılmakta olan 
Saldıray adlı denizaltı gemimizin 
tecrübeleri muvaffaki)·etle neti· 
celer vermiştir. Batıray da yakın
da denize indirilecektir. 

Daladyeuin bir ıt1ll ı'J 
lıiiklınıcti leni ba!?tart ~&I 
n1e tasavv~ırtuıda 0Jd•1~ /. 
dur. Hatta parlılm~°.ıo;t(" 
hetmeyi düşüııdügıı ~~,ı 
rivayet ediln1şiti. f~ ,11 
nıentonıuı feshi, ftilıı-~ 
politikasınııı tarihind.\;ı j 
görülen bir hadise t<~. P"r 
den ve esasen hugiin"-

11 
--'~' . •. ,.. ıııt' 

şimdiye kadar hıık0 dif 
büyiik uysallık göste~. u~ 
tihabatın tccdiditıc Jıil 
meınişti. ..~/ 

Daladye için yeni l•~ır'. 
kil ederken iiç şık v\ ~ 

1 - Milli tem~rkıı 

teşkil etmek. ~ 
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2 - Sola doğru d. ,ı'i.. 
listlcri hükıiınct içiP' "el 

3 - Sağa doğru diiP ,.i 
d.• ;; et grupu ve ıgcr sa. 

leri kabinesine alıtııı~· ~ ·ne , ~-----·---- ------ ---· 
G © lk< V tüı ~ lUJ n <dJ ~ 

A~lk y©1ıro~B<§lıra 
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fkınci l.m nıcklub daha rnr-
d .. Sen oru gôrmedin! 

!\"asıl mektubdu o~ 
- Kuçük bir zarf.. 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

- .Sen duydun mu onuıı ııeıdi -
gini? .• 

- Uyuyup kalnıı~ım .. Duyama
dmı. 

' P<'ki.. N< •azıyorıLı b'.1 nıck
tubda? • 

-- Demek annem senden böyle j 
gizlı işlerini saklamıyor, i.ıylc mi? 

- Beni denenıi~tır. Şimdiye ka· 
dar ben size bir şey :;uylf'dim mi, 
lıayancığım'? 

Bay Nıhad, gece yarı,;ı ı,u. 

~·ııK bayanla gillicc gciruşmc·ğe 
1 

grlecefıin. yazıyordu. 

Scıı nenlen bı!ıyorsıın bunu·!\ 
Okuı ken rluvdı ı. Zaten bü

vuk bay'I• bı;nları benden sakla
rr\ı ''Jl'dU kı . 

Pl•rihaıı bir !c'lbire sPııcicled ; 
- D~mck bu geçe N-.had bızim 

evim <' geleceğini vaz.mı~. öyle 
nıi., 

- E\'Ct, bayancığım! 

Söylenc•cek ~~yler var mıydı? 
Ç.:ıook. Neler vardı neler. Bay 

Nıh1'•l birkaç defa sizden gıılı bü
~·ük ba~ nn!a gecd~ri geldı görüi· 
tli. 

Perılıau lıa.Ja bu işın klitü tara
fını di..i::ünmck i!jterniyor. Dü~ü -
nemi~·ordu. Aıme:;inin, ciamadını 

sevmesi bir genç kızın nasıl ak -

lından geçebilırdi? 

Parihan, besleme kızdan aldığı 
bu malılmal üzerine odasına çe
kildi .. Düşiinmeğe başladı. 

- Nihad Akgün annemle ne gö
rü~ebilır0 Acaba bu motör nıua
yen<~sinin bir iç yüzü mü var? 

P .-rihan her ihtınıalı düşündüğü 
halJe, Akgünün annesıle sevişme· 
si aklı:ıdan bile geçmiyordu. Pe -
rihan bu çırkın ihtimalı nasıl dü
şüııebilirdı ki. o güne kadar kendı 
ailesi içiııde degil. yabancılardan 
bilt• böyle bir hikiıve duymamıştı. 

Pt•rihaıı o gün öi(!eden sonra, 
arkadaşı Cahid~niıı edne gitti. 

Cahide, arkadaşını görünce-. 
- Anıl. dedi, nrden bıraktınız 

nikahı' Herkesi avaklandınlınız, 

hevesleıır .rdirız. Şip1ç1i d<' kim 
bilir nasıl bir sebeb!e on ı;tın ge
riyt' attınız ... 

.Prrihan çoJ< heyecar lı~·dı. 
Vallahi karde<tm, dedı, ben 

de st•nderı fazla bir s~y bilmivo
ruın Nihad. uçacağımız tayyare-

nin motöründe bir arıza çıktığını 
söyledi. On günden evvel tamir 
edilemezmiş. Tahmin edersin ki, 
bu işe ben senden fazla üzüldüm. 
Fakat, ne yapabilirim? Derhal 
dostlarımızı telgrafla haberdar 
etıneğc mecbur olduk. 

Cahidenin dilinin altında bir 
şeyler \'ar gibiydi .. süzgün gözlc
rile arkadaşının yüzüne baktı: 

- Başka bir sebeb olmasın sa-
kın., 

Perihan hayretle sordu: 
- Ne gibi .. ? 
- Olur ya. Nihad belki bu iş· 

den vazgeçmiş, yahud vazgeçiri!
miştit'. 

- Yoksa duyduğun bir sev mi 
rnı-, Cahide? Allah askına söyle .. 
benden saklama' 

- Hayır canım .. akla gelen ih
timalleri söylemek istiyorum Çün
kü. bu gibi işler ekseri.ıca yumurta 
kapı.va geldiği zaman bulur da. 

- Hayır .. hayır .. sen bir şey bi· 
liynsrnn, Cahide! Eğer beni biraz 

olsun seviyorsan, hakikati gizle
me benden. 

Cahide dayanamadı: 
- Dün Reşad bize 

da. Ağzında bir şeyler 
uğramıştı 

geveleyip 
durdu. Galiba Nihadın bir karısı 
veya dostu varmış ... · 

Perihan geniş bir nefes alarak 
güldü: 

- Haltetmiş Reşad. Kıskançlı

ğından ne yapacağını, ne yalanlar 
uyduracağını bilmiyor. Demek 
dün buraya geldi.. size uğradı da 
bizim kapımızı bile çalmadan git. 
ti, öyle mi? 

- Size de uğramak istemiş ama, 
bahçede misafirler varmt~ .. sıkıl

mış, girmemiş. 

- Eğer bu haberi başkasından 
duymuş olsaydın, midem bulana
caktı. Bunları hep Reşad uyduru
yor, Cahidccij!im! 

Bu söz Cahidenin gururuna do
kunmuş olacak ki, birden hiddet
le yerinden fırladı: 

- Reşad seni neden kıskansın 

a gözüm? O, Nihaddan çok daha 
yak~ıklı ve bilhassa ondan çok 
daha ince bir erkek. İsterse, hangi 
kadını almaz ki .. hem senin Ni· 
hadla evlenmene onun karışmağa 
hakkı var mı? 

- Hakkı yok ama.. belki sana 
anlatmıya sıkılmıştır .. biz biliyor
sun ki, onunla vaktile sözleşmiş
tik. O, Avrupada gecikince ben de 
ilk çıkan talihime elimi uzatmıya 
mecbur oldum. Kırk yıl onun gel
mesini bekliyemezdim ya. 

- Fakat, Reşad bana bunu çok 
ciddi olarak söyledi. Ona da Al
manyadan gelen bir arkadaşı söy· 
lemiş. Hatta bunu bana anlatır
ken: •Perihana çok acıyorum. Fa
kat, sakın ona bir sey söyleme. 
Duyarsam, yüzüne bakmam!• de
di. Bu haberi senden saklıyaca· 

ğımdan emin olduktan sonra söy· 
ledi. 

Perihan hala inanmak istemi-
yordu. 

(Devamı var) 

l\1arsilya kongre<• ~li~ 
rlııci ve ikinci şık. ~ôl· / 
olarak ileri süriilııı•~rı61 

birinci şık Fransız 0 d~• ı I 
nedenberi çok ~ u~ın ııı~·~ 
eden bir ıncselcdır. ~irf'f 
ııa taraftar olduguııU .ıti ;' 
lelerle söylemiş ve ~i•'.(/ 
milli lıükı'.ıınet teşkı 

9
rt" 

tı. Radikal sosyalist ;,J' ' 
anesi de dainıa sol "'''' 

.. tJıııt 1 
lerle beraber ı·ur . r•' ~· 

1 • doe ı• Da ad;venin <aga fil~ ~ 

ettiği :ııılaşılı~or. . Jı ı~,( 
.... ro•t ı• 

fıyan seçinti sag r Jıı'' . ,.,. 
ni takviye ctnıı~· ~ı ,~ 

• • ·fili • 
kanın aldığı vrr~~ "111 

. ,. f~ '" yardın1 etnuş ır .. tlefP ,ı 
"111\o ·r ladycnin koınu · ~ı ' ' ıo•I ıt 

sosyalistleri de ,.,ı , · re• ı 
!ete ~evkedecck h~ ıi~''' J 

. . •. c ılı ı'' nıak ıstı~·cc('!!IP tı''' .,1 
güçtür. Şıı nul<ta 11 ~ ~,ıf 
ki sosyalist paı-ti~I· 

11
, 1 

(Devamı 6 1 
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l liia .. f T l Şehir iş er:! . Edilen .ürkkuşu az~ ~rı ktısadi meseleler / iti~ 
Yeni seçilen Şehır Çekirgelerlçın lokal fesısı 1Ak Bank kuruluyor Hayaıiı. hakikat 
,., 9 C 1 İ 5 İ d (1 n İ 1 k --· Bunlar bütün gençle- )teşhur sinema artistıerinden 
toplantısını yaptı Çekirg3 geç

9
en
0 

yıllaldra :~~~e:~k~~r t~r~a;:~~:: ı Bankanın yapacağı işler ::.:~~!;:j:::::~~:!~~i:~~::'.~;~ 
O 

nazaran % aza ı haline getirilecek ı be 
111

. 
0 

I d u heyecan hasıl olmuştur ona hi~ 
aı'm"ı ene" en olduguu g'ıbı' bırakıldı kaAtı'bler Mahsulümüze zarar veren çe - şübhe yok. Sinema yıld11larının Um ' Ögr" endi~imize göre İstanbul kartlarını biriktiren öyklerini bi-

d 
kirgelerin itlafı için muhtelif mm- 6 

eg"ı'şt· 'ld' . k'll'kl . kı'lerı' seçı'ldi 1 takalarda bu yıl da esaslı müca - cTürkkuşu. reisliği, kendi azala - Devlet Ziraat işletmeleri Ku - süt ve mamulatı mensucat, et sa- liyoruın ki adeta ~ok kı~mteli 
f rı 1, reı $ ve 1 1 Bfl ne es de leler yapılmıştır. rı için bir •lokah kurmağı karar- rumu ve Devlet Orman İşlet- nayü vesaire gibimuhtelif sanati mallarını saklıyorlarmış gihi bu 

" M.. d 1 laştırmıştır. Bu lokal aza talebe- ı · ·d 1 · · b. 1 t· · 3 Or · 1 t · b k resimlerin Üzerlerine titriyorlar "<eni seçilen Şehı·r Meclisi dün tirirken tazim ve minnetlerimi de uca e eden alınan neticeler me erı ı are erının ır eş ırı- - man ış e mesı a ıının -
.. at b' ı k'I nin tayyarecilik derslerinden baş- 1 k b. b k k ıb· z· t d d hil. ·m 1 b 'k l ve kıskanç bir ihtirasla onları bi-
t
"Plal5 te Valinin başkanlığında t1iice huzurunuza mnanm. ırer rapor a ve a ete gönderil - ere ır an aya a ı ıraa an a ın ve mı a rı a ar ve 

1 v nd İ•tanbul Umumi Meclis reisi mektedir. ka; keidi mekteplerinin dersleri Vekaletince - esas itibarile - ka- işletmeler ve mahsullerin ihti - riktiriyor ar. 
~t" ·'· Riyaset divanı intihabı Bu yıl; yalnız Samsun merkez ile de meşgul olmaları için terti - raralştırılmış olduğu yazılmıştı. yaçları bakımından fabrikalar Mari Bel İstanbııla g~ldiği za-
Ve~'cle.sınde birinci ve ikinci reis Vali " k .. 1 . d bat alınmıştır. Akb k . . .1 k 1 k k M d d' •. t man yer yerinden o:vnanıı~. gün-
de

"' hkl_erın· 4 eskı· reı·s Necı·p Ser- Muhiddin ustündai oy erın e cl40, hektarlık bir sr.- • an • ısını verı ece o an urma . a en ıregı, raves ve· 
• h k r' l . k !erce ardından ayrılnıı:ı., anlara le-nge dil ada 323.380 kilo çekirge imha o- Tayyarecilik dersleri ıle me - bu yeni bankanın vazifeleri 3 kıs- saire. htiyaç arını temın etme . 

l<atipı\ e Tevfik Nuri seçildiler. Abdülhalik Renda lunmuştur. tep dersleri haricinde bu uçucu ma ayrılacaktır. Banka bu 3 mühim mahsulden sadiif etmiştik. O gen~ 'c güzel 
lltı· 1 

lere Meliha Avni Suzen, Meclis Reiııi bir kadındı. Halbuki bıı defa ge-

ı\ir •ita. liuıııs· ı' Beyçet, Abdu""lka _ Bafra kazasında da ,95ı, hek • gençlerin atış., .telsiz telgraf - 1 - Geniş ve model ziraat: Bil- ba§ka ayrıca: Islah olunmuş to-
Ank !ık h 1 k · · ·ıı" lecek olan artist. yas,11 hir t.-rkl'k-M:ın ara tarlık bir sahada yapılan müca- cı dersleri görmeleri, munta- hassa ihracat ve milli sanayi ihti- um arın te sır ve tevzıi ve mı ı 

. a, Ekrem Tur getirildiler. tir. Öyle oldugu- halde onu gi>r-
Gıı1· · 1stanbu! Umumi Meclis üçüncü. delede öldürülen çekirge miktarı zam spor yapmaları da temin e - yaçları bakımından pamuk. buğ- marka ile tevzi olunacak tohum 

' b 
1 

reyle daimi encümen inti- ·ık · · 422 900 k·ı d dı'lecektı·r. d b.. .. k ·k t k · · t 1 h r.a ııı intihap devresinin ı ıçtımaını . ı o ur. ay, arpa, soya, uyu mı yas a se sıyon ıs asyon arı, ayvan, ne-
n•t· a_ geçildi. Reylerin tasnifi İ a; ıcesınde halen bu encümende bugün aktetmimtiş. stanbulda da çekirge mücade- Bilahare bu lokaller, cTürkku - meyvacıhk, sebzecilik, dahili pi- bat. orman. haşere ve hastalıkla· 
.,, oa olan Avni Ya'''Z,Jı..iüfit Kural, lstanbu! halkının mümessillerı lesine yine bu yıl ehemmiyetle şu. şubelerinin bulunduğu bütün yasa için çay istihsali. rile mücadele için de tesisat vü -
~ıı_k Arnca, Su;~i Artel, Selami milletin hakiki ve büyük mümes- devam olunmuştur. şehirlerimizde açılacak ve bunla· 2 - Ziraat sanayii bakımından cude getirecektir. 
l! es, Refik Ahmet Sevengil, si!leri olan Büyük Millet Mecli - Ezcüml~ .Çatalca., .Silivri., rın gençliğimizin zevkle toplana-
,.aYr1 o Oğuz, Aşım Engin tekrar sile onun yüksek reisine kar§ı .Bakırköy. ve •Yalova. kazala - cağı temiz bir ilim yuvası haline 
""Çı diler duydukları saygı ve bağlılık duy- rında clB> biİı c5-00, kilo çekirg€ getirilmesi; kısa zamanda erişlie-

14 · · gularınııı bıı içtima vesilesile ib- itlaf olunmuştur. cek bir gaye olacaktır. il tnııa]ı bir takrir okundu. 
unda b" .. . . 1 !ağına müttefikan karar vermiş - ·Bakırköy, de de çekirgelerle * 

gran uyuklerımize tazım te - tir. şiddetli surette mücadele olun -- _,. 
,,, _arı çekilmesi i~teniyordu. Bu 
""lrır ·t Şahsi saygılarını:la birlikte ar - muş ve buradaki çekirgelerin mik-
da lı 1 

tifak]a ve alkışlar arasın- zeylerim. Vali tarı geçen yıllara nazaran % 85-90 Yeni 
Pullar 

,
1 

abu! edildi. İkinci celsede ba · 
• evr k Muhiddin Üstündağ derecesinde azalmıştır. 
~ .... a ve teklifler aid oldukları 
"•Unı 1 Yalovada .7, köy tamamen çe-
~-Ya ~onpli!arneılhmaavkaleu··z~lruendı·uçt' un·Cuaa- Başvekil Celiıl Bayarla Dahili- kirglden kurtarılmıştır. Önümüz-•< , ye Vekili ve Parti Genel Sekrete-

~. Vakit nihayet verildi. ri Şükrü Kayaya ayni mealde fa- deki yıl da mücadeleye şidaetle 
<en devam olunacak ve bu suretle ya-

ı. 1 meclisin ilk toplantısı do- kat avn ayrı birer telgraf çekil - . 
"'Yısu B kında Istanbul kazalarına cçekir-
li•,, e üyük Şefe Meclis Rei- miştir. Bu telgrafın metni de şu -

" B gelh tek bir yer bırakılmıyacak-
li·.' .~ve)<il ve Dahiliye Veki - dur: 
~bı ~ le! rer telgraf çekilmiştir. Bu 
graııar şudur. 

~i,i .. 
<unıbur Atatü.rkün yüksek 

ltt huzurlarına 
i~tıh arı bul umumi meclisi 3 üncü 
ıııı ~p deııresınin ilk toplantısı 
hııık «şlarken İstanbul vilılyeti 
''•ı "1ın mümessilleri Ctim1ıuri -
~"Ç re·· . 
dıJt k '"'" esa.~larına ebediyen sa
lq)l alarak açtığınız b!Lyük inkı
be Yolunda perva.ı.z yürümeğe 
'llıe~lıksek ı•arlığınıza karşı besle
ta<i e oldukları sonsuz şükran. 
llt1;ı7 '.'e bağlılıklarının arzına 

,. •l•kan karar vermİ§tİT. 
'"ecı· · t.tuı bu kararını yerine ge · 

4t·na 
/\Qtina 
Meselesi 

lahtt· -ı:ı · ık::ıt bitmek Üzere 
OV iz 

g rıç k ve altın kaçakçılığı ve 
"ik et adın ve kızları fuhşa teş -
y.,.6 lllekten suçlu olarak adli -
-,, Ve ·ı 

1.iııa il rı miş olan randevucu A-

.fatanbul umumi meclısı ti~-ün
cü intihap deı:resıııiıı ılk ıçtiınaı-

nı bugün aktetmiştır. 
Cümhıırıyet Halk Parıısi men

subu t\e namzedi olarak tımuml 

mecl~•de yer alm4 olan lstanbu! 
halkı mümessilleri partilerinin 
rejimıne sarsılmaz bağlılıklarını 

izhara ve yüksek varlıklara kar~ı 
duydukları derin saygının bu iç
tima ı>esilesile de ibltiğına ittifak
la karar venni§tir. 

Şahsi saygılarımla birlikte ar -
zederim. 

Vali 
M'1hiddin Üstündağ 

j Kadıköyünde yeni 
ı Maliye binası 
Yapılıyor 
İstanbuldaki maliye şubelerinin 

yeni ve modern binalarda bulun -

ması hakkındaki kararın tatbikı-

na devam olunmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere bu -

gün saat 14 te Kadıköy iskele 

meydanında yeni Kadıköy maHye 

şubesinin temel atma merasimi 
icra olunmuştur. 

--=o=--

ltındake Yardımcısı Katina hak -
gu lıak~ tah~ikata dördüncü sor -
tedir. nrnl•gınde devam edilmek
hayan un. de Halıde adında bir 
'l'ahkııt!~hıt ~!arak dinlenmiştir. 
bıtece-. •in dort beş güne kadar 

gı 'ahrnin edilmektedir. Bir lngiUz mühen
disi geldi bet. '---r J--

\' ~izde bir çarpışma 
1dar:..u salonu açıklarında liman 
' ·~ne ·ı . 
'•Ptanı aı 13 numaralı Ismail 

Karabük fabrikalarının inşaa • 

tını deruhde etmiş olan İngiliz 

şirketi mümessillerinden M. Ed -~liaz n •daresindeki romörkör 
lıln lı:~~oğru ~itmekte olan Ha- vin dün sabah İngiltereden şeh-
~otc;r(i .. nın ıdaresindeki Erol rimize gelmiştir. 
''afif sunun baş tarafına çarparak Mumaileyh İstanbulda 1 hafta 
llıiıtkih r~.tte hasara uğratmış ro - kaldıktan sonra Karabüke gide -
~kırılmıştır. cektir. 

SON TELGLU"a ı:aaa: M. Sami KARA YEL 
~~, Tllrihf tefrikaaı No. 143 

~~~~~ ave benden korkma, namusum 
1'1ın3,, ile Yemin ve kasem ederim ki ••• 

l.tad ,et; b· .. 
e •tti: ır gun Sultan Aziz, 

~ 'l'okat 4Ya avct köşkünde bulunanlar 
l.ıaı . et etsinler ... 

'••an '· cu,,~ı b . -
o.,r uıuntü~·· u haberı aldıgı za
" Uyuya llnden sabahlara ka
"1\qı.. nıact · 
İhld·"'l«sını _ı. lş felaketti. Artık, 

~ &ormek mümkün de-

l'ıi]~ * lııe,,.,_ d; Iıoı 
ıı~ '<le,., .. mabahçe sarayına 
'l~"ııun·· ~ rar k un gecesi, Mustafa r 

oruda buluştu. Arala-

rında şu konı,ışma cereyan etti: 
- Bir daha buluşmamıza beliti; 

imkan olamaz .. şimdiden aramız
da yapacağımız işler hakkında bir 
karar verelim. 

Mustafa pehlivan, bu sözlerile 
Dilşadla bir mukavele akdetmek 
istiyordu. 

Dilşad; ağlıyarak cevab verdi: 

- Ah; çocuğumuz da var şim
di!_ Fakat; buna da sahih olamı
yacağız... Padi§ah, evlfıdı diye 
şehzadeliğini ilan edecekler ... 

izciler 
Şehrimize 
Döndüler 
Türkkuşu talebele

ri de geldiler 
Cumhuriyet Bayramı şenlikle · 

rinde hazır bulunmak üzere An -
karaya gitmi~ olan iıcilerden bir 
kısmı evvelki sabah ve diğer bir 
parti de dün sabah şehrimize dön
müşlerdi. 

Son kafile de bu sabah şehrimi
ze gelmiş olacaktır. Bunların ara
sında bulunan Trakyalı orta mek
tep ve liseli iıeiler; dün akşamki 
ve bu sabahki trenle yerlı>rine av
det etmişlerdir. Ayni maksatlı; 

hükumet merkezimize gitmiş olan 
İstanbul ve Edirneli cTürkkuşu. 
gençleri de dün şehrimize dön . 
müşlerdır. 

Bu .a4, gençten .27. si Edirne
den geldiklerinden akşam; hem -
şehrileri izcilerle beraber 17 genç 
te Edirneye gitmişlerdir. 

Eminönü HalKevi 
binası 

Yeni Eminönü cHalkevi. bina-
sının süratle inşası için dünden i
tibaren temellerin kazılmasına 

başlanılmıştır. Bu binaya .ıoo, 

bin lira sarfolunacaktır. 
Ancak; elde 60 bin lira mevcut 

olup 10 bin lira da yakında Parti 
Genel Sekreteri tarafından veri -
lecektir. Geriye kalan c30, bin Ji. 
ra da temin olunduğu takdirde 
inşaat .5, ay içinde bitirilecek -
tir. 

- Çok kötü ... Bilmezsin ne ka
dar üzülüyorum? Lakin, ne yapa
biliriz? ... 

- Ne mi yapabiliriz? Sen, hiç 
bir şey bilmiyorsun? 

- Ne var k," 
- Ayol.. . Bütün millet padişa-

hın aleyhinde... Hatta Hüseyin 
Avni paşa ve arkadaşları, Sultan 
Azizi hal'etmek için tertibat al
mışlar .. 

- Bundan ne çıkar? 
- Ne mi ç;ıkar? .. Her şey çı-

kar ... İkimiz de kurtuluruz ... 
- Doğru ... O vakit çocuğumuza 

da sahih oluruz, değil mi? 
- Orası biraz şübheli .. 
- Neden? 
- Neden olur mu? .. Herkes onu 

senden değil, padişahtan olduğu

na kanidir de ondan ... 
- N~ yapmalıyız öyle ise?. 
- Yapılacak yegane şey ... Hii-

seyin Avni paşa; adamlarından 

bir el bulup birleşmek ..• 
- Sonra? 

Bu günden itibaren 
tışa çık:ırılıy:>r 

sa-

Harf inhlabımızı pıılların üs -
tünde tebarüz ettirmek için İsviç
rede yeni pullar bastırılmakta ol
duğunu yazmıştık. 

Muh'elif serilerden ibaret olan 
bu yeni ve zarif pullar şehrimize 
gelmiştir. 

Bunlardan .ıoo, bin tanesi ya -
rından itibaren İstanbul ve Anka
ra postahanelerindc ve peyderpey 
de diğer posta merkezlerinde sa
tışa çıkarılacaktır. 

--[-]--

Yeni Türk- İtalyan 
ticaret muahedesi 

Ankarada yapılan müzakerele!' 
neticesinde 15 Teşrinisanide im -
zalanıp dün meriyete giren Türk
İtalyan ticaret anlaşması hüküm-

leri hakkında dün gümrükler ida· 
resine resmen tebligat yapılmış-
tır. 

--=o=--

Yakalanan 
Yankesiciler 

Muhtelif tarihlerde bazı kimse-
!erin yankesicilik suretile parala
rını çalan Gülşeref. Karagümrük

lü Zeki, Portakal Mehmed ve Ca
Ier adı_nda dört sabıkalı yakala -
narak adliyeye verilmişlerdir. 

IK AL BE ··ı 
GiRE N 

HIRSIZ
1 

/ Senenin en orijinal 'om>nını 

1 
/ !Jo ·,·e.qraf'd l oı<uı,·111caki1 •~ 
_.,, -· ·- -

- Paşaya, saray içinı:Jcıı yar
dım etmek ve yapacağını kolay
laştırmak ... 

- Çok doğru ... 
- Senin yapacağın, tez elden 

Hüseyin Avni paşa adaınlarile ·el 
bularak bağdaşmaktır. Padişah, 

hal'olursa, o vakit bu esaretten 
kurtuluruz ... Şimdilik başka ko
nuşacak bir şeyimiz yok .. Ben 
sana saray içinden el bulrnıya ça
lışacağım ... Fakat; sen dedikle
rimi ihmal etme ... İşe başla ... 

* Matgüzel, Dolmabahçe sarayına 
inmişti. Gebeliğini padişahtan 

saklıyordu. 

Bütün ümidleri Mustafa pehli
vanda idi. 
Eğer; yaknı bir zamanda padi

şahı, hal'ederlerse hiç olmazsa 
çocuk meselesi ortada bulunmaz 
ve kimsecikler de sahih çıkmazdı. 

Hatta; Dilşadın kalfası bir gün 
sordu: 

- Kızım; çocuğu padişahımıza 

Kazadan kurtulmak 
isterken yaralanan 

arabacı 
Yeşilköya'e 

Evvelki gece Yeşilköy civarın -
da bir hadise olmuş arabadan at
lıyarak kazadan kurtulmak ıstı -
yen bır arabacı arabadan atladık
tan sonra cebindeki tabancanın 

patlamasile yaralanmıştır Hiıdis,. 

şöyle olmuştur. 

Sirkecide Asmalı sokağında 22 
numaralı evde oturan arabacı ' 
Fehmi evvelki gece saat il rad -
delerinde Yeşilköy ile Bakırköy 
arasında saman yüklü arab:ısile 

geçerken beygir ürkmüş ve yol 
dan tarlalara geçerek alabılclıginP 

Bey'~ye 
Şubeleri 
Çoğalt lıyor 

Yeniden posta te
lefon markezlerl de 

açılıyor 
Posta ve Telgraf ve Telefon 

Umum Müdürlüğü yeniden bazı 

bir hadise 
araba\·t sürüklem(•ğe başlamış 

tır Fehmi ):ıu vazıyet karşısınd& 

arabadan atlıyarak kendini kur -
tarmak istemi~ fakat arabadan 

atladığı sırada cebinde bulunan 

tabancası ateş almı~ ve çıkan kur 
şun bacağına isabet ederek yara 
lann11ştır. Tubnnc:ı sesi üzerine 

gelen jandarmalar arabacı Feh -
m;yi Gureba hastanesin~ kaldır -

mışlardır. Fehminın arabası c1a 
sabaha karşı tarlalar arasında 

devrilmış bir halde bulunmuştur 

Ley kaçakcısı 
Limanımıza gelen Romanya 

bandıralı Besarebya vapurundan 
6000 ley kaçırm~k isterken cürmiı 
meşhud halinde tutulan cKeskes
ku . ismindeki kaçakçının 5 ineı 
sulh ceza mahkemesinde yapıl -

::N;~:t:. oldan muhak

1

emesi dün bit- ;· I 

e ıce e mıımai eyh ·278 lira 
para cezasına nıahkUm olmuş Vl' 

mezkür 6000 leyin de istirdadına 
karar verilmiştir. 

nahiyelerde posta ve telgraf mer· ; , 3; 7 Hıcri 
kezleri açmağı kararlaştırılmış - . 

- -IJ54 Rumi ı 

tır. 

Bundan maada ayrıca mütead
dit yerlerde de yeniden •Bey'iye 

şubeleri tesıs olunmasına devanı 

edilmektedır. 

Bu suretle son 3 sene ıçinde ye
niden 251 yerde posta bey'iye şu-

besi tesis olunmu~tur. Ayrıca; yi
ne ayni müddet içinde .43, yer

de de yeniden posta ve telgrat 
merkezi açılarak sayL'I ·683, ~ 
baliğ olmuştur. 

,315, ıstasyonda da mektup 

kart ve gazete kabu !olunduğun -
dan tekmil memleketinıızcle pos -

ta işi yapan yer sayısı; .1345, r 
çıkmıştır. 

bildirdin mi? .. 
Mat güzel; evvelce yaptığı ha

tayı tamir ederek derhal pürüz
süzce cevab verdi: 

- Kalfacığım; aldanmışım, ge
be değilmişim, ben, öyle zannet
mişim ... Halbuki; her şey yolun
da .. ve tabii ... 

Zavallı Çerkes kalfa, Dilşadın 

bu sözlerine inanmıştı. 

* Mustafa pehlivan; ne de olsa 
saraylı kadınlar gibi, sıkı altında 
değildi. Serbestti. Herkesle konu
şabilirdi. 

Hüseyin Avni paşa, Anadolulu 
olduğu için yanında kullandıkları 
adamların ekserisi İspartalı veya
hud Anadolunun diğer vililyetle
rine merbut adamlardandı. Kasta
monulu birçok hizmetkarları var
dı. 

Mustafa pehlivan; Hüseyin Av
ni paşanın arabacılarından bir 
hemşeri buldu. Bu adamın ismi 
Abdullah idi. 

I , Bırinci Teşrin , 
, ___ s _ __.: ___ 2_0_1' 

Ramazan 

Yıl 1938, Av, ll l..Jo, 30> iııır 181 

!? 2. clTe,rlnı Çsrşamı.a 1 

1 

Abdullah; Hüsı'yin Avni paşa
nın bindiği arabayı sevkeden ye
gane adamdı. 

Mustafa pehlivan; Abdullah ile 
haftada bir iki defa buluşuyordu. 

Fakat; her ne de olsa; Abdul -
lah, Mustafadan çekiniyordu. Ni
hayet; saray bendeganından ve 
padişahın doğrudan doğruya ham
lacılarından biri idi. 

E ... Olabilir ya; belki de padi
şah veyahud Valide Sultan tara
fından hafiye olarak kullanılan 

bir şahıs olabilirdi. Hemşeri kay
gusile Hüseyin Avni paşanın a
damlarının ağzından laf almak is
terdi. 

Abdullahın Mustafa ile muare
feleri o dereceyi buldu ki, artık; 
birbirlerine emniyet edebilecek 
şekil hasıl olmuştu. 

Bir gün; Mustafa, Abdullaha a
çıldı. Ve şunları fısıldadı: 

- Abdullah; sizin paşa, haki
katen, erkek bir adam ... Doğru
su bayılıyorum .. . (Devamı var) 

uıcğe gelecek1erin n1ikdarı hic de 
Mari Bel'in 8şıklar111dan dah.ı az 
değildir . 

Bir sineına artistini beyaz per
dede canlanarak sahneye çıknıış 

görn1ek cidden hak \·eri~ orunı ki 
meraklı bir 'Jf":\' olmahdır. Zira bu, 
okuduğutnuz bir ron1an kahrctrna· 
nının canJanıverip kar!51n11za cık

ması nev'inden bir garabete ben
zemektedir. Mesela farzediniz ki 
Htunlel Sirkeci istas~·onunda kar-
~ılan1yor ve Perapala~'da oturu -
yor. Canlı Haınleti görıneğc git
n1iyecek içiınizde kiın vardır? Bir 
sinen1a artisti de bir tt·nın~a. bir 
ronıan kahrarnanı kadar hL,,den 
ULak. c1im:ıile değeıniyece~inıiı 

bir gölge ve taha,·yüJ <'dihnis bir 
şahsiyet gibi geli)·or. onu ihhamı 
ve mcçhuliyeti yırtarak kar~1n11z .. 
da canlanınış olarak görn1eği me
raka değn1ez bulmt1'.\'0run1 ama 
sinema artistlerine taabbüd d~re-
cesine varan bu ihtilal• du fazla 
n1übaliiğa edilmi~ bir ıncyil ha· 
tinde bu kadar inhiınake değmez 
buluyoruın. Belki de b('n "ıİnt•n1a-
yı sevnti~·oruın. 

Sonra, b('-ya7. perde iizerinde 
bcğendiğin1iz bir artisti sahsan 
cördüğümüz zaman b<lki de su
kutu hayale uğrarız. İste ha~·nl ile 
hakikatin bö,\·le garib tozadları 

vardır, Onun için ben ne Jınkika-
ti tahayyül etıncktcn, nt• huYalin 
tahakkukundan ho~lnnnıant. 

Bununla beraber bü,\·iik artist 
ho~ geldi, safa geldi. 

HALK flLOZOFt: 

Birimizi1 derdi 
Hepimizirı derji 

Tünelde, tramvayda . s;gara 
Bazı yerlerde sigara i~me ya· 

sağına rıayet edilmedigı hak -
kında bir okuyucumuzdan ~iiy· 
le bir mektup aldık. 

•- Tramvay ve otobüs içle
rinde, tiyatro, sinema vesaire 
gibi umumi yerlerde sigara iv 
me, belediye talimatname• 
mucibince yasak olduğu hald~ 
bazı yer !erde buna riayet et · 
miyeııler görülüyor .. 

Geçen günü tünelde şövle bı. 
vaziyete şahit oldum: 

Tünel başına çıkacaktım. Tü
nele bindim. Kapılar kapandı. 
Hareket ettik. İçerisi hıncahın~ 
dolu ... Ayakta duruyorum. ve 
ayakta duranlar o kadar ç9k 
ki, adım atacak yer yok. Benim 
karşımda ve çok ;vakınımd& 

ikı genç .. Yirmi beşer yaşında 
tahmin edilir .. Birisi sigarayı 

tüttürü~'or. Öteki de onu, müs
tehzıyane, sözüm ona ıkaz edi-
yor: 

- Burada sigara içm<'k ya • 
sak ... 

• Beriki kalabalıktan sıkılan 

halkı bir de sigara dumanilc 
rahatsız etmekte hiçbir mah -
zur görmeyip bu hareketındcn 
adeta ze,·k alarak: 

- Aldırma canım .. İki adım
lık yer'. 

Diyor ve sırıtıyor. Bu man • 
zara karşısında ne dC'rcce sinir· 
lendiğimi tarif edemem. U -
rnumi yerlerde bu gibi. yasak -
!ara riayet ctmiyerck herkesi 
rahatsız ve iz'aç eden bırtakım 
müna~ebetsizlcre hadlerini bil
dirmek, halk namıııa yapılma

sı elzem bir şeydir • 
Okuyucumuzun 

çok haklı bulduk. 
şikayctinı 

Alakadarların nazarı dikka -
tini celbederiz. 
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: Almanyanın müstemleke taleble
-~ .. rini lngiltere müsaid karşılamadı m.-. 

·'" .. ~ İtalya - Almanya ittifakı müstem-
,..,'"""' · -f;-&<. '"'" ..... IJ leke meselesini nasıl halledecek ? 

zelemesi için yeni bir sebeb de y'.lk de göze çarpmakta olan bu hare- lar. Bu gidişle müstemleke mese-

F ra nsa ve lngiltere yeni ve ehem- de~~!i Harbden sonra elinden ~:~:i~~:ıd~~~:e0~ö~1::t:~:~; ~~::;~:ce;:iv~:e ~z~k:~~~~ 
alınmış olan ve galibler arasında meselesini İngiltere müzakere e- yor. Fakat bu meselenın orta Av· 

miyetli bir mesele ::~~~ A~~:~ay:ü::::ı::~::r~~ ~~;~~~~\:;~:!ab~~~a~:~:ie:~:: ~~p~a~~:~t:~~~~~;:1::!::!u?;~~ 
dilmiyeceği bahsi ortaya çıkar yi, ona göre zemin hazırlamayı Avrupada Macarıstanla Lehısta-

k a r Ş 1 S 1 n d a b U 1 U n U Y O r 1 a r çıkmaz bütün İngiliz imparator- muvafık görüyor, Eğer böyle ha- nın memnun edilmeleri taraftarı· 
luğu dahilinde bir hareket bai· zırlanmış, tertib edilmiş bir za- dır. Bunun manası Çekoslovakya-
göstermiştir. Almanya ne istiyor?. manda müzakereye girişilecek o yı bir kere daha taksim ederek 

Alman gazetelerine göz gezdi- \ 
rildiği zaman devamlı surPtte ya
zıbn bir bahse tesadüf edilıyor: 
Fransa ile İngilterenin silahlan -
maları!. 

Son zamanlarda Fransa yer.i 
baştan silahlanmak için var kuv
vetile, bütün servetile çalışmak 

yolundadır. İngiltere son zaman
larda silahlanma faaliyetini art -
tırdıkça arttırdı. Bu uğurda İn -
gilterenin bütün varlık memba
la'rı işletilecek. Gün geçmiyor ki, 
denizde, havada ve karada mev-
cud kuvvetlere yenilere ilave e
dilmesin. 

İşte Alman gazetelerinin mı>ş-

.: 

!anma yarışını durdurmak için İn· 
giltere ve Fransa ile Almanya a
rasında bir anlaşma elde etmenin 
imkanlarını aramaktan geri dur
mamaktadır. İngiltere siliıhlaru -
yor, Fransa silahlanıyor diye te• 
!aşlı telılşlı yazılar yazarak bu -
nun sonu fena olacağını söylemek 
rolü Berlin - Roma mihverinde 
İtalyan gazetelerine bırakılmış 

görülüyor. Çünkü Roma matbua
tının da bu mevzu üzerinde he -
yecanlı yazılar yazdığı görülmek
tedir. 

Alman gazeteleri de İtalyan mat 
buatında bu tarzda görülen ya
zıları, sütunlarına geçirerek tek
rar etmeyi muvafık görüyorlar. 

Alman gazeteleri içinde anlaş
mak ve uzlaşmak noktasından en 
şayanı dikkat yazıyı yazan bu -
günlerde Algemeine Zeitung olu
yor. Çünkü bu gazete Fransa ile 
Almanya arasmda bir anlaşma 

temini imkanından bahsediyor v~ 
diyor ki: 
Fransanın emniyeti öyle misak 

!arla temin edilemez. Fakat na -
muskarane ve itimad verici bir 
teşriki mesai ile temin edilir. Bu 
da iki milletin hayati haklarına 
karşılıklı hürmetle olabilecektir. 
Diğer taraftan şayanı dikkat o· 

lan bir hadise de Alman İktısad 

Eski müstemlekelerinin kendisi-
ne verilmesini değil mi?. Bugün 
o müstemlekelere yerleşmiş olan 
İngilizler ise buna karşı: 

- Hayır, diyorlar, biz buraya 
yerleştik. Yirmi senedenberi otu
ruyoruz. Mal, mülk sahibi olduk. 
Almanlar buraya gelirse bize de 
buradan gitmek düşecek. Onun 
için biz buraları tekrar Alman -
yaya iadesine razı olamayız. 

İngiliz gazetelerinde görülen 
neşriyattan cSon Telgraf. daha 
evvel bahsederken İngilizlerin 
müstemlekeler için ileri sürdük
leri noktai nazarları ne olduğunu 
hulasa etmişti. Bu tarzdaki neş
yat devam etmektedir. İşte şimdi 
Alman matbuatının müstemleke 
meselesi etrafındaki yazıları da 
hep İngiliz ipmatarluğu dahilin-

!ursa bunun neticesinden birşey 
çıkmıyacak, mesele akim kala -
caktır. 

Alman gazeteleri bunu böyle 
tertib ederek yapmak istiyenlerin 
kim olursa olsun salahiyettar İn
giliz mehafili isterse salahiyet ve 
mes'uliyeti olmıyan bazı İngiliz
ler herhalde bu gibi teşebbüsler
le, hareketlerle Almanyanın nok
tai nazarı değiştirilemiyecektir; 

diyorlar. 
Almanlar bu vesile ile tekrar e-

diyorlar ki kendilerinin başkala
.rına aid olan yerlerde gözü yok
tur. Fakat istediklt•ri müstemle -
keler zaten yirmi sene evvel ken
dilerinin iken ellerinden alınmış 
olan yerler olduğundan tekrar 
bunların iadesini istemekten va3-
geçmiyeceklerini tekrar ediyor -

Macarların istediği yerleri Macar
lara, Lehlilerin istediği yerleri de 
Lehlere verdirmektir. Şimdiye ka
darı Almanya bir kere Südetleri 
aldıktan sonra Lejıistan ve Maca
ristanın arzularının yerine gelip 
gelmemek meselesine lakayd gö
rünmeğe başlamıştır. Halbuki İ
talyanın noktai nazarı büsbütün 
başkadır. Romanın istediği şey 

Macarlarla Lehlerin memnun edil 
meleridir. 

Şimdi Berlinin iyi malumat a
lan mehafilinde söylendiğine gö
re artık Almanya ile Lehistan a
rasında bir anlaşma olacaktır. Bu
na göre Berlin, Karpatlaraltı Rus
yası denilen yerin Lehistana ve
rilmesini doğru bulmaktadır. Bu 
hususta Varşova ile Berlin arasın· 
da müzakereler oluyor. Bu mü -
zakerelerin yakında neticelenme
si beklenmektedir. Şimdiye ka • 
dar Berlin - Roma mihverinin 
sağlamlığından çok bahsedilmiş 
ve bunun her türlü imtihanlara 
karşı sağlamlığı tekrar olunmuş
tu. Şimdi İtalyanın noktai naza
rını Berlinin kabul ettiği anlaşılı
yor. Buna göre İtalya Orta, Avru

pa işlerinde sözünü geçirtmiş o
lacak demektir. Buna karşı ise İ
talyadan beklenen bir iş vardır ki 
o da müstemleke davasında Al -
manyanın noktai nazarına tama. 
mile müzaheret etmek olacaktu. 
Lehistan ile Macaristan arasında 
müşterek bir hudud vücude geti
rilmesi meselesinde İtalyanın el
altından gerek Varşova ve gerek 
Peştenin arzularına müzaheret 
ettiği şimdiye kadar gizli kalma -
mıştır. 

- Geçen akşam az kalsın far
kında olacaktı. Sen de bazan öyle 
kendini kaybediyorsun ki.. ödüm 
patladı. 

-Aldırma. 

- Evet! Burada bol keseden a-
tıp tutmak kolay. Fakat karının 

karşısına geldin mi Dilini yutmuş 
gibisin. 

- Şurasını iyi bil ki kılıbıklar 
kadar karılarını aldatan bir başka 
mahlı1k yoktur. 

Gülüşttiler. 

* Ben, Cemil, karım ve karısı 

Beyoğlu caddesinçle ağır ağır yü
rüyoruz. Sokaklar tenha. Karım, 
biraz evvel birlikte gördüğümüz 

filmin tenkidini yapıyor. Onu din
liyoruz. Bir pastacıdan nefis bir 
kadın çıktı. Yanımızdan geçerken 
Cemil kolumu dürttü, ve yavaşça 
mırıldandı: 

- Ne şeker şey?. 

Bunu o kadar yavaş söylemişti 
ki, kendisine en yakın ben oldu
ğum için ancak duyabilmiştim. 

Tam o sırada bir hadise oldu. 
Cemilin karısı lçocasının yüzüne 
dik dik baktı. -

- Onu geçen kadın için mi söy
ledin Cemil? 

Cemil derhal topar lanarak 
- Hangi kadın? Kadın geçtiği

ni görmdeim .. dedi ve karşıki si
nemanın· afişini gösterdi. Büyük 
harflerle yazılmış filmin ismini 
hep birden okuduk: 

- Ne şeker şey?. 
- Yakayı kurtardı.. dedim ve 

gul olduğu da budur. Görüluyor 
ki İngiltere ile Fransanın silah -
lanmaları karşısında Almanlar da 
bir türlü liıkayd kalamıyacaklar
dı. Yalnız dikkat edilen bir nokta 
varsa o da Almanyanın bu hal 
karşısında telaşa düşmediğini, bi
lakis vaziyeti soğukkanlılıkla sey
rettiğini söylemek cihetinin unu
tulmadığıdır. Mesela bugünkü Al-

Nazırı Doktor Funk'un yeni bir 
nutuk söylemesi olmuştur. Ber • 
!inden bildirildiğine göre bu nu
tuk çok manalı olmuştur. İktısad 
Nazırı her memleket ile iktısadi 
sahada teşriki mesai için Alman
yanın hazır olduğunu söylemekle 
beraber bilhassa Fransa, İngiltere 
ve Amerika ile Almanya arasında 
iktısadi teşriki mesai lazım oldu
ğundan ehemmiyetle bahsetmiş
tir. Hatta Nazır daha ileri gide
rek İngiltere ile Amerika arasın
daki ticaret muahedesine Alman- r BU AKŞAM 

1938 'e ıesin· 1 en pk sevilen art i•t 

Macaristanla Lehistan arasında 
böyle müşterek bir hudud olursa 
bunun ileride Almanlara karşı bil' 
duvar demek olacağı da söylen -
miştir. Bütün bu ihtimaller ise 
tabiidir ki Ber!inin gözünden kaç 
mamaktadır. 

öyle de oldu. Gerçi Cemilin karı
sı pek böyle şeyleri yutacak cins
ten değildir ama, ne de olsa tevilin 
mükemmeliyeti karşısında skan
dal yapamazdı. 

1 

MELEK 
SİNEMASINDA 

RO 3ERT TA YLOR ve 
üfü l eden· ilahi Yı ldız 

JEANNE HARLOV'un 
•on, fak at en nefis Şaheseri 

Karım da vaziyetin nezaketini 
idrak ederek derhal araya girdi: 

manyanm en ileri bir gazetesi o
lan Beobahter bu sene Almanyanın 
muvaffakiyeti bilhassa askerlik 
cihetinden olduğunu yazıyor ve 
Almanyanın kuvvetini anlattık -
tan sonra diğer devletlerin silah· 
!anma faaliyetine geçerek bahse 
bu tarzda devam ediyor. Alman 
matbuatının bu yoldaki neşriya
tından çıkan bir netice daha var
dır ki o da hem bir taraftan telaş 
eder görünmemek, hem de diğer 
devletlerin silahlanma yolundı.ki 
faaliyetine karşı lakayd kalınma
dığını göstermektir. 

yanın da iştirak etmeğe hazır bu
lunduğunu anlatmıştır. Bu mua -
hede henüz aktedilmemiştir. İn -
giltere ile Amerika arasında bu
nun için müzakerelere devam e
dilmektedir. Almanya iktısadi sa· 
hada İngiltere, Fransa ve Ameri
ka ile teşriki mesai ettiği takdirde 
bu kendisi için çok ehemmiyetlı 
olacaktır. İktısad Nazırının işaret 
ettiği bir noktadır. 

Tatlı Günah 
Eğer şimdi Almanya Orta Av

rupada hakikaten Çekoslovakya 
devletinin geri kalan yerleri de 
taksime uğratılarak Macaristana 
ve Lehistana bol bol yerler veril
mesini muvafık görüyor da bu su 
retle İtalyanın da istediğini ka
bul ediyorsa bunu artık kendisinı 
pek kuvvetli gördüğü içindir. Al
manya kendini kuvvetli bulduğu 
için dostlarının istediğini kabul e
debilecek bir mevkide görünü -
yor. Bilhassa müstemleke dava -
sında İtalyanın müzahereti liizım 

- Canım lafımı kesmeyin. Ne 
diyordum? Evet, genç kızı biraz 
fazlaca yapmacıklı buluyorum. 
Bence bu gibi rollerde en ziyade 
dikkat edilecek şey ..... . 

Tenkidine devam etti. 
Fırtına geçmişti. Bir tütüncü 

dükkanından iki puro aldık. Bi
rini Cemil, birin de ben tüttüre
rek gene yavaş yavaş yolumuza 
devam ediyorduk. Sokaklardan 

Yalnız şunu da ilave etmeli ki 
Almanlar mümkün olursa silah -

Almanya için bu teşriki mesaı 
pek ehemmiyetli olduğu gibi di
ğer taraftan müstemleke davası 
da gazetelerde tazelenmektedir. 

Fransızca Sözlü, ince - eQ-lençeli - Komed i 

Ayrıca: iKi KISIMLIK RE~KLI MIKI MAVS ve 
Paramund DUnya Havaialerl 

Dikkat: Bu al şam içio n umara lı bile tl er in erken':en ald ı rılması 
rica olunu r. Telefon : 40868 

Alman matbuatının bu bahsi ta 
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Üç ay sonra, yine bir geceydi. .. Koyu, karanlık, 

ruhu sıkan, gözleri bulandıran bir gece! Ne ay, ne 
ışık!. 

Refik nefes nefese: 
- Oh, ne kadar yoruldum?. 
Diye, geldi, dar, uzun, tenha bir sokakta ve iç

içe uzayıp giden tahta evlerden birinin kapısı Ö· 

nünde durdu. Baktı: Kapı aralık. Çalmıya lüzum 
yok! 

- Acaba neden açık kalmış?. 
Dedi, sonra: 
- İhtimal ev sahibinin misafirleri gitmiştir. 
Diyerek, usulcacık içeriye girdi. Evin içinde çıt 

yok! Her taraf kapkaranlık. 
- Hepsi uyumuş. Ben de çok geç kaldım ya!. 
Diye söylene söylene bir kibrit çaktı, bunun 

zayıf ve ölgün ışığile merdivenlerin ucuna basa ba
sa gürültüsüz yukarıya çıktı. Harab, tahtaları bi
ribirinden ayrık, ovula ovula rengini kaybetmiş ve 
güvermiş bir sofada durdu. Zaten, bütün evde bu 
iki kattan ibaret ya! Aşağıdaki iki oda ev sahihle
rinin, yukarıda iki oda bir sofa da onların, hepsi 
bu ... Hepsi bu kadar. Refik, sofada bir kibrit daha 
çaktı, birkaç adım yürüdü ve sağdaki kapıyı açtı. 
Ayakları gürültü etmesin ve: 

- Uyandırmayayım ... 
Diye parmaklarının ucuna basıyordu. Fakat, 
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nafile. Tahtalar gacırdıyor, yine gürültü oluyordu. 
Kapının gacırdaması da gürültüyü büsbütün art -
tırdı ve bütün gayertine rağmen kapısını açtığı 

odada uyuyan kadın uyandı! 
Burası: Basık tavanlı, küçük, sıvaları yer yer 

dökük, çıplak duvarlı bir oda. Pencerelerde uydur
ma birer tül perde var. Yerde yanyana serilmiş, 
mukavva kalınlığında iki yatak ve.. Üzerlerinde 
mitil yazma yüzlü birer yorgan! İçindeki eşya bun
dan ibaret ve bir iki sandalya! Mitil yorganına sa
rılıp uyuyan kadın uyanır uyanmaz sıska bir haya
let gibi yorganı sırtında yatağın içinde doğruldu, 

- Geldin mi Refik?. 
Dedi. Sonra, hemen yataktan çıktı, 
- Kibritini bana ver ... 
Diyerek kutuyu Refiğin elinden aldı, sandalye 

Yazanı 
Etem izzet BENiCE 

üstündeki küçük ve kırık şişeli petrol lambasını 
yaktı; oda hafif, gölgeli ve loş bir ışıkla aydınlan
dı, kadının yüzü bu solgun ışık içinde göründü: 
Ferhundenin yüzü ... Onun kahır çeken, fakat, sa
dakatini kaybetmiyen yüzü... Onun elem yaşları 
ile solan, fakat, aşk bağına adanmış iki pürnur mu· 
habbet kandili gibi daima pırıldıyarak coşkun saf
fetini muhafaza eden gözleri... Onun şimdi me -
serretten titrlyen, fakat, kederle arkadaşlık ettiği 
mihnetengiz günleri henüz unutmıyan mahzun sesi: 

- Refik, niye bu kadar geç kaldm?. Sabahle
yin erken kalkıp fabrikaya yetişmek için seni bek
liyemedim!. 

Refik, damarlarına yayılan kaynar, hummaalud 
bir saadet haz ve heyecan ile karısına doğru ileri
ledi: 

-Karıcığım geç kaldım, fakat işlerimi düzelt
tim de geldim! 

Dedi, ilave etti: 
- Yarın sabah artık sana bir fabrikaya filan 

,-ıitmek yok! Cağaloğlunda da küçük bir ev kirala
dım. Bir iki güne kadar gideceğiz. 

Sonra ... dudaklarını uzattı, Ferhunde de uzattı, 
iki dudak bir an kilitlendi, mühürlendi, sadık ve 
mes'ud heyecanlarla öylece kaldı! 

Daha sonra ... Öbür yatağın başucuna gitti, ye
re diz çöktü, mışıl mışıl oyuyan ve biraz terllyen: 
Güzel, şirin, şı1Jı, kumral saçlı; hafif, çok hafif, be
yazdan pek az ayrık esmer; küçük ağızlı, küçük 
burunlu, !Aciverd gözlü, narin, sülün yapılı; cazib, 
ahenktar sesli küçük kızın alnındaki ter birikinti
sini sildi, dudakları gayri ihtiyari yavrusunun ku
laklarına gitti, içten gelen enin karışık bir inilti He: 

- Ben kendime ıztırab çocuğu... diyordum. 
Sanki, sen nesin za-!rallı çocuk? 

Dedi ve .. mırıldandı: 
- Ne kadar da zayıf? 

Fakat, birdenbire dehşetle titredi ki, gozun
den damlıyan yaş birdenbire kurudu ve .. bu titreyiş 
sanki ona maziyi, mazinin bütün namerd hatırala
rını unutmak için bir ihtar oldu; tekrar dudaklarını 
kızını!' kulaklarına ve yanaklarına götürdü, 

Meserrtle öptü ... Öptü: 
- Kızım Meral... Oooh!, "Tl -

HIKAYj 
1 

ıı;ı 

birinden serçe gibi sıçrıyara~i~r 
kadın daha çıktı. Ama bu ha b6-
ten güzeldi. Bu defa Ceınil• ,ntıl 
yük bir ihtiyatsızlık ve dalgfıPdl 
eseri olarak demin sağ tar~erıl 
olduğum için beni zann 11 
karısının ko1unu dürtm~z ~i~i)il 

E, bunun tevile müsaıd 81~ 
tarafı olmadığı için kadın k t~• 
fitili ve adeta gelen geçen te b~· 
yolcuyu yerinde alıkoyarak 5eıl' 
baktıracak kadar yüksek 
başladı kocasına çıkışmaJıa. ~ ır 

Biz, karı koca teskin etrıı: k .,r 
tedlk. Olmadı. O cBir yanl~Ş \ 111r 
du .• diye tevil etmek isted1• 

0
iiP r 

dı. Kadını ikna etmek müınk 
lamıyordu. ö1ar 
Onları evlerine kadar 1 ıl" 

dük. Ağlamaları, sızlamala rı , b~ 
gınlıkları içinde terkederek 

döndük. )af. 
Sabaha kadar uyumaınıŞ ,Ji' 
E, müsaade ederseniz şunu bdııl 

liyeyim ki, hangi kadın olsa 
tahammül edemezdi. 

Birkaç gün sonra Ci;ı-tl 
- İh tiy a tsızlığının 

çektin.. dedim. 
- Aldırma! dedi. .. ,ki 1 
Evet, Cemilde bir değ'~ ~r 

görmüyor değildim. Sebebipı 
dum: 

- Anlaştık! dedi 
- Nasıl?.. • rP';l 
Pek sade bir şey anlatıY0 

gib! aynen şunları söyledi: ret<İ' 
- Bundan sonra ben Jıi8rıt" 

tınıda serbest kalacağım. pıa' 
benim başka kadınlarla ol9~aı'~ 
nasebetlerime asla karışını> 

8
,V 

Hatta kadın dostlarımı eve ~1~ıı' 
sam, onlarla haşhaşa &8

8 

ı: kalsam gene gık dem!yece ; rJJ 
• oS 

Karısının sözünden bil' en -1 

dışarı çıkamıyan Cemili "'Jıedl' 
fak bir bakışın mllnasını ~ti' 

dıll' b" miyen karısını tanımasaY ı:at 
na ben de inanacaktım. Fa d1pıtl 
sözler adeta bana tanıın9 -oı• 

. •ıı" bambaşka bır kılıbık 85 

işitmişim gibi geldi. r1.ıi' 
Gayri ihtiyari n:lırıJdall 

başladım: P· 
- At martini Debreli ll~0ıf 
Bahsin üzerinde çok dUf~ , 0r 

""l ,. 
Zira ehemmiyet vererek 1

• iJf'· 
calamıya bilt lüzum gör~ eeıf 

- Cemilin bugün de öğUJl 
tuttu .. dedim ve geçtim. 0,~· 

İnsanlar böyledir. Yaparıı;l'i' 
]arı şey !eri öğünerek iddia ·~arı r 
ten zevk alırlar. Ademi iktı ı'J' 
!anlar kadın avcı!ığından•90, ' 
ğürt israfından, sıska. siP ' 
l esinden, çirkin cazıbe·ısn'' 

b. ııı r 
den bahseder. Bu ezeli ır o!JI' 
dır. Kendinde olmıyan ve arıı'ıı 
sını özlediği meziyetleri v sı8ı11' 
gibi döker sayar. Ama bU Yrı bıf 
na kimse inanmaz kendirıde 

I' ka. ı:aP 1 

Cemil de bugün bu zaafa 50Pf' 
mıştır hukmünü verdikte~eğıı'el 
bunu üstünde durmıya . etn11r 
bir öğünme olarak telakkı 

oıv 
tim. . ·rıı· ,ı 

Dün Cemilin evine gıttı J<B'' 
' ·~ . 

yazı odasında daktilosı ,ya'''' 
karşıya rakı içerken bulr1' ~· 
m~ ~~ 

- Mutlaka karısı seyalı9 ~ 
mıştır ... dedim. rııa1' 1 

Cemil beni başından sav ,, 
ter gibi: ~eı n ~ 

.. k i<tew (' - Karımı gorme · . bir 11 
sin? İçeride, galiba yeıı'ıcunıS~l' 
mana başlamış, onu 0 

111: f' 
meşgul... dedi ve ilave e 01/ 

1ıif' ev m 1 inci sa 



1 

Meşhur kitabını 
ııasıl yazdı ? . 

Hayatının büyük bir kısmı müca-
Aı dele ile geçmişti. 

llıan 
n1aı1 ( <!evlet reisinin 924 te 
y ırıtas 
tt ıııa1ı1t· ıııı teşkil ederek niha-

ıı..ıe ge . uın olduğu ve hapisha
lltnııer- Çırctıgi hayatı bir iki gün
ıliııııek:e:ıson Telgraf , ta neşre -
lıaı garct·ır . Landsberg kalesinin 
ltıaıu~ 'Yanı tarafından verilen 
1 '"at d .. 1 t ta Un Yazılmıştı. Bunun 

tarı d · 
ga,diya a bugün yazılıyor. Baş 
Yor. n anlatmakta devam edi-

..._ ş 
llıek 1.unu da bilhassa söyle
ır~tl a>ırn geliyor ki Hitler ile 
~ aşlarını b . 

llıd; b n ır tuplantıları sı-
ga,diy ız, Yani benimle bitkaç 
~ı.ın t~n arkadaşım bize verilmiş 
"Yordu ıınattan az çok harice çı -
~Her- · _Çunkü biz de söylenen 
~ ı dınJ' 
tında . •Yor, onların toplantı-

ler Sôı n .. ıstifade ediyorduk. Hit
'~kact SoyJerken bizi pek ziyade 
ltr; hız· ar ediyordu. Hitlerin söz-
ltıi llİl i . 

~etli id· çın_ son derece ehem -
. ı. Nihayet haziran son-

l• 

4,,nd 
ı.ı. a \r ersa 
~ ndığı .. Y, muahedesinin im-
;:_an ıı:~~u yıldönümü olduğu 
\ Onla er arkadaşlarını top
), llunun;· Uzun bir nutuk söyle
),:' hapisha beraber günler geçi
~ değiş\" anedeki yeknasak ha
ıı_ glıl et ırrnek ve arkadaşlarını 
~ tnek · · 

tıt &ayret ıçın Hitler tarafın-
ı tı1e h Sarfediliyordu Lakin 
''t). t eps; d · 
ı.;d• lan bık e artık yeknasak 
lııı · '· ltend. ını_ş, usanmış oluyor· 
rı, %t buı ılerıne yeni bir meş -
4,'.11n için tnak ihtiyacında idiler. 
ı, '3ı bahç . bu politikacıların 
a• e ışı . 

t.._~it ba. erıne merak sar -
"'n• -.lactıı 
lı~ ."en Iİl .. ar. Hapishane ida -
4i,1:

1ne llir~:aacte aldılar. Bahçe 
IQ,_ ' 1ne 

8
. ş ıler. Bu merak bir-. .,,ı, ırayet . 

'" tın h edıyordu. Mah -
ı,::•ı h ep · . 
"fi,. aJıçe . sı .mhayet kendile -
y dılar, tşlerıle eğlendirmeğe 

bıı tl!\Q . 
• 4e liıııer ·ı 
•l't Ririİl. ı e arkadaşı Hesi 
tn. llıa1ık6 'Y0 rlardu. Hitler di-
,"'.ltu1 iİl ark 
'ilıı 01 adaşları bahçede ) Ilı Urk 
~11 • lınta, en oturuyor. Her 

~ •r ··aın . ııqp Ya>ıy surette çalışarak 
t11rllıı_n~<a1ttorct~. Bu yazılar bir 
~u ı. liıtler kitap yazı -

bit L '•daJ« • "' •ıı ı sıy • ·•ıu.,_ llıı d ası mahkumlardan 
r '1"'d a YP · 
1_ı1lı> ı. cı .:rıı bir eğlence bul·· 
•O.. k ayet ··k , -,ıu ıyafetı . mu emmel su -
~~u~,.1~kl;di erıne değiştirerek 
/ie h·•lt 01 Yapıyorlar, bunda 
ta da it oytınUYorlardı. Bir gün 

1 ''<I,.,. tekrar u liıtıerin karşısın
Un,, 'ni b ettiler Y" 1 . . 
,~ ·u~11 oyad 1 · uz erını, 
~~ ~n~ h~<re 1

. ar. Hitierin bu -
~ •tııı n1~ tu~ın kapısına gele -
,ıi ı e~e b af tuhaf .. ··ıt" 
<; •~t 5 aşı guru u -

~" 1• 1 ıa~ adılar. Hitler ka-
't ar '"an t -
1 ":r1, ~ı le b. anımadıgı baş-

"" 1 llo du, ırtakım • adamlar 
•,ı.. nr 
q '4 arlan 
•. · D anı 

·· '!!er b·· aşıldı. Hitler de 
Ut" ' 

Un arkadaşları 

Bunlardan biri Hitlere sordu: 
- Adolf Hitler, söyle, nerede -

. ? 
sın .... 

Hitler bu suale gülerek şu ce -
vabı veriyordu: 

- Ben mi? .. Buradayım işte!. 
- Peki... Seninle konuşacak 

lafımız var. 
Sonra arkadaşlarına dönerek bu 

adam soruyordu: 
- Çocuklar, hepiniz burada m11 

sınız? .. 
Çocuklar dediği arkadaşları tu

haf tuhaf şeyler almışlar, sözde 
silahlanmışlardı. Ellerindeki si -
liıhları birbirine vurarak: 

- Evet.. Buradayız!. diye bağ
rışıyorlardı. 

Başları olan adam o zaman bun
lara şu emri verdi: 

- Peki. .. Öyle ise şu mahküın 
hakkında kararımızı verelim! ... 
Mahküın dedikleri Hitlerdi. Bu 
suretle Hitlerin muhakemesi sı -

rasında aleyhınde olan tniıddeıu
mumi tarafından neler söylenmiş 
ve verilen hükümde de neler den
miş ise bu adam hepsini tekrarlı
yarak sözlerine herkesi güldüre
cek bir şekil veriyor, taklit yapı
yordu. Fakat bu adam Hitler hak- . 
kında son bir hüküm daha vere -
rek dedi ki: 

- Adolf Hitler, senin cürmün 
anlaşıldı. Aleyhinde bir karar ve
riyorum. Hemen buradan yani 
Landsber kalesinden harice sü -
rüleceksin ! Bir otomobile binerek 
bütün Almanyayı dolaşacaksın!.. 

Kızıllara rastgeldiğin zaman hep
sini kaçıracaksın!. 

İşte bu kabil oyunlardan, vak
tin bir kısmı geçirilmeğe başlan
mıştı. 

Fakat Hitler vaktin en çok kıs
mını hücresinde geçiriyordu. O
kuyor, yazıyor, gelen mektuplara 
cevab hazırlıyordu. Hapishane 
idaresi ona mahsus olmak üze

re bir müsaadede bulunmuştu. 

Geceleri hücresinde gece yarısın
dan sonra da liımba yakabiliyor
du. Her mahkumdan fazla olarak 
ikis at daha bir müsaadeye ma -
likti. Hitler hiçbir gece olmadı ki 
bu müsaadeden istifade etmemiş 
olsunL 

Hitler bizim gibi hapishane gar
diyanlarının işi .. e olduğunu pek 
iyi biliyor, biz vazifemizin neza -
ketini pek iyi anlamış bulunuyor
du. Bazı zaman oluyordu ki ha -
pishanedekilerden bir veya birka
çı benden bir şey istiyorlar, bir 
müsaade bekliyorlardı. Halbuki 
istedikleri şeyi yerine getirmek 
yine salfıhiyetimin haricinde olu
yordu. O zaman bu müşkülü hal· 
Jetmcsi için Hitlcre müracaat edi
yordum. Benim baş gardiyanlık 

vazifem hoş bir iş değildi.. Bir şey 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Şehirleri müdafaa eden 
hayvanlar ... 

5- 8 O!'( TEL GB AP- 2 Z ci Teşrin 1938 

Ne hoş 
rüya bu 

Sen Malo'nun Kurdu, 
Beziyer' in devesi ve 
Bern'nin ayısı ... 

lstrazburgİular leylekleri, Venedikliler 
de güvercinleri niçin severler? .. 

Açlıktan ölüm derecesine g3len delikanlı de
rin bir uykuya daldı. Gözlerini açınca kendini 
mükemmel bir evde buldu. Etrafına bakındı: 

''Ne hoş rüya bu! •• ,, 
Diye söylendi 

insan, daimi bir rüya içinde 
yaşayabilir mi ? ... 

' - - . 
' . . o • 

Jer, ve bu hükümlerinde aldan -
madılar. 

Bugün bile tamirat yapıldığı 

zaman yuvaların bozulmamasına 
son derece dikkat olunur. 

Venedik güvercinlerine gelince: 
Seyyahların etrafını saran bu bin

. Jerce sevimli hayvanları metet -
mek fazladır. 

Romada Kapitol mll.zesinde bulu nan Reınüs ve Romülüs kurdu 

Rivayete göre, kLZll haçlılar or· 
dusu kumandanı ve Venedik dü
kası Dandola, Kandiye kalesinı 
muhasara etmişti, muhasara bir 
seneden fazla sürdü. Günün bi -
rinde güvercinler vasıtasile gön· 
derilen bir kağıt aldı. Bu kiığtıta 
şehre nasıl girileceği yazılı idi. 
Dandolo, buna göre hareket ve 
şehri zaptetti. Venediğe döndüiFi 
zaman güvercinleri beraber ge -

İnsanlar, her devirde beldeleri- zam eseri ikmale muvaffak ola - tirdi. Dünya durdukça iaşelerinin 
ni muhafaza edecek tanrılar ara- mıyacaklarından korkuyorlardı. belediye tarafından temini için ii-
mışlardır. Sen Malonun kurtları, Günün birinde on kadar leylek yan meclisinden karar aldı. 
Strazburg leylekleri, Beziyerin geldi ve kulelerden birinin köşe- KARTAJIN ARSLANLARI 
devesi gibi kartajın da arslanları sine yuva yaptı. İskeleleri kuran Kartajın çok güzel arslanları 
vardı. ameleler sevindiler. Yaptıkları vardı. Şehri bunlar muhafaza e -

Eskilerin inandıkları bu nüfuzı,ı kulenin sağlamlığına hükmetti - derlerdi. 
hor görmeğe, aslı olmadığını iddia !--======~======~============= 
etmeye hakkımız var mı? ... 

SEN MALONUN KURTLARI 

Beldelerin armaları üzerinde 
çiçekli tezyinat arasında bir de 
hayvan resminin görünmemesı 

pek enderdir. 
Sen Malo'nun armasında bir 

köpek, Beziyerinkinde bir deve, 
Berninkinde de bir ayı resmı var
dır. Bu bir fantezi değil, pek eski 
ve tarih! bir hatırayı , bir efsaneyi 
teyid etmekdir. 

Sen Malodaki bu resim, on iki 
köpeğin gece saat onda surları a
şarak limanda bağlı bulunan ge
mileri, hırsızlara karşı müdafaa 
ettiklerini hatırlatır ... Bu bir sü
rü köpeğin havlaması korsanları 
korkutmuş ve kaçırmıştır. 

rlarsilyada mü:hiş bir yangın 
KocJ m ~ğaza bir saaae ya :ı dı, kül oldu. 

20 ölü, 18 yaral ı , 63 kayıb var 
Satıcı kı zl a r .lan biri: Merdivenler meş'ale gibi 
y:;ı nıyer, as -ı <ısurıer işlemiyordu. Pencereler 
ide n s0kağa atılmaktan başka çare yektu .. 19 diyer 
ı Marsilyada, büyük bir mağaza- • İki gün devam eden yağmur 

da yangın çıktığını ve birçok kim- dinmiş, hava açmıştı. Halk, hafif 
selerin öldüğünü, yaralandığını bir soğuğa rağmen sokaklara dö-
ajanslar haber vermişti. külmüştü. 

Son gelen Avrupa gazetelerin- •Kahvelerde, lokantalarda, bar-
de buna dair birçok malumat var. Jarda radikal kongresinin içtima-
Aynen alıyoruz: (Devamı 7 inci sahi.fede) 

Bu cıctden garip, bambaşka bir 
hikaye. Fakat hakikat ... 

İşte, birkaç gün evvel bir Fran
SLZ doktorun anlattıklarını aynen 
naklediyorum: 

1935 te İngilterede bir delikan
lı vardı. Fakrü zaruret içinde ya·· 
şıyordu. Bazı günler aç yatıyor -
du. 

Bir ara, roman ve hikaye yaz
maya teşebbüs etti. Yazdığı ro
manlarda, hikayelerde tasvir et
tiği adamlar büyük şatolarda ika
met ediyorlar, bol bol yiyorlar, 
içiyorlar, müreffeh bir hayat sü
rüyorlardı. 

Fakat o, bunlardan kazandığı 
paralarla ancak odasının kirasını 
veriyor, haftada birkaç gün Io -
kantaya gidebiliyordu. 

Bir gece, büyük bir evin tavan 
arasındaki odasına geldi. Yorgun 
ve bilgin bir halde idi. Ayakta 
duramıyordu. Masanın üzerine 
bir deste kağtlıa bir kurşun ka -
lem vardı. Titrek ellerile şu satırı 
yazdı: 

c Artık daha fazla tahammülüm 
kalmadı. Yarına çıkabilecek mi -
yim, bilmem? ... • 

Ve soyunmadan yatağına uzan
dı. Anide gözleri kapandı, derin 
bir uykuya daldı. Beziyerin devesine gelince: !sa

nın doguşundan üç yüz sene son
ra bu şehre bir Afraditin gelişim 
hatıra getir. Bu, okadar tatlı söz 
söylüyor, konuşuırordu ki Bezi -
yer halkını teshir ediyordu. Halk 
kendisini alkışlıyor, nimetlere 
garketmek istiyordu. 

Afrodit, devesinin de alkışlan -
masını istedi ve şerefine tertip o
lunan bir şenliğe onu da beraber 
getirdi. Deve şehirde kaldı. v v· 
ruları, yavrularının yavrusu 

:Deniz ortasında, ateşler içinde ... 
!r ay·f alar; bir gece uğraşdıkdan sonra 
aleşi söndürmiye muvaffak oldular 

du. Nihayet ihtilal çıktı. O sırada 
her şey yakılıyor, kırılıyordu. 

Deve de boğazlandı. Sonraları 

resmi, şehrin armasına konuldu. 
Brende, bir çukurun içinde bir 

kaç ayı vardı. Belediye tarafın -
dan muhafaza ve iaşe edilir. 
Bunları seyre gittiğim gün ya

nımda iki asker duruyordu. Biri
si, efindeki çakıyı çukura düşür
dü. Bir, iki demedi çukura atla -
mak istedi. Hazır bulunanlar güç
lükle mani oldular. Atlamış ol -
saydı, şüphesiz ayıların pençele -
rinden kurtulamıyacaktı. 

Bernliler, isimlerini taşıdıkları 
bu hayvanlara karşı büyük bir 
hürmet ve muhabbet beslerler. 
Alman lisanında (Bern), iyi mua
yene gelir. 

Zengin bir kadını, ayıların ia
şesine sarfolunmak için senede 
60 bin frank varidat getiren ser -
vetini terketmiştir. 

İSTRAZBURG LEYLEKLERİ 
VENEDİK GÜVERCİNLERİ 
İstrazburgluların leyleklere 

karşı izhar ettikleri sevgi sebebi 
nedir, biliyor musunuz? ... 

İstrazburg kilisesi yapılalı bin 
sene kadar oluyor. Ahali bu kili
senin gayet yüksek ve sağlam ol
masını arzu ediyorlardı. Binlere~ 
amele çalışıyordu. Ve bu muaz . 

Telsiz telgrafla verilen (imdad!) işareti Üzerine 
gemiler, Trans Atlantiğin yardımına koştular 

Atlantik denizinde, gece zifirı 

karanlık. (Şamplen), arta bir se· 
yirle yoluna devam ediyor. Solan
larda orkestralar susmuş. Tayfa
lar. güvertede, makine dairesin -
de. Telsiz telgraf memuru da ka
marasında ... 

Birdenbire titriyor: Noktalar, 
çizgiler ... Tehlike ve imdat işa -
reti: 

S. O. S. Doyçland, geırU ateşler 
içinde, yanıyoruz! ... 4409 şimal ve 
47097 garptayız. S. O. S ... 

Kumandan telgrafı okuyunca 
derhal şu cevabı veriyor: 

•Ateşe karşı koymaya çalışınız. 
Geliyoruz ... • 
İmdad işaretini, Şamplen gibi 

kırk vapur da a!hııştı. Londrada, 
Pariste, Nevyorkta, Tokyoda, hü
lasa bil tün dünyada herkes Doyç· 
landın batmakta olduğunu öğren· 
mişti. 

Doyçland, Hamburg Amerika 
Toyn kumpanyasının en modern 
posta gemilerinden biridir. 

Champlen ve Mantratan,Trave · 
!es, Öropa gibi büyük gemiler 
Döyçlandın yardımına koştular. 

~-~--

Saat 23 ü 22 geçıyordu. Salon
da bir kısım yoacular dansediyor
lardı. Bir kısmını da kamaraları
na çekilmişler, yatmışlardı. Bir
denbire bütün yolcular uyandı -
rıldı. :Ş:oridorlarda Hoparlörler: 

- Dikkat ediniz. Güverteye çı
kınız. Tahlisiye kuşaklarınızı ta
kınız . Sıcak tut'.lcak elbise giyi· 
niz. Sokukkanlılığınızı mu.hafaza 
ediniz. Acele etmeyiniz. Vaktiniz 
var . .. Bremerhavenden Döyçland 
ayın 20 sinde hareket etmişti. Cu
ma günü Nevyorkta bulunacaktı. 
Gemide 591 yolcu , 400 de müret· 
tebat bulunuyordu. Tahslisiye san-

dalları ve salları kiüi dereceae 
idi. Fakat barometro fırtına gös
teriyordu. 

ATEŞ SÖNDÜRÜLDÜ 

7 yi 40 geçe şafak sökmeye baş
ladı. Öropa, Doyçlandın yanına 
geldi. Nihayet Nevyork, mürette 
batın yangını söndürmeye mu -
vaffak olduğu haberini aldı. 
Doyçlandın kumandanı rady11 

vasıtasile Hamburgla konuşuyor
du. Yangının, 2 numaralı Luks 
apartmandan çıktığını söylüyor -
du. Doyçland tam yol ile Nevyor· 
ka gidiyor ... 

NE GÜZEL RÜYA BU? ... 
Vilyam, rahat bir uykudan u 

yanan bir gözlerini açtı. 

Öğlen vakti idi . Pencerenin 
ipek perdesi arlsında süzülen ı -
şıklar odayı 11\·dınlatıyordu. Hay
retle etrafına bakındı , şaşırdı. Ne 
güzel bir od" idi bu ... Sarı yaldız · 
lı bir karyola, modern bir gardı· 
rop, tuvalet masası. Baş ucunda 
küçük bir Komod, üzerinde kris
tal bir sürahi ve bardak, ipek kap 
Jı bir divan, ipekli yastıklar. Per
de yumuşak tüylü seccadeler se
rili. Pencerenin kenarında küçük 
bir geridon, üstünde açık bir ki· 
tap ... Doğruldu, gardtropun ay -
nasından çehresini gördü. Yüzü, 
sanki bir saat evvel tıraş olmuoı 
gibi parlıyordu. Saçları da itina 
ile taranmış, _ondüle edilmişti. Bu 
sırada ellerine gözü ilişti. Tırnak
ları itina ile kesilmiş, boyanmış -
tı. Üzerinde ipek bir pijama var
dı. Hafif bir lavanta kokuyordu. 
Ne baygın koku idi bu ... Birdenbi
re radyo (Tunanın dalgaları) nı 
çalmaya başladı. Delikanlı kendi 
kendine: 

- Şüphesiz rüya görüyorum. 
Fakat ne güzel rüya bu! ... 

Diye söylendi. 

HASTABAKIC, UŞAK, DOKTOR 
VE NOTE.K 

Balkonda, hasır bir sandalye ü
zerinde kitap okuyan hasta bakı
cı kız, derhal yerinden fırladı, ya
tağın yanına geldi. Genç, güzel, 
beyazlar giyinmiş bir hasta bakı
cı hemşire ... Vilyam yüksek sesle 
tekrar etti: 

- Rüyada görülen güzel hayal
lerden birisi. Bunun neden ilerı 
geldiği malCım, zafiyetten ... 

Hasta bakıcı, yatağa doğru e -
ğildi, okşayıcı bir sesle: 

- Hayır! dedi. Rüya görmüyor 
musunuz. Derin bir uykudan u -
yandınız . .. Hafif bir kahvaltı et
meniz lazım ... Yalnız birdenbire 
yataktan kalkayım demeyiniz. Zi
li çalayım ... 

Vilyam, başını kapıya doğru 

çevirdi. Acaba kim gelecekti 1 

Hasta bakıcı gibi sevimli birisi mi 
yoksa ekser rüyalarda görülen 
korkunç adamlardan biri mi? ... 
Az sonra kapı açıldı. Siyah elbise
li, beyaz eldivenli bir uşak içerı 
girdi. Elinde gümüş bir tepsi tu
tuyordu. Tepsinin üzerinde bir 
çay ibriği, süt güğümü, bir de fin
can, küçük porslen tabaklarda re· 
çel, tereyağı, ilh ... vardı. 

Hasta bakıcı hemşire gülümse
di: 

- Görüyorsunuza, dedi. Bunlar 
rüya değil, hakikat ... 

- Evet, bütün rüyalar böyle -
clir. Daima: . Burüya değil, haki
k t .. . derler. Halbuki rüyadan 
başka bir şey değildir ... 
Cevabını verdi, hasta bakıcı te

lefonla birile görüşürken çayını 

içmeye başladı. 
Bu sırada kapı açıldı, iki kişi 

geldi. Birisi yatağa yaklaştı, dlli
(Devamı 7 inci sahifelRI 

• 
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Gölcük ve 
Kasımpaşa 

Tersanelarl 

I stif a Yel' İne 
Becayiş 

Paris, 2 (A. A.) - Dün ka'> ne 
mPclisindc M•r~ando'nun teklif 
eti ;;ı tedbırlrr dolayısile nazır ile 
arkadaşları arasıııda çıkan ihtıla~ 

bugünkü kabine toplantısıııda ne
ticc.l'nm >tir Marşando, bilhassa 
kambiyo murakabesini ihtiva edip 
diın çizileıı prugramla iktifa edil
m<' turnıtarı olduğunu beyan 
ctmış ısP de ba~vekıl Daladye, 
kambiyo murakabesinin mahzur
lu olduğunu söylemiştir. B ;ntı!l 

üzerine Mar~ndo, proje11· ı lt !:r 
ri alarak kabinenin fa.ı \. e ıne 
miıni olmamak için istifı. edtcc 

ğini bildırmiştir. Fakat başvekıl 
mumaileyhin hükumet ile t~şriki. 

Büyük Şef'in yüks direkt·ı ri 
kan misakı devletleri naJlllll. 

O
•" grendiğımize göre harp ve 

muavin gemılerimizın tam o
larak ml'mleketimızde yapı

labilmesi için Gcilcükte esaslı ve 
modern bır teroane vucude geti -
rilmek üzere lazım geleı. pı ":r le 
rın hazır !anması bitmiştır. 

Tersane; kısım kısım ihale Pl~ı · 
nacaktır. Hollandalı bir grup 
tarafından çizilmış olan p],imn 
tatbikına bu suretle başlanmış o· 
lacaktır. 

• Gölcük> yeni 'l'ürkıyenin in -
şa kudretini gösteren yepyeni bir 
şehir olmaga namzed bulunmak -
dadır. 

Şehrin planı çizilmiş ve yeni 
ima.r hareketleri tamamile hazır
lanmıştır 

Dığer taraftan şehrimizde; Ha· 
]içteki Valde tersanesinin ıslahı 

hakkındaki çalışmalarda devam 
etmekte ve Denizbank fabrika ve 
Havuzlar müdürlüğü nün Kasım
paşadaki imalathanesinin en mo
dern bir müessese halinde tekem

mülü için uğraşılmaktadır. De -
nizbank müdürlüğü; burada .su 
tankları ., •küçük motörbotlaı ' 
ve emsali gibi deniz vesaitinin yer 
li emek ve yerli işçi ile yapılın 

yapılmıyacağmı da ehemmiyetle 
tetkik ettırmekte ve bunu bir ga· 
ye olarak tanımaktadır 

İmalathanenin tekemmülü ilE: 
bu kabil küçük merakibin; mem
leketimizde inşası temin edilmiş 

olacağından bunlar için ecneb 

deskahlara müracaate lüzum kal
mıyarak paramız harice çıkmıya -
caktır. 

Yeni .Gölcük, terseı.nesinde ise; 
en modern harp ve deniz vasıta -
!arının inşası kabil olacak \'e hı.. 

suretle yakın senelerde Türk tica
ret ve harp filosu bütün aham; 
yerli ilk büyiık gemıyi kazanını~ 
olacaktır_ 

Bu modeı·n ve muazzam tersa
nl'miJin yeni şekilde faaliyete 
geçmesile beraber İzmit hinler 
]andında yeni hır iş yeri doğmu~ 
olacağından .Kocaeli vilii.yeti.

•Golcük tersanesi., .kağıt fabri
kası. •sellüloz fabrikası> ve ile
rıde yap!lacak olan büyük ekim -
ya fabrikası. ile; Türkiyenin baş
lıca sanayi ve iş merkezlerinden 
biri haline gelecektir. 

Bu ise, mahalli halkın ve köy
lülerin kalkınmasında, iktısadi 

hareketlerin süratle inkişafında 

en büyük bir ii.mil olacak, vilay_l!
tın çehresini ı;ıiratle değiştire -
cektir. 

Gölcük> te işçiler ve memurlar 
için de modern evler ve kantinler 
yapılacak, vilayet merkezi •İz -
mit. te de bunların her ihtiyacını 
karşılayabilecek eserler vücude 
getirilecektir. 

Vurduğunu 
Za~nederek 
Kaçmış 
Kapalıçarşıda Ağa hanında otu

rı.n ve avni yerde yorgancılık ya
ran ,-.;ısan isminde biri dün ak -
ş<:m bir kadın yüzünden arası a
çık bulunan ve ayni handa otu -
ran Cafer isminde biri ile kavga
ya tutuşmuştur. Kavga büyümü~ 
ve Hasan tabancasını çekerek 
Caferin üzerine bir el ateş etmiş
tir. Çıkan kurşun Cafere isabet 
etmemiştir. Tabanca ile ateş et -
tikten sonra Caferi vurduğunu 

zannederek kaçmış olan Hasan 
sabaha karşı memurlar tarafın -
dan yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 

mf-saide devam etmesi için ısrar 
€imiştir. Neticede Marşando ile 
R<:~110 bccayış eımeğe karar ver
mışler ve kabıne de bunu ittifak
la kabul etmiştir. 

Şüpheli Görülen 
Bir ölüm 

(Birinci sahifed n devam) 
essır eden bir yer sarsıntısı olmu~
tu. Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti ve ayni zamanda bu işle 
tavzif edilen Kızilay Cemiyeti fe· 
lakete uğrıyan vatandaşlarımı>.ı 

korumak için derhal gereken ted
biı'leri almışlardır. Bu sahada ya
pılmagına karar verilen 2114 ev -
den bir kısn.ı bitmiştir. Bir kısıru
nın da inşaatı ilerlemektedir. Bu 
ıhizmet ve mesaiyi memnuniyetle 
kavdederlın. 

ADALET CIHAZINDA İNTİZAM 
Yüce saylavlar 
Memlekette mevcut huzur ve a

sayişe muvazi olarak adalet ciha
zı da intizamla işlemektedir . 
Meşhut Cürümler kanununun 

tatbikatından elde edilen iyi neti
celerden örnek alınarak bu kanun 
ağır cezalı cürümlere de teşmil c -
dilmiştir. 

İnkılabımızın istikrarını teyit ı

çin yeni kanun tedbirleri alınmış 
tır. Bu maksatla Türk ceza kanu
nundaki devletin şahsiyetine ve 

Cesed Me!g a kaldırıldı devlet kuvvetıeri aleyhine taaııeıı, 
Sultanselımde Darüşşafaka ar· eden cürümler daha kuvvetli mij

kasında 32 numaralı evde oturan eyyidelere bağlanmıştır. 
90 yaşlarında cerrah Süleyman Ceza evlerinin terbiye, ısliıh ve 
adında yalnız başına yaşıyan biı iş esaslarına göre düzeltilmesi yo
adamın birkaç günden beri sokağa !undaki hayırlı faaliyetin genişle· 
çıkmamasından şüphelenen kom- tilmesi cemiyete doğru yoldan sa· 
şular vazıyetten polisi haberda1· parak hürriyetini kaybetmiş olan 
etmişlerdir. Kapıyı kırmak sure- binlerce vatandaşı nafi birer uzuv 
tile Sult>ymanın odasına gire~ 1 oıarak ~·zandırmaktad_ır._ 

memurlar adamın ölü olarak yal ZiRAAT İŞLERiMiZ 
makta olduğunu görmüşlerdiı. Sayın millet vekilleri 
Süleymanııı odasıııdaki eşyaların Devletin ekonomik sahadaki ya-
karışık bir halde bulunmasından · pıcı ve yaptırıcı kudret ve pren
vaziyet şüpheli görülmüş ve ölü- sibinln Ziraat işlerimize de teşmi
miınün sebebinin tesbiti için Sü- li yolunda bir nümune olmak üzP.
leymaıun Cf'hedi morga kaldırıl - re hükmi şahsiyeti haiz . Ziraat 
mıstır. işletmeleri Kurumu , teşkil edil -

--· miştir. 

Yakayı e•e veren Geçen seneki nutkumuzda: 
hırsızlar .Milli ekonominin temeli zira 

(1 inci sahifeden devam) 
'?'!da İrfan sokağında Mizrahinin 
dükkanına kilidi kırmak suretile 
giren meçhul hırsızlar birkaç kat 
elbise, palto vesaire çalarak kaç
ıruşlardı. İşe vaz'ıyed eden ikinci 
şube ikinci kısım memurları bu 
hırsızlığın !alileri ahlaksız takı

mından Ahmed ve arkadaşı Stav
ri olduklarını tesbit ederek her i
kisini de yakalamışlardır. Hırsız
lar bugün adliyeye teslim edilmiş
ler, çaldıkları eşyalar da sahibine 
iade edilmi§tır. 

-o--

attır. Bıınun içindir ki ziraatte 
kalkınmamıza biiyük önem veı -
mekteyiz. Köylere kadar yapıla· 

•Cak programlı ve pratik çalı.ıımıı
•lar bıı maksada erıneği kolayiaı· 
t>racaktır. Fakat bu hayati işi i

•llftbetle amacına ulaştırmak için, 
,ilk önce, ciddi etüdlere dayalı, 

cbir ziraat siyaseti tesbit etmek 
.ve onun için de lıer köylünün ve 
cbiitün vatandaşların. kolayca 
.kavrıyabileceği ve sererek tatbil. 
.edebileceği bir ziraat rejimi kuı·
cmak lô:zımdır.• 
tavsiyesinde bulunmuştuk. 

Buna ait etiitler ikmal edilmiş-

ıl n gi ltere Kralı Ruzvel- tirCiimhuriyetin on beşinci yılı 
tin davetini kabul etti p!iinlı ve sistemli ziraat ve köy kal 

Londra, 2 (AA.) - Daily He
rald gazetesinin bildirdiğine göre 
Gelecek yaz Amerikayı ziyaret et
mesi hakkında Ruzvelt tarafından 
resmen yapılan daveti kabul etti
ğini bildiren kralın mektubu Be
yaz Saraya müteveccihen yola çı
karılmıştır. 

Bu gazete İngiliz hükümdarla 
rmın Kanadaya yapacakları seya
hatten sonra Ruzveltin yanında 

üç gün kalacaklarını tasrih et
mektedir. 

Artist Semiha şar
kı söyliyecek 

İki yildanberi Berlinde İstan -
bul belediyesi hesabına opera 
sanatkarlığı tahsil etmekte olan 
Şehir tiyatrosu artistlerinden Se
miha bu akşam saat 20 de Berlin 
radyosunda kısa dalgalarda şarkı 
söyliyecektir. 

{Dış politikadan devam) 

mentonun en kuvvetli siyasi par
tisidir. Komünistler de azımsana
mıyacak bir kuvvettirler. Parla
mento dışında da büyük kuvvet 
ifade eden sol cenahı istihkar et-
ruek, Fransayı büyük içtimai lı.a
rışıklıklığa sürükliyecck bir mü
cadelenin başlangıcı olabilir. 

A. Ş. ESMER 

kınmasının mebdei olmalıdır. 
EKONOMİ SAHASINDA 

fNKiŞAF 
Sayın arkadaşlar 

Ekonomi işlerimiz normal inki
şaf yolunu takip etmektedir. 

Bu yıl da istihsalin, mübade -
lenin ve kredinin düzenmesi ile 
sanayileşme ve teşkilatlanma sa -
halarında müsbet neticeler alın -
mıştır. 

Maden tetkik ve arama işleri i
le maden işletmeleri mevcut pn,
grnmınn göre inkişaf etmektedir. 
Dış ticaret politikamız vaziyete, 

milli ve beynelmilel konjonktür<: 
uyarak, karşılıklı menfaat ve mü· 
saadeler esasına bağlı kalmakta 
devam etmiştir. 

İhracatın murakabesi ve ihraç 
mallarımızın istandartlanması yo
lundaki çalışmalar yürümekte ve 
hayırlı neticeler elde edilmekte -
dir. Bu sene yeniden bfr takım ih
raç mallarımız daha murakabe e -
dilen mallar arasına girmiştir. 

Böylece ihracatımızın ve ihracat
çımızın itibarını yükselttiğini gör
düğıiı:nüz bu usulün sahası geniş -
letilmektedir. 

EL VE EV SANATLARI 
Halkımızın bedii kabiliyetlerine 

makes olan ve her günkü ihtiyaç
larımızın büyük bir kısırunı kar -
şılayan el ve ev küçük sanatları • 
nın Cümhuriyet rejiminde layik 
olduğu mertebeye yükseltilmesi i
cap eder. Bunun için teşvikler y~
pılmasını ve bu baptaki layihanın 
biran evvel müzakeresini tavsiye· 
ye şayan bulurum. 

Geçen içtima devresinde yük .. 
sek Meclisin kabul buyurduğ-.ı 

• sermayesinin tamamı devlet ts-

B D • 1\l l G - R • rafından verilmek suretiyle kuru
QŞ, lŞ, ı vez e, rıp omatzzma lan iktısadi teşekküllerin teşki. 

nevralji kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser lfıtiyle idare ve mınakabeleri. 
' hakkındaki kanunun tatbiki içil) 

• •tc&bında günde U~a,a alınabillr. llllll~ teşkilata başlanmıştır. 

1 

KREDİ VE SATIŞ KOOPERA- Kazanç ve muvazene vergilerin ılarla başlamış olmasını kültür ha-
TİFLERİ de yünlü ve pamuklu kumaşlarııı yatımız için mühim bir hadise ola-

Memleketin muhtelif yerlerinde istihJak vergisinde ve hayvan rak kaydetmek isterim. 
kredi ve satış kooperatiflerinin vı:ı vergilerinde indirmeler yapılmı1 Türk gençliğinin kiiltürde oldu
birliklerinin kurulmasına devam hayvan vergisinin at ve katıra ait· ğu gibi spor sahasında da ideafüıe 
edilmiştir. Ezcümle Karadenı< kısmı ile tıbbi ve ispenciyari mad ulaştırılması için yüksek kamu -
mıntakasında fındık mahsulıimüı delerin istih!B.k vergisi tamamen tayın kabul ettiği .Beden Terbi -
için 5 kooperatif ve bunlar için kaldırılmıştır. yesi kanununun tatbikine geçildi-
merkezi Giresun'da olmak üzere Bir kısım vergilerde yapılan mü ğini görmekle memnunum. 
bir birlik teşkil olunmuştur. hiın indirmelere rağmen tahsilat VATANIN VE REJiMİN 

Küçük esnafa ve küçük sanayi muhammen varidattan geçen sene KORUYUCUSU 
erbabına muhtaç oldukları kredi - de 29 milyon lira bir fazlalık göster Muhterem arkadaşlarun; 
leri temin etmek üzere halk ban- miştir. Vatanın ve rejimin koruyucusu 
kası ve halk sandıkları kurulmu§- Bu seneki tahsilntın da tahmin • olmakla kalmayıp, en ı:;eniş ve ha-
tur. }erden ziyade olacağı umulmakta - kiki manaııile bir sulh imili ve bir 

Kredinin normal şartları altında dır. · eğitim ve öğretim ocağı olan yenil 
ucuzlatılmasının ekonomik alan- VARİDATJMJZ MU .. TEMADl.Y""" d d · ..,, mez or umuzun, geçen sene e ışa 
daki mühim tesiri malUmdur. Bü- ' ARTIYOR ret ve izah ettiğim gibi, son sistem 
yük Millet Meclisinin kabul bu - Ekonomi sabadaki inkişafla mü silah ve motörlü vasıtalarla cihaz-
yurduğu kanun ile faiz hadlerinin tenasip olarak daima bütçe tahnıin landırılması yolundaki çalışmala
indirilmesini memnuniyetle kar - !erini aşan devlet varidatının de- ra hız verilmiştir. (Bravo sesleri 
şılarım. vamlı artışı, bir taraftan vergi tab şiddetli alkışlar). 

Büyük Millet Meclisi Denizhan- fillerini muayyen bir program da- Geçen sene, büyük Kamutayın 
kı kurmakla çok isabetli bir hare- iresinde tahakkuk ettirmeğe, diğer kabul buyurduğu tahsisat üzerine, 
kette bulunmuştur. taraftan muhtelif sahalarda verim bir umumi silahlanma programı 
YENİ SANAYİ PROGRAMI li işlere ve milli müdafaa hizmet - yapılmıştır. Tatbikat ilerlemekte -
Birinci beş senelik sanayi pliiııı !erine daha çok pay ayırmağa im- dir. 

nıız muvaffakıyetle bitmek Üzere kan vermektedir. Deniz kuvvetlerimizin takviyesi 
dir. Buna iliveten üç senelik bir Teşviki sanayı kanunundan is - için lüzumlu olan harp gemilerimi 
maden işletme proı:;ramı tanzim tifade eden miimessillere hariçten zin küçük bir kısmı sipariş edilmiş 
edilmiş ve tatbikine başlanmıştır. getirdikleri iptidai maddel~r!c tir. Biiyiik hir kısmı da sipariş edil 
Bu üç senelik maden proı:;ramının makina, ala\ ve edevat için veril· mek üzeredir. (alkışlar). 
büyük bir kısmını içine almak ve miş olan gümrük muafiyeti kal - Bu meyanda, mevcut gemileri -
şeker sanayiini de genişletmek su dırılarak mezkur kanundan isti - mizin daha mükemmel bir hale ko 
retiyle makine, kimya, gıda madde fade eden ve etmiyen bütün san~- nulnıası için tertibat alınmaktadır. 
leri, toprak ve su mahsulleri, ev yi erbabına şamil olmak üzere bu Bu sene Gölciik harp tersanemi
ınahrukatı sanayii ile liman in~a - nevi iptidai maddelerle makina a- zin inşasına başlanacaktır. 
sını ve nakliye vasıtalarının ço - li\t ve edevatın, gümrük resim · Hava programımız önemle tat -
ğaltılmasını ve deniz i~Ieri ıçm !erinin cüz'i bir halde indirilmesi bik olunmaktadır. Şanlı adını an
duydu&umuz ihtiyaçları ihtiva ve ve makina ahit ve edevatı için mu- dıkça göniıl ferahı ve sonsuz gurur 
ifade eden 4 senelik 3 numaralı ye amele vergisi muafiyetinin kabul duyduğumuz kıymetli ordumuz. 
ni bir program yapıbnış ve ilan e- edilmesi memleket saı;'ayii üze - bu yaz şark bölgesinde tabiatin en 
dilmiştir. Bu plan için sarfoluna - rinde hayırlı net:celer verecek b:r çetin ve haşin şartları içinde yap
cak para 85 ila 90 milyon lira ara- tedbir olmuştur. tığı manevralarda her gün artan 
sında tabrnin edilmektedir. Buna Bir kısmı vergilerimizin tarh ve kudret ve kabiliyetini bir kere da
ait kredinin temin edildiği maliım cibayet usullerinin islabı ve tatbi- ha göstermiştir. (Şiddetli alkış -
dur. katta sadelik ve birlik temini mak !ar). 

Memleket için faydalı olan he~ sadiyle hazırlanarak yiiksck Ka- Çok değerli komutan ve subay -
teşebbüsü yüksek bir vatansever- mutaya sunulan liıyihanın biran !arımızla, kahraman erlerimizi hu 
lik duygusu ile tcrv ıç ve hima Y'' evvel çıkarılmasını temenniye de- 2urunuzda iftihar ve takdirle se -
eden değerli kamutayın bu plan. ğer bulurum. limlarım. (Bravo sesleri, sürekli 
da müzaheretinc mazhar kılaca İNHİSAR İŞLERİ alkışlar). 
ğından şüphe etmiyor. Sayın arkadaşlarım DIŞ POLİTİKAMIZ 

BAYINDIRLIK FAALİYETİ İnhisarlar idaresi kurumlarının Sayın Millet Vekilleri; 
Muhterem millet vekilleri mali monopol ticari teşekkül ve Harici siyasetimizin son sf!ne zar 

Memleketin imarı ve kalkınma- mali valorizasyon kurmu karakte- fındaki inkişafı geçen sene ana va 
sı yolunda çok mühim vazifeler a- rini iktisap etmesi için icabetle•• sıflarını çizmiş olduğum esaslar da-
lan Cümhuriyet naf13sının bu yıl esaslı cedbirler alınmakta ve se iresinde cereyan etmiştir. 
içind~ki çalışmalarının azami ran- mereleri de elde edilmektedir. Son aylar zarfında sulh çetin 
dıman vermiş olduğunu görmek - Çok kıymetli ve nefis mahsul bir imtihan geçirdi. Şimdi imtida -
teyim. lerimizden biri olan tütünün zira - dını ancak daha bir müddet sonra 

Geçide açılan büyük köprülerin at usullerini düzeltmek, zürrai anlıyabileceğimiz yeni bir sü.kfuı 
bu yıl 115 e baliğ olduğunu kayıt mahsulünü işlemek, ve değeri fi- devresi içindeyz. 
ve adetlerinin ihtiyaçla mütenasıp yatile satmak bakımından aydın - Sulh, milletleri refah ve saadete 
olarak süratle çoğaltılmasını te • !atmak ve korumak tütünlerimi"i eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu 
menni ederim. dünya piyasalarına daha çok tanı- mefhum bir defa ele geçirilince, 
İstanbuldan başlıyan Avrupa tu- tarak ihracatını azami hadde çı - daimi bir ihtimam ve itina, ve her 

ı·istik asfalt yolunun birinci kıs - karmak yolundaki gayretler iyi milletin ayrı ayrı hazll'lığını ister. 
mı ikmal edilmi§tir. Ve son kısım- neticeler vermektedir. Memleketimizi hergün daha çok 
!arının inşaatına devam edilmek- Diğer inhisar maddelerinin is - kuvvetlendirmek, her sahada her 
tedir. tihsal ve istihJakinde de inkişaf türlü ihtimale karşı koyabilecek bir 

Memleketin umumi su siyaseti- !ar görülmektedir. halde bulundurmak, ve dünya ha-
nin büyük ehemmiyeti üzerinde KÜLTÜR YOLUNDAKİ disatıııın bütün safahatını büyük 
durmaktayız. Geçen devrede ka - İLERLEMEMiZ bir teyakkuzla takip etmek sulh 
bul buyurduğunuz bir kanunla ı\- Sevgili nrkadnşlarnn; sever siyasetimizin dayandığı esas 
dana ovasının sulama işlerine hız Yiiksck tahsil gençlerini istedi _ !arın başlıcasıdır. (Bravo seslrri, al 
verilmiş olmasını memnuniyetle ğimiz ve mııhtaç olduğumuz gibi kışlar.) 
kaydederim. Diğer su işlerimiz· ele milli şuurlu ve modern kiiltürlü 0 _ MİLLETLERiN EMNİYETİ VE 
program dahilinde yürümektedir. !arak yetiştirmek ıçın, İstanbul TUTTU(:UMUZ YOL 

Geçen sene yapılmasına başlan- Universitcsinin tekemmiilü, Anka- Milletlerin emniyeti, ya iki ta -
ılığını bildirdiğim radyo merkezi ra Üniversitesinin tamamlanması raflı ve yahut çok taraflı umumi 
stüdyosu tamamlanmıştır. ve Şark Üniversitesinin )·apılan e- müşterek anlaşmalarla, uzlaşma -

Şirketlerden elimize geçen de- tüllerle tespit edilmiş olan esas - larla temin edilebilir diye mutlak 
miryollarının ıslahına ve muhar · !ar dairesinde Van gölü civarında mabiydte ortaya atılan, ve herbi • 
dk ve müteharrik edevatın her kurulması mesaisine hızla ve ö - ri diğerlerine zıt addedilen prensip 
türlü ihtiyaca cevap verecek su - nemle devam edilmektedir. !er sulhiin muhafazası emrinde bi-
rette ikmaline çalışilmaktadır. ziın için kat'i ve ~abetli deg·ildir, ve Geçen sene tecrübelerinin ümit 

Memlekette nakliye hacmi art • olamaz, (Bravo sesleri) Bunların verici mahiyette olduğunu kaydet-
maktadır. Muhtelif malların sev - hcrbirioi cogr" afi ve siyasi icap ve 

tiğlın eğitmen okulları çok iyi ne-
kini kolay !ıkla temin etmek için vaziyetlere göre kuJlanarak sulh ticeler vermiş ve eğitim kadrosu-
yeni nakliye vasıtaları sipariş e - yolundaki ihtimama, realitelere tev na bu yıl 1500 kişi daha ilave edil-
dilmiş ve 3 numaralı programda Ö fik etmek her millet için a~ı ayrı 

miştir. nümüzdeki yıllar içinde , -
da bu hususta ayrıca yer verilmiş- bir vazifedir. 

bu miktarın artırilacağı şüphesiz • 
tir. d' Cümhuriyet hükumeti, bu haki-

Geçen yıl Divriği'ye ulaştığını ır. kati görmüş, tatbik etmiş en yakın 
gördiiğümiiz dcmiryolunun bu yıl DİL VE TARİH komşularile olduğu kadar en uzak 
Erzincana vardığını ve önümüzde Türk Tarih ve Dil Kurumları - devletlerle olan münasebetlerini, 
ki yıl içinde de Erztırum şehrine nın çalışmaları takdire lfıyik kıy - dostluklarını, ittifaklarını ona göre 
vasıl olacağını kıvançla müjdele • met ve mahiyet arzetmektedir. Ta tanzim etmeği bilmiş ve bu saye
rim. rih tezimizi reddedilmez delil ve de harici siyasetimizi sağlam esas

DENK BÜDCE, SAliLAM 
TEDİYE 

Arkadaşlar; 

Maliyemiz denk bütçe, sağlam 
tediye, vergi sistemlerini mükel -
lef lehine ıslah ve tahfif ve imlli 
paranın istikrarını muhafaza pren
siplerini tam bir sadakat ve mu -
vaffakiyetle takip ve tatbik et • 
mektedir . 
Halkın ve çiftçinin vergi yü • 

kilnü hafifletmek yolunda öte • 
denberi güdülen prensibin imkan 
nisbetinde tatbikine bu yil da de· 
vam edilmiştir. 

vesikalarla ilim dünyasına tanıtan 
Tarih Kurumu, memleketin muh
telif yerlerinde yeniden kazılar yap 
tırmış ve beynelmilel toplantılara 
muvaffakıyetle iştiı'ak ederek yap 
tığı tebliğlerle ecnebi uzmanların 
alaka ve takdirlerini kazanmıştır. 

Dil Kurumu, en güzel ve feyizli 
bir iş olarak, türlü ilimlere ait türk 
çe terimleri tespit etmiş ve bu su 
retle dillıniz yabancı dillerin tesi • 
rinden kurtulma yolunda esaslı adı 
mını atmıştır. 

Bu yıl okullarımızda tedrisatın 

türkçe terimlerle yazılmış kitap -

lara istinat ettirmiştir. (Alkışlar) 

SELANiK ANLAŞMASI 
Balkan siyaseti, Balkanların 

münferit ve müşterek menfaatleri
nin en beliğ bir ifadesi, Balkan mil 
!etlerinin herbirirün ayrı ayrı kuv 
vetlenmesi de sulh yolundaki dina
mik tarzı telakkinin fiil! bir misa
lidir. 

Burada memnuniyetle kaydet -
mek istediğim bir hadise, Balkan 
milletlerini biribirine büsbütün 
yakınlaştırmak ta kuvvetli 3mil ol 
muştur. Ve yarın için de ümitler 
vadeden bir eserdir. Seliinikte Bal 

yuna 
sey reisi ve muhterrnı .

1 
,. 

vekili General Metaksa> '..e e 
B 1 1·· ·o ı-.o.ı u gar Başvekilı 1\ os) . ,ıliı 
nof arasında imza edıJnııı . 

. tedıgı 
!aşmadan bahsetmek ıs 

1 da s~· 
aşılmıştır. Bu anlaşnıa ,.ı. 

!undaki mütemadi gayretler~ 
ve Balkan devletlerinin ıal<I!ı· 
geldikleri salim politikanın rıı 
bir tecellisidir. (Bravo sesi" 01 

Y a,·111 
ine ayııı realiteler. · . ıer 

. '' k k ga1' mızm ve a)rnı yu se · , 
da bat akitlerinin maıiden ır; ,ıı 
hurafeleri nasıl bir haınied' · 
rak, münasebetlerini yeni ;~,p! 
esaslara istinat ettirıncyi bı 
!erini göstermiştir. 1ıı · 

Türkiyenin dig-er devletir ·_,. 
11'· 

lan münasebetleri geçen seı tıPı 
hatle gösterdiğim yolda_ d~eıı'ı 
kişafını takip ederek ıJer 
bulunuyor. ,ıı; 

HATAY l\JALLİ VA Vı\ ,. ,ı1 
;tll ,, 

Hatay mese)e~iojn ..,on ııJ:ıl',. 

fıııda geçirıni~ olduj.'ll ~fh•·•)' 
lumıınuzdur. Bu ınillı d• 

1 
,/ 

n •· ,, Türk - FraoMz dostane " &',. 
le halletmek yolundaki fJI f~ 
vaifakıyete erdi. Türk •·• pı•'' 
askerlerinin muvakkat '\nri'' 
nk işgali bu anlaşmanı0 .. ~~o l 
zahürii oldu. Bu sayede su 0ı/ 
leşti Ve intihabat ikn1•

1 Ji~i,/ 
Nihayet Hatay. millet ıııc< 'J 
istiklaline kavustu. (Br•"") '1 
şiddetli ve sürekıi alkJ~I•' ~~· ı 
takil Hatdv devleti hugiiıı ~~ 
!erini tan .. im eylemek \'C: O' 
ketin dahili emniyetini d• ~ 
sıtalarile temin etmekle 1:rıl 
dür. Bunun da yakında b•, 
ğını ümit ediyoru2. 

Geçen sene , Yarı~~' 4. 
Fmnınz miinasebetlerırıııı oU 
ğimiz yolda inkişafına f!o~· ti' 
nin iyi bir yönde yürilflle at' 
bir ölçü ve amil olacaktır., 
tim. Filhakika. HataY ~1 · 
Türk - Fran..<ıız anla~ması. ,rı 
!et arasındaki münasebeti ·rtf'' 
dostane bir duruma gel• rl 
Hatay i§inde istilısal edileı'frl' 
celerin istikrarı Türk • ııl" 
dostluğunun da inkişaf ı;t 1~ 
liiriine bir esas te§kil ecJel 
naatindeyim. ı;I 

KREDi ANLAŞM~ eÇ" 
Cümhuriyet hük(ımetı, gJı:I~ 

nedenberi, muhtelif devle~ 
tısadi münasebetlerini tan .•• 

1 ııı:ır 
mukavele ve anlaşma ar 
miş bulunuyor. ··~~ 

Bu meyanda, İngiltere~~. 
ile aktedilen ticaret anlaiııf 
aynı zamanda 16 milyon J; 

ralık bir ticaret ve tesııh•1 
;1-· 

si mukavelesini zikretırıc~ ı 
ki, esasen buna müteferrı ti 

. or 
yüksek tasd.ikinizc iktıı·~ırılc~ 

Bırkaç gun evvel ırı• ~ · 
zi ziyaret eden Almanyall~ . 
taz İktısat Nazırı B. Ftı11 ., {! 

ed ·ıııv 
milyon marklık bir kr 1 ııl" 

• J o 
larında mutabakat hası . 111eı 
ferrüat yakında iki hiik0 

sında tespit edilecektir. ~,,• J 
Bu kredi anlaşmalarıııı 11'. 

tiınizin mali itibarına l<~/ 
rilen ciddi emniyetin »• ~' 
yasetimizdeki diirüst _-

•Jı•ı bir tecellisi olarak tela 
lazımgelir (Bravo sL-sıeri) ./ 

Hükumetin akdettiği ~,; 
ler meyanında hukuki 53 ıd.J 
telif anlaşmalar mevcut ~ı 
bi istiklaline kavuşan °

0 
d' 

b
. e 

devletile aktedilen ır ,.el 
ikamet ve tabiiyet mul<3r ı 

kt dl •• si mevcut bulunma 8 ftı,\· 

SOVYETLERLE VE j'f )'il 
LAKLA YAPILAN ft • 

MALAlt r•' 
Büyük komşu ve do5t

0
.,. 

İ . ·<t" ti yet ttihadı Cüınhurı~ t 
1 .. d . b. 1ıııd 11 

yı ıçm e yenı ır . . 1r 
velesi imza edilerek '"' ~~ 
tin hudut münasebetıerır f 
le iki taraf tecrübeJer 111ğ1,ıı· 
diği salim esaslara b

3
d3 rl 

Bu mukavelenin yak111 J<le 
mevkiine konulması bC 

dir. ıtal~ 
Yine geçen yıl içinde. ,.J 

kı1meti, Möntrö'de iırı~;3ıo· . 
kendi iştirakine açık ~ırl''~ 
ğazlar mukaveJcsıne · ıııl"ı 
ve bu komşu büyük ıııeııe ~ 
ze kar~ı olan bu dost~ııı 
memleketimizin de 8~tıf :fi 

1 
hissiyatilc karşııanıı;1·ff~~~ 

, BÜYÜK ŞEFİS 'fJ<;' ı!J.' 
1 Büyük Kamuta) ~ı~ııif 

! olduğu gibı bütün ışlc 
rılar dilerim.• 
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Anıiral Fon Paşoviç cenahlarına 
bir hafta izinli olduğuna 

dair vesika veriniz 
Cemal Paşa 

ve sür'atle 
bunu kaleme emretmiş 
yapılmasını bildirmişti 

ııo:-- Ç;.rc.;iz; siz, bu proje ile rn· 
giıh ların bu suretini Alman karar
L 

1 Umumisine gönderir bır tez
~ere ·1 
1 

ı c de vukuu halı anlatırsınız! 
~.'ıkul olduğuna ,üphc etmedi • 
lı tınız ba.<kın oraca lasvib edilınce 
t:;k kumandanlık vekiUetıne bir 

' ere ile bunwı yapılması tav -
' 1Ye ~• · •-uılıncc Envcı· Paşa kabule 
~<t:bur olur, siz <.le harekete ge -
ersiniz!. .. 

tek Fakat bu birnz tuhaf biı· ha
et olnıaz mı paşam? .. 

Ceına1 pa~a gözlerinı etra{ta 
ge'-dird'kt · · . ı en sonra gızlı bır sır 
8<iy1· 
ı· k uyor°V"J gibi amirale sokula-
' ıısıld;1dı: 

y Biraz tuhaf olul' amma .. Ne 
rıı•t>alııu, memleketin selameti na-
ına Yapılan bir hareket vukui -

tıııuk . 
l!!lı . Yhıünden geri bırakılmak 
'•khkesine dü~erse böyle (tuhaf) 
:. ıllerc de bas vurmak meşrıı bir 
ıı;;~\tf' -s 

· ıvet savılır! Bunu acele vap -
ıoaı . . 

ısınız amiral! 

1 . ._ O halde baııa bir hafta ızin 
.eıın, bizzat kendim takib ede • 
•tın• 

ık._ Peki; şimdi sClyliyeyim, ve -
•nııı hazırla:sınlar! 

;- l'eiekkür ederim paşam! 
v eına1 Pa~a zilı çaldı .. Gelen ya
~• e: 

Y'- Şıındı; dedı, kalelme söyli • 
IQ/\.·ı J tı : .mıra fon Pa~oviç cenah a-

h .0• bır hafta izinli olduğuna dair 
a~ Veoıka tanzim edilsin ... Bizzat 

ın, getırin bana ımza edeceğimi 
te,ı'i ~Ver, 10 dakikada nazırın is -
lird~' ızin kağıdını hazırlattı, ge
•ik 1

• Ceınal Paşa imzayı bastı, ve-
ayı amirale uzatırken: 

<~ flk muva!fakiyetiniz, dedi; 
g; 1 nın da zaferle neticelt'ncce -
)"ı;e delalet edecektir. Buyurun 
• uııuz açık olsun! 

k~l\miraı nazırın elini sıktı, teşek
tıi r eliktı:ıı sonra çekıldı, projesi
to ~./\.J.nıan karargahı umum isin -
lıı. asvıb edilmesi isini takibe koş-

/\.ı'a teşrinisani 334 cuma günü 
l,nın"n k~rargahı umumisiııden ge
t,1 acele ve mahrem işaretli bir 
v llrar ba~kumanJan vekili En -er 
ııı. l>l.şaya verilmi~ bu zata mah-
~a §ıfreyi bizzat açan Enver Pa
. ıııuh bGy" teviyatını okur okumaz 
gr~ı~k bir hayrete düsmüstü. Tel-

a Ştınlar vardı: 

8•,kunıandaıılık vckalcii 
Yük,ek n,akanuoa 

f0~~0•l<ılnn1a kunıaudan ı Anıiral 
~tııi· "'loviç tarafından hazırlanan 
1 1~ ' bıı.kıııwı projesinin mn va • 
~t • "1duğu '"' çok iyi bir ıı eti.e 

·~"•k ~ ... , ınalıiye lteki bu hareketin '-t\ İ<·ra~ı için deniz i~l~rindeki 

l~ı 
'

1 ıu .. 
• • !:1ı7;1ı.-=-2 -------' ı O, 6 l ık 40 kuru~tur. 

ihhsa-. gözöoiiudc hulıındurula -
rıık bu işe aid hareket istiklalinin 

kcndisint! vcriln1esi YC deniz işle
rinde ınüşarüuile~ hin vesayasıoa 
muvafık hareket edilmesi en doğ

ru bir şekil olmakla hıt cihetin te
ınini rica olunur. 

Genç ve zeki kumandan bunun 
nereden geldiğini, hangi ~lin ona 

bu telgrafı çektırmekte en mü
h.ım amil olduğunu ilk bakışta an
lamı~: 

- Sen görürsün! 

Der gibi başını salladıktan son
ra kağıdı getiren yavere: 

- Peki! 

Denu~; telefonla Bahriye Nazırı 
Cemal Paşayı kö~künde bulmuş: 

- Amiral Paşoviçin projesini 

tatbık etmesi karargahı umumice 
muvafık görüldü .. harekete geçe

ceği tarihı bildirmenizi rica ede-. 
rim. 

Tebliği yaptıktan başka e~tesi 
güni\ başkumandanlık vekaleti

nin damgasını taşıyan resmi bir 
(tahrirat) la da bu muvafakati 
nezarete resmen bildirmişti. 

Cuma günü, telgraftan evvel 
donanmaya geleıi amiral derhal 
hazırlık emri vermiş o gece Ha

liçten çıkan Midilli de Büyükde
redeki donanmaya iltihak etmiş; 
hummalı bir faaliyetle bütün gün 

çalışan gemiler sabaha karşı Zon
guldaktan kömürlüklerini tıklım 

tıklım dolduran Yavuzun gelişile 

Osmanlı deniz kuvvetleri hareke
te hazır bir vaziye~ geçmişti. 

- İKİNCİ KISIM -

18/19 sonkiınun gecesini Yavuz

daki dairesinde uykusuz geçiren 
Amiral Paşoviç, sabaha karşı Ya

vuzun işaret fenerlerile donan
maya: 

- Harekete hazır ol! 

Emrini verdi; 19 kanunusani 

cumartesi günü sabahleyin saat 
9.30 da demir alan amiral gemisi 

bütün süvarilere: 

- Ben gidiyorum... Saat 15.30 
da Marmarada Oksiya sahilin 10 
mil şimalınde bütün sefineler ba
na iltihak etmek üzere hareketle

rini tanzim edecekler! 

Emrini verdi, donanmanın dü
dük çalışları arasında fayrab edi

len ocakların kesif dumanını Bo
ğazın iki kıyısına savuran Yavuz, 

yavaş yavaş harekete geçti; ... Kız

kulesine doğru süzüldü; bir saat 
sonra Hayırsızadaları bordahyan 

bu seyyar Türk deniz kalesi deh

şetli toplarının ölüm saçan gülle
lerini düşman bağrında denemek 

için atıldığı sergüzeşte doğru hız
la yol almıya başladı ... 

(Devamı var) 

İstiklal caddesinde 

Şehir Tiyatrasu 
KOMEDi KISMI 

BuakşPm 20.30 da 
KAN KARDEŞLERİ) 

4 perde komedi 

Yazan: Birabo türkçesi: Fikret Adil 

~--Muhterem müıterilerimize =--ı~ 

BAYLI BAY ANLI TEVEKKÜL HAMAM! 
Aksaraydo Yusufpoşa Çeşmesi sırasında Millet Caddesinde tramvay 

yolu güzergahında (Tevckkiil Hamamı) 
Bu kerre tatlı su getirtilerek asıi bir hale ifrağ ettiğim Teven:~.ül 

hamamında muhterem müşterilerimizin rahat ve istirahatlerini te
min ve nefaseti sıhhiycce elverişli bir hale koydui;umu ilan ederım . 

Fiotlur: 
BAYLARA : Odalar 30, açık peyke 25 kuruş olup kese sabun ay

rıca 50 kuruştur. 

MEKTEB TALEBESİ : Her taraf 20 kuruş, birlikte fazla gelen 
talebelere ayrıca tenzilat yapılır. 

BAYANLARA : Odalar 20, açık·peyke 15 kurıJştur. 
Bayanlarla gelecek çocuklar ( 5) yaşına kadar olanlardan 5 kuruş 

(10) • • 10 • 
(10 yaşını etcavüz edenler tam ücrete tabidir. 

TUrk Hava K.urumu 
26. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
1 ci keşide 11- İkinciteşrin - 93B dedir. 
Büyük ikramiye 40.000 liradır .. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki 

adet mükafat vardır ••. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyango
nun mes'ud ve bahtiyarları arasına gir
iş elumrsunuz ... 

H 1 T L E 
(i tııet ııahlfemhden devllDI) 

anlıyordum. Fakat madem ki va
zifemden, bunu iyi bir surette 
yapmam da lazımdı. Bunu Hitle 
re söylüyordum. O da benim de· 
diğimi doğru buluyor, artık on .. 
dan sonra arkadaşlarım ikna et -
mek işi ona kalıyordu. Şu vey!l 
bunu yapmak yasaktı. İcap edin
ce bunu söylüyordu. O zaman 
mesele kalmıyor, hapishaneni ı ı 

talimatına riayet .ediliyordu. Biı· 

kere böyle bir şeyler çıktı. Müna· 
kaşa oldu. Hitleri odama çağır -
dım. Ona işi anlattım: 

- Yasak olan bir şeye müsaade 
etmek kabı! değildir, dedim. Böy
le bir vaziyette yalnız talimat.ı 

riayet edilmesi icap eder. 
Beni dinledikten sonra şöylece 

cevap verdi: 
- Çok iyi, çok iyi .. Baş gardi . 

yan! .. Bu işi hallederim. 
Artık mesele de nihayel bul -

muş oldu. 
Hitlerin yazmakta olduğu kitap 

meşhur olan kitap idi: . Kavgam 
isimli kitabı, bütün gün bununla 
meşguldıi. Geceleyin de geç vak
te kadar meşgul oluyordu. Yazı
larını makınede yazdınyordu. O
nu çağırırdı. Bütüıı gece geç va
kitlere kadar yazı makinesinin 
sesi işitilirdi. Makinede yazı ya • 
zan da arkadaşı Hes idi. Hitler 
söylüyor, Hes te yazıyordu. 
Yazılmakta olan kitabın bir fas

lı bittiği zaman akşam topalantı. 
larında Hiller bunu bütün arka -
daşlarına okur, onlar da dikkatle 
dinlerlerdı. 

İşte artık mahkümlar can sı -
sıkıntısından, hapishanenin yek -
nasak hayatından duyulan yor -
gunluktan kurtulmuşlardt!. Hit
lerin kitabı onların hayatında büs
bütün öyle bir bekçilik oldu ki 
bunun her yazılan kısmım Hitle
rin yüksek sesle okuduğu zaman 

HIKAYI! 

Gözdeki şeytan 
(6 tbıell aahlfedeıı deum) 

dıncağızın dehşetli canı sıkılıyor 

bugünlerde. Boyuna kitab oku
yor. Fakat !at aramızda, öyle de 
saçma şeyler ki tasavvur edemez
sin. 
Kulaklarıma inanaıruyacağım 

geliyordu. Maamafih Cemili dak
ti losile gene başbaşa bırakarak 

onları yalnız bırakmaktan ziyade 
merakımı tatmin için içeriki oda
ya geçtim. 

Ve az kaldı aklımı kaybedecek
tim. Hakikaten kadını oturmuş, 

kitab okurken buldum. Beni gö
rünce sevindi: 

- Buyurun! dedi. Hayretten 
donakalmıştım. 

- Yok, rahatsız etmiyeyirrı, de
dim. Cemili göreyim. 

- Canım, Cemil meşgul. Ben 
can sıkıntısından roman okuyo
rum, o ise içeride romana mevzu 
olmakla meşgul. 

...... ...... ? 

Kadın, benim donukluğumu ve 
halledilemiyecek kadar büyük bir 
muamma karşısında kaldığımı ve 
meraktan çatlıyacak hale geldiği
mi halletmiş olacak ki: 

- Bu değişikliği merak ediyor
sunuz, değil mi? dedi. 

Beni bir sual k ülfetinden kur
taran bu mukaddemeyi kısa bir 
izah takib etti ve sözlerini: 

- İşte böyle! diye bitirdi. Ona 
artık hiç karışmıyacağım. Ne is-
terse yapsın!. · 

- Peki buna siz nasıl taham
mül edeceksiniz? 
Demiş bulundum. Keşki deme

seydim. Zira kadın bir kahkaha 
atarak: 

- Ama, dedi. Ben aynen bu iş
leri kendisine iade etmek şartile. 

Derhal, ama derhal odadan dı
şarı çıktım. Zira şeytan ktiçüle 
küçüle o dakikada Cemilin karısı
nın gözlerinde toplanıvermişti. 

Ben böyle şeytandan çok korka
rım. Şeytanların en müdhişi •göz
deki şeytandır.• 

FİLE 

onun ağzından dinlemek bütün ar
kadaşları için pek ehemmiyetli hl~ 
hadise oluyordu. Hitleri güzel sc" 
söylediğini evvelce anlamışlardı. 

Fakat şimdi görüyorlardı ki Hit
ler ayni zamanda güzel de yazı 

yazabilirmiş! .. 

Fakat Hitler yazı yazarken dai
ma rahat bir halde değildi. Bazan 
çok rahatsız olduğu zamanlar vat·
dı. Mesela şiddetli yağmurlar ya
ğarken pencerenin aralıklarından 
içeriye su giriyor, bu hal gittikçe 
arlık. onu son derece rahatsız edi

yordu. Nihayet yağmur yağdık -
ça sular akmış, odanın ortası göl 
halini almıştı. Bir kere yine böylı> 
olmuştu. Hitlet· bana bu işi an
lattı. Beraber çalışıyorduk. Oda
daki eşyayı dışarı çıkardı. Hitler 
bu sırada neşesini kaybetmiyerek 
gülüyor, ve yağmurdan emin bir 
yer bularak yükseğe lırmanmı~ 

oturan kediyi gösteriyordu. 

Hitleri gelip görenlerin çoklu
ğundan ·evvelce bahsetmiştim. 

Yine söylemek lazım geli.vor: Al
manyanın her tarafındaıı gelerek 
onu ziyaret edenler çoğald ık~ 

çoğalıyordu. Hatta memleketin en 

uzak köşelerinden • gehyorlard .. 
Bu ziyaretçiler otomobili ile tren
le, bisikletle gelirlerdi. Fakat ço -
ğunun yaya yürüyerek gcldiklerı 
anlaşılıyordu. Hitlere gelenler ~
rasında her yaşta, her meslekte 
ve her çeşit adamlar vardı. Ha -

pishaneye gelenleri kabul etmek 
için bir saat ayrılmıştı. MahkUm
ları ziyaret ancak bir saat süre· 
bilirdi. Ondan sonra gelenlerin 
gitmeleri lazım gelirdi. Hülasa ' 

, Hitleri görmeğr gelenler günden 
güne ek-'ilmiyor, gittikçe artıyoı
du .. 

Hitlerin hapishane hayatına 

dair olan malumatın alt tarafı ya
rına kalıyor. 

İstanbul Ikincl İcra nıen1urluğun -
dan ; 

MürÜ\'\'C'lin z.~atnH:ı Bekir Sıtkıdau 
alacagı olan paranın tahsili için tahtı 

hacze alınan Unkapaıu ci\'arında Ha

cıkadın mahallesinde eski Bostan ye
ni Hacıkadın bo:;tanı sokağında 28~ 

kütük 351 ada 22 pa.ı-sel eski 14 mü -
kerrer yeni 40 No. lu ve tamamına 

1796 Jira kıymet takdir edite-n bahceh 
ahşap e\·in 16 da üç hissl'si açLk artır
maya konulmuştur. Ev üç katlıdır. Ze
ınin katının ön beden duvarı yan yan
gın duvarı kılrgir diğer aksamı ah,ap
tır. Zemin katında yiızdcn kırmı7.t çinl 

döşeli altında ve koridor üzerinde sol
da bir oda zemini toprak aralık ve kö· 
müı·lük. 

1 inci kat: Zeınin ki.lttan ah!?-aP mer
divenle çıkıhr bir sofa üzerinde eokak 

tarafında bir oda arka cephede mer • 

mer mwsluk. ta.,.h bir hel3 ve zemiıu 

renkli çini ve mcnner musluk ta~ı bu· 
luneı.n ve ocağın bir kısınl kırmızı çini 
taş dö.ıeli ve gusulhOJnesi ve bahç<'ye 
kapısı bulunan bir mutfak, bahçede 
ktsmen çimento döştji zemininde bile· 
zikli bir kuyu bahçede incir, nar ve 
erile ağacı \·ar ve bir satıhh baraka ha· 
linde a~ap odunluk. 

2 inci katında: Bir sofa üzerinde 
karşılıklı iki oda bir hela- ve ınerdiven
le çıkılır çatı ara~ı ve 1;atıda bh· !:iOfu 
üzerinde iki çalı altı var. 
Binanın elektrik tertibata ile biruıM. 

katında ön ve ark&dd birer çıkma ı:~
min kat peucerelerdc demle parn1aklık 
dil1er penccrelet· kafeslidir. 

Mesaha"'ı: Un1um mesahası 96 metro 
murabbaı olup bundan 60 metro mu
rabb:u bina ve geri. kalan bnhc:edir. 

Yı.ı,rarıda yazllı gayri ınun~..ıJeo ::.:ı 

~aı·· ~ ı;ııne 19/11/938 tarihinc'<>n !~ılJh

ren herkesin görmesi Jçin icı-cı divan
hanesine asılacaktır. Ve birinci arttır
ması 1/12/938 tarihinr müsadlf Per
şembe günü saat 10 dan 12 ye kadar 
İstanbul İkinci icra dairesinde icı-1:1. olu

nacaktır. O gün verilen en çok bedel 
muhaınmen kıymetin 3 75 ini buln1az.. 
sa artıranların taahhüdü bakt kalmak 

şartiyle yapılp.cak artırına on beş ru.n 
temdit edilerek 16/12/938 tarihme mil
sadif Cuına günü ayni mahal ve sokP.k
ta icra kılınacak ikinci artırmada en 
son artıranın üstünde bırakılacakhr 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer aıl
kadarlarıu gayri menkul üerind~ki 
haklarını ''LISusile faiz \'f- ır~ı~1a'~ d;;ir 
olan iddialarını evrakı ınüsbttelerile 
20 gün içinde icra dairesine bildirme
leri aksi takdirde hakları tapu .llİCiline 
kayıtlı olmıyanların satış bed~Ünin 
paylaşınasından hariç bırakılae:ııkları 
Vt: tn!ip olanların muhaınmf'rı kıyme .. 
tinirı hisseye isabet eden iiç kısırıHUCJ 
% 7 .5 nisbctinde pey akı:-esı ,.,\, a ınil .. 
li bir bankanın mektubunu ibraz eyle

melCl'l ve fazla malUmat ~~ınak i~tl -
yenlerin her zaman 938/1363 No. ile 

dairemize nıüracaat edebileı.·ek!~-··i ilı\ıı 
olunur. 938/1383 

7- SO N T EL G B. AF - 2 2 ci Te~riıı 1!13X 

1 e hoş r ··ya bu 
(5 inci sahifeden devam) 

kanlının nabzını tuttu, dinlemeye 
başladı. Sonra: 

- M. Vılyam, dedi. Ben, husu
si doktoruımzum. Bu mösyö d~ 
noterinizdir. Müsaade ediniz, bi -
raz kalbinizi dinliyeyim. Sonrl 
başınızdan geçenleri anlatayım .. 
İKİ SENE SÜREN BiR UYKU 
Doktur, delikanlının kalbini din· 

ledi. Kalp, tabii ve muntazam biı• 
surette işliyordu. Yatağın vanına 
oturdu, ve anlattı: 

- Tavan arasındaki odanızdı. 

derin bir uykuda bulunduğunul 

gündenberi tamam iki sene, dör; 
ay, on yedi gün oluy<'I'. 

Birkaç gün sesinizi işitmiyen, 
girip çıktığınızı görmiyen kom . 
şul~rmız sizi öldü zannile telaşa 
düşmüşlerdi. Fakat siz sağ idiniz. 
Eğer üç dört gün daha o halde 
kalmış olsaydınız şüphesiz öle -
cektiniz. Bereket ı·ersin tam za -
manında haber verdiler, hastaha
neye naklolundunuz. Bir türlü u
yanmıyordunuz. Şırınga ile bes -
lenmeniz liızım gc•ldı. İki sene et 
suyu hüliısası. süt ı·esairc besle . 
dik. Bu esnada iki defa nezle,·e. 
bir defa gribe, bir defa da rom~ . 
tizmaya tutuldunuz. Bunları d:ı 

tedavi ettik. Dişlerinizden birim 
çektirmek, bırini de doldurmak 
icap etti. Bunları da yaptık. Ta 
bii hep uyku csn:ısınd". Bunları 
ve daha birçok şeyl~ri bilmeniz 
lazım . Ben, bana ail ol nları an . 
!attım. Bundan ötesini de noteri-
niz anlatacak ... 

UYKl:TDA GELF'N SER\'ET 

Noter. küçük muhtıra deftPrini 
açtı. n: 

- ~1. dedi. Verece;ıim haber 
sizi hem kederlendirecek. hem d · 
sevindirecek. 16 Nban 1939 da, 
vaktile Meksikaya hicret eden 
babanızın amcazadesi Mösyö M .. 
vefat etti. Ve büyük bir "'rvet bı
raktı. Veraset vergisi vesair mas
raf çıktıktan sonra tamam 450.00ıl 
İngiliz lirası... Biricik varisi siz 
olduğunuzdan bu parayı emı·iniz<' 
olarak bankaya koyduk. Oturdu -
ğunuz evin kirası. maiyetinizde 
bulunanların aylıkl•rı, mobih·e 
vesaire için şimdiye kadar 2.430 
İngiliz liras. sarfolunmuştur Ban
ka kağıtlarını getil'dim. Buvuru
nuz.. Vazifemi yaptım. Si;e sa
adetler temenni ederim ... 

Doktor ve hastabakıcı gözlerini 
hastadan ayırmıyorlar, dikkatle 
bakıyorlardı. Bir cevap bekliyor
lardı. 

''ilyarn i1.:·ini çekti. gözlerinı ka
padı, ve mırıldandı: 

- Ne güzel, ne ho~ rüya bu. 
Allah verede çabuk uyanmasa!ll'. 

Doktorun bir i~areli Uzerine no
ter ya\·aşça çekildi, odadan çıktı. 

RÜYA DEVAM EDİYOR 

Bu hadise, geçen sene bıdayet -
te geçmişti. O vakillenberi, Vil -
yam, zengin bir adam gibi normal 
bir ömiir sürüyor. Güzel bir evde 
oturuyor, dostları var. Çeklerinı 

l 
! 

imzalıyor bar kadan para c Kı • 
yor, gezıyor, eğleniyor ; gra ıra 

seyahate çıkıyor. 
Fakat, bütün bun!,1ra ı'u,s n 

kendini haltı da rüynda :;an•\or 
Bir türlü, bunların hakikat < hı· 

ğuna inanamıyor, kanaat g<'t ı re -
miyor. Liraları, şlinlcri su g'.bı 

sarfed.iyor. Bwıa r.-anı olmak 
mahkeme, bir vasi tayınil'P lüzum 
görınü~tür. 

Vilyam, tesadüfen görduğu bır 
kıza gönül vermiş, kendi kcndın<>: 
Rü la olmasaydım bu kızla ev-

len diyor, ve ilave etli -
yor · 

- U~·anu-, bütün bu şeyleri 

kaybedersem çok bedbaht olaca -
ğım ... 

Acaba deli mi·> ... Hayır! Dok -
torlar, bu halın muvakkat olduğu 
ve yakında tamamile g~·eceği id
diasında ... 

Bazan kendisini serbe t bıra -
kıyorlar. Sokağa çıkı} or. Tabiı 

uzaktan takip ediyorlar Bır kıl 
günü. sisli bir haı·ada parkta u
zun müddet dof a,nııs. eve iidndu
ğü zaman kendi kendine söyle 
söylenmiş: 

- Eğer rüyada olsaydım. b11 
kadar üşümemekligim lazımdı 

Bundan istifade etml'k istl'mis· 
!er. Fakat salonun sıcaklıiiı. e\'i -
nin konforu karşısında vıne bunu 
tekral'laml'. 

- Ne hoş rüya! ... 

TECRÜBE 

Doktorlar, bı tecriıbc yapmak 
istemişler, bir gece u~·utucu hı 
ilaç ,·ermışl«r, ve vaktıle oturdu • 
ğu eve, tav~n arns 'lrlaki scfıl ıı

daya ;ıöUrüp yatırn ı>lar V.l -
~'am, ertesı glınti gözlerinı açtı~ı 

vakit etrafın ;.. bakın, 11~. !\OJlrd. 

gözlerinden ya~lar Jk,tarak · 
Ah' d c- nı; ~ . o gıız<•I rüya ııi 

hayet buldu. Tabii bOvle olacak -
tı. 

Biraz sonra doktorıı. 1 asta ba -
kıcı hemşire ile berabrr oılay.ı 

gir mi~. 
LTyandırıız, bent tc.nı.vor:-.unuz 

değıl mı? ... Süphesız matmazc>lı 

de ... Biz birer hayal değiliz. Hay
di kalkınız, giyinıniz._ 

Tekrar evine götünıyorlar Ka
pıdan içeri gJruıc~ içıni çekiyor. 

- Yine o TÜ)·a! .. 
Diyor. Doktor fırsattan btifad~ 

etmek istiyor! 
- Peka1'l bilirsiniz, Rüya gö -

renler, rüya gördükkrınc ihtimal 
vermezler. Biliıkis rüyalarının 

hakikat olduğunu zannederler. 
Siz ise zıddını iddia <.'d yorsuru;. 
Şu halde?. 

Bana, bunlan anlatan dostum 
doktor, Vilyamın daima kararsız
lık içind~ yaşnci.ı~rın1, ve sevd1(!1 
hıza: 

- Eğer hır gun rü~·adaıı kur -
tulduğuma kanaat getir;sem sı -
zinle evlenirim .. . 

Dedi:):ini söyledi ve sunu ilil\·~ 
rlti: 

Şü;- hesiz evlenecek . . 

BEDİ GÜNDÜZ 

Marsilya yangını 
{5 inci aalıifeden .ıevaıa) 

ından bahsediliyor. münakaşa o
lunuyordu. 

Bu sırada, Novel Galeri'de yan
gın çıktığı haberi işitildi. 

Bu mağaza Marsilyanın en bü
yük mağazasıdır. Ve Knnebiyer 
caddesinde beş kallı bir bina iş

gal etmektedir. K ahvedekiler, lo
kantadakiler içkilerini, yemekle
rini bıraktılar, yangın yerlne koş
tular. 
Mağazanın her tarafı ateşler i

çinde idi. Bir çeyrek sonra orta 
yerindeki yüksek kubbe çöktü. 
Yrimi dakika içinde koca bina ta
mamile yıkıldı, kül oldu. 

PANİK 
Yangını takib eden paniği ve 

dehşeti tasvir etmek imkan hari
cindedir. 

. 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TIYATROUS 

Taksimde (Bu gece) 
(BAB A) 

Ştrindbergin meşhur piyesi :i 
perde ve (Doktor Haybeden) 

vodvil 1 perde 

Mağazada bulunan müşteriler, 

memurlar, satıcı kızlardan bir kıs
mı, pencerelerden sokağa atılmak 
suretile canlarını kurtarabilmtş

lerdir. 
Bu feci yangında 20 ki~i ölmü ·. 

18 ~i yaralanmıştır, 63 ki§ı de 
kaybolmuı;tur. Ölenlerin henwn 
hepsi mağaza mü.stahdemlerin
dendir. -------------·--



ORENZ ve FAG RADYOLARI 
Sabırsızlıkla beklediğiniz 1939 modelleri geldi. 

da lgalanıyor. 
t e rcih ediniz. 

B u yı lki R ady o Olimp iyadın ın şeref direğinde LORENZ ve T E.F AG 
Radyo almağa karar verdiğiniz anda bu iki markadan 

bayrağı 
birin i 

Umum TUrldye 
MUmessııııoı SADETTiN SÖNMEZ, SiGALAS ve Şsı Topt an Perak ande sotıf yeri ve acentellk tevzii: 

l st anbu l , Sirkeci, Horasancıyan H an N o. 28 

Satıt salonu : Galata Voy v oda c addesi NO. 3 8 • A nado ludan Acentalık kabul e dilir . 
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Sabah öğle ve akşam her yemekten senra 

Dis macunile fırçalama ısınız ... 
• Çünkü: 

Bir defa fırçalanmakla dişler te

mizlenmiş olmaz. Ağız guddelerinin 
ve dahili uzuvların mütemadiyen a
lınan ecnebi maddeler, mikroplar, 

yemek, içki, sigara ve sair dişlere, 

diş etlerine bin bir mikrop aşılar, a

-rızalar husule getirir. Bunlar iıirike 
bırike nihayet dişlerde çürüme, e t

lerde iltihaplar başlar. Artık fela

keti önlemek ve durdurmak lazun

dır. 

Vaktinde ihtıyatı elden bırakmı
yarak dişlerinizi sabah, öğle ve 

sonra akşam her yemekten 

Devlet Demlryolları ve Llmanları 
ltletme u. idaresi ilanları 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup mal
zeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 18/XI/938 Cuma günü saat 
10,30 da Haydarpaşa gar binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gru
pa ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 
Eaatine kadar komisyona müracaatları lfızımdır. 

Bu işe ait aşrtnameler Haydarpaşa gar binasındaki komisyon tara
faıdan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 330 det muhtelif eb'atta meşe dilme muhammen bedeli 1523 li
ra 52 kuruş, muvakkat teminatı 114 lira 27 kuruştur. 

2 - 70 adet muhtelif eb'atta meşe azmanı muhammen bedeli 2492 
Ura 10 kuruş, muvakkat teminatı 186 lira 91 kuruştur. (8047) 

* * Ankara istasyonunda yapılacak Devlet Demiryolları Umumi İdare 
binası inşaatı yeniden kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden eksilt
meye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli (1.000.000) liradır. 

HACIBEK R Kural>iyesiyle Lokumları ve Fondanlarının, 
Şeker, Akide, Badem ve Fı stık ezmelerinin, 

Tahin He:vasiyle Karamelalarının 

girdiği eve neş'e, sıhhat ve kuvvet de beraber ,girer. 

AL.M HiD iN HACI BEKıR 
Bahçekapı • Beyoğlu ~ Karaköy • Kadıköy 

TARAGA iSYAN EDEN 
Ekseriya bulundukları yeri terketmck arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız. 

ERTEi aRIYANTı~ 
Kullanmaktır . 

Nafıa Vekaletinden: 
Diyarbakır - Cizre hattının 39+650, 67+450 ve_.77+700 .incü kıl~~; 

relerinde Kuruçay, Salatçayı ve Batman çayı uzerlerınde yaf pr 
· 1X60, 4X60 ve 5X100 metre açıklığındaki üç demir köµrünüı: inŞ3• 

kil ve montajları kapalı zarf U$U.lile münakasaya konulmuş_t"'.: . 
9
i P 

1 - Münakasa 11/11/938.tarihine teıoadtu eden cuma gunu s3 # 
de V ek.file timiz demiryollar inşal\l dairesinde.iti münaka!la, koırıı$) 
odasında yapılacaktır. ' ' · il 

2 - Bu köprülerin nakliye ~raflarile beraber muhaınınet' 
delleri mecmuu 1.100.000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 46.750 liradır. . f 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık iŞJer~ 

ne! şartnamesi, üç adet köprü şeması, ray inbisat tertibatı şe~ası, 
1 

'.) 
let Demiryolları ray tipi, telgraf hattı konsolları şemasından ıba~ il' 
takım münakasa evrakı 50 lira mukabilinde demiryolları inşaat 9 

sinden tedarik olunabilir. ıJ' 

5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 numaralı arttırı118~ ,i 
siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları ev~9 011.

vesikalarla ehliyet vesikalarını ve fiat teklifini havi kapalı ve ırıu\cı 
zarflarını eksiltme şartnamesi ile mezkür kanunun tarifatı daire

5
' pr 

hazırlıyarak 11/11/938 tarihinde saat 14 e kadar Demiryo!ları inŞ38~~r 
iresindeki münakasa komisyonu reisliğine numaralı makbuz ırııı 
!inde vermeleri lazımdır. . d ~~ 

6 - Bu m.ünakasaya gireceklerden lfıakal elli metre açıklığın 8 

demir köprü imal ve montajını yapmış olmak şartı aranacaktff. ıer" 
7 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak istı~ 

referanslarile diğer vesikalarını bir istidaya bağlıyarak müna • eJf 
yapılacağı tarihten en az sekiz gün evvel Ve1·'.lelimize müracaat 
rek ehliyet vesikası talep etmeleri 1azımdır. ~1r 

8 - Münakasanın yapılacağı tarihten en az sekiz gün evvel 1110~r' 
caat ederek ehliyet vesikası talep etmiyenlerin bu müddetten ~o:• 

';::~:~:;·;;·;~::·~:·:::::~~~:~::: 11 
Malül Cemal Gişesi 
Meşru şekilde .•. Bite karşı: 10,000 Bire ket' 
şı 100,000 kazanmak mümkündür. 

1 
Bu imkanı veren tek vasıta Tayyare Piyangosudur... J 

. dar Sizi servete ulaştıracak olan bu vasıta, hangı ellerden te 
ettiğinize dikkat etmelisiniz. , 

2 - İstekliler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet Demiryolları 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden (50) lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 16/11/938 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de An
kara D. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonun
ca yapılacaktır. 

T AKSITLI EMLAK SA'fISI 

1 
MALÜL CEMAL GİŞESİ ötedenberi, feleğin kahrına uğrar'' 

bedbaht vatandaşların uğrağı olan gişedir. 

ı-----------~1 Bcy~ı~~.ı~~a~ef~eıh:-ı İnhisarlar U. Müdürlüğüııde:ı: /. j 
ne~ i kar~ısında ve Suriye ~ .-

d k ,.,~,.' 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubu ile bir
likte aşağıda yazılı teminat vesaiki ayni gün saat 14 e kadar komisyon re- S e mti 

isliğine tevdi elmiş olmaları lazımdır. Beylerbeyinde, Havuzbaşında eski 
A) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 43750 liralık muvakkat temi- ;2, 12, 12, yeni 12, 40, 50, 51 No.lı 

nat, 
B) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. Hasköyde, Sütlüce mahallesinde 

C) Bu gibi inşaat işlerinden en az 400.000 lira kıymetinde bir inşa- Demirci Ohannes sokağında eski 6, 
<:lı muvaffakiyetle başarmış olduğuna dair vesika. 4, yen~. 4_1, 43 No.lı . . 

D) N f V k-1 · d dd k hl" t 'k Erenkoyunde, Sahrayıccdıt mahal-
a ıa e a etın en musa a e ıye vesı ası.. 

1 
. d k' K d ğ . Ü k .. 

esın e es ı ayış a ı yenı s u~ 

Ehliyet vesikası için vakit zayi etmeden tahriren Nafıa Vekaletine dar caddesinde eski 15. 15 MÜ. yeni 
müracaat olunması. •4607• 0 8049· 158, 158 No.lı 

MEYVA Tuzu 
En hoş taze meyvaların usarelerinden istih

sal edilmiş tabii bir meyva tuzudur. 
Emsalsiı bir fea harikası olduğundan tamamen ta klid edilemez 

INGILIZ KAN ZUK ECZANESi 

Çengelköyünde Havuzbaşında eski 
195, 21, 21/1 yeni 81 No.lı 

C i n s i 

Dört dönümlük maa 
bahçe eseri ebniye-
nin tamamı. 
Bir arsanın tamamı 

sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

l\fuhaınmen 

kıymeti 

250 

100 

Beyofilu • lstanbul 4 - Taksitler ödeninceye kadar geyri menkul Sandığa birinci de-
recede "ipotekli kalır. ,7954. 

Pasaj ı yanın a i Cını i M ikdarı Muha:ıımen M. Te minat ı "' ,ıı s•· Bch~ri Tutarı / 
___________ .:;L::.· .:K~r~·-...:L::.· ..:K.::r~·-_;:L:....:.K.::r.:.. __ ,... ,
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200.- 2200.- 165.- 15·· Tayyare Piyango Gişesinden 

GÜNEŞ 
1l Ad. 

c. Serisi 
c. • 
c. • 
c. • 
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AKI"N Gişesi 


