
(al}lmba 
29 

ILKKANUN 
l 9 3 7 

• 18 incı yıl • 
No. 5897 

5 KURUŞ 

Ulus baıımevi 

Çankın Caddesi: Ankara 

TELEFON 
Ba!jmuharrır 1063 
Yazı iı. Müdürü 1062 
İdare 1061 

Telgraf: Uluı • Ankara AD 1M1 % AN C 1M1'%D1 R. 

CUMARTESi l 'ENI 
lLAJ'EMlZI BEK1..El'l1"1Z 

1938 
Yeni ilavemiz herkesin daima 
başvuracağı bir c. er olacaktır 

Türk hamilleri İçin yerinde bir tedbir 
Demiryol 

politikamızın 
bir bilançosu 

Tiirkiye Cumhuriyetinin teshil ettiği projeler dahilinde 
muayyen zamanlar zarfında vatanın bütün mıntakalan 
çelik raylarla hirihirine bağlanacaktır. 
Bütün vatan bir demir kitle haline gelecekti~. 

Büyük önderimizin bu yüksek işa
r et i üzerine Cumhuriyet hükümetinin 
tesbit ettiği projelere göre, vatanın 
bütün mıntakaları - hergün artan bir 
hızla - çelik raylarla birbirine perçin
lenmektedir. 

K.ATATURK 

Yol ve demiryolunun ekonomik ma
nası, istihsal mmtakalarını, istihlak 
merkezlerine bağlayan geçitler oldu- , 
ğuna göre ,yere döşenen her rayın iki 
ucu ; bu mıntaka ve merkezleri birbi
rine ula,tıran geçidin iki iktısadi kay
nagı sayılabilir. 

Milli dcmiryollarımız inşa politi- .-.-------------
kcı.sınm ana prensiplerinde "halk hiz
metlerinde devlet eli" mevzuu başta 
gelen eaaalardan olduğuna gö~: 

ı- Halkın huzur ve refahı, 
2- Milli sermaye ve milli enerjinin 

hareket ve faaliyeti, 
3. Umumi münakale işlerinin sürati, 

ıelimeti; 
4- Pamuk, bakır, kömür ve demir ne

vinden ziraat ve mağden ıcrvctlcrinin 
ifletilmcsi; 

5- Büyük endüstrinin tesisi, inkiga
f ı, gibi cihetler bu itıfa politikaamın 
ekonomik ve aoeyal kanallarını tefkil 
etmektedir. 

Bu itibarla demiryollarunızm inşa 
politikasını "Milli birlitin, milli mü
dafaanın, milli iktıaadın. huliaa ur
ıılmu milli istiklilimizin bir kat daha 
kuvvetlendirilmesi,, teklinde de ifade 
cdebiliri.%. 

c Demiryolu ve yol ihtiyacı: 

ı::::::::: :! : ! ~~!!~~· ''' ·····-....... ' ... '. ,, ,, ···ı 
GO ~ .. ~.~.~ .. ~.~ .......... . 

Yeni bir kanun layihası 
Altın eaaıına bağlı paralardan 

kimi devlet borclarınm ödenmeai, 
kimi zünıa borçlannın azalblmaaı, 
bir dominyonlarile ahıverİf temini, 
bir diğeri aeyyahı kaçsran yükaek 
kıymetli paraıınm &eyyah kiaeaine 
elveritli hale gelmesi makaadiyle, 
teker teker devalüe edildikleri hal • 
de, biliriz ki, bu gibi makaad ve en -
diteleri olmıyan Türkiye'nin aıhatlı 
bir endü.triye istina.d eden P&nl•ı. 
cumhuriyet hükümetinin vaktinde 
itina göatererek aldığı tedbirlerin de 
yardımı ile, iatikrarmı daiına muha • 
faza etmiıtir. Müatakar türk paruı 
gibi istilaaz tahvilleri de kıymetle· 
rinden hiçbir ıey kaybetmemiıler, hat· 

Romanya kabinesi 
dün istifa etti 

Yeni kabine 
tetkilini 

B. Goga'ya 
veren 

Kıral Karol 

Hükümet türk borcu 
hamillerini korumak için· 

bir kanun teklif etti 
Kabineyi 
B. Gaga 
kurdu 

Roma • Berlin 
mihveri ile 
iş birliğine 

taraftardır 
rYeni romen kabineıi hakkında 
gelen talıilat 3 üncü ıaylanuz
Jadır. l 

• sa..1iaJll..1IJOiıl r saıo r a sun 

Atatürk' ün 
teşekkürleri 

Riyaaeticümhur Umumi Katipli
ğinden: 

Kızılay Kurumunun 60 ıncı yıldö
nümü münuebetiyle yurdun her köte
N.ndeJıi Kmlay kunanlanncluı. Ata· 
türke, vatandqlann yükaek hialerine 
ve yardım aeverliğine terceman olan bir 
çok telgrafı.;. gelmektedir. &ndan 
çok mütehaaaia olan Atatürk, tetftkür
Jerinin Anadolu Ajanıı vaaıtuiyle iJe.. 
tilmeaini emir buyurmu,Iardıl'. 

C. H. P. Kamutay 
grupu toplandı 

Bu haber üzerine borsada ünitürk 
fiatları 18 1 i raya yükseldi 

1936 senesi eylul nihayetinde; paralan müstakar bqlıca dev-
letlerin paralarını devalüe etmeleri üzerine yabancı para üzeri
ne muharrer bulunan türk tahvilleriyle Anadolu demiryolu ve 
Haydarpaıa limanı tirketleri tahvilleri kıymetlerinde mühim 
sukutlar olmuıtur. 

Türk hamillerini zarardan ko
rumak maksadiyle hükümetimiz 
evveli. Anadolu tahvilleri ıçın 
Büyük Millet Meclisine bir ka
nun layihası arzetmİf ve bu mev
zuda hassas bulunan büyük mec· 
lis 3136 numaralı kanunu ka
bul etmittir. 

Bu kanunun tatbikleri t ürk ha
milleri cephesinden çok faydalı neti
celer vermi' ve bu defa hükümetçe 
1933 türk borcu tahvilleri hamillerini 
zarardan kurtaracak tedbirlere başvu
rulmuştur. 

Hükümetçe hazırlanan kanun la
yihasma nazaran türk borcu tahville
ri de dahili istikraz tahvilleriyle ha
millerin ihtiyarına bırakılmak sure
tiyle mübadele edilecektir. 

C. H. P. Grupu bugün 28.12.1937 Tebdil esası 'öyledir: 
Antalya saylavı Dr. Cemal Tuncanın 500 frank itibari kıymette bir Uni-
reisliğinde toplandr. (Sonu 8 inci sayfada) Maliye Vekili B. Fuad Afralı 

Parti grupunu ilgilendiren bazı ----------------------------
meseleler görUşüldU. (A.A.) 

Karadenime fırtına 

c Memleketin bil'cümle ihtiyacatz
c nrn o kadar ba~ında kendisini hisset
« tirmektedir ki hiçbir hayal ve naza
« riye peşinde aldanmaksızın memle
c ketin menabii ve evladı ile işe devam 
c etmek katiyea elzemdir ... 

ta e&ki iatikra~ dahili tahvilleri, ...... _..._
116111 

... _..._
116111 

... _.. .. ..,.
111111 

.. 
cumhuriyet hükümetinin elinde bu aJ(J(JtIS ~.....-.. asır 

İstartbul, 28 (Telefonla) - Poyraz 
fırtınası bugün gUndoğusuna çevirdi. 
Karadenizde fırtına henüz dinmemiı -
tir. Hisar vapuru kazazedelerine yar -
drm için toplanan iane mikdarı bu ak,a
ma kadar 2500 lirayı buldu. 

Hatay'da tazyik 

Eşkiyalara bile sil6h 
dağıtmıya başladdar 

"K. ATATÜRM'." 

Yol ve demiryol inşa politikasının 

özü olan bu büyük iradenin kuvvet ve 
kudretiyledir ki bugün Diyarbakırda 

Irak ve İran gibi iki komşu ve dost 
memleketi çelik hatlarla biribirine 

bağlanacak olan "Diyarbakır - Cizre" 

:ve "Diyarbakır - İran" demiryolları

mızın temelleri atılmış ve inJCU!ına da 

başlanmıştır. 

Cumhuriyet nafıasının, ileriyi gö
ren bir program ve çok muntazam bir 
çalıfma ile - fimdiye kadar ba"'rmış 
olduğu diğer büyük işler gi.bi - bu bü
yük abidenin de çok yakın bir gelecek· 
te kurulmuf ve bu hatların da diğer 
milli demiryollarımız arasına katıla
rak işlemeye başlamış olduğunu göre
ceğimizıe hiç §Üphemiz yoktur. 
Şüphemiz yoktur; çünkü Haydarpa· 

pdan 1zmite demiryolu yapılmasına 

(1871) yılında başlandı ve bu demir
yolu Ankaraya ancak 1892 senesinde 
gelebildi. 
Şu halde (578) kilometrelik Hay

darpaşa - Ankara hattının yapılması 
tam 21 sene sürdü demektir. 
Aydmhattına (1856) yılında başlan

dı. 608 kilometre uzunluğunda olan bu 
demiryolu bugünkü halini ancak 1912 
senesinde alabilmiştir. 

Demek ki bu hat dahi ancak 50 sene
de tamamlanmıştır. 

Unutmamalıyız ki ecnebi serma~esi: 
le y<.pılan bu hatlar ; toprak tesvıyesı 
işlerinin ,kargir inşaat ve bütün köprü 
işlerinin ucuza mal edilebilmesi için 
büyük bir kısmı arızasız, düz ve uzun 
ovalardan geçirilmiştir. 

Halbuki Türkiye cumhuriyeti; 13 
sene gibi çok kısa bir müddet zarfın· 
da; gerek arazinin teşekkülatı, gerek
se umumi malzeme nakliyat mesafele
rinin merkez ve limanlardan nisbetsiz 
derecede uzak bulunması ve güzerga
hında sıralanmış dağ silsilelerini aş· 
mak zaruretinde olması bakımından 
yabancı §irketlerin yaptıkları hatlar
la hiç mukayese kabul etmiyen mınta
kalarda yeni hatlar yapmıştır. Bunlar 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

aünkü aranır kıymet olmu,Iardır. 
Halbuki bize aid olan Anadolu 

demiryolu ve Haydupaıa liınaılı 
tirketleri tahvilleri ile türk borcu 
tahvilleri, yabancı para üzerine mu
han-er bulunduklarından, devalüe 
edilen yabancı paralann borsalarda
ki temevvüçlerine uyarak dütmeğe 

baılaymca türk hamillerinin zarar 
etmemelerini temin gaye.ile hükü
met, ilk önce Anadolu tahvillerinin, 
türk paraaı üzerine muharrer dahili 
iati.kraz tahvillerile değiıtirilmeai 
için Kamulaya bir kanun layihaaı 
takdim ve Kamutay da 3136 numa
ralı kanunu kabul etmişti. 

Bu kanunun tatbikatı iyi neticeler 
vernıiıtir. 

Havadiı aütunlarımızda tafıilli 
surette yazdığımız gibi bu defa da 
hükümet, bahsettiğimiz 3136 nwna
rah kanunla alınan tedbirlerin - yu
karıda kaydetmiş olduğumuz gibi 
yabancı parası Üze•ine muharrer bu
lunan ve bu ıebeble son günlerde 
fazla temevv;icler göaterm kte o

lan - 1933 türk borcu tahvillerine 
de teşmilini, hiç bir vakit ayrılmadı
ğı hakkaniye; ve adale~ prensipleri 
icabından sayarak, Kamutaya bir 
kanun liyihaa: ile teklif etmiştir. Bu 
ka:ıun layihası, KamutAyca müzake· 
re ve kabul edilerek neşredildiği ta· 
rihten itibaren iki sene zarfında, 
Onitürk hamilJeri, bunları 500 frank 
itibari ktymete mukabil 20 liralık 
dahili iıti kra:z: tahvilleri ile tebdil e· 

debileceklerdir. 
Tasarruf erbabının sermayelerini 

!>ağladıkları türk borcları tahville -
rinin. y11bıtncr piyasalarda yabancı 
paralann ıpekülaıyon mevzuu olma· 
ları yiız n•l" n hcd angi bir tehlik ye 
dütmesine de, devlet itibl\rmın 
"türk borcları tahvilleri düşüyor
mıı!' t rtibi bo- ~ muamelelerine has 
kilükallere ·maruz kalmamaaına da mü
saade ( dilemezdi. 

Türk paraaının, türk aermayesİ· 
nin, tü.rk devlet krediıinin iıtikrarı -
nı muhafaza prenıipinin ifadeıi olan 
bu yeni tedbirinden dolayı biz, hü
kümetimizi tebrik etmeii vazife bil
diiiıniz gibi, türk hamiller, aermaye· 
leri için aailam bir gelir kaynağı 
göaterilmi.t olmuından i.tifadeyi hr
Mt bilmelidirler. 

Tsinan'ın zaptından sonra 

Japon kıtalan Çingtao· 
ıehrine doğru ilerliyorlar 
Lady Bird hadisesi hakkındaki japon 

cevabı İngiliz elçisine verildi 

Japon askerleri Çin çocuklariyle konuıuyorlar 

Londra, 28 (A.A.) - Şimali Çin'de harekete geçmiı bulunan 
japon ordusu tiddetli muharebelerden sonra 26 ilkki.nun gece 
yansı Şantung eyaletiJ•İn merkezi olan Tsinan ıehrini tamamen 
i11al etmit ve Çingtao'ya doğru yürü) ütüne devam etmiıtir. 

(Sonu 4. aacü sayfada) 

Delege Gara bir takım yalan 
havadislerle halkı iOfal ediyor 
Kırıkhan 28 (Hususi) - Hataydaki türk halkı nüfus meae

selesi yüzünden her gün yeni zorluklarla kar§ılaşmaktadır. Kı· 
rıkhan nüfus memurluğuna müracaat eden Abdurrahman Mür· 
sel, Rıza ve arkadaıları dairenin içeriden kilitli olduğunu gör· 
müılerdir. 

Kapıyı ısrarla açtırmaları Ü • ı - _ _ - .., 
· · d b' k t" kt ws o a as u u s s s zerıne ıçer e ırço ur en gay- - - - - -

ri unsur nüfuslarını kaydettir- 18 sene evvel Ankara 
mekte ve türklerin yapılan dala-
verelerden haberleri olmaması 
içi·n kapıların kilitlendiği anla
tılmıştır. 

Hududlcırda karakollar 
Antakya, 28 (Hususi) - Hatayda 

938 büdce müzakereleri esnasında de
lege Garo hududlarımız üzerinde ka
rakollar inşa edilm~sini teklif ederek 
bu tahsisatı büdceye koydurmuştur 
Karakollardan bir taneııin in Değir · 
menderede inşa edileceği söylenmek
tedir. 

Delege Gcıro'nun çıkardığı 
yıdan lıauadi~ler 

Antakya 28 (Hususi) - Propagan· 
dalar şiddetle devam etmektedir. De
lege Garo türk olm yan memurları 

toplıyarak kendilerine di rektifler 
vermekte ve bilha•mı şu şayial~rın 

halk arasında dolaşmasının temini i
çin çalışılmasını istemektedir. (Yeni 
anlaşmalar yapılmış ve bunun netice
si olarak Fransanın Hataydaki nufu
zu artmıştır. Yüksek mahkemeler ku
rulmuştur. Bu mahkeme reislerinin 
tayini fransız reisi cumhurunun tas
dikinden geçecektir. Delege Hatayda 
hükümetin teş.:kkülünden sonra da 
eskisi gibi vazife görecek ve Antak
yada kalacaktır.) Halbuki sancak hak
kında kabul edilen esasların hiç bi· 
rinde böyle bir kayıt mevcud değil
dir. 

Sil.ahlı eıkiyalar 
Antakya 28 (Huıuıi) - Silah da

ğıtma devam etmektedir. Koço ağaya 
yeniden birçok ıilih verilmiştir. Sa
dık Hacı lıa oğlu Fecirin idaresin
de bulunan vesikalı •illhlı partizan 

(Soau 8 inci sayfada). 

milli kuvvetler 

kumandanı olan 

General 

Ali Fuad Cebesof 
Atatürk'ün Ankaraya 

ilk gelif lerine dair 

hatıralannı anlatıyor 

1 inci ıayfam11da okuyunuz 
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Ankara tiyatrosuna kavuıtu 

Hükümet merkezimizin, modern ve medeni bir tehir ıııfatile, en bü
yük eksiğinin tiyatrosuzluk olduğunu izaha hacet var mıdır? O tiyatro 
ki, bilhassa yabancıların nazarında, bir memlek-~tin kültürel seviyesi
nin baılıca ölçülerinden biri sayılır. Çalııma sahasında geniı imkanlara 
malik olan Ankara halkı, eğlenme hususunda itiraf edelim ki, aynı de· 
recede zengin değildir. G~celeri, dııarıda vakit geçirmek için yer ara• 
yanlar, çok defa bunu bulamamanın sıkıntısını hissetmektedirler. Tiyat
ro, bir ıehrin en mümtaz eğlence yerlerinden biridir. Fakat tiyatroyu 
yalnız eğlence vasıtası telakki etmek ve mesela bir çalgılı gazino ile bir 
tutmak da hata olur. Tiyatro, a.yni zamanda bir mekteb, bir kültür yu
vasıdır. Halk terbiyesinin en müessir vasıtalarından biridir. 

Tiyatro, müstakil bir sanat ıubesi değildir. Yaıamak için edebiya
tın, kalem adamlarının yardımına muhtaçtır. Kitab gibi, tiyatro da ede
biyatm neşir vaıııtalarmdan biridir. Ve yazılı kağıd gibi, hareketsiz ke
limeler ıekline bürünmediği, muhayyelenin yardımına hacet bırakma
dan, hayatı doğrudan doğruya gözler önünde canlandırdığı için, tiyatro, 
halkın edebi terbiyesi Üzerinde daha geniı ölçüde rol oynıyabilen bir 
müessesedir. 

Devlet, memleketimizde kuvvetli bir tema§a hayatı yaratmak zaru
retini hisaetmiı ve hükümet merkezinde kurduğu modern tiyatro mek
tebiyle, müstakbel tiyatromuzu en sağlam bir temel üzerinde kurmak 
i§ini bizzat üzerine almııtır. Fakat tiyatro mektebi ilk mezunlarını an· 
cak iki ve operll mektebi dört yıl sonra vereceklerdir. O zamana kadar 
inıası tamamlr:r.n: cak olan milli tiyatro binamızın bir türk operasiyle 
açılacağı müjdesi ankaralılara verilmiıtir. 

Fakat ne de o 1sl". , bu güzel neticeye varmak için daha epeyce belile
nıemiz lazım gelmd:tedir. lıte bu nokta göz önünde tutularak, Anka
rayı bir ~ehir tiya trosuna sahib etmek için öteden beri duyulan arzu, vali 
~e belediye reisimiz B. Tandoğan'm teıebbüsiyle ıimdiden tehakkuk 

•afhaııına konulmuştur. 
Parti ve bel diyenin müıterek yardnniyle kurulmakta olan - kurul-

mut olan da diyebiliriz - Ankara ıehir tiyatrosunun yeni yılm ilk haf· 
taamdan itibaren temaillerine baılıyacağını §İmdiden müjdeliyelim. 

iki kıymetli ve emekdar tiyatro sanatkarımız Raıid Rıza ve Şadi 
batda olmak üzere Istanbul tehir tiyatrosundan alınan iki kadın, ~ç ~r
kek artist ve Halkevimizde çalıım.ıı amatör gençlerin en kuvvetlılerm· 
den bir kaçmm iıtirakiyle vücuda gelen tiyatro heyetimiz, ileride, tiyat: 
ro mektebimizin mezunlarile bir kat daha zenginleJecek olan kuvvetlı 
bir kadrodur. 

Tiyatromuzun, timdilik Ankara Halkevinde haftada iki gece ve bir 

gündüz temsiline inhisar edecek ol~n çalıı~alarınm, i_J~~i~e im~i.nlar_m 
çoğalmasile, halkımızm göstereceğınden §:iıbhe etmedıgımız ragbet nıs· 
betinde genitlememeai için hiç bir sebeb yoktur. . . • • 

Bir edebi heyetin nezareti altında, memur sıfatını ve emnıyetını haız 

tki.rlarmuzm kendilerine bağlanan ümidleri tehakkuk ettirerek, 
~a ' "d ~ara'nm yıllardan beri duymakta olduğu tiyatro ihtiyacını gı ere· 
cek yükaek bir eaer meydana koyacaklarından hiç ıübhe etmiyoruz .. 

Ziraat tayinleri 
F.ıfö·n,. eski ziraat Q.ir~k~ör.il~ ~B

Ziya Edime ziraat dırcktorlügune, 
Edime ziraat direktörü Fuad Niğde 
ziraat direktörlilğUne, Tekirdağ ame
rikan asma fidanlığı direktörU Ata 
Tekirdağ ziraat direktörlüğüne, Te
kirdağ mıntaka bağcılık mütehassısı 
Salahattln Tekirdağ amerikan asma 
fidanlığı direktörlüğüne, Tarsus mey 
veli ağaçlar fidanlığı direktörü Vas
fi Kütahya Vişne fidanlığı direk
törlüğüne, yüksek ziraat enstitüsü 
asistanlarından Hasan İstanbul zira
at mektebi ziraat atölyeleri asistanlı
ğma tayin edilmişlerdir. 

Vakıflardg tayinler 

YGfar Nabı 

Devlete aid il&nlar 
Başbakanlık, 15 bin liradan az o-

ıan aevıet.c cu"' lJC:Uj,ı .......... o~""""'"'ı"'. J.v 

ne şekilde ilw edilmesinin doğru o
lacağı hakkında bakanhklardan müta
lealarını ıorınuştur. 

Salgın hayvan haslahklara 
hakkmda bir koni erans 

İran ve Suriye hlikümetleriyle hü
kümetimiz arasında hududlardaki hay 
van hareketleriyle salgın hayvan has
talıkları hakkında bir itiliHname ak· 
tedilmek Uzere Bağdad'da bir konfe
rans toplanacaktır. Konferanııta hü
ümetimiz adına Ziraat Bakanlığı Ve
teriner işleri genel direktörü B. Sab
ri ile mütehassıs müşavir B. Muzaf
fer Berkman bulunacaktır. BB. Sab
ri ve Muzaffer diln akşamki Toros 
ekspresiyle Bağdad'a hareket etmiş
lerdir. 

ULUS 

Komutaya 
gelen yeni 
l6yihalar 

Kamutaya dün aşağıda yazılı ka
nun layihaları gelmiştir: 

1 - Türkiye ile İran arasındaki 
hudud hattının tashihine müteallik 
anlaşmanın tasdikine dair kanun la
yihası, 

2 - 1937 mali yılı muvazenei u
mumiye kanununa bağlı olup pansi
yonlarda çalışan memur ve müstah
dem kadrolarını ihtiva eden (N) cet
velinin değiştirilmesine dair kanun 
layihası. 

3 - Orta öğretim okullarında yar
dımcı öğretmen çalıştırılması hakkın 
daki 2624 numaralı kanunun birinci 
maddesinde yazılı müddetin üç yıl 
uzatılması hakkındaki kanun layiha-
sr. 

4 - 1937 malt yılı orman umum 
müdürlüğü büdcesinde 10.000 liralık 
münakale yapılmasına dair kanun li
yihası. 

S - Bakımı işletmeye devredilen 
hatların ikmali nevakısı için 1937 ma
lt yılı zarfında devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlü· 
ğüne verilecek mebaliğin bu umum 
müdürlük varidat büdcesine irad ve 
masraf büdcesine de tahsisat kayde
dilmesi hakkında kanun layihası. 

6 - Devlet demiryollarının ihti
yacı olan muharrik ve müteharrik 
edevatın siparişi için 16 milyon lira
ya kadar teahhüd yapılması hakkın
daki 3247 sayılı kanunun birinci mad 
desinin değiştirilmesine dair kanun 
dün Kamutaya gelmiştir. 

Bahsi geçen 3247 sayılı kanunda 
tediye edilecek mikdar 1938 ve 1939 
senelerinde birer milyon lirayı ve 
müteakib senelerde de ikişer milyon 
lirayı geçmiyecek tarzda teahhüdlere 
grişilmesine mezuniyet verilmiş idi. 
Bu layiha ile 1938 senesinden itiba· 
ren her sene tediye edilecek mikdar 
4 milyon lirayı geçmemek ve en geç 
altı senede ödenmek üzere 16 milyon 
lira kadar teahhUd icrasına mezuni· 
yet verilmektedir. 

7 - Halk bankası tesisi hakkın· 
daki 2284 numaralı kanunun ikinci 
maddesinde yazılı hazine iştirakinin, 
hazinede mevcud tahv111erin satışı 

ile temin edileceğine ve halk sandık· 
lanmn ilk tesislerinde sermayeleri· 
ne iştirik etmek üzere hazinece yu
karda gösterilen şekilde temin edile
cek :oı:UU.000 lıranm J.ktısaa V eKalt:d 
emrine bir bankaya tevdi olunacağına 
ve bu para ile alınacak halk sandık· 
tarı hisse senedlerinin Halk Bankası· 
na maledileceğine dair kanun liyiha· 
ar. 

8 - (1334 • 1918) dahili istikraz 
tahvillerinin 1938 ikramiyeli tahvil
leriyle ve (1933) türk borcu tahville
rinin de dahili istikraz tahvilleriyle 
mübadelesine dair kanun ltyihası. 

9 - Fenerler idaresine verilecek 
tazminat karşılığının ne suretle te
min edileceği ve hazinenin ortakhğı 
bulunan şirketlere aid hisse ıenedle
rinin nasıl satın alınacağı hakkında 
kanun l~yihasr. 

10 - Her türlü ziraat işleri vazi
yetleriyle iştigal etmek ve Ziraat Ve
kaletine bağlı ve hükmi şahsiyeti ha· 
iz olmak üzere bir (devlet ziraat i§· 
letmeleri kurumu) teşkili hakkın· 
daki kanun liyihaaı. 

Kamutay 

Encümenlerinde 
l ktısad encümeninde: 
Beş azadan mürekkeb komisyon dün 

toplanarak küçük sanatlar kanunu la
yihası üzerindeki tetkikatma devam 
etmiştir. 

Yeni sorgu 
hakimleri 

Adliye Bakanlığının üçüncü grup 
sorgu hakimliği imtihanına girerek 
muvaffak olanların isimlerini tesbit 
ettiğini dün yazmıştık. İsimlerini ya
zıyoruz: Ünye ııorgu hakim vekili 
BB. Rıza, Fuçe sorgu bakim vekili 
Arif, Akçedağ sorgu hakim vekili 
Mahmud, Menemen sorgu hıl.kim ve
kili Behçet, Polatlı sorgu hakim ve
kili Hüsameddin, Geyve sorgu ba
kim vekili Nuri, Şile sorgu bakim ve
kili Ramiz, Manisa sorgu hakim ve
kili Fethi, Suşehri sorgu hakim veki
li Rüstem. 
İmtihanda muvaffak olamıyan sor

gu hakim vekilleri yol paralarını ken 
dileri vermek suretiyle yeniden açı· 
lacak imtihanlara girmek üzere şeh
rimize gelebileceklerdir. İkinci imti
h.anda da muvaffak olamıyanlar son 
defa olarak üçüncü imtihana da soku
lacaklardır. 

Yakalanan hırsızlar 

hakkındaki tahkikat 
Ankara polisini aylarca peşinde 

dolaştırdıktan sonra yakayı ele veren 
ve dünkü sayımızda yazdığımız hır
sız çetesinin faaliyet safhaları adım 
adım takib edilmekte ve aramalar de
rinleştirilmektedir. 

Dün de bu işle meşgul olunarak 
eşyaların aranmasına devam olunmuş 
ve şimdiye kadar ele geçen 300 par
ça eşyanın kimlere aid olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Bundan başka bu çetenin aldığı 

eşyalan birçok vasıtalarla Kayseriye 
naklederek orada elden çıkardıkları 
artık tahakkuk ettiğinden Kayseri 
emniyet müdürlilğtl keyfiyetten ha
hHd2• •ıHlml!ftfr 

Bozuk patatesler hakkında 
bakkalların bir müracaatı 

İstanbul. 28 (Telefonla) - Bazı 
mmtakalarda yetişen patateslerin piya
saya gelinceye kadar bozulduklan gö
rülmüştür. Bakkallar cemiyeti tarafın
dan bu mesele hakkında ticaret odasına 
müracaat edilıniı ve tedbir alınması is
tenmiştir. 

Kamutay ça§rdar1 
X Ziraat encümeni bugün umumi 

heyet toplantısından sonra içtima ede
cektir. 

X Arzuhal encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 

X Dahiliye Encümeni bugün He
yeti umumiyeden sonra toplanacaktır. 
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Doktor A~ôaddin Göydün'ün 
cenazesi dün törenle kaldırıldı 

Genç yaşında ölümünü dünkü nüs- ı ve takdir eden yüzlerce gencin elleri 
haınızda teessürle haber verdiğimiz üstünde taşınmıştır. Cebecide mezar 
Dr. Fitopatoloğ Alaeddin Göydün'ün başında Alaeddinin yüksek meziyet· 
cenazesi dün büyük törenle kaldml- lerini ve değerini anlatan özlü ve a
mıştır. Törene Ziraat vekaleti ve Yük- cıklı hitabeler irad edilmi,ti; .. Merhu· 
sek ziraat enstitüleri ileri gelenleri, mun, ölümünden birkaç dakika evel; 
ziraat alemine mensub güzide birçok yatağının etrafında enditeli anlar ge• 
simalar, enstitülerin talebeleri, mer· çirenlere "bana onyıl m••fUU: ıöyleyi
humu sevenler iştirak etmi\)tir. Ensti- niz,. dediği hatırlanarak; dün mezaı: 
tülerin talebe cemiyl tkri tarafından başında törene son verilirken gençler 
hazırlattırılan siyah kordeleye bağlı, hep bir ağızdan bu marşı söylemişler: 
merhumun küçük r esimleri törende ve aziz ölünün bu isteğini yerine ge· 
bulunanlara tevzi edilmiş ve merasi- tirmişlerdir. 
min devamı müddetince bu resimler, 
sevgi nişanesi olarak göğüsleri süsle
miştir. 

Törene Ziraat vekaleti, Ziraat ens
titüleri, Meteoroloji umum müdürlü
ğü, Mücadele istasyonu mütehassısı 
profesör G. Gassner, mücadeleci arka
daşları, talebeler ve dostları tarafın
dan yirmiden fazla çelenk gönderil
mişti. 
Albayrağa sarılı tabut Hacıbayram

dan Sergievine kadar merhumu seven 

B. Rüştü Aras 
bugün geliyor 

İstanbul, 28 (Telefonla) - İki gün
denberi şehrimizde bulunmakta olan 
dış işler bakanı Tevfik Rügtü Aras bu 
akşam Ankaraya hareket etmiştir. 

lstanbul ticaret 

odası seçimleri 
İstanbul, 28 (Telefonla) -Ticaret 

odası birinci seçimi bu akşam bitti. En 
çok rey alan kırk kişi ikinci müntehib 
olarak ayrıldılar. Bunlarla Vekaletin 
gösterdiği 20 namzed perşembe günü 
odada toplanarak 30 kiiilik idare heye
ti azalarını seçeceklerdir • 

İstanbulda et fiatlan 
hakkında bir rapor 

lstanbul, 28 (Telefonla) - Et fiat
lannı ucuzlatmak için belediyece yapı· 
lan tetkikler bitirildi ve hazırlanan 

rapor İktısad V ekfiletine gönderildi. 

Kaymakamlar arasında 
İç Bakanlık memurin encümeni 

bugün toplanacaktır. Encümen staj 
müddetlerini ikmal eden maiyet me
murları ile açık kaymakamlıklara ya
pılacak tayin listelerini hazırlıyacak 
ve kaymakamlar arasında bazı tah
vil ve becayişler yapacaktır. 

TEŞEKKtJR 
Sevgili Alaeddinin aramızdan ebe• 

diyen ayrılması münasebetiyle büyük 
acımızı paylaşanlara, yakın alaka gös• 
tererek cenaze törenine gelmek neza• 
ketinde bulunan Ziraat ailesinin bil-
yüklerine ve güzidelerine, dostlarımı• 
za sayın gazetenizi tavsit ederek derin 
şükranlarımızı sunarız. 

Annesi 
Fevkiye Göydün 

Kardeşi 

Celal Göydün 

Bayan Piraççini'~in 

dün geceki konseri 
Romanyalı sanatkar Bayan Letl· 

zia A. Piraççini dün gece Halkevi 
sahnesinde beklenilen konaerini ol• 
dukça kalabalık ve müntahab bir din• 
leyici kütlesi önünde verdi. 

Muhtelif Avrupa, Asya V• Ame
rika şehirleri operalarında rol alan, 
bu artistin konserine 'ehrimizin mü
ziksever muhitinin de lakayıd kala
mıyacağı §Üpheıizdi. 

Bayan Piraççini'nin konser pro
gramı yüksek bir bilgi ve zevkle ter
tib edilmişti. Takdirle karşılanan v• 
alkışlanan "Tannhauser", "Gioconda,. 
"Manon,, ve "La Juive" operalarının 
Arie'lerinden başka program Beetho
ven'in bir konsertosu Schubert'in 
"Forelle" si Kiriac'ın Romanya hallC 
melodileri ve Cherubini, Dvorak, ilet 
melodileri ve Cherubini, Dvarak, ilet 
nin seçilmiş parçaları ile de süslenmişti. 

Tatlı ve çok kuvvetli sesiyle pro
gramın dramatik kısımlarında oldu
ğu kadar lirik parçalarında da muvaf· 
fakıyet gösteren ve gösterdiği sanat 
nisbetinde dün gece alkışlanan Ba • 
yan Piraççini muvaffakıyetinin mtı
him bir kısmını da piyanoda kendi· 
sine maharetle refakat eden ve kon • 
serlerini Ankara ve lstunbul radyo· 
larında dinlediğimiz Çekoslovakyalı 
konser piyanisti Bayan Eliza Stangl• 
ın piyano refakatine ve yüksek sa· 
natkarlığına medyun olduğunu söyle· 
mek muhakkak ki doğru olur. 

Çanakkale vakıflar müdürü Mu
rad Ballıoğlu vekalet emrine alınmış, 
Tokat müdürü Ali Ulvi Çanakkale 
vakıflar müdürlüğüne, Zonguldak 
müdürü Hasan Tahsin Tokat vakıf· 
lar müdürlüğüne nakledilmişler ve 
Siird eski müdürü Haydar Ktlıç Bit
lis vakıflar müdürlüğüne, Kastamoni 
vakıflar memuru Cemal Yargın terfi
an Zonguldak vakıflar müdürlüğüne 
tayin edilmişlerdir. 
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Ruhi zevkleri tatmin edebilmit 

olmaktan doğan bir şevk ve neşe için 
de evlerine dönen dinleyiciler şüphe
siz ki kalben bu suvareyi temin et· 
mek lOtfünde bulunanların bu kadarla 
kalmıyarak sık sık kendilerine böyle 
güzel müzik geceleri yaşatmalanıu 
temenni ediyorlardı. 

Vilayet büdcelerinde münakale 

İç Bakanlıkta mUteşekkil vilayet
ler hususi idareler bildceleri, tetkik 
komisyonu, Ankara, Bolu, Diyarba
kır, Kırşehir, Ordu, Seyhan, Trabzon 
ve İstanbul vilayetleri 1937 büdcele
rinde yapılması istenilen milnakale
leri tetkik etmiş ve bu hususta bir 
kararname projesi hazırlamıştır. İç 
Bakanlık projeyi Bakanlar Heyeti
nin tasdikine arzedilmek üzere Baş

bakanlığa vermiştir. 

Bucanın ıu tesisatı 
Belediyeler imar heyeti İzmirin 

Buca nahiyesinin su tesisatını ihale 
etmiştir. Heyet önümüzdeki günlerde 
yeniden 6 şehrimizin su tesisatı işi
ni münakasaya çıkaracaktır. 

Ölüm 
Halk Eşya Pazarı Sahibi Ö

mer Lütfi Eşi Bayan Feride ve
fat etmiştir. Cenaze namazı bu
gün saat 12 de Hacıbaynm Ca
miinde kılınarak Cebeci kabris
tanına defnedilecektir. Allah 
rahmet eylesin. 3-7254 

Tabii hayat 
ispanyanın Teruel kasabasmdan 

gelen bir ajans telgrafı diyor ki: 

"Teruel'de şiddetli bir barb de
vam etmekle beraber şehirde tabii 
hayat başlamıştır.,, 

Zemane hadiselerinin manalarını 
değjştırdiği mefhumlar arasına "ta
bil hayat,, da girdi demektir. Bir şe
hirde tabii Jıayat denince ne anlarsı
smız- Asayiş yolundadır, dükkanlar 
açıktır,· eğlence yerleri işlemekte
dir ve o şehrin bütün heIIJ~ehrileri 
büyük bir huzur ve süklin içinde iş
lerile güç/erile meşgul olmaktadır
lar. 

Geceleyin karanlıkta bir düdük 
ötse herkes, 

-Aman ne var ,ne oluyor? Diye 
kulak kabartır. Hele ufak bir taban
ca sesi herkesi telaşa verir. 

Tabii bayat böyle olmaz mı? Şim
di bir de Teruel'de başlamış olan 
"tabii bayat,, ı tasavvur ediniz. Ge
celı, gündüzlü bomba, top, makineli 
tüf ek ve tüfek sesile inildi yen bir 
kasaba içinde yaşıyanlar, bütiln bu 
gürültüleri sivri sinek vızıltısı gibi 
dinliyecek ve işlerine güçlerine, eğ
lencelerine devam ereceklerdir. 
Eğer dünyanın bazı bölgelerine 

sulh perisinin kanadlarını germeğe 
muvaffak olamazlarsa, oralarda "ta
bii hayat,, ın büsbütün bu bale gi
receğinden korkarım. O zaman bir 
ispanyolun, bir çizılinin, meseJS, 

~u ıözlerle derd yandığını görece
ğiz ı 

- T.op dindi; bomba atıl11J.1yor; 
bu yeknasak bayata, nasıl, taham
mül etm~li? Ya:Şamak mı bu 1-T. 1. 

HatçeNine 

Sıvasta 120 yaımda bir kadm 

varmıı. Hatçe ninenin torunları ve 

torunlarının çocuklarının ıayıaı el· 
li yediyi buluyonnuı. 

Bu asır gönnüı türk kadmmdan 
bahseden bir gazete, Hatçe nine• 
nin, bili, bütün itlerini kendi gör· 
düjiinü haber veriyordu. Belki de 
kadmcağız bu ıayede bu kadar U· 

zun yaıayabilmiıtir. 

Şayed, bu~ün hizmetçilerini 

kullanmıt olsaydı, onlarm derdin· 
den, kahrından, mümkün değil, 

bu kadar uzun yaıayamazdı. 

Havuzdan çıkan define 1 

Amerikalmm birisi, Pekin' deki 
Çin imparatorunun bahçesindetr.i 
balıklı ha~uzu seneliği 250 bin do
lara kiraldığı zaman herkea, a• 

damcağazrn aklını oynattığma 
hükmetmiı. Fakat okuduğu eski 
bir kitabdan, içine her .ııeııe kuy
ruklarına altnı bağlı yüzlerce ba
bk atıldığım öğrenen kurnaz ame
rikalı, bu havuzun dibini kazarak 
bir milyon dolar kıymetinde altın 
çıkarmağa muvaffak olmut. 

''İyilik et de denize at; halile 
bilmezse balık bilir,, diye bir söz 
vardD'. Pekin saraymm bahçesin· 
deki havuza da iyilik atılmıı. Bu
nu iae ne balık, ne halik bilebil
mittir. Bunu bilen bir amerikah 
oldu 1 

Gül yağıl 

Ankaranm iki hırsızı, bir ısparta· 
lmm evmden çaldıkları gülyağı

nm kokuaundan anlaJılarak yaka

lanmıılar. Demek ki lurııızlığın da 
kokusu çıkıyormU§ 1 

Bu hadise, bir bakondan da gül

yağcıları için bir reklam vesilesi 
olabilir ve onlar §Öyle bir propa
gandaya girifebilirler : 

- Evlerinizde gülyağı tübleri 

bulundurunuz; o zaman yakalan
mak korkusile hırsızlar evinize 
uğrayamazlar ! 

J' arlıkla yokluk! 

Dünkü Ulus'un "bibliyografya,, 

sütununda bir dergi ile bir temaıa 
eserinin isimleri vardı: Birincisi 
"Varlık" , ikincisi "Yokluk,, . 

Biz, varlıkla yokluk yanyana 
gelmez, bilirdik. Meğerse, bibli

yografya sütunlarında bulutabili

yorlarmıı ! 

Fransız karikatürü 

_J 

Bir kamyon kazası 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Sofya 

adında ihtiyar bir kadın bugün Kara• 
gümrükte bir kamyonun çarpması üze· 
rine başından ağır yaralandı ve derhal 
öldü. Şoför yakalanmıştır. 

H A . 'V A 

~??::mi 
Sıfınn altında 6 derece 

Dün şehrimizde hava kapalı geç· 
miş, gündüzün en yüksek ısısı sıfırın 
üstünde 1, gecenin en düşük ısısı da 
sıfırın altında 6 derece olarak kay· 
dedilmi§tir. Dün yurdun Ege mmta· 
kasında ve cenub Anadolusu mmta· 
kasında hava kısmen yağışlı diğer 
yerlerde kapalı ve sisli geçmiştir. 
Dünkü yağışların karemetreye bırak· 
tıklan su mikdarları Rizede 15, Muğ· 
lada 10, Nazillide 4, Sinob, Bodrun'l 
ve İzmirde 2, diğer yerlerde 1 kilo· 
gram kadardır. 

Dün en düfük ısı Kayseride sıfı· 
- Bir saattir kesemiyorum; gali rın altında 18, en yüksek ısı da sıfı-

ba köşele etten daha ucu.a I rın üstünde Adanada 13 · derecedir. 
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ispanya harbinı 

kim kazanacak ? 
lıpanya'da Bilbao ve Gijon ıebirle

tbain iıgalinden beri aakinlqen askeri 
~t, bu defa hükümetçilerin Teruel 
iİzerine yaptddan taarruz ile tekrar 
'-tlamrı bulunuyor. Bu harekat iki 
ı.oktadan ebemiyetlidir: 

T eruel' de kuıablan asilerin 
vaziyeti gittikçe gtıçleıiyor 

Suriye'de lıAdiaeler .. 
Cezire valisi 
dağa kaldırıldı 

. 1-Jıpanya ihtilali baılıyalı ilk 
~ki cumhuriyetçiler Franko'· 
ll1lll elinden iniaiyatifi almıt bulunuyor-
1-. Bu kumandan 1936 temmuzundan 
Le.i claima iniaiyatifi muhafaza etmeğe 
~ak olınuı, kih Madrid tehrine 
t.arruz etmiı, kah ıimalde taarruza 
ltçıniı ve aeçtiği noktada hükümet 
kuvvetlerini harb yapmaya icbar etmiı· 
tir. Hükümet kuvntlerinin bu iniaiya
tifi kendi ellerine almak için yaptddan 
Lirçok teıebbüsler Teruel taarruama 
lr.adar mavaffakiyetli bir netice venne
lniıti. 

Asiler bir Fransız vaporunu araştırdılar 
Siyasi partile'r ve muhalif 

gazeteler kapatılıyor 

2 - ikinci ebemiyetli nokta, cwn
llanyetçilerin, Frenko kuvvetlerine 
"-ıı giriıtikleri bu taamız için Tenıel 
lbaııtakumı ~I olmalarıdır. Filha
lıika haritaya b&lolac:Ak oluna, T eru
el'in ehemiyeti derhal göze çarpar. Va-
1.nuya'nm yüz kilometre kadar ıima
liııde bulunan bu ıehir, Franko tarafın. 
dan denize doğru yapılacak olan bir 
CepbeD.in en ileri noktası idi. Franko'• 
1lun bu noktadan ileri doğnı yapacağı 
Lir taarruzun muvaffakiyeti Katalon
ta'yı lapanya'nm diğer kısmından ayı. 
t.t>ilirdi. Böyle bir vaziyet de ispanya
da Franko'nun kati zaferi demekti. Bu
llun içindir ki Franko, Tenıel'in muha
fazasına büyük ehemiyet vererek bura. 
tı tahkim etmiıti. Cumhuriyetçiler, 
F ranko cephesinin en kuvvetli bir nok
laama vurmutlar ve yedi &\in de·Yam e
den taarruzdan sonra f8lıri ifpl et· 
lniılerdir. 

Franko, Teruel tehrinin cwnhuri
)etçiler tarafından tamamen iıpl edil
diğini telaib etmekle beraber, cumhu· 
tiyetçi kaynaklarından gelen haberler, 
diine kadar yalnız aivil hükümet konağı 
İle papas mektebinin iıgal edilmemiı 
bulunduğunu, aakeri kıılalar ve ıehre 
hiıüm olan tepeler dahil olmak üzere, 
~eruel'in cumhuriyetçiler elinde bulun· 
d\lfunu bildirmekte idi. Biwulıeyh 
1'eruel'e kartı yapılan askeri harekitm 
lnunffak olmaaı, cumhuriyetçiler için 
biiyük bir zaferdir. Ve bu zaferin Gijon 
tehri düıtükten sonra c:ıumhuriyetçiler 
İçin artık davinm kaybolduiu iddia e • 
lllildiiibira....dakumuMatOlmuı .... 
llİdardır. Bu zafer gösteriyor ki, cum • 
huriyetçiler, bazılannm iddia ettiği ka
dar ayıl deiillennit. n eier karqmaz
bk komiayonunun, "gönüllüleri" aeri 
çekmek noktaamdaki tetebbüaü munf· 
falı oluna, daha kuvvetli bir vaziyete 
leçebilecelderdir. • 

Filhakika, cumhuriyetçilerin Teru· 
el üzerine taarruza baıladıkları günde 
londra'daki karıtmazlık komiayonu da 
"gönüllülerin" aeri çekilmeleri için 
lizun gelen tedbirfleri almaya bqlamıı 
bulunuyordu. MalUmdur ki bu 7abancı 
aakerlerin geri çekilmeleri l tal ya ve Al
bıan7a ela dahil olduju halele, prensip 
itibariyle bütün devletler tarafmdan ka 
bul edilmiıtir. Ve bu geri çekilme ame
liyesi bqlar bqlamaz, Franko'nun mu· 
bariblik haklan tanmacakbr. Fakat gö
nüllülerin geri çekilmesini prensip iti
bariyle kabul etmekle, bu gönüllüleri 
lerİ çekmek araamda hayli uzun bir yol 
•ardır. Once gönüllülerin mikdanm tes 
bit etmek için iki komisyon teıkil edile
cek. Bunlardan biri Franko'nun, diğeri 
de cumhuriyetçilerin nezdine giderek 
aönüllülerin mikdarlanm teabit ede
ceklerdir. 

Bu komisyonlann kararları kanı· 
lhazbk komisyonunda müzakere edile
cak, sonra da bunların naaıl aeri çağın· 
lacaklan kararlqtmlacak. Gönüllülerin 
hıikdan meaelesinde 1 tal yanın bir ihti
l"azİ kaydı olduğu unutulmamalıdır. 
lta1ya, Franko'ya yardım eden İtalyan 
lutalannm mikdannı kırk bin olarak 
teıbit etmiıtir Ve bu mikdardan fazla
•ını kabul etmiyor. Halbuki ispanya 
hükümeti, Franko'ya yüz on bin ltal
Yan'ın yardam ettiğini iddia etmektedir. 
Bundan bqka birçok zorluklar daha 
•ardır: ispanya bükümeti, Franko'nun 
en ehemiyetli askeri kuvvetini tqkil 
eden faab kıtaabn "yabancı" olduğunu 
İddia ediyor. 

Kanfmazbk komisyonu, prensip iti
bariyle gönüllülerin geri çekilmelerine 
karar vereli, aradan üç aya yakın zaman 
leçtiği halde henüz komisyonlar bile 
teıkil edilememiıtir. Binaenaleyh ko • 
hıisyonlann 'tqkili, bunlann lıpanya· 
Ya gidip ıönüllüleri saymalan, vere
cekleri raporların tetkiki ve nihayet 
Yabancı aakerlerin geri çağın1malan, 
llylarca ve bugünkü ıidite balahna. 
belki de senelerce aürecek bir meaele 
ribi görünüyor. 

itlerin gicfitine bakılacak olursa, bu 
lletice elde edilmezden eVYel lıpanya 
harbı da bir veya diğer tarafm zaferi 
İle nihayetlenecektir • 

T eruel taarruzuna kadar barbm 
l='ranko lehine neticeleneceği ıüpheaiz 
Iİbi görünüyordu. Fakat cumhuriyet· 

Barselona, 28 (A.A.) - Havas ajan
sının Terueldcki husust muhabirin
den: Teruelde asilerin vazi~tindeki 
güçlük günden gilne artmaktadır. 
Cumhuriyetçiler, Papas mektebine 
doğru ilerlemektedirler. Mektebin et
rafı tamamiylıc kufatılmıştır· Mahsur· 
Iar, evlerden kaçıp teslim olmak için 
karanlıktan istifade etmektedirler. lki 
yüz sivil nefer, pazar ve pazartesi gü· 
nü cumhuriyetçilerin hatlarına gel
mi§lerdir. Fakat biler, kaçaklar üzıe
rine ateş açmışlardır. Asiler, dün Te
ruel mahkeme reisini kaçtığı esnada 
öldürmüşlerdir. 

Papas mektebindeki asiler 
Papas mektebine sığınmı:.ş olan Asi

lerin mikdarı sahih olarak maHim de
ğildir. Teruel piskoposu, bunların a· 
rasında bulunmaktadır. 

Komünist ve sosyalist partileri irti· 
bat komitesinin bir delegas)"Onu, ceb-

Beyrut, 28 (A.A.) - Başvekil, Pa
ria seyahati ve Türkiye hükilmetiyle 
yaptığı müzakereler hakkında pek 
yakında mecliste beyanatta buluna
caktır. 

Suriye İç Bakanı parlamentoda 
yaptığı beyanatta bundan bir müddet 
önce dağa kaldırılan ve geçenlerde 
tekrar bulunan Cezire valisi mesele
sini bahis mevzuu ederek mesulleri
nin §İddetle tecziye edileceğini bil -
dirmiştir. 

Suriye hükümeti bu kaçırılma hıl.
disesinin sebebleri hakkında henüz 
hiç bir tebliğde bulunmamıştır. Yal
mz başbakan Cemil Mardam milli 

Taarruz başlamadan önce TerueI'de blok hariç olmak Uzcre bütün siyasi 
Franko'nun elinde bulunan yerleri ı partinin ve muhal~fet gazetelerinin 

gösterir bir harta kapatılacağını teyid eylemiştir. 
heyi ziyaret etmiftir. r-------------------------------

Bn. la Pasionaria, Teruel'i ziyaret 
etmiş ve esirlere hitaben bir nutuk 
söylemiştir. 

Dıııı cephede cumhuriyetçi kıtalar, 
isilerin taarruzlarını püskürtmekle 
kalmıyarak kendi mevzilerini de islih 
etmektedirler. Şimdi Teruel'in fimali 
garbisinde cebhe, Alberacin iıtikaıne· 
tinde Bezu ve Val de Cuenca'ya doğ· 
ru geniflemoktcdir. 

Teruel'deki ieilerden ahnmıt olan 
yüzlerce esir, Barselona'ya gelmi9ler
dir. 

Aailer mukavemete devam 
ediyorlar 

Salamanka, 28 (A.A.) - Teruel 
nımtakasınm her tarafında muharebe 
devam etmektedir. Şehrin etrafındaki 
muharebeler, çok akuranedir. Miliıle
rin takviye kıtalan almıt olmalarına 
rağmen Teruel, mukavemet etmekte 
berdevamdır ve Teruel garnizonu mu· 
kavemet merkezlerin~ yaklaftn&k te
şebbüsünde bulunan hücum alaylarını 
ağır zayiata uğramaktadır. 

Son günlerdeki &ia, dağılmış oldu
fundan franJdatleriıı tayyareleri, dUJ
manm mevzilerini ve cephe gerisi ile 
olan münakalat .kollarını bombardı
man etmiştir. 

Radio - Teruel'in bir mesajı, garni
zonun ve halkın kuvvei maneviyeleri
nin çok yiikaelr: olup milialerin bütün 
taarruzlarının pilakürtülmü9 olduğu

nu haber vermektedir. 

Aailer bir fmnaız vapunınu 
arCJ§tırdılar 

Bareelon, 28 (A.A.) - İki Franko 
gemiai Katalonya açıklarında Yolan· 
da İsmindeki franaız yük vapurunu 
durdurarak içini aradıktan sonra yolu· 
nu değiştirterek Majorka adasına doğ· 
ru gitmeğe icbar etmi§lerdir. 

Franaız mebuau Marıi 
Madridde 

Madrid, 28 (A.A.) - Fransız komü
niıt mebusu Marti bu ıabah general 
Miaja tarafından kabul edilmittir. ·Ge· 
neralle samimi bir konuşmada bulu
nan Marti, L'Eskurial'e giderek orada 
şerefine tertib edilen ziyafette hazır 
bul unınuıtur. 

Halk 1ıpanyadaki yabancılar ordu· 
sunu kuran Marti şerefine büyük te
zahürler yaPlllJftır. 

Bir hükümeı ıorpidoau batmış 
Faris, 28 (A.A.) - Epok gaz.etesi, 

hükümetçi İspanyaya aid Mendez Nu
nez torpidosunun Akdenizde bir tor
pile çarparak battığını yazıyor. 

lnsiliz ae/iri vtUi/esinden 
çekiliyor 

Londra, 28 (A.A.) - Hendayede 
bulunan ingiliz sefiri Sir Henry Şil
~onun nıeı:zıuriyetinden çekilmit o!du· 
gu ve yerınc: bir başkasının tayin edi
leceği sanılmaktadır. 

. İngi~iz sefirinin çekilmesi, normal
dır: ~unkü kendisi 15 ilkteşrin 1937 
tarıhınde tahdidi sinne uğramıştır. 

Deniz tayyareleri sürat 
rekoru kırıldı 

Bordo, 28 (A.A.) - Lieutent-de
Vai~seau • Paria ayarındaki muazzam 
de~ız tayyaresini kullanan tayyareci 
Guı!laumet, yeni bir on ton ytik ile, 
denız tayyareleri atirat rekorunu kır
mıştır. Tayyareci, vasati 211 kilomet· 
re aüratle bin kilometre katetmiftir. 

~ ~D zaferi karııamcla artJk böyle 
bar neticeye kati nazariyle bakılamaz 
Nihai zafer h•kkıncla ümid be.lemeJi 
cumhuriyetçiler için mübaliialı bir 
nikbinlik aayılamaz. 

A.Ş.ESMER 

Romanya kabinesi 
dün istifa etti 

Yeni kabineyi milli hristıyan 
partisi reisi B. Goga kurdu 

URO& L'tRIOS URSU 6 U aJalTlliOS • 

Vaziyet: 
Yeni kabin·enin 

karekteri 
Dört Hneden beri Romanyanın 

multodderatrnı iclan eden liberal 
parliıi, ıon ıefİmde, bası ittifaklar 
yaptılı. halde elı•riTSti ternln •"-
memif, mecli.in yiİM• 45 nüme· 
tini bile kaaanamamlffı. 

B. Tatareaku, bu oaJJİyett• hü
kümeti tqlıil etmenin mümkün ol· 
madıiuu .örerek utilaaını uer
miftir. 

Bununla beraber liberal partİ•i 
aeçimde en ~k mebuı intihab •t· 
tiren partidir. Mecludelıi ciscuının 
adedi 150 den laaladır. 

Liberal parti.inden aonra ••Pnı· 
de iltinciliii Muiu'nun riycuetin· 
deki köylü mulaalelet partw lıa
~m11tır. 

Oçüncü olarak 15 ıf'1•bua uçti
ren "H•r fCJ' oatai için partui,, 
•elmekteclir. 

Dörclüncüıü B. Go•o'nun riya
utiıulcki milli hırutiyan partiai
clir. 

lıte kral Karol, hükümet tefkİ· 
lini bu dördüncü partiye vermİf· 
tir. B. Goıro'nun partift aai cenaha 
dayanmakta ue daha ziyade la
fidliğe meyletmektedir. Bunun İ• 
çin Roma • Bcrlin mihuerile İf bir· 
liii etmek gaye.ini giitmekteclir. 
B. Go•o 1881 ele Tran.ilvanya'da 
cloimUftUT. Bir aralık dahiliye ve 
me.alaib na~ırlıiı ~apmıftır. 

:MPSJO &\L1"t~ 

Gelecek 

İLAVEMİZ 

"1938,, 
Bütün sene evinizde 

ve büronuzda iıinize 

yar1yacakt1r. 

_,_ . 

1 sonktınun 

cumartesiyi 
bekleyiniz. 

Bükreş, 28 (Hususi) - Dört ıe
nedenberi Romanyanın mukaddera
tını idare eden liberal partisinin hü
kilmeti olan Tatare&ku kabinesi, hü
kümetin idaresi için bir ekseriyet teş
kil edemediği için, bugün istifa et
miıtir. 

B. Tatareaku, dün aaat 16 da Kı
ral Karol'a iltifaıını vermi9tir. B. Ta
tareaku, saraydan çzlı:arken gazeteci
lere fU beyanatta bulunmuıtur: 

.. _ Ayan mecliainde büyük bir 
ekseriyeti haiz .bulunmamıza rağmen, 
hUkUmet, mcbueaıı w~liııindç kafi 
derecede bir ekseriyete dayanamazdı. 
Bu sebehten dolayı, d6rt eecıelik se
mereli bir çalııma devreainden aon
ra. çekilmek mecburiyetinde bulunu
yonız. 20 ilkkinun aeçimi, hükümete 
ümid edilen müzahareti vermemittlr. 
Memleketin bu kararı önünde eğil -
mek icab etmektedir.,, 
, Kıral hUkUmetin te§kilini, nasyo
nal hıriıtiyan partisi reiıi B. Gogo
ya vermiştir. B. Gogo bu akfam saat 
19 da kırat tarafından kabul edilmiş
tir. B. Gogo bundan sonra gene sağ 
cenaha mensub B. Vayda Voyvod ile 
temas ederek hUkümeti kurmuttur. 

Havas ajansının verdiği malQmata 
göre B. Gogo'nun teşkil edeceği hü
kümet, açıkça nasyonalist mahiyette 
ve belki de otoriter temayu-ııere sahih 
olacaktır. Söylendiğine göre böyle 
bir hal suretine ba,vurulması, kıralın 
son tefrii intihabattaki muvaffakıye
ti sağ cenahın ifratkirane cereyanı
nın kuvvetini isbat etmit olan "De -
mir muhafızlar" teşkilatı ile liberal 
hükümeti muvaffakıyetsizliğe uğrat
mak için muvakkat bir surette bu 
tetkilit ile it~ifak etmif bulunan mil
li köylü fırkasına iktidar mevkii yo
lunu kapamak kayguaundan ileri gel
mektedir. 

Bu kabine değifmesi politik mah
fillerde telaşla karşılanmıştır. Eğer 

bu malUmat teeyyüd edecek olursa, 
parlamentonun feshedilmesi ihtimali 
varsa da yeni seçimin pek yakın bir 
zamanda yapılması muhakkak değil
dir. Halihazırda efkarı wnumiyenin 
nazarı dikkati tamamiyle kendisine 
müteveccih bulunan B. Goga, birçok 

defalar nazır olmuı bir zattır. Riya
setinde bulunduğu rasist partisi ya
hudi aleyhtarlığı ile maruftur. Hari
ci siyasette Berlin - Roma mihveriy
le ııkı surette itbirliği emelindedir. 
Dahili siyuettelri 'prensipleri Hitler 
prensiplerinin eşidir. 

Yeni kabinenin şekli 
Bükreş, 28 (A.A.) - Nasyonal 

h,ıristiyan partisi reisi B. Goga, nas
yonal köylü partisi ile romen cephe
si azasından Uç zatın iftirakini temin 
ettikten sonra kabineyi tefkil eyle
mittir. 

Naayonalbt hareket teflerinden 
B. Micesco, hariciye nezaretine gele
cektir. 

Rador ajansı bildiriyor: Oktavian 
Goia kabinesi. saat 21.30 da kıra! hu
zurunda yemin etmiştir. 

Yeni kabine ıu fekilde teıekkül 
etmit bulwmıaktadrrt 
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Dünya ekonomisinin 
ıslahı yolund@ 

Hepimizi çok yakından cuMHURlYET'te Yunu• Nadi, 

1 k d b 
• Fransa ve İngiltere hükümetlerince 

a a a ar eden i r eseri dünya ekonomi vaziyeti ve bunun 111a 

f k b 
hı çareleri mevzuu etrafında bir tetkik 

te rİ Gya OJhyoruz yapmaya memur edilmit olan eıki Bel 

Avruoalı 

Amerika · a spor 
Kerim Bükey tarafın
dan dilimize çevrilen bu 
eserde Amerika'Ja spo
run bütün esrarını ve iç 
yüzünü okuyacaksınız. 

~ 

Suriye - Filistin 
sınırı kapandı 

çika haf vekili B. Van Zeeland'ın merak 
ve alika ile beklenen raporunu pek ya 
kında vereceğini aöyliyerek sızan ha
berlere göre bu raponın eaaı batlan 
neler olduğunu anlatıyor: 

" Dünya milletlerinden pek çoğu 
kendi kendilerine yetmek aisteıminde 
çok ileri gitmiı olduklanndan bu Yaııht 
yoldan birden bire dönmenin daha bü 
yük karıııldıklar davet etmeai ihtimali 
vardı. Binaenaleyh Van Zeeland'a ıön 
makul mübad'elenin doğru yoluna an
cak tedriçle dönülebilecek ve bunun 
için de büyük fedakarlıklar isteyen ted
birler alınacaktır. Ezcümle B. Van Ze
eland'm ve bu maksadla umumi bir dö
viz yardınu kurulmaaınr tavıiye ettiii 
anlqıhyor. Filhakika milli paralar kıy 
metlerinin korunmasına aid endqeler 
ekonomik tabdidatın baılıca aebeble
rindendir. 

Doğrudan doğruya altın ölçüsüne, 
Kudüs, 28 (A.A.) - Dün de şimali daha doğrusu albmn kendisine dayan

Filistinde ingiliz kıtalarile arablar ara ıruyan paralara milletleraraıı •abit bir 
sında birçok çarpışmalar olmuştur. Mat kıymet verebilmek için bu sabit layme
uala ile Nakura arasında Suriye hudu- ti daima harici dövizle takviye etmek 
du tamamen kontrol altında bulundu - zarureti vardır. Eğer daima kafi mik 
rulmaktadır, zira silahlarım gömmüş o- darda harici döviziniz varsa hiç korkma 
lan birçok çeteler hududu aşmağa çalış- dan paranızın serbestliğini iade ve ilan 
maktadırlar . edebilirıiniz. Ki.fi mikdarda harici dö 

Bütün memleket içinde tathir ame- viz. lıte Van Zeeland ıslah olunacak 
liyesi devam etmektedir. milletlerarası ekonomisinde milletlera-

Nasıraya çağrılmıJ olan Galile eşra- rası bir tekamül ile her millete bu vazi 
fma şiddetli bir ihtar yapılmış ve ken • yetin temin olunmumı istiyor ve bir 
dileri 5 mmtakada muhtelif kasabalar- kere bu yola ıinneye karar veriline 
da 'sakin tedhişçilerin isimlerini bildir - ıurada burada donmuı paraların~ 
meğe davet edilmiş ve hilafına hareke- rinin çözülmesini o ödenmiyen, ödene
tin ağır cezalarla kaI'§ılanacağı tebliğ miyen borçlara ödenme imkinlan weril
olunmuştur. mesini istiyor. Milletler HüınÜDİyet 

Geceleyin tedhişçiler, bir yahudi o- göıtermek ıartiyle bunlar olmaz ıeyler 
tobüsü zanniyle arablan nakletmekte değildir. Umumi kaide olarak bir mil· 
olan bir otobüse ateş açmışlardır. let nihayet ihraç ettiği kadar ithal ede

bilir. 

Tanklara 
bir 

ka111 
silah 

. 
yenı 

Ve bir kere bunlar olunca ldirins 
veya damping ıibi suni aiıtemler yaq 
yavat kendiliklerinden kalkarak yerle
rini normal ekonomi hareketlerine terk 
ederler. 

Londra, 28 (A.A.) - Deyli Tele- Dünyarun kanıık ufuldannda itte 
graf gazetesine verilen malumata gö- böyle bir umud çok parlamak üzeredir. 
re, önümüzdeki sene içinde piyade Yukarıki aabrlarla onp adece ka,ıcl 
kıtaları tanklara karıı kullanılacak ve ihbar etmiı okQ-orua. n 
tüfeklerle techiz edilecektir. Bu tü-
fekler J3fif tanklara .kartı ,ok tesir. 
1l olacak ve ağırlıkları o kadar az o
lacaktır ki !Uzumu olan mühimmat 
ile birlikte küçlik bir seyyar teritbat 
üzerinde nakledilebileecktir. 

Kız.tayın yılbaıı 

e§lenceleri 
31 birincikinun akpmı Serglevl 

Başvekil O. Goga nasyonal hırisi- salonlarında yeni yıl mlinaaebetiyle 
yan), Dahiliye Calinesco (naayonal Kızılay Cemiyeti Ankara merkezinin 
köylü), Hariciye İstracte Misesco eğlencelerine aid blitiln hazırlıklar 
(nasyonal hıristiyan), Maliye Savo ikmal edilmiştir. Salonlar, cumburi
(nasyonal hıristiyan), Endüstri ve yet bayramında verilen baloda oldu
ticaret: Gigartu (nasyonal hıristi- ğu gibi bütün davetlilerin iıtirahat 
yan), Maarif profesör Petorvici (nas- edebilecekleri tekilde hazırl8.1U1Uftır. 
yonal hıristiyan), Mczahip, rahip İki kuvvetli caz takımı temin edil· 
Lupaa (nasyonal hıristiyan), Koope- miş, ve birçok dana mlisabakaları ter
rasyon, Ghtizesco (nasyonal bıristi· tib edilmiştir. Müsabaka biricilerine 
yan), Adliye, Radulesco Mehendinti Kızılay tarafından kıymetli hediye • 
(nasyonal köylli), Münaka1At, Potar· ler verilecektir. Büyük alonda her 
co (nasyonal köylil), Mim Mlidafaa, davetlinin yeni yılbafında ,analarını 
general Antonesco (sabık erkanıhar- deneyebilecekleri muhtelif eğlenceler 
biye reiıi, Hava ve Deniz, lrimeaco ve oyunlarla beraber kıymetli e,ya· 
(eski kabineden), İ§, Gıcorgea Cuza ları bulunan bir piyango hazırlan· 
(naayonal hıristiyan), Sıhhiye, dok- mı9tır. 

tor Banu (naayonal hıristiyan), Dev- Gayet ucuz: olarak fiatları tesbnt e
let Bakanı, Alekıandr Couza (nasyo- dilen büfeler, Karpiç tarafından der• 
nal hıristiyan), Başvekilet Müsteprı, uhde edilmiş ve ayrıca bir aalon isti· 
Hodos (nasyonal hıristiyan) Birinci rahat etmek istiyenlere tahsiı edilmit
Dahiliye Müsteşa.rı, loanid (nasyo- tir. Büyük dana aalonu çiçek n fener
nal hıristiyan) , İkinci dahiliye müs- lerle süslenmiştir. Hava kurumunun 
teşan, Simian (nasyonal köylü), Mil- büyük piyango biletlerinin kazananla· 
li Müdafaa müste§&rı, general Teo- rr davetlilere bildirilecektir. 
doresco (eski kabineden). 

Kabine, dört naayonal köylü men
subunun işbirliği ile nasyonal hıris

tiyan partisi tarafından teşkil edilmiş 
bulunmaktadır. 

Yemin merasiminden sonra, hükü· 
met azaları, dini bir ayinde hazır bu
lunmuşlar ve bilahare ilk kabine top
lantısını yapmışlardır. 

Yemin merasimi esnasında, kıralın 
nutkuna cevab veren Başvekil B 
Goga ezcümle demiştir ki: · 

- Majestelerinin 'itimadı, bizim için 
bir şereftir. Vazifemizi salabetle ifa 
etmeye karar vermiş bulunuyoruz. 
Metruti şekle hürmetkar olan hükü
met, ilk dakikadan itibaren, devlet ba
yat11DJzın nizam ve otorite ile çerçeve
lenmesi azmindedir. Hükümet bahsin· 
deki düşüncemizin esasını, bütün 
mantıki alSka ve münasebetleri ile, 
nasyonal hıristi:Yan idesi teşkil eyle
mektedir. Hükümet bahsindeki düşün· 
cemiz, her şeyden evci, devletin eaa
aını teşkil eden köylü tabakalara doğ
ru müteveccih bir iatikamet alacaktır. 

B. Goga, kıral Carolun yükı.ek me
zayaaını ve kiyasetini tebarüz ettir
dikten sonra, sözlerini kabinenin son
suz sadakatini bildirmek ve fedakarlık 
hissiyatına terceman olmak suretile 
bitirmiftir. 
Naıyonal köylü partiai, B. Goga ile 

ifbirliği yapan dört a.zisınr partiden 
ihraç etmiştir. 

Hayırsever davetlilerin, yeni yılla· 
rma neşe içinde girmeleri için Anka· 
rada yapılmaaı mümkün olan her9ey 
yapılmı§ı bulunın!Uctadlf'. 

Hukuk fakültesinin mührünü 
laklid edenler 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Hukuk 
Fakültesi dekanlığı mühürünü taklid 
suçiyle yakalananlardan Gabriel'le 
Takfor'un muhakemelerinin gayri mev
kuf olarak yapılmasma müddeiumumi
lik karar vermiş ve bu iki kişi serbest 
bırakılnuştır. Diğer suçlulardan Hik· 
met Zekinin bu sahte mühürlerle mali· 
ye müfettitliği imtihanına girdikleri ve 
fettişi aıfatiyle çalıştıklanru ve 250 lira 
imtihanı kazanarak altı ay maliye mü
maaş aldıkları anlaşılmıştır. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Taziye 
Dün ebedi medfenine terketti

ğimiz çok kıymetli hocamız Ala
eddin Göydünün kederdide ailesi
ne ve meslek arkadatlanna başsa
ğıaı diler, dertlerini payla§lnz. 

Y. Z. E. Ziraat Fakültesi 
talebe cemiyeti 
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INGİLİZ ZABİTİ 

Yazan: Çeviren: 
Yüzb0$ı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Eylul basına kadar tabyalarda 
nasıl vakit geçirmiştik ? 

~ğustosun baılarmda paditah ta- mıt bir cevab getirmitti. içinde ne 
rafından Omıan Pataya hitaben ya- yazılı olduğunu öğrenemedim. 
zılmıt bir mektubu Ferik, bütün as- Tabyalardaki ha.yatımız her gün 
kerlerin önünde okudu. Bu mektub- biribirine benzer tekilde devam e· 
da paditah, osmanlı milleti namına dip gidiyordu. Ağustosun otuz biri
Oaman Paıaya ufacık ordusile iki ne kadar hiç bir taraftan top aeai 
defa kazandığı zaferden dolayı te • duymadım. Bu arada Süleyman pa· 
tekkür ediyor ve kendisine elmasla tanın Şıpka boğazında muvaffaki
itlenmiı kıymetli bir kılıç hediye et- yetaiz, fakat kahramanca hareket
tiğini bildiriyordu. Mektubu tiddetli lerde bulunduğunu haber almıf, 
aurette alkııladık. Ondan aonra bir Mehmed Ali paıa tarafından yapıla
de terfi listeai okundu. Ben de kendi- cak kati bir taarruz hareketini ve 
min Mülazimi evel olduğumu öğre- verilecek ileri hareket emrini bekle
nerek aevindim. Bu terfiden sonra, miştim. 
arbk, maaııma da ayda 90 kunıı zam. 
aıedilecekti. Aramızda türlü türlü oyunlar, eğ-

• • • ! lenceler çıkarıyor, güreıler, rakıa-
Aguatos ayında rc..zııden bır çok lar, müsabakalar yapıyor, bazı kon

~byalar yapıldı. Eylul .• muhareb.ele: &erler tertip ediyor, tavla, domino, 
rmden bahsederken . t~rk mevzıl.erı dama, satranç gibi oyunlar oynu
hakkında etraflı tafsılat vereceğ?11. yor, hatta ufak tefek tiyatro tem
Fen kıtaları taarfrndan karargah: sillerine bile giriıiyorduk. Türk er· 
larla Bukova ve Opaneç Y~~ınındakı kekleri dana etmez; onun için bu 
tabyalar, baı tabya ve K~ııı~ taby.a- İ§, bir kaç Avrupalı ile garb i.detle
aı aruında telgraf tellen doıenmıt- rini öğrenmit zabitlere inhiaar edi-
li. yordu. 

Askerler arasmda ti. Plevnenin su- Jack ile ben, daima kadm oluyor-
kutuna kadar si.ri bir halde devam duk. Balo elbiaemiz de kasabada bir 
eden bir arzu vardı: yerde bulunmut ve Ötesi berisi keai • 

Kendilerini muhafaza etmek ü- lerek, güya, bir biçime aokulmuı 
zere köstebekler gibi siperler, inler koatümlerdi. Elimize aldığımız bu· 
kazmak. Kendilerini ön ve yan si- ketler de saman demetleri, lahana 
perleri aiatemi ile muhafaza eden yaprakları, batak aapları idi. Büyük 
~e içinde taburlar ve bataryalar yelpazelerimizi de öküz deria.inden 
bulunan tabyalardan batka bütün yapmıttık. Bu halimizle sağa sola 
ileri karakollarında sayısız siper- iltifatlarmıız, bir yaylım ateıi kadar 
Jer kazılmıt, bütün tabyalar mestur süratli öpücükleı-imiz seyredenleri o 
yollarla biribirine bağlanımı, erzak kadar güldürüyordu ki bunun tek
Te mühimmat için mahfuz mahal- rarlanması için yalvarıyorlardı. 
ler vücuda getirilmitti. Bunlardan Arada bir, eline bir bulgar kızmm 
s-oğu bölük zabitleri, hatta küçük elbiaesini geçiren Jack, onu giyen ta
sa.bitler tarafmdan kendi kendile- bur katibi ile birlikte sahneye çıkı
rine kazdırılmıttı. Ben de tahsen, yor; alman doktoru da kaynana ro
pli.nda yeri olmayan bir çok aiper- lünü oynuyor; etrafı eğlendiriyor· 
ler yaptD"Dlıftım. lardı. 

15 afu.to.ta Ferik, beni çağırta
rak, parlemanter aıfatiyle rw ka
rargahına gidebilecek derecede 
franaızca. bilip bilmediğimi sordu. 
Ben de bildiğim. cevabmı verdim. 
Elime Plevnenin ıarkındaki rw or
üuau kumandanma hitaben yazıl

mıt bir mektub verildi. Bu mektubu 
okumaklığnn emri de verildi. Bu 
mektupta Mütir, ru.alar tarafından 
biT takan Alman ve İngiliz hekim
lerinin tutulduğunu, bunlara esir 
mua.meJ09i yapıldıfmı anlatıyor, bu 
hareketin adalete uygun olmadığı
llt bildirerek iadelerini iatiyor, son
ra HiJaJiahmerin, Cenevre muahe
Cleai mucibince teıekkül eden hı
riatiyan Salibiahmeri gibi telakki 
edilip edilmiyeceğini aoruywdu. 

Yerin müsaadeaizliii beni, bu ae
,-ahatı bütün tafsili.tiyle tasvirden, 

içinde bir de §ampanya ziyafeti bu

lunan bu yolculuiu etrafiyle anlat
maktan menediyor. 

Ben, vazifemi Adil pafayı mem· 
nun edecek tekilde yerine getirmiı
tim. Ertesi gün Griviçaya bir rua 
parlemanteri gelmit ve galiba 
Grandük Nikola tarafından yazıl-

Ben, hayatımda bu kadar gÜldü • 
ğümü hatırla.mıyonım. 

Fakat yukarıdan gelen bir emirle, 
bir müddet aonra, zabitlerin itibarla
nnı kıracak bu türlü oyunlarm Oly· 

nanmaaı yuak edilmitti ve böylece 
biz de ''Yanık bayır tabyaaı,, nm 
''Ruayel tiyatrosu,, nu eseflenerek 
kapatmağa mecbur olmUftuk. 

Sıkmtılarmuzdan birisi ve batlı • 
cuı, tütünün gittikçe azalınaaı idi. 
Plovne'de, artık, bir okka tütün bile 
kalmamıttı. Biz, bütün tütünleri 
''eğreti olarak,, almıttık. 

Bir sabah altı aaatlik bir izinle gi
den Bakkal ÇaVU§, akf&Dl üatü üç 
okka aırb tütünü ile geri geld.iii za • 
man benim ne kadar hayret etmit 
olduğumu tasavvur edebilirainiz. 

Bunu nereden bulmUf oldujunu 
Alli.h bilir; fakat ben de, tabii, bu 
hususta kendisine sorgu sual aonna· 
dan. 

Burada ikinci ve üçüncü muhare • 
beler arasında geçmİ§ bir takım ha· 
diseleri aıılatacaion. Bu hi.d.ieelere 
bizim tabur karıflDA.llllth. Fakat biz 
de İ§sizlikten canımız sıkıldığı, bık • 
tığımız için buna üzülmüıtük ı 

-Sonu var-

Tsinan'ın 
zaptından sonra 

(Ba§r 1. inci sayfada) 
Bu kuvvetler fimdi demiryolu üze

rinde bulunan Şantung'a vannış bu
lunmaktadırlar. Çin kuvvetleri ise ay· 
nı demiryolu il.zerinde olan Vaşilen'de 
hazırlanan mevzilere doğru çekilmek
tedirler. 

Son haberlere göre de japonlar Çin
gtaoya doğru yarı yoldadırlar ve bu 
tehir tehlikededir. General . Yuh-Sue
Çung kumandaaındaki Çin kıtaları 
ıehrin civanna çekilmektedirler. 

Amerikan dlf bakanlığının tavsiyesi 
üzerine Çingtaoda bulunan amerikalı
lardan büyük bir kıamı yarın amerikan 
Sacremento topçekeri ile Şanghaya 
gelecektir. 

Amerikaya aid Marblehead hafif 
kruvazörü ile Pope topçekeri ve İngi
liz Suffolk kruva.zöril Çingtaoda kala
caklardır. 

Hankeu'da i8tifalar 
Domei ajansının Hankeudan aldığı 

haberlere göre, merkezi siyasi konsey 
reisi B. Vang • Çig - Vey ile siyasi 
konsey, genel ıekreteri Çang-Çun isti
fa etmit ve iatifuı Mare~ Çang-Kay 
-Şek tarafından kabul edilmiftir. 

Nankinde Çin w.yiatının 
büiJ~08U 

Nankin muharebesinde Çin zayiatı
nın bilançosu töyle teabit edilmiştir. 

Harb ıahaaında bırakılan cesedler: 
73-874; sahra topları: 108; dağ topları: 
19; ıiper havan topları: 79; hava mü
dafaa topları: 37; hava müdafaa maki
neli tüfekleri: 7; obüs topları: 19; ma
kineli tüfekler: 411; hafif makineli
ler: 956. 

Japonlar Hongkong civarına 
a1ker çıkardılar 

Ağır toplarla yapılan bir bombardı
mandan sonra japonlar Makao'nun ce· 
nubu garbiıinde kain Vongnan adası
na 200 deniz •ilAhendazı çıkarmıtlar • 
dır. 

Japonlar bunun için bir kruvazö
rün motörü tarafından çekilen vapur • 
lar kullanmıflardır. 

Hareklta bir nakliye gcınis ile iki 
destroyer de ittirak etmittir. 

Sanghay' da hôdi8eler 
Bu sabah Şanghay'da yeni bir h:idi· 

ae olmuı, ingiliz miidafaa kramında 
bulunan bir köprüden, Suçen nehri 
manaabma dotru gireo bir japon mo
törUne bomba lltılmıı, polia, bombayı 
attığından fUbh~lendiği biır çinliyi 
tevkif etmiftir. 

Japonlar yen:ıderı faal bir 
harekete geçecekler 

Bu hAdiscler üzerine japon orduau
na menıub bir At beyanatta bulunmuı 
ve Şangbay belediyeeinin imtiyazlı 
bölgeyi ıilthlardan kurtarmak için 
yaptığı gayretlerden memnun olmadı· 
ğmı MSylemlttir• Bu sat, Şanghay'da 
normal prtlar kurulmadan ön.co aon 
bir faal harekette bulwıulmaaı lUzu· 
munda ısrar ot.mittir. 

Çin çeU?lerinin faaliyeti 
Gene bir japon kaynağmdan verilen 

rnalOmata göre, Yangtse bölgesinde 
Çin gönllllillerl bir çok defalar japon 
kara ıuJarma t«avO.r: otmitlerdir. Te
mizleme harekttı çok zor olduğu ve 
çok zaman aldığı için, japonlar çetele· 
rin Şanghay halkmm içine kadar nü
fuz etmealndcn korkuyorlar. 

Japonya harici e:ı memleket 
haklarını tanımıyor 

Şangbaydaki japon makamlarmın 
harici u memleket hakları hakkında· 

Demiryol 
politikamızın 

bir bilançosu 
(Başı 1. inci sayfada) 

şunlardır: 
Km. Metre 

1- Samsun • Kalın 377 1120 
2- Kütahya • Balıkesir 252 542 
3- :Fevzipaşa • Diyarbakır 504 028 
4- Yolçatı - Elazığ 23 926 
5- Ankara - Sıvas 602 360 
6· Irmak • Filyos 390 260 
7- Ulukışla • Boğazköpru 171 816 
8- Afyon • Karakuyu 112 400 
9- lspaı-ta kolu 13 200 

10- Burdur kolu 23 900 
11- Filyos • Zonıculdak 26 318 
12- Malatya • Çetinkaya 140 000 
13- Sivas • Divri(;i 177 000 

Yokun 2815 670 
Hükürnet bütün bunların inşasını 

türk emeği, türk bilgi ve türk serma
yesi ile muvaffakiyetle başarmıştır. 

Ankara - Sıvas yolu ile Erzuruma 
doğru uzanan ve memleketimiz bün
yesinin belkemiği mesabesinde bulu
nan Haydarpaşa - Erzurum demiryo-
1 u Avrupa kıtasile Asya kıtasını bağ
layan en kısa yol olacaktır. 

Sıvas-Malatya iltisak hattının işlet
meye açılmasile şimdiye kadar Anka
ra - Kayseri • Fevzipaşa üzerinden ya· 
pılan İstanbul • Diyarbakır yolculuğu 
Ankara • Sıvas • Çetinkaya · Malatya 
istikametinden yapılmağa başlanmış 

ve bu sayede memleketin iş hayatına 
208 kilometrelik bir mesafe kısalığı 

kazandırılmıştır. 
Demiryol politikamızın feyizli ve· 

rimlerinden diğer biri de halk ve işçi· 
nin iş refahı'dır. Yalnız Sıvas • Erzu
rum hattm"cia bugüne kadar çalıŞ:tırılan 
amele ve işçi gündeliği sayısının altı 
milyonu geçtiği göz önünde tutulur
sa demiryol siyasetimizin iş hayatına 
ve memleket refahına verdiği inkişaf 
derecesi kolaylıkla takdir edilebilir. 

Saltanat devrinin, ancak ecnebi 
menfaati ve ecnebi sermayesiyle yap
tırabildiği, senede 67 kilometre demir
yoluna mukabil cumhuriyet hüküme· 
timizin öz evladı ve milli sermaye ile 
13 senede yaptırdığı demiryollarımı
zın senelik mikdarı 220 kilometreye 
çılanıştır. 

Bu misalleri göz önünde bulundu-

ki beyanatları Londrada pek gayri mü· 
said biı tesir bırakmıştır. İyi haber a
lan mahfiller, ingiliz hükümetinin 
Şanghaydaki tebasının esaslı hakları
nın a;almasmı kabul ctmiyeceğini bil· 
dirmektedirler. Bu münasebetle İngil-
tere hükümeti başka hükümetlerle ve 
bilhassa Amerika ve Fransa ile istişa
relerde bulunacaktır. 

Lady Biro hakkındaki 
japon notası 

Tokyodan bildiriliyor: Lady Bird 
adlı ingiliz vapuruna yapılan tecavüz 
üzerine İngilterenin gönderdiği pro
testo notasına Japonyanın verdiği ce
vab, bu akşam B. Hirota tarafından 

ingiliz büyük elçisine verilmi~tir. 
Aoıirallık dördüncü lordu Sır Nobl 

Çin aularındaki ingilz filosu kuman
danlığma tayin edilmiştir. 

B. Hull'un beyanatı 
Dıı işler bakanı Hull, Panay h9.di

seai dolayıaile Amerikanın Japonya
dan istiyeceği tazminat mikdarının he
nüz tesbit edilmemiş olduğunu söyle
mit ve Amerikanın Çindeki hukuk ve 
imtiyazlarından hiç birini terkeyle • 
miyeceğini ehemiyetle kaydetmiştir. 

rarak hükmedebiliriz: Cwnhuriyet 
nafiaamın Diyarbakırda temellerini 
attığı ve hemen de inşaaına başladığı 
Irak ve İran demiryollarımızın ana
şebekeye bağlandığını görmek bahti
yarlığına kavuşacağız. 

Cumhuriyet hükümeti bir taraftan 
öz demiryollarımızm inşa politikasını 
büyük bir azim ve çelik bir irade ile 
yürütürken, diğer taraftan da: Yurdu· 
muzun sınırları içinde bulunan yaban
cı şirket hatlarını da millile:itirmek 
ülküsünü tatbik sahasına koymuş ve 
bu hatların hemen hepsini satın alarak 
anaşebekeye katmış ve millileştirmi~
tir. 

Bugün ecnebi şirketler elinde 4085 
kilometre demiryoluna mukabil ancak 
433 kilometre demiryolu kalmıştır. 

Cumhuriyet hükümetinin işletmek· 

te bulunduğu demiryolları bugünkü u
zunluğu ise 6536 kilometreyi bulmuş
tur. 
Yalnız yeni yapılan hatlar için sar· 

folunan para, 937 başında 310.000-000 
lira tutmuştur. 

Bugün Sıvas - Malatya iltisak hattı· 
nı ve Çetinkaya istasyonundan sonra 
Divriği istasyonunu işletmeye açmış 

bulunan cumhuriyet Nafıası: 
938 yılında Erzincanı, 
939 yılında Erzurumu, 
Ve bunların arkasından da Irak ve 

İran hududlarını anatebekeye bağla~ 
mış olacağı gibi Erzurum ile Sarıka
mış arasında mevcud dar hat yerine 
normal genişlikte demiryolu yapmak 
ve Kars ile Sovyet Rusya hududu ara
sındaki geniş hattı da normale irca ey
lemek suretile Şark hududumuzu dahi 
normal hatla anaşebekeye bağlamı§: 
bulunacaktır. 

Bugün, memleketin her tarafında 
yükselmekte olan çeşid çeşid fabrika
ların kurulup işletilmesi de demiryolu 
politikamızla sıkı sıkıya bağlı değil 
midir? 
Kısa zamanda tahakkuk ettirdiğimiz 

bu eserlerle iftihar etmek hakkımız

dır. 

Üniversitede bir 
toplantı 

İstanbul, 28 (Telefonla) - YUkıek 

tedrisat umum müdüril B. Cavadm re· 
isliğinde üniversitede bir toplantı ya· 
pıldı. Toplantıda rektör, bb fakültesi 
dekanı, umumi kitib bulundular. Gure-
ba hastahanesi civarında bu yıl yapıla
cak yeni hastahaneler hakkında görüt· 
meler yapıldı. Çocuk cerrahisi kıliniğiy· 
le, 80 yataklı çocuk haıtahanesinin yer· 
leri de bu toplantıda teabit edildi. 

Kaçak talebe bulundu 

İstanbul, 28 (Telefonla) - İatiklil 
lisesinden kaçan çocuklardan Behçet ad 
lı olan bir tanesi babasına bir telgraf 
göndererek İzmirde olduklannı merak 
edilmemesini bildirmiştir. 

Komünizm suçlulan 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Zabıta 

komünizm martı çalar ve dinlerken ya
kalanan dokuz komünizm suçlularını 

adliyeye teslim etmiıtir. 

1 RADYO 

Ankara: 

ÖGLE NEŞRİYATI : 12.30 Mub 
plak ncşriyau - 12.SO Plak: Türk 
kiıl ve hallı: şarkıları - 13.15 Dahili ve 
rici haberler - 16.00 dan itibaren : İ 
derıi (Recep Peker) Halkevinden na 
AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30 Muh 

plik neşriyatı - 19.00 Türk muhikisi 
halk ıarkıları (Hikmet Rıza Sesgör v 
kadaıları) - 19.30 Saat ayarı ve a 
neıriyat - 19.45 Türk musikisi ve 
prkıları (Servet Adnan ve arkadaşları 
20.15 Plakla dans musikisi - 21.00 A 
haberleri - 21.15 Stüdyo salon ork 
ıı: (1 - Turina: Rceverie. 2 - Lui 
Allegro N on troppo et Ellegretto. 
Luigini : Andante sustcnito • Allegro 
Luigini: Allegrette • Antino .. 5 - Lui 
Allegretto Non Fuoce et final.) - 21. 
22.00 Yarınki pı-ogram ve İSTİK 
MARŞI. 

l~tanhul : 

ÖCiLE NEŞRİYATI : 12.30 PUikla 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pi 
türk muıikiıi - 13.30 • 14 Muhtelif 
neşriyatı • 
AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30 Ko 

rana: Çocuk esirgeme kurumu namına: 
Şükrü Hazım (Çocukta zeki ve karakte 
19.00 Bimen Şen ve arkadaşları tar 
dan türk musikiıi - 19.30 Konferans: 
Klmil Akyüz (Çocuk terbiyesi) - 1 
Boraa haberleri - 20.00 Mustafa ve a~ 
daııları tarafından tilı-k musikisi ve 
§arkıları - 20.30 Hava raporu - 20.33 
mer Rıza tarafından arabı;a söylev - 2 
Nezihe ve arkadaaları tarafından türk 
ıikiıi ve halk :ıarkıları (Saat ayarı) - 2 
ORKESTRA refakatiyle Bedriye T " 
tarafından ıan - 21.45 ORKESTRA : (1 
Auber: Domino noir. 2 - Driro: Roma 
3 - Yoncierı : Jahaon von Lothrin 
4- Yoncierı: Valse Romantique 5 -
no : Colombina. 6 - Rahmaninoff: N 
turne - 22.15 Ajanı haberleri -- 22.30 
likla sololar, opera ve operet parı;alan 
22.50 23 Son haberlec ve ertesi &ilııün pr 
ramı. 

Avrupa : 

OPERA ve OPERETLER: 12 Bres 
- 19.10 Frankfurt - 19.30 Budapeşte 
19.55 Beromiınster. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONtK KONSERLER : 15.30 Münib 
19.10 Berlln, Kolonya - 19.25 Viyana 
20.10 Kopinhag - 21 Monte Ceneri - 21 
Straaburr - 22 Brüksel - 22.20 Kop 
haıı - 22.45 Lüksenburg - 24 Frankfort 

ODA MUSİKİSİ : 14.30 Stokholm 
17.30 Beromünster - 18.10 Könicsberg 
18.40 Brükıel - 20.15 Biıkreş. 

SOLO KONSERLERİ : 13 Stokholm 
14.10 Laypziıı - 14.15 Münib - 15 
Laypzic - 15.25 Hamburc - 17 Bedin 
17.10 Beromünster - 17.15 Varıova -18 
Hamburg, Straaburr - 19.30 Pariı P.T. 
- 21 Varııova - 21.30 Münib - 21.45 
yana. 

NEFESLİ SAZLAR (Mal'f v.a.) : 8 
Laypziıı - 12 Könipbere, Laypzig-12. 
Praıı - 19.55 Münib - 21.30 Bertin. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLA 
13.45 Viyana - 15.25 Hamburıı. 
HAFİF MÜZİK : 8.30 Frankfort, M 

nlh - 10 Berlin - 10.30 Hamburr -
Hambııı;ıı. Kolonya, Münih, Stuttcart 
13.15 Milnih - 14 Stuttgart - 14.10 Fran 
fot - 14.15 Berlin - 16 Frankfort, Ha 
burr, Köniksberıı, Stuttgart - 17.15 
nih - 18 Berlin - 19.10 Breslav, Köni 
berg - 19.15 Stuttgart - 19.50 Laypzig 
20.30 Stukholm - 21 Roma - 21.SO Ha 
burr - 22.30 Frankfort - 22.35 Breslav. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Stuttıart . . 
DANS MÜZİCit : 16.40 Kolonya - 22. 

Stuttgart - 23 Floransa, Krakori, Milin 
Roma - 23.25 Droitvich - 23.55 Lükıe 
burıı - 24 Droitvich. 

5 kuruşla· 
Fakir bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

Çocuk Esirgeme kurumu her sen 
olduğu gibi bu sene de Ankara ilk 
kullarındaki zayıf ve kimsesiz (508 
çocuğa hergün sıcak öğle yemeği ve 
mektedir. 

Bir çocuğun bir öğünlük yemeği be 
kurut tutmaktadır. Her vatandaş k 
ruma beş kuru' vermek suretile yoksu 
bir yavruyu sevindirmek imkanını bu 
labilir. 

- Lakin, aizin heaabmız ödenmiı; dedi. Cette ,,.. 
tİte Jame Q bien Voulu regler la note, VOU• n'aue:ıı: 
rien ci noua payer. 

Doktor Hikmetin, Germaine'e karıı bütün hid
deti yüzde aekaen düıüverdi. Nerede ise kurbanı 
olduğu bJrsızlığa dair bir kelime söylemeden çıkıp 
gidecekti. Fakat anneainin ona çocukluk hediyeai 
olan aaati, yÜrek yakıcı bir esef halinde aklma 
geldi 

BİR SÜRGÜN 
Genç adam bunları zihninden geçirerek, niha

yet kapıamdan içeri girmeğe muvaff a.k olduğu ha
mamda soyunurken birden bire yüreğine müth.it 
bir korku düttü. Hiç fÜphesiz, Germaine de, diğer 
bütün hemterileri gibi temizlik hissinden mahrwn 
bir kimse idi. Gerçit teni fena kokmuyordu. Lakin, 
olabilirdi ki, bir kötü hastalıkla maluldu. Bütün 
vücudunu bir soğuk raıe kapladı. Güya bu vehmin 
tahakkukunu timdiden kendi bedeninin gizli bir 
tarafında mütahede edecekmq gibi, çıplak deri
sine bakmaktan korkuyordu. 

-Cette petitc dame, dedi, benim bütün paramı 
•e bir altm aaatimi çaldı. 

Otelci bot yere rahatsız edilen bir kimse tavrı 

ile, omuzlarını silkti : 
- itin bu tarafı bize taallük etmez, poliae bat 

yurunuz. 
- Polise ne diyeyim t O kadının admı bile pek 

iyi bilemiyorum. Onu mutlaka aiz tanı:yoraunuz
dur. Her halde buraya ilk geli§i olmadığmı zanne
diyorum. Çünkü beni buraya o getirdi. Hiç deği.J. 
ae, bana hıraızm hüviyeti hakkında biraz malu
m&t veriniz. 

- Meseli., ben, tahaan onu bu sabah ilk defa 
gördüm. Zanneder misiniz ki, tekrar göraem ha
tırlarnn ? Hey gidi, möayö, hey. Otelimize girip 
çıkanların ayrı ayrı künyelerini tutsak devlet ar
tivlerindeki evrak yığınlarını bir kaç misli geçerdi. 

Ve tekrar omuzlarını silkip gözlerini havaya 
kaldırdı. Doktor Hikmet asıl bu herife kızdığı 

içindir ki, soluğu ilk komiaer bürosunda aldı. F •· 
kat, komiserin oda kapısı önünde, çoktan bu te
pbbüaünden vaz geçmiıti. Bu bayağı ve gülünç 
macerayı hiç bilmediği, tanımadığı bir adama na· 
aıl anlatacaktı 7 Bütün sıkılganlık damarları hep 
birden gerilmeğe ba§ladı. Kabil değil, kabil değil, 
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polise li.zmı gelen ifadeyi verem~ekti. Komiser 
hadiseyi o kadar ince eleyip ask dokumaaa bile, 
Doktor Hikmetin bundaki rolü o kadar gülünç Te 

ayıptı ki... Ya ondan bir takmı harim ve huauai 
tafaili.tı da inceden inceye aormaia kalkıııraa 7 l 
Terayüzü geri döndü. "Her ıeyden evvel, öğle ta• 
tili olmadan; gidip bankadan çekimi bozdura• 
yun.,, dedi. 

Bu çek, (CriJit Lyonnaü) üzerine idi. Karakol
da ilk raatgeldiii polia m emunmdan bu banka· 
nm adresini sordu. Rue Reawnur'de imif. Doktor 
Hikmet, bu ismi de ilk defa ititiyOl'ICiu. Fa.kat po
liı ona takip edeceği yollan uzun uzadıya izah et
ti. "En kolayı Clichyden bir metroya bininiz ve 
Boı-aa meydanına çıkmız. 'Biçare poliı bilmiyor· 
du ki, kartısmdaki adamın cebinde bir aantim bile 
yoktu. imdi, Doktor Hikmet, tabana kuYVet yola 
revan oldu. Sağ aol, sol •i bir takım UZ\m. dola
tık caddelerden Boul. Hauuman'a indi. Oradan 
gene bir takmı irili uf aklr, aokaklardan &eçerek 
Palace de la Bourae'a vardı. Orada Rue Reaumur 
hemen yakmcacıktı. 

Fakat, epeyce yorulmuttu. Parumr aldıktan 

aonra bir mnumi banyoya &idip yıkanmağı ve uza· 
nıp yatmalı diifündü, Bu, ikinci hedef, bankayı 

YAKUB KADRi 
bulmaktan daha zor oldu. Ona göre, Fransızlar, 
audan kaçan ve yıkanmayı sevmiyen · milletlerıin 
en bqmda geliyordu. Parise ilk ayak b.utığı gün
den beri yaptığı tecrübeler ona bu kanaati ver
mitti. ilk zamanlar bulunduğu evde her yıkan
mak tetebbüsü büyilk bir hadise teıkil ediyordu. 
Evvela, sabah erkenden, eve yakın umumi banyo 
müeaseaelerinden birine haber gidiyor ve öğleye 
doğru bu müracaatm insana bezginlik veren iatih
zaratı baılryordu. Biriainin sırtında çinkodan bir 
banyo geliyor, bunu müteakip bir takım adamlar 
aıcak, soğuk su kovalarını tafıyordu. Bu tatman 
aular iset mevaimine göre ya çok sıcak ya çok so
ğuktur ve bir banyoya girip çıkma sonunda oda
nm parkeleri ur aıklam olur . 

Evin kapıcısı Doktor Hikmetin bu acayip itiya· 
dından aon derece bizar idi. Bir gün dedi ki : 

- Rica ederim, mösyö, doğrusunu aöyleyin, bir 
haatalığmız mı var ki böyle mütemadiyen auya 
giriyoraunuz. 
Kapıcının mütemadiyen dediği ayda nihayet iki 

defa vuku bulan bir hadise idi. Daha llOJll'aları bu, 
ayda bire indi. Nihayet, Doktor Hikmet, odaamda 
yıkamna.ktan vaz geçip bütün istikrahma raimen 
\llDumi ban)'olara devam etmeğe batladı. 

Doktor Hikmet, günlerce bu kOl'.ku ve bu endi· 
oe içinde yaıadı. ikide birde aklma, Ragıb beyin. 
bundan bet altı ay evvel kulağına f ısladığı aöz ge. 
Jiyordu: ''Kendine gel birader. Bu sokak oroapoıu. 
nun biri." Bu "Kendine gel, birader!'' de • J'&ni • 
''Dikkat et haatalıklıdır." ihtan bariz bir am-ette 
seziliyordu. "Sokak orospusu.,, • yani • aokak oro.. 
pularmın hepai hastalıklıdll'. 

Ragıb beyin sözünü, bu "yani,, lerle tehir ede 
ede ona adeta bir (oracle), bir "gayipten aea'' 
mahiyeti veriyordu. Vehimden aüpertisiona, aüper
tisiondan vehme düıüyordu ve bu paiko,;'un verdi. 
ği ihtilaçlar içinde kaybettiği para ile altm aaati· 
nin acıaını ve elim maceranm bu acıdan daha ze
hirli olan hayal kırgınlığını unuttu. 

Bu gibi haştalıklarm bq gösterme müddeti ola
rak hekimlerce tayin edilen mühleti atlatınca, 

Doktor Hikmet için, adeta çocukca bir aevinç dev
resi baıladı. Sanki bir zmdandan kurtulmtı§, sanki 
bir idam cezasından affedilmitti. Havaaında çok· 
tan beri duymadıiı bir tazelik, vücüdunda bir ha
fiflik, bir yatama.k zevki, yafam&k tevki hiaaedi· 
yordu. (Sonu uar) 
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Çok yaşamak • • 
ıçın 

ULUS 

Dil TETlllLERI: 
-------------------------
Dost milletler arasında 

Soydaş, ayni soydan gelen; ırkdq. 
ayni ırktan gelen. Sadece bu iki ke
liıpe kolaylıkla anlatmaktadır ki, bir 
bahadan, bir aileden, bir c:edden ge
len insanlar (idat) tır, (idaa) tır, o 
halde (du) kelimesi (da') kelimeıi 
kadar tilrkçedir. 

-s-

llGôo lQinl 
leningrad hatırası 

Çok yaıamayı herkea iıter ama, ğunu yazıyona da, büyük filozofun ..J.1•ı • • • • tı J Arkadaıımız nuılaa lengUiıtik ve Evelki ..... 1.-.insrad'da, ilim a-
l'oı11anyah doıtlarımız ODU aıaliba o meıhur ziyafet kitabında tepih UJ onı ını araı rmaıan eetetfk bir hata yapmıt bulunuyor, kademiainin tiirkçe profesör ve do-
herkeaten ziyade seviyorlar. Aalı ettiği aık nazariyesinin kuru eık- diyor ki, "Ergen" kellmeıi tık kadın- 9811*leri tarafınclan verilmit olan bir 
l'onıanyah olduiu halde Paria'te mekle zeytin yemekten çıktığmı ka- Ntllİd ULU(l larımmn afızlarını çirkinleıtirmek- çay ziyafetini iki aebeble daima ha-
Jean finot adile rıkardığı kitabları bul etmek, doğruau, biraz güçtür. Atinada ,.ıkan '""atlmerlnl, .,..__ tedir. Bu, bir .zevk meaeleaidir. Ka- tırlarmu Bu zi1afette türkçe konu-

. ~ :ıı A. ·-· ldlçk çocuk demektir. Poloı'ta g8rU-
•e mdbnualarile töbret balan fikir Bövle olunca, o ölmeuitabm adını teıinln 13. 12. "37 tarihli nu'ıbuın- dmlar (ergen) mi, (ergin) mi, (eren) f&Jlladıktı; bu bir •• " :. len "S" v~ bizim zikrettiğimiz keli-
•dammm ''Uzun ömür felaefhi,, ki - ziyafet koymak biç olmaz .. fazlay- daki bir makaleyi bllyil.k alaka ve medeki ''S-Z'', okunmaz "0" den mi desinler ? Bu sayılan kelimeler lkinc:Mi bir hikayedir: "Frıuuıızca 
tabmın bir vakit ne kadar ebemiyet· dı. Buna kartı Sokrat filozofun öm • zevkle okuduk.Bizi, zaten üzerinde değipnedir. üzerinde henüz tercih edilmif ve ter- konıquyorduk. Bir doçentin, kendi-
le okunduğunu biliraİDİZ. Bu aefer rü - karıamm mefbur huyauzlujlln- uğrqmakta bulunduğumu .seminde cih hakkını haiz insanlar tarafından ni zorlayarak aö1lecliii almancayı 
de, yine romanyab bir bekim, Dr. dan dolayı - zaten kırlarda geçti- tekrar düıUnmeye " buı Jı:Uçtık .: Bir de "PolOI" ile "Palu" kelime- IÖylenmit hiç bir kelimeye malik de- bir arkadq tiirkçeıy• çeftriyordu. 
liektor Sarafidi, uki saman adam - ğinden evinde pek az yediiini kabul rqtırmalara aevkeden bu kıymetli lerl araımda "o-a" volı:al delitimi ğilis. Türkler yerine göre (ergen) Ve bu halimi:ıı:e hep beraber kahka· 
lannm uzun ömür .urmeleri buit etmek kolaydır. Filozofun böyle as mablenln aahibi Bay N. lloahopu- vardır ki, bu. her uman olabilir; ni- derler, evlenmemİf adam ve kın. Er- halarla sülüJorduk. Bir kadm aeai 
Jemelerinden ileri geldiiini ııöate- yediğinden dolayı At.inada aalgm l01'a haaaatan tetekktlr ecleris. tekim "Poloı" lle "Puloa" da da "o- gln derler, çok tecrübe yapmıf ve ol- lmlaimua, itinuı olmak iatecliğim 
l'eıı, güzel bir makale 1'Ullllfı aem- haatalıklarmdan bi~ birine tutulma- Sa d u" deflıiml. yapılmrf g8rUU1yor. O gun lnaanlara. Eren derler, l!Ok tec- bir liaanla, bir teYler fıuldadı. 
Patik hekimimiz profeeör Fahred- dığmı Diyojen Uerae yazmq. Fakat yın oatumuz MOlbopuloa: "Ka- halde evvelA Nym muharririn bir :ıı _ Plait-il ? Dedim. 
din Kerim'in lıtanbulcla l!ıkardı~ d b . d --' padokyalı bir doatum yunancadan ec- ,__._ramanın pal·-'ı, puı,..•.. . rnculh· rilbeler sahibi olmuı olmalarından 

.. ı.• bu zaman a aaıt )'İyenlerin e .-a· bt k llmel l .ııuw tul ..., .., :ıı- ... ll&fl kendileri pyanı hürmet hı- - ÇaJ'tenUmi ? 
Tıb Dünyuı mecmuaamda (bu ;ydın gm haatalıklara tutalduldanna &'Ö • M e er çıJı:a,mak için boıu- oldufunu kaydetmeliyiz. sanlar cibi mütalaa edilenlere; keli- iki güzel •Ö• ,üdme bakıyor n 
12 inci ıayıaı) neırediJOI'. re, filozofun haatabktuı kurtulma· na uğrattıfmu yazmaktadır. Ben mtı- Filhakika Bay Moahopuloa, türkçe- me saf tllrkçedir, arapça ile m,iği bir çift kırman dudak, bütün •flıiı 
Romanyalı doktorun teclkikine ııö- ıım evdeki huysuz kadından kaçmak cadeleme devam edecefim. Blsde ec- de kahraman yavruıu, kahraman ço- yoktur. ile süJ6meiyerek aaali tekrarl~ 

re, e.ki YwuuaUtand• aiyafetlerle, için ıehirden aık aık uzakl&ftıima nebi tözleri kullanmak artık moda cup demektir. Bu güzel adın greJı:çe- Buna, ıunu da illve etmeliyiz ki, clu ı 
lıaı.km buauai y...ıcıerinde yedik- atfetmek daha doiru olur, aamrmı. olmMuttuh r." Diyor. de mazbut kelimelerle izahına da yol (ergen) ayni samanda maden ~k- -Çaytel'Iİmmi? 
1.-i §eyleri birbirinden ayırmak l&- f iaagor hakimin aadece otlarla. oı opuloı arkadafmm bundan açıktır o da tUrk izahı kadar t 
:tandır. Sitelerin halka verdikleri zi- -:.ı l . _,_ sonra Bul-.. nuyonallı .. '·rlnln bil- . çe e- tir. Yukarıda saydığımız kelimeler- Karpndaki profeeörclea s•ç ka-

köklerle ve Y-,&er e geçmer- •- uıı;ı ~ mis çıkar. de maden, yani alf, temiz, .. m ... ek ~-- ....c;..ı.-.a:x.:-: Mll'd-. Ko-
Jafetlercle türlü tirlii ,.emekler, bil- müridlerine de et J'ellleklerini yaaak geçen unn ortalanna doifu faııh :r -- uuuu ,..,...._ 

haua laaartm. etler balanunnUf, etmİf olduğunu zaten bilininiz. Sek- yunanca konuttuldannı " IOY adla- Tabll, kendileri daha iyi blllrler, cevher ve kıymet mlnaları da mev- 11Ufhllar. Gülüttüler. Ve profeeör 
fakat halkm h111UIİ 10fralannda et aea sekiz yaımc:I& öldürülünciye ka- rma "ld' ekini llbe etinekte ol- ki grekçede (Mo.IıOI) eaki TUrkle- cuddur. Türk tarihinin efııanevt iza- bana 1 "Ane türktGr. SiH tjirkçe 
Jenıeği pek nadir olar&JE ııöriilür- dar ,.a .. maaı bundan ileri gebnif... duklarmı l8yledikten aonra: "halbu- rin kuvvetli ve mukaddea hıayvanlar- hı Ergenekon (Maden memleketi) o- olarak- 981 içmek iıdeyip mesne-
lllÜf. En çok :J'enİl•n terler ekmekle, 1pokrat hakim 8'Üncl bir defa ye- ki, diyor, bugfln Atinada bile (oflu) dan aaydıklan "Buzağı" (bugiinktl larak baflamıyor mu ? dilinizi IOl'U,_., ••dedi. Bu Mfer de 
aeytin ve 1emitlerden ibaret ka!Jr.. mek tavai1e ettiği için, Atina balkı ile biten soyadları pek çoktur • ., tUrk lehçeıi), "Moaalı" (eski tUrk Ayte ile ben makaraları k~..., 
llUf. Aaya tarafında J'enilecek ba7. da, )aparta halkı da büyiik hakimin lebçeai) ki, tutamam "Montu" • Sayın muhıarrlr (Suluponu), (Su- elik. 
"anlar çok olclutu halde Ke,. ff'llll'ev aödine uyarak günde bir defa aık- B. Moıhopulot'un üzerinde durdup "Moaho" demektir. Çünkü "Moaho" lupyuo), (Sulupomenoı), ve (Aau- - ÇaJ içer ıniaİDİ• ? 
nıethm aeferi em•amcla ukerine tamları ,....lermiı. Ancak, inaan ne a8zler hakkında lenıülatik bakımın- orijininde "Moaoho" dur. lupotoı) ıözlerlnin grekçeye yaban- _ Çq ipr.a.d mi 1,, 
:~~~ d:,aı:ıt ::dirmitı'ini~ • !:;~~ kadar acıkaa bir oturıqta bir ıinik dan 20 inci urın IOll aenelerinln aç- Moahopuloa, iıte b8yle bir tilrk ra- cı olduklarmı ve bunlarm grekçede • • • 

•-- elmlekle viiz gram zeytin yemek tığı ılyantiflk ufuklardan bakarak ılnlnden ıelen Elen arkad&fmuzdır. ,Yerleri olmadılı iddiuını ileri ıUrU- Profeeör Sadri M.luacli t6ırliçeyf. aram arpa, ,..ııud 810 gram buiclaJ' J- yor ...:&..: kon t 
olduğunu Herodot J'&ZQ'OI'• AAcak haylice &'ÜÇ olaa gerektir. cevablarımızı vermeden evvel, kendi- "Moaho" llSdlnUn orijine! anlamı- · yıllarca, Ane .- 1111Daf _., 
aakerin bu ıinikten bir kımmu vere- Romanyalı müellif sebze yemenin lerine naıyonallat dütünce ile, batla- nı koku ile allkadar ıötteren grekçe İtfnaf edelim ld, bls tlrkler dahi "Deniain IMnkau,. ela cli,.wlirdi.-
rek ,.erine et veya baldı alıp almadı- uzun ömür için faydaamı göatermek dığı mllcadelede muvaffak olmaıını kelimeyi, eaaı olarak almak lıtenek bu ıf.bi kellmelerin tilrk~den batka Fakat, ba tiirkçeJİ Kamutay. kadar 
jı belli değildir. üzere urangutan&' nıa;ymunile fili temenni ederis. ÇUnkU onun bu yol- bu da ancak gene Türk lengtıiıtlk ıl- bir dilden diliml.ıe Jı:anıtıfı iddiamı- au.t •ötinıbildi ? Ba ela, Bay Ve-

Eaki Atina halkmm huida,. veya miaal gösteriyor. Filin, gerçekten, daki bütün muvaffakiyetlerinden en yansına dayanarak kabili izahtır. da bulunduk. Fakat bugünkü araştır- did Uzgören'in İf&Ht ettiii gibi, bir 
arpadan bqka aoian. peJDİr ve ye- 150 - 200 yıl J&f&dıiını rivayet eder· çok zevk duyacak olanm, Elen mille- Çünkü bilinmelidir ki "Moaho" • malarmıız neticesinde bizi dahi hay- cüret itidir. Ve Sadri Mab11diler 

d . · · akal · .. ll'fi ler. F-'-at aade et •·- --1--1 - •· • • ":MlfıP dır, Türk Tob~l lehl'A8fnde retlere dütliren hakikatlerle karfıla- cüret aahibi adamlardır. nıiı de ye İj'IDI m enm mue ı - ,,.ı-. _ _.. tının ayrılmaz doıtu Türkler olduğu- 6 :ır""" b 
bildiriyor. Müellif bir tinik bujday. de ot yiyen koJUD araamclaki farkı na JÜphe edilmemelidir. geyik ınlnaaınadır. (Radloff, Ct.. 4, fınca u kelimelerin ve emsalinin, biz, - B~ Serv• Becli'e ne diJecek • 
dan veya arpadan Japılan ekmeğin da unutmamak İJİ olur. Yalnız in· Sf. Z1C53). bazı gramer tekil farklan ile türkçe siniz ? 
2500, yii:a gram seytinİD 200, iki yiiz aanlardan miaal alııunca da, cenkci Şimdi lengliiıtik 'nlayı,ımızı ve ş· d' bi . an1 't>lduğunu bulduk. Arkadaşmus aayın -Türkçe bir umman, Bay Seneı: 
aram sebzenin 50 kalori vereceğini inaanlarm clailık memleketlerden bunu izah için kullandığımız Türk un ı zun ayıfmııza kıymetli Bay Mlhopuloa eğer bllA bunların Bedi bu mnmanda bir clamlaclır&i 

--LJ -•- b · d&i yani daha ziyade et JİJ• adamlar d l--• ~kale sahibi Moahopuloa ittirik e- grekçe olmadıklarını iddiada ıebat __ L a,· 
de he- ayar- unun fUD a- old··ıı:.u batıra gelir. meto unu eau tutarak eve c:aurde aa- dıyorıa,. makalesi içindeki ~ifer söz- ediyorsa, biz bu kelimeleri türk dili Kadıköy, Keçiören, ÇIUl&aya B 1 

damların aldıkları kalori1e muadil 
8
:__ kal-__ cloX-.·-n h-- e• ym muharririn ismini tahlil ile ite ler üzerınde beraber durabıliriz : ailesi içinde hürmetle aelimlarıs. mürekkeb iaimleri ya hibniyonn.11f, 

oldujunu göateriyor. Bealenme iti· - --. -- •---.., -- -. bllfhyacağız. yahud batırbyamamıt J Ancak, ten-
IDis yabus kalori beabile bitseJ'di, hem •bze ve yemit yemektir. Zaten Sevimli adlan (Moahopuloa) tur. İDİS ı Bu, grek IQaatinde batlıba- kid eden bilmek ve Wırlamak l&-

-~_--1:.1_ --L! ----1.I d " 1 ._._, e "Fındık" kelimesine gelince, bu-
lae kadar rahat 1M19nUa. _. 7..-uarm • OJ e Japuaaan Bu iıim iki kelimeden mürekkebcHr: ıma bir kelime olarak mevcud görün- ...mr. Sütununda her hafta yaptı. 

~..ı....: y • .---! ...... an haı:. ..1--ı-t __ , 1 Onl otu • • k• nun "Pontika" kelimesiyle veya doğ-
_. _..- - _-. llDl&fl Q'OI'. ar '"J'8IDlll • MOSHO-PULOS (•ki bu 10n töz mUyor ve grek dili 10.gatinln etimo- rudan dofruya (Pontlk) ile yakmlı- iı cinaalara bakmız: Türk~ on-

Wr memleket olduğundan, halk de• di evlerinde ,....ler, eti de Iİt•I• ai- p 1 lojfıini yapmaya bUyltk gayretler g~ını düııu'"nmek hakı'katen caı'zdı'r. Fa- lardan paha biçebilininiz. 
1ince büyükleri ondan ayırmak doi· yafetlerde yeclirirlemıİf. Ba aamuı• 0 

oa'tan çıkmııtır). •rfeden Emile Bolaaı(ın "Dlction- :s • ·• • • • 
des:.'d' Elan ki ...: .. ve aeb- da da halka anda lll'&Cla siyafet -. • • kat yalnız "Pontık" veya ''Pontika" 

~ ... ır. e e ze.,...... _. Bu fllDi tafıyan atm, Grek dilin- naıre etwı9J9ı_ıqYf,. ,ae !,• l.anguc -aid de~.n, "Pontika brla" lfa4eein· Ahmed Hqiaıı ••mr diU .'1lJp • 
nıqmak için onu mahallede zıpzıp .,....._. .... .• •' * ._ 
dır, ,. derdi • 

Jenin hemen hemen her nde yenil • ken bir aite balmak mümkün ol1&J'• d k' "M -'-- il ''p 1 "jln Grecque1• ·" Mever kı . H db h •"' *liai 4cıktm' ~ftcli eöyliJ:or. Ef. tlr,...ai n=·· ad•mlar&Jribb:@mak e ı o...,,. e u Ol,. un orı - ı an uc dendir ki Karadeniz cevizi veya bi-
tAltan'un aofruı da felsefeyle dolu. belki kahil olurdu-. 'lerhıl w e8dmanalannrtimt1fferfftfn Der Griechiache etymoloıie" kitab. a.. *mdrk tlediji=• ...on.. pb· 
.e-L-t ·-eklerm· m' _ _._ham oldu· G. A. izah etmesine intizaren, biz timdiden larmdka dahd' l y~!~~-bir kelime görün- rılmaktadır. 
.-- J- ..,.... bu huauıta blldiklerfmlsl 18ylemeye meme te ır. ~ grek grameri bu- Evvel& "'Pontik" kelimesi izerin- Profeaör Sac1ri Makwdi SJP~ °"'" 

naclıjı a1ralarda belki "har&fOl,. ve-

Fransa'da grevler 

8. Sotan'ın 

tavassutundan bir 
netice çıkmadı 

Paria, 28 (A.A.) - Bafbakan ile 
it bakanının btittin gayretlerine rağ-
men, Pariı balgeai yiyecek endüstri
ıl lle nakliyat mile11eseleri grevi de
nm etmektedir. Otuz kadar fr&nllZ 
npuru Ruen'e yanapnağa muvaffak 
olamamışlardır. Zira tayfaları ~v
cilerle mUteıanit olduklarını bildır -
mitlerdir. Marailyadan istenilen ye
dek tayfa da Ruen'e gelir gelmez 
grevcilerle müteıanid olduklarmı i· 

tin etmiılerdir. 

ya "yahfi,. diJWdU. Bay Server a.cU 
İıH zıpzıp bile oynam•mıı olaa ... Bir prw veeayet 

altına alındı 

kendlmlzl ıiyantifikmen mezun adde- nu (ol'ul, ku, torun, ahfad) mlnala- de duralım: Türkçede "Pontik" alel
diyoruz, nnda kullanmıı ve "adi1, iyadia, diı, ıtlak ıu oımu, olma mefhumunun ifa

"Moaho,. aaztınUn tilrlı:çe orljbı daa. dee" tekillerini de almıt bir ek desidir. Kelimede su mefhumu, (Pon, 
strUktüril ve orijine! anlamı tudur ı olarak g8ttermektedir. Tıpkı vaktiy- Pun, Pın) dadır; Punar, Pınar, Bunar relrıtir. - N. Ba;Jdar. 
(:Mopı) : Dövü ü kah k • le bizim gramercilerimizin bir ek o- olarak telaffuz olunur. Pon ve Pın'ın !!!!'!!!!'!!!'!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!91 

Var90va, 28 (A.A.) - Radzwill ntinden futa k~;tle~erı:; larak kullandıkları "dq" ılbl. aslı nazalize edilmi' Pof - Pığ ve goncaya benzer. Bu kelimelerden b~-
ailesi, prena Michel Radzwill'in Ju- lakabı. Halbulı:i (dat) bir edat defil, ba,ıı. Buf - Bağ'dır. "Pontik" gramatikal- rincisinin adı ''Bunduk" ve ikinciaı-
dith Kichestow isminde bir yahudi • "M h kelime ini b ""-• bir k llmedi ba man ııfat olarak kullanılır. Pontof, ( k Çağ ta oı o" ı n u mlnlları- ....,.ma e r, flıca ,u ,e- ki sondaki "0" mile "S" ye değiterek nin adı "Punduk" tur. Ttk • '1 
kıziyle evlenmek iıtemeıi üzerine nı garmek için Werbiıkl'nln (Ala· Jı:lllerde yapmaktadır 1 •Adq", "E- "Pontos" deniz illllli olur; Karadcnise lehçesi). 
prensin veaayet altına alınmasını ta- daf • Altay) IOgatlnde Mop def", "İtlf - ltlı - !tiz - nlld, oğul bu ismin tahsiıi itibaddir. "Baıtaki ''P" nin "F" ile tebadfilll 
leb etmiş olduğU1ldan Oıtrow mah- (Moiut): PeJı:anki'nln (Yakut Dl- (Pekaralı:l, Yakut Dili lOgatl). Tef • düşünülünce "Punduk" Türkiye ttlrk· 
kemesi eski Paria sefiri Mitcl Şlapo- il) lOgatlnde "Mocugu • Mocupa Tn - mente. nelil, Tuğ • Tua = Fındık sözünün bilhaua •Pun- leri lehçesinde "fmdık" teklinde kul• 
vski'yi prenain muvakkat vaaisi tayin (Moauho) ve ıene ayni lOgatte "Mo- evıad, Tup = villdl. Tuı • Tiia - dık" sözü ile fonetik alAkaıı ~ydan- !anılmakta olduğu anlatılır. 
etmittir. . . cubn,, ı8slerlne Nılrmak Jı:lfldir. Tilt. tOrltı tekillerlndeki bilttın bu dadır: ''P - B - V - F" harfleri tiirk-

. 67 ya'ında bulu?an p~enı ıımdı kelimelerin grekçedekl "ldiı", "adiı", çede daima biribirlnin yerini tutar. 
nışanlısiyle C3te d Azure de bulun- "PolOI., kelimesine gellnee, bu ke- "iyadi•" "dw" "du" "d " k l'- Bu eıu üzerinde kalırsak fmdık 16· 
maktad 1i • rfji i l k ..,,_,._~- bu • ' ve el e 1 zUnün mlnası "ıu" ile allkah ağaç-ır. menın ° n n anca .. ...,. .. 11 .. ac • mcleriyle m&naca ve fonetlkr_1t aynı' 

lablli ı_ :ıı- lar ve onların meyveleri olur. Haki-
n h i ıd ıd·• rg, oriJ'lnden olduklarına fÜphe y-1-tur. ört tet işç Ö ürü U Palu wıo katen fındık ağaçları ıulak vadilerde 

Palaı- 18zleri tOrkçede yeni Mesel&, tUrkçede ayni aqydan olan- bulunur ki, Karadenizin çok yağmur-
Kudüs, 28 (A.A.) - Migdal civa

rında bir müfreze bir tetıhiıçi grupu
nu takib ederek içlerinden d6rt ki· 
§iyi 6ldürmiittür. 

dofmutlara denir. Bu, kelimelerin lara ( aoydq ) derler. Eğer bu lu cenub sahilleri b8yledir. Ancak, 
ıonundaki (S-Z), orljinlerlnde "Ö" kelimeyi lenciliatlk aabuına dökme- Türkler bundan bafka fındığa, tckli
müedir, bu ıon eki muhafua etmit den. anlatmak için kna bir is&b yap- ne göre de isim vermi,ıerdir. Fmdık, 
olan "Balar', ''Palal" dahi yavru, malı: iıteraek, derbal diyebillria ki, tekli itibariyle bir düyUm ve küçük 

Şimdi yukarda ifaret ettiğlmls lkl 
izahtan doatumua Bay :M01hopuloı 
hangisini tercih ederlerae biz ona iti· 
ra.z edecek değiliz. Çünldl, ikinci 
izahta olduğu kadar, birinci izah ile 
dahi kelime türkçedir. Yalnız bu izah 
tercih edilecek olursa "Pont!k" keli· 
mesinin de aynı zamanda tUrkçeliğl 
kabul edilmit olacaktır. 

KESiK BAŞLAR . 
tın yaldulı taJ:ıebımdan bir elgara sı· rey Pıhibi delildir. İhtimal Jı:l o bunun 
brdı. ablnl abe taylemiftir. Zaten Sir Gre

Jak Knebvort, artliti ptırtm bir gori Pen, Jı:umpnyanm aermayeein-
tavurla : den ytbde dobanma malik olsa da 

- Sis bana, kuinpanyanma ıermaye bir py yapamaz. Zira benim de bi'r 
kıoymut olan adamlar üzerinde nUfu- konturatım vardır ki bana artietler 
:u:ı_us oldulunu taylemefe ıelclinls, hua111unda açık bono verir. Hayır, 

ama ne yapalım, it böyle 1 • • • Lavley Foaun yüzü kıp kırmuı ol• 
Stella Mendoza, Lavley Foea evvel- du. Sesini yükaelterek : 

ce de birkaç kere söylemi' oldu&u gi- - Yani, beni kofuyorm111unm ? 
bi gene : - Evet. aizi kovuyorum. Fakat ne 

- Lavley ıiz, kendi bafınıza bir gelip benden para iıtedifiniz için. 
kumpanya sahibi olmaya lAyıksınız, ne de gıeçimaiz bir adam olduğunuz i
dedi. F.minim ki bu takdirde Knebvor- çin ... Dün yaptığmız ,ey için .• • 

Y cızan: Etl11ar W allace 
~=--16-================::f/ 
-Bunlar ne? 
- Karde'im, eize elbette para lhım 

olacaktır .••. 
- Siz beni Knebvortla görüşmeden 

9e bütün bu dediklerinizin doğru olup 
olmadıiını tahkik etmeden Londraya 
dönecek kadar budalamı aaıuyorsu· 

il~? 
- Yaııl benim yalan söylediğimi mi 

ima etmek ıadyorsunuz ? 
Mendoza bir u evvelki doat~ ku

lllrlannı unutarak bir çingene karı.sı 
baıiyle ellerini beline koyup Adelın 
karpıına dikildi. . 

Fakat Adel, bu mahalle kadını vazı· 
~tini görmı.lıı::ezliğe gelerek : 

- Yalan mı ıöylliyonunuz, yoksa 
llclanıyormuıunuz bilmem. Kad olarak 
bildiğim bir teY vana bugün bu loca be 
11.imdir. Ve bu aaWıiyetle sizin bura
dan çıkıp gitmenizi iatiyıorum. 

Adel kapıyı açtı, ve bir an, aktrisin 
hücumuna ufrayacağını sandı. Fakat, 
bu sahneye seı çıkarmanızın phid o
lan koCllQUUl viicudlu. ırlandalı hizmet
ti kadın, iki rakibin aruma girdi. Stel
layı yavqça d191ln itti. 

Stella hiametçlnin tepesinden un
aaraJı: batırdı : 

- Ben aizi buradan çıkartmayı bili
rim. Jak Knebvort kumpanyada her 
'ey değildir 1 Ben Knebvortu da kapı 
dışarı ettirecek kadar nüfuz uhibi 
yim 1 

Bu •özlerin peıi ııra aavrulaıı kU· 
fürler dinlenecek §eyler olmadığı hal· 
de Adel Limington bunları da sesini 
çıkarmadan dinledi. Bu hiddet çok 
manalı idi ve Adel, artistin doğruyu 
ıöylemit oldutunu bundan anladı. 

Eski yıldızın kendisini tekrar gör
mek iıtediğini haber verdikleri zaman 
Knebvort <>duında yalnızdı. İlk dtl
'üncesi Stellayı kabul etmemek oldu. 
Fakat Stella, kapıda görünerek direk
törü karar vermekten mennetti. Kneb
vort~ keskin baJı:ıflı göalerlyle Stclla
yı ılizdü ve aonra bir itaretle yanma 
çağırdı. Ve bat bqa blmca : 

- Stella ıbde hayran oldutum bir 
Vok vasıflar vardır. Nefıinbe bıkiml
yıetiniz de bunlardan biridir. Fakat ıe
riye dönmeye uğrqma.k beyhudedir. 
Maziyi unutalım 1 als bu filmde görün
miyecelminiz, tertib edeceğim diğer 
filmlerde de görilnmlyeceğinis gibi .. . 

- Ya, 8yle mi aannediyonunuz ? .. . 
Teklif beklemeJmiain oturdu w al· 

e bayanım, hiç benimle çalıpnata utraı-
Stella dUtUndü: "Acaba Adetin lo- mayın, bana bir fey yapamuamız. 

cuı ile bu oda aruında bir telefon hat· - Yok• beni kara tahtaya yudır-
tmu vardı?,. fakat böyle bir hattm mak niyetindemilinis? 
mevcud olmadığını hatırlıyarak lilkQ- Stellanm Jı:ıorktutu da, ıinema Ale-
net buldu. mi için affı kabil olmıyan bir bati teı· 

Jak deıvm:n ediyordu : kil eden "bir filmi yarıda bırakmak,, 
- Hayatta bir çok kac:lmlarla itim cürmünden dolayı onu ilin edeceği i

oldu ~e bunlarduı hangiaini kapı dııa- di. 
rı ett~c. bana kumpanyanın reilin- - Bunu dllfilnmüttUm. Stıella, Fa
d~~· iıkmcı reialnden veya muhuebe- kat ben kinci değilim. Sizin rolü be
cısmden bahsetti. Fakat Stella bu teh- ğenmediğinizi ve bundan dolayı o ro
ditlerin biç biri para etmedi. lü kabul etmedljinisi anlatmanısa ae-

Sinema itinde paraca allkalan olan ıimi çıkarmıyacajım. Zaten bu da ha
a?~ar s~zi srlg~~ sevebilirler ve Jı:ikate u çoJı: yakındır. Haydi gidiniz, 
sızı sevebılmeleri ıçın de onlara para Stella, Allah yardımcınıs ollun. Bili
limndır. Ve f&yed ben aatılamıyacaJı: rlm ki U1lu durmak ıbdon beklenmiye 
filmler y~pacaJı: olunaın tanıdıpn bi- cek bir ,eydir. Fakat ıene tavaiye 
rlnin incı gerdanlıkları olamaz, anla- ederim: aklm.ı.sı bafUıua alınır. 
dınu mı 1 Stella çıkıp ıitti. Ve giderken dıp-

Stella, direktöre meydan okurcuı- rıda Lavley Fota nıatlıyaraJı: olup bi-
na : tenleri anlattı. 

- Bakalım Sir IGreıorl Pen ılzln - Eğer vuiyet budan lbaretee 
gibimi dutünüyor, ıörUrilz, dedi. bence yapılacak bir f8'1 blmamıf. Lc-

J ak Knebvort bir nlık plaraJı: ı hinisde te90bbiiate bulunmak istedim. 
Sir Gregori Pen mi, dediniz? ya, ıi- fakat itiraf edeyim ld buıünlorde Be

zin o taraftan d01tlarmu olduğunu bil nim kendi hakkımda bası tqebbillle· 
miyordum. Fakat dedlliniz dop: Sir rim var. Bealm pm bir adamın bu mel
Gregori de bizim kumpanyanın eerma- un amedkalı kartıamda boyun ı~cı 
yedarlarmdandır, ama klfl denoode r;ııeobur olmpı utandırıcı bir 117 

tu çabucak gölgede bırakırsınız. Se· - Ne demek iltiyoraunuz ? 
naryoları kendiniz yazarıınız. Ben dıe - Demek istiyorum Bay Bribanla 
sizin yddıamız olurum. Ben ıanatm beraber, ben de, sizin. Sir Gregori Pen 
takdir olunduğu Hollivudda bulun- tarafından gönderilen maymuna Jaıt
dum. Ve ıize temin ederim ki Jak vuz;luk ederek Bayan Liminıtonun 
Knebvort pi bir zevzoJı: orada bir ela- penceresine ipret koydufunuza ka-
kika yapyamu. niirn. Bu maymun u kaldı yıldumu 

Fos'un cevabı ıu oldu : kaçırıyordu. 
- Knebvort odasında mı ? Fosun dudaklarmda bir gülümseme 
Stella bqı ile "Evet" itareti verin- uçuştu: 

ce Lavley Fos, sinirli ıinirli ,efinin - Knebvort, sizin bnmızda melod
kapmına vurdu. • ram mikropları bulunmak 1izım, dedi. 

- Bay Knebvort, sizden bir ricada Bu pi ıeyler Amerikada olabilir ama 
bulunmağa geldim. lngilterede olamaz 1 

Jak katlarını çattı : Jak, masaamın üstündeki kiğıdları· 
- Yine para mı ·iatiyonunuz ? nı karıftirırken : 
- Evet. para iıtiyoruın. Ödemeli - Dqarı çıkarken kapıyı kapayınız, 

unuttuğum bir iki küçük borcumdan oevabını verdi. 
dolayı haklumda takibat yapılıyor. - Müsaade ediniz de aize ,unu ıöy-
Öğleye kadar elli lira bulmafa mecbu· leyeyim. .. 
nım. - Bana hiçbir tey ıöylemeniae, 

Jak bir çekme çekti. Oradan bir hatti allahumarladık demenue mliaa· 
çek defteri idw'ıp bot çeklerden biri- ade edemem. Haydi güle gülc. 
ne selmen lira yudı. Kapı gürültü ile kapanırken ihtiyar 

- lttıe avam olarak bir aylığmu:. direktör zile bastı ve içeri ciren hade
Sue fiaıdiye kadar olan alaca&mu ön- meye : 
ceden Terilmifti. :MubveleniH göre - Bayan Limingtonu bana çalın· 
ifinise nihayttt verildilini bir an eve- nıs, dedi. Temiz yürekli bir insanla 
imden bildirmek lbımdır. Si&ıc fimdi görüpneğıe ihtiyacım var. 
bunu bildiriyorum... - Sonu Var -
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• l YURDDAN RESiMLER· 1 

1'MASRADAN BİR GÖRÜN ÜŞ 

Bolu valisiy le bir konuşma 

Bolu' da bütün kazalar 
yakında elektriğe kavuıuyor 

53 tiin liraya bir hastahane ve bir 
Cumhuriyet alanı vücuda getiriliyor 

Doğuda kurulan müzeler 

Bolu, (Hususi Muhabirimizden) - Onümüzdeki şubat ayı 
içinde kayma.kam ve nahiye müdürleriyle umumi meclis azaları 
arasında şehrimizde bir toplantı yapılacaktll'. Bu toplantıda ida
re elemanlarının yapılacak işler hakkında fikirleri alınacaktır. 
~ali B. Salim Gündoğdu ile vilayetin umumi itleri hakkında gö
rüştüm. Vali dedi ki: 

Diyarbakırda 
birer müze 

ve Yanda 
kuruluyor 

Köy işleri köy kanununun ve dahili-ı viri için elektrik mühendisi Bay Ha
Y.~ ve~~leti~~en veril~n di_rektifler!n san.Halitl~.muka~:leye girişmiştir. Su 
şumulu dahılınde takıb edılmektıedır. vazıyete gore, vılayetin merkez ve 
Her yıl köy idaresinde şayanı memnu- mülhak kazaları tamamen elektriğe 
niyet bır inkişaf görülmektedir. kavuşmuş oluyorlar. 

Y l • l • Dokurcun yatı mektebinin ikmali 
0 ış en k"' lla · · 'b" k··ı oy yo rının ınşası vesaıre gı ı u · 

Bolu vilayetinin can damarı olan 
Hendek, Bolu, Gerede ve Ankara hu
dudu şosesi ıslah edilmiş ve edilmek
te bulunmuştur. Bu yollar üzerinde 
yapılan muhtelif tamirattan başka 35 
kilometre kadar yeni yol yaptırılmış 

ve bazı köprüler esaslı surette tamir 
ettirilmiştir. Bu şose bugün baştan ba
şa iyi haldedir. Ve birinci sınıf şose 

halinde muhafazası ehemiyetle takib 
ettiğimiz işlerdendir. Diğer yolları
mızda da mütemadi tamirat yaptırıl

makta ve yaz kış münakalatın durma
masına çalışmaktayız. 

Bolu Orman Jiyan 

tür işleri de bu seneki programımıza 
dahil olan işlerdendir. 

Parti ve Halkevi işleri 
Ehemmiyetle takib ettiğim işler

dendir. Bilhassa merkezde bir spor 
bölgesi kurulmuş, sporun bütün şube
lerinin canlı bir şekilde faaliyete geç
mesi" için icabeden tertibat alınmıştır. 
Halkevimiz için bir seyyar sinema ma
kinesi tedarikine teşebbüs edilmiş ve 
ar ve gösterit ve kurslar ve neşriyat 

sosyal yardım kollarmm daha verimli 
çalrşmalarına aid bazı tedbirler ahn
m,ştır. Parti faaliyetimizin de daha 
faydalı bir şekilde inkişafına çalış

maktayız. Bolu vilayetinin hususi karakteri 
ormancılık ve çiftçiliktir. Orman işle
ri yeni bir istikamet almlştır. Orman 
sanayiinin çoğalması lazımdır. Bu sa
natlar arttıkça vilayet halkının refa
hı da o nisbette yükselecektir. Ziraat 
işleri her sene daha feyizli ve verimli 
bir safhaya geçmektedir. Hıuusi muha 
sebe büdcesine geçen sene konan dö
ner sermaye ile Adapazarı ıslah istas
yonundan tohumluk buğday getirtil
diği gibi çift hayvanatınm ıslahı için 
de Balia cinsi boğalar mübayaa edile
rek çiftçilere dağıtılmıştır· 

B~arılacak işler 

Bir şoför 
arkadaşını 

öldürdü 
Bartın, (Hususi) - İki sarhoş şoför 

arasındaki bir kavga feci,bir cinayetle 
neticelenmiştir. Hadise şudur: 

Diyarbakırda müze haline konacak olan Ulucami 

Diyarbakır, (Hususi Muhabirimizden) - Doğunun her köşe 
si bin bir ata armağaniyle doludur. Adım başına bir tarih sayfa. 
sı çevriliyormuş gibi bir kale, bir kitabe, bir köprü veya bir şehir 

'Gerek vilayetin gerekse belediyenin 
beş senelik programları göz önünde 
tutularak bu işler için lüzum olan tah
sisatın temini düşünülmektedir. 

Vilayetin 937 büdcesindeki tahsisa
tiyle elli üç bin liralık bir hastahane 
binası ve bir Atatürk heykeli ve cum
huriyet alanının tesviyesi parti binası 
önünün park haline getirilmesi, Mu
durnu ve Gerede, Düzce halkevleri bi
naları yaptırılmaktadır. Belediye büd
celerine konan tahsisatla da vilayet 
merkez kasabası elektriğinin ıslahı ve 
Gerede, Mudurnu kasabalarında yeni
den elektrik tesisatı işlerine başlan
mıştır. Bu ay nihayetinde Gerede elek
trik tesisatı bitecektir. Göynük kaza
smda kasaba içinden geçen su kuvve
tinden istifade ederek kasabanın ten-

göze çarpar. 
Sırrı ve Nihad adında iki kamyon 

Ahlat, Mardin, Erciş, Adilcevaz, 
şoförü bundan bir müddet evel kavga 

. . Van, Bitlis, Haran, Viranşehir, Ma-
etrnışler, sonra barışmışlardır. Sırrı ı- lazgird bölgeleri ve Diyarbakırm Sil-
le Nihad, kamyonlariyle iskeleye ma- van, Eğil, Ergani, Hani, Hazro gibi 
den direkleri taşıyo9larmış, hadise ge-1 köşeleri türk varlığının birer şahidi 
cesi Çayır köyünde içtikten sonra tek- olan nefis eserlerle doludur. 
rar yola çıkmışlar ve yolda birbirleri- Başlı başına her biri bir taı ih olar 

bu eserlerin muhafazası için Birinci 
ni geçmeğe uğraşmışlardır. Bu yarış 
esnasında Sırrının kamyonunun fener 
camı kırılmş, bu hadise esasen eskiden 
kavgalı olan iki şoförü birbirine tutuş
turmuştur. l{avgacr şoförler altalta, 
üstüste boğazlaşırlarken Nihad bıça
ğını çekerek Sırrıyı birkaç yerinden 
yaralamıştır. Sırrı bilhassa boynundan 
aldığı yaranın tesiriyle derhal ölmüş

tür. Nihad yakalanmştır. 

Umumi Müfettişlik bölgesi içinde bi 
ri Vanda ve biri de Diyarbakırda ol
mak üzere iki müze vardır. Ancak, 
depo mahiyetinde olan bu müzecik
lerde birçok eserin muhafazasına im
kıin bulunamamakta ve ihtiyaç layıkı 
veçhile karşılanamamaktadır. Bunu 
göz önüne alan Kültür Ba l<ar · ~ı Di-
arbakırda tam teşkilatlr bir müze 
urmaEr kararlaştxrmıstır. 

Şehrin merkezinde bulunan Ulu
ı:amiin arka kısmı da tamir edilerek 
..ı.ıüzeye tahsis edilecektir. 

Vandaki depo kültür dairesinin 
:.i.tında, Diyarbakırdaki ise tarihi bir 

Jeğeri olan Mesudiye medresesinde
dir. Bu medrese 1223 yılında Mesud 
tarafından yaptırılmıştır. Selçuk tar
zında ve birinci derecede bir eserdir. 
Zamanla yıkılmış olan bir kısım du
varları geçen yıl tamir edilerek mü
'!eye tahsis edilmiştir. 

Van deposu daha ziyade Urartik 
eserler cihetinden çok zengindir. Di
yarbakır müzesinde de Sümer, Eti ve 
yakın türk devletlerine aid eserler 
. vardır. - U. Eti 
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Mersinli Ahmet 
Amatörlükten çekilişini 

sebeblerini anlatıyor 

Dedikodular1n haksız old uğunu söyliyor 
Son Berlin ollın

piyadında serbest 
güre§te dünya Ü· 
çüncülüğünü ka • 
zanan mersinli Ah 
medin profeııyo • 
nel olduğu, Ame
rika ve A vrupaya 
gitmek istediği 

hakkında bazı de
di kodular işitil· 

mitti. İstanbul ga
zetelerin den biri • 
ne beyanatta bu. 
lunan güre§ işle
rinde salahiyetli 
bir zat mersinlinin 
bu hareketini doğ
r u bulmadığını i
fade ediyordu. 

Mersinli Ahme
din son günlerde 
lstanbuldaki işini 
terk ederek mem
lekc tine gittiğini 

öğrendik. Men• ·.ıı 
muhabirimize k1oı11 

disile bir konu~
ma yapmasını bil
dirdik. Muhabiri • 
mizin gönderdiği mektubu aynen ko
yuyoruz. 

Vaziyet böyle aydınlandıktan son
ra mersinlinin haklı olup olmadığı 
hakkında bir hüküm verilmesini o
kuyuoclarınuza bırakıyoruz : 

Mersin hususi muhabirimizden) -
Gazetelerde çıkan dedikoduları tahkik 
etmek için, eski dostum olan mersinli 
Ahmetli ziyarete gittim. O gene ,üstü 
çinkolarla :~aplı ufak kulübesinde o
turuyordu. Son dedikodulara canı çok 
sıkılmıştı. Daha ben söze başlamadan: 

- Ben, bugünkü vaziyetimi çalış
maya, alnımın terine borçluyum. Bir 
de bana, "aç gözlü, gözü yüksekler
de!,, diyorlarmış ... Bugün işimden an
cak altmış lira kazanıyorum. Bu para 
benim karnımı doyurmağa bile kafi 
değil .. Bunu sporla uğraşan herkes bi
lir ve takdir eder. Ben bir öğle yeme
ğinde ancak bir liralık yemekle doya-

Bir eşeğin 
yuttuğu 

95 liro J 

Köylü iki 

kesti, 

eşeği de 

fakat 

paralar parçalanmıştı 
Lüleburgaz'da çıkan "Özdilek" ar

kadaşımızdan: 

"İlçemizin Ceyrnn köyünden Ka
zım, geçen hafta inşa ettirmekte ol
duğu ahırda me~gulken Hamidabat 
kooperatifinden gönderilen 95 lirayı 
dalgınlıkla iki eşeğinin bağlı bulun
duğu yemliğe koyuvermiş ve işine 
devam etmiş. Fakat bir müddet sonra 
aklına gelen 95 lirayı aramış: bula
mayınce eşeklerin bu parayı yuttuk
larına kani olarak eşeklerden birisini 
yatırıp kesmiş, midesini deşmiş fakat 
paraları bulamamış. Bunun üzerine 
diğer eşeği de kati bir kanaatle kes
tikten sonra 95 lirayı bu ikinci eşe
ğin· midesinde bulmuş 1 Fakat parça 
parça!.. 

Zavallı köylil şimdi hangi derdi
ne yansın: Paraya mı, eşeklere mi? 1,. 

Go%ianteb'te 
fıstlk istasyonu 

Gaziantıeb, (Hususi) - Fıstıkları

mızın ıslahı için vilayet fidanlığında 

kurulmakta olan fıstık istasyonunda 
yapılacak binalar ihale edilmiştir. Bi
naların temel kazılarına başlarumştır. 

Binalar hazirana kadar bitirilecektir. 
Fıstık istasyonunda 16 odalı bir me
murlar dairesi ile memur evleri, zira
at aletleri hangarı ve ahırı olmak üzere 
üç bina kurulacaktır. Fidanlığa bu se
ne 300 kilo fıstık ekilmiştir. 

Kütahyada pal'ke yol 
Kütahya, (Hususi) - İstasyon bul

"arını şehre birleştiren meydanda par
lııe bir yol yapılacaktır. 

miliyorum. İş icabı temiz gezmek, 
miz giyinmek de lazım. Bu vaziy 
60 lira ile nasıl geçinebilirim. O" 
taraftan bakmağa mecbur olduğum 
di kardeşimle 7 O lik bir de babam v 

Olimpiyad dönüşünde yapılan 

idlerin hiç birisi tahakkuk etmedi. 
ze ev alıyorlardı, ikramiyeler veri 
lardı. Bunların hiç biri olmadı. 
milli takım gibi şerefli bir yerde v 
fe görmekten çekilmeği aklımdan 
geçirmezdim. Fakat ne çare ki, g 
mim ve istikbal meselesi beni ama 
lerden uzaklaştırmağa ve profesy 
olmağa mecbur etmiştir. 

- Parise ve Amerikaya gidece 
doğru mu ? 

Ahmed, başka yapacak iş yok, 
gibi, içini çekti ve : 

- Evet doğru, hiç olmazsa bu aa 
de istikbal için birkaç kuruş birikt 
miş olurum. - Fuad Türkay. 

Müthiı bir facia 

Bir lohusa 
kaynar sud 

can verdi 
Balıkesir, (Hususi) - Kaya 

nahiyesinde feci bir hadise olm 
bir lohusa kaynar su içinde can v 
miştir. Hadise şuciur: 

Teslime adında bir kadın, üç g 
eve} bir oğlan çocuk dünyaya get 
miş, fakat bir türlü ıstırabı dinın 
miştir. Bunun üzerine cahil aile gi 
liden gizliye doktorluk yapan Hüs 
yin adında bir adama başvurmuştur 

Hüseyin, Teslimeyi muayened 
geçirdikten sonra, kurtulacağım, ke 
di usulleriyle tedavi edilince hast 
lığın derhal geçeceğini söyliyor 
bütün ev halkını ümide diişürüyor. 

Tedavi için derhal faaliyete geç 
Hüseyin, evde bir kazan kurduruy 
Su kaynatılıyor ve lohusa kadına 
kazana girmesini söyliyor. Teslim 
kaynıyan suyun karşısında heyec 
geçiriyor, fakat ev halkının da ısra 
üzerine, zorla kendini kaynar suya 
tıyor. 

Bu atılışı acı feryadlar takib ed 
yor, mahalleli eve toplanıyor, tela 
düşen mütehassıs hekim ( !) ve loh 
sa kadının kazana girmesinde ısr 

gösterenler zavallıyı sudan çıkarma 
istiyorlar. 

Kazanın içinde bayılan kadın gü 
lükle sudan çıkarılıyor ve zavalhnı 
etlerinden bir kısmının kazanda kal 
dığı kendisinin de öldüğü görülüyo 

Hüseyin yakalanmış, hakkında t 
kibata başlanmıştır. 

Kütahya'da su tesisa tı 
Kütahya, (Hususi) - Şehir suyu te 

sisatı ilerlemektedir. Boru döşenme 

sine devam edilmektedir. Lağımlarxrıı 
çokluğu ve yolların bozukluğu itiba• 
riyle en müşkül kısmı teşkil ed~n dep 
ile Ulucami arasrnda döşeme bitmiş ve 
eski Taha! pazarına kadar uzamıştır· 

Havalar müsaid giderse şubat içinde 
geri kalan 8 kilometrelik kısım ile di• 
ğer tesisat tamamlanacaktır . 
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On sekiz evvel Ankara yollar1nda 
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•• 
On deri Büy 

karşılarken 
Ankaramızın, Atatürk'ü bağrına 

basışının on sekizinci yıldönümüne 
erdik. Arada geçen aavaşlarla, cidal
le, büyük hamlelerle dolu yıllar, An
karanın Atatürk'ün emrine giritinin 
ve mücadelede yer alışının teferrua
tını öğretiyor. Dünkü bayram müna
aebetiyle kendisiyle görüştüğümüz, 
O günün Ankarada milli kumandanı 
Konya Saylavı General Ali Fuad 
Cebcsoy, şu hatıralarını nakletti: 

.,, Anlatan 

General 

' . 

Ali Fuad Cebesoy 
O zaman Ankarada milli kuvvetler 
kumandanı ve ıimdi konya saylavı 

- 1 

- Milli mücadele hayatımızın için
de, Heyeti temailiyenin Siva.tan An
karaya nakli iti de o günün reisi, bu
gün:•n de Atası olan Mustafa Kema
lin mühim kararlarından birid: Bu 
naklin ehemiyeti §U sebeblerden ileri 
geliyordu : Milli kurtuluş hareketi, 
Sivastan ziyade Ankaradan daha ko
lay idare olunabilirdi; milletin en zi
yade kesif bulunduğu yer Garb Ana
dolusuydu .• Davanın yürütülmesi ba
kımından bu kesafetin ortasında bu
lunmak lazımdı. Bunlardan daha mil 
him olarak, milletin sesini boğınak 
isteyen, harici ve dahili unsurların 
merkezi olan İstanbula yaklaşmak 
icab ediyordu. 

t t 

21-12-1935 de heyeti tem•Üİyenin Ankarayı teşrifleri clolayuiylehü!d:met Jaire•i önum!..,. 
yapıfon tezahürattan bir görüniif 

Millt mücadele esnasında Mustafa 
Kemal, kurtuluş yolundaki her mü
him kararı, önce kendisi dütünüp, 
bulup ortaya koymasına rağmen, bun
ları milletin kararı olarak tanıtmayı 
tiar edindiğinden, bu keyfiyeti birde 
Sivuta takviye edilmif Heyeti tem
ailiyede müzakere etmeyi münaaib 
görmüştü. 

Sivas kongreıi euımında 
Sivas kongresi esnaamda İstanbul 

bükCimeti tarafından resmi mevkiim
den iskat edildiğim zaman kongre ta
rafından "Garbi Anadolu milli kuv
vetler batkumandanlığına,, tayin o
Junmut bulunuyordum. Bu aıfat ve 
diğer aebeblerle 1919 yılı ikinciteı
rininin başında Sivaaa çağırılmıştım. 
Orada Mustafa Kemal'in reisliii al
tında toplanmıt olan Heyeti temsill
yenin Sivastan Ankaraya nakline 
müttefikan karar ~rildi. 

ka kumandanı olup Hendek isyanın
da şehid edilmiş olan Albay Mahmud 
ve kolordu erkanıharb reisi olup bu
gün İstanbul kumandanı bulunan 
Binbaşı Ömer Halis (General) bey
ler de bu mesainin en kuvvetli organ
larıydı. Bu esnada Ankarada bulunan 
ingiliz kıtaları Eskişehire çekildi, 
yalnız istasyonda mi.hareke ahkamı 

mucibince ild inr;-iliz kontrol zıobiti 

kalmıştı. Kolordu bu sırada köy bek
çilerinin adedlerini çoğalttı, bunlara 
silah verdi. İstanbul hükumeti ve ya
bancılar tarafından tedhiş edilip dağ
lara kaçmış olan bir çok vatandatlar 
irşad edilerek yurdlarma döndüler 

• ve çeteleri muhafaza altına alındı. 

Her yerdeki mahalli ayrılıklar kaldı
rılarak bir birlik teşkili temin oluna
bildi. Tam bu sırada İzmirin Yunan
lılar tarafından işgalini ve onu takib 
eden dört beş gün içinde de Atatürk'
ün Samsuna ayak basarak derhal iç 
Anadoluya doğru hareket etmiş ol· 
duğunu öğrendik. 

lzmir i§galini protesto 
İşte bugünün ferdasında, hatırla

dığıma göre Atatürk'ün Anadoluya 
ayak ba1tığı gUnün gecesinde kendi
sinden, lzmirin işgalinin derhal pro
teato edıJmesi için mitingler yapıl-

masına dair emirlerini aldık. ve An
karada hükftmet meydanında on bin
den fazla insanın iştirak ettiği büyük 
bir toplantı oldu. 

Bu meyanda latanbula ve cepheye 
daha yakın olmak malı:aadiyle Eski
ıehir civarında Seyidgazi'nin de He
yeti temailiyeye merkez ittihazı dü
tUnlllmUştü. Fakat, ilk işaretlerinde.o 
beri Atatürk'ün peıine sarsılmaz bır 
imanla düflllÜf olan, batta reisleri 
Rifat efendi bulunan Ankara halkı, 
Heyeti temailiyenin Seyldgazi yeri
ne Ankarayı merkez ittihaz etmesini 
9iddetle arzu etmitti. Atatürk'ünde, 
bu ilk günlerin hisaiyatına mütema
yil görünmekle beraber Ankaranın 
mevkiini, büyüklüğünü ve halkının 
daha ilk günden müttehid bulunutu
nu göz önünde bulundurmuı olacak
lar ki her kararları gibi, Ankarayı 
merke~ ittihazı kararını da büyük bir 
isabetle vermiılerdi. Atatürk, Heyeti 
temsiliyenin nakli için lizım gelen 
tedbirlerin alınmasına beni memur 
ettiler. 

General Ali Fuad Cebeıoy'an 4ilkkcinun1339 da atınmıt bir reımİ 
Bu miting, milli vahdet hareketi

nin mühim hadiselerinden belli baı-

••• 
Mondroa mütareke11i 

mmanlan 
Milli mücadelenin bu safhalarına 

gelmezden önce, Ankaranın bu hare
kete iltihakının başlangıç günlerini 
bulmak için, gözlerimizi Mondros 
mütarekesinin akdi zamanına çevir
mek lazımdır : 

Harbi umuminin malCim surette hi
tamını müteakip Atatürk Adanada 
Yıldırım orduları kumandanlığını al
mıt ve ben de kendilerinden inhilal 
eden yedinci ordu kumandanlığını 
vekaleten deruhde etmiştim. İtte o 
samanlarda idi ki, Yıldırım orduları
nın İngilizlerin arzusu veçhile teslim 
ve esir olmaları hakkında İstanbul
dan emir verilmişti, Atatürk bu emri 
dinlememiş ve şerefli ordularımı~ı 
haksız yere mütareke zamanında esır 

olmak gibi bir akibetten kurtarmıttı; 
bu esnada emri vaki olarak İakende
runu iJgal eden fransızları, mütareke 
imzalanmış olınasına rağmen cebren 
sürüp çıkartmıttı. İtte bu gibi ema
reler, o zaman Osmanlı imparatorlu
ğunun megCim akibetini Atatürke 
göıtermit ve daha o günden itibaren 
nüfuz ve idaresinin taallCik ettiği 
yerlerde milleti intibaha davet ve sı
rası geldiği zaman siliba sarılmak 
suretiyle hakkını ve yurdunu bizzat 
kurtarması için askeri tefkilit vası
taaiyle emirler vemıitti. 

Atatürk, ordularının hazer vaziye
tine rücuu esnasında, milli harekete 
mihrak teşkil edecek olan Ankara ve 
civarına bu kıtaların naklolunınuını 
dütünmüt ve ıonraları ordularınm 

lağvi üzerine latanbulda bulundukla
rı müddet zarfında yirminci ve on 
ikinci kolordulara inkilib etınit olan 
yıldırım bakayesının merkezlerinin 
Ankara ve Konya olması için Osman
lı erkanıharbiyesi nezdinde nıüesair 
olrnu, ve nihayet - İngilizlerin tid
detli müdahalelerine ve demir yoliy
le asker taşınmasına muhalefet etme
lerine rağmen - yirminci kolordu
nun Konya Ereğlisinden Ankaraya 
nakli emrini istihsal etmişlerdi. 

Kolordular 
Bu karar neticesinde ve AtatUrk'iln 

telkinatı altında yirminci kolordu 
1919 senesi nisanında Ankaraya ge
lip yerleşti, bundan biraz öncede 12 
inci kolordu da Konyaya yerletmiş 
bulunuyordu. Yirmnci kolordu müta
rekenin ilk günlerinde Kasma ileri-

Heyeti tem.üiyeyi ıehir haricinde kartılayan Haymana 
laıuayi milliyai 

.................................................................................. \. . 
E O sabah ••• 
• . . . 
• • • . 
• • • 

Bütün Ankara, çoluğu, çocuğu, kadını ve erkeği ile şehir
den bugünkü harb okulunun bulunduğu Kızıl yokuşa ka
dar yola düzülmüş bulunuyordu. Ankara'yı bu kadar 
coşkun hiç birimiz görmemiştik. Onu coşturan, onu ilk 
defa ayaklanna koşturan kuvvet ne idi .•• Mondros mü
tarekesi ve İzmir işgaliyle başlayan büyük faciaya karşı, 
milletinin içinde ayaklanmış olan büyük kahraman açtı
ğı istiklal davasının ilk ışıklan artık bütün manasiyle 
milleti aydınlatmış ve millet bütüıı ümidini ve kurtuluşu
nu onun yoluna bağlamışb. 

............................................................................... , .. _. 
sinde bulunuyordu. Bugünlerle An
karaya gelit arasındaki bet ay içinde, 
gene Atatürk'ün telkinatı ile yirmin
ci kolordu Adananın ve fUkınm kur
tulut hazırlıklariyle meJgul olmuı, 
fUbat ayına kadar tedrici bir surette 
Adana, Konya Ereğlisi demiryolu ü
zerinde teşkilatını yaparak çekilmiı
ti. Kolordu Konya Ereğlisine geldik
ten sonra fırsattan istifade ederek 
bilhassa Atatürkle görü,mek üzere 
yirmi gün için 1stanbula gitmiş ve 
dönmüştüm. Dönüşümde Ereğli üze
rinden kolordu ile beraber Ankaraya 
geldim. 

İrtibat kolordu merkezi Uç sene 
önce yıkılan Dahiliye veklleti bina
sında idi. Kıtalar kısmen Sarıkıtlada 
ve kıamen de civardaki tepelerde ça
dırlı ordugahta idi. Cebeci pavyonla
rında bir ingiliz taburu ve Ankara is
tasyonunda da bir ingiliz müfrezesi 
bulunuyordu. 

Ankara valisi Damad Ferid hükQ
metinin mümesaili Muhiddin pap. 
idi ve fakat muhitte hiç bir sevgi uyan
dırmamıttı ve tesiri de yoktu. 

Bilahare Milli hükumet tarafından 
vali tayin olunan Yahya Galib bey 

defterdar, Rifat efendi de müfti ve 
merhum Kütükçü Ali bey de belediye 
reisi idi ve Ankara mebuslarından 
Beypazarh Hilmi ve Mümtaz beyler
de burada bulunuyorlardı. 

Bu esnada milli hazırlıkların ya
pılmasına başlanmıştı. Validen gayri 

yukarıda isimleri geçenler bu hazır
lıklarda gayret gösteriyorlardı. An
karada bulunan yirmi dördüncü fır-

Jılarından biridir. Çünkü Atatilrk'ün 
ipretleri, telgraf teli uzanan her 
merkezde dinamik teairini derhal 
göstermit ve her yerde yirmi dört sa
at zarfında gerek İstanbul bülduneti-
ne ve gerekse kuvayi itilafiye baş
kumandanhğına milli varlığın ilk a
tetin sesi olarak protestolar gönde
rilmişti. 

••• 
İtte bu tarihten aonra Ankara ta

mamen Atatürk'ün emrine girmig bu
lunuyor, bütün milli hareketin muha
bere ve muvasala merkezi halini al
mıt oluyordu. 

Erzurum kongresi neticesinde Mü
dafaai Hukuk tefkilitı kurulması ka
rarlatınca Ankara ve mülhakatında 
nizamnamesi mucibince teşkilata ba9-
landı. Ankara merkezinde baıkanlığı
na Rifat efendi ve azahklarına da 
belediye reisi Ali, bugün Ankara me
busu Rasim Attar, eski mebus mer-

hum Mümtaz, Hilmi, eaki Ankara 
mebusu Şemseddin, Hoca Ahmed e
fendiler ve daha bir çok zevat inti
hap olundu. 

Müdafaai Hukuk heyetiyle mim 
ordu sıkı bir mesai birliği yaptı ve 
Sivaı kongreainin büt\in milletin ha
kiki mümeuili olduğunu ve türk mil-
letinin tamamen birlefik olduğunu 
gösteren ve milli misakı ihzar eden 
kongrenin muvaffakiyeti uğrunda 
Anadolu garbine düıen bütün hazır-
lıkların yapılması için Ankara mü
him bir merkez olmuttu. 

Sivas kongreainde milli birliği ve 
millt miukı mo7dana koyan millt ba· 

Eıki Ankara'da Uluı meydanının hali 
reket ooyıe Kuvvetle taazzuv ederek, 
onun dütmanları, bu hareketi boğ

mak teşebbüslerinden geri durmuyor
lar ve bunların bütün hamleleri, An
karayı karşılarına bir manevi kale 
gibi çıkarıyor, buranın aak1n, vakur 
ve imanlı halkı, bütün bu fesad hare
k'Ctlerlne karJı bUtiln aelibetleriy -
le göğüslerini geriyordu. Ankara 
Heyeti temsiliye buraya gelinceye 
kadar, Sivuın düpanları yakınında 
en yakın nöbetçisi olmak vazifesini 
de cesaretle görüyordu. 

••• 
Atatürk Ankaraya geliyorlar 

Atatürk Heyeti temsiliye ile Si
vastan, Kayseri yoliyle Ankaraya ha
reket etti. Bütün tertibatımız tamam
dı, fakat halkın ruhundan copn sev
gi ve iman bü tcrtibleri ehemiyetsiz 
bırakıyor, her yerde halk onun önü
ne çıkıyor emrine· giriyordu. 26 Ka
nunuevvel aktamı Atatürk'ün ve ar
kadatlarının Beynam köyüne geldik
lerini ve geceyi orada geçirdikten 
sonra ertesi günü Ankaraya gelecek
lerini öğrendik. 

O gün, bugün gibi gözümün önün
dedir. Ankaralılar onu gözliiyorlar
dı. Bir haftadır civardan gelen milli 
müfrezeler ve halk mUme11illerinin 
yaptığı kalabalık Ankaranın gUnlük 
hayatında mühim bir fevkalldelik 
tetkil ediyor ve mahiyetleri meçhul 
bir çok merakhlarda bu kalabalığın 
içine karıımıt bulunuyordu. 

Bunlar bu gelitin ve ona bağlanı
fln ölçüsünü aramak vazifesiyle mü
kellef mii,ahidler, haberciler ve hat
ti müfsidler olabilirdi. Fakat hepsi 
gözlerini kamaştıran bir manzaranın 
karıısında kaldılar. 

O sabah ... 

Bütün Ankara, çolutu, çocuğu, ka
dını ve erkeği ile şehirden bugünkü 
harb okulunun bulunduğu Kızılyo

kuşa kadar yola düzülmüf bulunuyor-
du. Ankarayı bu kadar COfkun hiç 
birimiz görmemittik. Onu cotturan, 
onu ilk defa ayaklarına ko9turan kuv
vet ne idi .. Mondros mütarekesi ve 

İzmir i:galiyle baılayan büyük faci
aya kartı, milletinin içinde ayaklan
mıt olan büyük kahramanın açtığı il
tiklil daviaının ilk ışıkları artık bü
tün manaaiyle milleti aydınlatmıf ve 
millet bütün ümidini ve kurtulutunu 
onun yoluna bağlamııtı. 

••• 
Kırıehir yolunda 

Hava geceden karlı idi, sabahleyin 
etrafı büsbütün bembeyaz bulduk. Bu 
genit beyazlığın üzerinde yalnız yol-
lar, siyah kalmıttı ve bu yolların ii
zerinde - o zaman bir yabancının 
vermit olduğu rapora göre - otua 
bin kadar insan bir nehir gibi Kızıl
yokUf& dofru akıyordu. Ben vali ve
kilini otomobile alarak yola çıktım. 
Bu coılnan inMD 1elini aellmlıya se-

J.amlıya Kırşehir yoluna çıktık. Ar· 
kamdaki arabada merhum Mahmud 
beyle Halis bey ve vilayet erkanın
dan biri vardı. Diğer zevat arabalarla 
daha önce yola çıkmıştı. Saat dokıız· 
da Kırfehir caddesinin en yüksek 
noktasına vardığım vakit - burası 
Ankara ufkunun en yüksek noktası-
dır - uzaktan üç otomobilden mü
rekkep Heyeti temsiliye kafilesinin 
gelmekte old~ğunu gördük. Ben Ata· 
türk'ü bir müdr\et evvel gördüğüm 
için heyecanımı ketıne muvaffak ola
biliyordum, fakat diğer arkadaşları
mın heyecanı sonsuzdu ve eşsizdi. Ve 
ezcümle Atatiirk'ü ilk defa görecek 
olan Yahya Galib büsbütün cotkun 
ve tahasaüs içinde idi. 

Otomobillerimizden indik, biraz 
yürüdük ve yaklaşınca gelen otomo
biller de durdular. Bize doğru yürü· 
meye başladılar. Şefimi selamladım. 
vali vekilini ve yanımdakileri takdim 
ettim. Atatürk te arkadaşlarını tanıt· 
tı. 

Açık bir harb ot0mobilinden inen, 
genç ve çevik millet reisinin batında 
açık renkli yassı bir kalpak, on~n ~
tında gür kaşlarının gölgelendırdığl 
iki parlak ve kudretli mavi göz, çelik· 
Jeımiş bir çehre, sarı kesik bıyıklar 
ve seferber bir kıyafet.. Bu i\lzel 
ve müessir varlık karşısında duydu· 
ğumuz sevince son yoktu. Bizi araba• 
larına aldılar ve yolumuza devam et• 
tik . . 
Kızılyokuşun batında otonıobillcr• 

den indik. Buradan Ankara hayli ıtl· 
rer. Fakat Atatürk keddisinin yolu· 
na çıkmış olanları ayrı ayrı severek, 
onları selamlıyarak bugünkü milli 
miidafaa önünden bugünkü elektrik 
santralı civarından geçerek istasyo
nun arkasından bugünkü istasyon 
meydanına çıktı ve oradan i•tuyon 
yolu ile bugünkü meclis önünden ge
çerek hükUınet konağına geldi ve 
meydanda büyük bir toplantı yapıl· 
dı. Orada bütün memurlar hazırdı, 
burada halk adına bir kaç kiti çok 
güzel hitabeler irad ettiler, kurban• 
]ar kesildi ve Atatürk bugünkü vali 
odasına çıkarak bir kabul resmi yap
tı ve geç vakte kadar günün siyaal 
ifleriyle mefgul oldu. Halk meydan· 
dan ayrılmıyor ve şeflerini tekrar g8r
mek için soğuğa ve kara rağmen bek• 
liyordu. 

Hava karardıktan sonra hükOmet 
konağından çıkan Atatiirk bu cofkun 
tezahürler arasında ikametlerine ha· 
zırlanan Ziraat mektebine gitti. 

O günden beri 18 yıl geçmif bulu· 
nuyor, Büyük Ata, sıhatli ve zinde, 
milletine merkez olarak seçtiği bu 
şehirde medeniyetin en yüksek lbi· 
delerini kuruyor, ilmin en feyizli 
çalışmalarını idare ediyor. İşte benim 
ona bağlılığımı bir kerre daha teyide 
vesile olan hatıralarım, daha ne aöy
llyebilirim. .. 



TUrk mallan 
için yerinde 
bir tedbir 

(Bap 1. lııcl ıaylm•) 

Hatayda tazyik 
(Bqı 1. lııcl ayl•d•) 

efkiyalar tabiye edllmtttir. Suruı 
hayrete deler ki dtln,ymm hiç bir ta
rafında walka tqıyan eıldya tqki
lltı ı&rRlmemft iken delep bu tet
ldlltı ıOnden ıf.lne kuvvetlendirmek· 

tilrk mukabilinde 20 Ura itibari kıy· tedir. Bu admılar eberial aabıkalı 
mette bir dahili iltikra.ı tahvili wri· n mllteaddit cllrilmlerden mahkQm 
lecektir. Ye huıual ıurette aeçilmit ldm1eler-

1933 tllrk borcu blmlllerl kanu· dir. Tllrklere dllflDID ldm ftflA bu 
nun nepi tarihinden itibaren iki 1ene t8fldllta ıtrmeye dnet edilmektedir. 
nrfmda, diledikleri takdirde, bunla· Bunlar saman saman tllrk k8ylllleri
rı de·detln deiU iıtikru tahvilleriy· ne muallat olmakta n etyalanm 
le mllbadelnini taleb edebilirler. plbetmektedirler. Karbeyas " Ale-

Bu ıuretle 1933 tllrk borcu tllı- kent k8ylerindeki tllrk tebl11mm 
rilleri hamillerinin hukuku alywt mallarını yatmadan çeklmnemifler
edilmit oldup pbl Bonada ber cl1n dir. llesru, Safariye k&ylerine bir
ber .,..Ue ile ı8rlllen temen'llclerin çok defalar tllfek ...ıeri lçbide pe. 
anua. pçilmlf ye apektlluyona ni- rek ı.ıa tethit etmlflerdir. 
bayet Yerilmlt olacaktı. Bununla tllrk f'Arlclerl ı.Mfd 
luymederinl ambafua edenlerin Kmkhan ( 
kendileri ı .. in emniyetli ve daima 28 Hususi) - Aym 13 

~ llnctl paarteal pi Kırıkhan latih-
faydmb it yapmlf olduklarmm yeni buat sabiti n mahalli kumandan Ak· 
bir tecellllini ı&rmllt oluyonu. Bu tepeye pderek birçok kimlelerl ya
ıuretle deYlet itibarı dm bir kat daha larma çalıtmlfl&r, tllrk olmak iddia-
kunetlenmiı olacaktır. el 

(1334. 1918) dahUI iatikru t.ıı..U- un an YUpçmedlkleri takdirde ba· 
leriıdn (1938) ikramiyeli tahYillerlyle :~= tehlikede oldupnu 18yle-

•e (1933) tllrk borcu t.ııYillerlnin de .44.- ldmler ı.ı1~-..ı- _..ı-b.n..ı.10 
4ahll1 lltikru te'riJ1eriyle milbadele- /MIR '/llU8 IKl8 IMH' 

aine dair hUkilmetçe teklif edilen ka· Antakya, 28 (Huıuıt) - Rejimin 
nunun metni ıudur: tatbikinden aonra umumi bir af bek-

Maddeı 1 - Halen tedavillde bulu- lenirken yalnrs cilnha mahkQm ve 
nan (1334. una) dahill lltikru tahvil- mununlarma tamil bir af çıkarıl
leri faiz, lkram,iye, itfa, konveniyon llllf Ye bundan iıtifade edenlerin liı
mUruru am•n, muafiyet, lmtiyu v~ teai nqredilmedili gibi mllddeiumu-

umarah kan milikten iltenmiı olmaama rapıen 
tefYil itibariyle 2094 n una nrilmemlftir. Billbare bunun neden 
mlllteniden ihraç edilen Erpn:i tah.U-• Defredilmedifl al.,wlm1ftrr. Çllnkll 
lerlnin aynı olmak tlsere yeniden çıka ba 
alacak bımiHne muharrer tahYillerle aftan iltifade edenlerin ekleriye-
mllbadeleye llallye Vekili mesımclur. tini tlrk olmıyml1ar tetJd1 etmüte-

(1334 - 1918) c1abU1 iatlkru talıYll- _4lr_. _________ _ 
lerlnin 1 _,.. tarihli kuponlan tedl • 
1qe ypedilmiyec:ek " buna mulrabll 
- tarihten itibaren bu t.ııYillerin yeni 
taımllerle mtlbadeleal icra JahnKaktır. 

llaclde: 2 - Yeni t.ııYiller ikraml
,.a (1938) t.ıı~ UDYADIDI tafıJ'a • 
cak ft miktarı 1918 t.ııftllerlnin teda -
rilde bulUlllll mlktanm ıeçmiyecek-
tlr. 

lıladde: 3 - Bu bnunun nqri ta· 
rlhinden itibaren iki MDe sarfında 1933 
tlrk borcu ta1nl11eri hamilleri, dile • 
dikleri takdirde, bunları devletin dahili 
latikıu tllıvillerl ile mUbadeleaini ta • 
leb edebilirler • 

lltlbadelede betytls frank ltibail ..,mette bir adet 1933 tllrk borcu talı • 
• mnbbDinde yirmi lira ltibut kıy • 
mette bir adet dahili lltikru taı.• n
riHr. llllbadeleye arzedllecek ttlrt bor
ca tahvilleriyle buııJar mubbillnde ve
...._., ....... ..ı-m • ..ı.aw uıUlNIGcJO 

tarihinde ftdeleri hulQI etmeyen ku • 
pon1an muhtm o1muı ıtıımdır. 

lladde: 4 - Bu mObadeleyl 2794 
nmarab bnunla kultimuı olan A
mortlmmn aandıfı mncudile J'&par, 
81Ddık mGbadele yolile nrilecek claJü. 
n latlkru t.ııvillerlnden huıplerinin 
nrllmeal lhım ıeldifinl mncuduna 
llı'e tayin etmek aaWıiyetüıi habdir. 

Madde: 5 - Halen bulnede meYCut 
olup bir cihete ~alı edilmemiı olan 
.... malı 1918 dahili iltilau tah
Yllleri llDOrtilman 11ndılma devrolu-
nur. 

Ba tahvillerin bildceden adenecek 
.. yıa tabiti de ıene bu undıp Yeri· 
Hr. Ancak 1938 tahvillerinin tabı n 
lhnç muraflan da bu paradan tefrik 
edilir. 

.. .... 

lstanbul bonaıı 
28-12-1937 

PARALAR 
ALI8 IATl8 

BterllD 634- m-
Dolar uz.- lJ6.-
P'nak -- iL-
Liret 100- 110-
~nqı -- 14.-

18- 22.50 
ı.. fraqı 570- MO-
Lna ao- zs.-
P'loriA 65.- 10-
lt111'0D ç-. 78- il.-

ı::: .... 21.- ·aa.--- -llad& -- 2UO 
.zJod -- --Peqi 21.- 25.-
Lq 12- 14-
DİllU' 41.- 5a.-
v- -- --JCıaroa ı.. 30.- u.-
Altm 1068.- 1070-
Bukaot -- 270-

ÇEKi.ER 
AÇILIŞ .ICAPANl8 

Loadra 115.75 625.-
N•Y70rk 0.711875 0.7985 
Pula IS.il 21.54 
Milaao 15.1770 1ucm 
Brtlbel 4.70l8 4.7125 
Atim 17.JH 17.44 c ...... 3.41540 1.4111 
Sof7& u.ms M-
Amit erdem l.4M6 1.4380 
Prq 22.7425 22.77 
v~ 4.2231 4.2281 
lladrid ıus 11.7' 
Berlht ·uaa 1.9148 
VUIOft 4.1141 4.2192 
Badepeete 4.011 4.0I .... 106.7525 106.ll 
Belcnd 14.4181 14.41 
Yokobama 2.7452 2.7417 
.lloUOYa 23.6S ıs.eım 
Stokbolm 3.10 3.1017 

ESHAM VE TAHViLAT 
AÇILl8 KAPANIŞ 

ULUS 29. 12. 1937 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
25 Birinci kinan 1937 vaziyeti 

'.AKTiF LiRA PASIR 
LİRJ. 

15.000.000,-KMa 1 
Altmı 8aft ldlosnm 19M4,741 
Bulmot 

Dahildeki mabablrler ı 
TM Urms 

Hariçtelrıl mublıblrllr .. 
Altau lall ....... Ult,909 
.&ltma talaftll lıabl1 -'-' ....... 
Dlls clhlsl.r .. boqla ldlriq 

~ 

..... taımDed 1 
~·ewala....,. ......... 
Kem 1 " 1 IDcıl lllllddele
rtae teYflbD ........ tanfmden 
ftld tecll7at 

Senedat clsdam 1 
BulDe boDolan. 
Tlcad .... t. 

Baham " Talmllt Ctudam ı 
( Derabte edllm eYnkı 

A - ) aWlbmin lıarplrtı _. 
( bem •• tab'rillt (ltlbart 

b7metl•) 
B - Serben eabam •• tabrillt 

Avamlar : 
Altm •• d&Yb llaeriu 
Talnfllt berine 

Hi•edarlar ı 
Muhtelif ı 

27.805.777,17 
11.905.211,-
1.171.SM,11 40.&80.382,98 

779.518,82 779.511,12 

1.118.729,56 

41.121,01 

24.910.659,25 14.070.489,82 

151.741.563.-

14.070.463.- 144.678.100.-

-.-
42.371.467,IS 42.371.467,IS 

S9.087.7H,G2 
5.259.055,72 +u4f.151,74 

69.622,11 
l.5SO.at,17 Ul9.512,le 

4.IOOOOO,-
1 ..... 7 ... 

'YlllrOlr, 111.654.111,77 

Sermaye ı 

İhtiyat akçeai ı 

Adi n fevkalid9 

Huaul 

Tedavüldeki banknotlar ı 

Denabt• edilea nnJa aakdi79 
kananun 6 •• 8 inci madd~lerill• 

cevfilwı buiııo tarafmdan nld 
tedi78t. 

Denabte edL nra1a aakdiJ'9 
bald7eU. 

Kutılıiı tamam• altm olarü 
iliveten tedarile vuedilea. 

R...ımat nmhblU Ubeten ted. 
vud. 

Türk lirası mevduatı ı 

DOTis taahhlldatı ı 

Altmıl .-.W hbil dörisler. 

Dlltr dhlalıw •• alacakla ldiriDs .....,..... 
lluhtellf ı 

2 Mart 1933 tarllıinden ltilmen: 

2.105.171,40 

4.Sll.GD7,70 

14.070,411.-

144.678.100,-

1s.ooo.ooo.-

1.717,H 

17.051.801,M 

'YBKONı 

1.621.180,10 

17U7ı.ıvo.-

ll.149.467 ,7r. 

17.052.78t,72 

19ASU02,11 

sst.t54.1S9,77 

Iskonto haddi '!o 1 1/2 Altm lserine &ftlll % 4 1/2 

Vilôyetler 
Hastane yapbnlacak 

c""'alu mlncaatla ba itin ehli ol· 
daldanaa dair elallyet ftlÜrUI alma
lan 11nnedır. 

7 - Teklif mektaplarmm S-2-938 
.,........ ctlDll mt 12 J8 kadar Jra.. 
bal ol'lllaealz nan olanur. 3-7085 

131 [!11 :ım:ı ~ ;1 
Cireaan Nafıa MidGrlQiind• ı 
1 - Gireaun vlllyet meı ~esinde 

yeniden yapılacak haatane binuuım 
yalnu klrpr Ye betonarme aklaml 
vahit flatlarla tlserlnden eblJtmeye Kazalar 

Klg'k .Dan 
ŞAR1LARI 

konulmuftur. Bu lnpatın muhammen I Q&t atırbk l&lclk ...._. 
bedeli 48835 lira he de 937 aenetln· çme l1IJ1I llaleel mtln•kau11 Bir defa icbı • .... 
de yapılacak mikdarı 25000 liraJ'& te- ICalecils Btlıılıe ..,.lh•• 1 bd defa lGha • 11111'111 
kabOI eder Jmmılardrr. Os defa lGJa • lılll'mt 

2 - Bu ip aicl nrak f11Dlanbrı 1 - Kalecik 1ralallMmda !tale e- D&rt defa lsla • 11111'111 u.r. 
A • Eblltme prtname11 dilecek lpne auyamua lraptı,j. çelik Dftemla lıdl'9k UIDlenia her defuı 

Elrahk 1 .. 
KiRi* ..__ Yenlfehirde. e1eJD. 

trlk prketlnin tam &alDcle 14 Mo. apa 
tamnda ild oda. bir hoJ, mutfak .. 
banJo. Su111 De 40 1lra. S-7207 

J<iralk CMla - Mobllyell. lraJod. 
ferB ıtbel bir oda Jdraldmr. Yenifeldı 
Atatttrk Balnn AB Muml apatnmm 
ttalre 1 ı. S-7249 

B • Mn'"'-1- ~wt,ftıef imle borum. ..... W ......... W lllıl.,lt ............... it clılfa 
C • Baymdrrbk itleri pnel pıt• Kir teferruatı 15-12-1937 ta:U.bıden Ull'edileoek 1Mr illa lçiD 1• brat r...ı. __m_= u_ --...... .. _ ,.._,. 

nameai 14-l..g38 tarihine W.. Wr aJ mld· .,... • ._. Y- - _. ...- Y--

D • Ha1111f prtname detle ve kapalı sarf aaallle eblllme· Bir lııoJQrl* olmak .. ...., her am, urayı caddlllnde, KWJunlU camii ya-
ır • Velt flat cetnll ye konmu,tur. bUae aralıanDdül boflak1ar mllates- nmda, ufalt tberin4e, mOataldl Ud 
Q • Proje " plln 2 - Keılf bedeli 18219.99 llraclır. • • barf itibar edilmittlr. Bir kilGl1k daireli ıu. ban pa, elektrik telllat-
fltiyenler ba nran 240 hnıt be- 3 - Proje, keıffname ve ~ tname f1h 121 harften ibaret olmalıdır. lı 4 Ye 4 A numaralı n n yanmdül 

del mukabilinde nafıa mecıar1upn. al 225 kurut mukabilinde Ka~edk be· Dört •tndua fıaala ._•ta lGhl • 6 numaralı ara atlbktlr. 2797 tele-
den alabilirler. lediyeainden alınabilir. nca 11 kanat alnm. fona mtlncaat. S-CS725 

3 - Ebiltme 13-1-931 tarihine 4 - .MOn•bllJ'& ittifak etmek la- Mtiteferrlk 1 A.a.llıtlllk.__ - c.,haacla 
rutlayan perpmbe ıtıntı aut 15 ele tiyenlerin Da1ılllye VekUet! Lbar he- 2t 11Delik lademll '" taa•lnq wtan 
villyet bua1lll mam1ebe blDuı içinde yetinden muaaddalr ehliyetnltme ib · Ana plmeceJr-Tqban Bah:kpua. ecaneli aahibinin enli aıhiyninden 
toplanacak olan villyet tnctlmeDiDco ras eylemeleri prttır. clolayı atdıktlr Almak iPn aahlbi AB 
yapılacaktır. 5 - !1teklllerin 2490 no. h kanu- n, İtfaiye arumcla aatrhk anar olanla- Rıa Atualuna mi1raclat. S-7216 

4 - Ebiltme kapalı sarf UIUllle nan 1 " S maddelerindeki l'ta\ti ha- nn Çankaya matbaaun• mtlracaat1an. Sablılı _.. Ankara a.tlrat JdS.. 
yapdacalrtır. ı. olmalan elaemdir. Tel !555. S-7193 ,thıcle cema 1 -;o. d&lilm tarla, l1d 

5 - Ebiltmeye &lrebllmell için 6 7 Munkbt teminat m.kdarı Bat elmeak - Satmak iatiyenle • n, toptan wya ~ça parça acele 1at1. 
ilteklinin 3662 lira 61 kunaflak mu- 1367 liradır. rin Yeni Halde Çankaya matba11ına lıktrr. Kayde Mutafa Bora'ya mBra. 
nkbt teminat Yermeal, bundan bit- 7 - Taliplerin teklif me1rtubları· milracaatlan. Telefoa: 3655. S-7H4 aat. 3-7253 
b &fllrclakl ntlkalan da haJs olup m 14-1..gsa emtia pi uat '' Je b· 
galtermeai llnmdır. dar Kalecik belecQye dairealn~c mU- 1 

A ·Nafıa nWetlnden allDIDlf tetekldl ihale komilyonuna &önder- ET BA .... I KA 01
;:" Mali nya amal mOewaelerde 

937 ve 938 aeneleri için cari en aplı mit olmalan lhnndır. I~ 
25000 liralık mllteablıitllk Yesibıı. 8 - ihale 14-1-938 tarihine ralt- uprt bet lene hismet ifa eylemlf ol· 

B - ll•hıUi ticaret odumda 137 tayan cama ıtnı Aat 15 de Kalecik lmtı·hanla mUl..ett• mak. 

Gerek 1933 tllrk borcu t.ııvillerinlıı 
prek Anadolu demlryolu elham " 
tüTllltmrn bllbadeleaini kolaylqtır· 
mü mabadile Amortt.mmı ll!ldılı • 
- yeniden iki milyon Hra,.. bclar ba-
slneee IVUll nrillr. Sandık bu aftllı· 1933 Tilrk 
mı blUh8re portf8y ıelirlerile kapa- borcu ı 1us 

il IS.S7S 
Snu-Bnaram 

ıeneainde byrtlı oldupa dair ft• belediye encUmenincle yapılac.Utır. T1 il C • Memuriyete kabul olundulu 
l8.40 Vadeli ılka. (468S) S-7197 1 kh takdirde 15 gl1n berayı tecrllbe Banka 
18.IO ,. 6 - llukavelenamenin ak~lni mtı· a lftaCa r emrinde plıpnaiı teahhUd etmek. 

tir. 
Macide: e - Bu kanun nepi tarihin-

den muteberdir. • 
lladde: 7 - Ba kanunun lcranaa 

Jlallye Vekili memurdur. 

Ttirk boreu tahvilleri 
yükseliyor 

lltanbul, 28 (Telefonla) - Tllrk 
t.orcu tahYillerl hakkmda kamutaya 
Jeftl bir kaun projeai •erildili habe-
ri bapgiln borsada duyulmuı ve derhal 
mfllbet tealrler g&termiıtir. Bu lllba
lla lııadar 1 · /15 Ura aramda deflten 
'Onitlrk fiatı buıOn Bfll'ye dolru 16 
llnıyi balmuf, akpm 18 lirada bpaıt· 
Bllftlr• 

tkinci tertib tilrk borcu tahYilleri 
• tlrk. borcuna muvazi olarak 18.20 
lirayı balmuftur. 

Londra'da bDyDk bil 
gramofon ma§azası 

yandı 
Lonclra, 28 (A.A.) - Dlln ıece 

Londra ,ehrlnin en bllyllk caddele
rinden biri berinde bulunua "'Sahi • 
bbıin Seal" gramofon fabrikamın 
Mr malazumda yanpa sılamt Ye 
250 itfaiyecinin 30 tulumba ilı 4 uat 
mOddetle çalıfD:1111arrna rap.n atq 
lladllrlllememlıtlr. Bu matua için
de balunan 100 bin gramofon pllkı 
'" birçok radyo maklııalari7le JUl• 
auttu'· 

hatb lı. : :5~ ~ 
teakip bir ay zarfmda inpahu mulra· Bı•na • • M&..wı.,. duhul fU'duaı H • Mali" ımal muhllebe, riyul• 
nmet n betonarme heaablamu diplo Pl'OJ8SI A • Ttırk olmak ye, banbcd*' lktlllı4 ve hukuki ..,. 
malı bir mllhendll veya mimara yap- B • Yafı 28 den •lı " 40 dan yu- lmmttu lıtmıbul w Ankarada IS.L 

40.40 Petln tırdıktan ıonra nafıa mOclllrJU&tlne Akhlur Belediye Relslijhı - kart oJm.mak. 1931 cumarteai yapılacak imtibwla 
7.IS taadik ettirmefe mllteahhlt mecbur den ı C • Banka memurlarına mahsuı be- muftffak olmak (Utan tilealer terdh 

Anadolu D. Y. 
1 Ye il 40.40 

.. ...., __________ _, .. tutulacak ve onda ıonra ihale kati· yaıımmeyl doldurmut bulunmak, edilecektir). r-----------, yet keabedecektir. Aklılsarda yapbn)aeak bele- D • Aıkerlilini ifa etmlt olmak. . MUaabakaya girebilmek n memm 

Bomoeti-Nektar 7.15 

A N K A R A 
7 - Teklif mektublan yukarda diye blmımm proJeel miieaba- E • YUbek tktıaad ye Ticaret, mil- beyanHmeti almak için mllncutlarm 

3 llncG maddede yasılı uatten bir aa· kaya koDWmUflar. istekli mi- kiye ~a hukuk mektebinden mezun etı ~ 10.1.1'38 tarihine kadar • Eti• 
at enellne kadar Yillyet encllmfnine bulunmak veya bu mektebler muadili· bank • Ankara adreeine tabrireıa yapd-

Boraaa ıetirilenk encilmen relaUfine mak· mar 'Ye m~eadlıleria teraitl nl ecnebi memleketlerde ikmal etmlt maı. S-7214 
bu mukabilinde verilecektir. Potta •nlamak usere belediyem.ize -----------...;..;~-----------

Glnltik fiyat ceclveli ile ı&ıderilecek mektuplarm nlba- mtiracaatlan ilin olunur .:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 
:! :_:ı~ =~y~w_:: !:: (47M) S-12sı =-§ 1938 Yllbaıı § 28-12- 1937 

Asam! Asprt v .. t1 -----
Yuma.-t bıaidq 5.00 
Sert ,, s.so 
Mahltt ,. 4.19 
Stbater 4.75 
ÇaYd&r a.oo 
Arpa 2.11 
Yulaf 4.00 
Nobat 6.00 
Mıar S.SO 
llerclmelr 4.00 
Balpr 6.00 
FualJ'9 7.01 

Tiftik 90 kr. 

4.00 
1.90 
S.90 
4.75 
a.oo 
2.10 
4.00 
6.00 
s.so 
4.00 .... 
7.01 

90 kr. 

4.51 
4.61 
4.80 
4.71 
S.00 
1.11 
4.00 
6.00 
s.so 
4.00 
6.00 

7.ol 
90 kr. 

Aalıan pbıı ........... buı 
maddelerin ftl&tl ,.,...... flatlanı 

V AJdDl JUYAll 
ltSTAIN " ıaııı KAi.in KURU" -..... BlrlDcl ltDo 10 ., .... - • 14 
~ ... &Dom 40 
0...ed • IO 
lıtıred • IS .... TorllL Adet .. 

• Kefal. • fi 
ltoımbltl Adet IO 

hflr mumu ile iyice bpatJhmt olma- - = 
u lhımdır NJkeliJ 'Ye kromaj itleri = -

Poıtada
0 

olacak polJaaeler kabul yapıhyor. ::_= lllYI klrl•I lllylk PIJ-1 § 
edilmes. (4G84) · ._7198 Anbra Balp Sanat Olmla Direk- -

Pmrke10~,.p~ ~~ 1...ı lılrıılkellj .. ~ Büyük ikramiyesi __ I 
M•na 8e1Mb9 ~-ı kromaj atBlyeal açılmlftJr. Bir mflte· - -

1 - Diftll yolunun ufalt ctartyol hueıun idare ettill bu atölyede u- 5$ { s o o 00 o ) 1 § 
afsmda - yasbk linema hine kadar fak boyda, çay, tatlı, ıofra, takımla- = ' ı· r . = 
ola kramrıım parkeye tahvil lnpatı riyle alttı cerrahiye n ditçl #akım- = = 
bpalı sarf aıalile eblltmeye konul- lan gibi andalıklara pek ıtısel te- § 5 
muttar. kilde nlkellj, kromaj, r&mtlf. altın, = = 

ı - Bedeli n,n (7745,545) Hnclır. ladyum n prinç bplanmaktadrr. = E 
S - lluftkkat teminatı (580,54) Ama edenlerin okulmı liparif a- 5 Ar-- -.a, ı--. lOUOO. ......., aooo, IO-, 30.000.::::!! 

liradır. t617eaine mUracaat etmelerini tamye 5"' • ıuoo, .... • b •• .. <•• '" 100.000) ..WS .e5 
4 - ihaleli 1938 MD•i tubatm ecleris. (4700) 3"-7236 =••1t mNr"at ...... E 

3 ilnctl pel'f'Dlbe lbll mt onbetde 5 KePıle y ......... ~ a 
Belediye encllmeninde yapılacaktır. ~11111111111111111111111111111111111111~ 55 E 

5 -ProjeYeprtnamelerfenmll· i KAN DAVASJ i 5 e·ııetler•. 2,5 5 '-~e 10 ı•ı.-ıodır. E 
dlrllllllndedir. lıteyenler oradan : : = 'Y ' ı ' = 
d8rt kurut mubbillnd• alabilirler. 5 Silvia Sl4ney i § Vllkit ._,.,, d• ..._ ... tWıııl .-.. s-na E 

G - Taliplerin lhale tarihinden : - - -
bir hafta ~ellaıe kadar l:lıelecll71 ~ '"'11111111111111111111111111111111111111.. ":illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli' ... 
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29- 12. 1937 ULUS -9-

H i K A y E l j __ And_aç _ı 

• iki usta 
"- Kesin çeneyi. Kadınlar hama

l'lıtnda değiliz 1 
'Usta başının sert sesi kulakları yır

tarken Burhanın gözleri sandığının 
başında tütünleri istif eden Murada 
ilişti. Bu iki gözde keskin bir susta
lı çakının parlaklığı vardı. İkisinin 
de gözleri gene bir anda usta başının 
Üstüne döndü. Remzi usta, önünde 
bir öbek tütün olan bir küçük kız ço
cuğunun başına dikilmişti, elinde a
çık bir çıkın vardı, yüksek sesle : 
. ··- Yediğin ekmek haram olsun, 
diyordu. İnsan hiç tütünlerin arası
na ekmeğini sokar mı ? Hem de ek
ineğin yanında soğanla tuz var, bire 
socuk, bilmiyormusun, tuz tütünü 
nıahveder. 

Birden keskin bir hareketle dön
dü, salonun dip taraflarına doğru ba
ğırdı : 
"- Naime abla, bilesin ki, kızın 

bir daha salona tuz sokacak olursa 
leni de, onu aa kovarım, bilmiş ola
•ın. 

Naime abla ayağa kalktı, saçların
dan ensesine doğru kaymış olan toz
lu baş örtüsünü iki eliyle düzelte
rek: 
"- Eksik olma Remzi usta, dedi. 

~ir daha yapmaz, yapmayız. 
Küçük kız başını tütün öbeğine iyi

ce yaklaştırmıştı, gözlerinde bir ta
baka halinde biriken yaşlarla ustanın 
elinde uzaklaşan öğle yemeğine bile 
bakamıyordu. 

Salonda genzi tıkayan bir tütün 
lcokusu vardı. Yüzü geçen kadın, er
kek, çocuk amelenin tütiin yilprakla
rını karıştırmalarından çıkan pıfır
tı, mezarlıkta sallanan servi ağaçları
nın sesine benziyordu. 

Kimse konuşmuyordu, fakat Reın
ıi usta, gene bir fısıltı duyuyor ve 
bağırıyordu : 
"- Kesin çeneyi ! ! 
Kendisine hışırdayan tütün yap

raklarından başka cevab veren yoktu. 
• • • 

Öğle paydosiydi. Kadın, erkek, ço
cuk amele deniz kenarındaki rıhtı
b:ıın üzerine serpilmişlerdi. Kimisinin 
elinde bir çuval, kimisinin rlinde içi 
ot dolu bir minder vardı. Bir tezgah 
ustalığınr edenler fabrikanın önüne 
gelen seyyar köfteciden köfte alıyor
lardı. Amelenin ekserisi taze soğan
la tuz ve ekmek yiyorlardı. 

Naima abla bir köşede küçilk kızı
llın saçlarını didikliyor : 

ama, kimsenin duymasından kor.ltuyo
rum. 
"- Bendende mi korkuyorsun, ben 

hiç gammazlık eder miyim ? 
"- Yooo. Hani lif olıun diye söy

ledim. 
Burhan, sustu, Murad merakla o-

nun yüzüne baktı ve 
"- Söyle be kardeıim. dedi. 
Burhan, 
"- İki gün sonra ıevkiyat var, de

di. Birinci denklerden bir kaç sıra 
sökerek içine görmez tütünü karıştı
racak olursak, Ekıperler bu denkleri 
muayene edince it meydana çıkar. Bu 
suretle vazifesine dikkat etmediği an
laşılan Remzi ustaya da yol görünür. 

Murad, içten içe güldü. Burhanın 
sırtına bir tokat vurdu. 

"- Yamansın be Burhan, dedi. 
Yalnız, kimse görmeden denkleri na
sıl kanştırabilfriz ? Sonra iki yüzden 
fazla denk var. 

Burhan güldü. 
"- Öğle paydosunda ikimiz sözde 

çalışmak için salonda kalırız. Remzi 
tabii bundan dehşetli memnun olur. 
Hatta Direksyona gidip kendisine 
zam bile ister. Sonra zannettiğin gi
bi, biz, bütün denkleri karıştırmıya
cağız, on tanesi elimizden geçtimi, 
yetre de artar bile. 
Kabataş iskelesinde yanan iki ıö· 

nük ışık Burhanla Muradın niyetleri
ni öğrenmiş gibi gözlerini kırpıştm· 
yordu. 

Balyeler rıhtımdan mavnalara yük
leniyordu. İmalathaneden çıkış kart
larını vize eden eksperler, balya!ar
dan muhtelif pastalları (pastal, ışlen
miş tütün demetidir) çıkarardk tü
tünün cinsine göre, iyi işlenip işlen
mediğini muayene ediyorlardı. Bir 
aralık eksperlerden biri : 
"- Bu da ne ? Diye söylendi. Bi

rinci bir balyada görmez tütünleri. 
Remzi usta, pşkın bir halde çıkan 

pastallara bakıyordu, bu görmez pas
tallar onu çddırtacaktı. 

Bu sırada öteki eksper de ayni tey
leri tekrarladı : 
"- A.. Birinci bir balyada aşağı

lık görmez pastalları. 
Remzi usta sapsarı oldu. Birinci, 

ikinci, üçünı:ü ve sekizinci balyalar
da ayni şekilde karşıktı. Eksperler, 
çıkıt kartlarını vize ettikleri mavana
lardaki balyaların da tekrar muayene 
edilmek Uzere indirilmesini emretti
ler. Ve Remzi ustanın yüzüne dik 
dik baktılar. 

NÖBETÇİ ECZANELER 
ı İltanbul eczanesi Pazar 

Puarteai 
Salı 
Çarpmba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesl 

Merkez • 
ı Ankara " 

Yeni ve Cebeci ecz.lcrl 
ı Halk ve Sakarya • 

E~e eczaneai 
Sebat ve Yeniıe!ılr ec.lerl 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Her~ 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 

• 14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi eilnlerinden baıb 
HALK ıincmaımda herıüa H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film deiiıme eilnleri: Puartesi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
YaI?gm ihban: 1521. - Telefon müracaat 
ıehır: 1023 - 1024. - Şehirleraraaı: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havaıazı Arıza 111.e
murluiu: 1846. - Mesajeri Şehir Aaba
n.: 3?05. - Takıl Telefon numara.lan: 
Zıncırlicami civan: 2(145, 1050, 1196. -
S~npazan civan: 2806, S259. - Ycni
ıehır, Havuzbaıı Bizim takai: 2323 -

Havuzbaııı Birlik takai: 2333 
OTOBUSLERlN İ l k ve S O N 

SEFERLERİ 

Uluı M. dan K. dere'ye 
K. dereden Uluı M. na 

Uluı M. dan Cankaya'ya 
Cankan'daa Ulua M. na 

·U~ua M. dan Dilmıea'e 
Dıkmea'dea Ulua M. na 

Uluı M. dan Kec;iören'e 
Kec;iörendcn Ulua M. na 

Uluı M. dan EtJik'e 
Etlik'tea Uluı M. na 

Uluı M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Uluı M. da 

Cebeci'den Aı. fabt ra 
AL fabt dan Cebeci'ye 

Sabah 
İlk 

ıef er 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

6.30 

S. pazan'ndan Akköpril'ye 6.30 
Akköprii'dea S. paı:an'na -

Aktanı 
Son 
ıefer 
23.00 
23.20 

23.30 
23.SO 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

17.15 

7.15 
S>.45 

Y cniıebir, htaıyon ve Bakanlıklara 
her aaatı be, cec;e muntazam ıeferler 
-ardır. Pazar cilnleri ilk ıcferler birer 
laat sonra baılar. 

POSTA SAATLERİ 

Poıta nat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
TaahhUtlil 18 e kadardır. 
Ta17Ue poıuıı 13 e kadar mektub alır. 

TREN SAATLERİ 

Ha,.darpa11ya : Her sabah 8.20. her 
ak'8m 19.15 ve 19.45 
de (Salı, perıembe, cu
martesi Toroı ıUrat). 

Samsun naıuna : HercUn S>.35 (Kayae
r!, Sıvu, Amuya bu 
hat Uzerlndedir). 

Diyarbabr hattı : HerJiln 9.40 
ZODpldak batta : Berrin 15.00 
Kınkb.leye rayotoblia 16.05 

GÜNLÜK: 
"- Ben sana demedim mi şu heri

fin çenesini açtırma diye, kaç defa 
tenbih edeyim ? Yarın kovuluraan 
)'İrmi kuruş gündeliği nereden bu
lursun ? 

••• .. 

Burhan, Naime ablayı kolundan 
sekti. 
"- Dokunma çocuğa, dedi. Bir 

lokma tuzdan ne çıkar. 
Naime abla 
.. _ Öyle ama kardeıim. dedi. He

rif zaten dit bileyip duruyor, yarın 
bizi kapı dıprı ederse, halimiz ne 
olur biliyorsun Rıfkı askerde, bu yu
lburcağın kazandığını ona gönderi
}orum. 
"- Canım abla, çocuğu beyhude 

)'ere tartaklayıp durma, zavallının 
aha oyun çağı, dokuz yaşındaki ço
uk Rıfkının harçlığını düşünmez. 
"- Öyle söyleme. Allah bizim gi

bllerin çocuğuna oyun nasib etmt'
lniş. Ben yedi yaşımda iken çamaşıra 
&irdim. 

Naime abla, başını iki yana salladt. 
"- Oyun da varlıklıların harcı, de

di. Biz günlilk nefakamızı temin ede
ilirsek ne mutlu. 
Naime abla, içini çeke çeke ağlayan 
ıziyle beraber rıhtımın bir kenarına 

lifti, çıkınından çıkardığı yarım ki· 
loluk bir ekmeği ikiye böldü, sonra 

u iki parçadan birini kızma uzatti. 
"- Ye domuz, dedi. Gene senin 

üzünden yüz para ziyana girdik. 

• • • 

Ertesi gün imaUthane müdürü, 
Remzi ustaya yol verdi. Yerine hem 
eski bir ifçi, ve hem de tütlinli bir 
kimyager gibi anlayan Burhan_, ima
litbaneye usta bqı yaptılar. Murad 
ve bUtün İfçiler memnundular : Rem
zi usta belhmdan .kurtulmuşla:dı. 

Uç gün sonra bir sabah, amelenin 
üç gündür dinlenen kulaklarında bir 
ses, top gibi patladı. 

"- Kesin çeneyi, kadınlar hama
mına çevirdiniz f f 1 

Tütiln yapraklarının arasında do
laşan parmaklar yavaşladı, hışırtı, bir 
an içinde duyulmaz oldu. Gözk hay
retle açılmıştı. Seı tekrar gürledi; 

"- Kımıldatın parmaklarınızı mis
kinlik yeter 111 r 

Naime ablanın kızı, kendisini ev
velce müdafaa eden Burhan ağabeyi· 
sine gülümsiyerek bakıyor, içir.den 
"ustabaşılık Burhan ağabeyime ne ka
yara,tı, ne yaraştı,, diyordu. Burhan 
ona: 

''- Sırıtma aptal; diye, b;ığırdı. 
İşine hak, koğarım ha. 

O, akşam hafta i..aşıydı. Mu:-ad 
haftalığını alırken maaş kat;bi : 

"- Yarından itibaren gclmeyini1, 
dedi. Sizi işten çıkarttılar. 

Arabt- 1356 
25 Şevval 

S. D. 
Güneıı 7 25 

Rumt -1353 
Birinci klnun 17 

S. D. 
Akııam 16 48 

Denizli' deki alaylara 
Sancak verildi 

Denizli, 28 (A.A.) - Dün tayya
re alanında alaylara sancak verme tö-

reni ordu müfettişi Orgeneral izzet
tin Çahşlar'm huzuriyle ve parlak 
bir surette yapılmıştır. Havanın kar

lı ve soğuk olmasına rağmen halk 
ve mekteblilerden kalabalık bir seyir
ci merasimde hazır bulunmuşlar v~ 
hatibler heyecanlı söylevler vermiş
lerdir. 

Caoraz kelimeler 

İspanya' da iki tarafın 
kuvv~tleri denkleşti 

Uzlaşarak sulha varmak asilerin de 
menfaati icabıdır hükümetçilerin de 

İspanyanın bugünkü vaziyeti 19171 
sularında silahlı Avrupa'nın vaziyeti- ---- Yazan: 
ni garip bir surette andırmaktadır. O 
zaman sulh için dört gayret yapılmış- Piyer Dom inik 
tı : 

lçlerinde B. Kayonun da bulunduğu 
bazı politika adamlarının gayreti, sos- La Repüblik 'ten 
yalistlerin gayreti (Zimmcrvald, Kien-

nazarında İspanyada totaliter bir htt· 
kümetin devam edebileceği şüpheli· 
dir. İspanyol, bir İtalyan veya almana 
nazaran, inkiyada çok daha az müsait· 
tir. 

Gerçi, eskiden inkiyad ettiği olmuş· 
tur, fakat kıraldan ziyade dine. Kıral· 
lık katolikosu ; onun içindir ki üzerin· 
de milnakaşa etmiyorlardı. Katolik ol· 
mıyacak bir totaliter hükümet, hatti 
tedhiş vasıtasına müracaat ederek de 
olsa, devam edcmiyecektir· Bu itibar• 
la, iki tarafın menfaatleri, şeklini for· 
mille: etmek bana düşmiyen, bir uzlaş• 
mayı amirdir. Şimdilik ne solların, ne 
de sağların kabule yanaşmadıkları bil 
uzlaşma sulhun un ahlaki, içtimai, ciya• 
si ve insani kıymeti münakaşa götür• 
mez. 

tal), papalık makamının ve nihayet . . 
hapsburgların gayreti,. Bu teşebbüsle~ kor~utac~ halkçı bır tı.p~en olan fa
rin hepsi aynı amillerin tesiri altında la~J1~tlen~ kuvvetle tesm. altındadır. 
yapılıyor değildi; fakat hepsinin poli- H~kume~çı. İspanya anarşı~tlerd:n .te
tik kıymetleri ve muvaffakiyet şansla- mız~_enmış:ır. (Bu funeleyı komun~st· 
rı, bilhassa Marn muharebesinden beri ler uzerlenne almışlardır). Fakat şım
iki askeri grupun kuvvetleri arasını}~ di de k~münistler, Odesa~~n gele~ cep 
bir denkleşme vücud bulduğunun .far- hanelerı k_~b~lde tered_dud etmıyen, 
kedilmesinden ileri geliyordu. faka~ komunızme muh~ıf olan, ve ~ko-

Bir çok kimseler artık kati bir neti- nomık sahada kooperatıfleşme lehınde 
ce elde etmenin imkiinsız hale geldiği koJl.ektifleşmeye karşı mücadele eden 
fikrindeydiler- Amerikanın harbe giri- unsurlarla karşı karşıyadırlar. 

Bu düşüncede yalnız değilim. Mu· 
solini ihtilalinden cince italyan "halk 
partisi" nin şefi olan B. Luici Sturzo'
nun kaleminden çıkmış şu satırlar gö
zümün önünde duruyor : 
"İspanya henüz harbı kesmeye ha

zırlanmış değilse, sulh için çalışmak 
vazifesi bize düşer. 

"Fakat her iki cepheye giderek, zi· 
yaret ettikleri tarafın zaferinden emin 
oldukl.arını söyliyen ve onu devama 
teşvik edenler gibi, sosyalizm, kıomil· 
nizm veya demokrasi namına cumhuri· 
yetin, yahud da faşizm, nasyonal sos· 
yalizm, veya katoliklik namına Fran· 
konun galib gelmesini mutlaka istiyen 
müdhiş idealistlerin yaptıkları gibi de
ğil. 

şi müttefikleri kuvvetlendirir gibi gö- Barselonada vukua gelen ekonomik 
rünmüştü, fakat nisandaki muvaffaki- mücadele aynı derecede azimli iki in
yetsizlikleri de bunu teUifi etmişti. t- san grupu arasında, patronları ve hatta 
ki kuvvet grupu arasrndaki bu müvaze- küçük teşebbüs sahiblerini bile orta
ne vaziyeti, ilk teşrin ihtilali patlak dan kaldırmak istiyenlerle patronlarla 
verdikten sonra almanların Okranya- teknisiycnh:ri işin tabii idarecileri te
ya girmeleri, Lenini Brest Litovsk lakki eden, ve kar ilga edildiği takdir
muahedesini imzalamaya mecbur et- de bunların spesyalist işçilere nazaran 
meleri ve sonra, arnerikalılar daha har- iki misli ücret almasını isti yenler ara
be iştiralı:e vakit bulamadan şarktaki smda cereyan etmektedir. 
bütün kuvvetlerini garb cephesine nak Bu cumhuriyetçi fakat mutedil, ba
letmeleri neticesinde bozulur gibi ol- zan katolik ~lemanlar, Katalanizm'e 
muştu. Bir kaç ay zarfında, her şey istinad ettikleri nisbette kuvvetlidir
mümkün ve muhtemel görünmüştü; l~r: ~ ~ e bunl_ar Katalonya muhtariyet
Garb cephesinin 1915 - 1917 de, daha çılıgınden zıyade, Katalonyanın de
aarahatle 1917 ilktıeşrinindeki vaziyeti mokratik ruhuna istinad etmektedir
bugün İspanyanın içinde bulunduğu- ler. Çünkü politik saha~ Ka~alonya, 
vaziyetin aynıdır. aaıl İspanyaya nazaran nıabctsız dere-
Yarın iki taraftan biri şiddetli bir cede daha ileridedir. Hürriyet havası 

taarruza' geçer ve bunda muvaffak o- içinde yaşamak için yaratılmış bir 
luraa bu vaziyet tabii değişebilir, fakat halk, Bar5elonanın sokaklannı, Kato
bir müddettıenberi, Asturya cephesinin lonyanın fchir ve köylerini doldurur. 
sukutundan ve hatta Madrid önünde Ve bu halk, Katalonyaya göçmü9 olan 
durduruluıtanberi vaziyet bu merkez- 200.000 Baakla kuvvetlenmi§:tir. 

dedir. *** 
İki İspanya denkle,mektedir. Hatta, Yukarıda dediğim gibi, İspanya me

daha fazlası, iki İspanya karakter de- aeleaine tamamen aakeri bir netice ve
ğiştirmektedir. rilme&i mümkilndür. Fakat bu memle

Naayonalist İıpanya, kapitalistleri ket insanlarının tabiatlarını . bilenler 
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2 - Birak manasına bir gemici tabiri -
Gelecek. 

3 - Gemilerin ıUratini gösterir bir ilet 
4 - Ura - Lehim - Bir nota. 
5 - Çıkının moderni 
6 - V ezanit - Dinlenme. 
7 - Batmaktan emir - Cenub rüzcln 
8 - Paralı misafirhane - Pop ' 
9 - Ti - Dııı Bakanımızın soyadı - O 

Yeni bilmecemiz 

"'Diğer yarısına zaferi vennek için 
İspanyanın yarısı mahvedilemcz. 

"HCtll de ne zafer ? 
"Ya sol, veya sağ istibdadın zaferi; 

çünkü bugünkü şartlar altında, bir ~
rafın mahvı suretiyle kazanılacak hır 
zafer, bir istibdadın zaferi olacaktır. 
"İspanya is;in, onun sivil, ahlaki, iç• 

timai, dini istikbali için bir tarafın za• 
ferini değil, kardeşler arasında uzlay
ma sulhunü istiyoruz.,, 

Bu uzla§lllA ıulhü güçtür, çünkü iı· 
panyolların çoğu, din harblerinin mi• 
rası olan kuvvetli kinlerle beslenmiş· 
tirler. Bununla beraber cumhuriyetçi 
İspanya ve bilhassa Barselonanın mu
tedil unsurları komüniıtlere kal'fl 
- hiç olmazsa manen - kuvvetlendirU· 
dikleri, ve cumhuriyetçi hükümct daha 
mutedil bir istikamette tadil edildiği 
takdirde böyle bir uzlqma imkinına 
belki ihtimal verilebilirdi. Çünkü, har
bin neticesi ne olursa olsun, yarının 
galiblerinden ne kadar çoğu, mağlub
lar da, yalnız kendi kalblıcrini değil, 
kendi zihniyetlerini bulacaklardı(. 

Fransa 
Almanya sulhçu mudur? . 

B. Delbosun seyahatı ve barıt te§kı· 
!atından tekrar bahseden Övr gazetesi 
yazıyor: 

"B. Delbosun seyahati dostluğa dön
mekte ve Fransa nın fransız - aovyet 
paktının akdiyle tezahür eden ve orta 
doğu Avrupa dostlarımızın takdir ve 
tazim ilıe kabul ettikleri ananevi endi 
şesine uymaktadır. lş, Almanyanın da 
bugün böyle bir endişe ile muttasıf olup 
olmadığını, ve, aleyhinde bulunduktan 
sonra timdi kollektif emniyet ve bö
lünmez barış politikasına iltihak edip 
etmediğini bilmektedir. Hiç bir zaman 
Avrupa milletleri arasında işbirliğinin 
gerçekleşmesinden başka bir şey dü
şünmemiş olan bizler, Almanyanın bu 
barış prensiplerine iltihak suretiyle 
barıp olan bağlılığını göstermesini 
diliyoruz.,. 

Almanya 
}"'ransa ve Avusturya 

Gece, Beşiktaftan Dolmabahçeye 
~oğru uzanan yolun üstünde açılmış 
aiyah ve yıldızlı bir tente gibiydi. 
Sokağa döşenmiş taşlar, rahat dötc· 
ginde yatan salhurda bir ihtiyar ka
i:lar sessiz ve hareketsizdi. Caddenin 
'ki tarafındaki büyük ağaçlar, bu ra
~at döşeğinde uzanan taşların başım: 
~ikilmiş mumsuz bir şamdanı andm-

Naime abla, akşamın alaca karan
lığında evinin yolunu tutmuş, bir ta· 
raftar. söyleniyor, diğer taraftan kı 
zının saçlarını didikliyordu. 

"- Eğer bir daha sırım ıır'!'Dl ,,. 
rıtırsan, eğer bir daha o, bu:-hdn ola 
c~k herifin çenesini açtmrsan valla
hı de, tallahi de kafanı yararını. Bal. 
Rıfk~ ağabeyin romatizma olmuş, yün 
don ıstiyor. Eğer sen işter. çu:arsar. 
ben bunları neyle yaparım. Gözünü aç 
karışmam. 

On harfli bir keJimeyim; yer yüzündeki 
idare ıekillerinin en iyisini ifade ederim. 

6, S, 4 üncü harflerim hayat cevheri 
10, 2, 8 inci harflerim ayvada ve kuı

ta vardır. 

Alman Ajansı bildiriyor: Maruf al· 
man gazetecilerinden Karl Megerle, 
fransız muharrirlerinden Sauerweinin 
geçenlerde Wiener Telegrph gazete
sinde çıkan beyanatı hakkında Völki· 
seher Beobachter de bir makale neşret• 
miştir. 

r.o~~~~n ve altı lastik iskarpinleriy
e bu yolu bitirmeğe uğrapn Bur
~n, Muradın kolunu dürttü. 
il "- Bu, Remzi usta belasından kur
~ulmalıyız, dedi. 
"- Hakikaten herif bela oldu. 
"- Bu beladan kurtulmalıyız. 
"- Direksyone şikayet edelim. 
"- Çocukluk etme, Direksyon he

riften memnun. 
"- Remzi ustayı korkutalım, dö

\'elim. 
"- Dağ başındamıyız, yarın kara

kolda ifade vermekten imanımız gev
rer, ayni zamanda işten de oluruz. 
"- Peki ne yapalım. 
"- Ben, bir şey düşünüyorum, 

Küçük kız, hıçkırığınt anı1.!sin . 
duyurmaır.ak için dudaklarııu . sır-l 
ısıra ağlıyordu. 

Ertuğrul ŞEVKET 

Denizlide kar 
Denizli, 28 (A.A.) - Bugün uat 

14.30 da kar yağmaya baflamıf ve u 
bir müddet sonra kar her tarafı ka
patmıştır. 

Dinar' da zelzele 

1 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiı tekli 

1l34S6llt 
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12 geçe şiddetli yer aaraıntıaı olmuı- Soldan sağa ve yukandan apJıya : 
tur. Zarar yoktur. ı - Buharla iıli7eu ıemi - U.ıwı potia 

10, S, 6 ıncı harflerim Munnın çığtı
ğı dağ, 

10, 7, 6, 9 uncu t..u-flerim bır tiirk kasa
bası. 

10, 9, 4, 7, 6 lDCJ harflerim seciktirme, 
3, 9, 8 inci harflerim prap, 
4, 5, 8 inci harflerim ahlik, &det, 

5, 6 mcı har ilerim ıif. 
10, 9, 1, 7, 3 üncü harflerim ticaret, 

10, 2, 3 üncü harflerim butün, 
10, 7, 3, 5, 6 ıncı harflerim topal bir türk 

hilklimdan, 
3, 5, 10, 7 inci harflerim itaatli, 

6, 2, 8, 9, 10 uncu harflerim görüş, 
6, 5, 3 üncü harflerim bir kavim. 

6, 2, 1, 5 inci harflerim dönüı manlu
na ıelen bir kelimedir; benim 
ne olduğumu anlıyabildinlıı 
mi? 

Bir evlenme bahsi 
Karı koca, yetişmiş kızlarının evlen

mesi meselesini Jronuıuyorlardı. 
Erkek dedi ki : 
- Ben Nlhal'in kocaya varmak hu

susunda acele ctmeaine taraftar deği-

vı meselenin halli 
Beyazlar: Karalar: 
1) Ruh al-tı4+ 1) Şah d4-e5 E-

ier kara taşlar: ıah d4-c5 hamlesini o:rrıar
aa o zaman beyazlar ruhu a4-&S + o:rrıa
mak fa partiyi kazanır. 
2) Ruh a4-&5 2) Piyade c7-c5 
3) Ruh a5Xc5 3) Vezir d5Xc5 
4) Piyade d2-d4+ 4) Şah e5Xd4 

ve:ra 
Vezir c5Xd4 

5) at, ds--eG ven -cıs ve kuaıur. 

lim. Bekle11in bakalım, mUnuib bir 
genç çıkar da onunla evlenir . 

Kadm: 
- Ben, uzun boylu beklemesi fikrin 

de değilim. Ben vaktiyle beklemiş 

miydim? 

Sauerwein, Tardieu planına benzi
yen bir plinla orta Avrupa için politik 
• ekonomik bir teŞ:kilat tavsiye etmit 
ve A vusturyaya mühim bir rol vererek 
Franaanın Avusturya ananesini dikka
te alacağını bildirmişti. 

Megerle: "Bu mevsimsiz dostluk ha
reketi, bu nazik olmıyan muameleye 
imkan verenler lehinde tefsir edilemes 
Öyle sanıyorlar ki, Avrupadaki alman 
milleti, milli tesanüdü üçüncü bir kim
senin müdahalesine karfı müdafaaya 
lüzumu kadar azmetmif değildir. Sau· 
erweinin yeni Avusturyadaki bazı 
mahfillerin ve bazı kimselerin sözle· 
rinden aldanmış olması muhakkaktır 
ve Avuıturyada hali Fransaya hizmet 
edecek kimseler bulunduğuna inanabi
lir. Sauerwein yeni büyilk cerınanizm 

devresini anlamamı9tır." 
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lstaıyon Silo ka11umda 

Yeni yakacak pazarı 
Perakende fiat liateıi 

Kr. s. 
Kesilmiş meşe odunu kilosu ~ 00 

2 Çıralı çam odunu ,, 
Meşe kömürü (en iyisi) ,, 
Sömikok tonu 25 lira 
Zonguldak kriple tonu 20 lira 
Tahta parçası da vardır. 

s 15 

TOPTAN ALANLARA TENZiLAT. Tel: 2367 3-7234 

Saata çok ehemmiyet veren REVUE saatı alır. 

BlrR EV U E 
saatı alan ne aldığı9'ı oııır, 

." çünkl 80 senallk tecrübe ,gibi bir 
~. 
· •• ~ garantiye mallktlr. 

Modeller en son ve zarif ,eklldedlr. 

An kara'da aatıt r•rl ı RIZA GÖZLÜKÇÜ, Bankalar caddeeı 8 

3-7039 

~1111111111111111 N İ!" elôj ve Kromaj 1111111111111111~ - -- -: Bilumum oksidasyon ve bronz işleri atelyesi bu kere yeniden : - -- -: tertip ve tamamen fenni bir surette ihzar ettiğim teıisatile bilumum : - -: galvano plasti işleri yapıyorum, badema yapılan i~lerle en müşkül- : - -: pesent zevkleri bile memnun edebileceğimi cesaretle ilin ederim. : - -: 3-7114 Dışkapı Ulucak caddeıi krom nikel atelyeıi Köz. 5 - -iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

6f/m---ııtECETELER1Nizt----.. 
(Sakarya eczane) ıinden yaptırınız. Her istediği

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur Reımt hususi mUeneaata azamt 
kol avlık ı?Österilir Ulus. Halk sineması sırasında. Tel: 2018 3-7171 

Diş tabibi Hamdi Alagün - Ihsan Çand1r 
Pazardan maada hergün d tedavisi, çene rontkeni. 
Yenifehir, Atatürk. bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafarta.lar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

.aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

~ BALIK Y A(iI ~ - -- -S Kilosu 85 Kuruş Ulus Halk Sineması s - -
~ Sırasında Sakarya Eczanesi. 3-71n ~ 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Serveti ftıııma 
1891 UYANIS 

Bqyazan: A. thaan Tokg8s 

Serveti ftınun 
1891 

47 aenedir durmadan çıkmakta olan bu baftalrk reılmll ga
setenin Ankara'da ıatıt yeri A K B A Kltabevldir. Se-
nelik obane 10 lira, Saym 20 Jcunıı 3-7U55 

uı;us 

Kara Ege oğlu Mahmut --. 
Y•k•cak Te Yiyecek Ticaret Evi 

LtU70Dda Kooperatifin açsk kömür depolan yanındaki depomda 
IÖmİ kok piriket lmiple n bütün Zonguldak maden kömürleri cin
aincl- ... beledl,,.aba söatercliii fiatlar üzerinden toptan ve peraken-

de aablmalrta old11ia ilin olunur. Telefon: 1641 3 - 7204 

iş arayan bayanlara 
Belvü palas oteli telefon san

tralında çalıf!D&k üzere fransızca 
bilir türk vatandaıı bir bayan a-
ranıyor. 3-7248 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve ZUhrevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa -
bık Başmuavini ve Berlin Üni
versitesi (Charite) sabık muavinı 

29. 12. 1937 

3--,.7222 

Krem Balsamin 
Kumral, Sanpn, FAmer her tene tevafuk eden yegi.M aıhht krem

lerdir. Cildi beıler. Çil, Leke ve sivilceleri kimilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları ııhht gihellik 
kremleridir. 

KREM BALSAM iN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balıamin yağlı. gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gilndilz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balıamin acı badem. gUndüz için beyu renkli 
4 - Krem Balıamin aet badem, gece için, pembe renkli. 

İN'GlLlZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İltanbul 
3 - 7169 

Her gün saat 16 dan sonra ATA· Ç k E ld 
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar- ~-- an aya czanesi açı 1 
tımanı 7 No. lu dairede haatala- r J 
rını kabule baflamıftır. 3-686' Meırutiyet caddesi Yeniıehir 3 - 7216 

.......................................... 

Gayri menkullerin mülkiyeti hakkında 
Ankara Defterdarhğmcbm: 

Mahallesi Sokağı Cinsi Miktarı Kapu Metrüke Vergi Ada Par Kıymeti Dipozit 
M•. N. N. N. N. N. Lira K. Lira. K. 

ıs 

Biyacı Şamh Hane 
Ali oğlu 81 32 292 5346 397 12 1200 00 90 00 
lstiklil Sivas Arsa 191 4 190 28 955 ()() 71 65 .. .. .. 3,75 190 24 19 00 1 45 

,, •• .. 24,25 190 23 121 00 g 10 

Hududlar planına göredir. 
Evin müıtemilltı: 3 oda, 1 heli, 1 odunluk ve k&nilrlük, 1 mutfak. 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 
Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 18-1-938 salı günü saat ıs de yapılmak üzere açık 

arttırmaya konulmU§tur. 

İhale bedeli nakten ve peıinen tediye edilecektir. Ev ve arsaları görmek istiyenler ihale gününden evvel def· 
terdarlık milli CJnlik müdürlüğüne mUracaatları ve talibleriu ihale gUnünd-cn evvel hizalarında yazılı muvakkat 
teminatlarını defterdarlık vezneainc yatırmaları ve aözil ieçen gün ve aaatte defterdarlıkta kurulacak komiıyon 
da hazır bulunmaları. (4715) · 1-7241 3-8819 



yyar dizel motörlü komple 
.. ynak cihazı ve elektrik kay

nak Umf ormeri alınacak 
Devlet Demn,.ollan Saba alma Ko

..._yonunclaa: 
lhbaD"IMn bedeli 8100 lira ol&ll 2 

adet 1eyyar dbel motörltl komple kay· 
aak cibası •• 2 ıdıt elektrik kaynak 
UmfOl'IDlri 21-1·1911 cuma atını uat 
l.l,3o da kapalı zarf uıulü ile Ankara-
41 idan= binumda Atın •lınacaktır. 

Bu ite cirmek iıtiyenlerin 607,SO 
llraıık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin cttiif veaikalan ve Nafıa milte -
tlahitlik veaikuı ve tekliflerini aynı 
lln aat 14,30 a bdr komiıyon reiali
llne vermeleri lhımdır. 

Şartnameler paruu olarak Anlrara
da malzeme dlfrninden, Hayclarplfa-
4& tnellUm Te HVk teDliinden dağı-
tıdmaktadır. ( 4668) 3-7233 

Bayındırlık Bakanlığı 

ULUS 

Jandarma 
7,ahma Te tarlı kayıp aJmaeak 

........_ Gwl ICamltamhiı,..,. 
kara Saba ...... ~: 

1 - Bir kilosuna d&rt Ura kıymet 
takdir edilen ftllflarma uypn (132) 

ki komiıyonda yapılacaktır. vı - l1teklilerin puarlık için ta- Arpa almaealrı kilo sabma 'H (36) kilo tartı b1191 
2 - Bu itlerin m•ham:nen bedeli yln edilen ıtın ve uatte - V - inci 11. 1. 938 mı sena uat onda puar-

650000 liradır. maddede yuılı veeika ve% 7,5 ,Uven- Ankara ı.....m. AmlrUll 5abn 1*1a utm aı ... caktır. 
3 - Muvakkat teminatı ıg150 lira- me pualarile birlikte yukarıda adı ge- Alma Komia~anclaaı 2 - Şartnameli param komiıyon• 

Adliye Vekaleti dır. sea lmleyoDa ıelmeleri l1An olunur. Appda yudı arpanı 15-12-937 dan almabilec~~ : ·~':'~o~ 
4 - llukavele projeai, mlnı' c (ılSA/481) 3-7228 kapalı zarf ebiltmHinde talip sık· =~=~ ~ ile belli 

binası ·ıncaatı prtııamKi. bl.ymd .. lık itleri .-eı madığmdan bira., içinde puarbkla 'l'6 '-- rma-
~ prtnameai, vahidi 1ayuii fiat cetYeli. Guianteb ukeri utm alma komla- IÜD ve mtta komltJOM ....., w 

Na VekiJetiadeaı feııııt prtname, ahpp trnenıe _,.. yonunda puarlıiı yapılacaktır. Şart- lan. f464!) s-7132 

1 - Ebiltmeye konulan lf: Dev- yat talimatnameai. çlmentıo noım'u, namesi komilyonda fıörillür. 
let mahallesinde Emniyet Wdlıll ile telgraf battı prt:nlmesi pıtn w profil- 190 toa an ahnacak lk 

gi1mri1k " inhilll'lar ..wıetl ---- den mUrekkeb bir takim mftnlh ..,_ ADbra ........ Amirllti Satm c•--l llikdan teminatı lbaıe 
daki ubaya ympılacak olm AcDlJe ft- nJa 32,5 lira mukabilinde demir JOlJa- .... Kllo Llra Kr. günl 115 ad G-na p 
kileri biallı lnflatıctır. n lnflM dai.reeinden tıedarik ohmabi· Alma ita ' ,_...._ 1 Arpa +M,000 1175 28 Bir •1 • nuu ota 

Kepf bedeli: 547,000 liradır. Ur. 1- lıfl4Jat blrlUderi ihtiyacı için içincle A-.. F......._ U-Midir• 
..n. 190 ton fabrika ununun kapalı zarfla (4171) 1-7171 ... , ••• 

Askeri Fobrıkalor 

2 -Ebiltme 6.1.1938 perfGDbe .... S-BumU•kMayafttlrlketmek• eblltm..ı 4 2. Dn. 938 uaat 14 de Tahmin edil• bedeli (281$) Ura 
nü 1aat 15 de Nafia wJrlleti yapı itle- tl:venler 2490 DUllllralı arttıım1, ebllt- ..._. k rt alma k . l68650 kilo ·-n almacak. Ura ol&ll 115 adet Gnflt pota Anb-Sewva• ve sabit telgraf makine ri umum müdürlüp ebiltme JrıDmla- me ve lba1e lranmıu mucibince lbranna Mi .. ,,- •-,~-- lltın omııyo- -- da Alk rl PabriL-• U lltı 

J J - -.IA•mda kaw..ı1 -*- --uyıe - ---L. ld··L• -'- _AıL: ve nunda yap~ktır. .. -L-- • ___ &--:..1.:a.: .. _......_ ra e aaıar mum • Te yedekleri a)macak yonu uu.- a- wıı; - ı-· ...._,ur o U:Uarı rn- ft Twaw I - ll11hlınmen bedeli 25650 lira ~ _... ...... ._....... _.. dilrlüp •tın ÜDa lramlayaaanca 1 
D D Y: il Saba Alma Komia- pılacütır. NI tenell içınde muteber mllteabhid· llL tllDlnatı 1923 lira 75 '"·-··tur. ahm Komiı,an•aılaa: llUbat 938 ub """-tl mt 14 de -·ı. 

• • 
0 

an 3 - Ekılltme tartnameai w bana ilk w.Uralanm muktr bnunun tul- .. • ... .., s- •-- .....-

l'Onandan 
1 

müteferri evrak 27 lira 35 kurut bedel dllreelnde bamlıyarak flat teldi- lartnmnni 128 kurut mukabilinde 1 - Ankara pnıUon birlik " mi· ebiltme ile lbale edilecektir. lut-
Muh..,,,,en bedeli 36~ lira olan 1&- mukabilinde yapı itleri umum mldflr- flnl baft mektublariJle benlbel' bir komia70Ddan almabllir. Teklif mek- eueteleri hayvanat ihtiyacı olan name paruıs olarak komiqondan n-

111t ve 1eyyar telgraf ""'--na ve yedek- lüiiinden alınabilir. sarf içinde lO-l-938 tar1biDde mt 14 tub1an mt ıs • lradar kabul olunur. 168650 kilo unwnm 24.12.937 .pt ek· rilir. Taliplerin muvüka• teminat o
ltri 8-2-1938 ~ı günü IUt 15.30 da~- 4 _ Ekııhmeye cirebilmek liin le- de bdazo makbm mabblliDde dmllr- htekllleria kanuni ftliııt. n temi- liltmeainde talib çıkmadılmdan 8- 2. im (211) lira (88) kunıt Ye 2490 au
Jllı zarf Ultdıyle Anbrada ldlıre bı- teklilerin 25630 lira muvakkat tıemin1t JOllar lnpat 4a1reti utuma Ye ebilt- aatlufyle belll sin Ye mtte komia- kAııun-938 uat ıı de puarlılda ebilt- maralı lranmnuı 2 ft 3 mactdelerincl .. 
lfMm~ ·~almak ~~ 2737 50 

vermeleri ve nafia vekiletinden lbn- men lbale ~ m.llllm tın6 yoada balunnwlan. (4540) meai Ankara LY. &midili utm alma ki veuikle muker sin ve 11atte ko-
Bu lfO llnDe .. "ye • IDl§ yapı mtlteahhidllii vealbu ibra etmit olmaları 11..,,.,ır. ~1 komlayonunda yapılacaktır. milyona mtıracatlan (48&1,3-7141 

&.!ık~ teminat z!:ı!-uııun etmeıi Ye yaptığı en büyük ifia 150.000 (464a) S-7111 Sığır eti alm•m 2 - Muhammen bedeli 3373 lira ilk 
tayın ettiif veaıkalan v•. . lldlte- liradan qaiı olnmt1ı lbımdır. Ankara Lnam Amirliii Satm teminatı 252 lira 98 kuru,tur. Şartna- Hava eef erlerl tadil edilecek 

Han Ycıllan Dnlet itle:.. 1-.... ..... 9bhitlik veaikaaı ve tek11f!erinl aynı 5 _ tıtıeldilerin teklif mektublarmı Alma ıc..m,--u. ı meıi komiayonda ıörUlür. Kuıunl ve-
i.lln uat 14.30 a kadar komuyon reieU- ikinci maddede yazılı 11atten blr ll&t l - Hoat prnison birlilderi ihtl- ıika ve teminatla belli ftkitte lromia-
lbıe vermeleri lbımdır. evveline kadat komiıyoa reialilbıe, JlıCI olan easoo kilo 11tır eti kapalı yonda bulunuım.ı. (47U) ~7239 

fartnameler 182 kurup Ankara ve makbuz mukabilinde vermeleri muk· Memur alD'IMllk sarfla eblltmeel S- 2.kln- 937 puarte-
12000 

idi brnabUar 25-12-937 tarihinden itibaren ı• 
teneai mart IOD1ID& kidir Ankara • ı.. 
tanbu1 ye latallbal • Ankara bava ..
ferlerimbln tatil edlleceli ilin olu
nur. (47ıg) 3-7241 

Baydarpaf& vemelerinde Mtılmakta- tuıdır. Glawlik " 1......._ V+Nıtia. al ıtmı IMt 15 te Hosat ukerl 1&tm 0 
fır. (4665) 3-7185 P011tada olacak pcikmeler bbu1 e- deaı lhna komlayoaunda yapılacaktır. alm•eak 

Çam ~ ..1ı-J1 alınacak dilmes. (4544) l-e996 1 _ y. kil t tetkik mlkftlrlilltlm 35 2-llu'"'•men bedell 10375 lira ilk Aabn ı....um AmirQi Saba 
~ • e teminatı 778 Ura 13 kuruıtur. lartna- abm ~: 

D. D. Y S.. AL Ko. daı lnpat ve ray f erpyab lira aybkla bir memar alınacaktır. A· meel komlayonda 16rillür. Teklif 
tık ebiltmeli fethedilen ve mu- miinakauya konulmll§hU' ramim f&rdar paJarcbr : 

4 
__ mlktuplll'I beW sin ve uatten bir mt ~ ~ 2~~7 ~!~: hammen bedeli 5230 lira olan 2300 Na Vekiletiaclen. a) Memurla Jmuaaunun -u eveUne kadar komiayona vermeleri. 0 • 

adet çam telgraf diretl 6. 1. 938 per- Diyarbakır. Clsre ba"umm Diyarba· maddesinde yuıh prtlan bab bu- l1teldllerlD kanuni vealb ve teminat- ~~~de ç=~~:,:;:-111:'un ~ Yem-L lllknnı alınacak 
M. M. bakanlığı 

tembe ıtıntı uat 15,30 da kapalı sarf kırdan Cizre iltlbmetrine dojna ytr- lunrnak, larile komiayonda bulunrnalan (4991) ma komla onunda Jı5. ılacak· M. M. ~-Lit.ı....r.: .__ ..._.__ Kıam'ı 
uuliyle Anbrada ldan binllmda u- minci kilometresinden kırk i1dnci ki- b) Hukuk yeya ili ticaret wyahud 3 - 6965 Y puar •• J&P ·-- -.-

tın alınacaktır. k llte.,enlerln 29'l,25 lometresine ka~l&ll ikinci kıaım in· ıiyual bllciler okullarında lyi der• Sade yap alınacak tı~ - lluJwnmen bedeli 1440 lira ilk yon~;;ektletçe pli ı&'lllen 300 .. 

11!.':k ':u!!:t teminat ile kanunun fl&t ve ray ferfly&tı kapalı sarf uıuliy· cede mezun olmak. Ankara l..eYam Amirliii Saba teminatı 108 liradır. lartumesl ko- det yemitJik 1000 adet yemek tabqı 
tayla ettili ve1ikalan ve Nafıa mil- le mUnabuya konulmuftUr. c) Ecnebi llaanlarmdan Pramuca, Alma XamitJODtmdaa ı milyonda ıöriilUr. Belli ftldtte lranu· 800 adet ptal 800 adet kapk 1500 lıılet 
te.lahidlik nlikuı ve tekliflerini a., 1 - llUnaJoM lO-l-93a tarihine te- inıilbce ve almancadan blrialne bak· Zafranboluda piyade alayı için nl .,.ika " temlnatlariyle komiaJon· blçak 

1000 
adet 

811 
budalı te.kıv tJD. 

nl aUıı uat 14,30 a kadar komisyon 1ad0f eden puartell ı&atı ... t 15 de kiyle ftlaf bulunnwk, 2100 kilo 1ade yalmın açık ekıiltme p bulunme•ın (4eee) S--7231 ıDtz119e lıaoamupır. 
reilllllne vermeleri lbımdır. vek&let demiryollar inpat dairesinde- d) Aakerlltkıl yapDUt ollDllr, 111 llale1i 30.12.937 peıpmbe ıtlntl 2 _: Hepeine t;Maııln edilen flat 

tartmmeler paruu olarak Anka- e) Yqı 35 den yulran cJmermk, IUt 10 da un latlada piyade alayı (1699) Hradır. 
raı: mel..,. dalrelindea, Haydarpa· Ebiltme feshi 2 - Bu prtJan bab olanlar......... -. alma komisyonu binumda ya- 3 - lhaıeei 4-1-938 ..ıı ıuna mt 11 
p teaelli1m ve HVk 9eOilfnden, U. Dmet Demiryollan S.... abm g. da 14-1-938 sena .-t 10 da ADlıarl4a pdacaktır. dedir • 

.. " BıHrh•• maimJarmdan tta- miayommc1aa: "wet binumda mlllhM:I 1mt1bam 1artnmnninl ıBrmek lltlyenıer Her çeşit ölçll satan ve 4 - tlk teminatı c121> lira 43 bnafo 
lztılmütadır. (4642) 3-7127 lacs:·1938

1
tarihind

11
.,_ ediebillmi ~2P..._· ,,.,..,.12 ro f9ı 'Wmf•._rı' ;ı p C.-~·.P7fi-~~ ft itaya~- tar. • ...... .a--a. 

_ 1_.,, __ 1• a6 • evve ce an e t Oa.a av Altal...a ite ft -.::--- 1'afe &-u •9AU maayyeııua• k il I ı-...... 1119 lcaı n r-
J.lgn hOen menur aaaqa~ -. MaJa _._ • ~ .. ,mır .- e...ı ~ 1,s ıemmat • u anan aran nazan iltfyaı bedeı.u ollrM 11er s1n ~ 
D. D. Y olluı Saba Alma ~ Hmım berine fe1hedilmittıir. (4667). ı. '-• _Jua;.._ alt enab mtılbitealle komil- dea IODI'& il. .. v. aatm .-1ıııımı_,. 

au +cı 3-7232 ne, tanbulda sBmrtWer ...., mu11...-- yona miiracaatları. (4551) s - 6962 dikkatine nuna mllnıcat. 
Devlet demlrJoDan idaresi iÇin An- Ullbe bq wrmabdırlG'. 

6 
_ Bblltmeye pecelderin 2400 • 

~ fatl!icllm edUnw1r 1nre tlrkP" Eblltme teW (4711) S-7245 Mercimek ahnaeak Aabra B•.,..a.dmı yılı kanunun 2." S. lactl maclclelerin-
dea almencaya w ü-ncadan tUrkçeye Dnlet ~Saba.... ıc. d ADbra ı...u.m Amldiii Saba 'OHdnde 914 " 936 dampll!b ta· de ıöaterilaı ..mide w ı.minatlyle 
l,S tıecctlme ya,_ak memur alınacak- ... ,__._, Millldrttt satq ep081l Alma Xamia7Qllmaclaa ı frytn biltan &lçlllerin 1enelik ama- birlikte belli itin " aadDde ...._ 
tar B 1aıa tahlil derecesine 28. lZ. 1937 tarihinde yapılacak o- yaptırılacak 1- Ankara prnlaon birlik Ye mil- yeneıine b&flanacalmdan 1-1-958 ta- yona ıelmelerL c47ss) S-7240 

• u memu l• ild kalem yetil re kırmuı d8femo- Ankara labiurlar a., Midiırll • eueaeleri için 15000 kilo kımmı mer- rihinden 31-1-938 •qmnına kadar a-
ılre Ucret Yerilecektir. Taliplerin: 11.kı keçi derili ebiltmesi ıörpl• ltl • iibulea: cimelin açık eJoiltmeal S- irkin.- 938 Jalradarların ellerindeki her setlt 81· 9360 çift yfin ÇONP alın.ak 
llkalari.,ıe. birlikte dnlet deaıiryo zmna binlen. ıo-ı-1na puartal sUntl 1 _ Bat mUdi1rlillOmllz binMı beh- uat: cm bette Ankara levuma lmlrlifi çillerinin clnainl, mlkdarmı" boJlan M. M. Veklleti Saim Alma Kiı •'> 
rı•t if1erı mildUrltıpne müracaat et- Hat 15,30 a tehir edllmlttir. (4690) Çetine tm1ecH mbkl t l&bf ele- utmı•ma kamilycmunda JIPılacaktır. m bildirir birer pullu beyaDDame Ue ,__..-. 

1 
melerl Din olunur. (4718) ~7242 3-7234 :n,ap(scn.n lira 10 kura iblret 2 - MublJIPMD bedeli 1800 lira ilk Belediye A.,.r memurJupna mflnca- 1- llltealıılıld nam " be9bma 

K Uk 1 1 • b 1 posun _,, l1lft'aD Mmlmıb US llndlr. eart- Ye nfl- atla muayene kllıdı almelan ,,. bu milbayaa edilecek n beher çiftine bi-Uç yo ma zamesı, u on ketif wrüaama ıare intMı re11m, IDUDeli her sen komiıyonda ıarW•. bir ay iginde mtıncw etmıyenıer1n çilen ederi u kurut ., ..... 11. •d 1 k plan, fenni'" idari prtnameleri 'ftÇ· Eblltmeye sireceklerlD kanuni veal- ceAlmdınlacakları iltn olunur. 9360 çift yan gonp IÇık ebilt:IDIJ8 ve vı a a ınaca hile açık ebiltmeye lı:ıonuJanattur. b .. teminatlarile belll ılln w ll&tta • (4672) s- 7152 ko~. 
2 - Açık ebiltme Y• ihale 17-1-938 komlaJODda bulunmılın. ( 4551) 2 - ilk teminat panu 2'0 1lnd& 

D. D. Yallan S.. AL Ko. elanı tarihinde paarteel pmtl mt ı.5 de 3 -69Cll 3 - fıtalem 4. 2.lrbu 931 alı sl-
Yerh ıe ecnebi mala Jld mtıb'""Mll bedtll " llimJerl ..... yadı Banhlır cadcleliade ............ bat Kara ı...ı .... ak Orman koruma ntl .. t 11 dedir. 

iki ırup mabeme 7-2-1938 puarteai ıflı:ıfl uat: ıs.so din itibaren ura ilo müdUrllliü bi!Mlmdl mtıtıetekktJ IDo- '18 -,!~ 4 - Ebiltmeye peceklerla 1411 
" kapalı ..n uıullle Aııbracla idare blneeaıda ..em a1maem.r. mlaJODda lora ecUleoütlr. Aakara ~ A <llll Satm Genel kont11tanll taydı kanumuı 2, s bel mlddeJerlD. 

Ba ... prmek 1ate7ealerlD teldlf tdlleotk ..ım ,.u ...,. ....W ol· 3 - TaUWerm tafla e411ee ,._ 98 Alma K-• rı•md• ı de latenllen belpleriyle birllktıe a.-
ı.ım alre blalanacla yasılı DIUftklrat teminat Ue lruunwı taJjD ettill IMtte Hani mu,- ft llyalradlnnı ,a.. ı - Ankara PnalsOla birlik " mtı - le ıttn Ye uatmda il. il. v. utm :!: 
nsikalan ve Nafıa milteüıhltlllı: vetlbaı Ye tekliflerini aym ıOn 1a&t terea NWI "''"lari ı. " bedeli ..... 1erı için 75000 kilo bna fuulye Çamaprhk bes ahnaak ma komlayonunda hasır baltmn"-
14,30 a kadar her ıruP için ayn sarf halinde komia7o,u reilliline ftDDCle- muJwıu •in ylbde ,!'dl busuiu ola nln =: ~:=ı. === O.-. Km • c_.ı K ıween. n. (4622) a-707I 

ltmmdtt 41 lira -·-1-4- - te 5 • bk s.tm Alma Kaaüa,.....ıa. ı • k bbil°nde Anara ı.ria 9 70 ~ ilk temlaat a--•r utan alma komilyonunda yapılacaktııı.. 
.. ~er l90 urut mu ' " llaJdu: • ~ le birlikte kcımi9yona mlracattları il- z _ Muhımmea bedeli 7500 lira ilk Onma koruma ıeiıel komut:aalık 
~. YerU 11aJa alt ..... mala .ıt aımdar. teminatı 562 lira 50 kunqtur. 8'rtDa- krtalan ihtiyacı igla 21867 metre 

lstanhul Deniz Lv. A 

-l • Jraı.a kllçtlk JOl -·-•f" 2 21 kalem muhtelif 
cim ve ebatta bulen 
YO ridalar 

MuhllmnMUftkbt llnb•ı 'E'H lluY4Pt 4 - Yıprllclk lap.ata bPf ftrab- me "ntlmunell her ıtın kamlqanda tamatırhk bes lrapalı sarf uauliyle 59 kalem eaayı 
bedeli teminat bedel tıemlaat ıı. ralıa, pUa n lfl"UWlerl her ala lfdllilr. içinde kanuni nsiblar da ekıiltmeye konu1muftur. Ebiltmeai tıbbi e alm•eak 

Liaa Lira Lla Lira Ut1J tubemizde ı6rillebileceli ilin o- balunan teklif mektuplan uat 14 e im- 14/2. k1aa 1938 cıma .... mat 14 iL v-J'eti o.is M_._ S.. 
lunur. (4719) ~7J44 dar kabul olunur. EJoiltmeye ıirecek· de Anlranda Yeııifeblnle orman ko- ba Alma ~ ı 

leıia belli sin " IUtte komiayoa.da ~ pul komutaahk utm alma 1 - Tahmin edilen bedeli 1• B-
Ull#I Elektrlldl iskele Ylael •lmaeak bul11nrnalan. (4553) 3 - Gg67 komıqonunda yapılacaktır. 

1 59 
kal ~ 

Çamatırlık besin msılwnmea tu- ra 0 an em OClaJI .,w,..._ U- MlcllrlQiıa • Koyun ed alnıacak tarı 6985 lira 42 kurut olup maftk- açık ebiltme ile mtın..._ı 5. L • 
tlen ı . . . b temi 121 lira t bn1ftur tarihine mUudif çarpmba sGnl .a 

1 - ldanmlsla P..-ı. mUaklnııt Alım~!;:::...~ Saim ı.:eklll.:~unl wailral 99 temi~ 14 de Anbrada Vekll8t bl'llllilc1ül 
70.183,21 4.159,16 3'.716,84 2.90J,1G 

(4643) S-7126 

11.711.41 

fabrikuı için prtnameal mudbinc:e 1 1 - Ankara prnbon mi1eueaeleri nat mektuplari.,le birlikte teklif sarf- komlıyonumusda ~i .. , .... 
adet bir tonluk HJ)'IU' e1ektrikll ilke- 1 .. 1:. 90000 kil k etinin bpalı larmı ihale uatinden en u blı uat 2 - Şartnametlnl ,erme ,_,_.~ 

Yiaol .,._... ...Uyle lltm llma • ~ 0 oyun 1._* 1ra..aa- ...._.__ lerin her ci1n mtbl•heaya ., ..... _ .. 
A_..._ arf1a eblltmeal7 • 2. Dn. • 38 mt 15 •ne auv um- mesklr _,,vua d L, ri d t..A. .n.. - -ıt.e 

T ezaah ve maltine alınacak 
D.D.Y ..... W.Alma ltumieJo•--.ı -"""· ı ri. a.--: 1...1-ıa=- la eceıue n e mes..... •- ..... 

de Ankara LY. lmlrlllf utm alma ko- verme e v-- U9V" && 0 • ll2/50 liralık teminat mektupluı., 
il - Montajı ela cllbil bittin tefer • mil onunda ılacaktır lak ber llln komieJoada ,ertllebllir. komi 
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Günde yalnız bir defa 

sizin ve ailenizin sıl.l.alı i,çin .... 
HASA~ 

Diş macwıu ile dişlerinizi temizlerseniz, 
ömrünüz müddetince dişleriniz sağlanı ve 
inci gibi parlak ve beyaz kalır. Dişleriniz çü
rümez, diş etleriniz kanamaz. Tüp 7 ,5' dört 
misli 12,5, en büyük 20 kuruştur. 
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_ 
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§ Çocuklarmıza en kıymeti§ 
: Yılbaşı hediyesi Dadıdır. E - -- -- -- -- -- -~ -- -.. -.... -- -- -. -- -. --- -- -- -.. -. -. -- -~ -- -- -- -- -- -- ---- • -- -- -- -- -- -- -
: Dadı çocuğunuzu eğlendirir, : 
E yürümeğe alıştmr, gezintilerde E 
E taşunağa yaradığı gibi icabında E 
E rahat bir salıncak olur. E 
: Yeni Eczanede satılıyor. : = 3-7233 = - -.,ııııııııııııııııııııı•ıııııııııııııııır' 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne haatahaneai 

cerrahi tefi 

Her gün saat üçten sonra evin
de hastalarını kabul eder. 

Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 3-5064 

..1111111111111111111111111111111111111111.. 
: Doktor : - -E Rıza Duray E 
- c -: ebeci Hutaneıi : - -E RÖNTGEN mütehassısı ÇocukE 
: sarayı caddesi Niyazi Kansu ı.-: 
: Ap. No. 2 Telefon: (3509) : 
: 3- 6033 = 
.,, •• ,ııııııııııııııııııııııııııııııııılr' 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZİN 
Varken ıshrap 

çekilir mi ? 
Baı, dit ağrılan 

Ve üıütmekten mütevellid 
bütün ağrı, uzı, sancılarla 

nezleye, romatizmaya karır 

NEVROZİN 
Kaıelerini alınız 

icabında günde üç 
kaşe ahnabilir. 
lalın ve markaya dikkat 
T aldicllerinden sakınınız 

3- 6986 
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-------------------------------------------------------------------------

Ankara Palas 
Dans müziğini takviye etmiılir 

Yllbasında 
Fevkalade dekorasyon ve 
Paris'ten gelen kotiyonlar 

Yeni numaralar 
Bütün akşamlannızı en iyi ıekilde 

--------------------------------------------------------------------------------Ankara Palas pavyonunda geçirebilir~tn1% 

~IJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli• ~::~:::11'11111111~ 
---- ---

Hediyelik eşyanızı bizden alın! 

FRIGIDAIRE. 

Hakiki FRIGIOAIRE'I arayıruı ... 

we buna alt BE $ S E N EL 1 K 
RESMi TEMiNAT ŞEHADET· 

NAMESiNi almayı da unutma· 

yınız. 

$1mdly• keder hiçbir 
buz dolebının "811•· 

demedlOI mlltklllQ hellettı 
we lcel eıtıOI t K O V A T 
lıompreı6rl! ••r•ılnd• 

elelıtrık .. rtiyelını yQa4e 50 
keder eaelttı. 

Çocuklarının fa
zla yemek arzu
larını yalnız gi
dermekle kalma
yıp, sıhhatını de 
düşünen bir an
ne bittabi basi
retli davranır. 
Yiyecekleri tam 
manasile s ı h h i 
bir tarzda muha
faza eden bir FRl
GiOAIRE'e malik 
olan anneler, bir 
çok istiraplar
dan kurtulmuş
lardır. 

Çocukların sıh· 
hatını temin e
den annenin sa
adetine payan 
yoktur. 
Modern bir lhtl· 
yaç olan FRIGi· 
DAiRE ile hem 
k " ı'ldi sıhhatınızı 
h n aile efradı· 
n . . 1n sıhhatını 
muhafaza etmiş 
olacaksınız. ' 

Blıadeıleı 

İmtiyaz sahibi ve BllfJllubarriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Ne,riyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

i 
....ıı .... 
Ol .,.. 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE ......... BU GECE 

Mevsimin en büyük franaızca sözlü - -- - Balta görmemiş vahşi ormanlar ara-- -dramatik filmlerinden - -- - sında temsil edilen türkçe sözlü - -- -- - D 1Ş1 TARZAN MEMNU AŞK - -- -- -- - Büyük macera ve heyecan filmi 
Baş rollerde: - -- - Gündüz: SARI ESİRLER - -Liaette Lanvin - Albert Prejean - Ch. - -- - Seanslar : 2,30 - 4,30 - 6,30 - -Arles Vanel - Françoise Rosay - -- - Gece 9 da - -AYRICA: Dünya haberleri - -- -- -Seanslar : 2,45 - 4,45 - 6,45 - - Halk Matinesi 12,15 de - -.,llllr' Gece 9 da PALERMO CİNAYETİ 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeıi. Telefon: 1230 
~ubeai: Ankara ~nkalar caddesi. Telefon: 2619 3-7168 
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5 KURUŞ 

Ulua buımni -
Çankın Caddesi: Ankara -TELEFON 
Bapnuharrir 106S 
Yuı ı .. Mlldilrll 1062 
tctare 1oa1 

Telaraf: Ulua •Ankara AOIMl'Z A.NCIMl'%.CIR. 

CUMARTESi YENi 
iLAVEMiZi BEKLEYiNiZ 

1938 
Yeni ilavemiz herkesin daima 
başvuracağı bir eser olacaktır 

timet idaresine geçiyor 
Maliye Bakanhğı fenerler meselesini nihayet kökünden 

halleden kanun projesini Komutaya sevketmiştir 
Fenerler işi 
nasıl bir 
davôdır? 

Deniz seferlerini kolaylaştırmak i
çin sahillerimizin icab eden yerlerinde 
tesis edilmiş ve edilecek olan fenerle· 
rin idaresiyle bunların maırafları· 
na karşılık olarak bu fenerlerden 
istifade eden gemilerin uğrıyacakları 
limanlarda fener resmi tahsil etmek 
üzere 1860 tarihinde meydana getiri • 
len "fenerler imtiyazı,, 1879 tarihinde 
oamanlı hükümetince Kolas ve Mişel 
adında iki kişiye verilmiş ve bu imti
yazın müddeti 1913 tarihl.i muk~v~le • 
namenin ikinci maddesı mucıbınce 
1949 senesi eylCılünün dördüncü günü
ne kadar uzatılmı§tır. 

Hükümetimiz, 1931 tarihinde difer 
imtiyazlı şirketlerle yapılan readaptas
yon mukaveleleri arasında fenerler ida
resi mukavelesine de bazı zeyiller ilave 
ederek bu hususta 576 numaralı kanu
nu neşretmiştir. 

Cumhuriyet büklJmeti sayesinde nihayet bir istismar mevzuu olmak
tan kurtulan f enetlerimi zden biri: Fenerbahç• feneri 

ı~ 
AtatUrk'Un 
teıekkarleri 

Riyaseticumhur Umumi Katibli
ğinden : 

27 birincikanun tarihinin yıldö
nümü münaaebetile gelen bir çok 
telgraflardan Atatürk mütehassis 
olmu~lar ve te§ ·kkürlerinin bildiril
meıine Anadolu Ajansını memur et
mişlerdir. 

.O.ı~·~ 

Fransı% komünistleri 

darbesi bir hükümet 
yapmak istemişler 

Paris, 29 (A.A.) - C.S.A.R. faşist 
komplosu meselesindeki müttehimle
rin başlıcalarından biri olan B. Sugene ı 
Deloncle, sorgu hakimine 15-16 son
teşrin gecesi yapılması kararlaşmıf o· 
lan komünist hükümet darbesi hak
kında uzun beyanatta bulunmuştur. 

Mumaileyh, genel kurmayın bu plan 
hakkında sarih ve tam malfımata sahih 
olduğunu ilave etmi§tir. 

B. Deloncle'e göre komünistlerin ilk 
çarpışma kıtalarınm her biri 150 ,er 
kişiden mürekkeb lejyonlara ayrılmı' 
müıellah onsekiz bin kişiden ibaret o
lup bunların ekseriıini ecnebiler teı· 
kil etmekte idi. 

PARİS HALkl YAYA KALDI 1 

Metro ve otobüs 
servisleri islemiyor 

Hükümet 
Şiddetli tedbir alacak 

Pariı, 29 (Hususi) - Umumi hizmetler grevi bu ıabah bat
lamıt ve bütün tehirde metro ve otobüs nakliyatı durmuttur. Di. 
ğer taraftan nakliyat müesseselerindeki grev de umumilqmekte
dir. Havagazı, elektrik ve ıu ıerviıleri de sıhat ve emniyet ser
visleri gibi temin edilmektedir. Çöblerin kaldırılması henüz te
min edilememiıtir. Ve bunlar bazı mahallelerde yığınlar halin. 
de durmaktadır. Hiç bir hadise kaydolunmamıttır. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Fakat fenerler idaresi mukavele
ıinde bir madde vardır ki bu, "imtiyaz 
müddetinin sona ermesine kaç sene ka
lırsa kalsın, hükümeti, fenerlerin ida· 
resini deruhte etmeğe sallhiyetli kıl· 
maktadır. ~u §artla ki, iki taraf ara.sın· 
da kararlaştırılacak olan tuminat bli • 
kümet tarafından fenerler idareıine .-----------------------------------------------

1

'''"" '''" ........................ 11111 ........... I 
Romanyada yeni seçim 
yapılacaOı anlaşıhyor tediye rdilecektir . ., 

Hükümetimiz, mukavelenin işte bu G ON DEL 1 K 
hükmüne istinad ederek fenerlerin ida-. . B 1111111111111111111111111111•••••••••11111111111111• 

resini ele almağa karar vennııttr. u 
karar ancak tasvib edilebilir: Türkiye 
ıaahillerinde gemi seferlerini kolaylaı • 
tıran bir müessesenin hükümet elinde 
bulunması zaruri olduğu için bir; ye • 
ni Türkiyede hükümetten baıkaaınm 
resim cibayetine tahammül edilemiye· 
ceği için iki..-

••• 
Fakat fenerler idarcainin uzun ve 

dikkate değer bir tarihçesi vardır.Onu 
ibret ve hayretle gözden geçirmeliyiz. 

1879 tarihli mukaveleden aonra 14 
nisan 1881 tarihinde diğer bir ınuka· 
vele ile Kızıldeniz ve Basra körfezin· 
de de fenerler tesisi için şirkete kırk 
ıene müddetle bir imtiyaz verilmit ve 
inşa edilecek fenerlerden biri.nci kısmı 
teşkil edecek olan 12 tan~ıın~en ~a: 
ııl olacak gelirin yüzde yırmı ıekızı 
ve mütebakisinin gayrisafi hasılatın· 
dan yüzde onu hükümete aid olmak 
p.rt kılınmıştL 

25 te,rini evel 1894 tarih.inde ~~
lunan 4 üncü bir mukavele ıle de ııntı· 
yaz müddeti 4 eylül 1899 ~arihi~de.n 
itibaren 25 ıene daha temdıd edılmı' 
ve nihayet 14 nisan 1913 tarihli ~~ka· 
velename ile de tekrar 25 sene ılive· 
aiyle müddet 4 eylul 1949 tarihine ka· 
dar uzatılmıştır. 

Gayri safi hasılattan hükümet hiaae
ıinin bu mukavelenin meriyete gıre· 
ceği 4 eyh11 1924 tarihinden !ti~r~n 
yüzde elli olacağı da tasrih edılmıştır. 
25 teşrinievel 1894 tarihli mukaveı.~na
mede de safi olmıyan hasılatın yuzde 
ellisi hükümete terkedılmekte idi .. Fa
kat fenerler tarifesi o zaman İngiltere 
hükümetinin itirazına maruz kaldığın· 
dan müzakere neticesinde tarifeden 
tenziller yapılmasına karar verilmiş ve 
bu tenzilit şirketle hükümet arasında 
yarıyarıya taksım edilecek yerde un· 
tiyu sahiplerinden Mösyö Kolum 
oglu tarafından vçrilcn arzuhalde te· 
nerıer tarifesının yalnız idare maarah· 
nın tesvı> esıne kafi bir raddeye ten· 
.zıh ıçın lngıltere hükümeti taraundan 
kati surette ileri sürülen teklif bazı· 
nenin bu husuı;ta istifadesini imha 
edecek bir neticeyi meydana koymut· 
tur. Bu esnada Londrada yapılan me· 
saü sadikane semeresi olarak bu tek· 
lifin yalnız bir kısmı tenzilata inhisar 
ettirildiği söylendiğinden ve imtiyaz 
sahibi tarafından yeni baştan tesisat 
ve ıslahat yapılması da deruhte edil· 
ıniş oldu~undan" kendilerinden daha 
fazla isteklerde bulunulması muvafı· 
1u adaleti seniye olamıyacafına dair 

(Sonu 8. sayfada) 

Denizbank 
Denizbank )ayibaamın eaaaında ya. 

tan prenaipler, türk devletçiliiinde 
ve belki de bu asrın ekonomi telakki· 
sinde batlı batma bir merbale1i ita= 
retlemektedirler, demekte, hiç mü • 
balqa olmasa gerektir. Büyük Şef, 
son direktif nutuklarmda keakin 
hatlarla tebarüz ettirmiılerdi ki, 
türk devletçiliiinin, efer vazıh, fay
dalı ve dayanıklı bir si.tem olmasını 
İatiyoraak, onun bürokrasi ile olan 
bailarmı kesmek ve ticaret zihniye
tine uygun cihazlarla kuvvetlendi
rilmeıini temin eylemek lazımdır. 

Denizbank ,ilkönc:e, bu direktif. 
ten kuvvet almaktadır. Fakat bun· 
dan sonra da, daha hususi manada 
olarak ve Batba.kanımızm bu busu.. 
taki izahatında dendiği gibi, Bü)'iik 
Şef'in ıu cümleıine dayanmaktadır: 

"En güzel coj'rafi vaziyette ve üç 
tarafı denizle çevrili olan Türkiye, 
endüstriıi, ticareti ve aporu ile, en 
ileri denizci millet yetiıtirmek kabi· 
liyetindedir. Bu kabiliyetten i..tifa· 
deyi bilmeliyiz. Denizciliği türkün 
büyük milli ülküsü olarak düıünm• 
li ve onu az zamanda, baıannah· 
yız . ., 

Görülüyor ki, enduıtriıi, ticareti 
ve ıporu tamam ve bizden bir deniz· 
cilik istiyoruz. Gerçekten, kendi en· 
düıtrimize dayanmayan bir deniz· 
cilik, dııarıdan ödünç almmıı bir fa· 
aliyettir. lç ve dıf ticaretlerimizle 
beılenıneyip kendiai de bunlara va• 
ııta olamayan bir denizcilik, geliıe· 
mez. Spora dayanmayan denizciliğin 
iae hayatta manaıı olamaz. Çünkü 
denizcilik yalnız vapur ve liman aa· 
bibi olmak değil, yüluek deierde de
nizci bir insan terbi1 .. inden i.tifade 
etmek demektir. Atatürk, bu üç un· 
ıuru bir arada toplamakla, bize hem 
madde ve insan münuebetleri hem 
de bir davayı temelli ve toplu olarak 
mütalea eylemek hakkında, her za· 
manki etaiz ve derin görüılerinden 
birini baiıılamıttır. 

Eier Denizbank layihası okunm· 
aa görülecektir ki, denizcilik gibi çe· 
tidli faaliyetlere mevzu olup türk 
inaanmdan ç91idli kabiliyetler bek
leyen böyle bir itin bir plan dahilin
de mütaleaıı keyfiyeti, derin bir ted
kik ve bilgi mahsulü olvak 1apıl· 
mıttır• 

"Hükümetin bu itlerde takib ecle
ceti hareket muhtelif 1Ual n tekil· 

Suriye' de kınlı Yık' ılır 

Kamışh'ya bir tayyare 

filosu sevkedildi 
Kasabadaki kavgalar bir 
bopşma ıeklini aldı 

Hale b, 29 (Hu- P,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ıuai) - Kamıılı 
içinde vatanilerle 
hıristiyanlar ara · 
sındaki kavga ni· 
hayet boğupna şek 
tini almııtır. Si
lahlar patlamak . 
tadır. Hldisclerı 
bastırmak üzere 
fransız müfreze · 
leri aevkolunmuş · 
tur. Sokaklarda ae· 
kizer ki§ilik fran 
aız devriyeleri ge1 
mektedir. Dokuz 
tayyareden mü 
rekkeb bir filo 
Kamıfhya gelmif· 
tir. Daha vahim 
ve kanlı hidisele· 
rin çıkmasından 
korkulmaktadır. 

DİYARBAKIR 

Haleb, 29 (Hu· 
ausi) - Haaiçe gi- HAdiselerin pktığı Kamışlı mıntakasım gösterir harta 

rerken öldürüldüğü zannedilen Dir· 
zor mutasarrıfı kitibi ile karısı bu-

lerle idare edilen mevcud deniz mü
eueaelerimizi bir elde toplamak ve 
bir plan dahilinde çalıpnaja Mvk 
etmek ıuretile bqhyacaktı;r,. diyor, 
Bqba.kan. Demek ki, daha ilk aclun
da bir koordinuyon'a sidilmekte
dir. lıletme, kredi, finansman sibi 
davaları, Denizbank tek elden " tea• 
bit ettiii program dahilinde baf&l'a· 
cak ve bu faaliyetlerinin tamamını 
da memleketin umumi ekonomiıinin 
umumi hatlarına uygun düıürecek
tir. Artık yalnız vapurculuiumuz ve 
limancılığımız için deiil balıkçılıiı· 
mız, sünıerciliiimiz v.a. iç.in de bir 
merci vardr. Ve bu mercı modern 
maniaile bir madde tetkilatma da· 
7anmaktacbr. 

lunmuştur. Mutasarrıf karısı ile Ha
ıiç'de gezerken yolda İbrahim paşa 
oğullarının adamları tarafından çev
rilerek otomobille Abdülaziz dağına 
oradan da Abdu Hallo'nun yanına 

götürülmilgler ve bilihare ıerbcst bı
rakılmışlardır. 

Nüfuı dalavereleri 
Antakya, 29 (Hususi) - Nüfus 

dalaverelerine "devam edilmektedir. 
Suriyeli birçok göçebe bedevilerin 
hiç tahkikata lüzum görülmeden ka
yıd muamelesi yapılmaktadır. Bede
vilerin birçokları husuat ıurette ge
tirtilmi,ıerdir. Reyhaneiyeye tabi 
Ayrancı köyünde, muhtarın bu kabil 
kimselerin kayıd edilebilmesi için tc· 
hadetname vermemesi üzerine nahiye 
müdürü Zahid bizzat muhtardan zor
la millıUrü alarak kendisi bu çeJit 

(Sonu 8.inci Hylad• ) 

Dış politikada eski taahhüdlere ve 
dostluklara riayet edilecek 

BUkreı, 29 (A.A.) - Rador ajan
sı bildiriyor: Kıral, yeni kabinenin 
yemin töreni dolayısiyle söylediği 
nutukta ezcümle demiftir ki: 

''- Memleketin idaresini derin 
bir surette tetkik etmeden size ema
net etmiı değilim . Önünüzde mühim 
bir çalışma ve zor saatler mevcuddur. 
Sarsılmaz bir vatanseverlik ve kırala 
ve memlekete sadakat hiasiyle mut· 
tasıf olmanız icabeder. Kalbinizde bu 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Ankara ıehlr 

tiyatrosu kuruldu 

Temsiller on 
• 

güne kadar 
başlıyor 

Ankara fehir T İyatroaı genel 
Jirelıtörii B. RQ.fiJ Rıza 

[ Y auı 9 uncu la)'fada ] 

Fıkra 

Bir facia 
- Fakat, polis efendi, bu çocuk da

yaktan kaçarak bize geldi. Başka mem
leketlerde hükümet eziyet gören çocu· 
ğu öz ana babasının bile evinde bırak· 
maz. Kaldı ki .. 

- Hakkımz var- hatta böyle bir ço
cuk geçenlerde ge~e yerine iade etti· 
ğimiz için intihar etti. Fakat ne yapa· 
lım? 

Bir başkası da tek başına toprak bel· 
lemek için bağa gönderilmi§, o gece 
gelmemiş, ertesi gün bıçaklanmış ola· 
rak bulunmuştur. 

- Bilseniz, beyefendi, öyleleri ~at 
ki oniki yaşında bir yavruyu, kendıle
ri misafirlığe gittikleri vakit, evi ka· 
rışıırmasın diye, kapı önünde bı:alu· 
yıDrıar. 'rOCukcagız efendileri gelınce
ye kadar, soguktan donuyor. 

Fakir bir köylü aileye çocuğunu ~": 
kuracağınızı, ona bakıp evle.ndu~c~g~
nizi vadediyorsunuz. Ona ıstedığıms 
gibi parasız hizmet ettirdikten sonra. 
evJe11me yaşına basınca, bir kusurunu 
bulup kovuyorsunuz. 

Bu hemen her adım başında tesadüf 
edec:gımz, veya hıkayesıni dinliyec~
ğınıı. e v ı a d 1 ı k _ iac~asıdır. Bıt 
suru türle yavrusu, guya kıtaba uydu· 
rulan bu vesıJe ıle, nakıki esır hayatı 
surrnektedirler. !.-'ocuk Esirgeme ku· 
rumunun gucü neye yetebıleceğini 
bilıyoruz. Devletin içtimai yardım 
müesse:.elerine ayırabildiği tahsisat 
da maıümdur. Ji akat bütun bunlar, 
evla d J ı Jc faciasına tamamen niha· 
yet verdirecek bir nizanı kurulmasını 
menetmez. Bir defa muayyen bazı te
ahhudlere bağlanmadıkça, ve bu teah
hiıdler bükümet tarafından tescil edi
lerek, onun mürakabe hakkı temin o
lunmadıkça, e v l i d l ı k, bir ~sfr 
ticaretinin ağır cezasını görmelıdır. 

Doğrudan doğruya himaye edemediği 
türk yavrularının haklarını korur bir 
mücadeleye girişmesini Çocuk Esirge

me Derneğinden beklememiz dıoğru 

değil midir l - Fa tay 



-2-

·············································································~ J • . . . . 
~ GÜNÜN iÇiNDEN a . . 
~ ............................................................................. .. 

Amerikalı bir dost 
Evvelki sene, Istanbulda Boğazın çok mehtaplı bir gecesiydi. Bu ge

cenin zevkini lstanbul halkına daha geni§ bir ölçüde tattırmak için bü
yük bir gezinti filosu vücude getiren Şirketi Hayriyenin bir vapurunda, 
denizin üzerinde parıldayan ay ıııklanna ka~ı ben, bir yabancı ile 
konu§Uyordum. 

Boğaziçi, mehtap, bu ııık altında Anadolu kıyısının birer ma&al di
yarı gibi görünen eski yalıları ve bütün bu dekor içinde bir türk ya• 
zıcısı ile sohbet eden bir yabancı .•• 

Bütün bunları bir araya getirerek, belki de, aklınıza bir Pierre Loti, 
bir Claude Farrere getirebilirsiniz. 

Hayır, muhntıbım bu tertipten ve bu mektebten bir yabancı değildi. 
Onunla ne kafesten, ne haremden, ne Sultan Mahmud'un misafir git· 
tiği eski yalıdan, ne fransız ıairi Andre Chenier'nin doğduğu evden, 
hatta ne mehtaptan, ne de Boğazdan bahsetmiyorduk. Sözleri ıiire, ha· 
yale kaçırmağa bu kadar elveriıli bir hava ve dekor içinde bu yabancı 
ile konu~tuğumuz mevzu Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Inkilabı idi. 

Onun §İmdiye kadar memleketimize gelmiı, gitmiı birçok yabancı· 

lardan büabütün batka dütündüğünü görüyordum. Karıandaki adam, 
bir efsane diyarında bir kalem ve hayal sergüze§ti geçirmek hevesiyle 
memleketimizde yaıayanlardan değildi. Henüz otuz dört, otuz beş yaf
larında bulunan bu yabancı bilgin ile o gece eski türk metinlerinden, 
Topkapı snraymda bulunmu§ nadir bir el yazısından, türkiyedeki inki
lab hareketinden, yakın farkta pedagoji sisteminin ıimdiye kadar tut
mu§ olduğu yanlı§ yollardan, Atatürk'ten ve Geor~e Washingtondan 
konu§tuk. 

Amerikada bizi yanlı§ tanıyanlar çok olabilirdi; fakat bu aydın Ame
rikalının bizi hak ve hakikat objektifi ile görenlerdendi. 

O gece kendisinden ayrılırken içimden §U dilek geçmitti : - Bütün 
bu fikirleri, Amerika bu vatanda§ının ağzından dinlese ne kadar iyi 
olacak ! 

Bu yol arkadafı, geçenlerde Amerikanın bir çok ıehirlerinde yaptığı 
aeyahatlarda Kemalist türkiyeyi kudret ve salahiyetle anlatmı§ olan 
lstanbul Amerikan Kolejleri reisi Dr. Wirght'di. 

Evvelki günkü Ulus'ta onun türkiye hakkında söyJediklerinden bir 
kısmını hulasa halinde dilimize çevirmiıtik. Bunları okuduktan sonra, 
siz de benimle beraber, kanaat etmiısinizdir ki kendisinden ayrılırken 
gönlümden geçirdiğim temenni yerini bulmuştu. - Nurettin ART AM 

Ankara Halkevinde 

Prof. Dr. W. Pelers 
iki koni erans veriyor 
İki konferans ta 
projehaiyonlatlur 
Ankara Halkevinin daveti üzerine, 

İstanbul Univenite.si tecrübi psikoloji 
ve terbiye ordinaryüs profesörü ve pe
dagoji enstitüsü direktörü Dr. W. Pe
ters, Halkevi konferans salonunda iki 
konferans verecektir. Bu konferansla· 
rnı mevzu, gün ve saatleri aşağıdadır. 

Birinci konferans: 3. Sonkanun 938 
pazartesi, saat: 17 .30 da verilecektir. 
Mevzuu: Meslek intihabında psikolo
ji'dir. 

İkinci konferans: 5. Sonkanun. 938 
çarşamba, saat 17 ,30 da verilecektir. 
Mevzuu: İnsan karakterlerinin yapılı-
§Idır. a 

Bu bilginin uzun yıllar süren ilmiğ 
araştırmalarının mahsullerini kolaylık
la anlaşılacak bir tarzda bildiren, hem 
meslek adamlannı ve hem her dinleye
ni alakadar edecek bu k""''•ranslara 
girme serbesttir. 

Tohum temizleme işleri 

Dr. Aru dün 
Ltanbuldan geldi 
Birkaç gündenberi lstanbulda bu

lunan Dış İşler Bakanımız Doktor Tev
fik Rllştü Aras dün şehrimize gelmiJ ve 
istasyonda karşılanmıştır. 

Y ılbaıı tatili 
Vrthası dolayısiyle resmi daireler 

cuma günli saat 13 den itbaren kapa· 
lr bulunacaklar ve işe pazartesi gü· 
nü tekrar başlanacaktır. 

Hava taarruzlarına 

karıı korunma 
İç Bakanlık seferberlik direktör

lüğü, 1935, 1936, 1937 yılları içinde 
hava taarruzlarından korunma işleri
ne sarfedilen ve 1938 fUbatı .sonuna 
kadar sarfolunacak para mikdarlarını 
vilayetlerden sormuştur. Vilayetler 
bu soruya ayrı ayrı cevab verecekler
dir. Sarfolunan paralara aid işler a· 
rasmda halkm hava taarruz:larmdan 
korunması etrafında yapılan propa
gandalar, söylevler, konferanslar, ki
tab ve risaleler, pasif korunma ted
birleri hakkında açılan kurslar ve alı
nan malzemeler, hava haber alma pos
taları kursları, hava haber verme 
malzemesi ve hatları, canavar düdü
ğü ve alarm, yangına karşı alınan 
tedbirler, can kurtarma takımları, a
ğaç dikme işleri ve bunlar dışında 
havaya karşı korunma bakımından 
yapılan işler, tatbikat, ışık söndürme 
ve sair faaliyetler de vardır. 

ULUS 

Maliye' de 

Yeni tayin 
ve terfiler 
Maarif muhasebe memur namzedi 

Halid Düşmez maarif muhasebe me -
murluğuna, Ankara seyyar tahakkuk 
memuru Ömer Apalak maliye muhase

be memurluğuna, Ankara lisesi mezu • 
nu Abidin Tangut maarif muhasebe 

memur namzedliğine, büdce umum mü 
dllr memur namzedi Lütfü Buğatır ay
nı yer memurluğuna, gümrük zat .i~le
ri memuru Abdülkadir Emre harıcıye 

muhasebesi memurluğuna, varidat u
mum müdür eski mümeyyizi Ramazan 
Cavid Sancer muhasebat umum müdür
lük ikinci mümeyyiz namzedliğine, orta 
mekteb mezunu Salahaddin Tanbuğan 
muhasebat umum mUdürlüğU memur 
namzedliğine, lise mezunu Basri Er~ 
devlet demiryollan maliye muhasebesı 
memur sitajiyerliğine, Mut kazası 
Çömlek okul baş öğretmeni Naci Ber • 
köz muhasebat umum müdür memur • 
luğuna, açıktan Kemal Demiray vari • 
dat umum müdür daktiloluğuna, Sey
han tahakkuk şube şefi Ahmed Gürkan 
40 lira ile aynı şube şefliğine, İstanbul 
kambiyo ve hukuk müdür namzedi Ce
mal Tokgöz aynı müdürlüğe asaleten, 
İstanbul kambiyo ve hukuk memur 
namzedi İhsan İmer 30 lira ile aynı me
murluğa, muntazam borçlar umum mü· 
dürlüğü memur namzedi Mahmut Öz
tekin, aynı memurluğa asaleten, Zon • 
guldak tahsilat şefi İrfan Ersöz Anka
ra tahsilat kontrol memurluğuna, İne -
bolu hususi muhasebe tahsil müfettişi 
Hayri Gürer Ordu tahsilat şefliğine, 
Kırşehir tahsilat kontrol memuru H üs
nü Yılmaz, Zonguldak tahsilat şefliği
ne, Ankara tahsil kontrol memuru Lüt
fu Ertem Kırşehir tahsil kontrol me • 
murluğuna, Malatya tahsil kontrol me
muru Turan Demiralp ordu tahsil kont
rol memurluğuna, Malatya tahsilat şe • 
fi Mustafa Remzi Ergin Malatya talı· 
silat kontrol memurluğuna, Bilecik 
tahsilat şefi Recai Dizdar Malatya tah· 
ıillt şefliğine, Ordu tahsilat kontrol 
memuru Halil Öncel Bolu tahsilat şef
liğine, Bilecik orta okul hesab M. Mus
tafa Çorumluoğlu Bilecik tahsilat şef -
liğine, zat işleri müdürlüğü mümeyyiz 
vekili Abdurr:ıhman Şeret Vural zatiş
leri memurluğuna, Vasfi, Cen -
netoğlu, zat işleri daktiloluğuna, diva -
nı muhasebat ilam şubesi memuru İbra
him Aydın levazım müdürlüğü ikinci 
mümeyyizliğine tayin edilmişlerdir. 

Reşad Yenersoy evrak müdürlüğü 
daktiloluğuna, hukuk müşavirliği mu
avini Ergun Kudat hukuk müşavirliği 
muavinliğine 40 lira maaşla, Babaeski 
malmüdürü Haydar Duman 30 lira ile 
aynı malmüdürlüğe, Kırıkkale askeri 
fabrika muhasebecisi Fuad Süzer 45 
lira ile aynı muhasebeye muntazam bor 
çlar müdürü ikinci mümeyyizi Abdül
kadir Muradoğlu 35 lira ile birinci §U -
be mümeyyizliğine, maliye muhasebe 
memuru Ziya Yüce muntazam borçlar 
müdürlüğü ikinci şube mümeyyizliğine 
terfi etmişlerdir. 

Kocaeli muhasebe müdürü A. Kibar 
Önder ile, Kocaeli varidat kontrol me
muru M. Sabri vekalet emrine alınmış
lardır. 

Halkevinde bir piyes 

Ankara Halkevi Palavra piyesini 
dün akşam da kalabahk bir seyirci küt
lesi huzurunda temsil etmiştir. 

Kamutay 

Encümenlerinde 

Arzuhal encümeni: 

Encümene tevdi edilen arzuhallar
dan ruznameye alınmış olanlar hak
kında vekaletlerden gelen cevablar ve 
mevcud ahkam tetkik edildikten sonra 
bu arzuhallar karara bağlanmıştır. 

Dahiliye encümeni: 

Köy kanununun 16 ıncI maddesini 
değiştiren 2491 sayılı kanunun birinci 
maddesiyle köy kanununun 44 üncü 
maddesinin beşinci fıkrasının kaldırıl -
masına ve bu kanuna yeniden bazI hü
kümler eklenmesine dair olan kanun 
layihasının ikinci maddesinin müzake
resine devam edilmiştir. 

Dit-anı Muhasebat cnciimeni: 

Haziran: ağustos 1937 aylarma aid 
üç aylık raporun tetkikine devam edile
rek 4 ve 5 inci fıkralar kabul edilmiştir. 

Maarif encümeni: 

Orta öğretim okullannda yardımcı 
öğretmen çalıştmlması hakkındaki 
2624 sayılı kanunun birinci maddesin -
de yazılı müddetin Uç yıl uzatılması 
hakkındaki kanun layihasını milzakere 
ve kabul etmiştir. 

I ktısad Encümeni: 

Beş azadan mürekkeb bir komisyon 
toplanarak kilçük sanatlar kanunu layi
hası ilzerlnde yapmakta olduğu tetki
kata devam etmiştir. 

Ziraaı encümeni: 

Devlet ziraat işleri kurumu hakkın
daki kanun layihasını müzakereye baş· 
lamxştır. 

Kamu taya gelen tezkereler: 

2428 sayılı kanunda yazılı (imtiyaz
lı şirketler) tabirinin tefsiri hakkında
ki Başvekalet tezkeresi diln Kamutaya 
gelmiştir. 

Emniyet İşlerinde tayin 

ve terfiler 
Emniyet işleri genel direktörlüğü 

birinci sınıf muamelat memurluğuna 
BB. Ekrem, ikinci sınıf muamelat 
memurluğuna Zeki, üçüncü sınıf mu
amelat memurluklarına Yakub ve Ze
ki, beşinci sınıf muamelat memurluk
larına A. Muhlis, Fazıl, Yavuz, Nev
zad, Subhi, genel direktörlük komi
ser muavinliklerine Kadri ve Adnan, 

Ankara polis enstitüsü ikinci sınıf 
muamelat memurluğuna Ziya, Sin
can polis memurluğuna Edib, Elazığ 
polis memurluklarına Halil ve Meh
med Huri, Bursa polis memurluğuna 
Halil, Mardin polis memurluklarına 
Mehmed Adalı, Ali, Kemal, Turan, 
Hüseyin, Süreyya ve Süleyman, Ur
fa polis memurluklarına Mustafa, 
Neşet ve Aktay, İzmir polis memur
luğuna Cemal, Gazianteb polis me
murluğuna Ali tayin edilmişler ve 
Kastamoni 14 sayılı polis memuru 
Muharrem, Kütahya 4 sayılı polis 
memuru Kamil, Tekirdağ 5 sayılı po
lis memuru Cemal komiser muavinli
ğine terfi etmiflerdir. 

30 - 12 - 1937 

KAMUTAY'DA: ... '"* ..... t 44444 

Dün tetkik ve kabul 
edilen kanun IOyihaları 

dışına giden Memleket 
memurlann 

Kamutay diln Refet Canıtez'in 
başkanlığında toplanmış ve Gazian
teb mebusluğuna seçilen Dr. Meh
med Ali Ağakay and içmiştir. 

Bundan sonra bazı tefsir talebleri 
tetkik ve kabul edilmiştir. 

Bundan sonra gümrük memurla· 
rından bazılarına verilecek yem be
deli ve yemlik hakkındaki 1615 sayılı 
kanunun birinci maddesi şöyle değişti
rilmiştir: 

Gümrük memurlarından bazıları· 

na verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 19 mayis 1930 tarih ve 
1615 sayılı kanunun birinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Gümrük süvari mıntaka ve mu
hafaza memurlarına, vazifeleri icabı 
tedarikine mecbur bulundukları hay· 
vanları için, ayda maktu olarak 14 li
ra yem bedeli verilir. 

Mezun bulunanlara mezuniyetleri
nin üç aydan fazlası için ve hayvanı
nı elden çıkaranlara yenisini tedarik 
edinceye kadar yem bedeli verilmez. 

Kıtaata müretteb binek ve mekftri 
hayvanları yem bedeli de bu mikdar 
dahilinde tesviye olunur.) 

Pamuk iplikleri ve çimento glim· 
rük resimlerinde tenziUl.t icrasına da
ir hükümetçe ittihaz olunan kararla· 
rın tasdiki hakkındaki §U kanun ka
bul edilmiştir: 

"2294 sayılı kanunun birinci mad
desine tevfikan hUkümetçe umumi it
halat tarifesinin 366, 367, 368, 369, 370 
ve 459 A numaralarında yazılı pa-

maaılan 
muk iplikleri ve çimento gilmrilk re .. 
simlerinde tenzilat icrasına dair İc· 
ra Vekilleri Heyetince 13-11-·1935, 
30-12-1936 ve 9-1-1937 tarihlerinde it .. 
tihaz olunan merbut Uç kıta karama· 
me kabul ve tasdik olunmuştur.,, 

Bundan sonra, staj, tahsil ve te
tebbu gibi bir ıebeble ecnebi memle· 
kellere gidecek bir kısım memurla .. 
rın, maaşları tam olarak ödenmek şar· 
tiyle, muayyen müddetlerle mezun 
sayılmaları için bazı vekaletlere muh· 
telif kanunlarla salahiyet verilmiştir. 
Bu salahiyetin bütün vekaletlere P'" 
mil olacak surette daha umumi şekil· 
de almması lüzumlu görüldilğünden 
hükümetçe bir kanun teklif edilmif 
ve aşağıdaki madde kabul olunmu~ 
tur: 

"Umumi, mülhak, hususi büdceler· 
le belediye büdcelerinden ve serma· 
yesinin yarısından fazlası devlete aid 
müesseselerden maaJ veya ücret al
makta olan memur ve müstah,demler
den lüzum görülenlerin gidip gelme, 
zati ve aile harcırahları verilmek ıu
retiyle ve azami iki aene müddetle 
milli hudud haricine gitmelerine İc· 
ra Veklleri Heyeti karariylc izin ve· 
rilebilir. Bu suretle gideceklerin 
mensub oldukları daire ve müessese
lerle irtibatı baki kalacağı gibi vazi· 
fe ve memuriyetlerine aid her türlil 
hakları da mahfuzdur.,, 

Meclis pazartesi glinü on beşte 
toplanacaktır. 

Köy muallimlerinin kadro 
ve ücretleri tesbit edildi 

iç Bakanlık, köy memurlarının 
kadro ve Ücretlerinin her yerde ha§" 
ka baflca tesbit edilmesi yüzünden 
bazı yerlerde köy idarelerinin f aaliye
ti sekteye uğramakta olduğunu ve 
köylünün bazı yerlerde takati fev • 
kinde külfetlere maruz bırakıldığını 
gö:ı: önüne almıı veköy memurlan • 
nm kadrolarile Ücretlerinin a:ı:ami 
mikdarlarını tesbit etmittir. Tesbit 
edilen listeye göre nüfuıu beı yüze 
kadar olan köylerde vazife alacak 
olan muhtarlara ayda 10, senede 
120; dört köye bir tane olmak üzere 
ki.tiblere ayda 15, senede 180; imam 
lar ve koruculara ayda 6, senede 72; 
sığırtmaç ve danacılara ayda S, sene. 
de 60 lira verilecektir. 

Nüfusu 500 den bine kadar olan 

köylerde muhtarlara ayda lS, sene -
de 180 lira; iki köye bir tane olmak 
üzere katiblere ayda 20, senede 240; 
imamlara ve koruculara ayda 10, se
nede 120 lira; en çok sekiz köye bir 
tane olmak üzere tarım batılarına ve 
aağlık koruculanna ayda IS, senede 
180 lira, sığırtmaç ve danacılara ay
da beıer, senede altmııar lira verile
cektir. 

Nüfusu binden yukarı olan köy
lerde muhtarlar ayda 2S, senede 300 
lira; müstakil köy katiblerine ayda 

25, senede 300 lira; imamlara ve en 
çok dört köye bir tane olmak üzere 
sağlık korucularma ve tarım baııla
rma ayda lS, sened 180 lira, ilk bin 
kiıi için bir ve mütebaki her 500 'kiti 
için bir tane tutulacak olan konıcu• 
lara ayda 12, aeneed 144 lira; sığırt· 
maç ve danacılara ayda 5, senede 60 
lira verilecektir. 

Sağlık koruculan ve tarım ~dan 
için dernekten salahiyet almacaktır. 
Bunlar, icabında köy adedine bakıl
mıyarak aynı ücretle en çok 6000 nü· 
fua eaaaı üzerinden istihdam oluna • 
bileceklerdir. Çobanlar ancak ihti • 
yaç olan yerler.de tutulacak, bunla
rın hayvan adedine ve teamüle göre 
mikdarları azaltılıp çoğaltılabilecek· 
tir. 

Lira olarak tesbit olunan mikdar 
tutarları mahsul olarak da verileile• 
cek, bazı yerlerde bunun yalnız 
mahsul olarak verilmesi zaruri ve 
mecburi olabilecektir. 

Aylık ve yıllık tutarları en çok ol· 
duğundan bu rakamların üstüne ka• 
tiyen çıkılmıyacaktll'. Zaruret görü· 
len hallerde ve yerlerde mucib a&

bc bler gösterilmek suretile ancak 
valilerin tenıib ve müıaadeıi ile bu 
mikdarlara yüzde SO zam yapılabile
cektir. 

Ziraat Bakanlığı, ikinci teşrinin 

son on beş günü içinde muhtelif mm· 
takalardaki tohum temizleme maki
naları ile köylünün 1.160.156 kilo to
humunu temizletmiştir. Temizlenen 
tohumların 156.296 kilosu Ankaranın 
Teşrek, Etimesud ve Ballık köylerin
de, 215.000 kilosu, Şabanözü, Samut
lu, eski Polatlı ve Sakarya köylerin
de, 95.754 kilosu Haymana köylerin
de, 11.090 kilosu Kütahya köylerinde, 
19.870 kilosu Keşan köylerinde, 18.000 
kilosu Biga köylerinde, 3200 kilosu 
Ezine köylerinde, 640.890 kilosu da 
Trakya, Eskişehir, Erzurum ve İzmir 
köylerindedir. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111 Muhtar, katib ve korucular icabın• 

da müstakil ve müıterek olarak kul· 
Janılabileceklerdir. Yalnız bunların 
kullanılması mecburi olacaktır. Muh• 
tar, katib ve korucuların dııında ka• 
lan diğer müstahdemler lüzum ve 
zaruret görülen hallerde ve yerlerde 
kullanılacaklardır. Kullanıldıkları 
zaman Ücretleri azami haddi geç.mi· 
yecek ve istihdam müddetine göre 
tahaiaat büdceye konulmuı buluna• 
caktır. Muallimlerle, eğitmenlere ve 
tenıib edilen yerlerde imamlara ki· 
tiblik vazifesi gÖrdurüldüğü takdir• 
de bunJara katiblik ücretinin yarısı• 
nı geçmemek üzere bir ücret verilebi· 
lecektir. Muallim ve eğitmenlerden 
katiblik itini üzerine almıı olanlar 
dera aaatleri dııında yapcaklar ve 
günlük itlerini nokr.ansız yapmıı o • 
lacaklardır. imamlardan kiıtib aeçi· 
lecekler imtihan edilmiı ve imtihan· 
da muvaffak olmuı olacaklardır. E· 
konomik durumları müsaid ve birbi· 
rine yakın köyler, en çok on bin nü• 
.fua için bir ebe kullanabileceklerdir. 

1 ı Er:mrum'da ıfırm altında 
19 dereceye diiştii 

Dün şehrimizde hava bulutlu ve 
sakin geçmiş, ısı gündüz sıfırın üs
tünde 5, gece sıfırın altında 4 dere
cedir. Dün yurdun Trakya, Kocaeli 
ve Ege mıntakalarmda hava yer yer 
yağıgh yurdun di ğer bütün mıntaka· 
larında kapalı ve sisli geçmiştir. 
Dünkü yağışların karemetreye bırak
tıkları su mikdarları Muğlada 68, 
Bodrumda 35, Geliboluda 30, Çanak
kalede 29, Çorluda 15, Tekirdağmılıı 
13, Edirnede 12, yurdun diğer yağış

lı mıntakalarında 1-10 kilogramdır. 
Dün en yüksek ısı sıfırın üstün

de Adanada 17, en dUşük ısı da Er
zurumda 19 derecedir. 

Türklük ne 
kalpağıdır, 

vatani 
fransız ne 

kasketi! 
Hatay'daki Kırıkhan' dan gelen şu 

haberi okudunuz mu? 
"Geçen pazartesi günü Kırıkhan 

istihbarat zabiti ve mahalli kuman
dan Aktepeye giderek birçok kim
seleri yanlarına çağırmışlar, tUrk 
olmak iddiasından vazgeçmedikleri 
takdirde hayatlarının tehlikede ol
duğunu söylemişlerdir., 

Bir defa Kırıkhan, bir defa Aktepe 
isimlerine; bir de orada ballU etra
fına toplayan bir tUredinin "türle ol
mak iddiasından vazgeçmek" şek
linde yaptığı teklife bakınız. 

Aktepe türkleri, "türle oldukları
nı iddia" etmezler; "iddia"yı bir in
san, kendisinde bulunmayan bir şey 
için yapar. Onlar türkçe konuıur
lar; türkçe ytl§ar ve türkçe duyar
lar; dağlarının isimlerinde, ırmakla
rının çağıltısında, rD~girlarznm esi
§lnde türkçe heceler bulunur. 

Türklıik. ne vatani kalpağı, ne de 
fransız ka f> ti tlC'~ildir: Ne kafaya 
geçirilır, ne b..ı, t. ı l.;ırı lır. 

Fakat bu hakikat, bu t ":1tııı,ar-

da basit cisimlerden miuek,.,;, .:!-

simler terkib etmeğe uğraşır gibi, 
"ittihadı anasır,, cemiyetleri kurup, 
böylece yeni mmetler, yeni ümmet
ler vücuda getirmeye uğraşanların 
kafası almayabilir. - T.1. 

Yeni modalar 

Kadın elbiselerinde iki yeni 
merhale: Biriai cam kumaıtan ge
ce tuvaleti; birisi de yılan derisin· 
den manto. 

Bu haber, her halde, evli erkek
leri telata, büyük terzileri de se· 
vince sevkedecck. 

Ben, ne evli, ne de terzi oJmadI· 
ğım için bu iki yeni moda kartısm
d.a, olsa olsa, tunları dütünebili· 
nm: 

Kadınlar camdan tuvalet giy
meğe baılarlarsa onları le •: a
mak için daha itinalı dil , ı ~c:ı 
mecbur o! n~nğız. 

Y.' .., ' · · .,-nto!~ı :.ı iı dilber 
h • r • .• ..: .. · ~ _ ., __ J:.naklaıı korka· 
C<ıtı:t! 

Bir ''şehidi biide !" 

Diyarbakır'da bir saat içinde üç 
§İte rakıyı tek batma ve ausuz mu
suz İçen bir genç, hastalanmıı ve 
hastahaneye götürülürken yolda 
ölmüıtür. 

Eaki tabiri kullanmak lazım ge· 
lirae bu delikanlıya "ıehidi bade,, 
demok lazım gelir. Evet, zavallı, 
hem .. bade,, nin, hem de bir çok 
ilhamlarını o "bade,, den alan di
van edebiyatınm ıehidi sayılmalı
dır. 

Çünkü: 
Bldeyi ab ile nmihte kıl ey ılkl 
Hayli demdir ki hakimane cünah 

iılemedik. 

Beytini dinliyerek rakıyı susuz 
iç İ! ,.c : 

r.hy ı..; •C'' int 1 nr ct....,c:.. uı; ... ck t.r 
ce. çi bittedris; 

Dü:;uıunek.e ~ crcı.ı olmaktan evladır, 
dilersen, is; 1 

Sözüne inanarak öteki dünyap 

boylamı§tll'. 

1' aydman'ın verdjği 'ders 

Meıhur hikayedir: Bir gramer 
hocası, boğazındaki iltihab, ame
liyatı icabettirdiği halde bundan 
korkarmıı. Doktor da hocayı ikna 
etmek için dil dökerken bir gra
mer yanh11 yapmıı. Buna taham
mül edemiyen hasta şiddetle bu 
hatayı düzeltirken boğazı patla
mıf ve hastalığı iyi olmu_§. 

Katil Vaydman da kendiaile gö
rüıen avukatının almanca "scha
denfreude,, kelime&ini yanlı§ kul
lanınasma tahammül edemiyerek 
§Öylece düzeltmi§ : 

- Bu kelime, sandığınız gibi, 
"zevki için öldürmek,, manasını 

ifade etmez. Bakm size anlata
yım: Ben bir iıe girişiyorwn; mu
vaffak olamıyorum; memnun de
ğilim. En iyi dostlarundan birisi de 
aynı İfe giritiyor. O da muvaffak 
olamıyor. Memnun oluyorum. lı
te bu kelimenin ifade ettiği mana 
budur.,, 

Katil, gi::,·c tin! bc-ylamadan evel, 
L: ·w~·· · . . . ..ı.nca bir kelime
n ' . ' •. ..ı uı01nasını öfrf'tı :ıt;l;. su
retile, acaba, hayatının iık ve son 
hayırını mı itlemek istedi ? 

Bir kaç köy için müıtereken istih .. 
dam edileceklere aid ücretlerin te\'• 
ziinde ekonomik durumları göz Ö

nünde tutulmak suretile her köyün 
11üfosu eaaı ittihaz edilecektir. !ier kö
ye İsabet eden mikdarlar vali ve 
kaymakamlar tarafından tesbit olu• 
nacaktır. 
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Romanya hükümetinin 
değişmesi 

Son aeçim, Romanya politika ha
Ya.tının muvazeneli gidifini bozdu. 
Da.ha doğrusu bu muvazeneli gidit, 
laraıın, geçen ay, ikbdarı milli çiftçi 
Partisine tevdi edeceği yerde Tata
reaco hükümetini it batında bırak
bıaya tetebbüs etmesile bozulmuıtu. 
lfalbuki Romanya politikasının an
anesine göre, Tataresco'nun menıub 
olduğu liberal partisi dört aene ikti
darda kaldıktan sonra, intiha.b bat· 
lıyacağı sırada iktidarı milli köylü 
Partiıine terketmeli idi. Romanya, 
1al".mı asırdan beri, bu yolda müna -
~ebe ile idare edilmitti. Fakat Ka
rol'un ilel".i sürdüğü bazı tartlar mil· 
li çiftçi partisi tarafından kabul e
dilmediği için kral, Tataresco'yu ik· 
tidarda tutmaya çahftı. Tatareaco'· 
bun menıub olduğu liberal parti de 
Yalnız batına ekseriyeti kazana.mı • 
1acağmı bildiğ için, sağa menaub iki 
zümre ile bir seçim antantı yaptı. Bu 
~aziyette muhalif parti de baıka 
zümrelerle anlatarak liberallere ve 
ınüttefiklerine kartı bir ce1'he birli
ği tetkil etti. Binaenaleyh iki büyük 
Parti, liberaller ve milli . çiftçiler, 
kendilerine uzak yakm bır takmı 
ınüttefiklerle beraber, 20 birinciki. -
ııunda müntehiblerin huzuruna çıl -
blar. 

Hükümetin hedefi reylerin yüzde 
kırkını kazanmaktan ibaretti. 

1926 da yapılan bir kanuna göre, 
aeçimde en çok rey alan parti, reyle
r-in yüzde kırkını temin edebilirse, 
bütün meclisin yansını prim olarak 
alır. Geri kalan yarısı da ıeçime İşti
rak eden partiler araıında aldıkları 
rey niıbetinde takıim edilir. Roman. 
Ya mecliainin mevcudu 387 olduğu -
ba göre, liberal parti reylerin yüzde 
kırkmı temin edebilseydi, her §ey
den evel, 193 mebus kazanmıı aayı
la.ca.k ve geri kalan 194 ün de yüzde 
kırkını alacaktı. Yani 380 mebuı a • 
raıından 270 kadar ekseriyet temin 
etmiı bulunacaktı. Fakat liberal par
ti, 20 ilkkanun seçiminde reylerin 
ancak yüzde 38 ini alabilmiı, bina -
enaleyh prim almak hakkından mah
nun kalmııtır. İfte bütÜn karıııkhk 
bundan ileri geliyor. 

Liberal parti yüzde k~ temin e
demediği gibi, muhalefet partiıi olan 
-.ıilli çiftçi partiai de yÜzde kırkı ka-
2-namamıf, yani reyler küçük par -
tiler ara.aında taksime uğramııtı:r. 
Bu partiler arasmda "Her teY vatan 
İçin,, yahud "demir muhafızlar,, ad
larını tqıyan fqist partisinin, 75 
ınebua aeçtirebilmesi, aeçimin en bü
Yiik sürprizi olmuıtur. Bu, azacık, 
Almanya'da 1930 seçiminde Hitler 
partisinin yüzden fazla mebus aeç • 
tirmesine benziyor. "Demir muha
fız,, partisi, yahudi aleyh darı, f aıist, 
tedhiıçi ve müfrit aai cenaha men
aub bir partidir. Bu partinin reiıi ge
çenlerde beyanatta bulunarak de
ıniıti ki : 

Çinliler Hankşov şehrini 
tahliye edib çekildiler 

Sanghay'da 
yapan bir 

Japonlara suykôsd 
fedai grubu var! 

Şanghay, 29 (A.A.) - Tsingtao· 
Tsinan demiryolu uzunluğunca Çing· 
tao istikametinde ilerliyen japon kuv
vetleri şimdi Viehsin'i müdafaa eden 
Çin kuvvetlerini püskürtmeğe uğraş· 
maktadırlar. 

General. Matsin'in sözleri 
Şangbay, 29 (A.A.) - General Mat· 

aui şu beyanatta bulunmuştur : 
"- Çinliler hareketlerini değiştir· 

medikleri takdirde, japonlar Çin da
hilinde Hankeu, hatta Şungking'e ka· 
dar askeri hareketlerine devam etmek 
mecburiyetinde kalacaklardır. Çinli· 
lerin bir an önce hareket tarzlarını de
ğiştirmeleri japonların en samimi ar
zusudur. 

Hangşov'u tahliye ettiler 
Hankov, 29 (A.A.) - Çin tebliği: 

Şekiang - Anvey hattı üzerinde japon
ların yandan bir hikumuna maruz ka· 
lan Çin kuvvetleri çok şiddetli bir mu 
kavemetten sonra Hankşovu tahliyeye 
mecbur olmuşlar ve Şiyentangın ce
nub sahilindeki yeni mevzilerine çekil 
mişlerdir. Çinliler düflllanın ilerleme
sini durdurmak için Şeyintang köprü
sünü atmışlardır. Şuşov ıehri japon
ların elinde olmakla beraber Tsinfu 
demir yolunun cenub mıntakasında 
sükflnet vardır. 

Şimalde japon kuvvetleri taarruz -
tarını şiddetlendirmişlerdir. San nehri 
Tainanın ıarkından geçen mühim japon 
kuvvetleri Sioşingunun şimalinde Çin 
kıtaatının kuvvetli mukavemeti karşı -
şında ileri yürüyüşlerini durdurmaya 
mecbur olmuşlardır. İki gündenberi Lo 
kov şehri düşman tarafından mütema -
diyen bombardıman edilmektedir. Ja
ponların buradan San nehri tekrar geç· 
meye tetebbiiı edecekleri anlafllıyor. 

Japonların Kansu ve Anveyin şima
linde yaptıklan tayyare hücumları mü· 
him tahribatı mucib olmuttur. Arala· 
nnda yüzlerce mülteci bulunan binler
ce kişi ölmil§tilr. Birçok demiryolu is· 
tasyonu harab olmuştur. 

Japonların girdikleri yerde yaptık· 
tan fecayi halk arasında derin bir nef
ret uyandırmaktadır. Daily Neva gaze· 
tesi, bir ingilize yapılan fena muamele
yi anlatmakta ve japonların bir eve gi
rerek dört genç kızı alıp götürdükleri
ni yazmaktadır. 

Şangluıy' da bir fedai grupu var 

Panay hadisesi luıkkındaki 
filim Amerikada 

Nevyork, 29 (A.A.) - Panay top· 
çekerinin tahribini gösteren tarihi 
filmin saat 14,30 da - Greenwich saa
ti - buraya gelmesi beklenilmektedir. 
İhtimal bu gece gösterilecektir. 

Birçok ihtiyat tedbirleri alınmış
tır. Bu filmin New - Ark'tan Nevyor
ka kadar olan mesafede zırhlı otomo
bil ile götürülmesi ve polis tarafın. 
dan himaye edilmesi tedbirleri var -
dır. 

35.o,ooo dolara sigorta edilmiş o
lan fılm, Kaliforniyadan New - Arka 
tayyare ile götürülmektedir. 

. Yaralanmış olan fotoğraf muhabi
rı Norman Alley, filme refakat et· 
mektedir. 

1 rlclndanın yeni 
ana kanunu 

meriyete girdi 
Dublin, 29 (A.A.) - Serbest İrlan

da devletinin yeni anakanunu bugün 
meriyete girmiştir. Bu kanuna göre 
devletin ismi "İrlanda serbest devleti., 
değil, sadece "Eire" yani İrlanda ol
muştur. Kanunla İngiltere kıralından 
hiç bahis yoktur. Bir cumhur reisi se
çilecek, senato ve parlamento kurula
cak, hükümet işleri bir başbakan tara· 
fından idare edilecektir. 

Ulsterin de günün birinde İrlanda 
ile birleşeceği, bu yeni isimle, sembo
lik bir tarzda ifade olunmaktadır. 

lngiltere'nin V(Uiyeti 
Londra, 29 (A.A.) - Başvekaletten 

verilen bir tebliğde deniyor ki: 
Büyük Britanya hükümeti yeni İr

landa kanununun ihdas ettiği vaziyeti 
tetkik eylemi9 ve bu ana yasayı ser
best İrlanda devletinin Britanya im
paratorluğu azalığı vaziyetinde esaalı 
hiçbir değişiklik yapamıyacağı sure
tinde telikki etmeye karar vermiştir. 

Büyük Britanya hükümeti "Eire" 
veya "İrlanda,, tabirinin yeni anayasa
da kullanılmasını serbest devletin şi
mali İrlanda üzerinde de herhangi bir 
hukuku tazammun eyliyebileceğini 
asla kabul edemez. Şimali İrlanda İn· 
g~lterenin bir parçasını teşkil eder. 
Bınaenaleyh "Eire" veya "İrlanda" ta
biri şimdiye kadar serbest 1rlanda ismi 
altmda tanınan mıntakaya inhisar e
debilir. 

Filistin'e yeni bir 
tahkik heyeti 

gidecek 
Londra, 29 (A.A.) - Deyli Telegraf 

gazetesinin diplomatik muhabiri bil
diriyor: İngiliz hükümeti, önümüzde
ki hafta, Filistine gönderilecek yeni 
komisyona verilen talimatı muhtevi o
larak bir beyaz kitab neşredecektir. Bu 
komisyonun kimlerden terekküb ede
ceği daha belli olınamı§:tır. Hükümet, 
Poel planının değiştirilmesi ihtimali
nin tamamiyle gayri mevcud bulundu
ğu kanaatinde değildir. 

Çetelerin f aaliyeıi 
Kudüs, 29 (A.A.) - Ordün'den gel· 

diklerine şüphe olmayan silahlı bede
vi kıtaların muvasalatı Hebren ve Be
eri-Şeba bölgesindeki çeteleri takviye 
etmiştir. Bunlar memleketin içine ka
dar sokularak bazı evlere ateş açmışlar 
ve ziraatçileri para vermeğe mecbur 
etmişlerdir. 

Milli yahudi meclisinin 
beyannamesi 

İLAVEMİZ 

"1938,, 
Bütün sene evinizde 

ve büronuzda işinize 

yar1yacaktır. 

1 sonktınun 
cumartesiyi 
bekleyiniz. 

Romanya'da yeni seçim 
yapılacağı anlaşıl.yor 

Milli yahudi meclisi, resmi bir be-
yannamesinde Filistinin statilsli hak- (Ba~ı 1. inci sayfada) 

kında bir anlaşma yapmak üzere bazı hislerin mevcud olduğuna kanaatim 
yahudi ricali ile arab ricali arasında vardır. Dövizi "Allah, kıral ve mil
girişilmiş olan görüşmelere tamamiy- let" olan bir grupa mensubıunuz, um
le yabancı olduğunu bildirmektedir. desi milliyetperverlik olan yeni bir 

1 ngiliz amiralli§i 
birinci lordu değişiyor 

yol üzerinde yürüyorsunuz. Bu, gü
zel, fakat başarılması zor bir umde
dir. Size tevdi ettiğim zor vazifeyi 
tereddüdsüz ve fakat aynı zamanda 
tam bir ihtiyatla başarmak için icab

Londra, 29 (A.A.) - Evening Stan- eden kiyaseti ve fedakarlık ruhunu 
dard gazetesinin aldığı bir habere go· şüphesiz bulacaksınız. Bu kabinenin 
re ingiliz amirallığı birinci lordu Cha- yüksek "Allah, kıral ve millet" dövi
tfield önümüzdeki sene baıında ietifa zi ile kendisine kabul ettiği esas bu
edecek ve yerine anavatan filosu ku· günün şu iki imanını kendisinde top
mandanı amiral Bachouse tayin edile- lamaktadır: Memleketin temelini teş
cektir. Bu amiral 59 yaşındadır. Ami- kil eden köylüye dayanan milliyet
ral Bachouse bahriyeliler arasında çok perverliğin kuvveti, bunlar kabinede 
sevilmekle beraber, gene bu gazetenin birliğin sembolleridir ve herkesin 
yazdığına göre, bazı bahriye mahafili bu yüksek vazifeyi ve romen milleti
lord Chaltfieldin vazifesi batında kal- ni sevkeden bu dövizleri sadakat ve 
masını istemekte ve diğer bazıları ise, merbutiyetle başaracaklarına kani 
lord Chaltfield'in yerine gene onun 'gi- bulunuyorum. Size milletin ve vata
bi 64 yaşında olan amiral lord Cork nm kuvvetlendirilmesinde tam mu· 
and Errey'fo getirilmesini arzu etmek· vaffakıyet dilerim. Allah yardımcınız 
tedirler. olsun.,, 

B. Vinston Ç&rçil 1 ngiliz 
Romanya' da yeniden ıeçim 

yapılacak 

BükreJ, 29 (A.A.) - Havu ajan
ka bi nesi ne girecek mİ? sının muhabirinden: Evelce yapılan 

Londra, 29 (A.A.) - B. Vinaton seçimde hükilmet 390 mebusluktan 
Çörçil'in yakında kabineye gireceği ancak 4ô kadar mebuıluk elde edebil· 
hakkında şayialardan bahselcn Niyuz miştir. 
Kronikle gazetesi diyor ki: Goga bilhassa enerji sahibi bir 

"Çemberlayn ile Çörçil araaında, zat olarak tanınmaktadır. Bazı mah
vaktiyle pek de samimi olmayan mü- filler onun riyasetinde yeniden ya
nasebetlerin halen iyilefmİf bulunma- pılacak seçimin rasist milli - hıristi
sı çok enteresandır. Çörçil, nutukla- yan hükümetine ekseriyeti temin e
rında, Almanya aleyhinde bulunmak- deceğini sanmaktadırlar. 
tan vazgeçmiştir. Zira Çemberlaynin Hükilmetin demir muhafızların 

ingiliz - alman münaaebetkrini iyileş- milli - köylü partisinin ve belki de 
tirmek arzusunu anlamı§ bulunmakta- liberallerin şiddetli muhalefetine 
dır.,, karşı koyması lazım gelecektir. 

İç politikada hlikümet şüphesiz - iktidara geçtikten &00ra 48 aa· 
at içinde Fransa ile dostluk mukave
lesini ve küçük antant ile, Balkan 
antantile yapılan ittifak muahedele
rini feshederek Almanya ve ltalya 
ile bir ittifak imzalamak tarafdarı
yım. 

Bir ay evel, bu ıözleri söylediği 
zaman lider Codreanu, ehcmiyetaiz 
bir partinin reisi iken, bugün Ro
ınanya'ıım belli baılı iki partiıinden 
aonra üçüncü olarak gelen ve mev
cudu da yetmit beıe çıkan bir siyaıi 
teıekkülün batında bulunuyor. 

Şanghay, 29 (A.A.) - Dün japon· 
!arın üstüne bir bomba atan Lihsimi:ı 
isminde bir Çin neferi fedai Çin asker • 
!erinden mürekkeb bir grupun mevcu -
diyetini haber vermiıtir. Bu nefer, işçi 
kıyafetine girerek japon eınlikini tah· 
rip etmek maksadiyle düıman hatların· 
dan geçen 24 Çin neferinden mürekkeb 
bir grupa dahil bulunduğunu itiraf et • 
miştir. 

Sanıldığına göre, japon makamla -
n tarafından taleb vukubulduğu takdir
de Şanghay belediyesi Lihsimini tes -
lim edecektir • 

T eruel cebhesinde 
harb devam ediyor 

otoriter bir program tatbik etmeğe 
teıebbliı edecektir. Umumi hizmet
lerle ticari ve sınat müesseselere muh 
telif teknik elemanları bir nisbet da
hilinde alacak ve bazı endüstrileri 
millileştirecektir. 

Dıf politikada, hliklimet herhal
de batlangıçta Romanyanın timdiye 
kadar takib ettiği politikadan ayrıl
mıyacaktır. 

]aponya'nın ingiliz 
lıükümetine 

cevabı 
Londra, 29 (A.A.) - İngiliz hü

kümeti Vuhu h,8.disesi hakkında yap
mış olduğu protestoya Japonyanın 
cevabını almııtır. 

en çok bağlı olan parti, milli çiftçi 
partisi idi. Tatareaco'nun liberal hü· 
kümeti ilk seneler içinde Fransa.ya 
bağlı kalmakla beraber, Titüleaco'• 

nun sukutundan sonra Lehiıtan ve 
Yugosla·,ya gibi, müıtakil bir siyaset 
takib etnıek ister gibi görünüyordu. 
Fakat harici siyasette vuzuh ancak 
ikinci Tataresco hükümeti teıekkül 

Şiddetli süngü muharebeleri oldu 
Salamanka, 29 (A.A.) - Umumi 

karargahın tebliği: Teruel mıntakaıın
da çarpışmalara devam olunmaktadır. 
Kıtalarımız, cumhuriyetçilerin hücum
larını püskürtmüşler ve düşmana bü
yük zayiat verdirmişlerdir. İki tank talı 
rib edilmiş, üç tanesi de yerinde hıra -
kılmııtır. Esirler arasında iki binbaşı ve 
iki yüzbaşı vardır. Teruel garnizonu 
mukavemette devam ediyor. General 
Aranada kuvvetleri, bazı sırtları ele ge

çirmiştir. Tayyare filolarımız, düşman 
tahşidatını bombardıman etmiştir. Dört 
bombardıman ve üç hücum tayyaresi 
düşürillmüştUr. Bizden yalnız bir tay
yare kaybolmuıtur. 

~iddetli ıüngü muharebeleri 

Franko kruvazörleri tarafından ya· 
pılmış olan bu araştırma esnasında va
purda karışmazlık komitesinin Norveç
li bir mümessili bulunmakta idi. 

Asi kruvazörleri dün on bet dakika 
kadar Port - Bou'yu bombardıman et -
mişlerdir. 

lspany<ı kıyılarında torpil yok 
Londra, 29 (A.A.) - Londradaki 

İspanya büyük elçiliği tarafından yapı
lan bir tebliğatta, İspanya sahillerinde 
hiç bir abluka mevcut olmadığı ve iddia 
edilen torpil tehlikesinin de hayal oldu
ğu İspanya milli müdafaa bakanlığının 
bir tebliğine dayanılarak bildirilmekte
dir. 

Bir hükümet kaynağından bildiril
diğine göre, hükümet yeni meclis da
ğıldıktan sonra yeniden seçime baş
lıyacaktır. 

Goga, 1881 de Transilvanya Ma
caristanda iken Sibiu'da doğmuştur. 
Romanya lehinde geniş bir propagan
da yapmıf, sonra harb esnasında Ro
manyanın üçler ittifakına iltihakı i
çin uğratmıştır. 

Yeni <hş bakanının beyanatı 
Bükreş, 29 (A.A.) - Kurentul ga

zetesine beyanatta bulunan yeni hil
kümetin hariciye nazırı Miersko de
miştir ki: 

"- Memleketimizin bundan evel
ki teahhüdlerine riayete ve ittifak-

Gözlerimiz Ha taydan 

ayrılmıyor 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, Su 

riyede daima bize haaım vaziyet alaı 
bir zihniyetle kartılaımıt olduğumuzı 
hatırlatarak bunun Fransa veya Suri 
ye değil, dar görütlü franıız mü atemi 
ke idaresi ve zihniyeti olduğunu, Fran 
aa müıtemleke memurlarının iki taraf 
lı oyun oynadıkları, Suriyel ile Türki 
yeyi biribirine dütman ederek fıraattaı 
istifade etmek için ellerinden gelen 
yaptıklarını, Türkiyenin ıulhçu ve dü 
rüıt yoldan elde ettiği neticeleri=.!::---.. 
te uğratmak için ne entrikalar çevir 
diklerini anlatarak diyor ki: 

" Biz azmimizi göıterdikçe geri ç 
kildiler. Fakat küçük ve haaiı emeli 
rinden vazgeçmediler. Hatay anlat 
masının tatbikat tarafına bakmak üz 
re Milletler Cemiyeti Hatay'a bir heye 
göndennİftİ. Bu heyetin reisi ve aziaı 
dünyanın en mükemmel inıan nümu 
nelerinden mürekkebti. Ne çare ki, mü 
kemmel inıanlar, fena niyetlere kart 
mücehhez olmadıkları ve her söylene 
§eyi büyük bir safiyetle doğru diye kar 
ıdadıkları için franıız müıtemleke 
murlarının teıiri albnda kaldılar. E 
sahibi rolü oynayan bu memurlar, ha 
kikatleri istedikleri gibi gizlediler ve 
Milletler Cemiyeti mümeaaillerini yan 
lıt yollara ıürüklemeye çalıttılar. 

Bu muhakkak neticeyi biraz olıun, 
geriye bırakmak için aon gayretleri aar
feden küçük adamlar, nasılıa varılacak 
bir yere tam gönül hoıluğu ile varılma
sına ve bir an evel varılmaama engel 
olmaktan bqka bir ıey yapmıyor

lar.,, 

TÜRK DENiZ TiCARETi iÇiN 
HAY1RLl BiR HAMLE 

CUMHURlYET'te Yıanuı Nadi, 
deniz ticaret filolarımızın memleketi· 
mizin ihtiyaçlariyle niıbet kabul etmez 
derecede zayıf olduğunu, denizcilik aa
haıında pek çok noksanlarımız Lulun • 
duğunu kaydettikten sonra diyor ki: 

" Bütün bunları söylemekle on bet 
senedir, deniz ticaretimizde hiç bir ıey 
yapılmadığını iddia etmeyi aklımızdan 
bile geçirmiı değiliz. 1923 de büyük 
harbtan ve istiklal harbından yeni ~ık • 
bğınuz zaman deniz ticaret filomu 
35.000 ıafi tonluk beıon çürük semiden 
ibaretti. Bugün Almanyaya ıamarladı· 
ğuıuz 22.000 tonluk yeni semiler barit 
olmak üzere 116.000 aafi tonluk tica • 
ret gemimiz var. Bu arbJ, ihtiyaca ka
fi olmamakla beraber, bu sahadaki faa
liyetimizin bir muhaıaalaaıdır. Deniz 
ticareti iılerinde, yenı aemilerimizle 
beraber 103.000 aafi tonluk bir gemi 
artıımdan bqka, teıkilit ve peraonel 
yetiıtirme itibariyle de, tersane ve fab
rikalarımızın ıılah ve takviyeıi itibari
le de hayli mühim ilerlemeler elde edil· 
diğini memnuniyetle kaydedebiliriz. 
Fakat bugünkü vaziyet gösteriyor ki 
deniz ticaretimiz mesela demiryollan· 
mız derecesinde bir inkiıafa mazhar o
lamamıı ve ihtiyaçlarımıza uygun bir 
niıbet dahilinde yükselememiıtir. Kly• 
metli zamanımızın bir kıllDll tereddüd
ler, doğru yolu bulmak için yoklama • 
lar, ve tecrübelerle seçtikten sonra, 
nihayet hükümet de, deniz ticaret iti .. 
rimizin gidiıini beğenmemİf, yeni ve 
kuvvetli bir hamle yapmağa karar ver
miı tir. Bu hamlenin filiyat aahaıındll 
tecellisi demek olan Almanyaya vapur
lar ısmarlanması ve Deoizbankın ku· 
rulmaaiyle artık raıyonel ve ciddi bir 
faaliyet devrine gİrmİ§ bulunuyoruz. 

Denizbank kaybedilen zamanı ve 
parayı ıüratle telafi ehnek için çok, ve 
iyi çalıflllllk mecburiyetindedir. Yeni 
yolcu vapurlarımızın yanında, kısa bir 
zamanda, modern vaııtalarla çalııan 
modern bir türk ıilepçiliği de doğma • 
lıdır. lamarlanan ve ısmarlanacak olan 
yeni vapurlann tam verim ve tam em • 
niyetle çalıtahilrneleri için, limanlan· 
mızın hiç olmazsa dalga kıranları biran 
evvel yapılmalıdır.,, 

OUOAscaawıss&NSUSaJSiT 

Sporcular! 

Tatareaco 20 ilkkanun seçiminin 
hiç de beklenmiyen bu neticesi kar • 
tısında istifa etti. Karol da aon ha· 
berlere göre, batvekilliğe milli hıria
tiyan partisi reisi Goga'yı getirmit
tir. Goga cıki halk partiıinden ayrı· 
larak bir parti kunnuf ve 1935 ıene
ainde Cuza'nın hıristiyan milli mü
dafaa partisile birleıerek bugün ta
liin garib cilvesile iktidara g~ç~n 
Partiyi kurmuıtu. Bu parti de ınıllı • 
Yctperver, yahudi aleyhdarı ve fa
tiıtliğe meyyaldir. Taliin garib ci~
'Vesi diyoruz; çünkü iki büyük partı, 
hiribirine olan dü§manlık yüzünden 
Ve milli çiftçiler krala karıı vaziyet 
alınıı olduklarından iktidara geçe· 
memiılerdir. Bunlardan sonra aeçi~
de üçüncü kuvetli parti halinde belı
r-en demir muhafızlara da iktidar 
tevdi edilemiyeceğinden onlar da 
lıükümeti te}kil edememitler. Ve se
çimde ancak' 35 mebus kazanabilen 
milli hıristiyan partisi iktidara geç -
mittir. Bir aralık dahiliye ve mez• 
lıebler vekilliğinde bulunan Goga, 
teıkil ettiği kabine içine milli çiftçi 
Partisinden bazı vekiller almıttır• 
Fakat bu, milli çiftçi partiainin hü
iliirnete iıtiriki demek değildir. Naıd 
1'i bu parti, derhal vekillik kabul e -
den azalarını partiden çıkarmıttır. 

ettikten sonra tebellür edecekti. 
Şimdi bu kabine teıekkül edemiyor. 
Gerçi milli hıristiyan partiıi, harici 

Teruel, 29 (A.A.) - Franldstler 
cephesi: General Aranada'nın kıtaları 
dün mühim arazi ele geçirmittir. Şid. 
detli süngü muharebeleri vuku buldu
ğu bildiriliyor. Hükümetçi muhasara 
kuvvetlerini çevirmeğe çalışan iki ce -
nah üzerindeki harekit şimdiden 30 ki
lometre murabbaı bir sahaya şamil bu -
lunmaktadır. Hükümetçilerin Cando 
bölgesinde Saragos yolu boyunca mu -
kabil taarruzları akim kalmrıtır. Fran
kiıtlerin bat kumandanlığı Teruel gar
nizonu ile mütemadi irtibat halindedir. 

Fransız senatosunda 
büdce görüşmeleri 

larımıza itimada müstenid bir politi-
ka güdeceğim. Dostluklarımızı naza- Hepimizi çok yakından 
rı itibare alarak tam bir hüsnüniyet-
le bütün devletlerle münasebetlerimi- . alakadar eden bir eseri 
zi inkişaf ettirmek için elimden ge-

Coga hükümetinin dahili politika· 
a. sağ ve otoriter rejimlere mahsuı 
ir idare siyaseti takib edeceği ıüb
eıizdir. Harici siyasete gelince; 
ansız ıiyaaetine ve küçük antanta 

siyaıet noktasından demir muhafız
lar kadar aarih değildir. Fakat sağa 
meyyal bir parti olduğu unutulma
malıdır. Siyaai kanaati ne olursa ol -

ıun, ~~r Parti iktidara geçer geçmez, 
kendııınden evelki hükümetler tara-

fından giriıilen teahhüdleri derhal 
feıih ve ilga edemez. Fakat milli hı
riıtiyan Partiıinin iktidara geçmeaile 
Romanya harici politikau da ebemi
yetli bir istihaleye girmit bulunu
yor. Bu iatibalenin mahiyeti nedir? 
Bunu yakında anlıyae&ğız. Fakat 
yeni Romanya baıvekilinin iktidara 
geçtikten sonra yaptığı ilk' beyanat
ta harici ıiyaaete hiç temas etınemeıi 
manidardır. 

A. Ş. Eamer 

f olande vapurundaki 
ara§ tırmalar 

Port - Vendres, 29 (A.A.) - Yo
lande ismindeki fransız yük gemisinde 
yapılan bir araştırma neticesinde, tütün 
fasulya ve nohut gibi Barselon'a nakle
dilmekte olan eşyadan başka bir gey bu 
lunamamıştır. 

Paris, 29 (A.A.) - Y:eni büdce et
rafında görüşmeler yapan senato, ad-
liye, iç işler, deniz, milli müdafaa ve 
kültür bakanlıkları btidcelerini ka
bul etmiştir. 

B. Daladye fransız ordusunun, B. 
Kampinki de donanmanın vaziyetini 
izah eden birer nutuk vermişlerdir. 

Büyük Okyanosta fırtına 
Seattl, 29 (A.A.) - Büyük Okya

nos kıyılarında hüküm süren fırtına 
çöküntüler ve tuğyanlar husule geti· 
Perek münakalatı inkıtaa uğratmıttır. 

Birçok sedler yıkılmı,tır, Sular ba
ıı hayvanları sUrükleyip götUrmUıtUr. 

leni yapacağım.,, tefrikaya başhyoruz 
Bu gazete, hariciye nazırının bu __ _ 

beyanatından Romanyanın ananevi 
dış politikasını güdeceğinin anlatıl· 
dığını bildirmektedir. 

Valiler deği§tirildi 
Bükref, 29 (A.A.) - Yeni hilküme

tin ilk icraatı valilerin ekserisini de
ğiştirmek ve yerlerine fa,iıt nuyonal 
hıriıtiyan partisinin taraftarlarını ge
tirmek olmuttur. • ( Romanya kabinesi meaeleıi etra-
fmda dünya sazetelerindeki tefsirler 
9 uncu aayfaımzda dünya baaııu aütu
numazdadır. ] 

Avr11nah aözOtle - - . 
Amerikada spor 
Kerim Bükey tarafın
dan dilimize çevrilen bu 
eıerde Ameriluı'da ıpo
run bütün urarını ve İç 
yüzünü okuyacakıınız. 
~ 
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INGİLİZ ZABİTİ1 

Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert 

Ceviren: 
Nurettin ART AM 

Lofça tarafından top sesleri geliyordu; 
Ruslar telgraf tellerini kesmişlerdi 

1'.ğustosun altısında Skobelef'in 
kumandasında bir rus kuvveti Lof
çaya hücUın etmi§ti. Bunun Üzerine 
Mütir, Emin Pa.Janın kumandasında 
bet tabur, iki yüz çerkes ve üç topu 
oraya Rifat Pa§anın yardımına gön
dermi§, fakat Rifat Pa§a, bu yardnn 
kuvveti ge1meden dütmanı mağ]ub 
etmİ§, püskürtmÜ§tÜ. Kaçan rus1ar, 
burada üç yüz ölü bıraktıkları için, 
her halde verdikleri zayiatın yekıinu 
bin kitiyİ bulmU§ olmalıdır. 

Türklerin zayiatı yüz kiıiyi bile 
bu1mamr§tır. Bunun Üzerine kuvvet
lerile birlikte Plevneye dönen Emin 
Pqa, yolda ruslarla ancak bir kaç 
kur§wı teati etmi§tİ. 

Ağustosun nihayetinde rusların 
garb ordusu, Plevne merkezde kal
mak ve garb tarafı açık olmak üze
re muhiti yedi mil uzunluğunda 
bir yarım daire §eklini a1mııtı. Bu 
kavain timal ucu Ribina'da, cenub 
ucu ise Bogotta bulunuyordu. Bu 
kuvvetin içinde dördüncüsü general 
Krilov'un, dokuzuncusu da general 
Krüdener'in kumandası altında ol
mak üzere iki kolordu, bir süvari 
fırkası bulunuyordu. Kumandan ge· 
neral Sotov idi. Eylul başlarmda 
bunlara bir takım rwı kuvvetleri ile 
Prens Karol kumandan ve general 
Sotov erki.nıharbiye reisi olmak ü
zere üç Romanya fırkası da iltihak 
etmiJti. 

Mü§ir, 30 ağustosta Pelişat'a doğ. 
ru bir taarruz hareketi hazırladı. 
Bu Jiarekete on dokuz tabur, üç ba
taryat yedi nizamiye süvari bölüğü, 
iki Osmanlı kazaklan bölüğü, mu
harebeden iki gün evvel gelmit o
lan on Selanik yarduncı süvari 
bölüğü, üç yüz çerkes ile giritile
cekti. Miitirin doğnıdan doğruya 
emri altmda bulunan bu kuvvetin 
ikinci kumandanı da artık F erikJi. 
fe terfi edilmit olan Hasan Sabri 
pqa idi. Plevneyi korumak için a· 
ralarmda benimki de dahil olmak 
üzere on altı tabur, altı buçuk ba· 
tarya ve çerkeslerden geriye kalan· 
lar, Adil paıanm kumandası altm
da arkada bırakdmıttı. 

Bu hareket gayet gizli tutuluyor
tf u. Harekete geçilmesinden ancak 
bir iki saat önce karargahlarda bir 
te'fler olmak üzere olduğu öğrenil
mİftİ. 

Bu kuvvet, ağustosun otuzuncu 
günü geceleyin harekete geçmif, 

Plevnenin iki mil §arkında bulunan 
Pelitat yolu yakınında konaklamıf, 
31 ağustos sabahı gÜn doğarken 
)'eniden hareket et.mitti. Bir kaç 

aat sonra cenubu tarlciden gelen 
top seslerini duymağa ba§ladık. 
Büyük bir heyecan içindeydik. Vak

tin uzaması ile bu heyecan daha 
artıyordu. O gün öğleden sonra 

i\dil pafa, Müıir'e yardnn olarak 
Üç taburla cephane yüklü yüz bey· 

gir &önderdi. Griviçanm ıarkında 
bir rus kuvveti göründüğü zaman 
•rtrk sinirlerimiz bütün bütün ge-

rilmi§ti. Adil pafa, arasında benim 
taburum da dahil olmak üzere dört 
taburu, ha.§ tabyaların muhafazası
na yolladı. Fakat biz, daha oraya 
varmadan ruslar çekildikleri için 
biz de tabyalarımıza döndük. 

Ak§am Üzeri bu kuvvetin, rus 
mevzileri hakkındaki müphemiyeti 
ortadan kaldırmaktan ibaret olan 
vazifesini gördükten sonra yerine 
döndüğünü öğrendik. Bununla be
raber, biz zabitler, bu harekete bir 
muvaffakiyetsizlik nazariyle bak
maktan kendimizi alamıyorduk. 

Gece]eyin bu kuvvet, 300 ıehid 
ve 1000 yarah vererek yerine dön
dü. Bütün yaralılar geriye getiril
mİ§tİ. Ruslar da bu harbde 1000 ki
§i zayiat verdiklerini söylerler. Kı
talarımız, bir rus topu da iğtinam 
etmiılerdi. Muharebe çetin olmU§, 
bir rua tabyuı dört defa elden ele 
geçmişti. 

Ayni günde (31 ağustos) müslü
manlarm oruç tuttukları ramazan 
ayı baı1amııtı. Bu vesile ile karar
gahlarda bir takım dini törenler, 
ibadet]er yapılmağa, askerler ara
ama gönderilen imamlar vaaza 
nasihata ba§lamıılardı; fakat oruç 
tutulmuyordu. 

Ertesi gün yeni elbiseler almak 
vazifesiyle kasabaya gittim ve bir 
kısmı depo olarak kullanılan bir 
camide yapılan bir ayinde hazır 

bulundum. Bir gün evvel yapılan 
muharebede yaralananlardan baı
ka hastahanelerde hiç kimseler yok
tu. İyileıemeyen eski yaralıların 
hepsi Sofyaya gönderilmi§tİ. Plev
nede tabii hayat, aıağı yukarı, bq· 
lamı§ gibiydi. Dükkanlar açtlmıt, 
ticaret başlamrş, belediyeler ve 
mahkemeler tabii zamanlarda ol· 
duğu gibi, faaliyete giri§mİtlerdi. 
Türkler, kendilerini Osman pata
nın kuvvetli kanadları altında em
niyette ve selamette addediyorlar• 
dı. Bulgarlar da hükUınet adamla· 
rmm verdiği emirlere riayet ettikle· 
ri müddetçe fena bir muamele gÖr· 
müyorlardı. Yalnız kasaba halkm· 
dan hiç birisinin bizim hatlarımız
dan geçm~ine müsaade olunmu· 
yordu. 

Posta, adet yerini bulsun diye, 
İ§Iİyordu. Eyliil baılannda evimden 
bir mektub aldım. Halbuki ben, 
her hafta bir mektub yazıp yollu
yordum. 

O gün (1 eylul) esen lodos riiz
garmdan Lofça taraflarından ge
len top sesleri duydum. Karargaha 
gelen haberlere göre Rifat pa§A, 
düımanla harbe tutuşmU§ ve arada· 
ki telgraf hattı kesilmiıti. 

Eylulün ikinci günü Kritin yakın· 
larmda yirmi tabur, üç batarya ve 
iki süvari bölüğünden mürekkeb bir 
sefer kuvveti hazırlandı. Benim 
taburum, gene geride bırakılmı§tı. 
Lofçadan gelen top sesleri bütün 
gün devam etti. 

(Sonu var) 

Ragıb bey bile bir gün ondaki bu alııılmamı§ 
b~eyi fark etti : 

- Ne oldu, birader. Bir kıza mı qık oldun ne· 
dir ? Dedi. 

Doktor Hikmet gülerek baımdan geçen mace
rayı anlattı. Ragıb bey her vaziyete, her vakaya 
göre bir mesel aöylemeği çok severdi : 
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ULUS 

Ankarada şehir 
tiyatrosu kuruldu 
Temsiller son kônunun ilk 

haftasında verilmeOe başlanıyor 
Ankaralılar tiyatroya daima büyük Sahne olarak şimdilik Ankara halk· 

bir rağbet göstermişlerdir. Her ne za - evi sahnesi kullanılacaktır. Artistle
man yerli ve yabancı, bir trup, hatta rin bir kısmı İstanbul şehir tiyatro
tek başına bir tiyatro müntesibi, - sundan muvakkaten geleceklerdir. 
mesela bir ıea artisti - gelse, ankara- Şimdiye kadar İstanbuldan gelecekle
lılarca sanata karşı gösterilmiş olan ri bence malfun olan artistler Bayan 
alaka ye iltifattan memnun olduğunu Şadiye ve Nezahet ve Bay H. Kemal, 
anlata anlata bitirememiştir. Bunun Avni ve Yaşardır. Bu heyete değerli 
iki aebebi olmak laznndxr: sanatkarlarımızdan Raşid Rıza, Şadi, 

- Ankarada geni! bir münevver ve Ercümend Behzad da iştirak ede-
kütlesi mevcud olması; ceklerdir. 

- Buna kartı Ankara tiyatro ihtiya- Ankarada da şimdiden kadroya gire-
cının ancak sinemalarla tatmin edile- cek değerler bulunmuştur. Tiyatronun 
bilmekte bulunması. genel direktörlüğünü Bay Raşid Rıza 
Vakıa, Ankara halkevi amatörlerı yapacaktır. 

daima çalışmış ve ankarahları tiyatro Partimizle belediyemizin ve bu işe 
zevkinden mahrum bırakmamak için kendilerini haareder,,ek sanatkarları
ellerinden geleni yapmışlardır. Fakat mızın gösterdikleri şevk ve alakaya 
amatörlerin tiyatroya verebildikleri bakınca bu teşekkülün ilmid ve istik -
zamanlar esaslı bir sahne tesis ve ida- bal verici bir mevcudiyet olacağını 
mesine kafi gelemediğinden onların kuvvetle tahmin ediyorum. 
takdire layık gayretleri ancak, bu gü- Bir tiyatronun muvaffak olması 
zel sanatı seven amatörlerin çalrşmala- için diğer bir unsur da, gayet tabii o -
rı eseri olmaktan ileri geçmemiştir larak, repertuvarıdır. Gerek mevcud . 

Yalnız bugünü değil, tiyatro ve o - !ardan istifade ederek ve gerek yenile
pera mektebi ilk talebelerine diploma rini yazdırarak hakikaten kıymeti 
verip devlet tiyatrosu kurulduktan yüksek bir repertuvar hazırlamak va. 
sonra da, yarının tiyatro ihtıiyacmı - zifesini üzerine alacak bir edebi heyet 
devlet tiyatrosunun yardımcısı ola- kurulması da mühimdi. Fakat Anka -
rak - tatmin etmek vazifesini üzeri · rada edebiyat ve sanatla meşgul olan
ne alabilecek bir tiyatro heyetine, yu- lar arasında böyle bir heyetin teşkili 
karıda izah ettiğimiz sebeblerle, şid- de güç olmadı; heyıet §:U şekilde tesbit 

lstanbul borsası 
29- 12 -1937 

PARALAR 
ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 628.-
. 

628.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 80.-
Liret 100.- 110.-
Belç. Franıı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.50 
ta. frangı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avuı. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 4a.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron lı. 30.- 32.-
Altın 1068.- 1070.-
Banknot 269.- 270.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londra 625.75 62!>.-
Nevyork 0.7986 0.7986 
Paris 23.5375 23.57 
Milano 15.1770 15.195 
Brüksel 4.7060 4.7137 
Atina 87.335 87.44 
Cenevre 3.4550 3.4589 
Sof ya 63.9225 64.-
Amsterdam 1.4357 1.4376 
Prag 22.7425 22.77 
Viyana 4.2238 4.2288 
Madrid 13.7435 13.76 
Beri in 1.9824 1.985 
Varşova 4.2141 4.2122 
Budapeşte 4.40144 4.0122 
Bükreş 106.7525 106.88 
Belgrad 34.4186 34.12 
Yokohama 2.7454 2.7487 
Moskova 23.63 23.6025 
Stokholm 3.10 3.1037 

E~HAM VE TAHVİLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

detle lüzum hiesolunuyordu. 
1
• edildi: Bay Falih Rıfkı Atay, Hasan 1933 Türk I 

"Ankara §ehir tiyatrosu" nun tesis Ali Yücel, Nasuhi Baydar, Vedad Ne- borcu I 
18.-
18.50 
18.-

18.40 Vadeli 
18.50 Peııin 
18.40 Vadeli bugün artık bir hakikat olmuştur. Hat- dim Tör, Doktor Süha, Yaşar Nabi, lI 

1933 ikramiyeli 
ta, bu tiyatro heyetinin vereceği tem· Behçet Kemal Çağlar. Ergani 96.75 %.75 
silleri de seyredecğimizi ankaralrlara Tiyatro ilk temsillerini önümüzdeki Srvas-Erzurum 

· il' i battı İs. 4 95 25 95.25 müjdelıyeb ır z. ayın ilk haftası içinde verecektir. Ti· Anadolu D.Y. · 
Cumhuriyet Halk Partisi genyön- yatro heyetinin buradaki temsillerini ı ve II 40.50 40.50 Vadeli 

30 - 12 - 1937 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif plik
0 neşriyatı - 12.5 

Plü:: Türk musikisi ve halk şarkıları _. 
13.15-13.30 Dahili ve harici haberler. 

. ·ıc Akşam Neşriyatı: 18.30 ~uhtelıf pla 
neşrıyatI - ı 9.00 

Türk musikisi ve halk §arkıları (Makbul~ 
Çakar ve arkadaşları) - 19.30 Saat ayarı ve 
arapça neşriyat - 19.45 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Hikmet Rıza Sesgör ve ar• 
kadaşları) - 19.30 Saat ayarı ve arapça 
ne11riyat - 19.45 Türk musikisi ve halk şar• 
kılan (Hikmet Rıza Sesgör ve arkadaşları) 
- 20.15 Musiki konuşması: Halil Bedi _. 
20.30 Plakla dans musikisi 21.00 Ajans ha• 
berleri - 21.15 Stüdyo salon orkestrası: 
(l· Rubinstein: Mclodie. 2- Rachmaninoff: 
Elegie. 3- Puccini: La Boheme. 4- Albeniıı: 
Caphricho Catalan. 5- Mozart: il Re Pas• 
tore - 21.55-22 Yarınki program ve istik:• 
lil marşı. 

İstanbul ı 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Pllkla türk ınu· 
. sikisi - 12.50 Hava• 

dıs - 13.0S Plakla türk musikisi - 13.30·14 
Muhtelif plak neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 PlSkla dllfl$ 
musikisi - 19.00 

~ayan İnci Şan: Keman ve piyano refakıı• 
tıyle - 19.30 Spor musahabeleri: Eıirc:f 
Şefik - 19.55 Borsa haberleri - 20 Ceıııal 
Kamil ve arkadaşları tarafından türk musi• 
kisi ve halk ııarkılan - 20.30 Hava raporU 
- 20.33 Ömer Rıza tarafından arabca ı;öY· 
lev - 20.45 Fasıl saz heyeti: Okuyanlar: 
İbrahim, Küçük Safiye, Ali: Ut Cevdet. 
Kozan, keman Cevdet, kanun Muammer. 
Klarinet Hamdi, rus.,ye Salahaddin Tan· 
bur (Saat ayarı) - 21.15 Orkestra: 1· O• 
scheit: Olympia uvertür. 2- Tschaikovv•· 
ky: Suite lyrique. 3- Armandola: Mariage 
dcs Roses. 4- Masııenet: Pensee d' Automne 
- 22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plakla so· 
lolar ,opera ve operet parçalan - 22.S0-23 
Son haberler ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 

OPERA ve OPERETLER: 13.15 Münih 
- 21 Brüksel, Roma - 21.15 Strazburl• 
Lil - 21.30 Liyon, Paria - P.T.T. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve SEN• 
FONİK KONSERLER: 16 Frankfurt .-
19 London - Regional - 19.10 Breslav .-
20.20 Bükreıı - 20.45 Prag - 20.50 Droit• 
vich - 21.10 Hamburg - 21.15 Frankfurt 
- 21.30 Paris - 22.30 Lüksemburf . 

kurul üyelerinden, Erzurum mebusu verdikten sonra, memleket içinde bir Bomonti nektar 7.75 7.90 
S k A 1 · 9 80 9 85 ODA MUSİKİSİ: 15.15 Prag - 16 Mil· Bay Nafi Atuf Kansu'nun Genel e . turne yapması mukarrerdir. rs an çımento . . .h 21 15 St t 22 V 

reter Bay ŞUkrü Kaya tarafından An· Tabiidir ki edebi heyetle tiyatro he-"""---------------~ nı - • uttgar - arşova 
SOLO KONSERLERİ: 14.10 Liypzig _. 

kara şehir tiyatrosu işini tanzıime me- yeti arsındaki münasebetleri ve Anka· 17 Berlin _ 17.15 Varşova - 17.50 Prag ..... 
mur edilmi§ olduğunu öğrenerek dün ra şehir tiyatrosunun çalışma şeklini 18 Beromünster - 19.SO Stokholm - 20 
kendisine müracaat ettik. tayin edecek nizamname ve saire Vale· Nevuork borsasının Monte Ceneri - 21 Koloıı,ya - 21.15 BU• 

• "t' 1 dape§te - 21.30 Kopenhağ - 22.30 Prag -
Saym mebusumuz bu hususta bıze tinde hazırlanacaktır. 24 Stuttgart 

§Unları ıöyledi: en fena günü NEFESLİ SAZLAR (MARS vo sairc)ı 
- Ankarada blr tiyatro ihtiyacı ha- r ~ 6.30 Breslav - 8.30 Frankfurt - 11.5 Prd 

kikaten kendini 1iddetli bir surette A N K A R A - - 12 Laypzig - 19.10 Hamburg, Laypzig. 

hissettiriyordu. Filvaki Ankara halk- 2.5 nıilyona yakın ORG KONSERLERİ ve KOROLARı 
13.45 Viyana - 15.25 Hambur8'. evinin değerli amatörleri sık sık tem- Borsası 

siller vermek ıuretile bu işte faydalı - '--!yon _-:;;... L!b de~•tirclı• 
olmağa çalışıyor ve muvaffak da olu· Günlük f • ed Ji IUUU 8&111 5-1' 
yorlardı. Ancak bu bir amatör sahne5i • tyat C Ve 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Berlin ve diiet 
alman istasyonları - 8.30 Königsberg ve di· 
ğer alman istasyonları - 10.30 Hamburg -
12 Breslav, Frankiurt, Hamburg, Münib -
14.10 Frankfurt - 14.15 Berlin, Kolonya -
16 Hamburg, Kolonya, Stuttgart - 16.5 
Königııberg - 18 Berlin - 19.10 Keza, 
Frankfurt, Kolonya - 19.55 Beromünster 
- 20 Berlin, Königsberg, 20.30 Sottens -
21.SS Beromünster - 22.15 Kopenhag -
22.30 Hamburg, Königsberg. 

idi: Ankara gibi büyük bir kültür mer
kezi olmak vaziyetine giren bir şch -
rin tiyatro ihtiyacına kafi gelmiyece
ği ~tikar idi. Ankaranın tiyatro ihtiya
cını duyan Parti Genel Sekreteri Bay 
Şükrü Kaya bana Ankarada bir tiyatro 
faaliyetinin meydana getirilmesini em 
retti. Ben de alakadarlarla temasa baş
ladım. 

Ankara ,ehrinde çalışacak olan bu 
tiyatro için eeuen bu ihtiyaca vuku -
funu ve aanat takdirkirlığını öteden 
beri bildiğim için vali Bay Tandoğan· 
la tıemaı etmem gayet tabii idi. Mese • 
leyi kendiaine açınca onu bu işdc çok 
hevesli ve çok altkalı buldum. 

Kendilerinin muvafakati ile "Anka
ra şehir tiyatrosu, adını alacak olan bu 
tetekkiilü Ankara belediyesine mal et
mek ve büdceye koyarak daiıni ve e -
sa.alı bir tiyatro heyeti vücuda getir -
mekte tamamile mutabık kaldık. 

Şu hale gl:>re, Ankara şehit t-iyatro
su belediye tiyatrosu olacak ve parti 
de lbım gelen müzahareti gösterecek
tir. " 

29 -12 -1937 
Azamı Asgari Vasati 

Yumuşak buğday 4.98 
Sert ,, 4.98 
Mahlut ,, 4.07 
Sünter 4.75 
Cavdar 3.00 
Arpa 2.91 
Nohut 6.00 
Yulaf tOO 
Mısır 3.50 
Mercimek 4.00 
Bulgur 5.77 
Fasulye 7.01 
Tiftik 90 kr. 

4.10 
4.00 
4.50 
4.75 
3.00 
2.77 
4.50 

4.000 
3.50 
4.00 
5.00 

7.01 
90 kr. 

4.57 
4.50 
3.90 
4.75 
3.00 
2.85 
5.40 
4.00 
3.50 
4.00 
5.61 

7.01 
90 kr. 

Ankara piyasasında mühim bazı 
maddelerin vasatı perakende fiatlan: 

V AH1Dt KIYASİ 
METAIN ve 
İSMİ KALİTE KURUŞ -
Ekmek Birinci Kilo 10 
Francala - .. 14 
Koyun eti Kilosu 40 
Dana eti .. 30 
Sığır eti .. 35 
Balık Torik. Adet 55 .. Kefal .. 75 
Koyun baııı Adet 10 

BİR SÜRGÜN 

~ 

Nevyork, 29 (A.A.) - Dün kıy
metler bor.sası haftalardan beri en fena 
gününü yaşamıştır. Bir bedbinlik ha
vası hakim olmuş ve satış çoğalmıştır. 
Borsanın kapanış saatinde, 15 teşriniev 
velden beri tahakkuk eden karlar tek
rar kaybedilmiş bulunuyordu. Başlıca 

kıymetlerde beg puana kadar yükselen 

bir düşme olmuş ve bunlardan bir çoğu 

bir sene veya daha fazla zamandan be
ri kaydedilmiyen en aşağı seviyeye düş 

mü1ttir. İki milyon 380 bin hisse sene

di el değiştirmiştir. İtimadın sarsılma· 
sına sebeb, büyük endüstrilerle hükü· 
met arasındaki ihtilafın genişlemesi en 
dişeıiclir. Çelik ve otomobil endUstri,si 

haberleri de tatmin eder mahiyette ol • 

maktan uzaktır. 

General Motor&'un i§leri 
a:salıyor 

Detroit, 29 (A.A.) - General Mo
tors kumpanyasının direktörü, 1/1 ta
rihinden itibaren kumpanyanın bütün 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgart -
22.30 Keza 

DANS MUztGt: 22 Viyana- 22.10 Flo• 
ransa - 23 Floransa, Krakovi, Milano _. 
23.25 London - Regional - 0.15 Droitvich. 

Amerikadaki işçi sayısının 30 bin kadar 
azalarak 205 bine ineceğini ve ahvalde 
salah hasıl oluncaya kadar fabrikaların 
haftada yalnız üç gün çalışacağını bil • 
dirmiştir. 

Amerika'nın dış ticareti 

Vaşington, 29 (A.A.) - Sonteşrirı 

ayındaki ithalat 223 milyon dolardır. 

llkteşrinde 224 milyondu. İhracat ilk· 

teşrindeki 333 milyona mukabil 315 

milyonu bulmuştur. Altın ithal!tı 52 
milyon, ihracatı da 30 milyondur. 

±±!I 
Muşaet'nin ıu alelade beyitleri onun giinlerce, ge
celerce dilinden dü§medi : 

Pourquoi cette lampe a demi morte, 
.M'eblouit-elle de clarte. 

················ ........... ········· ... . 
• .. . . • . . .. . ... . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . qai sonne ?, 
........................................ personne I 

YAKUB KADRi O solitud, O paavreter ••••••• - Allah fukarayı sevindirmek İsteyince eıeği. 
ni kaybedip tekrar buldurunnu§; dedi. Ve buna 
dair olan fıkrayı nakletti. 

Doktor Hikmet, ayni zamanda, cinsi buhranla
rmdan da kurtulmu§tU. Kadınlar, onun mevcudi
yetini artık o eski sıtmanın ateıiyle kavurmuyor
du. Arlette'i bile unutur gibi olmuş ve kendini, 
bü.bütün, dimaği heyecanlara, fikri zevklere ver
mitti. Oğleye kadar mektebte çalıııyor ve ondan 
eonra kütüphane, kütüphane dolaııyordu. Tarihe, 
80$yolojiye, felsefeye, edebiyata dair ne bulunsa 
okuyordu. Okudukça zihnine, timdiye kadar duy
madığı bir kü§ayi§ geliyordu. Bu gidi§le, artık, 
Quartier Latin kahvelerinin edebi münakatalarm
da mütehayyrr bir dinleyici vaziyetinde kalmak

tan, Montparnasae ihtilalcileriyle, Arlette'e kafa 
u.llamaktan kurtulacaktı. Zira, devam ettiği kü
tüphanelerde, bu entelektüel gençlerin ağzından 
eksile olmayan müellif, kitap, meslek ve doktrin 
iaimlerlni birer birer keıfetmifti. Artık yavaf ya
Va§ Parncruien'lerin kimler olduğunu, klasik eti· 
ketinin ne mana ifade ettiğini biliyordu. Artık 

Prudhon'un, Marx'm, Engela'in ve bunların kartı· 
amda siali bir dağ gibi yiikae)en Hegel'in ne de
diklerini öğreniyordu. 

Bunlar bir taraftan aoayaliat ve liberal okullara 
mensub ekonomistlerle, Hippolyte Taine nevinden 
realist mütefekkir ve münekkitler ve nihayet, Au· 
guste Comte gibi po:zitiviat .oaiologlardı. Doktor 
Hikmet, hatta bir aralık, admı Sabahaddin beyin 
"Teraıkki,, gazeteainde gördüiü Edmond Demou· 
lin adında bir müellifin eaerini de okudu ve on· 
dan biraz aonra Guatave Lebon imıinde original 
bir muharririn belli b&flı eoqal ve politik mesele· 
lere dair kitablarmı gözden geçirdi. 

tinniıti. Bir taraftan fakülteye devam ediyordu. 
Diğer taraftan Parisin çeıid çeıid entelektüelle
riyle düıüp kalkıy;ordu ve ara sıra vatan hasreti
ne benzer bir elem duyunca hemen "Jeune Turc,, 
lerle, Ragıb beyle temaslarmı sıklqtırmağa batlı
yor ve bu temaslar onun Üzerinde memleketten 
gelen bir hava tesirini yapıyordu. Hele Ragıb bey· 
le bir kaç. saat geçirmek latanbulda bir kaç aylık 
sıla kadar kuvvet ve tesliyet verici idi. 

Bununla beraber, Doktor Hikmet, bütün mana· 
&iy]e yurd yerimine benzer bir nalı haatalığmm 
alametlerini de g&termiyordu. Onun hissettiği, 
hiç bir ıeyin dolduramadığı bir boıluktu. Sanki 
büyÜk bir atk içindeydi de, onun haricindeki hadi
seler, insanlar ve do]ayıaiyle o qka taalluk etmi
yen hayat safhalan ona, bir saniyelik alakaya de
ğeıniyecek kadar manuız, silik ve nafile geliyor• 
du. Onun içindir kit mesela, kitablarm birinde be· 
ıeriyetin mukadderatına dair felsefi bir sayfayı 

bir delinin sözleri gibi saçıma ve bir tarihi tahlili 
bir çocuk masalı kadar safderunane telakki eder· 
ken, birde~ Verlaine'in veya Baudelaire'in bir 
mısraı onun dimağında, derin ve rqeli bir alika 
uyandırıyardu. Hatta bir defa, romantikleri göz. 

den geçirmeio karıaı- y:erıdiii bir hafta emuında 

Ve bir feY ezberlemek hususunda hafızası ga. 
yet zayıf olduğu için bunları da yarun yamalak 
infad ediyordu. Bir ba§ka gün Baudelaire'in ıu 
mısramı tutturuyordu : 

O toi que j'eusses aimee, ô toi qui le saııaia. 
Bir baıka zaman Verlaıine'in ( Mon recıe lami· 

lier) •indeki : 

Est-elle brune ou blonde ? Je l'ignore. 
nakaratını tekrar etımekte husuai ve derin bir zevk 

duyuy<>l"du. Bir gün, odasmda, yalnız batma, ge· 
ne buna benzer ıiir parçalarından birini teren
nüm ederken gözlerinin ya§ardığmı hisseli. Kendi 
kend,ine : "Ben &tıkma. Fakat ki:rne ? ,, diye sordu. 
Duvarda genç ressam Ausiere'in solgun benizli 
( ıkız portre) ai ona müatehziya.ne bakıyor gibiydi. 
Doktor Hikmet acı bir tebessümle gülümşiyerek ı 

"Sakın dedi, aana mı tutkunum, küçük ve beyaz 
hayalet?" Gerçekten,. genç adam, Edgar Poe'nun 
hilri.yelerindeki esrarlı tipler gibi, §U halinde, an
caık bir gölgenin, bir hayaletin a-şığı sayılabilirdi; 
eğer bir gün gene yukarı Montmartre'da dolaftığı 
bir gün, Arlette Lavaliere'le karşı kar,ıya geldiği 
vakit bütün kanmın kaynar dalgalar halinde kal· 
bine hücumunu hi&aetınemit olaaydı ... On dokuzuncu asrın bu büyilk fikir nehirlerinin 

yanı batmda bir takım ırmaklar da k01fedi):ordu. 

Her nevi metoddan mabnlm olan bu karma ka· 
rı§rk mütalaalar, bu fanteziat etüdler neticesinde 
Doktor Hikmetin dimaiı biraz ifba haline geldi 
ve "Hakikat,, denilen ıey ondan uzaklqtıkça U· 

zaklaıtı. Zaten Doktor Hikmet, bir 'hakikat" ara· 
mağa çıkmıt değildi. Yalnız ba:ır betbahtlarm 
kendilerini kumarla teeelliye çalıtı§ları veya dert· 
lerini içkide unutmaya çabalayqlan gibi, o da, o· 
kumak, mütemadiyen okmnakla avunmak istiyor· 
du. 

Avunmak ! Fakat, neden ? Derdi neydi ? Doğ
rusu onu da açıktan açıf a tayine muktedir değil. 
di. Anası ve bahaaiyle muhaıbereleri muntazaman 
devam ediyordu. Paraca, hamdolaun, bir aıkmtm 
;r.oktu. Pariateki ya:ııiletini iyiden me normalle.t-
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Zavallı muşmula 

Halkevinde 
konferanslar 

ULUS 

Dill:=J 
Güneş kulübü faaliyette Halkevlerinin kıt çalıırnaları ara

ımda bq yeri telkin konuflDaları tet· 
kil etmektedir. Bir takım güael " 
cadp ve.Uelerle evlere toplanan hal· Dün Y enitehirde bir 

toplanb yapddı 
O da bizim topra.ldarmuzm mah- ay tutamıyan kadmlara da mut- ka ve ıençliğe muhtelif mevzular il· 

IUlü olmakla beraber öteki yemit- IJlulanm dalları kaynablarak içirİ• serinde faydalı konferanalar veril
ler kadar raibet &'Örmez. Bakmız, Grdi. Hekimlerden bazıları mapna- mektedir. Biltiln memleket mil· 
aeçen iktiad haftaaı içinde türlü lanın kemik sibi katı çekirdekleri- nevverlerl kendi ilim ve ihtiaularm· 
türlü yemiıler taniye edilirken ni dövdürerek tozunu içirmefi ter- dan biltiln yurddqları faydalandır· 
Mupnula kim...,in hatırına selme- cih ederlerdi. mak için Halkevlerinln tertip ettik· 
di. •. Bence, mupnulanm bö7'e rai· Eaki hekimlikte l'ördiiiil ba ka· teri bu konupnaları en ıilul " iA· Ankara GUnet kuUlbilniln tefe~- konserler, temalllcr, mü1amereler ve 
hetaisliiine aebeb senç bayanlar- dar rafbetten aonra, mUf1Dala yeni betli fıraat bilmektedirler. Ankara, klll ettifini haber ve~ttik. Kulü- müsabakalar tertib etmek. 
dır ı Yqlıca bir erkek kendilerine zamanlarda kimyacılar tarafmdan lıtanbul, Babkeair, Bura " aair bin umumi nbemnameaınden tetek- f) Memlekete ve millete müfit l
azım clikatle baba ı analis edilmek ,....fini de sönnit- Halkevlerinde hararet ve lntisamla ldll mabadını ıöateren birinci faslı- aarm telif tercüme ve tab'ına delilet 

- A.... mUf1Dula herif, bUl'llfuk· tür ı devam eden bu faaliyete bir örnek Dm buı maddelerlnl çok enteresan etmek. 
larma bakmıyor ela... Yüz l'f&m mupnulada 74,10 .U. olmak Usere B il Halkerinl • bulduiumus cihetle qağıya aynen Madde 3 - Kulübün ipreti ve 

Diyerek, bir de, bill6r ...ıi bir betinde auclan IODra o,SS asotlu n i eyo u n ter kaydedlyorus rozeti, Atatilrk'ü temsil eden kırmızı 
kahb.ha atarlar. Bu tefbih iki ker- 0,44 ,.atlı maddeleri ıüphuis ehe- ~:r::t .il konferam 1erilinl neıredl· .FASIL: 1 zemin üzerinde altı ıulcli san güneş-
l'e hakaızdır. ilkin, bunqm'lf bir miyetaisclir. Fakat yüzde ona ,... Adabı M et ri 3 Şeb i Madde 1 - .. Günet KuHlbU" iı- tir. 
)Üz, hiç te, mUflllalaya benzwes. km f8ker balunnaaaı hatırı 1a,..la- Tilrk flimd:-::nk ~WU, /e;i minde bir kulüb kurulmuttur. Madde 4 - Kulübün merkezi An-
Olaa olaa - l'enç erkeklerin yqlıca cak bir niabettir. Ybcle 13,20 ,.ı. fizik, Adabı muqeret 1eri 4, Herke- Madde 2 - Kulübün gayeal şun- karadadır. 
'bayanlar için declilderi sibi - aüt· lülo• da inkibasa kartı selir. ıin fellef ı, o Guinin bl lardırı Öğrendiğimize göre dün kulübün 
laça benser.... Bununla beraber mupnulada bir Milli ıeıir" tktl-:nd kti ini ~ a) ilim " fenlerin bütün vasıta- idare heyeti, haysiyet divanı bat kap· 

Soma da etimoloji bekwnlDClan taraftan da tanenle türlü tiirlil uit- peratifçillk, TU:lyed: :U. e!eaele- tarından lıtifade ıuretiyl~ milli kül- tanların ittiraki ile Yenitehirde halk 
lıaluuıcbr. Çünkü mupnalemıa li- ler bulUD"'au ona, bildifiniz m&J'• teri, M-h ilim f daml tUr ve tllkil dairesinde, ılml, ııhhi, partisi aalonlannda bir toplantı yap-

• • __ 
1

_
1 

~n:_ ~ • • -y ur ve en a arı, ı. • .a11 ıL.... dl ı .. t• 1 b" A 

tincea meepilua _. ,....._ uuiaa .. hot lezzetı nrır, hem de eaki h .. Garb ve tark mualJdıl, Neclim. Umu- ~ • u:-uA • --. una ve ter ıyevı mıttır. Bu toplantıda eau nizamna-
lıi meapli kelimuind.. l'•lmit, o- kimlerin on11 batıra.it hutabkla· mi JdlltUrel tekimtll çerçensl içinde ıevlyeyı ytlbeltmek. me ve ıpor talimatnameleri Userinde 
llun da iakit dilinde ay mana11 ifa· rmda illç diJ'e yedirmel..i haklı cerrahi Aynlıtayn nuarlyeal, MWI b) Ös tUrk dlll cereyanlariyle ali- konutulmuı ve kulübün yukarda Jray
de ettiiini, bizim fimdiki Balat na- oldujunu s&terir. Zaten m.....Wa· iktiaat,' Tarih'" edebiyatta tilrk Sil· kadar olarak T. D. T. C ... Tllrk Dili dettiğimiz eau prensipleri dairesin
lıiyeaind• olan, eaki l8kend.-iye- yı bu niyetle J'edİNa yeni hekim· selliği Hititler Bayrafa aaycı va- Tetkik Cemiyeti" nin bu huıuıta tea- de faaliyeti için mühim kararlar ve
itin büyük dil ilimi Heaiki• aö,..._ ler de tecrübelerinden llMllUlaD ol· zlfeai 'O~mus Tilrk denhdli- bit edecell eauları yaymap çalıf- rilmif, birkaç gün evel kongre kara
lbİftİr. Demek ki mupnala ay aihi mutlardır. il. I;k nedir Hatı~ar Adabı mua- mak. riyle büyüklerimize çekilmit olan ta
aiizel bir yemiftir.: • • • • M..,...ula ~illin yıl bulunmadı· teret aeri 5, Haıkçılık, TUrk inklllbı, c) Muhtelif sporlarla ve bilhassa zim telgraflarına gelen cevablar o-

. Mapnulanm .~ellifini ut--. imdan bir kilo mupnuJa,.a 800 Guetecilik, Anadolunun jeolojik te- cumhuriyet hükUmetlmizin bUyWc bir kurunu,, her taraftan ıelen tebrik
iliz kabul edenmıs, f.ı.t on- he- ınun tek• n IOO ıram aa kata· ,ekkllltl, Spor Yecilc ve mecUc, Vlta· ebemlyet verdiği atçılık, binicilik, lere cevablar yuılmaıına karar veril
lcimlikte mühim ,..ri oldalan11 ta- rak Gç ~ aat kapattıktan min, Anadol~da jeoflsik tetkikat, atıcılık, ve dağcılık ıibi vat.an müda- mittir. 
IUmak zaruridir. Her • .,.,.,... en sonra filelere ayınp Jcoa.......w Tarih! ve içtimai baldı, Edebi E.ki fu11na huırlayan ıporlarla meşgul Aldığı tebrik teLgraflanna Günet 
'bü.,Gk hekimi lpollrat, karnı ıa..., ,..parlar. Ham m1111Daladan Jtb ve yeni devirde •kerllk, Hlnt ve olmak ve bunların memlekette inti- kulübünün verdili cnablarda her 
lttetli hastalara mupnula ,. ... il sramı het mWi • İçinde kapat· Avrupa, Tiyatro hatıraları, Buhran- tar ve lnkf.pfma çalıfmak. türlran fikri, i~tlmal, terbi1evl -re 
tavsiye ederdi. Ondan _.. da ~ tıktaa ..,.. lfbam11 kader tek•, tar Sinir hatalıkları, Edebi Halk d) Amı araımda umlmiyet, ten- sportif ideallerinin birliği ve ayrzl
)'Ük küçük hekimlerİD Mstai lata. biru da kokal11 at illw ..ı..- tU;ktllerl ve mualkiıi Tllrk f~l1efeıl, nild ve taavilnU teaiı ve tıemln eyle- maz bütünlüğü içiade güneşlilerin di
dm .ö:dnfl ~ elmltl...tir. Ea- çok luntll ...... da ppılır- fark '" p.rb, Edeb~ta dair, Cerra- mek. ğer tefelcHl/erdekl batla arlcadaş/a
ki lataaltulan kibarl• Mkjml AJE. Mupnaladaa ,.apılan hlsim tiken· hinin lmklnlan ve hududu Makine- e) a, b, c, d fıkralarında dkredi- rrnı 6z kardeş muhabbetiyle selimla
tuariua m~ulayı, ucuz)~~ mezin lezzetini de elbette tatnut- lepne ve neticeleri, Orta 'oyunu ve len mevzular dahilinde konferanslar, dıkları tebaraz ettirilmlştlr. 
dolayı yanıt olar~ A ~irmedı~ muschr. karagöz, Sügjealon Ye otoıilcjeılon- --------------------------
lıalde artmaya kartı ılaç dı~e yedi. ZavaUı mUflllala, ona ıizel bir un hayat ve terbiyedeki tealrleri, 
rirdi. Kinin çıktıimdan beri mut- yemit denilemese bile, kim.-in mi- Terbiye Ekonomi bakımından ~bir 
lbulayı dütünmek kimsenin hatırı- deaini bozmaz. Hazma dokun· Adabı ~uateret aeri 6 Tevfik Fik: 
na selmezae d~ orta çailarda ~ maz, karm tifirmez. En zaJ'lf mi· ret, Felaeft, Peleklya~ dair, Türk 
1nula her türlu ubllan• bat illa deler onu kabal ed•ler. Bir tarafı riyaziyecilerl, Bedreddin Simavi. 
olmut ve methm !alem hekim iyice yumupmıf, bir tarafı kabcay• 

Denizbankın 
tesis hazıhklan 

Yiiksek ve orta tedrisat 
miidOrlerinin tetkikleri 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Tebrik Telgraf Kijıdlan 
Çocuk Ellrıeme kurumundan: 

Çocuk Eetrıeme Kurumu Genel 

lıtanbul, 29 (Telefonla) - Burada 
Denizbankın te.aiı huırlıkları batladı. 

Banbnm muhuebe tefkil&tmı kur
mak ilsere buıtın deniz yollarında 

mtıteı... Enıetmann Denizbanka 
ballı tetek.kllllerin m11h1Mbe mUdür-

lnektebi hocaları mupnula hakkm· k•, ineanm batırma taze hurmayı 
ela vezinli kaside bile tertib ebnit- setirir. Onun kadar tatli olmua 
lerdi. Mupnala uk .. idrar ptir- da mayalq olmuı ~ buh· 
dlfinclen Noel haftası içinde iba· rır. Basılan kabafanu •,....ak n 
elet yerlerine gidecek olanlarm çekirdeiüü çlkarmak ulwnetine 
IDapnala ,....akta aakn-nelarmı ..Wikten sonra oau talaü bir mii
da kasideye illw etmitfenlL nbba sibi yemeli ae....ı •. O-m. 

Ba ha ... amdan dolayı mUf1Dula, •uailyalı ,-_. toau da ekenıenlz, merked tarafm4an huıut aurette Vl -. lerlnln lftlrak ettikleri bir toplantı 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Orta 
tedrisat umum müdürü Avni buıün 
lıtanbulda orta mekteb açılmuma lU· 
zum görUlen bet bölgede telkUder yap 
tı. Yüksek tedrisat mnum mlldilril Ce
vad da güzel sanatlar akademiıine Jit
miı, yeni Büyük Millet Meclisi, ope. 
ra binaaı ve bafbakanlık hakkındaki 
projeleri tedkik etmlıtir. Mr saman da, böbreklerde ve me- misafir &afine bile 1roau1--., yanada tabettirilen (LUb) tebrik tel • yapımı. toplantlda baftbnm mtıha.M • 

ianede tat ha•alaim• iliç olısıut-o aefia m, .. JI' o1.. graf kllzdlan her telcraf merkezinde be tetkilkı vebu mltes..elerin muh&-
~ Karınlarında çocuklarını dokus G. A. ba1anmaktac!rr. 

1 
l9be uauDeriiıln t'ft'ht4t me.eleleri ko 

Tebrik Telgrafmımı ba lilalll kl. nuıulmUftUr. "Hisar,, kazasından 
kurtulan iki tayfa 

lstanbul'da 
Bir afyon taciri 

58.500 lira 
para cezam vsecek 
latanbul, 29 (Telefonla) - Habe· 

ılıtana göndermek il%ere ihraç müaa
adeai aldığı afyonları bafka memle
ketlere kaçıran N eıim Çirput hakkın
daki davl bugün neticelendL Suçlu 
tahkikat sırasında Avrupaya kaçtıiı 
için gıyaben bir sene altı ay hapse, 
sa.soo lira ağır para cezasına mahkOm 
oldu. 

İstanbul telefon santralı 
kuvvetlendiriliyor 

fıtanbul, 29 (Telefonla) - Sitilde 
Yeniden yapıta:cak telefon binuınm 
lnpatı unyacalmdan eakl aantralın 
kuvvetlendirilmeli kararlqtırılmııtır. 

lıdla muhatabınıza verilmealni İltlJOI'· 
TOrkiye'deki Hatayhlar unıs arsunun telıraf memuruna .ay

ıey1n1s. Ve yahut telıraf milıveddeai • 
seçime haz1rlanıyorlar uin bir ~e (Ulb) kelltneainl ,... 

fıtanbul, 29 (Telefonla) - Hatay 
erkinlik cemiyetinin eski reiai Abdur
rahman Melek ve cemiyetin umumi l· 
dare heyeti baımdan bir kımıı Hata· 
ya gittiler. Hatayda aeçim yaklqtıiı 
için birçok hatayblar memleketlerine 
ıitmek Usere huırlıklara bqlamıtlar· 
dır. 

Tıb Fakültesi talebelerinin 
yapacaktan a&eyahatler 

lıtanbul, 29 (Telefonla) - Tıb fa • 
kültesi talebelerinin a&neıtr tatilinde 
Yunaniatana yapmak tasavvurunda ol
dukları Hyahatten vu ıeçUıniftir. 
Bunun yerine biri Trakya'ya. 6teld A· 
nadoluya olmak Usere iki aeyahat ter· 
tib edilmiıtir. 

mams kafidir. Telgraf Ucretinden ayn· 
ca vereceğiniz 15 kurut bu mabadnmr 
temin eder. Tebrik telgraf kiğıdlannm 
buılatı tamamen yobul yurd yamıla· 
nnın ba1mnma bırakılmıttır. 

Tebrik telırafmuı ıllllil kllzdla a· 
lan mubatabmmn futa memnun olaca· 
ima ve nrafetinize hUkmedeceline 
1Uphe yoktur. 

Radyofar istasyonu 
tamir edildi 

fıtanbul, 29 (Telefonla) - Geçen • 
ki fırtıoada anteni ve buı dhuları 

kopan Karadeniz boiuındald radyo • 
far iıtaayonunqp tamiri bitti. Bir ild 
ıüne kadar çalıpnağa bqlıyacaktır. 

Kasten yangın çıkaran 
Oç kiıi yakalandı 

latanbul, 29 (Telefonla) - Sultan 
hamamında gömlekçilik cyapan Pana
yot, ~ağı Ligor ve han odabatııı 

Sıvaalı Rafid kasten yangın çııkar

mak ıuçiyle tevkif edllmlflerdir. 
Yanım çıkarılan dilkk&n iki bin lira
ya ıiıortalı idi. iddiaya &are Pana
yot odabatı Rqide 300 lira vererek 
bu iti yaptumıftır. 

Muır'm yeni lıtanbul 
komoloıu geldi 

l.tanbul, 29 (Telefonla) - Mııırın 
yeni htanbul konaoloau haf ıs Amir 
Bey bugün latanbula geldi Ye itine 
bqladı. Mumaileyh daha önce Mııırm 
Atina elçiliği müateprlığmda bulun
muftur. 

ı.tanbul, 29 (Telefoola) - Hiaar 
vapuru faciuından aon olarak kurtu • 
lan aerdUmen Temelle atetçi Seyful
lah bugün vapurla Sanyere, oradan da 
otomobille 1ırtanbula •etirlldiler. Her 
iki ıemici lrurtulduklarmdan fevkal
ade memnun olmakla beraber arbdq
larmm ölümüne de çok miiteeaalrdir • 
ler. Kaza kurbanlarmın ailelerine ve
rilmek üser buıün de 1500 lira toplan
mıttır. Bu yardım yekfuıunun bet bin 
liraya kadar çıkacağı tahmin olun
maktadır. 

Muhtelit orta mekteblerde 
jimnastik dersleri 

lıtanbul, 29 (Telefonla) - lluhte· 
lit orta mekteblerde ku ye erkek tale
benin ayrı ayrı beden terbiyeai dersle
ri görmeleri kararlaıtırılmıttır. 

düğilnU bilemiyorus ..• Birkaç ay evet intikamını almak için kuvvetlerini bir nu bilirsiniz. Muvaffakiyetim için 

KESiK BAŞLAR 
Bir Gregori bakkmda bir tikiyet al- araya topluyordu. SiWılarının birin- kendi ikinci pllna geçip beni ilk plin
dık. Sir Greıori aon defa Bomeo'da ciai ve en kuvw.tliai Stella Mcndoza da bırakır. Halbuki o gerek burada ve 
bulunurken bir yerli ile Jravp ettiği icH. gerek Amerikada tanıdılım en bUyilk 
ıırada u kalsın ölUyonnuı.. Bizim Stellanm, Jak Knebvort kumpanya- artiıttlr. 

Yazan: Etlwar W allac:. 
'==-17-=================d) 

b~difimiz bunlar.- Batlra bir emri- ıına girer girmu aatın almıt olduğu Konnoli öksünneğe batladı. 
nız var mı 1 gilsel küçük kötkte bir muharebe top- Foa 10rdu : 

Brikaan kısa buı talimat verdi : ı,ntıaı yapıldı. Bu heyetin üçünc'1 a- - Şimdiki halde en mlUılm nıeaele 

xv 

Skotland Yard'ın 

iki memuru 
Çayçeate, lokantalariyle tarunmıt 

efildir, fakat bu öğle üseri üç kifinin 
ir ınaaa batında toplanmıt oldukları 

çük otelin yemek aalonu tenha ol
gibl bir vufa malikti. 

Mitel Brikaan oteline döndüğü za
kendiıini bekliyen iki kiti ile kar

l&fmıttı. Bunları kiiçük salonuna 
dı. . 
Polis komiıerine : 
- Sizi ıördüiüme memnun oldum. 

edi. Tamamiyle cinai itler benim için 
idir. Bununla beraber arqtırmala· 

neticesini timdilik gizli tutmak 
tiyorum. Bundan dolayı tupbelerimi 

niyetinde değilim. 
Komiser Layl'ın, bu tars bofuna git· 
ıüldü : 

- İkimiz de emrinize verildik, yils· 
ı Briban, dedi. Ne ben ve ne de ar

dapn milteceuia detllis. Bat çrntt 
altera ıize iatemit oldupwı: maltl· 

ıetlrmlfti. 

- Hanp mal0mat1 Greaori Pen hak O akpm evine dönerken Adel bir zuı aktör Konoroli idi. Ve itin garib para bulup bul&nllyacağımız, değil 
kında mı? Poliı bu aclmm tanıyor mu1 adamın kendiaini taldb ettiğine kani tarafı, bu Uç atu bir araya ıetiren mi 1 

Bat çavut Valten: oldu. Bir ıece evvelki maceradan aon- lıcartıbldı aempati karpbldı kayıdau- Stella bu huauata kati bir cevab ft· 

- Evet, bir kaç sene evvel bir biz- ra bu h&diae onu endi,eye dütilrdU. fa- hklariyle mUaavi olmalı idi. remedi. 
metçi kadını dövdüğünden dolayı para kat eve ıelincc Briban tarafından - Bay Foa, Knebvort tarafından İki muhatabını hayrette bırakan bir 
cezasına çarpılmıttı. Hattı bunu kam· gönderilmit töyle bir puıula buldu : 1ıerbiyeaizce bir muameleye uğradık. eda ile, Foa devam etti : 
çıla~ğı iddia edilmif olduğundan hap- "Sbi muhafua etmeli için pqiııise Hattı ıizinki ile mükayeae edince be- - Ben iıtıenem ar.su ettiğim kadar 
se ~ır~~ine ramak kalmıftı. tık dik· Skotland Yard'ın bir memurunu takar· nimkini 90k ehemi~tals buluyorum. para bulabilirim. Bu parayı kimden 
k~tımızı bu suretle üserine çekti ve l&ID bana darıhrmıamıs? Her hangi Foa da dlfer taraftan : ve nuıl tedarik edecefiml aöyliyemem. 
bız de Londrada ve Malezyada tahld· bir tehli~ye manıs bulunduğunun - A.eıl canunı ıılran, ıizln gibi btr Fakat her halde mllhim miktarda pa-
kat ya~arak epeyce ıeyler öğrenmlt- sannetmıyorum. Fakat bu ııluntıya artiate liyik ıördüiil muameledir, Ba- ra bulabileceğlmden ve bu parayı ken
tik. lyı bir adammıı. On bet yirmi ae• Jratlıuunanuı daha sok aıU.terlb olu- yan Mendon 1... dlm için değil, muayyen bir projeyi 
ne kadar Bomeo'da Y&flmlf. Oradaki nun.. - Onun isin ne kadar plıpııf ol- tahakkuk etti~k mabadiyle latedl· 
h~yatına dair öirendiklerimiz pek le- Adet bu mektubu okuyunca kq1an dulunuzu dlltilnln... Ben her yerde lim takdirde alacalım4an eminim. 
hınde defli. Bot zamanlarınızda ıize çatıldı. Demek ki takib ediliyordu. it bulabilirim, halbuki aiz... Zavallı Konnoli'nin bu huauata blr 
getirdi~~ r~poru okuunıs epeyce Böyk bir hlı altında y•pmak seV'bis- Bunları aöyliyen Konnoli idi. diyeceği yoktu. Hattl g6rUpne ilerle-
,eyler ögrenırainiz di., fakat bllflra bir teY de yapamudL Stella aöse bafladı : dikçe kendi rolünün milhim1ettilini 

Briklan aordu : • Hattı. bu duyplanna tabi delikanlı· - Mesele bundan ibaret olu bepl- görüyordu. Bir ıuykudçı için ny· 
- Ehlil~tirilmit bir oranptan nm kendiılni ıösden kaybetmmlek mlz derhal it bulurus. Hattl lıteaem Jraad mevzuunun ortadan ka:pbolduiu· 

hakkmda bir feyler öğrenmiplydi· kararından dolayı blru da minnet badim bir ılnema kumpanyuı ıe,kil nu görmek kadar yıpratıcı bir fllY o-
nis 1 hl .. tmekten kendini alamadı. edeblJ.lrim. !ki direktir tanmm ki be- tamu. Konnoll, kendi pı.ı,etlni or-

Pollı memuru : XVI nimle sallflmtı kendlleri lfiıı ttref taya koyarak eon llosunu oynamak la-
- Bai'ını 1 dedi. Tabii. Bu Dl&JIDW1U billrler. 8oara diler iki sat tanmm ki tedl ~. 
küçücük iken Sir Greıori alıp plice Bakır renkli yabancı bunlar da benim için bir tiyatro kum- - Bunlarm bepm iyi ... 8ete11a. de-
biiyütmiif. Bu aduıu muntuam ıaıret· paDJIU 1ıllUmü .,..... lıııonu 10D un- dl, sannedenem belli bku ihmal ediyor 
te takib edemlyoru.ı. Çllnldl lnıiltere· DOnyaya kısmak, kendini blWJOttln timlerine kadR ftrirler_ Yani ~k nnus. Bu laUDMY Sellar ile oynmıak 
ye her döniltilncle bel'kesin ıelc!lil yol bahtllu aaymü ip eline ,.al bira. para wıerlrler. f1111aıe,. 8eller'in en~ tasavvuru nedir? Taldıpn artlıade
dan ıelmlyor. Kipi ilminde bir yatı beb geçen Lavley Fa., kendine ba de- yWr emeli benladıe o,...._.tır. Qaun rln hepli bir ara,a gelHler omm bo• 
var. BJı geminin ne ptlrip ne söttlr- rece WSttl muamele etmlt olanlan1uı m derece tanmm•t bir artimt oldup· dulu kadar film bolMNırlar. Sbe ne 
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Komıumla hasbahal 
Çiy ve pitmif ,..mekler lwldgmcla 

,.irmi ba kadar .-den beri ....,. 
tırmalar yapan doktor Kutakof'
taniyeleri ne kadar nasari olana 
olıun, türlü bakanlardan ~a71 
allblandıran tasadcli dada hak
kmda kamtmnla bana, bir kaç k-. 
..., kartı kartıJ'a, koaUfUP dert! ... 
me .....Ueei YWdifi için W. oea ,.. 
.. t.,.ıddir etmeli,.D. 

Çiy yemek, kamfum- Mdifi ıi
bi, .,...ı bir fikir detlJclir; dokt. 
K.,.pf da bin bana keed ketfet· 
lifi bir DaarİJ'e olank delil. çiy, 
ft1'& Pİfmİt maddel• yeailclifi _. 
man kanda •aaaı• plea talaanül
lere n malat.lif pla maddelerinin 
çi,.likden piımiılike reç
diii harant ct....ı-m. ietiaad .. 
derek makul rörilnea bir beslenme 
tekJinden bahsetmektedir. Ben, sa• 
nteci aıfati,.le bunu karil..a.ia 
diWratine anetmelı mecıburi,.m.. 
de balanduimn aibi, laekim olan 
kamfmn ela teklifin ilmi lu)'metial 
tenkid etmiftir. 
Kübik ,.aaeıldere seliace; 

Berthelot'nun kmr,.e'ri kmDpri. 
melerlni de, Meçnilrof'ma mikrob
auz yemeklerini de hasünün he
kimliii, biliris ki, birer taka sibl rüMimei,.... telllmi ............. 

Halbuki modern çaflann makine 
ve yazıhane bapna bailadıiı adam
ların pluı ......... komprimel-. 
le laalledn...i,.ecelı ,..,...ı bir ...,. 
aele delil midir 1 

Kctnt- ita meaeleri 8erthelot 
•amanmdaki ekonomik f9kli,.le a• 
tarak izah etmİltir· ... ......u,le 
fiu:rolojik bakandan n • ......_ 
- cihetinden ~ ı...,iııDfsl 
a'J'dmlatma .... ı keaıdi•ncl• rica .. 
mittim. 

Ba ..... 1. ..... ı yq.a.. ,... 
kamı:ponu; çiinldl hanbt ...... 
na. 

Midel.-iaaiz bosulds; r~ 
dan fik&yetçi)'iss ,.aı.-m 
........... ~ Sinirlerimiz .... 
sindir. Doktorlva bat vanmca ı 

- Şuna Y81'iDİs, bama JWWWJiad. 
,c;,.le kalkmı•, bö,.le otmmam, dl
..,or, ve bir aüırii iliç ••iJwlar. 

- Hayat11DD mua bapDda "9-
tiiiae ........ ,_eli, ..... ,_ .. 
Jis?M...te,...ı-~itt•• 
dar. Hayatın ~ ••••-•• ..... 
tumla ayni flürd.,-. Z..W. M 
lokma ,..... ,..udiktıea -- ·~ 

Fakat ı "Olmu I" di,..a s-
hekiml.-dir r - Spor,.....,..,_.. . .......,_ 
dut ,..pacakamıs. Şö7le ,....aı-. 
DiZ, bö,.Je J'&pacalrRDıs. Ancak e 
zaman iateditinizi 7fjecelrıalnh. 

Bizde diJ'ons ki ı ''Tavai,.ID 
niz llml'idir. N.,i auıl ~elim? -
N. Blırdar. 

lıtanbul ticaret 
odasında secim 

latanbul, 29 (Telefanla) - Ticaret 
odası ınecliai bugün IOll top1ant181Dı 

yaptı ve odanın 1938 lllleci bbdcealnl 
kabul etti. BUdce muvaseaeU olarak 
20«5.403 liradır. 

Ticaret Ye ahire bonuUUD blklce. 
ıi de 106.542 lira olarlk kabul edilmit
tir. 

Yeni mec1U &Aları yarın aeçllccek· 
lerdir. 

ıumle faydalı olacalımı tayin edemi
yorum. Beni ihanetle itham cdecebl· 
nis ama mill&adenizle biru da Kneb
wrtun lehinde konupymı. Bana bir 
köttUUftl olmadı bu adamın. Halbald 
ıh yanımda, hiç çeldmneden Seller'• 
den bahsediyorsunuz. 

Konnolinin ild arlradqı iadkW fi. 
tilndüklerinden buıtıne ehemlyet .er
miyor, ve artisti tatmin edecek bir,.,, 
ıöylemiyorlardı. 

Konnoli, bu hale bakarak imdi w 
kapıyı çekince çıkıp ıftti. 

Foa, hemen aöse atıldı : 
- Bırakın ıu metelik etmes herUL..ı 

Siz beni dinleyin: Benim Londrada 
bir doetum vardır ki emrimlse iatedlli
miı: kadar para verir. Onun Unrlnde 
tasyik lcruı için her tilrlll vautllD 
nrdlr.- Ymıi ilma YUıtam. Bu Üfllll 
cidip onu görecefim. 

Stella da : 
- Ben de bir dostumu ıörmele si· 

decelim. dedi· Kumpanyaya Scell• 
Y•lHlua aiaema hm~ admı 
..nns. 

Lavley Foa tereddüd etti. O da .... 
kabir unvan düflntiyorclu: '•·il•• 
dua laımpaa7aı, yahad ,. il. Jr1DD-
puyqı ıibL- yahud, bu barflerln .,.. 
ri deiiftirilmelr auretlyle bU .....,_ 
maya da ruı idi. 

JPoe pderlam Stıella IOrdu ı 
- Bu Briban ldm P 
-Hafiye. 

(Soau ,..,., 
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Erzurumda kış sporları YURDDAN RESİMLER 
Dağcıhk kulübü kuruldu 
çahşmalara başhyor 

Erzurum. (Huaud) - Şehrimb n 
dvan kıt ıporlanna fevbllde 
müaai4dir. Türk Spor Kurumu dal· 
cdık vadiıindeki fuliyetini daha 
çok bu nokta üzerine teklif etmek 
brarmı almı,ıır. 
Şehrimizde bu makaadla bir dalcı· 

lık kulübü kurulmuttur. Bu kulüb 
mmtakamızda kıt ıporları faaliyeti· 
ni artıracak bir tetekkül olacaktır. 

Dağcılık kulübflne merkes vuife· 
ıini görecek olan millet bahçesinde
ki bina ayni zamanda kıt eanaımda 
bus üzerinde paten yapanların daima 
devam edecekleri bir köte olacaktır. 
Kayakçılık ıporuna teknik bir veç· 

• he verebilmek için umumi merkes· 
den bir antrenör getirilmesi dütünül· 
mUı Ye bu huıuı için tetebbilae de 
ıiritilmittir. Dağclık federasyonu 
Aıbqkanı llyaaın tekrar tehrimbe 

-------------.getirilmeli ve kayakcıları bir mUd· 

Erzurum' un 
elektrik işi 
Tesisat 290 bin 
liraya çıkacakhr 

Brıurum (Huaud) - lebdmbe 
elektrik ptirilmeal için yapılan sa
bpmlar neticelerini nrmek ...,.. 
dlr. Bmıun için Yillyet huaul ..._ 
eebeli, belecli19 ve imar birlilinin ~ 
tlrakiyle mlltald1 bir idare lnmalma
aı diiftiııWmektıedlr. 

det nesaret altmda çalı,ıırmuı için 
Umumi merkeze müracaatta bulunul
muttur. Yakın bir zamanda tehrimi
ze gelecek olan bu aporcu tehrimiz
dekl kıt ıporlan faaliyetine yeni ve 
btlyilk bir hıs verecektir. 

Köylülere 
_.., ·- -·ı IPI 
Bir kurs 
açddı 

Brsurumda teeı. edilecek elektrik Buna. {HU11111) - Olnu nahl19 
f*tkuınm ,.hri ayclmlatmaktan merkubıde ld5y1tl kaclınJar için bir 
blıtlra klç8k ....,- de lmnei muhar- biçki dikit " el lfleri lıcuna açılacü· 
rib temin etmeli .. sanuet ollnk 
8bal edilmektedir. tir. Kan lçha tahllaat •Jl'ıhaqbr. 
lluırlanm pMnlMa &in Emua- Ba ite ıa... olm ..,.._ Uatell ve

man elelmlll mdaa iltbal edllwk lrllttlm ı...,nm1p. 
w banan isin 1aıb ..S. _........ Kan ll••ıı ıallllne Recatl.1.J 
da yapılacaktır. Ku SllDat Bmtlttıd muunlarmda 

Bu hidrolik telİlat 6000 be7pHk e- Baym Muaf fer tayin ıdUmittfr. 
leıktrit kudret l8tilm1 edebilecektir. Kun yakmda faaliyete bltJıJac:ak· 
AJ?* 1UJ11D doıMl!W!Wlı " kıtm fld· 
detli AlllUl1umda teUeria bonJma.. tır. Altı ., llNcek ola bitki ft .. 
wı igin haauat tertibat .ı .... 1nır. iti lmn1an, diler aalai19 merası. 

Bu pro)eain fiil ......,_ çalaanla· rinc1e 4e açılacaktır. ' 
Wlmeel tahmin' bir..... -.,. 290 
bin liraya mUtevaklaftır. PMalar -

dik edilmek.._. ıwa w1rA1etiDe A•••m kim•,. ... J&ulerihaiftir. 'I . 

--- Aydın. (HUIUll) - Aydında 10D 

Safranbo'lu slnl•nle Wmlrln kilon 10 lnuup 
atJlımbl. fakat buda kolaylıkla bu-
1..-ktadJr. lıba71ıpı emriyle 

Yalanda bir endilstri bet•1•" orman 1dare911sam0r ıt1-
n1 bal için mlfterek tedbirler mlıyor· 

.. rkezi ollllltlftll tar. Belediye Çivrilden bir "'°n ka--1-· mir ıetlrtıerek attıracaktır. 
Safranbola, (H1111111) - ltd de-

senin arama aıkıfan .,. eül QOh- Aydm' da sehlrH ps kana 
nli bir .kuaba olan 11hrlmla bulb

ZONGULDAK'T AN 

Geçen sene Akhisarda 
9 tane ilk 

mekteb binuı yapddı 
l lk mekteblercle 4.000 ~ocuk okuyor 

.. vul,etlyle ub1 prt1m DN .. D A7dm. (Hamt) - Hallr.mnde 
Wr lialc1ec1ir. ETier. dik ı.,ırıara l· Dr. Nan ._., ... hlareliftde nhlrli 
4eta persialeamif pa.wır. •Wdu IU inana açd'lllfbr. Kana 100 den 
4ar ve bonktm. felllr Jaalkinm bl- fula talelMı clnam etme~lr. Bu, 
Jtık bir a-ı ,u .......... S72 ra- Aydm Halkninde aplan llıclnci H· 

k1mJı ballarda ~ler. Ballar de- hlrll ps lmnudur. Yeni 7flllllan Cohan Haan melıtebi 
Jlnce alan ha. padlia ,.na. as ve Akhiaar, (Huıual) - Yurddald 
lıımut kalllbell bir ~ aklwnw pime- kültür aevgiıine muvui olarak ıeh-
._ Wraı.ltlm ...... _..... la ıım ıkl portakal rekolted rimlsde de her lene okuyan talebe 
bldmmlı. IDUDtl..,, blaalı. bol bü- mikdan artmakta ,,. her ıene yeni 
seU. .,. tio1 ..ıa. mödıem bir ...... yeni mektebler açılmaktadır. Geçen 

6. Al 200 000 k sene biri merkesde dilerlerl BUkmüt. 
Ballar. Kanbllktıe karala demir manyaya pa et Medar. Çoban Haan. Dere. Beydi. 

ft ~ fabrlbuaa bet ldlomeae me- • Be)'Oba. Arabacıbos. Mecidiye köyle· 
l&fededlr. Geceleri ICanblk eleldri· • h • d • ı k rinde olmü Usere dom ilk melıcteb 
lfai bir .arlık haJinde ballanla lk- porta ka 1 1 raç e 1 ece binası yapılmıttır. Bu binalara yet· 
mü kabUclir. Ballar lllllllalmı ilerde mit bin Ura harcamD!ftır. Buctın 
Kanh8k endlatri merkednla 1llr 1· mekteblenle 4.000 ilk tahsil çocuia 
1tamet mmtüMa. bir etleDee " •Y· Adam, (Hmul) - Ba .- A.lmm,a,a ihnıç edi._. bere .ardır. 
tlte yed olacaktır. 200 Wa ..... portabl ıiaclerilecektir. • _..,,. 38 Wa pa- Hamiyetli bir türk kadmmın ftk· 

Bk mlddet evet Jmul-m barlta- keti anWi'-iftir. tiyle hutalwıe olarak yaptınmf ol· 

BiR GöRONOS 

Afyon' da Bayındırhk 
Enıtitaden sonra bir mekteb 
ve bir de hastahane yapıhyor 

Afyon. (Huaual lluhablrlmbden) da tarenle atılacaktır. Bandan ..... 
- BlrkaG itin net ......... ..,mu. ~na l»\f ltf:Slp dnde,.pddl!P 
laeak olan .. AH ÇetıiıkaY..._ ·ıcu Em- iiiii1 lçln de t•bbilae ıtrlıilmlftir. 
tltBIBnln temellerlnln atıldllmı bil· lehrimfsde Hallıcevl ~.....
dlrmfttlm. 8ebrlmbde diri ....._. bitin muhitte meamanl~ karfl• 
beri dewım eden baymdttblıc p llJID&• lanmaktacbr. Btıhuıa 1'8yUUere ar 
lan yeni nerlerlnl de wımek ile- nlan W, pceleri bllyllıc bir aWra 
redir. Şehrimbde tim tqkllltlı .,. uyandırmaktadır. Geçen hafta k5yll• 

lere piyeıler allterilcllkten sonra. 
100 yataklı. bir 1-tahne yapıtaeat- BIJGk lef'in mecHal 8Pf natuklanO 
tır. Aynı amanda 115 bia lira k.,U d1n parpJar okuamuftur. K&ylUler 
bedelli bir de Atatllrk oblu yapıla· ba parplan COflmn taahlrat UUID" 

caktır. Hutabane .,. melıcteb için bil· da dlnlemlflerdh. 
tUn buırbklar twnmnJa!M!l!lfUr. Her Halknl yakında bir de 1eıll ıln9-
iki muazzam binanın temelleri ,.ıun. ma m1ıldnuı alacaktır. 

Diyarbakır'da spor 

Ay ve Yddız adh iki tane 
futbol kulübü var 

• .Jmmq ve mtıatalrbel tehria imar dutu bina. IOft gllnlere kadar orta 
p1aaı yapJlmıttı. Bu pJan ~.. Ba Mne l>ertyolan portalra1 relıDol· ihracatı reama kontrol& tabi tutu· okulumun barmdmnıftır. Alacak bl· Diyarbalm (HGlllll Mababirimizclen) - Diyarbalmda epar 
• J1afıa veklletince taldik edllmlt- Mel il mllJOll telpln edilmektedir. lacaktlr; Adam. ilenin. Antalya. nanın bir mekteb olaralı: yapılmamıt merala çok etki Ye çok ileridir. Şehirde A.1 Ye Y ılcbz adlı iki fat
tlr. --r..ı pllna ,are. ballardaki bina· Yeni vlcucle ptlrllen fldmlıklar bu JPinllıede sUn4lll alM artan porta: olmau. talebe adedinin mOtemadiyen bol Ye bir de Boüart adlı tenia lmllba ftl'Cbr. 
lmra Wtlflk olmak tbere yeniden bir imla bit llM dewm edecek olma b1 mamuUeriala ele laldpfma çalı fulaJapnaıı yeni bir mekteb yapılm· • 1_ .------------.-.-

lnlralaqlr, h~" belecliye bu rekoltıe Ud lllılllim pkacakbr. p's= Ltar. caya kadar orta olıculun. tertibat " Diyarbakmn ve baı.pnln kuvvet· e• uk 
... Dln,ol . ortaallarmm Uuaç edil· &niflik noktalarmdan daha elveritll 1i takımlarmdan biri o1aa San • :U- lr .-~ 
11111 ı...t binalar yapılacak " .. h- mell ••• ola ............ olalı ilk okularldu birine nakli sana- civert renkli aylılar. pçen sin bir ~ 
rta dklet merbsüal ballar mmtaka· de kıymetleadlrUml lsla teclblrler Baha m•hanıll rethıl doprmuftur. B8yt1Jıc " yeni toplantı yaparak yeni idare heyeti ee-
• tefld1 edeceblr. .ımmaktada'. Dlflalldllbe &lre. b1r orta olnal blm.ma bvu,..U btl- çimi yaptılar. 

Pek JÜlll4a Tir~ • bl· bir portalral ...- fabrilıaı apta. Bola, (Suad llalal6lrlmllden) tan Alıchiurlılln memmm edecektir. Ay Jmltıbll bu yıl Mardin ve Ur· 

Tlfekle oynarken 
ArkaclafllU ,ek bir endlltrl merbslnl .ın.lnde c:alıctır. Yapılan tetkiklerin lmid ve- _ ...... bata ........ bltGn vlll· 7' ele# • faya senler yapmıf " b81p lpOt• 

humdmk ola ...,,._ .. , plbla ricl aedceler do...._ eok --. on '-ilClfı cularile tanı-ır p Hini ..nden bu •1d~1-...IQ 
18 a ..,.ı bayındır bir .... • • meldir. Bu _.. lllrartaJum nlann.o J9tla llatlıacmı ~- Beki telefon teelMtı tamamen yeni· .,...... Y •• U ,Ul"U 
.... IÜll'lalıkla lntlar ec10mılll• dan ietlfade için ~ bir birlik 91- llalfehlnt lmıuat idare llMqellyle " lenmiftlr. Biri bllrtl bir takım di· tamimi temalarmda lyl neticeler .ı- A,.W.. (Hami) - Koçarbya W 
dlr. cade ptlrllecıekdr. 14 illa Urla -.rafla idare ...-.itte- reldere daJ8DUl •hat. ba ytbden !Dlftlr· b Yeal W)'de feci bir kua olmut blf 

Sdii9abola hupin • ...._ • ı>artyol w mmtalralı apl ...._. dir. Kırk ~-,. W "1 dokto- daimi analar ~ .,. en Hl· Tüsm yeni kaptan Lutfl " idare- Jlm'IC\!k &lıatalsllk yl.dladen 
dfualu bir tehir ol"kle --. ,.._ da TlrJdyaln ilk defa harice ..... na. IJd ........... ili Mit ı..ta bakı· samlu umanlarda it flrmemekte idL ellerden Necati. Turp4 n Zi)'Dlft mlfdlr. 
ima bir •lecekte. llhl;eel ._..lr11k Dinç edilecek bir ....., oluü cı ve cMlrt laadem.t ~ ........ Geçen yıl içinde binlerce direk yeni· lftlralıclyle Jeiıl yıl için ebenlslerl· 15 ,....da Aıuman. karde,l A 
"9Jah1Jrk bir tndtlıltd _._. 1ıilU- Dr. Bade tuafmün ipret edi1mlt- ae bu mltım.I ı.trıw r · rapa lenmlt. ite yuauyu maldneler yer· ne bqlamıftlr. din olta 11 J8flllda Ramaun ile 
• pleceldılr. ba yalaia 19tfMeh..... tir. Sebaclllk bllJnwnclan da Din- bir yıl lçlade. taoe ..... , • .,akta " !erini yenilerine bualmut " telefon Çok lnnvetll olan A tüllDI le- wm. Pa=ınnm elindeki çifte 
6lea bir lla.-1* JIJ , k•ı uııa 70lma 111J1k lnklf8f• mletılld balaa- 400butays dil~--- ... tıeelıatı bldln IDIDUiyle urllqtlril· Y 

1
• tef ........ çıkan açmalar A = .':!.,~.:. lıltlD -~ ....... pdlW :;... uc:.:;;:-;a.:::-::. ~ a,';. ::.::,_. 117pa bir tolde ıo- cek Jd iQia biJJik amudi:.:.~ ==-~~ ._ lmcap 


