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Balkan Antantı Konseyi 
Dün Ankarada ilk toplantısını yaptı 

Akşam verilen hususi ziyafette 

Dost mem1eket mümessilleri çok samimi ve 
eğlencen bir gece geçirdiler · 

Müzakerelere btigün de 
devam· edilecek 

M~ll ati er Cemi-. 
Yeti ne olacak? 

İ NG!LtZ Hariciye n...cın Ede-
nin istifası üzerin: Avar.l Ka

ll\arasında cereyan eden müzakereler 
bu tneınlcketin umumi siyaseti bakımın 
dan umumi b.:.Z. dikkati uyandırıdığı gibi 
l\yrupanm buglin dayanmakta olduğu 
bcYnelnıiJel sulh rejimi no~tasından da 
thetntniyetle telakki olunmağa Jayik
tır. Müzakerelerdeki bu ehemmiyeti 
tcbc.rilz ettirebilmek için Çemberlay
nin Milletler ~emiyett hakkındaki söz
~rini bir kere daha okuyalım; İngiliz 
aıvc\ili Edenin Cenevre ıiyaactini 

tenkit ederek töyle demiıtir: 
- Şimdiki tcıekkill tarzına göre 

lttilletler cemiyetinin kollcktif emniye~ 
tc k!fi olduğuna bu&iln inanan bir kim 
"Yar mıdır? (Bu söz A'fflh Kamara
lt :.ı.1.~ı • ...ıı.._.ı...-.-tts .. )- o 1-ü. 

1 
en1: kendfml'1 ıllfıU:Mln P.'•FI & M· 
l)ıl, Kendimi.ı:den dyac!e Milletler ee
~:Pcti vasıtası ile lc,üçUk milletleri ha
tı~t tecavüzlere karşı himaye ddebile-

~~zi aöyliycrck onları aldaıtmama-

l 1~en MiUctler cerıiyetinin beynelmi-
c haratta bazı faydalan olduğuna ina 
:?0ruın. Fakat kararlan bugünkil sank 
t Yon Ut>ullcrine bağlı oldukça bu mü-
-. ":Senin asıl mühim ve hayati olan 

1:ıırer&Ini ifa cdcmiyeceğine kani bu· 
~ nuyoruın.,. Hem bu sözler İngiliz 
tb i§Yckilinrn ağzından ilk d~fa da çık
ıt'' değildir. Daha evvel yine Çember 
ha ~c atCcdiJen bu tarzda fikirler belli 
tniıh. Avrupa gazetelerinde inti~ar et
lti~~· Ancak lngiliz hük,i'imet r~:si 
tıi eUc_r cemiyeti hakkındaki kanaati
lll' Parlaıncnto .kürailsilndcn tekrar et
IJ.;ı Olduğu, aynı zamanda bu kanaate 
tin~tak İngiliz - İtalyan mfinaısebetle-
1\i 

1 .~eni usullere göre tanz.:m edeceği
<>ld IOylOdiği cihetle yeni vaziyeti artık 
rr.~~~~ gibi fiili bir hakikat olara~ tanı 

.. ' htztındır. 

r11·Ütıtıberlayn Milletler cemiyetinin 
i'iin e~e~ arasında kollcktif emniyet 
I.ıı.·ı Uı olmadığını söyledikten sonra 

ol tere "" 
arası • "'ransa, tt::ı!ya ve Almanya 
ticln~da Milletler cemiyeti usulleri ha
?tlağ e Yeni lir anlaşma formülü bul-

lı a Çalı§ılacağtnı da ilave etmiştir. 
~1albuJci 

~ran &on hadiselerıden sonra 
sız lia . . . . ~k 1 ba ~aı ncıyesı ıle n'a ası o an zr 

eteler s .. 
tarak İn . treza mukavelesını hatırla-
•:nda l:; gılterc, Fransa ve İtalya ara
t;::,lır n r anlaııma teklifinde bulunmak 
1ngu~ u. neşriyat gösteriyor ki henüz 
hu no~c ıle müttefiki Fransa arasında 
dcğİld' ladıın bir görüş birliği mevcut 

it, 

~a~t M 
Olatalt h usolini Almanyadan ayrı 
~c Clti cr?angi beynelmilel miizakere 
lc~İ• Şernıye:eğini birrok defalrır söy-

:r "e f"r :s 
Vid ttın· ıı 1 tecrübeler ile sözlerini te-
lllUıaı- '§ olduğundan yeni yapılacak 

Ankara 26 (Hususi) - Balkan an
. tantı konseyi bugür. saat 10,~0 ıda Ha

riciye Vckaletinde'19 ilk toplantısını 
y:ıırımıstır. Bu toplantıya Yunan Bat
sekiJi ıenenıJ Metakaaı riyas'et et~ 
tir. 

Konsey öğleden ı.onra da toplanarak 
müzakerelere aevam e<Xlmi§tir. Müza-

Başvck"11lmlz1e beraber • • 

kerelere yarın (bugün) de devam otu- · 
nacaktır • 

SA.MiMi BiR TOPLANTI 
Balkan antantı mümessıl~cri bu.etin 

sok ,.., ...... Pta- ~~· ... •· 
Ak§am Anluıra palasta hülrumct ta-

rafından 'kıymetli misafir na.%ırlara, 

(Sonu:. Sa. 6 Sü. 1) 

·İngiltere Habeşistan.;, 
dan yol -istiyor! 
İtalyanın beş isteği var: 
1- HabE:şislan fethinin tanınması; 2 - Akdenizde kuvvet 
mUsaviliği; 3 - Kıbrısın lahkirr. edilmemesi; 4 - Sllveyş 
kanalını ltalyanlarm da idare etmesi; · 5 - Kunahn 
müdufaasına iştirak 

Alma~9a da ingiltereye bir anlaş-· 
ma teklif etmek üzere 

lngil:crcııc !J : ıkıJmı1 projcd götüreccl• 
olan f oa Ribbc.ıtrop. 

Londra, 26 (Husust) - Resmen 
başlamak Ur.ere olan İ.ngiliz lta.ıyan 
müzakereleri esnasında İngiltere, 1 -
talya, Fransa ve Almanya arasında 
bir dörtler paktı akti ihtimalinden 
bahsolunuyor. 

Nüs J\ronikl gazetesine göre, böyle 
bir paktm projesini, bugünlerde Lon
draya gelecek olan Almanya Hariciye 
Nazırı fon Ribbentrop İngiltere hU -

fç:,, .. ,, C\n, 6 Sü . • ~) 

De,bos'un nutku ............................. _ .... ······--··· 

Fransa 
Yalnız kalmış 

değildir 
(Ya:·sı 6 Mt sayfamı:ad) 

Kar ve fırtına d 11;erctc 
a"et d' re ınutlaka Almanyanın da 

1 
tclllin ~ ılc~~ğini §İmdic}_n tah:n!n ve 

0 ebılıri.ı. 
L..... halde bi 
..., ti\I ~ r takımlar:nm iddia ettik-
'rn:ı, lııl tınber!ayn dört devlet ara· 

a;rna tnüzakeresine girmekle 

ASIM US 

..................................................................................... " 
K.aı udenizde vapurlar tehlikede 

"Ulgen,, vapuru hala gelmedi 

Büyük Onder 'Ataffirk hararetle "lxlrşılayanlar 
arasında .. 

Et fiyatları 
tespit edildi 

Karaman 40, Dağlıç ve Kuzu 47 
Kıvırcık 50 kuruşa satılacak 

Valinin et meselesi 
hakkında beyanall 

edilecek aza.mi fiyatları tespit etmif
tir. 

Komisyonun etlere 'koyduğu azamt 
fiyaUa.r ;söyledW: 

Karaman 40, dağlıç 41, kuzu 47. kı
\'Irctk 50, keçi 25, sığır 35, dana 40, 
manda 25 kuruştur. Bu fiyatlar bir 
marttan itibaren muteber olacaktır. 

Aldığımız malumata göre Ista.nl:iul
da ayda en çok istihlfilc edilen kara
mandır. Vasati miktarı 25-000 dir. 
Kıvırcık 600, dağlıç istiblfilu ise 3000 
kadardır. 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Üstündağ et meselesi hakkında şu be
yanatta bulunmuştur: 1 

«- Şehrimizde et fiyatlarmın on 
kuruş indirilmesi hakkında. ittihaz e
dilmiş olan karar, martın birinci gU
nUnden itibaren fiiliyat sahasında ta-
hakkuk etmi§ bulunacaktır. 1 

Brıy Muhidditı Vstündağ 1 Halkımızın iyi beslenmesi bakmıın-

Et f o t1 ~~b't tm k n-A dan bllyük bir ehemmiyeti haiz olan 
ıya arını ~ ı e e · u.ı.cre . id 

~ ·· d be · al k . bu gıda maddesine htıkilmetımizce c -on ""'il gun en rı ç ışan omısyon 

dtln akşam tetkikatını bitirmiş, ilan (Sonu Sa 6 Sü 5) 

Dünkü Milli küme maçlarında 

Güneş üçoku, Galata
saray Muhafızgücü

nü yendi 
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1938 Nobel sulh mü
a a ını B. Hitler istese 

Esl:i Fransız 1/arbjyc Nazın Gene
ral ( 111auren ( J'Joı·cn) yu1:arda1:i baş
lı/c altında yazdığı lJir makalede şöy
le dıyor: 

Nobel sulh mUkMatı için namzet a
ranıp duruyor. Bu namzedi Japonya
d:ı, ispanyada, hatta A vrupada bile 
bulamayınca galiba Hindistana gide
cekler. 

' Bu namzedin bizim şu eski dilnya
da bulunmasını hepimiz isterdik. Bel· 
ki zannettiğimizden daha evvel bile 
bulunacak. Hitler bir gtin İsveç elçi
s!ni çağıracak ve ~na diyecek ki: 

''Gidin hükümetinfae söyleyin, No
l::cl sulh mükafatının bana verilmesi
nı istcyorum. Almanya sulhu son mer
tebede silahlanarak kurtarmıştır. Al
manya olmasaydı diğer milletler 
sulhU bozacaklardı. 

••siz zekisinizdir, söylemeye zaten 
lUzum yok: Anlamışsınızdır ki, milş
tcrek emniyet dedikleri şey, silahı ol
mayan Almanyaya karşı gizli gizli 
harp ha.zırlamaya bir vesile idi. Hadi 
gidin söyleyin! Şunu söylersiniz: Al
man filosu Baltıktadır, bin tane bom
bard'lllan tayyaresi de Almanynnm 
tıimalindeki tayyare meydanlarında: 
cevabı en f az!a ya.rm değiJ öbür gün 
öğ1eden sonraya kadar bekllvorum. 

Düşünilrsen, belki bu müddetin bir
az kısa oldu?hınu görürüz Bir hafta 
olsun. Bu bir ha!ta zarfında bizim 
~·anO'ın çıkarıcı en son bombala.-ımızm 
ne netice verdiğini gider bir atış 
meydanında görürsünüz. Bu bombalar 
öyı,, Ş'lvanı h"yret ı;eyler ki, dostum!,, 

Bn sözler, hakikaten söyleninceye 
kadar, Nobel sulh mükMatı hakkında 
biraz görüşelim. 

• • • Nobel, mükaf at1arm verilece
ği kimselerin hangi şartları haiz ola
cağını tesbit etmiştir. 

Farzedelim ki, hakikaten, mUkA.fa -
tın sulbe en iyi ~eldlde yardım etmiş 
olanlara. verilece~ söylenmistL O za
man bunlardan biri, 1919 de, mare~al 
Fo"h (Foş) olurdu. Mare~al, 1854 de, 
1856 da, 1870 de ve 1914 de aulhu boz
muş olanlara sulhU zorla kabul etti -
recck bir birlik vücude getirmeye mu
vaffak olmuctur. O korkunç adam öl
dürülmesiI"..e bir son vermek için istı

rap çe1tmiş olan malUPerin de müka -
fa.ta rnvık ktmre er olarak k<ıbul edi
lcbil'r. ''Biribirinizi sevin,, diye mu -
k~rldes bir söz söylemi~ o1anın dinini 
bUfin dünyaya yavmak iste,·cnlerc de 
rnij'{ruat vermek düşünülebilir. 

Fakı.t. mesele öyle değil: mükô.f a
tı koyan şunu da esas koymuştur: 

••Yendislne mükafat verilecek olan. 
milletlerin kardeşliı'{i, daimi orduların 
azaltılması, sulh kongrelerinin top -

......................................... -..... ···-··: 
i 
: 

(iiinleı in fJPşindPn: : 
i 
i Eski defterler 

yoklanac3k! 

lanması veya yayılması hususlarında 
en iyi hareket etmiş birisi olacaktır.,, 

Mükafatı koyanın vasiyctnamesin • 
deki esas, yine sadık ka1arak, tefsir 
eden İstikholm hakem heyeti bilyük 
sulhcü hatiplere mükafat vermiştir. 
Mesela, A ristid Brian İsveç Akademi
si tarafından, ''ben iktidar mevkiinde 
kalsaydım, harp olmazdı .. dediği için 
seçilmiştir. 

Ge"en sene ım'h mUkafatt Lord Ro
bert Sesile verildi. Bu aulh milminf, 
milletlerin kardeşliğine henüz inan -
maktadır. 

Birgün Brian benim yanımda şöy
le demişti: 

''Mütemadiyen sulhten bahsedilmi · 
yece'{ o1ursa belki insanlar artık sul
bü dUşUnmez1er.,, 

ZimmtJt'ne paıa geçi
ren Salihli tah!'t·iı 

mfmuru 

Sulh ceza mah
l<em esince 

tev~<if olundu 
Salihli mal:ye tahsil şubesi memur

larınd:ın Sü!eyman oğlu Mustafa 15 
gün evvel tahsil ettiği 480 ~. tı ile or
t.d:ın k;:ıybolmu§, aranmağa bcışlan

mrştı. Tahsildar dün, şehr:miz: polisi
ne müracaat ederek tes"im olmuştur. 

Polisie hüviyeti tesbit edilen tah-
• ~fldar M.ust<ıfa müddeiumumil:ğe tev
di olunmuştur. E:rinci sulh ceza haki
min Reşit de kendisini sorgusu sonun 
da tevkif etmiştir. 

Mustafa !Orgusunda başına gelen 
va~:ıyı ~öyle hikaye etm:~tir: 

- Köyleri dola~1p 480 lf.n k~:!ar 
tah&il5.t yaptıktan sonra Salih1iye gel
d'm. öğle paydosu oldugu için daire-

ler kapalı idi. Paralan vezneye yatıra· 
madım ve yemek yemeğe gittim • 

A~çida oturup karnımı doyurduk
tan sonra ç·ntaya el atınca, i~inin bom 
boş olduğunu ve paranın yer:nde yel
ler esti:-:ni deh§etle gördilm. Aranma-
ğa başlad:m. a 

Orada bura.:!a derken ~uurumu kay
betmiş ve ~arat istasycnundan trene 
binmişim. Bi'etçi b:nbı biletsiz oldu
ğumu anlayınca cezalı bilet kesti. 
B:n ise kendirrl bilmez bir halde tzmi
rr.. oradan Bergamaya, Menemene en 
nihayet ıde buraya geldim. 

Yanımda 40 lira k21:!ar param v::cdı. 
Bunun 38 lirasını yolda aarfetmi§im. 
Y.-nımdaki 2 lirayı bugün hep bo:r.uk
lıık yaparak fukaraya d··~ıttım. Be!ki 
Allah acır da paramı meydana çıkanr
diye. Sonra da po~se giderek teslim 
oldum. 

Haklın Reşid, suçluyu tevkif ve Sa
lihl"ye gönderilmesine karar verdi. 

AI'H~A!lADA MEKTEPLER 
ON BEŞ Gt'N TATiL 

Ankara, 2.l (Te!efonla) - Şehr:miz

de kızıl hastalığı görülmüştür. Bu se -
bep!cn, mektepler on beş gün tati~ edil· 
mi,.•'. 

Yenicami'nio temelinden 
çıkan bir münakaşa! 

Amasya tarihi müveı rihincı.en b·ay 1 urhan 1ana 
[Yenicamiin etrafını açma kararı muharrirleri bu camiin tarihi üzerin.

de meşgul olmaya sevketmişti. Tarihi mevzuları işleyen sayıh kalem erba· 
bmdan Turhan Tan'ın bu arada yamı ğı bir yazı Amasya tarihinin fazıl mü
verrihi Bay Hüsameddinin bir cevabını mucip o~du ve bu cevap bir münaka
şa doğrudu. 

Münakaşa iki safhalıdır: Birinci sinde bir dil bahsi var; ikincisi bir mi
marı bediasırun esas tarihine dokunu yor. Tarihimizle ujraş:ın iki şahsiyet 
arasında çıkan bu münak~:ının mev zuu da tarafeyni kadar ehemmiyetli: 
Temel Safiye Sultanın attırd:ğı temel midir? (De~il !) denirse camiin ilk 
mimarı da - pek meşhur olduğu üzere - "Ser - mimaran - i A~em,, Davud ağa 
olmamak lazımgelecek! Halbuki bu hü hümler, Silahtarlar, Ahmet Refikler, 
İbrahim Haklcı Konyalılar, Turhan Tanlar tarafından hep böyle yazılmış, 
hatta. gazete~erde bile bu menbalardan böyleoo istifade edilmişti. 

Day Hüsameddinin Turhan Tana verdiği ve -ilkini hir dil bahsine hasret
tiği bu yeni cevapların merak ile ta kip edileceğinden §Üphe etmiyoruz.] 

- Biiuı1k Müverrilıimiı Turhan Tan'a -

Dilimizi ve tarihimizi tenvir ve haki
kate hizmet etmek <'meliyle yıml ığını ve 
oncıık 15 Şubat 19:18 tarihinde Cumhuri
yet gazetesinde intişar edebilen yaıınıın 
3 Sulıatln neşredilen cevaplorını memnu
niyetle okudum. 

Cevnplorınıza karşı düşüncelerimi arıe
diyorum: 

t - Buyuruyor!"ıımız ki: "lh~ıd kelime
sinin nıonnsında ilk önce lbni hallikl\n"a 
islinat ederek padişahlar paıllşnhı mnna
ııına olılul!unu beyon, sonra hunu da yan
lış görilp reri, metin, kerim, filnat ma
nasına oldul,lunu ıddin ediyorsunuz." 

Ce\"9P - Slı ve bülün oku) anlarımız 
intişar eden ) ozımeto görüyorsunuz ki böy
le bir iddia )'oktur. Yüksek, sarp, cö
mert, fıtnot mnnnsına dediğim ıo:aı,) ke
limesidir. lhşıd kelimesi de~il; o iılıllayı 

yalnız siz dermeyan buyuruyorsunuz. 

2 - "Türkçe kelimeler Ozerlnde ldgnm, 
ilôl, yüriilülmesi ıfoi'.(ru clel,lilelir. Türkçe
de ne miiılı::am, ne mil<l~amünrih vardır. 
Ne de l\lüreb?" buyuruluyor. 

C. - Türk dilinde iltıl \'e ldı:ıamm yeri 
yoktur, davasını ilk Ön<'c hen ortaya koy
dum sanırım. Bu ynzım<lo da iliıl \'C id· 
g:ımo <lokun:ın hir cihet yoktur. llu nc~e
dcn çıktı. Her halde (ıhşıd kelimesinin 
tiirkçe~I (o!c~ut, o~cşid) tir. Soıır:ı Arııp 
dlllnıltt" (•"'•hni) .. ., r...... • .......... ,. 

( ıı hşid) denmiştir.) demem ilôl, iılgoın, 

a~rab gibi Arap diline mahsus tıılıir:ıtı ha
tırlatmış ols:ı gerek. Yo!,c;:ı ıll')HI. nh51d ta
biri, tllrlb ,.e tn<'İm şeklidir. 11111 ve id
gam şekli rl<!ltilılir. Mesel:'ı: Türkçe 'l:ınnıak 
riilinin &'ili maddesi (<ian) dır. Bunu A· 
rnp kendi diline nlıp (z:ın) demiştir. İşle 
huna "lnrih" denir: il1\I elenmez. Kez:ılik 
Ehzüiiz:ıb yeri monnoı;ına ol:ın Ctüzan) 
türkre<;i fnr' rliline 11irip lrlüznh) <lenmiş
tir. Buna cl:ı "t:ıcim" denir; illi! denmez. 
Bunlar leh~e farkıdır. 

3 - "Dillmlzcle o!:~:ımak, ~·nhul olışa
mnk fiili \'nrılır ve lm fiilin yalnız c:e,·mek 
mnnac:ını değil, benzemek, nnclırmnk rner. 
lıumunu ıf:ı tnsıcf•ılı m:ılıimclıır; li"ıkin ok
şamak fiilinirı refi, metin, kerim ,.e fıt
nnt mnnaoıınn geldiğini gösterecek bir me
haz yoktur." 

C - Türk dilinin l!')tikak u'lulü henüz 
inkişaf elmenıiş bir halıledir. Bıınun için 
(okş:ımnk) fiilinin özü, kökü (okuş) k<'li
mesif!ir, demiş olmnklı~ım hayret uyan
dırmış olo;a Rerek. 

Evci, Osmanlı türkçec:I, Tfirk dilinin pek 
mühim lfüınllcrinl unutturmuş olılu~unılıın 
unululın hir liirk~·e lugut slİ~ lc•nir'I! lıl•nı 
lMzı, hem d<' m:ın:ı,ı hayrl!l ve tereılıliıl 

uyanılırı~·or. Me.,l'IA !okıı') kelimesi, unu-
tulmuş ıürkce lıir lô~ııtıir, l 

Oku' kelime<ıl, \'iikoıek. metin, yani !lnrr ' 
manooıi~·le <lilimiııle (~·okuş l diye k11ll:ın
ılıitımız kelımenin nynlılir. il - yıl şıihl .. 
Fılnat mıına~hlP l>ivanıllırtıılfe ııörilllir. 

Cömert man;ı'iına olılıııtu ıln mıılılPlitıısı 

olan (okşamnk) \'e ıııılihesi olıın Cok~u-

mak) fiillerinden anla~ılır. Duna da dikknl 
gerek. 

4 - Bururulııyor ki! .. Siz, lhnl Halli
kı'ln'ın rivayetini ileri sürerek ıhşıd keli
mesine padışııhlar pndişnlıı demektir, di
yorsunuz. Camiillılüvel mile ili fi Derviş 
Ahmet ve müterdmi Ahmel Nedimin lfn
desini yanlış buluyorsunuz. O halde bir 
sunle lüzum var: 

•·lııni Hnlliklln mı daha iyi tnrkçe bilir
di. Derviş Ahmetle Alımcı Nedim nıi1 l::r
bllıle dolhnuş, Arııp h:ırsiylt )elişmi~ olan 
timi ll:ılliklın'ın lilrkccyi berikllerılen do
lıa iyı hilılliıine h:.ikmetmek şöyle dursun; 
hallı'! zohip olmnk müml\ün müdür?" 

C - Sayın bayım, ilmi bir meseleyi hn
tıı beyanlıı k:ırışlırdıf.iınızı, büyük ve d.crin 
bir yara ürerint' parmak ko) ılu~ıınuzu 
orzcılersem beni mazur görünüz. Cevhe
ri, Ebu Ezber Buharı, Zimıılışerl, Kenınl 
Paşazade, Halimi, Şuur' gilıi Türk fazılla
rı Arap \'C Acem dillerinin inkişnfınn pek 
meflıınane himmetler ellikleri, im rlillerle 
ec:erler y~mlıkları h::ılıle kendi dillcrıne 

dair ufak bir eserleri yoklur. 

Şu foııl Türkler, Türklüğü ve Türk di
lini bir yana atarak "Etrôki bi iılrrık" cu
muriyle Türklüğü tezyif , .e Türk dilini ka
h::ılıklo teşhir ell ikleri znmıınl:ırda Türk 
dilinin le hiline en bDyDk himmetler <!den 
Arap fazıllaıı olıluğunu tııkdir edelim. 

ı.,. •• cı,.,. 1-1 ....... ..., ... _ uı..1 ... r.u.t .. ,.ı;ı •••-
Mehmet Mcncvfinin 1'utıre.-;i, işte ltını 
Mühenn:ının llilyesi.. Uugün bunların 
Türk dilinin bulunmaz. vesikalorıııtlan, 

yüksek meh::ızlcrind<!n olduAunu kim 
inkar eder? Dim:ınıllıgat nıüslcsno, ~u say. 
dı~ım Arapların eserlerine mu:ıılil, on se
kiıinci a5rın orlalıırına kadar Türkler tıı
rafınılon ynıılmış bir ıeısoı kitabı gö:.leri· 
lebilir mi? 

İlınl Halliktın'ın do~ıtııau trhil kac;nhıı
sına ve havalisine lıiıkiııı olan lar, lıilır.si nı: 
ki, o uım:ınlar Türklcrtli. J\.ü,..ük ı\li lıe> 

\'e o~lu Kevl:elıuri b.?y ve lı:ı netl:rn ı orahı
rın lıü'cümıları idiler. lrlıil, IJir Türk 
şehri iıli. Duroda do~nnl:ır, 'l'ürk ve Arap 
dilleriyle konuşurl:ırtlı. Bu~ün Siirtliler 
gihi ... O zurıınnın Türk Cılinılcri Arap lı:ır
siyle yetişirler; çok Araplar ela hakimleri 
olan Türklerin dillerini pektilô bilirlerdi. 

lh5ıd k<.'lim<''linin pnılişahlor padiş:ıhı 

m:ın:mn:t olılıığıınu beyan eden llıni Jlnl
likiın, l\lısır Tiirklcrinin dillerine Türkler 
kad::ır \'akırtı. Bu manayı dı Mısır TürLJe
rinden alıp ynzclığı açıktır. 

Arap ve AC'cm dillerine <"anılan snrılmış, 
hli:iiıı eserlerini lıu rtiller!e y:u:mış, k<.'ndi 
dilim• hiç bir kı) ıncl \'ermem is olan Ucr. 
•' 1$ Alımcı cfenıll, Arahın ılışııl, A<'cınin 

ıılı~ırl ılcdıAi fokşııl) Hırkr:esıne ltıni llnl
likı'ın pıııliırnhtnr pııılişnhı m::ınnoıınn de
miş, DcHI~ Ahmet de ohşıılııı nslı (nkşııl) 
ılıycrck nıiifrl'I hir kelimeyi mün·kl,cp 
farzccllp ok ı:üm•ş ınonn.,ını \•ermiştir. 

Fnrıı ılıliııtlc dört ıııısıınlıın her lıirl mn
nıı-ılrlc kullıınılnn fnho;ic) k<'lime'li <le orıı
bn Cnkşiı:) mı<lır. nu rlıı türkcc !okşıç, ok-

1 
şuc) kellmeıılnden ibarettir. (Okşun, ah
şun) da böyledir. 

Koca Türk f:ııılının şu oslı ı-e ~u mıın~· 
ııı; akşam, boy kal, dönııel, kulaç sibı ıııOI .. 
rel kelimelerlr uılları ok şom, b:ıY ka 

1
' 

~ rck· dön gel, kal nç oldu~unu ıılılıa ve rnıı d 
k.ıp f::ırzeılerck ok f;l'Ce, kal Lıcy, dön e 
Jıd, aç kol nııın:ılarını verenler fıibi pek 
RÜHinç, olmı:z mı. Akşam, RÜn b:ıtııldnO 
liOnra <lonuk ve nlncoknrnnlık zaııınndır ... 
Şinıdı insaf huyuruııuı, lbnı Hnllikiın 1~; 
d:ılıa iyi nnlanı ış, yoksa Uen·iş Ahmet mı 
Ven·iş Ahmet ve Şııır :ll:edim efendiler. 
osrıınnlıca konuşurlardı. lbni Hnllik{ın da 
lürkı;cyi bilirdi. 

Derviş Ahmet denrll, Arap ve A<'em dil
lerine meflun olup pek vakıf, tnrih \'C ııG
cum ilimlerinde .ıoyel ınülclı:ı~sıs bir fo• 
zıt, Ahmet ?\edim dcnıli de şu iki dılo 
pek vakıff, )'Ük~ek lıir şalrıli. Jlnyfn ki her 
ikisi de dilcı ddtillcrdi. Türk dilinin işli• 
kakını \'e pek çok lügatlerini iyi bilmedik• 
lcri anlaşılır. 

5 - Bııyuruluyor ki: "Siz, Derviş Ah-' 
m~t erentliyle Nedimi tnhlae ederk<'n it!" 

hekküm de rnl!het buyurup ,;Oneş ıık 
olur mıı, dirorsunu1~ Runn karşı ben de 
denlı ak, kara ve kızıl olur mu dest'ıl1ı 
Türkisl:ınf!a vııklile Rus <;arlıırıno nk rı•• 
diş:ılı denildiğini holırlatsarn, nt buyurur• 

sun uz'" 

C - Türkce ve mnnn'lı unutulmuş, nıtı~· 
lı'ık hlr kclinıt'nln müfret, )'ohul mürel:kCP 
olılııı:?unu ve llifız v~ mnnnsını lt'lkik el• 
mek sndeılinıle ı::ılı-,nnlara tl'hekliDm kC• 

• lime~iyle mukabele etmenizi doğru tıulıt• 
mı11lım. 

Rilir<ılnlz ki l{Üncş bir, denizler mült
ndılitılir. flunları birilıirinıfen O)'ır<lelnıek 
itin Ak<leniz, l\ara<lenlz, Snrıılenlı demiş
lerdir. Ak padişah. kora sultan. ıı;arı !IUllıtll 
rlenme.'li lınlkın pndişahlara \'ercllkl<'ri ı&• 
knptır. Hu l~knplnr pndişahlık On,·anı de
Ailılir. II:ıllnıkl ıhşul, !o'<şıd) kelimesi tıil• 
yük padlş:ıhlor Onvnnı<lır. 

Yn5a'iın lJlıı Onderimiı Atatürk ki çok• 
lnnberi unııltılınu.,, hntıA irdenıniş oı:ııı 
Türk diline en yük!lek kıymetler \'<!rdi• 
tliiıün <lilll'rin l<'mrli Türk dili olıluAıınıl 
clh:ın:ı hilılirıli. Türk dilinin unuıuıırıttf 
ve b:ı,kn <lille.~ı: girmiş lögotlerini meyda• 
n• .,..1 .. .ar•I• 

Ycniraml meı.ele!llne fftlinc-e, hun:ı ııll 
lelkikalımı ''<' düşünC'elerimi ikinci nıokıı• 
leye bırakarak sözümü burada kesiyorllıll' 

Amasya •füptrrihl 
HUSA'.\l Yı\S!tlt 

J 
ME:lKEZ BANKASI iDARE l\1EC " 

usı REiS VE AZALIKLARI 

A=ı':ara, 2J (Telcfonll) - Denli 

bank idJre meclisi reisliğ'ne banka o;e 

iktisadi deniz işlerinde tecrübe ve bilği 
sahibi bul"!nan bay Ziya Taner, idare 

meclisi azahklanna da bay Cemal Şa • 

hin Giray ve deniz subaylığından ınU: 
teka't bay Sedat Urul tayin cd'lınişlet' 
ve bu tayinler milli iradeye iktiran et• 

mi~tir. 

KURUN 

A \tık 

AUO:'\E rAlllFESI 

.Mı•ııılı•l>el Mcml<'l:et 
içıııde 

95 
dı~ınıln 

1:ıa M~ 

:. ll) Irk 21i0 4:.!5 -
fi ııylık 475 R:W " 
\ ııtık ııoo ıı;uo .. 
l'arıreı;lne1en O:ılk:ın llirl ı~ı ıcın n~"' 

,ıır· 
otuz kııru'> ıllı')ulıır 1'11,tıı ltırliılıJöl' f 

Yeni Romanya kanunu esasis':n
dc gu::P. 9(ıtpaıı l:araldcristik n.ok
tataı dıuı b;rı §Udur: Rouı:;myada • 
bulıman l ahudilere diğer Roman
yalılar ile müsavi vatmu.la§lık hu
ı.uku ı•cr.lmc!c için bir asırdanbcrı 
Romwıyada otur duhlarını isbat et
ıMk şarh ı.oıımuş ... Ilall>uki. evvel
ce Gnga hükumeti i§ba.§ma geçtiği 
gıi.nlcrcle ajaııs!ann verdiyı hm.:a
d.s!er 192U scnc;sinden sonra bu 
m.emlclcete ge!ercl; birtal.;ım sahte 
oesikalara dayanarak yerleşmiş o
L..ın l'ahudilurin çıkorılacaymı bü
dirmi.1ti; yeni 1;anunu csasidc1d. J:a
y,dlar ise l'ahudilerin vaziyetin: 
clah:ı ziyade zorlaştırıyor gibidir. 

Çapraz Kelime Bulmacası 
nıe\ ı•n \'t•rlcrc aı~ ıl:ı > el.ıı iş beşer kt1rll 
z:ıııııııı•ılılır. ı 

Alıun.ı kn\·ılını hilılirt'r. ml'ldııl" ,.r tc' • 
ıırıır üı·rı•lın°1, nlıoııt> pnrnsıııın po"tıı ,e

t;ı•12" 
) ' il lınııkn ıll' voll:ıınıı ıırrclını iıl:ırr 

lhtiTfl/.1.l 1.:ı l'ahudilcrin h4vra1a 
rıııda hcrhaııgi bir Yahudi ailesinin 
yifa smıcdcnberi Rumanyada otur
duğımu isoota esas olabilecek ka
yıtlar va1·dır. Iı'a7:at Romatıya ldi
kılmeti 1uıvral.arda1d nüfus kayıtla
rını 1xıbul etmezse Yahudiler yQz 
3enedenbcri ailelerinin Rcmuınycılı 

o?d ğunu nasıl i.'lbat cdece1;lcrdir1 .. 
HASAN l(fJMÇAYI 

mı:1111 .................. :... .................. cmııımı9 ....................................... ... dı ılwrınr ıılır. 8 
'ı cn11h·n !J ııhnnr )'n1nn vrrn 5 ı.fl0" Yeni bulmacamız 

SOLDAN SACA: .. 
1 - 1stanbulda toprağa saplıınmı§ 
bi isimli bir semt. 2 - Emlftk, mek-

tup. 3 - U~maz.. 4 - Genişlik, boş, 

bir nota. 5 - &:e~h:ı n.nırma.sı, mayi 

h:ı'inc gc!me!r, 6 - La!tırdt. gırsıziık. 

7 - Sevke~~!~. m~ Spllrll. 8 -Çivi

yi c::ı!tan, Kavram"'·. i) - Durgun, ça
yırch b:kr. 10 - Ne kı.<l;ı.r mnvi (iki 
kc~imc), b'~rm. 11 - Yrlmayan, fud 

bolcu1":'&ll .. ya~:ı" sı, bir A\TUIJa film 
• 1 •• 

şır.ce~ı. 

YUIUı.IUDAN AŞAGI: 

1 - Sohb:?t İ"'~e. 2 - T:ır'~nm . -
m"1ıa~ıı:ı, h1k ve clo~TUluk. 3 - Tirell 
yo!u, ufu!ı:, arnbca su 4 - Tarh.l:ır, 

r.z cık. 5 - Kalın tes, budala. 6 - l'· 
san. 7 - Zor1a, uzaklıl: ifade eder. 
8 - l{ıs:ı bir zaman, sillhlanınış. 9 -

Dünkü bulmacanın halledilmi' tekb 

1 2 !l 4 fi 6 7 R 9tO11 
ı T ı t\ILIAIFIFlul 7 •Al F 
2 a· ı c ı A ı N ıı ı A ı R 1111 "' ı v ı ~ 

. k'" ,,,111"' 
hırılf'ıı vıı11 lnnlarn. ııwk tı•plı•rlr •·~ 

lnrınn n\·rırn lrn11l:il \'npılır 

1'ıir/.;fırfnin hn rrn~ın nınkr:fntll 
1(1'/(fl,\'"n rıl•nnf ua:ııır. ' 

Adre!'I <IPllişl irml' firrrtı 25 ı.uruşıur• 
a 'R ı t lvlt ı ~l'lvl 1c1ı11.11 
4 A 1 ;; 1 fi r 111 ., 1 .A 1.., 1 A 1 R 1 A • • 
5 i\} 1 nı ·~ 1 1 1 N ı -1 N I~ 1 R ı - ı L r, p c rn u; 11 ur il n / n ı • 
6 ~l ".l!lzl[l~ıi" ı ~ı!ı· ... ıA 15 sene e\fv-el 
7 Nlilvl 1Tltlalol7ITTl1< •• 
8 T 111 ~ ı~ı ~ı .-ı .nrı A 1 NI~ 1 [b}lYJ Sl (ld) ın hfı~l fıt" 
9 Y 1 ~ 1 r) 1 A 1 :: 1 ~ 197 l l. 1 .!_ 1 ~ 1 IJ .

1 

ıtııam kanıara.(rnda R~~adlııe :ıf rıqff{:ltf 
1 ) () 1 1 ~ 1 ~ 1 ! "' j 1 P j -; 1 A j '( rlfll o1rın l•f1 mflnnn fırnmı:ın { 11111• 

( • ~ - - I I i Tl1rldrırt t 
1 "' 1 ~ l MI " 1 T iT 1()1-,, jt"j R 1 A 1 fnrnfınd"? mıı~m t'rt'~ n ~ u;ı rrır~t" 1 - _.... ; 1.·nhelrf fıılmi~il /nftı(' nlıp rtmfd. rıırJ:l• 

Arabca ı;kmek, ht.muru tutmak Jçin l fufnln munlıf'df ile. hnllrdlltlllifnl. r(rll' 
urdrld lnrrlli: tebnn~rnın ::nrnrlorı ~ştif• 

yapılır. 10 - R0malıln.rın meclisi. 1 8/rıln başka bir iş olduğu11u ı6utım 
11 - Ayrılmış, kt>Sicl ~ J 
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_Ş_e_h_ir Ha~_e_rı_e_I 
kOLTUR iŞ t ~ LER: ı lşçUerln sıhbt vaz!-

döy okul&arı lçfn ka- yelierl hakkıı;da 
•n Öğretmen yetiş· nizamname Dünoynanan mll1-i kume maçlarında 

Güneş üçoku 4 ""1 Galatasaray 
t l r ile c ek ltçilerin sıhhi vaziyetlerini göz önün 

ltUıtur D ıka 1 ğ k" 1U .. kut de tutarak onlara daha müsait bir şe-
~lc ilzcre b-'u' ~kı biı~ın k oy yuf 

0
be - rait içerisinde çalıım.ı!annı temin ede-

ıığ' yu r o uma se er r-
bo 

1 Yaprnağa ba 1 d ~ tık cek olan talimatnamede nizamnamenin 
"tı 1 ş a ıa.nı yazını§ . 

u af ız ·· .. n.. 2 ndi •c a' u!c:in gerek köy i§lerinde, gerek· noksanlan tamamlanmıştır. Bir mart ~ 
ns ki tan i~'.baren tatb:k edilecektir. 

ltıalts • ~ Opedik malurr.at: aıını artırmak 
dt ildıle lirçok tedbirler alınmakı.... Aldığımız maturna~a göre, r.ıhhat ni-

r. zamnamesi iş yerlerinin sıhhi §artlara Biri nc1 devrenin 44 
ftneU daktliasına ka
dur 2 ·O maglup btr 
vaziyette o~'nayan 
Sarı Kırmızıhlar ar
ka arliaya Uç gol yn
parak neliecyl leh

tııa~u arada köy çocuklannı okuttur
llızı f Ve Yetiştirm::k için köy okulJarı

lC"az lalaştırılm:.sına çalışılmaktadır. 
llı:\k 0~ okuıt.,:ında öğretmenlik yap
rilr.~~~zere çavuş öğretmenler yetişti

... 11>1 'b• a.
1
, gı ı köy kız öğretmen okulu da 

ı .arak k" de • oy okullarına kadın öğretmen 
Yctıştir le kt" ti ce ır. 

\>c t\ 0~tullara alınacak talcber.'n yaş 
lec-ı~ .sıı vaziyetleri y.o!cında tesbit edi 

-~tır t . 
k~liyct ve ecnebi okunarmda iki 

tk bütçe olacnk 
bıı ·il.lliyct okullarile ecnebi okullan 
caı:{ılean sonra yılda iki bütçe yapa
ri:ı.ı· ardır. Bu bütçelerd~n b"ri ki'ı"sele-

ıı b" l'ııca utçcci o!a • •'dır. Bu bütçe doğ-
llı:ı Evı:af idaresine görldcrilccekt!r. 

\>c k:~ci bUt~e de okul bütçesi olacak 
tir, ~.~tUr direktö,Jiiğüne gönderilecek 
lan. Ut~elcr mart sonuna kadar hazır-

caktır. 
leı ı_ 

"' C~d~n p:ıra toplamak yasak .o ... , •t 

t3hb:ı ~zeJ, yalnncı ve azlık okulları 
ba1~ crınJen okul tcıihis ücretinden 
lihı 0kuıa !hım o1an harita ve ıa're 
tıcrc:;;ra topladıktan yapılan teftişler 
~0·4 ·ilde an1: ~ı1mı~tır. Bu okullara 

nan b" • .. ta taı, ır tanume gore bundan son-
tdj·~.~beden para toplanılması yasak 
b· · ltir. " 
:!::ti':\.. , • • • 
t!· • ,n crın vcnlemıyen 7.amlan 
~ ıtı 1' 

tı'a:ı 1Yc kadar z:ımlarını atamamı~ 
l'ıı.'l ıı~ 7 1 ilk okut öğretmen"nin birik
dar \t '=' zamlarını 938 b!dayet:ne ka
t~!arr~;1mesi için bütçede lazım gelen 
~il.~11 Un ve münakalcnin behemehal 

"'-nası için çah;ılmaktadır. 
f} -<>-

eıı:z·~ nk ~oop:ıra-
llc~ ! ! 1 k u r u u yor 

d • :ı:.ıa k ."lttaıı 
8 

n te;kilatı taır.amen kurul-
lu!\ Ilı" 0nra b:.ı müesseseye bağlı bü-
1Hir;ıı,~~83~selerde çalı§an memurların 
~lıru:a~ c, b.r ''Denizb.Clk kooperatifi,, 
~c ~a,.tır D · u ı · · · ! Iİ:tıd·k· • enız m eı:sese erı ıç .n-
dar &i • 1 halde yalnız deniz: yol arı 
cıı~taqtarafından te-.'. s ed lmiş bir ko-
0ııcrtir btılunmal:tadır. Fakat bu ko
lı.k;ıy1 ~ b deniz ticaret rr.üdürıüğil, 
~ıırı;ı ... a r.ka ve havuzlar id r.csl me
"' ., da • . -:. ıştırak etmiı bulunmakta-

l),ıı· 
'tı ~ !zba k 
. tır, li n kooperatifi kurulduktan 

~:ı;oc rlo~a~ işlc.ttne dlrektörlüğiı, ts
darcsj şı.keti fcn:r1er ve tahlisiye 
tc~. de bu k . :r. Ooperatıf e dah'.1 olabi!e-

\' tııi k ,c, h tırula =•'t kooperatifin nizam
azırlanmağa baş1amı§tır. 

'"'tı"İ\ ~ 
~lLL>E 

•• ı ı 
'1e:t kı ••liın malları& 

ö11 Y rn et b 1 ç ! ı ~ c ek 
~ıı ııtnılZ<Iek· 
ta ~e~lezi .1 hafta içinde Denizbank 
to ~'Yınet b:ıın elinde bulunan malla
t-e,~·ana~ktııçnıek iızcre bir komisyon 
l:ı,· ~<1.;iy r. Bu komisyona reis ola
~< ~u:ıU:u Vck~Ieti namına Milli em
b~.t da De ~ık, iktısat vek8..leti na
l ı:ı~ •- . nız ticaret ··d·· .. N d t °'Ottı ~l'ın e . mu uru ec e 
llea ~:tona De dı~ıniştir. Bur.dan başka 
da C,eritı f nızbanka mensup mües-

~'tl.taıt en heyetlerinden birer aza 
da el'e:t edecektir • 

l'es· Çatışın ' h D İlltleıı b a.arına deniz yolları 1-
tlır 01t §irk<,~layark Tarabya lstin-

ın. ._. ·~.i, Van "'U . . 
~ e diğer go. ışletme ıdare-
ltı~1erırı 

1
. Denizbanka bağlı mU-

~iltu etını t:~~e bulunan malların 
diıdi: tnaııtll' ır ve tesblt edecektir. 
~ll'e~· te? aonr~n kıy~etleri tesbit e -
bir erını t bugünkü i~e ynrnr va-

?ılUt esbit t 
~ eh~·sı e nıe!t tizere a~Tica 
~e~ ~ b .... ;ır kıımfsvonu ton!ana

~lt. ~Ql!aıı birer birer tetkik 
"111' ... 'l'u ~·ntu 
ttı tıca" Blrzıgı Huruluyot 

?'etiyle U~n ''e ko • 

uygun olmasını amir bulunmaktadır. 

Çahıma esnasında kazaya uğrayıp ya
r.Canan İ§çilerin ilk tedavisini yapmak 
üzere icap eden aıhhi teıki1at b:Ia kay
düşart her ı:§ veren milessesede bulu
nacaktır • 

Büyük mikyasta lşçi kullanan fabri
ka imalathane gibi yerlerde bundan 
başka bir de doktor bulunacaktır. 

hapi.flhane binasının 
yı ·.11n1ası /jen,a,,n 

ih.ale eaiıecek 

lerine çevirdiler 
Dün Galatasaray • Ankara Muhafız 

gücile oynarken, 1zmirin birinci!"i Uç ~ ... :·~"::i" 
ok takımı da Tak::im stadyomunda Gil- v."cı:..--0!"'-!'"' 
ne,le milli küme maçını yaptı ve 4-1 """·~·'-.-.;~'· ... ~~~~ 

gibi büyü~ b!r fo kla yenilc•i. ~: 
Hapishanenin yıkılma işi için yapı- Saat üç buçukta evvela iz .... ıirliler bir (ı-...... - ·'°' .. c ,·~·:..,.,.~ .......... 

lan ihale H5.rnnda. bir yanlışlık olmuş az s.Jnra da Güne~!iler sahaya çıktıkla-
ve hir ~art yazılmrun1etır. Bir iki gü- rı zaman statta lıulunan an;<.!< beş yüz w:ı:,,._ ... ..:..., 
ne kadar yeniden ihale yapılacaktır. meraklı tarafından alkışlandılar ve Ad 

Güııe§ • tJço'k maçındmı bir görünfı§ 

Hapishanedeki mahkfur.lardan bir nan Akının hakcmı.'.ği, Nuri Bosut ile 
seneden fazl.ı. cezalı olanlar ~ra ha- Ahmet Ademin yan hakemleriklerile 1 
plshanelerine gönderHmişlerdir, oyuna saat dörde yirmi kı·la başlandı. 

Bir seneye kndar hapis cezasına Kırmızı • lacivert formalı tJçok ta-
mahküm olanlar tevkifhaoode yatırı • kımı: 
lacaktır. Ha1ı)<ı • Necdet, Ziya - Halim, Adil, 

Katil lhsaııuı iadesi istendi Mazhar • Kemal, Scıid, Namık, Hamdi, 
Üsküdar hapishn.nesinden kcıçan ka- Namıktan mürekkep bir kadro ile: 

til İhsanın M:ırsılyada Fransız polisi Güneşliler ise: 
tarafından yakalandığını yazmıştık. Cihad - Faruk, Re~d • Yusuf, Rızr\ 

Dün İstanbul mUddeiumumiliği Ha - Ömer - Melih, Nf.yazi, Salahaddin, Mu 
rlciye Vekfılcti.ne müracaat ederek ka- rat, Rebii §~kl:ndeki malum kadrolari-
tll lhsanm Fransa ile aramızda bulu- le dizilmişlerdi 
nan iadei mücrimin kanunu mucibin- Oyun • rahanrn müthi~ çamuruna 
ce teslim edilmesini istcm!stir. rağmen - Güneşin yaptığı iki seri ve 
l§si: l{a1ınoo I\.al11m Ucu DoUındırmı§ çok tehrkeli oyunile ba§l.aıdı. tlstüste 

Matb:ıalarda ciT~cilik y~par:ak gf'- yapıhn Güne1 ~!un!arından l:irinde 
çfnen Hmnt, son gtinlerde işsiz ka. • Niyazi gcrılerdcn aürdü{:ü topu ~aie 
lm.::a tUc~a•dan Mehmet Alinin iın7.a· ağzında birdenbire demarke olan Sa1i-
sını taklid ederek bir tezkere yazmış, hadı:J ine geçirdi, o da köşeleme bir şüt-
tUccar Vitaliye giderek 6 kutu kalem le takımının ilk golünü attı. B~ tayı 
ucunu dofandınmştır. ma~ın dördüncü dakik.asında olmuştu. 

Hrm•t yakalanmış, birinci sulh ce • Bundan aonra uaaya ahşmağa b:ış-
za mahkemesince tevkifine karar ve - tayan lzmirlilerin Akmlan görü1meğe 
rilerek tevkifhaneye g<'nderilmiştir • -·-· .. ----·----· .. ···-····-· ........... __ 

.~...................................... ........ .. .... __ .. 
MOTEf"ERRIK ı: ı: 

ıı·FAIYEl'E YAPILACAK ii Fcnerbah çe i~ 
l'ARDIU :: Mili h .. .ı 

Yeni vilayet bütçesinde İtfaiyeye ii l U ın e tnaç/a- i! 
yapılacak yardımın miktarı 40 bin li
ra olarak te~blt edilmektedir. 

Yollar için 404500 lira, Mi Ecle -
diye masarıflan için 297233 lira, fev • 
kaHlde büt~e 902381 liradır. 

Bütün viP.ıyet bUtçesi bu yıl 44G8105 
olarak tcsbit edilmektedir. 

Ji ı ından çehilill"' m 11! ~i 
1
1 ttl f: Bugiinkü mar;ın yapılmaması :: l 
!! ihtimaliıJe varnw~! g 
.ı .. 
:! Dün Güneşle karşılaşmış olan İz- ii 
!. . . 
• : rrfrin Uç.>k takımının il.;n-:i müsa- H 
n bakasını da fikstlir ml'c:bince bu g .. .. 

BW".dan bne.ka Silivriyc yapılacak is gün saat üç buçukta Fen~rb..ı:çe ile ~i 
olan rıhtım i~ln de tahsist konmu§tur. n yapması lazım gelmel..-te •se s:ın la- ~~ 

Muhtelif yardım if eri b~ sene lii civ~rtlilerin bu maçı oynamak iste- ii 
16 bin liradır. U m~dil\leri ıöylenmektedir. ;~ 

CELAL BAYARl.V AT!NA ı!i Buna sebep o1ar;ık da bu karşılaş ~l 
SEl' ılll ATI U manın kendi stadlarında .:>yQGblma- ii 

Athıada çıkan Elefteron Vimo ga.- in masınr. göstc.rmişlc~·· Yine deveran ~i 
zetesi Ba~vekil (',e'al Dayarın mayıs H eden bir tayıaya gore: Feneroahçe- i: 
ayındn Atinayı ziyaret edeccğ'ini yaz. i! L'ler mii1i küme rr.iisabakalamıdan ii 
maktadır. f: bUsbütün çek.leceklermiş.. H 

Balkan D<>mirJıolları JJWteoo3~8zarı 1 Geçen seneki milll küme maçların li 
Döndlilcr 1 d~. p~zar gü~kU müsabakalaı her ,; 

Balkan DemfryoUarı mütehassıs _ ı klubun kendı stadında y:ıpılmı~tı. fi 
l~n Ankaradan dönmilş'er ve so~ defa IU ~akat bu~ene Türk spor k~~~~ fi 
bır içtima aktetmişlerdir. lçtımada i! ıl~ Tak!::m stadyo~u mü.durlu- !i 
Balkan şimt>ndifcrci'er koııferansının ':! ğU • sında ak,dedılen muaravele :: 
şimdiye kadar deva.m eden safhaların- !i mucibince §ehrimizdeki bütür. milli i~ 
da müşterek mUnakal~t nizamnamesi ljf kfün.c maçları T.aksim~e _olacaktır. H 
üzerinde anla~a yapılan yolcu, ba - ~ı Bız, evvelce bılmelen .azım gelen g 
gaj krsrmlariy!e hazırlanmı~ olan eş- U bir mesele}i ileri ıüıerek Fer erbah H 
ya f aalırun zabıtla:tı imzalanm'etır. u seli idarecilerin müsabaka yapmak f: 
Yu~os'av ve Yunan murahhaslan !: is!'!'miyeceklerinl zann~tmiyoruz. !i 

evvelki ak~am ınt.mleketlerine dön • :1 Bu olsa ols:•, son zamanlarda çok ji 
mU!>!erdir. Roınanvıı mnrahhas'arı bir h zayıf düc::n takımlarını ıslah edin- :: "J • •• ~ •• 

Bursa seyah'\ti vn'1t''~ta'n sonra Ro • n ceye kadar maçhıra girmemek için !i 
manvaya gideceklerdir . H bir b:ıhan:d'r ki bunu da c1oğru bul- H 

~ ~ u ma:na~ayız. u 
misyonculuğunu yapanlar bir tütün f. s~nelerce İstanbul ve Türh:.ye ıi 
birliği kurulması işi ~trafmda bir top. il şampiyonluğunu kazcınmış olan s<•· ij 
la.ntı yapmışlardır. Bırlik nizamname- jı! n lacivert!ilerin bu sene m:lli küme !i 
sine göre, Merke7. lstn.nbul olacak. Da- I il müsa'blkalannJa iyi bir derece ala- Ü 
imi "' hami \'e ra.~:i o:m~k \bere Uç jl mamaları onlan bu kadar ü~eme- !! 
kns;m azaaı, 7 kişı ık bır ıdare beye-J:! tidir. MaHlm ya: "Düşmez Jrnlkm=·· H 
tı olacak, ve birlik umumi h~yetı se- il bir Allah . derler. HU 
nede ~ defa lst.anbulda to.ı>lantı ya • !~ ........................ -:ı .. ··-: .. -· .. -.::-.. :u 

' ·---· ....... ·-·· .... •••• ·-··· ........... il pacaktrr. -

b:>şladı. Fakilt bunlann mütem.akiiyen 
sağdan yapılı ı ve sağaçık Kemalin de 
hiç muvaffak ol:ı:namsı yüzünden seme 
rei.z kalıyordu. 

12 .=.nci dakikada yine Güneşliler 

ileri atıı:iıtar ve Salfilladdinin uzun bir 
pasını ofsayd vaziyette ya~alayan Me
lih süratle rakip ki-leye inerek ikinci. 
golü de kaydetti. 

İzmirlilerin bir hayli itirazlarından 

sonra başlanan oyunda misafirlerin bü· 
yük bir en rjile Güneş kalc::.ini tehlike 
ll vaziyetlere sokmağa başladılrır. Bu 
sırada sağaçığın kaçırdığı yüzde yüz 

fırsattan sonra ve 22 in:i dakikadaki bir 
lı;ornerden top Faruğun koluna çarp-
tr. Peq:.=tı Namık hucu gole tahvil 
etti. 

Birinci kısım böyle:e 2·1 Güneş le
hine bitti. 

tI<INCt DEVRE 

ikinci. kısım yine Güneşin hakimiye
ti ile ba§ladı ve 6 ıncı dakikada Rebii
nin pasile Niyazinin plasesi Güneşe 

üçüncü golü kazandırdı. Bu devrenin 
ortalann:la oyun gittikçe scrtleşmeğe 

başladı, hakemin bu hareketleri yapan 
oyuncuları dı~arı çıktı:-mayıp yalnız 

ihtar verme!":nden yüz bulan her iki 
ta~ımın bazı futb::ı!culan işi heran ile
ri götürerek maçı bir kör döğüşü hali
ne soktuğu sıralarda Üçok müdafii bir 
geri pası verirken Murad yetişerek 
dö:•:lüncU golü de attı ve müsabaka da 
trı~sız tuzsuz devam ederken 4-1 Uç
okun mağiCıbiyctile net;ce1endi. 

En. Er. 

Anlıarada 
Milli küme maçlarına bu h:ıfta da 

devam olundu. Bugünkü maç Muhafız 
gücü ile Galata:arııy arasında iUi. Ha
vanın tahammiilsüz derecede soğuk 

oluşu stada bek.l~nilen seyirci k<llaba
lrğının toplanmasına mani olmuitU. 

Mutat saatte bay Kemal H<iimin 
idaresinde sahaya çıkan takımlar kısa 
birmerasimden sonra karşılıklı sıralan 
dıkları vakit Galatasarayı ,u kadro 
ile gördük. 

Saicl - Sa'lm, Reş1d - Su.ı>Ti, Adnan, 
Mustafa • Bülend, Ha~im, Eşfak, Sü
leyman, Necdet. 

B·ma mukabil Muhafızı da şu kadro 
su ite gfüüyoruz: 

Fuad - Salih, S =.:-ret - Büleırd, Cihad 
Ah:ned • Naci, Şahin, Rıza, İbrahim, 
Kemal. 

Oyvna Muhafızın soldan kornere 
~adar uzayan fakat netices;z kalan bir 
hücumu ile başl•..,dı. Anl: .ra ikincisi 
bugü'l cidden teknik ve yerden bir 
oy:.ınla kuvvetli rakibine kar~ı çolC mu 
vaH:l:iyetli bir oyun gösteriyor. San 
kırmızı kaleye yapmı~ olduğu J:ıücum
lar beklenmiyen tehlikeler ihdas edi
yc-r. Fakat, fırsatçı olmayan muhacim • l•r el le ettikleri enfes gol vaziyetlerin 
ılcn tatifade edemiyorlar. 

ti altında devam ekiiyor. _ 
22 inci dakikada Rızanın ve 35 inci 

dakikada da lbrahimin ay:ığile Anka
rrılı1ar ilir. gol kaydettiler. G:ılatasaray 
hlar bu gollere anw 44 üncü lda'lVka
da Necdetin frikikten gönderdiği topa 
vaktinden evvel çıkış yapan Fuadin 
elinden kaçırdığı topa zamanında yeti· 
şen Eşfakın yaptığı bir gole mukrı;,eıe 
edebildi. Biraz sonra da devre 2-1 Ga
lata!arayın aleyhine neticelendi. 

ikinci devreye Galatasaray ta1Fnnm· 
da isabetli olarak yaptığı bazı t;:.dilat 
yapara~ Sü1eymanı solğaçığa Bülendi 
santrforvede, Ha§i~ de aağiçe getir
mişti. 

ilk devreyi büyük bir muvaffakiyet 
le 2-1 lehine l:itiren Muhafız bu dev• 
reyi hücum hattı, muavin hattından 
çok uzak ve irtib:ıtmı tamamen k?ybct 
mi§ bir vaziyette olarak oyuna başla
dı. 

Diğer taraftan Galatasaray ise bill
kis daha enerjik ve daha ahenkli bir 
oyunla h:aımlarını tazyike başladı. Ni
te'k;m Galatasaray çok geçmeden bu 
verimli çalı§masırun ıcmeretini 15 inci 
ve 18 inci dakikalarda Haşimin ayaği
le yaptığı iki gol ile gördü. 2-1 mağltl
biyetten 3-2 galip vaz,yete yükselen 
Galat.oarayhlar l\fohafı:rı daha ziyade 
tazyike başladılar. 

Muhafızlı oyuncular hiç olmazsa~ 
raberliği temin maksadiJe yeniden bir 
hızla san kırmızı kaleyi zorlamaya ba 
ladılarsa da netice iizerinde mliessir 
olamadılar. Esasen oyunun da bitme
sine 5 daktka vaidı. Nihayet hakemin 
düdUğU öttU. Bu dal\ikada Galataısaray 
3 golüne mukabil Muhafız yaptığı iki 
golle iktifa edebilmitti. 

B. 1ahımı maçlaıı 
Dün (B) takınu maçlarına devam 

ec!.=lmiş, Şeref stadında Kasımpaşa .ile 
Feneryrlmazın genç futbolculan 3-3 
berabere kalmışlaroır. 

Fener stadındaki Süleymaniye Fe -
nerbahçe maçı ise, Fenerb:oçe takımı 
sahaya gelmediğinden Süleymaniycnin 
hiikmen galibiyeti ile neticelenm:ştir. 

A merlkadao bir 
heyet gellyor 

Ankara, 2.c (Telefonla) - Ticaret 
muahedesi mUzakerP.sinde bulun .. 
mak üzere Amerlkadan gelecek he • 
yet martta burada bulunacaktır. 

Yeni muahede projesi tkt taraf &• 

raRında tontl edilmiş olduğundan bu
radaki müzakere mukabil teklifler 
Uzorlndo cereyan edecektir. 

l\IUAMl\fER ERİŞ l\IEBUS 
Olu\CAK 

Ankara, 23 (Toleronla) - Münhal 
mebusluk1arn gösterilecek namzet
ler arnsmda lş Bankası Umum Mil· 
dUrU Ilny Muammer Erlş'ln buluna
cnğr muhakkak addedilmektedir . 

Eriş mebus olduktan sonra umum 
müdUrlUk_yazltcslnl bırllk_mıyE-cak· 



4 - ıroıttJN 2'1 - ŞUIJAT - 1038 

Zaıarsız llazalaıaan: . . 

AS R 1 N 
COCUKLARI 

\'azan: 

.... erenç Körmendi 

Çeviren: 

Vahdet Gülfe'i'in 
' 

Uyurken tayya~ 
reden düşen 

adam? 

. . . . . . ilan 
iktisat VekAletl iş Ticaret Umum 

mUdDrlUğilnden: 
Türkiye Cumhuriyet! Ue Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittiha

dı hUkfımeti arasında aktolunan ticaret ve seyrlsefa.1n mukavelesi bU· 
ktimlerlne tevfikan TUrklyede calışma sına izin verJlen s. s. C· ı. ıunes· 50 l

l Mucize kabiJinden sağ ve salim 

- Dl! -
SAF IHIAVAT 

yeıe ayak bastır 
Geçende zararsız neticelenen ve 

inaml;naya:ak gı!bi görünen bazı ka
zalardan bahı;etmiştik. Bun!ara ilave 
olarak, bir mü~det evvel, b:r başka 
kaza da vukua gelmiş!ir. 

sesatmdan (Soyuzneft Eksport Neft sendlkat) mUessesesl bu defa 
müracaatla Ttırklye Umumt vekllllğlne, müessese namına yapa.car 
işlerden doğacak davalarda bQtUn mahkemelerde dava eden, cd -

len ve Uçüncn şahıs sıtatlarlle hazır bulunmak Uzere 31 - 12. 938 ıarl· 
hine kadar S. S. C. t. tabaasmdan Dlmitrly Artemlvlc KrlJıı ;N'o\'S Sabahtanbcri hiç dunn:ıdan yağı· 

yormuş. Camın üzerinde bı ğuyu si
lince .>'tlu<Fnlur damlaları görünmeyor, 
kurşuni gökyüzlinden sarkan milyon· 
larca kurşuni kurşuni ipler görülüyor. 
Demiryolu boyunca uzun uzun veya 
geniş geniş su birikintileri görülüyor. 
Uzaktnki arazi mütemadiyen görünU
şünu değiştiriyor. Daha uzakta yer, 
ı;ök ve yağmur bir tek kw-şunilik ha
linde biribirine karışıyor, hiç bir şey 
görünmeyor. 

Paula. pencerenin önünde ayakta 
duruyor, duruyor bakıyor, sonra otu
ruyor, ve boyuna: 

' -A! ne de yağmur yağıyor! diyor. 
Kompartıman soğuk; bütün vücu • 

dünde ıslak bir soğuk hissediyor. 
Gözlerini boşuna yoruyor: dışarda ne
reye baksa her şeyin r~ngi uçmuş. her 
BCY kurşuni. Biraz cwel göilerini dol
duran o ycşn ıııığı nafile arayor. Ner
de o? Yok mu artık? Birdenbire aklı
na rüya geliyor ... İ!ite Bimdi sıra sıra 
binalar. Biraz sonra evde olacağız. 

Peşte civarına gclmi5lerdi. Hiç dur
madan yağan yağmur altında, sağda 
solda, fabrikalar, tektük ev sıraları 
görülüyor: !]ehrin dış mahalleleri bu
ra!ar.J. Islak caddelerde ,demiryolunun 
yanında siyah siyah parıldayan bir iki 
asfalt yolda, etraftaki bütün çamurda, 
sulara boğulmuş tarlalardan daha a
cmakh bir hal vardı . 

Klnra ağdan en küçük iki bavulu a
lıyor ve komparbmanın kapısının önü
ne, korudora koyuyor. Annesi de tü!ü
nil örtmüş, şapkasını giymiş. 

- Rica ederim, Klara, diyor, kon
duktoru görürsen söyle, büyük bavul
ları indirmek lc:,in bize yarclım etsin. 

Kiz gidiyor konduktoru aramağa. 
Paula haline acıynTak; kendi kendine: 

- Znvallı l{Jara, diyor, yüzü ne ka
dar mahzun! Herhalde bUtiln gece 
sabaha kadar başı ağrımış olacak. 

1ştc birdenbide şehre girdik: Evvela 
en yüksek evler, en geniş caddeler gö
rtınüyor. Cadde1er araba. tramvay, a
dam clolu. György pardcsüsünü giyi
yor. Klara konduktoru alm13 geliyor. 
Konduktor ağdan bavulları indiriyor, 
annesi kendilerinin ve bavullarm bilet
lerini hazırlayor. 

- Peşteye geldik, diyor, çok şükür .. 
Her zamanki gibi, babaları yine on-· 

!an istasyonda. bekliyordu. Anneleri 
· ıi ve çoculdan öptü, Klaraııın elini 
mktJ. Sonra arabaya binip, evin yo
lunu tuttular. Bardaktan boşanırcası
na yağmur yn.ğıyordu. Paula, araba
nın mtışainbası altında, o kUçUk otu
rulacak yere bUzülmüş, üşüyordu. 

Annesi ile babası konuşuyorlardı. Ba
bası !anıyor, ıuuıesi anlatryordu yol
culuklarını nasıl geçirdiklerini: kom
partıman.da. ycı.lnız gelmiı;lerdi, her şey 
iyi geçmisti; yalnız, Klaranm sabah
tanberi ba.'.jJ ağr.yordu, daha doğrusu, 
tekrar başı ağrım:ı.ya başlamıştı, çün
kü - bu kıza ne oldu, bilmiyordu an
neleri - Szelcs'teyken de mütemadi
yen başı ağrımıştı ve neşesi hiç üze -
rinde değildi. Halbuki, bütün yazı on
larla beraber Sz.elcs'te geçirdiği için 
memnun olması lazımdı. 

Babalan, d üşUnceli bir halde: 
- Sahi mi? diyordu. Başı ağrımış; 

:ığrnnamış, bize karşı olan hareketi
ne bir halel vermez zaten, karıcığım ... 
E, yolda ha va nnsıldı? 

• - Kolozsvar'dnyken çok güzeldi ha
va; sonra, gece yağmur başladı. Yani, 
sıcaktan şikayet etmedik. 

- Burada da gece sabana karşı baş
ladı yağmur. 

Anneleri haftada bir mektUp yaz -
mış, babaları da haftada bir cevap 
vermişti: onun için, neler olup bittiği
ni ikisi de biliyorlardı . Babası blli -
~tordu ki eon gilnlerde haminneleri ye
niden soğuk aJmı~. hastalanmı!:j yat -
JDJ~ fakat şimdi iyi olmuştu. Annesi 
bllytlk oda ile kUçUk bel:Ieme odasına 
yeni halı dl>şenmfş, kUçük banyo oda
ıı ile korudonm yenidmı badala.nmış 

liyordu ki, ev onları kış için hazırlan- ı 
mış bekliyordu; babaları onl::.r gelme
den evde bliyük bir tcmi7Jlk yaptırmış-

1

1 

tı. 

Evde bir de yeni bir ~Y vard: ye
ni icat bir elektrik makinesi; birçok 
işlere yarayordu. Sonra bir de, ne çok 
büyük, ne çok küçük bir İzmir halısı 
vardı, şimdilik maranın odasına kon
muştu. Babası ruılatıyordu: 

- Salona o büyük halıyı alırken a
dam bana bunu da son derece ucuz 
bir f iyetle teklif etti. adeta cabadan 
gibi bir şey; ben de hemen aldım. 

Sonra. bilhassa U7.erinde durarak, 
halıyı Klaranm odsına §imdilik koy -
duğunu söyleyordu; asıl nereye kona -
cağını anncleı'i t yin edecekti. Anne
leri: 

- Pekala, dcru, sonra buluruz bir 
yer. 

Fakat yeni hah Klarn.nın odasında 
temelli kaldı. Öteki odalarda bu halı
ya lUzum yoktu: Sonra, Klara onu 
kendi odasında görünce çok sevinmiş
ti, annesi bu halıyı o odadan kaldır -
mağa kıyamadı. 

Annesi ile babası biribir1erine yeni 
olan ~eyleri anlatıyorlardı. Babası an
latıyordu: bankalarının müdüıi.i işten 

çekılmiş. bu münasebetle memurlar 
bir ziyafet ·enni~lerdi~. Bab;ı sı ağus

tosun sonlarına doğru Rczsö amcayı 
görmUştU. Sonra... evet, sonra, üçün· 
cU kattaki Huszar'lar başka yere ta
§lnmışlardı. Daha birçok değişiklikler 
olmuştu . 

E, Szelcs'te ne vardı? Annesi, Sze
les eskisi gibi güzel diyordu. Ebnir 
c:ok çalışıyor, çok zahmet çc}dyordu .. 
Teptillfavn-'-'tiyörgyden ta.z:ıa ~ Paula'ya 
yaramıştı. György'ün tebdilhavaya gi
dip gitmediği yüZUnden hiç belli de
ğildi. Yalnız, çok kitap okumuş, pi -
yanoda çok çalışmıştı. Fakat bu eski 
ve bozuk piyanoda çalmak çocuk için J 
hakikiğ bir azaptt nrtJk. Sonra ... Emi
lin. önümüzdeki kışa onlara gelecek - 1 
ti. Czendrik Antnl'm çiftliğinde yeni 
gaz lambası yakıyorlardı. 1 

Uzak hısımlara gittiğini görünce 
babası annelerinin sözün il kesti: 1 

- Daha nasılsın. karıcığım? dedi. ; 
Ben iyiyim, Allaha çok şi\kür. Bilir - 1 

sin, evin havası bana daima iyi ge - · 

Amerik:.da, Hamiltonf!ycldde tay -
yarecilik m<:ktebi talebesi Con V. Tey 
le:-, muallimile birlikte bir tayyareye 
binerek, bulutlar arasına yükselmiıti. 

Talebe, am:ı:ı:ın yorgunluk hissctmi§ 
ve tayyarede uyuya kalm.ştı. Çünkü 
bu uçuş gününden evvelki geceyi bir 
sosyete toplantısıtlda geçirmi'j, ancak 
sabah~ karşı evine dönebilmiş ve sa
bahleyin mektepte mual1.=mine gece 
uykusuz kaldığını söylemekten çekin
miş, onun çıkışmasına muhatap olma~ 
istememi~ti. 

Teyler, tayyareyi idare eden mualli
minin arkasında oturuyordu ve daha 
tayyz,re yerden kalkarken uykuya dal
mıştı. Aradan kısa bir müdodt geçince 
de, muallimi, telefon borusundan ses
lenerek, şöyle deır}şti: 

- Kayışı göğsüne sıkı bağla ve 
oturduğun yere iyice tutun; çünkü sa
na birkaç defa taklak atmağı göstere
ceğim! 

7 inci uykuda olan Tcylcr, muallimi 
nin seslenişini duymı:r.nıştı bile .. Mual· 
limi de, söz!errni talebesinin işitmedi
ğinin farkında değildi; ve harikulade 
bir mcharetle taklak atma oyunları 

yaptı, sonra gösterdiği bu meharettcn 
dolayı talebesinin ne dereceye kadar 
hayran k•·~dığını görmek üzere, başını 
arkaya çevirdi. Fakat, bir de ne gör
sün? Ar'~asından yer, bomboş! Mual
lim, derhal tayyareyi uçuş sahasına in
dirdi, hcyecan:ian titriyerek olan bite
ni anl:ı'.tı. Vakit geçirme:len, arc:maya 
ve kurtarmaya çıkıldı. Bunı.nla bera
ber, imdat heyeti, kazazedenin ancak 
cesedini bulabileceğini sanıyordu. Ara 
yanlar, o k;;dar yüksekten cfü§en. &ağ 

kalrr.naz, diye tlüşünüyorlardı. 
Fak<:t, heyet daha uçuş ~abasından 

1 
kly'l tayin ettiğini blldlrmlş ,.e ıt1zımgclen vesaiki vermiştir. 

Keyfiyetin kanunt hükümlerÖ muvafık görillmllş olmakla UAil 
olunur. 

# 
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~-SAKARYA s:nemasında -· 
15 GONOENBERI bütün tehir hallmu koıtun.n 

V AKAN PUSELER 
Şaheseri; sinemanın 4 büyiik yıldızı bulunan 

TiNO ROSSi - ViViANE ROMANCt:: 

MıREiLLE BALiN - M.CHEL sıMON 
Her seansta seyircilerin takdir alkıılariyle k&r§ılanmaktadırlat· 

'4• . • ,, . .. ·~ ' O'" 

henüz uzaklaşmış üzereydi ki, T~yler 
göründü. Gtilerek, yürüye yürüye ora
ya doğru geliyordu. Herkes §<lşırdr, 

muallim, hayretinden küçük dilini yu
tacaktı. Bu, hiç şüphesiz bir mucizey
di! 

Muri.zeyi, talebe Teyler, şöyle an
lattı: 

- ilk ttı~tlak atmakla sanılarak uyan 
dımı, gözlerimi açtım. A~eta yanın sa
niye içerisinde vaziyetin vehametini 
kavradım. Bulutlar arasından aşağıya 

düşüyordum. Hemen vücuduma bağlı 

p:ıraşütümün kordonunu çektim, ta
lihime p:ıraşüt hemenceci!< açıldı ve bu 
suretle havada l:iÜ§ÜŞ, yavaşladı; yava~ 
yavaı. sağ ve salim, yere ayak bastıın 
ve ou auretıe munakkaK gorunen oır 

ölümden hlç zarar görmeden • kurtul
dum!? .• 

\' tınl 1'aytoıer 
B. · · i "f · l'k 'o:ıııct it ır:ncı umum mu cttış ı ya ıılYet 

lcri müdürü bay Cemi Duyan E~ bSt 
umum müdürlilğü emniyet polıS ·..et 
milfettişliğ ne naklen, Ankara e~J~ 
müdürlUğü polis başhek:ınl:rııı b" 
Muhsin Emniyet umum mUC:ürlU~ 'f' 
şin;i şube müdürlüğüne tayin edilıfll 

tirK. .. kıfl Udürl"V" .. ı~ 
onya va ar m ugune.1'• fı{•' 

vakıflar müdürü Rahmi özdeınit• ·rdJI 
n'sa vakıflar müdürlüğüne 'fe'JQ Si' 
vakıflar memuru Osman Akyalçıt'• , 

vas vakıflar müdilrlilğüne Adatıll ;~ 
kıflar miltiürü Mithat Kutluğ, />. nıC 
müdürlqğüne Aydın vakıfla) t11tl

0 
"' 

aıımc" ı uce, l\yam muaurıu~e tf 
zilli vakıflar memuru Kadri KıılaP' 
yin edilmiştir. 

~ 

pmolil!mım Halk üzeı inde büyük bir teessür ve heyecan uyandıracak o an ••mm&l!!l4•,..1 

GABY MORLA Y En büyük temsili 

UYK'USUZ GECELE 
YARIN AKŞAM SAKARYA Sinemasında başhY0" -

__________________ (_A_rka_·_s_,_u_a_r) I" llrlllBi .......... 111111! .. lmllllmBli!ll ........ 

c -Yen.i !Ve!;.'TİJ/81 ) Bu11u··n M E L E K Sinpnıasıncln hayatınızın en ~n-

lir. 

. z~l iki saatini yaşayucaksuııt-
Se vgısl göklerde ı 

Geçen yıl toprağa verdiğimiz mu - 1 
1 

harrir Raif Necdet Kestelli'nin oğlu i 
Füru.zan Necdet Kestelli, ''Sevkisi 1 

göklerde ... ,, isr.ıiyle küçük bir roman 
yazıp neşretmiştir. Genç muharririn ı 
ilk eseri. gerek uship ve ifade, gerek-
se muhteva itibariyle Umit verecek 
mahiyettedir. 

Şehit Eribeye ithaf edilmiş olan bu 
eserde tayyarecilerin vazife ve mes
lek sevgisi güzel ve sade bir lisanla 1 
anlatılıyor . .Bu küçük kitap. tayyare 1 
ve vazife sevgisine mağlup olan temiz 
bir a.'.jkın yarıda kalan orijinal hika
yesidir; tavsiye ederiz. 

Çocukl.arım1;; için iUaıı:ı•nıcler 

Orta elçi Emin Ali Sipahinin ''Ço -
cuklanmız için manzumeler,. isimli 11 
kitabmm ikinci tabı çıkmıştır: küçük
ler için eğlenceli ve faydalı manzume
leri ihtiva eden değerli bir eserdir; ~ 

tavsiye ederiz. 

Şehzadebaşı 
T Y R AN tiya\rosund ı 

2 Mnrt Fevka ade 
ge<-ed'r 

Aşk - Neşe -Zevk - Eğlence - !Jluslhi ve dans filmi 

BROOVAV MELODi 1938 
Baş rollerde: ELEı\NORE POWEL ve HOBERT TA VLOR J 

.. 4-

B u g·ü; ip::· 
2

~;: ~: ::;~
9

dd=-=NNE 1 
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KARA ALTIN RANDOLF . SKOT 

DOROTHY LAMOVR rl 
REJt: R MAMouıt~ 

10 binlerce figüran - Müthi~ sahneler - Atk - H yecan - Sergüze~t ve maccrn 1aheae1j 
iLAVETEN: Amerikada yapılan CiM LONDOS - JOHN SULUVAN güreı maçı. 

Bugün saat 1 de matine 

.. ,• ·~ • ~ . :or • . • J.. '• 1. • ...,_ "" • ' • 

. . 

Bugüfı SARAY Sinemasında 

RfiM'A"i~eAK'ALefıhur K'"Aili N 
B.. .., • fil ' • kd0 d' ARD wııJd uyuK ve zenrıın ı manı ta ım e ıyor. B.-ıt rollerde: EDWIGE FEUILLERE~ve PIERRE RICH ~· 
H5n:lietanın en bü:;ük mihracesinin aılcna n:ıil '>lan bir Avrupalı kadınm pyanı hayret macerasını rnu_sa~ ~ 
iLAVETEN: FOX JURANL de: Amerikada son yapılan CiM LONDOS- JOHN SULLIVAN gurcı 
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Edebt roman : 41 

OSMAN OFLAR 26 

~ y&.IClll &ean!dl ra.ıdar, .. 
rtade müamde ıoreDJeN.ı.r. ... .. , .... 
_, u de 11.ıtpıuut -ue llJ•U.n w 

YAZAN; K enan Hulasi f'AtcAt.AR 

Hik~yemln burasında birdenbire 
Groşenkayı hatırlayacağım; Aleksi 
TOdorofların pansiyon unda hemen 
karşıma tıktığı vakit, Osmanofların 
lc;ertsine yeni birisinin daha girmek 
Uzere olduğunu derhal hissettiğim 
Grosenkayı .•• 

Yalnız, diğer bir taraftan' Grlgo
roru unuttuğum kadar onu da şim
diye kadar unuttum mu? .. Bütiln bu 
rouıanın devamı mUddetlnc;e, Osma
notıardan b.lr çoğunu, Groşenka ile 
aYılı derecede yanyana dilşllnmtişUm
dUr. Hemen hepsi de, benim yanıba
Şıında yahut avuc;larımın içinde du
ruyorlardı ve gene hepsi de her şe
Ye hazırdılar. Ham, Yusuf Osmanof, 
Zebra \"e kocas1 ..• Hattı\ kendisini e
le vermemek için garip bir takım ha
reketler yapan Grlgorof ... Duna rağ
men avuçlarımın hemen içinde ol
duklarını söylediğim bUtl1n Osma
lloflar, bazı kere birdenbire kaybo· 
luyorlar: ve daha doğru bir Ha.deyle 
Söylemek Idzımgelirse. Yaklt vakit 
heııst de bir tarafa çekiliyorlar; vo 
Yalnız birisi, diğerlerinin de hUvlye
tını Uzerlno nlarak bonl işgal etmeğ~ 
tal ışıyordu. 

Nitekim, Flllbo istasyonunda atı
lacak bir kurşun hissini !dota elle-
11tntzle yakalamaya çnlıştığ1mız st
raıar, trenin fkt uc ı;-Un Fillhede kaJ

lllaya mecbur olduğunu haber aldı
lını bir dakika, Zehra Osmanofla en 
:ıkıntılı bir saniye yaşıyorduk ki, 
birdenbire Groşenkanın, herhangi 
lr kelime söylemeden dışarı fırla

:2ıtını gördük. 

GroşenkA. Karnabat istasyonunda 
trene blndfğtmlz dakikadan itibaren 
~anımızda ne yapıyordu?.. Groşen-

a aratnnda yok mu:ydu?.. Yahut 
Groşenka bir ruh mucizesi gibi lkl
llıtzln orta&ında hiç bir muhavereye 
~CU'ışmadan orada ıeuls ve 11edasrs 
Ylece oturuyor muydu?. Grooenka 

hareket etmiyor ve kımıldamıyor 
ltıuydu yoksa? .• Yoksa Groşanka ya
~arnıyor muydu?. Belki, btıttln bun
;rın hepsi do~ruydu. Yahut Zehra 
btsrnanorıa ikimiz tamaırılyle başka 
~r llemhı içine girmiştik; ve Gro
~ nka konuştukJr-ımız~an hfç bir 
:r '1 anıaı.:1ayan bir harekE'tle, geçen 
~rtu, Grt~orofun hedly" ettiği bir 

ta.brn Y.tpraklarını çe,·trtyordu. 
N 'l' e tuba f!.. Groşenlrsyr Madam 

.. ~0ro!un panalyonun~ıt gördükten 
"""'llra httı · onu yenhlen hatırlamaya ça-

t:ııı. t:m hu dakikalar, b~r hayal dtın
-ında 
<hıtı 11 çıkararak ancak gözlerimin 

muş bir ışık ta bulur gibiyim; he -
men hemen ayni dakikalarda: 

- Groşenkayı ne zamandanbcri 
tanıyorsunuz? 

Dtye sormuştu! 
- Groşcnkayı mı?.. · -. 
Zehra Osruanofla Groşenka için 

şimdiye kadar hiç bir şey konuşma
dık mı? .. Halbuki Groşenkaya ge
llncPye kadar aramızda neler konuş
tuk! Bütün Osmanorıardan Halilden, 
Yusuf ve kocasından .. Hatta. Yuvan
na ~lihallovlç ve Grlgoroftan! .. Grl
gorortan mı? .. Onu da konuştuk mu 
Zehra Osamnofla? .. Ve her şe)1 hal- ı' 
!ederek Grlgorofu soyulmuş bir vü

cut gibi çırçıplak ortaya çıkarabU

dlk mi? Jt~akat her nedonse Groşen
kayı sorduğu dakikalar bunu dilşU
necek bir vaziyette de~\ldim; sadece 
bir hamur ve bir neblöz halinde bü
tün konuştuklarımız kafamdan şöyle 
bir geçh·errnlş; ve hemen: 

- Groşenlmyı tanırım, demiştim; 

Osmanoflarda bir tocuktu onu Hk 
gördU~Um zaman!. 

Sonra: 
- Ne kadar hUyUdü? diye konuş

ttı m. Groşenka? .. 
Zehra: 
- Evet. dedi: bir ağaç gibi Osma

notlara k<:ndlnl hissettirmeden bU
yUdU· Yuvanna Mlhalloviçt de Osma
noflarrla gördünüz mil siz? .. 

- tik seyahatimde görmilştUm; 

yUzU o kadar meraka de~mez; ilk 
bakışta bana gösterdiğiniz resmi gi
bidir çUnkU .•• 

- Hayır, Yuvanna MthaflovJct me
rak ettiğim için sormuyorum; yal
nız Groşenka ne kadar benziyor an-
nesine?.. ' 

No kadar? .. Zehra Osmanof. bir 
gQn Osmanofların alt kat odaların
da, Yuvnnna Mlhalloviçln nasılsa e
line ge~trdlğf bir resmini hiç bir ke
Jtme söylemeksizin seyrettiği daki
kalar gibi, Groşenkanın yflzOnU ye
niden yaşıyor ve ikisini, daha ziyade 
Yuvanna l\flhaflovlcl krzmn raptede
rek bir şeyler düşünmeğe çalı~ıyor

du, knpı birdenbire açıldı: 
- Of! .. diye içeri girdi Groşenka; 

Petro amca zannetmiştim geçen ada
mı! .. 

( n,,ı·nm l"rlirnr) 
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BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

Saat 
12 
9.30 
8.30 

10.30 

l"apıırun adı 
Ankara 
Uğur 

Kocaeli 
lımir 

Gilliği yol 
Karadeniz 

lzmit 
Mudanya 

f zmir Ur nrı getirebtııyorum. Şu halde 
ttı~"~ka için C' zaman nevrut de- --=--=~-:---::---:--:-~------
~---ı ı1t~orum; ve onu bir ruh mucl- 28 Şubat Pazartesi .ınnü akşamı Bt>şiktaş GELECEK VAPURLAR 

-... dlv Şen Sinemada San'alkdr l\lurat Co~kun Ye 
:tıııtrıl'dı~ !\nlatırken hl~ bir vakit ya- Zati Ozgiill'r blrleşi#i on üç kişilik (S.) 18 • 

8 
Karadeniz 

Ayvalık lıtıt .. ımı da llmlt ediyorum. Ya- AtillA rc'"üsü '"e Cura hryeti.. 
tas' Rarnabattan tttbaretı Fntbe ıs-
llıeYdon-c1ıu'!1 bir bllfeslndt:lrl kımılda.. 
ltıııd alctkuına kadar, Groşenka ara
lttt a. ve tıpkı tızerlne bir kurutma 
dtı •dı bırakılmıtı gibi gizli duruyor
tı~ fakat bu kurutma kl-

"lllf 
•tıcıtı ' Zebranın yudum yudum 
lc:aıdntı 1ttttt daklkalarda birdenbire 

ıran IJey ne olablllrdl? 

lat?r~nkayı bu dakikalarında an
ltt eden, tam kelltnelerlyle onu tab
htıt it enıediğlmi blllyorum; onu, ya
lcara1tendırnızt... Groşenka bizi bıra
Zeııra bir saniye fırladık.tan sonra, 
tı:ıın .. Osnıanot hemen kalkmak lll-

-.nu du 1Jen1ta b Ynıamıştr. Sadece, Gro-
l"eltetıe Utenln kapısını ani bir ha-
larııı nçıp kapayarak kar-
ltıın Yarı kapladığı bir ca-
b 8.tkns d tı h ın a kaybolur olmaz 
~ltha:teketslzllği gözlerinde de 
llu b~na:n edcuıemlşti. Niçin? .. Bu
larıllda : soruyorum: belki de. nra
lal'ı atıl lr kımıldnmanın ilk adtm
lıtırı lta~YOrdu. Fı:.knt, bir kapıyı 
ile ltar anıaktnn ibaret harcketlerl
btııtd1i1 Zehra Oamanof ne dilşOne-
~·· 

'-l1t1" "e-......ı meydt\na çıkarama
~lca. bt Pabe!', ~ebra Osmanotun 
'"'kıt b r hnreketinl hntırlndı ... ım 

• ti b b 
arekcllere karşı tuta! -

Et nevUeri için tayin · olunan 
azami satış fiyatları . 

tSTANBUL BEJ,EDll.'ESİNDEX : 

ı - Şc-hrin her mıntakasında 68.blnrnk muhtelif et nevileri için 
ayin olunan azami sahş tlatları aşağıda gösterUınlştJr: 

:Karaman 40 :Kuru' 
Dağlıç 41 .. 
Kıvttt'ık lSO " Kozu 41 .. 
Sığır 30 .. 
Manda 25 .. 
Keçt 2:S " Dana 40 

" 
2 - nn fintl:ır ı ~fart 1988 ~abRlnn<lan itlhnren muteber ola· 

C'nktır. fı:-h:ı flntlnr hny\"nn boNınsilc mczhnlm to)ltan ~atış flatları e
.;;nsı llzc-rlnt! teshil cclllmlş olup <'l mUınknlK' kom,syonn hor hafta 
'oplnnnrnk fil\tlltrdn hlr d<'~rişiklik olclıı~u tnlullnfo rcnhlt'n flatlan 
'Jlln Nlcccktiı'. . . 

3 - Her kn.:np nznmi fiatları dükkiinınrla hli1\ik harfierlc · HAn 
~le<·ck ,.c her n<'\1 et ilzcrJmlo hunların ne'1 '\°O tia.tmı gösterir ~fnko 
\"t· emaye C'tfk~tler b\llunduracakhr. 

·1 - H~rhungl hlr et nev'tnl azami flattan yukan Ratmak iste. 
ven \.f' etikette ~erek etin ncv'Jnl ,.o gcrch nntm• <loğro g&~rme

V<'Il kı\c;np (](•rhnl en yııkm zabrtıı morı..nzln<' vcyn Nahiye MUdtlrlüğU
ne, ynhut J{nrmakıınılı~n haber verllocektlı•. 
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1'!0 . 4 7 YAZAN: Turan Aziz Beler 
- Hallo Turan. ,... 
- Hallo Mister Fleisher. .., 
- Beni dinle. Biz bugün hayli yo-

rulduk. Fakat çok iyi çalıştık. Şimdi 
rejisör William Beaudin ve Tod Borw
ning ile bir karar verdik. Kafamızı 

dinlendirmek için Sa.nto Monicadaki 
Dance Hall'e gideceğiz hemen otomo
biline atla oraya gel. Geç kalına .. 

- Peki geliyorum. 
Santo Monico Holivuddan 14 kilo

metre ötede den.iz kenarında 'çok şirin 
bir plajdır. Birçok yıldızlar bu civarda 
otururlar. Bura.da Donce Hall denilen 
çok şık bir yer vardır. Akşamları bu
rasI kibar halkla dolar. Yıldızlar da. 
çok gelirler. Burada birçok eğlence, 
ler yapıltr. H<ı·kes yeni bir eğlence i
cadına c;;alışır. Her türlU eğlencelerden 
bıkanlar yenilikler görmek için bura
ya gelirler. 

Dance Hall'e girdiğim zaman arka
daşları orada buldum. Her taraf §im
diden dolmuştu. lfeğer bizimkiler bir
~k ,kimselere telefon etmişler ve baş
kalarını da çağırmalarını tenbih ey
lemi§ler. Buradan da. telefonlar işle
yor. Herkes ba.,ıtalaj-mı gelmeğe teş
vik ediyordu. Bir !ta at sonra salon 
hıncahınç denilec~k kadar dolınuştu. 

Rejisör Robert Leonard, PolJy Mo
ran Sunny Boy ismindeki şarkıyı söy
lediği takdirde eğlenceye sarfedilmek 
üzere on dolar vereceğini ilan etti. 
Groucho Mor da bu şarkıyı sôylemez
se 20 dolar vereceğini ortaya. a.ttJ. 
Diğer biri Dorothl La dans ettiği 
takdirde yirmi dolar vereceğini söyle
di. Halk yavaş yavaş halecana kapıl
mıştı. Herkes bu suretle müzayedeye 
iştirak ediyordu, Birdenbire toplanan 
paranın 1000 dolara çıktığı haber ve
rilince herkesin al~tiası bijyijdii,.. Niha
yet to»!a.ı;ıaciik .P,ıratarxn eR-~da.na 
eden çitte veril~ flA.ri olundu. Mü-
sabakaya iştirak edecekler kaydedildi. 
Bunların ekserisini bittabil profesyo
nel ka.dm ve erkekler teşkil ediyordu. 
Böyle büyük bir para kazanmak her
kesin iştlhasını ~ıştı. Müsabakaya 
22 ~ift girdi. Bir yandan da ianeler 
tevali ediyordu. 

Milsalınkanın o akşam bitmeyeceği 
şüphesizdi. Orada bulunan sinema 
kraliçe.•d Mary Pickford çıkarken 200 
dolar daha verdi ve c;;ok alkı§landı. 
Da.mı devam ediyordu. Doktorlar mü
sabakacılar için uyku istirahat Yer
mek zamanlarını tayin ettiler. Ve 
daM edenleri tıbbi kontrol altına al
dılar. 

Bir hafta sonra tekrar oraya gitti
ğimiz zaman müsabaka bil~ devam 
ediyordu. lkide birde art.tmlan para
lar, artık dört beşe inen çiftleri teş.. 
\Tik eyliyordu. Jack Demsey ile John 
Bnrrlmore oyuncuları kızıştırıyorlar

dı! 

üçOncU hafta nihayetinde ortada 
yalnız dört çift kalmıştı. Para da dört 
bin dolara yaklaşmıştı. Bu müsabaka 
tamam 1221 saat sUrdU. Son kalan 
iki çiftten htç biri böyle mühim bir 
parayı kaybE>tmek istemiyordu. Niha
yet toplana.D paranın tak.simine karar 
verildi ve bu suretle dünyanın en uzun 
dans rekorunu krran çiftler ikişer bin 
dolara yakm bir para aldılar ... 
~u mUsabakanm en garip tarafı beş 

on defa oraya gelen Charlie Chaplin'ln 
bir dolar bile vermemesidir. MUsabaka 
neticesi il~n edilirken gauteler bu 
noktayı da işaret etmekten çekinmedi
ler ... 

-XXI -

tün Amerikada el sıkmak yoktur. f n. 
giliz usulü biribirine rastgelenler şap
kalarını bile çıkarmazlar. Elleriyle 
selfun verip geçerler. Çünkü e:-kek er
keğe §apka çıkarmak ideti de yok
tur. Bu itibarla Amerikalılar, İngiliz
!ler gibi bu beladan kurtulmuşlardır. 

Fakat bunun yerine bir buseleşmek a
deti vardır ki başka memleketlerden. 
buraya gelenleri, alışmcıya. kadar t.ı.

zi p etse gerektir. 
Bu öpüşme öyle yanaktan bir Bp~

mo değildir. Dudak dudağa.dır. Amc
rı kahlar yanaktan öpmeyi bilm<der. 
Orada genç ihtiyar mutlaka dudak du
dağa öp~Ur. 

Yolda bir arkada.şnuzm hem§iresi,.. 
ne. kansına, kızma tesadüf ettiniz o
nu mutlaka öpeceksiniz. Bir arlrn.daşı• 
ruza. bir bayanla ger.erken rastge1di· 
niz. Siı.e takdim etti. Onu da öpecek· 
siniz. Bir eve ziyarete gittiniz; tanı· 
dıklannızm hepsini öpmek mecburi
yetindesiniz. Bu tuhaf adetin hem 
tatlı hem acı tarafları olduğunu siz de 
takdir edersiniz. Acı taraflanndan en 
hafifi her buseden sonra mendilinizle 
dudaklarınızı silmek ve mendilinizi kır .. 
mızıya boyamak mecburiyetidir. A. .. 
deta akşam odanıza döndüğünüz zaı.! 
man o giln kaç ki.~iye tesadüf ettiğint
zi mendiliniz siı.e nakledebilir. B:ı.za~ 
boyaların rengi, açıklığı, koyulu~ "'t.
Jc size muhtelif şahsiyetleri hatırlatır4 

Bu öpüşme Meti, adeta çocukluk• 
tan başlar. Her çocuk evine döndüğft 
zaman ebeveynini ağzmdnn öper. Son.ı 
ra arkadaşlarını öpmeğe başlar. Ve 
böylece devam eder. 

Amerika.da kızlarm resmen bir er
kek ve erkeklerin bir kız dostu vardır. 
Yani her kızın mut!a.ka. vefakfirlr~ 
derecA.qine görıe - hfr VPYA. birka~ 
mevsimlik Boy Frlend'i ve erkeltkriD. 
de kezalik bir Girl Friend'l bulunur. 
Bu daha çocukluktan başlar. O kıs 
daima o erkek arkadaşiyle ,erkek ço
rnk da ekseriya o kız arkadaşiyle p 
Zl.!r. Krz anasına babasına o arkada.şı.ı 
nı işte benim Boy Friend'im diye tak· 
dim eder ve artık o çocuk veya genf 
ornda kızın Boy Friend'i olarak tanı· 
lır. Ve tabii her gelişte öpüşürler. Si· 
nemaya beraber giderler, gezmeğe be
raber giderler ve istediklrl kadar ö
pUşmekt& d'!vam ederler. Analar, ba· 
balar böylt> şeylere karışmaz. Z:ı.ten 
Amerika gençlerinde anaya babaya 
bizim bildiğimiz manada itaat olma.
dığım söylemiştim. Bu hUSU8ta ise o 
dikk:ı.falı çocuklar hiç kimseyi dinle. 
mezler. Bu yüz.den ba.şlsrma gelme
yen kaza ve belllar da yok değildir4 
Ama ne yaparsınız böyle ldet olın\JI. 
değiştirmek müşkül. Adet ise herhan
gi bir garibeyi bile meşru ve tablt 
gösteren bir görüş tarzıdır. 

(Ark&ı uar) 

KOMEDl : 

lslanbul Bı:lediytıl 
Şehir Tiyatrolnrı 

Snat 20,30 da 
fBlr Adam Yaratmalc1. 

Dram 3 perde 
Yaı:ın: N~cip Fazıl 

Kıs:ıkilrek 

Saat 20,30 da (SÖZÜN KIS.~SI) Komedi 
4 Jlerde. Yazan: Yon Schöntban; Tilrkçe
ıll: S. l'ıloray. Pazar IJ(inleri saat 15,30 da 
Matine .. 

TURA:-.ı T1Y ATROSU 
Ilu akşam: San'atkAr 
N'aşlt ve arkndnşJan 
Hakkı Ruşen birllkt• 
8 kişilik Matmazel Mi• 
t"e - Pençef ve Macaı: 
vnryele5inln lşllrakil

G( .:\L>UZ : l Bınnnz) millt komedi 3 perde 
GECE : (DüAünıte mabkQmlyel) kome-

di 3 perde .. 

HAl.K OPERE11 
28 Şubat J>nz.artesl 
Reşiktnş Suat Parlt'ta 
(F~'JAtı,ER) Opt>ert t 

perde t tablo 
3 Mart Pe~embe Ü. 
~nmı KadıklSy SQre)'• 
ya sinemasında: Ope.ı 

.!_9t. komedi. kollll.r~ 
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·kan Antantı Konseyi 
D ··n Ankarac!a ilk toplantısını yaptı 

(Vsttarafı t incide) 
'Matbuat cemiyeti başkanı, B. Falih 
föfk1 Atay tarafından da şehrimi2'de 

b.ılunan Balkanlı gazetecilere husust 
surette bir ziyafet verilmiştir. Ankara 
pllasm holüne girildi~ zaman sol ta· 
rafta dipolmatlar, sağ tarafta da gaze· 
teciler toplanml§ bulunuyorlard; ve 
üçer. dörder kişilik maular etraI.ında 

toplanm·şlar:iı. 

Miın::rıcr saat 20,30 da tamamen 
gelmiş bulunuyorlaıtdı. Saat 21 de ye
meıe oturuldu. Dost memleketlerin 
diplomatları ve gazetecileri arasındaki 
bu toplantı çok sarr.iıni bir bava ile 
geçmiş ve bütün dcıstluk sevgisi içinde 
eğlenilm'ııtir. Ara.da bazı numaralar 
gösteriliyor ve danı ediliyordu. 

DiPLOMATLAR MıLLI 

OYUNLARINDA 

Bir aralık Yugoslavya Ba~vek;il ve 
Hrriciyc na .. rn B. Stoyadinov:ç kalktı 
ve bütün diplomatlar ve bayanlan ile 
bcrab:r, "Horo,, denilen milli Yugos
lav O}'Unu oynamı~tır. Yunanlıların 

"Serkpo., dedikleri ve bizim Hora oyu 
nı.:na benziyen bu oyur.da oyuncular 
elcle tutuşuyorlar ve halka oluyorlar. 
Sonra ha:ka kıvnlıyor ve bir helezon 
şeklini alıyor. 

Yugo:lav Başvekili bu halkanın ba
şında Mi. Helezon döndükçe hall~alar
dan birinin içine geçti. Oyuna Başve
kil miz B. Celal Bayar da iştirak ~t

mi ,ti. Halka döne döne B. Stoya:iino
vi;i oyuncular ortaya aldılar. Bu su
r etle halka bir yumak b3'foe ge!di. 
Sonra halka açıldı ve oyuncular, etraf 
tan kopan alkışlar arasında ayrıldılar. 

Biraz sonra, yine B. Stoyadinoviç 
b:ışta olmak fizerc Yugoslavyarun 
memleketimiz:ieki matbuat ata~esi Lu
'kasev:ç ve diğer Balkanlı diplomat ve 
gazeteciler tarafından ''Kokonyesta., 
denilen oyun oynarıdı. Bu oyunda, hal
ka yine bir helecl)n şeklin; al:yor ve, 
lir saat zember<.ği gibı, genışliyor ve 
da ralıyordu. 

Oyun bittikten sonra zeybek havası 
çnlın:na~a başlzıdı. Atina ~cfirim:z B. 
Rmıen E1rcf zeybek oynadı ve fevka
lade alkışland:. 

Zeybek çalarken blitlin gözler Ba§
vekil B. Celal Bay:c-a çevrilrrişti. Bat 
veki'i:niz izhar olunan arzuyu yerine 
getirere~ kalkn ve bir zeybek oynadı. 
Son derece büy~k bir heye:anla alkış
lan:lı. 

B. Stoyadinoviç kendisini bir çiçek 
takô":n etti ve ken:iisini öptil. B. Celal 
Bayar da dost Başvekili öperelı\ muka· 
bele etti. Bu, çok güzel, samimi ve iç
teki hislere tercüman olan bir dostluk 
levhası idi. 

B'r:ız evvel, Dahilyc Velc)li ve parti 
genel sekreteri B. Şükril Kaya ile Ad
ı:ye Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu da 
salona gelmişlerdi. Bunun üzerine, tek 
.rar zeybek oynarr.:h ve hazır bulunan
lar. Adliye Vekilimizin oynamasını is
tediler. B. Saraçoğlu çok güzel bir zey 
bek oynayarak ş' ddetle alkışlo:ırıdı. 

Yeme~ bitmek Uzere iken Yunan 
B:ışveldli B. Metaksas ist'.ranat ıçın 

odasına çekilmişti. Saat on buçuk, on 
birde başlayan oyunlara iştirak edeme 
miştir. 

BalT;an Antantı devletlerinin gaze tecileri Ankaradıa hep bir arada. 

lerln l)'llcşmcsi üzerinde, lsrar et
mcktccllr. 

AtatUrk'ün bUyük bir portresi tte 
zlynetlenmiş bir halde çıkan .. Cu· 
vantul" diyor ki: 

lngllternntn yeni bir bartct siyaset 
tutması, f nglliz - ltalyan görüı:me
leri nl n başlnması ve nihayet Orta 
A vrupada bazı hA.dlsclerln vu k ua 
gelmcıd. Balkan blokunu yeni bir 
vaziyet knrşısına koymaktadır. Bu
gUnkU ıctımaın iyiliği, hiltUn mesele· 
lerl son ha.dlsrlerln aydınlatış1 altın
da tetkik edehtleceğlndedlr. Konfe
rnns. Rnlknn Antantının SovyE>tler 
Birliği ile olan mUnnscbetleri mese
lesini unutamıyacaktır. 

Curentul gazetesl lse, busust mu
hnblrlnln. ttalya - Yunnnlstan nıüna
sebctlerl lle Balkan Antantının Bul
garlstnnn knrşı vaziyetini tahlil Pden 
uzun bir makalesini neşretmekle· 

dlr. 
iSMET INöNUNU ZtY ARET 

Ankara 26 (A.A.) - B. Me(akaas 
ve Stoyadinoviç, buglin tsmet tnönil· 
nU ziyaret etmi§Ierdir. 

Fransa 
Yalnız kalmış 

deaildir 
Paris, 26 (Hususi) - Mecliste ha

rici siyaset müzakereleri esnasında • 
bugün hariciye nazırı B. Delbos, bir 
nutuk söylemiş ve demiştir ki: 

''Hükumetin, milli mUdafaa için ye
ni gayret!er yapmağa karar vermie ol
duğu malümdur. Dünya bilmelidir kl, 
vatanm tehlikede bulunduğuna dair 
yapılacak bir hitabın Fransa.da oldu
ğu kadar hcyecanlakarşılanacak ba;, • 
ka mem!eket çok azdır. 

"Fransamn yalnız kaldığını, M'.il -
!etler C-emiyctinin tamaıniyle mııh • 
kCım olduğunu ve harbin önüne ge -
çilmez bir halde bulunduğunu söyle· 
m~k hatadır. 

''Fransanın İspanyada bir mUdahe
leslni istiyenlere karı3I i~e. bu müda
halenin mucip olacağı tehlikelere ~a
ret etmek isterim.,, 

ingiitere 
Habeşistan 

(Vsttarafı 1 incide) 

kilmetin.e verecektir. Sovyetler Birli
ği hükumeti bu pakttan dışarda bıra
kılacaktır. Almanyaya müstemleke ve. 

rifüse garbi Avrupn.n.ın bugUnkü vaziye 
ti muhafaza. olunacağına dair tem.inat 
almacaktır. 

İngiliz sefirinin Romada kont ~o 
ile yaptığı iki saatlik mtilakata da 
çok bUyük ehemmiyet veriliyor. 

Deyi Express gazetesine göre, Kont 
Çino ile İngiliz sefiri arasında yapılan 
görüşmede, ttalyanlann müzakereler
de teklif edeceği şartlar konuşulmuş
tur. Bunlar uu suretle hulasa edilebi -
lir: 

Birincisi: Habeşistan blkimiyetinln 
tanınması: ikincisi: İngilizlerin Akde
nizdeki deniz silfthlarının İtalyanın ay
nı denizdeki kuvvetleri derecesıne in • 
dirilme.cıi: üçüncüsü İngilizlerin Kıb-

ns adasını tahkim etmemeleri: dör -
düncUı.il: SUveyş kanalının idaresine 
ltalyan1arm da iştirakleri; be~incisi: 
Süveyş kanalının müdafaasına İtal -
yan askerlerinin de iştiraki ... 

Havas njansma göre, bu beş tek -
liften maada. İtalyanlar kendi donan
malarının Ct>belüttank boğazı ve Sü
veyş kannlından serbest olarak geç -
mesini de isteyecektir. 

1ngilizlr.rin MuT;abil Teklifleri 
ltalyanlımn bu tekliflerine karşı İn

gilizler de şu teklifleri ileri sürecek • 
tlr: 

Nil nehri menbamm emniyeti ve 
Habeşistandan bir koridor verilmesi, 
bu koridor Tana gölünü Sudana rap
teıfoccktlr. İtalyanların fspaJ?yadaki 
askerlerinin geri alınması ile, Trab
lustaki İtalyan kıt'alarının bir kısmı
nın geri çekilmesi de istenecektir. 

Bunlardan maada, Fransa. İtalya ve 
lngilterenin Süvcyş kanalının emniye
tini tekeffül etmelerine karşı, ttalyan
lar, Mlsrrda~d İngiliz askerlerinin de 
geri alınmalıırını isteyeceklerdir. 

''Mançester Gardiyan,. gazetesine 
göre, FAenin istifası gizli diplomasi -
nin b~lan~ıc~ addedilecektir. 

Mi11etlar Cemr
yeti ne o:acak? 

(Vatyanı 1 inci sayı/ada) 

ötedenberi İtalyan Başvekilinin tekrar 
ettiği (Dörtler d~tatörlüğü) projesini 
mi kabul ediyor? 

İngiliz Başvekili böyle bir itirazın 
varid olmadığını ifade etmek için yine 
Avam Kamarasında İngiltere, Fransa, 
İtalya ve Alm:oya arasında yapılacak 
antaımanın Milletler cemiyetinden tas 
dik ettirileceğini de söylem:ştir. Fakat 
anlaşma formülü Milletler cemiyetj ta
rafından tasdik edilmediği taktliı de İn
giltere ile Fransa için muteber sayılıp 
sayılmrıyacağına dair bir sarahatte bu
lunmamıştır. 

Hula!a İngiliz Hariciye nazırı ile 
müsteşarı Lord Kranborn istifa eder
ken Milletler cemiyetin:n şin:iiye ka
dar sözde var olan manevi perestejini 
de beraber götürdüler. Milletler cemi
yeti, bugünden itibaren beynelmilel 
sulh ve emniyet işlerine müdahale ede
bilecek bir müessese olmaktan artık 

çıkmıştır. 

Ancak diplomatlann zaman zaman 
uğrayarak orada kendi meslekta~lan 
ile basbihal edebileceği beynelmilel bir 
klüp, yahut dünya meseleleri için bey
nelmilel bir iıtiıare odası haline gei
miştfr. 

Bununla beraber tngil:z: Baıveki'i 

ıu ümidi veriyor ki bugiln en bayati 
vazifes:ni yapamayacak vaziyete düt
müş olan Cenevre mües'Sesesi bir gün 
belki canlanabilir; fakat Cenevre mU
essese!inin bir glin yine canlanab:lme
ıi ihtima'i ne kadar var ise bugünk.ü 
zaaf halin:n gittikçe artarak biltiln bü
tün dağılıp yokolması ihtimali de o 
nisbette bulunduğunu unutm.-..mak 11-
z:ım gelir. 

ASIM US 

Oa•atasarayın An· 
kara merkezi 

Dahiliye vekillmiz:n nutku ile 
dün açıldı 

Ankara, 26 (Hususi) - Galı;..ta.sa

ray klübüniln Ankara merkezi bugün 
çok kibar ve ne2tih bir gençlik kütlesi 
huzuru ile açılmıştır. Davetliler ara -
sır.da içtimaa riyaset eden Dahiliye 
vekili ve Parti Genel Sekreteri ŞükrU 

Kaya, Ad!iye Vekili ve Fenerbah~e 

klilbU reisi B. ŞükrU Saracoğlu, milli 
Müc1 a ~aa vekili ve Galatasaraym falıri 
reisi General Kazrm Özalp, Giimrük ve 
İnhisarlar vekili B. Rana Tarhan me
bus'arımızdan bazıları ve daha blı-çok
zevat hazır bulunmuşlardır. 

B. Şükrü Kaya, açılış töreninde bir 
nutuk söyliyerek hazır bulunanların 
şiddetli alkışlariy1e karşılanmıştır. 

-o-

ihracatımız 
ltha 'Attao fazla 

An~ara 25 (A.A.) - İstatistik umum 
müd:.ir;üğ~ 938 .:kincikanun harici ti
caret istatistiklerini tam:..cnlamı§tır. 

Ahnan neticelere göre 938 ilk ayın
daki ithalat kıymeti 9 ve ihracat kıy
meti 13 milyon liraya baVğ olmuştur. 
Bu miktarlar 937 ilk ayına mazar<a 
itha!1t 4,5 milyon, ihracat ı milyon 
lira artı§ göstermektedir. tthatata na
zaran ihracat fo~'ası 4 milyon liradır. 

• Ankarada Balkan antantı konseyine 
i .. t'rak etmiş ob:ı Yunan Ba§vekili ve 
Hariciye nazın general Metaksas Yu
goslav Başvekil ve Hariciye nazın 

Dr. Stoyadinovtç, Romanya Hariciye 
V ~kileti müsteşan B. Kommen'.n, ya
nn şehrimize gelmeleri beklenmekte
dir. 

B. Delbos bundan sonra, Fransız 
tn~giliz münasebetlerinden bahset • 
mtş ve Fransa - İngiltere antantı, bü
tün siyaset değişmelerinin fevkir..de -
dir, dedikten sonra B. Edeni methet
miş fakat Fransa hükumeti !le B. 
Chamberlain arasında da daima tam 
bir anlaşma mevcut olduğunu kay • 
detmi<ıtir. 

Kar ve fır.ıına 

S •ym misafirler memleketler:ne dön 
m:den evvel bir iki gün ~dar §ehrf.miz 
ld: kalacaklardır. Kend leri için Pera
palıı.s otelinde daireler tahsis edilmiJ
tir. 

BUkrcş, 2G (A.A.) - Rador annsı 
bildiriyor: Tnrlhi plebisitin uyandır
cl ığı fevknlft.cle aldkaya rağmen. bU
tUn gazcteicr. Ankara konferansına 
geniş sUtunlnr tahsis etnıc>kte ve Bnl
knn Antantı aznlnrı arasında]{f mO· 
te abtl münasebetlerin cok samtmt 
m l'ılyettnt tP.bnrilz ettirmektedir. 

IlnHmn Antnntınm dirtcr dC\·lct
lcrlo mUnMchetlcrlni tahlil crfon 'U· 

aseooı. 

B. Delbos. Fransa - Sovyetler Bir
li~i naklını mevzuubahs ederek demiş
tir ki: 

MiJlel1cr Cemiveti naktlarımız çer
çevesi dahil bulunan Fransa - Sovyet 
ter Birliği paktının sulhperver mUes
sirl!~e itimadım vardır. Fransa, bu 
na1ttı. thtiras'arın ve siyasi nropa~n
d:ıların hn.ricin1e ve Ustünde tutarak, 
dur· st bir sı•rPtte tatbik edecektir. 

Bac:;ve1dl B. ::'~a.n dıt. hU'd\Tl"etin flf
va.setinf anla an uzun bir nutuk ver -
mlş v~ ~1'-lerlnl gece yansından sonra 
bltlrml<ıtlr • 

S:ı..at 24 de mebusan t'T'e"''lsi htikt\- j 
mete iki muhn'if'e ka111 439 reyle iU-
admı bildirmiştir. 1 

Ş:hrimizde kar ve soğ:.ık devzcn et
mekte :·ir. Dün ıde muhtelif fasılada 
kar yağmıştır. 

Bilhassa öğleye doğru 'r,ar lapa lapa 
yağmıştır. Belediye bütün ana cadde
lerde vesaiti nakliyen'.n kolakhkla ge
çebilm~si için biriken karlan ••=-abalar
la toplatmı§, sokakları temizlemiştir. 

KARADENIZDE FIRTINA 
Karadenizde kar tı'.pi!i ve ş'.ddetli 

bir karayel hüküm sürmektedir. Va
purlar binbir mütk.ülatla yollarına de
vam etmek~edir. Bun'ardan bir kısmı 
vaıiy:ti bU:ıbUtiln t~hlikeli göruükleri 
takdiıije en y·~<m limanlara sığınmak 
üzere emir almı§lardır. 
Diğer postalardan Bartın hattında 

lşliyen vapurlann hiçbirinden haber 
yoktur. tllk.en vapuru evvelki gUn gel
mesi icap ederken dün de limanımın 
gelmemiıtir. Bunwı için bu vapurun 

bir kazaya uğradığı srculma!;tadır. 
RASATHANENiN RAPORU 

Dün rasathaneden aldığımız malU • 
mata göre; yurdun doğu cenup doğu 
ve Karadeniz mıntakalarında bava ya
ğışlı, Trakya Kocaeli mıntakasında 

mevzii yağışlı, diğer mınt:.kalarda da 
hava kısmen bulutlu geçmiştir. 

Rilı:g5rlar, dün doğuda cenubi isti
kamette diğer yerlerde umumiyetle şi
mali istikamette ve orta kuvvette es. 
mittir. 

istanbuld~ hava kapalı ve zrrnan za
man knrh geçmi~. 24 saat zarfındaki 

~ıırrn metre murabbaına bıraktığı su 
miktarı 6,3 kilogram olarak ölçülmilı· 
tür. Rilzgfir, §im7~i garbi istik&:metten 
sarıiycde 3.4 metre hızlı esmiştir. 

Saat 14 de hava tazyikı 772, ıuhunet 
en yilksek 2,6, en i:iü§ük de 5,1 aantl-
grat kaydedilmi§tir~ - -

Et fiyatları tes
pit edHdi 

( O:ııranı: I ınridP.J 
dt surette el konulmuş olması ve ka
saplık hayvanların istihsal mıntaka
larından istihlak mahallerine gelinci• 
ye kadar bütün seyri hareketlerı göz. 
önünde bulundurularak ilk bnmıede 
et fiyatlarından on kuruş dilşUriilıtı~ 

sini İstanbul müstehlikleri hiç §UphesiJ 
minnet ve şilkranla kar§ılayacakla.t • 
dır. 

Bu tenzil!t kasaplık hayvanm muh· 
telif kademelerden geçerken, istihsal 
mahiyetine inzimam eden unsurlar U· 
zerinde en başta hükfunetimiz oıınak 
üzere İstanbul Belediyesi ve ucaret!e 
aHikadnr vatandaşların yapmış olduk• 
lan fedakftrhkla elde edilmiştir. 

Bu tenzi!at i~inin tahakkukuna ~· 
hşılırken kulağıma gelen ve ötede be
ride tekrar edildiğini işittiğim bir de
dikoduyu burada bilhassa mevzubah• 
setmek lstevorum.. Bazı menfi ruhltl 
adamlar: «Et fivatlan muayyen bit 
zamanda zaten düşecekti, bu itibar
la iddia olunan tenzillt bu fiyat su • 
kutunun tabii bir neticesi sayılmalı• 
dır.• yolunda şurada burada bazı SÖfl' 
ter sarfetmektedirler. Halbuki vazi~·et 
hic: böyle değildir. Bizim yapmış ol • 
duğumuz tenzilat. istihsale ve norırıııl 
arza yüklenen ve bu itibarla bunlarla. 
perakende satış fiyatı arasındaki nıe "'

1 
saf eyi agan unsurlar Urerindedlr. 

Bu tenzi1ftt payı daimt olduğuna rıtı" 
z:ıran 1 marttan sonra ilfı.n olunace1C 
fiyatlar. tenzil!ttan evve1 te~e!tkill et
mesi U\z!m~e'en fiyat1ard:ın daima on 
kuruş a.~ğı bulunacaktır. Şüphe yo1' 
ki bu müdahale eti daimi surette mtı• 
ayyen ve mustakar bir fiyat had ,-e 
seviyesinde tutmak maksadını gUt "' 
mek deği1dir. BütUn tüccar mallarınftl 
tAbi olduğu f&yat temevvüçlerf elbet· 
te mevsime, arz ve talep §artların& 
istihsal fiyat1arına nazaran et fiynt "' 
lannda da cari olacaktır. Bizim, ınll· 
dahalemiz bu normal temevvUcatftl 
muhassalası olan fiyat Ur.erinden ııef 
mevsimde ve bütün ~artlar altında Jd" 
lo başına on kuruş indirmek esasın°' 
mUsteniddir. 
Pckaıı biliyorsunuz ki İstanbul -gi

bi çok kuvvetli bir istih1ak merkezit18 

memleketimizin çok uzak yerlerindell 
kusaplık hayvan sevkolunur. Muhte
lif istihsal mıntakalan muhte1if ıne"" 

' ıA simlerde İstanbu1u bes!er~er. McSC· 
mart ayı koyun bakımından Karod&' 
niz muvaridatının hakim olduğu blf 
aydır. Bir mliddet sonra kuzu ve bil. 
nu takiben nisan orta1arma doğrU dl" 
ğer mınhka mahsulleri de gelınei!e 
başlar. Bu intikal devreleri yani bif 
mmtaka mahsulünUn azalmağıı )<{11: 

tuttuğu ve diğer mıntakalardan kB " 
l!laplık hayvan sevkiyatının taına.ıneıı 
bo'laşmadığı devirlerde et fiyntl~ 
yükselmeğe meyletmiş bulunur. M8 

ve nisan aylarında et fiya.tlan bz;yıe 
bir vaziyet arzeder. 

lstanbulda tatbik olunacak et fi "' 
yıı.tlarmı tayin eden Komisyontıll 
koyncağı fiyatlar azami fiyat "' 
tır. Bu fi··atlardan ucuza satılacak "' 
lursa mUdaha'e edilmiyecektir. J{~ : 

misyon bu fiyatları hayvan borsas11 
le mezbaha toptan satış fiyatııın ess.
l!IJ üzerine tesbit etmi!-1tir. Bu koınfs ,; • bı> 

yon bu harta toplanarak fiyatlıırdn fi• 
değişiklik o!du;hı takdirde tekrar 
yat tayin edecektir. t 

İlan edilen fiyatlan behemehııl t~ ~ 
bik edecc3i1" BütUn zabıtai Belc.~;t 
memur!arı bu hususta kat'f talı ~ 
almışlardır. Tesbit olunan fiystl dB 
et vermiyenler veyahut nevi uzeri~ı • 
oynamak isteyenler derhal ccr.alatl 
rılacaktır. 1" 

Bu noktayı izah ederken muhterc13ıs 
balkımızd:ı.n da bir rica~ıı \'ardır. .... 

ğrUY'" 
hareket sırf balkın doğrudan do euı1" 
menfaatini istihdaf etmekte oJdU dj 
dan et altş veri"inde balkıınrıll1 !Jflf 
dikkatli ve hasgas davranma et: ~ çolı 
makamat ve memurların i-;~erın r 
kolaylaşbracakhr. Herkesin aldığı~ 
tin cinsini ve mahivetini dikkntie_'\,111' 
ması ve paravı ona ~öre ,·errı:esıtıttt1 
sanlardan resmen ilf!n edilen fı'l/~ıed~ 
araması bu davayı esasındnn hll· 

cek ir. • 

~----------------------l( l J R f t~a abone tJlll;p 
nuz_ve __ a_/JOJ!t; ~, 

1 

ıı 
l 



......_____ ___________________ ~ 
1818nbuı altıncı nUle

tlnio bir izahı 
tn 

irıı:~~t.bul Altıncı l\'oteri Calip Bingöl 
.. ıyıe aldığımız mektuptur: 

daklılahkcmede otobUs işleri hakkın -
\'e §~ CÜı\"a. münaseb<!tiyJe geçen ifade 
tere adetıın, 25 - 2 - 38 tarihlı muh
llıa ~ gazetenizde, bu bapta.ki beyanı-
~ tabuk \!tmemektedir. 

tin· 0~r daireleri memleketin emniye
?:l~ rı:uhıl ve umumi ahlAk ve adAba 
haz a\ıf olma1ı!tçn tebliğ için hariçte 
kab~:ı:ı.ıup getirilen evrakı olduğu gibi 

An ve scvı~e:ierler ..• 

ııa::.u CC:k ~nznun avukatmm ~ahst ka
tiııe~ rnı öğrenmek isteyen talebi üze.. 
\ıe .. ..ı lr ki, muhterem mahkeme reisi 

"..ıen b ııa :ıJ· ~ı ge:;en protestoyu kanu· 
tn•ıtab:k olup olmadığım sordu: 
-~ .. 1 • ll:ıut -.zı I!]mdal<i uslftbun bu baptakı 

le:ı· ad tsluba muvaf:k olmadığım söy
~ 1~ ve aynen: (Böyle bir prot:sto
"" ZZat ben ·azm az1rm ve tenli"{ et
"'t~d· 
ı~ı." ırn. A1~1mdarmdan tadil ve ıs-
"·ı·n . 
buı 1 ısterdim.) suretinde şehadette 

undurn. 

liı~u b:rkaç satıra değerli sntunlan -
~r verilmesini rica ederim.,. 

._,Günlü~ --ı 

~;,ro~ra ~j 
27 - Şl,'D.lT - 938 - PAZMl 

o~, . 
s~P. ?\~şnh'ATI : 

l!:ı\·ıı~: 12,30 Pli\kln Türk 1111 \°kiı;i. 12,50 
le Soıı.s. 13,05 Stüdyo Cisnn orkeslrosı. 

lı.l\ş 
ı\M ?\EşntYATI 

S:ıat • 
lql " : 18,30 Plakla dons musikisi. 10 Nl-
lııı .,e Rrkndaşlnrı ıornhnılon Türk musl
l>roı. ~ halk ş:ırlulorı. 10,30 Konferans: 
t;ıııer 1ıı~ıh Murat (llodyo d;?rslcri). 20 Mu
tıı~ , . l .. nr ,.P. orkodoşlurı torufrndun Türk ... ,,, 
lltıl'ıl. 

2 
ve lıolk ş:ırkılurı. 20,30 Hova ru-

~~le-y, ~,33 Omcr nııo tarafından arapça 
l'\r,1111 

20.~S Müzeyyen ve erkndnşları ta
'S~~ı an Türk rııu~iki!'!I ve hnlk şorkıl:ırı. 
ıJ hrtırnrı ). 21, 15 C:<!mtıl Klımll n arkn-
4:ırıc11 1 lura fınıl:ın Tiirk nıu"liki~I ve hnlk 
Oıı,. ~1• 21,50 Orkcc;tra: 1 - Keler Bela : 
tnı ı. :ı l"ı! espnAnole. 2 - 7.l'lvelccr: \'if'ncr 
11•tiıı - Pl:m'}uctıc: J.cs C"locheı; d<! Gor
~ 21 ~ < - 1.e:ırsi: nc,·cll des Soıırce.,,_ 
ııı,1 eııııı n kon -ıc riı Orhan Bornr \'io!o-

~ııcı l>l~·ııno ,.nl:ı nti n toskin. 1 - Aıfoltio : 
1 

ıı:ı~ ~ ll:!Jtro, C:orclli. 2 - Unf,ori"lt'lıer ;r. 4 °· 2: Rrnhm~. 3 - Aus Wien: Krd~ 
rt lo~ WaJzcr : Brııhms. 5 - Adnjio\·e 

tl, 23 • tec;uı Cemli. 22,45 A]nnoı hnherle-
t rıı·ı ı 1 r1 23

' ' :ı Mlol:ır. opera ve operet pnr-
lıra:tr~ın .21) !'on h:ılıcrler ,.e crl\!ııi günün 
~.:ıoson . 

--~~~~~~~~~~ 

~ 11 
, ~. ~ ~ ,-;g n " 

l'ltt ne"~ CZAHANE "31 
reçeteler, SrhM levaznn:ıt 

llt}'0,,
1 

ve ıtnyat. 
" .. u l ' k { cru ~ Stı l.U caddesi No. 419 

l>a .. a aUar Paıarı krışısındı ... r d .. 
0 Bebe &ırasında 

1 

fmllhnnJa Muhalıemal nmtr ve 
memuru alınacaktır 

inhisar:ar Umum Müdürlü -
ğünden: 

/7 - KURUN 21- şrnAT- ıo:ıs 

A - Taşra teı,klJMımızda açık ve açılacak olan mubakemat şubeleri A
mir ve memurlukları lçtn imtihanla memur alınaca~ından aşağıdaki evsaf 
ve şeraiti haiz olanl::ırın evrakı mtisbitelerıyle ve ne adet fotoğraflarlyle ' 
birlikte 5 - 3 - 938 tarihine kadar ldaremb: ruemurln şubeslno mtiraca~t et
meleri. 

1 - LdakaJ orta tahsilini blttrmiı, olmak. 

2 - Yirmi bir yaşından aşağı olmamak. . 
3 - Askerli~tnl "Filli veya kısa hizmetli" yapmış olmak veya mneccel 

bulunmak. 
4 - Styast haklara sahip ve hUs nll ahllk eshnbından olmak, havsiyett 

muhil bir cUrilm ve alelltH\k ağır haplsveyn. o derecede cezayl mUstelzlm bir 
rıme mahküm bulunmamak. 

5 - Sıh hatlt olmnk. sarı hastahk lara ve bedent ve akıt nrizalara mUp
' clrt olmamak. 

6 - Hukuk mezunu olup h~klm Jile yn.pmış olnnlar. 

1 - Adliye meslek mekteplerin den mt>zun olmakl:ı icra memurluğu, 
mUslımtikltk veya zabıt kft.tipliğt glbl vazifelerde tatbikat görmUş bulu
nanlar. 

8 - Adliye moslE>k ml"kt(>bl mezunu olmadığı halde birinci maddede 
;östcrllen tahsili yapmış bulunmakla adliyenin muhtelif hizmetlerinde 
mUddelıımumlllk kalemlerinde zabıt kAttpıt~lnde ve icra. işlerinde tatbikat 
~örenler. 

B - Hukuk FnkUlteslnden mezu!'l olup, da btıflll hlklmlfk yapmış o

lanlar lmt!hanl\ tft.bi tutulmayarak bu glbllerln mUrncaatları oyrıc:~a tetkik 
,.dfle<'ektfr. 

C - fmtthnn 1 - 3 - !l38 rıa:mrteı;t gUnil snnt 13 de Sirkecide İnhisarlar 
fomnrln kursu binasında yapılacalrltr. 

D - tmtlhnnda kazananlar ehliyet ve mu\'nffnkıy<ıt dnccole>r lnc g6-
re sırnslyle peyderpey muhakemat Amir ve memurluklarına tayin edile· 
rek kE>yflyot adreslerine tebltğ olunacaktır. 

İMTİHAN .Mf1\'ZUU 

tmtfh:ın movznu şunlardır: 
1 - Kara ve Deniz Ticaret kanunlarının nakliyat, avaryn ve ha.sarat ve 

ticaret teahhUtlerl. 
2 - Borçlar kanununun umumt hfiltUmlerl "İcar teminat ve hizmet a

'tltlert". 
3 - Ceza kanununun esasları: Devlet malları aleyfünde lrtlkAp olu

nan suçlar. 
4 - Ceza muhakemeleri usulll, memurin muhakemat ve tahslll em

val ve icra ve lfl!e kanunları. (1033) ______________ ....._ _________________ _ 

Uo\·Ioı Ucmiryollu ı· ı :.? ııcf lş l ctın•' f{orn~.) orııı ntln.n: 

Çünkü ASPİRİN senef ercf en6eri 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç'. 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS P İ R İ N in tesirinden emin olma~ !Çrn.J 
lütfen markasına dikkat ediniz. 

- . -

Dev!ct Basımevl Direk liirlüğündeo : 
Cinsi 

Ayarlı Anterlin 

)fiktan Tnhmlnl 
f tutan 
1 

300 Ktlo 902 Lira 

. • % '1,5 pet, 
kçesl 

67,66 Lira 
ve Kndrnt. 800 ,, , 

Devlet Basrmevf için 300 kilo ayarlı Anterlln Ue 800 kilo kadrat acıli 
cıksiltmoye konmuştur. btettlllerln pey akçele:rllc 4 - 3 - 1938 cuma cUnD 
saat 16 de Basıme'l idare komisyonuna mllraeaatları. 

Şartname parasız olarak Direktörlükten nlmabllir. {881)' 

fs!nubul De flerdar lığından: 
Senelik tcar 

bccfoll 

Ankara istasyon bUfe ve gazinosu ile mUştemlH\tının kiraya verilme- . 
El için 28 - 2 - 938 tarihinde tcraı=n mukarrer bulunan pazarlığın görülen IU- 'J{Qçllkpaznr: 

Lira .. - - -
~arıdcmlr mnhnllcslnln Knrnkolhane sokağında 

zum Uıarlne iş' arı ahire kadar bırakıl dığı fıttn ohınur. ( 1074) 

Kabili mesaha şekilde ve Km. 14 4 de hnt kenarında. teslimi şartlyle 

m3. yUz on beş (115) kuruş muhammen bedelle Edtrncden 1500 m3. Ba· 
!ast açık el·!'!Utm c usully16 1 O - 3 - 19 38 perşenbe gUnU saot 15,30 da Edlr· 
ne lstnsron blna"mcin !l unr•ı işletme ııatmnlma kom:syonun<'a mUhnyan 
edilecektir. nu tı,w ı:trmı•k isteyenle rln 129,38 lira muvakkat teminat ve 
'tnnunl veBlkalnrlyle komisyona mUra cantları l!zımdır. 

Şnrtnnmele>r rıarnstz olaral{ Strkeci işletmesinden ve Edirne lstasyo 
111 n r' :ın ve ri tın r> ktNll r . rn ifil 

eski 5 yeni 9 sayılı dilk k An 102 

Beyo~lundn: Kame rhntun mahallesinin Tevfik sokağında es-
ki 7 yeni 29 sayılı ev. 60 

Yukarıda yazılı malın bir senelik icarı 15 - 8. 938 salt günll saat 14 de 
ihale olunacaktır. Kira bcd<'ll dört mllsavl takıdtte ve taksltler peşinen 

tahsil C\lunur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerin! yatırarak mezkQr saatte def
terdarlık miııt em!A.k müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonuna mllra.-. 
caatları. (F.) ( 1087) 

" ö LCM PROVASI 

d edi. Herhalde ben, aranrz<.l:ın aynld·ğrm zaman, krıtiti, 

otomobiline almıştı. Onunla birlikte vaziyeti konu~tular. 

Ya Hanson h::!c'kati ifşa edeceğini, ısöyliycrek k~tiU teh· 

dit etti. Yahut, katil, onun böyle bir harekette bulunac<.r 

ğın:k.n şüphe ederek onu da CSldürdi~. 

Coni, sesi kısılmıı gibi gayet ynvaı li.r perdeden 
sodu: 

- Hiçb(r iz yok mu? 

Harrigan esefle: 

- H::.yır. CCV:!bmı verni. katilin elhrindc cld0

Vf'?l 

bulunduğu anlaşılıyor. Par:n:tk izine tesad:.if edilen:iyor. 

Coni bir muddct bir !CY Eöytemedi. S'.garas•nı derin~ 

den clerine çe!dyordu. H·ı·rizan, oturduğu ycrde:ı kalk

mıı, b:r a).ağı bir yukarı odayı dolaııyordu. 

Coni n:.den sonr:\: 

- Bu vaziyet. k: tilin, tiyatro 1cumpanyn!m.a dahil 

Hr k:mse olduğunu tcy:d ediyor, dedi. 

Polis müf etti§i kntiyetle cevap vera ı 

- Ell.J:tte ! .. Ben z:ttt:n, o cin3yefn, tiyat:-o l:umranya. 
Ilı haricinde biri t:.Ar.ıfırv.lan it!cnJi&inc asla ihilinaı ver. 
tniyordum. 

- 44 ..., 

Harrigan iştn peefni llrrnlim!mıştı. Çoti iferfn fah1cf. 
kat yapmıştı. Kobrovskinin Mensfild'tcn ııefret etti~ 

ve onu kıskandığını biliyordu. Gugli ide, provalar canasın.. 
dıı onunla bir düzüye kavga etm:şti. Leı Hansonun dahi, 
Mensfild ile çatıştığı %amanlar olmu§tu. ı 

\ 

çeı:k kol~ el sürüldüğü gece Kobrovaki fitbakı"ka, 

tiyatroda yalnız kalmıştı. Fakat bu kafi bir delil değildLı 

Kobrovski, tiyatroda kalışının sebebini izah edebilir. O, 
tiyatroda hadi~eler çıkaran adamın kim olduğ~nu bulup 

ya~alamak içfo bekled iğini ve geceleyin s;o,t üçte yorgun 

a rgm oteline -döndüğünü de isbat edebilecek vaziyettedir • 

O, t iyatrodan ayrıldıktan sonra, bir b:9kaSJnın çel.~k ka. 

panla oynayıp onun çengellerini ~karacak ıc.dar müsai~ 

zaman kalıyor. 

Bu itibarla Harrigan, tevkifi ~cap ettirecek bir dettt' 
elde edemediğinden, herkesi evine göndermişti. Ancak. 
ertesi gün öğleyb tekrar tiyatroya gelmeleri prtile .. Ot 
zaman, yine t<..ı'..1kikatına devam edecekti. 

Harrigan, bir gece istirahat etmek euretile vakanm 
bazı unutulmuı inceliklerini hatırlayabilece~ini, tasa.rh• 
yordu. 

Coni Doglas, başını yastığa koymuş koymamt§b 1d, 

ka;nsı yıkılırcasme> vuruldu. Coni, evvela, bu vuruluşa 

aldırma~ istemedi. Yorganı başına çck'i. Gözlerini aıla 

sıkıya kapadı fakat vuruşlar devam etti. Nihayet: 

Coni, yataktan kalktı. Saat dokuzdu. _Ytı!ruz Uç saat 
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Erkek .öğretmen Okulu Sahnalma Ko
misyonundan: 

Okul talebesi için 500 metre yerlt elbiselik kumaş 7 - 3 - 938 pazar
tr.,f ı;ünU sant 14 te Ca~alo~lunda I.ıiscler Mub~ebccilıği11ao okul satın 

a ' rna komisyonu tarafından açık eksiltme ile ihale edilmek Uzero mUnaka
ı ı.ya Rönulrnuştur. Muhnrlımen ffynu 450 kuruş llk teminatı 169 liradır. 
J• :eklllel:fn · şc.irtnnmcyt görrnek· için Acıbademdo bulunan okul idaresine 
'" okslllmc ~in bom gün ve saatte teminat makbuzu ticaret odası cari yıl 
bclgeS"i He komisyona· müracanUnrı mm olunur. (886) 

Sahibi: ASIM tJS Neşriyat müdürü Refik A. ~vf>ngil 

1 ~. ·.~ 
• f • • • 
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'Ra. Jl/.O' t Utnld asrımızın bu en bD11Dlt 1testln°I lıalırlatmalı lcln rekıredll1111! 
bir abide gibi göklere tırmanmış New Yor1t•un. meşhur .. ACA BUILOIHG 

ini bu!ıDıt bıtmıven JIOl<tur. 

Bu maessesesın başında su De afes llarf: 

R. C. A. 
gö:ıo celıer. __ 

: RCll: radyo tatbikatmm tekmilini ihtiva eden sonsuz· sahada en büyük isim· 
: Telsiz telgraf: bu sıhJrl! vasJfa ile denizlerde tehlikede bulunan binlerce CIJ~
. lar kurtan/mışftr. K iınun emrine konulan bu fen sayesinde binlerce cani ta~ı~ 
edilip yakalanmışfJr Ticaretin ihyası uğrunda bu peri saniyede binlerce kı~o. 
metre kateder Mükemmel olduğu kadar da fiafJ uygun radyo alet/erile bı~·. 
!erce. milyonlarca kişi müteaddit radyo neşriyatmdan istifade eder# eğ/enir 
ve o sayede yorgunluğunu giderir. 

ACA. radyo sanaıllnde en bOVUk nama malfl<sc. bunun llflcmetl ACA'ıtıll) 
bu endUslılnln 11er sahasında ba$ta bulunmasıdır. 
ACA ·nın reni 1<es11ıerl ve radvonun J1a11ıımasına sebeo 
oran yeni yeni lekemmDllerl saveslnde bugOn radyodan 
hosıanan her sahısın en bCIJIDll arzusu bir ACA rad•t»u 
sahibi oımaıcıır. 

lSTANBUL·ANKARA 

1 Z M l R 

aandarma Genel Komutanlığı Ankara leAKIRKÖY 
Satınalma Komisyonund~~n : 

Bir tanesi otuz lira dcğerl~nen t~ı-yuz cllldcn dtirt yüze kadar Tevhit 
semeri kapalı zarftan pazarlığa tah\1 len 10 - 3 - 938 perşenbc gUnU saat on 
Leşte sntın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabllecek olan bu eksiltmeye girmek 

isteyenlerin dokuz yUz liralık teminntln kanunt ve şartnamede yazılı belge. 

ler ,.e Ticaret Odası vesikası lle blr liste belll gUn ve saatte komisyona 
başvurmnları. (453) (947) 

Bez ve Pamul<llJ 
Mensucat Fabrlk891 
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Türk Anonim ş:rkctindeıı 

" 
öLCM PROYASI "" ' 

Şirketimizin umumi hcrotl ~de' 
muka,'clcnamcslnln 40 mcı ııı ,-t 
si muclhince 25/ 3 / D38 tarilılııe ,p 

o.ı•t !in<lif cnınn gUnU snat ıs to ıf' 

ıiafar Uy'Un1U§tU. Söylenerek kapıya kac!ar )'lll"lltl'U ve 
a.çtr. 

Kapıda polis müfettişi Harrigan duruyordu. Harri· 
~!nıiı rengi ~açmıştı . . Yüzündeki çizgiler, daha derin gö. 
rünüyordu. tri, siyas rfposu, dişlerinin arasına tıikıiı du
ruyot11u. Fakat yanmıyordu. Gözlerinde soğuk ve şiddet· 
li bir· parıltı vardı. 

Harrigan özür dilemeğe lüzum görmeksizin paldır 

&~ldÜr ~çeriye girdi. 

Bir koltuğa oturdu: 

· İçilecek bir §Cy!n' var mr diye sordu: 

Coni., polis müfettişi Harriganın bu tavnnd~a ve bu 
sa;ıtte gclitinlden hayrete düşmüştü. Do!aptan birkony~k 
~şeti, · bir de kadeh çıkardı. Kqdehi boşaltıp Harriganın 

&nüne koydu·. Harrigan bir yuılumda çekti, sonra Coniyc · 
.lön~re'lı; pürüzlü ve kaba bir sdslc: 

- Şüphelendiğimiz ıdamlardan b:ri temizlendi. Adam 
kdlt 'temizlendi 1 dedi. 

Coni, tela§la sordu: 

·..:.... Kim? 

t 

Polis müfetti>-: cevap verdi: 

- ~s HansÇ)ll t 
Coai diifüııuli bir tavırm ı 

' • 

- Tuh'lf şeydir, deldi. 

Les Hansonun, niçin daima mütereddit davrandığını 
ben anlay:ımarnı;:ımdır. Halbuki benim kanaatit!lc göre, 
katil o değitı-.li t 

- Fakat aana, onun nasıl temizlendiğini daha söyle
ıtıe:iim. 

Coni, polis mü!etti§ine, bir müddet alık alık baktı. 
Sonra, bir koltuğa yığılarak, yam başındaki masadan bir 
sigara almak üzere titriycn elini uzattı. 

- Anlat, dcıJi. Nzsıl? Harrig.tr.ıın içinde tir iztırap 
var gibi idi ve söze şöyle başladı: 

- Hayatrmda bu hatam için hic; kendimi affedemiye

c:eğim. Benim Les Ilansonu muhafaza ettirmek~iğim 1!

zır.ıdr. Ben, kendis'.nin ya htil olduğundan, veya cinaye
te dıı!r bir şey bildi~:nden şüpheleniyordum. Fakat son-

radan başka bir sebeple onun yakasını bıraktım. Les Han

son "Santral Park .. da polis t~ rafın:ian ölü olarak bulun
muJ. Orada önce b:r otomorll görmüşler .. Duran bir ot<>:, 

mobil .. Hc:nson, otomcb:lin ön t-.-af ında, clircksiycnun ar
dınd.ı hareketsiz yattyormuş. Polisler, şoförlük vcsil:asın

. dan onun kim olduğunu anlamışfor. 

Fakat Harrigan .. Onu niçin ölrlür..:iüler? 

Harri~:ın, muzt"l?"İp bir cd:ıyla b:şnı tallay-r~ ~: 

-· ?rfaalesef, bunun cevabını :meale Han:on uı.:}'Or, 

-43-

' Stlmcrbnnk İstanbul şubesinde ~ 
ğtclnkt ruznamcde yazılı bıtP5 _ _,, 

ıçtlP~ 
rnll:r.nkorc etmek için ndtycıı )dl t 

odccef,'1nc1cn umumi heyeti teŞ ~ ,.c ~ 
dccek l\znlarm mczkfir gnn l~ 

to ic;:timtı.dt\ hazır bnhınınııtııtl 
olunur. 

MUZAJ{ER.4T R1JZNA1\IJ1,Sl 

ıot1 r' 
t - tclnro meclisi ve nıl111' 

poı•lnrmın okunması. t def' 
2 - 1037 yılımı nlt mc,·cud:r ııt"' 

it•r1nfn, htıilnçonun, kftr ve 111 .Aıdl' 
t;ı-·· 

snhmm \'C tcmettll tevdi hfl td'~ 
ki teklifin tetkik ve tıısdtJ.-1 JJlııt"ı 
meclisi rıznlnrlylc mlldilr ,.c 
kthln lbmsı. ~ ~ 

3 - Esııro: mukn\•clcnaınc71l1t ıd-1' 
cU nuultlcsino göre nçılc oltı'.11 ıo/İ 

c:ıııc1' 
mccll;t nznhğı için lcrA c 

hnhm tns<llkl. .,,.,p1ıJ' 
4 - l\IUcldcU biten nıUrt' cd,..

ycnl<:inl n tayini llo sonoUJc oct 

tcsblti. 

mnnımın::::ııc::ur.:sm:=:::::=r. 
~I Diş Dohtorll t 
g o:al9>e~tt aoçe , 
~ v ~,$~ 
ii Yalnız CUMAR'ı'ESt G 1'•r• 
H YAi.OVADA. sa1 günler ld .,ıl' 
;: gU- .. ,< tram\·ay c:urağınd3 ki~ ll ayenehanes.=nde bcıstalarıtu 

I eder. 
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