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OKUYUN 

C. H. P. fevkal&de Kurultay1 to I an 
Cumhur Reisiismet inOnii, 375 aza ve 216 delegenin siire 
alki~lari aras1nda ittifakla, d~gi~mez Bci~kanl1ga se~ild 

J) 1 ~ ~--------~------------------------~------~ 

1 Ju.~a h;zamnamesinin 
• • r Ebedi ~~fimiz 

A • •• r I •r un 
Ankara 26 ilkkfmura ( Ba~· 
muharririmizden telefonla)- .~ • 1 

IF' u~huriyet Halk Partisinin bu- Kemal Ataturk Parflnln 
~ gun topianan kurultayr Anka- ' 

raya ve biitiin memlekete tarihl . Ebed"l oa~kanldlr 
bir giin ya§atmi§ olmak haysiyet ve ehem- y 

ii~iincii maddesi muc;:,.ince 
MiMi ~efi,niz ismct inonii .. 

B8$VBkir muhim bir 
ac1~ nutku soyledi 

inOnUnUn notku 
Milli Sef, Partini 
biiyiik gayesini anla 
« Hepimizin en k1ymetli alakanuz milletin 
ehemmiyetsiz ~ikayetine kadar vukuf sahibi 
mak ve dileklerine tedbir bulmaga "'Qa.aqa&JlQn~~.~ 

Ankara 26 (a.a.} - Milli ~efimiz 
Reisicumhur fsmet inonii, Cumhuriyet 
Halk Partisi biiyiik kurultaymm bu
giin ogieden sonra akdettigi toplantJ
da, Parti tiiziigiiniin genel ba§kanhga 
aid muaddel maddelerinin kabuliinli 
miiteaktb riyaset mevkiine gelerek a~a
gtdaki miihim nutku irad buyurmu§
lardu. 

«- Biiyiik kurultaym saym liyele-
n, 

Biiyiik Partimizin esas biinyesinde 
bugiin aldigmiz kalb1 ve nizarni ka· 

rarla beni degi§mez gene! 
tiniz. Yiiksek tevecciihiinliziin ve 
mimi itimadmlZln ifadesi olarak 
grm bu karardan dolayr sizlere 
kiir ederim. Bu anda, omuzla 
lunan genel baskanhk vazifesini, l . 
tinin, biiyuk milletimizin h 
hizmetinden ba~ka gayesi 
maksadma uygun bir surette ifa 
i($in biitiin varlrgimi 
Sizlerden ve Partinin biitiin az 
birlik, berab.erlik, yardrm 

[Arkasz Sa. 9 siitun 1 

Milli s~nayiin dU~manlan 
mar edeD b 

trOst meydana ~Ikard 
Bu 

miyetini haiz oidu ve ba§mdan sonuna 
kadar miikemmelligi hep artlp yiihelen Ankara 26 (T elefonla) - Cumhu
piiriizsliz bir biiyiikliikie ge~ti. Kqrulta- riyet Haik Partisi biiyiik kurultaymm 
ym bir giinde ve ogieden evvel ve sonra fevkalade toplantlSl bu ' sabah onda Bii
iki ceisede biten bugiinkii toplanhsi, yeni jriik Millet Meclisinde ~<;rld1. Parti U
Turk cemiyetinin temiz i§ ba§armadaki · mu~1 Ba~kan vekili Celal Bayar fevka
kudretine en parlak misallerden birini da- lade toplanhyx a<;an nutku wyledikten 
ha vermi§tir. . sonra Ebed1 Sef Atatiirkiin hatrrasma 

Ankara 26 (a.a.) - Ba§vekil ve ' 
Parti Genei Ba§kan vekili CelaJ Bayar, 
buglin C. H. Parti5i biiyiik kurultaymnt 
fevkalade toplantlS!m a§agrdaki nutku ile 

,ebeke 
biitiin 

Pa,abah~e 'i~e ve 
istihsalabn1 elinde 

Miiskirat Amilleri Cemiyetile Sucu
lar Cemiyeti milli sanayiimiz ve dahili 
ticaretimiz i~in ~ok miihim olan bir me
seleyi yiiksek makamlara duyurmaga ka 
rar vermi§lerdir Bu ilci cemiyetin evvela 
Ticaret Odasma yapm1~ olduklan mu
racaate gore Pa~abah~e ~i.§e ve cam fab
rikasi imalati bir istismarc1 trostiin elin
de bulunmaktad1r. Trost birtak1m Muse 
vi vatanda§lardan miirekkebdir. Bu·grup 
bilhassa mHli fabrikalarmuzm, yalmz 
100,000 lirahktan biiyiik sipari~ler kabul 
etmelerinden ve banka teminati isteme
lerinden istifade ederek buyiik serma
yelerini bir araya getinnek suretile §i§e 
fabrikasmm bir senelik imal kudretini 

birden kendi sipari§lerile 
d1rlar. Bu su.retle sipari.§i alan 
ba§kaca sipari§ kabuliine imkan 
yacag1 gibi boyle bir imkam 
sipari§ ic;in konulm~ olan hadde 
§amamakta ve bu sipari§i yap 
temin olunamamaktad1r. Bir kere kuruitaym ihzari i§lerile mtr ayakta 5 dakika siikut edilerek ihtiram 

gul olan Genel Sekreterlik, Refik Sayda- gosterilmesini teklif etti. Ayaga kalkildx. 
mm titiz ellerinde, her§eyi kurultaym Ve be§ dakika susuidu. Bundan sonra 
dii~ii~ebilecegi ve son olarak buiabilece- kurultay ba~kan vekiiiikleri intihab1 ya-
gi en mlikemmel §ekillerinde hazahyarak ld Biiy"k M'll t M I' · R · · Ab . . . '}' b' Pl I. U l e ec lSI ClSl • 
tek kelimesi zor degi§bn rr IT lamhkla diilhaiik Renda ve Konya delegesi Sev-
herkesin eline sunmu§tu . . Kurultay bir ket Ergun se<;ildiler Sekreterlikier inti • En tarihi intikal devremizde samimi 
dt"gil, miiteaddid giinler .· !~t~a etse ~- habi da yaprldrktan. sonra kiirsiiye As • ve milli meziyetile tebariiz eden ~arti 
niimiizdeki buyiik mevzu 1~10 Ideal olarak b k Abd"lh I"k R d Id' D h' Umumi ~ef veldli Celal Bayar . . . . . a~ an u a 1 en a ge 1. a 1· · · · 

mhayet bu kararlara var.ab.Ili~di. .liye Vekiii ve Parti Genel Sekreteri Re- komisyon azasmm say1sma dairdi. Parti 
Filhakika meseie, en b~srt_ ifadesile fik Saydam soz alarak iki tekiif yapt• tiiziiglir.e gore J 5 ki~iden miirekkeb bir 

Biiyiik Atatiirkiimiizden mhrlal eden B ki 'fi I k'I d ·· komr'syon mevzuubahisti. Dahiliye Ve • . . . . u te 1 er top antmm esasm1 te& 1 e en 
~arti ~enel_Seflig~ne getmi~cek zatm se- nizamnamenin tadiii i~;;in te~kii edilecek [Arkast Sa. ·9 siltun 3 tel 
~tlmes1nden Jbaretti, ve hatta bu zat1n ........................................................... ,1 ,, 1111 ,, 1 .. , 11 , 11 ,,, .. 11111 , 111 ,, 11111 111•··~~·~~·····~· .. ••• 

§ahsiyeti iizerinde de hemen herkes miit
tefikti: inonii. Atatiirkiin en yakm arka
da§I, harbde ve sulhta Onun en candan 
yolda§I, 18 y1lhk yeni millet hayatlmizm 
devammca memlekette tahakkuk ettirii
mi§ sayrlamaz iyiliklerin ba§ ba§ancrsr 
ismet inonii. 

Ispanyadaki dahili barb 
son derece §iddetlendi 

Fa kat diinkii malcalemizde terciiman Franko 
olmaga ~ah§tlg11mz umumi hislere gore ordularinin 

bir~ok 

ba~ladigi . taarruz devam 
miihim mevziler zaptedildi bu ciimle yukanki basit ifadesi kadar, sa· etmektedir, 

delikle yap1hp ge~ilemezdi. !§te Parti 
Genel Sekreterligi Partimiz i~in ~ok ha
yati olan bu i§i Parti tiizligiiniin birka~ 
maddesi iizerindeki tadilatile en iyi §C
killerinde halledilmi§ oiarak kurultaya 
arzetmi§ ve pek hakh olarak kurultaym 
meinnuniyet ve hatta minnetini kazanml§
hr. Bu sayimrzda okunacak tafsilat ara
smda goriiiecegi iizere miistakii bir mad
de ile Biiyiik Atatiirk Cumhuriyet Halk 
Partisinin eb.edi Sefliginde t~'bid ve onu 
takib eden diger madde ile lsmet lnonii
niin degi~mez Sefligi ~espit olunuyor. 
Buyiik Atatiirk i~in de, lsmet fnonii l($in 
de bulunmu§ oian bu hakikaten mes'ud 
formiillerin mucib sebebleri, ink1lab ta
rihimize iiave ediimi§ c;ok k1ymetli sahi
feierdir ve bu halile biitun milletin fikir· 
Ierine ve hislerine terciiman olacagmda 

yoktur. 

a~I§hr: 

«Arkada~lar, 

Cumhuriyet Halk Partisinin, iinsomal 
biiyiik kurultayr ae<Ilmt~tlr. Partimizin, 
degi~mez Genel Ba~kam ve koruyucusu 
buyiik Turk milletinin sinesinden yarat
tlgr mu~ahhas ideaii ve kurtancisi, Kemal 
Atatiirk, milletinin sonsuz varhgma, ede· 
hi ~uuruna, intikal etmi~ bulunuyor. · 

F evkaiade toplantrmiZm sebebi, bu va
ziyetin, p arti tiiziigiinde, sur' a tie yapJ}
masim zaruri kridrgr, tadiian gorii~mektir. 

Miizakere ruznamemiz : 
1. - Tiiziiglin Genel Ba~kan intiha

bma aid rnaddelerinin tadil ve tanzimi, 
2 - Genyonkurulun se<;ilmesidir. 

Muhterem arkada~lanm, 
Atatii!'k, ~n karanhk giinlerde 

milletin kara bahtma, hadiselerin 
~aha kallom~ akur savletine, kaya 
gibi gogiis vermi~, ulu bir milleti, 
oz benliginde tophyarak bugiinkU 
biiyiik, hergiin daha kuvvetli Tiirk 
milletini yaratm1~, sevgili vatamm•z• 
kurtanm~hr. Onun biiyiikliigii an
c:ak Tiirk milletinin biiyiikliigti ile 
ol~iilebilir. Onun kudreti ve kabili
yeti ancak biiyiik Tiirk milletinin 
her .!?eye kadir kudreti, kabiliyeti ile 
anla~Ilabilir. 

Atatiirkiin manev1 varhgr, biiyiik Tiirk 
milletinin hayah gibi ebeclidir. Ona bag
hhkta oidugu gibi onun eserlerine, ema· 
netine, c;izdigi yola, verdigi ideale bag
hhkta da tek kalbiz, tek insan gibi ( al
ki§lar) • Ve ondan dolayidir ki, onun 
kurdugu Partimiz de biiyiik Tiirk mille
tinin aziz partisidir ( alkr~lar ) . 

Eserlerini en mukaddes milli bir 
vedia halinde, nesilden nesle ula~
hrmak, en biiyiik titizlikle verdigi 
ideali korumak ve tahakkuk ettir
mek, bii_yiik Tiirk milletinin en o • 
nemli vazifesi ve milli misakid1r 
( al ku~lar ) . 

YUNUS NADI 
[Arka8a Sa. 7 Biltun a tel 

Biiyiik kuruitaym saym uyeleri, Ebedi 
$efin aziz hahrasl oniinde sozlerimi7.in 
ve duygulanmlZln da .ahdiipeymam ola
rak hepinizi 5 dakika ayakta tazimle su
kuta davet ediyorum. ( Ayakta 5 dakika 

Taarruz;a ge!;en Franko ordusu miifrezelerinden bir .ktsmt . siikut edildi ) • 

{.Y azzsz ~ l!ci B;_a}J._ii~11Jiz'd_e). •. , Ruznameye ge~iyorum. >~ . . 

Vaziyetten §U neticeler dogm 
1 - Milli fabrikalarlmlZln 

dogurmas1 Hiz1m gelen ucuzlukt 
fade edilememektedir. <;iinku 
mamulab ele ge~iren trost ayni 
da ziicaciye e§yas1 ithalat~1s1 ve 
fabrikalanmn buradaki mum 
dugu i~in yerli mallanm Avrupa 

[ArkasJ Sa. 7 siltun 6 
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Karislk 
' 

is in de 
' 

• vaztyet v yag 

Y ag niimuneleri beledi 
tahlilhanesine gOnderil 

Tahlil edilecek olan 
ancak 

Adliye de 

raporlardan 

tahkikatla 

Alakadar resmi makamlarda oldugu 
kadar halk arasmda da biiyiik bir dik
kat ve alaka ile kai'§Ilamp takib edilen 
yag hilekarhg1 meselesi, piyasada vel
veleli akisler uyandirml§hr. 

Yag hilekarhgm1 olanca ehemmiyeti
le kaq1layan Belediye, bu hilekarhgx 
yaptlklan iddia olunarak isimleri ortaya 
ahlan ve isimleri mevzuu bahsolmay1p 
da §U.pheli goriilen yerlere Kii~iikpa-zar 
Nahiye Miidiiriinun riyaseti altmda bir 
heyet gondererek sathklan yag nevileri 
iizerinden niimuneler ald1rm1§, bunlan 
Belcdiye ~ tahlilhanesine sevketmi§tir. 
Netice, ta lil raporlanna gore belli ola
cakbr . . • 

Piyasada soylendigine gore, nii.rnune 
ah§ta takib edilen bir yol bu ~i yapan
lan sii.r'atle ikaz etmi~tir. 

£Arka.n sa. 5 &iLtun 3 tel 

' sonra 

Miihiirlii, yag niimune 
§i§elerinden ikisi 



TARiHDE BUYUI< VENiZ 
MUHAREBELERi 

Tefrika No. 46 Nakleden: A.BIDIN DAV£R 

Salihe kar§I Hiiai 
Kd1c Asian Alman ordusunu ~ok h1rpalad1. 
imparator Frederik de Silifke ~ay1nda boguldu! 

O~iincU Ha~h seferini yapanlar AI ·j di fersah yakla§tlktan sonra bir bozgun 
many a imparatoru Fred erik Barbaros, tehlikesi atlatt1 ve Akkaya dondii. Sala
Fransa Krah Filip Ogiist, 1ngiltere Krah haddin Yafa kalesini alml§tl. Ri§ar, ln
Aslanyi.irekli Ri§ard idi. Alman Krah giliz ve Ceneviz donanmalarile gelip ka
karadan T rakyaya geldi. Rumlarla ~r- leyi tekrar ald1. Fa kat ~ giin sonra or
pt~maga mecbur olunca kiralad1~ Cene- du~ah1 miithi~ bir baskma ugrad1. Tiirk
l'iz ge!Dilerile Geliboludan Lapsekiye lerin geceli giindiizlii hiicumlan Ha~h • 
~e~ti. Ikinci K1hc Asian, bu 100,000 ki- I an birbirinden ay~rd1 . .Seflerin· herbiri 
1ilik Alman ordusunu pek ~ok h1rpalad1. bir tarafa gitti. Bu s1k1§1k vaziyette Ri
[mparator 1189 da Silifke ~aymda bo • §ar, Salahaddinle ii~ bu~uk y1Ihk bir mi.i
~uldu. Ordusu dag1ldl. Bir losm1 Akka- tareke yaptJ. 
ra gitti. Mi~o. Ha~h seferleri tarihinde hare-

ingiliz Krah 40 1 hiiyi.ik yelkenli, 52 k~tm deniz lmmmdan bahsederke~ §Oyle 
i ~ektiri ve kalam muhtelif tipte 150 ge- d1yor: 
i ile 1 0 nisan 1191 de denize ~1kt1. 0 . ~<H.a~l1lann ~ogu, Filistine deniz yolile 

aman fngiltere, bugiinkii .gibi denizlere ~~tt1~lermden denizcilikte bir terakki gO
akim degildi. Bu donanmada lngiliz ruldu. Akka muhasarasmda Suriye k1y1• 
ah gemi yok gibiydi. Donanma Atlas Janna Avrupadan pek ~ok gemi gelmi§ti. 
kyanusunda §iddetli funnalarda biiyi.ik Eger bu gemilerin biiyiik bir k1sm1 -mu

kmolar ~ekti. Nihayet Misina limanma kaddes ha·rbe hizmet etmeyip ondan isti-
ldi. Ceneviz gemilerile Cenova 'dan de- fadeye c;ah~an.- tacirlere degil de, Ha~h 
ze ac;1lan Frans1z Krah Filip Ogiist de ordulanm sevk ve idare eden hiikiimdar
aya geldi. Adamn ltalyan ahalisi bu lara aid olsayd1, hi~ §iiphe yok ki ~~rk
gmacl misafirlerden hie; memnun olma- hlarm deniz kuvvetleri y1k1hr ve miislii
lar. !ngilizlerle !talyanlar arasmda kav- manlar h1ristiyanlarla denizde boy olc;ii

~lktt. Aslanyiirekli Ri~ar Sicilya a- ~mezlerdi. Bununla beraber Ha~h do
smln tahribini emretti. Rivayete gore, nanma~1 Tii~k donanm,asma oldukc;e us-
raJa <<Aslanyiirekli» unvam, bu mll'- tiinliik gostermi§ti. Vak'aniiviler, Avru
teledeki kahramanh.gmdan (!) dolayJ pahlarm kazand1klan baz1 deniz muha
rilmi§ti. Frans1z Krah, miittefikinden rebelerinden bahsetmektedirler. Bu eski 
li olarak Sidlya Krahna, kendisine tarihlerin tarif ve rivayetlerinde goriilen 
rd1m edecegini blldirdi. FranSJZlarla fennl malumat, denizcilik mesleginde de 
gilizler ayn ayn Suriye luyilanna git- o -xakit terakki ba§lad1gma delildir. Dik
r. kate deger bir~y de, Ri§ar'm lngiliz ge
Sur muhasaradan kurtu]du'ktan sonra milerile gitmesi, Filip'in ise Cenevizlilere 
~hlar Akkay1 ku~atblar. Bu kale iki miiracaat etmesidir. Sur ac;1klannda tek 
edir, denizden aldtgJ yard1mlarla mu- bir miisliiman gemisine kar§J yaptlgl mu-

vemet ediyordu. Fakat Frans1z ordu- harebe lngiliz donanmasmm ilk muvaf
un Ceneviz donanmasile gelmesi de- fakiyetlerinden sayJlrnl§br.» 
de vaziyeti degi§tirrni~ti. Salahaddinin Mi§o'nun miitaleas1 iyidir amma biitiin 
1fhyan ordusu, Akkayt kurtaramad1. h1ristiyanlarm ticaretten vaz g~erdk har
u suada Misina'dan hareket eden betmeleri gibi b~r §arta bagbd1r. Eger, 

iliz donanmasJ da, Bizanshlann elin- biitiin Tiirk ve miisliiman devletleri de 
bulunan K1bns1 zaptetti. Asian yii - Hac;hlara kar§l bir Hilalliler birligi t'e§· 
li, burada da aslanhgml gosterdi: a- k1 etselerdi; Hac;hlar Kudiis4 almak 
ive yapmad1k zuHim bnakma.ck Son- ~yle dursun yamna bile yakla§amaz.lar
lngiliz filosu da Akka online gitti. dt: Vakayi bunu ispat etmi~tir. 
lenin deniz cephesi Cenoya,, .Pi~a ve Dordiincii Haflt seleri . · 
iliz gemilerile sanlm1~h. Karada ise O~iincii Ha~h seferi Salahaddin Ey-
.hlardan g~ilmiyardu. Bunlar. Ak- yubi ile Aslanyiirekli Ri~ar ammdaki 
m elrafmda miistahkem bir §ehir kur- i.i.; b11<;uk yilhk n:iitareke ile bittikten son
lard!. Kale kumandam Ali Me~tup, ra musliimanlar da, huistiyanlar da ken
k askerlerile bi.iylik kahramanhklar d1 aralarmda miica.deleye ba,Iadllar. I 195 
t1ktan sonra, miidafaa kuvvetile ~1klp te Salahaddin Eyyubi oliince, MISir, kar
igi yere gitmek tartile 12 temmuz de§'i ve ogullan arasmda 20 ve boliindii. 

2 de kaleyi teslim etti. Aslanyiire'\di Bu snalarda vaziyet, Ha~hlan biisbi.itiin 
r kaleye girince giinlerce siiren bir atmak ic;in Tiirklere muvaflk bir §ekle 
bhk yapt:; o kadar ki vah§Ctin bu grrmi~ti amma M1s1rm aynlams1 Suriyeyi 

esine miittefikleri bile dayanam1ya· donanmas1z lmakml§tl. Bu yiizden de • 
itiraz ettiler. Akka muhasarasmda nizde ve deniz ~lytsmda hnistiyanlar 
hlar 60,000 ki~i zayi etmi~lerdir. kuvvetli bir vaziyette idiler. MISlrda Me
iiverrih Mi§oO kale oniindeki deniz Jjl( Aziz. zevke dalarak kara ve deniz or
rebeleri ~in §oyle diyor: dularml un:ttmu§tu. MISlr filosu !skende

Muhasara esnasmda Tmk gemilerile rive limanmda <;iiriimege yiiz tutmu~tu. 
1 gnnileri arasmda vuku bulan mu- Dogu Akdenizde Tii'l'kler artlk yaln1z 
elerde c;ok kere h1ristiyanlarm Tiirk- kosranhk yap1yorlard!. Tiirk iskele ve li

galebe ettikleri ~oriilmii§ olsa gerek- manlan, Turk l..orsanlarile elele vermi~
Iristiyan ordusunu kurtaran, garb lerdi. Beyrut, bu limanlann en ba~mda 
kuvvetinin iistiinliigii olmu§tur. Fu- geliyordu. TUrk denizcileri, huistiyanlar

:ve kl§ mevsimi, Salahaddinin asker- dan a]d1klan ganimetleri, esirleri Beyru
en ziyade Ha<;hlara zarar ve ziyan ta getirirlerdi. Beyrut kumandam, diger 

. Miisliimanlar, deniz kuvvetlerini §ehirlerdeki ~umandanlann hepsinden 
nc bir hale getirselerdi ve Salahad- kuvvetli oldugu io:;in h1ristiyan gem!lerine 
ara ordusu tophyacak yerde Suriye hiicumda hepsini gec;mi§ti. Tiirklen~ hii.-
erini muhafaza .. in, donanmalar ha- cumuna ugnyan gemiler, sonsuz b1r hi
aydt Avrupa ordulan hic;bir vakit ristiyanhk kin ve taassubu ile mutareke 
mii edemez ve Filistine varabilen ahkam1m <;igniyen, a~1k limanlan basan, 
anlar da a~hktan telef olup gider- ticareti tahribe ~ah§an Ha~h gemileri idi. 

Beyrut kumandamnm faaliyeti, biiyiik 
aki Ri~ar, AkkayJ ald1ktan ve o- bir giiriiltiiye sebeb oldu. Hnistiyanlar 
rehin b1rakilan 2700 miisliimam Akkadan Avrupaya mektublar, memur
oniinde oldurttiikten sonra yiiz Jar gondermege ve yard!m istemege ba~ 

ilik ordusile deniz hylSindan Ya- ladJ!ar. Papamn te§vikile Almanya im
ogru yiiri.idii. Donanma, e§ya, er- paratoru 6 nc1 Hanri, yeni bir Ha<;h or
barb levazJmtni hamil olarak sa- dus te§kil edio basma ge~ti ve boylece 

"mea orduyu takib etti. 1197 tarihinde dordi.incu Ha<;h seferi 
"liiyor ki Ha~hlar. bu muharebe- ha§ladl. Bu dordiincii sef~ri ikiye ayrr -
enizden ~ok istifade etmi~lerdir. mak miimkiindiir. (:iinki.i Ha<;hlann bir 
an ordusu sa~ yamm denize ve- lmm1 Filistine gitmi§ler, diger bir k1sm1 
afaya grtti. TiiJ'Ikler kaleyi y1k- da Bizansm ba§ma bela olmu&lardJr. 

1• fngiliz Krah bir ~tiin bir arman- Karadan lstanbula gelen Ha'<h ardu-
mrken az kalsm Tiirklerin elin~ su, aradan bir Bizans filosile Filistin su· 
~uyordu. Bir FransJz §ovalyesi Ianna gitti. Orada Salahaddin Eyyubi-
hf'nim» diye Tiirklerin eline diit- nin oglu Melik Adilin kumandasmdaki 
1 ka~tl. Tiirkler taraf:ndan maglub edildi. Al

man ordusunun bir k1sm1 da Balt1k ve Y afadan Kudiise gitme'k ic;in 
';imal denizleri limanlarmdan gemilerle 

n aynlmca denizin ve donanma-
aelmist!. Bn donanma Akka limanma 

ayesir.den mahrum kaldJ. Tiirk - demirledi. Sonra, Hachlar kiyJdan do-
ac;hr!l"'Jyan baskmlan karJismda d 1 

t 1 nanma himayesinde ilerlem~e ba&la 1 ar. 
aria ngilizler tutunamad1 ar. tArkn!lt ,nrl 
almaktan vaz gec;ip sahile ka~- ~-- ....... ~~--~~---~-~ 
pland1klan Askalon hlesini de- Konya vilayetinde yaptlrtlan 
e yeti§en Konrad sukuttan kur- mektebler 

• memlelc~tinde ltart$Ikhklar c;Jk
ber ald1g1 i~in !n~<iltereye don
buriyetinde idi. Kudiisu almak 
ini hir daha denedi. J(udiise ye-

Konya, (Hususi) - Vilayet tarafm
dan Seydi~£hi.r ve Ereglide yaphnlan 
modern mekteblerin in~aati bitmi§tir. 
Koylerde aynca on bir yahh, 45 yatiSIZ 
mekteb de yaptll'l~hr. 

( $ehir ve 
Tiirkiye · Amerika 

ticaret anlasmasi 

Anla~mayt 
piyasada 

' 
miiteak1b 
ucuzluk 

husule gelecek 
Y eni Turk.iye - Amerika ticaret an

la~masi mer'iyet mevkiine girdigi zaman 
iki memleket de kar§Jhkh olarak baz1 
maddelerin giimriik resimlerini yiizde 
elli nispetinde tenzil edeceklerdir. Bunun 
i~in ~imdiden baz1 tedbirler ahnmaga 
ba~lamJ§tlr. Piyasada da bu hususta ha
raretli hazuhklar goriilmektedir. 

Resimleri tenzil edilecek maddeler 
meyanmda otomobil, rgayo ve soguk 
hava tertibath dolablar bulunmaktad1r. 
Amrika da Tiirk iiziimii, indri, tiitiin 
ve hallSI iizerinden alman giimriik re • 
simlerini yiizde elli tenzil etmege karar 
vermi*tir. 

Bilhassa Amerikadan gelen otomohil, 
radyo ve soguk hava dolabJ giimriik 
resimlerinin yiizde elli gibi miihim bir 
miktarda indirilecegi haberi halk arasm
da siiratle ~ayi olmu~ ve memnuniyetle 
kar~Jlanml$hr. Bunun neticesi olarak o
tomobil, radyo satanlar, satt~larm bir • 
denbire durdugunu soylemektedirler. 
Bundan da anla~1hyor ki halk iki tarafc;a 
muahedelerin tasdikini ve bu suretle hu· 
sule gelecek ucuzlugu beklemektedir. 

MOTEFERRIK 
fzdiham hadiaeai 

Dolmabah~e izdiham badisesini tah
kik ile meliigul clan Miilkiye miifetti.§.le
ri tahkikatJ. ikmal etmi.§lerdir. 

Buna aid fezleke, yakmda tanzim o
lunarak Dahiliye Vekaletine gonderile
cektir. 

Y az mahaulleri 
Kl§ mevsiminin ortasmda bulundugu

muz halde g~n yaz mahsulleri yurdun 
her tarafmdan mebzulen gel.mektedir. 
Meseta son bir hafta ~inde §ehrimize 
7840 kavun gelmi~tir. Halbuki bir hafta 
evvel 130 kavun g€lmi§ti. Yilb~x si.iri.i
mii fazla olaca~ ic;in bu hafta daha faz
la bekleniyor. 

~air Akif ihtifali 
Bu ak§am saat 20 buc;ukta, Yiiks£k 

Ogretmen Okulunun Sehzadeba~mdaki 
y~ni binasmda istiklal §airi Meb.meq 
Akif ic;-in, ollimiiniin ikinci ytldoniimli 
vesilesile bir tOren yapllacaktir, Peya
mi Safa tarafmdan bir hitabe ile a~tla
cak olan bu tOrende Mithat Cemal, §a
ire aid hatiralan yadedece~i bir konfe
rans verecek, bunu yiiksek ogretmen 
gencliginin cAs1m• mi.iellifinden okuya
cagt manzumeler ve hitabeler takib ede
cektir. 

MAI.IYEDE 

Askeri miitekaid ve 
malfillerin terfihi 

Asker! miitekaidlerle maHillerin ter
fihi ic;in hiikumetc;e bir kanun layihasx 
hazirlannu§hr. Bu ciimleden olmak iize
re .eski Tekaiid Kanununa gore tekailde 
sevkedilmi§ olanlar alakadar makam
lara miiracaatle hallerinden §ildyetle el
lerine g~en paranm azhgmdan bahset
mektedirler. 

ONIVERSITEDE 

lktisad Fakiiltesi Dekam 
tktxsad Fakiiltesi Dekam Profesor 0-

mer Cela.l Sarc; Ziraat kongresinde bu
lunmak iizere diin ak§am Ankaraya git
mi.§tir. 

Serbest konferans 
Bugiin saat 18,10 da, tJniversite kon

ferans salonunda Pr. Dr. Braun tarafm
dan cbiicekler bula§tk hastabklan nas1l 
yayarlar?. adh bir konferans verilecek
tir. 

KOLTOR ISLER! 

Ba,miidiir Ankaraya gitti 
Giirnriik Ba§mlidlirliigilne tayin edil

mi§ olan Methi diin Ankaraya gitmi§tir. 
Ba~miidiir Ankarada temaslarda bulu
nacaktrr. -···-Ayanctkta imar faaliyeti 

Ayanc1k · (Hususi) - Partiyi, Halke -
vini ve biiti.in te~ekklilleri ic;erisinde 
tophyan eski !dman Yurdu binasxnda 
ihtiyaclan daha iyi kar§Jbyabilmek ic;-in 
1500 lirahk bir in~aat i~ine ba~lanrm~hr. 
Binada umumi bir degi~iklik yap1ldig1 
gibi sinema salonu, misafir salonu, sah
ne ve asd du~ tertibah yaptlmaktad1r. 
Be~ paras1z bu i§e tesebbiis eden Zin

gal §irketi komiseri Tevfik Kaganm 
hum.mah faaliyeti biitiin muhiti hare -
kete getinni§, bitmek iizere bulunan 
eseri goren balk, seve seve teberrularda 
bulunmtya baslamJ§lardtr. Bu hususta 
~irket direktiiril ve Part! ba§kam En -
ver Gokiin biiyiik hirnmetleri goriil -
mektedir. -···-Sol bacagmdan yaralandi 

Diin, Sirkeci misafirhanesinde oturan 
19 ya§mda Hiiseyin ile ayn.i yerde otu
ran Mustafa kavgaya tutu§IDU§lardrr. 
Kavga lazi§mca Mustafa c;akiSmt t;eke
rek Hiiseyini sol bacagmdan yaralarm~, 
yakal~tlr. _,. , J ..... • 

Memlekel Haberleri ) 
. . 

Siyasi icma 
Almanya - Amerik lkhsad komisyonu diin 

ilk toplanbsini yapb . ~ lmanyamn Avrupadaki b' 
~ devletlerle bir~ok meselesi 

d1r. Almanya, orta ve ~ 

Avrupadaki mevkiini haricdeki AI 
Ian milli 'hududlan ic;ine almak ve k 
§U devletlerle s1k1 siyasl ve ikt1sadi i§ 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
albnda i~tima eden heyet, ikinci 

K1rdar1n reisligi 
toplanbsinda 

muhiin kararlar verecek 

ikhsad isti§are komisyonJI i~tima. halinde 

fstanbulun iktlsadi vaziyetini umumi hallinde gormii§, buradan Eminonii 
bakundan tetkik etmek ve buna gore icab Halkevi binasma gelerek yeni yap1lmakta 
eden esash kararlan almak iizere toplan- olan in§aatJ tetkik etmi§tir. 
masma liizum goriilen ikllsad isti~are ko- Lutfi K1rdar bugiin Ankaraya giderek 
misyonu di.in ilk toplanhsmt belediyede ziraat kongresinde ham bulunacak ve 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kudarm ri- Belediyeye aid i~ler hakkmda da alaka
yasetinde yapml§hr. T oplanbya Beledi- dar Vekaletlerle temas ederek dort, be§ 
ye lkhsad Miidiirii As1m Siireyya; Tiir- giin sonra avdet eyliyecektir. 
kofis miidiirii Un!al Z1ya, eski Sehre- Ba,miihendislerin toplanfrst 
minlerinden operator Emin ve Mehmed Bi.itiin kazalann ba§miihendisleri dun 
Ali, eski valilerden Hiisnii: ve eski elc;i- Belediyede, Belediye reis muavini Lut· 
lerden Galib Kemali i§tirak etmi§tir. finin riyasetinde bir toplant1 yapml§lardu 

lktJsad miidiirii As1m Siireyya muhte- Bu toplantJda Halk Partisi kongrelerin
lif ikt!sadi mevzular iizerinde heyete iza- de tesbit olunan yol ihtiyaclan tetkik edil
hat vermi~tir. Heyet azas1 ayn ayn tetki- mi§ ve son alman yiiz kiisur bin lirahk 
kat yapacak ve komisyon yakmda ikinci tahsisat bir nisbet dahilinde §Ubelere tak
defa toplanarak almmast laz11n gelen sim olunmu§tur. $ubeler hemen faaliyete 
tedbirleri tesbit edecektir. ge~erek yol tamiratma ba§hyacaklardJr. 
Vali Lutli Ktrdar bugiin Ankaraya Caddelerde temizlik 

gidiyor $ehrin temizlik vaziyeti iizerinde yapi-
Vali ve Belediye Reisi Lutfi K1rdar, Ian tetkikat neticesinde Beyoglu cadde

diin refekatinde Maarif miidiirii oldugu sinin her gece y1kanmasma karar verilmi§ 
halde $i§li ve Beyoglu Halkevlelrini, ve iki giindenberi bu karann tatbikma 
Taksim ortamektebini, Galatadaki <;o • ba§lanml§tl. Aynca biitiin tramvay gii: 
cuklan Kurtarma Yurdunu tetkik etmi§ zergahma tesadiif eden caddeleiin de 
ve Belediye Fen heyeti miihendislerile haft ada iic; gece ayni suretle muntazaman 
beraber Ni~anta~mda K1z Enstiti.isi.i ic;in y1kanmasma karar verilmi§ ve buna da 
istirnlak olunacak bina ve arsay1 da rna· diin geceden itibaren ba§lanmJ§hr. 
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VILAYETTEI 

Mezarhk meseleai ve 
eaki Vali 

Siirpagob mezarhgx ic;in Devlet ~ft
rasl miilkiye dairesinde hakkmda liizu
mu muhakeme ka.ran verilen eski Vali 
Muhiddin 'U'stiinda~ itiraz miiddeti clan 
be§ giin nihayet bulmu~ olmasma rag
men heniiz itriaznamesini gondermemi§
tir. Muhiddin tJstiinda~n bu husus hak
kmda itiraznamesini gandermiyerek 
hakkmdaki kararxn heyeti umumiyece 
red veya tasdikma intizar edecegi, tas 
dik edildigi takdirde §ifahl itirazm1 
Temyiz mahkemesi.nde yapacagx haber 
almmt§tlr. 

Vilayet JandarmaKumandan 
Muavini Y ozgada tayin edildi 

istanbul Vila.yeti Jandarma Kuman
dan Muavini Binba§l Abdiilkadir, Yoz
gad Jandarma Kumandanhgma tayin e
dilmi!;tir. Ktymetli bir subayJIDIZ olan 
Abdiilkadire y-eni: vazifesinde muvaffa
kiyet dileriz. 

CEMIYETLERDE 

Kongre haztrhklart 
Esnaf cemiyetlerinin ikincikanun ic;in

de kongreleri yap!lacaktlr. Bunun i~in 
34 cemiyette hararetli bir haz1rhk var
dir. Bu sene, takarriir eden esaslara gore 
idare heyetleri, cemiyet azalarile temas 
ederk, hatta icab derse esnafla konu~a
rak umumi istekleri, temennileri tespit 
edip kongreye bildireceklerdir. ...... _ 

Okmeydanmdaki cesed . 
tahkikati 

Okmeydanmda bulunan cesed tahki -
katx s1rasmda yakalananlarm, bugiinler
de polisten Adliyeye giinderilmeleri 
muhtemeldir. Miiddeiumumilik~e dos
ya tstintak dairelerinden birine verile~ 
cek, oraca tahkikata devam olunacakt1r. -···· Sahte fakriihal ilmiihaberleri 

yaptyormu§ 
Sab1k Belediye Reis Muavini Ekrem 

Sevencanm imzasm1 taklid ederek fak
riihal ilmiihaberleri hazirladJgt ve bun
Ian ba§kalan vas1ta.sile S1hhat Miidiir
liigiine gonderip, ic;timai yard1m kolun
dan para ~ektigi iddia olunan Hasan En
ver isimli biri, g~enlerde yakalannn§
tl. Bu husustaki altmcx te§ebbiisiinde 
Sthhat Miidiirliigiince §iiphelenilmi§ ve 
bu suretle i§ meydana ~xkanlnu~b. 

Ikinci Sorgu Hakimligi, bu husustaki 
tahkikatlm bitirmi.§, davay1 Agrrcezaya 
yer~t.ir. 

DENIZ ISLER/ 

Tamir goren yakm sahil 
vapurlar1 

Deniz Bank yakm sahil vapurlanm 
onfuniizdeki yaz mevsimi ic;in esash bir 
§ekilde tamir ettirmektedir. Bankanm 
Halicdeki fabrika ve havuzlarmda bu 
§ekilde tamir goren Kmahadanm dahili 
klsunlan da kamilen degi§tirilmi§tir. 
Tamirat bilmi§tir. Heybeli, Burgaz ve 
Kalam1§ vapurlan da ayni §ekilde tamir 
gormektedir. 

Ayamarina vapuru kurtarlld1 
Kilyos ac;1klarmda KIStrkaya ile A

gael! mevkii arasmda karaya oturan A
yamarina vapuru kurtanlnu§tlr, -···-Ustasml yarahyan ~irak 

Sultanhamammda manav Halille ~~
ragx Mehmed arasmda kavga 91klm§. 
Mehmed, bu s1rada eline gec;irdigi bir 
kalasx ba§ma indirdigi gibi ustasmt agir
ca yaralamx§. Halil, hastaneye kaldinl
rnl§, Mehmed de yakalanmi§hr. 

Polis9e Miiddeiumumilige getirilen, o
radan Sultanahmed Birinci Sulh Ceza 
Mahkemesine gonderilen Mehmed, eben 
ba~ma vurmad1m, kendi yere dii§tii, ba
§mdan yaraland1> demektedir. Hakim 
Re§id, tahkikata devam edilmek iizere, 
Mehmedi tevkif etmi§tir. ........ _ 

Zimmetine para ge~iren 
posta memuru 

Fatih postahanesi havale memurlu -
gunda iken zimmetine 1856 lira g~ir
digi iddiasile yakalanan Tahir, Sultan
ahmed Birinci Sulh Ceza Mahkemesin
ce tevkif edilrni§ti. Miiddeiumumilik 
tahkikat dosyasmt Dordlincii Sorgu Ha
kimligine gondermi.§ ve Tahirin tevkif 
miizekkeresi, oraca yenilenmi§tir. --···-Ayag1 kaydt ••• 

Fenerde Koroglu sokagmda oturan 
Vanh Ahmedin karlSl Hatice, diin sa· 
bah, dokuz numarah vapura bine
rek Kasimpa§aya g~mi~tir. Fakat iske
l£ye <;Ikarken ayag1 kayan kadm, deni
ze dii§mii§se de kurtanlmi§tlr. --···-Kuduz mu acaba? 

Ferikoyiinde oturan Hediye isminde 
bir kadm, bundan k1rk giin evvel, m~
hul bir kope~in hiicumuna ugranu§ ve 
kopek tarafmdan tsmlmi§tlr. Hediye, 
buna £hernmiyet vermemi§, fakat evvel
ki gece birdenbire fenahk hissetmege 
ba§lamll}trr. Karakola miiracaat eden 
kadm, Kuduz hastanesine kaldu!lml§, 
kopek de bulunarak muayeneye sevke
dilmi§till'. 

ligi yapmak, kendisine dii§man niifuz 
cereyanlarm Almanyamn etrafmda 
le§mesine meydan vermemek ve diger 
raftan ~ogu Afrikada ve bir au bii 
Okyanusun ~arki Asya cihetinde bulu 
eski miistemlekelerini istirdad etmek 
c;ah§IYOT. 

Almanyamn bu siyasi ve ikt1sadi 
hiyetteki te§ebbiis ve gayretleri ve ba 
sus araziye aid emelleri ingiltere, F r 
sa, Sovyet Rusya ve diger mi.ihim d 
letlerin uzaktan yakmdan menfaat 
dii§iincelerine dokundugundan bu d 
letlerden her birinin, Almanya ile mi.i 
ka§a ve ihtilaf haline dii§mesini mucib 
ili§igi vard1r. 

Fakat, Atlas Okyanusu ve biiyiik 
yanus gibi donanmalann ve hava fila 
nnm tam taarruz kabiliyetlerini muhaf 
za ederek ge~melerine musaid olmly 
biiyiik denizlerle her taraftan mahfuz 
merikanm, kendisini, yukanda sayd1 
m1z meselelere benzer ~kilde Alman 
ile miinaka§a ve ihtilaf haline dii§iire<4. 
hal ve tesviyeye muhtac i§leri yoktur. 
bahmdan Almanya ile en iyi ge~inec 
vaziyette bulunan memleket Ameri 
Birle§ik Devletleri Cumhuriyeti olm 
laz1m gelir. 

F akat hakikatte bugi.in Almanya i 
en ziyade z1ddiyet halinde bulunan de 
let, Amerikadu. Biri eski Avrupanm 
digeri Y enidiinyanm en bi.iyiik milleti 
te§kil eden Almanlarla Amerikanlar ar 
smda gerginlik son giinlerde o derece 
bulmu§tur ki iki tarafm sefirlerini ve ko, 
soloslanm geri c;ekerek diplomasi miin 
sebetlerini kesmelerine ve bir nevi harb 
muhasama halinin meydana gelmesin 
her an intizar ediliyor. 

Halbuk.i bol~viklikle nazilik ve fa§is 
lik arasmdaki can dii§manbgt ve siya 
muhasama Moskova ile Berlin ve Rom 
arasmdaki diplomasi miinasebetlerine he 
niiz tesir etmemi§tir. Bilakis Amerik 
bugiin yann, Almanya ile harbe giri§ece 
gibi tertibat almakta ve hamhk yapma~ 
tadn. Mesela be§ senedenberi kendisin 
J aP.onyayt en buylik dii§man addedere 
biitiin deniz ve hava kuvvetlerini biiyii 
Okyanusta Alaska' dan Havay adalarm 
kadar §imalden cenuba uzanan bir bahr 
cephede harbe ham bulunduran Ameri 
ka, §imdi biitiin donanmasm1 Panam 
kanalmdan ge~irip Am erika ktt' asm1 
Akdenizi alan Antil denizine ve Atla 
Okyanusuna yigml§hr. 

Biiyiik harb manevralari yap1lacag 
bahanesile bu diinyamn en biiyiik ve hey .. 
betli donanmas1 §imdilik alb ay burada 
kalacaktir. Diger taraftan Amerika, At· 
las Okyanusunda daimi kalmak iizere 
60 par~adan miirekkeb olmak iizere mu .. 
azzam yeni bir donanma yapmaktad1r. 
ihtimal bu yeni donanma meydana ge • 
linciye kadar Amerikanm deniz esas kuv .. 
veti uzun zaman Nevyorkla cenubi An· 
til adalan arasmda Avrupadan gelmesi 
muhtemel taarruzlara kar§l cephe ala• 
ca'khr. 

Amerika, arbk J aponyaya taarruz et" 
mek ve silah kuvvetile Asyah biiyiik dev-4 
leti sikl§hrmak tasavvurundan biisbuti1n 
vazge~erek biitiin kuvvetini Almanyaya 
kar§l toplu bulundunnak istiyor. Ameri-4 
ka Cumhurreisi Ruzvelt Amerika parla• 
mentosu kongreyi 4 kanunusanide a~ar ~ 
ken, Amerikamn deniz ve kara hava kuv• 
vetlerini yeniden 13,000 tayyareye iblag 
etmege, hava miidafaasm1 artmnaga, sa• 
J.cayii seferber etmege, ihtiyat kuvvetleri· 
nin talimlerini teksife ve yap1lmakta olari 
35,000 tonluk zJThblara 45,000 tonlulC 
daha biiyiik zuhhlar ilavesine, hulasa A• 
merikan devletinin hazinesine pek agu bir 
yi.ik ve milletin kesesine buyiik bir y1kuri 
te§kil edecek alan bu fazla masraflariri 
hep Almanyanm yiiziinden oldugunu be .. 
yan edecektir. 

21 Am~rikal1 devletin Lima' da akdet• 
tigi konferansta, Va§ingtondan geleri 
Hariciye N azm daima Alman tehlikesini 
ileriye siirmii~tii. Amerika Dahiliye Na .. 
ZlriJe ayan meclisi hariciye enciimeni re• 
isi, ahiren Almanyaya ve rejimine kar§i 
en ag1r hakaretlerde bulundular. 

Almanyaya kaT§!, daha ziyade Ame .. 
rikan devlet adamlanmn gosterdikleri bu 
dii§manhkta, Alman matbuatma gore, 
Amerika siyaseti ve maliyesi iizerinde ha
kim niifuz sahibi Y ahudilerin biiyiik tesi
ri vard1r. Lakin Amerikanm her tarafm· 
da son zamanlarda nk<;1hk ve toptan dev
let<;ilik cereyanmm kuvvetlenmesi bugtin 
i§ ba§mda bulunan demokratlan c;ok kor
kutmu§tur. Bir zaman }aponyaya kar§i 
yaphg1 gibi Amerika bu defa da biitiim 
diinyay1 Almanyamn aleyhine hareketa~ 
getirmege c;ah§Jyor, demektir. 

f,fuh,arref!l Feyz.i ,TOGA}\ 
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SON HABER LL~I~ 
Hidise!er aras1nda 

Bina ve muhteva ATATURKTEN 
Fransa Italyan notas1na K ::.~:t~·.:~~.~.r:; 

J.IATI RALA~ VE i BAETLER 

pahah bir kasa alsa zengin -4-

du•• n cevab verdi• olmu§ saytl~az: Yedi ya§~~da ~ir ~o· 
cuk bu haktkab anlar deg1l m1? Fa-

... kat bazrlanm1z anlamiyorlar, sam
Adana seyahati veHatay 

gazeteleri, Daladye'nin 
seyahatinin italyayt tahrik etmek 
maksadile yapdacagini iddia ediyorlar 

Rom a Tunus yorlar ki yeni bir tiyatro binas1 ya· 

parsak yeni bir tiyatroya, yeni bir 
konservatuar binas1 yaparsak yem 
bir konservatuara sahib oluruz. 

Olamayiz. Evvela muhteva, sonra 
bina. 

~ef, ilk defa, 
pe~esiz bir 

kendi refikasint, bu seyahatte 
yiizle milletine gosteriyordu 

Yazan: ISMAIL HABIB• 

Roma, 26 (Hususi) - Fransrz elgisi birinden: Excelsior gazetesinin diplo
Fran~ois Ponse, bugiin Hariciye Nazm matik mubarriri, Daladye'nin Karsika 
Kant Cianoyu ziyaret ederek, 1935 ta- ve Tunusa seyahati iizerine yaprlmaga 
rihli Laval- Mussalini anla§masmm fes- ba§lami§ alan kalem miicadelelerine te
hedildigine dair italyan natasmm ceva- essi.if etmekte ve Paris ve Ramanm mii-

. brm tevdi etmi~tir. Fransrz cevabi no- tebayyiz diplomatlanmn bi.iyi.ik bir ob
tasmm mahiyeti hakkmda malfunat all- jektiV'ite ile i§lerini gormelerine miisa
namami§tir. ade etmenin zamam hiillll etmi§ aldu

Paris, 26 (a.a.) - Fransanm Tunus gunu yazmaktadrr. itilafgiriz sasyal -
Valii umumisi Labonne, bu sabah Pa- ekonomist ve nasyanalizm organlar1 
rise gelmi§tir. Mumaileyh almacak ter- F 1· 1 rans1z - talyan ihtiHHmm vehamet 
tibah tespH etmek iizere Ba§vekil i e peyda etmesinden istifade ederek Fran-
gorii~ecektir. Daladye'nin Korsika ve sanm Cumburiyet~i !spanyaya yardimi
Tunusu resmen ziyaret ettikten sonra 
Cezaire ugramak niyetinde oldugu say- m daha miispet ve daha fili bir §ekle 
lenmektedir. Ba§vekil ile maiyetinin bir sakmasi lehindeki ne§riyatlanm arthr
harb gemisine binecekleri ve bu gemi- mi§lardir. Bu gazeteler, Fransanm is
ye torpidalarm ve deniz tayyarelerinin panyada italyanlarm muvaffakiyet el-
refakat edecegi teeyyiid etmektedir. de etmelerine mani olmak ve Pirene-

ltalyadaki akisler lerde iigiincii bir hududu miidafaa etmek 
Roma, 26 (a.a.) -Reuter ajans1 mu- muhatarasma maruz kalmamn online 

habirinden: Gayda, Voce d'Italia gazete- gec;mek mecburiyetinde oldugunu yaz
sinde ne§redilen bir makalesinde Dalad- maktadrrlar. 
ye'nin Korsikayr ziyaretini ctahrik• di- Hitler, Franstz - ltalyan gerginliq.i 
ye tavsi£ etmekte ve §Oyle demektedir: hakktnda tavassutta bulunacak 

c- Bu ziyaret, bir tahriktir. ~i.inkii d Lon ra, 26 (Hususi) - News Chro
Fransiz Ba~vekiline ordu, donanma ve 
hava kuvvetlerine mensub yi.iksek §ah- nicle gazetesinin yazdrgma gore, Al

man Devlet Reisi Hitler, yortulan hep 
siyetler refakat €tmektedir. Bu da bii-
tiin italyanm tabrik addetmekte oldu- birlikte gec;irmek ve siyasi meseleler et-

. · rafmda miidavelei efkarda bulunmak ii-gu harbcuyane bir nlimay:I§hr .• 
Fransrz hiikumetinin, italya tarafm- zere en yakm arkadaslanm Obersals

dan 1935 itilaflarmm fesbedilmesinin berge davet etmi§tir. Yiizba§I Vidman 
sadece statiikoyu iadeten tesis etmekte ve Fon Ribbentrop da davet edilenler 

b ne~ arasmdadrr. ingiliz Ba§vekilinin nut-oldugunu miibeyyin bir cyanname . :<" 

redecegi suretindeki gazete haberlerm- kundan sonra basil olan yeni vaziyet ve 
den bahseden Gayda, diyor ki: sulh meseleleri bu toplantrda gorii§iil-

c- Statiiko, Fransa ile italyanm ara- mektedir. Hitler, ingiliz Ba§vekiline iki 
sm1 ac;an mubasama baline riicu etmek jest ile cevab vermek niyetindedir. Bi
demektir. Bu kelime ayni zamanda !tal- rincisi: Almanya, Fransa ile italya ara
yanm Frans1z memurlan tarafmdan Tu- sma girerek miinazaah i~lerin diizeltil
nustaki italyanlar hakkmda yapi1an mesine c.ah~acakhr. ikincisi: Almanya 
gaddarane muamelelere kar~1 harekete ile ingiltere arasmda iktlsadi ve diger 
gec;mek hakkm1 yeniden iktisab etmi§ meselelerde dogrudan dogruya anla§-
oldugu manasm1 da tazammun eder.~ mak isteyecektir. Doktor Funk bu mak-

Fransr% gazetelerinin nefriyatr sadla, §Ubat aymda Londraya gidecek-
Paris, 26 (a.a.) -Stefani ajans1 muba- tir. 
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. ~inde kanh 

muharebeler 

<;in kitalarintn Japonlara 
kar~1 muvaffakiyeti 

Hongkong, 26 (a.a.) - <;in ajansr bil
diriyor: ~in k1taatl Kuangtung vilaye
tinin Dogu cephesinde yeni parlak mu
vaffakiyetler elde ederek miihim be§ 
stratejik noktay:I i§gal eylemi§tir. iki 
bin Japon askeri olmii§ ve ~inliler mii
him mikdarda barb malzemesi ele ge
~irmi§lerdir. Japonlar Kanton'a dogru 
gekilmekte ve burada aleliicele miidafaa 
tesisatl viicude getirmektedirler. ~inli
ler Nan§ang'm :;1imalinde Hish xrmagr
mn cenub kry1smdaki Japon kuvvetle
rine baskm yapmx§lardrr. Bin kadar alii 
veren Japonlar §imal istikametinde ~e
kiliyorlar. Bu muvaffakiyet, dogu cenub 
~in kuvvetlerile arta ~indeki kuvvetler 
arasmda ba§hca temas noktasx olan 
Nan§ang'm emniyetini takviye etmi§tir. 
<;i.n r;eteleri havamn fenahgmdan istifa. 
de ederek orta <;in cephesinde Yo§ov'da
ki dii§man kuvvetlerine hiicum etmi§ler
dir. Yangtze iizerinde Ya§ov yakininde 
25 Japan barb gemisi ve muhtelif nak
liye gemisi demirli bulunmaktad1r. 

i:Jlenlerin miktart 
Tokyo, 26 (a.a.) - Umumi karargali

tan verilen bir teblige gore, ~inde bu
giine kadar 47 bin Japon olmi.i~tiir. Gin
Iilerin zayiatl ise 823 bin 6liidiir. Yara
hlar da dahil olarak butiin <;in zayiah 
bu teblige gore, iki milyona yiikselmek
tedir. 

omanyada feci 

bir tren kazas1 

iki tren ~arp1~b, 100 ki~i 
oldii, 300 ki~i yaralandl 
Biikre§, 26 (a.a.) - Evvelki ak§am 

vuku bulan feci §imendifer kazasmm 
bilangosu 100 olii ve bi.iyiik bir klSffil a
gir olmak iizere 300 den fazla yarahya 
balig olmaktadrr. Olenler ve yaralanan
lar arasmda memleketlerine izinli giden 
birc;ok zabitler ve neferler bulunmakta-
drr. ~arpr§an iki tren birbirinin iizeri
ne dogru gitmekte idi. Kaza, Etulia is
tasyonu civannda vuku bulmll§tur. Bu 
istasyona en yakm olan istasyonun tele
fon ve telgraf telleri buzdan ve riizgar
dan kopmu§ oldugu i~in Etulia istasyo
nunu vaziyetten haberdar edememi§tir. 
Kaza mahalline iki imdad trenile bir 
hastane treni gonderilmi§tir. Hiikumet 
erkamndan baz1Ian da badise mahalline 
gitmi§lerdir. 

Bizim iyi kotii bir tiyatromuz ve 
iyi kotii bir konservatuanmiZ var, di· 

yecekler. Fakat bizim iyi kotii bir de· 
gil, bir~ok binalarrmrz, tiyatro bina· 

lartmtz da var. Bizden dart yiiz sene 
evvel tiyatroyu anhyan Fransamn, 
yalmz belediye biit~esi bizim biitiin 

memleket biit~esinden fazla olan Pa
ris §ehrinde, tiyatrolarm pek ~ogu bi
zim tiyatrolarrmtzdan daha eskidir ve 
daha kii!;iiktiir! 

Bizde balk tiyatroya gitmiyorsa 
binas1m begenmedigi i~in degildir. 
iyi bir filim en kiiliistiir sinema bina
smi hmcahmc dolduruyor. Miikem· 
mel bir tiyatro binas1 degil, miikem· 
mel bir tiyatro yaratahm, ziigiirt be-· 
lediye biit~esin.e yiiklenmeden binas1 
da ~ar~abuk yiikselir. Bugiin Beyog· 
lunun birka~ iyi sinema salonu bele

diyeden metelik almadan ve iistelik 
ona bir siirii d·e vergi vererek dog· 
mu§lardir; ancak istanbulda sinema 
mii§terisinin ~ogalmast iizerine o sa· 
Ionian yapllrmak cesaretini bulan bir 
sermaye hareketi goriildii. 

Bir iki gazetemizde hala, gittik~e 
pes perdeye dii§mekle beraber, §U ga
rib demagoji kekelemege devam 

ediyor: «Bir §ehre her§ey lazimdtr. 
Teker teker olmaz, hep birden olur. 

Istanbul kaldrnm da ister, konserva· 
tuar ve tiyatro binas1 da.» Biz lstan

bulda kaldmm olsun da musiki, tiyat· 
ro, mekteb ... olmasm demedik. Dedik 

ki, diyoruz ki ve diyecegiz ki bina 
denilen zarf mazrufu temin etmez. 
Ziigiirdiin kasa almas1 zengin olmasi 

demek degildir. Bina denilen lB.§ yr· 
gm1 memlekete ne bir tek yeni mii· 
zisyen, ne bir tek yeni aktor, ne bir 

tek yeni profesor kazandrnr. Bit su· 
bay general olmadan general iinifor· 
mast giyemez; giymege · kalkarsa ge· 

neral olmaz. Zarfm veya binamn te
kamiilii, mazrufun veya muhtevanm 
tekamiiliinii adrm adrm takib etmeli· 

dir: Ne bir parmak geri, ne bir par· 
mak ileri! Atalar soziiniin ayakla 
yorgan arasmda buldugu miinasebet, 

biit~e veya kafa muvazenesinin ebe· 
di ol!riisiidiir. 

PEYAMI SAFA 

Bulgaristanda gizli komiinist 
matbaas1 ke§fedildi 

Sofya, 26 (Hususi) - Sofya civarm
daki Vito§ dag1 eteklerinde gizli bir 
matbaa meydana \;Ikanlmi§br. Bu mat
baa, Bulgar gizli komiinist partisine a
iddir. Yer i<;ine kaztlmr~ ve c;ok ustaca 
hazrrlanm1~ bir magara ic;inde bulunan 
matbaa alatmdan ba§ka (amele gazete
si) niish&lan da ele geqirilmi~tir. Bulgar 
polisi tahkikata devam etmektedir. 

1923 martmm 12 nci pazartesi gece
si: Ankarada, diger gazeteci arkada§lar
la beraber, kiic;iik valizlerimiz ellerimiz
de, geceyans1 ba§hyacak olan seyah~te 
i§tirak etmek uzere, keyifli keyifli konu· 
§arak, istasyonda bekliyoruz. Cazi, refi
kasile beraber, tam zamamnda geldi. 
T ren nerdeyse hareket edecek. Kar§t· 
m1zdaki kompartimanm basamagmda 
Seryaver Salih Bey goriindii: - Cazi 
Hazretleri gazeteci olarak yalmz Ismail 
Habibi kabul ediyorlar. 

Alti ki§ilik kompartimanda yalmz1m. is
tiladan yeni kurtulan topraklanm1zda yol
lan heniiz tamamile diizeltememi~iz. T ren 
ag1r gidiyor. Elektrik de yok. Titrek bir 
mumun oynak golgeli J§lgl altmda hatJra 
defterime igribligrli satular SITahyorum: 
«Kurtulan vatanda ilk seyahatimi vatam 
kurtaranla yapmaktay1m. Ruhum oyle 
geni§, oyle geni§ ki ... » 

Ertesi glin ajans mlimessilligi va~ifesi· 
nin de ban a verildigi teblig alundu. Fa
kat seyahatimiz giderken degil Adanaya 
vard1ktan sonra donerken ba§hyacak. 
Adanaya da ancak per§embe sabah1 va· 
racag1z. $u halde iki giin vazife gorme· 
ge imkan yok. V akit ge~irmek ic;in, kom
partimanda, kii~lik bir poker yapmak is
tiyoruz. Ba vullan ustiiste y1garak bir 
masa vlicude getirdik. Kthc Ali, Konya 
meb'usu Refik, Ba§yaver Salih ve ben. 
Y anm lira kav, yiiz para bop. $ans1m 
iyi, hep ben kazamyorum. Onlime he§ 
altr lira yrg1ld1. Birdenbire bir ses, Onun 
sesr: 

- Bakm §U beceriklilere, hie; yoktan 
masa da yapmi§larl 

Baskma ugraml§ gibi tela§la kag1dlan 
toplamaga ~ah§lyoruz. $ef keyifli, 
« Y oo. dedi, devam, ben de oymyaca· 
g1m.» Oturdu. Guya oyun devam edi
yor. 0 boyuna rest c;ekip durmaktad1r. 
Blof diye gor, dogru; dogru diye gorme, 
blof: belli dengi degiliz. Paralar hep 
Onun oniine toplandl. Fa kat bu, iki Z!d

d! birle§tiren bir oyun; hem o kazanacak, 
hem biz kaybetmiyecegiz; yam 1~m so· 
nunda harman yap1ldJ: Oyunda yenen 
0, ve parasr cebinde kalan biz! 

Ertesi geceyi T orosun methalinde ge
c;irdik. Adamak1lh soguk var. Fa kat sa
bah T orosu gec;ip de <;ukurovaya bakan 
Durak istasyonunda durdugumuz zaman, 
hepimiz trenden indik. Y emye§il ovaya 
kar§l 1hk bir giine§ altmda yliziimiizli ve 
sirhmiZI IS!tlyoruz. Bir sabahm iki ucun
da iki mevsim ve iki iklim degi§tirmi§iZ. 
Gazi de yanmrza geldi: - Ne giizel 
hava, degil mi ~ocuklar, ne giizel hava, 
diyor. 

Bir iki dakika sonra refikas1 da geldi. 
iki o.y bir hafta evvel, Azerbaycan sefa
retindeki ziyatette evlenecegini kendi ag
zmdan dinledigimiz «izmirli ktz.» Cazi 
o zaman o evlenme hikayesini anlattrken 
bir arahk ~oyle diyardu: «Ben sadece ev
lenmek ic;in evlenmek istemiyorum. Vata
mmJZda yeni bir aile hayatJ yaratmak 
i~in once kendim ornek olmahy1m. Kadm 
boyle ummac1 gibi kahr m1? ... » 

$ef, ilk defa, kendi refikasm1, bu seya
hatte pe~esiz bir yiizle milletine gostere
cek. Y almz balay1 seyahati degil inkllab 
ve ders seyahati. Nitekim Adanada bir 
grup hamm, refikasm1 kendilerine misa{ir 
olmak lizere davet ettikleri zaman Sef 
onlara «Benim bulunam1yacag1m yerde 
kanm da bulunamaz» dedi. Tlirkiyede 
harem ve selamhk aynhgmm gi:imiilii§ii 
bu ciimleyle ba§lar. 

*** Ci~ek hastaltgr ve 
kolerantn tahribatr Bu seyahate aid intlbalan, dondiikten 

( sonra, «Hakimiyeti Milliye» de seri ma-;langhay, 26 a.a.) - Vehameti son 
zamanlarda mahsiis derecede azalmr~ 0 _ kaleler halinde ne~rettigim ve onlan ge-
lan koleradan sonra §ehirde bir \!ic;ek c;en sene <;1kard1g1m «0 Zamanlar» 
salgm1 ba~gostermi§tir. Son iki ay zar- Isimli kitaba da aldtgJm ic;in burada o in-
fmda beynelmilel imtiyaz mmtakalann- hbalardan tekrar bahsedecek degilim. 
da binden fazla \;ic;ek vak'asr kaydedil- Yalmz Adanada gec;en «Antakyah k1z 
mi§tir. Son kuk, elli sene ic;inde bu has· menk1besi» bugiin bamba§ka bir mana 
tah.~m bu kadar vebamet kesbettigi go- daha kazand1. Nitekim bundan iki bu~uk 
riilmemi11ti. A§I olanlarla olmJyanlar he-

1 
sene kadar once Antakya ve iskenderun 

men ayni nisoette bu hastahga tutul- 1 1 · 1 d k" h 1 
maktadJrlar. Bununla beraber a~Ilanan- mese esJ pat a Jgl va It onu atlr al?ak 

I 
ba~ka tiirlli bir ehemmiyet alm1•tJ. I •in lar arasrnda olenlerin nispeti oldukc;a ~ ' 

azdu. Slhhiye servisleri tarafmdan a- bu ehemmiyetine binaen 27 eylul 1936 
SJlananlarm mikdan gi.inde 40.000 den larihli «Cumhuriyet>> gazetesinde ba&ma· 
fa.,.l qdlr. kale olarak c;1kan «iskenderun ve A~tak· 
P~r sim~ma sil"L:-Pf:;n1-n, irla..-e ya i~in tarihi bir hahra» ba~hkh yazr ile 

heVf:~ti azasi tev'-:-;f edildi 0 menktbeyi yeni ba~tan hatJrlatmJ§tlm: 

Paris, 26 (a.a.) -Pate Natan ve Pate ( 1923 martmm 15 inci pazar glinii 
S'nema §irketlerinin idare heyeti azas1 Cazinin mah~eri bir kalabahk ic;inde ve 
dolandmc1hktan suclu olarak tevkif e- Cumhur Rei imiz ismet inoniiniin evve]ki giin Ankara Radyoevini te~rif Adana istasyan~nd~n .~ehre dogr_u iki ta-
dilmi~lerdir. Caiman para yekununun ederek tetkikatta bulundugunu yazrni~?bk. Yukanki resimler Milli ~efimizin , rafh uzanan kes1f b1r msan seddr arasm
birkac ~ilyon franga yiikseldigi bildiril-j bu tetkikatmdan iki intJbad1r .. :tJstte istiklal maq1 dinleniyor, altta stodyonun l dan, yay a . olarak, ~!kr§l~r, .glilba~~ler ve 
mekted1r. alaturka lnsmmda konser venhyor. CD§kun sevmc tezahurlenle 1!erley1§1 anla-

hld1ktan sonra) 
<< ••• Y olun artalanna geldigimiz za

man birdenbire sahne degi~ti. Matern 
sembolleri gibi ba~tanba§a siyahlara bli
rlinmii§ bir kiime kadm ic;inden iki levha 
ta§Jyan iki§erden di:irt bz birdenbire yo
lun ortasma dikildi. Bu iki levhada An· 
takya ile !skenderunun isimleri vard1 ve 
levhalar Biiylik Kurtanctya kendilerinin 
de kurtanlmasml soyluyardu. 

... iki levha ta§lyan di:irt krzm online 
ba§ka bir k1z geldi. On sekiz ya§lannda 
sevimli bir k1z, nutuk soylliyor. Elinde 
kag1d yok, dilinde slirc;me yok, tavnnda 
yapmac1k yok, ruhtan gelen ve ruhlara 
giden nutku dinliyoruz. 

Be§ dakikahk bir nutuk; fakat bu nu
tuk degil, bu soz §ekline girmi~ bir hu;kl
nkh. SOylemiyor, inliyor. Bu Antakyah 
c;ocuk bir krz degil, vatandan ayn kalan 
o beldelerin tekelllime gelmi~ bir ruhu, 
o beldelerin aghyan ve aglatan bir mane
viyetiydi. 

(Herkesin kendini tutamryarak agladJgt 
anlatJ!d1ktan sonra) ... Biiyiik Kurtan· 
c1ya kurtar diye yalvaran ktz susmu§tu. 
$imdi blitiin gozler Kurtancrya dikildi. 
Ne diyecek diye bekliyoruz. Onun goz
leri de nemli miydi, bize mi. oyle geldi\ 
bilmiyorum; yagmurla yrkannu~ giine§li 
hirer gok par~asr maviligile 1~1ld1yan goz
lerini bir an goke dikti; soyliyecegi sozli 
gozlerile gi:ikten avlaml§ gibiydi. fnsana 
o an gokten iniyor hissini veren bir tonla 
tane tane §UnJan soyledi: 
«- K1rk amhk Turk yurdu ecnebi 

elinde kalamaz.» 
0 makalenin sonu §U sahrlarla bitiyor

du: «0, neyi soyledi de yapmadl? y a
pllmtyacagl soylememek ve soyledigini 
yapmak: !skenderun ve Antakya siz bi
zimsiniz ve bizim olacaks1mz.» 

Antakyah k1zm o nutkile ~efin o ce
vabl Hatay davasmm en ha§lnda bir bay
rak gibi duruyor. Dava zaferle bitti. Fa
kat zaferi nilS!! kazand1k? 

Atatlirk cigerinden hastad1r. Fransa
dan getirilen doktor mutlak bir istirahate 
kat'i liizum gosteriyor. Hatay davasmm 
sarp bir mahiyet aldtgl demler. Frans1z 
telsizi Atatiirkiin hasta oldugunu ilan et· 
ti. Ne? Hasta mr? 0 davayr halletme· 
mek i~in Onun hastahgma m1 giiveniyor· 
Jar? ... 

Hasta yatagmdan fuladr, hasta Ba§· 
kumandanl1k uniformasmr giyml§hr; 
hasta trene a thy or; hasta, hast a olma
dJgml ispat ic;in Hatay yakmndaki top
raklara gidiyor. On altr yrl evvel «Kirk 
amH Tiirk yurdu ecnebi elinde kala
maz» dedigi topraklara. 

0 topraklarda giinlerce tefti§ten sonra 
tam dort saat ayakta durarak ordusuna 
gec;id resmi yaptJrd1. Hasta m1? N erenin 
hastasr? Dort sa at, bir heykel metanetile 
ayakta duran adam: Ote tarafta han! 
han! telgraflar i§liyor, ate tarafta tela~!J 
tela§h konu§malar yapthyar; ote tarafta 
panik ve ... Hatay kurtulmu§tur. 

Hatay kurtuldu, fakat HatayJ kurta
ran? Eger fennin dedigi gibi o hasta ci
gerin sahibi istirahatte kalaydJ kimbilir 
daha nekadar ya§JyacaktJ. Halbuki <;u
kurova topraklannda davay1 kazanmak 
azmile ayakta gec;en o dort saat.. $ef, vii· 
cudiinde nekadar kuvvet ve ruhunda ne
kadar enerji varsa hepsini hasta cigerin 
hakkmdan alarak o dort saate verdi. 
Biitiin omriince o kadar yigit yigit bast:
gl bu toprak iistiinde· son ayakta durabil
digi dart sa at; da vanm ugruna ve cigerin 
oahasma dimdik ayaga kaldmlan dort 
sa at: Dava muzaffer, ciger bitik, ve Sef, 
bir daha kalkmamak lizere, yataktad1r. 

Hatay, Hatay! Ser>i kurtaran ayni za
manda senin ~ehidin oldu. 

Ismail H A RIB 

Y eni Irak kabinesi kuruldu 
Bagdad, 26 (a.a.) - Dun Irakta has1l 

olan kabine buhram Matfai kabinesinin 
muhalefet riiesasma kar~1 aldrg1 siddet
li tedbirler neticesinde orta~a c1kan si
yasi gerginlikten dogmustur. Y cni kabi
neyi kat'i olarak Nuri Said Pa§a teskil 
etmistir. Yeni Ba~vekil iki gi.in evvel Mt
srrdan donmii§tii. Yeni kabinede B~we
kalet ve Hariciye Nezaretini Nuri Said 
Pa§a ve Milli Miidafaa ve Dahiliye Ne
zaretlerini de Taha Ha§imi Pa§a deruh
de etmi~lerdir. 

Filistinde bir katil daha 
Kudiis, 26 (a.a.)- Arab polis te§kila

tma mensub bir onba§I §ehrin eski ma
hallesinde dun iizerine ate~ edilerek ol
duriilmii§tiir. 

iki Tiirk dii~m 
karde'in herze 

9'F haraud (Taro) kar 
U ye tamnmt§ iki Frans 

riri vardrr ki butlin 
altma beraber imza atarlar. 
biiyiigli Jerome, gei;enlerde 
Akademisinin ba~almi§ bir 
oturtuldu. 

lki karde§in, ge<;en sene, 
Syrie «Suriyede Tela~ ve Hey 
ye terclime edebilecegimiz bir 
<;1kt1. Bu kitab, Suriyelileri oyl 
ki Samda kitabr ve Tharaud 
rin resimlerini yaknlar . 

Bu iki birader, gec;enlerde, 
larda size bahsettigim mahud 
ire d'Alexandrette «Iskenderu 
meti» adh kitaba da bir onsoz 
lar; Fransanm Hatay meselesi 
litikasmr §iddetle tenkid ediyorl 

Eh hakland1r ederler ya ... 
vesile ile kindar bir Tiirk d" 
gosteriyorlar. Bakmrz neler soy 

«Fransa, /skenderunu, bu 
emin limant, bu ~imendiferlerin 
rm telciki noktasrm, Avrupa ile 
rasrndaki bu emsalsiz menzili, 
Halebin ve Cezire hububat ve 
rrnm bu tabii mahracmt !Je Suri 
miida[aa hatit olan bu Amanus 
Tiirkiyeye btrakmakta haklr mt. 

tek defa icin Suriyelilerle be 
Bu, bana t.amamile ~a.qrimakul 
Ciinkii, hayale kaprlmaga liiz 
Ger~i. Sancak Suri.qenin lci!zi 
ranlrgr altmda serbest bir devlet 
trr ve biz, orada sulh ve emniye 
faza i~in Tiirklerinkine miisavi 
krtaat bulunduracagrz amma, b 
ber ve:rildigine ~ore, daha ~imdid 
degil; 4000 - 5000 muniazam 
lr (!) a.skeri Sancaga ~irmi~tir.» 

1ki karde~. Hatay meclisindek' 
~ilik Tiirk ekseriyetinin Arablar, 
ler, Ermeniler ve huistiyanlard 

rekkeb alan oteki 18 meb' usluk e 
te kar~1 daima hakim bir vaziyett 
nacaklanm yazd1ktan sonra : 

«Deveran eden bir ~ayiaqa go 
Tiirk mcb'usu, niimayi§kar bir 
S(l(lc;ag•n bil6kc&d ve ~~ An 
raf;Jftm islitJeceklerdir.» 

Diyarlar. 

Muharrir biraderler, lskender 
cagmm ismi Hataya <;evrilmi& ol 
dan da alayh bir ifade ile bahseui 
Frans1z Krah Birinci Franc;ais za 

danberi Frans1zlann Tiirklere do 
duklan halde 1914 te Tlirkiyenin 
sa ile harbettigi, Tiirklerin Aim 
<;ok benzediklerini, onlar gibi disip 
yasaga riayet ettiklerini yaz1yorlar, 

bir harb olursa, Kanuni Sultan 
mania Birinci Francois arasmdaki 
lugun hatrrasrna ragmen, Atatiirk 
kerlerinm Hitler'in askerlerile ayni 
harbedecekleri husu.sunda bahse 
ceklerini» sayliiyorlar ve ilave e 
lar: 

« T iirkler qartn ne istiyecekler i> 
bi, Cezireyi, Suriqe coliinii ve petr 
Tiirk, miitemadi gerilemelerle .flu 

ian bir insan d egildir ,· o, yalmz, 
iizerinde sebat ve metanetle durup 
alan aJama hiirmet eder.» 

1ki karde§ bundan sonra, utan 
yalan soyliiyor ve biiylik Turk mil 
iftira ediyorlar. 

«Atatiirkiin hiikumeti, bize kar~r 
drgr biitiin tCMhhiidleri, miitemadi.qe 
nemi~tir. Bizim himauemiz altmda 
nan insanlarr katlicim etmi§, mezarlt 
mt.za teca.viizde bulunmu~tur. Tiirkr 
arttk tek Fransrz laciri, tek Fransrz 
allimi, tek F rans1z misqoneri kalm 
itr. Yann Sancakta -pardon! Haia 
Arablar, Ermeniler, Aleviler ve h 
yanlar siirgiin edileceklerdir. Bizim 
rici.qe N ezaretimizin kazanmakla if 
ettigi ve yakmda Ankarada celenkl 
topla.maga hazrrlandrgt diplomatik 
bu mudur i>» 

Coriiliiyor ki Frans1z Akademisi, 
yu bir Turk dii~mam kazanml&tlr. Fa 
F ransJZ Akademisinin koltuklanm 
durup bo~altanlar, bizi alakadar et 
Alakadar oldugumuz. Tiirkiyede J 
yan, Tiirkiyede para kazanan, Turk 
de mekteb a<;an, Tiirkiyede, Tiirk r 

teblerinde hocahk eden, Tiirkiyede, 
zete bile c;1karan F ranmlarm bu gib 
zilane iftiralan, kendi gazeteleri 
reddedip etmiyecekleridir. Memlekt 

mizde ya~Iyan F rans1z dostlanmJZi 
Tharaud karde&lerin bizim ic;in yaz 
Ian namussuzca, alc;akc;a yalanlan 

lerine <;arpmalar1du. Turk - Fra 
dostlugunu bozanlar, i~te hep boyle 
bozuk herifler olmu~tur. 



«Billur topuzlu, giimi4 merdivenler • 
Jl!n (,:lkh. Kemerli sofalardan, aydmhk 
... .,alardan ge(,:erek lo~ dehlize act! an ka
jrtm oniinde d~rdu: T e~de~ tuna& a 

tdar ye~iller g1ym1~ yetmt$ kole yerlere 
tdar egilerek gene ~hzadeyi selamla • 

malar.» . . 
F T urgud elindek1 masal kttabm kapa· J.. Yagmur devam ediyor. Tavan ara· 

· kaplama tenekelere damhyan su~ 
rdan acayib bir mu~iki geliyor. Bu 

p:§ gmur dinmedik~e T urgud yorgamn 

hp,;:un~'"' <;tkam1yacak. 
·T'- Okuma ~u pis kitablan camm!. 
•II *** 

Gecenin tslak karanltibnda duvardaki 
geler hirer umact gibi &i~iyor, sonii -

r ve T urgud bu duvar golgelerinden 
· 1a halde iirkmektedir. 
. <T urgud geceyi koca kavuklu, strma 
~~"""'" bir yalanct ~hzadenin saraytn· 

g~irmek, ipek sa<;h sultana vurulmu~ . 
· Keloglan i<;in aglamak hevesile cildi 
ttk bir masal kitab1 koynunda uyur • 

u kitab bir yalanct emzik gibi o ~ 
adeta uyku ilactdtr. T esellileri de 

da sahifeleri sararmt§ bu ki • 

onu. 
kokan yashgma burnunu soktu. 

renkli riiyalarmm salmcagmda 
re damhyan sulann ninnisile bir 

ctk dalar gibi oldu. 
as1 oleli altt ay oluyor. T urgud bu 

aydtr tavan arasmm nemli ve rutu • 
i tahtalanna serilmi~ bu yer yatagm· 
<;ile doldurmaktad1r. Bugiin T urgu· 

ii<; ktymetli malt var: Kii~iilmii~. 
•maldanm dl§anda btrakan fakat bir 
;\ ~fkati gibi onu iliklerine kadar lSI· 

iitiisiiz ~ar~aflt yorgam. Renldi alem
i<;inde dola§tuan kitab1 ve kedisi. 

ked.i, SJSka, cthz kirli bir beyaz iis-
siyahla san benekli ve tic; renldi bir 

yavrusudur. Kar; defa mahalle 
att1klan halde gene ge)ip ona soku· 

bu kedide o acayib bir sadakat bulu
. ve oyunlanna, hmldamalanna ken
. kaptmp bu mahlukun Allah tara • 

n kendisine teselli i<;in gonderildigi· 
mamyor. 

Alma koynuna ~ pis kediri ca-

*** 
kedi silkinerek buz gibi sirmah 

nlar giymi$, kahn orgiilii lapiska sa<;
topu klannda, ela gozlii bir gi.izel o
. Kar~Ismda bir dudag1 yerde, bir 

agt gokte arab halaJik. 
Emret a!!lannn! .» 

urgud uyand1. Kedisi gerindi ve ~eh· 
optii onu. 

kf<l,m•darJben' babasi «yumurcak ha
mt?» diye toruyor. Turgu

babasmm misafirleri gelecegi ak • 
~ocugun ortaltkta dola~mast 

TESEKKOR 

barruz Emekli Deniz Albay1 Haydann 
cenaze merasiminde gostermi~ oldukla
n alaka ve uliivvii cenaba kar§l istan
bul Kolordu Komutam General Halis B1~ 
ytktaya, bizzat cenazede bulunan ordu 
zabitamna, ~elenk gondermek lutfunda 
bulunan Deniz Ticaret Miidiirliigti.ne, 

memnu. Turgud uyumad1k~a dadtya da Uskiidar C. H. P. Ba§kanhgma, cenaze
yatmak yasaklir. de bizzat bulunan zevatl muhteremeye, 

T urgud « Y atttm sagtma, dondiim U skiidar 1 inci, 3 iincii Ortaokul Mii~ 
I .. 1 1 kl ht'd olsun" durliigiine, sevgili yavrulara ve erlere, so uma cum e me e er ~a " .. . . 

d ' k d k d mektub, telgraf gond~rmek ve ev1m1ze 
uastm 0 u u tan sonra sor u: gelmek sure tile ac1lanmtza i§tirak eden 

- Kalabahk m1 gelecekmi~ dad!? akraba ve dostlanm1za ayn ayrt te§ek~ 
- Uyu ~ekerim. kiire teessiirfuniiz mani oldugundan ale~ 

*** I ni te§ekkiiriimiiziin gazetenizde dercini 
Bir sa rho§ narasile T urgud gene dileriz. 

uyandt. Babasmm bu hi<; sevmedigi ar- E§i ve ~ocuklaM. 
kada~mt sesinden tamdt. Yiiksek riitbeli * * * 
bir memur oldugu halde sokakta takun~ Tetekki.ir - Du~ar oldugumuz grip 
ye ile gezen siimiildii <;ocuklan goziiniin ve ihtilati neticelerini siir'atle te§his ve 
online geldi, igrendi. bu sebeble ag1r hastaltgtmiZl az bir za~ 

- Kapryt kapa dadt. Seslerden uyu- man zarfmda biiyiik bir dikkat ve teva~ 
zu ile tedavi ve bizi muhakkak bir o
liimden kurtaran Karaglimriik semtinin 
hazik ve kudretli dQktoru (Ali ismail 
Tarkana) samimi §iikranlanmtzl alenen 
iblag1 bir vicdan borcu biliriz . 

yamtyorum. 
Uzaktan kadeh ve meze tabaklanmn 

~akutJlan ge]iyor. Kaplama tenekelerde 
yagrour, hala gecenin hailevi notasma 
tempo tutuyor. 

Ve k1rkharamiler a~ag1da hora tep • 
mektedirler. 

Emekli Polis miifetti~lerinden Zi
ya Kunter ve e§i Miinire Kunter 

**"* T urgud sinirli sinirli yatagmda dog • T~ekkiir - Sevgili ve ktymetli zev~ 
ruldu. Dad1s1 ile kendisi kalmh, inceli h~ cem, hem§irem Adile Kurlenin ~ok ha~ 
ruldamaga ba~lamt~lar. Parmaklanmn u· zin surette ararruzdan UfulU dolaj'lsile 
cuna basarak merdivenlerden indi. gerek cenazesinde bulunmak ve gerek 

Beyaz prostelah Elenilerin hizmet et· bizzat bizleri taziye, telgraf ve mektub 
tigi i~ret sofrasl alt kat ta~hkta bir boz • gondermek lutfu.nda bulunarak biiyiik 
gun manzarasmt andmyor. Kadmh er _ kederimize i~tirak eden dostlanm1za 
kekli misafirlerin arasmda gozlerile ba· ayrl ayn §Ukran hislerimizi bildirmege 
basmt aradi. Yedi ba~h bir dev gibi onu peri§an halimiz milsaid olmadJgmdan bu 

hususta saj'ln gazetenizin tavsitini rica 
goriince titredi, oldugu yere ~,;omeldi ve ederiz. 
1arho~ kahkahalar sanki hirer nin:ni oHu. Zevci: Arif Kurle 
Turgud merdiven ha§mm karanhgmda Hem11iresi: Besime Fehmi 
uyuyakaldt. Aradan nekadar zaman r- ""'\ 
g~tigini kimse bilmiyor. Birden yabanc1 \., ____ O __ L_O_M _____ _) 
bir kadm <;Jgbgile T urgud uyandl. Misa~ Vefat - Girid - Hanya e§rafmdan 
firler i.irkti.iler. Babast hayktrdt: mer hum Mebruk zade Bay Mehmed Oy-

- Cam cehenneme yumurcagm. l~i tunun refikaSl Ziraat Enstitiisii Doc;ent-
ne imi§ or ada? lerinden Dr. H. $Ukrli, Deniz Ticaret 

*** Turgudu baygm yatagma yahrdtlar. 
Babast hornurdanarak kitaba bakt1. 
Sabaha kadar dadtsl ba~ueundan ayrtl • 
mad1 ve uyumadt. Yagmur ziyadele§ • 
mt~. 

Misafirler giine$le beraber yalpa vu· 
rarak hirer bire.r sokaga dokiildi.iler. 
T urgud uyand1~ zaman yasttgtntn di • 
binde masal kitabmt par<;a par<;a buldu. 
Bogazlanrru~ bir mahluk gibi ona aCiya~ 
rak bakti ve i~ini ~ekti. Endi~eli ve 1slak 
gozlerile derhal kedisini arad1. Onu 
mangalm altmda biizi.ilmii$ buldu. Y or~ 
gantm ba~ma kadar ~ekerek htc;ktra h:~
lma dadlS!na seslendi. 

- Kuzum dadt. Ne olur bana bir 
masal soyle. 

ERTUGRUL SAD! TElt 
Tiyatrosu 

TAKS!MDE 
Bu gece 

(NURBABA) 
V odvil 3 per de 

Yakmda: Bliylik 
bir temsil hadisesi 

(iNSAN MABUD) 

MUdiirlUgU memurlanndan M. Nuri, 
tiiccardan H. K~mi, Merkez Bankas1 me
murlarmdan A. Haydar, Gi.imriik Ba§
miidlirliigii memurlanndan Asafm vali
deleri ve istanbul hakimlerinden M. Ali 
Balctsoyun ve tiiccardan N aci Ru~eninin 
kaym valideleri Bayan Zekiye Oytun 
k1sa bir hastahktan sonra vefat etmi~tir. 
Cenazesi buglin saat 10,45 te Taksim Sl· 
raservi Soganc1 sokag1 14 No. h apar
hmandan kaldmlarak Eyiib Sultanda 
aile mezarllgma defnedilecektir. MevUl 
rahmet eyieye. 

Yenl ne,rlyat 

Kad1n A•k• 
Fransanm en me!lhur romancJ

lanndan Akademi azasmdan M. 
Prevo'nun eseridir. Bela olmu!j 
canh bir a!jlo c;ok ince tahlillerle 
tasvir eder. Haydar Rifatm en 
muvaffakiyetJi terciimelerinden bi
ridir. Hararetle tavsiye ederiz. 

60 lmnt!j. 

Be~ikta~ SUAD PARK sinemasmda 
Atamtztn cenaze toreni (Avrupa kopyast) 

Hic;bir fedak~rhktan ka~ayan si~ 

nemam1z 1939 senesine ba§lark~n R. 

K. 0. Radio Film ~irketinin en giizel 

ve en heyecanh filmile 
bll§layacakttr. 

La Boheme: Martha Eggerth ve Jan Kiepura 
· 1939 MiKEY'in ~EN SAATi 

Ak.am tam saat 8 de ba!jlar. 

Bu per~embe ak~am1 

5 A R A Y Sinemas1 
Gala milsameresi olarak 

arakanowa 
Buyiik ve emsalsiz Frans1z fllmini takdim ediyor. 

Prens ORLOFF roiUnde 

IERRE - RICHARD WILLM 
hne arkada~I: ANNIE VERNA Y 

BUtUn Amerikaya meydan okuyan 

muthi§ Halk dli§mam 

Goriinmiyen 
Haydudlar 

Ba§ rollerde : CHESTER MORRiS -

BRU~E CABOT. Bu flimin sahnele

ri fevkaladedir. Hatta bazll.:an sey

redilirken in.sanm heyecandan nefe-

si darallr. 

YARIN matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasmda BA~LIYOR 

HALK OPERETi 
Bu ak§am saat (9) da 

« Beyaz Esir kad1n » 

Abdiilhamid devrindeki tazyikleri ve giiliincliikleri 
tasvir etmek iizere Fransada ~evrilmekte 

olan film bitmek iizeredir 
Paristen yaztlt~r: 
Osmanh saltanatmm son devirlerinde 

bir ecnebi kadmile bir Istanbul beyi ara
smda cereyan eden a~k macerastm ve 
ayni zamanda Abdiilhamid devrinin 
tazyik]erini ve giili.incliiklerini tasvir 
eden «Beyaz esir kadm» ismindek.i fi • 
lim ~iip~siz bizi azc;ok alakadar eder. 
Bu kordelamn dt& manzaralanm almak 
i<;in bundan bir ay evvel 1stanbula giden 
heyet di:indi.i. AtOlye c;ah~malanna aid 
faaliyet de bitmek iizere oldugu i<;in 
eserde ba~ kadm roliinii oyn1yan giizel 1 

F ranstz artisti Viviane RomafM:e ile gO
ri.i§mek istedim. Stiidyoda iki sahne a~ 
rasmda konu&maga muvaffak oldum. 
Gene kadm 1900 senesi modasma gore 
giyinmi~. belini de balinali mavi renkte 
bir korse ile s1kmt~h. 

- Madam, dedim, bu i§kence aletini 
giymeniz mutlaka laz1m m1yd1? 

- Belki degil.. Fa kat o zamamn k1~ 
yafetini tamamile h,:ibrlatabilmek i<;in 
hu fedakarltga katlanmaga razt oldum. 
Maamafih yirminei asnn ba~langiCI 
devresine aid elbiselerim bundan ibaret 
samyorsamz yamltyorsunuz. Bakm .. 

Gardrobda ye~il saten bir entari, de -
veku~u tiiylerile siislii bir gece esvab1 ve 
diger birr;ok rohlar sua ile dizilmi~ti. 
Ben onlart 11eyrederken Viviane Ro • 
manee da saziine devam etti: 

- Bu son eserim, pek iyi bildiginiz 
vec;hile yirminci asnn ba~langtcmda Os
manh saltanabnm hakim olduiiu devirde 
istanbulda harem hayall i<;ine dii~mii$ 
bir F rans1z kadmmm macerasmdan ba
histir. Kocam1 John Lodge temsil edi • 
yor. John <;ok hur fikirli bir adam oldu· 
gu halde filimde miiteasstb bir 1stanhul 
beyi roli.inii oynuyor. Abdi.ilhamidi Da· 
lio, kocaman sakallt pa~ay1 da Saturnin 
Fabre yarattyor. Mila Parely'yi benim 
iisti.ime John'a ikinei zevce olarak ah • 
yorlar. T abil bunlar artik tarihe mal ol
mu eyler .. TUrkiyenin on on be , yir-

mi sene zarfmda gec;irdigi hiiyiik inkila
bm pekala farkmdayun. Memleketinizin 
hi<;bir yerinde halihamda boyle bir vak
amn ge<;mesi ihtimali olmadigtnl hili • 
yorum. Tiirkiye ba$tanba§a yenile§ti. 
Avrupa kanunlanm kabul etti. Kadm • 
lartmzm haremde kalmast ~oyle dursun, 
bu husustaki terakkiyatta Fransayt bile 
ge<;tiniz. Kadtnlanmz hakim, meb'us, 
memur, her~ey oluyorlar. 

Bu mada kordelanm c;evrilmesine ne· 
zaret eden G. W. Pabst ile filmin reji
sini idare eden Marc Sorkin yamm1za 
yakla~tdar. Pabst, gene artiste hitaben: 

- Ma$allah, dedi, sen Turk dostla· 
r1mtz1 ne iyi tamyor mu~sun.. Tiirk in
ktlabma aid ma!Umatmm bu kadar de· 

John Lodge, Viviane Romance 
« Beyaz esir kadm ,. filminde 

•rin oldugunu bilmiyordum. Herhalde 
mosyo bu izahahndan c;ok memnun ol· 
mu~ olsa gerektir. 

Bi.iyiik rejis<ir ~nra oana dondii: 

- Rica ederim, dedi, bilha!sa bu 
sozleri yazmaYI ihmal etmeyiniz. COrti~ 
yorsunuz ki arhk Avrupa sizi oldugunuz 
gibi tanrmaktan p:eri kalmryor .. 

Ben de kendilerinden filmin sade 
Tiirkiyede gosterilecek olan niishasmda 
degil, biitiin cihana gonderilecek kopya
lannda bu noktanm iyice izah edilmesi· 
ni istedim. Gerek ~irin artist, gerekse re· 
jisorlere uzun uzun te~ekkiir ederek atol
yeden aynldtm. * Tanmml§ rejisor Pabst'm Pariste 
~tevirecegi <<Mukaddes kanun» filminde 
ba§ rolleri Raimu, Marcelle Chantal ve 
Kon§ita Montenegro oymyacaklard1r. * Fransada «Abluka altrndaki oteh> 
isminde c;evrilmek.te olan filmin mevzuu 
Madrid civanndaki muharebeleri tasvir 
etmektedir. 

* Rus ediblerinden Pu§kin'in eserle
rinden (Diiello) Pariste filme ~tekilecek, 
ba~ erkek roliinii Raymond Rouleau oy
myacakttr. * Albert Prejan, Dita Parlo, Erich 
von Stroheim ve Kon~ita Montenegro 
«Cristobal'm altmlan» filminde bat rol
leri oymyacaklard1r. 

1938-39 • • mevsmu filimlerinden sahneler 

RA·DYO 
Tiirk.iye Radyod!fiizyon Postalar1 

DALGA UZUNLUI:'m 
1639 m. 183 Kcs. 120 ~ 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 K 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 20 K 

12,30 miiz!k (biiyiik b!r virtiiozun plil. 
larl) - 13 saat. ajans haberlerl ve Mete 
Ankara - 13.10 miizik (valsler - PlJ - 13,~ 
TUrk miiz!gi (~arkllar - Pl) - 18,30 miizl 
'(Q!gan ve sa!reJ - 18,55 kon~ma (Huk 
ilmi yayma kurumuJ - 19,10 saat. aja 
meteoroloji ve zlraat borsa.Sl haberleri 
'19,25 Tiirk miizig! CMuhayyer fasll - inc 
saz) - 20 tem.s!I - BOli be§ik ve ak kU§ - mi 
11 plye.s - 21,30 konu:pna (Tilrk.iye posta 
Sl) - 21 45 saat, esham. tahvllat ve kam 
•b!yo - ~ukud borsast fiatlari - 21,55 Tiirl 
miiziii (rnuhtelif ~arkllar) - 22.20 miizl 
(kii~iik orkestra) - 23,25 miizik (aryalar) 
'23,45 son haberler ve yarmkl program. 
Operalar tie operetler 

21.05 Budape§te: Lohengrln. 
21,05 Var:?ova: S!hlrll §a to. 
21,10 Beromiinster: Palya~:o. 
22,05 Roma: werther. 
22,20 Strassburg: Blr opera. temsill. 

Biiyiik konserler 
20,30 Lomira (Regional) : Orkestra ve 

soll.stler konserl. 
22,15 Miinih: ~am konserl. 
22,35 Parl.s (P. T. TJ : Messager'nln 

e.serlerl. 
Od a musikileri 

19.25 Leipzig: Se~:me havalar. 
19,25 Miinlh: Muhtellf parr;alar. 
22,05 Stuttgart: Mozart ve Haydn'1n 

eserlerl. 
Soli.tlerin konserleri 

19,20 Doyc;landzender: Kernan n plya
no konseri. 

19,35 Breslav: Viyolonsel ve plyano kon-
serl. 

21,35 Paris (P. T. T.): Plyano koru~erl. 
23,20 Mll~no; S~me ha.valar. 
23,40 V!yana: Schubert'in 3onatlan. 
23,45 Droitwich: Muhtelif pa.rc;ala.r. 

1,05 Stuttgart: Geoe konserl. 
Eglenceli konserler 

19,05 
23,35 

23,40 
1,05 

Hamburg: Uvertiirler ve valsler. 
Hamburg: Egl.encell parc;ala.r ve 
dans ha.valan. 
Stuttgart: Eglenceli havalar. 
V!yana: Geee konserl. 

EDWARD ST ARTZ 
Bu ak§am saat 21,30 da cTiirk gecesh 

ne§riyattm tertib eden Philips'in PCJ 
istasyonunun miikemm€1 surette sekiz 
lisan konu§an sevimli Spik€ri. 

NOBET~iECZANELER 
Bu geee llehrlmlzln muhtelif semtlerln

deki nobetc;l eczaneler §Unlardll': 
istanbul ciheti: 
Emini:in iin.de (Be§:!r KemalJ, K~Ukpa

zal.'lda (Hlisey!n Hultlsll, Alemdarda (Strrl 
Ras!m), Kumkap1da. (Belkl.s), Baktrkoyde 
(Merkez), Fatihte (i. HakklJ, Fenerde, Ba
latta <Hi.isa.mJ, Eyiibde (Arlf Be§erl ecza
nelerl. 

Beyoglu clheti: 
ist!klal caddeslnde (Dellasuda), Kara. -

koyde (Hiisey!n HU.snliJ, Takslmde (Li -
monclyan), PangaltJda. (Na.rg1lec1yan), 
Haskoyde (Sad1k Akduman), Kastmp!U)ada 
(Miieyyedl, Be§lkta§ta (Nail Halld) ecza
neleri. . 

Kad1k6y Esk!lskelede (Sadtk), Yeldeltlr
'lnenlnde (U<;:Ier), Sartyerde (Asaf), Bli -
~iikadada (Halk), Heybellde <Tan~>. Us
ktidarda CAhmediyeJ eczaneler1. 

Zevcim Profesor T aut'un 
vefab dolay1sile 

Tiirkiye hiikO.metine, Kliltiir Bakanh
gma, Belediyeye, Giizel San'atlar Aka
demisine ve talebelerine, Akademi Tat
bi.kat Biirosuna ve merasime i§tirak et. 
mek zahmetinde bulunan zevata ve 
dostlara kendim ve mliteveffa namma 
sonsuz te§ekkiirlerimi arzederim. 

Yarm ak~am T U R A N tiyatrosunda 
Ses Kralic;esi Hamlyet YUceses ve arka • 

dn!}lan, san'ntkO.r Nafild ve arkada~lan 

Viyanada seyahat (Komedi 3 perde) m 
RAHMET EFENDi 

Bliylik operet. Her per
§embe Halk gecesi. Cu
martesi ve pazar mati- -

tine saat (15) te Louise Reiner ve Robert Young • Parisin sefahet alemleri • kordeiasmda 

Zevcimin, eserlerine daima vermek is
tedigi tasannu ve santimantaliteden ari 
temiz ve giizel ~ekillerin karakterleri
ne uygun olan bu merasim kendisine 
yap1labilinecek en bliyiik ihtiramd1. 

!stanbul, 26/12/1938 
Erika Taut 

T"fai!At el WlnlarmdadJr. 

Bu per~embe ak~am1 

SAKARYA sinemas1 
1939 senesinin goriilmemi§ buyuk. filimler 

serisiude birioci olan 

~ILGIN BAKiRE 
Franstzca sozlii ~aheseri gosterecektir. 

B~ rollerde : 

IRENE DUNNE ve MELVYN DOUGlAS 
Fiatlarda zam yoktur. 

Senenin en giizel - En m·uhte~em ve en 
filminin ilk gosterilmesi ~erefine 

YARIN AK,AM 

MELEK 
nefis 

slnemasanda Biiyiik GALA gecesi 

SENOR • 
I TA 

(Franstzca sozlii) 
ve orijinal tarkth 

Ba~ rollerde: 

Jeanette Macdonald - Nelson Eddy 
Numarah koltuklar bugiinden aldirJimahdtr. Telefon: 40868 



CUMHURIYET 

$EHIRCILIK ISLER/ Karisik 
' 

yag 

isinde vaziyet ' , 1;===-
I 
I 

SEHRiN • i~iNDEN Istanbulun giizelle~mesi 
ve konfora kavu~mas1 

Bir ,ehir 
i~inde 

giizel ve mamur olmak i~in onun .. 
goze ~arpan her,ey giizel, temiz 

olmaga mecburdur 

Y ag niimuneleri Belediye 
tahlilhanesine gonderildi 

[Ba~taratl 1 fncf sahftede] 

Belediye memurlanmn evveia ihbarm 
Vilayete verildigi cuma giinii ba§larm-

KarganJn biilbiil diye 
sabldigi ~u be dede ... 

ve zarif 

Bu asuda, bir §ehrin gijzelle~mesi, 
mamur olmas1, yalntz sokaklanmn te
miz ve geni~. binalanmn g\izel ve yiik· 
sek ohnasile, yahud yer yer giizel mey
danlar, bah~eler ve par.klar vikude ~e • 
tirilmesile temin edilemez. Bir ~ehir gii
zel ve mamur olmak kin onun i~inde 
goze ~arpan her~y giizel, temiz ve zarif 
olmaya mecburdur. Mesela, Eminoni.i 
meydamm, siislenip piislenip, yijziine al
bk, dudagma ruj siiri.ip Karakoyden !stan· 
bula gec;enleri, bir gelin gibi kar~1lamaya 
~1km1~ farzediniz. Eger o meydanda in
sanlar gene karmakan~1k birbirlerile kO
~ekapmaca oymyacasklarsa, yahud yiik 
arabalan tangJr tungur bir taraftan obiir 
tarafa g~eceklerse ve yahud da mtmda 
altt kiife yiiklii attmn dibinden tutan seb
zeci, hir taraftan ~ekip obiir tarafa gi ~ 
decekse bu meydan «alti kaval iistii §i§
hane» hir meydan olacakttr. Bunun ic;in, 

kar§l da Istanbul Belediyesi ve Istanbul 
halkt aleyhinde pek fena bir reklam va· 
zifesi goriiyorlar. Avrupa ~ehirlerinde 
goriilen paha·h, liiks, konforlu arabalarla 
bizim arabalar, o arabalardaki hareket 
intizamile bizdeki nizamstzhk ve niha -
yet oradaki iiniformah muntazam per

sonelle bizdeki ba~1hozuk personel mu • 
kayese edildigi zaman fstanbulun yiizii 
k1zarmamak imkanst:«:hr. Bu arabalan 
bu halde ~ehrimizin sokaklannda dola~· 
hrmakta devam etmek, Tiirkiyenin hi<;
bir zaman medeni bir ~ehir hareketi te
sis edemiyecegine her dakika gozoniinde 
dola§an canh ~ahidler gezdirmekten 
ba~ka bir~y degildir. 

da Nahiye Miidiirii bulundugu halde 
Zindankap1da c;omlek sokagmda 17 nu
marah Balli D. Menaham Hay Ya§ua'nm 
diikkan ve yag imalathanesine giderek 
buradan niimune ahrlarken keyfiyetin 
ekserisi Balli ailesinden olanlan ikaz et
tigi iddia olunuyor. Filhakika, Gregor 
Kostantanidis'in diikkanmdan cumarte-

Zeytini siyah havyar, ke~iyi kivircik, balmumunu 
tereyag1, barsak kazinbsini sucuk niyetine yemek

ten kurtulacagtmiZ giin gelecek mi acaba ? 

lstanbulu medeni ve giizel bir ~hir yap
mak i~in bi~ok ~eylerin bir arada dii • 
zeltilmesi mutlaka laz1·mdtr. 

*** 
Sehirde diizelecek bir~ok' §CY var. 

Bunlardan bir tanesi de otobiislerdir. 
Bunlann arabalarmdan i,Ietmelerine va· 
nnctya. kadar her~yi fenadtr. Sayahm: 

1 - Otobiislerin llepsi de kamyon is
keleti iizerine konulm~ yerli karoseri • 
Jerden ibarettir. Motorleri ~ok giiriiltii 
yapar. Amortisorleri ~ok fenadu: insan· 
larm rahatstz olmamalan i~in degil, e~
yanm fazla sallanmamasl maksadile ya
Pilmt~ ~ylerdir. Kotii marangozlarm 
elinden ~1kan, ya$ tahta ile yaptlan ka • 
roserilerin ~J.kard1g1 giiri1ltii yolculan ser· 
sem eder. l~Ierine fazla yolcu koymak 

~in oturma yerleri o kada,r dar yaptl • 
mJ§tlr ki yolcular i~eride oturmaktan zi
yade biiziilmeye mecburdurlar ve girip 
~1karken kmulchyacak yer bulamazlar. 

Nihayet, arabalar ~ok ti~kin ve yiiksek· 
tir. o_yalan ayet kotii. m nzaralan 
kaba ve ~irkindir. 

2 - Bunlarm i~letmelerinde ne ni • 
zam ve ne de intizam vardu. Yiiriirken 
yolcu indirip bindirirler. Duraklarda da 
dolmu,a binen kay1k yolcusu arar gihi, 
<lakikalarca durup: 

- Si~liye! Si~liye! 

si giinii Menahem, Mordahay David Dalaverecilerin lugati, «Cumhuri -
Balli'nin diikkanmdan ise niimuneler yet» in ne§riyah sayesinde yeni bir keli
diin almmt§hr. me kazand1: Virol! Hadiseyi, hepimiz 

Diin bir muharririmiz, hilekarhga sah- biliyoruz: Makineleri yaglamak bahane
ne oldugu iddia edilen diikkanlara gide- sile, giimriikten kollanm salhya salbya 
rek isimleri mevzuu bahis magaza sa-
hiblerile gorii~mii§tiir: giren virol yag1m, bir ka~ bezirgan: 

- Yel burda em§erim, karh bir i§ 
Belli D. Menahem Hay Ya~ua miles-

sese sahibinin oglu ile ortaklardan biri var f diyerek, geri ~eviriyorlar. Sonra, 
demi§lerdir ki: bunlan yiizde altml§ nisbetinde zeytinya-

*** 

c- Cuma giinii Nahiye Miidiirile me- gma kahp ·§U Yahudi vatandal§ar, ger
memurlar gel<liler. Niimune alacag1z de- ~ekten insafh adamlardu- halis Ayvahk 
diler. Aim, dedik. Ne kadar mahm1z var- hesab1 iizerinden bize teneke teneke yut-

Biitiin bu sebeblere ~u biiyiik sebebi sa go~rdik. Niimuneleri ahp gittiler. turmul§ar. 

d 'lA tm k I" d Biitiin bilip gordiigiimiiz bu kadar ... Biz Anla§Jlan 'Unu diiotiinmiiot olacaklar: e 1 ave e e az1m u: Bugiinkii diin· ~ -s 'l 

d h. b' h . k"l I h Viroliin yiiziinii bile gormedik. Bunu Viral yag1, zaten makine yag~lamakta ya a ~~ u ~ rm na 1 vas1ta an ususi A 
h 

yapmaga vicdan laztm. Bizim bildigimiz.e kullamhyor. lnsan viicudii de et, kemik, 
~a 1slar ic;in kazane vas1tas1 olamaz. Su ·· v· ,..,1·· t t t z 1 · 
h d t gore 1ru u sa an °P ancl ugama a ls- sinir ve damardan miirekkeb bir makine • 

al e, stanbul Belediyesi, daha fazla minde birisidir. Amma ad.resi neresidir? 
va·'kit g~irmeksizin, 1stanbulda otobiis bilmiyoruz.~ dir. 
i§letme i~ini kendi eline almahdn. Qirozcu sokagmdaki mii~sese ortak- 0 halde virol yagile, insan makineleri-

F k t b · · · di k d d 1 Iar1ndan Mordahay Balli de "'unlan an- ni de yaglamak, ned en miimkiin olmasm? a a , u 1§1, ~1m ye a ar ii~iinii - ":f y 
.. Id "" k 1 latmi.,tlr: e neticede hem bizi yaglam1~lar, hem mu§ o ugu ~ i de tedrici surette bir ta- 'l 

k1m otobusler geti.rtmek suretile degil, c- Biz Virollii yag satmaytz. Onu ba~- de kendileri adamak1lh yaglanmi§lar. 
· t b' I L ka yerlerde arasmlar. Bizden de gelip Dun, §ehrin toptan<:I yag satlcilarmdan gem' ve am lr p an nalinde miitalea 

etmek icab eder. Bunun i~in: niimune ald1lar. Lakin goreceksiniz, ter baz!larile. g1da maddelerine kan~tmlan 
1 

S temiz c;1kaca'ktlr. Mah satan toptanc1yt oteberi etrannda bir konu§ma yaphm. 
- aglam. az benzin sarfeder, bulsu.nlar. Nerelere sabyor, arasmlar, B · · ld ... 

konforlu ve zarif bir araba b'pt' tayJ'n et- emm gazetec1 o ugumu ogrenince, 
k 1.§ elbette meydana ~lkacaktlr.~ Has1r, Yag ve Yemi§ iskelelerinde ne-

me2 • Bir diikkanda kiilliyetli kadar kulag1 delik yagct ve zahireci var-
- Bir montaj ve tamir atolyesi te· boya bulundu h b 1 1 sis eylemek. sa, epsi a~1ma ii§ii§tii er. ~lerinden bi-

Ald1g1m1z malumata gore, Belediye ta- n: 
3 - Bir garaj viicude getirmek. rafmdan ara~tlrma yap1lan diikkanlar
Esaslan iizerine bir plan yapthr. Bu dan birinde zeytinyaglan boyamak i~in 

plamn tahakkuku i~in laztm gelen para· kullamldigma hiikmedilen bir boya bu
nm bir ktsmmt BeLediye koyacak olsa, lunmu§tur. G1da maddeleri satan bir 
diier ·ktsmmt bu otQbiisleri vereeek olan diikk~ndan bu §ekilde kUlU mik.darda 
firma ile geni~ bir taksite baglamak ka- i§le miinasebettar olnuyan boya bulun~ 
bilclir. leab ederse bir istikraz yap1lmas1 masi • miiessese sahibinin vaziyeti tevil 

- ~u y ahudilere ~a§tlm, diye soze 
ba~lad1. Bir yandan suya sabuna dokun
madtklanna bizi inandumaga ~ah~1rlar, 
bir yandan da: g1rtlaklanna kadar boy
le liizucetli maddelerin i~ine girerler .. 

etmek istemesine ragmen - hi~bir §eyle 
bile mumkiindur. Hatta lngiltere ile AI- kabili tevil goriHmediginden bu da mii
manyanm a~t!klart kredilerden istifade hiirlenerek zabl't tutulmu§tur. 

ederek bir kombinezon yapmak da belki Konserve labrikalarznda 
kabil olur. Boyle bir te~ebbiis ic;:in Be • Ogrenditf.plize giire, zeytinyagx hile-
lediyenin, k1smen kar~1hk gostererek, is- karhgmdan evvel konserve fabrikala
tikraz yapmasmda hic;bir tehJi.ke ve beis rmda yapllan ani 'bir teft~, baZl §iiphe
yoktur; ~iinkii bu otobiislerin i§letmesi ler uyandU'ml§, bu fabrikalardan birin
Belediyeye emin bir kazanc temin eder. den ahnan niimunelerdeki zeytinyagla

rm gayritabit oldu~u goriilmii§ ve der
Otobiislerin §asilerile motorlerini ha- hal kimyahaneye sevkedilmi§tir. Neti*' 

ricden ~tirmek ve bunlarm hurada mon- de yagm mag§U§ oldugu anla§Ilml§tlr. 

Bir ba§ka yagct giildii: 

- Kolay kazanc neredeyse, Y ahudi 
oradad1r! Uzun miiddet eskimiyen, ~a -
buk elden ~1ktmyan mala Y ahudi, ba§Inl 
~evirip bakmaz bile .. 

Sonra bana donerek: 
- Sen, dedi, hi~ Y ahudiden demirci 

gordiin mii? Onlara, ~anak, ~amlek, ta~ 
bak, kase gibi §eyler ohnah ki, keyifleri 
yerine gelsin .• 

la)'mt ve miikemmel bir karoseri ile ter ... Bu fabr'kad ~1 d 1 d w Diye bagmrlar. Ni~in) Rivayet edil- 'It 
1 an yag arm nere en a m 1g1 

hizini temin edecek hakiki bir atOlye kur~ tahkik edildigwi s1rada bu t'hbar da a 1 
dig"'ine gore otobusler. seferlerinde dol • Y P1 -

Bu kadar yagc1y1, ba§ka zaman bir a
rada yakalamak miimkiin olaJmyacagl 
i~in fusat elime g~mi§ken sordurn: 

- !stanbulda sahlan mahlut yaglara 
neler katarlar? .. mak fstanbula i~. san'at, ihhsas ve atol· mt§tlr 

gun has!latla geldikleri takdirde ~ofi:irle · 
ye kazand1rmak demek olur. Belediye Ticaret Odasznzn teklili 

biletx;iye hastlata g(ire muayyen bir ik • 
bu atolye ile evvela kendi io.lerini yap • o· w t ft T' t Od d b ramiye verili~rmu§. Bu usul neticesi o- .. Iger ara an 1care aSl a, un-

brak aral>alar her yolcu gordiikleri yerde t!ktan sonra bilahare memleket ic;in iyj dan bir miiddet evvel piyasa ile yaptl-
montaj yapan bir miiessese halinde kul- g1 daim.t temaslar neticesinde zeytinyag

dunrp, yahud yava~laytp yolcu ahyor ~ lanabilir ve bundan hem !stanbul istifa- larm istandardize edilmesini !kttsad Ve
lar ve ho~ olduklan zaman da duraklar· de eder, hem de Belediye para kazana- kaletinden istemi§tir. Oda 0 zaman yap-
CI.a fazla bekliyorlar. Bu ikramiye usulti bilir. b~1 tetkiklerde birc;ok §iipheli vaziy€t-
inanlllr ~Y degildir. Fakat. otobuslerin lere tesadiif etmi§ti. Halk, bu §ayant dik-
bu tarzda hareket ettikleri hergiin gorii • Bugiinkii orobiis nakliye iicretleri, kat ve s1hhatle alakah i§ etrafmda ah-

Avrupadaki emsaline v~ kulland!g"'l ara- k t' d len vak'a olduguna ba'luhrsa bu rivayete naca ne Iceye sabtrstzhkla intizar e i-
inanmamanm imkam olamaz. balara gore c;ok yiiksektir. Fa kat, Bele- yor. 

diye giizel, konforlu, rahat arabalarla Adl" J h • 1 l k d 3 _ Umumiyetle diinyamn otobiis aye e e emmayet e a a a ar 
~letilen biirun ,ehirlerinde otobiisler muntazam bir servis yapllgl takdirde oluyor · 

d muvakkat bir zaman iyin iicretlere biraz ramvayla taksi arasin a mutavaSSlt bir Kan§lk yaglar meselesile Adliye de 
zam da yapmt~ olsa halk bundan c.ikiyet h · tl l"k .J.- M akil vasttas1du. Yani, umumi nakil va- .. e emm1.ye e a a adar olmakta\U.l. e-

Sltalarmm liiks kismtdlr. Bunun i~in a • etmez: bilir ki verdigi yabanc1ya de~il, selenin esasma heniiz filen elkoyma~ 
· lstanbul Belediyesinin kasasma ~idiyor olmakla beraber, vaziyetin tespiti i~in 

rabalar geni~. rahat, ferah olarak yapihr ve bununla kocaman bir ~hir sermaye- icab eden kararlarm almmasmda faal 
e iicretler de tramvaya nazaran yiizde sinin itfasl temin ediliyor. bulunuyor. Ka~tk yag sattlklart VilA-
5 ~ 50 dereces.inde pahah olur. Bizdeki Bu i$i ba~armak miihim bir dava de- yete ihbar olunan diikkanlarda arama 

otobiisler haricen fena manzarah, dahi • yap1lmas1 hususunda hakimce kararlar &ildir. Kafidir ki Belediye bu ihtiyac1 
en berbad ve ayni zamanda sermaye verilmesi, fer'i olan bu faaliyet ciimle-

duysun, vaz.ifesini iyi idrak etsin ve ken-
tibarile gayet ucuz u.yler olduklan hal- sindendir. Miiddeiumumilik, yaptlan 

Y" disi i~in bir §eref :ve haysiyet meselesi o- ne~iyab dikkatle takib etti~i gibi, tah-
e tramvaylara nispetle ~ok pahahdu. larak telakki eylesin. Bu i~i ooylece hal- kikattn takib ettigi seyri de giinii giinii-
4 - Bu ~artlar dahilinde bu otobtis- letme~i dU~iini.ip b.a~aramlv.n bir bele· ne ogrenrnektedir. Ele ge~:;en maddelerin 

erin Istanbul halkt kin en fena ve en diye, Istanbula JaYik bir miiessese de • tahlilile rapor yaztlmaSl zamana muhtac 
ahah bir nakil vasttas1 oldugunda ~iiphe &ildir. hin en k1sa ifadesi bundan iba - bulundugundan, tahkikat mevzuu mese-
oktur. Ayni zamanda, Avrupahlara rettir. le, Me§hud su~ kanununa uygun mua-

1==: meleye tabi hususlardan degildir. Htf-
r-------:::---~--------------------- ZlSSthha kanununa muhalif hareket ma-L Burdur Vilayet Parti kongresi ) hiyetinde goriilen kan§lk yaglar i§i, 
~~:::===:;::::3==:;::;,;;;:;;::::;::;::;;:;:;;;;~;;~;;=;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;:~ Miiddeiumumilige intikal edince, umumi 

hiikiimlere tabi olarak tetkik ve tamik 
olunacaktlr. Bu m~vzudaki daval'ara u
Il\Umiyetle Asliye Ceza mahkemelerin
de bakllmaktad1r. 

tstanbu1 Miiddeiumumisi Hikmet 0-
nat; diin kendisile gorii§en muharriri
mize, bu hususta klsaca §unlan soyle
mi§tir: 

Birisi attldt: 

- Neier katmazlar) diye sor.. En 
ba§ta don yagt, yurnu§aklik versin diye 
oarsak yagl, bobrek yagt, i~ yagl, susam 
yag1, pamuk yag1 ... daha sayaynn mi) 

Arkada§l da gayrete geldi: 
- Sen yoruldunsa ben sayayun .. Ren

gini sarartlp inek yag1 yerine yutturmak 
i~in kabak sans1.. Aynca kestane filan 
da katanlar var ya 1.. Anyan soran olma
dJkt'an sonra, ~anag1 al ele ... Doldur dol
dur koy ... 

Hani, §U sizin pazar yerlerinde koy 
yag1 diye aldigmlz tulum ve kase yagla
rmi bir takun madrabazlar, kilosu 30-35 
kuru§a mahlut~ulardan ahrlar ... 

Y ag, katk1h da, sanki ba§ka mallar 
katk1s1z m1? •• 

Su karabiberden ne istersin bayun,. 
Ona bile, beziryag1 kiispesini toz haline 
getirip kan§hnyorlar. 

Domates sal~asma kabak, patates ez
mesi, kirmJZl bibere kiremid tozu. mlSlr· 
unu ... 

T aze et elli kuru§a iken, sucuk, pasttr
ma hie; elli kuru~a sat1hr m1? Hani bunun 
imaliyesi, hani bunun masraft, hani bu -
nun firesi, hani bunun kan) T rabzon, 
her postada fstanbuldan 2-3 bin kilo i~-

Muhaf1zgiiciiniin 

Yazan: SALAHADDIN GVNGlJR 

yag1 ~eker. Ne oluyor bu i~yaglan diye 
merak etmez misin L 
Hi~ .. N e olacak) Y ans1 sarfolunursa, 

yans1 da yaglann i~ine girerek gene bu
raya doniiyor .. 

G~en seneler, bir yerden bir ka~ tu • 
lum yag elime ge~mi§ti. c;ogunun i~inden 
par~a par~ a demirler ~1kmasm m1) .. 

Hilekarhgm bu tiirliisiinii, o giine ka
dar gormemi§tim. 

Halis mala, §Unu bunu katmakla ge~i
nen esnaf, kendilerine faaliyet sahast ola
rak daima piyasadan uzak yerleri se~er
ler. Gizli han ko§elerinde, sinsi sinsi c;ah
§lr ve genit te~kilatl~n vasttasile her yere 
mahlut mal siirerler I 

l tiraf etmeli ki, halklmlzm bir k1sm1, 
iyi maldan pek anlamtyor. Benim tam .. 
d1klanmdan biri vardtr ki mahalle bak
kalmdan ah§veri§ eder. Bir giin, beni 
yemege ~agud1lar. Bakttm yaglan kan
~lk.. Kendilerine bir~y sezdirmiyerek, 
alt§veri~ ettikleri bakkahn kulagmi c;ek • 
tim: 

- Bir daha, dedim, bizim ahbaba ka
TI§lk yag venne! .. 

Adamcag1z ic;ini ~ekti: 
- ,Simdiye kadar, dedi, belki on defa 

yag degi§tirdiler. En iyi yaglan verdim, 
begendiremedim. Bu sefer, ba§ka yaglar 
la kan§tJrdJglm tenekelerden bir tanesini 
siirdiim. Deh§etli ho~larma gitti, Simdi 
beni her gorii§lerinde. «J\man, ne iyi c;tk
td Her zaman bu yagdan isteriz I» di • 
yorlar. Kabahat bende mi? .. » 

y agel soziinii heniiz bitirmi§ti ki, bir 
ba§kasJ ba§lad1: 

- Bu virol yag1 dedi, iki senedenberi 
memlekete giriyor. Ben daha ge~n sene, 
giimriikten bu kadar ~ok makine yagt 
~eki1mesini §upheli bularak baz1 incele -
meier yapmi§tun. 

N eticede anladtm ki, bu yaglar sana
yid~ kullamlmadan mahlu~ulann eline 
ge~1yor. 

Bunun iizerine Belediyeye haber ver
dim. 0 giindenberi, sesi yeni ~1kt1. Gum· 
riikten i§in i~ytizii ogrenilebilir. Virol 
yag1m kimler getirtiyor ve burada kimlere 
sattyor} •• Tahkiki kolayca miimkiindiir. 
Bence mahlut yagt ortadan biisbiitiin 
kaldnmak dogru olmasa gcrek .. Bu nevi 
yaglan. dogrudan dogruya Belediye eli
ne almah, i~indeki katka miktanoa gore, 
fiat keserek fakir halka sat:mahd1r. 

Mahlu~uluk esnafm elindc kahrsa, 
i§, insafa buak1lmi§ demektir.» 

Y agc1lann yamnd,tn aynhp gol man
zarast alan Bahkpazan yolile donerken, 
tahlit ve tag§i§ edilmi§ gtda maddeleri, 
yagmdan, bahndan, tuzuna, biberine ka
dar, g()zlerimin oniinde ge~id resmi ya
plyordu. 

0 mada bir portakalca oniime dikildi. 
Kendi ken dime: 

- Hele ,iikiir; katklSlz bir mal ele 
ge~irdim diye sevinirken, derhal sukutu 
hayale ugrad1m: Herifcegiz; yumurta 
kadar portakallar ic;in: 

- Y afalar... Y afalar... diye bagm -
yor ve boylelikle, mah tahlit etmiyorsa 
da, hi~ olmazsa, men§eini ta~WI ediyor • 
du. · 

Asulardanberi kargarun biilbtil diye 
sat!ld!gl lstanbulda, zeytini siyah havyar, 
k~iyi klVlrcJk, balmumunu tereyag1, bar
sak kazmtlsmt sucuk, e§ek zeytinini Ka
lamata niyetine yemekten kurtulacagmuz 
bir gun gelecek mi acaba} .. 

SALAHADDIN GONGlJR 

Burdur (Hususi) - Vilayet Parti kongresi, halkm birc;ok dileklerini dinle
sonra mesaisine nihayet vermi§tir. Halkm dflekleri arasmda mekt~b, 

yap1lmas1, su getirilmesi esaslan iizerinde teMslif etmi~tir. Bu dileklerden 
bir kiSrru biiyiik kurultaya bildirilecektir. 
, yeni idare heyetini se~tikten sonra dag1lm1§hr. Gonderdigim resim, 

grcdc bulunanlan gostermektedir. 

c- Ammenin menfaatine taalluk eden 
biitiin i§lerde oldugu gibi, umumun Slh
hatini istihdaf eden bu mevzula da ya
kmdan alakadar bu1unmamlz, gayetle 
tabiidir. Halen alakadarlarca yaptlan 
tahkikat, devam ediyor. Bu tahkikat ne
ticesine gore, mevzuun dogrudan dogru
ya Miiddeiumumilige intikal etmesi §ek
linde, memuriyetimizce esastan laz1m 
gelen kanunt muameleye tevessii1 olu
nacagi, §iiphesizdir. $imdiki halde lii
zum has1l olan miitefcssi kanuni nokta
lara aid olmak iizere, alakadarlarla te
'rlnsimi7.I mnhafaza halindeyiz. Yap1lan 
tahki 1-:atm inki§af etmesini bekliyoruz.~ 

Ankarada Muhaftzgiiciiniin ath gezintileri ba§laml§tlr. !Ik gezinti pazar 
giinii kalabahk bir kafile halinde icra edilmi§tir. Yukanki resim bu ilk gezin
tiye i§tirak edenleri gostermektedir. 

JE=I. dib arkada§liDIZ P 
~ ge~en giinkii yaz1 

kalemile bir eski y 
de§erek hemen te§hisini kond 

- Kurnaz adam, zeki 
bir ahmaktu I 

Evet amana, ne tehlikeli ll 
T ehlikesi, oyle samyorurn 
kime zeki, kime kurnaz deme 
leceginin lay1kile anla§Ilmam 
guyor. Baz1 muhit1erde kur 
zekamn bir nevi tezahiirii tel A 
var. 

Bir adam, ayni zamanda 
kurnaz, hem gayet zeki olabi 
bette hayu I 0 kadar, hayrr 
kurnazhgJ, biribirlerini tama 
pet ve menfi iki kutub gibi ka 
re bile hak veremeyiz. 

Zeka, yalmz i~ iizerinde k 
varhg1, ortaya koydugu eser 
olunur. Halbuki kurnazhgm 
ekseriya ha§anlmt§ bir i§i boz 
da bir~yler yapar gibi gorun 
hangi bir sahada hakkedilmi§ 
kiyetleri hi~e indirmek i~indir! 
ol~iisiiz ta§kmhklanm bile, se 
leden ibaret olan bir dinamizm 
harcamaz. 

Belki, bu yiizden buyiik ka 
rar. F akat, giinj.in birinde kaza 
fer, kendisi i~in biitiin ~ektikler 
racak derecede belig ve ha§k 
derecede ibretli olur. Hi~bir 
kal, hatta en beceriklisi bile, 
mn i~inde buldugu igreti asia 
omriiniin sonuna kadar muhafa 
mi§ ve giiniin birinde maskesi d' 
su~ iizerinde yakalananlar gi 
~ehresile mutlaka ele g~mi§tir 

Su dakikada, «N evyork» t 
,em heykelinin tepesinde, elek 
liinden gozlerile; gidi§ini 
medeniyet diinyas1m seyrede 
hepimiz biliriz ki kurnaz bir a 
di. Kafasmm i~inde bilgi nrum 
sa. hepsini unutmaga s<iz verdi 
dayanam1yarak, engizisyon 
huzurunda: 

- Buna ragmen, diinya ge 
yor! diye hayk1ran <<Galile» ye 
lar, «ahmagm biri I» diyenler o 

Kristof Kolomb'un, fspanya 
sinden gordiigii yard1m, bir bu 
liinii ho§etmek i~in- uzablm1~ 
sadakadan ba§ka bir~y degild" 

Daha bOyle ansiklopediler 
ne alimler, ne ka~ifler biliriz k' 
Ian kadar dalgmhklan, becer 
ve hayatta muvaffakiyetsizlikle 
hurdular. 

F akat onlan biz tamdJglmtz 
den sonrakiler de tamyacaklard 

Bir de sorahm: T arihin bagr 
lip g~mit milyarlarca kumaz 
-kafast kesilen, yahud lanetle 
dan maada- ka~ ki§iyi hatuhyab 

Bu kadar uzaga gitmege, pek 
yoktul hte tilki meydanda ... 
ve mesellerde dolatan kurnaz 
hayvanhktan kurtarabildi mi ? ... 

Halk Opereti temsi 
devam ediyor 

San'atk~r Ra§id Rtzamn fah~ 
altmda 20 giindenberi muvaf 
temsillerine devam eden Halk 
halkm biiyiik bir ragbetini k 
br. Operet, <W~den itibaren c 

Efendi • adl1 milli bir piyesi 
ba§lamt~tlr. Resmimiz Opereti 
baletini bir oyun esnasmda 
mektedir. 

Katil Arab Murad Ad 
verilecek 

Susuzdere cinayetini i§leyen 
radm maktul ihsanm elbiselerin 
sakladtgmt saylememekten mak 
mak oldugu anla§Ildtgmdan b 
iizerinde fazla durulnuyarak ka 
yeye verilecektir. 

OHim 
~ Bankasmm Trabzon §Ube 

miidiirii N ecdet Once lin pederi, 
zar Askerlik $ubesi Reislignd 
kaid Binba§l Abdiilfettah One 
etmi§tir. Cenazesi bugiin saat 11 
§lkapt tramvay duragt kar~1s1 
neklimedrese sokagmdaki 4 n 
evinden kaldmlarak Beyaz1d c 
namaZl k1lmdlktan sonra Edirne 
le kabristamna defnedilecektir. 

Vefat 
Sabtk valilerden Eti Bank ida 

lisi azas1 Bay ihrahim Aktan ktsa 
hats1zbg1 miitealob vefat etmi~t 
nazesi bugiin saat 2 de Arnavudl 
deki hanesinden kaldmlarak: ikir 
maz1 Beyaztd camiinde kthnarak 
nekaptdaki §ehidlige defnedil<'ce:k 
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u~ouNuzMu? C1rc1rda feci cinayet -
.:~lf ve ~:;v.~;;;:rt:_ 20 ya§Inda bir mektebli Biikre~ muhteliti 

I Z Ll K Noraste 

zafiyet 

Chloros 

benizsizlik _icin. yeg1ne deva ~ ih1:a ~d~n SIROP DESCHIENS P 
En muntahip etibba tarafw.dan tertip edilmi!jtir. f 

,. kenmez. Mesela §e- k kt •• I d •• ••1 d •• 
ker d~i r;iiriitiir der- S 0 a a 0 U rU U Bugiin Taksimde F ener-
ler. Sogugun ve SI-

K an~1k ve nas1l yapddJ~ belli olm1yan ba 
~ocuk g1dalarile yavrunuzun sJhhatini 

tehlikeye koyars1n1z. 
cagm da di§e dokun Du··n bah~e ile kar,da,Iyor 
dugu muhakkakhr. gece ge~ vakit yakalanan ka tiller den 
D~e. mi.ispet tara
fmdan dokunan, ya
ni ho§a giden §eyler 

zden haric. Bir Japon di§~isi, 
bozan yeni bir sebeb ke§fetm~. 

re. Evet, tayyare d4?i bozarm.I§. 
i, yiiksek hava mmtakalarmda hii-

si.iren dii~iik hararet derecesi imi§. 
aki bozuk di§ler bitti de, havada

mi kald1 a kuzum? fnsamn, bu Ja
di~c;isine: cQizmeden yukan c;lk

!~ di~·esi geliyor. 

altznda 

~~~~~~ Yer yi.izi.inde, he-
(;; ni.iz ke§fedilme~ 

mmtakalarm haddi, 
hesab1 yok. Fakat, 
insanlara bir deniz
altt merakldlr geldi. 
Gokleri kulac; kulag 
dola§maga c;Ilap ya
n yoldan dondi.ikten 
sonra denizin dibine 

1--:~c\-~==...c--:- inmek ic;in di.inya
mn paraSllll sarfe-
derek yepyeni bir 
dalgr~ aleti hazxrla-

koyulan Profeoor Pikar, bu fikri
tatbik mevkiine koym.adan, Vil
admda bir Amerikah, ona ben

ba§ka proje hazxrlamaga ba§la-
Onun niyeti de, Okyanuslarm di
bir stiidyo kurup denizalh alemi
ce hayatm1 tetkik etmek. Tetkik 
eri, her giin tradyo ile ne§I'edile

i§. Neden gece hayab da, giindi.iz 
de gil? Orasm1 bilmiyoruz. 

Tavil ile Kasir 
Di.inyanm en uzun 

boylu adanunm Ka
ianus isminde bir 
Finlandiyali, en Ju
sa boylu adanunm 
da, Sinah acibe nam 
ci.ice oldugu anla§ll
maktadtr. Uzun boy
lu iki metre 83 san
timetre boyunda, cii 
cenin boyu da ancak 
38 santimetre geli
yormu~. Kaia~us ,38 
ya§mda olmii§, Aci
be 60 ya§ma kadar 
va§ami§. Bu iki ada~ 
mm ikisi de acayib 
oldugu halde, yalruz 

acayib adl miinasip J(oriilmesi 
acibe. Onu b1rakahm. ikinci tu

, su yukanda okudugunuz ra
m biribirine kar1~masmdaki ze

boylunun santimetresi, ci.i
minin tam ztddt. Ciicenin bo-

inin omri.i uzunlugunda. 
taviliin ahmak~ derler. <;ok u

erken oldiigi.ine belki isabet 
Ya~asa ne i.§e yarayacakh? 

a ckiillii kasiri.in fitne, de var 
60 sene muammer olmasma ne 

? Muamma vesselam. ................................................ 
koylerinde bir cinayet 
(Hususi) -Bayraktar koyi.inde 

bir facia olmu§ ve Kazrm ismin
am Mahmure admda gene bir 

b1~akla vurarak oldiirmii§tiir. 
ta ba§lanmca, gene kadmm bir 

dii§marunm fecaat ve §enaatine 
gittigi meydana ~1knu~tiT. Ka-

evli olan ve kocasma son de~ 
bulunan Mahmureyi igfal et

her tiirlii ~areye ba~vurmll§ ve 
kadm namusunu muhafaza et 

unun iizerine tarlada koyun ot

ii~ii cinayeti tamamen itiraf ettiler 
-~ 

c;uc:uda cinayetin 
Evvelki gece saat 23 raddelerinde bir 

talehenin sokak ortasmda oldiiriilmesile 
hiten kanh bir vak'a olmu§, failler vak'a -
akahinde kac;mt§larcbr. 

Bir muharririmizm yaptJg1 tahkikata 
nazaran cinayetin ta fsilah §Udur: 

Bu sene lzmir lisesinden tasdiknarne 
al1p fstanhula gelen 20 ~a§lannda Ma
nisah Rifat oglu Hasan Osman, Sulta
nahrneddeki Sanayi rnektebine yazllmt§ 
ve nehari olarak devama ha§lamt§hr. Ha· 
sarun lstanhulda R1za isminde hir velisi 
vardtr ve gene talebe kadmlarla, ktzlar
la macerah bir hayat ge<;irrnektedir. Bu 
ciimleden olarak Hasan, ge<;en cumartesi 
ogle paydosunda mektebinden c;tkml§, 
velisinin evine .gidip kendisine c;eki dii~ 
zen verdikten sonra bir miiddettenberi 
tan1§hgi Makbule ile bulu§maga gitrni§'" 
tir. Maktul Hasan, Makhulenin ko-
casile arkada§tlr ve kadmla bu 
yiizden tam§mt§larcbr. F atihte Bt~ 
c;akc;Ialaeddin sokagmda 44 numarah 
evde oturan Makbule, bir mliddetten • 
beri Hasanla goniil eglendirrnege ba§la
IDI§ ve tecrlibesiz c;ocugun tatil glinlerini 
birlikte harcamaga koyulrnu§tur. Evvel-· 
ki giin de, Hasanla Makbule bulu§rnUt
lar, hava fevkalade guzel oldugu ic;in' 0-
tede beride dola§mi§lar, nihayet bir sin~ 
maya gitmi§lerdir. SinemaCian c;tkbktan 
sonra bunlarm pe§ine birkac; ki§i tak1l • 
m1~, kendilerini takibe ba§lamt§tlr. 

Hasan, bu takibcilerin elinden kurtul
mak ~in Sehzadeba§mda bir mahallebi~ 
ci diikkanma girmi§, fakat gene kurtula
mamt§br. Saat yirmi ikiye dogru Hasan~ 
I a sevgilisi F atih itfaiye binasmm on lin~ 
den Haydarta, oradan da <;1rc;tra dogru 
ilerlerken uzun boylu birisi yanlanna ya· 
na~arak ~unlan soylemi§tir: 

«- Vadetmi~tin. gelmiyecek misin ?» 
Hasan §U cevab1 vermi§tir: 
«- Yammda kadm var. Gelemem.» 
Biraz '50n118. ayni adam, Haydarda 

<;tr~tra sapacak yerde . tekrar iki sevgili
nin yanma yakla§mt§ ve: 

Makbulenin otul'dugu ev ve kapnnn 
oniinde beklC$CD mel'akblar 

bttaya aid tahkikah da Ernniyet ilcinci 
§Ube birinci lGs1m cinayet masas1 me • 
murlar1 idare etrnege ba§larn~hr. Polis
lE:r\v. ilk i§i, MakbtJleyi isticvab etmek 
olmu§tur. Makbule, zabttaya verdip ifa-
dede, katillerin h~birisini tammadJgmJ, 
gene kimin oldiirdliglinli de kat'iyyen bil
medigini soylemi§tir. 

Bunun lizerine kadm, serbest buaktl -
mJ§tlr. Maamafih polis tahkikata devam 
ve i§i yapanlarm 4 ki~i oldugunu tespit 
etmi§tir, Bunlar sarac Salahaddin ismin· 
de birisinin yanmda ~uakhk yapan Niya~ 
zi ile, Hamza, 1hsan ve Rifat admda §a
htslard1r. Rifat mlistesna, ilk li<;li. diin ge~ 
ce ge<; vakit yakalanarak F atih polis 
merkezine getirilmi§lerdir. Hepsi de suc;
lanm itiraf etmi§lerdir. 

Biikre§ muhteliti bugiin Taksim stad
yomunda Fenerbah~e ile kar§Ila§acak
tll'. Pazar gi.ini.i Ankara muhtelitini 2 - 1 
maglub eden Rumen taklmmm, Fener
bah~e gibi kuvvetli bir tak1mla yapacagt 
ikinci ma<;I oldukc;a biiyiik bir alaka u
yandlrmaktadll'. Misafir tak1mm umu
miyet itibarile anla~mi§, siir'at ve ne
fes kabiliyetleri yerinde oldugu anla§Il
makta ve yabanc1 bir saha, on be§ bin 
ki§oilik yabancl bir halk kiitlesi oniinde 
kazand1g1 bu galibiy.et, kendilerinin ih
m'al edilemiyecek bir taklm oldugu ka
naatini vermektedir. 
~u da muhakkak ki, Ankara muhteliti 

bu magta kendisinden beklenilen oyunu 
gtkaramaml§tir. Ankarahlar, diizgiin ve 
canh bir oyunla bu mar;1 kendi lehleri
ne neticelendirebilirlerdi. 

Rumen taklm1, siir'atli, enerjik ve an
la§ffil§ bir taklmd1r. Fakat bugiin Fener
bahge kaqtsmda ne dereceye kadar mu
vaffak olacagm1 kestirmek biraz giig- I 
ti.ir. Fenerbah~eliler bugiin canh ve an
la§arak bir oyun ~Ikar1rlarsa neticeyi 
lehlerine alabilirler. Eger Rumenler biz 
lerden farkSlz bir taklm ise ki - bugiin l 
gorecegiz - vasat bir oyun Ankaranm 
ald1g1 neticeden farkh olamaz. 

Bunun i~indir ki Fenerlilerin bugiin 
canh ve S'istemli bir oyun ~1karmasm1 
bekliyor ve temenni ediyoruz. 

Rumen tak1mina 3,500 
lira verildi 

Futbol Federasyonu tarafmdan i.ig 
rna~ yapmak i.izere davet edilen Biikre§ 
tnuhtelitine ii~ bin be§ yiiz lira verilmi§
tir. Romanyahlar Yunanistanda yapacak 
lan mag ic;in de iki bin be§ yiiz lira al
DU§lardlr. Bu suretle Romanyah futbol
ciiler, Merkezi Avrupa tak1mlarmdan 
F. T. C. ve Slavya gibi kuliiblerden da
ha yi.ikse.k bir fiatla §ehrimize gelmi§ler
dir. 

Aticlhk sporu 
Ahc1hk sporunun bi.itiin memleketle 

inki§afl ve verimli bir hal almas1 i~in e
sash tedbirler almmaktad1r. Her mm
takada Aticthk Ajam bulunacaktlr. Bir 
gok vilayet ve kazalarda ab§ paviyon
lan yapbnlacakt1r. Abc1hk sporunun 
inki~af1 igin ba~ka memleketlerdeki va
ziyetin tetkikinden .sonra bu spor i~in e-
sas1I bir program hazrr1anacaktir. 

Refik Osmanin bir mektubu 
Bir ak§am gazetesinde bazt kultiblerle 

mukavele yaparak, antrenorllik, muallim
lik yaphgm ve bu sahada daima ~ah§ti• 
gtm yaztlmaktadn. 

Allah1n yaratt•ih gibi saf ve tabit 
hububattan yapllm•t 

0ZL0 
u 
L 

DUnyada mevcud ~ocuk g1dalar1n1n en mUkemtnelldlr. 

Pirinc, Yulaf, Mercimek, Bugday, irmik, 
Patates, M1s1r, Tiirlii, Bezelya, Badem, 

•• 
~avdar Ozii Unlartnt ~ocuklariniZa Y ediriniz. 

Hi~bir kullibe girmedigim gibi eski 
kuliibiim olan Be§ikta§ kuliibiinun mues· 
sisliginden dahi son ihtilaflar dolaYtsile 
istifa etmi§ oldugumu bildirmegi faydah 
bulurwn. 

Giimriik Muhafaza 
istanbul 

Genel Komutanhg1 
SatJnalma Komsiyonundan • 

Gol Spor gazeteS'i. sahibi 
Refik Osman Top 

1 - Giimriik Muhafaza te~kilab i~in yaptmlacak ~ tane motor tekn 
sinin 12/1/939 per§embe gi.inii saat 16 da kapall zarfla eksiltmesi yaptl 
caktir. 

2 - Muhammen bed.eli • 14640 ~ lira ve ilk teminab c 1110 ~ lirad1r. 
3 - Fenni ve hususi ~artnamesi Muhafaza veznesine yatmlacak 7 

kuru§ mukabilinde Komisyondan almabilir. 
4 - isteklilerin o giin eksiltme saatinden bir saat evveline ka\1a 

2490 say1h kanunun tarifi ve~hile hazirhyacakl_!in teklif mektublarmt 
lata Eski ithal'at Giimriigi.i binasmdaki Komisyona gelmeleri. ( 9415 

a olan zavalllnm i.izerine hiicum 
ut etmek istemi§, Mahmu
teslim etmemi§ ve Kazun 
ayarak oldi.irmii§tiir .... 

«-Hasan, buraya gel» demhtir. Ha
san bu emre itaat etmeyince ~aralannda 
kavga c;tkmt§, diger tic; ki§i daha yanla
rma gelmi§, ve mlithi§ bir bogu§ma ha§
laml§tir. Vaziyetin vahamet kesbettigini 
goren Makbule derhal oradan kac;m1~ ve 
dogruca Haydar karakoluna giderek m~ 
seleyi anlatmi§tlr. !mdadtsrhhi ile pol~s 
kuvvetleri, vak' a yerine 'Yeti§tikleri vak~t 
yerde, 9 yerinden br~akla vurulmu§ btr 
gene bulmu§lardtr. Hasan, Cerrahpa§a 
hastanesine kaldmlm1§Sa da biraz sonra 
olmu§tiir. Adli tahkikata •Muddeiumu
bi muavinlerinden N ecati el koymu§, za· 

Evvelki giin Ankarada, Ankara muhtelitile kal'§tla~an Romanya 
taknm, ma~tan evvel Ankarab.larla yanyana 

Yazan: viKI BAUM • l;eviren: HAMDI V AROI\LU ~ 

Om ~o!=~<dlD ~~~~~aJ 
Bu sualine cevab alamach. Evelin'in 

kazanmas1 i~in elinden ~eldigi kadar gay
ret etti. Fa kat gene kadm bunun farkma 
vannca, onun ftrlatttgl toplan tutmak is
tememi§ti. Frank, onun ylizlinu, amcak o
yunun sonunda, ba§mdaki beyaz pike
den giine§ligi ~tkaTdtgi zaman gorebildi. 

k1smin hulasas1 
Frank Davis ve Eveline 

c bir Alman k.admt, Berlinde, 
salonu.nda dansederler. A-

dansm orta.stnda, saatine ba
lr.rrLP."s,~nP." yirmi dakika k.aldtgmt 

o ak§am, Parise harelvet ede
Evelin'le aralartnda bG.§layan 

yanm kalmastna ilziiJmek
~ok kalabaltk ve steak ol

Amerikalt, Evelin'i dirsegin
k tarar;aya r;tkarttr. Oradan, 
evvel, tam§1TUJ.lartna vesile o

oyu.nu. oynadtklart korta 

Jorj, Berlin kadmlanmn, utn'l

ildiginden daha giizel vu~ 
1 ve hepsinin, N evyork 

en daha iyi ingilizce konu~ -
· ederek onu kullibe siiriik
iddia, bir dereceye kadar 

Mesela Alman tenis §ampiyo~ 

.-~ .. 
nu olan kadmm, fevkalade glizel endamt Bu ~ehre on a harikulade canh goriindii; 
vardt. Piirhayat, giizel bir kadmdt. Frank, 0 kadar ki, bir miiddet, ses ~1karmadan 
onu, bir bakJ§ta tarth. Kadm da Frank' a onu seyre koyuldu. Birden hire, garib bir 
ayni §ekilde bakti ve ikisi de, ~tlgml~r hisse kaptlmt§tl. T amdtgt kadmlardan 
gibi giilmege ba§l~dtlar .. Sonra onu b1r ekserisinin yi.izli sanki porselenden oldu· 
ba§.ka. kad:na takd1m ett1le_r .. Bu kadmm gu halde bu Evelin'in ylizii daha canh 
tok btr ses1, esmer, saten gtbt_ parla~, ?a- bir ba§ka maddeden yaptlml,a benziyor~ 
rikulade bacaklan vard1. lsnu Manan ~t. du. Mlinasebetleri boyle ba§lach; blitlin 

Bu iki kadmm ikisi de Y11dmm gibi erkek maceralannm ba§ladtgt g1bi, teces
sert raket kullamyorlardJ. Frank, ·kenw siisle. Ve §U istifhamla: «Bu kadmm ic;i 
disinden ~ok fazla kuvvetli kimselerle oy- acaba nas1ld1r? Opiildugii zaman 1J1as1l 
namasm1 sevmezdi; keyfi ka~ard1. Mar• olur acaba bu kadm '?» 
ian, kendi raketlerinden birini ariyet ola~ Evelin, erkeklerin, goriir gormez he~ 
rak Frank'~ verdi ve ahpablanndan hi~ men kucaklamak arzusunu duyacaklari 
rile, Evelin'le onu tam§tlrarak, birlikte kadmlardan degildi. Bu arzu, daha son
oynamalanm temin etti. Evelin pek mun- ra, ilk buseden sonra duyulabiliyordu. 
tazam oymyam1yordu. Sinirli oldugunu Onun, ~ok k1vrmhh, boyastz, mercan so-

soyliyerek ozlir diledi. luklugunda dudaklan vardt. 

Frank: FranK, ona adeta damdan dii~rcesine: 
- Sinirli misiniz? Sebebi nedir? - tnsan sizi opmek istese, demi§ti, 

diye sormu§ ve nezaketen, topu gev~ek ylizii, gozli, kula1klanmn arkasi filan k1r~ 
f1rlatm1§h. m:Ziya boyanmaik tehlikesi yok. 

Bu soz lizerine, Evelin, sanki ingilizce 
anlam1yor gibi onun yiiziine bakmt§tl. 
Uzun, ~ok uzun, sa~lan gibi donuk gii
mii§i renkte kirpikleri vardt. Bu kirpik
ler, ooun a<;1k ylizline, uykulu bir hal 
veriyordu. Frank onu ilk defa optligli 
giin, bu opu§e mukabele edi~indeki §id~ 
detten adeta korktu. Bu §iddette, garib 
bir beceriksizlik, tuha,£ bir tecrlibesizli:k 

de vardt. Bu klSlk, solgun ve titrek du~ 
daklar, kendilerinden beklenen §eyin ne 
oldugunu bilmiyor gibiydiler; ac;11mtyor• 
lar, teslim olmuyorlard1. Kadm, biitlin 
mevcudiyetile bu dudaklarda toplamyor, 
kendi.ni esirgiyordu. Gozler kapah, du
daklar k1s1k, yumruklar siktlmt§, viicud 
mlitekallis ve sessiz bir iirperti i~inde. 
Biitiin bunlar yepyeni §eylerdi. Frank, 
a§Jlk olacaglDl anladt. 

Bu sahne, be§ gun evvel, bir taksi U;in
de gec;iyordu. Soma, Marian'm, bilmem 
hangi k1rhk bir yerdeki ~yam hayret 
derecede klic;lik ve daractk evim.de, ufak 
bir eglence tertib edildi. Kap1lan ktrmiZl, 
pelllCereleri maNi, e§yast aliiminyum, kok~ 
teylleri hafif ve birar. llizumundan fazla 
s1cak bir evdi bu. Sonra ... omuzlara dog~ 
ru yiikselmek istidadmdaki mavi robuun 
i~inde Evelin! .. 

Frank, buna mukabil, Adlon otelinde 
bir kokteyl suvaresi verdi. Evelin'in 'ko
casi ilk defa olarak orada ortaya ~tkh. 
Frank, daha ilk bakJ§ta, bu adama kar
§1 sempati duymu§tu. Endamh ve c;evik; 
yuvalarma gomlik gozlerinde, dalgmca 
fakat sevimli bir ifade ta,Iyan, takriben 
otuz be§ ya§lannda bir gencdi ... lngilizce 
bilmedigi ve binaenaleyh kendisile anla§~ 
mak imkam olmad1g1 halde dost 
admt ta~Iyan bu zatm ak1lh uslu 
bir adam oldugu derhal anla§th -
yordu. Bu sevimli ve canb kocanm 
mevcudiyeti, F rank'm oteki kadmlardan 
fazla Evelin'le me§gul olmasma mani 
te§kil etti. Ertesi sabah, gene kadm, saat 
dokuza gelmeden onu telefona c;ag1rm1§ 
ve: 

- Bana danldm mt ~ 
diye sormu§, Frank, hayretle ve giilerek: 

- N e demek istiyorsun? 
deyince, Evelin, cevab vermeden telefo
nu kapam1§tl. 

i§te §imdi son ak§am gelmi~. c;atmi§tl. 
Demindenberi li~ dakika daha ge~tigi i
~in, Frank'm ancak on iki dakik:a vakti 
:vard1. Pervanelerin, tiiylli ba§larile gelip 
c;arphkla·n projektorlerin c;iy l§lgt altlnda, 
kortun ortasmda, ayakta duruyorlardt. 

Evelin, nazik bir tavula: 
- ln§allah iyi bir yolculuk y 

dedi. 
- Elbette. Sana Paristen bir mektuB 

yollanm. 
Kadmlarin, mektub almaktan ho§la 

d1klanm biliyordu. 
- HaYJr, rica ederim, bundan 

g~. • 

- Mektub gondermiyeyim mi? Se
beh~ 

- <;unkii ... raliahmi bozmak iste • 
mem ... 

Bu soz, terbiyeye mugayir gorlinebi
lirdi; fa kat, belki de asll soylemek iste· 
digi §ey bu degildi. MerammJ ingilizce 
ile ifade etmekte ekseriya gli~liik ~eki .. 
yordu. Bir soz, bir mukabele bekliyerek 
Franik'm yliziine baktl. 

(ArkaSl var> --------ITtZAR : Tefrikamtztn dilnkil kts-
mtnda, ufak bir tertib hatds~ yilzii.nden, 
be§inci siltu.nu.n yirmi birinci sattrite 
yirmi ikinci sattrz. ye-rl.erini degi§tirmi~ 
ve anla§tlmaz bir hale gelmi§tir. Dofjru
su, §Oyle olacakttr: 

- Sen Parise sahi bu ak§am mt gidi· 
yorsun ? 

- Maalesref evet! Get; bile kaldtm. 
Tashih eder ve oziir dileriz. 
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CUMHURiYET 

ADLiYEDE VE 
MAHKEMELERDE 

Tarihi bir •• gun 
[Ba§makaleden devam] pette kuvvetli izahlarm1 te~kil etmi~tir. 

Biiyiik Onderimiz AtatUrkU kaybetti- <;iinkii bizzat hatib hi~bir fark gozetmek
gimiz matemli gUnlinden itibaren ken- sizin biitlin milleti bir aile efradt gibi te
di Uzerine dii§en vazifeleri en asi1 bir lakki etmekte, evvela kendisi samimidir, 

lspanyadaki dahili 
son derece ~iddetle 

Merakl1 davaya bas Iandi 
' samimiyetle ifa eden Ba§bakan Celal ve 0 diyor .ki: «f~te bu bizim Partimizin Franko ordularinin ba,Iadigi taarruz 

etmektedir, bir~ok miihim mevziler Mm. A tina diin mahkeme 
·huzuruna ~Ikarildi 

1Bayar, bugiin Genel $ef veki1i olarak ku- zihniyetidir. Zaten yalmz .ad1 parti 
rultay1 a~1p ilk i§leri sevk ve idare eder- oian Cumhuriyet Halk Partisi miiessese-

ken de ayn} samimiyetin timsali halinde si, en geni§ anlammda ulusal bir mahiyeti .. I · · .. .. 
idi. Saym Ismet fnonii, i§te BUyUk Mil- haizdir ve lsmet lnonUnUn ileriye siirdU- Burgos, 26 ( a.a.) -.:- Dun~ gee~ saat b~rd1manmda 8 ki§I olmu 
let Meclisinin bu sarnim1 havasi iri'nde ~.. · I ·· .. t.. b' d 1.1 21,15 te Franko karargah1 a§agidaki teb- agu surette yaralanm1§tir. .,. gu en son rnisa , en soz go urmez Ir e 1 1 .~. . . • 

b .. .. M ]' · · 'f k'I C h R 1g1 ne§retmi§hr· S v t ve utun ec !SID Ittl a I e urn ur e- halinde bi.itUn kurultayca siirekli ve he- . · K h on azaye 
js1igine sec;ilmi§ o1dugu gibi bugUnkii ku· yecanh alkt§larla kar§Iland1. . ~d~Nasyonkaltst k1taal t a1dalonya ced:p ek- Lerida 26 (a. a.) -. Na 

tesvik • Gene k1zlari fuhfa 
vuculuk yapmaktan 

muhakemesine gizli 

etmek ve rande
kadinin 

bak1byor 

I 1 t d d b . . . . . sm e parla taarruz anna evam e ere · · d k 
ru tay top an tsm a a gene u sannm1- M 1llete yaptlacak hlzmet1erm feragat- L .. • • d'l . .. .1 b ··. . taarruzu nehce$m e a §am 

· .. ·· .. 'f d · · h h ,.. . . .. . . ~ uugun 1~m ken 1 erme gosten en vtun kl' 1 b I d • yetm puruzsuz 1 a esmi, atta eyecamm kar kutsiyeti uzennde Israr eden Mlllt ~._ d f
1 

. . I d' u §e I a mi§ . u unuyor u . 

su~lu olan bu taq1yordu " f d d ' k' ne e en zaptetmi§ er Ir. F 'd b 1 h t 
~.. · ':s'e e I I= . . . . a yon an a§ 1yan a 
Ogleden sonraki ikinci celsede hatible- B .. z . l C h . t Bu cephenm §!mal mmtakasmda tlen ki kilometre Otesinden rrer 

olarak «- u soz ertm e um unye ...... 10 k'I d · l'k 1 ° ... 
rin giizel dU§Unce ve temiz kalb mahsulii H lk [>" t' . . b T ' t d l k _ yuruyu§ 1 ometre erm I te 0 mus ve •ark a dogru egilerek Larde 
ktymetli sozleri, TUrkiye Cumhuriyet d' ~ . ar ~s~~~n t u un h~a ~ Cl§ ar~ '( e~ dii~mamn miistahkem hatlanna d"'.hil ilerisine miintehi o1maktadtr 
Haik Partisinin olguniuk yolunda aidJg1 t tstlmn ~u a l e ve'h .tzmt'e. "fmdu t m : ~ulunan Carrosa, Las Gavillas, Aspa ve kl nasyonalistler tarafmdan. • 
b.. "k f I b' . . k op anwga ~a I§Cln zt mye tnt l a e etmt§ Aim tret zaptolunm t 

uyu mesa e ere uer mrengi no tasi z ~· d' . b 'h . . h l a U§ ur. lunmu§tur. Mi.iteak1~n ha 
l k k d "k ld' N' o uyorum. ':s'rm t, stze, u zt myetrn a- C b k d k d" 

sayi aca a ar mu emme 1. 1hayet k b" . d k"k l ld ~ d enu mmta asm a 1taattmtz, u~- Lerida yolunu takib ederek 
d ~· . U • M'll'" f 1. rn unycsm e o samt§ o ugunu a k t'. l k b' d 

eg1§lllez, yem, murm ve 1 1 ':l'e s- .. t ~· A .. k 'b' h 'h' . mantn mu aveme Ini par a tr tarz a ten g~tikten sonra §arka do 
t .. .. .. .. I k b .. k" 'h' gos erccegtm. tatur gr t er tan m r.;e k k ek' ki'1 et d · 1·kt" ·1 1 . C . , .1 I met nonunun guze nut u, ugun u tan I h d . b .. iik' b. d . . nara s 1z om re enn 1. ~ 1 er e- etmekte ve ankas a 1 er e 

.. .. 1 k h · · · k'l · K er evnn uy tr ku relt, stqa.set . . . . . . .. 
gunun par a atJmesm1 te§ 1 eth. en- h . d dd k'ld'k · mi§hr.» garb 15ttkametmde gen don 
d. · · · d' k h · l' 'f . sa nesm en ma eten ~e 1 t ten sonra , . 

1s1m §1m 1 ~o e emmiyet I vaz1 est ba- d b"t'' d" h t kd'. k Miihim mevziler zaptedildi cano dan ge~mektedtr. 
d ·· k k .. a, u un unyanm ayret ve a trt ar• .. 

§ID a gorrne ten pe memnun ve mun§e- d b't ld k' b · 1 ,___ · Salamanka 26 (a.a.) - Evvelki ak- Diin akcamdan 1ttbaren ·h ld ~ M'W " f · 1 · §tstn a sa 1 o u t, u a.ztz mem eRtettn ~ 
n o ugumuz 1 1 ':s'e 1mlz smet Ina· h' b' k.. · d b b" "k 'll · h' e.am umumi kararrrah tarafmdan ne5re- topru~u Granedalla -Valls .. .. b h · h' b · d h .. ~~ tT o§esm e ve u uyu mt etrn 1~ 't o y 

nunun aca a angl Ita esi a a guzel- b · ~ d C h · k d b k dilen bir tebliade ~oyle denilmektedlr: edalla' dan itibaren 12 kilo 
d. '\ K d' · k't h h · .11A b' rr ocagrn a um urtyet Cl§ tn an a§ a o n 

Ir r ::' l~I dne kva 1 er dan~I m1 1 Ir bir hava esmemi§tir. 15 senelik tiirlii mii§- «Di.i§marun bUtiin mukavemetini lm- dadmca dogmege ba§lami§hr 
mevzu uzenn e onu§ursa aima onu en k··zA .. d b' h l k • 1 .. ·· K 'I · b k d A .. I b I y · d · u at 1~m e rr ayattan sonra Cumhuri- ID1§ o an It a anm1z pazar gunu ata - yet<;! enn u mmta a a yega 

Madam Atina, Katina ile beraber mahkemede 
guze u uyoruz. am aim a en sonun- .. . . d' ~· b . . 1 h · d 'I 1 ~ d 1 · 1 1 b 1 .. 1 Z ... h. I' j .. .. .. yet re]tmrmn ver tgt u zmt1han, onun, onya cep esm e 1 er em-ege evam et - a ve Ia§e yo u o an u yo un 
cusunu en guze. a Ir smet nonunun d'ld·~· d 1 d' K • 1 .. 1 k' l 1 f k lAd " k' 
d h .. 1 b' tk d' I k . . zanne t rgm en ~ok daha .saglam ve mi§ er 1r. tt a anmtz o gun a h ! o .. muvasa ay1 ev a a e mu§ 

28/2859 dosya numarah dava, diin - Evett 
istanbul Adliyesinde en ~ok alaka uyan- - Sen de dur orada! Dordi.i de mi 

a a guze 1r nu unu m erne 1~m o- d · k''k z k d ·1 1 · 1 d' , d . .. .. 1' ~· · f b kl enn o le, sarst maz biinyede oldugunu metre a ar 1 er em1§ er 1r. .e 1r. 
nun soz soy 1yecegi yem usati e emek b "t .. d.. . . . . h ·1 d b ld h "k.. 1 • 1 h 

duan alakah bulan dava idi. Bu davaya mevkuD 
baka~ Birinci Ceza mahkemesi salonu, Zab1t katibi reise: 

I.. 1 B h 1 h t'b' · . . d u un unyaya tspat etmt§ltr. Srz ve he- Oven'deki mU im mevz1 er en a§ - am u um err es 
aztm.. u a a I m samtmiyetin en · · b · · d b b h · G · k ., 

'IIA d 1 k k' 'd k ptmtz u act lftn e, u a ltyar mii§ahe- ka Framena de Ia amga mwta ac!Je Barselon, 26 (a.a.) _ Ba 

daha bu mahkemeye sua gelmeden dol up - ~ al~1Z .biri; A tina! 
dolup ta§Iyordu Madam Atinanm dava- Vek1llermkmden sonra, ilk olarak A-

ve rn1 1 ava anmiZl en es m 1 ra ve d · b 'ld' -· · d d l I k 1 · · f d · 
I 'f d 1 · d d ~ bi b C!Jl yapa r tgrmtz en o ayt yiirekler A ometret, uvvet enm1z tara tn an ~~- rin, radyo ile bUtUn 1spanyoll §UUr a 1 a e ey emesm en ogan r a- d l · 'h d b · · · · 

di d. N'•-k' b .. d b" I l 0 usu zflt a:r e e dmz.» gal edilmi§ttr. yapttg~1 bir teblig~ de vatana ih se IT. 1 .... Im, ugun e oy e o du 

sma ... 
. tinamn hiirviyeti ara§tmldJ. Verdigi ce Memleket hayatmda Cumhuriyet Ha!k Mens~biyetile ~~fteh.ir ?ldu~umuz bu Dii§man ~~~~da bir~ok. olii. btra~m~~- luk veya isyan cUriimlerinden 

Partisi kurultaylanmn ve TUrkiye BU- kadar. yuk~ek. kabtltyeth bi: mtllete §ah- hr. Pazar gunu ahnan esuler!.n. mikt~n rilen bUtlin idam hUki.imleri 
T evkifhane i1e Adliye dairesi arasm

da: mevkufla.n getirip gotlirmek lizere icab 
ettik~e hareket halinde bulunan k1rm1zi 
otomobil, dUn saat 14 bu~ukta, Y enipos· 
tanede Adiiye dairesinin bulundugu kts
nun oni.inde dump da otomobilin arka 
kap1s1 jandarma elile a~1lmca, ilk olarak 
Madam Atina indi. Koyu laciverd bir 
manto giymi§ti; boynundaki a<;Ik san kiir
kii, parmaklarile stmsiki tutuyor, kirm1z1 
kordondan sUs i§letilmi§ koyu laciverd 
~apkasmm kenarile kii.rk arasmda yiizii
nU yandan fazla sakhyordu. $i§manca 
bir kadm olan Madam Atina, d1§ kapmm 
geni~ merdiven basamaklanm hizh · hizh 

~tkh. 
Sa at J 5 bu~ukta, Madam Atina, Ad-

liye dairesinin en ust katmaaki koridor
da, lltanbul Asliye Birind Ceza mah
kemesi saionuna yakin bir yerde, pencere 

yanma, bir maya yerle§mi§ti. 

Etrafmdakiler, yakmda kurtulmast te· 

mennisini ifade eden lak1rd1lar soyledik
c;e, Madam Atina, giilerek ba§1Dl salh
yordu= 

- E, elbet can1m ... Ben, masumum! 
Saat 16 bu~ukta, mi.iba§irle jandarma, 

ka1abah~ gi.i~le yararaik, Madam Atl
nayt mahkeme salonuna soktular: KlZl 
Zizi Anastasya ile Katina ve Eleni isim~ 
lerindeki kadmlar da, a<;1lan yoldan 
~ec;ti. Bunlar, mevkuf olm1yarak mu· 
hakeme edileceklerdi. Ayni zamanda 
dort avukat da, bu dort kadmm hizasma 

malandt. 
_ ~uraya ba§ka bir sandalye ver ve-

killere! 
Reisin mUha§ire boyle seslenmesini 

mUteaktb, vekillerden birinin sesi: 
- Pencereyi, mUsaade buyurur mu-

sunuz, kapasmlar! 
_ Kapat!.. Hanginiz Atina "> 

- Benim! 
_ Nerede Katina! 

- Buradal 

vablar §unlardtr: 
- Ad1m Atina. Babamm ad1 Ma

nol. Anammki Atanasya. Burada Be • 
yoglunda dogdum. TUrk tebeasiy1m. 
Beyoglunda Balo sokagmda oturuyor .. 
dum; ama §imdi tevkifhanedeyim. 

- Ka~ ya§mdasm? 
- Ben mi? .. E vanm 481 
- E vli m1sin, bekar mism? 
- E ... §imdi dulum. 
Ba§ka suallere cevablan da bun1ar: 
- Var bir ~ocugum; ktz! Okumak, 

yazmak? Biraz bilirim, am a rumca I 
Hi~.rbir defa hapse girmedim. Bu i§ten 
iki buc;uk aydir mevkufum. 

4 lincU sorgu hakimliginin liizumu 
muhakerne kararnamesi okundu. Tahki
kat ve dava mevzuu s~. gizli randevu 
evleri ac;mak ve gene k1zlarJ fuh~a te~vik 
etmek ... Aleyhlorindc tahkikat yapdan -
lardan bir k1sm1, neticede menolunmu§-
1ar... Muhakemelerine karar verilenler
den Atinanm, 1 0 senedir eski ikametga
hile Balo sokagmdaki ikametgahmda 
kiz1arla erkekleri bulU§maga tahrik :ve 
bunu temin etmekle meiUf bulundugu, 
bu arada heniiz 21 ya§IDl tamamlami .. 
yan isimleri yaZih kizlan evine devama 
ah~tirdtgi, evindeiki ba§ka ktzlarla tam~
tmp bun1arm da zihinlerini ~eldigi, para, 
liiks hayat vadile iizerlerinde nlifuz icrl 
ederek evine devama iknaa ~aL§tlgt, ay
ni esastan suo<;u miitemadi olmak iizere 
i~Iedigi, sorgu hakimligi tahkikatile an~ 
la§tlrnt§ oluyordu. 

Bu kmm bu suretle barizle§tirildikten 
sonra, Katinanm vaziyetine ge<;ilerek, o
nun da Bursa sokagmdaki evini «Mezon 
do rendevu» haline getirdigi, o eve Ati
namn evinden yolladtg1 kizlardan istifa
de ettikten ba&ka isimleri yaZlh bazt ktl.
larm da istanbuldan Beyrut umumha -
nelerine gitmelerine delalette bulundugu 
yaz1hyordu. Katinanm klll olan Zizi A
nastasyaya gelince, Atinadan gelen 3 li
san bilir bu klZln, Atinamn evine gelen 
misafir1ere ecnebi diye ~tkanlmas1 hu

ylik Millet Meciisinin Atatiirk • · _ san htzmeh b1r mefharet bilen ve Cum- 2._20(> diir. Bundan maada muh1m mtk- dan vaz g~ildigini bildirmi§ti 
an anesm h . H lk P . . . d . k d h 'L 1 . ·~ . d'l . 

deki ruhlan §imdiye kadar hirb' unyet a arhsmm e aym anaatle tar a aro :na zemes1 Igtmam e 1 mt~- Bu karar ileride verilecek 
.,. 1r zaman I ~ I ~ 1 M'l A · 

bu kadar mUkemmeliyet ve muvaffak' _ ~a t§tlgtm ve ~a I§acagm1 an atan I h hr. idam hiikiimleri hakkmda da 
Ie ifade edilmi§ oldugunu biz hahrl;et_ ~~f b~giinkli ~aheser nutkunda Tiirkiye- Hava kuvvetlerimiz kara harekatma 1ecektir. 
yoruz. Hakikaten kurultaylar Tiirk k:- ~m mip~tlerarast me~kiinde ~ulh idea- son gUnlerde oldugu gibi mUessir bir su- Negron, bugiin ne~redilece 
tulu§ ve yiikselio:: hayatmda ha I lme hak1m hareket dusturunu tfadelenle rette yard1m etmi~tir.» kararname mucibince vatan 

~ ytr 1 ve b b d" h I' · k kl k 'h · mi.ispet neticeli ilk rnilli hareket f 1· era er unya a va mm art§! 1 ! tt- Taarruza ltalyanlar da ma istirak 
ve aa I- II 'I J.. 'h · II · b' · k d ,_ '1 • 

yetleri te§kil etmi§ti. TUrkiye Biiyuk m:. en e -ou. I ttma enn I~1 sev e em.e- ediyor? 
Millet Meclisinin bile ilk kuruit I d cegt, velevk1 uzak, mecbunyetlere de do- B I 26 ( ) C h . tc' ay ar an k d b d I .. I arse ona a.a. - urn. unye ;~ 
doamu§ olduaunu du"o:.u"n k b h k'k . un u, ve ura a en can I soz o arak §U· At b1·~·. o o ¥ me , u a 1 ah .. l d' resmi e 1g1. 

I ~ k"f'd' nu soy e I' 
an atmaga a 1 Ir. · . •• •• • «Trernp mmtakastnda Mons~ civa-

At t .. k k It 1 B" "k M'll «- Vatandaslar1mm Buyuk M1l- d k I . . d" bA a ur uru ay an ve uyu t. et • • • -. nn a as er enmtz U§manm ecne 1 tay-
Meclisini nas1l telakki ederdi? Y almz let Mechsl etrafmda ve sade b1r yare kuvvetlerinin mUessir yardtmile yap-
bir idare mekanizmas1 olarak degil, a§kia vatandat olmakla hayah?I~ hiitiin bgt ileri te§ebbiislerini tamamile akim bt
severek! .. ls.met lnonii, bunu bugiin en gururunu dolduran Re1S1cumhur rakmi§hr. Asiler hi-;.bir fayda temm edc
salahiyetli lisanile izah etti, ve kendisinin etrafmda tesaniidii o derecededir med-en agtr zayiata ugram1§lardn. 

casusluk ve isyan ciirUmlerile 
almaniar miistesna olmak iiz 
askeri ve sivil memur1ann ha 

desini taleb edebilecek1erini il 
mi§tir. 

Burgos 26 (a.a.) - Nas 
taat Borgos Blancas'a kadar i 
K1taat Lerida - T arra~one y 
nubunda, T arragone vilayetin 
ginnislerdir. Dii§manm burad 
Uena'da kttvvetli mevzileri me ·de Biiyiik Ustarun ayni iman ve kanaa- ki, icah ederse, biitiin Tiirk mille- Segre mmtakasmda ltalyan fnkalar1, 

~i~de oldugunu soyliyen lisanile. Onun tini varile ve caniJe bir hudud iize- tayyare. t~u ve tanklann yard1miJe ............................................ .. 
1~m !smet !nonii ciimlenin Clii§iincelerine rinde, timdiye kadar bu millet ta· mev~:iierimize kaJ'1.1 taarruzianna devam M"JJ"' ••• d"" 
t ·· Id ~ ·t d d k B" 'k ·h· d 1 , 1 1 sanaynn usm er~uman o ugunu 1 a e e ere uyi.t r1 m e gorii memif siir'at ve he· ediyorlar. DU§man hatlannda dehsetli , 
Atanm aziz hatnast on~nde igildigi z~- vesle tophyabilecegimizden Mia tahribat yapan askerlerimizin §iddetii 
man kurultayda kalblen sarsan koca bu fiiphe etmiyorum.» mukavemetine ragmen dU~man Almat-

umman h.eyecam dalga1andt. . Bu canh ifadeyi kurultay ~ok uzun al- ret'i i§gal etmi.§tir. DU~mamn Alres ve 
1smet lnonUnUn milli sahada ve bii- k l I b · d' b Aspa istikametinde yapttg~l dt'g~er bu"tiin 

1~ ar a emmse 1gi gi i biitiin milletin o-
tiin vatanda~lara kar§t Partiye terettiib taarruzlar kamilen pUskurtlilmUctUr ve 

nun lizerinde ittifak edecegine de bizim '"~ 
eden vazifeler Uzerinde duru§u, bizim h dUcmamn Ur tanki tahrib olunmu~tur. 

~iip emiz yoktur. Nihayet Milli $ef ~ " ~ 
Parti zihniyetimizin samim1 oldugu nis - Tayyarelerimiz asi1erin hat!anm ,,e 
............................................................ son zamanlartn milletleraras1 hayatm- b 

d tecemmiilerini t-esirli ir surette bombar-lundugu kanaati husu1e gelmi§ti. a aci mlinaka§aiara sebebiyet veren bazi 
Kendilerinin inkar etmesine ragmen Istlrablt hadiseleri gozoniine alarak Turk d1man etmi~tir.» 

§ahidler, bu vaziyetleri anlatrm§lardt. milletinin bu yolda taklidci bir siyaset ta- $iddetli muharebeler defJam edivor 
Bunlardan bir k1sm1 ger~i haz!rhktaki kib etmekten uzak kalacag1m ve te§kilatt Barselona 26 (a.a.) - Bir teb1igde 
ifadelerini tik tahkikatta degi§tirmi§ler- esasiyemizin tarif ettigi Ti.irkiye vatam Frankistlerin Tremp ve Seras mmtaka
di, fakat ba§kaca deliller de mevcuddu. vatanda§larmm kanun1 teminat altmda larmdan iler1emekte olduklan bildi:-il .. 
Dolaytsile de, Atina, Katina, Zizi A- bulunduklanm kat'iyetle beyan etti. mektedir. 
nastasya, Eleni aleyhlerinde Ceza ka- Baskalarmm yapttklanna kan§may1z. F 1\- Tebligde ilave ediliyor: 
m.inunun 436 net maddesine gore mu- kat kendimize taalluk eden kismmda «Dii§man her nekadar k~nri;~ine pek 
hakeme karan; bunlardan Zizi Anas - §imdi bu meseleye 'aid olarak bizim hare- ziyade pahahya mal olan bir ta k1m ileri 
tasyadan maadas1 i<;in Ceza kanununun ket di.isturumuzun bu oldugunu bi.itiin hareketleri yapmagn muvaffak olmu~-
69 ve 526 net maddel-eri ve Zizi Ana:S· milletle beraber bUtUn dUnya, en salahi- sa da Cumhuriyet~i kttaat, T remp mm
tasya i~in de 65 inci maddesinin 2 nci takasmdaki §iddetli taarruzlan tardet -

yetli §ahsiyetimiz olan Milli ~efimizin mio.lerdir. 
bendi say1hyordu. dilinden i§itmi§, ogrenmi§ bulunuyoruz. 

Saat 17 bu kta Mu"ddei'umum1 mu- Maylas, Sarraoca, Torerbasa ve Mar-

( Ba$iara!r 1 tnct 

rmdan daha pahah satmakta 
retle yerli mallann satt§I da 
tadtr. 

2 - Trost, fabrikaya birtak1 
ge<;rni§ ve bugiin i~in balk t 
tutulmiyan mallar sipari~ ed 
mallan balk nazarmda dii~iir 
halki, Avrupa mallanm tercih 
mektedir. 

3 - Bir fabrikaya biiyiik b 
verilerek o fabrika uzun miidd 
dilmekte ve ba§kalannm sipar 
sine filen mani olmaktadtr. 

4 - Milli fabrikanm mam 
bir inhisar viicude g-etirilmek 
inhisar perakE-nde sab$larmd 
Yahudileri tercih etmektedir. 

$i~e ve cam fabrikas1 i<;in il 
len bu meselenin diger baz1 
rikalar icin de mevcud oldugu 
retle milli sanavie kar~t kasdi 
lecek bir fena hareket giidiild 
lenmektedir. ~u • Yukanki sattrlarla buglinkU tarihi gii-

avini !hsanm, mevzuun umumi adaba nlin bi.iyUklUgi.ine dair ufactk bir fikir d-ecanes yak1mnda ~iddetli muharebelrr Ticaret Odasi bu vaziyet 
muhalif olmas1 itibarile usulUn 145 inci yaptlmaktadir. ziicaciye e§yasi satan tiiccarl 
maddesine gore celsenin bundan sonra- vermege <;all§ttk. Ale1acele telefon telle- Bir hava muharebesi esnasmda Fran- §ikayetler almi$hr. Biitiin bunl 

_ Sen de Atinanm yanma git! Y a susunda rol oynad1g1, bu hususun ana si smm giz1iye ~evrilmesi istegi, hakimler rine tevdi ettigimiz bu kelimeler dii~Un- kistlerin dort tayyaresi dii~i.iriilmii~tUr.» miyetli bir §ekilde tetkik edil 
heyetince kabul edilerek, reis Ertugrul diiglimUziin onda birini yerine getirmi§ Hava bombardtmanrnda olenl~r Sucular ve Miiskirat Amilleri Zizi kim? 

-Ben! 
- Gee; §Uraya! Eleni de sen misin? 

T amami1 serbestmi~sin, ben yokmu
~um gibi hareket edeceksin. Kar~mda 
mahir bir a~ifte, yan deli bir kadm, bir 
nenfoman oldugunu ... 

Nevzad k~iik bir kahkaha faSilasm
dan sonra devam etti: 

_ ... farzedeceksin. Onu diledigin 
~ibi tahrik edeceksin, kendine ~ekmek i
c;in her vasttayt mubah goreceksin. 1ster
sen al.eyhimde de bulunabilirsin. 

- Nevzad! 
- Dur. Affet. Bunu sana mii~terek 

plammiz olarak tek1if ediyorum. 
- Y,cuklugu buak. 
Vapur Oski.idara yana§tyordu.' HenUz 

Kopriiye gelmedigi halde, Hahm, b~h: 
in bu ~ekli a1masmdan c;ok siblmi§ g1b1 
yaga kalkti, tekrar oturdu. 

N evzad 1srar ediyordu: 

- Y anh~ anlama. Sakm yanh§ anln
a. Maksadtm ne seninle a1ay etmek, 
buna imkan var mt?) ne dostlugunu im
ihan etmek, ne senin Selma lizerinde 
enden fazla tesirin olamtyacagm1 iddia 

n a gonderdigi bj.r mektubdan anla§1ldt
gt, kararnamenin istinad ettigi bir nok
ta idi. Eleninin de, Atina ile i§tiraki bu-

bu karart bilclirince, salon bo§alhldi \,e olurlarsa sadece seviniriz. Madrid 26 (a.a.) - Franko tayya- leri yliksek makamlara miiraca 
kapi kapahldi. YUNUS NADI releri tarafmdan Pozob1anca'nun born ~ kayete haztrlanmaktadtr. 

-

Halim sesini <;t.karmadi. zariyeler ne oldu? MUnaka§alartmiZ ma-
Nevzad ona dogru biraz egilerek: lum: Sen ifratlardan da, ihmallerden de 
- Olmaz mi? diye sordu. ho§lanmazdm. Bliyiik duygulara, a~ka 
Halim ka§lanm kalduarak ve ba§1nt filana inanmazdm: ne derdin? «1nsan ye-

oniine dogru salhyarak: ni bir IUks otomobil gibi temiz, tertibli, 
etmek... Hayu, hay1r ... Serefim iizerine - Bana <;ok acayib bir vazife yiikiU- cilah ya§amah. BiitUn frenleri tutmah. 
temin ederim ki hi<;biri degil. Sen Selma- yorsun, dedi. Hi<;bir yere ~a't'pmadan, kendini de, ba§
Yl benden evvel tammt§ olsaydm. hi<; §iip- _ Hi<; acayib degil. Dost~a bir vazi- kastm da hnpalamadan, hayatta yan§ 
he etmem ki bend en evvel onun ho§Una fe. degil, gezinti siir' a tile ko§mah.» Hani se
gidecektin. Aramizda yalmz bir ktdem _ F akat ... Y a ben de Selrnaya kar§1 ninle bir miinaka§amiz vardi: «Hayat 
farkt var. Sen onu dt\ha evvel tammt§ ol- bir zaf duymaga ba§larsam?.. bir yan§ m1dtr, bir gezinti mi?» Sen ge
saydm muhakkak lci seni sevecekti ve se- _ 0 sana bu i.imidi vermiyecek. E- zinti oldugunu s<;yliiyordun. 
nin iistUne benim bUtiin te§ebbiis1erim na- mmim. - Gene de o fikirdeyim. 

file o1acakt1. _ Pekala! BUtiin mes'uliyet... - Acaba? gimdi bUyiik a§ktan bah-
- Mademki benim te§ebbiisUm de _ Ban a aid. sediyorsun. Bi.iyUk a§k bUyUk siir' at de-

na file olacak, buna eminsin, neden beni Nevzad iki elini de uzath, Halimin gil midir? 
~1kmaz bir yola sokmak istiyorsun? omuzlanm tuttu ve dostuna te§ekkUr et- N evzad bir e1inin pannaklanm mas a-

- Senin de benim kadar emin olma- meJk istedigi zamanlarda yaphgt gibi o- mn Ustiinde oynatarak di.i~UnUyordu. Ttr-
m istiyorum. nun vi.icudUnU biraz sa!fsh. nakla111 gene cilahyd1, elleri tertemizdi, 

- Arttk emin o1maga ba§ladlll1. KoprU·ye geldikleri zaman ak§am ye- Ustiinde bir tek buru§uk, leke, ihma1 izi 
- Hay1r I <;iinkii ben mlihim bir ka- megini beraber yemek kararile Beyoglu yoktu. Y eni ve lliks bir gezinti arabast 

rar verecegim, bu kadmla evlenecegim, taraflannda biraz gezmege <;1khlar. Y ol- olmak hayaline sadtk kalm1§ goriiniiyor· 
onu seviyorum, Halim. Bazan ollime ra- da bu bahsi kapatrn1§lardi. Yemekten du. Halinde ko§an ve bir u~urum oniin
zt olacak ·kadar seviyorum. Senin aram1z- evve1 uzunca bir i<;ki sohbeti yapabilmek de anslZln duramamak ihtima1inden kor
da bir dost olarak bulunman §art. <;iinkii i~in lokantaya erkence gittiler. Kar§1 kar- kan adamm emli§eli karrarstzhgi yoktu. 
benim korkumu da biliyorsun. Selma ile §Iya oturunca Halim di•rseklerini masaya A§k bahsinde bile -hele vapurdaki ibeye
konu§. Sana a<;Ilacakhr. Beni aydmlat. daytyarak ba~m1 uzath: canh mevzuda- her zamanki 1hk siiku-
Hala biraz tereddiidiim o1dugunu gorii- - E ... dedi, §imdi s<iyle bakahrn, bi- netini muhafaza ediyordu. 
yorsun. raz bu tarafmdan a~ahm, senin eski na- Gene ayni siikunetle dedi ki: 

- Hakk1n var. Selma beni kendim- mn karanltk bir ko§esi var ki o 
den ummad1~bm bir ihtiras... ate§i i~ine sokmak kabil degil. Ha!.. Biliy 
soktu. Bu benim ilk bUyUk -biiyiik!- ser- ben hdmda klasik muammayi 
giize§timdir. hte §imdi canh bir hakikat Cirkindir. Her kadm muammay 
noktasma bastm. Anlatacagim. hte be- rak bo§lugunu gizler. Muamma 
nim ISt1rab1m da bu ya! Dli§lin, ben, i- tur. Sevmem. Fa kat bu oylesi d 
tidali seven adam, itidalden haberi ol- tmda bir§ey var. Bu §ey pek c;i 
mtyan bir kadm kar§1smday1m. Ne ola- bilir. Bunu da hissediyorum. A 
cak? Y a o bcni kendi gibi z1vanadan ~I- nin zannettigin gibi ta§km bir cin 
karacak, ya ben onun mUvazenesini bo- gil bu. Salimin zannettigi gibi 
zan ihtirast yah§t!'I'aca~m. Neden evlen- yamyamhk da degil. Sen bizim 
mek istedigim.i §imdi daha iyi anhyorsun, mi.inakasamiZI duymadm. Selma 
degii mi? Kendimden ziyade onun i<;in. §any a ~tkmi§tm1z. Salim iddia 

bu kadm, Trabzonlu, Karadeniz 
Bu yan evlilik hayah beni tatmin ede-
bilirdi. Onu istedigim zaman, istedigim Sert bir tabiati var. 0 kadar s 
kadar ve istedigim yalmzhk c;inde gorli- deta zalim, vah§i, yamyam. G 

mi? Kopegi Selmanm oldiirdiig" 
yorum. Her§eyimiz tamam. Bir§ey eksik: 

etmek istiyordu. Fa kat yuzu 
Onun huzuru. Onun i~i rahat degil. Her 

soylemege cesaret edemedi H 
an c;alkalamyor. Onu siikuna kavu§tur

da Selmayi benim kadar tan1m1yo 
mak i~in yanmda daha ~ok bulunmam ll§ bu gorU~. T amamile. Bak, 
laz1m geldigini hissediyorum. Y almz bu 

Selmanm bu $lipheyi veren huyla kadar da degil. Benim de ba§ka bir ihti-
. ~ dUm. Carib bir ytrhcthgi var. · 

yarcim var. Ondan nekadar emm oldugu- b ; k luma ig~ne batir 
.. d" "" h k B .h h' ansiztn en.m o 

mu gor un. ':s'up e yo . u ct etten I<; · · d ~·1 f a batud1 Boo:. b I . h' .... 1 .. F k b' I~m eg1 , en . "~ u 
~~ • 1~ uzu muyor~n:· a . at Ir§ey var stc;radim ve can actsmdan bagudtrr 
kt l§te asil bunun I<;m sem arad1m. <;a- kanad1. N e yaptl. biliyor musun? 
buk hiiki.im verme. Etiid et, ondan son- yan noktay1 emdi. 
ra. Nenfoman, deli deyip c;1kma. Selma-

' 
<Arkasr va 



BULMACASI 

salta: 
Uzuvlarrm h1zll ve kuvvetll hareket 
1nsa.n (lkl kellme) . 2 - Sonsuz dijz-

,. 

Kendine beyhude yere eziyet ediyor 
GRiPiN 

varken tstuab Gekilir mi? . 

BAS, DiS 
agrdarJ 

ve u,utmekten mUtevellld bUtUn . 
agra, saz1, sanc1lara, nezleye, -~~~ 

romatizmaya kart~• 

1' 27 BirincikAnun 19:18 

i'tihas1zltk • Haz•m· 
s1zl1k • $i,kinlik • Bu
lant• • Gaz • Sane• • 
Mide bozuklugu • Dil 

keUme>, caka. 3 - Etga.nlstanda 
bavul 4 - Blr ren!C. pa.thyan blr 
_ Bir emir, elblseden blr part,;a. 
t,;evlrln evin kJSrmlarmdan blrl 

lbutlm:aya t,;all§1Ila. 7 - Askerl ktt'a.lar
oyunlardan. 8 - Kudurm.a de

gelen, eski Yunan medenlyetle -
9 - Ters t,;evlrin cl(lereb manasma 

ters ~,;evlrin cblr kiSun toprab ma· 
gellr, yemek. 10 - Sevilen btrine 

hltablardan, miikemmel. 11 -
hit,;blr 11(1 gelmiyen, sarh~ de~ll. 

LU.I>U~Ol> ~ag1ya: 

Kuma$ taeirlerlnden (ikl kellme). 

Ka~elerini tecriibe ediniz. icab1nda 
giinde 3 ka~e almabilir. 

ismine dikkat. Taklitlerinden salummz ve Gripin y~'rine ba§ka bir 

marka verirlerse ~iddetle reddediniz. 

Barsak ataleti • ink•· 
baz - Sar1l1k • Safra .. 
Karaciger • Stk1nt• -Si
nir • Horlamak ve bii

OtE!dellbe.rl mevcud olan. lSttrab veri· 
emir, Tibetll ra.hlb, ayl.larm 
4 - ManaslZ 1srar, alt,;akt,;a. 
da~tlla.n oyuncaklar, ters ~:e

tiin mide ve barsak rahats1zl•klar1na mutlaka 
n.rJ<"-"H'"' blr ca, getlrirsenlz italyada 

olur. 6 - Hayvan taklbl, bir soru 
~·:Iur.•~~o btr ct-. getlrlrseniz kii«;lik b1-
tll11Lne:rt olur. 7 - HA.midln Fin ten pl

'kahramam. 8 - Yenl diinya. 9 -
araz1 ve ev, tabtatln gece fenerl. 

Naf1a V e·kaletinden: 
9 §ubat 939 per~embe giinii saat 16,30 da Ankarada Nafta Vekaleti bi

nast i<;inde Malzeme Miidiirliigu odasmda toplanan Malzeme Eksiltme Ko
misyonunda 1850 lira mubam:z;nen bedelli bir aded ufki cer aleti ve aksam1 
kapalt zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 

Hasan Meyva •• •• ozu . 
p.u•uu• aleyhlnde yap1lan te~vlk, &a!:· 

1 - Baca~m klStmlarmdan, ha
sesl. 

Eksiltme §artnamesi ve teferriiatl bedelsiz olarak Vekruet Malzeme Mii
diirliigiinden almabilir. 

Muvakkat teminat c 138,75,. lira&.r. 
!steklilerin teklif mektublanm muvakkat teminat ve §artnamesinde ya

zth vesaikle birlikte ayni gU.n saat 15,30 a kadar Ko:fl,isyona makbuz muka
bilinde vermeleri lazrmd1r. c 5257 " ( 9424 ) 

Mide i~in her yemekten sonra 1 - 2 tath ka!it~ yanm bardak su i~inde ve miishil l!;in her sabah veya gece 

yatarken &fV kamma 1 - 2 ~orba ka~Iga yarnn bardak su i~:inde kopiiderek i~elidir. HASAN MEYV A 6zC 
meyvalardan ve meyvalann ozlerinden yapdnu$ bir harikai san'attir. Avrupa ve bilhassa :lngiliz meyva tuzlarm• 

dan daha yiiksek oldugu kat'iyetle sabittir. Buna ragmen Avrupa meyva ozlerinden be~ misli daha ucuzdur. 

HASAN MEYV A (jztj yalmz bir tU ria olup §ekersizdir ve ~ok kopiiriir. 

i~KiSiZ SAZ 
25 iki 

misli 

,- Radyosu olanlara teb~ir : ~ 
YILBA$1NDA CIKIYOR: 

Kemani Sadi idaresinde miikemmel saz heyetile birlikte 
Bayan MUALLA, ayrtca halkm takdirini kazanan yeni bir 
y1ldtz Bayan MEN~URE her sah ak§arm ve pazar giindiizleri 
Bah!rekap1 Dordiincii Valof Han BORSA KffiAATHANE
SiNDE aile gelebilir. Telefon : 22308. 

1939 RADYO 
ALMANAGI 

i~el Defterdarbg1ndan: YazanliU' : M. Rag1b Uluft, 
Orhan Sablh Nur 

Zengin mtlnderlc:at, 103 den fazla resim 

Flab 50 kuru' 
1 - A<;tk arthrm1ya konulan : U~iin<:ii 1cra Memurlu~ 

borcdan dolaYl mahcuz olup 
l.llitesJme karar verilen muh

ve eb'adda mobilye talomlan 
~"-'"rua.n, ud vesair 100 kilsur par-

10/1/1939 tarihinde sah gU.-
1 den itibaren ve % 75 ini bul

lalt<iircle 12/1/1939 pet"§embe gii
saatten itibaren Biiyiikada Ni-

43 nu.marah hane oniinde 
suretile sat1lacagi ilan o-

Dakik <;1r, f;).l' ve Nebati Yaglar Tiirk Anonim ~irketinin Hazineye 
olan 58881 lira vergi borclarmdan dolayt mezk1ir §irketin 946 senesi 
haziranma kadar tahtl isticarlarmda bulunan Mersinin H~Jstane cad· 
desinde kain Fuad ve Sezar :Sa1,1ati biraderlerin miilkiyetinde olan 
fabrikada meveud ve c birinci derecede t~ Bankasma ipotekli olan ,. 
eldeki envanterde yazilz bulunan borclu §irketil) emval ve serma
yesini te§kil eden tesisat, alat, edevat, makine vesair teferriiat ve in
§aatJ. c !car mukavelenamesi ve zeyli §eraitindeki kay1dlarla tesbit 
edilmi§ miiktesep haklarla miistecir borclu ~irketin mecurda 946 
senesine kadar olan intifa haklan tanmmak §artile " . 

Kanaat Kitabevi 

1 YEhi POSTA HE 

C'APDESINDE :Av 
9 BILGfsl 

AJANDASI 

~ rmw~m~K~~ 
UN 

2 - Muhammen bedeli: 222,454 liradtr. 
3 - Bu i§e aid evrak : Satl§ ve arthrma kaimesi ve teferriiatl. DEFTER 1UTAN 

21 kanunuevvel 1938 tarihin
adh miihriimii her nas1lsa 

Hiikmii yoktur. 

4 - Miizayede 24/12/938 tarihinden 14/1/939 tar~hipe kadar 21 giin miid· 
detle devam edecektir. ihalei evveliyesi 14/1/939 tarihine tesadiif eden 
Cumartesi giinii saat 11 de t~el Vila.yeti idare Heyeti tarafmdan ya
pllacakttr. 

ve BIUln~o ~1karanlar 
ProfesOr KOmiircan'm «Yenl mu• 
hasebe usuiU,. ki:tabmdaki mu• 
fassal defter tatbikatrm gorebilirler. 
122 bu({uk kuru§& lkbal Kitabevin· 

am'irm·iik Kiink<;iiler caddesi 
I"II.JlHH:U' i:tU hanede seyyar sU~U 

5 - Arttrrmtya girebilmek i<;in % 7,5 nisbetinde ve artbrma, eksiltme, 
ihale kanunu hiikmiine tevfikan teminat verilmesi laztmdtr. 

6 - Bu hususta fazle malfunat almak istiyenlerin t~;el idare heyetine ve 
.. ____ de satlhr. ••••• oglu Mustafa. Defterdarh~ma miiracaatleri ilan olunur. ( 9443 ) 

istanbul Belediyesi ilanlan 
bedeli 32,661 lira 75 ~ alan Beykoz - Pa§abah~e yolunun in

zarfla eksiltmiye konulmu§tur. Eksiltme 12/1/939 per§embe 
15 te Daimi Enciimende yapllacaktrr. Ke§if evrakile §artnamesi 

Miid.iirliigunde goriilebilir. istekliler 2490 say1h kanunda yazth 
b~ka en az 20 bin lirahk bu i§e benzer i§ yapttgma dair ek

sekiz giin evvel Vilayetten alacaklan fen ehliyet ve 938 yuma aid 
vesikalarile 2449 lira 63 kuru§luk ilk teminat makbuz veya 

beraber teklif mektublanru havi kapah zarflarm1 yukanda ya
saat 14 e kadar Daiml Enciimene vermelidirler. Bu saatten sonra 

zarflar kabul olunmaz. c t ,. ( 9448 ) 
~ 

bedeli 3.075 lira 32 kuru§ olan Heybeliadada !§giizar soka~1 
pazarhga konulmu~tur. Ke§if evrakile §artnamesi Levaz1m Mii

goriilebilir. istekliler 2490 sayli1 kanunda yazzll vesikadan 
§Ubesinden alacaklar1 fen ehliyet vesikast ( Fen !§leri Mii -

'tasdik ettirilecektir) ile 230 lira 65 kuru§luk ilk teminat mak
mektubile beraber 29/12/938 per§embe giinii saat 14 bu~ukta 

pc1.1m,enc1e bulunmahdrrlar. c B. ,. ( 9449 ) 
I/JIItiW 

Kaymakam ve B. s. Miidiirliigiinden : Haskoyde Kumbara
,....,,, .. ._ • ., 54 No.h cl.iikkanm harab ve maili inhidam bulunmast do-
'""' ............... tebligat i~in mal sahibinin mevcud olmamasma binaen 

tamiren veya hedmen mahzurun izalesi i~in ihtarname 
olmak iizere ilan olunur. ( 9447) 

Vekaletinden: 
kasabasmm 200 hektarhk k1smmm halihazrr haritasile bunu 

metrelik lusm1 ile azami 250 hektara varan sahamn 1/4000 lik 
.... ,, .. ,J, .. yeniden ahm1 i§i kapah zarf usulile eksiltmiye ~;lkarll-

bedeli 5500.- liradrr. 
11 ikincikanun 939 ~ar~amba giinii saat 11 de Ankarada Dahi
binasmda toplanacak olan Belediyeler imar Heyetinde ya-

teminatt 412 lira 50 kuru§tur. 
bilabedel. Belediyeler Bankasmm ikinci katmda 

!mar Heyeti Fen ~efliginden almabilir. 
tayin edile:o gU.nde saat ona kadar Fen l;lefligine 

kadar posta ile ~elmi§ olmast laztmdlr. c5259· 

bulunan 

verilmi§ 
(9426) 

Demiryollan itletme U. Miidiirliigiinden:l 

Miidiirliiguudcn : 
gazetesinin 25/12/938 tarihli niishasmda 3/2/939 tarihin

satllacagt ilan edilmi~ olan bulunmu~ e~ya 3 ikincikAnun 
saat 10 da Sirkecide e§ya ambarmda sattlacagmdan key
Han olunur. ( 9446 ) 

Maliye Vekaleti 
istanbul Ktrtasiye Deposu Ba,memurlugundan: 

Mahfuz §artnamesi mucibince Dol!;nabah~;e deposunun may1s 939 gaye· 
sine kadar e§ya nakliyah a<;1k eksiltmiye konmu§tur. Talib olanlarm 125 li
ra muvakkat teminatile beraber yevmi ihale alan 28/12/938 tarihine musa
dif ~ar§amba giinii saat 14 te depoya miiracaat eylemeleri. ( 9070 ) 

88 <;e§id, Etiketli, isimli 
G • • L ,. d 1 Londradan U I an G r1 gelmi,tlr. 

Kanina yabani giilii iizerine goz a§dt bodur gU.L !ngiliz Kral sara
ymm giillerini yeti~tiren beynelmilel ~ohreti haiz ( Dicksons ) giil fidan
hgmm r;ok yeni ve c;ok nadide giilleri : 

Tanesi 150 kuru§ fi.atla satumaktadtr. 
Giil meraklllan ic;in bundan ucuz ve bund.an daha miikenunel bir 

frrsat olamaz. 
A 

MEVLUD BAYSAl Bah~e mimar• 
Telelon : 23426 (4 uncii Vakaf han kat 4 No. 18) Telgrat Mim baysal Istanbul 

Kartal T. K. Kooperatifi imza Sirkiileri 
OrtakNo. Adt ve soy ad1 Vazifesi 

158 Ali Kahramanyigit Yonetim Kurulu Ba§kam !mza 
13 Said Altmer .. ,. Asba§kan1 .. 

356 Hasan Ergin " 
,. Uyesi ,. 

457 Abdiilkadir Ate~ ,. ,. 
"" ,. 

186 Mustafa Giirsoy ,. ,. ,. .. 
:thsan Bal~;1k Kooperatif Direktorii ,. 

Kooperatifimiz namma imza atmaga yetkeli zevatm imza ornekleri yu
kartya dercedilmi§tir. Statiiniin 26 nc1 maddesi mucibince Ba§kanla Direk
tor veya bir iiye ile Direktor veyahud Ba§kanla bir iiye tarafmdan mii§te· 
reken imzalanacak evrakm kabuliinii ve bu §ekilde miiessesenize kar§t vuku 
bulacak taahhiicl. ve i§aratm te§ekkiiliimiizii ilzam edecegini bildirir, sayg1-
lanm1z1 sunanz. 

Bin dokuz yiiz otuz sekiz senesi birincikanun aymm on iictiincii giinii 
tarihli bu imza sirkiilerinde mevcud imzalar Kartal Tarrm Kredi koope
ratifi Yonetim Kurulu Ba§kam Ali Kahramanyigit ve As Ba§kam Said Al
tmer ve iiyeleri Hasan Ergin ve Abdiilkadir Ate§ ve Mustafa Giirsoy ile 
Kooperatif Direktorii Bay :thsan Bal<;tgm olup §ahls ve hiiviyetleri Dairece 
maru! ve bizzat imzalarrm vazetmi§ olmalarile tasdik IolmdL 

Bin dokuz yiiz ot)lz sekiz senesi birincikanun aymm on ii<;iincii giinii. 
( 9418 ) 13/12/938 

Kart.lll • :Adalar Noteri. 

40 dort 
misli 60 Sekiz 

misli 100 kr. 

6KS0R0K ~URUBU 
"Sirop Pectoral, 
Eski ve yeni biitiin oksiiriikleri 
ge~irir, balgam soktiiriir, bron.
larl temitler, nezle ve gripten ko
rur, gogiialeri zaYJf olanlara bil-

haaaa pyan1 tavaiyedir. 

INGILIZ KANUK ECZANESI 
Beyoftlu. Istanbul 

Sat1bk ~m 'Tomrugu 
Devlet Orman l,Ietmesi 

1-

2-

3-

4-
5-

Karabiik Revir '""' Amirliginden 1 
Karabiikte Koprii ba~mda istifte mevcud ( 1320 )' aoed muadill ( '164 ) 
metre mikab (146) desimetre mikab ~am tomrugu a~;tk arttrrma ile 
sattlacaktrr. 
Tomruklarm aynca ba~ kesme paylan mevcua ve kaouklan soyulmut 
olup hacim kabuksuz orta kutur iizerinden hesablanrm~ttr. 
Tomruklpra aid sab§ §artnamesi Ankarada Orman Umum MiidilrlQ.
giinde ve Orman Ba~!niihendis Muavinligi~de, !stanbulda Orman Ba§
Miihendis muavinliginde ve Karabiikte Devlet Orman hletmesi Revir 
Amirli~inde gi:iriilebilir. 
Tomruklann muhammen bedeli ( 12 ) lira ( 35 ) ~tur. 
!steklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~esile 7/1/9~9 gfi!,li.i saat ( 11) ae 
Karabiikteki Revir Merkezine miiracaatleri.. ( 9348) 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 

Cinsi Miktan 
:M:uhammen 

fiatl 
Lira K.. 
3150 

Muvakkat 
teminab. 
Lira K. 
236 26 LAboratuar modelleri 36 kalem 

1 - Mektebimize liizumu olan cins ve miktar ve muhammen fiatl ve 
muvakkat teminatl yukanda yaztll 36 kalem laboratuar e§yasi satm 
almmak iizere a~;lk eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Eksiltme ll/1/939 ~ar~amba giinii saat on dortte Yiiksek Deniz Tica-

s-
4-

reti Mektebi Miidilrliigiinde toplanacak Satmalma Komisyonunca ya
pliacaktrr. 
Bunlara aid §artnameyi gormegi ve alma~ arzu edenler Mekteb Mu
hasebesine miiracaat etmelid.irler. 
Eksiltmiye i§tirak edeceklerin 249{) say1h kanun~ iki ve tl,.Uncil 
maddelerindeki §artlar1 haiz olmalar1 ve muvakkat teminatlanm ts. 
tanbul Yi.iksek Mektebler Muhasebeciligine yatrrdlklaruu gosterlr 
makbuzlarm1 veya banka mektublanm ibraz etmeleri ve ticarethane 
ve §irketler namma eksiltmiye i§tirak edeceJ.derin dahl noterden mu
sadda.k vekaletnamelerini l{omisyona gostermeleri lazundtr, ( 9416 )' 

Dahiliye Vekaletinden: 
Eski~ehir kasabasmm 1/500 ve 1/2500 mikyaslt halihazrr haritalan uze· 

rinde yaptlacak tashihat ile gayrimesk!'in sahadan 120 hektarhk bir Iosmmm 
yeniden haritasmm ahm1 ve §ehrin umumt vaziyetini ve civarmt gostere~ 
1100 hektara balig olan sahanm 1/5000 lik takeometrik haritasmm allnu i§l 
kapah zarf usulile eksiltmiye ~;tkanlml§tlr. 

i~in maktu bedeli 7250 liradtr. 
Eksiltme 11 ikincikanun 939 c;ar§amba giinii saat 11 de Ankarada Dahi

liye Vekaleti binasmda toplanacak olan Belediyeler !mar Heyetinde ya
ptlacaktrr. 

Muvakkat teminatl 544 liradrr. 
$artnameler bilabedeL Belediyeler Ban~asmm ikinci katmda oulunan 

Belediyeler imar Heyeti Fen ~efliginden ahnabilir. 
Tekliflerin tayin edilen glinde saat ona kadar Fen ~efligine verilmi§ 

veya posta ile bu saate kadar gonderilmi§ olmas1 laztmd.rr. «5260, (9427)' 



• •• •• • • 1n nunun nutku 
---··· .. ·----

. • (Ba$tarat' 1 fnct sahttede) ll kar~1smda sabit oldu ki, bu aziz me~
A.71~. arkada§lanm, • leketin hi~bir ko§esinde ve bu biiyiik 
Buyuk Kurultay, kurtulu~ mucade- m1'1let1'n h1'rb1'r oc v d c h · t 

I · · 1 · 1 :. agm a, urn unye 
esmm en evve I§ emege ba§hyan, k d b k b' h · · 

· 'd d d h .. 1.. . f as m an a§ a 1r ava esmemJstJr. 
I~en en ve l§an an er tur u msa - o' b l'k t" I" .. k"lA .. 'd .. • . . • n e§ sene 1 ur u mu1 u at 1~m e 
s1z hucumlara mlllebrnlZln maruz kal- bir hayattan sonra, Cumhuriyet reji-
dlgl glinlerde <>nun iradesini ilan etmek · • d'W' b · t'h 
.. • • A mmm ver 1g1 u 1m 1 an, onun, zan-
uzere meydana at!lan, en 7s~1 te§kllatt- nedildiginden ~ok daha saglam ve de-
mlzdu. Bence, ebedi ~ef1m1z Atatiir- · k"k 1 .. w 
k.. k d' · k d k d' . d nn o te, sam maz bunyede oidugu-

un, en !Sine a ar Ve en lSJn en b"t" d'' • • · s· nu, u un unyava 1spat etm1st1r. JZ 
sonra, burada ve diger memleketlerde ve hepimiz, biiyiik acl ic;:inde, bu bah
yapilan miiii miicadelelerden en kiy-
metli farikasm1, bu kurultay ve onun 

tiyar mii§ahedeyi yapabildigi'lli7Clen 

dolay1, yiirekler doiusu iftihar edebili-
manasi te§kil etmektedir. Atatlirk, · 
kurtuiu§ miicadelesini, siyasi ve askeri nz. 

Sayin arkadaslar, 
sahnelerde, evvela kurultayda, sonra • 
Buviik Millet Meclisi i~inde idare et- ~artimiz, millet menfaatinde, ku-

~iik hislerin iistiine ctkabilen butiin va
ti. Su1h ve harbin siyasetini inkttas1z 

tanda§lan tatmin edecek en saglam 
bir Millet Medisile idare edebilmek 1 prensip eri, en az teferruatla tespit 
zihniyetini ve kudretini, bugiin dahi 
<;ok memleketlerde goremiyoruz. Ata- edebilmi§tir. Tiirkiyenin yenile§mesi ve 

yiikselmesi gibi hi~ o1mazsa, iki yiiz 
tiir, kurultaylan, yalntz millet ha • senedenberi devam eden miicade1e, bi-
yatmm luzumlu bir mekanizmast ola- · ·· ztm reJimimizde ve prensiolerimizde, 
rak takdir etmekle kalmazdt, onu sa-

d
. en sade ve ameli ifadesini bulmustur. 

mimi ve derin bir sevgi i1e de sever 1' Mutlak olarak zikredilen hi~bir si~asi 
Bi.iyuk kurultaym duygusunu soyledi· prensip, ifrah ve tefriti, ve ti.irlii &e
gime emin olarak, biiti.in gelecek ku- kilde yanh~ tatbikt one si.irulerek, ten

rultaylar adma da Ataturke kar~1 hie; kid edilmekten kurtulamaz. Partimizin 
bir zaman solmiyacak o1an sevgi ve hi.ivivetini tarif eden a1t1 prens1p1m1z 
tazim hislerimizi ifade etmekle §eref de, fena ellerde ve yanh~ tatbikatla ek-
duyarim. sik gosterilebilir. Fa kat bu gayretler, 

Arkadahar, yersiz ve beyhudedir. Tam oki.isu ve-
Kurultaytmizin bu iisnomal toplan· rilmedigi halde faydasim muhafaza e

hsl, senelik Parti toplanhlarmdan son• debilecek, hi<;bir ilac yoktur. Simdiye 
ra vuku buldugu una dikkati celbetmek k d · t 'k k' · 1 • · • a ar 1soa ett1 1 oremm enm111 esas 
isterim. Her biriniz. koylerden ba~hya- olarak daima iyi ellerde bulundurma-
rak vilavetlere kadar milletimizin ~i- d · ga ve te bir1eri, zamam ge1digi vakit 
kayetlerini ve dileklerini dinlemi~ bu- cesaretle, fakat daima tedbir ve basi-
lunuyorsunuz. Buyuk Meclisin Ye retle tatbik etmege c;ah~tJk. G~mi§ 
Cumhuriyet hukumetinin faalivetleri· zamanm muhasebesi, son zamanlarda, 
ne ba}hca temel, halktmizin ~ikavetle- hi~bir milletin siyasi partisine nasib 
rine ve dilekl~Tine vefa etmek oldugu olmamt& kadar mi.ispet ve verim1idir. 
du~uni.ilurse, Parti tel'kilatJmizin genel Gelecekte de, cesaret1e basiretin, bize, 

Gab•malanmn, milletin idaresinde ne- ayni miispet neticeleri vadetmekte ol
kadar verimli bir kolavhk oldugu ~o7..e duguna, kat'i olarak kaniiz. Aniayt
c;arpar. Sikavet ve dilegin, bir defada ~imizda ve icraatimizdaki ana hatlarda 
ve bir labzada tatmin edilmesi, ~im- zaf gostermek §oyle dursun, milletin 
dive kadar hicbir millete na~ib olmadJ daima ilerliyen ve yi.ikselen taze ve 
ve. nasib olmiyacakt1r. Ancak, &ikayet canh anlayi~ile, vata.mm1za, daha ge-

ve dil~kle hulasa olunan milletin ameli ni§ feyizler temin edecegimize kat'iy
arzusu, hicbir te!>kilatta. b;zim Parti- yen gi.iveniyoruz. 
mizin sinesinde oldugu kadar, esas tu· A1iz arkada~Iarim, 
tu1mamJshr. Heoimizin en ktymetli Milletimizin en dar muhitlerine ve 

[,; alakanu~. milletin en ehemmiyetsiz 11n kii~i.ik ihtiyaclartna kadar ~o\:ulup 
zannotunaCI\ §ikavetine kadar vukuf 'iare bulmaga ~ll§rnak, onumufdski 
sahibi olmak ve milletin en pahah ve rl:Cnelerin ~ahsmalannda "'yeni bir farika 
en giic say1lacak dileklerine kadar olacakhr. Halk ~ocugu vatandaslar ta
tedbir bulma~a r.ah~makhr. Kanun• rafmdan, balk i~inde gec;irilen bu ~a
larla ve Bi.iyuk Millet Meclisinin ema· h§ma hayatmm, devlet otorjtesini, en 

netlerile vazife almi~ ·olan memurlar, saglam bir surette koruyarak, balk ida
vekiller, hepimiz, m1llet 'htzmetinde resinin feyizlerini, en geni§ bir surette 
~eref bulan vatanda~lar olaralC, onun temin edecegine, mamyoruz. Hi~bir 
ihtiyaclarina yetismek hislerile me~bu- koruyucu tedbir, msan vi.icudunlin 

uz. Biiyiik, kiici.ik biiti.in vazifelerin, hasta olmaktan kurtaramadtgl gibi, 
iyi ve temiz ifa olunmast, emellerimi~ hi<;bir milletin bunyesi de, en iyi ted
zin ba§indad1r. Parti toplantl1annm birler i<;inde, marazl anzalar goster
temiz ve pi.iri.izsiiz <;ah§masinin sonun- mekten kurtanlamaz. F akat, vatan
da, bu soz1erimde arzu etti:?iniz mana- da§lanm emin olsunlar ki uyamk, dik
Yl bularak, muhitlerinize _ doneceginizi, katli ve vazife hissini be§erl her duygu-
i.imid ediyorum. nun i.istunde tutan vazife sahibleri ola-

Aziz arkadahar, rak, millet idaresinde liizumlu gorule· 
Partimizin, kar§lsinda bul1mdu~u cek tedbirleri, zamamnda ve kararin

vazifeler vardu. Vazifelerin, bundan da almakta asia tereddud etmiyece~iz. 
sonra, ehemmiyetleri azalm1~ degil, da- Vatanda§lanmm, Buyiik Millet Mec
ha zivade artml§t!T. Saglam bunyeli, lisi etrafmda, ve sade bir vatanda§ ol
yub~k istidadh asil bir milletin siyasi mak1a hayahmn biitun gururunu dol
hayatma, istikamet vermek iddiasm- duran Reisicumhur etrafmda tesanu
dayiz. Germi~ tarihin flrhna1an i<;inde du o derecededir ki, icab ederse, bu-

gec; ve ek5ik kalmi§ taraflanmm, siir- tun Turk milletini, varile ve canile bir 
atle tamamlamak ve iler1etmek vazife- hudud iizerinde, §imdiye kadar bu 
sindeyiz. Milletlerin gecimsiz ve bir- millet tarihinde p;orulmemi!l siirat ve 
birine emniyetsiz bulunduklan bir za- hevesle tophyabilecegimizden asia 
mandaytz. Milletlerin bir aile efradt ~iiphe etmiyorum. 
gjbi birbirinin derdlerini anhyarak, bu Aziz arkada§larim, 

ki.icuk kiirenin kucagmda kardf"•<;e Vatanda§larda ve te~kilah esasiye-
ya~tyabilmeleri aziz emelimizdir. Fa- nin tarif ettigi vatanda&larda, bu va
lcat, arkadaslar, milletlerin birbirile iyi tanm daimi sahib ve sakinleri s1fatile, 
gec;inebilmelerini, yaln1z bizim arzu- emniyet icinde ya~amak huzuru kalbi, 

muz t~min edemez. Hatta bizim, mil· Turkiye Biiyi.ik Millet Meclisinin ve 
letier arasmda kopacak muhtemel bir Cumhurivet hukumetinin samimi he
futmadan uzakta bulunmamlz bile, defidir. Hicbir miliP.tin kendisine uy
yalmz bizim tedbirimiz ve kat'i arzu- gun gordi\~u bir tedbir, bizim memle
muzla temin edilmivebilir. Demek ki, ketimizde taklid oiunamaz. Hi~bir va
kaybP.dilmis zamanlan telafi etmeO.i tanda~. kanunlarm kendisine temin et
ve mil!et;mizi siiratle ilerletio yukselt- tigi nimetlerden mahrum edileme:z. 

meyi, tiirli.i sekteler ve mania1ara ma- Huzur ic;inde, mii~terek vatanm yuk
ruz kalmak ihtim<~lleri i<;inde, ba§aC selme!line ~ah§mak sah~st, butun va
maga mecburuz. Partinin buti.in aza- tanda~lar i~in a~1kt1r. Bu memlekett~. 
51, c;ahskan bir vatan.~r;er oldugu ka- bi.itiin kuvvetleri ozi.inde toplamts olan 
dar milletin beraberhgml candan se\'en tek kudretli varhk, Ti.irkiye Biiyiik 
ve millet kuvvetlerinin hi~bir sebeble Millet Meclisidir. Onun tedbir1erile, 
dagilmamasma dikkat eden bir vatan- te~kilah esasiyesi ve kanunlarile, hepi
perver gibi davranmaga mecbmdur. miz iizerine teveccuh eden mukellefi
Cumhuriyet Halk Partisinin, buti.in yetler ve vazifeier, di2er bi.itiin vazife 
vatanda§lan kendisinin muhabbet ve ve miikellefiyetlerimizin usti.inii ve na-
hiz.met muhitinde toplamaga c;alt&an zimidtr. i 

zihniyetini, ifade etmi§ oluvorum. Sim· Aziz arkadaqlarim, 
di, size, bu zihniyetin, milletin bunye- Sizi muhabbetle selamlarim. Sizi 
sinde kok salml§ oldugunu da gostere- gonderen te!lkiiat arhdas1anmlza ve 
cegim. Ataturk gibi her tarihin ve her i~inde ya~ad1l!m1z millet .ve memleket 

devrin biiyuk bir kudreti, siyaset sab- yuvalarma Gene! Ba§kammzm sevg1 
nesinden maddeten ~ekildikten sonra, ve . sayg1larm1 beraber gotiirmenizi is
da, buti.in dunyamn hayret ve takdiri terim.» 

-

C. H. P. fevkalade Kurulfa~·~ dUn topland1 
. . [Ba§tarajt 1 inc.: sahtjede]. I SITasile kursi.iye davet olundu1ar. I ilk I flk buldum. Bundan 7 yll once Meclis 

klh «Ben bu defahk olmak uzere komts· s()z alan Hakk1 Kthcoglu dedi ki: Parti Grupunda Partimizi ~yle tarif et-
yonun 30 azadan te§kil edilmesini tek- K 1 ...... C h R · · . B A .. k.. K Ib' · 
l
'f d' d d' B d b . «- amutay nonunu um ur e- -!Jll~hm. a~tmtz tatur tur. e 1m1z 
1 e Iyorum.» e 1. un an a~ka m • · 1'¥' k 1 d p · d · "C:::-fl'v' I .. "d" h · · b .. d" 

tihaba kolayhk olmak ve zaman kazan- IS ~gme, kuru tar! .~ adrih akimdl ~k lgdl: 7no~~ ur, epblm~~ bu vucu lun akzalbs~YI~· 
k .. 30 k , .

1 
. ne s~m~ sureb e thma . an a ar en 1 yu sonra ugun a~1m1z a a 1m1z 

n:a. duzerkel'f ~zaTmnkl'flur a 1 e se~tlme- karakterlerini gostermi§lerdir. Bugiinden birle~mi~tir. Ve 17 milyon Turk bu ba~-
sJm e te 1 ett1. e 1 er reye konarak . 'b 1 1 .. .. .11 . k d' 1 k lb I b' · 1 b vl d · 'f kl k b I I d K , . . 1h aren smet nonu m1 etm en me a a e sars1 maz IT tman a ag 1 1r. 
lth a a. a. u 0 .un u. . ~r a ~eklldl. 30 gosterdigi giivene ve verdigi kuvvete da- Cok ehemmiyetli bir gi.in ya~1yoruz. Ger-
azamn tsnu tesptt ed1ld1 Abdu"lhal1'k k 'f d 1 b' · h I h · 1· .. I · . . .. · . yanara vazt esin e emniyet e yiiruye 1- c;r er Yll muayyen e emm1yet 1 gun en-
Renda dedi k1: <<Encumen c;ab~acaktlr. 1. A k 1 'I C h · d M 1· · A k 1· · 23 M tr. tatiir var 1g1 e urn uriyeti yarat- m1z var u. ec 1sm n araya ge 1~1 

?tb~t· SIDI hazi~ya"t kadar celseyi h. Oliimile onu per~inledi. Dahili, hari- nisan bayramt, 30 q.gustos Zafer bayra• 
tatJI e lykoruk m.» .

1 
~r~ tlady sa at 15 te d hi<;bir menfi kuvvet bunu bozam1ya- mt, 29 te~rinievvel Cumhuriyet bayranu-

top anma aran e (lagJ 1· caktu. fnktiab yuruyecek, Cumhuriyet d1r. Bu sene bugi.inlere birka~m1 daha ila-
2 nci celse ya~tyacakttr.» ve ettik. 10 te~rinisani, 1 I te~rinisani ve 

375 meb'us ve vilayetlerden gel en 216 Semseddin Gunaltay (S!Vas) dedi ki: 26 birincikanun... I 0 te~rinisani matem 
delegenin hazu bulundugu ikinci celse sa- guniimiizdii. 1 J te$rnisani inoniinlin <<- Cumhuriyet Halk Partisi muay-
at 15 te a~Ildt. Ba§kan tiizerin Cumhur Reisi oldu<Yu bi.iyiik bayram gu· yen hir s1mfm menfaatini korumak veya " 
encumenm mazbatasmt yazdiglnl, bu- niimuzdur, sevinc gunumi.izdi.ir. muayyen prensiplerin tahak.kukunu ta -
nun da tabedilerek azaya dagttllmt~ ol- yin ~in kurulmu~ bir parti degildir. I 0 te~rinisani sabah1 kapkara bir giin-
dugunu s<:iyledi ve Parti Genel Sekre - p di.i. Kayb1m1z rok bi.iyiiktii. irimize Sl -artimiz milletimizin hayat kabiliye- "' "' 
terliginin tadil teklifindeki esbabt muci- gamadt. Yurd hududu d1~ma ta carak bir tinden, istiklal a~ktndan ve en nihayet 'i 

be ile encumenin mazbatastm okutacagwl- k sel gibi insanhgm kalbine aktJ. 0 oun 
ar asmda ta§ldtgt kanh zaferlerin kah • " 

m bildirdi, esbabt mucibe okundu: bi.itun Turk millen Onun amhna, top -

<<Siyasl partiler, milli, vatani yiiksek 
menfaatleri temin edici prensiplerde ka
naatleri birle§rni~ vatanda~larm te~ebbiia 
ettikleri siyasi cemiyetlerdir. Millet ta
rafmdan poitik kanaatleri birbirine uy • 
gun olanlar kendi halinde dagrmktrr, 
bunlan ancak bir §ef birle~tirir. Ve hep-
sini bir te§kilat altmda toplar. 

Sefin rolii her memlekette ve bilhassa 
parti hayatma girmi§ memleketlerde <;ok 
muhimdir. Ciinkii politik kanaatleri ek
seriya prensipler halinde birle~tirip ol -
gunla§bracak ve prensipleri zihinlere a~l
lryacak ve mutemadiyen besliyecek, 
memleket siyasetine istikamet verecek, 
millet efradm1 politik sahada yeti~tirecek 
olan ~eftir. 

Her cemiyette ve her parti i~inde bu 
yiiksek vastflarda §ahsiyetleri daima ha
Zir bulmak kolay olmad~t gibi bir siya• 
si partinin idarei aliyesini eline teslim ve 
emanet ettigi makam ve ~ahsiyet iizerin
de s1k s1k degi~iklik1er yapmas1 da otori
teyi zaYJflatmak baktmmdan mahzurdan 

ari addedilmez. Cumhuriyet Halk Pal'" 
tisi gibi milletin kurulu§ ve ilerleyi~ mii
cadelesinde kendisine rehberlik etmi~. 
cumhuriyet~ilik, inktlabcthk, laiklik gibi 
Tiirk milletini mi.itemadiyen itibar ve r.e
fah mevkiine yiikseltmekte o1an prensip
leri degi§mez bir akidei siyasiye olarak 
kabul ve ilan etmi~ olan ve siyasi bir 
partinin dar ~er~evesinden <;tkarak hemen 
btitiin vatanda,Jan sineeinde toplam11 o
lan l:lir partinin §efligine intihab edilecek 
olan ali §ahsiyetin <<Milli Sef» vasfmt da 
iktisab etmi~ olmast tabii olduguna gore 
Parti Umuml Reisinin yuk-sek ~ahsiye -
tini her dort senede bir ve her kurultay 
toplanhsmda muzakere ve mi.inaka~aya 
mevzu ittihaz etmeyip Parti Umumi Re· 
isliginde «degi~mez» vasnnt esas o1arak 
kabul etmek bu yuksek makamm istikra-
rrm temin ve otoriteyi takviye bakllllm• 
dan milli menfaate daha uygun goriil • 
mii§tU. Bu sebeblerle; tiizligi.in ikinci 
maddesi Partimizi kurmu§, ve Cumhu -
riyeti tesis etmi~ olan Ebedi Sef Kemal 
Atatiirkun <<banilik» mliessislik vasifla
nm tebariiz ettinnekle beraber kendileri
nin Partinin <<Ebedi Ba~kam» oldukla

nm ve ii~iincii maddesi Partimizin ku • 
ruldugu giindenberi filen ba~kanhgml 
yapan yeni rejimin buti.in muesseselerini 
ve eserlerini kendi elile kuran, bi.itiin mil
let~e tabii ve milli bir insiyakia Milli Sef 
tamlan ve Bi.iyiik Meclisin tam ittifakile 
Cumhur Ba~kanhgma se<;:ilen Milli Sef 
1smet inonunun degi~mez Genel Ba~kan 
oldugunu tespit ve ifade maksadile ya • 
zilm1~ttr. 

4 iincu madde, tiiziigi.in ~imdiye ka -
dar derpi§ etmedigi ve fakat kar§lia~mast 
ihtimali mevcud olan bir ihtiyaca cevab 
vermek ve istikbalde hertiirli.i te§eddud
Jere mani olmak i<;in tevdi edilmi§tir.» 

Parti Genel Sekrelerli&inin teklifinde 
mevcud olan ve enciimenin mazbatasile 
de kabul edilen tadiller ~u ~kilde idi. 

A) Tuzugun 2 nci maddesinin yerine 
kaim olacak: 

Madde 2- Partinin banisi ve Ebedi 
Ba~kam Turkiye Cumhuriyetinin miiessi· 
si olan Kemal Ataturkti.ir. 

B) Y eni u~iincii rna d de: 
Madde 3 - Partinin degi~mez Ge

ne! Ba~kam fsmet fnonudi.ir. 
C) Y eni dordi.incii madde: 
Madde 4 - Partinin degi~mez ba~

kanlrgt a§ag1daki ii~ surette inhilal edebi
lir: 

A) Vefat. 
B) Vazife yapam1yacak bir hastallgi 

sabit olmast halinde. 
C) istifa. 
Bu u~ ~kilden birisi do1ayJsi1e inhi1a1 

vukuunda Parti bi.iyiik kurultaYl derhal 
toplanarak Partiye mensub meb"us1ar
dan bir zatl degi§mez Cenel Ba§kanhga 
sec;er. 

Hatibler kiirsiide 
Enci.imen mazbatasmm okunmasi bit

tikten sonta ba~kan soz istiyenler olup ol
madJ~mi sordu, ve bir<;ok eller ka1ktt, 
otuzu mutecaviz iiye soz istedi. Hatibler 

ramanhk hediyelerinden dogmu§ ulvi bir 
ftrkadu. Milletin mukaddes duygularm- ragma yi.iziinii goziinii siirerek ruhunu 
dan dogdugu i~indir ki hrkamlz butiin &adedecektir. 11 te~rinisani saat 11,30 a 

milleti sinesine .almr~hr. Biitiin millet bu- kadar ise biitun millet, yalmz bir adaml 
p;iin de sinesindedir. Hepimiz birimiz ve anyordu: fnoniinii. · · 
b «Meclis: inonu !>> diyince radyolar ak-

irimiz hepimiz i<;in vecizesi §lanmrz -
dtr. Biiyuk ve tarihi milletler hususiyet- si sada vermi~ olsayd1 butiin milletin se-
Ierini gosteren ruhlarile temayuz ederler. vincini ve ~ukramm duymak mi.imkun o

Milli duygulardan, milll kabiliyetlerden lurdu. » 
dogan bu ruh bayag1 Z'amanlarda bir Ali Saib Ursava$, kendisinin Atatiirk 

"dd t · 1' k 1 k d' · · 11 ve inoniine ayn bir bag~hhk ve hiss1' ol ~ mu e g1z 1 a 1r, en ISmi tece i ettir-
mez. Fa kat millet miithi§ bir tehlike kar- dugunu, eski bir hat!rasim anlatarak ifa-
~tsmda kaldtgl zaman bu ruh butun ferd- de etti. Ez.cumle dedi ki: 
lerde rni.i§terek bir heyecan uyandmr. Bu «- Hayata goziimiizu a<;:1p da kendi
heyecan her ferdde ayni suretle inki~af mizi anladtgtmlz gunlerden itibaren ha -
etmez, milli has&asiyeti, kabiliyeti, yiik- disatla. ka~1la$hk. Balkan. Bi.iyi.ik Harb, 
sek §Uurile temayi.iz eden mustesna ~ah- fstiklal... Kalblerimiz yarahych. i§ogal 
siyetlerde bu ruh biitun milll kabiliyet • altma girmiyen ya1mz bir yer vardt: 
lerin, milli seciyelerin sonsuz kaynaih Ankara ..• Nisan aymda idi. Ankaranm 
~eklini ahr. Ve o zaman bu mustesna Ziraat mektebi ka.ptsmdan girdigim za
~ahsiyetler kuiVVetli bir elektrik merkezi man yiizierini nisan gi.ine&inin aydmlath
gibi ne§rettikleri iimid huzmelerile butiin g1 iki insan gordiim, kolkola idiler: Ata
milleti muayyen hedefe ve mill! gay eye turk, inonu ... 
dogru siiriiklerler. Biiti.in bir ciham hu- hte bu ikisinin birle§Illesinden bir dev
sumete kar~1 varhgirntzt, istiklalimizi kur- let kurulqu. Onun i~indir ki, Onun ac1s1 
taran milli hareket boyle dogmu&tur. bize <;:ok agtr geldi. Allah bunun aCisJru 
Partimiz bu milli hareketin oz evlad1d1r. bize gostermesin. Cok iseterim ki ne olur 

Arkada§lar! bir lahza Atatiirk goziinii a~sm, ba~ta 
Milli ihamlelerimizin naz1m1 vazifesini ~efakar ve sad1k arkada~t ve karde~i 

goren Partimiz buglin yeni bir Sef ka • Inonii oldugu halde hepimizin Onun yo
zanmaktadlr. lnoniinde milletin serni - lunda ve etrafmda bir kaya gibi durdu
gun mukadderatma bir itila ufku a~an, gumuzu gorsiin. Nekadar memnun o • 
ondan sonra hergi.in Turk ordusunu za - lurdu. Y almz goziinu a<;:sa, hepimiz.le 
ferden zafere g·otiiren buyuk kumandan, ayn ayn konu~ur, sual sorardt, muhak ~ 
L · k h kak bana da bir sual sorar_]· ·• Bundan ozanm tJYa•et masasmm a raman si- W 
yasisi 1nonu bugiin Turk .milletinin ve be, seneye tekaddiim eden giinlerde bir-
Partimizin Sefligine ~ec;ilmi$tir. Arka • ka<; sefer elini opmek istedim. H~ haber 
da~lar, diin, Turk Cumhuriyetinin ba - t;1kmad1. Bir gun bir berber diikkamnda 
~ma, bygun f1rkam1zm liderligine se- bir arkada~lm teb~ir etti: Atatiirk, dun 
<;ilen fn.Onunlin ~ekli intihabmda yliksek gece senden sevgi ile hahsettiler. Hatta 
bir mana varc:hr. Bu mana diin milli ha- y~ver Celale sordul?.r. Neden gelmiyor 
rekete kaynak olan mukaddes ruhun diye? Hemen ko~ke ko~tum. Y oktular. 
bugi.in hala milletin varhgmda hakim 0 }. Bekiedim. Gene ikisi beraber geldiler, 
dugudur. Ba~ka memleketlerde Cumhur loonli ile birlikte... Ellerini optum. Cok 
Reis1erinin s~ilmesi bi~ok propagan • sert bir eda ile bana: Otur, dedi. Hu • 
dalarla ha~ta kan~lkhklar1a tev' emdir. zurunda oturdum. Ban a: Neye gelmi -
Hepimiz ve· bizimle beraber burun mil- yorsun ~ Sen mi bana dargmsm, ben mi 
let biliyor ki fnonliniin Cumhur Ba~kan- sana dargmun? dediier. Mubarek ruhu 
hgma intihab1 i~in propaganda ~oyle danlamiyaeagunm gormu§tiir. Mubarek 
dursun hi~bir vatan ev1ad1 digerine soz ruhlan ~adolsun.» . 
soylemi§ degildir. Buna ragmen memle- Bu 18 sene zarfmda bir medeni mem
ketin en ikra koyiindeki vatanda~tan le.kete. ne la~101sa her~yin yap1ld1guu, 
Biiyiik Millet Mec!isinin si:nesindeki bu§eym de lnonii devrinde tahakkuk 
meb'uslara kadar buti.in Turk1er vicdan- edece&ini iimidle k.aydetti " , 
larmdan kopan sesin em rile lnonuni.i mil- Bun dan sonra ismet Eker . soz al d1, 

letin ba~ma gecirmi~. mukadderahm o- encumen teklifinin aynen kabuliinii istedi. 
na vermi~tir. Bu emsalsiz manzara Turk Mahmud Esad Bozkurd biiyiik Parti • 
milletinin en biiyiik badirelere kar~1 ne- nin fevkalade top]aptls1 dolay1sile mi.i • 
den ve nast1 kendini kurtarabilmi~ oldu- talealanm anlatti. Partinin ba~ard1g1 her 
gunun SJmm bize if~a etmektedir. ino- i$in' Turk milletinin ba~ar1s1 oldugunu 
niinlin miittefikan Turk milletinin Ba~- kaydederek bizleri zaman zaman dikta
kanlrg,na intihabt Turk camiasmda milli torliik tohmeti altmda gorenlere c.evab
birlik duygusunun hiGbir siyasi ihtirasa lar vererek sozlerini bitirdi. Bundan son
yer vermeden ruhlarda hakim oldugunu ra Zihni Ongiin (Kars), miiteak1ben 
,gostermi~tir. doktor Muhtar Berker, onu takiben de 

Ataturkun yanmda bi.itun ag1r ve Aziz Samih bu i<;timam ehemmiyetini, 
mes'uliyetli vazifelerin ba~mda fazilet, Atatiirkiin e~siz biiyiikli.igiinu ve !nonii
kudret ve namuskal'hk timsali olarak nun s~ilmesindeki biiyiik isabeti tebari.iz 
(<;ok §iddetli ve siirekli alkt~lar) ytlma~ ettiren hitabelerde bulundu. 
dan, geceli giinduzlu rah•an ismet lnO- Bao.kanl1w '1 k'f · .. k y ~ v ga ven en 1 ayeh muza ere 
nii Turk gencligine, memlekette wnumi takriri reye konup maddelere ge~ildi. 
sevgi kazanmak i~in nastl bir hayat ge- Maddeler ayn ayn okunarak ittifakla 
c;irmek laztm geldigwinin o.anlr bt'r o"rnegwl•- k b I d'Id' B dd I · 1 v a U e I I. U rna e enn l avesile 
dir. (~iddetli alkt~lar). Bu intihabm bu p t' .... v .. d k d' d ar 1 tuzugun e i tger mad elerin nu-
suretle terbiyekar bir tesiri de vard1r. Bu maralar1 degi§mek icab ettiginden bunun 
ornek lnoniin-iin faz1let, bilgi, ~ah~kan- ic;:in genba§kura salahiyet verildi. 
hk ve namusluluk yoluna vakfedilmis te- y e!li nmumi idare heyeti 
miz hayabdu. (siierekli alkt~lar). Turk 
milleti onun yuksek ir~adlarile fazilet ve Bundan sonra ismet 1nonu dakikalar
diiriistliigiin hakim oldugu bir faaliyetin ca siiren §iddetli alk1§lar, b1ravo ve ya§a 
biitun feyizlerini gorecektir ve Turk mil- sesleri arasmda salona girip kursiiye i;lk
ldi faziletini v.e benligini ktskanchkla mu- hlar. K1sm1 mahsusumuzda olan nutuk -
hafaza ettik~e zuhur edecek her badireye lanm irad ettiler. inoniini.in her cum-
ragmen, istikbale emniyetle bakabilir.>> lesinde salonu alki§lar sasrsan nutukla -

Ali Saih Ursava~ (Urfa): rmdan sonra Celal Bayar kendisinin u -
mumi ba§kan vekilligine tayin ettiklerin

«- Muhterern arkada~lar, tuzuk 
komisyonunun karanm almca, Atatiirki.in 
Ebedi Sef ve lnoniinun Degi~mez Sef 
oldugunu goriince ve k.endimi bi.iyuk 
Partimizin aziz ve yiiksek murahhaslan 
kinde bu1unca day.anamad101, heyecan
landlm, ben de soz istedim. 

Aziz arkada~lar, sozi.ime nereden ba~
hyaylm: Parti umumi kongresi i~inde • 
yiz. Uzaklara gitmege 1iizum yok. Par
timizin tarihinden saze ba~lamayl muva-

den dolayt kurultaym muvacehesinde 
in<ini.ine te~kkiir etti ve dedi ki: 

•- Saym arkada!ilarrm, 
Genel Ba!$kanun.z, Milli $efimiz, 

Cumhur Reisimiz ismet inonii miis· 
tesna bir liUuf olmak ilzero bende
nizi Genel Ba~kan vekilligine tayin 
buyurmu!?lardu ( !?iddetli alk1~lar ) . 

Miivaeehenizde ·ki bUyiik milletl
mizin huzuru demektir • kendilerine 
arZI !?iikran ederim. 

Sefimizin arzulan, sizin yiiksek is· 

----·-
I~ Cumhuriyet 
Halk SYiCUD 

Bu ~atlak duvar ni~ 
YJkllmiyor? 

Okuyuculanmi.Zdan Saadet yazty 
c- Samatyada Biiyi.ik KuleJi sok 

tramvay caddeslne yakm meydand~ 
mandanberi yikilan blr evln yangu 
vardrr. Bu duvar giin ge~tikc;e blr 
rlnden ~athyarak oldukc;a miihlm 
like arzetmektedir. Biitlin mahalle 
Ian, duvar yalnnmda. oynamakta \ 
gelip gec;enleri de mutlak bir suret 
keden azade ktlmamaktadrr. Bunu 
si i<;in alakadar makamata c;ok dE 
racaat edilrni§ ise de mualesef bu l 
kayetimiz hi~bir netice:re miincer ( 
Gazetenizin ta vassutunu dileriz., 

Denizbanktan iki rica 
Okuyuculanmtzdan S. Kal!p<;l 

aldl~lmiz mektubda deniliyor kl: 
cDenizbankm Akay mti.diirlligiinc 

edeceglm a~g1dakl lkl noktamn a 
makamm nazan dikkat!ne arzedilm1 
ym gazetenlzden dilerim: 

1 - Vapurlarm gerek blrlnci ve 1 
kinci mevki alt kamaralarmda k 
sigara i~i1memesinln temlnl, 

2 - Vapurlarm Kopriiye veya K 
yana§tlklan sirada, blrincl mevklde 
gibi, ikinci mevki k1smmda dahl c; 
y.ere c;ift 1skele verilm~i ve bu sure 
cularm daha c;abuk ve daha tehllk 
surette <;lkabilmelcrinin miimkiin k 
51. 

istanbul halkmm ehemmiyetli bir 
m alakadar eden i~bu hususatm te 
c;in tavassutta bulunaca~miZl ilml 
rim., 

Bir ,ikayetin cevabt 
~ Dairesi Ugtincii Bolge Amirligir 

mektubu ald1k: 
«15/12/1938 tarthli nii.>hamzm ! 

say!a.smda Halk stitununda AmErik 
kumpanya.s1 gece bek~;i.si Hi.iseyin 
~ikayetine cevabdir: 

Hi.iseyin Yiicelin 11/11/1938 tarihin 
iremize verdigi ve 13/ 12/1938 tarihii 
layete tevdl ~derek ayni tarlhte Da 
havale edllen dilekttelen hakkmda < 
eden tahkikat neticesinde, kendislne 
yok.lama emrin1 yerlne getirme esr 
Mihador kadm1 filen de hapalanu~ 
sorulan suallere verdigi cevablarla k 
recede teyid etme.sl ve bu hareketile 
nununun 16 nc1 madd6Sinin <;: f1kras 
re blla ihbar v~ tazminat i~lne nlha 
rJime~ haketJn.Wken ~ketin ha 
ayni kanunun 13 iincli maddesini ta 
derek ve (517.50) lira tazminat ver 
yerU.e alaka&m kestlgi sablt olmu§t 
na rajpnen 11/ 11/ 1938 tarJhlnde Da 
verdigi istida.slm miiteakib 18/ ll./H 
rihlllbraname senedlle tazmlnat aldl 
de k~yflyet~n Dairemizi haberdar e 
rek mua.m.elenln yiirumesine sebebly 
mi~ ve tekrar bir ny sonra Vilayete st 
v-e mezk11r makamdan Dairemize ha 
dilen istida. ile gelen ~~~ yapllan 1 
neticesinde hakikat1 ketmederek isti1 
arka.sma ancak (370) llra ald1~m1 1t 
lmza ve bu kere de 15112/1938 tarlh 
hamzm 9 uncu sayfruanda Halk sutu 
~lrketten ve amlrligimizden haksi 
§lUyett.e bulundu~undan ve haksxz 
larla VllAyet makammi ve Dalreml2 
ve liizumsuz muamel-elere sevkett1gh1 
kanununun cezai hiikiimleri mu 
hakkmda taklbata tevesstiJ olunmhlc 
evrak1 Cumhuriyet MuddeiumumU1gh 
kolunmu§tur., 

Kay1b aramyor 
DJyarbak1r Vali konagmda a§~;I Ay 

za.slle ak:!lgumz blr mt>ktubda oglu 
bakm~ Lice kazasma bagh K~m ko~ 
HuseYJ,n Qav~ oglu Ibrahim! yirmi s~ 
vel kaybettiginl, kendi.sini iki sene 
Ankarada gorenler oldugunu ve ~lm 
rede oldugunu bllenlerin kendisine 
mat vermelerl rica edilmektedir. 

i~ arayor 
Ki.ittUkpazarda Deveo{Uu yoku~und 

ta.sarnf sokagmda 11 numarada 
Malatyah ibrahim oglu Osman. san 
ate~~ilik oldugunu ve 1..$ aramakta bu 
gunu soylemektedir. Boyle blr !§<;lye 
e1 olanlar yukartki adre.se milracaat 
lirler. 

- -~ -
tekleriniz biiyiik partimizin 
programile ~evrelenen milJeti 
lekleri demektir. Bunlarm tall 
ku i~in biitiin kuvvetimle t<ah 
kendi ~ahs1ma ~eref borcu, mi 
vazife addederim ( alkt~lar ) . , 
Parti genyon kurulu istif 

m1~ oldugundan yeni genyon 
lu intihabt yap1ld1 ve umumi 
heyeti §U zevattan le§ekkiil etti: Es 
raz (Amasya), Miimtaz Okuren 
kara), doktor Fikri (Erzurum), 
Atuf Kansu (Erzurum), Munir 
ya (Giresun), doktor Refik S< 
{fstanbul), Muhlis Erkmen {K 
ya), Salah Cimcoz {istanbul), 
Ali Yiicel (hmir), Halil Tu 
(Zonguldak), Hi.isnu ~ak1r {l 
doktor Cemal Tunca (Antalya), 
det Kerim incedayt {Sinob), ;iiik 
(istanbul), Rahmi Apak (Teki 
Remzi Giirel ( Gazi Anteb). 

Muteak1ben Kurultaym Milli Sefe 
gi~mez Gene! Ba§kana baghhgi hakl 
ki takrir alh larla ve ittifakla kabul 
du. Ba~kanhk kiirsi.isunde bulunan 
Bayar, ruznamede ha~ka madde ol 
gmdan iiyelere tesekkurle s1hhat vc 
met temennisinde bulunarak celsey 
etti. 
Ak~am, kuruitay azas1 §erefine , 

rapalasta bir c;:ay ziyafeti verildi. 1 
kil, Dahiliye V ekili ve bazt ·y 
~ayda bulundular. 

El~iler 
Kurultayda Reisicumhur ve 

ti Gene! Ba~kam lsmct 1noni.iniin 
lanm dinlemek. iizere ~iiferaya ta1 1 

dilen localarda ltalya, Iran ve Ef~ 
yiik el<;ileri, F ransa ve Sovyet i,giid. 
lsvi<;re, Bulgar, Cekoslovak, Yu;• 
el~ileri, Yunan, fspanya ve MacaJt 
derleri haztr bulunuyorlardi. , 

Mekki Said ES 
'1 



avrunun gur uz, tomtiul, saglam, ne~eli olmas1n1 istersen Fosfatin Necati yedir. BahGekapl Salih Necat 
------------------·----------------------------------------, 

( Birle§ik Amerika Mamulab ) 

VERESiYE SATI~ 

Sat, • yer1 • • 

GENERAL ELECTRiC MOESSESESi 
J Beyoglu, istiklil caddesi No. 28 de ve acentalar1m1zda 

TURKiYE 

amuklu dokuma ve pamuk ipligi 
FabrikaiAn Anonim !?irketinden: 

Pamuk ipligi .Sa•t•• : 
Kayseri Bez Fabrikas1 mall 12 No Paket 415 kurut 

Nazilli Basma Fabrikasl mall 
EreQii Bez FabrikasJ mall 

16 " 

24 " 

24 " 

" 
" 

" 

480 

580 

580 

" 
Jl 

" 
iatlarla tabrikada teslim ~artile sattlmaktadtr. lplik miistehlik· 
rinio yukarda yazth fabrikalara gonderecekleri bedelleri mu• 
bilinde ihtiya~hm oisbet'nde iplik sipari~i verecekleri ve 24 

umaradao ince ve muhtelif maksadlara yarayabilecek pamuk 
ligi miistehliklerioio de ihtiyaclanm gene aym ~arttarla yalntz 

Eregli tabr1kasma sipari~ edebilecekleri ilan olunur. 

aliye Vekiletinden: 
31 kanunuevvel 937 tarihinde ilan edild.igi iizere eski bronz be~ ku
ru~luklarla yiiz parahklar ve nikel bir kuru~luklar 31 kanunuevvel 
1938 ak~ammdan itibaren tedaviilden kaldrrilacaktlr. 
Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevvel 1938 ak~amma ka
dar bilumum Malsand1klarile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat Banka
lanna miiracaat ederek miibadele ettirmelidirler. 
Tedavi:lden kaldmlan bu nevi paralar 2257 numarall kanunun seki
zlr.ci maddesi mucibince 1 kanunusani 1939 tarihinden itibaren bir 
sene zarfmda ancak Malsand1klarma ve Cumhuriyet Merkez Banka-
sma vaPJlacak tediyatta kullamlabilecektir. c 4964 • ( 8806) 

. . . 
mu 1nctr .. ... 

uzum 
tanm 

TA • 
I 

Mamulati 
Bi.itiin Tarh; mallar1 en 
usullerle kat'iyen s1hhi 

Sab~ koo
peratifleri 

birligi 

modern 
ve temiz 

larak hazulanm1,t1r. Tesisat1m1z 
iirkiyede biriciktir ve en miite • 
kki garb ani amlar1na uygundur. 

ari,'ten ba,ka mahalde Fiimige 
edilmi' incir yoktur. 

yoglu istiklal caddesi No. 64 
(Parmakkapt tramvay durag1) 

Y apt i~Ieri ilan1 

V ekiletinden : 
c;1kmami§ olan Ankara - Akkoprii ile Orman ~iftligi yolu iize

ve Orman c;iftligi arazisi dahilinde yap1lacak Tavukc;uluk Ens
binalan in§aati tekrar kapah zarf usulile eksiltmiye t;Ikanl-

. bedeli 48,696 lira 96 kuru§tur. 
11/1/939 c;ar§amba giinii saat 16 da Naf1a Vekiilcti Yap1 

Eksiltme Komisyonu od,asmda yapJlacaktJr. 
~artnamesi ve buna miitcfcrri cvrak 245 kuru~ bedel mu-

1uu~u~"'' Yap1 i~leri Umum Miidi.irliigiinden. almabilir. 
miye girebilmek ic;in istcklileri?- 3.'652 lira 28 kuru~luk mu.vak

teminat vermeleri ve Naf1a Vekalctmden ahnmJ§ ehhyet ves1kas1 
laz1mdrr. Bu vesika eksiltmenin yapllacag1 giinden en 

sckiz gi.in evvel bir istida ile Naf1a Vekaletine miiracaatleri muk-

ier teklif mektublanm ihale giinii olan 11/1/939 c;ar~amba gii
saat 15 e kadar Yap1 i§leri Eksiltme Komisyonu Reisligine mak
mukabilinde teslim edeccklerdir. 

olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 9419 ) 

-
L_.in•hi···sa•r•la•r_u_m•u•m-·M-ii.du.··r.l•ii•gu .. ··n·d•e•n-: _ .... I 

I - Niimupesi mucibince satm almacak 3000 aded siipiirge 9/XII/938 
tarihinde ihale edilemediginden yeniden pazarhk u.sulile eksiltmiye kon
mu§tur. 

11 - Pazarhk 29/XII/938 tarihine rashyan per§embe giinii saat 15 te 
Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat §Ubesindeki Alrm Komisyonunda yapi
lacaktrr. 

III - Ni.imuneler hergiin sozii gec;en. §Ubede goriilebilir. 
IV - !stekliler pazarhk ic;in tayin edilen glin ve saatte % 7.5 giivenme 

paralarile birlikte yukanda adr gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9106) 
l/flltNIII 

I - idaremizin Bahariye Tiitiin i~leme evine §artname ve projesi 
mucibince yeniden yaptrrilacak iskele in§aati 12/XII/938 tarihinde ihale 
edilemediginden yeniden pazarhk usulile eksiltmiye konmu§tur. 

II - Ke§if bedeli 729.80 lira ve muvakkat teminatl 54.73 liradrr. 
III - Pazarhk 29/XII/938 tarihine rashyan peqembe giinii saat 14 te 

Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat §Ubesindeki 4lrm Komisyonund.a yap1 -
lacakhr. 

IV - l;)artname ve projeler 4 kuru§ bedel mukabilinde sozii gec;en 
§Ubeden almabilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin inhisarlar Umum Miidiir
liigii in~aat §Ubesinden fenni ehliyet vesikas1 almalan laz1mdrr. 

VI - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii
vcnme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 9107 ) 

MAN 

Cinsi Miktan 

Diiz beyaz ale-
minyum kag1d1 250 kilo 
Baskiil ( 500 
kiloluk) 5 aded 

Muhammen bedeli 
Beheri Tutan 
L. K. L. K. 

1. 70 Sif 425.-

300.- 1500.-

% 7,5 
teminatJ 

L. K. 
31.88 

112.50 

Eksiltmcnin 
saati 

14 

14,30 

I - id.aremizin Cibali Ti.iti.in Fabrikasr ic;in 250 kilo 36 X 60 eb'admda 
di.iz beyaz alcminyum kag1d1 ile <;amalb tuzlasr ic;in 500 kilo tartma kabili
yetinde 5 ad.ed baski.il ~?artnameleri mucibince ayr1 ayn aC<Ik eksiltmc usulile 
satm almacaktlr 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gos -
terilmi~tir. 

III - Eksiltme 20/1/939 tarihine rashyan cuma giinii hizalarmda gos
terilen saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Ko ~ 
misyonunda yapllacaktrr. 

IV - ~artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden almabi
lecegi gibi Aleminyum kagrd.I niimuneleri de goriilebilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin diiz beyaz aleminyum kagl
dma aid fenni teklif ve niimunelerini tetkik etmek iizere \hale giiniinden 
bir hafta evveline kad.ar !nhisarlar Umum Miidiirliigii Tiitiin Fabrikalar 
§Ubesine ve 5 baskiile aid fiats1z teklif ve kataloklan eksiltme giiniinden 5 
giin evveline kadar inhisarlar Tuz Fen ~ubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabuliinii mutazammm vesika almalan laz1mdrr. 

VI - !steklilerin eksiltme igin tayin edilen gun ve saatlerde % 7,5 
giivcnme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 9273 ) -C i n s i Miktan Beheri Tutan % 7.5 teminat Eksiltme 

L, K, L, K. L, K. $ekli Saati 
Matkaph daire desteresi 1 aded 650 - 48 75 Pazarhk 14 
Dikistrinli kola 2000 kilo 35 700 - 52 50 A~1k 14,30 

I - ~artnameleri mucibince satm almacak 1 aded matkaph daire des
teresile 2000 kilo dikistrinli kola hizalarmda yazll1 usullerle eksllt
miye konmu~tur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalannda goste • 
rilmi§tir. 

III - Eksiltme 16/I/939 tarihine rashyan vazartesi giinii hizalarmda yaz1h 
saatlerde Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Alrm Komis
yonunda yapllacakbr. 

IV - ~artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii gec;;en fiUbed~n almabilir .. 
V - Daire desteresi eksiltmesine i§tirak ctmek istiyenlerm feJ?-ni tekhf 

ve kataloklanm ihale giiniinden bir hafta evveline kad~r .Inhisarlar 
~mum Miidiirlii.~i.i Tiitiin Fabrikalar Su?.esine vermelen lazrmd1r ... 

VI - Isteklilerin eksiltme ic;;in tayin edilen gun ve saatlerde % 7,5 gu
venme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ( 9378 ) 

izmir Belediyesind en: 
Basmahane civarmda 9 eylUl meydamnda cephe alan 33, 36 sayrh adalar 

i.izerinde in§a edilmekte olan Belediye garaj santral binasmm ~iitem~im~
tmd.an olarak mevcud projesine ve icar §artnamesine merbut hstedek1 tan
fatr vec;;hile yeniden yaptmlacak binalar 10 sene miiddetle icara verilecektir. 
Ve 20/12/938 tarihindcn itibaren 15 giin miiddetle ve kapah zarfla arthr
mrya c;Ikanlmt§br. Takrm halinde icar edilecek bu binalarm 10 senelik ica
nnm muhammen bcdeli elli bin lira olup bu para pe§inen almacakbr. 

Miizayedeye i~tirak igin muvakkat teminat miktan 3750 liradrr. 
Yaptmlacak binalarm projelerini gormek istiyenler Belediye Ba§mii

hendisligine, icar ~;Jartnamesini gormck istiyenler de Belediye Ba§katibli -
gine miiracaat ederler. Ta§radan istiyenler proje ve icar §artname~inin ~50 
kuru§ bed.elini ve posta iicretini gondermelidirler. ~apah. zarfla 1halesr 6 
kanunusani 939 cuma glinii saat 16 da Belediye Encumenmde yapllacakh:. 
i~tirak edccekler 2490 say1h kanunun tarifi ~~i~~sinde .hazu.lanml~ tekhf 
mektublanm ihale tarihi olan 6/1/939 cuma gunu azam1 saa. 15 e kadar 
Enciimen Reisligine verilmelidir. ( 9319) 

.. 

HANGlRENK 
8iZi MES'UD EDER ? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE B1R 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yiizii
niize korkun~ bir makiyaj man
zarasml verir ve sizi oldugu • 
nuzdan daha fazla ya§h goste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihab etmenin yegane 
c;aresi, yiiziiniiziin bir tarafmda 
bir renk ve di~er tarafmda ba§· 
ka renk pudra tecriibe etmek
tir. Bu tecriibeyi hemen buglin, 
size paras1z olarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdeki To -
kalon pudrasile yap1mz. Bu ye
ni cCild renklerh (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vaSitasile kan§tlnl· 
mr§tir. Sihramlz bir goz, tam ve 
kusur uz bir incelikle renkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
puda sayesinde artlk makiyajl.J. 
bir yiiz goriinmiyecektir. Toka
lon pudrasr, imtiyazh bir usul 
dairesinde cKrema kopiigii, Ue 

==PARASIZ= 
Bu sihramiz yeun· 
«Pudra renkleri» 
tecriibe edilebilir. 

kari§tlnlml§t:JI. Bu sayede pud• 
ramn saatlerce sabit kalmasm1 
temin ettigi gibi pudramn en
din yagh tabu ifrazatllll mas • 
setmesine ve bu suretle cildin: 
kur ..unasma ve sertle§mesine ve 
binnetice bu.rtl§ukluklann zu • 
huruna da mani olur. Her vaki1l 
krema kopiigile kan§tlnlm1~ 
me§hur Tokalon pudraslDl kul· 
lanrmz ve birkar; giin zarfmda 
teninizde yapacagr cazib tekem
miilii goriiniiz, daima kutulann 
uzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabmda tereddtid ettiginiz· 
de lutfen tstanbulda 622 No. pos.. 
ta kutusu adresine (Tokalon 
pudrasl 7)' rumuzile vaki ola
cak talebde size memnuniyetle, 
muhtelif renklerde niimunelik 
altl ufak paket pudra gondere
cegiz. 

Dahiliye V ekaleti nden : 
Bunyan kasabasmm 90 hektarhk k1smrmn halihaz1r haritalarile bunu 

muhat 300 metrelik k1sm1 ile 150 hektara varan sahanm yalmz 1/2000 lik 
mi.inhanili haritasmm yeniden ahrm i§i kapah zarf usulile eksiltmiye ~tka
nlmt§tlr. 

i§in maktu bedeli 2500 lirad1r. 
Eksiltme 11 ikincikanun 939 c;ar§amba giinii saat 11 de i\nkarada Dahi

liye Vekalcti binasmda toplanacak olan Belediyeler imar He_xetinde ya
pilacaktlr. 

Muvakkat teminat 187.50 liracl.lr. 
~artnameler bil•abedel Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efliginden alma

bilir. Tekliflerin tayin edilen giinde saat ona kadar Ankarada Belediyeler 
Bankasma B. i. H. Fen $E)fligine verilmi§ veya posta ile bu saate kadar gon
derilmi~ olmas1 laz1mdu. c 5258, ( 9425) 

BUtiin senenizin ag1z tadile gec.mesini isterseniz 

YILBA!?INDA 
HACI BEK1R ~ekeri yiyiniz. 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi : Bahcekapt, ,Subeleri ! Bevo~lu • Karakoy - Kad,koy 

Kiiltiir Bakanbg1ndan: 
Muhtelif meslek okullarmda a§agrdald ders ziimrelcri ic;;in ogretmen-

lere ihtiyac vard1r. 
Kastamonu, Trabzon 
Edirne 
Adana, Elaz1g, Trabzon, Bursa, 

Tarih. Cografya 
Almanca 

Manisa Frans1zca 
Adana, Elaz1g, Trabzon Tiirk~e 
Ayd.m, Samsun Fiiik, Kimya, Tabiiye 
Trabzon Matematik 
Aydm Makine ve Motorler 
Bursa Jimnastik 
Trabzon Daktilografi ve Stenografi 

isteklilerin A - istida. B - Tahsil vesikalarmm asrllan veya noterlikc;;e 
tasdikli suretleri, c - Ogretmenlige mani Slhhi ve bedeni bir oziirleri bu
lunmadrgma dair resmi tabib raporu. D - Polis ve Belediyece iyi san sahibi 
olduklanm tasdik eden bir vesika ( Devlet hizmetine ilk defa girecekler 
i~in ) . E - Bulunduklan vilayetlerin Kiiltiir Direktorleri huzurunda dol
durulmu~ vesikalara mi.itenid tasdikli ve fotografh bir fi~;Jle birlikte en c;ok 
birincikanunun 30 uncu cuma giiniine kadar dogrudan dogruya miiracaat
leri veya bu vesikalan taahhi.idlii olarak Kiiltiir Bakanbg1 Ertik ve Teknik 
Ogretim Genel Direktorliigii adresine gondermeleri · c 5172 ·,. ( 9208 ) 

i$~i ARANIYOR 
Ambalaj 1~10 3 ki~iye ihtiyac vardtr. Tahblerin saat 9 dan 12 ye 
kadar Yeni postane caddesi Ananyad•s han 22 numarava 

miiracaatleri 



I I 

EVINI ZE HER VAL< IT 
• • 

NE$'E VE ZEV~~ GETIRIR 
RADIO 

T e§hir ve Sati§ salonu : Beyoglu Jstiklal caddesi No. 34 
EDiSON MOessesesi 

Geyve Asliye Hukuk Mahkernesin- I 
den: 

Geyvenin Parnukova nahiyesinin Ce
did rnahallesinden Talha oglu Abdi Ye
ner vekili avukat isrnet Baranm istan
bulda Beykozda iskelede ~imac1 Baha-

vtntlc uldm :Abdl k1z1 ve Abdf 
Yener kans1 Nirnet Yener- aleyhine a~
ml~ oldugu ihtar davasmm icra kllman 
muhakemesinde: 

Muddeaaleyh Nirnet Yenerin bulun
madtgt ve ikametgah1 da me9hul olmaSI 
itibarile bittaleb ilanen tebligat icrasma 
karar verilrni~ ve muhakemesi de 30/ 
12/1938 tarihine musadif cuma gilnii sa
at dokuza talik edilmi§ oldugundan i§
bu ilanm ne§rin<ien itibaren on giin zar
fmda cevab vermeniz ve muayyen giin 
ve saatte Geyve Asliye Hukuk Mahke
rnesinde haztr bulunrnamz veya kanuni 
bir vekil gondermeniz lazirndtr. Aksi 
takdirde gtyab karan verilecegi teblig 
makamma kaim olmak iizere ilan olu
nur. (13241) 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 
istanbul ~ubesinden : 

Bayan Cevahir adma yazth 31472 numilrah D smtfmdan birlik banka
miz hisse senedi kaybedilmi§ oldugundan artik hiikmii kalrnad1g1 ve sa
hibine ba§ka numarah yeni bir sened verilecegi bildirilir. ( 9417 ) 

• iS B NKASI' n•n 

939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 
32,000 LiRA MUKAF AT 

Kuralar: 1 ~ubat, 1 May1s, 1 Temmuz, 26 Agustos, 
~ekilecektir. 1 ikincite§rin tarihlerinde 

iKRAMiYELER • • 
1 Adet 2000 liral1k 
:; 
s 

16 
60 
65 

250 

43S 

'' 
'' ,, 
,, 
'' ,, 

1000 
500 
250 
100 
so 
25 

Bankasma para 
olmaz, zamanda • aynJ 

'' 
'' 
'' 
'' 
" 
'' 

yabrmakla, 
talihi nizi de 

2.000 
5.000 
4.000 
4.000 
6.000 
4.750 
6.250 

32.000 

lira 
,. 
'' 
'' 
'' 
'' 
" 

yalniZ para biriktirmi, 
denemis olursunuz. • 

Oksu:.r -uk. ·.-- . . .. . ~- . . . ·-· 
it;in · ... 

en ··: mtiessh·· iiac; · 

Pektorirl . -·:-· .. 

. K().m pr·i m et;erl 

. ·, . :.· .· ' .··· . ·, 

· Kutusu 35·.· Kuru$ -~~- · 
. .. .. 

(. . '. ~ . . ·. 

Be~ir Kemal ~- Mahmud:Cevad 
. - {j ~ 

. ' ECZAN.ES( ·. · .. 

Slrkecl - istanb.ul· ·· ~ 

3fipheli ve kireGii sular tasfiye cih 
Kire~li ve act sular tasfiyc 
Jan ve tesisah. 

~upheli ve mikroplu sula 
portatif ve sabit filtreler. 

VE80LiD 
VEBOLiD 
VEBOLiD I< ire~li sudan sa~1 ve cildi m 

eder. Banyo i~in hususi du~ 
Befl sene garanti • TediyaHa kola 

ISViCREDE «WEBBOliTE» A. G. TUrkiye ve ~ark1 karib 
Operat6r -~-- V E B 0 L i D Ltd. RIZA UNVER 

Dogum ve kad1n hastallklar• 
mUteh&SSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yapt 

Telefon: 22683 

87 SENEL!K MEVCUD!YETt 

esnasmda oldugu gibi daima iyi 
cins maHan her yerden miisaid 
§artlar ve ucuz fiatlarla satmaga 
devam edecektir. Tren~kotlarlrntz, 
Koverkortlanmtz, Renkontlarumz 
ve Gabardinlerimiz, bi~im, cins ve 
~1khk itibarile emsalsizdir. 

Beyoglu BAKER rnagazalan · 

Dr. iHSAN SAMi 
GONOKOK A'ISI 

Belso~klu~ ve ihtilatlanna karGJ 
P@k tesirlf ve taze allu:hr. Divanyolu 
BuJtanmahmud tiirbesf No. 1is 

Kadirli Asliye Hukuk Mahkemesin
den: 

Kadirlinin Mecidiye koyiinden olup 
mira~1 birakmaks1zm vefat eden Mu
harrernin metrukab hazineye intikal 
eylediginden bahisle bazine vekili Meh
med Ak~ah tarafmdan siibutu veraset 
davas1 a~tlml§ oldugundan rnuris Mu
harremin miraS91Sl ol<lugunu iddia e
denler varsa ilan tarihinden itibaren bir 
ay i~inde vesaikile birlikte mahkememi
ze miiracaatleri luzurnu ilan olunur. 

"(13240) 

Ankara i~in 
Eczac1 Kalfas1 

aramyor. Yenipostane Mimar Ve
<iad caddesi No. 26 ya muracaat. ..................... 
Y1lmadan 
!;a!;madan 

Her i§in saatinde yapiimas1, muvaf
fakiyetin SllTidtr. 'l'am saati bildiren 

tam ayarh 15 sene garantili 

«MOV ADO» saatleri 

OSMAN SAKAR 
' 

MfiESSESESiNDE 

6 ay vade ile sabbr. 
Kadm, erkek, alhn, giimii~ ve metal 
kol, ceb ve otomatik saatleri, elek
trik saatle~, radyo veya vitrinleri 
istenilen vakitte a~tp sondiiren 

• K A <; 0 • masa saatleri. 

GALATA: Bankalar caddesi No. 47 
Voyvoda han Zemin kat 

BEYAZID: "t.tniversite caddesi No. 28 

KADIKOY: t kele caddesl No. 33/2 

• 5 • 40 mum garantili ampuller 
19 kuru~a, \'eresiye avizeler 

ve elektrik aletleri. 

Dikis Yurdu 
' 3 ayhk devr~ dersleri y1lba§anda 

ba~hyor. Kay1t DC(lk tJr. Be§ik ta~ 
Akaretler Dihek sokak No. !12 

ROMANYA SEYR!SEFA!N tDARESi 
Hareket edecek vapurlar 

ARDEAL vapuru 28 birincikanun ~ar
~arnba saat 10 da (Kostence) ye 

DUROSTOR vapuru 29 birincikanun 
saat 12 de (Kostence) ye 

Romanya Seyrisefain idaresi, mil§t€ri
lerini memnun ctrnek gayesile yolcu bi
letlerinde tenzilat icra etmektedir. 10 
ikinc:kanundan itibaren cRomanya:. ve 
cDacia:. vapurlan 15 giinde bir yaphk
lan (Selanik, Larnaka, Telaviv, Hayfa 
ve Beyrut) seferleri i~in sah giinleri sa
at 19 da ve 21 ikincikanundan itibaron 
gene 15 giinde bir yaphklan (KOstence) 
seferleri ic;in cumartesi giinleri sabah 
saat 8 de limamnnzdan kalkacaklard1r. 

Merkezi : Galata BIIliir sokak No. 7/9 - Teleton: 
P. K. No. 1094 

'ubeleri : An1iara Bankalar cad. Ne. 22 ~ Telefon 
P. K. No. 45 

Izmir · Saman iskelesi Mirnar Kemaleddm cad. No. IS • Tel. 2365 P. 

• 

Vucudunuz bir tehlikenin yakla~t1grm haber ver 

rip! 
Hemen ASPIRIN; grip, sogUi<atgrnl•g• ve· agr1tarrn emn 

ilact • ASPIRIN ahntz! Aspirin' in iyl tesirinJ pek az 

goreceksin iz. 

lsrarla 

Her ~eklin OstOnCfel<t EJ1 markas1 aldrgrnrz 

hakiki oldu~unun ve iyi tesirinln garantlsidir. 

Bayanlara mahsus elmaslJ ve pll'lantah S IN G E R 
yeni modelleri ~elrni$tir. Fiatlan '15 lira Ue 500 

- EMSALLERt GiBt ON BE~ SENE GARANTiLtDiR 
Ta~radakf muhterem mu~terilerimize arzu ettiklerl 

takdirde yeni katalok ~onderilir. 

S t N G E R SAAT MA~AZALARI - istanbul Eminonil. ~el 

ikt1sad V ekaletin den: 
V_ekaletirniz !~ Ticaret Umurn Miidurlugu 1hracat 

( Lou1s Schopper) n;arka ( 9) aded hektolitre aleti, (6) aded 
(3) aded kalbur makmesi ve (3) aded hassas terazi satm ""·'"";""'·u• 
12/938 tarihinden itibaren on be~ gUn rniiddetle eksiltmiye nv•• ... u ..... 

1 - Bu aletlerin muhammen bedeli ( 3114 ) u~ bin yiiz on d.Ort 
muvakkat teminat paras1 (233) lira (55} kuru~tur. 

2 - A~1k eksiltrne 9/1/939 tarihine tesadiif eden pazartesi 
onda Vekalet Levaz1rn Miidurlugunde yaptlacaktrr. 

3 - Taliblerin §artnameyi gormek ve teminat paralarm1 "'"'+' .. ,.,... 
re Ankarada Levaz1m Miidiirltigiine Vtl istanbulda iktisad Vekaleti 
Kontrolorliigiine rniitacaatleri Han olunur. « 5244,. 

TURKiYE 

~EKER FA qRiKA LARI 
Anonim ~irketinden : 

Miiesseserniz iiGiincu parti olarak kiip ve kri!\_tal ecnebi ~ekeri • 

alacaktll'. ~artnamesi Bah~ekap1 Ta§han 42 numaradan istiyer 

12 sonkanun 1939 per~ernbe gunii saat on bire' kadar teklif 
tublan §artnarne esaslarma gore kabul edilecektir. 

Sat1bk ~m Tomrugu 
Devlet Orman isletmesi 

' 
Karabiik Revir Amirligin 

1 - Karabi.ikte Koprii ba1?mda istifte mevcud ( 1095) ad.ed muadili 
metre mikab (358) desimetre mikab ~am tornrugu a~1k arttm 
sablacakbr. 

2-
Fazla tafsilat i9in Galata Yolcu Salonu 

kar§lStnda Tahirbey hanmda 1stanbul u
mumt acentahgma miiracaat. Telefon : 
49449 - 49450. 3-

Tornruklarm aynca ba§ kesrne pa~lan mevcud ve kabuklan so' 
olup hacirn kabuksuz orta kutur tizerinden hesablanrnl$hr. ~ 
!~mruklara aid sab$ ~artnamesi Ankarada Orman Umum Mu 
gunde Yee Orman Ba§miihendis Muavinliginde istanbulda Onna1 

Sahib w Batmuhan111: Yunu• Nadi 
Umumt ne~rlyatt tdare eden fazt l1lerl 

llllld6rth Hilcmet Miinil Vl6en 

Qum!!uN11~ matbaGII 

4-
5-

Iy.fi.ihendis muavinliginde ve Karabiikte Devlet Orman f~letmesi 
Arnirlij!inde goriilebilir • 
Tomn;kl~rm muharnmen bedeli ( 12) lira ( 35) kuru~tur. 
!stekhlerm % 7,5 muvakkat pey ak~esile 7/1/939 gUnii saat ( 1 
Karabiikteki Revir Merkezine muracaatleri. .( 



1' HAY AT, 
I 2 

HEYECAN 8 

4 

ve 

NE~'e 
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Doktorlanmtz tasdik ederler ki hastahklanmtzin ~ogu ruhidir. 
1 Zaftan, cesaretsizlikten, kork udan melankoliden, iimidsizlikten dngar. Men~i ise kans1zhgm mey

a.na getirdigi durgunluk dedigimiz heyecans1zhk ve ne!j'esizliktir. Bugiin hastaneleri bo~jaltacak ye
ine iliic da budur: Heyecan ve ne!i'e ... 

Bir hastaneye gidiniz, hastalarm elemlerini, endi,elerini giiler bir yiiz ve itimadla kaldmmz, ya
- i durgun ve yorgun kanlarlnt ha rekete getiriniz; derhal yataklan ndan kalkarlar, evlerine ko!jarlar. 

te insan makinesine maddi ve m a nevi hu kudreti vermek, hayab saadetlerle ge!rirmek, her te~jebbiis 
azimde muvaffak olmak de mektir. Bu da mevsim degiljtirme lerinde kanm kirmiZI yuvarlacik· 

tazeleyip ~ogaltmak ve tabii bir ,ekilde harekete getirmekle olur. Bu yiiksek kudreti sizlere, 

Kan, kuvvet, iljtiha fUrubu temin eder. Fosfarsol tath hir it;tah verir. Kam, kuvveti ~ogalbr. Ze
i. ve hafazay1 parlabr. Gormek, koklamak, iljitmek hassalarim ar tmr. Sinir ve adaleyi saglamlattl· 
rak uykusuzlugu ve fena dii~iinceleri giderir. Mide ve barsag1 tenbih ederek, muannid inktbazlarl 
!ririr. Belgev~jekligi ve ademi iktidarda hiiyiik rol oynar. Velhasii insan makinesine liz1m olan bii
n kalori ve enerjiyi vererek, hayab ne,'e ve heyecan i~inde yalja br. 

FOSF ARSOL'u diger mukavvi ilaclardan ayuan ha,hca hassa: Devamh bir surette kan, kuvvet 
vI iljtiha temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azami bir hafta i~in de tesirini gostermesidir. Yiice Sag• 

· Vekaletimizin resmi miisaadesini haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

ANNELER, D1KKAT • 
Et ve sebzelerin iyice pi§memesinden, meyvalarm giizelce YJ.kanmamasmdan, !i~ilen sularm temiz ve 
olmamasmdan basil olan solucan dedigimiz barsak kurdlan en muz1r hayvanlard1r. Bunlar; ince barsagm 

t~ zarma yapi§arak ve kan emerek yeti§ir ve iirerler. Ekseriyetle ~ocuklarda bulunur. 
Halsizlik, kansiZhk, hazuns1zhk, karin agnlar1, karm ~i~meleri, burun, makat ka~mmasr, ishal, oburluk, 

)a~ donmesi, salya akmasr, sar'aya benzer sinir balleri, gece korkulan, gormede i~itmede bozukluk hep bu 
~urdlann tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BiSKUiTi 
:>u kurdlarm en birinci devasxdrr. Biiyiik ve kih.;uklere emniyet ve itimadla verilir. Her ~ocuk seve seve yer • 
.;ocuklanmza senede birka<; defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza dam~xmz. 

D i K K A T : Kulland1ktan yirmi dort saat son ra solucanlar du~mezse ~ocugunuzda solucan olmad1gma 
timad ediniz. S1hhat Vekaletinin resmi musaadesini haizc!.ir. Tarz1 istimali kutularm i<;inde yaz1hdlr. 

KULLANI$ TARZI: Bir biskuvit <;igzi ile be§ mu savi klsma ayrllmi§tir. Buylikler : Gece yatarken iki 
biskiivit. <;ocuklar : 10-15 ya§ma kadar bir kutu, 10 ya§mdan a&a 1 c;ocuklara her ya§ i~;in gece yatarken 

<;izgi biskiiviti verilir. 
Fiab her eczanede 20 kuru tur. 

, . . - I . . : 

Bobreklerden idrar torbas1na kadar yollardaki , 
tastahklann mikroblann1 kokiinden temizlemek 

i~in (He I moblo) kullan1niz. ·-
ELMOBLO 

~reklerin ~ahtmak kudretini artmr, kadm, erkek idrar zorlukla· fl 
1, eski ve yeni belsoguklugunu, mesane iltihabxm, bel agrl&lm, Sik 
idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar 

ain eder. 

idrarda kumun ve mesanede l&!fl ar1n 
te,ekkii lilne mini olur. 

S1hhnt Vekaletinin ruhsatm 1 haizdir. Her eczanede bulunur. 

DiKKAT: HELMOBLtl, idrar maz1 temizliyerek mavile,tirir. 

. . . · .. ' 
I .~· . , 

-
RADYOSU 

En Guzel 
YILBA$1 
ediyesidir. 

6 Lambah Siiper 
Fiat•: Bakalit kutulu 

T, L~ 133.-
Ceviz k utul u 

T. L. 140.-
r e~hir ve satl~ salonu : 

Galata 

~uy 

KRIPTON sayeslnde gi.indUz I$1QI gibi 
bembeyazlve sonderece idareli bir-

tenvirat elde edilmi!;tir. 

TUNGSRA.M'tn ampullarrnm lt<lrie l<oyma§a m·uvaf· 
talc oldu!}u KRIPTON gazr. havada nadrr tesadUf 
edllen ve pek gU~ zaptedllen blr gazd~r. KRIPTON 
gazrnrn molekUIIerlnin hususlyetlerl say e ~;In de 

1TuNGSRAM KRIPTON ampullarrnrn aydrnll{lr tame
men beyazdrr. Yanl gUndUz ''rgrnrn. temlzll{llnl ve 
!feffaflrgrnr halzdlr. KRIPTON'un mevcudlyetl elek· 
trlk cereyanrnr '''{Ia tahvll eden en blrlncl amlldlr. 

IAynr cereyan sarflle TUNGSRAM Krlpton ampullarr 
kat kat tazla '''k temln ederler. Bu sayede ampul· 
larrn kararmasr ve bozulmasr asgarl dereceye In · 
ml!ftlr. Bundan dolayr e 1 e k t r I k ampulu ahrken 
\fUNGSR!M KR,IP'J"ONLARI terc:lh etmellslnlz. 

BOURLA BiRADERLER 
'&TANBU'- A N K A R A 

·PASTiL KATRAN HAKKI keser tecriibelidir. 

HER BOY VE NEVi 

TORN' A 
VE DiGER DEMiRCi VE 

MARANGOZ MAKiNELERi 

OEPOMUZDAN DERHAL ·- 'TESLiM 

MUFASSAL TEKLiFiMizi iSTEYiNiz 

B 
0 

RAD RLER 
ANKARA- iSTANBUL- izMiR 


