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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 
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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. 
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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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··~ , Müdaf aa!>ında ~İr 
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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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 
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30 - 12 - 1937 ULUS 

NECiB. f AZIL'.IN Y~ll_, PiYESi 1 
Edebi anketimiz 

•• 
Bir adam yaratmak Üıovor mu? 

Türk ıiirine yeni bir hava getirmit olan kıymetli ıairi
miz Necib F a:zıl Kı•akürek, iki .ene evvel ya:ztlıiı "T o
hum" piye.iyle temata eJebiyah •aha•ınJa illı ma
vallakiyetli adımını atmqh. Necib Fa:zıl bu .ene tle 
bi:ze yeni bir piye• vermittir. "Bir Atlam Yaratmak" 
i•mini tQfıyan ve pek ya.kıntla l•tanbul Sehir Tiyatro
.unda Ertuğrul Malı.inin ittiralıiyle oynanacak olan 
bu yeni aeriyle, genç eJib, temtıfa eJebiyatımı:zın en 
ön ıalınJa mevki almaktadır. Bu güzel piyaten bir 
pcuajı okurlanmı:za aunayoru.z : 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

BEŞİNCİ SAHNE 
Husrev - Ulviye - Evvelkiler 

(Husrev ıorta yerde durur. Ortada
lciıere uzun uzun bakar). 

.. ıUSREV - (Annesine orta yeri i
ıaret eder. Tonu zehırlı) Gel, fÖyle 
~el 1 Kana penin arkasında kalma ı 

( U lvıye, korku içinde kanepeyi do
Ja§ır. Kuvveti kesıımiş bır halde kane
peye ılışir.) 
rlUS.ı<~V -(Herkesi süzmekte) Bi 

liyorsunuz değil mi yazılanları? Sanki 
ınesul sizmi§sıniz gibi bir korkunuı: 
var. 

(Kimse cevab vermez. Mansur, a
sabı, yere bakıyor. Nevzat bir laf söy
Jiyecekmış gibi Husreve eliyle bir l§a
ret yapar.) 
Hu~REV - Daha neler gelecek ba

ıuna ? Varsa bilen aöyleain 1 
NEVZAT- (Tatlıl~trrmaya çalış

tığı bir sesle.) Husrev, dostum 1 
.HUSREV - (Gittikçe heyecanına 

mağlüb) Bana doatum kelimesini söy
leme 1 l!;llerimde bir karıncalanma du
yuyorum. Bu kelimeyi işitmeyim. 
,Parmaklarım bir şeyi sıkmak iıtiyor. 

Elindeki gazeteyi havaya kaldırıp 
birden bırakıverir.) Al sana doat 1 
(Dili tutulmuş gibi susar. Ortaya doğ
ru uzattığı eli titriyor.) Doetlarım ma
lflm: Düşmanlarımı tanımak iatiyo
rum. Ben ıenin düşmanınım diyecek 
kadar namua aptalı kim var? Onu bul
mak, ayaklarına kapanmak istiyorum. 
(Şaşkın şaşkın etrafına bakınır. San
ki hitab edeceği kimseyi arıyor.) 
Dostluk, o bir maymuncuk, o bir hır
ıı.z anahtarı. Evimizin kapııını açıyor, 
ruhumuzun kapısını açıyor ne bulursa 
yakıp kül ediyor, ne bulursa pazarda 
.atıyor. (Tonu ve hareketi değişir.) 
Beni upu.ıun bir tabuta yatıracakları 
&ün. arkamdan gelecek dostlarım de
jil kefenimin hırsızlarıdır. 
ULVİYE - (Kendinden geçercesi

ae) Husrev, yetişir 1 
HUSREV - (Kendi aleminde.) 

Kefen hınızı yüz para kazanmak için 
çalar. Fakat dost, hep müdafaasız bı
raktığı insanı, en müdafaaau: anında 
bir kere daha vurmaya muhtaç olduğu 
için çalacak. Kefenimi dostum çala
cak. Bana üç arıınlık patiskayı bile 
çok görecek. 
ULVİYE - Oğlum, öldürme beni 1 

HUSREV - ( Annesim duymaz, o
m bakmaz.) Nereye gıdcyimt .ı:saşımı 
JJıp nereye kaçayunt ı<ahat rahat çıl
dırmak için neresi var ? ( N evzada bir 
adım sokularak.) Sen, timarhaneler 
kihyaaı: Delilerin arkasından teneke 
salınmıyan, taş atılmıyan bir mahalle 
iami biliyor musun ? 

NEVZAT - (Son derece yumuşak 
davranır.) Husrevciğim, ne ıoyledıgi
ni bilmiyorsun. Göruyorum i.ztirab i
çindesin. Fakat dişini sık 1 herkesi düı 
man görecek kadar kaybetme muvaze
neni 1 

NEVZAT - (Nevzadı korkunç bir 
dikkatle dinledikten sonra) Muva.ze
nemi kaybedıyorum öyle mı? Bana gö
zümden bir takım perdeler kalkıyor
muş gib geliyor. Hepinizi baıka turlü 
görüyorum. Hepinizden korkuyorum. 
Bütün münaaebetlerimden ödüm pat
lıyor. (.Annesine döner) Anam ki beni 
dokuz ay kaniyle besledi, Yıllarca ke
diler gibi dişlerinde tatıdı, o bile ba
na eskisi gibi görünmüyor. 

(Ulviye dehşetlı:: yüzıinıi avuçlarına 
gömer. Nevzat di§lerinı sıkı~r. Man
sur endişe ile H us!eve bir iki adım 
ıJ1aklaşır.) . 

HUSREV - Muvazenemi kaybedi
yorum, öyle mi? Muvazene dediğin 
ne ? lJı.inyamı kc.ybediyorum. Dünya 
benim için artık o dünya değil. Kırk 
ıene içinde yaşadığım alem, o ilem de
ğil. Kırk sene inandığım hakikatler, 
başımı bir yastık gibi dayadığım emni
yetler, üstüne bınalar kurduğum niı
betler, avucumdan kayıp gidiyor. Hiç 
bir şey eskisini andırmıyor. Her feyin 
içinden bir ba~a yüz çıkıyor. (Titre
yen parmağını eşyanın üzerinde do
laJtırır.) Şu koltuk, koltuğa; ıu ayna, 
aynaya benzemiyor. Hangi dünya dol-

Orhan Veli, Melih Cevdet 
Oktay Rifat söylüyor 

ve 

NEVZAT - Husrev, Husrev, bı
rak ıu vehimleri 1 

Orhan Veli, Oktay Rilat ve Melih Cevdet, tiirimi:zde en ye
ni cereyan olan mrreali.zmin mütlalaaıını Ü.Zerlerine almıf üç 
genç •airimi:zJir. Bütün ıanat hareketlerinde müftereken ha
reket eJen ve bir ekol bailılığiyle çalıtan bu üç gencin fikirle
rini, toplu olarak öğrenmek iıtetlik. Ataiıda okuyacağını:z ce
vablar, her üçü namına veri/mittir. 

HUSREV- (Büsbütün patlıyarak) 
Bana bili laf ıöylüyorlar. Dünyam e
limden gidiyor. Bir el altımdan bir şey 
çekiyor. Bir masanın örtüsü gibi bir 
şey. Onu çekiyorlar. Her şey devrili
yor. Her şey onunla beraber kayıyor. 

(Geri geri bir kıoltuğa doğru gidip 
koltuğun ayaklarına çarpar.) Dünyam 
elimden gidiyor. Yerine bir başka dün
ya geliyor. Nasıl bir dünya, anlatamam 
(Koltuğa çöküverir.) Etimi çımbı.zla 

lif lif koparsınlar, bu dünyayı görme
yeyim. 

(Husrev yüzünü avuçlarının içine 
alır. Herkeş dona kalır. Ulviye, bir
den, metanetle ayağa kalkar. Oğluna 

yaklaıır, yanı başında durur. Ne yapa
cağını bilemez. Nevzat da Husrevin ya 
nına gelir. Husrev birden ellerini yü
zünden çeker . .Annesiyle Nevzada ba
kar). 

HUSREV - Ne var, niçin üzerime 
geliyorsunuz? Beni yalnu bırakarna:z:
mııınız Çok rica ederim. 

NEVZAT - Huarevciğiml .zaten 
hanını efendiyle bir yere gidecektik. 
İzin verir misin ? 

(Ulviye, Nevu.da itira.z t!dercesine 
bir hareket yapar. Nevzat, hakimane, 
elini Ulviyeye kaldırarak susmasın 

işaret eder. Husrn, dalgin, bunıarı 

-,6Örmez). 
HUSREV - Gidin 1 iyi edersiniz, 

çok iyi edersiniz. 
NEVZAT- Müsaade et de Manaur 

seninle kalam. 
HUSREV - Kalam. 

- Dünya ölçüsünde bir ıiir buh
ranı olduğundan bahaediliyor. Şaire 
ve tiire garbta verilen kıymet ve 
itibarın günden güne azaldığı in
kar edilemez. Şu halde ıiirin ölü· 
me doğru gittiğinden bahsedenler 
haklımıdırlar ? 

- Bazılarının inandıkları gibi 
köklerini iptidadan alan ve bir tek yol 
üzerinde istikamet değiştirmeden te· 
kimUl eden bir güzel ve bu değişmez 
güzelliği muhteva olarak kabul eden 
bir "şiir" mevcud değildir. Bize gö· 
re, şiir, hayatı cemiyetlerin yeniden 
kuruluşiyle başlayan ve seyri cemi· 
yetin bünyevi tebeddüllerine muvazi 
olan bir müessesedir. Bir insan top
luluğunda hukuki ve aiyast fikir
lerin olduğu gibi felsefi ve bedii 
inanışların da nelere bağlı olduğunu 
hangi esasların dalgalanışiyle inkişaf 
ettiğini ve hangi tekamül safhaların· 
dan geçip gittiğini burada tafsil ede
cek değiliz. Biz sadece tarihin bir 
çok defalar şair ve şiir buhranı kay
dettiğine inanıyoruz. 

Fakat bu buhranın, her defasında, 
yeni ve daha büyük bir doğuşa yer 
vermek için vukua geldiği unutulma
malıdır. Dünya ölçüsünde bir şiir 
buhranından bahsedildiği zaman gene 
ayni mikyasta yeni bir estetik krmıl
danıtmr da kabul etmek lbımdrr. Ni
tekim zamanımız için de ayni şekilde 
mülahazada bulunmak icab eder. Ya
ni bugün ölmekte olan bir tilr ve 
doğmakta olan bir tiir vardır. Geri 
bir zevki temsil eden; büyük üstad

Ulviye Şllfkındır. Nevzat, gayet ira- tarını yetittirmit, §ah eserlerini ver-
deli, Ulviyenin koluna girer.) mit, müthiş bir tecerrüd içinde, kor-

NEVZAT - (Ulviyeye.) Buyurun kunç bir ibhamı şayanı hayret bir 
hanım efendi 1. incelik ve hendesi bir mükemmeliyet-

(Husrev koltukta, başı yana eğil- le itlemif olan tiir; artık samimiye
miş, ürpertici bir tavırla oturuyor. UJ-- tini, heyecanmı, tazeliğini ve bunlar
viye kendisini sürüklercesine sevke- la beraber kariini de kaybetmi• bulu
den Nev.zadın kolunda oğluna baka- nuyor. Kısaca su götürmez bir deka
baka yürür. Ulviyenin omuz bafında danı halindedir. Fakat bunu hakiki 
yürüyen Nevzat, eliyle, Mansura, kal- §iirin inhitatı şeklinde kabul etmek 
ması lizımgeldiğini anlatmak ister. ve bunun hemen yanı başında doğ
Mansur başını hafifçe öne eğerek ve makta olan yeni şiirin fırtınasından 
gözlerini kırparak anladığını bildirir. haberdar olmamak, gafletlerin en bü
Ulviye ve Nevzat paravananın arka- yüğü olur. Hakikaten öyle kimseler 
sında kaybolurlar. Mansur ayakta, var ki, tarihin hiç bir devirde yetiş
gözleri Husrevde. Saniyeler geçer.) tiremediği kadar büyük ve istikbali 

HUSREV - (Tatlı ve hüzünlü bir olan bir şiir ve bu şiirin mümessilleri 
sükunet içinde. Mansura bakmadan kar,ıaında, yirminci asrı "IJCliraiz 
konu§ur.) Mansur ı asır,. diye ta-.:aif edebiliyorlar. 

MANSUR _ (Tehalükle.) Kardc- . Maamafih biz bunu, bugün için, 
tim ı hıç te hayretle karşılamıyoruz. Me-

HUSREV _Sen benim d~tumsun, sela franaada doğan bir sürrealizm 
değil mi ? hareketini dada, fanteziam ve saire 

MANSUR _ Dostunum Huırev 1 cinsinden tek taraflı izahların ortaya 
HUSREV _ Mansur ıana inanıyo- çıkardığı bir sanat ekolü zanneden-

rum. ' ler o zevke esasen intibak edt":miye-

( Mansurun ba§ı teessürle göğsüne ce~ ve yeni şiirin beşeri ve alemşu-
düşer. Cevab verme ) mul kıymetlerine nüfuzdan daima 

HUS ~· .. 
1 

uzak kalacak olan kimselerdir. "Bü-
~ imi RE~.-:- Sen~~ ~~~~da gorn e- tün hususiyetleriyle ayrı hakiki harb 
g ... yırtabılırım. Gokıumu parçahya- sonrası edebiyat " n karii bu de-
bılırırn Sc • d ' l b"l" . ı ın 

Ma · nı~ Y~~.n a ~~ ıya 1 ır~~: ğildir. Yeni tiir, eski sanatın kaybet-
.. ( _ nsur busbutun e.zılır. Teessuru- tiği veya kendisine kari yapmaya 

nu gostermemek için arkasını döner.) 
HUSREV - Mansur, çok fenayım. 

Düşüyorum. 
(Mansur, dehşet içinde tekrar Hus

reve döner.) 

HUSREV - Dipai.z bir uçuruma 
aarkıyorum. Yakalıyabildiğim bir iki 
ot tutuyor beni. Bu otlar sökülüyor. 
Yumuşak toprağın içinden kökleriyle 
beraber geliyor. Düfüyorum. 

.MANSUR - (inandırmak istiyen 
bır gayret edasiyle.) Husrev, aen dün
yanın en kuvvetli insanlarından biri
sin. Bu buhranı yenecekıin. Kendini 
kurtaracaksın eminim. 

HUSREV - Hiç bir fCye yanma.z
dım, bu kadar gülünç olmaaaydım. 

MANSUR - Gülünç olmak mı? O 
~na göre değil. Herkes gülünç olabi
hr, aen olamazsın. 

HUSREV - Alemin mukaruı ol
dum. Zehir yutturulmut aokak kö
peklerinden farkım yok. Kaldırımlar 
üstünde can çekitiyorum. Genç, ihti
yar etraf~da balkalanmıf. Herkeı be
ni ıeyredıyor. Herkeı parmağının u
ciyle beni ıösteriyor. (Parmağını uza· 
tarak meçhul birini g6&terir.) itte 

düşer) Beni bu gülünç kadere insan i
raueai sokmadı. 'i'epemde başka bir i
rade v~r. Onu hır kanat golgeai gibı, u
zerimde duyuyorum. Fakat elimle tu
tamıyorum. O böyle istiyor. 

MANSUR - Ne aöyuyeyim( Bil
mem kı ne aoyliyeyim( ~ana kımae 

yardım edeme.:. :Sana kenuınuen oaş.. .. a 
kimse deva bulamaz. 

HUSREV - (Yerinden dogrula
rak.) Mansur 1 alemoen gızli te" oır 
sırrım kaldı. J.çimdekı kıyamet 1 .ıumııe 
bir 'ey bilmiyor . .l:iakma kıvranııları
ma 1 Bakma agımnın dikiılerinden ıı
.zan hırıltılaral Bakma beni çıldırıyor 
aanmalarına 1 Bilmiyorlar. Soylemıyo
rum. istesem e söylemem. ~oyleıı~m 
de bir gey anlaşılmaz. (Bir hayalet 
gibi dimdik, ayakta kam.) .Mansur 1 
yağmur ıuyundan daha aai bir kızı öl
dürdüm. O benim meğer kurbanım
mı,. Gafletimin değil, en ahmak tara
fımın, ıanatımın kurbanı 1 eserimi ni
çin yazdım? Onu öldürmek için mi ? 
Onu niçin öldürdüm? Eıerimi yudı
ğun için mi ? 

muvaffak olamadığı geniş kjtlenin 
zevki üı:erinde kurulacaktır. Bu iş 

belki uzun sürer ve mevzuubahis 
ölü zevkin insanları, posalaşmıt 

edebiyatların karileri (ki bugünün 
entelektüel piyasasını bunlar teşkil 
etmekte ve iyi ile kötüyü biribirin
den yalnız bunlar ayırmaktadır) bu
nu bir ademi muvaffakiyet sanabilir
ler. Biz, sabrımızı bu şekilde suii 
istimal edenler ortadan silinip süpü
rülünceye ve yeni şiir, yeni kariiyle 
birlikte bütün dünyaya hakim olun
caya kadar çalışacağız. 

- Türkiyede tiirin iıtikbali hak
kında ne dütünüyorıunuz ? 

- Şiir Türkiycdc de doğuş halin
dedir. Şu farkla ki Avrupada yan
maya batlayalı yirmi sene olan alev 
memleketimize yeni yeni sirayet e
diyor. Bugüne kadar hiç bir şekilde 
şiir yoktu. Müteferrik olmak şartiyle 
ve ufak mikyasta şiir unsuruna tesa
düf etmek mümkündür. Fakat bu 
bile eskimiş bir sanat telakkisine gö
redir. Kıymetlerimizi hep o sakat 
çerçeve içerisinde derecelcndirmeli
yiz. Yıkılmış felsefelerin diliyle ko
nuşan kadim garb sanatkarlarını tak
lidden bafka hiç bir şey yapmamıf o
lan tiirimiz bu yolda dahi büyük çap
ta eserler verebilmekten uzak kalmıt
tır. Yeni diye tanıdığımız nesil hili 
Baudelaire'in ve muasırlarının ba
cakları arasında dolaşıyor. Bir sanat 
edebiyatı yapmaya çalıtrnış şairleri
miz de, şarktaki ve Avrupadaki usta
ları gibi, işi yanlıJ tarafından yaka
lamak fakat böyle olduğu halde bunu 
doğru yol zannetmek gafletine dütü
yorlar. Sanat hiç bir zaman itikadla
rın dellalhğını yapmak işiyle tavzif 
edilemez. Yahut yeni de olsa bir ta
kım ideolojilerin söylediklerini bili
nen kalıplar arasına sıkıştırmak yeni 
bir şey yapmış olmak demek değil
dir. Yapıyı temelinden değiştirmek 
lbımdır. Biz; senelerden beri .zevki
mize, seviyemize, irademize hükmet
miı: onları tayin etmiş, onlara ıekil 

il 

TÜRK SANATIND) 
YABANCI TESiRLE 
Resim sergilerinde anlayan ve an

lamayanm ağzından sık sık fU keli
meleri işitiriz : Yabancı tesirler, garb 
tesirleri 1 

Şurası muhakkak ki, ''Sanayii nefi
se mektebini., ve eski eserler müzesi
ni kuran, arkeolog ve ilim olduğu 
kadar sanatkar olan Osman Hamdi
den beri biribirini takip etmiş olan 
ressam zümrelerimiz, her biri kendi 
devrinin temayüllerine uygun olan, 
garbin ve garb üstadlarının tesiri al
tında kalmışlardır. 

Bunu inkar etmek yalnız sanat ta
rihimiz namına ilmi bir hata yap
mak olmaz. Ayni zamanda yarım a
sırlık p lastik sanatımızın temayülle
rini de tahrif etmek olur. Hocası 

Gerôme'un tarz ve tekniğini alan Os
man Hamdiyi, fransız akademik emp
resyonizmini benimsemiş olan Çallı 
İbrahim ve grupunu, nihayet, son 
garb cereyanlarını tetkik ederek gö
rüşümüzü ve paletimizi temizlemek 
istemiş olan bizleri, hep bu yabancı 
tesirler çerçevesine sokmak mümkün
dür. "Tesir,. keyfiyetinin tatıdığı 

manayı burada uzun uzadıya tarif et
mek imkinsızdır. Şunu işaretle iktifa 
edelim ki "tesir,. , bir çok kere "ana
ne., , bir çok kerede ''temidi,. , yani 
devamdır. Sanat tarihi, değil yalnız 

bir ırkın, bir milletin sanatkirları a
rasında ve asırlar imtidadınca devam 
eden tesirlerden, fakat memleketten 
memlekete, kıtadan kıtaya geçerek 
dünya haritası üzerinde bir zincir 
gibi dolaşmış olan binlerce ıenelik 
tesirlerden mürekkeptir. 

Mısır, Yunan, Roma. Bizans, şimal 
sanatı ve cenub sanatı, İslim görüş
leri ve hıristiyan görüşleri biribirle
rine bağlanmıt halkalar yahud biri
birini akseden karşılıklı aynalar gi
bidir. 
Teıir meselesinde en mühim nokta

lara i1&ret edelim : Tesiri anane ya
ratır. Teıir, asırların evltdıdır. Ma
nevt plAnda hislerin, mUfekkirelerin 

vermiş olan edebiyatların sıkıcı, bu
naltıcı teıirinden kurtulabilmek i
çin o edebiyatların bize öğretmiş ol
duğu her şeyi atmak mecburiyetin
deyiz. O ruhu atmak, o seviyeyi kay
betmek, o zevki unutmak mecburiye
tindeyiz. Sade güzel telikkimiz de
ğil, bütün telakkilerimiz değifmeli. 
Yeni unsurlar, yeni malzemeler, yeni 
söyleyiş tarzları bulmalıyız. Müm
kün olsa da ''şiir yazarken bu keli
melerle düşünmek lazımdır" diye ya

ratıcı faaliyetimizi tahdid eden lisa
nı bile atsak. Ancak bu suretledir ki 
kendimizi, alııkanlıkların sürükledi-

neıilden nesle, milletten millet 
kali, maddi planda, tekniğin, 
yelin, kullanılan maddelerin v 
maddeleri kullanıt tar.zlanrun ce 
terden cemiyetlere devredilmes · 
sirin her Jeyden evvel ananey 
yandığını gö.z önünde tutanak, 
neai olmayan tilrk ressamlığının 
ha doğrusu garb teknik v~ icra 
türk ressamlığının - kendisine 
tinad noktası araması kadar ta: 
fey olamaz. 

Minyatürün çok ayn görü 
malzemesini uzun müddet bır 
tan sonra garb pentUrüne dönen 
mazdı. Çünkü her yeni ma 
ile derhal orijinal bir sanat y 
mazdı. Çünkü her yeni malzeme 
yeni bir tekniği, her yeni tekni 
bambaşka bir görüş, bir "vision., 
zam eder. 
Kısaca türk resim tarihinde ve 

diki türk heykeltraşhğında gö 
ecnebi tesirleri, yeni malzemeni 
ğurduğu endişelerden, bu mal 
ile görüşü mezcetmek hususu 
gayretlerden baıka bir şey değ 
Bu müşkül gayeye varmak için 
ki türk sanatkirı, eline aldığı 
aletlerin ananesi nerede ise o 
dönecek, bu aletleri en iyi kulla 
olanların tesiri altında kalacak i 

Yoktan hiç bir şeyin var olamı 
ğı tabii olduğu kadar, ananeıini 
rak yeni bir istikamet almak m 
riyetinde olan türk plastik sana 
bir iıtinad noktası aramak mec 
yetinde olması tabiidir. Yabancı 
nelerin dersine dayanarak kendi 
nesini ve kendi benliğini kurm 
olan türk ressamlığı ve heykeltr 
ğı şimdi, temellerini bina etmekt 
Bizim neslimizin bu bakımdan 
edilmiş bir nesil olması bizi, bi 
sonra gelecek olanlara en müsaid 
mini hazırlamak vezifeainden ah 
mamalıdır. 

Nurullah BE 

ği gayri tabii inhiraftan kurtar 
aafiyetimize ve hakikatimize irca 
miş oluruz. Yeniliğimizi inkar e 
insanın hıataıı, senelerdenberi t 
eden Deviation'larla gelinmit bir 
anlayııını kendisine çıkıt nok 
yapmasından ileri gelmektedir. S 
nasıl cemiyetin hayat şartlariyle 
ğişen zevke uymak mecburiyeti 
ise kari de sebebi hikmeti kendisi 
olan yeni sanatı kabul etmek mec 
riyetindedir. Biz bu büyük zaru 
inandığımız için, dünyada old 
gibi Türkiyede de şiirin istikba 
den ümidvarız. 
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· sleri işlemiyor 
(Ba~ı 1. inci sayfada) j servisleri karteli saat 16,30 da dağıl· 

B Şotan'ın temasları mıştır. Bu toplantıdan sonra hiç bir teb 

B Ş · t b sabah BB. Dor- liğ neşredilmemiştir. 
. o an u D·~ f A • k f d 

mua, Daladye, Blum ve Pol For ıger ta~adtankum~ı. ış on20e30e-
.1 .. .. .. t"" H""kümet erka- rasyonunun ı are omıtesı saat . 
ı e goruşmuş ~r •. u A da konfederasyon binasında toplanmış-
nı, asayiş. v~ ı?tızamı •• ve ~-e tır. 
h~zmetler!nın ış~~mesını temın ı- Umumi iş konfederasyonu bürosu -
çın zarurı ve mustacel olan ted- nun azası İç bakanı Dormoy, Blum ve 
birleri almışlardır. Pol For'la görüştükten sonra saat 19.30 

Bu görüşmelerin yapılmakta ol· da başbakan Şotarun nezdine gitmişler· 
duğu sırada amme hizmetleri ajanla- dir. 
rından mürekkeb ~i~ heyet, İç İşler Leon Blum, Başbakan da hazır ol • 
Bakanlığına gelmıştır. B. Şotan, tek- duğu halde komite ad.siyle görüştük· 
rar işe başlamalarından önce kendi- ten sonra saat 19.45 de başbakanlıktan 
lerini kabul edemiyeceğini bildirmiş- ayrılmıştır. 

tir. Havas ajanSI muhabirine beyanatın· 
Hüldimet şiddetle kar§ı da Leon Blum kısa bir zamanda bir su-

koyacak reti tesviyenin bulunabileceği ümidini 
Toplantının sonunda B. Şotan, izhar eylemiştir • 

gazeteciler tarafından sorulan sualle- Kabine ikinci defa toplandı 
re cevaben şu beyanatta bulunmuş- Kabine bütün bakanların ve müs-
tur: teşarlann iştirakiyle başvekalette mü-

"- Amme hizmetleri grevinin ih- him bir toplantı yapmışlardır. 
das etmiş olduğu vaziyet, ciddidir. Kabine toplantısı saat 15,30 dan 
Fakat hükümet, çok büyük bir şid- 19 a kadar devam etmiştir. Bütün na -
detle bu vaziyete karşı koymağa az- zırlar belediye işlerini bugünkü şartlar 
metmiştir. Herhalde milletin hayatı altında muntazaman temin edilmesi la
için elzem olan hizmetlerin inkıtaa zımgeldiği hususunda ittifak etmişler· 
uğraması kabul edilemez. Bundan dir. Binaenaleyh belediye memurları 
başka şimdiki grev, müretteblerinin sendikası verdiği grev emrini geri al -
niyet ve maksadları hakkında hiç bir madığı takdirde hükümet belediye me
şüpheye mahal bırakmıyacak şartlar murlarıru askere alarak o suretle çalış
fçinde ilan edilmiştir. Filvaki grev tıracaktır. 

hareketi, iç bakam tarafından alaka- Dalıa fazla askeri kamyon 
darlara resmi ve kati teminat verdiği kullanılacak 
ve bizzat ben kendilerine bu sabah i-
çin bir randevu tayin etmiş olduğum 
bir sırada vukua gelmiştir. 

Mazeret dinlenmiyor 
Binaenaleyh kati surette husule 

getirilmiş olan ve bütün Faris halkı
nı haksızca müteessir eden vahim iç
timai anarşi için mesleki hiç bir se
beb, mazeret makamında ileri aürille
mez. Halkı •ilkQna ve kendilerini mlit4· 
rimane bir zifa kaptırmış olan amme 
hizmetleri ajanları da teemmlile da -
vet ederim. Gerek halk, gerek amme 
hizmetleri ajanları, hükümetin vazi
fesini ifa ve her türlü mukavemete 
rağmen amme hizmetlerinin yeniden 
işlemesini ve umumi nizamın muha
fazasını temin edeceğinden emin ol· 
malıdırlar.,, 

Asker mi kullanılacak ? 
Diğer taraftan B. Dormoy, bu sabah 

Paris askeri mıntakası kumandanı ge
neral Bure ile görüşmüştür. 

Dün Sen prefesi, amme hizmetçileri 
grevcilerinin delegelerini kabul et
mekten imtina etmiştir. 

B. Daladye'nin bu sabah bakanlara
rasında aktedilmiş olan konferansta 
hazır bulunması keyfiyeti, diğer taraf 
tan B. Dormua'nın Paris mıntakası 

kumandanı general Bure ile görüşme
ai, amme hizmeti ajanlarının vazifele
rini ifa etmemelerinden mütevellid va· 
ziyete karşı koymak Uzer hükümetin 
ame hizmetlerinde asker kullanmak u
sulüne müracaat edeceğine delalet e -
der görünmektedir. 

l'aris pre/esirıin beyanatı 
Bu sabh heyet bası, Sen prefesi ta

rafından kabul edilmiş ve görüşmenin 
sonunda Prefe, şu beyanatta bulun
muştur: 

"- Bir teahhüde girişmiştim. Fa
kat vadim ile murahhas heyeti kabu
lüm sati arasında vaziyette büyük bir 
değişklik hasıl olmuştur. Bu şerait al
tında, heyet iizasına ancak hizmetler.in 
ifasına tekrar başlandıktan sonra gö -
rüşmelere girişmeği kabul edeceğimi 
söyledim. Bu grev hareketinin sebeb
leri hakkında bir nebze malümat vere
lim: 

Grevin sebebi 
Sene başında, tam sonkanun ayının 

birinci günü belediye meclisi, kendi iş
çileri için senevi 1800 frank mikdarın
da bir zam kabul etmiştir. Devlet ise 
kendi müstahdeminine yalnız 1200 
frank zam yapmıştı. Bundan sonra 
devlet, işçilerine 1200 frank dah zam 
etmiş ve bu suretle zammın yek\inu 
2400 frank olmuştur. Bunun üzerine 
belediye meclisi, geçen pazartesi gü -
nü, önce kabul edilmiş olan 1800 fran
ga 600 frank ilave edilmesine karar 
vermiştir. Bu auretle şehir müstahde • 
mininin zamları devlet işçilerinin zam 
!arının aynı mikdara baliğ olacaktı. 

Belediye işçileri, bu hal suretini kabul 
etmemiştir. Devletin ikinci defa kabul 
etmiş olduğu 1200 frank zammı iste
mişledir. Bu suretle belediye müstah
demini ücretlerindeki zam 3000 frank
tan ibaret bir yekOna baliğ olacaktı. 

l§çi birliklerinin toplantıları 
Bugün öğle üzeri toplanan belediye 

Diğer taraftan hükümet münaka -
lat işlerinde daha fazla askeri kamyon 
kullanmak için İcab eden tedbirleri al
mıştır. 

Polis, bu akşam saat 16 da hava gazı 
fabrikasiyle elektrik tevziatına memur 
istasyonu grevci ameleden tahliye et
miştir. 

iki ıekzib 
Beledi~ hizmetleri grevi münase

betiyle alınacak tedbirler hakkında 

Dahiliye nazırının bu sabah Faris gar
nizon kumandanı general Bouerret ile 
görliŞıtüğü hakkında bir akşam gazete
sinin verdiği haberi lç bakanlığı kati 
olarak tekzib etmekte ve general Bure
nin iç bakanına yaptığı ziyaretin bu 
işle alakası bplunmadığını bildirmek
tedir. 
Şimendifer memurlarının da diğer 

grevcilerle birleşerek tcsanüd grevi i
lan edeceklerine dair borsada taYialar 
çıkması üzerine Nafıa nazırı böyle bir 
şayiayı muhik gösterecek ortada he
nüz hi~bir alamet bulunmadığını söy
lemiştir. 

Kayser'in Almanyaya 

tekrar gelmesi meselesi 
Berlin, 29 (A.A.) - Eski Kayserin 

Almanyaya dönmek fikrinde olduğu
na dair bir ecnebi gazetesinde çıkan 
haberler hakkında salahiyettar maha· 
filde beyan olunduğuna göre, eğer 
Kayser memleketine dönmek isterse 
hükümet bu meseleyi siyast mahiyet
te addetmiyecek ve eski imparatora 
karşı eski hükümetlerden daha dürüst 
bir hattı hareket ittihaz edecektir. 

Mısudaki anlaımazhk 

yeni bir safhada 
Kahire, 29 (A.A.) - Saray ile hü

kümet arasındaki anlaşmazlıkta kad: 
bir merhaleye varılmıştır. 

Kıral Faruk aradaki ihtilafın tetki
ki için bir komisyon kurulmasını tek
lif etmiştir. Bu teklif kabineye bildi
rilecektir. 

1 Küçük Dı~ Haberler 

X Viyana - Gazeteler 11 sonka
nunda bütün Avusturya'da kıralhk le
hinde tezahürler yapılacağını yazıyor
lar. 

X Viyana - B. Titülesko buraya 
gelmiş ve Sen Moritz'e hareket etmiş
tir. 

X Viyana - Büyük bir nazi pro
paganda teşebbüsü keşfedilmiı ve 4 
kişi, propaganda evrakiyle birlikte tev
kif edilmiştir. 

X Prağ - Birkaç alman eserinin 
memleket içinde satılması yasak edil -
miştir. 

X Berlin - Amerika büyük elçisi 
Berlinden aynlmıştır. Yerine kimin ge
leceği henüz belli değildir. 

ULUS 

Fenerler işi 
nasıl bir 
davôdır?, 

(Başı ı. inci sayfada) 

11 eylül 312 tarihli tezkere ile tebliğ 
olunan irade mucibince taksim nisbeti 
tebdil ve safi hasılatın 9/19 u şirke
te ve yedisi hükümete tahsis kılın -
mıştı. Fakat fenerler idaresi, zannedil
mesin ki, osmanh hükümetine hissesi
ni vermiştir. Mali sıkıntıdan hiçbir za
man kurtulamamış olan imparatorluk 
idareden birkaç defa avans almış ve i
dare de bu avansları faiz ve resülmale 
mahsub etmek gibi bir takım muamele
ler sayesinde hazneye para ödememek 
yolunu bulmuştur. 

Meseli, Maliye Vekaletince vaktile 
yaptırılmış olan hesablara göre fener
ler idaresinin 1 mart 1914 tarihinden 
1928 senesi ilkkanunu sonuna kadar -
resülmali 855.000 liradan ibaret olan
avanslarının amortisman ve faizlerine 
mukabil Avrupadaki alacaklılara 

2.882.477,96 lira ödemiş olduğu anlaşıl
mıştır. 

V~ gene Maliye Vek!letince, 1931 
müzakereleri sırasında, hükümetin bu 
avans hesablarından borclu olduğu 
değil, alacaklı vaziyetinde bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

Fenerler idaresi, Maliye Vekaletin
ce hesabları tedkik olunduktan, yani 
1929 dan aonra, varidatından yarısını, 
mukavele mucibince hükümete hisse o
lar cık vermeğe devam etmiştir. 

~** 

Necib Fazd'ın 
• • • 

yenı pıyesı 

(Başı 7. inci sayfada) 
MANSUR - Düşünme Husrev bu 

şeyleri. 
HUSREV - Ben sanatı hayattan 

başka bir şey sanıyordwn. Hüriyetle
rin sonu. Aciz bahtımın ulaşmadığı 

bir yer. Orası irademin bahçesiydi. O
rada, oyuncaklariyle oynıyan bir ço
cuk gibi başı boştum. O anda kulluktan 
çıkıyor gibiydim. 

MANSUR - Ah, Husrev 1 
HUSREV - Ben ne yaptım? Bir 

hududu zorladım. Kendimin dışına 
çıkmak isterken. kendime rastgeldim. 
(Bir adım atar ve bir mecnun haliyle 
gittikçe açılan gözlerini, Mansurun 
korkulu gözlerine diker.) Meğer kul 
olduğumu anlamak için allahlık tasla
malıymışım 1 Meğer sonradan hakikat 
yapmaya mecbur olmak için evvela ya
lan söylemeliymişim 1 Meğer nasıl ya
ratıldığımı görmek için bir adam ya
ratmaya kalkmalıymışım! (Yüzünün 
ifadesi büsbütün mecnun, orta yere 
döner.) Ben ne yaptım? En sağlam 
basamağı ayağımdan kaydırdım. Kör
lüğümü zedeledim. Şimdi görünen şe
ye nasıl bakayım? İnsan kaderini bir 
rfıya gibi uykuda bulur. Bu rılyayı u
yanık nasıl seyredeyim? Allahla kala
balık arasında kaldım. BO§:lukta nasıl 
durayım ? 

MANSUR -(lhtiyatla elini dostu
nun omuzuna koyar.) Husrevciğim 1 

HUSREV - (Silkinir. Patlayı§ın 

son kademesinde.) Anlayın bu azabı 1 
Bir azab ki kul olduğum için çekiyo
rwn, çekmemek için Allah olmak la
zım. İnsana göre değil bu 1 Yok bunu 
çekecek aza insanda 1 (Birdenbire ok 
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Diş tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Candır 
Pazardan maada hergün diş tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

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

~---~ECETELERİNİZİ---... 
(Sakarya eczane) sinden yaptınnız. Her istediği

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmt hususi mileasesata azami 
kolavlık gösterilir. Ulus. Halk sineması sırasında. Tel: 2018 3-7171 

gibi fırlayıp kollrınr iki yana açar ). 
Tam yetmiş yedi sene evet yirmi beş Yetişir! Gelsin artık her şey yerli ye- .Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,. 

sene için alınmış bir imtiyazı, osmanlı rine ı Verin bana artık dünyamı! Salı- : G E 
imparatorluğu ile yaptığı yeni yeni mu- verin beni kalabalıklara l - 8 A L 1 K Y A 1 : 
kaveleler ve yeni yeni mali muameleler , : : 
le 1949 senesine kadar uzattırma im- = K·ı K Ul H Ik s· : 
kanını bulmuı olan fenerler idaresinin Suriye' de § ı osu ss uruş us a ıneması 5 
imtiyazını - Yukarıdaki mukavele - S d S k E • = 
maddesi hükmüne istinad ederek - kanh vak' olar = . ırasın a a arya czanesı. 3-7172 = 
geri almak istiyen hükümetimiz bu ar- ':iı 111111ı111ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r 
zusunu idareye bildirmiş, ve bu suret-
le başlayan görüşmeler verilmesi ikti
za eden tazminatın mikdarı yüzünden 
neticelenememişti. 

Bu sefer 1849 munzam mukavelesi • 
nin yedinci maddesinde "iki taraf taz· 

minat mikdarı üzerinde uyuşamazlar
sa hakem marifeti!e tayin ettirilecek
tir,, diyen hUküm vechile işi hakeme 
tevdi etmek için Maliye Vekaletine 
müracaat edilmesi lilzumu fenerler i
daresine tebliğ olunmuş ve gönderilen 
mümessil ile temasa geçilmiştir. 

Fakat hakemin sayısı ve tabiiyeti 
hususlarında ittifak edilemediği için 
hadiseyi devlet şurasına arzetmek ve 
hakemlerin kazai yol ile seçilmesini is
temek zarureti hasıl olmuştur. 

Devlet ŞOrasr, 12-8-1937 tarihli 

kararı ile Burdur mebusu Mustafa 
Şeref Özkan, Merkez Bankası İdare 
Meclisi Reisi Nusret Metay ve İstan • 
bul Universitesi idare hukuku profesö
rü Sıddık Sami Onar'ı hakem olarak 
seçmiştir. Hakemler bu kararın ken
dilerine tebliğinden sonra, işe başla
mışlar ve Mdise üzerindeki iddia ve 
müdafaalarının bildirilmesi llizumu
nu taraflara tebliğ etmişlerdir. Mali
ye Vekaleti bu hakem kararına imti
sal ederek görüşlerini birer layiha 
ile bildirmiş ve fakat Fenerler İdare
si hakem kararına cevab vermiyerek 
susmuştur. 

Hakemler, davete icabet etmiyen 
Fenerler İdaresinin gıyabında müra
faa ve tetkikat yaparak 20-12-1937 
tarihli kararlarını almış ve usulen 
Devlet Şfirasına vermişlerdir • 

§Oraca bir taraftan hazineye di -
ğer taraftan Fenerler idaresine teb
liğ edilmek üzere bir sureti İstanbul 
vilayetine gönderilmiş olan bu kara
ra nazaran, imtiyaz sahiblerine veri
lecek tazminatın mikdan 500.000 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

1879 tarihli munzam mukavelenin 
7 inci maddesinde (Fenerlerin umu
ru idaresi hUkümete geçmezden evel 
esbabı imtiyaza mezkQr tazminatın 

itası ve yahut tediyesinin temin edil
mesi) kaydı vardır. 

Bu itibarla hakemlerin takdir et
miş oldukları 500.000 liralık tazminat, 
fenerler imtiyazı sahibleri emrine 
Merkez Bankasına yatırılacaktır. 

HUkümet bu hususta Kamutaya bir 
kanun projesi sevketmiştir. 

••• 
77 senelik meşhur fenerler idare

si imtiyazı, bu imtiyazın tarihçesi, 
hilkümetin bunu geri almak için isti
nad ettiği mukavele hükümleri ve me
selenin en son almış olduğu şekil iş
te bunlardır. 

Hükümeti bu teşebbüsünden dola
yı tebrik ederken fenerler idaresinin 
de bu memleketten Uç çeyrek asır 
zarfında temin etmiş olduğu sayısız 
istifadelerle iktifa ile hakemlerin u
zun hesab ve tetkikler neticesinde 
tesbit etmiı oldukları tazminatı alrp 
teşekkür ederek çekilmekte gecikmi
yeceğini ümid etmek isteriz. 

* 

(Başı ı. inci sayfada) 

birçok şehadetnameleri mühürliyerek 
bedevileri Ayrancı köyü ahalisinden
miş gibi nüfusa kaydettirmiştir. 

Tür.le düşmanlığı ile meşhur An
takya kaymakamı Salahattin muhtar
ları celbederek Suriyeden gelme gö
çebe bedevilerin nlifusa kaydedilmesi 
için tahkikata lüzum olmadığını mu
amelelerinin hemen yapılmasını aksi 
halde azledileceklerini bildirmiştir. 

İtiraz eden muhtarları gayri kanuni 
olarak azletmekten çekinmemiş ve 
intihaba lilzum görmeden yenilerini 
tayin etmiştir. Yeni muhtarlar sahte 
şehadetname tanzim etmekte zerre 
kadar tereddild etmemektedirler. 

l skenderun müddeiumumiliği 
İskenderun 29 (Hususi) - Şam 

mebusan meclisi azasından Faizül 
Huri'nin yakın akrabasından olan 
Jan Abraham İskenderun müddeiu
mumiliğine tayin edilmiştir. 

Antakya mü&tantiği Nurettin Ceb
bare ile münferit hakim Sadi Sultan 
Suriye hükümeti adliyesi emrine a
lınmışlardır. 

Serveti fünun 
1891 UYANIŞ 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

Serveti fünun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga. 
zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kita.bevidir. Se-
nelik obane 10 lira, Sayısı 20 kuruı 3-7165 

istasyon Silo karıısında 

Yeni yakacak pazarı 
Perakende fiat listesi 

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

TOPTAN ALANLARA TENZlLA T. Tel: 2367 

Kr. s. 

2 00 
2 
s 75 

3-7234 

Üniversite edebiyat 
faköltesinin mezunları , ... -. Kara Ege oğlu Mahmut 

latanbul, 29 (Telefonla) - Edebi -
yat fakültesinin üniversite rejimine 
göre bu yıl verdiği ilk mezunlarının 
dört yıllık çalışmalrını gösteren fişler 
Maarif Vekaletine gönderildi. 

Yakacak ve Yiyecek Ticaret Evi 

İstasyonda Kooperatifin açık kömür depolan yanındaki depomda 
ıömi kok piriket kıriple ve bütün Zonguldak maden kömürleri cin· 
sinden ve belediyenin gösterdiği fiatlar Üzerinden toptan ve peraken-

de aablmakta olduğu ilan olunur. Telefon: 1641 3 - 7204 Mülga darülfünun talebesinden o -
lan bir kısım talebenin vaziyetleri de fıll••••-=••a:•••••••••••••••••••llii 
önümüzdeki şubatta yapılacak imti
hanlarla tasfiye edilecektir. - -

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt.. - -- - : ~ • ., . r·,-. 'iır:""L•·~ .< ' ~. ' '' ~ .. ,J ., 

~.~ Mah1Cemelerde.i1 .... , . 
İstanbul halinde yeni 
pavyonlar yapılıyor 

~yeni Bentler Puta§ Ankara Merkez Tapu sicil muhafız .. 
- lığından: 

~ Salonu açılmıtbr ~ Ankara Solfasol köyünde sağı Ali a-
lstanbul, 29 (Telefonla) - Hal bi- -- : ğa, solu Hasan oğlu Müslim, arkası 

Kahvaltı verilir -nası yanında kurulacak sebze pavyo- : : çay, önü yol ile çevrili kayaşlı oğlu ke-
nuna aid plan Nafıaca tasdik edilmiş : Adres: Karpiç karşısında : rimesi Fatma ceddinclen intikal etmek 
ve belediyeye iade olunmuştur. 200 bin : Sokak içerisinde 3-7258 : suretile tasarrufunda bulunduğundan 
liralık diğer pavyona aid proje de tas- : - bahsile tapuca tescil ettirmek için mü-- -dik edilmek üzeredir. ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr racaat etmiştir. Bu gayri menkulün ta-

C. H. P. Ocak ve Nahiye 
Kongreleri 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Halk 
partisi ocak ve nahiye kongreleri bitti. 
Dilek raporları tesbit edilmektedir. 

Lehistan' ela soğuklar 

Eczacı aranıypr 

İskilip Belediye Bafkanlığından: 

Nefsi İskilip on bin nüfusu müte
caviz bir kasabadır. Mülhakatiyle be-

raber yetmiş bin nüfusa maliktir. Ev-

velce mevcud olan eczane 

askere gitmesi dolayısiyle 
.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 
: : kapanmıştır. 

Varşova, 29 (A.A.) - Lehistanda 
soğuk dalgası devam ediyor. Buzlar 
Baltık denizinde Puck limanını kapa
mıştır. 

eczacının 

Mmilen 

§Ankara okurlarımıza1: Belediyenin bir eczahane binası 

§ Bize mektub veya telefon- § mevcud olup eczacıya bilaicar veril

: la adreslerini bildiren 0 _ : mektedir. Eczacıya belediye meclisi 

: kurlarımızın evlerine her : karariyle ayda yirmi beş lira maktuen 
: : yardım akçesi verilmesi kabul edil· = sabah ~'Ulus" gazetesi bı- : · · M : : mıştır. üsait şeraitle eczane açılacak 
: rakmak için tertibat aldık. : yer arayan aczacılar için bu fırsattan 
E Telefon No: (1061) : istifade etmek istiyenlerin müracaat 

':111111111111111111111111111111111111111F etmeleri ilan olunur. (4742) 3-7261 

sarrufu tahkik ettirilmek üzere 15.1. 
1938 cumartesi günü öğleden sonra 
mahalline tahkik memuru gönderile
cektir. Bu ev üzerinde herhangi bir 
aynı hak iddia edenlerin bu iddialarını 
gösterir evraklariyle muhafızlığımıza 
veya tahkik günü mahallinde tahkik 
memuruna müracaatla itirazlarını bil· 
dirmeleri ve komşularının da aynı 
günde mahallinde hazır bulunmaları 
itan olunur. 4-7265 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane haıtaneai nişaiye aeriri

yatı ıabık muavini 
Birinci ıınıf kadın hastalıkları ve 

doğum müteha11ıaı 

Hergün öğleden sonra Postaham 
caddesi Devrim ilk okulu karşı · 

;ıında Esen apartımanında 7 numa· 
rada hastalarını kabule başlamış
trr. relefon: 3549 3-6190 

~--------------1~ 



Fransız hikayesi -
Valinin daveti 

Yazan: Georgu Beaume 
Sebastiyen Jalaber, yirmi seneden- deki yazılara bakarak ilerilerken önü

beri, Pirene dağlarında bir köy mek- ne bir odacı çıktı : 
tebinin öğretmeni idi. Jalaber'i o ci- - Nereye gidiyorsun ? 
varda herkes, hatta her sabah dağ ya- - Valinin yanına. 
maçlarından inerek mektebe gelen ta- - Vali şimdi kimseyi kabul etmez. 
lebesi bile severdi. Mekteb ise, bir ka- - Fakat vali beni davet etti de 
nadı kırıldıktan sonra bu makine dev- geldim. İşte mektubu .•. 
rinde artık tamirine lüzum görülme- - Peki öyle ise haber vereyim. Bu-
nıiş olan bir yel değirmenine sığınmış, rada beş dakika bekleyiniz •.. 
acaib bir köy mektebi idi. Bay Jalaber, bir bekleme odasında, 

Değirmenin önünde bir bostan, da- bir iskemlenin kenanna. iliıerek me
ha ileride bir üzüm bağı, ve biraz ileri- lon şapkasını dizlerinin üzerine ko
de de berrak sulu bir çayla yapraklan yub bir saat kadar bekledi. Herhalde 
arasında renk renk kuşların cıvıldaş- vali, Jalaber hakkındaki dosyayı tet
tığı bir koru vardı. Bahar, tomurcuk- kik etmekte olacaktı 1 
ları, çiçekleri ve arılariyle gelince bu Jalaber'in kalbi küt küt vuruyor, 
dağ mektebinde her.kes bahtiyardı! dudakları kuruyor, bütün kanı bapna 

Günün birinde, posta müvezzii sık sık hücum ediyordu. Valinin on
mektebe vilayet mührile mühürlenmiş dan istediği acaba ne idi ? 
bir mektub getirdi. Kaçıp gitmek daha iyi değil mi idi. 

Bay Jalaber mektubu eline ahr al- Fakat odacı içeri girdi : 
nıaz yüzü kıpkırmızı oldu. Kendi ken- - Geliniz l 
dine mırıldandı : Bir kapı açıldı ve Jalaber kendini, 

- Allahallah ! Bu mektub ne olsa dıvarlan tablolar, zemini halılarla süs
gerek ? Yoksa başka biryere mi tayin lü uçsuz bucaksız denecek kadar ge-
ediyorlar beni ? niş bir odada buldu. 

Öğretmenin kansı Bayan Oreli Fakat şaşılacak şey : vali gayet 
hemen atıldı : sevimli bir tavurla yerinden kalkıp 

- Yok canım, neden seni değiştir- kendine doğru geliyordu. 
ıinlcr ? Bir tebliğ filandır. - Sizi çok uzaklardan buraya ge-

Bay Jalabcr, elleri titreyerek mek- tirttim. Kusura bakmazsınız, değil 
tubu açtı. Daha ilk satırları okurken mi ? 
hayretten gözleri bir karış açıldı. - Bay vali, bütün suallerinize cevab 

- Vali perşembe sabahı saat 10 da vermeğe hazırım. Düşündüm, ta9ın
beni bekliyormuş .Acaba aleyhimde dım, fakat kendime atfedecek bir 

kusur bulamadım ... bir ihbarname filin mı yazdılar, ne 
dersin ? - Ben de öyle olduğundan eminim. 

Sizin çok istidatlı bir nebatatçı oldu- İmkanı mı var Sebastiyen ? 
ğunuzu biliyorumda ... 

- Eh zamanımızda her şey umu-
lur. Ne münasebetsiz davet 1 Önü- Jalaber, kuaurunun bu olacağını 

düıünerek hemen valinin sözUnU kes
nıüzdeki üç günü nasıl geçireceğim, ti : 

şimdi ? - Evet yalnız tatil günlerinde, bay 
- Canım, görürsiin ya, muhakkak ramlarda filan, arasrra, nadir nebatları 

ki bir hiç için çağırıyor seni. toplamaktan zevk alırım. Yoksa dera 
- Öyle şey olur mu? İnsanı vali günleri, haşa... Hiç mektebi ihmal 

elbette bir şey için çağırır. Her ne ise eder miyim ? 
sakın kimseye bir şey söylemiyelim. _ Mektebi ihmal etmediğinizi ben 

Karı koca, tam üç gün, kusur sayı- de biliyorum. Ben de tıpkı sizin gibi 
labilecek bütün fiil ve hareketlerini kırları, dağları, otları, çiçekleri pek 
biri birinin gözü önüne serip döktü- severim. Ah vaktim olsaydi 1 Bana si
ler. Tasadan içlerini çektiler. İnledi- zin dağlarda • nasıl diyeyim - tabiata 
ler, ufladılar... mülayimlik veren bir ot bulmuş oldu-

Bay Jalaber bu üç gün zarfında, ğunuzu söylemiıterdi de .•. 
derslerini dalğın dalğın verdi ve öyle - Evet, doğru ..• 
Yanlışlar yaptı ki çocuklan bile ken- - Acaba bundan bir mikdarda ba-
dine güldürdü. na göndermeniz kabil miydi ? 

Nihayet vilayet merkezine gitme -Elbette, elbette, emriniz bu mu 
günü geldi çattı. Bay Jalaber karan- idi ? 

~-~d~ç_.] 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar 
Pazarteai 
Salı 
Çarpmba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

İstanbul eczanesi 
Merkez 
Ankara .. 
Yeni ve Cebeci ecz.leri 
Halk ve Sakarya ,, 
Ege eczanesi 
Sebat ve Y eniıehir ec.leri 

HALK ve YEN! SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergün 
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 &ilnJerindcn baıka 
HALK sinemasında hergün 'H a 1 k 
matineleri: 12.15 

J"e·~ .... c;~·~i'~ .... k~·b·i·~·esr1 sayfasında çıkan bu yazılar italyan • 
japon ittifakının hakiki mahiyeti ve 
keza Roma - Bertin - Tokyo müdafaa 
müsellesinin hakiki rengi hakkında 

bir fikir vermeğe kafidir.,, . 

ncisıl karşılandi ' Film deği§me günleri: Puarteal ve Cıınıa 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihban: 1521. -Telefon müracaat 
ıehir: 1023 • 1024. - Şehirlerarası: 2341. 
2342. - Elektrik ve Havaıazı Anza Mo
murlutu: 1846. - Meaajeri Şehir Anha
n: 3705. - Tabi Telefon numaralan: 
Zinclrlicami civan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civan: 2806, 3259. - Yeni
ıehir, Havuzbaıı Bizim taksi: 2323 -

Havuzbaıı Birlik taksi: 2333 

OTOBÜSLERİN 1 1 k ve S O N 
SEFERLERİ 

Sabah Akpnı 
İlk Son 

Ulus M. dan K. dere'ye 
•efer •efer 

K. dereden Ulus M. na 

Ulus M. dan ÇanJı:aya'ya 
CanJı:aya'dan Ulus M. ııa 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiören'• 
Keçiörenden Ulus M. na 

Uluı M. dan Etlik'e 
EtllJı:'ten Ulus M. na 

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

Cebeci'den AL fabL ra 
Aa. fabL dan Cebeci'ye 

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 AJı:Jı:öpril'ye 6.30 
Aklı:öpril'den S. puan'na -

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

17.15 

7.15 
us 

Yeniıehlr, İstasyon ve Bakanlıklara 
her aaatı bet ~eçe muntazam ıeferler 
vardır. Pazar aiinleri ilk ıeferler birer 
aaat ıonra baılar. 

POSTA SAATLERi 

Posta saat 19 a bdar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 
Tayyare postası 13 •kadar mektub alır. 

TREN SAATLERİ 

~ ................................................................................ --

l.ondrıdı 
Londra, 29 (A.A.) - Yeni Ro

manya hükümeti hakkında .geniş tef
sirlerde bulunan sabah gazeteleri, B. 
Goga'nın yahudi aleyhtarı ve Alman 
dostu olduğunu • kaydetmektedirler. 
Buna binaen, bazı gazeteler Roman
yanın Almanya ve İtalyaya daha sıkı 
bir surette yaklaşacağını tahmin edi
yorlar. 

Pırlsle 
Paris, 29 (A.A.) - Yeni Roman· 

ya kabinesi, Paris matbuatında hara
retli bir kabul görmemektedir. Yeni 
bir dış politika takibten ve Bertin ve 
Roma'ya doğru daha kuvvetli bir te-

gazeteler, ba§I?lakalelerinde bu mese
leyi bahis mevzuu etmektedir. 

Hükümetin organı olan Fueggetlen
seg gazetesi diyor ki: 

"Raomanyada sağa doğru temayül, 
münak~"'8 götürmez bir sarahatle teba
rüz etınektedir. Bugünkü Goga kabi
nesi ,ancak bir istihale kabinesidir ve 
bunu bir askeri diktatörlüğün takib 
eylemesi pek muhtemeldir.,, 

Pester Lloyd diyor ki: 
"B. Goba, her feyden önce, Kıra! 

Karolun itimadına dayanmaktadır. Kr
ral ise, Fransa ile ittifakın romen em
niyeti için bir garanti teşkil eylediği 
kanaatindedir .. Romen silahlanma pro
gramı, Fransa ile dostluk esasına da
yanacaktır., 

İtalya 
mayillden korkuluyor ve B. Goga'mn p 1 d'l 1 
bir alman taraftarı olduğu kaydedili- opo 0 ta ia'ya göre 
yor. Yeni dış itler bakanı Mieskonun dcmokraı;inin tarifi 
yahudi aleyhtarı temayülleri muaha- Popolo d' İtalia Musalini'nin kale-
ze ile ipret edilmektedir. Bazı gaze- minden çıktığı sanılan bir makalede 
teler, Romanyanın başkumandan demokratik denilen milletlerin haki
Gamlen ile B. Delbos'a yaptığı vaid- miyetinden bahsederek böyle bir baki
lerin ne olacağını merak ediyorlar. miyetin hakikatte mevcud olmadıgı-

Ha1darpatan ı Her aabah 8.20, ber 
aktam ısı.ıs ve 19.4S 
de (Salı, l*'lembe. cu
martal Toros •Urat). 

Samsun battma ı Her&iin US (Kayae
rl, Sıvas, Amu:ra bu 

Övr gazetesi, vaziyetin vahim ol- nı yazmaktadır. Bu makale amerikan 
duğunu ve fakat kıral Karol'un Fran- mebusu Ludlovun amerıkan parlamen
saya karşı olan dostluğunun çok kök- tosuna yaptıgı bir tekliften miılhem 
lü bulunduğunu ve bu suretle hare - olmaktadır. Amerikan mebusu anaya
kitında itidalli davranmağa mecbur sacla tadilat yapılarak harb ilan etmek 
kalacak olan B. Goga'nın alman ta- aalihiyetinin parlamentodan alınma
raftarlığmın muvazene bulacağmı sıru ve böyle bir kararın plebisit yo
yazıyor. Bununla beraber, "herhalde, liyle verilmesini istemiştir. Amerikan 
B. Goga, Paria • Londra mihverinin basınının "Ayıb ve tehlikeli" diye tav
bir dostu değildir,, d~yor. 'sif ettiği bu teklifin mahiyetini anla-

Populer gazetesi, faşist diktatör- mak hi' de güç deiildir. Belki de Lud
lilğe doğru kati bir adımdan bahset- lov haklı. Fakat hiç affedilmez bir ha
mektedlr. ta yapıyor ki o da demokrasiyi ciddi 

Umanite, B. Delbos'a karşı bir al- telakki etmesidir., , 
. hat ilzerindedir), 

Dıyarbalar hattı : Her gün 9.40 
Zonguldak hattı : Hergün 15.00 
KınkbJeye ra70toblls 16.05 

datma manevrasından bahsediyor ve 
Romanyanın da komünist aleyhtarı 
pakta girmesinden şüpheleniyor. 

Ludlov'un teklifi 
Bir millet ya hikimdir, ya değildir. 

Ordr gazetesi de şöyle yazıyor : 

"Japonya her sahada muvaffak ol· 
maktadır. Japonlar ciddi hiç bir taviz· 
de bulunmadan Amerikan gemilerini 
batırmakla kalmamışlar bilakis bu ha
diseden İngiltere ile Amerikanın ara
sını açmak olan siyasetlerinden istifa
de etmişlerdir.,, 

Orta AlTupada \'aziyct 

B. Delbosun orta ve şark Avrupasın· 
da yaptrgı seyatıatın neticelerını tct• 
kik eaen .ı:>opuler diyor ki : 

"Delbosun Parise doniıştinden son
ra bazı tehlikelerın zaıl olmaga yüz 
tuttuğu muşahedc edılebilır. Italyan • 
alman ve İtalyan - yugoslav yakınlığı 
gayet tabii olarak F ransaya çevrilmış 

olmadıktan başka Fransanrn dostları
nı ve muttefiklerini de istihdaf etme
mektedir. 

Vakıa bugünkü şartlar altında her 

zamandan zıyade zaruri olan Çekoslo
vakya ile Polonya arasında samimi bir 
barı§ temin etmek için Fransanm bir 

seneden beri sarfettigi gayretler henüz 
bir semere vermemiştir. Fakat Lehis

tan ile sovyetlcr birligi arasındaki 

komşuluk miınasebetleri hayli iyileş
miştır. 

Kiiçük aııtaııtm tesanüdü 

Kiıçuk antant devletleri arasındaki 

bağlar tekrar sıkılaşmağa başlamıştır. 
Bu uç devletin bugun aralarındaki si
yasi, ıktısadi ve askeri rabıtayı kuvvet-

lendirmege çalıştıklarına muhakkak 
nazariyle bakılabılir. Hatta son aylar 
içinde tekrar revaç bulan Tuna konfe

derasyonu projesinde ve Macaristanla 
girişilen müzakereler de bile vaziyeti 

yukarıda gösterilen şeklin dışında ta

savvur bile edemiyecekleri ilave olu
nabilir. 

İngiltere lıkta uyandı, tıraş oldu, törenlerde _ Perıembenin dersli günü olma
giydiği kalın ve • bu mayıs gUnilnde dığnu bildiğimden hem tcıerruf et· 
kendini boram boram terleteceğini bil mek, hem de bu ricami arzetmek üzre 
diğihalde valiye borçlu olduğu saygı- sizi davet etmek istemiştim. .• 

GÜNLÜK: 
Sağ cenah gazeteleri, esaslı bir su

rette tefsirlerde bulunmaktan imtina 
ediyorlar. 

Eğer hakim değilse ancak ve ancak 
başkalarının elinde bir ilet olabilir. 
Ludlov'un teklifi de gösterir ki de
mokrasi pııcnaibleri hayatın ancak ta
bii p.rtları içinde tatbik olunabilir. 
Fakat fevkalade ahvalde bu prensiple
rin tatbikine imktn yoktur. Ludlov 
teklifinin kartıla9tığı muhalefet de· 
mokratlarm bu rejimden doğabilecek 
feci bazı neticelerdaı korktuklarını 
ve bazı ahvalde hemen hemen dikta· 
törce hareket etmek zaruretini gör
düklerini isbat eder.,. 

Amcrika'ıım japon notasım 
kabulü soğuk karşılandı 

yı düşünerek sandıktan çıkardığı ·re- Jalaber'in sevinçten gözleri sulanı
dingotunu sırtına, melon şapkasını yordu. Demin korkudan titrediği gibi 
başına, siyah eldivenlerini ellerine ge· şimdi de sevinçten, gururdan titriyor
çirdi. du. Vali ondan kendisine huzur ve 

Bu kılıkla dağdan ovaya inerek rahat verecek bir ot istemişti. Bundan 
tam on kilometrelik yolu istasyona daha büyük ıeref tasavvur edilebilir 
kadar yaya yürüdü. miydi ? 

Tirende hiç tanımadığı bir takım Vali koltuğundan kalktr, misafiri-
yabancrlar vardı. Fakat vilayet mer- ni oda kapısına kadar uğurladı ve 
kezine varınca arasıra rastladığı ta- elini sıkarken: 
nıdıklarr gördükçe hakkında bir şey- - Bugünlerde bir sabah mektebe 
ler bildiklerini düşünerek sıkıldı, Ü- kadar geleceğim. Bulduğunuz, keşfet
zUldü, venihayet, kırmızı tuğladan in- tiğiniz otları lütfen gösterirsiniz, de
fa edilmiş viUlyet konağının önüne ğil ıni ? 

kan ter içinde geldi. - Benim için ne ıeref Bay vali 1 
İçeri girmeden evvel elbisesini, Jaleber, bir kaç kere valiye teşek-

fapkasını, fotinlerini süpUrüp temiz- kUr ederek arka arka odadan çıktı. İs
ledi. Bir aynada kendini seyretti. ta~yona kadar ftdeta koşar adım gitti. 

Bu kıyafetle valinin yanına girebi- Bıran evvel mektebe dönmek, iyi ha-
lirdi. beri kansına yetiştirmek , bütün tanı-

Valinin odasını sordu. Ona yukarı dıklarına ilan etmek istiyordu. 
btı gösterdiler. I Vali ondan tabiata mülayernet 
_ Uzun koridorda kapılann üzerin- veren nadir bir ot iatemiıti ı 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiı ıeldi 

Diinkü hulmacamızm halli 

Bereketli tütüncü 
Tütün dilpnanlarından birisi bir 

konferans veriyordu. Bir aralık dedi 
ki : 

-:- ~ü~üncUnüze gidip yirmi kuruş 
verırsınız. Fakat yalnız bir paket si
gara almakla kalmazunrz; bira alırsı
nız, rakı •lırsmız, flr&p alırsınız ... 

Dinleyicilerden birisi hatibin sözü
nü kesti : 

- Aman efendim, dedi, bu hangi 
tütüncü ise bana da haber verin; gidip ı 
oradan alış veriş edeyim. 

Yumurta 

Arabi -1356 

26 Şevval 

S. D. 
Oüneı 7 25 

5 

Rwnl-1353 

Birinci kinun 11 

S. D. 
Aksam 16 49 

kuruşla 

Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kurumu her sene 

olduğu gibi bu sene de Ankara ilk o
kullarındaki zayıf ve kimsesiz (518) 

çocuğa her gün sıcak öğle yemeği 

vermektedir. Bir çocuğun bir gün

lük yemeği beş kuruş tutınaktadır. 
Her vatandaş kuruma beş kuruş ver
mek suretiyle yoksul bir yavruyu le· 

vindirrnek imkanını bulabilir. 

Jur gazetesi, Goga kabinesinin bir 
intikal tarzı halli teşkil ettiği ve bir 
generaller hlikümetinin bunu takib 
edeceği kanaatindedir. 

PolHyadı 
Varşova, 29 (A.A.) - Yeni Ro

manya kabinesi Lehistanda umumi
yet itibariyle müsait bir akis bulmak
tadır. Dış politika sahasında, milli 
hıria iyan partisinin Lehiatanda ukı 
bir ittifak derpiş ettiği ve bizzat B. 
Goga'nrn Leh • Romen cemiyeti reisi 
ve Lehistanın bUyük bir dostu oldu -
ğu kaydedilmektedir. 

Roma' da 
Roma, 29 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Yeni romen kabincai, 
iyi karşılanmıştır ve Romanya ile İtal
ya arasında Yugoslavya ile yapılmış 
anlaşmaya benzer bir anlaşma akdini 
tacile medar olacak surette romen po
litiksında faşizm sistemine do~ru bir 
tahavvill sayılmaktadır. 

Berlln'de 
Berlin, 29 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Roman yada Goga ka
binesinin teşekkülü son derece mühim 
bir siyasi hadise addedilmektedir. Bu
rada bu kuruluı elverişli surette kar
şılanmıştır. Alman gazeteleri yeni ro
men hilkUmeti ile nuyon&l • sosyalizm 
arasındaki ideolojik yakınlktan bah
setmekte ve B. 'Goga'yı sena eylemek
tedir. 

Bu makal-c Güatav Löbon'un, de
mokrasinin en iyi tarifi hakkında yap
mış olduğu ankete gelen şu cevabı ha
tırlatarak bitmektedir: "Demokrasi 
öyle bir siyasi sistemdir ki onda ara 
sıra millete hakim olduğu hayali veri
lir.,, 

Fransa 
Japon)a İngiliz dominiyonları

na doğru geni§liyor 

Çin - Japon anlaşmazlığından bah
seden Figaro gazetesi ıôyle yazıyor : 

"Gazetta del Popolonun Çin müha
biri, japon genişlemesinin lngiliz do
minyonlarına ve bilhassa Avustural
yaya doğru yürüdüğünü yazıyor ve 
diyor ki: Bir kaç sene aonra Avustu
ralyadaki işletilmiyen muazzam ser
vetten bahsedildiği ve bir takım küçük 
aarı renkli adamların bu topraklardaki 
servetleri kıymetlendirmek hakkını 
ileri sürdüğü işitilecektir. 

İngiliz gaezteleri, japon tarziycsi· 
nin Amerika tarafından kabul edilme

sinin gerek ingiliz cfkin umumiye.in\ 
İngiltere hüküıneti tarafından da böy

le bir kabule hazırlamak için ve gerek 
Amerika diplomatik jestinin ve daha 
sonra da ingiliz jestinin Tokyoda baş
ka manaya çekilmemesi için vaziyeti 
yatııtırdığını oldukça soğuk bir su
rette tcabit ve müşahede etmektedir
ler. 

Gazeteler, bu kabulle hasıl olan ya
tışmadan çok ziyade bunun istikbal i
çin teşkil ettiği şiddetli ihtar üzerin
de ısrar ediyorlar. 

''Vaşington kiyaset 
göstcmıi:ı;tir'' 

Taymis gazetui baş makalesinde ez
cümle diyor ki : 

"Japon izahlarının mukni olduğu 

söylenemez. Fakat bu izahlar ve tarzi
yeler Amerika hükümeti tarafından 

kabul edilmiştir. Ve bunları teferrüa
tiyle tetkike tevesUl etmek boş bir ıey 

olur. Va9ington, Tokyonun yalnız A· 

merikanın değil aynı zamanda diler 

devletlerin menfaatlerini de korumak 
hakkındaki kati teminatını kabul et· 
mekle kıyaset gös~rmiştir. Esasen A
merikanın kabulde kullandıgı lisan, 
japonların yeni bir h.idiseye "kua" 
ismini vermemeleri ve bu suretle de 

Roma - Berliıı. Tokyo muamele yapmamaları için lüzumu 
miisellesinin hakiki l"ekli kadar soguktur. Amerikalılar artık 

;ı. 'şimdi nasıl hareket edeceklerini sarih 
Torinonun en bUyUk gazeteıinin ilk bir surette biliyorlar.,, 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -
§ IZMİR Enternasyonal Fuarına § -
§ Hazırlanınız ~ 

1- Ruh 
2- Tüy 
3- Tur 
4- Tire 
5- Tehir 
6- Mey 
7- Huy 
8- Ur 

9- Tecim 
10- Tüın 

11- Timur 
12 Muti 
13- Rüyet 
14- Rum 
15- Rücu 

~ Hokkabazın birisi hüner gösterme
ge çalı,ıyor, fakat hem bu hürıerlerde 
fazla muvaffak olamıyor hem de so- Beyazlar o)'IUlr •e kazanır. 
ğuk soğuk numaralar ya~ıyordu. Bir 

Berliner Tagcblat, B. Goganın prog
ramını daha intihabat esnaımda ne9-
retmi9 olduğunu bildiriyor. Sovyetler 
birliği ile her türlü te9riki mesai ve 
buna binaen de bolıevik lehtarı ıiya
setin elebafıaı olan B. Titillesko aley
hinde 9iddetle mücadele. 

- = ! 20 agustoı 20 eylul ~ 

CUmhuriyet'tir. 

aralık durdu ve seslendi : Beyazlar: 
1) Vezir f8 

Karalar: 
1) Şah al Bıdıpeıte'de - Biri~izin yanında bir yumurta 

~~raa vorsın, yeni bir hilDH' ı&terece
gım· 

Canı ııkılan aeyirc:ilerden biriai "' 
cevabı verdi ; 

2) Şah b8 2) Piyade b2, f2 

İki kara piyade veıir olmak üzeredir. 

Budape9te, 29 (A.A.) - Yeni romen 
- Yanunızda yumurta olaaydı, 9im- kabinesi, aiyaat mahafilde aanauyo

dlyo kadar çoktan bqına yerdin ı net bir tarzda karşılanmıttır. Bütün 

i 1 938 S-7041 ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Diinya mcvaddı gıadiycsi arasında en büyük 

miikafatla zafer nişanını, diı>lom donör ve 

altın madalyayı kazanan ve bu suretle 

hirinciliii bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirinç, }'ula/, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 

Tii.rlii, Rezclye, Badem. Çavdar Ôzü 
Unlarını Çoculd11rınıza Yediriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuv
vei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unfurına doktorunuz şehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Ne~vünü 
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta· 
hksız tombul yapar. Hasan Ozlü Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HAS AN Markasına dikkat. 3-6818 

Bir Öğüt 

Bu yll başı için ne hediye alacağınızı 

düşünüyorsunuz değil mi? 
O halde: Oy le bir hediye alınız ki hem her yıl sizi minnet

le hatırlauın hem de evinizin önemli bir ihtiyacı
nı gidersin. 

Bu hediye ancak bir Singer Dikiş 
Makinası olabilir. 

Eviniz için bir Singer dikit makinaıı hem güzel 
bir hediye hem de bir tasarruf kumbarası olur. 

Elektrikli ve portatif çantalı dikiş makinelerimizi görmeden alaca
ğınız hediyeye karar vermemenizi öğütler bu vesile ile sayın halkı
mızın yeni yılını kutlularız. 

B'er aile kesesine uygun veresiye şartlarla verildiği gibi peşin 
satışluda da büyük tenzilat yapılır. 

Sı nger dikit maki nası kumpanyası 
3--7257 Ankara aabt mağazası 

ULUS 30. 12. 1937 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt. Saç ve ZUhrevl Hastalıkları 

MUtehaaıaı 

Gillhane Cildiye Seririyatı Sa -
bık Bqmuavinl ve Bertin Uni
veraite9i (CharitE) sabık muavini 

Her gUn ıaat 16 dan sonra ATA
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımanı 7 No. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. 3--6861 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haı· 

talannı kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartnnam No. 1 

3-6949 

Kirahk mağaza 
Cumhuriyet caddesinde Ser· 

gievi kar,111nda kain Belediye
ler Bankasının zemin katmdaki 
iki kapılı, vitrinli, kalöriferli ve 
arkasında lavabolu iki ufak oda
yı havi mu,amba döşeli büyük 
mağaza kiraya verilecektir. 

Talip olanların Belediyeler 
Bankasına müracaatları. 3-7180 

MERKEZİ: ANKARA 
Şübeleri - istanbul, lzmir, Bursa 

Yaplla<ak ve yapısına baılanmıı meskenler l~ln 

valandaılara mümkün olan kolayhkla yardım eder 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yapôr 

Faiz senede % 9. 1/2 dur. 
aync8 komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti ( 1.000 ) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul iooteği ve Esham 
ve tahvilôt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 
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M. M. bakanİığı 
Hamam tamiri 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
nıisyonundan : 

Keşif bedeli 1843 lira f\2 kuruş 
olan askeri konak hamamımn tamiri 
açık eksiltmeye konmuştur. Eksilt
znesi 10-1-938 pazartesi günü saat 11 
dedir. Keşif ve planlar 10 kuruş mu
kabilinde M. M. V. inşaat §ubesin· 
den alınır. İlk teminatı 138 lira 27 
kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı kanunun 2, 3. maddelerinde yazılı 
belgeler ve teminatlariyle Hrlikte 
znuayyen gün ve vakitte M. M. V. 
aatın alma komisyonunda bulunma-
ları. (4688) 3-7199 

Nöbetçi muşambası alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

nıisyonundan : 
ı - Her bir tanesine tahmin edi

len (14) ondört lira olan 1000 ila 1400 
adet nöbetçi muşambası kapalı zarf u
auliyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 4-1-938 salı günü saat 11 
dedir. · 

3 - İlk teminat 1470 bindörtyüz yet
zniş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesini almak is
ti yen bedelsiz olarak her gün öğleden 
aonra M.M.V. satm alma komisyonu
na müracaat 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayılı kanunun 2, ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (4S61) 3-7021 

180 adet gradrop yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan ı 

1 - Eksiltme gününde talip çık
mayan ı8o adet Gardrop tekrar ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyat 64 liradır. 

3 - İhalesi 6. ı. 938 perşembe günü 
aaat ll dedir. 

4 - İlk teminat (864) liradır. 
5 - Evsaf ve şartnamesi ve örneği 

&örmek isteyen bedelsiz olarak her 
iün öğleden sonra M. M. V. satın al
ına komisyonuna müracaat. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
&ayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale ea
atinden en az bir aaat evvel komisyo
na vermeleri. (462ı) 3-7074 

Arttırma suretile eşya satılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis-

7onundan: 
Aıağıda cins ve miktarları yazılı Cf· 

ya artırma suretiyle S-1-938 çarpmba 
tfinü saat 10 da M.M.V. satın alma ko
misyonunda satılacaktır. Eşyayı gör
mek istiyenler her gün M.M.V. daire 
Mci ne ve artırmaya girecekler satı§ 
güniı re saatinde M.M.V. satın alma 
Ko. na müracat etsinler. 
Miktarı 

704 Çift 
191 ,, 

6adet 
4 •• 

2 " 
8 .. 
2 .. 

Cinsi 
Fotin 
Yemeni 
Evrak çantasr 

Saç tava 
Su güğümü 
Şezlong 

Elektrik memcr tevzi 
tablosu 

(4689) 3-7218 

lstanbul Deni% Lv. A. 
Eczayı tıbbiye ve malzemei 

sıhhiye alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Satın Alma 

Komisyonundan : 
l - Tahmin edilen bedeli 9000 li

ra olan 51 kalem eczayı tıbbiye ve mal
memei sihhiyenin kapalı zarfla müna
kaaasr 12-1-938 tarihine müsadif çar
ıamba gUnü saat 14 de vekalet binasın
daki kamisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün ve münakasaya girecekle
rin de mezkur gün ve saatte 67S liralık 
teminat mektubları ve kanunun ikinci 
tnaddesinde yazılı belgeleriyle birlik· 
te teklif mektublarını mezkur günde 
azami saat on üç buçuğa kadar komis
yona vermeleri . Postada vaki olan te
ahhürler bu saatten s~nra getirilecek 
tnektubların kabul edilmiyeceği. 

(4663) 3--7186 

A. Levazım Amirli{Iİ 

38000 kilo nohut alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu birlik ve 

lhUesseseleri için 38.000 kilo Nohu
dun açık eksiltmesi 11. 2.Kan. 938 sa
lt ıs de Ankara Lv. imirli~i aatm 
llına komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3420 lira 

ilk teminatı 2S6 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve numunesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesika 
ve teminatlariyle belli gün ve saatta 
komisyonda bulunmaları. 

(458ı) 3-7076 

126000 kilo pirinç alınactık 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için ı26.000 kilo pirincin 
kapalı zarfla eksiltmesi 10. 2.Kin. 938 
saat ıs de Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20.ı60 lira 
ilk teminatı ısı2 liradır. Şartname ve 
numunesi komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tubları saat 14 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin belli saatte komisyonda 
bulunmaları. (4582) 3-7077 

Gümrük ve inhisarlar B. 

10.000.000 adet 
mantar ahnacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 - Şartname ve nümunesi muci
bince 20 X 2S eb'adında 10.000.000 a
det mantar pazarlıkla satın alınacak
tır. 

il - Pazarlık 24-1-938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat lS de 
Kabataşda Levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komis:•onunda yapıla
caktır. 

III - Şartnameler parasrz olarak 
her gün sözü geçen şubeden alınabi
lir. 

IV - Eksiltmeye iştirak etmek 
istiyenlerin Mantar nümunelerini 
münakasa gününden 5 gün evveline 
kadar İnhisarlar Levazım ve müba
yaat şubesi müdUrlüğüne vermeleri 
lazımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için ta
yin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralariyle yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri illn olunur. 

(8171/4467) 3-6809 

Barut tecrit deposu 
inşaatı 

İnhisarlar Umwn Müdürlüğün • 
den: 

1 - Mersinde şartname ~e proje· 
ai mucibince yaptırılacak B.uut tec
rit deposu İllfUtı pazarlık ı.su.iyb 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli (1189) Ura (3S) 
kuruş ve muvakkat teminatı (89,21) 
liradır. 

III - Eksiltme 13-1-1938 tarihine 
rastlayan perşembe günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname ve projeler (6) ku
ruş bedel mukabilinde inhisarlar in
şaat şubesiyle Mersin müdürlüğün
den al:nabilir. 
. V - Eksiltmeye •ştirak etmek is

tiyenlerin fenni evrak ve vesaiki İn
hisarlar inşaat şubesine ibraz ederek 
aynca vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için 
tayin edilen gün ve saatte % 7,S gü
venme paralaryile birlikte yukarda 
adı geçen komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (8604/4722) 3--724S 

Vinç alınacak • 
İstanbul Liman lıletme ldareain • 

den: 

1 - İstanbul ve Trabzon liman· 
ları için alınacak vinçler hakkında 
15-ı2-937 tarihine kadar şartname a
lan muhtelif firmaların katt teklifle
~ini ı mart 938 sah günü saat 14 de 
ıdare tefler encümenine getirmeleri. 

2 - 16-12-937 tarihinden sonra 
şartna~e almak istiyen firmalar yu
karda ılan edilen tarihde tekliflerini 
vermek kayıd ve şartiyle fen heyetin
den bu §artnameleri alabileceklerdir. 

(86ıS/4724) 3- 7247 

Askeri Fabrikalar 

Tesviyeci, Tornacı 
ve duvarcı 
ahnacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

K~çü~ Yozgattaki fabrikamız için 
tesvıyecı, tornacı ve birinci ve ikinci 
sınıf dıvarcı ustası alınacaktır. İstekli
lerden İsta~bulda bulunanların Zeytin 
burnu fabrıkasına Ankara ve civarın
dakilerin de yol paralan kendilerine 
aid olmak ve yapılacak denemede gös
terecekleri ehliyıete göre takdir edile
cek gündelikle çalışmağr kabul edenle
rin istidalariyle birlikte doğruca Kü
çük Yozgat fabtikaaına mUracatları. 

(4617) 3--7107 

ULUS 

2 Takım Dekabaj Banyosu 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğünden : 
Tahmin edilen bedeli (4700) lira 

olan 2 takım dekabaj banyosu Anka
rada Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlilğü satın alına komi!lyonunca 7 
şubat 938 pazartesi günU aaat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. 

ye girmek istiyenlerin (112) liro 
(50) kuruşluk teminat banka mektu
bu veya vezne makbuzu ile birlikte 
tam vaktinde komisyona baş vurmala· 
rr. (4589) 3-7098 

Harita Umum Md. 

Gompres makinesi alınacak 
Harita Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harita Genel Dirclctörl~ü 

matbaası için kauçuk vasıtasile basan 
silindirli bir adet (Gompres) maki-
nesi alm2caktır. • 

2 - Muhammen bedeli (4100) li-

Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük ilinlardan· 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Üç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük ilinların her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 18 defa 
neşredilecek bir ilin için 148 kuruı 
alınacaktır. 

Bir kolaylıiı' olmak üzere, her satır, 
i kelime aralarındaki boşluklar müstes-

1

• ~a 30 harf itibar edilmiştir. Bir kilçük 
ilSn 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay· 
rıca 10 kuruı alınır. 

: ................... . 

Taliplerin muvakat teminat olan 
(352) lira (SO) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 v.; 3 maddelerindeki ve
saikle mezkfir gün ve saatte komis
yona mürac..ı?.tları. (4660) 3-71<+7 

150 ton Mazot 
radır. Kiralık : 

3 - Muvakkat teminatı (307) lira ı .-----
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

iünden: 
Tehmin edilen bedeli (9000) lira 

olan 150 ton mazot Ankarada askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 11-1-938 salı günü 
saat on beşte kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan \"erilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (675) lirayı havi 
teklif mektublarını mezkur günde sa

(50) kuruş olup ihale günü lı:omis
yonca yalnız teminat makbuzu veya 
banka mektubu kabul olunur. 

4 - Eksiltme 17-1-193ıi pazaı tesi 
günü saat ı4 de Harita Genc:l Direk
törlüğü dairesinde satın alma l<omis
yonunda yapılacaktır. 

5 - Evsaf ve şeraitini öğrenmek 
istiyenler ihale gününe katlar satın 
alma komisyonuna müracaat etmele-
ri. (4390) 3-6680 

at 14 de kadar komisyona vermeleri ve --------------
kendilerinin de 2490 numaralı kanu- • 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkOr gün ve saave komisyona .mü
racaatları. 

(4670) 3-7160 

23 kalem kasnak kayışı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğünden: 

Tahmin edilen bedeli (4SOO) lira o
lan 23 kalem kasnak kayışı Ankara'da 
askeri fabrikalar umum müdürlüğil 
satın alma komisyonunca 11 - 1 - 938 
salı günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (337) lira (SO) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki veaaikle mezkfir gün 
ve saatte komisyona müracaatlarL 

(4669) 3-7159 

Baş bakanlık 

Kitab bastırllacak 
Bqvekilet lıtatiıtik Genel Direk· 

törlüğü Arttırma, eksiltme ve ihale 
Komisyonundan: 

1 - 300 - 500 aayfa tahmin olunan 
genel nüfus ııayımınm memlekıet iti
bariyle umumt neticelerini gösteren 
500~ adet. kitabın kapalı zarf usuliyle 
eksıltmesınde talih çıkmadığı için 
pazarlıkla eksiltme ve ihale yapıla
caktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltme kanun aani 
ı938 ayının 7 inci cuma günil saat 
ı5.30 da umum müdürlük binasında 
toplanacak olan komisyonda açıla
caktır. 

3 - Nümune dairede görülecektir. 
Şartname komisyon katibliğinden be
delsiz olarak istenebilir. 

(46S4) 

Jandarma 

3-7156 

Otuz bin takım elbise ve oıi beş 
bin kaput alınacak 

Jandarma Genel Komutanlıiı An
kara Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Birlikler ihtiyacı için mamul o
larak otuz bin takım ( caket, pantalon, 
tozluk ve kasketten müteşekil) Erat 
kı9lık elbise ve on beş bin kaput aşağı
da yazılı tarihte kapalı zarf usulüile 
satın alınacaktır. 

2 - Otuz bin elbiseye 300.000 lira ve 
on beş bin kaputa yüz kırk beı bin lira 
bedel tahmin edilmiştir. 

3 - Elbise prtnameııi ıs lira ve ka
put şartnamesi yedi yüz yirmi beş ku
ruı kartılığmda komisyondan alınabi
lir. 

4 - Eksiltmesine ginnek iatiyenle
rin &§ağıda yazılı ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ve şartnamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mektub
larmı belli gün ve saatinden en geç bir 
saat evvel konıisyona vermiş olmaları 

5 - (A) Konple elbisenin ilk temi
natı (ıS.7SO) lira eksiltmesi ı2-1-938 
çarf8SDba günü ııaat 10, 

Ankara Belediyesi 

Badana ve sıva yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su terfi daireleriyle depo 

ldrostat binalarının bazı aksamının 
dahili sıva ve badanalarının tamirine 
istekli çıkmadığından açık eksiltme
si on gün uzatılmiştır. 

2 - Keşif bedeli (S86,S9) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (44) lira

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri kıılemine ve 
isteklilerin de 4 kanunusani 938 salı 
günü saat on buçukta Belediye encü
menine müracaatları. ( 4682) 3-7175 

Y enişehirde bir arsa satılıyor 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Yenişehirde 1152 inci adada 

28 parselde S20 metre murabbaı arsa 
on beş gün müddetle açık artırmaya 
konulınuttur. 

2 - Muhammen bedeli 2600 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı ı9S lira
dır. 

4 - ŞartnamesY,.i görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4-1-938 sah günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mU-
racaatlarr. ( 4618) 3-7070 

730 metre murabbaı 
arsa satılık 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Yenişehirde ıOS4 üncü adada 

19 parselde 730 metre murabbaı arsa 
ya istekli çıkmadığından açık artır
ması on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (36SO) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (273,7S) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4 kanunusani 938 sah 
günü saat on buçukta Belediye encü
menine müracaatları. (4683) 3-7174 

Ankara Valiliği 
Demirli ve sandıklı pulluk 

alınacak 
Ankara Vilayetinden : 
ı - Ankara vilayet çiftçilerine da

ğıtılmak üzere şartnamesi mucibince 
açık eksiltme ile satm alınacağı evvel
ce ilan edilen ecnebi mamUlatı 2S edet 
üç demirli ve sandıklı pullukların sa
tın alınması on gün daha uzatılmıştır. 
İşbu pullukların ihalesi 3-1-938 pazar
tesi günü saat ıs de yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
1500 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinde meccanen ve
rilir. 

İsteklilerin %7.S tutarı olan mebla
ğa aid banka makbuzu veya hususi mu
hasebe direktörlüğü veznesine yatınl
mıf makbuz ile birlikte eksiltme günü 
gösterilen saatte vilayet daimi encü
menine gelmeleri ilin olunur. 

(4717) 3-7259 

B - Kaputların ilk teminatı (8SOO) ,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL._ 
lira ve eksiltmesi 13-1-938 perıembe _ 
günll aaat 10. (46S3) 3-7184 = ÇAL 1 KUŞU 5 

701 tipi teyelli bez açık : Jean P. Amnont E 
eksiltmeye konulmuştur ~11111111111111111111111111111111111111F 

Jandanna Genel Komutanlığı An-
kara Satm Alma Komisyonundan : 

Kiralık daire-Yenişehirde, elek
trik şirketinin tam önünde 34 No. apar 
tımanda iki oda, bir hol, mutfak ve: 
banyo. Suyu ile 40 lira. 3-7207 

Acele kiralık - Yenişehir Kızılay 

civarında 3 oda bir hol banyo, mutbah 
bir daire su kapıcı dahil 39 liraya dev
ren kiralıktır. Kurulmuş vaziyette so
balar da terkolunabilir. Saat 14 den 16 
ya kadar telefon 1069 a müracaat. 

Kiralık mobilyalı oda - Bir alman 
ailesi yanında mobilyalı bir oda kira
lıktır. Bayanlar tercih olunur. Nilüfer 
caddesi Russo apartnnanı No. 3 - Ka-
pı 2. 3-7262 

Aylığı 22 liraya kiralık bodrum ka
tı - Bir büyük oda, bir hol ve mut
fak. Su, elektrik, havagazı ocağı var
dır. Yenişehir Adakale 18-1 Telefon. 
3753 3-6823 

iş Anyanlar : 

Yüksek tahsilli alman muallimesi
y alnız bayan ve çocuklara en yen~ me
todla almanca ders verir. Ulusta Y. S. 

3-7260 

Vilôyetler 
Doğum, çocuk bakım c"·i Ye 

ehe mektebi yaptınlacak 
Balrkftİr vilaJ'eli daimi ..ciime

ninden : 
ı - Eksiltmeye konulan ig: Balıke· 

sir merkezinde yapllacak "doğum ve 
çocuk bakım evi ve ebe mektebi,, bina
sıdır. 

2 - Eksiltme 6. 1. 938 pertembc gü
nü saat lS te Balıkesir hükümet bina
sında encümeni vilayet odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve müte
ferri evrak vilayet nafıa dairesinde 
ve encümen kaleminde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek için istekli
lerin S340 lira 74 kuruş muvakkat te
minat vermeleri ve Nafıa Vekaletin -
den 1937 yılı için almmıı yapı müte
ahhidliği vesikası ibraz etmeıi llzım
dır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir aaat 
evetine kadar encümen riyuetine 
makbuz mukabilinde vermeleri muk • 
tazidir. Postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. (8466/4657) 3 - 7141 

Muş lıükümet konağı ikinci 
katı inşa edilecek 

Muş Defterdarlıimdan : 

1 - Keşif bedeli (21035) lira (50) 
kuruş olan Muş hllkümet konağı i
kinci kat inşaatı kapalı zarf usuliyle 
26-11-937 tarihinden itibaren ekıilt
meye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin bu işe ait: 

A - Eksiltme şartnamesi: 
B - Mukavele projesi: 
C - Bayındırlık genel ıartnamesi 

D - Yapı işlerine ait fenni şart· 
name: 

E - Metraj keşif ve ıilsilei fiat 
cetveli: 

F - Projeyi: 
Muş defterdarlığında görebilirler 
3 - Eksiltme 26-1-938 tarihine 

müaadit çar,amba günü saat on bet
te Mut defterdarlığında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliy
ledir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (1S77) lira (66) kurut 
muvakkat teminat vermeıi ve bun
dan başka da Nafıa vekaletinden ve
rilmiş yapı müteahhitliği ehliyet ve
sikasiyle 937 yılma ait ticaret odası 
vesikalarını göstermeleri prttır. 

6 - Teklif mektupları ilçüncil 
maddede yazılı aaattan bir saat evve· 
line kadar Muı defterdarlık daire
sindeki ekıiltme komiıyonu reisli-

1 - Bir metresi doksan bet kuruş 
değerlenen bin metreden bin bet yilz 
metreye kadar örneği vasıflarına uy
gun (701) tipi teyelti bezi açık eksilt
me usulü ile 6. 1. 938 perıembe günU 
saat (10) da ıatın alınacaktır. 

l ş arayan bayanlara ~~~.e makbuz mukabilinde verilmeli-

Belvü palas oteli telefon san- Posta ile gönderilecek mektu • .ıa. 

2 - Şartnamesi parasız oarak ko
misyondan alınabilecek bu eksiltme· 

tralmda çalışmak üzere fransızca rın nihayet üçüncü maddede yazılı 
bilir türk vatandaıı bir bayan a- saata kadar gelmiş olması ve dış zar-

i 
fın mühür mumu ile eyice kapatıl-

ranıyor. 3-7248 
1lllıı••••••••••••rl mış bulunmalı lisımdır. Postada olan 
• gecikmeler kabul olunmaz. 3-6974 
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Çok mühim bir fırsat - Çocuk 
sarayı caddesinde, Kurşunlu camii ya· 
nında, asfalt üzerinde, müstakil iki 
daireli su, bava gazı, elektrik tesisat· 
lı 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki 
6 numaralı arsa satılıktır. 2797 tele-
fona müracaat. 3-672S 

Sablık arazi - Ankara Balkat kö
yünde ceman üç yüz dönüm tarla, iki 
ev, toptan veya parç8. parça acele satı· 
lıktır. Köyde Mustafa Bora'ya müra • 
caat. 3-72S3 

Sablık - İsmetpaşa mahallesinde 
bağlara nezareti kamile ve tam konfor· 
lu 4 daire ve ı2 odalı yeni kargir apar· 
tıman ve Yenişehirde arsalar. T. 2992 

3-6939 
Acele satılık eczane - Ceyhanda 

29 senelik kıdemli ve tanılmıı vatan 
eczanesi sahibinin ahvali sıhiyesinden 
dolayı satılıktır Almak için sahibi Ali 
Rıza Atasağuna müracaat. 3--7236 

b Verenler ı 
~ 

Ders almak istiyor - Bir alman: 
pedagoji tahsili görmüı bir hocadan 
türkçe der.si almak istiyor. (Ulus - A 
rumuzuna müracaatları. 3-7256 

Müteferrik : 

Ana alınacak - Taşhan Balıkpaza
rı, İtfaiye arasında satılık arsası olanla
rın Çankaya matbaasına müracaatları. 
Tel 36SS. 3-7193 

Bağ alınacak - Satmak istiyenle • 
rin Yeni Halde Çankaya matbaasına 
müracaatları. Telefon: 3655. 3-7ı94 

Zayiler 
Zayi - Rize Pazar ilk okulundan 

aldığım ıehadetnamemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hilkmil 
yoktur. Nzım Canca 3-7263 

Soşe inşaatı 
Seyhan vilayeti daimi enümenin

den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kara 

İsalı - Tarsus yolu iltisakından ıS44,SO 
metre uzunluğundaki şose inşaatı ve 
ke9if bedeli (16,446) lira (44) kurut
tur. 

2 - Keşif evrakını görmek isti yen
ler nafia müdürlüğüne müracat edebi
lirler. 

3 - Kapalı %arf uıuliyle eksi~~o 
17-ı-938 tarihine müaadif puartcaı gu· 
nü saat on birde vilayet daiml encüme-
ninde yapılacaktır. . . . . 

4 - Eksiltmeye girebılmek ıçın ıs-
teklilerin (1233) lira (48) kurut 
muvakkat teminat vermesi ve res
mi gazetenin (3397) sayılı nüs~ında
ki talimatnameye tevfikan. n~fıa v~ki
letinden verilmiş müteahhıtlık vesıka· 
ıımı gösterme11i ıuıındır. . .. 

İsteklilerin teklif mektublannı Uçun 
cU maddede yazılı saatten bir ~t ev: 
veline k.•dar •ı:Uiyet dai:ni encumenı 
reisliğine makbuz mukabilir.de \'.~rme
ıi muktezidir.P09ta ile gönderılcc~k 
tekliflerin dış zarfı ınilhür m:.ımu ılo 
iyice kapatılmı' olacaktır. Fa.tada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4680) 

3-7181 

Antalya meyvacılık istasyonu 
binaları inşa edilecek 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden r 
ı _ Eksiltmeye konulan iş: 40Sl4 

lira 77 kurut bedeli ketifli Antalya 
meyvecilik istasyonu binaları inşası. 

2 - Bu işe aid olan evrak şunlar· 

dır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart• 

namesi 
F - Hususi şartname 
T - Keşif cetveli 
F - Proje 
İıtiyenler bu şartnamelerle evrak· 

ları nafıa müdürlüğünden görebilirler 
ve 10 lira mukabilinde aldırtabilirler. 

3 - Eksiltme 3 kinunusani 938 ta
rihine müsadif pazartesi glinü aaat 
onbette Antalya nafıa dairesinde ya-
pılacaktır. 
. 4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 3038 lira 6ı kuruı mu
vakkat teminat vermeleri bundan baş 
ka nafıa vekaletinden ahnmıt yapı 

müteahhitlik vesikası ibraz etmeleri 
ve yaptıkları en büyük işin bedeli on 
beş bin 1lr-.d· ... asav. olmaması. 

6 - Teklif mektupları yukarda 
3 cil maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Antalya nafıa müdür
lüğü dairesine getirilerek eksiltme 
komisyonuna makbuz mukabili veril
mek şarttır. 

Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet ücüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatıl
ması lazımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. (4S66) 3-6975 
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Bir Gripin almadan evvel 

ıstırabın ve ağrının en §id
detlisini en kolay. en çabuk ve en 
ucuz geçirmenin çaresi bir kaşe 
GRİPİN almaktır. Mideyi boz
maz, böbrekleri ve kalbi yor
maz. 

Aldıktan bet dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir, isim ve markaya dikkat 
ve her yerde ısrar la Gripin istc}iniz. 

3-6908. 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima Sabit 
Daima Tabii 

ULUS 

İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu
varlarında hazırlanan Juvantin saç bo. 
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen ari olup saçlara tabii renkle
rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

• Dr. Raif Gürün 
Göz hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını Balrkpazarında Ku· 
yumcular sırasında No. 87 de 
öğleden sonra kabul eder3-7036 

EN KIYMETLİ 
YILBAŞI HEDİYESİ 

30 - 12 .. 1937 

NE OLABİLİR? 

Mutlaka söylememi istiyorsan, beni 

en çok memnun edecek hediyeniz 

bir "VE BQ L İ D 11 olacaktır 
..11111111111 --- TOPTAN-PERAKENDE "'""'"~ETİ BANKA VEBOLID --------------

ODUN, KÖMÜR, MADEN KÖMÜRÜ 
Vagonla almak istiyenlerin siparit vermeleri 

YENİ YAKACAK PAZARI 3-7219 

--------------
İmtihanla müfettiı 

ah nacaktır 
E Kız Enstitüsil karşısında silo yanında Tel: 2367 - ---- Müsabakaya duhul şartları: 

i'ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

Kohinor 
Size inci gibi dişler ve güzel 

A - Türk olmak 
B - Yaşı 28 den aşağı ve 40 dan yu

karı olmamak. 
C - Banka memurlarına mahsus be

yannameyi doldurmuş bulunmak, 
D • Askerliğini ifa etmiş olmak. 
E - Yüksek İktısad ve Ticaret. mül

kiye veya hukuk mektebinden mezun 
bulunmak veya bu mektebler muadili· 
ni ecnebi memleketlerde ikmal etmiş 
olmak. 

d 
F- Mali veya sınai müesseselerde kokulu bir ağız temin e e,r asgari beş sene hizmet ifa eylemiş ol· 

mak. 
3-6399. C - Memuriyete kabul olunduğu 

f'Dötrre cöhazDara 
GÜZELLIGi N Si H HATIN SERVETİN MUHAFIZIDIR. 

VEBOLID LiMiTED iDARE MERKEZi: lıtanbul, Galata, Voyvoda caddesi No. 40-42 
Telefon 44507 Posta tutusu 1094 

Ankara ıubeıi: Ankara'da Bankalar caddesi 
Ankara satı§ yerleri: Vehbi Koç Ticaret Evi ve Şark Merkez Ecza Deposu. 5-7001 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

----------------------- takdirde 15 gün bcrayı tecrübe Banka 

Ca nkaya Ecza nesi açı ld 1 emrinde çalışmağı teahhüd etmek. ~1ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 m1111111111111111111111S 

Meırutiyet caddesi Yeniıehir 3- 7216 

Hediyelik 

H • Mali ve sınai muhasebe, riyazi- = 5 
ye, bankacılık, iktxsad ve hukuki ma- = k p 1 = 
liimattan İstanbul ve Ankarada ıs.ı. -~- An a ra 1 a as =§ 
1938 cumarte&i yapılacak imtihanda 
muvaffak olmak (Lisan l::Henler terdh = = - -
edilecektir). = Dans mu"zı·g\Jı·nı· lakvı·ye efmı·ııı·r= -= Müsabakaya girebilmek ve memur = -beyannamesi almak için müracaatların = = - -en geç 10.1.1938 tarihine kadar · Eti· = = 
bank - Ankara adresine tahriren yapd· =: :S 
ması. 3-7214 ~ y 1 b d = 
.::! ........................... "'""'"'!:. ~ ı aşın a ~ 
E Çocuklarınıza en kıymetli§ E § 
§ Yılbaşı hediye~i Dadıdır. § § 55 
= = == = E E ~ Fevkalade dekorasyon ve § 
E ~ ~ Paris'ten gelen kotiyonlar § - - - -= = = = 
1 11 Yeni n mar 1 r 1 
E E § Ve tanınmış Romen ser artisti Bayan Lutetia Anuşka Piraççini § 

~ ~ § Bütün akşamlarınızı en iyi şekilde ~ 
= Dadı çocuğunuzu eğlendirir, = = Ankara Palas pavvonunda aeçirebilirsiniz 3- 7247 =--= yürümeğe alıştırır, gezintilerde : = J &' = 
: taşımağa yaradığı gibi icabında E - -
~ rahat bir salıncak olur. § ':il l lllllllllllllll lllllllll lll l lll l lllll lll l lll l lll lllllll llll lllll lll l lll lllllllllllll lllll lll il lll lll il llll llllllllllllfF 
: Yeni Eczanede satılıyor. : -----------------------------------
: 3-7233 = 
~11111111111111111111111111111111111111;:' 

İmtiyaz ıahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıflo ATAY 
Umumi Nefriyatı idare eden 

Yuı İtleri MUdürll 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Bas1mevi: Ankara 

bizden ahn ! 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Fransız sinema aleminin en güzide 
İki yıldızı . 

Victor Francen ve Gaby Morlay'ın 

ATEŞ GECESİ 

Fransızca aözlii büyük müessir filmi
ni takdim eder 

Glindüz: MEMNU AŞK 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45. Gece 9 da 

.JllllL. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -.,1111r 

BUGÜN BU GECE 

A9k • Heyecan - Macera filmi 

Türkçe sözlü 

DİŞİ TARZAN 

Baş rolde: DOROTHY LAMOUR 

S<:anslar: 2,30 - 4,30 - 6,30. Gece 9 da 

HALK MATİNESİ 12,15 de 

YARASA 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubeaiı Ankara Bankalar caddeai. Telefonı 2619 3-7168 


