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KURUŞ 
lt"kt>l!tr f(la. 26, 1(, 7.3 \& .( Ura 

Cumhurreisimizin r 

BüyükNut n il 
Birinci Ziraat Kongresi 

Ankarada Acıldı 
' 

•• un 
Başvekil Celal Bayar Mühim 

Bir Nutuk Söyledi ı 
Ecnebi ideolojilerine Türk Hudut

ları Kat'i Surette Kapalıdır. 
Milli Şef makamında görmekle Miiftehir Oldu-' Kongrenin Memlekete Büyük Fay
ğumuz İsme~ İnönü Vücuda Getirdikleri Eseri Peki dalar Temin Etmesi Bekleniyor 
Yerinde Bir Itimad ile seyretmeğe hak kazanmıştır ' 

·v~zan: HÔSEYIN CAHiD YALCIN 1 
Muhterem İsmet !aönünün Par· 

ti Kurull.ayında .öylediii nutuk 
hür Türk Cumhuriyetinin tahsi • 
Yetlerine ve haklarına aahip bir« 
vatandat ıı.fatile hepimizin kalb· 
lerinıİ7.i meserret ve iftihar ile 
doldumıuttur. Cuınhurreloiqıi:ı, 
kNıdiıine has veciz bir ifade ile 
Türk ıoayeteıinin ılyaai bünyesi· 
ni bir iki cümle içinde gayet açık 
bir .sur .. tte ifade ediyor: 

Bu m~nılckette hakim ol.ın Y•· 
<ııiııe kudret hür Tüık milletini 
tem~il eden Büyük Millet Mecli • 
sinden ibarettir. Vatan, ·r~k1\Atı 

Esasil ~ kanuııırnuıı Yllt&nda.şlık 
fıak!.ını verdiyi biiUln fertl&rin 
ınü~terek ve kutsi biı' malıdır. 

/Bu memlekette birbir vatandaf 
kanuıılıınn kemU~ine t&min etti • 
i(i nimetlerden mahrum edil&mez. 
Huzur içiıııle, ın!işterek vatanın 
:Yüksel"ncsiııc çalı,mak sahası bil· 
liin vataııd:ışlıır için açıktır. 

Cuı huriyet lıükümetlnfn t• • 
meller' ııi bu suretle tebarir.& etti• 
• n nıLıht~~ • İ met 1 ö!lü .Avrn· 
Nu-ı giirül u \ p-.uı· ~1ılıl bı

rakan .deoloji ihtil!rlarnııı uzak. 
ta11 bir İ}:ıret ile: 

"Hic·blr m ~ıeketin keııdidine 

u, gun g·onltigü bir ledlıir bizim 
nıemleketiP-izcle taklit olııııanrnz., 
cümlesi • sagılnıı ..-e soldan esebi
lecek ccııetıi ide"loji rüzgarları 
lç'n Türk hudutıiıırııı k:ıt'i suret· 
te k~pal oldu'- ın.ı nıılalıyor. 

'l'ürk \ ataııdaşl rını'l bııgiin gnrp 
diınyal'!ını kap\ıyan kin \ c n.f • 
ı·et didişmelerinden masun lıir 

hııld&, ) fik"t1k ve elıedı in•aıılıh 
JJrenaipleri ot r.rında nıü• e\·ycr 
eureite Türk vr.t:.r.ının refah v~ 

sellitnetını teı..·hıe <·alışahilnıcl<\ri 

!~in bundan dah~ o~ 'im. milli ilı
tıyaçlıırımıza buıı.J.rn daha ıı_q(un 

bir pren~ip olrP11nz. · 

Türk Cumlıurlyc•U milli haki -
nıiyBt ıırı.,:sit>ini rueı:ıl~ketin ih -
tiraçlarn~•-n, an'ttnes:nd n ve 
ıcaplarnduı dllitmuş bir re.alile 
halinde ~atbtlı ec!:yor ve faydalı 
R6merolerinj ırvrm•kl;; bahtirar o· 
hıyor. Ianıet 1nönii ıı-e~.en onlJ~~ sene
lik lnkflfilf hnyatımııa giiz gezdir
_,iki r.aınan dahi puk haklı bir mem· 
ııuni;ret duyUj·or: ' 

"On lıeş senelik tüı·IH mü~kü • 
lfıt içinde lıir haynıtan sonra Cum 
ht;riyet rejiminin verdiği lıu im

tihan onun zanııP.dildi~lndcn çok 
daha sağlam 

0

dP.rln kökte, sar~ıl

llıaz bünyede doimu, olduğunu 

lıütün dünyaya l~bl\t etmişizdir . ., 
Bu, hülyalar ftzcrine temel kur

ııuya çalı~an b<ı9 lıir edebiyat de
ı\'il, filiyııt it.:eriııe dayanan haki
ki bir mQ~ahededir. Bu on beş 
3enelik l&rihi .v'4amı~. daha doğ

rusu yaratın~ olan devl~t adam
'arımır. ,·c punb.rın başında lıu
ıriin Milli Şe1 mııkıımıııda gör • 
trıckle milftehir olduğumuz Is • 
llıet İnönii vaeude gelirdikleri 
oseri pek yerinde bir itimat ile 
~eyı·etmiy& hak kıızaıımışhr. 

Tiirk Cumhuri;ıretinin dahilde 
tenıin ıı.tuği nhdet \'e mesai inti
~anu say•lnde eriştiği kudret 

IJtlıoeJhı Cahid YALÇIN 
(S- 8 iiacü aayfada) 

. ' 

Milli Şef tarihi nutuklarını okurlarken (Foto A.A.) 

Ş.~ir Mehmed Akifin 
Olüm Yıl Dönümü 
Gf!.nçlik, İki Sene Evvel Bugüıı 

Olen Büyük Şairi. Anacak 
Şair:\Iehnrnt Akifiıı \'efatınııı 

ikınci senei devriyesi milnaaebetiy
le gençler tarafından biı· ihtifal ya
pılacaktır. 

Hazırlanan programa göre saat 
onda üniversite gençliği tarafından 
Edirne kapıda şehidlik karşısında· 
ki kabrinin temel atma merasimi 
Y.apılacak, öğleden sonr·a Beyazıt 
camiinde 1stanbul hafızları ve mev· 
ludhuvanları tarafından tertib edı· 
len mevlüdu ~erif okunacak, saat 
beşten sonra da Veznecilerde üni
versite konferans salonunda üni· 
versite gençliği tarafından ihtifal 
yapılacaktır. 

1- istiklal mıırşı 
2- bir dakika süküt 
3- Akifin edebi kısrm üniver

site hc·.ılarıııdaıı Bay Ali Nihat 
Tarbıı 

1- istiklıil marşının güfte~ 

5- Çanakkale 
6- Hitabe 

7- Bazı şiirleri, ı 
Dün akşam yapılan 'ioerasim 

Dün saat 20.30 da Yüksek öğ-, 
rctmen Okulunun Şehzadebaşın-I 

Şair Mehmed Akifın ıon 

resimlerinden biri 
daki yeni binasında Akif günü, ya
pılmış, Akifi tebarüz ettiren sözler
den sonra (Asımı dan par-çalar o· 
kunrnuştur. 

\ııtarıı : 27. !A.A.) • Birine; 
<·>\ \ ~ zir:lat 21 ~ııın1,\ kongre~i 
bu.; J1 sııat 1 ı de BiiyUk .Millet 
.:.reeli i Je .L< ,ııııım. top aııtısıı.ı 
y;.p!""ış ve Baııvekil Celal Baya\' 
SÖ\'kdi:!i biı· nutukla kongre mesa· 
is~ıi açmıştır. Bu toplantıda kogre
ye i§t.ı iık etmC'k üzere gelen bine 
yak-ın delege ile Yekaletler erkanı, 
nııtbuat mümessilleri hazır bulun· 
n ıkta samiin localarını ve meclis 
koridorlarını dolduran kalabalık 
bır halk kitlesi kongrenin açılış mc· 
rıwimiııi takib eylemekte idi. 

Saat tam 11 de yüksek Ziraat 
Enstitüleri talebelerinin koro ha· 
\inde söyledikleri Jstiklal manıını 
müteekib Baş\·ckil C<·liH Bayar sık, 
sık sürekli alkı~larla kar51lıınaıı 
nutkunu söylemü;tir. 

Delegelerden E."kisehirin şeı~· 

(Sonu 3 ;;ncii sayfada) 

Ulus Meydanında 
Atatürk'ü Anma 

Aıı'rnrıı: 27 (,\, .) -Birinci 
koı "e ,,ırır:ıt iı.ıılkıııma ko :.gre
fnıu toplRıın.a: ı m•iıtıı beliyle 
huırün saat 15.30 ela 'Ulus meyda
nı~da zafer anıtı önünde kongre 
delı·ır.cleri ve ~·üksek ziı·aat ens
tiılileri talcbelı•ı·i larafıııtlan teza
hüratta bulumılııııı~tur. nu mü
lltt>elıcllc ,;öz alan hatipler Ala
türküıı yüksek hatırasını taziz 
etıni,·ler ve milli scf İsmet İnö
nün~ .k ar~ı baıl:hlıklarnıı leyid ı 
·y lcıni~Jerdir. 

Milanodaki Sovyet 
Konsoloshanesi 
Taarruza Uğradı 

:Mosko\•a: 27 (A.A.)- Tass a-. 
jansı bildiriyor: 

Milanodaki Sovyet konsolosha
riesinin kap:rnmasına dair dün ve
rilen haberler hakkında Tass ajan· . 
sının salahiyettar kaynaktan öğre
nildiğine göre, bu kapama Fransa 
aleyhinde yapılan bir nümayiş esna-
sında ltalayan faşistleri tarafın,hn 
ba:ıı sokak adamlarının Sovyet kon
soloshanesi önüne sevkedilerek ~
rültü çıkarılmasından ileri gelmiş
tir. Bunlar konsoloshanenin camla
rını kırmışlar ve kapılarını ha~1ra 
uğratmışlardır. Milano valisi hu 
hususta Sovyet konsolosuna tPe3-
sürünü bildirmiş ise de, ıtıılya hı\· 
kümeli, tahkikat yaplarak suçla!'ın 
cezalandırılması hakkında Sovy~t 

büyük elçisi tarafndan yapılan to .. 
lebi henüz yerine getirmemi":. bunun 
üzerine SO\·yet hükümeti, Milarıo
daki konsolosluğun normal çıılı~
ması temin edilmedi.'1i için, bu kor.
soloshaneyi kaı atmağa karar ver
diiğini İtalyan hükiimetinc bildirmiş 
ve buna mukabil Odcsadaki italp'l 
Komoloshaııesinin kapatılmasırı 

teklif ctmiştiı·. 

Ziraat K<>I1gresi B~.~kanh~aR seçilen Celal 
P:ırti konguz:~d~ D!.ltkunu okurken 

Bayar 

HER SABAH 

Türk Köylüsü ve Devlet 
• 

Z İraat kon.grNİ mef.ıai~ine b-.tlarken z.ayın Ba,vekil" ce-
li.1 Bc..yarın köy \'t" ziraat Javftmızı te~rih eden açıt nUl· 

,kundan sonra ki:'ylü murahha,Ja,·dan Ahım•din dört be' oalıra 

'sığdırdığı c.leri.n hakikAt, ·rürk köylü~i.1nün asırlnrdanberi sürege 
len ezeli hic\·nnının t'4m ve nıutl.:lk bir ifl'lde:..idir. Köylü Ahmet 
Dayı diyor ki: 
• ı - Tiirk köyJh5ÜnÜn k"drini bilmiyt"n, de-rtlerirte ortak çık· 

mıyan İnannltk utan1'tn..Köyliın\ln d,.rdine ortak çıkan Cumhuriye
te bM.ğlılıEc:ın11z .wnsu;ıJur. Dt'l'''let ve nıillet kaynattı. 

... KC:ylü Ahnlt-l D1tyr üç k~ILrn.e,e .!tığdırdu~~ı •1Devlel ve mil
let kayttı,, vcci.Leaiyl" son ze.n\i\ulaı"lt ~adar biri.birinden tamamiy
le ayrı, ayrı saydığı ;ki tn'!"'fhumuo nihay~t kaynft,mı'° olduğunıı 
anlatmak istiyor. 

- Oımanhnın ço~...-indcn "'' bile içme! diyen Ttirk kö,.. 
lüsü, ~:Osmanlı,, kelimeaiyle t&\'•'f &t.tlil ''Hüküm.et,, i yani ''Dev
let,, i, çetmeainden bir ) udum su bit ... içi1eımİyH.:ek kadar zalim •• 
müfteı·io; bir varlık sayıyordu. Onun naz.arrnda "Devlf't,, asker 
alan, &fır alan, vergi illan, jandartTUJooın bt:ygirine zorla yem 
verdiren, ınemuruna pe,kefJer çektiren, likin bu k11.dar eziy..,te, 
tazyike mukabil köyliıye hiç .bir tey ,.enniyen, ona bir lokma e1'.· 
meği bile çok ~ören te4ahhu• elnıif ceberuttu. 

itte köylü murahhası Ahmet 0Al'lo Türk lcöylÜ•ÜnÜn .s•trfarc" 
kendisinden ayrı saydığı de,·lete "dertler!nl' '"·tak çıktıfı ô;in,, 
artık ısınmı' olduğunu müjdeliyor.· 

A. CEMALETTiN SA~AÇOGLU 
• ............................................................... ,. .... ~··•••<~•·····~. 

• 

General Kazım ~ 
= 

Karabekı.r'ı·n ~ 
Suriye hükümetı Hataydan 5 

borç Par..ımı alıyor? H A : fakenn~ı'll'ı: (II•ı usi) - Söy - T ı A T ı 5 
lendiğine ı.:iir•' !"uri.n hliklı~ıeti Ha- İ 
~ay h~k'.ımeliııdeıı 200 ,hin lir~l b~rç BESJ.NC1 SA YF' AM'lZD A B 
ıstcmı~lır. 8,ııtı,klıf e'<ıs ~t!barıy-ı , .t1. •''i. E 
le n1uvafık g-oruln1cktedır. ••••••••••••" .. •11•••••••••"'••••,..••••·•••••••••••••••••••• ... • .............. "••••••• 
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' RPAŞANIN 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR Kaymakamlara 

y 1 s bah Tariht Tefr'k . 21 Geniş mıkyasta 
Okuyuculanmız 

fil.Yor ki : 

Karışık Yağların 
Nümuneleri Kimyaha
neye Gönderildi 

Hadise ve Adese 
Kastamonu nutkundan 

parçalar 
CUMHURİYETÇi 

•• e• • m ' ası. Selahiyet Verildi 
K 1 .. ı Enver Paşaya Vali ve Belediye Reisi Doktor İstanbulun kerbelası lstanbulda Z.Cytin yağlarının 

iğtişaşı ihbarı üzerine faaliyete ge
çen belediye alakalan söylenen yağ 
tüccarlannm ticarethanelerinden 
200 ııümune alarak belediye kimya
hanesine vermi~tir. Bir kımm tah
lil raporlarının bitirildiği ve bele
di~ riyasetine te\'di olıınduğu zat!· 
ııoltınuyoı·. Bunlar içinde bir kısim 
yağlar iyi ~ıkmıı,tır. Fakat birço
ğunun mnğ~ıış olduğu zannolunu
yor. tğ~aş hadigesi tahakkuk ettiği 
takdirde aliıkadarlar şid•lefü• npza
landırılacaklardır. 

Yüksek İsmet lnönll, burad•kl 
•özleri!&; her ne .-ebeple olul""• 
olsun vatanda,ııı biribiriııe dtiŞ • 
meııiııin caiz olmadıiını ihsas e· 
derken Cumhuriyetçi, laik, ınil k. 
liyetçi... gibi esaslarda ıııuvafı • 
fazilet sahibi· her vatandaşın I>~ 
birlik yolundaki kudret \'e kabi!'' 
yetinden i~tifade lazım oJdui11 
kanaatini izhar bunıruyorlar. 

oy u er ~i~-~fi~~;1~~ıı~~:~~ ~:;:ı ~:~~: 
Ç k -. • B k Ja dı n~ \'c bunlarla daha iyi bir mücade-

Bazı husu,iyet ve mazhariyetleri 
itibııriyle J.tanbul tarafında Çağal

oğlu semtlerinin Beyoğlu Tak•im ci 
hetlerine mümkün mertebe benzedi 
gi malumdur. Nitekim ayni "e -
bepten dolayı yeni Ha!kevi binası 

gibi harekatı medcııiye ve asriyeni 
bir nEWi meı·kezi acldolunabilecek 
bir yer için o semten daha müııasi
lıi bulunamadı. \'e modern bir y11 
sayı"ııı ilk aliimeli, müjdeci~i acld 
İun~asında pek hata olını.nın asfal 
yolu diğer .-emtlerd,•n evvPl kazan
mak ~erefi de yine (":ıji;ul<>jilllna mü 

0 yı a ıyor r ::a~:~:r:t~oC: g;,:~cs~~!:m~: 
• • laruyet \'ermiştir. Esasen 2575 nu-

Jb rahim Bey Atını /[eriye Sürdü. maı.•lı kanunun sarih hükümleri 
kaymakamlara held! suçların ir-

Paşanın Karşısında Durdu tiki.b .. ııenıeri derhal cezalandıı-
ınak •alahiyetleri babşolunmuştur. 

Bence, çok kuvv.etli bir görÜ!• 
çok kıymetli bir tecrübe mahstl' 
lil olan bu telhis, dahilde vehde: 
tin temini için en mühim bir •; 
nıil olacağı wadar bu derece açı 

- - .. -~ ..... ..,.._,. __ 
Enver Paşa köyliinün göster

diği misafirperverlikten çok mem
nun oldu. 

Köylüden almış olduğu iki mih
mandar ile Kuktns köyüne dogru 
yola çıktı. Enver Paşa yolda gider
ken Hacı Samı, :Muhiddin beylerk 
köyde görmüş oldukları hüsnü ka
buldm memnuniyetle bahse<liyo!·· 
lıır \'e 1bra lıim beyin kendilerine 
ayni dneCP iltifat edecekleriıw ka
bi bulunuyoılaıUı. 

Hele Hacı Sami bey: 
- Köy halkı, kar~ kHlpakJıbe 

zatıiılinizin yük.-ek ~öhrelini duy
muş oldukları için Bize fazla iltifat 
ettıler. Tadii hu iltifatın scbeblerin· 
den biri•i de İbrahim beyin hakkı-· 
nızdaki lılirrnett~n ileri gelmek- ı 
tedir. Biz buraya gelmeden evvel 
her halde sizin hakkınızıla jl('k çoı, 1 
şeyler konuşulmuş olal"ak ki, köylü ' 
!er size dertlerini rlöktüler \'e si~-ı 
den istimd:ıd ettileı. 

Hakkınız var ... Ben de bu 

1 gösterilen fazla heyecandan dolayı 
atiden üınit,·ar oluyorum. tbrahim 1 
bey Em irin adamı olduğ·una ı:ore 1 
onun parti•iııı elde edecek olıır,ak 
çok La> ük muvaffakıyet kaza naca-
Ji"ız. 

Mııhıda:n bey de süze karış-
tı.: 

- ... Dikkat ettiniz mi paHanı

dedi. Enver Pasa ismini duyar duy
maz köylüler sanki bir (mehdi) 
gelmiş gibi gözleri açılarak sc\"in
diler. 

Böyle tı>llı tatlı konusarak iler
liyen kafile geceleyin bir handa 
kaldı. ü~üııcü giln Kukta.7 köyü ı::ö
züktü. ı 

Köylü mihmandarlar hemen at
larını sürdüler ve Enver pa§anın 
geldiğini lı:öye haber verdiler. Bıı 

haber köyde bir bomba gibi patla
dı. Taı;lada, bağda, çayırda bulq
nanlar.lan köy dükkanlanııclan ça
lışanlara kadar herkes Enver Paşa
yı karşılamağa geliyordu. 

Enver Pa.~a büyük kala balık ara
ımda lbrahiın beyi anyordu. Fa
kat ortada İbrahim bey yoktu. 

Mihmandarlar köyülerden bi
risi: 

- Paşa hazretleri, İbrahim bey 
karargahından köyün biraz ileri
Binde ... Sizi karşılamağa gelecekler .. 
Derken uzaktan ikinci bir kafile 
gözüktü. Bunlar suvari idi. Ellerin-

de mızraklar da vardı. En önde mu
tantan bir ı;ckilde ilerliyen bir zat 
vardı. Esmer uzunca boylu, hafif 
sakallı .:ı'an bu zatın lbrahim bey 
olduğu muhakkaktı. 

İbrahim bey atını ileriye sürdü. 
Enver Paşanın karşısında durdu. 
Ve yerli tarzı selam verdi. 

Enver Pa.~a: 
- Esselamı aleyküm .. Diye sö

ze başlayınca lbrahim bey: 
- Aleyküm selam .. demek su

retile Enver Paşanın müslümanc'l 
vermiş olduğu selfunı aynen kabul 
etmiş oluyordu. Enver paşa kar
pındaki bu adama dikkatle bakı
yordu. Bu adamın gözlerindeki pa
nlWar, zeki bakışlar çok manalı 
ııekilde idi. 

Enver P~ tbrahim beyin bü
tün tavırlarını gözden geçirdi. 1b
rahim bey de Enver Paşaya dik 
dik bakıyor ve onun gözlerine göz
lerin! dikerek sanki bu bakışlar
dan bir mfi.ua çıkarmak istiyordu. 

Enver Paşa ile İbrahim beyin 
ayak Ustu musafah'8.'.'lı çok kısa ol
du. lbrahim bey: 

- Safa geldiniz. Sevgili misa
firlerimiz.. Tann konuklarımız. 
Lütfen buyurunuz karargahımıza 
gidelim. 

-Buyurun .. 

KöyUn düz meydanı mahşeri bir 
manzara halini almıştı. Muhtelit 
renk ve biçimdeki iııaanıar, kara 

kalpaklı, ıııuhtelif serpuşlu asker
ler, muhtelif renk ve berideki atlar. 
Genç, ihtiynr ~rkekler .. Kadınlar. 

çocul;Jar ... 
Her taraftan çıkan sesler bir 

nıah,cri k"'nbalığa elıedi bir hey
bet verıyorda. Herkes r_ş'cli idi. 
Herke memnundu. Ağızdan ağıza 
dola an ( E n v e r l' a ş a ) 
j, mi s .ı ki sihrli bir kdinıe 
gibi gelen miHafir kafilesinin arkP · 
sıııda halkı çekiyordu. 

Herke.~ Env<'r P;u;ayı görmek 
yanıııılaki adamları anlamak lliti
yordu 

lhrahını L"Y sağıııda Enver 
Paşa oldugıı halde karargiıha doğru 
ilerletli. J{öy içinden geçerken bu 
se'inc Q\ azesi yük5cJdi. 

D:ırııcık oka!;ııı iki tarııfı hıııea 
bıııç ılolrııu lu. Faknt hiç kim"c 
gelen bir Türk paşasına nasıl hiir
met edilec•·ğini bilE'miyordu. 

Galiba ıbrahim beyden çekini
yorlar \'e n:ı~ıı hareket edece kkıı 
için Pmir Jı<,kliyodardı. Enver Paş.ı 

bu rniitcrcddit v:ıziyet kar~ı.ınd:ı 

k<'ndi krndine ıb ·abiın beyi haklı 
göetermck ıstiyordu. öyle ya .. Bd
ki gel 'n mi•afir eok alkrntan ve a-

. 1 
layıştnn lıoşl3nmazsa. Sonra gelen 
adamın ne şekilde \'ene karakterılP 
hır in~an oluııı;unu hilmiyonlu ki.. 
N'e ıstiyeccği ile malum ıleğildi. 

Enver Paşa böyle dii~ünürkı·ıı 

bir tıırar•aıı da l!ırnhim beye bakı
yor ve orun hıitıin hareketlerini en 
ince tcf~rrııntıııa kadar gii-.ılen ge 

riri\·ordn ı 
, Bıı harekt:tlerden mana çı1'ııı· 
mağa da uğra~ıyordu. Bilhassa !r. 
rahim heyle knuşurken onun çeh
resindeki çizgilerin haı ekctleril'dı·n 
ifade ettiği manayı öğrenmeğe ı:n
lışıyordu. 

(Devamı var) 

-lzmirde 10- bin liraya 
bir cami yapılıyor 

lzmir (Hususi)- Vakıflar idare
si tarafından Alsancakta yeni bir ca
mi in~a olunacaktır. Bu e:ımiin proje 

ve planlan hazırlanmıştır. İnşaata 

yakında ba~lanacaktır. Türk mimari 
tipinde in~a edilecek olan bu cami, 
10 bin liraya mal olacaktır. 

RADYO 
28/12/938 Çarşamba 

12 30 Türk müziği (şarkılar- Pil) 
ı:ı saat, ajans lıııberleri ve M
teor Ankara. 13.10 Müzik (güzel 
sesler - Pi). 13.30 • l4 Müzik (neseli 
plak). 

18.30 Müzik (dans saati). 18.45 
konuşma. 19 Türk müğizi (muh
telif şarkılar). 19.45 Saat, ajans, 
meteoroloji ve ziraat borsası haber· 
!eri. 20 Türk müziği (ince saz 
Hicazi yegah faHlı). 21 Koııu~ma 
(Mizah saati). 21.15 Saat, Eshanı 
Tahvilll.t ve Kambiyo • nukut borsa 
sı fiatlan. 21.25 Müzik (Cumhur 
Başkan. Bandosu • Şef: ihsan Kü.,
çer). 22.10 Sinema sesi. 22.45: Mü· 
zik (Küçük orkestra). 23.45 • 24· 
Son haberler \'e yarınki program. 

T AKVIM 
ıo +••• *" ı ıw IVVV'tV'N~fl,H.tMN 

28 ilk Kanun 1938 Çarşamba 

Hieri: 6 Zilkade 1357 
Rumi ı 15 İlk Kbu11 1354 

Kasım ı Sl 

-
Doıtv aaatl ı 7,2l 

ôtle ı 12,15 - lkl11di ı 14,35 

Akıam ı 16,48 - Yabıı ı 18,26 
lnıaaı. : 5,38 

"' , 

Şehir dahilinde müteaddit ta
mirnl~ı- yapıldığı halde tekerrüre
den belediye suçlan bir daha tesbit 
olunaı,ık alakaclıırlara tebliğ edil-
nıiştir. 

Bclrrliyc zabıtasının Riddetle 
ıniir·adell• etmesi lazım gelen suçlar 
şunlardır: 

P ilcnciler, bilhaRsa akşam İİ7A"· 

ri göriı n en biitün mahalleleri ve 
h.t'kı r~hal.-ız erlen bu tfıfeyli mah
hıklar ı:ok kurnazca hareket etmek-
te. bir hrlediye memurn gürünrı1 
kendıl"rine bir iş adamı siisii ver
mektedir. 

Pazar mahallerinde belediye za
bıtası ahkamına katiyen riayet o
hınmamaktadır. 

Seyyar satıcılann çoğu sıhhi 

muayeneye tabi tutulmamaktadır. 
Yaya kaldırımlar seyyar satıcılar 
tarafından i. ğal edilmekte ve mü
ruru u;ura bir mani te~kil edi!
mektedir. 

Mahalle aralannda serseri kii
ıx·k süıiileri görülmekte Rehir d~

hilindeki bo~ arııalarda koyun ve 
keçi si";ıileri görülm"ektedir. 

Ka~aplar etleri hariçte satmalc
taılırl;ıı· 

Balıkçı dükkanları çok pistir 
Mana\"larııı dükkanları çöplü!; 

lı a liml<-diı·. 

.\tahalle arasındaki kahvehane-
!er r,ok pis. kahve<·i ve garsonlar 
pl'jmiırrleılir. A'çılar da ayni vazi
yettedir 

Otomobiller 
müthiş süratlt> 
!arı çamurlarla 
!etmektedir. 

otobüsler. geceleri 
giderek, .'<ıçrattı ~

halkııı üzerini kır-

:..ı. BELEDİYEDE 
. - . 

Vali Ankaraya gitti 
Vali \'e Belediye Rei•i Doktor 

Lfıtli Kırdar dün akşam Ankarada
ki Ziraat Kongresine iştirak mak· 
sadiyle Arık.araya hareket etmiş
tir. Vali ve Belediye Reisinin bu 

ziyaret fmıatından istifade ederek 
Belediye ve vilayete ait birçok me
seleler etrafında Ankarada. alaka
darlarla görüşeceği tahmin olun
maktadır. 

ye~sir oln1ak üzerf'dir. 

Ilnllıuki bu mamür semtin lıır kı~
mı tam 27 gündenlıeri • "aat dei(il ! 
- sıı~-.ı teyemmüm eılecek lıir halde
dir. Bircok aile terko<ıı adeta ka
rnkul~k h~ı<reli~·lp araıııaklaılır. S<•· 
bah ve ttf(-tnm bir :-ı u ta~ın1a Foef1.:r . . 
lı<'rlıgi yapılmaktaılır. Ilu arızaııııı 
1.ııhıırıı biclayetlerinde iki üç gün 
için olıluii;u i~ae edilmi~ iken bir ııy 
ge~t ii'i halde h:ila o arıza bertara 1 

edilenl!'lli. Hatta lııın<lan ,;onrn h!l 
vaziyetin ne rnkilc kadar de\"lilll c
ıl~l'ğini kim"e lıilememekterlir. A

vuç ili' taşınan 1,ir "ıı ile dcğirmcıı 
clöndünncğe knlkısm:•yı· ılarhatn 

ettireccK bir şeKildc $\l ıhtiyacını tL~ 

ıniııe mecbur kalan zavallı halka 
kar~ı it z.ar lıile Ptmei!e af clilcnıeği. 
hatta z;ırar ve z.iyaıı ta?Ol:niııi ı.;ol\: 

tıııı horçlanmı .~ olcluji;•mdan tPfaiil 
ve tt·tahlil edf'n :-ıH id:.tr'"' <:o İ iki tnınfa 
müll"kalıil mcr,.i;·e tahmil etnıi• o 
]an ınukavf'le~ A istinaden ._.l rme
lliğ'i su~·un t~ık~itini tahail için mt
murlarını k<ta u k..ıpu dolr.ştırıı11ş · 
tır. 

Al.ıonmaıılarını t,1k:;it wrmeğe 
davet PtnH.!kte kendis.jni haklı hulan 
su id3resinin de su vcnnck \,orcıı 

\"e taııhhüclii memurlarına ılerhata 

ettirilince amirlerinden aldıkları 

emre tcvfik hareket ctmel<!Pn b:ı~ 

t ,·c şartlar kar*ı8ıncla e"ki gurbe f 
gürbcli muhafaza edenler :ıa~·ı 

Mektebe G 'ıdecek mantık, galiz inatlariyle çekiJdık· 
!eri kii•elerinde ömürlerinin hlta" 

iken Hapishaneye mıııı b~kıh·ecekercıir ki, bu k.,,ıı, .. 
hem az v; hem de acınacak 1'' 

Ou .. <.!en Gene, vallılar olacaktır. 
Y 11 1 le ben, bugünkü yazımda b11 

A ;-- - - ' .<craili ıınzmıı edelıi tahlil ile aılı 
Resmı b r doktorun ım- k-ırilcriınc kar<ı birkaç gün ev • 
zasını taklit eden biri v~lki vaadleri~ıi yerine getirnıck 

yakalandı .. 
:\lıızaffer isminde ve henuz 

mekter çağındıı bir genç dün ağır 
lıir sahtekal"hk cürmiyle ağırceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Hiuhe ~uclur: 
G•!bzcde oturan Muzaffer Bay

r:ıKtaı·, İstı..ııbıılda bir askeri mek 
tehe girmek üzer'' ~ehrim;ze gel -
m-, \"e alelıuml tıbbi mu:ıyene,;i 

yapılmak üıere !Iaydarpa~a has
tahane .. ne ı:;ıinderilmi~llr. 

Hastahane heyeti <ıhhiye;i keıı
d siııi muayene et mi~: fakat ora
da füZ d< ';:tn'"t.. oin1~idığ"ı iç:n Gü
mii«ıırn a>keri hastahanesinde gö-
7.il l~ bakıl lrak neticesinin alt1na 
\'"\zıln1a~ı İ\İll rnuayen~ raporunu 
~\luıaffcr Il:ıyrakt:ırııı eline vermi~ 
\·e Gum .. 1 .• uyıı askeri hastahanesi
ne ~c\ kct~i:ı:lir. 

.ıi ıızaffer her nedense ha>lah•ı
n. ye giderek gôzünii muayene el
t irııH·kteı çekinmiş \'e !indeki 
ınunyC'ııe raporunun ~ütuını mnh -

i~liyorunı : 
neıı, lııı baptaki mi"alimi, ıı& 

Fransa, İtalya ... Ve hatta lran f& 

Arap ve Bizanstan değil, içinde 
yaşadığımız O•manlı İmparator ; 
luğııııdan alacağım: 699 ela tenıe 
;ıtaıı bu devlet, hariçtekiler ku~· 
vetli kılıç sallarken bile dahil~' 
yükJıek bir geçim yolu takip etnı'.Ş 
ti. llayi kelimernllah preruıibi f.l' 

' derek cihangirliğe inkılap ve ı·· 

hakı memalik ve büldan da ınu ' 
vaffakıyet husuWne, "ervet ve re• 
fah teminine imkan rnrdikçe uef• 
~i mütekellim vahde iddinl'111 

kunetlcnmiş, halk kuvvetincle'1 

isi iji'na hasıl oldukça da mabude 
lıenzemck hevesi doğmu~ ve be • 
tah,is emnnatı nıiilıareke müte • 
vekkilıtl1'ihi sali" elinden seliJ11 
<'line gcldikt;)n sonra, hilafet hdi• 
me lhnremeyııi.-..•eri f~yıı unvani18 

süslennıistir. t~te bunun verdil'ıi 
gurtırlad;r ki, o azamctlıl efendi• 
leı.;ıı tutumu, ceberuta varnı~~' 
un :mltanat <lenine kadar ö• 

lkl l ouuna: ka l•it• şey 
1
yupmac ı arını t erm~an zillüllahıfilalcın titr olarak kal • · l · h ,, "Gı"ızıı· snf"i-lamdır,, ı etın~kle gu. •a parayı a m:ıga a" " el mı~lır. 

kazanını~ oldııklarıııı zannl'ıliyorlar. llıarc-ini yazarak altına a ~e güliinç bir iddia ve bu iddi• 
G:ıyet ~arih haklarına hliıı:telc•n lııı Cümüş,uyu hastahanesi göz mü- ayı hazmeden, enbiyanın vari"lC" 
va,iyeti prote,to etmemiş olan za lch:ı'"1-'1 Doktor Bay Ve<alettiniıı ri. uleıııavi din, kelam babmdA 
v:ıllı halkııı sıı idare<i hııkkındn ırö<- imz·:ısını ' mıştır. :\Juzaffer; 11" zatı zlllc~lali cisim olmaktan mil 
terdiği sa~·gı ile hu barit mııanıel• kabınde de bu raporu alıp Hay - ııezzeh bulunduğunu söylerkeJI 
kabili !.<!lif midirt Ekmeği gibi •ıı- cla•·ııa>a ha•tahanesine götürmü~- zil _ gölge vasfına ses çıkarını> • 
yunu da artık ecnebi şirketleri nelen, tür. mışl:ıı·clır ! 
merhametlerincleıı lıeklemeınekte ol L:Udn doktor Ve<alettini tanı- l*te bundan doğan diru ta!ıal'' 
ma"1na şükretmekte olan •aygıh yan ve kencli,iyle ıırkaclaş bulu- k lim iptidai islfımı kabul etmiyeJI 
halk bir aydanberi bir kerlıela haya nan ha<tahanc "crtabibi rapora lı•riıı, lıir cami mimarına en büyiilı 
tına tahammül etmekte ikeıı su ida ~öyle bir göz gezdirince imzanııı iltifat olarak onun mertcbei şah~· 
rrsiniıı lıir de para istemesi helki sahte olduji:ıınu anlamış ve k1"a dete erişmesi için kafasını kesıııl· 
e"kiıleıı nıübah ve caiz addedilebilir- lı!r ll•lefoıı muhaveresi de bu ha- ye varan bu zihniyet, idari safha• 
di. Bir usta başının veya hir "'üte kik.ati meydana çıkarm~ğa kafi ela, terhip, musaderei t!mvııJ gibi 
ahhidin ha•ayı fennisi yüzünden aııo gelmişl.ir. iğrenç gayelere ve nihayet şunuıı 
su borularının yeniden konulmasını Bunun üzerine Muzaffer has- bunun gamziyle kazaya uğrıyBJI 
icabettireeek bir şekilde sakatlanma tahane idare tarafından hemen değil ahadınas, Sadrazam kafa • 
sı neticeHi olarak birçok ailelerin zabıtaya teslim olunmuş oradan laı·ı olmu• .. ttır. Vali ve Belediye Reisi dün be- ' 

lediyede meşğul olmuştur. Bilhassa bir aydnııberi böyle müşkül bir vnzi da dün miiddeiumumiliğe gönrle- Gül hane hattı hümayunuııd,ıO 
yette bırakılı~ıııa su idaresinin ~e rilıni~tir. sonra, Avrupa~'ll benzemek iste • belediye daire şeflerini nezdine da- . 1 Suçltı "Cn~ ·, müddeiıımumi-
bebiyet vermış o masına mukabi " niş, 1293 Kanunu Esasbi bile \'~ 

vet ederek gaybubeti esnasında ya- bı"r ,1,, h:ılktnıı tcs.·ekku··r ve tebrı"k Jiktc dün evnl;g-ı ifadede bu sahte 
1 k · ı h kk d ı di taııdaşı nefyi ebe.elden kurtara • pı aca ış er a ın a on ara - beklemesi lazım "elir.. karlığı kendisinin yapmadığını icl-

rektifler vermiştir. " mamı~, bu nefret veren, intikaP1 

Çrırjoloı]l111ulıı Tn8VİI" sokor/111 dia etmiş ve: doğuran haller • müsait b!r ~ah~ 
lstanbulda yapılacak yeni yollar da 2 No. lı hanede - " Ben Hardarpa~a ba. ta • bulunma'ı itibariyle halkı Rtı • 

İstanbul Belediyesi kazalara a- EYÜP SABRI hanesinde dönerken \"apurda şi~ - meli i'yanınıı ve biıınctice ikinci 
cilen yapılması icabeden yollara,----------------• maıı bir zatla kamara arkadaşı ol- defa Meşrutiyet ve Kanunu esa. • 
sarfolunmak üzere 104.000 lira ver- dum. On•, muayeneye gittigı'"mi ı · t· 

" s1 ilanına icbar ey emış ır. 
eliğini yazmıştık. Bu para bütün ka- söyledim. Kendisi bana dktor Bu çürümüş, kokmu~ saltaıwt. 
zalara taksim olunmuştur. Vesalettini taııığı cevabım vere - nesebi meçhul, haris, namerd 

KazaJara verilen bu para mık- Zirlli mahsullerin idhali rek kolaylık olmak üzere işimi bu sultanlar, bu inhitat ve inhiJO• 
darı şudur: şahsan takip ve intaç edeceğini le karşı, fransavari ecnebi kav- ' 

Beyoğlu 20.000, Kadıköy 15.000 hakkında bir karar söyleyip kağıdı benden aldı. vetlerile tutunmak isterken Ann· 
Emin önü 15.000, Fatih 15.000 üs- Zırai mahsüllerin yurda. sokul- Ertesi gün de imzalanmış ola- dola harekatı baslamıştır. Bu W 
küdar 12.000, Bakırköy 8.000 Ada- ması esnasında hastalık \'e zararlı rak iade etti!..,, de başa geçen bü;Ük Mustafa J{e• 
!ar 5.000, Beykoz 5.000, Sarıyer böcek bulaşmaması için 2906 sayılı Demiştir. mal, Büyük Millet Meclisi Rei:'l 
5.000, Eyüp 5.000 kanun hükümlerine dayanılara1< Fakat bıı şişman zatı bulması olduktan sonra, bu işe bır şekil 
ı:::konoml• komı"sy""nu bumin Muzaffere •öylendiği vakit şaşa- vermek lüzum \'e zaruretini dilşU 

v .. - sıkı bir surette muayene ve kontro- ıe 
toplanacak lamış ve neticede bu hikayenin ta- nerek, saltanatın ilga~ı sebebi 

lii ile bunlardan salim olduğu tak- mamiyle uydurma olduğu anlaşıl- Cumhuriyet ilanı ve bu işe b:ık1<1 
Vali ve Belediye Reisi Doktor dirde ıdhaline müsaade edilmcsı t fetih olarak değil bilistihkalt 11 anı 

Ultfi Kırdarın emrile toplantılar•.· Gümrlikler idaresi tarafından ala- mış ü:telik rapordaki yazı ve im • zetliğini ilan eylemesi halinde JtS 
na başlıyan (Ekonomi Komisyonu) kadarlara teblig" ...,.,_, ... ,_. 

1 
b hl" h k b~l 

bugün de öğleden sonra bir toplan- ~~ za, derhal teşkil o uııan ir e ıvu- i8icumhur olmakta üsnU a 
kufa tetkik ettirilerek imzanın göreceğini, ben o vakit imzam ııl• tı yapacaktır. ,, 
Muzaffer tiardından atılmış oldu- tında kendilerine yazmıştım. ço~ 

Heyete, Ticaret Odası klıtibi • l l Aciz dü~Unceden doğan ve ,ah ' umumisi Bay Cevat Nizami de id- g:ı an aşı mıştır. ·ı 
hal olunarak kuvvetlendirilmiştir. Bunun iizerine kendisinin tev- st hiçbir inkıtaa makrun bulun ' 

Üniversitede yılbaşı kitiyle ağırceza mahkemesine ve- mıyan bu mektubun kopye "i 
Cezalı otobüsçülerin evrakı tati·lı· rilmesi kararlaştınlmıştır • makbuzu elimdedir .• 

yeniden tetkik ediliyor İşte, daha bidayette taraftar! 
Otobüsçülerin gikayetleri Uze. İstanbul üniversitesinin sömestr Dr. Braun'ın konferansı olduğumuz Cumhuriyetin buııc~ 

rlne evrakları tetkike başlanan Ce- tatili 14 ikinci kfuıundan başlıyarak Dün üniversite konferans salo- kıymetlerini bildikten, nimetleri• 
ı:alı otobüslere ait dosyalann tet- 5 şubatta bitecektir. nuntla Profesör Dr. (Braun) eran~ ni yudum yudum tattıktan sonr-
ltikatı birkaç güne kadar hitirile- Bundan başka diğer mektebler- böcekler bulaşık hastalık.lan nasıl Cumhuriyetçi olmamaya imkan veJ 
cek ve Belediye riyasetin& tevdi o- le beraber aynca yıl başında da ta- yayarlar) mevzulu konferansını mı? o{ 

lunacaktır, til edilecektir. vermiştir. Esasen bir kanunla saltanat de 
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TEN ISA8AH Sa1fa: 3 

Cumhurreisimi-
Akd en iz ihtilafında zin Büyük . 
Yugoslavya F ransavı Nuf~!,~~" !;~~~~. 

H k B 1 
bugiln hudutlarımızın öte taraf-

a Sız U Uyor . Joarına buy!ik bir nef;e itimat his-
si ile bakalıilıncr11.zı• hıkJn hazır
ladı. !~met inönünlin ağzından: 

1 
Roına.21. (A..A.)- Belgrad'dan 

StefanI ajamma bildiriliyor:. 
Yan resmi Vreme gazetesi, Tu

nus ve Korsikaya yapacağı seya· 
haue bazı nümayişlere yol açmak 
lııtiyen Daladier'nin bu hareketinin 

ınuvafılt olmadığını, çünkil bu nü
lllayiııJerin tam Chamberlain'm Ro
tna'yı ziyaret tarihine tesadüf ede
ııeğini yazmaütadır. 

Vreme gazetesi, ancak Fransa-
ııın ttalyaya vereceği imtiyazlarla 
IUtdenizde sulhu temin etmenin 
iınkı\nı bulunacağını ilave etmekte
dir. 

Roına:27. (A.Al- Alman ajan· 
ıı bildiriyor· 

Fransız cevabı hakkında tefsi-

ratta bulunan Roma politik mahfil· 
leri bu hususta ancak nolann tet-
kikinden sonr.ı bir şey söylenebile
ceğini, bununla beraber Fran~ 

matbuatının tefsiratından Fransa· 
nın ba§bıışa olmak şartiyle İtalya 

ile müzakereyi red etmiyeceğinin 
anlaşılmakta olduğunu kaydediyor
lar. Meselenin tamamen halli ve 
İtalyan isteklerinin yerine getiril· 
mesi llizumuna binaen Fransa kati 
müzakereden içtinab edemiyecek

tir. 1935 anlaşmalarında israr "t
mek yanlıştır zira İtalya, bu anla Vş-

malarda, anlaşma fikrile, asgad 
tavizlere muvafakat etmişti. Bu 
tavizler, tamamen değişen bugünkiı 
vaziyet dahilinde, artık ki.fi gele-
mez. 

"İcap edcr'e lıiltiın Tilrk ınil -
!~tini ,·arile \'C (;;mile lıir hudut 
üzerinde, şlmdi.ı r kadar lıu mil -
letin tarihinde ı.rörlilınenıi~ :-;urat 
ve heve,le loplı.ıalıileceğiınizden 

n'la şüphe etmiyorum.,. 
Tenıiııııtını işitirken ruhunı1.tın 

bülüu ~le~ile kendisini tasdik ve 
teyit etmek bizim için lıir vazife 
teşkil ~diyor. o\Iııhlcrenı İsmet 
İııönllnihı siyasi lrn.raıta ınurnf
fakıyetini temin eden sırlardan 

biri hPl'kcso aıılırabileceği bir li
san vt-. multakrme ile hitap etme
•ini bilmektir. Fillıak;ka, d11hiltle 
bıltüu \'ııtandaşlanıı Teşkilatı E
•a•i.re k11ııunu ııun temin ettiği 
haklardan ıırlaltt ıJaires!nde i.; -
tiJade edeeeklerini liberal lıir ti -
~an ilt· anla'"an ('umhurrci~ın1iz 

1 
harici nıünıı~el>cller ..ahıı 0 uıda l eon Blum'un Sosya- cı·ano Gelecek vataııın müdafaası me.elosiue • li· 

1=st Kongresinde Ay Nı·hayetı"nde l :i~,,~~~!~.tt~t;·[~;i~:uı:~~i~·~l'l":\.i~~i~~ 
" ~c\'kel ve <atxcttrn, nı.lll•liıı fe • 

8" 1 d" v • N t k 8 1 d G"d k dakiirlık rn kalmımaıılık hi•lc • oy e 101 u u e ora a 1 ece ı' rindeıı lıahsetnıe\·i tHcih etın'• • 
Pariıı 27(A.A.)- B. LeonBlu:!!. Roma: 27 (A.A.) Kont Ciyano, tir. Çiinkii lrngiı;ı si~a<et .ıl•ııln·ı' 

Sosyalist kongresinde irad etmiş Yugoslavyada biı· av pnrtiı;ine işti-' de cil11111<ümul "'rı'tle a'1 1 .1'ıl.tcak 
Olduğu nutukta bilhassa Fraıısanıı rak etmeğe davet edilmişti. Muma· dil ~·alnız bnd•u. 
Ve diğer demokrasilerin totali~Rr ileyh bu seyahati ne zaman yapa- İ•mct inouüı·iiıı ınezi.' ~tl~ri 
devletlerin tehditlerine maruz bu· cağı henüz tayin edilmemiştir. Bu- den biri ılc ı:ayct dinamik olma 
lundulclanru ve binnetice sosyaliz- nunla berabeı yarı resmi Roma fülır. l'<tbap cdilmı~ nınnıffııkı • 
•nin ananevi sulhcuyane siyasetini mahfellerinde söylendiğine göre ~·etler üzerin,le dunıp dınh'ıınıcK 
\Yeniden gözden geçirme.;i ve lt~I- 1talya hariciye nazırı kiinunusani· değil, dııinıa dıılııı yeni icraata 
:Van-Alınan-Japon blokuna karııı nin sonlarına doğru yugoslavyaya doğru ;·ilriimPk roluıırla hr•ledigi 
koyacak bir Fransız-tngiliz-A~eıi· gitmek tasawurundadır. eme\ nı~ınlehtiıı ınii•takbel ıe · 
kan bloku teşekkUlUnU teshil etree· rakkileri i~iıı ~:ığlam bir telllel 
•i 1izıın olduğunu söylemiştir. Almanlar yeni hizmetini goruror. ~[Pmlekctin 

mukadderatım idare edenlerin 
Bir baaka müdürü da&"a Yılı Nasıl vazifelerinden Jıah•ettigi sırada, 

lı:aldırıldı takip edilecek programın "geı·nıiş 
Küdüs: 27. (A.A.l- KUdüsteki Kar-':ı/ıyor/ar tarihin fırtınaları i~iııde ıreç "e 

Osmanlı bankası direktöril NO<'I Y eksik kalnıı~ nıeraklarımızı silral· 
Yurtuıarını Şeria'da ~irmekte i- Berlin: 27(A.A.) Schwarze' ıe taınamlanıok v~ ilerletmek .. he 
ke11 dün dağa kaldınlmıştır. Banl<ft Korps gazetesi, 1939 senesinin hu- define ilina ettiğini öji'reni~·onız. 
direktörünün otomobili -Şerla·KC· lulUnU nuğferinln çenealtı kayışını Bugilnkii Tilrk ne•li hakikaten 
diis yolu üzerinde buluıımuştur. (çenealtı kayışını sıkınız) diyerek çok ağır biı· yiik altındadır. Geç-
" hi..,,, ı· t k sıkan bir nazi milisinin resmini a.endisinden ·,~ir ma uma yo • miş tarihimizin fırtınaları iriııde 

dercederek suretile haber vermek-
tur. Gerek askerler gerek tayyare tedir. geç ve ek•ik kalmı~ taraflarımız 
ler ar••tırmalar yapmaktadır. Sa- pek çoktur. Bunları biran ene! ..., Bu gazete, 1938 seneainde yapı-
nıldıgı· na göre direktör Arab nas· tamamlamak yalnız lıiı· terakki lan işlerin yalnız iraat mahiyetinde 
Yonalıs' tlerın· ın· eıı·ne geçmiştir. 1 borcu değil bir Milli ~Iüdn~aa rn-o mayıp yeni birtakım hareketler i-
l ı zife.<idir de. Fakat nıemıııııı ola • 
ıpanyada dövüşen talyanlar çin esas te_.ıkil edeceğini yazmakta- cak nokta vazifenin bu mu\·affa-

Roma. 27: (A.A.Al- İspanyol dır. kıyeti w ağırlığı ile mütena~iıı 
cephesinde bulunan telegrafs gııze· Bundlln başka bu gazete, Yahu- azim \'e irıtdeye ve kalıiliyete ma 
tesi muhabirinin dildirdiğine göre di meselesinin (tamami!e) tasfiye lik •ah"h·etlerin viicııdiidür. 
katalonya taamızuna i~tirök eden edileceğini haber vermekte ve itle- · ·ı 
- rikal mahafile \'e bilhassa l7'nci a- 1 ·met ııönii lıu me.<elede, ba~-
Atalyan kuvvetleri dört fırkalık ka meınlt ketlerin fırka hayatla -
"- · k ı d d ·· kk ti' B sırda Paraguav'da ilk komünist dev-•nr o or u an mure cp r. un· ' rında göze çarptığı gibi dar ve 
la d L ·tto · f k d" • 1 · • !eti vücude getirmiş olmakla mua-r an ı no ır ası ıger erın- tıırafgirnııe dilşilıımliyor. Bütün 
.. haza eylediği ciz,·itleıc hücum et-
.. aik seri harekat vasıtalarına ma- vatanlHrını ,evenleı· bir fırka ha-

mektcdir. 
ilktir. Hücum fırkası ismi verilen !inde \ıirleşmlş oldukları için )lil-
bu fırka, hakikattn hemen ka.milen Lima konferansının sonu ıı Şef te •ırf vnlaııt bir tıalmııdaıı 
Malaga, Bilbao ve Santanderde Vaşington : 27. (A.A)- Stefa- meseleyi gözönliM alarak umumi 
Çarpışan (Siyah gömlekliler) den ni ajansının muhabiri bildiıiyor: bir tesanlll ve ittihut te.<İ.<ini ar-
tnllrekkepdir. Ayandan Borah, Lima koııf.: zu ediyor, vatnııın yük,clıne.<ini 

ransmda alınan neticeler karşısın- • hil.l" f d k. h" Lehle rie Çekler arasında •a ısa ne n e a ara ne ız . 
da Amerika hilküınetinln Latin A-· tt b ki" Roma: 27. (A.A.)- Varşova- me en e ıyor. 

dan Stehni ajansına bildirildiğine merikanm 21 devletini idare etmek Millt Şefte parlayan bu halis 
iddiasından vazgeçerek bularla •~ ··t k h · ı ı k Jb" d &'öre Vıı.rşova ile Prağ arasındaki .......- v- an aş ını epım z ıı a ın e 
rlkl mesai etmekte iktifa etmeııı yaşatmak en büyilk vazifemizdir. 

!:erginlik artınaktawr. Polonya ma- llzımgeleceğinl beyan e•-••tir. Hüseyin C hid Y .n "'N' 
lcamıarı. Çekoslovakyadııld Polon· '===:;======.::==~============a===·~==··· =-
.,alılarııı hudud haricine 1evkedil- • • 
ıneıerı Uzerine Polonya Silezyaııın- ismet /nön'ii 
da oturan Çekoslovak tebaasından 1 
200 kişiyi hududa. sevketml§lerdlr. 

ti!dikten, hanedan lbAd Tıe mem -
leket dahilinde onun yAranı ıllln
dikten ve taraftaranını ancu ta 
ıfiht bir misal \"8 hatı1.1a olarak sak 
'laınıya kaldıldtan .sonra saltanatın 
iadesi dU.ŞUııUlebil!r mi 7 

Tamamile dejenere 011 dökün • 
tüiı·, hariçte öldükleri, en kilçilk. 
feri bile kamburlaştıklan bir 
demde tekrar ıellp dipdiri cunı
fıurıyetle, cumhurlyetçflerı. mQ • 
Cad~le edebilirler mi T 
Şu halde a-örilyorsunuz 1d, ou 

llıeınJekette herkM Cumhuriyet • 
Çidir. Saltana~ı olamaz, buna iın
lcan da yoktur. 

Radyo Evinde 
~ < ' "· , • • ~ 

~~;1 . • '•\.~ ' 

Hayır efendim 1 Onlıır gelemeıı\ 
tıagiblerl olıın tilkrtık yağmuruna 
J,ııe tahammül edemiyen bu ~er -
lseıiler blr&r si\Ti sinek vızıltısı 
0

1le olanııy<a.caklarından, fıterse ·ı 
lllz kapıları açıııız. 

Cumhurrelll C.met lniSnUnlln A nkara radyo evini ziyaret ettiğ.n 
yaımııtık. Yukarıdaki resimde l.met lnlSnünli, yanında seYimli kızı 
ve Vekiller olduia hald~ stlldyonun bir dairesinde görüyorsunuz, 

t. Mltlılr Acu (Foto: A. A.) 

Birinci Ziraat Kongresi 
Dün Ankarada Açıldı 
(B .. ıarafı 1 inci aayfacla) 

flye köyUnden Ahmet Takldayı, il~ 

Salihliden Mehmet Eronat biribiri. 
ııi takiben söz alarak köylilnlln dl-
1 eklerin ifaı;le erlemişler Tannver
di G!lk~.ıy da yühek tahsil geııçle
ri adına bir şür okumuştur. Kongre, 
bundan ~onra alkışlarla ~rabul edi
len bir takrir ile umumi reisliğe 
Başvekil Celal Bayan, umum reis 
''ekilliğlne Ziraat Vekili Faik Kur
doğlunu umumi ki.tipliğe de Niğde 
mebusu Cavit Oralı seçmiştir. 

Sabık Ziraat Vekillerinden Rah
mi Köken ve Muhli.~ Erkmen ile 
Büyük Millet Meclisi Ziraat Encll
meni reisi Faik Kaltakkıran. kong
re delegeleıindeıı E~kişchirin Şere
fiye köyUnden Ahmet Takıldayı 
da kongre reisliklerine ayrılmışlar
dır. Kongre fahri reisliklerine de 
Vekllleı· Ht>yeti azaları seçilmiştir, 

Rebicumhur İsmet inönüne kong
renm soıuuz saı•gı ve bağlılığının 
arzı hususunda verilen bir takrir, 
alkLŞlar arasın<la kabul eJildikten 
sonra kongre ınesaısıle mütenazır 

olarak t<>şekkUi ('den konıi.,yonlara 
reis ve mazbata muharrir! seçimi 
yapılmış ve yine Ziraat Enstitül.:ri 
talebeleıinin ~öylediklcri ziraat 
marşil~ umuni toplantıya nihayet 

1 

verilıni. Ur. 
l'aik Kurdoi\hıuıııı nutku 
Bugün birinci ' öy ve ziraat 

k:ılkınma kongresimfo Ziraat Vekili 
l<'aik Kurdoğlu alkışlaı arasında 

kürsüye gelerek •U b•>,fanatt11 bu
lunmuştur. 

Arkadaşlar, 

Beni umumi reis vekilliğine seç
nıi~ bulunmanızdan dolayı teı;e\:

klirlerimi arzttmek, ilk borcumdur. 
Fakat ben bugün llle$uliyet ve ifa· 
snı omuzlarıma yilklenmiş bulundu
ğum \'azife dolayi~iyle de, :.ize borç· 
!arımı lafta ıizıı.mi niı;bette habis 
işde aznmi ni.beltf' cömerd olarak 
ödemek ve bu suretle te\·ecclih vo 
it madınıza liylikııtımı fiilen göster 
mek meçburiyetindeyim. -Şiddetli 
ve sürekli alkışlar- Bu d~ünce ile 
ve işi eşiğinde bır arkadaşınız ola
rak 19.fı uzatmadan mevzua geçece· 
ğim. Bu sabah her biriniz de tak 
dim edilmiş olan ruznamelere ilişik 
matbu kağıtları doldurup, bu salon
dan ~ıkarken kapıda bekliyen umu
mi katiplik memurlarına vereceksi
niz. Konıisyonlann çalışma tarzı 

hakkında tafsilat yine heı birinize 
tevzi edilmiş bulunan matbu kongre 
talimatnaml!Sin,\e mevcuttur. Bu 1 
salonda bugünkü işimiz, yüksek or
man veteriner ve ziraat mektebi l 
talPbcnıizl bir hmn arkada.•ların 
ml;~tereken söyliye,·eği zira"at ve 
köylü marşıle bitecektir. Saat tam 
15.30 da Ulus meydanında toplan~
rak 19 yıl evvel müebbed önderin 

Aııkaraya geldilderi saatı kutıula
yacağız. Önümüzdeki iki gtin. ko
misyon çalışmalariyle geçecektir. 
Her gün kendi gezeteııiz olan Ulıık, 
da sizi alakaclar edecek tafsilatı bu· 
lacaksınız. Arada kalacak boş za. 
manlardan istifade derek baş şehri 
ve civarını gezmek, bazı müessese
leri gezmek istiyeııler veya burada
ki işlerini t *'<ibetmek arzu edenler 
için de umurui katiplikte -hususi 
bir servis bulunduğunu biliyorsu-1 
nuz. Hepinizi yeniden tazimle sc- ,· 
lamlarıın. 

Gece yaııılaıı ıuera,.iru 

Bu gece saat 21 de Ankara 
Halkevlnde ziraat koı.gresi hasına 
çiftçiliğe ait filiınler gö"terilmiş ve 
yüksek ziraat enstitüsü talebesi ta
rafından zlraalc marşı söylenmiş
tir. Talebe, ayrıca fener alayı yap
mıştır. 

Ziraat Vekaletınin köylü içi'I 
ııeş~eği aylık Ulak gazetesi 
buglin çıkmağa başlamı~tır. 

Celal Bayarın nutku 

Ankara: 27. ( A.A. ı - Ba~vekıl 
Celal Bayar bugün biıfat'i kciy va 
ziraat kalkınma kongresini aşa~ ! 
daki nutku ile açmıştır. 

Birinci köy ve ziraat kalkııım:ı 
kongresinin sayın azaları: 

Bugün burada, büyük bir milli 
dava har~ketini hızlandırmağa. 
planlaştı~ağa devam için toplan
mış bulunuyoruz. 

Bu dava Uzerinde yaşadığımız. I 

bütün kudret, yaşama, dayanma im
kanlanııı kendis;nden aldığımız 

topraklarımum canlandınlması. 

kıymetlendirilmesi davası. Türk köy 
IU ve ifçisinin ııcri, radikal kalkın
maıı.ı, geniş, dinamik bir refaha il· 

!astırılması davasıdır. 

mz bu rlavayı. Osmanlı saltana· 
tının haksız htlkilmdarlıii'iyle ala
kamızı ke-.ip hlllkm hUkilmdarlı
ğını kurduğumuz gün fiilen orta
ya attık: 

(Anadolu ye Rumeli Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti) adı altmda; mil· 
U uınde!erimizin ve misakunızın a
rasında ve içinde bu da va bu ana 
dava vardı. 

BUyük Türk milletinin, kurtarı-
c:ı ve müşahhas ideali müebbed 
önder Aı.atürk. 

(Türkiyenin hakiki sahibi, efen· 
· • '1u ki mü.·tahsıl olan köylil
ılür. 

O haldt• hcrk•'5t~n daha ~ok 
refıh ,.~ ::ıad le miistehak w la· 
/İk olan la .ıd~r. 

• ' Biiyük Millet Mecli,i 
HUkilmetinin ikti~adi ~ıyt>s0ti bu 
asil gayeyi istihsale ınatüftıır.) 

Diyordu ve her Türkün bu asil 
dava karşısında alınası gerekli ye
ri, Juyması \'e yapması gerekli , ·a
zifeyi erı açık, en keskirı keliınelerk 
gösteriyordu. 

Arkadaşlar, 

lınparatorluktnn devir alınan 

vaziyetı hepiniz bilirsiniz. 
-Şuursuz, gafil, mecnun bir ida

renin akla gelebilen bütlin fenalık
larına sahne olmus bir memleket, 

- Milli olan her şeye düşman. 

hurafeler içinde bir hükumet, 
- Her türlü refah ve kalkının ı 

vasıtalarından tecrit edilmiş: ciddi 
milli, her hareketinin kar~ısına ,-.ı 

kendi hi!kunıeti ~·ıt kaııitüla-<yon
lar çıkan biı millet. 

Büyük Türk inkilabı, bundan 
dolayıdır ki yalnız Türk vatanını 
dlişmaıılamıdaıı temizlemekle kal
mulı, Türk milletinın tam ve mut
lak istikliilini de istinfat etti. Ar.ııu
luııal müeyyidelere bağlamak sıı

retile İ.'!C ba.,ladı. 

Türk köylü,ü, Türk çiflçi~i. bü
yük Türk tarihinin, daima büyü:c 
kalmış adsız kahraıııanlaııdır. 

Onların tarihini, asaletini biz, 
hepimiz daha iyi daha yakından bi
liriz. 

Aınerikahlaıııı rapoı iyle birlik. 
te her birinize !:tkdim <'diiıniş o
lan tarihi etüt!, köylü ve çiftçileri
mizin uzun asır!:ır boyunca oyna· 
dıkları rolü . u~ntdıklan lıa.ksızhk
ları ve$ikalaıile izah cdivor 

Amerikalılar, bu s~tırlan lıüJ 
kfım0tin krııdileıine izah e<lilıni;ı 
politikasındakı i~abeti teyit i~iıı yaz 
mışlardır. 

Bense, burnda: 

- Bu nıeHuıın arzeltiği ehem
miyt!ti bir kere daha beraberce ha
tırlan1ak , 

- Ve rejimin, bu istikamette 
rasyond bir ikrleyiş için, daha e\ .. 

vel b:ışarmağı zanıri ırördüğü, ba
şardığı büyUk işleri kaydetmek i
çin nakletmiş bulunuyorum. 

Sayın azalar . 
1935 resmi sayımına göre, nü

fusumuzun yüzde 72.5 u köylü • 
dUr. 

Faal nüfusumuzun yüzde 81 ini 
ziraatle iştigal edenler teşkil ediyor. 

Bu rakam, dünyanın en yliksek 
nisbetlerinden biridir. 

Gerek istihsal:it, gerek iptidai 
madde sarfiyatı, gerek müessese a
dedi bakımından, ziraat sana)ii 
umum ı;anayi faaliyetimizin yüzde 
50 ila 60 ıdır. 

Elimizdeki en son milli gelir he
saplarına göre, ziraatin Tür kiye 
milli gelinndeki me\·kii, umum mil
li gelirin yüzde 70 ini buluyor. 

Toprak ve hayvan mahsülleri
ıniziıı milli ihracatımız kıymetinde
ki hissesi 

- 192.3 de yüzde 89 
- 1937 ihracatında yüzde 91 

dir, 

Türkl\·enııı coğrafi mevkii, ihti
,.a ettiği muhtelif iklimler dünya 
lroıı.,nkturüniln alını§ olduğu isti
kamet. Türk ç'ftçisiııin önllnde bu 
yilk, mli•tesna imkanlar açmıştır. 

Türkiye içlıı bugün mevcut olaıı. 
mesele, tevzi yani satı.'j mll.şkWatı 

değil, taleb niHbetinde mal yeti§tl
rebilmek meselesidir. 

Büyük devlet mlibayaalanruız, 

milli cihazlanma, sanayileşme hare
ketlerimiz, Bu vaziyeti, daha uzun 
.seneler $im<liden sigorta etmiştir. 

Keınaliı;t ı-ejinıin umumi buhran 
şaraiti ortasında Tiirk köy!U ve 
çiftçisine temin ettiği büyilk menfa 
atlerden birisi de budur. 

Bu vaziyetten milletimizin refa
hı bilhassa köylü ve çifçi halkımı
zın yükselme~!, kalkınması için a· 
zami istifade etmek istiyoruz. 

Sayın üyelere, (Türk köyllisü
ntin önüntleki imkAnlar) başlıklı bir 
kitab dağıtılmı~tır. Bu kitabtaki 
rakamlar, yalnız bu imkiı.ıım hudud· 
suzluğunu değil, memleketimizde 
daha ne gibi yeni gelir menbaları 
yaratmak mümkün olduğunu da sa
rahatla göı.tennektedir. 

Ziraat, toprağın verdiğini al· 
maktan tamamen çıkmıştır. 

Piyasanın istediğini, i•tediği 

mıkdar \'e şartlarla istihsal etmek 
Iıl.zundır 

t~te bütün bu ooylediklerinıiz· 
de·1 arla~ılıyor ki bugünün çiftçi
liği arni zamanıla bir fen. bir M· 

nat ve lıilhusa biı ticaret i~idir. 
Yalnız atalardan kalma görene

ğe saplanmış köylü ve çiftçiniııı ı
çiııde yaşadığı mesleğin bu iiç kat· 
h mahiyetini lil.yikile ka vrıyabilme 
si tabü kolay bir şey değildir Fakat 
zanıd olan bir şeydir. 

Büyilk Millet :'llcclisiıniz!ıı millet 
haynııa olan en ufak i~leri bile ne 
bliyük hararet. muhabbetle hiınaye
Bine aldığını bilirsiniz, 

Devlet reisimiz ve çok necib Şe
fimiz t"nıcl inönü'ııilıı bu ve bu 
gibi işlere verdiği büyük eheııımi
~·et İ•e bütün milletçe görülmüş 
~·iıksek bir hakikattir. 

Bundan dolayıdır ki biz de isti
şari kararla~ın imkii.n dahilinde gö
derhal tatbik sahasına intikal ecle
rülJüğtl ve vaziyetf' uyduğu anda 
cekleriııden emin bulunuruz. 

'.\tuhterem Kongre azalan. 
Birinci köy ve ziraat kalkınma 

kongremizin ar;ılmııı bulunduğunu 
arz..'<ledın. 

Gayretleriniz , ~alışmalarınız 
sevgili milletimiz için faydalı, mut
lu olsun. 

Sovyetlerin bediyesı 
Köy \'e ziraat kalkınma kong

resi nıünasebeti~·le SoYyet Sosyali~! 
Cunıhuriytler Birlijl'i Lenin adını 

la~ı.van ziraıı• ilimleri akademisi An
kıırııdıı So\'.\'et lıii_ı·iik elçiiıği \'ası
ladi}le Zira.ıt vekili Bay Faik Kur
<loğluna köy ve zlrlıat i~çileriniıı 
muhtelif *ııbclerine ait hir kitaı> 
kııl!ek,iyonıı tevdi etmiştir. 

Te,·di olunan bu kitaplar mc;·a
ıımda: Çiflçilige, lülilncJiüğe, pa
mukçuluğa, hay\•an yeti~ıiriciliğe, 
iska i~lerine \'P •aireye ait eserler 
mevcuttur, lıu kitaplar ara8ında. a
kademi 87.a~ı meşhur Sovyet Alim -
!erinden Temir.vazev, \'ilyams ve 

me~hur seleksiyoner Miçurinin 
&ıerleri mevcuttur. Sovyet Sosya • 
lisl Cumhuriyetler Birliği Lenin adı
nı taşıyan ziraat ilimleri Akademiıll 

Z'.raat vekiline, Sovyet birliğinde 
ekilmekte bulunan ve Türklyede de 
yetiştirilmesi mUmkUn olan muhte
lif zirai kUlturlerden mürekkep 
124 nümuneyi havi bir kııllehl.von 
göndermiştir. 

MezkQr kitap ve zirai kültür kol
leksi.vonlarından maada SOVJ'et el
çiliYi ziraat vekiline köy '"rl zira. 
ata ait: 

1 - Tauiatın deji'i~tıriti • :.tiçu
rine - dair. 

2 - Sov)"~t So<yaliHt Cumhuri
yetler Birligind~ meyvecilik. 

3 - Tütün ayırma ve dikme nıa
kine~inin çalı~n1as1. 

4 - Nebatatııı ne~vünemasi:"" 
Adlı dôrt filmi tevdi etmiştir. 

Amerikada bayram kurbanları 
Nevyork: 27. (A.A.)- Noel 

yurtusunun liçüncli günU akşamm
da Amerikılde. kaza neticesinde ö 
lenlerin adedi, 50 olarak tesblt edl-ı 
mlştir. Bunlardan 400'U otomobil 
kaza\annın neticesinde olmuştur. 
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Kara Ahmet Nasıl Cihan Şampyonu Oldu? 
Tefrika No: 10 Y AZAN : TEVFi K PARS 

Kültür kuvvetimiz 
Beu rakamdan hiç hoşlanmam. 

''O Hoydaaa Be Pehlivan!,, 
Dünyada en xumediğim ,ey hesap
tır. Ve itiraf ederim ki kara cüm
lem hayli noksandır. Çok <M!a hl!V 
metçinin elime tutuşturduğu heııap 
puslasının y~kiinunu toplamakta bü-

yük bir 11kıntı ~ekerim. Bu !ebep- • d s ı.,;• M T d 
le iotalistik, cedvel, grafik gibi ri- Ayıboğan Halıl Kara Ahme e anKI ısır . ariasın a 
yaziyc ilmine temas eden mevzu- ' 

ıarla ı~ım hoş de~ildir. Gördüg~ Ü Bir Domuza Bakar Gibi Bakıyol'du 

Rumenlerle 
·Zevkli ve .,. . ..... 

Yapılan Maç Çok 
J-leyecanlı .Oldu 

Bu mukaddemeden sonra asıl 
anlatmak iııtediğim meseleye .reçlyo- ...... ,., ....... .., .. .., .. ..,... .. .,. .... ,, ... ., ..... ,,. .. ., .. .., .. .,. .. w .. w·w~...., 

rum: .ıu birkaç saniye süren boğu~ - Bütün bunlar hep bir Ilı:! saniye 
Halk Partisinin büyük bir him- mıının, iki kaplan gibi dalaşmanın ııin içine ılrınlş, birdenbire ovaları 

met ve fed&Urlıkla bastırdığı 15 netir.eai yavaş yavaş boşa çıkmış, silkfin boğan iJıj nara lştllmişti: 
inci yıl kitııbının sayfalarını karış- her ikisi de biribirini bırakarak, - Ohoydaall •• 
tırıyordum. Büyilk kıtada altı yüz yiyecek gibi gözlerinin içine baka- - Ohoydaa!L 
kils ur say faya baliP- olan ve en gü- rak tekrar dolaşmıya, meydanın Ayıdoğan Halil gözleri yerinden 
zel kağıda basılmış bulunan bu köşelerine doğru biribirinden uzıık uğramış iri bir kaplan gibi Kara 
mühim eser, tereddütsüz denlleblllr laşmıya başlamışlardı... A hmedin üzerine doğru yürüyor, 
ki, Cumhuriyet hükumetimizin 15 Birkaç dakikadır heyecandan ıi- du. 
yıllık baş döndtlrücü faaliyetin bir nlrleri t oeı:lan hallı: 
aynasıdır. _ Oh ı 

Demiş, lca~katı kP.~ilen viicutleri, 
birdenbire pamuk çuvalı gibi gev
femi~ti. 

Bütiin kudretini ayaklarına, de
mir bıleği pençelerine vermiş bir 
Pars gibi toparlanan Kara Ahmet, 
bütün şiddetiyle hasmının üzerine 
atıldı. 

ııa gelen hakemler, onlan ayırmı,, 
Halili yerden kaldırmıştılar •.• 

Her ikisi de bir nefes olsun solu
madan, tüyleri kıpırdamadan mey 
danın ortasına gelmiş, tekrar iki 
şimşek gibi çakarak, sille tokat a
tarak hiribirine girmiştiler ! 

Halk tekrar heyecana kapılmı~, 
çoluk, çocuk herkes ayağa kalkmı•
tı. 

Karaabmet, fevkalade kuvvetli 
iri hasmının karşısında demir ır:I· 
bl duruyor, çelik ıribi güreş tutu
yordu. 

Hele Maarif bahsine gelince in
san, birkaç sene zarfında elde edilen 
terakki ve inkişafın bUyilklılğü kar
şısında hayrete düşmekten kendini 
alamıyor. 

Halk bir anda ayağa fırlamış, Birdenbire, etil, iri dudakları • 
kadınlar, cıya cıyak haykırmış, nın arasından: 

Riyaziyeden anlamadığımı yu -
kanda söylemiştim. Fakat kitabın 
killtür kısmındaki istatistikler ve 
grafikler o kadar göz alıcı ve ferah 
verici bir mahiyet arzediyordu ki, 
bunları biter birer tetkik etmekten 

Sağdan soldan ipekli mendiller 
gönderiliyor, pehlh'anların gözle • 
rlne kaçmasın diye alınlarından a
kan yağlar siliniyordu. F enerbahçe-8ükreş oyuncuları bir arada 

kUçOk çocuklar korkularından a.ğ- - O hoydaaa ! !... 
Jamıştı. Diye bomba gibi bir nllra daha 

böyUk bir zeTk duydum. 
Bu rakamların bir kısmını bu -

raya yazayım da aiz de görünü~: 

1()31 1938 
Kız Ti erkf>k nl&slek lnek

teplerlndeıı mtıun olan 

talebe uyıeı: 160 16~8 

Kız ve •rk4ı!!k meıtltk mekt~plc,·i 

talebe .. ,., • ., 3028 14'59 

Kız •e t!rkek me~f!k mek~ 

tep1eri muRıllim gyun 360 607 
lCız ve eı·kek meslek uı.,k.lf'p-

Wri ıay111 29 49 
LiMt ı.ay .. ı: 23 36 
Ortamektep •<IJllU: 72 124 

IJıu talebe •1111: 12H 182'7 
Orta Nektapler i 

Ulebe a1ı.e: 6905 71021 
' L'" mHunları ~:1"11'11: ııı9 20581 

Jd 1alliu Dl.ek ıı-'tırindtn 

ırı'°ıun olanlar: liil 703 
Orlil m•kı.plıırden m .. wı: 
olanlar: 190 ~91~ 

Rakamdan d~ha büyük hıılciht 

ılamaz. 

Yukarıki rakamların ~çıkça de
lalet ettiiti rr.<1na i~e medeni al~me 

doğru olunca hızımızla ilcrleınekl 

olduğumuz ve hu ıtayenin bir an 
evvel temini içiıı de il'faıı ordumuzu 
btıtün kuvvetinıi;le seforLer erledi
ğimiz merkezindedir ki, lıu \·aziyet 
bizi ne kadaı· ~evindir•e yeridir. 

TiLKi 
""'""'""",..,...""'""'""'"""""'VV'""~ 

DENİZLERDE 

Karadcnizde bir duba 
görüldü 

Karadeniz Boğuı Elmu tabya
Ulll yıldız iııtlkametinde ve IClnıae 

ubyaııın Ü~ mil açıfında mahruti 

tel<üde bir ciırnin Hyrettlği ıörül

ımı,ttlr. Deı:ıiz Ticaret müdUıiUfu 
lıUtün acente \'e alAkadal'lara miı· 

te)'&kkıa bulunnıalan i<',iıı tebliiat· 
ta bulwı.m\litllr, 

Her ikisinde de yorgunluk alai • 
mi görilnmüyor, karın kasık çekfl
mi~, meydanda ıwına atılmak için 
hazırlanan iki kaplan ıibi dolaşı • 
yordular ... 

Ayı boğan Halil : 
- Sana şimdi gö:ıtereceğim ! 
Der ııibi, meydanda dolaşırken 

Karı. Ahmedln arkasından bakı -
yor, u?.un ıızun kafuını sallıyor -
du ... 

Bütün halir.den, muhakkak bir 
parlak netice almak hevesinde, e -
melinde olduğu anlaşılıyor, halkın 

her ikisine karşı yapmakta olduğu 
tezahüratı, çocukların haykırışla -
rı bulutlan aşıyordu .. 

Bu müthiş vaveyiaıım arasında, 
mahşeri kal:ıbalığın ortasında sü -
i<ünetle clola~an pehlivanlar, her 
an bir plan hazırlamakta, her an 
yiyecek gibi biribiı'lerine bakmak 
ta idiler ... 

Ayıboğanııı a~ikare vurduğu ki
nine, hırına mukabil, Kttraahmet, 
dMha vakur, duha ~akin dolaşıyor, 

.ııeniş omuzlarında, birdenbire par
lıyı.cak dünyanın en büyük şöhre -
lio:i taşıyordu ... 

Fakat ne o, ve ne de halk ondan 
bihaber bulunuyor, lıele Ayıboğan 

Halil, her an onu tııvuk gibi ense
•iııden yakalamak, bir ayı yavru
•u gihi )ne vurmak için fır"at kol 
luyonlu. 

Da\'ul zurnanın gittikçe co~ması, 
meydanda zrıraki dola~an, kabına 

'1ğamıyan bu iki kara bulutun çar 
pışma•ıııı !~dl ediyor, herkes he • 
yecan ke•ilmiş onları seyrediyor, 
birdenbire kııpışmasını bekliyordu. 

Öyle bir an oldu ki, her iki peh
livan kaı-~ı karşıya durmuş biri • 
birlerine bakıyor, davul zurna ku -
durmuş gibi çalıyor, halk heyecan
dan çalkalanıyordu. 

Bu öyle bir andı ki, muhakkak 
birinden birinin: 

- O hoydaaaıı ! ! .• 
Diye baiırması, her ikisinin de 

ıutu,mak. kapı,mak için bfriblrle
rine yMklafmaaı liıım ıreliyordu. 

Bir iki saniye süren ~tin bo - fırlatmış, Ayıboi{anı belinden kav- • Birkaç futbol teması yapmak ü-ı 
ğuşmada Kara Ahmed! Ayıboğan ra<lığı gibi çapraz bir çelme ile ye zere memleketimize gelen Rumen 
Rltına almış, fakat bu blr saniye re atmıştı. muhtelit takımı dün sehrimizde 
dernm etmeden Ahmet, şimşek (Devamı var) ilk olarak Fenerbahçe ile karşı-

gibi tekrar fırlamış ayağa kalk - ~::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;:;::;::;:::;;:; Jaşmı~ır. Ankara muhtelitinl mağ-
mıştı. ı Halkevleri ı lüp etmeğe muvaffak olan misafirle-

İkinci bir hücum daha yaptı, rin Fener karşısıııda ne netice ala-
hoemının paçalarından kaptı. Be~ikta~ Halkevinden: cağı merakla bekleniyordu. 

İri bir çam gibi yere devrilen Evimizde açılan İngili~ Lisıw Havanın oldukça soğuk ve sa-
Ayıboğan, sırtüstü düşmemek için kurslarında cuma ve salı gHnleıi sa- hanm fazla miktarda çamurlu ol
hemen yüzükoyun yattı. at 16,80 da derslere b~makta • masına rağmen sahaya üç bin kişi 

Fakat Ahmet, demir ellerini sağ- dır. kıtdar seyirci birikmişti. Saat 14, 
lam kisbetin meşin paçalarında kit- Konferanı 30 da hakem Adnan Akının idare-
ledi, ve Ayıboğanı burnu üzerine sinde başlıyan oyuna her iki ta-
yere doğru iteledi. Şi~lt Halkevlıuleıı: kım da 'öyle bir kadro ile çıktı-

Burnunuıı, suratının, alnınııı, 80 1 incikanun cuma günü akfamı far: 
parçalanmaması, yaralanmaması saat 21 de Halkevinılzde Operatör 
için hemen elleri üzerine kalktı, Profesör M. Kemal Öke tarafından 
gözlerini dikip yandan Ahmede (Muhitin insan tipleri ve ırk farkları 
do!ıru baktı. Uzerindeki rolü) mevzuu etrafında 

Sanki demek istiyordu ki: faydalı bir konferans nrllecektir. 
- Bu eline geçen son kozu oy- Herkes gelebllir. ' 

namasını bilmeyecek, beni bu sefer Koro dersleri 
de yenemiyecek, sırtımı yere .ııeti
remiyecek olursan vay haline! 

Ahmet, onuıı bakı~ıııa, \,ir ta -
kını manasız tavırlar takınışına &

hemmiyet bile vermiyor, ayakları
nı kolluk altlarına almış, paçalarını 
sımsıkı kavramış meydanda çift 
•ürer gibi sürüyor, koca Ayıboğan 
Halil elleri üstüne kalkınış bacakla
rı havada canbaz gibi yürüyoı·du. 

Çocukların baA'rışları. binlerce 
köylünün, Kara Ahmet taraftarla
rının haykırışları büyük ovada: 

- Çın! Çın!.. 

Ötüyor, Kara Ahmet, bütün 
kuvvetiyle paçalara sarılmış itiyor. 
Ayıboğanı mütemadiyen elleri üs
tünde meydanda yüı·Utüyordu. 

Ahmet, böylelikle humıııı yor
nıak, ve bunın iiııHi yere vıırm"k 
istiyordu. 

Fakat Ayıboğanın iri yapılı kol
ları böyl ufak tefek şeylere aldırıf 
edecek, gevşeyecek gl}?i değildi. 

Karaahmet, Haemının ırö•terdiii 
bu biiyiik mukavemete ıinirleniyor, 
heyecandan titriyordu ... 

Şi•li llalko1•iHıfnı: 

Koro derslerine pazarterri filnü 
bu~lanacaktır. Kayıtlılıırın gelme
leri ve diğer istekltlerln hargün 11ıat 
15 ten sonra milracatları. 

Sergi 
Bf.yoğlu llulkevindeıı: 

1 - Evimizln Ar şubesi Uyele
rinden ve Parls yüksek dekorasyon 
mektebinden mezun Bayan Neriman 
Erkmen'in hazırladıiı ba~ı eııerlor, 
TUrk istidat ~e kabillyeth1Jıı oir ör
neği olmak üzere 1. 1. 959 taı·ihln: 
den itibaren Evimiz serıri P1....,uıı

da teşhir edilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

Parasız Reıimlar 
Beyoğlıı Halkevinde-n: 
1 - 29. 12. 988 pertenıbe &mıil 

saat 18,30 dM Evlmbin Tepebqın
daki merkez binııeında Pr. Dr. M. 
Kemal Öke tarafından (Rul:ım) 
ınevzuunda milhim b.ir konfll'anı T&
rilecektir. 

2 - Konfernn~tan •~nra ETiml• 
Ar şubedi aylık lıunıerlnl nr-ıı. 
tir. 

a - Herkeı ıoleblllr. 
• .. 

Beşiktttı Ha.lkeTitıdırı.ı 

l!il~<mıf.tti>ı - Yoşaı·, Lebip -
M. Ref<>t, .4.ytan, Eeat - Fiktff, 
Şaban, Yahııp, Ba.çı·i ve Fikret. 

Rumenler ı~e: 
Negrıı - Draganıire6tu, Duca -

Pol, Pep, Nistar - )foldi, Mihai
llltikıı, Baratchy, Rasler, Pupesku. 

Kale intihabım Rumer.leı- ka -

zandığı için oyuna Fenerlilerin lıii
tumiyle başlandı. Fukat iki gün -
ılentıel'i mütemadiyen yağan yağ
nnıı· ~ebebiyle sahanın her tRrafı
na yer yer su birikintileri toplar. -
nıı~ ''e bazı kısımlarda küçük kü
ç!lk göller husule gelmiş olduğun

dan top daha ilk dakikalardan iti
buen karşılıklı bir tarzda io:ılıet

ıiz vuı·uşlarla ılevam etnıege bıı~l~

dı. Oyunun beşinci dakikasından 

sonra sahaya ahşan futbolcular 
daha dttıeıriln bir oyun oynamail'~ 

bll~ladılaı·. dttklkalar ilerl~dik:;e genç 
ve ctıııeeli ol<fo~u kadar ıeknik iti
bariyle <i• yilksek blr takını olan 
Rumenlerin Fenoı• hle11ini sık sık 

ziyaret uderek attr b11sını.j:a ba' -
ladıkları Jörölrtil. \'e bu \·ıızir"t 

a-iıtikçe tehlik~ll vııdyetler al. .. ·'' 
;rirminoi :!llkika) ;ı lı.t.dar de,·ıım et-ı 
ti. Fcı;er takımı ancak buudaıı ııon
ra yav~ yaı'Af ııçılnıaJtıı başlıyıırak 1 
oyurıa ınOtevuin bir '6kil vermei~ 
muvaffak ulıblldi. · 

şürdüğil için hakem bu vaziyeti p•· 
naltı ile tecziye etti. Fikrctin çel< 
tiği güzel bir vul'Uşlıı Fenerliler 
ilk gollerini kazandılar. Bu gol 
den sonra Rumen takımı ilk dakik»' 
!arda oynadığı güzel oyunu hüsbüW0 

bozdu. Fener takımı da aksine olıı
rak muhacim ve muavin hatıarııııP 
iç:çe oynıyarak güzel uyuşınal3rı 
soyesinde Rumen takımını çc~ 
müşkül vaziyetlere sokuyorlardı· 
Birinci golden beş dakika sonra yı· 
ne Fikret vasıtasiyle solclnn yaol'' 
lan bir biirıım e•ml'ında fik rrl 
\'e· Sabri arasında Rurncr.leri ~il 
sırtacak derecede seri lıir t" rııl~ 
~idip geicn topu Sabri ıı;ıizel ııir 
~ütJe ?kjnci defa olarak Hunıcr :ot~ 
larına laklı. 

Devrenin sonlarına c!•.'İITU ıııı· . 1 

men kaJe~ini bir çember h. :-ihl" ·1 '" 

tına alarak F€ncriiicr t•/l xdeı. 
lrrıni nrt~ırmağa ç~ln;ırJa, ~·t'n f?t: 
ınen mUdaf?•l da zc!. yenıc,ıı•k \ 10 

futbol niznııılanııı uııııt.·.:·"' Fe ·' r 
mııh:ıcimlel'iııi gayri ııizan i ,.;;; 0 ·ı 
tevkif etnıeğe ui'(l'a~ı>·o,.• rılı }lll 

akınl:ır<!aı; lıirinoe Ş~lı:ııı •Jl , .. · 

f;;ı çlıı.:'•i dHhilinıle topla ilr"l' ı k"0 

bir ç~lnıe ile .\'er~ <hi~'.iı·Cil<lü. f11'-''.1 

hakem lıu:ıu ı,eıınltı ile ı~cz;yı· ı• "' 

Ri~· dakika sonra Yt-.·1i hir tıüct ~l fJt 

·' Run1en ss.i· nı üdKfii topı.! .ıi 1l'r.i 
surette eli• 1rvkif cttiğinclı·n h•~'~1 

bunu p" .dı ile tecziye Etti. f.••··1 

•ııl!; :ı~ı:.. Fikretiıı ··euiıt ~ii!G I<"' 
l~ci kurtardı. '\'t devre bir ıfakiV 
"oııra lıu n••tice ile niha3 etleıııl 

IK/\'Cf IJEl'RE: 
Bıı ıl•Y!'eye, her iki taraf ,ı. "1' 

k ·re ;m!~rını yed•lr. ıırunculaı»a tah'. 
edeı·k ~ıktılar. 

F~ıı*r t.ıı.lııınında11 Vı:hap ve :3"' 
banın yeı. .. iı~e Nf\ci v• Ya~s.i· &i • " 
nıişlı·rdi. 0.run yinı biriı:ci dcvı"

dcld oidu~>ı ııibi ~ok •~ri \'U heye\:;ııı
iı hlı· ıurttt .. O&\'l:ı:I:. l'c.-nH j;'P 

mı iik dakikMIHdftn itioa~r. ll" 
men kııle~hıi •i)'arPt ctmete n•'" 
l:ıdılar. 

-·-., ,,: 

Jrtih.ı 

Ahmet, bu Resi Halilden beleli -
yor, HaUJ de ondan çıkacak bir 
ııı.ranın Htinl dinliyor, hemen lı:a

P\4fll&lr, tututmaJ< i~in çelikle~ıni~ 
vlleııtlan yerlerinde duramıyor, 

Bütün kuvvetini, iri yapılı vücu • 
duniln bütün kudretini, bileklerinde, 
demir pençeli ellerinde topladı, pa • 
EU!ıırına aldı, hlll ellel'i üıtiinde yü • 
ı·Umfye çalı~ıın Ayıboğanı ı[irüye sü 
rüye halkın içine daldı! 

Kız Ot'ta okul ıon ıınıf t&lebul ~n 
açılan Matematik kıınlarında cuma 
ve pazartesi günler! ıaat On altıda 
deulere başlanmııktııdır. Kıa orta 
okul ıek!zlnci sınıf öfrenicllerlnden 
arzu edenlerin kayıtları yapılmak ü
zere herırün idare memuı·hıtumuza 
ınüraacatları lbımdıY. 

Fikret va!ıtasiyle ~oldan yapı
~ıı almılıtr Runı•ıı kalMi için daima 
tehlikeli olııyor. Ve Rumen mUda • 
fauı da Fikretin ~ı·i oyununa 
mulcanmet ıdebiJmtk içir. sağ nıu • 
avinl yalnıı P'lkratlı ın•,.rul olmak 
llzerı ayırm1ftı. Bu oy:ı11eu 90 d4ı
k1k ahk ınildıiet zarfında adım adım 
Fikreti takip flttiti lir.ide Fenerin 
ya>Jtıtı iki golün de Fikret t.aı·a

fıııdan haıırlıınmuıııa aurni ola • 
ınadı. 

Kuııı•n takımı bt: t.ızyikten )111r: 
tul~b;ınıek için oyun& xert bir şck• 1 

vermeie ba~lıulıla r. Bu sebeple 1>11 

rilral•rdıı ııy~nculıır arasında n~ıwf 
birkaç lıidiu de ceı·eyaıı etti. JW • 
menler bunu <ia .kafi görmiyere~ 
h•k&ınin bfüUıı verdlli kar:ırlar~ 1' 

tiras ediyorlarJI. 
" '· Fuıalııyı nıeval!Adeıı e11kl tadı -

laı•dan mülga F etvahanei Ali mtlıw. 
·, "vitlerinden merhum Ahmet Şakir ef. 

" • vcesi ve evkef muhakemat mildüı·
ltijilnden mütekait Avukat Ahmet 
Utıfln valdesi Bayan Şefkat müp
tela oldutıı haııtahktan rehayap ola
nııyarak ihühali darıcenan eylemiş
tir. 

Cena~esi 28. 12. 938 çar,amba 
fÜlıü •aat 11 de Fatihte FevzipaP,a 
carldeflin<i.' AHııj' mshallHlnıle Na
biy• ıııildiiri:,•eti hrşmndaki hu._ 
ıılndeıı kaldırılarak Fatih ranıii~e-ı 
rifincle cenaze rıanıazı kıltııdıktıuı 
Moıra l!:dfrn~kapıda me<lf.n.i mah•U·· 
ınıııt defnedllecekt1r. ı 

Kenrfi"i hakikaten muhadd~rntı 
İ•lılmlyedeı,, çok yilkeek kalpli, hayı
rı çok ıever, kimseyi !ııeitmMti• me
lelı.»a&ıet blı' kadın olmalda ebedi &1-
raı bedi! t-i.lrdfJı·, Ha&Hti .lllalı 
"'~liri nhıMt t,rliye. , 

- 1 

6\trmak Ml~mlyorıhı ... 
Blr iki 'aniye at6' aaçaıı gözleri 

ıı.iıı kıvılcımları biribirlne çarpar 
ııibi olmu,, halkın heyecanı son had 
dini bulmt1'tu. 

Halle, kaçıyor, çocuklar, kaclııı • 
lıır haykll'lyor, 1andalyeler çatır, 
çatır, kırılıyordu ... 

Ahmet, yüıii ıröıü kan içinde lıa· 
lan haamıııı, sandaly6ler üetunde 
basbrmı,, fakat Jı.ıılk, ve ko,a k~-

Kar:uıhmet , topuiundan tepf)tli- ~·~·~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiif~~ 
ne kadar yııy ıibi gerilnıi,, her ta- • • 
rafı, billıa.,.sa kolları, bilekleri, iri ıncmacılıkta bir sür' at rekoru : 
elleri kuı k keııil nıişti. 

Kü~ük si.rah ırözleri, yerinden BÜYÜK P ARTi KURULTAYl'nın AÇILIŞ TÖRENi 
rırııracak, lıa•mıııın ırıszıerınin i- NILLf ŞEFİMiZ CUMHURREISI 
çine ııiyah bit" alev gibi dal~cak gö-

rUnii;-ordu. iSMET INÖNÜ' Om~z bıı,ıarı, kolilik altları, nla 
koll~rı hindi ıribi kabararak, be : 
finılen ıarkan bir kaytanı hemen 
tutup ıarınıştı. 

ve 

CELAL BAY AR'• 
.Ayıboian, iirenç bir manzara 

~r~Jyor, mmr larla•ıııda oth- İrad e ttikleri nutukları bütün. tafsil ıltilc 
yan bir domuz ıöı·üyor gibi Karn F İ L M E Ç E K 1 L M 1 Ş T 1 R \. 

Alıemede bakıyor, ;yaylanan iı'i Bu Akşamdan MELEK •PEK• 
vtıcııdıında bumuna lı:u kokanı itibaren ve 1 Slne~ırındı 

ııılr luıcıı..n J.lı'tııulılı ~-ıu. .::---------------------~· - aı.• , 

26 inci dakikada Rumen kalesi 
ilk tehliJ..eyi atlattı. :ôağ açık Fil:
retten \' n h.ı lı" gelen toıı onda ıı 
Buriye geçli. Ru oyuncunun ıl:ı 

du~ı'.rt_ııuulıuı ç~l<tiği ~.üt Rumen ka-ı 
lecı~1nın kıpırdan1as1na ıneı.·dıtıı 

1 
meydan \'ermeden kale d:r~tlnin bir 
karı' :•anından avuta ~:~lı. l)"ı.·. 
kalar il~rleclikçc Pcııer takımı ~ok-1 
tımberi ıı;örnı~cliğlnıiz fevkalıicl~ 
bir oyun çıkararak Ruıııen nıüdafa. 
axıııı p:ıniire uğratırordu. 

Nihayet devrenin 38 inci a~klka
sında Flkrct!n soldan yaptığı seri 
bir akında geriye doğrıt ortnladıA'ı 
topa Sabri yetfşt1. Be~ metı·ecleıı 
kaleci ile lcaı·şı karşıya kalarak ,ut 
atacatı bir zamanda Rumn sııi mü
dafi! kenıUııfnp. çelme ·takarak dfi . 

Devrenin onuncu dııkikasıııd:• '~' 
açık f.'ilcret seri bfr ıurette kale o
niine kadar iııdfrdoği topu lı~·d' 
ltit çekm011i yitıündcn kacırdı. ıı~l· 
buki iki metre açıkta bekÜven diıi' 1 

. ıı 
arkadaşlarına verseydi ııol A<ir' 
muhakak ki üçe çıkacakh. 

Devre 20 iııd d&kikaya kaılı.r ft" 
ııeı·in bariz h4kimiveti altını!' ,·f' 

. . -rııyırn eltı. Fakat bundan •uııı 
!, l ~ .tımen er y;;va' yavaş açılarak o) 

"" . lıaı..inı olmıı.ğa ba,ladılu. :-:~t 
tarnf;aıı ''tJ,lıklan lılicunılar ft' 
ııef J.::.l~si i~in çok tehlikeli o!U.' ,,r. 
Fakat bugün cidden güzel bir 0,1 ııft 
oynıyıııı Lebip fedalcAr kurtıırıı ' 
Jıırla Rumen akınlarını durdunı~" 

,., 
du., Devrenin 315 inci riakika• 11 ı • 
dan soııı·a mioa.fir takını R,ıııırP 
f11tboluııu ha.ldksten temsil ed6C1W 

kadar ıriizel bir oyun ovnaJIJAJ" 
baıJ]adı. Fener takımı da ı;unuıı W 

.. ( .!!o"u ll ncı tayf ad• ) 

.. 
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General Kizım Kara ekirin Hatıratı 
' 

.. ·.Cihan Harbine, Neden Girdik·?; 
I t ~ 1 r -. . 

~- -

' ·i f 

l CEMAL PASANIN FAALi.YETi;·;. ' 
• 

' ~ ·· yakmıhd'a. \·e Fra.n~ız ordusunun 
e'!. sağ ~nahında bir nokta idi. Bu· 
rada: §U aralık ıuıkeri bir faaliyetin 
tek blr nıaııası vardı Harbe huıı-· 

ingilterede Bizim Hesabımıza Y ~~ .. 
pılan '' Sultanosman ,, Dretnotnriu 
·Bize Teslim Etmek istemiyorlardı 

H 

Sarayevo Hadisesi Uzerine Londrada Bulunan 
Venizelos İngiliz Kralına Çıkarak Bu Geminin 
Türklere Teslim Edilmemesini Rica Etmişti 

Yemekte; !;hemen vaziyet y azaJl : General 
~akkında Rifat paşanın fikrini sor-

dum. Ehemmiyetli bir akib~ti oıamı- va.Azım varabekı·r 
;Yacağı mütalaasında bulundu. Diğer & 1 n 1 tatlar da i§in şahsf bir tecavüz ol· .._ __ . ________________________ _ 

duğundan bir harb ihtimalini görmi
yorlardı. 

Rus madam söze kanRmıyordu 

Maksadım birkaç gün oralarda se• 
yahatle Roma üzerinden lstanbula 
dönmekti. 

1 ... • 

Bütiin yemek müddetince de birkaç 
kelime Fransızcadan başka bir dil 
ile konuşamadı. Bize karşı kalbin· 
de zerre kadar samimi bir duygu bu
lunmadığı gözlerindPn okunuyordu. 
Pek dalgındı. Arasıra biz Uç genç 
erkanıharbı süzüyor, düşünüyordu. 
Birimiz harekat, ve birimiz de istih· 
barat şubesi şefleri, üçüncUmUz de 
atA§emiliterdi. Bir maksatla geldik 
diye mi dü~ünüyor, yoksa Türk or
dusunun Almanlar elinde ı•lah edil-

Şimdi bu Sarayevo cinayeti ar
tık bir tehlike kampanası gibi ku
laklarımda uğulduyordu. Nasıl o
luyor da herkes bu kampananın ııe
sini duymıyordu. İttifak ve İtilaf 
diye iki gurup halinde alabildiğine 
silahlaşan Avrupanın müsbet ve 

18 (1 Tem.mını) Haziranda şi· 
mend!ferle hareket ederek tsviçrede Franaa Cumhurrelslle Çar harp görüşmesinde I 

L o z a n üzerinden lAtif Leman Se Go (ll ı D h idi·· · ilk ·· ·d· 

menfi bulutlar gibi biribiri üzerine 
atılacakları zamanın geldiğini aca b.l 
neden ben bukadar yakın görüyo
rum? Acaba lstanbulda alakadar-

kaynakları arasında n tar a a ge gımın gunu 1 ı 1 
(Genev) gölü sahilini takib ederek dağının hemen şimalinde bir bel Birçok kimselerin omuzlarında a.s-
ltalya hududuna yakın olan ve noktası olup her tarafa ve bilhassa keri silah ve çanta dolaştıklarını ve 
S~pl~~ ~Unelinin başında b~~an ttalyaya karşı mühim bir yerdir. bir tarafa sevkolunduklannı hay
Brıg koyüne geldim. Ertesı gunU Bir batarya sahra obüsile bir tabur retle gördüm. Bazı fevkaladelikler-

diğine mi k •;ı:ıyo ı dıı bilmem .. He,. 
halde lslav- Cerman davasında Al· 
manların elinde bulunan Türkler 

hakkında elbette bir Rus vatandaşı 
sıfatiyle başka türlü düşüncesinı 

beklemek gaflettir. 

Her ne i e şu Pariste çok elem
li bir hatıı a kaydediyorum. Gerek 
sPfirimlzin ve gerekse başkatibimi
zln davetlerinde resmi dilimiz Fran· 

" ltı at koşulu dllijens ile Alp dağla· . . _ 
. kadar pıy..de garııızonu goze çarpı-

lar ne düşüncede idi. Bilhassa en- rının buzları:ıa (cumdıye) çıktık yor. Ron vadisinde demiryolu inşa-
Yen paşa, üç ay evvel keııdi!ine arz Yol boyunca her tUrlU konforu ha-

81 
faaliyeti var. 

ettiğim zaman varit görmediği bir vi oteller var. Eşyasını araba ile Göşeııen'de şimendifere bindim. 
cihan harbini şimdi nasıl telakki li· herhangi bir otele • gönderip yaya Dağ başlarındaki köylerde dahi her 
diyordu! dolaşanlar var, Çogu da karı koca- varlık temiz, yeni Ye medeni. Gent 

Parisin en güzel yerlerini gezer- dır. köy kızları da temiz kıyafetleri\e 
ken dahi bu dü~ünceler kafamd:ı Ren nehrinin ilk kaynağı olan tepsi dolusu köpüklü bira kadehle 
ca.nl~nıyoı·du. Hele iki hafta. ev~el 2200 metre rakımlı Ron buzlasının rint güle güle yolculara sunuyorlar. 
Münıhte Bavyera erkılnıharbıyesın· yanındaki beş katlı Belveder ote- B 1 d k. 1 Alın 
d F Lo (l) d ... b. . ura ar a ı memur ar ancı. 

en on ssoy ver ıgı ır zı· llııde gecelemek üzere durduk. Fransızca, İtalyancayı sırasile yo' 
yafette söylediği şu sözler kulakla· ilk işim A!pların Iiltif akşam manza· culara söyliyorlar, hangi dilden ar · 
rımdan hiç gitmiyordu: Enver daha rasını buzlar arasından seyretmek lıyorsa 0 dilden konuşuyorlar. 
çok gençtir. On yaş daha büyük 0 1· ve pek yakın olan buzları!) bir ma- Terbiye ve nezaket herkes içir. 
maması memleketinizin bll§ına bü- " k ld M • d 

sızca idi. Çiirıkü aıh·l··ıiılt' kaı ·§ı bıı .,arasını gezme o u. agara an esas mesele. Halk kazancı için mü"-
nezaket medeni bir borç! idi. işte ia~~li~~lakellcr getirmesine sebeb o· çıkarken bir Alman çifti ile karşı- terisine karşı güler yüzlü, memu;-
Paristeki Türk sefaret heyeti bizi !aştım. Tehlike olup olmadığını ka- Jar vazifem diye halka karşı güler 
bıı medeni borcu üaya mecbur ede-

17 
(
3

0) * dın benden tahkik etmeden içeri yüılü .. tsvi••renin ana dili olan her 
Haziranda Moran-Sul- · d·ı ı ' 

cıık halde idiler. (1) gırme 1 er· Uç dilden hiçbirini bilmiyen seyyar.· 
. . • . niye tayyare ka!"argiılıınızı ziyaret et- Otelin damı henüz yağmış kar- lar bile neş'e icinde gezebiliyorlar 

. Hıç kimse harb olacagına k. anı tik. Hükfım~timizin buraya sipariş- d 
değil B il d h Be lind la örtülü idi. Yol kenarları a karlı Biletçiler, kontroller bu adamlarla 
. . . ana ge nce a a r e !eri vardı. Hır milletten pilotlar ta-
k bil Y anlı! 1 f idi. Otelde şömenilerini yakanlar da el ve ba• i~aretleriyle anla~mak i· 

ı en e un . ara aramız emı !im görmekte idi. Moran birlikte ' 
çıld ,.. h be . 1 çoktu. Franea müthiş sıcaktı. Çu- çin fazla vakit sarfettikleı:ine kız· 

a ıı;• a rını a ınca, zamanın tayyareye binmekliğımi teklif etti. kur yerler de böyle idi. Halbuki ~im- mıyorlar. 
bir harbe ırebe olduğu duygularına Memnuniyetle kabul ettim. 1!k deh d. k · 
k la k lst b 1 d .. • k lk ı ışa gırmiş gibi idik. Kızgın yaz Acaba güler yüz! her millet , 
apı ra an u a onmege a · olmak üzere tayyareye bindim 1200 · · · 

mııı fakat aldığım cevab lizerine . . · orlıısındakı bır gecelık kı~ pek lııllı nasib olmıyan bir hilkat lütfu mı. 
' nıetre ırlıfaa kadar çıktık, Havada geliyordu. dur? 

kalmıııtım. onbeı; dakika uctuk. Paris üzerin- E t . .. k .. b h t 
- r esı gun ·u ara a "eya a ı Ha;·ır' hiç le böyle değildir. Bu-

den uçmak yasak olduğundan kenar daha !Uif manzaralarla dünden ralarda esasen aile terbiyesini laz•· ( 1 ) 1914 deki bu acı hatıramı 
rubu ıuıır ııoııra neşredlyonım. O 
zaman yıılnı• •UIJı•du mafMkleri
ıııe lHa nazik Taziyeti ar.ıetmlştirn. 
Bu !jabıslara lıürmet borcumdur. 
Falıat bu acı hakikatleri art.ık mille 
tlııılze ve tarihlınl:ıe bir ibret le\•ha
sı olarak tevtll etmek daha büyük 
hir bwçtUF. 

• 

taraflardan uçtuk · · · fazla gönül ~yoı·du. Bugıln aıaba· mı gibi alan halkın memur tabaka 
Ert . .. .* . nıh gerideki r"llksek kısmına bin- sı bir ele lazımı gibi me~lek terbiye. 

esı gunü İS\'ıo;reye geçtin:. dim. Şarka ve cenuba doğru deriı: si almıştır. 
(1) Harbil4' mekt4'binde TabiiJe vadileri tayyareye binmiş gibi sey Dcmiryolu dik vadiyi döne, dö-

mualllml illi. Balluın harblntle hare- retmek pek hoş bir şey. Andernıat ne hatta, bir defada tam bir daire 
kata da i~ti.rak etmişti. Ohan lıar· t'~a cenuba karşı blr~ok tahkimat ' ~evirerek iniyor, dört Kanton görü 
binde ata,eıııllitu olaralı. htaııtıula go~ çarpıyor. kenarını takibedi:yor, Lusern yolc•ı-
ıı_eldl. Buraın Ren ve Ron ll~hi!'l 'ıın burada kısmen vapuru tercih 

• 

.t iler. Kelebek gibi temiz n ~ık lıir 
Yapurla gene böyle zarif ola~ trer, 
birbirini seyrettirerek yolcularını 

koşturuyor. Bembeyaz boyasını tal
lı bir kırmm teferruat renkleriyl<: 
ııüsliyen vapur dalgaları köpürerek 
koşuyor. 

*. 
Lu,ern de iiç gün kaim.ık fikrin

~ idim. G<ile bakan güzel bir ı>an,i
hk hakkı kazanıl~biliııiyormu~. bana 
da bir valanda~hk kartı ve fia.Uaı·ı 

yarıya iııdirilnıi~ her yerin biletleri 
ııi havi bir ufak cü2dan veı'Ci!Jet\ 

Müzeleri, resim galerileri, bal• 
çeleri, çam < ·~ıanları, "-~g· tatt..;nnün1 
eden mabedi ve heı· ·çeşit nakil Va• 
sıtaları" artık bir tsviçreli gibi tenzi
if.tlı fiyatla önümüze a~ık. Bir ec
. ııebi diye kimse tarafından takip 
olunduğunuzu hi"elmi;·orMınuz .. 

Al•a• Kavıeri Vilbelm'ill büyllk h&rJ>te alınmıf bir resmi 
, ı 

(l) 1664 le Osmanlı ordularııııu 
muharebe Pltiği Sen gotar bura-. 
değildir. O, Vlyananın 140 kilomet
re !<adar Cl'ııulıuoda w lfaab ırm;•. 
iı Üftl'll>d~ki bir kii~ük kalt'nin a
ôuln•, 

de görülüyordu. Zaten kulağım Kiı i~
te olduğu için bir seferberlik san
dım. Soruşturdum, bugün 4 tem.
muz (eski 21 haziran) İsviçrelilerin 
ittihat şenlik günü imi~! Milisler 
bugün atış cemiytlerine gidip atış 
talimleri yaparlarmrn. Gece pek 
parlak şenlikler yapılacakmış. Bıı 
yılın şenliklt.·ri gec;nıi,,Ierinkilere na· 
zaran pek parlak olacakmış! Aca
ba 1sviçre<le kuşkuda mı? Husıı•ile 
Fraıısarlaıı gt'len yolcuları fiıkı ta· 
rassut erlen ~ivil polisleri de farkel
tim. 

Şehri dola~tım her taraf donan
mış. Bu •wnliği gece istaHyon öni:n
deki ufak bahçeden seyrettim. Yük-
sek dağların ba•larında sabalılaı-a 

kadar büyük att-~ler yanıyor, gölde:ı 
kRradan hn vai fi~~kleri atılıyor, her 
taraftan latif musikil<•r, neseli hay
kın&malaı · de,·am ediyordu. 

Ertesi günkü gazeteler ıs,·içre-
1 

nin her tarafında tes'id edilen bıı 

günün pıırlakhğını Ye !svi~re biı li- l 
ğinin her yıl daha büyük kuvvetle 

1 
büyüdüğünü methediyordu. Fran-
sızların 14 Temmuz hürriyet bay· 
ramları da bu yıl Paıfale bliyük as· 
keri ge~it refiimleriyle kutlulanaca
ğını öğrendım. 

Gündelik g;ızeteler :Sıtrayevo ci
nayetinin esrar perclesinin kaldırıl· 
makta olduğunu, bunun bir şahsın 
eseri olmayıp mühim hakikatleı"" 
ortaya çıkmakta olduğunu yazıyor· 
du. Geldiğimin üçüncü giinil sabahı 

Pari' ata~enıiliterimir.deıı aldığım 
bir mektup zaten deği~tirmek üzert 
olduğum seyahat prngramına la
zım gelen tesiri yaptı. Roma sey&· 
halinden vazge~erelı: Parise dönme· 
ğe ve İstanbul dönüş\iınde Ayualur
ya-Macaristandan geçmeğe ve bu 
suretle hadisenin bıraktığı i.kisleri 
görmeğe karar verdim. ve önce Bs ! 
Belfur yoluyla Parise gitnıeği mil· 
nasip gördüm. Sabah trenine yetio;
tim. 

Bal da trenimiz dört saat kaldı. 
Bu şehri bir araba ile gezdim. Çok 
§irin bir şehir. Hele Ren boyunu11 
leU.fetine doyum olmaz. Bugüo 
şehrin pazarı imiş de. Her çeşit 
seyyu.• gatıcıları dola~tım. Zarfla 
nıa~ruf arasında her huRusta tarrı 
.bir ahenk Yar . 

Fransanın Belf "rt kale;;ind-. 
trenimiz, ftine.-~r harieınde durdı:. 

önce kazad:ı.rt filan balısolundu. 
'Fakat bir tren memurunun diğeri

"ne yava.~ca: (Askeri tren var) de 
dığini işittirp.. Zaten ak~am yakın
aı. Şehre yakın eski tabyeleı'İn bi.-' 
rinin öniinde bekl~dik durduk. 

BeJfort Alman huıludııııun pek I 

!ık! • . ,. 
* Gece ya.nsını geçıyordu, trenl-

mk Parlııe vardı. Tam saat 1 de 
otel Seltlke geldim, 7.10 Temmuzu 
Parı.t.e gec;irdim. Ben İb'1Çrede i
ken bahriye na.zırımız Cemal Pa.şa 
Pari&fl gelmiş, şimdi Tulon da Fran· 
sıtt deniz manavralarında bulunu
)'~rınuş. İngiltere tezg8.hlarında ya
pılın.akta olan dntnavutlarımızdan 

Sultan Osman (1) biran evvel te-
11ellUmüne memur olan suYarisi Ra
uf Bey de Parise gelerek Cemal Pa
şaya diyor ki. 

(tngllizlerdeki haleti ruhiye ga
rip bir şekil aldı Sultan Osmanı bi· 
tlrmemek ve teslim etmemek için 
her gün bir başka bahane icat edi
yorlar.) 

Sarayevo hadisesi üzerine Lond
rada bulunan Venizelos İngiliz kra
lina çıkarak bu gemınin Türklere 
teelim edilmemesini rica etmiş, in
ıilizler de hir U.k1m bahaneler ica
dına başlamışlar. 

Cemal Paşa Fransa ve tngilte
renin dostluğuna ötedenberi tarnf
tardır ve bunu temin ettiğine de 
1'anidir. Bunun için: (Siz gidin bi
ran evvel gemiyi teslım almağa ça
lışın! Son taksidini de gönderiyo
ruz.) Diyerek Rauf beyi Londraya 
geri gönderiyor. 

Parise geri geldiğime göre Ce
mal paşa ile Rauf beye yetişemedi
ğime çok sıkıldım. Ben Saraycvo 
cinayetinin bizim :;uıtan Osman 
dritnavutumuzu te•ellüm edecrği

miz bir zamanda vukuunıı bir teBa
düf olarak kabul etmiyordum. Bu
nu hc:;aplı bir iş olarak görüyor \·e 
bu suretle bu cinayeti Çar hüküme· 
tinin tertip ettirdiğine kani bulunu· 
yordunı . lstaııbııl hakkındııik emel
lerinin sönmiye dognı gıtt iğıni gör·
tlüklerinrlen ona kavuşmak için Ci 

hanı al şe vermeye karar verdiler, 
diyordum. 

Bir A nupa harbinde itılıif ıkv· 
!ellerinin ilk i~i bir.im boğazlardan 
en kısa ve en emin bit· muvasaJa yo .. 
hı a<;nıak olacağını da tabii goıe
r~k bunu ~ulh yolilc yanı bizi de 
kendi zümrl'ierine çekerek veyıı 

hıırbederek acacaklarını Kabul t"dı 
yordum. 

Cemal Pa~anın b<iyle nazik bir 
z"nıand8 Fransaya gelişi ve sıımirr 
karşılanı~ı. İngilizler drilnavtumu
ıu vermekte bahaneler kal ettUıle
ri halde Cemal Paşanın hlıla ~on 

tH.k~ıdi gün<lf'riyor·uz girlin gerrııyi 
te•lim alın! diye Rauf Beyi Lond
raya geri göıı<ledşi herhalde bo.\' 
bir •ey olmamalı idi. Fransızlar her 
yerde bize kar:,ı pek •amirni idlll'r. 
Acaba Rus nıüttefil<leriııi kırma
dan bizimle de mi anla~mrık i~tiyor. 
laı'rlı? · 

Cemal Paşa Em·er Paııa<lan da
ha kıdemli olduğu haldi' flarbiye 
nezaı etine Enverin getirilınesinden 
canı çok sıkılm)#tı, O, bunu bir t~r· 
cih işi gibi gllrüy.;'rdu. Çünkü her 
ikl5ine de ljarblye nuırlığına g~~ 
ı ilirse naaıl bir muhit yapacağı .,. 
nasıl ca.lıpcağı buı utlar tuafın
dıu1 sorulmuş ve her iki~inin Yerdı
~i cevaptan Enverlnki rrıemlekııt 
i~in daha faydalı tel!kki olunmu~· 
tur. (Devamı yar) 

(1) ~olhrn Oııınu dr ihıa~tuııu 
Rrn!I~" hlllıillltf'ti lıesahuıa Nlvka,. 
tlle df> Armııstl'onı tMphlnrılld" 
) llpılarak denlff lndlril111ı., ~" t.ııı· 

larııun bir kı"'"' ktın.,ut )-ıuıl la,,.a· 
atın ü~de 11.:181 "'t.Dtlş bir lıald;> ;. 
\<en lıllkih.,..ttmit: t.r..tw• ııı ""llA 

alııınıı-,tı. 

He~l~e drıtoıınıtv iM lklluon 
hıtrhiudeıı ev, ..ı Vpt<rlt Mlllıııleıtl. 

Bam da Vlkerıı kıımı-;taaı yapı
) ordu. Ru iki ;f'lni lıtftH'n lıttllti~

tl. lld'i<'r ay ta~ıla lk .l~li. 
Re-,acllyetıln ~wH•rlli~llf' \'&sıf M}, 
Snltan 08-ınkine ıtı. Rauf IH',J 
ta~-W oluıtnıırşhı. Suttaa Oı.maam 
lP~llümli ı...;ıı Re~t ~ ~tıjRlri"' 
J.,oıul.rayıı. J 2-00 lıitllik ınWettüıo t 

&llnclerilml~ti. i~te S.~t" o cllf&· 
p•ii ~ bıı umı.dıt ''lllmbttl11Jo. 
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inci Gerdanlık 
le 2-2ye Berabere Kaldı • Nakleden: R. Gülseven No. 31 

Nln Valreıı bu geceki kadar gü- 1 
r.el oynamamıştı. 1 

Zaten haddizatında ne idi! Tiyat
royu işleten bllyUk sermayedarlar
dan biritin yükselttiği ve üzerindf. 
taşıdığı mücevherlerin çokluğu nis
betinde istidat ve kabiliyetten mah· 
rum vasattan aşağı bir aktristi. N1-
ni kendi artistik kıymetinden ziya
de mücevherlerinden istifade gaye
ı;ile almışlardı. Bunun delili de di
rektörünün mukavele esnasında söy 
!ediği sözlerdi: 

- Peki.la, istediğiniz rolü oynıya
caksınız: fakat inci gerdanhğınızı 
takacakaınız ! 

Neticede tiyatroya aktrisi ve pi
yesi alkışlamak için gelinmiyor fa
kat Ninin meşhur gerdanlığını gör
mek için koşuşuluyordu. 

Fakat bu gece, Ninin oyununda 
görülen değişiklik, sade ve ayni za · 
manda insanı müteheyyiç eden ta
yır ve hareketler, uzun zamandan 
beri kendisini beğenmiycnleri Meta 
ınahçup etmifıti. Halbuki pro,·alar
da Nin o derecede berbat oynamL~, 
o derece bayağı tavırlar takınmL~tı 1 
ki herkes ağzını açmış Nini tenkit 
etmişti. Birçokları da k~ndi kendile
rine sormu•lardı: 1 

(Ama ne güzel bir inci gerdanlığı 
vıır ! Bir milyona aldıktan acaba 
doğru mu?l 

Ve birdenbire ~in lm ı;anet kabı
liyetine, dehasına malik olmll$ gibi 
göründü. Ciı1i hareketini, gösterişli 
tavrını bıraktı, kibirli ve ahmak bir 
mahluk hali,ııden çıkarak. heyecan 
duyan bir kadın rolünü oynamıy.ı. 

hqladı. 

Tiyatrodaki!ere bakmağı ve inci
lerini okşamağı unutarak, hayret ve 
heyecanı ifade eden tabii bır hare
kette bulundu. Frak giymiş bir a
dam • kocası · gözlerinden hiddet 
saçarak sahneye giriyor ve üzerine 
doğru geliyordu. O vakit, his~iz, 
taz ~:ibi duran Niııiıı canandığı, he 

yecanlaııdığı görüldü.Kocanın katı 
ve tehdit dolu yüzü karşısında, la
zım gelen hareketi, (Korkuyorum! 
Bana fenalık etmeyiniz) diyen bir 
vaziyeti ifade eden hafıf bir geriye 
doğru kaçış ne kadar güzel bir tesir 
husııle getirmişti. \' e derhal, oyun 
devam ederken Nin, kendini bu o -
yunun icabına gittikçe kaptırarak 
daha canlanmış, korku alaimi gös· 
termeğe başlamıştı. Sonra da ken
disini boğazından yakalıyan ellerir. 
arasında çırpınmış, yüzü takalliıs 
ederek gözleri dehşet ve ıztırap ifa· 
de etmişti. Bit kaç ~aniye müddetle 
seyirciler, tağyi etmiş bir çeheııin 1 
l;(it!ln ~afahatı•n giı<terdiği bir can 
çekişmeğe ııahit olmuşlardı. 

Ve aktris, oyuna deYam ederek, 
ba~ını geriye doğru düşürerek, saç
ları çözülerek yere ya\'aŞ ya\•aş çö- ı 
küuce <;alondakı halk dayanamıya
rak, oyuncuları uzun uzun alkışla

mıştı. Herkesin yüzünde takdir iz· 
!eri okunuyor ve sahnenin esasında 
yapılan bu değişikliğe kimse aldır· 

Şimdi de, ümit edilıniyen bir va· 
kitte Nin büyük bir artist ruhu ta
[;.!ldığını gösteriyordu; ehemmiyet
siz ve çok tekrar edilmiş basit bir 
sahneyi heyecan \'erici bir şekle sok· 
muş, sinirleri kesen, boğazı tıkıya· 
rak nefes aldırmıyan bir vaziyet!e 
herkesi hayran bırakmıştı. Salonda 

1 
mıyordu. Çünkü koca, bu ~ekild~ 

hırpaladığı kansının dizlerine kapa-bulunan yüzlerce ~üt göz en ufak 
harekitını merak ve heyecanla t11. 
kip ediyordu. Ninin erkek partöneri 
de çok iyi oynuyordu. 

1 

- ........ 11.ı ........ --.. 

(B~,111.rofı 4 cü say/adlı) 1 
mameıı ak.<me olarak bu kadaı· go
lü kafi görmü1 gibi durğun ve is
teksiz bir tarzda o~·una devam edi
yorlard. Nihayet 39 uncu dakikada 
sağdan yapılan bir hticum e na•ıııda 
takımın santraforu ayni zamanda 
antrenörü olan Boratchy 18 pastan 
güzel bir ş!ıtle takımıııa ilk golü ka
zandırdı. 

Bundan sonra ü~tü~te yapılan hü
cumlarda Hüsnmettin fevkalade 
güzel kurtarışlarla muhakkak iki 
gole mani oldu. 

Denenin bitmesine yarım dııki
ka varken Fenerin hakkı olan bir 
tac atışından acele ile istifede eden 
Rumen lııkımı Fenerlilerin feryat
ları arasında ikinci gollerini de at
tılar. Fenerliler hu \'aziyete haklı 
surette itiraz ettiler. Hakeın de oyu
nun netic6$İne hırknç dakika varken 
maçı tatil etti. 

Rumen takımı bugün hakikaten 
güzel ve zevkli bir futbol gö<terdi. 
Yalnız her an hakeme itiraz etme
leri billıa'"a müdafilerinin futbol ı 
nizamlarını unutnrak ceza çizgisi 
dahilinde hasmıııı ÇPlme ile dü~ür -
mek topu elle tutmak gibi gar ip ı 
Yaziyetlere kar:ıı \'erilen penaltı
lara kar~ı da haksız :ere itiraz et- , 
mcleri çok tuhaftır. Rumen tııkı
mıııııı dünkü oyununa göre adilane 
lıiı' hükilm kararı \'ermek icabet
acyo.li b~~ penultı da az gelirdi. 

Fener takımt ise: l'zım mücl -
deıtcnhcri giırrncdigınıiz güzel bir 
oyun gö.,\erdi Bilhas,ıa iki açıkta 
oynıyaıı Fikl'ellel', Lebfp, Hiisamet
tin ~nk muvaffak oldular ve gali
hint clP dün r'eıwrin tamamen hak
kı idi. 

.4 TTF SA.KAR 

~ al !!il 

Birleşik Amerikadaki 
Sonya Heni istasyonu 

Nevyork gaz<'telerinin verdiği ha-

berlere göre, gelecek sene dünya
nın en büyük kuı sporları istasyu
nu, Idahoda Sun Valleyde açılacak
tır. Geçen sene bu IAtıısyonıı 4.0.000 
ziyıtretçi gezmi~ ve bu ~ne de en 
a~ağı 80 bin ki~inin burada toplana
cağı ümit edilmektPdir. 

Ro\ı Gumbr' larafmdan birleş
tirilen bir maliyeci grupu Sun Va· 
lley'in (Beyaz spor) ıın (kutbu) ol
ması için lazım gelen sermayeyi top
lamıştır. 4.200 metre irtifaında, E· 
remon silsilesinin eteğinde, nıuaz· 

zam bir manı:ar;ı karşısında, bir kış 
sporları istasyonu mantar gibi yer
den bitmektedir. 

Halihazırda :nevcut 40 otelden 
ha şka tam yüz tane da ha otel inşa 
edilecektir. Yeniden altı tane Bobs
big, yirmi iki tane iniş ve beş tane 
de atlama trampleni vücude getiri

lecektir. Bu atlama pistlerinden bit' 
bnesi, ı<ampiyon Sigmund Rudd'un 
venligı maliımat iizerine yapılarak, 
' iız elli yardalık Fıcrayı~lan müm
kün kılacaktır. 

On l ;me patinaj mahalli yapılB · 

(' ak \ 'e bunlard0 n iki tanesi yüz bin 
ki •ilik stadrnnıı•n clahiliııde \ıuhına
caklır. istasyon 1450 metre irtifa
ıııdadır. 

8ıın \':ıll~y'in ht>r pistinin husu"! 1 

bir profc3ôrii olaraktır Yokııııla A,· 
ruııayn ırel!'<'ek hir nıenacel'. t"·iç
rl', Fransa ve Afmanvadan bu hu-. . 
sustaki ıiRtat sporcuları Amerikay., 
<'elbe ~alışacaktır . Kı~ sporu iistat· 
lannın Amerıknya getirilmesi için 
yüz bin dolarlık bir meblağ tahsis 
edilmiştir. 

Sun \'a\ley, ~porcuhıra arzedece· 
ği t•ğl ntdel'in l'lüteadJit \'e leha

lüfü ile llliami n Re\'eı·ly'e rekabet 
edecektir. Bundan başka bir (Buz 
tiyatrosu l 2800 metre irtifamda iki 

Eskimo köyü ve bir de kutup hay
vanları bahçesi vücude getirmek t,. 
tasa\'\'111 edilmektedir. 

Cevap bile vermedim. Kendisi -
ne beraber gelmesini teklif etnıe -
den geri.;e döndüm yavı.~ yava~ 

uzaklaşırken dalgaların gürülfü -
sünü aııan ve yürü~·~ümU durdu -
ran bir BE'!! arkamdan yQk.~eldl; 

- Kut.enim, ııcele etmeyin. Tcy 
zeniz muhakkak ki, benim bu mü -
clahal~nıdeıı memnun olacaktır. Bu
raya geldiı{inizdenbel'i oyunda kay 
bettikleriuiı.i bir hesaplasanıza: 

\'e ~ura ela bu rnıhı i~iUiklerimden 
de, teyzeııir.in mali vnziyetinizden 
demerelim de, paraya, r.hcmmlyt>t 
vermecliğinizılcn çok endişeye düş
tüğü hi~sine kapılmıştım. 

Bulunduğum yerde mıhlanıp kal
mıştını . 

tıfetin sözlcl'i o kadar ağırdı 

ki, s:ır .. t,ma nıilthi~ bir şamar y>. 
mi~ gibi oldum. Simarık ta~Tına 
rağmen lri terbiye görmüş bir 

geuç Jrııın hu ~ekilde blr söz sö.ı·
lircccğinc ilıtim.ıl vernııyordum. 

Geri.~e dönrrck a"abi bir tavır -
la: 

- Affeder<iııiz. ı<lakamz olını -
.rnn biı· Ş(l:..rc nP müı'ıl~C'rct ıcı karır:- .. 
tığı ıızı ~ormıyacı;k kaıiar bir lcr -
biycn1 Ynı·. Fakat henüz sizin ya. 
şı .- ı zdaki bir kızın dudaklarından 

~ıkmanıa. ını çok arzu ettiğim lıa

" liıkınlılııı· sarft•ltiniz ki. rine he
sabınıza hen üzlilclünı. Böyle bir i
mada bulunmanız için size kim mü 
•:ınıle \'C cc"arct Yerdi 7 Dedim. 
. .\. ~a bi\~I" a yni zamanda soğuk tav 
rım, rı•nç kzı <a'Ortıı· gibi oldu. 

- Tııl•'i <>l:ırıık kim.qe müsaade 
etmedi ... 8ize knr~ı ol:rn bti,·ük sem 
patim ... 
- Tif~Ylt1 i~1erdr ~ı:.'nıpati filRn an 
lıım:ım. Tr.l'.,emlr olnn müna•ebet
lerimden •ize kim lıahsetti? 

Bu •uali çok ağır söylemi~tim. 
Bana doynı Pi\'ildi, ve gecenin, 

mehtabı da ol•a. karanlığına rnğ -
men \'Üzitmü tetkik etti. Tatlı bir 
se,h•: 

- Aman kuzenim. benimle br. 

'- Hayır! Hayır! Neler de dil· 
şünüyorsunuz. Ben daha çok kü
çük ve alaka uy&11dırmıyacak blr 
kızım!... Teyzeniz çok s~vimll ve 
tatlı bir kadındır. Fakat nazarında 
mevcut değilim ki, beni adam y&
rine daha koymuyor! Fakat 
teyzenizin şüphesiz bahsetmediği 
bazı şeyleri de ~eımiyecek kadar da 
zekadan mahrum değilim ya! .. 

Cevap vermedim. Bu da ne de • 
mekti? Ortaya bir d eteyzem çık· 
mıştı? Hakkımda acaba ne gibi bir 
dedikodu ynpılmıştı? Teyzemin et• 
rnfma anlalnıak istemediği şeyler 
ne olabilirdi? insanın sinirlenme • 
mE!!'I elden gelmiyordu. 

- Garip ... Bunları şimdi söyler 
misiniz İffet dedim. 

Koluma girerek, adeta titriyor • 
nıuş gibi bıına sokuldu. 

- Yürüyelim mi! doğru~u üşü· 
miye başlndım. 

- Bu kadar hafif bir elbise ile 
soğuk alacaksınız! 

- Merak etmeyin, rüzgara kar· 
şı alışığım. Buralarda ~·az kı~ otur· 
duğumuzu uııutnı:.yııı. Buna rağ • 
men oturmıy«lım. !\'eden i'e bu g~ 
ce üşüdüm. 

- Pekiıla. yürüyelim... Yalnıı 

bana söyleyin ... 
- Eğer 81'1.U eder"eniz ileride -

ki ağaçlıklara kadar gidelim. Röy
le mehtaplı bir gecede ikimizin de 

bu kumluklnrla denizin aramda 
bnlunmamız ne güzel şey ... Arka • 
nıızdn, hiitiln idi dilşüncelerile, 

hır,lar!le bir medeniyetin, e\·lerin, 
hısımların mevcut olduğunu unuta
biliriz. 

Söziinü ke~erek: 

- Size ne oldu dedim. Şimdi de 
~aiı-lik ve fel,efecilik mi başladı? 

- Ho~ıınuzıı gitmiyor mu? A • 
~,n bııtıırken, etrafla her ürlü dü
şüncelere uyan. Lir kııranlık bırak· 
tığı bir sırnclıı. hrr ikimiz de .. 

Böyle bir san'at harikası birden- 1 

bire nasıl vukua gelmiş, Nine ne ol-
1 

muııtu? Halbuki aahneye her znm:ı~. 
ki gibi aptal aptal gelmiş ve mrş
hur inci gerdanlığını göğsünde, her-

nacağı yerde, hareket etmiyen kur· 
hanını yere bırakmış, bir liılıza el
leri, sıkmış olduğu boyun etrafmda 
durmu~tu. Sonra da ayağile yerde 
baygın yatan karısını iterek, gözle
ri kan çanağı içinde, ayağa kalkm•H 
ve ba.şını ccvirer·ek ><ahneden dı~rı l .,. __ !!"!"""",_--... .,. ......... ~'!"'"..., 

sili neden k~işl.!.nli ! ) 
Bu i~le uira~uıı Bob Curober, kıular cicici! konu~mayınız dedi. Ra

burada dünya profesyonel şampi· kınız, sizi kız<iırmı~ olduğum içiıı 
yona\arı tanzimini de derpiş etmek- gözlerim nekad'\r mahıun, ve hem 
tedir. Daha şimdiden Maribel Yerk- ağzım gülilm•erken titrirnr .. Hav 
sa Vinson, HaM Şnayder ve Sonyf. di, ~imdi kılçiik !fft>le bİraı te ·_ 
Heni ile mukaveleler imzalanmıştır l>e"üm edin: yoba, terbiye gör -

Bu kadaı· genç dudaklardan böy· 
le liıkırdıların na•ıl çıkacağını ak· 
lım kestiremiyordu. !~in içinde bir 

şey vardı. Yanından ayrılmam lıi

zındı. Kolunu bıraktım "e: 

. kesin görebileceği bir va7.iyete ge· 
tirmiş ti. 

Ve birdenbire ta\'rı, harehli !a
ınaınen değişmiş, tam tabü, !ıü .. iii< 
bir san'atkiınn ancak yapabile~<~i\ 
bir oyun göstenni~ti. Bu da tam k"n 
dlsile oynıyacak aktörün sahr·,.den 
içeri girmesile başlamıştı. 

Oyunun bu sahnesi fazla merhk 
verecek bir t."'kilcle değildi. Yeni bir 
şey de yoktu: Vaziyet, ce\•aplar, 
hareketler tamamile eskimiş bir ü"
lıibun ve telkinin eseri idi. Burada 1 
mevzuubaJıs olan şey, karısnın İs· 

raf ve deliliği yüzUnden mahvolanı 
'f'>hu yeni vazi~·pti kabul elmiyerek 
kaçan bir kadının kocasının hayatı 
idi. Bunu oynamak için de kadın ve 
erkek artistlerin yapacakları hare· 
ketler, söyliyl'Ceği N>zler, yüzlerce, 
binlerce defa yapılmı~ veya ııövlen-
nıişti. • 

Bunlarla, dolu bir tiyatro salo
nunu a!Akadar etmek için, yüksele 
bir ııan'at eeeri, dehası li.ıımdı. 

çıkmıştı. 

Yeniden bir alkı~ tufanı, bu sefer 
aktör için koptu. Filhakika o d~, 

Nine oyun arada.~ı olacak bir kıy
mettP idi. NetirPde her ik.i•i de fev
kalade oynamışlardı. 

Bu ölüm ı<ilkunu içinde, Nin, hala 
yerde baygın yatıyor ve oyunun b•ı 
~ekilde uzaması He)·ircilere bir ür
perme vermeğe b:ı~lıyordu. Bundan 
kurtulmak veya geıilmiR sinirlerini 
yatı~tırmak için mi? Her ne hal i!!C 
küçük alkıslarla a ktrısten bir hayal 
nişanesi görmek istediler. Fakat bu 
da bir netire \•ermedi. 

SeH•iz ~ahne üzerinde aktrisin tt

zanıp yatmnsı artık sinirleri hey(
cana getfrmeğe başlamıştı. Bu he· 
yecan ve endi~e. kulislerden şaııır
mış aktörlerin çıkarak yerde serili 
duran Ninin etrafına koştukları gö· 
ri.ilünce, korkuya tahavvül etti. 

Bu sırada perde de iniyordu. Sa· 
!onun içinde gürültü ve şaşlcınlık 

başlamıştı. 

(Ne oluyordu? Bir kaza mı? Tem-

------
Den, elinde şapkası, hala doğru 

fırladı. BU de arkasından koştu 
Orul boftu. Fakat 1J&londan sesler 
geliyordu. İQeri girince, Bil, Denl 
Erneıtt ıı. konuııurken gördU, Er· 
ntwt: 

- Benim prensibim en doğru 
~yd!r. Bugün birçok klmselel'. 
takdim keyfiyetine okadnr az ehem· 
mlyet verlyorla.r ki, bana gelince 
Dr. Aostein gibi enteresan bir 

ıa!.a tanı,tlğım zaman, derhal lır 

mini doğru olarak öğrenirim. sız. 
bir kağıt ilzt>rlne yazayım mı? 

- Teşekkür ederim. Şinıdi ta • 
mamile hatırlıyorum. Doktor ha • 

klkaten !fıkırdı etmesini billyoll. 
Hem de kollt>biyon meraklısı ırali 
ba? 

- Evet, Pedderin anlattıklarına 
bakılırsa, bu zatın da çok güzel bir 

kollekslyonu varm14. Senelerdenlia 
rl tan.ış170rlarmış. Zaıınoderııem 

Almaııyada ape;r beraber !bulı:ın
ınu,ıar. 

- Ara &in. ~DlAllTA1& ~ 

ben de doktorun kolleluıiyonunıı 
~örmek isterim. Nerede oturuyor, 
biliyor musunuz? 

Pedder söyleml~tl. Acaba 
Hamburgda mı, yokaa BNndt mi 
oturuyor? Bakımı unuttun>~ 

Peddere sorar ötrenirlnı. 
Den derhal; 

- Zahmet etmeyin diye ahldı. 

Doktor Amerlkadıl epey kalacak 
mı? 

- Memleketine döneceğini a!J)' • 

lllyordu. Birkaç haftadanberl bu • 

radadır. Esas işinin ne oldufuDll 
bilmiyorum. Herhalde antika 1& • 
tışı yapıyor. 

- Belki de ;\!irs. Bren~lere ~ •• 
kı,ymetli eşya satmak niyetindedir. 

- Bundan haberim yok dolnı • 
ıu. Fakat ilk ziyaretinde. •• 

- Nevyorktald adresin! bili.rot 
DUlsunuıı? 

- Hayır! i'akM Pedderla bllcU. 
tine eminim. 

- Ehemmiyeti yok! U.kı.l'di "
r.aaı ~ aonnuotum. 

Ko.ridoriara U.oğru koşuşanlar 
oldu. Ağızdan ağın bir haber dolaş
tı: (Nin Valreni öldürmi.ışler ve in
ci g~rdanlı~ çalınmış!) Ve bu her
kesin gözü onünde geçmişti. Bu Sun Valley · mt>mi~ ve becerik•iz lıir k,lzin için 

ıstasyonunu.. . 
sızin ~·a~ınıırla knC':lm:ın _bir crkl'~ 

Sonya Heni'ye ithaf edilmesi çok ğe nezaret etmenin çok nıiı•klil c.lıı-
muhlemefdir. \'e bn meşhur sporcu cağını d!l~iinl'cck ! · 

Ye film y~dı:'~ kız d_a, ism~in bir Tıımıımile •:ı~lmı bir rnziyett..': 
şehre \'eıildw;ı yegane artıst olını-ı _ Ne dediniz'! Bnı · :ı nPzaret et 
yacaktır. Zira film ~·ıldızlarmcl•n mek mi. DiyP re\·ap ,·erıliın. T~y-

- Bu gece ga~·ri tubii konu'u • 
yo'"unuz eledim. Ve bana ce\'ap ~ 
\'ermediğiııiı için b:ı tuhaf vazi • 

yette bulunmayı da ho~ gormüyo 

rnnı. Allahıı ısmarladık ben dönih•o 
runı. 

Kahkaha ile güldü. 

Bir miiddet !iOnra daha fazla taf· 
sil&t gelınce, ·yabancı bir adamın 
sahneye ~mıesile ~a.,<uran \'e heye. 
cana düşen aktrisin harikulade de
ğişikliğinin e~babı aulaşilınıştı. Her· 
kesi CO:it\lran o korkunç şiddet sah
nesinin hıtkıki bir mahiyet aldığı da 
öğrenıldi. 

I,ili Poıı• da bir şehre vernıistir. 
1 
~ı:_n2.._ ~i si7.l! " _(pevaını 

=="""'--~ - ----===-=.:::...=-====== 
Me<;hul hir adam, fünin sa.hu<! ar· 

kadatunın locasına girerek bumu
na kloroform diıkmü~ bir mendil 
tıkamış ve aktörün elbiselerini giye· 
rek sal:neye çıkmak cür\•tini gös· 
term~li. Tahiatile, işini becerm.ek 
için de oyunun neticesini değiştir • 
mek m~cburiyetin<le kalmıştı. 

Heyeean ve zevkten titreyen bk 
seyirci kütlesinin önünde de zavallı 
aktriııi boğarak gerdanlığını çalını~· 

tı. 

Hikayeci 

lzmir 
zam 

Fuarınde muaz
bir sergi sarayı 
yapılacak 

İzmir (Hususi) - tzimirin 939 

Fuarında yapılal'e k milli inşaat i
çin Fuar komite~ine hükumet tara· 
fından vadolunan yardımın şimdi

d.ın yapılması kararlaştırılmıştır. 

Fuarda bu yıl milli bir para ııar
file evvel! muaazam bir sergi sara-
11 binası İillfa olunacaktır. 

KATIL ARANIYOR 
• •• •• 

KiM OLDURDO 
YENi SABAH/N POL/S ROMAN/ • 

50 ç.n... R. SAaA., 

Bu e nada Nanııi ile karde.'i w 
deu içeriye giriyorlardı. Den dıta 
rı fırladı. Holde Nanııiyi durdur • 
du. 

- Bana lld \IPY Tldedecekslnll 
d~I. 

- Ne gfü!T 
- Evveli., ;rann sabah.'\ kadar 

burada b!r vaka olurııa derhal ba • 
na yani kulilO. telefon edecekaS
nlı. 

- Get-. yarm mı 7 Ernest ne de 
ınez sonra? Henı burada ne gibi 

blT vaka cereyan edeblllr? 
Den, knçamaklı bir tavırla: 

- J~ı>! ; •lmaz ki, bu wece rutla. 

dıiımı.ı: yabancıyı unutmayınız. Bu 

hatırlatış, genç kızı oldukça ~a

•ırtınıştı. 

- Fr~votere ~ld.ıceğini söyle-
di. Acaba etrafta mı dolaşıyor der· 
alnlz: 

- Olabilin başucunuzda telıı. 

fon var değil mi? 

- Evet. 
- Öyle 1118 tamam. Dediğimi n. 

nutmıya.ı:aksıruz? 

- Pakt!A. İkincl aöyliyeceğini9 
nedir? 

- Kasanın anahtarını clalma ıı. 
Rrinlzda ıak.lı,yacabııuz. 

- - - Zateıı OıerlmdQll ıı.yırdıiuıı 

ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntaııaman dişlerinizi fırçalayınız. 

yok ki, bunu hatıl'lalmaııızıı Hizum 
var mı? 

- Bana ait bir şey bu. Sizi ne 
vakit göreceğim? Yarın olur mu? 

- Bilemem. Emestler her pa. • 

zar beraberim. Size telefon ede • 
rim. 

D~rdan iiç defa bir klik•on se
.1 işitildi. 

- Haydi gidiniz, yoksa Erne~tin 

suratını a.•tırlacaksıntz ... 

Elini arkada.,ça•ına Dene uzattı. 

Genç adam Nansinin yumu\l&k eli· 
ni tutunca titredi. Çocuklar gibi 

parmaklarını biribirine geçirerek 

bahçeye çıktılar. Kapının önünde 
Bil'in otomobili duruyordu. Torn
ley, direksiyona geçmişti. Den: 

- Affeder•iniz. Sizi beklettim. 
Şapkamı aramakla meşgııldiiın de 
di. • 

Araba, caddeye çıkıp süratini ar 

tırdığı zaman Den arkadaşına hi
taben; 

- Bll evde bir •eyler dönüyor. 

Bu muhakkak. Kendimi tutmasam, 
biraz evvel evden çıkan iki zatıa. 

arka~ıııdaıı l'İtmenl7.I istiyecetı• 

Acaba hangi istikamette rittıler? 

Sonra sizi m~I edecek dah;; bir 
çok şeyler var. Şimdi ~u Ga~tein 

kimdir! Jo:rne.•t bize söyledi. F.vde

kilerden hiçbiri•ini bu zat evvel
den tanımıyordu. İ~t• bu \'aziyet 
derinle~tirilmek Mer. Zabıtadakl 

arkada~ıııız bunu öğrenebilir. Ga~ 

tein hakkındaki bilgilerimizi art· 

tıracak bir ~ey var. Size birazdan 
bir telgraf vereceğim. Bunu Lon • 

draya göndereceksiniz. Pedder hak 
kında da malumat toplarsanı• fe
na olmıız. Nihayet, Jenni'yi bul 

nuya gayret edecek.<iniz. Ondan, 
Mikenin nerede bulunduğunu öğ • 

renir"eniz çok memnun olacağım. 

Rill, bütiln bunlar ~i?.i epey yora • 
cak. 

- M!lkemmel do~tum. Fakat yl 
ne size tekrar ediyorum. En iyl 
çan ııoli~i haberdar etmektir. 

(Devamı •ar) 

( 

• 
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1 Doktor Diyor ki 
Gebelik ve 
Doğum 

-3 

' (- "'itvAT~ôi.A.~="] Yılbaşı Reveyonu 
1 ...... ~ """'"""""""' ~ BEBEK bahçesi kışlık salon 1 

TURA,· TiYATROSll ve lokantasında sabaha kadar 

2ıl - 12 - 938 Çarşamba 
günü ak~amı 

ı:le,; Kraliçe•i, Hamiyet Yüce>ıes 

SHnutkiır Na~ir 

Viyanaya Seyahat 

muhtelif eğlenceler, Caz· Or· 
~ kestra, Varyete, Kotiyon ve 

Sürprizler. Masaların timdideo 
temini, 

!8ta11b11l Rrşinri ic:ru oıtınu1·l11 .. 
Çocuk doğarken alınacak * ğvııdnn: 

tedbirler TeprbH>;ı Dram KıKmı Nurullah Ataya borçlu Vartan 
Maamafih bu cihetler üzerinde 28-12-938 Çarşamba oglu Mihran J\Ie"rubun ipotek gös-

de çok ha.asas bulurunak ve icabın A•mope 5 perue termi~ olduğu Beyoğlunda Feriköy 
da bir hekime haber vermek lazır.. 1f ikinci kısım kağıthane namı diğer 
dır. Zira ehemmiyetsiz telakki ed« tstlklil Cadd~slnde Komedi kısmı İzzet paşa sokağında e~ki 25, yeni 37 
ıeıl bll haller ba~ı kadınların umu- numaralı gayri menkulün tıımamı-28. 12. 93~ ç<ırşamba günd• 
mi vaziyetleri lizerine fena tesirler na 7500 !im erbabı vukuf tarafın-

"'"t : 14 te ı 1 bırakabilirler. dan kıymet takdir o uıımll\ltur. .5-
Ga.syan etmek gebelik esnasın- ÇOCUK TIY A TROSl' bu gayri menkulün açık arttırma ile 

da sık olur ve salya sarfiyatı da ; 28. 12. 938 çarşamba satılacağından ev,afı aşağıya dcrce-
artar. Bu cihetlerin ilk \iç ayda ı akşam; saat 20.30 da dilmiştir. 
evvel kesilmesine ihtimal yoktu·-. l\lum Sönılü 

5 
perde Şöyleki: 

Bu hal gayri tabi.i olmakla beraber' _ _ _ EVSAFI: Demir kapıdan giril -
bu arızanın önünü almak ta gayri· - -·.,....-- - ·--.:c..:... . .::=====-== dikte karasimen bir antre camlı ka-

kabildir. Telgraf ııı karnsimen büyük koridor üze-
Çocuk anneden ayrılınca kor· dııde bir dolııplı oda zemini kır -

don tabii halinde bırakılır. Ç',ocu- Y ılbaş1 tebrikleri mızı çini ve içinde mermer musluk 
gu- n ~ıkmasına ve meşım· enin de 1 k · bulunan bir mutbıık ittisalinde ze-• :"ocuk E-ıryt>me gene mer ezı 
tam bir ayrılık d~vresinc doi!urı ·r b' mini knrasimen mermer tenekeli " uı rafından \'i) an.l<la çok zarı ıı· 
denilir. Bu en son takallüs hareket- •urette ba tıran <L Ü K S ) tebrik çama~ır kazanı olıın bir çama~ırlık 
!erinden meydana gelen tam bır telgrafları her telgraf merkezinde sarnıç bir heliı bunun üzeri bir mer 
kurtulmaktır. Doğumdan tahmineı. divenle c:ıkılır bir odadır, 

bulunmaktadır. Tcbriklerhlizi bu 
on beş dakika kadar sonra hafif bir Birinci kat: .Merdiven başı ca-

şık telgruf kıiğıthr:yle verilmesini 
takallüs hareketinden husule gelen mekanlı kli~ük bir •ofa üzerinde 

iste,enir. arzunuzu memura söyleyi-
bir sancı göıiililree de kadının do- cephede bir salon ve arka kısmında 

niz veya müweıldeııizin bir köşesi-g- um esn:l! ında. geçirdiği ağrılar iki oda sofada termo;ifonl.ı imaya-
ııe (L Ü K S) diye yazınız. Telgraf 

ile bu mukayese edilecek (J]ursa ta- kiinetli ve alafrnııga çanagı bulunan 
biidir ki daha hafif olduğu anlası ücretiııclen ha,ka vereceıi;iııiz 15 ku- banyo claire i vardır. 
lır. İşte bu hareket meşimeyi sürük- ru~ makrndmızı temin eder. Rtı su- İkinci kat: J\Iercliven ba~ı en -
!er. Bu da hususi surette hazırlan- retle hem yoksul kimsesiz yavrula - ıııekilnlı bir sofa üzerinde dört oda 
mış bir kap veyahut da her hangi ra vardım rtmis hem de incelik ve bir mutlıak bir helıl ve banyo odası 
bir tas içerisine alınır. Bazı defalar znr;fetin timsall olan bu telgraf kii- mevcuttur. Arka odaların her iki -
me~ime iyice ayrılırken bile yine ğıtlari)le do•tl:ırınızı memnun etmi~ sinde balkon vardır. 
onun çıkmasına yardım etmelidir olursunuz. Bahçe: Bir camekan ah~ııp ka
Doktor bir elile gayet ağır bir su- --------------- , nıeriye boş olarak kullanılan üzerin-

rette kordonu çekerken diğer elile Or Besı'm Ruşen- de taras vardır. Bahçe tarhedilmiş 
de karnın üzerine hafif bir tazyik ı bir halde olup içinde muhtelif zinet 
yapar ve bu suretle me~imenin çık· Ccrrahpaş• Hastanesi Dahi- ve mey-.·u ağaçları \'ardır. 
masına sebeb olur. tiye Mütehassısı Çarşıkapı 1 Binanın umumi evsafı: 

Tanı kurtulduktan sonra kadın- Bina k>irgirdir. Cephesi ahşap 
da umumi bir titreme göriilür w •Tramvay Duralı: Ahun Ap.• kaplama ve yağlı boyalıdır. Dahili 

Baylar 1 
Dünyanın en &a~lam 

Sıhhi lastikler! olan -- --··~..-. -------~ 
, . .. Ç0/1-:TEX . . 

Prezervatiflerini 
daima tercih ediniz. 

V.•kti.dar Sıılh llırkıık mohkeme
.~i11dcu: 

Ankarada yeni~elıir Necatibey 
c:ı.dde;i 23 ij'o. da Perihan namı di· 
ğeri Neriman. 

Hazine tarafından sizinle diğer 
milddeaaleyhler aleyhine ikame edil

miş olan alacak davasından dola
yı tarafınıza gönderilen tebliğatta 

ikametgahınızın bilinmediği müba
şiı· tarafından verilen ~rhten anla

şılmış ve 15 on beş gün müddetle 
ilanen tebliğat ifdsıııa ve muhakeme
nin 23. 1. 939 pazaretsi günü saat 
10 a talikine karar verilmi~ olmakla 

yevm ve rnkti nıezkıirda Üsklidar 
Sulh Hukuk mahkeme<ine gelmeıiiz 

lüzumu davetiye makamına kaim ol
mak üzere ilanen tebliğ olunur. 1 

(938 - 665) ~ 

icabeder. Müterakim vergi, tanzi-' 
fat, tenvirire ve vııkıf borçları borç
luya aittir. Arttırma şartname$İ 

tarihine m!isııdif 28, 12, fl38 günü 
dairede mahalli mııh~usuna talik edi
lecektir. Birinci arttırması 3. 1. 93D ı 
tarihine müsadif pazarte"i günü da-
iremizde saat 14 ten 16 ya !<adar da-
irede yapılacak ikinci arttıı·ma yüz-

VOC:udOnüz 1:>ır tehlikenin yaklaştığını haber veriyor: 

Hemen ASPiRİN; irip, soğUKalgınhğı ve ağrıların emniyetli 

ilacı ASPiRiN alınız! Asplrin'ln iyi tesirini pek az sonra 

eöreceksiniz. 

ısrarla 

20 ve 2 tabletlik şekillerde buıunur. 

Her şeklin 'üstündeki ffi markası aldıtı~ız qıafın 
ıtıakiki olduğcnun ve iyi tesirinin ııarantısıdır. 

de 7.5 şini bulduğu takdirde bırakı- =========---===--=-=-=-=-=..:::-============== 
lır. Bulmadığı takdirde üsle bırakı- I k 
lır. Ahi takdirde son ar!tırmanııı .-şçı· iZ aranıyor--... 
taahhüdü baki kıılmak üzere arttır- ! • 
ma on beş gün d:ıha temdit dilerek 

ı.ı. 2. 939 tarihine mu. adif salı günü ' Ambalaj için 3 işçi kıza ihtiyaç vardır. Taliplerin 
saat 14 ten rn ya kaııar aa;reı1e ya- , saat 9 dan 12 ye kadar Yeni Postahane caddesi 
pılacak ikinci arttırma neticesinde 

en çok arttıranın üzerinde bırakııa - • Ananyadis han 22 numaraya müracaattan 
caktır. 204 !\o. lı icra ve iflas ka- 1 -===
nununun 126 ıncı maddesine tevfi
kan hakları tapu <icilleriyle salıit 
olmıyan ipotekli alııeaklılarla diğer 
aliikaclarların ve irtifak ruıkkı sa -

Gayrimenkul Satış ilanı 
gayet az mıktarda da bn geldiii;' kısımlar muntazam yağlı boya du -

ekl!('riya vakidir Fatih """' ;J iiı1ci; hıı/;uk lıii· varlar tekmil rnt:ınpadır. Binada e- füıyan Karil'İye.1·n saııdığımızd&n 18898 hesap nıım~ı·asiyle aldığı 
Luhusalık kinı.liıiimlen: lektrik, su, havagazı mevcuttur. rını ilan t:ırihindt•n itibaren 20 glinl !8öO) lira borcuna kar~ı birinci derecede ipotek edip vr.~esinde borcu-

hiplel'inin bu haklarını ve husu8iyle 
faiz Ye nıesarife dair olan idrliala-

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğü~den : 

Gcbclik ve doğumun tesiri!~ Uzunköprü Turnacı oğlu köyün- limum me•aha~ı: zarfında evrakı müsbiteleriyle bir- nu ödemediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 numaralı kamı-
,,,.klini dc~ştirrn kadının tenasf:: ıle komıı•s og· uııarıııdan İsmail oğlu (178) metre murabbaıclır. Bun· likte dairemize bilclirmcleri l:izım-
,,.. - ~ mm 46 ıucı nıa,Jdes nin nıatufu olan 10 mcı maddesine gi;re ııatılma~ı Cihazının ~ki haline gelene kadar · hk · dan 71 metre murabbaı bina 13 - 50 dır. Aks! takdirde hakla rı tapu si-

, Hayrettiniıı aleyhıne ma ememız- ıt h ıı · · H M''-•'· kuyumcu lr geçireceği ~amana ncfosit devr!!Ei metre murabbaı bahçlik üstü t aras cilleriyle Mbit olmıyanlıır ~atı~ bede-1 ıcııb<den B~voğlunda Pnnga ı ma a esının a~ı ,.,.. .. ve · 
de a .. ı)nn sulh teşebbüoü davasın- k - ,, k 2G "I · ?7 l kfı ·r ı ·r evı·n tamanıı denilir. Bu da ilk ıidcti görene ka· ' sundurma ve 91, 50 metre murabbaı linin paylaşmasından haı·iç kalırlar. fan M ııgıııua es ·ı mu ıcrrer, yenı - numara ı rgı 'ı 
da ikamet~ahının mcchul olması do-1 b h d' k tt k l s ı ta ı il k dar yani doğumdan itibaren altı ~ - a çe ır. Müterakim vergi teııviriye ve tan- bir buçuk ay müddetle açı ar ırmaya onmu~ ur. a ış pu s c ay. 

hafta devam eder. lııy1'iyle kPndi,ine tcbliğat :.·apıla • Yukarıda ev,afı ve ıne3aha<ı gös- fiyeden ibaret olan belediye rusumu dına göre yııııılmaktadır. Arttırmnya girmek jgtirerı (200) lira pey 
Kııdın doğurdu:CU:ın sonra arka ınamış \·e 20 gün müddetle il:(nen terilen gayri menkulün tamamı açık ve vakıf it re<i bedeli miizayede - akçtsi vtırecekıir. lllilli B:ıııkaları:nızdan birinin teminat mektubu da k&-

Ustü yatacak ve yirmi dört saat ba tcblı'U.ıı'" kıırnr wrilnıi• ve mu- arthrmaya vazedilmiştir. den tenzil olunur. Daha !azlama-
1 

b 
1 1

. · 
1 

· -'··f · 
~ "'' ' bul olunur. Birikmiş bütün veı•giler ~ e eı ıye rcsım erı ve v..... ıca-şı ufak bir yastığın üstünde dur· lı.•. keme "t"ıııü 30. ı. 939 pazartesi Arttırma pe~iııdir. Arttırmaya Iılmat almak istiyenlerin 938 . 2926 rttı 

k ·• ~ · t' k resi ve t.ıviz bedeli ve tellaliye rnsumu borçluy.. ıoıttir. A rma mak ııartile bu vaziyette kalaca tır ış ıra edecek müşterilerin kıymeti numaralı dosyada mevcut evrak ve 
saat 10 a hırakılmış olduğundan · d 't'b telk'k · k · ti !er sandık Eğer doktonın muayenesinde vü· muhamminenin 5; de 7,5 nisbetinde mahııl!Pn haciz ve takdiri kıymet ra- şartnumeı<i 81. 12. !>38 tarihin en ı ı aren ı etme ı.• yen e 

cutda fazla yıpranma alametleri gö- mezkür güııde mahkemeye gelmedi- pey akceRi veya milli bir bankanın porunu görüp anlıyacakları ilan hukuk i\lleri oervisinde açık bulundurulacaktır. Tapu ıicll kaydı ve 
rülmezse kadın bu sırada yan tara- ği takdird" gıyubıncln hükıim verile- teminat mektubunu hamil olmaları olunur. (9470). sıı.ir lüzumhı izahat da şartnamede ve takip dosyımnda vardır. Arttır-
fa da dönebilir. Bu esnada luhusa· cPği ilan flhınur. l·~~~~-~------ijimiim~miim~-------~ı' nııışa girmiş olanlar bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan rayrl nın karnı ekli bir kuşakla çok sı- ı "!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!! 11 • • 

1 
= J b ı B J d• • IJ" J menkul hakkında heı· şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttır-ıalmadan sarılmalıdır. Bu zaman- mak için luhuşaya elli santigram Stan U C e ıyesı an arı 

nıa 16. 2. 939 la:·ihine müsadif per<rmbe gilnü Cağaloğlunda kilo 1an-Jarda tenasül cihazının gerek harL aBpirin veyahut da kinin verilmeli- _ v 

ci ve gerekse dahili krnmının te- dir. Bu husus için kafi mıkdarda -••••••••111 dığınıızda &aat 14 teıı lı\ ya kadar yapılacaktı~- Muvakkat ihale yapı-
mizliğ!ne çok dikkat etmelidir. Bu ki şuyun i~erisine on, on iki damla Keşif bedeli 3075 lira 32 kuruş olan Heyb->liadada işgüzer sokağı labilmesi i~in teklif edilecek bedelin tercihan alınma~ı lcabedeıı gayri 
sırada dolı.torun tavsiyesi olmadan kadar lavdanum ilavesiyle şırınga şo~e inşası pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakiyle şartnırnıesi levaz.ı!ll menkul mUkell~iyetiyle sandık alacağını tamamen geçmiş olması şart. 
lı:atiyen şmnga yapmağa teşcbbü• da yapılabilir. Fakat bunları her müdürlüğiinde görülebilir. lsteklilcr 2490 sayılı kanunda yazılı vesika- tır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdll baki kalmak ~artiyle 6. 8. 39 

etmemelidir. zaman bir hekimin tavsiyesiıı~ g~- daıı başka yollar şubeşinden alacakları fen ehliyet vesikası (Fen işleri tarihine müııadif pazartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son &rttır-Kadmm Juhusalık zamanmdo re kullaıımahdır. Luhusalık ıçerı-
muhakkak on gün kadar yatağın- sinde kadının hararet derecesi 37,6 müdürlüğünce tasdik ettirilecektir) ile 230 lira 65 kuru~luk ilk teminat ması yapılncııktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok urttıranm 
da istll':lhat devresi ge.;irmesi li- ya kadar çıkabilir. Memelerinden makbuz veya mektubiyle beraber 29. 12. 938 perşembe gilnü saat 14 bu- üstünde bıralolacı;.ktır. Haklan tapu sicilleriyle sabit olmıyan aJAlıa-
zımdır. Vakitsiz ayağa kalkmak ya· ilk süt geldiği gün bu rakam bira?: çukta daimi encilmende bulunmalıdırlar. <B) (9449) darlar \'e irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarıııı ve hususiyle faiz Vt 

tağın istikametini kaybetmeslııe ve daha fazlalaşır. Fakat hiçbir za- * nıesarife dair iddialarını illin tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
bunun neticesi de çok meşakk~.tli man 38 e çıkmaz. Buna (Süt hara· Beyo~lu kaymakam ve B. Ş. müc!ürlilğilnden Hasköyde kumbarane müsbiteleriyle beraber dairemize bildirmeleri IAzımdır. Bu euret!_e ha 

ağrıların meydana gelmesine sebeh reti) derler. Bazı kadınlarda da bu caddesinde 54 No. Jı dükkanın harnp ve maili inhidam bulunması dolayı- klannı bildirmemiş olanlarla. hakları tapu ııicilleriyle sabit olmıyanl&r olur. Kadının istirahat devrı.r, es· ani d 'dr k anı • .... 
zam ar a ı ar no s ıgı goru- siyle yapılacak tebliğat için mal "''] i ıinin mevcut olmamasına binaen ntış bedelinin pa~la~masıııdan hariç kalırlar. Daha fazla maınmat al· nasında iyi bir gıda alına.sına çok r· B' k tı - b' , . 

dikkat etmelidir. Bu cihette en u- dur. 1 ır~o . gayre ere ragınen 'r 15 gün zarfında tamiren veya veya hedmen mahzurun izalesi için ihtar- mak istiyenlerln !>37 • 88 dosya numarasiyle ea11dı.iıınu bulı.uk }şlerl am a bıle ıdrar yapamaz. Bunun .• 
fak bir ihmala bile meydan veril için Çok çarelere baş vurulaı-ak az name malrnnıına lto inı ~ımak ilzere ılan olunur. (!>447). ıeı·visine müracaat etmeleri !Uzumu ilin olunur 
memesi icabedcr • Luhusa. bu zama· bir mıkdar bile oloa idrar ettirmek 1 ıf-
nında istediği kadar süt ve limona Iô.zımdır. En sonunda bunu sonda Senelik muhammen * DİKKAT ta içebilir. Ve bunun hiçbir mahzu- ile alınağa gayret etmelidir. • kir::ı•ı: 
ru yoktur. Doğumun ilk on, onbeş 

İlk teminat 

günli arasında kadın ( ııefa.s kan) 
denilen ve hazineden gelen bir sey
lllna !tlaruz kalabilir. Bu hal eJcse
riya vaki olur. tik evvela berrak 
bir kandan ibarettir. Z3man geç· 
tikçe sulanır en nihayet esmerim 
trak bir mayi halinde gelmeğe baş· 
!ar. Fakat balısettlğlm bn mayi 
bir de-mikropların tesirile-fena ko
kular neıır-"1erek gelecek olursa bu 
tatil bir ııeyelin değildir. 

L·uhusalığın ilk ııaııtlerinde ve
yahut da birinci günlerinde kadın 
karnında hiqsettiği ıztırab v~rici 
bir sııncının tesirile bir zaman kıv
ranır. Bu da doğumdan sonra mey. 
dana gelen bir nevi kolunçtur ki 
içeride kalan bazı alife parçala
rınııı çıkması için meydana gelen 
tekallüs hareketlerinden ibarettir. 
Kadın bu sancıyı çocuk doğurur
)<en gördUğU ağrıların aynı şidde
linde bulur. Bu ağrıların önünü al-

Luhusalık başlangıçlarında ka-
dııı bazı defa da kabızlık çeker. Kadıköy halınae ~S No. lı dükkıln 
Bu hal ek8eriya dördüncü güne doğ fj " 47 ,, o 

90,0G 
90,00 

6,75 
6,75 

Emniyet _,andığı: Sandıktan alınan gayri menkulü ıpoteıc etmek isti-

yenlere tabmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulllne ırö,. 

kolaylık göstermektedir (9452) 
ru görülür. Bu hwıuslann bir he· Yukarıda semti, senelik muhammen kfraları yazılı olan mahaller 

kimlik tavaiyesiyle önünü almak teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı 
daha doğrudur. 1 Jl 1ı" } 1 Gebelik lııfzıssılıhası hakkında- ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şa~tna~cleri l.evazım müdürlüğünde Devlet Demiryo arı an arı 

. . .. görülebilir. İstekliler hizalarında gösterılen ılk temınat makbuz veya mek 

ki yazım burada bıtiyor. Son saz o- · ' j ~-----~---~--~-llf!~~~~-··~•lf!lllll~~~~-lar_,_ .. le ek ,_._ · k' tubiyle beraber 30. 12. 938 cuma günü saat 14 bucukta d~un.ı "'!ell""'"· • 
... ıunu soy m ..,...,rım ı . İdaremizin Eskişehir ve Konyadaki talebe pansiyonları talebeleri 

Gebelik devresi kadınların en h:u:- de bulunmalıdırlar. (B) <
9
1l

4
) için kumaşı idareden verilmek ve diğer blltiin harçları müteahhidi ta-

aas, hatta en tehlikeli zamanlar>- J(. ' rafından temin edilmek üzere (152) takım elbise (lSS) adet palto lle 
dır. Bu zamanda aıhht vaziyet üze. Bir metreoinm 11k 

h bed il "' h t · t (152) takım pijamanın diktirilmeBi işi 1873 lira 50 ku~uş muhammen be-ne yapılacak ufak bir lhmalkirlı- mu ammen e : ..,a ası emın 

K M S 'I bb L' K delle 13. 1. 1939 cuma günü saat 15 de Haydarpa~a gar binası içindeki gın- dalına vahim bir neticede birle- Semti: :Mahallesi Sokağı harita Lira · · . " ura ın ıra · 
komisyon tarafından açık eksiltmeye konmuştur. şeceğini hiçbir zaman unutmamalı- Sarıyer Kayadibi 63-65 arsa 2 50 12,43 2 33 

· · k dınl · Bu i•,e girmek istiyenlerin lcanunun tayin ettiği veııalk ve 140 lira 153 yız. Bunun ıçın a ar- unıumı- Yukarıda semti, mahalli ve sokağı, numarası, sahası ve muhammen 
tl b ün! · · b' disiplin altı k kuru•, luk muvukkat teminatlariyle birlikte eksiltme ırOnli saatine kadar ye e- u g ennı ır . • cıymeti yazılı bulunan yerler satılmak üzere ayn ayrı açık arttırmaya o-

na aldıkları zaman gerek kendı sılı- Ş t . ümen kaleminde görUlebilir komisyona müracaatları lazımdır. 
hatlcri w gerekse nüfuz yolundaki nulmuştur. ar namcsı ene . · Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa gar binasındaki sahn alma ka. 

. . . . . 1steklileriıı hizasında gösterilen ilk tcnunat makbuz veya mektu- f d 
terakk.Icrımızde mühım bır esa~ .. .. d d· . 

1 
.. d misyonu ile Eskişehir ve Konya talebe pansiyonları tara ın an parasııı 

görüleceğine hiç şüphe yoktur. biyle beraber 12. 1. 939 per~cmbe gu_Lu 8aat 14,!lO a aım encumen e olarak dağıtılmaktadır. (94711 
Dr. Mecdi Emin Sayman bulunmalıdırlar. (B) (9472). 
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musunuz? 

inhisarlar idaresi tarafından satılan 

FRANSIZ ~ N SELİ SAMPANYA 
Fiatları ( Müdafaa vergisi dahil) 

75 kuruşa indirilmiştir. 

YENl NEŞRİYAT 

Mehmet Akif 
Hayatı, eserleri ve yetmiş 

muharr irin yazıları 
Şaiı· '.\Iehmet Akifin vefalınltl 

Jkinci sencı dc,·riy ··:;i münasebetiyle 
bÜgün fu'.arı ilmiyt• kütüphanen! 
sahibi E"ref Edib tarafından btl 
nam ile yedi yüz kiislir sahifelik 
büyük bir e.;er neı-rctmişl ir. Bu C· 

serde biiyük sairin bilhassa matbu· 
at \'e ınücahcdc hayatı tarih sıra· 
siyle lttkib edilerek yazılmış. eıc 

mühim ~iirlcrinı ilham eden hacli· 
seter kaydedilmiş, istiklal mat"~ının 
Büyük :\fiilcl Meclisinde okunduğu 
ve kabul edildi~i zamanlardaki mil· 
li hcyec.anlaı canlnndırılmış, yur· 
dun fdiıkclli günlerindeki feryad· 
!arı. istiklal mücadelesindeki büyü1; 
hianetleı i teşrih edilmiş, Mısırda 

gcçirdi~i ;;urbel hayatı oradaki· 
arkadaslanndan dinlenerek yazıl· 

mL~. do;tlariyle olan samimi müna· 
sebctleı ı. nihawtsiı fazilet menku· 
heleri. yiıks<'k. ahlak l'C >cciyesi' 
><erh edilmis. miintc~ir. gayrı mün-
1:~r hütUrl 'şiirleri, makaleleri, nıı· 
tuklan. ı·scıkrı, leı ctimeleri kaydc 
dilm is, elhas;:ıl hilyUk ~alrin ha~la.n: 
basa l,tP.ilel Ye ıniicahcde ile geçeı. 
hayatı l.l'ali e<lilıni~tir Bundan ha~· 
ka ı•ı;erJt> yclnıi~ muhaı ririn ya7.ısı 

da vardır. Memleket mütt'fekkide<·· 
rinin hüyiik sair hakkındal<i ihtı· 

. a~larını, onun hayalını, escı-Icr-ini. 

edebi, dini, içtimai YC "iya>i fikir ı 

ve nıe .~kını tc,rih t•<len .razıla-ı 
rını ihtinı etmek itibariyle esPr a\'· 
rıca biiyük bir kıymeti haizdir ı 

Bilyiık ~airin na"ıl yeti~tiğıne 
tlair bizzat kendi tarafından wrı- 1 

len izahat da ~ok kıymetli \'<' ehem-, 
miyetlidiı-. 

istiklal marsı "" me<:hul ~ehi, 
şaınnin hayatı \'C <'Scdeıi lı~klm 

da bize <:ok kıyml'lli malumat , ... 
tafsihil Yeren \'C çok nefis bir sıı· 
rette basılmı§ olan bu mühim ı•sı•ri 

bütün karilerimize tav>iye ederiz 

Şimdiden tedarik ediniz. 

.. .. ..... ;/ , :"!-. ,_: - , • 

FOSFA RSOL 
Aile Saadeti, Sıhhatle Kaimdir. Sağlık En Büyük Zenginliktir. 

;iu resimde gördüğünüz aile hep sıhhat va neş' e içinde. Bu milyonlar deieı: saadetin esası nedir 

biliyor musunuz? .. Yemeklerden evvel seve seve içtik' ~ri (FOSF \RSOL) kan, kuvvet, ve iştiha şuru
budur. Muhterem doktorlarımızın binlerce vatandaşa itima tla tavsiye ettikleri bu yüksek tesirli 

FOSFARSOL 
FOSFARSOL 

DEVA kanı tazeleyip kuvvetlendirir, iştahayı arttırır, 
vücude dinç 'ik ve çalışkanlık verir, muannit inkıbazları 
geçirir, sinirleri tamamile yatıştırır, uykusueluğu, 
fena düşünceleri giderir. insanı tam manaşile azim ve 
irade sahibi eder. 

Kuvvet ~urubu insatt makine ine lazım olan bütün 
kalori v" ener jiyi verir, zekayı, hahzayı yükselt ir, gü· 
neş gibi girdiği yuvalara d a ima sıhhat ve saadet sacar. 

Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatım haizdir. Her eczanede bulunur. 

istiklal Takvimi l:~=-----~------------=~~ Bütün senenızın ağız tadi le g eçmesini ist ıırseniz 
~··nı·iı'ıdcnberi Oonı;nı Be;: y J L A D A 

ı. atbaası t;:rnfmdan m·~redilcn V·.' B Ş J N 
l HACI BEKİR " ekeri yiyiniz. büyük bir ra:;bek mazlıaı: o an , 

(btil;lii l tak \ İmi) nııı !\3!1 srnföinc. AL •ı M u H ı• D D ı• N 
:ıit .. ıan nüshası muhtelif renklı' 

bir kapak iciııdt' \'C ,·akitkri gö~ c 1 B E K • R 
1,.rcn ,. ,(\·pli muııt~vi .,ı.-ıuı;ıı hakl, 1 
ıwfis biı ~uı dtr tabcd.lmiBtir. ı.:. 

tapc:ı ve kırtasiye mağnzaln.rınf1 

15 kunısa salılnıakta.Iır. Okuyucu

larımıza tavsiye ederiz. 

MNLez·: ahçekap ı , • tb•leri: Peyoğl u - Ka ra köy • 
• 

• • 

1939 Yılbaşı· 
- ldar<•mizin Paşabahçe müskirat falırikasıııtlaki ilerin k•ı.' ıya 

mevzu st~rlin,g tulumbası içın şartname, l'(l~in1 v~ nüınttnesine uyg-un ı 
olmak üzere satın dlınacak (45) adet paslanmaz c:Plik mil (~5) ıtclPt ııas 
!anmaz manşon ve (135) adet bronz fosfor yataktan ibaret cenıaıı 22;) 
parça yedek aksam pazarlık usuliyle eksiltme~·e konnıu~tur. 

Hava kurumu büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

500.000 Liı·adıf. 

JI - Heyeti umurniyesinin muhammen bedeli (!l!ll7, ;)O) lira ve 
muvakkııt teminatı (173,82) liradır. 

IIT - EkRiltme 2- l -!l39 tar ihine ı·astlıyaıı pazartesi ıxünü saat 16 
da Kabata~h levazım ve mübayaat ~ubesincleki alını komis.ronunda ya
ınlacaktır. 

IV - Şartnameler paraRtz olarak inhisarlar umum müdürlüğü müs
kirat fabrikalar sube.sinilen alınacağı gibi ııümuncler , ayni ~ubccle ve r<'
"imleri de Jeyazım ve mübayaat şubesinde görlilebilir. ı 

V - İsteklilerin eksiltme i~in t:ıyin edilen gün ve ~aatte yüzde 7.;) 
gıiven'11e panılariyle biı·likte yukarıda aclı geçen koıoıis.roııa gelmeleri 
iliu1 olıınu r. (H~3;)) 

•• , ""~~J"' • • .; . ' . -.., ~ . ·. ) 

• 

GRİ PİN 
var ken bu ı z tıraba 

katlanılı r mı? 

'Ha;. ıli~ •ıjhıları, r~ı. , kı, •ııılık \!' "' ii •ı ıııekt · ,,, ıt '\el ıt 1ı,ıtii11 ı·
i1rapların ıa ... ıan iJı ... ltc•ı aı,, .. ;-ıklın1ıza f! Pıı fik ' hı tn1aııct i". 

:\r dr·yi ~ıoz ıı.lClan. 1.; ııti \'l 1 ı,.~il>J't•hlt· l'l' _clok~ııı 1 uatlaıı 

En Seri Tesir, En Kat'i netice 1 
ı------
İe.dJUHla gtiııde :1 k.l~t· alı ~ıl,ilir. İ8nıiıu.. di k<1t \"P c;ripın ycrİ""C 

ha...-ka bil' nıar:\a \'(•rirlt'rse ~ ldellı_• rcdd<·dinız;. 

270265 

270261 

270262 

.- : ·.~ .. : .. ·~ ': 

ODEON 
Yeni Cıkan Plaklar 

' Trabzonın Hijscyin Dilaver 
N - Esdi Zigana dağı - Kemençe ile 

O. - Yüzdürdüm fil<kamı - K emer.çe ile 
Erzurumlu H:ıyd;ıı· 

- Uıak ş~ rkı - Esmer dün gece -
- Hüaeyni h ksim • Kenıan ile No. 

Gaziantepli Has 1n Hüseyin 
- Gaziantep havaa ı - Ne kadar methed •yim 

- Muhuiıı şarkısı - Ayıntabın ta ş la rı da 
Ürgüplü Ahmet Çavuş 

No. 

Halk şarkısı - Her •eher nktinde 

- Ha lk şarkısı - Soğuk ıu batında 
No. 

Başınız mı ağrıyor ? 

Gripten mi yatıyorsunuz ? 

Romıtizmanız mı tepre , di r 
Dişinizin ağrısı sizi çok mu 
rahatsız ediyor ? Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70,000 

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle 

, T •• k• , Hemen bir tek kaşe ur rve " 

SEKER FABRiKALARıl, mnmı (400,000 ve 100.000) Liralık iki adet 
mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

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

iv akit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

Anonjm Şirketinden: ı-NEOKÜRIN : BUtlin bu r a:.: .. :ık~a~ d~r~I a-eçirir ve •İ•e sılıhat i n i t 
Müessesem iz Üçüncü Parti olarak küp ve K r istal ecnebi iade eder. Günde 2·3 kaşe alınabili r . 

şekeri satın alııcaktır. Şartnemesi Bahçek ıpı Taşhan NEOKÜRİN : Mideyi bozma• ve kalbı yor maz. Tek kaşe 6 altılık 

42 numaradan isteyenlere verilir. 

12.Sonkiinun.19'39 Perşembe günü .aat Onbire k ad ar t eklif 

mektupları şartname esaslarına göre kabul edilecektir. 

kut u 30 ku r uştur . flel' < czaLo-ed·• h,l~nw . 

N E O 1 U R İ N ·, "r.e ı: l I. t 

Sahibi: A:ıın ; '>m~l·t tin SA R A Ç O G L U 
Neşriyat müdürü: Macit ÇETiN Bıı~ıldığı yer Matbaai Ebüzziya 
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