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B eklediigniz bugiin 
320 sahitelik miihim ~ ........ 

Haritalar - M 
Etsiz ve rakibs 

Hayat takvi 
QiktJ. Taldidlerinden sakmmtz, 

de cildsiz 25 cildli 35 

Halk Partisi Kurultaymzn evvelki gun Ankarada fevkalade bir iftima yaparak Cumhur Reisimiz lnonunii d 
mez ba§kan seftigini yazmr§frk. Yukarrki resimler bu tarihl toplanUdan iki intrbadrr: Sagda, Ataturkun aziz 
na hurmeten be§ dakika sukut. Solda, Cumhur Reisimiz metnini dun ne§rettigimiz nutkunu okuyor. [Ankara 

ismet inonii Kurultaydaki nutkunu soylerken . muh~birimizin gon~erdigi di ger resimler 7 nci sahifemiz dedir,] . 
Birinci kOy ve Ziraat :·ka:lk•nma ····F;;~~;·~ .... it~Iy;~;~ .......... ;;~ 
konger si merasimle a~ildl talehlerini reddediyo 

. .. ...................... FransJZ Erkanharbiye Reisi ile 

~~·~·~~ 'i~'i~u KOyliimiiziin siir' atle refaha . kumandam tahkimat i,Ierini tefti, 
ve Halk Partisi Tunusa gittiler 

ula~tirilmasi Qareleri aran1yor :?:-.,:.~;:~:;~;; ~ umhuriyet Halk Partisinin 
~ be~inci kurultay1, evvelki giin 

ogleden sonra Biiyiik Millet 
Meclisi salonunda ikinci celsesini akdeai
gi La.rn1ln, yih.binlerce vatanda§la bera~r 

. biz gazeteciler de, kulakla~ImiZI radyo
ya vermi§, miizakereleri takib ediyor
duk. Bizi, sihirli ses kutusunun ba~mda 
tophyan kuvvet, merak hissi degildi. 
Ebedi Sefimiz Atatiirkten sonra, onun 
yerine Devlet Reisligi makam1m i§gal 
edebilecek en lay1k vatanda~1 millet, 
bi~bir tereddiide kap:lmadan se~mek 
kudret ve kabiliyetini gostermi~ti. 0 
halde, milletimizin birlik ihtiyactm kar
~llamak mevkiinde bulunan Halk Par
lisi, ba~ka tiirli.i hareket edebilir miydi? 
'Biz radyonun etrafmda, k1ymetli Cum
bur Reisimizin bu miihim giin miinase
hetile soyliyecegi sOzleri dinlemek, on
'1ann heyecanml tatmak arzusile toplan
mi$\lk. 
. intihabdan evvel, bi~ok hatibler kiir
liiye ~1kt1. Bunlar, ellerinden geldigi ve 
dillerinin dondi.igi.i kadar Parti ile millet 
arasmdaki sarsumaz baglan tebariiz et
tirmege c;ah~ttlar. Hatiblerin izah etmek 
istedikleri ve hepimiz,bildigimiz ic;in an
laniakta giic;liik ~ekmedigimiz ~ey ktsa
ca ~u idi: 

Cumhuriyet Halk Partisi, milleti 
tam manasile temsil edebilen bir te§ek
kiildiir. Ciinkii onu Atatiirk kurmu~tur, 

Atatiirk, hizim biitiin kalbimizle inan
dlglmtz bir kahramandu. Onun olmez
ligi, kaynagm1 cemiyetteki bu istimastz 
inam§tan ahr. kimizde ona kar§l besle
digimiz wnsuz sevgi bizi, Onun eserle
rini yiiregimiz titriyerek idame ve teka
miil ettirmege mecbur tuta.r. hte, Ata

kafasmdan ve ruhundan dogan 
canh te~ekkiilii devam ettirmek, onu 

NADIR NADI 

-------------.. --~---------
(( Koy ve ziraat davam1z, biitiin milli davalari-
mizin ana · temelidir, kongre, bu istikamette 

milli seferberlige mesned olmaiidir)) 

Zirat kongresinin hazrrhklanm yapan heyet Ziraat Vekilile birlikte 

Ankara 27 (Telefonla} - Bugiin ve Ba§vekil Celal Bayar saat 11 de ya-
~ .............. cA•r•k•as .. ' .. s .. a ..... 9._s .. ii .. tu•n

111
6 ..... d.aJ, bu gece Ankara, koylii kafilelerinin mnda Ziraat Vekili Faik Kurdoglu ol

Cumhuriyet idaresine kar§l §i.ikranla te- dugu halde salona girdi. Bu suada tale
zahiirlerine sahne oldu. Buna vesile olan beler, istiklal mar§! s()ylediler. Mar~m 
birinci koy ve ziraat kalkmma kongresi sonunda Ba§vekilimiz §iddetli alkl§lar a
bugiin saat I I de Biiyiik Millet Meclisi rasmda kiirsiiye gelerek c;ok miihim nut

• •• •• •• 1nonunun Anadolu 
Notlar• 

- 2 nci sei-i -

Yazan: RESAD NURI 

Degerli arkada§IIDIZID ilk 
yazisi bugiin 3 iincii 

sahifemizde 

• 

seyahati 
salonunda topland1. Sabah erkenden kunu irad etti. 

Ankara 27 (Telelonla) -
koyluler, c;iftc;iler ve diger davetli azalar, Ba,vekilin nutku 

I h I. d M 1 Cumhur Reisimiz lsmet lnonii-grup ar am e ec ise dolmaga bal§a- «- Birinci koy ve ziraat kalkmma 
ml§tl. 0 kadar ki sa at I 0 dan itibaren kongresinin saym azalan: niin biitiin memlekette yapacak-
Meclise gazetecilerin bile girmesi imkan- Bugi.in, burada, biiyiik bir milli clava larz seyahatlere mukaddemd ol
SIZ bir hale geldi. A§ag1 yukan bin c;iftc;i hareketini h1zlandumaga, planla§hrmaga 
ve koylii, biitiin meb'uslar ve muhtelif devam ic;in toplanm1§ bulunuyoruz. 

mak iizere Ankara kazalartm 
ferellendireceklerini bildirmif-

vekalet ve miiesseselerin mensublanndan Bu clava iizerinde ya§adJglmlz, biitiin 
500 ki§i, salonu doldu!'mu§tu. Bu miihim kudret, ya§ama, dayanma imkanlanm tim . 
ve manah toplanhda kordiplomatik loca· kendisinden ald!glmlz topraklanmlZln $u giinlerde havalann miisaid 

Reisi General Gam
len ile F ranstz do
nanmasl kumanda
m Amiral Darlan 
Tunus'a hareket et
tiler. iki kumandan, 
orada yap1lmakta 
olan tahkimat i~Ieri
ni, hava ve deniz 
i.islerini tefti§ edecek· 
lerdir. F ransa hiiku
meti, T unus'ta haki .. 
kt bir Majino hattl 
viicude getirmege 
karar vermi§ ve i~e 

. Ba~vekili Daladye, solunda Get1er1lll 
ba .. lamt•hr. Bizerte, G 1 v d ,. , ame m, sagm a Amiral Darlan 
modern askeri teknigin bugiine kadar d'Arc harh gemisile gide<:ek, deniz 
gormedigi §ekilde son sistem bir hava yarelerile tahtelbahirler Jeanne d' 
ve deniz iissii haline konulmu§tur. refakat edecektir. Aym ikisinde ba 

Ba§vekil Daladye'nin Korsika ve Tu- cak bu seyahat miinasebetile «milli 
nus' a yapacag1 seyahate de buyiik ehem- Ier» tertib edilecektir. 
miyet verilmektedir. Daladye, Jeanne [Arkasa Sa. g siltun 6 
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Bozuk tramvaylar meselesi 

Diin Sultal1ahmdde h1 
tramva y yoldan ~1kh 

Bu kaza hatbn fena yerle~tirilmesinden 
degil, arabadaki tekerlek bandajlarinin 

bozuklugundan 

istanbul caddelerinde sak slk goriilen manzaralardan : 
T Bir tramvay arabasmm bozulmas1 Tanr1 

Dag1nda 

smm manzaras1 da §ayam dikkatti. Mec- canlandmlmas!, klymetlendirilmesi dava- gitmemesi dolayzsile seyahatin 
lisin diger dinleyici yerleri gibi bu loca s1, Tiirk koylii ve criftc;isinin seri, radikal kzsa bir zaman teahhur ettigi 
da sefaretler mensuhlarile hmcahmc dolu kalkmmas1, geni•, dinamik bir refaha u-

I 
Diin sah , saat 8,30 da, tam halkm her iki hat i.i.stiinde de yanm saat miid 

'd' M J' 1 " anlaftlmci.ktadzr. Milli $elimiz, 1 1. ec 1s sa onunun methalindeki hol, la§hnlmast davastdu. 
· · lb. l · · · · 1 · · miisaid zamanlarrnda seyahatle-yem 1§ e !se enm gtymt§ o an zuaat<;l Biz bu davay1, Osmanh saltanatmm 

talebeye tahsis edilmi§ti. Koyluler on s1- hakslz hiikiimdarhgile alakamlZI kesip rine ~rkacaklardrr. 
t-.......... __ ... _._.. ........... ralar.daych, , I.Arlca.sz .s"- 9 sut~n 1 ae1 ============= Yazan: AGAOGLU AHMED 

..........._ ~•)lfJM t Nt • .. - . 

i§lerine gitme.kte acele ettigi bir mada, detle miinakalat durmu§tur. 0 
511 numarah vatmamn idaresinde bu- tramvay yolculan, arabalarda 
lunan 134 numarah Kurtulu~ - Beyaz1d hattm a~1lmasm1 ve tramvaylann i$1emeo 
arabas1, Sultanahmed park1 kar~ISlndaki sini bekliyecek i~izler degil; bilakis 81' 

k.ayisi donerken yoldan 9kt1. Bu yiizden, (.4rkasz sa. 9 siltun 6 tal 



RiHDE Bi.iYUI< VENiZ 
MUHAREBELERt 

Nakleden: ABIDIN DAVER 

Salibe kar§I Hila I 

ir ve 
ingilizler kad1n 

~orab1 istiyorlar 

Baz1 ithalat firmalari 

H I f · T'' kl · M .. 1:; 1 sanayi miiesseselerimizle a~ 1 se er1, ur er1 ve us uman art 
h · t" B" ·· · .. ""d'" temasa giristiler Iris 1yan IZans uzerme yuru u ' 

ik Adil y1ldmm siir' a tile ilerle~i ve I Dan~~~~. bunu ispata c;ah§b i~e ~e harb 
ile Sayda arasmda Hac;hlara hucum mecliSlm kand1ramad1. Ertes1 gun ar -
Hac;h ordusunu deniz kiylSlndan a- mada Halkidon (Kad1koy - Moda) o-
donanmamn yard1mmdan mahrum niine geldi ve askerle e§yayi dort giinde 
ak maksadile yaphgi manevra da karaya c;1kardi. Harb filosu K1zkulesini 

gitti. Kendisi de yaralanm~h. Mu- dola~Ip Usk.~dar - Kuzguncuk sulanna 
· kaybetti. Bu yuzden deniz ke- demirledi. Oncu kuvvet 29 haziranda 

da Tiirklerin elinde yalmz Surun 500 ki§ilik Yunan miifrezesini ka~mp 
ndaki Durun kalesi kald1. Uskiidan tuttu ve Hac;h ordu onun ar-
Ilar Durun kalesini ku§attllar. dmca hu kasabaya ve ~evresine kondu. 
ra k1sa siirdii. Birka~ bin Turk «lmparator heniiz uykuda idi. Ne Bo-

bine yakm Ha~hyt maglub etti. gazic;ini heybetli bir koruya c;eviren do
tune1 kazarak kalenin temelleri- nanmaya, ne de (:amhca korulannda 

zaman Turkler, ayni tuneller- deniz gibi dalgalanan orduya k1ymet ve
gelerek Salib ordugahmi havaya u- riyordu. Proto Sevastos, Proto Stratos 
lar. Ha~hlar, kale oniinden ~ekil- ve Proto Novarhos,tan ibaret olan u~ 
Y afaya giden Almanlan, Melik ba~ da beyinsizlikte kendisine uygundu. 

hir baskmla kamilen kilicdan gec;ir- Hac;h ordunun karaya c;1kmasmdan on 
iizerine yijruyiince Monfor Kontu gun sonra ( 4 temmuz 1203) Oskiidar 
bir mutareke imzalay11p F ranstz- kampma Bizans el~isi olarak gel en Ni-

heraher Avrupaya dondii. Dordiin- kolaros §U sorguyu sordu: «Nic;in geldi
hlar seferinin Alman lara dii§en niz }» Ertesi giin gene Aleksios lstanbul 

u~ ayda, kii~iiciik bir Tiirk kalesi halkma takdim edildi. Kapitana'mn (a
e aciz i~inde bitmi§ti ( 1197). mira! gemisinin) ktc~ 'kasarasl ustiinde bir 
ns1zlar tarafmdan haz11lanan 25 - tahta oturmu§ ki; ha§mda tac, sutmda 

ki§ilik ordu, dogruca Filistine gi- erguvan renkli kaftan ve elinde istavrozlu 
M1m kiyilanna c;1k1p Melik asa vard1. Venedigin ha§tardast ( 1) kale 

imhaya ve sonra Kudiise gitmege oniinden ge~erken asker onu hararetle ve 
vermi§ti. Hac;h ordusu gemi bul - ahali siikunetle kar§Iladi. Zaten, Bizan
. Venediklilerle bir mukavele im- sm daima kuvvet havasma uyan yelko-
Bu mukavele imzalandiktan son- van karakterli halk1 ~in bu tedbir ~ok 

mmahha enedikte San Mar- liizumsuzdu. 
anmda diz ~okiip halka §Oyle «6 temmuz sabah1 Uskiidar karnpm-

: «F rc.nsa, Tiirklerin elinde bu- da harb meclisi kuruldu; vaziyet konu-
Kudi.isiin kurtanlmasi ic;in size yal- §uldu. Bizans, kendi kendisini kor~ak 
. Biliyor ki milletlerin hi~biri de- i<;in hazuhklar yap!yordu. Surlann hca

sizin kadar kuvvetli degildir.» ret kaptlan oriilmii~tii; miidafaa ordusu, 
bir miiddet sonra da, Birinci goniilliilerle kuvvetlendirilmi§ti. Ka.~Id -

'y1 Almanlann elindcn kurt:\r- hane deresinden bir k{)pruba§l mevzn ya-
• 1537 de Tiirklere boyle yalva- p1lmi§h. Halicin agzma Akropolis'ten 

Galata koyiine kadar eski gemilerle sal
lardan ve zincirlerden bir mania geril -
mi§ti. Armas1 ve e§yasl evvelce tersane 
memurlan tarafmdan sahlmt~ olan 20 
kad:rrga Megaduks (2) makammda. bu
lunan kimsenin nezareti albnda yemden 
donatlhyordu. Dolmabah e ~ahili~: e
peyce asker y1~Iml§h; s:adn·larm hmnde 
imparatorun hayragi goriiniiyordu.' I:J~r 
gec;en giin Hac;h ordunun aleyhme _td:. 
Onun ic;in bemen taarruza kara~ ~enl~I. 
Her§ey hamdt. ~ektirilere (3) 1k1§er u
<;er nakliye baglanarak ordu kar~1 ya~a
ya ta~mdi. lmparator, kad1rgalann 1l.k 
ok yayhm1 iizerine sarayma c;1kmt§, BI
zans kuvveti dagilmi§h. Gece, Galata et: 
rafm1 saran ve fstanor denilen Y ahudt 
mahallesinden gec;ildi. Ertesi gun (7 
temmu~ 1203) pek zaytf bir duvarla 
~evrilmi~ olan Galata koyiine girildi. . 

nSIZlar V ened1klilere 4500 §oval
sey•is, 20,000 yaya asker ve 

beygir i~in 85,000 giimii§ mark, 
000 altm frank nakliye iic

taahhiid ettiler. Venedik 
gemileri bu orduyu, bir barb fi
ayesinde istenilen yere gotiire • 
ened~k donan~as1 da· harhe i§ti
ek ve almac araziden, ganimet

hisse alacab. Hac;h ordusu, nak
retinin taksitlerini veremedigi g]bi 
iiiinu de ikmal edememi~ti. Bu 
Dalrna<;ya k1y1smdaki Zara lka

dige isyan ederek Macaristana 
olmustu. V enedigin Macarlarla 

kadar ordusu yoktu. Vene
r Reisi Dandolo, taksiti vere

Hacltlan Zara'ya gotiirdii. 1202 
soniannda Venedik donanmasi 

§ehri, §imdiye kadar boyle 
«_;lkarmaml§tl. Asuhk Dan

mavna, 64 kad1rga, 86 kalita 
ta 3 J 0 nakliyeden miirekkeb 

' gemiyi sevk ve idare ediyor
igin elinde iken Macaristana 

~ olan belliba§h limanlan al -
sonra, 1 0 ikincite§rin 1202 de 

vard1. Ald1g1 yard1m kuvveti
bu sarp kale be§ giinliik mu
sonra teslim oldu. Uzun bir 

seferi ic;in mevsim gec;mi§ti. 
ki§Ianmaga karar verildi. 

dartn lstanbula hiicumu 
e beraber Bizans tahtmdan in

Aleksios Angelos zindandan 
Avrup~ payitahtlanm dola~ml~ 
·nun hareketi suasmda Venedige 
Bunun tahrikah neticesinde Za

muzakerelerde Ha~h ordu-
uca istanbula giderek ihtiyar 

Angelos'u tahhndan indirip 
imparator isaak Angelos'u, 

Aleksios'la beraber, tahta ~1-
karar verildi. Buna mukabil 

Venedige ve Hac;hlara 
mii~ mark verecek ve 10,000 

ordunun ba§mda MlSlr seferi
. Ayni zamanda Bizansm 

eniz kuvvetleri Ha($h ordusu 
hgmm emri altma girecck~ 
Ha~h orduyu bir ytl besli-

iincii Ha~h seferi, boylece, 
muslumanlan buakip hui$-' 
iizerine yiiriidii. 

Alpagot, Denizde Tur
eserinde Ha~hlar tarafmdan 
zaphm §oyle anlahyor: 

armadasl <;anakkale hogazm
lirnamnda 8 giin kaldt; 23 

te y e§ilkoy oniine geldi ve 
demirledi. 

dalar taktml ile Maltepe k1· 
· liman. fstanbula kar§l .... ~.~-· 
buyiik bir deniz ve kara 

en elverijli ~ssiilharekedir. 

«Ha~h ordu .iic; giin Galatada ve ~1-
vannda kaldt, dinlendi. Bu giinlerde Is
tanbul halkt, §ehirdeki ltalyanlara din
den geleni yaptyordu; Venedik pazan 
yagma edilmi§; evlere, diikkanlara ate§ 
verilmi§; yakalananlar oldiirulmii§tii. 

«Dandolo ise Bizansa ytktci darbeyi 
vurmak ic;in iki cephede ~ah§rnakta idi. 
Kumandan gemisi Akilya' mn ktc; kasa
rasmdan Halic maniasma hiicum eden 
kadiTgalan sevk ve idare ediyordu. Mii: 
verrih Mi§o, kapitanamn pruvasmdakt 
makasla zincirin kesildigini s<iyle~. Bu, 
eskiden yazilml§ bir edebi ciimlemn an
cak hakiki manasid1r. Makas alh~dlT ve 
Bizans Amiralinin §ahsmda, Hahc ma-

'd · · · · lmz onu de-niasmm ge<;l zmcmm, ve ya v 

gil, filoyu hiikumete bagbyan. baglan da 
kesmi§tir. Bu, ihtiyar Venedikv Cumhur 
Reisinin ikinci cephede kazand!gi m.uv~~
fakiyeti ifade eder. Bir Bizans tanh~lSI
nin slrifnos yani serseri dedigi ismi mec;
hul Bizans Amirali -~ki birc;ok garb ta
rih~ileri bu yuzden amiralin ismini Stri~
nos ( 4) sanmi§lardu- parayl ald1 ve bu 
gece gec;idi ac;h, Halici ve filoyu Dana~ 
lo'ya teslim etti. ~imdi, Bizansm Hahc 
cephesi, Venedik harh donanmasmm u
zun hatlan oniinde hucum giiniinii bek

liyordu. 
<Arka!1 !'ar> 

1J Bliyiik kad1rgalara blzde, cba§tarda> 
denlllrdl. Venedlkliler bu gemilere cGaleras 
Batardes> derlerdi. Ba§tarda tablrlnln bu 
Batardes kellmesinden galat olarak kul -
Iaooigl f?iilcrli Beyin tarlhinde yazilldtr. 

21 Grandlik kelimeslnln mukablli olan 
cmegaduks> sbzli, Bizansta donanma ba§
Irumandaruna verilen unvandi. 

3] Ktirekll gem.ilere bizim donanmamlZ
da umumiyetle c;ektirl denilirdl. 

41 Yunan Ansiklopedlsl, bu adamm ad1 
Mihail Strifnos oldugunu yaztyor; Strlf
nos fena bir slfat olmakla beraber bu ami
rale alem olm~tur, diyor. imparator Uc;iincii 
Aleksios'un bacanagi olan Strifnos amiral
ken para kazanmak lr;in Bizan.s donanma
..smi pek zay1f bir hale getirrn.Uj. gemllerin 
(Yelkenlerini ve nmhtellf levazmuru sat -
m~tir. A. D. 
Yedek Subay okulundan B. Tokere 
istediginiz tafsilah S1ras1 gelinee, bu 

stitunlarda yazacagJm. A. D. 

lngiliz ithalat<;I firmalan, fngilterenin 
muhtac oldugu ikadm c;orablanm mem
leketimizden almak ic;in sanayi miiesse
sel~rirnizle temasa giri§rni§lerdir. 

fngilterede, otedenberi, c;orab sanayii 
iizerinde me~gul olunmami§trr. Bunun 
i<;in lngiliz ithala~tlan umumiyetle ka
dm c;orablanm Almanyadan almakta -
d1rlar. fngilterenin son zamanlarda Al
manya ile ticari munasebatmm uygu.n 
gitmemesi, diger taraftan fngiltere ile 
aram1zdaki ticari munasebatm inki§aft, 
§imdi fngiliz ithala~llanni, c;orab sanayii 
bir hayli ilerlemi§ olan Turkiyeye mura
caate sevketm~tir. 

Sa.nayicilerimiz, lngiltereden kabulu 
muvalclcat suretile iplik getirterek c;orab 
ihracmi muvank gormektedirler. y almz 
bu kabulii muvakkat muamelesi ic;in Ve
killer Heyetinin karar vennesi laz1mdu. 

Memlekellimiz, en ince kadm ~orab1 
kullamlan memleketler arasmdadu. Hal
buki lngilterede kahn 'kadm ~orablan gi-
vilmektedir. 

ADLIYEDE 

15 ay hapse mahkum oldu 
Sultanahmedde Emin ve Ay§e kadm

larm evlerinden hll'slzhk ettigi iddia -
sile yakalanan Asaf, Sultanahmed bi -
rinci sulh ceza mabkemesince 15 ay 
hapse mahkum edilm~tir. Asaf, Emi -
nenin evinden ~aldtgim itiraf, Ay§e -
nin evinden ~aldlgtm inkar etmi§tir. 

Hata kimde? 
Sara~baneba§mda Hiisambey mabal -

lesinde oturan Ya§ar Rezzaki isminde 
bir zat, romatizmadan muztaribm~. 
Musevi bir hekimden bir ilae, bir de 
§lTUlga al~. 1laCl i~i§, §mngaYl da 
bir sthbat memuruna miiracaatle yap -
hrmi§. ::}mnga yap1ldiktan birka~ da -
kika sonra da dii§Up olmii§. 

Adliye doktoru EnVIer Karan, cesedi 
muayene etm~. Morga kaldlr1lmasma 
liizum gostermi§tir. Miiddeiumumilik de 
tahkikatla me§guldiir. {)liime sebebi -
yette hatanm ilac ve !jinngaYl :vercn 
hekimde mi, yoksa §InngaYl tatbik e-
den s1hhat rnemurunda rn1 oldu~ ara§· 
tmlmaktadtr. 

F ahi, faiz iateme davaai 
Sultanahmed birinci sulh eeza mali -

kemesinde, bir fahi§ faizcilik davasma 
bakilmaktadtr. Mubakeme edilen, Ali 
Ekberzade Rahimdir. 

Faizeilikle me§gul olan 'bu adamm, 
odiinc; para verdigi kimselerin bazJla .
nndan nizami faiz, baZilanndan da bt
lakis fahi§ faiz ald1g1 ileri siiriilmekte
dir. Bu hususta mahkemede okunan bi.r 
tetkik ve tahkik raporunda, mesela 
borclularmdan birine 25 lira verdigi 
halde roendisinden 35 lira iizerine sened 
almJ.C? bulundugu yazthdu-. 

Hakim Re§id, bu raporu okuduktan 
sonra, kendisine ne diyecegini sordu. 
Ali Ekberzade Rahim, §U cevabt verdi: 

c- Ben, kanun dairesinde para ikraz 
ediyorum. Biitiin borclulanmdan iste -
digim faiz, kanunla miisaade edilen 
miktardadtr. Mademki fazla faiz isti -
yordum, borclulanm ne diye, ben a
leyhlerine miiraeaat etmeden benden 
§ikayet~i olmadtlar da ieraya miiraeaat 
edinciye kadar beklediler? Kabul et -
mem!. 

Hakim Re§id, kararmt bildirmek ii
zere muhakemeyi ba§ka giine btraktl. 

Raporda aahtekarhk 
Muzaffer Bayraktar isimli bir gene, 

bundan bir miiddet evvel askerl mekte
be girmek iizere istanbula gelmi§. Hay
darpa§a Askeri hastanesinde muayene
si yaptlm1~, gozlerinden muayenesi i~in 
de Giimii§suyu hastanesine gonderil -
mi§. Bu gene, Giimii§suyuna hi~ ugra -
mami§, o hastane goz miitehassiSl dok
tor Vusaleddinin imzas1m atarak, csag
lamdir> diye ha;nrladigi raporla Hay -
darpa§aya donmii§. Oramn Bashekimi, 
§iiphelenmi!?. tahkikatla i§ rneydana Cik
m1s. Miiddeiumumilik tahkikatmda Mu
zaffer Bayraktar, eben taklid etmedim. 
Havdarpa§adan Kopriiye gelirken, va
pu~da yammda oturan §~;;mane~ . b_ir 
zatla gorii§tiim, kendisi, goz hek1mmm 
ahbabt ' oldugunu, ona raporu imzalata. 
bilecegini soyledi. ben de ina~d:m. Si§
manea zat, bu i§i yaptt:. dem1~hr. Hal
buki istiktab yapbnbnea, rapordaki im
zamn •bu gencin el yaz1sile oldugu an -
lasllmi~br. 

Muzaffer, AltJreezaya verilmil?tir. 

Mahkemede bari~blar 
c;emberlita~ta oturan Memnune ile 

kiraciSl Tenasiip arasmda, kiracmm 
kedi sevmesinden, 50 kedi beslemesin
den kavga ~1km1!?, aralarmda sevme da
vast ac;Ilmi~h. Sultanahmed birinci sulh 
ceza mahkemesinde, diin bu dava neti
celenm~tir. Tenasiiple ev sahibi Mem
nune bart!?m1~1ar, bunun iizerine hakim 
Re~id, davamn du§mesine karar ver -
mi§tir. 

Memleket Haberleri 
Hileli \,1 yag • • 
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Valinin Belediye 
tetkik olunuyor subelerine 

' 
• • tam1m1 

Fakat Belediye bu i~te Lutfi Ktrdar, kontrolle
ge~ harekete ge~mi,tir rin daha ciddi bir ~ekilde 

Piyasada geni§ mikyasta zeytinyag1 
hileka.rhg1 y.aprldigi hakkmdaki ihbarm 
tahkikat safhalan, merakla takib edil -
mekte ve verecegi netice alaka ile bek
lenmektedir. 

Aldiitrniz malumata gore, Belediye 
tahlilhanesine tevdi edilen muhtelif ve 
miiteaddid niimunelerden bir tanesi §iip
heli goriilmu~tur. Digerlerine aid tahlil 
neticesi benuz belli olmamakla beraber 

p1yasada bu niimunelerin de bozuk ol

d~gu hakdcmdaki hakikatin subut hula -
miyacagt yolunda umumi bir kanaat 
vard1r. 

Gene israrla soylendigrne gore, numu
ne olmuken tutulan yol, hilekarhgi ya
panlan ikaz edecek mahiyettedir, bu se
beble, bazi firmalar elde bulunan Virol 
yaglanm derhal imha etmi§lerd.ir. 

Esasen ilk numunelerin saytst be~tir. 
Bunlar cuma gunu ahnrni§hr. Keyfiyet 
piya<Sada iyice duyulduktan sonra cumar
tesi ve pazartesi giinleri de numune ahn
masma devam edilmi~tir. Bu suretle pi

yasada mahlut yaglarm ve kan§hnlacak 
maddelerin imhast ~in geni~ geni§ za

man kalmt~r. hte bu sebeble ahnan 
niimunelerden bir netice ~Jkacagt umid 
edilmiyor. 

Her halde Bele'diye te~kilatmm l:)u gi
bi hallerde siir'atle !hareket etmesi, lu
zumlu ve kat'i bir zaruret halindedir. 

Diger taraftan Virol yagmt getiren 
firmalarm giimriikteki kay1dlarla mey -
dana ($llkanlmast, bu firmalann ithal 
edilen yaglan nerelere satt1klanmn tahki
ki de i§in mahiyetini ogrenmek bakimin· 
dan faydah gmulmektedir. Esasen ala
kadar makamlann bu cibeti ihmal etmi
yecekleri de muhakkakhr. 

Mayoglu mahdumu Avram ve Gr. 
Kostantinides firmalan, bu i§le alakala
n olmadlglnl ve Virol yagm1 muessese

Ierine almad1klanm bize yazmt~ olduk
lan mektublarla bildirmektedirler. 

yapdmasim istiyor 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kudar, 

diin kaymakam ve belediye §Ube reisle
rine yeni hir tamim daha gondererek ve
zaifi belediyeye ve belediye zah1tas1 ta
limatnamesine riayet etmiyenlerin siir
atle tecziyeleri hususunda kanunun kay
makamlara vasi salahiyet verrni§ oldu
guna nazan dikkati celhetmi§ ve her ta
rafta s1k suk kontroller yap1larak §ikayeti 
mucib hallerin k1sa bir zamanda online 
gec;ilmesi·ni istem~tir. 

Lutfi Kudar, §imdiye kadar bizzat 
yapmi§ oldugu kontroller maslnda §ehir
de pek ~ok dilenci bulundugunu, iist ve 
h§alan pis olan bu kimselerin polisi gO
riince i§ adam! tavr1 takmarak kac;mak 
istediklerini, halbuki bunlan yakalama
nm pek kolay oldugunu, pazar yerlerinde 
sahlan maddelerin a~tk ve toza maruz 
hulundugunu, seyyar sahctlarm yaya kal
dmmlanm i§gal eyledikleri gibi bir kls
mmm s1hhat ciizdanlanmn da bulunma
dlgini, mahalle aralarmn kopeklerden ge
c;ilmez hale geldigini, baz1 mahallelerde 
tavuklarm suru hainde gezdiklerini, gO. 
zoni.mdeki arsaarda koyun ve kec;ilerin 
otladigmi, bakkallann kontrolsuz buakil
diklan ~in temizlige riayet etmediklerini, 
kasablarda etlerin aoc1k sat1ldtg1 gibi ba
zilannda da cinsleri. gosteren etiketlerin 
bulunmad1gmt, bahkc;t diikkanlannm c;ok 
pis olup manav ve sebzecilerin de onle
rinin ~opliik haline geldigini, mahalle 
kahvderinde c;ah§anlann ustlerinin pis 
oldugunu ve buralarda kmk bardak ve 
fiocanlann kullamlmakta bulundugunu, 
bir tak1m a~l ve i§kembeci diikHnlan
mn kend.ilerini kontrolden beri addettikle
ri i<;in halka gayris1hhi mevad yeclirmek
ten ~ekinmed~klerini izah etmektedir. 

Verilen emre gore, hundan sonra kay
makamlar muntazam ve muttarid hir 
§ekilde tefti~ler yaparak mmtakalarmd.a 
ne gibi sebeblerden nekadar esnaf teczl
ye edildigini, haftada iki defa raporla, 
Belediye Riyaseti makamma hild.irecek
lerdir. 

~angaltr pazar yeri 
Tanzimi trukarrur eden Pangaln pa .. 

zar yeri i~n Belediye Fen heyeti tara
fmdan bir proje hazirlanmaktadJr. 

Eminonunde de birinci k!Slm plana 
dahil adalann istimlaki tamamlanml§ ol

<;Irc;irda gece sokak ortasinda oldiiru- dugu i~in §ehircilik miitehasSISI Prost ta
len Sanayi mektebi talebesinden Hasan rafmdan meydanm tanzimine aid bir pro
Osmanm olduriilmesi tahkikatma Miid~ je haznlanarak Belediye Riyasetine ve-

d dT rilmi§tir. 

Firari katil, her tarafta 
aranmaktadtr 

deiumumili~e ve polis.<;e evam e I l - V ali Ankaraya gitti 
yor. Adliye cephesinden tahkikatla Mud~ Vali ve Beled.iye Reisi Lubfi Kudar, 
deiumumi muavmlerinden Necati me§-

ziraat kongresine i§tirak etmek, Belediye 
gul olmaktadir. ve Vilayet i~leri haikkmda da alakadar 

T ahkikatm devam eden safhasinda, Vekaletlerle temas etmek uzere dun ak
Hasam oldurenin bahriyeli Rifat oldugu -.am Ankaraya gitmi§tir. Dort, be§ giine 
hususundaki kanaat kat'ile§mi§tir. Ve bu kadar tekrar !ilf"'hrimize donecektir. 
arada bahriyeli Rifatm bundan 6 sene ------.............. .._.._.._,_,__-:-
once de ba§ka birini oldiirdiigii, askeri MOT EF ERR I K 
mahkemece on seneye mahkum edildi

gi, 1934 senesinde rahatsizlanmast uze

rine askeri tevkifaneden Gumu§suyu has

tanesine gotiiriildiigii, bir arahk ka~hgt ve 

4 senedir firar halinde bulundugu ogre~ 

nilmi§tir. 

Gene tamamlayia tahkikata gore, 

vak' a giinu bahriyeli Rif' at «F erah» ti

yatrosuna gittigi zaman orada Niyazi, 

Hamza, Ibrahim adh tamd1klarma ras

laymca onlarla beraber oturmu§ ve biraz 

sonra Hasanla Makbule oraya gelince, 

Niyazi: <<Ben bu c;ocugu eskiden tani

nm. Benim k1zkarde§imle ni§anlanmi§ti. 
1-Gzkarde§im oldii, evlenemediler. Bu c;o
cuk c;ok parahd1r, §imdi de herhalde ya

nmda yiiz liras1 vardu» demi§, Bunun 
iizerine sinemadan c;1kmca tenha hir yer

de gencin yolunun kesilmesi, parasmm 
almmasi, sonra iki tokatla korkutulup u

zakla§hnlmasl, klZln da heraher gotiirii
lerek bir eglenti yap1lmas1 konu§ulmu§, 
kararla§tlnlmi§. 

Sinemadan ~Ikilmca, ilk onleyi§te yer 
kalabahk oldugundan, planm tatbik1 i

kinci onleyi§e buakilmi§. ikinci onleyi§
te Niyazi, Hamza, 1hrahim, Makbuleyi 
bir kenara ~ekmi§, hahriyeli Rifat, Ha
sam daha tenha bir yere dogru yiiriime
ge zorlamt§. 0, «kolumu buak» diyerek 

imtina edince de, <<vay, sen hana kafa 
m1 tutuyorsun ?» diye b1~aitm c;ektigi 

gibi gencin dokuz yerine saplarni§ ve 
kac;mi§. 

Niyazi, Hamza, Ibrahim, vak' aYl bu 
suretle a.nlatmi~lar, kendilerinin oldur -
mek SU($unda hic;bix alakalan bulunma
digmi soylemi~lerdir. Bahriyeli Rifat, her 
tarafta aranmaktadu. {:ok ge~.;meden ele 
g~ecegi ~by:oz:. 

Balo verecek miiesseselerin 
,ikayeti 

Balo verecek miiesseseler, g~en sene 
ne~redilen iki kanunun 'birbirini nakze
den maddelerinin fazla damga resmi 
tabsiline sebebiyet verdigi iddiasile Vi
layetP !'likayet etmektedirler. 

Tiirk .. Yu~oalav p,fyon 
miizakereleri 

Tiirk - Yugoslav afyon anla§rnasmm 
yeniden akdi ic;in sehrimizde yaptlmak
ta olan miizakereler her iki taraf mu -
rahhas heyetleri arasmda miisaid bir 
hava i~ lnde devam etmektedir. 

Elde edilen neticelere gore, oniimuz
deki bir iki giin zarfmda bir karara va
rtl::lhilecegi iimidi vardtr. 

Y1lba~I piyangosu Al'kara 
radyosil~ ne~redHecek 

Y1lba§mda Tayyare piyangosunun 
Ankara radyosile verilebilmesi icin ter
tibat almmJc;ttr. Bunun ic;in Asri sine
rna, Ic;tanhul Radvosuna bal!lanaeak ve 
bir telrrraf telile de Ankara radvosuna 
raotedileeektir. Bu suretlP mcmleketin 
her tarafmda Tayyare Piyangosunun 
vtlba!?t numaralanm ogrenmek imkam 
hasll olacakbr. 

Nevyork serP";~i komiserligi 
N evyork sergisi Tiirk sitesi komiser

ligi doktor V cdad N edimin uhdesine 
Vler ilmistir. 

Sir Musevi ihracat~isi Miid
deiumumilige veriliyor 

ihrae e§yamtz iizerinde bazt firmala
rm uygunsuz hareketlerde bulunduk -
Ian yaptlan baZI §ikayetlerdcn anla§tl
mi§hr. Alakadar makamlar bu hususta 
hassas davranarak siiratle liarekete ge~
mi§1erdir. Mevzuubahs firmalarm ~ika
yete sebeb olan muameleleri tetkik e
dilmektedir. Bir Musevi, ihracat firma
smm suqu sabit oldugundan Cum'liuri
yet Miiddiumumiligine :verileceld~ 

; . . 

.Siyasi icn 

Litvanya • Alma 
~ lmanya, garbdaki AI 
~ ve emellerinden vazge 

giltereye ve F ransaya 
nih ve Paris beyannamelerile 
ahhiid ettikten sonra, §arktaki 
dud!an haricindeki Almanlarm 
diizeltmek ve kendi siyasi niifu 
ni~letmek ic;in hi~ durmaks1zm ~ 

!talya Hariciye N azmnm, 
tanla Almanyamn arasm1 bulm 
manasile orta Avrupanm merke 
lunan Macaristam tamamile B 
rna mihverine baglamak maksa 
teye ;aphgt seyahatin fili netic 
hal kendisini gostermi§tir. Soy) 
caristan Ba§vekili fmredi, Ko 
nun Romaya avdetinden sonra 
beyanatta, Macaristandaki 6 
§ilik Alman ekalliyetine muhim 
lar verildigini bildirmi§tir. 

Mesela Almanlar, Macar m 
ne devama mecbur olmay1p k 
mahsus mektehler tesis edecekle 
man ekalliyetile muamelede 
kullamlacaktu. Almanya; M 
Alman - ltalyan blokunun ic;in 
bir azas1 olarak almi§ ve biiyiik 
man· ekalliyetinin harsi istiklali 
etmi~ demektir. 

Fa kat Macarlar bin senedenb 
gu gibi Almanlardan hi~bir zam 
miYacaklarmdan hu son netice b 
yen bir§ey degildir. Almanya §U 

da en ziyade Litvanyayt yeni 
vakya gibi her suretle gerek hari 
dahili siyasette kendi nufuzu ali 
maga ugra§lyor. 

Litvanya, eski Rusyadan aynl 
essiis eden dart Balt1k devletind 
dir. Mesahast 55,670 kilometre 
ba1 ve niifusu 2 bu<;uk milyondur. 
si §ark kom§usu Letonyamn hal 
Avrupada Slav ve Cermanlardan 
ya§Iyan Kelt ve Bask'lar gibi bu 
en eski sakinlerinin bir bakiyyesidi 

Versay muahedesile Aim 
tefrik edilip sonradan bir haskm 
sinde Litvanyahlar tarafmdao i§ 
nan, lakin idari muhtariyeti haiz 
§artile de ilhakma muvafakat edil 
mel mmtakasi da Litvanyaya d 
Bunun mesahast 2848 kilometre 
ba1d1r. I 50,000 ki§i tutan halk1 
oldugu gibi astl Litvanyada dahi 
ki.§ilik eski Rus idaresinden intik 
oir Alman ekailiyeti vard1r. 

Almanya, Avusturyay1 i§gal v 
ettigi ayni giinde, Lehistan dahi 
yaya bir iiltimatom verip Vilna m 
sinden dolayi on be§ senedenberi 
olan hududlarmm Lehistarun tic 
nakliyatma derhal a~1lmasm1 tale 
ve bu talebi Litvanyayi istila i~in 
yigmi§ oldugu 60,000 ki§ilik bir o 
teyid etmi§ti. 

Sovyet Rusya, mudahale ve mu 
gostermediginden Litvanya bu ul 
mu kabul etmi§ ve ahkam1m yerine 
mi§, faht Litvanyahlar, Lehlilere 
daha dii§man olmu§lardi. Daha 
<;ekoslovakya, Fransa ile Sovy 
miittefiki oldugu halde, parc;alamp 
manyamn siyasi ve ikttsadi niifuzu 
girdikten sonra Litvanya Memel 
kasmdaki Almanlann muhtariyet 
nm daha ziyade gash ve ketmedem 
gini anlami§ ve ilk defa mahalli 
mento ve hukumet ic;in tam serbesti 
intihab yap1lmasma mi.isaade etmi~ 

1ntihabm neticesinde Memel ha 
yiizde 87 si Alman hirligi partisi 
rey vermi§ti. Bu mmtaka §imdi, D 
gibi Hitler'in dileklerine ve siya 
uygun bir surette idare ediliyor. 

Aimanya dahi, Memel arazisi m 
riyetine tamamile riayet edilmesi § 
bu mmtakanm vaziyetini degi§tirmi 
gini temin etmi§ oldugundan Litvan 
Almanya arasmda hir ihtilaf kalma 

Litvanya Almanyanm dii§llla 
rile hi<; bir zaman beraher olm 
eagmt Berline bildirmi§tir. Memel 
tariyeti ana yasasmm yanh§ tefsir 
mesine meydan kalmamasi i<;in Litv 
hiikumeti erkamndan birinin Berline 
m1 kararla§hnlmi§hr. 

Diger taraftan Litvanya hiik" 
eskiden Sovyet Birligile dostluk y 
hiikumetlerin erkam ve son partiler 
kmda §iddetli takibat yapmaktad1r. 
naz1rlardan bir ~gu tevkif edilm 
Litvanya dahili rejimini Almanyamn 
leklerine uydurmu§tur. Litvanyada 
man niifuzunun tamamile yerle~mekt 
mas! Dugiin Lehistam, Sovyetler Birl' 
ve biitiin A vrupayt en ziyade i~ga) e 
hir mesele te§kil ediyor. 

Muharrem Feyzi TOG 

Cumhuriyet 
NiishaSJ 5 kurostar. 

Abone ~erajfj• { Tiirkiye Harle 
Y 1 ftfD l~ID 

Senelik 
Alb aybk 
'()'~ ayh.k 
Bit IIYhk 

1400 Kr. 2700 
750 • 1458 
400 • 800 
15Q a :!oldu 



Hldlseler aras1nda 

SON I-lA B·E R L £.~ l~ Mehmed Akif ihtifali i~in JKiNC( SERi HEM~~A 
hiikiimet lspanyada 

kitalari ricat ediyor 
Franko ordusunun hazJrladJgl umumi taarruz 
hiikumet~ilerin biitiin tahminlerini altiist etti 

Barselon 27 (a.a.) - Be§ Frankist Hava bombardtmanlan 
tayyare, bu sabah iki kere liman mmta- Valans 27 (a.a.) - Bir Frankist de-
kasmt bombardiman ederek 100 kadar niz tayyaresi, ogle zamam ifach bur -
bomba atmi§lardrr. Bombalann biiyiik nunda bulunan bahk<;1 kay1klanm bom
bir ktsmi nhtrma dii§mii~tiir. bardrman etmi§tir. tki ballk<;l olmii§, 

be§ tanesi yaralanml§tlr. 
Biiyiik taarruz ilerliyor Be§ tayyare Valansiya limanma elli 

Paris 27 (Hususi) - Lerida ve Ba - kadar bomba atmt§Sa da bunlarm bii -
languer cephelerinde ba§lamt§ olan yiik bir k1sm1 plaja dii§mii§tiir. 
Franko ordularmm umumi taarruzu Tremp mtntakastnda 
muvaffakiyetle devam etmektedir. Saragosa 27 (a.a.) - Franko'nun sii-

80 kilometre geni§likteki cephe. 12 vari kuvvetleri bugiin Mekuinza ile Ri
kilometre derinlikte yanlmt§hr. Fran- baroja arasmdaki mmtakada kalmt§ a
kistler bu taarruzu biiyiik bir dikkatle Ian dii§man kuvvetlerini tardetmi§ ve 
haztrlamt§lar ve cepheye pek <;ok asker birka<; yiiz esir almt§hr. Dli§man bu te
ve harb levazimatl ytgmt§lardtr. Ta - mizleme harekatl esnasmda ag1r zayia
arruz, hiikumet<;iler tarafmdan evvel - ta ugraml§hr. Dii§man kuvvetleri Tar
den haber almmt§Sa da Frankoculann ragone iizerine <;ekilmi§tir. 
haz1rhgt tahminleri a§ffil§hr. Top, tay- Sol cenahta Tremp mmtakasmda 
yare ve tanklarm hiicumu Frankist kt· Franko kuvvetleri buglin 4 kilometre 
taatm tazyiki iizerine hiikumet«;iler ilerilemi§lerdir. 
garb istikametinde geri <;ek.ilmege mec- Segre mmtakasmda Franko'cular 
bur olmu§lardtr. Barjasblancas'm cenub ve cenubu gar-
T aarruza istirak eden ltalyanlar bisinde bir<;ok mevki ele ge<;irmi§ler -

Roma 27 (a~a.) - ispanyol cephes~.de dir. 
bulunan Telegrafs gazetesi muhabm - Cumhuriyet~ilerin vaziyeti 
nin ·bildirdigine gore, Katalonya taarru- Barselona 27 (a.a.) - Cepheden ge -
zuna i§tirak eden italyan k~vvetleri len haberlerde cumhuriy;et<;ilerin diin 
dort firkahk bir kolordudan murekkeb- ak§am Lerida'mn cenubu gar'bisinde 
dir. Bunlardan Littorio fnkas1 diger - ba§lad1klan mukabil taarruzun muvaf
lerine faik seri hareket vasttalarma ma- fakiyetJ.e devam ettigi bildirilme'ktedir. 
liktir. Hiicum ftrkast ismi verilen bu Biitiin Tremp hath iizerinde cumhu -
ftrka hakikatte hemen kamilen Mala- riyet<;iler dii§manm biitiin taarruzlarm1 

· ga, Bilbao ve Santander'de ~arpl§an csi- ~~~ktadtr. Mevzilerde miihim bir de-
yah gomlekliler,. den miirekkebdir. gistkhk olmamt~hr. 
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Fransada 
• • • partiSIDID 

sosyalist 
• • vaztyeti 

Japonyan1n Cinde 

atddJgi macera 

Blum; sosyalizmin tehli- Japonyan1n sulh teklif 
kede oldus{unu soyliiyor edecegi soyleniyor 

Paris 27 (a.a.) - Sosyalist kongre
sinin harici siyaset hakkmda azasmm it
tifakla kabul edebilecegi bir takrir tevdi
ine muvaffak olamaml§ bulunmasma 
a2men siyasl mehafil. sosyalist fukasl 
~inde bir tefrika zuhuru ihtimalini varid 
gormektedirler. 

Bu mehafil, Leon Blum ile Paul 
Faure'un soylemi§ olduklan nutuklarda 
verilecek reylerin neticesi ne olursa olsun 
tam bir disiplinle kongrenin kararma i
taat edeeekleri noktasmda 1srar etmi§ 
olduklarma i§aret etmektedirler. 

Maamafih bu mehafil, Paul Faure'un, 
ekseriyetin temayiiliinii temsil etmemek
te olmasma binaen, fukanm genel sek
reterliginden istifa etmes.i ihtimalini red
detmemektedirler. 

Siyasi mii§ahidler, ilk defa olarak mii
him bir ekalliyetin §imdiye kadar Fran
stz sosyalistlerinin §efi oldugu miinaka§a 
gotiirmez bir hakikat olan Leon Blum
un niifuzundar yakastm SIYIIml§ bulun
dugunu ve mumaileyhin bundan boyle 
bu ekalliyetin arzulanm hesaba katmak 
mecburiyetinde kalacagm1 beyan etmek
tedirler. Bunun bOyle oldugu evvelki ge
ce Blum, bizzat kendisinin «halkc;1lar 
cephesi etrafmdan bir hiikumet» Iehinde

i takririni terkederek Paul Faure'un e
alliyet grupunun Daladye hi.ikumetini 
akbih ve mali JVe ikttsadi siyaseti 1938 
isMlmdaki ikinc.i B 1 urn kabinesinin si
asetinden miilhem bir kabinenin te§ki

ini taleb eden takririni kabul etrnesi iize
ine ac;1kc;a meydana c;Jkarml~tlr. 

Blum'iin nutku 
Paris 27 (a.a.) - Leon Blum, sos

alist kongresinde irad etmi§ oldugu nu-
kta bilhassa F ransamn ve diger demok

asilerin totaliter !levletlerin tehdidlerine 
aruz bulunduklanru ve binnetice sosya

'zmin an'anevi :,ulhcuyane siyasetini ye
iden gozden g~irmek ve italyan - Al-
an • Japon blokuna kar§l koyacak bir 
§ekkiiliinii teshil etmesi laz1m oldugu
ransiz - ingiliz - Rus - Alman bloku 

soylemi§tir. 
Hatib demi§tir ki: 
«- Sosyalist fukas1, yaptlacak mii
kerelerin istisnastz biiti.in Avrupa me-
lelerinin hallini istihdaf etrnesi §artile 
taliter devletlerle mi.izakerelerde bu -
'""laga aleyhtar degildir.» 
Blum, netice olarak, realistler kar§I
da g0zlerini kapiyarnJyacagmi ve milli 
niyetin ve ayni zamanda sosyalizmin 

yatmm tehlikede oldugunu memleket-
gizliyemiyece~ini soylemi§tir. 

Paris 27 (a.a.) - Action Fran<;aise 
gazetesi, Prens Konoye'nin son beya -
natmdan sonra Uzak§arkta yeni bir va
ziyet tebelliir €dip etmedigi keyfiyetini 
suale §ayan gormektedir. 

Bu beyanat, carazi terki ve harb taz
minati istemek.sizin• ~ine yaptlmt§ bir 
sulh teklifi mahiyetindedir. 

Buna mu'kabil <;inden Manc;ukoyu 
tammas1 ve komintern aleyhindeki pak
ta iltihak1 taleb edilmektedir. 

Bu gazete §Oyle yazmaktadn·: 
cBeyanatta, daha gec;enlerde 1 nu • 

marall dii§man addedilen <;ang - Kay 
~ek'e dair bir tek kelime yoktur. Bu 
siikutu, mare§alm galiblere ~mri vaki 
kar~1smda egilmek tasavvurunda bu -
lundugunu bildirdigine mi at:tetmeli -
dir? Bu hususta ciddi haberler alma • 
mamt§ oldugu igin §imdiden bir §€Y s6y
lenemez. <;in ordularmm bali haz1rda 
taarruza ge~melerine imkan olmamak -
la beraber bir miiddet daha mukavemet 
edecellkerine §iiphe yoktur. Sathi bir §e
kilde olsa bile i§gal edilecek ve zapt 
ve rapt altma almacak olan mmtaka -
larm fazla miktarda geni§ligi belki de 
Japonlan masraflarmt ktsmaga sevket
mi~tir. Prens Konoye'nin nisbeten mu
tedil olan sulh teklifleri de her halde 
boyle bir miilahazanm neticesidir.,. 

Amerikamn <;ine mall yardtmda bu
lunmak hususundaki son karanndan ve 
ingilterenin de boyle bir tasavvuru ol
dugundan bahseden Action Franc;aise 
§6yle devam etmektedir: 

cJaponyanm <;inde ye"ni bir nizam 
tesis etmek hususundaki inhina kabul 
etmez azmile Avrupa devletlerinin ve 
Amerikanm <;indeki hususi vaziyetleri
ni nas1l telif etmeli? 

Taban tabana ztd olan bu noktai na
zarlarm telifi. son derece miiskiil go · 
riinmektedir. tngiliz ve Amer:kan i§ a
damlan, Arta'mn tatminkar beyana -
tma ra~men Cin piyasac;mm kat'i su • 
rette kapanmasmdan korkmakta ve 
c~iddetlh bir sivaset takib €dilme~ini 
istemektPdirler. Acaba Londra ile Va
§ington, bu arzuyu tatmin etmek i~in 
mi <;ine para veriyorlar? E~er boyle ise 
pek gee; kalmarm~lard1r Baz1 ovle va
ziyetler vardtr ki, bir kere kaybedildi 
mi, bir daha ele ge<;irilmesine ihtimal 
yoktur.• 

Motorin ucuzluyor 
Ankara 27 (a.a.) - Haber ald1g1 -

m1za gore, iktJsad Vekaletinin talebi ii 
zerine memleketimi7deki petrol ~irketleri 
1 ikincikanun 939 dan itibaren motorinin 
c;ift tenekesinin her §ehir ve kasabadaki 
satJ~ fiatla rmdan asgari 15 kuru§ tenzilat 
yapma~a karar vermi§tir. 

M ehmed Akif de Namtk Ke
mal gibi, ilk manzumele· 
rinden sonra, mhlarmm 

kemal ~agmda, manzum bir§ey soy
lemege haz1r olduklar1 zaman yaln1z 
vatam soylemek i~in agizlarml a~an, 
say1larl pek az, o kadar az ki yalmz 
kendilerinden ibaret iki vatan §airi· 
mizden biridir. Bilmiyorum, eserle
rinde memleketten ba§ka hi~bir mev· 
zua yana§maml§, i~inde bundan ba~
ka bir biiyiik a§k, bir biiyiik Jsbrab 
duymamJ§ ii~iincii bir §airimiz daha 
var m1d1r? 

Mehmed Akif de Nam1k Kemal 
gibi, sevgisinde ve azabmda hi~bir 
kad1n tesiri, hi~bir ecel iirpermesi, 
ferd ruhunun kendi kendisile ~ekit· 
mesinden peyda olmu§ hi~bir §UUr 
hummas1 veya insanla varhk arasm• 
daki ihtilaftan dogmu§ hi!rbir felsefi 
ve metafizik s1kmh olm1yan, tek ih· 
tirash adamd1r. lkisinin de eserinde 
kadmm, ecelin, simfm, §Uurun, varh
gm bir san' atkara ~ktirdigi kom
pleks i§kencelerinden ve bunun iislu
ba vuran ince humma ~izgilerinden, 
niianslanndan zerre yoktur. Dag ka· 
dar kitleli, sarp ve yal~m, nehir kadar 
aktc1, hava kadar saf bir cevher, bu 
en biiyiik iki vatan tairinin manzu
melerini bir tabiat sadeligi ve ihti§a· 
mile doldurur. Bunlar, Tiirk dagla· 
rmda, sulannda, ovalarmda kaybol
mu§ me~hul ve sayisiz Tiirk ~·ihkla
rmm aksi .aadalarm1 tophyarak ve 
koyulatbrarak ebedile§tirmi§ eserler
dir. Vatamn diinden bugiine kalan 
en yiikaek sesi Nam1k Kemalse, o
nunla beraber bugiinden yarma ka· 
lacak en yiiksek ses de Mehmed A
kiftir. Kasidenin sesi Ktzll sultandan 
hiirriyeti, lstiklal manzumesinin sesi 
diitmandan lzmiri alan biiyiik kuv· 
vetler arasmdad1r. Bu manzumenin 
ahenginde on sekiz sene evvel Ka
radenizden Akdenize kadar yiiriiyen 
kagnt glclrtdarile kant•k biitiin kthc 
ve mahmuz taktrhlari, obiis yiyen go· 
giislerden firlamt§ tekbir ugultulan, 
biitiin iniltiler, ~·ihklar, yeminler, 
Mehmedcigin anas1na. son defa 
«anam» diyi§ini yidettiren ebedi ve· 
dalar, kelimelerden ziyade, sakh rna· 
namn ve sesin deliletinden gelme bir 
destan manzaras1 halinde var. 

Akif bir tark ~ocugudur. Hangi
miz degiliz? F akat o bunu hepimiz
den fazla duydu ve bunun yikihJma 
hepimizden fazla yand1. Safahatm 
biitiin iniltilerinde ve isyanlannda, 
dine aid olanlardan ~ok fazla ahlaka 
aid endi§eler goriiyoruz. Belki rle 
Akif Tiirk ahlalomn son direii oldu
gu i~in dine sanlnu§tJ. Fakat o bir 
dinci degil, Fikret gibi ve Fikret ka· 
dar bir ahlak~Jyd1. Nam1k Kemalin si
yasi ahlaktm ve hiirriyet idealini 
Mehmed Akifin i~timai ahlalo ve fa· 
zilet qkt tamamhyordu. 

Bugiin onun habrasmda her tiirlii 
ideoloji miinakqalarmt teperek olan
ca samimiyetimizle kutluladJglmtz 
hakikat §Udur: Mehmed Akif vatan· 
perver ve Mehmed Akif namuslu 
adamd1. Bu iki duyguyu birbirinden 
kopar1lmaz tek bir ahlak farikas1 ha
line sokmak, onun kendisinde de, 
memleketinde de arad1g1 en biiyiik 
k1ymetti. Y az1lart i!rinde bu ideale 
sadtk kalmami§, bu hedeften yan ~iz
mi§ tek bir ima, tek bir kalem gafleti 
goriilmez. 

Mehmed Akifin habrasma kar§I 
Tiirk gencliginin gosterdigi biiyiik 
vefahhk, Safahat §airinin, milletinde 
aradtgi faziletin en §a§maz delillerin
den biridir. Arkasmda, kendisini her 
f1rsatta anan vatanperver ve namus· 
lu bir genclik b1rakhgm• gordiigi.i
miiz Mehmed Akifi unutmamak, 
memleket ve fazilet sevgisinin biiyiik 
§artlarmdan biri halinde kalacak ve 
bundan bOyle ucsuz bucaks1z nesil
leri onun hatiras1 etrafmda topltya
cakbr. 

PF.Y AMI .f:.AF A 

Beytehirdeki komiir madeni
nin ~ok zengin oldugu 

anla§Ildt 
Konya 27 (Hususi muhabir imizden)

Bey~ehirde bulunan maden komiiriin -
den bir kamyon bugiin buraya getirildi. 
Bey§ehirdeki komiir havzasmm altl 
milyar ton komiirii ihtiva ettigi yaptlan 
tetkiklcrden an1a§tlmaktadtr. 

Yaptlan sondaj, komiir tabakasmm 
17 metre derinlige kadar indigini gos -
termi~tir. 17 metreden sonra ba§ka ta -

YAZAN: 
RESAD NURf •• On sene bu 

-1- M atbuatta ve efkan u 
hayli velveleyi m 
randevucu Atina'm Bir dost tenkidine cevab meslekta~lannm muhakemesine 

Dordiincii istintak dairesi 
haztrlanan ve mahkemede ok 
ra.rnamede, Madam Atina·mn 
denberi Balo sokagmdaki evini 
yeri haline koydugu, heniiz 21 
mal etmemi~ baz1 gene ktzlan 
ah~t!rarak igfal ettigi yazth. 

Gec;en !\ene ald!g1m bir dost mektubun· 
da Anadolu N otlanmm ilk serisi hakkm
da bir iki tenkid vardt. Gi.iniin birinde bu 
tenkidler i.izerinde konu§mak ihtiyacmJ 
duyacagJmJ o zaman tahmin edemedigim 
i~in mektubu saklamadJm. Fa kat ehem
miyetli satlrlanm -manay1 pek bozmadan
ezbere de tekrar edebilirim. 

Dost a§agt yukan §Unlan soyliiyordu: 
«Hatlra yazarken roman metoduna 

kac;mi§sm gibime geliyor. Bildigime gore 
roportaj yazJlarmda a~lk konu§ulur. ;>e
hirler ve insanlar adlarile amhr Aktiiel 
ve enteresa; daima birinci pla~da gelir. 

Halbuki sen biitiin bu kaidelere yan 
~izmi§sin. Cenub Anadolusuna aid oldu
guna ancak bir kac; ismihas ve baz1 iklim 
tasvirlerinden anladig1m1z bir mmtakada 
ba§I bo§ dola§Iyorsun. 

Sonra roportaj yaztlarmda ehemmiyet
li olan panoramadu: Memleket ve it;ti
mai hayatm panoramast. Sen bu panora· 
may1 ve bir §ehirde yeni ve merakh ne o· 
labilirse hepsini ihmal ederek iic;iincii, 
be§inci, sekizinci planda ko§elere sokulu
yorsun: Burada bir k1r kahvesi, otede bir 
otel odas1, daha ileride tss1z bir istasyon. 
Sonra da §ehrin en az ehemmiyetli ve 
tipik insanlanndan birkac; c;ehre ... 

Ben roportaj okurken bir §ehrin pano
ramasml ve umumi hayahm goziimle ta
kib etmeliyim. Karanhk bir zemin iisti.in
de birka~ bulamk ko§e ve ~ehre beni tat
min edemez.» 

;>imdi ben de dostuma soray1m: - Ro
portaj oldugunu iddia etmiyen bir yazt
mn mutlaka roportaj olmasmt istemek ni
~in? Bir memleketin mutlaka Amerikan 
turisti usullerine gore gezilmesini, man -
zaralar ve vak' alarm mutlaka ehemmi· 
yetlerine gore boy masma dizilmelerini 
istemek nic;in? 

Kendim ic;in malihulya yapacak degi· 
lim tabii. F akat ben den daha kabiliyetli 
bir muharrir bahsettiginiz karanhk ko§e 
bucaklarda da c;ok karakteristik §eyler 
yakahyabilir. lnsamn plans1z ve prog

ramsiz derbeder bir dola§ma esnasmda 
bir maden damanna raslamas1 her zaman 
miimkiindiir. Bir ke1ime bir karakterin 
ifadesi, bir jest karanhk bir marazm ala· 
meti, bir hal ·sizin panoramalanmzm 
c;er~evesine de s1gmasma imkan olmJYan
bi.iyiik milll varhgm kalbinden bir gorii
nii§ olabilir. Ba§tbo§ bir gezinti esnasmda 
hie; ummadigm1z rasgele bir insanm ag
zmdan oyle bir§ey i~itebilirsiniz ki bir 
alim veya devlet adammdan ogrenmeni· 
ze de imkan yoktur. Aktiialite c;ok kere 
fazla bir§ey ifade etmiyen bir arazlar 
mecmuudur. Cevheri daha derinlerde a-

*** Dostun ikinci tenkidi daha ehemmi· 
yetlidir. Hatta bir bak1ma vahim de diye
biliriz: 

«inkdab Anadolusu siiratle ilerliyor, 
yi.ikseliyor ve giizelle§iyor. Ondan bahse
den muharririn ba§ rolii bu terakkinin bir 
dev parmagile ~izilmi§e benziyen ha§met
li grafigindeki zirveleri belirtmektir. Hal
buki sen bu grafigin eskiyi, fenay1, sakat 
ve geriyi gosteren a§agt c;izgilerde mi.ite
madiyen gecikmekten ho§lamyor gibisin. 
Bu terakkiyi hizland~rmak ic;in Anado
luyu halkm ve bilhassa gencligin goziinde 
daha ba~ka ti.irlii I§Jklarla parlatmak, 
ruhlan daha ba§ka ate§lerle tutu§turmak 
laz1m oldugunu anlam1yacak bir insan 
da degilsin amma bilmem neden boyle 
oluyor.» 

Gazetelerin yazd1gma gore, 
ismi ge~en k1zlann say1s1 54 f 
nn 18 tanesi 21 ya~m1 doldur 
d1r. Bir gazete, «Fa kat, Atina 
palarmm kurbam olmu~ zaval 
dedi bu rakamm on be~ kere 
bulunduguna ~i.iphe yoktur. Ni 
tahkikah yapm1~ ve i~i meydan 
m1~ olan biiro tarafmdan ic;lerin 
aile klZl ve kadmlan hatta me 
beleri bulunan 230 ki~ilik bir li 
zirlandJgmi ve alakah makaml 
digini istihbar ettik. Bu ]simleri 
lillerle beraber, mahkemeye ve 
muhakkak nazarile baktlmakta 

Dostum biraz daha gayret etse bana 
sen, bugiin davada ismi gec;en 

bozguncu (defaitiste) diyecekmi§. EI ve 
arhk fuh~u san'at yaphklan 

goni.il birligile bi.iyiik bir i§ ba§armaga ~a-
ve o zaman isimlerinin gizli tut 

h§Irken tenkid yapan ic;in hakikaten bun-
li.izum gori.ilmemi~ olanlardu.» 

dan uygun kelime de yoktur. Rakamla•r korkuncdur. Atina 
y almz. hem en soyleyim ki ben tasdi- nedir, bu i~ devam ediyor, bi 

kimle kelimeyi kabull~niyor degilim. gore 54, diger bir hesaba gore 
Bozguncu yalmz harb yahud dahili anar- gene k1z, bu kadmm evine gi 
§i zamanlannda tesadi.if edilen bir insan- Gene k1zlann birc;ogu da heniiz 
d1r. Normal zamanlarda, hele bizim gibi m doldurmam1~. yani re~id ol 
tarihinin hiybir devrine nasib olmamt§ dtr. Bunlar randevucu kadmlar 
mutlak bir emniyet ve muvazene i~inde dan para, li.iks hayat temini vadi 
biiyiik ink1labm1 yapmakta devam eden ve parlak hayallerle kandmlm1~l 
bir memlekette tenkide sadece tenkid de- Filim gibi bir~ey, fakat haki 
mek lazund1r. Ve gene miisaadenizle ~dacak cihet, bu randevu evinin 
ilave edeyim ki bu bir yaz1ct ic;in haktan dir i~liyebilmi~ olmas1d1T. 
daha da ehemmiyetli bir§ey, bir vazife- Atina'mn evi, zarars1z ve na 

dir. miiessese gibi rahat rahat c;ah~1 
insanlan sevmek gibi memleketi sev- buyi.ik ticarethane gibi i~ini gen 

menin de tek §ekli y.oktur. A§k vardtr ki §ubeler a~1yor; hatta ihracat bile 
cezbeye benzer; insana sevdigini hic;bir 54 yahud 254 ktz ve kadm1 igf 
eksigi olm1yan bir ideal mevcud gibi gos· yor; ancak on sene sonra farkm 
terir. Bu belki a§km en makbul §eklidir.! yor! Evvelce gazetelerin yazd1g1 
Fakat oylesi de vardu ki karanhkta no- Atina, kadm ticareti yapbgmdan 
bet~i gibi daima pusuda ve ku§kudad1r; degil de; para kac;akc;Ihgi yaptrih 
en ehemmiyetli golge ve p1hrd1dan evha- sile evi basild1g1 zaman, i~ meyd 
rna dii§er. m1~tr. 

Gene a§km oylesi vard1r ki sevdiginde Randevuculukla maznun 
kusur gormege tahammiil edemez. !yi faaliyetini 10 uzun sene nastl sak 
giden taraflardan ziyade aks1yan ve geri mi~tir? Hic;bir miilahaza, hi~bir 
kalan taraflan gormege ve bunlardan en· ftic;bir ihtimal zikretmiyorum. Eg 
di§e duymaga meyleder. hakeme ndicesinde, bu kadmm 

Bu nihayet bir kabiliyet ve istidad me- cii istintak dairesinin mahkemede 
selesidir ve zannediyorum ki sayd1g1m nan kararnamesinde iddia edildi 
sevgi ~ei§dlerinin hepsi bir memleket i~in 1 0 senedir bu su~lan i~ledigi sab 
ayn ayn lazimdJr; faydahd1r. Ben her- sa, yap1lacak tek $ey ~udur: fdari 
halde bu son kategoriden bir insan olaca- kat yaparak bu i$in alakadar me 
g1m ki a§km bu tarztm, sakat, geri ve teh- ve daireler tarafmdan on senedir 
likeliye arka ~eviren idealist a§ka daima farkma vanlmanu~ oldugunu m 
iistiin tutuyorum. 1;1karmak, mes'uliyetler ve mes'ull 

Refad Nuri GONTEKIN sa bunlan bulu:p cezalandumak. 

--~~--~~----~~~~~--~----~~~ 

~air Mehmed Akif icin 
Diin Yiiksek Ogretmen 
okulunda toplanh yap1ldi 
K1ymetli ,airin hayah bugiin de mezar1 ba,tnda 

ve Universitede gencler taraftndan antlacak 

istiklal mar~I §airi Akif i~in diin ak§am verilen konferansta bulunanlar 

Oliimiiniin ikinci ytldoniimii miina -~man «Azim», Siiheyla T arokan «Ken
sebetile, lstiklal mar§! §airi Mehmed A- dim ic;in», Necmiye (:elikba§ <<As1mdan 
kif ic;in di.in, Yi.iksek M uallim mektebin- bir par~a», Halil E1 turk «Birlik» Meh
de bir toplanh yap1lmi§ ve bu miinase- med Burul «Biilbiih> manzumelerini o
betle k1ymetli ~airin hayatmdan ve eser- kumu§lardir. 
lerinden bahsedilmi§tir. Miiteak1ben profesor Ali Nihad Meh-

Parti Umumi ida 

Heyeti bugiin toplan 
Ankara 27 (Telefonla) - Miinh 

Iunan 14 meb'usluga gosterilecek 
zedlerin Parti Genba§kurulunca 
edilmekte oldugu haber verilme 

Listenin bugiinlerde ilan edt 
anla§Ihyor. 

Diinkii Parti fevkalade kongr 
yeniden te§ekkiil etmis ve noksa 
hklan tamamlanml§ olan Parti u 
idare heyeti, yann Genel Sekret 
fik Saydamm ba§kanhgmda topl 
cakbr. 

Bazt esbak meb'uslar 
Ankara 27 (Telefonla) - ~u gii 

de ~ehirde baz1 esbak meb'uslara 
diif edilmektedir. 

Bu meyanda Miinir Husrev, 
Mersin meb'usu Niyazi ve Kozan 
usu Ali ~adi de $·ehrimizdedir. 

lzmirde 
i zmir 27 (Husust) - Merhum 

ral KaZimm yerine meb'us seci 
icin vilavete b ir tebli 11 ~telmistir. 

giin mezan ba§mda ve Univers 
genclik tarafmdan ihtifal yap1laca 

Sabahleyin saat onda, F dirnek 
$ehidlikteki mezannm temel atma 
rasimi yap1lacakt1r. istiklal mar§l 

1 

nin mezan iki ay sonra, lay1k or 
~ekilde yap1lml~ olacaktJr. 

Ogleden sonra Beyaz1d camiinc 
t11nbul haftzlan tarafmdan Mevlid 
nacakhr. 

Saat altJda On1versite konferaJ1 
lonunda ihtifal yap1lacakt1r. fhtifa 
tiklal mar~ile ba~lan.:>rak, bir dakik 
kut edildikten sonra Oniversite Prp 
lerinden Ali Nihad tarafmdan, J. 
edebi' k1ymeti hakkmda bir konfera1 1 

rilecf'ktir. 

Bir motor karaya oturdu 
lzmir 27 (Hususi) - lstanbuldan 
ersine giden benzin ve gaz yiiklii Ema-

Fransadaki suiistimal 
Paris 27 (a.a.) - Pate-Natan sine

rna ~irketi direktori.ini.in tevkifi burada 
biiyiik bir heyecan has1l etmi~tir. 

bakalara tesadiif edilmi§, biraz daha de
rinlikte gene komiire rasgelinmi§tir. 

T oplanh sa at 20 de arkada§lmiz Pe- med Akifin edebi hiiviyeti hakkmda et
yami Safanm sozlerile a~Iimi§, mlitea- rafh bir konferans vermi§, bundan sonra 
ktben §air Mithat Cemal, Akifin hayat toplantlya nihayet verilmi§tir. 
ve eserlerinden bahsetmi§tir. $air Akif i~in bugiin yaptlacak Bu konferanstan sonra f~tiklal r 

nm !Zi.iftesi okunacak ve ~airin <;an~ 
~ehidleri manzumesile, eserlerinden 
tehab par~alar okunacakt1r. 

motorii Alacati sahillerinde karaya 
rmu§tur. insanca zayiat yoktur. Mo
lin kurtanlmasma ~ah§Ilmaktadu. 

Jour gaze~ sine gore, c;alman paramn 
vekunu 400 milyon franka yiikselmehe
dir. 

Komiiriin 5961 kaloride oldugu tespit 
edilmi§tir. Bu komiir gayet kolay yan
maktadu. 

Bundan son;a kii .. siiye gelen Yi.iksek ihtilal 
Muallim mektebi talebelerinden Sala - 0i.iyiik §air Mehmed Akifin oli.imii-
h<~ddin Erol «Canakkale», lsmet Yurt- ni.in ikinci y1ldoni.imii miinasebetile bu-
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1• Ke~i yavrUSU 11 Beklenilen Togo Albiimii Tiyatrosu 
DOGUM ·. QADYOt 

~=h=ik=A=y=e======= Robert Dieudonn6' den ==:» Matbu~::·:;~~:o:n'atkan, (N!{~; 
Togo, her YJl ~Ikard1g1 karikatiir sevmekle anlahlmaz bir lnkmhya katla

myordu; kansmm, kenarlann.da kuru -
mu~ kan izine rasladigi hrnaklanna ba
kiyordu. Hatta bir giin ona sordu: 

Nono, terhis tezkeresini ahp dondi.ik
n sonra, babasmm emirlerine ses c;Ikar· 
ad!. Babas1, oglunun pazar yerlerinde 
imes hayvanlan satmasmt kararla~hr • 
1~t.I. Ludovic Uchard, Argenteiul pa -
mnda s1hhatine dokunan bir ayakiistii 
eyhanesi i§letiyordu; kendi iddiasma 
lTe, mu~terilerine ic;irmek i~in i<;:mege 
eeburdu. Oglu Nono'ya: 

Dogum - Doy~e Levante Linye Tiir
kiye Umumi acentahg1 memurlarmdari 
Fahreddin Serhathoglunun bir klz1 
diinyaya gelmi§tir. Alman hastanesin -
de yatan e§ine tez iyile§me, Sevgisun 
ad1 konan yavruya ferah giinler dileriz. 

( llu aksamki prol(ram) 

- Yiyecekten ba~ka ?ara getiren ~ey 
,k! demi~ti. 
Sozi.in dojrusu, Nono'nun hi~bir san
a kar~t hevesi yoktu. iri yap1h ve san-
1, sevimli bir delikanhydt. Kuc;i.ik goz
:'ile degirmi ~ehresi kar~ISinda insamn: 
u adam muhakkak ki kanncaYI bile 
itmez !» (liyecegi geliyordu. Kiimes 
yvanlan ve tav~an satmak elinden gel
yecek bir i~ degildi. F akat bu hayvan· 
, satmak i~n oldiirmek laztmdt. Bir 

kestiii veya hir tav~n oldiirdiigli 
an i~inde tahammUl edilmez. bir taz

~ duyuyordu. Beceriksizligi bu korku
Idandt: Pili~ler, feryad ed~rek ve i.is
ii ba~mt kan i<;inde \makarak elinde 

pimyorlardi. 
}Delikanh, bu !~i beceremiyecegini soy
nek i~in babasma gitmi~ti. Fa kat mey
rteci baba omuzlanm kaldlTmt~h: 
- Sana alh bin franka tedarik etti • 
11 (lermayeyi zararla satacaK!m gun gi
a ikar. Senin gibi bir delikanhmn gene 

hassasiyetinde olmas1 ~a~Ilacak ~y 
~rusu. Seni evlendirecegim, en iyisi 
~ur. Bir tav~antn boynunu kuarken 
leri sulanm1ya~ak birini bulmak Ia -

l. 

~ono babasma hie; itiraz etmemi~ti. 
basi, ona, miistakbel kans1n1 takdim 
ii zaman, onu bir an evvel tammak 
• karanm hemen verdi. Ashnda, yirmi 
ya~lannda, Sihhatli, biraz kaba, ya
~lan k1pkmnm, gozleri giilen ve di~
pml pml bir hzxh. <;iftligin birinde 
esc;ilik yaptyordu, ve kiimes hay -

1Ianm beslemegi bildigi kadar ktl1 kl
hmadan oldiirmesini de biliyordu. 
mesin en giizel horozunu bir yakala· 
.m. on dakika sonra, bir feryad olsun 
rulmadan, onu ti.iylerini yolmu~ olarak 
niize uzatud1. 
- i§te sana gereken kadm! 
- Evet, babaci~m. 
~u evlenme herket tarafmdan ittifak
asvib edildi. 
3undan boyle, Nono sah~la ugra$i • 
&uysa Christiane - zira adt Christi • 
'dt ~ tabir caizse, imalatla ugrafiYOf• 

iiyiik pazarlann arifesinde, gene ka· 
giiniinu oldiirmek ve oldiirdiikleri • 
tiiylerini yolmakla g.e<;iriyordu. 

... enc evl<ilerin otulldugu evde pis bir 
kokusu h~ eks1k olmuyordu. Klic;i.ik 

:mun bellenmi~ topragx kiimes hay • 
anmn kamm ic;iyordu. Ve kalm a· 

kablarile bu topraga bashg1 zaman 
an, Christiane, benUz kanh ellerini 
lSina goti.irerek, opsi.in aiye kocasma 
agmt uzabyordu. 
~ ono kans1m seviyordu, fa kat onu 

; senedenberi biitiin aramalanna 
e gazete ilanlarma ragmen ken

disinin bplamad1g1 karde§ini 

4.SKIN GOZ 
' 
ASLARI 

J 

iiyiik rrtirk~e sozlii ve Arap~a 
§arklh filmin gosterildigi 

FER A H 
SiNEMASINA 
rmek i~in s1ra bekliyen 3000 ki§i 

arasmda bulanlar bile var. 
Bu ne Ugprlu Filim mill ! 
Has1lat filmi: Musiki filmi 
Karde~ kavu~turan filmi. 

1~iinden itibaren 1 hafta daha 

s K1zlar 
1 Pansiyonu 

N LUSiEN BAROUX 
E Yatamak 
: Hakk1md1r 
5 SILViA SiDNEY 
I Foks Jurnal diinya haberleri 

Suvare 8.30 da 2 fiJim 

AlbiimUnU bu Yll da daha zengin Vodvil 3 perde 
bir §ekilde hazirladi. Degerli ka- Yakmda: Biiylik 
rikatliristin ~izgilerle ya§atbg,_ e- bir temsil badisesi 
serler, ondaki ~izgi ve san'at kud _ (iNSAN MABUD) 

Tiirkiye Radyodifiizyon Po.stalarl 
DALGA UZUNLUOU 

1639 m. 183 Kcs, 120 Kw. 
- Oldlirdugi.in hayvanlar baz1 gece-

Ier riiyana girmiyor mu ~ I 
Gene kadm bir kahkaha a ttl: 

retinin olmez eserlerindendir. 
Bilhassa aktiialiteyi, kadm1 ya -

§atan ince ve zari£ karikatiirler 
gozlerinizi doyuracak kadar gU -

1~------------------~ Sinemac•hkta bir sUrat rekoru : 

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

12,30 Tiirk miizigi (~rkllar - Pl) - 13 
,saat, ajans haberleri ve Meteor Ankara -
13,10 mtizik (giizel sesler - PI) • 13,30 mti
zik (ne§'eli plak) - 18,30 mtizlk (dans saa
tl) - 18,45 kon~ma. • 19 Ttirk miizlgi 
,(muhtelif ~arktlar) - 19.45 saat, ajans, 
lmeteoroloji ve ziraat borsas1 haberlexl - 20 
Tlirk mlizigi (incesaz - hicazi yeg11.h fa.sh)-
21 kon~ma (mizah saat1) - 21,15 saat, e.s
ham, tahvna.t ve kambiyo - nukud borsas1 
'fiatlan - 21,25 mti.zlk (Cumhur B&§kan. 
'bandosu- §ef: ihsan Ktin~r) - 2.2,10 sloe
'ma sesl - 22,45 miizlk (kti~llk orkestral -
23,45 son haberler ve ya.rmkl program. 

- Deli misin sevgilim ~ 
Evlerine, i<;:i pili<; dolu sepetler geli .. 

y.ordu. Bu pili<;:ler hr~Istnda Christi .. 
ane 'm merhameti tutuyor: 

- Zavalhc1klar! diyordu. Herhalde 
susam1~lar! 

. Onlara su veriyor, kii<;uk, sevimli bir 
horozu kollan arasma ahyor, tekrar sepe· 
te yerine koymadan evvel ibiginden opii
yordu. 

Nono kansma deh~t dolu gozlerle 
bakiyordu. F akat delikanhy1 bilhassa 
endi~eye dii~iiren ~ey, kansmm bizzat 
bekledigi kec;i yavrusuna k.ar~1 sevgisiy
di. Nona, karmna, k~i yavrusunun ka
derine dair sual sormaga cesaret edemi
yordu. Bazan Christiane'1 korkuyla tet
.kik ediyor ve bir ifritle evlenmi§ oldugu 
dii~lincesine kapilarak titriyordu. 

Fa kat ana mazeret arad1g1 zaman - zi
.ra Christiane'1 hakikl .bir a~kla seviyor -
du - kansmm iyi kalh!i ve kendisinin hak
SlZ oldugunu dii~iin.iiyordu. 

Bir gun Christiane ha~r vel'di: 
- Yann k~i yavrusunu kesocegim ve 

Gar~ambaya Argenteiul pazanna gotii -
,recegim. ' 

- K~i yavrusunu oldUreceksin '? 
- Evet k~i yavrusun~ .. Bu kadar 

zaman baktim, yeti§mez mi '? Di§i olsay
dt bir miiddet daha beklenebilirdi. Fa -
kat erkektir. 

- Onu keseceksin h.a '? 
- Elbetet canun .. Sana aa ne olu -

yor'? 
Ertesi gun, N ono, ked yavrusunun a

.kibetini gozlerile gordU. Bir ini'lti c;tka

.rarak ba§mi arkasma dondiirmeden yii

.riiyiip gitti. Manttk ve muhakemenin ba
~a ~1kamryaca8'1 bir tiksinti duyuyordu. 
Kendini, bu kadmm dizleri arasma Yigil
JIU§, boynu bir yay kadar ince bir bl'Ca
gm altma uzahlm~ g()riiyor, kammm of
kesiz bir te~s~iimle: 

- Sana oda ne oluiyor camm'? dedi -
gini duyuyor gibi oluyordu. 

N ono babasm1 gormege gitti. Ludovic 
Uchart mii~terilerle beraber demleniyor· 
du. N ono babasma bir~ey seylemege ce
s.aret edemedi. Kec;i yavrusunun olUmU
nii annesine anlatmaga ko~tu. Annesi, ce
vab olarak, dedi ki: 

- Bize bir pa~a sakla .• Baban k~i 
etine bay1hr. 

zeldir. 
AlbUm, yaz1 baklmmdan da ~ok 

zengindir. Bu albiimden almag1 u
nutmaymu:. 

Kongreye davet 
Galata Gencle.r Birli~inden: 
Birligimizln y1lllk kongresl 29/12/938 

perfiembe gunli saat 21 de Oalatada Arab
bami Bugulu sokak 15 numarali blrllk ku
l'agmda yapllaca~mdan btitiin uyelerimi -
gin gelmelerini onemle d.ilerlz. 

ESKt~EHIRDE 
Ses I§Ik !{itabevi, Bahaeddin • Emin 
Cumhuriyet gazetesinin Eski~eh~ 
de tevzi merkezidir. Klrtaslye, F1· 
lips radyolan ve bilfi.mum mektcb 
ltitablan ve levazumm da en ucuz 

fiatla burada bulabilirsiniz. 

HALK OPERETt 
Bu a~am saat (9) da 

RAHMET EFEND! 
bliyiik operet 

Biiyiik Macar balesi, 
Her per§embe Halk ge

cesi. Cumartesi ve 
pazar matine saat 15 te 

Ba~ rollerde : CHESTER MOR· 
RIS • BRUSE CABOT Heyecan 

Korku, Deh§et sac;an miithj§ 
macer& filmi . 

BugUn matinelerden 
ltibaren 

ALKAZAR 

B 0 Y 0 K P A R T i KurultayJnJn a~d•' toreni 
Milli ~efimiz Cumhur Reisi 

i S M E T i N 0 N O'nun 
ve 

Ba,bakan C E L A L BAY A R'1n 
irad ettikleri nutuklar 1 biitiin 

Filme <;ekilmi,tir 
tafsilatile 

BU AK~AMDAN iTiBAREN 

M E L E K ve f P F. J( sinemalartnda 

••••• Say10 Bayanlar: -----~ 
YARIN AKSAM 

SAKARY A sinemas1nm 
Yeni sene zarfmda gosterecegi goriilrnemi§ 

biiyiik filimlerin birincisi olan 

~ILGIN BAKiRE 
Frans1zca sQ.zlii biiyiik a§k filminde 

I R E N E D U N N E'un 
Giyecegi 80 rnuhteli£ Rob, Manto 

ve Tuvaletleri goreceksiniz. 

Tepebaft GARDENi ve MAKSiMde 
YILBASI 

' 
REVEYONU 

Yeni program, sofralanmn evvelden temin ediniz. 
2 ORKESTRA 

Pangalti - T epeiistii 
D E N i Z 

KAHRAMA LARI 

AKIN 
0 L 

sinemas1nda 
U M L E 

A A 
GARY COOUPER • GEORGE RAFT 

HENRY WILCOXON 

KA S 
' B 0 B 

LIVINGSTON 
.. ______ Giindiiz ve gece 8,45 te 2 filim birde·Illl••••••tll 

Be~iktq SUAD PARK sinemas1nda 
1 - Atamtztn cenaze toreni (Avrupa kopyas1) 

Fa kat geceleyin, N ono, kansmm sut
iisti.i, dudaklan yan kapamk, ve boynu 
ac;1kta uyudugunu go~. belki o giin, 
kendime ge)eyim diye c;ok ic;tigi ic;in, ma· 
samn iizerinde duran bJoc;agi yakaladi&l 
gibi Christiane'm boymmu kesti, t1pk1 
Christiane'm kec;i yavrusunun boynunu 
kestigi gibi. 

Sinemasanda bafhyor .... 2 - La Boheme: Martha Eggerth ve Jan Kiepura 
3- 1939 MiKEY'in f;EN SAATi 

Ak~am tam saat 8 de ba,lar • 

Ceviren: 
CEVAD SADIK 

BUGUN 
KADQ{OY 

" HAL E'de 
Vt; AHPAB 

QAVU~LAR 
HAYDUTLAR ARASINDA 

-TtJRKCE-
Yalmz giindiiz matinelerine ilaveten 

YANIK GON'OLLER 

Bu akfam S 0 M E R Sinemas1nda 
MEILHAC ve HALEVY'nin en giiliinclii opereti 

' 

iKi ACIK GOZ 
..:. 

Kahkaha tufam ... Ne§'eli filmi ba~hyor. Ba§ rollerde : 3 kahkaha y1ld1Zl : 

F E R N A N D E L 
E .L v I R E p 0 p E s c 0 

ve D u v A L L E 
ilaveten: EKLER JURNAL - Loealarla hususi mevkilerin evvelden aldtnlmasx 

s 
rica olunur. 

BU AK$AM 

MELEK 
Senenin en guzel - En muhte~em ve en nefis 

fi I minin ilk gosterilmesi ~erefine 
Biiyiik GALA gecesi sinemas1nda 

SE 
(FraDSlZCa sozlii) 
ve orijinal §arkrh 

0 iT A 
Ba~ rollerde: 

Jeanette Macdonald - Nelson Eddy 
Bu ak§amki gala i<tin localar tamamen satJlmi§tJr. Numarah koltuklar sabahdan itiharen sat•lmak~ad1r. Tel : 40868 

Dlkkat: Bu tilmin lngilizce Orijinal Kopyast YARIN MATiNELERDEN itibaren 

i P E K sinemas1nda gOsterilecektir. 

Operalar ve operetler 

21,15 Doy~landzender: Blr opera {em. 
sill. 

21.35 Floransa: Blr operet teD181l1. 
22,05 MilAno: Daphne. 

Biiyiik konaerler 
17,05 Kolonya: Orke.stra konsert. 
21,05 Londra (Regional): Orkestra. kon· 

seri. 
21,15 Kolonya: Ak§am muslld.s!. 
21,15 Saarbrticken: Se~me havalar. 
21.35 Buda.pe~te: Konser. 
22,05 Berlin: Muhtellf havalar. 
2.2.05 Roma: Orkestra kon.serl. • 
22.20 Droitwich: Konser. 
22,35 Strassburg: Se~me havalar. 

OJ a musikileri 
18,20 Beromtinster: MuhteUf pa.rca.lar. 
19,05 Brtiksel ll; Konser. 
19,20 Hamburg: §!mal muslklsL 
21,20 Mllft.no: Muhtellf hava1ar. 
22,25 Frankfurt: Se~me havalar. 
22,35 Stuttgart: Reger'in eserlerl. 
22,40 Beromiinster: Kllrinet konserl, 

Soli.tlerin konserleri 
18,05 Berlin: Reger'ln eserlerl. 
19,05 Doy~landzender: §arkllar. 
19,35 Kolonya: Piyano ve vlyolonsel 

kon.serl. 
22,05 Val'§ova: l;?open'ln eserler1. 
22,25 Munlh: Muhtellf havalar. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece §ehrimizin muhtellf semt1ertn .. 

deki oobet!;:i eczaneler :;;unlardlr; 
:L!tanbul ciheti: 
Eminoniinde (Mehmed K§.zun), K\i~Uk

pazarda (Hikmet Cemm, Alemdarda. (Arl.f 
Ne§et), Kumkap1da (Haydar), Baklrkoyde 
<istanbul), §ehzadeba§mda (Asaf), Fener
de (Vitam, Eyllbde (Hikm.et Atlamaz> ec
zanelerl. 
Beyo~lu clhetl: 
Galatasarayda (A. Cevad), Posta sokak

ta (Qarih), Galata To~ular eaddesind~ 
(Hidayet>. Parmakkap1da <Kemal Rebill), 
Ma9kada. (Feyzl), Hallcio~lunda. (Bar bud), 
Ka.snnp~ada <Va.slf), B~lktqta (VJdln)' 
eczane erl. · 

Kadikoy Muvakkithane caddesinde eRa
lid), Sariyerde (Osman), Biiyilkadada 
(Halk), Heybelide (Tana§), Uskildarda 
(Imrahor) eczanelerl. 

c OLOM ) 
lrtihal - Fuzalayi mevaliden eskl 

kadllardan mUlga Fetvahanei Ali mu .. 
sevvidlerinden merhum Ahmed ~akir 
Ef. zevcesi ve Evkaf Muhakernat mu • 
diirliigunden miitekaid avukat Ahmed! 
Latifin validesi Bayan $efkat, miiptela 
oldugu hastaliktan rehayab olarruyarak 
irtihali dancenan eylemi§tir. 

Cenazesi 28/12/ 938 ~ar§amba gunu 
saat 11 de Fatihte Fevzipa~a caddesin • 
de Altay mahallesinde Nahiye miidiri· 
yeti kar§Ismdaki hanesinden kald.lnla • 
rak Fatih camii §erifinde cenaze na • 
mazx 'kllmd1ktan sonra Edirnekap1da 
medfeni mahsusuna defnedilecektir. 

Kendisi hakikaten muhadderat1 islA· 
miyeden, ~ok yiiksek kalbli, hayn ~IC 
sever, kimseyi incitmemi§ melek hasle~ 
bir kadm olmakla ebed1 ziyat badii 
teesstirdiir. Hazreti Allah gariki rahm.et 
eyliye. 

*** 
Oliim - Eminonii Belediye §uoesi 

Ba§miihendisi Hayri Aybarm kiZl ve 
doktor Kamil Kmkoglunun zevcesi Su
veyda Kmkoglu uzun zamandanberi 
rniiptela oldugu liastahktan Jrurtulanu .. 
yarak dUn gece terki hayat etmi§tir. 
Cenazesi bugiinkii c;ar§amba giini.i ha4 
nesinden kald1nlarak namaZI. Agaca • 
miinde kllmarak Ferikoy kabristamn • 
da buylik validesinin yanma defnedUe
cektir. 

OHun - Binba§I Lfi.tfi, Siyasa1. Bil • 
giler okulunda Fehrni, Feriha Giirpmar, 
Fikriye Uygurun babalan, yiizba~1 A._ 
rif Uygurun kaYJnpederi, maliye me .. 
muru Rasim, Dr. Tahsi.n Berkinin eni§· 
teleri, emekli yiizba§t Bay Rifat :Albn .. 
koklin bacanag1 emekli askerl eczacila
rmdan Mehmed Sabir Gurpmar vefat 
etmistir. Allah ralirnet eylesin. 

ugiinden itibaren iKiNCi hafta - Tiirkiye Sinemac1hk ve Filimcilik tarihinde misli goriilmemi' bir hadise- Bugiinden itibaren iKiNCi hafta 
Beyoglunda TAKSiM sinemasmda 4 hafta miitemadiyen 120,000 seyrettikten sonra 1 haftadanberi sinemalarumzda 64500 ki~i de gordii 

GEDiKPA~A ~EHZADEBA$1 

A Z A K FER A H 
Te~efon : 23542 Telefon : 21359 

nbutun en iyi ve secme filim'erini gtisferem 2 buyOk slnemada bfrden 
ZAK'ta Matineler 12,45-3- 5,30 Suvare 8,20 de 
RAH'ta » 11-1,30-4-6,30 Suvare 9 da 

FERAH ve AZAK sinemalarmm 
kap1lar1 bir mahteri and1rtyor. Is
tanbul miitterilerinden mada yakm 
vilayetlerden de akm ba,IadJ. Bil· 
hasaa Tekirdag, ~orlu ve civarm
dan bir siirii otomobillerle halk ge· . 
liyor. 

s 1n as ar1 
Tiirk~e sozlii, Arabca §arkih mucizeler ve harikalar filmi, Tiirkiyenin 

degil Avrupa ve Amerikanm bile izdiham, muvaffakiyet 
ve hasii!t rokorunu klrdl. 1 HAIT A DAHA BU FiLlMDEKf TtJRKc;E MOKALEMELER HiCBiR Tti'RKCE 

m saatleri tren ve vapur tarifeleri ne gore yaptldtgmda: Usklidar - FiLfMLE KABiLt KIYAS DEGiLDiR. 
d1koy - Erenkoy - Bogazi~i - Baktrki:iy • Ye§ilkoy - Adalar ve fstanbulun civar semtlerinin saym halklnm nazan dikkatini celbederiz. (Bu ele ge~mez san'at f1rsatuu ka~IrmaYJmz. 

AZAK ve FERAH sinemalarm1n 
onii otomobil, otobiie, kaptlka!;tl, 
fayton ve arabalarla dolu. Tram· 
vaylar bile miitterileri tat•rnaga 

kafi gelmiyor. Kalababg1 tarif i~in 
hi!;bir kelime bulunamaz. 

1 HAITA DAHA 



COCUK VE TERB YE: Emil 
Aile disiplini 

Vanderveld 

ikinci Enternasyonalin 
reisi sinemada ge~irdigi 
bayginbktan sonra oldii 

L 
~KO$• 

_____J PENCERESINDE 
·--~~~--~------~--~~==---

Killiilr meseleleri 

Oy mekteblerimiz 18 lirabk mendilin 

Disiplin, latince «ogretmek» mana • 
sma gelen hir kelimeden frans1zcaya ge· 
c;erken manasm1 da az~ok degi~tirmi~ ve 
bizim eakiden inz1bat dedigimiz mana
da kullamlmaya ha§lanmi!jhr. Arhk ev• 
de, ailede disiplin, mektebde disiplin, 
idareck, s.por kuiiibiinde, poiiste disiplin, 
parti disip]ini, askeri disiplin diyoruz. 
Anla~1hyor ki hic;bir yerde disiplinsiz it 
goriilmi..iyor. T erbiyecilere gore disiplin 
iyi bir karakter yaratarak f;ocugu vazife 
hissine baghyacak surette onun iizerinde 
te!ir icra etmektir. 

Sayd1g1m ~e~id <;e~id disiplinlerin her· 
hirinin ayn bir tathik sahas1 ve kendine 
aid bir hususiyeti vard1r. Spor kuliibii di
siplini ba~ka. parti disiplini elbette bat· 
kad1r. Hatta bir zamaniar et gibi tutu-
Ian mekteb disipliniie ordu disiplini de 
§liphesiz ayn ~ylerdir. F akat hepsinin 
gayesi nizam ve intizam1 korumak, a • 
nar~iye meydan vermemektir. 

Mesela evde aile disiplini olmazsa 
tiirlii ge~imsizlikler de eksik olmaz. Bu
nun en bi.iyiik fenahih o evde yeti~en <;o· 
cuklaradu. Gef;imsiz bir aile i<;inde <;o
cugun iyi bir terbiye almasma pek az ih
timal vardtr. Halbuki aile kucag1 en ta-

bii bir terhiye yeridir. Ogiist Kont'un de
digi gihi aile muhiti egoizmle altrii .. 
vizmin yani yaimz kendini dii~ilnme ile 
daha ziyade batkalanm dii~iinme ahla
'kiyetinin birle§tigi yerdir. 

Oiinyada hic;bir topluluk mes'ud bir 
ilede oldugu kadar, miitesanid olamaz. 

Ciinkii, kendi saadetini, etrafmdakilerin 
saadetinde bulan aile efrad1 kadar bu te· 
ani.idiin iyi bir misali haricde gosterile
ez. itin tabii ~ekli bu iken terbiye ve 

<Iisiplin azhgmdan birc;ok ailelerde bir 
eki~me, bir didi~medir gider. 

Bir kimse vatanda~ s1fatile muhtelif 
urumlara mensub olabilir ve herbirine 
arltgmm bir par<;asmt verir. 0 varhgm 
iitUnUnU alan yalmz ailedir. lnsan, tam 
ir insan olarak yalmz ailesi kinde ya· 
ar. Ciinki.i ailede en iptidai gariz~lerden 
n yi.iksek idealler~ kadar heps~ne. yer 

:vard1r. Ahlakm tekemmlil ve mkl§afi 
·~in bundan elveri~li muhit olamaz. 

Ailenin bir hususiyeti de muhtelif ie· 
erasyonlan bir araya getirebilmesidir. 
orunlarmm ~ocuklanm seven dedelerin, 

a · 1 rin bulundugu mes'ud aileler 
az degildir. Ba§ka h~bir ce~iyct bu ka· 
oar degi§ik ya§ta o~anlan b~r ~raya top
layamaz. y eni dogan, em1khyen, ko .. 
up oyn1yan k~uklerin yanmda gene 
nneleri, babalan. onlarm olauniaem11 

ebeveyni nihayet onlarm da arbk diinya
dan elini etegini ~ekmi§ bUyiik baba ve 
nineleri tam bir ahenk ic;inde ve k.ar~1 .. 
hkh sevgi ve sayg1 bialtrile Y411Yan mea• 
ud aiielere ne mutlu I Mes' ud aile de • 
mek disiplinli aile demektir. Bu disip • 
linin birinci tarb aile efrac;IInln birbirini 
sevmesi ve derece dert!ce aayrnaau:br. Bu 
suretle aile ocagmda mkitaf eden tem • 
patik duygul.ar. sonra yay1larak, ba~ka· 
larma, ba~ka cemiyetiert!, milliyet duy~ 
gusuna ve nihayet biitiin insanhk mef • 
humuna kad.ar geni~ler. 

Yazan: ALl KAMJ AKYVZ 

rmda biiyi.ik fark va1d1r. Korku demekie Yazan: KAZIM NAMI DURU 
~ahsi irade kuvvetinin ktymetini stfua Cumhur Reisimiz fsmet !noni.iniin bu • y1lhk bir tahsille iktifa edegelmekleyiz. 
indiren tedhi~ siyasetini murad ediY'O - giinkii degil, her vakitki giizel adet;dir: Bunlara, ilk, orta tedrisat muallimleri-
rum. Y oksa itiraf etmelidir ki disiplin Halk ile dogrudan dogruya temas ede- nin yeti§me insicamsizhgmi da ekliyebili-
mefhumuna az~ok da korku kan~1kt1r. rek onlarm ger~ek ihtiyaclarmi anlamak riz. On ii~ bin kadar olan ilkmekteb mu-
Fakat korkunun bir derecesi vard1r ki Bu sefer, ilk gezisini Kastamonu vilaye • allimleri kamilen muallim mektebi mezu-
sevgi ve sayg1dan ileri gelir. Bliyiikleri- tinde yaptJ ve en h.akiki milli ve mahalli nu degildir. Orta okul muallimlcri de te-
nin goziinden dii§melc, tevecciihiinii kay- ihtiyaclan gordii. Koyli..ilerle gori..i§iirken, caniisten mahrumdur. Bundan ohirii, 
betmek korkusu da bir ~e&id korkudur. onlardan biri koylerinde mekteb olmad1 - programlann, kitablarm birligine ragmen 
Birini giicendirmekten f;ekinmek de bir gmdan §ikayet ediyor. Tiirkiyede ~oyle mekteblerin az~ok miitecanis bir verim 
korkudur ki bir manas1 da nezakettir. h- boyle kirk, kirk bet bin koy oldugunu temin edemediklerini goriiriiz. 
te aile disiplini boyle bir korkuya da - soyliiyorlar; bunlarm ylizde birinde, 0 da Memleket §ehirleri, kasabalan, koyle-
yanmahdrr. Cocuga dayak korkusunu ii~ smifh mekteb varsa, ne mutlu onlara I ri itibarile nasi! bir talim ve lerbiyeye 
degil i~te bu korkuyu a~Ilamakla i&e Yirmi, otuz, kirk evli koylere nas1l mek • muhtacd1r ~ Bugiinkii sistem istihdaf edi-
ba~lamah ve onu pek kii<;:iik ya~ta buna teb yaparsmiZ ve bunlara nereden egret- lecek gayeyi temine miisaid midir} Ke • 
ah,tirmahdu. Etrafmdakilerin sevgisini men bulursunuz} Boyle Jcoylere bugiin malist rejimde tahakkuk ettirilmesi laz1m 
kaybetmekten korkmak, c;ekinmek; i~te degil, bun dan yiiz yrl sonra da mekteb gel en C. H. P. programmm 4 I inci mad-
ilk yatlarda onlardan beklenilecek ~Y a~mak ve muallim vermek imkanmm elde desindeki B f1kras1, bugi..inkU aistem ve u· 
budur. Sonra ~ocuk biiyiidiik~e. akh er· edilmesi 'kolay olm1yacakhr. sulle ne dereceye kadar temin olunabili -
dikc;e hu korkuya, hiirmet ve §iikran duy- Emil Vanderveld Maarif Vekaleti bunun boyle oldugu- yor} Bunlan kat'iyetle tayin etmek miir 
gulan da kabhr. Bu duygular tam ye .. Briikael 27 (a.a.) - Sinemada hir nu ve boyle olacagm1 bildigi icrin, Cum- kiildiir. 1939 y1lmda toplanmas1 takarrilr 
rindedir. Analar, habalar .. Hele analar filim seyretmi§ olan Emil Vanderveld, huriyet Halk Partisi programmm 42 nci eden maarif §Urasmda bu meseleler mev· 
<;:ocuklan i~in ne iiziintiiler <;ekerlerl birdenbire rahatsizlanmi§ ve bayilmi§hr. maddesinin B fikraSlm ger\ekle§tirmege zuu bahsolacak m1du) Programm ayni 
Yavrularmm ufak bir rahatstzhgi onlara Bri..iksel 27 (a.a.) - Vanderveld, kalkh da iki yrldan biraz once, koy egit- maddesinin C fdnas1 toyle der: «Filcri ol· 
nasrl di.inyayl haram eder! Dii~iiniip bu sabah vefat etmi§tir. menleri kurslanm a~h ve koyleri egitmen dugu gibi bedeni geli§meye de on em ver· 
bunlara akil erdiren bir c;ocuk if;in hiir· sahibi etmege ba~lad!, Bu arada koy o- mek, ve hele, ira (seciye) yi ulusal de-
met ve §ukran duygulan beslememek CUMHURIYET: - Emil Van-- kullanm da gozoniine almadt degil, lz - rin tarihimizin gosterdigi yiiksek derece· 
miimkiin degildir. Meger ki fen a hir derveld, 1866 da 1xelles' de dogmu§tu. mirin K1Z1l\ullu mevkiindeki okulda koy- Iere ~1karmak biiyUk gayedir.» Bu f1kra-
terbiye ile o, "lmarhlmi" ve evin i<;inde 1 '1 }' I b' 'd 1 h' k ·· "' ·· .. "I k · 

v " Ki birliklen e sosya 1st gn11p annm 1r - )ere ogretmen yetittirmek i~in, bir egret ,. nm 1 ea u mu ouraca gorutu ece m1· 
bir despot kesilmi~ olsun. Boylesi nob • Ie~mesinden viicude gel en «h~;i Partisi» men okulu da a~h. F~kat bu okul, ne dir} 
ranca hir soziin ana kalbinde nasi! ze • ne gene yaomda intisab etti. vakit rand1man verecek ~ Elde edilecek Fikri kadar bedeni de kuvvetli bir hirli bir ok yaras1 a~t1ihm idrak etmek· b 

1886 da a'Vukathga aohyan Vander.. elmanlar, ideal tipte koy ogretmeni olabi- genclilc viicude getirmek yolunda progra
ten uzakt!r. hte aile disiplini 

0 
nobrabnca veld, 1894 tarihmde meb'us olmut ve lecek]er mi, bunu zaman gosterecek. rom 50 nci maddesi iizerinde hemen itlekar~Ihga meydan vermiyen bir ter iye 

yoludur. Ciinkii f;Ocuk daha ki.i~iik ya~- memleketin i~timai hayatmda miihim Ciinkii Necati merhumun zamanmda da, nilmemittir, denilebilir. Parti genyonku -
larda ve ilk tecriibede yanh~ bir kap1 bir rol almi§tiT. Leopold Kongo'su yer- Kayserinin Zencidere mevkiinde bir koy rulunda, bu madde hUkiimlerini tahakkuk 
c;aldtgml anlar. Anlamazsa ikineide, lileri hakkmda tatbik edilen istismar re- ogretmen okulu a~Ilmtth. Buradan <_<1kan- ettirmege ~aha§acak bir masa vardu; fa
ii~Unciide daha keskin, daha sert bir mu· jimi aleyhinde miicadeleye atilm1,; son- larm maksuda hizmet etmedikleri goru)· kat it, bu masamn elinden ~1karak, 1por 
kavemete ~arparak anlamaga mecbur ra, 1kinci Enternasyonalin niifuzlu bir mil§ oiacak ki kapatildt. Bu seferki Kt .. kanunile spor umumi mUdtirlUgUnUn eli
olur. Ciinkii aile d1siplini bu miinasebet· azas1 olmuo, nihayet, hiironun reisligini z1l~ullu ogrebnen okulunun, edilen tee • ne, eksik unaurlarile verilmi§tir ve tahiati· 
sizligin devamma miitehammil degildir. ele almi§hr. riibelerden istifade olunarak viicude ge .. le miiapet bir gayeye vanlacagm1 ummak
Cocukiar timarmaya ~ok miistaiddirler. Emil Vanderveld, Biiyilk Harbde, tirildigi soyleniyor. tan uzag1z: Ciinkii rasyonel bir yol tu· 
Zarars1z ~rmankhklart tadil edilmiyen bir arahk Kabineye memur edilmit. mil- 0~ y1lhk koy mekteblerinin bir ite ya· tulmaml§, Maarif Vekaletinin milli terbi
~ocuk yava~ yava~ az1tarak saygtsiz, tea,ktben bir nezaret itgal etmi§tir. Harb- ramad1klan, bunlarda tahaillerini bitiren ye vekaleti oldugundan tegafiil edilmi,i • 
nobran, ve daha aonra, kiistah hir ~ocuk den sonra. mrasile, Adliye, Harieiye ve ~ocuklann askere geldikleri vakit ogren- tir. 
olahilir. . S1hhiye Nazuhklarmda bulunan Vander· diklerini uutmut olduklan goriildii. 0~ Goriiliiyor ki mesele, mudildir ve Uze-

Buna meydan vermemek 1~m aile veld, Van Zeeland kabinesinin siyasetin- y1lhk tahsilin mahalli idareler biit~esine rinde ~ok dii§iiniilmek ve iolerunek l&z1m· 
disip]ininin tel.kin yolile iisti.inde yiirii • den memnun kalmadigl ~in, 1937 ka- zararmdan hatka bir fayda11 yok.Olamaz du. Maarif i§lerimizde arastra oiddetli 
yecegi hadefler &unlardir: nunusanisinde pa brd1h bir ,ekilde hiiku- m1yd1 ~ Olurdu, fa kat koy ~ocuklan bu polemikler husule getiren aksakhklan, 

1. - Cocuk ana baba fedakarhkla- metten istifa etmi§ti. u~ Yllhk tahsili bitirdikten sonra, ogren • Kemalizm geni§liginde diitiiniilerek hal • 
rmm bir bore olmaktan ziyade bir ala- Vanderveid, 1900 tarihinde yazd1i1 diklerini ilerletecek zemin ve zaman bul- line ~ah§Ilacak esaslar i9nde gormeli
cak oldugunu takdir edecek ve giini.in eserierde oisun, daha sonra, 1930 da ve salard1, yahud bu zemin ve zaman onla· yiz ve bunlann hiran evevl halli yollar1n1 
birinde bu iyilikleri Odemek odevi kar • 1933 te ne~rettikierinde olsun, d.aima ra buldurulsayd1: koylerde okuma oda • bulmahytz. Smtan §eyier, esaslarm iyice 
§Ismda bulundugunu du§iinecektir. Marksizme sadtk hlmt§tlr. lkttsadi sos• Ian olsayd1 ve mektebi bitiren ~ocuklar tesbit olunamamasmdan veya Kcmalizm 

~. - ~ ~ eriQ4l iwlt ~de • yolojinin ik..aafhah .bir a• Jtlij Jd11- llimin nezareti alm.da huralarda o - · e tesbit oluuan esaslartll rasyoge) bir te· 
celitir. ftute meeburdur. Aife disiplini gu doktrinini miidafaa eden V anderveld. ~aca'k teY ve bunlar iizerinde tetebbii ldlde haJJi yollan aranmamasmdan Heri 
bu itaati teminie miikelleftir. Cocuk on· taaarrufu bidayette tahsi ikeii, sonra ka• imkamnt hulsalard1. Binaenaleyh bu tiir- geliyor hence. T oplanacak maarif oOras1 
ce makine gibi tuursuz, fakat akh erdik- pitaliat mahiyet ald1g1 ve ileride sosyal Iii koylerimi<t ~in bugiin sene koy eiit - bu esa•lar iizerinde mUtalea yiiriitebile -
~e 1uuriu olarak itaat edecektir. Bu, ikin· gekiini bulacagt iddiasmda idi. menlerile iktifa etmek zarureti kartmnda- cek mi) ~Qranm yalntz verilecek mutalar 
ci devrede ~ocuia undi iradesini kul - Ona nazaran. kapitaHzmde. aai ile YIZ, lyi amma. ev saylll yiin yakln veya iizerinde ~ahtacaguu ve reylerinin mUn .. 
l•nmak nnatm1 b1rakm~.h:fiz. Cocuk tasarruf ayn ayndu. tstihaal vesaitine ... yiizden yukan olan kaylerimiz de u de- hasuan istitari olacaitnl unutmamal!Chr. 
bU)"iidiik~ itimada liytk oiduiu nis - h'b 1 I •Il'r f"'zlast .. ~ kendilerine a· iildir ve bura\arda hemen umumiyetie Bu ~tklile §Uradan beklenecek hi.zmetler 

· 'ki""l' · k I b · t'ki" 1 0 an ar, @-. l:l .... .. II k t h '1 ktebl · · hd··..J b )"-' d t' • k I '-•·· pette 1sb a 1n1 azanma 1 ve u IS 1 a· k h d • i b' hak sahibidir- uc; y1 1 a 11 veren me erm11 var .. ma uu. e &I e ne 1ces~ a aca•"'· 
linden bep aiienin hayrma, menfaatine yumBa ususunk a JT~l ~ k . . dtr. Halbuki ,Uradan, muayyen esaslar dahi· 
istifadeye ahpnabc:br. ler. unu, gere ve~I mt ge~e v~~~~z Koyliileri okulmak derdi, en biiyiik ve Iinde, tahakkuk planlann1 vii<:ude setirt '=' 

3. - Cocuk, evin ufaktefek binbir tekiide kullaiUrlar; tater yem te1e us e.. en zor bir mescle olarak oniimiizde du .. meai beklenmeliydi. 
itinde k~iik bir yardtmCl olacaktu. Mut- re, ister aefahete sarfederler. rup .gitmoktedir. Kuaha ve 1ehirlere ci.. Matbuata diiten vazife, Biiyiik Ata -
fakta. util masasmm ba~mda. sofra ku- Vandervelcl. Marka'm kapitalizm var alan kOylorin. ~ocuklann1 bliDlara m1zm 1924 te Ankarada toplanan Mu
rup kaldmrken, ortahgm tozunu ahrken hakkmdaki fikirlerini, diger Mark.sist mU- gonderdiklcri vard1r, ancak bunu yapan allimler Birligi kongresinde aoylediii nu· 
kiiciik bayular. hatta baylar annelerine tofetkkirlerin yapt1j1 gibi, ona takaddiim P'k u koyliidiir, Koyliilorin ~oiu. ~o- t~kta miindemicdir: « .... Maarif mesele • 
yarcbmdaa zovk alacaklar<:hr. Aile di - edea zamanlardaki hidiaeleri tahlil et- cuklar1n1 okubnaktan ziyade kendi i1le • smde tecriibe aahibi olanlar Vekiletten 
s)plini hahmmdan bunun ehemmiyeti mek suretile izah eder ve kapitalizmin rinde kullanmait ve eahil buabnai1 ter· ilham ahnaaa intizar etmiyerek, bir ta -
biiyiiktUr. . . kartel ve tr&t sabalanndalki faaliyetini cih ederler. Bazs koyl\ilerin ortamekteb raftan resmi raporlaria, diier taraftan 

Aile disiplini yaln1z klkukler i~in de- ,. me hizmetleri tekline ifraida umumt istemeleri, koye dOnmemelerini ve devlet gazetelere makale yazmak auretile her-
gildir. Analar babaiar biiyiik anne ve amenfaat bulunduiunu •Hyler. kapu1nda hir it aahibi oknalann1 istedik- kesi tenvir ebnelidirler.:. 
biiyiik bab.a olduklan vakit genderden m 0 t!k · u_ a hlzmetleri leri .. ocuklan ~indir. ICAZIII NAMI DVRV 

• L!: • • b-•-I k h k nun n nne gore, mme , ... F . 
~yn1 nurmet ve 1taati • erne te a • . • kil- Bizim ortamekteblor, rana1zlarin 
hdtdar. Vakli onlann bir nesil geride umumun ibhyaclanm tatmm eder te yUkae\ ilkmekteb clec:likleri nev'inden de· 
ka)malan icabt genclerin mizacma ve de tenzim olunabili.r. Sosyali!t bir tirket. ... 1d. M .: h- aaJ'-... harb' d llkmekteb mualllmlerinin 

hikayesi 
n===\\ evlet Demiryollannda ~ah 
1!::::=!1 soziine giivenilir bir kondiik 

ge~en giin bana §oyle bir va 
anlath: 

- Geyve yahud Lefke istasyonla 
dan birine gelmi§tik. Kompartimanda 
giiriiltii duyarak ko§tum. Giiriiltiiyii 
pan bir Musevi idi. Herkesi heyec 
di..i§ilrecek gayritabii hareketlerle, ko 
nm havaya kald1rarak, avazt ~1ktlg1 
dar: 

- Bavulum gitti... Bavulumu ~a 
lar!.. diye bagmyordu. 

Cteki arkada~larla birlikte; kaybo 
bavulu, tara£ taraf aramaga koyuld 
Ara§hrmalanmiz netice vermeyince tr 
deki polis memurunu haberdar etm 
mecbur olduk. 

Usulen bir zah1t varakas1 yap!ld1 
yakm istasyonlara hadise, telgrafla 
dirilerek elinde bavulla g()riileeek me~ 
§ahsm yakalanmas1 i~in emirler veri 
Fakat, havul sahibini zaptetmek bir 
Iii kabil olmuyordu. Y erinde otur 
olmu§tu: 

- Ah bavul... Vah bavul... diye · 
yip duruyordu. 

Aradan birka~ giin g~i§ti. Eeki§ 
hath iizerinde mutad vazife seyaha 
rimden birini yap1yordum. Goziim g 
o yolcuya ili~ti: 

- Nas!l, diye sordum, 
bulahildiniz mi} .. 

Cfkeli bir sesl~: 
- N e gezer... diye cevab verdi 

giindenheri ses sada ~1kmad!l T e11elli 
mek istedim: 

- T elat etmeyin, bulunur elbette 
Fa kat hiryandan da meraktma gal 

edemiyerek sordum: 
- Affedersiniz amma, bavulunu 

k1ymetli biriey var m1yd1} 
Gozleri falta§t gibi acrild1: 
- t~inde yalmz on sekiz lirahk m 

dil yardt!., 
Hayret i~inde kald1m: 
- On sekiz lirahk mendili, ne ya 

caktmrz} .. 
Bir kere nas1lsa agzmdan ka~1r 

i~in marifetini daha fazla a~1ga vur 
istemiyerek sustu, Fakat, ben iti a 
mt~hm: Vatanda§: bagaja vermesi la 
gelen ticaret efyasnH, kendi bususi q 
gibi bavuluna yerle§tirerek, Devlet 
miryollarJDda bir nevi k~ak~1hk yap! 
du. 

Cammm stktld1gm1, kendisine de 
edcrek: 

- F akat. dedim. bu hareketiniU1l 
sabuu bir a\in aizden aorarlar' 

Dik dik yilziime bakb: 
- Hadi can1m .• Cit itine ... dedi. 

se kantamaz benim otYama •• 
- Null kimae kantamaz) 

torler, tiipheiendikleri bavullan. 
huzurunda, her zaman a~b.rabilirlerl. 

Zoru gorilnce gene bile yoluna 
- Ben de, dedi, bundan 80nra, 

soruttururum, senin bulunduiua 
binmcml 

Kondiiktoriin, va'k1aya istinad 
bikiyesi, bir hayli ibretlidir. o~ bet 
rut vermemek i~n bagaj cvaauu b 
lunda k~ak olarak sotiiren &clua. ., 
daha 1enif ol~Ude bir menf.aat p .. 
acaba neler yapmaz) 

Y almz vatandatlardan kanuna tala 
mutlak itaat istemekte hakkmuz 'Y 

s. 

Ailede clisiplin ilk terbiye roliinii ils
tiine almak suretile ·sosyal hayatta bU .. 
yiik rol oynar. Ferdi ahlakm o ferde 
miinhas1r kalmaYlP genii bir :miky.aata 
milliyet ve insaniyet mefhumianna ka· 
dar ya)'llmast bu sayede husule aelir. 
Aile dis~linini iyi bir terhiyeden ayr1 ta· 
savvur etmeie mahal yoktur. Cocukla
rm biiyUklerine hUrmet ve itaat etmesi 
bir disiplin, ayni zamanda iyi bir terbiyt 
eseridir. Yalmz bu hiirmet ve itaatin i~· 
ten gelen bir sevlri ile olma11 b.atka, is
tekai' ve korkudan yaptlmaal batkadu. 
Netice itibarile goriiniitte ikisi bir yoia 
~tkarsa da ~goji baktmindan arala• 

. . . • • d . • • g1 1r. etru.,ye"'" a- lD en II I 
4{l1Uncesme uyrmyan hallen olur. F akat mesken l§Ul ea nakhyat Jtme vannaya sonraki bu idadiltri FranaJdarm yiikaek Z&lll a tea 
gender ve onlann <;ocuklan bu halleri kadar biitiin ihtiyadan meoeanen temin ilkmtrktebleriM benzetilmfk iatenmitti. _l1kmekteb muallimlerinin ~aa~lanna -
hot gOrmeli ve mesel• yapmamahdlrlar. ettikten aonra, aelir fazlaa!n&, gayrilnU.a- 0 tarz kat'i muvaffakiyetaizliiile birli\te ald ~am listeii yakmda tanzun edile • 
DU~iinmeleri icab eder ki o biiyiik ana vi miktarda iicret olarak tevzi edebilir. tarihe bntb. BuaiinkU ortamekteb ilk .. cekt.lr. B~ husustakt teftil rapolian 
ve hiiyUk. baba v~k~ile ~endilerini terbi- CiiPkii Vanderveld. Kollektivizmde, mekteble lise araamda iie ylllrk bir tah1il tetltik edflmektedir. 

'Bir kadm yanch 
lzmit, (Hususi) - Akmete na!U 

nin Ayvah kOy\lnde ihtlyar bfr 
entarisinin eteklerinden tl.Jtut~ak 
m1§ ve tamamen k&nUr haline se 
tir. Vak'a yerine giden Miiddei 
hadisede bir kas1d garememif ve 
nm ihtiyarhgmdan ate§€ diiferek 
dll! tesplt edilerek defnlne b1n ¥ 
mi~. 

Y.e v~ tahmie . Y•~lltiTmll ol~asa~dllar Ucret mUsavah mecburiyeti gorme:t. Me- merhaleaidir; ~ devreli bir kiiliin orta ~ehremininde eald bir 
§lm~l. onlar1. te~kad edecek b1r seVJyeye tell. Iapne1bk llevinclen pil itleriB. h~ eUzUdUr. Ortamekteb, bir yandan liseye lkuiUbe and• 
er,bduler m1ym~ • Ia . dJL!'' __ .t...: t · tal-L- b' d d ~- '11 bn' y 

ALl KAMI J\KYOZ fum~eye •or g()r 1.11UlmeJnftllll emm eoa, IF yan ~ . a &aza veya V1 ~e. $ehremin1nde Sanmusa mahaUesinde 

:lnpltere _ Londra& Madam <;emberlayn korler mEmfaatipe tertib 
olunan mu~a..merede bir t alcl kadma lstikbale .ald meraklarllll tatmin ettl. 
riyor. · 

kin. bu gibi vazife sabi,lerine daha Y~· ~uhtac oid~u k~iik memurla~ yeb!b - Tevfik Fikret sokd mda 21/1 saYlh ar-
k- il • fik..L.J dir nr: ltD• z1raattnde veya ticaretinde sada sigortam blr kuliibe vardU' !Su ae para ver mes.1 · rmue • lc 1 k k vvil • d 1 • 
Vanderveld bOyle bir tirketit~ kuru- a ahra ·~) o. tcleni~l r etmit vatan If a- Mkuliil~de . ya~an v~ bekc;iliAini ~pan 
. • . . : • ,., . k b T • n, emten en e 1 . ev ude ISnunde btr kadm, evvelki ge-

Iabtlme~~ ~m. 1Stunlak bedeh mu 11 1 m Maarifimizde 1927 de yap1lan re· ce Vefadaki akrabasma miaafirli~e gtt-
de weya bedelsiz yaptlma' l yollarlDI a.• form, eaa1b bir ilmi 6kre ietinad ettiril • mi§, evde btrakt1g1 mangaldan s1~nyan 
ratbrdtktaD sonra, hayatta bul\IQI.D ltr· Ptit. fa:kat yurdun huautf ihtiyaclan dU - kiVIlctmlardan yangm ~Ik:rm§br. Kulil
mayedarlann tuarruf ettikleri malla.ne, tiinUlmekte.n ziyade orta milnevverlerin be tam.amen yannu§tlP. 
bedelleri adenerek, hayatta bulunm1yan kemiyetlerini arbnnak gaye•inden ilerisi Kocaem1 dBvmUt••• 

d 1 llanD.JD bedelsiz ahn· g'OrUlememittir. San'at okullan ve ktz Fatihte Hac1evhad tnl\halle&inde 66 
Jermaye ar arm mJ • "I • h b b I • d b a1 d Ah ed r 

• • • !!.l.- f d Hayatta enstitii en ayahnm u §U e enn e a,a. numar 1 ev e oturan m , po 11e 
mas1 naz.anyesJGI ~~ a e ~r. . nh TUrk 11enderi yetittirmeii i1tihdaf miiracaat ederek karlSl tarafmdan ya
bulunaniara, kaydahaya~ tartile t~z~Jnat eder, ileritini deliJ. ralandt~m iddia etmi§tir. Ahmed, ge
verilmesi. vasiyetnames1z verasetin 1Iga- Malum: Maarif mtemimiz (tek okul) ce1eyin kans1 Servetle kavgaya tut~ • 
51, "Naiyetnameli miraslu Uzerinden a· sistemidir. Bu slstem, onar ydhk bir tah- tu! unu, kav~a klZiflD?a da kartsmm 

V de eld•· '1' · · d B " bi 1' ekmek b1~a§ile kendlami elinden yara. 
g1r vergi ahnmas1 da . an rv m lot- 81 ,1 1h.tt.va e er. u mnu~t t~r ye ve ta 1- lad1~m1, ayni evde oturan debbaj Hasa. 
yalizm akidelerindend1. ~ ~tbrenlor, ol~luk. lmhhan~n.1 .vere .- mn da bu kavgaya ittirak ettijinl say -

V derveld. soayalist ve be)'IJelmilel bddtkten aonra umvertite tahslhni taktb lemi§tir. Su~lu kadxn yakalanJmi, ka
tarntler reisi ohnasma ra8Jmn, Bel- edebilirler. Fransada ilniversite onii tah • ~an Hasan aranmaga ba§lanllll§tlr. 

; , 01

1

; saY!h zenginierindendi. Oturdvgu s~ •. elasse ~reparatoir .denilen ilk s~n1fla 0~ tite raJa i~en bdan 
yer, Bruksel'in Nezaretler caddesinde btrhltte. ~n ~. Bul'Ba~tania YUJtantllan- Kumkaplda Gedikpqa Halllam caQ. 
klin Residence Palace denilen. milyo • ~a ~ Iki ~~. •Urer. Bizde de .1926. dan desinde bir kadtmn baysm halde yattl
nerler ikametglht bir bina idi. Bu sosya· once oyle. H:h. Valht! o~lardakl kllsJk ve Al goriilin~. Haaeti hastenesine kalch· 
list reisinin, yazhk ve k1,bk olmak Uz: modern b1forkasyonu b~zde ,Y0~~ur. . nlrmttlr. Kadm aytldt~ vakit lfadesi 
re mUteaddid otomobilleri vardt. Bel~1- Medent memleketlenn ht~bmnde tlk ahnml§, 38 llk ~ §l§e r1da ~erek 110kak 
ka sosyalist nrkas""'tl naoiri efkin olan tahsil be§ ytl deijildir. Fransada bu tah .. ortasmda SlZd lJl anla§l)Qll§tlr. SD yaf
Le P opulaire gaJ:etesinin en hilyUk his- ail yedi, Almanyada aekiz, Bul,arlstan· Iannda olan York!~ hak:1nnda takibata 
sedan Vanderveld idi. da yedi y1ldtr ; halbuld hiz. k(;ylere ~ giri§llmi§tlr. 

:?ehrimizde bulunan miilkiye 
ti~lerinden Hayrt, Viliyet .u.._~:4D•·~ 
daki kazalar1 teftife b~lanuttll'. 

Jiayri, ~ile ve Yalova kazalarma 
ti§ edecektir. 

Diger taraftan bir 
Beykoz kazasmda Belediye 
i~lerini tefti~ eden miil~iye 
Ali ~evkf bu teft~ini lkmal ehl~tis1ttil -···-
Kac;a~tblc biirosu memurlan , 

ta §iipheli vaziyette dol~an Ka~~~a• 
nani mahallesinde Toptanct solltailit 
19 numarah evde oturan H&r'Ul\ 
Nwnam ~evirerek uzerini IU'IIIDJ:~rtl 
paket eroin bulmu§larchr. 

Memurlar, Numamn evinde 
ma yaparlarken eve elinde 
giren Sfloleymantn oflu Osm~Ui 
rulnn,t~tur. 'l'eJteken.fn ~inde de 
ket erofn bul'IUII!lUftllr. Ballla .. ....J~o ... 
kalanarall AcUtyeye ~. 



asr,r ha pis cezasr, 
Pariste, Sesil Fa

nen isimli, krrk ya§
lannda bir kadm, 
bliyiik bir magaza • 
dan ate beri ~ltlr -
ken, ciirmii me§hud 
halinde yakaYI ele 
venni§. 

Biiyiik, hatta kli
<;iik §ehirlerde, ma
gazalara musallat 
olan bu nevi ha§e

·at pck ~oktur. Fakat, acaba ka<; tanesi, 
Fancn ccnablarmm lurs1zhk roko -

una yakla§abilmi§tir? 
Evet, bu kadm, magaza hirs1zhgmda 
e b;r rokor krrmi§ ki, son ciinnii 
huddan sonra, polis merkezinde mi

edildigi zaman dosyasm1 okuyan -
nn gozii fa! ta~I gibi a<;Ilmi§. Mczbu

megerse, tam 28 defa mahktlm ol -
nu§ ve cezalan bir araya toplanmca 

sene hapsi buluyonn~. 

diktatorleri 
1sim1erinin ba§t -

na - belki de sonu
na, pek iyi bilmi -
yorum - moda dik
tatorli unvanmt ta -
kan alb ki§i, Lon -
drada bir cemiyet 
kurmu§lar. cModa 
diktatorleri cemi -
yeti:.. Her ay top -
lamyorlar, saga so
la emirler yagdm -

f!kirlcr, teklifler topluyorlar. 
' ""'uu•A Londra modaStm, parmakla -
nm ucunda oyuncak etmi§l•er, sonra 

, biitiin diinyaya hiikmetmek ni -

Renkler, bi<;imler, kuma§ cinsleri, 
adedi filan ve fa1an hep onlarm 

ine ve kararma vabeste. Terziler bu 
· emrinden <;1kam1yor. 
dedigin de bOyle olur: cKestigi 
diktigi diktik:.. 

II orozdan tavuk 
Almanlarm Er -

satz denilen taklid 
e§ya sistemi, dun -
yanm her tarafma 
vaYJ.hyor. As1l ga -
ribi §U ki, cans1z e§

yadan canh mahlu
kata sirayet etme • 

ir Frans1z doktoru, horman deni -
kanda mevcud gudde ifrazatmdan 
i,yorum ne suretle istifade ederek, 
zlan tavuga, tavuklan da horoza 

betmege ba§lamt§. 
'jde! diyebiliriz. Yumurta ucuzh • 

dcmcktir. Fakat, cmlijde• demek 
k adedi artacak, tavuk adedi arta
demek, horoz azalacak demek ol -

a gore, civCiv ktthgile kar§lla§a -
m1z muhakkak saytlabilir. 

cinsiyet degi§tirme keyfiyetinin, 
i hayvanlara ve daha sonra belki de 

te§mili, i<;inden <;tk1lmaz bir 
sa<;ma yol a<;aca~ i<;in, o dikenli 

· §imdilik kurcalam1yahm. Yal
Fransiz doktorunun bulU§U bizi e
bir muammadan kurtacak gibi go

Bu gidi§, horoz ve tavuk nes-
tiikcnmesine dogru bir ad1m ol

nazaran, nesli ati ctovuk mu 
~1kar, 'yumurta m1 tavuk

bilmeceslie zihnini yormaga lUzum 

(Hususi) - Vaktflar idaresi, 
IF"'"'"'n.""' on bin lira sarf1 suretile ve 

mimarisile bir cami yaptrrmagr 
la§brml!l, projelerini de hazrrla

Ba§durak camii de tamir ve 1slah 
Pencereleri, !stanbuldaki 

a tsmarlanrm§tlr. Camiin 
tuvalet yerlerinde ba§hyan tami
al edilmi~tir. 

Biikre~ muhteliti Fen erie 
2 - 2 berabere kald1 

Bir ~amur deryas1nda oynanan rna~ hayli miinaka~al1 
o1du. Rumenler golleri ikinci devrede yapt1lar 

Fenerbah~e 
Bi.ikre§ muhtelit tak1m1 di.in T aksim 

stadyomunda F enerbah~e ile kar§Jla§ml§
tir. Hafta ::>rtas1 ve havamn soguk olma
sma ragmen sahada bin be§ yi.iz ki§ilik 
bir seyirci ki.itlesi bulunuyordu. Sahayi, 
<;amur ve yer yer su birikintileri oynan
maz bir hale sokmu§tu. Bilhassa kale 
onlertndeki <;amur bollugu bir faiea idi. 

Tam saar!: I 4,30 da Rumen muhteliti 
kiTmizr ve yakas1 san forma, laciverd 
pantalonlarile sahayd ~1ktilar. Hepsi gene 
ve vi.icudli.i oyun<:u~ardan miirekkebdi. 

Be§ dakikahk bir fas-ladan sonra Fe
nerbah<;eliler go7;;\tii1er. F ener takJmtn
da, lik ma-;lar·ncla r .kard1g1 kadroya na
zaran hiicum hattmda bir degi§iklik var. 
izmirin me§lhur Vahab1 ile gene 1zmirE 
Basri oynuyorlar. 

Oyun ba§lar ba~Iamaz ilk hlicumu 
Rumenler yapttlar. Bu hiicum F ener 
kalesine hdar uzand1 ve altt pastan ab· 
Ian ilk §iiti.i Hiisam kurtard1. Mukabil 
bir F ener hiicumu da ayni §ekilde neti
celendi. 

F akat, yava§ yava§ a~1lan Rumenler, 
miispet bir oyun oynamaga ba§lad1lar. 
Bilhassa -;ok gi.izel anla~masmt bilen 
Rumen tak1mmm yerden ve derin pas
larla yapttg1 hiicumlar Fener kalesi i~in 
daimi bir tehlike halini ahyordu. Miida
faa hatlanna gelince, ~ok gi.izel yer tut
masml biliyor ve .bilhassa havadan oyu
na daima hakim oluyordu. 

On be§inci dakikada Rumen orta m~ 
haciminin s1ki bir §iiti.inii Hi.isam giizel bir 
plonjonla kurtard1. Akabinde yap1lan i
kinci bir Rumen hi.icumu da gene Hii
samm miidahalesile neticesiz kaJd1. 

Otuz be§inci dakikada F enerliler, Fik
ret vas1tasile ~ok giizel bir hi.icum ~Ika
nyorlardi. T opu. has1m .kalesi onlerine 
kadar siiren Fikret ktsa bu vuru§la Bas
riye ge~irdi. Rumen miidafii on sekiz 
pas i~inde Basrinin ihiicumunu favulla 
durdurmak istediginden hakem penalti 
cezast verdi. Fikretin s1k1 bir plasesi ile 
F enerbah~e ilk goli.inli yaptl. . 

Bu gol F enerbah~eyi daha miispet b1r 
oyuna sevketmekle beraber Rumenler 

Hakem ile oyuncular arasmda bir miinaka§a 
gene tehlikeli hiicumlanm buakmiyorlar-1 n~ticesC yirmi be§inci dakikada sag i~le
di. F akat bilhassa Hiisamm yerinde mii>- rinin s1kt bir §i.itiole il:k gollerni ~1kard1lar. 
dahaleler~ bu hi.icumlan muvaffakiyetle 
kar§Ihyordu. 
42 nci dakikada Fikret, iki miidafaa}'l 
atlatarak topu kaleye pek yakm bir me
safede sol i~e ge~irdi. Basri ktsa bir pla
se ile F enerin ikinci goli.inii yaph. 

F ener hiieumlan devam ediyor. Dev· 
renin son dakikasmda on sekiz ~inde top 
Rumen oyuncusunun eline degdi. Gene 
penaltt, fakat K. F1kret isabetsiz bir vu~ 
ru§la topu kalecinin eline verdi ve biraz 
sonra da devre 2 - 0 F ener lehine bitti. 

ikinci devreye her ni takJm da tadi
latla <;Iktilar. F ener tak1mmda Vahabla 
;;ahanm yerinde Y a§arla N aci oynuyor
du. Rumen tak1m1-nda da lie; oyuncu de
gl§mi§ti. 

Bu devrenin ilk on dakikast F rmer 
lehine idi. Fakat Rumenler tedrici suret~ 
te, oyuna tamamen halcim oldular ve 
dakikalar ilerledik~e oyunu a§agt yukan 
tek kale vaziyetine soktular. 

Fener mudafaast . bir silsile h·alinde 
yekdigerini takib edrm Rumen hi.icumla
nm kar§Ihyabilmek ic;in <;ok mi.i§ki.ilat ~e
kiyor ve bu vaziyette her dakika bir Ru
men goliine intizar ediliyordu. 

Rumenler, bu devamh hakimiyetleri 

Bu golden sonra oyun sert ve miina
ka~ah bir cereyana si.iri.iklenmege ha§la
mi§tl. Rumenler c;amur deryas1 i~inde 
ikinci goller~ni ~1karmak i~in ~ok ~ah'§t
yorlardi. Bu anlarda arhk top pek nadir 
olarak Rumen yan sahastna g~iyordu. 

Oyunun neticesine bir dakika kala or· 
tada F ener le~hine bir tac oldu. F akat 
Fenerbaru;eli oyunculann bu tac1 atmak
taki istig.nah ve yan hakeminin miitered
did hareketinden istifade eden Rumenler 
kendi aleyhlerine olan tac1 kendileri at
tilar ve bu tacm tevlid ettigi hi.icumla 
F ener kales1ne inerek sag i~leri vas1tasile 
beraberlik goli.inii ~1kard1lar. 

Omid edilmiyen bir vaziyette yapi· 
lan bu golden sonra kendilerini tophyan 
F enerliler gole itiraz ettiler. Fa kat hakem 
golii kabul etmi§ ve top ortaya gelmi§ti. 
MUnaka§a uzad1 ve hakem esasen sona 
ermi§ olan ma~1 tatil etti. 

T abii her zamanki gibi hakem zab1ta 
nezaretinde i~eriye girdi. Oyunu krono -
metre ile takib edenler ma~m 2 dakika 
fazla oynandtgml iddia ediyorlard1. 

Rumen muhteliti ikinci ma~mt yann 
Taksim stadyomunda Galatasarayla ya
paeaktu. 

• • HAMDi VAROC.LU ........,.; me gelir gibi oldu. Aynld1; etrarma ba- zerinden aynldt. Karanhkta, ondan biraz 
Yazan : vbd BAUM • <;eVIl'en · I kmdr. Gozleri §imdi karanhga ah§mi§h. uzakla§an gene kadm: 

ILR' b ~ e A=' ~ Do OL? Do lleride, kii~i.ik bir kuliibenin golgesini - Artik gitmelisin, dedi. 
~u m Q U Q ~ a aa gordii. Havada, taze boya, katran, su Frank: 

( kokusu vard1. Evelin'i tutup yiiri.itti.i, ka- - ~imdi i§ i§ten g~ti, diye cevab 
Roman: 3 A A a a A A a A A A e( pmm tokmagmi el yordamile ara§tlrdJ. verdi, senden aynlmama imkan kalma-

Kapi, pash bir gicirh ile ~Ild1. l~erisi, dt. 
Biiti.in Amerikahlar senin gibi mi- sazhklara dogru giden daha a<;Ik renkli bir fum gibi karanhk ve si<:akh. Frank, Bekliyordu. Fakat Evelin ses ~1kar -

bir §erid halinde uzamyordu. Goli.in ate Evelin'i, orada buldugu ensiz bir tahta mad! ve yanma yakla§madt. Tam o es
bylS!ndaki evlerde i§Iklar yamyordu. maya ~ekip oturttu. Yiizi.ini.i, gozi.ini.i de- nada, Frank, muntazam fas1lalarla do
Golden de, bir tak1m gi.iri.ilti.iler, hafif lice puselere gomdi.i. Kendi kalbinin ~arp- kiilen damla sesleri i§itmi§ti. «Her halde 
sesler, gi.ili.i~meler, su ve ki.irek §Iputilan t1gm1 i§itiyor, i~inde bulundugu hale ken- kuliibenin duvanna as1lm1§ 1slak mayolar 

N as1l benim gibi? 
Sen in gibi giizel midlr-? 
nk, gi.ildi.i. Sonra daha ciddi bir 

takmarak: 
Hayir, dedi, muhakkak ki 
rn P-iizelim. 

ank, bir kahkaha 

yi.ikseliyordu. di de §a§Jyordu. Evelin'in eli, ceketinin olacak» diye dii§iindii. Evelin, kapmm 
ben Evelin: alhna sokuldu ve derinden derine ~arpan yanma gitmi§, tokmag1 ara§tlnyordu. 

- Karanhkta yi.izenler var, dedi. bu kalbin iisti.ine gelip yasland1. Frank, Frank: 
savurarak, ilave Frank, birdenbire, onun titrediginin riiya goriir gibi: <<Lidya'ya benziyor» di- - Beni dinle, dedi. Parise benimle 

farkma vard1. 0 dakikaya kadar bun a ye di.i~iindii. beraber gel, olmaz m1? Rica ederim, 
Senin kocan da pekala yaki§Ikh dikkat etmemi§ti. Lidya onun ilk a~k1yd1. Biiyiik baba- gel. . 

- D§i.iyor musun? smm Yeni Orlean'daki evinde gordi.igi.i - Nas1l olur? lmkam yok! 
Evet. - Hay1r. olduk<;a acytk renkli, klVlTClk siyah sa~h - Ni~in imkam yok? Paris §Uractk· 
k. tekrar Evelin'in koluna gire - ~imdi, suyun kenannda, sazlarm orta- bir zenci klZiydt. -5iddetle menedildigi ta. Tayyareye biner, donersin. 
korttan u 7akh~t mken, bu kadt- smda idiler. Frank, gene !~adm1 gorme- ve <:ezaya ~arp1lmaktan korktugu bu ilk Evelin kap1y1 a~maga muvaffak ol -

as itibarile nesini sevdigini dt.i~i'- den elini uzatn ve sessizce, onu kollan- miinasebetindeki zevki, onu takib eden mu§tu. !lkbahar gecesine mahsus sol gun 
fakat bu istifhama miispet cevab nm arasma ald1. Evelin'in, dudaklarma miiteaddid maceralanm hi~birisinde bu- bir l§Ik, kapmm mustatil bo§lugunu ay
or, iiziiliiyordu. ahh§mdaki §iddet onu bir kere daha iir- lamamJ§tl. $imdi, Evelin'in bu muhteris dmlabyordu. Gene kadm.m yiizi.i, bo§ • 
§madan ilerlediler ve <;aktllar - ki.iHii. Amerikah kadmlar boyle degildi- tecriibesizliginde, o eski hatiradan bir e- lukta beyaz bir leke gibi duruyordu. 

am taranmi§ ~imenliklerden ler; Frans1z kadmlan da boyle degildi. ser vard1. Fran~k'a, almanca: 
gale dogru yiiri.idiiler. Cok ka- Evelin'in dudaklan, kendi dudaklan al- Gayriihtiyari bir hareket yapti ve. E- - Allaha 1smarlad1k! dedi. 

bir gece idi. Yalmz, ~ak1lh yol, tnda nihayet aralamnea, ba§tna bir don· velin'in eli, onun delice ~arpan kalb1 i.i- Frank sa<;im di.izeltti; sonra, koluna 

.... __ -' ~- . . 

NEVRO.-Zi.N 
e~ 

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, ktnkbk ve biitiin agnlanntzt derhal keser. 
.. - icab1nda gUnde 3 ka,e ahnabilir. - .. 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, s1tma gibi tehlikeli hastahklara tutulma

mak i~in, saghgmtzl daima BIOGENiNE dedigimiz kan ve derman 
hablarile sigortalaymtz. 

. BIOGENINE; bir~ok miihim devalartn birlettirilmesile meyda
na getirilmif en birinci kan, kuvvet, ittiha yaratan ve mucize gibi 
tesirini derhal gosteren bulunmaz bir miistahzard1r. 

BiOGENINE; kandaki ktrmtzt yuvarlae1klara verdigi yeni yeni 
biiyiik kuvvetlerle haricden geleeek her tiirlii mikroblarl derhal ol
diiriir. Tath bir ittiha temin eder. Sinir ve adaleleri saglamlafbrtr. 
Zeka ve haftzayt parlahr. Bel gevtekligi ve ademi iktidarda f&yam 
hayret faydalar temin eder. 

BIOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kittan, sogukta~; 
yagmurdan ve havalann degitmesinden miiteessir olmazlar. Ciinkii 
uzviyet, her zaman gene ve dine bulunur. Ve bu sayede miithit &Ja .. 
betJerJe netieeJenen; grip, nezJe, enf)oenza, Sltma gibi afetJerdeD 
emin bir surette korunmuf olur. Sthhat Vekaletinin resmi miisaade
sini haizdir. Her eezanede bulun ur. 

Uykusuzluk· 
Sinir agnlan· 
Asabi oksii
riikler - Bay-

ginhk 

iYi EDER 
TATLI BfR 
UYKU 
TEMiN EDER 

Ba§ donmesi
<;arptnb ve 
sinirden ileri 
gelen biitiin 
rahatstzhklan 

iYi EOER 
TATLI BlR 

UYKU 
TEMiN EDER 

Her eczanede bulunur. 

Ankara Belediyesi imar Miidiirliigiinden : 
Ankara ~ehri ve civan i~in tanzim edilen 1/10000 mikyash imar platll• 

nm 2/9874 No. ve 15/11/938 tarihli kararname ile icra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilmi§ oldugu 1351 numarah kanunun 2 nci maddesine tevfikan i1an 
olunur. c 5192 • ( 9285 )' 

V ILBAS I SAY IS t 

SAY FA 

4 R~NK 
dokiilmii§ olan pudra kmntllanm, ah~tk 
bir hareketle siipi.irdi.i. Co§kun kam, ya
V<A§ yava§ siikunete kavu§uyor, aheste, iri 
hamlelerle kalb1nden di§an bo§ahyordu. 
Frank, bilegindeki saate baku. Bir siga
ra ~1kard1 ve ~aktig1 kibritin alevinde, sa
atin ka~ oldugunu anlamaga ~ah§h; son· 
ra: 

- Vay canma r 
diyerek Evelin'i takib etti. Evelin, ona: 

- Sen onden yiirii. 
dedikten sonra kapiYl kapad1. Frank, 
yiireginde hafif bir met'hamet duygusi
le, gene kadmm sa~m1 ok~ad1. Evelin, 
beyaz robu ve dudagmdaki tebessiimile, 
ona, ac1ma hissi veriyordu. Frank, gene 
kadm1 bir kere daha kueaklamak istedi. 
Fa kat o, geri ~ekildi, Frank '1 ileri dogru 
iterek one g~irdi. Yukanda, kuliibi.in 

salonunda, mi.izik yeniden dans havalan 
-;almaga ba§laml§h. 

Kii<;iik salondan g~tikleri suada, tek 
tuk birka~ ~iftten ba§ka dans eden kal
maml§tl. Frank, tam§ttgJ iki ii~ ki§iye 
veda i§areti yaph. Bir aynada kendini 
gormege ~ah§tl. Sa~lanmn dagm1k olma
d!gma tamamile emin degildi. Evelin, 
lakayd ve uykusu gelmi§ gibi goriini.iyor
du. Halinde, biraz evvel kuliibede cere-

yan eden kisa sahneclen §iiphe ettire.cek 
hi~bir emmare yoktu. Her zamankinden 
daha solgundu: agz1 daha bi.iyiilk, gozleri 
daha koyu renkli gori.ini.iyordu. 

Bri~ salonuna geldikleri zaman, ko
casmm oturdugu iskemlenin arkasmda 
durarak: 

- Mosyo Davis gidiyor. Sana veda 
edeeek, dedi. 

Drost elindeki kagtdlan h1raktt ve mii
nasib di.i§eeek ingilizce kelimeleri zihn1n
de ara§tlrarak, nezaketle yerinden kalk
tJ: 

Frank almanca olarak: 
- Allaha Ismarladtk, 

dedi. Bildigi almanca be§ kelimeden biri 
bu idi. Oyunculardan biri, bu fas1ladan 
cam s1kilm1§ gibi davrandt. Frank, kendi 
kendine, bu oyuncuya hak verdi. 

Elinde bir bardak portakal §erbeti ol
dugu halde bir ko§ede ayakta duran Ma
nan: 

- Davis'i trene kadar kim goti.ire -
cek? diye sordu. 

- .$arlotenburg 1stasyonuna kadar bir 
taksi tutanm. 

- Sa<;ma. Si1i ben goturiiriim. 
- Evet anlma, acele etmek laz1m. 

(Arkast var> 



C. H. P. Kurultaymm tarihl i~timamdan muhtelif int1balar 

azalar1 Ba§vekilin nutkunu dinliyorlar Cumhur Reisi lsmet inonii, Meclise gelirken 

Gazeteciler 

Hearst ne 

Hearst :ismi, Amerikada bir 
lar, devasa serveti temsil eden 
di. Bu isim ooylenince, ~ yiiz 

Tiirk liras1, y:irmi sekiz gazete, 
mecmua, sekiz milyon okuyucu, 
radyo istasyonu, iki sinema ...... '"'"""' 
Nevyark'ta lurk bir milyon dolar 
metinde arsa, bir milyon hektar 
ormanlar, .altm, komi.ir, baku ve 

madenleri sahibi olan miithi1 bir 
akla gelirdi. Hi~bir insan yoktur 
de hu kadar fazla bir kudrete ve 

leketi efkan umumiyesi iizerinde 
rece azametli bir niifusa sahib 
lunsun. Hearst, gazeteleri vas1ta il 

tt&t ne§riyat yiiziinden, Amen:ra 
~ok kinler uyandmm§tlr ve bu 
la devam etmektedir. Bu adam. 

yollara kar§I bir harb ac;Ilmasma 
olmu§, Ruzvelt'in Cumhur 
~ilmesi i§inde biiyiik bir faaliyet 

mi~. sonra da, ayni derecede ·· 
§iddetle ona kar§I miicadele .. .,.,, .. 9 •• 11 

Hearst, Amerikada, on 
am dekoru i<;inde ya§amak 
d1. Orta ~ag dekorlan ortasmda, 

senesinde evlenmi~ti. F akat, ..--u& .... , .. 

ioc;timai bir istisna te§kil etmek 
'dii§tiigiinden, memleketinin, 
kimseleri, ac;tktan ac;~a gayrime§ru 
brtalar tesisinden meneden 
§1 isy.an etmi§ ve sinema artisti 
Davis'le ya§amaga ba§larru§br. 

Hearst, bu artisti goriir &.ormez 
1a derhal alakadar olmu}. kendi 
kumpanyalannda ~h~hrarak onu 
mertebesine yiikseltmi§ ve senede 1 
dolar maa§ tahsis etmi§ti. 

Gazete kralile metres hayatl 
ga ba§hyan Marion Davis ·-·~ ........... 
lablan hikayeler arasmda. oliimle 

vak' alar a bile tesadiif edilir. 
&Ore, birka~ sene evvel, yatta 
eilentiye on iki ki§iyi davet eden 

bah Hearst, davetlilerden bir 
artistinin, metresile kur y.apmaga 
biis ettii:ini goriinc.e, ertesi giin bu 

oldiirtmU§, kalb Sektesinden o"".IQUpt 

vayetini ~artarak i~i ortbas 
disede ham hulunan diger on bir 
liyi de bugiin hala milyoner yqaml~ 
temin eden mevkilere 

Haris bir adam olan Hearst 
Reisligine sec;ilmek ~in ~imdiye 
yapng1 miicadelelerde iki milyon 

sarfettigi halde muvaffak ota,IDami"J 
San F ransisko ile Los Anc.eles 
Hears.t'm, San Simeon admt veJ'dKrl 

Iikinesi vardu. Oc yiiz bin Tiirk 
muadili dolar sarfederek bu 
viicucle getiren gazate krah, orada 
lerce miiddet metresile birlikte 

en az altmJ~tan ba~lay!p yiiz elliye 
~1kan ve malikanesine, hususi 
tayyarelerle gelen daimi davetliler 

smda bir derebeyi hayah surJIIlUI!NII 

Bugiin, bu ayni Hearst, arttk 
elinde olm1yan koca bir impara 
lafz1murad sahibi vaziyetindedir. 

Marion Davis'le birlikte ya~Iyor. 
kendisi, meftun oldugu 

dece seyrederek satm alamamak 
i~inde ktvramrken, metresi de, 
giinlerin yadile, alkolden teselli 

Zira, gazete krah, on milyon 
dmm ii~ mislini sarfetmege 
~tolarmdaki alt1n ve giimii, 

har~mezad satllm1~, San Simeon 
kanesi terhin edilmi$. Hearst'm 
leri bankalar tarafmdan idare 
ba§larru§-hr. Ger<;i, gazete krah, 
gene zengin bir adam say1hr, 

zenginlikle eski satvet ve debdebe 
s1nda karh daglar vard1r. 



~ BULMACASI 

-edebslz (lki kellme). 2 - Qa.· 
varmda blr yer, ba~l§Jama. 3 -

llrTllirlllll. b£m. blr yemek hem de tek
- Tekrar hayat bulan. 6 - Ba~ma 

getlrir enlz viicudUmiiziin sert 
olur, 1skambllde bir l!:Mhd. 6 -

y ni ~lkmaya batllyan kucUk dall. 
ka.fa. rel.'l. 8 - Biiyiik muvaffa· 

9 - TafsUAt. tsmln ter.sl. 10 -
nlhayet. 11 - Ortaya .sokulan. 

~at1ya: 
olunun ra.rbmdakl tru li:Utle.s! 

. 2 - Teneke tutkab, ters ce
oyun VMltasl olur. 8 - One do~

W yapmaklik. 4 - YUzdekl hare
blras kabaea blr ~a~1rma tabU'!. 

~ev1r1n pederin Ya!lSl olur, sala
en b~y. II - Polonyall blr mu
bir emrin ten!. 7 - Meydan. al

ikl barf yanyllna. 8 - P~rtavsiZ, 
- Hakkl bulan kuvvet, alfabede 

okunu$u. 10 - OUzel san'at, M
blr ~ol. Avrupada bir nehir. 11 -

blrlnl linatlemesl, bir tarat. 
buJmacamn halle~ ~ekli 

Tetekkiir 
Halkevinden: 
etmekte oldu~umuz muhltlmlzdeld 

yoksul ~ocuklarJ namma lid kur
tyan Radyolin sahiblerlnden Bay 
birer lrurban yoll1yan Bayan Ne· 

ve lsmlnl blldl.rmiyen di~er 
a te~kkiir ederlz. 

nlay Cemiyetinin bir izah1 
ay Sat~ direktorlii~iinden: 

1~aret~_n1 kullanarak (OO~men 
) ismlle (Ulku Bastmevinde) Otke.

ve masa takvlmlerlnln KlZllay 
h!f;bir alakas1 olmadtgl mezkUl' 

tarafmdan bildirllmektedlr. 

tk E.'lirgeme lrurumu renel merkezl 
Viyanada ~ok zarlf blr surette 

(Liiks) tebrlk tclgraf k~ldlan 
merkezlnde bulunmaktadtr. 

<>rl·ni?:'in bu Ilk telgraf kil.~Idlarlle 
isterseniz arzunuzu Telgraf 
.sOyleyinlz veya milsvedden1zln 

<Luks) kellmealnl yazm1z. 
"'~''""·'"'" ba~ka vereceA-lnlz 15 

...... ~, ..... m1z1 temln eder. Bu suretle 
)ksul, kimseslz yavrula.ra yardtm et

de lncelik ve zarafetln tlmBall o
k!lihdlarlle dostlarmw mem-

KSIRIK 
E 1 l E 

Butun gogus 
HASTALIKLARININ 

ara habercisidir 

Giizellik ve s1hhat i~in ilk ~art 
Sabah, ogle ve ak§am her yemekten sonra 

Kullanmakt1r. 

Radyolin disleri, Disler cehreyi 
li iizelle§tirir. 

Radyolin disleri, Disler mideyi 
SagJamla§bnr. 

Radyolin ditleri temizler ve parlatar, mikroplan yiizde ytlz ol· 
diiriir. Di¥ etlerini besliyerek hastalaomalarma mani olur, ag'IZ 
kokusunu keser. Sabah, ogle ve ak,am her yemekten sonra 

RADYOLIN 

autun aenenlzfn aa•z tadlle ge~mealnl lateraenlz 

YILBAfjiNDA 
HACl BEKiR ~ekeri yiyiniz. 

Li MU 
H Cl 

.... 

I 
EKi 

• 
I 

Merkezi : Bahcekap1, $ubeleri : Beyoglu • Karakoy - Kad1koy 

iSTANBULDA HA VAGAzt IVE ELEK-1 I. t b I A t• 3 .. •• 
1TR1K VE ~EBBfiSATI SINA!YE 8 an U 8 lye UnCU 

TURK ANON:tM ~tRKETt H k k hk . d DAVET ~LANr . u u ma emesm en: 
!stanbulda Havagazl ve Elektrik ve MUekkilinin kocaSI Ni§an Kii§ker-

Te§ebbUsatl Smaiye TUrk Anonlm §ir- oglunun bilAs~bebi muhik hanei zevcl
keti hissedarlan 1939 senesi ikincikA • 
nunun 30 uncu per§embe giinii .saat 
15,30 da, Beyoglunda, TUnel meydamn· 
da, Metro hamndaki idare merkezinde 
fevkalMe surette toplanacak olan umu
mi !heyete davet olunurlar. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi
ne .gore yalruz bir hisse senedine malik 
olan hissadarlarm da toplantlya i§tirak 
etmege haklo vardtr. 

Bu i~timada bulun.m.ak istiyen bisse
darlar ticaret kanununun 371 inci mad
desine tevfikan ic;tima giiniinden en az 
bir hafta evvel hisse senedlerini vadesi 
ge~memi§ kuponlarile birlikte: 

Istanbulda: Sirketin idare merkezine, 
Osmanh Bankasma, Se!Anik Banka~nna. 

BrUkselde: cSociete Financiere de 
Transports et d'Entreprises !ndustriel
les• e. 
tevdi etmeleri icab eder. 

Hisse sened:lerinin tevdiine mllteallik 
damga !l'esmi ve sair resimler tevdi e
denlere aiddir. 

M'."OZAKERAT RUZN AMESt 
tmtiyazm mubayaas1 ve meclise sa1A

hiyet itaSI. 
1stan'bul, 27 blrincikAnun 1938 

1dare Meclist 

Dr. IRFAN KAYRA 
R6ntgen mUtehass••• 
Tnrbe. Bozlrurd ktrathaneat karel.Slll

da eakl Klod Farer soka'k No. 8 • 10. 
Otleden eonra 3 ten 'I ye tada.r. 

yeti kocahk vazifelerini i'fa oetmemek 
maksadile on be sene evvel terkettl -
ginden 'bahisle hanei zevciyete avdeti -
nln ihtarma karar verilmesi hakkmda 
Nuhin vekili avukat thsan Mukbil Ben 
tarafmdan Beyo~lu Tepeba~ tngiliz sa
raY! kar~1smda 47 No. h Ha)'lm aparti
mam kap1e1Sl Sahak netdinde mukim 
mumaileyh Ni~an KU~ker o~lu aleyhi
ne mahkememizin 938/610 No. h dosya· 
sile ac;1lan davadan dolaYI mumaileyhe 
gonderilen dava arzuhali suretl, mezkfu
adreste ikamet oetmakte iken hlikiimet 
tarafmdan Beyruda gonderildigi orada
ki adresi ve zamam avdeti mec;hul bu
lundugu §erhile bilMeblig iade edilmesi 
i.izerine bittaleb H. U. M. kanununun 
141 ve 142 nci maddelerine tevfikan bir 
ay mUddetle ilAnen tebligat icrasma 
karar verilmi§, dava arzuhali sureti de 
mahkeme divanhanesine talik lohnml§ 
olmakla mumaileyh Ni~an Kii§ker ojt • 
lunun bu miiddet zarfmda mahkemeye 
mllracaatle dava arzuhalini tebellug ey
lemesi llizumu teblig makamma kaim 
olmak iizere ilan olunur. (13280) 

SATILIK DEPO 

Zayi - Deniz Ticaret miidlirlUgiin -
den aldtgtm reislik ~ehadetnamesi ve 
hiiviyet ciiz;damm1 zayi ettim. Yenile
rini alaca~md~n hi.ikiimleri yoktur. 

Galata Karalan sokagmda 20 
No. ( 10 X 10 ) = 100 metre mu
rabbamda, 30 metre tramvaya ya
km ve ikf sokak uzerinde kArgir 
bina sabhktlr. Bu bina depo veya 
fabrika icin elveri~lidir. 

Galata finyon hanmda 1-2 No. 
da c Yerans .. T. L. ~- mllracaat. 
Tel: 4335U. 

iPiN 
k yok edebilirsiniz. Gripin, 
•olin mi.iesseselerinde fev -

itinalarla haz1rlamr. Ra
klan, agnlan defetmek -
panzehir kudreti goste • 
lbinize, midenize ve bOb • 

yorgunluk vermez. 
3 ka§C ahnabilir. ismi

at, taklidlerinden saki -
vc Gripin yerine ba§ka 

r marka verirlerse §iddetle 
- reddediniz. ___ IIIII, 

Sanyer Yenimahalle Karaki.itilk so
kagt No. 30 Bekir oglu Hayreddin 

Istanbul asliye mahkemesi birinci hu
kuk dairesinden: 

Beykoz Derl ve Kundura fabrikalan 

T. Anonim §irketi vekili avukat Sabri 

tarafmdan Cihangir Mehmedpa§a ko • 

nag1 alt katmda M.ahir ve Beyoglu ts

Zayi - 1nebolu Niifus dairesinden 
aldtgtm hilviyet varakam1, terhis tez • 
keremi zayi ettim. Yenilerini alacagtm" 
dan hiiki.imleri yoktur. 

318 dogumlu Mehmed oglu 
Nuri T1gh 

tiklai caddesi, Tokatllyan kai§lSlnda Is- Dr. Suphi 'enses 
tavridis apartlmamnda terzl Ali Rahm! idraryollan hastallklan mUtehaSSISI 
aleyhlerine ar;tlan ve once mahkeme • Beyoglu Y1ldlz sinemas1 kar§ISl Lek-
den sad1r olan 35/876 No. 11 ilAmm tav- ler a artiman. Fakirle.re arasu:. ··---Tel, 4H&4 ........... zi'hi talebine mlltedair bulunan davada 
gonderilen davetiyelerin M. aleyhlerin 
ikametgah1 haztrlarmm me~huliyeti ha
sebile iadesi iizerine llAnen tebligat lc
rasma karar verilmi§ oldu~una ve du
ruima gi.inii olarak 17/2/939 saat 14 te 
mahkemeye gelmeleri ve yahut bir ve-

~~~- Bahkpazar1nda-

Kiral1k diikkan 
Taliblerin 4 ilncra Vak1f hamnda 
Hahcthk T. Ltd. etine milracaat1. 

kil gondermeleri, aksi takdirde hakla • Or. HORHORUNi 
nnda muhakemenin gtyaben icra edile- Strkeci Viyano. Oteli yanmdaki mu· 
cegi olsuretle yaztlan ve mahkeme di· ayenehanesinde hergtln ak§ama ka-
vanhanesine as1lan davetiyelerin tebli,q dar ha!!tnlarmJ .kabul eder. 
edilmi§ sayllacag1 ilan olunur. (13265) ... ___ Telelon: 24131 ___ .. 

Makine yaglarile kari§Ik zeytinyag1 piyasada var, 

Gayri s1hhi veya mahiUt 
yaglardan sak1n1n1z. 

Allah1n yarathg• gibi saf ve halis ve ~ok nefis oldugu halde 
Her zerresi otuz filitre kag1dindan tasfiye edilmi§ 

Hasan Zeytinyag1 Rafine Degildir 
Terklblnde R fine veya Maklne veya Susam veya f;lft k yafj1n1n zerresl 

yoktur. Mldenlzl bozan hayat•n•z• tehdid eden yaftlardan dlkkat ve lhtlyat lie 
hareket edlnlz. 1srar lie Hasan Zeytln yaft• lqlnlz. 

Bil' kilo tenekesile 90 kr. iki Litre §i§e 190 kr. 
•• 
u~ " " Be§ , 

" Yedi , 
" 

PETROL NIZAM 
Kepekleri ve sa~ dokillmesini te

davi eden tesiri miicerreb bir ilac
dlr. 

Eyiib sulh hukuk hakimliginden: 
Eyi.ib Takkeci Cami sokak 50 No. da 

sicilli niifusa kay:1<ih olup Nigdede ti
caretle i~tigal etmekte iken 1stanbulda 
hastanede 5/9/938 tarihinde Olen ve te
rekesine mahkememizce vaztyed edilen 
Nuri oglu ibrahim Top~unun, alacak ve 
borclular1mn tarihl U~ndan itibaren bir 
ay ve mira~llann ii~ ay zarfmda mah
kememize mi.iracaat etmeleri kanunu 
medeninin 531 - 534 - 569 ve 561 inci 
maddeleri mucibince ilan olunur. 

(13263) 

50 Senedenberl yaptlan milyonlar· 
ca tecrUbe ile dtlnyada mevcud 
~oeuk gtdalanmn en mUkmmeli 

oldugu tasdik edilm~tir. fsmine dik
kat: Taklidinden salonmtz. 

225 n Bir 
350, Yartm 
475 , <;eyrek ~~ 

Gayrimenkul Sat1 
' 

100 
60 

0 

istanbul Em.niyet Sandigl Direktorliigiinden : 
Bay Yorgi ve Leonardo ile Bayan Zafiramn 11478 hesab numaraslle 

Sandtg1m1zdan ald1klan ( 4200 ) lira borclarma kar11 birinci derecede ipo· 
tek ettikleri Tophanede Cihapgir mallallesinin Somuncu sokagmda esld 
22 yeni 24 numarall kargir bir apartlmanm yllz hissede lurk hisses! bir 
buc;uk ay mliddetle a~1k arttlrmtya konmu§tur. Sab§ tapu sicil kayd.ma 
gore yap1lmaktad1r. Arthrm1ya girmek istiyen ( 800) lira pey ak~esi ve
recektir. Millt bankalarJmizdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 

Birlkmi~ biitiin vergilerle belediye resimlerl -ve vak1f icaresi ve taviz 
bedeli ve tellaliye ri.isumu borcluya aiddir. Arttlrma §artnamesl 2/1/939 
tarihinden itibaren tetkik etmek istlyenl~re Sand1k Hukuk I~leri servlslnde agLI 
bulund.urulacaktrr. Tapu sicil kayd1 vesair lUzumlu izahat da ~artnamede 
ve takib dosyasmda vard:tr. Arttnnnya girml!J olanlar, bunlan tetkik ederek 
satlh~a ~lknrilan gayrimenkul hakkmda her veyi ogrenmi~ ad ve itibar 
olunur. Birinci artbrma 20/2/939 tarihine musadif pazartesi gUnii Ca~alok· 
lunda k~in Sand1g!m1zda saat 14 ten 16 ya kadar yapllacakt:tr. Muvakkat 
ihale yap1labilmesi i~in teklif edilecek bedelin terclhan almm{lsl icab eden 
gayrimenkul miikellefiyetile Sand1k alaca!tmt tamamen ge~mi~ olmas1 !fart
br. 'Aksi takdirde son arttiramn taahhiidii baki kalmak §Brtile 9/3/939 ta· 
rihine musadif per§embe glinii ayni mahalde ve ayni saatte son arthrmast 
yapllacaktlr. Bu arttrrmada gayrimenkul en ~ok arthranm ilstiinde b:tra• 
lolacaktJ.r. Haklan Tapu sicilleril~ sabit olmty~an alAkadarlar W inifak hak· 
ki sahiblerinln bu haklanm ve hususile faiz ve masarlfe dalr iddlalanm U!n 
tarihincten itibaren 20 giin ic;inde evrala musbitelerlle beraber aairemize 
bildirmelerl lAZlmd!r. Bu suretle haklarl.I\1 bildirmt:mi§ olanlarla haklan 
Tapu si~illerUe sabit olnuyanlar sati11 bedellnln payla§masmdan haria ka
llrlar. Daha :fazla malOmat almak istiyenlerln 938/765 dosya numarasile 
Sandiftimlz .Hukuk 1§ler servisine muracaatlerl liizumu 

IWW 

DIKKAT 
Emniyet Sandtga : Sandtktan atman gayrfmen&lil fpote'i tos"fennelt 

fstiyenlere tahmln edilen laymetfn yansma kadar ikraz yaparak usulUne 
gore kolaybk go11~ermektelllr. '( 9451 )' 

KAPINIZ ONUNDEDiR I 
ONU UZAKLA$TIRINIZ 1 

Biraz NEZLE ve Yahut Biraz AT [ 8 
Hi • • ett1n1z • m1 

Hi 

Al1n1z ' • 
Hem GRiP'TEN Korur • Hem GRiPi Ge~irir. 

ismine dikkat ediniz. 



• • •• 1 1nc1 oy ve i·raat ka 
kont= resi merasim e ac1l • I 

B k d.. ··k k · D d b' lk tufan salonu rtn den komutanlar elinde az m1 zaferler ka-

K kl d 
.. u d u ra am, unyamn en yu se ms - er emez . tr a 1§ 1 :r -

ava I ere onun e b 1 . d b' 'd' 1 tt K" l" dedi ki· zandtk. Bizi en iyi idare eden Biiyiik 
e~~~~k e~ti~::1~:·. gerek iptidai madde a <~-· - ~a~ta inon'u, hepiniz varolun. Kumandan Atatiirk elinde kazandtgtmtz 

bu••yu" k tezahu"" rat sarfiya.tt, gerek ~~essese adedi ~aktm~n • Bizim meselelerimizle kafa yormaga, bi- zafer, cihana deger.» 
dan, z1raat sanayn, umum sanay1 faahye- zim derdlerimize ~are bulmaga toplandt· Bu sozlerden sonra butiin salonda 

Koyliiler, Milli ~efe 

fiikranlarJni arzettiler 
Ankara 27 {Telefonla} -

Cumhur Reisimiz lsmet tnonii, 
bugiin tehirde bir gezinti yap
mak iizere otomobillerile ko,k· 
lerinden hareket ettikleri suada 
Kavakhdere oniinde biiyiik bir 
koylii ve ziraat~i kafilesine te
sadiif etmislerdir. . 

Koyliiler, kendilerile en ya-
km ve en koruyucu ,ekilde ala· 
kadar olan Milli ~efe fiikran ve 
tazimlerini 1zhar i~in kotkleri 
oniine gitmekte idiler. Bu tesa
diif, biiyiik tezahiirata vesile ol
mu,tur. Kalabahk «ya,a, varol» 
sesleri arttsmda lsmet lnoniinii 
siddetle alkttlami,br. 

[Ba§tarafl 1 tnct sahttede] 

halkm hiikiimdarhgmt kurdugumuz gun 
filen ortaya attik: 

«Anadolu ve Rumeli Miidafaai Hu • 
ku~ Cemiyeti>> adt altmda; milli hiikume
tin ilk niivesi kuruldugu zamanlarda, 
milli umdelerimizin ve misakimtzm ara
smda ve i~inde bu clava bu ana clava var
dt. 

-Biiyiik Turk milletinin, ~urtanct ve 
mii§ahhas ideali miiebbed Onder Ata
tiirk: 

«Tiirkiyenin hakiki sahibi, efendisi 
hakiki miistahsil olan koyliidiir. 

0 halde, herkesten daha !<Ok refah 
ve saadete miis~ehak ve laylk olan da 
odur. 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi hiikll· 
metinin iktisadi siyaseti bu asil gayeyi 
lstihsale nyttuftur. » 

Diyordu ve her Tiirkiin bu asil clava 
kar~ISlnda almas1 gerekli yeri, duymasi 
ve yapmas1 gerekli vazifeyi en a~1k, en 
keskin kelimelerle gosteriyordu, 

Arkadal§ar, 
r!.)::.:-atorluktan devir ahnan vaziyeti 

hepiniz bilirsiniz : 
_ ~uursuz, gafil, mecnun bir idareniq 

aida gelebilen butiin fenahklarma sahne 
olmu~ hir memleket. 

- Milli olan her§eye dii§man, hurafe
Ier i~inde bir hiikumet. 

- Her tiirlii refah ve kalllnma vast
talarmdan tecrid edilmi§; ciddi, milli, her 
hareketinin kar§tsma ya kendi hiikumeti 
ya kapiti.ilasyonlar ~1kan bir millet. 

Biiyiik Tiirk inkilabt, bundan dolay1-
du ki yalmz Turk vatamm dii§manlann
dan temizlemekle kalmadx, TUrk mi!leti
nin tam ve mutlak istiklalini de istirdad 
etti. Arsmlusal miieyyidelere baglamak 
suretile i~e ba§ladt.» 

Kemalizmin eserleri 
Ba§vektl, 933 ythnda Yaptlan tetkiki 

anlatarak. Tiirk c;ifts:isinin yliksek kabili
yetini, onlann teker teker ads1z kahra -
manlar oldugunu soyledi ve dedi ki: 
«- Kemalizm, biiyiik Turk milletinin 

ve rejimini~. ana partisine «Cumhuriyet 
HaY ""arttsi» unvamm vermek, bu suret
le halkla beraber ve halk i~in karakterini 
ta dogu§unda tebariiz ettirmekle ba§ladt 
ve ilk on be§ Yilmm ~ah§malanm hep bu 
maksad istikatnetinde, bu maksad etra
ftnda teksif etti. 

Bugiin oviinebilecegimiz bir muvaf -
fakiyet, bir varhk halinde bulunan ~imen
difer politikamlZI, sanayile§me politika -
mtzt, cehaletle, hastahkla, kurakhk ve 
batakhklarla, yolsuzluk ve vasttasiZhkla, 
miicadelelerimizi, memlekette tesis ettigi .. 
miz biiyiik emniyet ve asayi§i, tedvin et -
tigimiz yeni kanunlar, param1zda, biitr;e
mizde tesis ettigimiz saglamhgi, harici 
ticaret politikamtzm, diinya buhram sera· 
iti i4Yinde dahi mill! istihsali koruyan-ka -
rakterini. harf 1nkilabmt, saytlan artan 
mektebleri, vergilerde ve vergi sistemi
mizdeki tslahati, bilhassa a~ann ilgastnl, 
nihayet bizzat ziraat sahas1nda viicude 
getirilmis buviik isleri hunlann ba~hcast 
olarak zikredebilirim.» 

Niilusumuz ve koylii 
Ba~vekil, haricden bugday ithal etmek 

mecburiyetinde bulunduV.nmuz ytllan ha
tulattl, §eker, pamuk, yiin sanayii etra .. 
fmda izahat verdi, yalmz pancar 7iraatile 
koylii kesesine giren paramn n milvon li
ra oldugunu, koylii gel;rinin 9'H t!" 923 
senesine nazaran '%27 ye, 937 de ise 
% 96 ya yi.ikseligini soyledi ve nutkuna 
~oyle devam etti: 
«- Saym azalar, 
1935 resmi say1mma gore, niifusumu-

1.. viizde 72.5 u koyliidiir. 
~ai. niifusumuzun yiizde 81 ini z1· 

e j~tigal edenler te~kil ediyor. 

timizin yiizde 50 ila 60 1d1r. mz. Hepinize candan, yiirekten, sag o- ittifak1a yaptlan alkt§lar duyuldu. 
Elimizdeki en son milli gelir hesabla- lun, diyorum. Koylin kadrini bi1miyen, Salihlili gene, §oyle devam etti: 

nna gore, ziraatin Tiirkiye milli gelirin - koy1iiniin derdine ortak ~tkmtyan, koylii- «- Medeniyetler viicude getiren bir 
deki mevkii, umum milli gelirin yiizde niin yiiziinii giildiirmiyen sultanlar, ba~ml mille tin oziimiizde i:izii var. Y oksa ihma1 
70 ini buluyor. yedi, gitti. Koyi.in kadrini bilen, derdme edilmi§iz, yiiziistii btraktlm1§1Z.» 

Toprak ve hayvan mahsullerimizin ortak o1an ve yiizii koy1iiniin yiizile bir - Celal Bayar, ruznameye sadtk kalmak 
milli ihracahmtz k1ymetindeki hissesi: likte gillen Cumhuriyete baghhgtmtz son- mecburiyetinden bahsetti. Kongren.in te~-

1933 te yiizde 89, 1937 ihracatmda suzdur. Arttk ayn, gayn yok ... Devletle kilatma ges:ecegini, enciimenlerde biitun 
yiizde 9 I dir. kayna§ttk. Cumhuriyeti bagnmiZa bas • meselelerin gorii§iilecegini ve muhtemel-

ithalatlmtz itibarile bu nisbet yiizoe t!k. Atatiirkle birlikte biiyiik sava§lar ka· dir ki burada ileri siiriilen miitalealar en-
1 0-12 arasmdadtr. zanan bu millet, !nonii ile birlikte biiyiik ciimenlerde de tekrar gorii§iilecek oldu • 

Diger taraftan, orta Anadoluda 63 i~ler gorecektir. Bugiin, burada bizim gundan pi§mi§ bir vaziyette heyeti urn~ -
yerde zirai i§letmenin 1935-36 vaziyeti i~in kayna~an Ankaranm havasmda hii - miyeye arzt s1rasmda soz almamn daha 
iizerinde yaptudtgimtz bir tetkikin verdi- kumetimiz ve Ziraat Vekaletimizle ba§· faydah olacagmt beyan etti. Bu sebeble 
gi neticelerden bir ktsmx §unlardu: ba§ayiz. Bu biiyiik birlik ve beraberlik bun dan sonra ancak bir hatibe daha soz 

Ziraat alet ve makineleri ~ift~i serveti- goriinii§ile gogsiimiiz kabank, almmtz verilmesi muvaf1k olup olmiyacagt hak-
nin ancak yiizde 7 sini buluyor. ak, Ti.irk olmakla, koylii olmakla ogiinii- kmda beyeti umumiyenin reyine mi.iraca-

Hakiki zirai istihsalin yansmx hubu- yoruz. Biiyiik vazifesinin ilk giinlerinde at etti. 
bat, dortte birini diger nebati mahsuller bizim aram1za kan§an koyliiyii dinliyen Ba,vekil aoyliiyor 
geriye kalamm hayvan mahsulleri te§kil !noniiniin admt anmakla §evk buluyoruz; Yiiksek t~hsil gencligi namma T an::-1-
etmektedir. kuvvet buluyoruz. Y a§asm Tiirkiye Cum- verdi kiirsiiye gelerek Beh~et Kemalin 

Gtda baktmmdan i§ ~agmda erkek iti- huriyeti ... » {Koylere girecegiz) serlevhah §iirini o-
barile vasat olarak senede takriben 28 H eyecanlr bir koylii kudu. Celal Bayar soz istiyen diger mu • 
lirayx bulan sarfiyatm yiizde 50 sini hu- Ahmed T akd, ~iddetle alkt~Iandt. rahhaslarm bulunmast dolaytsile dedi ki: 
bubat. Bundan sonra genclik namma soz almt~ «- Aramtzda hakikatin anla§tlmasi 

Yiizde I 4 iinii sebzeler ve meyvalar, olan T ann verdi kiirsiiye dogru ilerle - i~in ~unu arzetmek isterim ki, her§eyi 
Yiizde 14 iinii slit mamulah ve yu • mekte idi. Kalabahk dolayxsile yava§ ya· soyliyeceksiniz ve bizden te§vik gorecek-

murta, va§ yiiriimekte oldugundan kiirsii bir da- siniz.» 
Yiizde 8 ini tiitiin, kika kadar ho§ kaldt. Bu suada kiirsiiye Dedi ve miizakere mevzularmm en -
Yiizde 3 iinii §eker, diger bir gene vatanda§m ~tkttgt goriildu. ciimenlerde daha once konu§ulacagmt 
Yiizde 3 iinii de etler te§kil ediyor. Derhal soze ba§hyarak dedi ki: tekrarladt: Fakat Silifke delegesi Rah -
Bu rakamlar bizi, biitiin ~tplakhgile «- Adtm Mehmed Eronat ... Salihli- m1: 

baz1 hakikatlerle kar§tla§tlrmaktadu.>> nin bir koyiindenim. Burada kendi adtma «- Bunu s()ylemek i~in memleketim-
Milli davalarrmrzm temeli soz soylemege kendi gonliimle geldim. den geldim.» tarzmda Israrlarda bulu -

Miiteaktben, yurdumuz i<;in mevcud Saydtgtm, sevdigim vatandal§anm, si· nunca Ba§vekil Celal Bayar heyeti umu-
olan meselenin tevzi ve sat!§ mii§kiilati ze faydah olacagma inandtgtm bir ka~ miyenin reyine miiracaat etti ve ekseriyet 
degil, taleb nishetinde mal yeti~tirehilmek soz deyivermeden kimin nesi, nenin nesi soz istiyen murahhaslann §U dakikada 
oldugunu soyliyen Celal Bayar, belliba§h oldugumu soylemek isterim. Ben bir koy- degil, enciimenlerden sonra soz almasmt 
istihsalatxmxzdan hektar ba§ma elde eth· de dogdum. Hayahm koylerde ve §ehir.. muvaftk gordii. 
gimiz mahsullerin en hakiki rakamlar lerde g~ti. Kar§tntza ~tkmaga cesaret Bundan sonra kongre reislikleri se~imi 
oldugunu ilave ederek ziraatin, topragm ~~tigim tahsilime giivendigimden degildir. yaptldt. Umumi reislige Ba§vekil Celal 
verdigini almaktan tamamen ~tkt:gmi, Ozii si)zii bir olanlara sizin danlm1ya .. Bayar alkt§lar arasmda se~ildi. Umumi 
piyasamn istedigini, istedigi miktar ve cagmtza inandtglm i~indir. Bunun i~indir reis vekilligine Ziraat Vekili F aik Kur
§artlarla istihsal etmek zarureti bulundu - ki, size diverecegim birkas: sozii, harf~e doglu, reisliklere de esbak Ziraat V '!kil
gunu hat1rlatt1 ve sozlerine §oyle devam konu~uyor, diye ho§ gormemezlige ~el .. Ieri Rahmi, Muhlis Ergmen, Meclis Zi-
etti: meyin. Bugiin sizin biiyiik bir davay1 ele ·raat enciimeni reisi F aik sec;ildiler. 

«- Aziz dostlanm. almak i~in topland1gmtz1 biliyorum. Bu 
Bu sozlerimle, iistiin ve ornek mjllet koy kalktnma davas1d1r. Buna hi<;bir ba

olmak davamaz bak•m•ndan da bu t§in lamdan soziim yoktur. Ben yalmz biitun 
haiz oldugu ehemmiyeti ayni zamanda bunlan eline vereceginiz, sahib kilacagJ
ifade etmi§ oldugumu sanmm. mz koyliiyii list planda ele almak laz1m 

Demek oluyor ki, koy ve ziraat kal .. geldigini soyliyecegim. Koyliiniin kim ol
kmmast davamtz biitiin milli davalar:mt .. dugunu, ya§ayt§ tarzmda ve goreneginde, 
zm ana temelidir. ne gibi noksanhklar oldugunu iyice bil .. 

Bu kongrenin, bu istikamette biiylik mek, ona gore tedbir almak gerek.. Bu 
milli hir seferberlige mesned olmas1 te - tedbirin ba§mda koyliiyii uyarmak gelir. 
mennisindeyiz. Koylii uyarmadtk~a. iistiine tebelle§ ol

Partimizin milli hayat ve istihsal ile mu§ illetlerden kurtulmadtk~a bu dava te
temasta hiikfunet te§kilatma, ogretici, yo! sir yapmaz.» 
gosterici, yardtm edici, yaplCl, ornek olu- «i:Jyle koyler bilirim ki...» 
cu vazifeler tahmil ettigi malfununuzdur. Bu heyecanlt koylii gene, miitalealan-

Biz, bunlardan birincisini, Ziraat Ve- m kitablarda okuyarak degil, fakat koy
kaletimiz te§kilatmt yukandanberi izah Iii ile beraber ya§Iyarak, s:ift siirerek, or
etmekte oldugum maksadlara hizmet e- takhk ederek kavradtgi hakikatlerden ~~
debilecek §ekillerde degi§tirip bilhassa kardtgmt soyledi. Ziraatin anas1 topragm 
yay1m servisile kuvvetlendirmek. ilk olarak ele ahnmast laz1m geldig~ni, 

ikincisini de bu i~Ier i~in tesis edip ken.. bilhassa topragm smlllanmast i§i diizel -
disine baghyacagtmlz bir te§ekkiile yap- mediks:e, zirai kalkmmada gene sakathk 
tlrmak fikrinde bulunuyoruz. olacagml, ate§li bir lisanla ve heyecandan 

Kar§tla§acigtmtz bal§ICa memleket me- masaya ellerini vurarak anlattJ: 
seleleri, ayn ayn gruplar halinde topla- «- Ben oyle koyler bilirim ki, bir 
narak mesai programt §eklinde size arze- mer'a ba§mda senindir, benimdir diye se~ 
dilmektedir. nelerce didiniyorlar. Mahkemelerde sli -

Bunlar haricinde vaki olacak dilek ve riiniiyorlar, dovii§iiyorlar, hapisanelere 
isteklerinizin de ehemmiyetle nazara ah- dii§iiyorlar. 15 doniimliik bir tarla davas1 
nacag1 tabiidir. bilirim ki, iki senedir bitmek bilmiyor. 

Kongremizin verecegi kararlar isti§arl Zirai kalkmmay1 istiyenler toprak i§ini 
olacakt1r. her§eyden evvel bir diizene koymahdtr ~ 

Biiyiik Millet Meclisimiz millet hayn- lar.» 
na olan en ufak i§leri bile, ne biiyiik ha- Heyecanh koylii genci, soziine devam 
raret, muhabbetle himayesine aldtgml bi- ediyordu. Fa kat on mada oturan ve 
lirsiniz. Kayseri murahhast oldugu anla§tlan Ah

Devlet Reisimiz ve s:ok necib $efimiz med N attk admda beyaz sakalh bir zat, 
lsmet inoniiniin bu ve bu gibi i§lere verdi.. yerinden kalkarak: 
gi biiyiik ehemmiyet ise biitiin millet~e «- Evlad, dedi, biz programt hozmi-
goriilmii§ yiiksek bir hakikattir. yahm. Bu giizel sozlerini komisyonlarda 

Bundan dolayidtr ki biz de isti~ari ka- dinliyelim.» 
rarlarm imkan dahilinde gorlildugi.i ve Buna ragmen ate§li gene, sozlerini hu
vaziyete uydugu anda derhal tatbik sa· lasaya devam etti. Salonda §iddetli bir 
hasma intikal edeceklerinden emin bulu- heyecan havas1 esiyor ve s1k s1k alki§lar 
nuruz. duyuluyordu. 

Muhterem kongre azalan, Ba~kan: 
Birinci koy ve ziraat kalkmma kongre- «- Miisaade ediyorsamz sozi.inii bi -

mizin a~tlmt§ bulundugunu arzederim. tirsin.» dedi. 
Gayretleriniz, ~ah~malanmz sevgili mil- Gene, her§eyden evvel koyliiniin bir 
letimiz is:in faydah, mutlu olsun.» te§kilatm disiplini altmda ~ah§tinlmasmi 

Hatibler kiirsiide istiyordu. Gordiiklerinden bir ~ok §eyler 
Ba§vekilin §iddetli alkt§larla stk s!k ke- saytp dokiiyor, on bin egitmenin i~e ba~

silen nutuklarmdan sonra bir s:ok soz isti- lattlmas1 laztm oldugunu soyliiyor ve: 
yenler oldu. Talebler taaddiid ediyordu. «- Bu kay ve bu koylii hazincler 
Bu c;:okluk dolaytsile sadece koylii vt kaynagtdu.» diyordu. 
~ift~i adma bir soziin, yiiksek tahsil gene- «Bizi hi~e saymaytn» 
ligi adma da hir iki soziin iradmm kabulii Bu anda toplanh salonunda ruzname 
teklif olundu. haricine ~IktldJgim ima eden seslerle be· 

Kiirsiiye ilk gelen giine§ten yanml§ ya- raber bu ate§li sozlere, heyecana kaptla· 
g1z c;ehresile yigit bi'r koylii vatanda~t1. rak yiikseltilen alkt§lar birbirine kari§l • 
Gayet sevimli ktyafeti ve lehc;esile: yordu. 

<<- Ad1m Ahmed Tak1l... Eski§ehi - Koylii gene haykudt: 
rin Serefiye koyiindenim.» «- Bizi hi~e saymaym, bizi idare e .. 

Bundan ba§ka Eski§ehirin ~erefiye 
koyiinden Ahmed T ak1l da §iddetli alkt~
Jar arasmda kongre reisligine se!rildi. 
Miiteak:&ben komisyon reislerile umumi 
katib intihab edildi. Umumi katiblige 
Cavid Ural (Nigde meb'usu) se~ildi. 

ZiTaat Vekilinin nutku 
Verilmi§ takrirler okundu. Miiteak1 -

ben umumi reis vekili F aik Kurdoglu 
siirekli, §iddetli alkt§ ve muhabbet teza .. 
hiirleri arasmda kiirsiiye geldi, §U beya -
natta hulundu: 

«- Beni umumi reis V§ekilligine se~ -
mi§ bulunmamzdan dolayt te§ekkiirlerimi 
arzetmek borcumdur. F akat ben bugiin 
mes'uliyet ve ifasmt deruhde ettigim va
zife dolaytsile de size borclanm1 lafta 
azami nisbette hafif, i§te azami nisbette 
comerd olarak odemek ve bu suretle te -
vecciih ve itimadmtza liyakatimi filen 
gostermek mecburiyetindeyim.» 

Faik Kurdoglu bu dii§iince ile !aft u -
zatmaga hacet gormeden mevzua ge~li. 
Kongre i~leri ve komisyonlann !rah~ma 
tarzlan hakkmda izahat verdi. 

Bundan sonra Celal Bayar ikinci u -
mumi toplantmm oniimiizdeki cuma gunu 
ogleden evvel ve gene Biiyiik Millet 
Meclisi salonunda yaptlacagau bildirdi. 
Ziraay~i talebeler, Koylii mar§tm soyle -
diler. Celse bu suretle nihayet buldu. 

Ulus meydamnda 
Saat tam on be§ bu~ukta Ulus mey -

dam koylii kafileleri ve ziraat~ilerle hm -
cahmc dolmu§, aynca bu kalabahga ~e
hirliler de kattlmt§h. <;iinkii 19 yil evvel 
bu saatte Ebedi .5ef Atatiirk Ankaraya 
ayak basmt~ bulunuyordu. Burada ,Ay -
dmh At1lgan, N ev§ehirli Osman <;etin 
isminde iki koylii Yiiksek Ziraat Ensti
tiisiinden Enver isminde bir talebe ve 
§air Beh~et Kemal soz alarak nutuklar 
irad ettiler. Ziraat mar~t soylendi. Kala
bahk kafileler, Halkevi istikametinde 
ilerliyerek etnografya miizesi oniinde ih
tiram tezahiirleri gosterdiler. 

Kongre azalan, yarm da toplu bir hal
de Ebedi .;>efin istirahatgaht oniinde ihti
ram tezahiiriinde bulunacakhr. 

Bugiinkii kongre celsesi, Milli .;>ef is
met 1noniine §Ukran ve baghhk duygula
nmn izhanna kongre umumi reisi Celal 
Bayan memur eden bir takriri ittifak ve 
siirekli alkt§larla kabul etmi§tir. 

M.S. E. 
Geceki tezahiirat 

Ankara 27 (a.a.) - Bu gece saat 
21 de Ankara Halkevinde ziraat kon
gresi azasma ~ifts:ilige aid filimler gos
terilmi§ ve Yiiksek Ziraat Enstitiisii tale
besi tarafmdan Ziraat mar§I soylenmi§ -
tir. Tale be, aynca fener alayt yapmt§hr. 

Bozuk tramvaylar 

meselesi 

Diin Sultanahmedde bir 
tramvay yoldan ~1kti 

[Ba~taraft 1 tnct saltffede] 

cele i~ sahibleri olduklan i~in, bekliye· 
memi~ler, i§lerine yaya olarak, otobiisle 
veya taksi ile gitmi~lerdir. Bu yiizden 
binlerce ki~i. T ramvay kumpanyasma 
beyhude para verdikten ba~ka. i~lerine 
gee; kalmt~ ve zahmet c;ekmi~tir. 

Bir refikimiz, bu kazaya, evvelki ge· 
ce d.egi~tirilen kavisteki raym yerine iyi 
konulmamJ~ olmasmt sebeb gostermekte 
ise de tahkikatumza nazaran, kaza I 34 
numarah arabanm tekerlek bandajlannm 
bozuklugundan, arhk kullamlmtyacak 
kadar eskimi~. ytpranmi~ olmasmdan ile
ri gelmi~tir. Filvaki, eger, ray yerine iyi 
oturmam1~ olsaydt, saat 8,30 a kadar o
radan ge~en di~er arabalann da yoldan 
c;tkmast icah ederdi. 

Ge~nlerde tramvay arahalar~nm 
muhtelif bozukluklanndan bahsederken 
bandajlann berbad bir halde oldugunu 
yazm1~hk. Bu kaza, alakadar memurlar
ca nazan itibara almmiyan, lakaydi hat
ta infialle kar~tlandtgmt hayret ve lees
siirle haber aldtihmtz ne~riyahmizm 
dogrulugunu ispat eden sayxs1z de
lillerden biridir. 134 numarah tram
vay, dun, Kurtulu~ - Beyaztd arasmda 
i~liyordu. Y a araba, Beyoglundan indi
gi esnada Si§hane yoku$undaki kavisi 
donerken yoldan ~tksaydt, ne olacaktx? 

T ramvay kumpanyast, son zamanlar· 
daki ne§riyatlmlZ iizerine bozuk raylar· 
dan en tehlikeli vaziyette olan kavisleri 
degi§tirmege ba~lann~tu. Fakat arabalar 
gene eski kotii haldedirler. Ciinkii dedi
gimiz gihi bir taraftan yedek malzeme 
noksam, diger taraftan nas1l olsa imtiyaz 
ve tesisah hiikumet satm ala~ak, beyhude 
masraf etmiyelim dii~iincesi, esash tamir
lere giri~ilmesine mani olmaktadtr. 0 -
nun ic;in, bilhassa yagmurlu giinlerde ve 
1slak havalaroa 8 - 10 araba bozulmak
tadir. Evvelki giin ve diin de gene bu 
neviden bozukluklar olmustur. Evvelki 
giin bozulan ara'balann yekunu 8 tane
dir. Simdi Tramvay kumpanyast da, a· 
lakada.r memurlar da, bu bozukluklan 
simstkt saklad1klan i<;in bozulan araba
lann numaralanm ve nerelerde bozul -
duklanm ogrenemedik. 

Fransa, 

arazi taleblerini 

reddediyor 
(Ba~tara:/1 1 mcf sahffed 

Fran•a, ltalyanm arazi talebir. 
reddetti 

Paris 27 (Hususi) - Romadan . 
nan malumata nazaran, Franstz hiik 
meti, arazi talebi hakkmdaki ltalyan n 
tai nazarlanm kamilen reddetmi§tir. 

italyan mehafilinde, !taly.amn F ra: 
ile dogrudan dogruya miizakerelere ~ 
ri§mek istemedigi ve ba§hca Avru 
devletlerinin i§tirakiie Akdeniz ve m 
temleke- meselesinin hallini temine ~a 
mak istedigi temin edilmektedir. 

Salahyettar F ranstz mehafiline gc 
ingiliz Ba§vekili <;ernberlayn ile Har 
ye Nann Lord Halifah Romaya : 

meden evvel Pariste kalarak F rans1z 
calile miizakerelerde bulunacaklardu. 

Astl•rz ne,riyat 
Londra 27 (Hususi) - Parise ge 

son haberlere gore Habe~istandaki 11 
yan kuvvetleri F rans1z somalisine hiic1 
etmi~lerdir. 

T arunmt~ F ranstz gazetecilerinc 
Pertiraks, L'Ordre gazetesinde bu hi 
seden bahsederek ftalyamn Cibuti'ye 
arruza hazuland1gm1 ve Hab~istan 
miihim askeri harek8.t3. ba~landtgml hal 
vermektedir. 

Bayan T abouis de L'Oeuvre gaze 
sin de F ranstz somalisi civarmdaki lt 
yan tah§idatmdan bahsederek Cibuti 
manmm 15 mil uzagmda ltalvanla 
alh karakol viicude getirdiklerini ya 
maktadu. 

Bu hususta verilen miitemmim re< 
mata nazaran, Yakm<;arktaki Fran~1z c 

nanmas1na mensub iki kruvazor hUll 
Beyrut'tan Cibuti'ye hareket etmi~tir. 

Salahiyettar mehafilde, italyanla 
Fransxz somalisine hiicum ettiklerine 1 

if gazetelerde c;1kan haberler e • 
men tekzib edilmi§tir. 

Fransanrn yapflgt i 
Parts 27 (Hususi) - r.. 

Pol Reyno bu gece radyo 
nutuk irad ederek, F elemer. 
bankalardan miirekkeb bir b • 
saya 30 sene vade ve yuzde 4 faizle 
milyon sterlin ikraz ettigini bildirmif. 

T ramvay kumpanyasmm sakatlanan ismet inonii ve 
arabalar hakkmda s1k1 hir ketumiyet mu-
hafaza etmesini tabii buluyoruz amma, Halk Partisi 
kumpanyayt kontrola memur olanlann [Ba§makaleden devtn~ 
da ayni yolu tutmalan, garib geliyor, vatana ve millete daima daha ileri l• 
Fakat bu garabet, ilk bak1~tad1r. i•i biraz b'l k b' · "k ~ ~ metier yapa 1 ece u sevtyeye yu s~ 
tetkik edince ve derin dii~iiniince ortaya mek de hepimiz ic;in rnukaddes bir vr' 
bir hakikat c;tktyor ki bu da, alakadar fedir. Bu §erefli vazifenin ba~ma, A 
Belediye ve hiikumet memurlaruun ih- mtzm kalbce ve kafaca en yakm ar 
mali ve lakaydisidir. Filvalri eger, bu da~1 olan 1smet lnoniinden ba~ka k j 
resmi zatlann t~seyyiibii olmasaydt, caguabilirdik? 
tramvaylar, bugunkii herbad hale dii~- Ve Parti kurultay1, bu esas fikri 
mezlerdi. Alakadarlar, kontrol vazifele- deye ugra§an hatiblerin hepsini dinler1 

rini giinii giiniine, azam1 ehemmiyet ve ye liizum gorrneden $iddetli alkt~lar ai 
ciddiyetle yapm~ olsalardt, ara~alar ~a, smda krymetli Curnhur Reisimizi de~ 
yollar da, hugiin kullamlmaz lm vazi • mez olarak Ba~kanltKa intihab etti. ·. 
yette .bu~unmazla.rd1: Tramvay kumpan- Sirndiye kadar pek az kimseye n~ 
yast, tmhyazl ve tes1sah devlet satm ala- · olan ate§li tezahiirat arasmda kiirs !l 
cak diye i$i gev~ettigi zaman, kontrol ~tkan ismet lnoniinden, insana son c 

vazifesile miikellef olanlar da vazifele • itimad telkin eden canh bir nutuk di1 : 
rinde tekasiil gosteruni~ler, yedek maize· dik. Ebedi Atatiirkiin izinde Parti E 
me depolarmm bo~aldiimi, raylarm, kanhgi vazifesini iizerine alan Cun: 
tellerin, kablolann ve arabalann eskime- Reisimiz Partinin umumi vaslflannt 
ge, motorlerin, frenlerin ve tekerleklerin bariiz ettirirken, mille'!: emrinde c;a~ 
bozulmaga 'ba~lad1Ktm gazetelerin ne~ - mak mevkiinde olan biiyiik kiic;uk bi: ~ 
riyatma ragmen, goriip kumpanyaYJ. s1 - vatanda§lara daima gozoniinde bulun I 
kx~tJrmamt~larcltr. !~te, §imdi, bu ihmal racaklan ktymetli direktifler de ve 
ve tekasiilleri meydana c;tkh~I i~in, sinir- hte, onu dinlerken, zaptetmege mu,; 4 

leniyorlar. Bu ciimleden olarak alakadar fak olabildigim bazt sozler: l~ 
memurlardan birinin $ikayeti iizerine, Milletimizin §ikayetlerini ve di 
son giinlerde, Aksaray hattmda c;ah~an lerini dinlemi§ bulunuyorsunuz. 1 
vatmanlardan birinin, i~siz btraklldig:m jimimizin ba§ltca tcmeli, halkrmrzrn 
haber aldtk. lnanmak istemedigimiz bu kaqetlerine ve dileklerine ciddi bir al 

habere gore, bu vatmamn kabahati ne goslermektir. En biiqiik arzumuz, 
imi~. bilir misiniz? Y anmdaki bir ada - letin en ufak. ~ikayetlerine kaJar vz. 
rna, frenler hl'tmuyor, diye §ikayet etme- sahibi olmak ve halkm dileklerine le 
si ve bunu da alakadar zahn duyup bulma.qa f;alt~makttr. 
Tramvay kumpanyasma bildinnesi imi~. Millet hizmelinde ~ere! bulmak. 
Halbuki bu zat, tramvaylarm bu gibi Biiyiik, kiiciik, vazitelerin i.11i ve fc 
anzalanru ·kontrola memurdur ve vat - ifa olunrnast emelimizdir. 
mam kumpanyaya ~ikayet etmesi degil; SaRlam biinyeli, uiiksek i.stidadlt, 
vatmanm ~ikayetini dinliyerek Tramvay bir milletin siyasi hayatrna istikti 
kumpanyasmt tazyik etmesi laz1mdxr. vermek iddiasmdaytz. Ge~mi§ ta;' 
Allah gostermesin, Si~hane yoku~undaki ftrtmalan i~inde ge~ ve eskik kalmt~ , 
facia gibi bir kaza olursa, T ramvay f[ •• 1 l ak Jl 
k 

ra anmrz1 sural e tamam a:n va;.. 
umpanyasJ kadar ~irketi kontrol vazi - sindeyiz. 

fesile miikellef olanlar da mes'uldiir. 
Bu nutkun tamamm1 diinkii sayt 

Spesiarin gelmesi teahhur etti da okudunuz. Cumhur Reisimizi do 
Tramvay §irketinin sat1 §i§ini konu§ - ken notedebildigim bu ktsmen eksik cl 

mak iizere memleketimize gelmesi bekle- Ieier, nutuktaki sonsuz ifade kudrH 
nen kumpanyamn Bel~ikadaki erkamn - azaltamtyorlar. Bu sozlerden her b

1
' 

dan Spesiyal, ba§ka i§leri ve i~timala.n alakadar insanlar kafalannda mxhh 1 
oldugu i<rin ancak ikincikanunun 15 inde s:ivi gibi duymablar ve oylece muha. 
gelebilecegini bildirmi§tir. 1 ~ 

Kahirede kanh !r&rpl§malar 
Kahire 27 {a.a.) - Bu sabah polisle 

grev halindeki Elharhar Oniversitesi ta
Iebesi arasmda ~iddetli s:arpl§malar ol .. 
mu§tur. Polis silah istimal etmi§tir. Olii 
ve yarahlann miktan heniiz belli degil
dir. 

etmelidir er. 
Atatiirk Tiirkiyesi on be~ seneden 

fazilet giine~ine dogru 1~1k h1zile yii J 
mektedir. Hic;:bir kuvvt'tin, bizi o ~1 
ulaemaktan ahkoyamiyacagtna inai ~ 
ruz. T1pk1 Ataturke inandt~bmtz 'i[ 
inamyoruz. 0 halde yolumuz ac;tktJ ~ 

NADIR NAL . 
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Beyoglu istiklal Caddesi No. 213 

BELER OTELiNDE 
~flba~l Reveyonu Dansll Y emek 

8 d~iN V ARYETE - SABAHA KADAR NE~'E VE El;LENCE 
yt Ytlba~1 Agac1 - Kotiyonlar - Siirprizler vesaire ... 

yeDtrmlZl ~imdiden tedarik e0.iniz. Tabldot 200 kuru~. Tel: 49427 
augun vesaire her nev'i ziyafetler i9in BELER OTELiNiN 

• <:?rah ve geni!;i salonlan miisaid §artlarla icar edilebilir. . ., 

Y aptirilacak 
Naf1a Miidiirliigiinden : 

494 lira 85 kuru§ kc§ifli Ordu Hiikumet Konag1 in§aah vahidi fiat 
sas1 ilzerinden eksiltmiye konulmu§tur. Bu sene 23 bin lirahk in§aat 
ap1lacakhr. 
hale 12/1/939 per§embe giinii saat ( 15) te Naf1a Miidiirliigii binasm
a toplanacak Komisyonda yapilacaktlr. 

•,ksiltme kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
u i§e aid evrakt ke§fiye ve projeler Nafta Dairesinde goriilebilir. 
ksiltmiye girebilmek ic;in isteklilcrin 1909.86 lirahk muvakkat temi
at vermeleri ve ihale giiniinden nihaye~ sekiz giin evveline kad.ar 
ilayct makamma miiracaatle alacaklan chliyet vesikasile 938 ytlma 
id Ticaret Odas1 vesikasmt ibraz etmeleri laztmdu. 
eklif mektublarmm ikinci maddede yazth saatten bir saat evveline 
adar makbuz mukabilinde Komisyona vermtJ!leri laztmdtr. Posta ile 
onderilecek mektublarm nihayet saat 15 e kadar gelmi§ olmalan. 
ksi takdirde postada olan gecikmclcr. kabul edilmiyecektir. ( 9457 ) 

VARIN 
Zen gin 

•lba$1 
8YISI 

Belediyesinden : 
hrin imar planlarmm tanzimi i§lerine aid talimatnamenin 25 nci 
sinde tarif olunan e§kal c.airesinde §Chrimizi garbdan ba§llyarak 
ve cenubi ~arkiye dogru kateden umumi ana caddcnin imar plam 
lacaktlr. ~ekli hazm gosteren harita mevcuddur. Talib olan salahi
miitehasstslarm Gerede Belediyesine miiracaatleri. ( 9459 ) 

Yeni seneyi hm~ ve Iatif bir tarzda kar~1lamak i.;in 

YILBA~I REVEYONUNUZU 

KATLIYAN OTELiNDE 
Ge~iriniz, Parlak bir Suvare olacakhr. 

Kotiyonlar - Siirprizler - E g·lenceler 
Sofralanmzt evvelden temin ediniz. 

I 

ARLON 

Adalar sulh hukuk mahkemesi sat1~ 
memurlugundan: 

iulyanm, istanbul Deftarhg1, Harik • 
liya, Jak ve Aleko ile ~ayian ve mil§ -
tereken mutasarnf bulunt\ugu Biiyiik
adada eski N evzadbey yeni Kadiyoran 
sokagmda 40 No. h bah~eli han en in iza
lei §iiyu SliDetile sablmasma karar ve
rilmi~ oldugundan agtk artbrmaya ko -
nulmu§tur. MezkD.r hanenin zemin ka
tlru havi olmak iizere iki kat iizerinde 
ah~ab olarak in~a edilmi~, birinci kat 
zemini mermer do§eli bir ta~hk, sarm~ 
ve dort oda ile bir mutfak ve bir hala, 
ikinci katmda bir sofa, dort oda ve yiik
liigii havi diger bir oda ile diger iki o
dayt ve alaturka bir aptesane ve ilcinci 
kahn cephesi balkon olarak i.n§a edil -
mi§ ve zemin katmda malta trujh bir 
sofa ve bir oda ve bir mutfakla digar 
bir oda ve bir odunluk ve komiirliik ve 
bir mutfagt havi bane zeminile bah<;e
nin 722 metreden ibaret olup 11738 lira 
13 kurU§ ktymeti muhammenesindedir. 
Vergi, tenviriye ve tanzifiye bedeli iha
leden tenzil edilir. ihale pulu ve yirmi 
senelik taviz bedeli mii§teriye aiddir. 
Artbrm1ya i§ti.rak edenler klymeti mu
hammenenin % yedi bugugu nisbetinde 
pey ak~esi vereceklerdir. Birinci artttr
ma 2 §Ubat 939 tarihine musadif per -
~embe giinii saat on dortten on altiya 
kadar mahkeme koridorunda icra olu
nacakhr. Birinci arttumada kl.ymeti 
muhammenenin yiizde yetmi§: be§:ini 

buldugu takdirde mii§teriye ihale edi
lir. K1ymeti muhammenenin yiizde yet
mi§ be§ini bulmazsa en gok arthranm 
taahiidii baki kalmak i.izere on be§ giin 
daha uzahhp ikinci artbrma 17 §Ubat 
939 tarihine musadif cuma gi.inii ayni 
saatte icra ve en c;ok arthrana ihalei 
kat'iyesi yap1lacakbr. Mi.iddetinde be -
deli miizayede verilmezse miizayede 
feshedilir. iki miizayede arasmdaki 
£ark, miistenkif mii§teriden tanzim et
tirilir. MezkD.r gayrimenkul iizerinde 
ipotek sahibi alacakhlarla diger alaka
darlarm ve hususile masraf ve faize da
ir iddialanm yirmi giin zarfmda bildir
meleri laz1mdtr. Aksi takdirde satl§ be
delinin payla§masmdan haric kahrlar. 
Daha fazla malumat almak istiyenlerin 
Han tarihinden itibaren herkesin gore
bilmesi ic;in apk bulundurulacak arttrr
ma §artnamesile 933/81 No. h dosyaya 
miiracaatle mevcud vesaiki gorebile -
cekleri ilan olunur. (13264) 

I «RADYo'FO~: Magazas• l 
Galata, Voyvoda Cadd. 49 

Profesor K. Komiircan'1n 

Ni~in IStlrab eekiyorsunuz ? 

ahn1z. 

NEOKURIN .sizi bu miiz'ic baf ag
riianndan, nezle ve gripten derhal 
kurtaracakbr. 
NEOKORtN kalbi yormaz ve 
deyi bozmaz. 
T ek ka,e 6, 'altihk kutu 30 kurut· 
tur. Her eczanede bulunur. 
NEOKORtN hmine dikkat. 

Sat1' Kooperatlflt'r 

TAR • 
I 

Mamulat1 
Biitiin Tari' mallar1 en 
usullerle kat'iyen s1hhi ve tern 
olarak haz1rlanmu;t•r. Tesisat1m 
Tiirkiyede biriciktir ve en miite 
rakki garb anlamlar1na uygundur 
Tari,'ten ba,ka mahalde Fiimig 

edilmh; incir yoktur. 

Beyoglu istiklal caddesi No. 
(Parmakkapt tramvay durag1) 

.... 
Ogretmen al1naca 

1 - ~imdi Ankarada bulunan. ilkbaharda Kayseri civarmdaki 
nasma nakledecek olan c Ankara Gedikli Hazll'lama Orta Okuluna 
iicretle .riyaziye, tiirk9e. almanca ogretmeni almacakt:lr. 

2 - !steklilerden aramJ.acak §art1ar §Uillarchr : 
A - Okul ile Zencidereye gitmegi taahhiid et.mi§ olmak. 
B - fstekli oldugu ders i~in ehliyetli bulunmak. 
c Kiiltiir Bakanhgmca ehliyeti tasdik edilmi§ bulunmak veya 

tede imtihan vererek ehliyet almt~ olmak. » 
C - Askerligini yapm1~ olmak, mecburi hizmeti bulunmamak. 
3 - Almacak ogretmenlere ayda 108 lira iicret ve oturmalan 

civarmda Zencidered.e aile ikametgaht verilecektir. 
4 - !stekli olanlann Ankarada M. M. V. Askeri Liseler 

dilek~e ile miiracaatleri ve dilek~elerine ehliyetname, niifus 
dikli suretlerile fotografh hal terciimelerini baglamalan ilan 

c 694 » 

Devlet Demiryollan i,letme U. 

Pendik istasyonunda yeniden yaptlacak istasyon binas1 ~u"c""'·~• 
~arf usulile ve vahidi fiat iizerinden eksiltmi~e konmu§tur. 

1 - ln§aatm muhammen bedeli 70,000 lirad1r. 
2 - istekliler bu i§e aid §artname vesair evrakt Devlet 

Ankara, Haydarpa§a ve Sirkeci veznelerinden 350 kuru§ 
de alabilirler. 

3 - Eksiltme 20n/939 tarihinde cuma giinii saat 15 te Ankarada D. 
lan Yol Dairesinde toplanacak merkez Birinci Komisyon 
lacaktir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektubile 
gtda yaz1h teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar 
ba§kanhgma tevdi etmi~ olmalan laz1mdtr. 
A) 2490 say1h kanun ahkamma uygun 4750 lirla1k 

minat. 
:3) Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C ) N af1a V ekaletinden musaddak ehliyet vesikas1. 
Ehliyet vesikas1 i~in isteklilerin vakit zayi etmeden ve 
niinden en az sekiz giin evvel tahriren N afta V ek'aletine 
etmeleri laz1mdtr. c 5290 • 

COTY 
FRANSIZ MARKASI 

... COTY pudrasmm, size 
temin ettig-i giizellikt:!;... 
COTY pudras1, o kadar, 
ince, o dcrece .yap•~kan . .. 
ve ~a yam hayret, renkleri 
o kadar cazibdir ki kullan
dtg-tmzda teniniz her va
kitten daha tab!! g~\lne
cektir, 

COTY PUDRASI 

GenQiigin pudrastdtr 

Naf1a Vekaleti 

ismi iizerinde 1srar ediniz. Her miihim eczanede bulunur. 



1939 Ytlba$1nl kutlulamaQa 
haz1rlan1yor musunuz 

lnhisarlar idaresi taraf1ndan sattlatt 
? • 

I 

I 
Fiatlar, (Miidafaa vergisi dahil) 

575 kuru$a indirilmi$tir 

TURKiYE 

EKR FA ~RiKALARI 
Ponim ~irketinden : 

parti olarak kiip ve .kri~tal ecnebi ~ekerl satm 

Bah~ekap1 Ta§han 42 numaradan istiyenlere 

sonka.m939 per!?embe giinii saat on bire kadar teklif mek

~artna~saslarma gore kabul edilecektir. 

Jandarma 
Satmalma 

Alayt Birinci 
Komisyonundan : 

1/1 dan 30/9/939 giinlemecine kadar ia§esl l~in ihtiyac 
yiiz ~~ bin kilo ekmeklik unun beher kilosu on bir kuru~ 

santirr bin dort yiiz altml§ altl lira 25 kuru~ muvakkat te
atla 2!938 den itibaren on alb giin miiddetle eksiltmiye ko

U'?tur 
siltmiye zarflar 4/1/939 ~ar~amba giinii saat on be§te a!;lla-

say1h kanunun buna aid 
0 
maddelerine gore yapuaca-

is~rin teklif mektublarmt buna gore hazrrhyarak ihale 
saat evvel Malmiidfuliigu odasmda toplanacak olan 

Ba~kanhg1ua makbuz mukabilinde teslim et· 
la.r. Tekli mektublan posta ile yolland!gt takdil'de bu 
ka~~ ~Ul ,. 411 IIU'flaftDJD da ~ ~Gr mu
iyi(patllmJ~ bulunmas1 !Sarttlr. 
fa..ahat almak ve ~artnamesini gormek istiyenlerin Edirne

Piya~ayt Birinci Tabur Satmalma Komisyonuna gelmeleri 
u lunur. ( 9214) 

YILBA$1 
va.urumu Biiyiik Piyangosu 

iiyiik ikramiyesi 

•oo.ooo Lirad•r. 
200 • 150,000 • 100,000 • 70,000 • 80,000 • 
'00 • 30,000 • 20,000, 15,000 Lirahk ikramiyelerl 
re 100.000 ) Lirahk iki adet miikAfat varchr. 

Kea Y1lba'• gecesi yapllacakt1r 
ttler : 2,5 • 5 ve 10 Lirahktlr. 
, kaybetmeden hemen blletlnlzl ahn1z. 

Belediyesinden: 
~de elektrik satralmda teslim 200 ~n somikok komiirii 20 

kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
~~ 27 liradan muhammen bedeli 5400 lira olup muvakkat 

4v-uo. 

J.e 2/1/939 pazartesi giinii saat 15 te Belediye &iresinde 
Jllda yapilacakbr. 
~re bu i~e aid. §artname Belediye muhasebeciliginden pa
a.lr. 

'1Ilektublarmm, ihaleden bir saat evveline kadar Enciimene 
ninde verilmesi, pasta ile gonderilecek teklif mektublannm 
saiar y~ti§tirilmi§ olmas1 ve zarflann miihiir mumu ile kapa-

edebilmek i~in isteklilerin kanun! .. 
• • 

Sall$1 
illll'llZID ilk tec:riibe itletme devresine aid Standard 

120/36 ve 300/75 denyede 1 kiloluk konik 
70 gramhk ~ile halindeki sunjipekleri dun bir fi-

~a~Jtma devremize aid 120/36 denyede 1 kiloluk 
bobiD ve 70 graml1k ~ile halinde muhtelif kalite 

mamulatlmiZ nonnal piyasa fiatlarile satJlacaktir. 
Gemlik Sungip ek fabrikasi miidiirliigiine miira-

Mimarlar Birliginden : 
Mirnarlar ~irligi sen~lik ko~gres~o ~~/1/939 cumartesi giinii 

IIalkevmde aktedilecekhr. Butun mimar arkada§larm 

miizakerat : 
okunup kabulii. 

se~ilmesi 
§ehriyesinin tayini 

3512 numarah kanunu ahkamma gore tadili.o ( 9421). 

$imdiden tedarik edi.,iz. 

i~~i KIZ ARANIYOR 
Ambalaj i~in 3 i~~i kiza ihtiyac vard!r. Taliblerin saat 9 dan 12 ye 
kadar Yenipostane caddesi Ananyadis han ?J numaraya miiracaatleri. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

Muhammen B. % 75 Eksiltmenin 
Cinsi Miktan Beheri 

0 
Tutan teminat §ekli 

~ama§ll' kurutma ve L. K. L. K. L. K. 
iitii.leme makinesi 1 aded - - 200 - 15 - Pazarbk 15 
Lastik hortum 180 metre 7 50 1350 - 101 25 A~J.k 16 

I - !a.aremizin Cibali fabrikaSl i~in ( 1 ) aded elektrikle miiteharrik ~a
ma§Ir kurutma ve iitiileme makinesi ile ( 180 ) metre lastik hortum 

~artnameleri mucibince hizalannda yazlh usullerle satm ahnacakhr. 
n - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gosteril

mi§tir. 
ITI- Eksiltme 30/XII/938 tarihine rashyan cuma giinii hizalannda yaZlh 

saatlerde Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat §Ubesindeki Altm Komis
yonunda yap1lacaktrr. 

IV - $artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii g~en §Ubeden almabilir. 
V - !steklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukanc!.a adt ge~en komisyona gelmeleri noan 
olunur. ( 9130 ) 
. ~ 

I - Idaremizin Pa~abah~e Miiskirat fabrikasmdaki derin kuyuya mevzu 
Sterlink tulumbast i~in §artname, resim ve niimunesine uygun ol
mak iizere satm almacak ( 45 ) aded paslanmaz ~elik mil, 45 adi!d 

paslanmaz ma,ns,on e JJ aded bronz fosfor yataktan ibaret 
#r.:1::£=~~~~~par~a yedek aksam pazarbk usuHle ebfltmiye konmqtur. 

- Iteyet umumiyesinin muhammen bedell ( 2317.50) lira ve muvak. 
kat teminati ( 173.82 ) Iiradrr. 

lll - Eksiltme 2/1/939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da Ka
bata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Alun Komisyonunda ya-
pllacaktrr. ' 

IV - ~artnameler parastz olarak !nhisarlar Umum Miidiirliigu Miiskirat 
fabnkalar §Ubesinden almabilecegi gibi niimuneler ayni §Ubede ve 
resimleri de Levaztm ve Mubayaat §Ubesind,e goriilebilir. 

V - !stekliJerin eksiltme it;in tayin edilen giin ve saatte % 7.5 giivenme 
paralarile birlikte yukanda ach ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 9335) 

~ 

I - idaremizin Cibali fabrikas1 i~in ~artnamesi mucibince satm ah
nacak bir aded elektrikle miiteharrik « bula~lk tabaklart ylkama • maki
nesi ac;lk eksiltmiye konmu~tur. 

n - Muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat teminat1 90 lirachr. 
III - Eksiltme 30/1/939 tarihine rasbyan pazartesi giinii saat 11 de 

Kabata§ta Levazun ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapua
caktlr. 

IV - ~artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden almabilir. 
V - Eksiltrniye i!?tirak etrnek istiyenlerin fiats1z fenni tekliflerini ihale 

giiniinden asgari bir hafta evveline kadar !nhisarlar Tiitiin Fabrikalar §Ubesine 
vermeleri ve verilen tekliflerin kabuliinii mutazammm vesika almalan la
Z1mdtr. 

VI - fsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii
venme paralarile birlikte eksiltme i<;in tayin edilen gun ve saatte yukartda 
aru gec;en Kornisyona gelmeleri ilan olunur. ( 9129 ) 

SUMER BANK 
Gemlik Sungipek F abrikast Miidiirliigiinden : 
1 - Fabrikam1za : Ln.akal Lf~t sene bilftil bQyiik kuanlard& ustahk yap• 

m1~ veya kazan teferruatmm tamiratm1 yapabilecek iktidarda 

Sir Kazan ustas1 ahnacakt1r 
Taliplerin evrak1 musbitelerile birlikte bizzat Fabrika Miidiirliigu· 
giine muracaatlar1. 

2 - Fabrikam1za: en az n~ sene mot~r ve elektrik tesisatmda ~ah~IIII§ 
ve yalmz b~ma tamirat ve tesisat yapabdecek iktidan haiz 

Bir Montor ahnacakt1r 
Taliplerin evraki miisbitelerile birlikte bizzat tabrika mudiirlug-u
ne mliraeaatlarL 

istanbul Defterdarhgtndan : 
Beyoglunda eski $i~hane karakolu binasmm ( 135 ) lira muhammen be

delli ankazt 2/1/939 pazartesi giinii saat 14 te pazarhkla sahlacaktrro $era
itini ogrenrnek istiyenlerin hergiin ve sah~a i§tirak edeceklerin de mezkur 
giin ve saatte teminat makbuzlarile Milli Emlak Miidiirliigiinde toplanan 
Komisyona miiracaatleri. « M. , ( 9462 ) 

Valiliginden: 
01 - Ke§if bedeli 17718 lira 12 kuru~tan ibaret bulunan Stiidyo binast 

ile Ismet Pa~a Klz Enstitiisii arasmda yap1lacak alan 8859006 metre mikab 
hafriyat j§i 12/1/939 per~embe giinii saat 15 te Vilayet binasmda Naf1a Ko
misyonunda ihalesi yapllmak iizere kapah zarf usulile eksiltmiye kon· 
mu~tur. 

2 - Muvakkat teminab 1249 lira 60 lruru§tur. 
3 - Isteklilerin teklif mektublarmt teminat mektubu veya makbuzu 

Ticaret Odast vesikas1 ve Naf1a Miidiirlii.giinden alacaklan ehliyet vesika· 
larile birlikte yukartda sozii ge~en giinde saat 14 e kadar Eksiltme Komis
yonu Reisligine vermeleri. 

4 - Buna aid §artname ve ke§if evrala ile projesi hergiin Naf1a Mii-
diirliigunde goriilebilir. c 5229 :t ( 9353) 

MOU H-TI R ALI- H ARI TAL I 

HAY AT TAKVIMI 
CIK T I 

320 Sahife, en faydah malumat, haritalar, miikemmel blr muhbra, 
Taklttlerlni almamak l~ln HAY AT takviml ad1na dikkat etmelidir. 

Fiatt 25 Ci ltli 35 kuruttur. 

D E N i z B A N Kl Ci:anbul Vakrflar DirektOrliigii Daman 

USKUR ~AFT SATIN ALINACAK 
BankamiZin Kmahada tipindeki gemileri i~in alb taktm Uskur $aft 

satm almacakhr. ~artnamesi Topanedeki Deniz handa Materyel §Ubemiz
den hergiin paras1z almabilir. Teklifler en ge~ 20/1/939 tarihine kadar 
mezkur $ubeye verilmi~ bulunmahdJr. 

K1ymeti Pey paras1 
Lira K. Lira K. 
173 94 13 05 

Riistempa§a mahallesi Tahmis sokag1 Hara~~l han alt kat eski ve yeni 
1 nurnarah odanm tamam1 15 giin miiddetle satllmak iizere a~1k artt1rm1ya 
~Ikanlmt§br. 

ihalesi 9/1/939 pazartesi giinii saat 14 te icra edileceginden talibleriJJ 
<;emberlita§ta Vaktflar Ba~miidiirliigii Mahlwat kalemil).e miiracaatleri. 

( 9360) 
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