
r 
Puarteıi 

26 
hı.: Kanun 

tllARF. YERt 

ı~taolıul Xıırııosınaoi.~·e Xo. M 

1\~l~raf: '--t>n! ... ;ıhalı gaz(•tesi 

i:il'l'A'<RUL 

'fclcfon. 20i9~ 

Türkl.~• 

HOü l\.r. ~c>nf'Jl.C.-l '!100 l\r. 
."iOO .Kr. 1 nylı~ı 1 ~04) h.r. 

'.!60 Kr. S ~\~·lığı 600 k.r. 
!10 Kr. 1 a~·h~ı 300 h:r. 

Her yerde 

3 
1938 Birinci yıl Xo. 233 GONDELIK SiY ASI HALK GAZETESi 

Po,ta ittihadına ı;:lrn1roıh. uu·ın
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Parti Büyük Kurultayı MEMLEKET DAVALAR•= 2 

Bugün Toplanıyor Fuhuşla Mücadele Neden 

S 
.. 

1
. k Müsbet Netice Vermiyor 

oy ıyece 
• 

Genel Başkan Bir Nutuk 
Genel Başkan Seçiminden Başka 16 Kişilik Parti 

Genyönkuı·ul İntihabatı da Yapılacak 

Kongre Bir Gün 
Devam Edecek 
C 

lJ~!HUltiYET Hal:( Pttrtisi
nın lıüyük Kurultayı bu

~ün Raat 10 da Büyük Millcl '.Meq
lisi saltm ıııJa açılacaktır Kongre
ye Partiyn ualıil 375 meb•ısia muh
telif yiJayc·Uerckn ~elen 216 delege 
i$tirak erlc·cektir. 

l{uz'laıned~ aşağıdaki maddeler 
vardır: 

1 Yoklama, 
2 - .\cıl!ş nutku. 
3 - fki .. \sb:ı..~kan \'e aıtı sr-kr{'· 

ter ıntihabı. 
4 c;ı•ncl sekrelct·in tczkere~inin 

oknnnıası1 
5 Tiiziik komı.ycmu intihabı, 
ti I'\.omisyon lliyih~suını müza

ı<er~'i ve kaıara bağlanması, 
T G«nyiiııkurul ıntHıab. 

Kur•ıltay ı;cnel I3aşkan Vekili 
<:'ela! Bayar tvrnfından bir nutukl:ı 
&cılacaklıı Ccncl Sekreterin tezke
ı esi nizaııııı.ım~ t.ıdıli. fevkalade 
kurultn)•' toph' .ısına &it csba· 
hı muı ıbc tc.,.kerc )ı . l\:onsr~ Vğ· 
leden C\'\' ·i v u~ledm sn m :l,i de· 
fn. topl:ırn,c:ık "' n.c :ı.b~"1 bı g in
ıle bitirccektır 

Bütiin kongre nıüzakL·rdcri rad
Yo ile ııeşrerlilccL'ktir Yeni •·eçilc -
tek gt•rıt:l ba~kan kongrc·cle ıniihin1 

bir nutuk 8İ\.\ liyeı:ektir. 

<: nyiiıık rıı SP~i·1ıi halen nıöıı
hnl bul.:nan lıirkar :.ızfılı;ra iııhi -

Cumhurr,.i~i ismet lnönü meclis kürsl!sünde 
. .:.- ------------

Ziraat Kongresi de 
Yarın Açılıyor 

Kongrenin Köy Kalkınma 
Davasında Büyük Rolü Olacaktır 

"ar etn1i,recck, diğ't!rlı•ri de i--rifa., KQ u 

e.tmek suretiyle t1i7.amııame.ı·e tcv-'ı' • NGRENiN PROGRAMI 
fıkan oıı altı fıza ~ euiclen intihap, 
olunacaktır. 1 Ankara, 25 {A.A.) Birincı nun ~alı günü ~ııal ıı de, halkevi 

1 

köy ve ziraat kalkınma kongresi u- salonlarının müracaatlara nazaran 
Ak.~ama clogru Kıınıltı11• üı·e- mumi katipliğinden resmen tebliğ dar geleceği Rnlaşı!Uığından, büyük 

!erine biı· t·u~· zi.l'aff'ti nrilecektiı·. olur.muotur: 11"11 t M ı· · · -

1 

, ~ .ı e ec ısı Reısligiııin yiiksek 
Yeni rei•i umumi de lııı ziv:ı!cti 1-Birinci köy ve ziraat kalkın- müsaadeleriyle Biiyük Millet Mecli-, 
huzuri~·Je ~ereflcııdirrceklercİir. ma kongresı - yarın - 27 birincika· (S 7 · f d ) Ooc:oc:::>o onu ncı Jtay a a 

~VVV'V'~VV'V'V~~ 

~Galatasaray - Beşiktaş Berabere 
• ':.Nt.l'"''•'W"'>.~ 

4nkarada Yapılan Bükreş 
Macında Romenler • 

- Ankara Muhtelit/eri 
2 - 1 Kazandılar 

PG.1ı:tı Oaıatuvq • aep1dq lllaçından bir intılıa (Y llZlll S ııci sayfada) i 

Genç Kızlar Nasıl Sukut Ederler-
Fuhuş Ve Sefaletin İstasyon 

Yerlerini Kapatmak Lazımdır 
Dün. aran1ıza zchirlı bir yılan l 

gibi Rokularak randt'vuculuk YC gi·~ 

li fııhu~ ile h;tigal eden Madam A
tiıın gibi kadınların faaliyetinden 
bahsetmi~ ve bilhassa bunlarla mii
cadele için l'lde bulunan zabıtai ah
lakiye talinıatııaınesiııin c:nk noksanı 
~·e lıat~lı oı:ıuğunu kayıt ve giz. i ı 
itıhuş ıle mucadele eden teskil~tı~ 

verimsiz olduğ·uııu ila\·e etmiştik. 
Bugiiıı de. gizli fııhsun nasıl ya

pıldığını ,.e masum gene: kızların na· 
sıl tuzağa diişiirüldüklerini anl:ıt.,
cağız: 

HE",yoğJunda bir ~ürU dansevler!. 
pastalıaneler, kadın terzihaneleri, 
lıizmet~i idarelıanelerı. i~ yazıhane· 

leri \'e bunlara miimasil yerler var 
ki zabıtai ahlakiye memurları bu' 
ycılcde lıi~ alakadar olmazlar. Hal
buki bu yerlerin c:oğu, fuhsa giden 1 

yolun adeta tabii istasyonları e;ibi
clir. Bir pastahanede. bir sinemada 
h 1 .Iuşau ~iftleı·ııı ort.ıclaıı çıktıktan 
~onra ekseriyetle gidecekleri yer. ya 
randevu evleri, yahut da bir dansing 
veya bir bardır. Kadın tcrzihaneleri-

1 
Büy~k bjr Vergi 

1 

Kaçakçılığı 
Ankara, 25 (Hıı"ıısil istan-

bulda buhınaıı mülkiye müfettişleri 
~ok mühim bir vergi kaçakçılığı ha
disesine el koymuşlardır. 260,001) 
lira tutan kaçakçılık bir petrol kuın
panyaeı tarafından yapılmı~tır. 

Tahkikat neticesinde, İstanbul -
da ve Ankarada bazı mühim mev
ki sahibi kimselerin bu işten dolavı 
ıııesuliyctlcri tebeyyiin etmiştir. -

Şehirde Grip 
Salgın Halini 
Aldı 

Havaların bir müddettenberi 
bozuk gitme81 yüzünden 1stanbulda 
grip salgın halinde ve gittikçe arta
rak genişlemektedir. 

Mekteplerde bu hastalık yiizün • 
den talebenin yüzde 40 ı derslerine 
devam edememektedir. Bu vaziyet 
karşısında mektepleri bir haftadan 
on beş giine kadar tatil etmek \'e 
toplu halde insanların bulunduğu 

sinema, tiyatro, kahve ve gazino -
larcla icap eden tedbirleri almak dü-1 
şünülmektedir. 

Bütün bu işlerin görüsülüp kati 
bir kara bağlanması için •"Vilayet 
hıfzıssıhha komisyonu., toplantıy-. 

çağrılınıştır. Komisyona vali mua· 
vini Hüdai Karataban riyaset ede-
cektir. ' 

Sovyet Japon "rr:l'ı ında 
çarpışma yok 

J\Ioskova: 21> (A. A.) - Sov -
yetlerle J apoıılar arasında güya 
çarpışmalar olduğu hakkında ya
bancı memleketlerde çıkan şayia
lardan burada malUıııat yoktur. 
Gerek bu şayialar ve gerek Voroşi
lov'un uzak doğuya hareket etti
ği hakkında yine doğru olmıyan 
diğer hir şayianın, uzak doğuda Ja 
pon balık avı bölgelerine dair ola
ı·ak cereyan eden müzakerelerin 
biı• çıkmaza girmesinden ileri gel·ı' 
dlii anıa,ılm~ktadır. 

nın miihıın bir kısmı da bugünkü 
fuhşun ilk basamagı seklini almı~
tır. Halta e~ki seyyar muhabbet 
tellallarının \'azifesiııı bu terzihane· 
leı· daha va,ı bir ~ekilde yapmakta
dırlar, denebilir. 

IIiznıd~ı w iş idarelednin ka
dınları fulısa te~wık lıu•usundakl, 
mesaileri ise bugünün merelesi ol -
maktan coktan c:ıkınış e.~kinıiştir. 

Bunlara bir de gizli daktilo ders'
nelerinı ve model kızlar yazılıanelf
rini ılave Ptmck lazımdır. 

Cenç kızlar ekseriyet işçi, fakir 
\·eya orta talıakaya mensup a lele

rin c:ocukbrıdıı· - Ya kötü bir arka· 
daşın, yahut da kcnıHsine her ne • 

dense ~ok şefkatle muamele eden ve 
hayıh:ı.h ( ! ) gi.irünen tanımadıii1 
bir kadının delaleti ile buralara <l:._ 
vama başhrlaı·. E8asen bu gibi miL 

esseseleriıı ba$larında bulunan kim
seli'r de ellerinde bulunan el~mnnla· 
ra arkada.~larını ba$lan çıkarıp bu
raya getirmelerini her vakit ten-

{Sonu 3 i':1cü sayfada) 
Bu zavallı memleket k d a ını .. ı 
yoldan çıkmadan kurtaralım 

Gaziantebin 
Kurtuluş Günü 

--- -

Eminönü Halkevinde Merasim Yapıldı 

önnLc'I i,.t!falti'1 hazir buluna:ı A.yntaJ.lılar 

Yazısı 3 üncü sayfada 
~V"VVVV'V"V'VV'V'VVV'VVVV"V'V'\/'•ı.l"V'\,/'VVV\/\,/VVVV'V\~ 

HER SABAH 

Kurultay Mesaisine Haşlarken 
B UGtıN siz bu ı;abrları okurken be~inci Parti Kurultıı), da 

mt'saisine ba~laınış olacak: Her şeyden nwı Kurıılta)·a ça
lışmalarında mesut başarılar dileriz. Sa),11 Cunıhurreisimiz 
ve Büyük Şefimizin direktifleri altında lwşiııci Kumlı.a)·ın mem· 
leketin ha)-ır ,.e nef'ine mütedair isabetli kararlar alacaj{ıoa nıu
lıakkak nazari)·Je bakabiliriz. Uzun tecriibt> ""ııelerinin wrdil;i bir 
olgunluğa dayanarak Knrııltayda, piirüzsijl yiirü)·cn w)·ahnt istt'
nildiği derecede nıeyva wrmiyen noktalar lıaklmıda, miizaknt'IPr 
ve incelı-ıııeler yapılacağı şüıılıeslzılir. 

Hı-r siya.<;İ fırl<a gibi Cumhuriyet Jlalk Partisi de hir ııroı:r:ıın 
dahilinde ı;alı.:ıır. Onun tııııan en, sarih ııınclelcri ,·ardır. Türk mil· 
!etinin ilıtiyaı;larınılan ,.e nılmndan clo~aıı Cunıhuri) et llalk Pıır
tisi ı,'littliğti gaye bakımından çok uh·i prensiplere, çok yüksel< um
delere sahiptir. Ancak o prcnsiıılerin, o umdelt'rin tatblk ..aha•ına 
konıılu~unda te,adiif edilebilecek piiriizler w Partinin mürakaht 
sl•temindeki görült'cek mahzurlar iizerinde durulmalıdır ki şaytı 
Yarsa bu ııürüzler ,.e mahzurlar esaslı surette ortadan kalkmıs ol 
sun. Bizim kanaatimiz<' göre Kurulta),n bllbao;sa t'lıcmmhf't ,·t're· 
ceği nokta da hu olaeaktır. · 

A. CE~lALETTIN SARAÇO(ıLU 
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.. .. .. R. ŞANI 
~OLUMUNDEKI ESRAR 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası: 25 

Kömürlerimiz 
İskenderiyede 
Rağbet Kazandı 

Okuyucularımız 
Pazarlıksız satış 
Diğer şehirlerde 
Tatbik edilecek Enver Paşa Köye 

j·Jerledi 

D!Jor ki : 
;\!emleketimizden hkenderiyeye s· .. . 

ihraç edilmekte olan mangal kö • ınemlllarda yuksek scs- İstanbul, İzmir ve Ankaı-ada 
tatbik edilen pazarlıksız satıştan 
~imdiye kadar alınan neticeler ge
rek belediye ve gerekse şehrimiz 
Ticaret odası tarafından bir rapor
la ıktisat vekaletine bildirilmiştir. 
Şimdiye kadar yapılan tetkikler 
neticesinde· pazarhk,ız satış usu
lünü gerek esnaf ve gerekse halk 
memnııniyetlP telakki ettil!;i anla
şılnı14tır. 

Doğru 
mürleri ora piya.•alarında lıiiyük le küfür edenler varmış! 
rağbet kazanmaktadır. 

Paşa Sordu: ''Hacı Sami bey, Bun
ların Köylerinde Karakol Yok mu ? 

----c»---
Hep tekıar atlarına bindiler. 

Korğan tepedeki mevkileriL~ geldi· 
!er. Buradaki karııılama daha heye
canlı oldu. Tuğay San Em·er Pa
şaya pek çok ikram ediyordu. Hn
zırlam~ olduğu yerde baş taraf.< 
oturuyor ve kendisi de onun gözii 1 
içine bakıyordu. ilk konu5mnlar hep 
havai oldu. 

Ne Enver Paşa, ne de Tuğay 
San asıl mevzua temas etmek iste
miyorlardı. Enver Paşa Tuğay Sa

. rıyı tetkik ediyor, mUkfileme arp 
• sında onun kanaatlarını elde etme· 
ğe çalışıyordu. 

Tuğny Sarı, çarlık devrinde Rus
larla müzakereye, idareye alı~mq 
olan bu zeki adam ise Enver Paşa· 
nın gözlerinden yapmak istediğini 

öğrenmeğe gayret ediyordu. Nili".· 
yet öğle yemeği zamanı gelmişti. 

Tuğay San, Enver Paşa gelir 
gelmez nasıl yemeklerden koşlanJı
ğını sormuş ve arzu ettikleri Ş(!kild-• 
yemek hazırlanacağı bildirilınişti. 

Enver Pa.,a bu suallere gü1Pre1' · 
Yerli yemeği .. Artık alıştık .. 

demiş ve yemekler de buna göre 
hazırlanmıştı. Mevzuu f"'k ~!ak 
dar etmez am;1.. Enver Paşa bıı 

öğle yemeğinde yemiş olduğu ko
yun eti kızartnıasını ve diğer Y•~· 

mekkti her zaman ballanrlıra ba!
landıra anlatır dururdu. Hatta o· 
günTuğay San.bunu açıktan söyle
miş, yemeklerin nefasetinden do
layı tc.,Uklir etmişti. Bundan ıs<ın

ra da gittiği yerde hep: 
Tu~y Sanda yediğim yem<'k 

gibi olsun .. derdi 

**. 
Yemek esnasında da milkaleme-

ler hep havai mevzulardan ibaı et
ti. Yemekten sonra idi. Tuğııy Saı ı 
Enver Paşa ile yalnız konuşmak i~
tediğini anlattı. Onu alarak ı;öyl~ 
biraz dcılaştı. Bu esnada Muhiddi'ı 
bey ile Hacı Sami de arkada takib 
ediyorlardı. 

Tuğay San Enver Paşaya bir 
ııeyler söylemek istiyorsa da tam 
manaaile muvaffak olamıyordu 
Nihayet hafif bir öksürükten son
ra: 

- P~.. dedi. tbrahlm bey ile 
görtlşmek üzere bulunduğunuzu ve 
bu maksatla buraya kadar geldiği
nizi biliyoruz. tbrahım bey ne ya
zık ki hu günlerde (Döşem be) de

zat olduğunu söylemekte ittifak e
diyorlardı. 

Enver Paşa Togay Sarıya. pek 
~ok iltifat etti. Onun istiklal hak· 
kındaki fikirlerini öğrendi. 

Togay: 
- Hiçbir şekilde ve şartda baş

kalarının esareti altına girmemek 
lazınıılır. diyordu. Sonra Türkista.
nın var.iyeti hakkında mııli•mat ve· 
ıiyıırclu. 

Enveı Paşa maiyeti ile birlıktc 

1921 senesi teşrinisaninin 28 inci 
günü Karaminde köyüne gelmişti. 

1brahinı beyin kumandası altır.
da daha doğrusu işğali altında bu
lunan kiiye giren n_ıuazzam kalaba -
!ık herkesi birdenbire heyecana 
d\işürmıiştü. 

Köy halkı çitlcriıı arka•ına sak 
!anıyor, evdeki kadınlar pencerele
rin kenarıııdan başlarını uzatarak 
geknleıin kim olduğunu ögrenmeğe 
~alışıyordu. 

- Kimdi bu gelenler? 
- Bilmiyoruz .. 
En önde Enver Paşa arkasında 

Muhiılılin bey, Hacı Sami beyler ol
duğu halde köyün ortasına doğru 
ilerliyorlardı. Daracık sokaklardı 

kurulmuş olan ufacık dükkiinlarda 
ki halk ne olduğunu şaşırmış öteye 
beriye kaçışıyor, bazısı da korka -
rak dükanını kapatarak evine doğ
ru ko~uşuyordc.. 

Hacı Sami bey yerli dilini iyi 
bildiı$ için ~oruyordu: 

- lbı-:ıhim bey nerede? 
Hic kimseden ses çıkmıyordu. 

G<>lenlerin kim olrlıığunu bilen olma. 
dığı için lbrahim beye fı·nalık gele. 
ceğinden korkuyorlardı. 

Yalnız sokakta tesadüf edilen 
kam •iyah kalpaklı adamlar vardı 
Bunlann İbrahim bey tarafdan ol
duğu maliımdu. Fakat bunlarda İb
rahim bey hakkında malfımat ver
mekten çekiniyorlardı. Enver Pa°Şıı 
ile maiyeti köyün bir başınılan girip 
öteki başından çıkblar. Yolu da ge
risi geriye döndüler. Biraz evvel 
gelmiş oldukları köyde tam bir ha· 
yat varken şimdi her taraf kapan
mış, dUkkinlann kepenkleri inmiş, 

sokaklarda adam namına kimse 
kalmamıştı. 

Enver Paşa nihayet dayanama
dı: 

dır. :jrendisi onbeş gündür oradı.. - Hacı Sami bey .. dedi. Bunla
teşkilıit yaparak mukabil harekete rın köylerinde karakol filim gibı 
geçmeğe hazırlanmaktadır. Bura- bir ~ey yok mudur? Yahu konuşu 
da iken kendisi ile göriişerek bazı cak bir adam bulamaz mıyız, bakı. 
hususlarda anlaştık. verseniz 3unlara! .. 

Enver Paşa İbrahim beyin Dö- (Devamı var) 

eeınbede olduğunu öğrenince bira~ 1========~====~:;: 

Ru mevsim llr1Bıra limanımız

dan mühim miktarda mangal kö
mürü gönderilmiştir. 

Bulgar kömürleri l\Iı<ır pi)·-asa. 
larında bizim kömürlere nazarım 
daha az aranmakta ve fiyatça da 
daha ucuza satılmaktadır. 

Bizim mangal kömürlerimizin 
tonu 8 - 10 Mısır lirasına satılır

ken Burgar kömürleri 5 • 6 Mısır 
lirası üzerinden muqmele görmek
tedir. 

ViLAYETTE 

Yeni tip bir pul 
• Dahiliye vekaleti son verdıği 

lıir kararla memleketimizin bütiln 
kaza ve vilayet belediyeleri tara
fından kullanılmak üzere yeni bir 

tip pul bastırmış ve ayriyeten bir 
tamim yaparak bütıin belediyele
rin bu puldan kııllanılma•ını bil
dirmiştir. 

Pelediyeler bu pulları dahiliyP 
vekaletinin gösterdiği mRtbaadan 
tedarik edeceklerdir. Bu sur~tle 

her belediyenin kullanacağı pul 
anıi olacaktır. 
~VV'VVVVV'VVVVV 

MÜTEFERRİK - · .. . -

Hava tehlikesine karşı 
sığınaklar 

Halk, ı!nemalara eğlenmek, 

hoşça vakit geçirerek iyi ve ahlakı 
muaşeret usulleri seyretmeğe mi 
geliyoı·, yokla o zamana kadar 
hiç i,itmediği fena kilfilrleri öğ

renmeğe mi geliyor?. Bilha•.-a 
İstanbul taraflarındaki bazı sine 
malarcla matinelere devanı eden 
bir takım kendini bilmezler •ine
ma gösterildiği sırada ağıza alnı 
mıyacak kadar iğrımç sözleri hiç 
çekinmeden ve hiç korkmadan ba
ibra bağıra söyl11mekten, galiz V' 

m(i,;tekı-eh neşelerini ortaya .,,,. 
maktan çekinmiyorlaı. Sinemaya 
zevki, ya hissi bir vaka ve yahu 
da eğlenceli bir film 'eyredebil · 
mek için gelen çoluk çocuğun V( 

genç kızlarla kadınlann bu kabıı 

ve ısyan ettirici manzaradan iğre 
ııerek filmi yarı yolda bırakıp si 
nemadan çıktıkları bile vakidir. 
Aliikadar makamların, bu iffet 
dü~nıanı 'erscrileri edep ve terbi 
ye daire~ine davet etmeleri içic 
rlikkat ııazarıııı çekmenizi dile-
rim. 

TURGUT 
Yeni Sabah -· \'ııkıa sinema 

!arda yanında otuı-anların rahat.<ı 
olmalarına ehemmiyet vernıiyerek 
yüksek sesle konuşan saygısızlara 
tesadüf edildiğini biliyorclak. Run 
!arın kiifüri fa•liye~iniıı mevcudi 
yetini de yukarıdaki okuyucu mek
tubundan anladık. Alakadar ma
kamların bu terbiye ,-e ah!;i.k yok 
•ullarının yakalanna yapı~malarıııı 
temin için böyle müe,sif hiidi~elen 
~ahit olanların usulca dı~arıya çı
karak ilk te<ailiif efle(·Pkleri enıni-

Haber aldığ-ımız:ı göre vekalet 
pazarlıksız satış usulünü diğer ba
zı şehirleı·de de tatbik etmek için 
tedbirler almaktadır. iç Ticaret 
ıınıunı rnüdiirii :Mümtaz Rek tz . 
mirde yaptığı tetkiklerden sonra 
pazarlık ız •atı~ın yeniden tatbik 
edilecek ~ehiı-lerde ele birer tetkik 
•eyahııti yapacak ve neticeleri bi
rer raporla Jkti.<at vekiiletine bil
direcektir. 

'Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv' 

Türk - YugosJav afyon 
müzakereleri 

Türk - Yogu,Jav ham afyon :ın
la~nıasını ~ enilemek üzere lıir haf. 
ladanberi dernm etmekte olan mü
zakerelere bu gün de devam edile
cektir. Toplantıların birkaç gün~ 
kRrl:ır neticeleneceği ümit edilmek
tir. 

Yaş meyva ihracatımızın 
inkişafı için 

Resmi dairelerde hava tehlike. 
leriııc karşı. sığıııaklar yapılması 

lüzumu alAkadarlara tebliğ edil • 
mi~ti. 1.taııbulda ilk '1ğınağı Sıh
hiye ııılidürlüğü tamamen ikmal et- yet memurunu keyfiyetten habn 

dur etmeleri kifayet eder. 

Ya~ me_n-e ihracatımızııı inki
şafı için yapılan tetkiklere devan 
eclilnwkte, yeniden hazı tedb:rler 

de alınnı:ıktadır. Yazın Alma'rıya. 
ya yapılan kavun ihracatındnn bü
yük i.<tifnclc!er eılilıliği anJa,ıl . 
nıaktad r. Şin'di, kı~ eyvele;inin 
de ihracı iı;irı yeniden bazı tedbir
ler alın'l'laktııdır. • raıatya ve hıı

ı·ıtli$ı gibi mcy\'e mıntakalarından 
tir~n olıltıiıll için, nakliyat da ko-

mi~lir. Sığınak miıdürlüğüıı balı-.--·-------------• 
çesiııde ve •ekiz metre derinliğin-
de elli kişiyi istiab edecek biiyük
ltikte yapılmıştır. 

Ye;ıi Sirkeci garı 
Sirkeci meydanının açılması te

ferruatından olarak Sirkeci garııı • 
da yapılmakta olan giriş ve çıkış 
holleriııin inşaatı tamamlanmak ü
zeredir. 

JI arici aksamı tamamen bitmi• 
olan hollerin zeminlerine döşen -
mekte olan mermerlere ait faali
yet de nihayetlenmiştir. Bir iki 
hafta zarfında açılacağı anlaşıl • 
maktadır. 

Memleketimize bu sene 

seyyah gelecek 
fazla 

Iktisat vekaleti turizm büro • 
sunun aldığı tedbirler sayesinde 
bu sene memleketimize külliyetli 

miktarda 8eyyah geleceği anla~ıl • 
maktadır. Belediye yeniden muh
telif li"anlarda broşürler basarak 
Avrupa:ıın muhtelif memleketleri

ne göndermektedir. Belediye bu 

müııa•ebetle bu sene Belediye Tu
rizm bürosunun tahsisatını arttını. 
raktır. 

~. BELEq~Yf:DE ' : 

Be!ediye muhuebecis'ne ve la;-laşmış btıfıınnıaktadır. Ayrıca,t 
Fatih muhasebe müdürüne meyve mıntablarında tetkikat 

yapı lmaktadıı-. 
neden işt~n el çektirildi? . 
Eel~diye muamelatında yapı-j ~f Pyve ıhracatımızın iııkişal'ı 

lan idari kontrol neticc.•inde Fa . hakkında J • rın açılacak olan zira
tilı belE,diyesi muhasebe müdliriil at kongresındc de cazı kararlara-
E · . lınması muhtemeldir 
,nverın, hır müddet evvel, Sarıyer vvvvvvvvvvvvvvvv~~ 

belediyesi muhasebecisi bulunduğu 
sırada hakkında bir suiistimal ih-ı 
barı yapıldığı anlaşılmış yapılan 

- POLİSTE -.::;.· 
, • ' • ~ ~jı.- ~ 

tahkikat neticesinde Envere i~ten Rakı şişesila. ya-..aladı 
çektirilmi~tir. 

Bu vaka ile belediye muhasebe Nişantaşında Meşrutiyet ma-
müdürü Kemalin bazı alakaları hal!esinde çiftlik sokağında otu. 
bulunduğu anlaşıldığından Vali ve ran Bolulu bir aşçı cliin aksam a • 
belediye reisi Lıltfi Kırdar tarafın. damakıllı kafayı Çt!ktikte~ sonra 
dan Kemale de işten el çektiri!- saat 23.30 raddelerinde eve git . 
miştir. mi~, faknk komşu•u Hasan Yıl-

Enver hakkındaki suiidtimal tah- dızla aralarıııda bir münazaa çı • 
kikatına ait evrak belediye mü • kıncn cebinde taşıdığı rakı sisesi
fettişlerine tevdi olunmuş, yapı- ııi kafasına indirerek ağır s~ı:ette 
lan ~~hkik~tl~, En vere i~ten el j yara!amı tır. 
çektırılmesı lazım gelirken terfian =-=--~-:============== 
Fakti1hd?1e1ı~-~iyesi muhasebeciliğ:nc HaydJrpaşa lisesi mezunları 
na e ı c ıgı aııla~ı!mıştır. LIJUfet- , 
tişler tarafından tahkikata dc,·am i ·- top andı 

canı sıkıldı. Çünkü Döşembe bulun- R A 1-------------
duklan yere yine üç günlük bir yol· D ·y O Şarkı · Güldü açıldı - (Hacı Arif 

du. PAZARTESi 26 12. 938 Bey) ' 

olunmaktadıı-. Du.-. Emiı:ıönü Halkevinue Hay. 
""""""' darpa~a lisesi mezunları kongresi 

Kurban derileri t 1 
Fakat onunla şahsan karşı kar- 4 - Şarkı • Kaybetti gönül - (U· 

~ya gelmesine de bir bakımdan ih. 12.30 Müzik (Pi). 13.00 Saat, 'l· di Cemil)' 
tiyaç yoktu. Yalnız fikren anlaRmak jans haberleri ve meteor Ankara, 5 - Şarkı • Bir kendi gibi zalı-
lcabediyordu. , 13.10 Müzik (bir solist. Pi), 13.30 mi sevmiş (Lemi), 

14 Türk müziği (Pi). 
Togay Sarının istikliil hakkın- 6 - Hicazktr saz semaisi (Tam-

14 Türk müziği· (Pi), 18.30 Müzik b · ,.-.~-!) 
daki fikirlerini öğrendiği takdirde un __..ı 

(dans saati), 19.- Konu•,ma (dok 7 Taksı·m (V cı'he) mühim bir mesele halledilmi• oJo. - e • 
~ - torun saati). 19.15 Müzik (dans sa 8 H" kı N b 

caktJ. t' d ) 19 30 S - uzam şar • eşeya ı !üt 
a ı evarn . . aat, ajans, metc· fun olsun (Musullu Osman Efcndiı 

Mamafih 1brahim bey gibi ik. oroloji ve ziraat borsası haberleri. 9 E ki 
bal dü§kUnü olan insanların fikı'r- di). - ş çeşrnlın (Ethem efeu -------- 19.'15 Türk müziği (ince saz faslı • 
!erine de. pek ina_ n olmaz ya .. Togay Bcstenı·g· S b f lı) 21 15 S if d ar • e a as · · Mü- 10 - Hüzam türkü - Naciyem, 
arının a esme göre 1brahim bey zik (radyo orkestrası - şef: Praeto- Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam 

istiklal mücadelesinden ziyade mev- rius) · · 
kiini kaybetmemek endiııesindeı. ' Cevdet Kozan, Mesut Cemil. 

1 - Koııserto grosso No. 1 (Vi- Okuy ı M taf ç ·ı M mücadeleye hazırJaruuordu. aıı ar: us a ag ar, u· 
J valdi.) ff !Jk 

Fakat buna inanmak dogru· 0 • za er ar. 
lamazdJ, 2 - Kupererun mezarı • (M. Ra 22.10 Konuşma. 22.25 Müzik (kil 

vel) 

. 
Yine İbrahim bey ile şahsen go". 3 çük orkestra) : 

- Senfonietta (A. Tanaman). 1 V'lh im T il (R · rü§mek mecburiyeti vardı. Enveı_• - 1 e e ossıni) 
Paşa ~on kararını vermişti. Gı'dip 21.15 Saat, esham, tahvilat ve 2 - Voiga Klange (Otto Lind.ı-

kambiyo nukut borsası fiatları. ) 
lbrahim beyi görecekti. Togay Sa- 21 25 T" k .. · •. S man 

. ur muzıgı. az eserler! "" 3 ı· stüml' il bal (A R b' ı·ının her nekndar 3000 kadar mai· - ~0 o · u ıns· 
ti §arkıları. tein). 

ye varsa da konıışma.'illla göre pek 1 _ Hicazkar peşrevi • Tamburi 4 
bilğili olmadığı anlaşılıyordu. Mn· Ceınn, - Çardaş (L. Grosman). 
mafih yanındaki adamlar onun ce- 2 23.25 Müzik (C::zban<l)' 23.·H 

- Şarkı Beyhude değil niile '" 24 S h b ı sur ve gözllnü ~öpten sakınmaz bir - "·- (G . on a er er ve yarınki prog • 
' ...,..... iriftzen Asım Bey), 3 - ram. 

Kurban bayramının yaklasması 
iizerine , Tiirk hm·a kurum~, ve

rilecek kurbanların ve derilerinin 
halktan daha kolaylıkla toplanıl
ması için yeni kararlar vermek ü
zeredir. 

Bu iş için yeni tedbirler dü•ü-
nülmektedir. ' , 

TAKVİM ' fVV'VV\·.,..,.,..,....,~NVV'JıMN 
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Hicri : 4 Z i 1 k ad e ı357 
Rumi: 13 tık Kinun 1354 

Kasım : 49 

Dotu aaati : 7,23 

ÔA-le 
Akşam: 

12,ı4 - ikindi : t4,34 

16,46 - Yauı : ı8,25 
imsak: 5,38 

~----ııı::;:a;;ı;ı# 

1 

op anmıştır. Toplantı tam •aat 

onda olmuş ve idare heyeti se
çilmiştir. 

Ayni zamanda dün Eminönü 
ITalkevi salonunda Edirne lisesi 

mezunları kongresi de toplanmı• ve 
idare heyeti seçilmiştir. · 

Radyomuza gele mektuplar 
Yeni yapılan Ankara radyoşu. 

nıın kuvvetli neşriyatı bütün dün

ya tarafından dinlenilmektedir. 
Bu arada radyomuzu dinliyen bü • 

tün memleketlerden takdir ve teb
rik mektupları gelmektedir. 

Bu mektuplar bilhasa Türk 
musikisine daha fazla yer vermeyi 

radyo idaresinden rica etmektedir
ler. 

Dinleyicilerin dilekleri arasın • 
da sorulmuş muhteHf sualler de 
vardır. Dinleyiciler bu suallere 
radyo vasıtasiyle cevap verilmesini 
istemektedir. 

Bunun üzerine radvo 
"Muhabere servisi" ihd~s 
düşünmektedir. 

idaresi 
etmeyi 

26 KANUNULVVEL ı938 16 .. 
( Hadise ve Adese J 1 
Bizde politikacılığın -
Partizenliğin çok tuhaf j 

cihetleri vardır 
Abdülhamit de\'ri saltanatJnd' 

Avrupaya firar hadiseleri, mııhitiJI 

sefaletinden doğan bir istikrah ne 
tice•i bulundu&-u kadar, o ~er ye 

belidın yaka sıyırarak daha milf~ 
it bir memlekette vatani terenniinI 

lerini, ir~ada müteallik mesai"inl 
huzuru kalble ifa etmek istiyeıı
ler vardı. 

Fakat, bunların adPdi ziyadeJeş 
tikçe Abdillhamidin rahat ve bu· 
zuru kaçmıştı Bu milli kahraman 
!arı ıtmaa, resmi ve siyruıi memur· 
!ar vesatatile avlamağa çalışırdı. 
Zaman oldu ki, mevki, rütbe, par' 
koparmak derecelerine varan bJI 

hal bir şantaj mevzuu oldu. Birçoiı 
luı <löııdii ve o kadar döndü ki, b•· 
rer mevlevi oldular, şu suretle d' 
diğerlerine külı1h eylemiş oldular. 

Fakat, diğer kısmı sebat ve ile 
dam gösterdiler, hakiki mücabede· 
!erini yapWar. İrşad!arına devacı 

ettiler ki rahmetle yad edece~rı' 
bu zatların yazdıkları mektubJar• 

gönderdikleri gazeteleri • küçült 
ya~ta - g~li gizli okumakla .~ayel 
ir~ndlannda •altanat kötU!Uk\eri· 
ni öğrendim. 

Vaktaki me.1rutiyet ilan edildi. 
O, cuşu hurıısa kablan saf halkll' 
C yaşasın!) sadasından tut da onun 
bu ~ekil ikramından, sivrilenleri" 
gölgesinden istifadeyi ihmal etıni• 

yen açık gözlüler, göğüslerine sar 
dıklan, göz alan al atlas hamayılı· 
lan ve gür se.,(eriyle iHkemle üstilll 
de nutuk vermekle. ezelden iişıJcl 

oldukları vatanperverliklerini izM:' 
ederken bile uzatılanı alıyor ve t" 
kııbhel allııh diyorlardı. 

Bu meyanda memuriyet kapan· 
l:ıı· şakir Ye asdıkadan;; foya~ınl 
meydana \'Uranlar kovulunca d'' 
biz?.arur kafir ve husamadan oh• 
yorlardı. Bu meyanda, kuvvetıl 
kuliıbçlil!ik, baılelhali, Harayi hU• 

mayundan yağıııagerliklcr ba~ı· 
) or, donanma, nıüclafııai milliye, 
ful:ararıcrvcr ·-- gibi cemiyatın mer· 
su!ııııdeıı bazıları, manevi ecriııe 
ve buna munzam vesilei takarrub 
bulunması ümidine kanaat ediyor• 
!ardı. Balkan harbı, yangınlar, bar• 
bı umumi, iase te~kilatı, Enver Pa' 

~aya medhiyeler yazmalar, ce· 
mal Pa~aya e:;erler ithaf etmeıe:, 

memleket istilasından doğan husW 

siyetıer, istikliil harbi başlannd1 

yardımcı teşekküller, esliha ve ınü· 

himmat kaçakçılığı, işgal ordular'' 
na mümaşatkô.rlıklar, muhibleri ce
miyeti teşkiliitJ, Anadoludaki teşel'· 
küllere tarafdar olmalar, saltan•• 

tın duacısı ve eyyamı mübareked• 
hanedanı saltanatın ziyaret<;isi ol• 
dukları halde cumhuriyeti alkı-~I:• 

yanlar, yalancı sadakat arz, yült• 

~ek pren~ipleri anlamadan hirzi• 

can edenler, Halk Partisine dahil 
olmak, ·Dil Kurultayına çağırıl' 
mak için can atanlar bilmem ki 
daha ne kad:ır sa)·ayım? ... 

işte bu işler arasında ciddcfl 

nu1'luslu, fedakar, hasbi hizmetle· 
riyle vicdanlarını tatmin edenler 

yanıııda bu her boyava, her kl' 

lıba girmeğe, her im~na ta.ahu~ 
etmeğe miltenıayil olanları görme· 
miş miydik? 

Bu imanı zayıf, akidesi 1ıoıııJI 
güruhtan yıkılıp gidenler oldulı'1 

kadar Sekeratı mevt içinde çırp•· 

nanlar ve keza bunlar yanında di~ 
diri ayakta duranlar da. var! 

tşte ben diyorum ki: Fazla sıJ 
fet, muktezayı maslahat, icabı sıyz· 

set, lıizımei merhame .. diye, şu f•• 
zilet devrinde olsun bunları ~
mize takınıyalıın. 

Çünkü böylelere yapilan her i~ 
muamelenin akisleri erbabı naJ!lıl 

için dağ, üstüne titrediğimiz gctı~ 
lik için fena. bir misal olur. 

Aziz ka.rüın ! Bugün seninle yl 
ne kapalıca konuştum. Büyük ağa· 

beğim Hasan Hayri Tan'ın }<ulııl'' 
ları çınlasın. Onun bir (köpek hil'ı• 
ycsi) vardı: Ne yapayım ben °· 
can taşıyorum. 

1. Münir ACAlt 
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l-1•l ~';o :J #1 ;J ! $ ,, 
Fransanın ltalyaya 
Verdiği Cevap 

F:rankistlerin 
Taarruzları 11 Afgan Gazeteleri 
Devam Ediyor ı y 1 t 1 •• •• 

1 Fuhuşla Mücadele 
Neden MUsbet Netice 
Vermiyor 

Burgos, 25 (A.A.) - Katalony~ e s m e n onu (Bqtaraf& 1 inci aa1fada) 
bih ederler. Hatta bunun için para 
da verirler. 

Gizli Tutulan Cevap Hakkında 
Fransız Gazetelerinin Tahmini 

cephesinde taarruz devam etmiştir. 
Dlin ve bugün harekatta bulunan 
blitfin kollar kendi bölgelerinde ile
ri hareketlerine devam etmişlerdir. 
Cephede hava şartları salaha yü~ 
tutmuştur. 

Campaııy,.•m Sözleri 
Barselon, 25 (A.A.) - Gazete

cilere beyanatta bulunan B. Caınpa· 

lnöniiniin Cumhurreisliğine 
Seçilmesi Dost Af gani ·tanda 
BüyiJ.k Sevinç Uyandırdı 

Bu yavrucukların bu gibi yerle--' 
re den.mi\ b!~laınalan eweıa · y11 
mektep yahut da iş zamanlıuwın 

haricinde olur. Ondan ııoııra etra -

1 fında dolail.ıklan fuhuş \'e telü.et 
girdabwa birdenbire yakalınırle.r. 

Parla 25 (A. A.} - Matbuat 
t.lai.ııa b. : 

Petit Paraslen gazete~inde Bo
Urgueu yasıyor: 

"Fransız cevabının mlindereca. 
tı hakkında resmi mahfiller ketQ • 
ırılyeti muhafaza ediyorlar. Bunun
la beraber bu cevabın bir taraf
lıaJI İtalyan notaMında te~rih edilen 
delilleri, dljoer taraftan da İtalya
nın muhtemel toprak iırtekleri hak 
.kında bükfunctimizin ittihaz ettiği 
hattı hareketi teyid ed~eeği tah
rnJ.n olunabilir.,, 

J our • echo de ııaris gazete -
•inde Pietri ~ &7.ıyor: 

"Nota ancak, B. Bonnel"nin par
lAmento huzurunda yaptığı aleni 
beyanatın diplomatik li•anla ifa
desinden ibaret olabilir .. ., J 

Oeuvre gaztte.<inde bayan Ta
uoui;ı.ıı imusıyle ezcümle 11şaj:ı<!ak .' 

aatı~lar ()Jı.unmalr.tadır: 
• Bu cevap ,fırtınanın eıım&kte 

berdevam bulunduğu Romada ne 
auretle ka1"ılanacaktlr?. Gerek 
hak.arel ve gerek tahrik bakımın
dan "Fuşi~t rejimi'" gazetesinin 
Cibuti hakkındaki ve "Enterna" -
yona! münasebetler"' gazele:<inin 
Tunu< hakkındaki makalelerin -
den daha fena makale o!.:ını&z. 1-
talya bu makalede bi"i Berl;ıı - Ro
ma mihverinin büttin askeri kuv • 
vetleriylc tehd it edi ·ur. Fakat Hit
lerin hakiki arzıı,uııu kı<~fetmek 
lmkan~ızdır .. , 

P opulaire gaz<•tc,inde .Bro;o
lotte yazıs<"r : 

1o~otada ~·aın:ı: toprak terkinin 
tetkiki!ıc imkliı: olmaılığı rtı~· len -
m.-kle iktifa edilmemelid ir. Z ira 
)fu'<olinin i ıı b ; zcı en bli receği ~ey 

y lnız to1>r1t k t e ı·ki tlefilılir.,, 

Amerikada Almanya ile münaseba-
~ 

tın katı Düşünülüyor l 
----.-•••!'if .... •~- 1 

Vaşi;,gton, 25 (A.A.) - Sen'l · mekte, Bay Le\iS, Almanyada hlı-
toda Utaf azası demokrat Ring, Af. sule gelecek ak•illameliıı Yahudilc
nıanya ile diplomatik münasc~tle - ri daha fazla l.zrar etmesi ihtimalini 
rin ve ekonomik bağların iııkıtı11nı tebarüz ettirmekte, Bay Trazier, 
teklif etmiştir. Almanya aleyhindeki hücumlarm 

Nevyork, 25 (A.A.) - Almanya pek fazla olan zaruri silahlanma 
ile olan mUnasebetlerin vahlml~e masatifinin lhtlyuını tesbit etmeğ0 

61 Amerika hWnimetin.in bazı iMıırat. matuf bir çar~ tefsir etmekte, 
ta bulunmasına sebebiyet vermekte Avrupadan hen~ e.vdet etmiş olan 
berdevamdır. B2.y Reynald, totaliter develtler a · 

Ayandan Bay Burke, Bay \'elle · leyhindeki hücumlara bir nihayet 
ISiıı hattıhareketinl ihtlyats.ız addet- verilmesini tavsiyeye etmekte ve Al- 1 
inekte. yine ayandan Bay Scvaertz manya ile ttalyamn bugün A. \TU -

.ı\lmanya ile yeni ihtlliflar çıkarmak panın en zi:, ade sllihlanml!;; iki clev · 
tan tevekkl eilil.ınesini tav!liye et • !eti olduğunu söylemektedir. 

nys ezcümle demiştir ki: KAbilde çıkan 15 ı 11/ 1938 tarih 
(lslah) gazetesinden: "- Bizim dü.şmanlarımız ne ka- H 

tolik \'e ne de bıristiyanlardır. Ta
arruzlarının saatini, kendilerini ma · 
nevi hiçbir endişe ile bağlı görmek
sizin intihap etmektedirler. Biz is
panyanın istiklalini müdafaa ve her 
kesin hürriyete kavuşmasını teınin 
etmek için vazifemizi ifa etmekte -

Ajansların verdikleri malüınata 
göre, Türkiye ricali eyanında el
yak olmak ile beraber, uzun ve de
ğerli hizmetleriyle maruf bulunan 
sabık Başvekil tsmet tnönü'nlin, bü
yük, ulu ve sulhperver Atatürkün 
yerine, Türkiye Cumhurreisligine 
intihab edildiği bildirilmektedir. yiz. 

Halk cephesinin milli komiter.i 1 
biit ün tspanyollara hitaben bir be -1 
yanııame neşrctmi~tir. Bu vesikada ı 
ezcümle deniliyor ki: , 

"Düşman taarruzuna ba,;laı:nııı

tır. Fakat biz istila edenlerin askeri , 
planlarını tahrip edecek kadar kuv- 1 
vetliyiz. Her cephede cuınhuriyet<:i
ler birliğinin günden güne ku\'vet -
lenme8i zafer için en büyük bir itı
mat sebebidir. Bugün öyle bir 7.a -

manda bulunuyoruz ki, bütün de -
mokratik de\"letlerin gözleri bize ınlı 
tcveccihtir. Bunların sempatileri '"' 
tt>sanütleri bizim için mües8ir bir 
yardımdır. 

Düşman bunu b;liyor w ~imdi son 
kozunu oynıyor. Biz bütün muha 
ripleri \'e sivil halkı bütün kuvvet
leri ile mü~terek bir hareket ' 'e sı- ı 
kı bir harp i~in birlcstirmeğe da ve '. 
ediyoruz.,, 

Macaristanın 
Taleb Hududu 

Rudapeşt1>: 25 (A. A.) - Yarı l 
resmi U.i J\[acar,ag gazetelli. bu -
giinkü ba~ makalesindP "Anupa-1 
dn açılım yeni dCl'l'"de :ı.ıacarista

nın alacağı yol haııgi:<idir" "tali
ni ortaya atıyor ve cevap veriyor: 

"Gençler bize etııik hudutlar 
içinde kalnıllklığınuzı tav•iye edi-ı 
~·oı-lar. Diğerleri i"e binlerce yıl
lık hudutlarımızı elde etmedik
çe isteklerimizden vaz geçme
mckliğimizi siiylii,ı'orlar. l\!acarlar 

Bu nılısib ve pek makul intihaL 
Türk milletinin ve onunla alikarlar 
olanların an:u~una tevafuk etml'k· 1 
tedir. 

O buyiik dahinin ki elemli ifti
mkı yalnız Türkiyede değil . belki 
bütün şark memleketlerinde, bahu
sus Afğanistanda büyük bil' yeı~ 

ve nı:ıtemi mucib olmuştur. Hal.-fi
nin kim olncuğı dermeyan edildiği 1 

zaman hemen bmet tnönii'nün bü-1 
yük ,.e muktedir ~:ıhsiyeti herkesir> 
2ihninde ve hatınnda tecelli \'e te- ' 
barilz etmekte idi. Zira büyilk bir ı 
tsmet lnönü, 'l'ürkiyenin terakki 
cesaretı medeni)"t'yc malik bulnna!I 
\'e tealısı yolunda, Türkiyenin ro l'.· 
rebbisinı. azımü, an btiyilk ırulhper · 
\•er Atatürk iJ,. birlikte hatve ıı.-

hatı-e mücadelede bulunmw;tur. 
Diinya ahvalinden maliımatı olan 
herkes o muhterem vatanperverın 1 

rnücahidatına vakıftır. ' 
Bu büyük ı;a.h~iyctin Türkiy~ 1 

Cuınhurreislıği mak3mına intihabı 1 • keyfiyeti cüml1>nin memnııniyetin [ 

rnucib olnııışlur. 1 
ı~ıe yeni Türkiye, kendisi ıcin t.. · 

yin etliği hattı hareketi metin bat ve 1 
lerl.e büyii.k \'atanperver ısmet 1niı
nü'nün rehb.>rliği altında takib ~ 
de..,ek ve bu i.sUihat \'e teşkilatı da . 
ha ziy. de lı·v•i ve tcrain edecektir. 

Bü, ük sulhperver Ata türkün 
zi)aı elimi beı ne kadar biltün dün· 1 
ye.Ja, bilhfü;sa Şarkta e i.lemı is 
!ılımla ve Afganistanda derin b11· ! 

Gaziantebin 
Kurtuluş Günü 

, daima bu son telkin~ itaat etmi~
lerclir. Kuvyetlerimizi toplamak 
i~in birnz istirahat edebiliriz. J. a
k at :llacari<tan. nefes alahildoği 

mücldclçc. etnik hudutları kalııı1 1 

edemez ve enıpery:ılis t bir polı"ka 
takip etmesi icaheder. 

1\11.nraman "Gaziant.ep.. in 
ll'urtuiuşunun on yedinci yıldönü- , 
ınu dün saat H den itibaren Emin
llnU Halkeviniıı konferans salonun
da heyecanla katlanmıştır. 

grafı okumllŞtur. Ebedi Şef bu tel
grafında demektedir ki: 

"Geı:mi~ kahramanlık glin.lerinl 
!!imdi bütün lafsllitile hatırlamak
tayıın. O çe•re kalıramanlarmın 

~eçmi~te oldujiu gibi eğer bir ~ün 1 
vatar., millet ,.,. l~tilJii.l telıllke~·t 

düşerse bütün •·arlıldari~·ı .. ~lt-,a
caklarındaıı ~üplı~m yokt..ır. ,, 

yeis w elemi mucib olmuşsa. E\:
selaııs i~mel tnönü'nün Türkiye 
Cumbıırl'eisliği makamına iııtibat, ! 
da o nisbette Tlirkiyeni.n <lostlaı mı 
ve onunla alakadar olanları sevin· 1 

tlirmiştir. 

Biz l;u miısıb ve ~ok miıkul olaı, 
iıılihabı Ltkdir eder, dost ,.e karde-ı 
Türkiyenin saadetini diler ve ismet 
lniinü gibı dcf"atla fedakarlığna 
w nıakanıı umnrdaki kıyasetini 
Hevgıli millNine filen isbat eden bli
)'Ük şahsivetin reisliği altında güu· 
den giiııl• daha ziyade tek 'tMÜI se) 
rıtı< büyük adımlarla devam edl"C"ek· 
tir. 

1 

Toplantıya şehrimizde bulunan 
Anteplilerle, ilniversite gençliği ve 
bilhıı.ssa halk büyük mikya~ta işti
rak etmiştir. 

Merasime tam saat 12 de hep 
bir ağızdan söylenen fstiklal marııı 
ili! başlanmıştır. İlk sözü Gaziantep
li doktor Osman Barlas almıştır. 
'Barlas, Fransızlann Antebe girişini 
anlattıktan sonra, Gazıanteplilerüı 
:t.fuaWa Kemalden aldıklan bir 1-
earetıe derhal milli mUcadPJeye a

Wdıklannı tebarilT ettirerek sözlin" I 
tıly1e devam etm~tlr: 1 

"- Harp 11 ay &Urdil. Fra~
lar gehri asrın en ağır harp vıuııte. • 
lartyle aylarca muhasara. ettJ!er 
Her gtln yüzlerce kadın erkek ve 
Çocnk ölllyord\L Fransıaların ver -
dlf! ağır notalara. bütün bunla.re. 
rağmen kahraman Anteblller da.ima 
tu cevabı veriyorlardı. "Aııwp hal
la ya ölmeğe yıı vatanı kıırlannağ& 

karar vernıL,tır. Antepte ta~. faş 
ıı~tUnde kaldılı~a n tek bir Antepli 

iağ bulu.ndW.ça şehre giremezslııiz.,. 
Altı yıl evvel Sayın İsmet tnö

nil Antebe gelmlş ve müdafaa şe
taitint tetkik ettikten sonra "An -
tepten dilşmanın bUtiln istila kU\'· 
'9eUerlnl kendi üzerine toplamakla 
bütün conup vi!Ayetlerini ve ken -
d1aın! istl!idan kurtarın.ıştır ... dlye
tek gösterilen kahramıınhkları te-

blll'llz ~tir. 1 
Bundan sonra Atatlirkıin hat•

raamı. anan hatip, Ula Şefin muaz 
~ ruhlan için hazırunu üç dakikıı 
ıılllco.ta davet etmiştir. Bu sükut da 

klıca!armda.n ııonra hatip, Atatllr • 
rtlln Ge.de.nteplllere çektitı bir ı.t-

Hatip bıtı>daıı sonra hazır bu -
lunanları "Atal.iirkün eserine sada
kat yeminine., davet etmiş ve ye
min bütiln ha~ır bulunan tarafından 
yapılmıştır. 

Doktor O~man Harlasdan sonrs 
kUrsllye gelen Hayri Ayas Antep 
ııavaııının saflıalarını çok heyecanlı 
bir dille "~ heyecanla anlatm1s ve 
eı:ı:Umle demiştir ki: ~ 

" Eğer bize din kitaplaı~nın 
bah ·•ttlkleıi bdsi badelmevt denen 
ııey va.nıa, dünya kuruldu kurulalı 1 
bu aırra eren Tlirk vatanıdır. Bı.. 
da VUphesiz a.sn miUetlmizin ebedi 
Şefi AtatürkUn sihirli parmakları
nın gösterdiği yollardan işaretle -
dıği hedeflere varına.siyle olmuştur. ! 

Antepte fi ildncıteorın 339 da · 
Ermeni taburunt. kumanda eden 
Senmari tarafından lşgııl olunuyor 

Bundan sonra hatip Antep h.ı.r- 't 
b_ini _a.n_Jatmış ve sihlerini şöyle bi
tırmı~tir: 

" Bu mutlu günde ne kadar 
se,·insek, ne kadar coşsak hakkınuz 
vardır ve ben burada saatlarca söy
lesem mc~rretimlz;n ufak bir par
çasına tercüman olamam. 

Bundan sonra kürsüye gelen 
Bayım LAie D~I. bfr hitabe söyle
miş ve Döyle dtmiqtir: 

"- Şu dakikada biı'lbirine zıt 
iki his içine gömUlmüş vaziyette • 
y!nı. Bugün Atanın yoklnk acısını 
daha hlr bir ate§le içimi kavuru • 
yor. Ayn! zamanda en bilylik ke. • 
yıplar arkaamde.n mUııterek dertle-

Kont C<ı<ky ise dün Pe-ti l'j,ag 
gazetesine yaptığı beyanatta hü -
ktinıetiıı etnik prcıı<ibe ıı-öre hıı -
dutların tahdidine taraitar olclu
j!'uııu ih<:t' etmekte ;di. 

Ziraat ko'11'J"esine 

köylüle· 
Ankara: 2f> (A. A .) 

gelen ! 
Ö~ren_I 

diğimize göre. mcsarifi kendile-

rine ail olmak iizere kö;• ziraat ye 

kalkıııma kongresine i.;tirak etmek 

b1:ediklerini bildıreıı köyllileriıı sa

yısı üç yüzden fazladır. Yero<iz- ' 

lik ve madui imkiin"ızhk yü.:ün- i 
den lhı taleheleriıı hepsini karşıla

mağa m:ıalesef imkan bulunmamıs 
· ı 

ve ancak iki ı·iiz ki~inin kabul olu- 1 

ııabileceği bildirilmiştir. ! 
Köylülerden bir kısmıııın a~ık -1 

t~ yatmak paha•ına dahi koııgre;-3 

iştirak etmek için ı.ı·arda buhın

dulr.ları hal.er alııımı~tır. 

rini paylaşarak teselli bulanların ı 

göniil ,.erinliği var. ı 

Bayan Lalenin bu hitabesı çoK ' 

alkışlanmıştır. Laleden sonra kür-! 
süye Oğuz gelerek Gaziantebe ait 

hatıralarını ~nlatmıştır. Hitabele. 
bittikten sonra konservatuvar öğ -
retmenlerinden tskender Ardan ve 
arkada~ları tarafından yerli ve ya
bancı narçalar çalınmış ve bazı An

tepli gen~ler tarafından memleket 
şarkılan okunmuştur. 

Merasim sonunda Reisicumhur 
t.amet tnönüne Meclis Reisi Abdül
kadir Rende.ya Başvekil Celil Baya
nı., Mareşal Fevzi Çakmak'& tazim 
telgrafları çekilmiştir. 

Bu miina;;cbelle, Ş(•hrayi terak 
ld. le :ın bean tayyı mer.ıhil etmek· 
te vian mlislail Türkiyeyi hedefe 
dflğn• isal edecek blıytik şah;iyetin 
terdinıPi halini mücmelen neşi r ve 
karileı·irniz<~ arzetmeği bir vazife 
addedeı iz. Ekselşn• I>'rııet İnönü, 

1R99 tarihinde tzmirde bir Türk a.!· 
lesinden cliin) aya gelmi~ ,.e mekteb 
çağına gdince Tiirkiye askeı-i rüt · 
tiye \'e lil'f'lerindc ,.c Topçu okulun
da, daima sınıfının bırıncisi ol&rak 
tahsilini ikmal ve mülazimlikl~ ne
şet ed .. rı>k erkanı harb sınıfına !"ir-

~ 

miş \'e .viizb:ı~ılıkla ~ıkmıştır. 

Jön Türi<ll'rin yaptıkları irkı· 
laptan sonra. 1908 ~enPsinde izam 
edilen kuvvayı inzibatiyenin erkanı 
harbıye ıvisi ~ıfatiyle YemenP ta~;,., 
edildiği g.bı. Harbi unıumi<le d~hi 
muhtelif ccphel~rd'" büyük hizmet
kt· ifa eylemiştir MüttPfikin ordu· 
!arı ist:ınbulu İ.')G'al etti leleri -.ra . 
larcla t.tanbu!<la erkanı harbiye re
isi iktrı. Ankara milli harekatı ba.~· 
!ar bacılamaz onlara ıltihak edeıek 
Rtwvai Milliye tarafından hilafet 
aleyhine göndcril•·n ordunun erka
nı harbiye ıeisligiııe tayin edildi. 

Ondan •onra, Kuvvai Milliyeııin 
garb cephesi ordusukııman anlıj;ı
na ta~"n edil~rek, gayrı muntazam 
milli kuwctıeıin yerini', muııta2arı 
ordu teşkili hususunda ısrar etti. 
Ge.yri muntazam milli KUwetleriıı 
ademi itaatı sıralarında ıdi ki Yu
nan askerleri taa.rnıza geçtiler. Rlı
yilk 1sınet lnönü (tnönlindl') Yu
nanWan heziın.eti azimeye ıığrata-

rak taıırrudarııu kimilen akım bı
raktı ve gayri muntazam milli knv
wtlerl de tahtı ltaatına aldı. Bu su
retle Yeni TUrktyenin atisi için 
muntazam ordu meydana getinn• 
ğe mU\·affak oldu. 

Sıtkarya muharebesi ''e tzminrı 
Türk inkılapçılan tarafından feth! 
ve Yunan ordularının kat"i mağlu
biyl'tınrien sonra, orarla umumi ku· 
mandanhkla ibka edilrli. Bu mu\'af· 
fakiy tlerıien sonra mli~arinleyh 

hazretten Ttirkıyeııin münd ""' ha· 
laskıin btı;fık Atatllrklln sıtğ eli 
mesahesindl' idi. Bütlin iıılahat v' 
icraatta onunla omuz omuza dur
madan )-Un1dil. 

WZZ senesinde, mütt,.flklerle 
müt reke mııahed('sini İm7.ıı ede!-elc 
Trakyayı t.ıhliyP eWrdi. 

192'2 seneşiııde Türkiye h•rici · 
} \'ekıilet •nl' tayin edılerek. Lozan 
konfe ·ı: ıısında kemiilı ıııehart'ti.ı 

Tiirkıwnin hukukunu rnüdafna e
J~rek bizzat siyasettek i kıya..etlni 

i•bııt r>t tı 

l 923 ııene inin •onbıthannda , 

Cümh•ıriyet ıliını sıralarında Türki· 
)"e Cilmhuriy .. ti Hükilmdinin Ba&
wkilliı;ine intibah \'e tayin edildi . 

1924 ,...n,..,;ind ah\•alı sıhhıye· 

"inrl<"n dolayı. bir müddet istirahat · 
tan :;ıınra tekrar vekiı.letteki vazi-
fe>;in.le faııliyete ba~l~dı. Kürdistaıı 
i») anının wnkilinde büyük fa11\iyel 
gösterdi. 

Türkiyede yapılan bütiln büyük 
i~liı.hatta mGşarileyh hft•retlerinin 
bijyUJt hlı.;~leri v~rdır. 

ı 

Tevali etlen pek mühim ve va
tanper\'t'l"l'.llt' hizmei.lerden dolay;. 
dır iri. btitiin mıllet nazannda çok 
mtıhtereın ve büyük kahraman oı,.. \ 
rak tanınmıştır. ı 

lsm<'l inönD hazretleri tekra• 
istifa .. uıği halde 1937 d~ Büyük j 
Millft meclisinin içtimaı smı.ı!lnda 

tekra>· kabıneyi t.eı;ıkil etm<!k içiıı 1 
navet edildı. l~te, bu büylik şahsi-

1 
yetın, Türkıye Cıımhurre!sliğine in· ı 
tihabı. Türkiyenin terakki ve teka
miilti için mPSud bir \"esile teskil 
etmektedir. 

Biz kalbimizin bütün ı.amiıniy.-
tiyle. bu do.;t ve kardes millet ve 
de\"let Rei•ının muv~ffakiyctlerin; 

temenni eder, büytik halaı.karın za
manında olduğu gibi, mıisarileyh . . . 
hazretlerinin denei riyaseıierindc 
de lk'r 1ı.ınal ve arzularının lıusulii-
nü niyaz ederiz. 

Vi! onlar için artık kurtulmaya im-
k1n 1okiur. Mektep göıcülüğli ya
hut basit işçi elbisel<:riyla girdikleri 
dıms evlerinden perişan bir halde 
çıkarlar. Art.ık onlar bundan sonra 
randeYU evlerinin esiri ve eermaye
leridirler. 

Zabıtai ahliki)'e memurlan bu 
fuhu~ tesvikhanelerini teftiş ve mu
rakabeyi kendi sallhiyetlcrl haricin 
de gibi görmekte oldu kla.rından bu 
gibi yerlerle asla meşgul olmazlar. 
Halbu ki sinni r\işte vasıl olmıya• • 
genç kızları bu gibi yerlere girmelı:
t'2'n pekala menedebilirler. Sinni rliş 
te vasıl olanlarır.a da mllna.~ip ş., -
kil!erde vesayada b:ı!unabilirler. Ta 
limatname bu mildııhaleye müsait
tir. Sonra buralarda yapıla~ak tef · 
tişlerin ber defasında bilhassa. ktt: -
lardıın mektep kaçağı talebeler bıı
lunabilir. Bu gibilere derhal zabıtaı 
ahlakiye memurlarının müdahqlefil 
\e bulacağı kızları resmi polıs Ya· 
sıtasiyle velilerine, hatta mekteple
rine sevk ve teslim etmeleri de bu 
talimatnamenin ahkamından iken 
bu da ihmal edilmektedir. Hatta h•ı 
hususta maarilın \'ilıiyet \"a,.,;ıtasile 

polis müdilriyetine bir müracaa • ı 
da vardır. Erkek, kız talebelenn 
mektep saatleri esnasında değil h•ı 

gıbi mahallerde, hattA Beyoğlu gi
bi, Galata gibi caddelerde gezmelP
ıiııe mani olmaları talep edilmiş

tiı". Bu da yapılmayor. 
Bugün Beyoğlunda gizli fuhu.; 

ile meşgul ve maalesef ekseriyeti 
Türk olmak üze!'P. üç binden fazla 
kadın bulunduğu iddia ediliyor. Za
bltıti ahliikiye hunların çalıştıkları 

evl~ri kılmfll'n b!lmesi icap ede~. 

Tarlııbaşı, ttır, FıGıcı. Ha.lep. Ha•!
va sokakları gibi yerı .. r bütlin bu 
nevi evlerle doludur. Bu evlerden 
bazıları y\l%lerce defa arandığı hal
de kimse bulunmıyor. Bu evler ~üp
heli yerler ise bu kadar taharri ya· 
ta rağmen ne için her basılış mu -
vaffakiyetsi7Jikle neticeleniyor? .. 
Şüpheli ye!'ler değil"" ı'llçin böyle 
aık sık tabarriyat yapılıyor?. 

Bwıdan başkıı bugün mükemm;'I 
su.rette rande\0 U evi \"azifesini gören 
otelleı var ki hıınlar da ~erbe6t' • 
islemektediı·. Bıınlıırı< da miisama
ha etmem~k Jbımdır. 

BUtiln bunle.r, heı seyden e,-,..,1 
fuhu,la yapılan mücadeldlin kifa -
yetsizligini isbat etmektedir. 

Bu bahse son bir noktıl ile ııiha
;>et vermek istiyoıuz. Beyc.ğlunda 

zührevi hastalıkları t~davi il~ me1-
P ana merikan gu1 bulunan doktorlar var ki, bun

ların ekserlsim müşterileri arasın • 
Konferansı da yll•Jeıce gizil fahiııe vardır. V• 

bir;;ok tn' sahipleri ile bu doktorlnr 
Dağıldı arasınd .. <;ok geni~ öl<;llde mali ra-

I · "5 (A brtalar me«cutur. İşte nıeslek!en • . • m:ı: - . A.) - · ranam~-
rlkan konferansının ~n ur.ıumi ceL ni sliiistımal eden bu doktorlPıla 
~esi bü.ı·ük merıı•imle cerey~n et- da asla meogul olunmamaktadır 
:ni ~tir. Elhasıl bu vadide 'ln.,<r\ine •l--k 

Konferans, geiecek toplanb- biiy1Uc kayıtsızlık ve ihınal göııter
:mııı Bogota'dıı. yapılma ına karar legelmiştl gençl,.ıimizt türlil teJıli
vermi~lir keli hastalıklardan kurt"armak, g.ı·.<: 

"Te>aııüt deklarıı..•yoııu" uzun kızlarımızı fecf i.ldbeUe~ halb 
alkı~larbt kabul edılm~tlr. etmek lstiyoraak bu hueıısta yeni 

n. Hull ~öylediği nutukta, lr.on- ve ağır kanunlar vazetmesi ve meM· 
foraıı ııı Amerika de,·letlerinin lekette hakiki faziletli ve ~bilir .ı
bütünlüğüne ria;·et hu"u~undaki lemanlardan mürekkep bir zabttal 
azmi tey'd ve Amerika milletleri 
ntifuz uıııın ~ntertıa..yonal barı~ın ahı· liikdiye taşkiiib vücude ptirmelt 
1 . d ld "" . azım ır. e aın e o u.unu ı~bat evJemi~ oJ. 
duğuııu lıildirml•tir. . . ~~ 

Hatip miltealı:iben bıı deklaras- Amavu~lulc bay~aını 
yn s. kat"i i i karar ,uretlııir mun. Tirana: 2~ (A. A.) - Arna -
za o ; duğu"ıı kay<l.eyl~mi~tir. 1 vutluk Ajıuıın bi!..llriyor: 

1 - lrki w dini mii<ıımahaoız-1 Dün, Mııtk~zde vto biitün .'ı.r 
Iııruı ta ·bihi. n:...-utlıılrtıı. birinci kral Zoronun 

2 - Ame .. :kınlı; yııltancı sh·a.,i l ordu kumandanı olarak ut kul' . 
kollPktiYit<'ler \'i'o gııruplar tar~fın- vetlere ka11ı hareket eden kıtaa
daıı fa a ·,·et l(!i ,terl lnı e;inin ~ .. k-
bihi tın başında Tirana girme•iııln 14 

R. llull dünya nizamının bo>y
ıı ~ milel hukuka dn.•·anmaoı lilzu. 
nıı:.nu teyid ec;.erek rlemi~tir ki: 

" ......! JJazı Jan düııya.nın kuvvet 
üzerine mue,.,•e~ olduğunu zannedi-ı 
yorlar. Bizim kıtamızdıı, bu fik
r i tekzip edebiliriz. Tarih bize, 
nihayet ıısil fikirlerin ve spritilel 
kuvvetierin muzaffer oldutunu 
göstermektedir . ., -

tinci! .n!dönümU kutlandı. 

Asken kıtaat ve rınç!llı: teşki

latı, bando ile bUyak caddelerd&n 
geçmiş ve halk tarııfından fiddet
l~ .ı.lkı~lanmıştır. -·-Y una n Kralı d6ndü 

Atina, 25 (A. A.)'- Kral Gtı
orge.!, İngiltere ve Belçi..kıa se7a. 
hl.tinden bu u.bab dllnmU.tü.r. 



Sayfaı 4 

Çifte vladimirler 
Şu politika acaip şeydir vesse

lam!.. 
Babası Grandük Sirilin vefatı 

üzerine Çarlık Rusyası tahtının bil' 
irsi ve! istihkak varisi olan Gran
dük Vladroirin guya Almanyadaki 

hemşerileı ini ziyaret etmek üzere 
Almanyaya gittiğini ve bu seyahat 

vesilesiyle de Almanya devlet reisi 
Her Hitler tarafından kabul edile

ceğıni havadisler sırasında belh 
ekudunuz. Şayet bu havadis gözü 

nüze çarptnadiyse hemen haber ve 
relim ki muhayyel çar Alm:ı.nyaya 

gitmiş ve kendisi de Her Bitler ta 1 

rafından diin resmen kabul edile-

cekti. 
Zahirde resmi bir nc»aket ve bey· 

nelmilel bir teşrifat me....alcsindE:n 
ba~ka bir mahiyet arzetmiyım bu 

~ eyah~t ve kabul işi beni dcrin de
r.o diişiindürdü. Bir zamanlar Ru0 

yt Ç'.'lrlıktı ve Almanya ile de mu
ha ·ipti. O zamanki Almanya hükil· 

me .i yine Vladmir isminde bir Rus 
elin ·ıc tutuyordu. Ancak o zamank! 

Vladmir Grandük değildi; Vladmir 
lliç isminde bir ihtilalci idi. Harbi 

Umıınıl Almanyası bu ihtilalciyi 
günün birinde gizlice Rusyaya gön

derdi ve ihtilalci Vladmir l!iç bi~ 

müddet sonra Rus ihti15.li kebirinin 

meşhur ve maruf 1•Lenin11 i oldu ve 
Rusya da Çarlığı devirdi. 

Bugün Almanlar ellerinde yin<' 
bir Vla:lmir bulunduruyorlar. Ve gö 

rünü~e göre de kabul ve teşrifat ra
simeleri arasında belki de şarktaki 

komşularına ~unu demek istiyorlar: 
- Bir Vladmir gönderdik Çar

l•ğı yıktık, ikinci bir Vladmir gön
derir, Çarlığı ihya ederiz. 

llugilnkO Rusyanın böyle Vladi 
mirler göndermekle rejim değiştire-

ceğini pek ummuyoruz amma mua
sır 'iya ~t;n ayni ismi bsıyan lakin 
hüviyet ve şahsiyet itibariyle biri
bırlerine taban tabana zıt iki şah

~iyl'tten istifadeye çalışması talihin 
ve tf' adiifün zalim bir cilvesidir 

denıcmt·kte de clcıen gelmiyor. 
Şu pcılitika acaip şeydir vegse-ı 

!8m ... 
TiLKi 

Bursa ceza 
Evindeki hadise 

Bur<._, (Jlusu,il - , "iğdeden 
naklen l1ursa ceza evine geJn~i~ o-ı 

lan ~lehmet ı"n1Indeki mahkftnıu 1 
katil mak•arlıy!e ve bıçakla yarn-ı 

tamaklaıı suçlu .<.nı la'l kalilrieıı 

18 'eneye mahk(ım ve Koııyaclaıı I 
ı;ursa hupishanc:-:ine naklen gcti-

1 
rilıni~ olan Halil, bir ahzügaslı 

811çuııdaıı 7 seneye mahkum ~ıu.<

tafanııı muhakemelerine evnlki 

giiıı Bur;a ağırcezada devam ediJ-1 
nıi~tir. O günkü ceJ,ede mahkiını_ 

!ardan bazıları ile hır ll<trcl yanJ 
~ahit olarak dinlenmislcr ve v.ıka-ı 

nın nasıl olrlugunu aıılatmı~Janlır. 
Şehitlerden Hıfzı, Fethi hr -

aı»lıktan !6 seneye mahkum oldu
tuııu siiyle]lliŞ ve hapi,haııede ar

kadaşlarının çamaşırlarını yıkayıp 1 

geçindiğini iliıve ettikten sonra va

kayı anlatmış ve vakayı nakleder
ken: 

- Bu •ınıda ;\fustafaııııı eiin.I 
de bir ~ey parladı, fakat hıı;ak mı 

idi bilmiyorum, görmedim. 
DemL,tir. 
Rei•, Hıfzının esk;den \ı:,.ka ı 

türl!I ifade nı·diğiııi Rliyl~i!i. l!a-j 
d~•i okundu. Bunda, ellf>i·iııde• 
bıçak a-ördiiii:il 1a<rih edilmi~ti. 1 

Hıfzı - Ben böyle ifade ver
medim Burada •imdi söylediğim 

dogı·udur, eledi. 
Sııçlulara direcı>kleri ~onılt<1ı-

ca: 

:r.ıu~l.ıfa - Ben yanı!:ıdım. Yan 
lış -o.;-ltiyor. ifadesini kabul et
mem. Beu de bunun gibi 20 tane 

mahl; üralıırdaıı şahit zetirir, doğ
ru•unu •öyletirim. dedi. Halil. 

ifad.-ine karşı bir diyeceği olroa
dıjı;ını bildirdi. • • etfcede diğer 

,ahitleı·in celbi i~in muhakeme ta
lil olundu. 

---~.----·~ .~ - • r ------ • - .-- -- \!' -· -...... 
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YEN15A8AH 

Kara Ahmet Nasıl Cihan Şampyonu Oldu.? 
Tefrika No: 8 YAZAN: TEVFiK PARS 

Büyük Güreş Günü Gelmişti 
Halk, Kara Ahmedin Rakibi Ayı Boğan Halil 

Pehlivan. Alkışlarla Karşılamıştı 
Bütün köylüler bu güreşin, bü

yük panayırda yapılmasını, hiç de
ğilse sekiz on gün Halil pehlivanın 
köyde misafir kalmasını kararla~ .. 
tırmışlardı. 

H~r iki pehlivan da bu karar& 
boyun iğmişler: 

- Hay hay! öyle olsun! 
Demişlerdi. 

Bütün köylüler, büyük bir sa 
bırsızlıkla panayırı bekliyor, ka 
ılın, kız, çoluk, çocuk daha şimdi 
den bu güreşin heyecanile titriyor
du. 

Köylere, civar kasabalara adanı 
1 

gönderilmiş, haftalardanberi davul 
zurnalar çalarak, tellallar bağırarak 
giircş ilan edilmişti. 

Zaten her sene Kara Ahmed; ' 
köyünün bu panayırı, çok kalaba -
!ık, çok zengin olur, şehirliler bile 
aradıkları malı gelip orada bulur -
du. 

Bir tesadüf, Ayıboğan Halil il~ 

Kara Ahmedin güreşi, bıı panayıra 
rastlamış, belki de Ayıboğan, hu 
günü hesaplamış, hu vaziyeti tasar-
lamıştı. · 

Kara Ahmet, hiç fütursuz dola
şıyor, yine tarlasına gidiyor, çifti'li 
siiriiyor, akşam köye dönerken: 
ııneııi ağlatma Ayşem,, türküsiinli 
si ·ylüyordu ... 

Panayır günü gelmiş, Kara Ah
medin şirin köyü adeta bir mahsc
re benzemişti. 

Köyün ilerısindeki büyük mey· 
dnn atlar, inekler, koyunlar, keçi
ler bin türlü yiyecek, içecek, giy<'- 1 

1 

cek V<' yemişlerle doldurulmuş. ars-
lan südiinden başka her şey buraya 
getirilmiş, ortaya konulmuştu. 

Ayağı bağlı tavukların, sülün 
gibi süslü horozların hndciı hesabı 
yok, hele yağ, bal, peynir, yoğurt 
gibi seyler, ölçüye vurulınıyacak 

kadar c;oktu. 
Hububatın. bütün nevileri ı;uval 

çuval getirilmi~. onlar iı:in ayrı bir 
pazar, ayrı bir yer tahsis edilmişti 

Bny boy allar.. arabalık, da-
mızlık ayğırlar .. en cins kısraklar·' 

Saat!Pnlenberi panayır yerind~ 

dola~an halkı doyurmak ıcın yer 
y('r kıınılnıuş kebabçı diikkanlaı ı I 
ii,tii a~ık köy lokantaları harıl h~
rıl iKliyor: 

Kam Ahmetle, Ayı bollan 
Halil giire,ecekmi~! 

Lafları. kulaktan kulağa işidili- i 
yortlıı, Hiilün bu mahşeri kalabalı
ğın v;lveyhisı, öğleye doğ'ru görülrn 
bnğaı: kavgasını yavas yavaş sona 
t•rn1i ~. bütiin insanlar. panayır yr~

rinın biraz ilerisinde olacak at ko
:-;ularını gürmeğ"e gitmişti. 

Pana~·a· yerini boı:;altaıı hali'. 
bir :•r.da bu büyük meydana do!-

1 
ınu~, ktlfHI _\'f·ri, iğne atsak yere 
dür;mcz, ~()7 gözü görmez bir ana 
h;ıba gl:nii olmuştu. 

En azğın ha~-vanlara, en cit:~ 
atlara lı<") "' donlu küçücük çocuk
lar bincliriliyor, koşuyu bitirenkr 
at iistiindcıı oylukları kan içinde 
indiriliyordu. 

Çıplak hayvanların üstüne, u- ı 

z~n konçlu, beyaz patiska donlarla J 

bınen, ko:;udan sonra bitkin bir 
halde inen ı:ocuklar ihtimal günler · 
ce hastalanıyor, yuruyemiyor, g~
zemiyor, adım atamıyordu. 

Sonra ko~tukları yer, dağ, tas 
inis, yoku• olduğundan, mes,fe de 
r.ok uzak bulunduğundan bu al kc
şulnrı yürekler acısı bir şey oluyor, 
koşuyu hitire bilen, çıktığı yere ge
lebikıı hayvanlar, ayakta duramı J 
yor, yPr~ rili~üyor, ölür gibi solu-1' 
yordu. 

Koşular olmus. bitmiş. sonra 
sıra güre~lcre gelmişti. Halk, koşıı 
!ara nel:adar biiyi:k bir alaka gös
teriyorsa, pehli\·•n güre8lerine de 
öyle d<>rin bit al.ilca g~8teriyor, 
hatta pehlivan güre~•eri, heyecanı 
bakımınd:m unla .-ca daha ön planda 
geliyordu. 

Kara Ahmedin köylüleri hep 
bir arada buluııuyor, neticenin ne o-

Kara Ahmedin rakiblerin.. 
«Lorea>ı in başka bir pozu 

lacağını b\-r.irlerine so:-uyor, diğeı· 
halkın, yabancıların da heyecanları 
yüzlerinden okunuyordu. 

Davul zurna en hazin havalan 
çalmağa, ortalığı heyecan, kasvete 
boğmağa başlamıştı. 

Pehlivanların güreşeceği mey
dan, sulanmış, temizlenmiş, Kara 
Ahmet görünür de yoktu. Ayı bo
ğan Halil de kim bilir l}erede giz
lenmişti. 

Evvela kiiçücük pehlivanlar S<>

yunmağa, kisbetlerinin paçalarını, 
bellerini bağlamağa, meydana atı
lıp kazanın başında vücudlerini 
yağlamağa başladılar. 

Henüz on altı, on yedi yaşların
da olan bu delikanlılar, ay parçası 
gibi parlıyor, güzel vücudleri, kara 
yağız yüzleri, gözleri kamaştırıyor
du. 

Çarşaflarına bürünmüş kadın
lar, genç kızlar en derin bir alaka 
ile onların meydanda dolaşmalarını 
seyrediyorlar, hele çapkın tavırlı 
bir pehlivanın hasınuu yendiğini gö
rünce, etrafa belli etmeden birbir
l~l'ine gil'iyorlardı. 

Yüzlerce pehlivan güreşıni~, 
yı•nmiş, yenilmiş, sıra baş pehlivan
lara gelmişti. 

~leydan tekrar siipürüldü, Sll

lanrlı, büyük panayırın en heyecan
lı, en <'dHli anı bu andı. 

Davul zurna bütün kuvvetile 
çalıyor, heyecandan sararmış, yüzü: 
kfığıt olmuş binlen·c halk. I<ara Ah-
m<>di: Ayı boğan _Halili arıyordu. 1 

Kaıa Ahmrdı tanımayanlar, o
ıııın ıı;.nnıııı, şöhretini duyanla•· 
kim biliı nasıl tahayyül ediyor, onu 

görmek, güreşini seyretmek i~iıı 
bekle~en binlerce halk geçen sanive 

!ere kim bilir nasıl tahammül edi
yordu. 

Bir aralık, kalabalık aı asından 1 
fısıltılar yiikseliyor, c;oluk. çocuk 
bağrışıyor. I 

- Ayı boğan Halil pehlivan ge
liyor! 

Diye el çırpıyor, haykırışıyordu. 
Bütün halk kafalarını Halil [l('h

livana c:eviriyor. oda gülürnsiyerek. 
halkın arasından zorlukla yürüye
rek· 

- Yasa Halil pehlivan! 

Diye bağıranlara selamlar vel'i
yordu. 

Pehlivanlar irin yapılmış, bilhas
sa Halil pehli,·anla, Kara Ahmet 
için ayrılmış büyük çardağın ke
narları gittikçe insanla doluyor, 
her tarafı kapanıyor. yüriinınez ge
rilmez bir yer olııyotdu. 

Halil pehlivan bin müşkülatla 
bu yere girebilmi,, bin müşkülatla 
soyunmn~. kisbeti ayağına giyebil
ınisti. 

.Halkııı coşkun bağıl'rnları ara
sında ortaya cıkarken büttin aJ,.!i 

1 
açılmı~ meyrlanda dolasırken ii~tii-

ne ipekli mendiller atılmı~. kırmı"' 
güller fırlatılmıştı. 

Elbise altında pek belli olnııy•n 
adaleleri, geniş omuzlan, dolgu 1, 

pazuları bütiln azametiyle meyJ:ı
na çıkmış, halk onu alkı~lamaktan. 

- Yaşa Halil pel-livan! 
- Varol a~laıı ! 

diye bağırmaktan artık bıknıı~tı... 

Biraz sonra Kara Ahmedin gel
diği, halkın arasında bomba gibi 
patlamış, bütün ahali yerlerinder 
fırlaını§, herkes sağına, soluna, ö
nüne, arkasına bakınınağa, aranma· 
ğa başlamıştı. 

Ahmet, etrafındaki delikanlılar· 
la halkı yararak hemen çardağın 

1 
altına girmiş, beş dakika içinde so
yunmuş, kisbeti giymiş: 

-OHoydaaa! 
Diye bomba gibi nara atarak, 

iri ellerini kisbetine vurarak, şakn . 
datarak kaplan gibi ortaya atıl
mıştı. 

Kara Ahmedin ortaya çıkmasiylc I 
binlerce halkın deli gibi bağırması, 
binlerce çocuğun feslerini havalara 
abnası bir oldu. 

-Her kafadan bir ses çıkıyor, ya
lan yanlış bir sürü fikirler yükse -
yordu. 

Kara Ahmcdin hariküladeliğini. 
insanlarda bulunmıyan dehşetli 
kuvvetini, çevikliğini söyliyenler: 

- Ayı boğan Halilin şimdi pos
tu çıkacak! 

Diyenler, haclsız hesabsız, sayı· 
sızdı. Fakat burlnra mukabil, Halil 
pehlivamn şöhretini, kuvvet ve cür'
ete taallük eden bir sürü hikavesi
ni, bilhassa boğduğu ayı'nın ;,,en
kabesini duyan dinliyenler, onu il
tizam ediyorlar: 

- Ayı boğan Halil pek yabamı. 
atılır bir pehlivan, kolay, kolay sıı -
tı yere gelir bir insan değildir. 
diyorlardı. 1 

Halil pehlivan, bütün vücudunıı 
vıcık vıcık yağlanınL~, kisbetinin be
lini, paçalarını iyice bağlamıştı. 

Daha Kara Ahmet meydan:ı 
henüz ~ıkmış, He vücudunu yağJ:_ı. 
mış, ne de kisbetini pa~aları!J(laıı 
sarkan kaytanları toplamış, bağla-ı 
mıştı. 

Halil pehli\'an. onun daha mey· 
danda bir sürü işleri olduğunu gi::
ı ünce, hemen çömelclı. yere oturdu. İ 

Halka belli etmeden göz uciylr 1 

Kara Ahmedi Heyrediyor: 1 

- Ulan be herif, boğduğum avı 
kadar ~lamaz ya: diyordu. · 
Halbuki Kara Ahmet. ne onun yen- ı 
diği iri pehlivanlara. ne de dağlar
da boğduğu ayılara benzerdi. 

Duruşunc;!a, bakı~ıııda, adım a
tışında, lıeı· halde başka bir kudrPt 
sezilir. iri penGelerinııı altında (ben· 

1 

im) diyenler ezilirdi. 

Daha p<.>k genç, hatta çocuk 
denilecek bir yasda bulunuyor. Fa
kat siyah gözlerinde. ahlak yüzün· 
de fevkelbeeer bir kudretin azamı•
li okunuyordu. 

iri kollarını ~avura şavura, el-/ 

lerini. k_~s~:~~nin pa~alaı-ı~~a \'ura vu· ı 
ra yunıyuşu, zcytın yagı kazanına 

doğru gidisi herkec;in gözünü ala1t 
bir manzara oluycr, daha şiındider 
halkın ipine korku doluyordu. J 

Kaı-a Ah met. zeytin yağı kaza. · 
ııının başına gelir gelmez, elrafdan 
kiiyiin delikanlıları koştular, sırtını 
pğlıyorlar, paça:arını bağlıyorlar. 
etrafında pervane gibi dönerek o
na ynrlım ediyorlardı. 

Ahm<.>din işi yavaş ya,·aş bit. 

miş, en kaba dayı tanile yürüyerek 
i1erdr ottt.ran haHrrıının ;_;ni;ne doü--
ru gitmiı:;ti. ~ 

Halil pehli\'aıı, ı.ııun üıcrine 

doğru geldil:ini görünce, biı-denlıire 
yerinden fırlomıc, ayağa kalkmı~tı. 
İhtimal, Ahmet, elini ı.:zatarak: 

Haydi ağam kalk b~kalım: 

Diye('.ek, onn yardmı edecekti. 

Fakat nedcıı•e Halil ;ıehliYan 

bunu anlamanııs veyahut anlamı"· 

tı. Birdenbire )'erinoen fıı·l:!Mi~ a-
yağa ka!JnnıRtı. · 

ıki müthı~ pehlivanın daha ı:ii

re•.; b:'l~huıı:,d'.trı ka pı~n1::ı k ister gi

bi biribi:·ınin yiiziin~ lı~kı~ı hC'rkcs0 
d<:h ,{ \'ci'İ)dl', <.:alın ~imdidc•n gii-
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Oyun çok zevkli oldu. Başvekille bazı 
Vekiller maçı takip ettiler 

~=---
Ankara, 25 (A.A.) - Dün şeh- ı 

rimize gelen Rumanyanın Hiikre~ 1 
muhteliti futbol takımı bugün "1 q 
Mayıs,. stadyomunda karşılaştığı 

Ankara muhtelit takımını çok çetb:ı 
bir mücadeleden sonra 2 - 1 mağ· 
lüp etmiştir. 

Havanın serin ve yağmurlu ol· 
ması ihtimaline rağmen futbol me· 
raklıları erkenden yerini alabilmek 
için sU\dyoma giden g~nış caddeyi 
arkası kesilmiyen bir kalabalık ha
linde doldurmakta idi. 

Oyun saati yaklaştığı vakit bü 
yük s:.• .. yedi "ekiz bine yakın bir 
seyirci tarafından <;evrelenmiş bu
lunuyordu. 

Stadyoınun hus·ı~i ı,:ılkon,,rırl~. 

Başvekil C',clfıl Bayar ile milli mii . 
dafaa \'ekili Kiizıın Özalp, Hariciy• 
Vekili Şükrü Saracoğlıı, Gümrii'. 
ve İnhisarlar Veki Ali Rana Tar - 1 
han ve Orgeneral Falı rettin Altay 1 

marı takip buyurmakta idiler. 
Evvelf1 misafır oyuncular, mü -

tcakiben muhtelit takım alk•şlar 

arasında sahaya çıktılar ve hBl1<ı 
selamladılar. 

Bu mühim ma~ın hakemliği th
sana tevili e<iilmi•ti. 

Mutad 8crrmoniden "onra t't -
kımlar kar8ılıklı olarak sıralandık· 
!arı vahit nıııhteiit takımımızı ol -
duk~a i8ao•'1E olnrak tertip cdilmi~ 
ŞU kaciro.su :Je görüyoruz: 

Necdet "ag., 
Nuri 0 rls., Ali Rıza uag" 

Ke~fi 11gb,, Hasan °gb,, 
ret "ag11 

Nus -

' Han1di 14ag., I-Ia.şim 1•gs., Gün-

kikalık derin bir sükut içerisindl 
taziz olundu .. 

Oyun tekrar başladığı vakil 

Rumenleri tekrar hücumda göril • 
yoruz. Fakat, Ankaralılar, BükreŞ· 

lilerin yapmak istedikleri bu akın • 

!arı durdurmakta hiç te müşkiJal 
çekmiyorlardı. Hamdinin, aldığı de
rin bir pasla harnm oyuncularını at· 
!atarak Rumen kalesine doğru sar· 
kışı cidden çok güzel ve çok heye· 
canlı oldu. 

Ankaralılar, vaziyeti yine keli 

di lehlerine çevirmiş gibi görünüyor
lar, Sağılan yapılan hücumumuıtı 

durdurmak istiyen Ruınenli sotınii· 

dafi topu kolu ile çelrliği için hakenl 

jJl'naltı cezaeı var<lı. Alı Rıza bu 

fırsattan istifade eılcrek topu, çoJ: 

sıkı bir şütle ıs inci dakikada RU • 
ıııcn ai;Jarına takarak Ankaraııın 
ilk giilünü yaptı. 

Bu golün verdiği ,yeni bir hız re 

nesc ile tekrar harekete "'ecen takı· .. < 
mımız bugün sade Rumenlr rlc Je • 
ğil aynı zamanda ~ansla da mUca • 

rlele ediyordu. Çiir <Ü attıkları btı· 
gün şiitler ya kale rlireğine çarpı • 

yor veyahut da kale direğini yay • 
lıyarak anıta ;:;iniyordu. 

Oynun _yarı ~a.haınıza intikJl 
cttiğ·i hiı· ~ır:ıdil ııll•yh.m.ize yerıJefl 

hir fı ikik vuru~tınUan gelen tı P1 

D.>~po~-t,\ ('.arparak geri ı~f'lJi. ,~., 

tam lıu eRnacla süra11e yeliş~n fltı • 
men saği~i 10 ıncı doıkika plase bir 

vnru~la takımının beraberlik sayı • 
sını yaptı. düz "gs,. Arif "ds,. Ali "gb., 

R11n1enl~r i~e, aralarında bir~ok 

dc-fahır cnteı·na...:;yunal olmuş o::•unc-u 
Takı:> ıınız b<'kknmiyeıı biı· za • 

manda yediği bu gnlü telafi ede • 
şöyi~ •~r- biimck için tekrar harekete gcçerclt 

l hLlS'l11 kaJ~ine kadar :;okuldu. B•I 
( '1rada Giin.Jii?., Haşimdcıı alrlığı en· 

Iar nlt:O\ ı·ut oldugl1 halde 
tip ar?.ctnwkte idi: 

~adovf.·ki, 

Vııca, LenHbcr. 
fes bir ara' pasını atamıyarak taJ<ı· Ni8hov, RoHinov, Polı, 

Opna, RPitcr, Borotchi, Prn.ılm, 
Provecri. 

Hakemin düdüğii ile bt·rabcr hü 
cuma geren takımımızın Rumen ka

lesine kadar uz:ıdığ;nı görüyoruz .. 
Fakat bu uznyı~ Rumenler taı afın
dan kt.'sihnio.:tir. T<tkibedcn da~<ika- 1 

larda, muhtPiilhniz ı.1a~ı kazanmak 

i~in snrfctti~1'i Pncrji ile oyunıttı ıneı 
kezi sıkletini kendi lehine ~evirme!' 
te giir,lük ~ekmedi. Top, tc:rn:k •:e 

sistem1i bir uyun c:ıkaran, oyunculf1 
rınıızın ayaklarında cı .• yr1Jm1yo1~ \'2' 

lıii<'um Jıatlııntzda tcknik bir oyun- , 
la Rıımcn kalesıne sık sık tehlike -

ltr y;ıı{dmyordu. Fakat giindüz ı
le l l:ı. ··ııin kale önlerinde fazla 

tlrihling- hc\·esine kapılannıalan gol 
yapı1n1u~;ına n1aııi ohıyordlı 

\'a,iyetin bu suretle inkisarı -
nın kr ııdilcı i için rok pahalıy~ mal 

'>1acn;;ını gö:rc:r.. Runıanyalılar, An
kara hüuml~rı:ıı l:ıemen olsun ber 
taraf ettil:trn ,. nra mukabil hii -

cumlara basJadılaı-. Fakat, Huınan -
yalıların kalemize yaptıkları bu a

kınları Ankara müdafaası karşısııı J 

da kendil~rinc beklenen setmayeyı 
vennekten çok uzak kalıyordu. 

11 inci dakika olmuştu. oyun bı~ 

clenbire dmduı·ularak büyük ve e
bedi Şef AtatürViiıı hatırası :ı d~ 

222 
rcş yeı inde korkulu bir hava esi
yordu. 

Biraz evvel susmuş olan davul 
zurna, yavaş yavaş çalnıağa, her 
iki pehlivaıun da heyecanlar1 \'ÜZ· 

!erinden okunına.ğa b~şlıyordu. 
lhtiyaı· caı:ğll' güreşi başlanmak 

için elinde iri bir sopa ile meydana 
gt'ldi, pehlirnnlara seslendi: 

Gelin bakalım şöyle a~l:ınlar ! 
Dedi . 
tlC'r ikisi de kuzu gibi bu ~CS·.! 

itaat ctti!eı', ihtiyarın uzattığı SO· 

p:ının altına g-ir1p \'Ücudlerini eğ·Ji· j 
lcr. 

Ç:ızğ"!r, beyaz sa.kalını ileri doü- ı 
~ 

rıı it..:-rek, ~·t.ş:ni titreterek baCi'lı"-
• o 

ınaga ba.,Jadı. 

( Dev:ımı Var ) 

n:ıımz için muhakkak olan bir go · 
Hin rl:ı!ı:ı k"t:ınasına sebebiyPt ver· 

rli. DPvı-cdc b•ı ~ıı,.etle J - ı b<'ra· 
bt•ılikle bitli. 

ikinf·i dc\'rryr f'.tktığı vakit toı " 

kınıda kiiı:ük bir teht·ıldiilat yapıldı· 
ğl t!'Üze ::~rpıyordu. 

~ııl a<.~ı.~:ı Zc·ki, nıerkcz muhs. " 

cin' :Hr·vkiinc ll':bip ve sağ a~ı~~J 
da Haıu:ıi gdi:·i!mi~ti. 

i3ıa d~\'t ,· 111n de ilk dakikaları Je" 
J 1 iıniz,lt' ~·üı i'•lüyordu. \~e duha kır'.ı 

yedinci clakikJda Haşimin kalı~İ bİ' 

ı;·a:-T<'lle Hııınen kalesinin yaııır;:ı 

}{adar siiriiklcdi~i topa ~üt nt••cat!'' 

sıl'ada di.i~nıt'si ve Zekiniiı topa ye" 
lıHerek \·ııni>ığu halile topun kale ·ı 

tutmanıası Y''nı biı~ s:..nssızhk ,.~erı 
olnııık kabul olıH:abilir. Biraz :;oıır~ 

Rııınml<-riıı mukabil akınlarında .,ııl 
a<'ı.ğııı oı laladığı toru iyi bloJcc ~ 
denıiycn Necdet elinde karırı~ı re 

bu Hırada yeli~cn P.umen ınerktı 

muhacimi de tak~ı:ıının ikinci !!•1 ~ 
liinü yaptı. 

Oynun bundan sonrası dalı:ı ,; 
ysde h:lkinıiyetimiz altında cerc)'~,. 
etmis olmasına rağmen, sıkı )lif 

müdafaa oyı:nu tatbik eden Runıeıı· 

!er kar~ısıııda gol çıkara bildiğindcll 
nıaı; 2 - 1 mağl biyetjmizle netice· 
IC"nmiştir. 

Ankara muhteliti, bugüne kad:·f 

oynadığı oyun!~ rın en yükseği J.J,. 
kara takımının, mağliıp oınıa•11 ·ş 
rağmen kuvvetli rakipleri kal'~ı;ın 
da !{ÖSt<'rdikleri bugilnkü oyııDl~rı 
hakikaten büyük bir muvaffakiyct· 

tir Bilhassa lıaleci Necdet, sağ ııı 11~ 
vln NuerPt, sağ müdafi Ali n.ıza r~ 
çok mtıvaffak olanlardır. MerJ<C~ 
muavin Hasan ile sol açık Zeki '' 
sol iç Haşun uhdelerine düşeli '~ 
zifeleri iyi yapmışlardır. 

iZ.\liRLiLERIN iUAÇLAlıl 

lzınir, 25 (A.A.) - Bugün yı· 
pılan lig maçlarında Üçok oemir • 

sporu 9 - 3 ve Alsancak yamanlnr; 
son dakikada •ttıv iki golle 3 _. 
venıniştir. 
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.l Beyoğlu 
1 Halkevinin Galatasarayla ~ Beşiktaş 

2 · 2 berabere Kaldılar K:e~oğlf ~!~iS~arafından 1 
tertip edilen ve Şişli sırtlarında 
İstanbul atletizm monitörü Nalll 

İlk Devreyi Beşiktaş 2 - 1 Galip Bitirdi. Fakat 
Galatasaray İkinci Devrede Vaziyeti Telafi Ett; 

. Moranın idaresinde yapılan mevsi 
min ilk koşusu iyi netice vermiş

tir. 
İlk koşu 8000 metre llzerindl 

yapıldı. Bu koşuya yedi teşkilata 
mensup 48 atlet iştirak etti. Tek
nik neticeler şunlardır: 

Fert itibariyle. 
1 inci Jak B. S. K. 
2 inci Deristepan Y. Kurtuluş 
8 üncü Hüseyin KQçükatıl 

Beyoğlu Halkevi. 
4 Uncü Necmi Adalar dernı:e 

12,03 
Takım itibariyle. 
1 inci Beyoğlu Halkevi 
2 inci Adalar 
3 üncü B. S. K. 
4 üncü Haydarpaşa S. 
5 inci Yeni Kurtuluş 
6 ıncı Galata!aray 
7 İnci Kasımpa~a 
İkinci koşu 5000 metre fize-

rlnde yapıldı. Bu koşuya atlet
lerden 18 kişi iştirak etti. Alınan 

teknik netice şudur. 
Fert itibariyle: 
1 inci Artan B. J. K. 
2 inci Hüseyin Demir Spor. 
8 üncü İbrahim Galatasaray. 
4 üncü Sulhi Kasımpaşa. 
Derece: 16.51.8 

Galataıaray - Beıiktaf maçında heyecanlı bir dakika Takım itibariyl< 
1 inci B. J. K. 

Dün havanın güzel oluşu fut
bol meraklılarını senenin bu en 
mllhim maçına tehalükle koştur -
muştu. Senenin seyirci ve hasıla
tı rekorunu loran Beşiktaş - Ga
lata.iaray maçı çok zevkli oldu .• 

Saat tam 14,30 da evvela Ga
lata.aray arkasından Beşiktaşlılar 
aahaya çıktılar. ve hakem Adnan 
taraftarlarının arkışları arasında 

Akının idaresinde şu kadrolariy
le maça başladılar: 

Fazıl - Liitfi, Adnan - Ek -
rem, Muaa, Celal - Necdet, Salim, 
E.ffak, Bedii, Bülend. 

Be,iktllf: 
Mehmet Ali - Hüsnü, Faruk 

- Rifat, Oaman, Feyzi - Hayati, 
Hakkı, Sabri, Şeref, Efr<>f. 

Oyunun ba.,Jamasiyle, Beşiktaş
lıların Galatasaray kalesine lnme
ıl bir oldu. Galatasaray müdafıaa
ıının ve bilha!!Sa beklerinin iyi o
yunu kaleyi tehlikeden koruyor • 
du. Üçüncü dakikada Ekremln 
ve kaleci Fazılın hata~ından 18tifa. 
de eden Beşiktaş sol tarafı Şe
refin yakın mesafeden çekti4'i bir 
tütle ilk golünü kazandı. İlk da
kikalarda yapılan bu aol Galatasa
raylıları faaliyete aeçirdi. Ve sarı 
kırmızı forlar birkaç dakika sonra 
Be~iktıış on sekizi içinde oynama. 
ta ba,ladılar. Yedinci dakikada 
Muıadan Eşfaka, Eş!aktan Bedi
iye oradan da BQlende aiden top, 
.Bülend vuıtaaiyle avut oldu. İki 
d-akika ıonra Beşikta~hlann aley
hine olan !avulün atışını Musa 
çok ailzel çekti. Ve kale direğini 
•ı.rırarak avut oldu. 

Galaiaııaray siyah - beyazlıla. 
rı adamakıllı sıkıştırdılar. Bu daki
lcalarda Bfüendin ve Musanın mu
hakkak aollOk 'ütleri kalenin çok 
Yakınından avut oldu. On dör • 
düncü dakikada Be~iktaşlılam1 a
leyhine olaıı firiği Musa çok gü
ıel çekti. BiHend çok ırüç bir va· 
ıiyette topu Beşiktaş kalesine so -
karak tıtkımm ilk golünü yaptı. 
llu golden sonra GaLata~araylılar 
~evşer ıribi oldubr~~ da devrenın 
ortasına doğru hlik1miyeli yine 
ellerine alarak Beşikla~ kalesini 
Bıkıştırmağa başladıhr. 

25 inci dakikada Galala•aray 
foı·larında bir değişiklik oldu. Be
dii sağ ire, Sillim •antrfora. Esfak 
•ol içe geçti. 

Bu deği~iklik faycla yerine za-

muhakkak bir golden kurtardı. 
İki dakika sonra Galatasaray 

for hattının en iyi oyuncusu Salım 
çok kuvvetli Lir şüı çekti. Mu-

2 inci Ka"1mpaşa. 
3 üncü Eytip Halkevi. 
Koşular büyük bir intizam içe

risinde yapılmıştır. 

rar verdi. Beşiktaş forları Galata. 
sarayın bu hatasından istifade ede
rek .sarı • kırmızıları sıkıştırmağa 
başladılar sol tarafın ve bilhassa 
Şerefin aUzel ve te,,.,iz oyunu bir
leştikleri 18 içinde tehlikeli olma
ia hşladık!arı bir dakikır.da Lüt
fi yere yatank ro•ıl.akkak bh- ırol 
kurtardı, Adnanın ıt'lzel oyunu ve 
iyi yer tutması Hakkının oynama
sına mani oluyordt1. Nihayet 40 

hakkak gol olacak bu şilt kale dl- Nihat Oner 
re~; ııe çarparak kaçlı, Salim ya 1 · l!!l!m!!a!!m!!a!!s!!ı!!i~l e~b!!o!!ş!!al~a!!n~k!!a!'.!'le!!y!!e!!!!en!!!!b~i
nız başına Beşikh' müdafaasını rinci namzet Necmidir. Eğer Nec
dehşetli karıştırıyor. J4 üncü da- mi dün oynasa idi Galatasaray 
kika.da santradan ve Bediiden al- muhakkak galibti. 
dığı topu, Salim bütün BeşiktH< Adnan _ Lütfi hattı takımın en 
müdafaalarını ve hattıı kaleci · can alacak yeri idi. Bilhassa Ad

Bülent ('j•lataıara,ıa ikinci iolünO atarken 

ıneı d:Lkikada Fazılınn Hizumsuz ı Aliyi de çalımla g~çı.rek çok güzel 
bir çıkışından istifade eden Şeref bir vuruşla takımının beraberliği
Takımının ikinci aolünil boş kaleye ni temin etti. 
yavaş bir kafa vuruşu ile yaptı. Oyunun bundan sonrası iki ta-

Bu golden mütevelli olan Ga- kıııım karşılıklı hücumlariyle geç
latasarayhlar hilkimiyeti yine el- ti. Bu devrenin en mühim hadise
lerine alarak Beşiktaş kalesine ak- 8i 22 inci dakikada Ekremin Fazı
mağa başladılar, bir dakika son- lııı bir hatasını boş kaleden kafa 
ra Billendin çektil!"i bir şütü M. Ali ile kurtarması oldu. 
tuttu. Fakat bloke edemedi. Nec- Ve oyun da son d-ıkikalarda 
detin önüne dü~tü ve Necdetin ya- Beşikta~m hakimiyeti altında de
kın mesafeden çektiği şütü 1\1. Ali vam edeı·ken 2 _ 2 berabere bitti. 
tekrar tutnak muhakkak bir gole Naaıl oynadılar?. 
mani oldu. Ve devre de biraz son- Galatasaray: Kaleci Fazıl çok 
ı·a Beşiktaşııı 1 - 2 galebesiyle bitti. mübtedi ve acemi olduğunu yediği 

nan Hayatının en iyi oyununu oy
nadı. Hakkıya adım bile attırma
dı. Can hattı elinden gelen vazi
feyi hakkiyle yaptı. 

For hattında Salim en iyi idi. 
Necdet de güzel oynıyanlardan bir! 
oldu. Bedii çoktanberi oynamadı
ğı for hattında biraz yadırgadı. Bu 
hattın en bozuk oyuncu•u Eşfak 
idi. Bülcııd Eşfakııı fena oyunu 
yilztinden oynıyamadı. 

Galatasarayın dün oynadığı 
oyun hiç şüphesiz bu mevsim zar
fıııda en güzel oynadığı maçtı. !\!a
çı bUylik bir farkla kazanması mu. 
hakkak idi. Fakat kalecinin ace
mi ve beceriksiz oluşu maçın bera
berlik ile bitmesine sebep oldu. 

Besiktaşlılara gelince: takımın 
en iyi oyuncusu kaleci M. Alidir. 

ı Siy ar • beyazlıları muhakkak hir 
ma&-lfı biyııtten kııı•-.ıtrdı. lI itmll -
Faruk hattı da olll•ık~a i~·i i<li. 

Haf hattının ikı cenahı lyi or
laM biı- koridordu. For hattında 
en iyi oyuncu sol iç Şerefli. İki 
açık favulden ba~ka bir ~ey yıı
pamadılar. Hakkı, Adnan lal'afın
dan iyi marka edildiği için bir şey 
kapamadı. Sabri ise daha Beşik -
taş for hattıııııı temposuna uyama
maktadır. Her ıki takım da mutat 
kadı-olariyle çıktıklarından maç da 
tııhminimiz veçhile berabere bitti. 
Hakem bu mevsim zarfında en gü
zel ve diirii.•t idare•lııi !ıhı• (ÖB
fordi. 

Ha.San 
ikinci deweye Galatasaray for. iki golle isbat etti. Sacidin oyııa-

1 arı ŞU şekilde çıktı 1 ar. Necdet, ~""'""'""'"""""'°'..,,...,..,,...,""'-""'-""-'""-''-"'""-'VVVVvvvvvvvvvvvv-"' 
~ Salim, Bedii, Eşfak, Bülend. · 

Oyun başlar ba~lamaz iki takı
r·ıın sertlige ka~tıkları görülüyor
du. Hakem Adnan Akııı çok ye-ı 
rinde kaı-arlariyle sertliğin önüne ı 

geçti. ı 
İlk dakikalar mütevazin ola

rak devam ederken Galatasarayııı 

yavaş yavaş açıldığı görülüyordu . 
Nitekim l!I inci dakikada M. Ali 
çok güzel bir kurtarışla takımınq 

Be'ikta5 
Fenerbahçe 
Gala tasa ray 
Vefa 
Beykoz 
htanbulspor 
Topkapı 

Siile)waııiJe 
mıaı 

Puvan 
lO 7 3 
10 7 ı 
lO 7 2 
10 !j 8 
10 4 3 
10 2 2 
10 3 o 
10 1 3 
ıo 1 1 

Vaziyeti 
o 37:18 
1 31:7 
l 31:12 
2 19:17 
3 26:17 
(i 14:23 
7 11:31 
6 9:21 
8 13:37 

2~ 

26 
26 
23 
21 
16 
16 

15 
13 

1 

- ------- - - . - - -- - - -

Fenerbahçe Hilali 
& -1 Mağlup Etti 

Beykozda Heyecanlı Bir Maçtan 
.Sonra Süleymaniyeyi 3 • 2 Yendi 

Dün Galatasarayla berabere kalan Beşiktaş t•kımı 

Fener: 6 - Hlal: 1 da yaptıkları bir golle mukabel• 
ettiler ve oyun dıı az sonra bu neFenerbahçe ile Hilal arasında 

yapılan maç da Fenerbahçenin ha- tice ile ve Beykozun 8 - 2 galebe· 
siyle neticelendi. 

kimiyeti altında cereyan etmiş ve --~-----------
Fenerbahçe sahadan 6 - 1 galip 

vaziyette çıkmıştır. Almanya da Dört 
Beykoz 3 -Süleymaniye 2 Ç kl 

Lik maçlarına dün Kadıköy sa- ocu u Anne-
hasında da deYam edildi. Günün J "114 d l 
birinci müsabakası Beykoz - Sü - ere lt'6Q a ye 
leymaniye takımları arasında ya • Berlin 25 (A. A.) _ N"azırlnr
pıldı. Hakem İzzet Muhiddin A- elan Hess Noel münasebetivle ge • 

pakın idaresinde cereyan eden o- rek memleket dahilindeki ;e gerek 
yuna her iki takım da şöyle birer ecnebi memleketlerdeki Almanın. 
kadro ile çıktılar: ra hitaben bir nutuk ~öylemi~ ve 

Beykoz: Kandilli, Halil, Baha- bu nutuk radyo ile neşredilmiştir. 
dır, Sadettin, Kemal, l\[uHtafa, Ca. :\1umaileyh bu nutukta üçüncü re
hit, Nazif, Şahap, Mikrop, Ka- ich'in tahakkuk saha,ına iRal et-
zım. 

Silleymaniye: Muvaffak, Ruhi, 
Bürhan, İbrahim, :!lf arlyan, İbra
him, Rauf, Nedret, Dani~, Niza
mettin, Raif. ı 

Oyuna Süleymaniyelilerin vu -
ruşiyle başlandı. Her iki takımm I' 

kadroları ara,ında tamamen müsa
vat olduğu için oyun ilk dakikadan 
itibaren heyecanlı ve zevkli bir su
rette cereyan etmeğe başladı. Da
ha ilk dakikalardan itibaren her 
iki takımda biri biri ardına birçok 
tehlikeler atlatmağa başladılar. Bu 

karşılıklı akııılardan birinde Bey
kozlular üçllncit dakikada Şaha -

hın 15 pastan çektiği kuvvetli bir 
~ütle ilk gollerini kazanchlar. Bu 
golü müteakip Süleymaniye takı- ı 

mıııııı bütitn hatlarında daha bü

yük bir gayret sarfederek bu gole ı 

mukabele etmek için çalışıyorlar -
dı. Bu arada Süleymaniyeliler l 
bir korner kazandılar. Fakat atı

lan top kale önünde ayaktan ayağa ı 

dolaştığı halde hiçbir netice ver • 
meden uzaklaştırıldı. 

Süleymaııiyelilerin tftz~·iki esna
sında soldan aldığı bir pası güzel 

idare eden Dani~ S!U~ymaniyenin 

miş olduğu işlerden bahsetmi~ Ya 
Alman milletinin geçen sene ıre -

çirmiş olduğu çetin vukuata telnıiı. 
ederek Bay l\Iussolinin hPr zaman 
kayıt ve şart<ız olarak Alman~ a -
nın yanıba~ında meyki almıR oldu
ğunu ve bundan dolayı Almanya . 
nııı gerek ona ve gerek İt.<lvan 

milletine minnettar olduğunıı •öy
lemiştir. 

He•s nutkunda Hitlerin en nzı 
dört çocuklu olan Alman kadı,;lan 
için bir "Şeref salibi" ni'lllnıııı ilı

das etmeye karar vermiş oldııi\' :ınu 
söylemiştir. 

Berlinin iyi malumat ala~ '!la
hafili bu nişanın Alman anne•ı ırü. 
nü diye yad edilecek olan hu'1ı•I 

bir günde tevzi edileceğini ve ilk 
merasimin Almanya-Oa önümu !cle
ki seneden itibaren yapıla<".\lnnı 
beyan etmektedir. 

Takriben üç milyon kadını. h'a 
ni•anı alacak ve bu ni~an hnclil .. 
rine umumi tezHlıiiratta ~er~ 

•,ıevkiinl işgal etmek umumi ki~e· 
)erinde diğerlerine takaddilm et
mek gibi ba:ıa im'iyazlıır tem.i• 
edecektir. 

de beraberlik golünü çıkardı va Filistinde Yeni 
devre bu sureti& karşılıklı hücum-

l~r aras~nda ı . 1 beraberlikle ne- Kanlı Hadiseler 
tıcelendı. 

ikinci devre: 

Bu devreye her iki tara! da ıı
tı ha· surette bfl-'ıladılar. Beykozlu
lar daha !!·inci d-ııkikada korner • 

den Kemalin ayağiylG ikinci golle-
rini kazandılar. 

Süleymaniyeliler tekrar müsa. 

vatı temin etmek için bütilıı gay -

reliyle çtdı~tıkları halde Beykozlu

lar :19 uncu dakikada Şahabın ~ah 

si bir akıniyle l\likı·oba ıreÇirdiği 
pa•la ttçüncli gollerini kazandılar. 

Buna Suleymaniye 41 inci dakika-

Vuku Buluyor 
Kudüs 16 (A. A.) - Dtııı Fı. 

Ustinda biı-çok hldiaaJer vulı:ubuı. 
muştur. EzcOmle Lllbnaıı 1ıudııt 
böl:ıe.fnde İnıril!:ıı kıt&atfrl• astlel' 
ara,ında bir muharebe nlnıbııklu. 
fu bildirilmektedir. 

Kııdils yakınındaki Xlrbet &ua
ya köyilnde de 14. llMlhw'lb• • 
m~tur. 

Hayfada muhtellf-p partl9h 
ne mensup şen mukbll n oflu ıı .. 
Jdz mufı·lt tarafından öldOrOlnıtlJ> 
tur •. 
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Çok inkişaf Etmiştir 
Başını salladı. 
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Nakleden: R. Gülseven No.: 29 

- Yanınızda oturmağı tercih 
1 ederim. Hiç olmullll beni Uzme.ı. 

f:lbrton, :retti 11Atın aJdıtı bib
loyu tetltlk ediyorda. Bıı. açık ye 
ffl renkte ktıçOl: bfr k&dl idi. Kol 
klı;aiyon menldılan umumiyetle 
bronz veya fil dl~lnden yapılmıt 
biblolan aradıklarndan bunu çolc 
ucuza alııı4tı. 

bir ziya aksi., diye &öyleııdi. Aya 
ğa kalkarak perdt>leri kapattı. O

danın içerial daha karardı. Elbr· 
ton k~Uk kedi heykeline tekrar 

bakmllktan kendini menedemedi. 
Biblo büyUmüş, adeta tece"llilm e
diyor, gözleri, ye~il ve korku ve
ı-en gözleri ııarıldıyor a-ibi duru
yordu. 

.Mardin: (Hu.:ıusi muhabirimiz
den) - Genç ve değerli doktor B. 
Aziz Ura•en ı·eisliği altında çaıı.,an 
Mardin belediyesi, ismi var ciami 
yok kaoiliııden bir mUeMeD ol-

--., tılı. 

Dirseklerini dtzlerine dayadı v .. 
ktl.çilk çenesini ellerinin ıu-asına .al· 
dı. Birkaç dakika, gözlerini ilenYjj 
ufk& dikerek daldı sonrll bir karat 
&llllll gibi bana döndü: 

1 
- Size vadediyorum. Her ne 

yap~rsanıs yapın, bir feY söyle
mem. 

_ Bana yaplDlf olduğunuz btl 
açık l<alblilik dolaylaiyle ben bir §8'/. 
itiraf edeceğim... Fakat siz de bı.ı• 

nu benim yaptığım gibi, gUlmedeO 
karşılayacaksınıa. 

maktan kurtulmu~ ve son i.ki uae 
zarfm<ia, bütçeai ni.Mıetinde b1r 
faaliyet kaynağı haline a-elmittlr. 

" 
Elbrton bu küçük heykelin 

biblolarını koyduğu töminenin U
wrinde &11Hl duracağını dllşiln

ınaştil. 

Açılı: duran kapıdan, ev sahi· 
binin siyah kedisi girdi. Bu hay

van üçUnı:ü katta oturanın ikindi 
vakti çayla beraber tereyağlı ek
mek yedigini ve kendisine de hb
ee çıktığını bilirdi. Onun için mı 
nlda.narak, "buraya gel Mine, bak 

küçük kard~lne,. diyerek kendi: 
sini çagran Elbrton dizlerine 

sıçradı. Pakat birdenbire sırtını 

kabartarak ve tüylerini dıkerek 

yere atladı ve aynalı dolabın altı
na sa.klandı. 

Ellıerlonun başı döndü. Bugün 
acabn ne yemiş~. Haz mini ihlal 

edecek yemek yememi.,'lti. Halbu
ki l\Iinc bir şeyler hi"•etmi~ti. .. 
Tekrar baktı. 

Ayni zamanda Halkevl re!al 
bulunan kıymetli Uras; ı,tehrln mez 

baha, kMap çarşm, et nakliye , 
kamyoneti, mahalle ve aile park • 
!arı, saat ayarı, parke cadde, a~ri 
çarşı, elektrik, harita gibi ihtiyaç. 
!arını gidermi~ ve su işine el koy
mu,,tur 

Elbrton: 

- Aoo.yip ey! diye söylendi. 
Seni bu kadar da kı"kanç zannet
miyordum. 

Bibloyu 'öminenin üzerine bı
rakarak kediyi çağırmak için yere 

eğildi. 1ı!ineyi Raklandığı yerd~nı 
çıkarmak için on dakika kadar uıl 
ı·aşsı. Ve hatta Elbrtonun okşa-

1 yışları tamamiyle hayvanı te<kin 
edemedi. Tereyağlı ekmskler de ı 

fazla bir şey yapamadı. ll!ine 

çayı, kulaklan dikik ve bütiin a

Jale~i gel'ilmi~ bir şekilde yaladı. I 
Ve birdenbire loaçmalctan koı·kar 
gibi a~r ağır uzakıa,tı. 

Elbrton okumak için koltuğa 
1 

a-ömüldü, fakat biraz sonra kit.ıt.bı 

bıraktı. :'ı!iueye ne olmn~tu? Bu

nu düşünürken gözleri gayri ihti 
yari şömineye döndü. Küçük ke-

1 
diyi yeniden alarak elinde tuttu. 

Sonra yanındaki masaya koyar"k 

Ye~il kedi büyüyor. Ve hare
ket te ediyordu. Şimdi liimbanın 

aydınlattığı daire içeri>inde du
ruyordu. Parlak ırtı ~i .. iyor, kıl

lar çıkıyor, gil7.leri o;·nu\·ordu. 

Elbertoı: · 

- Allahım, bu da ne·: Deh nii 
oluyoı·unı yok.-a 7 diye göy lendi. 

Odadan çıkmağa ce•aret ede
miyordu. Ma<a, kapı ile kendi. i 

arasında bulunJyord·" Elbrtoo 
da kedi-ün, odadan çıkına•ı"a nıa 

ni olacağını hi ed yordu. 

Kedi gittik~e b1yuyordu. \"(i
cudü artık norm 1 b;• kedi viicıı-

düoü geçmişti. Elbrton biı 
ev\'el oturduğu <.ın J.ııy .. , e dayan 

mı~ ayak!.ı duruyor. elleriyle i•
kemleni>l arkasına sım>ık yapı~
mı~ bekliyordu. 

Riı-deıılı!re, çok tatlı ve uz" k
tan gelir gibi ahenkli se•ler i~itli; 

bu sesler, e"ki musik~iı.a laı·ın 
kullandıkları kanııs füllitleri batır 

!atıyordu. Kedi de bunları işit
mi~li. Daha bü ·ümiiıı, surntı kor· 

ktınç lıir hal almağa b11~lamı~t1. 
Elbrton &'Özlerini kapadı ve der

hal a.çtı. Kediyi görmek her ne 
kadu dehşet verici biı· ,,ey ise de 

etrafında geçen şeyleri giirnıemek 
daha feciydi. 

oturdu. Etrd gittikçe karardı. --------------
dokakta elektrikler yandı. Elber -

(~Yamı Yar) 

ton lı1mbayı ~·aktı. Bunu yapar

ken eli bibloya temas eti, ani bir 
hareketle çekildi. I•lak bir tiiy. 
Fok halığıııııı parlak deri~i gibi 

~:r şeye tema~ ettiğini his.,etmi~ti. I 
Elindeki kitaptan iki sayfa ka-

1 
daı· okuduktan sonra tekrar bib

lorıı dokundu, heykel •ert ve •o· 
gouktu. Hayalinin bu oyunundan 
utanarak okuma•ına devam etti. 

Fakat b:.ı sefer de odada ba,ka hi 
risinin mevcudiyetini hiseder gibi 
oldu. Gözlerini kaldırarak, lam
banın aydıııJ._ttıiı daire haricin
de, bir har\'anııı gözleri gibi par

lıyan iki parlak nokta gördü. Si
nirlenerek biblo~·u eline aldı. Bir 
'"Y hiıı.,elmedi. 

Kendi kendine, ".Muhakkak 

öteki pencerenin önünde de Bil, 
Rut ile konuşuyordu. Yatağın ü.T.e
rine çöken iriyarı kadın misafir, si
gara içiyordu. Den Pedderi uıyor
du. Aradığını etrafta göremeyince 
,a.!!ırdı. Fakat birden kendisini bi
riıılnin dikkatle tetkik ettiğini his
ııettl. Başını çevirince Pedderin ken 
dlslnl sert bakışlarla süzdüğünü göı• 
dil. Yalnız genç adamın kendi.sine 
baktığım görünce eski sikin tavrı
ru aldı. 

Neşeli bir seııle: 
- M. Biııop, zannedersem tatlı 

bır konuşmayı yarıda bıraktırdık. 
- Mrs. Ayslevod ile beraber te

ııis korduna kadar bir yürüytiş yap 
bk. 

- Bnıı>stin ııöylediklerine bakı· 
lırsa Amerikaya ilk defa geliyorım. 
nuz galiba? 

- Evet! 

- Çok kalacak nıısıruz? 

- Bir hafta kadar, Daha ziya· 
ıle blr deniz yolculuğu yapmak i;ı. 
teııılitim. Bir imtihan ha.zırlıyorum. 
Fazlaca yorulmujtuın. Zihnimi dln
lendlrnwk llzımdı. , 

fzmir Kül'Ür direktörü
nün Bergama muhabi

rimize beyanatı 
Bergama {Hususi)- İzmir Kül

tür direktörü Bay Ali Rıza fukut 

eğitmenlerin \'aziyetiıı.i tetkik et-ı 
mek üzere ı;ehrimize gelmiş ve tet
kiklerini ikmal ederek İzmire dön-

1 
müştür. 

Mumaileyh bu seyahatten çok 
dolgun intibalarla a\•det etmiş ve 
bana: 

- Bugün t>ğitmenler sanldıkl:t· 
n köyleri yükseltmiye kuwetli bir 

azimle, fedakirane uğraşıyorlar. 
Ben bu giizel hamleyi, kıştan yazıt 

çtkııı gibi ferahlı bir netice sayıyo
rum.) demiştir. 

- Yaptığınız tahsile göre avu • 
kat olacağınız belli. Tetkik ve istira
hllt için buralardan daha sakin bir 
yer bulamazsınız. Ernest, Yat klüp· 
te bulunduğunuzu söyledi. Ne kader 
kalacaksınız? 

Den. masum bir tavırla: 
- Bu hususta henüz bir fikrim 

yok. diye cevap verdi. Bu cihetten 
ar'<adaşım Tornleye tabiyim. 

- I<oyda ufak bir yatım var. 
Derhal hueket etıneditiniz ve ki -
taplarınızdan bir ikindi vakti bası
nızı kaldırmak imkılnını bulduğunm 
takdirde sizi denizde gezdirmektrn 
7.evk alacağıma emin olabilirsiniz. 

- Bundan güzel bir şey olamaz. 
Bu nezaketli davetinizi suiistimal 
edeceğimden korkarım ve Den, Ped
derin önünde hürmetle iğiierek ttzak 
la~tı. 

Nansi teyzesiyle bir iki kelin'" 
konuştuktan sonra karyolanın ke· 
nanndan geçerek Rut ilı> birliktn, 
odanın bir köşe.ıiııi kapıyan bir pa· 
ravananm arkasında kaybolmuştu. 
Den duvarda asılmış bir kapının u 
cunun hareket ettiğini gördü. Bira~ 

Su nıühendi> Ragıb Burat gele. 
rck tetkikatın& ba.~lamıştır. Ön
ce sondaj yapılacak, iyi netice 
vermez e 15 kilometre me.<afedeki 
Sultan çayırından sıı g'etirilecektll". 
istik~afatı için lilzumlu olan yir:ni 
bin liı•a belediyeler banka•ındun 
i"likrnz oluıınıu~tur. Bay Ragıb 
Bornıı imar planını da yapacaktır. 

Su :.\!ar<linin hayati bir ihtiyaç. 
lır ~u•uzl"k yüzünden umumi te • 
mizlık ,.e cazibe temin edileme• 
r. kledir. İ•viçr<> ve l,Obnaııdaı~ 
daha nıLkemmel toprak şerikleri. 
ne ıııalik lıulunan Mardin suya ka· 
\'UşluJi'u giln çehre•ini değiştirecek 
ve Bııy Aziz Gras gibi güzidelerin 
h!mıııetiyle yakın bir atide turigti:C 
lıir sehir haline gelecektir. 

Su.<uzluk yüzünden her aile 
lılitç~.<ındl' hir ilii altı lira arırmnk 

Mardin ayar saati 

mecburiyetinde kalıyor. Tesisat 
bütun bu zaruretleri ortadan kaldı
racak ve İ.Iardinin terakki \'e inki. 
şafına da en büyük rol o;'nıyacak
tır. 

00 aıı aıı 

Tirede bir tahsildarın 
marefeti 

ızmir {Hususi)- Tire hususi 
muhasebe ~ahsild&rlanndan Bay 
İsmail Bilgenin mühim nukdarde. 
zimmeti görülmüş lcendi.;i yakaları
mı. tır. 

Rahminin marifetleri 
Bur'a: (Husu>i) - Kendi;ine 

Ankara miiddeiumumi muavini ~iL 
sünli vererek Bııı·,ada tanınmı' ba-
7.ı kim'f•leri dolandırdığı anlaşılan 
ve hakkıııda te,·kif kararı kesilen 

Rahminin Ank;ıradaıı . onılan va
ziyetine dair Bur•a adliyesine ce -
vap gelnı·.~trr. 

Ru cernpta Rahminin lıir aralık 
hıı<lisiı in Ankara hukuk ilmini 
yapma kurumunun tetkik bakimi 
olduğu;ıu söylediği ve bir sene ev
vel de bu kurumun ba~kaııı olan 
"aylava : 

"-- Ben hukuk talebe3iyim. Ay. 
ni zan1aıırla ~ivil poli:{e mcn~u -
hıım, geriııeıniyonım bir yardım 
rjca ediyorun1.,. 

Detlı;ı-i haber verilmiştir. 
Kurum başkanı olaıı zatın da 

kentlisine yardım ettiği bildirilmiş. 
ancak bir müddet snıırıı &ki~ehir 
vilayetiııce de buna benzer bir \"a
ziyelte iş yaptığı haber verildiği 
bildirilmiştir. 

lzmirde güzel bir 
sergi açıldı 

lzmir (hus.usi 1- Halke,imiz 

salonlarında itina ile hazırlannuı; 

olan ( Türk el emekleri ve 
kiyafet sergisi) dün merasimle &· 
çılmıştır. Sergi pek muhteşem ve 

güzel bir şekilde tertib olunmuş. 
tur. 

Ziraat mücadele ens
titüsü müdürünün 

tetkikleri 
İzmir (Hususi)- Ziraat müca· 

dele enstitüsü müdürü, yüksek zi· 

raat profesörlerinden 

Gassner şehrimizde tetkikler yap 

mak üzere buraya gelmiştir. 

llll • ıııı 

Şair Mehmet Akif 
için mevlut 

Şair Mehmet Akifin vefatının 

ıkiııci Menei devriye•i müna<ebetiy 

le 28 kanunuevvel 938 çar~mba 

günü öğl~den sonra Bayazıt cami 

inde lstanbul hafızları tarafından 
me\'h1t okunacaktır. 

KATIL ARANIYOR 
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sonra Rut, kollarında birçok kutu· 
!ar olduğu halde, ortadaki nıa.;aya 

geldi. Ve kutuyu bıraktı. Misafir • 

ler masayı kuşatnuşlardi. Mrs. 
Brenzler, kutulan birer birl'r açtı. 

O vakit masanın üzerine rengarenk 

muhtelif bi~lm, harikulade nıücev • 
herler dökilldli. Elmaslar, zlimriitlcr 
zafirler, incıler çok fazla idi. 

Bu sırada Nansi de başka kutıı
lar getirdi. Şimdi, masanın üzerin
de saçılı duran mücevherler su gö

türmez bir şekilde birkaç yüz bin 
İngiliz lirası kıymetinde idi. Ve b•ı 
servetin muhafızı da, haydut '"" ka· 
çakçıların ~erik! olan ve katletlil.ı•, 

birisine esrarengiz bir bağın bağ -

!atlığı genç bir kız idi. Bu odada rı> 
gibi bir vaka cereyan ediyor veya 

edecekti? Burada bulunanlar için 
de kimlerden şüphe edebilirdi? R ıt 

ile Mrs. Brenzleri derhal bir kena. 
ra bıral<mak lazımdı. Tornleyn de 

diklerine bakılırsa Ernstdeıı de şiip 
he edilemezdi. 1ri yarı kadına ge -
lince, onun da mübaliiğalı tavırları 
bir sergüzeşt kadını olmadığını gös
teriyordu. Şimdi ortada doktor Gas 

tein ile Pedder kalıyordu. Dr. Gas • 

tein, Erııe;lin, Bil ve Pedder ile, ce· 

nu'ıl Afrikadaki elmas madenlel'i 
hakkında yaptığı bir münakaşayı 
dint::ıordu. Elmaslar, mücevherle • 
rin kıymetlerinin kendisini aldlı:a,. 

- Faydası ne! Birbirimize kıa
dJtımu: zaman öyle acı duyuyorum 
lıl. 

Bu son sözleri üzerine kendisi
ne dikkatle baktım. O derece mem
nun gllrUnUyordu ki kendisini Uz. 
dllğllm için adeti. keder duymağa 
bııtladım. Kuvvetle oynıyan küçU
cUk elini tuttum. 

- Demek birbirimizle doı;t ol
madığımız zamanlar keder duyu
yoraunuz. 

- Evet, ilk önceler! size karşı 
gelmek istiyorum. ve sonu da ba · 
bamdan duyacağım azıy-lardan zi. 
yade mUteesslr oluyorum. Halbuki 
ona hiçde karşı gelmek istemem. 
Elini yavaşca sıkarak: 

- Bir daha yapmıyacağım kü
çük iffet dedim. 

- Ben de öyle diye mırıldandı. 
Onu güldürmek için elimden geleni 
yaptım. Fakat bütün gayretime 
rağmen ciddi duruyordu. 
Birden dire: 

- Eğer cesaret edebiL"'m, 
den bir şey soracağım dedi. 

- Cesaret ediniz! 

siz-

- Peki. Valir.inizde ne diye bir 
bebek var? 
Sıçradım. Bu suali beklemiyordum. 

- Doğrusunu söylc~em, bana 
kızacaksınız! 

- Hayır kızmam! Söyleyin! 
- Çünkll bu size taalluk edi· 

yor da. 
- Ne ziyanı vu. Artık kızan 

ben değilim ki. Deiına sizsiniz ... Bu
nıın irin korkmadan söyliyebilirııi · 
ni7.. 

- Sizi bukadar düşünderen oo · 
beği küç'ik ve güzt>l kur.inim hedi
ye V<'reCt"ktim. 

- B~na mı! 

- Evet! Teyzem sizin küçük btr 
kız olduğ·ıınuT.u söyliyordu .. O va
kit benim de bö~ '" hareket e!"ı"n·iıı 
tabii olduğunu anlarsınız'. Onun 
bağır . .ıcağın1 z:ınnr-di}ordum. Hiçte 
öyle olr.ıadı. Bileğinde duran .sllın j 
bileziğini ~evirerek demek bilez'.~ı 
bu sebepten altlınız. decli. 

- Size bir bebek hediye ede
mezdim ya! Kim bilir bana neler 
yapardınız 

- Sorar mısını7? 

Vadediyorum dlye cev&b ver-
dim. 

- öyle ise dinleyin! Size gö• 
ründüğtinmden çok daha çocuğum. 
Bilezikler hoııuma gitmedi değil, 
hemde adam akıllı hoşuma glttı. 
Zira genç kızlık gururumu okeıyor• 
dıı, fakat doğrusunu söylemek Ji• 
zımgelinıe, bu gıs.terdiğiniz ve 'fA' 

lizinizde sakladığınız bebekten du 
çok hoşlanacaktını. Eğer iı<terııa· 

niz ... 
Tereddüt etti ve başını eğerek 

ilave elll. 
- Almı~ olduğunuz bebeği yiıta 

bana verebilirsiniz. 
- Bunları sahiden mi söyliyor· 

sunuz de<liın. Şaşırmıştım. 
- Okadar sevineceğim ki. 
- Ne vakit isterseniz bebek h~· 

7Jr. Siz de yerini biliyorsunuz. Fa· 
kat bununla ne yapacaksınız. Hrr ,, 
halde artık bebek oyunu oynıyac~ .. 
ya~a değilsiniz. 

- Tabii, yalnız çocukluğumda" 
b"ri sakladığım bir bebeğim vardı 
Geren &'ne fakir bir kadının basta 
çoc~ğuna verdim. O gUndenberl bU 
bebeğin küçücük karyolası boş kal· 
dı. Sizinkini oraya koyacaktım. 

Benim abdal gibi tııvrımı görilJJ.· 
ce: 

• Sizi böyle çocukça ı,eylerle 

me!)ğul ettiğim için affınızı rica e
derim diye devam etti. Sizin ne11a
ketinizi suiıstimal ediyorum 

- Bilakis söyledikleriniz tıeni 
çok nlıi.kadar ediyor, fakat gün geç· 
tikçe sizi da.ha az: tanır gibi olıyo· 
runı. Psikolojik bir tetkik mevzuu 
olarak siz çok garip bir mevzu ~· 
kil ediyorsunuz. 

lr,iıni oynatan mahzun bir gü· 
füqJp; 

- Mas.tees.~üf, beni hiçbir za
man :ınlıyamayacağınızdaıı korkl'· 
yorum dedi. Bu esnada Emine blı8 
doğru geliyordu. Bu (Maateessilf 1 
kelimesinden ne ka,;dettiğini anlıya 
madun. Bunu sonnak imkanını 
bulmu:} olsaydım bile cevab vernı• 
yeceği çok kuvvetli bir ihtimal için 
de idi. 

(Devamı Tar) 

---··--
Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
a~walji, kırıldık Ye beith 

- - icabında rllnde 3 

dar etmediği belli idi. Zümrüt ko!

leksiyonunu görmüş, ondan sonra 
bir kenara çekilmişti. Çehresi de 

öyle fena niyetli birisi olmadığını 
gösteriyordu. 

En ııc.n tahillde, şüphe edili'· 

cek birisi kalıyordu. O da Pedder 

idi. Muntazam taranmış, kır sa<;la

n şık elbisesi, mütekebbir ve ı.yn.i 
zamanda alaycı tavn kendisine iyi 
bir intiba hasıl etmeğe çok yarıyor. 

du. Bu belli idi. İnsan Pedder ile kar 

şılaşınca onuı' büyük bir banger 
veya çok meşhur bir avukat oldu • 
ğ·una hükmederdi. 

Hal ve ta \'n ne kadar nazik ve 
kibar olsa da, Den, bu adamın, h-ıy
dut ve kaçakçıların devam ettiği hir 

kumar salonuna gidip geldiğini ve 
oralarda yabancı olmadığını dilşüri, 
yordu. 

Den, vaziyetten, Pedderin, bu -

lundukları villada, sözlerinden vs 
tavsiyelerinden istüade edilir bl:· 
şahıs olarak teli.kki edildiğinl anla· 
dı. 

apılarıa.ııı derlıal lı:eser. 

kate alıaabilir. - • 

Filhakika Nansi, Pedderle bir 
köşede gülerek bir şeyler konuşuyor 

dıı. Bu adaıuın mücevherleri aııır -
mak istediği takdirde, müğküllt çel< 
ntiyeceği aı;ikllrdı. Bunların nere<lr 

olduğunu ve muhafwn genç bir k•'
olduğunu biliyoıdu. Hakikaten bt'· 

rada nasıl bir oyun oynayor veY• 
oynıyacaktı? Yoksa hakikt muce•'" 
herlere sahteleri mi ikame edile -
cekti? Bu yeni bir şey değildi. \'e 

tatbiki kabil idi. Fakat Pcdder d.ı 
zümrütlere baktıktan sonra bir kt' 
nara çekilmiş itli. 

Bundan başka, Rut ,.e Nansiııiıı 

yardımi!e mücevherleri kutulanıt• 
yerle~tiren Mrs. Brenzlerin kolay k0 

!ay aldaıınııyacağ1 muhakkak id~· 
kutulanna yerleştirirken her biri· 
sini eline alarak dikkatle muayene 
ediyordu. Bir aralık Dr. Goll" 
tein kendisine yardım bile et -
mek istedi ise de, katı bir tat·ırl3 

iterek yalnız kaim.ak tstedl@ni an· 
!attı. Fakat kutuları kasaya yerıee· 
tirmesi için doktora mUsaade etti 

(Devaını var) 

o 

/, 
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Ziraat Kongreside Yarın Açılıyor 
(Battuafı ı inci aayfada) ı olan gazete de kongre gazetesi ola-

~1 salonunda toplanacaktrr. rak intişara başlıyacak ve kongre 
2 _ Ba..•bakan Celii.I Bayar ta • müzakerelerini ve koıısn! azasııa 

rafından söylenecek olan açılış nut· alakadar eden bilumum tafsilatı lh· 
ku ayni zamanda radyo ile memle- tlva edecektir. 
ketin her tarafına da yayılacağın • 7 - Köylü aza için yüksek ziraat 
dan idare amirlerinin ve alakalı ta- fakültelerinde 100 yataklı bir yer 
şekkUllerln bu nutkun her tarafta hazırlanmıştır. İstasyonda kongre 
dinlenebilmesini te•hil etmeleri ri • azalarına ihtiyaçları olacak malfı· 
ca olunur. matı verecek kongre filamalı bir 

3 _Vaktin darlığı dolayısiyle, ay memur bulunmakta ve enstitü oto • 
rı ayn davetiye gönderilmemiş ve bı: bi!Bü, istasyonda taşralı azayı fa. 
davet Anadolu Ajansiyle yapılmış kültelerde mahaller,ine nakil için c-

olduğundan, resmi azalarla vekili~~ mirlerlne tahsis edilml§ bulunmak· 
ler mliet":Seseler ve lll mektepler mu tadır. 

m~illerinin ve kendi arzulariyle 8 - Kongre azaları için göste
i~irak edeceklerini 26 birincikinun rilecek filmler, Ankara ve civarı 
akşamına kadar umumi katiçliğ~ ki5ylerl, ve muhtelif hizmetlere ait 
bildirmiş olanların doğrudan doğrıı- tafsillt yarın çıkacak olan "Ulak., 
ya Meç!L•e teşrifleri rica olunur. da gösterilmiştir 

TENISABAft Ôayfa: 7 

1 "it • ' Almanya mektubu: 

ngı erenın, İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Almanya ya Karşı Almanya G~zel ID:m.a:m::ı::=ı::Eı:::Z::::ı:ı:c:~-------~~ 
T T Sanatlar Mıues Cinci :11iktarı :Muhammen bedEli % 7,:; ternin ı Ek.ı lt icari aairuzu - beheri tutarı me 

Alman ticaretinin tevessüü ve a· 
raziye müteallik taleblerin tezayü
dünün tevli teltiği tehlikeler karşı· 
sında Büyük Britanyada açık bır 
faaliyetin tezahürü mü~ahade edil· 
mektedir. 

Bu tehlikeleri iyi görünce, lngi · 
Jizler, Almanyaya karşı, onun kul· 
!andığı usullere yaklaşan metodla•·ı 
ele almak Jazımgeldiği kanaatine var 
mışlardır. 

Bu usuller, kısaca şu şekilde l· 
zah edilebilir: ş 

1 - AlntanyH kuth~ı kadar ,.e.)a .. at· 

tığından fa.,,la mal alır. 

2 - Btl.)·ük mjktarda li:t.f>rlnde o:rna.r, 

8 - l~zun ,·Adf' Ue it ıCirlir, 

sesesini Ziyaret Li. Kr. r.i. Kr. 

Berliıı (Husu~i muhabirimiz -
den) - Almaııyada, llfilli Soııya
lMik idare makinesini eline geçir· 

Do•ya dolabı 8 adet 150. - 4.50. -
Boya levazımı 22 kalem - -- 400. -

U. Kr. 

3;! 75 
:10-

aaati 

15 
ı:>.:~o 

diğiııdenberi Plastik güze! panat. 1 - İdaremizin Ya\'qan Tuzlası için ~artııarne•i mucib:nce yııptı
larıııın inkişafı hakkıuda bir fikir rılacak 8 adet do•yR dolabı ile Tekirdağı ~arap fabrika•ı için Aa ınaluıa 
edinmek i"tenilin~e. Rayiştak eağı ve 20-10-938 tarihinde ihale edileceği iiıin edilen 22 kalem boya 
bina'1 pek yakında 4 Könighlatz levazımının müfredat liste'i tanih ediiertk yenidt>n açık ek,i!tme
,ıumaradaki güzel plastik sanatın• ye konmuştur. 

yardım c~miyeti tarafından te,io ıı _ ?t!uhamınen btdelleriyl~ muY~kkat temina · 'arı hizalarında 
edilmi' olan g!lzel sanatlar müe:S· gösterilrn'~tir. • 

se•esini ziyııret etmek kifayet e- III _ Eksiltme 6-1-!139 tar;hiı c ra.,tlı~ :ııı cuma güoil hizalarında 
der. Orada teşhir edilmiş olarak yazılı saatlerde Kabata~ta lp,·aıım \'C ınübayaat şube. indeki alım ko-
görüleıı talılolnr, nefis heykeller, mis\·onunda yapılacaktır. • 
milli so,yalistliği basireti ,ayesin- · ıv _ Şartnıı~ıe Ye Ji.•teler pa rıısız olarak her ııün sözü geçen ~u 
de ve onun ilhamları neticesinde beden alınabilir. 

Kongre vesaikini ve madalya ve i- 9 - Açılış merasimi ve Ulus• 
şaretlerinl almamış olanlar süratle meydanındaki tezahürat filme alı- l 
umumi katipliğe müracaat etmeli· nacaktır. 

4 - V•sati fiyatlardan (azla 't'Crİr, 

Cihan iktısadiyatının emniyetsi7· 
!iği. ilk maddeler fiyatının tenezze
lü, mübadelelerin muvazenesizliği 

gibi unsurlarla kendisini gösteren 
bir devrede, Almanya ile ticaret y:ı
pan memleketler için avantajlar ih· 
mal edılemi_v»cek bir keyfiyettir. 

vücut bulan Ye yukarıda ismi ge • v _ l•t.cklilcrin ek<iltrne için tayin edilen gun ve 'aatlerde yüzde 
çen plüslik sıınatın:ı yardım cemi- 7,5 giivenn• ı• paralariyie birlikte rukarıda adı ııe~en komisyona gel· 
~· etinin hima;·t' etmek istediği sa meleri il•in olunur. (n:J04) 
natkiirların e•erleridir. dir!er Bir miiddettenberi haLırlıkları 

( _ Kongrenin bidncı güne ait devam etmekte ol:ııı büyük ziraat 
ruznamesi şudur. kongre.•i yurııı Ankara HalkeYi 

Açış günü konferans salonunda büyük mera-
-!- simle açılacaktır. 

Saat tam 11 de, B. :M. Meclisinde Toplantı~ a: 'aat 11 de yüksek 
1 - Yüksek Ziraat Enstitüleri ziraat enstitüleri talebe>i tarafııı

talebcsi tarafından istiklal dan söylenecek olan i"tikl:ll mar. 
marşı, şiyle ba.~lanacak ve bunu açılı~ 

2 - Açış nutku, nutku takip edecektir. Bundan 
3 - Y. z. E..talebelerl tarafın- sonra da yüksek ziraat enstitüleri\ 

dan ziraat maı;ı§, talebesi tarafından ziraat marsı 
-II söylenecektir. . 1 

A - ~im: Bunu müteakip reis Ye tali ko-
l - Umumi Reis, 1 misyonlar seçilecek Ye kongre me-

Bir umumi Reis vekili, saisini dört gün içerisinde bitire • 
üç Reis, rektir. Ziraat vekaleti memlel<et. 
Fnhri Reiııler. ( te, kongre mevzuuııa muvazi daimi 

Is -Komisyon için Reis ve maz- bir fikir cereyanı vücuda getirmek 
İ>ata muharrirleri intihabı: ve bunu ayakta tutabilmek için e-

üyelerin toplantı salonunda bu· hernmiyetli bir neŞriyat kollehi . 
hınacak umumi katiplik bürosuna yoııu hazırlamıştır. 
müracaatla dilekleri komlliyon \·e Kongre) i müte,ıkip vekalet ge
t8.li komisyonlara ayrılmaları ve her ni~ mikyailta memleketin her ta
komsiyon ve tali komisyonun nere • rafında neşriyatta bulunacak bun
lerde ve hangi numaralı salonda dan başka lınzırlanmı~ ve halen 
toplanacağını, bu büroda bulundu- hazırlanmakta olan flmierle Av· 
rulacak kara tahta ilzeıindeki yazı· rupadan getirilecek o!aıı zira! film. 
dan not etmeleri. 

1 
!eri sryyar sinema makineleri ile 

Saat 21 de Halkevı konferar.s memlekPtin her farafındaki köy. 
salonunda zirai filıpler ve ;ı,iiksek lerde, şehirlerdr. mekteplerde, a•
ziraat enstitlisU talebesi tarafından keri kıfalarda gö;tcrecektir. 

ziraat marşı. Bundan lıa~ka "ekıilet verdiği 
5 - Bundan ba~ka, yarınki salı bir kararla bu filmlerin irııesi için 

gUnünün Atatilrkiln Ankarayı tcş· I her sinemaya meccanen birer kop. 
rif ettikleri uı'.;-urlu günün yıldönü-
ınüne rastlamakta olmasını da na· ye verecek ve .•inernalardan bu 

filmleri irae etmek iiznre vekalete zara alarak yüksek ziraat fakülte-
leri talebesi Atatürkün Ankaraya müracaat etmelerini şimdiden bil-

direcektir. girdikleri ıina tesadüf eden tam sa· 
at 15.30 da Ulus meydanındaki abi
deleri önünde tezahürat yapacaklar 
ve müteakiben şehrimizdeki bütün 
abidelerine kongre, vekalet, ve fa • 
külte adına çelenk koyacaklardrr. 

Salı gecesi talebe tarafından fe. 
neralayı yapılacaktır. 

6 - Salı sabahından itibaren zi. 
raat Vekaleti tarafından bundan 
tonra aylık olarak ve "Ulak,, yani 
köylü postası adiyle neşredilecek 

~ksırık, öksürük, burun 

Vekalet son zamanlarda Avru
padan seyyar projeksiyon için oto. 
mobil içinde her tiirlü tertibatı 
haiz 5 makine almış ve ayrıca a
lıcı makineler de temin edilmiştir. 
Yarından itibaren dört gün müd • 
detle devam edecek kongrede it-
tihaz edilecek mukarrerat sayesin
de kısa bir zamanda memleketin 
ziraatçılığı yeni bir inkişaf devresi
ne girecektir. 

"t' .... 

akması, düşkünlük 

Almanya tarafından teklif edi · 
len muazza"n mukaveleler karşısın • 
da nıünfrrit FranRa, fngiliz, Belr,i 
ka, iliih. teklifleri ehemmiyetlerin 
den çok kaybetmektedir. 

Bu hususta misaller çoktur. Me· 1 

"c,la Avam kamarasında, harici ti
carrt sekreteri M. Hudson tarafın· 
dan irad edilen nutuk ~ok ~ayanı 

dikkattir. Bu zat nutkunun bir ye
rinde Almanyanın Polonya ile bir i
tilaf ekdcttiğini ve bununla Polon· 

yaya ucuz fiyatla makineler Yerme· 
yi, mukabilinde de dokuz sene gibi 
bir müddet için, dünya fiyatların • 

dan çok yüksek bir miktarla Polon· 
ya zirai maddelerini ı;atın almak 
taahhUdiindr bulunduğunu söylemi• 
tir. 

Ilımdan maada, Almanya, bu se 
ne, merkezi ve şarki A,·rupadan to
mı on İngiliz lirasına ı Dünya piya
s:ısmcla tonu 7 fngilize) buğday· 

kentali 7 İngiliz lirası ve 12 Şiline 
(Londra piyasasında 5 İngiliz ve lS 
şiline) yumurta, ilıih satın almış • 
tır. 

Bu ticari taarru7.a karşı işçi par
tisi taraftarları, tngiliz milli idha· 
lat ve ihracat ofislerinin \•ücude ge· 

tirilıncsini teklif ediyorlar. Hüku · 
met bu şeklin kabulüne nıütemay:I 
değildir. Scbt'bi de bu teşekküllerin 

mümasil Alman organizasyonların~ 
benziyeccği ve bu suretle diğer 
memleketlerin memnuniyetsizliğini 

mucip olacağı meselesidir. 
Fakat İngiliz endüstrisinin mes · 

"totaliter., 

* ·a ıatkiirlara bu suretle yapı· ı _ ld:ırcmizin Pa{abahı;e Fabrikarnıda )·aptırılacağı ve 26. 12.!l:lS 

lan. vaktiyle re;.sa.m Ye h.eykel.tı- tarihinde iha'e edilecoği 'lan edilen 1!;202.40 lira rıuluırnmen bedelli be
ra~Jar. men~aat.lerıne terlıı: edı ." tonarme döşe•nelerle <air müteferrik i~Jerin ek•iltmesi görülen lüzum 
len mıısanıeıeieıe, 'e urnuıu ha)- , .. , .· b'ı· h· fta onra\·a talik edilmistir. 

rı ç·· uz~ııne ı a ~ .. 
ri~·eye kat'iyet kıyas cc ıtlemez.' 

1 
un il _ Ehı .. r •. •' ·ı. ı. !l:l\l tarıhine rastlıyan salı günü •aııt on beşte ku 0 zarnankı nrna,·cne er, ) a nız . . d 

1 · · - · h 1 t · h' Kabal:ıst:ı Joı ·azı :1 ,.,, mlib;H·aat şubes ndrkı alım koınısronun a yapı a-hır gecenın YPrecegı ası a a ın ı- · ~ 

sar eder ve onu ıniiteakip eden caktır. . . . . . . d 
1 'el tk" 1 · III - Miıhiirlü teklıf ııwktubuııu kanunı vesaık ıle ın,:ıal şubemız en a ı-zan1anlar a, snııa ar :1r yıne es- . . .. .. . . . b 

. 1 - 1.. 1 ııac:ık ehlıyel vesıl.:a ı \'P rnzde 7.5 guı·enme para•ı makbuzu \E!,la an-kı voksu luga c useı.·ek, sanal arı . ·. k ·1tm ' ·· 
. · . .. . · . .. ka tl'minal nıc·ktııbunu ıhtı\'a edecek olan kapalı zarfların e ~ı e gı.nu ıle ı,rayrı mutena'lp bır <urette mu. · 

1 
• 

. en ge~ 'lıat 14 e kadar \·ukarıda adı gec:eıı alım koınısyonu ba.•kaıı ıgına zaraka haiıııcle yasarlardı. . . . . . • 
· .,. ı· · · fk" 1 1 Ik . makbuz :ııukaoıtinrle verılnıe'ı la7.ınıdır. (9·109). ~ın1c ı ı:-:e 1 ~ana nr arı la a: * 

tanıtmakla iktifa edilıniyor,.onla ·' . . . • . . . 
k 1 ki 1 1- Şartııanıelrrı mucıbınce satın alınacaııı \"e 7-XJ.!):JB tarıhıncle rın çı arcı · arı e.-.er erırı re\·acını . . . . .. . _ . _ . 

t · d k 1 ı ··ı ı ıl·ale edıleceğı ılan e<lıien oO k:loluk lo0.000 adet \e 100 kıloluk emın e ece · çare ere e,·e"'u o u. · 
1 

· -- , ·ıd·· · d 
Jl . ·· h k k. d 1 180 000 aclt•t tuz cuvnl nm muhammen bede lerı degı~tırı ıgın en nuyor. ıç şup e ~·o -ı .Yar ın · . . . . 

· t• k • h l <· enı·den anı ayrı luı11alı zarf usulıle ebı!+rneve konmu~tur . teıilıye ı, anca . '11anf•\'1 \·e a • " .. 
laki vaziyeti ve tekniği üciincü 

1 
ll ~ ;\fuharnnıe lıedellr.r; 50 kilolukların beheri 25 kuru~ he~a-

ravih ' ıı kiiltiirel miitalebatııı~ te. bılc :17500 lira ,.e rnlllakkat tem"ııatı '.!81!!.50 l.ra; 100 kiloluklann 
va.fok evliveıı re•.;anı ve hevkeltı- beheri 4~ k ru~ "r•alıilı• 77400 lira ve rnuYakkat teminatı 5120 lira
ra<larn ;.a;·dım eder. · ı dır lzınird e e , rııı e lildifr takdirde beherine 50 kilo! kar için 25 

Bu sergi, \'akit vP hali yerinde 'antim \e 1110 lcilolukar iç'n 50 s.aı~lim zam ed'lir. . .. . • . 
olup teshir cdih·n e~erlerden bir J III Ek<iit•ııt• !!-ı-n:ın tarıhıııe ı·aslayarı paza:tesı guııil ~o !ık 
Yeya birkaç taı;e satııı alan Ber . çuvallar •aat 15 t .. 100 lıik çuvallar saa• 15,30 da Kabatıışta levazım 
!inlilerin alfıkai:ıı"ını uyandırmak- ve m lbayaa• ş ıhe<indeki alım konıi,yo. unıla yapıiacakt•r. 
Ja kalmıyor, fl11r]iı>de gelip geçici l\' - Şart .11 eJH 50 llRler 1.87 lira \·e 100 J.,k]er :~.87 lira bedel 
vaziyette olan ecnı ·biler de, bııra- nıukabilirıılc nhisa•·lar urnu"l MüdiirHigli levazım ve m~bayaat şubesi 
<l, teşhir edilmiş olan ~aııat eser-o Je Ankara \P !"mır ba• ınüdıirlüklerinden alınabilir. 
!erinin hayruııı olm:ıktaıı v~ lın mii \ _ Mühürlü teklif mektubunun kanuni Yesaik •le ~ üzde 7,5 gü
naselıetle de birkaç tablo satın Yenme ~ı ~ra•ı mak'nız Yeya banka ten•inat mektubunu ihtiva edecek olan 
almaktan kendilerini alamıyorl ar kapalı zarfların ih. le günü eksiltme saatlerinden yarım~ar ,'aat evvel 
Ye yeni Almanyanın Jııil!Urel icla •. ııe kadar yuknrıda adı geçen ahm komisyonu başkanlıgwa makbuz 
resinin bu tezahiirünü takdir eyli- mııkablinde vrri;me>i lazımdır. (fl170) 
ycrek o husu•ta oldukça bir fikir. 

çok Alınan ~chirlerini dola~mıştır. 
Ve 200000 k1"!den fazla ziyaretçi 

bu sergi~·i ırormüşlerdir. Bu ziya · 

retçilerin ek"eriyetini, vaktiyle gü. 

zel sanat namını verdikleri bu sa
natla tenıa<ta huiunaınıyanlar teş
kil ediyordu. 

dolayı,iyle halk arasında uyanan 
aksi sedayı her şeyden daha iyi 
izhar ederler. Son teşrinevvel ayın
da. "Könisberg" de teşhir edilen 
!73 eserden 118 i kendisine milşte. 
ri bulmu~ ve bu satışlarda 38000 
mark hasılat temin· etmiştir. İşte 

bu suretle , Almanyada sanatkar
lar, eserlerine hakiki halkı bul-

kaldıracak --~iiiiii~~~;;=;;;;;~~~~;;-;,;i;;;ı;·~~~~~;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;:;;:;:::;:;;;:;;;:;;;:;;;~;;;;;;;;;;_. şeklinde terakki ettirmek fikrinde- ., 
dir. 

!eki organiza.;yonunu, 
devletlerin rakabetini 

doğru bir fikirle oradan ayrılıyor-! 
!ar. Alman;- •ıla olduğu gibi biraz 
da her yerde zail olmuş bir dev
rin başlıca eııdişPsi olmuş olan 
"Yeni bir şekil" bulmak için sarfe
dilen gayı·etin, güzel •anat eseri 
kavrayt~ına artık tefevvuk cde
miyeceği a ·ikardır. Sergi, muvaf. 
fakıyet sırrını, bu ~ekil ve zemin 
rekabetine medyundur. Sergi bir muşlardır demektir. B. Z. 

Tahakkuk etmiş satışlardan 
elde edilen iyi neticeler, bu sergi 

Bu şekildeki organizm!er büyük 
miktarlar üzerinde ve uzun va,ıdeli 

işlerle meşgul olabilir. 
Diğer taraftan fiyat mesele~i 

cihetinde, ihracat prim sistemi ta
savvur edilmektedir. Bu da dahili 
istihliikat üzerine vazedilecek resim 
!erle vücude getirilecek ve sistem, 

Alınanyada doktor Schacht tarafın
dan ortaya çıkarılan usule benziye. 
cektir. 

lngiltere, görüldüğü veçhile kol-> 

nilcri gibi, müşterilerini de siyasi 
tevessül! cihetinde bütün iktısad'. 

kuvvetlerini temerküz ettiren Al • 
manyaya terk etmek niyetinde de 

\ ğildir. 
Londraya yaptığı •eyahatte, dok 

lııtılikesinin yanılmaz habercııerı oıauğunu Eıitfniyormusunuı 
~rtpe karşı koymak için hemen A S P 1 R 1 N alınız \ 
~ip, soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budu~ 

lsrarlca 

PİlliN 
isteyiniz! 

20 ve 2 tabletlik 9ekillerd• bulunur. 

Her teklin OstOndekl EB markası aldığınız malın. 
hakiki oldutunun ve iyi te&lrlnln,garantisldir. · 

tor Schaehl'ın, merkezi ve şarki Av 
rupadaki Alman tevessüünün tahd:. 

di yolundaki İngiliz ticari mukab;I 
taarruzu hakkında konuştuğu v o 
temaslarda bulunduğu rh-ayet edil 
mektedir 

Roma sergisine hazır:ı!c 

Romıı: 25 (A. A.) - Belçika 
hükumeti, 1940 'eııesinde Romada 
açılacak olan cihan sergisine i~ti
rak ve umumi komiserini pek ya · 
kında tayin edeceğini resmen İtal
yan hükumetine bildirmiştir. 

Brüksel: 25 (A. A.) - Bir F
raıı ız, milli Belçika banka8ına ke
şide edilmiş 630 franklık bir çek: 
mahirane bir surette tahrif ede 
rek bankadan 630.000 Frank alma. 
ya muvaffak olmuştur. Zabıta bu 
dolandırıcılığın failini aramış ise 
de araştrrmaları boşa çıkmıştır._ 

UMUM 
" CAllıTA.ZUl.FARUZ SOl<AI( 

~t'SJ./ HAN VE GALATA 
N1121 

. . ~ 

HEZAREN CADDESi· 
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.1' E P( 1 S A B A n ' 26 KANUNUEVVEt: 1938 

izmirde Şark Sanayi Kumpanyası 

• 

T. A. Ş: BEZLERiNiN 

36 metrelik bir topunun 
.- eşin, anbalajsız ve fabrika teslimi fiatı: 
Tıp 8 Horoz Marka Ütülü 90 Santimlik 764 Kuruş 
» » " » Ütüsüz 85 " 7 31 
» 9 Kelebek )) " )) 675 

Umumi satış acentasi 
• 

AIFKI 
Sultanııamam, Dikranyan h:ı.n No. 1-2. İstanbu, 

------------
Ziraat Vekaletinden: 
ıı~ ... · .... , ·1 .. ııJ-u.1' hn.::..tal kl:tı ı ıcaclclcs:i:ntle 1\ulla!"I in~:.ık iizere ,.ral-

v,lrıi.r.e ~açtuıı n1amul ''JO'' adet u}~1z banrostt .1 >:ı. 1 1 zarf ~·:--nlile satın alı

n•caktır. 'RatıJ." ]._u·ın Leh~ı·ıı ın muh2.n1n1('11 , .. t '':!llO"' lir.ı ··.JO" ban\·1Jııtın 

mecmuu fiah "10.0IJO" ı:ra .<. ,., ı• te•ni :ıt "ı ~ıU" lirauır. Banyoı.-rın 

puan Ye 7 artnanıt>.-, ııara~ız olal·ak \(.' .. ılC't lc\ttzın1 n1üdü•·!tiğülıden ·ılı l'l

C.tktır lhal~ 1,i.l.93~• larjh:ne tnü~ lif cıını.~ giinU )aat l.J te veki'tlet :ı .. 

ttnalma. kon1isyonu dn ~~lilll._ Gald:i.·. Tuliplrrin tPminat n1,~kluplar.ı~1 Yr·ya 

nu.ıklıuzlarırı \~ 2190 ~a.rıh kanunu~ı 2 \'e .~ üııcli n1acfdel~tı·ıtlt yazıl ve

sıkalarını havi rnpal: zaı-fi:;rını mr~kür larih\o s-!ıt 14 de b far >'alın~lıııa 

komisyonu bt4~J .. anlı,Z na t(':-1İn1 ("'tnı""'"!"' \'e Raat ı:; de k •'H'~.u >ndc1 hazır 

hulunn\:lıJrı ";)22~" ",):1:)0" 

==:.:...- --- --
PASTİL KATRAN HAKKI 

1939 Yılbaşı 
Hava kurumu büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70,000 

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle 

< 400~000 ve 100.000) Lira ilk iki adet 
mükafat vardır. 

( . 
Keşide Yılbaşı gecesı yapılacaktır 

Biletler ( 2,5 ), ( 5) ve ( 10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

-or. Besim Ruşen 
Cerrahpaş• Hastanesi s.a· 
liye Mütehassısı Çarşıkapı 

Tramvay Durak Ahuıı Ap. 

== 
Öksürükleri kökünden 

keser tecrübelidir. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Omer 
Ôj'ledcn sonra Beyc~lu Aıt~caın 
karşı<uıtla ~o. :l3 Telefon 113~9 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Daima Radyolin 
ile dişlerinizi fırçalayınız 

!RADYOLiN 

1 

~füste~na. bir formülle "" ;t.·.1,~unl 
itin• ile yapıldığı ve ı-akabet kcıbul 
etml'z bir fiaUa ,ıa tıld•~ı ıı:ln yıınl-

da er·ıetıi ınamiilahıın hakimı.nti 
nl ortadan kaldwnm;tır. Kaz:rnd•,;:ı 

bu r~ğbet sebebi!e elde hiç stok bu
lıınınadığından da mütemadiyen ta
ze ibıa.r olunarak piya~aya <'ı;..arıhr. 

Hadvolin kullanıııız: sade Ji., -
lerinizi teıni?.lemek, knrıı!l"!ak ve gii
zeııe~•tirm~kle kaln1.1;.-_,..ın -~· vcrdi!ti

niz p:ıra da kendi ccbiııiz,ıe kalmıo; 
olııı-. • 

Sabah, Öğle ve Aksam 
' 

YemPkten Sonra 

Her 

ADEM I IK.TIDAR T. iŞ BANKASl'nın Ve Bel Gevşekliğine karşı 

Tabletlerı her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin ) 
=-:=--==---=---

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

Etyanın cin:.~: 

• " ıwsnu fincan 
Kütüklü palıı;ka 
Altlı ii,tlii Ol'n'lr karyola 
Arka çaulası 

Taaınlanan 

Miktarı: Tutarı: 

Lira Kr. 

6500 tane 2145 00 
r,:;o '' :1~:;0 no 

70 " 1400 ıııı 

~~85 " 1 7;12 50 

ilk te'minat: Nev'i: Eksiltmenin 
Lira Kr. Tarihi: rünii 

161 
:ıı.ı 

lOii 

l:JO 

00 açık eksiltme 27, 12, 938Salı 
00 H n H 1' 

00 
ou 

.. .. " " .. 
28, 12, 938 

Saati: 

11 
H 
15 
10 

Galvaııiıli rl emır tel 22JOO kilo ~600 00 270 00 " " " " 11 
Sünıcultık 1000 tane 300 00 02S 01) pazarlık " " " 14 
Ayakkııh'ı tamh- malzemesi 7 kalem 756 30 Oö7 00 " " " " ı ı:; 

1 - Yukanda yazıh eşyanın göMter!len g!ln ve saatlerinde nevilerlııe giire eksiltnıelPri yapıı:r~aktır. 
2 - EvRafları ltomi·~·ondodrr. Görülebilir. 
~ - isteklilerin gilıı ,.~ saatlerinde ilk teminat makbuzları ve kanuni ve'ikalariyle birlikle Galata ı 

Eski İclha ı<t Gümrüğü lıin:ı;ındaki komi~roırn gelmeleri. (!1059) 

--- - --=========-

939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT ---
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1Temmuz,26 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 
• • ·············· iKRAMiYELER • ............................................................... . =~·········~··· 1 ························~··············••&•••·······~····~···-.~ 

:: ' :: 
SS 1 Adet 2000 liralık 2.ooo Lira !! - .. - 5 •. •• 1 5 .. 
:: ,, 000 ,, .ooo '' :: 
== 8 500 4.ooo ;; as ,, ,, ,, =-= 

:: 16 250 4 :: •• ,, ,, ::-- .ooo '' •• 
:: 60 loo 6.ooo ii .. '' '' '' .. - .. 
:: 95 · So 4.750 :: .. '' '' '' .. ~; 250 .... 25 ,, 6.250 ,, ss - -ii 435 32.ooo ~= - . ~ ~; ..........................................................•.........•.................................... :: 
aaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaıaaaaa~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~sas•aaaaaa~Cae•a••a•• 

T. fş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
zamanda taliinizi de denenıiş olursunuz. 

T k •• • ur ıye 

Şeker Fabrikaları 

1 . l,..,,,..~TİY ATROLA.R 
. ...-v.v 'I 

TURAN TiY_\'t'ROSl' 

Halk Gecesi 

"' 1 ~' 1 S T 
~ 

~j' Ihsan Sami~ 

DEN ·zBANK A LOK OK AŞISJ 1 !stafilokoklardan mül~vellicl \er-

""ı;' '"" """"" "''"' ,u, ,.. , 
~~~ 

Anonim Şirketinden : 

Müessesemiz: Üçüncü Parti olarak küp ve Kristal ecnebi 

şekeri saba alinııcakbr. Şartnemesi Bahçekapı Taşhan 

42 numaradan isteyenlere verilir. 

12.Sonkanun.19'~9 Perşembe günü saat Onbire kadar teklif 

mektupları şartname esaslarına göre kabul edilecektir. 
l ı 

Sanatkar Na~it, Celal Sahir birleşi~1 · ı 
Meıoy Varyetesi 

TOMBUi, Operet 3 P. 

Localar 100, Her yer 20, paradi 10 
kuruş. 

l!.tiklal Caddesinde Komedi kı~ını 
26 112 938 Pazartesi günü 

akşamı saat 20.30 da 

Mum Sönılü 

baııı, ıtrpııcık) ve büllln dld hasa- Vapur Kantinlerine Tezgahtar aranıyor 
lıklarıııa karşı pek tesirli bir aşıdır 

Denizlıankın Karadeniz, Marmara ve Eıre dcnizleı·iııc• ı~li.rcn rn-
Divanyolu No. 113 - 1 

ııurlarında Denizbank Kooperatifi larafındun aı;ılacak ı-:aıı:inle:· i<:in 

Deniz Hastahanesi cilt ve 
lıakkaliye işlerinden aıılıyan tezı:ahtarlar ve çırnklar alı.,aL .. ktır. Tı 
ra kefalet foteneccktir. Talip olanlar 31.12.938 tarihine kaclaı Tttp-

zührevi hastalıklar mütel.a~sısı g>iht:ırlardan bürük vapurlar için içiıı, kiiçük \':~purlar için be~.ı·itz li-

DOKTOR 
hanede Deniz Handa Denizbank Kooperatif ruütlürlüiiiinc ıııiir<ı<":ıt 
etsinler. 

Feyzi Ahmet Onaran 1 

• 
Pazard&n maada her gün 3 lnhisarlar U. Müdürlüğünden • 1 • 
den sonra hastalarını kabul 

1 

Beyoğlu Vakıf .ar Direktörliiğü İlanları 
5 perde 

eder. I - Şartnamesi mucilıince satın alımıcak beher kilosu 0 l) kurıı~ 

:Muhammen kıymeti 
Lira Kr. 

(2500) 00 Beşiktaş·ta Yenimahallede Ihlamur caddesinde eski 16 
yeni 14 sayılı yarım kilrgir on iki odalı \'e kahveci ba~ı - . . konagı ııAmıle maruf hanemn tam:mn. 

Yukarıda yazılı gayri menkulün millkiyeti ııe~iıı para ile satı~ı 
ı:;;:.12.938 tarihinden itibaren on gün müddetle uzatılını~fır. 

İhalesi 2.1.939 gilnil komisyonda yapılacağından ta!iplerınin yilzdı 
yedi buçuk pey paralarile Akarat, mahlOIAt fUbesine miiracaatları. (9::98). 

••... Dr. Hafız Cemal····· • • 
• Lokmanhekim • 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu ı04 

Muayene ~aatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 6 salı, p~ı·9embe 
ve cum:ırte'i sabahları 9 - 12 

fukaı aya T. 22398 

·················~--···· .. · .. ·~··········· 

Adres: Babıali Cağaloğlu yo. muhammen bedelli (3000) kilo Arap sabunu için 20.XII.938 tarihinde el· 
de edilen fiat lilyık hadde görülmediğinden açık eksiltmesi (10) giin tı·ırı· 

kuşu köşebaşı 43 Numara. 
dit edilmiştir. 

II - Eksiltme 3!.XII.938 tarihine raslııyı.n cuma gün•i saat U,30 M 

ı.- Göz Hekimi-· Kabataşta levazım ve mııbayaat şubesindeki alım komi~yJnunda yapıl:ı • 

cağından isteklilerin ihale için tayin edilen gün Ye saatte % 7,5 güwıırıt~ 

Dr • Şükrü Ertan paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilil.n olunur. 
(9·100} 

Cajtaloğlu Nuruoımaniye cad. No. -
SARAÇO{;LU 5 Jlr. Osman Şerafettin apartm•nı Sahibi: Ahmet Cemalettin 

Netriyal müdürü: Macit ÇETiN Baaıldıiı yer Matbaai Ebü:ııziya 
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