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Basvekil Daladye diin bir 
' 

nutuk Balkan 
tesaniidii soyliyerek halkt siikunete davet etti 

unanistamn saym Ba§vekili Ge
neral Metaksas, evvelki ak§am 

. Atina gazetecilerine hiikumeti
h:t dt§ siyaseti hakkmda beyanatta bu-
llnclu. Ayni zamanda Balkan Antanh 
IJnseyinin de reisi bulunan muhterem 

reneralin sozlerini butun Balkanhl~:tr 
~Phesiz alaka ile okumu§ bulunuyorlar. 
Balkan Antantt kuruldugu giindenbe
Avrupa muvazenesini temin eden kuv

bir yenisi kahlmt§ttr. Daima mus
Yolda c;ah§an bu taze kuvvet, Antan-

te§kil eden devletlerin mii§terek es~ri
Ve bugiine kadar diinya sulhuna 

hizmetlerle hayatiyetini itiraz ka
etmez bir surette ispat etmi§tir arttk. 

Biz, cenubu §arki Avrupas1 milletleri, 
zda kurdugumuz birlik ve beraber• 

baglarile dlinyanm bu par«;asmda, 
t . ~ok milletleri g1pta i!finde buakacak 
bkl~ bir huzur ve siikun havas1 yaralml§ 
u l.tnuyoruz. F akat bu huzur ve siikun 

larmdan hareketsizlik, bir §eye 
azhk manas1 «_;Ikanlmamahd1r. 

dii§iinenler varsa, onlann feci §e• 
aldand1klanm a«;Ik~a soy}eme}iyiz. 

1Uk~alkan Antantmm yarattlg1 huzur ve 
~ lln milletlerimizin, kar§thkh bir emni
t:ft havasi ic;inde ba§lanan medeniyet ve 
le~·h Yolunda daima ilerliyebilmelerini 

Ill eden bir vasitadir. 

Pariste yapilan protesto niimayi~lerinden bir manzara 

Paris 27 (a.a.) ....: Konfederasyonun l k1sm1m seferber bir hale koymaga liazir 
muhtelif amele sendikalartha · verdigi u- goriimnektedir. Ba§veli~I Da1adye. h~1i
mumi grev emrinin kabul edilmesi netice- hamda umumi nizarnm idainesine mat~£ 
sinde Fransa gelecek ~ar§amba giinu 24 bir plam tetkik etrnekle me§guldiir.t Mu
saat miiddetle diinya ile tamamile alaka· maileyh ordu ve polis §eflerile tekrar go
smm kesilmesi ve umumi servislerinin fel- rii§mii§tiir. 
ce ugramas1 tehlikesine maruz bulunmak- 'Amelenin niimayifi 
tadll. Paris 27 (a.a.) - Paris mintakasi 

Bununla beraber hiikumet sendikala - amele sendikalart birligi diin ak§am kt§ 
rm bu taarruzunu defetmege c;ah§makta ve · lodromunda «karamamelere kar§I 
ve umumi servis miistahdemlerinin bir [Arkasc Sa. 7 · siltun 1 del 

ilq~Uz~r ve siikunu, hic;bir zaman gaye 
daktllni§ degiliz. Bu itibarla, etraflmlz-
l.!f k sulh c;emberini h1rpalamak istiyen en ........................................ , ................................................................................ . 

h a kalllldam§lara bile lakayd kalama- I t b I • d • k • 
ll.! ~d Mademki, insanhk ve medeniyet yo- s an u y e D·l ' en. I I 
ildll a kirnseyi rahats1z etmeden dinamik 

q11~1arla ilerlemek gibi kutsi ve kutsi ol- b •• •• k •• k 
bi~~lt kadar kuvvetli bir gayemiz vardir, uyu . muze azaniy' or 
~bb·~olurnuzdan ahkoymak istiyecek te
ltt\Jk llslere kar§I mi.ispet ve enerjik bir 
lllab~~ernet gostermemizde~ daha tabii ne Bu miizelerde Atatiirkiin 

thrt 

'!'·· ,: ·* * * safhalar1na aid vesika ve 
tql'lt l.l.rx: • Yunan dostlugu, Balkan . An- Atati.irkiin oli.i _ 
1ttak1~1~ ternelta§td!r. Bu hakikati kavra- munden sonra. ona 
lit. B~ln haritaya bir goz atmak kafi ge- aid zerreler bile, 
lttenf alka~ ~e~!~~lerinin, tabii ve hay~ti manala§hlar. Ebedi 
tlikl ~atlenm du§unerek meydana gehr- ,Sefin eli degen, ha
S~v e~~ te~ekkUl, Ege denizini iki yandan hras1 sinen her~ey; 
h •. nre 1Yen Turk .. Yunan dostluguna da· yalmz temas ettigi 
t~I ~aktadtr. Muhterem Ba~vekil Gene- degil, yaratt1g1, ya • 
leqj· · etaksasi'n Atina gazetecilerine 5oy- §athgl, ve bu arada 

Bt gibi: hatta inktlablarmm 
b0~ .r iirkiye ile Y unanistanin miinase- silindirine ~ignettigi 
c/031[ ~rnsenin me~hulii degildir ve bu ne varsa -canh can• 
bo~ ~gun evvelce oldugu gibi §imdi de s1z, hareketli hare .. 
hok~ rna.z baglara istinad ettigi a~1k bir ketsiz- ne varsa. bir 

attrr araya topl~mak i~in 
~a~0~e;'in • ilahlar tarafmdan i§lenmi§ vaktimiz pek gem§ 
~~Ytll.l a~e bir dantelaya benzettigi Ege degildir. · 
V~ k ai'I, Jnsanhk nazannda hakikl mana Vaktile, birkat; 
~st}Y:netini alabilmek ic;in Tiirk - Yunan miite§ebbis sinerna .. 
letce l.lguna rnuhtacd1. Diyebiliriz ki, bin- c1, onuncu Cumhuri
~ebe s~nelik Ege medeniyeti bu dostluga yet YJh bayrammda 
Y l.ttt 0 

tnanm tath Ishrabm1 ya§ad1. Tiirk- bize en taze hiiviye
he11~:~l karde§ligi bir politika oyununa tile hitab eden s1cak 
llU11 b .1. ernez. 0, ta rihl bir zaruretti ; gli- sesini; filiml e r i n 

\1 el~tnde biitiin §a§aasile dogacakh. mahfazasi i ~ i n d e 

hay a tina 
habralar 

ve 
~oplanacak 

~ehir ve inktHib Vesikalan miizelerinde bir koridor 
bi~e "l§te bugiin, bu sars1lmaz dostlugun, saklamasayd1lar, bu
~il ~ile k etraftmlza emniyet verici manza- giin hic;bir mucize 
Y llnan ar§1 kar§Iya bulunuyoruz. Ti.irk- ile, ebediyen slikut eden Biiyiik adami, vannctya kadar, en kiic;iik hay at tezahi.ir-
8il~la kayna§masmm perc;inle§tirdigi yeniden dinlemek kabil olarmyacaktr. 0- lerini kaydederdik. Mademki, bunu ya
el! h 7 terne]e dayanan Balkan Antanh, nu bu kadar c;abuk kaybedecegimizi bil- pamadtk, hie; olmazsa, aram1zda dag1lan 
<:ak b .1f tabirle, kolay kolay y1k1lam1ya- seydik, her gittigi yere, ardmdan bir filim hahralanm bir araya toplamak i§ini ih • 
ha.IkJ 1

t te§ekkuldiir. Bu te§ekki.il, Balkan makinesi ko§turur; binlerce gramofon pla- mal etmemeliyiz. 
~ilik anntn refah ve saadeti ugrunda bek- gmt vecizelerile doldurur, teneffiisUne [Arka.H Sa. '1 siltun 4 tel 
llti! etznek i.iz k ] y • IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII b :Von • ere uru mu§tur. etmi§ 
It ah IJI.santn hayah, dogrudan dogruya Balkan Antantl azalan, titrernek bil-~duklarma emindirler. _ 

tnil~llge ?a&h oldugu gibi diger Avru-· miyen b. ir azim ve imanla mi.ispet vazife- Kuvvetlerinin astl kaynagi da buradan 
i!en.eetlermin saadeti de biiyiik mikyas- lerin~ devam ederken kendi hududlanni geliyor. 

on~Ia alakadardtr. ~§allt ins an~ hir hi~e! ifa et.tnekte 91- IV ADIR N ADI 

Ba,vekil Ankaraya 
a vdet ediyor 

Ankara 27 (Telefonla) - Zon
guldak ve havalisile Karabiikteki 
demir ve ~elik sanayii tesisatnn 
tetkik etmif ve Catalagzmdaki li
man insaat isleri iizerinde de tet
kikat y~pmlf. olan Ba,vekil Celal 
Bayar, yarm •ehrimize donecektir. 

Sofyadaki hadise 

Diin Sofyada biitiin 
seyriisefer yasak edildi 
Sofya 27 (a.a.)- Resml bir tebligde 

deniliyor ki : · 
Noyyi muahedesinin imzas1 y1ldonii -

mii mlinasebetile niimayi§lere mani olmak 
ir;in yap1lan biitiin ihtarlara ragmen diin 
bilhassa gender tarafmdan mi.ihim top .. 
lanblar yapilmi§hr. 

Polisin biitlin tedbir ve gayretlerine 
ragmen tahrikatc;1lar niimayi§leri fesadc1 
maksadlan ugrunda istismar etmek isti -
yorlar. Hadiselere mani olmak ve ahnan 
tedbirleri tatbik etmek ic;in hiikumet 27 
ikincite~rin pazar giinii Sofya sokaklann
da her tiirlii seyri.iseferi tamamile yasak 

etmi§tir. 
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Tayyareci Sabiha 
GHkGen tedavi alt1nda 

Sabiha Gokt;en 

· :Ankara 27 (Telefonla) - Niimune has
tanesinde tedavi altmda bulunan tayya
reci Sabiha Gok~enin s1hht vaziyeti dii
zelmi~?tir. Fartl teessiir dola)'lsile rahat
sizlanml§ ve hastaneye nakline mecbu
riyet has1l 'Olmll§ olan Sabiha Gok~enin 
tedavisine bi.r miiddet daha devam olu
nacaktlr. 
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Sovyet-Leh 
pakt1 uzatJidt 

lki devlet arasindaki 

Goriilmemi,. ka~ak~•l•k! 

Vatan · vapurunun ·su·· 
deposunda kiilliyetli 
ka~ak e~ya bulundu 

i~Ieri k1ymetli e,ya ile dolu olan ve depodaki 
suyun iizerinde yiizen lehimli tenekeler musadere ~ · 

edildi, su~lular Adliyeye verildiler 
I ·~~~ 

Ka~ak~1hk hadisesine sahne olan Vatan vapuru " i1 

V 'd t! 
. ar.n~ an yurdumuza so~ g~men te~kilati memurlari tarafmdan, §iindiye ka.: : · 

kaf1lesmi. na~lede~ ve Karademzde ba~- dar e§ine tesadi.if edilmemi§ derecede bi.i.. '. 1 

mak tehhkest g~uen Vatan vapuru, h- yi.ik bir kac;akc;1hk meydana c;Ikanlml~tlr. 
mamm1za gelince, Gi.imriik Muhafaza [Arka81 Sa. 7 sfltun 3 tel 
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Bulgaristan1n harici siyaseti 

Ba~vekil KOseivanof 
enciimende izahat verdi 

Bulgar Ba,vekili, Yugoslavya ve Tiirkiye ile olan 
ebedi dostluk paktlarina sadtk kalacagtni soyledi 

Sofya (Husu~1)' - Bulgar harici siya- J 
seti hakkmda miizakerelerde bulunmak 
iizere Sobranya binasmda toplanan Mec
Iis Hariciye Enciimeni, hiikumetin bkib 
ettigi di§ siyaset hakkmda Ba§vekil Ko
seivanofun verdigi izahab dinledi. Bu 
toplanttda, Hariciye Enclimeni azalarm
dan ba§ka, muvaf1k ve muhalif biitiin 
meb'uslar, naz1rlar ve eski Ba§vekil ve 
naz1rlar da bulundu. Hariciye Enclime-
ni Reisi Govedarof i~tim:u a~arken: 
cGarbi ve cenubu §arki Avrupada vukua 
gelen son hadiselerden sonra hayati ve 
gayri muntazrr hadiselerin slir 'atle yek
digerini takib etmekte oldugunu, bina
enaleyh, parlamento ile hiikumet arasm
daki rabtta ve anla§mamn muhafaza ve 
t?kviyesile harici · siyasef · d~gi§iklikle
rmde tam bir birlik ile hareket etmek 
icab ettiginh soyledi. Govedarof'un soy
ledigi bu oozlerden sonra Ba§vekil Ko-

(Arka.H Set. 3 sfltun 6 dal 

.. 

' .. 

Bulgar Ba§vekili Koseivanof 

' mUn:::~i::!ilaa~ a "'"'(j;·;k·;;·;i~t;"""'"bi;""""hidi;~"'· 
Var§ova 27 (a.a.)- Resmi teblig: Sov

yetler Birligi Hariciye Komiseri Litvi
nof ile Polonyanm Moskova el«;isi Grzy
bovski arasmda son zamanlarda yaptlan 
mlizakere neticesinde ~ag1daki hususat 
mli§ahede edilmi§tir: 

1, - 25 temmuz 1932 tarihli ademi te
caviiz pakb da dahil olmak lizere Polon
ya ile Sovyetler Birligi arasmda akde
dilmi§ olan mukaveleler blitlin §iimulle
rile iki memlekct arasmdaki mlinasebet
lerin temelini te§kil etmektedirler. Be§ 
senelik bir mliddet i~in akdedilmi§ olup 
5 May1s 1934 de 31 ilkkanun 1945 tarihi
ne kadar uzatllan ademi tecavliz pakh 
iki devlet arasmdaki muslihane miinase
betlerin idamesini temine kafi bir esas 
t~kil etmektedir. 

2.- iki hlikumet arasmdaki ticad mii
badelenin arttmlmasm1 derpi~ etmekte
dirler. 

3.- lki hlikumet mukavelelerle tespit 
edilen mlinasebetlerine mliteallik me
selelerle, muallakta kalan meselelerin ve 
son hudud hadiselerinin mlispet bir §e
kilde halledilmesi llizumunda mutabtk
trrlar. 

Polonya ajan•intn izahi 
Var§ova, 27 (a.a.) -Pat ajans1 yuka

ndaki teblig mlinasebetile B§agtdaki tef
sirleri ne§retmege mezundur: 

cSovyetler Birligi Hariciye Komiseri 
Litvinof ile Polonyanm Moskova el~isi 
Grzybovski arasmda ge~ende yap1lan 

£Arlca81 scr. 3 Bf1.t1l.11 a aa1 

Japon kit' alari, Hang kong miistemlekesindeki 
ingiliz karakolunu i'gal ve buraya iltica 

eden ~inlileri oldiirdiiler 

Hankov'un e;ukutu iizerine Hankov • Kanton §imendifer hattuu 
i~gal eden Japon askerl~i 

Londra 27 (a. a.) . :- Pazar giiniil fmdan taarruz edildigi bi.iyiik: ba§hklarla 
ne~rolunan gazet7ler l~md~ yalmz S. un • ne§retmektedir. Bu gazete, hadisenin 
day Ekspres lngtltereye a1d olan Hong- kendi muhabiri tarafmdan relef 1 
k .. 1 k · J L] on a veoo &.ug m~~em e esme aponJ.a!l ar tara .. !Atkan ~a. ~ liltun a tel 
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TARiHDE 13UYUI< DENiZ 
MUHARE-BELER 

CUMHURIYET 

( eehir ve Memleket Haberleri ) Siyasi icm~ 
Avukatbk kanunu Kom~u memleketlerden gelecek talobe Yeni ~ekoslovaky 

I I 
:I I' , I ve yeni bir mesele M •f v k A I . . b. c eko~lova~ya; ~~~rave aarl e a etl Yenl lr kabmelenne, Mumh konf 

Tefrika No. 17 Nakleden: ABIDIN DAVER 

' I 
smm kararlan mucibince, 

Hazine a vukatlarJndan I h I d §U devletlerle anla§arak, bunlarla 

b~~ kJsminin istifasl ta I·matname azir a I arasmda bir mesele kalmad!gml r 
bildirdi. Bundan maksad1, elindeki 

muhtemel rinin rnahfuz kalmasi i<;in mezkur k 

Girid iler ve F enikeliler 
karada oldugu miiddet~e Asilri 

I ' 

ordusu, ayag1 
kolaybkla her taraf1 istila etti ... 

Per~embe giiniinden itibaren tatbik 
mevkiine girecek olan Avukathk kanunu, 

ile ransa i~tirak eden devletlerin tekef 
bulunmalarma bir mani kalmadigi 
latmaktJr. Boyle bir teminat verilmes 
<;ekoslovakyanm Almanya ile oldu 
bi Lehistan ve Macaristanla da ani 
s1 ~art konulmu§tU. 

Alakadarlara teblig edilen talimatname 
talebelerin Tiirkiyede tabi tutulacag1 
tedris ,artlari tesbit edildi 

J I 

1: 
!' 

1: 

' 

'I~ 
'I 

j 
j 

Herodot, F e~ike~iler·i·n diger .ip.tid~i I dan, Sur §ehrini karad~n tam be§ sene devlet hizmetinde <;ah§an avukatlar ic;;in 
kavimlerle olan tican munasebetlenm <;OK muhasara ederek beldey1 susuz b1rakma- yeni bir vaziyet ihdas etmi§tir. Malum 
iyi tarif etmi§tir. Bunlar, §imali Afrika ga <;ali§ h. F akat F enikeliler denize ha • oldugu iizere, evvelce her Veka1etin bir 
k1y1larmdaki barbar kabilelerle §U §ekilde kimdiler ve biitiin ihtiyaclanm yakm ve veya birka<; avukati vardi. Bilahare bun
ticaret ederlermi§: uzak miistemlekelerinden tedarik etmekte lar, Hazine avukata ismi altmda !stan • 

<<Fenike gemile!i sahile yana§mca, sikmh c;;ekmediler. Nihayet Asuriler, Fe- bulda Muhakemat mlidiirliiglinde toplan
hemen hamulelerini karaya bo§alhrlar, nikelilerin deniz hakimiyeti kar§Ismda mi~lar, ta§rada da Hazineye bagh olarak 
bunlan guzelce dizip istif ettikten sonra maglub olarak memleketlerine dondliler. tavzif k1Jmmi§lard1. Bu avukatlarm bir 
sahilde <;ok dum an <;Ikaran biiyiik bir ate§ 20 sene sonra, Asuriler, F enikeye hakim ktsm1 muvazzaf; bir k1sm1 serbestti. Ser
yakar ve gemiler:ne <;ekilirlerdi. Yerliler, olduklan zaman, bu neticeyi, o biiyiik de- best olanlar, haricde bususi dava alabli
bu dum am gorunce sa bile iner, F enikeli· niz imparatorlugunun dagm1k §ehirleri ve mege sa1ahiyettar idiler. Bu suretle yalmz 
lerin getirdikleri ' mallan tetkik ederek miistemlekeleri arasmda birlik olmamas1 istanbul Muhakemat miidiirliigii emrinde 
bunlara bir k1ymet hic;;er, o miktar altm1 sayesinde elde edebildiler. 41 avukat <;ah§1yordu. 

brak1p biraz otede bir yere c;;ekilir, bek- Filvaki, o zaman F enike devleti, a de- Y eni kanuna nazaran Hazine avukat-
lerlerdi. Bu sefer F enikeliler, te~r~r ka- ta bugiinkii 1ngiliz lmparatorluguna ben- lan, haricden i~ alamiyacaklardu. An -
raya <;Ikarak, birakilan alt.mm kafi olup ziyordu. Fen ike mlistemlekeleri, geni§ sa· cak, kanun, Maliye Vekaletine bu mad
olmadigml he~ablarlar, kaf1 . bulurlarsa a· lahiyetlere sahib ayn Prensler tarafmdan, denin ii<; sene miiddetle tehir edilebilece
hp gider1er, kafi bulmaz1arsa tekrar ge- tamamile rniistakil denilecek surette idare gine dair, salahiyet vermektedir. Bununla 
milerine doniip beklerlerdi. Bunun iizeri- ediliyorlar ve merkeze kar~1 sadakat ve beraber kanun tatbik mevkiine girmek ii
ne yerliler, tekrar gelir, buaktiklan alt~.- baghhk duygulan pek azd1. Miistemle ~ zere oldugu halde beniiz maddenin tehir 
na bir miktar daha ilave ederlerdi. Bu kelerin herbirinin kendi ayn filosu ve ayr1 edildigine dair alakadarlara bir emir gel
kar§Ilikh gidip ge1me. F enikelileri mem- menfaatleri vardr. Asuriler, F enikeyi ele memi~tir. 
nun edinciye kadar devam ederdi. lki ta- gec;;irdikten soma, bir Asuri filosu muh- Bu maddenin tatbik1 tehir edilmezse 
raf, bu aht veri§te gayet diiriist davra- tel if F enike miistemlekelerinin deniz kuv· baricde daha fazla kazanc bulacak olan 

mr1ardt: Fenikeliler, mallanna verdik ~ vetlerini ayn ayn imha etti. Bu tarihten Hazine avukatlarmdan bir k1sm1 rniihim
leri k1ymetin muadili olan alhn tamam o- itibaren. Atina, bir deniz devleti olarak minin istifa etmeleri <;ok muhtemeldir. 
lunciya kadar, buna el siirmezler: yerli- Akdenize hakim olunc1ya kadar, gerc;;i Halen, 41 Hazine avukatmm elinde 6189 
ler de F enikeliler altmr ahp gitmedik<;e F enike filolan denize hakim olmakta de· dava dosyas1 vard1r. 
mall an gotiirmezlerdi.» vam ettilerse bu hakimiyet, kendileri i<;in Y eni kanuna gore, avukat1arin yeniden 

F enikeliler, .denizcilikte ve ticarette ol· degil, F enikeye mlistevli olan yabanc1 teS<;ili lazim gelmektedir. Bu teS<;il mua
dugu gibi, boyacrhkta ve §i§ecilikte de iis-- devletlerin ve hiikiimdarlarm istila ve fe- melesinin §imdiki ~eclisi in~Jtt ~aft 
tad idiler. Deniz .ticaretile bu iki san'at tih planlanm tahakkuk ettirmege yarad1; ?an ml, yoksa sec;;IIecek yem 1~ ec 151 

onlan, kom§u1anmn hmm1 tahrik edecelt yani ba§kalan hesabma <;ah~tilar. mztbat tarafmd~n mi Y!P1l~~agi. ,anla~~-
. F · f · . . lamam1~tu. Adhye Vekaletmm l§ an u-

kadar zengin etmi§ti. Bu ticaret ve serveti emke, ranhlarm 1daresmde 1ken, . . . . t k'l d'l k b' h 
• · h b '] · d 1 K b' • M . A zenne sec;;tmm yem e~ 1 e 1 ece II e-siyanet t<;m ar gem1 en e yapb ar. am rz e tsm fethetmek ~mkamm ver~ t h d d · d'k' 1 b 1 cJ1'5•1 ta 

H b 'I · d h M 1 1 d' F k F 'k d b. Ak ye , ya u a ~1m 1 1 nz1 a me • ar gem1 en a. a Isir 1 ar zal)'la - 1. a at em e onanmas1, gar 1 - f d I h ld' f b 1 
nmda mevcuddu; ticaret gemisi geni~. denizde biiyiik bir denizci devlet halini rBa m andyaph~lmasi65m1u Iemke t Ir. ksatyyaneud 

d ·T · · 1 . arosun a a en avu a mu • 
harb gemisi uzun u. icaret gem!Slne almi~ olan Kartacayt zorla rana 1taat d' B I d k f d • • surette 
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is.tink~f ettiler. ran hiikiimdan i~i~ .Fe: avukathk yapabilmek i<;in jj~ ay zarfmda 
kullamrd1. Halb gemisi ise h1zh gider· mkemn yardrmt o kadar k1yrneth 1d1 k1 bir yazihane gostermege mecbur tutmak-
di; her istikamete gidebilmek kin kiirek emrini geri almak mecburiyetinde kald1. tadrr • 
kullamrdi, yelken yardtmct vastta idi. Ti- Esasen, Fenike·~le :ha~ ar.a~mdaki miina- y'eni esaslara gore, avukatlar komii • 
caret nemisi cok su ceket1 ve demir iis ~ sebetl.er, ~~pte?IJmi~ b~ VIlay~t!e ~etb~u nistlik ve saire gibi rejim aleyhindeki SU«;· 

''ttlnd~;atard;. Harb~ ge~isi a~·~ ~elcflgi arasmdah vaz1yetten z1yade 1h muttefik lara aid davalan kabul edemiyeceklerdir. 
ve dil-,i diiz oldugu i<;in kumsala <;ekilirdi. arasmdaki miinasebetlere benziyordu. Fe
Fenikeliler, kendi gemilerine Girid ve nikeliler arasmda, kendilerine kar~I mev~ 
M1s1r gemilerini ornek tuttular, fakat on- cud samimi sadakat duygulann1 muhafa

lan daha tekamUl ettirdiler. Daha evvel za etmekte, lranhlarm menfaat1eri vard1. 
yazdtglmiz gibi bazr miiverrihler, mahmu- Miladdan evvel 498 de Asyadaki Yu-
zun i~partahlar tarafmdan icad edi1digini nanhlarla Asya kiyJlanndaki adalar is
yazarlar; diger bazilart da, bunun M!Slr yan ettikleri zaman, Iran 1mparatorlugu, 
ve Girid gemilerinde de mevcud <J!dugu· ancak F enikelilerin sadakati sayesinde 
nu ve F enikeliler tarafmdan daha kuv ~ kurtulabildi. Bu isyan esnasmda A tina -
vetli bir hale konuldugunu soylerler. Fe· hlar asilere yard1m etmi§lerdi. !ran hli -
nikeliler, o vakte kadar yuvarlak olan mah- kiimdar1an Dara ile Serhas Akdenizin 
muzun ucuna, tam su kesimi hizasmda garb sahilindeki Yunan ~ehirlerini, bil ~ 
keskin bir gaga ilave etmi§lerdir. Klirekc;i· hassa Atina ile Korent'i ele ge~irmek is
Jeri himaye ~in gemilerin bordalanna kal~ temi§lerdi. Bunlann istiklalini ortadan 
kanlar koymu§lardir. Gemilerin siir' atini kaldmp Asya kJyilanndaki 've ada! ann • 
arhrmak iQin, kiirek((ilere ikinci ve ii((iincii daki Yunanhlar gibi, kendi idarelerine 
birer oturak mast ilave ederek, «birem» almag1 kurmu~lard1. Boylece hem kendi 
ve «trirem» denilen iki ma ve lie; ma o· idarelerindeki Yunan ~ehirlerinin tekrar 
turakh yani iki§er ve lic;er ki§i tarafmdan isyan etmeleri tehlikesi onlenmi§ olacak, 
c;;ekilen kiirekleri icad etmi§1erdir. Onlarm hem de Atina gibi zengin rnemleketlere 
kendilerinden sonra deniz hakimiyetini e- hakim olacaklardr. Fakat, daha evvel an
le gec;;iren Yunanhlara devrettikleri gemi- lattlglmiz gibi, nihayet Salamin' de iranm 
ler, i§te bu §ekilde idi. Bundan sonra, kii· bu emelleri ebediyyen kmld1. 
rekli harb gemileri devrinin devam ettigi Zamammiza kadar muhafaza edilebil
amlarda, F enike barb galeri esas §eklini mi§ olan bir sikkenin iizerine bile kabart
muhafaza etmi§; bunda pek az tadilat rna bir harb gemisi resmi yap1lm1§ olan 
ve Isla hat yapilmi~tir. F enikenin Afrika sahilinde bir devam1 

Fenikeliler, Miladdan evvel 7 nci as- demek olan Kartaca ile Roma arasmdaki 
nn ba~larma dogru, denizcilik kudretle.. harblerden ve deniz muharebelerinden 
rinin kemal derecesini bulmu~lardi. Bun· bahsetmeden evvel, Salamin'den sonra, 
!ann harikulade serveti, Asur Kralmm Yunanhlarla !spartahlar arasmdaki deniz 
biTSmi tahrik ettiginden bu hiikiimdar, cenk1erinden bsaca bahsedelim. 
Miladdan once 725 yilmda biiyiik bir CArkast \lar) 

ordu ile Fenikeyi muhafaza eden daglan B. Behram Yabanogluna: 
astJ. Asuri ordusu, ayag1 karada oldugu 
~iiddetGe kolayhkla her tarah istila etti, 
fa kat F enikeliler, yakm miistemlekelerine 
kac;tiiar, bir ada iizerinde in~a edilmi§ 
olan biiyuk Syr (Sur) ~ehri miistevliye 
~iddetle mukavemet etti. Nihayet Asur 
hiikiimdan burayt almaktan vaz gec;;ip 
memle1<etine dondli. F enikelileri donan

maSIZ maglub etmek imkam olmadigmi 
bir hayli can ve mal pahasma ogrenmi§ 
oldugu i<:in bir harb filosu tedarikine ka
rar verdi. T ehdid ve rli§vet gibi vas1ta -
larla iic F enike sehrini elde etti. Bu ~e
h:rler. Astir hiikUmdanna 60 gemi tada-
rik ettiler. Gemilerin zabitleri F enikeli, 
a kerleri ve kiirek<;ileri Asurilerden mii
rckkebdi. 

0 zaman, Asuriler, Sur §ehrine bu filo 
ilc deni1den hiicum ettiler, fa kat F enike-

K1ymetli mektubunuzu okudum. Ya-
7.Imm sonundan ahp mektubunuzun ba· 
9ma koydugunuz cumleye nazan dikka
tini7.i Cf'lbctmeme miisaade buyurunuz. 
cTarihin ilk defa Satamin'de kaydettigi 
b1L htidise, sonralart daha bir~;ok defalar 
tekerrii.r edeceb diyorum. Daha bir~ok 
defalar• demek cher Zaman> demek de
~iid;r. Denize hakim olan karada birqok 
hatalar i~lerse veya karada zayrf olursa 
elbette maglub olur. Sizin misallerini7.e 
mukabil miiteaddid ba!ika misaller gos
termek kabildir. Her harbin, hususiyet
leri vard1r. Bunlar, ayn ayn miitalca 
ed ilmek laz1m grlir. Onun i<;in denizde 
hakim olan. her zaman ve mutlaka galib 
lfelir, demenin manasl olamaz ve ben de 
o:vle birsev soylemedim. Hi.irmetler. 

Otomobil • Tramvay 

Beraetle neticelenen bir 
hakaret davaan 

Di.in Asliye !kinci Ceza Mahkemesin
de bir polise hakaret curmii me§hudu
na bakllmt~tlr. Suc;lu mevkiinde evvelce 
cerhten mahkumiyeti bulunan Topal 
Mehmed <;aylar ile arkada~I marangoz 
Ali bulunuyordu. Mii§teki, ~ehremini 
miirettebatmdan bir polisti. Polisin id
diaSina gore, Mehmed ile Ali, evvelki 
ak§am adamak1lh sarho§ olduklarmdan 
fazla giiriiltii yapmt~lardrr. Susmalan 
soylenince Mehmed si:iviip saymaga ba~
larni§, karakola goti.iriilmek istenince de 
i1?e arkada§t Ali mi.idahale etmi§tir. Ne
ticede polis iki yardimct vasrtasile bun
Ian karakola gotiirmii§, Mehmed, bu se
fer cle karakolda gene ayni memura ha
karette bulunmu§tttr. 

Di.inku muhakeme esnasmda, suqlular, 
kendilerine isnad edilen suc;u tamamen 
inkar etmi~lcr, sarho~ olmadrklanm ve 
kat'iyyen polise hakarette bulunmad1k.: 
Janm soylemi~lerdir. Dinlenen 13 §ahid
den dokuzu gi.iri.ilti.iyi.i isittiklerini, fakat 
hakaretamiz soz duymadrklanm, Meh
medle Alinin sarho~ olup olmadtgtm far
keclemediklerini ifade etmi§lerdir. l;)a
hidlerden bir komiser muavini ile iki 
polis ve bir bek<;i de ilk hakaret hadi
sesini bilmediklerini, fakat karakolda 
vukua gelen hakaret hadisesini muhtC'lif 
~ekillerde duyduklanm soylemi~lerdir. 
iddia makamr. sarho~luk ve hakaret ha
disesinin tespit edile~edigini soyliyerek 
ma7.nunlarm beraetini istemis, k1sa bir 
miizakereyi mi.iteakrb heyeti hakime. id
dia makammm miitalea~nn kabul Pderf'k 
MPhmedle Alinin beraetlerine karar ver-

_. __ 
Bir sandal batb 

Bogazi<;i seferini yapmak i.izere diin 
saat on bir bur;ukta Be§ikta§ iskclesine 
u.~rayan Salih kaptanm idaresindeki 54 
numaralr $irketi Hayriye vapurunun 
tornistan neticesinde yaptrg1 su cereya
m, o esnada oradan geGmekte olan mu~
mula vi.ikli.i bir sandalm batmastna se
bebiy~t vermi§tir. Sandalcr Sefer kurta
nlmt~tlr. 

~·-·---Tugla harmanmda yangm 

G liler, dii~manlanm o kadar hor ve hakir 
: r roriiyorlardi ki onlarla muharebe ve ken

~ ~ c!ilerini miidnfaa etmek ic;;in yalmz 12 ge
,. t mi tet;hiz ettiler. Bu kii~iik filo, limandan 

musademesi 
~ofor Yusufun idaresindeki otomobil

le vatman Osmamn idaresindeki tram
vay arabasr, Beyoglunda Cumhuriyet 
caddesinde c;arpl§ml~br. Otomobil hasa
ra ugrami§tir. Vatman hakkmda takiba
ta ba~lanm~tir. 

Di.in saat 15 raddelerinde Eyiibde Ba
hariyede Serkisin tugla harmamnda yan
gm c;Ikmr~?. harmanm ocak c;ahsr tama
men yandtktan sonra sondiirulmii§tiir. -···--Bir dogme iddias1 
~ehremininde oturan ilyas admda bi

ri, zab1taya mi.iracaat ederek §Ofor Ya· 
kub tarafmdan dogiildiigiini.i iddia et
mi~tir. Suqlu §Ofor, yakalanmi§hr. 

~·karak dii~mana hiicum ve 60 dii§man 
~emisini peri~an etti. F enikeliler, Asuri
~erden 500 de esir aldtlar. Asur hiikiim-

bu gibi 

Maarif Vekaleti tarafmdan Hatay, 
Krbns, Bulgaristan ve diger civar mem
leketlerden gelecek talebelerin Ti.irki
yede Htbi tutulacaklan tedris ~eraitini 

gosteren bir talimatname haZirlanmi~, 
alakadarlara bildirilmi~tir. Talimatna
menin esaslanm bildiriyoruz : 

Hataydan gelen talebe 
1 - Hatayda bulunan okullardan ~c

len Turk talebe, lay1k oldugu s1mfa ka
yrd ve kabul olunurlar. 

2 - Antakya Erkck Lisesi srmflarmm 
numarasr Fransrz liseleri sisteminde ol
dugu gibi, altmcr, be~inci, dordiinci.i, i.i
<;uncu, ikinci, birinci diye a§agidan yu
kanya dogru saptanrni§hr. Bu Lisenin 
resmi liselerin 11 inci s1mfma tekabiil 
eden birinci srmfr iistundeki soh srmf 
ise matematik ve filozofi diye ikiye ay
rrlmlsbr. Birinci srmfm i.istiindeki ma
tematik ve filozofi s1mfr ile birinci srmf
tan gelenler 10 uncu smrfa, i.i<;iinci.i stmf
tan gelenler 9 uncu s1mfa, dordiinci.i sr
mftna gelenler 8 inci smrfa, be~inci SI
mftan gelenler 7 nci s1mfa, altmct stmf
tan gelenler 6 net stmfa ahmrlar. Antak
ya Erkek Lisesinin liselerimizin 11 inci 
srmfma tekabi.il eden birinci smtfile ma
tematik ve filozofi smrflanndan birini 
bitirenler 'U'niversitelere ve yi.iksek o
ku1lara kabul olunurlar. 

3 - Antakyada noksan te~kilath bir 
lise vaziyetinde olan ktz okulunun srmf 
numaralar1 da Erkek Lisesinde oldugu 
gibi, a~agtdan yukan saptanmt~br. An
cak Ktz Okulunun 6nc1, 5inci, 4iincii ve 
i.ic;uncii smrflan vardtr. Bu okulun i.ic;i.in
cu sm1fm1 bitirenler 10 uncu smtfa, i.i
<;iinci.i s1mftan gelenler · 9 uncu smtfa, 
dordilncii smtftan gelenler 8 inci smtfa, 
be~inci sm1ftan gelenler 7 nci stmfa, al
tmct smrftan gelenler 6 net smtfa girer
ler. 

Bulgari.tanJan gelen talebe 
Bulgaristandan Ti.irk veya Bulgar o

kullarmdan aldiklari tahsil v~sikalanna 
gore tahsil dreecelerini tespit ettirmek 
ic;in mi.iracaatta bulunanlardan : 

1 - Dort ytlhk Ti.irk veya Bulgar ilk 
okullan mezunlan, ilkokullarm dordiin
cii srmfm1 bitirmi§ say1hrlar. 

2 - Ti.irk ri.i!ltiyelerinin veya Bulgar 
progimnazya'lannm birinci smtflarmt 
bitirenler, Turkiyede ilkokul mezunu 
sayrhrlar. 

3 - Bulgaristanda i.ic; ytlhk Tiirk rii~
tiyesini veya Bulgar progimnazya'srm 
bitirmi~ olanlar Turkiyede orta okul me
zunu haklarmdan istifade edemezler. 

4 - Bulgaristanda hem Turk ri.i~tiye
sinden, hem Bulgar progimnazya'smdan 
mezun olanlar orta okul derecesinde tah-
sil gormi.i~ saythrlar. 

5 - Bulgaristandaki dort YJlhk Turk 
rii~tiyelerinden mezun olanlar memuri
vet baktmmdan orta okul mezunu hak
larmdan istifade ederler. 

6 - Bulgaristandaki Ti.irk rii~tiyesin
den veya Bulgar pro,l:!imna7.ya'smdan 
mezun olduktan sonra gimnazya'mn dor
di.incii stmfmt bitirenler me>muriyet ba
kJmmdan orta okul mezunu hakkmdan 
istifade ederler. 

7- Dort yrlhk ilk ve uc; y1lhk progim
na7.ya tahsiline istinad l'dE'n 5 ~·1lhk Bul· 
crar rtimnazya'larmclan dinloma alanla::-. 
Ti.irkivede lisedPn olr:runluk dinlomast al
mls olanlarm biitlin haklarmdan istifade 
ec!Prler. 

8 - Ri.i!;tive tahsili i.i?:erinf' milesses c
lan Sumnu'daki iki y1lltk Tiirk 511-ret
men oknllannclan :rne7.un olan lar, orta o
kul clerece~incl" t;.'h~il lformiio:; !;av1hrlar 
ve ilk okull;lrda yarogretmenligine ta
vin olunabilirler. 

9- BulP:aristand'l re~mt Bulrtar 1i<1ret
men okullanndan mez1m olanlar Ti.irki
vede ilk okullarda asil o<rretmenlii're ta-
yin olunurlar. Aneak bn ,~tihilPr, tavin
Ieri tarihinclr.n itibaren ik v1l idndf' T<iil
tiir Bakan]Jrhnca r!O~terilecPk bir egret
men okulunda tlirkc;e, tarih, Ti.irkive cog
rafyasi, ve yurd bilgisinden imtihan ver
mek mecburiyetindedirler. Bu imtihan
larda muvaffakivet £toc;terenler Tlirkiye
de ilk okul ogretmenligi hakkml kaza
nrrlar. 

Buhr.aristandan memlrkrtimize ~clmic; 
olan Turk <;ocuklan Ti.irkivecle tahsillr
rine devam etmck j!;tcd;klf'ri takdirdf' 
haklannda ~u suretle muamele yapila
caktlr : 

a) Bulrtaristandaki Turk ilkokullan 
dort s1mfhdrr. Bu okullarm birinci, ikin
ci, iiei.inci.i ve dordi.inci.i omtflarmdan ge
lenler ilkokullarm mnadil s1mflarma ve 
bu okullarm dorrliincii stmfmt bitirenler 
de ilkokullann besinci smrfma imtihan
siz olarak kabul olunurlar. 

b) Bulgaristanda 4 srmfh ilkokula is
tinad eden Tiirk rii~tiveleri (progimnaz
ya'larr) iic; srmfhdrr. Bu okullarm birin-

ci veya ikinci smtfmt bitirenler orta o
kul birinci smrfma ve uc;iincii s1mft bi
tirenler orta okulun ikinci smrfma im-
tihans1z olarak ahmrlar. Bulgaristanda
ki Ti.irk rii~tiyelerinin ikinci veya ii<;iin
cii stmflanm bitirenlerden o riitbe okul
Iarrmtzda daha yiiksek smrfa girmek is
teyenler, bir onceki smtfm mi.ifredatma 
gore, ti.irkc;e, tarih, cografya ve yurd 
bilgisi derslerinden imtihan gec;irmek 
mecburiyetindedirler. 

c) Bulgaristandaki Bulgar ilkokulu 
(Osnovno u<;ili§te) diirt sene progimnn
ya ii<; senedir. Bu nevi Bulgar okulla
nndan vesika almt§ olanlar hakkmda da 
bu kararm birinci ve ikinci maddelerine 
gore hareket edilecektir. 

c;) Bulgaristanda lise tahsili be~ srmfh 
gimnazya'larda yap1hr. Bu gimnazya'la
ra i.ic; yrlhk progimnazyayi bitirmi§ o
lanlar kabul olunurlar. Gimnazyanm si
mflan 4, 5, 6, 7, 8 diye saYJhrlar. Gim
nazya'nm dordiinci.i s1mfrm bitirenler 
orta okul i.ic;unci.i smfma, be§inci sm1fnn 
bitirenler lise ikinci devre birinci smift-
na, altmc1 smrfrm bitirenler lise ikin
ci devre ikinci srmfma, yedinci Simfmr 
bitirenler lise ikinci devre i.i<;iincii stm· 
fma imtihansrz abmrlar. Gimnazya'mn 
sekizinci sm1fm1 bitirerek olgunluk dip
lomas! (Zrelostno Svidetelstwe) almt§ o
lanlar, liselerimizden olgunluk diploma
sr alanlarm haiz olduklan haklardan is
tifade ederler. 

d) Bulgaristanda hem Turk rii§tiye
sinden, hem Bulgar progimnazya'Sindan 
diploma almt§ olanlar ise ikinci devre bi
rinci smtfa imtihans1z kabul olunurlar. 

Krbrrltan gelen 'talebe 
Lefko~a Turk Iisesi liselerimize mua

dildir. Bu okuldan diploma veya muh
telif Simflarmdan tasdikname alanlann 
ellerindeki diploma veya tasdiknamede 
(K1bns Maarifi Umumiye Reisi stfatUe 
mektebler miifetti~i) nin resrnt tasdikm1 
havi olmak 1az1md1r. Bunlarm sahib1eri 
derece itibarile liselerin hangi simfla
rma muadil ise o Simflarm bah§eyledigi 
haktan istifade edebilirler. 

Diger yabancr memleketlerClen 
>gelenler 

Diger yabancr memleketlerden gelen 
talebe ellerindeki vesikalara gore Ve
kaletin tespit edecegi smrflara kaYJd ve 
kabul olunur. Yabanc1 memleketlerde ah 
nan diploma ve tasdiknamelerin derece
Ierinin tayini Maarif Vekaletinin kara
rma baghdrr. 

c. Halk Partisi 

kongreleri kaza 

Diin dort kazada daha 
kon~re akdedildi 

C. H. P. kaza kongreleri devam et -
mektedir. Olin de Eyi.ib, Bakukoy, Bey
koz ve Adalar kazalarmm kongreleri 
yapilmr~tu. 

Diinkii kongrelerde de Partinin banisi 
Biiyiik Onder Atatiirkiin ufulii dolayl
sile Ebedi Sefin hat1ralan amlm1~ ve 
hi.irmetle ayakta durulmak suretile tazim 
vazifesi yerine getirilmi~tir. 

C. H P. Eyiib kazas1 kongresi, diin 
Parti Vilayet heyeti namma Giimrlik 
Muhafaza Ba~mlidiirii Hasan ve Sehir 
meclisi azalarmdan bir k1smmm huzurile 
yapiimi~hr. 

K<Jngre, farmalrolog Hikmetin reisligi 
altmda ac;Jlmi~. Biiyiik Atanm hat!rasrm 
tazizden soma, okunan mesai raporu ka
bul edilmi~tir. Bu arada azalar Eyiibde 
Biilbiilderesinin tanzimini, .Alibey koyii 
miimessilleri de koy ve koyliiye aid di • 
leklerini soylemi~lerdir. 

y eni idare heyetine ogretmen lbra • 
him, doktor Hulusi Ertugrul, ogretmen 
F eyzullah, 1nhisar l!lemurlanndan Bur -
han Giinahkaroil;lu, farmakolog Hikmet 
ve Ziya se<;.ilmi$, Vilayet kongresine de 
Hiisameddin, Hikmet ve Mustafamn i~
tirakleri tasvib edilmi~tir. 

Bakirkoy kongresi idare heyeti ba~ ~ 
kam Selim Birol tarafmdan ac;Ilmi~hr. 
Kongreye ba~kan, ikinci ba~kan ve sek
reterler se((ildikten sonra, idare heyeti ra· 
poru okunmu~, bunun kabuliinden sonra, 
eski heyeti idare aynen ipka edilerek 
kongreye nihayet verilmi~tir. ldare heyeti 
~u zevattan miite~ekkildir: Selim Biro!, 
Ahmed Cevdet Ozglir, !hsan One!, Fik
ret Ath, Rauf Barlas, Abdiilkadir Er
clogan, Saadet Kuya§. 

<;ekoslovakya hiikumetine gore, 
~art arhk yerine getirilmi§tir. <;ekosl 
ya; merkezi T e§en olan eski Avus 
silezyasmi ve buradaki gayet zengi 
miir havzas1m ve sanayi merkezini 
tana terketmi§ti. 

Daha soma Lehistan, Slovakyan 
malindeki iki bt' ay1 istemi~ti. Son g' 

de bu mmtakalar dahi Lehistana b1 
mi§hr. Bunlarm i§gali ve hududlarin 
yini esnasmda Lehli ve Slovak m 
Ian arasmda baz1 hadiseler <;Ikmi§! 
pek <;abuk bertaraf edilmi~tir. 

Riitenyamn §imalinde Lehlilerle 
ler ve (:ek memurlan arasmda baz:I 
sademeler olmu~tur. Bunun neticesi 
rak Lehli askeri f1rkalann Riitenya 
gal ettikleri ve cenubi Riitenyamn 
yerlerinin de Macar fukalan taraf 
zaptedildigi §ayi olmu§sa da bu ha 
rin dogru olmadigi ilan edilmi~tir. 

Biitiin Riitenya hakikaten i~gal 
mi§ olsayd1 <;ekoslovakyadan daha 
ve tehlikeli bir mesele ~imdiden AY 
mn huzur ve sulhunu temelinden sa 
olacakt1. (:iinkii k1rk rnilyonluk ikin 
biiyiik Slav halk1 olan Ukrayna 
mukadderah; Almanya, Sovyetler 
gi, Lebistan, Romanya ve Macar 
fena halde §imdiden birbirine girdir 
ti. 

<;iinkii bu be§ devlet Ukraynahl 
bunlarm ya§ad1klan yerlerle s1k1 ala 
bulunmakta ve berbiri, gerek haricl 
dahili politik.alan noktasmdan bu 
!eye hayati ehemmiyet vermektedir. 
caristan, Almanya ile ltalyanm V 
konferansmda hakem olarak ver 
karar mucibince, gerek Slovakyanm 
Riitenyanm cenubunda bir milyon 
carm ve Macarla§mi~ halkm ya§ad 
yerleri i~gal ve ilhak etmi§tir. 

Son gunlerde Almanya, <;ekosl 
yanm, Bohem'ya ve Moravya eya1et 
den kendisine buak1lan yer1erin i 
eski Alman hududlarma dogru sok 
olan ve <;eklerle meskun olan c;;Ikmt 
diizeltilmesini taleb etmi~ti. 

Siyasi ve iktisadi mukadderatl 
daima Almanya ile beraber yiiriime" 
bettiren <;ekoslovakya hlikumeti, A 
yayt tamamile memnun etmek ic;;in, b 
lebi de kabul etmi~tir. Bu suret1e 
lovakya, yeniden yiiz on nahiyeyi 
manyaya terketmi~ ve Almanya d 
tuz nahiyeyi <;ekoslovakyaya iade 
tir. 

$imdiki <;ekos1ovakyanin ana d 
yollan, ekseriya Alman arazisinde 
c;;erek, <;ek beldelerini birbirine ba 
mak~adn. Almanya, kendi arazis 
gec;;en <;eklerin nakliyat yollarma b 
kolayliklar gostermi§tir. Buna mu, 
<;ekos1ovakya dabi, Bres1av ile V 
arasmda, yani ~arki Almanya ile es 
vusturya arasmda dogru muvasala 
lan olmak lizere demiryollar, oto 
yollan ve kanallar in~asma miisaa 
mi§tir. 

$arki Almanya ile eski Avustu 
rasmda, Alman topraklari, arada 
mil hlacak kadar birbirine pek yaki 
Almanyanm yeni nakliyat yollan b 
bogaz1 aykm a~acakhr. <;ekoslo\ 
yalmz ikhsadi ve siyasi cihetten 
a~keri noktadan da tamamile Almall 
baghd1r. Eski Almanya hududu b, 
da ikinci bir Majino hath olmak 
F rans1z askeri mlihendislerinin yard 
Fransadaki niimunesine gore seksell 
yon fngiliz liras1 sarfedilerek ine1 
gel en miistahkem hat ve tabii miidafs' 
lan tamamile Almanya tarafmda 
gmdan <;ekoslovakyanm askeri ern 
Almanyanm merhametine kalmr~ur. 

Almanya dahi, her zaman anla~~ 
cegi ve kendisinden istifade edeceSl 
koslovakyayi bundan sonra daima 
yacakhr. Bunun ic;;in yeni <;ekoslovakl 
on be~ten on milyona inen niifusile 
bin 360 tan I 00,000 kilometre mur' 
ma inen arazisinin tamamiyet ve rn~ 
ziyetini tekeffiil etmekte tereddiid 
yecektir. 

MuT1aJTem Fey%i roC 

Cumhuriyet 

NUshan 5 ~rustur. til 

Abone ~eraitl: { ~~:iye ~:~ 
Senelik 1400 Kr, 2700 
Alb ayhk 750 • 1450 
'0'~ ayh.k 400 • 800 ...,, 
Bir ayhk 150 • Yok~"" 
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S 0 ·N I-1 A B E R L E R Fikir bogu§malari 
arastnda Y ahudi i§i diinya i~in 

bir mesele oldu 
Macaristanda 

partilerin • • vaztyett Yazan: FAZIL AHMED AYKAC 

nuyor, artJk eski ferdiyetc;tligin bir c;ok 
vuru§malar ortasmda maktul dii§tiigiine 
§i.iphe kalmami§tlr. 1789 F rans1z ihtilali
nin, ve onun ortaya att!g1 {be§er hukuku 
beyannamesindeki) ba~1bo§ Iiberalizmin 
ne manas1, ne de hi.ikmii var . 

c:- Oelecek zamanm muharebelerl belki 
zahirde ikl devletln ~arpl§masl gibl gtiru
necek. Lakin hakikatte bu bogul}malar, 
birbirine d~man ikl ideolojinin, yani iki 
z1d dii§iinii{;iin, ikl muhtelif hayat anlayl
~mm bogaz bogaza gelmesinden ibaret o
lacaktlr!> 

Parti reisleri, dahili ve 
Siyasi miilteciler komisyonundaki Amerika harici sivaset hakk1nda 
~urahhas1, Filistinin Yahudilere a~dmas1n1 istiyor bevanatta hulundular .5u si:izleri nereden ald1m bilir misiniz? 

ispanyamn Milletler Cemiyetinde mu
rahhasbgmt eden D1~ Bakan M. Alvorez 
del Vayo' nun bir nutkundan. Eski dilde 
ademi miidahale dedigimiz politika aley
hinde konu§an ve Avrupa siyasetine kendi 
ftrkast lehine olarak bir c;elme takmak is
tiyen vekil, bu kahinlig1, Milletler Cemi -
yetinin nice kosler dinlemi§ iiyelerine ya
piyordu! 0 vakittenberi tekmil di.inya ga
zeteleri ideoloji mac;.larmdan hemen her
gun bahsediyor. Nitekim bizim bas1m ha
yatimJZda da ayni davamn hayli akisleri
ni gordi.ik, okuduk. 

Var§ova 27 ( a.a.) - Gazetelerin ge
e .. h I . nus a annda !rlkan ve yanresmi rna • 
1Yette oldugu kanaatini veren bir maka
ede rniidellel rakamlarla Y ahudilerin 
.. olonyadan hicret etmesi li.izumu teba-
\lz ettirilmektedir. Bu makalede ezciim· 
e ~oyle denilmektedir: 

«Bununla beraber klasik bir muhace
et I'Ilemleketi olan Polonya son zaman • 
arda buti.in Y ahudilerin hicret ettigi bir 
e~n]eket olmu§tur. ~i.inkii diger memle

ktlerden kogulan Y ahudiler Polonyaya 
. In ederek Y ahudi meselesinin vahim 
It §ekil almasma sebebiyet vermektedir~ 
er. ~imdiki vaziyetin ictinden c;1kmanm 
ij~gane ~aresi Polonyaya yap1lan Y ahu-

1 llluhacereti meselesinin cihan ol~iisii ile 
e bizzat Yahudilerin ve bunlarm isHm
a miisaid arazisi olan mi.istemleke dev· 
~tlerinin i§tirakile tetkik ve halledilme • 
tnden ibarettir. Halbuki devletlerin tar-
1 hareketi vaziyetin vahametine tekabi.il 
ltnemekte ve bu tarz1 hareketin riyakara· 

: oldugunu kabul etmek mecburiyeti 
ast! olmaktadtr. 

\:Unku bu devletler infial gostererek 
ahudilere kar§t merhametlerini izhar 

1tnekte olmalanna ragmen Y ahudi mu
aceretine engel olmaktadirlar.» 

A.merikamn noktai nazar'l 
Nevyork 27 (a.a.) -- Siyasi miilteci

er komitesindeki Amerika miimessili 
I aylor, Amerikanm halihamda mer'i 
an muhacirler hakkmda takyidah de -

gi§tirmiyecegini beyan etmi§tir. Muma· 
ileyh Filistin kap!larmm tekrar Y ahudi • 
lere ac;Ilmasmdan ba§ka ~arei hal olmad1· 
gmi tasrih etmi§tir. 

N evyork Times gazetesi Y ahudilerin 
pek zengin bir mmtaka olan T angavika
ya sevkedilmelerini memnuniyetle kar§I· 
lamakta ve ingilterenin bu miistemlekeyi 
Almanyaya iade ebnemegi sureti kat'iy
yede taahhi.id ettigini ilave eylemektedir. 
Bir milyarlrk vergi nastl almacak? 

Berlin 27 (a.a.) - Maliye Nazm. 
Y ahudilerden almacak bir milyar mark 
fevkalade vergi hakkmda maliye §ubele
rine yaptlgi bir tamimde bu verginin Y a· 
hudiler tarafmdan Almanyada ve ecnebi 
memleketlerde tasarruf olunan biitiin em· 
lake gore tarhedildigini ve fakat bu ye • 
kundan bore miktannm tenzil olundugu
nu tasrih etmi§tir. Bu vergi, Alman tabi
iyetinde olup da elyevm ecnebi memle • 
ketlerde bulunan Y ahudilere de §amildir. 
Zevc ve zevcenin, arkabalann veya <;o ~ 
cuklann emlaki ayn hesab edilmivecek • 
tir. Umumiyet iizere bu emlakin k1ymet· 
Jeri l 2 ikincite§rin 1938 tarihindeki va • 
ziyetlerine nazaran hesab edilecek ve o 
tarihten sonra vukua gelen tebedduller 
nazari dikka te ahnmiyacaktJr. 

'ek Yahutlileri 
Prag 27 (a.a.) - Milli Cek temer

ki.iz partisinin te§kilat komitesi, Y ahudi
lerin bu partiye kabul edilmiyeceklerini 

bildirmektedir. 

Budape§te 27 (a.a.)- Evvelce <;ekos
lovakyada bulunan Macarlarm reisi iken 
ilhaktan sonra Birlc~ik Milli Macar Par
tisi Riyasctine ve istirdad edilmi~ mm
takalar naZirhgma tayin edilmi~ ol::m Ja
ross. Havas muhabirine yapbg1 beva
natta kendi partisinin Almanvada oldu
~u gibi Rasist kanunlarm ~iddetlendi

dirilmesine taraftar oldugunu ve fakat 
Yahudiler ic;in milletlerini degi§tirme 
hususunda kolayhklar kabul edecegini 
bildirmi~tir. Jaross intihab kanununun 
tadiline ve arazi tslahatma taraftar ol
dugunu soyledikten sonra siyasi planda 
agg1daki beyanatta bulunmu§tur: 

c- Biz Marksistlerin aleyhtany1z. Ge
ni~ bir milli cephe ve laZlm gelen tslaha
h husule getirmege taraftar olan buti.in 
partilerle mesai birliginde bulunacaihz. 
Bu arada bittabi N asyonal Sosyalistler 
de vard1r.~ 

Harid siyasetten bahseden Jaross, Ma
caristanm Roma - Berlin akdine dayan
masl laz1m geldigini kaydettikten sonra 
demi§tir ki: 

c- Maamafih bunun haricinde dost
luklar tPmin etmemizde yalmz Macarla
rm degil. biitiin Avrupanm menfaatine 
uygun di.igecektir. Miinih gorii~mclerin
den beri Fransaya kar§l samimt bir dost
luk hissi besliyoruz ve Daladver'in siya
setini biiyiik sempati ile takib ediyorU7.. 

Ancak bir hakikati hatJrdan c;1karma -
mali: Cihanm en ileri memleketlerinde bi
le en c;ok giiriiltii yapan meseleler, en iyi 
bilinen, en iyi aydmlatdan i§ler degildir .. 
Herkes soyler, yazar. F akat ortadaki da
vayi iyice incelemege i.i§enmiyenler daima 
bir azhktJr. 

Acaba ideyoloji muharebeleri bahsin
de de vaziyet boyle mi ~ Ehemmiyeti mey
danda olan bu sorguya gerc;ekten salahi • 
yetli bir kalem cevab veriyor: Karton do 
Viyar. 

................ ,.,.,.,.,.,.,,11111111111111\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll\llllllllllllllllllllltlluuuou .................. . 

Budape§te, 27 (a.a.) - Parlamento t
kinci Enternasyonal gurupu reisi meb
us Peyer, gazetelere yaphg1 beyanatta 
kendi ~urupunun simdiki buhran dola
YISile liberallerle beraber hareket ede
cegini soylE>mi§tir. !kinci Enternasyonal 
szurupu, arazinin temelliikiinde tedrict 
hir surette u;lahat yapilmagi fikrindedir. 
A vni zamanda h\.ikumetin harici siyase
t ;ne t~raftard1r. Peyer Macar sosyalistle
rinin !kinci Enternasyonalden avrJla
ca khrma dair olan §ayialan ~iddetle 
tek?:ih etmi~tir. 

Karton do Viyar, vaktile Belc;ikada 
ba§vekildi. Kendisi Kont, yani aristokrat· 
t1r. Bugi.in memleketini hem Milletler Ce
miyetinde, hem bir~ok milletlerarasi top· 
lantllannda biiyiik muvaffakiyetle temsil 
eder. Ve parlamentolar birliginin de ba§· 
kamdtr. Hasth Avrupaca pek maruf ve 
agirba§h bir adamd1r. Se<;kin ve §amata
SIZ hitabetini ben de hayli defa alki§la
maktan zevk aldim, 

Kont do Viyar, iptida §Una dikkat et
mi§ ki zamammlZln say!l1 dii~iince adam
Ian, meseleyi pek basit gormiiyorlar, hat
ta bunlardan baz1lanmn fikrince diinyayi 
ikiye bolecek kadar kuvvetli ve kavrayi§· 
h i~timai bir mezheb akm1 mevcud degil
dir bile I Fa kat muhakkak olan bir cihct 
var; Umumi Sava§tan sonra meydan al-

Avusturyantn 

eski borclart 

A.merika, Almanyayt 
tekrar protesto etti 

e{a§ingion, 27 (a.a.) - Hariciy~ Neza-
11 Avusturya borclanmn tediyesi me

: :si hakkmda Alman hiikumetile Bir
l'§Ik Amerikanm Berlin biiyiik el9iligi 
e~Slnda teati edilmi§ olan notalan ne§
i lhektedir. 10 te§rinievvelde biiyiik el
o.·tarafmdan Alman hiikumetine tevdi 

1 11tni~ olan bir notada, evvelce verilmi§ 
an Am erika notalarmm A vusturya 
~~elan ha~mda hukuki bir taahhiid 
e l.ltalebcsinde bulundugu kaydedild~k
a~ sonra Amerika hiikumetinin Ameri
i .1 ~atanda~lara kar§l olan borclarm te
:e~.Ini nazan dikkate almasm1 Alman
~Ukumetinden taleb ettigi ilave edil-

i~ tedir. Alman hiikumeti 17 ikincite~
tarihinde verdigi cevabt notada bu 

~s'u!iyeti iizerine almagt reddetmi§ ve 
et ert~a ile Almanya arasmdaki tica
at tnuvazenesinin Amerikahlara tedi
U Yapacak kadar doviz bulunmasma 
~~id olmadigmt ilave etmi§tir. Maa

i~ Ih Almanya hiikfuneti meseleyi ye
ll) en. tetkik edecegini de ilave ederek 

ift ertka hiikumetinden makul bir tek
a e bulunmas1m rica etmi§tir. Ameri
esll~n Berlin maslahatgiizan 25 ikinci
/~11 tarihinde tevdi ettigi yeni bir no
ll~ e ~endi hiikumetinin almt§ oldugu 
a ~ln vaziyeti yeniden teyid etmi~t:r. 
a §Ington hiikumeti bu nota ile Ameri
tk\'atanda§larmm ~ahsi metalibatJm sa-
ile A.~.usturya hiikumeti diiyun tahvila
a tl'nubadele etmek hususunda Alman
ek: arafmdan vaki olan teklifi reddet

o]d te ~e eghas1 hususiye namma bu 
ilrt·a b1r miizakereye giri~emiyecegini 
att trtnektedir. Amerika notas1 diger ta
· · ta.~~ Yen.i Alman tahvilatm1~ eski tah
~:\' 1le b1r ktymette olmad1gm1 ve bu 

cabl.ln f~izlerinin dolar olarak tediyesini 
h. ethrmedigv ini kavdettikten sonra 
·tt~r·k . 
flrh 1 ah alacakhlar aleyhinde olarak 
e hangi bir zaran icab ettiren siyasE>t 
aktarekat hakkmda protestoda bulun

ad1r. 

A ~lllniyette yeni tayinler 
tntabkara 2_7 (T elefonla) - Gazi A~ 
l'lln· Emmyet mi.idiirii Sebati Ataman 

1 ~llbYet ~.~Ieri Umum Mudiirlii&ii Altm
i11 E:e mudi.irliigiine tayin edilen 1zzed-
llsf/aydlndan ac;Ilan Ankara Polis 
l'lln.

1
· Usii mi.idi.ir muavinligine, Bahkesir 
IYet m" d" .. s 'd o" E . t ~ti lJ u uru a1 zer mmyet ~-

~tlu~~Um Miidiirli.igii O~;i.inci.i §Ube mu· 
gune tayin edilmislerdir. 

l-lususi muhasebe 
A. llliidurleri aras1nda 
'le~1~a~la, 27 (Telefonla)- Dahiliye Ve-

•· \>'] a 1 aras Yet hususi muhasebe miidiirle-
et Ya 

1
nda Yeniden baz1 nakil ve tayin-

~l.lhas~~ca~~~r·.. Bu arada baz1 hususi 

1 
ahaiJi ~ mudurleri terfi ettirilecektir. 
a~It]a Idareler umum miidiirliigiince 

llt • l1h'lls bul . 
· 0 Jesi V 4 unan taym kararname 
'l.u-. ekalctin tasvibine arzolunmu~-

Evlenme islerinde 
' 

kullandan evrak 

Haz1r varakalar, dai • 
relere paraslZ verilecek 
Ank;ua 27 (Telefonla) - Evlenme 

i§lerinde kullamlan evrakm bir tak1m re· 
simlere tabi tutulmasi evlenmeyi kolay
la~hrma haktmmdan muvaf1k goriilme
mi~. bunun ic;in bir kanun lafihasl hazir· 
!anarak Meclise verilmi§ti. 

Bu devrede <;1kacag1 anla~1lan layiha, 
Dahiliye enciimeninden ge<;mi§tir. En
ciimeninin verdigi son ~kl~ gore, ( ev • 
lenme i§lerine aid olup bunlara layihaya 
bagh listede gosterilen varakalar, alaka· 
dar Vekaletlerce tespit edilecek ~ekle gO
re, Maliye Vekilligince haz1rlamp Da
hiliye Vekaleti tarafmdan icab eden da

irelere paras1z olarak verilecektir. Bu 
evrak damga resminden ve bilumum 
har<;lardan muaftn· Evlenme i&lerinin bu 
resmi kag1dlardan ba~kasma yaz1lmast 
ve evlenenlerin herhangi bir surette iane 
ve masrafa tabi tutulmas1 yasakt1r. Ev-

lenme ihbarnamesi dogrudan dogruya 
evlendirme memurlan tarafmdan niifus 
miidiir veya memurlanna gonderilecek ve 
bu ihbarnameler iizerine, evlenme vak' a
SI niifus kiitugiine kaydolunacaktu.) 

Hariciye V ekilimize gel en 
tebrik telgraflar1 

Bir kanun teklifi 
Ankara 27 (T elefonla) _ Bahkesir mi§ bazi devletler ve te§ekkiiller, milli id

meb'usu Hayreddin, 3031 say1h kanu • dialanm diinya piyasasma siirmek ic;in 
nun birinci maddesini de&i~tiren bir ka - hangi nevi ideoloji kagtdmdan ambalaj 
nun teklifinde bulunmu~tur. Meb'us, bu- yaparlarsa yapsmlar, saklanam1yacak ha
na sebeb olarak diyor ki: kikat i§te: Ciinden giine cemiyetin ken • 

dinde gordiigii yeni salahiyetler, ferdde 
«Hazineden taksitle emlak satm al - varhg1 tevehhiim edilen eski hukukun s1 -

m1~ olanlardan bu emlaki ziraat mahsu- l 1 .. mr anm geriye siiriip duruyor. ster sag~ a, 
latmm imalatmda kullananlara taksit 

ister sola sarksm, bugiinkii devletlerin 
rniiddetlerini 8 ~neden 20 seneye iblag 

M 1 dogrudan dogruya iistiinde yiiriidiigii for· 
eden bir kolayhk gosterilmi§tir. em e- . I 1 mu , tota iter devlet diisturudur. Muhar • 
ketin ana servetlerinden birini te~kil eden .. 

rmn gorii§i.ine gore cebir ve §iddet tarafta-
bahkr1hk ise bizde en az kazanan aibr h 

"< d r1 er kurum, hiirriyet dostu korn§ularm 
masPfh bir i§tir. Bunlann Hazine en l 

... d var 1gmdan sinirlenir ve endi§e duyar. 
taksitle satm ald1klan ~malathaneler, e- 0 b bl ! 

I"k se e edir ki spanya i~ sava§J, dahili 
Polar ve bahk~I damlan ise diger em a b 

1 ir clava olmaktan ~1kh. Ve kar§Ihkh iki 
gibi daimi irad getiren binalardan o rna· 
yip senenin muayyen aylannda kullam- Avrupa inadmm kan ve §enaatle pihtila -

b B 1 k nan bir kesi§me meydam haline girdi. N e-hr, ve ba~ka hi~; ir i~e yaramaz. a 1 
gibi en miikemmel ve hayati bir g1danm lice? Bu manzaraya ~ore netice, zaten bin 

· · tiirli.i cografi, siyasi ve iktisadi ihtilaf irin-kolayhkla teminini tesp1t ve aym za~an- ~ 
· 1 k d d de bulunan insan giimelerini, birbirinden da harici ticaretimiz1 a a a ar etmesi o-

layisile ziraat i~lerinde oldugu gibi ba • ay1rmak ic;in bir de ideoloji kavgas1 ortaya 
hkc;1bk i~lerinde kullamlan binalann da !;Ikmi§ olmasidir. F akat ... 
taksit miiddetlerinin 20 ~neye ibla~ma hte burada (Karton do Viyar) ince 

( _] _ · h ] "t ) bir dikka t gosteriyor ve kendi kendine qu-ve kanunun metnine a.emz rna su a 1 '1 

· kl'f I nu soruyor: Peki amma, diyor, acaba be-ci.imlesinin ilavesim arz ve te 1 ey e • 
rim.» §Cr tarihinin boyle biiyiik davalar giitme-

• digi devir var midu?.. Evet zihinlerimiz-
T ekaiid sand1g"' 1 projesi deki tarihi bilgileri biraz yokhyahm. Ha-

Ankara 27 (T elefonla) - Hiiku • tualanm1Zln tozlanm silktik~e neler gore
metin, milll miidafaa endi.istrimizin ana cegiz ~ 
kadrosu olan askeri fabrikalar i<;in bir te- fnsanhgm gec;mi§ini kanlara bulayan 
kaiid ve muavenet sand1g1 kanunu proje- din muharebeleri neydi ~ Bunlar da niha
si hazulad1~1 haber verilmi§ ve projenin yet bir anlayJ§ID, bir itikadm, has1h bir 
mucib sebebleri yaztlmi~tl. nevi ideolojinin neticeleri say1lamaz m1? 

Proje askeri fabrikalarm deniz, hava Bir eline !neil, obiiriine de her rasgelen 
ve kara te~kilatmda ~;ah~an iicretli me • silah1 alarak islamiyetin kar§Isma ~1kan 

Adli sicil te§kilab i~in bir mur ve miistahdemlerinden daimi memur haistiyanhk ne istiyordu ~ 
proje hazirlanacak ve mi.istahdem olanlC~n B; muvakkat me-- islam i<;inde §iiler ve siinniler, nasrani

mur ve miistahdemlerle askeri subay ve yet aleminde katoliklik, ve protestanl:k 

Ankara 27 (T elefonla) - Hariciye 
Vekili $iikri.i Saraco~lu, Hariciye Ve -
kaletini deruhde etmesi miinasebetile, 
Balkan An tanh Hariciye N aztrlarile 
Sadabad pakh Hariciye Naznlan ara • 
smda samim1 tebrik telgraflan teari edil
mi~tir. 

Ankara, 27 (Telefonla) - Emniyet i§- memurlan A s1mfma aytrmaktadir. ne maksad kovaladt? Onsekizinci asrm 
leri umum miidiirliigii yurdda i§lenen 
su9larm ilmi bir §ekilde tetkikini ve i§- T ekaiid ayhklan, tekaiide sevk tari- F rans1z ihtilalini doguran felsefesi nasd 
lenen su9lann mahiyetini, su9 i§liyenle- hinde almmakta olan ayhk veya yevmi- tarif edilebilir? Bu ihtilalin tekmil cihan 
rin sab1kalanm ve su9 miktanm tespit yelerin ayhk tutar1 iizerinden hesab olu- havasmda yaphg1 tarrakalar gene bir ta
etmek iizere bir adH sicil te§kilah kur- nacaktir. Ancak kendi talebleri iizerine kim yeni ideallerin ~im~eginden ~1kma gok 
may1 kararla§tiTml§tlr. Umum miidiirliik tekaiidii 1cra olunanlann bu ayhg1 iki se· giiriiltiilerinden ba§ka bir§ey midir ki? N a 
muhtelif yabanc1 memleketlerin bu hu- ne alm1~ olmalan ~arttlr· Aksi takdirde polyon'u devirenlerin «mukaddes ittifak» 
sustaki mevzuatim tetkik ve yurdumuza ayhk miktan ve hizmet miiddeti her ne yaftas1 altmda ileri si.irdiikleri dava ve 
en uygun gelen hiikiimleri tespit etmi§- olursa olsun bu ayhktan bir evvelki ayhk sonra ( 1830) ve ( 1848) k1yamlanm 
tir. Bir kanun projesi hazirlanacakhr. tahsisi esas olacaktlr. muhtelif ideoloji !;arpi§malanmn mi.itenev-

Y eni pullarimiz Bir rekor vi fas1llan diye gormemek kabil mi? Ni-

Ankara 27 (Telefonla) - Po ta, Anvers, 27 (a.a.) _ Yiizme musabaka- hayet Umumi Sava§ ve onun i~inde ba§ ~ 
Telgraf ve Telefon Umum Miidiirliigu Ian esnasmda Hollandah Madam Van hyarak hala devam eden ekonomik ve si-
1stanbulda 300 ~in aded resimli kartpos- Feggelen esasen kendisine aid olan s1rt yasi mezhebler ... Ancak hi~ ~iiphe gotiir
tal bastumaktadtr. Kartpostallar i.i~;er iistii 100 metre diinya rekorunu 1 da- miyen hazin hakikat §udur: Bi.itiin bu 
kuru~luk soguk damgah pulu olacak - kika 12 saniye 9,10 da k1rm1§tlr. Eski ahlmalar ve kalkmmalar, her zaman on-
tn. Yurdun tabii manzaralanm ve abi • rekor 1 dakika 13 saniye idi. ceden iddia ettikleri gibi asil gayeler pe-

delerini gosteren otuz muhtelrif nevide o· ( KISS haberler ) ~inde ko§mami§lar ve ~ok kere §erefsiz, 
Ian bu kartpostallar Cumhuriyet rejimi- -------------- §ahsi maksadlan gizlemek i~in paravana 
nin yapicJ ve ba~artci vas1flanm goster • * VAR~OVA 27 - Naz1rlar meclisi, 1944 olarak kullamlmi§lardir. 
mesi itibarile enteresan ve ayni zamanda seneslnde Var~ova'da a~Ilacak olan beY - Lakin herkesin anladigl nokta budur ki 

nelmilel sergl l~lerlle ugr~ma.k iizere bir b 
yurd propagandas1 ic;in de faydah bu - komlte te~kntne karar verml~tir. insanhgm siyasi, dini ve ikt1sadi mezhe 
lunmaktadu. Yeni kartpostallanmtz 0 • * BRUKSEL 27 - B€1~ikanm tali adem! kavgalan pek eski bir§ey olmakla beraber 
niimiizdeki ay icinde tamamlanacak miidahale komiteslnden ~ekllece~l sal~hi- zamammiZln Avrupada goriilen ideoloji 
sat~a ~tkanlacaktJr. ve 1 yettar ~ir memba tarafmdan teyld edil - sava~lan bariz bir hususiyete malik bulu· 

m<;!ktechr. '1 

Ger<;i dii§iinme, yazma, inanma ser -
bestligi gibi bir tak1m necib mefhumlar ii
zerinde en ileri milletlerle Turk demo~
rasisinin geni§ ve ci:imerd telakkilere sad1k 
kaldJgi gori.iliiyor. F akat bugiinku ekono
mide eski prensipleri iyice ihtiyarlami§ bu
luyoruz. Ve yeni anlayi§lara, yeni endi.is
tri hayatma atilmi§ gene milletlerin du
rumlarma yabanci kalacak sistemlerin a
yakta duramiyacagmi gori.iyoruz. Ancak 
bu snada hatna bir sua! geliyor: 

Y a demokrasi ne olacak? On a mev' ud 
gori.inen gelecek nedir? 

!ptida mes'ud bir hadiseyi kaydedelim . 
Diger rejimlerin son zamanlardaki yayga
ralan ( demokrasi} prensiplerine oteden • 
beri iman etmi§ milletlerin itikadmt bazan 
sarst1 ise de asia y1kamadi. Hatta ilk tered 
diid devresinden sonra bu milletler, ileri 
ve kurtulmu§ bir insanl1k ic;in ister istemez 
miitekamil bir demokrasinin en tabii ko
nak olacagi kanaatine daha biiyiik sevgi 
ile sanlddar. Ancak Bi.iyiik Onderimizin 
~ok uzaklardan sezdigi niikte kendini iyi
ce gosterdi ve anla§lldi ki hpk1 ferdler gibi 
siyasi ve ic;timai miiesseselerde ya§amak 
ic;in hem tekamiil, hem tekemmiil etmege 

mecburdurlar... Bu hakikat, §imdi fngil
tere gibi, Fransa gibi adeta klasik denile· 
bilecek demokrat memleketlerde de her 
tiirlii §i.ipheden siynlmi§ bulunuyor. 0 
sebebledir ki ingilterede memleketin i!; ve 
dJ§ huzurunu ka~nanlan takib i~in te§rii 
faaliyetler gosterildi ve Fransada gaze • 
telerin ipsiz saps1z ne§riyahm milll di.izeni 
bozacak mahiyetten c_:Ikancl nizamnameler 
yapildt, Millet hakimiyetine inanan ve 
ulus egemenligini en biiyiik sosyal nimet 
sayan baz1 §imal devletlerine bakm1z. On
Jar dahi cihanda kopan rejim firtmalarm· 
dan kendi gemilerini korumak i~in bazan 
hiikumetlere tam salahiyet vermek, parla
mento ile icra kuvveti arasmda daha c;a
h§ma kolayla§hnct bir ahenk kurmak 
yo! unu tuttular. Ve k1sa gorii§lii kuru ta· 
assuba kapilmiyarak hadisahn tabiatini . -·' -
iyi anlar bir siyaset kovalamakla demok-
rasiye en kiic;:iik hizmeti ettiler. Lakin ... 
Evet, bir dakika durahm ve dii§i.inelim; 
gorecegiz ki Monteskio'niin sozii biisbii
tiin ortaya c;Ikmi§hr. Y ani demokrasinin 
muvaffak olmak i<;in her rejimden ziyade 
fazilet istedigini tamamile anlami§hr. 0 
sebeble biitiin diinyada demokrasileri ger
c;ekten kurtaracak en miiessir c;are millet
lerin ahlaki ve medeni terbiyesini yiikselt
mek oldugunda en biiyuk kafalar miitte
fiktir. Zaten bir fu~a ressamm meharetine, 
bir keman, onu c;alamn usta!Igma gore 1§
lemez mi? Mademki mezhebler, miiesse
selerde nihayet birer i~timai alettir; elbet
te ki kendilerini kullananlann, zihnii, ru
hi kudret ve faziletine goredir ki semere 
verebilirler. Art1k bugiiniin en sinirli, en 
rahatSIZ insanhg1, en ziyade maddi rnah
rumiyet ic;inde bulunan s1mftu diyemiye -
cegiz. En biiyiik felaketleri en varbkh 
memleketlerde goriiyoruz. Sebeh? 

Ahlak yoksullugu! 

Fazrl Ahmed AYKAC 

Pirow'un temaslar1 
Londra, 27 (a.a.) - Sunday Times ga

zetesinin zannettigine gore cenubi Afri
ka Miidafaa Nazm Pirow Romada, ag
lebi ihtimal Almanya hiikumetinin tet
kikine arzedilmi§ olan yeni mii.stemleke 
taksimatt projesile italya ile cenubi Af
rikay1 alakadar eden muhtelif ticari me-

seleler hakkmda miizakerelerde buluna
cakhr. Si:iylendigine gore, cenubi Afrika, 
italyadan yap1lan mensucat ithalatm1 
kolayla~hracak, italya da cenubi Afri
kadan yap1lan ham yun ve maden itha
lah ic;in kolayhk gosterecektir. 

Cenaze merasimine gelen 
Yugoslav heyeti Belgradda 
Belgrad, '!.7 (a.a.) - Avala ajans1 bil

diriyor: Ankarada Atatiirkiin cena7.e me
rasiminde Yugoslavyayi temgil etmi§ o
lan Harbiye ve Bahriye Nazm General 
N edic; ile heyetin diger azas1 diin Bel
grada avdet etmi§lerdir. Haydar Aktay, 
Ba~vekil ve Hariciye Nazm Stoyadino
vic;i ziyaret ederek Tiirkiye Reisicum
huru ismet inonii ve Tiirk hiikumeti na
mma, Yugoslavyanm Atatiirki.in cenaze 
merasimi miinasebetile •Ankaraya husu
si bir heyet gondermi~ olmasmdan do
laYJ mumaileyhe te§ekkiir etmi§tir. 

Anavatana donen ltalyanlar 
Rio de Janeiro, 27 (a.a.) - Ecnebi 

memleketlerde bulunan !talyanlann 
memleketlerine avdeti meselesinden 
bahseden Globo gazetesi Saopaolo'da bu
lunan 10,000 !talyan i§9isinin memleke
te avdet etmek iizere Saopolo ltalyan 
konsolosluguna miiracaat ettiklerini yaz
maktadu'. 

Hldlseler aras1nda 

Atatiirk Enstitiisii 

/A tatiirke aid her vesika, hat 
ta Onun bir kag1d par~aa 
iistiinde karaladigi iki ii~ ke 

limelik bir aabr yaz1 bile, tarih i~ir • 
bir servettir. Haber ald1k ve zaten dE -

1 
eminiz ki hiikiimet, biitiin bu vesika • 
lan Atatiirke mahsus bir miizedt i 
sakhyacakt1r. Fakat, CumhuriyetirLJ ~ 

bayram niishasmda, Ba§muharriri· • t 
miz Yunus Nadinin yapbgt biiyii~e l 
bir telkin iistiinde ben de biraz tsraJ ' I 
etmek istiyorum. ~ ~ 

1 

Kemalizmin izah1, Atatiirkiin he1 1 ~ : 
eserini tahlilde gosterecegimiz hurde •· t1 . 
bini dikkate baghdtr. Onun bize b1 
rakbgt ebedi izlerin her biri iistiint'"" 
olanca idrakimizle igilerek ondar 1 

yarma miraa kalan manalart biitiir 
teferruatile tesbit etmege hemen bat.. 

1 
lamahy1z. Bu izleri bir miize dolabt· 
mn i~ine mmlamadan evvel yaptlma· 
11 laz1m gelen bu if, iki ii~ zekinmC 
harc1 degildir. Ancak miitehassul r 

bir heyet bu tarihi vazifenin gii~ VE 

ag1r mes'uliyetini yiiklenebilir. Ata 
tiirkiin dosyalarmdan, evralondan, j 
habralartndan, peri§a:n notlarmdan ' 
okudugu kitablar1n kenanna ~tktti1 
itaret ve hatiyelerden, metodlu bi1 
tasnifin ve tefsirin alabilecegi netice 1 

leri ne§rederek halka bildirmek d lj 
ayn bir vazifedir. 

Bu kadar da degil. Atatiirkiin di 1l 

ve tarih aratbrmalannt devam ettire · ·~ 
cek kurumlara ilave olarak Tiirk san 1 

atm1, edebiyabni ve kiiltiiriinii de i~il 
ne alan tube1eril~ tam bir «AtatiirlJ. 
enatitiisii» yaratmak ni~in miimkiin 'L 

olmasm? Buna ister bir akademi bq' . 
lang1ct, ister akademinin kendisi di· ~ 
yiniz. T irlerin ehemmiyeti yoktur,11 

Fakat kiiltiir ve san'at plinmda Ata~11 

tiirkiin eserini metodlu bir ~ahsme: . 
ile tahlil edecek, devam ettirecek, c" 

1 

kaynaktan me.mleket irfamna te§vik 
ler, heyecanlar, ll§klar yagdtracak biJ • 
tetekkiiliin faydasmda ve liizumun·1 

da kim in tereddiidii vardtr? : 
Biz boyle bir enstitii ile Tiirk inla·

1 1 

labmtn fikir yaptsmt da tamamhyan: ~ 
en biiyiik abidesini lrurmuf olacagtz .. t 
V e boyle bir abide Atatiirkiin eseri· 
ni, daha fazla degilse en az resimleri,. ,I 
heykelleri ve antt · kabri kadar ya·L 
§atmaya yanyacaktir. Bir «Atatiir~ 
enatitiisii» fikri iistiinde hemen etud! 
yapmaga, pek liizumsuz buldugu·. 
muz bir tereddiidden ba~ka hi~bit · ,j 
mini yoktur, aan1yoruz. ~. 

PEYAMI SAFA 

Bulgaristan1n harici 
siyaseti 
<Bastarat1 1 fncf sahffede) 

seivanof soz alarak: Beynelmilel vazi-· 
yet, Avrupa ve bilhassa Balkan miina-· 
sebabm hulasa ettikten sonra, Bulgaris-. 
tamn, Avrupa ve bahusus Balkanlar sul
huna olan sars1lmaz baghhkta devam e
derek, Yugoslavya ve Tiirkiye ile miin
akid ebedi dostluk paktlarma sad1k ka
lacagml ve Bulgar hiikumetinin, Yuna
nistan ve Romanya ill'_' de tam bir an~ 
la~ma ve fili te~riki mesai tesisi emel 
ve arzusunda bulundugunu, soylemi§tir. 
Koseivanof, Romanya ve Yunanistan ile 
Bulgaristan arasmdaki muglak meselele
rin miitekabil emniyet ve hlisnii niyetle 
tedrict olarak diizeltilecegi iimidinde I 

bulundugunu, maamafih, bu uzla§mala~ 
rm faydah bir ~ekilde tarsin edilerek ve
rimli ve devamh bir Balkanhlar sulhii· 
niin tesisi i<;in reel bir hakkaniyet c;er~ 
9evesi i<;inde husnii niyetle miitehasgi.s 
bulunmak icab edecegini tebariiz ettir· 
mistir. Ba~vekilin bu izahabndan sonra 
meb'us \'e eski parti liderleri soz almt~- 11 

lard1r. Eski Demokrat partisinden R. Ma- ' 
I 

carof ile Gr. Vasilef, eski Sosyalist par-
tisinden N. Sakarof, eski Cankof parti
sinden T. Koiuharof. Ciftci partisi lide
ri D. Gicef. Sosyalist V. Rastufof, Ko
seivanof hiikumetinin Mecliste muhalif
leri oldugu halde. Bulgar har ici siyase~ 
tini memnunivetle tasvib ettiklerini he
van etmi~lerdir. 

Hariciye Encumeni Reisi Govedarof 1 

gazetecilcre vcrdigi be~·anatta: cParla
mento azalarmm tarihi vazifeler ve ha
rict meseleler kars1smda bu derece miit
tehid bir halde bulundugu goriilmemi~ 
bir hadigedir.~ demi~tir. -···-Sovyet L~h 

pakb uzabld1 
<Ba~taratt 1 tnct uthifedc> 

miizakereler ve bu miizakereler netice
sinde rnatbuat tarafmdan ne~redilen teb
lig iki hiikumetin mevcud iki tarafh mu
kavelelere miisteniden, mezkur mukave
lelerin samimiyetle tatbiki suretile, yeni 
miinasebetlerini tanzlm etmek hususun
daki daimi arzularmm bir ifadesidir. Bu 
miitekabil temayiiliin Polonya - Sovyet 
kom~uluk mi.inascbetlerinin istikran i
~in kafi bir garanti te§kil ettigi kanaatt 
MkimdLr. 
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hiklye a p a g an 

~~======= Charles Silvestre'den = 
. ' 

:I I • Matmazel Solanj tuhafiye<:i diikka -
'I "mm satrp bah~eli kiic:;i.ik. bir ev satm al-

dJ. Elli ya§mdaydt, anast babas1 hala 
ya~tyordu, bek&rh!bn hazin yalmzhgt ne
dir bilmiyordu. Ekseriya §Oyle derdi: 
«Bir koca m1? Paralanmt yemek i~in, 

.Oyle mi? Allah gostermesin! » 
Matmazel Solanj heni.iz bozulmaga 

, ba~hyan giizellig]m bir dereceye kadar 
muhafaza ediyordu. Geni§ san§m ~ehre
si kahn orgiilii bir sada ~erc:;evelenmi§ti. 
1 lradile gec:;inen Madam Briilt onu ba
izt bazt ziyarete gelirdi. Bir bahar ak -
~amt Matmazel Solanj Madam Briit' e: 
t - Goriiyor musunuz madam, dedi, 
insan diinya i~lerinden elini ayagtm c:;ek

lti mi dostlan tarafmdan unutuluyor. 
lKendimi o kadar yalmz hissediyorum ki 1 
s - Ne miinasebet Matmazel Solanj. 
pizin kammz hala kaymyor. Size yal • 
lmzltgtn!Zl unutturacak bir arkada~ bul· 
lmaga c:;ah§aCagtm. 
l Sonbahar sonunda bir giin, Madam 
lBriit nefes nefese gelerek satthk bir pa· 
]pagan buldugunu bildirdi. Matmazel 
JSolanj: 
< - Y alniz resimlerinden hiE rim, dedi. 
lPapagandan korkanm dogrusu. 
1 - Korkacak ne var <:antm? Papagan 

1konu~an, insam tath tath dinleten ho§ 

1sohbet bir ku~tur, size iyi arkada§hk eder. 
]Galiba Brezilya' da dogmu~. Y edi ya • 

11mdad1r. Makul olsa gerek· 

1 Matmazel Solanj, ellerini kal~alanna 

1gotiirerek: _ 
l - Bir hayvandan 1:latka arkada§ bu
]lamtyacak mty!m? dedi. 
1 - Papagan konu§tuguna gore hay -

0van sayllmaz. Unuttum size soyliyeyim, 
belediye reisinin karm da bu papagan1 

. gormu~ ve c:;ok begenmi§. s· bilirsiniz, 
;herhalde ka~mlacak bir fmat degildir. 

- Peki, nerede sat!hyor bu papa • 
iw 

1gan? 
• - Satan adam Bordeaux limamnda 
'vapur hamahdtr. Birkac; gundur ki bu • 
radadtr, A~ag1 sokaktaki iskemlecinin 

l . d •evm e oturuyor. 
1 

Solanj, Madam Briit'le beraber iskem· 
'Iecinin evine gitti. Adam, omzunda pa-

', I 
1 . / ,J ;paganile, onlan kar~Jladt: 

•• ' 1, il 1 11 
- Papagam gormege mi geldiniz~ 

1 !', -~· '· ·!~te, koleniz Totor. 
·/ 

1 j, ·1 1 
: • Solanj hayretten gozlerini alabildigi-

~. h · 1 I ~ne ar;m1~b. Bu, k.anadh bir ku§tan ziyade 
1 

• , 1 bir nevi insan, adeta kellifelli bir aahsi-

II . ' • 
: : .sett1. 

Papagamn sahibi devam ediyordu: 
- Papagamm1 begendiniz, degil mi 

'teyze? Fa kat onu sarmJSakla beslemek 
.laz1m. Bilseniz, bu karatadan aynlmak 
·bana o kadar hi.iziin veriyor k.i I 
· - Munasebetsiz laflar soylemiyece· 
·ginden emin olmak isterdim t 
· - Merak etmeyin teyze. T otor kibar 
'dogmu~tur. 

Matmazel Solanj i.irpererek: 
' - Onu satm ahyorum, dedi. Lutfen 
kafesine koyunuz ve evime kadar getiri
·niz. ParaniZI evde veririm. 

madan bah~eden bah~eye athyordu. Ni- 1 

hayet, altm1~hk bir miitekaid olan Mos
yo Emil'in hah~;esine geldiler. Matma • 
zel Solanj bagmyordu: 

- Gitme T otor gitme. Sensiz ne ya
partm? 

Bu esnada, Mosyo Emil kli~i.ik ko~
klinden ~tktt: 

- Hay1r ola matmazel. Kom§unuz 
oldugumu galiba unutuyorsunuz. 

Ve boyunu gosterir gibi gerindi, goz
liigiinii di.izeltti ve daha nezaketle: 

- Size ne gibi bir hususta yardtm 
edebilirim? diye ilave etti. 

- Papagammm arkasmdan ko~uyo-
rum. 

Mosyo Emil, kii~iik bir agacm dalm
da duran papagana yakla§tl ve sezdirme
den ~evik bir sJ<;rayt~la onu yakaladJ, 
Matmazel Solanj Mosyo Emil'e hayran 
hayran bakarak: 

- Onu kafesine kadar gotiirmenizi 
rica ediyorum, dedi. Hayahml kurtarm1~ 
oldunuz. 

Mosyo Emil biraz ~apkm bir eda ile: 
- Pek deg]l matmazel, dedi· Sizin 

hayatmtzm c;ok daha yuksek ktymeti 
vard1r. 

N eyse T otor tekrar kafese kondu, 
Matmazel Solanj Mosyo Emil'e hara • 
retle te§ekkiir etti. .Suradan buradan ko
nu§tular. Mosyo Emil hala kendini gene 
hissettigini sayledi, Matmazel Solanj, 
kendisinden on ya§ bi.iyi.ik oldugunu ha· 
t1rlath. Erkek, ihtiyar ktzdan tekrar gel· 
mek musaadesini alarak gitti. Ve boyle· 
ce, Matmazel Solanj' a, hergi.in ogleden 
sonra gelmegi iciyad edindi. Matmazel 
Solanj, Mosyo Emil' den ziyade papa· 
ganile me~gul oluyordu. Erkek bundan 
~ok miiteessir oluyor, fakat teessuriini.i 
gostermek istemedigi i~in, Totor'un se • 

vimliliginden dem vuruyordu. Bir ak§am, 
Matmazel Solanj'm naul yiin ordiigiinii 
gormek hahanesile, cesaretlenerek ona 
yakla§h ve ilam atk etti .• Matmazel So
lanj cevah olarak dedi ki: 

- Bakm T otor size nasil fena baki· 
yor? 

0 ak~&m Mosyo Emil, gitmeden ev
vel, T otor'a kindar bir bakt§ ftrlattl. Be
reket versin Solanj bu bak111 farketme
di. 

1ki gun Mnra 1ll).1.1t
1
addan daha erken 

geldi ve kap1 kapanmamtt oldugu i~in 
gizlice i~eri girerek t otor'un kenevir to
hum una bir zehir kath, Solanj' a, papa • 
gan i~in biskiivoi getirmege gidiyorum di· 
ye seslendi. Solanj yukandan te§ekki.ir 
ehi, ~ok alicenab ve 4efkatli oldugunu 
soyledi. 

Ak~ama dogru, Mosyo Emil, elinde 
biski.ivi paketile geldi. Fa kat daha e§ik· 
ten atlar atlamaz :i~eriden bir hJtc;kmk se
si duydu. Deh§ete di.i§mii§ goriinerek i~e
ri girdi. Matmazel Solanj s1zlamyordu: 

- Zavalh Totor'um, oldii. MumkUn 
mii bu) 6ldi.i· 

Gece resimleri 
Eskiden, ohjektiflerimizi uyandtrabil

mek il;in, yedi kat alemin i.isti.inde ezeli 
bir ampul edasile I§tlday!p duran gi.ine§in 
mutlaka bir giiler yuz gostermesi bekle
nirdi. 

Medeniyetin, her mli~kiilii oyuncak e
den zekasJ pankromatik filimleri viicude 
getirdikten sonra, adesenin bu esareti de 
tarihe gec;ti, giti. Filhakika, giine§in uy
kuya ~ekildigi saatlerde, magnezyum 
tozile potasyum perklorattan ibaret 
bir halitanm ac;1kta i~tialinden elde edi
len l§tk, optiiratoriinuziin a<;Jldtgl an ka
dar klsa bir miiddetle payidar bir gune§ 
yaratmaktad1r. Ancak, koca giine§in zt
yast bile, seyyareden seyyareye ula§tlkc;a 
kudretini kaybettigine gore; bunun bir 
zerresinin zerresinden bile kiic:;iik bir mik
yas olan magnezyum ZJYasmm, plandan 
plana ge~erken nastl zaytfhyacagt kolay· 
ca anla§thr .. 

Pankromatik emiilsi.iyonun ke§fi ise, 
bir tiyatro sahnesi, yahud mufassalan ay
dmla t!lmt§ bir nivare salonu gibi ge<:e 
manzaralarmm umumi I§Jklanndan, glin
di.ize yakm bir nisbette istifade edebilmek 
sistemini viicude getirdi. 

Magnezyum sisteminde iken, gerek 
filimlerin hassas olmasma, gerekse objek
tiflerin bugi.inku yiiksek kudretlerine ih· 
tiyac1m1z yoktu. fyi bir antihalo cam ve 
iyi takdir edilmi§ hirer diyafram, reve -
lator ve magnezyum nisbetlerile, enstan· 
taneye yakm vaziyetler tesbit ediliyordu. 
Ve hatta bugi.in bu sistem ~k tekemmul 
de etmi§tir. Ampul halinde kullan1lan 
magnezyum dozlan, portatif elektrik ce
reyam ve ~ok dikkatli bir opturator i§tira
kile, oyle muntazam i§lemektedir ki; bu 
aletlerle dogrudan dogruya enstantane 

resim almak imkam elde edilmi§tir. 
F akat, hassas filim ve yi.iksek kudretli 

objektif usulile aydmhk bir salonda ya
ptlacak hafif bir gece enstantanesini, 
magnezyumla yapllan enstantaneden ayt
ran bariz farkt tetkik edersek; birincide, 
biitiin sahnenin tabii halindeki aydmhk 
dere<:esini aynen tesbit ettigimiz halde, 
maognezyum Mhnesinde, t§tk membama 
en yakm olan plamn tam aydmhk almt§ 
olmasma mukabil, ondan sonra birdenbi
re ba§hyan bir karanhgm birdenbire ar
tan teUsufiinU goruriiz. 

(Ztya) nm umumi surette taksim edil
digi salonlarda, filminizin ve objektifini
zin ve hatta revelatoriini.izun kalitelerine 
guvenebildiginiz nisbette hareketli sahne
ler yakahyabilirsiniz. Lakin, magnezyum 
usulile yap1lacak ge<:e resimlerini ayr1ca 
tetkik etmek muvaftk olur. 

N. G. 

Uludagda ki§ sporlari 

I 
I :I \II I 

· lr' 
Y anm saat sonra papagan Matmazel 

Solanj'm evinde, yuvarlak bir masamn 
uzerindeydi. lhtiyar ktz, T otor diyerek 
kafese yakla§tt, fakat T otor hi~ orah ol· 
muyor, ti.iy fra~ i~inde hareketsiz duru
yordu· Ktzcagtz, ona biskuvit ikram etti. 
Neyse T otor biski.ivitle suyu kabul etmek 
lutfunda bulundu. Birdenbire Sol ani' a 
tuhaf tuhaf baktt ve mi.istehzi bir sesle 

Ve Mosyo Emil'in ko!Iarmda kendini 
kaybetti. Aytldtgt zaman, Mosyo Emil 
sevincini saklamastru bildi, ak§aml ya • 
mnda ger;:irdi, T otor'un mezannt elile 
kazdt, Solanj, ~ozi.ilmemi, biskiivi pa -
ketinin zavalh Totor'un cesedi yamna 
btraktlmastm istedi, Mosyo Emil onun 
bu arzusunu da yerine getirdi. 

Bursa, (Hususi) - Havalarm fevkala
de guzel ve giine§li gitmesi bayramda 
Uludaga t;1kanlann ~ok i§lerine yaramJ§· 
br. Ger~i istenildigi kadar kar yoktu. 
Fakat otQmobillerin, otele kadar a~1lm1~ 
olan karh sahadan, gitmesi birt;ok spor
cuyu Uludaga kolayhkla t;Ikarmt§tlr. 0-
tel civarmdaki karla kendilerini tatmin 
edemiyen sporcular zirveye dogru t;t
karak orada zevkle kayak yapmt§lardtr. 
Oteldeki seyyahlar arasmda ingiliz ve 
Almanlar ekseriyeti te§kil ediyordu. 0-
tel, ba§tan ba§a tamir, 1slah ve tezyin 
edilmi§ti. Salonlar, istirahat yerleri, ya
tak odalan, yeni C§ya ile diizeltilmi~ti. 
He rtaraf yagh boya ile yeniden boyan
mt~h. Kayakevinin ve diger dag evleri
nin noksanlan da kamilen tamamlanmt§ 
ve oteller k1~ haz1rhklanm b itirmi§lel'
dir. Bayramda Uludaga t;tkanlar 1 yeni 
tertibatl r;ok begenmi§lerdir. Bu sene da
gm daha ziyade ragbet gorecegi ve da
ha gcni§ mikyasta kar sporlarma sah
ne olacagt muhakkakhr. 

I I 
':t 

; I 
11, 

I' 
( 

j~ 

bagtrdt: 
- lnek! lnek! 
Solanj sordu: 
- lnek diyorsun, de gil mi) Saktn 

koyde buyiimii§ olm1yasm? 

Altt ay sonra Mosyo Emil ona evlen
me teklifinde bulunuyordu. Matmazel 
Solanj, yash zamanmda kendisini teselli 
etmi$ olan Mosyo Emil'in bu teklifini 
k~bul etti, ve evlendiler. 

lki gun sonra, Matmazel Solanj, Ma-
1 dam Brut'un, kendisi hakkmda, §U soz-

Mosyo Emil'e gelince; Madetini bir 
cinayete medyun oldugunu soylemiyor
du: Papaganm yerini aldtibm itiraf et
mekten utamrd1. ' ~ lerini duydu: «B1k1p usanmt~ttm, ~ikayet- Ceviren: 

lerinin ardt arkas1 gelmiyordu. Arttk pa
paganile ne konu~ursa konu~ur I» 

Hasad mevsiminde T otor i~in Paris-
ten giizel, yal d1zh bir tlinek getirtti. To
tor'u kafesten ~1kanp tiinegin usti.ine hi
raktt ve sevincinden: 

- Bak sana hurriyetini veriyorum, 
istedigin gibi kimtldtyabilirsin, diye hay
kJrdt. 

Pencereyi de ar;1k buakm1~h. T otor 
durur mu? Hemen pencereden kac:;h. 
Matmazel Solanj, eve donmesi i~;in ona 
nekadar yalvard1ysa para etmedi. Totor 
kom~u bahr;elerde ko~uyordu. Matmazel 
Snlani ne~ine dustii. h kat Totor dur 
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Gary Cooper «Cazino de 
Paris» sahnesinde ... 

Gary Cooper Maurice Chevalier'nin 
iizerine ezile biiziile halk1n huzuruna 

ve pek ~ok alki,Iandl 

daveti 
~lkh 

Paristen yazthyor: ____ __,.__,,.., 

<;ar§amba gunu saat bir buc:;ukta Gary 
Cooper'in Parise geldigini ve Maurice 
Chevalier'ye misafir oldugunu haber al
dtm. Fakat bu havadise oldukc;a can st
ktct bir haber daha ilave olundu. Artist 
muharrir ve gazeteci olarak hie; kimse ile 
gorii§mek istemiyormu§. 

Hemen Maurice'e telefon ettim. Ko -
mik, san'atkann V inci Georges otelinde 
oldugunu soyledi. Otele miiracaat ettim: 

- Sizi aldatml§larl 
Cevabm1 aldtm. Fakat oteden beriden 

yapt1g1m tahkikat as1l V inci Georges o-
teli kaptctlarmm beni aldatmakta olduk
lanm rneydana ~1kard1. Onun ic;in misa -
firhanenin holune girip beklemege karar 
verdim. !ntizar uzadtkc;a onlimdeki tab
lada da ic;tigim sigaralann bakiyyesi ko
cama.l bir ytgm te§kil etmege ba§ladt. Sa
at alttya yakla§mt§tl. Sabnm tiikenmek 
iizere idi. Lakin kendi kendime metanet 
telkin etmek ic:;in miitemadiyen irademi 
kamctthyordum. Nihayet sabnmm ve ta
hammiiliimi.in mukafahm ogordiim. Doner 
kap1dan §tk giyinmi§ be§ ki§i i~eriye girdi. 
1kisi kadm, uc;u erkek.. Bir tanesi de 
Gary Cooper'in ta kendisi.. Laciverd bir 
elbise, koyu kahve rengi bir §apka giymi~. 
Ayaklannda san ayakkablar, yakasmda 
kirmJZI bir karanfil.. Hemen gogusleyip 
konu§IIlaya ba§lamak biraz nezaketsizce 
bir hareket olacaktJ. Onun kin apartlma· 
nma kadar ~tkmastm bekledim. KapiCI 
vasJtasile telefon ettirmek istedim. Muba
rek adam gene aksilendi: 

- lmkam yok, dedi, Mosyo Cooper 
kimseyi kabul edemiyecegini, hususile ga· 
zetecilerle kat'iyyen goru§emiyecegini 
soyledi. Pekala I Anla§Ihyor ki gene bek
lemek laztm .. Sekizi c;eyrek gec;eye kadar 
oturdum ve o arahk artistin geceyi «Casi
no de Paris» de g~irecegini ogrendim. 
Aielacele yemek yedim, haydi oraya .. · ' 

Saat onu c;eyrek gec;iyor .. Bir saatten • 
beri Casino de Paris sahnesinde numara· 
lar birbirini takib ediyor. Ondeki localar
dan biri bo§ .• Anla~1hyor ki iistad oraya 
gelecek .. Sahnede lngiltere Krah VII nci 
Edward'm Paris operas1m ziyaretine aid 
bir hatJTayt canlanduan bir tablo gosteri· 
liyor .. Tam o mada aktorlerden biri hal· 
ka hitaben: 

- ..2u ak§am salonumuzda hep birlik
te kendisini selamhyacagtmlz bir §ahsiyet 
varl 

Dedi. Herkesin gozleri etrafta dola§h. 
Bakttm, Gari Cooper karlSI Sandra Shaw 
ve kaym babasile kaym anast birlikte ol
dugu halde locaya girdi. Gary siyah goz
li.ik takarak kendisini merakhlann naza
rmdan saklamak istemi§ti. Fa kat bu arzu
su muvaffakiyetli bir netice temin edeme· 
di. Sahneye ~1kan sempatik komik Mau
rice Chevalier, Gary'yi halka takdim etti
gJ gibi Amerikah artistten de kendisinin 
yanma gelmesini rica eyledi. Gary ezile 
buziile sahneye ~tkh. 1ngilizce olarak hal
ka tee§kkur etti. Maurice'in elini stkh ve 
c;ok alkt~landt. 

Neyse, c:;ok §iikur numaralar bitti. Ga
ry'nin maiyetile birlikte kulise giden ka
ptya do~ru ileriledd~ini ~ordlim. Herhal-

Gary Cooper 

de Maurice Chevalier'nin locasma gidi -
yordu. Ben de pe§inden •• F akat arkam· 
dan da kadm erkek bir siirii balk geli -
yordu. Komigin locasmm kap!SJ arkasm
dan sunnelenmi§ti, Anahtar deligine ag· 
z1m1 yapl§hrarak: 

- Halo Maurice, ka§anenize girme· 
me miisaade eder misiniz? 

Diye bagtrarak kendimi tamtttm. Ka
pl a~1ldt. fc:;eriye girdim. Maurice beni 
sevimli artiste takdi.m etti. Ktsaca ko
nu§tuk. 

- Pariste nekadar kalacaksmiz ~ 
- Bir hafta .. Sonra Holivud' a hare· 

ket etmege mecburum .. <;iinkii «Son hu • 
dud!» filmini ~evinnek ic;in beni bekliyor· 
lar. 

- Peki General Pershing ve Cumliur 
Reisi Lincoln'iin hayab hakkmda korde· 
I alar yapacakbmz I 

- Heniiz bunlara sira gelmedi. 
- Pariste gec;irdiginiz ilk yirmi dort 

saatten mernnu·n· trtusunuz) · 
- <;ok memnunum. Jules Barry ile 

tam§ttm. Onun ingiliz<:e benim fransizca 
bilmemekligime ragmen anla~ttk. 

Artist, benimle hirlikte Mautice'ten 
miisaade ald1. Casino de Paris'nin kapt • 
smdan <;Ikarken merakh bir kalabahk ta· 
rafmdan alkt§land1. 

~- Blr ik! satarla I 
* Gelecek senenin ilk aymda Ameri

kadan Fransaya gelecek olan Charles Bo
yer, Franstz muharriri Marcel Achard'm 
«Korsan» nammdaki piyesinden iktibas 
edilmi~ olan bir filim ctevirecektir. Charles 
hali hamda Irene Dunne'le birlikte Ho
livud' da «A§k me§guliyetleri» isminde bir 
kordela viicude getirmektedir. * Sonja Henie Amerikada kendi 
memleketine aid bir filim ~evirecektir. Bu 
kordelanm ismi «Norvec:;teki tato» ola -
cakhr. Eserde artiste gene Tyrone 
Power partonerlik edecektir. * lngiliz muharrirlerinden Charles 
Dickens'in me§hur eseri «Noel §arkm» 
filmi c:;ekilmektedir. Bu kordelada ha§ rol
leri Lisnel Barrymore ile kUcti.ik Terry 
Kilburn ve Reginald Owen oynamakta -
dular. 

Skala de Milano'nun me§hur tcnoru 

CARUSO'n1n rakibi TiTO SCHIPPA 
~ntimtizdeki <;AR$AMBA ak~anJ.indan itibaren 

S 0 M E R sinemastnda 
Senenin en biiytik musikili filmi olan 

Super filminde ~ark1 soyliyccektir. 

NAT T A' n1n 
NEW YORK 

Sergisl seyahatlerine gldeceklerln 
dUnyan1n en bUyUk vapurlar1 olan 

( Bu aksamki progra~ 
Operalar ve operetler 

22,05 Athlone: La BoMme. 
2.2,(}5 MilAno: Kont do Liiksenburg. 

Biiyiik konserler 
18,05 Var§ova.: Orkestra. konsert. 
20,35 Sofya: Beethoven'in e.serlerl. 
21,15 DoyQlandzender: F1la.rmon1k or 

lre.stra. 
21,15 Viyana: Biiyiik orkestra konser!. 
22 Hilversu.m II: Biiyiik .senfonik ItO 

ser. 
22,10 Beromiinster: Konser. 
23,15 Hilversum I: Orkestra konserl. 
23.50 Strassburg: Orkestra konserl. 
24,20 TouloUlle: Orkestra. konsert. 

Oda musikileri 
18,05 Berlin: Trio He Brahm.s'm e.serlr 

rl. 
18,20 Roma: Miintehab par~ta.la.r. 
19,25 Laypzig: SeQme havalar. 
22,05 saarbriicken: Kuvartet konseri· 
22,15 Londra (Regional): Konser. 
23,05 Paris (P. T. T.): Miintehab }la11 

lar. "" 
23,35 DoyQlandzender: Kii~tiik gece IW 

seri. 
Solistlerin konserleri 

19,15 Kolonya: Vlyolonsel musUdsi. 
19,45 DoyQlandzender: Plyano mus~ 
21,05 L1lle: Plyano konserl. 

NOBET~i ECZANELE~ 
Bu gece §ehrlmlzln muhtelif semtler!Jl 

deki nobe~i eczaneler §unla.rdll': 
istanbul clheti: 
Emlnoniinde (Kazim), KiiQiikpazatd

1 (Hikmet Cemlll, Alemdaroa (All RJ21' 
Kurnkap1da (Belkls), Bakukoyde (MerkeJ 
Fatihte (Asaf), Eyiibde (H1kmet Atla.m-' 
eczaneleri. 

Beyoltlu cihetl: 
Tiinelde (Matkovl!(), Yiiksekkaldllllild 

(VIngepulos), Galata TopQular caddeslild 
(YlQ'epulos), Parmakkap1da (Kemal .!te 
bill), Osmanbeyde (filark Merkezl, Hall 
oglunda (Ba.rbud), Ka..s1mp~da (Miie1 
yed) eczanelerl. 

Ka.dtkoyde Moda ve Alt1yolda. (Merke$. 
Sartyerde (Nuru. Biiyukadada (1,?1na..s1 lU 
zal, Heybellde (Halkl, Uskiidarda (i:mrS. 
hor) eczaneleri. 

Konferana 
Beyo!!"lu Halkevinden: 
1 - 1/12/938 per§embe gUnli sa.a.t 18 

da. Evimlzin Tepeb~mdakl merkez binS. 
smda mlmar Sabri Oran tarafmdan cJJ 
dern mlmarb mevzuunda konferans vet! 
lecekttr. 

2 - Herkes geleblltr . 

Y etilaym kongreai 
Ye.,ua.:v kurumu gene! sekreterll~de~ 
Kurumumuzun yllhk kongresi 3/12/9 

cumartest giinil saat 13,30 da Ca~alo~t\lll' 
daki •Emlnonii HalkeYi .salonunda. yapll" 
caktir. , , .. 

BiitUn Y~llayhla.rm gelmeler1 rica. ol 
nur. ... 
( Yeni eserler ·------...) 

Caz tl 
Marcel Pangnol'un bu giizel ply~ .fsl'tl;; 

Mardam tara.fmdan tiirk!(eye i}evril~~ · 
okuyucularnruza tavslye ederiz. 

Esir 
Gene muha.rrlrlerlmlzden All Kemal l.l~ 

ram, en son yazd1~1 h1kheler1n1 bu IS ~ 
altmda., zarif btr cildde toplam~tll', f16 
40 kuru~tur. 

c •• 
OIUm 

Vefat- tstanbul Ziihrevi kadm ll'r 
tanesi ba§hekimi Dr. Naci Erimin 'V~I 
desi Bayan Hatice Semiha vefat etJlll, 
tir. Cenazesi bugiin ogle namazmt mUt 
akib Beyaztd camiinden kaldmlat8 

medfeni mahsusuna de!nedilecektir. P.· 
lab rahmet eylesin. 

Duman 
Turgenef - H. Rifat 

iklimler gibi, ilk A§k gibl 
Duman da 3 iincii defa ba
stlch. Bu ragbete }Jizde hi~· 
bir terciime mazhar olmad1. 

75 kuru§. 

TURAN 
Halk gecesi J 

Halk san'atkan Na;1 
okuyucu Semiha 

MOLLA 1FTARPI> 
1 Perde 

1 
KARNA VAL 2 Perde. Localar (100) ~ 

yer (20), Paradi (10) kuru~. _,1 

ERTUGRUL SAD1 TEK Tiyatt0~ 
Taksimde (Bu g~Ce 
umumi arzu i.izerifl5 

KUDRET HELV I> 
Me§hur Vodvil 

3 Perde 
0 Tel: 40 

( QUEEN MARY - NORMANDIE ) de 
Kamaralara ve 

en muazzam otellerde 
odalar• ayralma,tar. 

( Bu vapurlarla hususT gitmek istiyenlere yer verilebillr. ) 
Mftracaat : NATTA Galatasaray, iTA PerapaJas kar,asa 

T elefon : 44914 . T elefon : 43542 



Kanser haftas1 

Kanser tedavisinin ~artlar1 
l(anserden korkmak gerek degildir. Vaktinde 
hekime miiracaat edilirse muvaffakiyet 0/ 0 yiizdiir 

Yazan: Prol. Dr. TEVFIK REMZI KAZANCIGIL 

Son senelerin kendisinden en ~ok bah
J.. kdilen hastahgt kanserdir. Birka~ seb~b. 

1: anseri on safa ~~kannl§tlr. Bir kere kan
~ere lar§l elimizdeki tedavi V'as1talan ~o
flldi, kuvvetlendi; muvaffakiyetli netice
er 'Vermege ba,Iadt. 

Rontgen tedavi makinelerinin mlikem
~~lle§mesi, radyumun ke~fi. nihayet bu 

Jr lik tedavi usullerile, eskiden hekimi me-
l'lls eden kanserlerden baz1lanmn iyil§
resi son yirmi sene zarfmda medent mil
etleri kansere kar§I te§kilath msaiye sevk 

etrni§tir. 
1 Bunun neticesi olarak her memlekette 
f ~ekkiil eden «Kanserle mi.icadele» ce

llliyetleri nihayet beynelmilel bir te~kila
la baglandtlar. «Beynelmilel Kanserle 
lllUcadele cemiyeti» kuruldu. Bu sene 
lllaYls aymda Pariste toplanan bu cemi
}'ette fstanbul Oniversitesini temsil ettim. 

Cerniyetin manevt hedefi: kanserle mu
~ ~dde meselesinde milli kuvvetleri ve mil
~ 1 faaliyetleri, en kestirme yoldan mi.i~te
~k l:;eynelmilel bir i~birligi ~er~evesinde 

PlarnaktJr. 
~ (! Vasati hesablara gore, medeni diinya-

1 a ~nede iki milyon ki§i kanserden olii-
~or. Cer~i bu rakamm buyiikli.igi.i onun
b~ Urkmemek miimklin degildir. Fa kat i~i 

d blra2: daha yakmdan tetkik edersek, daha 
d a~ka neticelere vanyoruz. Bazt munta-
~ ~am fsvi~re istatistikleri gosteriyor ki kan
t ~rle ollim, oliim sebeblerinde, dordiindi 

1 
.~receye geliyor: Evvela bir ya§mda kii

~ ~.llk ~ocuklar, sonra verem, sonra akcige
a l'ln had hastahklan ve nihayet, kanser. 

Son yirmi sene zarfmda kanser vefi • 
~h, a§agt yukan sabit olarak, vefiyatm 

0 12 sini te§kil ediyor. Cer~i burada 
~alllanla ve terakki ile <;ocuk vefiyatmrn 

~ \1~ ciger hastahklanm razaltlTSak, kanser 
a": Vefiyah yiilcsek mevkiini muhafaza edi

t! ~or. f~te bu nokta miihimdir. 

Acaba, kanserde vefiyat ~ogahyor mu? 
' I<anserden oliim vak' alannm r,:ogaldt
~ Zanmm kuvvetlendiren amil!er ikidir: 

~ l 1. Medeniyetin inki§afJ, sari hastahk
, till ortadan tard1 ve nihayet vasati re

ih~ Ye vasati hayatm yiikselmesi neticesi, 
J( 1 

11Yar insanlar c;ogahyor. Halbuki kan
Q~t: ekseriya ya§h insanlara musallat ol

i 
1 
llgundan, ya§hlann r.ay!Sl <;ogalmca hn-
~t d f I .. "]" e az a goru uyor. 

i 2. T e§his usullerimizin kuvvetlenmesi, 
~te] · t1 enmest. 

' d _Bu cepheden bakilmca, kanserin c;ogal-
k 181 l:anm bir vehimden ibarettir. Bilakis 
il~sere kar§I silahlarlmiz c;ogalmt§hr. 

~ d ~~gun, muvaffalciyetli bir kanser te
~~ ltJ iiVtsi, ii.c; miihim ami! in IDU§terek ~ah§ • 

iiSina baghd1r: 

It! 1• llk hastahk arazmda derhal heki
~ ko§acak uyamk halk, 

tafT- Kanser te~his ve tedavisinin mas -
1 'Ve miihim tesisatmt kuran devlet, 

!, 3· T edaviyi ba§aracak hekimler. 

tr' ~ ~a2:1 insanlarda kansere istidad vardtr. 
9y liru lstidad irsi de olabilir, kisbi de olabi-

1\ · Kanser mikroblu ve sari degildir. 
tll~nser. daima mevzii olarak ba§lar ve vii
\>e dekt bazt hocre gruplanmn mlistakil 
q

1 
anar~ik ne§viinema ile mi.icavire sal -

rfas1 §eklin.c.fe ilerler. 

lt!U nsanlarda kanser meselesi §U §ekilde 
talea edilmelidir: 

"ik ~n llliihim nokta, kansere kar§I kendini 
k~n.d-ed~r. Verasetinde kanser olanlar, 
1~1 tlermi kontrol ettirmeli; kanserli ai-
~sinda izdivac menedilmelidir. 

Mevzii tahri§lerden, uzun miizmin tah • 
ri§lerden ka~mmah. 

1kinci miihim nokta; sertlik, kanama, 
agn gibi arazlar zuhurunda derhal heki
me miiracaattir. Bu miiracaat bizi erken 
te§hise gotliriir. 

Rahimde 'kii<;iik bir piirtiik ve kana • 
rna goren bir kadm, bu i§i anhyan heki
me mi.iracaat eder; hekim burada, derhal 
erken te§his ic;in Rontgen veya mikroskop 
muayenesi yapar, ve i§in dogrusu mey • 
dana ~1kar; kanserse, tedavi ediJir; adi 
iltihab ve yara ise ona gore muamele go
riir. 

Halbuki; bu kadmm kendisiai ihmal 
ettigini farzedelim; bu takdirde, hastanm 
duydugu araz ~ogahr, artar; bu defa 
hekime ge~ olarak mliracaat edildiginde 
ilk muayenede kanserin vi.icude yayJlmJ§ 
oldugu ve tedavi yap1lsa bile tam §ifanm 
temini mi.imki.in olmaz. 

Kanserlerin tedavisi meselesi bi.iti.in taf
silatmdan tecrid edilirse, §U iic; noktaya 
doner: 

a. Hastamn erken miiracaati, 

b. Hastahgm hekim tarafmdan erken 
ve kat'i olarak te~hisi. 

c. lcabeden tedaviyi ( ameliyat, ront
gen tedavisi, radyum tedavisi) tatbik ede
cek te§'kilath miiesseseler. 

Bu ameli muvaffakiyetler ise, ancak 
kanserin mahiyetinin tetkikine baghdtr. 1-
yi bir tedavi tam bilgiye dayamr. Kanse
rin mahiyetini tetkik eden miiesseselere 
vardtm, bunlan lmvvetlendirmek, miistak
belde yeni tedavilere im'kan ve zemin ha· 
zular. 

Kanserden korkmak g.erek degildir. 
Teessiif olunacak ~ey, beyhude gecikme
lerle, te§his ve tedavi ic;in o kadar k1y -
metli olan vakit ve fJTSatm ka<;mlmasJdtr. 

Kanserin muvaffakiyetli tedavisi erken 
te§hise baghd1r. 

Tiirk Mikrobiyoloji 
Cemiyetinde ilmi toplanti 
Tiirk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Ehbba 

Odas1 konferans salonunda Bakteriyolog 
Zekai Muammer Tun~manm ba§kanh
gmda bir toplanh yaparak cTetanozda 
profilaksit mevzuu iizerine miizakere
lerde bulunmu§tur. Cemiyet azasmdan 
ba§ka pek~ok hekimlerin de i§tirak ettigi 
bu toplanbda, cher yarahya Tetanoz se
romu yap1lmah m1? ne kadar zamanda 
serom tatbik edilmeli, ~ok ktymetli ye
ni bir Tetanoz a~1st olan Anatoksini han
gi ~eraitte yapmah, veyahud bOyle vak
alarda serom ve Anatoksini birlikte na
stl tatbik etmeli ?~ gibi GOk ehem~iyet
li gorli§meler yaptlmt§, bu hususta mu
allim Bakteriyolog esman Nuri miihim 
bir tebligde bulunmu§tur. Bakteriyolog 
ve intaniye miitehasslSl Osman ~erafed
din <;elik ile Bakteriyolog ve intaniye 
muallimi Veteriner Albay tbrahim GOk 
k1ymetli mlitalea ve mli§ahedelerini bil
dirmi§lerdir. Bu toplanhda tebelllir eden 
fikir; gerek serom ve gerek Tetanoz A
natoksin,inden vaki olarak miikemmelen 
istifade edilecegi, seromun daha erken, 
fakat ge~_;ici, Anatoksinin daha get;, fakat 
her ikisinden de istifade edilmesinin da
ha muvaf1k oldugu merkezindedir. Hu
susile zararstz olan Anatoksin ile Teta
noza kar§t evvelden a§tl! bulunmamn 
faydalan bildirilmi§, vaktin gecikmesine 
binaen oniimiizdeki per§embe giinli tek
rar toplanmak iizere i~timaa nihayet ve
rilmi~tir. 

iki denizaltJ gemisinin in,aab ilerliyor 

l<l.l ~ .. ·:.-
c!a te;up tezgahlan tarafmdan istanbul
il.ltt g sa~a~e yaptlmakta olan iki deniz
ll1Uer ·elllisinin in§aab ilerlcmi§tir. Ge
Sttlar1In denize indirilmesi i~in, havuzun 
~ilclan~~~a?.u~ bo§altmak iizere Alman
~~r. Bu k1 buyuk havuz kapagt getirilmi§
~ab ed apaklarla havuzdan tahliyesi i-h en·· ilecekr U!; bin ton su, kolayhkla alma-

lr. Bunlar, kii!;iik gemi ve §ilep-

ler i~tin kuru havuz vazifesini gorecektir. 
in§aah devam etmekte olan denizaltt ge
milerinden biri martm ba~mda, digeri de 
onu takiben iki ay sonra denize indiri
lecektir. in§aatta be§ yiize yakm usta ve 

amele ~ah§maktadtr. Yukandaki resim, 
havuza indirilmekte olan biiyiik kapak
lardan birini gostermektedir. 

Kemal Atatiirkle 

miizakerelerim 

Tiirkiye, M1s1r iizerindeki . 
hukukundan nasd Btr 

feragat etti? 
Y AZAN:ihStr :Ayan a.M.!tndan 

Haftz Ramazan P~a 

Kemal Atatiirk olmasaydt, yeni bir 
Tiirkiye gorecek miydik~ Bel'ki hay1r. 
Mislr, bugiinkii 'Vaziyetini bulaeak mty
dt '? Mi.i,kiilatla. 

0 zaman Mustafa Kemal adtm ta~l
yan Atati.irkii, ilk defa, 1912 de taJu
dJm. Mistrdan g~erek, refakatinde bu
lunan Tiirk zabitlerile beraber Trablusun 
imdadtna ko§uyordu. Daha o tarihte, 0-
nun, yenilmez bir iradeye sahib oldugu
nu gormii§tiim. F azla olarak, hakikati 
kavnyan, hadisatl ve e§yaYJ iyi goren bir 
hassaya malik.ti. Az konu§uyordu; fakat, 
tasarladJgi gayeye vannak ic;in hem ken
di hayatmt, hem digerlerinin hayatmt feda
ya amade oldugu hissed~liyordu. Mustafa 
Kern a! daha 1912 senesinde N apolyonun 
sevdigi seciye ve zeka sahibi, enerjik in~ 
sanlardandt. Daha 1912 senesinde, onu 

Almanlar Kemalizmi 
nastl gOriiyorlar? 

Alman mecmuas1, Ebedi Sefimizin vefatJ , 

miinasebetile Tiirkiye hakk1nda • yen1 
miihim bir makale nesretti , 

• 

goriir gormez hasii olan intiba, bu ada- illustrirte Zeitung mecmuasmda c;lkan resimlerden: Atatiirk halk arasmda 
mm, ahval ve §erait yardtm ettigi takdir· 
de c;ok ilerliyecegi merkezinde idi. Bere- Laypzig' de ~1kan 1Ilustrirte Zeitung \her tarafta traktorler ve tohum temizle-
ket versin ki ahval miisaid davrandt ve mecmuas1, Ebedi ~efimizin vefati mii • me makineleri peyda olmu§tur. 
Mustafa Kemal, malum olan §ahikaya nasebetile, iki sahifesini giizel resimlerle Demiryollar §ebekesinin muayyen plan 
yiikseldi. memleketimize tahsis etmi~ ve gi.izel bir iizere geni~letilmesi; memleketin geni§ 

Onu, 0 tarihten ancak on sene sonra, makale ne§retmi§tllr. Bu makaleyi aynen mikyasta ikttsadi ima,nnm temelini te~kil 
ve Kahire' de de gil Ankarada gormekli- terciime ediyoruz: etmektedir· 
gim mukaddermi§. Mustafa Kemal, 

0 
«Tiirklerin Babas1» manas1m ifade Ucu uucag1 olmtyan Anadolu yayla-

zaman §an ve §ohretin kusvasmda bulu- eden Atatiirk vefat etmi~tir. smm san steplerinin ortasmda memleke-
nuyordu. <;ok uzun zamandanberi can Kendisinin tarihl bi.iyi.ikliigi.i; eseri o- tin yeni merkezi Ankara yiikselmi~tir. 
~eki§en ve Avrupay1 hakikaten kokutan Ian yeni Ti.irkiyeye bakt!arak buglinden Bugi.in Ankara yiiksek §ehircilik san'atl
eski Tiirk devletinden, en feci §erait i~in- ol~iilebilir. nm en yeni esaslanna gore bina edilmi§ 
de yeni, canh ve kudretli bir devlet, da- Celik gibi azim ve gayreti, uzag1 go- modern bir §ehirdir. • 
ha ilk hareketlerinde blitiin di.inyayt hay- ren aktl ve hikmetle birle§tirmi§ olan bu Yeni devrin icabatt kar~tsmda fes ve 
rete dii§iiren, sonra da, yirmi sene mi.id- hakiki halk lideri ve devlet adamt Ana- <;ar&af ortadan kaybolmu§tur. Eski Arab 
detle maglubiyetin ne oldugunu bilmiye- dolu daglanmn en hlicra ko§esindeki harfleri 4e yerini Latin harflerine buak-
cek olan bir devlet ~1karmJ~b. koylere bile ba~ka bir ruh a§Ilamt§hr. IDI§tlr. Mektebler ruhanilerin nezaretin-

Avrupah murahhaslar, Kemalin zafer- Mii~ariinileyh on he§ s.ene evvel ve o den almmi§ ve devletin nezareti altma 
lerile yuhlan Sevr muahedesini tadil et- vakit Mustafa Keml admt ta~1yan gene konulmu§tur. 
mek i.izere, 1922 senesinde, Lozan' da Turk Cumhuriyetinin Reisi oldugu za- Kern a! Atatiirk dinle devlet arasma 
toplanmt§lardt. Bu Sevr muahedesile man memleket harabezar halindeydi. kat'i bir hatt1 fas1! koymu§tur. Bugiin ka
Tiirkiye, Mtsir iizerindeki hiikiimranhk Osmanh hakim smtft ve ruhaniler, yurdu dmlar Tiirkiyedeki imar i§lerinin en 
haklanm !ngiltereye veriyordu. Lozan' da berbad ve harab etmi§lerdi. Y orgun ve yiiksek mevkilerinde bulunuyorlar. Turk 
imzalanacak olan yeni muahedede dahi manevi kuvveti kmlml$ Anadolu koylli- hava kuvvetlerinde bile kadm tayyare 
ayni dava miidafaa edilecek olursa, M1• leri uzun seneler devam eden askerlik zabiti vardn. 
smn davasJ uzun zaman i~in tehlikeye hizmetinden koylerine donmii§lerdi. Atatiirk Tiirkiyesi Avrupa ile ~ark a
girebilirdi. Kapitiilasyonlar bi.itiin agtrhgile mem- rasmda serbest ve mi.istakil bir mutavas-

Millt parti vaziyetin vahametini idrak leketin iizerine yliklenmi§ti. s1t olmak davasm1 kemali azim ve gay-
ederek, beni, Doktor ismail S1tk1, Ah- Bugiin ise bir zaman «Bogazi~inin retle yerine getirmi§tir. 1936 da Ti.irkiye 
med Vagdi ve Hayri Beylerle beraber Ha~ta Adami» saytlan TUrkiye kuvvet- Montro konferansmda Lozan muahede· 
MIS!r murahhast olarak gondermege ve li bir memleket olmu~ ve kendi mukad- sinin son kay1dlanm koparmi~hr. Akde
orada MISinn sesini i§ittirmege karar ~er- deratm1 kendisi tayin etmi§tir. C,::iiriimii§ nizle Karaden1z arasmdaki yola hakim 
di. Diger taraftan, Sad Zalul Pa§amn olan Osman!t imparatorlugunu c;ok kuv- olan Bogazlardaki e;ayriaskeri mmtaka
riyaset ettigi Vefd partisi de Lozan'a ay- vetli bir devlet istihlaf etmi~ ve tekrar ci- Ian kaldirml§ ve tekrar Ti.irk askeri rnu
nca bir heyet yollamt~tJ. Ben, MISlrh • han politikasmm evci balasma c;tkmt~hr. haf.~za vazifesi ba~ma gelmi~tir. 
lar arasmdaki her tlirlii ihtilafm ecnebiler Bu; Atatiirkiin eseridir. On Asyadaki memleketleri bir blok 
karslSlnda, ortadan kalkmasmJ §iddetle Atati.irk 1921 de Anadolu muharebe haline getirmek gayesile sarfedilen gay
isti;en partimin doktrinine sad1k kalarak, meydanlannda, 1923 te Lozan konfe • retler dahi 1931 de Ti.irkiye, lrak, iran 
Vefd murahhaslarile bulu~agt ve her iki ransmda, 1936 da da Montro konfe - ve Efganistan arasmda Sadabad misa • 
murahhas heyeti i<;in mii~terek bir hath ransmda muzaffer olmu~tur. kmm akdini intac etmi§tir. 
hareket <;izmegi kabul etmi~tim. Bu bu- Bugi.in Ti.irkiyede ~ah§thyor. Hem de Atatiirkiin son biiyiik zaferi iskende-
lu§rna Romada vuku buldu ve Milli par- hummaalud bir siir' a tie: run sancaibnm kurtanlmas1 olmu§ ve ge-
tinin tesekkiilile neticelendi. Bu partiyi, Turkiyede yeni hayat be~ senel~k <:en agustostanberi burast Hatay admda 
Lozan konferansmda mUdafaayi taahhiid p]anlar §eklinde kendisini g~stermekte- yeni bir Ti.irk devleti olmu§tur. 
ettik. F akat, bu konferansa kabul edil - dir. Bu planlar memleketin as1rlardan - Btiyiik Almanya, yeni Ti.irk devletinin 
mek i~in, kcnferansa dahil iki devletin beri yiiziistii buaktlan ikttsadi kuvvetle- siyasi metanetine ve ikbsadi istihsal kud
muvafakatini istihsal §arth. Bu muvafa- rini seferber etmektedir. Tiirkiyenin her retine itimadm1, ingiliz kredisi akabinde 
kat reddedildi. Y almz Ti.irkiye bizi kon- tarafmdan dev'asa yeni fabrika binalan- geni~ mikyasta Alman e~ya kredisi a~ • 
feransa kabule amade idi. Ancak, yalmz mn, mensucat mi.iesseselerinin demir ve mak suretile teyid etmi~tir. 
onun himayesi, bize konferansm kap~la· <;elik ocaklanntn ve sairenin ylikseldigini Almanya ile Tiirkiye arasmdaki dos
nm a~maga kafi gelmiyordu. goriiyoruz. Memleketin ziraati yeniba&- tane mi.inasebat; s1k1 e~ya miibadelesinin 

Binaenaleyh, i.kinci planda c;alt§maga tan tensik ve tanzim edilmi§tir. Daha diin emniyetli ve sa€dam temeline dayanmak
mecbur olduk. Fakat, ~ok g~meden sa- tarlalar 1000 ve 2000 sene evvel oldugu tadtr. 
raha·ten anla§tld1 ki, Ti.irk murahhas he- gibi agac sapanlarla siiriiliirken bugiin Dr. Walther PAH L 
yeti, Mturm~ele~b~~ndein~l~rey~ (~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~) 
ancak Ankarndan emir aldJgJ takdude - Rumen ve Polonya heyetleri abideye ~elenk koydular 
mukavemette bulunacakh. Bu sarih vazi
yet kar§Ismda, arkada~lanmla birlikte 
Ankaraya gidip, Mustafa Kemale ~ah
san mi.iracaate karar verdim. Vefd mu -
rahhaslan istinkaf ettiler. Ben, bu istin
kafa kula.k asmadtm ve lstanbula gittim. 
Orada, Refet Pa§a, Mustafa Kemalin 
benim hakktmdaki 5empatisine clair bana 
derhal teminat verdi. 

Bilahare Tiirk milli kahramanile yaph· 
gtmJz gorii~meler, Onun, benim i.izerimde 
yapml§ oldugu ilk tesiri takviye etti. Mus· 
tafa Kemal, yanmda buglin kendisini istih
laf eden ve Onun enerji ve uzagt gori.i§ va
stflarma aynen sahib bulunan ismet Pa~a 
bulundugu halde, MISira aid maddeyi 
bizimle miinakasa etti. Bu madde, Lozan 
muahedesinde, lngilterenin Sevr muahe
desine dercettirmege muvaffak oldugu 
maddenin yerine konulacaktt. Mustafa 
Kemal, Sevr muahedesindeki maddenin 
ipkasJ i<;in, Lord Kiirzon'un son derece 
alt§hgtm haber verdi. V e «Fa kat, millet
erin haklan, ahctlarla sahc1lar arasmda 

ahmp verilen bir mal degildir. Tiirkiye, 
Mtm iizerindeki hi.iki.imranhk haklann -
dan feragat edecektir, lakin ingiltere le
hine degil>> dedi. 

Mustafa Kemal, sozuni.i tuttu. Lozan 
muahedesi, Sevr muahedesinin hakstzltgi· 
m sildi. Tiirkiyenin sahib oldugu haklann 
tabit varisi olan MISir, hak sahasmdaki ~. 
istiklal miicadelesine devam edebildi. MI
SJra bu imkam bah§eden adamm Uful et
tigi *u anda, Onun hakkm1 teslim etmegi 

Ebedi $efin cenaze merasiminde bulunduktan sonra ~ehrimize donen Po
lonya ve Romanya heyetleri diin ogleden evvel merasimle Taksim abidesine 
~elenk koymu~lard1r. Yukandaki resim Rumen, alttaki de Polonya heyet
lerini abide oniinde sel•am resmi ifa ederlerken gostermektedir. vazife biliyorum. Haltz Ramazan 
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PENtERESiflDEH 
Bir mektubun ilhamlan 
rr==\\ aimi okuyuculanmzdan A. <;. 
lb:::U imzasile Edimeden bir mektub 

ald1m. fmza sahibi, Atatiirkiin • 
yiiksek himayesile §erefli bir meslege inti··· 

1 
sab eden SigJrtmac Mustafayt anarak • 
§oyle bir ftkra anlattyor: i 

«Rus <;arlanndan Biiyiik Mikail bir J 

gi.in maiyetile tenezzi.ihe c;tkar. Y olda hi·
raz geri kalarak etran gozden g~irirken -e 
bir ~ocukla yiizle§ir ve ~ocuk sorar: 

- Amca, ilerideki athlarm i~inde <;ar .I ' 
Bliylik Mikail varmt§, acaba hangisidir ~ ~ 

<;ar cevab verir: L I 
- Bilmiyorum. Fa kat <;arm, o ath-' 

lardan hangisi oldugunu anlaytp ne yapa-
~kun'? 1 

- Gormek istiyorum. 

- Oy)eyse benimle beraber gel. Ath- • 
lara ula§mca dikkat et: Batmdan kim
§apkastm ~1karmazsa Biiyiik Mikail odur. 

Biraz sonra, zaten intizar vaziyetinde • 
bulunan, at!tlara yana§Iyorlar. <;ocuk, gO.'" 
ziini.i dort a~tp bak1yor: ken dine tath tath I 
yolda§hk yapan adamm obiirleri tarahn· 
dan hlirmetle selamlandJg!Dl, fakat onun 
~apkasmt ~Ikarmadan batile selamlan ia• · 
de ettigini goriiyor ve yiiziinii <;ara ~evi· 
rerek masum masum baStnyor: j 

- Seni yalanct seni. Bu}'Uk Mihill' 
senmi~in de benden saklamt~m! I j 

<;ar, bu ho§ saffetten ve bu sevfmli si· · 
temden mahzuz oluyor, ~ocugun anasmi. ll 
babasmt soruyor, onlarm neci olduklannil i l 
ve nerede oturduklanm ogreniyor, sonra . 
r,:ocugun fikrini ara§tlnyor, «Petersburg~ 
sarayma gelip gelmiyecegini inceliyor ve ' 1 

mlispet cevab ahnca namlardan birini ~o- 1 ' 

cugun babasma yollaytp onu evlad olarac, 
kendisine nrmesini rica ettiriyor.» 1 

Mektub sahibi, f1kranm sonunu §oyle i1 

baghyor: 1' 
«l§te Rus tarihinde iinlii bir isim olan: · 

Seferovic; bu ~ocuktur. Biiyiik Mikailin • t 

himayesinde yiiksek bir terbiye g(iriip 
<;arhga parlak hizmetler yapml§hr. T e- • 
menni ederiz ki bizim S1gtrtmac Mustafa l 
da Atatiirke §ukramm Turk yurduna ya- • 
pacaSI hizmetlerle odesin.» t, 

F1kra ho~uma gitti, saym okuyucunun • 
sab1k SJgJrtmac Mustafa ve yannki gene· 
zabit hakkmdaki temennisine gon!Um ha- • 
raretle i§tirak etti. Lakin bu ince bulu~ l 
ve ince dii~i.inii~ arasma tarihl bir ziihu- • ~ 
!lin kan§tlgt da gozUmden kac;madt ve l 

hakikate hi.irmet namma o ziihule i~aret 
etmek bana gerekli gorUndU: ~· 

Rus tarihinde ii~ tane Mikail, yani • 
Mihal ve frenklerin kabul ettigi §ekle gO. 'f1 
re Michel vard1r. Bunlann birincisi Ki- , . 
yef'te, ikincisi Vladimir' de Grandiikliik: 
etmi§lerdir ve Rusyanm fetret devirlerin-l 
de ya~amt§lardtr. ilki on ikinci amda, f 
ikincisi on dordi.incii astrda i§ ba§tna ge-. 
c;en bu Mikail veya Mihal'lann ne bU- • 
yiik, ne de kiic;iik saytlacak hizmetleri 
yoktur. 

T ariht rol oymyan ve <;ar adile hi.i· ; 
kiimdarhk yapan Oc;iincii Mi§el' dir. 0- . 
nun Rus tarihinde Biiyiik lakabile amhp 
amlmadtgmt bilmiyorum ve o devlet tari· ' 
hinde Deli Petro' dan ha§kasma Buyiik 
denildigini hattrlam1yorum. O~Uncii Mi
§el, F eodorovi~ soyadmt ta§tr ve Roma• 
nof hanedammn miiessisi olarak tanthr. 
Kendisi Miithi§ !van'm kaymmm torunu 
idi. Moskova'yt ve dolaytsile Rusyayt 
Lehlilerin istilasmdan ve tegalliibiinden 
kurtaran milli hareketin ba§mda bulun • 
dugu kin onu Buyiik lakabile ananlar da 

belki vard1r. Fakat §Urast muhakkak ki 
Rus tarihinde ad1 g~en biitiin Mikail'le
rin, Mihal'lann ve Mitel'lerin zamanm
da Petersburg adh bir §ehir yoktu ve §U 

halde <;ar Mikail, Seferovi~'i Peters
burg' a gotiiremezdi. 

Ftkranm §U hakikate g(ire tashihi la
Zlm gellyor!.. 

M. TURHAN TAN 

~arabc1hgm 1slah1 
' Ankara, 27 (Telefonla) - inhisarlar 
mamulatma hergiin biraz daha artan 
ragbeti kar§tlamak suretile istihlaki de 
tezyid icrin inhisarlar Umum Miidiirliigii 
mevcud raki. ve §arab fabrikalanm gc
ni§letilmekte ve idare yeni §arab ve rakl 
fabrikalan kurmak karanm vermi§ bu
lunmaktadir. Umum Mlidiirliik yeni fab
rikalarm kurulmast i~in 1938 mali yth 
blit~esile liizumlu tahsisat1 alm1~br. ida
re izmirde biiyiik bir §arab fabrikas1 ku
racak ve bu fabrikanm muhitimize ve 
mahalli ~artlara uygun olmasma Gallsa
cakbr. inhisarlar idaresi bu fabrika i~in 
§arabcthgt ileri bulunan muhtelif Avru
ua memleketlerinde biiyiik ~arab fabri
kalarma gore ulan haztrlamts ve diin:'l'a
ca tanmmt§ miiesseselere planlar yaptJr
maktadJr. 

~·-·-Giiriiltiicii sarho§ 
Haskoyde oturan Kemal admda biri, 

evvelki gece bir hayli i~tikten sonra so
kakta bagmp ~agtrmaga ve giiriiltii et• 
mege ba§laml§hr. GeG vakit, umumi is 
tirahati selbeden sarho§ adam, polis tc: 
rafmdan yakalanmt~hr. 
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I IAtatiirk ve 
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kiiltiiriimiiz 
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,. 
II d Bana oyle ge]iyor ki Ataturkun de -

l · 1 ~asmdaki hususiyetlerden biri de her ya· 
I 1 j acag1 yeni i§i zihnindt: yarathktan sonra, 
't 1 / ~nu i<;ten i<;e i§lemek, olgunlaJllltlp k\ -

1 0 amla~tlrdtktan ·sonra ortaya <;tkarmak -I '1 : 1 b r; fakat zihninde d~Jgan yarahc1 fikir, 
,1' , I, l.m gerc;ekle~mi~ olarak degil, nastl di-
l · 11eyim, derece derece tezahiir eder. 0-
i ; 

1 

51un viicude getirdii?;i biitiin ink1lablann 
: I er ilk niivesi ruhlarda hi<;bir aksiilamel 

z yandtrmadan kendini gosterir ve gozo-

l
•1: §·iinde tenemvii ede ede bir gun gerc;ekle-

1· verir. 
I jill B' k"l .. .. . 1 .. 'b 

I 
, · t' tze u turun zemm.e mutenas1 , ze-
1 ~1inin de mille tin seciyesi oldugunu ilk l 

j : 11 )y]iyen f'.tatiirk 27 ilkte~rin 1922 _de II ,. Jursada Istanbul ve Bursa muallimlerme 
1 j l [ .... erdigi nutukta: 

1 ji t n «Bu dakika muvacehenizde 

I r ~I n duydugum en samiml hissi mu
,. ~~~ ~. I saadenizle soy liyeyim: isterdim 

I,: ;1: ~~ P ki ~ocuk olay1m, gene olay1m ve 
i·, J! l': ~ sizin nur sa~an dairei tedrisiniz· 
• 1 

1 'J \ de bulunaytm ... Sizden feyz ala

. l rj: , 1 ~ I ytm, si~ be~i ~e~i!ltiresini~. ? za-
t ~1, man m1llehm 1~m daha naft, !rOk 

k nafi olurdum; fakat maalesef 
s gayri kabili istihsal bir arzu kar
C ftsmda bulunuyoruz... Bu arzu
§ nun yerine ha,ka bir talebde bu

lunacagtm: Bugiiniin evladlan
g m yeti~tiriniz. Onlart memleke
l te, millete nafi uzuvlar yapmlz ... 
' Bunu sizden taleb ve rica ediyo

v rum ... » gibi t;ok alt;ak goniilliice, c;ok 
b ~evk verici bir mukaddemeden sonra: 

. •. J'. g «Bir milleti du~ar oldugu her 

p ~: 11·1 h hang! bir. fel~~etten kurtarm~-
~ · 1 ; ,. , w ta, • b~r m1~leh tr!wad ~-t~ekte, rt· 
: I 1 g cahnm ha1z oldugu buyuk ehem· 

~ : 1 miyet gayri kabili inkardtr. Hat-
1 • ;~ {' t 1 v ta diyebiliriz ki, bugiinii gormek, 

1 
• 

1

,

1

1 
(. 1J r millet ricalinin iffet ve namusu, 

'r 
1
,J 1 

: e gayreti milliyei vatanperverane· 

: •I II t ~. ] si ve bilhassa menafii istihkar 
: (J 1 hisleri savesinde miiyesser ol • 

; jl I j' p mu tur. Fakat bugiin, vaSll ol· 
, : h •.. t dugumuz nokta, halasl hakiki 
. J, ~ :~·~. noktast degildir. Bu fikrimi izah 
1 • 1 t n edeyim: Bir milletin maruzu fe-

. l' ,.1 ' ~ b laket olmas1 demek, o milletin 
. 1 

1
· 

1 
~- y h~sta, mariz ol~ast de~.ek~ir ... 

j., ; , j Bmaenaleyh halas, heyeh t~hma· 
· iyedeki maraz1 te,rih ve tedavi 

t< etmekle elde edilir ... Marazm te
li davisi ilmi ve fenni bir tarzda 
b olursa •ifabah11 olur. Yoksa bila

kis maraz miizmin olur ve gayri 
g kabili tedavi bir hale gelir. Bir 
d heyeti i!rlimaiyenin marazt ne o

labilir? Milleti millet yapan, te
rakki ve tefeyyiiz ettiren kuvvet

k ler vardu: Fikir kuvvetleri ve 
n i!rtimai kuvvetler ... » 

«Fikirler, manaSIZ, manbks1z, 
S safaatalarla mali olursa, o fikir
i.i ler marizdir. Kezalik hayab i!rti· 
k maiye aktl ve manttktan ari bi
n: faide ve muztr bir tak1m akide
Y ler ve an'anelerle me11bu olursa 
1' mefli'ic olur.» 
lt• Atatriikun en canh ve en ceyyid Turk 
~lletini as1rlardanberi ez.en biiyiik ve 
besash hastaliia nasi! parmag1n1 koyuyor: 

«Hayall i~timaiyenin aktl ve 
manhktan ari, bifaide ve muzu 

k bir takun akideler ve an' aneler· 
le mefbu» olmas1. 

d Bu manhkslz, faydastz, zararh akide 
lf ve .an' aneler, onun biraz sonra y1kt1g1 
lfbir taknn eski ve orta c;ag mi.iesseselerin· 

d 
1\ 
n 
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de yarahlmiyor, halka yayilmiyor muy
du? Tiirk, hilkaten mantlksever bir mil
letken, medreselerin, tekkelerin, iifiiriik
c;i.ilerin, strf kendi menfaatlerini yiiriit -
mek ic;in uydurduklan manttksiz ve za
rarh akide ve an' ane!erle uyutulmaml§ 
mtydt? Oyle ise, ilk i~ Tiirkii bu kat~ 
marazdan kurtarmakt!. Bundan otiiru 
Atatiirk, sozune devam ederek: 

«Evvela fikir ve i!rtimaiyat 
kuvvetlerinin menbalarm1 tathir
den ha,lamak Iaztmdtr. Memle
keti, milleti kurtarmak istiyen • 
ler i~in hamiyet, hiisniiniyet, fe
dakarhk elzem olan evsaftandu. 
Fakat bir heyeti i~timaiyedeki 
marazt gormek, onu tedavi et
mek, heyeti i~timaiyeyi asrm i
cabatma gore terakki ettirebil • 
mek icrin bu evsaf kafi gelmez. 
Bu evsafm yanmda ilim ve fen 
laztmdtr. tlim ve fen tetebbiisa· 
ttnm merkezi faaliyeti ise mek· 
tebdir. Binaenaleyh mekteb 18.
ztmdtr ... » hakikatini ortaya koyuve
nyor. 

Atatiirk mektebden bahsederken c;ok 
mukaddes bir~eye el si.irmii§ gibi heye -
canlamyor, vecde geliyor, kar§lsmdaki
lere de ayni heyecam, ayni vecdi veri -
yor: 

«Mekteb namm1 hep beraber 
hiirmetle, tazimle zikredelim: 
Mekteb!» 

Bu mekteb «aktl ve manltktan 
ari, bifaide ve muz1r bir takmi 
akideler ve an'aneler» yataib olan 
o eski mekteb elbette degildir. Bu 
«mekteb, gene dimaglarda in -
sanhga hiirmeti, millet ve mem• 
lekete muhabbeti, terefi istik
Iali ogretir... tstiklal tehlikeye 
diittiigii zaman onu kurtarmak i· 
~in takibi muvaf1k olan en salim 
yolu belletir ... » 

Su halde mekteb, Turk gencinin kafa
smda ve vicdanmda mantJks1z ve zararh 
akide ve an' anelere kar~1 profilaktik se
romlar hazuhyan, bundan ba~ka da bii
ti.in insanhk ve milliyetperverlik fazilet • 
lerinin a~ISlm yapan bir laboratuard1r. 
insan kafasJ, insan vicdam, ilk euurlu 
terbiyeyi mektebde ahr. Bu sayededir ki 

mekteb, rnedrese ve tekkelerin balk gay
ri~uurunda buakttg1 izleri silecek, yerine 
hertiirlii hurafeyi, kotii an'aneyi kald1 • 
rarak yerine «aku ve mannk» iizerine 
rnuesses bir mlifek.kire koyacaknr. 

Onun i~in Atati.i.rk «Mekteb saye· 
sinde, mektebin verecegi ilim ve 
fen sayesindedir ki Tiirk miiie

ti, Tiirk san'ati, Tiirk iktJSadiya· 
tt, Turk tiir ve edebiyall biitiin 
bedayiile inkitaf eder.» diyor. 

Akll ve rnanhk yalmz raison degil, 
bon-sens kar11hg1 olarak da almmahdir; 
~iinkii ilim ve fen, yalmz zihni degil, ru· 
hu da tenvir eder. Atatiirk bu nutkunda 
pek e5ash, pek canh kiiltiir noktalanna 
dokunmu~tur: 

«Goriiliiyor ki, en miihim 
ve feyizli vazifelerimiz maa· 
rif i!Jleridir. Maarif itlerin • 
de behemehal muzaffer ol
mak laztmdJr. Bir milletin ha
lasi hakikisi ancak bu suretle o
lur. Bu zaferin temini i~in hepi
mizin yek can ve yek fikir olarak 
esash bir program iizerinde ~a
htmau laz1mdtr. Bence bu pro-

Nakleden: 
KEMAL RACJIB 

CUMHURlYET 

Rokfellerin miras1 

Me,hur milyarder, varis
lerine iki diizine fampan

ya bardag1 b1raktJ 
Di.inyanm en zen

gin adam1 diye ~oh
ret bulan ve bun -
dan bir but;uk sene 
kadar evvel John D. 
Rockefeller'in, 26 
milyon 905,182 do -
!arden ibaret bir 
miras btrakti~ an -
lafitlmi~tJr. 

Mliteveffamn ser 

Okuyucu 
diyor ki: 

Ktnahadada sitma 
miicadelesi 

cBir miiddettenberi Kmahadada her 
evin kaplSlna cS1tma Miicadele Komis
yonu:o tarafmdan bir kontrol cetveli a
stlmt§br. Bu cetvele nazaran Sthhiye 
Vekaletinin muzrr ha§arata kar§l ciddi 
tedbirler almakta ve bu yolda biiyi.ik 
kiilfetlere katlanmakta 'Oldugu a§ikar -
dtr. Bu miicadele esnasmda miihim bir 
nokta hakkmda merciinin dikkat nazar
lanm celbetmek isterim. 

vetile ktyas kabul Kmahada fmmnrn arka sahil tarafm-
etmiyecek kadar e- da sivrisinek ve sair muzli' ha§arat ya-
hemmiyetsiz <>lan bu miras, ve • tagt. olan ufac1k bir giil halini alan bir 
raset vergisinin tenzilinden sonra be!? korfez bulunur. Bu gol iki metre enin
milyon dolardan ibaret kalrnaktad1r. de bir kanalla suyunu denizden al1r ve 
Bunun sebebi, milyarderin, blitiin ser • bahkc;1 kaylldarmm ftrtmah zamanlar
vetini, hayahnda iken da~tnu§ olmas1- da muhafazasma yarar. Her biiyuk f1r
d1r. Rockefeller'in a<;llan terekesi, hay • tmalardan sonra lodosun getirdigi c;a -
retle kaqtlanacak ba.diseler meydana klllarla kanalm agZl bkamr, korfez de 
gikarrnl§hr. gol halini ahr. Goliin bu suyu ora)'! bir 

Mesela, miiteveffanm harikulade bir batak:hk: haline koymu§ ve yazm o ci
i§ adarn1 oldugu, hasablarmda hit;bir za- varda <;ok fena bir koku inti§ar etmek
man yamlmad1gt. iddia .edilirdi. Halbu- le beraber milyonlarca sivrisinek mem
ki, Petrol Krahmn b1raktlg1 evrak ara- bat olmaktan bali kalmamt~lr. 
smda, 1904 senesinde satm ald1g1 27733 Sozii gec;en korfez bu goliin etrafm -
tane hisse senedi goriilmii§tiir. Bu hisse da bitmez t;ak1llar vard1r. Acaba bu <;a
senedleri, aid olduklan §irketin ~ktan- k1llarla goliin batakhk k1sm1 doldurula
beri iflas etmesi yiiziinden, bugi.in hi<; rak kanahn da muhafazas1 elzem ise 
bir ktym.et ifade etmemektedir. her f:trlmadan sonra agzmm tJkanma • 

Bundan maada, muteveffa milyarde· masma dikkat edilmek: suretile, agac 
rin, Standard Oil kumpanyas1 hissele- bile yeti§miyen adamn riizgarmdan siv
rinden, topu topu bir tanesine sahib ol- risinek kolayhkla yok ed i lmi~ olur.~ 
dugu goriilmii§tiir. Bu hissenin klyrneti Kmalladada emlak sahiblerinden 
de 43 dolar 96 t;entten ibarettir. I Aram Alacan 

Terekede, hit;bir klym.eti olm1yan . . --
yaldlzll bak1rdan alb tane kol diigmesi, Az daha hitler bogacakml§ 
dort be§ tane ecnebi devlet ni§anl ve 
buna benzer ehemmiyetsiz birkac; par· Bursa, (Hususi) - Orhaneli koylerin-

den birinden i§ aramak iizere §ehrimize 
<;a §ey bulunmu~ur. gelen 20 ya§lannda Kamil isminde bir 

Bunlann en garibi, milyarderin bl • delikanh, misafir kald1~ banda iken 
raktig,. miras arasmda, on i.ki tane kok- sar 'ah 'Oldugundan i§ bulamiyarak bii
teyl barda~ ile bir diiziine kadar §am- tun viicudunii hitler istila etmi§tir. Han
panya bardagt.m da zikretmi§ olmastd!r. dan ~lkanlan Kamil, Zafer meydamn-

"' .. daki itfaiye garaj1 kar~lSlndaki ma~ara-
Bursanm miistakbel plam · lardan birine iltica etmi§ ve .feci bir se

Bursa, (Hususi) - Bir mi.iddetten be- falet i<;inde biisbiitiin hitler kendisini 
ri §ehrimizde tetkikler yapmakta bulu- sarm1~lard1r. Polis, magarada yatan Ka
nan ~ehircilik Miitehasstsl Profesor mili bulmu§ ve listlindeki elbiselerin 
Prost tstanbula donmii§tiir. Profesor, kum gibi bitle kaynad1gm1 gorerek der
§ehrimizde kaldt~ muddet<;e Bursayt hal Belediye tephirhanesine gotiirmu~, 
ba§tan a§agt. gezmi§, ve yeni yapacag1 orada elbiselerini yakhrmlfihr. KendisL 
plan ic;in pek t;ok not almi§tli'. Ayr1ca, ni de bir hamamda )'lkattiktan sonra 
Bursamn §imdiye kadar yap!lml§ olan koyiine g5ndermi§tir . 

d -···-imar planlar1 iizerinde etli ler yapm1§; 
haritalan, pltmlan gozden gegirmi~tir. Arkada§ini yaralami§ ! 
Miitehass1s, Belediye Dairesinde kendisi- Kalyoncukullugunda bir arsada oyna-
ne ayrllmi§ olan bir biiroda ~alt§IDI§tlr. makta olan Kenan isminde bir c;ocuk1 

Profesor, ald1g1 notlan 1stanbulda i~le- Dimitri admdaki bir arkada§tmn kiifret
meye devam ederek ~ah~alarmt ktsa mesine ktzarak cebindeki c;ak1s1m t;tkar
bir zamanda neticelendirecclt avan pro- m1~ ve onu iki yerinden hafif<;e yarala
jeyi hazirandan evvel Belediyemize ve- mi§tli". Kenan ~alosile beraber yakalan· 
rebilecektir. Profeser Prost'un Bursa pla ffil§tlr. 
nlnda en miihim yerleri alacak abideler, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

tarihi ve mimari eserlerdir. Mesela: bun
Iardan Ye§il Tiirbe ve camiinin her ta
raftan goriinebilmesi i~in Ataturk cadde
sinin son k1sm1 ve Sedba§l civan bir 
park haline getirilerek bu iki biiyiik e· 
ser tamamen meydana <;1kanlacakttr. 
Aynca §ebirdeki as1rhk ~marlar yerleri
ni mubafaza edecekler, caddeler, bu <;t
narlarm bulundu~u mtntakalara gore a
~tlacaktlr. 

Galatada yangin 
Di.in sabah Galatada Muradiye hanm

daki tiitun deposunda bir yangm <;tkml§ 
ve ate§, on iki tiitiin balyas1 yand1ktan 
sonra bastli'tlmt§tlr. Yangmm ne suret.
le <;Ikt1g1 tahkik edilmektedir. 

gramm esash noktalar1 ikidir: 

«1. Hayat1 h;timaiyemizin ha· 
yata tetabuk etmesi; 

c2. tcabatt asriyeye tevafuk et-
D1esidir.» • 

r .. K;d~·~·· .. ;·;··~~d~ ... ~ 
···················································· 

KAZIM NAMI DURU Pariste (Otoy) Au,euilde yap1lan -------(•) Blr1nc1 ve lklnel yazllar 21 ve 22 lkln· sonbahar at yarJ§larmda nazan dikkati 
e1te~rln tarthU nii.shalaruniZ<I.a 9~t:~r. celbeden iki zarif manto. 

- ,Simdi bunlan buakalxn, demek is
tiyor gibiydi. 

Onun yerine Ha~et: 

senin yuzunden ~Ildirdii.» diye babasma 
bile ~atarml§. Zavalh Hac1 Efendi, bir 
arahk gene bir i§ ic;in M1ma gitmi§ti. ,Sim
diki kans1 ile i§te daha o zamandan tam~
ml~. Faht ... 

Bedriye Satvet, o zamana kadar, bir 
elile yiiziinu ortmii,, bizi dinliyordu. 
Ha,met, bir arahk elindeki sigaray1 at· 

' ~ Acaba yalan, gosteri, olmasm, diye I kin bir kadm .ol_maktan slynlmtf, o da 
~ bir saniye ic;in bile ~iiphe edilemez. Belli ~arp1~maga, d1di~ege hazulanml§b. 0-

ki bu kadtm pek seviyor!.. nun da gozlerinde ac1 bir panlb var. 

- llkonce bizbize konu§ahm da, 
sonra hangi yoldan gidecegimizi gene bir
likte du§uniiruz. ,Simdi anlatay1m da ba
kmtz. Y almz, i~i daha iyi kavnyabilme· 
niz i~in, ba§mdan ba§ltyacagim: Biliyor
sunuz ki Hact Husameddin Efendi, iki 
defa evlenmi§tir. ilk kam1, MISlrda ta -
nmmt§ bir ailenin kmyd1. !yi bir kadmca
gJzdi amma 'hastahkhyd1 .. Hastahk sinir
lerini bozmu§, dayamlm1yacak kadar 
hu~mla~tumt§h. Bu hu~mhk, bu sinir, son 
zamanlarda delilik denilecek bir hale gel
mi§ti. Haci Hiisameddin Efendi olmasa, 
bu zavalhy1 mutlaka txnarhaneye golii -
rurlerdi. Fa kat o, ~ole. iyi yiirekli bir a
damdt. Hi~ yiiksiinmeden. y!llarca bu 
kadma baktt. Onun yuziind'en her siktntJ· 
ya katlandt. Halbuki, yeryuziinde kern 
gozlii. kern !Ozlii imanlar eksik olmuyor. 
Hac! Efendi, arama bir i§ i~in bir yere 
gidecek olsa bunu bile ~ok gorenler var· 
d1. En ba§ta kendi oglu Orhan, babastm 
hie; sevmezdi. Ben bu c;ocugun ytizunii 
gormedim. Fakat ~ok h1rc;m, pek kavga
ci imiJ, derler. Annesinin deliligi biraz da 
ona ge~i~ olacalc!., Ustelik: «Annem 

mak ic;in rnasamn ba,ma kadar gitti. 0 
zaman gene kadm, elini yiizunden c;ekti . 
Oturdugu yerde biraz k1mtldadi, biraz 
dogruldu. Bana dedi ki: 

- Biz kadmlar, birbirimizi daha c;a
buk anlanz. Onun i~in ben anlatay1m, 
daha iyi... !nammz ki, yalan soylemege 

bir z<>rum yok. Hepsi gelmi§, ge~mi§ ... 0 
zamanlar, ilk kansmm saghgmda Husa
meddinle beni birbirimize baghyacak hie; 
bir yakmhk yoktu, Birbirimizi pek sey· 
rek goruyorduk; o da ya bir misafirlikte, 

ya bir toplanllda... y oksa oyle baztlan
mn ortaya c;tkard1g1 dedikodular gibi, da
ha o zamandan birbirimizi sevmiyorduk. 

tl 
h, 
' 

. 1 Sonra biraz daha lr,ah, biraz daha ac1 Ha,met, gene bana dondii: 
bir sesle yeniden ba~lad1: - Eksik olmaymtz, dedi. Siz, ilk gu-

- ArtJk, dedi, bo~ durmak olm1ya • niindenberi, bizim biitiin aCilarumza, bii
cak, i§ bize di.i§tu!.. Kendi ba~1mrzm c;a- tiin iiziintiilerimize ortak oluyorsunuz. 
resine bakmaltyJz. Vapurdaki kalabah • Onun i!;in, ne yapacaguruz1 size de anlat· 
gm, bi.itiin bu kaptanlann, doktorlarm, maYJ dii~iindiik. !nammz ki, sizden bat
komiserlerin bir it yapacag1 yok. Mad em- ka hi~ kimseye a~tlmadim; hi~ kimseye 
ki hastam1z da iyile§ti, ayaga kalkt!. N e inanamtyorum. bu kalabaltgm i~inde hi~ 
yapacagtml ben biliyorum!.. birisine giivenemiyorum, 

- Ne yapacakstmz?.. - Bilmem amma, ke§ki bir kere kap· 
Demek ister gibi ayn ayn ikisinin de tanla da konu§samz ... <;ok iyi, pek can

yiiziine baktJm. Demek ki beni bunun i~in dan bir adam ... 
.;agmm§lar. Acaba benden ne istiyecek- Bedriye Satvet, yorgun bir baki§la ba-
ler? .. Bedriye Satvet bile arhk basta, bit- §Inl ~evirdi: 

Gizli gizli gorii§tugumuzu soyliyenler bi
le oldu, hepsi ba§tanba§a yalan .. , Belki 
kocam. beni ilk gi.iniindenberi seviyordu; 
olabilir. F akat, evli bir adam, c;olugu ~o
cugu var, ben hep bunlan dii,iiniiyordum. 
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Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, k~rtkhk ve biitiin agnlann1zt derhal keser. 
- - icab1nda gUnde 3 kat;e ahnabillr. - • 

Kan§tk ve nas1l yapdd1gi belli olm1yan bayat 
~ocuk gtdalarile yavrunuzun s1hhatini 

tehlikeye koyars1n1z. 
Allah1n yarattlih gibi saf ve tabit 

hububaHan yapllm•t 

asan Ozlii unlar1n1 
~ocuklar1n1za yedlrinlz. En yiiksek 

oldugu glbl 
evsafa mallk 

Vitamin - Kalori -
itlbarlle dUnyada mevcud ~ocuk g1dalar1n1n en mUkemmelldl 

Pirinc, Yulaf, Mercimek, Bugday, irmik, 

Patates, MJsir, Tiirlii, Bezelya, Badem, 
•• 

c;a vdar Ozii Unlarm1 c;ocuklarimza Y ediriniz. 

A. LET U A L 
L. H 0 VAG I M Y A N 
istiklal caddesi No. 437. Tel: 4375 
Diinyada me1;hur Pariste KLA VERINiN en son aist 
ve metin GEN.LERi, yeni ~ekilde SKANDAL ve so 
moda metin KESTOS S'U'TYEN GORJLARI gelmi~tit 
Kullam~n giizel bir tualete crok delalet eder. . 

tsmarlama Liiks ve slhhi korseler yapllu. 

Ustelik Mtsmn en yiiksek mahfillerinde 
tanmm1~ bir san' atkardllll. Bu dedikodu
lar, beni pek c;abuk Iekeliyebilirdi. On • 
dan korktum. Uzak durmaga ba~ladlDl. 
Zavalh Hi.isameddini yakmdan tammaz· 
s1mz, bilmezsiniz, ya~1 biraz ilerilemi§ti 
ama i~inde bir tiirlii sonmiyen bir genclik 
ate~i vard1. <;ok ince, ~ok kibard1. Biitiin 
bunlar, beni de ona yakla§hnnaga elve
rirdi. Oyle iken, dedikoduya yol ac;dma
sm, diye yava§ yava~ kendirni ~ektim. 0-
nun gittigi yerlerde bile goriinmez oldum. 
Gi.iniin birinde ilk kanst oldii. Biz de ne
den sonra evlendilc. 

Ha~met, yeniden soze kan§h: 
- Bu yiizden de i§te Orhanla babast

mn arasmda dargmhk ~tkh. Daha babas1 
evlenmeden once, Orban, gezip yiiriidii· 
gu yerde adamcagtz i~in soylemedigini 
b1rakmtyormu~; hatta benim babam yok, 
demege kadar varmt~, daha sonra da, evi
ni barkrm buakmr~, teyzesinin, Melek 
Hammm yamna gitmi~; onun yal1srnda 
oturmaga ba§laml§. Melek Hamm da ito 
te o arahk, Orhanm arkada~larmdan bi
rine vard1; hem en bemen Orhanla bir 
ya~ta denilecek kadar gene bir doktora ... 
Gotenler kan koca degil, ana ogul samr
lar... <:ok ge~medi, bu zavall1 t;ocuk, 

Melek Hammm kocast, verern oldu, ol 
0 zaman Orhan, lstanbulda da otu 
istemedi. Annesinin M1suda bir ~i 
var, oraya gitti. Baba ogul, arttk hirbi 
rinin admt anmaz oldular. HaCI Ef 
oglundan hic;bir haber alam1yordu s 
ma, i§ittigime gore Orban teyzesile s1k 
mektubla§JyonnUJ. 

Bedriye Satvet, gene endi batin 
ge~enleri anlatmaga ba,IadJ; 

- Bilseniz, diyordu, onlan ban~ 
mak ic;in nekadar ugrathm. Geceli 
diizlii kocama yalvamd1m. En son 
yumutaUim. AdamcagJZ, beni k1rm 
it;in, <>gluna ka~ defa rnektub gonde 

oara yollacb. Hit;birine cevab alaiJI 
Dstelik mektublar da, paralar da tert 

zi.ine, geri geliyordu. Bu ~ocuk, sahi 
pek hu~m bir yarat1h~ta olacak. A 
olrnii~. aradan ytllar get;mi~. Ben ne 
sonra babasma varm1~1m. Art1k b'' 

bunlar, yava§ yava§ kapamp unutul 
degil miydi?.. Oyle iken hala bana di§ 
liyordu. Ona sorarsamz. babasml 
ba§tan ~lkamu§Jm; annesi de bu yii:t 
deli olmu1 !.. Sonra herkes gordii. b 
mek i~in soylemiyorum. 

CArka!t 



~rfB.mba •• •• gunu 

kari!fikbklardan 

Pariste biiyiik 

korkuluyor 
In'!• (B~tarat' 1 fnct sa'htfede> 
)' 

1 h Prates to giinii» niin c;erc;evesi dahi -
' illlde bir niimayi~ tertib etmi~tir. Umumi 

1 konfederasyonu tarafmdan yaptlmast-
11~ karar verilen bu nlimayi~ esnasmda soz 
; ~n bir c;ok hatibler meyamnda umuml i§ 
ht erasyonunun umuml katibi Leon Jou
~}')c bir nutuk soyliyerek ezciimle de -

1111§tir ki: . 
k «- Bu toplantldan maksad i~ilerin 
t~rarnameleri kabul etmemek hususunda
• 1 arzulanm tebariiz ettirmektir. Umumi 
11 konfederasyonu vaziyeti tetkik ettikten 
honra amele stmfmt mukavemet etmek 
llsusundaki azmini izhar etmege davet 

t!lni~tir.» 

1 
Mitingin sonunda kabul edilen bir 

akrirde Paris mmtakast i§c;ilerinin karar
~~tneleri protesto etmek maksadile aym 

Uncu ~at§amba giinii yapdmasma ka
r~r Verilen 24 saatlik umumt greve i~tirak 
k eceklerini resmen taahhiid ettikleri 
aydedilmektedir. 
Brest 27 (a.a.) - Deniz endiistrisi 

jtnelesinden dort bin ki§i i§ odasmda top
anarak kararnameleri protesto etmil§et 

Ytk bundan sonra ihtilal mar§lan soyliye -
l't §ehrin sokaklanndan gec;mi§lerdir. 

Dalad;venin diin gece 
soyledigi nutuk 

D Paris, 27 (a.a.) - Pariste Ba§vekil 
. aladye, saat 20 de radyoda bir nutuk 
tr.ad etmi§tir. Daladye, once 24 te§rinisa
~tde Cemberlayn ve Lord Halifaks'm 
tanstz hiikumetile mu§terek miidafaa ve 

111lh" hL · ' ' ' 1 u ta KZtm 1~m en emm vasrta ar me-
:tlelerini tetkik ettikleri bir mada, Paris· 
~ ~imal ve a~aib Sen, eyaletlerinde bir

n hire grevlerin ve fabrika i~gallerinin 
l>atlak verdigini hatJrlatm1~tlr. 

Bundan sonra 25 te§rinisanide Fran-
11~ AI .. k b .. k • man mu~tere eyannamesmm ya-
btnda imza edilecegi ilan olundugunu ve 
~11\.ln derhal umumi grev tehdidi ile kar

t! and1g1m soyleyen Ba~vekil demi~tir ki: 
k· «- Nic;in, 1936 dan beri birbirirui ta
tb tden biitUn ba§Vekiller tarafmdan ka
~nsuzlugu ilan edilen bu i~galler nic;in? 

alntz en miitevazi vatanda~lan mutazar
ttr eden bu umuml grev neden? ne diye 
b~~rnt hizmetleri felce ugratacak bir el 
e~hgile Cumhuriyet kanunlarma tecaviiz. 
~~eleri ic;.in memurlara miiracaat olu~~ 
1 ~} hang1 sebeble sah ve <rar§oamha gun
~ert .~~bahm sa at dordiinden ak§amm saat 
~lsme kadar biitiin trenleri yollarda ve 

~.1<ltnobilleri garajlarda durdurm.alan i9n 
b1llltndifercilere emirler veriliyor? Blitiin 
lell~lar ic;in bahane, hiikumet kararname
t nne kar~l protestoda bulunmaktrr. Ka
,.,atnamelerin lagv1 veya tasvibini 30 bi
''1\ 'k ~ tt anundan evvel kararla~tlrmak yal-
~~~ millet vekillerine aiddir. Fransa
Qin zarurl olan kalkmma cehdin-
3.~11 aciz ve beceriksiz iflasa mi 
tiiklenecegi, yoksa enedisile diinya
~akj ~ref ve itibanm tekrar elde edece-
1• husu.sunu tayin etmek munhaman par
arnentoya aid bjr haktlf.» 

8 
Daladye, hiikumet kararnamelerinin 

rokYal kanunlan ilga etmedigini soyliye
t nutkuna ,oyle devam etmi§tir: 

hic;.bir me§ru sebebi yoktur· Umumi hiir
riyetler hie;. k-imse tarafmdan tehd~t edil
memektedir. Diktatorliikten veya Fa~ist
likten, baz1 kimselerin s<iylemege yelten
dikleri gibi bahsetmek guliin<r bir tasni
den ibarettir.» 
Belediy,e memur ve tffileri greve 

i1tirak etmiyor 
Paris, 27 (a. a.)) - Paris mmtaka

smm bin;ok tliccarlan, sendik.anm grev 
emrine ragmen c;ar~amba gUnii diikkan
lanm ac;1k tutacaklanm ilan etmi§lerdir. 
Diger taraftan, Paris ve biitiin Fransanm 
Belediye memur ve i~ileri buglin ne§ret
tikleri bir beyannamede siyasi mUlaha
zalarla ilan edilen bir greve i~tirakten im
tina ettiklerini bildirmekte ve kendi ce
miyetleri mensublanm <rar~amba giinii nor• 
mal olarak i§lerine devama davet eyle
mekktedir. 

Alman gazeteleri ne diyor ? 
Berlin 27 (a.a) - Alman matbuat1 

bugiin bilhassa F ransadaki grevlerle me~ 
gul olmakta ve Daladye hiikumetinin ha
rid siyasetine dolambac;.h yollardan bir 
taarruz mevzuu bahsolundugunu ileri siir
mektedir. 

Gazeteler, Daladye ile, Bonnet'nin 
her taraftan hiicuma maruz kald1gm1 ve 
komiinist ajanlanmn Bonnet'nin kellesini 
istediklerini, <riinkii, Almanya ile mukare· 
net siyasetinden ve !spanya ihtilafmm rii
yet tarzmdan memnun olmadtklanm kay
dediyorlar ve marksizm ile yahudiligi hii
kumeti devirmek ic;in elele verdiklerini ila· 
ve eyliyorlar. 

.___ ______ _ 
Kardan 92 ki§i oldii 

Nevyork 27 (a.a.) - Dort gUnden· 
beri devam etmekte olan §iddetli kar ftr
tmasmdan 92 ki§i olmii§tiir. 

Alman ordusunun mevcudu 
Berlin 27 (a.a.) - Avusturya'nm ve 

Siidetlerin ilhakmdan sonra Alman ordu
sunun mevcudu 43 f!Tkahk 18 kolorduya 
c;1kanlml§tlr. Bu kuvvete miistakil iict ce· 
bel to~u hrkas1 ve be§ mhh otomobil 
f1rkas1 ve bir de slivari f1Tkasm1 ilave et
mek laz1mdtr. Bu kuvvetler on be§ askert 
mmtakaya taksim edilmi~tir. 

M. Stoyadinovi~'in bir nutku 
Belgrad 27 (a.a.) -Ba§vekil Stoya

dinovi~. Bosna • Hersekte soyledigi bir 
nutukta huvat meselesini halletmek istedi· 
gini ve bunu Mac;ek'in teklif ettigi §ekilde 
fa kat « bir Kral, bir millet, bir devlet » 
formlilii ic;.inde halledecegini bildirmi§tir. 

Stoyadinovic;, bu §erait dahilinde, mii· 
zakereye amade oldugunu aksi takdirde 
Mac;.ek'in bizzarure muhalefette kalaca • 
gm1 kaydettikten sonra Yugoslav Radikal 
Birligi partisinin te§kili suretile ortodoks
larla miisllimanlar arasmdaki an' anevt te~ 
riki mesainin ihya edildigini soylemi§tir. 

Milletlerarasi P. T. T. 
kongresi 

Ankara 27 (Telefonla) - Milletler· 
aras1 P. T. T. kongresi onUmiizdeki ni
san aymda Buenos Ayres'te toplanacak· 
tlr. Hiikumetimizin de i~tirak edecegi bu 
kongrede 1934 senesindenberi teknik o
larak tespit edilen esaslara gore yeni pos
ta birHgi mukavelenamesi hamlanacr k .. 

11 
«- Ne zaman parah izni kald1Td1k, 

~ e Zaman \kretleri azaltmak istedik, ne 

11 
<~tnan haftada k1rk !aah arttmhk? yal

t;-1~ biitUn seleflerimin tasavvur ettigi gibi tlr. 
tn~·ansanm ikt!sadi zaruretlerine ve milli 
d lldafaa ihtiya~lanna da tevfikan hafta· 

lsvi~re memurlari 
ve komiinizm 

tna 40 saatlik tatbikatml yumu~atmak 
evz.\.lu bahistir.» 

' tn Daladye umumi grevin hakikatinde 
ln eslekt mahiyette hic;.bir metalibi tazam~ 

lln ttmed.igini temin ederek demi~tir ki: 
.. ~ Bu grevlerin ne maddi, ne manevl 

Bale 27 (a.a) - HiikGmet ve Bele
diye memurlarmm komiinist partisine gir
melerini yasak eden kanun hakkmda bu
giin Bale ~ehrinde bir plebisit yaptlmt§ ve 
on be§ bin 363 ki§i lehde ve 13964 ki§i 
de aleyhte rey vermi§tir. 

•JJ11 

a ATkE·;TEN DAMLAJ 
:J Yazan: MOKERREM KA.MIL SU -

lle;:- Nic;in Ahmed hep karanm menfi I hangi tara fa bagh ise oyle olsun dos • 
ler·lc::ye baglamak istiyorsun? Ni~in goz- tum. 
t>n~:\: gorn;e ihtimal~ni akh~a .. getirer~k Ahmed, arkada~mm elini a~lan a
tern· Illes ud olacagm!Zl du~unmek IS· rasma ald1. A~tkta kalan ~nesme sUr • 

\111 
I 

zorsun ~. .. .. . . . . . dii, ?udak.~a~:na gotii~d~: ~ptii, ~pt~. 
btl~ I med uzuntulenmn hepstm buden Belb bu opu~lerde dcikulmtyen bmbtr 
li: a hnak ister gibi derin derin i~ini ~ek- damla ya~m aclSI, zehiri vard1· 

tfJ 
-~ 8aa..._d ~u hayale kendimi kaptlrmak, bu 
.,a et h t!J tna.k . In ummasile tekrar yamp tutu~ 

~
d• lne 1 ~.temiyorum. Bana ondan bahset -
rl ~U~ Cunku ah~maga badadt!bm karanhk 

"eJJ tna{~mtn ic;.inde bir seraba dogru ko~ -
w~- lstemem. 

1111' ~0;- Peki Ahmed. Simdi seni hasta bir 
~i; ~ ka.b~l gene eskisi gibi bir arkada~ olarak 
r/ ~~tn. zedecegiz. Bu fikre onu ah~t!raca· 

at~ ~irn. Seaten demin sana her~yi soyleme· 
)gillla. a'd ~ab da giinlerdenberi burada sa

he)'e 1 l~leri yap1yordu. Son una kadar 
(f/l lerse <:anm bekliyelim. Sonunda ne di -

ll, Stn ne istersen, ve Serabm saadeti 

*** N afiz, arkadaeymm yamndan c;1kt1ktan 
sonra Serabt aramaga koyuldu. Gene k1z 
ortalarda yoktu. ArattJ. Birka~ saattir 
odasmdan hi<r ~lkmadlglnl ogrenince da
yanamaylp gitti. Serab odasma kim -
seyi alm1yor, ic;eriden gelen ses pek te
la§h oldugunu belli ediyordu. Bu hare
ketten ku~kulanan doktor N afi,z, mar 
ederek Serabm odasma girince i§in, Ah
medin korktugu neticeye vardtibnt anla
dl. Serab toplamyordu. Ufaktefek e§ya
sJm valizlere yerle~t}riyor, ktzarml$ goz 
kapaklanmn altmda ~im§ekler c;aklp so
niiyordu. 

<BatJtarats 1 tnct sa'hftcde> 

rilen tafsilattm ~u suretle anlatmaktadtr: 
Cumartesi sabah1 J aponyahlar $hun 

$hun §ehri iizerine §iddetli bir taarruza 
ba§laml§lardlr. J apon !ayyareleri !ngt!iz 
mmtakasma iltica etmege c;.ah§an sivil 
Cinliler lizerine mitralyozlerle ate~ ac;nu§
lardtr. Az soma ekserisi 13 ve 15 ya§m
da bulunan Cin miidafaa askerleri gimen
difer kopriisiinii Hongkong' a dogru ge • 
cterek beraberlerinde bulunan silahlan ve 
askeri levazlm'l nehre atmi§lardir. F akat 
kttaatm kasm1 kiillisi nehrin §imal sahille
rinde ] aponyahlarla §iddetli bir muhare-
beye ba§lamt§lar ve ancak iimidsiz bir 
miicadeleden sonra yerlerini terketmi~ -
lerdir. 0 vakit 60 kadar ]apon askeri 
kopriiden 400 metre kadar ilerideki Ge§
c;.it nehrini gec;erek !ngiliz mmtakasma 6 
• I 

lngiliz askeri tarafmdan i§gal altmda bu-
lundurulan 12 numarah karakolun kar -
l§smdan girmi§lerdir. lngiliz askerleri 
herhangi bir hadiseye meydan vermemek 
emrini almi§ olduklan i~in !ngiliz bayra
glm indirerek karakolu terketmi§ler ve 
Japonlar kendi bayraklanm c;ekmek su -
retile orasm1 i~gal eylemi§lerdir. 

Y almz lngiliz zabiti ~ahsan miiracaat 
ederek Japonlarm geri c;ekilmelerini taleb 
etmi§ ve uzun bir mi.inaka~adan sonra bu 
talebini kabul ettirmi§tir. Fa kat aras1 bi
raz gec;tikten sonra 1 aponlar nehrin obiir 
tarafmdan bir mitralyoz ate§i ac;arak ln
giliz topraklarmda bulunan Cinlilerden 
alt151 k.adm olmak uzere yedi ki§iyi ol -
diirmli§ler ve on iki ki§iyi de yaralamto -
lardtr. 

Diger taraftan 150 J apon askeri kop
riiyii g~ege te~ebbiis etmi§lerse de ln
gilterenin Midilseks alayma mensub as
kerleri tlifeklerine kur§un slirerek siingii
lerle lngiliz topragma gec;ilmegi menet -
mi§lerdir. Bunun iizerine 1 apon zabitleri 
ilerliyerek hududun ,Shun $hun nehri ij. 

zerinde degil 13 kilometre daha cenu -
bunda oldugunu ileri si.irerek kendilerine 
se!'best yo! verilmesini lngiliz alayma em· 
retmil§erdir. Fa kat lngiliz zabiti bu i<:l • 
diamn yanh§ oldugunu elinde bulunan 
harita ile ispat etmi§ ve bir saat kadar sii
ren mi.inaka~adan sonra J apon kuvvetle
ri geri ~ekilmi~tir. 

••••• 
Goriilmemi' ka~ak~tbk 

(Bastaraft 1 tncf rahftede I 

Vatan vapurunda her taraf1 inceden 
inceye anyan Giimriik Muhafaza te§ki -
lab memurlan, geminin en .altmda su de
posunun iistiine do§enen tahtalarm bir 
noktada ekli oldugunu gorerek §iiphelen~ 
mi§ler ve do~emeyi kaldmnca su deposu
nun kapagile kar§tla§mi§lardir. Vapur, 
yap1lahberi hi-e; a~1lmam1§ gibi goriinen 
kapak klaldmlml§, ve o vakit teknenin 
ic;.inde, suda yiizen birc;.ok gaz tenekeleri 
goriilmii§tlir. Ag1zlan lehimli olan bu te· 
nekeler toplattmlml§, herbiri .ac;1lmca kiy
meti binlerce lira tutan fantezi ve son za
manlarda pek moda olan birc;.ok kadm 
mu§ambalan, d1~1 deri i~i kiirk gemici 
elbiseleri, kadm kiirkleri, kiilliyetli ipekli 
kuma~. e§arp, ve bir~ok tuvalet e§ya'>l 
bulunmu§tur. BiitUn tenekeler musadere 
olunmu§lur. 

Y akalanan biitUn sw;lular, bugiin ka
~ak~tbk davalanna bakan Be§inci Asliye 
ceza mahkemesi Muddeiumumiligine tev
di edileceklerdir. 

••• 
Eski Karadagda niimayi§ler 

Belgrad, 27 (a.a.) - Diin <;etinede Ka
radagom S1rbistanla birle§mesinin yildo
niimii ne§e ictinde tes'id edilm~tir. Ka
radagm her tarafmdan gelmi§ olan mu
azzam bir halk kiitlesi bu miinasebetle 
yapllan merasime i~tirak etmi§tir. 

- Ne o Serab~ Nereye boyle? 
- GorUyorsunuz ki gidiyorum. 
- Lakin ni~in, nereye ~ 
Gene k1z titredi. Gidecek kimsesi var 

m1yd1 ~ Sava§m kendisinden ahp gittigi 
babasm1 bir daha yana yana dii~iindii. 
Hayatta yapyalmzdt. 0 kadar kimsesiz
di ·ki, bu kocaman diinya ic;inde gonlli
niin ve· hayatmm yalmzhgm1 barmdJTa -
cak, susturacak bir tek yer dii§iinemiyor
du. Buna ragmen gidecek, buralardan 
uzakla~acak, kmlan kalbinin adanru 
onlara gostermiyecek, gururunun ociinii 
almak ic;in bir90k §eyler yapacaktJ. 

Doktor, gene ktzm sarstlmaz bir karar 
erdigini anlaymca: 

- Serab, dedi. N e halde oldugunun 
farkmdayim. lshrabm1 anhyorum. 

0, ~1lgm gibi yerinden f~rladt· Ba§Inl 
~iddetle sarsarak: 

- Bana Jstlrabdan bahsetmeyin diye 
giirledi. Ne 1stlrabJ? Kim ve ne ic;in ~ 
Hayat o kadar manas1z, insan diye tant
diglmDz mahluklar o kadar kof §eyler ki ... 
Ist!rab denilen yiiksek duyguyu her ikisi 
ic;.in de sarfetmek delilik olur. _ 

N afiz i~inden: «Bana bu kadar hii • 
cum etmege, beni bu kadar htrpalamaga 
hakk1 var m1» diye dii§iindii. Fakat ya-

•• muze 

kazan1yor 
, (B~tarat~ 1 tnct saht!edc) 

AtatUrkiin, son dakikalanm ya§adtgJ 
!stanbul, Onu eserleri, vesikalan ve hah
ralarile, daima gozoniinde tutan iki bii
yiik miizeye kavu§mak iizeredir. 

Bunlardan biri, «$ehir ve ink1lab vesi
kalan, miize ve kiitiibhanesi» dir ki, bi
rincikanun aymm ilk giinlerinde, -harf 
inktlabmm onuncu ytldoniimii vesilesile
bizde matbaalarm ba§langJc ve tekamii
liinii gosteren bir sergi ile birlikte halkm 
istifadesine ac;.1lacakhr. 

Miize k1sm1, §imdilik haftada iic; gun, 
kiitiibhane k1sm1 da be§ gun ac;.1k bulun
durulacaktlr. Mlizede Cevdet Pa§anm 
ve Muallim Cevdetin zengin yazma ki
tab ve vesikalanmn tasnifi bitmi§tir. 

On iki camekan ic;inde Istanbul san
atkarlanmn viicude getirdikleri muhtelif 
mevzulara temas eden binlerce e§ya te§
hir edilecektir. 

Diger on camekanda da, biiyiiciiliik, 
falcthk, cifircilik, ba§ta olmak iizere, 
Atatiirk ink1labmm ortadan kald~rdtgl 
hurafeleri tesbit eden bir c;ok eserlere te
saduf edilecektir. 

~imdiden her§ey yerli yerine konul· 
mu§tur. 

Miizede, yaz1 §ekillerimizin gec;irdigi 
safhalar iizerinde insam saatlerce me§gul 
edecek bir salon ac;llml§hr. Burada, 
Tiirk hattatlarmm, Arab harflerini tes • 
bitte gosterd.ikleri muvaffakiyetleri ve 
incelikleri ba§mdan sonuna kadar takib 
etmek miimkiin olacaktlr. 

Odalardan biri, «tarikab> lara hasre· 
dilmi§tir. Bu odada, tekkelerin ilgast ma• 
smda, !stanbulda mevcud on yedi tarika· 
tin biiti.in kmk dokiik habra, vesika ve 
eserleri bir araya toplanm1' bulunmakta
dar. 

$ehir ve inktlab vesikalan miizesi a~1l· 
dtktan sonra, bu i~i tekba§ma iizerine a
larak muvaffq.kiyetle yiiriiten Selim Ni.iz
het Gerc;ek, Atatiirk ink1lab1 miizesi olan 
$i§lideki tarihi binada, c;ah§malanna ba§" 
hyacaktJT. 

Bu miizenin bir salonunda, Atatiirkiin 
lstanbulla olan miinasebetlerini hat!rla
tacak vesikalar, bir araya toplanacakt!r. 
Binamn alt katmdaki biiyUk salon, Ata
tiirk ink1labmm -ba~ta Millt Miicadele 
olmak iizere- ilk safhasma aid hatlralan 
ihtiva edecektir. 

Ostkatta Ulu Onderin odasi vardu. 
Burada, dogdugu evden ve baba ve ana
smdan ba§hyarak, bi.itiin hayah, safha 
safha, resimlerle, vesikalarla canlandm
lacaktJr. Atatiirkiin, $i§lideki evden ay • 
nld1ktan sonraki hayat ve icraatma da 
bir ba§ka salonda yer verilecektir. 

S1va~ta, askerlikten istifa ederek <<bir 
ferdi millet» stfatile halk arasma kan~h
gl giinlerde arkasma giydigi ilk sivil elbi· 
se ve daha sonra, harekah idare ederken, 
ta§1d1g1 askeri Uniforma, halka g05terile
cek ktymetli e§y& arasmdad1r. 

Bir odada da, Cumhuriyet rejiminin is
tibdad ve me§rutiyet idarelerile canh bir 
surette mukayesesine tahsis edilmi,tir. 
Burada masile §apka, barf, dil ve tarih 
gibi biitiin Atatiirk inktlablarma yer ve
rilmi§tir. 

Evin, en hazin ko§esini, Onun oliimii
ne aid hat!ralann ve vesikalann bir araya 
toplanaca~!J oda te§kil edecektir. 

Bu odada, Atatiirkiin oli.imiine takad
diim eden giinler ic;inde inti~ar eden teb
ligler, son fotografileri, katafalkmda ya
ktlan me§' ale!er ve daha §imdiden tefer
ruatile tesbit edilemiyecek bir~ok ktymet
li e§ya, tertibli bir surette s1rasile yer al
mi~ bulunacakhr. 

ratJh~mda o kadar ince hisli bir <rocuktu 
ki... On a isyan edemiyecegi, aC! sozler 
soyliyemiyecegi pek tabit idi. Gene tath. 
gene yumu~ak bir sesle: 

- Y avrum diye ona seslendi. Cok si
nirlisin. F akat hakh m1sm acaba ~ 

- Bana haktan da bahsetmeyin. 
- Y ani susmam1, <;ekilip gitmemi mi 

istiyorsun? 
- Evet. Lutfederseniz. 
N afiz gene sarardt. Aim golgelendi. 

Dudaklarmm k!ylSl elemle buru~tu. Ne 
pahasma olursa olsun onun uzakla~masi
na mani olmak laZ1md1. Bu o kadar la
zlmdt ki ... Ahmed ic;in, her ikisinin a§k
lan ic;in ve nihayet gene klZln gidecek 
bir yeri, tutunacak bir dah olmadtgL ic;in 
her~eye katlanmak, onun her hakaretini 
hazmetmek gerekti. 

J\yaga kalkh. KISlk fakat c;ok kat'i bir 
sesle: 

- Peki «lkJYorum, dedi· F akat git
miyeceksin. Anhyor musun? Bir yere gi
demezsin. 

- Emrediyorsunuz oyle mi? 
- Haytr rica ediyorum. 
- Buna sebeb';l 
- (:Unkii yalmz gidemezsin. 

ingiltere Me§hur tayyareci Cim Molisson ingiliz milyonerlerinden 
Bayan Filis Hussey ile evlenmi~tir. 

- Ben hayat1m1 yapyalmz kurtarma
ga ve kazanmaga ~hkum bir kmm. 
Kimseye hesab vermek, kimseye zorla 
baglanmak fikrinde degilim. Su halde 
diledigim yere, diledigim saatte gidebi
lirim. 

- Seni bJTakmazlarsa ~I 
- Kim den bahsediyorsunuz ~ Ban a 

kim kan~abilir~ 
- Heniiz sana kan~maga hakh o -

lanlar vard1r. 
- Eger bir a~k inkisanna ugrad1g1m 

ic;in benden bir~y iimid edenler varsa, 
bu ruh fntmas1 ic;inde bir ba§kasma yak
la~acagJml, bir ba~kasm1 sevebilecegimi 
umuyorlarsa .. Cok bo~, c;ok ham bir ha
yale kap1ld1klanm miisaade buyurun da 
soy]iyeyim size ... 

- Serab Hamm. 
- Agtr soyliiyorum deiiil mi? Onun 

beni nastl kar~1lad1ibm, bekledi&i aziz bir 
viicud oldugunu tez elden soyledigini 
gordiiniiz, duydunuz. A~k1 geri c;evrilen, 
temiz hisleri ayak altma alman bir kiZln 
ne giiliinc bir mevkie di.i tiigUne ~ahid ol
dunuz. Arhk bu miinasebetsiz maceramn 
manas~z kahramanma bol hoi giilebilir -
!lntZ. 

- Serab Hamm. SusmanlZl rica edi· 
yorum. Bu kadar hakarete ugramak }Qn 
size ben ne yaptrm? 

- Lakin aldamyorsunuz. Ben ha .. 
yatta belki 90k §eY ogrenmi§ degilim. 
Toy bir klZlm· Mektebden c;tkar <r1kmaz. 
kan~1k i !ere kahld1m. Memleketim buh• 
ran ic;indeydi. Beni insanlann tuzaklan• 
na, c;irkin manevralanna kar~1 koruyacak 
babam1 kaybettim. Y almzhg1m, herkese 
beni yere vurmak, ezmek hakkm1 bah§e• 
diyordu. Muhitim korkunc silahlarla 
dolmu§tu. Bir tesadiif beni evinize sii • 
riikledi. Hayat1m1 kurtardm1z. Cok sev• 
digim anneniz s1cak kucagm1 bana da a<r• 
h. Mes'ud oldugumu sand1m. Umid ve 
emellerle dolu bir kalbim varda. Onun, 
~llgm bir ku§ gibi once iirke iirke bir da· 
Ia yakla~masma, sonra da deli gibi bir 
ba~ka dalda karar kllmasma mani ola
madlm. F kat zaman her§eyi ispat etti. 
0 bo~ beyinli klZln konmak istedigi dal 
da, tutundugu, bagland1g1 da yalandt, 
c;iiriiktii, esass1zd1. 

Arttk gidiyorum. Simdi herkesten nef~ 
ret ediyorum. Fen a bir oyuna yakalann 
dtm. 

(Arkasa var) 
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MEVLUT BA YSAL Bah~e mimar• 
Telefon : 234j6 (4 uncu Vaktf han kat 4 No. 18) Telgrat Mim. Baysal Istanbul 

Naf1a MiidiiriUgiinden: 
\ 1 - Eksiltmiye konulan i~: « Elaz1gda Dordiincii Umumi Miifetti~lik 

binas1 kali:irifer tesisatl in~aahd1r •. Bu i~in ke§if bedeli 19079.05 lirad1r. 
2 - Bu i§e aid ~artname ve evra~ ~unlard1r : 

A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i§leri genel ~artnamesi 
D - SICak sulu ve buharh kalorifer tesisati it<in umumi ve 

§artname 
1 E - Ke~if cetveli 

F- Proje 

frTI 1o1 E 11 IlliTE 1BFATP 
2 AIFI t I~I•IZIEILI t ILl• 

RIAILI•IMIAILIAIKIOIF 
4 IIDIEIKI•IGIIIMIEI•I• 
~ siEIKI I lzl•IMI•IsiOIR 
6 EILI•ILIAIDIEisi•ITll 
, ciEIMI t lclti•IOILIOiNl 
8 i IRIAI~I•IKIAITit ILl• 
$ oi•IHI•ITIEIKI•IMIEI<; 

J - istiyenler bu ~artnameyi ve evrak1 Tunceli Naf1a Miidiirliigiinde 
bedelsiz olarak gi:irebilir ler. 

3 - Eksiltme 12/12/938 pazartesi giinii saat 15 te Elaz1gda Tunceli 
Naf1a Miidiirliigii binasmC!.a yaptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek it<in isteklinin 1430.93 lira muvakkat te

minat vermesi ve a§agidaki vesikalan haiz olup gostermesi lazund1r. iha
leden en az 8 giin evvel Tunceli Vilayetine miira~aat .e\lerek almmi§ bu i§e 
girebilmeleri it<in ehliyet vesikasL Ticaret ve Sanayi Odasmdan almrmiii 
sicil vesikasi. 

6 - Teklifler yukanda 3 iincil maddede yazi11 saatten bir saat evve
line kadar Tunceli Naf1a Dairesindeki Eksiltme Komisyonu Reisligine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet 
iigiincii madd.ede yaz1h saate kadar gelmi!~ olmas1 ve d1§ zarfm miihiir mu
mile iyice kapatilmi§ olmas1 laz1mdrr. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. ( 8616 ) 

C.~FER Mushil $ekeri 
tesiri\ kat'i, ahm1 kolay en iyi miishil §ekeridir. 

BiJiimum eczaoelerde buluour. 

izmir Belediyesinden: 
Basmahane civarmda Dokuzeyltll meydanmda cephe alan 33,36 sayi11 

adalar iizerinde in§a edilmekte olan Belediye garaj santral binasmm mii
temmimatmdan olarak mevcud projesine gore yapt1nlacak klsmen bir ve 
k1smen iic; katli ( kazino ) lokanta ve iit< dii~kan 10 sene :miiddetle icara 
verilmek iizere 23/11/938 tarihinden itibaren 15 gun miidd.etle ve kapah 
zarfla arttrrrmya <;Ikanlmi~tir. Takrm halinde icar edilecek olan bu bina
larm 10 senelik icanrun muhammen bedeli 50 bin lira olup bu para pe§inen 
almacakbr. Mi.izayedeye i§tirak it<in muvakkat teminat miktar1 ;3750 liradlr. 
Projelerini gormek istiyenler Ba§miihendislige, icar §artnamesini gormek 
istiyenler de Belediye Ba§katibligine miiracaat ederler. Ta~radan istiyen
ler proje ve icar ~artnamesinin 250 kuru~ bedelini ve posta iicretini gon
dermelidirler. Kapah zarfla ihalesi 9/12/938 cuma giinii saat 16 da Belediye 
Enciimenind.e yap1lacaktrr. !:;;tirak edecekler 2490 say1h kanunun tarifi dai
resinde hazrrlanmi§ teklif mektublanm ihale tarihi olan 9/12/938 cuma 
giinii saat 15 e adar Enciimen· Reisligine vermelidirler. c 4214 • ( 8619) 

Bic;ki Dersleri ' RlzftUNvER ' 
HocaSIZ kadm terziligi o~etir. 3 cil
di birden 5 liradrr. Satl§ yeri: Be§ik

ta§ Diki§ Yurdu. Akaretler, 
Dibek sokak 

istanbul 

Dolum ve kad1n haatal1klar1 
miitehaSSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yap1 

T elefon: 22683 

T elefon MUdiirliigUnden : 
SiNiR AGRILARI 
ASABl OKSURUKLER 1 - !dare ihtiyac1 ic;in 19 kalemd.e demir kablo irtibat kutusu, izole 
BA c:: DONMESi mayii, tevzi kutusu, kuri?UD kaph tel, koprii raptiye, direk kanca ayag1, 
BA YGINLIK lastikli tel vesair malzeme kapah zarfla eksiltmiye konulmu§tur. 

"2 - Muhammen bedeli ( 18807.75) lira, muvakkat teminat1 ( 1411) 
g~~~~LUK ve lira olup eksiltmesi 2/12/938 cuma giinii saat 15 te Miidiirliik binasmdaki 
SiNiRDEN Satmalma Komisyonunda yap1lacaktir. 
ileri gelen biitiin 3 - Talibler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile ka-
RAHATSIZLIKLARI nuni vesaiki muhtevi kapah zarflanm o giin saat 14 e kad.ar Komisyona 
iYi EDER. vermelidirler. 

::::::::::::::=~-..:4. -;;. $artn:m~elerihergiin Levazrm Amirligimizde goriilebilir. ( 7602) 

Emlak ve Eytam Bankas1 ilanlan 1 
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36!) 
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373 
374 
3'/:J 
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383 
:mg 
3~0 
3!11 
3P..: 
39J 
39(i 
397 
3!-iH 
39CJ 
400 
401 
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403 
404 
405 
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No. 2/4, 
• 2/5, 
" 2/6, 
• 2/7, 
• 2/8, 
• 4/4 
• 4/5 
,. 4/6 
• 4/2 
• 6/5 
• 6/6 
" 6/7 
,. 6/8 
,. 6/9 
• 6/4 
" 6/3 
,. 6/2 
" 6/1 
• 8/3 
• 8/2 
" 8/1 
• 6/7 
,. 6/8 
• 6/9 
• 6/10 
" 6/5 
• 6/4 
" 6/3 
" 6/6 
, 8/7 
" 8/3 
" 8/4 
, 8/5 
• 8/6 
" 8/2 
,. 8/1 
,. 8/4 
• 8/5 

12, 10 
12, 10 
12, 10 
12, 10 
12, 10 

K1ymeti 
Lira 

4584.-
4986.-
5650.-
7938.-
5362.-
4400.-
3464.-
3787.-
8325.-
4224.-
2274.-
2189.-
2105.-
2632.-
2700.-
3503.-
2502.-
3181.-
3362.-
4880.-
4620.-
4280.-
3832.-
4172.-
3270.-
7072.-
3354.-
3330.-
3310.-
4445.-
7483.-
6202.-
3701.-
7812.-
5516.-
7154.-
115.-
288.-
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Harita 
No. 
2 
3 
4 
5 
6 

10 
11 
12 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

Mesaha 
573M2 
779M2 
565M2 
567M2 
383M2 

1100 M2 
1082.50 M2 
1183.50 M2 

832.50 M2 
1508.50 M2 
947.50 M2 

912M2 
877M2 
940M2 
675M2 

625.50 M2 
625.50 M2 

994M2 
1401 M2 
1220 M2 

1155 M2 
535M2 
479M2 

521.50 M2 
511M2 
520M2 

279.50 M2 
277.50M2 

591M2 
694.50 M2 
719.50 M2 

646M2 
385.50M2 

651M2 
492.50M2 

526M2 
36.50¥2 

240M2 

Depozito 
T. L. 

916.80 
997.20 

1130.-
1587.60 
1072.40 
880.-
692.80 
757.40 

1665.-
844.80 
454.80 
437.80 
421.-
526.40 
540.-
700.60 
500.40 
636.20 
672.40 
976.-
924.-
856.-
766.40 
834.40 
654.-

1414.40 
670.80 
666.-
662.-
889.-

1496.60 
1240.40 

740.20 
1562.40 
1103.20 
1430.80 

23.-
57.60 

Adres ve tafsilati yukanda yaZih arsalar ag1k arb rma usulile ve faizsiz S!!kiZ taksitle ilki pe§in geri kalan1 
yedi senevi ve miisavi taksitte i:idenmek iizere satilaca ktir. 

Miizayede 5/12/938 pazartesi giinii saat onda ba§hy acakbr. 
isteklilerin hizalarmda yaz1h depozito akgesini veznemize yatlraralC arttirmaya girmeleri ve yanlarmda nii-

~. tc:~;ker:elerile ii~;er fotograf getirmeleri. t\747). (8389), 

~imdiye kadar muhtelif marka 
bir ~ok radyo dinlediniz. 

Bugiin de: 

TELEFUNKEN 
Radyolar1n1n 

939 modellerini dinliyerek 
kat'i karar1ntz1 verebilirsiniz. 

Be~ ktt'ada 70 den fazla memlekette 

TFLEFUNKEN 
Radyolar1n1n 

Biiyiik bir ragbet ve itimad gormesi 
sizin i~in en kuvvetli teminatbr. 

Tiirkiye Vekili : Ankara Sallt Yeri: 

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

Telgraf : Elektron · Istanbul 
A nafartalar caddesi No. 10 

Te\graf : Elektrofen- Ankara 
T elefon : 41460 T elefon : 1287 

Anadolunun biitiin miihim ,ehirlerinde 
vard1r. bayilerimiz 

Zayi istanbul Defterdarhg1ndan : 
Miikellefin Mahallesi No.s1 Cinsi 

ismi 
Afyon Lisesinden alm1~ oldu~um 438 

No. lu ve 208- 28/4/930 saYih tasdikna
me zayi oldu. Yenisini alacag1mdan eski
si hiiki.imsiizdur. 

Murad Kazht<e§me Eski dabaghane 3,1-3 Arsa 1/2 

Ba~~avu~ M. ihsan Kaya. Halen 
Universite Talim Taburu 2 BL. 

B~gavu§u 

Yukanda cinsi ve evsa£1 muharrer emlak, mutasarrifmm Samatya 
liye §Ubesine olan vergi borcundan dola 1 sabhga c;Ikanlml§hr. 

29/11/938 tarihinden itibaren "21 ,. giin sonra 19/12/938 tarihinde 
vakkat ve onu takiben « 10 • giin nihayetinde de kat'i ihalesi 
Taliblerin teminat akgelerile birlikte Fatih kazas1 !dare heyetine 
leri ilan olunur. 

Oksiirenlere : KATRAN HAKKI EKRE 
T. C.- ZiRAAT BAN KASI 

Kurulu' tarihl : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 TUrk Liras1 

$ube ve aja!1s adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankasanda kumbarah ve lhbarsaz tasarruf hesaplaranda en az 50 llras1 bulunanlara 

nede 4 defa ttekilecek kur'a ile at;agadakl pllna gtire lkramlye daa•tllacakter. 
4 Aded 1,000 Lirallk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 , 100 " 4,000 , 
100 " 50 , 5,000 , 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

D1KKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene l~inde 50 liradan a§a~ dii§mlyenlere lkramlye ~lkt1~ 

% 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrlnciklnun, 1 mart ve 1 haziran taril'l' 

lerinde ~ekilecektir. 
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Avukat, Doktor ve 1939 ECE MUHTI her i~ adam1na 
laz1m olan ASI 

M:alumat k1sm1 bir ~ok yeniliklerle zenginle~tirilmi~tir. Bilhassa Devlet Demiryollart, Denizbank tarife ve §amalan. Muntazam evkath takvimile daima her muhhraya faikiyetini muhafaza etmektedir. 10 ~e§id iizerine 
hazirlanmi~hr. Bilumum ktrtasiye ve kitabcllarda bulunur. Deposu: Ankara caddesi No. 111. Mehmed Sadtk Afitab magazast. I 

Yavrunun gfirbfiz, tombul, saglam, ne3eli olmasm1 istersen Fosfatin Necati yedir. BahGekapl Sa ih Necat: 
D 

Dahiliye miitehasstsi 

r. Hi.iseyin Usman 
taleli Lutuf aparttmam 4 • 7 ye kadar 

Telefon: 22459 

Ka hizlik :,b:::::. M A z 0 N 
kullamyor ve tavsiye ediyor. KABIZLIGI defeder, HAZMI diizeltir. MiDE ve 

BARSAKLARI bo§altt.r. Viicude ferahhk verir. HAZIMSIZLIK ve EK~!LtG! 

niyetle M E Y V A T U Z U giderir. Almmast gayet latiftir. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. 

cc Zevcim, gOzlerine 
- anmak istemiyor» 
i~te, Fransada Sen Sehrinde Montreuil kasa· 

' 
basznda Emil Zola sokagznda 17 No.da Bayan 

Wagner, 

<<0, Bana; 

Hayretini 

Boyle diyor ve iUive ediyor: 

10 Ya, Sen 

izhardan 

Gencle,mi,sin Diyerek 

Kendini Alamtyor. » 

Bayan Wagner'in Biocelli Sayan Waper'in birkat hafta 
yeni did unsurunu kul· zarfmda kazand1~ "ayam hay• 

lanmazdan evvelki ret giizelik tebeddiiliinii 
fotograh gosteren fotograh 

. tZevcim Jorj, bu adeta bir mucizedir, I de son derece memnun kald1lar .• 
chYor. Filhakika iki ay kadar evvel, al- Her ak§am yatmazdan evvel pembe 
t:11llda, giizlerimin ve agz1mm etrafm· renkteki Tokalon kremini kullanm1z. 
da buru~ukluklar ve ~tizgilerim vardt. Terkibinde, Viyana tJniversitesi Pro • 
~Jgun ise blitlin arkada~lanm bu ~a - fesiirii doktor STEJSKAL'm ke§fi olup 
lani hayret tebeddlile >;>a§1yorlar. On - tlpkt insanm tabii ve hayati cild unsu
lara yapttg1m1 soyledim. Yegane cild runun ayni olan ve gene hayvanlarm 
~llsuru olan pembe renkteki Biocelli cild hiiceyrelerinden istihsal edilen 

0 kalon kremini kullanmalanm tav - Biocell genclik cevheri vardlr. Giindiiz 
liye ettim. Bir~oklan bizzat tecrube e· ic;in de beyaz renkteki Tokalon kremini 
derek §ayani hayret semeresini goriin- kullammz, cildinizi yumu§abp beyaz • :;e kadar benimle alay ettiler. Fakat lahr ve siyab noktalan eritip ac;tk rn&· 

llra bana hem te~ekkiir ettiler, hem sameleri s1kla~tmr. 

Maliye V ekaleti 
ve Tiirkiye Cumhuriye 

erkez Bankas1ndan : 
28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463/2614 numarah kanunlar muci

bince thracma salahiyet verilen ve geliri tamamen S1vas • Erzurum 
Demiryolunun in~asma tahsis olunan .% 7 gelirli S1vas - Erzurum is
tikrazmu 20 senede itfast 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§lam1~hr. 

Tahvlller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibari 
k1ymette birlik ve ~ 25 lik olarak iki kupiire aynlrnt§tlr. Bu tahviller 
Umumi ve miilhak but~;elerle idare olunan daire ve miiesseselerce 
Vilayet Hususi tdareleri ve Belediyelerce yap1lacak miizayed.e ve 
~iinakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece satllmt§ ve 
Sahlacak olan milli emlak bedellerinin tediyesinde ba~aba§ kabul olu
nacaklan gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin 
tarnamen itfasma kadar her turlii vergi ve resimden muaf buluna • 
caklardtr. 

Tahvillerin ihrac fiatt % 95 olarak tesbit edilmi§tir. Yani 20 li
rabk birlik tahvil bedeli 19 ve 500 lirahk 25 lik tahvil bedeli de 475 
lirad1r. 

Kay1d muamelesi Turkiye Cumhuriyet Merkez, Turkiye Cumhu
riyeti Ziraat. Turkiye i~, Em}ak ve Eytam, Halk, Tiirk, Ticaret, Bele. 
diyeler Bankalarile Slimer, Eti ve Denizbanklar tarafmd.an icra edil· 
~ektedir. Diger bankalar vasttasile de tahvil ahm1 temin olunabilir. 

Seryame ve tasarruflarm1 en emin ve en ~ok gelir getiren saha
larda 1~letmek istiyenlere keyfiyet ilan ve 15 giinliik Suskripsiyon 
~iiddeti zarfmda bankalara miiracaatlerinin kendi menfaatleri ikti
zasmdan bulundugu i~aret olunur. ( 8444) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilant 

l' rabzon Naf1a M iidiirliigiinden: 
4It 1 - Eksiltmiye konulan i§ : Ak~aabat Hiikftmet konagt c 15000,00 ,. lira

ktsmm in~aatl. 
2 - Bu i§e aid §artnameler ve evrak §Unlardtr : 

A - Eksiltme §artnamesi 
l3 - Mukavele projesi 
C - Baymdtrlrk i~leri genel ~artnamesi 
D - Yap1 i~leri umumi ve fenni ~artnamesi 
E - Vahidi fiat listesi, husus1 §artname, ke§if hulasas1 cetveli 
~ - Projeler. 

b·t· lste!diler .hergiin bu §artname ve evrak1 Nafta Miid.iirliigunde gor • 
I ltler. 

lu-··3 - Eksiltme 9/12/938 cuma giinii saat « 14" te Trabzon Naf1a Miidiir
gn odasmda yaptlacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktlr. 

I inhisarlar Umum 

Ke§if 
bed eli 
L. K. 

Miidiirliigiinden : 

% 7,5 teminat ~artname Eksiltmenin 
bedeli ~ekli Saati 

L. K. L. K. 
istanbul Baqrniidiirliigii 
binasmm kaldt.rtm ta
miri i~i 

1185 65 89 03 Pazarhk 14 

Maltepe Enstitiisii me· 
mur evleri bah~e du
varlarile kaldlrtm ya • 
p1lmas1 i§i 

Bahariye Tiitiin i§letme 
Evi iskelesi in~aati 

831 27 

729 80 

62 34 5 14,30 

54 73 4 15 

I - 9/XI/938 tarihinde ihale edilemiyen Istanbul Ba~miidiirliigu kaldl
nm tamiri i§i, Maltepe Enstitiisii memur evleri etrafma duvar ve 
parmakltk ve merdivenli ii~ bah'<e kaptsile kaldtrtm yaptlrumast 
i.§i, Bahariye Tiitiin 1§1etme Evine yeniden yaptmlacak iskele in
§aati hizalarmd.a yazth usullerle ayn ayn eksiltmiye konmu§tur. 

II -· Ke§if bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gosterilmi§tir. 
III - Eksiltme 1/XII/938 tarihine rashyan per~embe giinii hizalarmda 

yazi11 saatlerde Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm 
Komisyonunda yaptlacakttr, 

IV - Ke§if §artname ve projeler yukanda yaz1h bedellerle hergiin sozii 
ge~en §ubeden ahnabilir. 

V - Maltepe Enstitiisii duvarlart ve Bahariye l§letme Evi eksiltmelerine 
i§tirak etmek istiyenlerin !nhisarlar Umum Miidiirlii~ii ln§aat §U· 

~esinden fennt ehliyet vesikast almalan lbtrndt.r. 
VI - Isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gUn ve saatlerde % 7,5 gii

venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri 
iiAn olunur. ( 8356 ) 

I - !daremizin Nakliyat §ubesi i~tin §artnamesi mucibince yaptmla
cak a~tk giiverteli armah ve tam techizath 1 aded ~ektirme c tekne • 
19/XI/938 tarihinde ihale edilernediginden yeniden pazarhk usulile ek
siltmiye konrnu§tur. 

IT - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminah 337,50 lirad1r. 
III - Eksiltme 5/XII/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 14 te 

Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonun& yapl
lacaktt.r. 

IV - Sart~am.eler parast~ olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
V - !~tekl~le~m pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven

me paralanle b1rhkte yukanda adx ge~en Knmisyona gelmeleri Han olunur. 
( 8535) 

C!Nst· Miktan 

Yass1 ve yuvarlak 1575 metre 
kayi§ 

37X68 sari hrhkh 200 kil_o 
aliimiinyiim ka~1d1 

Muhammen B. 
Beheri Tutan 
L.K. L. K. 

896.- ( sif) 

2.24 448.- ( sif) 

%7.5 
teminatl 

L.K. 
67.20 

3.36 

Eksiltme· 
nin saati 

14 

14,30 

I - :;lartnamelerine eldi listede eb'ad ve miktar1 yazth 1575 metre yass1 
ve yuvarlak kayt§l ile 37 X 68 san hrhklJ aliiminyiim ka~x §artna
me ve niimuneleri mucibince ayrt ayr1 a~1k eksiltme usulile satm 
almacaktlr. 

IT - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan bizalannda gosterilmi§tir. 
III - Eksiltme 30/XI/938 tarihine rashyan ~ar§arnba giinii hizalarmda ya

zllt saatlerde Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindeki Allm 
Komisyonunda yaptlacakbr. 

IV - Sartnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden alma bile. 
cegi gibi niimuneleri de gorlilebilir. 

V - !steklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve 
venme paralarile birlikte yukanda adx ge~en 
ilan olunur. 

saatlerde % 7,5 gii
komisyona gelmeleri 

( 8282) 

Cinsi Miktar1 
14 

Muhammen bedeli Muvakkat Eksiltme 
Beheri Tutan teminat1 Saati 
L.K. L.K. L.K. Elektrik motiirii 

Firezeli el traktOrii 1 aded 40.- 560.- 42.- 15,30 
» 750.- 56,25 16,-

I - fdaremizin fzmir Ti.itiin fabrikas1 sigara paket makineleri ic;in 
c 14 ,. aded elektrik motorii ile Maltepe Enstitiisii ic;in c 1 ,. aded firezeli el 
traktiirli §artnameleri mucibince ve ayn ayn pazarhk usulile satm alma. 
caktlr. 

II - Muhammen bed.ellerile muvakkat teminatlan hizalarmda giiste • 
rilmi§tir. 

III - Eksiltme 5/12/938 tarihine rashyan pazartesi gi.inii hizalarmda 
yazth saatlerde Ksbata§ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Ko
misyonunda yapllacaktlr. 

IV - ~artnarneler parasiZ olarak hergiin sozu geGen §Ubeden ahnabi1ir. 
V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fiatstz teklif ve katalok

larmi eksiltme gii~unden iiQ giin evveline kadar inhisarlar Umum Mii· 
diirliigii Tlitiin Fabrikalar §ubesine vermeleri laztmdtr. 

VI - !steklilerin eksiltme it;in tayin edilen gun ve saatlerde % 7.5 gii
venme paralarile birlikte yukanda adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 7701) 

I Eml~k ve Eytam Bankas1 ilanlan I 
EsasNo. YER! 

34 Fmdtkh Molla~elebi mahallesi 
Dolmabah~e cadd.esi eski 136-
136 Mii. 138, 140 yeni 172, 184 

Nev'i Mukadder Fiatt Depozitosu 

Kargir 
Antrepo 

T.L. T.L. 
206.700.- 41.340.-

1 - Tafsilati yukanda yazth antrepo sekiz taksitte ilki pe§in geri ka
lam yedi senede ve musavi taksitte faizsiz olarak kapah zarf usulile art
tt.rmtya konulmu~tur. 

2 - !hale 7/12/938 ~ar~amba giinu saat 15 te Ankarada !dare Mecli
simiz huzurunda yapJlacakhr. istekli olanlarm ~ubemize mliracaatle taf
sil'a.t alm~lan ve bir lira mukabilinde hirer ~artname edinmeleri. 

3 - $artnamede yazth hiikiimler dairesinde teklif mektublanm ni
hayet 6/12/938 sah giinu saat ona kadar ~ubemize vermeleri ve yahud 7/ 
12/938 tarihinde saat on be§e yetil?ebilmek iizere posta ile iad.eli teahhiidlii 
olarak Ankarada Genel Direktorli.igiimiize giindermeleri. ( 749) 

Oevlet Demiryollar1 i,Ietme U. Miidiirliigiinden: tt)· 5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin « 1125" lira muvakkat te
lt:nat mcktub veya makbuzu ve bundan ba~ka a§agtdaki vesikalarm1 

J:>ah zarflanN usulu veGhile koymast laztmdtr : 
Trabzon Vilayetinden bu i§ i~in almmt§ ehliyet vesikast, Yerli oldugu takdirde muhammen bedeli 50,720 lira ve ecnebi mab 
l938 mali senesine aid Ticaret Odas1 vesikas1. oldugu takdirde muhammen bedeli 28,350,- lira olan 170 aded baskiil 

az 6 - Ehliyet vesikalan talebinde bulunanlar 9/12/938 tarihinden en 4/1/1939 ~;ar§arnba giinii sa.at 15,30 d.a kapah zarfusulile Ankarada !dare 
t111~ 8 ~ gi.in evvel istida ile Vilayete miiracaat edeceklerdir. Bu zaman zar- binasmd'l satm almacakt1r. 

n vesika talebinde bulunmtyanlar eksiltmiye ~iremiyeceklerdir. Bu i~e girmek istiyenlerin yerli oldugu takdirde 3,786,- ve ecnebi ol-
saat 7 - Teklif mektublan yukanda 3 uncu maddede yazth saatten bir dugu takdirde de 2,126,25 lirahk muvakkat teminatla kanunun tayin ettigi 
"en evve!ine kadar Komisyon Riyasetine getirilerk makbuz mukabilinde vesiko.lan ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine 
'Yaz1

1
ecektlr. Posta ile giinderilecek mektublarm nihayet 3 iincii maddede vermeleri Iaz1md1r. 

})at\ 1 saate kadar gelrni§ olmalarx ve dt~ zarflarm muhur mumile iyice ka- $artnameler 140 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satllmak-
A-------~ -~-~~~ ~o~lm~a=sl~l=a=z~tm~dlr~·~p~~d~~ac~a~k~~ec~i~k~m~e~~~r-k~ab~ul~~ed~i~lm~ez~~8~4~~~~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~85201 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Sogukalg•nhgr, ne zle ve 
fUs yollarlle ge.;en hastahklar· 
dan korur, grip ve bogaz rahat• 
&lzhklarrnda1 ses krsrkhg•nda pak 
faydahdrr. · 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Kapab 

Trabzon 
Zarf 

Naf1a 
Usulile Eksiltme iiani 

M iidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : Of Hiikumet kona~ 

lns1m in§aati. 

:tl 

n' 
« 12000,- " lirallke · 

2 - Bu i.§e aid §artnameler ve evrak ~unlardt.r : 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdtrltk i~leri genel §artnamesi 
D - Yap1 i§leri umumi ve fermi ~artnamesi 
E - Vahidi fiat listesi, husus1 §artname, ke~if hulasas1 cetveli 
F - Projeler. 

a 

·. 
!stekliler hergun bu §artname ve evraki Nafta Miidllrliigunde gore-. 

bilirler. -
3 - Eksiltme 9/12/938 cuma giinii saat « 15, te 'l)'abzon Nafta Miidi.ir-· ~ 

liigii odasmda yapilacakhr. 
• I 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapilacaktir. t• 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin c 900, lira muvakkat te-~ 

minat mektub :eya .. makbuzu ve bundan ba§ka a§ag1daki vesikalanm 
kapah zarflarm;;a usulii ve<;liile koy:mas1 laz1mdtr : e 

Trabzon Vilayetinden bu ~ i~in ahnm1~ ehliyet vesikas1, 
1938 mali senesine aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
6 - Ehliyet vesikalan talebinde bulunanlar 9/12/938 tarihinden en~' f1 

az « 8 " gun evvel istida ile Vilaye~ miiracaat edeceklerdir. Bu zaman zar- · 
fmda vesika talebinde bulunmtyanlar eksiltmiye giremiyeceklerdir. ~ I; 

7 - ~eklif mektublar_t- yukanda 3 iincii maddede yazth saatten biri f: 
saa~ evve!me kadar Kom1syon Riyasetine geti:r;-ilerk makbuz mukabilinde 
venlecektlr. Posta ile gonderilecek mektublartn :r.tihayet 3 iincii maddede 
yazth saate kadar. gelmi~ olmalan ve dl§ zarflarm miihiir mumile iyice • 
kapatllmtl? olmas llaztmdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (8549) ~ 

Sat1bk ~m Tomruklar1 
Devlet Orman isletmesi 

' 

I 

' 
.. 

Karabiik Revir Amirliginden : ; 
1 - Karabiikte Kopriiba~mda istifte mevcut c 1095 ,. aded muadili i 

c 631 " metre mikab c 358 ,. desimetre mikab ~am tomrugu agtk artttrma ile • 
sablacakttr. 

2 - Tomruklarm aynca ba§ kesme paylan mevcud ve kabuklan soyul· • 
mu§ olup hacim kabuksuz orta kutur uzerind.en hesaplanmt~tt.r. • 

3 - Tomrukalara aid sat!§ §artnamesi Ankarada Orman Umum Mudiir
l?giinde, istanbul, Zonguldak ve Ankara Orman Ba~miihendis Muavin- i 
hklerind~ goriilehilir. 

4 - Tomruklann muhammen bedeli c 12 " lira c 35 ,. kuru~tur. ' 
5 - Isteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~esile 30/11/938 giinii saat « 14,. · 

te Karabiikteki Rcvir Merkezine muracaatleri. ( 8460 ) 

Urfa Valiliginden: 
~ 

1 - Urfada Hiikumet caddesinde in~a edilecek be§ dersaneli ilk okul bi- • 
nas1 in~aatl 44989 lira 18 kuru~ bedeli ke§if ve vahidi kiyasi fiat l i 

uzcrinden 15/11/938 tarihinden itibaren on alb glin muddetle kapah i . 
zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. in§aat bedeli 938 ve 939 mali • 
y1llan i~erisinde tediye ed.ilecektir. 
Eksiltme 12/12/938 tarihine musadif pazartesi giinii saat 14 te Urfa 
Vilayeti Daimi Enciimeninde yaptlacaktlr. 

2 - Bu i~e aid evrak1 fenniye, mukavelename projesi, metraj, hulasast , 
ke~fi kapah zarf usulile eksiltme §artnamesi, yap1 i§leri ve sthhi tesisat • 
umumi ve fenni §artnamesi, hususi §artname, baymdtrltk i§leri gene! 
§artnamesinden ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat miktan 3374 lira 19 kuru§tur. L 

4 - isteklilerin teklif mektublarma a~agtdaki evrakt baglamalart §artttr : , • 
A - Yukanda miktan yaztlt teminat ak~esinin hususi muhasibi hesabma ~ 

Ziraat Bankasma yatmld1gma dair makbuz. • 
B - Teklif sahiblerinin en a~ag1 25,000 lirahk bu gibi in§aat i~i yapbgm1 

gosterir vesikasile ihaleden laakal sekiz gun evvel Urfa Vilayetine ' 
muracaatle alacaklan ehliyet vesikast. • 

C - Teklif sahiblerinin mensub olduklan Ticaret Odasmdan aldtklan 938 
senesine aid vesika veya musad.dak sureti. ~ 

D - !steklilerin mlihendis, mimar veya fen memuru olmast, olmadtgt tak- • 
dirde bu i~in mes'uliyeti fenniyesini deruhte ettigine dair Nafta Ve
kaletince ehlyeti musaddak bir miihendis, mimar veya fen memurun
dan alacag1 taahhud senedini ibraz ederek ihaleden sekiz giin evvel 
miiracaatle Vilayetten almmi§ ehliyet vesikasmt gostermesi. 

5 - isteklilerin artbrma, eksiltme ve ihale kanununun umumi hiikum • 
lerile kapalt zarf usulile eksiltmiye dair nlan maddeleri ve eksiltme 
~artnamesi ahkamma ve yukan<;1a. yaz1h maddelerin icaplarma ria
yet eylemeleri ~artbr. Aksi halde hi~ bir mazeret kabul edilmez. 

6 - isteklilerin bu i§e aid evrakt fenniyeyi ve ~artnameleri Urfa Vilayet 
Daimi Enciimeninde ve Nafm Miidiirlugiinde gorebilirler. Hulasai 
ke§fiyeler Ankara, istanbul Nafta Miidurliiklerinden almabilir. 

7 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm ihale saatinden bir saat • 
evveline kadar Eksiltme Komisyonuna verilmesi §arttlr. Postada vu-
ku hulacak gecikmelerden dolayt Komisyon mes'uliyet kabul etmez. 

(8506). ..... _ 
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Gocuklanmzl terkibi mechul g1dalarla midelerini bozarsm1z, Allahm yaratt101 hububatm Ozlerinden yap1lm1s 

Emsali arasmda en giizel ve §lk 
Mobilyalar satan 

(Eski HAYDEN) Yenf 

BAKER Magazalan 
Ziya.ret edini2. SALON; YEMEK ve 
YATAK ODASI takunlanrun zen
gin ~t>§idleri her yerden iyl §artlar 
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 

Doktorlara da eJveri§li 

Kiral1k bane 
Kadlkoy, Moda, Yogurt~c;e§me 

caddesinde 17 numarall evin bi
rinci katt kirallkttr. Gent§ ve gii
zel iic; oda, bir salon, telefon, elek
trik, havagazi, terkos t~hizatuu 
havi ve evvelce maruf bir profe -
soriin kabinesi olan bu kat doktor
lara da elveri§lidir. Arzu edenler 
on be~ giin zarfmda her giin mez -
ktir adrese miiracaat edebilirler. 

Telefon: 60262. 

0 
COCUKLARINIZI BUYUTUNUZ. 

'· ' .... 
;1 

:Amasra limarunda seyriisef~rin selametine engel te~kil ettiklerinden 
dolaYI ihracma ,te§ebbiis olunan batik gemiler meyanmda mukaddema Is
tanbul limanmm eski 153 sened bahri numarasile $ofuzade Bay Sudi Ah-
medin tasexrufunda iken biH1hara Beyoglu Be§inci noterliginin 2/11/930 
tarih ve 17284/1113 numarah beyannamesile Ni~anta~mda Ceriye caddesinde 
117 numarall ev&l oturan Bayan Zelihaya sablmr~ olan ;Rize vapurunun 
imha edilmiyerek ~;rkarrlabilen tekne ve te§yasmr sahibleri tarihi ilandan 
itibaren 15 giin i<rinde !;Ikarma rnasrafl olan 4180 liray1 odiyerek a}madlk• 
lan ve kaldtrmadrklan takdirde mezkur vapur ve e§yast mahalli Malmii
diirliigii marifetile sattmlarak bedelinin Hazineye irad kaydettirilecegi ci
hetle alakadarlarm evrakr tasarrufiyeleril~ birlikte mezkur miiddet zarfm
da Amasra Liman :Riyasetine ve 2829 No.h }canunun 1 inci maddesine tevfi
kan davetiye makamma kaim olmak iizere ilan olunur. ( 8603 ) 

-....---ORTiN(: 
SiZi AHENGLE SARAR. 

ALAA 

RlJK 

BE:!':>iR 
MAI-IMUf 
E-Ci!.A.N E-.51 

MUSTA~lARATlN 

i_~iN• 

PEKTORi N+-\J 

DOKTOR ~ 

KEMAL NURi iMRE 
Clld ve zUhrevl hastallklar 

MUtebaSSISI 

Rumeli hamndaki muayenehanesini 
Beyoglunda. Rus sefarethanesi kar
§ISmda Suriye pasajmda No. 8 e 

nakletmi§tir. Telefon: 40153 

,- PLASiYER 
Bir komisyon evi, umumiyetle 

yiin ipligi alan (Trikotaj ve men -
sucat mii~terileri tamr, ciddi ve iyi 
bir PLASiYER aramaktad1r. Ta
lib olanlar (Yiin ipligi) rumuzile 
!st. 176 P. K. adresine tahriren mii
racaat etmelidir. 

Sall.!b w Batmuharrt.rlz Y ... Noll 
Umuml ne~nyatt fdars eden !'at ltfert 

M!ldilril: Hikmet Miinil Vl,rert 

C¥m~et JMtllg_GIJ 

•• Pirinc; oz 
Yulaf 

'' Mercimek 

Herkesin iizerin
de ittifak ettigi 

bir hakikat: 
Sabah, ogle ve ak· 
tam her yemekten 

sonra 

KULLANMAK 
§artile 

RADYOliN 
Di§lerinizi tertemiz, hembeyaz 
ve sapsaglam yapar. Ona yir• 
minci as1r kimyasmm harika· 
larmdan biridir, denilebilir. Ko
kusu gUzel, lezzeti ho§, mik
robiara kar§a tesiri yuzde 

yUzdUr. 

Bugday 
Ni~asta 
Patates 
Arpa 
Tiirlii 
M1s1r 
Bezelye 
Bad em 
Fistik 

'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' ,, 

K ullananlar di~lerini en ucuz ~eraitl 
sigorta ettirmi~ sa y1hrlar. 

Sabah, ogle ve ak!Jam her yemekten 
sonra di!Jierinizi fu~alay1n1z ••• 

Kocaeli Vilayetinden: 
Vilayet seferberlik i~leri iGin c BUSCH TARLUX,. veya c Li'l'~ 

PRiSMENGLAS TYP KARSOPT,. veyahud c ZEiSS BiNOCTAR,. markS. 
on bir d.tirblin ac;lk eksiltme suretile satin almacaktrr. Beher diirbiiniin mu: 
hammen k1ymeti doksan be§ lirad1r. !hale birincikanunun be~inci pazarteSl 
giinii saat on be~te Vilayet Makammda yap1lacaktrr. !steklilerin o giin ziK' 
redilen saate kadar 78 lira 37 bUGUk kuru~luk muvakkat teminat mektubtJ 
veya banka makbuzile vilayet makamma §artnamesini gormck istiyenleri!l' 
de Enciimen kalemine miiracaatleri. ( 8544 ) 

270240 No. 

a 

D 0 
Yeni Clkan PIAklar 

TOKAY SAFiYE 
-Tango Ege 

«;apkm krz 
DiME 

-Rumba 
NE 

270242 N - Hicaz :?ark1 Fadimeyi ben <;ok severim 
0. - Hiirmiiz sark1s1 - Sn~asta bir yar sevdim 

AVANOSLU SALAHADDiN ERCAN 

270245 N - Halk ~arkts1 1 - iki biilbiil hie; bir dala 
0. - Avanos sarkrs1 - Uzerinde cennet gibi I 

GAZiANTEBLi HASAN HUSEYiN 

270248 N - Halk §ark1s1 Y~il ordek 
0. - Halk sarkrs1 --Bende u dii.n ava «eldim. 


