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1 T E L E F O N : 2697 r.-----FtATI ( 5 ) KURUŞTUR 

• Kudüste bir Arap 
onbaşısı öldürüldü 

Kudüs 26 (A.A) -Arap polis teıkila
bna menaup bir onbqı tehrin eski mahalle
sinde dün üzerine alet edilerek öldürül-

1 

••m .. \i4•tür··· .. ••• .................... ~--' 
YENi ASIR Matbaaamda basılmıftır 

Büyük Kurultayın tarihi celsesind·e 
' 

Milli. Şef ismet lnönü 
Reylerin ittifakı ile partinin değiş

seçilmiştir mez genel başkanı 

''Partinin banisi 
Cümhuriyetinin 

ve ebedi başkanı Türkiye 
müessisi olan · Atatürk'tür 

a·irbirinden heyecanlı nııtidılar söylendi. Seçimi mütealıip inönü Jtürsü· 
ye geldiği zaman KUPultay binası daJdJıalarea süren aJJıışlarla ~ınladı. 

MiUi Şef IJir şaheser olan fıudretli nııtlııınu söyledi 
ANKARA, 26 (AA) - Başvekil ve Arkadaşlar, müşahhas ideali ve kurtancısı KEMAL zanıri kıldığı tadilatl görüşmektir. Muhterem arkadaşlarım, yarak bugünkü büyük, her gün daha kuv .. 

ıParti genel başkan velr.ili Celal Bayar bu Cümhuriyet Halk Partisinin usnomal ATA TORK, milletinin sonsuz varlığına, Müzakere ruznamemiz: ATA TORK en karanlık günlerde mil- vetli Türk miJletini yaratmış, sevgili va .. 
ıaün C. H. Partisi büyük kurultayının fev- büyük kurultayı açılmıştır. Partimizin ebedi §Uuruna intikal etmiş bulunuyor. 1 - Tüzüğün genel başkan intihaba- letin kara bahtına hadiselerin §aha kalk- tanımızı kurtarmıştır: Onun büyüklüğü 
fuuacle toplantısını atağıdaki nutku ile değişmez genel başkanı ve kurucusu Bü- Fevkalade toplantımızın sebebi bu vaz.i- tına ait maddelerinin tadili. mış akur savletine kaya gibi göğüs ver- ancak Türk milletinin büyüklüğü ile öl· 
,açmıştır. yük Türk milletinin sinesinden yarattığı yetin parti tüzüğünde ııüratle yapılmasını 2 - Genyönk:urulun seçilmesidir. miş Ulu bir milleti öz benliğinde toplı- - SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -
t: ·- __ 51 

Hitler kor diplomatiğin yılbaşı 
tebriklerİliİ Berştesgadende 

Ziraat kongresi münasebetiyle: 

Tütüncü
lerimizin 
I stikbaliııi 
Korumak 
Mevkiindeyiz 

-0--

Büyük ziraat kongresi Türk köy-

~
sünün kalkınma planını hazırla

mak üzere bugün toplanıyor. Kal
nma tedbirlCYi arqbnlırken Türk 

:ôylüsünün refaluna göz koymuş. 
ıolanlann vt\2İyetini göz önünden 
uzak tutmamak l8zımdır. 

1938 tütün mahsulünün satışları 
euafında bu yıl çevrilmiş olan ma
nevralar, Ege bölgesi için bir ızhrap 

Kabul edecektir .. 
15 Son Kanuna . " 

sıyası ziyaretler 
doğru bir çok 
beklenmektedir 

kaynağı olmuştur. Binlerce ve on Hitler ve Göring 
binlerce çiftçi bu elim ıztırabm acılan Berlin 26 (ö.R) - B.Hitler Noel yor- Şu hale göre Macar hariciye nazırı 
altında inlemektedir. tusunu Berştesgadende geçireooktir. Bu- Kont Sakinin ziyareti ancak 15 Son K~-

Büyük bir su baskını veya kurak- rada 12 Son Kanuna kadar kalacak ve nuna doğru yapılacaktır. Çekoslovakya 
lık, büyük bir zelzele veya şehirleri bu tarihte yeni yıl temeınn.ilerini bildir- hariciye nazırı B. Slokovsk.inin :ıiyare
silip süpüren yangınlar, bir çok ocak- meğe gelecek olan kordiplomatiği kabul tine gelince henüz tarihi tesbit edilrne-
ları söndürerek acı felaketler doğu- edecektir. - SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -

. Eriyen karlardan Meriç 
nehrinin suları taştı •. 

Müthiş 
?lir tren kazası 
ıoo ölü ve ~ yüz 

yarab varıiiır .. 
Bükreş, 26 (Ö.R) - Evvelki ak
şam Romanyada Estürya civarında 
çok feci bir tren kazası olmuştur. 

Aksi istikametlerden gelen ilri tren 
müthiş bir şiddetle çarpışmıştır. Es
türyaya en yakın istasyonla telgraf 
ve telefon hatlan buz ve rtizgfu-lar 
tarafından koparılmış olduğu cihetle 
kaza vaktinde haber alınamamıştır .. 
Son haberlere göre felaket bianço

su 100 ölü ve büyük bir kısmı ağır ol
mak üzere, 300 den fazla yaralı ola
rak tcsbit edilmiştir. :Yaralılar ara
sında memleketlerine izinli olarak 

1 

gitmekte olan bir çok zabit ve nefer-. 
ler vardır. Kaza haber alınınca iki 
imdadı sıhhi treni felaket mahalline 
gönderilmiştir. Hükümet erkı1nından 
bazıları da hadise mahalline gi~ 
!erdir. 

Edirneden bir manzara 

Alaçatıda 

~Edirne de 
• 

üç mahalle sular 
altında kaldı. 
Tehlikede olan 
halk kurtarıldı... 
F.dlrne 26 (Hususi) - Yağan yağ -

mur)ar ve Balkanlarda eriyen karlar -
dan Meriç nehrinin sulan taştı. Gazimi
hal mahallesi kamilen Tabakhane ve 
Göl mahalleleri kısmen sular altında kal
dı. Tuğyan felaketine uğrıyan mahalle
ler halkı büyük telaş ve korku içinde 
kalmışlardır. Zabıtanm büyük gayreti 
sayesinde suların hücumuna uğrıyarak 
büyük tehlike arzeden (75) ev halkı ka
yıklarla kurtarıldı. Boşaltılan evlerin 
sa'kinleri hükümetçe yerleştirilmişlerdir. 
Nüfusça zayiat yoktur. Maddi zararın 
henüz tesbiti kabil değildir. 

Suların daha büyük ve daha geniş 
bir felakete meydan vermeden çekilec~ 
ği umuluyor. 

bir cinayet oldu 

Gelinin babası düğün 
• rabilir. Fakat beşeriyetin bunlara 

karşı durmak kudreti olmadığı için 
bu gibi hadiselerin vukuunda, insan
lık duyguları harekete getirilerek acı
ların tehvinine çalışılır. içtimai mu
avenet teşekkülleri harekete getirilir. 

Lakin bir kaç haris tüccarın insaf
Jızca vücuda getirdikleri birlik, Türk 
lc:öylüsünün varlığını kemirir, ona 
kztırap verir, ona gözyaşı döktürürse 
buna tahammül etmek güç olur. 

Çin ordusu mühim muvaf
fakıyetler kazanmıştır •. 

evı önünde öldürüldü 
Evvelki akşam saat 17.30 sıralarında 

Çeşme kazasının Alaçatı nahiyesinde 
müessif bir cinayet olmuş, bir genç, ba
ibası yerinde bir adamı bıçakla yaralıya
rak öldürmüştür. Katil Alaçatmın Hacı 
Memiş mahallesinde oturan 17 yaşların
da Mehmet oğlu Nail Karankov, maktfil 

de Tokoğlu mahallesinde oturan Davut 
oğlu Hasan Belkırandır. 
Şimdi hadisenin nasıl vukua geldiğini 

anlatalım: 

Hasan Belkıranm Hadice isminde bir 
kızı vardır. Bu kızı bir müddet evvelce 

- SONU 2 İNCİ SAHiFEDE - · 

Bu yıl Ege bölgesindeki tütün sa
tışlarının feci vaziyeti bir tek adamın 
kafasından çıkan kötü düşüncelerin 
neticesidir. 

Bu manevraların k~in başı altın
dan çevrildiğini Heride ayrıca bütün 
çıplakhğı ile tesbite uğraşacağız. 

Bugün başladığımız ve devam 
edeceğimiz bir kaç makale ile Ege 
~ütüncülüğünün istikbalini ilgilendi
ren bazı mevzulara temas etmek is-
teriz. 

Tütün piyasasının bu derece suku
tu sebepleri üzerinde dururken ilk 
hatıra gelecek sebepler rekoltenin 
fazlalığı ve şark tütünleri namı altın

a muamele gören Bulgar ve Yunan 
tütünlerinin rekolte vaziyeti ve niha
ct Türkiye tütünlerinin hastalığı 
eselesi olabilir. 
Her şeyden evvel ve tei'eddütsüz 

-yliyebiliriz ki makul görülebilecek 
lan bu sebeplerden hiç birisi bu sene 

ut değildir. 
- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

HAKKIOCAKOOLU 

Startejim mevkiler elde ettiler fakat 
şimdi Çin salgınlardan kırılıyor 

- Yazuı 12 inci sayfada -

Fatihte · 
Vç ~ falaıs IJir 
genel~aldryaralı 

öldöl!ditlel' 
".fstanbUI; 2.6.,(H..;usl) - Gece Fa
tihte sanat mektebi ihzari sınıfından 

ı;.a.eı:::ıwn MaDi,.9aJı namında bir genç 
,·M~bule adJıdili sevgilisi ile evie
rlne dOğru giderlerken yolda meç
hnl üç kişinin taarru.Uanna maruz 

;kabnışlarcbr. 
Mtitearrız.lar Hasanı dokuz yerin

den bıçaklıyarak öldürdükten sonra ı 
· ·kaçmışlanhr. Zabıta derhal vak'aya 

koymuştur. Katiller şiddetle 

aranmakta olup yakalanmak: üzere
r. 

~- ... ~ "' 

Havva 
Kızları 

ÇOK HEYECANLI VE 
öCRETiei RÖPORTAJ 

- IÇ SAHIFELERIMIZDE -
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~ Bir diplomatfn . . 
"' . . . . . 
• . . . 

olduğunu ne büyük memnuniyetle gör- Hayvan hastalıklarile 
mücadele YAZAN 

Framıanın Eski Ankara Elçisi 

Şambrön 
-6-

Halkı salgın hayvan hastalıklarından 
Gazi o zamandanberi siyasi görünü-

koruınak ve bunlara karşı tedbir almnk 
şünü değiştirmez olduğu için nutkunun 

düm 1 Devlet reisinin tasvibi ile kuvvet 
bulnrak, artık, işe başlamak kalıyordu. 

başlıca parçalarını buraya nakli faydalı içn ka7.alara giden baytarlar tarafından 
buluyordu: konferanslar vcrilıneğe b.ışlanmıştır. 

clki memleket arasındaki münasebetin Veteriner bay İlhnmi Seferihisarda iki Gazi, ctrafınd yaverleri ve saiında 
Hariciye nnz.ırı bulunduğu halde, gayet 
güzel giyinmi§ olarak, ayakta duruyo du, 
çalışma masasına hafifçe daynnmıştı. Sa
bit gözleriyle bana bakıyordu. Kah ma
vi. kih kurıuni görünen gözlerinde çelik 

.. . f 1 d . • d ti kt konferans vennistir. 
mumcyyız v:ıs ı o an aımı os u an _ .. . 
b L--d k k 11 d v h ti• .. .Bursada Rurun hnstalıgı mucadelesın-aruc er en u an ıgınız arore ı soz-
1 d k -t h · ld de çalışan Bergama veterineri B. Sabri er en ço mu e ııssıs o um. 

cMilletler arasındaki dostane müna- Arcan oradaki yazifesini bitirerek şeh

pnnltısı vardı. 

Kendisine iU sözleri söyledim: 
cMilletimizin biribirini tanımak, biri

birini daha iyi nlamak hususunda bes
ledikleri r:zuyu uzun nsırlar isbat etmek
tedir Gerek imparatorluklarının emni
yetini muhafaz.. ctmeğe mecbur oldukları 
znman, gerek aralannda, her iki t rafın 

müşterek .zenginliklerine hizmet eden ti
caret münasebntını tesis etmek için, ve 
gerek, umumi anlnşmalan kolaylaştırmak 
gayesiyle bu arzularını göstermişlerdir. 
Bu ani şmal rda sevgi ve dostluk daima 

sebat ekselansınızın işaret ettiği karıılıklı 
anlaşma ve tanışma ile kuvvetlenebilir 
ye tarihte görüyoruz ki bu anlaşma gay
retleri, asırlarca, en büyük muvaffakı
yete memleketlerimiz. arasındaki karsı
lıklı yardımda erişmişlerdir. 

«Genç Türk cümhuriyeti yenileşme 

gayretlerinde, halkçı ve demokrat mü
eS!!eselcre doğru ilerleyişinde, Fransız 

demokrasisini doğuran ve o zamnndnn
beri her milletin inki~f ettirdiği ve kendi 
müesseselerine göre değiştirdiği inkılap 
çı büyük adalet ve hak prensiplerini ken
disine kuvvetli bir kaide olarak almıııtır. 
Bunun içindir ld bu büyük memlek~tin mıı.vcut bulunmuştur. 

cSevgi: Bu kelime ekselansımızın ya- kıymetli mümcs ilinin biraz evvel söy-
nındn bulunduğum şu nnda kat"i bir ma- !ediği sözler bence çok değerli bir şehıı.
na almıyor mu} Türkiyeye halk şekil ve det teşkil etmektedir. 
müesseseleri kazandırmak gayesile bu- cŞarki Avrupadn vukuagclen uyanış 
lunduğunuz büyük milli kalkınma gayreti hareketinin bu yolda bizden evvel yürü
her tarafça malumdur. Terakki uşıkı müş olanları ve bilhassa 89 daki ecdadı, 
olıı.n, insaniyetin istifade edebileceği fa- büyük ihtilalleri için hürriyet fikrini mü
aliyet inki;aflannı daima takip eden debbir fikir yapan Fransızları, alakadar 
Fransız demokrasiai eserlerinizde yeni etmesi tabiidir. Türkiye cümhuriycti hü
ümitler görmekle memnundur. yük sulhcu hareketlerin inkişafını canlı 

cUzun zaman içinde nü(uz edilememiş bir alaka ile takip etmektedir ve onca 
bir Şarktan çıkan ner memleketin uya- da mimi bir şekilde imz.alanmı ve bil
nışı, bizim d idealimiz olan kurtuluş hassa il bir şekilde tatbik. edilmiş an
idealine doğru giden her hareket bizi laımalnrn riayet. inaaniyet için en büy'ük 
alakadar etmeh.-ten uzak kalmruı.z. ideal olan sulhun CSM unsurlarıdır.> 

cRica ettiğim eksclfuısınızın ve Türk Gazi: 
hükümetinin yardımından §Üphesiz ki -Bu, bizim hararetle taraftarı oldu-
mahrum olmıyacağım. Bilirsiniz ki, yük- ğumuz idealdir, diye ilave ediyordu. 
sek ilhamı. 11yırmalc değil birleştirmek O, bu sözü. milletinin sevgisi ile cüm
ol n siyasetimiz itimada istinat eder ve hurrcisliğine gelerek kılıcını bıraktığı, üni
kapılnrını dostluğn tıı.mamİ> le açnr. Adn- formasını bir kennm astığı gündenberi 
let, kar§ılıklı tcahhütlere riayet - ki bun- tekzip etmiş de ~ildir. Sü üz. sırmnsl7. 

1 r onun dünyaya dayandığı hak amilleri- olan bu üniformayı askerleri kaç kere en 
dir de - milletlerin terakkisine mnni önde görmü~lerdirl 
olmak ,öyle dursun, Fransız şuuru için, O gündenberi Mustafa Kcmol bütün 
birlik. medeniyet ve sulh va.sıtoları ola- kuvvetini nasyonalTürkiyenin inkisafımı 
r k knlmnktadır. hasrediyor. Ne orijinal adnml lhtirasla-

cMüsandenizle ilave etmek isterim ki, nnı tahdit ebnesini biliyor. Mevcudiyeti 
memleketinizin güzelliği, tarihinin sihirli ancak ihtiraslar m-:ısındaki müvazene ile 
cazibesi, size borçlu olduğu yenilikleri de\"am eden yorgun bir memleketi o, 
beni çok mütehasis etmiştir ve büyük canlı, ve milletler cemiyeti !a.ası bir dev
milletiniz yanında Fransayı temsil ederek let haline getirmi.,~r. 
nrnmızdaki loymetli ananevi bağları mu- Fransa ile olan muahedeleri (1929 -
hnfnza gibi yübek bir vazifeye memur 1930), Yunanistanln yaptığı anlaşma, 

olmaktan dolayı müftehir bulunuyorum.> Tevfik Rü.~ü beyin de, imzasını koyarak 
Cümhurrei i, benim sözlerimi hiç bir tanıdı~~ gibi, onun siyasi görüşlerindeki 

kiığıdn bakm dnn söylediğimi görerek, isabeti gösterir. Geçici muvaffakıyatleri 
nezaket icabı, elinde tuttuğu k~ ğıdı bı- sevenler danlıru:ısın ama anlasma zihni
raktı ve beni büyük cazibe içinde ü- yeti ve müvnzcne düşüncesi milletler 
rükliyerek, türkçc cevap verdi. arası hayatın uınırl şeraitidir. 

Uzağa daldığı zaman, düny daki şey- M. Veni?.elosu Mustafa Kemalle yap-
lerin hududunu geçtiği zannedilen göz- tığı son bir görüşmeden nyrılırken gözü
leri, knrıı ındakinin üzerine teveccüh et- mün önüne getiriyorum. 
tiği zaman garip bir şekilde tatlılaş1yor-
du. r E j ---••• 

-*--
İlk o öğretmen 
kadroları .. 

rimize gelmiştir. 
Başvekalet istatistik umum müdürlü

ğü, halen İzmirde mevcut muhtelif cins 
hayvanat hakkında veteriner müdürlü
ğiin<len bir istatistik hazırlanmasını is-
temiştir. 

-*-
Şüpheli bir 
ölüm vak'as •• 
Kahramanlar mahallesinde Emin bey 

sokağında oturan on dört yaşlarında 
Şehriban adında bir kızcağız evvelki sa
bah, kuh,.altısında bir yumurta yenıi§ 
ve bir müddet sonra sancılanmıştır. Za
\•allı kızcağız yumurtayı yedikten bir 
müddet sonra hayata gözlerini yummuş
tur. 

Ölüm, şüpheli görüldüğü için kızın 
tcsemmüm neticesi öldüğü zehabı hasıl 
olmuş ve adliyece otopsi yapılmıştır. 

Müddeiumumi muavini B. Rüştü Öz. 
payın mürakabcsi nltında hükümet dok
toru ve bir dahiliye mütahassısı tarafın! 
dan yapılan otopside Şehribanın dahili 
bir hastalığa müptela olduğu ve ihtikanı 
rce neticesi öldüğü tesbit edilmiştir. 

Dün cesedin defnine ruhsat verilmiş
tir. -·-Yangın baş angıcı 

Pazar gecesi saat 2i sularında Karşı
yaknda Feryat sokağında B. Hikmetin 
evinde çıkan yangın sündürülmiiştür. 

-*-Gr'"p salgını 
Grip vak'alan iki günden heri tekrar 

şiddctlenml'l ve vak'alar çosalmıştır. 

Grip hastalığının sirayetine mani olun
mak üzere l.iir hafta ni.iddetle kapatılan 
ilk ve orta okullarda dün derslere de
\ run dilmiştir. Yapılan tetkiklerde hfı
la hastalık yüzünden mekteplere de\'am 
etmiycnlcr büyük bir yekWıa baliğ ol
maktadır. 

-*-
Zo la ostl oler u? 
Mehmet oğlu Recep isminde bir adaın 

Keçeciler caddesinde 17 yaşında Halime 
isminde bir kızın yanına yakl~c;arnk 

(Benimle konuşacak mısın, yoksa mem
leketi terket, seni öldürürüm) Demek 
suretiyle tehdit etmiş ve yakalanm1şbr. 

.,....-•-
. ·ıeı yaralanma 

b disesi 
Kemerallında Nuri oğlu Mchm t is

minde biri, Hasan oğlu Mehmedi çakı 

ile lıafjf surette yaraladığından yakalan
mıştır. 

Kızıla çal n ırenkteki saçlarının çerçeve
lediği anud bir alın çehresine mô.na veri
yor, çıkık elmacık kemikleri çehreııinc 

bir somaki hissi veriyordu. ince, knmmlı 
ve bir irnde ifadesi taşıyan üst dudağı 
hemen 1hemen hiç görünmeyen bir nlt 
ciud ğı örtüyordu. Yalnız. geni, burun 

Şehrimizdeki alükadarlara gelen ına- * Kemer pazarında alacak meselesin
lı'.inıata göre, muhascbei hususiyeden den Mustafa o"ilu Kazımı Beytullah is
maaş olan ilk okul öğretmenleri kadro- minde biri satırla hafif ::;urettc ynı·ala
lan umumi müvazcneye alınacaktır. Bu mı:,:tır. 

delikleri titriyordu. 
Çöllerin ateşinden, Ermenistanın kar

lanndnn korkmadan açıkta yotan bu ade
lcli ve kuvvetli askerin bütiin mcsuliyet· 
leri taşıyacak kadar gen~ omuzları vnrdı. 
Bu adam zaferi tevazu la ta ımaya muk

sayede viliiycller bütçdcrinde büyük bir 
!erahlık meydana geleceği ümit olunu
yor. Bu hususta kültür bakanlığı ve da
hiliye vekaleti çalışmalarını bitirmişler
dir. 

-*-

-k Knrantiruıda Eıweriye sokağında 

Nuri o~lu Kemal, çakı ile Hnticeyi clin
<len yara!amış, Hatice de Kemali su bar
dağı ile kaşından yaralamıştır. 

tedirdi. 
Portresi bu vekilde zihnime rcsmolu

nurkcn, Mustafa Kem 1 e6zünü bitirdi ve 

Bir ~adl!tm kocas 
şikayeti.. 

an * İkiçe~ınclikte Kalafat mahallesin
de Ahmet isminde biri sarhoş olarak 

nutkunun metnini hariciye vekiline ver- (E) adında genç bir kadın rqüddeiu
di. Hariciye vekili de hunun Frnnsızcn- mumiliğe istida ile müracaat ederek 
sını okudu. zevcinin {A) isminde bir kadınla gayri 

Bu gözler beni ne kadar memnun etti 1 meşru münasebetler tesis ettiğini bildir
Biribirimizi anladığımız. ikimizde de ih- miştir. İki suçlu suçüstü yakalanmışlıır
tilfıflan lı iletmek hwıusundn ayni ar:zu dır. 

Kültür Park 
29B.Kanun erşem 

''SEV 
az 

L GE 1,, 
Gregor ralı 

TARAF iN DAN İDARE EDiLECEK 
iZ MİRDE iLK DEFA HAKiKi 

OGA 
•• 

GUR 
. 

Bir tazsiye: 
t 
Masalarınızı 

ediniz 
. 
ın 

ŞI 
şimdiden 

Süleymanm iizcrine bir mangal 
mus ve yarala•nıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . Gelenler gidenler . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ödemiş İş Bankası müdürü Yaşar, 

l\fanisa Osmanlı bankası müdürü Riza 
Kfunil şehrimize gelmişlerdir. 

Denizli mebusu Haydar Rüştü Öktem, 
Çnnakkalc mebusu doktor Mustafa Ben
gisu, Balıke ir mebusu Hacim Muhittin 
Çarıklı, Zirmıt vekaleti bahçeler müta
hassısı Salih Vnsıf ve Zirant müdürü 
Refet Diker Ankarnyn gitmişlerdir. 

....... M.~~··~ı···si; ...... . 
... 

ogum 
Gazetemiz operatörlerinden B. Ali 

Nuri Canvarolun dün bir kız çocuğu 
.dünyaya gelmi tir. aGÜLŞEN• ndı 
: ~ ril n ynvruyn annesi ve bnbn ı ile. 
:bcnıbcr mun ve mesut bir hayat: 
:dileriz.. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Birlik tarafından Manisada inşa 
ettirilmekte olan şaraphane yakında 

faaliyete geçmiş bulunacak 
Kooperatifler birliği tarafından Mani

sada inşa ettirilmekte olan şaraphane 
yakında faaliyete geçecektir. Bu fabri
ka senevi on milyon litre istihsalat ya
pacak kudrettedir. 

Birlik her mühim faaliyet merkezinde 
hir şarap fabrikası kurmak kararında
dır. Bu karara göre 940 senesinde Tur
gutlu, Salihli, Alaşehir, Menemen ve 
Urla merkezleriyle Kemalpaşada birer 

şaraphane kurulacaktır. Bu şaraphane
ler, kendi muhitlerinin istihsfil ehemmi
yetini karşılıyacak şekilde yapılacaktır. 
Birlik bu suretle şarap davasını ele al
mış bulunmaktadır. 

Yapılan tetkiklerde şaraplarımız ge
rek evsaf ve gerek fiat bakımlarından 
ihraç olunabileoek kabiliyettedirler. 

Birlik, bu sene Ankarada bir satış ma
ğazası açacaktır. 

Alaçatıda bir cinayet oldu 

Gelini a 
• •• • • 

evı nun e 
- BAŞTARAn ı İNCİ SAHİFED .. ~ -ı Genç kız ve genç erkek müstakbel ha-

yatlarına giden yolun üzerinde tören 
kaçıran Sadettin suçlu sıfatiyle yakalan- yaparlarken bu törene davetsiz bir mi
m~, adliyeye verilmiş ve şehrimiz ağır safir geliyor. Bu misafir Naildir. 
ceuı.sında muhakemesine başlanmıştı. Hasan Belkıran buna fena halde hid
Nail bu hadisenin şahitlerinden olduğu detleniyor. Aralarında esasen mevcut 
için mahkemece şahit sıfatiyle ifadesi- olan münaforetc inz.imam eden bu da
ne müracaat ediliyor. Hadicenin babası \'etsiz icabet canını sıkıyo'". Aralarında 
Hasan, Nailin kendi kızı aleyhine ve müessif bir münakaşa başlıyor. Hasan 
suçlu lehine şehadette bulunduğu zeha- Belkıran Naili tören yerinden tardedi
bına kapılarak Naile husumet besleme- yor. 
ğe başlıyor. Hadise böyle ·nahoş bir şekle dökü-

Mahkemece bulurum şekil üzerine Ha- lünce Nail, ,Alaçatı çarşısında, l:Iüdaver
san Belkıran, kızını aralarında alaka dinin kahvehanesi önünde Hasan Belkı
mevcut olan Sadettinle cvlendirmeğe rana saldırarak kendisini bıçakla ağır 
re.u oluyor. Sadettin dürüst bir çocuk surette yaralıyarak cildürüyor. 
oldui°,'ll için derhal nikfıh muamelesini Katil yakalanmış ve adliyeye veril -
trunamhyor ve: düğiinleri oluyor. ıniştir. 

1 oş ar 
• 

• • 
cı e c 

a 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü

nün emirleri mucibince yurdun her ta
rafında yapılması liizun gelen kır koşu
larının ayni tarihlerde ve ayni mesafeler 
üzerinden bölgemiz dahilinde de yapıl
ınası iktiza etmektedir. Bu müsabakalar 

yüz metre ve küçüklere ~5-00 mclre üze
rinden sonradan yeri ve saati tcsbit edi
lecek olıuı bir teşvik müsabakası daha 
yapılıı.caklır. 

Bu miisabaknlardan sonra 5/2/939 
tarihinde İzınirde İ!>ianbul - Ankara - İz-

evvelce bildirildiği gibi iki katagori üze- mir bölgeleri arasında bu üç şehrin kır 
rinden yapılacaktır. 18 yaşından küçük koşuları birincilikleri yapılacaktır. Me
olanlnr küçükler kalagorisinde ve on safesi 5000 metredir. 
sekiz yaşını itmam cbniş olanlar Büyük- 26/2/939 tarihinde bir teşvik mUsa
ler katagorisinde koşacaklardır. Bu mii- bakası daha yapılacaktır. Bu müsabaka
sabakalara i:_c;tirak edebilmek için ku- ııın bilyükler için mesafesi 6000 ve kü
lüplere bağlı olmak şart değildir. Her is- çüklcr için 2500 metredir. 
üyen aınatör bu müsabakalara iştirak 5/3/939 tarihinde büyüklere 6000 ve 
edebilir. küçtiklcre 3000 metre üzerinden Kır 

8/1/939 tarihinde hüyüklere altı bin koşusu bölge birincilikleri yapılacaktır. 
metre üzerinden ve küçüklere 3000 nıet- 19/3/ 939 tarihinde Ankarada Türkiye 
re üzerinden Külti.irparkta saat 10.30 da kır koşulnrı birincilikleri yapılacaklır .. 
bir kır koşusu yapılacaktır. Bu mtis<ıba- Bu koşunun mesafesi 6000 metredir. Bu 
kanın derece nlan koşucularına mükıl-

1 
koşuya yukarıdn sayılı müsabakalarda 

fntlar verilecektir. derece alan koşuculardan seçilecek üç 
29/1/1939 tnrüıinde büyüklere yedi• kişilik İz.mir takımı iştirak edecektir. 

zz.: ~~,,,;o:;, ~~ -fZ7-L!'2~ZiZr.(;:;' 

1937 - 1938 Senesi zafeı·ini 

BUG ü N 
··ıtürpark Sineması 

t rdiği iki ti imle azanaca r 

1 - ş ana tları 
ABELLA - . EAN MURAT 

P. RICHARD VILM 
Gibi üç büyük Fransız artisti tnrafmdan te.11 il cdilnıiş temiz ve çok 

•müessir bir aŞk hikllycsini musavver senenin en güzel filmi vnzife 
ile aşk arasındaki mücadcle \'e tayyareciliğin en son te.nıkkiyatı 

bu filimde heyecruıla görülecektir 

2-Paris eğleniyor 
FRANSA.."ilN EN BUYUK ARTiSTLERi 

LUSIEN BARUKS - Dita Parlo 
Turnfmdan temsil edilmiş eğlenceli • neşeli - şarkılı komedi 

Ayrıca Foks jurnal 
SEANSLAR JIIill GUN : Paris eğleniyor 3.10 ve 7.15 tc ~c;k Kn
nntlan 5 ve 9 dn- Cumıırtcsi ve Pazar saat 1 de Aşk knnntlnrilc 
hnşlnr.- FIATLER : Park duhuliyesi dahil 20 - 30 KURUŞTUR 

4 !lll 

Zirant kongresi münasebetiyle: 

• • c 
ler·mızin 

istikbalini 
Korumak 
Mevkiindeyiz 

---0--

- BAŞTARAFI l i TCİ SAHİFEDE -
Ege bölgesinde bu yıl tütün mah

sulü geçen seneye nisbetle asgari on 
milyon kilo noksandır. 

Tütünlerimizde hastalık yoktur. 
Hastalık olan mmtakalar da çok 
mahduttur. 

Otuz milyonluk rekolteden yirmi 
üç milyon küsurunun satılmış bu
lunması mahsullerde hastalık olma
dığının en canlı delilidir. 

Mümasil mahsul yetiştiren Bul
gar ve Yunan rekolteleri de noksan
dır. Ve bu memleketlerde tütün mah
sulü kapışılır şekilde ve bizden çok 
yüksek fiatlerle satılmış bulunuyor. 
Rekolte fazlalığı yok ... Alıcılar hare
kette ... Ekici alıcı memleketJerin ihti
yacı eksilmiş değil... Şu halde hiç bir 
mevzii ve beynelmilel makul sebep 
olmadığı halde Türkiye tütünleri ve 
bilhassa Ege mahsulleri neden ucuza 
sablıyor? 

Hunun sebebi açıktır? Teşkilatsız
hktan istifade eden gözlerini hırs bü
rümüş bir kaç tüccarın manevrası ve 
bir yahudinin dalaverasıdır. 

Amma buna karşı hareketsiz ka
lnmnyız. Bugün toplanacak olan bü
yük ziraat kongresi Türk çifçisinin 
kalkınmasını temine matuf tedbir
leri ararken, elbette meydanı bu gibi 
açık göz geçinen, lakin farkına var
mıyarak bindikleri dalı kesen, milli 
iktısadiyatımıza suikasdler hazırla
yan kimselere meydanı boş bırakma
mak carcleri üzerinde de ehemmiyet
le ve- kntiyetle duracaktır. 

Bizim memleketimizde Tiirk cift
çisinin sermayesi yoktur. Çalışma 
tarzı kendi emeğine ve hariçten te
min eylediği krediye bağlıdır. Mah
sulünü ele geçiren köylü onu derhal 
satnrak borcunu kapatmak mecbu
riyetindedir. Bundan dolayıdır ki is
tihsal mevsiminde ele geçirilen mnh
su ller hemen piyasaya arz.olunur. 
Arz fazlalığı daima çiftçi aleyhine 
neticeler doğurur. 

Tütiin ise en çok masrafa ihtiyaç 
gösteren, maliyeti oldukça bahalı 
olan bir maddedir. 

Tütün ekicileri iki yolla kredi te
min ederler. 

Bir kısmı büyük tütün kumpanya
larının eksperleri ve alıcıları ile ortak 
tütün ekerler. Emeklerinin yarısını 
açıktan bunların keselerine akıtırlnr. 
Buna rağmen bunlar nisbeten daha 
bahtlı olan in anlardır. 

Çünkü büyük kumpanyaların eks
perleri ve alıcıları ile ortak çalışanlar 
piyasa açılır açılmaz malları o yılın 
en ·ükı:ıek fiatile satmak imkanına 
maliktirler. Gerçi hu vaziyete rağ
men çalışma şartları o kadar ağırdır 
ki belki ellerine büyük bir şey geç
mez. Lakin geçinirler, emekleri hed· 
rnlmaz, felakete karşı sigortalıdırlar. 
Alıcıların ve eksperlerin ceplerini 
doldurmağa vasıta olurlar. 

Diğer kısım çiftçiler hariçten ağır 
faizlerle para temin ederek tütün 
ekerler. Bunlar daha büyük tehlike
lere maruzdurlar. Çünkü mahsulle
rini behemehal birinci kısımlara na
zaran çok noksan fiatle satmağn 
mahkumdurlar. Üzerlerinde hami 
eksperler yoktur. Netckim bu yıl pi
yasa 7 5 - 60 kuruşla açılmış birinci 
kısma dahil çiftçilerin malları top
landıktan sonra 50 - 45 kuruşa düş
müş ve bugiin de yirmi beş kuruşa 
kadar inmiştir. 

Bu bahtsızlar malının yüzde eJiisi· 
ni bile zor ellerine geçirebildiklerine 
göre emekleri hedrolduğu gibi bor· 
cun ağırlığım da omuzlarında ta ı· 
mağa mahkumdurlar. 

Bu neticeler geçen sene de vaziye
tin daha iyice olmasına rağmen yine 
böylece tecelli eylemişti. 
Dağmık ve teşkilatsız bir çalışma 

yolu üzerinde bu haller mukadder 
akıbetler olmaktan kurtulamaz. 

Ekicileri, alıcıları, ihracatçıları, sn· 
tıs alıslarmı nasıl teskilatlandırabili· . - ~ 

riz? 
Bu mevzuları ayrıca mütalaa ecle-

Ki OCA G 
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dir. Tam ölçü ıü "'--rilmediği halde fay- • 
dasını muhafaz..'l edebilecek hiç bir ilaç 1 
yoktur. Şimdiye kadar i~at ettik ki 

ı prensiplerimiulm esas olarak daima e~ · 
1 ~llerde bulundurmağa ve tedbirleri 7.a-
mnnı geldiği vakıt cesaretle fakat dai
ma tedbir ve basiretle tatbik etrneğe ça
lıştık. Geçmi§ zrunanın muhasebesi son 
zamanlarda hiç bir milletin siya.c;i parti
sine nasip olmamış kadar müsbet ve ve
rimlidir. Gelecekte de cesaretle basire
tin .bize aynı müsbet neticeleri vaadet
ımekte olduğuna kat'i olarak kaniiz. An
layışımızda ve icraatımızdaki ana hatlar

ı (la z!'ıaf göstermek şöyle dursun milletin 

SAHIFE3 

nutku Başvekilin 

Ge11 yönkurul • • 
secımı 

' 
Kurultay azalarına verilen ziyafet 

Riyaset mevkiine gelerek çok mühim 
bir nutuk irat buyurdula:ır 

' dalına ilerliyen ve yükselen tflr.c ve can
lı anlayışı ile vatanımıza daha geniş fe
yizler temin edeceğimize katiyen güve-
niyoruz. 

Aziz arkadaşlarım! 
Milletimizin en dar muhitlerine ve en 

küçük ihtiyaçlarına kadar sokulup çare 
bulmağa çalışmak önümüzdeki senele
rin çalışmalarında yeni bir farika oln
caktır. Halk çocui:ru vatandaşlar tarafın
dan halk içinde geçiri1en bu çalışma ha
yatiyetinin devlet otoritesini en sağlam 
bir surette koruyarak halk idaresinin 
feyizlerini en geniş bir surette temin 
edeceğine inanıyoruz. Hiç bir korucu 
tedbir insan vücudunu hasta olmaktan 
kurtaramadığı gibi hiç bir milletin bün
yesini de en iyi tedbirler içinde marazi 
arızalar göstermekten kurtarılamaz. Fa
kat vatandaşlarım emin olsunlar ki uya
nik, dikkatli ve vazife hissini beşeri her 
duygunun üstünde tutan vazife sahiple
ri olarak millet idaresinde lüzumlu gö
rülecek tedbirleri zamanında kararını 

almakta asla tereddüt etmiyeceğiz. Va
tanda.~larımın Biiyük Millet meclisi et
rafında ve sade bir vatandaş olmakla 
hayatiyetinin bütün gururunu dolduran 
reisicümhur etrafında tesanüdü o de
recededir ki icap ederse bütün Türk 
milletini variy]e ve caniyle bir hudut 
iizerinde şimdiye kadar bu millet tari
hinde görülmemiş sür'at ve hevesiyle 
toplıy<:bileceğimizden asla şüphe etmi
yorum. 

Ankara, 26 (Hususi) - Yarının de
ğişmez şefi Cümhurrcisimiz İsmet İnö
nünün nutkundan sonra riyaset kürsü
süne gelen başvekil Celal Bayar dedi ki: 
Sayın arkadaşlarım. 

Salah Cimcoz (İstanbul), Hasan Ali Yü
cel (İzmir), HaJil Türkmen (Zongul
dak), Hüsnü Çalm (İz.mir), Doktor Ce
mal Tuna (Antalya), Ce\·det Kerim İn· 
cedayı (Sinop), Şükrü Ali Özel (Sinop) 
füıhıni Apak (Tekirdağı), Remzi Güı·el 
(Antep). 

Genel başkanımız ve milli Şefimiz 

Cümhurreisimiz İsmet İnönü müstesna 
bir lütuf olmak üzere bendenizi genel BAôLlLIK TAKRffil 
başkan vekilliğine tayin buyurmuşlar- Milli Şef ve değişmez genel başkana 
dır. (Şiddetli alkışlar) Müvacehenizdc bağlılık takriri kurultayın büyük tezn
ki, büyük milletimizin huzuru demektir, hüratı arasında kabul edilmiştir. 
kendilerine arzı şükran ederim. Şefimi- Reis - cBütün üyelere ve kurultaya 
zin arzulan, sizin yüksek istekleriniz, ifa ettikleri vatani hizmetlerinden dola
partimiz.in siyasi programı ile çevrele- yı teşekkür eder, memleketlerine gider
nen milletin dilekleri demektir. BunJa- ken Ankaradan eyi intibalar getirmeleri
nn tahakkuku için bütün kuvvetimle ni temenni eder ve sclamlarım.Kurultay 
çalışmağı kendi şahsıma şeref borcu ve nihayet bulmuştur.> 

•••••••••••• CUfi~HUR RE~SIMIZ DiYORLAR Ki: ............ . 

Kanunlarla ve Bü.yük Millet Meclisinin emanetleri ile vazife 
almış memurlar, vekiller, hepimiz, millet hizmetinde şeref 
bulan vatandaşlar olarak, onun ihtiyaçlarına yetişmek hisleri 

ile meşbuuz.. Büyük küçük bütün vazifelerin iyi 
ve temiz ifa olunması emellerimizin başındadır 

milli bir vazife adde<lerim. (Alkışlar.) Ankara 26 (Hususi) - Reisicümhur 
Ankara, 26 (Hususi) - Kurultayda Inönü Meclisteki dairelerinde kurultay 

milli Şefin ve başvekilin nutuklarından üyelerinin tebriklerini kabul ettiler. 
sonra genyönkurulun intihabı yapıl- Meclisten çıkan delegeler ve mebuslar 
m.ıştır. Ankarapalasta şereflerine verilen ~ay 

••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıc• •~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankara, 26 (A.A) - Milli Şefimiz re

Jısicümhur İsmet İnönü C. H. Partisi 
bnyük kurultayının bugün öğleden son
,. akdettiği toplantıda parti tüzüğünün 

eenel başkanlığına ait maddelerinin ka
bulünil miltenk.ip riyaset mevküne ge
lerek aşağıdaki mühim nutku irat bu
Jurmuşlardır. 

Büyük kurultayın sayın üyeleri! 
Büyük partimizin esas bünyesinde 

bugün aldığınız kalbi ve nizami kararla 
beni değişmez başkan seçtiniz .. Yüksek 

teveccühünüzün ve samimi itimadınızın 
ifadesi olarak aldığınız bu karardan do
layı sizlere teşekkür ederim. Bu anda 
omuzlanmda bulunan genel başkanlık 
vazifesini Partinin büyük milletimizin 
bayrinden ve hizmetinden başka gaye
si olmıyan maksadına uygun bir surette 
ifa etmek için bütün varlığımı sarfede
ceğim. Sizlerden ve Partinin bütün aza-
11ndan birlik, beraberlik, yardım bekle
rim. 

Aziz arkadaşlarım!. 
BUyUk kurultay kurtuluş ınücadele

llinin en evvel işlemeğe başlıyan içeri

den ve dışarıdan her türlü insafsız hü
cumlara milletimiz.in maruz kaldığı gün-

lerde onun iradesini ilan etmek üzere 
meydana atılan en eski teşkilfıtımızdır .. 
Bence ebedi şefimiz Atatürkün kendisi
~ kadar ve kendisinden sonra burada 
re diğer memleketlerde yapılan milli 
.mücadelelerden en kıymetli farikasını 
bu kurultay ve onun manası teşkil et
mektedir. Atatürk kurtuluş mücadelesi
ni siyasi ve askeri sahalarda evvelıl ku
nıltayda sonra Büyük Millet Meclisi 
içinde idare etti. Sulh ve harbin siyase
tbıi inkıtasız bir millet meclisiyle idare 
edebilmek zihniyetini ve kudretini bu
gtin dnh.i çok memleketlerde göremiyo
"1Z· Atntürk kurultayları yalnız Millet 
hayatiyetinin lüzumlu bir makanizması 
olarak takdir etmekle kalmazdı.. Onu 
aarnim1 ve derin bir sevgi ile de severdi. 
Büyük kurultayın duygusunu söylediği
me emin olarak bütün gelecek kurultay
lar adına da Atatürke karşı hiç bir za
man solmıyacak olan sevgi ve tazim his
lerimizi ifade etmekle şeref duyarım. 

Arkadaşlar! 
Kurultayımızın bu usnomal toplantı-

m senelik parti toplantılarından sonra 
vukubulduğuna dikkati celbetmek iste
rim. Her biriniz köylerden başlıyarak 
vilAyetlere kadar milletimizin şikayet
Jerini ve dileklerini dinlemiş bulunu
yorsunuz. Büyük Meclisin ve Cümhu
riyet hükümetinin faaliyetine başlıca te
mel halkımızın şikayetlerine vefa etmek 
olduğu düşünülürse parti teşkilatımızın 
senelik çalışmaJarırun milletin idaresin
de ne kadar verimli bir kolaylık oldu-

15h7.acla tatınin edilmesi şimdiye kadar 
hiç bir millete nasip olmazdı. Ve nasip 
olmıyacaktır. Ancak şik5yet Ye dilekle 
hülasa olunan milletin ameli arzusu hiç 
bir teşkilfit ta biz.im partimizin sinesin
de olduğu kadar esas tutulmamıştır. 

Hepimizin en kıymetli alakamız milletin 
en ehemmiyetsiz zannolunacak şikayeti-

ne kadar vukuf sahibi olmak ve milletin 
en bahalı ve en güç sayılacak dile'ldcri
ııe kadar tedbir bulmağa çalışmaktır ... 
Kanunlarla ve Büy~Millet Meclisinin 
emanetleriyle vazife almış memurlar, 

vekiUer, hepimiz millet hizmetinde şe

ref bu]an vatandaşlar olarak onun ihti-

yaçlanna yetişmek hisleriyle meşbuuz. 
Büyük küçük bütün vazifelerin eyi ve 

temiz ifa olunması emellerimizin başın
dadır. Parti toplantılarının temiz ve pü
rüzsüz çalışmasının sonunda bu sözle
rimde arzettiğiniz manayı bularak mu
hitlerinize döneceğinizi ümit ediyorum. 

Az.iz arkadaşlar! 

Partimizin karşısında bulunduğu va
zifeler vardır. Vazifelerin bundan sonra 
ehenuniyetleri azalmış değil daha ziya
de artmıştır. Sağlam bünyeli, yüksek 
istidatlı asil bir milletin siyasi hayatiye
tine istikamet vermek iddiasındayız. 

Geçmiş tarihin fırtınaları içinde geç ve 
eksik kalmış taraflarımızı sür'atle ta
mamlamak ve ilerletmek vazifesindeyiz. 

Milletlerin geçimsiz ve birbirine em
niyetsiz bulundukları bir zamandayız. 

Milletlerin bir aile efradı gibi birbirinin 
dertlerini anlıyarak bu küçük kürenin 
kucağında kardeşçe yaşıyabilmcleri aziz 
emelimizdir. 

Fakat arkadaşlar milletlerin birbirle
riyle eyi geçinmelerini yalnız bizim ar
zumuz temin edemez. Hatta bizim mil
letler arasında kopacak muhtemel bir 
fırtınada uzakta bulunmamız bile yal
nız bizim tedbirimiz ve kat'i arzumuzla 
temin edilmiyebilir. Demek ki kaybedil
miş zamanları telafi etmeği, milletimizi 
süraUe ilerletip yükseltmeyi türlü sek
teler ve manialara maruz kalmak ihti-

ğu göze çarpar. malleri içinde başarmağa meclıuruz. 
Şikayet ve dileğin bir defada ve bir Partjnin bütün azası çalışkan bir va-

j1e& .. ti'' '% if!Mt W&*'Li'.. ~ 
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Haydutlar arasında 

BUYüK KAHKAHA TUFANI. Harilıa şaheseri 
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tanperver olduğu kadar milletin bera
berliğini candan seven ve millet kuvvet
lerinin hiç bir s~beple dağılmamasına 
dikkat eden bir vatanperver gibi dav -
ranmağa mecburdur. C.H. partisinin bü
tün vatandaşları kendisinin muhabbet 
ve hizmct muhitinde toplamağa çalışan 
zihniyetini ifade etmiş oluyorum. 
Şimdi size bu zihniyetin milletin bün

yesinde kök salmış olduğunu da gös -
tereceğim. 

Atatürk gibi her tarihin ve her devrin 
büyük bir kudreti siyaset sahasından 

maddeten çekildikten sonra da bütün 
dünyanın hayret ve takdiri karşısında 
sabit oldu ki bu aziz memleketin hiç bir 

köşesinde, ve bu büyük milfotin hiç bir 
ocağında Cümhuriyet aşkından başka 

bir hava esmemiştir. On beş senelik tür
lü müşkülat içinde bir hayattan sonra 
cümhuriyet rejiminin vCTdiği bu imti -
han onun zannedildiğinden çok daha 

sağlam ve derin kökte sarsılmaz bünye
de olduğunu bütün dünyaya ispat et
miştir. Siz ve h epimiz büyük acı içinde 
bu bahtiyar müşahedeyi yapabildiğimiz
den dolayı yürekler dolusu iftihar ede
biliriz. 

Aziz nrknda5lnrım! 
Vatandaşlarda ve teşkilatı esasiyenin 

tarif ettiği vatandaşlar da bu vatanın da
imi sahip ve sakinleri sıfatiyle emniyet 
içinde yaşamak huzuru kalpli Türkiye 
Büyük :Millet Meclisinin ve Cümhuriyet 
lıüküınetinin samimi hedefidir. Hiç bir 
milletin kendisine uygun gördüğü bir 
tedbir bizim memleketimiz.de taklit olu
namaz. Hiç bir vatandaş kanunların 

Jtendisine temin ettiği nimetlerden mah
rwn edilemez. 

Huzur içinde mii§terek vatanın yük
selmesine çalışmak sahası bütün vatan
daşlar için açıktır. Bu memlekette bü
tün kuvvetleri özünde toplamış olan tek 
kudretli varlık Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. Onun tedbirleriyle teşkilatı 
csasiycsi ve kanunlariyle hepimiz üze
rine teveccüh eden mükellefiyetler ve 
vazifeler diğer bütün vazife ve mükel
lefiyetlerimiz.in üstünü ve nazımıdır. 

Aziz arkadaşlanm! 
Sizi muhabbetle selfunlarım. Sizi gön

deren teşkilat arkadaşlarmu.za içinde 
yaşadığınız millet ve memleket yuvala
nna genel başkanınızın sevgi ve saygı
larını beraber götürmen~i isterim. 

-*-

Eski heyet istifasını verdiğinden ku- ziyafetine gittiler. 
rultayca seçilen yeni heyet şu zevattan Bugün kurultay müzakerelerinde sü-
mütcşekkildir : foraya tahsis edilen localarda Italya, 

Esat (Amasya), Mümtaz Ökmen Irnn, Afgnn büyük elçileri, Fransa ve 
(Ankara), Doktor Fikret. (Erzurum),, Sovyet işgüderleri, Isviçre, Bulgar, Çe
Nafi Atuf Kansu (Erzurum), Münir Ak- koslovak, Yugoslav elçileri, Yunan, Js. 
kaya (Giresun), Doktor Refik Saydam panya ve Macnr işgüderleri hazır bulun
(İstanbul), Muhlis Erkmen (Kütahya), muşlardır. 

Ankarada Rumenler, 
takımı 2 - 1 mağlup 

muhteiit 
ettiler 

Ankara 26 (Hususi) - Bükreşten buraya gelen Rumen takımı 
pazar günü ilk maçını Ankarada yaptı. Hava oyunun bidayetinde va
ğışlı idi. Maçın ortalarına doğru yağmur kesildi. Rumen takımı ahenk
li oynadı. Ankara takımı da canlı ve güzeldi. 

Müsabakayı seyreden binlerce kişi arasında vekillerimiz de bulunu
yordu. Birinci devrenin on dokuzuncu dakikasında Ankara muhteliti 
penaltıdan bir gol yaptı. 

Misafirler 4) inci dakikalarda beraberliği temin ettiler. 
ikinci devrede de bir gol yapmağa muvaffak olan Rumenler mü

aabakayı 2-1 bitirdiler. 
lstanbul 26 (Hususi) - Dünkü maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş 

berabere kaldılar. 

Yeni Irak kabinesi 
N. Sait paşa tarafından teşkil edildi 
Bağdad 26 ( ö.R) - Dün Irakta hasıl olan kabine buhranı hüküme

tin muhalif partiler rüesasına karşı aldığı şiddetli tedbirler neticesinde 
baş gösteren siyasi gerginlikten doğmuştur. Yeni kabine Nuri Sait 
paşa tarafından kat'i surette teşkil edilmiştir. 

Nuri Sait paşa iki gün evvel Mısırdan dönmüştü. Başvekalet ve ha
riciye nezareti Nuri Sait paşa, Milli müdafaa ve dahiliye nezareti de 
Taha Haşimi paşa tarafından deruhte edilmi~tir. 

Japon imparatorunun 
Diyet n~eclisinde nutku 

Suriyedelıi 
Sayın arkadaşlar! ~s.· Tokyo 26 ( ö.R) - Japonya imparatoru 7 4 üncü Diyet meclisini 
Partı"mı"z millet menfaa0tı"nde ku""ç"u"k emluHlmizj k .. k k ı· h d b" k •• 1 • d • k açar en yu se mec ıs uzurun a ır nutu soy emış ve emıştir i: 

hislerin üstüne çıkabilen bütün vatan- satamıyoruz- « Çinin mühim kısımlarını işgal ettik. Fakat Uzak Şarkta yeni bir 
daşları tatmin edecek en 5ağlam pren- Beyrut, (Hususi) - Suriye ve Lüb- nizam kurmak ve Asyanın istikrarını muhafaza etmek için mil1i ruhu 
sipleri en az tcfcrrüatla tesbit edebil - nandaki Türk emlaki ile Türki:;edeki seferber etmek ve milletin büyük kaynaklarına vaziyed etmek lazun 
miştir. Türkiyenin yenileşmesi ve yük- Suriye ve Lübnanlılara ait emlak hak- gelmi~tir.» 
selım!si gibi hiç olmazsa iki yüz sene - kındaki Türk - Fransız anlaşmasına rağ- imparator bundan sonra japonya ile münasebetlerinin samimiyeti 
denberi devam eden mücadele bizim re- men mesele halledilememiştir. gittikçe artan totaliter devletlere minnettarlığını bildirmiştir. 
jimimizde ve prensiplerimizde en sade Suriye ve Lübnanda emlaki bulunan p t k • c •• h • • J • ı 
ve ameli ifadesini bulmuştur. Mutlak bir kısım Türkler buraya gelerek mal- or e iZ Um UfreJSJOe DgJ tere• 
olarak zikredilen hiç bir siyasi prensip tarını satmak istemişlerse de Suriye '\C • h (B ) Jd 
ifratı ve tefriti ve türlü şekilde yanlış Lübnan hükümetleri bu mallann m;-h- nJO meş Ur 3DY0 nişanı Veri i 
tatbiki öne sürülerek tenkit edilmekten cuz olduğunu ve satılamıyacağını bildiI- Lizbon 26 (A.A) - Dün Brlek sarayında İngiliz aefiri reisicüm
kurtulamaz. Partimizin hüviyetini tarif ıniştir. 

hur Garmonaya banyo nişanının Gran Kruva rütbesini ve Kral Jorı"un 
eden altı prensibimiz de fena ellerde ve Yakında Türkiyeden buraya bir he-

bir mesajını vermiştir. Kral bu mektubunda lngiliz Partekiz ittifakinln 
yanlış tatbikat ile eksik gösterilebilir. yet gelerek bu meselenin kat'i surett~ 

dünya sulh unun en sağlam garantilerinden birini te~kil etmeg"' e devam 
Fakat bu gayretler yersiz ve beyhude- halli için müzakerelere girişecektir. x 

, m 
8 

ettiğini bildirmektedir: 
Verdiği cevapta Garmona Portekizlerin lngiltere kralına ve lngiliz 

TEI4~G50Nyl5EOO kiN"şiliTkiTürki:)'s·cninieNn biiyEiik salMonu A~· o~~ ı ._11-· k 1 d 1 f d 
mi etine arşı bes e iği samimi his eri i a e etmiş ve lngiliz ve Por-
tekiz hükümetlerinin gayesi nizam ve asayiş için çalışmaktan ibaret ol
duğunu ilave eylemiştir. 

~ .......... m11 .................................. ,m 
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Bugünden· i.tibaren 
Büyük fc<lakarlığa katlanarak lzmirde ilk defa olarak üç yeni 

filiın birden takdim eder 

T ARZANIN iNTiKAMI 
Türkçe sözlü harika şaheseri 

RADYO KRALiÇESi 
Amerikanın me'ihur kiiçük yı1dw ŞIRLEY TEMPLE 

tarafından yaratılan senenin en güzel filmi 

3 - Türkçe izahlı Foks Jour ~ 

nalda EBEDi ŞEFiMiZiN 
Cenaze merasimi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10 - 2 - 5 - 8 - de 

Diğer günler 2 - 5 - 8 de başlar 

BUGÜNDEN İTİBAREN 

Tayyare Sinemasında 
DANİELLE DARRIEUX'UN EN SON VÜCUDA 
G TİRD. Ci E BüYüK FRANSIZ ŞAHESERİ 

TIA 
ŞAHANE VE EMS s·z FİLM DE TAKDİM 
EDER... A Y R 1 C A ZENGİN iLA VELER ....... 

'3.'ELEFON :3646 

SEAN .. L.lM'l: ?:!'30 • 4-30 • 6,SO • 9 ... CUMARTESİ 
r?A~AR 12 • 2,Jn • 4,30 • 6,SO • 9 • 
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ŞEYTAN Milli Şefimizi~ parolası: 
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"iptida ve herşeyden evvel Türkiye,, 
Cümlesi ile ifade edilebilir ... 

- Kontes .. Dedi .. Bu plak.ı.n her han- siyle bir araya gelmesini temin etmek 
gi bir gramofoncu mağazasından satın şlındi onun en büyük arzusunu teşkil 

Alman gazetelerinin lnönü hakkında neşriyatı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

alınmasııu sizden rica edeceğim. ediyordu. Şimdiye kadar boşu boşıma 

Genç kadın : uğraşmalarına acıdı. 

- Peki .. Dedi .. Ben alırım.. Bir aralık yüzünde, yanaklarında, ağız 
- P.lfilo alır almaz hemen buraya ge- kenarlarında kıvrmtılar yer buldu. Bu 

ürir, Erokliniye verirsiniz.. Sonra ben bi- kıvnntılar acaba bir sevinç veya belli 
risinl gönderir, hazırlanmış olan bom- edilmek isteruniyen bir hınçkırık kıv

ba ile pllkı aldırır ve Farjakla beraber nmları mıydı? 
kıvırcık Raula teslim ederiz. Bu belli değildi. Hatta kendisi de bil-

- Hemen gidiyorum- Pek az sonra miyordu. 
istediğin.iz plAk Erlcolininin elinde bu- Erkoliniye plak.ı uzattığı zaman genç 
lunacaktır. anar.şist : 

- Teşekkür ederim Tatyana .. Ben de - İki saat sonra her şey hazır .. Gelip 
Jarun evine girecek adamlarımıza elek- alabilirsiniz,. Dedi .. 
trik memuru süsünü verecek hüviyet Tatyana sendeledi. El,ini göğsüne gö-
varakalarının teminine çalışacağım. tfüdü : 

Farjak ta ilave etti : - İki sant şonra mı? 
- Ben de gideyim. kendı gövdeme Diye kekeledi. 

göre bir polis elbisesi tedarikine baka- - Evet.. Ancak Ud .saat .. Fakat böyle 
yım. birden bire ne o1dunuz? .. 

Erkolini, bir k~'lda bir takım ~i7.giler - Hiç.. Ar~ra Kalbimde bir ağrı du-
çizdikten ve işaretler koyduktan sonra yarım da .. Yine öyle bir ağn his.c;ettim. 
bu kağıdı Niyanga uzattı. Faknt çabuk geçer .. İki saat sonra geli-

- İşte, dedi, cehennem makinesinin rim. 
gramofonun içine nasıl yerleştirHeı-cgi- Tatyana, iki saati biraz geçirerek gel
ni gösteren kroki. Çok dikkat etmek ltı- di. Hazırlanmış ölüm vaıntalarıru alırken 
zım. En ufak bir ihtiyatsızlık felaket üzerinde bir başkalık vardı. 

doğurur. ** 
,, __ ,_ tın Jan Lö Helye o .,ı,.en~, her vakitki gi-

- .-cctlA. e e.. ~ .. 
- Bilhassa gramofonun üzerine ko- bi Gus ile beraber bir lokantada ycmc-

nacak olan plakın kat'iyyen tecrübe ğini yedikten sonra mutat zamanında 
edihnemesi J.Azımdır. Çünkü pi.akta ya- apartmanına dönmüştü. 
pacağım çizgilerin üzerine siyah balmu- Gus, ekser akşamlar sinemayı pek 
mu ile hafifçe örteceğim. Eğer bu ince sevdiğinden bahsederek saat 20 ile 21 
tabaka bozulursa bir şeye yaramaz .. Ve arasında ayrılırdı. Hakikaten sinemaya 
ancak tavsiyelerime dikkat etmeniz ile- mı giderdi?. Bu meçhuldü. 
dir ki neticeyi tem.in edebilirim. Jan, apartmanında yine arkadaşı Han-

Erkolininin yanından çıkınca Niyang, ri Subeyranı bulamadı. O ... Bir kaç gün
Farjak ve Tatyana birbirlerinden ayrıl- den beri gözUkmiyordu. Bu geceyi de 
dılar. kim bilir nerede ve belki de sevgilisinin 

yanında geçiriyordu. 
Jnn, bir koltuğa oturdu. Kendi haya-

Üçü de ayrı ayn yapacakları işe ko
yuldular. Tatyana bir taksiye atlıyarak 
Radyo, gramofon ve levazımatı satan tını kendi rüyalarını düşünmeğe koyul-

bir diikkflna gitti. Tezgahtaki adama : du. 
_ Bana, dedi, Hofman mac;nlları opc- Hayab.. En tatlı geçecek demleri ne 

d Lo Leı taraf d .. feci hildicclcrfo z~hir olmuştu. Ve en bü-
rasın an rans ya ın an soy- .. .. . . . . 
1 • l B ak 1 ~ 1~1-·-· yuk wnıt ıle sarıldığı en temız emelı. ... 
enmış o an ar o parçasının p ~ . v • •• 

. . Aşlo ısc wnm..ıdıgı hır duşmıınlık ve 
verıruz. 

Satı d ihanetin çcnberi ile çevrilmişti. 
cı sor u : 

_ Plakı dinlemek ister misiniz ma- Buna rağmen o ... Aşlunı .. Loransı as-

dam?. 
Tntyana, satıcıyı hayrette bırakacak 

bir sertlikle cevap verdi : 
- Hayır .. Lüzum yok.. 
Plfıkı aldıktan sonra hemen Erkoliniye 

götürdü. 
Artık herşey bitmişti.. 

Jani öldürecek olan vasıtayı kendi te
min etmiş ve kendi eliyle teslim etmişti. 

Üzerinden sanki ağır bir yük kalk
mış gibi bir ferahlık vardı. 
Artık Janı düşünmiyordu, artık onun 

mahvına karar vermişti. Artık onu mü
dafaa etmiyecekti, onu korumıyacaktı. 
Mademki başkasını seviyordu, bu başka-

ıa.. Asla unutamıyacnktı. 
Gramofonun başına gitti. 
Barnkol plfıkı.. Lorans:ın sesini taşı

yan plak gramofonun üzerinde duruyor· 
du. 

Elektrikle işliyen makinenin 
sini çevirdL Diyafrnnu pJ.Ak.ın 
koydu. 

Plak .. Döndü .. 

düğme

üzerine 

Kendi de tekrar koltuğuna gömülerek 
dinlemeğe başladi. 

Evvela müzik sesi odayı doldurdu. 
Delikanlı ne lmdar zaman sonra Lo

ransın sesi başlıyacağını artık bilmem 
kaçıncı defa çaldığı plfilruı tecrübesiyle 
biliyordu. İşte şimdi .. Nerede ise sevgi

---------------- lisinin aşk terennüm eden sesi odanın 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
! Kiralık apartman ~ 
• • 
: Şehir gazinosu arkasında 1382: 
:sayılı (Gül sokak) apmda denize E • • 
: nazır konEoru havi yedi oclalı yeni: 

iinşa edilmiş bir ev kiralıktır. S 
: Görmek ve görüşmek istiycnlerin: 
: gazetemiz idarehanesine müracaat-E 
Elcri. E 
••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••,•••• 

yarım karanlık loşluğu içinde duyula
caktı. 

Birden, gramofondan bir kadın sesi... 
Endi§eli .. 'Üzüntülü ve yalvaran, ağlar 
gibi yalvaran bir kadın sesi odanın ses
sizliği içinde yükseldi : 

- Dikl-nt!.. Dil:kat!.. Gramofonun 
içinde bomba var .. Cereyanı çabuk ke-
siniz. 

• =o İTMEDİ··· 

B erlin - Almanyada Breslau'da çı -
kan cBreslauer Neuesta Nachrichten > 
gazetesi ile Münihte çıkan cMünchner 
Neueste Nnchrichten> gazetesinde Rci
sicümhur Ismet Inönü hakkında in~cınr 
eden makalenin tercümesi berveçhi Ati
dir: 

Atatürkiln uzun yıllnrdanberl müca
hcde ve mesai arkadaşı olan Ismet In -
önü bir yıl evv~l bnşvekillik:ten çekilip 
yerini şimdiki başvekil Celal :Sayar.ı bı
raktığı vakit', siyasi sahneden bu ayrı
lışın daimi olmıyacağını, bilAkis general 
ismet InönlinUn tecrübe edilmiş kudret 
ve liyakatiyle yüksek makamlarda da
hn memleketin nefine hadim ve :müessir 
olaaiğını yazmıŞtık. 

EBEDi ŞEFIN HALEFi 
Müşarileyhln Atatür.ke balef olaca~ 

o vakit kimse dü.şünmem~. Çiiılkü o 
vakıt böyle bir istihlaf meselesi mevzu
ubahs değildi. 

Atatürk vefat edince boş kalan ctlm
hurrci.sliği makamına milletin ve Halk 
partisinin Dioskurlardan (X) ikincisini 
seçmekle en doğru ve isabetH bir i§ yap
tığında hiç şüphe yoktur. Bugünkü_l'ür
kiyenin varlığında amil olmak sere!in
den ]smet Inönüne d~en hisse az ile -
ğildir. O günkü Türkiyenin vücut bulu
şundaki mesai ve mücadelelerin :ve is
tihsal olunan 7.aferlerin hepsinde müş
terek ve hissedardır. O, harp meydanla
rında olduğu gibi diplomatların müza -
kere masasında da kudret ve kabiliye
tini ispat etmiştir. Bizznt Atatürk tara
fından ona verilmiş olan clnönü> soy
adı, onun kumandası altında kazanılan 
ve istiklal mücadelelerinde talihin me -
sut bir dönümünü teşkil eden harbin 
meydanına işaret etmektedir. Mustafa 
Kemal memleket içinde yeni Türkiye
nin iç politika temellerini kurmakta iken 
Ismet Inönü Loumcln çetin ve uzun mti
cadelclcrde Türklerin hayat hakkını ta
nıttırmağa muvaffak olmuştur. Isviçre
de yapılan bu mücadele Anadolunun 
sert ve yalçın dağlarında silAhla yapı
lan muharebeden daha kolay olmamış
tır. 

SALABETLİ tRADE ADAMI 
Bugün yeni Türkiye cümhuriyetinin 

reisi olnn Ismet lnönü salabetli bir ira
de adamıdır. NefSine karşı kuvvetli ve 
sarsılmaz bir ilimad.ı vardır. Onun bu 
imanı en m~kül vaziyetlerde bile sar
sılmamıştrr. IstikliU mücadelesi sırala -
rında vaziyet güçleştiği ~amanlarda l>U· 
yük Millet Meclisi korkak ve ümitsiz 
bir hal alınca o ayağa kalkar ve herkes 
onu takip ederdi. Onun ufak yapılı ve 
narin vücudunda eğilmez bir azim ve 
irade kuvveti vardır. Onunla karşı kar
şıya gelince insan sanki bütün dünyaya 
enerji huzmeleri saçan bir çift gözden 
başka birşey görmez. O, eyi at binen es-. 
ki bir zabit olup, binicilik hala bugün 
de onun en çok sevdiği bir spordur. O, 
müziği de çok sever. Ankarada Senfoni 
orkestrasının teşkili herkesten evvel 
onun eseridir. Aynı zamanda ismet In
önü, kendisine hakiki dostluk bağlari
le bağlı bulunan Büylik ErkAnıharbiye 
reisi Mareşal Fevzi Çakmak gibi çok din
dardır. General Ismel Inönü yalnız as
ker ve devlet adamı olmakla kalmamış
tır. O aynı 7.amanda Türkiyenin iktısa-

Mim Şef kihJ lüleri dinliyor 
d1 kuruluşu için lazım olan şeyleri de kuk etmişse de bundan Moskova hariç 
vakit ve zamaniyle tanımıştır. KöylU ve bırakılmıştır. Ve yalnız Ankara geni~ 
çiftçi onu pek eyi tanır ve o, memleket mikyasta nafiz ve müessir olm~ur. 

içinde teltiş ve tetkik ,Seyahatlerine çık- Görülüyor ki Türkiye kendi inisiyatifi 
tığında bütün dertlerini ona anlatabile- ile hareket etmiş ve Atatürkün fikirleri 
ceğindcn köylü emindir. O daima köylü- yanında onW\ ilk mesai arkadası ve baş
nün vaziyetinin ıs!Ahma ve yükseltil - vekili olan İsmet İnönünün enerjisine 
mesine çalı.şm~b.r. Çünkü o, Türk mil- dayanmıştır. Bununla beraber Sovyet
letinin kudret ve kuvvetini.ti bu köylü terle müşterek hudut bakidir. Türkle -
sırufına dayandığını müdriktir. Toprağın rin fikir llemine çok uzak olan komü
ısWıı, nehirlerin tanzimi, köylü işinin nizm her ne kadar Türkiyede şiddeUe 
kolaylaştırılması gibi hususları Ismet takip ve tenkil edilmekte ise de Tür
lnönü daima iltizam etmiş ve bu yolda kiye Rus komşusu ile kavgasız gürill
çalışmı.ştır. Mevcut bir çok z.iral tecrü- tüsüz eyi geçinmek lüzumunu hissedi
be enstitülerinin kuruluşu onun eseri - yor ve kendi istiklilinden hiç bir şey 
dir. feda etmeksizin onuııla uzlaşıyor. Diğer 

Münakale ve muvasala meSelesini 

Atatürkün tclAkkisine göre iptida ele al
mış olan da ismet Inönüdür. Tilrkiye
nin sanayileşmesi Ismet paşanın şahsın
da en mühim ve en büyUk muharrik 
kuvvetini bulmuş ve bu yolda karşıla
şılmtş olan gi.içlüklere kat'i bir kararla 
galebe çalmıştır. Hülasa amme hayatı
nın bütün sahalarında Ismet Inönü dai
ma ön safta durmu_ş, durbin ve muva -
zcneli go~ ve anlayışı ile Türkiyenin 
ekonomik hayat ve inkişafına rehber

lik eden ateşin bir başı olmuştur. 

DIŞ POLITIK.A 
Şimdi Türkiyenin dış politiknda han

gi istikameti alacağını tayin etmek güç
tür. •revfik Rilştü Aras hariciye vekili 
iken her ikisine açıktan açığa Sovyet
lere dost bir temayül atfolunUyordu. 
Fakat Türk dq politikasının bu cephesi 
ideolojik bakundan değil, yalnız realpo
litik bakımdan görülmelidir. Türkiye 
Sovyetlerle müşterek bir hududa malik
tir. Sovyetlcr, Kemalist Türk.iye do -
ğarken onu ille olarak tanım~lardır. 
Şüphesizdir ki bu hareket kardeşane 

bir muhabbet saikasiyle yapılmış de
ğildir, ancak SovyeUer Türkiyeyi ta
mamiyle kendilerine çekmek ve Tür -
kiye üzerinden Boğazlara hakim olmak 
ve kendi nüfuzlarını Akdenize kadar 
teşmil eylemek istemişlerdir. Fakat bu 
hesap yürümemiştir, çünkü Kemalizm 
ne yapmak istediğini biliyordu, kendini 
topladı, kuvvetlendi, istiklalini temin 
etti, ondan sonra hemen Moskovanın 

vesayetinden sıyrılıp çıktı. Sovyetler 

taraftan Rusya kendisi dahilen çok ger
gin bir vaziyette bulunduğundan bugün 
artık Türkiyeye pek çok şey an: ve tek
lif edecek halde değildir. 

tPTlDA VE HER Şl!..'YDEN EVVEL 
TORKIYE 

Ismet Inönü ~ politikada da her şey
den evvel bir Türk nasyonalisüdir. Ev
velce başvekil iken yaptığı gibi şimdi 
Cümhurreisi iken de memleketi ıçın 
faydalı bulacağı anlaşmalar yapacaktır. 

Fakat Osmanlı devrinin menfur kapitü
lasyonlarının gizli bir şekilde yani em
peryalist karakterdeki devletlerin cnü
fun u şeklinde tekrar canlanarak eski 
inşirahlı hallerini iktisap etmelerine 
şiddetle mümanaat edecektir. Iptida ve 
her şeyden evvel Türkiye! Bugün Tür
kiye cumhuriyetinin başında bulunan 
adamın parolası budur. An:karada po
litika fikir ve ferasetle yapılmaktadır, 

hissiyatla değil. Memleket ve milletin 
hayati menfaatleri nerede görünürse 
oraya teveccüh edilecektir. General In
önil, genç Türk milletinin bu kerre ebe
diyete kavuşan büyük rehberi gibi Ke-
malist ruh ile meşbudur. Ve bu eseri 
idame ettirecek ondan daha liyakatli 
bir kimse yoktur. AtatUrkten bir kaç 
yıl daha yaJlı olan ismet Inönü, onun 
Türle bayraklariyle örtülü tabutu arka
sında ciddi, elemli, fakat büyük vazife 
mcsuliyetini müdrik bir halde görünü
yordu. Ismet lnönünün riyaseti altında 
memleket eyi bir emniyet ve masuni -
yet iç~dedir. 

1923 te kendilerinin gizli idaresi altında (X) Yunan esatirinde birbiriıwn aı1· 
bir Ön Asya Paktı tasarlam~lard.L Bu nlmaz ikizlere yani X<Utor ile Pollw:'a 

.. tasavvur Saadabad anlaşması ile t:ıhak- elemdir., M.U.M. 
·~•••""'!"~~"""-!~!!!!!"~~~~~=!!!!!!!'.!!~~!!!!!~!!!!'!!~'!!'l!ıiı!ı!!!!!!!~-~~~~~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!ZS!!!!!r.!'!'!!'!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!'!!'!!!!~!!!!!!!!llll!il!~• 

Kelebek isen a yavrum kayalMda ;efçi~ Fakat eşkıya başı, iki glin sonra: cPa- biri mırın kırın edecek olsa: cAli dayı-
Bülbiil isen sevdiiğüm giil ile çekiş. ranın üstü gelmezse, işin duman olur!> nın düğününü unuttun mu?> diye de 
Yarin kucağında dik-ilen dikiş, diye ikinci bir haber salıyor. E~ dost Ali korkuturdu, Ustelik. ..• 
Kıyam,etedck sökülmez imiş- dayıyı: <Aldırma.. Aldt alacağını . .> gi- öteden bir ihtiyar: 

. oıw~-1tU$GA-1'1/tt!~ 
Y.57.llOtFUAT EDİP 
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Kaçma güzel '1.xu;ma b:m adam yemem. 

1

, Gi?li sırlannı ellere demem: 
Ellerin ydrine benimsin demem . 
Al, yeşil yc:zmanı ye,U göriinsün ba.pn 

Gece ilerliyordu.. 
Çolağa: 

- Haydi Allah rahatltk versin! de
dim ve odama çekildim ... 

Dön~te, şehirliler, alayın önüne bü- ı - B t'ni kimlere bırakıyon da g)(ii - Çolak bu münasebetle bana, eski bir 
yük bir urgan gererek yol vermezler.. yong a ... gız ... Tarlamı kim ekecek .. Ek- düğün hikayesi anlattı: 

Güvey, kaması ile bu urganı kesip geç- meğimi kim cdiver~ek .. diye ağlar ve _ Bundan 25 yıl kadar önce, bu dağ-
mczsc, urgan gericiler bir miktar hah- yas tutar tarı kasıp kavuran azılı bir eşkıya var-
şiş verir ve yolu açtırır. G~lin, oğlanın evine götürillür, kapı- dı . Allahın beli\.sı bir herifti. 

Bu akşam düğün her iki evde gene dan girerken cibinlikten çıknrılır. Günün birinde, bizim rahmetli Ali 
sabaha kadar devam eder. Kaynanası onu bir koyun postuna dayı, oğlunu evermek istedi. Ve dört sa-
Perşembe sabahı gelinin evine gidi- bastırdıktan sonra koluna girip yukarı- at ötedeki Saçaklar köyünden güzel bir 

lir.. Gelin, allanıp pullandıktan sonra ya götürür. kızcağızla nişanladı. 
babası kolundan tutar, avlıya indirir. Akşam da güveyi gerdeğe girerek mu- Dnha düğüne başlamadan, demin söy-
Yc orada oğlanın babasına teslim ede- ratlarma ererler.. !ediğim eşkıya başı Ahmet, Ali dayıya, 

k : Çolak giildü ve: <oğlunu everiyon, senden on altın iste-
- Güle güle haynnı gör! - Nasıl, dedi, beyim sana dii~iinleri- rim!> kılıklı bir haber .gönderiyor. 
)er. Oğlanın babası da: mizi anlatabildim mi bari?.. Zavallı Ali dayı bu azılı herifin şer-
- Bereket versin ağa... - Eksik olına, sağ ol! rinden kurtulmak için sağa, sola baş vu-
;evabını verir ve gelini bezden cıhin- Dedim... ruyor ve ancıık beş lira kadar bir para 

ıJe sokar. Sırası gelmişken size Safranbolunun tedankleyip gösterilen adama teslim edi-
KızıD anası, bir odaya kaoanarak: ıriizel türkülerinden bir kacını yazayım: yor. 

bi sözlerle teselli ediyorlar ve düğüne - Nihayet bu azılı eşkıya kendi ken-
başlıyorlar. dini yu..-=clu.. 

Sözü uzatm1yalım, Perşombe günü Dedi ve illlve etti: 
~üveyi gil, Saçaklar köyüne gidip kw - Herifçi oğlu, bir gün tabancasını 
alıyorlar.. Tam boğaz ağzına vard.ıklan karıştırırken at~ alıyor ve kurşun kal
zaman eşkıya Ahmedin zorlu bir yaylım binin tatıi ortasına yerle,iyor .. Canı ce--
ateşine tutuluyorlar.. henneme kllratarun ... 

Eh ... Ötekiler de durur mu? Tabii Başka bir köylil söze karıştı: 
ateş açıyorlar ve iki saat kadar karşılık- Allahtır bu .. KöylünUn Ahı kim-
lı VUrll§Uyorlar. seye ka1ir mı heç? .. 

F.şkıyalardan kaç kişinin geberdiğini Odaya bir sessizlik çöktü.. Ocak, ge-
bilmiyorlar emme bizimkilerden talisiz ne kırrnw al~vleriyle duvarlan yalıya
gelin de içinde olduğu halde sekiz kişi rak yanıyordu. 
yaralanıyor. .•• BİTMEDİ •• 

Gece geç vakıt köye varıyorlar. Dü
ğün evi matem evine dönüyor. Gelin, 
aldığı derin yaradan i(]!h olmıyor ve bir 
hafta sonra ölüyor.. ihtiyar Ali dayı da 
kahrından göçüp gidiyor ... 

Çolağın sesini, bir hüzün bürüdü ve: 
- Nereden de karıştırdık eski gün

leri? dedi.. 
Me.rakla sordum: 
- Ne oldu sonra? 
Çolak acı acı güldü: 
- Bu hadise eşkıya Ahıuedin ekme.

ğine yağ sürdü. Herifçi oğlu bir istiye
ceği yerden beş istemeğe başladı. Şayet, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nişan 
İzmir ticaret ve Zahire borsası ida

re heyeti Azasından Mustafa Çöm.es 
kerimesi Lamia ile hmır Cümhuri
yet basımevi sahiplerinden Azmi 

• Karerin nişan törenleri pazar günü 
: her iki tarafın ailcleri huzurunda 
E parlak bir surette yapılmıştır. 

i İki gence iia8detler tcmCIUlİ ile ai-• 
: le etratlannı tebrik ederiz. 
~-··················~····················· 

DOKrORUN KÖŞESi: 
••••••••••••••••• 

Kış içinde sağlık 
--0--

YAZAN: Dr. C. A 
Bir kaç gündenberi devam eden, bizi 

de haylice hırpalayan bu bozuk havalar 
için gün dönümünü kar§dıyor, bu ayın 
yirmi beşinden sonra havalar gene dü
zelecek diyorlar... Belki de, doğru, fa
k.at ne de olsa la,, er veya a-eç, kendiain.i 
gösterecek. 

Zaten kı1t da, yaz da insanlar için lil
zumludur. Valua, herkese ayrı ayn lü
zum yok. Her vakit bahar havası olsun, 
diyecekler çok bulunur. Halbuki, hekim· 
!erin en büyük piri lpokrat hekim. her 
vakit biteviye hava olur insanlar altıl
sız olurlar, demiş. insanlara zeka veren 
stcağın ve soğuğun birbirinin arkasında 
gelmesidir. Büyük hekimin bu sözü ilkin 
biraz garip görünürse de, daima soğukta 
yapyan Eskimolarla, daima sıcakta ya
şayan zencilerin pek le zeki insanlar oJ
madıklan düşünülünce ona ha'k verme1t 
tabii olur. Afrikadan bizim aramıza ge· 
len zencilerin burada k11 ve }'nz geçir
dikçe, zamanla, daha zeki olduklarını da 
biliriz. 

Bir taraftan da Amerikalılar tecrübe 
etmişler: Fabrikalarda, hangi mevsimde, 
olursa olswı, SM:aklak dalına ayni dere
cede tutulunca it mahsulü azalıyor. lşçi
lerin çok mahsül verebilmeleri için ha
raretin, bir gün içinde bile, ayni derecede 
kalmıyarak değilmesi lazım. Fikir işle
rinde bile, üniversitelilerin den çal~tik· 
lan yerlerde, sıcaldık ayni aereeede tu• 

tulunca mahsül azalıyor: Mesela yübeJr 
matematik meselelerini halledenler. at· 

caklığı sık sık değişen bizim yerlerde da· 
ha çok oluyor. 

Bu tecrübeden bizim için çık:lrilacak. 
birinci netice, kı~ın oturduğumuz, çaltş

tığımız yerlerde sıcaklık derece ini dai
ma ayni halde tutmak sevdasından vaz· 
geçmektir. En iyisi sıcaklık derecesinin 
on dörtle, on se1ciz arasında değiımesidir. 

Sonra ela memleketimizde hl\valaT11\ 
sık sık dcğiıımesine memnun olmalıyız .. 
Öyle olmnyıp ta çoğumuzun farkında ol· 
mayarak istediğimiz gibi dain1a bahar 
havaııı olsaydı. ya kutup adamlan, yabut 
Afrikanın üzerindeki adamlar gihi kalır· 
dık ... En eski Avrupa medeniyetinin 
Anadoluclan başlaması burada havaların 
sık sık değişmesindeki iyiliği isbnt eder. 

Kış mevsimi gezmek bakımından ho• 
şa gitmese de, cğlenmeğe hiç mani de
ğildir. Hatta kııın eğlenceleri yaz eğlen· 

cclerinden daha çoktur dcnil bilir. Eğ
lenmek. neşelenmek sağlık için iyi bir 
şey olduğundan kış mevsimi bundan do
layı da bizi memnun etmelidir. 

Fakat mevsimin sağlık üzerine. fi& 
yoloji bakımından da iyilik1eri vaTdır. 

Bir kere, soğukta hıu:ım s:ıeaktııkinden 

daha kolay olur. Kışın insanın mnmalc 
için kalori, ihtiyacı fazla o1mak1a bera
ber, hazım yolunda gittiğinden, onlan 
kolayca temin eder. 

Bizim Avrupalılann bir çoğundan da· 
ha ziyade yağlı yememizdeki hikmet te 
kı~ın meydana çıkar. Yağlı yemelc, uım
rnak için la%ımdıT. Coğrafya bakımından 
bizimle ayni seviyede bulunan Avrupalı· 
lar bizden daha az yağlı yedikleri halae 
bizim daha çok yememiz, bizim mem· 
lele.etimizin o memleketlerden daha 90• 

ğuk olmasındandır. Şu halde kış mevsi
minde alaturka yemeklerimizi daha em
niyetle yiyebiliriz. Kuyruk yağı bile bu 
mevsimde insana daha u ağır gelir. Et
lerin de, kışın daha ya~ parçalarını ~ 
mekte zarar olmaı:.. . Sebzelere gelince 
bu mevsimin • en inceei olmanda - en 
faydalı :aebzeai lihnadır: Vitaminleri bol 
olmasından, bir de pişirilirken çok y;ığ 
kaldırmasından dolayı . .. Soiu]darda 
onun hu~ilmesi de güç olniu... 

Yağdan .onra, kıtın inaanı en iyi -
tan ~y harekettir. Çokça yağ yiyerek 
hareketsiz kalmak, insanı M>ğuia kaJ11 
dayandırır, fakat kutuplara yakın adam
lan kııın hep uykuda geçirdikleri sibl 
battal eder. Onun için bizim iklimimizde 
çokça hareket te lüzumludur. Harelteti 
de, bilirsiniz ki, teker ve teker olacak 
sulu karbonlu arıdalar temin ederler. Ôo· 
dan dolayı. bu mevainıde tatlılarla anla 
yemeklere de Ciaha ziyade raibet cö.
termek iyi olur. 

Kıt fiziyoloji bakımından iyi blr ınov· 
simdir. Fakat bu mevsimin kendiainc 
mahsus hastalıklan da çoktur. Soluk al
mak, o haatalıldann gelmesini kolaylat
tınr. Soğuk almak ta bir yerde otururken. 
SJcaklık derecesi pek farklı başka bir ye
re birdenbire gitmektir. Böyle yapınca 
insan yazın bile soğuk alabilir ... Fakat 
kışın aoi{uk almak daha :ı:ararlı olduiun· 
dan, havalar sık sık değiıse bile, siz so· 
ğuk almaktan çekinmelisiniz .. . Soğuk 
almamağa dikkat ettikçe, kış mevsimin· 
den korkmayabilirsiniz. 

Yurdun varlığı çocukla kaimdir .. 
Bakımsı7.lıktan ölen yavruları dü
şün .. Yılda bir lira ver. Çocuk ku-
nınıwıa üye ol.. 

il IIZCPZ~-
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-96- Yazan: Kemalettin Şükrü ...................................................... 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sebastiyano yavaşça kafasını uzattı 
Etrafına 
gırtlağından 

henüz bakmıştı ki birden iki kuvvetli el 
başladı yakaladı. Adam akıllı sıkmağa 

Sebastiyano artık burada fazla kala-1 Etrafa bakındı.. kalmıştı. . . . 

l
mıyacağını anladı. Esasen müzakere dn- Gözüne papazların vaaz için çıktıkla- Bu vaziyet içinde Sebastiyanonun da 
tul uzun sürse bile hem.en btuadan n yüksek kürsilerden birini kestirdi. görülm~den dolaptan ve manastırdan 
ptı:neğe karar vermiştL Bu kürsilerin alt kısımları din adam- çıkması imkansızlaşrinştı. 

Çünkü imparatoriçenin öldürülmesi lanna cübbelerini falan koymak için Kendi. kendine: 
-için hazırlanan planm bu gece tatbik &cleta bir gard.rop vazifesi gören kapak- . - Bu gece, dedi. T8liim kapana kı -
1olunacağını öğrenmişti lı yerlerdi. sılm*1a açıldı. 

Bir az evvel yukarıda, bahçede, si - Bwılardan birinin kapağını açarak Dolaqın kapısmı hafifçe aralıkladı. 
ıl.ürbaz kadırun yanına girerken gördüğü içeri girdi. Kafasını uzatarak baktı .. 
1 

[ Samatya manast:ı.n baş papasuun me - Salonda aeslcr aksetti Tam bu sırada iki kuvvetli el gırt1a-
• f'Jm vazifesini şimdi anlJyordu. Komplocular b'lire.da veda.laftılar. ğında.İı s~kı yakaladı .. 

Papaz, Sofi Anne dedikleri sibllbez Sebastiyano komplocuların reisi No- Manastırda kalin.iş olan komplocu, te-
ılmrıdıım zehiri alarak saraya gidecekti? 1arasın sesini tekrar' duydu: sadüfen vaaz kürsüsü yanında ve kür-

Gecenin bu geç saatinde saraya :neden - Birimiz burada kalalım ve baş pa- süye dayanarak beklemeğe başlaniıştı. 
pğınlmıştı '? pazın a'fdetini bekliyelim. Dolap kapağının kımıldadığını duyunca 
Karanlık gördilğli bU noktayı sonra Buna bir ses cevap verdi: içende birinin saklı olduğunu aDlamış 

anlıyar.aktı. Şiınd1Jd halde ve derhal sa- - Ben beklerim.. ve kapak açılıp ta bir .kafanın uzandı-
raya koşmak, pe.pum hiyanetini işle- Sesler keısildi. ğını görür görmez de bu kafayı iki kuv-
mesme m3ııi olmak 1Aımndı. Dua salonu derin bir sükuta boğul- vetli eliyle tam grrtlağmdan yakalamış-

Komploculara yı1b1anmamak Çn ge.. du. tı. 

ri çekildi Koridordan döndü. Tekrar Fakat salonda komploculaM.an biri -BITMEDI-
mahzene gelm.iştL 

B1r an evvel bundan gıkmak için 
JJumgi yolu takip edecekti? 

Geldiği kümes yolu.. Baş"ka çare yok
tu. 

Tam bu sırada müzakerenin cereyan 
ettigı~· taraftan imirane ·bir sesin ....:~ı........1_ 

Dünya yahudileri kongresi idare 
komitesi konseyinin telgrafı 

'~ Cenevre, 26 (Ö.R) - Dünya yahudi-
CliğiniEvvduy~u·1_,,_~-'- --''-...........!-' • . leri kongresinini idare komitesi konseyi-

- em .li.'UUJE!H.U. Jll~YeDUll ı.çerı 
alın. nln Dan.zig komitesi haları olan Fransa, 

Eyvah.. O koca gövaesl f1e dönemeçli İngiltere ve İsveç hariciye nazırlarına 
merdivenden çıkarak merdivene varın- şu telgrafı göndermişlerdir : 
caya kadar muhakkak:' madan :veti§e- cDünya yahudi kongresinin icra ko-

ce'klerdi. rnitesi konseyın· üçler komitesi azası sı-
Yandaki merdivenden ise üstündeki 

eve çıkıyordu. Sebastiyano, vaziyetin 
nezaketi ve zamanm darlığı içliıde acele 
karanın verdi v.e :t:ıOd:rumun diğer isti
kametindeki karanhk 1rorldora daldı. 

• Tam zamanı kll .. 
Komplocular .. Bodruma gelmişlerdi. 

fatiyle sizden müstacelen istimdat eder 

ve Danzig yahudilerine karşı yapılan 

mezalimi durdurmak için tedbir almanı
zı rica eyler. Serbest şehir hükiimeti 

programlar yapmakta, Nazi kanunlarını 
ithal ederek kısa bir mühlet zarfında bü-

Sebastiyano .. Kanmhk koridorda, ne- tün yahudileri serbest şehir arazisinden 

Veye gittiğini, bu koridorun llE!reye çekilmeğe mecbur etmektedir. Burada 
milntehi o1d~ bilmiyordu. Sadece 
!'- - • 
kiiranlıkta, korldôrım duvarını eliyle 
yoklıyarak J'Ürllyordu. 

Birden bu yol aydınlandı. lngiliz başvekili B. Çemberlayn 

Bu aydınlık önilnden değil .. Arkadan --------------·--------------

ana yasanın ve VJ1tan$ışlar arasuıda hak 
müsavatının z3mini olan milletler cemi
yeti L-;e hiç bir harekette bulunmamıştır. 

geliyordu. Aslıer alJelePlne Radyo ve otomollil 
Komplocular, ell~de fener.. Sebas- iim ·· ~ i 

tiyanonun saptığı koridora girmişlerdi. 1ardan.. 9 ru!I- ndlrillyor 
Sebastiyano bir küfür savurdu. Istanbul, 26 (Hususi) - Muhtaç as- Ankara, 26 (Hususi) - Amerika ile 
Burada .. Bu daracık erde herlflerin ker ailelerine yapılacak yardım bakkın- dedilen ticaret anlaşması ile Türkiyeden 

ll · mi dıt.. ekti FY k t her hald daki kanunun tatbik şeklini gösterir bir Amerikaya gönderilen ve Amerikadan e enne "'"iec . a a e . .. . . . .. . 
bu ol.. bir ere çıkıyordu. talimatname hazırlanmıştır. Talimatna- Türk:iyeye getirilen bazı mühim madde-

B
Y f Y k dan , . meye göre, yardım talepleri en yüksek lerin gümrük tarifelerinde tenzilat icap 
u se er, a:r a geıen zıyanın yar- . 

dı il ·· .. ·· .. dily .. dar lda d h mülkiye memuruna yapılacak ve her ay etmektedır. 
mı e onunu gor gu yo a a . . .. . 

gizli il 1 ,_ft.,ladı B' kı B' sureti mahsusada ıçtima edecek beledi- Bu meyanda Türkiye otomobil, radyo 
er eme ~ . ır vrım.. ır b d 

d ha Işt ·· ünd b. rdi d ye meclisleri yardım mikdarını tesbit uz olabı, Amerika üzüm, incir, tütün 
a .• e on e ır me ven var ı. halı alın 
Koridorun epey uzun sürmesi. Bu yo- edecektir. ve. üzerinden an gümrük tarife-

! b . h · _,_ .J ,_ft~,-- b' b' -*- lenni yüzde elli nisbetinde indirmeği un ınanın arılaL!Ue ~- ır ınaya 
çıktığına delildi. Turgutluda müsamere kabul etmişlerdir. 

Sebastiyano merdivenleri çıktı. Kana- Turgutlu (Hususi) - Perşembe akşa- Şaıntf'alJluslaJar 
dı açık bir demir kapıdan geçti ve ken- mı yeni teessüs etmiş olan Turgutlu Şe- Malttaf'lyet fstlyof'lar 
disini Samatya manastınnm büyük dua bir kulübü menfaatine, şehrimizde bir Beyrut. 26 (Hususi) - Trablusşamb-
salonunda buldu. müddetten beri icrayı san'at eden ÖZ- lar bir mazbata ile Fransa bükü.metine 

Geniş bir nefes aldı. yurd tiyatrosu heyeti tarafından çok ve Milletler cemiyetine müracaat ede-
Salon vakıa karanlıktı. Fak.at geniş takdir edilen Sürtük ismindeki piyes, rek Lübnandan aynlmalannı, Alevi Ce

pençerelerden içeriye çok hafif bir ay Halkevi sinema ve tiyatro salonunda beli Dürüzde olduğu gibi kendilerine de 
ışığı sızıyordu. temsil edilmiştir. muhtariyet wrilmesini istemişlerdir. 

. " 
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Dünyanın 

4 
Bucağında 

Nasıl 
Yaşarlar 

SON DERECE 
Meraklı, faydalı 

emsalsiz bir 

Tetkik 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 Yeni batladığıpıız bu çok büyük tetkik yazııı ıize dünyanm5 
Sdört bucağında 1a,ıyan bütün kadınların hayat tarzını aöıterecek-i 
:tir. 5 
~ Havva kızları size yalnız hotc a vakıt geçircegınız bir yazı! 
:mevzuu olmakla kalmıyacak, coiraf7a, tarih, etnografya bilgile-! 
:rinizi de arbrma bakımından faydalı da olacaktır. ! 
: Havva kızlarını okurken en medeni muhitlerden en İptidai mu .i 
;bitlere kadar insanların ya,adıkl arı bütün yerler adetlerine, ahlaki 
:ve ananelerine, hurafe ve itikatlarına da vakıf olacaksınız. Kar-5 
:detin kardetle evlendiği, babanın kızını zevce diye aldığı, kocala-5 
:rını evde oturtup kendileri tarlada çalıtan kadınların diyarım,! 
Smeraklı ve orijinal resimli bir yazı silsileai halinde okuyacaksınız.S 
5Her biri mahallinde ve en salahiyettar kimseler tarafından yapıl-! 
:mış, fotograflarla tesbit edilmİf olan Havva kızları etüdü, Hindia-: 

' !tanın, Afrikanın, Çinin, Japonyanın, Hind okyanosunun efsaneleri 
:diyarı Korenin, Filipin adalarının, güzeller diyarı «Seylan» ın, ve! 
:bir çok bilinen, bilinmiyen yerlerin ve bir çok esrarengiz kabilele-i 
:rin hayat tarzlarını gösterecek ve öğretecektir. 5 

• . ' . . 
· · E Bu büyük tetkik yazısına Amerikadaki kadın hayatı ile baflıyo-: 

Amer~<ada artık um•r ı :ruz. Amerika kadını hakkında timdiye kadar pek çok yazılar ya-5 
• ,1i9G • :zıldı. Fakat bugünkü Amerika kadını dünkü ve evvelki kadın de .; 

_ n S kzb~tdadb~ ~Od~~ ikl'kl Eöildir. Bugün Amerikada eskiye nazaran değİfmİf ve bamba9ka5 
eme ız 2 ır ço,\. egış ı er •b' ld .. .. • b• k d h b h • gördünüz? : ır yo a yuruyen yem ır a ın ayatı mevcuttur ve u ayat: 

_ E t .. B'lh k d h d ki :gittikçe kadına yaratılışındaki hayat rolünü görmeğe sevkedici bir! 
ve .. ı assa a ın ayatın a •• k. f k d. s·· .. A ik d 1938 1 d k d ) tk' • degw· 'kJ"k h .11. B .. A . :ın ı~a arzetme te ır. ozu mer a a yı ın a a ın te ı-: 

ışı ı oşuma gı ı. ugun men- •k" · F d" d B k d. • 
k k d 1930 k d d dah • mı yapan er ınan eynaya ter e ıyoruz. : 

a a ınını a ının an a na- =•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 
zik .. daha sevimli, daha çok kadınlığa değiştirdi. Bilmeni Harding devrini ha- kalmadı. Amerika kadını haklarını kay-
yak1aşmış ve eski erkek jestlerinden tırlar mısınız? O zaman biz kadınlara betinemekle beraber erkekle iş birliği 
uzaklaşmış buldum. Fakat Amerikanın bütün mevkiler açıktı. Hücum başladı. yoluna döndü. Avrupada olduğu gibi 
şöhretine yardım eden cmeşum kadın> Ve bu hücwn kadınlığın felaketini do- bizde de kadın erkeğin hayat arka~ 
Jarınıza rastlıyamadım. ğurdu. Çabuk ve kolay yükselmeleri ay- vazifesine .. kendi hakild ve asıl olan va-
Muhatabım, ince bir istihza ile cevap nı süratli fakat korkunç sukutlar takip zifesine döndü. 

verdi: 
- Maalesef rastlıyamıyacaksınız da .. 

Bu, memleketimizi ziyaret edecek ya
bancılar hesabına beliti bir kayıptır. 

Harding ve Kuliç Amerikasının uğur
suz kadını öldü artık.. Allah taksiratım 
affetsin.. 

Çevik vücuduna bir kalıp gibi otur
muş büluzu ile Şikago üniversitesindeki 
laboratuvarında çalışan bayan Elizabet 
Koh, profesör Fred Kohun sevimli ve 
zeki karısı bayan Koh bana bugünkü 
Amerikadan ve bugünkü Amerika ka
dınından işte böyle bahsetmişti. 

- Bu iş, diye devam etti. Hem çabuk 
hem de kolay oldu. Buhran zail olunca 
bizde kadın hayatı da çehresini süratle 

etti. Amerika kadınları erkeklerin gö- Bayan Koh'a, kocasiyle ~ ve fikir bir .. 
recekleri vazifeleri pek çabuk elde etti- liği yaptığı, onunla beraber çalıştığı için 
ler ve pek kolay muvaffak oldular. Me- derin sempatimi saklamadım. 
sela Jan Noris Nevyork barosuna reis Bayan Elizabet gülümsedi. 
oldu. Florans Knop devlet müsteşarlığı- - Bizim gibi, dedi, kalp ve kafaları .. 

nı birleştiren kan kocalar şimdi Ameri· 
na yükseldi. Sonra ne oldu? Bunların 

kada pek çoktur. Maruf Entropolijist 
ikisi de adliyeye hesap vermek zorunda 

doktor Fay Kooper Kola, sık sık tertip 
kaldılar. 

ettiği ilim seferlerinde karısını da bera
Bir çok büyük mağazaların umumi 

her götürür. Meşhur keşşaf doktor Şap
mlidürü olan bayan Anna Ayres sene-

man Andrev, Gobi çölüne tetkike git-
de iki milyon dolar kazanıyordu. Ha - tiği zaman karısı da beraberdi. Daha ge--
yatını, katil olarak feci bir şekilde sona çenlerde büyük bir tetkik seyahatin -
erdirdi. Kadın erkeğin göreceği hemen den dönen doktor Robert 20 bin kilo
bütün işlere göz koymuş. Erkeğin kar
şısına yaman bir rakip olarak çıkmıştı. 
Fakat şimdi bu şuursuz dalgadan eser 

metre olan tayyare seferinde yine karı .. 
sı ile beraberdi. Görüyorsunuz ya, biz 
Amerika kadınları kocalarunızı Ut.er -

~iİ·i-iff""~~~~~~~~;i~ei;,;;;z;:s;ır===~iaii~ ifiiiiiiiiiiiiiii ~-~--~--------------iiiiil'iiôiiiiiiiiiö._.-..;o;;;m;;;;;;;;;;:;.-..--=--;;.-...--.-=---.---o.=,..;;;;-....-...-.;.;-.....;;;;;;;;.;;.,.. ._ - se dünyanın öbür ucuna olsun, takip et-
l"'d!UK!P:!"Jt?K'/7/'/' //~k-Al1JilBllliQ':VT~ geçmiş olurdu. Fakat çok şükür ki tali bıraktıktan sonra ikisini de alıp mağa- geçirmek suretiyle kendine evlat edindi inekten çekinmiyoruz. Görüyorsunuz 

e Z 
• yıldızınızın parlaklığı bu ilk tehlikeyi rasına götürdü. Hocanın karısı güzel bir ve : ya bizi artık ve sade dans ve kokteyller 

ır ır uzaklaştırdı. Rüyada elinizdeki topu alıp kadındı. Harami ona göz koymuştu. Za- - Eğer, dedi. Ömrü vefa ederse ben- değil, erkeklerimizin çalışmalarmda 
taşa vurarak parçaladığının tabiri de şu vallı hocanın elini ayağını bağladı.. Bir den sonra tahta çıkıp padişah olsun. kendilerine yardım da aynı kuvvette 

Masal masal icinde • 
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ki eğer memleketi eline geçirecek olur- köşeye koydu. Onun yanında ve karşı- Çocuğu aldılar. Saraya götürdüler. Bh- alAkadar ediyor. Fransadaki heJ:Dfirele
sa tamamen harap edecektir. Benim da- sında ve zorla karısiyle oynaştnağa baş- dadı tayin ettiler. Türlü kumaşlardan rimize IÖyleyiniz ki Holivud btitiln 
hi topun parçalarını tophyarak: padişa- ladı. Bunun üzerine bir zaman geçti. esvap biçtiler. Amerika demek değildir ve Broachay 
hıma verişimin manası ~dur ki oğlanın Hocanın kansı haramiden gebe kaldı.. Oğlan, günden güne büyümeğe . baş- sadece Nevyorkun bir ılıahallesic:lir. 
tekliflerine muvafakat etmedim ve key- Gel zaman git zaman kadının karnı bü- ladı. Tıpkı Monmarter ve Monpartasın bü-

Zira ben bu gece bir rüya gördüm. Bu Sen de topun parçalanna bakarak hay- ftyeti hemen padişahıma haber verdim. yümeğe başladı. Nihayet seklı aylık ol- Vakta ki yedi Y8§lll8 bastı, çok güzel tün :~ ve bütün Paris demek ol
rüyayı size söyJemek bana nasıl farz ise rette kaldın ve i§te bu m.rada uyanmı- Eğer ben olmasaydım bu memleket ve duğu zaman kadını da kocasını da ne bir çocuk oldu. Yüzüne bir kerre bakan madıgı gıbı .. 
işitmek te size öylece vaciptir. şun.. bu taht senin elinden muhakkak şimdi- halin varsa görün .. Diyerek salıverdi... bir daha bakmak isterdi Hocalar lalalar Filhakika bugün Amerikada kısa bir 

kadar . . . . w ikamet, yeni dünyanın kadınlık Alemln-
Padişah : Padişah: ye gitmişti. HatUl hayatınız bile Ne yapsınlar .. Başa gelen çekilir. Adam- tayın ettiler. On iki yaşına bastıgı za- d .. b"yük" enilik' d ğ' 

·derdi. Sizin haliniz tı kı b' ~:ft-ı..1- . . e goze çarpan u y ve e ı-
- Söyle bakalım rüyanı.. - Acaba bu gördüğlin riiyan.m tabi- gı P ır pa~ cağız lahavle çekerek karısını aldı. man mükemmel tahsil etmiş, ilim ve şikliği derhal farketmeğe kafi gelir. 
Dedi .. Kadın rüyasını şöyle anlatma- ri nedir? oğlunun hikAyesine benzer, bu hikAye Başka ve kendilerini kimsenin tanı- edep öğrenmişti. On iki yaşından sonra -BITMEDl-

ğa başladı : Dedi Kadın : çok ibret vericidir. Müsaade ederseniz madığı bir şehre gidip bir mekana yer- ata binmek ve silabşörltik öğrenmek için 111 __ _ 

- Elinde bir albn top varmış.. To- - Onu da tabir ettim, cevabını ver- anlatayım da görünüz. leştiler. Kadının müddeti hitam oldu. .. de talimlere başladı. HaşeraOa mücadele 
pun üzeri cevahir ve yakutlarla süslü di. Padi~ : . . . Ve bir oğlan doğurdu. Tabii bu oğlan Turgutlu - Turgutlunun Urganlı kö-
imiş ve o kadar parlak imiş ki şavkı Altın top senin memleketindir. Topu, - ~t ta ~delim.. haraminin çocuğu idi. Onu kendi evlAt- •• BirMEDİ - yünde iki seneden beri ekinlere müthiş 
cümle cihanı aydınlatırmış.. yani memleketini oğlan senin elinden Dedi. Kadın anlatmağa başladı. ]arı gibi büyütemezlerdi. Öldürmek te zarar yapan bir haşerat zuhur etmiştir .. 

~ ,,.,.,..LU •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sen bu topu havaya atıp atıp tutar- kapmak istedi. Bu, oğlanın bana müra- uu günah olurdu. Bir sabah erkenden kal- : Kiarlık apartman : Bu suretle, mıntaka ziraat memurluğu 

dm. Oğlun da yanı başına oturmuş, se- caat ederek babamı öldürüp tahta geç- Evvel zaman içinde bir padj.şah vardı. kıp çocuğu cami kapısına bıraktılar. : : burada uzun zamandan beri mücadele 
ni seyrederdi. Arasıra senden oynamak mek isterim, ve seni nikAblamak dile- Bu padişahın memleketinde azılı bir ha- Tesadüf bu .. O sabah ta o şehirden ve : Gündoğdu Voroşilof bulvan ağ-: işleriyle meşgul bulunmaktadır. Bu mü
için topu isterdı. Sen de vermezdin. rim. Memleketin bütün büyükleri ben- rami türemi§ti. Öyle ki elinden kimse cami.in önünden padişah geçiyormuş .. Ezmda denize nazır pyet mükemmelE cadele mıntakasında bizzat tetkikat yap-

Birden bire ve sen gafil iken oğlan den tarafa dönmüşlerdir. Memleket ta- kurtulamıyordu. Çocuğu görerek kimin diye sormuş. ~konforu havi sekiz odalı yeni inşa: mak üzere, Burnava Haşerat enstitüsü 
topu havadan kaptı ve istediği halde mamen benim olmak üzeredir. Sen de Yine bu padişahın memleketinde çok Halk ta bilmiyoruz, her halde fakir bir :edilmiş bir apartman kiralıktır. 5 direktöril İyrboz, Turgutludan geçerken 
vermediğin için sana kızarak kaptığı to- bana ram olacaksın.. Dedi.. Rüyanın ilk Alim bir hoca vardı. ailenin olacak. Anası babası bakmaktan S Görmek istiyenlerin, apartman da-E halkın müracaati üzerine, meyva bahçe
pu bir taşın üzerine çarparak parça par- kısmının tabiri işte oğlanın bana yaptığı Bu hoca bir gün yanma kanmnı ve Aciz kalmış olacaklar ki buraya bırak- 5hilindeki bekçiye, fiirilşmek için de: !erinde uzun boylu tetkikat yaparak, zi
ça etti. Ben melfil ve mahzun hemen koş- bu teklifi gösteriyor. ~er o zaman ben bir mikdar mal alarak sefere çıktı. DU§lar .. Cevabını verdi. Meğer pa.:ı;ft .. _ : gazetemiz idarehanesine müraca-: raatçılara öğütler ve not vermiştir. Di· 

~ . . ı 
1 tum, parçalanan topun parçalarını top- oğlana boyun eğmiş o1eydan fimdiye Birden yolda bu haram.iye rast gel- hm hlç züriyeti olmamnş.. $atleri. : rektörün bu hareketinden müstahsi 

'IL...1.- tire ek elin d' k dar ' ..,.lrt.,..,.. "1d .&-1.. ..l:l-.. 'l:r-.. 0 
"-·-1-- a~•..ı --1 -1.ı. h • -L--dan •••••••••••••••••ıtıt••••••••••••••••••••••• de__,..,,sız' memnun olmn.+ur . . ~ ve sana ge r e ver mı.- a o senı ~- uı. Ul'IDÖf w .-ıta ~ . .ı;;ı.acamı llUlllN"& ...,,,., .. u, ~ .... v-~ Bu çocuğa mar amet etü. YilJlolU:jl,U .. '"""... "'-1~ 



Mil ef ismet in önü 
Reylerin ittifakı ile partinin değiş

mez genel başkanı seçilmiştir 
''Partinin banisi 

Cümhuriyetinin 
ve ebedi 

•• 
muessısı 

başkanı Türkiye 
olan Atatürk'tür 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
çülebilir. Onun kudreti ve kabiliyeti an
cak büyük Türk nıilletinin her şeye kadir 
kudreti, kabiliyeti ile anla!jılabilir. Ata
türkün manevi varlığı büyük Türk mille
tinin hayat; gibi ebedidir. Ona bağlılık
ta olduğu gibi onun eserlerine, emaneti
ne, çizdiği yola, verdiği ideale bağlılık
ta da tek ka!' :z, tek insan gibi. (Alkış

lar) 
Ve ondan dolayıdır ki onun kurduğu 

partimiz de büyük Türk milletinin aziz 
partisidir. (Alkışlar) 

Eserlerini en mukaddes milli bir ve
dia halinde nesilden nesle ulal}tırmak, 
en büyük titizlikJe verdiği ideali koru
mak ve tahakkuk ettirmek. büyük Türk 
milletinin en önemli vazifesi ve milli mi
sakıdır. (Alkışlar) 

Büyük kurultayın sayın üyeleri, 
Ebedi Şefin aziz habruı önünde söz

lerimizin ve duygulanmızın da ahdüpey
manı olarak hepinizi beş dakika ayak.ta 
tazimle sükata davet ediyorum. 

(Ayakta be~ dakika sükGt edildi) 
Ruznameye geçiyorum. 
KURULTAYDA: 

ANKARA, 26 (A.A) -C. H. Parti.i 
lı:uruhayı bu sabah partinin 375 mebusu 
•e teşkilatın vilayetlerden gelen 2 f 6 de~ 
legesi hazır bulunduğu halde saat t O da 
fevkalade olarak toplandı. Kurultayın 

bu 40 dakika süren ilk celsesini radyo ile 
herkes dinlemittir. Toplantı B. M. Mec
liııinin içtima salonunda vuku buldu. Bii
tün parti mebuslan ve delegeleri daha 
9 dan itibaren meclise gelmeğe başlamış, 
saat 1 O dan evvel sa.londa yerlerini almış 
bulunuyordu. 

Üyelere kapıdan girerken kendileri için 
lıazırlanmış zarflar içinde kurultayın ruz
namesi, genel sekreterliğin tezkeresi ve 
parti tüzüğü gibi vesikalar dağLtılıyordu. 
Salonda oturacak yer kalmamıştı. ikişer 
kişilik saylav sıralannda üçer üçer oturu
luyor, bir çok.lan ba,ltanhk kürsüsünün 
yan taraflarında ayakta duruyordu. Din
leyici sıralan da sabah celsesinin yokla
rna, seçim gibi merasime münhasır kala
cağı bilinmesine rağmen dopdolu idi. 

Başkan Celal Bayar, partinin umumi 
reis vekili sıfatile başkanlık makamını iş
gal ederek yoklama yapılacağını söyledi. 
En genç iki delege Etem Menderes (Ay
dın) Mithat Türkoğlu (!çel) katip yeri
ne geçtiler. Yoklama yapıldı. Bundan 
sonra Celal Bayar metnini aynca verdi
ğimiz kısa nutuklariyle kurultayı açtı. 

Türk milletinin ebedi §Cfi Atatürltün 
gün gibi aydın ve ateşli varlığından mad
deten de olsa mahrum kalışını anlatırken 
başbakanın sesi hüzün ve heyecanla lı:t

sdıyordu. 

Yirmi yıldan beri yapbğı dört toplan
tıda bu kurultay ve her içtlına yıbnın bat
langıcında bu kurultay kahraman Ata
türkün tok ve çelikten sesiyle çm.lardı. 
Bu ba,kanlık kürsüsünün arkasında en 
yüksele yere ve ebediyet ıçm açbğı 

« Egeme.nlik Ulusundur. » levhası altında 
onun altın başını görrneğe alı,anlar şimdi 
onun niz hatırası önünde beş dakika 
ayakta durmak gibi vazifelerinin en ha, 
rinini ifa ediyorlardı. 

Asba§k~mlıklara müttefikan Ahdüllıa
lik Renda ile Konya delegesi Şevki Ergün 
ve ayrıca kura ile 6 eeltreter seçildi. B. 
Renda göıterilen itimada teşdı::kür ede~ 
rck riyaset yerine geçti. 

Bundan sonra C. H. Putm genel sek
reterliğinin nizamname tadiline ait es
babı mucibeyi takdim eden şu tezkeresi 
okundu: 

Dördüncü büyük kurultayca tanzim 
ve tasvip olunan parti tüzüğünün genel 
başkanltk hakkındaki maddelerinin tadil 
ve tanzimine ait genyönkurulca hazırla
nan ve genbaşkurdan geçirilen projeyi 
büyük kurultayın yüksek tetkikine arze
diyorum. Müzakere ve bir karara bai
lanmasını diler, geyönkuru!un yüce baı
kanlığa ve yüce kurultaya sonsuz bağlı
lık ve saygılarını sunarım. 

Genel Sekreter ve 
Dahiliye Vekili 

Dr. Refik Saydam 
Genel sekreter ve dahiliye vekili Dr. 

Refik Saydam söz alarak genel ba§kaıı
hk hakkındaki tadilata ait projeyi tetkik 
için tüzüğün 34 üncü maddesine göre 
1 5 Azah bir komisyon seçmek icabettiği
ni söylemiş fakat bu komi~onun bir de
faya mahsus olmak üzere 30 azalı olma
•ını ve kura ile tefrik edilrnesi teklifinde 
bulunmuştur. 

Bu teklif kahul edilerek 30 lcişilik ko-

misyona ıu zevat seçildi: 
Şükrü Afacan (Konya delegesi) İsmail 

Alpıar (Çorum mebusu) Ali Tunalı 

(Samsun mebusu) Atıf Tuzun (Çorum 
mebusu) Cevdet Cicioğ1u (Tekirdağ de
legesi) Yahya Kemal Bayatlı (Tekirdağ 
mebusu) Hulki (Aydın) Sürt mebusu 
Şemsettin Gözübüyük (Erzurum delege
si) Ali Münif Yegene (Seyhan mebusu) 
Mehmet Turan (Tokat delegesi) Kamil 
Dursun (lzmir mebusu) Cemal Akcın 
(Afyon mebusu) Hamdi Aksoy ( lzmir 
mebusu} Neşet Akkor (Aydın delegesi) 
Osman Isın (Eskişehir mebusu) Sabiha 
Gökçül (Balıkesir mebusu) Mustafa Al
dıkaçtı (Samsun delegesi) Mehmet Al
demir (lzmir delegesi) Sadi Tahsin Ar
sal (Bursa de~egesi) Tahsin coşkun(Kas
tamonu mebusu) Ömer Tıışcıoğlu (Kay
seri delegesi) Dr. Şükrü Şenozan (Kas
tamonu mebusu) Münib Boya (Van me~ 
busu) Naim Eren (Niğde delegesi) Ah
met Ihsan Tok.göz (Ordu mebusu) Meh
met Ali Kağıtçı (Kocaeli delegesi) Tev
fik Fikret Silay (Konya mebusu) İsmail 
Safa özler (Seyhan delegesi) · Ali Becel 
(Trabzon delegesi). 

Komisyonun raporuna intizaren ve sa

at 15 de toplanılmak üzere celııeye son 
verildi. 

Ankara 26 (Hususi) - Ik:inci celse 
saat 15 te açılmıştır. Milli Şef Inönünün 
kurultaya gelişi sürekli alkışlarla karşı
lanml§hr. Tüzük encümenince hazırla
nan mazbata ve esbabı mucibe layıhası 
okun.muştur. 

Milli tarihimizde mühim bir yer işgal 
edecek olan bu lilyıhada esbabı mucibe
siyle tüzüğün ikinci ve üçüncü madde
lerinin şu suretle olması teklif ediliyor
du: 

!kinci madde - Partinin banisi ve 
ebedi başkanımız Türkiye Cürnhuriye
tinin müessisi olan Atatürktür. 

ttçüncU madde - Partinin değişmez 
genel başkanı milU Şef Ismet Inönü -
dür. 

NUTUKLAR 
Bu teklifler üzerine kurultay azala

rından söz alanlar birer birer kül'Süye 
gelmeğe başladılar. I1k önce söz alan ha
tip şunları söylemiştir: 
-cSayın arkadaŞlar Kamutay Isroet 

lnönünü Cümhurreisliğine ve .kurultay 
da onu değişmez genel başkanlığına seç
mekle en büyük isabe<t ve liyakati gös
termiştir. Onu da sizleri de tebrik ederim. 
ismet Inönü yük.sek vatlf esinde emni
yetle yürüyebilir. Atatürk Cümhuriyeti 
ve inkılabı yarattı, ölümiyle de eser
lerini perçinledi. Inkılap yürüyecek, 
cümhuriyet yaşıyacaktır.» 

Mebus Şemsettin şu hitabede bulun
muştur: 

- c Cümhuriyet halle partisi muay
yen bir sınıfın partisi değildir. Partimiz 
milletin, milletimizin hayatiyet kabiliye-
tinden, istiklal aşkından, arkasında ta
şıdığı şanlı zaferlerimizin kahramanlık 
menkıbelerinden doğmuş bir partidir. 
Milletin mukaddes duygularından doğ
duğu içindir ki bülün milleti sinesine al
mıştır. Hepimiz elbidiğiyle aynı hedefe 
doğru yürüyoruz. cHepimiz birimiz, bi
rimiz hepimiz için> vecizesi şiarımızdır. 
Büyük ve tarihi milletler hususiyetleri
ni gösteren ruhlariyle temayüz edE.'Tler. 
Milli duygularından ve kabiliyetlerin -
den doğan bu ruh alelade zamanlarda 
gizli kalır, kendisini tecelli ettirmez. Fa
kat tehlikeye maruz kalındığı zaman bu 
ruh, o milletin bütün fertlerinde müşte
rek bir heyecan yaratır. Yüksek şuurla
riyle temayüz eden müstesna şahsiyetler 
millt kabiliyetlerin hudutsuz bir kay
nağı olurlar. Ve o zaman o müstesna 
şahsiyetler bir elektrik merkezi gibi mil
leti büyük hedefe doğru sürüklerler. 
Arkadaşlar, bundan dolayıdır ki parti
mizin Ulu müessisi, Türk tarihinin şan
lı sahtfelerinde daima parlak kalacak: 
olan Ulu Atatiirkün mukaddes hatıra
sını mukaddes bir emanet gibi taşıyaca
ğız. 

Inönünde Türk ordusunun makO.s ta
liini ye~rek zafe~ zafere getiren bü
yük kum.anıl::~. Lozanın siyasi.si Inönü 
bugiin Türk milletinin başındadır. Par
timizin değişmez, e~di başkanlığına se
çilmi§tir .Dün Türk cümhuriyetinin ba
~ bugün partim.iz.m liderliğine seçi
len Inönüniin intihabında yüksek bir 
mana mündemiçtir. Bu mfuıa, dün mil-
11 harekete kaynak olan mukaddes ru
hun bugün hala milletimizin varlığında 
ve ruhunda hakim olduğudur. Hepimiz 
ve bWmle beraber bütün millet, lnönü
nün Cüınhurreisliğine intihabı için hiç 

bir propaganda yapılmamasına rağmen, 
memleketin en ücra köyündeki vatan
daşlardan büyük Millet Meclisinde top
lanan üyelere kadar bütün vatandaşlar 
vicdanlarından kopan bir emrin sesine 
kulak vermişler ve Inönünü mütekiben 
milletin başına geçirmişlerdir. Bu em -
salsiz manzara, Türk milletinin emsalsiz 
badirelerden neden dolayı kendini ktı!'
tarmış olduğunu iz.ah eder. Inönünün 
müteakiben Türk milletinin başkanlı

ğına intihabı, milletin en güzide evladı
na karşı milli birlik duygusunun, bütün 
ihtirasların fevkinde hakim olduğunu 

göstermiştir. Türk milleti kadirşinas -
tır. Hayatını kendisine vakfeden evlat
larını başında taşımakla iftihar eder. Fa
zilet, kudret ve namuskarlığın timsali 
olan, yorulmadan geceli gündüzlü çalı
şan Inönü, Türk gençliğine nasıl çalış -
mak icap ettiğini göstennek suretiyle 
de terbiyetkar bir örnek vermiştir. 

Inönü başımıza geçmiştir. Türk mil
leti yükselme savaşında zaferden zafe
re koşacaktır. Türk milleti benliğini ve 
birliğini muhafaza ettikçe istikbale yıl
madan, emniyetle bakabilir. 

ALI SAIP URF ANIN NUTKU 
Ali Saip (Urfa) - Muhterem arka -

daşlar, tüzük komisyonunun kararı alı
nınca Atatürkün ebedi ve Ismet Inönü
nün de değişmez Şef olduğunu görünce 
ve kendimi büyük partinin aziz murah
hasları arasında görünce dayanamadım, 
heyecanlandım, ben de söz istedim. Sö
züme nereden başlıyayun. Cümhuriyet 
halk partisinin umumi kongresi içinde
yiz. Muhterem arkadaşlar, yedi yıl ev
velce d~tim ki: «Başımız Atatürk, 
kalbimiz Inönüdür.> Bugün başımız ve 
kalbimiz birleşroiŞtir. Bugün 18 milyon 
Türk bu birlik içindedir. 

Arkadaşlarım, ehemmiyetli bir tarih 
gibi yaşıyoruz. 10 Ikinciteşrin sabahı 

kara bir gündü. !çim.izi saran acı o kadar 
büyüktü ki göz yaşlan vatanımızı dol
durmuş ve vatan hadutlarından taşarak 
insanlığt sarmıştı. O günü asla unutmı
yacağız. 

On Teşrin sabahı akrriağa başlıyan 

göz yaşlarımız 11 Teşrinde saat 11 bu
çuğa kadar devam ediyor. Bütün mille
tin içinde tek kalp gibi yalnız bir ada
mın ismi dolaşıyor: Inönü ... O gün ben 
de bütün Türk vatandaş1arı gibi radyo
nun başında bi.iyük bir milletin heyeca
nına şahit oldum. Inönünün intihap ha
beri verilince milletin sevinci payansız
dı. 

BIR HATIRA 

Bundan beş sene evvel Atatürkün eli
ni öpmek için içim içime sığmıyordu. 
Bir gün bir ark.adaş bana «Atatürk ge
ce senden sevgile bahsetti:> dedi. Davet 
beklemeden koştum. Atatürk ve Inönü 
beraber geliyorlardı. Ellerini öptüm. 
Ebedi Şef sert bir eda ile bana ıı:otur, 

dedi. Sen mi bana dargınsın, ben mi sa
na•. 

Çok şükliı' ki ne o bana, ne de ben 
ona dargındlm, ruhu şad olsun.> 
Arkada~lar, çok isteı-d.im ki Atatürk 

bugün bir lahza jçin gözlerini açsın, bu
radaki heybetli manzarayı görsün. Mil
letin, Inönü etrafında tek bir kalp gibi 
toplandığını görünce ne kadar memnun 
olurdu. 

Sıhhi vaziyetim ayakta du11nağa mü
sait olmadığından sözü kısa keseceğim. 
Bir medeni memlekete, bir medeni mil
lete layık olan her şey yapılmıştır. Ya
pılacak "bir şey daha vardır. Büyük nü
fus .. O da yapılacak, onu da Inönü dev
rinde göreceğiz. 

Hepimiz genciz .. Inönü de gençtir. 
Dok.<>ana varmağa daha 40 senemiz var. 
Inşaallııh Cümhuriyetin otuzuncu yıldö
nümünde 30 milyon Türkün Inönü 
önünde geçit resmi yaptığını göreceğiz. 
bunu göremeden ölürsem gözlerim açık 
giderim arkadaşlar .. 

MAlffi'IUT ESAT BOZKURTUN 
NUTKU 

Mahmut Esat Bozkurt - Sayın ba -
yanlarım, sayın bayları.m_ 

Büyük ihtilfili yapan büyük partinin 
fevkalade toplantısını fırsat bildim ve 
ufak tefek bazı düşüncelerimi önünüze 
döküp yazmak istedim. Ho~ görünüz. 

Büyük ihtilali yapana büyük parti de
nilir. Bu mülahazanın yerinde olduğuna 
inanım vardır. Çünkü C.H. partisi şe
hirlere, beldelere, kasabalara, köylere 
ve mahallelereo kadar dalbudak salınış 
bir teşekküldür. Büyük Türk ulusu ken
dini ve bütün bir al 'ıll tutan büyük di
leklerini Cümhuriyet halk partisinin 
yüksek varlığiyle ifade etmistir. 

Bütün bir Türk ulusu a.wlmca halk 
partisini anlamak çok yerindedir. 

Atatürk, bütün Türkler partinin üye
sidir, demişlerdi. Tarihimizin başardığJ. 
bu iş Türk ulusunundur. Sarsılmaz bir 
inançla söyliyorum. Bugünkü medeni 
dünyanın hiç bir partisi, milletini bizim
ki kadar bütünlükle temsil etmemiştir, 
Çünkü onlar sınıfları, zümreleri ve on
ların isteklerini temsil ederler. Biz siya
sal, sosyal ve ekonomik bakundan tek 
birlik tutuyoruz. Efendisiz, kölesiz bir 
birlik.. 

Salı 1938 
?t 

Balkan Antantı 
toplantıları .. 

' 

Son Kurmay başkanları toplantısının 
Bükreşte uyandırdığı intibalar·~· 

Cümhuriyet halle partisini ve ruhunu 
şöyle kısaca izah etmek imkanı vardır: 

Büyük Türk ulusu denilince hatırla- Bükreş - Rumen basını, Balkan an-ı demiştir. Balkan antantının bilumum 
ra cümhuriyet halk partisi gelir. Cüm- tantı Genel kurmay başl$anlarının ge- siyasi inkişafının sırrını bu tasdik ta· 
huriyet halk partisi denilince hatıra bü- çenlerde Atinada yaptıkları periyodik ınamiyle mündemiç bulunmaktadır. 
yük Türk ulusu gelir. Bu anlamlar bir- toplantılan pek büyük bir alaka ile ta- Barış duyguları ile takviye edilen fa
birine 0 kadar girift olmuştur ki Cüm- kip etmiştir. Netekim • Universul• ga- kat azirnkfu ve milli araziye taallUk 
huriyet halle partisinin şahsiyetindeTürk zetesi •Balkan antantı• başlığı altında eden hususatla da çok müteyakkız olan 
ulusu ve onun faaliyeti tecessüm eder. neşrettiği bir makalede ezcümle şöyle bu ittihat, Balkanlarda sulhu temin Pt
Türk ulusunun efendi ve köle olarak sı- denilmeftedir : tiği gibi onun idamesi ve takviyesi de 
nıflara ayrılmamak sıfatı, tarihinin meb- •Ballcan antantına mensup devletlerin şüphesiz Avrupanın bu kısmının istik
nasıdır. Başka yerlerde sınıf, zümre, Genel Kurmay başkanlarının toplantıla- haline vabestedir. Bay Metaksas cBü
parti olabilir. Bizde asla.. Bu arı;ettik- rı, bu müttefik dört kuvvet beyninde tün komşularımıza karşı hüsnü münase
lerim benim şahsıma Ms duygularım mevcut tesanüt ve kendi emniyetlerine bat arzuları ile meşbuuzı demiştir. Fa
değildir. Sizlere bir tariht misalden taallUk eden hususi plan ile Avrupa kat ayni zamanda ilaveten de a:Balkan 
bahsedeceğim: Abbasi halifelerinden sulhıına ait beynelmilel pl~n dahilinde antantına mensup memleketler, muz:ıf
biri bir gün muhtelif milletlere mensup yapıcılık faaliyetini kuvvetlendirmek fer ölülerinin kanları ile hudutlarıru çiz
şfilrleri toplamı.~ «hepiniz milletlerinizle hususundaki kat'i ve sarsılmaz azimle- dikleri milli arazilerinin muhafazası uğ
öği.inün, birşey söyleyin~ demi§. rinin teyidi için hakiki bir tezahürata runda gayri kabili tegayyir bir arzuya 

Fara şairi memleketinin saraylarına, vesile olın~ur. maliktir.» demi.~tir. 
darat ve ihtişamile öğünmüş .. Rum şairi Balkan antantı, kendisini teşkil eden Yunan başvekili bu azimkar ve kat'i 
filesoflarile, edebiyatile, Arap Jairi pey- memleketlerin Avrupanın sulh idealleri- sözleri ile son zamanlarda tereşşüh eden 
gamberi ve halifelerile öğünmüf.. Sıra ne faydalı olmak üzere mazide bir çok bilCımum şayiaları bertaraf ettiği gibi 
Türk şairine gelince birbirlerine bakın- kargaşalıklara sahne olan bu mıntaka- ayni zamanda Balkan antantına mensup 
mışlar .. Buna da söyliyecek ne kaldı diye da dairnt ve müstekar bir sulh tesis ede- devletlerin halihazırdaki hudutların tas
düşünmüşler .. Türk ozanı gururla ba,ını rek komşuları ile hakiki bir hüsnü mü- hihine bir gün olup ta muvafakat ede
kaldırmış: nasebet duygusunu bidayeti teşekkü- ceklerini tahmin edenlere karşı da kat'i 

-c Ben bir yerde doğdum ki bura- lünden beri izhardan geri durmamıştır. bir ihtar mahiyetindedir. Fakat son za
lara Türk. elleri derler. Burada esir ve kö- Balkan antantı, diğer Balkanlı mem- manlardaki vekayi - bir çok derslerle 
le nedir bilinmez .. Benim doğduğum top- leketler için istisnai şartlar denneyan dolu vekayi - emniyetin yalnız maku1 
raldarC:la esir ve köle doğman demiş. etmemiştir. Mevcudiyetinin yegane he- diplomatik faaliyete ve sıkı bir siyasete 

(Alkışlar)... defi olan biricik şartı, Balkanlı bilO.mum istinat etmediğini ispat etmiştir. Ernni-
Arkadqlanm. zaman zaman bize, bi~ devletlerin halihazırdaki hudutlara ria- yeti koruyan ve her türlü siyasi faali

zim partimizi içeriden ve dııandan du- yet etmesidir. yetlere büttin teminatı veren ve muhte
dak. bükerek etek partili demoltnai olur Müessis devletler beynindeki bağlı- mel bir tecavüze karşı duran askeri kuv
mu> diyenler bulundu. Siz dem.oba.siye tık ve diğer Balkanlı devletlere karşı vettir. 
değil, bir diktatörlül temsil edersiniz:> sine - qua - non dairesinde milli arazile- Balkan antantı devletlerinin genel 
denildi. Bu safsatalara cevap vermeğe rini muhafaza etmek Balkan antantının kurmay başkanlarının toplantılan bu 
değmez. tici nokta üzerinde durmak için yüksek gayesini teşkil etmektedir. Bal- maksadı ~ihdaf etmektedir : Alakadar 
müsaadenizi isterim: kan antantı, çok tabii olan bu yüksek kuvvetlerin intizamı ve teşriki mesaile

Eğer partimiz bir tahakküm partisi ol
saydı, daha dün gözlerini fant dünyaya 
kapayan Atatürk için bütün dünya ye• 
rinden sarsılır, ağlar mıydı) 

insanlık. hangi bil' diktatörün ardısıra 
ağlamı~. hangi cebbarın ardından bütün 
bir dünya öyle azametli bir vaveyla ko-

iradenin ve şartların inkişafı için mü- ri ile askeri kuvvetlerini yükseltmek. 
essis dört devlet beyninde siyasi iktısa- Tiirkiye genel kurmay başkanı mare
di ve askeri sahalarda hakik.t bir teşri- şal Çakmak bu periyodik toplantıların 
ki mesaiyi tesbit etmeğe gayret etmiş- ehemmiyetine işaret ederek şöyle de
tir. Ve bu teşriki mesaide, ~alkanlarda nıiştir : 

parmlfbr. 

Evet bütün bir dünya cinsanlığı öksüz 

bıraktın> diye hangi diktatöre ağlamış-
br~ 

ölümünde bile partisine ve milletine 
zafer çelenkleri dağıtan Atatürk.ün arlca
sından ağlamıyan insan mı kaldı, millet 
mi kaldı) 

ikinci nokta: Sınıfsız Türk milletinde 
ülkü birliği vardır. Bu ülkü birliği onun 

sağlam ve müstekar bir sulh epoku için ııBu toplantının bizim için olduğu ka
ge~ bir atmosfer yaratmak suretiyle dar arkadaşlarım için de ayni derecede 
mütemadiyen canlı bir surette takviye ateşli olduğuna eminim. Günden giine 
edilmiştir. Her türlü tecavüzkarane fi- kıymetlenen ve beynelmilel vaziyet 
kirlerden ve başkalarının memleket- karşısında çok daha fazla teemmül edil

Ierine karşı saldın arzulardan daima mesl zaruri olan bu sulh bizim için çok 
uzak bulundurulan Balkan antantı, re- kıymetlidir. Muhafazaya ve teşriki me
vizionist fikirlerden sarfı nazar edecek sai ile taraiımızdan tesanüdü bir hima
ve banş içerisinde samimi bir teşriki yeye muhtaçtır. Bu teşriki mesaine 
mesaide bulunacak hüsnü niyet sahibi kadar faal olursa ve Balkan antantı -
memleketleri davet ederek bidayetten nın siyasi kuvveti ahenktar ve kuvwtli 
beri bir merkez olmuştur. bir askeri kuvvete münkalip olursa, o 

tarihinin zaruretleri ise, bu birlik içinde 
Balkan antantının faaliyetini teşkil sulhçu hedefine çok daha kolay ve ça

gayeye irişiliyoraa. dünyanın hayranlığı
nı üzerinde toplayan eserler yaratılıyor
sa zorla partiler ihdas etmek mi lazım
dır) 

eden bu idareci ruh sayesinde son za- buk vasıl olacaktır. 
manlarda Bulgaristanla Selanikte bir Beynelmilel hadiseler, her hangi bir 
akord yapılabilmiştir. tecavüze karşı .kuvvetle çıkabilecek 

Yunan ba,,wekili bay Metaksas, •İtti- haklardan maadasına hürmet cdilınedi
bat bizim kuvvetimizi teşkil etmektedir" ğini ispat etmiştir.• 

Zaten demokraside asd olan muhtelif-----·----------------------------
partiler değildir. Jan Jak Ruso partilerin 
taaddüdünii demokrasi için hayırlı bul
maz. Millet iradesinin tamamile tezahü
ründe bunu bir engel telakki eder. 

Bayanlar, baylar.. . Demokrasi karar 
almak için millet mevcudiyetinin yarıdan 
bir fazlasile iktifa etmiştir. Halbuki Türk 
ulusu işlerini hirlikle görmektedir. De, 
mokrasi hesabına bundan büyük bir za
fer olur mu? 

Diktatörlükle idare edilen memleket• 
lerin, hatta bir çok demokrasilerde biz
deki hürriyet var mı ;'I Fikir adamlarına 
bi:z.de gösterilen hürmet ve müsamahadan 

Matbuat kongresi 
tehifQ edildi.. 
Ankara, 26 (Hususi) - İkinci kanu

nun ilk haftasında toplanacağı yazılan 

matbuat kongresi şiıntlilik tehir edil
miştir. Toplanma tarihi henüz tesbit 
edilmeınŞt:. 

İstanbul Basın kurti111u tarafından 
hazırlanan nizamnamelerin tetkik edilip 
tamamlare:nasmdan sonra kongrenin da
veti muhtemeldir. 

-*-
ÇOK ÇOCUKLU 

vaz geçtim, hatta hayat hakkı var mıdır"> Alin~ annelerine 
Biz gönülleri fethederek muvaffak olu- nişan.-

yoruz. işte Türk ihtilalinin sililılan... Berlin, 26 (A.A) _ Röyter ajansının 
Atatürk diktatör olmadı, buna tenezzül muhabiri bildiriyor : 
etmedi, edemez<li. Ona. kendisine tulif Demir Salibe benziyeceği söylenen ye
edilen b..ilıifet ve saltanatı bile hakaret ni nişanın çok çocuklu Alman analarına 
telakki etti. Onca matlup olan Türk mil- dağıtılması için al~ ton madene ihti-
letinin varlığı idi. yaç h~l olacağı anlaşılmaktadır. 

Başkaları ne derlerse desinler, muhak- Bu madalya 12 mayısta tertip edile-
kak ki Türk ulusunun başardığı büyük cek olan anneler gününde üç milyon 
ihtilal cihanşümul bir mahiyeti haizdir. anaya dağıtılacaktır. Bu madalyayı alan 
Gün geçtikçe te:.irleri görülecektir. Gö- kadınlar harp malı1llerine verilen imti-
rülmeğe başlanmıştır. yazlardan. istifade edeceklerdir. 

Bugünkü Alman ve ltalyan rejimleri- ----------------
nin yalnız bazı yünden Türk ihtilalinden ediyor. Atatürlcün bu en yakın arkadaşı 
mülhem olduğunu Alman tarihçileri kay- Türk milletinin birliğile başımızda bulu
detmeğe başlamıştır. Fakat Atatürk ih~ nuyor. O, kayadan piramidin üstünde 
tilalinin temeli, bütün Türk milletini teş- zaferleıe doğru bir bayrak gibi dalgala
kil ettiğini de kaydediyorlar. nıyor. Bütün gözler onda, bütün gönül-

cHürriyet ve lstildab diye ayaklanan ler onun etrafında çarpmaktadır. Ve çar-
400 milyon Çin gözlerini bize çevirmiş- pacaktır. Uer)eyoruz, ilerlemekte devam 
tir. Başlan dua gelenler kurtuluş ve yük- edeceğiz. Türk milleti sağ olsun. (Al, 
seliş ufkunu orada, Atatürk ihtilalinde k.ışlar) .•• 
bulacaklardır. Atatürk başımızda, bü- Malımut Esat Bozkurttan sonra doktor 
tün işlerimizi birlikle başardı. Atatürk Mustafa Berk: '_ daha bazı hatipler söz 
bir dağdu ki tarihin bütün büyükleri, ih- almı.~lardır. 
tilalcileri, devlet adamlan, kumandanları Kurultay başkanı - On yedi arkadaş 

Yurdda 
Dünkü ve Bugünkü 

.___flı~ava !!.uru_m_u~_t 

Ankara, 26 (Ö.R) - 2G/12 Hava du
rumu : Düne göre hava cenup ve cenu
bu şarki ile orta Anadolunun şark kı

sunlannda üç derece ısınmış, diğer böl
gelerde 1 - 7 derece soğumuştur. En dü
şük sühunetler, sıfırın altında, Kasta
monu ve Kütahyada 1, Es~~hir ve Af
yonda 2, Erzw·umda 3, Vanda 4, Karsta 
7 derecedir. En yüksek sühunetler, saat 
14 te, İzmir, Çanakkale ve Trabzonda 
12, Kocaelide 14, Antalya ve Adanada 
15, Bodrumda 16 derece idi 

Karadeniz kıyılariyle cenup ve cenu
bu şarki Anadoluda hava kapalı, diğer 

yerlerde umumiyetle kapalı ve yer yer 
yağışlı geçmiştir. Yağışlar metre mural>
baına düşen su Antalyada 58, Alaşehir
de 18, Kırşehirde 13, Ilgında 8, Sam
sunda 7, Dinarda 6, Yozgat ve Çarşam
bada 4, Rize, Sinop ve Zonguldakta üç, 
İspartada 2, diğer bir çok yerlerde bir 
kilogramdır. 

Bugünkü muhtemel hava : Yurdumuz 
İtalya ve Y unani'>tan üzerinde merkez
leşen alçak tazyikin tesiri altında bulun
duğundan yarın bütün bölgelerde hava 
kapalı ve yer yer yağışlı geçecek, :rüz
g8.rlar Trakyada ve Ege sahillerinde şi

malden, diğer bölgelerde cenuptan, 
Marmara ve Ege denizlerinde kuvvetli· 
ce, diğer yerlerde orta kuvvette esecek-
tir. 

ona tırmanamazlar. Okadar yüksektir o.. söz aldı. Şimdiye kadar 8 arkadaş söz intihabı alkışlarla kabul edildi. Milli Şef 
Türk milleti tek başına biitün bir cihan- söyledi. Müzakerenin kifayeti hakkında İsmet İnönü ayni sürekli alkışlar arasında 

la boy ölçü~eri, ölçü,üyor ve ölçüşecek- bir takrir vardır. kürsüye gelerek aşağıdaki kudretli nu' 

tir. Bunun teminatı İsmet lnönüdür. Bu Okundu ve kabul edildi. tuklannı söylemişlerdir: 

Türk oğludur ki lnönlerinde Türk mille- Parti tüzüğünde yapılan tadilat, ismet Bunu ba.şvekilimizin nutk.l! takip et-
tinin makus taliini vendi. Bu i~de devam İnönünün deği~mcz genel baskanlı2a mişlir. 
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ENVE Paşanı 
OLÜMÜNDEKİ ESRAR 

- 16-

Süvari Enver Paşanın 
önünde attan indi 

''Maiyetinizde gitnıeğe 
paşam. Arkadaşlar da 

geldik 
burada" 

Derneğe kalmadan birdenbira vadi
den doğru bir atlı karşılarına çıkıverdi. 
Bu öyle ani olmuştu ki ... Nefeo alacak 
halleri hile kalmadı .•. Gelen süvari he

men Enver paşanın önüne geldi. Derhal 

beygirden atlıyarak paşanın karşısında 

selim durdu: 

- Maiyetinizde gitmeğe geldik pa
şam. Diğer arkadaşlar da şu çalılık arlca
sında bekliyorlar. Bendeniz de Nafi .. 

EnveT paşa bu sözleri duyar duymaz 

gayri ihtiyari güldü ve. 

- Kaç kisi oluyoruz? dedi. 
- Efendim biz 25 ki~i kadar. 
- Güzel. 
- Zats8.li.niz iç.İn aynca bir beygir de 

getirmiştik ... 
- Neredd .•• 
- Binmek anu edenıeniz diye eğerini 

de kapamıştık. 
Nafi bey bu esnada çalılar arkasındaki 

ae'kerlere seslendi. 
- Paııanın beygirini çabuk getiriniz.. 
Bir kaç dakika sonra gayet güzel bir 

beygir göründü. Üstünde de bir örtü var
dı. Nafi bey seri bir hareketle örtüyü 
kaldırdı. Murassah denecek kadar güzel 
bir eğer kapatılmış Ceylan gibi bir bey
gir ortaya çıkh. 

Hacı Sami bey, Halil bey, Muhiddin 
bey; Enver paşaya: 

- LUtfen paşa ..• dediler .•• Bininiz. .• 
Enver pap birdenbire tereddüt et

mişti. Fakat Hacı Sami bey ile Halil bey 
Nafi beyi gayet iyi tanıyorlardı. 

Bu zat da Osmanlı ordusunun sabık 

zabitlerinden biriydi. 

Enver paşa yanındakilerin teşviki üze

rine hemen albndaki beygirden yere at

ladı. Öteki beygirin kakmalı dizginlerin

Clen tuttu. Bir kUf gibi beygirin üstüne 

aıçnyarak: 

- Haydi Nafi bey ... dedi. düo önü
ıJllÜZe ••• 

Paşanın önüne ve arkasına 25 kadar 

ımüfrcze efradı da takıldı. 
Enver paşa arkasına bakbğı zaman 

kendisini muazzam bir kalabalığın orta
eında buldu. Birden göğsü iftiharla ka
bardı. Geçmiş günleTİ de hatırlamakta 

gecikmedi. 
Mak.edonyada çete harplerine başla

dığı ilk günlerde de böyle olmuştu. Kar
psındaki padişah taraftarlarından başka 

muhtelif milletlere mett9up çetecilerle 

boğuşmak mecburiyetinde kalmıştı. Hep
.ini mağ)üp ettikten aonra lstanbula kaw 

dar yürümüs, iktidar mevk.iini elde et

miıti. 

Şimdi de böyle vaziyetteydi. Bu ikinci 

hareket te tecrübelerin verdiği bilgi ile 
Claha iyi şekilde idare edilirdi. 

Enver pap.run &Ttık neı)e&ine payan 

yoktu. Güzel eğerli ve pırıl pınl parlıyan 

C:lizginli beygir üstüne de yakıtmııtı ya ••• 

Hacı Sami bey sağında Halil bey solunda 
Muhiddin hey de yan tarafında konuşa 

konuşa gidiyorlardL 

Yol yava, yavaş yükseliyordu. Uzak
tan Buharanın suları da bir duman ha

linde görünüyordu. Şehrin camileri, gü

zel ince minareler sanki bir bulut gibi 

gözleri aldatıyordu. Enver paşa dürbinini 

çevirdiği zaman Buharanın dumanlar ara

sına kanşan sükUnetini bir kere arasına 

karışan silUetini bir kere daha gözden 

geçirdi. Sonra: 
- Kapıdan da bir kervan çıkıyor .. , 

- Zavallı Buhara ... Eaaretten de kur-
tulur irnıallah ... 

Tepeye çıkanlar gayri ihtiyari bir kere 

d;.\.ha ba lannı çevirerek Buharaya doğ

ru baktılar. Artık önlerinde uçsuz bucak

sız bir sttı> vardı. Kızgin çöllerin orta
'nndan esen rüzgılr yakıcı bir kamçı gihi 

yuz1cre iniyordu. 

Kalkan kumlar d bir bulut gibi ııza
nıp gidiyordu. 

ltte Enver pa,a ilk defe olarak sonsuz 

bucak.sız bir çölde hir maceraya atılıyor· 

du. Kendi kendine: 

- Eyi olur İnşallah ... Dedi. ve sonra 

!·alile ile stepin kumları arasında kaybo
lup gitti. 

Oç gün sonra idi. Kafile uzaktan bir 

şehir kenarından g •çocekti. Bir tepeden 
ıehir gözüküyordu. Enver pa~ dürbin 

ile ıehre doğru baktı. Uzaktan bir le.er· 
van "ehre yaklaşmıotı. 

Iki zarif minare ile cami de binaların 
ı ara~ında bütiin hatmeti ile yükseliyordu. 

ver pa..c;anın bu camiye doğru göz
le.; t !.ılınca Nafi bey yaklaşarak: 

- Cuma Gazi mescidi ... Meşhurdın. 

Dedi. 
Hepsi birden şehre baktılar. Gözleri 

önünde dumanlar yük.selen binalar can~ 

landL Bütün kafile üç gündür ilk defa 

olarak tesadüf ettikleri bu hayat eseri 

karşısında neşelendiler. 

l Ialil bey herkesin ne§es.İni artıracak 
bir haber de verdi: 

- Burası hasmacılann merkezlerin

den birisidir. Hülcümet murahhasa Osman 
hoca ile bir askeri kıt"a kumandanı Ali 
Rıza bey de buradadır. Kendi.ine daha 
evvel haber göndermiştim. Herhalde 
kaflllamağa çıkar. 

Enver paşa Ali Rıza ismini duyunca 
birdenbire sordu: 

- Hangi Ali Rıza bu ... 
- Osmanlı orduau zabitlerinden ••• 

- Memnun oldum .•• 

Enver pap. söz1erini bitirir bitirmez 

uzaktan Üç aaku göründü. Oçü de •Üvari 

idi. Omuzlarında filintalar vardL 
Kafile önüne gelince biriai sordu: 

- Kimsiniz; nereden gelip nereye gi
diyorsunuz} 

Bu sualler kartuında bulunmağa mec~ 

bur kalacaklarını biliyorlardı. Enver pa~ 

şa hiç kimseye bi.r şey aöylemeden elini 

cebine attı ve bir k§.ğıt zarf çıkararak 

beygir üstünde bir şeyler karaladı. Sonra 

bunu askere teslim etti. 

- Ver bunu Ali Rıza Beye ... 
Askerler re"Sm! selam ifa ederek çıkıp 

gitmişlerdi. Yalnız kafilenin hepsi dilsiz 

gibi kalmıştı. Askerler giderken Hoca 
Sami abldı: 

- Nt>rede Ali Rıza Beyle Osman Ho-
ca ... 

- Termestler efendim .. 
Askerler uzaklaşırken Halil Bey: 

- Bunlar kim biliyor musunuz? dedi. 
Paşa birden haoını çevirerek eordu: 
-Hayu. 
- Bunlar Kızılorduya taraftar olan-

lar ... 
Enver pap. bu kelimeleri duyunca bir

denbire rengi atb. Ama, Halil Bey söze 

başlayınca buruşan yüzler yine nc~len· 

di. 
- Kulak verin-. kulalr. verin ... Kızıl

ordu ta.raftarları şarkı söylüyorlar ..• 

Filhakika uzaklaşan süvarilerin şarkı~ 
lan kulakları dolduruyordu ... 

Hey Müs!iiman hey Müslüman, 
Iman dolu kalbin var her an 
Y etİf kurtulacak Hindistan 
Bu '8-rkılar akisler yapaTken Enver 

pap. birdenbire irkildi: 
- Bu ne biçim p.rkı} 
Enver paşa henüz buradaki siyasi ha

vaya tam man8.siyle vakıf olamamışb. 

Eğer o güne kadar geçen vakayiden ha

berdar olsaydı bu şark1nın ihtiva ettiği 

man&yı çok iyi takdir edecekti. Bu p.rkı 

Bolşeviklerin Tüıkistanda yaphkları bir 
nevi propaganda sistemi idi. Bununla 

hem Tiirkistanı kurtarmak hem de Hin

di.stant ayaklandırmak fikrinde idiler. 

Fakat Türkistan halk.ı bunun manasını 

bilmezlerdi. Yalnız hoş bir melodisi ol
duğu için çabuk öğrenmişlerdi. Bunu da 

mütemadiyen tekrar edip duruyordu. 

Enver paşa: Hoca Saminin verdiği 

izahattan sonra şarkıyı daha eyi anladı. 
Ve o da melodiyi tekrarladı. 

Hey Müslüman hey Müslüman 
iman dolu kalbin var her an 
- Ne güzel melodi .•. değil mi) 

- Evet ne güzel hayaD 
- Onlardan vazgeçtik ..• Türkistana 

rahat, huzur ve istikli.lini bahşedebilsek 

kil.fi ... 
Böyle konuşa konuşa ilerlerken yol 

üstünde ufak bir hana rast1amııılaTdı. 

Uzaktan bir de köy gözüküyordu. 

Enver pa~a bu köy hanı önüne ge· 
lince: 

- Şurada bir çay içelim mi~ dedi. 

* O geceyi. bu handa geçirmeyi muva-

fık bulmuşlardı. Ali Rıza Bey ile Osman 
Hocanın gelmesi ihtimali de vaTdı. 

Handa epeyce de müşteri göze çarpı

yordu. Fakilt hiç kimse bu gelenlerİI) kim 

olduklarını tanımıyordu. 

Paşa: 

- Aman ... dedi. Bir çay ... 
Derhal gelen çayı eline alan Enver 

paşa yüzünü buruşturdu. Buranın kendine 

mahsus bir çay içme ~ekli vardı. Türkis

tan şekerini. ağzıno. alırlar ve sonra yu· 

dum yudum acı ç.ayı İçerler. Enver paşa 

Üçok, bu senenin gol rekorunu yapa
rak 9 - 3 Demirsporu, Alsancak ta 

3 - 1 Yamanları yendiler 
Bu haftaki maçlar ikinci derecede 1 Adil de çalıştı. Faruk gol atmasına rağ

chemmiyeti haiz olduğu için her iki mü- men bence muvaffak olamamıştır... İki 
sabaka da heyecansız geçli denilebilir ... haftadır fena oyruyor. Buna sebep te 
Yalnız bir ara beraberlik golünü atan antrenmansızlığı olsa gerek.. Takımın 

Yamanlıların enerjisiyle oyun hızlanır 3 - 9 gibi farklı bir galibiyet kazanması 
gibi oldu ise de bu hal yaz yağmw·u gi- düz:,>iin oynaınarun neticesi değil, fakat 
bi çabuk gelip geçti. Hava güzel olma- for hattında oyruyan milli takını oyun
sına rağmen yukarıda işaret ettiğim se- cusu Saidin ve iki arkada~ının gayret-
bepten seyirciler azdı. !eri mahsulüdür. 
BİRİNCİ MÜSABAKA 
Saat 13 te Üçok - Demirspor taJr.ımları 

karşılıklı sıralandıkları zaman Üçokun 
on kişi olduğu görüldü. 

İlk dakikalar Demirsporu canlı gör
dük. Sık sık Üçok kalesine iniyordu. 
Fakat hiicum hattı becel'iksizce hareket
lerle birbiri ardınca fırsat kaçırıyordu .. 

DEMİRSPORA GELİNCE 
Santerfor, orta haf, bir müdafi ve sağ 

içler vazifelerini yapnuşlardır. Sağ açık 
bozuktu. Şayet hu mevkide topa iyi vur
ınasını bilen bir oyuncu olsaydı gol ade
di bir hayli fazla oltırdu. 

Üçok, Sait, Namık, Adil ve hazan da SON MAÇ 
Süleyman, Mazhar, Sait müsellesi şek- Bugünün en mühim karşılaşması, Şüp
linde arada sırada tehlikeli akınlar ya- hesiz Als:ıncak ve Yamanlar arasında 
pıyordu. Üçoka ilk fırsat 17 inci dakika- olan maçtı. Fakat oyun beklediğimiz ka
da geldi Faruğun kale önlerinde yerden dar heyecanlı ve seri olmadı. Esasen 
bir pasını ağır davranan Salt gole tahvil oyunun neticesi de maçın bitmesine on 
edemedi. dakika kalınca anlaşıldı. Yani iki takıın-

21 inci dakikada Üçok forvetleri De- dan hangisinin galip geleceği 90n daki
mirspor kalesi önlerinde mücadele eder- kalara kadar meçhuldU. 
ken bir Demirspor müdafii Mazharı tri- Alsancak ilk dakikalarda işi sıkı tut
bürılerden işitilecek kadar bağırtan bir tu. Ve on beş dakika kadar hAkim oy
favul yaptı. Sıra çizgisi dahilinde olan nadı. 17 nci dakikada da hlliıniyetinin 
bu hareketi penaltı ile tecziye etti. remeres.ini gördü. 

Penaltıyı Adil, dokuz golün amentüsü Yamanl~r kalesine uzaktan bir favul 
olmak üzere gole tahvil etti. Eksik takım cezası verildi. Enverin bir şutu kaleci
ile cansız ve isteksiz oynıyan Üçok yo- nin eline çarpınasına rağmen gol oldu. 
rulmadan kazandığı bu golün verdiği Bu sefer Yamanlar gayrete geldi ... 
neşe ve canlılıkla güzel bir tak tik kur- Eğer hücum hattında oyuncular birbir
du. 25 inci dakikada Mazhar Adilden al- !erine girmeseler bir şeyler olacaktı. 

dığı topu vole bir vuruşla Demirspor Onların bu halinden Alsancak müdafi
ağlarına taktı. 30 uncu dakikada Namı- !eri güzel istifade etmesini bildiler. 
ğın pa"ru Sait şahsi bir gayretle 3 üncü Sağlı sollu uzun vuruşlarla topu kolay-
defa Demir>por kalesine soktu. !ıkla Yamanlar kalesine naklettiler. 

Demirsporlular böyle üstüste gol ye- 35 inci dakikada Alsancak kalesi 
melerine rağmen kırılmadılar. Tesirsiz önünde bir aralık karışıklık oldu.. Ya
akınlara her dakika devam ediyorlardı.. manlılar beraberlik için bütün hızlariy-
33 üncü dakikada Üçokun genç kaleci- le yükleniyorlardı. İşte bu dakikada bir 
sinin hatasiyle ille sayılarını y pmağa az evvel daha müsait vaziyette muhak
muvaffak oldular. kak bir gol kaçıran oyuncu güç bir va-

37 nci dakikada Namığın penaltıdan ziyette isabetli bir vuruşla beraberliği 
yaptığı golle birinci devre 1 - 4 Üçokun temin etti. İki takım da gevşediğinden 
lehine bitti. oyun durgunlaşmıştı. Devre 1 - 1 bera-
İKİNCİ DEVRE berlikle bitti. 

Bu devre de heyecansız geçti. Fakat 
sık sık gol olduğu için hareketli oldu, 
Dokuzuncu dakikada Demirspor müda· 
filerinin açık oynamamasından istifade 
eden Sait uzaktan aldığı topu beşinci de
fa Demirspor kalesine soktu. 

25 inci dakikada yine Sait Süleyma· 
nın verdiği pasla altıncı Üçok golünü 
kaydetti. Saidin şansı bugün iyi gidi
yordu. Her fırsatı hemen gole tahvil 
ediyordu. Nitekim 27 inci ve 38 inci da· 
kikalarda iki gol daha yaparak günün 
gol rekorunu kırdı. 

Bir ara canlanan Demirsporlular san· 
tedorun gayretiyle ikinci sayıları yap· 
tılar. 43 üncü dakikada Faruğun attığı 

dokuzuncu gole 44 üncü dakikada De
mirsporlular da üçüncü sayılarını yap
makla mukabele ettiler. Oyunun sonun
da Üçok 3 - 9 galip olarak sahadan ay
rıldı. 

NASIL OYNADILAR ? 

İKİNCİ DEVRE : 
İlk ô.nlarda iki takım da birer fırsat 

kaçırdılar. Oyun birinci devreye naza
ran daha seri cereyan ediyordu. On se
kizinci dakikada Yamanlar bir tehlike 
atlattılar. İlyasın uzaktan çektiği sert 
bir şutu kaleci kornere atmak suretiyle 
güçlükle bir gole mani oldu . 

İki taraftan da sertliğe temayül eden 
oyuncular göze çarpıyordu. Fakat ha
kem yerinde müdahalelerle önliyordu. 

Alsancak her akınında kaleye kadar 
sokuluyor ve müsait vaziyetler ihdas 
ediyordu.Buna mukabil Yamanların hü
cumu müdafaa hattında kolaylıkla kın
lacak kadar tesirsiz kalıyordu. 

Oyunun bitmesine on beıı dakika kala 
Alsancaklılar faaliyete geçtiler. Hakla 
vasıtasiyle güzel inişler yapıyorlardı. 
34 üncü dakikada bir karışıklıkta ikin

ci golü atan Alsancaklılar kırkıncı daki
kada sol çleri vasıtasiyle üçüncü sayıla
rını da yapmağa muvaffak oldular. Maç 
ta 1 - 3 Alsancağm galibiyetiyle bitti. 

Üçokun bu haftaki oy.ununda da mü• 
dafaa hattı bozuktu. Sağ haf mütemadi
yen aksıyordu. Takımda ilk defa gördü
ğüm kaleci üç golden ikisini hatalı ola-
rak yemiştir. Nejat veya Hakkı bu gol- NASIL OYNADILAR ? 
!erin ikisini değilse bile muhakkak su- Alsancak ta hu hafta yalnız müdafaa 
retle birine mani olabilirlerdi. Sol haf hattı muvaffak olmuştur. Hücum hat
ve sol iç gibi iki yerde oynıyan Mazhar tında göze çarpan Hakkı ve İlyasla Sa
fena değildi. Namık ve Sait iyi idiler. li\hettin idi. Müdafaa hattında başta En

bir türlü bu sistem çay içmcğe alıpma· 

mıştı. Yüzünü buruşturdu. Bir yudum 

daha aldıktan sonra l\.1uhittin Beye hi-

\'Cr olmak üzere Ali, Hilmi iyi idiler. 
Fclhi ile Fuat vazifelerini yaptılar. 

YAMANLARA GELİNCE: 
tap etti: Bu hafta en iyi oyunlarından birini 

- Beygirlerin başında kim var} çıkarmakla beraber takımdaki insicam-
- Onlar köye gittiler efendim. Eızlık yüzünden muvaffak olamamıştır .. 
- Bizimkiler... İki golü de müdafi ile kalecinin anlaşa-
- Onlar da dört kişi ile birlikte bu- ınamazlığı yüzünden, daha doğrusu ka-

rada! lecinin hatasiyle yemişlerdir. Takını bir-
- Sili.hlarımız... birleriyle ilk defa oyruyanlardan mü-
- Burada... rekkep imiş gibi görünüyordu. En zi-
Enver paşa ae Muhittin Bey böyle yade göze çarpanlar Mehmet Çavuş, 

konuşurken kahvenin köşesinde oturan Alunet ve sol hallı. Sağ açık ve sol iç 
iki kişi yabancılara dik dik bakıyor ve hiç muvaffak olamamışlardır. Diğerleri 

ne konuştuklarını dinliyordu. Guya an· ellerinden geldiği kadar çalışmışlardır. 
lıyacaklardı. HAKEMLERE GELİNCE : 

Enver paşa bunlarla meşgul olmuyor~ 

du. Yalıuz Muhittin Bey bunlara kulak 
verince Türkçe hem de lstanbul lehçesi 
ile konuştuklannı duydu. Onlara bir şey 

söylemeğe hazıTlanırken Halil Bey atıldı. 
- O Şevket ... Burada mısınız? 

··BirMEDİ•• 

Hasan ve gerek Ferit oyunları fen:r 
idare etmediler. Her ikisinin de bazı kü
çük hataları vardı. Fakat onlar da takım
lar gibi antrenmansız olacaklar ki bu 
hatalara düştüler. Diğer maçlarda daha 
çok muvaffak olacaklarını ümit ederiz. 

AGAH BARTU 

-
BE 

Hakiki bir macera, olmuş bir vaha 
YAZAN: ÜÇ YILDIZ 

- ıs 

Suratımın renginin değiştiğini farke
den Nihal: 

- Neyin var Bürhan .. 
Diye sordu. Baş ağrısı bahane ettim. 

Yatağa uzandı. Eline bir roman alarak 
okumağa koyuldu. Ona göz ucu ile ba
kıyordwn. Penbe dekoltesi içinde büs
bütün nefisleşen bu güzel kadın hakika
ten katil mi idi? 

Ona: 
- Sen beni öldürmek istiyorsun. 
Diye bağırmamak için dudaklarımı 

ısırdım. 

Kendisini süzdüğümün farkına var -
dı. Biraz sinirlendi. 

- Bu akşam sana ne oldu böyle?. de
di. Baoa düşman gibi bakıyorsun. 

Nazarlarında vahşi bir ışık bütün gü
zelliğini silınişti. 

Fakat kendini çabuk topladı. Gülüm
sedi. Elini bana doğru uzattı. 

- Hakikaten bugün çok yorgunsun. 
dedi .. Halinden belli .. Gel.. Yat yanıma 
da dinlen. 

Yine büyülenmiştim. Kafamı tok -
maklıyan kötü düşünceleri uzaklaştır

dım. Yatağa yanına yattım ve kollan 
arasında uyudwn. Fakat gece yarısı so
ğuk bir terle uyandım .. Odanın karan
lığı, sanki etrafı saran esrarengiz teh
likeyi haber veriyormıq gibi beni kor
kuttu. Duvarda bir takım gölgeler gö
rüyor gibi oldum. Gayri ihtiyari elimi 
uzattnn. Parmaklarım Nihalin yumuşak: 
ve sıcak cildine değdi. O, mışıl mışıl 

uyuyordu. Muntazam nefeslerini duyu
yordum. Bütün gece uyumadım .. Uyu
yamadım. Vücudum ateş içinde yanıyor, 
kafam durmadan zonklıyordu. 

Sabahleyin sairin görünmeğe çalıştım. 
Nihal, bermutat kahveal tıyı hazırlamış
tı. Masaya karşı karşıya oturduk. Ben 
bir taraftan çayımı içiyor, bir taraftan 
müvezziin her sabah bıraktığı gazeteyi 
okuyordum. Okuyor değil, öyle görünü
yor ve düşünüyordum. Gazete, yüzü -
mün endişeli hatlarını karımın görme
sine milni oluyordu. 

Bir aralık Nihalin de beni göz altın
da tutuğu hissine kapıldım ve gazeteyi 
birden çektim. Hakikaten karını göz
lerini bana dikmişti. Bakışlarunız karşı
laştı. Bir müddet böyle kaldık. Sorıra 

N'ıhal, sanki bir şey yokmuş gibi başını 
önüne eğdi ve tabalctB.n aldığı bir dilim 
kızarmış ekmeğe yağ sürmeğe başladı. 

Yuvamı 

Eğer tek bir kelime söyle"" idi birden 
patlıyacaktım. 

Sabahleyin ayrılırken onu her vakıt
ki gibi kucaklayıp öpmeğe nasıl cesaret 
ettiın farkında değilim. Adeta makine
leşmiş bir adam gibi olmuştum. Büroda 
çalışamadım. öğleyin yemeğe çıkma -
dım. Hep, ne yapacağımı, ne halt edece
ğimi düşünüyordum. 

Akşam oldu. Memurlar gittiler. En 
dönıneğe, karımla tekrar karşı karşıya 
gelmeğe korkuyordum. Telefon ettim. 
Bir işim çıktığını ve eve geç döneceği
mi Nihale ooyledim. Sirkecide bir mey
haneye girdim. Bir taraftan içiyor, bir 
taraftan ne yolda harek•t "tmekliğim 
daha eyi olur diye düşUnüyordum. 

Zabıtaya haber vermeli mi idim ver
menıele mi? Verecek olursam karımı 

kendi l!'limle teslim edecektim. Halbuki 
onu çıldıra.:.iye seviyordum.. Meyhane
den çıktım.Bir şeye karar verememiş .. 
tim. 

- Hele bugün de geçsin bakalım .. 
Diyerek garajdan otomobilimi aldım, 

Y eşilköy yolunu tutum. Hava çoktan 
kararmıştı. 

Evimin önüne geldiğıın zaman salon-
da ı ·ık vardı. Demek Nihal beni bekli
yordu. Otomobili bahçeye bitişik oldu
ğunu söylediğim garajın önünde dur -
durdum. Garajın anahtarını pantalonun 
arka cebinden çıkardım ve açmak üze
re kapının kilidine soktum. Fakat kapı 
birden ve içeriden açıldı. Karanlıkta bir 
yumruğun kalktığını gördüm. Yumruk 
büyük bir şiddetle kafama indi. 

Sersenıledim. Insanların bazı tehlike 
karşısında öyle fuılan olur ki, derhal 
en doğru kararı verir ve hareketi ya~ 
parlar. 

Ben, yumruğu kafama yediğim za -
man, sersemleşmiş vaziyetime rağmen 
bu yumruğu atamn yakasına yapışabi
lır, kendimi müdafaa ederdim. Fakat 
yapmadım. Yumruğun tesiri ile yere 
yuvarlanarak bayılmış rolünü yaptım. 

Bir fısıltı duydum. Kalın bir ses: 
- Bayıldı .. dedi. Temizliyeyim mi? 
Başka bir ses cevap verdi: 

-Budala .. Kendimizi ele vermek mi is
tiyorsun, tlli bize yardım ediyor.. Işl 

i~ bırakmadan görmek daha eyi.. 
Bu ses .. Nihalin sesi idi. 

··BİTMEDİ-

KENDiM 
Yıktım 

Çok act ve çok acıklı bir macera... Hakiki bir macera... Genç ve 
güzel bir kadın, sevdiii, sevildiği kocasıru ve yuvasını zengin bir hayal 
lüküa b;• bayat sevdaaile terk ediyor ..• Kaçıyor. Fakat ... 

Bayan Necdet Teıgüler'in 
Bizzat anlattığı macerası a. KARIMA BENZtYEN KADIN ıt dan 

aha fazla ibret verici ve alaka uyandıncıdır ..• 

Berştesgadende 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

miştir. Alman siyasi mehafiline göre bu 
ziyaret Çekoslovakyada dahili vaziyetin 
levazzuhuna bağlıdır. 
Diğer taraftan Lltvanya hariciye na

zırının Berlini ziyaret talebinde bulun
duğu teyid ediliyor. Bu ziyaretin ga
yesi Meme! meselesi hakkında Alman 
hükümetiyle görü,<mektir. Şimdiye ka -
dar Almanya tarafından bu teklife ce-

yılbaşı tebriki 
vap verilmemiştir. Alman hükümcb 
Kovno hükümetiyle müzakere teşebbü
sünü tamamiyle Meme! Almanlığını ida
re edenlere bırakmış ve doğrudan doğ
ruya müdahalede bulunmamağı tercih 
etmiştir. Bununla beraber Meme! Al
manları ile Lltvanya hükümeti arasında 
yeni bir muvakkat anl~manın talıak -
kukundan sonra Almanyanın Lilvanya 
ile münasebetlerinin tahkimi i.•ini ele 
alması muhtemeldir. 
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Ankara ffer G..µn Bir Ui.fiage, 
. ı.. ' . '·' , . . - • ·. "'; .· . DALGA VZVHLVGV 

BVGVH Bir metres aranıyor 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

(Bay Ragıp: 50 yaşında; bayan Ha- Bayan - Yalnız o kadar mı? idareli T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. Cesur Tavşan gıp: 45 yaşında; Mehmet - h::zmetçi kadın ... Gayet ağır... Zahiri muhafaza _yor 

muntazam bir yemek JCtlcnu - eski tarz
da döşemeler, tabaklar - Bny Hagıp ve 
bayanı yalnız oldukları halde scfrado. 
üç yemek takımı mevcuttu.) 

Bayan Ragıp (Hizmetçiye) - Meh
met, Kudret bey yemeğe gelmiyeceğini 
söyle di mi?. 

Mehmet (kekeliyerek) - Bil ... bil-
me ... yorum ... Bir şey söylemedi .. . 

Bay Ragıp - Öyle ise onun takımını 
le.aldırınız. 

Bayan - Yok, a canım .•• Çok değil, 
beş on dakika daha bekliyebiliriz. 

Bay - Kat'iyen ... Oğlum buraya bir 
lokanta imiş gibi geliyor ..• (Ciddiyetle, 
hizmetçiye) Mehmet ne söylediğimi duy
madın mı? Yemek takımını kaldumak 
için ne bekliyorsun?. 

Mehmet - Hiç, hiç ... Yalnız ... Ha

ıımfendi ltalclınlmasını istemiyor da ... 
Bay - Kaldır, le.aldır. 

(Mehmet takımı kaldınr. Kısa bir ıü
kut.) 

Bayan - Bazan kudret Amiri tutu

yor. 

Bay - Haydi canını... Bana böyle 
boş şeyler ıöyleme •.• Amirini daha dün 
ak,am gördüm ..• Kudret, on beş gün-

denberi yazıhaneye adım atmamış. Anlı
yormusun, on beş gündenberi ..• 

Bayan - Kabil mi? ••• 

Bay - Kabil .... Oğlum fena yola sap
b. Halbuki Sallhaddinin yanında c;alıt
mak ne muvaffa)uyettir 1 Salahaddin bu-

günün en büyük avukatı ... Sanatı orada 
pek güzel öğrenebilirdi. Halbuki, ne fİm
diki vaziyetini, ne de istikbaJini düşünü
yor. 

Bayan - Henüz çocuk... Yirmi iki 
yaşında... Sonra işin içinde başka ıey
ler de var: ben bilirim ... 

Bay- Ne var?. 
Bayan - Kudret avukatlığı hiç sev

miyor. Geçen hafta Salahaddin bey, ko

casiyle çocuğunu zehirliyen bir kadın 
kurtarmış. Kudret !!Öylendi durdu ... Bir 
avukatın, ::r:ekAsını bu gibi şeylere snr

fetmcsini fona buluyor... Alicenap ço
cuk .•• 

Bay - Ne yapayım ... Bu sanatı ken
di intihap etti. Allah bilir a, ben dar dü
JÜnceli bir adam değilim ..• Çocuğumun 

da benim yaphğun işi yapmasını istemem 
ben de babamın sanatını intihap etme

dim. O zeytinyağı tüccany<lı. Ben kumaş 
tüccarıyım ... Herkesin kendine göre, bir 
::r:evki, istidadı Yar ... Fakat, Kudret avu
kat olmayı kendisi istedi. Hayır, hayır ... 
İfin içinde başka münasebetsizlikler var. 

(Bu sırada hizmetçi içeri girer. Bayan 
Ragıp, suama!Q için kocasına i~ret eder. 
Sükut ... Pirzola yiyorlar. Hizmetçi bir 
müddet durur. Nihayet çıkar.) 

Bayan Ragıp - Sanlci mahsus yapı
yor; konuşacak bir şeyimiz olduğu za
man inat için burada duruyor. Aradığı
mız zaman da meydanda yok ... 

Bay - Öyle ya... Kudrete gelelim, 
galiba işin içinde bir kadın meselesi var. 
Dün gece eve gelmedi ... Boğaza kadar 
da borca girecek ... 

Bayan - Borcun ehemmiyeti mi var) 
Fakat sıhhatini harap edecek, ağabeyisi 
gibi olacak; ondan korkuyorum. Zaval
lı Şevket verem oldu, gitti. 

(Sesi titrer, gözleri yaşanr.) 
Bay Ragıp (Mahzun) - Ben budala 

bir baba değilim. Bir delikanlının eğlen
mesini pek tabii bulurum. Ben de onun 
ya,mdayken... Faknt insan makul bir 
şekilde eğlenebilir. Senin oğlun her şeyi 
izam ediyor. Eğlence meselesini de ... 
Ceza~ını sonra çekeceğiz •.• 

Bayan - Çaresi bulunmadığı zaman 
her delikanlı böyle oluyor ... 

Bay - Çaresi ne}. 
Bayan - Ne olacak). Batını bağla

mak lazım... Bay lsmaillerin çocuğunu 
bilirsin a... Kudret gibi gl"ce gündüz 
ltadınlcrın arkasındaydı. Halbuki ,imdi 
uslu akıllı oldu. 

Bay - Evet ... Kudretin de ba~ını 
bağlamak lazım ... Buna şüphe yok ... 

Bayan - Fakat, bunun için tan1dık
lanmızla biraz fazla görüşmeli ..• Biz bir 
köşeye çekilmiş oturuyoruz. Eve bir par
Çil gençleri çağırmalı... Böyle olursa 
Kudret de eve gelir ve nihayet bir gün 
işini uydurur. Simdi burada sıkılıyor ve 
aklına gelen yere gidiyor. 

Bay - Sanki evlenecek kızımız var
mı' gibi balolar tertip edemeyiz ya! .. 

Bayan - Balo tertip e•meyizde ziya
fetler veririz: müsamereler yaparız. Ali 
beyler böyle yaptı ve çocuk.lan, evde 
bayan 1 landanı tanıdı. Şimdi bu çocuğun, 
kendi muhitinden, yani bizim muhitimiz
den kibar ve hem~iresinin de arkadaşı 
olan tehlikesiz bir metresi var. 

Bay - Hem öyle bir metres ki, beş 
para masrafı yok ••• 

ediyor ... Bittabi çocukla da her zaman ANKARA RADYOSU: 
görüşemiyor; yalnız arada sırada ... De- Saat: Bir gün iki kuzu, (İç Mongolistanın sa biraz durup burada bekleyin. 

likanlı bu suretle sıhhatini de harap et- 12.30 Müzik (büyük bir virtüozun garp cihetinde kfiln) Lobon - Çenbo Bu sözler üzerine tavşan onları yolda 
plakları) mana<ıtırına gidiyorlardı. Yolda bir kur- bırakarak uzaklaştı. MetrUk bir kulü-miyorl 

Bay - Evet. Fakat bayan Handan 
ba~kn kadın yok mu). 

Bayan - istediğinden fazla. Yalnız, 
intihap etmeyi bilmeli. 

(Mehmet içeriye girer ... Zeytinyağlı 
kuşkonmaz yiyorlar - Mehmet çıkar.) 

13.00 Saat ayarı, ajans haberleri ve da rastladılar. beye girdi, orada bir keçeyle çay pake-
Meteor Ankara. - Nereye gidiyorsunuz öyle? tinden arta kalan kırmızı bir kağıt bul-

13.10 Müzik (valslar Pl) Kuzular da cevap verdiler : du ve bunları alarak kurtla kuzuların 

13.25.14 Türk müziği (Şarkılar - Pl.) - Lobon - Çcnbo manastırına duaya yanına döndü. 
18.30 Müzik (Çigan ve saire) gidiyoruz. Tavşan keçeyi yere serdi, üzerine 
18.55 Konuşma (hukuk ilmi yayına - Ya! .. Şu halde, madem ki o kadar oturdu ve Mançu hanının bir emirname-

kurumu) dindarsını bana acıyın çünkü açını. Sizi sini okuyacağını söyledi. Kurdu korkut-
Saat, ajans, meteoroloji ve zi- yemekten başka çare yok!. mak için kınnızı kağıdı aldı ve hitabeyi 
raat borsası haberleri Kuzular : uydurdu : · 

Bay - Düşündüğünüz işin parlaklı-

ğına diyecek yok ..• Bana ne derler, ne 19.10 

isim verirler orasını hiç aklına getirmi- i
9

.
25 

yorsun} ••• 
Türk müziği, (Muhayyer faslı - - Peki, kurt amca, dediler, bizi tabit - Han, kendisine yetmiş iki kurt de-
ince saz) yersiniz. Fakat müsaade edin de evveU risinden kürk dikilmesini emretti. Bu-

Bayan ~ Bay beninı düşündüğüxn 

bildiğim yalnız bir ~ey var. O da, bir 

çocuğumun böyle eğlendiği için verem 
olduğudur. Şimdi ikincisini de kaybet-
mek İstemem. 

(Gözleri tek.rar yaşla dolar.) 

Bay (çok mahzun) - Şüphe yok, 
fÜphe yok ... 

Bayan (Gözleri tavanda) - Bize 
Kudreti kurtaracak bir kadın )hım. 

Bay (Biraz mütereddit) - Acaba 
tanıdıklar içinde bu i1i görebilecek bir 
tane .•. 

Bayan - Öyle birdenbire olur mu? 
Dütünmek li.zım. Şimdiden aklıma Cev
za geliyor. 

Bay - Cevza kim} 
Bayan - Şimdi anlatacağını. 

(Mehmet girer, peynir, meyva getirir. 
Mehmet çıkar.) 

Bay - kim>. 
Bayan - Pek münasip biri... Kud

retin çok hoşuna gidiyor. Zannıma göre 

Cevza da Kudretten hoşlanıyor. 

20.00 Temsil -Boş beşik ve Ak kuş- gidip ibadetimizi bitirelim, sonra siz bi- gün bir tek kurt derisine ihtiyaç vardır. 
milli piyes- zi yersiniz. Ve tavşan ilAve etti : 
Yazan (Ekrem Reşit) Kurt: - Hanın emirnamesinde madam ki 
Istanbul konservatuvar müdürü - Peki.. böyle denmektedir. Ben de burada bir 
Yusuf Ziya Demircinin) eserin- Dedi ve onları bıraktı. kurda rastladım. Gidip haber vereyim 
den alınmıştır.) Kuzular Lobon - Çenboya gittiler. de hanın kürkü tamamlansın!. 
Temsil esnasında halle türküle- İbadetlerini yaptılar ve geriye döndüler Bunu duyan kurt, bütün kuvveti ta-
ri ve yurt havaları çalınacak - ve biraz yürüdükten sonra, kurdun ken- banlarına vererek, oradan kaçb. 
tır. dilerini beklediği yere geldiler. Kuzular da rahat rahat yerlerine 

21.30 Konuşma (Türkiye postası) Kurt sordu : döndüler. 
21.45 Saat, Esham, Tahvilat, ve kam- - İyi dua ettiniz mi? 

biyo- nukut borsası fiatleri. - Çok şükilr iyi!.. Çocuklar temiz olunuz 
21.55 Türk müziği (muhtelif şarkılar) - Şu halde, sizi artık yiyeceğim. Temizlik için tabii ve güzel şey bol 

1 - Suzinak şarkı - Zvek ne Bunun üzerine üçü de biraz öteye banyo yapmaktır. En ziyade gündüzleri 
ise - (Refik Manyasi) yürüdüler. Tam bu Anda yanlanndan kirleniriz. Hem bu kiri temizlemek hem 
2 - > > Beni bizar ederken b" . 

. 1 . (h Arif bey) ır tavşan geçıyordu. Kuzular tavşanı de kolay Ye rahat uywnak için akşam-
serzenış erın acı .. _,,_ .. l dedil lan cak il yık k f dalı 3 - Suziıılk şarkı -Sevdim se- go~u.uce şoy e er. sı su . e anmak ço ay -
veli (Zeki Arü) .- Biz Lobon - Çenboya duaya git- dır. Banyo yaptığımız zaman kan vücu-
4 _ Kürdili şarkı -Akşam gü- miştik. Şimdi bu kurt arkamızdan ge- dumuzun sathına girer, beynimizde da
ncşi (Osman Nihat) lerek bizi yemek istiyor. Bunun için ha az kan kalır, bu da beynin istirahat 
5 _ > > Sırma saç1annın tavş:m kardeşin fikrini sormağa karar etmesine, yani uyumamıza yardım 
(hacı Arif) verdik. Ne yapalun acaba.? eder. 
6 _ Türkü _ hicazkar _ bir bah- - Tabii sizi yiyecek .. Fakat ne de ol- Sabahleyin sıcak hamama girer veya 

çıvan 

.. , M& 1 A 

Sivri.~inek ve tavsan 
.> 

Bir çok kimseler, geceleri, muhteri 
böceklerin ve bilhassa sivrisineklerin hü· 
cumuna maruz kalır ve bir türlü uyuya· 
mazlar 1 Hatla hazan saygısızlıkları boy• 
larile kabili telif olmıyan bu hayvancık• 
lar, sizi öyle fena ısırırlar ki sabahleyin 
yüzünüz gözünüz küçük şişlerle dolar .• 
Halbuki, sivrisineklerden kurtulmak için 
çok basit bir usul vardır. Sivrisinekler 
tavşan etini insan etine tercih ederler .• 

Binaenaleyh yatmadan evvel odanıza 

bir tavşan koyuverdiniz mi sivrisinekler 
sizi bırakır, onun üzerine hücum ederler. 

Usul hakikaten basit! Fakat siz de pek 
haklı olarak şöyle dü,ünürsünüz: 

c iyi amma tavşanı nereden bulmalı?>' 

Onu bulsak bile hayvancağw bütün ge• 
ce sivrisineklere 1Sırtmak insafsızlık ol• 
maz mı>.> 

idam edilen horoz 
14 7 4 senesinde, lsviçrenin Bal teı;. 

rinde bir horoz yumurtladığı için idam 

cezasına mahkum olmuı ve diri diri ya
kılmıştır. Zavallı hayvancağızı ctebdili 

kıyafet etmiş> bir sihirbaz 
lerdir. 

zannetınİ§• 

sıcak su ile yıkanırs..-ık üzerimize bir 
gevşeklik gelir, o gün iyi çalışamayız. 

Eğer sabahleyin hamama gidilirse o 
zaman hamamda mümkün mertebe az 
kalmağa ve sıcak su ile yıkandıktan 

sonra ılık ve sonra da soğuk su ile duş 

yapmak muvafık olur. 

Bay - iyi ama, belki de namuslu bir Okuyan - Müzeyyen Senar 
Çalanlar - Vecihe, Cevdet Ko
zan, Kemal Niyazi ~yhun 
Müzik (küçilk orkestra) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

......................... ~ POLİS HAFİYESİ OYlf NU ~ ....................... . kadındır. 

Bayan - Puuf ... 
Bay - Neden biliyorsun}. 
Bayan - Cevza, Bay Tekinin metre-

si idi. Bu adam geçenlerde evlendi v~ 
onu terketti. hem sevilmeğe ihtiyacı var. 

Bay - Bunlan nereden öğrendin} 
Bayan - Sen benim halime bakmn : 

her ~eyi öğrenirim. Ne ııöylediğimi pek 

ula biliyorum.. Cevza bizim oğlumuz 

için iyi bir fırsattır. ikisi güzel bir çıft 

te§kil edecek. 
Bay - Ya Cevzanın kocası? Onu hiç 

düşünmüyorsun ... 

22.20 
1 - Die Geisha (S.Jones). 
2 - B ei Einer Flashe Mosel 
(E. May) 
3 - Dream of Y esıerday (F. 
Humphries) 
4 - Russischcr marş (E. Ofl -
sen) 
5 - Romans (A. Rubinstrin) 
G - Die Veber (J. Lanner) 
7 - Pizza.r de PoPQlo {Frede
rikscn) 

Bayan - Düşünecek ne var) Cevza- 2~.25 

nın kocasını sen de tanıyorsun. Onları 
Müzik (aryalar) 

bir gün yemeğe davet et ... 
Bay - Ne rnünaşebetle) Tam altı 

seneden beri onlarla görüştüğümüz yok.. 
Şimdi bu davet münnsebetiyle değil mi? 

Bayan - Siz erkekler hiç te şeytan 
değilsiniz. Cevzanın kocasının tirnendi· 
ferlerde, maden işlerinde çok tanıdığı 
var. Kendisi müteaddit meclisi id~reler

de Uz.a ... Davetten sonra, oğlunu bir yere 
yerleştirmesini rica edersin ... 

Bay - Doğru, hemen bir mektup ya
zayım ... 

Ankaray~ Otoray 
işletilecek 

Iatanbul 26 (Hususi) - Naha veka
leti lstanbul - Ankara arasındaki yolcu
luk müddetini asgari hadde indirmek 
maksadile Haydarpaşa - Ankara arasın
da otoray işletmiye karar vermi,tir. Ya
pılan tecrübelerden sonra lstanbul - An
kara yolculuk müddetinin 7,5 - 8 saate 
indirilebileceği anlaşılmaktadır. 

Suriyede endişe var 
lngilterenin, Suriye ile Filistini 

birleştireceği söyleniyor 
Halep, (Hususi) - Fransa - Suriye muahedesinin Pariste son mü

zakeresi yapılırken Suriyede baş gösteren muhalefet, ltalyan radyola
rının muahedenin Fransız parlamentosunda reddedildiği hakkındaki 
haberleri Suriyede büyük bir endişe uyandırmış, Şam gazeteleri Fran
sa aleyhinde şiddetli neşriyata başlamışlardır. 

Vatani partinin organı olan Elkabes gazetesi diyor ki: 
« Biz F ransanın bütün manevralanna şimdiye kadar .:Eyüp sabri:ıt 

RÖsterdik. Fakat her şeyin bir haddi var, her tahammülün de bir sonu. 
Biz muahedenin tasdikini başka bir zamana tecilini red manasında ka
bul edeceğiz ve sabır politikasından da vaz geçeceğiz.> 

Diğer taraf dan bazı Suriye mahafili de F ransanın mualiedeyi tasdik 
etmek istemeyişinde lngilterenin amil olduğunu, lngilterenin Suriye 
ile Filistini birleştirerek Fransız - lngiliz himayesi altında bir Arap hü
kümet; 1··•ymak istediğini beyan etmektedirler. 

Fransız - Rumen dostluğu 

B. T ataresko itimatnamesini 
Lebruna verdi 

B. 

Paris 26 (ö.R) Cümhurreisi B. Lebrun Romanyanın yeni büyük 
elçisi B. Tatareskoyu kabul etmi~tir. B. Tataresko itimadnamesini 
verirken Fransa ve Roman yanın sıkı dostluğundan ve bunu bir kat 
daha artırmak azminden bahsetmiş ve demiştir ki: 

c Adalet ve askerlerinin döktüğü kan sayesinde ırkı hudutları İçin
de ebedi olarak tam şeklini bulan Romanya bütün milletler arasında 
anlaşma fikrini terviçten biran bile hali kalmamıştır. iki memleket ara
sındaki bağlar, bir anlık zaafına rağmen, bütün milletlerin can athk
lan sulha, öyle sanırım ki, yeni bir hizmet olacakbr.» 

Fransız reisi cümhuru cevabında Paris - Rumen sefaretinin ve Bük
reş Fransız sefaretinin büyük elçilik derecesine çıkarılmasının devlet
ler ailesinde Romanyanın ihraz ettiği yüksek mevkiin delili olduğunu 
söylemiş ve B. Tatareskonun başvekil sıfatile Fransız dostluğunu iade 
icin sarfetti2;i aayretlerden bahsetmistir. 

. . . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fabrika veznedarını kim soydu? 

1 - S ... fabrikasının veznedarı Loran 
bir kaç günden beri fabrika civarında 
iki kişinin dolaşmakta olduğunu gör
mektedir. Bu adamlar bilhassa akşam, 
paydos zamanı fabrika civarında dolaşı
yorlar. 

2 - İhtimal fabrikadan çıkacak arka
daşlarını bekliyen iki amele .. Fakat her 
ihtimale karşı veznedar Loran fabrika 
kapıcısının dikkatini onlarına üzerine 
çekiyor. 

3 - Bu iki adam, şüphesiz kapıcı ta
rafından tenbih edilmiş olacak, artık 

fabrikaya pek ynklaşmıyorlar amma ...... 
Yine uzakta durarak bekliyorlar. 

4 - 29 eyliılde veznedar Loran fabri
ka namına bankadan mühim bir para 
çekiyor. Bu para, ay sonu amelenin 
yevmiyesini vermek içindjr, Fakat para-

6 - Veznedar Loranı polis müfettisl 

yı aldıktan sonra fabrikaya dönmedği 
gibi evine de avdet etmiyor. Hatta ka
nsı geç vakit otomobile binerek zabıta
ya kocasının kaybolduğunu haber veri
yor. 

5 - Tam on iki gün, yapılan bütün 
araştırmalar boşa çıkıyor. Mösyö Loran 
bir türlü bulunamıyor. Nihayet on ikin
ci günü akşamı süvari jandarmalar onu 
bir köy yolu üzerinde üst baş perişan bir 
halde buluyorlar. Mösyö Loran, banka
dan parayı aldığı gün haydutlar tarafın
dan kaçırıldığını, tanımadığı bir yerde 
tam on iki gün mevkuf tutulduğunu, bu 
müddet zarfında haydutların yüzlerini 
görmediğini, kendisine bir delikten gün
de birer parça ekmek ve su verildiğini 
ve nihayet iki saat evvel gözleri bağlan
mak suretiyle bu yol üstüne bırakıldığı
nı söyliyor. 

Pije sorguya çekiyor. Loran, bankadan 
parayı :ılıp ta çıkarken taarruza uğradı
ğını, gözlerine biber serpildiğini, kimseyi 

göremediğini ve on iki gün dört duvar 
arasında kaldığını anlatıyor. 

ediyor, ve Loranın sorgusu neticesi vez
nedann nasıl soyulduğunu anlıyor. Siz 
de polis müfettişi Pije kadar bu esraren
giz vak'ayı aydınlatabilecek malO.mata 
sahip bulunuyorsunuz. Resimlere dik
katle bakınız.. İyi düşününüz ve vezne-

bulamazsanız gelecek hafta yine bugün 
bu sütunlarda bunu size biz söyliyece
ğiz. 

GAZETECİYİ KİM ZEHİRLEDİ ? 

7 - Polis müfettişi Pijc soruyor : 
- Demek tam on iki gün oluyor 

sade bir lokma ekmek ve bir parça 
ile yaşamağa mecbur kaldınız. 

- Evet .. 
NETİCE 

Geçen hafttıki polis hafiyesi oyununun 
ki halli : Gazeteciyi polis muhbiri Vinter 
su zehirlemiştir. Fakat zehir, ikisinin de 

beraber içtikleri çayda değildir.Gezeteci 
Marsel duvardaki tabloda Vintere iza

hat verirken Vinter masanın üzerine 

Polis müfettişi Pije vaziyeti tetkik 
dann na.<ul 3oyulduğunu bulunuz. Eğer 

ucu zehirli bir kalem koymuştur. Ve ga

zeteci işte bu kalemle zehirlenerek öl
müştür. (5 numaralı resme bakını7-) .. 
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Birinci Faaıl 

Yala caddesinde 234 

11 •+12-•w.. ... -. ...... ___ . ____ *-_ 
münderecabna ve heyeti umumiye kararlarına muva'-k•ti tazammma 
eder. 1-n.ei temettü ile ihtiyat akçeei üaml 'eki ~ .a de 
dahil aWağu halde bir hiue -811inin hla11 en huı.k ve 'V9taibi o 
hine eeaedinin eahibine aittir. 

Bir hiaedardan varia veya dainleri hiç bir veeile ile tirketin emval · 
ve emlikinin tahb baca YaZIDI ve tirketüa mmıru icla..me miıdalWe 
edemezler. lltifayı hukuk için tirketia muh-Pbe defterleri ile heyeti 
umumiye brarlanm kabule mecl>urdarlu. 

Madde 13 - Heyeti umumiye brarlarl ile temettüab aafiyeden 
veya ıe.bllııle ihtiJlll ~nden aynlacak bir miktar akçe ile bir ki
... ..._ -edlıbma Mdricıen itfw caizdir. He,eti umami19 bmrl 
dairesinde icra edilecek bu itfa muamele8i, hisee eenedabnm ~k 
bonadan ve gerek laariçten rİDlen mübayaMa ve aerebe kur·a keti
desile te.bit edilecek m~tarda hime aenedlerinin kıymeti mubanere
eine müsavi bedel ile tesviyesi suretile icra olunacakbr. Km·a ketide
m.de Çlbn numaralar lwirde ıemıi ilinlmn nepe mela-. p eteıle 
ve bulunmadığı takdirde devletin resmi gazeteainde ilan olnMCÜbr. 
Hisae aenedleri iptal olunan hiucdarlara birer intifa senedi (Juiaana) 
•erilir. Ba eenedlerin birinci hiaeei temettüden istifade haklan yoktur. 
Yalnız ikinci temettüe iftirak ederler. Şirketin taafiyemnde iatifa ee
nedleri (JW.-) aahipleri hiue eenedatmın kıymeti mabarrereleri 
üzerinden bedelleri tesviye edildikten sonra kalan tirket emvali üzerin-
den -- eenedleri ...... inin haiz olduia haklara .... iptider. 

Madde 14 - lpa eaaa mubvelenamenin ( 51 ) inci madcleai mu
cibince içtima edecek olan hiBeedaran heyeti umamiyai firbt eerma
yeaini yeniden hiue aenedleri ~ak euretile bir veya bir bç defa 
tezyit etmeie selihiyettardıi. AncJ.k sermayenin tamama tal.il edil
medikçe tezyidi sermaye~ brar verilemez. 

Tezyidi eermayeye karar yt!ftldiği takdirde tezyid edilen bamın 
tamamen taahhüt ve imza altına ~nmaaına ve ruhu ~ fazlumm 
tahaiJ olunmaaına müteallik mmmellbn icra edildiiiai natık 1111111-ikin 
meclisi idare ve mürakipler tatafabdan mÜflmebn hir heJ•llWllf! ile 
lktiaad vekaletiııe tevdi edilmeli ı.z.mdır. lktİlat vek&Jeliace ha mu
amelat ta.lik edildiii aaWilde 19Ulen teacil ...-• o&W'. 

Sermaye imtiyah hiwı .-dlerj ihraa ...... dald tlbit ciln....,._ 
lir. Bu kabil hiaaelerin temettü Ye yahut .aüdiı ....,.l:Mikı .._ yal.at 
bet ilmi Lahıde temin ecleteii hakki ~adclGm ve imti;D 'ft heyeti 
umumiyelerde hahtedeceii hakka reyin e.kAI Ye ...ıtf "1Z1icli ....
~brar ftl'ell hinedmu 'he;etİ um~ tarafından tafia ve 
teabit olunur. 

Heyeti umumife ,_,itlea.-ihnıg oluıw-ak W.. Knedel;nnn ihraç 
~tini teebit ve mecliai İdare,e IBZuiıgelen ~ ...ir. Heyeti 

• --1...! h. ...... L--!De • • Leu __ • • bir L .-_,,e ~ - Wl&WI .._~nnın wıc:mamn veya &1•111mn 

yeni hilı d ı ini lrw.en wrJa ta •••en ta.ıl.hGt ..... h...-wle hak
kı rüçhana malik o1acaklenm tMtl karara ·!.bilir. ltbu halda riiçha
mn ne P,i şerait dahilinde ne lmdai miidclet zarfında ve ne tekiJlerde 
istimal olunacaiım da tayİD eder. 

Madde 1 S - Heyeti umumiye brarile eermaye tenkia dahi edile
bilir. Bu tenkia tirket eahannndan bir bmumn bilmübeyaa iptali yeya 
eski eshamm kıymeti muharrereaine müaavi ve fakat adeden az veya 
kıymeti muharrerelerinden dün flfıkat ededen müaavi miktaıda yeni 
esham ile mübadeleei sibi her hangi bir tekilde icraaı hususu heyeti 
umumiye kararında teabit edilir. 

Madde J 6 - Sermayenin tenıa. hakkındaki kararın icraaa için vu
ku bulan ihtara raimen aon ilan ~ itibaren üç 8eDe zarfında 
iade edilmiyen hİ8ee .enedleri iptaJ ve bi.e aahibinia hukuku iMat 
edilir. a. cihat dahi jl .... twih edilmit bulunacakbr. Sermayenin 
lıenkİ8ine ait 111aameJAtm lı~ keyfiyet ıicili ticarete teacil ve iJln 
ettirilir. 

M,d:le 17 ~,,.._ ferW(l muameleai her hiue baklanda ee-

·••111ıillklanclati" heyeti umumiye mubrrerab veaa
ikile birlikte lkli.t bildirilecek ve vekaletin taldilr.inden 
tonra tescil ve İllı\ olınac:aktır. T e8ci1 ve ilandan BODra tirketin eahaha 
matHibu alacakbnin bydettiam.ek üzere pzetelerle üç defa illn ettir· 
mek ıuretile davet olumw. Ve ~iMian ı..ka ~tçe ınal6m olan 
deyin ... aynca liıahhitlU ~la- davetnameler RÖJı(lerilir. Son 
ilSiı tamhld- enel ..._. ..... " miitehlıkk.k bulunan dayinlerin 
alacaklan talep1İtri 1lııılinde Ha~ cliier bir .metle temin olunur. SoD 
ilin tarihinden ve müracaat ~.tan eahalx matl6bun .W-klan ıe.-
viye ~~ temit ec1iJc1iii '.il5llaren bit 1e1ae mürur etmedikçe 
eennayenin ten._ ha\li• MM neticeai alarak hialedarlara tedi-
111t laa flhnmaa. 

Hiaedarlann heıAiz ifa. bJduklan teablıüdabn ademi İcrMI 
8uıetile ~ tenki8i !ahi itbu Mklm cart olacaktır. 

T a,id veya \eiiÜte lila'küku haiz müteaddit DeYi hiae 
e..latl ......- o1f.h: ••- lıieyeti umamiyenin branMan ma
ada llM;llk6r eımidlliii her ~ ait ıu..e eenedab ..hipleııinin de bir 
içdiiuu ...... aktetl.-t>.Jltt.li heyeti umamiyenin brannı tu
q, etnnleri ele ~.fn'AW tlbidir. 

Madde l 1 - T ah.villt ihraç ~imek için hiuedaran heyeti umumi
,- kaııiıiı- iııll1 ali --.... l:teıeti wa.m,ece mütteha br.rm 
0-.t vekl~ ~..Pflleıkip aicili tiailete tacil~ ilam l&
zunclır. 

ihraç tidılrcM a.hvilk miktwn eıennayenia tediye al- d? ~ m..ı
dak 10n blanço mucibince mevcudiyeti mütehaldak bnlaı••• mikta
mu tıedlriz edemct. TahTiMbn ~ wı .ati -rili h..........._ 
biw 1enedabrun tabi bulundulu ahkAm tatbik olunm. Heyeti amu
.u,.e ibraç edilecek tah:rilitm DeY

0 

ve ~ aöıe 1-We. mı k 
aynca tirketin temettüabndaa ~ bir milrtw tıefrik w id · e haizi 
~ 

TahYil&t ~ •etiliiöek fMI ~ meaarifi wqua,- mey....
b,ı ft *•'" oiunur, ili ... m11cibince talıYi1at uhabme temin 
~ ._.._. 1••···,--~ lirkeda mr vr'Jtea wymlmt 
tirket heeababna ~~tini bahtetme&. Tliladlıt -..m 
~ nlecliiiı ~ ilu..,acAn p;i lı.i.M tlaran heyeti 

~ı:..."'i:;:tt ~ ......... Y• meclili idareCe tanziw edilip 
• '!.. •• "re.-... 4le taa edilen \ımhe bbul et· .............. 
Madde 19 - $itlcer- W... .-Wıı•n Ye •nıç edilma tahdlbn zi

'YID halincle meftUb ....... ~nele Mıebt olanacahr. 

UfPkXl FASIL 
.... l!liıli illılıiN!llllt •ilNll:~ Ye ~ W! ~ 

idareei 
Madde 20-. ~ m.edarlar .. ......ı.n hqeti wmami-

Jecıe inlibap ......... ...ı iic.. ~dolu ezeclu ~bir 
meclisi idare tarafından idare olunur. 

ilk mecliai idare Aza.: HarrY Jiro Jr .. Fernat\d ~. ~ 
Türegün, John ~tti. Emil Miair. Aziz Paker,~ lleyman
dır. 

Madde 21 - Mecliai idare azatandan her biri bedeli ~ti uli
Yfti ita.ile eerma~ •ketin ybıle &-me muadil ki~ haiz iki 
yüz adet hiae ~ini tevdie mecbunhlr. Bu hiue eenedleri üııerinde 
azwndan bahmdlMa -ediei idanniA liiileduan be,ai umumiyelia
ce lıebriJ ıi• ..._ iMi~ cWr bir ...... ...w.r.k Jaifze
dilir. ltb- _..,.. •-m rn ... idaadaiaden •••elit ~· 
lerine b,.. lmninllt \elanftn Wir. Ba 1a..-. U.tifa (J-...) _,.i.. 
leri dahi indi ~. ,_.,..,. mezUıeaia ............ .... 
etmek mec~-.... ~i yezaifindeftdir. Abi la8ldie ••dili W... ........ 

22-

•11111, 'A. ' • e a 
olunur. Andan sonra ilk aeneleade kur• a ile 'Lillhara 'lidem Mlmla 
iter eelli eülüeü gbnlank JWlerine .._.lan intihap ve tayin lalma
cakbr. Bu bdar isi çakan ın tekım intıbaba aıizdir. Mecliai idare
Din milılettep edMiM nazsaa aülüa .let tamdan fazla kiilurlu oluna 
ilk meneler kiilurlar da bir adet addedilir. Bu ıuretle yedi kitilik mecliai 
idare •ZM1nm birinci eeneai üç ve müteakip iki aene ikiter azaaı için 
ve bet kifilik mecli.i idare ezamun birinci ve ikinci eeneleri ikiter ve 
Bçlbd ..., bir .... için intihap yapılır. 

Madde 23 - Mecliei idue a,....len hir v~ hir btmm w4at "Ve

,. iltiiw 'ftdanmda WJa _.bir....._ dolayı bir wıya bir kaç m 
,.i münhal ..... meclili idare .. yeden ... Ye enafı lazuneyi 
haiz zevattan muvakkaten aza intihap eyliyecek ve ilk içtima edecek 
heyeti umWQiyenin '-'ikine arz edilecekair. Bu surede meclili idare
ye intihap olunan aza heyeti umuaiyenin ictimaına kadar ifaya vazife 
eder ve heyeti umuıniyec:e intihaba vaki tudik olununa aelefmin ba
kiJei .addetiai .... eder. 

Madde 24 - Meclisi idare her eeaae Uuı meyanmda bir reis intihap 
eder. Reiain bulunmadığı celaelerde Azadan biri o içtimaa m8h8Ua ol
mak üzere mecliai idarece mUTakbten Teİllİie intihap olunur. Katip
lik vazife.ini ifa etmek üzere meclili idare iz.MI meyamvdan yeya ha
riçten biri intihap olunur. Riyaset vazaifi reise. meclia celaelerinde in
tizamı ve müzakerabn muMazaınan zapbru temin ve heyeti umumiye 
içtimaluma ıiyurıt etmeben Wa hiç bir hMka tek.Mim h'Fr'-
mez. 

Madde 2S - Mecliei idare tirket umuru ve muamel&b lüzum P. 
terdikçe içtima eder. Ancak la.kal eenede bir defa içtima mecbaridir. 

Reisin yahut azadan malının davetile meclisi idarenin içtimai iktiza 
eder. Meclili .idare jçtimalan ew itibarile tirket merkerinde aktolunur. 
Fakat innan malından ziyadeainin mUTafak•tile UtimMa ve bir .
zarfında itbıa eau mukanlename macibinas in.ibda mec:J.ari olu 
içtimalann ruhunu tecavüz etmemek üzere münaeip aörülec-k diiıer 
bir mahalde de meclisi idarenin 'içtimaı caizdir. Bu bılrdirde a,&Jet 
tahriıea flrtjet veklWMıe ihbar edilit. 

Madde J6 - Meclili idare mubınınbauı muteber olabilmea iGiD 
kanı• mafınden a,..;..;..iP 'hmuna pıttar. TopLt.,.. ,_.,. ~ 
,.. elmeriyetin mnaat olduiu tmbit oı-m. 

Celee emeemch eberi,ıeti zail oluna ._jnlrere Wil ol11n11•. ~ 
lar ..ıncut &nnm eberiyetile ittihaz olunur. 

Tesrii a.. wbuacla keyfi)tıt içtüna iti,. talik edilir. Anda ~ 
tıelari Ara TUku buluna meftuabMe oa..ı tıekJif nddedilmif wWoR-
D•· 

A L..J•• • !..-L 1 • • ~ldft. A - --'-.... ,e...-- ..,aaemn ııey wrmeea mm ~· ~ 
cellelelde IMmr _.,~ aılmlrıa npıwnede w•cat mmnil bak-
kam fikir ftt •i'o'Alrn ~ ~- Veba teJrdiıde aG
tmlt -a.t-eyeaadalil. 

Amya ...... -- dlftti,.deıin .......... -........ a.tiYa .. 
w9i ilzam oldaia aibi hu ~in p ilm -lrelpjljwle te 5 • 
yeya 1uhhitlii ..... ,upla aa-lmıhrli ••' leriP. 

M..we 27 - Meclli idare mfn' ••PNn zahit defterine b,ı w 
zi:riaia Jeil ftt a.-.r ...... n la ile katip tarafmdaa --oltt--• 
Ye karara muı.lif ......._ e.ı.I. muhalefetin bu nhats=elete .._ 
cedihneai laz11ıwlv. 2'.apbn bir amelinin v.,a fabai ......._...nin 
&çaadi ...... bqa muteber olmuı için c30~ uncu madde muci
bince ftZI Umay. wan lalmecsk zevat tarafından imza eclihlli 
maktmidir. ltba zmhtMfCeler miinderecatı heyeti idare hamun kiııia
lmden ibaret oldaianu ve cel.elade kimlerin buhs-s+iun ve ua
IUD O defte cm-adnki ..flıt ft ~ ilpet wdedinde mute
henfir. 

Madde 28 - Şirketi'1 iclarai •e ıu.edarı.r. veya ÜÇÜDCÜ r. 1 m 
karp mehekim humnlnda temeili wcliei idaıeye aittir. Mediai idaıe 
firkedn umur ve em...tinia ...._. w tiıbtin -+..ıjle 9•••-.. a.. 
nevi nukut ve muamelabn icrası için iktMl.n tammı Ye tüketin --.. 
•m iatimal hakkım haizdir. Ve hatta ..a. almak wı L4=n tayia et
mek eelAhiyetine dahi malr1rtir. 

Cenk bmınla ve gelek qbu elM müavelename ile ...halen mm 
edilmeyen ve heyeti ammniyenin m&r.W mütelr•Winwwine iktiıu 
etmit olan tuamıf emlake müteallik muamelata dahi ifa~ memn
dur. 
Şhbtin c:lahilt talimatnameleri tamim, tirl&ıetia memur wı acen

telerini tayin ft ali W! banlann ...... ,evmi)'9 kret Ye iluwaiyele 
rini takdir ve teehit ve banlama ~ w tebüderi .-.itini la7in. .. 
ketin ldareai meearifi umamiyeeial wı mwımelAtme maldıezi le'f&UW 
teabit, aJaoklan tahsil. borçlarım teaviye, 8enedab tbriye tw•ke w 
h1n1Ma kefalet etmek ve firbtin melıeda tem.ile m&rw.-.hettar lıila
mum mukavelenameleri akil ve tanzim, mfil:Jayaala icra Ye bcm1aada 
netapmdea oJua m•punelMı ifa. muaaıel&tı .nkette iltimal oluim.
,.. fazlai nuJmdun ve ilalipt elqıeeinin aureti ;.timalini tayin etmek 
• itib.r üwine veya tir)rıetip mezııkul eana1ini brtmhk söet.ermelt 
..etile jetjlrıpzetta bulun=.k ~ he,eti umumi~ jetj\eel edilecek 
bnn -hmw teriiba tiabtia emvali pyri meakuleeini terlain ~ 
tüYil&t ihraç~=· eunıtile i8tikraz akdetmek siLi h ..... ta ifa 
m r ıw icltıeaia dhnlej eellhiJetinıWir. ltbu eellhiyetler tahdidi ol-
mana tM-lm. 



.AK L 1 N 1 Z D A KALSIN 
Et ve sebzelerin iyice pipnemeslnden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve sal olmamasından hAsd olan so
lucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Banlar; ince barsapn iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve tlrerler •• 
Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 
Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın •işmeleri, burun, makat kapnması, ishal, oburluk, bq dönmesi, salya akması, 
sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep bu kartların tesiridir. 

İSME T s OL u CA N BİSK u \ v l 
~ 

T l 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer .. Çocaklarmıza senede bir 
kaç defa ihtiyaten verin!z •• Aile dol_(torunuza danışınız.. · 
DiKKAr : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz .. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaades~ ~aizdir. Tarzı istimali kutular içinde yazıhclır .. 

FIATIHERECZANEDE (20) KURUŞTUR .. ( t S MET) :ismine dikkat.. 
..... _ . . . . . ,. . . 

İZMİR BELEDİYF..SINDEN : 
Belediye emli.k ve akanndan bat

turakta 11 O aayıh dükkan bat kitip
likteki f&fbıameai veçhile ve halen 
iJga)i alhnda bulunan müstecirin 
mukavele müddetinin hitamında tes
lim edilmek prtiyle 3 sene müddet
le ve açıl: artırma ile icara verile

ilan AŞÇlllAŞl MAllKA I" . ·,.,, 4,._ .. -~ .......... ---· ""~ ,-w...f-... "} .. ..:. 

Mandolin öğretecek bir bayan 
öğretmen lazımdır. öğleden ev -
vel 2995 telefon numarasına veya 
Birinci Kordonda 326 numarada 
Bay Y akuba müracaat. 

(1-2) 

Makarnalar t 
1 
' 

ve Bağı 1 
1 

cektir. Bir senelik icannın muham- -------------
men bedeli 250 liradan 3 aeneliğinin nalar (10) sene müddetle icara 
muhammen bedeli 750 liradır. lha- verilec~ktir ve 20-12-1938 tarihin
lesi de 30. 12. 938 cuma günü saat den jtibaren 15 gün milddfl!tle ve 
16 dadır. lttirak edecekler 56 lira 25 kapalı 7arfla artırmaya çıkanl -
kurutluk muvakkat teminat makbu- mıfltır. Talnm halinde icar edile
zu ile encümene gelirler. cek bu binaların 10 ı~nelik icarı-

Sa,:esinde bir çocuk gibi KOŞAR, ATIAB, ATA ve BiSİKLETE biner, KCll.EK çeker, tenis oynar,.......,_, 
(ÜneŞ banyosu alır, velhasıl bütün spor hareketlerinize rahat ve neşe ile devam edebilininiz. 

FEMiL ve BAG l Artık kadınlara aym üzüntülü günlerini tamamen unutturm11f*m. 

Mimar Kemalettin caddesi kana- nın muhammen bedeli elr bin Ji
lizuyonunun cümhurlyet caddesi ra ol n bu para pe~·n~n alınacak
bnalizuyonuna bağlanması için 44 tır. Müzayedeye i11tirak icin mu -
metre boyda ve 0,50 metre kutrun- vakk11t teminat m;ktarı 3750 ı; a
da yaptınlacak kanalizasyon bq mü- dn·. Y1t'>tml11.r.11.k hin 1-.rn1 ...,.ni
henöıslikten ücretsiz olarak tedarik lerini göm>P.lc istiyenler beledive b s 
edilecek ketif ve tartnameıi veçhile mühendisliiine. icar aartnameı1ni 
açık eksiltmeye konu1mu,tur. Kesif v.örmek 1stivenler de be1edive baPt.-,a. 

l E ;w i L ve 8 A G l o kadar pratiktir ki; en İnl'l" elbiseler ve dar mayolar altında bile eesilmez. 
_ kullanan kadın mevcudiyetini katiyyen anlıyamaz. 

F EM i L ve B A GI Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponlann bayanlann büt&n 
hayatlanna mal olan rahim. tenasül ve linİr hastalıldannm önüne geçmiştir. 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti Bayanlann (Aylık temizlilderinde yalniz FEMİL ve BAÖLABINI fiikran ve 
Selinik sergisinin Birincilik 
madalyasını kazanmqtır. 

takdirJc kabul etmiştir. Sıhhatiyle a'akadar olan her bilgili bayan her zaman ve her yerde: 

bedeli 390 liradır. ihalesi de 30. 12. tinliwir.P. mÜr&<"MLt ederler. Ta•radan ----------- ---
938 cuma günü saat 16 dadır. işti- iıtivenler oroie ve icar ~artname- Sayın Bayanl~r 

FE.MIL ve BAGINI 
rak edecekler 29 lira 25 kuruşluk sinin ( 250 ) kuruş bedelini ve •"' 
muvakkat teminat makbuzu ile en- D08tn üc•etini "··nclermelidirler. "'P.- Biitün İz.mir ve Ege halkının severek ·· ı· le 1 zarfla ih 1--· 6 I 1 I 1939 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cumene ge ır r. pa ı aıcaı tanıdığı biricik san'atkar kadın berberi 

13,20,23,27 4380(3092) Cuma günii saat 16 da hdediye Sırrı Ürgen 
encümenind~ vapılacl'ktır. lftİrl'Jc MİNİK SITKI BABAOOLU 

1 - Batkitiplikteki tartnamesi erlect"'kJer 2490 .ıtayılı kanunun t~- İzınirdc moda aleminin umumi arzusu Hesap mütahassısı 
v-Life havaoazı fenerlerine 35 rif: dairesind,.. h111zır1"1.nJYJı• teklif .. . b k t . tti-· (Al cak 

Cl\'ll • m-'-tu~larını ,·J.,.•e tarih·. olan 6- uzcrme. u crrc. esıs. e gım san numaradan (4000)' 36 numara- ,.,.. M d dd t tik k k N En esaslı usullerle günün muayyen 
1 939 C ·· ·· · t l S esu ıye ca esı n am so a uma-

dan keza ( 4000) ve 37 numara- -~. uma gunu a:ıamı ıaa e saatlerinde defter tutulur, Blinço 
dan da (5000) adet ki ceman kadar encümen reisliğ.ne verme- ra 5 teki) şubemde her gün saat •4• ten tanzim edilir ve tasfiye ~)eri deruh-
(13000) adet Amyapt sahn alına- lidirler. itibaren müşteri kabulüne başladığımı te olunur. 
caktır. Beher 35 numara Amyant 20-27-~0-1 4437 (3137 ) "e saat •B• den •4• e kadar eskisi Kilıt Adres : Kemeraltı Han Ha.~n 

k 17 k 
Keçeciler caddesi No. 640 üç katlı mer- Otelı" No. 60• 

20 uruttan, 36 numara uruf-
tan ve 37 numara da 12,5 kurut- öLCO SAHtPLF.lltNE kezinde çalıştığımı arzetmekle şeref TELEFON : 3903 
tan heyeti umumiyesinin muham- Elinde 34, 35, 36, 37 d9m!Ialı öl- duyarım. Sa. 10 Ha. 3 
men bedeli 2105 liradır. Açık ek- rüleri bulum""" her kes öJrüler nizam- 10 seneden beri İzmir ve Ege muhitin- ....................................... .. 
siltme ile ihalesi 6-1-1939 Cuma nP\mes;nin 17 inci maddesi-• göre de gördüğüm rağbet beni yeni feda.kir- evvelinden randevu alınması rica olu
günü saat 16 da dır. btirak ede- ölr.ül,..rinin cinsin; mi'·tarınt bnv ve lıkl:ır ihtiyarına sevketmiş ve Alsancak nur. 
celcler 158 liralık tem;nat mak- cekerini ,&terir bir beyanname ile subemi imrenilecek bir mükemmeliyet- Keçeciler merkezi TELEFON: 3101 
buzile encümene gelirler. 939. senesi kanunu~ni a~. İçinde te küşadıma sebep olmuştur. Bir kerre Alsancak şubesi : TELEFON: 3329 

2 - Beher metre murabbaı 600 lzmır nun merkezı belediye avar ziyaret menfaatiniz icabıdır. Bir gUn 1 - 13 (3108) 
kuruttan 1848 lira bedeli muham- meP'urlujuna müracaat etmesi li- -------------------------------
menli 13 üncü adanın 308 metre zımdır. J • D d j murabbaındaki 26, 27 sayılı arsa- Müracaatlannı 71\nlanmda vaı>m1- zm) J" efter ar Jğından: 
lannın aatıfı baskitiplikteki aart- vanlar hakRında ktJ.nuni takibatta . ~ ı 1 Sa~ 
namesi veçhile 6-1-1939 Cuma sü- bu1ımull\caPI i an o unur. No. 

Muhammen 
Bedeli 

nü saat 16 da açık artırmak ile 2l., ?.7, 2, 9 4451 (3150) 
ihale edilecektir. lttirak edecek-

Lira Kr. 
1486 Köprü M. Kayalık sokak 1737 ada 22 panel saydı 3466 metre 34G 60 

murabbaı arsa ler 138 lira 75 kurutluk teminat Beher ~etre mu!'8bba1 350 ~·-
makbuzu ile encümene gelirler. tan 1519 lıra bedelı muhammenb 61 1437 

3 - Beher metre murabbaı 250 inci adanın 434 metre murabbamda- 1488 
kuruttan 7869 lira 75 kurut be- ki 20 sayıh araaaınm satışı bqkitip-

lk:ind Süleymaniye Mısırlı C. 154 ada 10 panel sayılı 561 M. IH 35 
murabbaı arsa 
Köprü M. Mısırlı C. 1737 ada 33 panel sayılı 205 metre mu- 8Z 00 
rabbaı arsa 

deli muhammenli 26 ıncı adanın likteki f&l'bıamesi veçhile 10,1,939 1489 
3147,5 metre murabbaındaki (1) sah günü saat 16da açık artırma ile 
aayıh arsasının &atıfı pefin para ihale edilecektir. ı,tirak eclecelc:lerl 14 1490 
ile ve ücretsiz olarak başkatiplik- liralık muvakkat teminat makbuzu 1491 

Köprü l\L Mısırlı C. 1737 Ada 88 panel sayılı ZOO metre mu- 40 00 
rabbaı arsa 
ikinci Karataş Halil Kifat paşa C. 641 ada 25 panel saydı 63 18 90 
metre murabbaı arsa 

teki görülecek tartnamesi veçhile ile encümene gelirler. 
kapalı zarfla arhrmaya çıkarıl- 21, 27, 30, 1 4452 (3151) 

ıttır. ihalesi 6-1-1939 Cuma CÜ
TıÜ saat 16 da belediye encüme
n 0 nde yapılacaktır. Müzayedeye 
i,tirak için muv~kkat teminat 
miktarı 590 lira 25 kurut tur. işti
rak edecekler 2490 sayılı kanu
nun tarifi dairesinde hazırlanmış 
teklif mektuplarını ihale tarihi 
olan 6-1-1939 cuma günü azami 
saat on bete kadar encümen reis
liiine vermelidirler. 

4 - Ali Çetinkaya caddesinin 
Fransız haıtanesi önünden Şük -
rü Kaya bulvarına kadar uzanan 
k11mı ile Tevfik Rüttü Araa cad
desinden &yrılan 10 metrelik so
kağın bir kısmı üzerinde bulunan 
molozların kaldırılarak yolların 
açtırılması işi ba;;mühendislikten 
ücretsiz olarak tedarik edilecek 
ke if ve sartnar:ıesi vcchiJe acık 
ek" ·ı•mey~ konu1mu,tur. Ke,if be 
deli 436 J"ra 2 lmru~tur ihalesi de 
10-1-1939 ıalı günü ıo.ct 16 da 
dır. t~f rak edecekler 32 lira 75 
kuru uk t m·nat makbuzile encü
mene gelirler. 

20 27-30-3 4433 (3136) 

- Basmane civarında 9 Eylül 
meydanında cephe alan 33,36 sa
yılı adalar üzerinde info. edilmek
te olan belediye garajıantral bi
na.anın mütemmimatından ola -
rak mevcut projesine ve icar f&l'l
namesine merbut listedeki tarif a
h Teçhile yeniden yaptırılacllk bi-

1 - lkiçefmelik tuzcu mahal
lesinin 770 inci sokağında yeni -
den yapıtırılacak 175 metre boy
da kanalizasyon bq mühendis
likten ücretsiz o!arak tedarik edi
lecek kefif v~ tartnameleri veçlıi
le açık eksiltmeye konulmuftur. 
Ketif bedeli 907 lira 72 kuruftur. 
ihalesi de 13-1-939 Cuma günü 
saat 16 dadır. 1ıtirak edecekler 
68 lira 25 kurutİuk teminat mak
buzu ile encümene ıelirler. 

2 - Pazaryerinde belediye su 
anbarında mevcut takriben be:; 
ton miktarında hurda font su bo
ruları ile parçaları açık artırma 
ile satılacaktır. Kefif bedeli be -
her tonu 48 liradan 240 liradır. 
ihalesi de 13.1.1939 cuma günü 
saat 16 dadır. Kefif ve fartname
leri baş mühendislikten ücretsiz 
olnrak tedarik edilir. iştirak ede
cekler 18 liralık teminat makbu
zu ile encümene gelirler. 

3 - Güzelyalı pazar yeri orta
sındaki döscme•iz yerlerin beton
la döşettirilmesi if i baş mühendis
likten ücretsiz olarak tedarik edi
lecek keqif ve tartnameleri veç -
hile acık eksiltmeye konulmuftur. 
Ke,if bedeli 739 liradır. ihalesi 
de 13-1-939 cuma günü saat 16 -
dadır. ittir ak edecekler 55 lira 
50 kurutluk teminat makbuzu ile 
encümene aelirler. 

27-30-3-10 4521 (3196) 

Salhane M. Selimct sokak 697 ada 2 parsel sayılı 201 metre 40 Zt 
murabbaı Arsa 

1492 KüprU M. Kaynbk 'JOkak 1737 ada 18 parsel sayılı 761 metre 114 15 
murabbaı Arsa 

1493 Küprii M. Türkoilu M'kak 1736 ada 4 panel saydı ZOl.75 metre 100 88 
murabbaı arsa. 

1494 Köprü 1\1. Mısırlı C. 105 l\t. M. 1737 ada 38 panel S. arsa Z6 Z5 
1495 Uçüncü Karataş Tabakhane deresi ve Burhaniye C. 669 ada Z 34 ZO 

parsel sayıh 171 met"tt. murabbaı arsa 
1496 Köprü çıkmaz sokak 1737 ada 109 panel sayıh 170 metre Z5 58 

murabbaı arsa 
1497 ikinci Karatas Halil Rifat pa.,a C. 641 ada Z6 patsel sayılı 42 60 

106.50 metre murabbaı arsa 
1498 Uçüncü Karata!! Mımrlı C. 670 ada 8 parsel sayıh 75.50 metre 18 88 

murabbaı arsa 
1499 Güzelyah Metrestepe sokak 924 ada 6 parsel sayıla 370 metre 111 00 

murabbaı arsa 
1500 ikinci Karataş ikinci Y cnidar sokak 639 ada Z parsel sayıb 39 30 

131 metre murnbbaı Rr.w. 
1501 Uçüncü Karataş Mı.<.ırlı C. Ve Islihane C. 669 ada 14 panel 4Z Z5 

sayılı 169 metre murabbaı Ana 
1502 Uçüncü Karatas Jslahanc arkam sokak 668 ada 6 panel sayılı 14 00 

70 metre murabbaı a"'8 
1503 Uçiincü Karatm; lsliıhane C. 668 ada 5 parsel sayılı 90 metre 22 50 

murnbbaı arım 
J 504 Köprü Kayalık sokal 1737 ada 20 panel sayılı 185 M. mu- 27 75 

rabbaı Arsa .. 
1505 Köprü Muradiye Demir, Eski kuyu ve Nizamiye sokak 820 ada 357 53 

l p::-rscl snyılı 7°1.50 metre murabbaı arsa 
ı:;oo Jrnprii Mısırlı C. 173i ada 92 parsel sayılı 325 metre mu- 81 %5 

rnbb:u nrsa 
1507 Mcı inli Çamdibi mevkiinde 14290 M. Murabbaı tarla 400 00 
1508 Mersinli Kar n:\ka şo ~i üzerinde 1592 numaralı sokakta 95 62 

13 taj numaralı 478.13 M. l\I. duvarlı arsa 
1.509 Bir"nci Karntac; 9 EyJul sokak 62~ nda 25 parsel sayılı 175 met· 70 00 

re murabbaı arsa 
1510 Uçüncü Karafac; Halil Rifot paşa C. 681 ada 3 parsel sayı)İ 52 00 

173.25 metre murabbaı ar"a 
1539 Kar ıyaka Ala' lıl'y lti90 numaralı sokak 120 - 122 taj No. ev 200 00 
1540 Darağaç 1534 numaralı sokak 16/1numaralı174.23 M. M. ana 87 11 

Yukanda ~azıh emvalin nıulkiyeti 27/12/938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle nçık arttırma usuliyle müzayedeye konulmuştur. ihalesi 27 /1/931 
tarihinde cuma günü saat 14 tedir. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden 
yüzde 7,5 depozito akçesi yatırdıklanna dair makbuz ibraz veya muteber 
bankalardan birinin teminat mektubu ile M. J:m)ik pıüdUrlüğijne miiracaat
leri ilin olunur 
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metine hazır bulımur. 

TÜRKİYE -----· 
Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliği 
F ABIUKALARI ANONİM ŞİRKETİNDEN : 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez fabribsı niah 

Nazilli Basına fahrikatu malı 
Ereğli Bez fabrikaa malı 

12 No. PaJCet 415 karaı 
16 No. Paket 480 1t11r111 
24 Jfo. Paket 580 karq 
24 No. Paket 580 klll'llf 

Fiatlerle fabrikada teslim prtiyle satılmaldacbr. İplik müatehliklerinin 
yukanda yazılı fabrilıalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiy~
Ian nisbetinde iplik siparip verebilecekleri ve Z4 numaraUıı ince ve muh
telif mabatlara yarayabilecek puıuk ipHii möstehliklerinin de ihtiyaç· 
Ianm ayni f8rllarla yalım Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilin 
olunur. 1318/4498 

27 - 29 - 31 - 3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 

aııma ,. 
Kuvvetlerinizi arttırmak, varbjumdan son derece bir nmdmep almak, 

bedeni ruhi manevi hasletlerinizi biiyiltmek ve yetiftirmek isteniaiz delil 
mi? .• Behemehal FOSF Aa<>L şurubunu içiniz. 

(FOSFARSOL) daima kam tazeler, kırmızı yuvarlacıklan çoiaJtır. Gör
mek, işitmek, koklamak hassalarmı arttmr. B.W.Uii, tenbelliii, 117kasm
luiu, fma düşünceleri giderir. Zeki w luıfnQI pulatarak hiç anmbmyan 
vilcutlanla bile eaerji, cesaret, uim ve irade yaratır. Siair ve adale man
zumelerini sağlamlaştırarak asabi bnhranlan, düşküıılüjii önler ve tifa
landınr. Hususiyle belgevşekliii ve ademi iktidarda mide ve banak tem
bellitinden doian hammnbk ve maamüt kalndarda, tifo, grip, za~ 
ve sıtma nebbatlerinde Ş&Ylllll hayret fqUlar f.elnin eder. Ve derhal kilo 
aldınr. 

FOSF ARSOL'u diğer kuvvet ililçlanndan aıuan başlıca baua devamh 
bir surette kan, kuvvet, iştiba temin etmesi ve ilk kuDananlarda bile aa
ml bir hafta içinde tesirini ıöstermeaiclir. Muhterem doldorlarmm tarafın
dan yüz binlerce vatandap kemali itimatla tavsiye edilen FOSF .ABSOL 
Sıhhat Vekiletiınbin resmi müsaade9ini hllsdir. Der eczanede balanur. 

IZMIR TiCARET MAHKE • 
MESINDEN: 

Müddeialeyh Yunanistanın Ati
na tehrinde Salon Sokağında 120 
No. da N. Pavlidis lzmirde mu -
kim T opçuoğlu Nazmi tarafından 
Şirketin feıh ve tasfiyesi dava -
sından dolayı aleyhine ikame 
edildiği davanın tahkikatı esna • 
aında 24.12.1938 tarihine tesadüf 
eden Cumartesi günü saat 10 da 
daveti mütezammın tebligat mu
maileyh ikametıahı meçhul bu -
lunması itibariyle 1ıazetelere ilan 
auretile icra kılınmıt idi. 

Yevmi mezkurda daveti kanu
niyeye icabet etmediğinden hak
kında hukuk mulü muhakemeleri 
kanununun ( 401) inci maddesi 
hilmıine tnfikan sıyap karan 

verilmit ve bir aüna muamele ya
pılmıyarak tahkikabn devamı 
24-1-1939 tarihine tesadüf eden 
Salı S.10 ıününe talik edilmittir. 

Binaenaleyh hukuk usulü mu -
hakemeleri kanununun (141) in
ci madde9ine tevfikan mezkôr gı
yap karannın dahi ilan suretile 
tebliğine karar verilmit gıyap ka
rarının bir sureti de mahkeme di
vanhanesine talik kılınmıttır. 

Müddeialeyh yevm ve vakti 
mezkôrda lzmir asliye mahkeme
si ticaret dairesinde tahkikat ha
kimi huzurunda ispatı vücut et • 
mediği takdirde hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun ( 405) inci 
maddesine tevfikan bir daha mu-
hakemeye kabul olunmıyacağı 
ilinen teblii olunur. 
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Bahk yağının tazesi 
hllAl eeza esinde 

' na Kemal Aldat eliyor ki: Kemal Kamil Balık Yağı yatnız Hi
E.cz 0 eainde sablacakbr. 
911 -- bat ....... gıda lam-eti :r;lnek, içimi çok hafif bir 

...... g', 
lliılıd zaiflere tavsiye dedeııim ... 

L? ,._VJW'"" -.. ıasr:: 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür ! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediinz 

fBa ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
Almak lazımdır 

.NEVBOZIN soiuk aliuıhiumı fena ikıbetler dofurmasına mini olmakla 
beraı.er bütün ıstıraplan da dindirir 

icabında Pilde 3 kate ahnabilir 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifak 
bir hak•kat : 

Sabah, öi(e ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defo 

Kullanmak 

Şartiyle 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembe

Y• ve sapsaglam yapar. Ona 
~.irıninci asır kimyasının hari
'blarmdan biridir. denilebilir. 
&kusu güzel lezzeti hoş, mik
roplara karsı tesiri yüzde yüz-

dttr . . 

KuHananJar, dişlerhıi t'll ucuz şeraitle 
sigorta ettirıniş sayılırlar sabah öğltı. ve 
a kşaın her yemekten sonra gün da 3 defa 

dislt:arini11i flrçalayınız. 

rE11f ASIR 6ABIFBıı 

Um dal OIİ\"İer ve Fratelli Sperco / Deutsche Le· 
A=~~~o. Şürekası Vapur Acentası vante Linie 

HELLENİC LİNES LTD. BİRİNCİ KORDON REES ADRİATİCA S. A, Dİ Q, M, B. H. HAMBURG 

. . -- BIHASI rEL. 2443 NAVİGA'l'IONE . 
ATHINAI vapuru 20 ki\nunuevvelde POLO 3 b. . . ktl- d Lon VEISSESEE vapuru 24 ilkkanuna ka· 

• A vapuru ırıncı itllUD a -
beklenilmekte olup, 23 kanunuevvelde 

1 

dradan eli ük' ık cak . P. FOSCARİ motörii 27 - 12 tarihin- dar Rotterdam Bremen, Hamburg An-
" g p y ç ara ve aynı za- ' • 

har<:>kct eaecek, Rotterdam, Hamburg d Lo d H ll . . yük" alacak de gelerek 28 - 12 de Leros, Rodos Brin- vers (Doğru) yük alacaktır. 
k man a n ra ve u ıçın -

ve Anversa limanları için yük alaca tır. h disl, Bari Trieste ve Venedik limanları- MACEDONİA vapuru 2 den 7 sonki-
GRİGORİOS C. Il v:ıpuru 28 kanunu- Dr. il .. • ._._ na hareket eder. nuna kadar Rotterdam, Bremen ve 

evvelde beklenilmekte olup, 30 klnunu- eatSC e ..,~~e·.......- LERO motörü 29 - 12 tarihinde gele- Hamburg için yük alacaktır. 
evvelde hareket edecek, Rotterdam, DELOS vapuru bırıncı ldnunun orta- rek ayni gün Patmos Leros Kalimnos, ADANA vapuru 16 dan 21 son kanu-
Hamburg ve Anversa limanları için yük smda Hamburg, Bremen ve Anversten İstanköy ve Rodosa hareket eder. na kadar Rotterdam, Bremen ve Ham-
alacaktır. gelip yük çıkaracaktır. CİTA Dİ BARİ motöril 29 - 12 tari- burg için yük alacaktır. 

HELLAS vapuru 2 kanunusani 1939 LİVERPOOL HAr'J'J hinde gelerek ayni gün İstanbul, Pire KRETA vapuru 9 son kinuna doğru 
da beklenilmekte olup 5 kinunusanide ALGERİAN ve LESBİAN vapurlan Napoli, Marsilya ve Cenova limanlarına Hamburg, Bremen ve Anversteıı mal 
hareket edecek, Rottcrdam, Hamburg ve yüklerini İstanbulda aktarma ederek hareket eder. çıkaracaktır. 
Anversa limanları için yük alacaktır. DENİZBANK vapurlariyle İ.zmire gel- --

-*- nıiştir. -- AMERİCAH EXPOR!' 
BA~1ARASI ROTA.LE lfEERLAH LilllU 

ZETSKA PLOVIDBA A. rude saat 16 da beklenilmekte olup DAİSE KUMPAllY ASI EXMlNisTER vapuru 21 ilkkinunru 
D, KOTOR 9 kanunusani 1939 saat 8 de İzmirden GANYMEDES vapuru limanımızda bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır 
-- hareket edecek, Pire, Korlu, Adriyatik olup 31 - 12 tarihinde Rotterdam, Ams- EXTA VİA vapuru 29/12/938 de bek-

(( L O V C E N )) limanları için yolcu ve yük alacaktır. terdam ve Hamburg için yük alarak ha- leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
Balkan ittifakı iktısat konferansının Gerek vapurların muvasalit tarihleri, reket edecektir. __ 

seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- TRAJArjUS vapuru 14/1/939 tari-
hatta mensup Yugoslav bandıralı kında acenta bir teahhüt altına giremez. hinde Rotterdam, Amsterdam ve Ham- DEH NORSKE MİDDEL-

ı, O V C E N Daha fazla tafsilat almak için Birinci burg li~lan için yük alarak hareket HAVSLİHİ.JE OSLO 
Lüks vapuru 1 kanunusani 1939 Kordonda 152 numarada • UMDAL• edecektir. ' 

BAALBEK motörü 11 son Jcanum 
da saat 8 de beklenilmekte olup, saat umumi deniz Acentalığı Ltd- müracaat doğru İskenderiye, Dieppe ve Norveç 
16 da Constanza ve Vama limanları için edilmesi rica olunur. -·-

umum limanları için hareket edecektir. 
hareket edecektir. Telefon : 4072 Müdüriyet -• • • 
Lüks vapuru pazar günü 8 kanunusa- Telefon : 3171 Acenta SYENSKA. O.uEJfrE a-a• 

Sa~ları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçlann dökülmesine ve- kepeklenmesine mini olur. Komojeıı saçlann kök

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann gıdasıdır. Tabü renklerini 
bozmaz, litif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk saç ebiri maruf eczane.. 
lerle ıtriyat mağazalannda huhmur. 

lllEH KUMPANYA.il --
LiaURIA motörü 4/1/939 tarihinde SERViCE HARl'J'IME 

gelerek Rotterdam, Hamburg, Gdynia ROUMAJN 

İSkandinavya ve Baltık limanlan için DUROSTOR vapuru 21 ilkkinunw 

mal alacaktır. bekleniyor. Köstence içı"n yük alacak· 
ARAGON motöril Zl/1/939 tarihinde tır. 

Rotterdam, Hamburg İskandinavya ve 
Baltık limanlanna hareket edecektir. 

--
--

.JOHHSrOH WARREH 

LIHIES l.2'D. •BRYICB llAIUTIMB 
Roarnaln Kampanyası 

A VİEMORE vapuru 8 son kanun 939 eh 
bekleniyor. Burgaz, Vama ve Köstence 

P ELEŞ vapuru 9 - 1 - 1939 tarihin- limanlarına yük alacaktır. 
de gelerek Malta, Marsilya, Cenova li- --
manian için yük ve yolcu alacaktır. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

İlAndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki deği§ikliklerden accnta rne
lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
rnesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsilat için Birinci Kor· 
silAt için ikinci Kordonda 104 numa- donda 150 No. da V. F. Henry Van Der 
rada FRATELLİ SPERCO vapur acen- Zee \•apur acentalığına müracaat edil
tasına müracaat edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TELEFON : !004 - 2005 TF.l.t..'FON: 2007/!608 

TOPANE 

Terazileri 
Ttbtdyadll ma birinci terazi labrlkasınm ma

amdAMır. Taldltlerlnden sakınmız... 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 1. 
1zmirde Ahmet aia mahallesinde kiin ve vakfa ait büyük tütün 

deposunun boya, badana, sava vesair tamirab 9/12/938 den itibaren 
20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuttur. llAYlll""' 
Ketif bedeli 2743 liradır. MUYali:kat teminatı iki yüz altı liradır. .. ~İUI 
ihalesi 28 kinunu evvel 1938 tarihine müsadif çarpmba günü 

saat 10 da vakıflar idaresinde yapılacaktır. 
Talip olanların keıif ve tartnamesini görmek üzere her gün vakıf

lar idaresine müracaatleri ve ihale gün ve saatinde de ihale komisyo-
nunda hazır bulunmalan. 1 O, 14, 17, 27 3448 ( 3076) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sıhhat Balık Yağı · 
NORVEÇ\'. A Balıkyaglarmın en halısidır .. 

İlıi defa süzüJınü~teir 'erbet gibi i~ilebilir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ec.zanesi 
BAŞTURAK Büyük Salcpçioglu hanı karşısında .. 

~--' ";"? · .. ·- ·~. :~ .. · -·· -. ,. t·. ,. :·. ,' ·>&"}, • ............ • ·..: 

~I 
TÜRKİYE 

CUMHV RIYETI 

.BANKASI 



Kara kışa ·rağmen boğazlaşıyorlar. 
Segrede şimdi İspanyol cümhuriyetçilerine saldıran kuvvetler hep 
: ltalyan fırka/arıdır . Bunların • 

zayıatı müthiştir 

Cümhuriyetçiler safında Leon Blumun beyanatı 
Vatanları ve istiklilleri için dövü- Eski başvekil "Fransa, Berlin - Roma 
şenler arasında yabancı kalmadı 1!1]~!~r!~~t~mennilerlekıramaz,,diyor 

Paris 26 (ö.R) - ispanyada kışın bü- sosyalist kongresmde B.Bhmı Fr.annnın 
tün memlekette şiddetle hüküm sürme- haricl siyaseti hakkı..ı:ı.da bir nutuk sö_.v-
ıine rağmen Katalonya cephesinde nas- lem.iş ve kongrede karşılaşan ~ 
yonalist taarruzu devam ediyor. Gene- münasebetiyle bir harp talcrm, bir de 
ra1 Frankonun karargahı umum.isinden sulıh takriri diye buııları ikiye a&:ııırma-
bildirildiğine göre: Nasyonalist kuvvet- nm doğru olamıyacağuu söy~. . 
ler Katalonya cephesinde hareketlerine Parti reisi Fransarun arlık orla Jw.-
devam ederek kızılların gösterdikleri rupadan alakasını keMrelc kendi :lıi.ay. 
bütün mukavemetleri kırmışlar ve on- naklarıru Jaymetlendir.ıiıesi ~ B. 
lan zayiata duçar etmişlerdir. Ileri 'For tarafından cövn gazetesinde tıeri 
hareketi bugün vasati olarak 6 kilomet- sürülen tezi reddetın.iştir. J.iatibin fik • 

re derinlik kesbetmiştir. rinceHitler ve MussOOni bir.incHintn orta 
Buna mukabil htikümetçilerin resmi Avrupada serbest olması, ikincisine de 

tebliğinde şöyle deniliyor: Akdenitln teı'kedilmesi husuıS\mda mu-
cŞar cephesinde: Tremp mmtakasın- te.bık kalmışlardll'. Fransa Berlin-Boma 

da Ispanyol askerleri dü?Jlnnın hülı11 mihverini sırf temenni ile !aramaz. E}leıı-
teşebbüslerini kuvvetle püskürtmüşler- 'l\musu Halyaya terketmck mulmbHin-
dir. Segrc mmtaluısmda bir Italyan fır- de silahsızlamna istihsali m\bnktin ol.sa 
kası yüksek tayyare ve topçu kuvvetle- hatip 1ereddüt etm.iyecekü. Falıat böy-
rinin fasılasız faaliyetinin himayesi al- le bir siyasetin netice itibariyle harp 
tında hücwna devam ederek dii§man tehlikesini Fraıuaya tevcih edeceğinden 
saflarını kınp döken askerlerımi.z.in mu- Italyan gönüllüleri korkulabilir. Bu sebeple Blum karşılık- Ingil.terede yeni 
kavemctine rağmen Almatre mevkilni rüyet imkarurun fıkdanı sebebiyle ya - mur beynelmilel komisyon tahkikatına lı yardım paktla:tından feragati Akilane 

bir denizaltı gemisinindenize indirilmesi ve bıgiliz krali~esi 
sakat çocuklara hediyeler veriyor 

ifgale muvaffak olmuşlardır. Diğer böl- va~laml§ olan askeri harekat yeniden devam ederek cepheden geri alman eo- bulmamaktadır. 
gelerde diişmanm taarruzlan tamamiy- başlamıştır. Her mıntakada nasyonalist nebt muhariplerin muhtelif toplanma Esasen Fransaya otomatik olarak ha
le defcdilmiştir.> muvvafakıyetlerinin devamı kaydedili yerlerini ziyaret etmiştir. Komisyonun rekcte geçirecek hiç bir pakt yoktur. 

Paris 26 (ö.R) - ispanyadan bugün yor. bir çok erkanı Madride hareket etmiştir. Fransanın tehlikeye düşeceği Anlarda 
gelen haberler azdır. Yalnız iki telgraf Valanstan gelen şu ikinci telgraf ise Bunlar merkez ve Estramadore cephele- parlamentonun mürakabesi tam olarak 
alınmıştır. Nasyonalist kaynağından ge- Cümhuriyet Ispanyasmdan ecnebi mu- rinde Cümhuriyet cephelerini yalnız Is- bakidir. 
len birinci telgraf askeri hareketler hak- hariplerin çekilmesine aittir. Ecnebi mu- panyolların müdafaa ettiğini müşahede 

ESki başvekil Fransanın lngiltere i1e miştir. 

münasebetlerinin samimiliğinden bahs- Roma - Berlin mihveriyle demokrat 
etmiş ve Fransa - lngiltere - Amerikan devletlerin emniyetini telif etmek müm
ve Sovyet Rusya arasındaki dostluğun kün müdür?Eski başvekil bunun tecrü· 
Berlin-Roma-Tokyo misakını karşılıya- be edilmesine razıdır, fakat buna mu
bilecek biricik kuvvet olduğunu söyle- vaffak olunacağına hiç ümidi yoktur. 

bA;;~·~~hyariplc;•ri·;~konUSüd;t t Fransanın Tunus mümes-
•. ~p- sili dün Parise geldi 

raklarında Noel gunu 
Başvekil Daladyeye son vaziyet 

Göringin çocuklara verdiği hediyeler. hakkında uzun izahat verdi 
arasında Etyağı ve tereyağı da varmış r~,"'~ 

Paris, 26 (Ö.R) - Havas ajansının , edilen portakal ve mandarinler bu sene i.v , · 
Berlin muhabiri b~diriyor : A~u.st~a- , hemen tamamiylc mcfkut olmuştur .. Ba- iL 
lılann ve südetlerın Alman milleti ca- 1 zı satıcılar bu meyvalardan elde ettikle- ~, 

miasına dahil olarak tesit ettikleri ilk ı ri pek az mikdarı en sadık müşterilerine l ·.' 
1 

Noel ia§e güçlüklerinden hali kalmamış- ' tahsis etmişlerdir. Kcmservalnrcla azlık 
tır. Bunun sebebi bir taraftan halk yı-

1 
göze çarpmış ve kömür siparişleri güç-

ğınlarının varidatının artması neticesi ı !ilklerle karşılanmıştır. Bu güçlükler ga-
olnrak gıda maddelerine fazla talep ol-1 ı' ı:etclerin halkı Almany~a iltfuak · eden 
ması, diğer taraftan harp stoklarının teş- on milyon Almanla birlil::te ne~e ne No-
klli sebebiyle piyasaya yapılan arzın ı1 jeli kutlamağa ait davetleriyle ayni za-
mahdut kalmasıdır. Umumi kanaate gö- ma.Qa tesadüf etmiştir. 
re üçüncü Raybm iaşe vaziyeti aslfı şu 

son haftalar derecesinde sıkışık olma- Paf!3yı Fransa 
te~enti ediyormu;; .. 
Paris, 26 (Ö.R) - Gol baş rahibi bir ~:=de çıkan ıNasyonal Zeitung• ~a- I 

reşal Göring tarafından Berlinde dört 1 
yÜ7. çocuğa hediyeler verildiğine yazar
ken bu hediyeler arasında, son derece ı 
nedretine rağmen, et yağı ve tere yağı 
da bulunduğunu kaydediyor. Noel AI- 1 

man sofralarının :zaruri bir süsil tel!kki 1 

tamiminde papa ile son görüşmesinde 

tesbit ettiği şu noktalan bildiriyor: Pa
panın şimdi en büyük meserretleri Fran

Fran sanın Akdeniz kuvvetinden 

Göring 

, sadan geliyor ve harplerden, bilhassa 
diğer ihlilM tehditlerinden ileri gelen 
j acı endişelerini tahfif ediyor. 

Çin ordusu mühim. muvaf
f akı jetler ka.zanmıştır •. 

Paris, 26 (Ö.R) - Fransanın Tunus 
genel kaimi bay Labon bu sabah Parise 
gelmiş ve Muhammiyede alınacak ted
birler hakkında başvekille görüşmüştür. 
Başvekil bay Daladiyenin Korsika ve 

Tunur;u resmen ziyaretten sonra Ccza
ire de uğramak niyetinde olduğu söyle
niyor. Başvekil ve maiyetinin binecek-

leri harp gemisine torpidolarla deniz 
tayyarelerinin refakat edeceği teyit edıl
mektedir. 

Paris, 26 (Ö.R) - Tunus genel kaimi 
B. Labon başvekille Tunus seyahati 

mış olan kalem mücadelelerine teessüf 
etmekte ve Paris ve Romanın mütehay
yiz diplomatlarının büyük bir objekti
vite ile işlerini görmelerine müsaade et
menin zamanı hulUl etmiş olduğunu yaz
maktadır. 

İtilfifgiriz sosyal Ekonomist ve Nas
yonalizm organları Fransız İtalyan ihti
lafının velıamet peyda etmesinden isti
fade ederek Fransanın cüm.huriyetçi İs
panyaya yar<lımını daha müsbet ve da
ha fili bir şekle sokması hakkındaki neş
riyatlarını arttırmışlardır. 

Bu gazeteler Fransanın İspanyada 

hakkında görüşürken Korsika seyahati- ---------------

İtalyanların muvaffakıyet elde etmeleri· 
ne mani olmak ve Pirenelerde üçilncll 
bir hududu müdafaa etmek muhtarasma 
maruz blmarun önüne geçmek mecbu· 
riyetinde olduğunu yazmaktadırlar. 

Ayni gazeteler Barselon ordusunun 
Fransa için harp etmekte olduğunu tek
rar etmektedirler. Frank.onun Katalon~ 
yaya karşı yapmakta olduğu taarruzlar 
muvaffakıyetle neticelenmcdikçe ve bu 
muvaffakıyetler Fransa ile Barselon 
arasındaki son kara münakal5tını tehdit 
ettikçe bu gazete mücadelelerinin daha 
ziyade şiddetleneceği ta1unin olunabilir. StHrtt~jinı mevkiler tı.lde 

şiındi Çin salgınlardan 
ettiler fakat 
kırılıyor 1 

ekseriai ihtiyaç1arını teminden aciz o]up 
yaşamak i~in umumi ianeye ihtiyaç his
sediyorlar. Matbuat bu meseleyi ortaya 
atmnkla beraber henüz buna ait hiç bir 
tedbir alınmamıştır. Her kese açık tutu
lan beynelmilel şehrin bu hususiyeti mül
tecilerin akınına sebep olmuştur. 

nin tefcrrüatı da Korsika valisi ile baş
\·ekillik hususi kalem direktörü arasın
da tesbit edilmiştir. B. Labon Tunus va
ziyeti hakkında gazetecilerin suallerine 

Lima konferansında 
J lonckong 26 (ö.R) - Çin ajansı 

bildiriyor: Çin kıtaatı Kuantung doğu 
cephesinde yeni parlak muvaffakıyetler 
elde ederek mühim stratejik noktaları 

İşgal etmişlerJir. Bu muharebelerde 2 
bin japon nskeri ölmüş ve japonların 
mühim miktarda harp malzemesi çinli
lerin eline geçmiştir. Japonlar Kantona 
doğru çekilmekte ve alelacele müdafaa 
tesisatı vücuda getirmektedirler. 
Nau~an şimnlinde Hiş ırmağının ce

nup kıyılarında japonlara baskın veren 
çinliler 1000 kadar japon askerini öl
dürmüşlerdir. Japonlar nehrin şimal kt-

yılanna çekilmişlerdir. Bu muvaffakıyet 
doğu cenup cephesindeki çin kuvvetleri 
<ırasında en mühim temas noktası olan 
Nauşanın emniyetini takviye etmiştir. 

l Iavaların fenalığından istifade eden 
çin çeteleri orta çin cephesinde japon 
mevzilerine hücum ederek muvaffakı

yetler kazanmışlardır. 25 japon harp ge
misi ve müteaddit nakliye gemileri Yang
çe nehrinde demirlemiş bulunmaktadır. 
Şanghay 26 (ö.R) - Mülteciler me

selesi gittikçe endişe verici bi ,ekil al
mnktadır. Şehir ııncnk kendi nüfusunu 
iaşe edecek vaziyettedir. Mültecilerin 

Son zamanlarda mahsus nisbctte ve· 
hameti azalan kolera salgınından sonra 
bir çiçek salgını baş göstermiştir. Son 
iki ay içinde beynelmilel imtiyaz mınta• 
kalarında 1000 den fazla çiçek vaknsı 
kaydedilmiştir. Son 40 - 50 senedenberi 
çiçek hastalığının bu kadar vehnmet kes
bettiği görülmemişti. Hastalığa tutulan
lar arasında ölenlerin nisbeti azdır. Sıh
hiye servi::i tarafından çiçek aşısı tatbik 
edilenlerin miktarı günde 40 binden faz. 
la dır. 

şu cevabı vermiştir : 
•Vaziyet çok sakin, ahalinin haleti 

fikriyesi mükemmeldir.• B. Labon çar
şamba veya perşembe günü tayyare ile 
Tunusa dönecektir. 

A n-aerika devletleri başlıca hedef .. 
lerine varmış telakki edilmektedirler 

İSPANYADA MÜDAHALE Nevyork, 26 (Ö.R) - ıNevyork Tay
mis• gazetesi Lima Pan Amerikan kon

Paris, 26 (AA) - Stefani ajansı mu- feransının mesaisinden çıkan neticeleri 
habirinden : müsait bir surette karşılamaktadır. Ga-

Ekselsiyor gazetesinin diplomatik mu- zetenin fikrince konferans Amerika mil
harriri B. Daladiyenin Korsika ve Tu- !etlerinin menfaat ayniyetini ispat et
nusa seyahati üzerine yapılmağa başla- miştir. Gazete şunları ilave ediyor : 

•Hiç şüphe yok ki sekizinci pan Ame
rikan konferansı başlıca hedefine var· 
nuş ve Amerika kıt.asındaki muhtelif 
memleketleri birleştiren bağları kuvvet· 
li bir şekilde tahkim ederek müsavi or· 
takları arasında tam bir ahenk tesis ey• 
!emiştir.• 


