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ATallirk -esBrleri nden: 
Oil Kurumu uzeriOde 
r iirk dili kelimelerinin kendi 
biinyeleri iizerindeki i§tikak 
rmkanlarl iizerinde §imdiye 
~Cldar ehemmiyetle durulma· 
'lll§llr. H albuki yalnrz burada 
bile, kendi ba§rna bir alem 

bulundugu muhakkakllr. 

c:::;p iirk dili iizerindeki ~ah~malarm 
U bir (TUrk Dili Akademisi) ne 

miincer olabilmesinde istical 
~denlerden biri bu sahrlarm yaz1ps1 idi. 
3iz akademi ile tahsisan konu§ulup yaz1~ 
an dile, ilmin biitiin icablan ve medeni
retin biitiin ihtiyaclan gozoniine almarak, 
'ir c;ekidiizen verilmesi maksadm1 giidii
rorduk. Bu azbuz bir i§ degildir, Tiirk 
lilinin her ihtiyaca cevab verecek kelime
eri tesbit olunacak ve gene bu dilin kendi 
'tlnyesinden ~·kanlmak §artile ~rameri, 
entaksi tesis k1lmarak buna gore de Turk 
debiyah k~ndi milll hiiviyeti i~inde en 
abii cereyanma kavu§711U§ olacakt1r. 
rurk diiinin ilk grameri, arabcanm sarf 
e nahvi nazan dikkate almarak o dilin 
iblahlarile tedvin edilmi§ olduktan sonra 
ala. bu ~er~eveden kurtulmaga imkan 
'lllamami§ oldugumuz malfundur. Avru
'a gramerlerini taklid eden telifler ise 
endilerinde ~ok dii§iinmege vakit bulmi
'an bir acelenin kusurlanm ta§ular. Hu
asa bu i§i milli bir ruhla ve ~ok ciddi i§ 
0llnek azmile yeniden ele almaga ihti
·ac vard1r, ve bu ihtiyac miitehass1s bir 
eyetin onunla, uzun y1llar imtidadtnca, 
~e~gul olmasm1 icah ettirecek kadar hii
Uk bir ehemmiyeti haizdir. 

Yirmi otuz senedenberi zaman zaman 
riirk dilinin tasfiyesini istihdaf eden 
liinferid gayretler goregeldik. Bunun 
'ir rnubalagahsma §imdiki Dil Kur~u
lllzun ba§langtclarmda §ahid olduk ve 
ecrubeyi hemen hepimiz yaptlk. Bu tec
Ube bize konu§ulan ve kullamlan dilin 
akirniyetini gostermi§ oldu. Bu gosteri§ 
i'iirk dili iizerinde tatbik olunacak ~ok 
iddi c;ah§malara asia mani degildi ve 
egildir. 
Atatiirk takib ettigi i§lerde hakikate 

armak i~in o i§in ele ahnan her safhasm1 
'iitiin imkanlannda tecriibe etmek itiya
ltnda bir zath. Onun i~indir ki dilimizin 
~sfiyesi mevzuu bahsoldugu zaman her
esj bunun en radikal §ekillerde tatbikmt 
~crubeye sevketti. Biitiin memleketten 
elirneler derlendi ve hiitiin kitablar sii~ 
iilerek onlardaki sozlerin hepsi ortaya 
ondu. Bu, her zaman istifade olunacak 
e ehemmiyeti iizerinde marla durulacak 
11lazzam bir i§tir, ve bizce Atatiirk abi
elerinden biridir. N azari bile olsa boyle 
ori.ilmek laz1m gelen bu i§in ameli fay
a.lan sonsuzdur. 0 kadar ki bu i§in, eger 
ce)e ile noksan kalmi§ taraflan varsa, 
atllanla bu noksanlann ikmali laz1m ge
~ektir. 

l ecri.ibelerle beraber devam eden ilmi 
~tkikler, dil i§inin ilk baki§ta samlabile
~ginden ~ok biiyiiK alan mahiyetile pek 
l2.la olan ehemmiyetine herkesi ikna 
tti. Cune§ - Dil T eorisi hi~ olmazsa 
lllhtelif diller arasmdaki uza'k veya ya
ltt akrabahklann ve miinasebetlerin yiik
~~ &ori.i§lii bir ifadesi diye almabilir. 
tl iizerinde ~ah§anlar tiirlii diller arasm-

a.ki uzak, yakm baglan goriip anlamak-
111 ancak istifade edebilirler. 
Her teklif vukuunda Atatiirk akademi 

~tini heniiz erken bulmaktan ba§ka bir 
~~.azda bulunmami~hr. Akademi ne olsa 
~lllti.ir Bakanhgile alakah ve resmi ma
~retli bir kurum olacaktt. Atatiirk galiha 
1 e aid tetkiklerin heniiz l:>a§langiclann
a oldugumuzu dii§iiniiyor ve onu daha 
r tni.iddet feyizli §ahsiyetinin dinamik 
~dretile· canh ve faal yiiri.itmek istiyor
~. 

.l(endisinin de mutabtk oldugu esasa 
~r~, tetkik ve tesis olunacak bir tak1m 
·llt kaide ve zab1talara ihtiyacma rag~ 
,en .• Turk dili vard1, onunla koca hir 
~!Yet pekala anla§Iyordu. Hususile 
.llne§ - Dil T eorisi bu varhg1 alabildigi
. ~eni§leyip biiyiime imkanlarile teyid 
~l§tir. 

l3izce bir (Tiirk Dili Akademisi) nin 
~r~ket .mebdeine esas olacak nokta da 

1k an ;ba.retti. Dil bahsinde icad oluna-
1 .~e?1 hir§ey yoktur. Zaten hi~ kimse 
b/ bd1a.?a bulunmaml§hr. Diin oldugu 

ugun de yalmz mevcudii zapturapt 
YUNUS NADI 

lr.lcas& ~a. a 8i!~1&1} ' llel 

Telefon: Ba§muharrlr ve evl: 22366. 1'ahrlr heyetl: 24298. idare ve matbaa. klsnu 24299 - 24290 

Grev a kim kald1 
F rans1z hiikiimetinin ald1gi tedbirler 
sayesinde umumi servisler her tarafta 

muntazam bir surette i~ledi 

Bugiin Tiirk harflerini 
onuncu yildOniimiidiir 

Paris 30 (Hu- ve i~tirak ettigin-
u den, biitiin mekteb.-susi) - mumi 

lerde muntazam tedgrev akim kalmi§-
ttr. Dahiliye Ne • risat yapii.m:r§tJr. 
zareti tarafmdan Daladye millete 
ne§redilen resmi is- hitaben bir nu-
tatistige gore gerv- tuk •oyledi 
cilerin nispeti fahri- Paris 30 (Hu-
kalarda ve bi.iyiik susi) - Ba§vekil 
endlistrilerde yi.izde Daladye bu ak~am 
75, madenlerde yiiz~ radyoda Fran Sl z 
de 40, mensucatta milletine hitabe.n bir 
yiizde 30, miinaka- nutuk irad ederek 
latta yiizde 1 0, ban- umuml grevin akim 
ka ve ticarethane- kalmasmdan dolaYJ 
lerde yiizde hir ol- memnuniyetini izhar 
mu~tur. etmi~ ve demi,tir 

Dahiliye Nazm k:i: 
Alber Saro gazete- . . «- Ge>!;en giin 
cilere beyanatta bu- ameleye hitah et • 
lunarak her§eyin yo- mi~tim. Bu miiraea-
lunda oldugunu ve atimin neticesiz kal-
umumi servislerin madtgmr g,Qrmekle 
normal ~ekilde i§- memnunum. Fran • 
ledigini bildirmi§ - s1z milleti, bugiin • 
tir. : kii diiriist hareket -

Lil ve Tuluz §e- 1l le hiikumete itima-
hirlerinde grevcilerle · dm1 filen ispat et -
zab1ta arasmda ~ar~ rni~ oldu. Hiikumet, 
Pl§malar olmu~tur, Paris stadyomlanndan birinde komiinistlerin bir niimay~i bundan sonra biitiin 
fakat insanca zayi- ihitlaflan miiteka -
at yoktur. 1 ki§i vazifesi ba~ina gelmemi§tir. 20001 bil anla~ma yolile halle ~ah~acalctJr.» 

Paristeki 26 bin polisten ancak 126 mekteh mualliminden ancak yiizii gre- r.trkasa Sa. 'l s1ltun 3 tel 
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Romarlya h3.diseleri 
birbirini takib ediyor 

Demir muhaf1zlar te,kilatl reisi, 13 
jandarmalar taraf1ndan birlikte 

arkada,ile 
oldiiriildii 

Maktul Kodreanu vaktile muhakeme edilirken 

Namtk Kemal 
t 

Yartn vatan tairinin 
habras1 andacak 

Oliimiiniin 50 nci yiidoniimii miinase
betile hiiyiik vatan ~airi Nam1k Kemal 

Biikre§ 30 (Husus!) - Mefsuh De-lre§ civarmda katledilmi~tir. Kadreanu ile ic;in yann biitiin mektehlerde ihtifaller 
mirmuhahzlar te§kilah reisi Kornelius arkada§lan bir hapisaneden digerine nak- yapilacakttr. 
Kadreanu on ii<; arkada~ile birlikte Biik- [ArkaSt Sa. 'l s1ltun b teJ Maarif Vekaleti bu maksadla alaka-

~~i;~'b~·~;""""";id"""'";;·;;·~Iit :d:a:rl:a:ra:b:ir:e:r:~:~:mr:!:::/:::~:~a:;:~:~~:;::~:H:2:~:'~=;· 
tetkike tibi tutulacak 

Istanbul Valisi 
Muhiddin Osti.inda-

Umumi Miifetti,Ierin 
Ankaradaki temaslan 

'I 

II 

Arad.an §imdi tam on sene g~ti. maga hazulamyorduk. Hie; unutmam~ . · 
Arab harfi. bir giin evvelki gazetenin Gene bOyle bir ilkkantVJ gecesiy:di. Ba~ ·, 

koleksiyon olmUf ~ahrlan arasmda ebe- muharririnden makineci c;1ragma lcadar. g 

diyete isiirecek uykusunu', uyur~en. biz, hepimiz; gazetenin biitiin elemanlan, fey .. ' 
ertesi giinii i~in, okuyucu· kiitlesi kar~1 - kalade . giinlerin heyecamm ya~Iyorduk. :f ' • ' 
,sma, bir Avru:pah · gazete ktyafetile c;tk- · . £Arkas1 Sa •. 'l siltun 1 del . :· 1 
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<;ekoslovakyariiii yeni 
,Cumhu·r ReiSi se~ildi :1. 

Doktor Haha Reisi . oldu, . kabine · istifa 
etti, yeni kabineyi · Koylii ftrkasi kuracak 

Pr~g ~~ (Hususl) - T emyiz mah-. I <;ekilmi~tir. i 
kemes1 relSl doktor Ha§a 276 reyle Ce- Simdiye kadar siyasetle me~gul olmi• 1 ' 
koslovakya Cumhur Reisligine se~ilmi~- yan Y eni Cumhur Reisi, uzun miiddet 
tir. Komiinist meb'uslar miistenkif kal.- Lahey Beynelmilel· Adalet divanmditl 
mt~lardtr. . CekoslovakiaYI temsil etmi~tir. 

Yeni Cumhur Reisi, parlamento oniin- Kabine istila etti 
de resmig~id yapan k1taah tefti~ et.tikten Prag· 30 (Hususi) - Y eni · Cumhur 
sonra Cumhur Riyaseti sarayma . gitmi~ Reisinin intihabmdan sonra kabine fev
tir. Doktor Ha~a saraya . girince, elli kalade bir toplantl yapm1~l1r. Ba~vekit 
gi.indenberi Cumhur Reisi bayrag1 <;e - General Sirovi arkadaslcirnia veda ede-
kilmiyen saraya, Cumhur Reisi bayragt . [Arkasl Sa. '1 siltun 2 del 
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Romada yeni bir dOrHer :i 

konferanSI haz1rlanacak 1 

~emberlayn ve Lord Halifaksin Romaya yapacak· 
lar1 seyahatte beynelmilel l!leseleler konufulacak 

Roma 30 (a. 
a.) - Stefani A -
jansmm diplomatik 
muharriri yaz1yor: 

~emberlayn ile 
Lord Halifaks'm 
Romayt ziyaret ede
ceklerine dair veri
len haber ltalyan 
efkan umum•yesJ 
tarafmdan sempati 
ile kar§Ilanmt§hr . 
Efkan umumiye iki 
memleket arasmda ~ 
ki miinasebetlerin 
aydmlanmas1 i~in In 
giliz Ba§vekili tara -
fmdan sehat ve ce - . . .,.... I' · M'.nih't r b 

I f d.1 · .. uusso 1ru u e ~em erlayn'le gorii~iirken saret e sar e 1 en gay • 
retleri unutmamaktadu.. Cemberlayn'inj kurtulmu§tur. lngiliz: - italyan miinase 0 
nufuzu . nazan sayesinde lngiliz . siyaseti betleri 16 nisan tarihli itilafla aydmlan c' 
~likeli ~zi¥.~tlerden tam zamanmda .[.Arka.n sa. 'l .siltun 5 tel ; 



TARiHDE BUYiJI< DENiZ 
~MUHAREBELE i .. kanunu Cemiyetler kanunu 

efrika No. 20 N kledens ABIDIN DAVER 

A tina -I sparta 
basland1 

' 
tatbika 

Y eni kanqn, fakir vatan
da,Iari himaye ediyor 

~tinablar, denizde daima talihli ve muzaffer, 
karada · ise daima talihsiz ve maglubdular 

Y eni avukathk kanunu bugunden iti -
baren tatbik mevkiine g~mittir. Yeni ka-

s uh 
_L nun, muhakeme usullerinde genit mikyas-

alamin m areoesile Korent ve N af- mu<>, fakat iki taraf da ·ciddl hLr nett"ce el-
k d 

· kl '$ ta istifade ettigi Almanya, Bel~ika, 
tos emz cen eri arasmda ancak ya- de edememio.ti. Atinahlar, daha bu harb1'n F 1 • '$ ransa, ngiltere, Birle§ik Amerika, Ro-

ll am ge<;mi§h amma bu kisa miiddet yorgunlugu unu "!karma dan yeni bir mace- Y Hmda, deniz barb san'ati buyiik terak- ~ manya, ugoslavya kanun ve taamiilleri-
inki~afa mazhar olmu§tu. raya attlarak Sicilyaya sefer a<;hlar. Ati- ni mukayeseli ve derin bir surette tetkik 

nahlann h1rsJ, (Syracuse) Sirakiiza'y1 ettikten ve hakikt ihtiyaclan gozden ge -
Deniz harbi tabiyesi bakmnndan Sa- zaptederek butiin Sicilya adas1n1 b1'r mu"s- · d'k h I 
in, iki gemi,kalahahgt arasmda, kara- ~r 1 ten sonra az1r anm1~t1r. 
oldugu gib.i, bogaz hogaza bir dogut· temleke haline getirmekti. Buna muvaffa- Layiha Vekalet~e hamlandtktan son-

ibaretti. ,Y almz fusat bulduk<;a kiyet elverdigi takdirde A tina, mi.istakbel ra 13 ikincikanun 93 7 de Adliye Vekili-
mahmuz dar&si de indiriliyordu. Ka- Akdeniz haki~yeti ~in: garbde bir ileri nin ba~kanhgmda toplanan 23 baro mi.i
muharehelerile Sa1amm deniz muhare- kara.k.ol mevzu elde etmi§ olacaktt. lyon- messili astl sahibi olduklan layihay1 Ad
. arasmdaki yegane fark. muhariblerin ya'~m f.ge denizinde Atina hakimiyetini liye enciimenine tevdi edilmeden evvel bir 

bir zemin iizerinde ~arpt§malann • .tem1n eden bir ile~ karakol oldugu gibi. kere tetTcik etmi§lerdir. 
l,aretti. Peloponez muharebelerinde Harbin ald1g1 neticeye bakarak bu se- Adliye enciimeni de bu layiha iizerin· 

yalmz bir deniz ;hatbi tabiyesinin dog· feri ~tlgmhgm son derecesi diye telakki de fastlastz tam bir ay ~h~m1~br. Layrha 
oldugunu gormek:le ka1nuyoruz; etmek adet olm~tur. Faka:t, ~urast mu- Buyiik Millet Meclisinin 29 haziran ta· 
terakki ve inki§af ettigini de goru- bakkakhr ki ~er Atina ba§kumandam, rihli ruznamesine konmut ve gece g~ 
Bilhana Formiyon'un aon iki za- a1da 6Igmaz teahhurlarla vakit kayllet- vakte kadar miizakere edilerek kabul e· 
bu terakki ve inkip.f pek bariz meseydi, Atinablar hedeflerine 'kolayca dilmi§tir. 

surette g.Oze ~arpmaktadir. varabileceklerdi. Kanunda avukatltgm bir amme hizme-
Denizeilik ilim ve san' atinin terakkisi Miladdan evvel 415 ytlmda yapuan ti oldugu tam manasile tasrih edilmekte• 
u'-~;::uuuc. bir .deniz zahitleri meslegi de bu seferde, i~lerinde 5000 muharib bulu- dir. Kanun, avukatm yalmz para ile i§ 

gelmi4ti. Salamin'de kumanda e- nan 100 den fazla triyer, Pireden hare- goriir olmadtgm1 anlatmakta ve tama· 
erden T e.mistoklis bir si}raset adamt, ket edere'k Sicilya a-dasmda Sirakiiza'ya men adaleti dag1tma i§ine yardm i~in ~a
. ise bir askerdi. Onlar, tehlike va11d1. Burada lspartahlar hakimdi. Sira- h§an bir adam olarak tebaruz ettirmek • 

., • .,..~~ ..... ~. tesad.Ufiin sevkile donanma a• kuzahlar, tahkim ettrkleri bu Iimanda tri· tedir. 
?lmut~r~. ~onn~~ ~se Keslek· .yerlerden miirekkeh ~iik hir donanma Yeni kanunda avukatlarm haklan ve 

yeb§tllffe k~ enl IZ ~-~ deh ..... a
1 

zakn .. viicude getirmi,Ierdi. Fa kat, bu biiyiik imtiyazlan geni~letilmittir. Oairelerdeki 
muva a l'Y~ er: ... enaa asJ ~ .. u,. donan.ma ile miikemmel ordu kal'!ts~nda, ihtilafh i§lerin takib ve miidafaas1 avu .. 

···-·· __ •• a! __ It~~ki muJe~~o teknik (;'" kendilerini iimi.dsiz bir ~e!kilde, ·mahvo1· katlara hasredildigi gibi kaza salahiyetini 

d 
.im!-12ae1.nll an b"~uttuk • ld ' mu~ sandtlar. Atinahlar hitip tiikenmek haiz idari meclis ve mercilerde de bir 

emzct nest ere tr orne o u. L!l hh 1 • • h kk ··d f t k"b' 1 I 
'L • f · · h'k"' · h ~ -~- .1 F 01 mez tea ur aria vak1t kaybedtp dur- a m mu a aa ve a 1 1 ya mz on ara 
11.1 za ermm 1 ayes1 ancmue or· d--~-l · · h , b k 1m t A k tl k .. · · "' 'un hayatt ve karakteri hakkmda ux an IC;m ma surlara Korent ten ve b- Ira 1 1§ u. vu a 1 ucretmm amme 

Partadan imd d t Id' M h intizami namma bir tak1m kay1d ve §art· 
az •ey biliniyor. F.akat bu iki mu .. . a ve -cesare ge 1. u a-

¥ ik 1 k d · kl di T lara baglanmas1, ucretin bir ~ok hallerde 
kiyeti, on.a tarihin bildigi ilk biiyiik ~ra 1. 1 Yt. a ar surli . en ·. aarruz, 

olmak ~erefini kazandmnaga kafi n~etl Atmahlardan Strakiizahlra g~ti. muntazam tahsiline imkan verilmesi de 
0 kadar ki nihayet miistevliler, kendile- geni§liyen haklar ve imtiyazlar meyamn .. 

Yeni kanuna gore bir 
~ok cemiyetler tatili 

faaliyet ediyorlar 
Y eni cemiyetler kanunu, cinsiyet iize -

rine cemiyet le§kilini menettigi gibi mem· 
leketimizdeki butun cemiyetlerin bir sene 
zarfmda kendilerini yeni kanunun ahka
mma uydurmalanm da amir bulunma'k -
tadtr. Bu kanun mucibince Kadmlar 
Birligi, Kadmlan Esirgeme kurumu ve 
saire gibi yalmz bir cinse aid cemiyet ku
rulamtyacakhr. ,?ehrimizdeki haremaga
lan da «Haremagalan teaviin cemiyeti» 
nin faaliyete devam etmesine imkan go • 
riilmemesi ihtimaline binaen cemiyetlerini 
«Emektarlar» unvanma kalbederek Vi
layete miiracaat etmi~lerdir. 

Diger taraftan Ba§vekalete bagh Be
den T erbiyesi umum mudiirlugu te§kil e
dilmi§ oldugundan spor kuliiblerinin ce -
miyetler kanununa tabi tutulup tutuJm1 -
y~caklan alakadlardan sorulmu§, verilen 
cevabda cemiyetler kanunu dahilinde mu
amele icra edilmekle beraber bunlarm 
Bed en T erbiyesi umum miidurlugiince e· 
sash bir te§kilata tabi tutulacaklan klildi
rilmi~tir. Ayni suretle Karadenizliler, 
Egeliler ve saire gibi cemiyetler de faali
yetlerine devam edemiyeceklerdir. 

C. H. PART/SIN DE 

F atih kazas1 kongresi 
Halk Partisi Fatih kaza kongresi dUn 

gece toplanml§, AtatiirkUn hat1ras1 ta
ziz edildikten sonra idare heyeti raporu 
okunmu§ ve kabul edilmi§tir. Bundan 
sonra yeni idare heyetine Cemaleddin 
Faz1l Erten, Strrt Enver, Osman Fikret, 
Rtflo, Ziya Emin, Ali Mazhar se~il • 
mi§lerdir. • 

Vilayet kongresine gidec.ek bir beyet 
de se~ilmi§tir. 

Beylerbeyi nahiye Parti 
kongreai 

Onun, deniz liarlJ tarihinin daha oa~ • 
nda yaphgt i§ler, muharebede ge

en ve silahtan ziyade ~nm miihim 
gu hakikatini ispat etmektedir. Deniz 

. • dretnotlann saytsile ol~ege 
olan amnuzda, kahir zaferlerden 

rinin muhasara edildigini g(irdiiler. Atina dadtr. 
donanmasi, Sirakiiza koyunun agzmda Y eni kanuna gore, avukat haks1z i~ Cumhuriyet Halk Partisi Beylerbeyi 
batmlan gemiler yiiziinden mahpus ve mi.idafaa etmiyecek, ~erefsiz ve haysiyet- nahiye kongresi pazartesi ak§amt top • 

miitehasstslarm galebe c;alm • 
dedikleri 'kuvvet {arklanna hakim 

bilen bir biiyuk kumandanm ma
ve ciir' etile 1kazamldl~tU. hattrlat • 

yerinde olur. 
Peloponez harbi, ka.h bir tarafa, ka.i 

· ta,rafa miisaid olarak 1 0 y1l si.iriik
di. Atinablar, denizde daima talihli 
muzaffer, karada ise daima talihsiz 
maglub vaziyette idiler. Y almz ada· 

degil, Avrupa k1t' asmda da topra
olan bir millet olduklan ve dii§man

ac;tk kara yollan bulundugu hal-

yalmz donanmaya bel baglamakla 
!lhca ibir harekette bulunmadtklan go
.. ve bunun cezas1m c;ekiyorlardt. 

r, biitiin At1k yanma<last halkt
Atina surlan arkasma ~ekerek ve bu 

· du~man istilasma terkederek 
~"""'·":;,,c .. enm bir ada haline getirmek 

Atik topraklarmm, Peloponez 
tarafmdan miiteaddid defala:-

ve yagma edilmesi, Atinahlann 
dt kaynaklanm ve manevi kuvvetle
zafa ugrattt. Atina §ehrinin suriar1 

biiyiik bir kalabahgm toplanmasJ, 
bir veba ~tkt1g1 zaman, olenlerin 

miithi§ surette artJrdt. Ger~i A-
donanmasi Peloponez ktytlar1n1 ya· 

ytkhysa da bu tahribat, hakiki 1bir kiy· 
. haiz neticeler vermedi. 

1spartahlar, Atinahlann donanma yap• 
k i~in kereste getirdikleri T rakya 

ekelerine de laarruz ettiler. Am
§ehrini aldtlar. (Buras! Kavala 
a yalmz harabesi kalm1§ bir ~e

.) Yunanhlar, bu miiSitemlekeyi ge
almak istedilerse de maglub oldular ve 

421 de. sulhu kabul ettiler. Sulh 
sene siirecekti amma, bu miim.ki.in ola· 
d1. Her i'ki taraf da adamaktlh yorul-

mahsur bir hale dii~tii. Siraki.izahlar, a<;tk aiz hallerde bulunmtyacaktlr. Adaletin lanmt§tlr. 
denizde Atinahlarla harbedeeek kudret- tam manasile bir yard11Ilc1s1 olacaktlr. A- BUyUk ve Ebedi Atam1za hUrmeten 

k 'I" d kl"' d · · d Ucr dakika siikut edildikten sonra idare 
te olmadtklanm bilivorlardt·, faJ-at Ah"· vu at, 1 an an, re am an ve 1~ pe~m e 

J' -,~. k k k' k · y h d 1 heyeti raporu okunmu§ ve yap11an ye-
na donanmast dar bir '~·da manevra ya- O§ma tan ~e mece hr. azt ane e te- . . h r.vy 1 ... 11 k · I b I k n~ mti ab neticesinde ittifakla a§agtda-
pamaz bir hale gelince i~ degi~iyor, mu- a ar, om1syoncu ar u unnuyaca hr. kt vatanda§lar se~ilmi§lerdir: 
harebe, bir kara cengi lialini a11yor~u. l3u '•Yeni · kanunda adli muzaheret gen~ '11 Re1s: Celttl Kocaer avukat sekreter: 

d S
. k I 1 b · mikyasta te§kilatlandmimi§hr. Barolarda M h ·· ' esna a tra. i.iza 1 ar, a§ taraf1an · az ar Ozartan eczact, sag1~man: Sad-

takviye ed1lmi~. biiyiik ·;,e s~gla£', . kurula<::ak olan adli mu~aheret bUtOlllr .. ri..sever· miralay ·emekli, Uye: Emin Ra"' 
muzlu lhususi musademe gemileri yaptl- avukatlarm i~timai yardimda bulunmala· if avukat, Hasan Deniz emekli binbB.§I. 
Jar. Bunlann iizerine, di.i~man giivertele- nm mecburi ktlacakhr. Fakir ve kimsesiz Parti Vilayet kongreleri 
rine kaya par~alan atmak uzere kuvvetli vatandal§ardan zulme ve hakstzhga du • 
manctmklar, sapanlar koydular. Bu stra· !;ar olanlar barodan bedava yardtm gore
da Atina gemileri uzun miiddet denizde bileceklerdir. 
kald&.lan ve tamirlerine imkan olmad1• Bugi.ine kadar mahkemelerde yaptlan 
g1 i~in eskimi~. kohnel~i~lerdi. Mi.iret- stajm bir senesi, avukatlar yanmda yapi
tebat da, hastah'klar yi.iziinden ~ok azal- lacaktu. Bu da yeni kanunun en miihim 
m1~1. Siraki.iza 'koyunda vuku bulan de- hususiyetlerinden biridir. Bu suretle avu
niz muharebesinde, talih Atinal!lardan kat namzedi, hem kanun bilgilerini, hem 
yiiz ~evirdi. Hiraz sonra, Atinahlar, li- de meslek icablanm ogrenmege haztrlan
mandall: ka<;mak i~in Sirakiizahlann te~- mi§ olacakttr. 
kil ettikleri maniaya sal.chrd1lar. 0 vakit Y eni kanunda, disiplin i§leri daha sis
Sirakiiza filosu tekrar Atinahlara hi.icum tematik ve teknik itibarile ~ok kuvvetli 
etti. Manevra yapacak saha yoktu. Ati- bir §ekle sokulmu§tur. Her yolsuzluk ce
na gemileri, dar ve mahdud yere stkt~lp zalandmlacak ve hi!;bir yanh§ hareket 
i.istiiste y1gud1klan i~in saytca ustiinliik gozden ka~m1yacakttr. 
hi~ bir i~e yaramtyordu. Bundan maada, Bugiinden itibaren mer'iyet mevkiine 
Atinahlar, bu ileri ve kuvvetli mahmuz- giren yeni avukathk 'kanunu, ~ok kuvvetli 
larla, kaya paJle;alannm olduruci.i tesirine 'Ve modern bir kanundur. Avukat, adale
mukavemet edecek hi~ bir mi.idafaa vast- tin yardtroc1s1 olarak tebari.iz ettirilmi§, 
tasma sahib degildiler. Atinahlar, §imdi haklan ve borclan muvazeneli bir 
denizaltl gemilerine ve hiicum botlanna surette te~kilatlandmlmt§hr. 
kar§1 kullamldtgi iizere, tahtadan ve tel- Avukatlarrn kaydrna baflanryor 
den bir mania yaparak bunun arkasmda Y eni kanun mucibince bugiinden iti -
mahmuz hiicumlarma ka~t kendilerini haren avukatlann baroya kaydma ba§la
mi.idafaa etmek istemi§lerdi amma, bu ta- nacaktn. Kaydt miiteaktb idare meclisi 

biye, onlan hareketsiz kalmaga mecbur et- se~ilecektir. . 

Eminonii ve Fatih kaza kongreleri de 
dUn toplanarak yeni idare heyetlerile 
vilayet kongresine i§tirak edecek mu -
rahhaslarmt se~mi§lerdir. BUtUn kaza 
kongreleri tamam olmu§tur. Yakmda 
toplanacak olan vilayet kongresi ic;in 
hazrrhklar yaptlmaktadtr. -···-Maarif miidiirliigiiniin 

bir izah1 
Diin Maarif mUdiirliigUnden ~u tez • 

kereyi aldtk: 
c30/ll/938 tarihli gazetenizin iklnci 

sahifesinde (Dogru degil mi?) ba§hg1 
altmda <;1kan yazmm ayni siitunda 
a§ag1daki §ekilde tavzihini dilerim: 

Muhtelif okullara ayr1lan paraSiz ya
tth talebenin 1 birincikanun 938 den 
evvel mUracaat etmemeleri Bakanhkga 
okullara ve kendilerine yazt ile tami -
men teblig edildigi halde gazetenize 
ba§vuran gocuklarla baZl arkada§lan bu 
tarihten c;ok once gelerek meccanilik 
hakiarmdan derhal istifade etmek iste
mi§lerdir. Kanun mucibince kendilerin
den almmas1 icab eden taahhUd varaka
Sl gibi vesikalarm1 tamamhyan bUtiln 
c;ocu'klar gUnUnde okula kabul oluna • 
caklardtr .• 

mi§, bu yiizden dii§manm att1g1 iri ta~ par- !dare meclisi ilk i§ olarak levha ve iic-

1 
· b 1 • u 1 B ret meseleleri"n1" tesb't t • d k ... ,.,,, .. , ......... u., ... , ..... ,, .. , .. ,, .. , .. , .. ,,,,,m, .. , .. ,, ..... , ••• , ............. . 

c;a armm tsa et en <;oga m1~t1. u ~arpi§· 1 ve anztm e ece • 

rna, Sirakiizahlar i~in kahir bir :laferle tir. 
birti. Atinahlar 110 triyerlerinden 50 ta· 

nesini kaybettiler. Kumandanlan Alkibi

H azine avukatlar& 

yadis e8ir dii~erek idam edildi. 
(Arkast varl 

sevindirilen ~ocuklar 

Bugi.in tatbik mevkiine giren avukathk 
kanununun be§inci maddesi hazine avu -
katlarmm haricde i~ almalanna mi.isaade 
etmemektedir. Fakat diin Adliye Veka -
letinden Istanbul Barosuna gelen bir tel
graf, bu kabil avukatlarm bir sene mud -
detle haricde i§ almalanna mi.isaade edil
digini bildirmektedir. 

Tramvay amelesinin ,ikayeti 
Tramvay §irkti i~ilerini temsil eden 

bir heyet dUn i§ dairesi UcrUncU bOlge 
amirligine mUracaat ederek §irketin i§
gilere her sene kt§ ba§mda vermekte 
oldugu m rukat avansm1 bu sene ver
mek istemedigini, bayram mUnasebetile 
verilen avansm evvelce ii~ maa§ta ke • 
silirken bu defa defaten kesildigini ve 
i§~ilerin gok kotii bir vaziyete dii§tUgU
nU bildirmi§tir. 

!§ dairesi, §irketten bu liususta iza -
hat istemi§tir. 

<;ocuk Esirgeme Kurumu Kastmpa§a §Ubesi, gevresindeki yoksullarla ~irket~e verilen izaliat, ikna edici g5-
yakmdan me~gul olmakta, bunlar1 faydah olmaga gah~maktadm Kurum rUlmediginden §irketin salahiyettar 
GOcugu ba~tan ayag.a kad.ar giydirmi~, 147 ~ocugu sUnnet ettirmi§ v~ miiiD:essilinin bu husustaki sebebleri 
lerini temin e~lem1~, tedaviye muhta~ olan yavtulan doktorlara mua- bildirmek ve i§~ileri mU§kiil vaziyet -

iltu;lanm yaptlrml§tJ.r. Yukandaki resim. sevindirilen yavrulan gos- ten kurtaracak tedbirler almmak U-
.. ..,..,.n.,.,..~,..,.. zere 4 dairesine davet ed.ilmi§t~J--

Nisanda a~1lacak olan beynelmilel 
Nevyork sergisine geni§ mikyasta i§ti
rak edecegimizi yazm1§hk. Yukanki re
sim, Tiirk paviyonunun ci.imle kap1sma 
konacak olan, heykeltJra§ ZiihtUniin vU
cude getirdigi Tiirk heykelini goster • 
mektedill. 

' J 
Orta tedri tta 

nakil ve tayinler 

V ekalet yeni kadroyu 
alakadarlara teblig etti 

Maarif Vekaleti, orta tedrisat mual • 
lim kadrosunda yeniden baz1 degi~iklik -
ler yaparak alakadarlara bildirmi§tir. 
Buna gore, istanbul Yiiksek lkhsad ve 
Ticaret mektebi lise ktsmt frans1z mualli -
mi Vahid, Elaz1g ktz enstitusii fransl'Zca 
muallimligine, ayni mektebin daktilog -
rafi muallimi Abdi Yonsel, Adana orta 
ticaret mektebi daktilografi muallimligi • 
ne, ayni mektebin lise ktsmi hukuk ogret
meni N ecati, lzmir ticaret lisesi yurd bil
gisi ogretmenligine, ayni mektebin lise kts 
m1 matematik muallimi Lutfullah, Ada
na orta ticaret mektebi aritmetik muallim
ligine, emtia ogretmeni Salih Zeki, Di
yarbaku bolge san'at okulu fizik - kimya 
ogretmenligine, lstanbul bolge san. at 
okulu sthht tesisat muallimi Kemal Kan· 
tarc1, Ankara tn§aat usta okulu ogret -
menligine, Istanbul Yuksek Ticaret ve 
lkttsad mektebi yiiksek k1sm1 siyasi tarih 
ogretmeni Suphi Nuri tleri, ayni mekteb 
devletler hukuku ogretmenligine, Heybe
liada orta okul mi.izik yardtmc1 ogretme
ni ~ecaaddin, Kadtkoy birinci orta okul 
Pendik §Ubesi miizik yardiiDCl ogretmen • 
ligine, Mehmed Celaleddin, Oskudar 
birinci oku} almanca yardtmCl ogretmen• 
ligine, Fen fakiiltesi son smtf talebesin • 
den Nimet Pusot, Y enikapt ortaokul yar
dimc1 ogretmenligine, hukuk fakiiltesin • 
den Miinir Uman, Haydarpa~a lisesi 
fraOS1ZCa yardmcl ogretmenligine, Bey
koz orta okulu frans1zca stajyeri Zeki, 
Gazi Osmanpa~a ortaokul frans1zca 
stajyerligine, Istanbul ktz ortaokul yar • 
direktorlugline frans1zca muallimi Nuri· 
ye Y eginsoy, T aksim orta okul franstzca 
yardtmcl ogretmenligine Paris Oniversi
tesi edebiyat fakiiltesi mezunlarmdan 
Mari Sarafyan, Istanbul bolge san'at o
kulu tarih, cografya, yurdbilgisi ogret • 
menligine lhsan ~rif Haru, lstanbul san
at okulu dokiirnciiliik §ubesi mezunlann • 
dan lhsan <:ekmegel, ayni okul dokiim 
atolyesi stajyerligine, ayni mektebin elek· 
trik<;ilik ~ubesi mezunu Hasan Ertan, ay
ni mektebin elektrik atolyesi stajyerligi -
ne, ayni mektebin mensucat ~ubesi kuma~ 
orglisli ve desinatorliik ogretmenligine 
Baha Akipek nakil ve tayin olunmu§lar -
dtr. 

MOTEFERRIK 

Otobiis tahkikat1 
OtobUs tahkikah hakkmda Devlet $11-

rasi MUlkiye dairesince Vali ile mua
vini, Fen heyeti mUdUrU ve Altmc1 §U· 
be mUdUrii icrin evvelce verilmi§ olan 
liizumu muhakeme kararma alakadar
larca itirazda bulunuldugundan bu me
selenin yakmda Devlet ~tlraSI umumi 
heyetince ve alakadarlarm m1lvacehe -
sinde tetkik ve bir karara raptedilecegi 
haber ahnmt§tlr. 

Tramvay tirketi murahhaa· 
lar1 Ankaraya gitti 

Tramvay ve TUnel ~irketlerinin sab§ 
mUzakeresinde bulunmak Uzere §ehri -
mize geldigini yazd1g1m1z Belcrikah iki 
murahhas dUn ak§amki trenle Ankara • 
ya gitmi§tir. Murahhaslara §irketin hu
kuk mU§aviri, refakat etmektedir. 

HUkOmet bu ay nihayetinden evvel 
Tramvay ve TUne! §irketlerile Kadtkoy 
Havagazi §irketini almt§ bulunacakttr. 

Tramvay §irketinin satm almmas1 
mUzakerelerinde Belediyenin noktai na
zanm izah ve miidafaa etmek Uzere Be
lediye Fen heyeti mii§aviri Mustafa 
Hulki ile Makine §Ubesi mUdUril Nus • 
rat da diin Ankaraya gitmi§lerdri. 

Halk prevantoryomu 
Ha lka mahsus olmak Uzere Erenko • 

yiinde bir prevantoryom in§asma ka -
rar verilmi§tir. Bu miiessese, Vilayet 
ve Belediye bUt~elerinden aynlacak 
mU§terek tahsisatla gelecek sene i~inde 
tesis olunacakttr. 

Tiirkku~una talebe ahntyor 
Tilrkkw~undan mezun olanlarm yeri

ni doldurmak ve geni~liyen kadronun 
ihtiyacmt kar§Ilamak Uzere yeniden ta
lebe kaydetmek Uzere Universite ve li
selere bir beyanname gonderilmi§tir. 

Bu beyannamede 17 ya§m1 dolduran 
ve boyu 1,58 den a§agt olm1yanlar staj
yer olarak davet edilmektedir. 
~imdiye kadar A.B.C. ve turizm bro

vesini alarak kampa gitmiyen eski aza
larm da §Ubelere mUracaati istenmek
tedir. 

<;imento fabrikalar1 Eti 
Banka ge~iyor 

<;imento fabrikalarmm Eti Bank elin
de toplanmas1 hakkmdaki kanun iize • 
rine bUtUn gimento fabrikalan, heyeti 
umumiye icrtimalanm yaparak fabrika
lan satmaga karar verml§lerdir. Eti 
Bank, §ehrimize bu fa'brikalarm i§letil
mesile me§gul olacak bir heyet gonder-
mijtir. ..... - . 

Siyasi icmal 
~emberlayn • Mussoli 

D
a ngiliz Ba~vekili Mister Cemberl 

beraberinde Hariciye N azm L 
Halifaks oldugu halde, kanunusa 

nin iptidalannda Romaya gidecek ve 
gun Mussolini'ye misafir kalacaktu. 
dern demokrasinin be~gi ve parlaman 

rizmin babas1 olan fngilterenin en ku 
retli ve ni.ifuzlu bir Ba~vekili mutlak 
torite ve toptan devletcalik ve 1rk~thk 
jimi olan milll sosyalizmin miiessisi 
ler'i Avrupa sulhunun atisini kurta 
kin i.i~ defa Almanyaya giderek ziya 
etmi~ti. 

Simdi de ayni BaFekilin Akden 
kadar uzun bir seyahati ihtiyar ede 
Romaya gitmege, siyasi akide itiba 

sosyalistler ve komunistJer kadar In 
demokrat1arma da mUlayim gelmiyen 
~istlisi.n ve Almanyadakinden daha ge 
mikyastaki uk~thihn miiessisi Mussoli 
yi gene Avrupa sulhunun hahn ve l11 
giliz cihan imparatorlugunun sela 
ugrunda ziyarete karar vermi~ olmast 
yiik bir hayret uyandJrmryacakhr. 

Su kadar var ki fngiliz Ba§vekili 
ltalyaya ~yahatile Almanyayt ziya 
arasmda biiyiik bir fark vardtr. Alman 
seyahatinde Cemberlayn, ba~ta, Avr 
panm huzur ve sulhunu kurtarmagt d 
~i.inmii&tii. ltalyaya seyahatinde, daha 
yade, fngiliz fmparatorlugunun e.mni 
ve menfaatini gozoniinde bulundurac 
hr. 

Ciinkii, Akdenizdeki miistakil devl 
lerin hududlanna riayet edilmesi ve 
birine kar$1 propaganda yap1lmamas1 
yesile g~en nisantn on alhsmda Ro 

da imza edilen fngiliz • ftalyan misa 
nm mer'iyet mevkiine konulmasile iki 
yi.ik devlet arasmda bir itimad havast 
mege ba~lam1~ olmakla beraber, halle 
lecek pek c;ok mesele vard1r. 

Bunlarin ba~mda Akdenizin ~ark Jil 

hali ve fngilterenin Hindistan ve ftal 
nm Habe$1stan !mparatorluklanrun k 
ptst bulunan Siive~ kanah, ihtimal a 
dtih giindenberi, ilk defa butiin diinya 
huzurunu kac;uan bir mesele olmu~tur. 

Bu yoldan ge~en gerek ticaret, ge 
barb gemilerinin en ~ogu, fngiliz ve l 
yan bayraklanm ta$1yor. Halbuki k 
nahn askeri emniyet ve kontrolu, IDii 
hastran lngilterenin ve malt ve idari k 
trolu da Fransamn elindedir. 

N astl ki Akc:lenizin garb me thai 
hakim F astaki T anea. beynelmilel m1n 
kasmm kontrolu bir zaman, miinhastr 
fngiltere, Fransa ve fspanyamn elind 

di. Biitiin varh~I Akdenizde olup 
beliittank bogazmdan !ngiltereden so 
en ziyade istifade eden ltalya, biitiin 
fuz ve agultgile birka~ sene evvel 'A 
rupa politikas1 iizerine yiiklenmi~ ve 1 
ca mmtakasmm kontrolunda diger bii 
devietlerinkine miisavi bir mevki t 
etmi~ti. 

Simdi de 1talya, ayni hak ve mura 
beyi Siiveyo nakah iizerinde de tesis 
mege kat'i karar vermi~tir. !talya, 
ven kanah ~irketinin ltalyan gemil~ 
den ald1g1 riisumu c;ok yiiksek b 
kendisinin iktJsadi hayabm sarsmakta 
dugunu ileri siirerek bu riisumun !tab' 
gemileri i~n istisnaen son derecede at 
ttlmasm1 istiyor. 

ftalya Siiven kanali $irketine or 
olarak kanahn idaresini kontrol etmd1i 
tasmim etmi~tir. italya, Siivey~ kanab 
hakim olabilmek i~in heJleyi gozune 
mt~hr. Hatta MlSlr iizerinden bir kot 
dor ac;mag1 dii~iinmii~ ve oimdiden ~1 

hiikumeti nezdinde ciddi te,ebbiisle 
bulunmu~tur. Bir ftalya imparatorl 
olan Habe~istanla art!k astl ltalyad 
saytlan T rablusgarbla sahil arasl 

ltaiyan ordulanmn ve nakil vasttala~ 
serbestc;e ge~ecegi bir koridorun te5l· 
Mtsmn fngiliz askeri ve siyasi hirn&1t 
altmdan c;tklp daha tehlikeli oian rei 
Roma finparatorlugunun kanad1 alt1° 
girmesine muadil olaeaktu. , 

fngilterenin bi.itiin Mmrin ftalyan 11. 

fuz ve nezareti altma girmesindea ~e S 
ve~~ ~~nah?a ?rtak olmasm1 terdh .~~~ 
cegt ~uphes1zdu. f~te Romada goru~ll d 
cek ve halledilecek meseleler arastll, 
Siiven kanab ve hatta bundan daha Jl1~ 
him ve biiyiik i~ler vardu. Bunun i~ 
Roanada zamamm1zm en niifuzlu iki \?1 

yiik dev}et adamt arasmda ii<; gun aeVB~ 
edecek miizakere1erin diinya politika51 

~arkm vaziyeti i~in ~ok biiyiik ehernJ11h'' 
ti olacaktJr. ~ 

Muharrem Feyzi T~ 

Cumhuriye~. 
NUshaSJ 5 kuruetur. 

Abone $Braitl: { T~~~!iye ~:· 
Senelik 1400 Kr. 2700 ~· 
Alb ayhk '750 • 1450 , 
Cc ayhk 400 • soo 
B~ ayhk 150 • Yokt111 
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Arab kongresi 

istanbula aid mua- MESELELE:!!.!. . 

meiat tetkike tabi Klisikten klisiklere HEM NALINA ,. 

MIHINA~i I 

Arablar eski Miiftinin de 
i§tirakini istiyorlar 

tutulacak 
CBa$taratz 1 fncf sahffede> 

Vekalet emrine almd1gma clair ofan ka~ 
rarnameyi aynen bildi,riyorum: 

«Gorulen liizuma binaen Istanbul Va
lisi M uhiddin Ostundagm Vekalet cmri
ne almarak Istanbul Valiligine Manisa 
Valisi LU.tfi K1rdann, Corum VaJisi Sii
reyy,a Yurd.akulun tekai.ide sevkile Corum 
Valiligi·ne Istanbul Polis Mi.idurii Salih 
K1hcm naklen ve yeniden tayinleri Da· 
hiliye V ekilinin 29 I 1 1 I 1 938 tarih ve 
6075 say1h tezkeresile yap1lan teklif iize
rine icra Vekilleri Heyetince 29/1 1 I 
938 tarihinde onanm1~hr. 

Yazan: PEYAMI SAFA 

Pe~inde bir mana ordusu siiriikliyen I medeniyet ziimresi ic;inde de klasiksiz 
«klasik» gibi kelime~er .. i.istiinde. anl.a~ : kald1k. Bugiin: 1~tanbul t!niversitesine 
mak zordur. Halbuki boyle tab1rlen d1- tek Arab harf1 b1lmeden guen yeni bir 
limizden dii~urmeyiz ve daha emniyetle 
kullamnz. Belki de manalanmn vuzuh
suzlugu nispetinde zenginligi, bize, bu 
kelimeleri istedigimiz yerde ve istedigi • 
miz gibi kullanmamlZl temin eden bir 
tasarruf cesareti veriyor. Bu «klasik» 
tabirinin de hakiki ve mecazi manalanm 
birbirinden ay1rmak zor olmu§tur. «Kla
sik» nerede «eski», nerede «ornek» tir? 
N ere de bir ~kil ve nerede bir ruh if a de 
eder? Nerede bir esashr ve nerede bir 
usul? Bu farklann tayini artik ihtiyari 
bir hale gelmi~ oldugu ic;in, klasik keli
mesi, bir Rafael' e de, bir bakkala da 
yak1§hnh~or: «Klasik bir diikkan» ve
ya «klasik bir bakkal» dendigini de cok 
duyanz. 

nesil ic;in F uzulinin yiizde doksan acem
ce manzumesi, Horas'm veya Virjil'in 
l.itince ~iirleri kadar yabanc1d1r. 

Sevkulcey'i muvazenc 
I 

IF 
bozuldu 

- I 
ransa Almanya ile anla§mak i 
~iyor. 

1 
lngiltere ltalya ile dost ol~ 

ibnissiiud hiikumeti lraka miiracaat ederek 
konferansta beraberce ~ab,mak teklifinde bulundu 

Kudus, 30 {a.a.) - Filistin me.i'!1esi-l caklan hatti hareket yiiziinden miihim 
ni hal i~in Londrada toplanacak olan mii~kulatm ortaya <;Ikmp.si melhudur. 
konferans meselesi, Filislin mehafil'ni ve Hay/ada yeni ~arpt,malar 
kom~u memleketleri fevkalade me~gul et- Londra 30 (a.a.) - Reuter ajansi-
tnektedir. Arab moh,afilinin iimidleri bi.i- mn Kudi.i;ten istihbanna gore dun Hay
Yuk mi.iftuniiu de konferansa i§tirak ede- famn cenubunda Uhmaz'da i~giliz ask~ 
~egi merkezindedir. Muftuniin gazetesi ri kuvvetlerile Arab ~eteleri arasmda ya
:;,J~n. <<..Allahab». b~.gun. yeniden. inti~ar et- pilan miisademe Filistin harekatmm ba
illi§tlr .. Gazetem~ uz~rmde. §U tbare var- §mdan beri cereyan ed~n c;arpi§malarm 
3Jr: Bn v~tan: bn mill.~t, bu §ef. 'l . . en miihimmi olmu~tur. lngiliz kuvvetleri 
, . D.aha §Imd1den kat Iyyetle de~u:lnhr Arab ~etelerini tamamile sarmilga mu
CI, Londra konferansma ne mutedd ltder- vaffak olduklarmdan Arablar, son bir ii
:ri~ i~ti:aki ne de. ba~1 n:ufrid .. a~anm.?a:. ~idle muhasara hathm yarmak i~in hii-

Reisicumhur ismet inonii ve biitiin 
Vekillerin imzalari.» 

e:1 efkan umum1y;y1 eger buruk m~ftu cum etmi§lerdir. Arablarm pek a1.1 lurtu
§hr~k etmezse kat 1yyen tatmm etm1ye- labilmistir. 

:ektu. . • . _ _ _ , . Londramn bir tekzibi 

Ogrendigime gore, Istanbul Belediye 
Reis muavini Ekrem de bir kaymakamh
ga tayin edilmektedir. Diger taraftan 
Dahiliye Vekaleti Miiste§arhgma Yehbi 
Demirelin getirilmesi takarrur etmi~ ol • 
mas! dolay1sile §imdiki Miiste§ar Sabri 
<;1tagm bir valilige tayin olunacag1 bil • 
dirilmektedir. 

Istanbul Vali ve Belediye Reisi Mu -
hiddin Ostundagm Vekalet emrine aim
mas! keyfiyeti ic;in §imdilik sadece gorii • 
len luzuma binaen oldugu ileri siirulmek
tedir. Bunun Valinin gerek T emyizde, 
gerek Devlet ,Surasmda muhakeme ve 
tahkikat mevzuu olan muhtelif mesele • 
lerle alakah bulunmad1g1 beyan edilmek
tedir. Bununla beraber, pek yakmda Is -

tanbula aid umumi muamelatm geni~ 
mikyasta bir tahkik ve tetkike tabi tutu.
lacagt da anla§Ilmaktadir. 

Mustafa Sekib T uncun bu mevzuda 
ve bu siitunda c;1kan makalesi, klasik bir 
edebiyl'.t eserini en hakim vasfmdan ya
kahyarak te§his ediyordu. Bu vas1f, hie; 
~iiphe yok ki, lisand1r. (Burada «lisan» 
kelimesini «dil» kelimesinden ayumak 
laZimd1r. Lisa~. langue mukabili, dil de Irak hiiku~etJ, I-?anciye Nazmn.m .n- Londra 30 (a.a.) _ Ingilterenin A-

'aset edecegl heyehn azalanm taym tle b k" 1 · · 1 v hk"m ett'1vg'
1 

hak .. " . . · I ra oy enm a~ 1ga rna u • 
ne§guldur. Sala~Iyet~ar . mahafi~.d:_n a ~- kmda Alman mallbuah tarafmdan verilen 
tan .habe.~lere gore, Ibmssuud hukumeh, haberler Londrada tamamile tekzi~ edil
rak a muracaat ederek konferansta her k d' B'l"k' F'l' t' u"stemleke ofis 
k. d v• k • me te IT. 1 a IS 1 IS In ffi 

1 memleket!n mudafaa e eceg1 no tat k 1 kl' t revi dolaVlsile viye-
1 h'd' . . . . I b l rna am an na, ~ya g J • • 

tazar ann tev 1 1 I~m JSli§are ere a§ a- cek slkmtlSl ~eken Arab koylerine lngi-

ni§hr. liz kamyonlan vasitasile erzak ta§Im,akta-
.Surasmi da kaydetmek lazimchr ki, 

d1rlar. 
esmi mahafilin mi.italeasJ, Filistin mese- Silah ka,.ak~tlarf. mahkemede 
esinin Arablor lehine olarak hal!edilme- :s-
. B Londra, 30 (Hususi) - Suriyedeki 
1 laz1m gelr:Iigi merkezindedir. inaen- ·1 h 
leyh Y ahudi muhaceretinin durdurul- F rans1z askeri mahkemesi, Filistine 51 a 

b 1 k kl Iu 50 Arabm muhal.:.eme-last iizerine esasen ho§nutsuz u unan ac;uma a su~ 
'ahudilerin Londra konferansmda ala- sine ba§lami§hr. 

'""""""'"'""'"'"'""OOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOIOOOOUUUUuuuuum" 

~d ,. 
~ en 1n bir nutku 

£ski ingiliz Har·iciye 
Naz1r1 mii~terek cephe 

kurulmastnl istiyor 
Londra, 30 (a.a.) - Londrada bir 

Jtuk soyliyen Eden, bilhassa demi§tir 

«- Bir umumi harh felaketinden ka
llrnaga muvaffak olsak bile ~etin c;ar
§rnalarm online g~emiyecegiz. ~imdi 
aziye aid meselelerle ugra§mak zamam 
~gildir. Y apilacak ~ey, halihazm !lazar! 
bara almak, istikbali tahmin etmek ve 
ktinde laz1m gelen hiitun tetbirleri itti
z etmektir. Bu arabk pek garib St'rail 
tinda ya§1yoruz: O c; kuvvetli mt>mle
t lnilll siyasetlerini 1lham etmek iizere 
\'Vet prensip ini kabul etmi§tir. Bu anar
ic;inde felaketin oni.ine gec;ildigine clair 
ninat alamadan harbin daimi tehdidi 
1nda, tam bir tehlike i<;inde ya~amaga 
~cburuz. N e kadar iyi idare edi!irse e
sin hivbir harici siyaset tek ba§ma me
eyj bir veya iki sene i<;inde hall~de
'Z. Bununla beraber istikbal iimidleri 
1\iz tamamile suya du§mii~ degildir. Si
tlanmak hususunda sarfettigimiz gay
lerin ihtiyac;lanmlZl kar§1layabilecegi 
si.iphelidir.» 

Eden bundan sonra iic; maddelik bir 
lgram hakkmda izahat vermi§tir: 
1 - Butiln milletin muzaheretin1 te-
1 eden bir h arici siyaset, 

Parti kurultay1 

Umumi idare heyetin
deki noksanlar da 

tamamlanacak 
Ankara 30 (T elefonla)' - Bu ya • 

kmlarda fevkalade bir ic;timaa c;agmla
cak olan Cumhuriyet Halk Partisi bii • 
yuk kurultaymm toplanh tarihi bugiin • 
lerde tayin ediiecektir. Ataturkiin, Par· 
tinin daimi reisi oldugun~ dair madde, 
i.ifulii dolay1sile bu toplantida tetkik o
lunacaktir. F akat bu maddenin aynen 

kalacag1, Reisicumhur ino11iiniin umumi 
reisligini beyan eden bir maddenin ni • 
zamnameye ekleneceiH anla§Ihyor. 

Parti kurultaymm bundan ba~ka me§
gul olacag1 tek meS<:le de, Parti umumi 
idare heyeti azalarmdaki noksanhgi ta· 
mamlamakhr. 

Malum oldugu iizere siyasi muste~ar
hklann ihdas1 masmda bir kiSlm umumi 
idare heyeti azalan bu vazifelere tayin 
edilmi§ler ve bunlardan ac;tk kalan aza
hklara da kimse getirilmemi~ti. Bu arada 

Milll Mudafaa Siyasi Miiste~arl1 • 
gma Necib Ali Kuc;iika, Ziraat Ve
kaleti Siyasi Mi.iste~arhgma Ali R1· 

za ve Dahiliye Siyasi Mi.iste~arhih -
na Abdiilmuttalib Oker tayin edilmi~ • 
lerdi. Kurultayda bu ac;1klar tamamla • 
nacakl!r. Biiyiik Millet Meclisi azahk
larmda ac;1lan munhaller ic;in k1smi inti
habahn kurultaydan evvel yapilmiyacagi 
anla~Ilmaktadn. 

Emniyet Direktorliigiinde bazt 
hususat tetkik edilecek 

Istanbul Emniyet Direktorliigiine aid 
baz1 hususatm bir miilkiye miifetti§i tara
fmdan tetkik ettirilecegi anla§1lmaktadu. 
Bu meyanda gec;enlerde Dolmabah~e sa

ray! oniinde izdihamdan vukua gelen mii
essif kazamn oniine gec;ecek tedbirlerin a
lmmamasi sebeblerinin ara§hnlacagt soy • 
lenmektedir. 

Lirtli Ktrdar kimdir? 
Doktor Lutfi Kudar 1888 de Ger • 

gukte dogmu§tur. Tahsilini Istanbul T1b-. 
biyesinde ikmal ettikten sonra goz mute
hasslSI olmu§tur. 

Bir miiddet lzmir Memleket hastane
sinde <;ah§hktan sonra S1hhiye miidiirlii
gune tayin edilmi~tir. Gerek hastanede ve 
gerekse S1hhat miidiirli.igunde halka kar
§1 gosterdigi alaka ve kolayhklardan do
layl lzmir muhitinde biiyuk bir sevgi ka
zanarak unutulmaz hatiralar buakm1§hr. 

Lutfi Kudar son intihabatta Kutahya 
meb'usluguna sec;ilmi§ ve bu miidd:t 
ic;inde Bahkesir Parti ha§kanhgml da I· 

. dare etmi§tir. 
Kendisinin idare i§lerine kar§l olan is

tegi iizerine Manisa valiligine tayin edil
mi§tir. 

Manisa Valiligine geleli iki sene gibi 
az bir zaman oldugu halde, istirdadda ya 
narak harab olan §ehrin manzarasmi biis
biitun degi§tirmege muvaffak olmu~ ve 
Manisay1 Tiirkiyenin modern ~ehirlerin~ 
den biri haline koymak ic;in, yorulmak 
biimiyen bir gayretle c;ah~mi~hr. 

C K1sa haberler ) ---.-* LONDRA 30 - «Daily Telegraph~. ti-
niimiizdeki sene i<;in derpiij edilen fevka
lMe siHihlanma masrafmm dort yiiz klrk 
milyon ingiliz 1iras1 tahmln etmektedir. 

langage kelimesinin kar§Ihgi olarak dog
rudur. Evvelce buna birkac; kere i§aret 
etmi§ oldugum halde ikisini ben de bir
birine karJ~tlrmm. Hie; olmazsa lisana 
aid yaz1larda bu farka hiirmet edelim.) 
Klasiklerde lisan, mazrufuna tipatlp in
tJbak eden bir zarf balinde oldugu ic;in, 
esasla §ekli artik holunmesi imkans1z bir 
yekparelik ic;inde birle§tirir. Hatta kla -
sigin ~artlm ic;in d1~a dogru bu olu~unda 
ve ic;in d1~la birle§erek yekparele§mesin
de bulmak miimkundiir. 

Davaya boyle bakmca, M. $ekib 
T uncun gordugu gibi, Turk debiyah • 
mn klasikleri yoktur. Belki lisan clava • 
smda c;ektigimiz. butiin s1kmh ve yap • 
makta oldugumuz inhlab, her§eyden ev
vel bu klasigi yaratmak ic;indir. 

Fuzuliden Ahmed Ha§ime kadar bu
tiin Osmanh edehiya_tmda tek bir klasik 
yok muydu? Eger klasigi «cihan§iimul» 
degil de sadece «milli ve eski ornek» 
manasmda ahrsamz, Osmanh millisi ic;in
de klasiklerimiz vard1; fakat klasigi, es
ki Yunan dunyasmm olc;ulerini yeni Av
rupa kJYmetler nizamma ta§IMI§ eserler 
serisi maQasma almamz Osmanh edebi
yatmda tek bir klasik bulamazsmiz. Bu 
.balumdan F uzuli ne cihan~iimuldiir, ne 
de bugiinki.i Turk millisile millidir. Fu -
zuliden Ahmed Ha§i.me ka·dar ban Os
manh §airleri, Osmanh k1ymetler nizamt
mn dar tarih kadrosu ic;inde, cihan serisi
ne girememi§, bir nevi yerli miintehabat 
klasikleri farzedilebilirler, 

Bugune kadar Turk edebiyatmm mil
letlerarast bir k1ymet yaratmami~ olmas1 
cihan~umul klasiklerden mahrum olmasi· 
le izah edilmek laz1m gelmez mi? Bun
dan da anla§Ilabilir ki bir millelin yerli 
klasiklere sahib olmas1 enternasyonal bir 
san' at kiymeti yaratmasma kafi degil • 
dir. 

F akat yerli klasikten ne anlad1g1mizi 
da kaydedelim: Y erli klasik telakki etti
&imiz buyiik Osmanh san' atkarlan en -
tl;,.rnasyona-1 k1ymetten mahrum degildi -
ler. F akat bu, huistiyan ve garb degil, 
islam ve §ark enternasyonaliydi. Biz, yuz 
senedenberi, mensub oldugumuz islam 
medeniyet zi1mresini terketmege sava~tl
gimiz 1c;m bu klasiklerden aynlmaga 
mecbur olduk ve ic;ine girdigimiz garb 

Musiki i<;in de bQyle: Konservatuara 
yeni giren bir miiptedinin milli muhitin
den ~vvelce almi~ oldugu musiki kiiltiirii 
ic;inde ne T ellalzadeden, ne de Gluck· 
dan bir tek ses vard1r. islam - Osmanh 
klasiklerini unutuyoruz, h1ristiyan - garb 

istiyor. ~ 
Bu, garb demokrasilerinin, Berlir 1 

Roma mihveri onunde diz c;okmeleri c 
mektir. Atalarmuz «Kesemedigin eli 
de ba~ma koy I» demi~lerdir. hte, ~irr 1 

Cemberlayn'le Daladye atalanmlZ!n 
soziine uygun bir politika takib ediy< 

l l 
lar. Boyle yapmaga da mecburdurb klasiklerini tamm1yoruz. Bu bak1mdan 

edebiyat ve musiki programlanmiz ara· 
smda da vahdetsizlik vard1r: Birinde 
( edebiyatta) Osmanh klasiklerinden or
nek parc;alar ogrettigimiz halde. otekinde 
(musikide) Osananh musikisine topye -
kun kap1y1 kapami~ bulunuyoruz. 

Hie; ~uphe yok, bizim ic;in Osmanh 
klasikleri be~ri ve enternasyonal degil, 
sadece milli ve tarihi bir kiymettir. Her 
millet gibi be~erl orneklerimizi klasik 
kiiltiirde, greko-latin san'at eserlerin -
de arayacagiz. Artik bizim Osmanh kla
siklerinden tevariis edebilecegimiz ne 
miistehase bir dunya gorii§u, ne bir lisan 
an' anesi, ne aruz gibi bir vezin, ne de 
hicazkar ilah... gibi bir makam kahb1 
vard1r. F akat bin de fa yazd1g1m1z hal de 
bir defa anlatamad1g1miz bir noktay1 tek· 
rarhyahm: Dii§i.ince sisterninin, lisanm, 
veznin, makamm ta~amile d1§ansmda, 
bunlardan tamamile rniistakil bir milli 
se.rmale vard1r ki pe~ine taktldigi felsefi 
goru~ veya benimsedigi ifade kahbt ne 
olursa olsun, yeryuziine binlerce sene ev
vel gelen ilk Ti.irk san'atkanndan bugii
ne kadar ~iirden §iire, ninniden ninniye 
intikal ettigine ~uphe yoktur. Bu seyya
leyi muhafaza etmek i<;in divan §iirlerine 
nazire yapmak, aruzla yazmak, hicaz
kardan bestelemek §art degildir; bu ka
dan l~wnsuz, hatta kotu bir mazi has
reti ifade eder; fakat bu seyyaleyi kap
mak, korumak ve elden kac;umamak, 
hulasa kendi kendimiz kalabilmek ic;in 
yerli klasik orneklerimizin de hususi bir 
tedris ve telkin zaviyesinden gene nesille· 
re tamtilmasJ, hatta sevdirilmesi gerek • 
tir. Bundan otesi, vakit kaybetmeden, 
klasik kiiltiirle (greko-latin kulturile) te
masimizi temin edecek biiti.J.n ~arelere 
ba~vurmak olacaktu. 

Ciinku, Miinih'te Cekoslovakyamn ii 
tiine bir ha<; dikildikten sonra, Avrup 
mn eski sevkulceni muvazenesi bozt 
mu~tur. 

ingiliz ve F rans1z Ba§vekilleri, ge~ 
eylulun son giinlerinde, Miinih tayya 
~stasyonuna inerken sevkulcey§i vaziyc; 
lngiltere ile F ransa hakimdiler; fakat l 
iki Ba~vekil Miinih'ten avdet ederlerk 
vaziyet tamamile tersine donmi.i~, va 
yete Almanya ile italya hakim Q.lmu~ 
lard1r. 

f I 

Eger, Miinih konferansmdan sulh Y• , 
rine harb c;1ksaydJ, Almanya, §arkta ' 1 

garbda, iki cephede harbetmek mecbur 
yetinde kalacaktJ. F rans1z erkamharbi . 
yesi, Cekoslovakyanm 40 Alman f1rk; 
s1m haftalarca ugra~tiracagim hesabh 
yordu. Romanyamn r:zas olsun olmasn 

Rumen arazisi iizerinden uc;up gelece
1 

, 

olan Sovyet hava filolannm yard1mil 
Cekoslovak hava kuvvetleri, Almanya 1 
nm her tarafma mutilj~ hucumlar yap~ .. 
bilirlerdi. F ransa da, ~imali Afrikada • 

alelacele biiyi.ik kuvvetler getirmek mec ; 
buriyetinde kalmazd1. (Malum ya hav 
ve denizalh harbleri yiiziinden buyii't 11 

kuvvetlerin miistacelen nakli ~ok tehlike , 1' 

li bir i§tir.) Bu kuvvetlerin bir k1sm1(\ li 
Tunusta toplay1p Libya'ya taarruz ede 1 1 

bilirdi. I 

Bugun ise, Cekoslovakya, taksime ug. f 
1 ~ 

rami§, hudud tahkimat:m kaybetmi~. bir.l 
c;ok fabrikalanm ve ham maddelerin i 
elden kac;Irrni~ oldugu ic;in, arhk, bu dev~1 1 

Ietin harb kudreti c;ok zaylflami~tir. Ce· , '· 
koslovakya, artJk Almanyaya kafa tu .' , 
tamaz, tutarsa Alman ordusu kollann · . 11 

salhyarak CekoslovakyaYI kolayca orta·\ 
dan k<!ldirabilir. , 

Almanya, 3 buc;uk mil yon Sudet Alma· ' : 
t • 

mnt ve birc;ok sanayi miiesseselerini ilhal1 
etmek suretile, nufusc;a ve malzemece kuv 
vetlendikten ba§ka §imdi, art1k, yalmz1 , , : 
garb cephesinde harbedecektir. A vustur-· t . 

yamn da ilhakile niifusu F ransanm iki 1 1 

l 
misline yakla§mi§ olan bu devlete kar§i I 

koyabihnek i<;in, F ransanm, ~imali Af
rikadaki Arab kuvvetlerini ve oteki Af
rika mustemlekelerindeki zenci askerle· 

rini alelacele ve kamilen F ransaya getir• ' 
mesi laz1m gelecektir. 0 zaman, §imali 
Afrika, bir zaf noktas1 te§kil edecek, c;un
kii tedafiii bir vaziyet alacakhr. 

Cekoslovakyanm ortadan kalkmasi, 
fngilterenin de zaranna olmu~tur. Cun· ' 
kU, ingiltere, barb hal in de F ransaya yar-
d1m etmek mecburiyetindedir. Cek ordu
sunun aradan c;ekilmesi, ingilterenin , 
Fransaya daha c;ok ve daha c;abuk ya~ · 
d1mda bulunmasmt icab ettirecektir. 

Bir de, bizim klasik kiiltiirle temasJmiz 
yunanca ve Iatince tedrisahnt kabul et
memizle ne ba~lar, ne de biter. Klasik 
kiiltiir klasik dii~iincenin prensiplerile be
raber elde edilir. Bu bir kafa terbiyesi • 
dir ve lisan boyle bir terbiyenin ancak 
vas1ta~1du. Yunancadan ve latinceden 
evvel bu klasik gii~iinceyi, §ark miras1 
kafalanm1za nas1l sokahilecegimizi idrak 
etmege mecburuz. Biliyoruz ki bu dii~iin
ce A vrupaya tecri.ibe ve mii§ahede kabi· 
liyeti, kontrol ve metod getirmi~tir; bili
yoruz ki bu du~i.ince ancak riyaziyeci ve 
tahlilci bir kafada ya~ar; biliyoruz ki 
~imdiye kadar bizim mistik du§iincemiz 
dt~an alemin olc;uler ve kemiyetler niza
mile alakasmt kaybetmi§ oldugu 1c;m 
maddeyi tammak ve tasarruf etmek kud
retinden mahrumdu. Boyle bir kafa ile 
«klasik». vasfma lay1k hic;bir eser yapa
mayiZ. hte koskoca bir kiilti.ir meselesi 
ki bunu hallebmeden Tiirkiyede tam bir 
maarif, bir terbiye, bir ilim, bir san'at, 
bir edebiyat ve bir felsefe olabilecegine 
inanmakta acele etmiyelim. 

Ingiltere 1914 te, F ransaya harbin ilk 
giinlerinde 6 fuka, dort ay sonra da 8 
f1rka gondermi§ti. ingilizler, mustakbel 

PEYAMI SAFA 

2- S iir'a tli ve saglam .bir sil3hl anma, 
3 - D emokrasi ve hurriyete iman. 
E den, boyle bir program!a istikbali 
niyetle kanillamanm miimkiin olacagi
kaydettikte~ sonra netice olarak demi§
ki: 

Bu munasebetle Partinin ~imdiki va -
ziyetine yeni bir ~ekil verilecegi hakkm
daki ~ayialar dolay1sile de alakadarlara 
miiracaat ettim; ash olmadigmi soyledi
ler. 

* AMSTERDAM 30 - Almanya 1le Ro
landa arasmda 11 ilkkanunda yapJ.lmasl 
kararla§tmlan futbol ma<;l, oyun esnasx~
da hactiseler ~lkmasmdan korkuldugu l~m 
Rotterdam belediye reisi tarafmdan mene
dilmi~tir. 

Atatiirk eserlerinden: Dil Kurumu iizerinde 

bir harbde bu kadar bir yard1m1 bile c;ok I 
gorurken ~imdi 80 milyonluk Almanya· ' ,11 

mn ve 43 milyonluk Italyamn kar§Ismda 
FransaYI yalmz buakmamak i<;in, Av • 
rupaya c;ok daha biiyiik kuvvetler gon .. 

1 
II 

dermek mecburiyetindedirler. <<- Beynelmilel hiisnii niyete a<; tkc;a 
avuz edenleri a ffetmek bir hatndu. 

gibi hareketlere kar§I musama~.akar 
~tanmakla elde edilen menfaatler gec;i
ir. Biz soz vermis olduklanmiZI hima
etrneli ve bizim gibi di.i§iinenler!e elele 
tneliyiz.» 

~ll transit yolunda faaliyet 
~llkara 30 (Telefonla) - Trabzon -
ll transit yolu iizerindeki ~ah~ma -
'l devam edilmektedir. $ehr imize ge-
lh.alumat a gore, Zikana ile K op da

arasmda muhtelif yerlerde 46 kilo -
trelik tamamlanm1~ yol par~alan 
lll1sh. Bu i§in bitirilmesine t ah sis e
'll 380,664 lira ile yol tamamlanm1~ 
tJnrnaktadir. 

A-nkara H~lkevinde bir 
llliiddet e glence tertib 

edilmiyecek 
•nkara 30 (Telefonla) - Ankara 
kevi binas1 Ebedi Sef Ataturkiin ta
larinm em~net edildigi Etnografya 
~~sinin tam yanmda vlmak dolayi
'. ldare heyeti bir miiddet i~in Hal • 
~ binas1nd·a eglenccler t ertib edilme-
111e karar vermi~tir. 
Mlstr donanma kuruyor 
-<0ndra, 30 (Hususi) - M1s1r kabi-
' 30 h ' . . d .. kk b b' aro gem1sm en mure e 1r 
a.nrna viicude getirmege karar vermi§-

Hatay • Tiirkiye ithalat ve 
ihracat serbestisi 

Ankara 30 (Telefonla) - Hatay m en
§e ve muridli mahsul ve mamullerin 
Tiirkiyeye ithalinin Turk kanunlan hii
kiimleri dahilinde serbest olmasma Ve
killer Heyetince karar verildi. Hatay 
men!'?e ve muridli mah sul ve mamullere 
2/8273 say!l1 kararname hiikiimleri tat
bik edilmiyecektir. 

Hataya yap1lacak bugday ve komiir 
dahil olmak i.izere bilumum madenler 
ihracati da 2/7628 say1h kararname hii
kiimlerine t abi degildir. 

Ankara Radyosu 
Ankara 30 (Telefonla) - Mill! matem 

dolay1sile n e§riyahm sadece h aberlere 
inhisar ettirmi§ olan Ankara R adyosu 
kanunuevvelin on birinden itibaren fa
aliyete ba§h yacakhr. Yeni radyo n e§ -
riyatmda mill! musikiye daha fazla yer 
aynlacag1 anla§Ilmaktadir. Yap1lan bir 
gok miiracaatlerde garb musikisine e
sash bir yer verilmesi muvaf1k olmakla 
beraber di§ memleketler in birc;ok istas
yonlannda en miikemmel orkestralar -
dan bu kabil ne§riyati daima dinlemek 
miimkiin oldugu bildirilmi§ ve Tiirk 
r adyosunun hususiyetini t emin edec.ek 
olan Tiirk musikisine de biraz yer ay -
nlmas1 istenmi§tir. 

* KOPENHAG 30 - Kopenhag'm niifu
su son zamanlarda blr milyonu gecrmi§tir. 
~hrin niifusu §lmdi 1 mllyon 3818 kl~l

dir. * BERLiN 30 - Saksunya prensi Jean 
Georges'un cenaze merasimi dun Dred 
ijehrinde yapilml§tir. Mtiteveff3: prens son 
Saksunya Krahnm kardelji ve Italya Kra
li~esinin en yakm kuzenl idi. * HELSiNSKi 30 - Polis Finlandiyamn 
muhtelif mmtakalarmda tahrikat yapan 
bir~ok komiinistleri tevkif etmiljtir. . 

Tevkif edilenlerin hepsl de Flnlandlya
hdlr. * i SKENDERiYE 30 - Hava yollari ida
resine aid Mercury tayyaresl 14 saat 6. da
kikada merhalesiz Southampton'dan Is -
kenderiyeye u<;arak yen! bir rokor kumi§
tir. * LiTToRio 30 - italyada fa~!st i.ini -
versite gencligi cemiyetinin misafl.ri bulu
nan Polonya iiniversite birl!gi resile profe
sorleri, diin Littorio ve Agropontln $Chlrle
rini ziyaret etmi~lerdir. * BELGRAD 30- 1 ilkkanun milli bay
rami dolayisile bu bayramm parlak bir §e-
ki1de cereyan etmesi 1¢n memleketin her 
tarafmda hazlrhklar yap1lmaktad1r. * STOKHOLM 30 - Estonya hiikflmet!, 
Tallin - Stokholm w Helsinki §ehirlerini 
birbirine bagllyacak olan blr hava servisi 
ihdas etmek iizere aksiyonlarmm ylizde el
lisi kendis!ne aid olmak iizere bir §irket 
tesis etmege karar varmi~?tir. 

* KATOViQ 30 - Yukan Silezyada ye
n! Zori - Pszezyna ~imendifer hattl mera
simle at;Ilmi~tir. 22 kilometre uzunlugunda 
olan bu hat Silezya ile Tatras mmta.kasl 
arasmda dogru seferler yap!.lmasml miim
kiin kilacaktJ.r. 

[Ba§makaleden devam] I pet neticeler verir gibi geliyor, ki bundan 
altma almak, guzel dilimizi kamusundan, daha tabii bir§ey olamaz. Hayatlanm bu 
grameri~.d~n, s~nta~smdan e~~biyatma i§e vakfetmi§ olacak salahiyetli kimsele
kadar butun §ekillennde daha 1y1, daha rin c;:ok faydalar temin edeceklerinde 
miikemmel, her hissi, her fikri, her ihtiya- §iiphe yoktur. 

Cl ~fadeye elveri§li bir hale koymak mese- Turk dili kelimelerinin kendi bunyeleri 
lesile kar§I kar§Iya bulunuyoruz. Artlk iizerindeki i§tikak irnkanlan iizeri de bile 
At~t~rk gibi bir Ba§bug ba§~nd~ . ~~lu?~ bizce ~imdiye kadar kafi bir ehe;miyetle 
ma 181 zaman Onun ba§ladigl buyuk 1§1 durulmam1~hr. Biz yalmz burada kendi 
Onun buakttg1 yerden ahp mukadder ve ba§ma bir alem bulunduguna kaniiz. 
~ok. giizel a~1beti~e gotiirmek i~in, zan- Y UNUS NADI 
ned1yoruz h, yem baz1 kararlar almak 
mevkiinde bulunuyoruz, ve biz §imdi ar
hk Atati.irke bedel devletin bu i§le yakm
dan alakalanmasi lazim geldigine kanaat 
getiriyoruz. Dil Kurumu ~ah§malarmdan 
c;1kacak neticelerin teyid edici kuvvetini 
arhk devletin salahiyetli te§kilatmda bu
labiliriz. 

Bundan dolay1 mevcud te§kilatt degi§· 
tirmege hi~ hacet yoktur. Biiyuk yap1c1 
programm1 ~izmi§ ve ~ah~malara istika
metlerini tayin etmi§tir. S imdi yalmz bun-

dan sonras1 i~in bu ~ah§malarm nihayet 
vanp dayanacag1 bir teyid kuvvetini tas
rihe luzum vardu, o kadar. 

Bir de Atatiirkun kendi faal ve feyizli 
hayatmda henuz erken sayd1g1 (Tiirk 
Dili Akademisi) nin yakm hir zamanda 
kurulmasm1 §imdiden dii§iinmege ha§la· 
m1§ olabiliriz. Bize bu akademiye baglan
ID1§ dil ~ah§malan pek iyi ye bilhassa miis· 

Bayan Afetin te§ekkiirii 
Ankara 30 (a.a.) -Turk Tarih ku

rumu Asba~kam Profesor Afet, Ata -

tiirkun elim z1ya1 kar~Ismda derin tees -
siirlerini payla~mak uzere gonderilen tel
graf ve mektublara, gerek Dolmabah~e 

saraymda ve gerekse Ankarada gelerek 
taziyede bulunanlara te~ekkiirlerinin ula~
,tmlmasml Anadolu Ajansmdan rica et-
mi§tir. 

lrlandada kari§Ikh klar 
Londra 30 (Hususi) - $imali ve 

Cenubi lrlanda hududunda dun gece va
him hadiseler cereyan etmi~tir. Hudud 
mmtakasmda muteaddid suikasdler ya
pildigmdan her iki 1rlanda da biiyiik bir 
galeyan vard1r. H adiseler hakkmda taf
silat almamam1§tlr, 

Hulasa, Cekoslovakyamn ortadan 1 

kalkmas1, Avrupadaki askeri ve sevkul- ! 

cey~i muvazeneyi altiist etmi§tir. fngil-

tere ile Fransanm silahlanma yan~mda 
bugiine kadar yaphklan emekleri de bo· 
~a gitmi~tir. Simdi, eski muvazeneyi bu· 
labilmek ic;in, evvelkinden birkar; misli 
fazla silahlanmalan lazimdir. Bu da, 
F ransanm mali ve dahili vaziyeti, Ingi

lizlerin mecburi askerlikten nefreti yu .. 
zunden miimkun gorunmiiyor. Onun idn· 
dir ki demokratlar, diktatorlerin elini Q.. 

piiyorlar. Almanya ile italya, muvaze
nenin bu bozulu~undan a zami surette is
tifade edeceklerdir. 

Yugosla vyada kanh bir 
hadise 

Belgrad 30 (a.a.) - Pazar giinii, Hir
vatistanda Pimostel'de muhaliflerin yap 
h g1 bir se~im toplanhsmda vukua gelen 
kanh hadiseler hakkm da gece resmi 
teblig ~Ikanlmi§tlr. Bu teblige gore, 
jandarmalar, dart ila be§ yiiz k isinin 
taarruzuna cevaben ve evvelce iht'arda 
bulunduktan sonra silah a miiracaat et -
mi§lerdir. tki miitearn z d erhal olmii§, 
11 ki§i yar alanmi§h r. Yaralananlar a ~ 
rasmdan iki ki§i d e bilahar a olmii§tiir . 
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KU~Uk 

hi kAye 

adam durdugu kamelyamn 
a gene kadmm sozlerini dinliyor -

F akat, halinden b1ktlgl anla~I!Iyor
Pejmiirde k1hkh kadm yalvaracak: 

Affedersiniz bay doktor. Sizi ra
etmek istemezdim, F akat, art1k 
iimidler suya dii~tiigii i(,:in size 

K1z karde§im son bir defa 
rak sizinle konu§mak arzusunu izhar 

dedi. 
Bu sozler, doktoru bir hayli daha b1k

. Fakat, gene kadm, bunun far
da degilmi~ gibi soziine devam ede-

On senedenl>eri yanimzda katibe
yapiyordu. Bir giin olsun kendisin • 
§ikayet etmediniz. Simdi sizden bir 

var. 0 da, k1z karde§imin bu ar
yerine getiraneniz ..• 

Doktor kar~Ismda yalvaran kad.m 
edikten sonra: 

- Gelecegim. Gelecegim, dedi. Ka
tsrarla: 

Ne vakit~ Ciinkii, son nefesini 
iizeredir, dedi. 

- Simdi, biraz i~im var. Onu bitir
ten soma. 

Gene ve pejmi.irde k1hkh kadm ~Ikh. 
yiiriiyordu. Sa§1rm1~ bir vaziyet

On sene yamnda ~ah~an k1z kar
hastahgmi i§ittik~e bir nebze <>1-

miiteessir olm1yan doktora §a~1yor • 
Kalbini sanki bir ate§ kavuruyordu. 
·, derin derin ~ekerek: 

- Ne olacak· Baz1 insanlarin kalb -
· kat! olurf dedi. 
Doktor i~ini bitirdikten sonra otomo -

binerek yola c;Ikh. Bir miiddet 
dar ve karanhk bir sokagm' ic.;eri-

giren otomobilden inerek, hastanm 
evin kaplSim c;aldi, KapiYJ 

n gene kadm doktoru bastk tavanh 
pencereleri iistten olan bir odaya al • 
Bu odada her~ey olii gibiydi. Vazo· 

da duran c.;ic;ekler bile kurumu1 ve 
f lUluu.•u rengini almi~lardt. Odanm bir 
~~esmdel[{I. yatakta, giir siyah ve klVlr· 

sac;h, kar gibi beyaz bir viicud uzan
Yiiziinden safiyet denilen ~ey ta

seziliyordu. Y akla~arak sordu: 
- KIZ!m. N eyin var ~ Cabuk iyi ol

ve i§ ba§Ina donmen laztm, dedi. 

Boylu boyuna uzanmt~ olan gene kt:z 
bir tebessUim sa<;ti. F akat, cevab 

Km:agtz, doktorun muayene 
ne ii<:ret istiyecegini ve, vere<:egi re

telerin ka<;a mal olacagml dii§lintiyor-
Halbuki, di.inyada her§eyin babasl 

an paray1 o dakika bulmamn imkant m1 
dt? 
Doktor biiyiik bir §efkatle hastamn 
erine egilerek: 
- Benden bir~ey mi taleb ediyorduw 

? SiktlmaytnlZ, soyleyiniz. dedi. 
Bir olii gibi yatan basta, hafif k1zaran 
'le cevab verdi. Ve: 

- Bir buse istiyorwn, dedi. Soma, 
y1f kollan arasma doktorun ba§mJ ala
yumu~ak gogsiine dogru cekti. Ve 
bir sesle: 

- Sizi ~oktanberi seviyordum· Fa -
t bir tiirlii itiraf edemedim, dedi. 
Solgun dudaklarile doktoru optii ve 

a serbest buakti. Fa kat, bu vaziye
acihgma dayanamtyan doktor gozleri 

pah bir vaziyette hastanm yatagt onii-
ytgtldt. 
Doktor hayati ~ok iyj anlami~ bir a-

• • 
mUCIZeSI 

damd1. Bu hie; umanad1g1 ve beklemedigi 
vaziyet kar§Ismda afallami~h. Tam bu 
sir ada ic;eriye giren k1z karde~i: 

- Ne dersiniz? !yile~ecek mi dok -
tor? dedi. Doktorun elleri hasta ktzm d
leri iizerindeydi. Cevab verdi: 

- Evet, evet, dedi. Art1k hasta ken
dinden tamamile ge<;mi~ti. 

Doktor: 
- Allaha tsmarladik §imdilik. Biraz 

sonra gene yoklanm ... 
Tam kapmm e§igine gelince, k1z kar

de§i: 
- Omid var m1? diye sordu. Doktor 

gozleri ya~armt§ bir vaziyette: 

- Olmamasma ragmen, dedi. Ve so
ziinii kesti. Muayen~hanesine geldi. Fa
kat, bir tiirlii rahat edemedi. Onun bey
nini kurcahyan bir~ey vard1. 0 da, on 
senedenberi yanmda <;al~an gene katibe
sinin kendisine kar§I olan gizli a$kl1lln 
farkma varamamt~ olmastydi. Hayret 
ediyordu. Ciinkii, bi.itiin insanlan tam
yor ve hasta olanlann hastahklanm te~
his ediyordu· On senedenberi bilafasila, 
giinde sekiz saat yanmda c;ah~an bu gene 

( Olii m ) 1 

()IUm - S1hhiye miidiriyeti muteme
di Haydarm kaymvalidesi evvelki gece 
miiptela oldugu hastahktan kurtulamt
yarak vefat etmi§tir. Cenazesi diin Ha
lic Fenerindeki hanesinden kald1nlarak 
Fatih camiinde namaz1 k1lmd1ktan son
ra Edirnekap1daki makberesine defne
dilmi§tir. Allah rahrnet eylesin. 

**¥ 
()Iiim - Sabtk Hazinei Hassa miidiri

yeti umumiye vekaletinden mfitekaid 
Said Temiz vefat etmi§tir. Cenazesi bu
giin saat 11,30 da Kadtkoy Uzunhaftz 
sokak 33 numarall evinden kaldmlarak 
namaz1 Osmanaga camiinde k1lmd1k -
tan sonra Karacaahmed mezarhgma 
defncdileeektir. Allah rahmet eylesin. 

*** Actkh 1bir olfun - 314 senesinde za
bit ~Ikan ve senelerce Harbiye ve As -
keri T1b'biye mekteblerinde almanea ve 
frans1zea muallimligi yaparak memle -
kete degerli talebeler yeti~tiren emekli 
siivari binba~1s1 Seyfi Ataman evvelki 
gfin Samatyadaki evinde vefat etmi§tir. 
Silivrikap1 aile mezarhgma gomiilen 
merhum, iyi kalbli, haytrseven, yiiksek 
vicdanh, merd ve kahraman bir Tfirktii. 
Ked.erdide ailesine ve talebelerine de· 
rin ve hazin taziyetlerimizi sunanz. 

*** 

Cirkin fakat usta bir aktOr 
Amerikan filimlerinin 
Spencer 

yetinden 
Tracy, her 

bir ~eyler 

biiyiik 
temsil 
katan 

karakter artisti 
ettigi role ~hsi

bir san'atkard1r 

kiZln asil, temiz ve hakikt a~kmm nas1l Ve!at - Bursa Miiddeiumumi mua -
farkma varamadtgma ak1l erdirememi§· vinlerinden Riikneddin Fekelinin miip- Spencer Tracy ( sagda ) Myrna Loy ve Clark Gable ile birlikte 
ti. Doktorun da hakb vard1. Ci.inkii, o tela. oldugu kalb hastahgt yfizfinden dUn Bizde uzun uzadtya mevzuu bahse • torleri kaptdt~an etmekte gecikmedi. 
· · k d 1 d h 1 vefat eyledi~i teessiifle haber ahnm1~ - d myan a m ar an o~ amyordu. Bunun ilmek ~erefine pek nail olmad1g1 halde Gene birkac.; giin kap1 kap1 gezdikten 

tlr. Riikneddin heniiz gene denilecek 
ic;indi ki, kendi yanmda on senedenberi bugiin Am.erikanm en biiyiik facia ve sonra kiir. iik bir seyyar kumpanyada i• bir ya~ta idi, vazife sever hukukgulan- v v 
c;ah~an zayrf yapth fakat, fevkalade gi.i- miZdar1dl. Muallim mektEfui mezunu 0 • karakter artistJerinden biri olan Spencer bulmaga muvaffak oldum· Amerikanm 
zel katibesine bir giin olsun goniil bag • larak ogretmenlikle gah~ma hayatma Tracy bilhassa son gunlerde c;evirdigi fi- her tarafm1 bu kumpanya ile birlikte do
lamak aklma bile .gelmemi~ti. Bugiin ise, girmi~, biq;ok talebe yeti~tirmi~ ve Hu· limlerle ,Ohret ve muvaffakiyetini bir kat la~bm. Nihayet Nevyork'taki Guild ti
katibesinin oliim do~gindeki itirafile i~in kuk Fakiiltesinden mezun olduktan daha ziyadele§tirmi$ ve biitiin diinya si- yatrosuna ge<;tim. «Son yolculuk» piye
farkma varmi~b. sonra adliye meslegine intisab etmi~ti. nema seyir<:ilerinin takdirlerini kazanmi§- sinde deh~etli bir muvaffakiyet kazan • 

Zavalh doktor! Bu elim vaziyet kar· Arkada§lan arasmda gok temiz ve ~e w tlr. dtm. Arkada§IID Clark Gable'i de A -
~Ismda giinlerce sizladt. Son defa o - refli hatlralar btrakmt§br. Kendisine Spencer, Amerikada Wisconsin cum· merika halkma tao1tan ayni pa~a oldu. 
nu ziyarete giderken bir ~i~ek~i diik- rahmet diler, e§ini ve ailesini taziye huriyeti dahilinde Milwaukee'de 190Q Bu badise 1929 da cereyan ediyor • 
kanma girerek en giizel c;i~ekleri sec;erek ederiz. senesi nisanmda .dogduguna gore bugiin du. 1930 da Holivud' a gittim. Sekiz se-
bir buket yaptirtti. Ve hastasmm yamna ( Te,ekkiirler ) 38 ya~mdad1r. Babast biiyiik otomobil nedenberi, biliyorsunuz. ki yijze yakm fi-
gelince, vazolardaki kuru ve sararmt§ c;i- _____________ _,_ kumpanyasmda sahf direktorii idi· Fa- limde miihim roller deruhde ettim. 

<;ekleri c;.Ikartarak yerlerine getirdiklerini A~lk tetekkiir kat Spencer, pederinin i~lerile kat'iyyen Spencer Tracy da Wallace Beery, 
koydu. Ve gene hastayt teselli etmege Radyoloji Enstitiisilnde alakadar olmam1~. kii<;iikliigiinden itiba- Eliv Brook gibi pek az makiyaj ve be -
ba~lad1. Bu arada on a: gene doktOT'U.muz ren aktorliige kant buyiik bir heves gos- yaz perdede vudidile az hareket yaparak 

- Nic;in bu a~kmt evvelden itiraf et- Bay Do~ent Dr. Tevfik Berknw.na: termi~tir. Lise tahsilini bitirdikten ~onra roliinli gayet tabit oymyan artistlerden 
medin ~ Beraberce ve gi.izel giizel ya~ar- Fransada kanser enstitfisiinde ve No- temsil akademisine .devam etmi~tir. Ba- biridir. Giizel degildir, fakat samimidir, 
d1k. Sen de yataklara dii§mezdin, dedi. vi Borjom'daki muazzam kanser basta- basi, oglunun bu hath hareketini hi<;bir enerjiktir. Her temsil ettigi role, muhak
Bu sozleri dikkatle .dinliyen gene kiz: nesinde tedavi edilemiyen girtlak kan- Zaman iyi bir gozle gormemi~tir. Spencer-- kak ki kendi ~ahsiyetinden bir~eyler ka-

- Ciddi mi $Oyliiyorsunuz doktor, serimi Gureba hastanesi Radyoloji ve deki bu merakm bir zaman gelip gec;eee- tar. San'at tarihi ona hie; ~iiphesiz uzun 
ciddi mi? dedi. Sonra geni11. bir nefes a- Biofizik Enstitiisiinde tedaviye muvaf- gine kail oldugu i~in akademideki tahsil sahifeler tahsis edecektir. 

Iarak: 
v fak olmamzdan dolayt Tfirkliik namma, f b"•,. · kk t 1 k l Bill" lkl satarla t . . .. . . . masra mi u...,.esme muva a o ara 

;-r,. ! lftlharh te§ekkur etmeyl kend1me vaz1- k L"k' d l'k I · 'k 
- vyleyse, iyi olacag1m. yi olmaga f b'l' · oymu§tur. a m, e 1 an mm g1tt1 <;e 

t 
e 1 Irlrn. b . 1 k ,d w •• •• h 

t;ah§acagim... §te, doktor hastaya laz1m !smail Tihazepli u t~e san rna ta 01 ugunu gorunce ta • 
olan paha bit;ilemiyen bir ilac vermi§ti. 11e 11e 11e sisahm kesmi~tir. Bunun iizerine Spencer * Pariste tanmmt§ musiki§inas Schu-

Doktor aynla<:ag1 suada: istanbul 43 iincii okul b~o~retmenU~in· peynir ekmek yemege raz1 olarak tahsi- bert' in hayatm1 tasvir eden bir filim c;ev-
- Yarm hen Ankaraya miihim bir a- den: line devam etmi~tir. rilecektir. Bu filmin musikisini Musevi 

Okulumuzdan 15 c;ocu)(.a bayram miina- B' 1 k .. ·· 48 " b' ld w · · AI d k I 
mell.yat 1'r1'n 81·clecegw1·m. Orada b;r ay ka· 5 1r ara 1 ustuste saat agzma 1r o ugu 1~m manya an 1;1 an an ve son 

-r A sebetlle elbl.cle, ayakkabt, c;orab g~nderen h £ f d F b 
dar kalacag1m. Avdette seni iyile~mi~ ve 3eker tiieearlarmda.n Bay M'Wita.fa Kok8a- lokma koyam1yarak a!; kalmt~ ve tam bu a ta zar m a ranm; ta iiyetine girmh 
i~inin ba~mda gormeliyim, diyerek alnm- la okul namma at;Jk te§ekkiirlerlml sun - strada Nevyork tiyatro1armdan birine olan diinyanm en maruf orkestra ~efle-

ma.,.a ga21etenlzin del~let etmes1nl dlle - f' .. 1 k · · · B' k r' de Bruno Walter t · 'd r dan optiikten soma aynld1• Ve 0 giin 6 1guran o ara g1rnn~ttr. u a<; ay sonra m n anz1m ve 1 a e 
hareket etti. Bir ay soma avdet edince, rm. ) bulundugu kumpanyada kii<;iik bir rol edecektir. 
muayenehanesinde ilk kar~1la~t1g1 hem _ ~---Y_e_n_l_· _e_s_e __ r_l_e_r__ deruhde etmege muvaffak olmu, olan * Mickey Maus mucidi Walt Disney 
§Ire: Spencer diger aktorlerle birlikte biiyiik hareketli resim erkam arasma yeni bir 

- Bay doktor, yatakta oliim derece- F ransa T arihi bir tum eye c;Ikmi~tir. San' atkar o zaman- §ahsiyet daha ilave etrni§tir. Bu §ahsiyet 
sinde buakttgmtz hasta yok mu} Ceviren: Hilseyin Cahid Yal(;tn lara aid hahralanm anlahrken: bir bogadtr ve ad1 da Ferdinand'du. 

- N e oldu} Kana at Kitabevi tarafmdan ne§rine - Piyeslerde c;ok kiic;iik roller oyna- * F ranstz artisti Simone Simon ge • 

t ba~land1~m bildirdigv imiz Ankara K ii· k 1 k 1939 ' ' 'd 1 d 'l - yilecti· Ve jcj bacma avdet etti, ma !Jgima ragmen kendimin .vok me11.hur ece senes1 1ph a arm a c;evn e-
v "~ ~ tiibhanesi tarih serisinin iic;iinciisii alan ... - " 

dedi. bir artist oldugw umu zannediyordum, di- cek olan « T arihte a§k yan§lan» filmi i~in 
cFransa Tarihi~ nin birinci eildi ~1k -

Doktor biiyiik bir s.evincle mesai ada- m1~ttr. yor, heyhat bu hayalim pek uzun siir- angaje edilmi~tir. 
sma girince, iyile~en katibesini masamn Fransa Tarihi, Jacques Bainville adh medi, kumpanya da&dd1 ve ben gene ac; * Avrupadan Amerikaya donrnii$ o
iizerine egilmi~ bir vaziyette <;ah,uken muharririn eseridir. K1ymetli muh~rrir kaldtm. Bir miiddet otede beride serseri- Ian Marlene Dietrich'in Amerikan tabii
gordii. Gene katibe doktoru kar~tsmda Hfiseyin Cahid Yal~m. bu tarihi fran - yane dola~ttktan soma tekrar bir tiyat- yetine g~ecegi hakkmda bir rivayet de
goriince biiyiik bir heyecan ve tarif edit- stze aslmm 273 iincii tab'mdan tereiime roya kapdand1m. Y eniden yiikselmege veran etmektedir. 
mez bir sevinc i<;inde: etmi§tir. ba~ladim. Gene bir tumeye ~1khm ve dov * Ba§roliinii Ronald Colman'm tem· 

- Sizin tedavi usuli.iniiz benim a§k:m Kitabm ba~ tarafmda Hiiseyin Cahid nii$te Broadway'da, Barrymore'lar aile- sil ettigi «Serseri kral» kordelasmda 
iizerinde bir mucize yapb, dedi. Yal<;mm bir mukaddemesi vardJr. HU • sinden Ethel Barrymore ile birlikte «Fan- XI inei Lou?s'yi yaratan Basil Rathbone 

Ya,ar SIHAY seyin Cahid, tarih bir ilim midir, degi1 dango» piyesinde ba~rolu <>ynamaga mu- yakmda Boris Karlofla biriikte «Fran
midir, diye miinaka~alar olup dururken 

Taksim Sinemas1-. 
yeni yaztlan tarih kitablarmm, dahil ve vaffak oldum. Arttk sefaletten kurtul - kenstein'in oglu» kordelasm1 <;evirecek ve 
haricde bir propaganda vas1tas1 olarak mu~ oldu~uma tamamile kanidim. Fa kat ora.da sempatik bir rol deruhde edecek -
vaztld1klarmt anlabyor ve bu Frans1z talih bu sef~r de bana giileryiiz go:;ter- tir. 
Tarihinin daha ziyade nasyonalist ve megi esirgedi. Nevyork'un en biiyi.ik ga- * Leo Crillo ile Bobby Breen <<Kii
kralhk taraftart bir muharririn kale - za.telerinin tiyatro miinekkidleri o piyeste c;iik Mis Roughneck» isminde bir ftlim Tiirk~e Sozli.i ve Arabca !?arkah 

A$kln GOz Ya!) ar1 
Miistesna Hlminin gordiigii ragbet hasebiyle, b:r haHa daha 

gostermege karar vermi~tir. Ba~ rolde : 
Giizel Sesi He radyo ve sinemada me~hur Arab mugannisi 

ABDULVEHAP 

minden g1kttgmt soylfiyor. oymyan Eth~l Barrymore ile E. G. Ro- <;evirmektedirler. 
16 net Louis devrine ve inlnlabm do- binson'u pek begendit.lt>ri halde benden * Bir miiddettenlx-ri istirahat etmek

gu&una kadar olan birinci cildin fiatt ve diger artistlerden bahsetmek tenezzii- te olan Randolph Scott Holivu·d' a don-
125 kuru~tur. liinde bulunmad1lar. Tiyatro direkto::i mii~ ve renkli bir filim c;evirmege ba~la

Ettbba Odasrna davet 
TUrk Mlkroblyolojl eem1yetlnden: 
Tetanoz korunma.s1 hakkmdak1 gorii~ -

melere devam ed!lece~1nden 1/12/938 per
~embe giinu saat 6,30 da bll~mum me~lek
tMlarm Ettbba Odasl konferans salonunu 

d~ birhc hafta irindr heni ve diO.t"r nk- mtstir. 

•-• Sehremini A K G u N , Samatyada !? E N 

L Mi'HiACENi"N·ti··oozDESi 

( ~u aksamki program) 
Operalar ve operetler 

23,15 Strassburg: Madam Turlup!n. 
Biiyiik konserler 

21,15 
21,15 
21 ,35 
22,05 

Breslav: Beethoven'in eserlert. 
Doyc;landzender: Aqa.m konserl. 
Monte Cenerl: Orkestra konserl. 
Lomira (Regional) : Biiyiik kon · 
ser. 

22,05 Roma: Orkestra konserl. 
Oda musikileri 

16,20 Doyc;landzender: Haydn'in par~a.-
lari. 

16.30 Hamburg: Muhtellf eserler. 
19,25 Laypz1g: 8et;ilml§ parc;alar. 
23,05 Var§Ova: Konser. 
23,30 Dro1tw1ch: Hil.ndl'ln eserlerl, 

1,05 Stuttgart: Geee mu.slkls1. 
Solistlerin kontrerleri i 

Var~ova: Muhtellf parc;alar. 
-~ 

17,40 
18,(}5 
19,15 

19.20 

19,25 
19,25 
21 ,05 
21,05 

21,15 
23.35 

Berl1n: Plyano ~arkllan. 
Vlyana: Vlyolonsel ve plyano kon· 
serl. 
Doyc;landzender: Sec;1l.m1!; hava. ' 
lar. 
Breslav: Plyano konseri. 
Miinih: Konser. 
Monte Cener1: Plyano konser1. 
Paris (ElUel kules1): Plyano koll' 
serl. 
Konigsberg:· OUzel sesler. 
Saarbrticken: l]arkllar. 

NOBET<;i 
Bu gece ~ehrlmizln muhtellf seDltle:l'l 

dekl nobetc;i eczaneler §unlardtr: 
istanbul cih~tl: 
Eminontinde <Hiiseyln Hii.snii), Alem. 

darda (Strn Ra.sim), Ki.i~iikpazarda. (Bell' 
sason), Kumkap1da (Asador), Baktrktiydt 
(Merkez), Fatlhte <±. Hall!), Eyiibde wil 
Be~er) eczanelerl. 

Beyoglu clhetl: 
istlklfll caddes1nde (Kanzuk), Yen~e ' 

hlrde (Baronakyan), Bostanba~mda (I~ ' 
mad), Galata Ma.hmudiye caddeslnde (JS' 
met>, istlklal caddesinde (Tak.s1m), Kut' 
tulu~ta. (Needet), Hallclo~lunda (Barbudlo 
Ka.stmpa§ada (Va.sif), ]3e~lk1ta:;;ta .(NaU 
Halld) oeczanelerl. 

Kadtkoy Muvakkithane eaddesinde (lie.' 
lid) , Sanyerde (Nuri), Btiytikadada (l]lnf 
si R1za), Heybel1de (Hal>k), Uskiidarda (0' 
mer Ke.nan) eczaneleri. 

Askerlik ifleri 
~ubeye davet 

Fatlh kaymakamli~mdnn: 
616 deniz maklne emekU b1nba§t 

Sarer. 580 deniz makJne emekli 
Mehmed Fetfye, 590 denlz makine eme~· 
li b1nba§l Mevlud Tokad, 17141 yedek pi ' 
yade a.stegmen ibrahim Ha.kk1. 

Yukartda adlan yaz1h ~ahiSlarm .Asket' 
Uk ~ubeslne mi1racaatler1 lli\n olunur. 

JACQUES THIBAUD 
13 b irincikanun SAL! ak§am1 

SARAY sinemastnda 
Yalmz bir 

ViYOLON RESiT ALi 
verecektir. Biletler bugiinden 

itibaren sincma gi§esinde 
sahlmaktadtr. 

BU HAFTA 

SOMER 
SiNEMASINDA 

SCALA de MiLANO'nun 
biiyiik tenoru 

TITO SCHiPP A'yt 
Nefis §arktlarla ahenktar 

YA~AYALIM 
Biiyiik miizikli filminde herkes 

takd.irle seyrediyor ve candan 
alkt~hyor. 

F ran1sz Tiyatrosunda 
6 Birinci kAnun Sah Ak~am1 

Munir Nureddin 
Mevsimin ilk biiyiik 

konserini veriyor 

iUiveten: Ebedl $efimiz AtatUrk'Un Muazzam Cenaze 
Merasimini biitiin tafsilatile gosteren hlm. 

Biletler : Beyoglu, A~acami Philips 
magazasmda sattlmnktadtr. 

~-----------------------------·----------------· .. ------------~ MELEK MANUELLA p~~~~~ ERTUGRUL SA£:~;-£~ 
te§rlfleri rica olunur. 

......... Ci~i~~~:~-·~~~~~-~·;;;d~··;·"'K'A=f'i'A··~··o;~·~~·ii;"o~·~·;i;~·~··· ..... 

Bugiin SAKARY A sinemas1nda 

Saadet durag1 Biiyiik ,ehir 
Patmaj Kral~<;esi Louise Rainer • Spencer 

Sonia Hennie ve Don Ameche Tracy • Victor Varconi 
tarafwdan Frans1zca sl>zlfl nefis tarafmdan Frans1zca sOzlu a~k, his 

ve parlak bir lilm. ve heyecan filmi 

·---• iUlveten: YENI PARAMUNT JURNAL ----· 

Pek yalonda : 2 nci M A Y E R L i N G 

KAT I A 
Bafrolde: DANIELLE D .. 4RRiEUX 

Sinemactbpn bir zaferi • • • • Senenin en giizel filmi. 

Sinemaslnda Me§hur Vodvu 
Begenilmekte - Sevilmekte - AlkJ~lanmaktadJr. 3 Perde 

Tel: 40 

Bu ak,am i P E K ve SA RAY sinematannda bird en 
Cumhururlyet HUkUmetlmlzin Himayesile Canlanan FillmcUI§Imlzln Birincl Eseri 

BUyUk Edibimiz Musahlb Zade Celllln olmez komedisl 

A YNAROZ KADISI 
Ba§ rollerde: Behzad • i. Galip • Em in Belli • Halide • 'evkiye • Mahmud • Muammer 

Necli • Nevin • Perihan • Sami • Said 
ve 

H A Z I M VASF • 
I -

Bu ak§am i~in numarah koltuklar erkenden aldJrJlmahdJr. Telefen : IPEK : 44289 • SARA Y 41656 
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Deniz Banktn 
• yen I vapurlar1 

Y eni gemilerin ingiliz 
tezgahlartna sipari,i 

kararla~hrtldt 
Denizbankla muhtelif yabanc1 gemi 

tezgahlan arasmda bir miiddettenberi, 
Denizbankm sipari~ edecegi vapurlar ic;in 
tereyan etmekte bulunan miizakerelerin 
ilk safhasx neticelenmi§ ve yeni vapurla ~ 
tin fngiliz tezgahlanna sipari~ edilmesi 
Pl rensip itibarile kabul edilmi~tir. Esasen 
ngiltereden alman kredinin iki milyon 

lngiliz lirahk bir kxsmx deniz ticaret filo ~ 
tnuzun takviyesi i~in Denizbank emrine 
\'erilmi§ oldugundan yeni gemilerin bu 
krediden istifade suretile in~as1 daha mil
said olacaktxr. Her nekadar diger baz1 

bt~z.gahlar mesela ftalyan tezgahlarmdan 
IT! daha dii§iik fiat teklifinde bulunmu§· 

sa da gemilerin fngilterede in§aSI bir~ok 
cihetlerden faydah goriilmii§tiir. 
. Ald1gimlz malumata gore, gemilerin 
ln§as1 hakkmda mahal1inde tetkikletde 
hulunrnak ve sipari§lere aid baz1 esasla ~ 
tt tesbit etmek iizere umumi miidiir mua
Vinlerinden Hamdi Emin <;apm riyaseti 
alnnda bir heyet te§kil edilmi§tir. Bu he
Yet derhal !ngiltereye hareket edecektir. 

Sehir Meclisi 
' ' 
T e'rinisani i~tima 

devresini bitirdi 
~ehir Meclisi te§rinisani i~tima devre -

~in son celsesini diin ikinci reisi vekili 
evfigin riyasetinde akdetti. M ii~tail 

raddelerin tabi olacaklan ahkam hak -
Indaki talimatname ile §ehrin muhtelif 

btntlerinde yeniden yap1lan elektrik lam-
alarmm muhavvile merkezlerinden ya· 
~hp sondiiriilmesi i~in yap!lacak tesisata 
a2.1m olan seksen bin liramn sureti tesvi
~esi hakkmdaki Biitc;e enciimeni mazba
tasi, iicretli memur ve miistahdemler bi
hiktirme ve yard1m sand1g1 talimatnamesi 
akkmdaki Miilkiye ve Kavanin encii ~ 

ll'lenlerinin rnii§terek mazbatas1; Ni§anta· 
§Jnda K1z Enstitiisii i~in istimlak edilecek 
l'erlerin k1ymetleri hakkmdaki Miilkiye 
tncumeni rnazbatas1 kabul olundu. Su • 
batta i~tima edilmek iizere celse tatil e· 
dildi. 

$EHIR ISLER/ 
2300 esnaf cezalandtrddt 
l>azarhk~z satl§ kanununun tatbikl -

~a b~andl~ndan bugline kadar yap1 • 
~ tefti§ler neticesinde muhtelif su • 

l'etlerle kanuna aykm hareketleri go -
tiilen esnaftan 2300 ki§i hakkmda ceza 
~apt1 tutulmu§tur. Takdir olunan ceza
a.r kendilerinden tahsil edilmektedir. 

l<aaablar hakktnda yaptlan 
takibat 

~asablann satmakta olduklan etleri 
~am ve yahut tel dola-blarda bulundur
tnalarl lazxm gelirken son giinlerde ya
~~lan teft~ler Sirasmda buna riayet e
h 1llb.edigi goriilmii§tiir. Bu kabil esnaf 
laak:ktnda s1k1 takibat yap1lmas1 ic;in a
l ltadarlara emir verilmi§tir. 

•thnlak miidiirliigii kadrosu 
h lrnar miinasebetile istimlak i§leri e
l e~ll'liyet ke$eylediginden yeni bir 
t'~1tnlak miidfuliigii tesisine karar ve -
~lrni§ti. Bu §Ubenin kadrosu yakmda 
1 e~aletten gonderilecektir. !stimlak i§
&er1nin siirat ve sel~metil).i temin mak
~<lile Belediye Hukuk i§leri miidiirii 
~hlisin riyasetinde miifetti§ Cemal ve 
~ an Haklndan m.fuekkeb bir komis-
oll te§kil edilmi§tir. 

~ ~'Oll'lisyon, istimlt11k i§lerine aid dos -
h~lar1 tetkik ederek ihtilafa yol ac;acak 
It llokta lnrakmamaga c;ah§acakt1r . . 

Belediyede bir istifa 
d~:lediye Fen heyeti in§aat §Ubesi mii

u. Saded<iin istifa etmi§tir. 

Belediyenin aldtgl 
romorkorler 

ltt A.taturk kopriisii dubalarm<ian orta 
1'-s1lrtdaki ac;1hp kapanacak dubada kul
di~tl~ak iizere iki romorkor sipari§ e
led.~1§ti. Bu romorkorler gelmi§ ve Be
ll\ tye Fen heyeti tarafmdan yapxlan 
lliUaYeneieri neticesinde cer kuvvetleri
ll)~ §artnameye uygun olmad1g1 goriil -
deU.§ti.ir. Bu noksandan dolayx her ikisi 

tesellum edilmemi§tir. 

ADLIYEDE 
'( o} kesenler mahkum oldu 
<;ataic T f k" .. d • 1· .. iir anm ar a oyun en ge m go-

eltell. Selimin miisellahan yolunu kese
lo 1~Yakbasb paras1 istemek ve cebren 
h ll'as1m gasbetmekten ~~lu Said, 
et~Ytnan ve Mehmed Alinin bir mud
alt. enberi Ag1rcezada devam eden mu
S erneleri diin sona ermi§tir. 
e.~~· soygunculuk mahiyetinde goriil

Ol kekle beraber miisellah bir surette 
a.Jt esrnek vaziyeti gozoniinde tutula

te l'tllleticede her iic;ii de sekizer ay hap
ahkurn edilmi§lerdir. 

• • 
M KIB LE 

' 

1 elefon ba~zna ~ajzrzlan adi~ahla 
miilO.kal ~ok hegecanlz bir 

Sevketmeab Efendim · z I1azretlerinin §Unu 
derhabr buyurmalar1 icab eder ki Padi§ah ihtihab 
etmek hakk1 yaln1z ve ali cak millete aiddir 

l [ Anlatan: 
Yahya Galib 

Bu esnada, halkm sevinc tezahi.irleri 
de, en son haddini bulmu~tu. Derilerin li
zerine varhizlarile inen tokmaklarm sesi, 
zumalarm ard1 aras1 kesilmiyen ahengine 
kan~1yor; gene, ihtiyar, ~oluk «;ocuk, her· 
kes Onu alb§hyordu. 

Bu arada, lngiliz askerleri de bo~ dur
mamakta idiler. Bu tarihi sahnenin kimi 
fotografm1 ahyor, kimi de sinemasm1 «;e· 
kiyordu. 

(Eger imha edilmemi§, yahud bozul
maml§Sa, o filimlerin bizim i~in ne bi.i -
yiik k1ymeti oldugunu takdirinize hirakJ· 
nm.) 

Mustafa Kemal de, bu yabanc1 asker· 
Jeri gormii§tii. Fakat hi~ ses ~IkarmadJ. 
Hatta rahat~a. filirn c;ekebilrnelerine 
rniisaade edecek vaziyetler alarak, vila • 
yetin resmi otomobiline hindi. 

Halk, arkasmdan, bo§anml§ bir sel 
gibi Onu takib ediyordu. 

Kendisi i~in hazulattlgimlz Ziraat 
rnektebine vard1g1rn1z zarnan, o dakikaya 
kadar, kalabahk arasmda yapamadigim 
bir vazifeyi yerine getirmege ~ah§hm ve 
mubarek ellerine sanlarak aynen §unlan 
soyledirn: 

- Pa§am, ho§ gel din! fn§allah kudu· 
mun mubarektir. Bu memleket, felaketten 
kurtulacak, aghyanlar senin yiiziinden 
giilecek, §imdi yerde siiriinenlerin ba§I, 
gene senin yiiziinden; bir giin gelip sema
ya yiikselecektir. Ho~ geldin Pa§am .. » 

Yiirekten kopan bu sozler, Mustafa 
Kemalin gozlerini ya§artml§tl. 

0 da benim elimi tutarak: 
- T e§ekkiir ederim, te§ekkiir ederim 

vali bey ... dedi. 
Mustafa Kemal, Ankaraya ayak bas

tiktan sonra, millete hitaben bir beyan .. 
name ne§retrnegi miinasib gormii§tii. Kt -
nkdokiik harflerle, eski bir matbaada bu 
beyannameyi tabettirmek miimkiin ola -
cakh. F akat, beyannamenin ba§ma Mus
tafa Kemalin bir fotografm1 koymak icab 
ediyordu. 

T a... ki, o giine kadar kendisini tam
maml§ olanlar, goriip tamsmlar. Fa kat, 
fotograf1 nerede bulrnahyd1?.. Bir . fotog
raf~l tedarik edilrni~ olsa bile, kli§eci yok
tu. 

Mustafa Kemal: 
- N e yapmah? diye ban a sordu. Ve 

bir ~are dii§iinmege vakit kalmadan, 
sonralan~ Kalemi mahsus miidiirii olan 
merhum Hayatiyi yamna ~aguarak: 

- Hayati I dedi. lstanbulda Yunus 
N adi Beye bir mektub yaz. « Y eni Gun» 
gazetesinde, benim at iizerinde bir resrnim 
~Ikml§h. 0 resmin kli~esini, hemen bura
ya gondersin !.. 

Hayati, ald1g1 emir iizerine, mektubu 
yazd1. Yunus Nadi, kli§eyi bulup gon • 

Yahya Galibin 1919 da ~ekilmi§ 
bir fotogra:f;J. 

Ankarada Btiyiik Millet Meclisinin ilk a~Ildt~ gtin 

derdi. Ve bu sayede o tarihi beyanname - Seryaverle de konu§maga mezun bx veriyorlar: «Kabine reisini intihab et~ 
de fotografs1z olarak ne§redilmekten kur- degilim. Sevketrneab1 makine ha§ma ~a- mek, §evketmeab efendirnizin hukuku 
tuldu. gmmz I mukaddesei hiikiimranileri ciimlesinden 

Ataturk, ta 0 zamandanberi, biitiin Bilrnern nekadar zaman, bekledik- oldugunu biliriz. Y almz, kendileri de 
muhatablanm, son derece biiyiik bir sa- ten sonra, telin oteki ucunda, «zatl akdesi derhahr buyururlar m1 ki. padi§ah inti • 
b1rla dinlemek itiyadmda idi. Herkese, hazreti padi§ahi>> nin bize muhatab ol- hab etmek hak>kz da bizimdir!» 
ayn ayn fikrini sorar. ald1g1 cevablar ii- dugu cevab1 geldi. Ve ilave ettim: 
zerinde durarak, tahliller yapar, en so • ~imdi bizzat Vahideddin soruyordu: «-.- Eger, ba~kaca bir iradei seniyele· 
nunda da: - Ne istiyorsunuz?.. ri sad1r olursa, onu da teblig ederek ce • 

- Bakm, ben ne dii§iiniiyorurn? di - N efere, hem en §U sozleri, drkte ettir- vabm1 arzey1eritn.» 
yerek kendi rniitaleasm1 ortaya atard1. dim: Padi§ah, bunu duyunca etekleri tutu§~ 

Bana, «Ne yapmah?» sualini sordugu - Zah §evketsimatlanndan ahali tu ve yelkenleri indirerek §U cevab1 verdi: 
zarnan, «Yeni Gun» gazetesindeki resmi- kullan istirharn ediyorlar. Ali R1za Pa- «- Ahaliye taraf1mdan, selam1mla 
ni, aray1p getirtmegi, muhakkak ki akh- §amn vukuu istifas1 iizerine burada dola- hirlikte teblig ediniz. Y arm sabah. erken· 
na koymu~ bulunuyordu. Fa kat, bu kii- §an baz1 §ayialar, efkan tehyic etmekte· den Meclisi Meb'usan reisi Celaleddin 
«;iik i§te bile, ba§kasmm reyini almaktan dir. Bu §ayialan tekzib buyurarak. Da- Arif Beyi davet ederek kendisile gorii§e
her zamanki gibi vazge~ememi§ti. mad F erid Pa§amn bir daha sadaret mev· cegim. Herhalde milletin arzusuna muva

kiine getirilmiyecegine dair teminat ver- f1k bir hiikurnet, i§ ha§ma getirilecektir. 
rnenizi istiyorlar I Maruzatlrn1z bundan Bun dan dolay1 miisterih olsunlar ... » Ait R;za •Pa.~a kabines.ini~ h;nii; is~ifa 

ettigi sualarda idi. Bir· sabah, beni An • 
kara Ziraat mektebindeki evine, acele 
c;ag1rd1. Kap1dan i~eri girer girmez, hire§· 
ye cam sJkild1gmi anlaml§hm. Ayakta, 
emrini bekliyordum. Bana soyledigi §CY 

§U oldu: 
«- Cit, Padi§ahl telgraf ba§ma ~ag1r!. 

Ve kendisine miinasib bir lisanla anlat, 
Damad F erid Pa§amn yeniden i§ ba§ma 
ge<;irilmesini, millet kat'iyyen istemiyor. 
Ortada donen rivayetleri hemen tekzib e· 
derek bizi tatmin edecek bir cevab ver • 
. I sm ... » 
~u anda hic;bir resrni vazifesi bulunm1· 

yan sabrk bir Osmanh pa§asmm Padi§a~ 
ha U§agl gibi hitab etmesini, hayretle kar· 
§Jhyacak kimseler bulunabilirdi. Fa kat, 
beri Onu ~ok az zamanda ~ok iyi anladl
gim i~in, «Padi§ahl telgraf ba§ma ~ag1r!.>> 
emrini vermesinde hi~bir fevkaladehk 
bulmami§hm. ,Sehid Mahmud Beyle, 
Erkamharbiye reis vekili Halis Beyi ya
nlma alarak, dogruca telgrafhaneye ko;
tum. Makine ba§mdaki nefere, hemen 
saray1 bulmasm1 soyledim. Birkac; dakika 
sonra, saray kar§1m1zda idi: 

- Buras1 Ankara ... Padi§ahimiZl ( !) 
istiyoruz! dedim. 

ibarettir.» Biz, Padi§ahla muhabere ederken, di-
Vahideddinin telgrafla verdigi cevab, ger hatlar iizerinden, Ankaraya rniitema-

olduk~a kiistahane idi: diyen soruyorlard1: 
«- Kanunu esasinin bah§ettigi salahi- - Vali nerede? .. lsyan eden halk 

yete binaen kabine reisini intihab, huku- c;ok mu '?.. 
ku mukaddesei §ahanem ciimlesindendir. Makine ba§mdakiler, bizden ald1klan 
Herke~e mal~rndur ki, kabine reisi, ken- talimat iizerine, onlan bii~biitiin merakta 
di arkada§lanm tesbit ederek, listesini b1rakacak cevablar veriyorlard1: 
arzeder. Biz de memuriyetlerini kabul ve - Say1lmaz ki ... On bin, kuk bin ... 
tasdik ettikten sonra, kabine bilfiil te§ek- Belki de yiiz bin ki§i ... 
kiil etmi§ olur. Me§rutiyetle idare olunan - i~lerinde asker var m1? .. 
biitiin memleketlerde oldugu gibi. bizde - Elbette! .. Olmaz m1?.. Biitiin k1t· 
de, kabineyi murakabe ve icabmda iskat alar, kumandanlarile birlikte, geldiler, 
hakk1, dogrudan dogruya meb'usan rnec~ Mustafa Kemal Pa§anm i§aretini bekli • 
lisinindir. Bu meclisi ali varken, kabine- yorlar ... 
nin §U veya bu zat tarafmdan te§kil edil- Bunu soranlar, hie; §iiphe yok ki, !stan• 
rnesine, efrad1 milletten kimsenin itiraza bul hiikumetinin adamlar1 idi. Kendileri
ve miitalea beyanma salahiyeti olamaz. 
Keyfiyetin selam1 §ahanemle birlikte, 
halka iblagil» . 

Vahideddin, taleblerirnize sade itiraz 
etmekle kalm1yor, haddine bakrnadan 
bize aynca kanunu esasi dersi de veriyor· 
du I Bu kiistahhg1 cevabs1z h1rakmam1za 
imkan yoktu. V ahideddine vaziyeti §U 
yolda bildirdik: 

«- Ahali kullan, tarif edilmez bir 
galeyan halios:le bulunuyorlar. MCJazal -

k1sa lah, biiyiik bir igti§a~ ~1kmasmdan bihak
km korkulabilir. Efendimizin iradelerini. 
telgrafhane oniinde toplananlara teblig 
etmek iizere, bize birkac; dakika flliisaa
de buyurunuz ... » 

Cevab epeyce gecikti. Nihayet, 
bir t1kirti arasmda bildirdiler: 

- Ba§katib kar§1mzdad1r, konu§U • 
nuzl 

- Hay1r, dedim, Ba§katible konu~ • 
maga rnezun dtgilim. Bizzat §evketrneab 
efendimizi,:.. telgraf ba§Ina ~agmmz 1 •• 

Bir miiddet, geneses kesildi. Bu sefer. 
bizimle gorii§rnek istiyen seryaverdi. 

Ayni cevabt verdimt 

Biraz sonra, tekrar makine ba§ma g~
tik: 
«- Efendimiz. halkla vaki olan te

mas1m1zm neticesini arzediyoruz I Ahali 
kullan, iradei seniyelerine kar§J §U ce.a• Yahya Galib anlabyor 

KO$& 

.ENCERESINDEN 
Adam abm satlmt 

T arihlerde okuyoruz: Eski de ' 
virlerde adam ahm sahrn1 e. 
hararetli, ayni zarnanda en ka 

zanch aksatalardanmx§. Mesela Ab 1 

basogullanndan Miitevekkil dort bin 
Harunerre§id iki bin, F atmaogullanndaJ 
Hakim on bin ve klz kard.e§i SittiilmiilP 
sekiz bin halaYik satm alm1~larm1§. Hat j 
ta Eyyiiboglu me~hur miicahid Salahad 
din F atmaogullarmm saraylanm ele ge1 

~irdigi giin ~ ~lerinde halife ile ailesi ef! 
radmdan ba§ka erkek bulunmamak §ar1 

tile ~ o saraylardan on iki bin kadm ~~ · 
karm1~. 

Bu halayiklardan bir bsm1, inamlm 
yacak kadar yiiksek fiatlarla satm ahm 
yordu. Mesela Harunerre&id bir halay1g 
yiiz bin, bir ha§kasim otuz alh bin dina· 
ra alml§U. Bir dinar, yanm fngiliz lira 
sma muadil oldugundan o halay1klarda 
birine elli bin ve obiiriine on sekiz bin 
altm odenmi~ demektir. 

Emevilerden Abdiilmelik o&lu Yezi 
Selale adh halay1g1 yirrni bin dinara al 
mt§ ve Sma adh bir halaytk da o devir· 
de elli bin dinara sahlm~h. Barmakogul 
larmdan Caferin bir cariyeye lork bin.' 
halifelerden Vas1km da ana olnn.~ bir 
halaYJga on bin dinar verdiii kitablarda 
yaZihdJ.r. 

Osmanogullan :ir;incle en ~k lialayili 
alan O~iincii Muradd1r. Bu adam bakir 
veya dul olduklarml aramaksiZln on .. 
gelen halaYJgl satm alrrdJ.. Bu yiizden ls-, 
tanbulun esir pazarlan piyasasmda bub
ran husule getinni§ ve yiiz alhna satuan 
halay1klann fiatm1 bin altma yiikseltmit"l 
~ I 

F aka t bii. tii.n ~ark tarihinde en pahali l 
halay1k, Abbasogullan siilalesinden iki. 
prens arasmda almJp sablan bir kadm-·, 
du. Admt ~im.di hatuhyamadJglm bu ca• 
riye, Hadi o&Iu Caferin miilkii idi. Ha·1 

runerre§idin oglu Emin, amcazadesi Ca
fere miiracaatle bu kadtmn kendine sa-. 
h1mastru istedi. Cafer, raz1 olmadt. Q • . 
nun iizerine Emin, amcas1 oglunun bin-,1 

digi kay1g1 altmia doldurdu ve bir milyon .' 
dinardan (yanm milyon fngiliz alhmn- 1 

dan) fazla tutan bu bedelle kadm1 al _; 
maga muvaffak oldu. . 

Diinkii <<Cumhuriyet>> te okudugumal 
gore adam allm sat1m1 ~ ~klini, gayesini 
degi~titmek §artile - gene devam ediyor' 
ve bir adama onbinlerce altm verilmek
ten devrimizde de ~eldniJmiyormu§. Sa- 1 

bhga c;1kanlan son bymetli hayat, gaze• · 
temizin yazchgma bakt!Jrsa lngilteredeki 
Stoke City kuliibii oyunculanndan Stan·· 
ley Mattews'tir, ahc1 da Arsenal kulii-
biidiir. Ge~en agustos aYJ i~inde yiiz ii~ 
bin liraya bir oyuncu daha alm~ olan 
Arsenal, ~imdi satin almak istedigi oyun· 
cu i~in yiiz on dokuz bin lira odemek 
iizere bulunuyorm~. 

Bu haberi okuduktan ve evvelki de • 
virlerde cereyao eden adam ahm sahm
lanru hahrlad1ktan sonra ~ Ahmedi 
merhumu ananaktan geri kalamad1m. Ma .. 
lum oldu&u uzene bu zeki ~ir, bir ha • 
mamda kendisine k1ymet bi~rnesini teklif 
eden cihangir Aksak Tirnuru uzun uzun 
siizm.li~ ve §U cevabi verm4ti: 

- Altmi~ akc;el 
Timurlenk giiliimsedi: 
- Haks1zsm, dedi, ~iinkii yalniz iize

rimdeki pe~temal altm1~ ak~e eder. 
Ahmedi'nin kar~1l1g1 ou oldu: 
- Ben de pe§temahmza hymet hi~i

yorum. Size paha m1 yeter ~ 
Stanley Mattews i~in bi~ilen k1ymet 

de futboldaki hiinerinden dolayidtr. A
damc.agizm ya~1 kub a~arsa kendisine 
yiiz on dokuz bin lira degil, dokuz lira 
verecek mii§teri bulunmiY 'gina tiiphe 
yoktur. Bununla beraber eski devirlerde 
fikirlerini, kalblerini, iradelerini ve ha-
yatlanm onar, yirmi§er bin liraya satan· 
!ann §U miistesna ah~veri§e ruhan imre
necekleri de soz gotiirmez. 

M. TURHAN TAN 

ne verilen miiphem izahatla, manevi kuv
vetleri biisbiitiin kmlmi§ olduguna §iiphe 
yoktu. 

Vazifemi muvaffakiyetle ba§armamn 
verdigi sevincle otomobile atlad!ID ve 
Halis Beyle Mahmud Beyi beraberime 
alarak, dogruca Mustafa Kemalin yam
na dondiim. 

Her zamanki odasmda idi. Halinde 
hissedilir bir sabuSIZhk vard1. Beni go -
riince: 

- N e yaphmz? diye sordu. 
Padi§ahi makine ba§lna getirttigimizi 

s~yledigim zaman, memnun olclu. Gii
Himsiyerek: 

- Cok iyi ... <;ok iyi ... dedikten sonra, 
geceleri kap1smm e§iginde yabp, giindiiz
leri, nobetini bekliyen fedakar emirber 
neferine seslendi: 

- Bize kahve yapsmlar !.. 
( Arkasi var) 

SALAHADDIN GVNGiJR 



EYNELMiLEL PORTRELER 

r. Emil Haha 
12 temmuz 1872 de, Cekoslovakya -

T rlrove Sviny §ehrinde dogdu. ilk 
11 u:;Jtu .• u. tk>gdugu ~hirde bitirdikten son• 

orta tahsilden itibaren yi.iksek mek -
· bitirinciye kadar, kendi nesline m~n· 

biitiin gender gibi, onu da, biiyiik 
rlerin irfan kaynaklarmdan istifade 
· pe~inde goriiyoruz. 

Emil Haha, biitiin hayahm vakfettigi 
ve hukuk i~lerine kar~t, en kiic;.iik 

anberi yenilmez bir incizab duymu~. 
hsil ~agma girerken, ilk adtmmt hukuk 
mi istikametinde atmi§hr. Emil Haha, 

hatabm1 yalruz kulaklarile degil ba· 
de dinledigi hissini verecek ka· 

ar d.ikkat dolu ve kupmadan bakan 
lerile; derin c;izgileri hak ve hakikat 
u kadar muntazam ve bariz yiizile; 

akkmda hiikiim verecegi insanlara kar· 
haytrhahltgt esas belledigini gosteren 

ifadesile, mes-legini ~erken cok 
gO!termi§ insanlardandtr. Resmi 
1, yayvan bir merdivenin basamak· 

~1kar gibi, rahat, sakin ve tabii a
hi~ yorulmadan, hep yiiksele· 

g~ren Emil Haha, bugiin o basa· 
en yiiksegine ayni sakin adtm· 

eri§mi§ bulunuyor. Bugiine kadar 
ve adalet prensiplerile dolup olgun· 

ba§ml, bundan sonra o p~nsipleri, 
,,..,.,, .. .,,~., · i.li menfaatlerine tatbik sa • 
asmda yorac.akbr. Cekoslovak Cumhur 

Bene§'i o istihlaf ediyor. 
Emil Haha, yiiksek tahsilini Hukuk 

akiiltesinde bitirdik.ten sonra, ontt ba
kaydedilmi§, fakat biraz sonra Bo

eyalet komitesine girmi§, oraya 
tarihten itiba~n de idare huku -

a nefsini hasretmi~tir. 0 tarihte, Bo
eyalet komitesi erkaru, devlet te~ 

i.tmtn hukuk rniintesibleri arasmda gu~ 
bir stmf te~kil ediyorlard1. Bunlar~ 

n pek ~ogu kalem erbab1 oldugundan, 
bilgilerini k1s1r bir irfan hamulesi 

ibi beceriksiz bir ktskanchkla kendileri· 
e hasretmiyorlar, ilim vadisinde yoru • 
n ba§larmt, umumi istifade i~;in yor • 

devam ediyorlar, kalemlerini bu 
rda kullamyorlardt. Haha bu kalem 
ilim erbabt arasmda temayiiz eden ~ 

erdendi. 
Miistakbel Cumhur Reisi, nazariyat· 
oldugu kadar tatbikat sahasmda da 

1~~.cltlui·u,· gostermi$ti. Sattrlann ihtiva et • 
gi prensipleri, hayatm tiirli.i tiirlii icah· 

ar1na, sahifelerde i~gal ettikleri yerler 
dar okiilii, muntazam ve ayarlt hir §e• 

tatbik etmegi, f1tri bir i11tidadla ~ok 
bilen Haha, az zaman zarfmda umu
dikkati kendi iizerine c;ekmege mu .. 

k olm~ ve Avusturya i<:lari §{irast 
tc:u.cull(" a intihab olunmu~tur. 

Emil Haha'yt, 1918 ihtilaline kadar, 
mevkide goriiyoruz. Cekoslovak dev· 
t~ekk.iil ettigi zaman da, doktor 

ant~ek. yi.ik.sek idari auranm te~kili 
Jlerini. ancak Haha'ya tevdi edecegini 

olarak dii~iinmii~. onunla te§riki 
etmittir. Haha'nm §ahsiyetini, <;e· 

koslovak devlet te~kilatmda i~al ettiii 
ehemrniyetli mevkii ve Cekoslovak dev
letine, kendi ihttsas dairesi dahilinde 
yaptl.gi hizmetleri, ihhsasta eri~ilebilecek 
en yiiksek rniikemmeliyete niimune diye 
gosterebiliriz. 

Pantucek'in vefatmda, yiiksek §Ura 
birinci reisliginin tabii namzedi Haha idi. 
Nitekim, miiteveffamn riyaset mevkiini 
derhal o i~gal etm~ ve hu mevkii hakkile 
doldurmu~tur. 

Emil Haba, yiiksek ~ura birinci reisi 
sdatile, bu vazifede, gerek idared ola -
rak, gerek. hukuku umumiye baktmmdan 
verimli ve yorulmak bilmez bir faaliyet 
sarfetmi,tir. Cekoslovakya yiiksek idari 
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Yeni tekoslovak Cumhur Reisi 
M. Haha 

§Urasmm usulii muhakemesi, bugiinkii se
viyesini, birinci reisine medyundur de • 
mek hata olmaz. 

Haha'yl, Cekoslovakya hukuk§inaslari 
meyanmda, en kuvvetli kalem erbabt a~ 
rasmda saymak laztmdu. Bu yiiksek ad
liyeci, as1l mesleginde gosterdigi muvaf
fakiyeti, miiellif olarak da ayni derece
de p~rlak surette ihraz etmi~. memleketi
ne, hukuk~u stfatile ifa ettigi hizmetleri, 
yaZJlan sayesinde daha biiyiik bir mikya· 
sa ~rkarm~br. 

Emil Haha'nm yiiksek k1ymetini tal:· 
dir eden ilim ve san'atlar akademisi, onu, 
azasi meyanma se~mekle, bu deierli ilim 
adammm ~hSina oldugu kadar, ilme de 
hizmet etmi§tir. 

Doktor Haha, adliye meslegindeki 
uzun ytllarmt hep ilme hasrettigi gihi. son 
seneler zarfmda da, Cekoslovakyaya, en 
krymetli fikir semeresini haztrlamakla 
me~guldii. Mesai arkada~lanndan dort 
profesoriin yardtmile hazulad1g1 hu eser, 
bir hukuku umumiye lugati idi. Miitead
did cildler dolduracak olan bu lugatin 
§imdiye kadar :Jle1redilen iki oilcli, Ce -
koslovak ilim aleminin bir ineisi olarak 
ki.itiibhanelerde yer almt,br. Doktor Ha
ha, yiiksek §Ura birinci reisi olmak itiba
rile, bu eserin idari hukuka mliteallik fa
sillan iizerinde bilhassa me,gul olmut ve 
bu fastllan. hemen tamamen 1ahsi kale
minden ~1kan bir eser halinde vUcude ge
tirmi,tir. 

Poktor Haha, gerek hukuk ilmindeki 
yiiksek bilgi~i. gerek hak ve adalete kar
~ duydugu derin haghhkla~ Cekoslovak
yamn mii~kiil zamanlannda, memleketine 
en k1ymetli hizmetleri ifa edebilecek bir 
$ahsiyetti. Cekoslovakya, adalet ve msfet 
yolundan, resmi hay a tmda olduiu gibi 
hususi hayatmda da aynlmamakla i,tihar 
eden doktor Emil Haha,yt, ms£et ve a· 
dalete en fazla muhta:c oldugu bir snada 
devletin en yi.iksek makamma getirmekl~ 
pek isahetli bir hareket yapmt~ oluyor. 

Macar kabineainin yeni 
programt 

Budape§te, 30 (a.a.) - Hiikumet 
partisinin toplaohsmda lmredi, bir nutuk 
sCiyliyerek N.aihin ve milletin emniyeti
ni kazanmt, olan hiikumetin sag cenah 
prensiplerine istinad eden maiOm pr::>gra
mt tathik etmege karar verdigini beyan 
etmi§tir. Hiikumet muanzlanna k.nr~1 in
tikam bissi beslemekle heraber parlimen
to hesablan oyununa da alet olml}'ac.ak .. 
tlr. 

Gazeteler, l>azi muhalif meb·uslarin 
hiikumet partisine gird-igini bildirmekte
dir. Bu meb'u.slar matbuata beyanatta 
bulunarak hiikumet tarafmdan yap1lma .. 
st istenilen tslahata, hu tslahatm kanunu 
esasi prensipleri dahilinde tatbik edilmesi 
§artile, itiraz etmiyeceklerini bild.irmi§ -
lerdir. 

••• Nakleden: 
KEMAL RAGIB 

Lik ma~larina bu 

hafta ha,Ianiyor 
Umumi merkez, diin 
telgrafla mintakaya 

emir verdi 
Beden Terbiyesi Umum miidiirlii~ii 

dlinden itibaren resmen i§e ba§lamt§ ve 
bu meyanda alakadar bOlgelerle muha
berata giri§mi§tir. 

Beden Terbiyesi Umum miidiirliigii 
Uk muhaberatl istanbul mmtakasile 
yapml§ ve iki tamimle bir mektub gon
dermi§tir. 

Umum mlidlirliik, blitiin mmtakalar
da spor hareketlerinin derhal ba§lamaSl 
i!;in de emirler vermi§tir. 

istanbul mmtakasma biri futbol fe -
derasyonundan, digeri umum miidiir -
liikten gonderilen telgraflarda lik ma~
larmm 3 kanunuevvelden itibaren ba§
lamast bildirilmektedir. Bu hafta ikinci 
devre oyunlarma ba§lanacaktlr. 

:tkinci devre oyunlarmm kanunu -
evvelin il~iinde b<l§lamaSJ. evvelce tespif 
edilmi~ oldu~ndan miisabakalarda hi~ 
bir aksakhk olmtyacak, oyunlar fikstiir
de gosterilen §ekilde devam edecektir. 

Futbol ajanhiinm tebligi 
!stanbul futbol ajanh~ndan 

3/lZ/1938 c:amGTferi giinii 
yapdacalt m~ltl1" 

~eref stad1: 
HilAl ... Topkapt B lalumlan saat 14,30 

liakem Ad.nan Akm. 

4/12/1938 Pazar guna 
yap1lacak ma~lar 

Takslm stad1: 
Karagiimri.ik - Ana<loluhisar A taknn

lan saat 13 hakem Ad.nan Akm. 
Galatasaray. tstanbulspor A talom • 

lar1 saat 14,45 hakem Necdet Gezen. 
Yan liakemleri: Fahreddin Somer ve 

Halid ~zbaykal 
~eref stacb: 
Be§ilktq - t-sian oulspor B talumlan 

saat 11 hakem ~ui Tezean. 
Anadolu • Fener Y1lmaz A talomlan 

saat 13 hakem ~azl Tezean. 
Fenerbah~e - Be§ikta~ A talumlan 

saat 14,45 hakem Ahmed Adem Goidiin 
Yan hakemleri: Ziya Kuyulu ve Fik

ret. 
Fenerbalige stadt 
Hi181 .. Vefa A taklmlar1 saat !3 ha • 

kem Tar1k Ozerengin. 
Yan hakemleri: Ahmed ve Bekir. 
Siileymaniye - Topkap1 A talrnnlan 

saat 14,45 hakem Halid Galib Ezgii. 
Yan hakemleri: Halid Uzer ve Ne§et. 
Siileymaniye stadi: 
Galata Gencler ... Y. Davudpa§a B ta

ktmlan saat 9 hakem Fahreddin Somer. 
Beylerbeyi - Y. Davudpa§a A taklm • 

lart saat 11 hakem Bahaeddin tnoz. 
Altmordu - Galata Gencler A takun

lart saat 13 hakem Refik Osman Top. 
Eylib - Ortakoy A taklmlart saat 14,45 

hakem Refik Osman Top. 

Galataaaray atad1nin temeli 
bugiin abliyor 

Galatasaray kuHibiine Mecidiyeko • 
yunde verilen sahamn temel atma me· 
rasimf bugiin saat 8,30 da yapilacak ve 
stadm miimkiin oldu~u kadar siiratle 
ikmalf igin ~ah§tlacakttr. 

Temel atma merasimi igin kultibiin 
bir ~ok azalart bugiin Mecidiyekoyiin -
de toplanacaklardx.r. 

··················••Ill••····································· 
Zayi - 326 senesinde Hendesei Miil

kiye mektebinden, ald1gun diplomayt 
zayi ettim. Yenisini alacagtmdan eski -
sinin hlikmii olmachilm ilan ederim. 

Hul1isi Amasya 

Ben biliyorum, dedi; bu i§in so
nunda mutlaka bir giiriiltii ~tkaeak, de
medirn mi '?.. 

Ben hi~ir ~ey anlamadan, ~§km ~a~
'km bak1yordum. ~iikrii Pa~a. Sadeddi
ne sokuldu: 

- ,Simdi bizbize kald1k, dedi. Anla
hmz hakaltm, ne oldu~ .• 

Sadeddin N ecmi, birdenbire degi§ti. 
0 ktsa boylu, ufak tefek, her bali giiliinc 
adamca~z. yava§ yava§ kaharru. Sanki 
hir lkahramanhk yapmt' da oguniiyormu§ 
gihi anlatmaga ba,Iad.I. ll<konce b~na 
dondii: 

Siikrii Pa~a da, nedense, Cevad Sa·~ v.enne~e mecbur degilim. Hem rica ede-
mi<len yana ~1kt1 : nm, s1ze ne oluyor? .. 

- Durunuz bakahm, dedi. Tela§ et· 0 zaman ~iikrii Pa~a birdenhire a~ - Haniya, dedi, get;enlerde defteri-
meyiniz. Giiriilti.i c;1karmaga liizum yok. rahca konu§maga ba§ladt. Ne dedikle .. nizi salonda bualnp gitmittiniz ya ... 
ilkonce tebrik ederim. Meger ne gi.izel rini pek iyi anbyamad1m amma ara yer~ - Ben biisbiitiin §ll§trcLm: 
tiirk<;e biliyormu~sunuz. Bu kadar iyi hi- de hirkac; dt>fa Haa Hiisameddinin adt - ,Simdi bu da nereden ~lku? .. 
liyorsunuz da, neden §imdiye kadar ko- ge~ti. Nizameddin, ilkonce, hep oyle Demek ister gibi yiizii~ baktnn. 
nu§maga tenezziil etmiyordunuz, merak hu<;m, dik bir sesle konu§uyordu. Son- - Defterinizi kan§ttrmttlar, diye pek 
ettim, dogrusu... ra, hirdenbire ofkesi soniiverdi. Katlan iiziiliiyordunuz, degil miL 

_ Oras1 benim bilecegim §ey 1.. <;ahld1; yi.izii km§tl. Burada goriiltii ~- - Siz nereden biliyorsunuz, diye tor-
- Ostelik ifi.irk<;e konu§ulurken hi<; karmaktan da, kaptana aidip soylemek - dum • 

anlaamyormu~ 'gibi goriiniiyordunuz !.. t:n .~e v~z .g~~i.f gibi .. k~ptya dogru yii- - Kaptana anlanyordunuz da ora-
- Ona da kimse kari§amazl.. rudu. Hu;bmmtzm yuzune bakmadan dan ... 
- Bilmem amma, boyle kendinizi ~ekildi, sitti. - 0 mu saylediL 

herkesten saklamamz, in sana bir tuhaf Cevad, hir yandan kagt.dlari topluyor, - Defterinizi kan~ran bendim J •• 
goriiniiyor da... bir yandan da kend.i ken dine soy Ienir Giild~: •. 

- Onun i~in de hi~ kimseye hesab gibi: - S1Z ou) 

Duymadtklar•m•z ve 
bilmediklerimiz 

Duman sayesinde 
FranSlz gazete

lerinden biri, bir 
Q Amerikall klzm, 

0 ~ bundan iki sene Q -~ evvel, cebinde 
0- bir tek dolar ol-

. dugu halde mem
leketinden ayn -
hp dlinyayt do -
la§maga ~1ktlgm1 
ve ~ugiine kadar, 

cuzdant banknot dolu bir seyyah gibi ra
hat rahat, iklimden iklime gezdigini ya
ztyor. :;;aka degil, Amerikah klz, kendi 
memleketinde otuz bin kilometre yol 
dola~tlktan sonra, Japonyaya, Cine, A
vustralyaya, Hindistana, M1s1ra ve in
giltereye ugramt§, §imdi de Fransaya 
konuk olmU§tur. 

cBir tek dolarla diinyayt dola§mak 
elbette ki kabil degildir ve elbette ki 
bunun bir strn vardth diye dii§Unen 
bir gazeteci, Amerikah klzla gorii§mii~. 
Ktzcagtz, gazetecinin ilk aklma geldigi 
gibi, imza toplamak bahanesile dilenip 
diyar diyar gezen neviden asri seyyah 
degil. Bir defa, her memleketin, kral, 
imparator, cumhurreisi, ba§vekil gibi 
en biiyiiklerini ziyaret ediyor; beynel
mllel bir vifak zinciri vazifesi gorece -
gini iddia etti~i bir madalya b1raloyor, 
her gittigi memlekette, gel§igiizel bir i§ 
bulup ~alt§arak haya{mt kazamyor ve 
memleket memleket geziyorm'* 

Amerikah klzm lbir de marifeti var. 
Alzmdan, sigara dumamm halka lialka 
~lkarmakta yeditul! sahibi olduktan 
ba§ka, biitiin diinyada bir e§ine daha 
tesadiif edilmiyen, balon §eklinde du -
man savuruyor. Muhatabrmn yiizilne 
ufledi~ bu dumandan balon, onun ya
nagma dokunup da~hyor ve g()renleri 
hayrette b1r&1klyor. 

Amerikalt loz, memleketlnden ~Ikar
ken, ce'bindekl tek dolardan ve ~al~tp 
hayaum kazanmak azminden ziyade, 
dumandan balonuna giivenmi§ olsa ge
rek. 20 ya§mda ve ~k gilzel. Muhatab
larmm yiiziine iifledi~ balon, gozleri 
damanland1rm1yacak gibi degil. 

Oatiine kaynar au doldilen 
~ocuk oldii 

Pazar gilnu Beyoglunda Viktor Fer· 
nanch Feniks adtnda ku~iik blr ~iun 
Uzerine evde kaynar su dokiilmii§, muh"'
telif yerlerinden yanarak a~ BUrette 
yaralannu§t1. 

Viktor, diin sabali ataldmldt~ Etfal 
hastanesinde yap1lan biltiln tedaviye 
ragmen kurtulannyarak olmii§tiir. Ce : 
sedi muayene eden Adliye tabibi Salin 
Ha~im defnine ruhsat ver.m!§tir. -···-lnhisar memurlarinin 

ikramiyesi 
ikramiyelerini lieniiz alam1yan !nlil

sar memurlanmn ikramiyeleri yakmda 
verilecektlr. 

rr lrbllarla miicadele 
istanbul Villyeti Ziraat mtldiirUi~iln • 

den: 
Ka.rtal, Kadtktiy, f:tsktldar, BakukOy, A

datar ve Bo~am~f ~evresindekl eT v-& k~k

Ierln bah~elerinl siJsllyen ~am a~acJarmda 
tahribat ya.pan kese ttrtlllarile ge~n sene 
oldu~u glbf bu sene de ehemmiyetll miic&.
dele ya.ptlacaktU'. Agacla.n bu h~arattan 
kurtarmak i~fn tatbik edUecek miicadele 
~ekll ~amlar~a gortilen t1rtl1 lk.eselerlnl 
toplamaktan iba.rettlr. Bah~ .sahtbler1 ve 
allkadarlarm a.taciarda.k1 tlrtll :teseler1n1 
toplamalan 2908 num.a.rall ka.nun i:ttl.Z& • 
smdandlr. 

Keseler Mnunuevvelden 1tlba.ren gOrtu .. 
mete ba.,llyacagtndan muhterem hallon 
Ikfnclkl.nun sonuna kadar 98Jll].ardak1 tlr
til keselerint behemehal toplamalarl lA .. 
zundll'. Mtiddetln hitammda. bu llzlmeye 
rla~t etmfyenlerden (mezkftr kanunun 
23 tlnci.i maddeslne gore) ha•klarmda ta.ki
ba.t yapilacatl fli\n olunur. 

- Ben .•• Okudum, ban yerlerinin 
omegini de ~lkanp sa'kladun. 

L>fkeden ktpktrmlZl oldum. Olur JeY 
degil ! .. Y apm1~ etmi§, bir de utanmadan 
yiiziime kar§t soyliiyor. Bunlar ne bi<;im 
insanhu bOyle L Oyunda kag1d ~ahyor~ 
Iu; otekinin berikinin yazdtgtnt ~kan§ttn
yorlar. ~ukrii Pa§amn yiiziine baktun. 

Onun gibi agu ha§h, 1kibar bir adam, 
biitiin bunlan goriiyor da hala sesini ~t
karmiyor; iistelik gfuiiltiiyii bastumaya 
~a§thyor, ncden?. Bir tiirlii anhyamtyo
rum. Megerse i§in i~inde i§ vannl§: Sa
deddin Necmi, eskiden emniyet itlerinde 
~ah§Inl§, ~uhe rniidiirliiklerinden hirinde 
bulunmu§, Cemal Kaptanm da arkada§I 
liDl~. 

F eriha ile dayisi oliince bu i§te yard 1m 
etmesi i<;in rica etmi§ler. 0 da kac; giindiir 
hep bununla ugra~tp duruyorm~. Benim 
yaztlanmm arasmda bir ipucu bulahilece· 
gini ummu§, defteri okumuf. Ben kapta
mn kamarasmda, yazdtklanml onlara da 
okurken, haniya kadife perdelerin kJDnl
dadtgmt gormii'- ku§kulannn~hm ya, me
ger gizlenip bizi din]eyen de o imi§ J. 

~iikirii Pa§amn b~lan c;atlldt: 

- N e de olsa, dedi, bir gene kizm 
defterini OC&Tl§brmak b\iyuk bir S8Yil$1Z· 

Kan§tk ve nasd yaptldJgt belli olmtyan bayat 
~ocuk gtdalarile yavrunuzun s1hhatini 

tehlik eye koyarsiniz. 
Allah1n yaratt1g1 gibi saf ve tabi 

hububattan yap1lmt' 

~ocuklar1n1za yedlrlnlz. En yUksek evaafa mallk 
olan bu ISziU unu 

DUnyada evcud ~ocuk g1dalann1n en m kemmelldlr. 

Pirinc, Yulaf, Mercimek, Bugday, lrmik, 
Patates, M~~~r, Tiirlii, Bezelya, Badem, 

•• 
~vdar Ozii Unlarmi (;ocuklariniza Y ediriniz. 

iat. Orman Koruma Miistakil TB. Ko. dan 1 

Orman Koruma fstanbul taburunCia istihdam edilmek iizere ahvali 6 
h!yesl ve ya§t mtlsald emekll veyahud yedek subaylaraan blr te~en all" 
nacskttr. !steklilerin §eraiti o~enmek Uzere yedlerlndekl mevcud vesika
larile Galatada Yolcu ham kar§tsmda Alemdar ham ~~lndeki Tabur Ko
mutanhgma mfiracaatlerl. ( 8711 )' 

Kirahk Liiks E,yah veya E,yaatz Aparbman 
:Azimet dolaytsile, Beyaz1dcta, Cumhurlyet caddesinde, Haznedar sokak 

14 No.h apartunanm, liiks salon, ayrtca salon - salamanje, ve 1\iks yatak 
odasmdan miirekkeb blr d.airesi acele kfrahkbr. Telefon, Sicak ve so~k 
su tesisatt mevcuddur. Fazla izahat i~;in, i~indeldlere miiracaat. Tel: 21308. 

likl ...... 
Sadeddin kmhp dOkiilmeye ba~lad1: 
- Amk a£ buyursunlarl. .. Ba,ka za

manda olsa bu kadar <;.irkin bir saygtslzh
ga ben de ·kalkmazdtm. Fa kat, hu ~in 
i~yiiziinii ortaya ~1karabilmek ~n bunu 
bile goze ald1m. Gelelim bugiinkii oyu-
na: 

F eriha ile daytSlnl Adnan oldiirdU; 
bunu arbk hepimiz. biliyoruz. F akat an~ 
yoruz, anyoruz, bulamtyoruz. En sonun

da anlad1k ki i~mizden birisi, arada bir 
k1hg1Ill degi§tiriyor, bu i§leri hcp o yap1· 
yor. Bize ilkonce bu fikri veren gene 

Muhte§mt Hanun oldu. F a'kat kimdir, 

onu bilmiyoruz. Bir insan, iistiinii ba§lnl 
degi~tirthilir, yiiziinii boyayabiliri yiirii~ 
yii§iinii. Jronu§mastm bile ba§kala§brabiiir. 
F akat degi§tiremiyecegi ba§ka. §eyler de 
vardu. Hact Hiisameddinin oldiigii gece 

gordiik ki Adnan pek fena poker oynu· 
yor. Beni bile ne kadar sinirlendirdi. Ben 

ilkonce, oyunda bir diizen var, sanc:bm. 
Ne yalan s()y}iyeyim, Ug1d c;alanlar. ol· 
dwn bittim benim ~k sinirime do:kunur. 

Sadeddin Neomi, manah bir ba1kt1la, 
Cevad Samiyi gozden ka~lrmtye>rdu: 

- Bizim Cevad Bey bu oyunu pek 

I . •I 

' ' I"#' • 

' ' ~ . ·' ., 

iyi oynar. Hattii para kazanmak 
gi1 de oyunculann g~irdigi ruhi 
tahlil ~in oynadtitm sayler. Bundan 
na pek usta olduguna ben de · 

A~tk1tan a~tga o da soyliiyor, 
Demek l.ci. Ceva:d Sami, oyunda kagtd 
makla tamnmt~. Kendisi de hi,(; sesini 
kartmyor; ~in i~in giiliimsiiyor bile.)<:. 

Enderun efendisi gibi te~rifatla 
bu adamin bayag1 bir lkumarhaz 
kimin aklma gelirk:Ji ~ ••• 

- .•• Onun ~in 'kac; zamatMl1r 
Sami Beyef~ndiye ri:ca ediyorum. 
lann her birile oyun oymyahm. 
hangisinin oyunu Adnamn oyununa 
ziyorsa, soyle, bizim i~in bir ipucu 
diyonnn. Boyle bir oyunu yalmz 

buakaca'k olsak, kolay kolay ~inden 
lamaz. Talihi ya c;ok iyi olur, yahud 
bozuk gider, oyun da ona ~ore degi§ir. 

nun ic;in, Hac.t Hiisamekldinin oldiiglj 
ce, Adnana nastl kigtd geliyorsa, btl 
yunda da gene az~ok ona benzer 
lar gelmeli ki i§ anla§t.lsm. Boyle 

kag1dlan ana gore suaya koymak, 
mek ister. Bunu da Cevad B 
ri<:a ettim, onun ustahgma gi.i.vendiln-



Bugiin Tiirk harflerinin 
Onuncu yildOniimiidiir 

(Ba$taraft 1 inct aahttede) 

Birka~ saat sonra, Turk okuyuculan, 
Parmaklan arasmda yepyeni bir gazete 
bulacaklarch. Sahife tertibatt, bir kere 
ba~tana§agi degi~iyor, serlevhalar, Iako
nik bir ~kil alarak miimki.in oldugu ka
dar ki!alt1hyordu. Kan~1k .arabca terkib
ler, zaten bir mi.iddettenberi, yerlerini a
~~k~a anla~Ilan ti.irk~e kelimelere terket
lllege ba§laam~lard1. 

Sekreter, o gece i·dn gazetenin ktya
feti i.i:z;,erinde herkese a<;tk<;a mi.inaka~a 
hakkt vermi~. salahiyetler kendiliginden 
lagyedilmi~ti! Hakikl Tiirk harflerile ~~
kacak bu ilk gazete, yalmz onun degil 
hepimizin mii~terek e~ri olacakti. 

0 devirde, ben gazetenin gece servi· 
sindeydim. Bu hizmetten ba~ka. - mii -
rettibler ah§mctya kadar - son tashih pro-
'~'alanm gozden gel;irmek gibi o gi.inler 
i~in agtr ve mes'uliyetli bir i§i de omuz
lanma yiikletmi~lerdi. 

Bilmem, kacmc1 defa, Ankara telcfo
llunun mikrofonunu elimden btraktp tas
hih masast ba~ma oturdugum zaman, 
gCizlerime inanam1yacagm1 gelmi~ti: 6-
nUmde duran ytgm y1gm provalardan 
~alntz bir tanesinde ve bu bir tek prova 
ka~tdtrun bir tek satmnda belki on be~ 
:tanh, vardt. Anlad1m ki o gecelik vazi
fern, yanh~lan degil, dogru dizilmi~ olan 
kelimeleri aray1p bulmakh. 

Hele «oldugundam>, <<huldugundan», 
<<bulundugundan» gibi kelianeler, (1) lar 
(i), {a) lar, {e) yap1larak ibareler, ic;in
den <;1k1lmaz bir hale gelmi~ti. 

Ba,mi.irettibi c;agmp biraz dikkatli 
davrantlmasmt hahrlatmak akhmdan gec;
tnerni, degildi. Fa kat, bun a ne hakktm, 
lle de vaktim vardt. 

Miirettiblerden, diizgiin yaz1 dizmele
tini, nastl istiyebilirdim ki, yeni harf ka
salannm ba§ma ilk defa o gece gec;iyor
lardi. 

Prova kagtdlan kar§Isinda, ktsa bir te
l'eddiid ge~irdikten sonra, biitiin taham
tniil ka!»liyetimi beynimin ve biitiin dik
kat hassam1, gozlerimin i~inde teksif ede
ttk igne ile kuyu kazmaktan dah gi.i~ o
lan bu i~le sabaha kadar ugra~tlm. Bir 
an bile dinlenmege, hatta bir nefes siga
ta i<;mege vakit bulamami~tlm. 

T ashih i~lerine bakan arkada~lar da 
en az benim kadar yorulmu~lard1. Fa • 
kat, makine donmeg.e ba~lay1p da, bii -
tUn hir gece, bi.iti.in bir ( ekip) in ugra~tp 
didinmesi mahsulii olan miirekkeb koku-
81lna bi.iri.imnii~ ilk gazeteyi elimize ver
dikleri zaman, hic;birimizde yorgunluk • 
tan eser kalmad1. . .... 1 

Kendi payimiza, idnde bira'Z da kendi 
tu2.umuz olan bu ~orba C'~) y1 hegen ~ 
tni~tik. 

~imdi, yalmz bir endi~emiz vard1: 0-
kuyucular, gazeteyi nastl bulacaklardt? 

T ramvayda, vapurda, raslad1g1mtz 
trlec;hul kariler iizerinde eti.idler yapa • 
~'ak, hareketlerinden ~Jkardtgtmiz mana 
IU idi: 

Halkimtzm elifbadan alfabeye mh -
tali, i.imidimizden c;ok daha kolay ola -
takh. 

YakJa, eski goreneklere mutlak suret
te saplamp kalanlar arasmda yillardan
htri sagdan ba~hyarak okumaga ah~ttgt 
l'azly1, soldan okumak mecburiyeti kar
~151nda, sendeliyenler olacaktt. 

Bu .oibilerin a~zmdan, rPktikleri gi.i<;-liik 0 ., Y'"' 

lere dair, ~urada burada bazt hikaye-
ler de dinliyorduk. 

if F' akat, gitgide, okuyana, ilkin, bir~ey 
~a etmez gibi gori.inen siyah ve ~etin sa

itrlar arasmda, ~afak renkli bir nur dog
~a haslad1. 

--= 

Bu nurun yardtmile. gormiyen gozler, 
gormege ba§ladtlar. Y eni harfler, irfan 
hayahm1za, ye~illigini ve serinleticiligini, 
hi<; belli etmiyen bir kiiGiik tohum olarak 
girdi. Bu tohU!Illun c;atlay1p, feyizli kud· 
retini, meydana vurmas1 i~;in i.izerinden 
birka~ sene gec;mesi laztm geldi. Bugi.in 
arttk, ne yeni, ne de eski harf: Elimizde, 
butun memleketin, yedisinden yetmi~ine 
kadar, okudugu Ti.irk harfleri var. 

Art!k, ne yadtrgayanlar, ne de ah~a
mtyanlar kald1: On yedi mi]yon Turk, 
bir dilden konu~uyor ve aym harfleri 
kullanarak ayni dilden yaz1yor. Dort 
ti.irli.i okunan kelimeyi, kutiibhanelerin 
tozlu raflanm karl§tumadan bulamtyo -
ruz. 

Atatiirk, milletine hediye ettigi yem 
yurdun binbir nimetleri arasma, yeru 
harfleri de katmakla bize irfan ufkunda, 
istedigimiz mesafeleri a~abilecek bir ka
nad takt1. 

Arkada b1raktJgmuz on be~ ythn en 
kuvvetli mucizelerinden biri: padi~ahlar 
devrinde yeryiiziiniin sayth iimmileri a -
rasmda saydan Tiirk milletini, mekteb • 
!ere s1gamtyacak derecede ta$km bir o • 
kuma ve ogrenme a~kma yakalatmt§ ol
masld!r. 

Atati.irkiin, karatahta ba~ma ge<;ip, og
retmenligini yaptlgi bir inktlabm, yuri.i· 
memesine zaten imkan var mtydt?.. 

Siandi aradan on sene gec;ti. 
Arhk hic;bir gazete musahhihi, bizim 

Gektigimiz uzi.inti.iniin binde birini ~kmi· 
yor. Hergun yeni yaZI doken makineler, 
yirmi si.itun yaz1y1, bir saatin ic;inde dizi
venyor· 

Ne yazan, ne dizen, ne de okuyan i~in 
guc;luk var: 

Ata hediyesi, Tiirk harflerinin onun
cu ytldoniimii, Turk milletine kutlu ol -
sun! 

SALAHADDIN GVNGlJR 
(•) it1ra1' etmeli ki, yeni harflerle Clkan 

ilk gazeteler, karl§lkhktan yana bir corba
dan farks1zd1lar. Bu ilk sayllan, bugUnkU 
olgun w wlii gazetelerimizle hl!;bir ba -
k1mdan mukayeseye imka.n yoktur. 

-- -

~ekoslovakyan1n yeni 
Cumhur Reis·i se~ildi 

(BaQtarah l tnct sahttede) 

rek, Cumhur Reisi sarayma gitmi~ ve ka
binenin istifastnl Cumhur Reisine ver -
mi~tir. Doktor Ha§a, yeni kabineyi kur
mak vazifes1ni koylii ftrka&I ~efi Berar' a 
tevdi etmi§tir. 

••• 
Nam1k Kemal 

[Ba~tarah 1 tnct •ahffedel 

lanan programa nazaran, mekteblerde, 
muallimler ve talebeler tarafmdan kon
feranslar verilecek, biiyuk hamaset ve 
kahramanhk §airin1n eserleri, hayah, mii
cadeleleri, ve teceddiid edeb-iyahm1zdaki 
mevkii tebari.iz ettirilecektir. 

Bu ci.imleden olmak iizere, zulme ve 
istibdada kaqt sars1lmaz bir iman ve ira
de ile gogi.is geren bu biiyiik ve idealist 
~air, ayni zamanda bugunkii genclige bir 
ornek olarak gosterilecek ve vatan ic;in 
yazdtgt ktymetli §iirlerinden parc;alar o
kunacakhr. 

Vniversitede 
Oniversite gencligi de k1ymetli vatan 

§airi ic;in bi.iyiik bir ihtifal program! hazir
lamt§tlr. Bu programa nazaran biiti!n 
yi.i.ksek tahsil talebesi, profesorler, dekan 
ve do~entler konferans salonunda topla
nacak ve buyiik §air i~in bazt gender 
konferans vereceklerdir. 

T e f r i k a ' 36 a a a a a a u a a• a = =----= •. 

ATE~TEN DAMLA 
....... 

Yazan: MOKERREM K . .\MIL SU .... 

kajk Serah, nastlsm, diye sordu; daha - Hayattml kurtaran biridir. Bunu u-
tnadm m1 t nutmiyacagJm. 

Gene k1z titredi. Bu seste, her§eyi u - ,Simdi bu minnettarl1k hikayesine de 
kllttnu~ ve affetmi§ bir bi.iyiik karde§ ala- d~kunm1yahm. Onu ikimiz de sevenz. 
as

1 
Vard1. Duriist bir erkek oldugundan §i.iphelenmi-

k - Be§ dakika sonra geliyorum, diye yorsun sanmm. 
ar§1ltk verdi. - Elbet. 

1-Iastane bahc;esinde bulu§tular. 
~. Cen~ doktor, giindelik i§lere aid birkac; 
~"Y .. 1 soy edikten sonra, esas mevzua ge<;ti: 
),. - Serab, §imdi seninle, Ahmedi yok
" l'lla" 'd ga gJ ecegiz. 

l§ Cenc klZ!n yiiziinde tekrar bir f1rhna 
p a~~ti belirdi. Rengi solmu~tu. Gozka -
r1~d ar~~~ s1k stk ac;1p kaptyordu. Bakl§la-

a ofkeli titreyi§ler c;aktp soniiyordu. 
tek- Evet Serab. Onu, seninle beraber 

rar gorecegiz. 

lll ;- Bekledigi muhterem misafirleri gel
e xgj i~in teselliye mi gidecegiz? 

b1rk ~imdi, rica ederim, tarizi, ~nayeyi 
~rl a ahm. Du§i.in ki, bu hasta ve mustarib 

atn, Yabancimtz degildir. 

- Hastalarm hm; m, sinirli olduklan
m da kabul etmek laz1mdu degil mi? 

- Amma herkese kar§I m1? 
- Bilhassa yakmlanna kar§I ne ka-

dar nazlamrlar? A c1 <;ekenlere, biiyi.ik bir 
korku i~inde buhran gec;irenlere ac1mak 
lazimdi•r. Kalbimizin kaptsm1 bu en nazik 
anda ona kapayamay1z, Serab. 

- Ni~in act c,:ekiyormu§? Sevgilisi gel
medi, gorunmedi diye mi? 

- Amma sen nelerden bahsediyor -
sun? Ni<;in boyle olmtyacak bir§eye sap• 
lamp kahyorsun? 

- Dogru, arhk buti.in bunlardan ba
na ne? Amma kor~usunun ne oldugunu 
da anlallllyorum. 

Grev a kim kald1 
hiikumetinin tedbirler saye-Frans1z 

sin de A umum1 servisler her tarafta 
muntazam bir surette isledi 

' 
(Ba$taTaft 1 fnct sahttccte) 

Grev na&ll akim kald1? 
Paris 30 (a.a.) - Bu sabah yediden 

sonra caddeler ve bi.iyiik sokaklar can -
lanmaga ba~lamt~hr. Grevin umum1 ol
madigi intJbat gitgide artmaktadu. Ma -
gazalar a9lmt~hr. Amele i~leri ba~ma 

gitmektedir. Mi.ivezziler mektublan da
gJtmakta ve sokaklarda temizlik i~leri 
muntazaman devam etmektedir. Mezba
halar askerile§tirilmi~tir. 

Lyon ganndan trenler muntazam su
rette hareket etmi$lerdir. Montparnasse 
istasyonu askeri i~gal altma ahnm1~ ve 
trenler hareket ettirilmi~tir. 

Posta ve telgraf merkezi bir boliik pi
yade ve bir boliik seyyar jandarmanm 
muhafazas1 altmda a~tlmt~hr. Memurlar 
ve i~~iler vazifeleri ba§mdad1r. T elgraf 
ve telefon santrallerinde vazifelerine ge]
miyenler pek azdu. 

Postahane onunde hadiseler 
Clermont-Ferrand 30 (a.a.) - Bi.i

ti.in daireler muntazam i~lemektedir. 
T ramvaylar grev yapmt~ ve mi.istahdem
ler depolan i~gal etmi§lerdir. Polis, grev
cileri depolardan ~tkarmaktad1r. 

Posta ve telgraf bi.irosunda grevciler, 
memurlan i~eri girmekten menetmek iste
mi§lerse de polis miidahale etmi~tir. 
F ransa bankast matbaasmda da yeni ha
dise olmu~. gazeteler ~lkmamt§tlr. T ren
ler i~leptektedir. 

Hukiimetin tetbirleri 
Paris,. 30 (a.a,)- Amele sendikala

n tarafmdan grev hususunqa verilcn ka
rarla hiikfunetin rnilll hayatm normal bir 
~kilde yiiri.iyebilmesi i<;in ald1~b tedbirler 
malumdur. Bir taraf grev emrinde 1srar 
etmi~. hi.ikumet de umuml hizmetlerle ala
~kadar memurlan asker! mecburiyet altma 
koyarak yiiriitmege karar vermi~tir. 

Dun yap1lmasi derpi~ edilen tavassut
lar aki.m kalml§hr. Bugi.in umumi mesai 
konfederasyonuna mensub bi.iti.in scndika
lann i§tirak edecekleri umwni grev saba-

ziyet hadis olacaih heniiz belli degildir. 
,Simdiye kadar biitiin umuml hizmetler 
muntazaman i§lemi§tir. Sdkaklarda da 
mutad iizere temizlik i§<;ileri arazczlerle 
dola~.maktadtr. Hal' de de faaliyet goze 
~arpt•yor. 

Vilayetlerde vaziyet 
Paris 30 {a.a.) - Montpeillier mu

rettibleri buglin ancak ktsmen greve i§ti
rak etmi§lerdir. 1ki gazeteden yalmz bitisi 
inti~ar edebilmi§tir. Diger taraftau vilayet
!erde vaziyet ~udur: 

Lille' de butiin belediye memurlan 
grev yapmaga hrar vermi§lerdir. Yalmz 
ni.ifus dai.resile itfaiye ve cenaze rnemur
lan vazifelerine devam edeceklerdir. 

Roubaix'de §imendifer sendikast ken
di mensublanna c;ah§ma emri vermi~tir. 

Dunkerque' de tramvay ve otobus i~c,:i
leri ~,ah§mak istiyorlarsa da gaz ve elek-
trik i~ileri greve okarar vermi§ bulunuyor
lar. Bununla beraber sokak tenvirah de
vam edecektir. 

Hazebrouck' da hi~bir grev h::.mhg1 
yoktur. 

Grenoble demiryolu J§';ileri de sendi
kadan ~ah§mak emrini almi§hr. 

Bordeaux' da tramvay ve otobUs ame
lesi greve karar vermi§lerdir. Ho.lbuki 
miirettibler greve miitemayil olmaytp 
grev yapmamak hususundaki evvelki ka
rarlanm teyid etmi§ goziikiiyorlar. Bele-
diye memurlarmm vaziyeti henuz belli 
degildir. 

Gazetelerin vaziyeti 
Paris, 30 (a.a.) - Bu sabah dcrt 

sayfa iizerine c;1kan Matin, bir sayfa o
larak ~tkan Jour ve alh§ar say fa olarak 
<;tkan Petit P.aris1en ve Action Franc;aise 

gazeteleri mi.istesna olmak iizere hi<;bir 
gazete c;tkmami§tlr. 

Bu c;tkan gazeteler, umumi mesai kon
federasyonu tarafmdan emrolunan umu
mi grevin miinasebetsiz oldugunu ve hi~ 
bir~eye yaram1y,acagm1 tebariiz ettiriyor
lar. hi, Saint Denis ve Saint Ouen mmtakala-

rmqa kuvvetli seyyar jandarma miitreze- Pari1te teokil edilenler 
leri goriili.iyordu. Pariste biiti.in ko~cha§- Paris 30 (a.a.) - Bu sabah saat 
Ian polis ve jandarma miifrezeleri tara- l 0,45 e kadar Pariste toplanma ciirmi.in
fmdan tutulmu~tu. 1 den dolay1 290 ve i~ hiirriyetine tecaviiz 

Grevin bilfiil ba§lamast ancak yediden curmu dolay1sile de 80 ki,i tevkif olun -
sonra mumkiin oldugundan nasd bir va- mu§tur. 

.... ~~-~·:;};~~:.~~--h~;~::~.~:;~:~·~:F~:~:~:·~·~;:~:·~~;~·~;~~ 
1d tayyareler evvelk1 gece Jean c1varmda I : 
bir yolcu trenine kar§I mitralyoz ak~i ac;- 1 K A P A N 1 S 1 
ffil§lardlr. 8 ki§i olmi.i~ ve on dokuzu ka- I At;dlll KapaDJ.~ 
dm ve ~ocuk olm,ak iizere 50 ki§i yara- 1 fngiliz liraSJ 5.83 5.83 
lanmt~tlr. y olcular arasmda bir pan1k 100 Dolar 125.0250 125.0250 

basil olarak baz1 kimseler F rankist tay~ 1
10° F~:anstz frang1 3.2675 3.2675 
100 Liret 6.5775 6.5775 

yarelerinin ate~inden korunmak iGin ken- 100 isvic;re frangJ 28.4175 28.4175 
dilerini vagon kap1lannd,an dt§an atml§- 100 Holanda 
lard1r. I florini 68.0175 

T ayyarelerin faaliyeti 100 Rayhi$mark 50.0850 

Salamanka, 30 (a.a.) _ Evvel~i ge- 100 Belc;ika frangJ 21.1425 

I 
J 00 Drahmi 1.0650 

ce ne§redilen umuml karargahm bir teb- 100 Leva 1.5350 
liginde §oyle denilmektedir: . 100 Cekoslovak 4.2825 

68.0175 
50.0850 
21.1425 

1.0650 
1.5350 
4.2825 

. 
Romada yeni bir dOrtle11 

konferans1 haz1rlanaca~ 
1 

lBa$taratt 1 tnct san trede I sizlige mahal yoktur. F akat anla§llla y 
mam1~ olsaydt 28 eylulde c;tkan beyne! - lu ile ~abuk davranmaga gayret etmeli 
mile! buhran Avrupay1 her cephede ihti- dir.» 
lal halinde bulacakh ve bu takdirde bir Berlin _ Roma mihveri saglamdti 
harbin oniine ge<;ilemiyecekti. Berlin 30 (a.a.) - <;emberlayn ta 

Munih sulhunun mukaddemesini Ro- rafmdan yakmda, Mussolini'ye yaptla 
rna itilaft te§kil etmi§tir. cak olan ziyaret hakkmda tefsirlerde b11 

Yeni bir dortler konleransr. lunan Angriff gazetesi, ingiliz Ba§vekij i 

toplanacak lile Du~e arasmda yaptlacak gori.i§mele 
Roma (Hususi) - Gelecek aym ni- rin programm1 tetkik ederek F ranstz - i1 

hayetine dogru Romaya gelecekleri kat'! giliz itilafile Roma - Berlin mihverinin b 1 

surette anla§llan !ngiliz Ba§vekili <;em • gori.i§melerin mevzuunu te§kil edecegi1 
berlayn ile Hariciye N azm Lord Hali ~ yazmaktadtr. 
faks, Miinih kar§tla§masmda prensip iti - Angriff, §oyle demektedir: 
barile halli kabul edilen beynelmilel bi.i - «Bu iki ziimrenin mevcudiyeti uz 
tun meseleleri konu§acaklan gibi, yem miiddet devam edecek olan siyasl b 
bir do.rtler toplantlSl yap1lmast i~in Mus- hakikattir. Romada yaptlacak gorii§me 
solini'nin tavassutunu istiyeceklerdir. ler esnasmda bu sahada yer degi§tirilme 
Boyle hir tavassutun Mussolini tarafm - mevzuu bahsolamaz. Ancak bugiin 
dan kabul edilecegi, ~i.inkii, Miinih'te im- 1ki kuvvetli gruplan ayuan hendegin i.iz 
zalanan !ngiliz - Alman mi.i§terek be - rine bir kopri.i in§ast imkanlan tetkik ed 
yannamesinde, miinazaah bi.itiin mesele- Jebilir. Cemberlayn'in Roma seyaha 
lerin bilavas1ta halledilecegi de yaztlt ol- t~in en iyi temennilerde bulunuyor. Urn 
dugu sayleniyor. ml bir anla§ma temini ic;in mi.izakerel 

Londradan gelen haberlere gore Ak - Berlinde, Romada, nerede yapthrsa y 
deniz ve Afrika meseleleri Roma kouu§- ptlsm bunun hic;bir ehemmiyeti yoktu 
masmda birinci planda geliyor. Deyli Halihazirdaki meselelerin cevabi claim , 
Meyl gazetesi, ltalyan - Franstz miina - aynidir.» 
sebatmm duzeltilmesi ic;in <;emberlayn'in 

ltalyan • 'M111r miinasebatr gayret sarfedecegini yaz1yor. 
«Vmid1izliie mahal yoktur» Londra 30 (a.a.) - Kahireden bild 1 

Roma 30 {a.a.) -Bazan Mussolini- riliyor: 
nin fikirlerine terciiman oldugu iddia edi- Zannedildigine gore lngiliz - ftalya • 
len ve bir zamanlar ingiltereyi tiddetle ttilafmm MISln alakadar eden ktsnnla 
tenkid etmi§ olan Virginia Gayda, lngi- hakkmda yakmda M1mla italya arasm • 
liz BaFekilinin Roma seyahati hakkm - da mi.izakereler cereyan edecektir. 1 

da tefsirlerde bulunarak §oyle yazmakta- M1s1r matbuatl muhtemel bir Mtsir 1 
du: ftalya ademi tecaviiz paktmm imkanlat1 

, 

«Cemberlayn'in seyahati, Ba§ve- ve faydalan hakkmda tefsirlerde bulun 
1 

, 

kilin kat'i kontrolii altma ge~tikten sonra maktadu. • 1 

ac;tk ve realist bir §ekil alan lngiltere ha- Deyli T elgraf gazetesinin Kahire mu· 
rid siyasetinin bir neticesidir. Bu hareket habiri gelecek MISlr - 1talyan gorii§mele1 

sulh Iehinde ltalya ile ingiltere arasmda ri esnasmda bilhassa boyle bir pakt akde , 
bir te§riki mesai vi.icude getirilmesi i.'llka- dilmesinin mevzuu bahsolacagmi tahmi1 
mm verecek ve Avrupa miinasebetlerinin etmektedir. ( 
daiml surette diirust olmasma yardtm e- Bu gazele diger cihetten k1pti mahfil· 
decektir.» lerinin ltalyanm lskenderiye patriginir f 

Gayda, ~u sozleri ilave eylemektedir: Habe§istan ktpti kilisesi i.izerindeki oto .1 

«Munih'te dogan umidlerin bir k1sm1- ritesini tamyacagmt i.imid ettiklerini kay.
1 

nm suya dii§miit olmasma ragmen iimid- detmektedir. 
t 1 1 t 1 1 t 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 • 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I• ~ 

Romanya hadiseleri 
<Ba~tarab 1 fnc1 sahttedel 

ledilirken, Bi.ikre~ civarmda firar te§eb
bi.isi.inde bulunduklanndan, kendilerine 
refakat etmekte olan muhafiz jandarma
lar tarafmdan oldiiriilmii§lerdir. 

Kornelius Kadreanu ge~enlerde aske
ri mahkeme tarafmdan on sene hidemah 
~akkaya mahkilm edilmi~ti. Demirmuha
fizlar §efi, ecnehi memleketlerle mUnase -
bat tesis ederek, Romanyada ihtilal ~~ • 
karmakla itham edilmi~ti. 

M ahkumlar na•ll olduriildu? 
Biikre§ 30 (Hususi) - Deminnuha

fizlarm eski §efi Kadreanu ile on ii~ ar -
kada§mm sureti katli hakkmda ikinci ko
lordu kumandanhgt tarafmdan a§ag1daki 
resmi teblig ne§redilmi§tir: 

<<Mefsuh Demirmuhaftzlar te§kilah 
reisi Kornelius Kadreanu ile 13 arkada§I 
Rilava hapisanesine nakledilmek i.izere 
ikincite§rinin 29-30 gecesi otomobillerle 
yola c;tkanlmt§hr. Mahkumlan nakleden 

birbirini takib ediyor ' . ' 

ko'nun onar sene hapse mahkum edilen · 
tki katili.>> 

1 

Cluj Oniveraite Rektorune 
ameliyat yaptld1 ~ 1 

Bukre~ 30 (a.a.) - Bir suikasd ne .1 

ticesinde ag1r surette yaralanml§ olarl 
Cluj Oniversitesi Rektoriine ameliyat ya.l ' 1 

pllmt§ ve kur§unlar c;tkanlml§tlr. Vazi ' 
yeti bu ameliyat neticesinde biraz iyile§ 
mi§tir. 

Cluj' daki baz1 riiesaya tehdid mektub ' 
Ian geldigi ve k.endilerinin de ayni akt 
bete ugnyacaklannm yaz1h oldugu ha 
ber verilmektedir. 

Suikasdciler idam edilecek 
.. I 

Biikre§ 30 (a.a.) - Cluj Universites 
Rektorii Stefanesco Gonga'ya kar§I ya · 
p1lan suikasd Rumen efkan umumiyesin 

1 
de bi.iyi.ik bir infial tevlid etmi§tir. Hi.i 

«Muhtelif cephelerde kayda deger btr I kronu 
§ey yoktur. 100 Pezeta 5.83 5.83 

Hava kuvvetlerinin faaliyeti: lUll Zloti 23.5275 23.5275 
k h d f 100 Pengo 24.6825 24.6825 

Di.in Barselon limammn as eri e e - 100 r .. ey 0.8975 0.8975 
leri bombard1man edilmi~tir. Mer.dtrekte 100 Dinar 2. 7675 ~. 7675 

1 otomobiller Biikre§in 35 kilometre mesa
fesindeki ormanhkta me<;hul adamlarm 
hi.icumuna ugramt§hr. Miiteamzlar jan -
dannalann «dur» emrini dinlemediklerin-

maktadtr. Elde edilen delillere nazara , 
bunlar «Demirmuhafizlar» cemiyetine . 
mensubdur. Dahiliye Nezareti miicrim • 
lerin yakalanmasma medar olacak malu
mat verenlere 50,000 ley mi.ikafat vadet
mi~tir. 

yangmlar <;Ihgt ve infilaklar vuku bul~.u~ 1 100 Yen 1 34.035 34.035 
gu gori.ilmii§tiir. Bu akm esnasmda d~§- 100 isve~ kronu 30.04 30.04 1 
manm bir avct tayyaresi dii~iiriilmu•tur. 1100 Ruhle 23.6325 23.6325 

d V E S H A 1\1 v~ T A H V i L A I 
F rankist t.ayyareleri ayni 7aman a . ~- ikramiyeli Ergani 19.30 19.30 
lans limanmt da bombardiman etnn~ttr. I 1938 % 5 ikra. 19.- 19,10 
Bombalar istasyona ve antrepolara isabet \.. . _j 
etmi~tir. 

- Serab, c;ocuk olma rica ederim. 
Gozlerini kaybetmek ihtimalile k1vrannn 
bir adamm her hareketi mazur goriiliir. 
BugUnlerde o ne yapsa, ne soylese ho~ 
kar§tlamak gerektir. Ciinkii hislerine ha
kim degildir. 

Sozune biraz daha kuvvet vermek is
ter gibi tekrar etti: 

- Elbeotte hakim degildir ve olamaz 
da ..• ,Simdi bize du§en vazife, onu yal
mz ve tesellisiz btrakmamakt1r. Arada so
guk bir ruzgar esmemi~ gibi hislerimizi 
~ekip ~evirerek hareket edecegiz. Heqe~
den once onu iimidleri kmk bir basta di
ye kabul edecegiz. Bir gun iyile~irse, hu 
yataktan sapa sagJam, hi~ bir arJZaSIZ <;I· 
kabilirse herkes hissesine du~en i§i ba~ar
ffil§ saythr. Ve ondan sonra da diledigi 
§ekilde hayahm degi§tirir. 

Y ok kor kaltrsa ... T abii o zaman da 
ne yapmak laztm geldigini dii§unecekler 
vardu. 

Serab derin derin di.i§uniiyordu. Orkek 
bir sesle: 

- Siz ni<;in bu kadar fedakarhk ya
plyorsunuz} diye sordu. 

- Ci.inki.i benim en yakm arkada§Im
dir. 

- Arkada§ltk duygusu a§ktan iistiin 
miidi.ir? 

- A~k1 unuUuracak, hadiseler, mec
buriyetler vardtr Serab. Cocukluk gi.inle
rinde ba§ltyan bir dostlugu, gonii!den sO
kiip almak pek kolay bir~ey degildir. Hem 
ben ona yard1m etmekle bir fedakarhk 
yapmtyorum ki.. . Bu vazifemdir bcnim. 
Kuvvetli a§'kl tammadJglm, ~imdiye ka
dar kalbimde boyle bir hisse yer verm('di
gim i~in boyle bir ol~;ii yap1yorum. Bel'ki 
de dogru de~ildir Serab. Kuvvetli dost
luklan da ezip <;ignetecek asklar vardu 
belki. Lakin ben boyle §eylerden pek an
lamtyorum. 

Gene k1z biraz daha ic;inin rahatladi
ibm anlad1. Demek hakikaten doktor ken
disini ciddi bir §ekilde sevmemi§ti. Arka
da§tmn hattrast i<;in kendi sevgisinden. fe
ragat etmiyor, goni.il acilarmt varhgmda 
kordi.igum ederek ortaya c;tlkmtyordu. 

T ekrar sordu: 
- Peki. Y a benim i~in, her§eye rag

men onun ba~t ucunda kalmak mecburi
yeti nereden geliyor? 

- Bunu kalhin benden daha iyi tayin 
edebilir. 

«Ci.inki.i onu seviyorsun. Ond~n aynl· 
mak senin ic;in de elimdir» diyecekti. Fa
kat soylememegi daha dogru buldu. 

Serab online baktyordu. Kirpiklerinde 
ya~lar titriyordu. Nazh bir ~ocuk gibi ba-

den katledilmi§lerdir. 
Maktuller §Unlardu: 
Demirmuhaf1zlar te§kilah eski §efi on 

sene hizmeti ~akkaya mahkum Kornilius 
Kadreanu, eski Ba§vekil Duka'nm katili 
Nikola Kostantinesku ile miiebbed hapse 
mahkum sekiz ~eriki ci.innii, Mi§el T e!es-

§Im biraz yana egmi~. korka korka ellerini 
uzatmt~tt: 

- Y a siz, siz beni dUnki.i yaphklanm 
i~in affedecek misiniz? Ben ne kadar ko
ti.i huylu bir k1z1m. Amma, amma eski
den hi~ de boyle degildim. 

0 da: «Dun klskanchk heni c;tldtrtt.» 
diyec'!kti, vaz g~ti. 

Doktor N afiz, her~eyi u~utarak ve af
feden bakt§larla gene kxzm yiiziine bak
tl: 

- Seni bir karde§ olarak kalbime al
dl'ktan sonra bu gibi §eylerin iistiinde dur-
mak caiz degildirr. fnsan sevdiklerini bii
ti.in meziyet ve eksikliklerile kabul etme
lidir. 

Sonra yanyana Ahmedin odasma dog · 
ru yiiriidiiler. 

*** 
Aralarmda garib bir hayat ba§lami~h. 

$imdilik f1rhna dinmi~ goriini.iyordu. Dr. 
N afiz, hastanede kendisine aid i§leri bi
tirdikten sonn arkada§tmn yanma geli
yordu. Serab gene eskiden oldugu gibi 
daha ziyade Ahmede aid i§lerle me§gul
dii. Oc;ii bir araya gelince memleket ig
lerini konu§uyorlardt. Ahmed !>ava~ ha
tJralanm anlattyor; 

(Artan Nr) 

Cluj Oniversitesinde dersler tatil edil
mi§ ve Oniversiteye aid . b,i.iti.in binalar • 
tahliye ettirilmi§tir. 

Y eni kanuna gore, suikasdin faili na
mlar meclisinin tasdikma iktiran etmek 
§artile olume mahkum edilecektir. 

On alii, otuz yaralr daha 
Biikre~ (Hususi) - Kluj Oniversite

si Rektorii Stefanesku Guanda'y1 silahla 
agtr yaraltyan iki ki§i, suikasde mani ol -
mak istiyen bir polis memurunu da ol • 
diirmi.i~ tUr. Bu suikasdden ba~ka Tam • 
~tvar' da bUyiik bir toplanttda kadm kiya
fetine girdigi zannedilen iki ki§inin o.ttlgr 
bombalarla on ki§i oldiiriilerek 32 ki§i 
de agu yaralanml§hr. 

Htristiyan papaz1 Slobedan Kosti o • 
lenler arasmdadtr. Ak§am Uzeri saat se• 
kizde bi.iyi.ik salonun sahnesindeki perde 
ac;tldtgt anda, biiti.in mahalle ile birlikte 
salonun t§tklan da sonmii§tiir. Bu esn'l rta 
pathyan iki bomba, ttkhm ttkiim dolu 
olan salonun i~inde muthi§ bir panik hu
sule getirmi~tir. Bu kart§tkbk arasmda 
ate§ alan bina yanmaga ba§laml§ ve pa
nik butiin mahalleyi sarmt§hr. itfaiye 
yangmt sondUnnege c;ah~1rken yarahlar 
hastanelere ta§tnml§hr. On ki§inin cesedi 
meydanhkta kalmt§ ve olenler arasmda 
Romanya siyonist te§'kil atmm genel sek -
reterinin kans1 Hir§ de vardtr. T am§tVa -
nn me§hur tiiccarlanndan Extayn da 0-
lenler arasmdadu. Gizli bir te§k1lata 
mensub olan suikasdcilerin kalabahk ol ~ 
dugu ve baz1lan salon i~inde homba atar· 
ken, digerlerinin dt~anda l§tklan sondiir· 
diigii anla§tlmt§hr. 

- -
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Kay1b aran1yor 

Qorlunun Siilma.nll koyiindoe oturan Ro
anya. muhacirlerinden Mu.stafa, ma.tbaa.
rza gelerek bize ~unlarl soylemi§tir: 
c1934 senesinde Ki:istenceden muhacir o

arak istanbula geldik. 0 vakit 12 ya.~mda 
tlan oglum Nesimi, Sirkeciye c;rkt1 ve bir 
!aha donmedi. Bugiine kadar yaptrgrmrz 

llira§tlrmalar bo§a c;rktr, c;ocugumun nere
tlte oldugunu anhyamadrk. Bu c;ocugun bu
l undugu yeri bilenlerin adresime malumat 
.(ermelerini rica ederlm.:. 
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1 Soldan saga: 
a 1 - Miith~ hiddeUenen Ctkl kellme). 
tl - Metod, eski mekteblerde bulunurdu. 
; - italyadaki taklm adalardan, arkada§. 
\ - Akll, alfabede bir harfin okunU§u, pra
~ ik. 5 - Badanac1, tahkir edatl. 6 - Qlft
t;inin aletlerinden, giinahm aksi. 7 - Ar
casma bir c~mek:. ilave edersenl.z fera
t,at etmek manasma gelir, tiiy, dudak. 
~ - Nagizane, bir goz rengi. 9 - Ters ~e
,1irirseniz chamm:) olur, memleket. 10 -
?okunma. 11 - Qok: nadir. arabi aylarm
dan. 
i Yukandan a§agrya: 
~ 1 - Yemegin 1-ezzetini verenlerden (mii
rekkeb kelime). 2- Merkez, fena bir has
tallga tutulmu~ olan. 3 - Postanelerde 
tmlunur, durum. 4 - Bir uzvu temiz (iki 
:k·elime), Have. 5 - Ters c;evirin elbisenin 
Pizli bir yeri olur, mezar. 6 - Bir 1~1. yap
.makllk, bir emir. bir iskambil kag1dmm 
ltersi. ,7 - Sarho§un keyifll. bagm~r. ate:;
Lten g1kar. 8 - Feci, elin krsrmlarmdan. 9 -
~amamn krs1mlarmdan birinin tersi, muh
.tar vilayet. 10 - Qok eskl. zaman. 11 -
1Yoktan i§ler meydana c;rkaran, batlran. 

Evvelki bulmacanm halledilmi!f f$ekli 

,~~~==~' 
Dr. Hilmi Ko,ar 

Haydarpa!ja As. hastanesl 
cild ve zUhrevi h astahk• 

lar1 mUtehaSSISI 
H: ergiin 14 ten soora Beyoglu istiklA-1 
- caddesi Agacami kar§tBJ ••• 

istanbul 5 inci icra memurlugundan: 

Bir borcdan dolayt mahcuz olup pa

raya ~evrilmesine karar verilen hah, 
karyola, gardrob, ceviz karyola, gini so-

ba ve sair ev e§yas1 a<;1k arthrma su
retile 7/12/938 <;ar§amba giinii sa at 15 
te Beyoglunda istiklal ca~desi 113 No. h 

Gayret aparhmamnda sahlacakhr. Bi
rinci arthrmada verilen bedel muham

men luymetinin %75 ini bulmazsa 
2 nc iartbrma 12/12/938 pazartesi glinii 
ayni saatte yap1lacak ve mahcuz emval 
en gok artt1rana ihale edilecektir. AI -
mak istiyenlerin amlan yerde goste -
rilcn saatte haz1r 'bulunmalan ilan o
lunur. (12406) 

Doktor F evzi Vehbi 
Haydarpa§a Entani hastanesi da

hiliye goglis hastahklan klinik 
§efi, Taksim Kamerpalas, muaye

- nc: Saat 15 - 18, Tel: 49313 

Bulana miikafat 
25 ikincite§rin cumartesi glinii Ga1a

tasarayla Bursa sokag1 arasmda sekiz 
'inahtarh me§in muhafaza kaybolmu§ -
~ur. Bulan, gazetemizde M. M. adresine 
~ctirdigi takdirde memnun edilecektir. 

i 1 an 
ittihad1 Maadin Tiirk Anonim §irketi 

.dare meclisi azahgmdan istifa ettig~mi 

lfm ederim. 
Dr. Emin Erkul 

Dr. Hiiseyin Salor 
Dahill hast ahkla r M llt e hassl&l 

Hergiin saat 15 den itibaren Tak
sim, Ab1de c1van, Tarlaba~J earl. 

Atlas Apart. Tel: 43697 -

Zayi - 327 senesinde Miihendis mek
ebinden ald1g1m diplomam1 zayi ettim. 
'l enisini alacag1mdan hiikmii olmad1g1-
11 nan edcrirn. 

266 numarah Tevfik 

Y EN I• VAL D E LOKANTA ve BiRAHANESt 
Sirkeci Ankara caddesi No. 173 

o~ yemekli bir tabldot 37,5 kuru,. 
Birinci yemek: Koyun ha§lamas1, Doner kebab1, Fathcan kebab1, 

Hindi dolmas1, Levrek manyonez, Beyin salatas1. 
ikinci yemek: Etli tiirlii, Kereviz, Lahana dolmas1, Kuru fasulya, Ze. 

Ay~ekadm, Makarna f1rm, Beyin salatast. 
U~iincii yemek : Dilber dudag1, Tel kaday1f, A§ure, Elma, Ayva, Kay1s1 

kompostosu. 
EVLER i<;iN ABONE KABUL EDiLiR. 

Her aksam miikemmel incesaz 
' 
( Fiatlar c;ok ucuzdur. ~ 

Elektrik Tesisab Eksiltmesi 
Karacabey Belediyesinden : 

1 - Naf1a Vekaleti tarafmdan musaddak elektrik projeleri mucibince 
Karacabey kasabasmm « 29.844 ,. lira « 40 ,. kuru~ bedeli ke~ifli lokomobil 
makine ve elektrik tec;hizab, §ebeke, malzeme ve montaj1 ve bunlarm Ka
racabey i~ mahalline kadar nakliyesinden ibaret elektrik tesisatl « 45 ,. giin 
miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konulara'k ihale giinii olan 14 
te~rinisani 938 tarihinde teklif edilen fiatlar haddi l'aylk goriilmediginden 
14 t.e§rinisani 938 tarihind.en 14 kanunuevvel 938 tarihine kadar bir ay zar
fmda pazarhk suretile ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat « 2.250 ,. liradtr. 
3 - istekliler ke~if ve projeler, fennt ve mali ~artnamelerle sair evrakl 

fenniyeyi gormek iizere Karacabey Belediyesine miiracaatleri. 
4 - Taliblerin 2490 numarah arthrma ve eksiltme kanununda mevcud 

vesaik, muvakkat teminat akc;esi ve bugiine kadar bu gibi i§leri muvaffaki
yetle yaphklarma dair vesaik ile bu i~e aid mall §artnamede aramlan ve· 
saiki hamilen 14/11/938 tarihinden 14/12/938 tarihine kadar Karacabey Be
lediyesi Enciimenine miiracaatleri Han olunur. ( 8570) * _____________________________ , 

SA TILIK ARSALAR 
Suadiyede hat civarmda, iizerind.e gayet iyi yeti§tirilmi~ bag ve 

meyva agaclan ve birinde su kuyusu ve su motorii mevcu~ i.i~ arsa 
ehven fiatla satlhktlr. Her i.i~ii de geni~ ba~($eli birer ko~k yapmaga ~ok 
miisaiddir. 

isteklilerin Bah~ekap1da Ta~ han altmda Tiirk Ticaret Bankas1 

I 

Miidiirliigiine gelmeleri. ••••••••••• 

A vrupan1n 140 kuru§luk meyva tuzlan na mukabil 25 kuru§a 

Hasan meyva oz·· 
-,.....,.,.....-----~-~ istihas1zb.k · HazJmsiZ· 

l1k - Siskinlik · Bulant1 · . ' . 
Gaz · Sanci · Mide bo
zuklugu · Dil - Barsak 
ataleti · ink1baz · Sari· 
l1k - Safra - Karaci2'er • 

-~ 

Sikintl • Sinir • Horla· 
mak ve biitiin mide ve 

barsak rahatsiziiklarlna 
kar§J Hasan MeyycJ 

Ozii kullan1n1z 
Mide i~in her yemekten sonra 1 - 2 tath kas1it yanm bardak su i~inde ve miishil i~in her sabah veya gece 
yatarken a~ karnma 1 - 2 ~orba ka~1g. yanm bardak su i~inde koptirterek i~melidir. HASAN MEYV A oztl 
meyvalardan ve meyvalarm ozlerinden yap1hms bir ha rikai san'attir. Avrupa ve bilhassa ingiliz meyva tuzlarm
dan daha yiiksek oldugu kat'iyetle sabittir. Buna ragmen Avrupa meyva ozlerinden bes misli daha ucuzdur. 

HASAN MEYV A OZlJ yalmz bir tii rlii olup §ekersizdir ve ~ok kopiiriir. 

Si~e 25 iki misli 40 dort misli 60 sekiz misli 100 Kr. 
L inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

~----------·----~~----------------·! _ idaremizin Pa§abahge Miiskirat fabrikas1 i($in §artnamesi mucibince D 1

1 

E N 1• z · B A N. K 
dort aded alttan siirme araba ile 100 X 110 eb'admda -20 aded plat-
form a~1k eksiltme usulile satm almacaktlr. 

Eyiib icra memurlugundan: 
Mahcuz olup satllmasma karar veril· 

mi§ olan 50 §er lira lnymetinde 2 aded 
beygir ve 1 aded 10 lira luymetinde 
beygir arabas1 ve 5 lira k1ymetinde 2 
aded hamut ve ba§hgm ag1k arthr!llll 

II - Heyeti umumiyenin muhammen bedeli 900 lira ve muvakkat temi· 
nab 67,50 lirad1r. , 

III - Eksiltme 21/XII/938 tarihine rashyan ~ar§amba giinii saat 14 te 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yap1lacaktlr. 

IV - ~artnameler hergiin paraslZ olarak' sozii ge<;en §Ubeden almabilir. 

edilmek iizere ihale giiniinden bir hafta evvline kadar inhisarlar 
Umum Miidlirliigii Miiskirat fabrikalar §Ubesine vermeleri ve teklif· 
lerinin kabuliinii mutazammm vesika almalan Iaz1mdrr. 

VI - isteklilerin eksiltme i($in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarjle birlikte yukanda adt ge($en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 8712) 

iSTANBULUN EN BUYUK DEGiRMENi 
ve KORPi DeQirmeni namile maruf CiBAU Degirmeni sat1~1 

Satl§, Divanyolunda, Sultanahmed "tl~iincii Sulh Hukuk mahkeme
since ve mahkeme dairei mahsusasmda, 14 ten saat 16 ya kadar 21 
kanunuevvel 1938 tarihinde ve 100,000 lira k1ymeti muhammene iizerin
den icra olunacakbr. 

Bu sah§ haklunda resmi il'an « TAN:) ve « SON TELGRAF,. gaze
telerinin 19 sonte§rin tarihli niishalarmda inti§ar etmi§tir. 

izalei §Uyuu z1mnmda satl§a <;Ikanlan gayrimenkul. a§agidaki te. 
sisat ve te§kilat1 havidir. · 

a) glinde (24 saatte) 800 guval un imal eden otomatik asri fabrika 
b ) » ,. 3. 000 kilo makarna imal eden fabrika 
c) :) » 10.000 ekmek veyahud 14,000 peksimet imal 

eden mihaniki f1rm. 

Gayrimenkul Sat1s ilan1 
' 

i stanbul Emniyet lt1iidiirliigiinden: 
Bay Mahmud Alaeddinin Sandigtmrzdan 16509 hesab numarasile ald1g1 

( 1500 ) lira borcuna kar§t birinci dercede ipotek edip vad,esinde borcunu 
odemediginden qolayl hakkmda yaprlan takib iizerine 3202 numarah ka
nunun 46 net. maddesinin matufu 40 net maddesine gore sablmas1 icab eden 
BogaziGinde Istinye Mahmudgavu!i mahallesinde istinye caddesind.e ( asfalt 
cadde ) eski 13 yeni 11 numarah kayden 24 ar§m miktarmda nhtlm mahalli 
olan 3 katmm tarafeyn duvarlan ve zemin katl kargir dordiincii kah 
tamamcn ah§ab olan bir yalmm tamam1 bir bu~uk ay miiddetle ag1k art
hrmlya konmu§tur. Satl§ tapu sicil kaydma gore yap1lmaktad1r. Arthrm1ya 
girmek istiyen 312 lira pey akc;esi verecektir. Milli bankalanm1zdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. 

Birikmi~ biitiin vergilcrle Belediye resimleri ve Vak1f icaresi ve taviz 
bedeli ve tellaliye rlisumu borcluya aiddir. Arthrma §artnamesi 4/12/938 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sand.Ik Hukuk i~leri Servi -
sinde ag1k bulundurulacakhr. Tapu sicil kayd1 vesair liizumlu izahat da 
~artnamede ve takib dosyasmda vard1r. Arttrrm1ya girmi~ olanlar bun
Ian tctkik edcrek sahhga c1kanlan gayrimenkul hakkmda her §eyi ogrenmi§ 
ad ve itibar olunur. Birinci arthrma 23/1/939 tarihine musadif pazartesi 
giinii Cagaloglunda kain Sand1g1m1zda saat 14 ten 16 ya kadar yap1lacakhr. 
Muvakkat ihale yap1labilmesi i~in teklif edilecek bedelin tercihan aim
mas! icab eden gayrimenkul mlikellefiyetile Sand1k alacagm1 tamamen 
~e!;mi~ olmas1 ~;u-thr. Aksi takdirde son arttrranm taahhiidii baki kalmak 
§artile 9/2/939 tarihine musadif peqembe glinii ayni mahalde ve ayni saatte 
son arttrrmas1 yap1lacaktrr. Bu arthrmada gayrimenkul en <;ok artttranm iis-
tlinde biraktlacakhr. Haklan tapu sicillerile sabit olm1yan alakadarlar ve ir
tifak hakkr sahiblerinin bu haklanm ve hususile fqiz ve masarife dair iddia
lanm ilan tarihinden itibaren 20 gun iGinde evrakt miisbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lazrmd.Ir. Bu suretle haklanm bildirmemi§ olanlarla 
haklan tapu sicillerile sabit olm1yanlar sab§ bedelinin payla§masmdan har!c 
kallrlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 938/4 dosya numarasile 
Sandigimlz Hukuk i§leri servisine miiracaat etmeleri liizumu ilan olunur. 

~ 

DiKKAT 
Emniyct Sand1g1; Sand1ktan ahnan gayrimenkulii ipotek gostermek 

istiyenlere tahmin edilen krymetin yansma kadar ikraz yaparak usuliine 
gore kolayhk gostermektedir. ( 8670) 

KOy defterleri 
Koy biitf;e hesab defteri, Koy btit~esi, Koy btit~e ve hesab 

defteri kdavuzu, 100 yaprakh ita emri, Hesab1 kat'i cetveli. t$ 
vesikas1 50 yaprakh, Hesab htiliisa cetv~li, Tahakkuk ve bakaya 
devir cetveli 50 yaprakh, is bordrosu 50 yaprakh. 

En giizel sekillerinde Cumhuriyet matbaasmda hazulan~· 
hr. ihtiyacJ olan kovlerin miiracaatleri. 

~ 

Kupon Bedelab Tevziatma Dair suretile Fatih Atpazarmda 12/12/ 938 
tarihine musadif ~ar§amba glinii sast Mefsuh istanbul R1hbm, Dok ve Antrepo :;lirketi tahvilatmm 1938 

senesi ikinci taksit kupon bedelab 1/12/938 tarihinden itibaren istanbul 
§Ubemizce tediye olunacagmdan tahvilat sahiblerinin ( 65) No.h ku-

13 ten 15 e kadar sahlacagmdan riisll' 
mu tellaliyesi mii§teriye aid olmak uz:e• 

mahallinde bulunmalan ilan olunur. 

Erzincan Miistakil V ak1flar Memurlugundan: 
No. 

2/2 

34, 35, 36/6, 
37/7, 38/10, 
39/12. 40/14, 
41/16 

Bedeli M. 
Lira K. 
7000 00 

8500 00 

Vakf1 

Kur~unlu 

Miifti :Abdullah 

Cinsi 
Kazino 

Han ve otel ve 
yedi bah diikkan 

Mevkii 

Dortyolda 

Sogiidliikahve 
kar§tSl 

% 7,5 
temiriat 
Lira K. 
525 00 

HUDUDU 

Sag1, solu yol ar· 
kast Postane, cep• 
hesi Dortyol 

637 50 Sag1 sahibi Vaktf 
diikkanlan, so1tl 
evvelce sablan 1:t· 
zet /Pa~a vakil 
diikkanlan, arkaS1 
H i§ir Nuri ambar1 
ve daire diikkan • 
Ian, cephesi me)'~ 
dan. 

Yukanda cins ve mevkileri yaz1h gayrimenkullerin miilkiyetleri sablmak iizere ve bedeli ihale tarihinaen 
itibaren bir ayda tamamen odenmek suretile 1/12/938 tarihinden itibaren yirmi giin miiddetle kapah zarf usulile 
arttlrmaya konulmu§tur. Ve 21/12/938 tarihine musadif c;ar§amba giinii saat on dortte ihaleleri yap1lacakbr. is· 
tekliler §artnameyi herglin Vaklflar idf-lresinde gorebilir Ier. Talibler teklif mektublanm 2490 say1h kanuna gore 
ihale saatinden bir saat evveli:r:te kadar Erzincan Vak1flar i!;laresinde miite~ekkil Komisyona vermi~ olacaklardif·. 
Bu saatten sonra verilecek olan teklif mektublarmm kabul edilmiyecegi ilan olunur. ( 8630) 

Oksiirenlere : KATRAN HAKKI EKRE~ 
Cild giizellik alimi profesor doktor E. WiNTER taraf1ndan formiilii yapdan 

VenUs 1 

Kremi 
Terkibindeki hususi mad

dei hayatiye dolay1sile cildi 
besler, teravetini arttlnr. 
Yeni bir ten yarabr. Veniis 
Kremi asri kadm giizelligi
nin bir t1ls1m1dlr. 

VenUs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananlan hay
rete dii§iiriir. Dudaklarda 
24 saat sabit kahr. :;l1k ve 
kibar familyalarm kullan
d1klar1 yegane rujdur. 

VenUs 
Briyantini 

Ba§taki kepekleri izale 
eder. Saglan parlak tutar. 
Dokiilmesine mani olur ve 
k1virc1k yapar. Sag merakh
larl ve genclerin hayat ar
kada~Idlr. 

VenUs 1 VenUs 
Pudrasi 

Terkibi altm kremli 
24 saat havalandmlml§ 

fevkalade ince ve hafif Ve
nus pudrasile tuvalet goren 
bir cild dlinyanm en tara
vetli giizelligini ifade eder. 

VenUs 
Limon ~i~egi 

Kolonyas1 
Hususi bir tiptir. 90 dere

cedir. 0 kadar ki en bliyiik 
zevk ehlini ve mii§kiilpesend 
olmakla tamnml§ kimseleri 
bile hayran birakmaktadtr. 

Her cildin rengine gore 
($e§idleri mevcuddur. Yiize 
siiriildiigiinde cilde fevkala~ 
de tabii bir renk verir, teni 

bozmaz; giizelle§tirir. 

VenUs 
Kirpik 

Siirmesi 
Asia yay1lmaz ve gozlere 

zarar vermez. Veniis siirme
sile tuvalet goren kirpikler 
biiyiir ve giizelle§erek kalb
lere ok giQi saplanrr. 

VenUs 
~am 

Kolonyasi 
Cigerleri zaytf ve sinirleri 

bozuk olanlarm kalbine fe
rakhk verir. Ve gonliinii 
a($ar. Ada <;amlarmm latif 
ve s1hhi kokulan VENUS 
($am kolonyasmda mevcuddur. 

Deposu : Nureddin Evliya Zade. Miiessesesi istanbul 



• AvuiCat, Doktor ve 1939 
her i§ adam1na 

laz1m olan 

I~ __ , 

MalO.mat k1sm1 bir ~ok yeniliklerle zenginle§tirilmi§tlr. Bilhassa Devlet Demiryollan, Denizbank tarife ve §amalarx. Muntazam evkath takvimile daima her muhtlraya faikiyetini muhafaza etmektedir. 10 ~e§id iizerine 
hazirlanml§tlr. Bilumum ktrtasiye ve kitabcllarda bulunur. Deposu: Ankara caddesi No. 111. Mehmed Sad1k Afitab magazas1. 

A 

FELEMENK 
SiiMBuLLERi 

GELD i 
12 ~etlt 

SUMBUL 
Tanesi 

20 kurut 

10 ~etlt 

LALE 
Tanesi 

12 kurut 

10 ~etH 

f EZYA 
Tanesi 

8 kuru' 

MEVLUT BA YSAL aah~e m·mar• 
Telefon: 234l6 (4 Onefi Vaktf han kat 4 No. 18) Telgraf Mim. Haysal lsjanbul 

P. T. T. Levazun Miidiirliigiinden: 
1 - Ankara • tstanbul, Ankara - Kayseri ve izmir - Bursa aralarmd.a 

olmak iizere ii~ taktm, ii~lii, Kayseri - Adana, Eski§ehir - Bursa ara
smd:l hirer, Bursa • Istanbul arasmda iki§er tak1m tekli olmak iizere dort 
tak1m tekli kuranportor tesisatlle Adapazarmda tesis olunacak ii~lii ku
ranportor repetor merkezi tesisatl kapah zarf usulile eksiltmeye kon
lT!u~tur. 

2 - Muhammen bedel (370.000), muvakkat teminat (18550) lira olup 
eksiltmesi 6/1/939 cuma giinii saat (16) da Ankarada P. T. T. Umum 
lVriidiirliik binasmdaki satm alma komisyonunda yop1lacaktrr. 

3 - !stekliler muvakkat teminat makbuz veya Banka mektubile ka
nuni vesaiki ve birinci maddede yazll1 beher nevi tesisattan hi~ olmazsa birer 
tak1m tesis ve mun,tazaman i§letrni§ olduklarma dair tesbat1 yaptlklan · 
idare veya miiesS~eslerden tasd.ikli referans ve teklif mektublarm1 muh
tevi kapah zarflanm o giin saat (15) e kadar mezkftr komisyona verecek
lerdir. 

4 - Sartnameler Ankara P. T. T. Levazxm, Istanbul Kmac1yan ha
nmda P. T. T. Ayniyat §Ubesi miidii.rliiklerinden (18,5) lira bectel muka-
bilinde verilecektir. (8467) 

Naf1a V ekiletinden: 
Eksiltmeye konulan i~: 
1 - Manisada Menemen ovas1 sulama ana kanall in§aat ve smat fma

latile Emiralem reJ!jilatorii in§aatl ke§if bedeli (552.157) lira (68) kuru§tur. 
2 - Eksiltme 15/12/938 tarihine rasthyan pe~embe giinii saat (15) 

te N ana Vekaleti Sular Umum Miidtirlii~ii Su komisyonu odasmda kapah 
zarf usulile yapxlacakttr. 

3 - istekliler eksiltme ~artnamesi. mukavele projesi. Baymd1rhk 1§-
leri ~enel ~Zartnamesi, fenni §artname ve projeleri (27) lira (61) kuru§ 
tnukabilinde Sular Umum Miidiirliigunden alabilirler. 

4 - Eksiltme e irebilmek i in isteklilerin (25.836) lira (35) kuru§· 

sekiz giin evvel ellerinde bulunan biitiin vesikalarla birlikte bir istida ile 
Vekalete miiracaat ederek bu j§e mahsus olmak iizere vesika almalan ve 
bu vesikay;. ibraz etmeleri ~artbr. Bu miiddet iginde vesika talebinde bu
lunmtyanlar eksiltmeye i~tirak edemezler. 

5 - !steklilerin teklif mektublanp.1 ikinci maddede yaz1h saatten bir 
saa._t.. evveline kadar Sular Umum Mdiirliigiine makbuz mukabilinde ver
lneleri laz1md1r. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4835) (8494) 

Tiirk Hava Kurumu , ; ' :r 

BOY OK PtYANGOSU 
:tldnci k~ide : 11 BtR:lNCiKANUN 1938 dedir . 

Biiyiik ihramiye 45,000 lirad1r 
Bundan ba11ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirabk fkramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000 ) lirabk iki aded miikafat vardtr. 
Yeni tertibden bir bilet alarak i§tirak etmeyi ihmal etmeyiniz, Siz 

de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girmi§ olursunuz, 

Devlet Havayollar1 Umum Miidiirliigiinden : 
Pilot ve Makinist yeti§tinnek iizere talebe almacak 

1_ Eski§ehir Hava okulunda pilot ve makinist yeti§tirmek iizere 10 taleoe 
almacaktlr. Bunlardan: 
A - Pilotluga talib olanlardan : 
1 - Lise §ehadetnamesi 
2 - Zabtta ve Adliyeden almrni§ hiisniihal mazabtas1 
3 - Tam te§ekkiillii hastanelerden almnu§ slhhat raporu 
4 - Tasdikli niifus tezkeresi sureti 

Tunceli Nafta Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§: c Elaz1gda Dordiincii Umumi Miifetti§lik 

binas1 kaloriter te:aisah in§liabd1r ». Bu i§in ke§ii be<ieli 19079.05 lirad1r, 
2 - Bu ~e aid §artname v~ evrak §Unlardrr : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i§leri genel §artnamesi 
D - S1cak sulu ve buharh kalorifer tesisab i~in umumi ve fermi 

§artname 
E - Ke§if cetveli 
F- Proje 
J - !stiyenler bu §artnameyi ve evrakl Tunceli Naf1a Miidiirliigiinde 

bedelsiz olarak gorebilirler. 
3 - Eksiltme 12/12/938 pazartesi giinii saat 15 te ElaZigda Tunceli 

Nafxa Miidiirliigu binasmd.a yaptlacaktir. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 1430.93 lira muvakkat te

minat vermesi ve a§agtdaki vesikalan haiz olup gostermesi lazxmdrr. iha
leden en az 8 giin evvel Tunceli Vilayetine miira~aat ederek almmi§ bu i§e 
girE:bilmeleri i<;in ehliyet vesikasL Ticaret ve Sanayf Odasmdan almmi§ 
sicil vesikas1. 

6 - Teklifler yukanda 3 iincii maddede yaz1h saatten bir saat evve
line kadar Tunceli Naf1a Dairesindeki Eksiltme Komisyonu Reisligine mak
buz mukabHinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet 
ii«;iincii madd.ede yaz1h saate kadar gelmi§ olmas1 ve d1§ zarfm miihiir mu
mile iyice kapablmi§ olmas1 lazimdtr. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. ( 8616 ) 

ARTIK 
BA$1M CATLIYOR 
NEZLEM VAR 
NEVRALJIYE TUTULDUM 
GRIPTEN KORKUYORUM 
DI~IM AGI_UYOR 

DEMEYIN 

BiR KAfE 

En iyi ~aredir. 
1stanbul Emniyet SandJgz Direktorliigiinden: 
937/5 

Emniyet Sandlgxna borclu Bay Ali oglu olii Bay Mehmed Halid ·~ 

miras~Ilanna ilan yolile son tebllt r 

Murisiniz mutasarrif oldugu Erenkoyiind.e Sahray1cedid Kozyatag1 eski 
Kozyatag1 yeni Baglarba~1 sokagmda eski 25, 26, 27, 32, 33 yeni 38, 40, 38 

40 numarah maabah~,;e, mii§temilat Hi eviri tamamm1 birinci derecede ipo· 
. tek gostererek 27/6/938 tarihinde 165\7 hesab numarasile Sand1~umzdan al-. 
dl~l 2250 lira borcu 24/li/937 tariliine kadar odemedi~nden faiz ve komis
yon ve masarifi ile beraber bore miktan 2948 lira 16 kuru~a varmi§trr. Bu 
sebeble ve 937/5 numara ile yap1lan takib ve a~1k artt1rma neticesinde mez
ktlr gayrimenkul 3490 lira bedelle talibine muvakkaten ihale edilmi§tir. 

1§bu ilan tarihinden itibaren bir ay icinde SandtglmiZa miiracaatle borcu 
o~medginiz takdirde kat't ihale karan verilmek iizere takib dosyasmm icra 
hakimligine tevdi edilecegi malftmunuz olmak ve son ihbarname tebligi ma-
kamma kam olmak iizere ilan olunur. ( 8709 ) ' 

Tiirkiye Pamuklu Do kuma ,, 

ve Pamuk ipligi Fabrikalar1 Anonim ~irketinden: 
Kayseri Bez fabrikamxz mamulat1 12 ve 16 No.h tek kat iplikler 

a§ag1daki fiatlardan Kayseride vagon teslim §artile sablmaktadlr. 1sti
yenlerin fabrikaya veya tstanbulda Sirketimiz merkezine miiracaat ede
bileceklerini bildiririz. 

12 No. tek kat (Vater) Pakedi 415 kurut 
16 • • • (Vater) • 480 ,. 

5 - 6 aded fotografla birlikte ' I"' d J d 
B- Maki:1istlige talib o4nla.rm: Denizli Vila yet Orman ~evirge Mii iir iigiin en: 

2_ 

a_ 

4-

5_ 

s_ 
7-

.., 

1 - San'at okullar1 veya orta okul §ehadetnamesi 1 _ Denizli Vilayetlnln <;evril kazasx dahilindeki Akdagm Karanhkdere 
2 - Zabxta ve Adliyeden almml§ hiisniihal mazbatas1 Devlet ormanmm 11, 12, 13, 14, 15 numarah maktalarmdan ( 1624) 
3 - Tam te§kkiillii hastaneler~n ahnmi§ slhhat raporu metre mikab gayrimamul ~am agacx bir senede ormandan kat, imal 
4 - Tasdikli niifus tezkeresi sureti ve ihrac edilmek iizere ve kapah zarf usulile artttrmiya ~tkarllmt§br, 
5 - 6 aded fotografla birlikte 2 _ Arttrrma 16/12/938 tarihine musadif cuma giinii saat 15 te yaptlacakbr, 
12/12/938 tarihine kadar bir istida ile Devlet Havayollar1 Umum Mii- 3 _ Artbrma Denizli Orman <;evirge miidiirliigu binasx i~inde toplanan 
diirliigiine miiracaat etmelerl laz1md1r. Orman Sati$ Komisyonunca yap1lacakt1r. 
Pilotluk i<;in evsaf1 uygun goriilenler bilahare Eski§ehir Hava Heyeti 4 _ Arttlrm1ya konulan ~am agacmm beher gayrimamul metre mikabmm 
S1hhiyesinde tekrar muayene olarak s1hhatleri havacthga miisaid ol- muhammen tarife bedeli ( 505 ) kuru§tur. 
duklarma dair raper ibraz etmege mecburdurlar. 5 - Muvakkat teminah ( 615 ) lira ( 9) kuru§tur. 
Pilotluga talib olanlarm lise mezunu olup da Tij.rkku§unun Motorlii 6 - !steklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir saat 
mekteb brevesini veya Planor mektebinin C brevesini haiz olanlar evveline kadar Denizli Orman Cevirge Miid.iirliigiine makbuz muka-
tercih edilir. bilinde vermeleri lb1md1r. ~artname ve mukavele projesini gormek 
Pilotluga kabul edilenler mektebl bitirdikten ve bilfiil nakliyat pi- ve almak istiyenlerin Denizli Orman Cevirge Miidiirliigiine miiracaat 
lotluguna ehliyet kesbettikten sonra 8 sene, etmeleri ilan olunur. ( 8573 ) 
Makinistlige kabul edilenler mektebi bitirdikten sonra 8 sene miid,. I ' I 
detle Devlet Havayollan emrinde cah§acaklarma dair taahhiid ve ke- Emla"" k .ve Eytam Bankast ilanlarl 
falet senedi vereceklerdir. 

Pil~w m~inb~rln t~illmM~ti z~~~~b~k w y~ec~- ~--•••••••••••••••••••••••••••• 
leri ve mekteb masarifi idarece verilir. Bundan ba§ka ayda 40 lira Esas No. Y E R ! Nev'i Mukadder Fiah Depozitosu 
ayhk iicret verilir. T. L. T. L. 
~cnebi l~san bilenler tercih olunur. 24 Fmd1kh Mollacelebi mahallesi Kargir 206.700.- 41.340.-
Idareye intisab ettikten sonra ehliyet ve kabiliyetleri takdir edilenler Dolmabah~e cadctesi eski 136- Antrepo 
staj iGin Avrupaya ~onderilirler. c 4891 ,. ( 8579 ) 136 Mii. 138, 140 yeni 172, 184 

a 1 - Tafsilatx yukanda yaztll antrepo sekiz taksitte ilki pe§in geri ka-

ODEON 
Yeni 

t 
~1kan Plaklar 

F A K A T 

270239 No.: - Rast ~arkl Ka§lanna gozlerine 
- Hicaz neva gazel Ey taze kadm 

K"OC"OK MELAHAT 

270240 No.: - Laz ~ark1s1 Para$UUa ineyim 
- Nikriz ~ark1 Kuyulan var derince 

REFiK BA$ARAN 

270225 No.: - Hac1 bey ~arkls1 AyvaiJgiD kara ta~ 
- Ya§ar §ark1s1 Nev&ehir dediklerl 

NUREDDiN $ENERMAN 

270226 No.: - Nigde §ark1s1 Gene ye&illendi 
- Konya §ark1s1 BaJt(t>nize ,Preyim 

...... lam yedi senede ve miisavi taksitte faizsiz olarak kapah zarf usulile art
t1rm1ya konulmu~tur. 

2 - ihale 7/12/938 ~ar§amba giinii saat 15 te Ankarada tdare Mecli
simiz hu.zurunda yap1lacaktlr. istekli olanlarm §Ubemize miiracaatle taf
sHat almalan ve bir lira mukabilinde birer §artname edinmeleri. 

3 - ;>artnamede yaz1h hiikiimler dairesinde teklif mektublanm ni
hayet 6/12/938 sah giinii saat ona kadar §Ubemize vermeleri ve yahud 7 I 
12/938 tarihinde saat on be§e yeti§ebilmek iizere pasta ile iac!.eli teahhiidlii. 
olarak Ankarada Genel Direktorliigiimiize gi:indermeleri. ( 749) 

MUHASEBE 
MEMURU 

VE KONTROL I 
ARANIYOR 

Ankarada mali bir miiessese nezdinde kontrol i§lerinde ~ah§tlrllmak 
iizere lisan a§ina, riyazi ve urnumi malumab kuvvetli, muhasebe ve 
kontrol i~lerinde tecriibeli bir eleman aranmaktadrr. 

Taliblerin mufassal hal terciimeleri ve muvazzah adreslerile Ga
lata 1008 No. posta kutusu adresine sii.r'atle ve tahriren miiracaatleri. 

Maliye V ekaleti 
e iirkifeCumhuriyet 

Merkez Bankas1ndan : 
28/5 ve 15/12/1934 tarlh ve 2463/2614 numaralt kanunlar muci

bince ihracma salahiyet verilen ve geliri tamamen S1vas - Erzurum 
Demiryolunun in~asma tahsis ol,;nan .1o 7 gelirli S1vas - Erzurum is
tikrazmir 20 senede itfas1 me§rut 4,5 milyon lirahk be§inci tertibi
nin kay1d muamelesi 5/12/938 ak§arm nihayet bulmak iizere 19/11/ 
938 sabahmdan itibaren ba§lanu§ttr. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibari 
k1ymette birlik ve ! 25 lik olarak iki kupiire ayrllmi§tlr. Bu tahville:r 
umumi ve miilhak biitc;elerle idare olunan daire ve miiesseselerce 
Vilayet Hususi !dareleri ve Belediyelerce yaptlacak miizayed,e ve 
miinakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve bazinece satllm1~ ve 
satllacak olan milli emlak bedellerinin tediyesinde ba&aba§ kabul olu· 
nacaklan gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin 
tamamen itfasma kadar her tiirlii. vergi ve resimden muaf buluna • 
caklardtr. 

Tahvillerin ihrac fiab % 95 olarak tesbit edilmi§tir. Yani 20 li- t 

rahk birlik tahvil bedeli 19 ve 500 lirahk 25 lik tahvil bedeli de 475 t 
liradrr. 

Kay1d muamelesi Tiirkiye Cumhuriyet Merkez, Tiirkiye Cumhu· 
riyeti Ziraat. Tii.rkiye 1§, Eml·ak ve Eytam, Halk, Tiirk, Ticaret, Bele
diyeler Bankalarile Siimer, Eti ve Denizbanklar tarafmd.an icra edil· 
mektedir. Diger bankalar vas1tasile de tahvil allm1 temin olunabilir. 

Seryame ve tasarruflannt en emin ve en c;ok gelir getiren saha· 
larda i§letmek istiyenlere keyfiyet ilan ve 15 giinliik Suskripsiyon 
miiddeti zarfmda bankalara miiracaatlerinin kendi menfaatleri ikti
zasmdan bulundugu i~aret olunur. ( 8444) 

Mardin I)efterdariigtndan : 
1 - Ge~en sene ( 9750 ) lirallk tahsisatla in§asma ba§lanan Gercu~ l{azas I 

Hiik11met konagmm 938 malt yll1 zarfmda inp edilecek ikinci kxsm 1 

ke§if bedeli olan 19694 lira 60 kuru§ iizerinden 2490 sayw kanunun s· , 
inci maddesi mucibince kapah zarf usulile ihale giinii olarak tekarrii; 1 
eden 21/11/938 giiniiniin tatil olmast dolaytsile 22/11/938 giiniinde ta 
libi ~Ikmad1gmdan ihale yapilamami§ttr. Yeniden kapah zarf usulilt · 
eksiltmiye konulmu§tur. 
ihalc 25/12/938 tarihine musadif sah giinii saat 11 de yapllacakb.r. 

2 - Muvakkat teminat miktan ( 1477) lira 10 kuru§tur. 
3 - Bu i~e aid fenni §artname, ke¢fname, model ve proje gibi eVTak1 miis { 

bite bectelsiz olarak Mardin Defterdarhgile Naf1a Dairesinden arana. 

4 - isteklilerin mimar veya miihendis olmalan veya resmt ceride ile ilan r 
olunan talimatnamede yaz1h ehliyt vesikalanm ibraz etmeleri mec· · 
buridir. Ehliyet vesikas1 alacaklarm eksiltmenin yapllacag1 giinden 
en az sekiz giin evv~l bir istida ile Vilayet makamma miiracaatl€ . 
ehliyet gibi vesikalan almalan mecburi olup alm1yanlar eksiltmiyE ~ 
i§tirak e.ttirilmiyecektir. . 

5 - Mukave]Q tanziminden sonra 1050 saYlh Muhasebei Umumiye kanunu· 
nun 83 ii.ncii maddesinin H. f1krasma tevfikan bedeli ihale miktarmm · 
si.iliisii. teminat mukabilinde miiteahhide avans olarak verilebilecektir .. 

6 - !hale Defterdarhk dairesinde yapllaeak ~e istek.lilerin teklif mekt b~ • 
larzm~ihale giiniinde saat ona kad~ D~ttE:Tdarlik makamm& toplanan i 
Komisyon riyasetine behemehal vermege mecbur olduklar1 Han 

GtizelliOintz i~ln : 

KREM BALSAMiN 
KANZUK 

BU!U!' dUnyace takdlr edilmi, sahhi gUzelllk krem· 
ler1dar. Gece i~in ya§h, gUndUz lqln yagsaz halis 

badem ~etidlerl husu i vazo ve tiiplerde sat1hr 
INGiLIZ KANZUK ECZANESi 

ISTANBUL - BEYOGLU 

IDevlet Demiryollan i,Ietme U. Miidiirliigiinden:l 
l§letmemizin Haydarpa~a - Ankara hath iizerinde KLM. 335 _ 438 ara

smdaki ocaklardan 10,000 M3 Balastm ihzan kapah zarf usulile eksiltmiye 
<;1kanlm1§hr. 

Eksiltmesi 16/ 12/ 938 tarihine rashy~n cuma giinii saat on birde Hay
darpa§ada gar binas1 dahilinde Birinci I~letme Eksiltme Komisyonunca ya
pllacakhr. 

2490 say1h kanunun tayin ettigi evsaf1 haiz isteklilerin Balast ~artna
mesinde yaz1h ve beher metre mikab1 150 kuru~ muhammen bedele gore 
muvakkat teminatla teklif mektublanm eksiltme giinii saat 10 a kadar Ko-
misyon Reisligine teslim etmeleri lazrmd1r. ' 

Mukavele proejsi ile §artname Yol Ba§miifetti§ligincten parastz olarak 
verilir. _ ( 8623 ) 



Grip, nezle, · bron~it, 
kiriklik ve 

ba~, di~, romatizma, nevralji, 
tekmil agr1lara kar~1 

' • E · ·z. 
iinkii bir tek ka§e almakla hastahg1 defeder ve 

ilerlemesinin Oniine ge~mi§ olursunuz. Bir tek 
ka§e «Gripin» en muannid ba§, di§ ve romatizma 
agriiarini, ii§iitmeden miitevellid sinir ve adale 

agriiarini izaleye kifidir. 
Kat'i Tesir 

-. 
Seri $if a 

''Gripin, bu yagmurlu ve soguk havalarda vii cud iiniizii hastahklardan Bir ka§e "Gripin, ~ok k1sa zamanda sizi rahat ve s1hhate kavu§turur. 
koruyacak en ~uvvetli ilacdtr. lcabtnda giinde 3 aded alabilirsiniz. 

Her yerde 1srarla Gripin 
isteyiniz ve Gripin yerine 
baska bir marka verirlerse • 

siddetle reddediniz • • 

K 
~imdiye kadar muhtelif marka 

bir ~ok radyo dinlediniz. 

Bugiin de: 

TELEFU KE 
Radyolar1n1n 

939 modellerini dinliyerek 
kat't karar1nlz1 verebilirsiniz. 

Be~ ktt' ada 70 den fazla memlekette 

TFLEFUNKEN .. 

Radyolar1n1n 
Biiyiik bir ragbet ve itimad gormesi 

sizin i~i~ en kuvvetli teminatbr. 

Tiirkiye Vekili : 

Elektron Turk Anonim Sirketi 
Galata Voyvoda caddesi No. 58-62 

1 elgraf : Elektron - Istanbul 
T elefon : 41460 

Ankara Sat•t Veri: 

Elektrofen .Turk Anonim Sirketi 
A nafartalar caddesi No. 10 

T elgraf : Elektrofen - Ankara 

T elefon : 1287 

Anadolunun biitiin miihim sehirlerinde • 
bayilerimiz vard1r. 

PUDRALAR 
Modas1nda 

Biiyiik bir tebeddiil 
I -·-I 

Miibaldgal~ cMakiyaJ~ 1Mlmad1 

CILDE S'O'R'OLECEK GAYET :lN€E 
B!R PUDRA, TABt! BiR GtJZELLlK 
VERiR. 

Parisin §lk: ve kibar kadmlan, yenl bir 
moda meydana atrm§lardJ.r. Onlar, bii
tiin giin zarfmda hig parlakhk izi ver
meksizin §eftali ~i~egi bir ten temin e
den yeni bir pudra ke~fetrni§lerdir. 

Bu da; yeni ve nususi bir usu1 ile en 
ince bir pudraYJ. ipekli elekten ii~ defa 
ge~irilm~ ve hakikaten kxem kopiigii ile 
ka.I'l§tlnlmt§ plJdracbr. -FranStZ kimya
gerleri tarafmdan uzun ara§tlrmalar ne
ticesinde elde ettikleri bu en son usul· 
Tokalon miiessesesi tarafmdan imtiyazt 
ahnmt§tir. Tokalon pudrast, parlak bir 
buruna ve yagh manzarah bir 
cilde nihayet verecek ve size nefis ve 8 
saat zarfmda cMat. bir ten temin ede
cektir. cFini Mab Tokalon pudraSlnl 

- ~aha .fazfa murekkep alan -

'ltraeniz··alll gemisinra 
I • • -litl~gu gibi:doldura'l ~ofj 
~uran mikanizmas1 kend1 

lkendine dah il o iura 

0 

~OMTBLAMC 
kalemi ile _yaz• yazmak zevkt ir.f 

BUtuii &uyuKIC.rtasiy"e'"'magrnta'rin da satd,r) 
aalsil3t i~in: Beyoglunda lstiklal 'cadduinde; 337 

~~ITURI BIRRDERLERi mUuseses ine'i,mUracaaf.-

kullandt~zda ne riizgar, ne yagmur, --------------------

ne de ter, cildinizin guzelligini bozmaz. Pend1.k Beledi.yesi·nden .. 
Sehhar giizelliginizi artiran bir tazelik 

ve bir cazibe verir. 8 cazib ve yeni rengi Belediyemiz smm i~inde sahibleri tarafmdan atilacak ve Belediye ve
olan Tokalon pudrastru isteyiniz ve kul- saitile ~opliige nakledilecek kemik, boynuz ve pB;c;avralarm sab~t artbrmtyll 
lanmtz. ~1kanlarak kat'i ihale glinii olan 12/11/938 gliniinde talib Gikmad1gmdal1 

saftt'b 118 Bap&uftarrtrt: funua Nadi- arttirma bir ay miiddetle 12/12/938 giiniine kadar pazarhk suretile ve be-
Umumt nemuatt ft!are ec!en Yazt t11en <teli def'aten Belediye Sand1gma tediye edilmek §artile satllacagmdan ta• 

Mfldflrll: Hikmet Miinil Vlt~en lib olanlar % 7,5 teminati muvakkate ile birlikte Pendik Belediye Dairesinde 
Daimi Enclimene miiracaatleri ilan olunur. ( 8683 )' Cumhurtuet mctbatut 

Amerikan ve Avrupa radyo cihazlannm bfitfin evsaf101 birlestiren yeglne radyo 
UYKUSUZLUK 

• SIN!R AGRILARI 
• 

Sat•' yeri : 

( B irle§ik Am erika · Mamulab ) 

VERESiY "E SATI1l 

• 
I 

GENERAL ELECTRiC MDESSESESi 
Beyoglu, istiklil caddesi No. 28 de ve acentelerimizde 

11 .................................. ~ .. ~,._~ .................................. .. 

AS A B t OKS0R0KLER 
• 

BA~ DONMESl 
• 

BAYGINLIK 
ve 

S1N1RDEN tLERt GELEN 
Biitiin Rahats1zhklan 
tY! EDER 


