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Biiyiik Kurultay bugiin B. Roosevelt Amerikan1 

Ankarada toplan1yor te~an~diinii ii~~ e~i 
Sulh 1aeal1ne ula1mak lfln elrnden 

Partinin banisi Atatiirkiin reislik s1fab 
nizamnamede ebedi olarak kalacak 

Partinin degi1mez umumi reisi de gine nizamnamede 
partinin kurulu1undan ber-i ona en biigiik hizmetleri 

ifa eden iSMET /NONO olarak gOsterilmektedir 

Yeni genel ba$kan mi.ihim bir nutuk soyliyecek 
Ankara 26 (Telefonla) - Cilmhu

riyet Halk Partisi kurulta~m fev
kalide toplantlSI bugiin saat onda ya
pllacakt1r. Kurultaym a~tlmaslDl mil· 
teakib evveli yoklama yap1Iacak bun
dan sonra Ba§Vekil B. Celil Bayar ge
nel reis vckili sJf atile a~q nutkunu 
soyliyecektir. 

Bas~ekil B. Celal Bayar bu nutkun
da Partin in f aaliyeti etrafmda izahat 
\erecektir. Nutuktan sonra Dahiliye 
Vekili ve Parti genel sekreteri Dr. B. 

Refik Saydamm tezkeresi okunacak· 
t1r. Genel sekreter bu tezkeresile Par. 
ti idare heyetince kararlaftmlan ve 
riyaset divanmca tasvib edilen Parti 
nizamnamesinin umumi reis lntiha
bma aid ikinci ve il~iincii maddeleri
nin son §eklini kurultaya arzedecek
tir. 

figrendigime gore Partinin banisi 
Atatilrkiln reisJik slfatt ebedi olarak 
nizamnamede kalacaktir. 

Partinin de~ez wnuml reisl de 

Fransan1n lalyaya cevab1 
yar1n ne§redilecek 

fransiz Kabinesi /ta/gaga arazi 
vermemek kararinigeniden tegid etti 

Paris 25 - Frans1z Kablnesi dilnkii 
i~mamda haricl mesek?ler ve bilhas
sa Itlyamn 1935 muahedesini feshe
den notasma verilecek cevap ile met
gul olmu~tur. Hariciye Nazm B. 
Bonnet, italyan notasma verilecek ce- ' 
vap ml1sveddesini, arkad~lanrun tas
vibine arzctm~tir. Cevabi nota tasvib 
cdilmi!i ve italya Hariciye Nazmna 
tevdi ctmek i<;in diln ROmadaki Fran· 
s1E sefirine gonderilrni~tir. 

Fransamn cevabi notas1, sal1 ve ya.
hut ~arsam~a gilnilnden evvel ne~re
dilm1yecektir. Cevabm muhteviyat1 
hakkmdn buytik bir ketumiyet mu
hafaza edilmektedir. 

Ogrenlldigine go11e, Fransa htikQ.o 
met.I cevapta, italya tarafmdan fes· 
hedilen it1laf meriyete girmemif lse 
de 1ki huklimet arasmda mevcud bil.
tun lhtilaflan halle~ oldugu flt
rinde bulundugunu, ve Fransiz • ital
yan miinasebatmda, bu itilattan ev
velki statilkoyu fade eden bu feshi not 
ettigmi bildinnektedir. 

Frans1z Kabinesl, bu cevab1 mi.iza.. 
kere ederken, kendi topraklanndan bir 
kan~ yeri Italyaya vermemek husu
sundaki kararm1 blr defa de.ha teyid 
etml~tir. 

B. Bonnet, B. Cham.berlain'in Ro-

Fransanm cevabuu ttalyaya tebllge 
memur edilen F. Ponsot 

ma.ya yapac&.gt seyahat hakkmda, tn
giliz sefiri ile son gilnlerde yapllWJ ol
dugu millAkata dair izahat ve~ir. 

Birinci kHy ve ziraat kalkmma 
kongresl yarm ac1llyor 

Halkevi istiap edemiyecegi icin kongre 
Biiyiik Millet Meclisi binas1nda a~ilacak 
Ankara 25 (Telefon) - Birincl j 

koy ziraat kallonma kongresi sa.l1 
giinii saat 11 de Halkevi salonlanrun 
miiraca.atlara nazaran dar gelecegi 
anlqllchgmdan Bilyiik Millet Mecli

yine nizamnamede Partinin kurulu-
1undanberi ona en biiyiik hmnetlerl 
ifa eden tsmet lnonii olarak gOsteril
mektedir. 

Gen.el sekreterllgin bu tad.ii teldifi 
~ olunacak nizamname enciime
nlnde tedkik olunacak ve ogleden 
sonraki celsede akdolunacak miiza· 
kerede encilmenin bu hususta h&Zll'· 
hyacap mazbata miizakere olunarak 
karara baglanacakta. 

(Devam1 7 nci sahifede) 

Inonu radyo 
evini ziyaret etti 
Bu miinaJebetle ..Ankar.a 

radyosu diin ak1am bir 
1eref ne1riyab yapb 

Ankara 25 (Telefon) - Relsicilm
hur ismet inonil dftn saat 17 de An
kara radyoevinl zlyaret et~ ve bu
rada B~ekll B. Celll Bayar, Nafia 
Vekili B. Ali Qetinkaya, Dahiliye Ve
kili B. Refik Saydam, Hariciye Veki
li B. :;Jilkrii Sar~oglu, Milli mtidafaa 
Vekill general KAz1m C>zalp, Slhhiye 
Vekill B. Huhlsi Alat&{I tarafmdan 
kar~anm.1~lard1r. 

Relsiciimhurun ziyareti miinasebe
tile Ankara radyosu diin a~ Jieref 
ne~rlyat1 yapnm;tir. 

inonil radyoevinln 1 numarah 
stildyosunu ziyaret ettigi s1rada ~ef 
ne~riyatma Riyaseti Ciimhur bando
sunun ~ald1gi istiklll mar~ile baflan
~. ondan sonra muhtelif p~alar 
~almnu~t1r. Reislcilmhur inonil bu 
ne¢yat1 bizzat takib buyurm~ar
dlr. 

Bundan sonra inonii 3 numarah 
stildyoyu ziyaret etmi~, burada B. 
Mesud Cemilln idaresindeki studyo 
sanatkA.rlanrun 17 inci as1r tilrk rnu
siklslnden ~alchklan muhtelif pa~a
lan milteakiben 2 numarah stildyo
da B. Ekrem Re~idin hazirla.ch~ 
cKorkma s0nmez bu ~fak> isimli 
radyofonik temsili dinleml~erdir. 

.. :l.kka•Iera 

lspanyadald muharebe kizi$h. 
Membalar ayni; havadis metinlerini 
de okuyoruz, o da ayni. 

Lcikin bir refikimizin serldvhasi 
~iiyle: 

clspanyada ba~liyan yen! taarruz 
in.Jc4af ediyor. Frankist ordu, Kata
lanya cephesini muhtelif noktalarda.n 
yardiktan sonra iki bin esfr ve bir~k 
malzeme elde etti.» 

Df.ger bir gazete ise ~u serldvhalan 
kqymu~ 

geleni gapacaj1ni tekrar etti 
Va#ngton 25 - B. Roosevelt rnall

kAneslnin onilne diktlgi Noel agac1-
nm a~11l~ resmi milnasebetile bir nu
tuk soylemi~ ve ezciimle demi~tlr Id: 

c- Amerika kltsai, 21 Cilrilhuriye
tln miittehid olduklanru il!n ettlk
Ieri sulh davas1 lehindedir. Sulh idea
lirie ul~ak i~in elimizden geleni ya
pacag1z. 

insanlartn klh~larmdan ve rruzrak
lanndan ziyade, umumi refaha hadlm 
Aletler yapacaklan ve bir mllletin di
ger bir millete sillhlanru !;evlrmlyece
~ gilniin hulfililnii tacil etmek l~in 
her ~areye b~ vuracagun. Lima kon
f erans1, Amerika mllletlerinin tesanii-

(Devanu 7 nci sahifede) 
B. Rooseveltin nutuk IOylerken 

iki vaziyeti 

Be§ikta§ 2 - Galatasaray 2 
Rumen tak1m1, Ankara mubtelitini 2 - 1 
yendi, bizimkiler bir ~ok hrsat kac1rdi 

~Jda' kalecisl Mehmed AU, Balda De F..ffak'm ayaklan arasmda kalan 
topu kapmaga ~r 

[Tafsillt spar sahifemizde] 
.............................................................................................. 

I 

si relsllginin yilksek 

Kongre umuml kA.tipllgt B~eldl 
B. Celll Bayar tarafmdan soylene
cek olan a~1h~ nutku ayni zamanda 
radyo ile memleketin her tarafma 
yayilacag1 i~in idare amirlerinin ve 
alAkall te~ekkilllerin bu nutkun her 
tarafta dinlenebilmesinl kolayl~tir-

«Ciimhuriyet¢ ispanya sonuna ka.
dar oogf4ecek! Frankistlerin taa.rrua
Uin pii.skilrttlldil. t~gal ettiklerf mevzt-
ler gen alindi.» I 

(Beledlye relal bllhassa temlzllte ehem 
ml.Yet verlyor) - Oazetelerden -
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B. Daladier'nin Tunus seyahati 
ltalyada t ahrik say1llyor 

Bir Italyan gazetesi: nHer ~eye ve taarruz 
nerede olursa olsun mukabeleye haz1r1z,, diyor 

Roma 26 - Voce d'italia gazete
sinde Virginio Gayda yazdlg1 bir ma
kalede diyor ki: 

cDaladier'nin Korsika ve Tunusa 
seyahati, italyaya kar~ bir tahrik 

e harbcuyane bir tehdiddir. Fran
sa, tehdidkar ve uzl~maz davram'
yor. Fakat italya da evvelce isbat 
ettigi ve~hile, her l?eye, taarruzu her 
hangi ccphedc olursa olsun kabule 
ve buna kar~ koymaga haz1r bulu-

nuyor. 
Paris 26 - italya tarafmdan fes

hedilen Mussolini - Laval itilaf1 hak
kmda l?U nokta tavzih cdilmektedir. 
itiIM, italyan ayan ve mebusan 
meclisleri tarfamdan ittifakla kabul 
edilmi~, yalmz musaddak ni.ishalan
nm teatisi kalmtl?b. Bu suretle Fran
s1z ve italyan rneclislcri tarafmdan 
kabul edilmi~ olan bu itilaf kanun 
kuvvetini haiz bulunuyordu. 

F atihte diin gece yar1s1 
i§lenen feci cinayet 

Bir genG, sevgilisini evine giitOriirken 
o~ meGhul ~ah1s taraf1 ndan iildOrOldii 

Zab1ta; dun gece yansma dogru i§
lenen bir cinayet tahkikatma el koy
m U§tur . Bu cinayet etrafmda yapt1-
gumz tahkikati yaz1yoruz: 

Sanatler mektebi talebesinden yirmi 
ya§larmda Hasan isminde bir gen~, bir 
miiddcttenberi, Meliha isminde bir 
klzla sevi§iyor: Hasanm sevgilisi §eh
rin muhteli! semtlerinde zaman zaman 
goriilen n~n atma yerlerinde c;ah§
maktad1r. i§te bu klzla miinasebatl 
Uerleten Hasan, diln de onunla bir 
h ayli gezmi§ dola§mI§ ve ak§8m sine
maya gitmege karar vermi§lerdir. Fa
kat, hi<; bir sinemada yer bulam1yan 
bu iki gen<;, bir mahallebtcide otura
rak bir mi.iddet vakit gec;irmi§ler ve 
n ihayet aynl!flaga karar vermi§lerdir.' 

Hasan; k1z1 evinc kadar b1rakmay1 
teklif etmi§, klz da bunu kabul eyle
mi§tir. 

i§te Hasan $ehzadc, Saraghane, Fa
tih tarikile Melihay1 evine gotilrilrkcn 
iic gOlge kendilerini gizlice takibe ba§
lami§tlr. 

Zavalh Hasan, ba§ma gelecek feci 
akibetten bihaber, Fatihten (;{ll'i;1ra gi
decek yola donmi.i§ ve klzla beraber 

I 

lrak kabinesi istifa etti 1 

Kabineyi tetkile memur edi
len Nuri pa§a Iisteyi haz1rlad1 

Bagdad 25 (A.A.) - irak Ba~cki
li Cemil Elmadafi bu sabah Kabine
nin mil{;terek istifasm1 kral Gaziye 
ve1mi~tir. Kablneyi tel?kile Nuri pa
~a memur edilmi~ ve derhal yeni Ka
bineye girebilecek siyasi ~ahsiyetler
le isti~areye bRl?lam1~tir. 

Yeni Kabineye girecek zevat l?Un
lard1r: 

Kral Faysalin cski hususi kalem 
direktorii vc eski Naz1rlardan Riis· 
tern Haydar, eski Genel Kmmay bRl?
kam ve Yasin p~ H~iminin karde
~ Taha p~a Ha¢mi, eski mutasar
riflardan ve l?irndi varidat genel di
rcktOril Omer Naz1m, Bagdadm eski 
belediye rclsi Mahmud Subhi, eski 
Nazirlardan ~imdi gi.imrilkler direk
tOrii Salih Caber. 

Nuri p~a yeni Naz1rlan bu ak~am 
.krala takdim edecektir. 

Kabine degil?ikligi hi~bir hadiseye 
sebeb olmam1~tir. 

630 frankhk ~ekle 630,000 
frank almif 

Briiksel 25 (A.A.) - Bir Frans1z, 
Milli Bel~ika bankasma ke~ide edil
mi~ 630 frank.Ilk bir ~eki mahirane bir 
surette tahrif ederek bankadan 630 bin 
frank almaga muvaffak olmu~tur. Za
b1ta bu dolandmcihgm failini aram1~ 
1se de a~hrmalan bo~a ~1km1~tir. 

<;m;1r kahveleri oni.ine kadar gelmi§
lerdir. 

iki gencin arkasmdaki ilg gblge bu
rada onlara biraz daha yakla§ml§ ve 
nihayet ikisi durdurulmu§tur. Ha
sanla Meliha ncye ugrad1klar1m anla
mtya ~h§a dursunlar, tic- golgeden bi
ri, Hasana, klZI b1rak1p derhal oradan 
uzakla§masm1 soylemi§, fakat Hasan , 
bu i§i yapmayi izzet i nefsine yedireme
mi§tir. Miltecavizler, dediklerinin ol
mad1g1m goriince, Hasanm ilzerine 
~ullanm1§lar ve yere y1krn1§lardll'. 

Bu s1rada, keskin bir b1c;ak Hasa
nm evvela gutlagma sonra da kalbi
ne saplanm.ptlr. 

Sevgilisinin gozleri onilnde oldilrill
dilgilnil goren Meliha i;1gllklar kopa
rarak karakola ko§arken ti<; golgc or
tadan su· olmu~tur. <;agmlan bir 
cankurtaran otomobili, Hnsam has
taneye gotilrmi.i$Se de az sonra ol
mil~tilr. 

~irndi polis, mei;Jml katillerin hilvi
yetlerini aydmlatmaga gah~maktad1r. 

Tahkikatm adli safhasma milddei
umumi muavini B. Necati el koymu§
tur. 

Almanya - Amerika 
oeroinlioi 

Amerika hiikumetine bazi 
ihtarlarda bulunulmas1na 

sebeo oluyor 
New - York 25 (A.A.) - Almanya. 

ile olan milnasebetlerin vahimle§mesi 
Amerika hiikumctine baz1 ihtar bu· 
lunulmasma scbcbiyet vermekte bcr
devamdll'. 

.Ayandan bay Burke, bay Welles'm 
hatt1 hareketini ihtiyats1z addetmek
te, yine ayandan bay Schwaertz, Al
rnanya ile yeni ihtilaflar i;tkarmaktan 
tevakki edilmesini tavsiye etmekte, 
bay Levis, Almanyada husule gelecck 
aksillamelln yahudileri daha fazla iz
rar ctmesi ihtimalini tebarliz ettir
mekte, bay Trazier, Almanya aleyhin
deki hilcumlann pek fazla olan zaruri 
silahlanma masarifinin ihtiya11ru tes
hil etmege matuf bir ~are diye tefsir 
etmekte, Avrupadan hcnilz avdet et. 
mi§ olan bay Rcynald, totaliter dev
letler aleyhindeki hi.icumlara bir ni
hayet verilmesini . tavsiye etmekte ve 
Alman ya ile italyamn bugiin A vrupa
nm en ziyade silahlanmi§ iki clevleti 
oldugunu sbylemektedir. 
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lrtihal 
Doktor Tevfik Oztal? vefat etmi~tir. 

Cenazesi bugi.in saat birde ~i~li cad
desinde 264 numarah hanesinden 
kaldmlacaktir. 

Rumenler Ankarada galib 
Ankara muhteliti iyi bir oyuna 
ragm~n 2-1 maglub oldu 

Ankara 25 - Di.in §ehrimizc gelen 
Romanyamn Biikre§ muhteliti futbol 
tak1m1 bugiln «19 Mayis11 stadyomun
da kar§Il3.§t1g1 Ankara muhtelit tak1-
rmm gok ~etin bir miicadeleden son
ra 2-1 mag1Ub etmi§tir. 

Stadyom ~ok kalabahkti. Ba§vekil, 
Milli Mildafaa, Hariciye, Giimrtik ve 
inhisarlar Vekilleri ve Orgeneral Fah
reddin de seyirciler arasmda idiler. 

Muhtelit tak1m1m1z §U kadro Ue 
~1kt1. 

Necdet cA. G.>. Nuri cD. G.>, Ali 
Riza c,A. G.>, Ke~fi cG. B.>, Hasan 
.. a. B.>, Nusret ¢A. G.>, Hamdi cA. 
G.>, Ha~im cG. S.>, Giinduz cG. G.>, 

I frif cD. $.:p Ali Ali ¢G. G.>. . 
Ounun ilk dakikalan Ankaralllann 

bariz hakilniyeti altmda ge~ti. Sagctan' 
yap1lan hikumumuzu durdurmak ts-
teyen Rumenli sol mildafi topu kolile 
geldigi i~in hakem pcnalt1 cezas1 ver· 
di. Ali R1za bu f1rsattan istifade ede
rek topu, ~ok s1k1 bir §title 18 inci da
kikada Rumen aglarma takarak An· 
karanm ilk golUnU yaph. 

Oyunun yan saham1za intikal etti
gi bir s1rada aleyhimizc vr.rilen bir fri
kik vuru§undan gelen top, golposta 
garparak geri geld.i ve tam bu esna
da stiratle yeti§en Rumen sagi~i 40 m-' 
c1 dakika pJase bir vuru§la tak1mmm 
beraberlik say1sm1 yapt1. 

ilk devre 1-1 e beraberlikle netice-
lcndi. 

ikinci devrenin de ilk dakikalan lehi
mizde gorilnilyordu. Ve daha 17 inci 
dakikada Ha~lmin ~ahsi bir gayretle 
Rumen kalesinin yanma kadar sti
r i.ikledigi topa l?lit atacag1 s1rada 
dil~mesi ve Zekinin topa yeti!?erek 
vurdugu halde topun kalcyi tutma
mas1 yeni bir ~anss1zhk eseri olarak 
kabul olunabilir. Biiaz sonra Rumen
lerin mukabil akmlarmda sola~1gm 

ortalad1g1 topu iyi bloke edemiyen 
Necdet elinden kag1rd1 ve bu s1rada 
ycti~en Rumen merkez muhacimi de 
tak1mmm ikinci goli.inil yapb. 

Oyun bu suretle Ankara muhteli
tinin 2-1 maglubiyetile neticelendi. 

Filistin hadiseleri 
lngilizlerle Araplar aras1nda 
miiteaddid muharebeler oldu 

Kud iis 25 (A.A.) - Di.in Filistinde 
bir ~ok hadiseler vuku bulmu§tur. Ez
cilmle Lilbnan hudud bOlgeslnde in
giliz kitaatile asiler a1·asmda bir mu
harebe vuku buldug·u bildirihnekte
dir. 

Kudus yakmmdaki Hirbet Samya 
k9yi.inde de 14 .muharebe olmu§tur. 

Hayfada mutedil Arap partisine 
mensup ~eh Mukbil ve oglu sckiz milf. 
rit Larafmdan oldiirillmii§tlir. 

Kral Zogonun Tirana 
gidi§inin yildoniimii 

Tirana 25 (A.A.) - Arnavutluk 
ajans1 bildiriyor: Dun, merkezde ve 
biltiln Arnavutlukta birinci Kral Zo
gonun ordu kumandam olarak Asi 
kuvvetlere kar~1 hareket eden kltaa
tm ba§mda Tirana girmesinin 14 iln
cti y1Jdoni.imil kutland1. 

Askeri k1taat ve gen~lik te§kilati, 
bando ile bilyiik caddelerden ge~mi.5 
ve balk tarafmdan §iddetle alk1~l~n. 
m1§tll'. 

Diin geceki tren kazasi 
Diln.gecc, Devlet demiryollan doku

zuncu i§letme hattmda bir kaza ol
mu§tur. 

Makinist Arifin idaresindeki 45 nu
marah katar, Sirkeciden 9ekmeceye 
son seferini yapmakta iken Ahlrkap1 
istasyonu civarmda bir adama ~arp
m1§ ve tren biraz ileride durdurularak 
yaralmm vaziyeti gozden ge~irilmi§

tir. 
Bu adamm Ah1rkap1da oturan ve 

Mustafa ismini ta§1yan bir fabrika 
~gisi oldugu anla§IlmI§ ve bR§mdaki 
yaralar tehlikeli gorilldilg'il cihetle 
derhal hastaneye kald111lmt§t1r. 

lspanyada ~iddetli 
muharebeler Oluyor 

7 bin lngiliz gonullusunu almaga 
giden vapurlar bO$ dondil 

Burgos 25 (A.A.) - Katalonya 
cephesinde taarruz devam etmi~tir. 

Diln ve bugi.in harakatta bulunan bti
t iln kollar kendi bOlgelerinde ileri ha
reketine devam etmi~lerdir. Cephede 
hava ~artlan selfilla yiiz tutmu~tur. 

Halk cephesi komitesinin 
beyannamesi 

Barselon 25 (A.A.) - Gazetclerc 
beyanatta bulunan B. Campanys ez
ciimle demi~tir ki: 

Bizlm dil~anlanm1z .nc katolik v..e 
ne de hristiyanlard1r. Taarruzlarmm 
saatini kendilcrini ruanevi hi~blr en
diiie ile bagh gormeksizin intihap et
mektedirler. Biz ~panyanm istikta
lini mildafaa ve herkesin htirriyete 
kavu~masm1 temin etmek i~in vazi
femizi if a etmekteyiz. · 

Halk cephesinin mi!lf komitesi bii
tiln ispanyollara hitabcn bir beyan
name ne~retmi~tir. Bu vesikada ez
ciimle deniliyor ki: 
Di.i~man taarruzlanm tahrib ede

cek kadar kuvvetliyiz. Her cf'phede 
Cilmhuriyetciler blrliginin giinden 
gilne kuvvetlenmesi zafer ic;;in en bil
yilk bir itimad sebebidir. Bugiln oyle 
bir zamanda bulunuyoruz ki, btiti.in 
demokratik devletlerin gozleri blze 

miiteveccihtir. Bunlann sempatileri 
vc tesantidleri bizim i~in milessir bir 
yard1md1r. 
Dil~man bunu biliyor ve ~imdi son 

kozunu oynuyor. Biz biiti.in muharip-
leri ve sivil halk1 bi.it'iin kuvvetleri ile 
mil~tcrek bir hareket ve s1k1 bir barb 
i~ln birlr~tirmege davct ediyoruz. 

Paris 25 (A.A.) - Perplngnandan • 
bildir1ldigine gore cilmhuriyet~i is
panyadaki ecnebilcri memleketlerine 
iade komitesindcki ingiliz memuru 
•lDikson» iki by.yi.i-k ingiliz ,gemisinin 
memleketlerine. iade edilmeleri lflzlm. 
gelen ycdi bin ingilizi almak iiz~re ii~ 
defa Valansiyaya .gon~erilmi§ oldugu
nu, ancak ispanyol cilmhuriyeti as
kcri makamatmm gbnillliileri tah§id 
etmedikleri gibi ademi miidahale ko· 
rnitesince te§cbbi.ts edilmi§ olan me
zuniyetlerine ait olan muameleyi bile 
yapmami§ olduklanndan bu vapurla
rm bo§ donmii~ olduklanm beyan ct
mi§tir. 

Diger taraftan ogrenildiginc gore 
15 birincite~rinde harp mmtakasm
dan uzakla~malnn Hi.zim gelen goniil
hiler hemen hemen tamamile ve bil
hassa Madrit, ve Valansiya mmtaka
larmda ate~ hathnda bulunmakta
d1rlar. 

c;ok ~ocuklu Alman 
kad1nlar1na §eref ni§an1 

3 mi/yon kadzn bu ni§anz alacak ve 
kendilerine bnzz haklar verilecek 
Ber lin 25 (A.A.) - Naz1rJardan bay 

t<Hess)) Noel milnasebetile gerek mem
leket dahilindeki ve gerek ccnebi 
memleketlerdeki Almanlara hitaben 
bir nutuk soylemi§ ve bu nutuk rad
yo ile ne§redilmi§tir. 

Mumaileyh bu nutukta uc;uncil 
Reich'm tahakkuk sahasma isal ctmi~ 
oldugu i§lerden bahsetmi§ ve Alman 
milletinin gec;en sene gcgi~ oldugu 
<;etin vukuata !elmih ederek bay Mus. 
solininin her zaman kay1t ve §arts1z 
olarak Almanyamn yam ba§mda mev
ki almt§ oldugunu ve bundan dolayi 
Almanyanm gerek ona ve gerek ital
yan milletine minnettar oldugunu 
sbylemi§tir. 

Bay "Hess>) nutkunda bay Hitlerin 
en az1 dart ~ccuklu olan Alman ka
dmlan i~in bir ((~eref salibi11 ni~amru 
ihdas etmeye karar vermi§ oldugunu 
soylcmi§tir. 

Berlinin iyi maJUmnt alan mahafili 
bu ni~anm Alman annesi gi.inil> diye 
yadedilecek olan hususi bir gilnde 
tevzi cdilecegini ve ilk merasimin Al
manyada bniimuzdeki seneden itiba
ren yap1lacagm1 beyan etmektedir. 

Takriben ti<; milyon kadm, bu m
~am alacak ve nh;an kcndilerine umu· 
mi tczahUratta §eref mevkiini i§gnl 
etmrk, umumi yerlerin gi~elerinde di
gerleiine takaddilm etmek gibi bazi 
imtiyazlar temin edccektir. 

Lima konferanst kapand1 I Cin taqrruzu 939 
' lrki ve dini miisamahas1zhk
lar1n takbihine karar verildi 

Lima 25 (A.A.) - Panamerikan 
konferansmm son umumi celsesi bli· 
yilk merasimle cereyan ctmi§tir. 

Konferans, gelecek toplantls!nm 
Bogotada yap1lmasma karar ve1mis

tir. uTesanild dcklarasyonun uzun alkI§
larla kabul edilmi§tir. 

B. Hull soyledigi nutukta, konfc
Jansm Amerika devletlerinin bi.ittin
lilgilnc riayet hususundaki azmi tevid 
vc Amerika milletleri nilfuzunun en
ternasyonal barl§m lehindc oldugunu 
ispat eylemi§ oldugunu bildirmi§tir. 

Hatib milteakiben bu deklarasyona 
kati iki karar suretinin munzam nl
dugunu kaydeylemi§tir: 

1 - Irki ve dini milsamahas1zhgm 
takbihi, 

2 - Amerikada yabanc1 siya.si ko~ 
lektiviteler ve gruplar tarafmdan fR::i
liyet gosterilmesinin takbihi. 

B. Hull dilnya n izammm beynelmi
lel hukuka dayanmas1 ltizumunu teyid 
ederek demi§tir ki: 

(1Baz1la11 dilnyanm kuvvct uzerine 
milesses oldugunu zannediyorlar. Bi
zim k1tamtzda, bu fikri tekzib edcbili
riz. Tarih bize, nihayet asil fikirlerin 
ve spriti.iel kuvvetlerin muzaff er oldu
gunu gostermektedir.» 

da ba~/1gacak 
Mare!fal ~ang Kay ~ekin 

beyanab 

§anghay 25 - Milli <;in hilkf1mc. 
tinin merkezi olan Tougchingden ge
len habcrlere gore, Mare§al <;ang • 
Kay - ~ek §U beyanatta bulunrriu§
tur. 

- 1939 yilmda <;in, J apon ordusu
na kar§I taarruza ba§layacaktll'. ~im
di bize karl?I harp etmekte olan 
600,000 Japon, 6 milyon k~ilik bir 
<;in ordusu kar§1smda bulunacaklar
d1r. 

Diger taraftan Qin htikumeti Ja
ponyaya kar§I baz1 ikt1sadi tedbirler 
almi§tir. <;in dahilinde ka<;ak suretile 
ithal edilecek J apon mallarmm sat1-
§I, idam ile cezalandmlacaktir. 

J apon parasmm siiriimii menedll
mi§tir. 

Amerikadaki Ukraynahlarin 
karar1 

New - Jersey 25 (A.A.) - Amerika· 
daki Ukrayna te~kilatlannm icra ko
mitesl, bugi.in yapb g1 y1lllk toplantI
smda, Avrupadaki 45 milyon Ukray
nalmm istiklali lehinde bir tesaniid 
karar sureti kabul etmi~tir. 
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26 Kan unuevvel 1938 ---
· : ~$AIV1DAN AK$AMA 

DUnyan1n en zarlf 
kad1n1 

Her halde bizim 
gazeteler de orta 
gilzelliktelti ve or
ta cazibedeki bir 
kadmm resmini 
~u serlavha altm· 
da siltunla.nna 
dercetmekte gecik· 
miyeceklerdir: 

Diinyanm en 
2arif kndun! 

\' c ~ tafsllilt: 
u~ ayda 900,000 ,.. 

frankhk elbise yap
t11m1~. ~1khkta o 
biJ:.inci geliyoru~. .. 
Arkasmdan da eski ingiliz krabrun 
U\'Cesi Windsor D~esi ik.inci ilni~ ... 

Servetinin me~i ~yle: 

Simon Patino isminde Bolivya'll 
bit· tahsildar, 195 dolarhk bir alacak 
mukabilinde bir ~letme hakln ka
bul ettiig i~in partomlan tarafmdan 
tardedilmi~. Adamcakiz 195 dolan 
kendi kesesinden Odeyip te ilzerine 
ald1g1 madeni ~etmek maksadile 
dag ba~lanna gidince herkes alay et
mi~ amma, biraz i;abalamadan son
ra buldugu koca kayalann % 60 
nisbetinde kalay oldugu anl~1lm1~ 

ve vaziyet deg~mi~. Evvela servet, 
!onra milyonerlik birini takib et
mi~. B. Patino bugiln dilnyarun dort 
be~ en me~hu1· milyarderi arasmda
dir. Bolivya'mn da Fransada eli;isi 
bulunuyor. Oglu, Burbon hanedam
nm kuzinlerinden, bayan Entenor'u 
alrru{l ... 

i~te, diinyamn en l?Ik kadm1 da 
bu 26 ya~mdaki bayan ... 

* -. 
«Paras1z ~ olmaz!• 
Bu iddia dogru olmakla berabcr 

kati midir? Eski helen kadmlan ba
sit tiinikleri i~inde ~kvari cafcafa
ya galebe ¢arak miistakbel ncsil
lere zarafet omegi t~kil etmediler 
nti? 

Bu misalden vazg~elim. Fakat 
ins.af edilsin: Zarif olmak, senede bi
zim para ile yanm milyon liradan 
fazla bir parayt sarfetmegi mi icab 
ettirir? 

Eskiden, Fransa: 
- Biz, ~1kbk nqrederiz. Bizim sa

bc1 ktzlanrruz bile, en az bir mas
raCla zarif olmaslru ba~! - diye 
ogiiniirlerdi; mant1ki olan da buydu. 

Fransarun bazt sanayi ~ubeleri, 

kadmlann tuvaletlne yaptiklan is
raflar sayesinde ge~ mikyasta va
ridat memba1 temin ettigmden, na
uriye yav~ ya~ de~i: «israf, 
milli iktisadiyatumza faydahdrr!• 
!5eklini bile aldl. 

Ve i~te ~imdi, bu propaganda ... 
Bir tarafta barb sanayicileri mil

letleri silih y~a sevk edip va
tanlan yikma.kla mqgulken, ote ta
raftan da moda sanayicileri kadm
lan kthk yan~ siiriikliyerek aile
leri y1k1yor. 

llakikat budur. 
F.skiden, Papahk, ·~u da11s fena

dtr, !1U kihk mtlZlrdll'! • diye manevl 
onlemelerle, bu gibi ~yleriu oniine 
g~e.rdi . ~imdi onun da ken di ba
~mdau a~tn derdleri var! 

Bir ka~ milyarder antrenor, be~e
riyeti ko!?u atlanna dondiirdiie Dil 
bi1· kan~, habire yan~ .. Ve paralar 
~t.>be! (Onlann cebine ... ) 

inanmaym: Zarafet ~k paar ile 
df'gil, ~ok gusto ile mukayyeddir ... 
Eskiden oldugu gibi... (Va - Nu) 

Belediya kadrosu 
1939 bii.tfesinde 

ihtigaca gore 
tanzim edilecek 
Istanbul Belediye varidat1 alti kil

sur milyon lira tuttugu halde, bunun 
hemen hemen yi.izde otuzu Belediye 
memurlan m~ ve ucretlerine git
mektedir. Beledlye te~kilati hem ~ok 
geni~, hem de cok dag1rukhr. Belediye 
tahsisatmm pek az klsm1 imar vein
~a faaliyetine hasredildigl halde, se
nelerce bu ge~ te~kilat muhafaza 
edilmi~tir. Bilhassa Belediye Muhase
be te~kilAtile Fen heyeti kadrosu ~ok 
geni~ gorillmektedir. 

Haber aldlgmuza gore, 939 senesi 
Belediye but~esi haiirlamrken Beledi
ye te~kilA.t1 ve memurin kadrosu, i~
lere kifayet edecek derecede yeniden 
tanzim edilecegi gibi, liizumsuz ve si.rf 
muamelA.ttaki k1rtasiyecilik dolayisi
le dagtlan kadro da ancak hakild ve 
semere verecek ihtiyaglara gore ta
dil ve 1slah edilecektir. 

Lambadan yanmt§ 
Uskildarda Dabaglar mahallesinde 

oturan bayan Kerime, gece, ellnde tut
tugu lambayi yatak uzerine devirmi~, 
bu sirada, kendisi de viicudilniln muh
telif yerlerinden y~tir. 

t~e el koyan polis, Kerimeyi Ntirnu
ne hastanesine yatirm1~tir. 

Cop kaplar1 
Geceden itibaren binalar1n 

oniine b1rak1lmayacak 

~ehrin temizleme faaliyetine sabah
lan daha erkenden b~lamak i.izere 
tielediyece verilen karar iizerine ~eh-
1·in bir klsmmda. umuml temizlik 
kamyonlan sabahm saat alti.smdan 
itibaren, binalarm c;oplerini toplama
ga b~ladlklan ic;in, apartiman ve ev
lerin ~op kaplan geceden binala.rm 
onilne b1raktlmaktadir. Mahallenin 
serseri kopekleri, kledileri bu ~op kap
lanm kar1~tirarak etraf1 kirletiyorlar. 

Bu halin iki mahzuru var: Birincisl 
~eh1in temizligine aykmdlr, ikincisi 
~op kaplarmm ba~ma il~il~en kopek ve 
kedlerin gtirilltii yapmalarma sebebi
yet veriyor. 

Yaptlan ~ik!yetler tizerine Belediye 
idaresi i;op kaplannm gecedien itiba
ren binalann oniine b1raktlmama.s1Ill 
teblig etmi~tir. Bu emre muhallf ha
reket eden bina sahipleri veya kirac1-
lan, apartunan kap1ctlan tecziye edi
lecektir. Mahalli zab1ta memurlan ve
ya bek~ileri bu emrin tatbikine neza
ret edeceklerdir. 

Bebek - 1atinye yolu 
Bebek - istinye arasmdaki yolun in

.l?as1 mUnasebetile istimlA.kine karar 
verilen binalardan bir klsmmm istim
lak muamelesi ikmal edilmi~ ve bun
lardan bir evin yiktmlmasma b~lan
m1~t1r. 

Y angm ba1lang1c1 
Baklrkoyde Vangel isminde birinin 

ardlyesile, Mercanda bayan Nezihenin 
evinin ilst katmda. bir yangm b~
langic1 olm~, derha.J yeti~en itfaiye 
tarafmdan sondiirillm~tii.r. 

- Edebiyat~Ilar siyasetle me~gul I .. . Bu, bence, siite su ka~tmna.k: l 
olmal1 ml, omiamah ml, diye bir mese- gibi bir ~ey olur:·· 
le kulaguna ~almch bay Amca ... 

~KIJAM 

$ikayetler 
lskelellkten c;1kan 

lskeleler 

Biz Kuruqe$meliier, manzara
mizin letafetini bozan, havamizi 
ifsad eden kOmiir depolan.ndan 
otedenberi bizar ve $ikciyetqiyiz. 
«Men sabere zafere» diye eyalani
yor, Bebege kadar yollan.n muta
savver olan tanziminde, belki bu 
sekalet kaldmltr, diye bekliyoruz. 

~u hale ilaveten, mahallenin bu 
kadar kesafetine kar$Z $irketihay
riyenin Kuruce$me iskelesini yal· 
mz bir kuru isimden ibaret bzrak· 
masi, kahve, ardiye gibi kiraya ve
rerek vu.parla.rim ugratmamasi, 
acaba imtiyazmdaki madde1.er ara
sinda var mzdzr? 

E. Ldleli 

Bu vaziyette olan diger iskele
lier de vardir. Her iskele behe
mehal karll olamaz. Hizmeti umu
miye esastlr. Tarifeler ona gore 
tesbit edilmeli. 

.. 
Uskiidar iskele 

megdan1n1n tevsii 
Vali, meydan1n daha ziyade 

genitletilmesini muvafik 
goruyor 

Vall ve Belediye reisi, tedkikat ya.p
tig1 zaman, Uskiidar iskele meyda
mrun tevsii i~in bazi kararlar ver
mi~ti. 

t!>kele meydanmm tanzimi ii;in B. 
Prost tarafmdan bir plan· yapl1m1~t1r. 

Bu plana gore, Uskiidar iskelesi kar{ll· 
smda bulunan Iskele camisinin yanm
daki binalar kaldmldlktan sonra ca
rninin ve iskelenin onunde birer ya
ya kaldmm yap1Iacak ve bu yaya ka.1-
dmmlar ye~illiklerle tezyin edilecek
tir. 

tstanbulun imar1 i~in a~1lan plan 
miisabaka.sma i~tirak edenlerden 
Fransiz miitehass1s1 B. Lambert, ver
~ oldugu projeye, Uskiidar iskelesi
nin tevsiine daha ziyade i{laret et
mi~ti. 

Vali, Uskiidar iskele meydanma. ve
rilecek geni~ligi k!fi gormem~ ve 
meydanm bir kat daha tevsii i~n la
Zlffigelen etildlerin yapllmasm1 emret
~tir. Bu emre gore, Araba vapuru 
iskelesinin kar1?1s1 ile eski itfaiye ga
rajmm bulundugu bina da ortadan 
kaldlnlacak ve Prost plftru esa.s itiba
rile muhafaza edilmek ilzere, iskele 
meydaru geni~letllecektir. ~imdi mey
darun tevsii i~in yeni bir proje hazir
lanacaktir. 

Belediye tahsilatm1n aeyrini 
takip i~in tedbir ahnacak 

Vali, Fatih Belediye muhasebesinde 
tedkikat yapt1g1 zaman, alakadar ~ef
lerin bu seneki tahakkukata mukabll 
yapllan tahsilatm nisbeti hakkmda 
klfi malumata malik olmadlklanru 
gon;,nu~t\ir. Vall, Belediye varidat ve 
masrafiarmtn daha iyi ta.kip ve intac1 
ii;in her mesul muhasibin biltiln he
sabat ve tahsilatm seyirlerini yakm
dan takip etmesini temin edecek ted
birler almaga karar vermi1?tir. 

Ba7 Amca 1rore r .. 

-

•.. Birt obfuiin fin ~e~ini bozar ..• 

-Bozuk yollar 
Florganin imar 

tahsisatindan 
tamir edilecek 
~ehir igindeki harap ve perl~an so

kaklan harap ve peri~an vaziyetten 
milmkiln mertebe kurtarrnak i~in ya
pllacak tamir i~leri i~in Belediye re
isliginden ~ubelere yilz kilsur bin li
ra verildigini yazm1l?t1k. Beliediyenin 
938 senesi bti.t<;esinde Floryanm iman 
i~in 375 bin lirallk bir tahsisat var
chr. Bu para ile Floryada evvelce in
~ edilen gazino tevsi edilecek ve so
yunma kabineleri ikmal olunacakti. 

Belediye Fen heyeti miidiirlilgli, bu 
tahsisatm bir klsmile, yollarm alela
cele tamirinin miimktin oldugunu ri
yaset makamma bildirmi~tir. 

Belediye reisi Dr. K1rdar bu 375 bin 
lirallk tahsisatm iki yiiz bin liraslill 
~ehir i~ndeki bozuk yollarm alelace
le tamirine tefrik etmi~ ve yazd1gmuz 
gibi, bunun yiiz ktisur bin lirasm1 ev
velki giln Belediye lliubelerine dag1t
llll~t1r. Yiiz bin lirallk tahsisat kifa
yet etmezse, ikinci yiiz bin lira daha 
tefrik edilecektir. 

Yollarm tamirine bu hafta i~inde 
b~lanacaktir. Tamirat , mahalli Be
lediyeler Fen hcyetleri tai·af mdan ya
pllmakla bcraber, Belcdiye Merkez 
Fen heyeti bu tamir i~Ierine nezaret 
edecektir. Bu para. Qukurlann, bozuk 
kaldlrunlarma tamirine hasredilecek
tir. 

Polisi kontrol 
B. Sadrettin karakollar1 

tefti§ ediyor 

Emniyet mi.idtiri.i B. Sadreddin, za
b1ta te~kilatm1 daimi ve s1k1 bir kon
trol ve miirakabe altmda bulundur
maga karar vermi~tir. 

istanbul zab1tas1 ba~ma geldigi 
gi.indenberi , polisin nef'ine bir~ok ka
rarlar a1m1~ olan B. Sadreddin, bu 
kontrol ve milrakabe i~ini bizzat i.ize
rine alrn1~ bulunmaktad1r . Gerek B. 
Sadreddin, gerek muavini B. Mehmed 
Ali, bilhassa biitiln polis merkez ve 
mevkilerini tamamen tefti~ etmekte
dirler. B. Sadreddin son iki hafta 
ii;inde, Beyoglu, Eminoni.i, Fatih, Be
.l?ikta~. Kumkap1, Samatya, Aksaray 
polis merkezlerile bunlara bagh ka
rakollan laalettayin gecelerde vakitll 
vakitsiz tefti~ etmi~tir. Bu kontrol es
nasmda Polis nizamatma mugayir ha
reket ettigi goriUenler cezalandml
m1l?t1r. 

Emniyet milcil'Urii, polisin mesa.I 
saatle1i tizerinde tedkikat yapmakta-
d1r. Yakmda vezaifi umumiye saatleri 
hakkmda daha miinasip bir formiil 
bulunacaktir. 

150 lira11n1 ~almit 
Kil~ilkpazarda bir otelde yatan 

Mustafa, kendisile aym odada yatip 
kalkan Halil isminde bid taraf mdan 
yilz elli lirasmm ~almd1gm1 iddia et
mi~, bunun ilzerine Halil yakalana
rak ilzeri aranmca, bu paralar mey
dana ~1km1~tir. Zab1ta, Halili Adliye
ye venni~tir. 

. . . Edebiyati;1 edebiya ti;1, siyast si
yast gerekl ..• 

8ah.lle 3 

II• ... ..,. .. p~ .. ~1 
Yiiziincii yddoniimii 
, . 

" istanbulda ilkmekteplerin kuruldu
gundanberi a~ag. yukan yiiz sene 
ge~~· Gelecek ay ilkmekteplerin 
yiiziincii y1Idoniimilnii idrak edece
giz. Diinyamn her tarahnda mektep, 
bilhassa ilkmektep en hayati mevzu
dur. Bu itibarla idrak edecegimiz ytl 
doniimiinii pek milhim telakki etme-
miz Iazundlr. · 

Bize ilkmektebin falakasile, ucu 
~i\'ili uzun sopasile o kadar giililn~, 

o kadar ac1kh, o kadar garip bir ma
zisi vard1r ki bunu biitun teferruatile 
iyi<len iyiye tesbit etmemek maari1 
tarihimiz i!;in hakiki bir kayiphr. 

Yeni harflerhnizin onuncu yildonii
miinde Halkevleri ne gi.izel sergilcr 
yapm1~Iard1. 

~imdi ilkmekteplerin yiiziincii yll 
doniimii vesilesile d~iiniiyorum. Bir 
ilkmektep sergisi yapmak i~in ne ka
dar zengin, ne kadar bol malzeme 
bulmak ve ne giizel bir eser viicuda 
getirmek kabildir. 

Yalmz falaka denifen §ey b~h ba
~ma bir salonu dolduracak kadar zen
gin bir mevzudur. 

Bugiin orta y&§II nesilden itibaren 
hangimiz eski mahalle mekteplerini, 
bir enkizisyon mahzenini andiran fa 
Jakah dersaneleri hatirlamay1z. 

Saltanat devrinde oyle bir Maarlf 
Nazm gelmi§tir ki: 

- ~u :\laarif Nezareti iyi ~ ama 
ah ~u mektepler olmasa... demi~tir ... 

Bu bizde mektepciligin tarihinl 
gosterecek sergi i~in ne giizel, ne bu· 
lunmaz \'esikad1r. 

Bizde ilkmekteplerin ytldonilmii ve
silesile eger bir sergi a~dacak olursa 
bunu biiyiik bir binada canh tablolar. 
la tecessiim ettirmek, ortaya diinya
nm en miikemmel eserini ~lkanr. 

Bu canh tablolan viicuda getirmek 
is;in de · bir~ok kitaplar, m~hurlann 
mektep hat1ralan vardrr. Me~eJa Ah· 
med Rasimin mektep habratanna 
dair kitaplanm okumak, bunlardan 
canh tablolar ~1karmak "bile kafidir. 
Sonra bu sergi propaganda bala
nundan da ~ok ehemmiyetlidir. Es1d 
ve yeni mektebi gostermek i~in en 
miikemmel bir vesiledir. 

Sonra daha g~enlerde bir ecnebi 
mecmuasmda Tiirkiyede ilk defa bir 
ilkmektep a~lldJiJ.na dair bir habft 
vardt. 

Yiiz senelik mektepciligimizin ser
gisi bu cahilane dii~iincelere iyi blr 
cevapt1r. 

Halkevlerinin, spor, temsil, n~riyat 
vesaircden b~ka en miihim cephesl 
de maarif~iligi.mizdir. Bu itibarla bu 
giizel ytldonilmilnde tam manasile 
kendilerini gostermelerini bekleriz. 

Hikmet Feridun Es 
•M1tHlllUlltllltlllllt1UIHlllllllltllllUUlllllllltlUUHUllUIUUHHnUHM• 

Katranlanacak yollar 
Istanbul Nafia rnildilrlilgii Ye~llkOJ 

ile Florya arasmdaki iltisak hattmm 
katranlamnas1 i~i etrafmda bir ~art
name tanzim etmi~ ve bu ~rtname 
rnUnakasaya konmu~tur. Yakmda Da 
imi encti.men tarafmdan ihalesi ya
p1lacakt1r. 

Bundan b~ka Kurbagalldere Ue 
Sahrayicedid ve Sahray1cedidle Eren· 
koy a.rasmdaki yollann da katranlan
mas1 kararla~tmlm~tir. Bu yol da ya· 
kmda milnakasaya konacakt1r. Bun
dan b~ka Omerlikoy - ~lle yoJu isti
kametinde bmerlikoyiln igl parke 
olarak in~a edilecek, KlSlkll yolu da 
yapllacaktir. 

B. A. - Bir baklma oyle, fakat ne 
~are ki modern siyaset siJ.Ahtan evve:l 
edebiyatla yfuiiyor! ..• 
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SiyasI vaziyetin mUbhemiyetine ragmen Avrupa 
piyasalan ~o sakindir, haffa yUkselmistir 

Avrupa bu hafta i~i11de miihim ve 
mil§kill birkac; mesele kar§ISmda kal
mi§tlr. Bu meselelerin avakibi pek 
vahim olmak ist1dadm1 gostermektc
dir. 

Birincisl, italyanm, Fransa ile 935 
senesinde akdeyledigi anla§mayi fes
heylcmesi; ikincisi, Amerikarun Al
manya tarafmdan \·erilen notayi ka
bul etmemesi; i.ic;ilncilsi.i de Alman 
Devlet Reisinin, son bir nutkunda, 939 
senesi zarfmda Almanya lehine mil
him §eylcr vukubulacagm1 teb§lr cy
lcmesidir. 

Siyasi vaziyetin kan§lkhgma rag. 
men, garip bir hadise olarak, rnali 
piyasalann bu hafta hie; de telB.§ gos
tennediklerinl, hele Frans1z borsala
rmm, ilmiclin fevkinde fiyat tereffil
leri elde ettiklerini kaydedecegiz. Bu
nun sebebi, harici gaileden ziynde 
FranSJzlann dahili gnileden korlrma
lan; htikumetin ald1g1 son tedbirler 
neticesinde ise dahili tehlikelerin 
bertaraf edilerek haric;t-en Fran
saya sennaye akmmm devam etmesi
dir. Avrupadan gelen mali gazeteleri, 
Paris borsasmda §imdiye kadar boyle 
ani bir salaha hi~ §ahit olmadlklanm 
yaziyorlar. 

Paris borsasm1 takiben Amsterdam 
ve Londra piyasalan da bilytik bir 
!aaliyet gastcrmi§ ve bilhassa Frans1z 
esham ve tahvilat1 ilzerine mtihim 
all~veri~ler olmu~tur. 

Memleketimizde esham ve 
tahvilat vaziyeti 

Ankara borsasmda yiizde yedi bu
c;uk Tilrk borcu tahvillerl ilzerine mu-

Bruno Taut'un canazesi 
Prof es or mi mar dun 
merasimle defnedildi 

Akademi mimari ~besl ve Tatbi
kat bilrosu ~ profesor B. Bruno 
Taut evvelki gi.in vefat etmi~ ve ce
nazesi diln Gilzel Sanatlar Akademi
sinden kaldlnlarak Edimekap1 me
zarhgma d"Zfnedilm~tir. 

Cenaze merasimi diln saat 1,5 da 
konservatuar profesorlerinden Liko 
Arnar'm milzigi ile ba.c;;larru~, miit€a
klben kiiltilr bakanhg-I ~be mildilr
lerinden B. Kudsi, profesor Leopold -
Levy ve bir tal~be muteveffanm ha
yah, eserleri ve mezayas1 hakkmda 
soo soylemi~lerclir. 

Bunu rntiteakip mimar Hillinger 
haZJr bulunanlar namma milteveffa
nm ailesine on be~ sene bir arada c;a-
11~1.'j bir arkad~ s1fatilc delin tazi
yetlerini bildirmi~lerdir. 

Beynelmflel bir ~ohreti olan Bruno 
Taut memleketimize 1936 senesinde 
kUlttir bakanhg? tarafmdan rui.vet 
edilmil?, akademi mimari ~ubesi ~ef
ligi ile tatbiknt bilrosu ~efligini blr 
arada idare etmi~tir. 

Nezareti altmda mcydana getirilen 
eserler ~unlardlr: 

Ankara Dil Tarih Cografya Faki.il
tesi, Ankara Atatilrk Jlsesi, Ankara 
Harnamonii Ortaokulu, Ankara Kur
tulu~ Ortaokulu, Ankara ismetpa~ 
Klz Enstitiisil, Trabzon Erkek lisesi, 
1zmfr Ktz Enstitilsil, izmir KUitilr 
Bakanllg1 Sergi binas1. 

Mimari ~ubesi son sm1!lar talebesi 
l~in hazirlad1g1 mimari bilgisi kitab1 
akademi tarafmdan Tilrk~eye tercil
me ettirilerek tabolunmu~tur. Yirmi 
fonnadan ibaret bulunan bu kitap 

"bi1i· kac; gi.in sonra inti~r sahasma 
konulacakt1r. 

Kartal askerlik ~ubesinden: 
Blga §Ubcslnden naklen Istanbula ge

Ien ve §ubece bulunamayan yedek istlh
kfun astegmen <21173) Yusuf Cemilin 
derhal §Ubeye rnUracaat1. 

ameleler f§tihal1ca dcvam etmekte
dir; al1c1larm gosterdikleri ragbet 
iizerine, bu kag1tlar 15 kui-u§ daha 
yilkseklcrck hafta sonunda 19,32 lira
da kapandl. Dahili istikraz kflg1tla
rumzda urnumi bir tereffii vardll'. 
~yle ki: 

ikramiyeli Ergani 19,50 lira 
Birinci tertip Sivas - Erzurum 20,35 

lira 
Diger tertipler 19,02 lira 
Merkez bankas1, iyi niyetlerinde 

devam ediyor. 75 kur~ daha kazana
rak 112 lirada karar klldJ. 

Anadolu grupu keza isteklidir. Son 
fiyatlar §Unlardlr: 

Hisse senetleri 25,45 lira 
Tahviller 40,10 11 

Milmessiller 37,10 » 
Yani hepsinde de ge~en haftaya na-

zaran onar kuru~ tezayild vardir. 
Endiistriyel kagitiar: Aslan ~imen

toda muameleler azd1r; fiyat 8,90 li
ra; Tramvay yine l l ,50 Iiradlr. Umum 
sigorta 13 lira; ittihnd1 milli 22,50 
lira; terkos 6,30 lira; Uskiidar - Kad1-
koy su i;;irketi 2,55 lira; Bomonti 8,05 
lira; ittihad deghmencilik 12,05 (ge
~en haftadanberi 25 kuru~ tezaytid 
var) lira; telefon 8,75 lira, §ark degir
mencilik 0,81 lira; Omlnium 0,83 li
ra; ~irketi Hayrlye 19 lira; §ark mer
kez ecza deposu 2,65 Iirad1r. 

Altin 1025 kuru~ia ve gayri mtiba
dil bonolar1 9 kuru~ta sabittirler. M1-
Sll' kredi fonsiye tahvillerinin yalmz 
1903 tertibinde yar1m Ura bir tezaytid 
vard1r: 

1903 tertibi 112 lira 
1911 tertibi 102,50 lira etmeklcdir. 

Beyoglu halkevi
nin k1r ko~usu 
Beyoi;lu Halkevi tnrnfmdan tertib edl

lcn vc fJ~li s1rtlannda Istanbul atletizm 
Monlt-Oril Na.ill Moranm idarcslnde yap1-
lan mevslmln ilk ko§usu iyi netlce ver
mi§tir. 

ilk lto~u 3000 metre iizerinde yap1ld1. 
Bu kO§uyn ycdl te§kilata mensub 48 atlet 
l§tlrak etti. Telrnik netlceler ~unlard1r: 

Ferd ltibarile: 
1 lnci Jak B. s. K . Derece 12.03 
2 nci Derlstcpan Y. Kurtulu§ 12.18 
3 ilncii HUseyln KiicUkabl Bey-
~Iu Halke\i 12.23 
4 iincii Necmi Adalar. 

Tnklrn itibarllc: 
1 incl Bcyo~Iu Halkcvi 3 + 7+ 11- 21 sayi 
2 nci Adalar 4+8+14-26 sny1 
3 iincii B . s . K . 1+ 12+ 16-29 say1 
4iincil Haydarpa§a 6. 6+ 17+ 18-41 sayi 
5inci Yenl Kurtulm1 2+23 + 26-51 say1 
6nCI Galatasamy 9+13+ 30-52sayi 
7 nci Kasimpa§a. 10+24+ 23-62 say1 

iklnci ko§u 5000 metre iizerinde ynpil
dl. Bu ko§uya. vedet atlctlerden 18 ki§i 
l§tlrak ettl. Alman teknlk netlce §Udur: 

Ferd itlbarile: 
1 incl Artan B. J. K . Derccc 16.51.8 
2 ncl HUscyin Demlrspor 
3 iincU Ibrahim Galatasaray 
4 iincii Sulhi Kasimp~a. 

Tnlom iUbarlle: 

16.57 
17.13 

1 incl B. J. K. 1+ 6+ 9-16 sayi 
2 nci Kasunpa§a 4+ 5+ 11- 20 SaYl 
3 iincu EyUp Halkevi 7+12+ 13-32 say1 
K~ulnr bUyUk blr intlzam 1~crislnde 

yapllm1§tlr. 

Noel turnuas1 
Federe olm1yan kli.ipler arasmda 

Noel milnasebetile tcrtib edilen !ut
bol maglanna dun sabah Taksim sta
dmda btiyiik bir kalaballk onilnde 

b~lanm1~br. 

ilk oyunu ~azi Tezcarun hakemll
gi altmda Pera ile Galataspro yapttla!. 
Ve Pera hakim bir oyundan sonra 4-1 
galib geldi. 

ikinci oyun E~ef Tevfik'in ida

resinde $~li ile Kurtulu~ ru·asmda 
yap1ld1 asabi bir hava i~inde gec;en bu 
mac;1 $i~li 2-0 kazandl. 

Istanbul P. T. T. MudurlOgunden: 
1stanbul BiiyOk Postahane kalorlferi ic;in 175 ton Marin lave maden kO.. 

milrilniln a1mu a!:Ik ekslltmeye konulm~tur. Eksiltmc 3/ 1/939 sall giinil saat 
14,30 da Btiyilk Postahane binas1 blrinci katta P. T. T. Mildtirlilgi.inde milte
§ekkil Allm Sat1m Komfsyonunda yap1lacaktlr. Muhamrnen bedeli 2406 lira 25 

kuTU§ muvakkat teminat 180 lira 47 kuru§tur. isteklilerin ~1·tnamelerini gor
mek ve muvakkat teminatm1 yatmnak iizere ~ab~rna gilnlerinde mezk6r Mii
dilrliik idari kalem levaz1m k1smma, eksiltme gi.in ve saatinde de Ttcaret oda .. 
SI vesikaSI ve teminnt makbuzile birlikte komisyona milracaatlan. .(9194). 

Tiirkiye Radyodlfiizyon Postalan 
DALOA UZUNLU(}U 

1639 rn. 183 Kcs. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 

A~''JURA RADYOSU 
Pazartesi 26/12/938 

TURKiYE SAA TiLE 

120 Kw. 
20 Kw. 
20 Kw. 

12,30: Miizlk - CPl), 13: sant. ajans ha- I 
berlerl ve meteor Ankara, 13,10: Miizik 
(b!r sollst - Pl), 13,30 - 14: TUrk miizl.
~i - (Pl), 18,30: MUzlk (dans saati), 19: 
Konu~a (doktorun saatn, 19,15: Miizik 
(clans saati devam), 19,30: Sant, ajans, 
Meteoroloji ve zlraat borsasi haberlerl, 
19,45: Tiirk miizll;1 Cincesaz fasli - Beste 
nlgnr - Seba fash), 20,15: Muzlk (radyo 
orkestrasi - $e! : Praetorlus) 1 _ Kon-
serto grosso No. <Vivaldi), 2 - Kuperenin 
mezari - CM. Ravel), 3 - Senfonletta. <A. 
Tansman>. 21,15: Saat, Esham, Tahvllat, 
ve Kamblyo - nukud borsas1 fiatlerl, 21,25: 
Turk rnuzlgi. Saz eserleri ve §a.rkllan: 
1 - Hlcazkar pe§revi - Tanburi Cemll, 2 -
$ark1 beyhudc degu nalc ve ah1m (Gl
ri!tzen Aslm bey), 3 - ~arkt - Oilldii 
a~Jld1 - CHact Ari! bey), 4 - !larkl - Kay
bettl c0nfil - l Udi Cemll), 5 - f}arln - Bir 
kendi gibi zalimi sevm~ (Leroi), 6 - Hi
cazkar saz semaisi <Tanburi Cemil), 7 -
Taksim (Vccihe) , 8 _ Hiizarn §ark1 - Nc
§eyab1 lfltfun olsun (Musullu Osman 
efendl), 9 - E§ki ce§Illlm <Edhcm efendi), 
10 - Hiizam tiirkii Naclyem, Qalanlar: 
Vecihe, RU!JCll Kam, Cevdet Kozan, Me
sud Cemll. Okuyanlar: Mustnfa Qa~lar, 

Muzaffer ilkar, 22,10: Konu§mn, 22,25: 
Miizlk (Kii~iik orkcstra) 1 - Vllhelm Tell 
(~l) . 2 - Volga klange (Otto Linde
man), 3 - KostiimHi balo <A. Rubinstein), 
4 - c;arda§ (L. Grosman), 23,25: Miizik 
(cnzband) , 23 ,45 - 24: Son haberler ve 
yannkl program. 

Avrupan1n en buyOk 
iSTASYO~"J,ARINDAN B1R1NiN 

T iirkiye icin yapacag1 

HususT ne$riyat 
Yann ak~am saat 21,30 da Hol

landada kain Philips Fabrikasmm 
hususi istasyonu olan P C J Tiu:ki
yeye mahsus olmak i.izere k1sa dalga 

ile 31.28 metro ilzcrinden cTURK 
GECESi> ne~riyatm1 yapacaktir. 

Bu ak~am 

Nobet~i eczaneler 
§hill: Osmnnbeyde §ark Merkez, 

Takstm: IstiklaI caddcsindc Kemal 
Rebul, Beyot;lu: Tiinelde Matkovl~, 
Yiiksekkaldmmda Vin gopulo, Gala
ta: Top~ular caddeslnde Merkez, Ka
s1mpa§a: Vas1f, Haskoy: Hahc1o~lun
da Barbut, Fatlh: Sarachanede Ibra
him Halil, Knragiimriik: Mehmed 
Fuad, Bakukoy: Istanbul, Sar1yer: 
Nuri, Aksaray: Yenikap1da Sanm, 
Bc§ikta§: Suleyman Receb, Fener: 
Emilyadi, Kumkap1: Cemll, Kiic;iikpa
zar: Bensason, samatya: Yedlkule
dc Teofilos, Alemdar: Ca~alo~lunda 
Abdiilkadir, §ehremlni: Ahmed Ham
di, Kad1koy : Sadtk, Yeldetrinneninde 
Uc;ler, Uskudar: Qar§1boyunda itti
had, Eminonu: Mahmud Cevad, Hcy
bcllada: Tomas, Btiyiikada: Halk. 

n~r r ece ·~·It ecz.aneler : 
Yenlkoy, Emirgtm, RumellhUan, or

takoy, Amavutk6y, Bebek, Beykoz, 
Pal}abah~e ve Anadoluhl.sanndald ec·· 
r.aneler her gece a~lktir. 

Voleybol miisabakas1 
Beyoglu Halkevi laraf mdan tertib 

edilen volcybol milsabakalanna diin 
7 

devam edilmi~ ve 12 tak1m birbirleri
le kar~la~~lard1r. Yapllan mac;Iar
da alman neticeler ~unlardlr: 

Gazi Beden Terbiyesi - Peraya, $i!}
li - Borkohbaya, Sen Jorj - Kurtulu
§a, Adalar B. - Kolleje, Hallc1oglu -
Alman lisesine, Sen Jozef - Adalara 
galib gelmi~lerdir. 

26 Kanunucvel 1938 

~--•••••• OnUmiizdeki Pel'§embe A:qanu ' 

SAKARY A Sinemasm~a 
GARY COOPER'in Zaferi <1BAK1R ADAM,, Filminin HasilatIDI lnran 

ParJak Ydd1z iRENE DUNNE'nun Temsili 

CIL61N_ BAKiR 
Frans1zca sozlil bilyiik filmin ilk iraesidir. Fiatlarda zam yoktur. 

1938 senesini gayet giizel bir filimle bitiren •aam• 

SOMER sinemas1 
1939 senesine ondan daha ne§eli bir 

filimle giriyor. 
3 Kahkaha Y1ld.Iz1 

FERN ANDEL 
EL VIRE POPESCO 

DUVALLES 

IKI AGIK GOZ 
Kahkaha tufaruru temsil ediyorlar. 

~------ Bu c;~mba ~nu ~en Musamerc ___ .. Em_. 
PIERRE RICHARD WILLM 
I 

TARAKANOWA 
Tnksimde <Bu gece) 

(lliSSEi §AYiA> 
Mc~hur vodvll 3 perde 
Yakmda: Biiyiik blr 

temsil hadisesi. 

(iNSAN MABUT) * 
Bu alt§am saat 9 da 

Rahmet efendi 
bUyi.ik yeni operet 
Reji. Ra§it Riza. 
Biiyiik Macar balesl 
her pcr~embe halk 
gecesl Cumartesi ve 
pazar matine saat 
15 de Tel: 40335 * 

1m11111mm 

I tlll l 
mmm 

istikl1il caddesi 
Komedi k1sm1 

Gcce saat 20,30 da 

MUM 
SON DO 

5 tablo. * 
T lJ R AN TiYATROSU 

Sanatkf\r Na§ld, Cerna! 
Sahir Birlc§igl 

MEZEY V ARYETESI 

TOMBUL ~ 
Halk Gecesi 

~ 1 Operet 3 perde. 
Localar 100, heryer 20, paradi 10 kuru~ 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlan l~letme 
Umum ldaresl llAnlan 

Beherinin muhammen bedeli 115 kuru§ olan 10000 adet gam agacmdan 
yap1lnn§ maden diregi 3/ 1/ 939 sah gilnii saat 15,30 da kapall zarf usuli.i ile 
Ankarada idarc binasmda satm almacaktlr. 

Bu i§e girmek isliyenlerin 862,50 lirallk muvakkat teminat He kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar komisyon rc-
1sligine vermeleri 1Azlmd1r. 

a ~artname1er paras17. olarak Ankarada malzeme dairesinden Haydarpa§ad 
Teselliim ve Sevk ~efligjndcn dag'lhlacaktir. (9174) 

Belediye sular idaresinden 

Say1n abonelerimize 
Kl~ geldi, su saya~lan dondan patlar. Tamir rnasraf1 olarak bir hayli para 

ooemenizc mehal kalmamak i.izere saya~lan soguga ka~1 muhafaza ir;in ted
bir almmasm1 rica ederiz. ~9371) 

P. T. T Levaz1m mUdUrlUgUnden: 
1 - Telefon hatlan ihtlyac1 ic;ln 220 ton U. demiri kapab zarfla eksiltmeye 

xonmu~tur. 

2 - Muhammen bedel (26400) muvakkat teminat (1980) lira olup eksilt-
mesi 18 Kanunusani 939 <;ai·~amba giinil saat l6 da Ankara P. T. T. U. Md. 
liilc binasmda satm alma komiyonunda yaptlacaktir. 

3 - isteklileri muvakkat terninat mektup ~ya banka mcktubunu kanuni 
,_·esaikle beraber teklif mektubunu muhtevi kapah zarflarm1 o gi.in saat 15 e 
kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - ~artnameler Ankarada P. T. T. Levaz1m istanbul Kmac1yan hanmda 
P. T. T. Ayniyat ~ube Md. lilklerinden (132) kuru~ bedcl mukabilinde verllec 
ektir. (8679) 

SENORiTA 
Kad1nlann en giizeli 

• ~arktlarin en giizeli 

• Filimlerin en giizeli 

SENORiTA --~~ .... _,.....__ ..... 

• JEANETTE MACDONALD ve 

NELSON EDDY 
• IPEK ve MELEK sinemalar1nda 

ZAFER T ACI OLACAKTIR. 

• 

_........ 

' 



POLiTiKA _____ Fransayr tehdid eden bUyii 
Japonyan1n devlet
lerle munasebat1 

Japonya (Jin meselcsinin. askeri cihetini hallettikten sonra diplomasi 
noktadan da tasfiyesi ile m~guldiir. Bunun i!;in ister istemcz Qinde bii· 
Jilk imtiyaz Ye menfaatleri bulunan biiyiik devletlerden 1ngiltere, Ame
rib ve Famsa ilt siyast saahda ~~ak ve miicadelc etmek mecbu
riyetinde ~. 

Japonya l1u kadar fedakirhk yap~ olmasma ragmen (_;inden bir ka· 
~ toprak bile istemedigini iddia ediyor. Biitiin istedigi ~ ~inde .kendisi 
ile daimi dost ve miittefik: olacak, tC¥U mesai edecek, komiinizm aleyhinde 
butunacak yeni bir hiikilmetiil lmrulmasI i!;in bu cihetleri temin i~in ~inin 
baZI noktalanm i~ alt.Inda bulundurmaktll'. 

.Japonyamn hedefi, ~de mevcut ecnebi imtiyaz nuntakalanm kal
dmnak: ve Qin pazarlarJida rakipsiz kalmakttr. Bunun i!iindir k.i ecnebi 
imtiyaz mmt.akalarm1 yll§atmamak ipn her !iareye birdenbire b~ vurmak· 
tadu. Buralara vapurlann YaDa§DUlSUU da menetmektedir. 

Bu mmtnkalan karndan da askeri abloka altma ald1klanndan ingiliz, 
FranSJZ ve Amerikai1 nuntakalan ~ arazisinden yiyecek alamadiklann
dan bu mmta1ralarda yapyan milyonlarca ~inli ve ecnebi son derecede 
·darllk i~inde kalm1§lard.Jr. 

Yine Japonlar ingRterenin Hong Kong adaSl ve bunun kar§tsmdaki 
Keovlun yanmaclasuu ve ya.nm.adadan Kantona ve Hankove giden demir 
yolunu katedcrck ticnret ve erzak cihetinden Jnuhta~ oldugu ~in arazisin· 
den tecrid et~lcrdir. 

~inde imtiyaz ve menfaatl.erioi tehlikede goren ingiltere ile Amerika, 
CiJ1 hiikfunetine kredi vennek ile Japonlan mfiliiyemet yerine biisbiitiin 
infial ve §iddete scvkctm.i§tir. Japonlar matbuab . vasitaSI ile lngiliz hili
miyetini yalruz U:zak §arktan degil biitiin Asyadan kovacaklamn a-;lktan 
a~1ga ililn cdiyorlar. 

Bu sU'ada Japonyamn Sovyetler birligi ile de arasi ~tir. ~ 
Sibirya sahillerinde ve nehirlerinde Portsmouth muahedesi mucibince Ja
pon bahk!;t gemilcrinin istedikleri gibi bahk avlayacaklanm ve liizum.u ha
linde Japon harp gemilerinin bahk~Ilan Sovyet tabyalanna ve harp gemi
lerine ~1 miidafaa edeceklerini Japonya Moskovaya anlat~br. 

So\'Yetler birlii;"i miidafaa noktasmdan Japonlara her tara.fta bilikaJ· 
clil t;a.rt avlanmak hakkm1 vermekten istink.Bf ~tir. Bu yiisden ikl bii· 
yiik devletin arasmdaki diplomasi miinasebat dahi kesilmek tehlikesine 
maruz lta~ttr. AK~AM 

-= 

? 
Japonya ile Kore aras1nda tUnel 

Japonya dilnyamn en biiyiik bahrt ~Iacnktir. . 
devletlerinden biri olup kendi sulann- Tiinelin uzunlugu 120 kilometre 
da nakabili hiicum bulunduguncla bil· olacakt1r. inp. masarifi i¢n 1500 mil-
tiln diinya bahriye miltehasSISlan yon Yen tahsis cdilecektir. 
mlittefik olduklan halde yine Japon Demiryollar nazir1 Nakajima bu 
adalan Ue Asya arasmda irtibat ve tiinelin in§as1 ile Japon adalanrun 
muvasalas1m pek emniyette gorme- adeta Asya kltasmm bir kara par~asl 
mektedir. olacagmt ve Marn;uriye ile <;inin Ja. 

Bunun i~in en biiyiik Japon adasi ponyaya iktisadi, siyasi ve askeri cl-
ile Kora arasmda bir tiinel viicuda hettcn biisbtitiln Slkt baglanmasma 
getirllmesi Japonya hiikfuneti tarafm- hizmet edecegini s0ylemi§tir. . ... 
dan dii§iinillmektedir. Bu tunel zaman~.IIU~ . en .buyiik 

Bu ~ ile me§gul olmaga devlet de- aclbesi olacakt1r. <;'unku §nnd1ye ka· 
rniryollan nezareti memur edilmi§tlr. dar gerek cserin cesameti gerek ya-

Tilnel en bilyiik Japan a.dasmdaki tmlacak paranm ~oklugu itibari ile 
Srtmovoscki Iimaru ile Korenin ce- bunun bir misli biitiln diinyada bu-
nup ucunda bulunan Fusan arasmda lunmayacaktir. 

Ziirafanm boynu 
Zilrafarun boynu neden uzundur 

biUr mlsiniz? Qiinkii bu hayvan ag~ 
yapraklarile beslenir. Boynu uzun ol~ 
dugu i~in yiiksek dallara yeti~r ve 
rahat rahat karnm1 doyurur. Ancak 
Ziirafa boynu uzun oldugu i<;in mi 
yaprak yer, yoksa yaprak yesin diye 
tni uzun boyunlu yarattlm1~t1r? Bu 
tnalllm degilcllr1 ... 

Y azm ~orap giymeli 
Yazm bilhassa bayanlarlIIllZ ~orap

Stz gezmegi huy ecllndiler. Bu ekoncr 
mi baklmmdan f ena blr ~y degildir. 
Ancak bayanlar yazm aya.klan serin 
dursun cllye QOrap giymediklerinl 
soylerler. Bu yanh~. Yazm ~orap 
ayaklan serin tuta.r. <;ilnkii toprak
taki riitubet cildin harareti lie tabah· 

bur eder, bu sm'etle t>acakla ayakta. 
serinlik duyulur. 

Duvar ve saat 
Sicak hava.larda duvar saatlerl ge

rl kallr. Sebebi? Hararetin tesirile 
l"akkasm boyu uzar, raks kavsi uza. 
llr. Bunun onil. almmadlk~a sicak 
bavalarda duvar saaUeri geri kallr. 

Kedi b1yigi 
Kedi b1y1gt li.izumsuz birer k1l de· 
I 

gi.ldir. Kedlni11 b1y1k ktllan ~ok has-
sastir, geceleri ka.ranllkta kediler b1-
y1kla.n sayesinde yollanru bulurlar. 
B1y1k killannm sinirlerl fevkalAde 
has.5a5 oldugu i~ en ha.fit' temast 
hissederler. 

Normandiye dair 
FranSIZlann bilyiik gemisi Nor

mandi bugiine kadar 100,000 yolcu 

t~dl. 

Gemiyi Nevyork ve Havrede para 
vererck 700,000 ~i gezdi ..• 

Biiyiik muharebeleri tecessum ettirecek bir eser 
Berlin tiniversitesi gayet muazzam 

bir tarihi eser vucude getirmege ka· 
:rar vermi§tir. 
~imdiye kadar tarihte ge~en biltiln 

lnc§hur muhnrebeler tecessiim ettiri
lc1ek gostelilccektir. Her muharebeye 
f§hrak eden asker, zabit ve at miktan 
kndar kuf§undan yap1lnu§ manken
ler vucuda getirilecektir. 

Her muharcbcnin nskerle1i o za
tnankl k1yafet ve silahlar ile techiz 
Cdilccektir. 

Meselil. Otuz Sene harbinin en bii
Yuk muharebeleri i~in 50,000 manken 
asker ve 8000 at heykeli yap1lacakt1r. 

Bu muazzam eseri ilniversitenin 
tarih ve sanat §Ubelerine devam eden 
ve cdecek talebe yapacaktir. 

Her talebe iiniversitede bulundu
tru miidd...ot zarflnda muayyen mik· 
tarda at, asker, zabit ve topu kllllun· 
dan dakecek, boyiyacak ve giydirecek 
ve silfillland.Iracaktir. 

Bu muazzam eserin tamam olmasl 
i~in clli seneli.k bir plAn hamlanmt§· 
tir. Yanm asir sonra birisini ziyaret 
eden Almanlar ve ecnebller tarihte 
biitiin muharcbeleri askerlerinin sa
yis1 ile blrllkte m~ahede edecekler
dir. 

bir tehlike: NUf us azlrgr 
Fransarun ba-

§mdaki biiyiik gn-

ileler yalmz diplo
masi sahalara in
hisar etmiyor, i~
timai sahacla dahi 
~Ok bilyiik gaile
ler ile kBr§tlB§· 
maktachr. Bunlarm 

Y apilan tahminlere gore Fransada niifus azalmas1, bu 
giinkii nisbette devam edecek olursa elli sene ic;inde 

Fransa nufusu on iki mi1yon azalm1§ olacak ve 

div~ edenlere 
Ii yard1m yapll 
SI d~nillen t 
birler arnsmda 
~ekil ve 

dafaa Nazm D F ransan1n umumi niifusu 28 milyona inecektir. Bu hal 
ise Fransa i~in i~timai ve siyasi balamdan biiyiik 

bir tehlike te1kil eder. 

dier birinci ted 
~mdiden tatb 
mevkilne koym 
tur. <;ok evlAt en bilyiigu niif us 

azalmasidlr. 
Son zamanlarda Fransada niifusun 

csash bir surette azalmakta oldugu 
kati olarak tcsbit edilmi§tir. 

Bugiinkii tenakus nisbeti ilerde de 
devam ettigi takdirde Fransanm nil
fusu gelecek em sene i~inde 12,000,000 
ki§i azalml§ olacaktll'. Yani Fra.nsan:m 
umumi niifusu yirmi sekiz milyona 
inecektir. 

Son nii!us istatistiklerine gore, 
Fransada ogum SSYJ.Sl ge~en dart ba
tmda yi.izde elliye ~itir. ~yle Id 
1750 senesinde Fransada her evli ~if
tin vasati 5 ~ocugu oldugu halde bu 
nlsbet 1830 senesinde dorde ve 1938 
senesinde de ikiye inmi§tir. · 

Di.ger taraftan izctiva~lar son sene
lerde pek azalnu§tir. Niifus harekil.ti 
hakkmcla yap1lan taluninlere gore 
1945 scnesinde biitiln Fransada 
475,000 dogum ve 601,000 vclat ve 
1965 senesinde 280,000 dogum ve 
575,000 Oliim. ve 1985 senesinde de 
127 ,ooo dogum ve 556,000 oliim ola
caktlr. 

Fransadaki nilfus vaziyetinin bu 
yolda seyir ve hareketi bu devlet ve 
millet i~in tasavvur edilmiyecek ka .. 

· dar bliyilk bir tehlike te§kil etmek
tedir. 

qtinkii Fransada nil.fusun azalma-

Veremle mucadele 
cemiyetine yard1m 

Vali cemiyete 3,500 lirahk 
bir yard1m yapb 

Verem Miicadele cemiyeti ikinci re
isi korgencral Galip Pasiner, umumt 
kAtip Dr. B. Ne~ct Osman, Valiyi ziya
ret etliklcri zaman, Verem Milcadele 
cemiyetinin bilh.assa mali vaziydinl 
izah etmi~lerdi. 

Dr. Lutfi Kirdar, cemiyetin hayrrh 
gayesini gOZ onilne alarak Cfunhuri- • 
yetin on ~ci donilm ylll miinase
betile, yap11an ~enlik tesisatl i~ Eml
n0nii ve clvar1 nahiyelerinin topladlk
lan paradan art.an dort bin lirarun 
Uc bin b~ yiiz lirasnu Verem Milca
dele ccmiyeti ermine tahsis et~tir. 
Bu paramn b~ yiiz liras1 da Klzilay 
tarafmdan balolan ve tedavl edllen ve
remlile.r i¢n Klztlay cemiyetine veril
mi~tir. 

Grip hastahgi 
Son giinlerde ~chirde grip ve nezle 

hastahklan fazlal89~trr. S1hhat 
mildiirlugU. alftkadarlara verdigl 
cmirle umumi toplanti yerlerinin 
muntnzam bir hava tebdiline tabl tu· 
tu1mas1m bll~ir. 

Mekteplerde de slhhi miirakabe faz. 

lal89tmlnuF. Kendisinde grip ve 
nezle arazi gorillen talebe derhal evi-
ne gonden1ecektir. ~imdilik mektep
lerin umumi tatilini icap ettirecek btr 
f evkaladelik gorillmemi~ir. 

· Sabakab bir h1rs1z 
Sab1kal1 h1rs1zlardan Mehmed is

minde biri, evvelki ak.!jam Yeniposta
ne caddesindc bir dilkkana m~terl 
sifatile girmi\), el ~abuklugile alti ~t 
erkek ~rabm1 koynuna sokup ka
~arken yakala~tir. 

Tiirkiyede ya§ayan ltalyan 
tabiiytindeki yahudiler 

Journal d'Orient gazetcsine gore, 
Tilrkiyede y~ayan italyan tabliyetin
deki yahudiler hallkmda italya seta. 
rethanesine Rome.clan tallmat gel· 
mi§tir. Bu tallmatta bu yahudilertn 
italyan tabilyetinde hie bir degiflkllk 
olmayacaga bildirmi§tir. 

s1 ilc A vrupadaki yerlerinin i.§letilmesi 
ve istihsal kuvvetlerl zayiflayacak
tJr. 

Dahas1 var: ingiltereden sonra diln
yanm en buyilk milstemleke impara
torluguna sahip olan Fransanm bu 
gcni§ iilkelerl idaie ve istismar eyle
mesine im.kan kalmayacaktir. 

Nufusun azalmasmdan has1l ol
makta olan bo~ugun yabanci 1rklann 
mensuplanru Fransiz tabiiyetine ka
bul etmek suretile doldurulmas1 daha 
tehlikelidir. 

Qilnkii biltiln Avrupa i~in k1ymet
tar bir hazine olan Fransiz kiiltiirii 
mahva yuz tutacaktir. 

Binaenaleyh Fransadakl niifusun 
azalmast yalmz Fransa i~n degil bii
tiln Avrupa ktiltiir ailesi i~in bilyiik 
bir ziya t~kil eder. Fransarun sf yast 
dil§manlan bile bu niifus azhgmm 
hars noktasmdan Avruparun umuml 
vaziyeti i~n bilyiik bir zaaf olacagi 
kanaatini besliyorlar. 

Fransizlar niifus tenakusunun teh
likesine ciddi nazarla bakmaga ba§
lamt§lardlr. Nil.fus azalmasmm oniinil 
almak i~in tiirlil tiirlil tedbirler dil§ii· 
niiyorlar. 

Qok evlat sahibi babalann asker! 
hizmet miiddetlerinin klsalt1lmas1, 
bunlara ait vergilerin indirilmesi ve iz-

bl babalar askerlikten ~buk tcr 
cdilmektedir. Bu gibi te§vik ve h · 
yelerin nc kadar fayda verecegi §i 

dillk belll deg'lldir. Bir~ok milter 
kirler hastallgm kokiindcn ted 
cdilmesini ve ahlfl.ka chemmiyet v 
lilmesini ve aile hayatuun devamh 
saglam olmasm1 tavsiye ediyorlar. 

Fra.nsizlann bir~ogu niifus ten 
3.fetinin bertaraf edilmesi i{:in al 
cak tcdbirlerde kom§ulan Alman 
letinin omek tutulmasuu muvaf 
buluyorlar. 

1933 sencsinde Almanyada niifus 
azalma nisbeti, bugiin Fransada m 
cut vaziyetten daha berbat idi. H 
buki B. Hitler ilk gimden bu me 
ilzerinde durm~ ve yine Almanya: 
nil! usu tezayiid eden memleketler 
rasma getirmi§tir. 

Fransada nilfusun azalmasJ. k 
fet noktasindan da bu memlek 
kolll§U memleketlerden geride biral 
nu§tlr. ~di Fransada kilometre m 
rabbma.76 niifus isabet ediyor. 
manyada kilometre murabbai arazi 
142 niifus isabet etmektedir. italy 
l kilometre murabbru arazide 141 n 
fus vardlr. 

Fransada, ni.ifusun tenakusu artl 
biltiln Avrupa i{:in biiyiik bir mes 
olmu§tur. 

GO NON ANSiKLOPEDiS' 

GA~oANT~B 

K urtul~unun ..... nci yih diin 
kutlanan Gaziant.ep cenubi 

Anadoluda etraf1 bag ve bahgelerle 
bezenml~ y~ bir yaylanm ortasin
da ii~ tepe i.izerine kurulm~ ~lrin 

bir ~dir. Denlzden yiiksckligi 
830 - 930 metredir. Alleben isimli 
blr dere ~ehri garpten ~arka dogru 
gfun~ bir kordele gibi sarar. Ante
bin i~ecek sulan boldur. Ye~illlkler 

i~ine gomiilm~ kunuzi kiremitli bi
nalarllc ~ehrin umumi manzaras1 ~ok 
giizeldir. Iklimi mutedildir. Gazian
tep bihakkin cCenubun incisi> adtru 
allr. 

Gaziantep Etiler zamarunda Tiirk 
olarak yap~, muhtelif devirlerde 
Yunanhlann, Romaltlann, Araplann 
istil8..sma. ugra.dlgi halde Tiirkliigilnil 
muhafaza etmi~ ~ok eski bir ~ehirdir. 
isl~mllktan sonra Sel~ukilerin, Ata
beylerin Zillkadirlerin idarelerinde 
kalm1~, Yavuzun Mls1r seflerinde An-

tep beyi Yuniis beyin mutavaat 
Osmanl1 idaresine g~mi~ ve bu 
i¢n Ciimhuriyetimizin cenuba 
maddi ve manevi miistahkem bir 
1-esi olmu~tur. 

Gaziantep hallo ~ok ~alt~kan, as 
lardanberl Tilrkliigiln asil scciyesi9 
dillni, adet ve ananelerlni muhafa 
etmi~ ve biltiin Tiirkler gibi vat 
perver ve kahraman kalm1~ in 
lard1r. Di.i.1man istilasmdan kurt 
mak i~in yaptiklan ~ miicadiel 
ler istiklfil sava~mcla b~h b~a 
kahramanhk destaru ~kil eder. 

Gaziantep hem ticaret hem de m 
him blr sanat memleketidir. Do 
maclhk, sabunculuk, baklrcilik ya 
hr. Kuyumculugu, Antep e~eri m 
hurdur. Gayet lezzetll flstik yeti¢r 

Vilil.yetin mesahas1 11,200 kilomct 
murabba1, nilfusu 213,499 dur. 
Nezib ve Besni Gazlantebin ii~ 
Sldtr. 

KATAl.ONVA 
I spanya harbinde, «Katalanya 

ccphesh> d.iye mtitemadiyen bir 
tabir g~iyor. Katalanya degil Kata
lonya demek daha dogrudur. Mcmlc· 
ketin halkma. Kata.Ian denir. Bu keli
me, Slfat olarak da kulla.rullr: «Kata. 
Ian dill» gibi. 

Katalonya, ispanyarun ;imali §3.r· 
kisinde tabii hudutlarla • daglarla, 
sularla • ~evrili par~adir. Yalmz garb
de Lerida ovasmda ve onu taklp eden 
Segre vadisinde bir tabii yol vardlr ki, 
vaktile Romalllar, Vizigotlar buradan 
cenuba dogru, Araplarla Aragon kral
lan da §imale dogru g~bilmi§lerdir. 

Memleketin iklimi giizcldir. Kl§lan 
§imal riizganndan masundur. Bo
dur palmiyeler bile tenebbilt eder. 
Katalonyada tuz, komiir, zeytin, por
takal, fiziim, hububat ba§hca tabii 
mahsullerdir. Su §ehirleri mevcuttur. 
Barselon Akdcntzin en ehemmiyetli 
limanlanndan birl cddhi. Mcnsucatl
le me§hurdur. ispanyanm en zengin, 
en miiterakki kisnu olan Katalonya 
dort eyaletten miirekkeptir: Lerlde, 
Barselon, TaITagon ve Jiron kl, satih 
mesahalan 32,500 kilometre murab-

I 
bru, niif uslan da iki milyona y 
tutuyor. 

Katalanlar, tarihin her devresin 
harbci insanlard1. Seyahat etmek ~ 
Ian da me§hurdur. On dordiincii 
rm ortalanndan itibaren garbi Af 
kamn ortalanm ziyarct ctmi§ler, 
bir garip sahil atlas1 meydana gcti 
mi§lerdir ki, buna cografyacilar « 

talonya haritasi» derler. 
Gayet faal olan Katalanlar, zira 

ticru:et ve sanayile de canla, b~a m 
guldiirle.r. Daima istiklAl fikrine ~ 
hiptirlcr. Bu yiizden miiteaddit dc!f 
lar isyanlar {:Ikarml§lardl1·. 

Katalan diJ.i, eski Kclt ve Latin di 
lerinden miirekkep olan ve kurun 
vustada Avruparun ccnup cihetlerl 
de konu§ulan «Romann dilindcn b 
§Ubedir. 

ispanyolcaya ve Portekizceyc yakl 
bir lisand1r; §airanedir ve edebiya1 
milsaittlr; Katalonyada degil, biltil 
Valans'ta Balear adalannda, Russi, 
yon'da ve Sardenyamn baz1 noktalJ 
rmda konu§ulur. Esklden, Arag<l 
kral11gmm cllli buydu. Katalan edeb 
yab on dordilncii asirdanbcri mevcu 
tur; ha!a da edipleri vardlr. 



Sahif e e 
PAZARTESl KONUSMALARI: 

CENNET 
Ktsa bir rahats1zhkla Ankaramn 

tat11 ve serin havasmdan birka~ giln 
mahrum kaldlm. Birkai; gi.in, her za
mankihden daha i;ok ve her §eyden 
daha fazla kitaplarla ha~riine~r 
oldum. Hilseyin Rahrninin (Utanrnaz 
Adam) rm okuyorum. Sahifeler o ka
dar canl1 ki konu§uyorum derneli 
idim. Ehrimen ve Hilrrnilz davasm1, 
Hayir ve ~r hikayesini anlatan bu i;ok 
realist cemiyet tahlil ve tenkid i~inde 
zihnim -gariptiT- en ziyade birk~ satir 
1i;ine Sigmnu~ (Cennet) tarifine taktl
d1. Rornanm kahramam Utanrnaz A
dam, dolanchrdlg1 be~ lirarun verdigi 
cesaretle birka~ gilndenberi bo~ kalrn~ 
midesini alkolle doldurduktan sonra 
etraf1m cennet haline gelrni§ goru
yor. Tokluk, bu a~ ve sefil insam bils
biltiln degi§tirrni§tlr. Hayati kotil ve 
siyah gori.irken karm doyunca biltiln 
e§ya canlamyor; her yer ve her §CY 

gtizelle§iyor. Demek cdnsan kendin
den ve etrafm1 ihata eden kainat par
~asmdan memnun oldugu vakitl1 
1~inde bulundugu bu hal, cennetmi§. 

Cennet ..• Bu ~lime benim haya
limde bilyi.ik anamm sesi ve ~ehresile 
beraberdir. Me~in kapll kalm bir ki
taptan ah§1Imanu§ bir Tiirk~e ile oku
dugu m1sralann .:;ocuk gozilrnde kur
dugu filem ... 

(Muharnmediye) nin cenneti... Ziim
riid, yakut . ko§kleri, ~e§melerinin co
mert oluklanndan akan kevser §a
raplan, yemi~ler; o zamanlar bana 
sayiyla ve hesapll verilen elmalar, ar
mudlar, §eftaliler, ilziimler, hunna
Jar; gen~, gilzel, tuvana huriler ve 
gilmanlar ... (0 vakit de mahallebi
den duvarlar ho§uma gitmemi§ti) . 
Buras1 oyle bir dilnya idi ki tilrlil, tilr
lil esaretlerin basklsile daha ~ocuk
ken dedtrgin oldugum bizimkinden 
oraya sef er etmek isterdim. Buranm 
kendine gore musikisi de vard1: 

,~ol cennetin innaklan akar Allah 
deyu deyu. 

Senelcr bana bu gitmedigim alemi 
unutturdu. Diyebilirim ki biltiln gen~4 
ligim cennetsiz ge~i§tlr. Diinya ah
valini dilzeltmek i(;in zihin yoran bil
yiik insanlarm bu mevzudaki telmih
lerine tesadilf ettikge eski hatirala
nm canlanm1yor degildi. 1cCennetl 
diinyarun iistilne c;1karmahdlr.n sozi
le meselA Tolstoi onu bana hatirl~ 
tanlarclan biri olmu§tur. 

Cihanda ~ok ya~d1k, bilmedik bu 
yanda ne var 

fiJUm geleydi, gideydlk, gorek, o 
yanda ne \'ar. 

Bu iki m1srahk temenniye i§tirak 
ebnemekle beraber rind, haur ve yi
git edasmdaki §lir, beni yine o rnev
zua zaman zaman ~ekmi§ti. 
G~en sene tam bugiinler olilm 

d~eginde yatan babarnm 1ztirapll ve 
hazin ak1betini goz ya~lanmla gor
dilkten sonra ayni rnevzu dimagim1 
tekrar rahats1z etmekten hali kalrnadl. 
Biltiln hayatI tertemlz ge~mi§ bu in-

( Ak, am)rn edebi romani 

sarun ahlAkmdaki sertlikten dogm~ 
yenilmeleri ve yoksulluklan olilmiln 
obilr tara!mda Odeyecek bir ba§ka 
varhk ve hayat var m1dlr diye ~ok 

dil§iindtim. Olsun istedim. Var Ill.l? 
hAIA da bilrniyorum. Degil boyle bir 
sene, daha nice nice ylllar dii§ilnsem 
bilemiyecegirn. Benden sonra dii§ilne
cekler bile bilecekler mi? ummuyo
rum. 

Hiiseyin Rahminin · (Utanmaz 
Adam) mm i~lmde dalgaland1rd1g1 
bu ac1 dil§ilnce ve hatlralar, zihnimi 
bir ~op gibi kendi hareketlerinin ira
desile silri.ikleyip goti.irilrlerken hiz
rnet.:;i ak~am trenile gelmi~ Ak~am 
gazetesini masamm ilzerine koydu. 
Beni bu kalbsiz ve gayesiz dalgalar
dan kurtaracak bir ~ey bulurum di
ye gazetenin yapraklanm kan§tlrrna
ga ba§ladlm. Gilnllik havadisleri sa
bahlcyin Ulusta okudugum i~in, o 
siltunlarda dunnayarak yedinci sahi
feye kadar geldim. Ya§ ve Ba§; Refik 
Halid. Gozlerim, ihtiyars1z satirlarma 
taklld1. Yiiksek bir yerden ~zel nh
timh bir deniz kenanna iniyormu§ 
gibi kademe, kademe, 8.§agiya dogru 
stizillilyorum. c1Liibnanm deniz kena
n ve kByle1i k1§m bir cennettir. ,, 

Yine kar§rma cennet ~1kti. Muhar
rir bu aldat1c1 ve ~ekici m~huli.in ma
nasma kayitsiz kalamam1§ olacak ki 
iki parantez i~erisinde dokuz satirla 
mevzuunun dI§ma c;:1karak fikir soyle
rnek mecburiyetini hissetmi§: ((Bilme
digimiz, gormedigimiz ve goremiye
oegmiz, bilhassa kiinhilne akll erdi
remiyeceg1m1z ~eyleli beyenmek ve 
bilir goriinmek me·ak1m1za bu cennet 
te§bihi parlak bir misal te§kil eder. 
Floryadan oteye ge~memi§ olanlarm 
bir manzaray1 t1pk1 isvic;:re diye tarif 
etmeleri de o meraktan ileri gelir.)> 

Belkl ooyledir. Hiiseyin Rahminiu 
cenneti tamamile kendi halinln dl§an 
alemde gorilnil§ilnden ibaretti. Refik 
Halid, ayri bir silbjektif izahla cehli
mizin ve beyenme duygulanm1zm s1-
gmag1 olarak cenneti dii§ilni.iyor. 
Hangfsi dogru? Ben de bllmem. Yal
mz §U hi~ hatmmdan ~Ikmaz ki han
gi ruh haleti i~inde olursak olahm, 
etraf1IJllz1 hangi tatta bir duygu ile . 
siyah veya pembe -ne renkte gorilrsek 
gorellm ic;:inde bulundugumuz bu 
alem, bize kapand1g\ zaman cennet 
olmuyor mu? Milton, olrnez eserine 
(Kaybolmu§ eennet) arum verirken 
kor olan gozlelinin siyaha bilrildiigii. 
~u bizim cihanumz1 kastetmiyor mu idi? 
Mlltonu en iyi anlayacak edebiyat 
adamlanm1zdan birinin Ya~ ve Ba§ 
muharriri oldugunda §ilphem yok
tur. Bence cennet, kaybolmas1 tehli
kesi biran bile zihnimize geldigi za
man yilregirnizin korku ile, azapla, 
1ztirapla burkuldugu bir alemdir; go
zilrnilz gorilrken kor olacag1m1Zl dil
§ilnerek ilstilne titriyecegimiz alem. 

Milton, mazide; Hiiseyin Rahminin 
Utanmaz Adami halde; din adamlan 

Tefrika No. 10 

VAPRAK A$1SI 
BURHAN CAHID 

Verandamn oniinde yeli hazirh
yan bah!;Ivanlar kilreklere dayan
mi~ar emir bekliyorlard1. 

Necmi bey ayaga kalkti: 
- Bu bahsi gorii~mek !1rsatim 

bana tekl·ar verecek misiniz hamme
!endi. 

Hafif bir tebessiimle ba~:um egdirn. 
___.., Ciddi ~eyler konu~maktan zevk 

aJmm Necmi bey. 
- Te~ekkilr ederim. O halde ~m

di milsaade ediniz. ~u adamlarla 
me~gul olayim. 

Silratle bah~eye indl. 
Orm verandadan seyrediyordum. 

Ye~I yaprakll fidanlar dikildik~e 

elindeki makasla uzun dallanm ke
sip bir hizaya getiriyor. Adamlarla 
ve fidanlarla o kadar me~gul ki bir 
kere olsun b~1m yuka11ya kald1r
madan ~ah~yor. 

~imdi daha ileriye gitmi~ler, yol 
kenanna ye~l duvar olacak ligils
trlnleri dikiyorlar. 

i~in uzayacag1 anl~1l1yor. Nuriye 
~ay masas1m toplarken salona ge~
tim. j imde bir soylemek, konu~ak, 

hatta ~ark1 soylcmek hevesi var. 
Dayanamachm. Piyanonun kapaguu 
~tim. ilk hatn1ma gelen par~a kii
~iiktenberi pek sevdigim Maskani'· 
nin kavalyera dustikana'SI oldu. Par
maklarunm durgunluguna ragmen 
eser ruhumda ve kafarnda oyle yer 
etmi~ ki gii!;liik ~ekmeden !;all
yorum. 

Nota aramaga liizum gormeden 
ezbcrden ~ald1g1m par~alar bittik~e 

hatmma yenileri geliyor. 
Buraya geldigirndenberi ikinci de

fadlr kl piyano ~almak hatmma gel
di. E~yaffil yerle~tirip penceremden 
sakin korf ezi seyrettigim ilk gun ve 
bugiln. 

:;>openin bir par~asm1 bitinni~tim 
ki arkamda onun sesini duydum: 

- Bravo harumefendi. 
Tabureyi ~evirip kalktun. 
- Siz burada m1yd1mz. 
- Yanm saattenberi. 
- Ni~in haber verrnediniz. 
- Nas1l haber verebllirdim. Ne~e-

nizi bozmak, rnuslkinizden mahrum 
olmak kadar imkAnsizdL 

A ltOA ll 

~ukurovada - portakal 
aoa~lan ~ogaltyor 

Portakalc1hk timdiden ii~ 
bu~uk milyon lira 

getirmektedir 

Adana (Husust muhabirlmizden)' -
Almanya, Qukurova bol~sinden mU· 
him mikta1da portakal ~ekmege brur 
lad1. Ge~en sene rekolteden yaptlan 
ihracat eski ylllara nisbetle pek faz· 
la idi. Yeni rnahsul ihracati ~ok daha 
fazla olacakhr. Bir~ok Alman finna .. 
Jan daha ~imdiden portakal mtibaya .. 
asma ba~lad1lar. 

<;ukurovada narenciyecilik ylldan 
y1Ia bariz bir inki~af gostermektedir. 
Elde edilen rakamlar, pek memnunl· 
yet veric b!r derecededir. 

Portakalc1hkta artik, burada diger 
mahsuller gibi ehemmiyetli bir gelir 
kaynag1 haline geldi. Ovadald naren
ciye aga~larmm adedi 598,000 dlr. Bu 
rakam, onilmilzdeki ylllarda rnuhak
kak surette 700,000 olacakbr. Onil· 
milzdeki ti~ dort sene i~inde bir rnll
yon agac; meyva verecektir. 

Adanada portakal yeti~tiren btiyiik 
mmtakalann istihsal yekunlanna bir 
goz atahm: 

Adanada 8,740,000, Kozanda 
5,354,000, Karaisallda 13,800, Kad1r
hda 525,000, Ceyhanda 11,500, Osma
niyede 24,024,000, Dortyolda 57,000,000 
:Sahc;ede 18,400 portakal ki cemane 
76,238,100 portakal yeti~mektedir. Fa
kat ~unu da hatirlamak h1z1md1r ki 
bu rakamlar gec;en y1hn rekoltesine 
aittir. 938 mahsulii daha verimli ve 
kallte itibarile daha giizel olduguna 
gore, son rekolte bundan daha buyUk 
bir gelir temin edecektir. 

Bu y1l rekoltesi 80 milyondan faz
ladir. Bu istatistigin ifade ettigi mana 
biiyilktur. 

Bu y1l, daha 200,000 fidan dikilrni~
tir. Bu fidanlardan b~ka muhtelif 
cins portakal fidanlarmdan tecril.be 
ic;:in 20,000 tane dikilrni~tir. Dort be~ 
y1l sonra aga9 adedi muhakkak su
rette bir milyonu bulacakt1r. Bir agac;
tan asgari vc vasati olarak elde edilen 
para 12 liradir. ~u hale gore, (_(ukur
ova portakalc1hg1 her y1l memlekete 
12,000,000 lira b1rakacakbr. $iiphesiz 
mahsuliln hepsi di~ piyasalara ihrac; 
edilemez. Fakat dahili istihlak c;1kd1k· 
tan soma asgad be~ milyon lira ka
zan1lacaktir. Esasen bugun yapllan ih
racattan elde edilen kar tic; bu~uk mil
yon liray1 buluyor. 

Oniimtizdeki yll cinslerin 1slah1 i~le 
daha geni~ mikyasta me~gul oluna-
cakhr. *** 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
istikbalde bu alemi kurdular. Rabat 
ve gilzel ya§amak i~in her il~tindeki 
ciham birden kurabilmeli. Hie;: degilse 
bir tanesi ... Fakat her il~iinden bir
den mahrum olmak, bu ~ok korkuni; 
bir yokluktur samnm. Cennetsizlik, 
ne hazin yoksulluk! ... 

Hasan - Ali YtlCEL 

- <;ok naziksiniz Necmi bey. Otur
samza. 

- Afflmz1 rica edecegim. Aksam 
olmadan istanbula donmek la~1m. 
Karanhkta berbad bir motorde de
niz seyahati scvimli olffilyacak! 

Ona kalmas1m teklif edemezdim. 
Buna ne liizum vardi. 

- 0 halde gee; kalmamz1 arzu et
rnem efendim. 

Elimi s1karken dedi ki: 
- Vadinizi k1ymetI1 bir hatira 

olarak muhafaza edecegim hamme
f en di. timid ederim ki bu haft a i~in
de ziyaretinize gelecegim. 

Onu bahc;eye kadar gec;irdim. 
Motor uzakla~mcay3' kadar bahr 

~cde Yusuf aga ile konu~tum. 
ihtiyar bah~1vamm ondan ~ok 

rnernnundu: 
- Bilgili delikanlJ, diyordu. Dog

rusu bu i~lerden iyi anl1yor. Bakm 
~u yapraklar buraya ne iyi gltti. 
Ak~am serinligi c;oken bah~eden 

i~eri girrnek istemiyorum. Hal! do
la~tig1m1 goren Nuriye bir ortti ge
tirdi: 

- U~ilyeceksiniz hammefendi. Ar
bk kl~ geliyor. 
B~1nnzda u~u~ kuru kestane 

yapraklan havada kavlsler ~izerek' 

ayaklannnza dol~yor. 
Sonbahar da gidiyor. 
DOkfilen yaprakllU'J supurmekt~n 

26 K~nunuevei 1938 

Gaziantebin kurtulu§ 
bayram1 y1ldOniimii 

Halkevlnde heyec,nlt meraalmle kutland1, gazi 1chrtn 
kahramanbfl ve 1ehltlerln ulz habra11 hiirmetle andd• 

Gazlanteplilerin clilnkil toplantmncian blr lnttba 

Sayis1z kahramanhklaruun her 
biri bir millet i~ln blrer iftihar des
t~m olacak bir 'iecaat gO.steren Ga· 
ziantebin •dun on yedinci kurtulul1 
ytldonfunii. idi. 

istanbuldaki Gaziantebli gen~ler 
babalanmn, analarmm, agabeyleri· 
nin ve nihayet o zaman ~ocuk deni
lebilecek bir y~ta olmalanna rag
men kendilerinin kaz3jll.chklan bii
yti.k zaf er yildoniimilniln on yedincl 
y111m kutlamak i~in Eminonil Hal
kevi salonlannda toplandllar. 

Hep birden soylenen istiklal mar
~mdan sonra ktirstide doktor B. Os
man Bar las soze b~ladl: 

- .Bugiin Gaziantebin kisa, fakat bize 
~ok uzun ve ac1 gelen bir istila ve esaret 
hayatmdan sonra anavatana. tekrar ka
vu~tutu giinun 17 nci y1ldi:inumudiir. Bu
giln yalmz Gazlantebln kurtulu~ giinu 
de~ildir. Her ~ehfr, kasaba veya koyiin 
Gazianteb vazlyetine dii11ece~l zaman ba
§aracd1 muva!1ak1yetleri ifade eder.• 

B. Osman Barlas emsalsiz Gazian
teb mil.dafaasmm kisa bir tarih~esi
ni yaparken ~una i~aret etti: 

- ff6 yll e\'vel Gaziantebi §ereflendlren 
ismet inonU miidafaa cephelerimlzi ge
zerken: 

- Gazianteb miidafaas1 d~manm 15-
tila ordusunu kendiPlde toplamakla ken
disile birllkte bu havallyl l§galden kur
tarmJ§tlr.11 

Diyerek gosterilen kahramanhgi 
tebarilz ettirmi~tir. Gene; doktor bir 
arahk Ebedi ~efi anarken: 

cHer sene kurtulu~umuza derin 
alakalanm esirgemiyen Atatilrk ne 
yaz1k ki bu y1l aram1zda yoktur> de
dikten sonra Ebecll ~efin hatirasinI 
taziz i~in 6 dakika ayakta si.ikut edil
mesini teklif etti. 

Bu hilrrnet silkutundan sonra 
doktor B. Osman Barlas sozlerine de
vam etti ve nutkunu ~oyle bitirdi: 

- cRahat uyu ey ulu Atatiirk! Senin 
manevi huzurunda yemln ettik. Bugiin de 
ba1111mzda senin ve 17 milyonun biitiin 

usanan ihtiyar Yusuf aga ag1r ag1r 
ic;:ini gekti: 

- Eh, artik karak1~ geliyor ha
mrnefendi. Yann obi.ir giln kar~ te
pelerden karayel vurdu mu buralar
da ku~ uc;maz. 

Gozletim gosterdigi kar~1 tepelere 
uzandi. Birbiri tizerine y1g1lrm~ ag1r 
bulutlar masallarm korkunc; devle
ri gibi insana ha.5yet veriyor. Vilcu
dilmde garib bir urperme hissettim. 
Ve bir tehlikeden ka~ar gibi silratli 
adlmlarla kendimi ic;eriye attim. .. . . 

Hava birdenbire degi~ti. 
Artik kollanm goklere ac;m1~ kes

tanelerde kopacak yaprak kalmad1. 
Bah~e ~1plak bir insan gibi sevim
siz. Korfezln tatll mavi rengi kay
boldu. GOk, deniz ve toprak heps! 
bir olmu~ gibi. Erimi~ kur~un kabp
lari halinde gorilntiyorlar. 

Korfezde bahk panayin var. Bunu 
kilme kiime u~u~an martilerden an
llyorum. 

Yusuf aganm dedigi c;1k1yor. Da
ha kar~1 daglardan karayel vurma
dan her taraf1 kalm bir silkunct 
kapladl. Ne gelen var, ne giden. 

Aras1ra c;ama~ra gelen Yusuf aga
nm kanSI ile bahc;enin uzak ko~ele
rini belliyen Halilden ba~ka gelen 
yok. 
K1~ bahc;esinin pllinlan hazirlan-

varhiile giivendiiimlz ±!met inonii hu
zurunda. gene yemln ediyoruz kl e~er b!t 
giln Cilmhuriyet, mille.t ve vatanm yiik
aek menfaatleri lcab ettirirse gei;ml§te 
oldutundan daha. fazla. kanlarimm dcik
mete Amadeylz.:. 

Bundan sonra kiirsiiye gelen tib 
fakilltesi talebesinden B. Hayri Ayas 
dinleyicilerin gozlerini ya~artan bit 
~kilde Anteb sav~1111 ve 11 ayda 
6,000 evlad1m ~ehid veren Gaziante
bin me~hur kahramanhklanm birer 
birer anlatti. 

Hayri Ayastan sonra en kil9iik 
Antepli Orban Dani~rnan kurtulu~ 

destamm okudu. 
Bundan sonra soz alan tib fakiil

tesinden Oguz co~kun bir hitabe 
irad etti. 

Nutuklar bitmi~ti. Dinlcyicilere 
nefis Anteb f1st1klan ikram edildi. 

Bundan sonra konservatuvar og~ 
i·etmenlerinden B. iskender Ardan 
ile bayan Rennan tarafmdan giizel 
bir konser verildi. 

Bundan sonra Reisicilmhur ismet 
inoniine ~u telgraf c;ekildi: 

«Bugiin gazi yurdmnu7.Ull 17 ncl 
kurtulu~ yddoniimiinii kutlarkelJ 
Ebedi ~efin yiiksek habras1m sayg• 

ile andlk. Onun silah arkada~1 inO. 
nil kahramamna her zaman oldugu 
g ibi sevgi ve baghbguruz1 bir def a 
daha tekrar etmek fi.rsatm1 bulduk. 
Gogsiimiiz giiniin heye(!anile dolup 

~rken bu giinii bize baii~hyan 
siz saym kurucu \'C kurtancuniza 
sonsuz saygtlanm1z1 sunar elleriniz· 
den operiz.> 

Gaziantebli gen!;ler 

Bilyiik Millet Meclisi reisine, Ba~ 
vekile, rnare~al Fevzi <;akmaga da 
birer telgraf c;ekildi. 

Hep birden Halkevinden ~J.kan 
Gaziantebli gen~ler, Takslm abidesi
ne bir ~elenk koydular. 

di. Fakat mima.r Hikmetten de he
nilz ses yok. Bundan sonra yeti~ece
gini de zannetmiyorum. 

Necmi bey bir haf ta soma goril~e
cegimizi soylemi~ti. Bugiinle yimtl 
bir giln oldu. Gerc;i benim kimseyi 
bekledigim yok. Kimseye ihtiyac1m 
da yok. Fakat soz vermege ne lilzu!11 
vard1? . . 

• * 
Silrekli bir yagmur ba;;Iad:. 
Art1k bahc;:eye ~ikrnak degil, pen

cercden bakmak bile istenmiyor. iki 
gtindilr ktitilphanemden g1km1yorurll· 
Yaz1lanm var. Bir de Oscar Wilde'in 
bir romanma ba~lad1m. Gayri ta.bi! 
erkek hislerini anlatan bir eser. 
Cinsi a~klarm bu kadar milhlik ola
bilecegine ihtimal vermezdlm. Bana 
igren~ geldi. 

Eskiden realistleri severdim. Fa 
kat buraya geldigimdenberi daha zi· 
yade romantiklcri seviyorum. i!;ll 
sevgileli tath tatll an1atnn roman 
Iara bayihyorum. 

Her hafta Degirmendere postaha· 
ncsi benim ic;in pakct paket kitap ve 
gazcte ta~1yor. Buraya gelirken bii
yilk bir kiitilphaneye salahiyet ver
mi;;thn. Yeni gelcn ve yeni ~kail 
esel'lcri bana yol11yacakt1. Bunlar 
Yusuf agamn bahsettigi karak1~ta. 
bana arkada;;hk edecekler. Me.dern
ki buralarda ku;; uc;mazrm~! 

.) 
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YA~vEBA~ REFIK 
HALID 

10 -
Otomobil 

<'Dlustratin» un kirk §U kadar sene
lik niishalarma goz gezdirirken (fsa
battier»nin boyalI bir resmine kayret
le bakakaldun; siz de benimle beraber 
seyredebilirsiniz: 

Ortada otomobil olmasma gil~liikle 
ihtimal vereceginiz dart tekerlekli, iis
tii a~k bir yiiksek araba duruyor. 
Arna tekerleklerin blldlgimiz ve unut
maga ba§ladlg1m1z ath araba teker
leklerinden farkl yok... Fenerleri de 
oyle: Hani kupa arabalanmn ic;ine 
mum konulan dart ko§e, siyah boyall 
ve yayll fenerleri vard1; yanmdan 
.siirmesl c;ekilir, kibritle yaklhrd1, on
lardan ..• Dort c;ocuk, iki kadln, bir er
kek grupu, kimi i~inde, kimi dl§mda, 
kimi oturmu§, kimi ayakta, bir hazir
llk halindeler. Hepsi de kurkler giy
mi§ler, kenarh ta§c;1 gozliikleri, kahn 
eldivenler takrm§lar; boyunlarmda 
atktlar, dizlerinde ve ellerinde batta
niyeler ... Hatta kadmlarm ve klz ~o
cuklarm ~pkalan, ihtiyat olarak bi
rer tulle Slklca sanlm1~. Yiiilerinde 
bir telS§, mil.him bir i§ gorenlere mah
aus heyecan okunuyor. 

Ne oluyor? Nereye, kutuplara rm 
gidecekler? Ren geyigi avma m1 c;lkl
llyor? Bu bir devriAlem seyahatine mi 
ba§langu;tir? Hayu ! 

0, 1895 senesinde bir milyoner ai
lenin ak§am gezlntlsi haz1rllgid1r. Sa
atte yirmi kilometre siiratle gidecek 
olan otomobilin has1l edecegi i·tizgar 
akmtismdan kendilerini muhafaza 
lc;in i§te bu tedbirleri alml§lar, slk1ca 
giymi~lerdirl Komik ~y! 

Eski (Servetifilnun) da da, §imdl 
pekala hatlrllyorum, boyle alel~caip 
bir ka!( araba resmi c;1km1§tl; altmda: 
uBuharla i§liyen nevicad ats1z araba
lar» gibi bir §eyler yaz1llydl. Bunlar 
1889 modeli olmahyd1, zira daha o 
7.aman ats1z arabalar buhar kuvvetile 
yilrilrdil. Motorliilerinin icadl, daha 
dogrusu istimali bu tarihten sonra
dir. 

••• 
istanbulda ilk otomobili biz Fener

bah~eslnde gordlik. 
ihlamm· ile KalamI§ arasmda Bag

datll bir Zehirzade ailesl otururdu; 
hurma krall mi idi, ne idi; i§te bu 
zengin Irakllrun Fenerbah~esine de
vam eden gen~ klzlan, gilniln birin
de - Me§rutiyetten evveldi - piyasa 
yerine o ats1z arabalardan birine bi· 
nip geldiler. 

Konak arabalarmm azametli, fikir
siz, §lmank atlan vuku bulan ve ha
yatlanna taalliik eden bu ihtilAli • 
on altmc1 Louis gibi - anlayamadllar. 
Hatta onun kadar da goremediler. 
Hi~ olmazsa Louis Paristeki halk 
ayaklanmas1 kendisine yatagmda ha
ber verildigi zaman gozlerini ugu~tu
rarak vezirinden: 

- Ne? Bir isyan m1? 
Diye sormU§tu. Vezir: 
- Hayir, ha§metmeap, demi§ti, bir 

futilal! 
Arabamdaki yag1z beygirlerden biri 

Zehirzadc ailesinin i~ine kuruldugu 
atsiz arabaya bakbktan sonra ba§ml 
bana dogru ~evirip: 

- Bu ne? Bizi hi~e saymak m1? 
Diye soruverse idi ben Fransa kra

llmn veziri kadar kiyaset gosterip de: 
- Hayir, c;ammza ot tikamak! 
Diyemiyecektim. Akhm, yann, oblir 

gtin pabu~lanmn dama atilacagina 
,(daha dogrusu, bir giln nallannm an
cak apart1man kap1lanna nazarllk 
olarak asllacagma) yatmaz<h. Ben atl 
galiba Buf!onun yi.izlerce yil evvel 
yazd1g1 me§hu1· medhiyeye kap1larak 
•insanm en asil fethidir!» sanmakta 
bunun degi§miyecegine inanmakta 
idim. Ah, zaten bu yanll§ bilgiler, bu 
liizumsuzca inam~lar, bayat edebiyat 
ve tarih dresleri ve sozleri degil midir 
lrl bizleri inkllaplara kar§I sert kafau 
b1ralnyor! 

imparator Galigula sevkili atma 
bir saray yaptmn~t1, ara sira onu sot
rasma, kar§1sma alJr, altm suyuna 
batm1§ arpasm1 kendi elile verirdi; 
bu at «~cyhillme§Ryih» de tayin edil
mi§ti ; az daha, deli hiikumdar katle
dilmese idi «Konsiil» de segilecekti ! 

At ne klY.metli, ne paha bi!(ilmez 
blr mahliik, bir vasita idi. 

tngiltere kral1 Richard (kac;mc1 RI-

chard? Birincisi olmadlgrm biliyorum 
ama ... ) bir muharebe esnasmda y&
yan kahp oHi dil§ecegini anlaymca, 
ka~abilmek i~in: 

«-Aman bana bir at! Tahtim, ta
' c1m bir ata feda! 

Diye haykirm1§tI. iyi hatirlam1yo
rum ama, galiba, bulamam1§b. 

i§te biz atI boyle ogrenmi§tik. Sade 
ingiliz tarihindeki o bulunarnayan at 
degil, bazan hayat muharebesi esna
smda, bahts1z kral gibi bizirn de bu
lamad1g1miz at resimli ingiliz liras1 
da, milbar&k mahlftkun k1ymetine 
miyar idi. 

[Son asrm, en f ena, milnasebetsiz 
icad1 kag1d parad1r; hatmm1zda ol
sun!] 

Tek, tiik derken istanbulda otomo
bil artmaga bR§ladI. 

Ve acaibi siyasi bir ehemmiyct de 
ald1: Mahmud §evket pa§anm kmm
z1 boyalI hantal otomobili muhalifler 
goziinde ate§ bedenli, §im§ek gozlil, 
ko§an ve u~an bir ejderba kesilmi§ti. 

(Cem) kolleksiyonlarmda bu oto
mobilin alayb epeyce resmi, benim de 
haylice zemmim vard1r. Sonunda oto
mobilde ilk politik cinayet i§lendi: 
Zavalh pa§ay1 onun ic;.inde Beyaz1tta 
vurdular. [K1rmiz1 ve kanll otomobil 
Askeri miizede imi~... Bana be~ ytl 
Anadolu siirgilnlilgilne mal oldugu 
i~in, ic;imden, gidip gormek arzusu 
gelmiyor]. 

Otomobil bir milddet daha siyast 
tesirini muhafaza etti: Zira her ne
zaret ic;in birer tane satm ahnmt§tl; 
naz1r oldun mu otomobilli oldun da 
demekti. Muhalif mebuslar hasedle
rinden ve ehali itiyads1zhktan bunu 
bir tilrlii hazmedemiyor, ananecilik 
henilz gev~memi~ oldugundan [itti
had ve Terakki] nin balk !tOCugu na
z1rlanna ats1z arabas1z bir tilrHi y~ 
r~branuyordu. 

Otomobile binmek ic;in naz1r olma
ga goz atanlar ~oktu. Bir k1sm1 bin
di, mura<hna erdi. Bir k1sm1 ise oto
mobile bineyim derken sehpa iskemle
sine c;1ktI veya zindan kerevetine 
oturdu. 

Bu kazazedeleri de otomobilin ica
dmdanberi olen veya sakat kalan bi
c;areler listesine zammetmelidir. 

Bir Amerikan istatistigine gore at
siz arabalann §imdiye kadar ezdigi 
adam1¢m yekfulu umumi harpteki 
telefattan fazla imi§. istatistige pek 
de inananlardan degilim; fakat ak
hmca §Oyle bir hesap yap1yorum: Ta
mdiklarrmdan kac; ki§i harpte oldii, 
kac; ki§i otomobil altmda can verdi? 

istatistik bakl1 ~1k1yor. 

'H·:f. 

Bir zamanlar Osmanll politikac1la
rmm ic;ine kurulup Bab1all yokU§unu 
c;ikmak ic;in ipe gelmegi goze ald1klan 
bu nakil vaS1tas1 §imdi ne mevkie 
dii§mil§tilr? 

Anadoluda e§cgi olan bir koylii k1s
kamhr, pannakla gosterilir mi? Bugiin 
otomobil de, ~ogu memleketlerde A

nadollunun e§egi yerine inmi§tir, her 
kesin mah olmu§tur. 

AmrtlSl daha s1k, c;if tesi daha pek, 
netameli bir fen e§egi ! Biz, henilz 
based devrinden ~Ikmadl.k. nOtomo
bili var!» derken baz1 seslerde bir Yl
lan isbg1, baz1 dudaklarda bir akrep 
bilkillil§ii sezilmektedir. 

Yukar1da merkebe benzettigim oto
mobil, hakikaten, merkep kadar sahi
bine aza mal olan, zahmetsiz, belas1z, 
bogaz tokluguna bir esir degildir. 0-
nun ((VlZZl> diye kay1p gidi§ine, gelin 
gibi duru§una, sapasaglam, cakah ha
line bakmay1mz; maroken yayh kol
tuklanna can atmaym1z. 

Di§artda, herkesin i~inde uygun, 
g~imli, slhhatte, melek huylu gorti
nen hanrmefendi gibi yerine, garajma 
doni.ince ne belall, zahmetli, masraflJ, 
titiz, c;iiriik, c;alc;ene oldugu meydana 
~Ikar. 

Biz, geliniz, §imdilik bekar kalallm; 
sokaklar taksi dolu... Mii§teri kollu
yor; bunlarla nefsimizi korletellm, 
otomobili olmayanlardan da heniiz 
vergi almm1yor. .(Arkasi var). 

AKijAM 

BUyUk Kurullay buglln 
Ankarada toplan1yor 

(Ba~tara/t 1 nci sahifede) 
Bu mevzu etrafmda bir~ok mebus

lann ve de1ege1erin soz almalan bek
lenmektedir. Yann top1anacak fev
kalade kurultay ruznamesinin en mii
him maddelerinden biri de umumi 
idare heyetinin intihab1d1r. Bu inti
hapta mevcud azalar iizerinde geni§ 
mikyasta degi~iklikler yapilacagi tah
min edilmektedir. 
ldare heyeti azalar1 tamamen 

yeniden se~ilecek 
Ankara 25 (A.A.) - Bilindigi iizere 

Cilmhuriyet Halk Partisinin bilyiik 
kurultay1 fevkalade toplant1sm1 ya
rm saat 10 da Bilyilk Millet Mec1isi 
salonunda yapacaktll'. Kurultay, yok
lama ile bal?hyacak, bunu milteakib 
Ba§vekil B. Celal Bayar Partinin relsi 
umumisi vekili s1fatile ac;1§ nutkunu 
soyliyecektir. iki asba§kan ve alti sek
reter intihabmdan sonra genel sekre
terligin tezkcresi okunacaktir. Bu tez
kf.rc, nizamnamc tadiline. aid olup ku
rultaym toplant1s1m icab ettiren ge
nel ba§kan se~hnine vc nizamname 
tadiline dair esbab1 mucibeyi ihtiva 
I 

edecektir. Bundan sonra, ruznamede 
bir tilziik komisyonu intihab1 ve 'ko
misyon layihasmm miizakere ve ka
rara baglanmas1 ile genyonkurul in
tihab1 vardlr. 

Bu se~im, halen miinhal bulunan 
bfrka!t azahga inhisar etmiyecek, di
gerleri de istita etmek surctile nizam-' 
nameye tevfikan on alt1 frza yeniden 
intihab olunacaktrr. 

• Haber ald1g1m1za gore yeni s~ile-
cek reisi umumi miihim bir nutuk 
irad edecektir. 

Kurultay, ogleden evvel ve so~ra 
yapacag1 iki celse ile mesaisini bitire
cektir. 

Kongrenh .nfHakerati ve reisi umu.: 
misinin beklenen miihim nutuklan 
Ankara radyosu ile ne§rolunacakbr. 

Ak§ama dogru kurultay iiyelerine 
bir ~ay ziyafeti vetilecektir. Yeni reisi 
umumt de bu zlyafeti huzurlarilc ~e
ref!endireceklerdir. 

Birinci koy ve ziraat · 
kalk1nma konoresi 
(Ba~ tarati 1 nci sahifed.e) 

Bundan ba~ka sah gilniiniin 
Atati.irktin Ankarnya te~lif et
tikleri ugurlu giiniln yll donilmilne 
rastlamakta olmasrm da nazara ala
rak yiiksek ziraat fakiilteleri talebe
si Atatiirkiln Ankaraya geldikleri 
Ana tcsadilf eden tam saat 15,30 da 
Ulus meydamndaki abide oni.inde te
zahiirat yapacaklar vc milteakiben 
~ehrimizdeki biitiin abidelere kongre, 
Vekalet ve fakiilte adma ~elenk koya
caklardlr. Sall gecesi talebe tarafm
dan fen er alay1 yap1lacaktir. 

Sall sabah1 Ziraat Vekaletinin 
bundan soma ayhk olarak ve c:Ulak• 
yani koylti postas1 adile ne~redecegi 

gazete de kongre gazetesi olarak in
ti~ra b~llyacak ve kongre azasrm 
alakadar eden biltiln tafsilah ihtiva 
edecektir. 

Koylii aza i~in yi.iksek ziraat fakiil· 
tesinde 100 yatakll bir yer hazirlan
m1~tir. 

Kongrenin ac;11I~ merasimi ve Ulus 
meydanmdaki tezahilrat filme alma
caktir. 

Masraflan kendilerine aid olmak 
iizere 300 den fazla koylil kongreye 
i~tirak etmek istemektedir. Yersizlik 
ve maddt imkans1zllk yilzilnden bu 
taleblcrin ancak iki yilzil kabul edi
lebilecektir. 

B~ Roosevelt . 
(Ba!J ta.raft 1 inci sahife4e)" 

diinii ilan eden beyannameyi kabul et
mi~tir. Bu beyanname, Amerika mil
ldlcrinin sarsllmaz sulh arzularnu ve 
din ve u·k farkl gozetmeksizin me~ru
iyete taraftar olduklanm teyid eder. 

Amerika k1tasmm tesanildii, hak 
prensipine dayaruyor ve bu haklan 
tehdid edebllecek her hangi ecnebl 
miidahalesi aleyhine matuf bulunu
yor. 

Bu beyanname, boyle bir mlidabale 
kllniJSmda Amerika Ciimhurlyetlert
nin tesanild ve birlik azimlcrini fJA.n 
eder., 

Sahlfe '1 

Kurultay1n fevkalade toplant1s1 miinasebetile 

Ciimhuriyet Halk 
partisinin tarih~eesi 

Kw·uldugu gilndenberl memlekete 
bliyilk hizmetler eden ve kudretli Tilr
kiye Cilmhuriyetinin ic;timat, slyasl 
ve iktisadi biltlinlilgiiniin teminlnde 
b~llca amil olan Ciimhuriyet Halk 
Partisinin temelleri, bundan 19 .sene 
evvel Atatilrk, vatam kurtarmak ic;ln 
biitiin bir milleti tek maksad etrafm
da tophyarak c:Anadolu ve Rumeli 
Mi.idafaai Hukuk cemiyeti» ni te§kil 
ettigi 1.arnan at1lm1~h. 

Sonradan Halk Partisi adlm alan 
Miidafaai Hukuk cemiyetinin o za
man bir tek gayesi var<h: D~an1 
yurddan atarak milletln hakiki istik
Hi.lini kazanmak. 

Bu umumi gaye etrafmdan birle§en 
Miidafaai Hukuk te§kilah milletin biz
zat kendini idare etmesi ve milletin 
ancak kendi benliglne ve kuvvetine 
dayanmas1 liizumunu en bilyiik hald
kat olarak ileri siirmii~tti. Tilrkiye Bil
yilk Millet Meclisi bu temel tistilne 
kuruldo. 

Tiirkiye Bilyilk Millet Meclisi Huku
meti ad1 altmda kanunl~tmlan balk 
idaresi, henilz ad1 konmamI§ Ciimhu· 
riyet idaresinden b~ka bir §ey degil
di. Vaziyet bu §ekli almca, Partimizin 
anas1 olan Miidafaai Hukuk te§kilati, 
vatamn kurtanlmas1 maksadl yanm
da, hakikatte iki bilyilk siyasi prensibe, 
Ciimhuriyet ve Milliyet esaslarma da
yanan tam bir parti olmU§tu. 

Ba~kumandan Atatilrk, Dumlup1-
nar mcydan muharebesile millete va
dettigi gibi, d~maru, vatanm harimi 
ismetinde bogduktan ve vatan kur
tulduktan sonra pek evvelden tasmim 
etmi§ oldugu kuvvetll, tecaniislu blr 
siyasi partinin te§klli vakti ~lctigine 
karar verdi. Halk Partisi adl ile bir 
pa.rti kuracagm1 ilan etti. Faydah sa
yllacak fikir ve miltalaalarm bildiril
mesini vatanda§lardan rica etti ve bu 
mevzuda milletin dogrudan dogruya 
kendisile ternasa gclmek i~in, memle
ket i!tinde biiylik bir seyahate ~1kti. 

Seyahat esnasmda halk ile yap1lan 
umumi konu~alardan, 1zmittekinde 
(18 kanunusani 1923) Biiylik ~ef, ku
racag1 partinin c:butiln millet ferdle
rinin fikir ve emellerinln hillAsasi ola
cagm1> soylemi~, Ballkesirdekinde de 
(7 ~ubat 1923) halkm, part! hakkm
da so.rduklan suallere, verdikleri ce
vapta: 

•Milletin siyasi partilerin ~arp1~ma
smdan ~ok can1 yarum11 oldugunu> 
i~aJ.·et ettikten soma, c:B~ka memle
ketlerde partilcrin sm1f menfaatlerini 
m?hafaza i~in kuruldugunu ve bizde 
guya ayn ayn sm1flar varm1~ gibl te
essiis eden partiler yliziinden malum 
olan ac1kl1 neticelere ~ahid oldugumu
zu ve halbuki Halk Partisi dedigimiz 
zaman, bunun i~indc vatanda~lann 
bir ktsm1 degil, biiti.in miletin dahil 
olacag1m soylemi~tir. 

Atatiirk, gerek kaf as1, gerek elile 
~liyen biitiln millet efradmm m~ga
lelerini ayri ayn tedkik ederek, netice
de cmuhtelif meslekler erbabmm men
faatle1inin ye'ltdige1ile imtiza~ halin
de oldugunu, bunlan sm1flara ayir
mak imkfuu bulunmadigm1 ve hepsl
nin halktan lbaret oldugunu, tebariiz 
ettirmistir. iste bu izahattan sonra . . 

Paztimizin B~lhk §Ian da aydmla. 
ttlm1~ oldu. 

Ataturk, bir~k temaslara f1rsat ve
ren bu seyahatten avdetinde Halk Par· 
tisi nizamnamesile m~gul olmu~u. 
~enl Partl nizamnamesi, o zaman, he
niiz intihap edilmi~ olan ikinci Biiyillc 
Millet Meclislnln Parti kongresi yeri
ne gec;en Parti mebuslan toplanmala
rmda miinak• edilerek bu toplantl
lann sonuncusunun tarihi olan 9 ey .. 
liil 1923 te kabul olunmu§ ve kati ~ek
linl alm1~tir. 

Bu nizamnamenin ihtiva ettigi ana 
fikirler tahlil edilecek olursa, daha o 
zamandan Cilmhuriyet ve Milliyet 
esaslarile beraber Medeni kanun, ce
miyette kadmm vaziyeti, ~apka, yenl 
Tiirk harfleri, Tiirkiln oz diline kavu~ 
mas1, medreselerin, ~er'i mahkemele
rin ve tekkelerln kal<hnlmas1, milleti 
!dare edecek kanunlanmlZl ,.e milesse
selerimizi klihne ve ~iiriimu~ zihni
yetlerln ve muesseselerin tahakkii· 
milnClen kurtaracak ilim, fen ve tec
riibeye lstinad ettirmek, lfliklil(: 'Y8 

halk<;1llk gibi yeni inkllap fikirlerini 
de ifade eder. 

Biltiln bu yeni fikirlerle dirilticl, 
ya.~atJCJ ve yiikseltici esaslar iistilnde 
Halk Partis! kurulurken, diger taraf-
tan da ismet inonil Lozan zafe1ini 
(24 temmuz 1923) kazanm1~, ~ereru 

haklanna sahip, kapiti.ilasyonsuz ve 
tam miistakil ~ni Tiirkiye devleU 
dogmu~ bulunuyordu. 

Bunu 29 te¢nievvel 1923 te Ciim· 
huriyetin Ham takip etti. 19 te§rinisa-
ni 1924 tarihindeki bir grup toplanti
smda Partinin adlna yeni devletin adJ 
olan Cilrnhuriyet kelimesi eklendl ve 
Halk Partlsi, esastaki prensipleri mu
hafaza ederek Ciimhuriyet Halk Par
tisi oldu. 

Bundan sonra tafsilatm1 evvelld 
nilshalannuzda yazcbg1rmz Part! ku
ru.l taylan akdedilerek Partinin prog
ram1 tesbit edildi. U~iincli kurultay
da DevleU;ilik ve ink1l~p~1hk vas1nan 
da PaJ.tinin ana vaslflar1 arasma 
girdi. 

Boylece Ciimhuriyet Halk Partisi 
19 .senelik devamll faaliyeti Ue, her 
giin yeni inki~flara mazhar olarak 
verimli ~al~alanna devam etmek
tedir. 

Bir 1arho1 mahkemeye verildl 
cern1 isminde biri, son derece sar

h~ bir halde Beyoglunda dola~1rken 
zab1taca yaklanm1~ ve mahkemeye ve
rilmi~tir. 

Sekteden oliim 
Usktidarda Bilrhaniyede oturan H~ 

san isminde biri, civarda bir kahvede 
otururken dii~iip olmii§tiir. Hasanm 
kalb sektesinden oldilgil tesbit edil
mi~, cesed ailesine teslim olunm~tur. 

ITIZAR 
Miinderecatun1zm ~klui\l do

Jayime ( TURAK1NA ) tefri-
karruz bugiin dercedilmedi. Oku
yucuJannuzdan 0siir dileriz. 

Ankara f otoQraf sergisinden bir kose 

Dahiliye ve S1hhiye Vekilleri Biiyiik Atamn resimJerlnt seyrederlerken 
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TAKS1M STADI 

Be~ikta§·-Galatasaray 
ma~1 2-2· berabere bitti 

Birinci devre 2-1 Besiktas1n oalibiyetHe neticelendi 
Diin, Taksim stadmda Galatasaray

Ia Be§ikta§ kar~la§tllar. Giine§li ve 
giizel bir hava, stadyoma be§ binden 
fazla seyirci toplam~tL Saat on dordi.i 
otuz be§ ge~e, hakem Adnan Akmm 
idaresinde iki takun a§agxdaki §ekilde 
dlzildiler: 

Galatasaray: F'aZll - Adnan, LU.t!i • 
Ekrem, Musa, Celal - Necdet, Salim, 
Bedii, E§fak, Billend. 
~ik~: Mehmed Ali • Hilsnii, Fa

ruk • Ri!at, Osman, Feyzi - Hayati, 
Hakkl, Sabri, f?eref, E§ref. 

Be§ikta§ oyunun ilk dakikalannda 
hemen hiicuma ~ti. 

Bqi.kt~n birinci golii 
DOrdiincii dakikada ~ref soldan 

inen bir B~kta§ akmmda Adnanla 
Lutfinin arasmda yerden bir ara past 
ald1. Pasla beraber hemen ileri flcla
d1g1 igin Galatasaraym iki bekini ar. 
kada birakt1. Yerden slkl bir §lit Be
§ikta§I (1-0) gallb vaziyete ge~irdi. 

Galatasaray taklm1 ilk dakikalarda 
yedigi bu gole ragmen hii; bozulmadan 
hemen hilcuma ge~ti. Be§ikta§m sol 
beki Farugun idmans1z olU§u Siyahbe
yazlllara pahal.lya mal oluyordu. Fa
rugun, on sekiz pas i~inde bir ISkasm
dan sonra top Blilendin ayagma gel
di. Fakat o da vuramadJ.. Bir knc; da
kika sonra aym vaziyet tekerrlir etti. 
Btilend yine acele yiizUnden golii ka
~trdt. Oyun Galatasaray Iehine ~111. 
yor. Be§ikta~m Hayati tarafmdan yap- ' 
tigi birka~ akm1 Lutfi tecrubeli oyu
nile kesti. 

Galatasaraym birinci golii 
On dordlincil dakikada Be§ikta§ haf 

hattmm sag tarafmda Siyahbeyazlt
lar aleyhine bir Iaviil oldu. Yerden pe~ 
az yilkseklikte kaleye dogru c;ekilen 
favulii Be§ikt~ miidafileri uzakla§ti
ramadllar. Billend, ayagma gelen to
pu pek yaklndan ani blr vuru~la ag
lara gonderdi. 

Oyun berabere olduktan sonra Ga
Iatasarayl11ar enerji ve sfiratlerini art
tlrd1lar. Necdet tazla ileri verilen bir 
topa ~ok gfizel bir §elo1de yet~ti. Or

talanan topu Hilsnil kornere gonder
di. Ustiiste atllan iki komer neticesiz 
kaldl. 

Be§ik~ takmu tazyiktan, HakJomn 
Hayatiye verdigi glizel paslarla kur
tuldu ve hilcuma gec;ti. Bu akmlar
dan birinde Lfttfi tecrilbeli oyunu sa
yesinde kalesini gok mil§kil bir vazi
yetten kurtardl. 

Akmlar ka~tllkll oluyor. Be§ikta§
lllar ayaklannda top tutmadan oyru
yorlar. Galatnsaraylllar aksine fazla 
top siirfi.yorlar. Sahanm bozuk ve an
zall o!~ top kontroliinu giic;le§tiri
yor. 

Hilsnii bir aralik sola~ta Galata
saray kalesi civanna kadar top siir
dti. Bu arada Galatasaraym yeni ka-
1 •cisi FaZil topu clinden ka~ird1. Be
~ikta§lllar bundan istifade edernedi
ler. 

Oyun otuzuncu dakikada duruldu 

ve bozuldu. · Be~ikta.§m akmlan daha 
ani, daha tehli.keli oluyor. 

Be§ikta§m ikinci golii 
Krrkmc1 dakikada Adhamn topu 

liizumsuz §ek.ilde sola dogru ~masi 

Galatasaray kalesinin Slkl~sma se
beb oldu. FaZil kalesinden ~lklp ya
tarak hiicumu kesti. Be§ikta§ santr
haf1 ayagma gegen topu, SankrrIIUZI
l1lann kalesine dogiu .havaya kaldlrdL 
Fazllm hilcumun istikametini kesti
rcmiyerek fazla ileri ~1§1 Galatasaray 
kalesini bO§ brrakti. Havadan, bO§ ka
le kaf§tsmda topu yakallyan ~ref ha· 
fif bir kafa vuru§ile tak1mmm ikincl 
goliinii yapt1. 

Galatasaray (2-1) maglUb vaziyete 
dil§tince §a§mr gibi oldu. Bu sirada 
Sabrinin yakmdan ~ektigi §'iltu FaZll 
giizel bir plonjonla havada bloke ettL 

Galatasaraym mukabil hilcumunda 
Necdct olmll§ bir gol ka~lfd1. Mehmed. 
Allnin plonjon yaparken elinden ka
~1rdlg1 topu adeta pas verir gibi yine 
B~ikta§ kalecisinin eline birakti. 

Devre (2-1) Be§ikta§m galibiyetile 
bitti. 

ikinci devre 

ikinci devrenin ilk dakikalan oyun 
sert bir cereyan alrnaga ba§lad1. Ev. 
vela Salim on sekiz pas iizerinden sa
katlandl. Az bir tedaviden sonra tek
rar sahaya dondil. Biraz sonra Nec
det tehlikeli bir §ekilde Faruga ayak 
koydu. Faruk da k1sa bir faSiladan 
sonra oyuna devam etti. Bereket ver· 
sin ki bu scrtlikler rnevzil kald1 va 
devam etmedi. 

Galatasaray bu devreye daha canh 
ba§lam1§ bulunuyor. Bilhassa oyuncu. 
lar topu ilk denedeki gibi fazla ayak
lannda tutnuyorlar. E§fak ha! hattm. 
da Salime bir ara pas1 verdi. Topla 
ileri frrhyan Salim iki beki arkada bl· 
rakt1. On sekiz pasm i~ine girer gir. 
mez s11n bir §iit i;ekti. Mehmed Alinin 
hareket etmesine meydan kalmadan 
kaleyi bulan top list direge ~arparak 
geri dondil. 

Galatasaraym ikinci golii 
Ka(;an bu f1rsattan sonra on be~

cl dakikada Bedil topu ayagmda tut;.. 
madan ileri bir pas verdi. Bu pasi za
manmda yakallyan Salim firladl. lifts., 

nil, Salimle kar§I ka~ya kahnca to. 
pa ehemmiyet venneden rakt'binin 
iizerine atlach. Fakat seri ve c1va gibi 
bir oyuncu olan Salim bu §arjl berta .. 
raf ed.erek topu tekrar yakalad1. Meh· 
med Alinin miitereddid ve liizumsuz 
bir ~dan istifade cderek aglara 
gonderdi. 

Oyun (2-2) berabere olduktan sonra 
Bepktn.§ taktm1 yava§ yav~ ag.tr bas
maga ba§ladL Santrfor Sabri Hayati
den aldlg1 bir ileri pasile on sekiz pas 
igine girdi. Ayagma plonjon yapan Fa· 
zill da gegti. Tam bo§ kaleye girecegi 
Sirada. Ekrem zamamnda yati~erek 

topu kornere gonderdi. 
Galat9.Saraym bir akmmda Snlim 

Mehmed Aliyi §nrje etti. Mehmed Ali 

~EF STADI 

Vef a - lstanbulspor kar- ~;;< . , •• 

s1lasmas11-1 beraberlikle ~~~: 
nihayetlendi ''l~-. 

Bu sene lig ma(;lannda aichklan iyi 
dercelerle dordiineiiliik mevkiine yfi.k

selen Ve!alllarm tamamen gen~ 

oyunculardan tc~ekkiil etllli!? olan 
istanhulsporlularla kaq~asi he

yecanh ve giizel bit cereya.n takib 
etm~ ve miisabaka 1-1 beraberlikle ne

ticelenmi5tir. 

26 KAnunuevel 193£ 

Ahmed Ademin idaresinde yapllan 

~a tak1mlar ~ ~ekilde ~tilar: 

Vela: Miivahhid - Vahid, Orban -
Silleyman, Lfttfi, Abd~ - Adnan, Hii
seyin, Sulhi, ~rii, Ziihtil. 

Galatasaray kalecisi Fa.ZII, Sabrinln ayagina yatarak tehlikeyi uzald~tinyor 

i. Spor: Saim • Fanllc, Hayri - Ta

nk, Seyfi, KAztm - ismet, Kadir, Or
ban, Enver, Bahri. 

Oyuna biiyiik bir hlzla ba{illyan 
istanbulsporlular derhal Ve!a kale-

sine yiiklendiler. Bilhassa sol tara.f
tan yapt1klan hiicumlar tehlikeli 

oluyordu. Bu hiicumlardan birinde 

Kadir uzaktan ~ektigi. bir ~tie San
siyahlJ.lara bir gol kazandlrd.l. 

Bu sayi Ye~ilbeyazhlan harekete 
getirdi. Merkezden stla paslarla hii

cuma b~lad1lar. Ve Hiiseyinin ~hsi 
gayretile beraberligi temin ettiler ve 
devre 1-1 berabere nihayetlendi. 

ikinci devre bu vaziyetl deg~tir

mek il;in her iki tarafm ~al1§1Dasile 

g~ti ise de bu gayretler bo§a gitti ve 
miisabaka ~eklinl muhafaza ederek 
beraberlikle bltti. 

Hakkuun. gilzel •ir kafa vuru~ 

FENERBAHQE STADI 

Fenerbahce - HilAli 6-1, Beykoz -
SUleymaniyeyi 3 -2 maQIUb ettiler 
Fenerbah!;e stad.mda giiniln ilk 

m~Ull Beykoz ile Silleymaniye yap
tIIar. izzet Muhidclinin idare ettigi 
bu miisabakaya taJomJar ~ ~de 
~lkb.lar: 

Beykoz: Kandilli - Bahad.Ir, Halid -
Mustafa, Kemal, Sadeddin - Cahid, 
Jirayir, f?ahab, Gazanfer, Kftznn. 

Silleymaniye: Muvaffak - Ruhl, 
Burhan, - ibrahim, Martayan, ibra
him - Rauf, Nedret, Dan~. Niza.med
din, Raif. 

Oyuna Beykozw1 soldan yaptigi 
seri bir hiicumla bR9land.l. Dakikalar 
ilerle~e Sa11siyahWarm rakiblerl
ne nazaran daha diizgi.in oynadt.kla.n 
goze c;arp1yordu. Onuncu dakikadan 
itibaren Beykoz h9.kimiyeti altma 
giren oyunun ilk golii yirminci daki
kada oldu. Sol taraftan derin bir pas 
alan ~ahab oniindeki miidafileri at
latarak takimmm birinci goliinil yap
b. Bu sayidan sonra bir miiddet mil
tevazin bir ~ekilde devam eden mil
sabakada SUleymaniyeden D~ 
uzaktan ~ektigi bh' ~title beraberligi 
temin etti. Bu s1rada oyun sertle~mek 
istidadl g0sterdi ve hakem Silleyma
niyeden Rauf ile Beykozda.n Gazan
f eri oyundan c;lkararak sertlign onii
ne g~ti. Devre bu ~ekil degi~eden 
her ild tarafm birer sayis1 ile niha
yetlendi. 

ikinci devreye Siileyznaniyeliler 
bR9lad:tlarsa da c;ok enerjik oymyan 
Beykozlular derhal hakimiyet tesi
sine muvaffak oldular ve 3 tincil da
kikada bir korner a h~mdan Kemal 
kafa ile takururun ikinci sayISuu ~1-
kardl. Tekrar maglUb vaziyete dii~en 
Silleymaniyeliler f azla ~al~arak oyu
nu Beykoz kalesi oniine intikal ettir
diler. Ve bu Sll'ada bir kac; da miihim 
firsat kal(1rd1lar. 

25 inci dakikadan itibaren mun
tazam ve hesaph paslarla tek.rar Sil
leymaniye kalesini SI~tumaga ba?-

hyan Beykozlular 31 inci dakikada 
:?ahabdan nefis bir pas aian .nrayir 
vasitasile ~iincii gollerini yaptllar. 
Son dnkikaiar Silleymaniyenin ti.stiin
lilgu ile ge~ti ve 42 nci dakikada Da.
n1' tak1mmm ikinci say1s1m ~Ikard! 
ve miisabaka. bu ~ekil de~meden 
Beykozun 3-2 galebesile nihayet bul
du. 

Fenerbah~e - Hilil 
Giintin ikinci ma~iru $azi Tezca

nm hakemligi altmda Fenerbahi;e ile 
Hilal yaphlar. Ta.klmlar sahaya ~ 
~ekilde ~ktilar: 

Fenerbah~e: Hiisameddin - Ya~ar. 

Lebib - Re~ad, Aytan, Esad - Fikret, 
Naci, YB.9ar, Fikret, ~aban. 

Hilal: Murad - Akif, Seli;uk - Cev
det, Zeynel, Mustafa - Rauf, Nairn, 
Haklo, Salim, ilhan. 

Oyuna Sanlaciverdlilerin hilcumi
le b~land1. Derhal Hilal kalesi onilne 
yerle~en Fenerlller bu tistilnlil.klerini 
blitiin oyun milddetince devam ettir
diler. Canla b~la kalelerini mildafaa 
eden Hilallilerin rnukavemetleri an
cak ommcu dakikaya kadar silrdil.. 
Ve sag a~1ktan yerind ebir pas alan 
Fikret kafa ile taklmmm birinci sayi
sm1 ~1kard1. Yedikleri say1dan kuvvd 
maneviyeleri sarsilnuyan Hilal mil
dafaas1 biitiin enerjilerini kullanarak 
kalelerini koruyordu. Fenerin ikinci 
golii 28 inci dakikada oldu. Oniindeki 
mildafileri atlatan Fikret s1kl bir ~iit
le bunu temin etti ve ilk devre 2-0 Fe
ner lehine kapand.l. 
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ikinci devreye Hilfil b~ladl ise de 
Sarllaciverdliler tekrar i.istiinliigii al- , 
makta ge~ikmediler ve ii~ilncii dald
kada ~a.ban vas1tasile u~iincii golle
rini ~lkardllar. Bu sayid8.1\ sonra ~a,. 
mamen Hilal nlSl! sahasmda davam 
eden ma~m 11> uncu dakibt>mda 1ir. 
~izgisi u.stniide Fikretln ~ektigi ~title 
dordiinci.i ve 16 nc1 dakikada ~abarun 
ortasmdan istifade eden Ya.1ar vasi· 
tasile be~nci Fener golleri yapildl. 

tekme savurmak suretile bu ~arje mu
kabele etti. 
~ta.§m tazyiki arttI.. Hakkuun 

~efe, E§refin de ~efe g~irdigi 
giizel bir pasi. §eref birka~ metreden 
havadan atarak galiblyet ftrSattm ka
~1rd1. 

Hayati de kapahya zaviyeye liizum. 
suz bir ~fit ~ekerek ~kta§m an.I bir 
aklmru neticesiz brrakti. 

Oyun t.ekrar mdtevazin bir cel'eyan 
ald1g1 sirada (2·2) berabere bitti. 

"astl oynadtlar? 

Sahanm bozuklugu yiiziinden oyun-· 
cular topu istedikleri gibi kontrol ede
medikleri ~in fazla ayaklannda tutu
yorlard1. Bu fazla top tutU§ oynnu 
zaman zaman bozdu. 

Galatasaray talom1, eger bilhassa 
birinci devrede eline gc~en bir iki fir
sattan istifade edebllseydi silrati sa
yesinde. ma!;l kazanabilirdL Sankirnu· 
zilllarda kaleci Fazil kalesinde kald1-
g1 zamanlar iyi idl. Fakat ~lkl§lan ek
scriya liizumsuz ve tesadufi oluyordu. 
ikincl golde hatas1 vard1. 

Adnan-Lutfi hatti iyi ~al.l§t1. Bilhassa 
Lutfi, uzun topa vuramamakla bera. 
beT giizel oynadl. Hat hattmm en rnu
vaffak olan oyuncusu sol hat Celilldi. 
Santrbaf Musanm bo§ buakt1gi saha
Yl Salim kapatti. Ekrem zararsiz oy
nad1. 

Hiicum hattmda, ileri geri ~al~an. 
Salimden maada digerleri vasat bu· 
ma~ ~ard1lar. Necdet ve Biilend el
lerine ge~en gol flrsatlanru ~ll'dlk-
lan i~in hatallchrlar. ~fak bir insayd 
gibi ~a~madl ve Billende liizwnun
dan fazla yakla.§8.rak Be§ikt.a§ kalesi 
i~in tehlike olmaktan c;Ikti. Bedii gii
zel paslarma ragmen kifayetsizdi. 

Be§ik.ta§ taklmmda Mehmed Ali ve 
Hilsnil iyi oynacWar. Faruk idmans1z
d1. Haf hath iyi ~ali§t1. Hiicum hat
tmda Hayati giizel oynadl. Hakk1 her 
zamanki gibi taklmmm en fazla ~alI
§an oyuncusu idi. Sabri, ~eref ve E§· 
ref umulan oyunu gosteremediler. 

Be§ikta§ umumiyet itibarile durgw1 
bir oyun l(lkard.l. Hakem. Adnan AlGn 
magi giizel idare etti. · Ulvi Yenal 

Bu say1dan sonra Iakay1d oynama
ga bru;;liyan Fener miidaftlerl bu 19.
kaydilerlnin ce-.Galanru bir gol yemek 
ile gordi.iler. Merkezden ani bir akm 
yapan Hilalliler Naimin s1kJ. bir ~tile 
yegane gollerini ~1kardllar. Son da
kikada kilgiik Fikretin avut ~izgisine 
kadar gondererek geriye ortalad1gt 
topa yet~en Ya~ar ta.kurumn altm
c1 goliinii yaptt. Ve miisabaka bu ~ 
kil degi~eden 6-1 Fenerbahgenin ga
libiyetile bitti. ,- - -
Lig ma~lan puan cedveli 

0. G. B. M. A . Y. P. 

Be.pkt~ 10 7 3 - 39 13 27 
Fenerbahi;e 10 7 2 1 31 7 26 
Galatasaray 10 7 2 1 31 12 26 
Vefa 10 5 3 2 19 17 23 
Bcykoz 10 4 3 3 26 17 21 
ist. Spor 10 2 2 6 14 23 16 
Topkap1 10 3 - 7 10 3116 
Siileymaniye 10 1 3 6 9 21 15 
HUM 10 1 1 8 13 34 13 
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r BRR GECE MANZARASD 
Yaz, kl~ istanbulun en uzak say

t1yelerlnden birinde otururdu. Gayet 
mtlnzevi ya~ardI. Evlenmegi dil~iin
mez, kadm maceralan p~inde de 
to~zd1. Doktordu. Fakat ne mua
yenehanesi, ne de hastalan vardI. 
Bogazm ta ucundaki tenha bir koy
de, bir s1rtm uzerindeki ko~kilnde 
flmi ttedkiklerle ugra~rrdl. Senelcr
denberi bazi milthi~ yilanlann ze
hirlerinin kanser uzerindeki tesirle- · 
riyle me~guldil. S1cak yerde besledi
gi yilanlan vardl. 

Ri.istem Rasimin bir tek zevki var
d1. Ak~ma kadar kiitiibhanesinde, 
kil<;ilk laboratuvarmda <;alJ~t1ktan 
sonra geceleyin \)Oyle blr ko~kiinden 
~mak, elleri cebinde koyi.in tenha 
sokaklannda dol~mak, sahile kadar 
inmekti. 

O bu gezintileri ~ok severdi. Deniz 
kenan na indigi zaman adeta <;ocuk
la~rd1. Eger sahilde kimse yoksa 
toplad1g1 bir ka<; ~ah"Il ta~m1 dalga
lar iizerinde sektirirdi. 

Sonra evine doner ihtiyar dad1s1-
run haz1rlad1g1 yemegini yer, gene 
biraz kitab okur ve yatardi. Gi.inleri, 
aym boyda kesilmi~, aym kag1ddan 
yaptlm1~ bir takvimin yapraklari 
gibi birbirine benzerdi. Yalmz degi
~n giinlerin tarihleri idi. 

Riistem Rasim de bu degi~en ta
rihlerle alakadar bile olmazd1. 

O ak~am ge<; vakte kadar <;ah~

nu~t1. Hava almak i~n sokaga g1kti
gi zaman vakit iyldcn iyiye ilerle
~ti. iskele yolu tarafmdan koye 
dogru ilerliyen bir .ka!; ki~i farketti. 
Demek istanbuldan kalkan son va
pur da gelmi~ti. 

Bu tenha ve sapa koye son vapur 
olduk<;a erken gelirdi. Rilstem Ra
aim iskele yoluna dogru ilerlerken 
kar~1sma miltereddid, gen~ bir kadm 
dikildi. iskelenin oniinde yanan lam
barun i~ginda Rilstem Rasim onun 
yiizi.inii gorebiliyordu. 

Geng kadm ~ekingen bir tavnla: 
- Affedersiniz dedi, <;ift~amlar 

denilen ycre neredcn giclilir? 
Gen~ kadmm sordugu yer iskele

clen epcyce uzaktI. Tepede idi. Gece
nin bu saatinde, karanhkta oraya 
gitmek epey zordu. 

Ri.istem Rasim: 
- Gideccginiz yer buradan c;ok 

UZak ... dedi, tepede ... ~oyle yiiri.iye
ceksiniz, kar~1mza kec;i yolu gibi bir 
feY ~1kacak... 0 yo1dan ilerliyecek, 
tepeye ~kacaks1mz... Ke~ki daha 
erken gelen bir vapurla gelmi~ olsay
dlmz. Bu vakit oraya ~kmak sizin 
l~in epey mii~ktil olacakhr. 

Geng kadm s1k1lm1~ gibi: 
- Evet ... dedi, gidecegim yeri ha

tirhyorum. Sekiz sene evvel bir kere 
daha gelmi~tim. Fak:at yolu tama
milc unuttum. Qok karanhktir de .. 
gll mi? 

- Tabii, Allahm dagi ... Oraya ka. 
dar elektrik r;1kmaz ki .. . 

-- Ne yapsam acaba .. . 
Rilstem Rasim kadlnlarla konu

fW'ken pek beceriksiz olurdu. Fakat 
bu geng kadma adeta acnm~h. Ona 
kar~ ~efkat duyuyordu. Hemen: 

- isterseniz sizi oraya kadar c1-
ltarayim! .. dedi. 

Gene kadln cevab verdi: 
- Ah pek te~ekkiir eclerim. Fa

tat size deh~tli zahmetli olacak ... 
- Ne zahmeti efendim? Ben de 

zaten blraz hava almak ii;in evdcn 
~~t1m. 

Beraber yiiriimege ba~ladJ.lar. Bi
raz evvel RUstem Rasimin bahsettl
ii k~i yolunun ontine gelml~tiler. 
Dar yoldan ilerlemege b~Iadllar. Te
pe olduk~a dikti. Daha hava karanr
ken ortabga basmaga ba~yan sis 
gittik<;e koyula~1yordu. Uzun mild
det konu~adilar. Riistem Rasim 
sayliyecek bir soz bulam1yordu. Gen!t 
tadln bir ~y .s0y1emek i<;in: 

- Koyiiniiz daima boyle sisli mi· 
Atir? dedi. 

Riistem Rasim cevab verdi: 
- Arasira, bu mevsimlerde sis ba· 

sar ... 
Bundan sonra gen~ adam kendi

Binin de ~t1g1 bir cesaretle sordu: 
- Aff ederslniz, bu gideceginlz 

Jerde kimin evinl anyorsunuz? 
- Dadmun evinJ... Belki bilirsi

niz ismi Ay~dir. Kocasmm a.di da 
Hllml ... Orada mcyva bahceleri var ..• 

Uzun miiddet askerde gavu~luk et
ml~ te ... 
Kocasma herkes cQavu~• der .... 

Rasim Rilstem: 
- Bil dim, bildim... dedi, <;avul? 

~ok iyi bir adamdir. Gegenlerde has
talanm1i.;ti da beni i;agunu{>lardl. 

Gen<; kadm sordu: 
- Sfz doktor musunuz? 
- Giiya... Lakin hastam, muaye· 

nehanem yoktur. Kendi kendime <;a· 
h~1yorurn. Fakat <;avu~ hastalanm
ca akillanna gelmi~, beni ~ag1rm1~ 
lardI. 

Gen~ kadmla boyle konu~a konu
~a ilerlerlerken Adeta samimi olmu~
lardl. f?imdi Riistem Rasim onu ta.th 
tatll dinliyordu. Geng kadmm su ~1-
nlbsm1 andlran tath bir sesi vardl. 
Anlatiyordu. ism! Lemanm1~. Bura
da oturan dad1sm1 sekiz senedenbe
ri gorme~. u~ senedir izmirde 
irni~. izmirden istnnbula geleli bir 
hafta olmu\>. Bugi.in birdenbire akh
na dad1s1 gelmi~. Hemen g1ymmii.;, 
son vapurla koye gelrni~. Dad1sma 
bir silrpliz yapacakm1~. 

Rijstcm Rasim bunlan dinlerken 
birdenbrie deh~ctli bir ~ey hahrlaffil~ 
gibi: 

- Fakat dedi. <;avu~la dad1mz iki 
giin evvel koyc gittiler... Bak1ruz 
§imdi hatirladlm. Koyde Qavu~un 
babas1 ve!at etmi~, tarlalar kendisine 
kalffil~. Bunun ir;in iki giln evvel 
kalklp, gittiler. 

Leman oldugu yerde kalakaldl: 
- Emin misiniz? 
- Tabii... Koye giderken sizinle 

vcdaa gelmediler mi? 
- Hayir... Benl izmirde biliyor

lardI ... 
- i~ zaten oraya da geldik. Bu 

evde otururlardt. Onu da bo~ltti
lar. Gittiler. Maamafih kap1y1 <;ala. 
hm. 

Kap1yi bo~yere dakikalarca ~al

dilar. Donerkcn Leman deh~etli bir 
~~kmhk i~inde idi: 

- ~imdi ne yapacag1m? dedi. Son 
vapura yeti~ebilirim degll mi? 

- Maalesef son vapur i;oktan gitti: 
- Aman demeyiniz ... 
- Evet.. . Son vapurun gittigine 

eminim ... 
Leman gittik~e artan bir tela~la 

sordu: 
- Burada otel vardlr degil mi? 
- Ne yazik ki o da yok ... 
- 0 halde ne yapacag1m ben? 
Riistem Rasim bir an di.i~ilndi.i. 

Sonra kar~1smdak1ne biiyiik bir em
niyet veren bir sesle: 

- Sizin i<;in yap1lacak iki ~ey var-

dtr: Ya sandalla kar~1ya ge~mek ... 
Oradan bir otomobil filA.n bulunur. 
Fakat sis te son derece koyul~tl 
Emrederseniz bizim ko~ke buyuru
nuz. Benim de dadun var. Bize mi
safir olw·sunuz. 

Leman: 
- Sizi rahatsiz etmiyeyim... dedi. 

Sandalla kar~ya ge~rim, zannedi
yorum. 

Riistem Rasim geng kadmm ko~
ki.inde kalmas1 i~in fazla israra ce
saret edemedi. Beraber sahile indi
ler. Sisten gozgozi.i gormiiyordu. Bu 
saatte, bu siste, kaq1ya ge<;ecek fe
dakar sandalc1yi bulmakta pek mii~
kiilat ~ektiler. Nihayet ihtiyar bir 
kayikg1: 

- Ben giderim! .. dedi. 
Leman, Rilstem Rasime te~ekklir 

ederek ondan aynlmak istedi. 
Lakin Rilstem Rasim: 
- Hayu·... dedi, sizi bu saat ve 

bu havada yalmz b1rakamam. Kar
~ya kadar sizi ge~ireyim. Nas1l olsa 
sandal donecek ben de donerim. 

Leman: 
- Rica ederim, dedi, size pek zah

met olacak.. . Hem sonra nas11 do
nersiniz. 

- Siz beni dil~iinmeyiniz. 
Rilstem Rasim boyle soyliyerek 

sandala bindi. Lakin ileriyi gorme
nin, deniz uzerinde ilerlcmenin im
kam yoktu. Belki bir saat deniz tize
rinde nafile yere bocalad1ktan son
ra sandalc1: 

- Nafile... dedi, kar~1ya ge~emi
yecegim. Gene koye donecegiz ... 

Hakikaten ihtiyar sandalcmm 
hakk1 vard1. Riistem Rasim bu sisli 
havada oksi.irmege ba~hyan Lemana: 

- Qare yok ... dedi, bizim misafi
rimiz olacaksm1z. 

Leman ~imdi: saatlerdenberi ken
disine yard1ma ~a11~an bu geng ada
ma kar~1 i~inde derin bir emniyet 
duyuyordu: 

- Peki... dedi. 
Koye dondiiler. S1cak bir odada 

kar~hkh yemek yediler. Gece yan
sma kadar tath tath konu~tular. Sa
bahleyin denize bakan geni~ pence
relerin oni.inde beraber kahvalti et
tller. Rtistem Rasimin cvine ftdeta 
~imdiye kadar bilmedigi bir ne~e 

gelmi~ti. ihtiyar dad1 bile Lemam 
pck begenmi~ti. 

Sisli gecenin yol aray1clla11 ti~ 

gi.in sonra istanbula ni~an yiiziikle
rini 1smarlamak i~in indiler ... 

Hikmet Feridun Es 

GRiPiN 
varken bu 1zbraba 

katlarul.Jr mi? 

Sq, di~ agnJan, De'Zle, lorgmhk ve ~iitmekten miitevellit biitiin aztuaplann 
J>qlamasile beraber akhmza gelen ilk isim obnahdJ.r. l\lideyi bozmadan, 

kall>, ve oobreklere dokunmadan 

En seri, en tesirli, en kat'i netice 
tcabmda giinde 3 ka§e almabillr. ism.lne dikkat ve Cripin yerlne bqka 

bir marka verilirse 1iddetle reddediniz. 

ile SABAH, OGLE ve AKSAM 
her yemekten sonra muntazaman di1lerinizi f1r~alay1n1z 

. ·).- ·~·. . ·- ~... ~ ' . . . 

inhis,arlar U. Miidiirliigiinden : 
1 - ~artnarnesi mucibincc satm ahnacak beher kilosu (14) kum§ mu

hammen bcdelli (3000) kilo arap sabunu ic;in 20/ XII/ 938 tarihinde elde edi
len fiat layik hadde gorillmediginden ac;1k eksiltmesi (10) gi.in temdit edil
mi~tir. 

2 - Eksiltme 30/ Xll/ 938 tarihine rastlayan cuma giin :Usaat 14,30 da 
Kabata§ta Levazun ve milbayaat §Ube!tndeki allm komisyonunda yap1laca
gmdan isteklilerin ih&le ic;in tayi nedilen gi.in ve saatte rh 7 ,5 gilvenme para
larile birlikte yukaraa adI ge<;en komlsyona gelmeleri ilan olunur. (9400) 

* I - i;?artnamesi mucibince satm almacag1 ve 7 XI 938 tarihinde ihale 
edilecegi ilan edilen 50 kiloluk 150.000 adet ve 100 kiloluk 180.000 adet tuz ~u
vahnm muhammen bedelle1i degi~tirildigindcn yeniden ayn ayn kapah zarf 
usulile ekslltmeye konmustur. 

II - !v!uhammen bedelleri 50 kiloluklarm beheri 25 kuru~ hesabile 37500 
lira ve muvakkat teminati 2812.50 lira; 100 kilolukla11n bcheri 43 kuru~ hesa. 
bile 77400 lira ve muvakkat teminah 5120 lirad1r. izmirde teslim edildigi tak
dirde behcrine fJO kiloluklar igin 25 santim ve 100 kfloluklar igin de 50 santim 
zam edilir. 

III - Eksiltmc 2/ 1/ 939 tarihine rastlayan pazartesi giinii 50 Iik guvallar 
saat 15 de 100 lUk ~uvallar saat 15,30 da Kabata§ta levazun ve mtibayaat §U· 
besindeki nl1m komisyonunua yap1lacaktir. 

IV - 9artnamclcr 50 likler l.87 lira ve 100 liik1er 3.87 lira bedel mukabi· 
linde inhist.rlar mnum mildilrlUgu Levazim ve mtibayaat ~ubesile Ankara ve 

· izmir bb~ mildtirli.iklcrinden almabilir. 
V - Muhlirlil teklif mektubunun kanuni vesaik ile <c 7,5 gi.ivenme para

s1 makbuzu veya Banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarf. 
Iarm ihale giinil eksiltme saatlerindcn yarim§ar saat evveline kadar yukarda 
adI gei;en alnn komisyonu ba§kanligma makbuz mukabilinde verilmesi lflzlm. 
dlr. (!1170 t * 

I - · idaremizin Afyonkarahisarmda §artname ve projesi mucibince yap
tiracag1 barut deposile bekgi evi in~aatl heyetl umumiyesi birden ai;1k eksilt
meye konmu§tur. 

II - Ke§if bedeli barut dcposunun (4312.07- ·lira, bek<;i evinin (2851.77) 
lira ki ceman (7163) lira (84) kuru§ ve muvakkat teminati (537.29) lirad1r. 

III - Eksiltme 28/ Xll/ 038 tmihine rastlayan <;ar§amba giinii saat !4 
de Kabata§ta Levazun "'.'e mlibayaat §Ubesindeki al1m komisyonunda yap1Ia
caktir. 

IV - ~rtnnme ve projeler (36) kuru§ bedel mukabiHnde inhisarlar 
umum mi.idi.irlilgil I,e, fil.1m ve miibayaat §Ubesile Afyonkarahis:ir mildilrl~
gilnden almabllir. 

V - Eksiltm~ye i§hrak etmek istiyenle1in inhisarlar umum mtidilr!it
gii in§aat §Ubesil!den veya mahallinin Nafia mildiirli.igilnden femtl chliyet 
vesikas1 almalan .az1mrtir. 

VI - isteklilerin kanunen kenciilerinden ararulan vesaik ile V inci mad
de de yaz1h fenni ehliyet \C ~ 7,5 gi.ivenme paralarile birlikte yukarda ad1 
ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. (9009) 

* I - idaremizin Pa§abah~e fabrikas1 iGin §artnamesi mucibince satm all-
nacak bir adct devvar ve seyyar bir bu~uk tonluk elektrikli iskele vinci kapall 
zarf usulile eksiltmeye konulmustur. 

n - Muhammen bedeli sif istanbul 13000 lira ve muvakkat teminatI 975 
lirad1r. 

III - Eks\ltme 17/ 1/ 939 tarihine raslayan sail gi.inii saat 15 de Kabata§ta 
Levazim Ye mubayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacaktll'. 

IV - ~artnameler pa1a51z olarak her gi.in sozii gegen §Ubeden almabilir. 
V - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyen firmalarm mufassal fenni teklifle

rile bcraller katoloklanru kald1rma indhme ve firen tertibatm1 a~1k olarak gos
terc 1 resimleri katoloklanm birincl sm1f bir firma olduklarm1 gosterir cvra
kl ihale tarihinden en az yedi gtin cvveline kadar inhisarlar umum miidilrli.i
gu mtiskirat fabrikalar §Ubesine vcrmeleri ve tekliflerinin kabultinti mutazam
mm vesika almalan lazl.Illdll'. Aksi takdirde eksiltmeye i§tirak edemezler. 

VI - Mtihilrlil teklif mektubunu kanuni vesaik ile be§inci maddede yazi
h eksiltmeyc i~tirak vesikasi ve % 7,5 giivenme paras1 makbuzu veya banka 
terninat mektubunu ihtiva edecck olan kapall zarflarm eksiltmc giinil en g~ 
saat 14 de kadar yukanda ad1 gegcn abm komisyonu b§kanllgmn makbuz mu-
kabilinde venlmesi lftzimd1r. (8810) 

* I - idaremizin ?~abah~e fabrikasmda yapbrtlacag1 ve 26 12 938 tar~ 
hinde ihale edilecegi Han ed1len 15202.40 lira muhammen bedclli beton arme 
do§emelerle sair muteferrik i§lerin eksiltmesi goriilen liizum iizcrine bir hafta 
sonraya talik edilmi~tir. 

II - Eksiltme 3/ 1/ 939 tarihlne rastlayan sal1 giinii saat 15 de Kabata§ta 
levaz1m ve rniibayaat. §Ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacaktlr. 

III -- Miihi.irli.i teklif mektubunu kanuni vesaik ile jn§aat §Ubemizden al1-
nacak ehliyet vesikas1 ve % 7.5 gi.ivenme paraSI makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapall zarflann eksiltme gi.inii en g~ saat 14 
de kadar yukarlda ad1 gei;en ahm komisyonu ba§kanllgma makbuz mukabili 
verilmesi lfwmdir. (9409) 

* Cinsi Miktan Muhammen bedeli ~ ·7,5 teminat eksiltme 
beheri tutan saati 

Li. Kr. Li. Kr. Lira Kr. 
Dosya dolab1 3 adet 150.- 450.- 33 75 15 
Boya levazimI 22 kalem - .- 400.- 30 - 15,30 

I - tdaremizin Yav§an tuzla...q i~in §artnamesi mucibince yaptmlacak 
ti<; adet dosya dolab1 ile Tekirdag §arap fabrikasi i<;in satm almacag1 ve 20/ 10/. 
938 tarihlnde ihale edilecegi ilan edilen 22 kalem boya Jevazunmm milfredat 
listesi tavzih edilcrek yenide.n a~1k eksiltmeye konmU§tur. 

II - Muhammen bedelle.iile muvakkat tcminatlan hizalannda gosteril-
mi§tir. 

III - Eksiltme 6/1/939 tarihine raslayan cuma gilnil hizlarmda yaz1h 
saatlerde Kabata§ta levazun ve mlibayaat §Ubcsindekl ahm komisyonunda ya. 
pllacaktir. 

'IV - §artname VC listelcr para51z olarak her giln SOZU g~en §Ubeden 
almabilir. 

y - isteklilerin eksiltme i~n ta yin edilen gi.in ve saatlerde % 7 ,5 gilvcn-
me paralar.ile birlikte yukanda adI g~en komisyona gelmelcri ilan olunur. 

(9304) 
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NEZ LE· NEVRALJl-KIRIKLIK 
KIRGINLIK -BA$-DI$ 
ve Baton agr1lar1 hemen keser 

ismine dikkat ediniz. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVSEKL1C1NE KARSI 

• 
HORMOBIN 

Tabletleri. Her eczanede arayuuz. 

(Po . .;;ta li.utusu 1255 Hormobin) Galata, istanbul 

KURTULUS 
Doktorlar, Bankac1Iar, KAtipler, Mektepliler velhasll biiti.in 
rntirekkepli kalemle ya.zi yazanlar, miirekkebin ceb· 
lcrine akmasmdan, kurumasmdan, ve ucun bo· 
zulmasmdan kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMI 
Avrupada dahi tasdik olundugu gibi 
Almanyarun bu icndl mtirekkebli 

Ac;lk b1rakll
dlgi halde her ne 

§ekilde durursa dur
sun mtirekkeb akrnaz ve 

kurumaz. TIKU en saglam 
ve en kullanI§ll mtirekkebll 

kalemdir. 

kalemle yaz1 yazmak mec
buriyetinde olan hallo 
hakikaten bu eziyet-
ten Irurta~tir. 
TIKU ucu a.sm· 
maz, bol mii
rekkeb alrr. 
kuvvetli bas1hrsa 
3-4 kopya clka
rilabilir. 

Siyahtan maada Ye§il, mavi ve kmmzi 
renkleri de ayni fiatta sat1lmaktadlr. Her 

yerde arayuuz. Taklitlerinden sak.uuruz, U.Ze
rindeki «Tiku·1 markasma dikkat ediniz. Fiat1 3 liradlr. 
Deposu: Rikardo Levi Havuzlu han No. 1 istanbul 

.. _________ Tqraya posta ile gonderilir. 

TORKIYE 

Seker Fabrikalan 
Anonim $irketinden: 

Milessesemiz ii~iincli parti olarak kilp ve kristal ecnebi §ekeri satin all· . 
nacaktir. f_?artnamesi Bah~ekap1 Ta§han 42 numaradan isteyenlere verllir. 

12 Sonkanun. 1939 per§embe giinti saat on bire kadar teklif mektuplan 
§artname esaslanna gore kabul edilecektir. 

En 
En 

sag lam 
Ucuz 

Hesap defterlerini 
AK~AM matbaas1nda 
bulacaks1n1z. 

* 
Y evmiye defterleri 

Delteri kebirler 
Muavin delterler 

* 
En iyi cins kaada bas1~ 

ve 1ngiliz prese kartonu ile ciltlen· 
~tir .. 

Fiyetler 

200 sahifell HO - 160 kurut 
300 • 175 - 200 • 
f00 1 250 - 275 I 

DOY~E ORIENTBANK 
Dresdner Bank lubesl -Merke•i= Berlin -Ttlrklyede ~tlbeleri: 

Istanbul (&alata Ye Istanbul) 
Depoe Ttltlln Gilmriik 

• • 1Zm1r 

. 26 K!nunuevel 1938 

Ba hakikat.i herkes 
bilmeli 

Grip, nezle, tnfloenza, s1tma gibi tehlikeli hastahldara tutulmamak t~i.n, 
saghgmlZl daima BiOGENiJ\E dedigimiz kan ve derman hablarile sigortala~ 
yuuz. · -'"'--...-.._,,,_ -· ·¥- .,.,~ - , ~ ~---A 'f': • 

niOGENiNE; bir~ok miihim de\•alann birle§tirilmseile meydana getiril .. 
mi~ en birinci kan, kuvvet, i~tiha yaratan ve mucize gibi tesi.rini gosteren bir 
mtistahzard1r. 

BiOGENi~E; kauclaki kirm1:.r.t yuvarlaciklara verdigi yeni yeni biiyiik kuv .. 
vetlerle hari~teu gelccck her tiirHi mikroplan derhal oldiiriir. Tath bir ~tiha 
temin ~er. Sinir 'e ~ulale1c1·i saglamla§bnr. Zeka ve hafJZayi parJatir. Bel 
gev~ekJigi ve ademi iktidarrla ~ayam hayret faydalar temin eder. 

BiOGENi.t\'E; J;uHananlar katiyen kardan, k1~tan, soguktan yagmurdan 
ve havalarm clegit1m<.sinden miiteessir olmazlar. ~iinkil uzviyet, her zamaP 
gen~ ve din~ bulunur. \"e bu :--ayede miithi!j akibetlerle neticelenen; grip, ne-z· 
le, enfloenza, s1tma gibi afetlerdeu emin bir surette korunmu~ olur. Slhbat 
Vekaletinin resmi miisaadcsini haizdir. Her eczanede bulunur. 

ZUK 
MEYVATUZU 

,En ho, ve tab ii meyva usarelerinden yaptlmttbr. Tak
lid edilmesi kabil olmayan bir fen harika11d1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU - iSTANBUL 

Galatasaray Lisesi Artt1rma ve Eksiltme 
Komisyonu Ba~kanhg1ndan : 

Muharnmen M. Tahrnin F. ilk teminati ihale giln ve .tarihi 
Kilo K. s. L. K. 9/ 1/ 939 pazartesi 

2000 adet 49 75 52 saat 14,30 da 

6000 adet 6 
19500 adet 4 

8000 adet 2 
10000 adet 3 

2500 34 
1500 18 

110 

63 75 
75 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» 

» Saat 15 
)) )) )) 

KaylSl ,,Malatya 
Qekirdekli• 

Portakal 64 li.ik 
)) 80 1ik 

)) 100 lilk 
Mandalina. 

Tahan helvasl 
Kuru iizilm ~ekir· 

deksiz 
1500 18 25 41 63 Kuru ilzilm rezald 

Galatasaray lisesine liizum olan miktan, ilk teminat1 ve ihale glin ve sa
atleri yukanda yaz1ll y:yecekJerin Beyoglunda istiklal caddesinde 349 No. Iu 
binamn ilst katmda Liseler Muhasebcciliginde arttirma ve eksiltme komisyo .. 
nunda a~lk ~ksiltmesi yap1lacakt1r. . 

isteklilerin §artnamesini gormek iizere Okul idaresine ve Ticaret odaslIUn 
yeni sene vesika ve teminat makbuzlarile belli giin ve saatte komisyona gel-
meleri. {fl303) t= ;~1:6;~~t~!:-!!-akin~~~!~!:!~~ kahp-1 .. •H-er-tu.·r.llt-b•an•ka-•m•u•am-e•li•b-• 

Ian ,.~ kurutma makineleri teslim edilir. ----------------------------
Mose 1;11ttone, Gatata P. K. nu Tel: 41513-42689 Dr. Kema/ Ozsan l 

I • I I 
• 

1 
Operator iirolol' 

Istanbul beledlyesl llAnlarl .Muayenehanestnt Tiinel b~mda Bur-
sa. Pazan Ustiine nakletm.14tlr. 

Senetik muhammen kiraSl 240 lira olan Kiii;iikpazarda Ayazmakap1 ma- Tel. 41235 * 
hallesinde Keresteciler sokagmda 6enumaralJ. Yenihalde ardiyesiz yaZlhane 

· uc sene miiddetle kiraya \:erilmek iizere a~lk arti.rmaya konulmU§tur. ~artna
mesi Levazun mildiirliigiinde goriilebilir. istekliler 54 lirahk ilk teminat mak~ 
buz veya mektubile beraber 6/ 1/ 939 cu ma giinil saat 14,30 da Dai.Int Encil-. 
rnende bulu.nmalld1rlar. (B. (9294) 

Sahibl Necmeddin Sadak 

Umumi nevlyat miidiirii ~evket Rado 
Aq&m Matbaan 

Yavrunun oUrbUz, tombul, saglam, 088811 olmas1n1 isters8n 

Deri ve Barsak artt1rma ilan1 
Tiirk Hava kurumu Istanbul Viliyet 1ubesinden: 

Kurban bayrammda te~kilatim1z tarafmdan toplanacak deri ve barsak
lar pazarl1k suretile ayr1 ayn art1rmaya konm~tur. 

18/kanunusani/ 939 ~ar~amba gilnil saat on birde artirmas1 yap1lacak ve 
fiat deger goriililrse ihale edilecektir. isteklilerin belli giln ve saatte ve §art
nameyi go1 mek i~in de her gun Cagaloglundaki ~ube merkezine rnilracaat 
etmel~ri. (9355) 

FOSFATiN NECATi yedir. 
HAKiKi 

Bah~ekap1 SALiH 
NECATi 

VALDA 
is~ ilzerinde israr ediniz. Her 

mil.him eczanP.de bulunur. 



al KA.nunuevvel 1938 

Scandinavian Near 
East Agency 

Oalata Tahir han S Onctl b.& 
Tel: 44991 - 2 - s 

Snnaka Orient Llnlen OothenbUl'I 
OothenbW'IC, Stokholm, Oclo, Dantsll. 

Ddynta Copenhag Abo Re't'&l n btlttn 
Baltlt Umanlan tart Te Karaden.ll bafb
ca llmanlan arumda 15 ctnde blr ulDU' 
Ye udet t~ln muntasam postalar. 

Gdynta - Dant.zig - OothenbUI'I Ye a.Jo. 
dan beklenen vapurlar. 

Blrka.land vapuru 30 K. Evvele dotru. 
Gotland vapuru 21 K. evvele dotnJ. 
Flora vapuru 26 Kinunuevvele dotru. 
Yo.tmda i.stanbuldan Bamburs Roter· 

dam - Kopenhag, Odyn1a Oothenbers. 
Dantzlg - Stokholm, Ye Oslo J!manJan 
i~ln hareket edecek vapurlar. 

Gotland vnpuru 24 K. evveJ dotru. 
Flora vapuru 29 Kanunuevvele dotru. 
Blrkaland vapuru 4 K. Sanlye dotru. 

Fazla tafailAt l~ Oalatl\'da Tablr ball 
S tincil tatta kltn acentalltma mtlraca&~ 

Tel: 44991 - 2 - I 

Yllmadan 
$8$madan 

Her ~ saatinde yaplhnaSJ, mu
vaffakiyetin s1mcbr. Tam saati bil
diren tam ayarh 15 sene garantill 

"MOV ADO,, saatleri 

OSMAN SAKAR 
Mtiessesesinde 

6 ay vade ile sabbr 
Kadm: erkek, altm, giimil~ ve me

tal kol, cep ve otomatik saatleri, 
elektrik saatleri, radyo veya vitrin
leri istenilen vakitte a~1p s0ndiiren 
•KA~O• masa saatleri.· 

GALATA: 

BEYAZIT: 

KADIKOY 

Bankalar caddesi No. 47 
Voyvoda Han Zemln Kat 

Vniversite caddesi 
No. 28 

iskele caddesi 
No. 33/2 

5. 41 mum prantlli ampuller 19 
Jmna.p, venslye aviseler ve elektrlk 
aletleri. 

istanbul 
Havauaz1 ve elektrik ve 

tesebbUsaf 1 s1naiya 
Turk anonim ,irketi 

MOHiM ILAN 
fstanbalda Banraz1 n Elektrik n 

Teffeltbisati Smai1e Tirk Anonim §irketl 
memarlannm 1931 .enesine aid «lt.umm• 
renkll biTlyet bl'tlarmm 1 ildnelkinan 
1939 dan itibaren iptal eclilerek 1139 se-
nesi ~in mateber olmak iizere « Y ~· 
renkte kartlarla cletiftlrilecetinl D)'ID 

mii.tterilerine ane1ler. 
Bu kartlann baf tarafmda §irketin iin

T&m olan (listanbul'da Banraz1 ve Elek· 
trill: Te Tqebbiisab S•naiye Tirk Anonim 
6irketi .. yazd1d1r. 

Yukar1da r0sterilen enafa uypn ol
mayan kartlar sahte acldeclilmell Te ba
mllleri polise haber Terilmelld1r. 

§lrket mW,terilerinin bu ilina riayet 
etmemelerinden ~lkabllecek neUcelerln 
mesullyetini kabul etml7f'Celbd fimdlden 
beyan e7ler. 

DiRUTORLVK 

Sa~ bak1m1 
Giizelligin en birinci prb. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sai; dokiilmesinl 

tedavi eden tesiri milcerreb blr 
~. I * 

Izmir incir .. -ve uzum 
tanm1 

TAR 
Mamulati 

• • •• •• 

AKf}All 

• 
I 

Sah1 
koope
ratifleri 
birligi 

rncrr, uzum, 1arap 
iiziiffl bali ve sirke 
sat1$a ~1karllm1$t1r 

Beyoglu lstiklal caddesi No. 64 
( Parmakkap1 tramvay durag1) 

Aks1r1r, aksmr, aksmrsm1z; 

g~er gibi olurken yeniden 1eri plir. 

• rip 
bOyle bqlar ! 

Vakit 1ecirmeden grip, sojukalgmhi• ve airilara 

kar,1 emniyetli ilic A S P J R i N ahmz! 

lsrarla 

isteyiniz ! 
Aspirin'in tesirli ve hakiki oldutunu E0 markas1 garanti eder. 

Sattnahrken ditinda ve tabletlerin uatUnde 
6' markasmm bulunmasma dikkat ediniz. 

Sungipek satr1r 
1 - Fabrikam1zm ilk tecriibe i§letme devresine ait standard tipte 

olmayan 120/ 36 ve 300/ 75 denyede 1 kiloluk konik bobin ve 70 gram. 
hk ~lie halinc!eki sungipekleri dun bir fiatla satllacakbr. 

2 - Normal ~a~ devremize ait 120/ 36 denyede 1 klloluk konik 
bobin ve 'iO gramllk ~ile halinde muhtelif kalite sungipek mamulU1-
nuz normal piyasa fiatlarile satilacaktir. Taliplerin Gemlik Sungipek 
fabrikast1 mildilrliigilne muracaat etmeleri. 

i~ ve ~ basur memelerinde, basur 
memelerinin her tiirli.i iltihablannda 
cerahatleruni~ fistilllerde, kanayan 

basur memelerinin tedavlsinde 

daima muvaffaklyetle 
~AYI TEM1N EDER 

Sahlfe 1• 
'• . - . 
• • ••. ' ' ,- ' •l•• 

Bayanlara mahsus elmas11 ve pirlantah Singer saatlerinln yeni 
modelleri gelmi§tlr. Fiatlan 75 lira ill 500 Iirachr. 

-E.1WSALLERi GiBl ON Bq SENE GARANTILtDIB
TB§radaki muhterem mii§terllerimize arzu ettikleri 

takdirde yeni katalok gt>nderillr. 
8 t NG ER SAAT MAQAZAIARI - htanbul Eminonii. Tel: 219" 

Hilesiz TAHiN HELVASI 
HACI BEK.iR Ticarethanelerinde bulunur. 

ALi MUHiDDiN 
HACIBEKiR 

Merkai: ~kap1, fUbeleri: Beyotlu, ~iy, Kadlldiy 

"Zevcim, gOzlerine 
inanmak iste...,iyor" 
isle, Fransada Sen sehrlnde Monl4reUit kasaba-

s1nda Emil Zola sokaQ1nda 17 No. da Bayan 
Wagner, boyle diyor ve ifjve ediyon 

''(), bana; sen 10 ya1 gen~le1mi1sin diyerek 
hayretini izhardan kendini alam1yor." 

Bayan Wagner'in BiocelU 
,eni dZd umurunu kul

lanmazdan evvelki 
fotografi 

cZevcim Jorj, bu ldetA bir mucize
dir, diyor. Filhakika ild ay kadar ev
vel. almmda, gOzlerimln ve &gzmun et
rafmda b~uklar ve ~izgllerim 

. vardl. Bugiin ise biitiin arkadqlanm 
bu ~yam hayret tebeddille p.pyorlar. 
Onlara yaptigum soyledim. Yegtne 
dld unsuru olan pembe renkteki Bio
celli Tokalon krcmini kullarunalanm 
tavslye ettim. Bir~oklan bizzat tecriibe 
ederek ~yam hayret semereslni gO
riinclye kadar benimle alay ettller. Fa
kat sonra bana ilem t~ekkilr ettiler, 

Bayan 1Vagner'tn birka~ hafta 
zarfinda ' lc4zandzgi fayam 1UJ.fl· 

ret giizeUi'c tebeddiiliini.l 
gO.teren fotograf 

hem de son dercce memnun kal<hlar.> 
Her u.,am yatmazdan evvel pembe 

renkteki Tolullo:-i kremini kullamruz. • 
Terkiblnde, Vlyana Unfversitesl pro
fes0rii doktor STEJSKAL'm keffl olup 
t1plu insamn tabii ve hayatt clld unsu
runun ayni Qian ve geni; hayvanlarm 
cild h uceyrele"4nden istihsal edllen 
Biocelll gen~lfk. cevheri vardlr. Giin
diiz i~in de beJ1az rankteld Tokalon 
kremini kullamn1z, cildinizi yum~a
tip beyazlatir ve siyah noktalan eri
tlp ~1k mesamelerl Sikl~mr. 

Gumruk Muhafaza Genel Komutanl•g1 Istanbul 
sat1nalma komisyonundan : 

1 - Gilmriik muhafaza orgildii i~ 7 kalem sarai; malzemesinin 28/ 12/ 
938 ~ba gfinii saat 15,30 da pazarbgii yap1Iacaktw. 

/ 2 - T9.smianar. tutan 1888 lira 60 kuru§ ve ilk teminat1 142 liradir 
3 - ~rtname Ye evsafian komISyondadir gotlilebllir. 
¥- tsteklilerin giln ve saatinde ilk teminat makbuzlar1 ve kanuni vesika.. 

larile birlikte Galata ~ski ithalat gttmriigundeki komisyona gelmeleri. (9259) 

T ornac1 al1nacakt1r 
Askeri Fabrikalar Umum Mildiirliiiilnden: 
K.mkkaled~ istihdam edilmek iizere tornac1 almacaktir. Fabrikalanm1-

za girmek istlyenlerden Istanbuldakilerin Zeytlnbumu fabrikasma, izmirde
kilerin izmlr sllAh fabrikasma vesair yerdekilelin de Umum Mtidiirliige mii
racaatlan. (9354) 

1939, YILBA$1 
Hava Kurumu bUyUk plyangosu 

Bliyiik lkramlyesl 
( 500,000) Lirad1r 
Aynca: 200.000, 150.000, 100,000, 

70.000, 60.000. 50.000. 
30.000, 20.000, 15.000 lirabk ikramiye

lerle (400.000 ve 100.000) lirabk iki adet miikifat 
varchr ..• 

Ketide YJ.lbafl recesi yapllacaktar. Blletler - (2,5), (5) ft (10) lln-
Wdlr ••• Vaklt kaybetmeden bemen ltiletinld alum. 
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IIDostluklar-bUyUk olsun, kOc;Uk' olsun-herkesin 1kt1danna gore,• 
. - -buyuk veya kucQk hediyelerle idame edilir. Bilhassa FA YDALI 

H E o i v E LE R i N hat1ras1 daha cok omurludur. Lutfen mu-
-essesemez1 z t y a r e t ediniz. Muteaddit cesitlerimiz aras1n:-

da hediyelik esvan1z1 behemehal bulacaks1n1z. 

Siz bedelini c;oktan unut:acaks1n1z, fakat: hat1ran1z1 1 

dalma minnetle sakliyacaklard1r. 

26 Kanunuevel 1938 _ .. 


