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"Şekispirden hikôyeler,, 
i aade ve güzel bir Ü•lUbla düimi
ze çevirmiştir. Yeni •enenin en 
iyi hediyeai: 400 sayla 1 lira 6KURUŞ 

Mısır Kralı Faruk kabineyi azletti 
Yalnız su 

değil 
temi% su! 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığında bir röportaj 

Biı:de şimdiye kadar su denilince 
akla evvela memleketin en büyük ih
tiyacı, sonra sıtma ve bulaıpk hasta
lıklar ve bu arada bataklar ve seller 
gelirdi. 

Biz, bugün, su meselesini şöyle 
anlıyoruz: !çmek ve temizlenmek 
için temiz su; ziraat toprakları icrin 
• bendler ve kanallariyle • nizamlı su .. 

Biliyoruz ki su meselesi, ile üç 
bakanlığımız meşguldür: İç Bakan
lık, Sıhat ve İçtimai Muavenet Ba
kanlığı, Bayındırlık Bakanlığı. 

Bayındırlık Bakanlığı bütün sula
rımızı - bendleri ve kanallariyle • 
nizamlı su haline getirmek vazifesini 
Uzerine almıştır. 

hına, olmıyanlar da tedarikine ko
yuldular. Yurdda su meselesi bütün 
varlığı ile ortaya çıktı. Mali kudreti 
olan belediyeler hemen projelerini 
yaptırıyor ve tasdik ettirerek inşaata 
başlıyorlardı. Şimdiye kadar Sıhat 
Vekaletince (74) şehrin su projeleri 
tetkik ve tasdik edilmiş, bunlardan 
(11) şehir kendi parasiyle su tesisa
tını yapmış bulunmaktadır. Bununla 
beraber bu crok ehemiyetli işin başa
rılması kudrete, paraya bağlı bulu
nuyordu. İşin lüzumunu, aceleliğini 
takdir eden bir kısım belediyeler bü
tün arzularına rağmen, parasızlık ıyü-

(Son.u 8 inci sayfada) 
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Mekteblerimizi 
cihazlama 

Şehirlerimizin temiz su işi ise daha 
çok diğer iki bakanlıkça takib olun
maktadır. İç Bakanlıktaki belediyeler 
imar heyeti, Belediyeler Bankasının 
,ardımı ile şehirlerimize temiz su 
isalesini pHinlaştırmış ve Sıhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaleti de sula
rın temizliğini tayin bakımından o
nunla işbirliği etmiştir. 

1941 senesine kadar, çeşmelerin- Tedria usulleri çok değiftllittir; 
aen temiz su akıtılacak olan 80 şe- Talebeye derı verilirken, on beı yir
bir hakkında Ulus'un neşretmiş ol- mi sene evelki gibi, yalnız dimağa 
duğu tetkik yazısı hatırlardadır. Bu değil, göze de hitab ediliyor, onun 
80 ıehirden bir buçuk milyon nüfus- hafızaaından da yardım bekleniyor. 
lu yirmi ikisinde bugün temiz au Artık öğretmenin ta.kririni dinlemek 
mevcuddur. İçinde bulunduğumuz kafi değildir. Abstre ilimlerde bHe 
mali sene bitinceye kadar 1.647.643 tatbikatın mevkii olduğuna kanaat 
nüfuslu 26 §Chirde temiz su tesisatı 1ıetiriilmittir: Şimi, fizik, biyoloji, 
da hitirilmis olacaktır. hatta psikoloji - laboratuvar çahı-

'l ız u ., :ı.ç uncu,ı .~illtll'l ounadık__.ca - boJuna ,zuıın 
Muavenet Veks.Ieti gôruşu ıle de tct- yormakta~ yahud papağan gibi bir 
3'ik etmek istedik. Kendilerine mUra- takım cümleler bellemekten ibaret 
caat ettiğimiz salahiyetli zatların deraler addolunuyor. 
verdikleri malfunatı şöyle telhis ede- Mektebleri bugünkü tedris usul-
biliriz: lerine uygun surette cihazlamaktan ... 

"Hıristiyanlığın, ruhun temizlen
mesi ve yükselmesi uğrunda her tür
lü beden bakımının ihmalini gerekti
ren prensiplerini ancak latin medeni
yeti, vücudun güzelliğini, gürbüzlü
ğilnil temin yolunda ortaya attığı ve 
yaymağa çalıştığı yeni prensiplerle 
bozarak su tesisatına da ehemiyet 
vermeğe çalışması yakın tarihlere 
aid bir hadise sayılmak kabilken türk 
lerin suya karşı gösterdikleri ehem
miyeti tesbit için çok eski zamanlara 
kadar geri gitmek icabeder. 

Eski zamanlarda Anadolunun her 
tarafında rastlanan ve hayırsever 

kimseler tarafından meydana getiril
miş olan basit tesisat "çeşmeler" den 
başka büıyük şehirlerde vücuda geti
rilen büyük tesisat "bendler, kemer
ler, teraziler" gibi şehircilik ve mi
marlık abideleri türklerin suya ne 
çok değer verdiklerini sarahatle an
latır. Yüksek bir medeniyetin ifadesi 
olan bu eserler sultanlar tarafından 
tamamen ihmal edilmiş ve bakımsız
lıktan hepsi harab olmaya yüz tut
muştu. O kadar ki osmanlı impara
torluğunun son günlerine doğru su 
işleri artık hiç kimsenin düşünmedi
ği değersiz bir mahiyet almış sanılır
dı. Bu sıralarda bir gemiden gezmek 
için htanbula çıkan bir yabancı kafi
lesinin içecek sularını yanlarında ta
şımaları ve şehir suyunu içmemek 
için daha gemide iken kendilerine 
nasihatlarda bulunulmuş olması unu
tulmaz acı hatıralardır. 

Cumhuriyet hükümetinin, idareyi 
ele alır almaz, memleketin her cihet
ten kurtarılması yolunda ittihaz et
tiği tedbirlerden biri de hiç şüphe
siz, su meselesinin ha1li hakkındaki 
esaslı kararlar silsilesidir. Bu karar
ların ilki 1926 tarihinde neşredilen 
831 numaralı su kanununda göze çar
par. Bu kanunun·hükümleri o zamana 
kadar türlü ellerde bulunan su işle
rini belediyelere devretmekte ve her 
belediyeyi kendi mıntakasındaki su
ları sıhi şartlara uygun h.ale koyma, 
ğa, ve yahud suyu yoksa sıhi şartlara 
uygun olarak su getirtmeğe mecbur 
tutuyordu. 1930 senesinde neşredilen 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu daha ev
vel neşredilen su kanunu hükümleri
ni ayrı maddeler ile kuvvetlendirmiş
tir. Bu kanunların tesiri gecikmedi. 
lier belediye kendi mmtakasına sıhi 
şartlara uygun su getirmek için te
şebbüslere başladı. Suyu olanlar ısla-

baıka çare yoktur. Kültür Bakanlı
iımız, bütün bu prensipleri çok iyi 
bildiği içindir ki, geçen sene, bir mü
tehaasısını Avrupaya göndermi§ ve 
300.000 liralık dera vasıtaaı aatın al
mııtır. Gümrüklerimize gelmit olan 
bu vasıtalar gümrükleme muamele·· 
leri biter bitmez mekteblere dağıtı
lacaktır. 

Vekalet bu den vaaıtalarını 60 or
ta mektebe, 30 lise ve 12 meslek 
mektebine takım takım tevzi ede
cektir. Bazı mekteblerimizde esasen 
bu vasıtalardan hatta f azlasile 
mevcuddur. Lüzumundan fazla o
lanların taknn haline getirilip ta
mamlandıktan sonra vasıtasız mek • 
lehlere verilmeai de kararlattırıl
mıttır. 

Ancak, dera vasıtalarmı sandıkla
ra koyup tahsis edildikleri müesae
aelerin adreslerini bu aandıklar üze
rine yazarak sevketmekte - pek 
haklı olarak - fayda görmiyen ve • 
kilet, bunların nerelerde ve nasıl 
kullanılacaklarına dair bir de izah
naıne hazırlamıf, ve nihayet bunun
la da iktifa etmiyerek, en salahiyet
li iki mütehassısını, bunların kullan
ma tarzında rastlanabilecek güç
lüklerin izalesi için mektebleri dola· 
şıp öğretmeni ri tenvire memur et
miştir. 

Bu ders vasıtaları - 90.000 lira 
kadar gümrük resmi de verildiğin· 
den - vekalete hemen 400.000 lira· 
ya mal olmuştur. Bu kadar paranın 
yatırılmıı olduğu bu vasıtalar za
manla eıkiyecek, kırılacak ve mek
tebler çoğaldıkça ayrıca yenilerini 
de tedarik etmek lazım gelecektir. 

Meselenin bu tarafını dikkate alan 
Kültür Bakanlığı bu gibi vasıtaların 
memleketimizde imali imkanlarını 
da aramıı ve r.anat mekteblerinin bu 
husu&da muvaffakiyetle yardımcılık 
edebileceğini tesbit etmiıtir. Ankara 
aanat mektebinde imal edilmit olan 
mikroakob,tesviye ileti, hassas tera· 
zi gibi bir kaç parça ders vasıtası 
takdir olunacak eserlerdir. Bu ilet 
ler, eldeki vasıtalarla bu kadar güzel 
yapılabildikten sonra, icabeden ma· 
kineler getirtilerek bunlarm seri ha
linde imaline te§ebbüa edilebileceği 
de anlatılır. 

Kültür Bakanlığanızın bu tedbir • 
leri ile, dera vaaıtaları meaelea? ni 
k.ati tekilde halledilmit addedebili-
rız. 

Nahas Paşa 
idaresizlikle 

itham ediliyor 
Mehmed Mahmud Paıa 

Vaid partisini a~ıkla b1rakarak 
Yeni kabineyi kurdu 

Japon Batkumandanı general Matmi ve japon amiralı 

Japon tayyareleri 
Kanton'u 

bombardıman etliler 
Çinliler kadınlardan mürekkep 

yer:ıi bir ordu teşki 1 ettiler 
Tokyo, 30 (A.A.) - Domei ajansının Tainan'dan aldığı ha- Mmr'da Naha• pafanın dayandı

~ .... 1 .... 0 anrf! iAl"nn lrnvuotl .... ; hn 5al...,jl" J,, .. J, t..ilnmetre CP.nuhun- ğı V.,./J pı.ıı tf6fnln menaublan 
da bulunan Taicn üzerine yürümektedır. demirgömlekliler 

Şang~ng v~i~ H~~~~nun~~-------------------~------• 
_f 

nerede bulunduğu kati olarak 
belli değildir. Bazı haberlere gö
re Taitan'da bulunması muhte
meldir. 

Hankov, 30 (A.A.) - Çin tebliği: 
(Sonu 8 inci sayfada) 

Yarın yeni yd 

İLAVEMİZ 

"1938,, 
Bütün sene evinizde 

ve büronuzda işinize 

yarıyacaktır. 

Yarın aazetemizde 

İKi GÜZEL ESERİ 
TEFRİKAYA 
BAŞLIYORUZ 

1 - Avrupah gözüyle 
Amerikada spor 

Ru e.'fP.r biltiin sporcuları 
çoh yflkmdan alakadar 
edc,·ck ve A.merilwn spo
,.unun esrcırını anlata
caktır. 

2 - Avrupa ve 
Amerikanın 

400.000. 000 luk 

) 

40 kişilik bir toşnak 
çetesi Hataya gönderildi 
Elcezire hükümetinin teşekkülünü 
istemiyenlere silôhla karşı konacak 

Hatay iıi konsey'Je görüşülecek 
Cenevre, 30 (A.A.) - Türk hükümetinin talebi üzerine, ls

kenderun sancağında yapılacak intihabatın tarzı ve tarihi mese
lesi, Milletler Cemiyeti konseyinin 17 sonki:nun tarihli içtimaı
nın müzakerat ruznameıine konulmuıtur. 

Haleb, 30 (Hususi) - Alman haberlere göre ermeni taınak 
komitesine mensub olup elyevm Beyrutta ikamet eden evelce 
çete reisliği etmit ve umumi har bta ermeni alaylarında zabitlik 
yapmış olan 40 kit ilik bir grup iki kamyonla Beyrut'tan Haleb' e 
nakledilmitlerdir. Bu çeteler Hataya ıevkolunacaklardır. 

(Sorru 8 inci sayfada) 

Blllyormusunuı 1 
Bütün mektep kitahlarında 
Riyaziye, hcnde!ile ve di~er 
ders terimleri değişmi~tir. 

Cocuklannız .... 

Derslerini yeni 
terimlerle öOreniyorlc:ar· 

müşterisi : Çin ! Yarın Maarif Vekili merhum Neca-

Bu terimler siir'aıle dili
mizde ve biiıün neşriyatı
mızda yer alacaktır. 

Yarın ti'nin ölümünün onuncu yıldönümü
Şanghay' da ya§ayan bir ame-

dür. Gözlerini kapadığı an! kadar Ata
rikan muharriri çinlilerin garib 
adetlerini, yaşayışlarını, takib türkün emrinde ve izinde yorulmaz bir 
ettikleri modaları, Şanghay inanla koıan genç inkılapçıyı, ölümü • 
barlarını fasıl fasıl gayet tatlı nün her yıldönümünde mezarı başında 
bir üslubla anlatmaktadır. Bu anan ankaralılar, yarın da bir anıt tö -
tefrikanın her kısmını ayn bir reni yapacaklardır. 
alaka ile okuyacaksınız. Tören saat on beşte, Necatinin Ce-

(_ ....... ________ .................. __,J becideki kahrı başındadır. 

.Mekteplere tamim edilmiş 
olan ve kati şekillerini alan 
hu terimleri gazetemiz de 
aynen neşretmeğe haşlı
yonız .. 

Kahire, 30 (A.A.) - Kıral Faruk bu 
sabah 9 da kabineyi azletmiştir. 

Kıral Faruk, kabineyi azletmiş oldu
ğunu hususi bir memurla Nahas paşa· 
nın evine bir mektub göndermek su• 
retiyle tebliğ etmiştir. 

Azil keyfiyeti, hükümcti biraz hay· 
rete düşürmüştür. 

Hükümet, hatta bu sabah bile böyle 
bir ihtimalin önüne geçilebileceğine 
kail bulunmamakta idi . 

Kıral'ın mektubu hükümeti şiddet· 
le tenkid etmekte ve hükümet ınaha• 
fili bu mektubu doğrudan doğruya sa
raydan sadır olmuş cebheden bir hü-

(Sonu 8 inci sayfada) 
Ol& ,, s .......... "' ... 

Fıkra 

YARIN: 
Yılbaıı tayyare 
piyangosunun 
tam liateai 

Yll de§iıimi 
Yarın bir yaprak değil, bıitün ~a 

vim değifiyor; 20 inci asrın 38 ınc 
yılma giriyoruz. 

Ômür, saniye hesabı ile sonsu':: ~e?e 
hesabı ile kısa, D e c a de ölçusu ıle 
bir hafta kadar bir §ey! Hayat muam 
m§sı üzerinde insan zekasrnrn ne ka 
dar işlediğini bilirsiniz. 20~7 t~r.ihinde 
içlerinde bugünkülerden hıçbm olma
yan , şimdikilerden daha kalabalık 
canlılar yığım, bütün sonkanunla 
rrn birinde, takvim değiftirip gide 
cektir. Durmuş olanlar yerine, milyar
larca yeni kalb vurmakta, ezeli güne 
yeni gözlerin ışıgınr vermekte devam 
edecektir. 

Bu güneşten başka, değişmiyecek o
lan şey, Jıayatta bir aşk edinmemiş o
lanlarrn yılsonu Jıüznüdür. s a y, • 
den başka teselli var mı? Bir maksada 
bağlanmak, hayatı ,bir şeref davası içi
ne almak, ve onun humması ile avunup 
gitmek! Yarrn gene her dilde nice boş 
t efe J s ü f 'ler dinliyecegiz. 

Gui salkımlsrınrn altından geçer
ken, bu gece saat 24 de, 1938 vazifele
rinizi hatrrlayrnız. Yıpranmayan te 
zevk, gönül verilmiş herhangi bir 
sfly'den ibarettir. Hayat, ancak onun
la asille§iyor ve, yalnız çalıştığı za
mandır lf.İ insan, niçin doğmu§ oldu
ğunu sormuyor J • Fatay 
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Katil _ve hapishane 
v.,..._ meeele·=i suıetelwde takilt ediıw -- T itin ... 

raldı polia romam tarafnu bir ,. ... bll'llkmu, ba ciui maceralarda ..,. 
~lojik Ye psikolojik entnaaa bir çok ..nlfaheclelerde bal.._.k müm
kündür. 

Meaell ıu DOktqa clilırbt eclinlllı 18 p .. da .._... RÇle ilk ..... 
kUmi~tiDI siımit .... v.,. ............. altı - ........ ... 
riceD artan cezalarla üç defa hapia J'&tmqbr. Fakat, onu -n-a mld· 
detl ... içiıa hürri7etindea mabnm edea bu cezalar, is.mele Jaerlaaqi 
bir intibah 117anclmak ~ c:luı:mn, biJilda, Jaw def....... ODUD kötü 
tema~leriai .. --- k•mç••·~ ....... t9lir ppm••lfbr. 

büaıei bir Dalda• oa.is kapkçıbiı ıibi ............. M.fif bir aaçıaa 
ceHunı çelanek lwe la.pi~ rlıwait oı.. MilJOD "Jan BW... Gri 
da Va,.clmaa'ı t•nm1lflar n, daha Jmit. daha blıkaaç olacek mibbıık· 
bel,... ........... plbml ......................... bafbap ... .. 

~-
Bir t.bi~ •aut .. olarak delil, sadece bir ibret ıdlnamMai olıuk en• 

difeai7le lınıralmat olaa bapla uaalinün ._... .mc.,i ~azı 
lpislilin n tu.nıketlizliiia can llkmtuı lçlacle knraadlrdıiı fenaJıia 
müstaicl nahlar, hapiahanede, i7i n faalletli imanlarm temHmdan malı· 
ram bir halde, birbirleri berinde brpYdg teairler 7aparak bileaiJW, 
" bir sin bY11pcMlan aer'eellliti. ulWIUf olarak dürüst " iala•• 
Wr laa:rata dönmek icin delil. ..ıa-..a nıw.a........ - ataler,..U... 
nada kendilerine elikte ettiti koilı:anç projeleri tatWlt meTldine k.,,...lı 
içia, bekliJOl'lar. 

Arada Jaa 8laa sibi, belki hiç Wr ini dallletlwi olııa•dlfı halele, •· 
dece karaktwlerinin aa,..fllfı .. kenclil.W kitti ukadqlarla miinue-
1..ıe ae•keden talileri ,.Usüaden, dereoe elence ....- bir slD. 11Ç111'11-

..... diltiDcle bahmdaldanu clelafede ,......_ saftlb ami,.t kmbanla· 
nm diifününüa. 

Hapiahaa•ia bu mamr n iı.d edici teairleriae Wle Wle teltMPMDiil 
elmekten bqka, m..nı• ne 7apaıbilir? Zararlanm diftba .. k hGrriJ'8t• 
• mabrumipt ce•uau kalcbnmu. Enabia,oa lfkmoelerinl UMhrdıiı 
lsla laapia..Aane• • matlllk infirad uuliDG t..U ed.aes. 

..._..-.... bapia ualGDGa aaranm bir....._~ kadar hafif· 
..... pni• de difldJ.neenit cleiilclir. Mahktma ~ clewımh 
.Wlkl teldal_... balm * bımlann batmda selir. Hlf t6Plaeliz ki bü· 
lla ... allr bir ltd• pbprak ,_...." pce lltinbaM malda~ olan 
_ ........... maba,,.tel.-i. kötlllk plblanm ~ ~ daha 
u .-.. Waıealdlr. Bir ele, .......... ıdlan ••• ......... bir plq--~ --- -...-... ....... ,. ........... --·•wi 
1t1a ele_........._. olmu-T Bir .. - -•tle......., _..~ 
- pktili ...... bir tUerli........ k••·-· ....... ~-... .,... . . 

llahpu11D ~- clolacak IJ'illd• Atm,. 8akaahiama 
tarafmclu çok l,i biıwlihnit .. .. ..... ............. tMrtc.a 

............. ~ llm .... teAlrlerla ··-· ··-...... ._.. 
1sü11 midir T - Y...,. N.W 

Pamukların 
ıslGhı 

Ziraat 6alıanlıtı . 
pamrılı laaatalılılarile 

nlllclıde/e .S,Or 
Zlrqt babnliı, yurd ekonomiılnde 

büyük bir mevki Ye belli .,.ıı ihraç 
maddelerimizden olan puıu&wı lyl 
YUKfta, r~ı yibek, kurala da· 

G:·:=:;::;:ı~ 
me1erma -... etmektecllr. Bakanhk 
bu pJı.,.•armda ,.mı bir latildJelcle 
pllDÜ latlhlal&tımımı 500.000 bel~JI 
bul!!Nlımı ıöa 6nUııe llmütacbr. 
"laınhk pamuk hutabldariyle de 

mGcedele etmekte4ılr. Bilhuaa pamuk 
kurtlariyle milcadele için Amerika· 
d1a -ldaeler w illçlar ptirtilmifdr. 
Şimdiye Jradu yapılan milcadelecle 
SeJban Ylllyedncle 75,772 hektar lmrt· 
lu koaalar toplanm!f, lleJatya Ylllye
tinde 430, Seybaıı Ylllyetinde 7153, 
1.anlr rillyetinde 1118 hektar erul i· 
J.aslanmıt ve auvlı bkcJderdeıı te
mblemniftir. 

Portakal 
mahsulü 

-
Muhtelif mıntakalarda 

yetiıtirilen 

portakallarımız 

&lmrl~ " lllllslrllr YeMlellılle 

Gümrüklerde yapılan yeni 
tayinleri neşrediyo~uz 

Gilairilk tefdt heyeti reis milmey· na, Kenar.bel IUmrillr maayene me
ylsi Necdet Yener milfettlt muavlnll· muru 1tef14 Tanyel Kan ıümri* 
flne, teftlt heyeti relalili tetkik me- mua,.ne -.narlutuaa, Anteb cUm

Cenub ~lllerlmlzde Antalya, muru Perihan rakım teftlt heyeti rer rilk mlldtlrlUlfl memuru tbralüm A• 
DanyoJ, llenın n Adana banllai ile iılffi mümeyyldifine, zat n ııhat car 20 lira ile aynı memurlulL 
bmlr, Aydın cUzerllhı Ye Karadeniz itleri müdilrlülü memuru Nuri Er· Tedkiık mUdOrHllil memur ıwz 

1 aahillerinde Rize havallai portakal a- güden gilmrük itleri mildürlüfil tet- di HMDdi Gaqin Ankara ptmr6k mfl
ilsJarmm mfltelriWf baludap 79r • kik memurluluna, Ankara gilmrflk clilrlüiü memurlulum, 1atanbuı etim 
ltrcllr. Tutulm iata"8tlklen cBre müdürlüiü memuru Nuıret Sunkaı rflk batm&dtlrlOp kldbf Jhwı Usua 
IDllDlekftlml.S. mncad portabl a· nhl zat itler mildUrlilfil memurlufu· köpril muhafu memurluiuna, PaJM 
lacı 470.000 ne balll ollmktacbr. Son na, açıktan aıker Tekin tetkik mi- cUmrtlk mmeuru E.ad Bezciman ls
eenelerde portMal 1Rib11Mtnnı• t6Y· dilrlillil memurlufuna, açıktan Laib mir lbncat muhafaza memarluluna. 
le tnblt edilmlftlr : • Adıyaman ücretle tetkik mildilrlUIO Bodrum gtimrilk mubafua memuru 

Sene Adet memurlufuna, muhafaza genel komu Kaamı Tuirul Göllilk &'ilmrUk muba. 

1933 zzu mijyon tanlık ikinci tube mfldiirlülil memur fua memurluluna, Açıktan Nfyul 

1934 W milyon !arından bakanlık daire dfrektarlUffl· Uyaal Bodrum ıUmrilk muhafaza me-
1935 134 milyon ne, açıktan Fuad Çetin seferberlik murlufuna, tıtanbul cilnırilk ıuıpmı. 
1936 159 milyon ıube mildürHlfU ınemurlufuna tayin dllrlBIU mwutfua tefi Sadeddin Er-

1937 Hneel muh•npnen rekolteli edflmitlerdlr. · rW aynı mildilrlOkte manifeeto me-
Mk1rmda benlls kad nam mncud Tarife müdflr mUmeyylz namzedi murlutuna, İltanbul ıDmr6k bqmll
clelildir en Hilenin Dartyol porta· Muıtafa Foto•: hukuk ~U,.vlrlifl l- dilrlUll memur tefi Taceddin Gilftn 
kal latnı:i 40 milyon. llenbı 8 mil· kinci mUmeyyız nmmedı Zehra Er- aynı mUdGrlWrte muhafaza tenllfne. 
yOG ld cem'an 41 milyon IMlettL Bu ae· tal alil olmuflar ve Glreaun gUmrUk lıtanbuJ ıGmrilk bqmUdUrlUk mani• 
ne Dartyolda latlblal edilece~ tah- mUdilrlüfilne açıktan Ali Sabinbya feato memuru Retfd Ufur aym mlııo 
illin edilen miktar 60 milyon rtaka1, İıtanbul ~k bafarildilrHltunde dilrlükte vemedarbla. btanbul &(D 
ilenin baftlilinde lH 9 m11,!: kice- memurin teflıflne, Ifdır gtlmrilk mu- rilk bqmtldilrliliil muhafaza memuru 
maa 69 mil adet portakaldır. Bu iti· ayene memuru Necib Öztilrker Kan Zabıid Apak aynı mUdUrlflkte ımaa-

SIY IE- ....... bar yon llenhı ba'ftlllind glmrilk muayene memurlufuna, Si- Yetıe memurluiuna, ilenin lt1mrOk IS • U &111111 -il la DOrtyo1 " ı......ı'---' _.._.__1 e llvrl gilmrtlk memuru Rlfat Dofrul anbarı memurlulundan &ıl!ıkta Niza. 1937 HJlni portakal .. UIWU IUIAWI& 8 lJ 

d f la lacağ anla Kupdaıı cilmrUk bapnemurlufuna, meddin Bora latanbul ıOmıilk bqmG. 

118,lnde lllllmalar 
:.::::. ıene en u 

0 1 
• lnnir ithalit gtlmrük memuru Tev- dUrH11t1 anbar memurlutuoa. latan-

B takala d . tih--' 1 flk Örgilven Samsun gilmrilk M. ,ef- bul ...n-..nı. '--Udilr memuru Refik u mm r a ıı ~ ounan ili iri'- •-.- ~ 
portakalların dnıleri bqhca unlardırı ğ ne, tet & mUdUrlUğü tetkik me- Koltan aynı mtldGrlOkte flçtlnctl auf 

Şehrimin plen malOmata ılre Sı· 1 _yerli portalral 
1 

muru Cemal Taıl Samıun giimrilk muayene memurluluna, mubafua mi 
vu • Brzurum hattı lnp. fuliyeti de- 2 _ Trablua portakalı Me. teflifine, ~ianteb gUmritk an- dUrltliU memurlarından llediba Br-
vam etmebedir. Hattın inpatı bel aym s _ Yafa portakalı bar memuru Naıl Bari• Menin gflm- kut latanbul &Umiilk bqmlldUrltlk 
20 ıinde 185 inci kilometreye varım,. 4 _ Şekerli portakal ~k anbar memurlufuna, Dundlnya· memurluluna tayin edllmlflerdlr. 
tır. Bugün 370 kilcmetrelik bir kılllD 5 - Kanlı portakal tık gilmrilk memuru Subhi Erten Çu- latanbul cOmrflk bat mlldGrltlll 
Uzerinde hummalı bir faaliyetle pıı- ı-Dilimli portakal kurca gflımtlk memurlufuna, Merıin kttiblerlnden Nuri OYtlns. Hayri O .. 
fllmaktadır. tlW>abarda yeni bir hula Bu cimlerin vaaıflan iu suretle tea- ıUmrilk memurlarından İbrahim An- len, Htlaeyin Adamir, luet Bayur, X.. 
pyeaine ulapnaia hazırlanan inpat bit edilmiıtir: teb gilmrl1k memurluiuaa. Zonguldak mal Sayıun, Hillnil Kobek, Handan 

ı. Yerli portakal gilmrilk muhafaza memuru Ferhat Aydaı, Rauf Aydın, Sami Durak, ibra-
faaliyeti 1938 yılı içinde yurda 220 ki· Yuvarlak tekilde koyu un ralkte Güngör 25 lira ile aynı memurluğa, hlm Betollu, Fethiye stlmrt1k eald ki
lometre uaunlulunda bir demiryolu kabuiu orta kalmhktadır. Eti yapı- Göllük muhafua memuru Receb Ge- tib namzedi Emlıı Birklt, 9 numank 
daba Jruandıracaktır •. Bu 220 ldlomet- ııktır. Çekirdekten yetltmedir. Sulu zer Repdj,ye lilınrAk memurluiuna, ihtiau mahkemesi milbqiri Şadan ı.. 
relik poa demiryol, ınpat llembıde olur. Urfa gilmrilk müdürlülU memuru budak, açıkta Kennl B'aıwllrln. ı.. 
bir hız ve ıUrat rekoru olacaktır. ıs piyuada Dörtyol portakalı namı Refik En6s Dundiyatik ıtımrtlk me- tmbul ıflımUk blpwt.rlqa memar-

Bayındırlık bakanlığı daha timdi- ile satılır. murluiuna, Zonpldak ıtımrflk mua- luklarma terfim aynı mUdilrl&ktekl 
den Ersurum ve Eraincanda birinci ıı· 2· Trablua portakalı yene memuru thean Atkmı İzmir ih- a.umet Muaf fer Çakmay ..ıeten taı. 
nıf birer pr blnur yaptırmaktan her Yanlan fifkin ve m, tarafı kwn raq.t ıtımrilk mmyene memurlufu • 7in edilmltJerdlr 

latanbul'cla ..ta-- TraL- hattanın Yunan. iki prda kömürlerin yilkletilip bopl- yuaıdır. Kllbuiu ,, .. t derecede u-
anw •J• ts1malan için modem teailat n ta• lmdır. Kınmaı mılde tatlı w gok au- Bir ·--ıha'==-:- Lmıir'de parti nahiye Te .U 

talimleri lw.lıvor kısmında tenzilat :atı:!!o~;=r ~~ ~~~r~:ı~~~~ eııse:1~C:: .. _.. __ IGlllQ konplerl ~itti 
l~ı...ı 30 (Tele-:,.r. 1..Jl-:-> _,, Tilrk- ı........ .,. ('% .......... ) v- 'SO lullWUuül a1a111ıcç1:a. UllC4 .... !"' &uırcıı " .. .a .... D- ··- ,..._, .--- -s ~ ......-ıı~ - ..•• , ... .......--ço ~ ... ~&· 
.__,.... _. htlldlmeti dnlet clemir,o1larmm mil • edilmektedir. luatan pdrllip aplanmlftlr. ı.taııbul, 30 (Telefonla) - BacGn ll)oet n baalarmm ba yıl lçba Japl' 

bpna timdl:re adar llttDbulda ya· naatı a.e,iDe Tnkyada J1IDm top• Sına • Brnnım battmm ıeçmekte 3- Yafa cimi adliyede analudcr S- .s..da biri laıı yahua ocak n mhlye Jmapeltrl 
sılan18rm mikdan 250 yl 1Ra1ımuttur· raldarmdan seçen batta yolcu tlcret· olclulu aruiniıı iOk &rlAh olmuı do- Aynı ~da ilenin yafau el.Dil ullye mahkemeelncle llllhkGm olan Ye tona ermfttlr. Toptantdarda Lmlrl .. 
!irinci klaım içinde Anbadan bir lerinl palpe ytlsde 32, cllntlfte yi1lt4I la ai le bu bat Ozerinde mabemenin de denir. Bu Qimler .... extra•, birinci, i- temyb mlddetlnl pçiren 8Gleymuım lüa1ar ec:len birçok itler laonupJımat 
heyet plerek bun1arm eıhl muayene- 48 indinafttlr ~~ temin i in dmu Ulzum kinci, tlçtlncil nevllere ayrılır. ltlnl yoluna ko)'IDÜ için kendlalndeıı ve mUhim kararlar almmıftlr. Halk 
.mı yapacık, ondan eonra Onlnnite Yılbqmdan itibaren tatbik edilecek ç ya~ ma "Bıltra" lar: 450-46011'1111 •lttlılm- 30 Ura iıtemlt. cilrmU mefbud ,.,ııa- dileklerinden olup yapılmau karar al• 
ldw da denlerine bqlanacak· olan bu tarifeye 16re, bizim yolcuları· ıörillen aervla demıryolları birçok dadır. rak yakalamDlftlr. Hllln malalrtmeye tma a1maA birgok lfltriD aı..•n tara-

m uçuı m Unakapril U. Edime '1'U'Dda madıll ve manevi fodaklrbldarı icab BlriDci ı 400-450 ınm: lklnci 820-350 ftrlbnittlr. fmdan U.. f..Uvet 
11

w..,. in...aL-ı 
tir. lf4lttl blrlaei _.ld UO. Odnci :r etdrmlf bulunmaktadır. 811 Jaumda ıranı: lftlncll neviler de 250-300 ıram ----------- , - ,-

1'Hisar,, kurbanlannın 
ikisi daha bulundu 

Uçtlncil 53, döntlfte birinci 14, lklıı bin mtltkUl&tla yapılan aervJa yolları alrrlılmdackrlar. . ıuretlyle eepetlere konur.Dartyol lına ~dekil l~~-~ ~~-
63 t1 ündl için de 41 lnanat Neyeeek• için beagilne kadar azami taarruf ile Yafa cinai po{takallarm otuz aene n 1.,... - - ~ -
le~ • 900.000 lira aarfediJmittlr. nel ıetlrlleıı afllarm mabaulü olap llalnde toplanan portüı ar ~ huau- al ablrila ettirmit o1nwemıdm. imik 

• • . · bugtlD yerli bir tip olmuftUr. Bu cine al depolar buırlamr Ye burada tunlf pek memmınclur. 
Sirkeci yolcu salonu 1ıa1cud ya1a111rcta diba .uı1ı " ra1i- " ambalaj yapıtır. --

ı.taabal, 30 (Telefonla) - Baıtın Alnıriko'ya tatttlımız balıdır. 1sm1r •e Kaıwdeala Majla'da ttlttln pı,-
._. ftpanl 1nırbmiJanndan lklafnin yakında açıhyor bak 1 1 kt tf~k:;:.~~ tath ft aaludur. mtntkwmda portablahk bararetlendl 
Cllll4l daha bulundu. Bunludan biri- lataııbul, (Telefonla) - Sirkecideki lr ar JO a ÇI I Kabuiu ince n kırmuıdır. iç piyua. TUrJdyede portalral latjhaall va- llutı-. 30 (A.A.) - lem ........ 
Din lostromo Jdtlfe ald oldutu anı. yolcu ......... dablll ı.frifaaaa..,. lnabul, ao (Telefonla) ~ ilk ola· muda mübul •yııa.kt..sır. •ti 180 lll 200 milyon aded olup bu- tfltiln aatqlan bararetlenmlftlr. lılal· 
fdmsltlr· Diler ceeedin hllvlyeti he • landı. Salonun boltlnde taftna cam- rak harice nttılımu bakırlardan bir 1- Kaalı portabl nuıı 125 ill 150 milyonu Menin. Ada- lada fiatlar 15-55 dir. •etblyede 1WO. 
da belli cle1U4lr. Talıllalye umum dan blylk bir Tlrld19 hmuu ,aprl- kıemı bucUn mnerlkaıı Ebportlayn !terlıl damar damar kan renpnde- na, Daryol " Antalya bavallalnden lllluta 25-35 dir. ıı tltlnlerlnln 181-
mildtlrltlitl kua bakkmdald raporu IDlft dit kapmm ladine de Atatlrıs: kumpanyaanım bir vapuruna ytlkleae- dlr. Ufak ve mayboftur. Xabuiu ince elde edilmektedir. hlm bir Jmmı aatdmıftır. Jıledlude 
lktilld Veklletine g6ndermi1tir. amçtuı yara blatll lroııualmuttar· rü Ammbya pclerlldL n kınama renktedir. İzmir mmtakaama aellnce: Ba 170 bln, llüuta 76 blD, Bodnımda ao 

70 tane hınızlık 
ton 15 ıtıne bdar'açılacaktır. e- Dilimli portakal, mmtakada portakal iatlhaali vasati bin kil ttltfln blmıttır Yeal yıl itin 
:fllllllllllllllllllllllllllllllllllllU~ Denlsbanb bal'•n•cak Ufak boydadır. Uıt kabuiu dilimli- 4 il& 5 milyon adeddlr. lıtibaal dahi· bUırb:ıar bqlamıfbr. • Bllytlk tldd· 
- . i mlelıeHlerba helablan dlr. Mayhot " lllludar. Kabutu ince ıt ihtiyaca tebbfll etmedlllnden do- lerln yttade 30-3Ş nflbetinde u tltla 
! Ankara OUrlanmıza • ve kırmızıdır. layı Menin mmtakalmdaıı Ege mm· kecekJ r1 tahmin edili Tarı.ı..: yak' asının kahramanı 5 D.1- ...__1 .a-l-f 5 ı.tanbaı. 30 (Telefonla) - Denfa latlhlaJ&tm takrlbeq ,ezde elli be- tabıma ktllliJetll mikdarda portabl !tnum:ıe "'tlMmlftlr yorb Ml!WI : ™-"......., ..,. ,.. on- 5 baka llncek mleaeeelerln Jdb9fm· tini yerli, yani Dartyol portakalı tetkD HYkedilmektecllr. Karedenb: hnall· larda • m-

lataabal. IO (TeWcıalll) - Polia § la ............. Wldfren o- 5 da ltllmea heeablanm Denlabak tl· etmektedir. Yafa c:lnai bilhaea Menin ilinde w bflbwa RIH mmtablmm ttln tar~ı:";:W r:n '°~ tl
Burbaneddin adında bir sezıci dtın 11- ! 1curlannauua ..r.rlne laer ! sefine sevfrmelerl n m 11amelelere ba n Adana tehrf clftl'mda tekhüf etmif- tlmal riisglrlanndul mnun kalan tarlalardald ~fert eı=a:." 
a J"8tmlt kadar ldlçtlk hıraulık ~ : Ml6ali ''V•• 1 ıl ,,,_ 5 ıekllcle clenm edllmeai bakkmda bu· tir. Bu dp portakal san ıeçtlkçe art • yerlerinde fula miktlarda porta1ral -----------
IDUD faili eıfatile 111raJldı ft Burha- ! ..... 5 ... Anlrera+n ..., pldi. J>mia -- maktldır. yetlpnektıedir. Senelik latlhal eo na 
ııeddln nçlarmı itiraf etti. Suçlu adil• : ralcmalc için ıerdbaı alclılc. : llm _, n ı11e ..,......,. * .,. itin Buat Ap'lftl elaltrlyetle birinci kl- 70 milyon aramdachr. Rb:e Portelral· 
,.,. nrUecektlr. BadtwckUa seçen § r.ı./M Not (1061) 5 br1111a ......,_ 1'aalD 419 111.-- nunda batlar· ..,_ al"1an amale ıan ekeert,a pfu boJda olmakla be-
.. u numara nrdlll fPn Klbataf ';1111111HHlllHllllllllHlllllllHHI, lllma ..._etti. ,elince a~ "'imla keeilmek' raber kaim trabu.Jrludur. 

titıeelnfa almanca mudlmlnl yanlı- -------------------------------------------------
JIDcentdr. 

l.tanbul'cla ticaret 
Gele• hey'eti tec;iıııi 
IPanhaı. 30 (Telefonla) - Tlcant 

odw mmmd mecllıi seçimi bactın ya
pdclı. 'Setimin nedcal pdar : 

Bedri Nedim, Sabri Tanen, Abdlll· 
lmertm Abu, Suad 1taraom1m. llid • 
bat Nemli, Said Omer, Halan ~ 
Allmed Blcaa, llarad Pmtun. lenfed· 
din Alemdar, Oamaa Nuri, YUiaf ZI • 
J8 Oni• Ahmed Kara, Ziya Taıer, 01-
- Nuri, 1'uacl ltasb, Hllml Nalll, 
... Rulm. lacleddlıı Kerim, Refi 
Bayar, Ziya Km1e1, Asmi T--, Ha· 
llll luet Akone'\ Bileyin BGIDD, 
lfelnnnd Nedüa, llllmdl Plıfl, kimya· 
pr lfari, Akay mldlrtl CemU. Jlui 
J>aldelen. lbnhim ..... 1. Oda eeçl
minde ... laaludmı Oll11 ba ....... 
............. rcllr. 

Ymi mecl181D illr toplmtm pllcek 
... OD betinde yapllClktlr, 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Çöpçülsre lcurı I 
"'"' 

Eakiclm "töPfW' • aıWl, • Wlıı 
.............. .._ ÇınHeraı 

- o..lariaa ~ ...., .. 
,_ 11ı- .... a.w. ""' ............... 

Hdılllri ........ hLh,..... ............................ •••• .,. •.. 'ııl-i......... ... 
---.... •••ı:ıafini öinaiJDt ............... ~ ....... ............................ _ 
ollıaldaı. 

........... ım, lmft1I Jatb. 
ima ......... ...,. .... tlP ....... .......................... 
..... "laırilratlr lejwiı p1aııa.-.. .............. 

F.._ .. _.._. ... .._ 
~ .............. ..... 
...... ....,.... ilin d .,wla ._._ 

ıt.nlM __ ...., ..... .. .......... .... ····-~ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

..,..,_...öir ...... , 
-H• W• •••••mm m.de öi

nmıit olwık. Çl.ki...... aitçi .... 

BltlD •• hlutllr, d •u•11-
•Lb.' "len ilia,.. ~ 
.............. Mtfflr.1937 
...... tıap, tıllelr,..... ...... 
................... 1.....-k İçiD 
1aıs toD celk .......... Wr .... ............... -........ ... 
1m-ı- n' ., lalı 111 lıir ..._ •• 

. Fllllat,tonlucatelİllt,...._ailah 
,........... plllııiJOl'IDUf. ICwlm ... 
rm lnlll=*IMn raj1llna .........._ 
nitıia.AmmW• Wr--üt toD 
pliksittilWW&ıw._.._, T-
m-. 

o nJl-aa........... tlıkm 
.................... öl ....... ............................... 
............ ., ... plilia ...... 
.................. r1*w p 
_....... .w.t- hiiLzrdı•• ... 

Leylô U. Mecnun! 

Sellmi .... · - fikhtleclrı....,. a•M.cnaaut......, ...._ 
..-dellen ... ••:IAJll'ma._, ............................ 
lmrbdtMk lt;ln. .. 

Püat.-.o-. tla ılh••• 
......... kwtllalılllrmı,.l?Tiftl. 
111', tpphnlar, ........... lla..,na .................................. .................... , .... 
.............. ~ 1 .,., 

Hava cisen~li geçti 
Dt1n tehrlmlzde hava kapalı, ..ıdt 

vakit çlaepdll ıesmff, pddetli da • 
&ir IUliyede 13 metreyi bulmaftar. le& 
ıece o. sUzıclflz llf ırm tlattlDcle 10 elen
ce olarak kaydedilmiftir • 

Dllı yurdun Trakya, KocMli, Bp, 
k ..... orta AmdolUDIUl prb lmma ft 
cenub Amdoluaıı yallflı, diler,_.. 
de ı.,.ıı " lieli pçmlftir. DlnJdl,.. 
A* bilhuea ll1111ada" ı.m. .. 
llDU ballacle olmqmr. lltallada ,., • 
11111rlardaa, ekili olmayan enayi " o
ftları • t.lmıt. lanlrcle ele • düllra 
devan edta fmc!ık bllJllrlllllnde clolıa 
,. .. olamt " flddetll ,........ 
birgok yerlftde eeller bant~ 

Dlnldl yalıflarm lraNmetfe'9 k· 
ralrtlMan eu mlkdarlan llallada 141, 
Antalyada 46, Çmtldralede 36, lllllfr. 
ele 15, Bdil'Dede 33, Çorluda 11, cll&er 
JVlmle 1·10. ldlog'nlll UMmc1141r. 
Din ta clllfllk .. eıfırm altmda Bnlı
.,..,. 19, .. ,..... .. da eıfma 
.... ...... ıı-... . 
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c::::::~:~:~:::::~:~:~~:~:::::::::ı DÜNYA HABERLERİ ~··· B. T. R. Arasla 
B. Micesko 

arasında telgraflar 
"Centilmenler,, 

arasında 
Bu senenin ikinci kanun ayında in· 

giltere ile ltalya arasında imzalanan bir 
centilmen itila.fiyle, iki devlet Akdeniz 
ele statükoyu muhafazayı ve biribirine 
lau-tı gazete ve radyo vJ.ıtasiyle pro
p.&aanda yapmamayı teahhüd ebniıler
di. Bu itilafın imzası İngiltere ile ltal· 
Ya araamdaki ihtiliflan halletmemek· 
le beraber, her halde iki memleket mat• 
buab biribiri hakkında daha "centil· 
lbence" bir lisan kullanmaya ba§lamıJ 
~ lngiltere aleyhine neıriyat yapan 
Bari radyo.u arabca netriyatına niha· 
Yet vermiıti, 

Sovyetler blrliğ! 

saldırmazhk paktını 

f eshelmek isliyor 
Bükreı, 30 (A.A) - Diploma· 

tik mahfillere göre, Soyyetler 
Birliği orta elçisi, Goga hüküme
tine Sovyetler Birliğinin Roman
ya ile olan saldırmazlık paktını 

feshetmek tasavvurunda bulun
duğunu bildirmiştir. 

Aynı mahfiIJere göre, Roman
yanın Fransa ve Çekoslovakya 
ile olan silah imalatı hakkındaki 
mukaveleleri de muvakkaten ib
tal edecektir 

Çek gazetelerinin te/sirleri 
Prag, 30 (A. A.) - Hükümet 

gazetesi olan "Lidove Noviny" 
yeni romen kabinesinden baha 
ederek diyor ki : 

"Romanyada vuku bulan kabi
ne değişikliği çek noktai naza
rından hususi bir ehemiyeti haiz
dir. Çünkü Goga, hiç bir zaman 
küçük antanta muarız olmamış
tır. Vakıa Goga, fransız halk ceb
hesinin büyük bir dostu değildir. 
Fakat bundan Romanyanın Fran
sa ittifakı politikasından uzak
laşacağı neticesini çıkarmamak 
lazımdır. Goga, hükümetinin ida
resi altında Romanya siyaseti 
mecrasını büsbütün değiştiremez. 
Bununla beraber yeni bazı tabi
ye hareketleri beklenebilir.,, 
Diğer çek gazeteleri de aşağı 

yukarı aynı yolda mütaleada bu
lunuyorlar 

"Romanya romanyalı l~rındi r11 

Yeni başvekil B. Goga 
kabinesinin nasyonalist 
prensiplerini anlatlyor 
Bükreı, 30 (A.A.) - Rador ajansı bildiriyor: Gazetecileri 

kabul eden Bqvekil Goga, fU beyanatta bulunmuıtur: 

nunuesasi çer~evesi içinde inkişaf 

eyliyecektir. 
Siyasi muhaliflerimizin üstünden 

Romanyanm bUtUn şuurlu vatandaş
larına hitap ediyor ve onların yardı-

B. Micesko, Romanya hariciye ba
kanlığına tayini münasebetiyle, Dr. 
Tevfik Rüştü Aras'a aşağıdaki telgra
fı çekmiJtir: 

Ekselans B. Tevfik Rüştü Aras 
Hariciye vekili, Ankara 

Hariciye bakanlığına tayinim müna
sebetiyle, Ekselanalarma, samimi bir 
dostluk bağlariyle merbut olan iki 
momleketin müşterek menfaatleri için 
en iyi bir surette kendileriyle tefriki 
mesai edebilmekten mütevellid derin 
memnuniyetimi arzederim. Yeni vazi
femi nizam ve barışın menfaatine ola
rak görebilmek için Ekselansınızın 

kıymetli muavenetinize güvenebil
mekle bahtiyarım. 

latrate Micesko. 

"- Hükümetin ilk almak niyetin
de bulunduğu tedbirleri, yılbaşı gece
si radyoda vereceğim bir nutukta bil
direceğim. Şimdilik, yeni devlet ida
resinin inkişafında esas teşkil eyli
yecek olan zihniyeti tebarüz ettir
mek isterim. Milli emeller tatbik 
mevkiine konacaktır. Zira, milletin, 
devlet hayatının her fUbcsinde idare
ye hakim bulunmak hakkıdır. Prog
ramunız, başarıları ile, milletlerimiz 
için yeni bir ya,ayı§ kadrosu yara
tacaktır. Bunu, hemen çok iyi bir •ü
kQnun takib edeceğinden eminim. 
Devlet idaresini, "Romanya roman
ıyalılarındır" dövizi ilham edecektir. 
Bu devlet idaresinin esasında hıriati
yanlık akidesi, milli mevcudiyetimi
zin temeli olan kırallık ve yaratıcı 
,kuvvetini gösterecek olan millet var
dır. 

mını taleb eyliyorum. Bu hitabım, Bu telgrafa, Dr. Tevfik Rüştü Aras 
romen milletinin tarihi vazifesinin aşağıdaki telgrafla cevab vermiştir: 

Nasyonal köylü partisinden dört 
mühim ıahsiyetin hUkilmete iştiraki, 
köylülerimizin hayat şeraitini kolay
laştırmak üzere bilyilk yenilikler ya
pılmasını istihdaf eylemektedir. 

çizmiş olduğu hududlar içinde na-
muskar bir ıurette yer alan ekalli
yetlere de raci bulunmaktadır:,, 

Başbakan demiştir ki: 
"- Herhalde ana kanuna riayet 

etmek istiyoruz.,, 
Diğer taraftan yeni dış bakan B. 

Mice&ko, dış politika sahasında tam 
~ hakiki manaıiyle B. Antonesko'
nun halefi olacağını ıöylemiştir. 

Vç gazete kapatıldı 
Bükreş, 30 (A.A.) - Demokratların 

Dimineatza, Adverul ve Lupta adın

daki gazeteleri tatil edilmiştir. 
Bu gaezteler, halihazırda iktidar 

mevkiinde bulunan sağ cenah münte
hası fıkralarına karfı daima haamane 
neşriyatta bulunmuılardır. 

Seçimin kati neticeleri 

Ekaelanı B. lıtrate Miceıko 
• Hariciye nazırı, Bükreş 

Nazik telgraflarından dolayı Ekse
lanslarına hararetle teıekkür ederken, 
deruhte ettiği yüksek vazifeden do
layı en hararetli tebriklerimi arz ile 
bahtiyar bulunuyorum. 

Bu münasebetle, çok sağlam dostluk 
bağlariyle birlefmiş olan memleketle
rimiz menfaatlerinin en büyük nefi i
çin kendilerile teJriki mesai etmekle 
en derin zevki duyacagımı Ekselansla
rına beyan ve kendilerine beynelmilel 
nizam ve barış için olan gayretlerinin 
ifaıında tekmil müzaharetimin muhak
kak olduğunu temin ederim. 

Dr. 1'. R. Aras 
(A.A.) 

"9.7UltO o ... o CJOıJtlJtlP ...... Jt 
Bükreş, 30 (A.A.) - Mcbusan se- -----. 

çimlerinden ıekiz gün sonra seçim ko
mi teai kati neticeyi bugün bildirmiş· 
tir. 

Sovyetler Birliğinde iki 
komiser azledildi 

Denizcilere içtimai 
yardım 

CUMHURIYET'te Abidin Daver, 
Hisar vapuru kazaaının yetim ve dul 
bıraktığı yoksul vatandatlann vazİ· 
yetini hatırlatarak, denizçilerin dai· 
ma türlü kazalara maruz bulunduk
larmı, fakat buna raimen ba gibi 
hallere kartı içtimai bir aigortaya 
ti.bi olmadıklarını hatırlatarak eli· 
yor ki : 

"Deniz yollan gibi büyük bir dev
let idareainin denizçileri dahi M• 
sortah deiildir; yalnız denizde Ç&• 

lııanların, idarece tekaüd edildikl .. 
ri zaman, karadaki memurlara naza• 
ran, bir senelik hizmetleri üç MD• 
sayılmak gibi, bir mazhariyetleri 
vardır. Deniz yolları idare•inde ça• 
lıf&Dlar da, bir kazaya uğradıkları 
vakit tekaüd aandıimdaki vaziyet • 
lerine göre muamele görürler. 811 İti• 
barla yeni hizmete ıirmit gençler, 
kan neticesinde aakat kald•IU'I 
zaman kendileri, öldükleri takdirde 
ise aileleri bir teY alamıyacaklardır. 
Demek ki aigorta onlar için de çok 
lüzumlu bir tedbirdir. 

Gene alakadarlardan öirencliii.. 
mize göre, buauai armatörlerin gemi· 
lerinde çalıp.n denizcilerin vaziyet • 
leri daha elimdir. Bunların haklan· 
nı koruyacak' hiç bir t~k~leri Y_• 
cemiyetleri yoktur. İ§91lerm de, lf 
verenlerin de haklarmı korumaiı. 
memleketin it hayatmı tanz.im bakı • 
mmdan en büyük bir prensıp olarak 
kabul eden parti ve hükümetimizin, 
kendi hatlarına bırakıldıkları tak· 

d . d daım· a acmacak bir vaziyette 
ır e, d . • 

kalmağa mabkUnı olan bu enaza • 
leri de himaye edecek kanunlar yap
maamı temenni ecl~iz. 

Denizçiliiin himaye ·ye teralddu 
hakkında büyük tefin kamuta~ aç-

Bu itilafın yarattığı oldukça müaa• 
id hava içindedir ki ingiliz b&fvekili 
Chamberlain ile Mussolini arasında 
lbektublar teati edildi ve lngiltere ltal
Ya ile aniaJmaya tqebbüs etti. Fakat 
aonbahardan beri centilmen itiWımn 

radyo neıriyatına aid olan tarafı suya 
düımüı gibi görünüyor. ltalya radyo
ları tekrar arabca netriyata batlamıı· 
lar ve anlatılıyor ki bu lle§rİyat lngilte
nnin ve Franaanın arab sömürgelerin
de ve bu iki devlete tabi olan arab 
1nemleketlerinde müessir olmaya baıla· 
hDftır. İngiltere hükümetinin Filistin· 
de karfılat'bğı zorluklar civarda izaha 
lüzum göstenniyecek derecede aıikar
dır. Filistin mandasına kartı pasif IDU• 

kavemet ıeklinde b&flayan bir hareket, 
Önce kıyam ve timdi de ıümullü bir ib. 
tilal mahiyetini aldı. Fas, Cezair ve 
Tunus gibi fransı sömürgelerinde de 
bazı arablar ayaklanmıılardır. İngilte
re ve Fransa, bu vaziyetten bir derece
ye kadar ltalya propgandaaım da mes
ul tutmaktadırlar. Mussolini, geçenler. 
de Trablus garba yaptıiı aeyahatta 
harbtan evvel ikinci Wilhelm gibi, ken• 
di kendini "müslümanlığın hamisi" ilan 
etmiı ve o gündenberi İtalya radyoları 
bu yeni haminin müslümanlar hakkm. 
daki alakasından bahsetmektedirler. 
Zavallı arab alemi 1 bir zamanlar ikinci 
Wilhelm bu sıfatı takınarak bir takım 
politika manevralan çevinneğe çalıı· 
bllfb. Tebaaları arasında milyonlarla 
ınüslüman bulunan bir devlet sıfatiyle, 
lngiltere bu iddiadadır. Şimdi de rakib 
olarak Musaolini belirdi. Bu rekabetin 
nıünevver arab aleminde bırakbiı İntİ· 
ba ayn bir meseledir. Fakat her halde 
ltalya radyolannm propaganduı Jngil. 
tere için bir kaysı tefkil etmeie batla· 
llUftır. 

Her türlü yanlış telakkilere ve 
düşüncelere mini olmak üzere ıurası
nı tebarüz ettirmek isterim ki ikti
dar mevkiine gelişimiz, meşrut! ka
nunuesasi şekilledne uygun olarak 

.,,,, .. _____________ ,~ ·tecelli etmiştir ve hUkilmetimiz, ka-
İsimleri yazılı 4.650.000 milntehib

tıen 3.072.000 kiti yani yüzde 70 i reyi· 
ni kullanmıştır. Muhtelif partilerin 
elde ettiği nisbctler şunlardır: 

Moskova, 30 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği merkezi icra komitesi, dahiliye 
komiser muavini Rijov'u, orman itleri 
halk komiserliğine tayin etmiştir. Mer
kezi icra komiteıi, orman işleri halk 
komiaer muavinleri Gantman ve Ko
gan'ı da azlederek Rodin 'i orman işleri 
hal kkomiaeri birinci muavinliğine ta
yin eylemiıtir . 

ı d çok kuneth •• ma nutuk arm a Ul .. 
çok güzel direktifler v~~1: • 

11 
OD• 

der gibi denizi ve denızcıhiı M"f'tıa 
sayın Baıvekil <;elal Bayar ~a pn_>e· 
ram nutkunda, AtatürkÜn dırektif • Filistinin yüzünden 

İngiliz kabinesinde 
fikir aynlıaı var 

~~·~ __ı.LCUl.cl..r· ·- ı~ ..... _ •• ' :s .. - ı ~&-a.: ...a-rte 
ınalarmuı birinde mebuslar bu propa· ~R•rnı araplar arasında gene çarpııma oldu 
ganda ile ehemiyetli sqNtte IDefgul 
olmuılardır. Hariciye vekili Eden' den 
mebuslar aual sordular. Önce hariciye 
vekili, sonra da bqvekil Cbamberlain 
bu suallere cevab vermiılerdir. Her iki 
devlet adamı tarafından söylenen IÖz· 
ler, İngiliz bükümetinin propaganda 
meselesine verdiği ebemiyetin derece· 
ıini göstermektedir. Cbamberlain, ölçü 
ile söz aöyliyen bir devlet adamı olarak 
tamnmııtır. Ve İtalya ile anlatmaya 
husuıi ehemiyet verdiği de malumdur. 
Buna rağmen Avam Kamarasmda İtal
yan propagandası hakkında çok ağır 
sözler söylemiıtir. Cbamberlain, bu 
propaagndaya nihayet verilmedikçe, 
lngiltere ile 1 tal ya arasında bir itilifa 
•armak için temas bile yapılamıyacaiı· 
ıu açık olarak ıöylemiıtir. 

İtalya radyolarının neşriyabna kar
tı İngiliz radyolan da arabca ve batta 
lüzum görülürse, İtalyanca neıriyat 
yapmaya karar venni,lerdir. Günler -
clenberi İngiliz radyosu, birkaç gÜn 
içinde baılıyacak olan arabca neıriyatm 
programını neırediyor. lngiliz radyosu 
na bakılacak olursa, bu neıriyatın ilk 
günü, İngiltere ile arab atemi arasında· 
ki münasebetlerin samimiyetini tebarüz 
ettiren bir nümayiı mahiyetini alacak
br. Arabistan kıralbğı, Yemen, Irak, 
Mısır, Maverayı Erden ve diğer müsta
kil ve yan müstakil arab memleketle
rinin aefirleri ve müme11illeri birer nu
tuk aöyliyecekler ve arabca radyo ser· 
visi bu tezahürat ile baılamış buluna· 
caktır. Bundan sonra da her gün mu· 
ayyen aaatlerde arab memleketleri için 
neıriyat yapılacaktır. 

ltalyan radyoları İngilizce de neıri
yat yapmaktadırlar. Fakat bu neıriya· 

tın matbuatı serbest olan lngiltere ka
ınoyu üzerinde bir teair yaptığı iddia 
edilemez. Hakikat tudur ki lngiltere de 

l tal ya nanuna propagandayı, meaeli 
Observer gibi gazeteler daha mükem
nıel bir surette yapmaktadırlar. Eğer 
bir İtalyan gazetesi, İtalyanın lngilte
t'e'ye karıı takib eniği siyaseti, Obaer
ver gazetesinin, lngiltere tarafından J. 
talyaya kartı takib edilen ıiyaaeti ten· 
kid ettiği tekilde tenkid ve muabaze 
etse, o gazetenin muharriri belki de 
İdam edilir. Fakat eğer insilizler, bazı 
hlebuıların teklif ettiği gibi, Malta'dan 
ltalya halkına hitabeden propasanda 
)'apmaya bqlarlarsa, Musaolini'nin 
?toriter rejimi için mütkül bir vaziyet 
ilıdaı edilmit olur. lngiltere timdilik 
8:"-bc:a neıriyat yapmaya karar vemıİf· 
tir. Ancak öyle anlqdıyor ki eğer ltal· 

Londra, 30 ( A. 
A.) - Daily He
rald gazetesinin 
bildirdiğine göre, 
Filistin hakkında

ki siyaset bahsin
de kabinede kuv
vetli fikir muhale· 
fetleri çıkmıştır . 
Sir Samuel Hoare, 
Lord Winterton, 
Lord Zetland ve 
Lord Halifaks, baş 
vekili Filistinin 
taksimi plinından 
vaz geçirmeğe ça
lı§tnaktadır. Bun· 
ların isteği, Bal
four beyanname • 
sine rağmen, ya
hudileri, Filistin
rlc bir arab devleti 
çerçevesi d:ıhili:ı

de ekalliyet halin
de bırakmaktır. Bu 
noktai nazar, kıs
men müstemleke 
nazırı Ormsbygo
re'un da aleyhin
dedir. Müstemle- Fili.tin •okaklarıntla İngiliz polisi 
ke nazırının istifa tevkil edilen bir arab 
etmesine dahi ihtimal verilmektedir. 

taralıntlan 

Askerlerle çeteler arasında 
bir çarpışma 

Kudüs, 30 (A.A.) - Evelki gece 
Nablua'ta askerlerle harabelere sığın
mış olan ıilihh arablar arasında ya
rım aaat devam etmiş olan bir çarpı§
ma olmuştur. 

Kendilerine bir tayyare tarafın
dan yardım edilmekte olan askerler, 
mitralyözler kullanmışlar ve mutaar
rızları dağıtmışlardır. 

Mutaarrızlar, karanlık içinde 
kaçmağa muvaffak olmuşlardır. Ak
ki ve Kudüs mıntakasında yeniden 
bazı tevkifler yapılmııtır. 

Sık sık tecavüzlere uğramakta o
lan Yafa • Kudüs yolunun nezaret 
ve kontrolü mühim aurette takviye 
edilmittir. 

ya, l~tere aleyhindeki propaganda· 
sma nihayet •ermezse, İngilizler, bu 
mücadeleyi bir adım c:Wıa ileri götüre
rek İtalyanca da n91riyat yapmaya bı· 
byacaldardır. Centilmenler araaında 
yeni bir mücadele aafbaaı bqbyor de
mektir. 

A.Ş.ESMER 

Peruda ıiddetli 
bir zelzele 

Şima [Peru] 30, (A.A.) - Huachon, 
Okapampa ve Huancabamba dağlık 
mıntakalarında bir zelzele olmuıtur. 
Bir çok kasabalar tamamen harab ol· 
muştur. 25 kiti ölrnüı, elli kiti yara
lanmı§ ve binlerce kiti yeniz yurdauz 
kalmıftır. 

1 Küçük Dış Haberler 
X Moıkova - Dün, Hariciye Halk 

Komiser muavini Stomoniakov ile ja· 
·pon büyük elçisi Sigimltau, 1938 için 
balıkçılık muvakkat rejimini tespit eden 
bir protokol imzalamıı~ardır. 

X Moskova - Krapinvinzev, Sov
yet Rusyanm Litvanya ıefirllfine ta -
yin edilmittir. 

X Arlu - Komilniıt fırkalı kon -
gresi, dün akf8JI1 B. Gitton ile B. Tho
rez'in son nutuklarından sonra Mar -
seyycı: ve enternasyonal marılan çalın 
mak auretlyle kapanmııtır 

X Pariı - Ayin mcclid, MSmürıc
ler büdceıini kabul etmiıtir. 

Liberaller: yüzde 35,92 
Naayonal köylüler: yüzde 20,40 
Demir muhafızlar: yüzde 15.58 
Nasyonal hıriıtiyanlar (Goga): yüz-

doe 9,15 
Macarlar; yüzde 4,43 

·o. Bratianu: yüzde 3,49 
Diğer partiler, alman grupu, Arge

teianu grupu, yahudi partisi, sosya
listler, Avereıco grupu, amele grupu 
ve diğer .53 grup 60.000 den daha az rey 
aldıklarından mecliate temsil edilemi
ycccklerdlr. 

Bu hesaba nazaran partilerden her 
birinin meclist~ 9u kadar azllığı ola
caktır: 

Liberaller: 152, nuyonal köylüler: 
86, Demir muhafızlar: 66, Nasyonal 
hıristiyanlar: 39 (goga), Macarlar: 19, 
G. Bratianu: 16, J unian: 9. 

B. Cemberlay'nin bir 
••• mea&JI 

Eski sene 
iyi bir hava 

içinde bitiyor 
Londra, 30 (A.A.) - Başvekil B. 

Çemberlayn imparatorluk ahalisine hi· 
taben neşrettiği bir mesajda ezcümle 
diyor ki: 

'' Dıı politika bakımından, bitmek
te olan sene, bir çok güçlükler ve endi
şeler getirmiş, fakat halen, uzun za
mandanberi gelip geçen Jenelerln hep
sinden daha iyi bir hava içinde bitmek
te bulunmuştur. Milll hükümet, bütün 
enerjisini, müdafaa kuvvetlerinin kal
kmmaaına ıarfetmiı ve bu sahada bir 
aydan öbür aya mühim terakkiler elde 
olunmuttur. Diğer taraftan silahlanma 
programına hatladığı günden itibaren, 
hükümet, milletlerarasında daha iyi bir 
işbirliği ve daha tam bir anlatma için 
durmadan çalıımıştır. 

Hükümet, diğer hükümetler ile it -
birliği halinde İspanya iJinde muvaffa
kiyetli başanlar elde etrni§ler. İngilte
re, demokrat dovletler ile diktatörlük
leri, biribirlerlne düİman iki taraf lehi
ne koyabilecek her tiirlil dilıUncelere 
karp koymuıtur. Zira, sulh eıerine, an
cak kartılıklı emniyet ve ltimad ile hiz
met olunabilir. 

En aamirni temennim, 1938 senesi
nin milletler araıında muhaaamatm 
kalkmaıı yolunda dn·amlı terakkiler 
senesi olına11 ve milletlerin hakiki refa
hının endişe.sinin en önde ıelmeddir." 

A.driyaıik kıyılarında ıiddedi 
fırtınalar 

Muğla' da şiddetli yağmurlar 
Muğla, 30 (A.A.) - Üç gündür de

vam eden yağmurlar gece tufanı andı
rır bir dereceye varmlf ve Ubaha ka
dar bardaktanbopriırcaaına yağmıştır. 
Sokaklardan, derelerden ıeller gelmiş, 
her taraf ıu isinde kalmıftır. Yağmur 
bu sabah durmupa da hava kapalıdır. 
Bu yıl, misli görülmemit derecede yağ 
murlar yağmıftır. 

1 . d 'iham alarak deniacilikt-
erın en ı tl" 

ehemiyetle bahaetmif, kıJme .1 ~· • 
idlerde bulunmutta. Denizciliiı ,ük-. ·ı . korumak bu aeltmek için denızcı en • 
kahramanlık meelefine ıinnl .. , 
daha iyi hayat p.ıtlan temin etmek 
laznn olduğunu söylemeyi zaid baa.. 
ruz. 

Celil B~ hiik{imetİDİll. o-m-
bank kan dan aonra, denisc~ 
koruyacak ı er kanunlan cla. 

d __ !-!li-
an evel, ç•ararak türk ....-
ğinde, daha büyük •• daha m.ud 
bir inlulabm temelin& atzaapnı te-
menni ederiz.,, 

Asiler teruel' de· şiddetli 
bir taarruza geçtiler 

İsyanın başından beri görulmemiş 
kanii bir harb oluyor 

Caudete, 30 (A.A.) - "Teruel ,ehri önünde" Fr-:nkist kuv· 
vetlerle beraber bulunan Havaa ajansı muhabiri bildirıyor: ral 

Tayyareler tarafından kuvvetle müzaharet olunan gene 
Davila'nm frankist kıtaları, cumhuriyetçilerin ~eruel'd~nk ~aj'
ve Albarracin' e giden yolun dörtyol ağzında kiın olan ıl :ı:
nnı i11ale muvaffak olmutlardır. Muharebe, dün gece g~ v ..,• 
kadar devam etmittir. Milislerin anudane mukavemetlenne raı· 
men üstünlük frankiıtlerde idi. 

Diğer taraftan frankiıt tayya • · 
reciler, milislerin umumi bir ge
rileme hareketlerini haber ver
mektedirler. Bütün yollar, cenu
bu tarkiye doğru giden malzeme 
kafileleriyle doludur. 

Şiddetli bir muharebe ba§ladı 
Saint • Jean - de Luz, 30 (A.A.) -

general Franko tarafından ihzar edil
mit olan büyük Teruel muharebesi, dün 
sabah başlamıt ve harbın başlangıcın -
danberi görülmemi§ bir şiddet kesbet
miıtir. 

Esaa muharebe, cenubu garbide Vi
llastar kasabasına yakın tepelerde cere· 
yan etmektedir. 

Şimali garbide yapılmakta olan öte
ki hareklt da bu muharebenin mUtem
mimidir. Evvela frankistlerin batar -
yalan, üç motörlü 100 tayyarenin yar
dımiyle, pddetli bir topçu hazırlığı 
yapmıftır. Düşmanın mukavemeti, ko
laylıkla kınlmıttır. Yalnız Lapedriza 
dağı üzerindeki harekatta biraz güçlük 
çekilmit olup frankistlerin burayı da 
ıonra lıgal etmit olduklan söylenmek· 
tedir. 

Muharebe, bu sabah da devam et-

miıtir. 

Franko newindeki japon 
maalahaıgüJSan 

T erueP Je hükümetcilerin taar
ruz iıtikametini ve aakeri 
vaziyetini llÖılerir harita 

hatgüzan B. Takasta, dün beraberind.e 
dokuz kiti olduğu halde buraya gelmıı 
tir. Kendiıi bugün Salamanka'ya gide
cek ve resmen vazifesine bapıyacaktır. 
B. Takasta, diğer ecnebi diplomatlar 
gibi Saint - Sebastiendc oturmak niye
tindedir. 

Amerikada infirad politikası 
aleyhinde bir nutuk 

Roma, 30 (A.A.) - Bütün Adriya
tik sahillerinde fevkalide tiddetli kar 
fırtınaları hüküm sürmektedir. Tir· 
yeste ve civarında rUzgArın sUrati 1&· 

attc 100 kilometreyi bulmuıtur. 
Saint • Sebutien, 30 (A.A.) - Ge

neral Franko neı:dindeki japon mula -

Vaşington, 30 (A.A.) - ~U?1~• • 
siller meclisi hariciye encUmenı rew B. 
Reynoldı, radyo ile neıredilen bir nut· 
kunda infirad siyasetini takbih etmiıtir 
Hatibe göre, Amerika infirad politika
mıı terkettiği ve sulhu arayan millet • 
lerin bapna geçtiği zaman. dünya, fifa 
yoluna ginniı olacaktır. 
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İstanbul ticaretinde Öğle Neşriyatı: 12.3.0 Muhtelif 
neşrıyatı 12.50 

Türk musikisi ve halk şarkıları - l 
13.30 Dahili ve harici haberler. 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

•Yazan: 
!Yüzbaşı F. W. ııon Herbert IOMOSYONCULAR ve PERAKENDECİLERİN ROLLERİ 

Akşam Neşriyatı: Plak neşriy 
18.30 ingilizc 

Azime İpek - 19.00 Türk musikisi ve 
şarkıları (Servet Adnan ve arkadaşlar 
19.30 Saat ayarı ve arapc;a neşriyat -
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hi 
Rıza Sesgör ve arkadaşları) - 20.15 
ferans: Parazitoloğ Nevzat - 20.30 
safon solo: Nihat Esengin - 21.00 
haberleri - 21.15 Stüdyo salon orkes 
1- Schumann: Pour la poupee 2- Rac 
ninoff: Screnade. 3- P. Lincke: Fr·· 
vvie bist du so Schön. 4- Wagner: L 
grin. 5- Padilla: Serenade - 21.55-22 
rmki program ve istiklal mar~ • 

Lofça rusların eline düşmüş, 22000 
rus 5000 türkü mağlOb edebilmisti ! 

Eylulün üçüncü gunu öğleyin, 
Müşirin kumandası altında bir kuv
vet hareket etti. Bu kuvvete Hasan 
Sabri pa~, Emin pa~ ve Tahir pa
şanın kumanda ettikleri altı~ ta
burluk üç liva dahildi. 

Topçu kumandanı Ahmed paşa, 
Tevfik bey ve bütün eııkaruharbiye 
Müş.irle beraber bulunuyorlardı. 
Adil paşa, gene on bet tabur, altı 
buçuk batarya, on yedi süvari bö
lüğü ile muvakkat Plevne kuman
danı olarak kalmıştı. Bütün gün ce
nuptan top sesleri gelmiş, bir aralık 
bu kuvvet yol üzerinde de harbe 
giriştiği için, bu sesler yaklaşmıştı. 

Eylul 4 - haberler fena, suratlar 
asıktı. Lofça düpniiş, Lofça - Plev
ne yolu işgal edilmiş; muhabere ve 
muvasala kesilmişti. Müşirin vara
cağı akibet hakkında kaygılar bat 
gösterdi. Adil paşa, her hangi bir 
dakikada harekete hazır bulunma
mız için emir verdi. Öğleden sonra 
mevzilerimizin timali §Arkisinde 
Romanyalılar gözüktüler. Giden 
dört taburun yerine iki bataryayı 

müdafaa vazifesini üzerine almış 
olan benim taburum saatlerce mu
harebeye hazır bir vaziyette bekle. 
di; fakat hiç harb edilmedi. Ro
manyalıları bombardıman ettik ve 
:Adil paşa süvarileri ileriye gönder
di. Lakin onlar gittikleri zaman 

düıman çekilmit bulunuyordu. Bu. 
gün, burada geçirdiğim günler için
de en kötüsü olmu,tu. 

Eylw 5 - Osme.n paşanın gön
derdiği çerkesler, dolambaçlı yol
lardan geldiler ve sefere çıkan kuv
vetimizin emniyet ve selamet için
de bulunduğunu, garb tarafındaki 
yoldan geri dönmekte olduklarmı 
bildirdiler. Lofça.dan kaçanlar geli
yorlar. 

EylUI 6 - Kuvvet, sabahleyin 
mevzilerine döndü. J.:.siçayı kaybet
tiğimiz için yarım ~ yaa tuttuk. 
Fakat askerlik bu, ondan sonra ge
ne keyfimiz yerine geldi. Lofçadan 
çekilen askerler, ufak gruplar ha
linde bize iltihak ediyorlar. Yağ
mur başladı. 

Hadise ıu §ekilde olm~tu ı Lof
ça Rifat pa§anm kumandası altm
da bulunan sekiz tabur, altı top ve 
bir mikdar çerkea tarafmdan mü
dafaa ediliyordu. EylUlün birinci 
günü külliyetli bir ruı kuvveti gö
rünm.ii§, telgraf tellerini kesmiş ve 
müstahkem mevkileri bombardı· 
man etmiıti. 

Ertesi gün, top atefi yeniden baş· 
lanll§tı. O zaman Rif at paıa, tepe
lerden birisini tahliyeye ve yardnn 
için Plevneye haber göndermeğe 
mecbur olmuştu. Erte-si gün (3 ey
lul) .özde general prens lmeretiruı
kinin, fakat hakikatte Skobelef'in 
kumandası altında bulunan yirmi 
beı tabur, doksan iki top, on be§ 
süvari bölüğünden mürekkep bir rwı 
kuvveti hücum etmiş ve sayıca bu 

kadar üstün olduklan iç.in, tabiatiy
le, muvaffak olmU§lardı. O gün 
türkler - rus muharrirlerinin ka· 
bul ve itiraf ettikleri veçhile - bü
yük bir kahramanlıkla orayı müda
faa etmişlerdi. Bu sebeble Rifat pa
şanm adını ''Lofça müdafii,, diye 
takdirle anmak yerinde olur. Mu
harebe on iki saat sürmüş. Müfirin 
gönderdiği imdad çok geç kalmı§
tı. Lofçadaki kuvvet, yahud bu kuv
vetten orada kalanlar, peri~ bir 
halde, civardaki dağlık araziye ya
yılmışlardı. Bunlardan bir çoğu an
cak ertesi günlerde Plevneye gele
bildiler. Rifat paşa, mevcud a1tı to
pundan beşini kurtarmıştı. Kuman
dan, bunlan ve beraberinde bulu
nan bir kaç bölüğü Mikre yoluna 
kadar götürmüş, fakat ertesi gÜnÜ 
ara yollardan Plevneye saparak ey
lwün altısında buraya gelebilmiıti. 

Lofça muharebesinde tÜl"kler şe
hid, yaralı ve kayıb 2500 zayiat 
verdiler. Ruslar, kendi zayiatlaTı
nm 1600 kişi olduğunu söylüyorlar. 

Doksan iki topu olan 22.000 rus, 
altı topu olan 5000 türkü mağlup 
etmişti. Bu böyle olduğu halde Ku
ropatkin buna ''şerefli bir zafer !" 
adnu vermiştir l 

EylUlün üçünde Lofça §OSesinden 
Lofça'ya yakla§&ll Mütirin kuvveti 
orada rus kuvvetlerile sol tarafta 
yola muvazi ve amud vaziyette mev
zi almıt bir kaç mahfuz bataryayı 
görmüşler, onlarla bir mikdar ate§ 
teati etmişlerdi. 

Bu kuvvet, akşam üzeri açık tara
fı Lofça'ya karşı bulunuyor, sol ce-
nahı da Lofça'nm üç mil timalindeki 
Lofça - Plevne yoluna varıyordu. 
Sağ cenahı da kasabadan bet mil 
garba uzanıyordu. Lofça'nm fimali 
garbisinde ve on dört mil uzağında 
bulunan Mikre'ye aüratli bir kol 

gönderilmi§ti. Troyan, Lofça ile be
raber dayanabiHr ve yalıud düıerdi. 
Bu vaziyette askerler, tam bir heye· 
can içinde konaklamışlardı. Çünkü 
Lofça SU$Uyordu; Bu iyi bir ala
met değildi. Ertesi sabah, süvari ke
§if kolları, Lofça'nın ruslarda bu
lunduğunu öğrenıni§lerdi. 

Müşir, zabitleri toplamı§ ve onla
ra ıu suali sormu§tu : 

- HücUnı edecek miyiz, etmiye
cek miyi~ 1 

Mesele enine boyuna tedkik edil • 
dikten sonra bu auale menfi cevab 
verilmişti. Sol tarafta ruı bataryala
rı mevzi aldıkları iç.in toaeden geri 
dönmek, imkansız olmaaa bile, teh -
likeli idi. Sonra ruslann esasen bu 
yolu i§gal etmiı olmaları ihtimali de 
vardı. (Nitekim hakikatte de bu it
gal vaki olmuştu.) 

Bu sebeble bu kuvvet 5 eylul sa· 
babı Novoaelo, Silkova, Laakar, Ba· 
lieva Üzerinden K.rişin'e gelmitti. 
Bunlar Krişin ile T ernina arasında 
konakla.mı§, aym altısında Plevneye 
gelebilmiılerdi. 

(Sonu var) 

.İdhalat, ihracat, sanayi gibi itler, 
yanlarında bir de; komüsyoncu, pera
kendeci gibi büyük, iki mütevassıt 
grup beslerler. Komüsyoncu ve pera
kendeci ticad ve sınai cihazın mu
harrik kuvveti gibidirler. 

Tacir ve sanayici büroda. komüs
yoncu sokakta, perakendeci halkın 
içinde çalışır. 

*** İşten anlıyanlar arz ve talebi bu ikı 
mtitevassrt grupun dikte ettiğini söy
lerler; tacir ve sanayici satışta ikinci 
plandadır derler. 
SatılamamMJ büyük stoklar. tapan

lar, avaryalar - son iki kelime ticaret 
argosunda kötü ve bozuk mal demek
tir - işini iyi bilen komüsyoncu ve pe
rakendecinin elinde, avuç içine alın

mış suya benzer. Aktığı hissedilmeden 
kaybolur gider. 

Meşhur hikayeyi bilirsiniz; bir 
franaız fabrikasının laboratuvar hatası 
yüzünden elinde kalan kırmızı erkek 
eldivenlerini becerikli bir komüsyon
cu, uydurma bir izdivaç ilaniyle bir 
günde elden çıkarmıştır. Hatırımda 
kaldığına göre, bu uydurma ilan şöyle 
bir şeydi : 

"Büyük bir serveti olan genç bir dul, 
hoşuna gidecek bir genç ile evlenmek 
niyetindedir. Genç dul... gün... yerde 
bulunacak ve talihlerini kırmızı eldi
venlerinden tanıyacaktır.,, 

*** Komüsyoncu ve perakendeci ticaret 
ve sanayi cihazının önünde pröjektör, 
küçük büyük pazarlarda asılı fenerler 
gibidirler. Birine gidilecek yolu, öte
kine durulacak yeri gösterirler. 

Bazıları bunları, yabancı istila ordu
larının pi~darları, ve cemiyet içindeki 
ahlak: düşüklüğünün belli başlı imille
rinden biri sayarlar. 

19 uncu asırdan sonra Avrupa ve 
dünya siyasi tarihi, Amerikanın eko
nomik teşelclWlü, Afrika, yakm ve u
zak şark memlcloetlerinin müatemle
keleştirilmesi, Avrupa ve uzak şarkta
ki bu günkü müatemleke davaları ... ilh .. 
ilh .... 

lnaanlarm yapamadıkları iyi işler, 
veya yaptıkları fenalıklar için mazeret 
A'Au'.lalan, tarih naar eaıu, Lılr ilU .. ı.ıe

ridir. Belki bu da, bugünkü beynelmi
lel siyasi rahataızhkları yapanların, 
yaptıklarını tevil için, göylece uydur· 
dukları bir mazerettir. 

Sanayi inkipfı Avrupaya, Avrupa 
dıt pazarlarından çekerek büyük bir 
ıervet, bu servetle beslenen ve 19 uncu 
aaırdıan önceki tarihte misline rastlan
mıyan bir nüfus kalabalığı kazandır -
dı. 

Eğer avrupalılar, isteselerdi, bu para 
kazancından münasebette bulundukla
rı pazarlara da hisseler ayırırlar ve bu 
gayri tabii tıerakümün sebeıb olduğu iç 
ve dıt rahatsızlıklardan kendilerini 
kurtarabilirlerdi. 

İyi ısıtılmış, iyi döşenmiş bir odada 
kendini iyi beslemiş bir adamın prole
ter edebiyatı yapması gibi bir ~ey ı 
kendini toplamasa, insanın, "vur kara 
abalıya 1,, diyeoeği geliyor. 

*** Ortada olduğu için herıkesin kendi-
ni kolay itham ettiği, sanayi ve ticaret 
cihazı içindeki yerini ve vazifesini ek
seriya haksız yere lüzumauzlaştırma-

Bunlar §U iki şeyi pek i)'i bilirler: 
1 - Dükkanına, i§portasına veya çantasına yerleştir

diği malı satmak UUımdır. 
2 - Müşteri umumiyetle kendisine lôzım olan tipi de

ğil, hoşuna giden ıeyi alır. Binaenaleyh mÜ§teri
ye malın lüzumunu anlatmaktan ziyade, malı 

müşteriye beğendirmek lazımdır. 

Yazan: 

Neıet Halil Alay 
ğa çalıştığı, komüsyoncu ve peraken -
deci, İstanbul ekonomisinde birinci 
planda lıir insandır. 
Bunların pek azı ya71hanelerde, bü

yük ve süslü vitrinli mağazalarda, sa
yılamıyacak kadar ç.oğu, a:ım satım o
lan her yerdedir. Çar§:! içinden Mah
mudpaşaya ve Bahçekapısına kadar 
her kaldırım taşı üzerinde bunlardan 
biri durur. Bunlar, aralarındaki yaş vıe 
servet farklarına rağmen aynı şeyi, 

aynı tarzda yaparlar. Her şeyi alır, her 
şeyi satarlar. Aldıkları ve sattıkları 

şeyler hakkında bildikleri - ekseriya 
- p~k azdır. Yalnız iki ıey.i pek iy1 bi· 
lirler. 

ı - Dükkanına, işportasına veya 
çantasına yıerlcştirdiği malı satmak 
lazımdır. 

2 - Müşteri umumiyetle kendisine 
lazım olan şeyi değil, hoşuna giden şe
yi alır. Binaenaleyh müşteriye malın 
lüzumunu anlatmaktan ziyade, malı 
müşteriye beğendirmek lazımdır. 

Dilleri lstanbulda darbımesel halin
dedir. Bir nevi kalabalığa modayı, ih
tiyacı olanlar lanse ederler. 

Yüksek sesle ve kalabalık içinde 
konuştukları için söylediklerinden 
pek az kimse şüphelenir. 

Anadolu kasabalarında redingotlu 
köylüler, beyaz boyun bağlı eşraf, ru
ğan pabuçlu memur tipini bunlar yara
tırlar. İçini dışını kusursuz bildikleri 
mÜ!terileriyle aralarında nadiren fiat 
ihtilafı çıkar. İ?i iş diye yaparlar. Az 
kazancı yadırgamazlar. 

Bü_yilkleri ve dü.~cıları müstesna 
çoğu hiç bil" yerde Jı:ayıalı olmadığı i-
çin. işleri, kazançları, geçimleri nedir? 
bunları kimse bilmez. 
Yazıhanelerde çalışanları için bile 

rivayetler muhteliftir. Vergi memur
ları, onların çok kazanıp az vergi ver
diklerini duyuracak kadar bile kaza
namadıklarını söylerler. 

Talilerini ekısedyetle ve Rockefeller 
ailesininkinıe bcnz~tirler. J ohn D. Roc
kefeller'in babasının altmış yıl önce 
zenci müzisyenlerden ve dansözlerden 
mürek.k.eb bir grup içinde Amerika, A
merika köylülerine romatizma ve kan
serleri için petrol satarak geçinmit ol
masını, birbirlerine, meslek ahlakı di
ye anlatırlar. 

Hem niçin olma.sın ?. 

tarının kazançları tarifleridir. Ucuz 
giyinirler vıe ancak doyacak kadar yer
ler. Kıyafetlerini, işlerini ve iş yerle
rini servetlerine değil müşterilerine 

göre de~iştirirler. 
- Dükkan ve giyim müştıeriyi ür

kü trnemeli 1 
Derler. 
- Komüsyoncu veya dükkancı köy

lü ve kasabalı karşısında kaza kayma· 
kamına, şehirli karşısında köy eşrafı
na benzememeli ! 

Telakki, lstanbul mağazalarını ve 
İstanbuldaki iş adamlarını ikiye ayır
mıŞ,tır. Anadolu, Trakya köylü ve ka
sabahlariyle iş yapanlar, Bahçekapı

sından çarşı içine kadar İstanbul tara
fında, şehirliler bilhassa büyük şehir
lerde oturanlarla iş yapanlar - kısmen 
Bahçekapı dahil - Karaköyden Taksi
me kadar Beyoğlu tarafmdadırlar. He
men hemen aynı malları satan yüks .. 
kaldırım satıcıları bile Mahınudpaşa
dakilere benzemezler. 

*** 
İstanbul komiisyoncu ve perakende

cilerinin İstanbul ve memleket ekono
misine yaptıkları tesirler, ithalatçı, 
ihracatçı, sanayici .İstanbul kadar mü
himdir ve ticari, sınai cihazın bugün
kü ıartlara göre - bunlarsız işliyebile
ceğini düşünmek imkansızdır. 

Nasyo-nal sosyalistler, iktidara gel
meden önoe, sollara büyük mağazaları 
communaliser ideceklerini vadtdiyor
lardt. YıllardanbeI'i bu vıaidlerini ta~ 
hakkuk ettiremediler. Yapamadıkları 
için kendilerini tenkid etmek aklım
dan geçmez. Yapılabilir bir iş olsaydı, 
mutlaka yaparlardı. Sovvıetler bile, 
J;J•" ... ıc-.oıec~ıeı- .-.. uşını ~nv:.&a~ ıtaı· 

kım tedbirlerinin b~ına koydular. 

Müesseseler de insanlar gibidir. Do
ğarlar ve ölmezlerse mutlaka büyür
ler. Madem ki ölmüyorlar ve madem 
ki yaşıyorlar, büyümeleri ha.klarıdırr. 

*** İstanbul perakendecilerinin kalite 
eşya satmama.larmdan mağazalarını en 
az komşu memleketlerde olduğu kadar 
silslememelcrinden şikayet edenler az 
değildir. 

Taleb var da arz mı yok? Arz mı 
talebi ,taleb mi arzı tahrik eder? Yu-

murta mı tavuktan tavuk mu yumur -
tadan çıkar gibi bir şey 1 

Rockefeller petrol sa;tınasaydı Ame
rika köylüsü romatizmasını çamurla 
tedavide devam ederdi. Bu kadar çetin, bu kadar yorucu, bu 

kadar yıpratıcı bir mücadeleyi göze a
lan ve bu mücadele içi~ çocuk yaılan- Ben zannediyorum ki; biz de zevk 
nın en masunı heveslerinden, genç y~- bir taraflı inki§af ediyo-r ve satıcı ek -
!arının en tabit ihtiyaçlarına kadar her serıya bu zevkin inkişaf ettiği muhi -
şeyi feda eden bu adamlar mücadelede tin dışında kalıyor. 
niçin kazanmasınlar?... Eski eşyalarımızı, bu eşyaları yapan-

İstanbul perakende ve komüsyoncu- ları, satanları, kullananları, ve bunlar 

'ili 

t~tanhul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla türk 
sikisi - 12.50 H 

dis - 13.05 Plakla türk musikisi - 13. 
Muhtelif plak neşriyatı. 14.30 Taksim 
dından naklen: Bükreş - İstanbul mııht 
leri maçı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Bayan N 
Çocuklara mas 

19.00 Osman Pehlivan Tanbure: Halk: 
kılan - 19.30 B. Ömer Rıza tarafında 
rapça söylev. 19.55 Borsa haberleri 
1:i.irk Hava kurumu p i y a n g o s u 
şıdesi (Asri sinemadan naklen) -
ORKESTRA: 1- Glinka: Yvan Sans 
fantezi. 2- Tosti: Pescatore Can ta. 3-
pin: Polona ise. 4- Lehar: Eigoynerlib 
Rosen: The dansante chez les poupees 
22.30 Ajans haberleri - 22.40-23 Plakla 
lolar, opera ve operet parçalan. 

Avrupa : 

OPERA ve OPERETLER: 12 Sau 
eken ve diğer alman istasyonlan - l 
Münib - 21.10 Viyana - 21.30 Lil - 2 
Straıburg. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve S 
FONİK KONSERLER: 16.30 Berli 
19.30 Kopenhag - 20 Beromünster - 2 
Prag - 20.15 Droitvich - 21 Sottens -
Prag. 

ODA MUSİKİSİ: 16 Münib - 17 
lin. 

SOLO KONSERLERİ: 14.15 Kolo 
- 15.15 Viyana - 16.30 Stokholm - 1 
Strazburg. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş ve sair. 
6.30 Königsberg ve diğer alman ista& 
lan - 8.30 Stuttgart - 12 Hamburg 
21.55 Stokholm - 22 Prag 

ORG KONSERLERİ ve KOROL 
17.25 Budapeşte - 18.20 Königsberg 
19.30 Beromünster - 20.35 Prag 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Breslav, Hamb 
- 8.30 Breslav, Frankfurt, Münib -
Bedin - 10.30 Hamburg - 12 Münib 
13.15 Keza - 14.10 Frankfurt, Liypzig 
14.15 Berlin - 15 Hamburg - 15.40 
nigsberg - 16 Frankfurt, Hamburg, St 
gart - 17.S Münib - 18 Berlin - 19 
dapeııte - 19.20 Frankfurt - 19.25 B - -- .,"' ,, _____ ,. - - ·-- -••- u-- - ..... 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stut,tgart 
19.20 Hambıırg 

DANS MÜZİÖİ: 22.10 Münih - 23 F 
ransa, Milano, Roma - 23.25 London -
gional - 23.45 Paris - P.T.T. - 24 Sott 
- 0.5 Monte Ceneri - l Paria - 1.5 L · 
semburg - 1.15 Paris - P.T.T. - 1.30 
luz. 

arasındaki münasebetleri düşünün 
İç pazarın muhtaç olduğu elemanı 
ha yakmdan görürsünüz ı 

Kendisini bütün ankaralıların 

kından tanıdığı Salahattin Refik'in 
nim vasıtamla reklama ihtiyacı ol 
dığını bildiğim için müşahedemi aç 
ça söyliyıebilirim : 

Salabattin Refik, bizde yıllardan 
ri yapılamıyan bir şeyi yaptı, Avru 
dan getirdiği oldukça kalabalık tez 
nat eşyasını bir sergide teşhir et 
Sergi üç gün mü, bet gün mü sür 
bilmiyorum. Kapandığı zaman büt 
malları satılmıştı. 

Bilmem söylemek istediğim şeyi 
latabildim mi ? 

Genç kız, tatlı bir istihza ile gülümsiyerek ona 
bakcyordu. Gözleri "anladım, anladım,, demek is.
teyen fettan ışıklarla parıldıyordu ve anlamı§ ol· 
ınaktan hiç te dargın görünmüyordu. Arlette'in 
arkasında pembe ve mavi bir aydmhk içinde bir 
ilkbahar akşamının Parisi vardı. 

BİR SÜRGÜN 
giden bir dilenci kafilesinin önüne bir kan düı
müıtü. Kuvvetle sanıyorum ki bu ~'Dee8S8e de la 
Liberte'' onun portresidir.) l§te Jacobin'ler ıefi· 
nin bu Truc'ü sayesindedir ki o anlaıılmayan ke. 
lime, hürriyet populaire bir put haline girdi. Li. 
berte, Libcrte cherie ! Paris külhanbeylerinin ağ
zında bir zampara ~rkısı mahiyetini aldı. Zira. 
bu kelime, cahil yığmlarınm, sokak halkınm dima • 
ğında daima o güzel ve gürıbüz karmın image'mı 
uyandırıyordu. Görüyorsunuz ki, C'est du leti· 
chisme pur; c,est letichisme pur et stmple, dans 
sa lorme la plus primitive. 

.- XVIll -

Kızıl renkli adam, saçı sa.kalma karı~ış koca· 
anan başını, rüzgarda siper arayan bir me~le gibi 
aağa, sola, öne arkaya eğip kaldrrdıktan sonra 
yanındaki genç kadının göğsüne dayadı ve uyu· 
mağa hazırlanan bir insan mahmurluğuyla yarı 
kapalı gözlerinin arasmdan doktor Hikmeti süze· 
rek mırıldandı : 

- Jeune Turc, Jeune Turc... Doğrusu bunun 
hakkında hiç bir fikrim yok. Ne yapmak istiyor
aunuz ? Takib ettiğiniz gaye nedir ? Bana anlatır
mısmız ? 

Bu sualleri soran ada.mm sesinde bariz bir istiğ
na ve istihkar tonu vardı. Doktor Hikmet, adeta 
öfkelenir gibi oldu : 

- Bunda uzun uzadıya anlatılacak bir şey yok, 
dedi; bütün ihtilalciler neyi istemişler ve neyi is· 
tiyorlarsa, biz de onu istiyoruz. 

- Yani ? 
- Yani hürriyet istiyoruz. 
Kızıl sakallı delikanlı esnemeyi andıran bir gÜ

füşle : 
- Hürriyet mi 1 Ne yapmak için ? Dedi. 
Doktor Hikmet, içinden : ,.Herif benimle aıay 

etmeğe karar vermit, diyordu. Ama ben bırakmı
yacağon." Lak.in, kartısmdaki, timdi ona hitab et· 

-60-
mekten vaz geçır · 
biydi. Gözlerini t 

di cevab veriyordu 

... ndi kendine söyleniyor gi
..l dikmit, kendi sualine ken• 

- Hürriyet l C' eat tout a lait dan& le style 89. 
Garip teY 1 Kelimeler nasıl doğuyor. Nasıl yaıı

yor, nasıl bir yerden bir yere gidiyor. Şimdi 1905 
deyiz, Madame Rolland : ''Ey hürriyet; aenin na
mına ne cinayetler · iılen1yor l., Diye haykırdığı 

günden bugüne kadal' yüz on bir yıl geç.m.İ.f. Yüz 
on bir yıl ve 94 den 1904 e kadar ne vaıkalar, ne 
hadiseler 1.. ihtilalin içinden Bonaparte diye bir 
adam çıkıyor. ihtilal devrini kapıyor. Yıllarca 

dünyayı hiç görülmemiı bir zulüm ve terör altm· 
da eziyor. Bunu milli muharebeler takib ediyor. 
Milli muharebelerin arkasmdan koloni harbleri 
geliyor. Dünya bir kaç defa taksime uğrayor. 
Dünyanın her bir kötesinden Aprupaya toplanan 
ganimetlerle meydana "b~k enclüstTi" diye bir 
kudret çıkıyor. Büyük endüstri, büyÜk burjuazi 
denilen ve eski Roma pretorienlerine rahmet oku
tan arnıfı, geçmit feodalitenin yerine ikame ediyor. 

Derken bunun kar§ıaına proletarya nam.mı ver
diğimiz ve hakikatte ilk-çağ cemiyetlerinin 
(pleb) inden hiç farkı olma.yan bir takan insan 
yıjmları dikiliyor. Bunlaruı bot karuılannm gu-

YAKUB KADRi 
rultuları bir gök gürültüsü gibi ufukları tutuyor. 
Ve saire, ve saire. Hürriyet unvanh bir dava mı 
vardır ? Neydi o ? Onun yoluna bir takan kafalar 
mı kurban edilmemiıti ? Neden ? Bir de bakıyo
ruz ki, Şark denilen bir masal ikliminin içinden 
(Hürriyet) birden bire gene karşımıza çıkıyor. 
Bazı kelimeler, mesela, (ekmek), (ateı), (su) 
gibi bazı kelimeler var ki, inaan hangi devirde ve 
nerede görae §a§nuyor. Derhal tanıyor. Anlıyor. 
Fakat (hürriyet) gibi bir abstraıksion,un bu uzun 
ömrü, bu muttasıl önümüze çıkıtlan, bu mutlaka 
bir realite halinde yqamak inadı, bu bütün bo§
luğuna, manasızlığma rağmen kendisine mutlaka 
bir (doktrin) payesi almak isteyİ§leri - batkala· 
rmı bilmem ama - beni, doğruau güldürüyor; 
hem güldürüyor, hem de kafamı patlatıyor. Bana 
(hürriyet), müsavi (Allah) gibi geliyor. KIUi.k 
idealist lehçelerin bat kelimeleri : 

"ldee, yahud Allah ve yahud hürriyet ! 
"Fransız ihtilali eanasında halk bunun ne de

mek olduğunu anlamıyordu. (Çünkü, halk kıyamı
nın parolaaı "ekmek!,, di.) Onun içindir ki, Robea
pierre güzel bir sokak orospu.sunun resmi altına 

"hürriyet'', "hüJTiyet ili.heai !" kelimelerini yaz
dırdı (Biliyorsunuz, Venaillea,a yiyecek iatemeie 

Kızıl sakallı adam gerinir gibi kollarını arkayll 
uzattı ve başını göğsüne dayadığı kadının kafası• 
nı iki eliyle ensesinden yakalayıp kendi yuzune 
doğru çekti. Onu, bir kaç kerre, üst Üste dudakla
rından öptü. 

- 'Ben de "letichiste" im; fakat yatakta ... dedi. 
insanlığın mühim davaları mevzuubahis olunca 
"libido" mu fikirlerime karıştırmağı sevmem. Şu 
zavallı Auguste Comte, biliyorsunuz, "libido" su
nu ''positivizma" sma karıştırınca ortaya ne gro. 
tesque bir tey çıkardı ve büyük matematikçi elale
me ne gülünç bir hatıra bıraktı • bütün o "insaniyet 
dini" ile, bütün o "Clfh mabed" leriyle ... 

Ne diyordum ? Hürriyet. Evet majüskülle Li
berte Cherie, Liberte, 94 ihtilaJcilerinin sokak hal· 
kı na.z·annda bu bir güzel kadının, bir aıiftenin 

sembolu idi. Fakat, ne yazık ki, aşifte ile yatan 
baıkaları oldu. HÜl"l"İyet ilahesi de diğer bütün iri .. 
li ufaklı fetiche'ler gibi, tanrılar tanrısı para'nm 
önünde eğildi - ve bir zamanlar, aralarında o ka
dar naz ve iıve ile dolaştığı lirik ve ıeyda sokak 

(Sonu var) 
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Şehir içinde çocuk 

[!:~::~::L·i··y·oc;·R·AF'Y'A'! ........................................ 
Senfoni Pastoral 

Andre GidC'in bu ismi taşıyan bü-

Sar1 tehlike karşısında 
hakiki kollektif emniyet 

Ulus'un geçen cumartesi gÜnÜ 
verdiği, iç içe, o güzel iki ilave bu 
zamanın mühim bir sağlık mesele
sine sembol gibi olmuıtu. Şehir ilavesi
nin içine çocuk ilavesi - güzellik 
bakımından - ne kadar yara§ıyor. 
Zaten her ıehrin en güzel süsü bah
çelerinde, hatta sokaklarında cıvıl
daıan çocuklan değil midir ? 

Acaba, sağlık bakımından da, te
hirle çocuk bu kadar iyi uyutabilir
ler mi ? 

Çocukluğunuzda, Kısaaı. Enbiya 
kitabını okudunuzsa, eskı zaman 
adamlarının çocuklarını, ıehirlerde 
aıhat halinde büyütemedikl~ri için 
köylerde büyüttüklerini rahmetli 
Cevdet patanın orada yazmıı oldu
ğunu hatırlarsınız. 

Buna, eski zamanlarda Öyleymiı 
ama 0 zamanlardaki tehirlerle 
ıimdiki tehirler kıyas edilemez, di
yebilirsiniz. Fakat büyü~ bir terbi
yeci diye tanıdığınız fılozof J .• J. 
Rouaaeau pek te eski zaman adamı 
değildir. On sekizinci urrda, daha 
dünkü denilebilecek kadar yakın 
bir zamanda, hem de, çocuk terbi
yesini anlatan Emile kitabında : 

- Şehirler, diyor, insan oğlu için 
bir uçurumdur. Çocuklarınızı kırla
ra gönderiniz, çok kala~alık yerler
de kaybettikleri kuvvetı orada ye
niden bulsunlar• ! 
Vakıa, biraz da o filozofun tesi

riyle, ıimdiki ıehirler onun . zama
nındaki tehirlere de benzemez. 
Şimdi ıehirlerin sağlığı diye bir çok 
ehemiyetli bilgiler toplanmııtır. 
Şimdiki ıehirler temiz olmak iddi
asındadır gerçekten tehir sayılan 
kalabalık yerlerde çocuklar için 
mahsus bahçeler bile ayrılmııtrr. 

Bunların hepsi doğru. Bununla 
beraber çocukların hepsi gene ıe
hir iklimiyle uzlaıamıyorlar. Bere
ket versin ki, hepsi değil ama, bazı
aı tehirde kaldıkça, ıehre alııama
yan çocuklarm hastalığı adınd~ bir 
hastalığa tutuluyor. Bunu teıhıa e
denler, ne tarihçiler, ne de çocuk 
terbiyecileridir. Hastalığı haber ve
renler, gördüklerini, İyi takdir e
den çocuk mütehassısı profesör he
kimlerdir. 

Bu hastalığın alametlerini bura-
"'6 .. tfıı#VJ ••,J-•d;J'W~r.· SJU. ...:: - , 
babalar çocukları iç.in - haklı ola
rak - kuruntulu olurlar. Burada 
okuyacağmız alametleri, kuruntu 
tesiriyle, çocuğunuzda görmeniz
den, kendi kendinize, hiç yok
tan, bir hastalık teıhis etmeğe kal
kıpnanızdan korkarım. 

Yalnız haatalığm aebeblerini aöy
liyeceğim. Şehirlerde hastalanan 
çocukların iki büyük düpnanı toz
larla dumanlardır. Bir tehir ne ka
dar temiz tutulsa, sadece, sokaklar
daki taılarm, tahtaların aşınma· 
ımdan, her metl"e mikabı hava için
de 8 milil'1'am toz bulunur. Pek 
kurak haval&rda tozların mikdarı 
yirmi grama kadar çıkar. Toz deni
lince de mikroblan hatırlamamak 
kabil değildir. 

Şehirlerin dumanlarmı da tabii 
bilirsiniz. Şimendüferlerden, türlü 
türlü fabrikalardan, apartman ka
loriferlerinin bacalarmdan, evler
de aobalarm borularmdan, otomo
billerden çıkan dumanlar, birike bi
rike, tehirlerin üzerinde az çok ka· 

lm bir perde toplarlar ve gÜnetin 
ıııklarına az çok engel olurlar. He
le çocuklar için o kadar lüzwnlu o
lan ültra • viyole ıııklar tehirlerde 
daima köylerdekinden ·az bulunur. 

Daha aonra havadaki elektrik 
meselesi. Havadaki elektrik ıehir
lerle köylerde bir örnek değildir. 
Bu elektrik meselesi henüz pek ye
ni ve timdilik kanıık olmakla be
raber ıehirlerdeki hava elektriği
nin fena tesiri ıiındide~ iyice bilini
yor. Karaciğerleri bozuk, yahud bo
ğazlarında, burunlarında vejetar
yan bulunan çocuklar ,ehirlere ah
ıamıyorlar, o hastalığa tutuluyor
lar. 

O vakit çocuğu hastalıktan kur
tarmak için en iyi çare onu ıehir
den köye, krrlık bir yere gönder
mektir. 

yük hikayesi Avni İnsel tarafından 
dilimize çevrilerek güzel bir cild ha
linde Hilmi Kitabevi tarafından neş
redilmiştir. Büyük fransız edibinin 
en kolay anlaşılır ve en muvaffak e
serlerinden biri olan bu kitaba arka
daşımız Reşad Nuri Darago'nun yaz
mıt olduğu bir ön sözü aynen aşağıya 
alıyoruz : 

Avni 1nsel'in "Dünya Nimetleri" 
nden sonra türk okurları için tercü
me ettiği "Symphonie Pastorale "Kır 
Senfonisi" Andre Gide'in en güzel 
eserlerinden biridir. Hatti bu kitab 
Gide'in hepsinde harikulide muvaf
fak olduğu türlü tarzlardan birinin, 
yani "romanesk" romanın "tipik" ör
neklerinden biri sayılabilir. Filhaki
ka Darkapı, İsabelle, Genevieve, Ro
bert silsilesine bağlı olan bu eser bü
yük fransız muharririnin tahkiyede
ki mehareti hakkında mükemmel bir 
fikir verir. Onda, Gide'in ince ve tat-

Onun için gazetenin : 
_ Şehir ilavesinin içinden 

ilavesini çekip çıkarmız ! 

lı hassasiyetini her kitaptan daha iyi 
çocuk duyarız. 

Tavsiyesi de, ıehir iklimine ahıa· 
mayan çocuklar hakkında, tam da 
yerinde, bil" hekim öğüdü olmuıtu. 

G. A. 

Bu haftaki maçlar 
Bölge futbol ajanlığından: 
Bu hafta yapılacak lik maçları aşa-

ğıya yazılmıştır: 

Muhafızgücü sahasında: 

1- 2.1.1938 pazar günü saat onda M. 
gücü - 'G. birliği ikinci takımları. 

Şehir Stadında: 

2- 2.1.1938 pazar günü saat 12,30 da 
Demirçankaya - Ankara gücü birinci 

takımları. 

Şehir Stadında: 

3- 2.1.1938 pazar günü saat 14.15 de 
Harbiye İdman yurdu - Ankara spor 
birinci takımları. 

(Maçları idare edecek hakemlerin 

önceden alakadar kulüblerce seçilme
leri ehemiyetle rica olunur.) 

Gide'e "romancı" demek, onun baş
ka vadilerdeki edebi ve fikd faaliye
tini ihmal etmek olur. Fakat ona ayni 
zamanda büyük ve enfes bir romancı
dır da diyebiliriz. Yukarıda saydı-
ğım eserleri okuyanlar, unutamazlar. 
Bu kitabların emsalsiz hususiyeti, 
üslôbu ve edadaki sıcaklık ve - ta
bir caizse - yumupkhktır. Sanki, 
okuduğumuz satırlar ruhumuza mu
nis ve mahrem ,eyler fısıldıyarak 
ılık, berrak bir su halinde akarlar. Ve 
bu satırların ba11ka bir hikmeti ve bi
ze bizden konuşmak, kendimize ter
cüman olmaktır. Sanat, tarafsızlığı ve 
afakiliği ne kadar emrederse etsin, 
bu kaideye bağlı kalan en yüksek sa
natkar bile okuyanın ruhiyle temas 
ve onun en gizli ihtiyaçlarını tatmin 
etmek yolunu bulur. Gide, böyle bir 
kaideye bağlanmamakla beraber, en 
esaslı bir sanat adamı "olmak itibariy
le yalnız sanat eserleri yaratmış ol
duğu halde okuru ile hemen rabıta 
peyda eden ender ve bahtiyar mu
harrirlerdendir. Onu sevenlerin ta
parcasına sevmeleri bu yüzden değil 
midir ? 
"Kır Senfonisi" nde bUtUn bu hu· 

J' •11111111•11 111111 • 11• 11 111111111111•':. susiyetleri en göze çarpan bir şekil
: de bulacaksınız. Ne mutlu Avni İn
: sel'e ki Gidein üslubundaki incelik· Polisimize açık 

tesekkür 
. 
: leri tercümede muhafazaya muvaffak . 
: olmuştur. Bu sayededir ki mevzuu 
.I! ,ı,.z:ıı., .. .ı._ 9~ı.•111cU"r 'fd\:ııniytc. LI.ı.ç lıl· 

Geçen gece Yenitehirde Emeci- E raz yabancı olan bu kitabın nefaseti· 
ler caddesindeki elektrik mağaza- E ne, derinliğine, hulfi.sa yUksek kıyme
mızın kapısının açık kaldığı bekçi E tine türk okurları varacaklardır." 
tarafından karakola haber veril- : 
mesi üzerine, ikametgah adresimi· • 
zin bilinmemesine rağmen, keyfi
yeten bizi haberdar etmek ıçın 

şehrin bütün karakollarına mahi-
• mat vermek suretiyle kısa zaman
: da bizi buldurtan ve araştırmala-
• y 

: rın devamı 111rasında magazayı mu-
E hafaza altına alan kıymeli zabıta
: mızın ve onu bu derece ınuvaffa
E kiyetle idare eden zabıta lmirleri
E mizin bu hareketinden ıon derccoe
E de rnUteha11iı olduk. . 
: Başta Çankaya poliı merkezi ol-
E mak Uzere bu huıuıta alika göıte
E ren bUtUn tehir zabıtasına açık te
E ıekkUrlerimizi ıunmağı zevkli bir 
: vazife biliriz. . . . 
• • • • . . 
• 

ELEKTRİK tş· 
Nusret Üner ve M. Ali Eriş 

Kollektif Şirketi 

"'······································"' 

Kuş cıvdhlara 
Çocuk edebiyatının lüzum ve ehe

miyetinden bahsetmiye hacet var mı· 
dır ? Bugün inkar edilemez bir haki
kat kar,ısında bulunuyoruz ki, o da, 
çocuk edebiyatı aahaaında kütUphane
mizde oldukça büyük bir bogluğun 
hiaaedildiğidir. 

Fakat ıon .zamanlarda her sahada 
olduğu gibi, bu yolda da kuvvetli ve 
Umid verici çalıtmalara şahid olduğu
muzu da hemen ilive etmeliyi%. Bu 
arada değerli fairlerimizden Yusuf 
Ziya Ortaç'm çocuklar için yazdıgı 
'iirlerden mürekkep bir kitabının, 
"Kuş Cıvıltıları" ismi altında küçük 
bir cild halinde intitar etmiş olduğu· 
nu haber vermeliyiz. Kanaat Kitabevi 
tarafından basılarak satışa çıkarıl· 

mış olan bu eserde, hakikaten çocuk
ların anlıyacağı ve zevkle okuyacağı 

Geçen haftanın başlarında ingiliz 
gazeteleri garib bir taYiadan bahsetti
ler. Bu şayiaya göre, B. Eden, İtalya
nın Cenevredcn çekişinin ertesi günü 
birdenbire değişerek Musoliniye karıı 
husumeti terketmiftir ve ana hatları 
şunlar olan bir Avrupa sulhuna çalışa
caktır. : 

ı - Habeşistanda Roma imparator· 
luğunun tanınması, 

2 - Almanyanın sömürge taleblerinin 
tetkiki, 

3 - Milletler Cemiyeti paktının 
16 ıncı maddesinin ilgası, 
4-Milletler Cemiyeti paktı ile Ver 

say muahedesi arasındaki, bağın kal
dırılması. 

Bu hayret verici teklifler, nerede, 
ne zaman ve nasıl yapılmıştır? Bu nok· 
talar üzerinde en küçük bir izah V'eril
miyor. Fransız gazeteleri, umumiyetle 
bu hususta tefsirlerde bulunmaktan 
çekindiler. Şu halde bu Londra habe
rinin havayı iskandil etmek üzere u
çurulmuş bir tecrübe balonundan baş· 
kabir şey olmadığı kabul ediliyor de· 
mektir. 

İngiliz dış bakanlığının, böyle bir 
teşebbüse girişmeyi düşünmemesi, e
ğer düşündüyse buna kadir olmaması 

hakikaten yazıktır. İngiltete heyhat 
ki hala beklemek politikaaını takib 
etmektedir. 

Hiç şüphesiz ki, İngiltere, terazinin 
kefe5ine kuvvetinin ağırlığını veya ta
vassut teklifini atmak için kafi derece
de silahlanmayı beklemektedir. Fakat 
hangi devlet, bugün, gitgide süratle
nen silahlanma yarışında üstünlüğün
den emin olduğunu söyliyebilir? Yan
gın çatırdıyor, ateş sirayet ediyor. 

Ne yazık ki, Pariste olduğu gibi 
Londrada ve bütün hükümet merkez
lerinde, kühne diplomasi makinesinin 
işlemesi çapraşık ve yavaştır. Napol
yonun eski imparatorluk Avusturyası 
için söylediği bugün bir çok Avrupa 
memleketleri hakkında, bilhassa, dai
ma bir ordu, bir fikir veya bir sene ge
ride olan demokrasiler hakkında doğ
rudur. Bu bir vakıadır: Demokrasiler, 
karar cüretini ve bu kararı tatbik mev
kiine koymaktaki takibi totaliter dev
letlere terketmit görünüy<>rlar. 

Halbuki birlik saati Avrupa için hiç 
bir zaman bugünkü kadar zarur~ olma· 
mıttır. Japonlar, Rusya, İngiltere ve 
Amerikayı kendi dertleriyle meıgul 
ve hareket serbestliğinden mahrum 
lıııl.lııkl.u lçlndk ki, bir yandan Pe
kinle eaki imparatorluk çinini yutar
ken. bir yandan da Şanghaydan Nan
kine kadar Kuomintang Çinini yutma· 
ya karar verdi. 
Avrupanın ideolojiler yüzünden 

takıime uğrayııı, Milletler Cemiyeti
nin ikiye, ilçe, dörde bölünU9ü, eıki 
mağlublar ve galibler bloklarının tek
rar kuvevtlenmeaini, i9te çar~i bulu
namıyan bu karı9ıkhktır ki japonlara 
kuvvet ve ceıaret venni9tir. 

Bizim zaafımızdan kuvvet bulan 
japonlar, japon adalarına iptidai kay
naklar itibariyle tilkenmez, el emeği 
bakımından çok zengin ve her türlü re· 
kabetten azade muazzam bir impara
.,rluğu US.Ve etmekle me§guldUrler. 
Sarı tehlike bir yandart sil!h gUrUltü
leri arasında yaklaşırken büyüyen eko· 

tarzda güzel manzumeler vardır. 
Şairin selis ifade&i, nazma hakimi

yeti, temiz ve pürüzsüz türkçesi bu 
kitabı çocuklar için aranacak ve zevk
le okunacak güzel bir eser haline 
koymuftur. 

XVII 

KESiK BAŞLAR 
mıyorum, dedi. Bir feyler sorduğunu 
anlıyorsam da maksadının ne olduğu
nu sezemiyorum. Buralara yeni gelmiş 
olacak 1 

Bakır renkli adam kocaman gözleri
ni Briksana çevirerek bir teyler söy
ledi. Bu yabancının halinde acaib kı
lığının gülilnçleştiremediği bir cid
diyet, hususi bir duruş, bir gurur var
dı. 

Fos'un verdiOi nasihat 
Adel yataf ının üzerine bağdaş kur

muş, önüne bir kutu kestane Ş:Ckerle
mesi koymuş, dalgın dalgın rolilnü ez· 
bcrliyordu. Alnında derin bir kmıık 
vardı; bütün gayretlerine rağmen Fo
sun senaryolarına serpiJtinnck mu
tadı olan talimatı bir tilrlU zihnine 
yerleştiremiyordu. 

Yazan: EJgaT Wallace 
~=-us-==================11 

- Hafiye mi? Buraya ne için gel
mtı 1 

Fos iıtihfafla gUIUmse~i. 
- Onun gibi mahdud zekih bir a

damın bulamıyacağı bir ıeyi ketfe gel
ml9. Kafa keseni bulmağa uğraşıyor. 
Ben ona hizmet edebilecek tek ada· 
mım. 

Kurnazca gUlerek ilive etti : 
- Fakat ona değil, kendime hizmet 

edeceğim. 

Ve bu eırarlı iddiayı ıavurup o da 
çıktı. 

Foı gittikten sonra Stella oduına 
elbiıe değiıtirmeğe _çıktı. Taaavvur 
ettiği .ziyaret için vakit henil.z çok er
kendi. Zira Sir Gregori onu gUndU.z 
kabul etmekten hotlanma.zdı. Bağ'ı o 
bildiğimiz delice maceraya ıevkeden 
Sir Gregori zevahire pek riayet eder
di. 

Postaya vereceği bir mektubu olan 
artist arabasına binip Çayçestere gitti. 
Pazar yeHne yaklaştığı zaman Brik· 
tanı oldukça acaib bir vaziyette bul
du: Briksan, uzun boyu ile oldukça 
kalabalık bir toplantının ortasında 
görünüyordu. Yanında başı miğferli 
bir polis vardı. Tecessüse kapılıp bu 

kalabalıta yakla9acağı ıırada vazgeçip 
yoluna devam etti. Geriye döndüğü 
.zaman kalabalık dağılmıt ve Briksan 
ortadan kaybolmu9tu. 

Bu toplantının ıebebine gelince; şu 
idi: Brikıan pazar yerinden geçerken 
bir kalabalık ve bu kalabalık arasında 
ne yapacağını pşırmış bir poliı · me
muru ile kıvırcık aaçlı, bakır renkli 
bir adam görerek yaklqmııtı. Her 
halde malezyalı olduğu anlatılan ve 
ıırtındaki biçimaiz koatUmU ve batına 
kulaklarına kadar geçen §&pkuı ile 
dikkati celbeden bir yabancıya polis 
bir türlü meram anlatamıyordu. 
Yabancının elinde açık yetil bir 

bohça ve kolunun altında da evveli 
bir beze ve ıonra metrolarca ıicime 

ıarılmıı uzun bir neıne vardı· Bu ada
mı görUr görmez Brikaan, Onun Sir 

Gregori Pen'e mcnıub bir malezyalı 
olduğunu düşündü. Sonra Sir Grego
rinin adamlarını böyle ıerbeıtçe do
laştırmayacağmı akıl etti. 

Kalabalığı yararak polise yaklaş
tı: 

Polis gülümsiyerek : 
- Ne söylediğini bir türlü anlaya· 

Birdenbire felemenkçe bildiği aklı
na gelerek yabancıdan felemenkçe bi
lip bilmediğini sordu. 

- Ja Mynheer, f.elemenkçe konuşu
rum. 

Bu adam, yerlilerinin felemenkçe 
ve portekiıı:ce konuştukları Malezya
dan gelmekte olacaktı. 

- Ben Borneo'dan geliyorum. Ve 
ingilizce Truji adiyle anılan bir ada
mı arıyorum. Evini görmek ietiyorum. 
Zira o, memleketimde büyük bir a
damdır· Onun evini gördükten aonra 
Borneo'ya döneceğim. 

Bu sevimli bir adamdı. Fakat ,aka
ğından çeneainin altına kadar devam 
eden büyük bir yara izi yüıı:ilnü çir
kinlettiriyordu. 

Briksan, Sir Gregorinin J&tOluna 
nereden gidileceğini tarif etti. A
dam teşekkür ederek ayrıldıktan ıon
ra Briksan, polisin yanında durarak 
onun acaib şeklini, gözden kaybolun
caya kadar seyretti. Ve bomeolu gö
rünmez olunca Brikaan da yoluna de
vam etti ı 

Alelaade zamanlarda bu güçlUkleri 
yenerdi; fakat hiç de sanat sahasına 
taalluk etmiyen şu veya bu sebeblerle, 
bir takım düştincelere dalıyor ve bu 
dilşilnceler onu o derece kavrıyordu 
ki önündeki satırların manasını bir 
türlü anlayamıyordu. 

- Bu Mişel Brikaan hakikatte kim
di? Hayalindeki hafiyelere hiç benze· 
miyordu. Neden dolayı Çayçeıterde 

kahyorlu? Yoksa kabilmi idi ki ..• 
Kıp kırmızı kesildi ve kendi kendi

ne kızdı. Korkunç bir caniyi aramakta 
olan bir adamın Adelden uzaklaşma

mak maksadiyle bu şehirde kalması ak 
la getirilemezdi. Acaba kafakcten, bu 
müdhit katil Çayçeıter, civarında mı 
idi ? 

Ev aahibinin eeıini i9ittl : 
- Bayan Adet, Bay Fosu kabul ede

bilir miainiz 1 
Adel karyoluından fırlayıp kapıya 

koftu. 
- Bay Foe nerede ? 
Bir kaç zamandanberl m~eıini 

Yasan: 
Vilıtor Margrlt 
La Tribon de 
Na•yon'dan. 

nomik tehlike karıısında en nikbinler 
bile titremekten kendilerini alamıyor
lar. 

Avrupa mUvazeneainden. daha doğ
rusu müvazenesizliğinden mesul olan 
devlet adamlarını en küçük bir aağukıl 
ışığı aydınlatabilıeydi, bunlar derhal 
günahlarım itiraf ederlerdi. Yirmi ac~ 
nedenberi Avrupayı bizzat paralamı9 
ve dağıtmıt olduklarını anlarlardı. 

Bugün, Almanyayı infirada mah • 
kum etmeye çahımanın cezuını çeken 
Fransantn hataıı, bizzat kendiıini aa· 
IS. mahrum etmediği bir geni9lcmeden 
İtalyayı menetmeye kalkıtan İngil
terenin hatası. ~ktatörlüklerin hariı 
hesabları. · 

Bazıları bugün Japonyanın yanında 
Almanyayı görmekten hayrete dU9U
yorlar. Asya tehlikeıini haber vermi9 
olan İkinci Vilhelmi ve avrupalı kıta
ların başında Çinde ıükilnu teaiı etmit 
olan alman ınare,alını hatırlatıy<>rlar. 
Görmeyorlarııu ki Almanya. Avrupa 
topluluğu dışına atılmamış ve İtalya
nın Afrikaya yayılmak.arzuları önüne 
sed çekilmemiş olsaydı, bu iki büyük 
devlet, totariterlikten evvel avrupah 
olduklarını hatırlarlardı. 

Fakat yarın :Fransa, İngiltere ile 
birleşerek Akdeniz komşuauna habe9 
ilhakının tanılmaaını teklif etsin, Pa
ris ve Londra alm~ devlet adamlariy
le sömürgeler ve ham maddeler mese
lesini açıkça konuşmayı kabul etsinler 
barışma kolaylatmış olacaktır. 

Geriye meselelerin en dikenlisi ka
lır: Milletler Cemiyeti. Bu meselede, 
kökten tedbirlere baı vurulmadığı tak
dirde kısa veya uzun bir zaman sonra 
kati inhilal meydana gelecektir. 

Şimdiden İsviçre, mutlak bir bita
raflık muhafaza etmek istediği için, 
Milletler Cemiyetinden çekilmeyi dil· 

9ünüyor. Holanda ve 9imal devletleri 
16 ıncı maddeye kar91 pek ıempati bes
liyor değildirler. !Hlçib. yarı daimi 
bir adlığa yeni intihab edilmi9 olma
ıına rağmen .zecri tedbirlere kartıı bil· 
yük bir nefret duymaktadır. İrlanda, 
Milletler Cemiyetine ve Londraya ar
kaaını dönerıek habef imparatorluğu
nu tanımı9tır. Polonya, Avuaturya, 
Macaristan, Arnavudluk aynı dU9ün
cededirler. Ayrılıkçı Amerikadan hiç 
bahsetmi yelim. 

l9te böylece, hepai biriblrini kırktan 
fazla ıılahat projeıi, bir aenedcn 
fazla zamandanberi, hayalbanelerde 
çürümektedir. 

Pragdan ayrılırken B. Delbosla 
Krof tanın bir ağızdan söyledikleri 
sözlerin Milletler Cemiyetini yeniden 
diriltebileceği akla gelir mi? Londra
da eeyahatinin intilarını anlatan mü
messilimiz her halde Belgrad ve Var
şovanm pakta bağlılıklarından bahlet
miş olmasa gerektir. Seçim esnasında 
Romanya kıralının vermiş olduğu 

teminatın da kıymeti daha fazla· de· 
ğildir. Çekoslovakların "yaşasın,, lan
na gelince B. Beneş, Paris ve Moako
va ile askeri ittifaka, Berlinle dostane 
bir uzlaşmaya dayanan takin bir Tuna 

degiştirerek daha muniıletmiŞ olan ev 
sahibi kadın, her halde küçük yedek 
artiıtin yıldız mertebeıine yükseldiği
ni işitmiş olacak ki tatlı bir sesle : 

- Salona aldım, dedi. 
Adel salona &irince, Lavley Fos'u 

pencere önünde, ayakta buldu. 

- Gün aydın Adel, dedi. 
Foa, onu timdiye kadar böyle adı ile 

hiç çağırm&mıftı. • 
- Gün aydın Bay Foı, bi.zi bırakıp 

gittiğinizi öğrenerek pek üzüldüm. 

Fos, kayıdsızca omuzl~rmı ailkti. 
- Benim için faaliyet aahaaı pek 

dardı, cevabını verdi. 
Lavley Foa, Brikaanın Adcle pence

redeki yuvarlak kliıd lpretten bahıe
dip etmemiş olduğunu düşüne.rek bun
dan münuib tarzda bahaederken fÜp· 
heıinin yerinde olmadılmı anlıyarak 
memnun oldu. Bizzat Foı da bu k&lıda 
fazla bir ehcmiyet vermemi9tL Zaten 
Sir Greıorinin pencereyi bu ıuretle 
itaretlemekten makaadı Adel ile barıt
mak için oduına çiçekler H hediyeler 
atmak iıtemeıi iôi. Foe, Slr Greıori 
Çılgın bir •flk teli.tki etmekle beraber 
bu kadar ehemiyetıls bir ricumı red
de lUzum ıörmemiftl. Knebvortun kcn 
diıine anlatmıt oldutu maymun blkl· 
yeıini de bir melodrllD farsetmlf ti. 
Foıun nuarmda itte bu mesele bun· 
danibarettL ' 
·- Adel, dedi, ıiz dü9ünceıizlik edi

yorıunu.z. Sir 'Gregori Pen glbl blr a· 
dam öyle gelitl iib•l reddedilir mi ? 

-5-

l1Gôn lcvinl 
Üstadımız Agah Efendi 

Agi.h Efendi, 127f senesi rebiül&
barmm 6 mcı pazar günü hatrra def· 
terine ıunlan kaydetmiıtir: "T •~cÜ• 
manı Ahual ismile Deraaadette turk· 
çe bir gazete tabı ve nep'İne tevessül 

eyledim.,, 
Reanıi Takvimi Vakayi'le Vilya?1 

Çörçil adında bir ingilizin Kadıko
yÜnde avlanırken bir çocuğu vur• 
ması üzerine çıkan siyasi meaelede 
Nkut hakkı olarak verilen imtiyaz
dan istifade ederek çıkannı§ olduğu 
Ceridei Havadis'den sonra, Hersek 
mııvakkat meclisi eski reisi Agah E
fendi tarafında~ 701 numaralı mec
lisi maarif ma:&batasında denildiği 
l ibi "masarif ve temettüü kendine 

• bir 
aid olmak üzere bir kaç günde 
defa türlr:iyyiilibare jurnal tabına 
ruhaatı resmiye itası istida olunmUf 
ve efendii mumaileyhin aureti iati.cla
sı Ceridei Havadis ıekliade bir ICJ: 
çıkarmaktan ibaret olduğu anlatı· 
lup .... ,, Çıkardığı ilk huau.i ıazete
nin T crcümanı Ahual ol dutunu ar• 
kadaıanız Server lakit'in "Aı&h E
fendi,, adındaki kitabından öğnni • 
yoruz. 
Aı&h Efendi, zamanınm ileri fi

kirli adamlarmdandD'. "Parü Hla. 

reti uniye•İn• elçi uc marahhaaı 
ı.ukalôtl• ncubolunmUf olan deuf •t· 
lu Rilat Veliyyüddin PQfanın m.aıy~
tine kôtib namiyle memur edıl":lf
tir.,, Paris'te üçüncü Napolyon un 
imparatorluk alayında bulunmU§tur. 
Zamanında gazete kelim.esi henüz 
kullanılmamakla olacak ~1 çık~k 
• ted" y. eleye Cerideı Havadıale 
ıs ıgı ıaz ' .. 
iltibasa mahal vennemek ıçın~ -
F d oldugy u gibi - Jurnal de-ranaa a . . . 1, t 
miştir. Meclisi maarıfin Jun:ıa .1 a • 
rif ederken kullandığı "Cerideı Ha· 

. 1. d b" sözleri arka-vadıs ıek ın e ır ıey,, k.kl 
smda tela~lı sarıklılar, tah 1 er, 
tedkijder, mürafaalar, müzakereler 
tasavvur edebiliriz. 

ilk defa roman tefrjkasma da 
baılayan Tercümanı Ahval'dir. B~ 
gün tefrika kelimesini mürekk~b fı: 
il olarak tarif ediyoruz. Bu kelımeyı 
icad eden de, anladıimuza ıöre, A: 
r&h Efendidir: "Avrupa ve mahalı 
saire jurnallarmm ekseriainde old~· 
ğu misillu ceridenin mahsuaen telrılı 
olunan ataiı tarafıdır ki anda meba• 
bisi edebiye derc:olunur.,, 

Acaba k at, punto, direk ~ ~ 
lonne manasına sütun, enterlın~1! 
garnitür gibi gazetecilik t~irles:ını 
de üstadımız Agah Efendi mı ıetır • 
mittir ? 

Server lakit'in Agah Elendi' ~i 
yalnız gazeteciler değil, bir devrın 
tuhaflıklarını ve bir me6leğin doğup 
geliıimini merak eden bütün münev• 
v~rler okumalıdır. - N. Baydar• 

anlatmasını tercih edecektir. . 
Orta Avrupa ve Balkan devletlerı: 

· • h" • sahadakı nın Fransa ya manevı ve ıssı . 
dostlukları en miltehassis edici bır te
zahUrdUr. B. Eden ve Delbol ıulh l~
kırdılarından filiyata geçerek ingihz 
dış bakanına atfedilen niyetleri tahak· 
kuk ettirıeler bu doıtane hisler ne ka· 
dar artardı. 

Sarı tehlike kar§ısında Avrupanın 
nihayet birliğini tesis etmesi, d~mok· 
raıilerle diktatörlüklerin hakıkateıı 
kollektif bir emniyet uğrunda el ele 
vermeleri ne gilzel bir şey olacaktır • 
Bu imkin hali mcvcud mudur? 

Bu sözler ağzından çıkar çıkmaZ A· 
delin çehresindeki deği,ikliği gören 
Foı tehlikeli bir yola sapını9 olduğunu 
anladığı halde devam etti : . 

- Kendini hayal içine hap-c:tınenın 
manası varını? Bizler, nihayet, ınaanııı:. 

Sir Gregorinin sizi sevmiş olmas~ 
neden tabii bulmamalı? Bun~~ ne g.•· 
bi bir fenalık tasavur edilebıhr? Sır 
Gregori benim dostuın~~r. B_u. ak~ 
k d. . · milhim bir it ıçın gıdıp goreen ıaını . . . . ? 
ğ . Benimle beraber gelırmısınız ce ıın ... 
Adel, "olmaz 1,, manasında ba9ını 

salladı : 
_ Bunda bir fenalık olmıyabilirse 

de bence hiç bir zevk de yoktur, dedi. 
_ Sir Gregori zenğin, nüfuzlu bir 

adamdır.Size iyiligi dokunabilir. 
Adel yine batını kaldırdı : 
- Kendi iatidadımdan batka yardı

ma ihtiyacım yok. Zengin adamların 

nüfuzundan iıtifade niyetinde deği
lim. Bunlaraız muvaffak olamadığım 

takdirde nten ite yaramaz bir artist 
oldu&umu kabul edecek kadar aklı ba
fında bir kızım .•• 
Foı 11rar etti : 
- Yalnız gidebiliraem de yardımı

nızı kendime temin etseydim çok mem 
nun olurdum. Sir Gregori ıizi deli gi
bi ıeviyor. E&er Mendoıı:a bunu bilsey
di ıi.zi çil çiğ yerdi. 

_ Mendoza mı? Neden dolay? Men
doza ile Sir Greıori tanıtırlar mı? 

-Soauvu-



ULUS 

1.-Y-U_R_D_A~N-RE-S-==İM==LE==R==I Kastamonu'da ik i büyük eser 

Kırk yatakh bir hastahane ile bir 
halkevi binası yapıldı 

Yeni halkevi bltiin 

kurumlan icine ahyor 
Kaıtamoni (Huıuıf Muhabirimiz

'1cn) - Memleketin birçok noksan· 
l2rının bafında butahane ve HaJkevi 
geliyordu. Memleket çocuklarının o
turup kaynapbilecekleri temiz bir 
5<., !on yok gibi idi. Altı ay evet teme
li atılmı• olan ve bir eıi Erzincanda 
bulunan ve 62 bin lira ketif btdelU 
ohtn Halkevinin beton intutı bltmit. 
li&eri kapatılmııtır. 

Bu bina aynı zamanda Kızılay, 
H:ıva Kurumu, Halk Partiıi pbi te· 
•e':külleri de içine alabilecek ~llilde 
y.ıpdmıttır. içinde 1000 ki9iliJr bir 
sa!onu vardır. 

Memleketin çok ıüzel ve merkezi 
bir yerinde yapılan bu binanın aynı 
zamanda tehri ıüıleme yönünden de 
ayrı bir deleri vardır. 

Memleketin en önemli ihtiyaçla
rından biri de hastahanedir. Bu nok· 
•anın da tamamlanmaaı pek tabii idi. 
Altı yedi ay evvel temelleri atılan 
kırk yataklı ve tam konforlu bir haa
tahane binuı buıtln bitmit vuiyette-

B d 
dir. Şehrin en havadar yerinde ku· 

ursa a Emir camisinin avlusu ru1an bu bina pek ucu• maıolmuıtur • 
• ---~--------------------------------- Yümda açılma tlSreni yapılacaktır. 

Bafra'nm 
baymchrhtı 

Bet ytUık bir plan 
hamrlandı ve il8 

ballandı 
Bafra. (Henal mubablrimbden) -

Belediye mtc1ial IOD toplantlmnda Jra. 
.... nm bet )'ıJbk lam- propawm p
Dlün tamim etmit" banan lsta de 
'9lediyeler btnlmmdan elli bin Ura lltikru,...... u:: ....... iftir. Ka-w tdilla,,... : 

1- .... ~.- lıaatmldl YUlyette ba
.... J'llPtlnllwı. 

1- lıltlltübel l'lair pllnmm tanzimi 
a.. lılncut içme auywıun fenni ~ 

lar ghlllnde .....,. akıtılmw. 

... Klektrlk fabribaaam -= alm • 

- ..... Wrilmeai. 
~ Femd Mrmubüa m,.ı. 
9--11 tatbikine bet1•mmt olan ba 

pr.- 941 Jllmda ikmal edilecektir. 
Harla. elektriibı -- ılınması, 

..,. femal prtlula ~ itleri 
llkpllDWJr. 

·~ <B•ml>-Dfk .__.. 
·-................. imar .... 
ll,.el ~- .... ..,,. .,... 
W-eleHırırJme'm, Jaıpbnm ona-
... lrl tMibl cmdia etıafmdald kah
•*'-w laana ...,_. ldcbnlarak 
1 Fil 'Is ...,. dıftr ft pk aıu-Jdlk· 
lsla~.Mll'kucleoldup 

Vali B. Avni DofaJı, hıer Ud ete• 
rln ortaya çıkmuı lçin btlyUk çalıt
ınalar ıattermiıtlr. - Aılb Çetla 

Kutamonu'Ja yeni IKUtahane bintrR ve Hallıeuinin 
yam/an •öriinlifii 

Bir cocuk 
haılandı ~dü 

Edirnede umumi mUfettiılik binasının 
İlllCICll1 nihayet buldu 

ADANA HALKEVINDE 

il ~ llllllMfllere 1 S.000 klll 
geldl, llllklı rıaben ıok fıılı 

Adana, (Ha.ut Muhabirimizden) - Adana ıençliiini çab· 
:hz.~ltında topla1&11 Halkni, Adana için epbı bir kültür kaynaiı-

hl il 1111111 SOl'IQI ~ekllly• 
bmir, (Huaual) - Karpyakada o

turan B. lamallln bet aylık çocutu. 
bir hafta nel ocakta lraynıyan çayın, 
O.erine d81dllmeal y.Ustlnden JaDIDlf, 

H-'L ·n1n b iL- yaralanm11tı. Zavallı yavrucak yanla-
amnı i ..... tem.il ko-r------------· rmın teılrile 8Jm0t. çocutun c:aedhıl 

miteai her an faaliyet içinde ı.. K rl bir tarlaya ı&ımıOflırıUr. 

lu~~ıtnt bu yıl üç ""it ocarekfflcioltesze,. ytin _ md~~~ ~~~u~. ~~ 
aer OJUllUf n bu plyealeri bq on bqlanmıı " çocupn cenasai,, de 
defa tekrar1amlftır. Dailtdan bilet· mWdtiltl yerden çılranlarak muayene 
lerden anlaııldılma ıare kıt içinde Aydın (Huıual) - Koçarlı kamu- olunmqtur. Çocuk yaraJanclıktan.,. 
Halkevinin müsamerelerine 15,000 nunda yılda J,5 milyon kilo xytin ya- ra hlllrilmete haber nrmiyen ft balta
klti plml9tlr. lı" 1 milyon kilo da pamuk kozuı ia- neye yetırmayıp llUmUnı Hbebiyet 

Temıll komlteıi bu hafta "Him· tihaal edilir. Bu yıl pamuk rekoltesi veren aonra da cenuealni fis1ice tar
metln otlu" iıimli piyeai dört defa biraz eklik olmaıına ratsnen ayetin laya 18men ana ve baba hakkında acl-
oynamııtır. çok bereketlidir. Pamukçular, Nuilll llyece takibata baıJaıımıttır. 

Dört defa oynanan bu plreal de buma fabrikumın dolrudan dofruya - - --------- -
altı bin kiti aeyretmittir. milltahlilden veyahud miballi fabrt· yol'lar. Zeythıln kilosu 100 paradır. A-

Her yıl olduta pbl Adana Halk· kalardan pamuk temin etmelinl dili· bcılar üç kuru,. kadar çıkanmflard& 
evi temsil kolu bu aene de Çukurova -------- -------------- ---

Yeni IUldUlli milettitlilı lıonaiı 
kualarına pderek Adanada oynadı
lı eurlerl tekrarlıyacaktır. Bu •eaile 
ile pnçler, hem Çulnarovada tetkik· 
ler yapmlf olacaklar n hem de Jra. 
salar balknun tiyatro ihtiyacını kar· 

IJlms (H....a ..... it......_) - Umami müfettiflik binaunm ia
,.. W..lıtk. 8iBa -dem alıilde Ye kalori'-li olarak :rapılmafbr. • 

MERSiN 

Kurtuı111 bayramına .... -.,, 

Şimdi binanın etrafına latanbul tılayacaklardır. 
parklar mOteha11111 Bay MevlOd'un Adana Halke.t temaıil kolu dlıip· 
bir pllnlyle 8-10 dekarlık genit bir lln içinde plıflDllktadır. Adanamızm 
park yapılacaktır. Park kademeli ola· yetlttirdill aanatk&rlardan Cotlnın 
cak, içinde bal, bahçe, meywlik ıfbi Qtlnn'in bu mUY&ffak17ette hi11eai 
luıımlar bulunacaktır. bflyilktUr. 

. Moble ve aalr ihtiyaçları da te· Adana Halkevl, tthirde büyük blr 
mın edildikten aonra umumi mtıfet· yarlıktır. Gece geçmes 1d Adana: 
dtlik bu ıttsel binaya ilkbaharda yer- Hain.inde bir toplantı ohnum. bir 
lefllllı olacaktır. komer, bir mllaamere, bir konferans '* ---·•• llltiD lrlyleriDde de .... - ...,._ ......._.. .. molraklar ilenin (Ruaual llubabirmizden) 

ıı='s~. Btıdbı lrlylerde - Jlenlnln ıa mcı kurtulqyıld8ntı· 
,oı ,._ fMllyetl p prpmüta· mU olan 5 Xlnunuuninln bu yıl da· 
dlr. ha parlak t8renle 1nıtlımmın için 

Bolu'da faziletli bir 
~datöldü 

verllmelin 1 
Halkevi kayıdlarından anlatıldığı

na göre, bu yıl Adana Halkevinin 
muhtelif toplantılarına 85.000 kiti 
ıelmlftir. 

Kan halkftincle 
Kan. (H111U91) - Halken. pı.,... 

llh muhitte çok faydalı Mticeler clo
l••kJOr. Ciftr ldSylerdeJd lıılyllhr 
Wtada bir pce balkninin pt111 al· 

tfmdlden buırlıklara bqlamnıttır. Bolu, 30 (A.A.) - Bolu balkevi 
Bunun için de bir komite aeçilmiftir. baıanı viliyet daimi encümeni ubm Halkevl bu yıl kanlara daha bU

,Uk bir ehemlyet vermlttir. Gece 
dershaneleri, mot8rlü va11talar kurs· 
ları muntuaman çahtmaktadır. 

Yeni Halkevi binaıı y~pıldı~ı tak
dirde, Halkevi te,ldlltr dah.n geniş 
bir imkln içinde çahpcaktır. - N.-Ta 

Öpndllime 16n. slndU. mera- dan awkat B. Raif Ertem. dün ıece 
ılm yapılacak, aqam Halkevinde top an111111 kalb aekteainden vefat etmittlr. 
lanılacak, 18ylev •e mamumeler o- BucUn cenueai meraalmle belediye me
kunacak vı pce d~ tüccar kulilbiln· zarbğına defnedildi. Merulme ilbay, 
de tehir namına bir balo nrilecektir memurlar, teteJıckilller, büyük bir halk 
Bu baloya yakın köylerden k8yl6 kı kalabalıiı iıtirlk etmittir. Tabut me · 
unları d,a davet edilecektir. - 1'. T. ıara kadar eller Uzerinde ıöttırilldU. ___________ ;......;.__________ ___ Mear bqında vlllyet encümeni ad· 

auıdan biri ve halkevl gençleri beye • 
canlı bltabelerle ölünün bayat n fa • 
zlletlni andılar. 

tada toplemmktacbr. lmıtt'te IOY' zlraatinln 
neticeleri 

Aydında K1Z1I y töreni 
J2 yqmda, fazilet, feracat ublbi 

olan Raif Ertem'in ölilmU Parti, Halk· 
evi ailesini ve bütün villyet ballanı de
rin bir teeuüre dUfilrmUttUr. 

lmıit'te mllZll' hayvanlar 
ve böeeklerle miieadele 

İzmit, 30 (A.A.) - Ziraat veldled 
mitehaut mtlprirlerlndeıı B. Ş..ket 
Tunçok, ıebrlmlse plerek rillyetl· 
mizdekl ID1dur baynnlar " meJY& a
taçlan huta1ıldarl1ıe yapılan meca-

lzmit, 30 (A.A.) - Bereketli bir 
yağ nebatı olup unaylde kullanılan ve 
memleketlmiaden Almanyaya ihn,ç e -
dllmekte olan Soya fuulyumm vil'
yetimlzde yetittlri1mni baklmıdaki de
nemeler l)'i neticeler nrmit olduğun 
dan bu yıldan itibaren anahltiınbde ye
tfttirilmeai lçln klylWerimise t"vik · 
imle bulunulmalstadır. Yetlftlrilecek 
mahsuller derhal .-.ı fabrikaları ta • 
rafmdan iyi bir ftatla aatıa alınacl,Jrtır. 
Bu ıuretle aoya, .u&yetimlsde yem biı 
mut OrilnCl olarak Prmit oJmelrla be
nber aym zamanda topnldanmuda 
uotun mikdanm ela arttırmak pbl ta

delelerl. Xaramtlnele •• 11pmca,. bll bir faJdw o1acaktır. KIJlGmlU ~ 
sftmek ıuretiyle •hlUinde ,ascSen ,.am eJd!mırae Jııup IJI 1ılr dlra ~ 
pçiımlf ve yapllan lcrutın euelı bir termit n......,. ..... -n:a n A -
neticeye dolfu Uerledlttm &kdlll- ... san ......... sao dekar arul 
lllllJlınltdr. WhldhM ........... ,. 
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Karaoglan höyüğündeki hafr ·yat 
Sistemle yapılan çahşmalar 
neticesinde muhtelif tarih 

devirlerine aid mühim 
bir çok eserler bulundu 

Bu neticeler Anadolu'da bir çok 
büyük medeniyet eserlerini·n sakla 
olduOunu tekrar teyid etmektedir 

"'Türk Tarih Kurumu" nun doğdu-

fu gündenbcri, üstüne titrediği güzel, ---.-------------; 
ışlcrden başlıcası memleket içindeki 
haıriyat oldu. Bir sezişi, bir kanati ta
rın üzerinde vesikalandırmak; tarihi
nuz ıçin her söylenen sözü, her ortaya 
11:unan dütünceyi kültür ve medeniyet 
belgelerine istinad ettirmek imkirunı 
ancak sistemli bir hafriyat verebilirdi. 
Hu itibarla da Türkiyede türklerin 
haıriyat tarihi yeni devirle ve bu te
şekklılle başladı. Kurumun aldığı neti- , 
celer Jımdi bütün dünya argeoloji ale
minde çalkantılar yapan genç hafriyat 
tarihi, bu sefer yeni bir faaliyetle ge- ı 

nişliyor. Anadoluyu siatemli bir arat
tırma ile tarayan kurum. Ankara nım
takasının bir çok meseleleri çözdüre-

cek zengin vaidleri üstünde durmakta ı..----... ı:::a•------
daha cenuba, p.rka ve garba inmek 
üzere tetkiklerini timdi bu havalide Ankartulan Karaoflana giden 
ıistematize etmektedir. Yol 
Karaoğlan höyüğü hafriyatı bu ıia- Bay Dervit Sinanğil, Çanak çömlek 

tcmli arqtumaların bir neticesidir. uatuı Alı,arlı Seyid Durandan mey-
Kurumun asbaşkanı Bayan Profeaör dana gelmifti. Mimarlık i9lerini Bay 

Afet; bir tetkik gezintisi araamda Xa- Abdullah Alper üzerine almıştır. 
raoğlan köyüne uğramıf, oradaki hö- ••• 
yük nazarı dikkatini çekınif; tetkika- "Xaraoğlan höyüğü,. An.karanın ce-
ta geçilerek toplanan çanak çömlek nubundadır. Ankara - Bali toaeainin 
parçaları incelenmiftir. üzerinde 25 kilometre gidildikten son-

Bu çanak çömleklerin kalkotitik ra höyüiiln hizasına gelinir. Sonra ao
çağdan kliaik çağ sonuna kadar uza- la aaptlmakta, tarlalar araauıdan iiQ 
yan bir tcselıül göateriti pek mühim JdlOQtetre gidildikteıı aoara da Kara
&örülmüf; ilkin bir sondaj hafriyatiy- oilan köyüne varılmaktadır. Höyük 
k i9in aydınlatılmalı kararlaştmlmıt- köyün içindedir denebilir. 
tır. Mevsimin ilerlemit olmaaına rağ- Köy, Elmadağının cenub eteklerin
men, ilini çall§ID&larmı büyük bir qk, de bol bulunan ince bir vadinin ovaya 
bir feragat üıtüne kuran üyeleri, açılan ağziyle Moğan gölü araamda
bu kararı hemen tatbik etmekte tered- dır. Şimali garbinde - fimdi tuzlu bir 
düd göstermemiılerdir. balçıktan ibaret kalan - Moğan gölü 

Kurumun diğer mesaisi gibi bu haf- görünmektedir. Şimal - tarkında üer
riyat da bir memleket iti olaıu9tur. der köyü, yefillik ve güzellik bakı
Kararın tatbiki sırasında kurum, halk- mından buraların bir incisidir ama ar
evleriyle if birliğini nasıl tahakkuk geoloji bakımından bir alika uyandır
ettirmek mümkün oldugunu göıtere- ma.ı. Köyün garb - timal ilerisinde Ha
cek yeni bir formül de bulmut; Anka- cılar köyü ve höyüiü; cenubunda Hö
ra halkıcvi müzeler komitesinin de bu yük köyü ve höyüğü gözükür. Vadinin 
ıondaj hafriyatına iştirakini temin ey- tam ağzına rutlıyan genif ve dalgalı 
!emiştir. "Ev" para, malzeme, eleman araziye Şelmeken diyorlar. Heyet bu
vererek hafriyatın yapılmaaına bil- rada - daha önce Bayan Afetin haber 
tiil iştirak ettiği gibi hafriyat heyeti- verdiği - bir kliaik çağ örenini mey
nı takviye edecek diğer teşebbüsleri dana çıkarmıttır. Güzel ve eaki bir 
eı.ırgememiştir. Ankara halkevi köy- çetme, örıenin efsanevi bir bekçisi ve 
cuıuk kolunun köydeki çalışmalarım tahididir. Köy 50 evli ve 280 nilfuslu
bu arada kaydetmek gerektir. dur. Hepsi de pek çoktan buralara yer-

rlafriyatın yapılabilmeıi hususun- letıniı tilrklerdir ... 
da Türkiye kültür bakanlığı, her za- "Karaoğlan höyüğü" köyün cenub 
man olduğu gibi, bu defa da eaaalı yar- yüzünü kaplar. Cenubu tarkından ti· 
dımlar yapmış Ankara vilayeti ise, mal garbine doğru uzanır. Heyetin 
Türkiyede örnek sayılacak bir yakın- meydana getirdiği plina nasaran kai
hk, bir alaka ile hafriyatın bütün sey- de de 210 - 250 metre uzunluğu. 140 -
rini takibetmif; hafriyat heyetine mal- 180 metre eni, 20 metrıe azami yükack
zeme, nakil vasıtası vermek suretiyle liği vardır. Bu duruma göre biçimi 
mevsimin müsaadesizliğini yenmeyi yıgıdır. Höyüğün çevreaini üç seki 
kolaylattırmıştır. beyziydir. Höyüğün çevreıini üç seki 

Hafriyat heyeti kurumun üyesi ve halinde dolatan oyuklar köyhiler ta
kültür bakanlığının argeoloğu Bay rafından sökülen - ve timdi köyün bil
Rem.zi Oğuz Arığ'ın direktörlüğü al· tün evleriyle cenubtaki mc.z~lı.ğın~ 
tında, müzeler dairesi anıdları koru- meydana getiren - tatların ulerıdır kı 
ma üyesi Bay Abdullah Alper, Tarih höyüğün bir iki yerde ıurla çevrili ol
kurumu fotograf mütehassısı Bay Ba- duğunu telkin etmekte; "höyüğün çev
ha Bediz, Argeoloji müzesinden Bay ıesinde bir çevre dıvarı bulunduğunu., 
Faik, Nafia vekaleti sürveyanlarından naklcyliyen köylülerin rivayetiyle de 

Karaoğfon höyüğündeki ( A) yar,,,,,,..ntla ltalriyatın ilk ııünleri 
( nuulal~n içinde 6alU111111 ln;rmetli 6ir miilaiir) 

( A) yarmannda bulunan 
Firigya destin 

mutabakat göstermektedir. Höyüğün 
timal garb kısmı en yükse yeri, 
cenub• ı prk tarafı en alçak yerini teş
kil eder. Her taraf sürülmüş tarlalarla 
ve köyün cenub tarafiyle çevrilmiş bu
lunmaktadır. Akropol zannedilen 
en yüksek yerde höyük, gafil ve cahil 
ellerin define arayan tec;avüziyle de
rince yırtılmıt ve bir çok çanak çöm
lek, etya bu yaradan bir tarih kanı gi
bi akıtılmıştır. Toprak ve tat almak Ü· 

zere bu tecavüz höyüğün bir kaç yerin
de tekrarlanmı9 gözükmektedir. 

Heyet sondajını yapabilmek için a
mele yokluğu, mevsim şiddeti, kısa 
pn, toprak dökecek yer, malzemenin 
iptidailiği gibi zorluklara göğüs ger
mek. onları halletmek mecburiyetinde 
kalmııtır. Höyüğün yükaekliği ve her 
yanının ya köy, ya sürülmüş tarla ol
masına ilaveten dekovil tertibatının 
bulunmayı91... Sondaj yerini seçmek 
hususunda müessir olmuşlardır . .bu i
tibarladır ki heyet ilk yarmayı cenub 
tarafında, nisbeten alçak (14 metre 
yükaekliğindeki .. ) tarafta açmak, çı
kan toprağı kaideye yakın dar bir yer
de yüksekliğine yığmak yolunu tut
mu9tur. Bunlar ıonra, asıl hafriyat 
başlayınca derhal tarlalara kaldırıla
caktır. 

Bununla beraber; eteğe yakm yer
deki sondajı kontrol etmek üzere hö
yüğün en yükıek tarafında da ikinci 
bir yarma açılmıttır. Buradaki yüksek
hk çıkan toprağı daha yakın bir ke
nara, gene yüksekliğine yığılan 

bir ıeki halinde yığmak mecburiyetini 
vermittir. Ancak bu çeşid tedbirlerle
dir ki kısa umanda, bir avuç işçi ile 
oldukça mühim bir it yekunu elde e
dilıni9tir. 20 amelenin dördü ara itle
rinde kulanıldığına göre asıl hafriyat 

için ancak 16 kitiyle çalıtılmıttır. 

Köyde heyet 20 gün kalmıpa da, fır
tına yağmurlardan dolayı işe ancak 17 

&ün verilmiıtir. 

(A) yarması denen lOX 10 m. ölçülü 
etekteki ilk sondaj sahasında (heyetin 

tepede tesbit ettigi sıfır noktasına na
zaran) 4m. metre, toprak yüzüne naza-
ran da 2m.77 derinliğine kadar inile
bilmittir. 2m.-2m.20 ye kadar toprak 
ınüdhit bir karıııkhk göıtermittir. 
Birbır ı.1eıiren yanık tabakaların ara-
sında, üst kıaımları tamamiyle göçmüt 
veya egri büğrü bir hale dütmüt dı-

varlar, (Bothros çöp kuyuları) .. mey
dana çıkmıtdır. Bunlar arasında ce
nubtan ve sahanın ortasından gelen, 
genit bloklardan mürekkeb döfemeli 
bir yer methal olarak kabul olunmut
tur. Duvarlar iki dizi kabatafla. çamur 
harçla yapılmıt. yüksek temellerdir. 
ki, üıt kısımları kerpiçle ikmal edil-
miş, aralarına ise kalaslar konmuttur. 
Hepsi de genit heyeti mecmualara 
mensup görünen bu mimarlık vesika
larının, genitleme hafriyatla plinları
m ortaya çıkarmak ıonraya bırakılmıt
tır. 

Bu harab, bu altüıt olmut mimarlık 
katlarının arasında ele geçen çanak 
çömlek arasında peku klasik devir 
(Roma) parçaları vardı. Frikyalılarm 
tek renk (monochırome) ve üzerleri 
krem, ak, pembe mıkte utarla ör;ttllti 

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

•. 

Karaoğ•an köyü ve lıöyüiü 
kapları ilkin pekçok iken gittil•çe aza- • 
larak gözükmüştür. 

Bu 1 dk, a çanak çömlcğ:nin "Min
yen" au. v ..... ,en ı-..vJ'u-uv..ı: ıenkli bir 
cıns kaJJ.cU a IJ::n..ı:ı.) en kısmı büyük bır 
tenevvu ve kesatetle ele geçmiştir. 
Hamurları ince fakat kumlu, pişimi 

eyi, yüzleri perdahlı ve cilalı yahut 
pürtüklü ve sadece (tur mahliıliyle) 
astarlı; kulpları kenardan doğrudar 

doğruya yukarı fış.kırıp - maden kap 
!arda oldugu gibi - gövdeye kıvrılıı 
inen bu kap.ar arasında yonca yaprag; 
ağızlılar pt:k dikkate deger bir ço!C· 
luktadır. J.>ikkate değer nokta Frıkya 
parçaları arasında çok-renk (poly· 
chreme) olanlara pek nadir olarak 
rastlanmasıdır. 

2m.-2m.20 den sonra Frikya parça 
ları hemen hemen kalmamış, buna mu 
kabil Eti, Bakır çağı, ve kaı.tolıtık de 
virin parçaları mutlak ekserıyeti ka .. 
zanmıştır. Eti parçaları 4m. de sahada 
yalnız olarak hikim görünmütler, 
"böylece aaıl Eti kültür katının batl•
dığına ipret etmişlerdir. Mimarlık ve
sikaları da buna göl"C fizyonomilerini 
değiştirmit bulunuyorlardı. Büyük bir 
yapının taı enkazı üzerine kurulan 
muhkem duvarların mahiyetlerini, ne· 
lere aid olduğunu tayin etmek ancak 
genitleme hafriyatla mümkün olacak
tır. Şurası heyetçe kabul edilmiştir ki 
bu kısımda klasik çağ kesif bir birlet· 
me meydana getirememiŞ,; buna muka
bil Frikya devri büyük bir inki9af gös
termittir. 

(B) Barmas adı verilen ikinci ve te
pedeki yarmada heyet ilkin 12X12m. 

ölçülü bir sondaj aahası açmış; sonra 
bunu ele geçen mimarlık vesikalarını 
takib etmek üzere genişletmiştir. 25 

santimetre derinlikten batlayarak ele 
geçen duvarlar biçim, bünye bakımın
dan fevkalade ehemiyetli vesikalardır. 
Ele geçen duvarlardan birisi 1.20 met

l"C genitlikte, azametli bir bünyededir. 
Şimdi tek dizisi kalan bu koca teme

lin hiç olmazsa bir buçuk metre yük

seklikte olması lizım geldiği düşünü
lür ve üzerine yapılacak aaıl duvar ve 
yapıya da 2 metre yükıcklik verilirse 

höyüğün asıl bünyesinden bugün 3-4 

metrenin yok olduğu anlaşılır. 
Burada 80 santim derinlikte ele ge

çen büyük pasaj, gene iri yassı blok
larla döşenmit, bir yanı da genişçe bir 
duvarla tahdid edilmitti. Heyetin teı
bit ettiği hafir noktaaından 2-2.20 
metre atağılarda raatlanan kuyular, o
caklar, dö9emeler zengin bir iakin i
lemine işnrettiler. 

Ele geçen çanak çömlek bu derin 
tiklerde eıneriya kireç tabakasile kapı. 
çıktı. Klasik çağ parçaları pek azdı ; 
J:f'rikya parçaları bol ve mütenevvı ıdi; 
Eti, bakır çagı ve kalkolitik devir par
çaları apgı ınildikçe hikim görünü -
yorlardı. 

Ba9langıcı 2.90 derinlikte olup 1.50 
metre kıamı ayakta kalan büyük bir 
dıvarın bulunduğu sahada Frikya dev-
ri hikimiyeti - gittikçe azalmakla be
raber - görülüyordu. Hu mimarlık ve
sikaları bir metreye yakın kalınlıkta 
bir yangın katı il.zerine kurulmuı olup 
Eti çağmm müthit bir yangınla ka
pandığını göıtermekte idi. 1.20--1.50 
metre derinlikte ve pasaj dö9emeainin 
altında ele geçen Frikya iskeleti bu 
devrenin en ziyade üstünde durulacak 
nadir vesikalarından biridir. 

Bu aahada 4 metreye kadar inilmit 
ve mllttelael yangınlar aruında Eti ça
ğı eserlerinin blldmiyeti altında bakır 
devri ye kllkolitik dnlr llOl'lerinln de 

Bulunan eserlerden bir kaçı 
varlığı miltahede olunmuıtur. Domuz 
iskeletine de pek sık rutlanmıttır. 

*** Yağmur, fırtı'la mevsiminin girme-
si heyetin daha derinlere inmesine im
kan bırakmamıf, sondajı bu halde bı
rakmak zarureti hasıl olmuıtur. Haf
riyata kurumun ve halkevinin devam 
etmesi pek muhtemddir. Yirmi met
re yüksekliği bulan höyükte ancak .. 
metreye inilmesi, çalı9ılan yerlerin 
pek mahdud oluşu (Karaoğlt.n höyü· 
ğü) üzerinde kati bir hüküm vermeye 
imkin bırakmıyor. 

Fakat; Ankara havalisinde kazılan 

Ahlathbel, Eti yokutu gibi yerlerin 
hemen toprağın yiizünde alnız bakır 

çağı istasyonları verdiği düşünülür, 

Kivur kalesinde açık bir Eti mabecll 
üstünde yalnız Frikya kalesinin yilk
aeldiği hatırlanına; klbik çağ, Frik
ya. Eti, bakır, kalkolitik devirlerial 
ya,adığı anlatılan Karaoğlan höyüitl
nün vadettiği netice kolayca görülür. 

Bu itibarladır ki, sert tabiat iklimi· 
nin muhalefetlerini yenerek hafriyaU 
idare etlen türk ilim heyetini elde et
tiği neticelerden dolayı ~brik eder, 
türk işçisini bu mühim ilim itini kı• 
zamanda muvaffakiyetle neticelendi· 
recek surette göaterdikleri fedaklrlık 
ve kudretten dolayı takdirlerle ve mu• 
habbetlerle anarken, Türk tarih kuna• 
munun, yardımı cidden eaaah olan An
kara helkevinin bu güzel işi devam et
tirme ye muvaffak olmasını da dileris. 
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Japonya'nın İngiltere'ye verdiği 1 Yalnız su 
değil 

temiz su! 
cevab notası dün neşredildi 

Japonya yumuşak bir lisan ı:~::J;;.~~,~~;;~k~::: 
ku 11 an lyor Ve ta r%1.ye ve rı· yor f~ ş~!:i;~~~e;e ~~~;:;:reert :!ı~:u: 

ek olarak neşrettiği 1580 numaralı 
kanun ile kökünden hallediverdi. Bu 

Londra, 30 (A.A.) - İngiltere hU
!kümetinin Lady Bird hadisesi üzerine 
yaptığı protestoya japon bükümeti ta
rafından verilen cevabın metni tudur: 

.. Japon kuvvetleri tarafından 13 ki· 
nunu evcide Vuhuda ve Nankinde yan
lıtlıkla ingiliz harb ve ticaret gemile
ıine karşı yapılan tecavüzler hakkın
daki 14 kinunu evel tarihli notamda 
japon hükümetinin samimi tarziyele
Jini bildirmek ve hükümetin bu hi
diıelerin tekerrürüne mani olmak için 
tedbirler ittihaz ettiğini, mesuller hak
kında da tedbirler alacağını ve nihayet 
istenilen tazminatı da vereceğini bil
dirmekle mübahi olmuştum. 

Buna cevaben Ekselansları 16 kanu
nu evcl tarihli notalarında bu hidiac
lerin cereyan ettiği ahval ve şeraiti 
ıasrih ettikten sonra: 

1- Kıraliyet hükümetinin yukarıda 
sikredilen 14 kanunu evel tarihli nota· 
yı almakla mübahi olduğunu, 

2- Mezkur hükümetin notamın İngi
liz ticaret vapurlarına yapılan tecavüz 
)ere de tamil olduğu hakkında temi
ııat istediğini. 

3- Mesullere karşı ceza tedbirleri a
lındığından malfunat aldığını. 

4- Bu tedbirlerin hakikaten alındı
ğını ve bunların bu neviden hidisele
ıin tekerrürüne kati surette mani ola
~ mahiyette olduğunu öğrenmek is
tediğini, 
bildirmişlerdi. 

17 kanunu evel tarihli notamda. 14 
kinunu evel tarihli notamla yapılan 

beyanatın aynı ahval ve şerait altında 
ıaarruza uğrayan ingiliz ticaret gemi
lerine de şmil olduğunu Ekselanaları
ııa temine müsaraat ederim. 

Hiidiae nasıl oldu? 
Mevzuubaha hadiseler vuku buldu

iu e.nada. japon hükümeti bu hadise
ler hakkında malfunat almak için elin
den geleni derhal yapmıttır. Fakat 
derin bir surette tahkikat icrası, alaka
dar gemilerin harekat esnasında dağı
mk bir halde bulunmalarından ve ki
fi derecede muhabere imwlnı olmama
aı gibi diğer sebebler yüzünden maale
aef gecikti. Tam rapor timdi geldi. Bu
nun batlıca kısımları size japon deniz 
makamları tarafından izah edilmit bu
lunmaktadır. Ekselanslarının da bu i
.zahattan çıkaracakları veçhile mevzuu 
bahis hidiseler, bu gemilerin bütün ya
bancı gemilerin bir iltica yeri bulmak 
il.zere harekat sahasından uzaklapruJ 
olduklarını ve bu sahaların civarında 
düpan vapurlanndan başka vapur bu
lunamıyacağı leanaatinde bulunmala
rından ileri gelmiştir. 

Rüyet şeraiti kafi değildi. Ve japon 
gemilerinin. ingiliz vapurlarına bunla
rın milliyetlerini bilerek taarruz et
uıit olmadıkları şüphesiz bulunmakta
dır. Japon filosunun iki bombardıman 
ıayyaresi ve mezkur filo, taarruza uğ
rayan vapurların ingiliz gemileri ol
duklarını anlar anlamaz ateşi kesmele
ri ve japon askeri kuvvetlerinin Lady 
Birdin ölü ve yaralılarını tahliye için 
yardıma koşmuş bulunmaları da bunu 
ispat edc:r. 

Mevzuubahs askeri kuvvetleri ku
uıandanının Yangtıse üzerinde bulu
nan bi.ıtün gemilere ateş etmek için e
mir aldığını bildirmesi keyfiyetine ge
lince, bu işarda bilhassa istihdaf edi
len japon hükıimeti çok derin bir tah-

kikat yapmış ve bu emrin düşman ta
rafından askeri maksadlarla kullanı
lan gemilere tatbik edilip üçüncü bir 
devlete aid gemilere ateş açılması 
maksadını istihdaf etmedigi hakkında 
kanaat hasıl etmiştir. 
Şunu da ilave etmeye mecburum ki. 

amiral Holt ile japon askeri kuvvetle
ri kumandanı arasında yapılan görüş
me esnasında yapılan bu suitefehhüm 
yabancı lisanla konuşma müşkülatın

dan ileri gelmiştir. 
Hidiıe üzerine japon hükümetinin 

tarziye ve tazminat vermesi meselesin
de yukarıda zikredilen notama bu hu
austa bir şey ilbeaine lüzum yoktur. 

Mesullerin ıec~iyesi 

bir ifade ile bütün kuvvetlere Yangti
se üzerinde hiçbir gemiye. Çin kuvvet
leri tarafından askeri makaadlarla kul
lanılan gemiler olduğu anlqılmadan 
önce, tecavüz edilmemesi için emir 
vermiştir. Diğer taraftan deni.z ma
kamları da. diğer devletlere aid gemi
lerin bulunduğu mıntakalarda. Çin 
kuvvetlerine taarruz için müsaid fır
satlan kaybetmek bahasına da olsa, ih
tiyata pek ziyade riayet edilmek ıure
tile. bu kabil hidiselerin tekerrürün
den aakınılmaaı için derhal emirler 
vermitlerdir. 

Bundan bapca. mahalli. bahri. aske
ri ve diploma'tik makamlara. son ve te
esaüre şayan hidiaeler dolayısiyle mü
teaddid vesilelerle emir ve talimat ve
rilmiş olmakla berab~r. ingiliz ve di
ğer yabancılara ve yahud bunların 
mallarına karfı her türlü tecavüzden 
sakınılması için pek ziyade ihtimam 
gösterilmesi hakkında tekrar daha ka
ti talimat verilmiştir. Japon hükümeti, 
bu gayeye erişmek için mümkün olan 
bütün çareleri tetkik ~ muvaffak ola
cağını da ümid etmektedir. Mesela. İn
giliz sakinlerile bunların menfaatleri
nin vaziyet ve malları hakkında ingi
liz makamlarının da teşriki mesaisiyle 
yapılan yeni ve tam bir tahkikattan 
sonra. mahalli makamlarla maiyd kı
talarına vaktinde icab eden tebligatta 
bulunmak istediği gibi bunların sür
atle yapılmasını temin imkinını tetkik 

etmektelir. kanun hükmünce nüfusu on binden 
Japon hükilmeti yukarıda zikredı- yukarı olan belediyelerin su iıleri 

len bütün tedbirleri. ancak İngiltere- hususi bir komisyonca ele alınacak ve 
nin ve diğer devletlerin hak ve menfa- parası yetişmiyen belediyelerin Bele
atlerine dair olan teminatını daha müs- diyeler Bankasının yardımı temin e
mir hale koymak için almı,tır. Buna dilerek suları getirilecek ve bu işe 
binaen kıralhk hükilmetinin bunu tak- dair ilmi ve mali bütün hususlar ko
dir edeceğini ümid ediyorum. misyon tarafından başarılacaktr. Ka
lngilıere notayı memnuniyetle nun neşredilmiş. komisyon teşkil e-

dilmit ve hemen ite batlanmıştır. 
karııladı Evveli nüfusu on binden yukarı olan 

Londra. 30 (A.A.) ..:_ Royter ajansı- şehirler tesbit edildikten sonra bun
nın resmi mahfillerden aldığı malü- lardan projeleri hazır bulunanların 
mata göre. ingiliz hükümeti. japon tar- sularının ihalesine baılanılmıt ve bu
ziye ve beyanatının hem harb hem de güne kadar (11) ıehrin suyu ihale e
ticaret gemilerine şamil · olmasını dilmiş bulunmaktadır. Nüfusu on bin
mcmnuniyetle kaydetmektedir. Keza, den aşağı olan bir şehrin de kendi be
Vuhu hadisesi hakkındaki ingiliz tah- lediyesinin parası ile komisyonca 
kikatı neticesi japon iddiasından fark- ihalesi yapılmıştır. 
lı olmakla beraber. ingiliz hükümeti Banka yardımı ile ihalesi yapılan 
meaullerin cezalandırılması için alına- (11) tehrin ihale bedelleri toplamı 
cak tedbirleri ve bu kabil tecavüzlerin 1,600,000 lirayı geçmektedir. Bu rak
tekerrür etmemeıi için verilen tam te- kamla beraber nüfusu 10000 den yuka
minatı memnuniyetle kaydetmektedir rı olduğu tesbit edilen 80 şehirden an-
Amerikan deniz bakanlığının cak 25 inin töyle böyle su tesisatına 

bir tedbiri sahih oldukları nazara alınırsa (11) 
Vaşington, 30 (A.A.) _Bahriye ne- şehrin kısa bir zamanda en modern bir 

zareti. Havai adalarında kain Pearl- tesiıatı ile suya kavuşmalarındaki ehe
Harbor hareket üssündeki hava kuv- miyet kolayca anlaşılır. Nüfusu 10000 
vetlerini takviye etmek için bu lima- den yukarı şehirlerden suyu olmıyan
na gönderilecek olan bir hava filosunu larınm hepsinin ihalesi artık iki üç se
vaktinden bir ay evel göndermeğe ka- nelik, suların isalesi de nihayet üç dört 
rar vermiştir. . senelik bir zamana bağlıdır. Görülü-

yor ki yurdda su iıi cumhuriyet hükü
Filo, 19 ikinci kinunda San Diego .. meti tarafından birkaç ıenc .zarfında 

dan hareket edecektir. tamamen başarılmış bulunacaktır.,. 

Japon tayyareleri 
Kanton'u 

Sıhat vekaletinden aldığımız malU
mata ilave edeceğimiz tudur ki 1927 
mali senesi sonuna kadar 26 şehirde su 
tesisatının ikmal edileceğini kaydet
tiğimiz halde yukarıki satırlarda yal
nız oniki şehirden bahsedilmesi, di
ğerlerinin 1580 numaralı kanunun neş
rinden evel tamamlanmıt olmasından
dır. 

* 

bombardıman elliler r \ 
lstanbul borsası 

30- 12 - 1937 
(Batı ı. inci say/ada) 

Son kırk gün içinde japon topçuıu· 
nun mütemadi ate'i altında kalan 
Tsinan mevzileri tamamiyle harab ol
duğundan Çin kuvvetlerl burasını 27 
ilkkanunda tahliye ederek Peimapng 
ın cenubundaki yeni mevzilerine çe
kilmişlerdir. Çin kıtaları Tsinan'ın 

sukutundan evvel yapılan kanlı mu
harebelerde mevcudlarının büyük bir 
kıamını kaybetmiflerdir. 

Çingtao' da vasiyeı gergin 
Tsingtao•da. vaziyet gergin olmak· 

ta devam ediyor. Şimdi japon kuv
vetleri Veiıien istikametinde ilerli
yorlar. 

Diğer taraftan japonlar tiddetli 
bir bombardımanı müteakib Macao'
dan birkaç mil mesafede bulunan 
Vongu·m adasına yüz kadar asker çı
karmışlardır. Dün sabah japonlar yi· 
yecek depolarını yağmaya koyulmut
lar ve sakin ada halkının bir kıamını 
öldürmüşlerdir. 

Japonlar İngilizlerle' herhangi bir 
ihtilit olmasını önlemek için hareke
te Hongkong•dan değil Şung~ mın
takasından geçmek fikrinde oldukları 
anlaşılıyor. 

Santung cephe11in'de 
Şantung cephesinde Çin kuvvet

leri müstahkem mevzilerini mUdafaa 
etmektedir. Bu mevziler Tainan ile 
Taien arasındadır. Çin bataryaları 
şiddetli ateşleriyle düıman saflarını 
bozmaktadır. Bin kadar düşman as
keri topçu ateşiyle öldürülmüttür. 
Şimdi Veişien'de çok şiddetli muh,a
rebeler olmaktadır. Bütün köpriller 
yıkılmış ve düşmanın Yangtıe üze
rindeki ileri hareketi durdurulmuş
tur. 

Anvey. Şeldang ve Kiangau '''i -
mal cephelerinde sütnknet vardır. Şan
si'den gelerek ıarka doğru mühim 
japon kuvvetlerinin sevkedildiii ıö· 
rülmUttür. 

I(anıon' da tertibat 

lere göre. Kuangsi•nin iyi talim gör
müt kadınlarından mürekkeb bir or
dusu 8 inci Çin ordusuna iltihak et
miştir. 

Çinliler. Tsingtao'daki japon em
valinin ve keza bu şehirde bulunan 
ve Çinlilere aid olan gemi havuzları 

ile atölyelerinin tahribine devam et
mektedirler. Geçen gece rıhtımda çı
kan bir yangın fazla tahribat yap
mıştır. Çinliler, şimdi de elektrik san 
trahnı berhava etmeği düşünmekte
dirler. 

Kanton bombardıman edildi 
Kanton. 30 (A.A.) - Japon tay

yareleri. Kanton ve civarını şiddetle 
bombardıman etmeğe başlamışlardır. 
Çinlilerin tayyare dafii bataryaları 

bu japon tayyarelerine ateş etmekte
dir. 

Yeni bir tavaHut 
te§ebbü3Ü mü? 

Hankov, 30 (A.A.) - İtimada şa
yan bir manbadan bildirildiğine göre. 
isimleri aöylenilmiyen bir takım devlet
ler yeniden tavassut teşebbüsünde bu
lunmuşlardır. Fakat Çin mahfilleri bu 
bapta ketumiyet göstermektedir • 

Amerika' da 
2 milyon dolarhk 
bir dolandırıcıhk 
Nevyork, 30 (A.A.) - Adliye çok 

mühim bir dolandırıcılık vakasını mey 
dana çıkarmıttır. Son aeneler zarfın
da Nevyork. Panilvanya ve Nevjeney 
eyaletlerinde y-erletmit olan 1500 ka
dar slovak. lzlanda Nhillerinde kendi
lerine büyük arazi temin edilecek diye 
aldatılarak kenlilerinden iki milyon 
dolar alınmıttır. Bu çetenin elinde bu
lunan yer ehcmiyetaiz bir kil ve kum 
parçasından ibarettir. Bu itte 51 kiti 

PARALAR 
ALI$ SATIŞ -

Sterlin 624.- 628.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 80.-
Liret 100.- 110.-
Belç. Franrı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.50 
İL francı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avua. 21.- 23.-
Pueta -.- -.-
Marlı: 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pencö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron ta. 30.- S2.-
Altın 1072.- 1074.-
Banknot 269.- 270.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londra 625.- 626.-
Nevyorlı: 0.79965 0.7980 
Paria 23.5525 23.5125 
Milano 15.2032 15.1790 
Brükael 4.7150 4.7075 
Ati na 87.44 87.30 
Cenevre 3.4590 3.4504 
Sof ya 64.- 63.8975 
Amaterdam 1.4375 1.4350 
Prac 22.67 22.7436 
Viyana 4.2288 4.222 
Madrid 13.76 13.738 
Berlin 1.9850 1.9816 
Varıova 4.2192 4.2125 
Budapeıte 4.0195 4.0125 
Billı:rq 106.88 106.7092 
Belcrad 34.052 34.465 
Yokohama 2.7487 2.7442 
Moskova 23.6025 23.64 
Stokholm 3.1037 3.0988 

ESHAM VE T AHVILA T 
AÇILIŞ 

1933 türk I 
bo II rcu III 

Sıvaı-Ersurum 
battı İs. 

18.45 
18.50 
18.45 

(3) ve (4) 95.50 

KAPANIŞ 

18.35 Vadeli 
18.25 " 
18.45 " 

95.50 

40.40 Vadeli 
9.35 

99.SO 

methaldardir. Bunların ele ba,ıları .. ~ 

yakalanmıştır. Biri de intihar etmit- -·-------------" 
tir. 

Anadolu D. Y. 
Milme11il 40.40 
Aralan çimento 9.45 
Merlı:es banlı:aaı 99.50 
Erıani 97 .50 97.-

Bir ölüm 

3t'. 12. 1937 

Pariste otomobil ve metro 
işlemeğe başladı 

FaJ<at üç taşra şehrindeki belediye 
memurları grev yaptılar 

Paris. 30 (A.A.) - Mctropolite
nin işlememesi yüzünden ıyollardaki 
münakalit istisnat bir surette artmıt· 
tır. Bütün husust otomobiller garaj
lardan çıkarılmıştır. Taksilere gün 
doğmuş ve sahibleri çok para kırmş
tır. Su, gaz, elektrik tevziatı temin 
edilmiştir. Maamafih gaz tevzii hu
susunda endişe hissedilmektedir. 
Çünkü gaz tevzii ihtiyat gaz mevcu
dundan yapılmıştır. Bu ise tükenmek 
üzeredir. 

Gece tehrin merkezi ideta ıssız 

bir çöl haline gelmiştir. Şurada bu
rada bir takım seyyar muhafızlar 

görülüyordu, bunlar ısınmak için a
yaklarını yere vuruyorlardı, çünkü 
soğuk pek şiddetli idi. Şehrin mer
kezindeki büyük sinemaların zararı
na olarak mahalle sinemaları ağızla
rına kadar dolu idi, çünkü merkez
deki sinemalar sinema heveskarları
nın oturdukları mahallelerden çok u
zak olduğundan oralara gidenler na
dir idi. 

Metro ve otobiisler i§lemeğe 
başladı 

Paris, 30 (A.A.) - Amme hizmet
leri, gece iç bakanı B. Dormu'ya mü
laki olmuş olan delegelerinin vermiş 
oldukları izahlardan mutmain oldu
ğunu beyan eden umumi iş konfede
rasyonu idari komitesinin saat 4,30 
da verilen bir kararı üzerine, otobüs
ler ve metrepoliten kısmı işlemeğe 
başlamıştır. 

Delegeler, biltün servislerde he
men normal bir hal alacak olan işlere 
başlamağr, umumi mesai konfederas
yonu idare komitesi, murahhaslarının 
hükümet nezdindeki kati müdahale
lerinden sonra, kabul etmişlerdir. 

Görü§meler ve münakaf<Jlar 
Umumi it konfederaeyonu idari 

komitesi delegeleri B. Donnua, B. 
Pol For ve B. Monne ile görüttük
leri sırada kendilerine sendikalar a
rası tetkilltının itlere başlanılmasını 
teklif etmeaine medar olmağa kifi 
teminat verilmiştir. 

Daha önce iımi geçen bakanlarla 
görilflnüt olan B. Şotan işe batlanıl-

40 kisilik bir 
taşnak çetesi 

Hataya gönderildi 
(Başı 1. inci sayfada) 

Resü/,ayın' da silah dağıtılıyor 

Haleb, 30 (Huauıi) - Yükaek 
rütbeli sömürge amirlerinden ba
zıları cenubi Reıülayna gelerek 
ermenilerle gizlice içtimalar yap 
maktadırlar. 

Türkleri nüf UMJ kaydetmek 
istemiyorlar 

Elcezire hükümetinin teşekkülüne 
kartı koymak istiyenlere ailihla mu
kabele edilecektir. Bu makaadla erme
nilere külliyetli mikdarda silah dağı
tılmaya devam edilmektedir. 

Elzecire hükümetinin teşekkülüne 
aleyhdar olan araplar. hadiselerin ve
hamet kcsbetmesi üzerine korkmakta 
ve cuma namazlarını dahi camiin etra
fında nöbetçiler bekletmek suretiyle 
kılmaktadırlar. 

Arablar hergün için ini baskını bek
lemektedirler. 

Antakya. 30 (Hususi) - Hataya ge
len türklerden lsa nüfusa kaydedil
mek için yaptığı müracaat üzerine ev
rakı Karamud nahiye müdürlüğüne 

havale edilmiş, nahiye müdürü ken
disini celbederck: "::ien türk değil, a
levi olarak kendini tescil ettirebilir
ıin) demit ve evrakına o şekilde işa
ret etmiştir. 

Bunun üzerine lsa türk olduğunu, 
binaenaleyh o tekilde kaydedilmesi li
zım geldiğini iddia etmişse de dinlete
memittir. Delege nezdinde yapılan 
protestodan da bir netice çıkmamıttır. 

Hatayda nüfus dairelerinin 
def terleri çalınıyor 

madıkça grevcilerin delegeleri ile her; 
türlü görüşmeden yeniden imtina et -
mittir. 

Dün gece erkenden Sen umumi mec 
lisi, işlere başlanılmadıkça grevcileı: 
delegelerinin kabul edilmesinden imti -
na edilmesini aıatık bir takrir kabul et
mek üzere toplanmııttr. Fakat şiddetli 
bir münakaşadan ve yoklama yapıldık
tan sonra mecliste ekseriyet olmadığı 

görülmii§ ve celse tatil edilmiıtir. 

Diğer aervisler de iflemeğe 
ba§ladı. 

Paris. 30 (A.A.) - Otobüs. metro, 
tanzifat ilh ... ,serviıleri bu sabah ufak 
bir taahhürle tekra riglemcğe batla -
mıştır. Maamafih, hususi nakliyecile • 
rin grevi devam etmekte ve askeri kam
yonlar, hallere aid mevaddın ve gaze • 
telerin naklini temin etmektedir. 

Vilayetlerde de grevler bafıddı 
Paris, 30 (A.A.) - Belediye me

murları grevinin vil!yetlere de siraye
tinden korkulmaktadır. 

Daha şimdiden Nim•deki bir yiye .. 
cek fabrikasının memurları grev ilin 
etmik ve A vignonda grevciler iki si· 
mento fabrikasını İ§gal eylemiıtir. 

Strazburg tramvay memurlan ve 
müstahdemleri de dün akşam grev ili
nına karar vermiıtir. 

Anla§ma nasıl yapıldı? 
Paris. 30 (A.A.) - Humanite gue

teai bugün öğle vakti imme hizmetle .. 
rinin tekrar başlamau münasebetiyle 
neırettiğl fevkallde bir nushada. gece 
konfederal idari komisyonunun heye .. 
tiyle sosyalist mebuslardan Dormua. 
Pol For ve Monne arasında cereyan e
den görüımeler hakkında malQmat ver
mektedir. 

Üç bakan başbakanın imme hizmeti 
itçilerine de devlet iıçilerlne yapıldığı 
gibi ayda 100 frank zammedilme.ai için 
elinden geleni yapacağım. ite bu aabah 
batlanmasını iıtediiini ve bu vald yeri
ne getirilmediği takdirde sosyalist me
busların blok halinde kabineden çekile
ceklerini heyete bildirmittir. 

Bunun üzerine itçi milmessl11erl bu 
sabah saat 5 de ite tekrar baparulma • 
sına müıtereken karar vermiılerdir. 

Mısır Krah Faruk 
kabineyi azletti 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 

cum addeylemektedir. 

Kahire, 30 (A.A.) - Kırahn Nahaa 
paşa kabinesinin azline dair olan ira• 
desinin mucib ecb'ebleri tudur: 

Bu tedbir, hükümdarın milletin ka· 
bineye artık yardım etmemekte oldu· 
ğuna ve kabinenin amme hürriyetleri• 
ne ve ana kanunun zihniyetine riayet 
etmemekte bulunduğuna kail olmau 
sebebile alınmıttır. 

Kıralın iradesinin bu suretle a.zçok 
yakın bir istikbalde memlekette yeni· 
den seçim icra edilmesini istihdaf et• 
mekte oldugu söylenmektedir. 

Ahmed Mahir Paşa ile Nakrati pap 
ilk iti Vafd partisinin çok büyük 

bir ekseriyete sahih olduğu parlamen• 
toyu bir ay için tatile sevketmek ola: 

cak olan yeni hükümete İ§ıtirikten im
tina etmişlerdir. 

Kahire, 30 (A. A.) - Mehmed 
Mahmud paşa Vafd partisi müstesna 
olmak üzere bütün fırkaları ihtiva e
decek ve kendisine karşı açıkça rakib 
olanlara karşı bir uzlaşma yolu takib 

eyliyecek olan yeni kabineyi teıkil 
etmeğe uğraşmaktadır. 

Ahmed Mahir paşanm. yeni lı:abi· 
ne kombinezonuna iştirak etmemek· 
le beraber. yeni · hükümete müzahıa· 
ret edeceği tahmin edilmektedir. 

İyi malfunat alan mahfillerden 
öğrenildiğine göre yeni Mahmud pa
ta kabinesi birkaçı devlet nazırı ol

mak üzere on beş azayı ihtiva ede· 
cektir. 

Yeni Bqvekil dahile verdiği tali

matta asayiıin mutlak surette temini
ni bildirmiştir 

Yeni kabinede nasırlar 

Mesullerin tecziyesine gelince. ha
disenin tamamen bir yanlışlık neticesi 
olduğu bbit olmut olmakla beraber 
japon hükümeti, bu nevi yanlıılıkların 
tekerrürü ihtimalinin önüne geçmek i
çin. Vuhu kuvvetleri kumandanı hak
kında mevzuubahs filonun diğer ku
mandanı ve zabitleri hakkında arzu e
dilen bütün ihtiyat tedbirlerini ittihaz 
edemediklerinden dolayı. icab eden in
aibat tedbirlerini tatbik etmiıtir. 

Şanghay. ŞO (A.A.) T- Marepl 
Çang - Kay - Şek Kanton civarını 
zaptı imklnlız bir hale koymak mak
aadiyle çelikten ve ıiman anneden 
800 blokbavz inpsını emretmiftir. 
Bu blokhavzlar. tayyare dafii topla
rı. mitralyözler. siper topları ve iate 
mevaddı ile mUhimmatm muhafua
aına mahsus ambarlarla mUcehhe.ı o
lacaktır. 

Çete efradı arumda bazı ılovak ga
zetel«inin muhabirleri de bulunmak
tadır. Bu gazeteler İzlandada elde edi
lecek topraklarda slovakların nimi kı
yafetleriyle, milli dilleriyle rahat ra
hat yafıyabileceklerini yazıyorlardı. 
Dolandırıcılar. slovakları aldatmak i
çin bir takım sahte planlar ve bu me
yanda tanınmış phsiyetlerin ve mese
li Hoover'in de taklid edilmit iımaamı 
ıöatcrmiflcrdir. ,, 

Adana. (Hususi muhabirimizden) -
Suriyeden alınan haberlere göre, tim· 
diye kadar ancak söz sahasında kalmıt 
olan suykudlar artık faal aafhadadır. 

Eekl "tetkikatı şeri ye •• baaından mer- Yakında yapılacak olan 1eçimin kcn _ 
hum Mustafa Şükrü karısı, Bn. İemet di aleyhlerinde netice vermesinden 
dün ölmüştür. Cenazesi bugün saat 12 korkan bazı unsurlar. seçim muamele
de kaldırılacaktır. Oğlu. hukuk fakül- lerine sekte vermek için nüfus sicille

Kahire. 30 (A.A.) - Yeni kabinede 

Mahmut pqa baıvekileti ve dahiliye 
bakanlığını. B. Yahya hariciyeyi. B. 
İaınail Sıtkı finan• ~e general HU.e
yin de harbiyeyi deruhte etmiflerdir. 

Ekselanslarının 16 kanunu evel ta
rihli notalarının son f ıkruında iprct 
edilen istikbal için teminat hususun -
da. alakadar en yüksek japon makamı 
bidiaderi müteakib derhal en tiddetli 

Bir kadın ordıuu da 
f aal.iyete geçiyor · 

Çin kaynaklarından alman haber • 

teai ve polis enstitüsü adli tıb profe

sörü Dr. Fahri Ecevid ile kızları Bn. 

tf fet ve Afif c Ecevid•c bat aağıları di

lcris. 

rini resmi dairelerden çaldıracak dere· 
cede iti ileriye vardırmıılardır. Bu 
cümleden olarak, Karamu nahiyesinin 
nüfus sicilleri tamamen çalınmış, An
takya ye İakenderun nüfus dairelerin-

den bir çok defterler aımlmııtır. Ha· 
tayın müdafaası ( 1) için demir göm
lekliler gönüllü toplamağa batlamıt
lardır. Bütün Suriyede beyannameler 
dağrtılmııtır. 
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H 1 K A y E 
Con Riza 

Mektebin çalışkan talebelerindendi O, kendinden ~miş gibi anlatıyor-
diyemiyeceğim. Çünkü bu çok çalışkan du : · 
çocuğun bazı derslere karşı müdhi§ı bir "Bir devirdaim makinesi, fakat bu 
antipatisi vardı. Mesela türkçe ve ede- ne demektir, tasavvur edebiliyormu
biyat derslerinde can sıkısından patlar sunuz ? Medeniyetin yeniden kurul
tahrir vazifelerini arkadaşlarına yaz- ması, bugünkü hayat şartlarının baş
dmr, hele beden terbiyesi diye bir der- tan bap değişmesi, insanın bu, tabiata 
sin ne diye programa konulmuş oldu- en kati zaferi demektir. Artık gaz, ben
ğuna bir türlü akıl erdiremezdi. zin, mazot, kömür, buhar, bütün bun-

.Fen derslerinde daha mı fazla ali- lar, icadımla tarihe karışıyor. Düşü
ka duyardı? Bu hususta kati bir şey nün bir kerre, insanlar en ziyade ham 
söylemek güçtür. Çünkü hocalarının maddeler için çarpışmıyorlar mı? Pet
takrirlerini kendisine göre pek basit rol için, kömür için azmı kan dökül
bulurdu. Mesela bir gece evvel, ancak müş~ür. Fakat bu makine ile artık ne 
üniversitelerde okunabilen dikisyoner petrola, ne kömüre, ne de bunlar için 
kalınlığında bir fransızca kimya kita· döğüşmeye hacet kalıyor. 
hının labirent bilmecelerini andıran Yani dünyadan harb kalkıyor, ebedi 
girift krokileri arasında kafa yor- sulh devresi başlıyor. Artık insan kö
ouktan sonra, ertesi günü, öğretme- lelikten çıkarak efendi oluyor, makine 
nin, kürsüde, suyun terkibini, kalın ler onun el emeğine lüzum kalmadan 
kafalı talebelerin zihnine sokabilmek kendi kendilerine işliyorlar. · Dünya 
için sarfettiği gayretleri çocukça te- servetle dolup taşıyor, hayat son dere
lakki eder, ve bu esnada da, ekseriya cede ucuzluyor ve herkes her istediği
dil derslerinde yaptığı gibi, gene ken-. ne nail oluyor. İnsanlığa saadetin ka
di kitablariyle uğraşmayı tercih eder· pıları açılıyor.,, 

di. Ve bu sözleri söylerken, gözleri bir 
O bir fen aşığı olarak doğmuştu ve cezbeli gibi dalıyor, hatefin nidasını i

öyle ölecekti. l<akat fenni bahiılere şiten bir peygamberin dalgın tavriyle 
karşı alakası yalnız nazari sahada kal· gülümsüyordu. 
mazdı. Daha radyonun memlekette ilk O günlerde bir humma nöbetine tu
adımlarını attığı ve amatör değil pro- tulm~ş gibiydi. Dersleriyle alakasını 
fesyonel radyocuların bile miktarı kesmı~ kendi iç aleminin geniş ufuk
parmakla sayılacak kadar az olduğu ları arasında yapmaya başlamıştı. Ba
hir devirde, lisenin ikinci devresine zan vazifesini yapmadığı veya dersine 
daha yeni geçmiş olan Con Rıza, öte- çalışmadığı için hocaları tarafından a
den beriden edindiği ibtidai malzeme zarlanınca, bu endişeler ona ne kadar 
ile kulaklıkla dinlendiği zaman İstan- uzak, ne kadar miskınce görünüyordu. 
bul istasyonunu sivri sinek vızıltısı gi- tnsanhğa, hiç bir insanın veremediği 
bi işitiren garib şekilli radyolar ya- büyükliıkte bir heyede bulunurken 
pardı. ondan bilmem hangi şairin vezni gibi 

Bir çok fransızca fen mecmualarına ınanasızlıklar soruyorlar, akla gelmi
abone idi ve bunlarda gördüğü fenni yecek çocukluklarla zihnini rahatsız 
eglenceleri.meydana getirmek için ediyorlardı. Fakat bütün bunlara rağ
gunlerce uğraştığı olurdu. men, durmadan çalışıyor, ceplerini 

Devridaim makinesini keşfettiği id- dolduran krokiler her gün biraz da
diasiyle o zamanlar ortalığı velveleye h~ ~o~al.ıyo_r, biraz daha işleniyor, ken
vermiş olan Con Ahmet'den kinaye 0 • dısını nıhaı zafere eriştirecek olan 
larak ona, Con Rıza demi~lerdi. Fakat gün yaklaşıyor, yaklaşıyordu. 
arkadaşlarının kendisine verdiği bu Nihayet o gün geldi. Makinesinin 
isimde her hangi bir istihza manası kati projesini çizdikten sonra büyük 
çıkarmak hata olurdu. Hakikaten uılu müjdeyi evveli en aevdiği arkadaşı 
ve sezsiz karakteri, dudaklarından da- Nec:dete verdi. Sonra diğer arkadatla
ima eksik olmıyan tebeHümile herkese rı meseleden haberdar oldular. Ve Con 
kendisini sevdirmişti ve sınıf arkadat- Rua, kati, zaferinden emin adımlarla, 
ları, fenni bahislerde onun bilğiıinin, doiruc:a laboratuarda fizik muallimini 
kendilerile ne kadar nisbetaiz derece- bulmaya gitti. Ona bütün teferruatiyle 
de derin olduğunu çok iyi takdir eder- projesini izah etti. Bu epiz eser karşı
lerdi. 11nda hocasının hayretle donacağı, boy 

Tenefüs zamanları, çocuklar bağnp nuna atılarak kuc:aklıyacağı muhak· 
~ğrışa voleybol, tenia, ve futbol ıaha- kaktı. Fakat böyle olmadı. O, nazariye 
larında toplamrlarken, o, bahçenin itibariyle iyi dü9ünülmü9 olan proje
tenha bir kötesine çekilir. Bir sandık nin tatbikatta neden netice vermiye
kadar geniJ ve dolu olan ceplerinden ceğini anlatmıya kalkı9tı. Con Rı.za, o
muhtelif tel parçaları, madeni lavha- nu dinlemiye lüzum görmeden hiddet
lar, piller ve daha akla gelmedik türlü le yanından ayrıldı. Eıaaen her zaman 
şeyler çıkararak krokisini bizzat çiz- kendiıini kııkanmıt, bilgisini çekeme
miş olduğu mesela telefon gebekeıi- miş olan bu kendini beğenmişe ne diye 
nin küçük mikyasta bir taslağını vücu- sanki müracaat etmişti. Evvela fizik 
de getirmeye çalışırdı. hocaaını görmeliydi. Raşid bey aklı 

Ne yaptığını merak ederek yanına batında, insaflı, baba bir adamdı. 
&elen arkadaşlarına, ısrar etmelerine Mutlaka onun hakkını teslim edecek, 
lüzum kalmadan, üzerinde çalıştığı i- kendisini tebrik edecekti. Fakat tah
fi, sarı defter yaprağına çizilmiş acaib mini hilafına o da, kimya hocasının 
jekilli bir kroki üzerinde tarife çalı- ıöyledilderini tekrar etti, zekasını teb
jırdı. Fakat bunların en sabırlı ve bil- rik etmekle beraber projenin tatbiki 
gıli olanlarına bile bu krokiler ve ta- bir kıymeti olmadığını ili.ve etti. 

ı __ An_da_ç _ı 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar : İstanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez .. 
Salı Ankara 
Çarpmba Yeni ve Ceb;cl ecz.lerl 
Perşembe Halk ve Sakarya 
Cuma Eıe eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yeniıc!ıir ec.leri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 

Herıün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

MATİNELER 
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 ııünlerinden baıka 
HALK sinemasında bergiin H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film deiiımc günleri: PuarteıJ ve Cuma 
LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ibban: 1521. - Telefon milracaat 
tehir: 1023 - 1024. - Şehirleraraıı: 2341 • 
2342. - Elektrik Ye Havapzı Anza Me· 
murluğu: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Takıl Telefon numaralan· 
ZincirlicamJ civan: 2645, 1050, 1196. _: 
Samanpazarr civarı: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuzbaşı Bizim takıi: 2323 -

Havuzbaıı Birlik takıi: 2333 

OTOBUSLERİN İ 1 k ve S ON 
SEFERLERİ 

Sabah 
İlk 

ıef er 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dereden Uluı M. na 7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den Uluı M. na 8.00 
Ulus M. dan Kec;iören'e 6.00 
Keçiörenden Uluı M. na 6.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Uluı M. da 7.00 
Cebeci'den Aı. fabl. ra 6.30 
As. fabL dan Cebeci'ye 
S. paıarr'ndan Akköpril'ye 
Akköpril'dcn S. pazarr'na 

6.30 

Akpm 
Son 

sefer 
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 
9.45 

Yeniıebir, İıtaıyon ve Bakanlıklara 
her saatr beı ıec;e muntazam seferler 
•ardır. Pazar ıı\inleri ilk seferler birer 
aut sonra baılar. 

POSTA SAATLERİ 
Poıta saat 19 a kadar lstanbul cihetine 
mcktub kabul eder. 
Taahhiltlil 18 e kadardır. 
Tayyare poıtaaı 13 e kadar mektub alır 

• 
TREN SAATLER! 

Haydarpapya : Her aabah 8.20. ber 
akşam 19.15 ve 11>.45 
de (Salı, perıembe, cu
martesi Toros ıilrat). 

Samsun hattına : Herıüıı sı.35 (Kayse
ri, Sına, Aınu,. bu 
hat flaerlndedir). 

Dl,.rbaJar battı : Hergün 9.40 
Zonrııldak battı : Her&iin 15.00 
Kırıkkaleye rayotobüı 16.0S 

gVNLVK: ... 
Arabi- ıssa 

27 Şevval 
S. D. 

GUneo 7 26 

Rami- 1353 
Birinci Unun 19 

8. D. 
Akp.m 16 4!il 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 

doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kurumu her sene 

olduğu gibi bu sene de Ankara ilk o
kullarındaki :ıayıf ve kimsesiz (518) 
çocuğa her gUn 11cak l5ğle yemeği 
vermektedir. Bir çocuğun biı: glin
lük yemeği beş kuruş tutmaktadır. 
Her vatandaş kuruma be9 kuru9 ver
mek suretiyle yokıul bir yavruyu se
vindirmek imkinını bulabilir. rifler o kadar karışık, girift, içinden Con Rıza, onların yanından müdhiş 

çıkılmaz görünürdü ki, onu projeleri- bir inkisarla döndü. Her tarafi titri
le yapa yalnız bırakarak daha neşeli yor, &üçlükle konu,abiliyordu. Necde
bir grupa iltihak etmeyi tercih eder- ti bir köşeye çekti; ona, insanların bu 
lerdi. kadar hain ve haksızlığa meyyal olduk 

Bu çalıımaları yalnız mektebe inhi
aar etmezdi. Kvinı görmek fınatını el
de etmiş olan nadir arkadaşları, hay
retlerinin son haddine burada varırlar
dı. Çilnkü evinde kendisinin olan oda
nın bir hurdavatçı dükkanından hiç de 
farkı yoktu. 

larını öirenmekle ne büyük bir kedere 
düştüğünü anlattı. Fakat şimdi anlı
yordu, anlıyordu ki, her yerde kapıla
rı yüzüne kapalı bulacak, kimse onu ve 
elinde tafıdığı kurtuluş veıikaaını 
dinlemek istemiyecekti. Bu müdhiş, 
bir inkisardı. Artık insanlardan iğre
niyor ve onlardan kaçmak istiyordu. 

Hakikaten de, o günden ıonra, Con 
Rıza mektebde görünmedi. Ve arka
daşları bir daha kendisinden haber a
lamadılar. Evinde arıyanlar, onun, 
bir vapura binerek Avrupaya ıeyahata 
çıkım' olduğunu, ailesine de mektub 
yazmadığını öğrendiler. 

Rengirenk mayilerle dolu bir sürü 
•iJeler, kavanozlar, boy boy kutular, 
ampüller, leğenler, ve her kalınlıkta 

bakır, demir, kurşun, kauçuk teller, 
borular, ıicimler, ne ite yarahğını bir 
türlü talimin edemiyeceğiniz kırık 
cam, teneke, bakır parçaları, makineye 
~iyen çalıf&ll fakat malzemenin 
ibtidailiği yüzünden büsbütün benze
yememit derme çatma aletler. 

O, bütün bu perişanlığın içinde, her 
kitabı yerli yerinde olan bir kütüpha
ne memurunun rahatlık ve intizamı ile 
çalışmak imkanını bulurdu. Evinde 0 • 

dadan odaya türlü ziller, telefonlar te
sis etmişti. Ve annesi, hazan kulağı di
binde birden bire ötmeye başlıyarak 
bir türlü susmak bilmiyen bir zille he
feClln~ara düşer, sonu neye varacağını 
bir türlü anhyamadığı bu çocuklukla
rından ·dolayı oğlunu : "Tenekeci mi 
olacaksın, derslerine çalışsana,, diye 
azarlardı. 

Caoraı: kelimeler 

Soldan sala: 
1- Kolay taıınabilir. 
2· Benir • İtaret. 
3- Kanı haliı. 
4- Eski bir uzunluk ölc;üıil • Almanyada 

Ne arkadaşları, ne ailesi bir daha 
kendisinden haber alamadılar. Ne ol
muftu, nereye gitmiıti? Buraıı herkeı 
için bir ıır olarak kaldı. 

HlKAYECl 

2- Hayvan ylyecefl - Bir nota 
3- Yemek • Kıymetli bir taı. 
4- Ziraat - Saçsıa. 
5- Kaıla saç arası - Göıil ıörm.,,en. 
6- Zafer ıilnlerinde, bayramlarda kuru-

lan - İtal1an parası. 
7 • Baymdırlaıtırmak • Saç. 
8- Sokak llmbaıı - Telmllr bilgi 
!il- Sea, natme . 

Memnun olmut l 

Yeni nipnlanmıt kız, yavukluıuna 
aordu : 

- 200 lira biriktirdiğini babama 
ıöylediğin aaman memnun oldu mu ? 
Delikanlı cevab verdi : 

- Hiç memnun $)1.maz olur mu ? Bu 
·parayı benden ödünç bile aldı. 

Gürültü 

Babuı ofluna : 

sa, hariçteki ajanlarına karşı dizgin
leri gevşek tutmağa devam ederek 
Türkiyeyi güzel ıözlerle tatmin et
meğe mi çalışacak ? Türkler, Fransa 
iyi düşünsün, diyorlar. Artık taham
mül haddi geçmiştir, Türkiye huku
kunu kendi kendine de müdafaa ede
lir." 

''Artık tahammül haddi geçmiştir. Türkiye 
--~-------------

hukukunu keneli kendine müdaf a~ edebilir. " 

BUND gauteainin 9. 12. 1937 
günlü nüaha.smcla (Türkiye
nin Franaaya karıı hiclcleti) 
bQflıii;ylc çıkan l.tanbul mek
tubunda muharrir ıunlan yaa
maktaclır. : 

Bem'de çıkan 

BUND 

İsviçre hükümeti ve 
Milletler Cemiyeti 

24 i!kkônun tarihli L'lnlorma
tion gcueteıinin bCJfyazııınJan: 
tıviçrenin yakında, Milletler Cemi

yeti ile olan mürıaaebetleri meselesini 
ortaya koyacağı muhakkaktı. Bu me
sele, bugün İsviçre konfederasyonu-

"Türkiye ile Fransa arasında ma
lUm Cenevre anlaşması aktedildikten 
sonra Hatay, yani İskenderun sanca
ğı, hakkındaki ihtilif kati surette 
halledilmiş gibi görünüyordu; husu
siyle ki Paris hükCimeti, on sene müd
detle Suriyede Türk akalliyetinin 
hakları aleyhinde çalışmış ve Türkler 
aleyhinde vaziyet almış olan delege 
''Durieux" yü geri çağırmıştı. Fakat 
maalesef Suriyede Türk aleyhtarı 
zihniyet sari bir hastalık gibi görü
nüyor. Durieux'nün halefi olarak 
gönderilen "Garreau" iş başına gelin
ce her ne kadat bitaraf hareket ede
ceği hakkında teminatta bulunmuşsa 
da selefinin izlerini takib eylemiş ve 
tilrkleri, Cenevre mukavelesiyle ta
nınan bütün haklarından mahrum et
meğe başlamıştır." 

"Bu huıusta Türkiyeye vasıl olan 
ilk haberler üzerine türk matbuatı 
Fransayı ikaz zımnında neıriyatta 
bulundu. Fakat bu yazılar hiç bir ite 
yaramadı. Türkler, ikinciteşrin ıo
nunda Cenevre mukavelesinin kati 
surette meriyete gireceği, Hataym 
yeni ıtatüıüniln ilin edileceği ve Hıt
tay Türklerinin bütün haklarının 
kendiliğinden tanınacağı dUtüncesiy
le evveli sabrettiler. Mukavele, Ha
tayın kendi parlamentosu için intiba· 
bat yapılmasmı da derpif ediyordu. 
Beklenilen zaman yaklaıdıkça Suriye 
makamları tarafından yapılan zulüm 
tiddetlendi, ve adı geçen makamların 
bu barokitma delege Garreaa tara
fından açıkça yardım edildi. Hattl 
Garreau, Franunın Hatay ve Suriye
den çekilmefi hiç dütünmedifi, zira 
bu yerlerde ıükQnetin lıtikrar keıbe
deceğine dair henüz Jıiç bir garanti 
bulunmadığı yolunda sözler aarfede
cek kadar ileri gitti." 

"Burada, Başvekil Cemil Mardam•
ın riyaseti altında bir Suriyeli dele
gaeyon, Cenevre mukavelesine kar9ı 
reımen protesto, ve ayni zamanda 
Suriye - Fransa muahedesinin tasdi
kini talep etmek için Parise azimet 
etmişti. Bu taleb, Suriye hükQmeti 
akalliyetler için teminat vermedikçe 
taıdikln mevıuubahiı olamıyacağı 
sebeb gl:Ssterilerek reddedildi. Fakat 
bu sebeb, fransız manda idaresinin 
Suriyede ve ayni zamanda Hatayda 
devamı için bahane olarak telikki e
dilme ktedfr." 

"Cenevre mukaveleıinin meriyete 
girece_ği gün yalclqtıkça, Sancakta

ki Türk ve Ermeni ahali o günü bü
yUk tezahüratla kutlamağa hazırlanı
yor, binlerce el, donanma için lizım 

olan Hatay bayraklarını vücude ge
tirmekle mefgul bulunuyordu. Bahı.ı-

.__ ••• .._,i 

gazetesinden 
11111111111111111111111111111111 

sus fransız ili komiseri "de Martel" 
in oraya gelerek yeni statünün meri
yete giı;diğini reımen ilan etmesi 
bekleniyordu." 

"Fakat Tilrklerin bu sevinç günü
nün arifesinde Beruttan gelen ani bir 
haber, "de Martel" in gelemiyeceğini 
ve Türklerin bütün sevinç tezahüra
tının yasak edildiğini bildirdi. Ali 
komiser "de Martel" in yerine, Suri
yeden ayrıldıktan sonra Napoli fran
sız konıolosluğuna tayin edilmiş o
lan Durieux. şerefine, demek Türkle
rin düşmanının şerefine, Suriyeliler 
tarafından Antakyada, yani Sanca
ğın merkezinde, tertib edilen bir zi
yafete iştirak etmek üze.re geldi. Bu, 
oradaki Türklere, fakat ayni zaman
da da Atatürk'ün memleketindeki 
Türklere karşı artık aşırı bir tahrik 
teşkil etti." 

"Bir çok günlerden beri Türk mat
buatı Fransaya kar§ı tehdit ve serze
nişlerle, ve Fransanın Türkiye ile 
dost veya düşman mı olmak istediği
ni açıkça ıöylemesine dair taleblerle 
doludur. Ankarada çıkan Ulus gaze
tesinin Batmuharriri Falih Rıfkı, 
Cumhurreisi Atatürk'e giderek bu 
husustaki fikrini sorımJş, Atatürk, 
verdili kıaa ve ciddi cevabta, Fransa
nın ~nevrede aldığı taahhüdatı Tür
kiye kadar bulQıla yerine getireceği
ni Umid ettiğini ı~ylemi§tir." 

''Maamafih gerek Hatayda, gerek 
Sancak haricinde, Fransanın yasağı
na rağmen, sevinç tezahüratı vuku
bulmuttur. Bu esnada Sancağın Tilrk 
elraeriyetine karşı gene zulümler ya
pılmıt ve Suriyeli akalliyet, franıız
ların himayesi altında, tahrik edici 
bir surette mukabil nümayişler ter
tlb edince, Türklerle Ermeniler, 
Franıızların ıilihla müdahaleıine ba
hane vermemek için, dükkanlarını 

kapıyarak evlerine çekilmitlerdir. ts
tanbulda yapyan Hatay Türkleri de 
büyük tezahüratta bulunmuş, Türk 
ah,ııli ise, başta talebeler olmak üzere, 
binlerce kişinin lıtirikiyle Fransaya 
kar9r bir nlimayiş tertib etmiştir. 

Türkler, haklı olarak acaba Paris 
merkez hükCimeti, hariçteki ajanları
na sözünU geçiremiyecek derecede 
kuvvetden mi düştil ? Diyorlar." 

"Ahiren Hataydaki Türklere en 
şiddetli ıansürün tatbik edildiği ve 
Türkiye ile olan poıta ve telgraf mu

haberelerinin kontrol altına ahndığı 
haberi gelince, Türkiye hükfimeti ilk 
defa olarak ciddi bir teşebbüste bu-
1 unmağa mecbur oldu : Paristeki 
Türk Büyük Elçisi Suad Davaz, An

kara hükCimetinin talimatına tevfi
kan, Pariı Dış İşleri Bakanlığına 2 

kinunuevvel sabahı bir nota verdi. 
Bu notada Türkiye, Milletler Cemi
yeti kararının tam surette tatbikini 
9iddetle taleb ediyor; kendisinin bu 

nun en büyük otoritesi tarafından or
taya atılmıştır. Bay Motta, Bern milli 
meclisi huzurunda, bu hususta, pek 
sarih bir nutuk söylemiJtir. Bu nut
kun ciddi akisleri olacaktır. 

İsviçrenin tarafsızlığı ile Milletler 
Cemiyetine iştirakini telif etmek ka· 
bil midir? Bu suale, Bay Motta müsbet 
surette cevab vermektedir. Zira bu it
tirake lüzumlu bütün garantiler iste• 
nilmit ve alııunıştır: 

İsviçre konfederasyonunun. muhte
mel bir mütearrıza karşı askeri aank
aiyonlar tatbikinden ve bunları tatbik 
edecek kıtaları İsviçre topraklarından 
geçirmekten maaf tutulmaaı 1920 de 
vazıh surette kararl&Jtırılmı9tır. Hat
ta 1935 de biraz daha ileri gidilerek. 
Habeşistan muharebesinin buhranlı 
devirlerinde, lıviçrenin ekonomik 
sanksiyonlara iştirak etmiyeceği bia· 
zat Bay Motta tarafından beyan olun
muştur. 

Fakat, meselenin bugünkü JCklİ ilo 
- bütün maksadlanna elbette eri9eme
miş, fakat bir sembol kıymeti muhafa
za etmekte bulurunu.f. olan - enternas
yonal müesseseye iştirake devam olu
nabilir. Bundan bafka, konfederuyon 
reisinin s<Szlerinden zımnen anl&flldı· 
ğı üzere, pyed 1aviçrenin Milletler 
Ccmiyetindeıı. çekilmesini mütalca etıo 
mek iktba e~ne, bu, devletler umu• 
mi ve huıuıi hukuki bakımından ~k 
nazik meselelerin ortaya konulımlmt 
icabedebilir. Bundan dolayı, bir takım 
nazik meseleleri halle kalkı~ 
bunları telife çahımu daha doiru· 
dur. İ§te, Avrupa işlerinin bugün~ 
vaziyetine taalluk eden bir nutkun ılk 
kısmından çıkan umumi mana budur· 

Hatibçe denilebilecek bir takım ill
tiyad ve tedbirlere müracaat ettikten 
ıonra Bay Motta ~yet ıarih bir vaai· 
yet almaktadır: İsviçre konfederaayo
nu reiai, Milletler Cemiyeti paktının 
16 ıncı madde.sinin artık felce uğramıf 
oldu&unu ve aanksiyonlar ıisteminin 
de ameli kıymetinden tamamiyle mah
rum bulunduğunu beyan ve teyid et· 
miştir. Nihayet, Bay Motta, Milletl~r 
Cemiyetinin filan veya falan ideoloJl• 
nin vasıtası haline getirilmesi ve bu 
suretle de onun hakiki mahiyeti W 

muhafaza etmekte bulunduğu mevcu
diyet sebebleri tahrib edilmek isten• 
diğine de inanamıyacağını anlatım•· 
tır. 

Bu ihtarları mülihaza edelim: Bun
lar istikbal hakkında bir çok işaretler
le doludur. Bay Mottanın on altıncı 
madde ile sanksiyonlar hakkında - ~
kıa daha kati bir şekilde - Bay Nevil 
Çemberley'in mülahazalarını derme
yan etmekte bulunduğunu nasıl kay• 
detmemeli ? 

f6ISATRAM~-
şartları tamamiyle yerine getirdiğini 
ve şimdiye kadar Fransa hükumetine 
karşı nasıl hareket ettiyse Fransa 
hükQmetinin de kendisine karşı öyle 
hareket etmesini kattyen beklediğini 
beyan ediyor." 

Cenevredeki enternasyonal kurumu 
tehdid edebilecek olan tehlikelere ıe
lince; şayed kurum şunun aleyhtarı 
veya bunun. lehtarı bir hale gelecek O

lursa bu hususta Bay Motta da litin 
Amerikası devletleri kaleme alınmak
sızın, Polonya, Holanda, Danimarka, 
Yugoslavya ve hatta Romanyanın de
diklerini demektedir. 

Bay Mottanın yakında vuifeıindcn 
ayrılacağı için böyle konuştu&unu il~
ri sürecekler bulunabilir. Fakat muh. 
temeldir ki halefi, bu huıusta, ondan 
da kati fikirler ileri ıüraün. 

vıı meselenin halli 

"Bu nota Fransayı h~k yoluna ir
caa muvaffak olacak mı, yahud Fran-

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

Con Rıza, kimseye haber vermeden 
üstünde, sezsiz sedasız altı ay çalıştığı 
bir 11rrını günün birinde en yakın ar
kadaşlarına açtı: Bir devridaim maki
nesinin formülünü bulmuştu. Arka
daıJarı tabii verilen izahlardan, önle
rine konulan alelacaib çizgilerle dolu 
kiğıdlardan bermutad bir şey anlama
dılar, fakat onun sesindeki büyük ne
fis itimadından ciddi bir mesele kar· 
'ııında bulunduklarını da sezer gibi 
oldular. 

bir nehir. 
5- Atıf edatı - Bir nota. 
6- Su reçmez toprak. 

- Oğlum dedi, aana bu Noelde iste
diğin mvulu almıyacağım. Sonra çı
karacağın &ilrliltüye tahanvnül ede
mem. 

Bt!yaalar: Karalar: ~ 20 agustos 20 eylul 
7- Nimet tanımann • Bir nota. 
8- CezL 
9- Elektrik kutulu • Rumelinin büyilk 

nehri. 
Yukarıdan •ı•lı7a: 

1- Araya konulan ı;erı;eveli perde. 

Çocuk: 
- Onun için hiç üzülme baba' dedi, 

eeni rabataı.z etmemek için davulumu 
ıen uyurken çalarım 1 

1) Vuir f8-a3+ 
Ctah diyor) 

2) Veıir aS-.6 
S) Vulr a6-e2+ 
4) Vuir e2-fl 

1) Sah 
2) Sah 
3) Şah 
4) Sah 

al-bl 
bl~ 
c:2-cS 
cs-b3 

Artık beyaz talı yaklaımaia baılar n 
oyunu be7ular lruanmaia mecburdur. 

- 1938 --------- 3-7041 
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Diılerinizi her gün 

RADYOLiN 
diş macunu ile fırçalayını.z 

R 
A 
D 
v 
o 
L 
• 1 

N 
Y11 _·dda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise niçin ve nasrl muvaffak oldu ? 

Çünkü "RADYOLİN,, in ter
kibi yüksek bir kimya şahese

ridir. 

Çünkü "RADYOLİN,, emsal

kullananların dişleri temiz, sağ

lam ve güzeldir. 

Çünkü "RADYOLİN" emsal

siz rağbeti dolayısiyle hiç stok 

yapmadığı için mütemadiyen ta
ze taze piyasaya çıkar. 

Çünkü "RADYOLİN,, diğer 

macunlara nazaran çok ucuz· 
dur. 
Artık bütün bunlardan sonra 

"RADYOLİN,, kullanan on 
binlerce kişinin ne kadar haklı 
olduğunu anlamak kolaylaşır. 

3-7040 -
Elbise ve kaput alınacak 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 
Cinsi Adet takım beherinin m uhammen Teminatı 

Sivıl elbise 
,. kaput 45 

135 

fi atı 
Lr. Kr. 
22 00 
22 00 

Lr. Kr. 
223 00 

75 00 
İhale günfi: 12 - 1 • 938 çar~ba 
günü saat 16 da 

Yukarda cins ve mlgdan yazılı sivi 1 elbise ile palto 27-12-937 tarihinden 
12-1-938 tarihine kadar 15 gün müddet le eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
yukarda yazılı gün ve saatte kanuni be lgeleriyle birlikte Emniyet Müdürlü-
ğünde toplanan komisyona gelmeleri. (4705) 3-7239 

Diş tabibi Hamdi Alagün - Ihsan Çandır 
Pazardan maada hergün diş tedavisi, çene rontkeni. 
Yeni~ehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

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

Spor malzemesi ve spor giyim 
eşyası ahnacak 

Siyasal Bilgiler okulu Mübayaat Komisyonu Reisliğinden: 

.Miktarı Nevi 

340 tane beyaz lastik ayakkabı 
340 ,, Siyah saten don 

1 150X 450 boyunda jimnastik minderi 
" 1 ,, 100X 170 boyunda ,, 

15 çift Hammer marka kayak (iski) 
15 ,. Kayak ayakkabsı 
15 ,, Kayak sopası 
15 ,. Kayak eldiveni 
30 ,, Yün çorap 
15 takım kayak elbisesi 
3 tane sırt çantası 

15 ,, Kayak başlığı 
10 ,, Paten demiri 
3 ,. Cirit 
3 ,. Disk 
4 ,. Gülle 5 kiloluk 
1 .. " 7 ,, 
2 ,, Çekiç 5 ,, 

1 " " 7 .. 
15 ,, Eşofman 
3 ,. Kronmetro 
4 ,. Sağlık topu 
5 çift Çivili ayakkabı 

3 tane el topu 
2 ,, 

1 " 
2 " 

11 ,, 

ıı " 
3 " 
ıı " 
2 .. 
2 .. 

5 " 
ına....;: 

dil::: -ed,S 

Voleybol topu 
Basketbol topu 
Basketbol ağı 
Lacivert futbol donu 
Beyaz forma 
Futbol topu 

., ayakkabısı 

Tekmelik 
Dizlik 
T' .. .. . ·tik 

çorabı 

Muhammen Muhammen 
fiatı 

230 
120 

240 
1200 

425 
300 

70 
2000 
1000 

85 
700 
850 
750 

750 
750 
700 
750 
650 

1750 
1500 

600 

450 
400 
850 
150 
100 
125 
600 
600 
150 
150 
125 
125 

fiata göre 
bedeli 

782.00 
408.00 
200.00 
100.00 
360.00 
180.00 
63.75 
45.00 
21.00 

300.00 
30.00 

12.75 
70.00 
25.50 
22.50 

30.00 
7.50 

14.00 
7.50 

97.50 
52.50 
60.00 
30.00 

13.50 
8.00 
8.50 
3.00 

11.00 
13.75 
18.00 
66.00 

3.00 
3.00 
6.25 

13.75 

3087.25 
.ıi~ 
s 

ri~ -
iter Okulu için yukarda cins ve miktarı yazılı spor malze

iyim eşyası açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 
esi günü saat 14 de Ankara mektepler muhasebeciliğinde 

ec:::: 
~ 
1:1-.. 

Eşyan muhammen bedelleri yukarda tesbit edilmiştir. İlk 
lira 54 kuruştur. Şartname her gün mektepte görülebilir. 

(4049) 3--7133 

ULUS 31 • 12. 1937 

Vilôyetler 
Gümrük Bölük Kara.kolu 

yaptınlacak 

Mardin Vilayeti Nafıa Müdürlü • 
ğünden ı 

1 - Eksiltmeye konulan . ş: Nu
saybinde Mar Yakup mevkii:ıde ye
niden yapılacak gümrük bBH!k ka
rakolu. 

2 - Keşif bedeli (24854) lira (23) 
liuruştur. 

3 - Bu i§e aid ııartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme fattnames1 
B - Mukavelename 
C - Bayındırlık işleri genel şart

1 
A - Yukarıda mikdan yazılı temi-ı 

nat akçesinin malsandığına yatırdıkla
rına dair sandık makbuzu veya hükü
metçe muteber bir bankadan alınacak 
teminat mektubu. 

B - Teklif sahiplerine Nafıa Ve
kaletinden verilmiş asgarl (30,000) li
ralık ehliyet vesikası veya musaddak 
sureti. 

C - Teklif sahiplerinin mensub 
olduklan ticaret odasından aldııklan 
1937 senesine aid vesika veya musad
dak sureti. 

D - İsteklilerin mühendis veya fen 
memuru olması veya bunlardan birin
den bu işin mesuliyeti fenniyesini der
uhte edeceğine dair alacağı teahhilt se-

nedi. Çankaya Eczanesi açlldı 
namesi 

D - Ke,if, tahlil 
cetvelleri 

4 - lsteklllerin arttırma ve eksilt- r 1 
me kanununun umumt hükümleriyle Meşrutiyet caddesi Yenişehir 3 - 7216 

ve sils\lei fiat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye dair o- •••••••••••••••••••••••••••••ıl lan maddeleri ve eksiltme şartnamesi 

E - Proje 
İstiyenler bu ~rtnamele J Mar· 

din nafıa dairesinde görebiHcler. 
4 - 20 birinci khıun 937 tarihin

den itibaren yirmi gün mUddetle ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl
mış olan bu işin ihalesi 10 ikincikft. · 
nun 938 pazartesi günil s.a ~ 12 de 
Mardin nafıa dairesinde toplaıMıcak 
olan komisyonu mahsus marit:etiyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebihnek için 
isteklilerin 1864 lira teminat akçesi
ni vermesi ve 1 temmuz 937 tarih ve 
3645 sayılı resmi gazete ile neşir ve 
ilan olunan müteahhitlik vesilrasiyle 
mali vaziyeti hakkında ticaret oda
sından alınan belgeyi ve işin ehli ol
duğuna dair ehliyet vesikasını gös
termesi şarttır. 

6 - Bu it için daha fazla malO.
mat almak istiyenlerin Mardin nafıa 
dairesine müracaatları ilan olunur. 

3-7213 

Hastane yaptınlacak 
Gireaun Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Giresun vilayet merkezinde 
yeniden yapılacak hastane binasının 
yalnız kargir ve betonarme aksamı 

vahit fiatlarla üzerinden eksiJtmeye 
konulmu9tur. Bu in9aatm muhammen 
bedeli 48835 lira ise de 937 sen~sin· 
de yapılacak mikdarı 25000 Hraya te
kabül eder kısımlardır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A • Ekıiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C • Bayındırlık i§leri genel prt-

namesl 
D • Huıuıi p.rtnamc 
F • Vahit fiat cetveli 
G • Proje ve plin 
İstiyenler bu evrakı 240 kuru' be

del mukabilinde nafıa mUdürlUğün
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 13-1-938 tarihine 
rastlayan perşembe günü aaat 15 de 
vilayet hususi muhasebe binasr içinde 
toplanacak olan vilayet encümenince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uaulile 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklinin 3662 lira 61 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi, bundan baş
ka aşağıdaki vesikaları da haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

A - Nafıa vekaletinden almmış 
937 ve 938 seneleri için cari en aşağı 
25000 liralık müteahhitlik vesikası. 

B - Mahalli ticaret odasında 937 
senesinde kayıth olduğuna dair ve
sika. 

6 - Mukavelenamenin akdini mü
teakip bir ay zarfında inpatın muka
vemet ve betonarme hesablarrnı diplo 
malı bir mühendis veya miaıara yap
tırdıktan sonra nafıa müdürHiğüne 
tasdik ettirmeğe müteahhit mecbur 
tutulacak ve ondan sonra ihale kati
yet kesbedecektir. 

7 - Teklif mektubları yukarda 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar vilayet enciim{'nine 
getirilerek encümen reisliği.ne rnak
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların niha
yet 3 üncü maddede yazılı S;\ı:ı te ka
dar gelmiş olması ve dı' zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmrş olma
sı lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (4684) 3-7196 

Akçakale ve Resülayn istas
yonlarında Gümrük ve Muha-

faza bölük komutanlığı 
yapılacak 

Urfa Nafıa Direktörlüğünden : 

Vilayetin cenub hududu üzerinde 
Akçakale ve Resülayın istasyonlarm
da yeniden inşa edilecek olan iki adet 
Gümrük Muhafaza Bölük komutanlı
ğı binası (55,462) lira (80) kuruş be
deli keşif üzerinden kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 11-1-938 tarihine 
müaadif salı gilnü saat 14 de Urfa Na
fıa müdürlüğü odasında tc.planacak 
komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

2 - Bu iki bina in~aatına aid mu
vakkat teminat mikdan (4023) lira 
( 14) kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklif mektupları
na aıağıdaki evrakı bağlamalan prt· 
tır. 

ahkamrna ve yukarda yazdı maddele -
rin icabına riayet eylemeleri şarttır. 
Aksi halde hiç bir mazeret kabul edi
lemez. 

5 - İsteklilerin bu işe aid proje, 
evrakı keşfiye ve şartnameleri Urfa 
Nafıa müdürlüğünden isteyerek göre
bilirler. 

6 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatından bir saat 
evveline kadar eksiltme komisyonuna 
varması şarttır. Postada va.ki gecikme
lerden dolayı komisyon mesuliyet ka -
bul etmez. (8432 - 4639) 3-7082 

Şose tamiri ve heton arma 
köprü yaptırılacak 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden : 

Bolu - Düzce yolunun 22 + 650 -
40 + 819 uncu kilometreler arasında 
10218 lira 93 kuruş keşif bedelile ya • 
pılacak üç.il 2.00 ve biri 1.00 ve biri 6.00 
metre açıklığında beton arme kapakh 
menfez ve beton arme köprü ile 11261 
metre uzunluğunda hazır kırma taşiyle 
esaslı şose tamiratı 2490 sayılı kanu
nun 40 ıncı maddesi mucibince 17 / 12/ 
937 tarihinden itibaren proje ve evrakı 
keşfiye ve fenni ve hususi şartname -
leri ve ilk ilan şeraiti dahiilnde bir ay 
içinde pazarlığa çıkarılmış olmakla 
ehliyet vesikasını haiz olanların Bolu 
nafıa müdürlüğüne bu müddet zarfın
da müracaatları ilan olunur. (8549/ 
4695) 3 - 7231 

Kazalar 
Elektrik santrah 

yapılacak 
Smdırgı Belediye Reialiğinden : 

1 - Sındırgı kasabasının elektrik 
tesisatının santral inşaatı ve ağaç di
rekler belediyece inşa ve ihzar edilmek 
şartiyle makine ve elektrik techizatiy
lıe şebeke ve teferruatı (13,655) lira 
(75) kuruı keşif bedeli üzer.inden ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
mu,tur. 

2 - Eksiltme 17-1-938 tarihinde sa
at 15 de Sındırgı belediyesinde encü
men huzurunda yapılacaktrr. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A-Proje 
B - Keşif cedveli 
C - Fenni şartname 
D- Mukavele projesi 
E - Eksiltme şartnamesi 
F - Bayındırlık işleri genel prtna

mesi 

4 -1stiyenler bu evrakı Sandırğı be 
lediyesinden görebilecekleri gibi birer 
kopyesini bedeli mukabilinde !stan
bulda Galatada Selanik bankası beşin
ci katta mühendis Hasan Haletten ala
bilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
%7,S teminatları tutan (1024) lira (18) 
kuruşluk muvakkat teminatlarını ve 
1937 yılına aid nafia vekaletinden alın
mış müteahhitlik vesikasını veya bu 
nevi işleri muvaffakiyyetle başardığı
na dair kanaat bahş vesaiki ve ticaret o
dası vesikasına 2490 numaralı kanu
nun hükümlerine göre ihzar ederek 
teklif mektubunu ihtiva eden mühür
lU bir zarf içinde ihale saatinden bir 
saat evvel belediye reisliğine göndcx
meleri lazımdır. 

6 - Postada vaki gecikmelerden 
mesuliyet kabul edilmez. ( 4696/ 8550) 

3-7230 

İmren Lokantası 
Hükümet caddesinde açılmış

tır. Tabldot çeşitli ve müntehap 
(3) kap yemek su, ekmek ve sa
lata dahil (55) kuruştur. 3-7302 

iş arayan bayanlara 
Belvi.i palas oteli telefon san

tralında çalışmak üzere fransızca 
bilir türk vatandaşı bir bayan a-
ranıyor. 3-7268 
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Serveti fWıun 
1891 UYANIŞ 

Serveti fünun 
1891 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A K.itabevidir. Se-
nelik obane 10 lira, Sa~ 20 kuruş 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 TENZlLAT. Tel: 2367 

Kr. S. 

::: 00 
2 
5 75 

3-7254 

Kara Ege oğlu Mahmut 
Yakacak ve Yiyecek Ticaret Evi 

istasyonda Kooperatifin açık kömür depoları yanındaki depomda 
sömi kok piriket kıriple ve bütün Zonguldak maden kömürleri cin
sinden ve belediyenin gösterdiği fiatlar üzerinden toptan ve peraken-

de satılmakta olduğu ilan olunur. Telefon: 1641 3 - 7204 

~---REÇETELERiNiZJ----... 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur Resmi hususi müessesata azami 
kolavlrk g-österilir. Ulus. Halk sinemas ı sırasınfla Tel : 2018 3-7171 

Ankara Defterdarhğından: 
Kıymeti 

Iradı Cinsi Sahibi İzahat 

24000 Marangoz hane Tahta demirişleri Akköprüde C. sokak 40 Ka 
Limitet şirketi 

12000 İmalathane 
" 

,, 
" 

,, 40/1 
1000 Kargir depo .. " .. .. 40/ 2 
1000 Makine dairesi ,, 

" .. .. 40/3 
10000 Kargir imalathane .. " .. .. 40/ 4 
5000 .. .. .. ,, 

" .. 40/ 5 
7200 Hane 

" " " " 
40/ 6 

Yukarda yazılı gayri menkul, sahibinin vergi borcundan dolayr satıla
cağından 21 gün müddetle konulmuştur. 

Talihlerin 24-1-1938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Anka· 
ra vilayeti idare heyetine müracaatları ilan olunur. (4750) 3-7299 



31. 12. 1937 

M. M. bakanlığı 
a) Memurin kanununun 4 Uncü 

maddesinde yazılı p.rtları haiz bu
ldnmak, 

Lastik kaynak nıalzemesi b) Hukuk veya Ui ticaret veyahud 
alınacak siyasal bilgiler okullarından iyi dere-

M. M. Vekaleti Satdl Al11ıa Ko- cede mezun olmak. 
nıisyonundan : c) Ecnebi lisanlarından Fransızca, 

1) Ustik kaynak malzemesi açık İngilizce ve almancadan birisine hak-
eksiltmeye konmu,tur. kiyle vakıf bulunmak, 

2) Tahm inedilen bedeli 418 lira o- d) Askerliğini yapmıı olmak, 
lup ilk teminat parası 31 lira SQ kuruı- e) Yaıı 35 den yukarı olmamak, 
tur. 2 - Bu prtları haiz olanlar arasm-

3) İhalesi 12/ 2.kanun/ 938 ~pınba da 14-1-938 günü saat 10 da Ankarada 
&ünü saat 14 tedir.. . vekalet binasında mU.abaka imtihanı 

4) Eksiltmeye gıreceklerın ı..90 sa- yapılacaktır. İsteklil 7-1-938 ak 
yılı kanunun 2 ,3 üncü maddfılerinde na kadar dilekre ·1ı er bel 1 ~l 

1 

· · 1 ·1 b. lik i"· gU :s e ve ge eny e 
ıstenılen belge erı e ır tc ... le n Ankara ve kal t · • . ·· .. ~ .. 
•e saatinde M. M. V. satın aJına ko- 1 t b lde z.~t ışlerı müdurlugu-

ne s an u a guın ··kı b ··d·· 
lnisyonunda hazır bulunmaları 1702) .. :.. ru er aş mu ur-

3-72~ lugune baş vurmalrdırlar. 

Kalem, malzeme ve tcflaf ____ <_47
_1_1> ___ _:_3-_1_24_5 

mevad alınacak 
M. M .Vekaleti Satm Alnıa !\,. Mahkemelerden 

lbİayonundan : 
1) 1 kalem malzeme şeffaf mvad TEBLIC 

açık eksiltmeye konmuştur. . Ankara Birinci Aaliye Hukuk Mah-
2) Tahmin edilen bedeli 1800 lır, o- kemeainden : 

lup ilk teminat paraaı 135 liradır· Ankarada Anafartalar caddesinde 
3) İhalesi 12/ 2.kanun/ 938 çar§ln. yıldız lokantası sahibi Hamdi karda-

ba günü saat 10 dadır. f Reşit oğlu Mahmuda: 
4) Eksiltmeye gireceklerin 24~ •. Karınız Llitfiye tarafından aley-

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerın~ binize açılan bo§anına d vasının du-
lıtenilen belgelerile ihale gün ve &&:. r••masında · Hukuk a. t d · 
tind M M v 1 k ·ıyc ...,-- · zevcıye e a emı 

e • · • satın a ma omı riayetle iki senedir h izi terke-
nunda hazır bulunmaln. (4703) d rek k 1 b anen 

3 
_ 7225 e arınız a eş Yaşındaki çocuğu-

N
.. . _a,. nuıa bakmadığınızdan ve yapılan 
obetçı mutambası ahnacP u1h te,ebbilıil de ak· al 

IW. M. Vekaleti Sa.tm Abn& ~ ım k maaına ve 
• d ıkaılletgihınızın da merhul bulunma-

Dııayonun an : · :ır 
1 - Her bir tanesine tahmin edi ıma bınaen yukarda zikredilen ıebeb 

len (14) on dört lira olan 1000 ili 140~erden dolayı davtcının vaki talebi 
adet nöbetçi muşambası kapalı zadizerine mahkemenin 17-1-938 pazar
usuliyle satın alınacaktır. esi günü saat 14 de Ankara birinci 

2 - İhalesi 4-1-938 ıalı günü saat•liye hukuk mahkemesinde icra kı-
11 dedir. .nacağından bizzat gelmeniz ve ya-

3 -:--- ~lk teminat 1470 bin ~ört yilz t ınusaddak bir vekil göndermeniz 
Yetmış lıradır. . . zumu davetiye makamına kaim ol-

4 - Evsaf ve prtnamesını altn:ık lk ıızere usulün 142 . • dd . 
lat' bed 1 · 1 k h ·· ögvle ıncı ma esı 

ıyen e sız o ara er gun . • ıcibince ilin olunur. (4681) 3-7286 
den ıonra M. M. V. satın alma komıı-
Jonuna müracaat. Ankara Aıliye Birinci Hukuk 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 lbkemesinden : 
laydı kanunun 2, ve 3. üncü maddele
tinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale aa· 

taıirde iki çetmelik dolablı kuyu 
l'talleıi Adnan sokak No. 68 de 
Emete ı 

tinden en az bir aaat evvel komiıyo-
taa vermeleri. (4561) 3-7021 

Demiryollara 
Seyyar dizel ~otörlü komple 
kaynak cihazı ve elektrik kay

nak Umformeri alınacak 
Devlet Demiryolları Satın alına Ko

lbiayonundan: 
Muhammen bedeli 8100 lira olan 2 

adet seyyar dizel motörlü komple kay
nak cihazı ve z adet elektrik kaynak 
Umformeri 28-1-1938 cuma günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 607,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa miltc -
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
&ün saat 14,30 a kadr komiıyon reisli
line vermeleri lilzımdır. 

~artnameler paraaız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (4668) 3-7263 

Eksiltme feshi 
Devlet Demiryollan Satın alına Ko

Aliayonundan: 
14 - 2 - 1938 pazartesi günü ıı.aat 

15 te yapılacağı ilin edilen muhtelif 
altı kalem tezgah ve makinalara ait 
eksiltme feshedilmiştir. (4753) 3-7298 

Seyyar ve sabit telgraf makine 
ve yedekleri alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komia
Yonundan: 

~vacı Adliye sarayı karınmda 
•at apartmanı Kat 2 de Hüseyin 
.t\ Keçeci tarafından aleyhiniz
~25 senesinde evlenip 933 ıene
s~ 'iddetli bir geçimıizlik bat 
gl.rerek kocanıza ve çocuğunuza 
k': aadakat ve aamimiyet bağlarını 
~'nen gevteterek onları ihnıal e
d1Ittık aile birliğinin idameıine 
iJl1\ kalmadığını ve 933 senesinden 
~r/lrılarak Aeyonda, İzmirde hay
•1Y"z bir hayat yaşamakta oldpğu
nuz boşanmanıza ve 928 doğumlu 
erk~ocuğunda vellyet hakkının 
kenbe tevdii hakkındaki arzuhal 
suren yukarıda adresinize g8nde
rilm:r: yapılan araştırmada buluna
ınad.~zdan talep veçhile illnen 
tebhı ifasına ve dava arzu balına 
tari~lilden itibaren on gün zar
f ındl\a_b vermenize ve muhakeme
nin c\. 1. 938 çarşamba saat 14 de 
icra•'ınahkemece karar verilmit
t~r. Ma:r gün ve saatte Ankara ad
l~ye. "ınm üıt katında Asliye Bi
rıncı ~k mahkemesinde hazır bu
l~nm~e yahud muaaddak bir ve
kıl go~eniz lüzumu arzuhal su
retinin ıuretle tebliği ve davetiye 
makamlcaim olmak üzere Hukuk 
Usul İ\kemeleri kanununun 142 
inci II13ıi mucibince ilan olunur. 

3-7292 

Ank,irinci Sulh Hukuk Ha-
kimliğiı • . 
Evveho~yada Doğanbey mahal

lesinde ipu kerre Ankara Anafar
talar po'rkezinde polis Muıtafa 
tarafınd~nyada Dedeler hanı ki-

Muhammen bedeli 36500 lira olan ıa
bit ve seyyal telgraf makina ve yedek
leri 8-2-1938 salı günü saat 15.30 da ka
palı zarf uıulıyle Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

racısı K<tım Doğanbey nahiye
sind~n M Hüseyin oğlu Ömer a
leyhınde \ yüz otuz bet lira alacak 
davbınındmakta olan duruıma
sında usul41 inci maddesi muci
bince ve \n müddetle ilinen ye
min davet gönderilmesine karar 
verilmi~. ~rutma da 28. 1. 1938 
cuma gunı:ı 9 5 e bırakılmı,tır. 

O gün maled; bizzat hazır bu
lunmanız ~)ir vekil göndermezse 
~~emesn~aben bakılacağı teb
hg makamı\im olmak üzere ilan 

Bu iş'e girmek istiyenlerin 2737,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tavin ettiği v,:ı;ikaları ve nafia müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

· Şartnameler 182 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta
dır. (4665) 3-7185 

Gumruk ve inhisarlar B. 

Memur alınacak 
Gümrük ve lnbiaarlar Vekiletin • 

41en: 
1 - Vekalet tetkik mildUrlUğüne 35 

lira aylıkla bir memur alınacaktır. A
ranılan şartlar şunlardır : 

olunur. 3-7295 

\ıantı 
Bi~nci Mıı Ebbba Odaaı bat· 

kanlıgından: 

Oda UmUı • 14 'k" . k~ 
eyetı ı ıncı "" 

nun. 193! cun il saat 17.30 da 
Yenışehırde r. U A M k • sal d y mumı er e-
~1 1 ~~~i a nacağından aayın 
uye erılll&A n ll • . 1 (

4
l erı rıca o unur. 

3-7297 

uı;us -11-

131 Gtt1 :mıi:I ~ ;] 
Bayındırlık Bakanlıoı 

Betonarme köprü inşaatı 
eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Maraş vilayeti dahilinde Ma

raş - Eloğlu ve Maraş - Kayseri yol
lan üzerindeki Akıu, Alikaya, Suça
tı ve Tekir köprülerinin betonarme 
olarak inşaatı kapalı zarf uıulile mü
nakasaya çıkarılmıştır. 

Bu dört köprünün yeni ke9if be
deli (Zl 7 500) liradır. 

2 - Eksiltme 17-1-938 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat (16) da 
Nafıa veklletinde 9ose ve köprüler 
reisliği eksiltme komisyonu odasın
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve bu
na müteferri diğer evrak (1088) ku
ruş mukabilinde 'ose ve köprUler re
isliğinden alınabilir. 

[~~ô~~~J 
Eksiltme 

şartnamesi 
Türk Hava Kurumu Adana Şube

ai Bafkanlıiından ı 

Adana'da inşa edilecek Türkkuşu 
binasına aid eksiltme p.rtnamesidir : 

1 - Eksiltme götürü olarak ve ka
palı zarf usulü iledir. 

2 - Eksiltme 10-1-1938 pazartesi 
günü aaat ıs de Adana T.H.K. ıube
sinde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye aşağıdaki şartları 

haiz olanlar girebilir : 
A) Kanuni ikametgahı olmak 

B) Türk olmak. 
C) Halen inşaat müteahhidi olarak 

faaliyette olduğuna dair reımi vesika 
ibraz etmek. 

Küçük il&n 
ŞARTLARI 

Dört aatırlık küçilk ilinlard&D
Bir defa için 3' kunıt 
İki defa için 51 lr.urQf 
Uç defa için 71 kurut 
Dört defa için il kurut alınır. 
Devamlı küçük illıı1anD hu defuı 
için 11 kurut almır. lıl•ell 11 defa 
neıredilecek bir illo için ı• kanıt 
alınacaktır. 

Bir kol1171ılr olmak bere. her aatu, 
kelime aralanndald bolluklar mUat•· 
na 31 harf itibar edilmittir. Blr k\tçllk 
ilin ızo harften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırdan fasla ber 1atır için &7-
nca 11 lmnat ahmr, 

Kiralık : 

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

Kiralık mobilyalı oda - Bir alman 
ailesi yanında mobilyalı bir oda kira
lıktır. Bayanlar tercih olunur. Nilüfer 
caddesi Rusao apartunanı No. 3 - Ka-
pı 2. 3-7282 

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

3-7289 

Satılık : 
Çok mühim bir fınat - Çocuk 

sarayı caddesinde, Kurıunlu camii ya· 
nmda, asfalt üzerinde, müstakil iki 
daireli su, hava gazı, elektrik teaisat· 
h 4 •e 4 A numaralı ev ve yanındaki 
6 numarab ana utıhlmr. 2797 tele-
fona müracaat. 3-6725 

Sabbk arazi - Ankara Balkat kö
yünde ceman üç yiis dönüm tarla, iki 
ev, toptan veya parça parça acele •tı -
lıktır. Köyde Mustafa Bora'ya müra • 
caat. 3-7273 

Acele aatılık eczane - Ceyhanda 
29 senelik kıdemli ve tanılmıt vatan 
eczanesi sahibinin ahvali aıhiyeainden 
dolayı satılıktır Almak için sahibi Ali 
Rıza Ataaağuna müracaat. 3-7256 

Satılık analar - Yenişehir Karan
fil sokak 400 M2 Konur tı0kak 
373 M:ı Telefon: 1538 3-7295 

4 - Eksiltmeye girm~k istiyen
lerin (12 125) liralık muvakkat te
minat vermeleri ve bu gibi işleri ya
pabileceklerine dair vek~letimizden 
verilmiı müteahhitlik vesikaaile Ti
caret odasına kayıtlı olduklarına dair 
vesaik ibraz etmeltti lbımdır. 

D) Şimdiye kadar bir defa en az 
(25.000) liralık resmi bir bina inşaatı 
işini muvaffakiyetle baprmış olduğu
nu isbat etmek. 

Aylığı 22 liraya kiralık Lodrum ka- İt Verenle~ : 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı ıı.aattan bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmes. (4710) 3-7285 

Sıhat bokanhğr 

E) Dördüncü maddede yazılı mu
vakkat teminatı verinek. 

F) Mukavele müsveddesi ve ona 
merbut bilcümle evrakı görüp imza 
etmek. 

4 - Bu itin muvakkat teminatı 
% 7,5 heaabiyle 2174 lira 81 kuru9tur. 
5 - İstekliler muvakkat teminatları

nı ekıiltme aaatinden bir aaat evvel 
T.H.K. Adana §Ubesi veznesine yatı

rarak alacakları makbuzu ve 3. madde-

tı - Bir büyük oda, bir hol ve mut· 
fak. Su, elektrik, havquı ocafı var
dır. Yeniıehir Adakale lS-1 Telefon. 
3753 3-6823 

Müatakil kiralık ut - Dört oda, 
hol, mutfak, banyo.·I11klar caddeli Ne
cati okulu yanında No. ı. Telefon: 2092 

3-7294 

Çok ucuz ldNlılc claln- Yenitehlr 
Okula sokak No. 18 4 oda. Bir hol, bir 
hlsmetçi odau, Mutbak ve banyo. TeL 
1855 e müracaat. 3-7291 

Hademe gömleği alınacak 
C. ve D. fıkralarında yuılı v~saiki 

Ankara Merkez Hıfzıaaıhha Müea- teklif mektublarını havi kapalı zarfla 

Kiralık oda - Mobilye1l, kalori
ferli güzel bir oda kiralıktır. Yenitchir 
Atatürk Bulvarı Ali Nazmi apartımanı .... ai Sabn alma Komiı1onu Reiılix.:-. den: •au birlikte eksiltme saatindende T. H. daire 11. 3-7269 

1 - MUeneeeye muhammen bede· 
1i 1440 lira olan doktor, muıtahzır, ha
deme gömlekleri 12·1-1938 çarf&mba 
günü saat 11 de açık eksiltme •uretiy· 
le pazarlığa konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye ittirak etmek iıti
yenlerin yüzde 7,5 üzerinden teminat 
akçesinin hudud aahiller ııhhat u
mum mUdürlUIU vesneılne yatırma
ları lbımdır. 

3 -Taliplerin ticaret odaaında ka· 
yıtlı olmaları ve bu &ibi it Uzerine mu 
amele yaptıklarını tevsik etmeleri il· 
znndır. 

4 - Şartname her gün mileaıeae ba' 
kitibliğinden meccani temin edilebi • 
lir. (4671) 3-7235 

A. Levazım Amirliği 

Un alınacak 

Ankara Levazun Amirlifi Satm 
Alma Komiayonundan ı 

1 - Karak8se birlikleri için 200 
ton askeri evsafta fabrika ununun ka
palı zarfla ekıiltmesi 13-2. Kin .• 938 
saat 11 de Karak8ae Tümen satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 26000 lira 
ilk; teminat 1950 liradır. Şartnamesi 
komisyondan parasız alınır. Teklif 
mektuplariyle ticaret odaıı veıikala
rının ihale ıaatından bir saat evveli
ne kadar komisyona verilmesi. 

(4714) 3-7223 

l ........... F~'kült~·ı;;·· ......... I 111111111111111111111111il.1111111111111111111111111 

Kız ve erkek talebe için 
elbiselik kumaş alınacak 

Tarih, Dil, Coirafya Fakültesi 
Direktörlüiünden ı 

K. Adana şubesinde toplanacak ek
siltme komiıyonuna tevdi edecekler
dir. 

6 - Kati lbale türk hava kurumu 
umumi merkezinden sorulduktan son
ra yapılacaktır. 3-7122 

Şirketler 

Hıll tasllyede bulunan 
İzmir Rıhllm 

$1rketlnden: 
Hali tasfiyede bulunan İzmir 

Rıhbm Şirketi hissedarlanna 
4-1-938 tarihinde haşlanmak 
üzere, hisse başına 90 f ransız 
franklık bir tevziat yapılacağı 

ilin olunur. 

Kiralık oda - Mobilyalı ve banyo
lu bir oda kiralıktır. Kooperatif arka-
11nda Yusuf Rusae ikinci apartnnaru 
daire 8 - Nilüfer caddesi. 1-7296 

T apo ve Kadastro U. Md. 

4 adet lstor, Demir dolap 
alınacak 

Tapa Kaclaatro Um._ Micltrli
fünden ı 

Umum mUdürUlk enak mahzenin· 
de mevcut nilmune ve yapılan prtna• 
meline göre 4 adet lıtor demir dolap 
açık ekıiltme ile yaptmlacaktır. latek· 
lilerin beherinin muhammen bedeli o
lan 220 liranm % 7 ,5 pey akçesiyle ek· 
ıiltme günü olan 3 klnunuaani 938 
pazartesi gilnU saat 15 de umum mü
dürlük aatın alma komisyonuna ve nU· 
mune ve ıartnamesini de görmek iati
yenlerin her gUn Wll\lm mUdilrlUk le
vazım müdürlüğüne müracaattan. 

(4628} • 3--7085 
Hissedarın intihabına göre 

hu meblağ ya gayri safi olarak ~uya Tapu Sicil MaWabim-
fransız frangı olmak üzere Lo- Küçükesat mevkiinde prkan Ar
zan' da 8 Grand Oıene Soka- mağan oğlu Viçin prbeıı ve 9imalen 
ğında mukim Noter Maitre Budukır oğlu Viçin cenuben Tazkız 
Bergıer tarafından veya Türk oğlu Andon~n gayri menkullerile 
1J mahdut tahmınen (7093 - metre mu-

ra~ı olarak Osmanlı Bankası rabbaı) miktarında bir kıta bat aenet-
lzmır Şubesince tediye edile· siz olarak dır drr oflu Takohi mah
cektir. dumları Kirkor ve Viçinden metruk 

Tediyat tasfiye esnasında olması haaebile maliye 1-zinai tara· 
' • • • • fından tescili talep edilmiıtir. 

yapılacak tevzıat ıçın ıhdas Bu gayri menkulün 11_1_938 tari-

edilmiş olan hususi kupon hine tesadüf eden salı gUnü aut 14 
yaprağının bir numaralı kupo- de mahallinde tahdit ve clbetl aidiye
nu mukabilinde icra edilecek- tinin teabiti için tapu ve fen memur
tir. ları gönderileceğinden bu ,er ile ali

1 - Tarih, Dil, Coğrafya Fakül
tesinin 90 yatılı kız ve erkek talebe
leri için alınacak kumatlar ile 20 Her hissedara hisse senetle-
manto, 29 rob, 6 tayyör, 6 eteklik ve rinde halen merbut son ku-
50 takım erkek elbiıesi imali açık ek- ponlan tehdilen bu hususi ku-

kalı bulunan varaa ellerindeki res
mi vesikalarile birlikte mezkQr gün 
ve ıaatte tahkikat memuruna n ya· 
but 937-1534 No. ile Çankaya tapu si
cil Muhafızlığına müracaat eyleme-ıiltmeyc konacaktır. .. 

2 - Kumatlar için muhammen be- pon yapragı verilecektir. 
del 2635 lira, imaliye için muham- Bu yaprakları almak ıçın 
men bedel 2130 liradır. hissedarlar eski kupon yapra-

3 - Satın alınacak kumatların ğlyle hisse senetlerini damga
nllmunelerini ve imal ettirilecek ifle-

leri ilAn olunur. (4751) 3-7300 

Askeri Fabrikalar 
rin prtnameaini görmek iatiyenler lanmak üzere ya Türkiye'de 
Fakülte hesap iıyarına müracaat e- Osmanlı Banka91 İzmir Şubesi- Fabrikalar lhdyacı için: 350 
derler. ne ve yahut İsviçre' de: Lo- ton kurşun sabo alınacaktır 

4 - İlk teminat kumaılar için 198 'd N M Be , AM..i Fabrikalar U...- Mi-
lira, imaliye için 160 liradır. zan a oter aitre rgıer ye dürlütü Ticaret Kaleminden ı 

5 - lhale 4-1·15~38 salı gUnU aaat tevdi edeceklerdir. 
15 de okullar sağıtmanhğında yapıla- Tasfiye memurlan isteklilerin 28. JDnan 938 tarihli 
ca'Jrtır. A. Duclos H. Fe88Bl"t cuma günü aaat 14 de yüsde on bet 

6 - Teminatın okullar salıpıan- 3--
7

SOI teminatlariyle birlikte Ankarada As-
lığı veznesine münakaıadan bir saat kert Fabrikalar Ticaret kalemine gel-
evveline kadar yatırılmı' olması ll- meleri. 
zımdır. ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. Şartname : Her ıun uat 13,30 dan 

7 - İmal edilecek itlerin ihale : BUYUK ÇILGINLIKLAR E 15,30 a kadar Ankarada Ticaret kale-
tarihinden itibaren bir ay zarfında E : minden, lıtanbulda ı Fındıklıda Aa-
teılim edilmesi ,arttır. E Paula Wealey 5 kert Fabrikalar Yollama mUdUrll· 

8 - tıan ücreti müteahhide aittir. :. : ğünclen paraaıs almabllir (4740) 
.(4600) 3-7030 .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' • 3-7284 

Derı almak iıti,or - Bir alman: 
pedaıoji tahsili ıörmÜf bir hocadan 
türkçe dersi almak istiyor. (Ulua- A 
rumuzuna müracaattan. 3-7276 

Müteferrik ı 

Ana alınacak - Taşhan Balıkpaza. 
n, ltfalye arumda aatıhk arauı olanla
nn Çankaya matbaaana müracaatları. 
Tel 3655. 3-7193 

Bai alınacak - Satmak istiyenle • 
rln Yeni Halde Çankaya matbaalma 
müracaatları. Telefon: 3655 •• 3-7194 

lş~l~ı 
Twceme - Her J.iaanda, muhabe • 

re, terceme, ea1d ve yeni yuılann kop
yeai teksiri muhasebe tansim ve kont• 
rol ederiz. 4. kurufluk pul ile Ankara 
Potta Kutusu 25 mUra!ut. 3-7290 

Filarmonik orkestra• 
konserleri haftada iki 

defa verilecek 
Mizik Otretmen Oblu Dinktılr

Uiiindm ı 

Milsik ötret:men Okulunda veril· 
mekte olan Cumhur B&Jkanlığı Flar· 
monik Orkestrası komerlefİ bu yıl çok 
fazla rağbet gömıUttür. Bunun için 
konserler 7-1-9S8 cuma ıününden iti
baren haf tada 2 defa verilecektir. 

Cuma komerlerl ak,am saat 20.30 da 
batlıyacaktır. Bu konaerler için bilet 
daftılmıyacaktır. Her iltiyen bu kon· 
ıere &elebilecektir. 

Cumartesi konserleri esldei gibi öl· 
leden sonra aaat 15-30 da bafbyacak• 
tır. 

Bu konserler için huıuıt bilet dağı· 
tılacaktır. Eldeki biletler 1-1-938 den 
itibaren muteber değildir. Bundan bq
ka flannonik orkestrasına bağlı Alon 
orkestrası her cumartesi günü halkıe
vinde konserlerine devam edecektir. 

(4677) 3--7217 

Dr. Raif Gürün 
Göz haatalıkları mütehaıSIU 

Hastalarını Bahkpazarında Ka
yumcular sırasında No. 87 de 
8ğleden ıonra kabul eder 3-7036 

En bot meyva tondur. Inklbaa 
defeder. Mide, bağırsak. karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Hu
mı kolaylqtaır. 

!nplia Kauuk ecpneN 
3-7169 
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Sıhhatinizin düşmamdır : 
Çok JCireçli su, romatizmanın, böbrek ve karacifer taılannın, art~riolC 

l~rose, inkıba.zın müvellididir. (Semaverlerde, çaydanlıklarda, bardaklar
daki kireç tabakalarını tetkik ediniz.) 

Güzelliğinizin düşmamdır: Kireçli su, cildinizi, yüzilnüzü tahri§ eder. Saçlarınızı aertle9tirir ve 
vaktinden evvel sizi ihtiyar gösterir. 

Kudretinizin düşmamdır: Kireçli su, yemeklerde, banyoda, tuvalette ve çayda nmanınızı lUzum
suz yere bir misli fazla nahak yere işıgal eder. 

Zevkinizin düşmamdır : 
Kireçli su, çamaşırlarınızda fena koku yerlettirir, beyazlığını kaybet

tirir. Çaylarmızm, kahvelerinizin ve bUtUn me,rubatınızın koku ve renk
lerini bozar, yemeklerinizi çiy bırakır ve lezzetini bozar. 

Paramzm düşmamdır : 
Kaloriferlerinizi, kaynama kablarınızı ve çamafırlarmızı vaktinden ev

vel çürütür. Mutfak ve kristal, nikel ve gUmU, takımlarınızı bonr, çizer, 
Fazla mahrukat, fazla sabun ve fazla zaman kaybeder. 

Rahatınız, zevkiniz, sıhhatiniz, iktısadmız için b~ 

• 
1 

Kireçli su tasfiye cihazı almalısınız. 
K.ataloglanmız, mütehassıslanmız emirlerinize derhal gönderilir. Konsültasion ve su tahlilleri parasız yapılır. 

İdare merkezi: (lsviçre A. G. für WEBBOUTE) Türkiye ve şarkı karih sahihi imtiyazı: Galata, Voyvoda f.addesi 
No. 40 - 42 Telefon : 44507, Posta kutusu 1094. 

Merkez şubesi: Ankara Bankalar caddesi. 
Sabş yerleri: Ankara' da Vehbi Koç Ticaret evi ve Şark 1\f erkez Ecza deposu. 

MEMLEKETİN HER TARAFIN DA SATIŞ YERLERi V ARDffi. 

Günde yalnız bir defa 
..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -E Çocuklarınıza en kıymeti§ -§ yılbaşı hediyesi Dadıdır. § - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

ETi BANKA 
imtihanla mUfettiı 

ah nacaktır 
- -= = Müsabakaya duhul tartlanı - -HASAN - -E E A • TUrlı: olmak - -E 5 B - Ya,ı 28 den a,.ğı w 40 ~ yu-
: : karı olmamak. - -5 5 C - Banka memurlarına mamuı be-
E E yannameyi doldurmut bulunmak, - -E E D • Aakerlillnl ifa etmft olmalı:. - -: Dadı çocuğunuzu eğlendirir, : E - Yilbek lktıaad ve Ticaret, mill· 
§ yilrümeğe alı§tınr •. g.ez~ntilerdo § kiye 'P'Ya hukuk mektebinden mezun 
5 taşıma~a yaradığı gıbı ıcabmda 5 bulunmak veya bu mektebler muadili-
- rahat hır salıncak olur. : · bi 1 k ti d 'kmal tını : _ nı ecne mem e e er e 1 e f 
: Yeni Eczanede satılıyor. : olmak. 
= 3-7253 = : .. F- Mali veya ıınat mUeneaelerde 
'"'1111111111111111111111111111111111111111"" • be hi t .f 1 • 1 ugara t ıeoe zme ı a ey emıt o • 
,:!11111111111111111111111111111111111111~ rnak. 

- -Diş macunu ile dişlerinizi temizlerseniz, 
ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve 
inci gibi parlak ve beyaz kalır. Dişleriniz çü
rümez, diş etleriniz kanamaz. Tüp 7 ,5' dört 
misli 12,5, en büyük 20 kuruştur... 

3 
_ 

6813 

Ey eni Bentler Puta E c - Memuriyete kabul olunduğu 
: : takdirde 15 gün berayı tecrübe Banka 

E Salonu açılllllfbr E emrinde çalıflll&ğı teahhüd etmek. 
: : H • Malt ve ımat muhasebe, riyui-
5 Kahvaltı verilir 5 ye, bankacılık, iktıaad ve huku.kt ma-
5 5 ıaınattan lıtanbul ve Ankarada ıs.1. 
: Adres: Karpiç kartısında E 1938 umart i ı k • t'handa 
: S k k . . . d 3-7278 - c ee yapı aca un ı 
_ o a ıçerısın e - ff-L lmak (Li '-'\ nl ib : : muva - o aan ı~ı e er ter~ 
':; ı ı ı ı 1111111111111111111111111111111111;: edilecektir). 

~11111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- = 1 Ankara Palas 1 - -- -
§ Dans mlzlilnl takviye etmiılir ~ - -- -- -- -- -= = - -- -1 Yllbaşında 1 
= = - -- -- -== == § Fevkalade dekorasyon ve § 
i Paris'ten gelen kotiyonlar ~ 

1 f i numaralar 1 - -- -§ Ve ianınmıı Romen ser artisti Bayan Lutetia Anuıka Piraççini ~ - -- -- -§ Batan akşamlannızı en iyi ıekilde 5 - -- -- -~ Ankara Pala• pavyonunda geçirebilirsiniz 3- 7267 ~ - -
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

MUaabakaya girebilmek ve memur 
beyannameai almak için müracaatların 
en geç 10.1.1938 tarihine kadar • Eti
bank - Ankara adraine tahriren yapıl-
muı. 3-7214 

lmtiyu aahibl ve Bqmubarriri 
Falih Rdla ATAY 

Umum! Netriyatı idare eden 
Yuı İtleri MUdUril 

Mimtu Falls FENiK 
Ulıu Ba111mni: Ankara 

YENi 

Sabit cihazler 
kalori( erlerde 

sanayide 

Kireci alınmış su - Tatlısu 

Portatif cihazler 
hınyoda ve mutfakta 

15 lradan 125 liraya kadar 

Bütün masrafı: 20 sertlik 'tereeesinde 1000 litre 
için yalnız 2 1 I Z kuru§tur. 

Cihazlar ve kıdretleri S 
sene için ıarantidir 

Taksitle de satış yapılır- Taleb üzerine kataloğ 
ve mütehass gönderilir. 

3-6877 

Bir Öğüt 

Bu yll bası içi ne hediye alacağınız 

dUsünüyaunuz deOil mi? 
O halde: Oyle bir liye almız ki hem her yıl ıizi minnet

le hatırlal hem de evinizin önemli bir ihtiyacı
nı giderı 

Bu hediye ncak bir Singer Dikiı 
Mdnası olabilir. 

Eviniz ı bir Singer dikit makina11 hem güzel 
bir hed hem de bir tasarruf kumbaraıı olur. 

Elektrikli ve porta;antalı diki§ makinelerimizi görmeden alaca· 
ğınız hediyeye karennemenizi öğütler bu vesile ile sayın halkı
mızın yeni yılını Jdarız. 

Her aile keseıiıygun veresiye ,artlarla verildiği gibi petin 
satıf'uda da büy~nzilat yapılır. 

Sınger dikit makina11 kumpanyaıı 
Ankara 1&bf mağazaıı 

~""'" Iınen Lokantası "'" 
E Serbaşı şerefine Aabaha kadar 
§ B A L O Koti yon, siirprizler 
Eııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı l 

SİNEM~R HALK 

Hediyelik bizden alın! 
Halil Naci Mıhçıojlu Ankara Merkeı\nafartalar caddeıi. Telefon: 1230 
Şubeaiı Ankara Bankalar caddeıi. Teı: 2619 3-7168 


