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Aceba ? .. 
Bu gidi{lle 1938 yılı püriizlü it;tlt-

T k 1 V Ş k O 1 '·ini M.zzat kendisi tcmidedikten e emmü ü e ar ni- I sonra vctziteııi 1939 yılına devrede-

versı.tesı·nı·n Va:n Go·· ıu·· cı·- cek gibi götiin.üyfn'. Zira heyecanlı 
hddisele)· bcıkınmıdan re.kor kırcın 

varında Kurulması Mesai
sine Hızla ve Ônemle de

---~. l vam Edilmektedir 

1938 yılı o kad.01· nıahmttl qeçmiş
tir ki iki ay sonra pembe ırüzlü ve 
tombul bir 11avm olarak d·i(nyaya. 
gelec'k luıl.ef hıin kiirpe omuzlanna 
ağır yükla bımkmaması m'ilmk 
sayıl mayordu. 

Halbuki telgraf habel'leri Japon- , 
lamı (,50) Çin fırkasını sararak Çi .,, 
işini pekaz bir zamanda temizliye
ceklerini haber ı•eriy01·lar. lsvanya~ 
da da şidde.Ui muharebeler ba,lamış 
ve kati netice tohukkuk etmtk üze
re in-.~. 

Ankara 

Büyük ı Millet Meclisi 
Denizbankı Kurmakla 
Çok İsabetli Bir Hare
kette Bulunmuştur. Bi-
rinci Beş Senelik Sanayi 
Planımız Muvaf f akiyet-

" le Bitmek Uzeredir. 
[Nutkun tam metni 3 Üncü sayfadaJ.1 

Oh, oh! ... demek ki insanlık kor- , 
kulu ve korkunç dertlerinden bfrer i 
birer kurtuluyor. 

- Alci! Ya veni sene girmeden 
yeni bir hadise çıkarsa?... diyecek 
olursanız biz de: 

- O kadar ince eleyip :sık do-ı 
kumaımı! Bir günliik beylık beylik-
tir! cevabını veri1·iz. ı 

A. C. 

~niı M.clisinin dihıkü topiancıs~~dan ' hır g6rünüş 

İstanbul umumi meciisi üçün-ı 
cü intihap devresinin birinci yılı 
ikinciteşrin içtima devresinin ilk 
toplantısını dün vali ve belediye 
r eisi Muhittin Üstiindağın riyaseti 
al tmda y.a ptı. 

Toplantıya saat 15 de başl:ın -
dı. İlk olarak vali Muhittin Üstün
dağ riyaset kilr3ilsüne çıkarak a-

za~ıa beyanı hoşamedide bulundu 
ve muvaffakiyetier temenni ettik
ten sonra usulen divanı riyaset in
tihal.ıının icra edilmesinin Jazım

geldiğini söyledi. Bunun üzerine 
gizli reyle divan riyaseti intihap 
edilmiş ve birinci reisliğe Necip -
Serden, ikinci reisliğe de Tevfik 

(Sonu 3 üucü aayf ada) 



Sayfa: 2 YENISABAH .. 

ABDOLHAMIDIN 

CiNCi HOCASI inhisarlar Yeni 
Fabrikalar Acıyor 

YAZAN SÜLEYMAN TEVFİK Okuyucularımız 
Diyor kh -11-

( Bütün bu yerli misafirlerin, ho· 
ca, derviş, memur ve tacirlerden 
gelip gidenlerin yedirilip içirilme
si için Yıldız sarayı mutfağından 
sabah ve akşam beşer tabla yemek 
tayin ve tahsis olundu. 

1307 (1891) senesinde H:ı.lepte, 
emlaki hümayun komisyonunda i
za ve tahrirat katibi idim. O sıra
da Ebülhüda Efendinin babası şeyh 
Hasan Efendinin tekkesini tamir 
ve tevsi için Hazinei Hassa Nezare
tinden emir geldi ve derhal yapılan 
ke~if mucibince inşaata başlandı. 
Ben, komisyon tarafından yapıya 

nezarete memur olduğumdan her 
gün tekkeye gidip geldikçe şeyh ile 
görüşüyor, ilıtiyarlığına hürmet e
derek elini öpüyor ve hatırını sa • 
yıyordum. Keşif haricinde yapıl • 
masını arzu eylediği ufak tefek iş
leri, ustalara emredip yaptırmak 

suretile şeyhi memnun etmiştim. 
O sene nilıayetinde izinli olarak 

tstanbula gelmiştim. Bir gün eski 
dostlarımdan ve Mısır firarilerinden 
Mehmet Safa Bey (1) yanıma gel
di. . Ve beni Ebulhüda efendinin 
görmek istediğini söyledi. 

- Acaba şeyh beni niçin görmek 
istiyor 

Diye sordum. O da: 
- Galiba babasından bir mektup 
alınış, Halepteki tekkenin tamiri 
esnasında gösterdiğin gayretten 
dolayı size teşekkür etmesini, icap 
ederse yardım eylemesini yazmış. 

Cevabını verdi. Bunun üzerine o 
cuma günü namazdan sonra şeyhin 
ziyaretine gitmeğe karar verdik. 
Ben, ondan hiç bir yardım ve mu
avenet beklemiyordum. Ancak 1294 
(1878) senesindenberi şahsan gör
mediğim Ebülhüdayı tekrar gör -
mek, Nuruosmaniye cadesindeki 
dükkanda üfürükçü Ebülhüdanın 

saray şeyhi, kazasker Ebülhüda 
ile bir farkı olup olmadığını tet
kik etmek istiyordum. 

Cuma günü namazdan evvel Yıl
dıza gittik. Hamidiye camiinde na
mazJ kıldıktan sonra yavaş yavaş 
Serencebey yokuşuna doğru yürü-

dü k.'l'e k keye vardığımızda şeyh he 
nüz gelmemiş olduğundan bekleme 
odasında oturduk. Orada birkaç 
sarıklı efendi ile bir de sivil bey 
vardı. Arkadaşım, bu sarıklıların 

Meclisi Maarif azasından Kazasker 
Esat, Tetkikatı Şer'iye Meclisi iiza
sında nC'emil ve Fatih der•iamla
nndan Halis Efendiler oldukları ve 
sivil beyin de Zaptiye Nezareti 
Mektupçusu Galib Bey olduğunu 

söyledi. 
Bir saat kadar sonra şeyh ~elip 

oda•ına gitti. Biraz sonra bır hiz
metçi l!'elip gibi efendi hazretleri
nin y.anına buyur etti. Öteki mi•a
firl~r blkıp gittiler Ben, Ebiilhfr la 
Efe:11!ı:ıi tenha görmek L•ter.i;!iır. -
den. ark3daşımla beraber orana 
k:ı'd<k. 1ki üç dakika sonra o hiz
m.ıtGi tel<rar geJ7jk bizi d~ davet 
eth ve Efendi Hazretle,·inin öyle 
emir buyurduklarıııı söyleclı Bu
nlln ü.ıerin~ biz de kalkıp ;;:.eki o
day.ı şcyh'n yanına gittik. 

Ebülhüda efeodi bizi görünce 
kıyam ile yer gösterdi ve: 

- Babamdan bir nıPktııp aldım. 
Sizin izinli olara'ı 1staııbulıı gdJi
ğinizi yazıyor. tJı'aciaki tekkenin 
tamiri e~nasında gösterdiğiniz gay 
ret ve himmetten ço memnun ol
muş. Sizi•ı1 ı; g1irüşJnc'1ıi. hir işinL-.;. 

olur ise Y9.'.·rhm etmemi bildiriyor. 
Onun için Safa beyle haber gönde 
rerek teşrifinizi rica ettim. 

Dedi. Be".! de: 
- Pederiniz Şeyh Hasan Efmdi 

hazretlerine hürmet bir vazifedir. 
Bundan dolayı teııekküre bir d~t
rim yoktur. 

Ce\"abını verdim. Bundan sonra 
o sordu: 

- Asıl nerelisiniz ? Halepli ol • 
madığınızı sanırım. 

- Bendeniz 1stanbulda doğdum 
Fakat ceddim Erzurumludur. ' 

- Pederiniz hayatta mıdır? 
- Hayır efendim, Antakyada 

vefat etti ve orada Büyük cami av
lusunda medfundur. 

- Babanız kimdi? 

- Babamı tanırsınız sanırım. 
Eski meclisi vill izalığmdan mü-

tekait Hacı Hüseyin Hüsnü Bey .. 
Bu sözün üzerine hemen ayağa 

kalktı, bana dikkatle bakarak: 
- Şüphesiz tanırım. Hatta ts . 

tanbula geldiğim zaman doğruca 

sizin evinize gelmiştim. Bilmem ha
tırlar mısın? Evinize geldikçe sen
den bir kuruş alır ve bir çiy patli
can yerdim. 

Dedi. Kibardan birkaç misafir 
huzurunda, geçm.İ§ düşkün zaman
larını, birçok türediler gibi sakla
mıyarak, bu vak'ayı söylemesi o -
nun çok mütevazı bir zat olduğunu 
bana gösterdi. Onun bu itirafı üze
rine ben utandım ve kızardım. Bir 
cevap vermedim. 

Bundan sonra şeyh öteki misa • 
firlere dönerek: 

- Ben, Halep Nakibül'eşraf 

Kaymakamlığını almak için 92 se
nesinde tstan bula geldiğim zaman, 
getirdiğim bir tavsiye mektubu ile 
en önce bunların evine giderek 
merhum babasından çok hürmet ve 
yardım gördüm Evlerinde kaldım. 
Çok ekmeklerini yedim. 

Diyerek beni misafirlere takdim 
etti Sonra yine bana dönerek: 

- Burası senin kendi evindir. 
Sizin için bir oda hazırlasınlar, bu
rada, benim misafirim olarak ka
lınız. 

Dedi. Buna cevaben ben de: 
- Çok teşekkür ederim. Ancak 

dayım Şevki Beyin (2) evindeyim. 
Orayı terkedersem korkanın ki ba
na gücenir. Müsaadenizi dilerim. 
Sık sık hizmetinize gelir ve saygı
larımı sunarım. 

Cevabını verdim. Bir müddet da
ha oturduktan sonra izin alarak ar
kadaşunla beraber şeyhten ayrıl -
dık. 

Bu vak'ayı yazmaktan maksa • 
dım, Ebülhüda Efendinin fevkala
de mütevazı ve hadşinas bir adam 
bulunduğunu göstermektir. 

Ebülhüda Efendinin Yıldız sara
yına çatarak Abdülhamit nezdinde 
bu kadar makbul ve hürmete şa . 
yan göriilmesini çekenıiyenler, ona 
rakip olanlar eksik değildi. 

Bunların en mühimlerinden biri, 
Beşiktaştan Yıldıza giden cadde ü
zerindeki Şazlı tariki tekkesi şey 
hi Şeyh Memhet Zafer Efendi idi. 

O da, Abdülaziz devri saltanatın
da, 1291 veya 1292 senesinde ıs -
tanbula gelmiş, Nuruosmaniye cad
desinde, Şeref sokağındaki Ebüz
ziya matbaasına dönen sokağın sol 
taraf köşesinde, bugün hallaç dük
kiinı olan yerde hocalık ve bakıcı
lık etmeğe başlamıştı. 

O, Abdülhamide, cülusunu müte
akıp ve Ebülhüdadan çok evvel çat
mıştı. Bu çatışın sebebini o zaman 
şöyle anlatıyorlardı: 

Bir gün şehzade Abdülhamit E
fendi, gözdelerinden birine, Ronra
dan Bürhanettin efendinin valide
si olan kadına kızmış, onu, bende-
ganından birinin evine göndererek 
munasip bir koca bulunup verilme
sini emretmisti. OnuDla evlcnmeğP 
birçok t:ılip çıkıyor, fakat kru:lı.n, 
bir birini kabul etMejlip rc>d eeva
bı veriyormuş. Çünkü Abdülh:ı.mi
di, dalıa do,,Orıısu leride pad; ıah 
karısı ve kısmetinde \ arr,a daha 
sonra valdc sultan olma:;~ seviyor 
ve istiyormuş. Gece günclUz bunu 
düşünGyor, yine saraya dönmek ve 
Efendi ile b:ı.rışmak için bir çare 
bulm:ık için çalı•ıyormuş. 

(1) istaııhuW:ı. ~pça F.J'adll ~a
zrtMini !l<'nelcrce çıkarını~ vP har
bi umumi mütarekesi sır:ısınd" 
Mısıra gidip orada vefat etmi~tir. 

(2) Ann<'min buylik bir-.ıderi o
lan Şevki Bey o zaman cinayel 
molıkemesi reisi idi. Bilıihara ınalı
kemei Temyiz reisi evveli iken iJı\. 
nı mPşruti)etten evvel vefat et • 
mi~tir 

İnhisarlar idaresi Malatyada 
modern bir sigara ve t!ltiln fabri
kası ile 600.000 kiloluk bir yap -
rak tütün işleme ve bakım evi yap 
tırmaktadır. İnşaat önümüzdeki 
ilkbaharda tanrnmlanmış olacağın 
dan fabrika derhal faaliyete bş

!ıycaktır. 

Mıalatyarun bir tütün mıntaka
sı oluşu ve muhtelif demiryolları
na nazaran merkezi bir vaziyeti 
haiz olup Fırat nehrinin öbür ta -
rafında bulunuşu bu modern fabri
kanın orada kurulmasının başlıca 
amillerindendir. Bu fabrikanın fa
aliyete geçmesiııi müteakip Adana 
fabrikasının ve Urfa atelyesinin 
hinterlandlan biraz küçUlmiiş ola
cağı halde İnhisarlar idaresi bu 
fabrika ve atelyelerin faaliyetleri 
ne ayni şekilde devam etmelerine 
müsaade edecektir. 

Bundan başka mmleketimizin 
birçok vilayetlerinde faaliyette 
bulunan fabrikalar dahi ra~yonal 
çalışmış ve daha iyi bir randıman 
alabilmek gayesile ıslah edilecek j 
ve yeni makinelerle techiz edile -
cektir. İlk olarak Bitlis atelyeleri
nin makineleştirilmesine başlana

caktır. Bütün fabrikalardaki ma -
kineler Samsun ve Adan:ı. fabrika
larındaki gibi tek motörle tahriki 
esas üzerine ıslah edilecektir. Bun. 
dan başka İzmir fabrikası tadili
tına aid bir program hazırlanmış
tır. Bu programın tatbikine bu se
ne zarfında başlanacaktır. lif amu
Jat se\·kiyatında her noktai na -
zardan kolaylık ve istifade temini 
gayesiyle İzmir fabrikası motör 
dairPsi yanında inşa ettirilen yilk
Jenmc - boşaltma makas hattı ile 
buna aid sondurma ve rampaların 
inşaatı tamamen ikam! edilmiş ol
duğundan bu te•isat yakında faa
liyete başlıyacaklır. Bütün bu in • 
şaat ve tadilat idarenin esas hatla
rı muayyen olan umumi programı 
dahilinde ikmal edildikten sonra 
tütüncülük vaziyetimiz daha bü . 
yük bir inki~afa mazhar olacaktır. 
~...,...,,,~...,,....,,~~ 

Gümrükler idaresine 
tebligat yap!ldı 

Ankarada yapılan müzakereler 
netice,inde 15 te~rinde im:aılanıp 
dün meıiı·ete giren Türk • İtalyan 
ticaret anlaşma"ı hükümleri hak
kında gümrükler-idaresine resmen 
tebligat yapılwı~tır. 

Karab:k fabrikalarını yapacak 
şirkelin mümessıli geldi 
Karabük fabrikalarının in~aa

tını taahhüt etmi~ olan lngiliz ~ir-
keti mümes;;illerinden Mciı>yö Ed . 
vin dün Londradan şehrimize gel
miştir. ~fumailevh bir hafta müd
detle şehrimizde kaldıktan sonra 
Karabüke gidecektir. 

Kaç işi tayyare i'e 
gezhti yap ı ?,. 

De\'let hava yollarıııa karşı 
halkımızın ırost •rdiği rağbet gün-, 
el en !!Üne artm:ıktadır. Son dB 
~en zarfında htanbul - An • 
kara hattında 26Z8 yolcu ta, ın . 
mış ve 11975 kilogramda posta ve 
gazete ı1akliyatı yapılm~tır. Bıın -
dan ba.,ka şehrimizde ve Ankara
da tertip olııııan tenezzüh ucus -
larıııa 1 ıı;ı kişi i;tirak etmiştir. 
Muhtelif kim8elerde hu.,usi tana 
reler kiralıyarak muhtnlir >;lehi.rİe
rimize (39) Befer yapmı~lardır. 

Bunlan kaldırtamaz 
mıyız ? .. 

Büyük çarşı esnafı namına 
"Hikmet,, imzasile aldığımız 

bir mektupta deniyor ki: 

"Çarşının en ıı-eniş yolu gii
ya Nuruosmaniye ile Beyazıt 

k11pısı arasındaki düz yoldur. 
Fakat burada hem kalabalık 

vardır .. Hem de seyyar satıcı
larııı tam yolun ortasına işpor
talarını koyarak dzilmeleri do
layısile dükkiincılar için alıs ve
riş etmek imkanı kalmamıştır. 
Acaba bu adamlara bir yer gös 
terilemez mi? .. Ve hem halkın 
hem de dükkancıların rahat bir 
surette aksata etmesine imkan 
verilemez mi? ... 

Yeni Sabar: Okuyucumu
zun bu sözleri bilhassa bayram 
üzeri çok milhim bir mevzu teş
kil etmektedir. Aaid makamla
rın bu hususta dikkatlerini çe
keriz .. 

Saçma sapan söylenen kadının 
aklı bozuk o!duğu anlaşıldı 
Ayvansarayda oturan ve 50 Yaı!· 

larında bulunan Hayriye isminde 
bir kadın, dün Cibalide bir camie 
gitmiş ve halkın namaz kılmasını 
uzun uzun seyrettikten sonra saç
ma sapan sözler sarfetmiş ve üste
lik te müezıine hakaret etmiştir. 

Müezzın, kadını polise teslim et
miş ve Hayriye, polis memurlarına 
da fiakaret ettiğinden hemen Eyüp 
Sulh Ceza mahkemesine sevkolun
muştur. 

Hayriye, mahkemede de garip 
garip tavırlar yaparak uluorta söy
lendiğinden akli muvazenesinden 
şüphe edilmiş ve kendisi mevcuden 
muayenesi için Adli Tabibliğe gön
derilmiştir. 

Adli Tabip Bay Enver Karan, 
Hayriyenin ehliyeti cezaiyesini sel
bedecek derecede şuurunun muhtel 
bulunduğunu tesbit etmiştir. 

r Kısa Haberler 1 
-------------------------* Fransız Sefiri ıreliyor -
Fransa hükümetinin yeni Anknra 
sefiri Mösyö Masigli yakında mcm 
leketimize gelecektir. 

* Beledi~enin lıtanbul albü
mü - Cumhuriyetin on beşinci yı
lı münasebetile şehrimizde yapılan 
taklar, tenvirat, ve geçit manza

ralarını İstanbul belediyesi toph • 
yarak bir albüm yapmağa karar 
vermiştir. 

* Asfalt yollar - 17500 lira
ya müteahhide ihale edilen Yıl . 
dız · Balınumcu asfalt yolunun ya-
11,ıııdan fazlası yapılmıstır. Pasa
lıahçc - Beykoz yolunuı; ela ke~fi 

' yapılmı., caddenin 39.000 l!ra il<• 
a,falta tahvil edileceği aıılasılmı•-
tır. ' · 

* Tramvay ~irketi mal beya
nında bu!undu - Tramva\· •irketi . ' 
Pkktrik ş!rkctine olan borcuna 
mukalııl bütün ar:.balarını karşı
lık gô,tertrek mal bevanında bu • 
lu1ıınu~tur. • 

* Bayramda tramvay arabala
rına binen yolcu - C'umhuri~·et de
vam ettiği Uç gün zarfinda tram
V<ıy aralınlarıııa her gün 300.000 
yoku binmi.~tir. 

Biz Tu.uv rdik l 
••••11•••~••a ••••••••• 

Top patlar ıxı.tlamaz, bulun sufrada11 bir bı .•mele fısıltısı haı•,,landı 
Reçella xi»ıitltrc dulonııto.k, çııkıır tabaklarda çorbaların dU.'l<'ııı tüte: 
rek, bardakltır~a~ı suilu, cı;/etd. bir lwuetli iipiilü,. qihi ıçilcrek Sl'ssız sa
da.sız yunek bıttı. Soframn üMünd ıı rıııcak tiryakilerin sigara dııma,ııla

=============== ,., 8tyrıluıca k?n.11şnu1/':1· lıaı-hulı. Filaıı eomideki 1•6.tzm .<özleriıırtcıı, fa. 
Münhal zabıi:katıplikleri laıı ruukcıbrlecıı~zn seswl/eıt şeref ve .<mılikltrle kar~ılcınaıı ramazandan 

Adliyede münhal bulunan za- lezzetle bahscdıldi. Koıwşultııı aüzle,-iıı fazuısı orıı.ccı, namaza dairdi. 

bıt katipliklerine imtihanla nam • Katmer katmer enseli, ~aşı bakışlı bir yobaz dedi ki: 

zet alınacaktır. 1000 kuruş a'li - Yaşını ellıyi aştı. Ccı•abı vacibllluilcut efeııdinııze haındü "eııa o/-
maaşı olıın bu memurivete düne sım bu aııa kadar hiç bir gün n11111oz kılmadığını olmadı. Hele nakzı 
kadar 50 kişi imtihana glrnıek üze .<ıytıııı hiç etmedim. alııız bu rama.:an nasıl olcTıı bilmem, bir gün 
re müracaat etmiştir. orucu kaçırdım. 

Dün saat onda Adliyede türle- Sofı-ada bulunan bektc:şi babalarından Muhtar baba, nasılsa bir gün 
çeden ve daktilodan imtihanları oruç tutmuştu. Güldü, yıwııışak bir .<esle yoba:a cevap verdi: 
yapılmıştır. İyi daktilo bilenler ter - Esef etme erenler! .... Seniıı llilfırdıyın ımıcu biz tutuverdik! ..• 
cih edilecektir. 'f'fRY AKJ 
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FIKRALAR Amerikalllar Halllan- Hıçkıra~; ağlıyordu Mc. 

8 v ' 1 rakla sordular: 
mızı egenıyor ar - Niye ağlıoyrsıın; kocan bit 
Bir müddettenberi devam ~t - yere mi gidiyor? 

m.ekte olan Türk - Amerikan ticari - Hayır gitmiyor; gittiği yer • 
anla~ması yakında neticelenecek- den geliyor da ona ağlıyorum. 
tir. Amerikalılar bizden alacakla- * 
n külliyetli tütün vesaireden baş- Kavgalarının üzerine gitmişti. 
ka halı işleri üzerinde de bir an • Bir aralık gizlice arkadaşına sordu: 
la~ma yapmak niyetindedirler. A- _ Ne kadar oldu evleneli? 
merikalılar bundan 10 ıene evve-
lisine kadar Türk halılarının t'n bi- - Bir hafta oldu. Keşki olmaz 
rinci müşterileri meyanında idi. olaydı ... 
Fakat zamanla Londra bütün dün - Neden? Sevişmiyor musunuz? 
yanın halı merkezi halini alınca - Evlenmeden evvel tam sekiz 
Amerikalılar da bütün ithalatları- se_ne seviştik. 
nı Londradan yapmağa başla • ""'""'vv-vvvvvvvvvvvv""""""~~.,... 
mışlardı. Hükumetin son zamanlar 
da aldığı tedbirler üzerine günden 
gilne ilerliyen halı sanayiimiz A
cem ve bütün şark halılarile reka
bet edebilecek bir vaziyete geldi
ğinden Amerikalılar Londra piya
sasına gönclerilmiyen Hereke ve 
Kemaliye halılarına talip bulun • 
maktadırlar. Metresi 30 - 35 
liraya mal olan bu halılar gerek 
kalite ve gerekse desen itibarile 
şarkın en güzide malları ~rasına 
girmişlerdir. 

Bir Deniz Kazası 

Vapurdan kazaen düşen 
bir yolcu boğuldu 

Dün akşam sa.at (17) ye doğru 

limanımızda bir deniz kazası olmuş 
ve vapurdan kazaen denize düşen 
hüviyeti meçhul bir olcu yapılan a
raştırmalara rağmen bulunamıya -
rak boğulmuştur 

üsküdardan saat 16,50 de hare
ket eden Şirketi Hayriyenin (60) 
numaralı (Rağbet) vapuru tamam 
Sarayburnu hizasına geldiği zaman 
denizde, bir vapur sandalından yük
selen feryatlar üzerine birdenbire 
durmuş ve derhal tornistan ederek 
sandalın bulunduğu mahalle yak
Ja~mıya ba~lamıştır. Vapur içinde 
üç kişi bulunan sandala yaklaştığı 
zaman (60) numaradan evvel Bo
ğazic,inden Köprüye gelmekte olan 
yine Şirketi Hayriyenin (72) numa
ralı vapurundan bir yolcunun deni
ze düştüğü Sarayburnunda şaman
dırada bağlı olarak yatmakta olan 
( 68) numaı .::.lı vapurdan görüldü

ğü ve her ne kadar vapura ve o sı
ralarda o civardan geçmekte olan 
limanın bir istimbotuna seslenil . 
miş ise de sesin duyurulamadığı 
anlaşılmıştır. 

(72) numaradan bir yolcunun 
denize düştüğünü gören şamandı

rada bağlı (68) numaralı vapuru
nun tayfası, seslendikleri gemiler
den se<1lerinin işitilmediğini görünce 
derhal kendi gemilerinin filikasını 

suya indirerek kaza mahal • 
!ine koşmuşlar ve o sn·ada Koprü
ye gelmekte olan (60) numaraya 
da seslenerek vapur süvansını 

keyfiyetten haberdar etmişlerdir. 
Biraz sonra (72) numaralı vapur 

da yolcularını Köprüye çıkarmadan 
kaza mahalline tam yolla yetişmiş 
ise de aradan birhayli zaman geç
miş olduğundan denize düşen yolcu 
sular arasında kaybolmuş ve bulu
namnmı~tır. 

,.._,...,...,..A/"•-'VVVVV'-A-VV"A"-"AA"'-"~,/'0.A 

Kadı1<öy maliyesi binası 
Kadıköy iskele meydanınrla re

ni yapılacak maliye binasının te • 

mel atma merasimi bugün saat 14 
de merasimle yapılacaktır. 

Yabancı eserler tercü
me edilecek 

Üniversite yüksek tahsil genç
Jiğ;ne istifade temin etmek maksa 
diyle bazı ilmi eserler tercüme et
tirilmektedir. Rektörlüğün tensip 
edeceği eserleri tercüme etmek va 
zifesi yine Üniversiteden bu işe e
hil talebelere tevzi edilecektir. 
DUn bu tercüme işiyle uğraşacak 
gençleri ayırmak üzere Frı.nsızca 
ve almanca dillerinden imtihanlar 
yapılmıştır. Netice yakında ilan o
lıınae.aktır. 

Semiha Berlinde 
Konser Veriyor 

İki senedenberi Berlinde İstaıı· 
bul belediyesi hesabına opera sa· 
natkirlığı tahsil etmekte olan Şe· 
bir tiyatrosu artistlerinden Bayaıı 

Semiha çarşamba akşamı htan • 
bul saatile saat 20 de Berlin rad • 
yosunda kısa dalgalarda şarkı söY 
liyecektir. 

BELEDiY·EDE .'. ", 
" -

Bebek - İstinye yolu 
İnşa edilmekte olan Bebek. İs. 

tinye yolunun Bııltalimanı kısmın· 

da Damat Ferit yalısının müşte • 
miliHından ahır vesaire gibi dört 
parçadan ibaret binaların istim· 

lakine karar verilmiştir. Emlak! 
milliyeden olan bu binalar beledi· 
yece istihlak edilerek hemen yılc· 

tırılacaktır. Yolun Sumeli kıRmının 
asfalt inşasına başlanmıştır. BUtün 
yolun uzunluğu 4800 metred;r. Yo· 
)un yarısı önümüzdeki haziran• 

kadar tamamlanacak ve b!ıtün yol 
940 mayısında ikmal edılerektir. 

Bu yol inşa edildikten soıırs 

Bebek - Beşiktaş yolu inşa edile 
cektir. 

lmz"\yı taklit ede:ı s-ıhtekar 
Dün Enver isminde biri. i bele· 

diye müdür muavinlerinden Ek · 

rem beyin imzasını taklit edere~ 
20 lira para dolandırmış, yakulıı!l" 
mış ve tevkif edilmiştir. 
/VVVVVVVVVVV'o~ 
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Ne Pişireyim? 
ÇARŞAMBP. ... ................... ... 

iftariye 

Terbiyeli dana Pl'l88' 

Kılır baht• şiş kebabı 
Makama 
Hoşaf 

Terbiyeli dana paçası 
Dana ayağını, kemiğini çıkar · 

mak için· yardıktan sonra siciı:ıtl• 
bağlayıp pişinceye kadar haşlayl 

nız Liyıkile pişince indirip sici!ll 
çözüp kemiği çıkardıktan sonrs 
bir parça tereyağı ile bir kascrolC 

koyunuz. Müteakıben bir çimdik uJ1 
serpip bir gece et suyu veyahut adi 
su ile ıslatınız. Tuz ve biherlcyiP 
soyulmuş birkaç soğan ilave ediulı
Bunlan bir çeyrek saat kaynattı!<· 

tan sonra tencereyi ateşin bir k& 
şesine çekiniz. Badehu bir Jimo~ 
suyu, yahut sirke ile bir kapta bit 
iki yumurta sarısını çalkalayıp bit 
terbiye yaptıktan sonra çıkarır 

matbuhu yemek tabağına geçirinlı
Sonra terbiyeyi üstüne döküp ince 
lnyılmış maydanoz ekip sofra}" 
veriniz. 

~---------TAKViM 
2 Son Teşrin 1938 Çarpmba 

Hicri: 9 Ramazaa ı357 
Ruoıl: 20 nk teırin 1354 

Hızır: 181 

Dotu 1aatJ : 6,30 

ôtle : 11,58 - ikindi : 14,.fS 
Akta.ıa: 17,0S - Yatlı : 18,38 

'9ı:w. ...... lm•ı•a•k•: •4•,52 ..... ..-J 
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. Büy.ü~ ~illet ~~am: obld 
Çinliler UmumiTaarru- M!:~~~~!~~la~~u!! , A Tilr•.<:~~~~;r~ ~:i:::;~~dlr 

Şehir Me li 
Dün Topland 

H 1 1 ' 
beşinci intihap devresinin dördün- Orta Oyunu San a tkar- Ziya, Ekrem Tur, nleliha Avni Re-za azır anıyor armış ee cil .i?tima yılı toplan~ı:nna bugün, fika HulOsi Beh~et intihap olundu. 
Reısıcumhur Ataturkün Başvekil ı N ı y t• • ı • Bundan sonr.a Abdülkadır ve Me
CelAI B~yar tarafından okunana- arı ası e ışır ermış liha Avni valinin iki yamnda rer 

Çan - Kay - Şek;" Bütün Leva
zımı ikmal Ettik.,, Diyor. 

Çungking, J (A.A.) - Çan • Kay - Şe~ Hankeu ~~harebeaini h.il· 
t\in cephelerde umumi bir Çin taarruzu takıp edeceğını beyan etmıt
tir. Mumaileyh, münakalalın inkqafı için geçen sene aarfedilen ıayret• 
ler aayesinde uzun bir müdafaayı mümkin kılacak miktarda uzun za· 
hıandanberi harı) malzemesi biriktirmiş olduğunu ilave etmittir. Mem
leket dahilinde münakalat tamamile temin edilmİftİr. 

Japonlar Uzak Şark Uzak mağa karar verdiğini teyit edecek-
Şarklılarındır Diyorlar tir. · 

Tokyo, 1 (A.A.) _ Domei a- Söylendiğine göre, hükumet 
Pekin ve Nankin hükumetlerinin 

fansı bildiriyor: Noşişimbum gaze· ve muhtemel Kanton ve Hankeu 
tesinin bildirdiğine göre Japon hü- hükumetlerinin yardımile" Çindo 
kOmeti perşembe günü bir beyan - yeni bir Merkezi hükumet teşkil 
name neşrederek "yeni bir uzak etmiyo çalışacaktır. 
Şnrk,, vücude getirmek üzere ta - Japonyaııın harici siyaseti ko
kip ettiği siyasetin esas hntlarını münist aleyhtarı mihvere müste -
çizecektir. Bu bc>yanname neşred~l nit kalacakhr. 

Bulaşık Mıntaka meden evyel imparatora arzedile-
cektir. Buenos Aires, 1 (A.A.) - Pa-

.Beyanname, "Uzak Şark l:zak 
,Şnrklılarm,, prensibinden mülhem 
olacak ve Japon) anın Çin toprak 
lal'lnda gözü olmadığını fakat Çan 

kay - Şek rejimnti ortadan kaldır-

Lübnanda 
Yeni kabine teşekkül 

etti 
Berut, ı (A.A.) -Yeni kabine 

teşekkül etmiştir. Ba.·;wekil, adli -
Ye ve ziraat nazırı Abdullah Yafi, 
dahiliye ve müdafaa nazırı Halil 
l<seip, maliye ve hariciye nazırı 
liamit I<"'ranciştir . 

Filiıtine Hicret Eden Y ahucliler 
Viyana, ı (A.A.) - Reuter a

fansı muhabirinden: Filistine git
l'tıek tasav,·urunda bulunan altıyüz 
Yahudi evvelki gece bir Tuna va
Puruna binmişlerdir. 

Fitiıtinde Arapların Umumi 
Bir Grevi 

Kudüs, 1 (A.A.) - Bugün A -
raplar, Filistinin her tarafında u
!numı bir grev ilan etmişlerdir. Bu 
nev, üç gün devam edecektır. 

"Yafa SükUoetle ı, ... ı Edildi 
Yafa, 1 'A.A.) - Piyade, top

çu ve süvari cüzütamları ciıldi bir 
tnukavemete maruz kalmadan Ya 
fayı tam amile işgal ctmi, !erdir .. 
Yalnız üzerlerinde silih bulunan 
•ltı Arap tevkif ~ilmiştir. 
Beynelmilel demiryolları konfc-

ranc:ı Sofyada toplandı 
Sofya, 1 (A.A.) - Beynelmilel 

demiryolları konferansı burada a
çılmıştır. Konferansa 64 memle -
k~tin murahhası iştirak etmekte -
ıdır. Ve konferans bir hafta süre -
~e~, .Avrupa marşandiz tarife -
erının hareket saatile meşgul ola
eaktır 

l(ays~ridc verilen bir ziyafet. 
Kayseri, (Hususi) - Orgeııe

ra.ı İzzettin Çalı~lar geçen pazar 
t~nü treni mahsusla şehrimize gel 
ltıışler v~ iki gün kaldıktan sonra 
~lı a-ünü Niğde _ UlukL~la yolile 
oııyaya gitmişlerdir. Orgeneral 

~erefine pazartesi günü saat 18 de 
'baYYare kantininde vali Ye parti 
<1 aşkanı Bay Adil Bayman tarafın· 
dan bir öğle yemeği verilmiş ve bu 
llta\'ette mutad zevat hazır bulun-

~=~d=ır=.================ 
~ek. Macar 
~tiliifı Viyan~da 
ı-ıalledilecek 
feh. (Baıtarafı 1 inci aayf ada) 
b ırıerde bulunan alaylara aid 
~ ay1ctakıarın iade ediJmesiııi iste -

e tedir. 

au ~aip dUn Buda şatosunun avlu. 
le.en a. eski muhariplerden mürek
~gf hır nıOfrezeyi kabul etmiştir. 
'1lli ~eze bu bayraklarla naibin ö-
~~en a-eçmiştir. 
;~o • Ril>bentrop Göriifmeai 

'l>e~ıYana, 1 (A.A.) - Von Rib
ra~· - op Yarın Kont Ciano ile tö -
<le ~~k üzere bu akşafn aut 21 

1Yeaya gelmiştir. 

zartesi gün neştedilcn bir karar -
name ile Hongkong, Şaııghay ve 
Nankin limanları "bulaşık,. ilan e
<lilmiştir. Bu limanlardan gelen 
yolcular hakkmda sıhhi tedbirler 
alınacaktır. 

Yeni bir icat 
lngilizler seri ateşli bir 

topu ifşa ettiler 
Londra, 1 (A.A.) - Daily Eks

pres a-azetesi, bütçe tahvilleri par
limento encümeni tarafından neş -
redilen bir raporda dünyanm en 
kuvvetli tayyare difii topu olan 
.5 pus, 114 milimetrelik bir topun 
mevcudiyetinin ilk defa olarak if • 
şa edildiiini sansasyonel bir ~ekil • 
de haber vermektedir. 

Hususiyetleri gizli tutulmakla 
beraber bu topun, ıazami 9.000 met 
relik bir mesafeye dakikada 12 k& 
re ateş eder üç pus. 93 milimetre
lik topa faik olduğu anlaşılmakta
dır. 

İkramiye kazanan tahviller 
Ankara, ı (A.A.) - ıns dahi

li istikraz tah\'illeriyle mübadele 
edilmek suretile ihrac edilmiş olan 
yüzde 5 gelirli 1938 ikramiyeli tah 
villerinin 1 - 11 - 938 tarihinde ma 
liye vekaleti bankalar mümessili 
ve noter huzurunda yapılan birinci 
ikramiye ke.şıdcsinde 185781 nu -
maraya 10000 lira, 188394 ırnma
rnya yine 10000 lira, 131897 mı -
maraya 5.000 lira 378f>65 numa
raya yine 5000 lira ve 2155, 34062 
154688 154689 194078 213649, 
408496 numaralara da 1000 er li
ra isabet etmiştir. Ayrıca 13 mıma
raya 303 er lira ve 196 numaraya 
da 40 ar lira isabet etmiştir. 

Gaziantep suya kavuşuyor 
Gaziantep, (Ilususi) - Beledi

yece şehrimize getirilmekte olan 
"şehir suyu,, nun tesisatı tama-men 
bitirilmiş gibidir. · 

Bir.kaç gün içinde Gaziantep
liler temiz ve tazyikli suya kavuş
muş olacaklardır. 

Karasaz bataklığı kurutuluyor 
Kayseri, (Hususi) - Vilayeti

miz merkezine 17 kilometre uzak
lıkta bulunan 45 kilomefre murab
baı vüs'atindeki (Karasaz) batak
lığının kurutulması kararlaştırıl -
mıştır. 

Bu bataklkta Sıhhiye Vekaleti 
mühendislerinden Bay Abdurrah
man Bereket tetkikat yapmış ve 
neticede, kurutulacak sahadan pek 
mUnbit bir arazi kazanılacağı ıan
l~ılmıştır. 

Bünyanda bir yangın 
Ka.rseri, (Hususi) - Bünyan 

kazasına bağlı Kahveci köyünde 
Ahmet oğlu Etheme ait e\•in saman 
lığınd.an bir yangın çkmıştır. 

Neticede 1 inek, 1 çift öküz 
864 kilo buğday ile tiç kat yatak 
yanmış ve şiddetli dumandan biti
şik ahırda bulunan Mehmet oğlu 
Ahmet ve Mehmet oğlu Ali isim
lerinde iki kişi.re ait biı· ~ift öküz
le, bir inek, bir çift manda bir 
merkep te boğularak ölmüşlerdir. 

Çlf nutkıle başlamıştır. alarak gizli re) le dniml encümen 
"Teşkilatı esasiye kanununun ~~ ....... ....,. ......... t-- intihabına bnşlanlı. Yarım saat 

ss ncı maddesi hükmüne tevfikan vavuklu uamdı· Anlatıvor: süren reylerin tasnifinden ~onra 
Cumhurreislmiz Atatürk'ten aldı· Aı fl~ '.T aza olduğu gibi ipka olundu. Bu a-
ğımız emir üzerine bu sen&ye ait zalsr da şunlardır: 
nutuklarını okurorum.,, -Alkı~lar- "Tahta perdeden içeriye bir giriştir Avni Yağız, Hakkiye Emin, Tev-

Sayın Millet Vekilleri, fik Amca, Suphi Artcl, SelAml 

JAm~~;.::'.lzi sevgi ve ••Yll• il••<>- girdik. işte giriş '! giriş·" . . ~:'Y~ ~;~~Ahmet, A ım Engin, 

Geçen sene aziz Kamutay ar- üstad Ahmet Rasim merhum dan kavugunu aşırır, gıyerclim. Bız Bundan sonra reyi işari ile ka-
kadaşlarıma millet Ye memleket Kavuklu Hamdi'yi Tasvir'de şöyle oynarken §U, bu da etrafımıza top- vnnin, biltçe, ınhhiyc, maliye, gibi 
için ne gibi feyizli işler başarmak devam ediyor: !anırdı. İı;Ji biz, böyle böyle azıttık. encümenlerin fatihabı icra olun -
istediğimi izah etmiştim. Bugün "Evet, şimdi yine hatırladım. Bir gün önümüze biri dliştU, dedi muş ve müteakiben b;rinci celse tn-
de bunlardan hangilerinin bu yıl Hamcll'nin ciddi tavırlarından biri ki : til edi1miştir. 
içinde yapılacağını bildirmek iste- de göz kapaklarını biraz sıkça açıp - Gelin) şu tahtaperdeli yerde Yanın saatlik bir istirnha tan 
rim. 

Sayın arkadaşlarım, 

Her şeyden ev\"el size kıvançla 
arzedeyim ki millet ve memleket 
geçen seneyi de tam bir huzur ve 
sükun içinde yükselme ve kalkın· 
ma faaliyetiyle geçirmiştir. 

Uzun yıllardanberi de\·am eden 
ve zaman zaman had bir şekil alan 
Tuncelindeki toplu şekavet hadi
seleri muayyen bir program dahi
lindeki çalışmaların neticesi ola • 
ı·ak kısa bir zamanda bertaraf e
dilmiş o nuntakada bu gibi vakll
lar bir daha tekeı-rUr 'etmemek Ü· 

zere tarihe de\'roluumuştur. 
Cumhuriyetin feyzinden yurdun 

diğer evlatları gibi oradakiler de 
tamamile istifade edeceklerdir. 

Hususi idare ve belediyelerin 
.bu yılki faaliyetleri geçen sene
lerden fazla ve daha verimli ol -
muştur. 

İmar işlerinde belediyeleri tü
reli surette aydınlatmak, klavuz -
lamak ve faaliyetlerini takip ve 
mürnkabe etmek iizere merkezde 
bir teknik büro teşkili, yol Ye yapı 
kanununda i~lerin ve istimlak mu
amelelerinin .süratle yiirümesini te 
min edecek tadilat yapılması, Be
lediyeler Baııka~ınm imar i~lerin
de yardımını ~enişletme:ti, çiftçi 
mallarının emniyetini korumak, ve 
zirai ~uçları süratle meydana çıka 
rıp .suçluların cezalandınlma~n için 
yük:ılek Kamutaya sunulmak üze
re birer kanun layihası hazırlanmı.!) 
tır .. 

Büyük i\Iecfüin tasvibine arze
dilmiş olan yeni nüfus kanununun 
kabul ve tatbiki nüfus işlerinin da
ha modern ve muntazam bir şekil
de yürütülmegini temine hizmet e
decektir. 

l\I uhterem arkadaşlar, 
Sıhhat Ye İçtimai Mua\·enet ve. 

kaleti kendisine verilen sağlık ve 
içtimai yardım yazifelerine. iskan 
vt göçmen işlerine yüksek Mecli
sin kabul buyurduğu tahsisat da -
hilinde başariyle de\.·am etnıj:;-tir. 

Bu 5enenin ilkbaharında Orta 
Anadoluda Lilhassa Kırşetıir ve 
Yozgat havafüinde bir kısım köy
lerimiz hurap \'e aziz vatandaşları 
mız<.lan bazılarının ölümüne sebe
biyet \•ermekle bizi çok mi.ıteessir 
eden bir yer sarsıntısı olmuştur. 

Sıhhat ve içtimai muavenet Veka
leti ve ayni zamanda bu işle ta,•zif 
edilen Kızılay cemiyeti feliikete uğ 
rıyan ,·atuııdaşlarımızı korumak i
çin derhal gereken tedbirleri almış 
lardır. Bu ahada yapılmasına ka
rar veriJen 21U evden bir kısmı 

bitmiştir. Bir kısmınııı da inşaatı 

Herlemekteair. Bu hizmet ve me
saiyi memnuniyetle kaydederim. 

·Yüce , ay lavlar, 

Memlekette mevcut huzur ve 
asayişe muvazi olarak adalet ci -
hazı da intizamla i:;.lemektedir. 

.'.Meşhut cürümler kanununun 
tatbikatından elde edilen iyi neti -
celerden örnek alınarak bu kanun 
ağır cezalı cürümlere de teşmil &

dilmiı;ıtir. 

1nkılabımızın jstikrarını teyit 
için yeni kanuni tedbirler alınmış
tır. Bu mak~atla Türk ceza kanu -
mındaki devletin şahsiyetine ve 
devlet kuv\•etleri aleyhine taal -
lOk eden cürümler daha kuvvetli 
miieyyidelere bağlanmıştır. 

Cezaevlerinin terbiye, ıslah ve 
iş esaslarına gör& düzeltilme.si yo
lundaki faaliyetin genişletilmesi ce 
nıiyete doğru yoldan saparak hür
ı·iyetiııi kaybetmiş olan binlerce va 

kapaması idi. Hfı.18. gözümün önün- oynayın.. ben kapısında durayım. sonra ikinci celseye geçilmiş \'e 
den gitmiyor. Altındaki iskemleyi Girenlerden be~er onar para alır - ruznnmede maddelerin müzakere
bana doğru daha ziyade çekerek: sak pay ederiz. sine geçilmiştir. Ruznamede şu 

- . Geçen sene mi ne? Macarlı Olur mu, olur. Biz talıtaperdedcn maddeler bulunmakta jdi. 
imiş. Adı Konuş mu, tanış mı biri içeriye girdik ... Hfi.18. 0 giriş. Göztepede Zihnipaşa mahalle-
de sordu idi bana: "hangi mektep- - Çıkamadın mı? sinde 219 nuımıralı tarlanın ifraz 
ten çıktınız?,, diye. İptida "hangi - Sahneye çıktık a .. (l) haritası, Ankara kaldırımına z -
ustanın yanında oynadınız?,, diyor- - Senin fermanın da varmış. rar verdiğinden dolayı Novil gaz 
du. Sokaktan çıktım, Bizim cami - Ha! .. O başka! .. Bir gün Si- şirketi aleyhin& ilrnme edilen da -
avlusunda, Fulya tarlası meydan- lnhtarağadn ağaçlar altında oyııu vanın terkini, ücretle memur Ye 
lannda oynadım, dedimdi de şaşa- yorduk. O zaman bunlara orta. o- müstahdem iken vazifesinden nyrı 
kaldı idi... Avrupada oyunculuğun yunu denilmez, meydan oyunu de- l:anlara ücretlerinden ·ardım san-
mektepleri varmış, öyle mi? nirdi iyice bilmiyorum amma (orta <iığı aidatı olarak kesilen parnlarm 

- öyledir. oyunu) da fcrmanlıdır. Bilmem sureti iadesi, hay\'an Jiişelerinin 
- Tuhaflığın da mektebi olur - hangi padişah vermiş.. gömülme tarzına dair y:ıpılan tnli-

muş demek? Orta oyunundan maada bir de nıatmmıenin tetkiki ve Uısdiki, be-
- öyle ya!.. (Han kolu) rnrmış ki işte (Kör lediye zabıtası talimatnamesinin 
- Bırak Allahı se\·ersen!.. Böyle ~Iehmet) bu kolun kavuklusu imiş. .küçük deniz nakil vasıtalarını a-

mektep mi olur? Biz SilAhtarağada oynarken pa- Hikadar eden 210 uncu maddeı:ine 
- Mesela sen bir mektepsin. dişah gelmiş. .. bazı kayıtların ilih·esi, manda ve 
- Neyim? Neyim?.. - Hangisi? keçi eti satan kasapların "Bu dük-
- Mektep. - Abdülaziz. Mabeyincileri mi kanrla manda ve keçi eti snhlır,, di 
Merhum bu sözümü işitir işitmez seyretmiş te beğenmiş ... Ne ise bizi ye bir levha asmaları mecburiyeti 

yine gözlerini yukarıya kaydırıp (Ihlamur) köşkü tarafına götürdü- hakkınd.a belediye zabıtası tali -
mütehayyir bir vaziyet aldı idi De- ter. Orada da oynadık ... Gel zaman rnatnarneRine bir fıkra ilavesi, Ba-
dim ki: git zaman .. bana da bir ferman ve- kırköy kazasına tabi Mahmutbey 

- Sen mektepsin. rildi, denildi ... Bizim kolun adı da ve Yeşilköy nahiyelerine bağlı 
- Allah aşkına söyleme. Yoksa (Zuhuri kolu) oldu. Senin anlıya· muhtelif köy ve çiftliklerden ha -

bana bir (tekerleme) mi söylemek cağın işte bu! .. Ne öyle mektep var, zılarının isimlerinin değiştirilmesi 
istiyorsun? ne medrese, ne hoca, n'! kalfa!.. Şilede salı günü kurulmakta olan 

_ Doğru söyli.ıyorum. Mesela Yerden biten ot gibi... pazarın pazar gününe tahvili, be. 
Helvacı Kadri usta.. Vaktile pek •• tediye zabıtası talimatnamesinin 
meşhurmuş.. haniya demezler mi Yine Ahmet Rasim merhum, Bo- ahırlar kısmına ilavesi istenen mad 
ki şu köşedeki helvacı da Kadri razan Tev~ik'ten naklen şı.ı milli.· deler hakkındaki teklifler görü -
ustanın çıraklarmdandır. hazayı da ileri sürüyor: şülmüş v& bu husustaki mazbatalar 

- Evet, derler. - Orta oyunu oyundur, \'esse- ait oldukları encümenlere hava.le 
- Hah!. 4te o Kadri usta mek· liın!.. edilmi~tir. Dundan sonra Atatürke, 

teptir. Yani o köşedeki heh·acı da Hatta Borazan Te\.-fik derdi ki: Başvekile ve Dahili:e Yekiline 
tıpkı Kadri usta gibi helva yapar. - Orta oyununun letafeti, gil - meclisin tazim \'C şUkran telgrnf-

- Desene .. ustasından ahr, us- zelliği, her oyuncunun bir tUrlü ko- larının çekilmeqine alkı~larla kn· 
tasına satar. mik olmasındandır!. rar verilerek toplantıya ııiha~·et ,.e 

- Tam da buldun. Filvaki Tevfik merhumun bu sö- ·ı · f n mrş ır. 
- Benim böyle ustam yok ... Biz zil yabana atılacak bir söz değil - ================== 

mahallede birkaç arkadaş, nereden di.. ,, 
görmüşsek görmüşüz yahut kendi- Yarınki müsahabemde orta oyu-
liğimizden öğrenmişiz ... bir araya nunun inhilalini anlatacağım. 
gelir, oynardık. Kimi evinden eski ORUÇLU 
bir ferace giyer, yaşmaklanır, ki • 
mi manava yakarır, peştcmalını a
hr bağlar, kimi oyuncakçılardan 
bir havan ister, dö\•e döve gelirdi. 
Mesela ben, amcamın ka,·ukluğun-

tandu~ı ııafi bireı· uzuv olarak ka 
zandırmaktadır. 

Sayın millet vekilleri, 
Devletin ekonomik ~ahaduhi 

yapıcı Ye yaptırıcı kudret ve pren
sibinin ziraat i:;;lcrimize de teşmili 
yolunda bir nümune olmak iizerc 
hükmi şahsiyeti haiz "ziraat j:;ılet 
meleri kurumu,, teşkil edilmiştir. 

Geçen seneki nutku muzdu: 
Milli ekonominin temeli zira -

attır. Bunun içindir ki ziraatta kal 
kınmamıza büyük önem vermek -
teyiz. Köylere kadar yapılacak 

programlı ve pratik çalışmalar bu 
maksata ermeyi kolayla~tıracaktır. 
Fakat bu hayati işi isabetle ama- ı 
cına ulaştırmak için ilk önce, cid
di etüdlere dayalı, bir ziraat iya-J 
seti tesbit etmek ve onun için de 
her köylünün ve bütün \'atanda~la 
nn, kolayca kavrıyabileceği Ye se
verek tatbik edebileceği bir ziraat 
rejimi kurmak luzımdır. 

Tavsiyesinde bulunmuştuk. 
Buna aid etüdler ikmal edilmiş 

tir. 
Cumhuriyetin on beşinci yılı 

planlı ve ~istemli ziraat ve köy kal 
kınma!'mın mebdei olmalıdır. 

Sayın arkadaşlar, 

Ekonomi işlerimiz normal inki
şaf yolunu takip etmektedir. Bu 
yıl da istihsalin, mübadelenin ve 
kredinin düzelmesiyle sanayileşme 
ve teşkilatlanma sahalarında müs
bet ııeticeler alınmıştır. 

Maden tetkik \'e arama işlerile 
1 

( 1 ) Bir n ralık orta oyumınu ti -
yntro sahne:-.inde oynamıyn kalkış
nuşlardı Hamdi merhum bunu tel
mih dınelt istİJor. 

maden işletmeleri mevcut progrı:ı -
mma göre inki~af etmektedir. 

Dış ticaret politikamız \"aziye
te, milli ve beynelmilel konjonktö
re uyarak karşılıklı menfaat ve 
müsaadeler esasına bağlı kalmak
la devam etmiştir. 

lhracat111 mlirakabesi ve ihraç 
mallarımızm i~tandardlanması yo
lundaki çalışmalar yüı·ümektc ve 
daha hayırlı neticeler elde edilmek 
tedir. Bu .sene yeniden birtakım ih
raç mallarımız daha mürakabe e
dilen mallar arasına girmiı;;tir. Ilöy 
lece ihracatımızın ve ihracatçımı
zın itibarm yükselttiğini gördüğü
müz bu usulün sahası geııişlctil -
mektcdir. 

Halkımızın bedeni kabiliyetle
rine makes olan ve her günkü ihti
yaçlarımızın büyük bir kısmını kar 
şılayan el \'e ev küçük sanatlarının 
cumhuriyet rejiminde layık oldu -
ğu mertebeye yük~eltilmesi icap e
der. Ve bu baptaki layihanın biran 
e\'\'el müzakeresini tav iyeye şa -
yan bulurum. 

Geçen jçtima de\"re.siııde yük -
sek meclisin kabul buyurduğu "ser 
mayesinin tamamı devlet tarafın -
dan verilme ksuretile kurulan iktı
sadi teşekküllerin tcşkilatile idare 
ve mürakabeleri., hakkındaki ka -
ırnmın tatbiki için te~kilata b::ışla -
nılmıştır. 

Memleketin muhtelif yerlerin -
de kredi ve satı~ kooperatiflerinin 

(Sonu 7 nci sayfada) 

DiKKATSiZ ANA 
Leman isminde ve 25 yuşların· 

da bulunan genç bir kadın tedbir
sizlik yüzünden üç ya,ındaki or. 
çncuğunuıı yanmnc;ına sebebiyet 
yermek suçile nc::liye iu;üncü cez 
muhakemesine tevdi olunmu:;;tlır. 

Fatihte Atpazarında Dersııazı
rı sokak 16 numarada oturan lrn 
kadın dün muhakemeye çıkarılmı~ 
ve yapılan sorgusunda: 

- Ben evde çamaşır yıkayor
dum. 1ki çocuğum un yammda o
gada oynayorlardı. Bir aralık ço -
cuğumun çorabını almak iizere O· 

dadan dışarı çıktım. O vnkil rocuk 
lanmdan üç yaşındaki Orhan man 
gnlda kaynamakta olnn fa ulye 
tenc e1·e~ini her nasıls~l de\'İrıniş !.. 
Feryadı üzerine derhal içcıi.rc koş-
tum ... Tencereden taşan sıe ... k su-
lar •ayaklarına dökülmüştü ... He -
men teda\•isine giriştim!. .. ., demiş
tir. 

Muhakeme, şahitlerin dinlen -
mesi için başka bir güne bırakılnıış 
tır. 

Polisi tokatlamış hapis 
edilecek 

Reyoğluııda Abanoz sokağında 
ki umumi e\•lerden Eminenin evine 
geçen gece bir kadın aramak ü
zer. e giden zabıta memurları ora
da Ali isminde bir adamın müms -
naatına maruz kalmışlardır. 

Ali, memurlara kapı:rı Rçnıak 
istememiş ve memurJ.ardan Kena. 
nn da tokat atr,rak onu dövm<'ğe 
teşebbüs etmiştir. 

Nihayet Ali yakalanmış ve döı 
diiııcü ceza muhakemesine getiril 
miştir. 

. Muhakeme heyeti, e\' sahibcsı 
~\ ·.: \ Emine ile c\·deki bazı ser. 
maye kızları şahit olarak dinlemi~ 
ve neticede Aliyi 35 gün hapse 
mahkum eylemiştir. 

Ali hemen tevkif olunmuştur. 



S.yfaı " 

ırk Tll.l<I 
J IJJ21'106Jld, 

Çelebi böyle olur ... 
Çalışan, hattA çalışmıyan her 

insan için, haftada bir gün olsun 
gezip eğlenmek, dolaşıp hava al -
mak en tabii bir hakbr. Fakat u -
zun ge intiler kendileri için tahe.m
mill ~ lmez bir işkence teşkil eden 
ba.zı a elerin, sırf başkalarından 

geri kalmamak dilşüncesile, herkes 
ile beı Lber kervana karışmalarına 
ne denıcli? 

Bir iki gün evvel, havanın sıcak 
ve çok güzel olmasından istifade 
ederek, Mecidiye köyünün uzak 
kırlarında bir gezinti yapmıştım .. 
Oralara kadar gelenler arasında 

dört, hattA beş çocuklu aileler vardı 
ki bunlar, biltün gün didişip uğraş· 
maktan başka zevk ve eğlence yil· 
zü görmediler İ§te size bunle.rdan 
bir örnek: 

Biribirinden ikişer yaş farklı ol
mak ilzere, bir yaşından yedi yaşı
na kadar dört çocuk, ana ve be.be. .. 
Halleı i, vakitleri pek yolunda olma
dığı layafetlerinden belli. KUçUk -
!erden biri analarının, biri de baba
larının kucağında. Seccade, testi, 
sepet, bohça gibi eşyayı çocukların 
ikı büyilğil ile karı ve koca kendi 
aralarında taksim etmişler 

Bu irili ufaklı altı kişilik grup, 
bir kenarda ağaçlar altında bir yer 
seçerek seccadelerini yaydılar, se
maverlerini kurdular. Fakat daha 
oturur oturmaz küçüklerden birisi 
vızıltıya başladı. Çocukcağız ne 
yapsın, sıkışmıştı işte! Onun işi 

görüldü, bu defa da öteki feryadı 
kopardı. Onun da hakkı vardı, yav
rucağzın uykusu gelmişti. Bu zırıltı 
biter bitmez, nöbet üçüncüsüne 
geldi. Bunun da suçu yoktu, kır ha· 
vası evlatcağızın iştahını açmış, 

dehşetli surette karnı acıkmıştı. 
Hulasa her dakika çocuklardan 

biri, bir bahane bularak katıla ka,. 
tıla ağlıyordu. Karı koca, yemek 
hazırlamak, su vermek, salıncak 

kurmak, helaya taşımak, ellerini, 
yüzlerini temizlemek gibi çocukla
rın ardı, arası kesilıniyen işlerin -
den vakit bulup ta bir nefes alama
dan akşam olmuş, geri dönmek za
manı gelip çatmıştı. 

Büyükler gitmek için ayağa kalk
tıkları vakit, küçükler derin bir 
uykuya dalmışlardı. Halbuki bu -
lundukları yer, tramvay istasyonu
na en aljağı yarım saat mesafede 
idi. 

$imdi düşünün bir kere: gece 
karanlığında bir taksiye binmeğe 
vaziyetleri asla müsait olmıyan bu 
altı kişilik aile, uykularından uyan
dırıldıkları için feryada başlıyan 

bn küçük çocuklarla tramvay istas
yonuna varıncıya kadar kim bilir j 
ne mihnetler çekeceklerdi. Acaba 
bu mahşer gibi kalabalıkta tram
\'nyda yer bulabilecekler miydi? 
Tram,·aydan indikten sonra evleri
ne gitmek i~in ne büyük zahmetle
re katlanacaklardı. 

-- Peki amma, diyeceksiniz, bu 
gibi aileler arasıra gezinti yapma
sınlar· mı? Eğlenip hava almasın -
]ar mı? Elcevap: 

Biitün bir gün ve bütün bir gece
yi işkence ile geçirmeyi eğer eğlen· 
mek ve hava almak addediyorlarsa 
bunu her hafta değil, hatta her gün 
tekrar etmelerinde bir mahzur yok
tur. Her iz'ansızca hareketin mu -
kadder bir cezası vardır 
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Beyoilu Halkevinden: 
1 - 3 ikinciteşrin 1938 perşem 

be gün il saat 18.30 ·da Evimizin 
,Tepebaşındaki merkez binasında 

İstanbul Derleme Direktörü Bay 
Selim Gerçek tarafından (Harf in
kılabının on senesi) mevzuunda 
bir konfer.ans verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 
~A-,. ~ .v. •

1 t . Tiy~~~r~~·_:., h , 

ŞEHiR TiYATROSU _ 
2 - 11 - 938 çarşamba gündüz r 

uat 14 de Çocuk Tiyatrosu. 
2 - 11 - 938 çarşamba günü akşa- ı 

mı saat 20.30 da Kan Kardefleri 1 

4 perde komedi. Yazan BiI1abo 
Türkçesi Fikret Adil. 

• TURAN TIY ATROSU 
Halk sanatkarı 
Sahir, okuyucu 
ltleçhııl Serseri 

Naşit ve Cemal 
Semiha birlikte 

operet 3 P. 

T&HllABAH 

Hasip Paşa Torunu 
Esrarkeş ismail Bey 
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2 TEŞRiNiSANi 1938 

Bu İşlere Ne vakit Kat'i Bir Son 
Verilecekse Verilmelidir. 

« Cenç biraderlerim 1. Hepinize nasihatim olsun diyordu. Kendinizi 
kaldınp denize abn ; fakat bir dirhem esrar ve eroin çekmeyin 1 » 

Artık kavgalı maçlar görmekten usandık. Bundan birkaç •ene ev• 
ve! ve hatta daha geçen aene yapılan milli küme maçlarının sonunda 
Günef, Befİklat ve Harbiye, Günet, maçlarının üstünden çok az bir 
zaman geçti. 

Ve bu maçların sonunda da artık 
kavıralı maçlar görmeyiz dedik. Fa 
kat bu sene daha maçlann dördün 
cU haftasında kavgalı maçlara şa
hit olmaia başladık. Pazar günü 
ırerek Taksimde ve gerekse Siiley
maniye stadında yapılan futbol 
maçlarında takımlar biribirlerine 
rirdiler. Sille, tokat hatta daha ile
ri a-iderek yumruk yumruğa bile 
airdiler. Bereket polis memurl.arı 
araya girdiler de kavgayı yatış

tırdılar. Eğer biraz daha devam et 
miş olsaydı muhakkak ki her iki 
maç ta birer fllcia ile bitecekti . 

bu sene (22) ye çıkmıştır. İstan
bul ajanlığı geçen sene maçları i
dare edecek h~kem bulamazken 
bu sene ikinci küme maçlarını bi· 
le bi:rinci sınıf hakemlere idare et
tirmeğe başlamıştır. 

Onu ilk defa adliyede, ağırce. 
za koridorlarında gördüm .•• 

Yırtık elbiselsrinin Ustilnde ıl
yah uzun as.kallı ııapsan olmuş yU 
zil; bitkin ve fersiz gözlerile "Ad· 
11 tabipler odaııı,. nın köşesindelıJ 
duvara yaslanmış, kesik kesik ne
fes alıyor ve herkesin terledlii bU: 
aıcak gilnde - çıplak ayaklannı bf. 
ribirine vurarak - olduğu yerde 
ter ter tepiniyor; tir tir titriyor
du! ... 

Uzun koridoru dolduran ve biı• 
yandan öbür yana mütemadiyen 
akıp taşan kalabalığın a-elip gidi• 
şi, muhakeme kapılarının önünde 
- taraftarı çağıran - mubaşirlerin 

dik ve gür sesleri ve nihayet biraz 
ileride, köşede durup kendisine 
merakla bakan, seyreden insanlar 
"onu., hiç alilkadar etml;.-or, "o
nun., için hiç yoktular sanki .. 

Bağlanmış uzun saçlarını ka
payan bir kasketin gelişi gtizel o
turtulduğu başının önüne iğmiş, 

omuzlarını sindirmiş ve kollarını 
çaprazvari kavuşturmu~ bir halde 
ayakta büzüldüğü yerde sadece 
tepiniyor ve ara.sıra kesik kooik 
inliyerek; sadece: 

- Ah ... diye biliyordu!... 
Henüz 24-25 yaşında olmasına 

rağmen şeamet Ye ıztırabın on yaş 
daha yıprattığı, esrar ve mükeyyi
fatın ölmeden öldürdüğil bu za
vallı genci, ağırcezanın genç mü
başiri bize tanıttı. .. 

- Meşhur esrarkeş İsmail. .... 
Yine harmanlaşmış... Tedavisini 
istiyor .... Bu 4 üncü defa olacak 
ki Bakırköye gönderiyoruz ... 

Ve sonra bizimle beraber onun 
yanına giderek seslendi: 

- İsmail! ... Yine mi sen .. Us
lanmadın mı hala? ... 

Kendisine ismiyle hitap edil -
miş olmasının verdiği ani bir alıi
ka ile yerinden doğruldu. Ve öne 
eğdiği başını kaldırarak, demin
denberi birikip etrafını çerçevele
meye başlayan kalabalığın artasın 
da kendisiyle konuşanı aradı .... 

Sonra fersiz gözlerini mtiba -
şirin üzerinde durdurarak onu ta
nımak ister gibi: 

- Sen misin ağabey? dedi. .. 
Ve kesik kesik ilave etti: 

- Ne olur şu bizim evrak 
yazıldıysa verseler de gönderseler 
beni.. .. 

- Kağıdın yazılıyor İsmail ... 
Fakat hani sen gelmiyecektin ar
tık buraya! .... 

İsmail uzun uzun içini çektik
ten ve ayakları üstünde bir iki 
kere sallandıktan, titrerukten son
ra: 

- Ölüyorum be ağabey ... Ölü 
yorum .. Ah yine "sarı kız., a yan
dık ağabeyciğim ... Ne yapalım ol
du bir kere .... diyebildi. Sonra et
rafını ha!kalayan kalaba\ığıı dö • 
nerek pis halinden umulmayacak 
derecede temiz bir lisan ve düz
gün bir ifade ile: 

- Efendi biraderlerim... Bir 
sia-aracık verseniz bana .. 

Diye yalvar\!ı ... 
Gazeteci arkadaşlardan biri 

onun isteğini yerine getirirken 
genç mübaşir bana yavaşça: 

- Konuşsana ... dedi.. Konuş 

da bak ... Esrar ve eroinin bir in
sanı nasıl göçürtfüğünü, bir ha
yatı n.asıl söndürdüğünü gör... iş

te senin için bir mevzu ... Hem ha
kiki bir mevzu ... 

Sonra; bana mukaddeme ha
zırlamak için büsbütün !"mailin 
yanına yaklaşarak: 

- İsmail... Anlaşıldı sen arlık 
uslanmayacaksın ... Hani ger.en se
fer yemin etmiştin? ... 

İsmail sigarasının dumanları
ııı ta ciğerlerinin içine dolastıran 

;; ~! :ı·~---"'"'--..;.~-----... --... ~it;.·J 

Halbuki biz sporcu dediğimiz 
zaman gözümüzün önünde temiz 
bir genç biliriz. Bu genç, temiz yü 
rekll, iyi ruhlu, becerikli ve mü
kemmel bir gençtir. Böyle mükem
mel bir gencin hareketi de tabii 
dürilst ve ölçülüdür, 

İzmir lik maçları 
İzmir, 30 - Lik maçlarına bu

giln de devam olundu. Alsancakla 
Demirspor takımları arasında ya
pılan ilk müsabak.a durgun bir o -
yundan sonra bire karşı dört sayı 
ile Alsancağııı ga!ibiyetile netice
lendi. 

Hasip Paşa torunu fsmafl Bey evinin kapısında sevgili köpeğile. 
Daima nizamlara uygun hare

ket eder ve hakemlerin vereceği 
karar hatalı bile olsa itiraz etmez. 
İşte sporcu böyle bir gençtir. Ve 
klüpler de böyle gençler yetiştiren 
birer mekteptir. Öyle bir mektep 
ki, birlik ruhunu, çalışma aşkını, 
disiplin bağlılığını, hulasa her şeyi 
orada öğrenir. Fak.at acıyarak gö
rüyoruz ki, sahalarımızda kavga
lı maçlar eksilmiyor. 

İkinci karşılaşma, Ateşle Do -
ğanspor arasında yapıldı. Birinci 
devrede ahenkli ve üstün bir oyun 
çıkarmasına ve penaltıdan istifa
de edememesine rağmen Doğan -
spor devreyi 2 - 1 lehine bitirdi. !
kinci devrede daha düzgün bir o
yun çıkaran Ateş takımı bir gol da
ha yaparak beraberliği temine mu 

vaffak oldu. Ve maç ta bu suretle 
2 - 2 beraberlikle neticelendi. •iddetli bir nefes çektl ..• Sonra bir 

kere ve bir kere daha ..• 
- Ah ağabey... Görüyorsun 

halimi.... Ayaklarım tutmuyor ..• 
Bir yerde duramıyorum ... Çok har 
manım... Hem pek fena. Bari 
doktor halime acısa.... Gönderse 
yine 18 e .... 

- Sen harmanlığa alışkınsın

dır İsmail. .. Haydi bırak şu numa
raları .. Birazdan hastahaneys ya
tınca kesilir harmanlığın ...... 

İsmail; muhatabının ağzından 
çıkan bu son cümleyi işitir işit

mez; parlayan gözlerini birdenbi
re açtı ve parmaklarile dudakla
rının arasına sigarasını sıkıştırdık

tan sonra iki ellerile mübaşirin 

ellerini tutarak bir kaç defa sars
tı ve: 

- Ağzını öpeyim ağabeyci • 
ğim ... Dedi. Beni yine 18 e gönde
recekler mi? .... Ah oraya bir git
sem ... Bu sefer hiç çıkmıyacağım. 
İyileştikten sonra gardiyan olup 
hizmet edeceğim ... Boğaz toklu -
ğuna çalışacağım ... . 

- Evet... Bu seferlik seni yine 
Bakırköyüne gönderecekler İsma
il.. .... Fakat bir daha gelirs~n doğ
ru hapishanede bil kendini. ... 
Zavallı esrarkeş ve eroinman ser

serının üzerinde bu sözler en 
büyük bir hayat müjdesi gibi tesir 
etmiş ve onu bir saniye içinde 
tekrar hayata iade etmişti sanki.. 

Artık ne durduii:u yerde sal
lanıyor ve ne de üşür gibi ellerini 
birbirine vuruyordu ... 

Deminki feri kaçmış, sönmi4 
gözlerine bile birden bir ışık gel
mişti... Dudaklarında beliren te -
bessümle beraber gözlerinin içi 
de gülüyordu .... 

Bu ani tahavvülün benim gibi 
etr.afındakilerin de nazarı dikka
tini celbettiğini anlayan mübaşir: 

- İsmail.... Ne o titremelerin 
geçti bakıyorum... Hastahanede 
büsbütün iyileşirsin... Fakı.t bak 
şu beyler gazetecidir... Bir daha 
buraya gelirsen seni gazetelerle 
rezil edecekler ... 

Beriki, hala içi gülümseyen 
gözlerile bizi bir müddet seyret
ti ... Ve sonra hakikaten nadim ol
muş insanların büyük töbekiir ha
liyle: 

- Gazeteci ağabey dedi. .. Sen 
bakma benim bu halinıe ... Ben ds 
okumuş bir adamım... Bızim de 
elimiz. kalem tuttu ... Mehten gör
dük ... Aına bak ~imtli "eol' ll'., uğ 
runn ne hale dü•Wk ... Efendi iken 
köpeklerden de aşağı olduk ... Ba
na eskiden Hasip paşa torunu İs

mail bey derlerdi. Şimdi e'rnrkeş 
İsmail olduk ... 

Hem herkesin, eski ahnapla
rın nefretle, istikrahla u'lklığı, 

hayır, bakmaktan bile tibindiği 

esl'arlceş lsmail... Eroinci tsmail... 

Çok şeyler yazıyorsunuz, Al • 
!ah aşkına; şu dalganın, eroının 
ne fena şey olduğunu da yazın ... 
Millete ilan edin. Esrar zehirli -
yor. Eroin öldürilyor... Hayır öl
dürmeden söndürüyor bizleri.. 

Yazık değil mi tecrübesiz 
gençlere ... Genç biraderlerim he
pinize nasihatim olsun ... Kendini
zi Sarayburnundan kaldırıp deni
ze atın .... Fakat sakın bir dirhem 
esrar, eroin çekmeyin!.. • 

1smailin etrafındaki halka git
tikçe büyümüş, avukatlar, zabıt 

kiltipleri, daktilolar, genç, yaşlı, 

ihtiyar insanlar; sesine gittikçe a
henk ve katiyet vererek nutuk söy 
!er gibi konuşan, hayır bütün bir 
ömrün nasıl çöküp solduğunu 

anlatan bu zavallıyı - eminim acı
yarak - seyre dalmışlardı ... 

"Bakırköy,, hastahanesine tek 
rar gönderilmek müjdesi, bu yer
siz, yurdsuz ve kimsesiz esrarke
şin tekmil ıztırabını ona birden 
unutturmuştu ... 

Artık yavaş yavaş kararan bu
günün akşamında los, tenha arsa 
köşelerinde gecelemek, kaldırım -
]arda tesellisiz ve tedavisiz inle
mek yerine "Bakırköy,, ün "18

0 

numaralı kovuşunda rahat, beyaz 
bir döşek üstünde ısınacak bir yer 
bulmak ve oradan teselli, şifa al
mak hayali ona en bulunmaz bir 
nimet gibi gelmişti ..... Ve, bu bi
raz sonra tekrar kavuşacağı saa
detin tahayyülü, "harmanlık., ın 

ıztırap ve acıdan bir kıskaç içine 
aldığı vücudunun bütün sızı ve a
cılarını bile unutturmuştu ona ... 

Bu aralık . 'Tabibi adli,, !erin 
odasından çıkan bir memur: 

- Haydi İsmail! diye haykır
dı ... Kağıtların tamam ... Bakırkö
yüne gidiyorsun ... Yürü bakalım .. 

Bu emri alan İsmail neredeyse 
sevincinden oynayacaktı .. Verdi -
ğim bir sigarayı alıilecele ateşle
dikten sonra: 

- Allah devlete ... Millete ze
val vermesin ... Mazhar Osman bey 
babamıza da yardımcı olsun .... 
Doğrusu ya... "O,, nun bizlerden 
kurtardığı o kadar çok arkadaş -
!ar var ki ... 

Benimle beraber ayni kovuş
ta yatanlardan sulucan Ali dediği
miz arkadaş Ortaköyde rejiye, 
Sarpık Nuri de Yedikulede deri 
fabrikasına girdiler... Bu mel'un 
şeylerden kurtulup adam oldular .. 
Kurtulamayan bir kaç arkarlaş ta 
Galatada, Tophanede süı·üııtlyor

lar hala... Bu sefer İnşJllah ben 
de iyileşeceğim ... Hem iyile~iııce 

çıkmıyacağın1 oradan ... Yalvara -

Herhangi bir müsabakada gali
biyetin tekme, tokat ile değil, tek
nik oyun ile olduğunu unutmıya

lım. Ve bu fikri gençlerimize ha
tırlatalım. Klüp idareciliği bir fan
tazi, bir gösteriş değildir. Artık 

bu kavgalı maçların önü kesilmeli 
ve bunlar son olmalıdır. Eğer bu 
maçları hakemler idareden aciz 
bulunuyorlar i3e o zaman federas
yon ve daha doğrusu ortada ismi 
mevzubahs olan hakem komitesi 
hakem işinde titiz davranmalıdır. 

• •• 

N. E 

Şifli Halkevi Galip 

Cumartesi günü Beyoğlu Halke
vi lokalinde Şişli Halkevi ile Ku
leli Süel lisesi voleybol ve basket
bol takımları kar~ılaştılar. 

Saat 5 de hakem Telmihin ida
resinde icra edilen voleybol maçı 
çok heyecanlı ve zevkli oldu. Neti
cede Şişli Halkevi takımı 6 - 15 ve 
17 - 15 Kuleli lisesini mağlup etti. 

Bu maçtan sonra yapılan vas -
ketbol müsabakasını da Şişli hal
kevi 19 - 22 kazanmağa muvaffak 
oldu. 

Son oyun Deniz Harp okulu ile 
Şişli halkevine mensup "Çelik 
Klüp., voleybol takımları arasın

da idi. Saat 17 de Halkevinden 
Telmihin hakemliği altında cere
yan eden bu maçta Çelikklüp De
niz Harp okuluna 15 - 8 ve 17-15 
galip geldi. 

Bu ıene hakem bol 
Geçen sene hakem kursuna de

vam edenlerin sayll!ı yirmiyi geçe
miyordu. Bu sene son haftalar i
çinde bu adet. artarak altmışa ka: 
d.ar çıkmıştır. Geçen sene elde 
mevcut bulunan .11. resmi hakem 

Trikolor Galatasaray 
ile karşılaşıyor 

Muhtelif spor temasları yapmak 
üzere şehrimize gelen ve pazar 
günü de Beyoğluspora 2 - 1 mağ -
lup olan Trikolör takımı buglin i

kinci maçını Galautasaray ile "a
at 15.30 da Taksim stadında ya -• 
pacaktır. Yine ayni takım cumar
tesi günü Barkohba ile. pazar gü
nü saat 10 buçukta da Ş i şli ile 
karşılaşacaktır. 

Üçüncü Başmüfettişlik müşaviri 
birinci sınıf Vali oldu 

Trabzon, {Hususi) - Üçüncü 
umum müfettişlik baş ı .. üşa,·iri Ni
yazi Atakerim birinci sınıf valili
ğe terfi etı:niştir. 

Fındık kabuğnnda ihtikar 
Trabzon, (Huousi) - KHadc

niz şehirlerinin başlıca mahrukatı 
meyanında bulunan "fındık kabu
ğu., fiyatları üzerindeki ihlikar 
devam etmektedir. 

Giresonda , ,fındık kabugu. ha
len 10 kuruşa satıldığı halde. şeh
rimizde 25 kuruş olan resmi bele
diye nark fiyatına bile yakacak 
kabuk bulmak mümkün olama -
maktadır. 

Muhtekirler, .kilosu 35 - ~O ku
ruş üzerinden ~atış yapmak i$te -
mekte ve daha aşağı fiyat veren
leri "yoktur! .. ., cevabile savmak
tadırlar. Belediyemiz muhtekirler
le şiddetle mücadeleye devam et -
mekte ve fazla para almak istiyen 
satıcıların adreslerinin bildirilme
sini halkımızdan istemektedır. 

Gebe in~ği çalup k~smişler 
Balıkesir, (Hususi) - Kiiçilk· 

bostancı köyünden Havva isminde 
ihtiyar bir kadına aid gebe bir i
nek .geceleyin çalınarak Çitnahur 
deresi yanında, kesilmiş ve derisi 
yüzülmüş bir vaziyette bulunmuş
tur. Meçhi\I suçlu aranmaktadır. 
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2 T!ŞRlNISANI 1931 

Modern Ordularda Yeni Bir 
Sınıf: Hava Piyadesi 

'f~yyarelerle Düşman Gerilerine indirilen Hava 
Piyadelerinin Seferda Şevk ve idareleri Kadar 
Hazerdeki Talim Ve Terbiyeleri de güçdür. 

. Harpte dtşman cephesi geri
aın~. düşman memleketine tayya
re vasıtasile insan, malzeme vesa
i~e indirmek çok yeni bir f&Y de
fıldfr. Bilhassa Büyük Harpte çar
P!Şan büyük ordular bir çok ye~ 
lerde, bir çok def al ar bu vasıtaya 
~il~acaat ederek düşman memle • 
etıne küçük tahrip kuvvetleri, 

casuslar indirmişlerdir. Hatta biz:e bile mesela Filistin cephesipde 
azan İngiliz, bazan Türk tayya- Li·~mzı k . 

l'eleri düşman cephesi l'erisinde K... erin aı er nakline mahaua 23 • A V modeli tanaresı.Ba 
Yere inerek oralarda casuslar bı- tcyyare, hertilrlll teçhizatile birlikte 50 haYa piyadeli taıımaktadır 
~8kırlar veyahut ta meseli su yol:,._....-~ 
arı, köprü · vesaire gibi mühim 
Şeyleri tahrip ederlerdi. Bağdat 
c:~hesinde 18,000 kişilik bir İn· 
gı}ız ordusu Kutulamara mevkiin. 
de Türk ordusu tarafından tama. 
~i~e muhasara edildiği zaman, ln 
~ılızler bu kuvvetlerinin her türlfl 
~htiyaçlarını havadan tayyarelerle 
ıknıale çalışmışlardı. 

1 
Büyük Harpten sonra h~r tür. 

kü harp silah ve vasıtalarında vu. 
b~a. gelen terakki ve inkişaf; ta 
ıntııe harbin sevk ve idaresi ve Fransızlann bava Piyadesi naklinde dahi laVlandıkları 
~Uharebe usulleri üzerine de mü- yeni ıiıtem bir ağır bomba tayyaresi 
tını tesirler yaptı. Bu meyanda •••••••••••••• 

1
aYYareler va~ıtasile düşman mem lrn~r"T7....-"""."'."r'"~ 
~ketine ve düşman cephesi geri- yazan : 

~ı_ne büyücek kuvvetler indirmek; 
ır çok büyük ordular tarafından R E 

Yapılan muvaffakıyetli tecrübeler- 1 1 

den sonra, bugün artık her ordu- ••••••••••••• .. 
ııun talimatnamesinde yer almış te~kilatına malik bulunuyorsa ve. 
asri bir muharebe şekli olarak yahut ta arazi tayyarelerin yere 
meydana çıktı. inmelerine müsait değilse, o hal· v 

•• k Havadan tayyare vasıtasile de tayyarelerin 600 • 1000 metrt 

1 uvvet imiirm~k iki şekilde yapı- 'kadar alçalarak taşıdıkları kuv • 
~bilir: Birincisi; tayyare evvela vetleri paraşütlerle yere atmalar, • 

tere iner, ondan sonra içindeki icap eder. Bilhassa Sovyet Rusya. 
~ıvveti indirir. İkincisi: Tayyare- <la tatbik edilen bu usul; diğer u. 

~ın Yere inmesine lüzum kalma • sule nazara!} daha pratik görül• 
an havada kafi derecede alçalır mektedir. 
~ bu esnada içindeki insan ve Fakat; e\'Velce talim yapma • 
istlzcnıeyi paraşütler vasıta~ile mış olan bir asker, ne kadar rpor. 

enen yere atar. cu olursa olsun, sırtındaki tüfeği, 
Bu usullerin her ikisi de, öyle cephanesi, çantası vesairesi ile 

~:~~t~n zannedildiği kadar kolay birlikte tayyarenin °daracık kapı
ü gıldır, her ikisinde de bir çok sından veya penceresinden kendi-

-
• 

•vyet Rusyaaa tayyarelerden 
atbyan 150 hava piyadesi, 
paraşütlerle yere inerlerken 

g çlükler vardır. sini kolay kolay aşağıya atıp vü-
Bir defa şunu iyice bilmek la- cuduna bağlanmış olan paraşütü piyadeyi (yani bir bölük kadar) 

:ı.~ . gelir ki, her iki usul için de güzelce kullanamaz. Tayyareden düşman gerisincie istenilen bir nok 
Jtı Uyük ve içerisine çok in11an ve yere indirilecek her bfr askerin taya atabilmek için bu lO tayya-
1 alzenıe alan, hususi tertibatı o- bu işleri yapabilmesi için evvelce renin çok toplu bir halde uçma
zan tayyarelerin me\'cudiyeti la- bir usul tahtında iyi bir ıurette ları ve 0 nakta hizasına gelir gel
._1mdır, Yoksa her tayyare ile ha- yetiştirilmiş, talim görmüş olması mez bu 120 askerin hep birden 
lc~dan kuvvet taşınamaz, Şimdiye Iazımdır. ve hiç gecikmeden tayyareden dı
~ dar İngiltere, Fransa, Alman - l~te bu sebeptP.n dolayıdır ki~ şarı atlamaları icap eder. Aksi 

l a, Sovyet Rusyu, Amerika oı·du- lı .. k'· b'" .. k d 1 d . takdirde tayyarelerden muhtelif ar .. ıugun u uyu or u ar a yeni 
b ında yapılan tecrlihclere göre; bir (hava piyadesi) sınıfı görü • fasıl arla atlayan bu 120 asker; 
_.~hususta en elverişli olan tayya- yoruz. TayyarP.lerden paraşütler- kısmen rüzgılrın da sevkiyle ara
t e er, içerisine 12 :30 kisi alan le atlama talimleri le sureti mah- zide 3 :4 kilometrelik bir sahaya 
(~Yarelerdir Meseli Fran~ızların susada yetiştirilen bu hava piya _ ve her birisi bir çalının k~parına 
l'e·ote~ 650) tipindeki bir tayya- deleri şimdiki halde en büyük or- dağılmış olur, ki bundan sonra bu 
hı' ~Utün silahları ve teçhizatı i- dularda bile bir kaç tabur ve ni- askerleri bir araya toplamak ve 
t'i .hırJikte 12 pi.vade neferini içe- huyct alaydan miirekkeptir. Bu dümana karşı muharebeye başla
te ıne alıp 1000 'kilometre mesa- te~kilattan da anla~ı!:ıcağı veçhi- mak saatlerce sürer. En mükem
>,/e kadar götürebilir. Hemen le, hamdan tayyarı~ \'asıtasile düt mel talim görmüş hava piyad~si 
re~ cok ordularda bu cins tayya- man cepheo;i gP.ri::i~ıe kuvvet iridir- bile, en müsait şartlar altında 3 
~-u~rden epeyce vardır. Daha bil- mek hususunda ~inıdiki halde öl- tayyareden para.,ütlerle attığı 40 
lan olan ve içf!riıdne 40 nefer a- çü; ancak bir kaç tabur denebi- neferi 200X 400 eb'adında bir ·;. 
ta~ tayyareler; bir defa da bir lir. razi sahasına indirmekte bugün 
l.. 1 .ırn kuvvetinde piyadeyi htl'l,ıya- H · 
:rıır1n. Fakat bu gH>i tayyare le- av{lda11 µ .. raşütle atbmak; . güc;liik ç~kme.ktedir. Yere indiri-
•ı nı bilhas~ Sovyet Rusyada u01u.ml lccek ku\'\'l•t büyüdükçe ve muha-
b·1 evcudu; tm büvük ordularda b" . . h r · · · 1 e çok m hd t . · !r spoı a mı almıştır. Um~.ml rebcnın evve!den tahmin ve takdir 

~ a ut uı. . d • _ . , • 
l'tl Öyle yiiklU ve büyük tavya- ~erasım_ e .ııa~aı:l-arda çol< hoş ve edilemiyeıı bin bir türlü al'lzaları 
l erden mürekktıp müteadd"t f". e~~ence.lı ~ıı· ~ntıba bırakmasına karşısında kalındıkça; havadan 
0ları 1 1 ragmcn s11retı mahsuı:ıa<l tar rıe !1 düşmanın l'Ö?.Üne ve ateşi- .. .. " . . . a ım böyle tayyarelerle indirilecek kuv 
.teriU~ar'lrnadan düşman cephesi gormuş hava pıyade~ının bile bir vetlerin de hiç olmazsa ilk .. safha
~e v~nde inmek istedikleri yerler- lnuh:ı~e~~ e.snasında tayyareden : da mutlak sur~tte çok ~ni~ bir 
leri bYa civarıııda m.iisait inJ!J )ter- • yere 11~:1 ~ıç te 0 kadar ~oş Pir sahaya .dağ~Jmış bulunacakları ga
fi.,, , ~lunmaıu. CQ}) mühim bj.r key ş~y dei'~ldı~. Yukarıd~ tayyar~, yet tabıi go'rülmek icap edecektir. 

• e.tır ~ · · · 500 • · hazırla· ••U , mı~ Y,erl~ri evvelden. nıı~ · .. ,.veya. IO?O . met~~·~ ıVça- Heniiz hiç bir asri harpte et-
ll'ıeydannnıış muntazam tayyare l~ı.:a~ lÇIJl.~~kıl~l'J. paraı:mtlP.l')e a7 rrrııca tatbik v.e tetkik .edilemiy.en 
da11, b lan halhide ofa:mıyaca'ğıh- tacagıııı soyleınuıtık. flall'.>l\ki tay- ti~ı hava piyadesinin ve i~tihdam 
<ten b'~· büylik tavyareferle evvel- yare her ?.aman bu kadar aşağıya· tarz ının bugiinkü hazar talim ve 
inerk 

1 ınnıeyen bö~~le bir araziye inemez, içindeki piyadeleri daha manevralarında verdiği netice ne 
tıt Ilı en her türlü kaıalara ve hat yükseklerden salıveı·mek mecbu • olursa olsun, hakiki kıvmet ve 
laıını u~a~takıyetsizliklere bile kat riyetinde kalır. Bundan başka me- ehemmiyetinin dereceı:1iı;i ancak 
l'lıan a ıcap eder. Eğer bu düş - sela içeriside on ikişer µi~·ade bu- yarınııı hakiki bir harbinde göre
&dilnı;ne~leket az çok organize lunan 1 O .tayyare)i bir filonun ha- bileceğiz. 

ş bır tarassut ve mitdafaa vada uc;tuiunıı +'arzedeHm. Bu 120 
R. E. 

.,. •• 1 

Kendimize 
Dönüşe Dair 

.. 

Yazan: ALTAN SUNAR 
Fikir tarihimizde milli euurun 

uyanışile beraber başlıyan kendi -
mize dönUş hareketi, son zaman • 
tarda yeni bir merhaleye girmiş 

bulunuyor. Bugüne kadar mazide
ki kWtürümüz alaturkalaştırılmış 
garp metodlarile araşbrılmıya baş
lanmış ve tarih, içtimaiyat ve aaire 
aahalarında - kısmen yanlış olmak
la beraber hiç olmazsa tutulan yo
lun ehemmiyet ve kıymeti bakı -

(~arihten Bir Yaprak) 

Hünername 
Bu Kıymetli Eser Nasıl 

Vücude Getirildi? 
·~zan : İbrahim Hakkı KONY AU 
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mından - bazı faydalı neticelere va- Lokman Hilnernameyi; bugün 
rılmıştı. Hiç fUphe yok, bu devre- tstanbul kütüphanelerinde bize ka
ye ait en verimli çalışma edebiyat dar gelemiyen birçok ana kitapla-
18h88Jnda yapılmıştır. ÇUnktı bU • ra mesela Uğurnameye ve birçok 
Ji1k bir otorite, dlhiyA.ne bir su • 

saray vesikalarına ve bilhassa 1-
rette temsil edilmiş modern bir ilim kinci Murat zamanındanberi Sa • 
sihniyetile ve son derece geni§ ve rayda saklanan Hanooan resimleri
fl1mullU bir görüşle, edebiyat ta.ri- ne ve Fatih zamanında İstanbul ge
himizi, muhtelif içtimai mUesesele- len İranlı nekkaşların yaptıkları re
rimizi ve bunlann karşılıklı tesir • simlere dayanarak hazırlamıştır. 
!erini tetkik ederek mazimizi yeni-

U) Lokman ayni zamanda Sadra-
clen terkip ediyor. Bu ilk safhada zam Mehmet paşanın delfiletile 
"realitenin nasıl olduğunu söyle- Frenk üstadlarında bulunan hane
mek isterim,, diyen Ranke'nin zih-
niyeti hikimdir. den resimlerini elde etmiye mu\'af-

Son zamanlarda ikinci devreyi fak olmuştur. 
Lokman Hünernameyi iki scrıe

onun çok kıymetli mümessili Saba- de hazırlama emrini nasıl aldığın~ 
hattin EyUboğlu açıyor. insan ve İstanbuldaki yar ve ağyardan 
mecmuasının son sayısında, beşeri- nasıl istifade ettiğini birind cıirlin 
yetin fikir tarihinden alınmış, ve hatimesinde anlatırken der ki: 
çok güzel bir surette kullanılmış ".... Bilcümle tashih ve tekmili 
delillerle Sabahattin Eyüboğlunun ferman olunmagın iki yıl alettevali 
müdafaa ettiği fikir, kendi mazi -

nazmı şehnamei hakaniyeden nevan 
mizi tefsir etme yolile zengin ve teneffüs olunduğu takdirde tatili 
dinamik bir milli an'ane tesis etmek vakit reva görülmeyip tenkihi me
fikridir. Ben, Sabahattm· Eyu"bogw -

ki.batı maziye ve tavzihi riva~·:; tı 
lunun bu meseleye dair olan ilk ya- mübheme için bu diyiri ceJilUl _ iti
zılanna itiraz etmiştim. Çünkü, ih-
timal ki, "yaşıyan mazi,, kadar vi.- barda olan yarü ağyarı nezaket a

sardan remiz ve ima hüsnü eda ile 
zıh ve sistematik olmadıkları için, 

tefessühü ahval ve tefekkürii mafil 
onlardan asıl maksadı anlıyamamış balde dakika fevt olunmayıp vfü·u
ve haklı olarak bir metodoloji ha-
tasına düşülüyor sanmıştım. Son du müteessir olan kütübü mutebere 
yazısından açıkça anlıyoruz ki Sa- ve tevarihi meşhurei sahiheden 

bah mümkün olanları "Uğurnamei,, va
attin Eyüboğlu " ..... tarihin zih d h " k · bd ·1 · a a ı me menı gay en vesı eı 

yazılışından değil, ruhumuzla olan ki.fi ye birle perdei zuhura <'il vcg<'r 
münasebetlerinden bahs,, etmekte- ı (2 o up... ),, 
dir. 

Birinci devrede gördüğilmüz tari- Lokman Kıyafetül - insaniyye 
hi realiteye uyan yeniden • kurma Fişşeınail - ti - Osmaniyye,. adlı e
işi, sadece ilmi bakımdan kıymetli- serinde (3) de ecnebi ressamlar -

dan ve İkinci Murat zamanındaki 
dir. Yoksa mücerredi muşahhas ob 
jektifi sübjektif, statiği dinamik resimlerden nasıl istifade edildiği-
bir hale getirmedikçe, ona yürüyen, ni şöyle anlatır: 
genişliyen ve bUyUyen bir hayati- " ... Sebebi telifi risale ittüak bu 
yet vermedikçe ne milli, ne de be _ hanedani alişane müteallik olan si
şerl bir kültilr an'anesinin teşek • yeri selatini cihad ayinin şemayil
kül etmesine imkan vardır. Bu da leri bulunmadığından külli iztırap 
ancak tefsirle kabildir. Meşhur bir çekilip ve ol asari namdar dahi bu
formülü biraz değiştirerek diyebi- lunup yerli yerinde münderiç olma· 
liriz ki idrak etmek tefsir etmektir. sı aksayı mearib iken nagah bu 
Fiziki ve beşeri tabiatte ve tarihte hususta musayvirani hassadan bi
olup biten vakıaları kavnyabilmek karinei zaman olan üstad Osman i
için bile tefsir yapmak icap eder le mutaraha kılınıp ve bazıları ele 
Bu suretle tefsir, bir taraftan ilmi getirip ve bilciimle firengi üstacl
hakikati keşfetmenin, diğer taraf- larda bulunduğu tahkik olununca 
tan maziyi içimizde yaşatmanın bir Sadrazam ve Müşürü muv.zam haz 
şartı olmuş oluyor. Bir müellif, ço- retlerine maruz kılı,nıp (4) ihtimaıni 
ğumuz an'aneciyiz demişti; şu mi- şeriflerile suveri mearibki aysenül 
nadaki baş döndürücü bir hızla in- metalibi idi müyesser olup ve Sul
kişaf eden hadiseleri kontrol ede- tan Murat sani aleyhirrahmetilbari 
meden onlar hakkında bizden ön- den biri mevcut bulunan tasvirlere 
cekilerin bilgisini tatbik edi,Yoruz. tatbik olundukta sıhhati zahir ol -
Şüphesiz ld çok doğru. Fiıiki ve mağla sayirleri dahi rastkalem ol
manevi ilimlerde kuvvetli bit· dina- duğu günden ayan olmağın h~r bi
mizm telakkisi hi.kimken, tarihi ,.. rinin libas. ve heyeti tarzı Osmani
man içinde ölü ve statik bir tesel- yan üzere zamanı şeriflerinde ne 
sül olarak kabul etmek, sokaktaki veçhile olduğun tevarihten malum 
insanın dOşünce!ıine esir olmaktan edinip ve sair ahvalleri dahi yerlu 
başka nedir? yerinden görUIUp ..... ., 

Bergson, ma~i istikbalin içi • - Ressamlara eskiden nekkq, tar 
ni kemiren mütemadi bir ilerls •. ıe- rah ve halkarcı da deniyordu. .F.ski 
dir. dememi§ miydi? Bununla be • eserlerde sık sık rastladığıinız bu 
raber mitolojiyi, Platon'u, tncil'i, kelimelerin burada tetkikini pek 
Don Kişot'u ve Shakespeare'i 't .ı- faydalı b'lluyorum. Nekkaeııı mi -
a-ünkü muhtevalarile görebilP.n kaç nası malüm: Tarrah ise tarh keli
insan vardır? Mitoloji, Don Ki~t nıesinden yapılmıı bit sanattır. Çı-

derken şunları söyler: "Hal --- Çöz 
mek, eritmek, terkibatı kimya usu
lünce tefrik etmek, müşkül açmak, 
eczayi halletmek, midede hazmet • 
mek, ....... __ etmek,, ressamın da e
lindeki sayfaıan, yahut herhangi 
bir eserin J ~unü ecza ile süsleme 
işine de halkari denmektedir. Top
kapı sarayındaki hazine aeıterleriD 
den birisinde Şah lsmaile nisbet edi 
lerek şöhret alan meşhur tahtın 
süslerine de halkari denmiştir. Bu 
1'elimeyi Arap harflerinden nokta
sız (H) ile yazmak li.zımdır. Nok
talı "H,, ile yazılanlar kelimenin 
manası bilinmeden ve anlaşılmadan 
yanlış yazılmış demektir. 

Lokmanın söylediğine göre Top
kapı sarayında Fatihin babası Mu
rat zamanındanbcri saklanmış ha
nedan resimleri varmış demektir. 
Sarayda yeni açılacak salondaki re
... imlerin bir kısmının da tarihini t.a. 
o devirlere kadar çıkarmak lizıın 

geliyor ki resim tarihi bakımından 
fevkalade mühimdir. Halbuki Hü -
nernameye me'hazlık yaptığını biz
zat Lokmanın itiraf ettiği hoca Sa
dettinin "Tac-üt-tevarih,, adlı tari
hine zeyl yaptığı "Selimname,, (5) 

de Yavuzun Mısırdan getirdiği kıy
metli taşlarla Topkapı sarayının 

matbahlan arkasına düşen sahil ta
raflarında yaptırdığı yeni köşkü an 
latırken der ki: 

"Bir gün derya kenarında Sul
tan Selim köşkü demekl11 meşhur 
olan köşkü bina ederle. ken bahçe
ye inip Kasn seyir buyurdular. Me
ğer nekkaşlar ııakişle meşgul idi
ler. Bir milsavvir merhum Sultan 
Mehmet Hazretlerinin - Fatih - şek 

li nıevzunlarını tasvir elmi~. Dil~iz 
görüp alıp mahzarı padişahiye ge
tirdi. Bir esnada getirdi ki Ahi Çe
lebi bazı kimesnel:eri adabi sohbeti 
mülfık riayetinde kusur ile yed e
dip hizmeti mülfıkte rnuhafazai e
dep lüzumuna müteallik kelam.Iar 
eyler idi. Ve kendisi Beyazit Han 
hizmetlerinde dahi müsahib olup 
kadimi nedim olmakla adabı hizme
te vakıf \'e dekayılcı ı;ohbcte arif 
geçinirdi. Dilsiz tasviri nazarı pa
dişahiye arzedicek fi) hal; merhum 
Sultan Mehmet hazretlerini tasvir 
etmek istemiş amma ancak benze
tememiş. Merhum bizi hali tufuli -
yetimizde mübarek dizleri üstüne 
almışlardır. Sureti şerifeleri haya
limdedir. Doğan burunlu idiler. Bu 
nekkaş tamamca benzetememiş de
yip Ahi Çelebiye buyurdular ki sen 
dahi merhum ahdine erişip anlan 
görmüşsün deyip eline vericek seb
kati lisan ile; ne münasebet milb · 
mel eylemiş deylı tabir etti.,, 

Hoca Sadettinin bu sözleri Top
kapı sarayında eski hanedan resim 
lerinin bulunmadığına delil tutula,. 
JllU, Vardı. Fakat bu nekkaş Fa· 
tihin resmini kendi kPndine yapa · 
ğ,ı ıçiıı hazinedeki re~mler kendisi
n~ gösterilmemi§ti. 

lbrahlm Hakkı K .. yala 

(1) Blinername. Cilt 1. Yaprak v. 8· insan 'oğlunun aaırlar bovuı.:Cll kartan, tertip ve tHzim eden anla-
doldurduğu zensUı ruh . ve ~ıuı • n 

mınadır. MUtaraha da ayni kökten · · 19) Bil Cilt ı v 
!ardan tecrid edildiği zarr.an tarihi '"" nenwne., ........... 

. . 

re&liieıerine uyaala'r, yani tam il- dir. Minyatürlerin. ~imlerin esas- 2"29. . . ., · :,. 
larını hazırlamak için ressamın mü: (S) Bu ---'- ,., ..ır.. ... mi bir . yeniden kurma yapılsa • ~ ... o.-..- ....,. 
ellif ve tarihçi ile istişare etmesi .. _ _._ 1-AUl.J.a--ı-.a.... 

bile bugünkü şekilleri kadar ?izi a- ....... e au .. u ... ~ 156S. ... 
demektir. Halkari vasfını anlamak vaa knakü kütüp ... ---•-... - .. oa.ıı, likadar edemezler. Sahahatlin E- -:." • ....__ ...._ 
için de hal ·kelimesini· tetkik etmek tfnivenl•- k'"U:. ha--·-... - v ..... _ 

yüboğlunun dediği gibi: "Sh:ık tıe· - u .... p --- .. -
, lizımdır. Vefik Pqa "Lehçei 08 - kitapları araamd• 261 •• 262 ._ 

are in yarattığı dünya üç asırlık mani,, sinde hal kelimeaini izah e- F tlh a11 

bir fikir tekimülUnUn ,1 ;tığı , fuk- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ a n.u Emlri Efendi ldltöphue-
larla geni41emiş, bulduğt.1 :ni11:tlar- . sinde 1206 numaralarda kıymetB 

kUtUphanede duruyor. Binaenaleyh alshalan vai'clıİ'. ... 
la zenginleşmiştir. hı.san mefhumu geniş bir zUmre tarafından okuna-
ile beraber Shakeepeare'i!! k.ıhra -ı · · -(4) Bu 8'tı!'lan be• Topkapa sa-

la mıyorlar. Bundan maada eski Şaır- raymdalli t• nuniarah ............ 
man rı mudilleşmiştir. · \lac~th, lerimiz hakkında monografiler .de aittim. BalbdJd 1264 numarab nU.-

. bugün bizi hakiki hü\•iyeti!e tat.1 h1 vücude getirilmemiştir. Fakat bun- hada burada "bermuclbl Eıaıiİll 
edemez.,, dan daha mühim olan sebep şudur: 

Be-ri tefekkürün teka~mu··ıu··n..lc.:· · olhlnde Sadrazam merhum llelunet 
"l- ' • Memleketimizde individualist te - Paşanın ihtimami ~rlflerlle,, etlm-

tefeirin oynadığı bu besbelli rolün feli:kür tarzı daha ı. ... ı .. -amıatır. 
. ~· ~· leleri vardır. Daha aonra ,...W.... 
ızlerini edebiyatımızdıı, maal~ef, Hila mü§terek - kıymet ve müşte- lhtJmalf olan birinci nüshada ba 
hiç bulamıyoruz. Çünkü divanların rek - düşünce an'anesini devam et- ciimleler tayyedUmiştJr. 
çoğu ancak mütehassısların ten.as ~.irh·oruz. Hal~uki hatırlamalıyız. (5) Tactitte\•arlh. Cilt 2. Sayfa 
edebileceği yazmalar halinde birkaç (Sonu 1 nci aayfada) 817. 
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YAZAN: DANIŞ REMZi KOROK 

- Yalnız değil mi? 
-Elbette yalnız. Başka ki • 

mim var ki? .. 
Doğan, Ayteni kendine daha 

çok çekerek ve yüzünü yüzüne, 
gözlerini gözlerine daha yııklaştı· 
rarak yavaş yavaş şöyle diyordu: 

- Öyledir de .. Hiç aklıııa gel
medi mi ki, Ayten!.. Sen benim 
yanımda olursan ve bana kuvvet 
verirsen ben daha çok ve daha iyi 
çalışırım. 

Genç kız susuyor ve başını 
bütün bütün eğerek bu genç ada
mın göğsüne doğru sokuluyordu: 

- Ne~·e susuyorsun Ayten! .. , 
Cevap versene. Hem sen o saatte 
neden oturuyordun? 

Ayten yavaş yavaş doğrulur • 
ken sözleri de tane tane ağzından 
dökülüyordu. , 

Milli Romaa : 2 
.._.... ........ .,. ...... .,,,,......,.,,.,.,.. 

- Hayır... Deiil Erdoğan .. 
Hayır. Böyl-e ~eyler söyleme. Üç 
senedir, tamam üç senedir güzel 
bir arkadaşsın bana. Öyle bir ar
kadaş .ki ... Daima cendan, daima 
içten söylüyorsun. Ve ben bu te • 
mizlilik önünde bütün varlığımla 

sarSllıyorum. Sen bana her şey gi
bi görünüyorsun... Fakat.. Ben .. 
Ben hiç bir şeyim ... 

Ve birdenbire güzel başını Do
ğanın geniş göğ.,üne yaslwarak 
hıçkırmağa başladı ... Onun yaşla
nan yüzünü iki avucu lç!ne alıp ••• 
Yaş dolu kara gözlerine bakmağa 
başlayan Erdoğan yüreğinden ko
pan bir samimiyetle: 

YE~ISABAH· 

Marsilyadaki Korkunç 
yangın Nasıl Çıktı? 

Ateş Bir Anda Ortalığı Kapladı. 
Şehirde Büyi1k Bir Panik Çıktı 

2 TEŞRiNiSANi 1938 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinai Miktarı Muhammen B. 

Beheri Tutarı o/o Teminatı Ekailtıne 

L. K. L. K. L. K. Saati 

Eınm• basma 11 adet 200.~ 2200.- 165.- 15.30 
tulumba 
Hortum (511 Met. 1.30 671.50 50.36 16 

I - Yukarda yazılı 11 adet emme basma tulumba ile 455 metre hor· 
twn şartnameleri mucibince ayn ayrı açık eksiltme usulile satın alı· 

nacaktır. 

ll - Muhammen bedollerile muvakkat tem inatları hizalarında gö~te

r!lmiştir. 

ın - Eksiltme 18 • XI - 938 tarihine rastlayan cuma günü hizalarında 
yazılı saatlarde Kabataşta Levazım va Mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olaNk her a-ün sözü geçen şubeden alına· 
bilir. 

:V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve gaatlerde % 7 .5 gü· 
venma paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (8053) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
- Ben ... Ben mi, Erdoğan! ... 

Her \'akit ... Her gece uyanığım 

- Neye bu hırçınlık Ayten! •• 
diye sordu. Seni üzen, böyle hır~ 

çınlaştıran nedir, söyle bana. Ha-) 
ni vaatlerin nerede kaldı }'a? Benı 
sana neler söylemiştim ... Hep bek· 
lediğimiz bugünkü imtihan değll 

miydi ve artık ondan sonra ııen 

sadece benim bir hayat eşim bir 
can arkadaşım olacak değilmly 
din? ... 

!............................... .... 
ben. Zaten bu gece hiç yatmadım 
ki.. .. 

- Niçini... 
Saf ve samimi bir hareketle 

omuzlarını silkip, dudaklarını bük 
tü: 

- Bilmem ... Uykum gelmedi 
de ... 

Genç kız.... Yanan yüzünü ... 

- Çalışı~·or muydun Ayteu .... 

O iki avucun içinden kurtarmağa) 
hiç lüzum görmeden bütün bu söz-· 
!eri içi büyük bir ümit ve heyecan 

la dola dola dinlemişti... Kara 
gözlerini kapatarak kimbilir ne 
hulyalara bil& dalıyordu. Doğanın 
sustuğunu ve kendinden bir cevap 
beklediğini anlayınca ayni atla • 
malı sesiyle: 

Marsllya yangını esnasmda alınmıı bir resim 
Acele bir s.ipal'işin mi •-ardı ... 

Gayet tabit bir hareketle: 
- Yoovvv .. Hiç bir siparişim 

yoktu .... 
Deyiveren Ayten.. Birdenbire 

kendini toplıyarak lafını değiştir
mek için ... 

- Hayır .. Hayır, şey diyordu. 
Evet... Hani bir kaç dikişim vardı 
fa.. Onları hep bitfreyim dedim. 

- Ya? 
- Evet ... Malıim ya .. Ne ka • 

dar çok iş çıkarırsam o nisbette 
fazla .kazanmış olacağım ... 

Erdoğan onu omuzlanndan tu 
tup tekrar sıkarak .kendine çekti: 

- Zavallı yavruçak: diye mı· 
nldandı. Fakat iyi ama aen de o 
nisbette S1hhatini kaybedeceksfB. 
Madan ki pek acele değillermiş .. 
Bu kadar zorun ne .. 

O ayni vaziyette ... B&Şl önde, 
iki eli önlüğünün cebinde dimdik 
durarak dinliyordu .. Bu sözleri dtı 
yunca: 

- Ne yapayım diye cevap ver 
.ii .. Ne yapayım mecburum. Yok· 
sa açıkta ve aç kalırım. Kimsesiz 
bir kızım .. Sonra ne olurum ben? 

- Ne dedin .. Ne dedın AY.· 

- Evet, dedi. Bunları hep bf· 
liyorum Eı:doğan ve bunları unu
tamadığım için daima mlltees,,i • 
rim, daima atlıyorum. 

- Tuhaf ,ey 1 Seni ağlatan be
nim bu aamimJ sözlerim mi 7 

- Evet Doğan!.. Yilzüme öyle 
hayretle bakma... Beni bir deli 
zanneden bu manalı hayret bakış· 
lann artık yetişir. Çünkü sana an
latmak istiyorum ki: Ben senden 
bunu istemiyor ve eenden bu söz
leri beklemiyorum. 

Doğanın yalancı bir hayret 

hareketi g&teri,ini görmemezlik· 
ten g•lerek devanı etti, yine Ay • 
ten: 

- E'l"•t bunlan iatemiyorum. 
Bir arkada, gibi, bir hayat kar
deşi gibi yaşanabilir mi senini• 

Erdoğan? .. Bu sözlerin aıılatı,yor 

.ki: Ben ancak senin merhametine 

1 
liyık ~labilece.k bir kızım. 

(Sonu Tar) 

Marsilyada 28 birinciteşrind& 
büyük bir yangın çıktığını, bir 
müddet sonra büyük bir felaket ha 
!ini alarak birçok kimselerin öldü
ğünü, .kaybolduğunu ajans haber
leri vermişlerdi. Son gelen Fran· 
sız gazeteleri Fransızlar için adeti 
milli bir feli.ket halini alan bu yan 
gın hakkında aşağıdaki tafsilltı 

vermektedirler: 
Yıangın, Marsilyanın göbeğin· 

de, büyük oteller ve şehrin esas
lı binalannın bulunduğu bir kıs • 
mında, "Nuvel galeri,, mağazuın
iian çıkmış çok kısa bir zamanda 
600 metre murabbaı bir saha işgal 
eden bu binayı 'ateş kamllen ııar -
m14, ve kuvvetle esen Marsilyanın 
meşhur Mistal rüzgln kıvılcımları 
etrafa savurmağa ba,ıam'!ftır. Ateş 
öğleden sonra mağazadaki biltün 
müstahdemler ve mü~terilerin kesif 
bulunduğu bir saatte ç1ktığından, 
etrafta panik başlamış, ateşten ka
çanııyanlar pencerelerden atlama
ğa .koyulmuşlardır. Beş on dakika 
sonra etraftaki bazı büyük bina • 
lar da tutuşmıya, radikal kongresi 
için gelen murahh1&slann ve ez • 
cümle ba.,vekil Daladyenin bulun
duğu oteller de yanmağa başla 
rruştır. 

- ........ . ten!... l ~ • . . '? . • ... • - 1 "' 

- Cevap versene Ayten .. Ne-
ye susuyorsun?.. Bak hilı:. önüne 
bakıyorsun. Demek artık arkadaş 
değiliz. Demek beni bir arkad~ş 
gibi ohun bir hayat eşi olarak gör 
müyorsun öyle mi?.. 

Genç kız birdenbire başını 

kaldırdı... Ve güzel kara gözleri 
derin bir üzüntü ile Doğana baka
rak titreye titreye kısılan bir ses
le itiraf etti ... 

İle Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

. . 
1 • ' • ... 

Te~rinievvel 1930 senesi, İra· 
n:ı. bir tetkik seyahatine çıkan Al· 
man Volfgang Vays'ı Llvrens dl· 
ye yakaladılar. Alman yakasını 

kurtarmak için akla karayı seç -
ıııiştL 

Ayni senenin ikinciteşrin ayın 
da Moslcovalı profehör Larişav, 
Lilvrensi gördüğünü ve onunla Sov 
yet rejimini mahvetmek projeleri
ni münakaşa eylediğini söylüyor· 
.in. 

gTaflar miralay Llvrensın Ti • 
bet'tıe, Çinde, küçük A.syada ve 
Ararat datıuda göründüğünü bil· 
diriyorla.rdı. 

Za.vallı LlHens nerede del!'il· 
di, .ki zaten ... Her yerde onu gör· 
mek, her yerde onun sözünü et • 
ırıek insanlar için bir itiyat halini 
almıştı. 

H&lbuki Llvr~na Britanya ada 
!arından <>'teye bir adtm bile at • 
m~vordu . 

1930 seneai kanunuevvelinde Hindiata.ndan döndüğü zaman 
de lngiltere hava nazıl'l me .. sai ar- Ketvoter'• gönderihnişti. 
Jcada.,larile beraber bü• ün dünya. Şimdi artık eski arkada~ları • 
ya, ba.sit bir nefer olan T. E. Şov nuı hüviyetini ve kıymetini bilen 
un husnst bir vazifeyle katiyen .küçük ıredi.kli zabitler Llvrens'in 
hiç bir yere gönclorilmediğini, etrafını daha hararetle sarmış • 
çünkü Lavrensin Hindistanda bu- !ardı. 

luı.ıdut.ı müddet Zll'fınd_a hiç. bir Yine bu sırada da bazı tayya. 
yere kım•ldamaıruş flldugunu ı!An • re efradı kendilerini "esrarengiz 
etti. Lli-rrens,. diye satmaktan geri dur 

::..:u sırada ihtil.41ci Jameıı Max- muyorlardı ... 
wn ih do~tluğenu ileri götilreıı 
'Llivrl):ls, Hlnc1istanda yazmış ol • 
luğu not kitaplarıııdan birini ver 
di. 

1931 senesinde de bir sürü tel-

Şimdi de Şnayder kupasını ka. 
zanmak için Lavrens mütemadiyen 
egzersizler yapıyordu. Hafif se • 
yirli bir tayyareye biniyor ve sü
rat yarışına hazırlanıyordu. Bu ha 

Yazan: LEON BOUSSARD 

zırlıklar arasında da !ılarDtonda 

yaptırmakta olduğu evin inşaatını 
.kontrol etmeyi ihmal etmiyordu. 

Bu sırada hükumet erkanı mi· 
ralay Lavrensin hava kuvvetlerin& 
intisabının bir takım naho~ n~ • 
riyata yol açacağını düşünüyorlar. 
dı. Ayrıca Lavrensin birçok tayya 
recilerle olan dostluğunu ve bu a. 
rada meşhur İtalyan tayyarecisi 
Balbo ile olan arkadaşlığını ve te
masında hiç de iyi görmiyorlardı. 
Bunların arasında bilha3s11 hava 
nazırı Tonson başta gelir. 

Lavrens hava kuvvetlerinaen 
umklaşhrmak için her çareye baş 
vuruyorlardı. Lavrens çok se\·di
ği tayyarecilik mesleğinden ayrıl
mamak üzere büyük tayyarecilerle 

Artık bu vaziyette Marsilyanın 
bu kısmında yerde ayak altında 
kıalıp ezilenler, yananlar, yarala • 
nanlar, yıkılan binalar, cehennemi 
bir manzara arz ve bu fellkete şa
hit olan kimselerin hafızalarından 

.kolay kolay silin~miyecek facfa
lar cereyan ediyordu. 

Bu esnada Marsilyadaki itfai

ye te~killtı yangın ile başa çıka • 
mayınca şehirlerden, hattA daha 

uzaklardan, Tulun, Liyon gibi şe
hirlerden de yardım kuvvetleri 
zönderilmeie ba,lan~tır. 

Yangın haberi, aynca radikal 
koilj"resinde büyüle bir tellf tevlit 
etmiş, eelse tatil edilmiştir. Dalad
y&, Heryo diter radikal nazırlar 

yangın mahalline gelmişler, bir ta. 
raftan yanan otellerdeki resmi eY· 

rak ve dosyaların klınanlması işi 
için emirler vermişlerdir. 

Diğer taraftan, ihtiyati tedbir 
olarak tahliye edilen bina ve ma
ğazalar ve otellerdeki eşya ve mal 
ların bu arada ya~ma edild;ği de 
görülmüştür. 

Otelleri yanan kongTe azaları 

için .Marsilya limanında iki büyük 
vapur tahsis edilmi~, üç yuz ka
dar kamara açılmıştır. 

Y:angm çok büyük bir feda -
karlık neticesinde gece yarısına 

doğru korkunç vaziyetini kaybet -
miş ve artık sönmeğe yüz tutmuş
tu. 

Yangının bilançosu da epey a
ğırdır. Daha şimdiden (20) kadar 
ölü, (18) ~'aralı ve (63) kadar da 
k"ayıp vardır. Enkaz altından yeni 

Tefrika No: 30 

olan temasını kesiyor ve yine ale
liide bir nefer vaziyetine döne -
rek tayyarecilikte kalıyor . 

Bu arada Lavrens OdyS.iee'nin 
tercümesini de ihmal etmiyordu .. 
Ondan başka buharlı deniz motör 
leri üzerinde tecrübeler yapmak • 
tan geri durmıyarak bu hususta 
bir de broşür çıkardı. Lavrensin 
vardığı neticeleri bütün fen adam
ları, mühendisler ve eksperler ga. 
yet mantıki ve pratik bulmuşlar • 
dı. 

1932 yılının eyHil nihayetinde 
bir akşam Lavrens Bernard Shov 
ile beraber tiyatroda bir piyes 

seyrediyordu. Bu piyes B. Shovun
du. Kahramanlardan biri Luvreıısi 
temsil eylemekte_v-U 

Silivride Boğ.a deposuna lüzumu olan ve beh•r kilosuna beş ku· 
ruş 50 santim bedel tahmin edilen 28000 kilo yulaf açık e16;iltıneye 

.konulmuştur. Şartnamesi Le,·azım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli· 
!er 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 113 lira 50 kuruşluk ilk temi· 
nat makbuz veya mektubile beraber 18 - 11 • 938 cuma günü saat 14 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlaı·. (8057) 

Karaciğ'er, böbrek, taş ve lcum· 
!arından mntevellid sanc1lan· 
mz, damar sertlikleri ve şiş· 
manlık şiklyetlerini URINAL 

Ue geçiriniz. 

URiNAL 
Vttcudde toplllllan asld ürik. ve 
ek&alat ıtbl maddeleri eritir, 
kanı temizler, lezzeti hoş, alın· 
ması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yanm bardak su içerisin· 
de almır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

...................................... ~························ .. ···················• 
cesetlerin çıkıp çıkmıyacağı belli 
değildir. 

Yanan büyük binalar arasında, 
Nuvel galeri mağazası, Varyct& tf
yatro~u. No·,ills sineması, Thiers 
lisesi, Daladye, J orj Bone vesair 
radikal nazırların ikamet etmiş ol
dukları Noaills oteli, Büyük otel, 
ve Sosyete General, Er Frans dai
releri gibi büyük ve muhteşem bi
nalar bulunmaktadır. 

Dahiliye n~zırı Alber Saro, hü
kiımel namına, yangında ölen kim
selerin ailelerine ilk yardım olmak 
üzere yüz bin frank •·ermiştir. 

.1933 yılının temmuzund,1 kral 
Faysal Londraya p-elerek Bukin -
gam sarayına kabul edilmişti. Kral 
sarayda bir gün otururken hizmet 
çilerden biri içeri girerek gümüş 
bir tep.,iniıı iistüııde bulunan biı' 

kartı uzattı. 

FaygaJ kartı alıp üstüne bir göz 
attL Kartta şu isinı vardı: T. E. 
Shon. Kul tanımadığı bu adanıJ 
dilşiinürken içeriye Lavren~in gir
diğini görünce şaşırmı~ kalmıştır. 

Lavrens bu esnada hava kuv
vetleri deniz şubesi inşaat kısmın
da çal.ışıyordu. Birçok plinlar ha· 
zırlamakla meşguldü. Gitgide yal
nızlık onu boğuyor ve m·ada sıı•a
da karargahtan uzaklaşarak Lon
draya iniyordu,. Londraya her ini~ 
şinde sırtında sade bir nefer elbi
sesi bulunurdu. Bu basit kıyafetile 
arkadaşları olan birtakım General 
!eri, nazırlan ve diğer hükumet 
erkanını ziyarete gittiği zamanlar 
ona kapıyı açan nşaklarııı, ıı;zmet
çilerin hakaretlerine maruz kal • 
maktan kendiui alamıyordu. 

Yjne motosikletle dolışmık i· 

YaJJgının nasıl çıktığına gelin· 
ce, evvelemirde, yapılan tahkikat 
bu işte bir suikast mevcut olmadığı 
nı göstermiştir. Ateşin çıktığı "Nu· 
ve! Galeri,, mağazasında tıınıirat 

yapılıyor ve talihin garip bir cil· 

ve~i olarak da bu tamirat arasın· 
da yangına kaqı koyacak teçhi • 
zat da yerleştiriliyordu. Yangın, 

mayi halinde oksijen tüplerinin 
bulunduğu birinci .katta bir kaEa 
neticesi olarak çıkmış olması ve 
tüplerin de patlıyarak yangının 

sirayetine yıarı!ım eylenıis bulun . 
ması en kuvı'etıi bir ihtimaJdir. 

ti;•adından vazgeçmiş değı.ldi. A
şıağı yukarı motosikletle bütün İn· 
giltereyi dolaşmıştı. Şayet zengin 
olsaJ•dı, İngilterenin her şehrind• 
bir odacığı olsun isteıdi. Bu suret· 
le istediği ,gibi serbest serbest re 
kendini tanıtmağa lüzum görme • 
den muhit değ!.5tiJ:ecek, açılacak· 
tı. 

Aktüel hadi. eterin filme çekil
mesini seven Lavrens bu sevgisine 
rnğmen Arabistandaki macerala. • 
rının filme alııımaması için lteı· ye· 
re ve her çareye başvurmakta>ı , 'l

li kalmıyordu. Yalnızdı. Müthi~ ôl· 

.kılı}·ordu .. Bütiiıı arzusu hm ~u
nasi!e bir hürriyete lı.nvuşruak ı·e 
bütün harekiitında serbest olmak· 
tL .. , ' 

* 
ı"«elice 

Kuşların cıvıldaştııtı, berrak 
ırmakçığm çağıldadığı bu güzel 
kır yeti!lde en nfüayet La vrf'r.s evi· 
ni kunnağa muvaffak olabi.mı~ti 
İşte burası ''Bu;,ıtıar y&m'.\cı,, de· 
ııilen yerdi, 

(Son~ var) 
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ve birliklerinin kurulmasına de -
vam edilmiştir. Ezcümle Karade
niz mıııtnkasıncla fındık mahsulii
müz için beş kooperatif ve bunlar 
için merkezi Giresuııda bulunmak 
üzere bir birlik teşkil olunmuştur. 

Küçük esnafa ve küçük sanayi 
erbabına muhtaç oldukları kredi
leri temin etmek üzere halk ban
kası ve halk snndıkları kurulmuş -
tur. 

Kredinin normal şartlar altın
da ucuzlatılmasının ekonomik a -
landaki mühim tesiri maliimdur .. 
Büyük Millet Meclisinin kabul bu 
Yurduğu kanun ile faiz hadlerinin 
indirilmesini memnuniyetle karşı
ladım. 

Büyük l\lillet Meclisi Denizhan 
kı kurmakla çok isabetli bir hare
kette bulunmuştur. 

Birinci beş senelik sanayi pliinı 
ınız muvaffakiyetle bitmek üzere
dir. Buna ilaveten üç senelik bir 
nıaden işletme programı tanzim e
dilmiş ve tatbikine başlanmıştır. 
Bu üç senelik maden programının 
büyük bir kısmını içine almak ve 
Şeker sanayiini de genişletmek su
retile makine, kimya, gıda madde
leri, toprak ve su mahsulleri, ev 
n1ahrukatı sanayii ile liman inşası
nı ve nakliye vasıtalarının çoğal -
tılmasını ve deniz işleri için duy
<luğumuz ihtiyaçları ihtiva ve ifa
de eden dört senelik üç numaralı 
Yeni bir program yapılmış ve ilan 
edilmiştir. Bu pllln için snrfoluna
cak para 85 ila 90 milyon lira ara
sında tahmin edilmektedir. Bunn 
ait kredinin temin edildiği malilm
clur. 

l\1 emleket için faydalı olan her 
teşebbüsü yüksek bir vatanperver 
lik duygıısile terviç ve himaye eden 
değerli Kamutayın bu planı da mü 
7.aharetine mazhar kılacağından 

şüphe etmiyorum. 

Muhterem millet vekilleri, 
Memleketin imarı ve kalkınma 

sı yolunda çok mül\im vazifeler a
lan Cumhuriyet Nafıasının bu yıl 
iç.indeki çalışmalanmn azami ran 
clıman vermiş olduğunu görmekte
Yim. 

Geçide açılım büyük köpriile
rin bu yıl 115 e baliğ olduğunu ka
yıt \'e adetlerinin ihtiyaçla mutena 
sin olarak sürat1e çoğaltılmasını 
temenni ederim. 

lstanbuldan başlıynn Avrupa 
turistik a falt yolunun birinci kıs
n11 ikmal edilmiştir. Ve son kısım 
larmın inşaatına devam edilmek -
tedir. , 

Memleketin umumi su siya -
setinin bütün ehemmiyeti llzerin
de durmaktayız. Geçenlerde de ka 
bul buyurduğunuz bir kanunla A
dana ovasının sulama işleı·ine hız 
Verilmiş olmasını memnuniyetle 
kaydederim. Diğer su işlerimiz de 
l>rogram dahilinde yürümektedir. 

Geçen sene yapılmasına baş -
landığını Lildirdiğim radyo mer
kezi stüdyosu tamamlanmı~tır. 

Şirketlerden elimize geçen cle
llıiryollarının ıslfıhma ve muharrik 
Ve müteharrik edevatın her türlü 
ihtiyaca cevap verecek surette ik
lllaline çalışılmaktadır. 

Memlekette nakliye hacmi art
tnaktadır. Muhtelif malların sevki· 
ni kolaylıkla temin etmek içın yeni 
nakliye vasıtaları sipariş edilmiş ve 
tiç numnraJı programda da bu hu
susa ayrıca yer verilmiştir. 

Geçen yıl Divrigiye ulaştığını 
~Ördüğümüz demiryolunun bu yıl 
l!:rzincana vardığnı ve önümüzdeki 
Yıl içinde ele Erzurum şehrine vasıl 
olacağını kıwmçla müjdelerim. 

Arkadaşlar, 
Maliyemiz denk bütçe, sağlam 

~d~ye, vergi sistemlerini mükellef 
ehıne ıslfıh ve tahfif ve milli pa
)anın istikrarını muhafaza pren -
~l>l~ni tam bir sadakat ve muvaf 
~k.iyetJe takip ve tatbik etmekte-

r. 

llalkın ve çiftçinin vergi yükü
llü hafifletmek yolunda ötedenberi 
::d(l)e~ ~renslbin imkAn nisbetin-

. tatbıkıne bu yıl da devam edil
llııştir. 

d l<azan ve muvazene vergilerin
t~~{tınJU \'il pamuklu kuma~Jarın 
trH ~ak \•ergisinde ve hayvan v~ 
, erınde indirmeler yapılmı, bay-
an Vergiainin at ve katıra Ait Jcıg. 

• 
1 et 

mile tıbbi ve ispenciyari maddele-r 
rin istihlak vergisi tamamen kaldı
rılmıştır. 

Bir kısım vergilerde yapılan 

mühim indirmelere rağmen tahsi
lat muhammen varidattan geçen 
sene de 29 milyon lira bir fazlalık 
göstermiştir. 

Bu seneki tahsilatın tahminler
den ziyade olacağı umulmaktadır. 

Ekonomik sııhadaki inkişafla 

mütenasip olarak bütçe tahminle· 
rini aşan -Oevlet varidatının devam 
lı atışı bir taraftan vergi tahfifJe
rini muayyen bir program daire -
sinde tahakkuk ettirmiye diğer ta
raftan muhtelif sahalarda verimli 
işlere ve milli müdafaa hizmetleri
ne daha çok pay ayırmağa imkan 
vermektedir. 

Teşviki sanayi kanunundan is
tifade eden müesseselere hariçten 
getirdikleri iptidai maddelerle ma 
kine, alfıt ve edevat için verilmiş 
olan gümrük muafiyeti kaldırıla
rak mezkur kanundan istifade e -
den ve etmiyen bütün sanayi erba
bına şamil olmak üzere bu nevi 
iptidai maddelerle makine, alat ve 
edevatın gümrük resimlerinin cü
zi bir hadde indirilmeRi ve maki
ne aıat ve edevatı için muamele 
vergisi muafiyetinin kabul edilme
si memleket sanayii üzerinde ha -
yırlı neticeler verecek bir tedbir ol 
muştur. 

Bir kı ım vergilerimizin tarh 
ve cibayet usullerinin ıslahı ve tat 
bikatta sadelik ve birlik temini 
maksadile hazırlanarak yüksek Ka 
mutaya sunulan !Uyihanın biran 
evvel Çlkarılmasını temenniye de
ğer bulurum. 

Sayın arkadaşlarım, 

İnhisarlar idaresi kurumlarının 
mali monopol, ticari teşekkül ve 
malt valorizasyon kurumu karak -
terini iktisap etmesi için icap eden 
esaslı tedbirler alınmakta ve se -
mereleri de elde edilmektedir. 

Çok kıymetli ve nefis mahsul
lerimizden biri olan tütün zir aat 
mahsullerimizi düzeltmek, zürraı 

mahsuHinü işlemek, ve değeri fi
yatile satmak bakımından aydın
latmak ve korumak tütünlerimizi 
dünya piyasalarına daha çok tanı
tarak ihracatım azami hadde çı
karmak yolundaki gayretler iyi ne
ticeler vermektedir. 

Diğer inhisar maddelerinin is
tihsal ve istihiakindc de inkişaflar 
görUlmektedir., 

Sevgili arkadaşlarım, 
Yüksek tahsil gençlerini iste -

diğimiz ve muhtaç olduğumuz gibi 
milli şuurlu ve modern killtiirlü o
larak yetiştirmek için, İstanbul ü
nivm·sitesinin tekemmülü, Ankara 
üniver~itesinin tamamlanmasını ve 
şark üniversitesinin Y• pılan etüd
JerJe tesbit edilmiş olan esaslar da 
iresinde Van gölii civarında kurul
ması mesaisine hızla ve önemle de il 
vam edilmektedir. 

Geçen sene tecrübelerinin ümit 
verici mahiyette olduğunu kaydet
tiğim eğitmen okulları çok iyi ııe
ticeler vermiş ve eğitim kadrosuna 
bu yıl 1500 kişi daha ilave edilmiş 
tir. Öniimiizdcki yıllar içinde bu 
miktann arttırılacağı şüphesfaclir. 

Türk Tarih ve Dil kurumları -
nın çalışmaları takdire layık kıy -
met ve mahiyet arzetmektedir. Ta 
rih tezimizi ve reddedilmez derin 
Ye vesikalarla ilim dünyasına tanı
tan Tarih kurumu, memleketin 
muhtelif yerinde yeniden kazılar 
yaptırmış ve beynelmilel toplantı
lara muvaffakiyetle iştirak ederek 
yaptığı tebliglerle ecnebi uzman -
larıııın alaka ve takdirlerini ka -
zanmışhr. 

Dil kurumu, en güzel ve feyiz
li bir i, olarnk türlü ilimlere ait 
türkçe terimleri tesbit etmiş ve bu 
suretle dilimiz yabancı dillerin te
sirinden kurtulma yolunda esaslı 
adımını atmışttr. 

Bu yıl oku11arımızda tedri!atın 
tUrkçe terimJ.Erle yazılmış. kitap -
larla başlamış olmasını kültür ha· 
yatımız için mühim bir hadise ola
rak kaydetmek i~terim. 

Türk gençliğinin kültürde oldu 
ğu gibi spor sahasında idealine u
laştırılması için yüksek Kamuta
yın kabul ettiği "beden terbiyesi,, 
kanununun tatbikine geçildiğini 
görmekle memnunum. 

Muhterem arkadaşlarım, 

--o•'~ 
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Meclisi 
Vatanın ve reJımın korucusu 

olmakla kalmayıp en geni~ ve ha
kiki manasiyle bir sulh amili ve 
eğitim ve öğretim ocağı olan yenil
mez ordumuzun, geçen sene d~ 
işaret ve izah ettiğim gibi, st>n sis
tem silah ve motörlü vasıtalarla ci 
hazlandırılması yolundaki çalış -
malara hız verilmiştir. (Bravo ses 
leri şiddetli alkışlar). 

Geçen sene, büyük K~mutaym 
kabul buyurduğu tahsi:lat üzerine 
bir umumi silahlanma programı ya 
pılmıştı. Tatbikatı ilerlemektedir. 

Deniz kuvvetlerimizin takviye 
si için lüzumlu olan harp gemileri
mizin küçük bir kısmı sipariş edil
miştir. Büyük bir kısmı da sipariş 
edilmek üzeredir. (Alkışlar). 

Bu meyanda mevcut gemileri
mizin daha mükemmel bir hale ko 
nulması için tertibat alınmaktadır. 

Ru seııe Gölcük harp tersanemi 
zin inşasına başlanacaktır. 

Hava programımız önemle tat 
bik olunmaktadır. Şanlı adını an
dıkça gönül ferahı ve sonsuz gu -
rur duyduğumuz kıymetli ordu -
muz, bu yaz Şark bölgesinde tabi
ıatın en çetin ve haşin şartlan için
de yaptığı manevralarda her gün 
artan kudret ve kabiliyetini bir 
kere daha göstermiştir. (Şiddetli 

alkışlar). 

Çok değerli komutan ve subay
larımızla kahraman erlerimizi hu
zurunuzda iftihar ve takdirle se -
liimlarım (Bravo sesli!ri, sürekli 
alkışlar) . 

Sayın millet vekiller, 
Harici siyasetimizin son sene 

zarfındaki inkişafı geçen sene a
na vasıflarını çizmiş olduğum e
saslar dairesinde cereyan etmiş
tir. 

Son aylar zarfında sulh çetin 
bir imtihan geçirdi. Şimdi imtida
dını ancak daha bir müddet sonra 
anhyabileceğimiz yeni bir sükun 
devresi içindeyiz. 

Sulh, milletleri refah ve saa -
dete eriştiren en iyi yoldur. Fakat 
bu mefhum bir defa ele geçirilin
ce daimi bir ihtimam ve itina, ve 
her milletin ayrı ayrı hazırlığını 

ister. 
Memleketimizi her gün daha 

çok kuvvetlendirmek, her şahada 
her tiirlü ihtimale karşı koyabile
cek bir halde bulundurmak ve dün 
ya hadisatınm bütün safahatını bil 
yük bir teyakkuzla takip etmek 
sulhsever siya~etimizin dayandıij'ı 

esasların başlıcasıdır. (Bravo ses
leri alkışlar). 

Milletlerin emniyeti, ya iki ta
raflı veyahut çok taraflı umumi 
müı;;tcrek anlaşmalarla, uzlaşma -
)arla tevil edilebilir diye mutlak 
mahiyette ortaya atılan ve her bi
ri diğerlerine zıt adeddilen pren -
sipler sulhun muhafazası emrinde 
bizim için kati ve i~abetli değildir. 
ve olamaz. (Bravo sesleri) Bunla
rın her birini coğrafi ve si~·asi i -
cap \"e \"aZİj'etlcre göre kullanarak 
sulh yolununki ihtimamı realitele
re terfik etmek h-er millet ıçin ay
rı ayrı bir vazifedir. 

Cumhuriyet hükfımeti, bu ha
kikati görmüş U: tbik etmiş en ya
kın komşularile olduğu kadar en 
uzak devletlerle olan münn~ebet -
lerini, dostluklarmı, itlifaklarıııı 

ona göre tanzim etmeyi bilmiş ve 
bu sayede h~ rk] siyasetimiz sağ -
lam e aslara istinat ettirilmiştir. 

(Alkışlar). 

Balkan siyaseti, Balkanların 

münferit ve mUştcrek menfaatleri
nin en beliğ lıir ifadesi, Balkan mil 
Jetlerinin her birinin ayrı ayrı kuv 
vctlenmcsi de sulh yolundaki dinn 
mik tnrzı telakkinin fili bir misa
lidir. 

n 
yırlı bir tecellisidir. (Bravo ıııesle-ı 
ri). 

Yine ayni realiteler, ayni dina
mizm ve ayni yüksek gayeler Sa
da bat akitlerinin maziden mevrus 
bur.af el eri nasıl bir hamlede yıka
rak, miinasebetleri yeni ve velUd e
saslara istinat 'Elttirmeyi bildik
lerini göstermiştir. 

Türkiyenin diğer devletle olan 
münasebetleıi geçen sene ~arahat
le gösterdiğim yolda dostane inki
şafı takip ederek ilerlemekte bu -
lunuyor. 

Hatay meselesinin son sene zar 
fında geçirmiş olduğu safhalar ma
hlmunuzdur. Bn millt davayı bir 
Türk - Fransız dostane anlaşmasile 
haHetmek yolundaki meaai muvaf 
f ayiycte erdi. T;irk ve Fransız as
keı·J erinin muvakkat v-e müşterek 
i\lgali bu anlaşmanın bariz teza -
hürü oldu. Bu sayede sükun yer -
leşti ve intihabat ikmal olundu. Ni 
hayet Hatay, millet meclisine ve 
istiklaline kavuştu. (Bravo sesle
ri şiddetli ve sürekli alkışlar). 

:Mü~takil Hatay d~vleti bugün 
inzibat kuvvetlerini tanzim eyle
mek ve memleketin dahili emniye
tini de kendi vaaıtalarile temin et
mekle meşguldUr. Bunun da ya -
kında başanlacağını ümit ediyo -
ruz. 

Geçen ı:;eııe (Yarınki Türk -
Fransız münasebetlerinin dilediği
miz yolda inkişafına Hatay işinin 
iyi bir yönde yürümesi esaıdı bir 
ölçii ve amil olacaktır) demiştim. 

Filhakika, Hatay işindeki Türk -
Fransız anlaşması, iki devlet ara -
sındaki münasebetleri çok dosta
ne bir duruma getirmiştir. Hatay 
işinde istihsal edilen neticelerin is
tikrarı 'rürk - Fransız dostluğu -
nun da inkişaf ve tebellürüne bir 
esas teşkil edeceği kanaalincleyirn. 

Cumhuriyet hükumeti, geçen 
senedenbcri, muhtelif devletlerle 
iktısacli münasebetlerini tanzim e
den muka,·ele ve anlaşmalar im
za etmiş bulunuyor. 

Bu meyanda, İngiltere hüku • 
metile aktedilen ticaret anlaşması 
ve ayni zamanda 16 milyon İngi
liz liralık bir ticaret ve teslibat kre 
di:::i mukavelesini zikretmek iste· 
rim ki e asen buna mütef erri ka
nun yüksek ta. rlikinize iktiran et
miştri. 

Birkaç giin evvel memleketi -
"mizi ziyaret eden Almanyanın 
mlimtaz iktısat nazın B. Funk ile 
150 milyon marklık bir kredinin e
saslarmda mutabakat hasıl oldu .. 
Teferruat yakında iki hükumet a
ra,ında te bit edilecektir. 

Bu kredi aıılaşmalarmı memle
ketimizin mali itibarına karşı gös

1 
ile kalabalık bir davetli kütlesi 
hazır bulunmakta idi. 

Saat tam 14 de riyaset mevkii

ne reis vekili Refet Canıtez gelmi;;: 

ve yoklama yapılacağını bildirmiş 
tir. 

Yapılan yoklama neticesinde 

ekseriyet bulunduğu anla~ıldığın

dan reis celsenin açıldığını bildir -
mişve: 

- Söz Ba.şvekilindir. 
Demiştir. Bunun üzerine Başve

kil Celal Bayar alkışlar arasında 

kürsüye gelerek Reisicumhur Ata
türkün -metnini ayrıca bildirdi
ğimiz- nutkunu okumuştur. 

Sık sık sürekli alkışlarla karşı

lamın bu nutuktan sonra B. M. 

Meclisi riyaseti intihabatma baş • 
lanmıştır. Tasnifi ara ı;onunda 

riyasete 336 reyle \'e mevcudun it
tifakile Çankırı mebusu Abdül -
halik Rendanın seçilmiş olduğu bil 

dirBmiş ve Abdülhalik Renda al
kışlar arasında riyaset mevkiini iş

gal ederek şu sözlerle teşekkürde 
bulunmuştur: 

- Muhterem ıarkadaşlarım. 

Tekrar reisliğe ı:;eçmek suretile 
büyük teveccüh ve itimattan dola

hakkımda gösterdiğiniz lütüfkar, 

yı her birinize ayrı ayrı şükran -
tarımı ve saygılarımı sunarım (Al
kışlar.) 

MUteakiben reis vekilleriyle i
dare amirlerinin ve katiplerin in
tihabatı yapılarak reis vekillikleri 
ne Refet Camtez (Bursa), Tevfik 

Fikret Sılay (Konya), Hilmi Ural 
(Seyhan), idare amirJiklerine, Ha
lit Bayrak (Beyazıt) Dok"tor Saim 
Uzel (Manisa), İrfan Ferit Al pa
ya (Mardin), ırntipliklere Doktor 

Sadi Kon ok (Bursa), Ziya Gevher 
Etili (Çanakkale), Ali Zırh (Ço
ruh), Kemal Ünal (Isparta), Ca\•it 
Ural ( Tiğde), Naşit Uluğ (Kütnh 
ya) scçilmi, ferdir. Riy.aset divanı-

nının bu suretle teşekkülünü müte

akip Hasan Sakn ve Doktor Tunca 

tarafından verilen aşağıdaki takrir 
okuı1muştur: 

Yüksek Reialiie 

B. l\I. :\Ieclisinin yeni çalışma 
yılına başlaması müna:lebetile Ulu 
Önder ve Büyiik Şefimiz Atatilrk'e 

Kamutaym sonsuz saygı ve sar -
sılmaz bağlılıklarını en yüksek ta
zimlerjmizle arzını teklif ederiz. 

Takrir bravo sesleri ve sürekli 

alkışlar arasında ittifakla kabul e
dilerek nihayet verilmiştir. 

B. M. l\Ieclisi gelecek içtimaını 

önümüzdeki pazartesi günU akte
decektir. 

terilen ciddi emniyetin ve harici ~""""'~""""~~~~AAAAl'V'orro.rvv 
siyasetimizdeki dUrOst hm·eketin 
bir tecellisi olarak :::::~.!~t etmek 
Hlzımgelir. (Uravo sesleri) 

Hükumetin aktettiği mukavele 
ler meyanında hukuki sahada muh 
telif anlaşınalnr mevcut olduğu gi~ 
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Tramvaya atlarken 
düştü 

bi istfld:iline k~vıışan dost Mısırı Koca Mustafapaşa caddesinde 
clevletile aktedilen bir de dostluk,f 441 numaralı evde oturan kantar 
ikanJCL ve tabiiyet mukaYelename- memuru Cemalin dokuz yaşındaki 
si mevcut bulunmaktadır. ı oğlu Mustafa, dün sabah Yedilı u -

Biiyilk kom:;u ve dostumuz Sov l~d~n. Si~keciy~ gel~n vatman l\Iu
yet ittihadı cunıhuriyetile geçen , hıttınm ıdaresınde~ı tra?1':aya sol 
l ıl içinde yeni bir hudut mukavele taraftan atlamak ıstemıştir. 
si imza edilerek iki memleketin hu Bu yanlış atlayış neticesinde 
dut nıLiııa cbetıeri bu suretle iki Mustafa yere düşmüş ve bnşı çat

hyarak Ccrrahpaşa hastahanesine taraf tecrübeluinin gösterdiği sa
lim esa-;lara bağlanmıştır. Bu mu
k:ıvdenin yr.kında meriyet mev.k:i
ine konulması bcklcpilmektsdir. 

Yine geçen yıl içinde İtalya hü 
kumeti, Montröde imza edilen ve 
kendi iştirakine açık b1rakılan Bo

ğazlar mukavelesine iltihak etmiş 
ve bu komşu bilyOk memleketin bi 
ze karşı olan do:;tane nareketi 
mcmleketimizın de ayni dostane 
hi~siyatı ile karşılanmıştır. 

Büyük Kamutay şimdiye ka -
dar olduğıı gibi biitün işlerimizde 
b::ışanlar dilerim. ,, 

kalc1ırılmıştır. 

Kadınla yalnız kalmak 
istiyormuş 

Unknpanında oturan Mehmet 
isminde bir mavanacı Atiye ismin
de bir kadınla beraber evvelki ge
ce s::ınt 13 raddelerinde Eminönün 
de Dur~unun sandaıına binmiştir. 

Fnkat s:ındal biraz açıidıkt.an 
oııra Mehmet, Dursuna sandalını 

kendisine bıra'ktp Limon i~kelesi-

Hasip paşa torunu 
.esrarkeş lsmail B~ 

(Battarafı 4 iincü sayfada) 
bizim yammıza gelerek gizli bir 
şey anlatmak ister gibi hafif ha
fif: 

- Ağabeyciğim, dedi... Sana 
bizim kahvenin adresini vereyim .. 
Ne olur ornya gidip kah\'eciye be
nim 18 e yattığ;mı söyle de bi
zim aftosa haber versin ... Geçtim 
bir şey değil ... Ortadan kaybolun
ca beni bir yerdo öldü ... Kaybol
du sanırlar da. 

Hem sen gazetecisin .. Rak bi
zim kahvede neler neler görecek
sin ... Hele beni İsmail gönderdi 
dersen işine çok yarar şeyler bu. 
lur.sun, ııe romanlar, ne romanlar 
yazarsın ... Ah zaten bizim hangi
mizin hayatı roman, facia değii 

ki ..... Jlangiıniziıı .... 

Kendimize · 
Dönüşe dair 

H. C. 

(Battarafı 5 inci aayfada) 
ki A vrupada Ronesansta tarihi şu
urun uyanışına tekaddüm eden 
devrede hararetli bir vesika neş -
retme faaliyeti vardı. Ve bugüne 
kadar edebi, tarihi ve diğer mah -
suller üzerinde individualist garp 
zihniyeti, zengin bir tcnen'Ü gös -
teren dünya görüşlerinin bu e~er
lere aşılıyarak, onları inki~af etti
rip durdu. 

Bu itibarla Sabahattin Eyi.iboğ
lu, bizde bu manadaki individua· 
lism'in, mazimizi yeniden - kıymet· 

lendirmenin ve onu yeni dünyanın 
ve ruhun havası ve ihtiyaçlarile 
tefsir etmenin başlangıcı oluyor. 
Meselenin doktrin ve tatbikat tara· 
file uğraşan Sabahattin Eyüboğ
lundan çok önce, ve edebiyatımızın 
şu veya bu eseri üzerinde değil, fa
kat mazinin asıl ruhunu ve şekille· 
rini yeni ruhla vaftiz ederek ve a· 
sırların üzerinde çok saf ve sey . 
yal bir §İir an'anesi kurarak, hari· 
kula.de gUzel ve ebedi bir terkip çı
karan en büyük ve yegane ;;.an'at
kfır ise Yahya Kemaldir. 

---o---
Bir izah 

Seher ile Hicı anın kavgası 

neden çıkmış ? .. 
Geçenlerde büyük postahane ö

nünde kavga eden iki kauıııın mu
hakeme olunarak bunlardan Se -
herin hapse mahkum edildiğini 

yazmıştık: Dün nıiicldetini bitire · 
rek hapishaneden çıkan Seher, 
matbaamıza gelerek esas vaknnm 

gazetelerde yanlış yazıldığını söy 
Jemiş ve hildiseyi şöyle anlatmış -
tır: 

- Kürt Hasan Fikriye Hicra -
nın değil, benim kocamdır. Fikri
ye Hicranın kocası Bekirdir ve Eş-

ref isminde bir de do tu vardır ... 
Biz bu kadınla beraber otururduk. 
Fakat bir aralık Eşrefin gelip git
mesi yiiziintlen onu çıkarmağa mec 

buriyet hasıl oldu. Kadın bunc\an 
dolayı bana muğber olduğu için 
ikide birde kocamın çalışmakta ol
duğu yere giderek lıeııi çekiştirdi-

ğini ve kocamı baştan ~ıkarmağa 
çalıştığını duydum. Tesadüf bir 
gün ben de gidip onu orada gör -

meyi:ll mi? ... İşte bütün rnka böy· 
le oldu? ... Ve ondan sonra aramız· 
dn bir kavga çıktı. Bunu böylece 
yazınız .. 

Burada memnuniyetle knydet -
mek istediğim bir hadise Balkan 
milletlerinin biribirine büsbütün 
yakınl:aştırmnkta kuvvetli amil ol
niuşt.ur. Ve yann için de ümitler 
vaadedcn bir eserdir. Selanikte, 
Balkan misakı devletleri namına 
konsey reisi v& mul1terem Yunan 
Ba~vekili General Met:ıksas ile sa
yın Bulgar Rnşvekili Mösyö Köse
ivanof arasında imza edilmiş olan 
anlaşmadan bahsetmek istediğim 
anlaşılmıştır. Bu anlaşma da sulh 
yolundaki miltemadit gayretlerimi 
zin ve Balkan devletlerinin takibe
degeldikleri salim politikanın ha-

· Meclisin Atatürke bağlılığı 

ne çıkmasını söylemiştir. Dursun 

lıuna razı olmayınca, Mehmet san

dalcıyı kaldırdığı gibi denize fır

latmıştır. Zavallı sandalcı yüze -

rek sahile çıkmış ve polislP.re ha

ber vererek biraz sonra Unkapaıu 

taraflarında l\Jehmedi Atiye ile be 

raber sandalda yakalatmıştır. 

Anknrn, l (A.A.) - B. M. 
l\.1eens bugiin beş.inci intihap dev
resinin dördüncü içf ma yılının ilk 
toplantısını yapmıştır. 

Bu toplantıda kendilerine mah
sus localarda büyük ve ort.:ı. elçi -
lerle elçilikler erkanı, içtima salo 
nunda ayrılmış olan yerlerde de sa 
miin localarında vekaletler erldnı 

Mehmet, polise verdiği ifade

de, genç kadın ile yalnız kalmak 

iç.in sandalcıyı denize attığını söy-J 
ıemiytv :'-u:.";·.~Het.iOS MÜESSESATI ~~':'=:j 
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Teki 10, 3 ilik 20, 6 hk 40 kuruıtur 

0

ki gence ihtiya 
var 

Dizgi makinesinde çalıştı

rılmak üzere eski harfleri iyi 
bilen iki gence ihtiyaç vardır. 

İstiyenler her gün İstanbul 
Vilayeti karşısında Koşkun 

Basımevine müracaat edebilir . 

···························ı········••!• -:;-·············•••il••······ ..•.•.•... ,, 
n P:A.RIS ve LONDRA'nıa 

Tek fakat kat'i_ çar.e -

Baş, 
recrübe edenlerden sorunuz ! 

diş, adale ağrılarile 
bütün ıztırablara 

ıtüessir tedhir 

üşümekten mütevellid 
karşı yegane 
bir kaşe 

. ' 

il ·ı· .. · Ü Ea· ·~-modeDeriae .rlire u BAY ANLAR için bilyllk p · 

~ Şapka meşheri H Mideyi !o~~ '!ı~ ! b~b~e~e~i yonnaz 

YüJ<SEI<. MU5İl<İ l-IA5SALARI 
~ESLE_R/NİN B~RRAK w TA!JİİLİGİ • . 
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M 

iLE sızı l<.ENDINE i!:>ENDEDECEl<.TI~ /~ 

- - ~ 

ff Gayet ucuz fiatlarla BAKER ii a fi MAGAZASINDA ŞAPKA ii icabında rilnde 3 kaı~ alınabilir. İsmine dikkat taklldlerden oakınını 
İ! dalreıinde ntılmaktadır "i"I ve girlpln yerine başka bir marka verirler~e şıddetle reddediniz, 
•• • 
~?:::::::::::::::::::::::::::::::11::1::~: 

1 

Öksürenlere ve KATRAN 
göğüs nezlelerine HAKKI EKREM 

eoesive 
SATIS_ 

• 

·············•2••·············································=-=············-··,··············=······························· ::-•••••••••••m••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••·~~ 

U , Kurabiyesiyle Lokumları ve F ondanlarının, ~ 
ı ii C Şeker, Akide, Badem ve Fıstık Ezmelerinin, ~~ 
ı :: Tahin Helvasiyle Karamelalarının girdiği eve sa 
•• •• 

i ~i nes'e, sıhhat ve kuvvet de beraber S!irer. si 
J ' ı: :: 

. • •: A :: 
i ~02 15TlKLAL..-<:AD ~ ii ı i İ :: 

&eyoe;Lu ' h Sİ 

l
ii ~! ------------------------------------- •::1::::::::::::::::::211:::.-.:ı: Bah~apı .. Beyojlu - Karaköy - Kadıköy :::::::::::::::::::::::::::::::~· 

Ve Bel G e~şekliğino karşı c G ADEMi iKTiDAR 
• 

(Sağlığım, aileni, vatanını 

FRENGi ve .BELSOGUKLUGU 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin ) - ifetinden koru. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••.... •••• ·••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 KÖRLER SAKATLAR IIAPlSHANELERİ DOL-• ....... . ~ .. , ' l • .. •. DURAN KATİLLER, TIMARHANELERDE INLİYEN 
i İstanbul iş Bankası Karşısında No. 15 ·: DELİLER, MEZARLARA GÜN GÖRMEDEN gömü-
! ! 1 len masumlar, bütün dejenere İNSANLAR ekseriyet-• . : ! le ya kendileri tarafından kazanılan veya ana baba-

ı ' i !arından miras kalan bu mel'un hastalıkların kurban
! !arıdır. GAYRİMEŞRU MÜNASEBETLERDEN ÇE-

Meşru şekilde ... Bire karşe: 10,000, Bire karşı: 100,000 
kazanmak mümkündür. 

Bu imkanı veren tek vasıta tayyare piyangosudur, 
Sizi servete ulaştıracak olan bu vasıta, hangi ellerden 

tedarik ettiğinize dikkat etmelisiniz. 

KlN. Her gördüğünü temiz sanmıı ve hayatını kaput dediğimiz pr zcrvatiflere teslim etme. Nefsine 
hilkim olamazsan PROF1LAKS1N kullan. PROFILAKSİN bütün mütemedcliıı memleketlerde gençliği 
yüzde yüz bu bela tufanından koruyan en birinci •ilahtır Sıhhat Vckaletimizin resmi mügaadcsini ha
izdir. Tarzı istimali kutular içinde yazılıdır. Her 0 czanecle. 

MALÜL CEMAL GİŞESİ Ötedenberi, feleğia kahrına • 
\• uğramış bedbaht vatandaşların uğrağı olan gişedir. ! .. '\ ,... .. •................................ ., •..• '······························ ... 

Sahibi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O C L U 
Netriyat müdüril: Maclt ÇETiN Baaıldıiı yer: Mat"-i Ebiizziya 

~~~~~~~~~-~~P~R~O~F~l~LA::_:K~S~IN~daima ve her zaman PROFILAKSIN 

TASHİH 
Gazetemizin 29 T. Evvel 1938 tarihli nii,J·.;ı ~da 

fon Müdürlüğünün 6 kal em malzeme hakkı , ,ı,. k · 1 ı • 
ruri veşia ve sigortanın ilk teminat miktarı (70) lira 
lırnur. 

I•- Göz Hekimi _.il 
ı,tanb_:ıı Tcıc- · ı Or Şükrü Ertan 1 
ıd ı ~! '"· lln- ı 
olcluğı; ilıln 0 _ Cağaloğlu Nuruosmaniyecad. (\o. 

· . 1 5 llr. Osınan Şorafettin apartman;, 


