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Partinin 
aşkanlı a eçi 

Ebedi Biışkanı Atatürk'tür 

• 
1 

Genel Başkan, seçimden sonra mühim bir nutuk söyledi.: 

''Milletimizin en dar muhitlerine ve en küçük ihtiyaçla
rına kadar sokulup çare bulmıga çalışmak, önümüzdeki 

senelerin çalışmalarında geni bir f ô.rika olacaktır,, 
Yeni bir tehlike 1 \ IB3@l@y~fk.Ö~ 

var mı ? l::§-1 
Yazan: ASIM US 

İtalya 1935 tarihli .Fransa - ltal
yan nıılnşnın mın nıcfsuhlyetinl Fran 
saya resmen tcbllğ etti. Bu hareket 
Akdcıılzln sulhu ile alil.kalı olan bü
tün memleketler için ebcmmlyetll 
bir hAdisedlr. 

Ht\cllsenln manası nedir? Musollni 
•J.<.-.:ıı-1-trw-I n'lq(<:.,h n1Aw-R\r •nnTflTT., 
&Jyas r ' ikayı bugüne kadar a-
det.A truııyormuş gibi göründüğü hal
de bu defa böyle hükümsüz diye Hin 
ctmeğo neden lüzum görmii,tür ve 
bunda nasıl bir menfaat buluyor? 1-
tıılyanm bu lın.rekctinde yal..-ın bir 
lıarp tehlikesi var mıdır? 

lleynclınilcl hayat için tabii en zi
yndo mühim olan cihet bu en bOn .su. 
aldlr. Miinih konferansından evvel 
Çcko ıo,·akya mesele.si .gerçekten bir 
harp tehlikesi şeklini almıştı. Alman
ynnın uınumi sc!crbcrliği umumi bir 
.telAket ile ncticelenebillrdi. O vakit 
Avrupa snlhnnu kurtaran hiç şüphe
.siz lUusolinl olmn~tur. Ilitleri tele
fona davet oderek muhakkak bit' 
harbin önüne geçnı1~tir. 

Münib kontcransı harbi bertaraf 
ettikten sonra Orta A \'rupa , ·aziyetl 
bugUn için süküıı bulmuş görünüyor. 
l\lünihtc sulhu kurtarım bir adamın 
şimdi Akdcııizde bahusus İngiltere i
le anlaştıktan sonra 1''rano;a ile Tu
nUB , .o Jforsika içlıı bir harbe giriş
mesi mümkün müdür? Böyle dcğilset 
ll>~ nnıa,masının feshi ,·eya mcfsu
biyetlnin ilAw ne gibi bir maksat ile 
yapılmış olabilir'! 

Kuvvetli bir kanaat ile denilebilir 
ki Musollnl Orta Avnıpada olduğu 
gibi Akdenizde de bir harp i tcmi
yor. Fakat bugünkü umumi şartlar 
içinde lmt'i olarak beynelmllcl bir 
sulh tcsfsin<lo ttalyo. için bir !aydA 
da bulıuayor. İtalyanın yeni nıeıı
taatler elde edcbllmesi için bir inti
zar devrini umumi 'f'C kat'i ~ulha t.cr
cih edlror. 

İtalya lngilterenln Akdeniz anlaş
masını - hattA İspanya meselesi hal
JC(lilmedeıı - imza. etmesi ile bu ta- \ 
raftan kendisine bir zarar gelmcye
ccı;.rinl anladı, İngiliz - ltalyan a.nlaş
nıasıııın imzası üzerine yalnız knlnn 
Frnnsaya dirsek çe\irdl. Fransa ile 
ı 03;) şartları <la.bilinde bir anlaşnın 
imza ctme:ı..-tc hiç blr tehlike lnıhm
ıuadığı için muhtemel menfaatleri 
beklemek J tedi. 

nonunla beraber şu ciheti de göz
önüno getirmek IAzmıdır: İtalya 

ıos;s anlaşmastnm mefsubiyetiııl 

ııa. etmekle erıclce mel'iyete giren 
lnglllz • ltnl) n.n Akdeniz anlaşması-

( Deı~mu 8 incide) 

• 

• 

Milli şefimiz lnönU 

Milli Şefin tarihi nutku 
Ankara, 26 (A.A.) - Milli Şefimiz Reisicumhur 

İsmet İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurulta
yının bugün öğleden sonra aktettiği toplantıda, Parti 
tüzüğünün genel başkanlı~na ait muaddel maddeleri
nin kabulünü müteakıp riyaset mevkiine gelerek aşağı
daki mühim nutku irat buyurmuşlardır: 

Büyük Kurultayın sayın üyeleri, 
Büyük Partimizin esas bünyesinde bugün aldığınız 

kalb'i ve nizami kararla, beni değişmez genel başkan 
seçtiniz. Yüksek teveccühünüzün ve samimr itimadını
zın il ad esi olarak aldığım bu karardan dolayı sizlere te
şekkür ederim. Bu anda, omuzlarımda bulunan genel 
başkanlık vazifesini, Partinin, büyük milletimizin hay
rından ve hizmetinden başka gayesi olmayan, maksadı
na uygun bir surette ifa etmek için bütün varlığımı sar
f edeceğim. Sizlerden ve Partinin bütün azasından birlik, 
beraberlik, yardım beklerim. 

Genel Başkan Ve-
killiğine seçildi 

Dahiliye Vekili Refik Saydam da 
Genel Sekreter oldu 

Kurultay toplantısı çok heyecanlı geçti 
Münhal mebusluklar 
Partinin namzetleri bugün 

ilin etmesi muhtemel 
ANKARA, 26 (Telefonla) -

Partinin açık mebusluklar için nam
zetleri yarın ilan etmesi muhtemeldir . 
Evvelce yazılan Fetiıi, Hüseyin Cahit, 
Karabekir. Hasan Rıza, Deniz müste _ 
şarı Sadullah, Sadettinin isimlerinden 
ba~ka ordu müf ettişlcrlııden korgenc. 
rnl Kazım, Mersinli emekli general Ce. 
m:ıl, Kocaeli valisi Hamit, Kastamonu 
valisi Avni Doğan isimleri yeniden 

f ...,...,.,.,,.,.,,., .. _.~~·-..-;-·-"f~~· ....... ".'.....,,.,..,.....;;:;:;:;;;:;:;::;\; 

söylenen namzetler arasındadır. Genyölkurula yeniden girenlerdenı 
Vnli Hii.midin mebusluğu tahakkuk J>oktor Cemal Tunca 

ederse yerine Kırşehir mebusu Ali Rrza (Yazısı 10 uncuda) 
Esen 'in tayini rivayetler cümlesinden- --,--------::--------
dir. Seçimin ikincikfuıunun birinci pa.. AtatUrkUn Ankaraya ayak 
zar günil yapılması kuvvetle muhte _ bastığı gün 
meldir. Ankara, 26 (Telef.onla) - Yann i:C. 

Bir talebe 
9 yerinden bıçaklanarak 

öldürüldü 
(Ya..."'l.Sı 9 uncuda) 

ce Halkcvinde Atatürkün Hl yıl evvel 
Ankaraya gelişi münasebetilc bir tören 
yapılacaktır. Töreni Şair Be~et Ke -
mal Çağlar bir söylevle açacak. Mee. 
di Sayman Atatürke ait menla'kler 
anlatacak, Vasfi Rapt •'Kemalirm,, l 
izah edecektir. 

Abdülmecit devrind 

saray entrikaları 
Yakın tarihin en meraklı bir faslı 

lf2'ek yaıkofnl~a gazetemizde 
tefrDka edllecek 

Yazanı Asım Us 
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rlkir ve sanat : 

Edebiyat cephesi 

H uan AH YftceJ bfr makalesin
de başıboş edebiyattan bah

..ut. Pe1amJ Safa edebiya.tm tek 
cepbeelnl ku.rmanm lü.mmunu ileri 
drdL 

1kt değerli dostun tşuet ettiği nok
talar kültür seviyem.Jz b~kımından 

nıüııevvel'leri çoktan derin derin dü
flW'1urmes1 icap ederdi. Fakat .. ar
m edilen" le "olan" ara.smda mesa
fenin dalma bir gölge gibi uzanıp kı

Almaku devam ctlDIJ8i ve bir türUl 
"anu" Ue "olan" arasında eonsm 
basrethı dinmemesi edebiyat cephe· 
alnl bir mesele olmaktan alakoymut
ıur. 

Biz ne kadar seç kaJeaJ[. dan ta
soll&hıdon bb· tJe1 kaybetm.Jyecektir. 
Temiz, halis edebiyat cepbeslnl tut
mak, sanatı itibanıızhktan kurtar-

Yazan: Sadri Ertem 
kArm serlyell kültürü ve ıa.natkAr 

ahlakı km·abutr • 
Bu sanatk4rın menfi vazifesldJr. 

Cennette gözün alabildiğine bü· 
)'Üyen devodikenlerfni söküp atmak 
lifi değildir .. 

Sanat kı)'llletlnl her kıymetin iis
tilııde olarak kabul etmek, onun ha

rlkıtlAde kudreti önünde ruhları ıe· 'ı 
lAm durmağa davet etmek vazllesf. 
dir. Bu vazife "meziyet" lerln üstnn. 
de edebl1at kollektlvltesfnln ... 
nat şuurunun müşterek bir din ba1fn. 
de hissedilmesi, f&Şanması ne mtlm
kün '>labHir. 

Bence ilk ve tek şart şudur: . 

Balla sanat için bir IAf halinde 
edebi7at cephesini tutmak r 

SADRİ ERTEM 

Musolininin el yazısı 
mak, ona gerçekten bir efkArıuınu. 

m.11e balketmek, edebiyatı bu olgun 
Ammenin sevk seviyesi üstüne bir 
be1kel gibi yerleştirmek vazltesl 100 İngiliz Lirasına mı:• 
hangi mektebe mensup olurlarsa ol- 2 1ngiliz Lirasına mı Sabldı? 
amılar, hangi sanat felsefesine lna- "Popolo d'1talia,, gazeteai geçenler
mrlarsa fnansıniar gerçek sanatkAr- de Musolininin bundan on yedi sene 
l&rm birlikte 1apacaklan ilk iştir. 1 evvel yine aynı gazetede çıkmıı bir ya. 

Halis sanatk.Ar bunu yapmaya mec zısının müsveddeıinin Londrada 100 
burdur. Çünkü bu hareket onun ha. ingiliz lira11na aatıldığuu yumııtı. Ga
talarmm, kendisini sanatın flstünde zeteye ıöre, üç sayfa olan bu el yazııı, 
ve sanattan daha değerli sa)'lllumm büyük adamlann bu cibl veıikalanna 
IOn ketared olacaktır. meraklı kolebiyoncular arasında çeki· 

SanatkAr, zevk farkım; felsefe ay
nlığı hücnm için; lnkh için, terzil 
için bir veSlle sayılmıştır. Muharrir 
ismi sayma1a Ulzum yoktur. 

GazeteıJcrlmlzln, mecmualarmnzrn 
sayfalarma gömülmüş ne harlkulildc 
kfifürler vardır ki bunların tek biz-
metl Ranatı, edebiyatı amme önünde 
itibarsız, sefil blr malıliik hııllne sok
mak olmuştur. Bir nevi estetik md
nakaşaczı çeşnisini taşıyan bu ki\für. 
ler edc·b)yatm bedenine birer cüzzam 
7arası gibi 1apıştı. Tarihi tA Edebl-
7atı Cedldenfn doğıııa1a yüztuttu
p zamanlara kadar çıkan bu kar
flbklı muharebeler, salgmlann mu
basebesl temenni olunur ki, son de
fa artık Jilzlerlmlzl kızartmakla ka
pansınl 

Estetik mftnak..,a.st yanmda daha 
~k hissi sebeple1::e dayanarak yapı. 
lan tenkitlerde de ayni manzarayı 

görmemek mümkün dei'.,"1ldlr. Ten
kitte mevzuubahis edilme1en tek 

1 '81 muarızm fikri, maksadıdır. Bu· 
nun haricinde ne varsa, mesel& ecda
dı, 7edi bİn sene sonra dünya1a gele. 
eek torunlarının namusu, terefl, el
blseslnln biçimi, vücudunun hatlan, 
eaçlarmm rengi, ve insanların ancak 
iç çamaşırlarmın mahrem olduiu be

ıilmiı ve nihayet, yukarda söylediği • 
miz fiyata Ernest Magıı ismindeki bir 
tngiliz tarafından ahmmıtır. 

Gazete, Londra piyaaaımda RuneL 
tin el yanımın 30 liret (bizim para.. 
mızla 3 lira), Eden'in bir mektubunun 
4, S liret, Daladyenin imzaaır.m da 2 ıi· 

ret olduğunu ilave ediyor ve Musolini· 
nin el yazısına lngiltcrede verilen kıy. 
metl göze çarptırıyordu. 

Halbuki Fransız gazetelerinden biri 
bunun <ıoğru oln1a.dlgıru soyıuyor ve 

koleksiyoncu Emeıt Maıgı'tan aldığı 
malQmatı veriyor: 

Runeltin el yum ile yammrı bir 
mektup vesaire, bıgilterede, vaziyetine 
göre, 50 ile 100 sterlin araımda satıl· 
maktadır. 

Eden'in bir mektubu da 7 klnunue'V'" 
velde 25 In~liz lirasına satılmıı,tır. Da. 
tadyenin imzasmın fiyatı da 30 • 40 
tngiliz lirası arasındadır. 

Musolininin, İtalyan gazetesinde hah 
solunan el yazıs·na gelince, bu makale 
müsveddesi 2 İngiliz lirasından yukan 
çıkamamıgtır. 

O halde, mesele müphem k:ılmış o
luyor: Musolinin:n yazı11100 İngiliz ll. 
rasma mı satıldı, yoksa 2 Inıiliz liraaı· 

na mı? 
den kısımlan veyahut şapkasının--------------
Jmrdeluı, pantalonunun paçası mll
nakaşalarm kahramanları arasına 

girer. 
Ve edebiyat meselesi d erhal orta

dan çekilir. Hakiki kavga, yani ego
lmıln edebiyat maskesi altındaki ban 
tal çehresi meydana çıkar. 

Edebl1atı bu hantal, kaba, iptidai 
bir bınm Aleti haline koyan rubu, 
.anat illkeslnd"n ancak hakikt sanat-

Vefat 
Sabrk valilerden Eti Bank idare mec 

lisi azası Ba.y İbrahim Aktan kısa bir 
rahatsızlığı mUteak!p vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat on dörtte Ar • 
navutköyUndeki hanesinden kaldırıla • 
rak ikindi nama.zı Beyazıt camiinde 
kılmat'ak, E:lirnekapıdald Şehitliğe 
defnedilecektir • 

Is 1işare komisyonu dün toplandı 

htan1>u1un .iktısadi vazty etl etrafın.el ı tetkikler yapmak Uzere te§ktl edUdiğ"ni 
,.dılmm tktısat tsti§are KC'.aJay.cnu d uı ögleden sonra Vali' v• Belediyi Rcili 
boktor LOtfi Kırdann baş'kanlığ nda ilk toplantısını yapmııtır 

~ ikinci toplantıamı yalanda yapacaktır, 

Mübadele işleri : 4 

Tefsiri istenen madde 
hakkında son sözler 

Mecliste cereyan eden milzakereler 
dolayısile alakadarlara dü§üncelerini 
sormak bu bahsi ilinihaye devam ettir
mek demek olacaktır. Bununla beraber, 
enteresan bulduğumuz bazı sözleri balı.. 
ıe bir nihayet vermiı olmak için der· 
cediyoruz: 

••• 
"Atalanmızm me§hur bir &Gzil var • 

dır. Atı alan Uaküdan geçti derler. Mü
badele iılerinde mubelenin hile.aine 
saparak fazla mal alanlann çoğu bun. 
lan ellerinden çrkarımılardır. Küçük bir 
tetkik gösterecektir, ki tapuya rapte
dilen emlakin büyük bir kısmı sahipleri 
ni değiştirmişlerdir. Sahiplerini değig. 
tiren bu mallat" üzerindeki rııuamelcle· 
rin kiffesinin hileli clduğunu iddia ey
lemek de büyük bir insafsızlık olur. 

Kanunun kendilerine verdiği haktan 
azami •urette istifade yolunu bulanlar, 
ne olur olmaz fikrile harekete geçerek 
itlerini bitirmişlerdir. 

• • • 
Tasfiye kanunu tefviz yolile temli· 

ke varan iakln idi iflerinde bakiyei ia. 
tih'kak diye bir tcY tarumamaktadır. 

Adi iskana tibi tutulan efbaaa verılen 
meseli yedi odalık bir evde mübadil bir 
oda için borçlanmaktan kurtulmakta, 
fakat aynı tekildeki bir muamelede ala· 
ca1dı olan mübadil için ayn bir hak kL 
bul olunmamaktadır. 

Halbuki kanuni mevzuata göre mtı • 
badillerin kıymetli tapular üzerinde, da. 
ha yüzde elli, kıymetsiz tapulardan yiU 
de aekıen ve Yunan vesaiki .. -.aarrufiye. 
aile tefviz olunan mallardan yüzde alt
mıı nisbetinde alacaklan vardır. 

Adi iıkaolarda kanılıklı nlat"ak kabul 
edilen bu f edakArliğrn maddi kısmı bll. 
yük bir yekdn tutmasa bile dürilst ola· 
rak yapılan tefvis muamelelerinde it 
tamamile berakistir. Bunlar, u mıdır, 

bt'I bir flklr serdedilemez. Az dahi oL 
sa yeniden utraımağı ve uğraıtırmağı 
icap ettiren bir vaziyet bldis olacaktır. 
Çok mudur, belki de öyle .• Çünkü yüz, 
Ud yi1z kitinin fazla mal alması bUtUn 
mllbadillerin bu ıurette harekette bu • 
lunduklan mlnaııtıa alınmamak lazım 
dır, en idil mütal&a da budur. 

• • • 
:Muhtelit mUbac!ele komisyonunun 

verdiği kararlar buglin kanun mahiye. 
tini keıbetmlştir. Buna rağmen mahke· 
melerde tefviz ve temlik olunan emlak 
Uzerlnde görillmekte olan davalar var • 
dır. Bunlar, devlet taraf ndan değil, eı· 
haı tarafından ikame edilıniştir. 

Mübadillere verilen bazı emlakte l1. 
çtıncil derece phıllar bak temini zrm· 
runda devlete müracatleri lbımgelir • 
ken mübadiller aleyhinde mahkemelere 
müracaat ettikleri meydandadır. Dev • 
Jetten hak istrfa edecek vaziyette bu • 
lunmayan bu ıahıslar, ahkamı umumi· 
yeden iıtifa.de makaadile harekete geç. 
mitlerdir. 

Türk zaferi karıısmda iıpumon tu· 
tutarak buradan kaçanların, mevcut 
Heyeti Vekile karanna rağmen poliı 

tahkikatına istinat ettirmeden yaptır • 
dıklan ipoteklerin muvuaasıru iıbat 

mübadile dUıtüğil gibi, böyle davalar 
da müddeialeyh mevkiin.de bulunamı -
yaca!danru anlatmak, nihayet, mevcut 
kanunlarla bir firarinin arkadaıı, batt! 
en yakın akrabası tarafından kurtarıl -
mak istenen mülkün evveli devlete, 
sonra kendilerine intikal eylediğini ve 
müddeilerin bu mülk üzerinde herhangi 
bir talepte bulumnak hakJr.ını haiz ol • 
madıklannı, yine kanunlan ve kararla. 
n glSstcrere'k mahkemeye arzet:nek de 
yin~ mUbadile tevcih eylemektedir. 

Görülilyor ki, bitmiı telakki clunan 
l!Jbr 1331 numaralı ktnunun bir mad
desinin tefsiri iıtenmeıine rağmen ah.. 
k:!'?U umumiye dairesinde devam edip 
ptmektedir. 

• • • 
Aralar nda içlerinden bir bımmın 

terkeylodiklerl mUlke mukabU buı:Un 

burada birçok mala aahlp olanlar bu • { 
lunduğunu söyliyen mübadiller, Dahili. 
ye Vekaletinin istediği tefsircen müte
essir bulunmamaktadır. Bunlar diyorlar 
ki: 

Bu vaziyeti tetkik her valat lçln dev. 
letin salahiyeti dahilindedir. Dürüst ve 
masum vatandqm zaranaa meydan 
vermiyecek ıartlar dahilinde bunun tet
kik edilmiı olması bizi memnun bırak. 
malıdır. ÇUnkü, nten devletin mah bl· 
zim malımızdır. Bizim ma1mwı ve hattl 
kendimiz de devletindir. 

• • • 
Bu bahse nihayet verirken ıunu da 

ilave etmek lizım gelmektedir: 

Mübadillere fazla verilen, yahut mü. 
badillerin istihkaklarından fazla olarak 
aldıkları söylenen t-mlak işi iJugün yal· 
nız mübadilleri allkadar etmekten çok. 
tan çıkmıştır. Mübadil istihkaldannm 
satılması yüzilnden tefviz için verilen 
umumi vekaletlerle Karadeniz havza
sile garbi Anadoluda, bauatea cenu • 
bunda yerli ahali mübadiller ntJDJDa ha· 
reket ederek birçok emvali metrubJi 
uhdei tasarrufianna ıeçirmiıierdir. 

Umumi vetdlet verilerek yapılan mu· 
kavelelerle aatılan bu lıtihkaklann bil. 
yük bir kıımı laymetsb tapulara iıti· 
nat eden ve vaziyet tebeddWünU gCSıte. 
ren fahadetnamelere istinat etmekte. 
dir. 

ölen dedesinin satt!ğı malı, tapu da. 
ireıindeki kaydin açık bulwunasından 

dolayı uhdei taurruf unda gösterenlerin 
iki odalık evini, dörde ibliğ ettiği için 
bunu apartman haline getirerek kıyme
tini yükseltenlerin yaptıktan bu itler. 
d.ıan ıft vacca.İW ''dnJ;. .... .d.... ..ı:.,. • • .._ 
alarak bilvekile mal tefviz eden ve ve-
kaleti d.-;layısile bunu uhdei taaarruf u. 
na geçiren vatandaım birçok paralar 
aarfile tamir ettiği fabrika, itlek bir ha· 
le getirdiği çiftlik, imar eylediği mUlk, 
verimli bir hale getirdiği fmdık, portL 
kal tarlalan, nihayet bap sokmak için 
aldığı bir ev Uzerinde ''fazla al nmıl" 
tır,, kararile tetkiklere glritmek netice. 
ai kolaylıkla elde edilecek bir iı değil· 
dir. Vekilete istinaden yapılmrı olan 
bu muameleler, yalnız Karadeniz bav. 
nsile garbi Anadoluyu değil, bütUn 
Türkiyeyi altkalandıran bir vasiyet al
mıı bulunmaktadır. 

• • • 
Biitiln bu izahattan ıonra cörtlJUyor 

ki, 1331 numaralı kanunun tefsiri iste. 
nen ve mütal&ası alınmak Uzere bir ke
re de Adliye Encümenine giden madde 
ıi, bugiln için hiç mevzubahı olmayan 
bir sınıfı ve o ıın · ftan birkaç phsı de. 
ğil, fakat birçok vatandaılan alikadar 
eden mühim bir mesele halinde karfnm 
za çıkımı bulunuyor. 

Bir Çırak Ustasının 
Batını Yardı 

Sultanhamammda manavlık yapan 
Halil, diln sabah bir müşteri mesele -
sinden dolayı çırağı MehmeUe kavga 
etmiş, henilz 17 yaşmda olan çırak yer 
d::ın kapbğı bir odun parçası ile usta. 
Pmm başına şlddeUe wrmuetuı'· 

B:ışı yanlıp hemen yere eerllen ma
nav H:ı.lil bir çok kan kaybettikten aon 
ra hastaneye kaldırılmı3, fakat konu 
şaca.k halde olamadığından tfad~ ah. 
na.mamış, yalnız: 

- Beni yaralıyan Mehmettir. diyebil 
mlştir. 

Bunun Uzerlne yakalanan çrra1' a4 
liyeye getlrilere!-ı: birinci ullye ceu. 
hikiml R~idin huzuruna çıkanlmıe. 
sorguya çekilmiştir. Fakat suçlu bıklr 
edere!t: 

- B~ ustamm ba~a oclun fatal' 
vurmadım; iti9irken dttetil ball JUll· 
dl, demiştir. 

W.klm, suçlu çoeufu tevkif etmlt 
evraıkmt alt olduğu mahk meye veril 
mek Uzere milddeiumumil le gönder • 
mlatlr· 

GONON 
AKİSLERİ 

1939 için 
CQı.. tlerirn 
YENİ sen.ere birkaç glln kaldı. 

KimbWr aeler dilfilnÜJ'or-
8UllUZ 'l .. 

İlk arzunuz, ceçea eeneldnden 
farklı bir adam olabilmektir. 

Ve çoğunuz bu farkı pi7ango )'Ü• 

zünden zengin olmak.la temin etmek 
bıtJ,yorsunaz. 

HattA heplnlz bunu lstl7orsunuz, 
Ziı-a, zengl nleıin de birkaç bin Ura 
DAHA kazanmaktan mfu;ta.gnl ol• 
duklarmı q.nmam. 

Yeni seneye para ile fahut daha 
fazla para lle glımek fena bir ıe.. 

memıi değil... lt'akat bu beklediğinls 
paraya nan olamadJiınız takd.lide ne 
7apacalu11nız.- Elleri boş mu k&la
caksum? 

Bence esas olarak her birimiz, ken• 
dl ablAkımu, telAk.kJmlz. iyi kötü 
bayat felsetemls üzerinde bir renfllk 
rapmak suretl1le 1enJ seneye girme
liy.ta. 

Geçen J'll fazla mı lsraf etmiştik? 
Bu 1ıl tutumlu olıııağı düşünmeliyiz.. 

Geçen fil pek bedbin olarak DU J'a
şadık.. Bu 7ı1 ümldim.Js artmalıdır. 
Ha7atı meşru bir 7oldan kaza.nma
nın lmkAniarını artırablleceğlmbe 1-
naıımalı ve buna medu olacak •ıh· 
batımıza o nisbctte itina etmeliyis. ____ ,, .... ' -
hırslaı·a kapıhw·ak şunu, bunu darılt
mış, kinler mi bağlamıştık? ••• Bu se
ne boş &Uren, affeden, u1sal ve mfl· 
tecanls bir 1ıısan olmaP ietibdat et
mcllyb. 

l:wltmfze toptan para pçmozae bun
lar, en emnJfetll kazançların llf)ura
hlleceğf bereket ka)'naklarıdır. 

Bayan!ar, dikkat l 
jj;vll olsaydım, hem de kılıbık bir 

k,K:a olsaydım, ıand.ığım gündü.- O
tobüste ya.nıbaşuua şık bir ba)·an isa
bet etti. Biletini aldıktan sonra bu. 
f1k bayan, çanta.smı tekrar açıp içer .. 
den tuvalet takımını çıkardı. Jı:vvelA 
güzelce bir pudralanclı • .lı'ak.at ponpo
nunu ber suratına Vwdüça, bir kı
sım ı>udralar da uçup uçup beaim il• 
aıerime koııuıordu. Bu kAf1 IS"lml• 

1urmuş gibi, ç&nt.aamdaa bir de d· 
çak~ şiı;ctJ çlh.aı-ıp kul•klarma. 
ıerdanııılı, m0nclilinln üatüııe lför
dükten sonra elinden düşürüp bir 
miktar da benim paltomun özedDe 
du.IWle• mi 'l 

-Pardon! 
-Pardonl 
fjtşeyi aup iade ettik. Fakat koJm,.; 

JU ıı~ıı izale etıııell "l 
tşln tuhafı bu '>ilk ba1anm 6lıerlme 

ttıçı attığı pudrası, eteğime döktQil 
esanstan daha fazla kokulu ctn.ıea . 
blı• şeymiş ... 
Eğer evli olsaydım ve kıblnk bir 

koca oJsa7dım, akşam kapldan prip 
de eşimin elinden ilk görecettm lfae 
ret, şü.phesiz gözüme kadar HMDM 

bir tehdit parmağı olacaktı: 
- Sö7le bakafUD.· ıunzır. Ba ko

ku, lıa.ııgl bayandan pllroı'l-
Gel d,e lfln tçlndea Çlkablllnea 

çık ••• 

Alman, fakat ••• 
Ankarada ölen ve cenazeat htan

bula gedrllerek Edlnıekapa ..__.. 
lığına pınülea "Güzel Sanatlar Ak.a
deml81" Profesöril Tavı bakkmd-. 
•• Alman dcaret ajaıw'' btanbal m..
bablrine W olsun dip IOnDUftuDU 

- Profesöl' Tavı. Almandı. delil 
ml? 

Alman muhabt•, bapDI dlm4Dg 
kaldırarak: 

- Bvet.. fMat YabucllJdl, 4ec11. 
~ 



Ziraat Kongresi açılırken 

Vatandaşa ve devlete 
düşen vazifeler 

Yazan: Ihsan Altay 
lsmet inönü, realizm ile idealizmi ter· 

lriP. etmiş büyük bir fikir, aynı zamanda 
bir irade kahramanıdır. 

Kastamonu seyahatlerinden sonra, 
bir ziraat ve köy kalkınma kongresi 
toplanması takarrür etti. Bu kararların 

ne ·kadar yerinde, milli bünye ve iler. 
leme için ne kadar lüzumlu olduğunu, 
anlamak i!jin yakın mazimize bir göz 
atmak kafidir. 

Askeri ve siyasi zaferlerle kazandı· 
zımız istikliilimizi sağlam temellere is
tinat ettirmek ve Türk milliyetçiliğini 
emin kanallara dökmek için, bir kısım 
milletlerin daha önce girdikleri, bir kıs· 

mının da girmekte bulundukları sına. 
ileıme yoluna atılmamız zaruri idi ve 
bu yola girdik. Ancak, bu yolun, diğer 
memleketlerde olduğu gibi, bizde .de, 
ifk şafbasında sanayici ve büyük tüccar 
lehine, köylü ve ziraatçi aleyhine bazı 
neticeleri oldu. 

Bu vaziyet şöyle hulasa edilebilir: 
ı _ :Himayeci gümrük sistemi. 
Bu sistemden, Türk sanayii filiz ver

ci ve gelişti; fabrikatör azami istifade. 

ler elde etti: 
A _ Rekabet sahası olmadığından, 

olduğu sahalarda da tesirsiz bulundu . 
'ğundan (ihtiyaç bakımından) fiyat da. 
ima yukarıda durdu. 

B - Almak mecburiyetinde olan pi
ya.sa önünde, her bakımdan maliyet fi. 
yatının dütürülmesine ve binnetice bu 
cihetlerden de kar teminine gidildi. 

2 - Kontenjan sistemi. 
Bu sistem hem fabrikatörü hem de , 

ithalat tacirini ihya etti: 
ithalat tacirleri, talep fazlalığı kar

fI1Inda fiyatları yüzde 30 • 40 a kadar 
yükselttiler. Bu vaziyet, bir aralık, "it
halat vesikasx ticareti,, ni doğurdu ki 

,. ., • • ,..., ~ ı. ...... -1 ... -..:s-A . .. 
3 - Beynelmilel tartı ve ölçü usulü. 
Okka zamanındaki fiyat dügmedi. Bu 

vaziyetten de fabrikatör, tüccar istifa. 

öe etti. 
4 - Pazar4ksız satııın usulü . 
Fiyatlar yükselmiştir. Bu hususta 

muhtelif gazetelerden şikayetler işitil· 

mektedir. 
Bu sistem ve usuller, fabrikatör ve 

tUccarı kuvvetlendirmiş, Buna mukabil 
köylüyü, .ziraatçiyi zayıf düşürmüştür. 
:Bu suretle kuvvetlenen elemanlar, köy. 
'1ii ve ziratçinin karşısına daha müceh
hez ve daha teıkilath çıkmışlardır. 

Köyil, köylüyü; ziraati ve ziraatçiyi 
fJCorumak ve kuvvetlendirmek çok bil -
yük milli bir mesele haline gelmiştir. 

Bu sahada devletle köylü ve ziraatçi· 
J1in clele yürümesi zaruridir. Esasen, 
modem devletin, halktan, hareketten, 
milli ideallerden ayrı muallakta bir ma. 
:nası yoktur. Davayı şu kanallardan mü
talia edebiliriz. 

1 - Dahili ihtiyaç ve istihlak bakı
mından ziraat. 

2 - İhracat bakımından ziraat. 
3 - Her iki vaziyeti de alakadar e· 

:den sıhhi, içtimai, iktısadi, kültürel mü! 
esıeseler. 

[)ahili ihtiyaç ve iıtihlik bakımından: 
Bu kısım, devleti, zürrax iptidai mad. 

(ieye dayanan ve dahili piyasaya mal 
veren fabrikatörü, halkı alakadar eder. 

Bu kısım, müdafaa noktasından ço'k 
mühim olduğundan ihtiyacı karşılıyan 
ve karşılıyacak mıntakalar üzerine dik· 
katle eğilmeliyiz. 

thrftcat bakımından: 
Bu saha, devleti, ihracatçı fabrikatö. 

rü, ihracatçı taciri, ve z:iraatçiyi alaka
dar etme'ktedir. 

Görülüyor ki, ziraat ve köylü mese
lesi: Herkesi alakadar eden bir mevzu· 
dur. 

Bu meselede devlete düşen vazife 
ıunlardır: 

Köylüye kredi temini, köylüye sıh. 
hat temini, köylüye kültür temini ve 
merkezi büyiik köyler tesisi. 

Köylünün yapacağı da şunlardır: 
Köylil, şimdiye kadar kuvvetli teşki· 

lata dayanamamıştır o halde: 
1 - Kredi, 2 - İstihsal: 3 - Satış; 

4 - istihlak ko-:>peratiflerile teşkilat • 
lanmalıdır. thaan ALTAY 

Görüp düşündükçe: 

Şeref 

AlnuuıynılR hir ';'<'l'ef ni':':ıııı hnsılıııış. J\nhrnınnnlttr için ılcğil, kn
ıııanclanlnr için ılc~il. J~u ııi':'aıı, knclmlnra, çok çocuklu nnnlnrn malı
.sustur. 

Altulıın tnzln yR\'l'U do~uı·muş olan her kndınn hu ııişnnlardnn 

biri \'erllJyor. Belki de bcı·ntlnrınd.n, mane' i şcrcft-en bnı;.ka bir madcli 
tarar da Yardıı·. 

Yıı.lnız şunu gürdüm, ~uııa imrendim, ki .Almanynda dnhn ~imdi· 

den hu nişana hak ltlfön edecek üç milyon nıııı. 'armış. 
:Xiifus lazlnsuıı de\'lct zorlukları ara mcln gören, hu nrtı';'ı he le. 

yccek topraklar için )· eııi hedefler çizen bir iilkenin, hfili\ ''fnzln <lo
ğuın" u nlkışlnmn•a, ibretle dii';'iiniilecck şe) lerdcmlir. 

\ ·akit ,·akit, .';'İ':'mnnlnyan iıısanlnrın ~lblsclcrlne sığmaması gibi, 
çoğalan millctl('re de kendi toı)l'aklnrı clnr gelir. ])iinyn huzurunu ho-
7.aıı bir fıınil ele i';'tC bu, \'atanla millet nrnsındnki ııisbetsizliktir. Hür
le olduğu halde hemen her de\'lct, kentli ııiifmmnun nı·tma.sı pc~iıu1c 
ko';'nyoı·. Sağlık rejimlerinde, sıhhut kanunlarıml.n, içtimai teşkilütta 

hep hu gayenin yer aldığını göriiyonız. 
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nişanı 
Yazan: Hakkı Süha Gezgir1 

Çoğa lı':'a, hiz diinyadaki her milletten daha nıulıtnc: 'c d:ıha lfı) i
kız . .Anndoln, iı;.lcııdikçc }larlayaıı, zengin bir ,·atandır. Onun iistiiııdo 
ııiifu.,uınuz iiç kere artsa bile, gcno darlık çekmeden yaşayabiliriz.. 

lföyl c hiı· nişan, lıer devletten çok bize ynrnşır. 

Şehil' kndınlnrıınız da köylerdekiler kı\Clar doğurmalı. Gebelik, 
ynrtt.<lılı';'ııı en giizel siisii, kadınlığın en büyiik ı;;ereti snyılmalıclır. A
ıınhktnn dnlın güzel znten şu ölümlii dünyada ııo 'ar. 

Dugiin doğumdan en çok çekinen zümre, kcnclllerlnl yüksek sanan 
takımdır. Analıkla , ·ücut ~:izgilcrhtiıı bozulncağnıı, (laııstan nıahruuı 
Jmlı~nklnrııu, adnlcleriııin ge,·şeyeccğlni clii.,..iinurler. 

Yumuk bir ytn-runun ,-aadettiği snadet karşısında bütiin bu ge
çici he' eslerin bilmem, k-i ne hükmü kalır. 

\r 

Yok nlluk yiiziinden de çocuk sahihi olmaktn.n çe kinenler \'ar. 
Onlarnı yiiklcrini hafifletmek acnbn kabil değil midir? 

Çocuk, lıir memleketin barışta asıl sermaye i1 ö:.t cc\lıeri 'e t;3\ aş

ta dn hem ilk, hem son siı>eridir. 

Kadın okuyucularımız Yılbaşı 
Bu münasebetle şehirde bir 
fevkaladelik göze çarpıyor arasında bir anket 

Veni yıldan neler 
istiyorlar? 

Bir kadın bugünkü saç ve .şapka moda-
sının değişmesini, bir diğeri romatizmall 
bacaklannın iyileşmesini arzu ediyor .. 

Yeni bir yıl geliyor. İnsanlar gelen 
...... J ··-· - · ........... .... ' '"'"'~ ... ...,.,, ..... ,, """"' '·~ ıy' 

olacağı, daha iyi şanslar getireceği ka· 
naatin.dedirler. 

Hayatımızın bir senesini gömerken, 
bizi teselli eden şey hayatımızın gele • 
cek senesini, eski ıeneden daha bah
tiyar &eçirmek, eski senede tahakkuk 
cdememiı arzularımızın emellerimizin 
bu yeni senede tahakkuk etmesini bek. 
lemektir. 

Dünya yüzünde devletler çılgın ihti· 
raslar peşinde koşup, insanları tehli • 
keli ve kötü maceralara sürüklemek is
terler'ken dünyanın hangi bir tarafında 
olursa olsun bütün insanların bizim 
hudutlarımtz dahilinde olduğu kadar 
basit ve insani şeyler istemekte olduk. 
larını zannediyorum. 

".Maamafih buraya kaydedeceğim 
şeyler bütün insanlığın isteklerine de
ğilse bile bizimkilerin ve hele istan • 
bulda yaşıyanların kalbine tercüman o
lab:leceğinden yüzde yüz eminim. 

Cideli Emine bin dokuz yüz otuz do. 
kuz senesinden ne istiyor: 

- istanbula kocamın yol vergisi 
borcunu ödemek için geldim. Marta 
kadar burada çalı§ıyorum. Kışın, biraz 
da para biriktirip çocuklarımla koca -
mm .sırtına öteberi alıyorum. Yine 
martta gidip tarlamın başına çalışmağa 
başlıyorum. Yeni seneden ne mi bekli. 
yorum? Benim gibi köylü kadını yeni 
seneden ne bekler ki 1 Mahsulün bere
ketli olmasını, bol olmasını istiyorum. 
Kışa bol, bol yetişsin biraz da kar bı. 
raksın ve ben de gelecek kışı yavrula· 
rımın yanın.da ocağımın baıında geçire. 
yim. 

Bayan Haıene Şiıli: 
- Gelecek seneden bir şey beklemi

yorum. Çünkü hayat tecrübelerim ha. 

na senelerin biribirinden değişik bir 
şey olmadığını öğretti. Yalnız gelecek 
ıene için temennim şudur: "Harp ol
masın!,, yine ıaçma sapan çarelerle de 
olsa sulbü korumağa muvaffak olsun • 
lar; harp bir aene daha geriye atılsın ... 
Dünyadaki analar bir sene claha gözya
şı dökmesin 1 Harbin ileri atılmasında 
ne mahzur var. Belki zaman geçtikçe 
insanlara aklıselim hakim olur. Ve dün. 
yada ille harp olsun diyenler de eceli 
mev'utlarile vefat ederler. 

Her halde bir sene daha rahat geçsin. 

j Anketi Y-aiiaiı: · ······--; 
ı Suad Dervnş 1 
1-························-······· .... ·················= 
Bütün dünya için istediğim budur. .. 

Bayan Behuıt, Kasımı:a§a: 
- Yeni seneden beklediğim ve ist~C:i· 

ğim budur. Senebaşı gecesi bana tay. 
yare piyankosu çıksın. Şimdiye kadar 
çok ıükür sıkıntıh bir hayat geçirme
dim; ama bundan sonra hayatım refah 
i~inde geçsin. Oğlumu evlendireyim. I. 
yi bir gelinim olsun; bu seneden bekle· 
diğim şey adamakıllı bir servettir. o 
gelmedikten sonra, ben bu senenin 
öteki senelerden farkını anlıyamam ki, 

Bayan Lili, Şi§li, Tezg&htar: 

- Yeni seneden beklediğim şey ba. 
bamın dükkanının daha büyümesi. Ni
şanlımtn iyi bir iş bulması, babamın 

dükkana çırak tutması ve benim nişan. 
lı:nla evlenmem. Eğer 1939 senesi bun· 
fan getirirse ondan iyisi yok. 

Bayan Seniye, Kadıköy: 

- Bin dokuz yüz otuz dokuz senesi. 
ni beklemiyorum bile. Çünkü onun bü
tün dünya için 1938 senesinden daha az 
kötü olacağını zannetmiy.orum. Yalnız 
1939 senesinin geçen seneden daha az 
üzüntülü olmasını istiyorum. Kendi nef
sime gelince ... Uzun senelerdir süren 
bir miras davam var. 1939 senesinin 
bana uğur getirip o davamın bu sene i· 
çinde halledilmesini bekliyorum. 

Bayan Faika, Nitantaıı: 

- Bin dokuz yüz otuz dokuz sene. 
sinde saç ve şapka modalarının değiş
mesini istiyorum. Bu tepeye kalkık saç. 
larla şu külah gibi çirkin şapkalarla gü. 
lünç olmaktan bıktım. Eğer şapka mo. 
.dası geçerse 1939 senesinden hiçbir şey 
beklemiyeceğim. 

Bayan Nermin, talebe, Li.leli: 
- 1939 senesinde hukukta kalma -

mak istiyorum. Bunun için çalışıy.o _ 
rum. Bütün gayem ve bütün emelim 
bu sınıfı geçmek; tahsilimi hiç olmaz· 
sa bu sene arızasız bitirmek 1 

Bayan Hatice, Cide lnnak kariyesi: 
- Yeni sene i!jin ne bileyin: ben, 

her şey istiyorum. Çocuklarım var; 
onların sağlığını istiyorum. Köyde tar. 
lalarım var, orada buğdayın, mısırın 

bereketli olmasını istiyorum. Esvap is
~i7 c .. .ır.n . A7cı.l.cı.bım cı.klui, ayakkabı iS

tiyorurn. Manto istiyorum. Çok para 
is ~iyor~m. Rahat istiyorum, her şey is· 
tiyorurn. Acaba yeni yıl bana bunları 
getirecııck mi bilmem. 

.. Bayan Cemile, iıçi, Kurtulut: 

- Y'eni senede gündeliğimin artma. 
sını istiyorum. Saati altı kuruşa çalıJı· 
yorum., Bu pek az geliyor. Eğer saat 
başına 10 kuruş alabilsem yeni sene be. 
nim i!jin dünyaya gelip giden senelerin 
en iyis~ olur. 

Bayan Saedet, O.manbeyı 

- Yeni sene için bütün temennim, 
şu romatizmalarımın geçmesi 1938 ıe· 
nesinde olduğu gibi işten evime döner 
dönmez ayakkabılarımı ayaklarımdan 

atıp dizlerimi oğdurmağa mecbur ol _ 
mamak 1 Bu sızılar dizlerimde .olduk!ja 
bana dünya haram oluyor. Bunlar geç
sin yeni seneden başka bir li'ıtuf iste. 
mem. 

Bayan Saide, Takıim: 

- 1939 senesinde Nevyork sergisi· 
ne gitmek istiyorum. Bu senenin bana 
bu imkanı vermesini bekliyorum. Eğer 
sergiye gider ve bu bahane ile Ameri. 
kayı bir görürsem, hayatta bir ba§ka 
arzum ... Pardon 1939 senesinde bir baı 
ka arzum kalmıyacak.. 

Bayan Lutfiye, Cağaloğlu: 

- inanmazsınız ama, 1939 senesin
de tahakkukunu istediğim emelerim 
şunlardır: 

Eminönü meydanının tam manasile 
açılıp düzelmesi, İstanbul şehrinde bir 
tek asfalt cadde gö~mek, bundan baı • 
ka da yeni seneden bir şey istemiyorum. 

SUAT DERViŞ 

( Kısa hnberler "\ _ _ __ ) 
• J ınnbul takas telkik komi syonu lıuı;ün 

öilcdcn sonra Turkofistc toplanarak bir 
hafl:ılık takas muamelelerini tetkik etlecek
tir. 

• Bir müıltlcllcnhcri hast:ı olan esnaf şu
be'ii tlirckıörü B. K:izım Yorulmaz iyile~e
rck '.ı zlfcsiııe gelm iştir. Kiızım Yorulmaza 
geçmiş olsun deriz. 

Yılbaşının yaklaşmış olması dolayı

sile şehir içinde mutat fevkaladelik 
başgöstcrmiştir. 

Hediyelik eşya satan dükkanlara faz 
la tehacUm vardır. Bunlar arasında bil 
hassa Yerli malına rağbet edilmekte. 
dir. 

Yılbaşı gecesi, istisnai olarak saba. 
ha kadar açık kalmak üzere büyük eğ. 
lence yerleri müracaatta bulunmuşlar. 
dır. 

Ahaliden bir kısmı, bu yerlerde daha 
şimdiden masalarını kiralamışlardır. 

Yılbaşı gecesi, mutat hilafına geç 
vakte kadar tramvaylar da işliyecek
t ir. 

Şehrimizdeki ecnebi koloniler kendi 
klüı:ılerinde eğlenmek üzere hazırlıkta 
bu 1 urunaktadır. 

Hu cilmleden olarak, Yugoslav, Yu. 
n:ı.n, Alman, ltalyan ve Fransız klüp. 
le.rı kendi binalarını süslemektedirler. 

.Eu sene büyük ikramiyeli yılbaşı 
biletlerine her senekinden ziyade halkın 
i§tirak ettiği anlaşılmaktadır. Gece 
yansı çekilecek olan yılbaşı piyangosu, 
radyo ile olduğu gibi gazetelerin ikin. 
el basılarile de ilan edilecektir. 
Diğer taraftan yılbaşı münasebetile 

şehrimizde bulunan diplomatlardan ek 
serisi mezunen memleketlerine gitmiş. 
Ierdir. 

İngiltere Nüfusunu 
Artırmaya Bakıyor 

İngiliz müstemlekat nazın Melkolm 
Makdonald İngiltere nüfusunun artırıl 
masına dair Avam Kamarasında mü • 
hi mir söylev vcrmiatir. Nazır ezcüm
le derfıi~tir ki: 

''-Nüfus artırmak, refahı artırmak 
ve dominyonlarmıızın kudretini artır. 
mak, belki de Biritanya imparatorlu • 
ğunun bizzat kuvvetini artırmanın en 
iyi bir yoludur.,, 

Müstemlekat nazırı bugünkünden da
ha fazla İngiliz ahalinin dominyonla . 
ra ycrle~elerini temenni etmektedir. 
Bu bakımdan: "Dominyonlarımızda 
milyonl:ırca ahalinin daha geçinmele. 
rini temin edecekleri günü bekliyo 
ruz.,, demiş ve sözlerini şöyle bitfr • 
miştir: 

''O kanaatteyim ki imparatorluğu • 
muzu alakadar eden yüksek sebepler 
dolayısile, doğum nisbetimizi artırmak 
için bir yol bulmak mecburiyetinde 
yiz.,, 

Karaya Oturan Yunan 
Vapuru 

Evvelki gün Kilyos açıklarında Kısır 
kaya ile Ağaçlı mevki arasında Yunan 
bandıralı Ayamarina vapuru sis yü -
zünden karaya oturmuştu. Gemi Kur. 
tarma Şirketi derhal hadise yerine Ho
ra tahlisiye gemisini göndermiş, va -
pur kısa bir zamanda kurtanlmıştır. 

}{aza esnasında hiç bir zarar olma. 
mıştır. 
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Her zaman emrinizdeyini. Fakat 
halka da hizmet etmek isterim! 
Prenses Sirap bu emirleri verdikten sonra dört kişinin gayet 

dikkatle kaldırdıkları yarahya baktı 
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Prenses Sirap sabaha kadar hiddet 
Ye eaşkınlık içinde derin derin dU
şUnmUştU. O kadar se,·dfğl HUsreve 
karşı şimdi aşkı kadar kunetll blr 

kin duyuy01'du. O anda k'arştsına 
çıkan bir dlşl kaplan gibi tırnakları. 

le parçalayacaktı. Ferenglsc karşı 
duyduğu kin de daha aşağı değildi. 
Fakat onu boğamıyordu. ÇUnkU ne 
de olsa hUkUmdarın karısı idi. Bun-

Türkiye av ınemleketi 
dahilde Avcılığın inkişafı • • 

ıçın 

neler yapmalıyız ? 
ıi'ilrkiyemiz, dünyanın bellibaşlı av 

mmtakalarından biridir. Geçen sene me· 
raklı ve avcılığı kendisine meslek e • 
dinmiJ, uzun müddettir bu işlerle meş.. 
cw bir ahbabım geçenlerde teıkil!t • 
auhlrtan şikayet ediyordu: 

- Ah, bir te§kilatnruz olsa, bu yüz
den memleketimize yüz binlerce lira gi. 
recek.. 

Ve bu miltchassıs ahbabnıı bana u • 
sun uzun izahat vermişti. Bu konuı -
madan sonra gazeteciliğin muhtelif ve
ailelerile Anadolunun birçok ıehirlerini 
cezdim. Her yerde avcılar arıyor, mu. 
bitin av vaziyeti hakkında izahat alıyor 
dum. 

Bu satırları yazarken, Türkiye avcı· 
htı için dert yanan ahbabım kadar ol· 
masa bile, ona yakın malfunat edinmiı 
bulunuyor, bu i~in silratle organize e. 
dilmesi lUzumunu duyuyorum. 

Son senelerde yurdun hemen her av 
mıntakasmda, Türk köylüsU ve heves~ 
liler tarafından büyük avlar tertip edil· 
mektedir. Bu avlardan elde edilen neti
celer '1aima parlak oluyor. Fakat vesa. 
itıizlik Ye mahrumiyet içinde ancak u. 
%Un fasılalarla im'kln bulunabilen avlar 
hiç ıUphe yok, ki matlup neticeyi ve -
rememektedir. 

Yurttatın avcılık hevesi uyandırıla

rak, lbımgelen kolaylıklar temin edil. 
meli, diğer taraftan da A vrupadan avcı 
celbi temin olunmalıdır. lşte Türkiye. 
ye yüz binlerce lira getirecek olan da 
bu cihettir. 

Avrupadan Amerika çöllerine giden 
milyoner avcllar, TUrkiyedeld çeşitli 

avlardan haberdar bulunmuyorlar. Bir 

avcı bu hususta şunları söylemiştir: 
- Av mıntakalanmız çok zengindir. 

Hatta Türkiyede bilinmiycn, yani tim· 
diye kadar tesbit edilmemi§ av mınta
kalarınuz vardır. Ecnebi avc.ılar için 
hemen her nevi avı Türkiyede bulabi • 
lirsiniz. Muhitin güzelliğinin de av 
zevkini arttıracağını düşünürseniz, bir 
defa Türkiyeye gelecek avcı, artık bu. 
ranrn müşterisi olur. Av mıntakası olan 
memleketler bu i) için geniş propagan· 
dalar yapmaktadır. Her sene binlerce 
broşür bastırılıp dağıtılır .. ,, 

Bu av meraklısı zat, Türkiyede kut 
avlanndan domuz, ayı ve kaplan avına 
kadar her türlü avın mevcut olduğunu 
da ilive etmi§tir. 

Ecnebi avcılarını davet fikrini müda
faa edenler diyorlar ki: 

- Bu iş için çok geni§ mikyasta te. 
ıebbüse g:e~mck lazımdır. tıi organize 
edecek heyet, ecnebi avcilan iatediklerı 
av mmtakalanna kolaylıkla götürmeli 
ve istifade ettirmelidir . ., 

Bütün bu alakadarlann sözleri pek 
bariz bir hakikati ana hatlarile ortaya 
koymaktadır. Türkiye turistik bala -
mm.dan ne kadar .zengin ise, aynı dere· 
ce yabancıların memlekete gelmelerini 
temin bakımından da av mrntakalarr -
mız o kadar .zengindir. 

Kara avcıları 'kadar deniz avlarrrun 
da meraklıları mühim bir yek\1n tutar. 
Memleketimizde muhtelif balık avlan. 
nın da çok cazip olduğu muhakkaktır. 
Bu muhtelif sebeplerden balık avı mc. 
raklılannın Türkiyeyi ziyaretleri mut • 
lak surette temin edilebilir. 

Çok esaslı tetkikler~ ihtiyaç hisset· 
tiren bu meselelerin ele alınması, hiç 

Karamlızof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 
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J Grigoriyi kapının önünden çekmek 
istedi. Fakat kuvvetli ihtiyar onu itti. 
Kızgınlıkla kendinden geçen Dimitri 
afır elini kaldırdı ve bütün kuvvetiyle 
vurdu. İhtiyar, biçilmi§ bir başak gibi 
dil§tü. Dimitri onun üstünden atlaya
rak kapıya.saldırdı. Smerdiyakov, oda
nın öteki tarafında sapsarı, tirtir titre. 
yor ve Fiyodorla lvana ~okuluyordu. 

Dimitri tekrar uludu: 
- O, buradadır ... Eve doğrulduğunu 

g8rdilm. Fakat yetişemedim. Nereye 
sakladınız? Çabuk çıkarın 1. •• 

•Buradadır!,, sözü, Fiyodorun üstün 
de §atılacak bir tesir bıraktı. Bütün kor 
kusu uçtu. Dimitrinin arkasından koşa· 

rak: 
- Yakalayın, yakalayın gunu t 
Diye bağırdı. 
Bu sırada, Grigori de baygmlıktan 

ıturtularak kalkmağa davranmııtr. Fa· 
kat henil.z kendine gelemiyordu. lvanla 
Aliyo§a, Dimitrinin arkasından koşan 

babalarının peıin.den fırladılar. İçeride 
bir gUrUltü oldu. Bu Dimitrinin hızla 

geçerken çarpıp devirdiği bir byüük va· 
zo idi. Mermer bir kaidenin üstünde 
duran bu vaz.:>, parçalanmrıtı. 

İhtiyar: 
-imdat! 
Diye bağırdı. 
ivanla, Aliyoşa, ona yetiıerek odaya 

getirdiler. Ivan kızgın bir sesle a.crdu: 

- Niçin arkasından kô§uyoraunuz? 
Ne halde olduğunu görmüyor muıu _ 
nuz? Sizi öldürecek 1 

- Aliyop, ivan ... Groıinika bura • 
daymış ... Girdiğini o görmü§ ... 

Fiyodor, nefes nefese konuıuyor ve 
takati kesiliyordu . Beklemediği bir sı
rada Gr:oşinikanrn evinde olduğunu öğ· 

renmek, adamı deliye döndürmüıtü. 

Tir tir titriyordu. 

tvan: 
- .Gelmediğini kendi 2özlerinizle 

gördünüz ya işte 1 
Diye haykırdı: 
- Ama. belki öteki ka.Prdan a:lrmiı. 

tir? 

dan başka onun suı:unu ortaya atmaz 
sa kendisinin sutlu sayılması ihtima
li vardı. 

Şaşkındı, çUnkU htıkUmdarın en 
çok sevdiği bir kumandanına tuzak 
kurmuş, yaralamış, belki de öldUr
mtıştU. Bu vaziyet karşısında onu 
da HUsrevle Ferenglııden suç itibarı. 
ıe farkı kalmayordu. HUkUmdarın 

o gUn Gökboğayı arattıracağına ışUp
he yoktu. Bulunmayınca ş.ranacak. 

arkadaşlarına sorulacak, eğer köışke 
gelirken söylediyse buraya geldiği 

anlaşılacaktı. 

Bu çıkmazdan nasıl kurtulmalı,... 
dı! 

O sırada haber verdiler: 
- Gök boğa Arta banın evinde Pren

ses Erdeşlrl yakalamış. Artabanla ıı~ı. 
ruz kaçmışlar. Erdeşlrl tahta çıkar
mak için hazırlanıyorlarmış! .. 

Prenses Slrap uykusuzluktan ya -
nan gözlerini dört açtı ve yerinden 
!ırlıyarak adeta bağırdı: 
- Gökboğa mı? Nasıl olur, Yanlışlık 

\'ar! 
- Evet, Gökbofa! GOzlerlle cören. 

ler söylediler. 
O halde mahzende yaralı veya OlU 

yatan adam kimdir? Yoksa Gökbo. 
ğamn yerine başkası gelmiş olmasmr 
Bu ihtimal o dakikaya kadar biç ak
la gelmemişti. 

Prenses Slrap hemen dışarı çıktı. 

Adamlarlle birlikte mahzenin merdi. 
ven kapağı yanına geldi. Orayı sök
tUrUp kaldırttı. Atıafrsı yarı karan -
lıktı. En cesurlarından lkl kişi yalın. 
kılıç aşağı inerken Prenses onlara: 

- Sakın öldUrmeyln! 
Diyordu. 
Birisi merdivenin alt baaamafın -

dan geriye dönd U: - ,, ___ ... _____ -· . . -·-
yatıyor! 

Dedi. 
Prenses sarardı ve basamakları hıı 

la indi. Diğer adam Ertonıanın göğ. 
etinden başını kaldırdı ve bllellnl e. 
llnden bırakarak doğruldu: 

- UenUz ölmemiş! 

Prenses Slrabın solgun yUzUnde ha 
fit bir pcnbellk görUldU: 

- Çabuk yukarı kaldırrn! Benim 
odama ... Denim yatağıma yatırın! 

Serglban, Sen de hemen hekim Ma • 
habrataya git, cabuk gelsin! 

fÜphe yok, ki yurda kazanç getirdikten 

başka Türkiyemizin muhtelif balam • 

dan kıymetlerini de ecnebi memleketle

re· tanıtmıı .clacaktır. 
N.A. 

- O kapı, kapalıdır; anahtarı da siz
de değil mi? 

Dimitri, tekrar yemek salonuna gir
di. Orada kimseyi bulamamıı ve yolt. 
ladığı öteki kapının da snnıılcı kapalı 
olduğunu görmüıtil. Bütün pencere. 
ler de aynı halde idi. Gn>tinika bura • 
lardan ne girip, ne çıkabilirdi. 

Fiyodor: 
- Yakalayın ıunu 1 Yatakodamdan 

para çaldı! 
Diye uludu ve lvanın kollarından 

sıyrılarak Dimitriye saldırdı. Öteki za. 
ten bunu bekliyordu. Elini kaldırdı, ih· 
tiyarrn batında kalan bir tutam saçın. 
dan yakaladı. Etrafında topaç gibi çe· 
virdi ve yere fırlatarak, suratına d'a bir 
kaç tekme indirdi. ihtiyar, keskin bir 
çığlikla serildi. lvan ağabeysine sarıla
rak babasından uıaklattırdı. Aliyop da 
Dimitriyi kucaklanuı bütün kuvvetiyle 
ivana yardım ediyordu 

tvan: 
- öldürün bunağı f 
Diye bağırdı. Dimitri nefes ncf eıe: 
- Layığını buldu!.. dedi, eğer bu 

kere öldilremedimıe, tekrar gelip itimi 
tamamlıyacağım. Hem o vakrt siz, onu 
kurtaramryacakaıruz. 

Aliyoıa, lmir bir ıeıle bağırdı: 

- Dimitri, hemen çık buradan 1 
- Aliyoşa, burada .senden baı'ka hiç 

kimseye itimadım yok. Söyle bana biraz 
evvel Grofinlka buraya ıetdi mi, ıet -

Serglban Prensesin uşakları ara • 
sında en çevik, en zekl ve sadık olan
larındandı. Mahabrata ise Hindli bir 
ihtiyardı. Medaylnde bUyllk şöhret ka 
zanmııtı. 

Çok bJlgill, tok sözlU, iyi kalpli bir 
adamdı. Kaç defa onu saraya almak 
istemişler, şu cevabı almışlardı: 

- Her zaman emrinizdeyim. Fakat 
halka da hizmet etmek isterim! 

Prenses Sirap bu emirleri verdik. 
ten sonra dört kişinin gayet dikkatle 
kaldırdıkları yaralıya baktı. Gercek· 
ten Gökboğa değlldl. Fakat yabancı 
gelmiyordu. Bu gUzel boy, bu ince 
bıyıklar, bu sert çene, keskin ağız Te 
ucu aşağıya doğru bUkUlmUş olan bu. 
run, bu kalrn kaşlar n geniş alın o· 
nun daha evvel de hoşuna gttmı,u. 

Evet, onu perde arkasından gecit re
simlerine ve saraydaki toplantılara 
bakarken Gôkbotanın yanında gör • 
mUştU. Adını da hatırladı ve o %aman 
hUkmUnU verdi: 

- Gökboğa kendi yerine bunu yol· 
lamıı! 

Bu delikanlı da.ha o zaman Prcnıe. 
ıin hoşuna gitmişti. Klmblllr, belki 
kalbi de yUzQ ve boyu kadar güzeldi. 
HUsrevln yUztınden onu bu bale koy

muştu. Eğer ölecek olursa bu pek bU. 
yUk bir cunab ve cinayet 9lurdu. 

Prenıea SlraD Ertongayı kendisi -
nin kuştUyUnden ve lşlemell ipekten 
altın karyolasına yatırdı. Cariyeler 
koşuştular, köleler onun en kUçUk I· 
şaretlol yapmak lcln elleri gö~Uslerl
ne caprazlanmış olarak dimdik bekli. 
yorlardı. 

Prenses Slrap deltkanlının yUzUntı 
serin tUlbentıorle slllyor, blleklerlnl 
yumuşak ve t::Uvercfn kanadı kadar 
nauı. tıu:ıuu ünnıyu1u14. 

Hekim soluk ~oluğa geldi. Yaralı
ya eğildi ve dikkatle muayene etti. 

Bu sırada Ertonga gözlerini actr. 
llk gördUğU şey Prenses Slrabın trt 
kara gözleri, sUzgUn ve gUzel yUıU ol· 
du. Ona hayran hayran bir dakika 
bakakaldı. 

- Slı ... Siz ..• 

Diye kekeledi ve ıztıraptan ziyade 
heyecandan tltrlyen bir sesle devam 
etti: 

- Prenses Slrap, siz ha!.. Fakat 
ben neredeyim? 

- fyfıılnlz deill mt? Bir yeriniz af
rımıyor ya ... Oh, cok şUkUr! ..• 

- Hayır .. Hiçbir şeyim yok. Fakat 
beni buraya kim getirdi. Sizi rnhaynz 
ediyorum, değil mi! 

medi mi? ÇUnkil duvar boyunca ilerle. 
diğini kendi gözlerimle görmüıtilm. Ar~ 
ka!ırndan ııealendim. Kaçtı. 

- Sana yemin ederim, ki Groıinika 
burada değildi ve kimse de onu bekle
miyordu. 

- Ne tuhaf ıey ... Kendi gözlerimle 
görmüıtUm .. Ben, timdi onun nerede 
.olduğunu öğrenirim. Paraya dair buna· 
ğa tek kelime söyleme. Hemen Kate. 
rinaya kô§, benim namıma onu seUlmta 
burada geçen hadiseyi de anlat. 

Onlar, böyle konuıurlarken, Griıori 
ile tvan, ihtiyarı kaldırarak koltuğuna 
götürdüler. Yilzil kan içindeydi. Ama, 
kendini biliyordu. Hila Groıinikanın 
bir yerden çıkageleceğini umuyordu. 
Dimitri, ona kindar gözlerle bakarak, 
yürlid!.1 ve kapıdan çıkarken: 

- Senin kanını döktüğUme pi1111an 
defilim. Dikkat et ihtiyar, hülyalarını 
koru ... Çilnkü benim de kendime mah
ıus bazı diltüncelerim var. Seni ebedi. 
yen babalıktan reddediyorum. Linet ol 
ıun sana!.. 

İhtiyar, SmcrdiyakoTI itaret ederek: 
- GroO§inika buradadır 1 Buradadır! 
Dedi. Sesi, ancak ititilebilir bir hal. 

deydi. Ivan artı'k dayanamıyarak aed· 
ni yükseltti : 

- Yok ... Yok burada. Sersem ihtL. 
yar 1 Hah 1. tıte bayıldı Smerdıyakov, 

çabuk su ver, havlu get r! 
Smerdiyakov su getirmele k09tu. 

Dolrulmak istedi. Pren1e9 onua 
~nndan tuttu: 

- Kımıldamayınız! Şimdi he 
yaranıza bakacak! Umlt ederim 

Ertonga hep genç kızın gözler 
bakıyor, bir şeyler söylemek lsUy 
du. Fakat hekim onun konuşm 
doğru olmadığrnı söyledJ. Prenses 
rap parmaklarını Ertongamn a 
mak Jstlyen ağzına koydu ve ar 
delfkanl ı gözlerini yan kapıyar 
sessiz durdu. 

Hcklm yarayı attı, HA.çladr, 1a 

ve: 
- Ne dersin? Korkulu mu? 
Der gibi bakan Prensese kendi 

naaUnl blldlrdl: 
- Yerinden kımıldamaksızın ya 

ve burada sizin tarafınızdan bakı 
sa on beş gUne kadar bir ~eyi kalm 

Prenses Slrap bu sözleri bUyUk 
sevinçle karşıladı. K endini tutam 
ve ihtiyar hekimin ellerini avuçları 
alarak öptU. 

O sırada Gökbotanın geldiğini h 
ber nrdller. 

Prenses Sfrap bir dakika durak 
dı ve dll5UndU. Sonra Tnrk kuman dl 
nını bUyUk salona almalarını emret 

Gökboğa toplantı sırasında Erto 
gayr gözlerlle etrafta aramış, soru 
turmuş fakat bulamamıştı. Saba 
kadar Yezdl Cerdln yanında mı kal 
mıştı? 

Toplantıdan sonra hUkUmdarın y 
nrna. doğru sokuldu: 

- E!endfmlz ,gece kendi yerim 
Ertongayı gönderdlğlm icln özür d 
lerlm. Tam o sırada Artabanla Flr 
zun ihanetlerini haber almıştım. Si 
zln ,.e imperatorluğun hayatını alA 
kadar ettiği ıcın bizzat meşgul olma:J'. 
daha uygun buldum. 

HUkUmdar ona tuhaf tuhaf bakmı 
tı. Onun söyledikle rinden btr şey a 
Iamndığı muhakkaktı. 

- Ertongı mı? Gece nfcln onu gO 
derdin? 

- Efendimiz catırtma.dılnr mı .'f, 
- Hayır .•• 

ıann~.e.ıeı.Mıs~ı:,,_s~~:,U ~trnl.~~
Prcnses Sirabın köşkünde olduğun 
ve beni çağ1rtt1ğmız1 söyledi. 'O sır 
da Artabanrn evindeki fesadı habe 
almıştım. Yerime Ertongayı gönder 
dlm. Fakat dönmedi. 

- Ben Prenses Slrabm klSşkUne bl 
aydanberl hiç gitmedim. 

BUkUmdarda yalan söylediği hak 
kında eUphe uyandıracak hiçbir hal 
yoktu. Zaten böyle bir şey yapmasın 
da ne tmkAn ne de IUzum vardı. Gök 
boğa hemen hUkmUnU verdi: 

- Bu işte bir dalavere olacakl 

UcnncU Yezdt Ccrd bir entrikada 
henuz kurtulmuşken bir başkasın 

cattığı !cin sıkılmıştı. Bu da ne olabl 
lirdi 1 f 

( Dft'IDDI nr) 

tekiler babalarmın elbiselerini çıkardı. 
lar. Yatak odasına götürdüler ve döte
ğine koydular. Başını :nlak bir hnlu 
ile sardılar. Konya'kla sarhoı olan, da.. 
yakla ezilen, heyecanla yUrefi •l~ına 
gelen Fiyodor, ba§ını daha yastığa kor 
komu kendinden gesip sızdı. 1vanla 
Aliyoıa, salona döndüler. SerdiyakoT. 
vazo kmklarını topladı. Grigorl. kenar
da gamlı ve baıı onUne iğik dı:ruyordu.. 

Aliyop ona: 
- Kardeıim sana da bir yumruk wr 

du. Sen de baıını eofuk su ile armalı 
ve hemen yatmalıırn. 

Dedi. Grigori dalgın &tem cevap 
verdi: 

- Evet bana da el kaldırdı ... 
Halinde kızgınlık Te kinden %fyade 

gam ve tasa vardı. 
Dudakları kııılan ıvan mmldandı: 
- Babasına da el kaldırmaktan çe· 

kinmedikten sonra. . Sana, bana haydi 
haydi ..• 

Grigori: 
- Ben, .onu minimini iken kencl e. 

timle yıkayayım da o, bana el bldıı .. 
sın ... 

Diye söylendi. 1van, Aliyoıaya di5nd. 
rek: 

- Eğer, ben ellerine aanlmaaaydmı. 
babamızı öldilrecektl .•• Zanllı ibtiyarm 
za en ne 'kadarlık canı var. Dedi. Ali· 
yoga: 

( l>eftllll wr) 
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Vali mektepleri geziyor 
farıleıııııden Ralkan Hırlltlı lçın a)·f1 

,ıur kuru' duı;ulıır. Posla bıı lığı•ıe ııı 
,111 )'l!D 1er tere •)'da fclııııı beı;eı lıuru 

•anııııell ılır. 

Dun Çocukları Kurtarma Yurdu, Taksim Or!aokulu ve Nişantaşmda yeni 
kurulacak enstitü binasmı gezdi 

"'nnı lııydını blldlren mf'ktup •• 
ıel•r•f O""retıııı, alıoıu~ paruınıo por.t 

Kültür o· re~<törü Valiye izahat verdi 
••>'• r..nk• ile )'ol huna Ocrctıat ldu • 
ıtendl oıerlne alır. 

--------------- Yeni vali ve belediye reisi Lutfi Kır. 

filrktuenln heı poııo mtrktrind• 

K.llHUN o a/Jone uoırtıt. 

Ad1'89 ddlıtlrme Ocretl ı& lıunı,ıuı 

ll~N OCHF.Tl.EHI 

Ticaret llAnlorının aantım • satırı 
sondıın ılıbaren llAn suyf:ılıırınrfa 411, 11: 
,.yfılırd• ~O kuru" dördııneO sayfa· 
dı ı, tkıncl •e Qçüm·flıll' ~. lıırınl'idt> 

4 başlık yanı kf'ı;nıet•e !) liraılır. 

'ırnyOk, çok devamlı, klışell, renklı 
llAn verenlere ayrı ayrı lnıfirmt'lcr ya. 
pılır. Resmt llAnların santim • aatm 30 

kuruştur. 
ftcarl mahiye/le olmruan kDrOk 

116ntuı 

Bir def• 30, lkt defaın f>O, ftç defuı 

65. dört defası 75 ve on defası 1110 ku
ruştur. ('ç n lık illin verenlerın bir de. 
fa!H beda,·atlır. Uört r.aıırı 11e1:en llAn
ıırın raıla satırlarJ be~ kuruştan hesap 

edilir. 
Htınıtl lruponu ottlrenltre karalı 

lldn ıarlfeıl uu:dt '~ lndırllir, 
l\UHl1N hem doltnıdan doAruya ken. 

dl ıdııre yerinıle, h~ııı Ankara <'actde!lin. 
de \'ııkıl Yurdu allııııla KEMAi EIWIN 
IHElll llAn lıOro~u elıyle ilfln kolıul etler. 

(Buronun tele/onu. 20335) 

RADYO 
SALI 27-12-938 

DALGA UZUNLUGU: 
1639 ın. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs.120 Kw. 
T. A. P. 21,70 m. 64Ci5 Kcıı./20 Kw, 

• r 

Almanyaya 80000 
sandık portakal 

Mahsul Her Yıldan Çok 
Ve Daha tyi 

Memleketimizin bu yıl ihracat mad.. 
deleri arasında portakal ve mandalL 
nanın çok ehemmiyetli bir mevki ala.. 
cağı muhakkak gibidir. 

ÇUn!tü, bu yıl porakal ve mandalina 
yetiştiren bölgeler pek nadir olarak 
gön1lecek bir şekilde mebzul miktarda 
mahsul elde etmişlerdir. Bilhassa Mer 
slıı ve Antalya mmtakalan ile Kara • 
deniz sahillerinde müstahsilin ylizlinU 
gilldilrecek bir fevkaladelik olmuştur. 
Bur.un neticesi gerek Karadeniz gerek 
Akdeniz, gerekse §ehr!mir.de narenci.. 
ye ihracatile meşgul tUccarlar hum. 
malı bir f aallyete geçmişlerdir. 

DUn, yaı meyva kooperatifi tstan • 
bul ı, dairesine müracaat ederek muh
telif y:ıbancı memleketlerden vakJ ta. 
leplel'E' cevap vermek üzere f~ilerin! 
gece de çalıştırmak mecburiyetinde 
ka!dığını blldirmfş, gece mesaisi içfn 
müsaade istemiştir. İstenilen bu milsa. 
ade verilmi~ir. 
Öğrendiğimf?.e göre; Yaş meyva ko. 

operatifi muhtelif memleketlerden ma. 
ada ynlnız AJmanyaya ibra çedllmek 
üzere 80 bin Bandık portakal hazırla.. 
mağa baelamı_§tır. Portakallarımız, bu 
yıl miktar itibarile bol olduğu kadar 
kalite itibarile de çok UstUndUr. 

...... o ""'· ,.-· ·~'\ı. ... .u uıo""" Ja.~\W.4"'• "'c"' • 
Jetlt."re de ııevkedilmek il.zere husutd 
mUı:sseseıer de ha.zırlıklar yapmakta
dır. Portakal ihracatımız bu sene mem 
lekete iyi bir varidat temin edecektir. 

Tetekkür 
Şiıli Halkevindeıu 

İa§e etmekte olduğumuz muhltimlz. 
deki yoksul çocuklar namına iki kur. 

ban yollıyan Bay Cemil ile birer kur ·' 
ban yollıyan Dayan Nebah...t Tunalı ve 

ismini bildirmiyen diğer bir arkadaga 
te1ekkilr edem. 

J:ırı), 13 S:ınt, Ajans haberleri ve Meteor 
Ankara, 13,10 Milzık (Valıılpr), 13,2!>. 14 
Türk mllzlAI (Şarkılar), 18,30 Müzik (Çigan 
TC saire), 18,55 Konuşma (Hukuk ilmi yny 
mı kurumu), 19,10 Saat, Ajans, meteoroloji 
ve zinınl borsası h:ıbcrlerl, Hl,25 Türk mfizl 
Al (İncesaı rastı. lncesıız), 20 Temsil • Boş 
Beşik ve Ak Kuş • milll piyes, Yaıan <E~
rem Reşit), lstanbul ko~s~rvatu,·arı mlldu
rfl (Yuımf Ziya Demlrcının), eserinden a. 
Jınmıştır) Temsil esnasında halk türküleri 
·ve yurt h~,·aları çalınacaklır. 21,30 Konuş. 
ma, (Türkiye posıosı), 21,45 Saat, Esham, 
Tahvilli! ve Kambiyo • nukut borsası rı. 
yatları, 21,55 Türk milzlğl (l\luhte.lif şarkı. 
lar). ı - Sfizinak şarkı ·Zevk ne l!.e • <Re· 
tik Monynsl) 2 _ Suzinak şarkı • Reni bl· 
ur ederken ~erzenl~lerinden (Hacı Arlr 
Bey), 3 - Suzinak şarkı - Sevdim se~el~ (7.e =============== 
ki ArlO, 4 - Kürdili şarkı • Ak~am guneşl tine •e 6Rledeo sonraki saat olarak nrll
,(Osman Nihal), 5 _ Kürdili şarkı • Sırma mişlir: 
satların (Hacı Arif), Okuyan • Müıen·en Opera ue •enfonl ltenurlerf: 
Senar. Calanlar. Vecihe Ce,·det Koı.an, Ke. 9. Val'fOva: "PeriU Şato" CMoniusıko). 
mal Niyazi Seyhun. 22,20 Müzik (J{OçOk or- 9.5 Beromünıler: "Palyaçolar" (Lcon-
keıtrat, 23,25 MOılk (Aryalar), 23,45. 24 kavallo). 
Son haberler •e ertesi güniln programı. ıo. Roma ır.: "'Verther" (Massenel), 

(Milanodakl La Skala operasından 
28.12-938 CARŞAMBA naklen), 

12,30 Türk mOıHtl (farkılar-pl). 13 Saat, ıo.ıo Münib, Şumaun. 
ajans haberleri ve Meteor Ankara. 13·~ O 10 30 B ük ı ı 
Müzik (güzel sesler-pi). 13,30 • 14 l\lüz.ık . m"usi~~sl. • Eyfel kulesi: İtalyan 
(neşeli PlAk). 18,8830 Milzik (dans saııtı). Oda muılkiıl ue lcon•erltr: 
18,45 Konu~ma. 19 TOrk müziği (Muhtelif 7 10 B 

'arkıl:ır): ı _ Ne• e•cr pe .. r••I (Yusuf · erhn (uzun d.): Keman, piyano. 
., ., .. 8. Haınburg: Orkestra. 

Pa,a). 2-Şarkı. Gönül hasreti - (Dr. Şük- 8.30 Eyreı kule.sJ: Piyano. 
ril Osman). 3 - Gel güıellm Çıımlıe.ııya (Fn ıo. Stutgart: Kunrtetler. 
Jz Kapancı), 4 - Nev eser yürük semai ıı.U Turino gr.: Kernan, piyano. 
(Abdullah Erendi). 5 - Nlha,·end saz se· tı..30 Knluntlhorg: Brabrns'ın kuintet!'. 
ınal (Yusuf Paşa). 6 - Yakına gel yakına 1 (Gece y. sonra): Stulgart, Frank-
(TOrkll). Okuyan: Sadi Hoşses. 7 - Tan- furt: Şarkı, keman, Piyano. 
bur taksimi <Refik Fersen). 8 - Şarkı • Hafif muılkl ve opereller: 
Naılanct. bOlblll • (Lemi). 9 - Şarkı - Son 3.15 Kılundborır: Orkestra. piyano. 
akşam • (Lemi). 10 - Dllşer mi tanın• • 8. Yarşova: Radyo orkestrası. 
(Rufat bey), ıı - Şedl araban saı semaisi 9. Bükreş: Radyo orkestrası. 
(Refik Fersan). Okuyan: Semahat Oıden- 9.10 Hamburg: Operet musikisi. 
ses. Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan, Refik 10. Irlanda radyosu (AthJone): Pando. 
Fersan. 19,45 Saat, ajamı, meıeorolojl ve 

ziraat borsası haberleri. 201 ürk müılAI (in 20.30 ~~~i~· (P1T): Aııdre Messager fes
cesaı • Hicazı yegfth faslı). 21 Konuşma 
(l\llzah snatl). 21,25 MOzık (Cumhur baş. tlvaJI. 
kan. bandosu • Şef: lhson Künçer): ı - 11.30 Birtok Alman lslasyonlan: Ha(if 
p0 pples. morş. (Moret). 2 _ Çigan aşkı musiki. 
• Vals. (F. Lchar). 3 _ Oryant. uvertür. 22 Prng 2: Hafir konser. 
(\'e!Jer). 4 - Sihirbaz aşk • (Falla). 6 - l.JO ((, ce y. "onra): Hllnrsum 2: Cin· 

\ • · ) '>2 10 ıene musikisi. Mona anna - fnnıezl - (H. Fevrıye • .. • 
Sinema sesi. 22,4a Müılk <Kütilk Ork~stra) :' Plueı, konferanı ve konuımalar: 
ı - A Te Sola )V. Gluliani). 2 - Dıe Fas- 7.15 Eyfel kulesi: Kukla piyesi. 
cblııgsfee (E. Kalman). 3 - Die Romantl- 8. Berlln: Komedi. 
ker (J. l.anner). 4 - Marş • Potpuri • (C. 9.10 Milnlh: "Holivut" (komedi)'. 
Robreht). 5 - ı.oreley _ Pararraz • (J. 9.30 Sottens: 3 perdelik bir piyes. 
}lesvabda). 8 - Maskarade (C. Nielsen). 9.•0 Berlln (uzun d.): Komedi. 
1-Vielllebcben (1 •• Siede). 23,.&5. 24 Son 10. Turino ır.: 3 ,perdelik bir piyes. 
laaJ>erler ve yarınki program. Dan• muılkiı/: 

V ban Rad l d 7. BrOksell; t.10 'Kolonya; 10 Brüksel 
• a cı yo ar an t; ıt.20 Sottens; U.30 Napoll gr.; 12.20 
Seçilmiı Parçalar Londra (R.); ı (Gece 7. sonra): Lon. 

Procnmdakl nldtler Türkiye saatl iiıe· dra JN.'},. , · 

dar. diln yanında kUltür direktöril n. 
Tevfik Kut olduğu halde §ehrimizin 
killtUr müesseselerini tanımak üzere 
muhtelif okul ve yurtlan gezmiştir. 

llk olarak belediyenın çocukları kur. 
tarma yurdu gezilmiş, yurdun direk • 
töril kendilerine lazım gelen iuıhatı ver 
miştir. 

Bundan sonra Taksim ortaokulu ge. 
zilmiştir. Önilmilzdekf yıl yeniden açıl. 
ması dUşilnUlen Nişantaşı kız ensti • 
tüsU için ayrılan bina gözden geçi • 
rilmlştir. Binanın bir an evvel maarife 
verilerek enstitU olması için çalışıla • 
caktır. 

İlbay bu okullardan başka yine şeh
rimizin belli başlı sanat, lise, orta ve 
ilkokullarmı eh ge?.Ccektir. tık tedri
sat müesseselerinin ihtiyaçları tetkik 
edflerek bunlatm tam ve modern bir 
ilkokul, tekniğine uygun olarak çalı3. 
malarma imkan verilecektir 

Zeytinyağını 
karışhranlar 

Alınan nümuneler kimyaha-
neye gönderildi 

Amerika ve J:$el~iKadan mcmlekftimize 

ithal edilen makinelerın yağlanması, 
tuvalet kremi imali gibi işleröe kullanı· 

lan :rul yağ.nın rengi yabancı bir mad. 

de ile tadil edildikten sonra yüzde alt
mış nisbctinde saf zeytınyağı ile kanı· 
tmlarak piyasaya surüldilğtl vilayete 
a.ı.. .... ••Hln"•s•• "Q,. is: ~'r••"':,·• "'atr: .... 
birkaç toptancı tüccarın yaptığı da bu 
arada iddia edilmişti. 

· Vali ve Belediye Reisi bu ihbarla çok 
yakından allk&dar olmuı, evvelki gün 
zeytinyağı imalathaneleri ansızın bası. 
tarak nümuneler alınmııtır. Bu nümu

neler alınan yerlerin sahiplerinin göz· 

leri önünde milhürJenerek derhal kim • 
yahaneye gönderilmiştir. Tahlil en ya
kın bir zamanda bitirilecek, ihbar doğ· 
ru çıkarsa nümune alman miıessese sa. 
bipleri en ağır bir surette cczalandın
lacaklardır. 

o 

tik Tedrisat Öğretmenlerinin 

Yeni kıdem zammı 
c atvaJi hazırlanıyor 

ltk tedrisat öğretmenlerinden 223 öğ 
retmen bu yıl kıdem zammı görmilştU. 
önUmii.zdeki yıl kıdem zammı görme. 
si l!zmı gelen ilkokul öğretmenlerinin 
vaziyetleri tetkik edilmektedir. 
Yakında liste hazırlanarak tasdike... 

dilmek Ur.ere Ankaraya gönderilecek. 
tir. Geçen yıl kıdem zammı görmiyen 
hak ka7.anmrı öğretmenlerin fişleri 
tekrar göwen geçirilecektir. 

Gümrük Başmüdürü 
Ankaraya Gitti 

İstanbul gUmrUklerl başmUdUrlilğU • 
ne yeni tayin edilmiş olan B. Methi 
Ada.kan dUn Ankaraya hareket etmiş. 
tir. 

-·""o--
Sahte imza lle Para Alan 

Genç 
Hasan Enver adında bir genç, sabık 

belediye reis muavini Ekrem Seven. 
canın imzasını taklit etmek suretile 
sahte fakruhal ilmühaberleri tanzim 
etmiş, bunları muhtelif şahıslarla sıh. 
hat mildürlUğüne gön.dererek fakir haJ 
ka yapılan yardım kolundan paralıır 
çekmi§tir. Bu suretle 5 defa tehlikesiz 
ce Para sızdıran genç altıncıda sıhhat 
mUdilrUnUn farkına varması IU.eri. 
ne Yakalanmq, ikinci sorgu hA.kinıliğL 
ne verilmi6tf. 

Ha.san Enver bakkmda sorgu hlklm. 
liğince yaptlan tahkikat bltirilmif, a. 
fır ceza mabkemestne verilmiştir. 

----------------------------
üç barındırma odası 

açıhyor 
Odalar 3 tkincikanundan 

itibaren Faaliyete Geçecek 
İlkokullarda okuyan fakir ve ~~çi ço 

cu.kları f çln ailelerinin iş zamanında 

onları meşgul edecek barındırma oda. 
lannın kurulacağını yazmıştık. Bu o. 
dalar için hazırlanan talimatname tat
bik mevkiine konmtl§tur. tık olarak 
yalnız bu sene için Uç kazada oda açı. 
lacaktır. 

Bunlardan biri Fatih 13 üncU okul. 
da. diğeri Kasımpaşa 9 uncu okulda, 
UçüncUsU EyUp 36 ncı okuldadır. 

Bütiln odalar Uç ikinclkjnunlan iti
baren açılarak çalışmaya başliyacak • 
lardır. Odalar için lhım gelen vesait 
ve öğretmen kadrosu tamamlanarak 
allkadarlara tebliğ edilm.lştir. 

bulmak iş • • 
ıçın 

it Dairesine Dün 20 • 30 Kişi 
Müracaat Etti 

Son gUnlerde İstanbul iş dairesine 
iş bulmak için mUracı:ı.at edenlerin ço
ğalmakta olduğu görillmilştUr. Dün de 
bu cümleden olarak daireye 50 yi mu. 
tecavlz işsiz ba.svunntl§tur. İş dairesi 
bölge fi.miri Hatnk müracaatları l~ım 
geldiği ehemmiyetle kabul etmekte ve 
mil1'111'$1tıt ı:tnhlI''"rinl bir~ birer din. 

lcınektedir. Diin mUracaat eden lgçile. 
rin bir kısmı çalıştıktan bir tUtiln ma
ğazasmdan çıkarıldıklarını iddia et • 
mişler. kalabalık nllfusları yiyecek ek.. 
mek bulamamak gibi elim bir vaziyete 
dilştllkler..nI acı bir lfsanla söylemiş • 
!erdir. Bölge Amiri Hn.luk, müracaat 
sahiplerini teskin ctmio, bu mesele ile 
heru"n layık olduğu veçhile meşgul o. 
lacağmı, mümkünse eski yerlerinde, de. 
ğilse b:ışkı:ı. yehlcrde iş arıyı:ı.ca.ğını söy 
lemiştir. 

Yapılan tahkikat sonunda, açığa çı. 
karılan işçilerden bir kısmının patro. 
nun müsaadesi olma.dan yalnız amele 
başının veya ustanın marifetile çıkarıL 
dıklan anlatılmıştır. 

Bölge fi.miri, tahkikatından alman 
bu netice üzerine patrona telefonla 
vaziyeti izah etmiş, amelebaşılarmm 
yalnız başına ve diledikleri gibi hare. 
ket etmelerine meydan verilmemesi 
lizrmgeldiğini hatırlatmıştır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize g6re 
bu me,rsimde bir çok işler sona erdi • 
ğlnden işçilerin bir kısmı pek tabii o. 

!arak açıkta kalmaktadır. Bu arada 
meseli; tUtUn, barsak ve ea!re gibi 
mevshnlik işlerde çalışan bir çok işçi. 
ler i~lerin bitmesile beraber acıkta kal 
maktadırlar. Iş dairesi bittabi-bu gibL 
lerden ziyade hakikaten muhtaç olan 
işçilere ig bulmaktadır. Diğerleri ise 
esasen muhtelif mevsimlerde muhtelif 
iş gördilkleri cihetle açık kalmalan ih.. 
tlmali ve tehlikes! yok gibidir. 

939 senesi haziran başında fktısat 
VekA.leti tarafından kunılacak iş bul
ma teşkil~tı faaliyete geçtikten sonra 
biltiln işsizlerin bir iş sahibi olacakla. 
n §Üphesizdlr. 

Sokakların tamirine 100000 
lira verildi 

1stanbulun bozuk ıokaklannın tami

ri için belediye bütçesinden dün ıube 

müdürlerine yllz bin lira dağrtılınııtır. 
Bu para ile birinci planda gelen aokak. 
lar tamir olunacaktır. 

Diğer taraftan ıehrin birçok yerlerin

de oturan halk mazbatalarla belediye· 
ye mUracaat ederek ıokakbmmn tami • 
rini istemektedirler. 

'Z1 BIRINCIKANUN 1938 

Gtrünen 
Okunan 

====-- 1 -

Sd)yuen en 
11:::::=============-=--

Otobüs seferleri 
A nk:ıradıı otoblisler için gayet gtL 

zel ve muntazam bekleme yer
leri yapıldığını gazetede okuyan bir 
arkadaş. bizde Tramvay Şirketinin mu 
kavelesi.nde t&srih ed.ilnıi§ olmasına 

raı";'lllen böyle yerler yapmadığını yapı. 
lanların ihtiyacı karşılamadığım aöy. 
led1kten sonra - Bahçckapıdald bek
leme yerini is aret ederek - binlerle 
kişinin öniınden gelip geçtfğı ve yüz. 
krce ki§ınin yağmur ve çamurda ba. 
nıı.dığı yerin gayet berbat bir halde 
bulunduğunu illi.ve etmiş, otobUs du. 
rak yerleri hakkında da §U nokalara 
nazan dikkati celbeylcıniştfr: 

Otoblis durak yerleri §clırlmlzde 
tramvayların seferlerini kolaylaştır • 
mak için tramvay durek yerlerinin bir 
hııyJi gerilerinde veya ilerile -
rinde yapılnu~tır. Vatmanlar, ön.. 
lerindc hususi otomobil, taksi, kam • 
yon, araba gördükleri zaman bUtün 
kuvvet.erini b:ıcnklıırına vererek ayak 
ları dibindeki çana vuruyorlar ve yo. 
Jun açılmasını istiyorlar. F&kııt önle -
rine bir otobüs çıktı mı, her nedense, 
iş deği&iyor. Vatman freni bağlayıp 

bekliyor. 
Görüyoruz ki, otobilslerde resmi U • 

niformayı taşıyan zabıta memurların.. 
dan başkası biletsiz seyahat edemi • 
yor. Hatta, mektep talebeleri için nı. 
sıf ücret teklifini konuşmak bile iste.. 
mlyen otobüs sahipleri, vatmanlara 
biletsiz seyahııt gibi bir imtiyaz ver
miş bulunuyorlar! OtobUslerin mUşteri 
almalarına müsait davranmalarından 
ileri gelse gere!dir. Biz, otobüs sahip. 
lenni menfaatleri namına takip ettik.. 
lerl usullere bir şey diyemeyiz. Ancak 
tramvayla seyahat eden müşterilerin 
bu yilzden iş ve güçlerinden geri kal
malarına sebebiyet vçrilmi§ olmasını 
da tecviz edemeyiz. 

Yollarımız, fnzl:ı nakil vasıtaln.rmm 
seytisclcrin müsait olmadıkça ve mev 
cut otobilsler yolcu nakliyatına kAfi 
gelmedikçe, umumi ihtiyacın bir kıs. 
mmı da olsa temin eden tramvay ae. 
ferlerinin, otobils sahiplerinin menfaa.. 
ti namına intizamını borm&k doğru bir 
§ey değildir. 

Bununla beraber bi'°' bUtUn vatman. 
larm kendilerine tevdi edilen vazifeyi 
böyle bir sebeple ihmnl ettıklerine ka.. 
ni olmadrğımızı bildirmeği lüzumlu a.d
dcdıyoruz. 

E.EF 

15 Yıl Evvel Bugün 
ANKARA -Mtida/aal Milliye encümenin.. 

de lll:e M clıusu Ekrtm, askeri el kabın kal• 
dırı/arak bütün erkı'ln ve ümeraua .tuan•n 
:abli denilmesi teklif l konuıularalt bu. 
nun askeri terli ldylhasiule A"Onuıalmaıına 
karar vullmlıtlr. 

Dünkü Hava 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı. 

nan mıılOmata göre; h&\'a }Urdun Trakya, 
Kocaeli ve Ege bölgelerinde kapalı Te ya· 
lhşh diğer bölgelerde kapalı ve mevzii ya. 
ftışlı germiş, ruzsnr Trakyada şimalt, dl~er 
yerlerde şark! islikamctten şark tarafların. 
da ham, diğer kısımlarda orta kuvvette es
miştir. 

Dün 1stnnbııldn hava kapalı geçmlt. 
rilzgAr şlmolf şnrkiden saniyede 3-5 metre 
hızla esmişlir. Snat 14 de hava tazyiki 758.S 
milimetre idi. Sühunet en }Üksek ıflnette 
29.!i, gölgede 12.4, ve en düşük 5.0 santigrat 
.koydedllmlştlr. 

Denizbank 
Yakın Sahil Vapurlannı 

Birer Birer Y enileyor 
Dcnizbankça yakın sahile ififyen va.. 

purlarm esaslı surette tamirine ka • 
rar verildiği malfundur. 

Denizbank ilk olarak Kmalıada va
purunu Ha.!i<;teki havuzlara almı§t:ır. 
Vapurun orada teknesi yeni baştan be.. 
yaza boyatılmış, dahili aksamı baştan 
aşağı yenilenmiştir. Vapur diln Haliç. 
ten çı:kanlarak seferlere konmuştur. 
Yakın sahillere işllyen diğer vapur. 

lardan HE-ybeli, Burga.z. Kalamq. n. 
purlan da havuzlarda tamir edilmek • 
tedir. 

Bunları müteakip diğer biltiln J'& • 
km sahil vapurlan birer birer Halice 
alınarak esas'ı bir tamirden geçirile. 
rek önUmll.zdeki yaz aylarmda eeferle.. 
rek~ 
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Mahkemelerde·: 

Randevuculuk ve genç krzfarı fuhşa teşvik suçundan 

Madam Atinanın 
muhakemesi başladı Ingiliz donanmasının son 

nasıl oldu? manevraları 
.Manevralarda bulunan Erkanıharbiye Reisi yeni bir deniz harbinin 

eski hiçbir harbe benzemiyeceğini söyledi 
İngiliz donanmasmm son aylar içb. 

de yaptığı büyük manevralarda birkaç 
gazeteci de hazır bulundu. Bu gazete. 
cilerden biri, deniz muharebelerinin ne 
kadar korkunç ve bilhassa gece çar • 
pışmalarmıa ve harp hazırlıklarının 

ne derece heyecanlı olduğunu tasvir e
derken şunları anlatıyor: 

Madam AMna mahke mede "Tasavvur ediniz ki dünyanın en 
büyük, rüzgarda::ı mahfuz ve tabii bir 
limanındasımz. Bu liman yeşillikler L 

çine bürünmüştür; Şotlandiyadadır. 

Limanın derin ve bulanık sularında 
mavi renge boyanmış yüzlerce drit. 
not, kruvazör, tayyare gemisi, muh .. 
ripler, türlü türlü mayn ve tarassut 
gemileri topla:ımıştrr. 

Döviz kaçakçılığı, randevuculuk ve 
genç kızlarla erkekleri fuhşa teşvik et. 
mek suçundan yakalanarak tevkif e. 
dilen Madam Atina ile suç ortakları 
kızı Zizi, Katina. ve Eleninin dün as. 
liye birinci ceza mahkemesinde ran -
devuculuk ve fuhşa teşvik suçların. 

dan muhakemelerine başlanmıştır. 
Çok alaka uyandıran hadisenin mu.. 

hakcmesini dinlemek üzere yüzlerce 
meraklı daha saat 14 ten itibaren ko. 
ridorlarr doldurmuş, heyecanla duruş. 
mamn başlamasını bekliyorlardı. 

Nihayet saat 16,30 da, mevkuf olan 
Atina iki jandarma refakatinde kapı
altından getirilerek mahkemeye so _ 
kuldu. Suç ortakları Eleni, Katin.a. ve 
Zizi de yanında yer aldılar. 

Atina, Zizi ve Eleninin vekilleri Sa. 
di :Rıza ile Suat Ziya, Katinanm da 
Fahrettin ile Mihalaki idi. 

Mahkeme evvela Madam Atinanm 
hüviyetini tesbite geçti. Atina hüviye. 
tini şöyle yazdırdı: 

- Babam Manol, anam Artemisyıt, 
48 yaşında, Türk tebaalıyım. &yoğ -
lunda Balo sokağı 3 numaralr evde o
turuyorum. Dulum; bir tane Zizi isim. 
lf kızım var. Azıcık rumca okur yaza. 
rım. 

Bundan sonra diğerlerinin hüviyetleri 
tesbit olundu. 

Katina babasının Yani, anasının Ma 
rika, yaşının 50 olduğunu, Bursa soka. 
ğmda 21 numarada oturduğunu söy. 
ledi. 

Zizi ise asıl isminin Anastasya, A
nası Atina, babasr Aleksandra; Apos
tolaki adında birisi ile evli olduğunu, 
Türk tebaası, &yoğlunda Ağahamamı 
Avramidis apartımanında oturduğunu 
söyledi ve: 

- Fransızca okur yazarını, dedi. 
Dördüncü suçlu Eleni de 57 yaşın. 

da Yunan tebaası olduğunu, !stanbu. 
la misafirliğe geldiğini söyledikten 
sonra dördüncü sorgu hakimliğinin ilk 
tahkikat kararnamesi okundu. Karar
name ezcümle şöyle .idi: 

''Gizli rende\"'U evi işletmek ve genç 
kızlan fuhşa teşvik etmek suçu ile tcv. 
kif olunan ve bilahare tahliye edilip 
tekrar tevkif olunan Atina ile Katina, 
Marika, Zizi ve Eleninin yapılan talı. 
kikat sonunda lüzumu muhakemeleri • 
ne karar verilerek kendilerine tebliğ 
olunmuştur. 

Tahkikata göre Atinanın, oturduğu 
evi randevu mahalli ve kızlarla erkek
lerin buluşma ve temas etme yeri ola. 
rak kullandığı \'e bazr kızları fuhşa teş 
vik ve tahrik ettiği tesbit edilmiştir. 

Madam Atina 21 yaşını henüz ik . 
mal etmemiş, Harikliya, Eleni, Vedia, 
Ulker, Melahat, Hatice, Nimet, Hay • 
riye Necdet, Servet, Fatma, Şükran ve 
l!aire genç kızları muhtelif vesi • 
lel~rle evine celbetmiş; kendilerine 
lüks hayat temini ve sair vaitlerle nü. 
tuz ederek evine devama alıştırmrş, 
bazı erkeklerle münasebat tesis ettir. 
miştir. 

Katinanm suçu ise bütün bu işler. 
de kendisi.ne yardım etmek mezon dö 
r andevu ~şletmek ve Hadlen, Mu _ 
7.affer, Sultana, Yolanda, Hicran, Kris. 
tanya, ve daha bir takım kızları 

Beynıt amumhanelerine göndermek • 
t!!'. AtJnanm kızı Zizi ise, Madam AU- ı 
naya Yunanistana sık sık giderek ora. 
da. bulduğu genç kızlan göndermekte-

dir. Zizi son Yunanistana gidişinde bir 
kız bularak bir mektupla annesine yoL 
lanuştır. 

Mektupta: 
"- Anne, bu kız üç lisana aşinadır. 

Oradakilere "ecnebi,, olduğunu söyli • 
yerek çıkar!,, 

Yola çıkmak üzere olan bu büyük 
donanmadaki zabit ve erler hazırlıkla. 

Diye yazmıştır, bu mektup dosyada 
mevcuttur. Zizi bu suretle annesinin 
suçuna iştirak etmiş bulunmaktadır. 
Tahkikatın devamınca Madam Ati _ rmr ~kmale çalışırken can sıkıcı saat. 

nanın evine devam ettiği anla~ılan kız. ler geçiyor. Fakat bütün gayretler in. 
Iar dinlenilmiş. bunlardan bir kısmı giliz dona:ımasmın mükemmeliyetini is 
hakikati söyle~iş, bazıları ise ilk tah. bat e~e~. içindir. Çünkü,. ~~r.ce !11 
kikat sırasında açık ve sarih ~hadet. danberı yük~ek ~~ ~~~.~ı~etı:ıı gos
lerine rağmen sıkılarak if adelerinıi de. teren ve daıma ustunlu~u muhaf a. 
ğiştirmişlerdir. za eden donanmanın hakıkaten muaz • 
Diğer deliller ve ele geçirilen mektup zam bir kuvvet olduğuna şüphe yok. 

lar kafi delil addedilerek bunlar şa _ tur. Bu kuvveti meydana get!rm.ek i
yanı kabul görülmemiştir. Madam A. çin az emek, az fedakarlık sarfcdilmiş 
tinanın Türk ceza kanununun 436 69 değildir. Bu seneki sonbahar :rna..,ev. ' . 
ve 526 ncı maddelerile; Katina, Eleni raları gece gündüz hiç fasıla verme. 
ve Zizinin de 436 ve 65 inci madde. den devam etti, deniz ejderhaları bir 
nin ikinci fıkrası mucibince muhake- filo halinde kah birlik, kah dağınık ve 
meleri yapılmak üzere mahkeme. münferit şekilde manevra yaptılar. En 

l ngiltereae aon.anma şenlikleri esnasında gece 

Donanma erkbıharbiyesi endahtın 

tam mahalline isabet etmesi hususun... 
da çok titiz ve dikkatli davranıyordu
Bütün harp gemileri düşman gemileri. 
ni arayıp bularak endaht etmek ve ba. 
tırm.ak emri almışlardı. Erk3.nıharbL 
yenin büyük bir vaktini çok n.a.zik 
bir iş olan torpil atmak keyfiyeti işgaJ 
ediyordu. Mayn tarlaları meydana ge-
"' .. ·--· - • ..., ~- -"""4 ACA•-• • -------•• -·""• 

selesi bahriyelileri çok uğraştıran bir 
keyfiyettir. Bundan başka, düşman 

tayyarelerinden korunmak meseles! de 
donanma erkbıharbiyesini fazla meş. 
gul ederek manevralarda tecrübeler 
yapılmıştır. 

!ngrnz donanması endaht eder ve düş 
manla çarpışırken manevra kabiliye. 
tini havadan atılan tayyare bombala .. ---.. -nize gönderilmiştir.,, uuyuı.: uıKK~ı. .,u ............... •c-u=~~ .. .. 

Iddianamenin okunması bittikten ------------------------------

sonra müddeiumumi B. Ihsan, suçun H a hu·· cumlarına karşı 
çarelerine de uydurmak istemiştir, 

Karşr karşıya deniz üzerinde filola -
rm bataryaları patlarken havada ild 
tarafın deniz tayyareleri de muharebe 
ediyordu. 

adabı umumiye aleyhinde işlenen suç. av .. 
lardan olduğunu söyliyerek muhake - h. 1 . . menin gizli olarak yapılmasını iste - lngiltere hükumeti, müessese sa ıp erını Denizin bulanık sularında bir çok 

tarihi muharebeier olmuştur. Fakat, 
yeni de:ıiz harplerinin eski harplere ' 
benzemiyeceğini erkamharbiye reisi 
bizzat söylemiştir. Çünkü, tahtelbahir. 
le tayyare deniz harp usullerini altüst 
etmiştir. Şimdi eskilerin yerine yeni ~ 
suller kaim olmuştur ı 

miş, mahkeme de bunu kabul etmiş-

tir Salon boşaldığı sırada randevucu A. işçilerini korumağa davet ediyor 
çıkarılacaktır. Kanun, müessese sahip. 
lerini, kendi memur ve işçilerini koru. 
mağa mecbur eden takyidatı ihtiva e. 
decektir. 

tinanın vekili Sadi Rıza ayağa kalka. Ingiltere kralı has müdürdarı Sir 
rak: Con Anderson'un hava taarruzlarına 

- Bazı gazete fotoğrafçıları resim • karşı alınacak tedbirlere dair Avam 
!erimizi aldılar. Bunların gazetelerde Kamarasında verdiği söylev üzerine 
neşredilmemesi hakkında karar veril- Taymis gazetesi şayanı dikkat bir baş 
mesini istiyorum, demiştir. makale neşretmiştir. Bir harp anında, 

Müddeiumumi B. 1hsan bu hususta muharip memleketler için, behemehal 
bir madde olmadığını ve suçun mahi. lüzumlu olan sığınaklara taalluk eden 
yeti itibarile ne~riyat ile fotoğrafların bu makalede deniliyor ki: 
basılmasının bilakis efkarı umumiyeye "Sir Con Anderson, havadan yağa • 
faydalı olacağını söyliyerek reddini is~ cak bom halara karşı sığınaklarla ted
temişti r. bir almak yolundaki ihtiyacı ve ileri-

Sadi Rıza da hakkı şahsileri ol. ye sürdüğü plan, hiç şüphe yok ki bir 
duğun.u ileri sürmüş, neticede mahke. kısa müddet siyasetidir. Mevzuu bas. 
me neşriyatın men'ine lüzum gör. solan tedbirler. en kısa bir zamanda 
memiştir. en müessir himaye sistemini vücude 

Gizli celsede, Eleni, Palikseni, Ruh. getirmektir. 
sar, Elcni, Siva, Harikliya, Yolanda, Şimdiki halde alınan tedbirler, doğ. 
Vedia ve Ülker adında kızlar şahit o- rudan doğruya vaki olacak isabetlere 
larak dinlenmişlerdir. Muhakeme di - karşr değil de, daha ziyade infilaktan 
ğer şahitlerin çağırılması için başka doğacak tali tehlikelere karşıdır ki her 
bir giine bırakılmıştır. hava taarruzunda zayiatın büyük bir 
Diğer taraftan gümrük muhafaza kısmına bunlar sebep olmaktadır .. Bü.. 

teşkilatı ve beşinci asliye ceza mah • yük mikyasta bomba işlemez, derin sr. 
kemesi müddeiumumiliğince Madam A. ğmaklar yapmak kısa bir zamanda gö
tinanın döviz kaçakçılığı etrafında ya- rülecek işlerden değildir. 
pılan tahkikatı da bitirilmek üzeredir. Hiikfımet, bu mevzu üuırinde fazla 
Şimdiye kadar tesbit olunduğuna gö - dikkat sarfediyor. Bilhassa Barselo -
re Madam Atina memleketimiz hudut. nanın hava taarruzlarına karşı edindi. 
ları haricine tam 200 bin liralık dö • ği tecrübeleri gözden uzak tutmamak • 
viz ~açırmıştır. Bu tahkikat ta yakın- tadır. 
da bitirilerek Atina beşinci ihtisas Hava hücumlarına karşı korunma 
mahkemesinde de muhakeme oluna. - • tedbirlerini, Barselonada olduğu gibi 
caktrr. Londrada da almak imkansız değil. 

BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 
(Güneysu - 12 K:ır:ıdcniıe), (l:ğur -

9,30 lıınite), (Trak 9-Mudanyaya), (Rtır
sa - 19 KarabiE(:ıya ), (Aııafarta - 10 ':'\ter
sine) kalbcaklır. 

GELEC.ER VAPURLAR 
(Karadeniz - 12,30 KarallenizıJen), 

<Trak - 18,15 ~hıılanynllnıı). (T:ın:ır -
17 lınrozdan), (Ülgen - 15.30 Barlından) 
gelecektir. 

dir. Bahusus Barselona, şehri memle
ket dahilinde cereyan eden muharebe. 
nin mükerrer tazyikleri altında bulu • 
nuyor. 

Beri tarafta bizler ise, daha ser • 
bestçe hazırlanabilecek şartlar için • 
deyiz. 

Sir Con Anderson, ilk olarak, der
hal sığınaklar vücude getirmeği düşün. 
mektedir. Bilhassa çalışan ah alinin 
tam manasile himaye edilmiş olmasını 

!stiyor . 
Bu münasebetle, yakında. bir k anun 

Gayet tabiidir ki, bugünkü şerait S.
çinde, iş sahipleri, kendi işçilerini, ka. 
zaya ve gayrisıhhi ahvale karşı nasıl 
korumağa mecbursa. çalışma zamanın. 
da havadan gelecek tehlikelere karşı da 
himaye etmek zaruretindedir. 

İngiltere hlikfuneti, iş sahiplerinin bu 
mesuliyeti deruhte edeceğine emin 
bulunuyor. B u bakımdan onlara muh. 
taç oldukları delaleti göstermeğe ha. 
zırdır. 

Bundan başka, hükumet mahalll ma
kamlara müracatla, memleketin teh -
likeye maruz yerlerine umumi sığı -
naklar .inşasıru temin etmek tasa vvu. 
nındadır. Ancak bu umumi sığınak -
ların müsait mahallerde olup evlerin
de veya çalıştığı yerden uzak bir vazL 
yette sokakta giderken birdenbire ha. 
va hücumu karşısında kalan ahalinin, 
kolaylıkla girebileceği derecede elve.. 
rişli bulunmaları §arttır. 

Mesela, deniz ve hava harp ateşi ke-
/ silip te donanma geri doğru çekilirken ı 

may:ı tarlalarından koruna, koruna. 
yol alabiliyordu. Demek ki, yalnız de. 
niz üstü ve havada patlıyan mermiler. 
den başka denizin altına yerleştirilen ', 
mayn tarlaları da dikkate alınacak 
ayrı b!r keyfiyettir. 

Denizaltı maynleri geniş tarlalar ve 
gayri muntazam bir halde harp baş _ 
lamazdan iki üç saat evvel meydana. 
getirildiği için her geminin bunlara 
çarpmamak hususunda çok büyük gay 
ret sarfetmesi icap edlyor, iki donan.. 
manın ateşe atılması çok garip bir şe. 
kilde oluyordu. 

Yolunu şaşırmış gibi ufukta görU .. 
nen bir düşman gemisinin üzerine bir 
kaç gemi birden ateşe başlarken, ay~ 
ıni ufuktan bir sürü muhribin gelmek. 
te olduğu görülüyor. Açık denizlerde 
rüzgarın da yardnniyle süratle iler • 

Hükfunet bu inşaatın malzemesini liyen bu muhrip1erle ötekiler süratle 
temin hususunda yardıma hazır bulu. liyen bu muhr!plerle ötekiler arasında: 
nuyor. Bilhassa yoksul ah,alinin yükü- şiddetli bir ateş başlıyor ve ikiru:i sı. 
nü haf ifletmeğe çalışacaktır. Hali vak. nıfr teşkil eden kruvazörlerden gelen 
ti yerinde olan ahali, kendi s:;ğınakla. mermiler çapraz ateş altına aldıklan 
rmı kendileri yapacaklardır. gemilerin üzerine ölüm yağdmyordu. 

Ayrıca, bu inşaatta kullanılacak çe. _ Gece atışları unutulmaz bir takım 
lik ve sa.ir maluıme üzerinde ihtika. manzaralarla da insanı karşılaştırmış. 
ra meydan verilmemek üzere derhal tır. Dritnotun ça.,aklığmdan uzaklara 
tedbir alınacaktır. bakarken ufuklarda tek bir ışık gö _ 

Sir Con Anderson, muhtelif sığmak rünmüyor . Gökyüzü kap karanlık, 
t iplerine dair izahat ta verdi. Fakat bu arada karanlıkları delen bir takım 
bunların hepsinin, şiddetli ve mühim heyUJaların yakınlaştığı görUlUyor~ 
hava hücumlarına karşı sadece kıs- Dikkat ediyorsunuz bunlar düşman • 
mi bir tedabir olduğu muhakkaktır. dır. Makineler ,telsizler derhal hareke
Havadan taarruz edene karşı hakiki te geliyor ve ateş başlıyor. Bu ateş çok 
ve en müessir cevap. havadan muha - korh"Unçtur. Düşmanı::ı: yakmlaştığmı 
r ebe filolarile, yerden tayyare da!i bildiğiniz dakikalar içinde duyulan he.. 
t oplarile ve o gibi fevkaliide vaziyetl r yecan anlatmakla tasvir edilemez. Ku. 
fçin ahalinin disiplin \ e zekfı.sile karşı 1 manda köprüsündeki zabitler dürbün • 
koymaktadır.,~ "'-(Devamı 9 uncuda) 



Rütenya üç milyon mukabi
linde satılığa mı çıkarılmış 

Eski Rütenya Başvekili vatana 
ihanetten muhakeme edilecek 

Çekkoslovakya buz üzerinde kayına 
gampiyonlarından Vera Ruba birk~ç 

temsil vermek üzere Nevyorka gitınıt
tir. 

Güzel Görünmek Jçin 

Kadınlara her sabah 
yirmi hareke~ .. 

Şüphesiz ki her genç kız g~el. go
rünmekten hoşlanır. itiraf edelim kı bu 

d. i beğendirmek her §eyden evvel ken ın w. • 

iht. clı A ag~ıda j...ııret edecegımız 
ıyacı r.. ş r-

20 dd t "t" daha doğrusu temiz ma e ı ız, 

genç kızların her aabah yapmasI icap 

d . 1 meyanındadır. Bu şekilde e en ış er 
daha güzel daha zarif gör~nmek ka -

bildir. 
Yapılacak hareketler sırasile şunlar. 

dır• i _ llk it olarak yüzünüzü yıkayıp 
di§lerinizi oğmalıınmz .. 

2 _ Bir bardak su içiniz. Bu sıhha-
tiniz için .de ehemmiyetlidir. Bu şekilde 
mideniz ve barsaklarıruz yıkanmış olur. 

3 - Saçlarınızı fırçalayınız. 

4 - On dalo"ka müddetle jimnastik 
yapınız .. Bu şekil de vücudunuza bir 
canlılık gelmesini temin edersiniz. 

s - Ellerinizi yeniden güzelce yx
lcayınız. 

6 - Yaz veya kış olsun muhakkak 
bir rop dö şambr giyiniz. 

Aksi halde jimnastik ile hararetlenen 
vücudunuzu üşütürsünilz. 

7 - Bir müddet istirahat ediniz. 
8 _ Yüzünüzil bir losyon ile yıka-

yınıı:. kr il .. .. Uzü h 
9 _Yağlı bir em e yuzun a. 

fif e u"-u•turunuz ve banyodan çıkın -
ç s :ı ·ım .. 

caya kadar bu kremi 111 eymıı:. 

10 _ Saçlarınızı istediğiniz şekilde 

t?playmız. . . 
11 _ Saçlarmızı tutacak hır fıle kul-

lanınız. 

12 _ Banyoya girip vUcudunuzun 

her tarafını güzelce uğunuz. . 
13 -Banyo yaparken şeytan tı~lC-

d.kk t edınız · !arının kalkmamasına 1 a ' 
bacaklarınıza ayak bileğinden yukarıya 
doğru masaj yapınız. 

1 14 - Bir sünger vasıta.sile ve alko 
ile vücudunuza friksyon yapmrz. 

15 - Biraz istirahat ettikten sonra 
kahvaltı ediniz. 

16 - Elbise.den gayri ne giyecek i
seniz giyebilirsiniz. 

17 - Saçlamuzı tutan fileyi çıkarı.. 
nız. 

18 - YUzUntıze makyaj yapı.nız. Ve 
filenizi yeniden bağlayınız. Makyaj 
yaparken bilhassa ilk ııüreceğiniz pud
rayı çok bol aürünüz. 

1 g - Elbiııenizi giyiniz. 
20 -İlk sürdüğünüz 'kalın pudra ta· 

bakasını yumuşak bir fırça ile çıkarınız 
ve istediğiniz renkte hafif bir ikinci 
pudra tabakası sürünüz. 

Bu yirmi hareketi aırasile yapıp ay. 
naya baktığınız zaman muhakkak zah
ınetlnize acımıyaca'.ksrnız. 

Odeaa tlim Kütüphanesi 
Odela 11iın Kütüphanesi, Sovyetler 

Birliğinin en eski kütüphanelerinden 
biridir, 108 sene evvel 'kurulmuştur. 

Bu kütUphanede 2 milyon cilt kitap 
vardır. Nadir kitaplar bımı, pek zen • 
gindir. Bu kütüphanede, aralarında 
parf<Srnen ilzerine ya.zılmı,ıar da bu • 
ıundufu halde, 7.ooo nadir kitap mev. 
cuttur. KUtilphanede, ilk Rus tibli tvan 
Fedorov'un bastığı enteresan kitaplar 
da bulunmaktadır~ ..... .(Tas) 

Geçen eylül ayı içinde Ç-eoslovakya- Muhakkak ki Brody bu telifle bir ec. \ 
da kopan karışıklıklar sırasında Slo- nebi memleket hesabına hareket edi -
vakya gibi Rütenya'ya da muhtariyet yordu. Akla en yakm gelen sebep bu 

Holandall bekarlara ne mutlu 
verilmesi mevzuu ba.hsolmuş, bugün- idi.. 
lerde bütün nazarlar Rütenya'lı gaze.. Fakat ilk tahkikat sıralarında bu 
teci Andrea Brody üzerine çevrilmiş.- hususu tevsik edecek bir delil bulmak 

(20000) kız koca 
· mümkün olmamıştı .. Yirmi sene müd. tı . 

Andrea Brody yirmi senedenberi Rü. detle milleti için mücadele eden ateş. 
tenyada Rüten Usanile çıkan yegane li bir muharririn ve sonra da o mil
gazetenin sahibidir. Uzun seneler mem !etin başına gelen Başvekilin yabancı 
leketinin muhtariyet kazanması için bir nüfuz tesiri altında vatanma hlya.. 
gazetesi vasrtasile Ç-ekoslovak hükume- net edebileceğine akıl ermiyordu .• 

arıyor 

tile mücadele ettiği için Rüten milleti Maamafih bu hu.susu kabul etmek te 
üzerinde çok iyi bir tesir bırakmış, 1L imkansızdı. Aksi halde bu teklif nasıl 
deta memleketin manevi şefi vaziyeti- · ah ı d ? 

ız o unur u ... 
ne girmiştir. Tahkikat derinleştirilince bUtUn sır-

Ç-ekoslovak hadiseleri sirasmda. Rü. lar birer birer çözüldüler .• 
tenyaya. muhtariyet verildiği zaman Pra.ğ hüktlıneti Brody'nm, Viyana -
pek tabü olarak Brody milletin m~- daki apartımanında bir arama yapıL 
terek arzu.sile başvekil seçilmişti. masını hariciyesi vasıta.sile Alman hü-

Teşrinievvelin sonlarına doğru Çe - kıimetinden istedi. Brody'nin evinde 
koslovakyadaki hadiseler bir derece.. yapilan araştırma neticesi evvela üç 
ye kadar yatı~tığı sıralarda ç.ek Baş - milyon frank kıymetinde bir Macar 
vekili Sirovy, reisicumhura vekaleten bankasınm havale mektubu bulundu .. 
ve kendi riyasetinde, Slovakya, Rüten. Bu şekilde Brody'nin Macaristandan 3 
ya başvekillerinin de iştirakile bir top. milyon lira almış olduğu tesbit edildi, 
lantı yapmıştı .. Bu içtimaa Slovakya bundan sonra Brody'nin birçok mek
namma başvekili Tizo ve Rütenya na.. tuplan ele geçti. Bunlar vasıta.sile de 
mına da Brody iştirak ediyordu. sabık Rüten başvekilinin komşu bir 

Müzakereler henüz yeni başladığı devletle temas ederek vatan.mı satma.. 
sırada Brody söz alarak: ğa teşebbüs etmiş olduğu anlaşıldı, 

- Çek ordusunda bulun.an Rüten • Budapeşte hükıimetile bir kunturat 
yalı askerlerin derhal terhis olunma- yapmış olduğu meydana çıktı .. Bu kun.. 
larıru, Rütenyada derhal plebisit ya. turat şu esaslar üzerine hazırlanmış.
pılmasrru, Rüten milleti namına tek- tı: 

lif ediyorum .. demiş ve: Brody, Macarların gayelerini ta.hak-
-" 1918 senesine kadar Macarların kuk ettirecek ve neticede kendisine ha.

idaresinde bulunan Rütenyanm bun • ronluk payesi ve muazzam arazi veri. 
dan sonra da yine Macarlarla birlikte lecekti. 
hareket etmelerine mani olacak hiçbir Bu şek.ilde Brody'nin vatanına iha
kuvvet yoktur!,, diye fikrini tamam • net ettiği aşikar bir şekilde meydana 
lam.ıştır. çıkmış oldu. 

Bu vaziyet karşısında gerek general Efkarrunıumiyeye göre Brody'nin 
Sirovy, gerekse Tizo, bu arzunun yerL bu hareketi tarihte ender rastlanır i. 
ne getirilmesine imkfuı olmadığını, bil. hanetlerdendir. BHha.ssa evvelce A VUS

hassa Ç-ekoslovakyanm bir çok anla • turya - Macaristan erkanı harbiye re
şa.m.amazlıklara sahne olarak yorgun isi olan Redl'in ihaneti ile Brody'nin 
düştüğü bir anda, bir plebisit keyfi- hareketi arasında büyük bir yakınlık 
yetinin memleket aleyhine neticeler do görülmektedir. Redl de ordusnwı. bil • 
ğurabileceğini Brody'ye anlatmak is - tün plaruarım hükumetin bütün sırla.

Muhtelif tarihlerde Almanyadan 
Holanyada geçen kızların adedi 20000 
ni bulmaktadır. Bu genç kızlar Hola.n... 
da şehirlerinde aileler yanında hizmet.. 
karlık veya dadılık yaparak hayatla • 
rını kazanırlar. 

Fakat son günlerde bu yabancı kız
lar arasında büyük bir panik başla. 
mıştır. Hemen hepsi Holandada bir 
koca bulmak için ellerinden geleni ya. 
pıyorlar. Bu vaziyet dahilinde Hola.n
da bek§.rları büyük bir bolluk içinde. 
<lirler. Artık Holandada en kılıbık, en 
sıkılgan erkekler bile kadın bulabile
cekler demektir .. 

Bugün Brody'nin suçu artık mey • 
dana çıkmıştır. 

Fakat Brody bu kadar açık göz ve 
eski bir diplomat olduğu halde acaba 
neden bütün vesaikini Viyan.ada bırak
mak hatasına düşmüştü .. Brody ke:ı
dine merkez olarak niçin Viyanayı in. 
tihap etti? !şte mesele buradadır. 

Maamafih bu hususun da izahı zor 
değildir • 

Brody, şeni teşebbüsünde bulundu • 
ğu sıralarda Almanya ile Çekoslovak. 
yanın arası açıktı. Onun için en emin 
yer olarak Viyanayr bulmuştu. 

Halbuki Münib anlaşrnasHe Südet -
ler Almanyaya iltihak edince bir Al -
man - Çekoslovak anlaşması, elde edL 
liyordu. 

Bu vaziyetten sonra da Rütenya Ro 
manyaya ilhakını Almanların hoş kar 
şılamıyacakları tabiidi.. İşte Brody bu 
hususu iyi mülahaza edemediğinden 

bugünkü müşkül vaziyete düşmüştür. 
Brody vatan ihanetinden maznun o

larak kanunusani içinde muhakeme o. 
temişler ve ancak gayrm:ıuayyen bir nru Qarlık Rusya.sına satmıştı. 

~anso~~~~~~-\-----------------------------men siİindiği takdirde, Çek hüktlıneti 
ınUnasip görürse Rütenyada bir ple . 
bisit yapılabileceğini bildirmiştir. Bu.. 
nwı. üzerine de general Sirovy teessüf_ 

lunacaktır. 

!erini şöyle ifade etmiştir: 

- Mösyö Brody, içtimannızda böy. 
le sözlerin geçmiş olmasına çok müte
essif~ bu münasebetle sizin vazife • 
nize layık bir insan olmadığınız da te
zahür ediyor .. 

Fakat bu sözlerden müteessir olmL 
yan Brody: 

- Bu sizin şahsi fikrinizdir, beni hiç 
alaka.dar etmez, diye mukabelede bu. 
ıunmuştur. 

Bunun üzerine general Sirovy: 
- Çek Reisicumhuruna vek6.leten ve 

teşkil!tı esasiye kanununun 60 ncı 
madesine tevfikan Rütenya Başvekil
liği 3ıf atmız kaldırılmıştır. diyerek 
Brody'yi vazifesinden azletmişti. 

Bu karar üzerine Brody kapıyı hız.. 
la çarparak salonu terketmiş bulunu.. 

yordu. 
Bunun üzerine Pragdan derhal Rü.. 

tenyanın merkezi Hust'a dönen Brody 
Başvekalet koltuğunda halefi Volozin 
ile ka.rşııaşınıştr .. 

Brody azlolunduktan sonra general · 
Sirovy telefonla yeni kabinenin. teşkili 
ne Vilozin'i memur etti, 

Brody Başvekalet saraymda:ı ayrı
lırken de bazit tarafından tevkif oluna 
rak bir kaç saat 7.arfmda Prağ'a yoL 
landı. 

Brody Prağda hapse konulduktan son 
d . . Hust'ta yapıt. Amerikada Atlanta ticaret mektebi profes8rlerlnden Dean Dreyer talebelerin 

ra a muhakemesının f 1 ah . . -~- • • • b' uı b ı 
t k1if • k bul olunma.ym. az a utangaç ve m cup yetişmelerine minı olmiUI. ıçın garıp ır us u mu§· masnu e etmış, a B 1 .. 1 h • k b k 

1 d 1 k . b şlamıştı Fakat tur. u usu guze genç kızlan çıplak olarak ders aneye getırme ve u ız arın ca. a. aç ı grevıne a · . . . 
asıl mesele Brody'nin plebisit teklif elbısel:rı~ı. talebeye gi~dirtmektir. Talebe bu suretle kadınlarla karşı kar~rya bu-
etmeelndeld .dzli sebeı>tedir. lundugu ıçın stkilmama_ga alışmaktadır. 

. '\, 

Koca a.nyan (20000) Alınan km ev. 
lenme ve belediye dairelerine isimlerini 
bildirmişlerdir. Talepnameleri belediye 
salonlarında asılıdır. Ancak adresleri 
gizli tutuluyor. Maamafih ciddt fikre 
sahip olanların evlenme memurlukları 
vasrtasile adresleri öğrenilebilmekte. 
dir. 

Büyük bir iştiyakla koca a.nyan bu 
kadmJ~ her halde kendilerine yeni bir 
hayat temin edecek erkeklere saadet 
getirebilirler .. Çünkü bu (20000) la • 
zm evlenmek için can atmalarm1L ae.. 
bep olan vaka kendilerince fevkalA.de 
mühimdir .. Bu vaka. nedir? .. 

Alınan hUkfuneti memleketten çık • 
mış olan bu ka.dmlarm ana vatana dön 
melerini istemektedir· Gerçi henüz bu 
hususta resmi bir tebliğat yapılmış 
değildir., ancak konsolosluk vasıta.si • 
le bu genç kızlar teker teker sağırıla... 
rak kendilerine doğdukları kasabaya 
dönmeleri lüzumu bildirilmiş, aksi hal. 
de ailelerinin para ceza.sile mahkfun e
dilecekleri ilave olunmuştur. 

F&.sen Almanyadan çıkıp Halan.da. 
ya gelmiş olan bu (20000) kız pasa • 
portlarını konsolosluğa :imzalattırdık • 
lan gibi, başka bir yere naklettikleri 
takdirde de hükıimeti haberdar ebnek 
mecburiyetindedirler. 

Bu (20000) genç kiz bugün meınle. 
kete dönmek istemiyorlar. Holandada 
sürdükleri hayattan memnundurlar .. 
Karınlarını rahat ve serbestçe doyur
mak imkanını bulmuşlardır; belki zen. 
gin değil fakat hepsi de mesut! Mem
lekete döndükleri takdirde fabrikalar. 
da çalışmak mecburiyetinde kalacak • 
!arından korkuyorlar.. Onun için de 
memlekete dönmemelerini temin ede -
cek bir şekli aramaktadırlar. 

Bu husus :ancak bir Holandalı er. 
kekle evlenip Hola.nda tebaasına~
bildikleri takdirde mümkün olacak -
trr. 

İşte bunun için (20000) Alman km 
var kuvvetlerile Holandada koca ara.. 
maktadırlar. 

Holan~ı:ıe~ 



ın 
J (Baı tarafı 1 incide), 

14.ziz M.,iaclaşlarım, 
Büyük Kurultay, kurtuluş mücaclelesinin en eovel 

i§lemeie bQ§lıyan, içerden ve dqardan her türlü inaaf· 
aız hücumlara milletimizin maruz kaldığı günlerde o
nun iradesini ilan etmek üzere meydana atılan, en eski 
teıkilatupızdıT. Bence, Ebedi Şefimiz Atatürk'ün, ken· 
diaine kadar ve kendisinden sonra, burada ve diğer 
memleketlerde yapılan milli mücadelelerden en kıy
metli farikasını, bu kurultay ve onun manası teşkil et• 
mektediT. Atatürk, kUJ'tuluı mücadelesini, siyasi ve as· 
keri sahnelerde, evvela kurultayda, sonra Büyük Millet 
Meclisi içinde idare etti. Sulh ve harbin siyasetini inkı· 
lasız bir millet meclisiyle idare edebilmek zihniyetini ve 
kudretini, bugün dahi çok memleketlerde göremiyoruz. 
Atatürk, kUJ'ultayları, yalnız millet hayatının lüzumlu 
bir mekanizması olarak takdir etmekle kalmazdı, onu 
samimi ve derin bir sevgi ile de severdi. Büyük kUJ'ul
tayın duygusunu aöylediğime emin olarak, bütün gele
cek kurultaylar adına da A tatürke karşı hiç bir zaman 
solmayacak olan sevgi ve tazim hislerimizi ilade etmek· 
le ıerel duyarun. 

ArkaclCl§lar, 
KUJ'ultayımızın bu üsnomal toplantısı, senelik Parti 

toplantılarından sonra vuku bulduğuna dikkati celbet· 
mek isterim. Her biriniz, köylerden bQ§lıyarak vila· 
yetlere kadar milletimizin şikayetlerini ve dileklerini 
dinleıniı bulunuyorsunuz. Büyük Meclisin ve cumhuri· 
yet hükUmetinin faaliyetlerine ba§lıca temel, halkımızın 
ıikayetler:ne ve dileklerine vefa etmek olduğu düıünü· 
liiTae, Parti teşkilatımızın genel çalışmalarının, mil· 
lelin idaresinde ne kadar verimli bir kolaylık olduğu 
göze çarpar. Şikayet ve dileğin, bir de/ada ve bir ltihuı
da tatmin edilmesi, ıimdiye kadar hiç bir millete nasip 
olmadı ve nasip olmıyacaktıT. Ancak, ıikayet ve dilek
le hülôaa olunan milletin ameli arzusu, hiç bir teıkilôt· 
ta, biziın Partimizin ainesinde olduğu kadar, eaas tutul· 
mamqtır. Hepimizin en kıymetli alakamız, milletin en 
ehemmiyetsiz zannolunacakşikciyetine kadar vukuf sahi· 
bi olmak ve milletin en pahalı ve en güç sayılacak dilek· 
lerine kadar tedbir bulmağa çalqmaktır. Kanunlarla ve 
Büyük Millet Meclisinin emanetlerile vazife almq olan 
memurlar, vekiller, hepimiz millet hizmetinde şeref bu· 
lan vatanda§lcu olarak, onun ihtiyaçlarına yetişmek hia· 
leriyle meşbuuz. Büyük, küçük bütün vazifelerin, iyi ve 
temiz ila olunması, emellerimizin başındadıT. Parti top
lantılarının temiz ve pürüzsüz çalışmasının sonunda, 
bu aözlerimde arzu ettiğiniz manayı bulmak, mulıitleri· 
ni:e döneceğinizi, ümit ediyorum. 

Aziz arkadcqlar, 
'Partimizin, karşısında bulundu3u vcnUeler vmdıT. 

V azilelerin, bundan sonra, . ehemmiyetleri azalmıı de· 
ğil, daha ziyade artmıştır. Sağlam bünyeli, yüksek İa· 
tidatlı asil bir m:lletin siyasi hayatına, istikamet vermek 
iddiasındayız. Geçmiş tarihin fırtınaları içinds geç ve 
eluik kalmış tarallarımızı, süratle tamamlamak ve iler· 
lemek vazifesindeyiz. Milletlerin geçimsiz ve biribirine 
emniyetsiz bulundukları bir zamandayız. Milletlerin bir 
aile elradı gibi, biribirinin dertlerini anlıymak, bu kü
çük kiiTenin kucağında, kardeıçe Yafıyabilmeleri aziz 
emelimizdir. Fakat, arkadaılar, milletlerin biribiriyle 
iyi geçinebilmelerini, yalnız bizim arzumuz temin ede
mez. Hatta bizim, milletler arasında kopacak muhte· 
mel bir fırtınadan nahta bulunmamız bUe, yalnız bizim 
tedbirimiz ve kat'i arzumuzla temin edümiyebüir. De
mek ki, kaybedilmiı zamanları telafi etmeği ve milleti
mizi aüratle ilerletip yükseltmeyi, türlü sekteler ve ma
nialara maruz kalmak ihtimalleri içinde, bCl§armağa 
mecbUJ'uz. Partinin biitün azası, çalı§kan bir vatanper
ver olduğu kadar milletin berab3rliiini candan seven ve 
millet kuvvetlerinin hiç bir aebeple dağılmamasına dik
kat eden bir vatanoerver gibi davranmağa mecbUJ'dur. 
Cumluıri:vet Halk Partminin, bütün vatandCl§ları kendi
sinin muhabbet ve hizmet muhitinde toplamağa çalı
ıan zihniyetini, ilade etmiş oluyorum. ş:mdi, size, bu 
zihniyetin, millefin bünyesinde kök salmı.-. olduğunu da 
g&ıtereceiim. Atatürk gibi her tar~h!n ve her devrin bii-

• 

arı 1 nu u 
yük bir kudreti, siyaset sahnesinden maddeten çekil
dikten sonra da, bütün dünyanın hayret ve takdiri kar
ıısında sabit oldu ki, bu aziz memleketin hiç bir köıesin· 
de ve bu büyük milletin hiç bjr ocağında, cumhuriyet 
aşkında" başka bir hava esmemiştir. On beş senelik 
türlü müşkülat içlnde bir hayattan sonra, cumhuriyet 
rejiminin verdiği bu imtihan, onun, zannedildiğinden 
çok daha sağlam ve derin kökte, sarsılmaz bünyede 
olduğunu, bütün dünyaya is bat etmiştir. Siz ve hepimiz, 
büyük acı içinde, bu bahtiyar müşahedeyi yapabildi· 
iimizclen dolayı, yürekler dolusu iftihar edebi.liriz. 

Sayın arkada§lar, 
Partimiz, millet menlac:tinde, küçük hislerin üstüne 

çıkabilen bütün vatandaşlan tatmin edecek en sağlam 
prenaipleri, en az telerrüatla tesbit edeb:lmiştir. Tür· 
kiyenin yenileımesi ve yükselmesi gibi f.iç olmcıua, iki 
yüz aenedenberi devam eden mücadele, bizim rejimi· 
mizde ve prensiplerimizde, en sade ve ameli ilculaini 
bulmuıtUJ'. Mutlak olarak zikredilen hiç bir siyasi pren
sip, ifratı ve tefriti, ve türlü ıe.'ıilde yanlq tatbiki öne SÜ· 
rülerek, tenkit edilmekten kurtulamaz. Part;mizin hü· 
viyetini tarif eden altı prensipimiz de, fena ellerde ve 
yanlış tatbikat ile eksik göderilebilir. Fokat bu gayret· 
ler, yersiz ve b2yhu:ledir. Tam ölçüsü verilmediği halde 
faydasını muhafaza edeb:lecelı, hiç bir ilaç yoktur. Şinı· 
diye kadar isbat ettik ki prensiplerimizi esas olarak dai
ma iyi ellerde bulundurmağa ve tedbirleri, zamanı gel
diği vakit cesaretle, fakat daima tedbir ve baairetle 
tatbik etmeğe çalıştık. Geç mif zamanın muhasebui 
aon zamanlarda, hiç bir milletin siyasi partisine nasip 
olmamış kadar müsbet ve verimlidir. Gelece.'ttede, ce
saretle basiretin, bize, ayni müsbet neticeleri vaadet· 
mekte oldu;{una, kat'i olarak kaniiz. Anlayışımızda ve 
icraatımızdaki anahatlarda zaal göstermek ıöyle dur· 
•un, milletin daima ilerleyen ve yükselen taze ve canlı 
anlayqı ile.-, vatanımıza, daha geniı feyizler temin ede
ceğimize katiyen güveniyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Milletimizin en dar muhitlerine oe en küçük ihfİ· 

yaçlarına kadar sokulup çare bulmağa çalqmak, önü
müzdeki senelerin çalışmalarında yeni bir Farika ola· 
caktıT. Halk çocuğu vatandcışlar tarafından, halk için· 
de geçirilen bu çalışma hayatının, devlet otoritesini, en 
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koruyucu tedbir, insan vücudunu hasta olmaktan kurla· 
Tamadığı gibi, hiç bir milletin bünyesi de, en iyi tedbir· 
ler içinde, marazi arızalar gösterme!zten kurtarılamcn. 
Fakat, vatandaşlarım emin olsunlar ki, uyanık, dikkat
li ve vazife hissini beıeri her duygunun üstünde tutan va
zife aahipleri olarak, millet idaresinde lüzumlu görüle
cek tedbirleri, zamanında ve kararında almakta asla 
tereddüt etmiyeceiiz. Vatandcqlarımın, Büyük Millet 
Meclisi etrafında, ve aade bir vatandaş olmakla haya
tının biitün gUJ'urunu dolduran re~sicumhUJ' etrafında 
tesaniidü o derecededir hi, icabederse, b:itün Türk mil· 
letini, vari.vle ve caniyle bir hudrıt üzerinde, ıimdiy.e ka
dar bu millet tarihinde görülmemiş sürat ve hevesle 
toplıyabileceğimizden asla şüphe etmiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 
V atandCl§larda ve teşkilatı esasiyenin tarif ettiği 

vatandaşlarda, bu vatanın daimi sa/ıip ve sakinleri sı
fatiyle, emniyet içinde yQJJamak huzUJ'u kalbi, Türkiye 
Bijyük Millet Meclisinin ve cumhuriyet hükumetinin sa
mimi hedefidir. Hiç bir milletin kendisine uyaun gör· 
düğü bir tedbir bizim memleketimizde taklit olunamaz 
Hiç bir vatandaş, kanunların kendisine temin ettiği 
nimetlerden mahrum edilemez. Huzur içinde, müıte· 
rek vatanın yükselmesine çalışmak sahası, biitün vatan
dQflar için açıkta. Bu memlekrJtte, bütün kuvvetleri ö
zfinde toplam11 olan tek lludretli varlık, Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. Onun tedbirleriyle, teşk~latı esaaiyesi 
ve kanunlariyle, hepimiz üzerine teveccüh eden mükel· 
leliyetlerimizin üstünü ve nazımıdır. 

Aziz arkadCl§larım, 
S:zi muhabbetle selamlarım. Sizi gönderen teşkilat 

arkadaşlarımıza ve içinde yaşadığınız mUlet ve mem
le.'ıel yuval!lTır.a Genel Baş 'ıanınızın sevgi ve aaygıları
nı beraber götürmenizi isterim. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ganyönkuruıa giren yeni 
A:zalar 

Ankara, 25 (Telefonla) - Buglln • 
tü se:;imde genyönkurula dahil olan 
yer.l beş aza gunlardır: 

Edl Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, 
Halil Türkmen, Cemal Tunca, Şlkrii 
Ali, Remzi Gilrey. 

Geriyönkurulda Uç münhal vnrdı. 
Geriye kalan on Uç azadan Şükril Ka. 

1& ile Tahsin te:tra.r ıeçilmemiıler • 
41r. 

Parti grubu bugun 
top:anmıyacak 

Ankara, 26 (Tele.onla) - Ziraat 
kongresi dolayısile yarın Parti grupu 
mutat toplantısını yapmryacaktır. Dok.. 
tor Cemal Tuncanın genyönkurula aza 
ıeçil:nesi Uzer:ne lnhiIAI eden Parti 
Grup reis vekilliğine gelecek aah top. 
lantrsmda seçim yap lacaktır. 

Gsnyönkurulun ilk toplantısı 
Ankan. 25 (Telefonla) - Yeni gen

y6nkuru1 ~ba gilntl öileclen evvel 
ilk toplantmnı yapacaktır. 

Maarif mDfettişleri arasında J _.. 
A ,__ 26 (T l L la) B' . i 111lfllllllllttn1111ıı""""""""""'''""lln•ını•llll"'lll'liıllı-•1ıılıtt•:-.-.. DA<&ra, e eıon - ırınc 

11Nf Maarif Mü!ettiıliğine Kültür Ku· 
tulu üyelerinden· Hikmet Türk, Tokat 
Kültür Direktörlüğüne Kiltahya Kül • 
tür DirektCSrtı Fazıl Gönen, Kütahyaya 
El!zığdan İbrahim Ertuğrul, Elbığa 

Erzincan ilk tedrieat müf ettişler:ıtdcn 
Hl!e:yin Avn.l tayin edilmi§lerdir. 

Göçmen Takvimleri 
Kmlay Sabı Direktörlüiüaden: 

(Kı.ııtay) lpretini kullanarak 
(Göçmen Takvimi) lımlle (ttlkll Bası· 

ALEMDAR SiNEMASI 
iKi FiLM 

Anaaroz Kaduı 
Günahkar kizlar: 

~UIM•t1JlllllP'tı•ıı~-- L -... 

mevinde) ç karılan duvar ve masa tak-
9iınlerinin Kuılay Cemlyedle ~bir a
Wcası olmadıl;ı blldlrlllr 

Başvekilin açrJ 
nutku 

-
Ankara, 26 (A.A.) - Bape'ldt 

Parti Genel Baıkan vekili Celil Ba 
yar, bugün C. H. Partisi bllytik 
tayının fevkalide tcplantıaam qap 
nutku ile açmııtır: 

"'Arkadaflar, 

Cumhuriyet Halk Partisinin, tımo. 

mal büyük kurultayı a~.lJmttır. P 

mi%in. deiipıe.ı ıenel batkaıu ve 
cuau, büyük Türk milletinin ılnesln
den yarattığı muphbaa ideali ve kurt&. 
ncıaı, Kemal Atatürk, milletinin ıonam 
varlığına, ebedi ıuuruna, intikal etmlt 
bulunuyor. 

Fevkallde toplantımınn mebebl, bu 
vaziyetin, Parti tilaüfilnde, ıflratle ya.. 

, pıJmaauu zaruri Jaldıtı, tadilitı garilt
melctir. 

MUzalrere rumamemlsı 

1 - TUzüğün genel baılran intiha • 
bına ait maddelerinın tadil ve tamimi. 

2 - Geıryönlrurulun ıeçilmeaidir. 

Muhterem arkada§lanm, 

Atatürk, en karanlık günlerde, mit 
letin karabahtına, hadiselerin p.ha kalk
mıt akur savletine, kaya gibl ıöğill 

ver:niş, ulu bir milleti, özbcnliğinde top 
hyarak bugUnkU büyük, her gün daha 
kuvvetli Türk milletini yaratımf, leT" 

gili vatanımızı kurtarmı1tır. O'nun btl
yüklüğü ancak Türk milletinin büyük. 
lilğU ile 6lçUiebilir. O'nun kudreti ve 
kabiliyeti ancak btıyük Türk milletinin 
her ıeye kadir kudreti, kabiliyeti ile 
anla11labilir. 

Atatilrkilıı manevi varhiz, bOytlk 
Türk milletinin hayatı &ibi ebedidir. O' 
na bağlılıkta olduğu gibi O'nun eserle
rine, emanetine, çWliği yola. verdiği i
deale bağlılıkta da tek kalbiz, tek insan 
gibi •• Alkı§lar. Ve ondan dolayıdır ki 
O'nun kurduğu Partimiz de büyllk 
TUrk ~cti.nüı ~iz Partisidir. • _/J}ıı· 
tar .. 

Eserlerini en mukaddes :nilli bir n. 
dia halinde, nesilden nesle ulattırmak. 
en büyük titizlikle verdiği ideali koru
mak ve tahakkuk ettirmek, büyük Türk 
milletinin en 8nemli vazifesi ve millt 
misakxdır •• Alkı§lar -

Büyük kurultaym aaym Gyeleri, Ebe.. 
di Şefin aziz hatıralı önünde sözlerimi
zin ve duygulanmızın ela ahdüpeymam 
olarak hepinizi S clakika ayakta tazim 
le sükuta davet ediyorum. • Avakta 5 
daki'lca sUkQt edUcll • 

Ruznameye geçiyorum: 

Yeni bir tehlike 
var mı 1 

(Baı tarafı 1 lndtle1, 

nm ameli ktJDletlnl de 8lfıra lncllr
aıış oldu. 

Bu vaziyet Franııa ne beraber ta. 
glltere,.ı de sıkacaktır· lnglll• Bat
vekJU Çemberlap'a kArfl Londrada 
başlayan tenkltler bunun neticesidir. 
Gene bu vul1etln neticesi olarak ta. 
giltere sllAhlanma faall1ettn1 bir kat 
daha artırmak için Dillll mtıdafaa. 

harbiye , e babrl7e teşkllAtlamu kuY 
wetlendirmek lhtlracnu hissetmiştir. 

Diğer taraftan Avustu17adan son
ra Mnnthte Çekoslovak1a11 da biiftlk 
Almanya içerisine alan AlınaD7• 
Fransa ne anlaştıktan IODra f)ark& 
doltn genişlemek ba1allnla tabak~ 
koku için 7enl hareke& .. Anlan ..._ 
zırlamağa baflamlftD"· 

HillAsa her f8J'8 ralmen Mtlnlhten 
aonra umumi anl..,ma havan bekle
nlldlltl ~bl aıJllmamıt, bllAld• eski
sinden daha pnlt bir saba~~alutlar 
kaplamıştır. Çekoslovakya l.sflhk&bı• 
ıarmnı harpsiz olarak Berlln • Roma 
mihverinin eline düşmesi r•nl tbnlt
lere ve battA ihtiraslara :rol aç-tar. 
JIJç bir devletin harp taraftan ~ 
mamasına rakoıen lıAdtselerln tellll· 
keli Akıbetlere doATa drftklenebO• 
c:eitlnl de bir an haımlaa ~ 
ID&k l&mmpUr. 

UDl1J'8 



On beş sene evvelki 
1"~~~ ~~~:~~~!~~'" 

•• • yuzme şampıyonu 
a,ugün hasta ve alil bir halde kim

sesizler yurduna 
Sefalet.. herkes için acıdır. F~kat 

vaktiyle pn ıeref sahibi olınUI kımse 
aefil bir hayata düıtü ıııil hali daha a. 

cddı oluyor ... 
Gertrud Ederle bundan on beı sene 

evvel dünyanın belki en me§hur kadını 
idi. bmi, dört bir yanda takdirle, ken
disi her geçtiği yerde alkıılarla karııla
ıuyordu. O zaman yirıııi beı yaşların. 
dairi bu genç kız, Mant denizini ilk .de
fa olarak yüze yüze geçınil ve büyük 

bir rekor kazanmııtı. 
Gertrud'un önünde bOyük ve ıercfli 

bir iltikbal açılıyordu. Fakat, seneler. 
den ıonra kendisini hatırlayanlar ve : 

- Bir vakitler Gertrud Ederle var
dr, acaba ne oldu? diye merak edenler 
öfreniyorlar ki pıııpiyon kadın, kulak
larından rahatsızdır ve d~ktorlar suya 
girmesini ve ıu ıPorları yapmasını 

menetmiılerdir. 
Gertrud Ederle'nin hastalığı mesle. 

ğinden ileri gelıııittir· Yüzerken kulak 
lanna ıu kaçarak tutulduğu bu hasta
lık neticesin.de yarı sağır bir hale gel. 
mi1t aade ıpor aahaaından çekilmek ıs
tırabmdaıı bafka bayatın neıesinden 
de mahrum olmuıtur. 

Fakat bir vakitler istikbali kendisi , 
için pn ve ıeref dolu bir dünya halin-
de ıören zavallı ıenç kadın, daha ıon.. 
ra daha feci feliketlere de uğramııtır. 

JCimlesis olan Gertrud bir müddet 
cımnastik muallimliği ediyor. Fakat 
ıonra; kulağının sağırlığı fazlalafIDca 
buna da muvaffak olamıyor. O zaman 
kapı kapı dola§&rak bazı mallar satma 
ja ve bu suretle hayatını kazanımya 

çalıpyor. 

Bu, yine onun için mesut bir hayat
tJr. :Fakat, bir gün, girip çıktığı mil. 
e11eeelerden birinin merdiveninden yu 
varlanıycr ve bacağı çıkıyor. Müthiı 
:ıstıraplar içinde kıvranarak haıtahane
ye kaldırılan Gertrud orada ıenelerce 
ıUrüklenip duruyor. Bacağını ne kes· 
mek kabildir, ne de ııtırabını dindir. 
mek. Tedavi edildikten ıonra hastaha
neden çıkan Gertrud Ederle tekrar ora. 

ya dönmek mecburiyetinde kalıyor ve 
böylece, yirmi dört defa hastahaneye 
ıirip çıkıyor ... 

Bu arada Gertrud, merdiveninden 
düıtüğü müesaeaeyi dava ediyor ve za
rar ziyan istiyor. Çünkü merdivenler 
'karanlıkmıı; bundan dolayı düımüı. 

Dava da, zavallı kadının sakatlığı gibi, 
senelerce devam ediyor. Eski yüzme 
ıampiyonu bugün davaaını ka.zanmııtır 
ve müe11eıe kendisine 40.000 dolar ver 
miye mecbur edilmi1tir. 

Fakat, Gertrud Ederle bugün hasta 
ve alil bir vaziyettedir; bakılmaya muh 
taç bulunmaktadır. Bunun için, yokıul
lar yurduna müracaat etmiı ve craya 
yatmak iıtemiıtir. Kendisi buıUn 40 
ya~ında olduğu halde on bet sene ev· 
velki hayatı bir hayal sayılabilecek 'ka. 
dar ıefil bir ikıbete uframııtır ... 

Bir talebe 9 yerinden 
bıçaklanarak öldürüldü 
Hadise bir kadınla sinema dönüşü 

vukua geldi 

Katil aranıyor 
DUn ıece saat 1 o raddelerinde Fa • 

tih civarında bir cinayet itienıııif, Sa· 
nat Okulu ihzari birinci sınıf talebesin· 
den 20 yaılarmda :Manisalı Rifat oflu 
Halan adında bir genç bıçakla 9 yerin. 
den yaralanarak öldürillıııüttür. 

Maktul ıenç pazar gilnil öğle üzeri 
vaktiltı babasının yanında çalıtan bir it
~n 20 yapnda'ki kanaı Makbuleye 
tesadüf etmit. beraberce Ferah ıinema· 
tına citmiılerdir. 

Hasan yanındaki kadınla birlikte sa· 
at 9,5 da linemadan çılanıt ve Şebza. 
debap yolundan Fatihe doğru yürüme. 
le batlaımıtır. Bu 11rada önlerine Uç 
kiti çıkımı, bunlardan uzun boylusu 
ve kekeme olanı, Hasanuı pnına yak-

laprak: 
-Hani ya ıeleceğini vaadetmittin, 

neye ıelmedin? 

Demiı Te cellp ıelmiyeceğini ıor -

muıtur. 

Hasan cevaben yanında 'kadın oldu • 
funu t8ylemiı ve reddetmiıtir. Bun • 
dan sonra aynlımılar, Hasın kadınla 
Fatih itfaiyesinin bulunduğu caddeye 
uparak Zeyreie doiru yilriimeğe bat· 

Jamııtır. 
Qldukça tenha Ti karanlık olan bu 

yolda kadın ve erkek pderlerken üç 
meslıul phıl yeqiden önlerine dildlmit 
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aym adam Haaana tekrar ıellp ıelmi· 
yeceğini ıormuıtur, 

Hasan reddetmiı ve kızarak yanından 
kovmuıtur. 

Bunun üzerine uzun boylu ve keme. 

me olan Niyazi adındaki bu p.hıs kız. 

ıruf, bıçağını çekerek Hasanın üstüne 

atılmıı 9 yerinden uplamııtır. 
Hasan: ; 

- Yandım 1 diyerek kanlar içinde ye. 
re ıerilmit. Makbule de varkuvvetile 
bafırmağa batlamııtır. 

:Mütecavizler de bundan sonra birer 
tarafa dağılarak 'karanlıklara karı1mı1-
lardır. 

Yakaya zabıta el koymuı. nöbetçi 
müddeiumumi Necati tahkikata baıla· 
mııtır. ölen ıencin mektepteki doıya· 
ıı çıkarılarak tetkik edilmif, hüviyeti 
teıbit olunmuıtur. 

Katille beraber olan i'ki kiti dün ya. 
kalcmlJlardır. Bunların kim olduktan 
daha tesblt edilememtftir. 

Asıl katil olan Niyazi iıe henüz ya· 
kalanamamı1tır. 

Zabıta izi üzerindedir. Bugün ele ge
çeceil aarulmaktadır. 

Maktulün cesedini adliye dcktoru 
Enver Karan muayene ederek def nine 
ruhsat vermiıtir. 

( B~ tarafı 6 ıncıda) 

Jerle karanlıklar içinde bir aeyler arı. 
yor ve kartal görüş!le düşmanın gel
diğini sezebiliyor. Bu gele:l düşman ka 
ranlık bulutların yere çöken ve yürü _ 
yen hayaletleri gibidir. 

Bu anda, kaptan köprüsünden tehli. 
ke çanları çalmağa başlıyor, mukabil 
taraf tehlike işareti veriyor, uzakta • 
ki düşman zırhlısı bir anda bütün ı _ 
şıklarını yakarak ve ani olarak, ate
şe başlıyor. Büyük toplan.:ı havaları 
t!treten gürültülü endahtlan kulak zar 
larını patlatacak gibidir. 

Uzakta görünen düşmanın üzeri:ıe a
teş yağmuru dökülüyor ve atılan mer. 
milerin isabet edip etmediği ancak bir 
telaş ve yahut bir sadme ve nihayet 
bir yangın, yahut batmak alaimi görü. 
lürse, a:ılaşılıyor, güvertedeki büyük 

projektörler uzaktaki avı yakalamak 
üzere mütemadiyen araştırıyor. Deniz 
üzeri ve gökyüzü aydınlanıp sönüyor. 
48 santimlik büyük toplar bir kaç sa. 
niye içinde ha.zır bir vaziyete gelebili
yor. Bunlann patlayışı bir cehennem 
manzarası arzediyor • 

Deniz harbi baelarken olduğu g!.. 
bl biterken de &':it olarak hitama eri • 
yor. Bundan sonra her topa yeniden 
mermi dağıtılıyor; ve bu dağıtıa makL 
nelerle otomatik bir tarzda oluyor. L 
§Iklar söndürülmüştür. Bu halde ge
mi hareket ediyor ve yeniden dolduru. 
lan toplarla, çok tetik bir halde düş. 
manı kovalamak maksadile yola çıkı • 
yor. Fakat düşmanın hangi istikamete 
kaçtığı belli değildir. 

Gece harpleri:ıde zırhlılann manza. 
rası hakikaten korkunçtur. En tecril • 
beli denizciler bile bu manzaradan he. 
yeca.n duymuşlardır. Ateş kesildikten 
sonra iç ve dış bütün kapı ve kapaklar. 
tekrar kapanıyor; hiç bir ışrk kalma • 
mıştır. Geminin içi hafif mavi lam • 
balarla ışıklandırılıyor. Her hareket, 
her insa:ı hareketi fantazile.şmiş gibL 
dir. Harp b&§lıyacağı zaman ise, bü
tiln m.Urettebat sakit birer mumyaya 
b:mzemektedfr. 

Sivasta fakir ço
cuklara yardım 

elbise 
verildi 

Yüzden fazlasına 
ayakkabı 

ve 

Sivas, (Husust) - Şehrimiz Çocuk 
Esirgeme Kurumu yıldan yıla artan 
büyil.k bir faaliyetle çalışmalarına de.. 
'am etmektedir. Böylece ilkokullarda 
okuyan kimsesiz yavruların 100 den 

fazlasına elbise ve ayakkabı vermek 
suretile sevindirmiştir. 

Yeni Halkevi 
Şehrimir.de yeni yapılacak olan bil. 

yük halkevi binasının maketleri Cum

huriyet Halk Partisi ile ilyönkurul ta. 

rafından incelenmiş. Nafia Vek8.leti • 

nin de gözden geçirip seçim yapması 

için Ankaraya gönderilmiştir. 

Ulus Okulları 
ı:er yıl olduğu gibi bu yıl da 'Kül

tü rcllrektrUltll ta.ratmdan ulua der. 
san.lerl tekrar faaliyete geçmi§tfr. Hal 
kın okullara k&r11 bUyUk bir allkaıı 

vardır. Aynca halkevinde de bir de 
sane açılacaktır. 

Sivasta Pazarlıksız Sabş 
Hayatı ucuzlatmak için hUkUıneU 

m.lzin son olarak kabul ettiği kanu 
la Uç büyük villyetimime tatbık 

len pazarlıksız satıp kanununun şe 

rlmime de tatbiki için belediye ve 

caret odası tarafından icap eden bazı 
lıklara başlanmı§tır. 

Gemerek Göçmen Evleri 
Şarkışlanın Gemerek nahiyesine i 

k!n edilen gÖ<lmenler için hllkUıneti 
miz taraf mdan bir plan dahilinde ya 
tmlan 452 ev Sivas - Kayseri dem; 
yolu yakınında ve Gemerek nahiyesi 
25 kilometre mesafede kunılmu 
Zengin maden kömtlril sırtlanna yas 
laııan burası en modem bir köy hal 
ni almı§tır. 
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Kurultay toplantısı çok heyecanlı geçti 
Ankara, 26 (A.A.) - C. H. Partisi 

Kurultayı bu sabah partinin 375 me
busu ve teşkilatın vilayetlerden gelen 
216 delegesi hazır bulunduğu halde sa. 
at ıo da fevkalade olarak toplaniiı. 

Toplantı B. M. Meclisinin içtima sa.. 
tonunda vuku buldu. Bütün parti me
buslan ve delegeler daha 9 dan itiba.. 

ret Sılay (Konya mebusu), İsm&il Sa. 
fa Özler (Seyhan delegeai). Ali Becil 
(Trabzon delegesi), 

Bundan sonra komisyon raporuna 
intiza.ren ve saat 15 te toplanılmak il. 
zere celseye IOn verildi. 

ikinci celse 
ren Mecliae gelmeğe başlanuş, saat 10 Ankara, 26 (A.A.) - Cumhuriyet 
dan evvel salonda yerlerini almış bu. Halk Partisi Kurultayı bugün öğleden 
lunuyordu. sonra saat 15 te ikinci celsesini Ab. 

Üyeler kapıdan gires-ken, kendileri dillhalik Rendanın riyasetinde yaptı. 
için hazırlanmış zarflar içinde Ku - Parti tüzüğünün genel başkanJığa 
rultaym ruznamesi, l:'enel sekreterli- ait maddede yapıla.ca.k tadilat hakkın. 
ffn tezkeresi ve parti tilzüğil gibi ve. daki projenin esbabı mucibe mubata
aikalar dağıtılıyordu. Salonda otura - sı ile projeyi tetkike memur 30 kişi. 
cak yer kalmamıştı. İkişer kişilik say. lik komisyonun tadilatı aynen ve müt.. 
lav sıralarmda Uçer üçer oturuluyor. tefikan tasvip eden raporu okundu. 
Bir çokları başkanlık kUrsUsUnUn yan Esbabı mucibe ~taaJ ısudur: 
taraflannda ayakta duruyordu. "Siyast partiler, millt ve vatanı yU.k. 

Dinleyici malan da, sabah celae.. aek menfaatleri tem!.n edici prenaip • 
ainin yoklama, aeçlın gibi merasime lerde kanaatleri birle§Dlİ§ vatandqla
mttnhuır kalacağı bilinmesine rağmen rm teşkil ettikleri aiyaal cemiyetler -
dopdolu idi. dir. Millet arasında Politik kanaatleri 

Bafbakan CeliJ Bayar, partinin u.. birib!rine uygun olanlar kendi halinde 
mum! rela vekili Blfatile başkanlık dağmrktır. Bunları ancak bir şef bir. 
makamım iga1 ederek yoklama yapı. lettirir ve hepsini bir teşkilA.t altında 
lacaimı söyledi: En genç iki delep. toplar. 
Et.em )(endeftS (Aydm), Mithat Tu.. Şefin rolü her memlekette ve bilhas.. 
roflu (tçel), katip yerine geçtller. sa parti hayatına yeni girmif memle. 
Yoklama yapıldı. ketlerde çok mühimdir. Çünkü politik 

Bundan sonra Celal Bayar, metnini kanaatleri ekseriya prensipler dahi
aynca verdiğimiz kısa nutuklariyle linde birleştirip olgunlaştıracak ve 
Kurultayı açtı. Türk milletinin, Ebe- prensipleri sihinlere a§Jlıyacalt ve mil.. 
di Şefi Atatl1rkün gün gibi aydın ve temadiyen bealiyecek. memleket aiya • 
ateşli varlığından, maddeten de olsa, setine iatika.met verecek, millet ef ra • 
mahrum kalışını anlatırken Bqba.ka. dnu politik sahada yetiftireoek olan 
1lDl eesl hDzUn ve heyecanla klBllryor. şeftir. 

du. 20 yıldanberl yaptığı dört toplan. Her cemiyette ve her parti içinde bu 
tıda bu Kurultay, ve her içtima yılı- yüksek vasıflarda şahsiyetleri daima ha 
nm bqlangıcmda bu Kamutay. kahra. zır bulmak kolay olmadığı gibi bir si
man AtatUrkün tok ve çelikten sesiy. yasi partinin idarei aliyesini eline tes. 
le çınlardı. Bu başkanlık kürsüsünün lim ve emanet ettiği makam ve şahsi. 
arkasında en yüksek yere ve ebediyet yet üzerinde sık sık değişiklikler yap. 
1çln utığı •':Eğemenlik ulusundur., lev. ması da otoriteyi myıflatmak bakı • 
hası altında onun altın başını görme- mmdan mahzurdan iri addedilemez. 
le alıpnlar limdi onun aziz hatırası Cwnhuriyet Halk Partlıl gibi mil
önilnde bet dakika ayakta durmak gL letin kurtulU§ ve ilerleyie mücadele • 
bt vazifelerin en hazinini ifa ediyor. sinde kendisine rehberlik etmiş, cum. 
lardı. huriytçilik, inkılapçılık, laiklik gibi 

Asbqkanlıklara müttefikan Abdtu.. Türk milletini aut...,,Mli,,_. it.iD&r 
halik Renda ile Konya delege& ŞeYkl refah mevk!ine yükseltmekte olan 
Ergun ve aynca kur'a ile 6 sekreter prensipleri defilmez bir akidei s!ya • 
8eÇitd!: siye olarak kabul ve ilin etmiş olan 

B. Renda riyaset yerine geçerek glSs- ve siyasi bir partinin dar çerçevesin • 
terilen itimada teşekkür etti. Bundan den çıkarak hemen bütün vatandaşla
IOJll'a C. H. P. genel sekreterliğinin rı sinesinde toplamış ol&n bir parti -
nfı:amname tadiline ait esbabı mucL nin şefliğine intihap edilecek olan l. 
beyi taJrcUm eden ili tezkeresi okun - 1i phaiyetin "Milıt Şef., vasfını da ik. 
du: tisap etmiş olmuı tabii Olduğuna gö. 

''DördUncU büyük Kurultayca tanzim re Parti Umuml Reisinin yüksek şah
'ft tasvip olunan Parti TllzUğUnUn Ge. siyetini her dört senede bir ve her Ku. 
nel bqkanlık hakkındaki maddeleri. rultay toplantısında müzakere ve mil
nin tadil ve tanzimine ait genyönku - nakaşaya mevzu Jttlhaz etmeyip parti 
nılca hazırlanan ve genbaşkuruldan umumi reislifinde "değışmez., vasfmı 
ge9irilen projeyi büyük Kurultayın yUk esas olarak kabul etmek bu yüksek ma 
l8k t.etkikine an.ediyorum. Müzakere kanun istikrarını temin ve otoriteyi 
ve bir karara bağlanmasını diler, gen. takviye bakımından milll menfaate 
yönlmrulun yUce başkanlığa ve yUkaek daha uygun görütmUştUr. 
Kunıltaya sonsuz bağlılık ve saygıla • Bu sebeplerle, 
mu wnarmı.,. Tilzilğün ikinci maddeei Partlmisi 

Genel sekreter ve Dahiliye Vekili kurmuş ve cumhuriyeti tesis etmiş o
Dr. Refik Saydam söz alarak genel baş lan Ebedi Şef Kemal Atatllrkiln ''ba. 
bnlık hakkındaki tadilata ait projeyi nfük, müessislik., vuıflannı tebarüz 
tetkik için. tüzUğün 34 UncU madde • ettirmekle beraber kendilerinin parti -
aine göre 15 azalı bir komisyon aeç- nin "ebedi başkanı •• olduklarını ve U. 
mek icap ettiğini söylemiş, fakat bu çünkU maddesi Partimizin kuruldulu 
komisyonun bir def aya mahlUS olmak gijndenberi fiilen başkanlığını yapan 
bere 30 azalı olmumı ve kur'a ne yeni rejimin bütün mUeueaelerlni ve 
tefrik edilmesi teklifinde bulumn\13 • eserlerini kendi eliyle kuran, bütün 
tur. Bu teklif kabul edilerek 30 kifllik milletçe tabii ve milli bir insiyakla mil .. 
JDomisyona ıu zevat aeçlldi: it eef tarulan ve Büyük MeclieJn tam 
ŞUkrU Afacan (Konya delegesi), lttlf ak!yle Cumhur Başka.nlığma ~L 

laman Alpsar (Çorum mebusu), Ali len millt eef İsmet 1nönUnUn değişmez 
Tunalı (Samsun mebusu), Atıf Ttlziln genel bafkan olduğunu tesbit ve ifade 
(Çoruh mebusu), Owat Cicioğlu (Te- ma.ksadiyle yazılmıştır. (Şiddetli al -
ktra&p delegesi), Yahya Kemal Ba. kışlar). 
J'&tlı (Tekirdafı mebusu), Hulki Ay. DördUncil madM, tllzUfUn ıtmdiye 
dm (Siirt •ylavı), SadretUn Gözü • k&dar derpiş etmediği ve fakat karp. 
1lll1'lt (1Dnurum delegesi), Ali Münif laş1lması ihtimali mevcut olan btr ih. 
Yepne (Seyhan mebusu), Mehmet Tu. tlyaca eevap vermek ve istikbalde her 
l'IB ('l'abt delegıeı8i), Klmll Dunun ttlrlll tetettiltlere mani olmak için ted.. 
(İmnir mebusu), Cemal Akçm (Afyon vin edilmil}tir. 
mebulu), ffamcU Aksoy (bmlr mebu • Yüksek Büyük Kurultayın tam. 
IU), Nlllt Akkor (Aydın delegem), bine an.olunur ..• 
Osman Itm (Elkf§ehir mebusu), Sa • 
biha GökçW (Balıkesir mebusu), Mwı.. 
tafa Aldıkaçtı (Samsun delegesi), Meb 
met Aldemfr (lmıir delegesi), Sam 
Tahsin Arsal (Buna delegesi), Tahsin 
Cofkan (Kastamonu mebuw), ömer 
Tqçıoğlu (Kayseri delegesi), doktor 
IUkrll Şenoz.an (Kastamonu metiun), 
Xblp Boya .(Van mebusu), Nalm E
ftll <Milde delec-i>. Ahmet thMa 
'fokgaz (Ordu mebusu). Mehmet AH 
~ (Kocaeli deleresil, Tevfik Fik. 

T aklif edilen yeni maddeler 
Teklü edilen yeni maddeler ıunlar

d.ır: 

.Madde: 2 - Partinin banisi ve Ebe. 
di bqkanı Türkiye Qmüıwiyetinln 

mUmeulli olan Kemal Atattırkttlr. 
Madde: 3 - Partinin defflmez ge.. 

nel bqkaıu famet lnönlldUr. 
lıladde: 4 - Partinin clelltme• 'bal

kanlığı &ptıdakl Uç ıurett. inhlW e. 
debllir: 

a -Vefat. 
b - Vazife yapamıyacak bir hasta

lığı sabit olması halinde. 
c - İstifa. 
Bu üç oekilden birisi dolaymlle inhL 

li.l vukkunda parti büyük Kunıltayı 
derhal toplanarak partiye menaup me 
bualardan bir zatı değiısmez genel bq.. 
kanlıfa seçer. 

Hatipler söz ahyor 
Müteakiben muhtelif hatipler .öa L 

lara.k muaddel maddelerin aynen lra • 
bulUnU istediler ve TUrk milletln.i.n L 

ziz Atatürklln eteis uerlerine olan 
bağlılığını, partinin defilmea genel bq 
kanlığa ismet lnönünU aeçmek ıureti. 

etmit Ye nndini Türk milletine can. 
dan sevdirerek büyük milletimizin batı 
olmaia liyik olduğunu ispat eylemittir. 
Milletimb bundan dolayı miUtehir Ye 

müsterih olmaktadır. Milletin en temiz 
istidatlarını kullanarak kendiai ıibi bir 
ç.~k devlet adamlan yetittireceğine de•· 
Jetin mukadderatını hallan ıuurlu ira • 

dnlne lıtlnat ettirmekle Cumhuriyeti
min ebedilqmni, milletimbin refah 
ve audete eripıni ı•raini sGdecefi
ne hiç ıUphe etmiyor•• btltUn ~eti· 
misle inınryorus. Xmdiline bilyillr mu 
vaffalnyetler diler. encUmen mazbata. 
aınm müttefikan kabuJilftll yilbek bc
yetinisden rica eylerim. 

le yülulelme ve kuvvet.ıenme aavum • TUrk yurdunda esir va 
da zaferden zafere ko§Dll.k amıini te. 
barilz ettirdiler- klle ~olmaz 

Bu meyanda Hakkı Kılıcoilu (lılq) Mahmqt Eut Boalmrt (hmir) Halk 
dedi ki: Partlainin li,..U ..,.ı .,.. •konomik 

"Ebedi Şef Atatürk varlıtJ ile iııkı· 
IAbı ve Cumhuriyeti yarattı, 61Umü lle bakımdan ayn ayn birv anut '" sOınre 

bbul etsniyen elU ftafma itu"et et· 
de onu perçinledi. Dahilden ve hariçten tikten •• bu nokta Uaerinde biıııa..a 
hi~ bir kuvvet o perçini bozamıyacak.. 
tır. Büyük ölünUn tabutu önünde lnö • durduktan tonra demİftÜ' ld: 
nilnUn etmiş olduğu ahdın kuvvetini lılGMade edertenb muie ait küçilk 
de buna katabiliriz. lnkıllp yUrUyeeek, bir ..a,.. U. anecı.,im. Abbul ha.. 
cumhuriyet yqıyacaktır. lifeleriadea lılrl bir sün muhtelif mil-

letlere ...._.., t*llri topıı,ank hepL 
Sivas delegesinin heyecanh m. mWetlabbı "'8lldq8 bir .. , .ay-

sözleri leyiııiz demit- Fan piri aara11an ile, 
hlurıannm lhtipm ft ultanatı ile 8. 

Şeımettin GUnaltay (Sivas) hulAA. Yiinmilt- Ram piri, filo.oflarile. edebi· 
tan twüan söyledi: 

lnamlııUn bqkanlığı lçln defil fır. ratile lriıuntlt. Arap piri, Peypmbe. 
kaca propaganda yapılmak, hiç bir VL rile, halifelefiyle 5'tibımilf. Sıra Tllrk 
tandq diferine bir teY möylemiı de • tairine ıelince orada bulunanlar artık 
ğildir. Böyle olduju halde en uak köy iSvünUlecek bir 'ey kalmadı, bu da ne 
lerdakl vatandatlardan BüyWr Millet ı8ylfyebilir 1ri, buna ne lr.aldr 1ri onu 
Meclisinin sinesinde toplanan mebus - ıöyliyebikin demiıler. Türk ozana ev
lara kadar hepi.um vicdanmııukn ko. veli halifeye bakmıt ve ben bir yerde 
pan bir aadanm emriyle ln&ıUnU Cwn.. doğdum ki buralara TOrk illeri derler, 
bur Başkam tanmıı ve etrafmda top. burada eıir ve kale nedir bilinmez. Çlln. 
lanmış bulunuyoruz. Bu emealıiz man. 1ri1 bu topraklarda e9ir ve lriSJe dofmaz 
.ıara bize TUrk milletlnln tarihin bütün demif. (Bravo sesleri, ıiddetli ve ın
blaman maceraluma rajmen bugllne rekti alkıtlar). 
kadar daima. varlJiını ve istiklllinl na- I d k 
ı!Il kunnut ve niçin kurtar&bilmlt oL Bir diktatörlük partisi 0 Sif 1 
duğunun suıııı anlatmaktadır. Arlrıdaılarım, zamuı zaman bize, 

t.ıiDnttııtm tıetlbi ~-am.t1111ııı_...w ·pmwww, 4eaaaı, apaaan ~ 
iktirak eden intihabı, Türk camiasmm dak bükerek tek partili demokrasi olur 
vatanmm en güzide evlidma haiWıfı.. mu? diyenler bulundu. Ve IOm& yine 
nm birlik meylinin her tilrltl 8lyasr ib. emerek heyeti umamlyeniıle bir dikta· 
t!rasları yeneeek kadar kuvveUi ve t5rlUjU temlil ederllnis, dediler. Bu 
kutsi bir duygu olduğunu bUtUn ciha • .safnta •• f&?latanlıklara yerilecek lr.ar. 
na tanıtmış. 'l'Urk milleti'Dıln siyasi rUt- tılıfımrz çoktur. Palr.at defmes. Ne de 
tllnll tebarU.z ettlnnf§tfr. olsa bir iki nokta üzerinde durmaklılr-

Am ar~, BUyWıc milleti - ma bUyük 'kurultayın mDısaadelerini ri.. 
miz kadiqhıastır. hayatnu ve huauru.. 
nu kendisine vakfeden evlAtlarım fe. ca edecefbn, eğer Partimiz bir dikta -
refli bir ikbal gibi bqmda tqımalda if. törlük ve tahakkUm Partili obaydı, da. 
tihar eder. AtatUrkUn yanmda bütün ha dün gözlerini bu finl dünyaya yu -
ağır ve meeullyeUi vazileler başmdg man Şefimizin ardı ura bUtüa bir dünya 
f azllet, kudret ve namu.sklrlık timaall ayala kalkar allıyırak, clöYtlnerek, ya. 
olarak dinmeden. dinlenmeden geceli narak, yerinden sarsılır mı idi? Tarihte 
IÜJldUzll1 çalışan 1nönUnil büyük şefe hancl diktatHrlin ardı aıra •ilandı? 
halef seçmekle Türk gençlerine mille- Hangi cebbann ardından bfttUn dOnya 
tin sinesinde e'bedl ve soruıuz bir sev. vaveyli içinde kaldı? Bu dünyada ıö • 
gi kuanmak için nasıl çalIŞD&k, nasıl rülmemi,tir, Ata 'lı:endi milletiyle ben.. 
bir hayat geçirmek icap ettiğinin tanlı her bütün diln,a innnlıltnı öbüs bı • 
bir ömeifni göstermek suretiyle terbi. raktın. Gidlyonua diye bagl dlktatlSrilft 
yetkar bir irptta bulUJlpılJlbır • ardından feryat etti? öUlmUnde bile mu 

Bu örnek, lnönilnün bilıi, fuilet ve raffer Atatürkiin, milletine ve Parti -
çatııkanlık temellerine ittinat eden mil. ılne nrer çelenkleri datrtan Atatür -
let yeluna •alrfedilmlt temis hayatı • kUn ardından ağlandı. 
dır. Türk milleti ne bahtiyardır ki, ci. Bundan ıonra Zihni Ordu (Kara) 
banın nuik bir devreaind• arkaeında, Doktor Muhtar Berk ve Asb Samih 
ordu •e hillri\met batmda TOcuda setir· (Erainean) aynı tekilde Atatilrke haf. 
dip muazzam eMrlerin ,erefli Abideleri lılık, tn&nUnün millete ,Uksek hisrnet· 
yilk1elen lniSnllnU bafllla ceçlrmiı bu.. Itri ve miW birlik isinde inkıllp yolun-
lunuyor. Türk milleti onun yUkse'lı: ir· da ilerleme uıni üıerinde konuttular. 
ptlarile yükselme •• kuvntlenıne aa. Ezcümle Aziz Samih ıunlan 9'yle· 
vaıında zaferden safere kopcak, fazi· eli : 
let ve dürüstlüiOn blkim olduiu bir 
fuliyetin bütün fuiletlerinl 18reçektir. 
Türk milleti benlllfnl n hirlilini kıs
kançlıkla muhafan e~e. pkacak her 
badireye rapıen, iatikbale emniyetle 
bakabilir. 

Ali Salb V111'1Paf (Urfa) Partinin 
eski bir içtimaında batımız AtatUrk, 
kalbimiz lnönüdür dediğini hatırlata -
rak AtatUrkün bU,;ık mat.ıni içinde 
Türk milletinin lnönlinOn Reiıicumhur 
luğunu duymaktan mütevellit teaelll ve 
ıevincinl tebarüz ettinnefe çalııtı •• 
Cumhuriyetin 30 ncu yılında 30 milyon 
olacağız diye aözUnU bitirdi. 

ismet Ekerin sözleri 
tmnet Eker (Çorum) demiftir ld: 
lnönil, BUyilk Şefin bUtUn inkdlp 

llaınlelerial, baıtnJdl tera1r1d ft btld • 
pf yollarını apn ,uksek fDdrlerinl H

nelerce kanun ballnc!e takip ve tatbik 

lnönU Kemalizmin mlflhhas 
bir timsalidir 

Atatürk bize hür bir vatan, müatüil 
bir Cumhuriyet ve Türklüğü uad•te 
ıötUrecek eserler bıraktı. O eterleri ile 
ve prenıipltrifle daima bWm içimbde 
ve yanmusdadır. Şimdi Cuaıburl1etimi. 
ain bqında tsmet tııenn nrdır. Ata· 
türkün gatterdiği umıan, refah. me -
deniyet, kOltUr yolunck milletlmbi HY 

kedecık O'dur. BUyilk Atadkktl .W.
timiz naul t0nauz bir itüutJa Ye bU • 
tlin mevcudu •e mncudi1etile takip 
etmlpe nyın Junet tnhUatı ele l,tece 
bütün kalbinin ın&W " laancl iJe 
takip edecektir. Sayın ttmet tnanU. 
Kemalilmin en bG,ek Wlfl ~ ol
....-, ......_ ~ latDtap ile 

• d1uıaa aatteracells 111 hmet tnane 
ltemalinnln mOphhu 1ılr d.111Mtr 

Ve fimdiye kadar yürüyen Tlrk ilerle. 
metinin Bapumandaru n ahibi olarak 
ona devam edecektir. 

Bunu müteakip maddeler okunarak 
•e ayn ayn reye konarak ıüreldl alkıı
larla kabul edildi. Ve lanet İnönü, Ge. 
net Baıkan SJfatile riyaset ldinüıüne 

ıelerek metnini aynca bildirdilüniz 
nutkunu irad buyurdu. Kurultay ayak
ta uaun alkııJarla ve ınuhabbet ten. 
hürleriyle yeni Şefini ıeltmladı. 

Celal Bayarm teşekkoro 
Baıvekil Celal Bayar aUatiu arasın

da riyaset ldanU.Une gelerek dedi 'ki: 
Sayın arkadaflaram, 

Genel B&fkana,mı.s, Milli Şefi.mis, Cum.. 
hurrcisimiz ismet tnönil müstesna bir 
lfatuf olmak üzere bendenizi Genel Bar 
kan vekilliğine tayin buyurmutJardır. 
(Şiddetli atkııJar) 

Muvacebenizde - ki bllyük milletimi· 
zin huzuru demektir - kendilerine arzı 
ıü'kran ederim. 

Şefimizin arzulan, ıUin J(lbek is -
tekleriniz büyük Partimizin aiyul proı 

ramile sevrelenen milletin dilekleri de
mektir .Bunlaruı tahakkuku için blltUn 
kuvvetiı:ııle çabpnaiı kendi phtpna. 
pref borcu, milli bir vuif e addederim. 
(AIIaılar). . 

Rumameye ıeçilere1r ceny&ıkurulun 
intihabı yapıldı ve Genel Bqlcanlıkça 
ı&terilen namzetler ayn ayn reye ko.. 
narak ve ittifakla seçildi. Yeni cenyan. 
kurul ıu suretle teşekkül etmiı bulun
maktadır: 

Yeni Ganyönkurul Azaları 
Eaat Uraa (Amaıya), Mümtu ö1r • 

men (Ankara), Dr. Fikri Tuzer (Emı
rum), Nafi Kansu (Erzurum), llüair 
A'kkaya (Gireaun), Dr. Refik Saydam 
(latanbul), Muhlis Erlmıen (Ktitüya), 
Salth Cimcoa (latanbul). Huan Ali 
Yücel (lllllir), Halil TOrlı:meıı (Zon -
pdak), Dr. Cemal Tunca (An~), 
Şükril Ali öpl (btanbul). Rahmi A
pak (Tekirdq), Remzi GUrea (Oulaa
... >. pıı a ceı.. <• ,·c> c-a• Jtt.. 
rim tncedayı (Sinop). 

intihaptan ıonra Ce1ll Bayar demlt
tlr ki: 

Arlıac!qlar, Parti ıenel Sekreterllll
nı Dahiliye Vekilimi• Dr. Refik Say -
dam arndapmu tayin olunmuıJarcbr. 
(Tebrik ederls NSleri, alkıtJar). XendL 
Jerine muftffalayetler temenni ederim. 
Bunu size bildirmekle hakiki bir H"'k 

duymaktayım. 

Milll Şefe baghhk takriri 
Ayrı'-& Kurultaymuzııı Milll Şefe 

ve deiiımeı Genel Batkana balldılt 
hakkında bir takrir vardır. Muhtelif 
arkadqlar tarafından imza ecllldttir, 
muaaadenizle okuyacağız. 

Partimisin değişmez genel bqkan -
lığına fntih&P olunan, TUrklye devle
tinin Bfi1Uk Reisicumhuru ve kahra -
nıan TQrk ordusunun ylce başbuftı 
Milli Şef ismet tıı&ıüne BtlyUk Kurul• 
tayın ytırekten a&YJI ve 'batblığınm ar. 
mıa karar verilmesini ve bu k.l.nnD 
kendilerine sunulmaemı derin hnrmet 
lerimizle teklif ederiz. 

Takrir mlltteflkan kabul edllmitth'· 
Ruznamemizde göı11otlleceıt bqka 

maddemia kalm&mlŞtir· BOtUn ttyele. 
re bu kurultayda ifa ettWerl Yl.tanl 
hizmetten dolayı arzı tWcran ed6i im. 
Memleketlerine avdet ecJerlerlıen An· 
kandan iyl intibalar ıötQımeJarinl llh 
hat ve sellmetle yolcluldarma deftm 
etm.eıerm.l temenni ederim. CelM ka -
panm11tır. 

Bu ıuntle aat 17 de Parti ıtmulta
yr çahlmllarma IOll \W'ClL 

lnlnU Oyelırin tebriklerini 
kabul ani 

Reisicumhur lnönU M'.ecllat.e.kl d&L 
relerinde Kmult&Y Uyelerinln tebrik. 
leriııi kabul ettiler. Mecliaten Çl1raıt. de
lepler ve mebualar Ankara Paluta 
18ftLOer!ne -verilen çay ziyafetiM stt
ıu.r. 

Kuru1t&Jda busQn ~ ... 
Rülcumhur ve Parti a..ı Bafbn• 
lmnet ln&ıtınUn .rtuklarmı dinlemek 
Umre atıferaya taUia edile Jocalarda 
ttaıya. 1ran V9 Afgan b01Uk elçlltrl, 
Fransa ft Sov,et lgtlderleri. t.vlçre, 
Bulpr. Çetomloftk, YıipeJav el~erl. 
Yunan. İlpuıJ& -.e l&.cai' ~ 
h.ulr 



Türkiye pamuklu dokuma ve pamuk ipliğ1 
fabrikaları anonim şirketinden: Türkiye 

ŞEKER FABRIKALARI J\MUK IPLICI SATIŞI 
Kay.eri bez fabrikası mah 12 No. Paketi 

18 " " 
NaziJli basma fabrikaaı mah .- 24 ,, ,, 
Ereili bez fahrikuı mala 24 ,. ,. 

415 Kunq 
480 " 
580 " 
580 ,, 

Anonim Şirketinden: 

Fiyatlarla fabrikada teslim p.Jti7le sablmaktaclır. 
ipekli müstehliklerinin yukarda yazdı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mu

ubilinde ihtiyaçtan niabetinde iplik aiparqi verebilecekleri ve 24 numaradan ince 
e muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müıtebliklerinin de ibtiyaçlannı 
ene ayni şartlarla yalnız Ereğli fabrikaauıa ıipariş edebilecekleri ilan olunur. 

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

Klleaeı-ıs tlçUncll parti olarak kt1p ve kristal ecnebi gekerl aatm ah.. 
nacaktır. Şart...ameai Bahçekapı Tqhan 42 numaradan isteyenlere verilir. 

12. Snnklnun. 1939 pergembe gilnll saat on bire kadar teklif mektup
lan prtname esasına göre kabul edilecektir. 

~....otJO'WVJIW.ı,R .. V.Vı\LIWWWWıx..L.ft..L.Aı.._,_. ____ llllııllllllllııAAAAA"' . ~~-~~~~~~~~~~~~~~ . 
1. iş Bankası'nın 

939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

muhammen bedeli 
beheri tutan 

C1Dll Jllktan Lira K. Lira K. 

"U5 te 
nıhıatı 

Lira K. 
3L88 DDz beyu a1emlnJum 3IO kilo 1.70 Sif 42S.

Jdlıdı 
Buklll (500 kiloluk) s adet aoo- ıısoo- 112.50 14.80 

1 - !daremhdn Cibell ttlttln fabıik uı lQID 250 kilo S6 X 60 ebadmda cm. 
beJU alemlnyum klfıdl ile Qama1tı Tuzluı lçln l500 kilo tartma bbWyetln. 
de O adet buktll prtnamelerl muclbtD ce ayn ayn açık ekailtme U8ulile l&tm • •• A 

32,000 LiRA MUKAFA1 almıcalrtJr. 

D - Jılnhannnen be4elleri1e muvakkat temmatıan hfalarmda g&Jt.erilmll
tlr. 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Temmuz, 21 Ağustos, 
1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecextir 

m - ımmutmı :ao-ı-939 tarlhbe rutlıyan cuma gDnl hlzalarmda ga.te. 
rllea aatlerde ıl:abatqta levuml ve mtıbayaat pbeaindekl alım komilyomm. 
da J&pılacaktır. 

iV - lartnameler puum olarak her gUn llBzll geoen 111beden alm&bileedf 
ıtbl alembıyum kllıdı ntlmuneleri de ,aruıebillr. 

~- iKRAMiYELER. 
1 Adet 2000 liralık .. 2.000 lira 

v - Blmlltme,. Jatlrü etmek ..,~ dtla be)'U alemlnyum kl.ğıc1ma 
alt fenni teklif ve ntlmunelerhd tetldk etmek Uaere ihale gllııilnden bir haf. 
ta eweltne kadar lnblearlar umum mtlclUrlllfll 'l'Uttln fabrikalar eubesine ve 
5 buklUe alt f· latmı teklif ve btololtan ekliltme gtln.Unden 5 gtı:ı evveline 
tadar fnbturlar ta fen IUbelfııe vermeleri ve tekllflerlnln bbulOııtl muta. 
zammm vesika almaları lbmıcbr. s 

" 
1000 " == 5.000 " 8 " 500 " == 4.000 " VI - lateklilerhı ekalltme için tayin edilen gU::ı ve 11atlerde ıı, 7 J5 gtıwm. 

me par&laıi1e birlikte JUbnda adı gegen komlqcma gelme1erl f1b olunur. 
(92T8) 

16 n 250 " == 4.000 " 60 tt .100 tt - 6.000 tt 

95 
1 50 4.750 

" " 
c:= ,. • • • 

Onll amtan Beheri 
250 ., ' ~ _,- -tt s:::s 6.250 " 

Tutan '5 '1.IS temfnatı Blmlltme 
Lira K. Lira ıt. Lira 'K. Şekli eaatl - - lıfatkaph daire 4elte. ladet --435 32.000 -- '8.7'5 Pazarlık 14 

red 
DlJdatrlnU Kola D>Okllo -35 700.- &2.50 Açık 14.30 

T. f t Bankasına parq )1&lırmakla, yalnız pura blrlkllrmlş ~ - Şartiıamelert mucibince atin almaeak ı adet ıutka»h c1alre ~ 
,..~w-~lıle ,.._... lrol& ~rllicla 1UJJı 'IUklllerle eksiltmeye kon • ol az, arnı umanda taltldnlzl 'de dlffl~tf ola1'eano~ 

••••AAAAAA,_,_,_,_,..,..,..,_.,_.,_.,_.._.r .. _llııllllllııllllllııllllllııllll•••••••., 11 - Mllınam w.ııertyıe Dlll\'ütat temtnatıan hlza1armda g8lterlL 
mlftlr .. 

Nafıa Vekaleti 
l,tt111bııl Elektıiklıleri U mlfm Miidürliifüriden: 

ı - Kulıammen bedeli 9990 Ura tu tan 80.000 litre benzin Ue 3000 litre ok. 
tanh hunsl beDalD kapalı sarf anlile eksiltmeye toQmQftur. 

2 - B:kailtme JJ-1-1939 cuma cD ntl saat 16 de ldaıımla TOne1bqmda 
Metro Ban biN1amm 8 cı JEatmda topla nacak &rtt1rlDa eülltme JamdqonmL. 
da yapılacaktır. 

3 - Bil il! alt prtnameler ldaretıhı Levuım ~ ~ a
bnüUlr. 

' - lluvakbt t.emtıJat 749 Ura 2& Jturqtar. 

ı - TekJtt mettupl&rlDDl 2490 ea )'ili Jwum ahk•aıma unım olarak ve 
elllltmedeıı en u bir aat evvel komfl 10ll reJaliibıe verDmle olmuı 1&zmı. 
ctir· <Mı'> 

Nafıa Vekilelinden: 

Zbwat V eklleti Saba Alma Komisyonundan ı 
1 T• Sallat Nilıolin AlınacCıi 

Fatih Salla t inci Hııkd llallemal Satıı m - Jl:Jadltme 18-1-038 tarihine rutbyan pazartesi gUntl hkaJarmdl 
memurlalundan: )'111111&&tlerde Kabatqta Levazım. ve mllbayaat fU}>eslndekl Alım Tl'-•-

nunda yapılacaktır. .....,_ıva 
Fatma Naciye ile Saadet Hacer ve Cema ıv Şa..._ 1 

lln pylan mutasarrıf oldukları lllevllneka: - &Wlam.e_er Paratıl olarak her gUn 68 geçen IUbeden aJmabillr. 
pıda Tarsus mahallesinde Cami 90tmtında V - Daire de6t.ereal eblltmeatne lttfrak etmek lateyenleri.:ı fenni teklif 
eskJ 31 1enl 77 No. ut taralı Baruthane ve kataloglarmı ihale gtbıllnden bir haf ta evveline kadar İnhisarlar Umum Jı1tL 
caddesi, arkası Rençber lsıAm hanesi bab- dUrlQtl 'l'iltnn l'abrlkalar tubesine vermelerl lbandır. 
.-ı, aolu Ayşe anan \'8 basan imam Meh- VI - İsteklilerin ebfltme için tay hı edilen gtııı ve ll&tlerde '5 7 ~ gllvm-
met bane anası. hazan ı harita No. ıu ma- me paralarile birlikte J'Ubnda adJ ge çe:ı k"'-'-na _, __ ,_. na 
bal " basan Ayuofya kanumu Hafız Ah- -ıv •-& ıJAD ohmul'. 
Dıedln hane Mbçesi, cephesi Aamab Attar (93'18) 
sokatı Ue mahdut bir d6nilm bir evlek 137 
artın sahuında ve 871 lira kıymetinde mili 
ns bir .babçe ile ıene Mevllnekapasında 
TJtnuı maballeainde Baruthane aok8'ında 
21116 eski 4416 yeni No. saA taralı Mebmtt 
Emin veresesi anası Hamit hane ve arsa. 
Jariyle Taraua caDJil terif balt._.f aoı tara- H 
fı atık Baruthane ve cedit Asmalı Atlar ao- a Va 
kalı cephesi Hacı BTUya caaıu 10kalı Ue 
mahdut kaydında mesaha milr.tan ruıJma• 
mıt 1668 Ura muhammen lu)'JlleW w J>ap 

1939 YILBAŞI 

Kurumu Büyük piyangosu 
BQyQk ikramiyesi 

abtaP ev izale! fUYD ımuunda açık arı. 
tırma IUl'eUyle aUdekl tartlar dairesinde 
11.1.ın pel'felllbe uat H • ıe ,. udu 
mabkemı bafklUbhlln odasında aatılacak• 
br. llabammea kı)'Jllıtla 9' 76 ini buldalu 

soo.ooo Liradır 
lalkdirda ihale edilecek, aksi ıakcUrde an Aynoa 1 200.000, 150.000 100.000 70.000. 60.000. 50 .000. 
IOD arlhranın teahblldO baki blmak he- liralık ikramtJelerlı (40Ö ' . 30.000. 20 000, 15.000 
re ~3t cuma lllııll ayal aaatı. •• a)'Dl .ooo vı 100.000) lırahk iki adot mUklfat vt.rdar.., 
rerde satqa deYam olunacak •• 18 ook art. K1tlde yllbqı poe 11 yap lmcaktır. 
tırana ihale edlJecekUr. • Biletler (2.5). (5) ve (10) lırahktır. 

ı - ltbu pyrt menkul Gaertade pyrt Vakit kaybetmeden hemen biletinlıi alına 
mtbeccef bak aablplerl tarihi UAadaa tu• - -. 
haren 20 slln sarfında vealblarlyle bera "~U...Tt71"\.-..vT~~~--. -........,.. 
ber mllrııcaat etmeleri lhunclır. Abl ~ - _. - -- __.. - - - - - -~ZLZLZW..... 
dinle pyrl ml1eCCel bak ahlplerl paylq- -
madan barle kalırlar. ... .... 

2 - Arttırma peşin para iledir. fttlralc ~~ ,,;::::::~, .. 
edecekler ~ 71' nlsbeUadı pq Yerecet. 
llrd1r. 

a - tbaıe tarlbiae kadaJP olan ftııdlerle 
utr borçlar hfaedarfara, % t,S tell6Jiye lJe 
20 leDellk tavll bedeli mlşteriye aittir. 

f - MGsteri bedeli ihale)'! mladında nr
meae ihale fesbe4ltertk iaYrl menkul Je- -----------~-
Diden arlbrmQa oıbnlacak ve aı •rthr
ma arasındaki fark blll hOldlrn mllflerld 
aıı.....ııs.r. en 

1 - $artDme hel'ltesla ı&rebllece1t -. 
ntte açık., ... -....ı laleıenıerta 
•bt tH No. fto memurlntımJıe mOnloul
'-nn lllD. olmıar. <27'1121 

ER11JÖRUL SADi 
TBK TiYATROSU 

Tabtmde: (Da ıece 
NUR BABA 
Vodrll 1 Ptrde 

Y~mda: BG11k b 
...o Mdllall· 

M 8Btrr 

-tuaa Sala •• 
şaou .. ı ..... 

ASMODB 

• l*'d• 




