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IKURUŞ 

Hatay İçin F ransa'ya bir nota ver 
Kültür 
Davamız 

Falih Rılln ATAY 
Eier ıatrlrk eıyanız kalmam,.. 

~· düldtimruzı kapar, ve bir 
~ird parçası il.tüne yazdıfımz 
•ki üç ıatırla müfterilerinizi ıeri· 
Ye çevirininiz. Kültür davimızla 
Uiraıanlar arumda böyle dütü
llenler olmuıtur: " Ne lıoJar 
rnelrteb yapın, ve ne lıatlar lao
CQnı uana, o katlar talebe lrabal 
~tlebüirim/" Çünkü biz a d et· 
·~avunmak istemiyoruz: Bir ka
hteler kadrow iatiyoruz ! 

Fakat bir taraftan bütün 
llıenıleket ana babalarının ço
cuklannı kollarından tutup dev
i~ babaya teslim ettiklerini ıö
rtiyonunuz: ''-Bunları okutu
nuz/" Diğer taraftan bakan1rk-

k
lar, ikinci derece idareler, ban
alar, huauat müeseeseler, hatti 

bizzat aokak ve çarfı, yakanıza 
~nlnırıbr: "- Melrtebten ye
fitrnelere ihtiyaeım var I " 

Suriye başvekili Cemil Mardam'ın Pariste 

yoptıOı temaslardan bir netice çıkmadı 

Fransa Suriyede ekalliyetler 
hakkında teminat istiyor 

Bu teminat verilmedikçe Fransa Suriye 
muahedesinin tasdikine imkan görülmiyor 

Ankara, 3 (A.A.) - Hatay meaelesi 
hakkındaki türk notaeı, dün Pariıteki 
Türkiye büyük elçiıi tarafından Fran· 
sa hariciye nezaretine verilmi9tlr 

Cemil Mardam'ın Pariııeki 
ıemaalan 

Paria. 3 (A.A.) - Pariıteki Suriyeli 
mahfillerden alınan malQmata göre, 
burada bulunan Suriye batvekili Ce
mil Mardam Fransa hariciye erkinı i· 
le vuku bulan temaslarından bir netice 
elde edememi9tir. 

Varrooa'Jan hir mtınaıra: Meçhul Aıker abiJeli 

B. Delbos Varşova'da 

Fransız bakanı Berlinden 
geçerken Fon Noyrat'la 
kısa bir konuşma yaptı 

Hiç tüpheaiz, en güç, en çetin 
da.vilanmızdan biri budur. Bir 
halk bükümeti, imlıônSdl müm
kf}n lı~rnağa çalıfaralr, hem bü
tün bır neslin belki yarıamdan 
fazlaarnı ü m m i bırakmamak, 
benı de bir neslin terbiyesinden 
beklec:liiimiz makaadı tatmin et· 
IDek için tedbirler aramak zaru. 
retindedir. 

Cemil Mardam Franu ile Suriye a
ruında evelce imzalanan muahedenin 
Fransa tarafından tudikini iatemi9tir. 
Kendiıine vıerilen ccvabta Suriyede 
bulunan ekalliyetler hakkında Fransa 
hükümetinin Suriyeden iıtediği temi
nat verilmedikçe bu muahedenin tas
dikine imkln olmadığı bildirilmi9tir. 

Hatay'Jalıi bayramın ycuaJı edilmesini proteıto etmek üzere on 
binlerce halkın iftirôkiyle Oniver.ite meydanında yapılan miting 

Berlin, 3 (A.A.) - Vartova'ya ıitmekte olan framız dq ha. 
binı B. Delboe'u Berlinden ıeçtiği ıırada iatuyonda alman dq 
bakanı B. Fon Noyrat aelimlaanftll'· iki~ Franaanm Ber. 
lin büyük elçUri 8. F ra_.va Pome de hazır bulunduiu halde bir 
ıöriitme yapmlflarc:lır. Alman drt bakanınm bu nazikine hare
ketine huaual bir ebemiyet verilmektedir. Zira aynı yolculuiu 
JapaD BB. Bartu ve Laval'i yalnız protokol ıefi aelimlamqtı. 

Suriye bafvekili Elce.ıirıeye bir muh
tariyet idareıi verileceği hakkında de· 
veran eden haberlerden babaeclerek bu 
ı, hakkında Franu hükümetiııin nok
tal nuarmı........, w buma da, bu lfia 
ekalliyetlerle alllcaaı bulunan ayrıca 
bir it olduiu kendisine bilclirilmi,ttr. 

Jlnma, Suri7edeld ekalliyetler bak
landa Suriyeden, lhmı ceten teminatı 
alcbk+an sonra Elıeclreye bir idari 
muhtarı~ vereceiini ve oraya Suri
yede bulunan ve SUriye hükümeti ta
raf mdan iatenllmiyen çerlresleri, ıilr· 

( Sonu S. inci s•yl•d• ) 

Osmanlı ialtaaatmdan kadro 
•• clh4u "ı..ra& ne llıı:s.qJtbk? 
Pek.az 1-dr te')'I Yalnm kadro Ye 
cihazi miaillerce arttırmak Ye ta. 
lllamlamaık da klfi delildi: Ke
ınalimı, aynı zamanda, bir Jra. 
fa, yani terbiye Ye kültür inkıla
bıdır. Bütün kitablan, usulleri w ho
calan dahi ...ı.b etmek lizuncLr. Me
~ mb umunmu, ailratle iler-
._ ihtİyacau bi11eden Y~ --------------. 
•Yya maarifi dahi aynı buhrana :yorlar! 
h~qtır. Bir çok mektebler Bizler, yeni nesillerin bizim. 

•rden kunılnnq, büyük adedde kilerden çok daha iyi :retitnıele: 
C>fretmen birden yetiftirilmiı, ri lizım ıeldifini, kendimizden 
't'e orada da: "- Çoc:alıJanmm ölçerek takdir ecliyonız Ye bun. 
he1'Sİ11i olnıtaealmms/" diyen da haklıyız. Bu ayrı bir meaele
halk, bir müddet tonra: ••- Fa- dir. 
~ İyi olnrtamcyormnuz. Mek- Şimdi rakamlara bakınız: Son 
ebJ.erini:z garb melrtebleri ile bir derı yılında 6.259 ilk mektebte 
~~rc:la JefilJirl" diye ıiklyete 678.528 türk çocuiu okumakta
-ılamııtır. yız. Orta mekteblerde 34 bin er· 

En batta bir m a ı a 1 'ı reci- kek, 12 külUJ' bin kız talebe (36 
edelim: Bizim zamanımızdaki rakamı), liselerde 8 bin erkek, 
hıelrtebl h ·ı L..-:~nlrii 2 bin küaur kız talebe (36 raka
d er ve ta 11 

' u.._;i ··n· mı), öfretmen mekteblerinde 
6en asla daha iyi olmamıfb. k 

tenunuz 319 tarihli bir imtihan 3.500 küsur erke ' 1.300 küaur 
lld~ara kiiıdı önümdedir. Şim- kız talebe, ünivenite ve yüksek 

ı 353 d · B nkü Ik mekteblerde 6.500 küıur kız ve 
•-ı · eyız. ugü .. i mek- erkek talebe yetittiriyonız. 923 e 
--uııı aon aeneai demek olan 11-
llıl fta okuduiumuz denler tuiı- nazaran tek rakam olarak. 400 
-..dır K _._ _ __! bine yakın fark vardır. 9::.&...0:.-: ııran~m, tecuic:I, uUlll 

lfl bunlar dini ıayrİ dini, miialü-
..,_ c:liniye, li.am CMmani, li- man hm"atı·-.. , bütün un" para6-· ...,., ara._~ 1° I • ... •--:1ı· J- 11.U.-' 6i uı, ucuu arm, uıın 1 en- hık adedlerinin miaillerce fazla. 

ltiJ~.cofralya, lrıraat, imla, hii• ımı temıil etmektedirler. 
rıcıı. Bir de bugünün PJ'Ol'r&· 

llınıa. bakınız: Yurtl bilgiıi, tarih, lıtedifimiz mekteb binası bat-
Cofral ka ( e•ki ahpb konaklarla tim· 
6 ·ı Ya, huab, henJeıe, hayat diki müeıaeaelerinizi mukaye.e 
~~ ri_ıi, tabiat billlili, olruma, el- ediniz), iıtec:lifimiz tahıil bqı· 
&·eri, relim, muliki, beJen ter • ka, iatediX.:miz terbiya ı,. .. ı.-, 

IYeli. •• ,... 
8 huliaa iıtedifimiz a d a m bat-

..., u Program farkı! Dabuı kadır. Ecnebi mekteblerden ye
ti t•: .Geçen sene köyler için :re- titme kök ı üz bir neale timdi et! •rılen efitmenlerin tatbikatın- tahammül edebilir miyiz? Sonra, 
d· bulundum. Tereddüdıüz id- bizim için, kültür daYiaı yalnız 
le~~ edebiliriz ki bir iki kurtta bir talebe ve hoca defil, liaan, 
bıoyler İçin hazırlanan bu efit- tarih ve bütün terbiye meselele
bı ~ler ayinnda, bizim devri- rinin yeniden tenaiki meselesi 
t ~de latanbul'un hiç bir mek- olmuıtur. Uat tarafta ünivnite-
e nde · ilk mekteb muallimi yi temelinden yenil~rdik. Biri Yoktu. ~,. ... 

Ankara' da, biri doğuda iki 
Ha•ır b0 

• ·11 • • • · ·· • "t d h i Halk tab . J , ızım neıı enmız ıyı unıvenı e a a açaca ız. 

ile !İ: ~örmüı defillerdir. Fakat tarafmda, okuyup yazma bilmi
r d•ı erımiz içinde bir takım ia- yen bir tek vatandq bırakmak •d.lar ve kabiliyetler kendi mak ilk hedefimizdir. 
il endalerini, muhit tartları üıtü- Gönül ferahı ile, bilbaua ve 
ı:..J•ka~ia muvaffak olmut- bilhaua kültür iılerincle d e -
ö1n··~· ~ızun nesillerimiz, bütün m a ı o j i 'ye aıla yer vermiye
)a ~kjrı müddetince, pek eksik rek, ihtiyaçların cebrettiti çare
lll P an liae tahıillerini t a • leri, elbirlifi ile, arayacafız. 
b a 111 1 a m a k külfetinden ve Mazinin meauliyetlerini yokyere 
~adımda onun nobanmm 11- kendimize yükleyip, vuife atla· 

tısını çekmekten laa1ulum- mm aanmıyal1111. 

T akıim abidesinin öniintl• 
natrılı MS7lenirlıen 

Atatürkün 
An karaya 

şeref 
verdiği gün 

Halkevi bu~na 
boyalı bir bayram 
olarak kutlıyacak 

(J'cuuı 2 inci Ny#ado) 

Şanghay' da Japonların 
geçid resmi esnasında 

bir bomba atıldı ! 
Bir Japon bayraOı yı rtildi 

[ Yuı11 üçüncü ~ ] 

ffaYU muhabiri. franaa 'N 

•iman beke0 en arwnclaki ı.. 
·..- ........... Polonya.~ 
manya IJDll'IDdan çektifi bir tel. 
ırafta Fon Noyrat"m bizzat ie. 
tuyon& kadar gelme•indeki bu-
11111 mana ve ehemiyeti tebarüa 
ettirerek diyor ki: 

Her halde B. Fon Noyrat'm bu 11-
yaretl, iki memleket ara.mda ger
ginllfin ualmuınr ve iki memleket 
bmoyunda daha iyi bir baw.yı g&
termektedir. E18Hn iki bakaıı, ba iyi• 
lefmenfn bu derece meeut bir tar.da 
tebarllr ettiri1ml9 olmumr kı• P 
rilpeleri eanaımda kaydetmlflerdir. 
İki bakan, eon Amanlarda eüi ma • 
bariblerle gençlik arasında temula • 
nn sıklqtığını n gazete mtınakafa· 
tarının §iddetlni kaybetmlt olduğunu 
da miltahede eylemitlerdir. İki bakan 

FrtıMU tlq bakanı B· Delboı (Sonu S. Jnci sayfada ) 

Sovyet • Polonya 

sınınnda hfldise 

Askerler bir 
• trem 

durdunnuılar 
Molkova, 3 (A.A) - 29.11 de bir 

1<>vyet treni Polonyadan Sovyetler bir
liğine dönerken bir müfreze birdenbi
re etrafını almıı ve tren memurlarının 
Uatünü aramııtır. Hududda oereyan 
eden bu hldiae hakkında tahkikat ya
pılmaaı ve mücrimlerin cezalandırıl

mMı hakkında Var90va sefirinin Po
lonya hükümeti nezdinde tetebbU.ler
de bulunduğunu Tan ajanlı haber ver-
mektedir. • 

Lehli memurlar hidiae eanaeında 
trene ate9 vermeğe te,ebbüı etmi,er 
ve erteai &ünü yapılan tahkikat eına
ımda bu cürmü tren memurlarının ü
zerine atmağa uğrqmıflardır. 

Erzurumda kar 
Erzurum, 3 (A.A.) - İkı ıı:undenbe· 

ri yağan kar her tarafı kaplaınıf ve mü
nakaleyi zorlaıtırmııtır. Güç geçit ve
ren Kap dağmda viliyetçe ea..ıı ted
birler alınmı9 can kurtaranlar takviy~ 
edilmit, jandarma deniyeleri çoğal

tılmJ' ve daimi amele partileri genit
letilmi9tir. Münakalenin kesilmemesi 
Ye nakil vadalannni aertı.fı9e sefer 
upabilmeat ısm Sok saı~. 

Okurlarımız 

Gazetemiz bayram miln«Hbe
tiyle üç gün çılrmıyacak ue yeri
ni Kızıl Ay'a bıralıacalıhr· Ptatır 
pauırtesi ue aalı günleri Kızıl A7 
gazeteli çıluıcaJı çarfanlba günü 
Uluı tekrar nqir uazileıine Je
uam edecektir. 

Bugün 
16 sayf ahk ilavemizi 

müvezzilerden isteyiniz I 

• 
SANAT 
İldvemiz içinden 

dört sayfalık 
çocuk ilflvemizi 

çıkanb 

çocuklarınıza 
• • ven na 



-!- ULUS 4. 12. 1921 

l 
nuı 11111 11111111111111111111111111111111111111 l l llll il l lltl l l IHl 11111111111 

DÜŞÜNÜŞLE 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 •• ........... _____ ,.... 

R 

Bizden bahsedenler 
Son gelen "L'Europe Nouvelle" mecmuasında, Maurice Pemot'

nun "Türkiyenin vaziyeti" başlıklı bir yazısını okuduk. Muharrir bize 
yabancı değildir, umumiyetle Balkanlar ve husuaiyctle Türkiye hakkın
da franaız gazetelerinde uzun zamandanberi yazılar yazmıf, kitablar net
retmiftir. Fransız matbuatmda Türkiye itleri hakkında mütohaam cli
ye tanılan nadir politika muharrirlerinden biridir. 

Bu takdimi yaptıktan sonra kısacık bir makalede yaptığı gafları sa
yalım: 

"Türldyede. 11JJ1.lüm olduğu üzere/· baJVelcil aynı umanda Millet Mecli-
.; reisidir ve ismet ln6nü 1925 denlleri Meclisin reisiydi, Jimdi de Celal 
Bayar Meclis reisi olmu,ıur. 

Celfl Bayar .Merlcea bankasını teıfı ve orıanlq etmiıtit. (lf banJcası an
layıaıı). 

Seldıinci Edvard (Jimdiki Wiiıdsor daka) Atatarkle AnJcarada garaş
müıtar. 

Bunlar, hatilann en göze çarpanlandır. Türkiyeyi bu yanht malu
matla memleketine tanıtan muharrir, 10nra, aklınca, Türkiyenin politi
kumı ve bqvekaletteki değifikliğin derin ( 1) ıiyut eebeblerini anlat
mak için sütunlar dolduruyor. Yazıamm bu kmnmda, gaflannm hudu
dunu daha ne kadar geniıletmif olduğunu kolayca tahmin edebilininiz. 

Şimdi, Mauricc Pemot gibi memleketimize birkaç defa gelmif, Tür
kiye hakkında eserler yazmıf ve türk dostu olduğunu birçok defalar 
tekrarlamif bir muharrir bu neviden hatalara düıerae, eadece tesadüfen 
ve fırsat dütmüıken memleketimizden bahsedenlerin hakkımızda ne
ler yazabileceği pek kolay tasavvur edilebilir. 
· ··Kendimizi layikiyle tanıtamıyoruz,, nakaratını tekrarlamaktan ne 
çıkar. Doğrusunu kim biliyor ve kim tahkik edecek düşüncesi, daha 
uzun zaman, garblı meslekdaflarımw, bizden bahaederken daha ciddi 
olmak, mütalealanm daha derin tetkiklere istinad ettirmek lüzumunu 
duymaktan alıkoyacaktır. Aramızda şöyle bir dolaımıf, bir iki tathsu 
frenginden ıark meselelerine dair biraz ,.J'l\alfımat almıı olmak, Türkiye 
hakkında bilgilerinin yanılmazlığına onları inandırmaya kafidir. 

Türkiyeden bahsederken yaprlmıt gaflar! Fakat bunları aramaya 
bile ihtiyacımız yok, bizden hatta en büyük bir hüsnü niyetle bahset· 
mck için kalemi ellerine alan dostlarunız bile bu huausta hasis davran· 
mamaktadırlar. 

Bu noktayı, sadece, garb matbuatını takib edenleri hergün mütees
sir eden ve ıinirlendiren bir hadiıcnin müşahedeai olarak kaydetmekle 
iktifa ediyorum. - Yaşar NABi 

Bir çocuk 
4 ·metreden 
düştü, öldü 
Evelki gün Ankara aanat mektebin

de feci bir kaza olmuı, son ıınıf tale· 
belerinden Ziya 4 metre kadar yüksek
ten dil9erek ölmUıttir. 
Öğrendiğimize göre, zavallı çocuk 

elektrik atölyesi ön\lnde dama yakın 
bir JDK&fede elektrik Umiratiyle met· 
gu1 lken muvuenesinl kaybederek 
dÜJlllÜf ve bu ıukut eenuında. bahçe
deki merdiven korkuluklarının demi
rine çarpmıftır. Bu çarpıtla karaci&eri 
ve tol böbreii patlamı9 ve "dahil! ne
ıif" den ölmüftUr. 

Adliye bidiaeye el koymu' ve ce
ted iberinde otopıi yapılmıftır. Cena
ae bugün öf leden sonra kaldırılaçak-
ıır. ' 

Ziya mekteb muhitinde kendiaini 
muallim ve arkad&flarına aevdirmİf bir 
talebe idi. Aileıine ve arkadatlarına 
bapağı dileriz. 

Adanada 
tehlikesi 

seylilb 
kalmadı 

Kızılayın Konya 

felaketzedelerine 
yardımı 

Konya vltlyetlnden Kızılay genel 
merkezine verilen maHlmata göre, 
aeyllb neticesi olarak yıkılan evlerin 
uyııı 80 kUsurdur. 
Kızılay renel merkezi, ıeylabm 

neticesi açıkta kalanlara ilk yardım • 
larm yapılmuını temin için Konya'
ya 1 .000 Ura göndermiıtir. 

Sıhat Bakanlığı Müsteşarı 
lstanbula gitti 

Sıhat ve tçümat muavenet baknalığı 
müıteprı B. Aıım Arar bakanlığa aid 
bazı ifleri ~rinde tetkik etmek üzere 
perternbe akfamı htanbula gitmittir. 

B. Arar, gelecek hafta sonunda An
karaya dönmü9 bulunacaktır. 

Telefon grup santrallan . 
P.T.T. umum müdilrlüfil birisi Ba· 

kanlıklar civaıında dllerl umum mü-

dürlük yakınında teaia edeceği tehir 
otomatik telefon lf\IP untralları tesi
aatım ihale etmifti. P. T. T. idaresi
ne gelen malmata göre bu aantrallar 

Stokbolm'da yapıbnata blf1anm11tır. 
Tesisat 9 ay aonra tellim edilmiı o

lacaktır. 

Atatürkün 
An karaya 

şeref: 

verdiği gün 
Halkevi bugünü 

büyük bir bayram 
olarak kutlıyacak 

Atatilrkün Ankaraya ilk ayak bastı
&ı 27 birinci kanun 1919 gününün 18 in
ci yıldönümünü kutlamak için Ankara 
halkevi şimdiden hazırlıklara başla
mıttır. Büyük Önderi,n Ankaraya ve 
bütün Türkiyeye can, han:ıle ve hayat 
vermeye başladığı bu büyük günün 
hakkını vermek için halkevinin çocuk
ları bütiln sanat ve istidadlarının yeni 
mahsullerini bir arada verecek bir ge 
ce tertib edeceklerdir. O gün, musiki· 
şinaslarımızın yeni bestelerini, şairle
rimizin yeni şiirlerini, Ankara efeleri· 
nin güzel oyun ve hava\a'rmı dinliyece· 
ğiz. 

O gün tertib olunacak Atatürk kotu 
su, Atatürkün otomobilinden inip An 
kara topra&ına ayak bastığı yerden ' 
günün müjdesini getirecek genç spor 
cular için heyecanlı ve mükemmel bi 
ko'u olacaktır. 

Gece tertib edilecek toplantıda, bu 
günü ve bugünle hergünümü:.ııün yara
tıcıaını kutlayacak ve anlatacak hita
beler, titrler, be8teler ve filimlerden 
sonra. çay verilecek ve geç vakitlere 
kadar eflenilecektir. 

Dr. Arasla Arnavutluk 

dıt isler bakanı 
arasındaki telgraflar 

Ankaar, 3 (A.A.) - .l\rnavudluk 
iatiklilinia yıldönüinü münasebetile 
Hariciye V ekjjj Doktor Tevfik Rüt
tü Araı ile Amavudluk Hariciye 
N&Zll'ı aruında aıaildaki telgraflar 
teati ohaımuıtar : 

Ekaelana E. Bey Libohova 
Hariciye Nazın 

Tirana 
Arnavudluk iıtiklalinin ili.nmm 

25 inci yıldönümü münaaebetile ek
ıelanıınıza en aamlmi tebriklerde 
bulunmakla büyük bir 'Zevk duyu • 
yorum. Bu tebriklerimi, Amavud
lufun aaadet Ye refahı bakkmda te· 
mennilerime terclifen arzederim. 

Dr. T. R. Araa • 

Ekaelana Dr. Tevfik Rüttü Araı 
ıf arieiye Vekili 

Ankara 
Anaandlak iatlldalinia 21 inci 

yddönilnıü münasebetiyle eluelanaı· 
nızm izhar lütfilnde bulaaduldan 
alicenab dostluk hiıleri benim için 
çok aaizdir, hueaaiyle ld iki memle
ketimiz arumda mevcud &D&DeVİ 
doıtluğun kıymetli bir belgeaiıai tet
kil eder. 

Derin tükranlanmla Wrlikte, tan· 
h türk milletinin refah ve yükaeliti, 
ekaelane devlet reiıinin ... deli •e 
ekaeluaauusm tah.i aaacleti halkın
daki dileklerimin kabulünü rica e
derim. 

Eltrsrra Li6ohoM 

Mes'ut bir 
evlenme 

Türk hava kurumu başkanı Çoruh 
mebusu B .Fuad Bulcarun kızı Bayan 
Ferhunde ile, yük:eelı: mühendis Bay 
Amıi Pınarın nikah töreni evelai gün 
Ankara belediyesinde yapılmıştır. 

Törende Başbakan B. Celal Bayar, 
Milli müdafaa bakanı Kizım Özalp 
birçok mebuılar, Türk hava kurumu 
ileri ıeıenleri vıe iki tarafın aile dost
ları hazır bulunmuşlardır. Aynı akJam 
B. Fuad Bulcanın evinde bir çay ziya
feti verilmiş ve bu mesud gün, geç 
:vakte kadar neşeli bir hava içinde 
kutlanmıştır . 

Genç çifte örnek bir hayat dileriz. 

ipekli kumaşlar. 

damgalattı rma ışı 

İpekli kumaı standardı nizarnnameai 
mucibince ellerinde nizamname hü
kümlerine aykırı ipekli kumaş bulu· 
nan fabrika ve mağaza sahipleri, ni
zamnamenin yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren üç ay içinde bu kumqları 
mahalli ticaret odalarına, ticaret odası 
bulunmayan yerlerde ise belediyelere 
damgalatmak mecburiyetinde idiler. 

Ankarada bu gibi kuma,ları satan 
6-7 mağazada yapılan tefti~lerde ma
ğaza sahiplerinin nizmnme hükümleri
ne muvfık olarak kumaşları damgalat
tırmış olduklrı görillmüttür. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük 

muhafaza teıkilitı biri ölü, ikisi ya -
ralı 58 kaçakçı, 2270 kilo gümrük ka
çağı, 45 kilo inhisar kaçağı, 800 kilo 
buiday, 1546 defter sigara klğıdı, 
139 türk lirası, 2 ıilih, 42 mermi, 31 
keaim hayvanı ile 41 kaçakçı hayvanı 
ele ıeçimılıtir. 

İnhisarlar idaresinin 
Avrupaya göndereceği 

talebeler 
İstanbul, 3 (Telefonla) - İnhisar -

ler he1&bına Amerika, Almanya ve 
Fransaya ıtaja gönderilecek eksper 
ve harmancılar bayram erteıi hareket 
edeceklerdir. 

lUülkiyelilerin toplantısı 
Sıyual Bilgiler okulunun yıldönü

mü yemok toplantısı bu aktam aaat 19 
buçukta Karpiçte yapılacaktır. Top
lantı saati bütün mekteb mezunlarına 
bilirilmekteir. 

Hatay'da hafriyat yaf)an 
bir mütehassıs 

Hatayda Reyhaniye yanında ve Amik 
ovumda llkaıo prk enıtitillü namına 
hafriyat yapan Mr. Ewan kültür mües
se11lerlmbi siyaret etmek üzere ,ehri
ınize gelmi,tir. 

Türk Şairlerini 
Bir milli vazifeye 

çağnyonız: 

Cumhuriyetin 15 inci 
yılı marşı i~ açhğnn•z 
milsabaka 30 pbatta 

bitiyor. 

Gümrüklerde yapılan 
son tayin ve terfiler 

Gümrükler genel direktörlüğü e
konomik işleri memur namzedi Hica
bi aynı direktörlük memurluğuna, e
konomik işleri memuru Subfti ekono
mik işleri tetkik memurlutuna, 

lstanbul tqin ve terlüeri 
lstanbul bat dlrelrt6rlilk muayene 

memuru Şaban terfian gümrük işleri 
tetkik memurluğuna, İstanbul başdi
rcktörlük katibi Nazmi başdirektör

lük memurlt'lğuna, İstanbul manifes
to memur namzedi Burhan başdi

rektl:Srlük memurluğuna. muhasebe 
memuru Rauf batdirektörlük memur
luğuna, İstanbul başdirektörlük am
bu memuru Zeki İstanbul veznedar
lı v ına, İstanbul ambar memuru Müm
taz başdirektörlük birinci sınıf me -
murluğuna, bafdlrektörlük memur şe
fi Sadettin başdirekt8rlU1i ambar me
murluğuna, başdirektörlük 1. inci sınıf 
memuru Mustafa başdirektörlük am
bar memurluluna, bafdirektörlük 
muayene memurlariridan Hikmet, 
Emin, Nail, Cevad, Muhlis, Ta
cettin, Hulusi, Arif, Mümtaz, Av
ni, Celil Hilmi, ~id, Hüseyin, Av
ni, Ziya, Feyzullah başmüdürlük ü
'ilncü ıınıf muayene memurlukları
na, baştlirekt8r1Uk memur şefi Os
man Nuri terfian ikinci sınıf muaye
ne memurluğuna, başdirektörlük me
muru Mazhar muhasebe memurluğu
na, katiblerden Tahsin terfian me
murluğa, manifesto memuru Halid 
kltiblerden Veli, manifesto memur 
namzedi Nevzad batdirektörlük me
murluklarına, ambar memurlarından 
Saim, İbrahim, Salihaddin, Hilıeyin 
Tevfik, Kasım, Hayreddin, Agih, Ma
hir terfian aynı ambar memurluklan
na, mUıneyyb:lerden Enver terfian 
başdirektörlük memurluğuna, ba9dl
rektörlük memurlarından Raif, terfian 
memur teflfğine, ambar memurlanndan 
Hafi terfian başdirekt8rlilk memurlu-

Hem kira vermedi 
hem evi tutuşturdu 

İıtanbul, 3 (Telefonla) - Ali Os -
man adında biri Galatada kira ile o
turduğu evin kiraamı vermediği için 
icra vuıtaaile zorla ıçıkartılmuına ka
rar verilmi,. b.ıılMiaA mÜIÜall .-n..A.
li Oaman ev lahibile kavga ettikten 
aonra bir teneke gu alarak eve gel· 
mit ve dötemelere dökenk bir kibrit
le tutu9turmuttur. Alnler etNttan 
görülünce itfaiyeye haber v•cılmit ve 
Ali Oıman yakalanmıı, itfaiye de a -
te9i ,geni9lemeaine meydan vermeden 
söndürmüttür. 

Romanyada yakalanan 
bir maznun 

İıtanbul, 3 (Telef onla) - Ölçü ve 
ayarlar dairesi eaki aıüfettif1erinden 
Avni hakkında rUıvet almak ve vazi
fesini a~iistimal etmek ıuçile takiba-
ta baflanmıı ve tahkikat esnasında 

Avni Avrupaya kaçmııtı Son saman
larda Avninin Romanyaya geldiği ha-
ber alınmıı ve yapılan teıebbüaler aa· 
yeıinde yakalanarak lstanbula getiri-
lerek adliyeye verilmittir. Bugün bl· 
rlnci sorgu hlkimi Avni hakkında ev
velce verilen tevkif kararını tudlk 

guna, açıktan Mehıned batdirektörlilk 
memur namzedliğine, başdirektörlük 
mümeyyizi Aziz terfian ambar me-
murluğuna, ambar memuru Asaf ter
fian -.ynı Y&aifeye, 

T •a tliimrülılerinde 
Teki rdaf manifesto memuru Tah· 

sin terfian Zonguldak muhasebe me• 
murluğuna, Rize manifesto memur • 
luğundan açıkta Ekrem terfian Gire• 
sun muhasebe memurluğuna. İzmir 
yolcu salonu pıuayene memuru Fu• 
ad ithalat gümrüğtl muayene memur• 
luğuna, Zonguldak muhasebe memu• 
ru Günaltın tamir bat direktörlük 
memurluğuna, Urfa mubaaebe me• 
murluğundan açıkta Ahrar Antep 
memurluğuna, Kilis katibliğinden 

vekllet emrinde Ali terfian İzmir it• 
halat gümrüğü memurluğuna, Dalyan 
idare memuru Necati İmroz memur
luğuna, Ayancık ambar memuru C.. 
vad Ordu ambar memurluğuna, Or
du ambar memuru Naci Ayancık aırı
bar memurluğuna, Mardin memur 
namzedi Bekir terfian Islahiye me• 
mnrlutuna. Urfa katiblilinden açı~ 
ta Mustafa terfian Mardin memurlu
ğuna, İmroz idare memuru Hıfn !. 
mir ithal&t gümriiğü ambar memur • 
luğuna, açıktan Sıdıka Ankara ıüm
rük muhasebe memurlufuna. lıtanbul 
başdirektörlUk mümeyyizi Cemal 
Geyikli memurluğuna, Fethiye mu • 
hasebe memuru Muıtafa Onye mu.
hasebe memurluiuna, Karı muayene 
memurluğundan açıkta Hüseyin Hü .. 
nü Zonguldak muayene memurlup • 
na, Kan manifesto memuru Tahıla 

Van ambar memurluğuna tayin edil • 
mi,lerdlr. 

Urfa muhasebe memuru Ebu zer, 
Urfa kltiblerinden Mehmed, Tahıin. 
ve Hayriye, Urfa veznedarı Faik, 
Cizre memurlarından Said terfi etti• 
rftmi,terdir. 

B. Nurullah Sümer 
Viyanaya gidiyor 

Sümer Baııf genel direktörll B. Nu· 
rullah Sümer beraberlerinde İzmit ki· 
ğıd fabrikası direktörü B. Mehmed All 
olduğu halde &ıümüzdekl günlerde 
-Bei"lin -- ~•ı _,, - ..... ___ ._.,..., 

Orman mektebi 
!stanbuldan gelen yUbek ormaa 

mühendis mektebi dekanı B. Mazhar 
ile profetar Mayer Veln'ln de lf tir&ld 
ile orman genel cHrekt6rlült1nde bir 
lromiıyon toplanmıftır. Koaıiayona 
genel direktör B. Fahrettin bqkanlık 
etmi9tir. Komiıyon orman mektebin• 
aid muhtelif mevzular Wıerinde çalı,. 
mı,tır. 

İstanbulda yeni otobüs 
servisleri açildı 

lıtanbul, 3 (Telefonla) - Buıttn
den itibaren Yıldız - Betiktq, Kara• 
köy - Aksaray otobüsleri itlemei• 
baıladı. Yarın da Şitli - Fatih oto
büsleri iılemeğe baıhyacaklardır. 

"-_____________ ,,~ etmittir. Adana. 3 (usuıl muhabirimizden) 
- Adana seyllb tehlikesinden kati o
larak kurtulmu§tur. Nehrin tabii ıevi
yesine göre yükseliı farkı 50 santime 
inmiıdr. İlk anlardaki tehlikeli vazi
yet üzerine köylerinden ayrılan yurd
daılar, yerlerine dönmU9lerdir ve it -
lerile meıgul olmaktadırlar. 
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Finans kanunlarmm tetkik 
ve hazırlanma komisyonu 
Finanı kanunlarının tetkik ve hazır• 

lanmaaı için tefkil olunan komisyona 
ihtıaasına binaen Kayseri mebuıu B. 
Faik Baysalın da i9tlr&k ettirllmeal 
Batbakanlıkça kararla9tmlmıı Ye bu 
karar Finanı bakanlıtm& bildirilml,. 
tir. 

Bir tashih 
Dünkü sayımızda 7 inci sayfamızda 

kliring heaabları bakiyeleri ve kredili 
mübayealara aid teahhüdler yazısının 
birinci cedvelindeki Avusturyaya aid 
rakamın 2.333.500 olarak, ve üçüncü 
cedvelin ikinci f ıkrasmdaki resmi da
irelere aid rakamın 2.024.888 tilrk liraaı 
olarak okunması luımdır. 

Oçüncü fıkradaki "bakiye daha u· 
zun ... diye başlayan cümledeki "daha'' 
kelimesi fazladır Bu cümlenin fU te· 
kilde olmaaı lizımdır: 

Bakiye unn veya daha başka vad!,!i 
mübayaata aid teahbUdler yekQnunu i
fade eder. 

Tashih eder ve özür dileriz. 
J 1..,_.._.._ ••• .._.._.._.._.._.._.._..,..wı~ 

• 

Bayram günü 
Kızdayın 

rozet günüdür 

Bir Kızılay roz~ti 
göğsünüzü ıüsllyecektir. 

ltiyadlanmıza dair 
Birisi şöyle diyordu : 
- Macar :,banla11n1, alman Jla

gerlerini din/edilim zaman, canım 
bira i•tiyor. 

Bir 1Mfb11, bu ıfeleıl f" ıur.rle 
teyid ttti : 

- Kuvvetli bit CH mzyunca di-
limin QstOnde bir viski lezeti hiıse- FaJcat itiyadın iyidea klStaye 
diyorum. dlSDDJesi de vardır. MeJbur gelia • 

Bu iki iladeyi tahlil ederseniz, kaymm bikfyesinl b/1/r misini• 1 
bir tele cümle ile bit neticeye ballı- lltisi de blriblrlyle kavğa etmlf'" 
yabilirsiniz : ltiyad e12 kuvvetli let de bit ıtJn ıelia kaymnaıını 
pydit / bafırmıı : 

Biaim gante/erde, bir müddet - Kadın, geldilim aman evi· 
öace, urun u.un mü.oabflSZ ge,en nls piı plı kokuyordu; camm gılctz, 

temisledim de kolcu blmadı I 
"meyhane musikisi", "ince sa• ıalu 
•olr .. ından bafka -yerde dialeae- Yaılı kadın bu iddialı •• ku-

fi acı acı glJlerek ıu cevabı nrmlı ı 
mest., mtJneJcaplarının Nbebi d• 
bundan 1'qka bir fllY delildi. - Kızım, o koku geae var ama, 

•nin burnun alıftı I 
Kulalın da, glJzan de, kalanın ela 

Bir takım prillkler/mis kalauı· 
"%evkı'" nin yanı baıında yOrOyen, sa /Npsl 0 .kata ve yıllanmıı itiyad-
ondan ayrılmıyan tesirli ve kuvvet-

/ardan Jlerl gelmektedir. N•d•n bit 
li biı arhdq Yud111 lti79dl batti 
mevsuu daha g•niıleterek itiyadın çıofumus, bflf, gllte telliden bot--
batan hayatımı• aıeriadeki tesiri- lamyor ve neden mektebe ılden 
ni itiraf edebi/iris. çocuklarımı• pefrel dinlemefe ta· 

bammaı •demiyorlaı l - T. 1. 
ltiyadlırınıs ıeri, iptidai bulua-

duk~ medeniyetten ıwılctaunıs. .~ehaleı / 
Konfora, ıabata, sıhl tartlara alıftı· • ----
ğımz ıan i• artılr sisin için kal••· Bütün yazılan hiciv ve mizahla 
1i en, elektriUi• odaya, arnuud dolu olan tair Etnrm bir be,.ti 
kaldır111UIM ye ta/ihya dömnd vardır ki hatırladıkça içimde bir 
iıaMlll J'OktlU. hiaüa UJ'&Dll" 1 

Usala ıftme Btref, ba ,.bnlarda 
cehaletten 

Koca bir milletin ikbali, bak, ldbara 
d6amüttilr. 

Gerçekten "cehalet,. cleDilen be
li, cl1m1uun • bly6k milletini 
Irat .... ,.._.. ,..... alriilde-
cli. 

Locloa fu1maaı 1abfb)dan aon
ra aabile bir talum M,rek clal8'a
lar "nD"Ur; bunlara denisciler "ölü 
...... elerler. Biz ele miebet bilgi 
yolunda Mferber olan ülkemizde 
eski cehalet dnirlerhain bir takım 
"öHl dalsalan,, m, blll, sörmekte· 

Ji•· 
Ulm'm dGnldl aaJJUDCla "Mem

lekett• haber" aa,faum okur· 
k• bunu bir defa daha habrla· 
cbm. Şu Mrlevhalarm ifade ettiii 
bicliselen belnna : 

Vapurda hir luulına arnOffalar 
- Bir ltoca ~ 6ir iJ~lcı karı
,.,.. öldirdü - E .. hölp.ind• ha
lli tl•H Pı'•ftirilir - Bir hrhr 
doktorluk yaptı ue bir çocuğu öl-
diirdü.-

Bütün bunlar yıllanmıt ceh&let 
fırtmaımm "ölü dalKalan., dD'. 
lnkıli..b Türkiyesinin tektük ken
dini ıöıteren bu uygunıuzlan da 
köldlnden kazım.k, ayn ayn, h• 
pimizin bo,..ana borç olmidı il· 
zım. 

Dişi SülUn tıt7ı 

. Endamı düzaünt tenaaüblü VU• 

cudlar için, o ıüael hayvanı KÖND· 
ler de görmiyenler de "sülün gibi,, 
derler. 

Diln ıöyle bir haher vardı: "Av· 
cılık kanununda diti süliin avlan• 
mau )'atak eclilmittlr.,, 

GGzel n diti olmak daima tabi. 
at tarafmdan baiıtl&nmlf bir İm• 
tİJ&Z deiil 111idir 7 

Belediyeler ve 'berberler 

Adanadan ıeıen bır aaberde 
"ıehrimizdeki berberler mevcud 
tarifelerin artırılmaımı iıtemiı
lerdi. Belediye encÜJDeni berber
lerin bu iıtelini reddetmiftir.,, 

Belediye ile berberlerin araaı, 
her nedenM ,iyl gitmiyor. Ankara· 
ela brq olduiunuz uman 25 ku· 
Mlf •erİ)"Ol'lunuz. Ocret tarifeleri 
iM dükklnm earannı taıryan bir 
defter gibi ıöu ıörümnea bir yer
dedir. Geçende bir dWdlinCla be
leclqeda tasdikli bir fiat liıteaini 
ııörm•i• IDUYaffak olan bir tam• 
clıiımıa, br&flll binamda "20" 
rakammı KÖrdüjüaü aö1lii7ordu. 

Kanta 111 ııfınn 

altmda 15 derece 
Dün şehrimizde hava az bulutlu ge9" 

mıft ıaı gece -4, gündüz +7 derece o
larak kaydedilmiştir. 

Dün yurdun cenub ve cenub prlO 
mıntakalariyle orta Anadolunun ,arls 
.luaımlarında açık, diğer yerlerde bU• 
lutlu &eçmittir. 

Dünkü yağı9ların karemetreye br 
raktıkları ıu mikdarları. Rizedıe 34. 
Vanda 3, Trabzonda 1 kilogram olar~ 
kaydedilmigtir. Dün en düşük ııs 
Karsta sıfırın altında 15, en yüksek ıtı 
lae Adıinada 19 derece olarak kayde
dilmi,tir. 

lstanbulda şiddetli 
lodos f1rtınası var 

1ıtanbul, 3 (Telefonla) - Dün gr 
co yarısı bqlayan tiddetli lodos fsr • 
tmuı ortalılı altüat etıııittlr ve bili 
devam etmektedir. Denisde timdiyt 
kadar bir kaza kaydedilmemiıtir. 
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L~.-~-... ~ ......... .... 
Uzak ıarkta Japonya 

• Jap0n askerleri Şangh,..y 9ehrini 
1~..:al ettikten sonra Çin'hı hükümet 
tnerke:ti olan N k. ·· · ·· ·· tn • an ın uzerıne yuru -

1. ege ba§lamıılardır. Nankin'in tah
~Ye_ edildiğine bakılırsa, bu 9ehrin 
b~ J~~onlarm ellerine geçmeai artık 
·~t ~ meselesidir. Pekin, Şanghay, 

llllkın acaba bu japon hareketi ne· 
rede duracak ? 

J ap0n batvekili diyor ki : 
'

1

- Nankinden sonra da mukave • 
~ette devanı edilirse, Çin orduları, 
an.gıe nehri boyunca takib edile

cektir '" . 
t Rundan aonra da geeçn ağuatos
tıcll beri ikide birde söylenen aözü 
e tar ediyor : 

y ~-Japonyanm Çin Üzerinde gözü 
0

• tur. Japonya Çin ile tqriki me • 
~Ilı aı-zuaurı.dadır. Çin bu arzuyu ız • 
dar eder etmez, japon ileri hareketi 
llracaktır. 

k Anlatılıyor ki Japonya Brüksel 
oııferanamın tevaaaut teklif ini red 

:tiği gibi, dostlardan gelain, düt· 
ı .. anlar tarafından yapılsın, her tür
\l tevasıutu kabul etmiyor. Çin ile 
Yalnız kalmak, Çin ile yalnız görü§ • 
bıek ve Çin ile yalnız olarak anlat • 
inak· t' artı d ıs ıyor. Bu anlatmanm § an 
h" ~i~n dahili iılerini tanzimde ve 
arıcı ıiyasetini tedvirde bir uzak 

latk devleti olduğunu unutmaması 
~be japon arzularına tabi olmasmdan 
1 arettir. 

Almanya, ırk münasebetlerine da
Yanarak, Avusturya ile kendi ara
kındaki nıünasebetleri tanzim eder • 

ell leınmuz 1935 mukavelesine, A· 
"u.ıtu~ h'·k·· • · d • 1 old w • .r a u umetının, aıma, a man 
'b~gunu hatırlayacağım yazdrrdığı 

Rı ı, Japonya da uzak ıarklıhk mü -
llllsebetlerine dayanarak, Çin ile a -
rasllldaki ınünasebetlere öyle bir dü
h~n vermek istiyor. Hatta japonlar, 
d:~ taraftan Almanya ve Avusturya 
ıer taraftan da Çin ve Japonya a· 

~asnıdaki münasebetlerde o derece 
ı:nzerlik görüyorlar ki, Prusyanm 
d 66 senesinde, Avuıturya ile Sa· 
ova harbıru yaptığı hslde dört se· 

~e sonra Prusya • Fransa muharebe-
11 Yapılırken bitaraf kaldığını ve elli 
~İrıe sonra büyük harbda Almanya 
1 e birlikte muharebe yaptığını ha
lll'lllyarak, Çinin de yakın iıtikbalde 
ta))onya tarafmdan yapılacak büyük 
~bda bıtarat ı<alacagını, lA1-ırt 
t "-" a< .. ;.a •• .:ık olan daha büyük 
eıebbüste Japonya ile birlikte harb 
>apacağmı aöyliiyorlar. Bu japon 
~llamması çözülünce §Öyle bir prog· 
tatn meydana çıkıyor ı 

1 
Japonya, ' 1yakm istikbalde,, uzak 

)arkta büyük bir devletle, yani Sov -
'8 et Rusya ile, barba hazırlanıyor. 
h uriin Çinde giriıtiği teıebbüs bu 
1_ azırhk cümlesindendir. Önce Çin'i 
"t!tıdi . a· . •ıne uysal bir hale getirecek. Ve 

t 
trıı~eği muharebede bitaraflığını 
eın· 

iafklll edecek. Sonra daha uzak bir 
ç· l ~alde girİ§eceği muharebeyi de 
~nkde beraber yapacak. Bu 0 daha 
ll a " muharebe de Baron T anaka' -

0;tı ll'le§hur vasiyetnamesinde yazılı 
~ ~a~b olsa gerekitr. 

,... dı Japon programı bu olduğuna 
'lloOte b" 1 b b'k bil k! oy e ir programın tat ı ah· 
•itı lln mani olacak? Japonya gaye
ce w~ 'Varmak için haklarından gele • 
() ıtı devletleri ııraya koymuştur: 

tıce ç· 
ltı ın, sonra Sovyet Rusya, sonra 
/\...,ak §arkta menfaatleri olan garbi 
da iPa. devletleri ve Amerika, aonra 
Ott anaka'ya göre, bütün uzak ve 

a fark. 
llö 1 • • • .. 

'iitı .. Y e bır program hayal gıbı go -
"'"' · llyorıa da tahakkuk yoluna gir • 
.... §t• 
len.1"· .Japonya Mançuryada yer-
Çin)~ Ş.unali Çini eline geçirdi. Şimdi 
tın 11 tamamını, hegemonyaaı al
~; alacak, Uzak prkta garbi Av
fı\, a devletlerinin menfaatlerini tas· Je •• 
l-ıarb ıçtıı_ adım atmıştır. Sovyetl~rle 
ela. :' Rırnıek için hazırlık yaptıgmı 

Rtzleıniyor. 
nliik 'otı ael konferansının inkıtaından 

da.ha bütün devletler J11ponyadan 
Şatı\ çok korkmaya başlamıflt\rdır. 
\'a g ay giiınrükJerine Japonyamn 
~·~~d etmesi üzerine, lngiltere, 
l erıka. F f d ll.tı t ve ran&a tara m an yapı-
hı. .. •tebbüaün müıterek olma~ğını 
tir \l~ devJ.,t de itina ile tebarüz et • 
tidltlıılerdir. Halbuki bu gümrük va· 

ıı.tı .. 
)'ıı. .... 

1 
• Uç devlet tarafından Çin'e 

.. ı an · ·k 1 ~•k ıstı razlara kartılık tutu • 
~.. la idi. Çine ıili.h aatılmaıı yü-
1.ltıden b" - - w 

~ıy ır J._,pon taarruzuna ugra • 
ıa .,. a.cikl~rına dair Amerika, Fran
~naıltere birbirine teminat ve • 
•tııcı flerdir. Bu korkaklık kartı· 
tıt'tlıı a. J llPonya &İttikçe cüretini ar· 
li~ll. ~ ve &'eçen gün Şangbayın iuı
ke..: :ı l nuntakalarında büvük bir as-

., Re 'd ' ~i d çı teımi yapmı§tır. Bu aske-
~iln ~0natrasyonun delalet ettiği 
lıetka. &arihtir: Japonya her §eye ve 

eıe r ~ te agtnen, artık uzak ıarkı he· 
h ~Ony l lltt h ası atına almıı bulunuyor. 
"ıı.rs egenıonyayı münakaıa eden 

a., nıeydana çıksın. 
A. Ş. Esmer 

ULUS 

'D O .. N. Y A H .A .B E .R L· E'Rİ - İspanyada 
' ' . ~ 

Gönüllülerin 
Musolininin 
bir makalesi 
Totaliter devletlere 
açılacak monomik 
harb tehdidlerine 

cevab veriyor 
Roma, 3 (A.A.) - "Popolo d'İta

lia" gazetesi, totaliter devletlere 
karşı yapılan iktısadt harb tehdidine 
Musolini'nin kalemi ile verdiği ce
vabta, demokrasilerin diktatörlükle • 
re karşı kendilerini müdafaa için bir
leşmeleri lüzumuna dair Nevyork 
Times gazetesinin makalesini bahis 
mevzuu ederek diyor ki: 

"- Pek acele etmeyiniz. Komed
ya olabilecek bir şeyi mürekkeb yeri
ne kan dökerek bir facia yapmıyalım 

Diktatörlüğe karşı müdafaa husu
sunda amerikan gazetesi askeri ted -
birleri reddediyor. Demek oluyor ki 
Amerika muntazam bir ricat yaparak 
totaliter devletlerle askeri sahada 
çarpışmak işini iki Avrupa demokrat 
devletine, İngiltere ve Fransaya bıra
kıyor, fakat pekala İngiltere de Ame
rikanın bu hareket tarzına uyarak 
vaktiyle de söylendiği gtbi, "tek bir 
fransız neferi kalıncıya kadar" har· 
ba devam etmek kararını verebilir. 

Amerikan gazetesi, ingiliz - ame· 
rikan ticaret anlaşmasının sulhu mü· 
dafaa için askerlikten başka vasıtala
rın da bulunduğunu isbat eder oldu
ğunu yazıyor, fakat aldanıyor. Elinde 
bulunan silahlar sert değildir. Onlar 
birer mukavvadır. Filvaki para b,ar -
hın bir vasıtasıdır. Fakat cümleyi 
§Öyle tamamlamak şarttır. Harb yap
mak için her zaman para bulunabilir. 
Bundan şu çıkar ki, harbı yapan pa· 
ra değildir. Harbı insanlar ve o in
sanlara da bitkim olan maneviyat ya
par, Harbı cesaret ve fedak!rlık ya· 
par. tktısaden boğmaktan bahsetmek 
maneviyattan tamamiyle habersiz ol
mak demektir. ÇUnkU, esasen fakir 
olan memleketlerin kaybedeceği çok 
bir şey olmadığı için iktısadi tedıbir
JeHı. .... onları tatbik edenler kadar da 
müteessir oMıazlar. 

Diğer taraftan amerikan gazetesi
nin yaıısı, dolayısiyle "otarti" mu • 
cadeleıinin müthit surette kuvYetlen
diri1mesine de hAdim olacak mahi
yettedir. Demokrasilerin, koca gö -
beklerinde yerleştirdikleri bu boğma 
programı "otarşinin lilzumu hakkında 
kendileriyle münaka§ayt lüzumsuz 
hadde lüzumsuzdan fazla bir cinayet 
kılmaktadır.,, 

"Popolo d'İtalia" töyle bitiriyor: 
Bu programda büyük bir alçaklık 

göze çarpıyor. Çünkü bu nevi muha
bere sil9.hlılardan ziyade sil§.hsız hal
kı müteessir eder. İktisadi harb, ab
luka ve açlık tehdidine karşı kendini 
bilen milletlerin vereceği tek bir ee
vab vardır: Silahları ve fikirleri ica
bı veçhile hazırlamak. 
Lloyd Corc totariter devletlere 

hücum ediyor 
Londra, 3 (A.A.) - Loyd Corc 

sulh cemiyetinin bir toplant11tnda 
totaliter devletlerin emperyalist siya
setine ve demokrat devletlerin hare
ket tarzına hücum ederek demit tir 
ki: 

"- Şimdiki ingiliz hükümeti ik
trdara gelelidenberi vaziyet cidden 
vahimleşmiştir. İtiraf ederim ki, u
mumi harbtanberi bu derece ciddi va
ziyet görmedim." 

Loyd Corc, Lord Halifaks'ın Ber
lin seyahati hakkında şöyle demiştir: 

" - Ben ötedenberi olduğu gibi 
Almanya ile yakınlığa taraftarını. 
Almanya müstemleke taleblerinde 
makulat dairesinde olmak üzere tat
min olunmalıdır. Fakat böyle bir ya
kınlık her noktada umumi bir barış e
sası dahilinde olmak şarttır." 

Amerikada 12 petrol gemisi 
yapılacak 

Vaşington, 3 (A.A.) - Deniz ko
misyonu on iki petrol gemisinin in· 
şası için petrol kumpanyalarile mü -
zakerelere girişmiştir. Hükümet bu va
purları ~ok süratli motörlerle techiz 
ederek icabında mllli müdafaada kul· 
!anmak fikrindedir. Hükümet şirket 
tere paraca yardım edecektir. 

Kirov'un ölümünün üçüncü 
yıldönümü 

Moakova, 3 (A.A.) - Bütün Sov
yetler birliği gazeteleri, Stalin'in 
milcadele arkadaşı, büyük inkılabc1 ve 
büyük halk hatibi Kirov'un katlinin 
üçüncü yıldönlimü münasebetile, Ki . 
rov hakkında makaleler ve hatıralar 
neşreylemektedir. Bütün mernlekettt' 
bu münasebetle mitingler yapılmış Vt' 

Leningradda Kirov müzesi açdmı§tır. 

Şanghay' da Japonların 
geçid resmi esnasında 

bir bomba atıldı ! 
1 

Bir Japon bayrağı yırtildi 
Şanghay, 3 (A.A.) - Royter Ajan

sının muhabirinden : 
Japonların "zafer resmi geçidi'' bu 

sabah aaat 11 de bqlanuştır. Bir in
ğiliz poliı çavuıu ile dört sikha aakeri 
önde gitmekte idiler. Alay geçerken 
bir çinli tarafında.:ı atılan küçük bir 
bomba N anking Road ıokağında bir 
çin mağazasının yanında patlamıştır. 
Japon aakerleri derhal aırayı bozarak 
muhtelif istikametlerde dağılmışlar
dır. 

Bir çin polis memuru bombayı ata
na derhal atei ederek . öld~Ü§tür. 
Bir ingfüz polisi ile bir çın poliaı bom
banın parçalarından yaralanmışlardır. 
İki japon neferinin ağır ve bir tanesi
nin de hafifçe yaralandığı söylenmek
tedir. Biraz sonra bir hadise daha ol
muştur. Bir ecnebi japon seyircilerin
den birinin elinde bulunan kağıddan 
bir japon bayrağını kaparak parçala
mıştır. Sivil japonlar bunun üzerine 
hiddetle ecnebiyi kovalanıaya başla
mışlardır. Ecnebi şimdi bir Çin mağa
zasında enternasyonal mıntaka polisi
nin nezareti altında bulunmaktadır. 

Geçid resmi saat 14 de bitmiştir. 
Sivil japonlardan milrekkeb kalaba

lık bir kütle polis merkezini muhasara 
ederek bayrak hadisesini çıkaran ecne
binin ismini öğrenmek ist~mek~edir. 
Polis bu ecnebinin linç edilmesınden 
korkarak kendisini mağazanın arka 
kapısından kaçırıp merkeze götürmüş
tür. 

Bayrak hadisesi münasebet~yl~ ingi
liz neferi polis karakolunda ıstıcevab 

edilmiştir. 

Bombanın atıldığı yer 
muhafaza altında 

Bombanın atıldığı yer japon asker
leri tarafından muhafaza edilmekte
dir. Japon zabitleriyle japon elçilik 
memurları tahkikata başlamışlardır~ 
Bombanın atıldığı mahallede japon

lar mitralyözleri kurmuılardır ve dev· 
riyeler gezdirmektedirler. Hiç kimse
nin binalardan çıkmasına müsaade e
dilmemektedir. Bu mıntakaya yeni kı· 
talar aevkedilmektedir. 

Enterna.ayonal mıntakanın yüksek 
polis memurları, japon zabitleri ve se
faret memurları sokaklarda münakaşa 
etmektedirler. Japon neferleri tarafın
dan 'itildiğinden gikayet eden bir aıne
rikah yüzüne bir tokat yemiştiu 

Bomba hadi.lesinin bilançosu 
Resmen bildirildiğine göre bomba 

hadisesi kurbanları ağır yaralı bir as
ker hafif yaralı iki aıker ve ağır yara· 
1ı bir konsoloshane poliıinden ibarettir. 

Yann fransız imtiyaz mıntakaımda 
japonların geçid resmi yapmxyacakları 
1.iğrenilmittir. 

Japonlar bombayı atanın çinll bir ta· 
lebe olduğunu iddia etmekte iseler de 
cesedi muayene eden polis memurları 
mütecavizin bir koralıya benzediğini 
söylemektedirler. 

Japon piyadesi muzaffer bir ordu 
vaziyetinde imtiyaz mıntaka.sma gir
miştir. 

Geçid resmiyle güdüum gaye 

tiyazlı mıntaka makamları, mıntakada 
ıükfuı ve aaayifi muhafaza için mües· 
sir tedbirler alacaklarını vadeylemiş
lerdir. 

Fransız bölgesine japonlar 
giremiyecekler 

~anghay, 3 (A.A.) - Reuter muha
birı bıldiriy·or: fransız makamları ta
rafından bu ak~am neıredilen yarı res
mi bir tebliğ, fransız makamlarının 

fra:nsız hükümetinin müsaadesi olmak
sızın, fransız imtiyazlı mıntakasına 
jctponların girmesine müsaade etmiye· 
ce.ıtlerini bııdirınektedir. 

Zira, fransız imtiyazlı mıntakası, 
enternasyonal mmta.Kadan başka bir 
statı.iye maliktir ve transız toprağıdır. 

Fransızlar eğer japonlar l:iankeov
dan ı.vıanteoya nakJıyat için fransız 
mmtakasından geçmek isterlerse, nak· 
ııyatx yapacak Japonların suahsız ol
maları şartiyle buna musaade edecek
ıerını bıldirmişlerdır. 

Diğer tarattan Japonlar ise, fransız 
mınt.uı:as.ndan ge-xuıenın niçbır zaman 
u·uşunuımemış oıuu~unu tebarüz ettir
me.ıı:tedir. 

Tanyang'da büyük 
çar pışnıatar oluyor 

Tokyo, 3 (A.A.) - Nan.kin cepne
:oinde şıınal mıntakasında japon kı..aıa
rı tiddetli muharebelerden sonra 1 ilk 
kanun saat 20 de Tanyang istasyonunı.. 
işgal etmeğe, bundan sonra da şehrin 
bır kısmını zaptetmeğe muvaffak ol· 
muşlardır. 2 iUı:kanunda japon kuvvet
.len sokaklarda vuku bulan pek anuda
ne çarpışmalardan sonra ' .L anyang iş
gal daıresıni genişletmege muvatfak 
olmuşlardır. 

Bu mıntakadaki kıtalardan bir kıs
mı 2 ilkkanunda Nan.kinin 80 kilome-\. 
re cenubu şarkisinde kain Kintau şeh
rine taarruz etmeğe başla.mı~lardır. 
Cenub mıntakasmda Kienping istika
metinde ilerliycn japon yurüyüş kolu 
2 ilkkanunda Kienpıng civarında bu
lunan Changlokpo mevkiini i9gal et
~ftir .• 

N ankin' i müdafaa için 
çinlilerin aldıkUırı ıedoirler 
Şanghay, 3 (AA.) - Nankinde biı 

ecnebı membaından alınan bir habere 
göre Nankinin ilk müdafaa hattı, Nan
Jı:inin 90 kilometre cenubu garbisinde 
Çin ordusunun sağ cenahı i~ınde bulu
nan Vuhudan ha_flayıp Shinkiuhu n 

Chihıhanbu gölleri civarından geçerek 
Çin ordusunun sol cenahını tef.kil eden 
ve Nankinin 60 kilometre şarkında bu-
lunan Cinkiangda nihayet bulacaktır. 

Bu haberde çinlilerin bu iki gölün 

sularını a:apteden sedleri yık.arak bu 
havaliyi su içinde bıraktıkları ıöyle
niyor. 

Fran&ız harbiye büdcesl 

Paris, 3 (A.A.) - Mebuaan mecli
si, 603 reyin ittifakı ile harbiye neza. 
reti büdcesini kabul etmiştir. 

• 
gerı 

alınması 
Londra, 3 (A.A.) - Karışmazlik 

komitesi gönüllülerin geri alınması 

meselesi hakkında İspanya cumhuri
yeti tarafmdan verilen notanın tedki
kine başlamıştır. Bu notllnın nüsha
ları bütün murahhas heyetlere dağı -
tılmıştır. 

Umwnt kanaate göre Burgos ve 
Barselon hilkUmetlerinin cevablarını 
telif etmek imkanı yoktur. Fakat 
karışmazlık komitesi gönüllülerin ge
d alınması hakkında bir karar verme~ 
den evvel Burgos ve Barselon hükli · 
metleriyle tekrar nota teati etmek mec
buriyeti hasıl olacaktır. 

H itlerci gençler 
İ rana gidiyorlar 

Mosıcova, 3 (A .• ~)) - Bakudan bil
dirildiğine göre, Yakında İrana gide
cek olan Hitlerci gençler kafilesi bü
tün !randa doıa~cak ve lranın mühim 
merkezlerinde durarak konferanslar 
ve umumi nutu.klar tertib eyliyecektir. 
Alman gençlik; reisi fon ~ırahın riya
seti altında bulunan bu ht:yete Iranda
ki alman kolonisi parlak bır kabul res
mi hazırlamaktadır 

Bu seyahata almanlar 1ran ·alman 
dostluğunun bir tezahürü mahiyetini 
vermek istiyorlar. Bu sene içinde baş
ta alman bankası direktörü Şaht ve al
man harbiye nazırı von Blombergin oğ
lu olduğu halde birçok alman ricalin.ı_ 
İrana yaptıkları ziyaretlerin bir maba
di olan bu seyahatin siyasi mahiyeti 
katiyen şüphe götürmez. 

lstanbulda yeni bir 
hôl binası yapılacak 
İatanbul, 3 (Telefonla) - Belediye 

hububat ve zahireden başka her mad
denin Halde muamele görmesini te -
min için Hal binasının yanında 250 
bin liraya yeni bir HS.l yaptırmağa 
karar vermiştir. Projeler hazırlanmış 
ve tasdik için Nafıa Vekaletine gön
derilmiştir. Bu karar üzerine eski 
Hale küçük bir pavyon ilavesi hak
kındaki karardan vaz geçilmiştir. 

lstanbulda 
. 

yenı 

mekteb binaları 
İatanbul, 3 (Telefonla) - Pertevni

yal lileıinin yanına il§.ve edilen pavi
yonun inpatı bitti. Eminönü liaeainin 

yanındaki paviyonun inşaatı da yakın~ 
da. tamamlanacaktır. Ayrıca Aksaray
dat bir ilkmekteb, Üsktidarda ve Fa
tihte yeniden birer orta okul yaptırıl
ması karar'laftırıhmş,tır. 

Elektrik ılrkeli davasına 

dün de devam edildi 
İstanbul ,3 (Telefonla) - Elektrik 

girketinin malzeme kaçakçılığı dava
sına bugün gümrükteki asliye beşinci 
ceza mahkemesinde devam edildi. 
Havagazı şirketinin mühendisi Martel 
sorguya çekildi. Müddei umumi nafıa 
dosyasındaki iddiaların bir ehli vuku
fa tedkik ettirilmesini ve hepsinin 
birlegtirilmeıini istedi ve mahkeme 
bu yolda karar verdi ve dava başka 
bir gilne bırakıldL Şanghanyda bir çok kimselerin söy· 

lediğine göre geçid resminden maksad 
çinlilere jaPon orduıunun kuvvetini 
göıtermek, aynı zamanda İngilterenin 
ve Amerikanın uzak §arkta nilfuzlan 
kalmadığını anlatmak ve haysiyetlerine 
bir darbe indirmekten ibarettir. Bu
nunla beraber Japonya namına söz söy
lemeğe salahiyettar bir zatt geçid res· 
minin kıtaların J esfieldden Hankeuye 
nakli için yapıldığını aöylemittir. Yü
rtıyUşün batlangıcında hiç bir tayyare 
görWmemiş fakat biraz ısonra seklz bü· 
yük japon b<>mbardıman tayyaresi ıeh
rin üzerinde uçmu~tur. Alayın orta yer
lerinde naınldan havaya kaldmlmış 

İngiliz yüksek kumanda 
heyetinde mühim değişiklik 

tayyare topları ve ateı etmefe hazır 
topçularla dolu kamyonlar geçmiştir. 
Alay, geçerken güz:ergihtaki bütün 
Çin mağazaları kapalı idi. 

halk dağılmağa ba§lıyor 
Şanghay, 3 (A.A.) - Japonlar, aaat 

20.50 de bomba hidiıeaini müteakib 
tahlJ§Üd etmi§ olduktan büyük mağa
za etrafındaki nuntakadan çekilmeğe 
başlamışlarhr. 

Mesele halledildi 
Tcıkyo, 3 (A.A.) - Domei ajansının 

Şanghaydan öğrendiğine göre, geçid 
reeıni esnaıında vukua gelen bomba 
bidisesi, japon kuvvetleti ile enternas
yonal imtiyazlı mıntaka makamatı ara
smda muslihane bir surette halledil
miş ve bundan sonra papon kıtaları, 

imtiyazlı mıntakayı terketmiştir. İm· 

İhtiyar 
genç 

generallar yerlerini daha 
elemanlara bırakıyorlar 

Londra, 3 (A.A.) - İmparatorluk 
genel kurmayında mühim değifiklik
ler yapılmaktadır. Dört şeften iiçil 
çekilmekte ve yerlerine daha genç 

unsurlar gelmektedir. Bundan mak • 
•ad, kadroları gençleştirmektir. Ge
nel kurmay reisi olup 62 yaşında bu
lunan korgeneral Deverett istifa et· 
mekte ve yerine 51 yaıında olan tuğ
general Gort gelmektedir. Tuğgene • 
ral Oort tilıiıgeneralliğe terfi edecek· 
tir. Kendisi büyük barba teğmen ola· 
rak iştirak etmiş ve 1917 de tabur ku· 
ınandanı olınu§tu. İngiliz tarihinde 
ilk defa olarak bir tuğgeneral genel 
kurmay reisliğine gelmektedir. 

Reis muavinliğine, 52 yaşında olan 

B. R.:>mald Adam, umumi Jeva.ctm re
isliğine de 54 ya§ında olan tuegene· 
ral Lidell gelecektir. Harb imalatı 

genel direktörlüğü ile umum topçu 
kumandan~ığı birleştirilecek ve her 

ikisinin baıma vis amiral Brovn ge • 
tirilecektir. Bütün bu değişiklikler 
sene aonundan önce yapılmış buluna
caktır, 

Değişikliklerin başlıca hedefi, yeni 
harbrn yeni şartlarını yerine getir
mektir. İngiliz ordusu tarihinde bi
rinci defa olarak, son harbde küçük 
subay olarak temayüz eden veya as -
kerliğe büyük harbda başlıyarak bu 
harbın ön safında yer almış olanlar 
ingillz ordusunun idaresini ele al
maktadırlar. 

General Gort, Kamberley harb aka· 
demiıi müdüriyetinde ve harb ba
kanlığı müıtetarlığında bulunmuştu. 

Harb akademisi talebeleri ona "Kap
lan general,, adını vermiıılerdi. 

Bu değişiklikler Filistinde de tat· 
bik olunmuı ve general Vavel'in ye
rine general Hening tayin edilmiştir. 

Gazeteler bu değişikliklerden mem
nuniyetle bahsetmektedirler. 
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Hatay davasında 

türkün vaziyeti 

de§işmiyecektir 
lstanbul gazeteleri bugün de he. 

men bütün makalelerini Hatay da -
vasmıu IOD safhasını tedkike hasre
diyorlar • 

TAN,da Ahmed Emin Yalman şu· 
nu yazıyor : 

"Cenub hududumuzda tam bir is
tikrar kurmak için Hatay me&eleu 
üzerinde ehemiyetle ve katiyetle du
ralım. Muallakta hiç bir pürüz kal· 
masına razı olmayalım .... 

Memleket, kalkınma programı• 
nın yeni ve mühim bir aa.fh.a.sma gir
meye hazırlanıyor. Programa, bütün 
hızunızla ve bütün kuvvetimizle aa -
rdmamız için dışarıdan zihnimisl 
me§gul edecek hi çbir teY kalmama
aı lazundır. Bütün komıularımızla 

emniyet ve dostluk üzerine münaae· 
betler kunluk. Onlar da. rahat ve 
memnundur, biz de. 

Fransa ile olan doatluğumuzda. 
ıu veya bu fransız müıtemleke me
murunun keyfine kalmamalıdır. 
Franaa, Cenevre anlapnasının ve bi· 
zo olan dostluğunun lafzım ve 
ruhuna aykırı hiç bir harekete ta• 
.b.ammül etmiyeceğini ve bu anlapna.• 
yı samimiyetle tatbik karannda ol • 
duğ~u yakm prktaki bütün adam· 
larma bildirmelidir. 

Bunu yapmıyacalua ,iki yüzlü ha• 
reketlere ve entrikalara ınüaamaha 
edecekse, Cenevre anlaımaamı bir 
ki.ğıd parçaaı halinde bırakaıeakaa 
biz de bunu en açık §ekilde bilmeli· 
yiz!' 

CUMHURIYErte Peyami Safa 
yazıyor : 

"Biz, Fransanm kendi müstemle
kelerinde, ilk ınodeli çok eskimiı 
bir politikanın peıinde gitmesine 
fa§mayız; kendisi böyle bir politi
kanın petinde gittiği halde, komfU· 
lannın emperyalist ittahlan ve ıal· 

gınları karıısmda insaniyetten ve a
daletten dem vunnaama da ıaşma
yız. Biliriz ki Fransa.da mii&temlek., 
nezaretinin ba§ına getirilen her &• 

dam, §a.İr ve masum Rousseau'dan 
evel MachiavePi etüd etmiı olmak 
mecburiyetindedir. Bizi hayretlere 
düıüren ~ey Frnasanın kendi müs
temleke hududları içine Hatayı da 
sokabileceğini ümid etmesi ihtima • 
lidir. Fransa, bu küçücük Hatay &r• 

kasında koskoca bir Türkiye oldu-

ğunu unutuyor; yahud o koskoca 
Türkiyeyi 1918. 1922 de sandığı gİ· 
bi, küçücük bir Hatay farzediyor. 

Franaanm türk topraklarında yap· 
tığı kolon.yalizm tecrübelerinin ifli.a 
ettiği, kendi parlamentosunda yüz 
kere haykırılmıttır. Cenevrede, Ha • 
tay'ın tnilliyeti üstünde her türlü 

fÜpheler kalkbktan sonra, bu tecrü~ 
be, sancağın türk olmadığı bahane
ıile tekrar edilemez. Bunu bilmiyen 
birkaç fransız kahnı§sa, onlanrm on 
beJ aenelik yakm bir tarihi de bihne
diklerine veya unubnuı olduklarma 
hükmedilebilir. Şimdilik böyle bir 
cehalet veya annenzi vakagı kartı· 

aında olup olmadığımızı dütünüyo
ruz.,, 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen. 
suriyelilerin Hatay meselesi karıı· 
sında aldıklan vaziyetten bahsede • 
rek diyor ki ~ 

"Açık söyliyeliuı ki Suriyenin is
tiklali davasında Türkiye Suriyenin 
yanındadır ve onun davasını, kendi 
davası gibi müdafaa edecektir. Şam
daki birkaç Ücretli politikacı, Hatay 
meıelesinde bize karıı muhalif bir 
tavır alsa da almasa da bizim siyase
timiz değişmiyecektir. Bizce bugün 
Suriyede yükselen sesler Suriyenin 
sesi değildir. Bu seslere aldanıp o• 
nun arkasından gidenler de sadece 
gaflet içindedirler. Türkiye, bunlar
dan asla müteessir olmayacak, Suri· 
yenin hakiki istiklalini istiyen haki· 
ki Suriye naayonalistlerinin davala
rını kendi davası telakki edecektir. 
Çok yakın olduğundan emin bulun • 
duğumuz bir gelecekte, Türkiye, bü
tün bu söylediğimiz hakikatlerin an
laşılacağından emindir. 
· Evet Suriye pençeıinde tutmak ia
ti,yen müstemlekecinin entrikalarına 
kapılıp da Türkiye aleyhinde cebhe 
yapmak istiyen suriyeHlerin vatan 
haini olduklarının anlaşılması zama• 
nı geç değildir. Girdikleri her mem • 
leketi manen ve maddeten öldüren 
fransrz müstemlekecilereinin oyun· 
larma Suriyede kapılacak olanlar 
bulunsa bile, Türkiye, temiz, nasyo • 
nalist ve istiklalci Suriye ile, vatan· 
larmı bir müstemleke aofraıınm or• 
tasına koyup kenardan kemik yala
mak İstiyen Suriyeyi ayırmaaınr pek 
ala bilir. Bunun için, o siyaseti hiç 
değiştirmiyecek 've bütün kuvvetile 
müstakil Suriyenin dostu ve komşusu 
olmak gayesine doiru yürüyecek· 
tir.,, 
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öOLE NEŞRİYATI: 1!.30 Jı{ub~ 
plak nqri.yau - U.50 Pllk: Türk ınahu~ll ff 
vo halk prlalan - 14.15 - 14.30 D 1 

Yazan: Çeviren: 
Yüzb~ı F. W. von HerbeTI Nurettin AR'.tAM 

Lik maçlarının üçüncü haftası 
haricl haberler. off' 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.50 PIÖ .. ..aıı 

rlyatı - 18.35 Çocuklara karacöı: cıc,::.;: 
Ali) - 19.10 Türk muıilı:iai vo ballı: f1ar1) 
lan (Hikmet Rıa Seırör n arkada t ,,.. 
- 19.35 Saat ayrı n arabça netri1' Jıl• 
19.50 Tilrk muailı:iıi vo halk prluları ( 1'" 
seyyeo vo arkadaılan) - 20.15 ~~~ .. (fi' 
yolonael: Cumhur baıkanhiı fila~ _., 
keıtraaı aoliı..ıerinden, Dnid Zirlı:ııı 1"!' 
fmdan. (Piyanoda Marael Bi) 1 - }la~ 
Concerto. 2 - Cbopiıı - Gluunovı B; 
3 - Granadoa: Goyeıcoa • lntorJll ,,.. 
4 - Tchaikovıky: Sur wı th~m froc~ 
21.00 Ajana haberleri - 21.15 StUdyo p;r 
orkeatraıı: 1 - Bilet: Carmeıı. 2 -oi ... ı 
raa: Do Sdno on Scbıe. 3 - Max G 't"' 
Unpriıche Tam. 5, 6, 5 - Strıua~.,_. 
ıend und eine Nacht - 21.55 - 22.00 

Neferlerden bir tanesi yavaş bir sesle 
fısıldadı: Düşman göründü! 

- Ateıe hazırlan l Bu kumanda 
kulaktan kulağa ve aürekli bir 
yankı gibi aktarıldı, ta duyulmaz 
uzaklıklara gidinceye kadar. Kal
biın ıiddetli aurette çarpıyordu. 
Düımanı görsem, bu kadar heye
canlanmazdnn belki. Şimdi hiç bir 
§eyler gördüğüm. yoktu. Bir aralık 
Jack'a baktım. O da fmldıyarak 
bir kumanda veriyordu. Büyük bir 
muharebeye bir çocuk tevkiyle ha
zırlanan ;yÜZÜ ne kadar pzelle§
miıti !. 

Birisinin suratından dehıetli kan 
akıyor, ötekiai kıvranıp duruyordu. 
dundan baıka karınnızdaki kıyı
larda keaif yığmlarm aıra sıra ha
rekete geçtiklerini de gördüm. 

Bayram günleri mevsimin 
heyecanlı maçları yapılıyor 

Bizim nefulerden birisi bir ara
lık yava§Ça : 

- lıte göründüler ! Dedi. Ben 
Yerilen bu haberin doğru olup ol
madığma emin olabilmek için ileri
ye doğru baktım. Gerçekten 200 
yarda kadar uzakta bir takım ka
raltılar, aürünerek bir çukurdan Ö
tekiaine geçiyorlardı. Bunlar rua av
cıları idi. 

Dürbünümü gözlerime götürdüm. 
Kartıki aırtı yüzlerce aaker bürü
müıtü. Nereden geldiler, bilmiyo
rum. Yerden bitivermiı gibi idiler. 

Sonra tepenin üzerinde külliyetli 
yıimlar belirdi. Tahminime göre 
bunlar iki tabur kadar piyade u
kerleri idi. Sesaiz, aadasız fakat ö
nünden kaçılmaz bir mukadderin 
geliti gibi hızlı geliyor, ilerliyorlar
dı. Dürbünümü bir tarafa bırakıp 
kılıcana • burada ne faydasız bir ai
li.htı bu 1 - aıkıca aarıldun. 

Çerkealerin geri gelmeaiyle alet 
açılmaaı araamda ne kadar zaman 
geçti, aöyliyemiyeceiim. Bir iki da
kikadan fazla elmayan bu müddet, 
bana bir ebedcyet gibi görünmüttü. 
Bizim borazanm ı 

- Ateı t Borusunu çalmuma ka
dar ıinirlerdeki gerginlik ve heye
can dehtetli idi. 

Birdenbire baıı kasketli, sakallı, 
yabani bakıılı bir herif yÜz elli ka
dem kadar karfımızda belirdi. He
men roververimi çektiın. Bir an 
içinde onun arkasından bir çokları 
daha göriindü. Bulunduğum yerden 
yüz tane kadarını aayabiliyord\DD. 
Bu ıırada henüz alet açılmanuttr. 
Borazan atet bonıaunu çalmca bir 
yaylım ateşinin müthiı aeai, vadinin 
içinde çınladı. Her taraf beyaz bir 
d\DDan bulutu iç.inde kalmııtr. Ka
n&dlaDJDJt mavi bir fİteyİ andırır 
bir teY• vızıldıyarak kulağmım di
binden geç.ti vo rüzgan kulağıma 
Ciokundu. Bunun ardmdan bir daha, 
bir daha, bir daha ..• Bunlar düpna.n 
mermileri idi. Bunu anlayınca bir 
müddet koleraya tutulmU§ gibi ol
duk. 

Fakat bu lial bir iki aaniye bile 
aürmedi; ben, çabucak, sükônetimi 
ve aoiuk kanlılığnnı toplamııtnn. 

Bu aırada iki taraf ta büyÜk bir tid
detle ateşe devam ediyordu. Yakı
nımda bir nefer iki büklüm ~e 
yuvarlandı; bir daha hiç kımddan
madı. Bir batkasmm da kulağı ı 
bir kıamı koptu. Dumanlar biraz 
daiıldıktan aonra dere yatağmın 

dibinde üç rusun yattığını gördüm. 

Ben, kendi safımızda bir yandan 
bir yana seğirtiyor, bağırıyor, lef
vik edecek aözler aöylüyor, neferle
ri övüyor, bir manyak gibi, ifrat do
lu hareketler ve bu arada hiç fÜp
heaiz gramere uymaz aözler de söy
lüyordum. Jack'm bulunduğu tara
fa kıaa bir göz attım : O da, biraz 
daha metodlu, biraz daha kanaatlı 
olarak aıağı yukarı, benim yaptı
ğım ıeyleri yapıyordu. Bir kaç defa 
farkında olmakaızm, ingHizce ve al
manca, bağırdığımı da hatırlıyo-
rum. 

Beniın takımdaki neferler hayre
te fayan bir çeviklikle ailihlarmı 
doldurub botaltıyorlardı. Bunlar, 
Türk piyade.inin pek büyük bir me
ziyeti olan aüratli atıf için çok iyi 
yetiıtirilmitlerdi. Bazıları çılgmlar 
gibi aealer çıkar~or ve habire ateı 
ediyorlardı. Bazdan öfkeden ku
durmU§ gibi idiler. Bir takımı ise 
ausuyor, her hangi yapma bir he
defe ateı ettikleri zamandan daha 
kayıdaız gibi duruyorlardı. Tab'1ru
muzun en iyi niıancısı onal Bakkal 
çavuf, dikkat ve itina ile nişan alı
yordu. Hiç fÜphesiz, onun attığı her 
kurtun bir ruau devirmiıtir. 

Onbafı, köpeklerin hücumuna 
uğramıı bir adam gibi küfür aavı
nyordu. Sonradan bana itizar yol
lu böyle yapılırsa askerlerin daha 
ziyade gayrete geleceklerini söyle
mitti. 

Benim takımımın cephesinde 
düpna.n kartıki aahilden daha ileri· 
ye geçemedi. 

Aradan birakaç dakika geçme
m.iıti ki kulaktan aağır .den top ve 
tüfek gürültüleri araamda Yüzbatı· 
nm yanımıza geldiğini gördiim. Bu 

ıamata araımda ağzmı kulafmıa 

yakla,tırarak eaaa kuvvetlerin ya
nma kadar rical emrini vermek 
mecburiyetinde olduğunu aöyledi. 
Benim tak.anım otluklar arasından 
ilerlemiı ve ötekilerden aynlmıt 
bulunuyordu. O, benim yanundan 
aynldıkt&h bir kaç dakika aocıra 
rical boruau çaldı. İlerideki bölük
lerin boruau da buna cevab verdi. 

Bir taneai ıehid diifen elli nefe
rimi toparladım. 1ki tanesi artık 
harb edemiyecek derecede yaralı 
idiler. Bunlan taııyıp götürmek la
zım geliyordu. Dört, bet neferde 
hafif yaralı idiler. 

Tam o aırada on, on iki tane ka
dar ruaun aıağıdaki baym tırman
maia uiraıtıklarını gördünı. Çavu
p., onun yanmdaki askerlere ses
lendim; ben de kendi revolverimle 
ateı ettim. Bir rua devrildi. ÇaVU§
la yanmdaki neferler de ate§ etti
ler; hepai yere düıtü. 

(Sonu var) 

Ankara bölgesi, bayram münasebeti
le bir turnuva tertib etmek isteseydi, 
belki, bu haftaki kadar güzel karşıl~
malar temini güç olacaktı. Bugün fC· 
hir stadyomunda, Harbiye idman yur
du Muhafız gücü ile, yarın da Ankara 
gücü sahasında, Altınordu Güvenç
sporla, Ankara gücü Güvenç sporla 
karııla~caktır. Yarın sabah, ayrıca 
Güvençspor - Harbiye idmanyurdu i
kinci takımları maçını seyredeceğiz. 

Bu programa gore, Ankara sporcu
larının şansına dıyecek yok: Çünkü, 
tatil gunl.erinde, mevsimın ı;eyırcileri 
heyecan içınde bırakan maçlarını gör
mek fırsatını elde edeceklerdir. 

Harbiye idman Yurdu -
JU ulıaJ ız Gucü 
Lık heyetının tebliğine nazaran, bu 

hafta şehir stadyomunda oynamak fır
satını Harbiye ıdman yurdu ve Muha
fız gücü kazanmıştır. Bu maç, bugün 
saat 14.15 dedir. Hakem B. K~mal Ha
limdir. 

Bu maça Harbiye İdmanyurdunun : 
Fethı, ~u.ıuii - ::>abri, Haşım - Celal -
Zeki, :jerif - lzzet - Murtaza - Kaarı -
Hilmı. şeklinde çıkacağı tahmın edil· 
mektedır. 

Harbiyelilerin bu hafta ikinci maç
larını goreceğiz . .Birinci karşıla~
rı henüz formunda olmıyan bir takım
la yapıldığı için takım hakkında kati 
bir fikir ileri sürmeğe imkan göremi
yoruz. Harbiye ldman yurdunun haki
ki değerini Muhafız gücü karşısında 
öğrenmek kabil olacaktır. Maamafib, 
harbiyeliler, bir arada oynamağa alış
mış, enerjileri Ankara takımlarının 

hepsinin üstünde bir kadroya'"malik
tirler. Karşılarındaki takıma göre a
vantajları, bir arada bir çok maçlar çı
kartnı9 olmalarındadır. 

Muhafız Güciine gelince ı 
Geçen yıl milli Jıiımeye kadar yük

selen ve bizlere teknık v~ güzel maçlar 
seyrettiren iki ileri kulüb takmuıu bir 
hamlede yenen Muhafız gücü, !ikin 
baş_mdadır. Bugüne kadar kuvvetli sa
yılan ve &on vazıyct!erine rağmen, ha· 
la da öyle olması laı.ım gelen, Ankara 
gücü ve ·aençler birliğini yenerek önt 
geçen bir takımın, şiıphesiz bu karşı 
l~madan galib çıkması daha çok muh
temeldir. Yalnız bu münasebetle bir 
noktayı işaret etınek faydalı olacak· 
tır: 

İyi bir istikbale namzed olmakla be
raber, Muhafız gücü takımı henüz tek
nik bakımdan istikrarını bulmuş sayı
lamaz ve geçen haftalardaki galibiyet
leri de daha çok kartılarındaki takan
lara nazaran çok üstün bir gayret sar
fetmelerinden ileri gelmiştir. Yukarı
da yazdığımız gibi, Harbiye idman 
yurdunu teşkil eden ~nçlerin bariz 
vasıfları da budur. Binaenaelhy, Mu
hafız güçlüler de ancak bugünkü o
yunlariyle dereceleri hakkında bize 
tam ve kati kanaati verıniı olacaklar
dır. 

ki prorram .e İltikW maf'IL 

ISTANBUL : 

ÖôLE NıtŞRİYATI ı 12.30 Plikl9 ~ 
~ muıikiai - 12.50 Handia - U.05 • 

PlWa tUrlı: muaikiıi. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.50 Plakla~ 
muıikiıi - 19 Safiye: Piyano ve keııı&f,-.. 
fakatiylo - 19.30 Konferans: Dolı:tot' dlif) 
him Zati (Çocuklarm bıfzıuıhbaama .,.. 
- 19.55 Borıa haberleri - 20.00 Sadi·~ 

Bugün karfılQfacak olan Harbiye idman Yurdu ve 
Muhafız Gücü kaptanları Rıza ve Ha§im 

' kadaıları tarafından türk muıikiıi ve ()o 
prkıları - 20.30 Hava raporu - 30.S!, d 
mor Rıza tarafından arabça aöylev. ~ 
Semahat Özdenaeı ve arkadaıları ta['IO'r 
dan türlı: muıikiıi ıe halk prluları (Sa~ 
yarı) - 21.15 ORKESTRA: 1 - s._..,, 
mann: Gepoveva. 2 - Puccini: Mıa-o; 
Butterfly. 3 - Scriabine: Pr~lude. .:C.,ı 
Manfred: Tonvellen Potpourri. 5 - Sı. _, 
Flittervochen - 22.15 Ajana haberleri 
22.30 Plikla ıololar, opera ve operet par::i 
lan - 22.50 - 23 Son haberler ve eıt 
(ilnUn prorramı. 

Takımın geçen haftaki kadroyu mu- Gençler birliği arasındadır. Bu maçın AVRUPA : 
hafaza ederek fU şekilde sahaya çıka- hakemi B. Sebahi'dir. 
cağı zanedilmektedir: 

Fuad, llüsnü ·Saffet, Liiıfü -
Cihat - Ahmed, Salih - lbra
lıim - Ali Rıza - izzet - Naci. 
lç~rinde Fuad, Saffet, Cihad ve Ali 

Rua gibi çok mükemmel futbolculaı 
bulunan ~fobaiız gücü takımı, bütün 
mütalealar dışında, bugün bize heye
can ve spor zevki verecek bir maç sey
rettireceklerdir. 

Alıınordu - Güvençapor 

Bumaçın hakemi Hadidir. Bayramın 
ikinci gününde birinci oyunu Güvenç 
sporla Altınordu arasındadır. Altın
orduluları bu aene pek derli toplu biı 
halile ve çok verimli oyunlar çıkarttı
ğını görüyoru ... Hiç durmadan bir a
rada çalıs;ın altın orduluların bu hai 
taki rakibleri zayıftır. Rakıbı aşagı 

görmeden, her zamanki oyunlarını oy
nayacak olurlarsa büyük bir farkla ga
lib geleceklerini bekleyebilirz. Altın 
ordulular geçen haftaki takımlarını 
hiç değif tirmeden ayni kadro ile saha
ya çıkacaktır. Bu takımda aksayan hiç 
bir taraf yoktur. Her oyuncu yerli ye
rine ölçü ile konmuş gibidir. Yalnız 
sert oyuna kaçmamalarını itidalle oy
namalarını tavsiye etmek bizce bir va
zifedir. Güvenç sporlular çok çalı~tık
ları, birinci yaptıkları oyunla ikinci o-

yunları arasındaki farktan anlaşılıyor. 

Güvenç Sporlular 
Ne de olsa pek genç bir takım oldu

ğu için diğer takımlar araı;ında zayıi 
kalıyor. Zaten· bu aene bu takımdan 
fazla bir şey t1ekleycmeyiz. Güvenç 
sporluların fazla takım ve oyuncu de
ği,tirmeğe ehemiyet vermeden elinde
ki kadroyu muhafaza ederek üzerinde 
işlemit olduğunu gösteımesi dahi bir 
muvatfakiyettir. 

Ankara Gücü - Ge~ler Birliği 

Yarın ikinci maç Ankara gücü -

Bu maçın bir kaç cepheıi vardır. 
Her cephesinde gizli bir mana ve he
yecan saklı olan bu maçı bütün Anka
ra halkı beklemektedir. Diyebilirim ki 
Genç1erbirlği - Ankaragücü maçı se
nenin en enteresan ve en heyecanlı ma
çıdrr. 

Geçen sene milli kümeye ayrılan bu 
iki takımın lik maçlarında ve milli kü
me maçlarındıa aldıkları netice malfım-
1ur. En son yapılan tampiyonluk ma
çındaki Gençler birliğinin hezimeti 
gene hatırlardadır. Gençlerbirliği -
Ankara gücü maçı, son maçın revan
şı mahiyetindedir. Gençler birliği ıon 
mağlubiyetlerinin acıa.ııu çıkarmak ve 
o günkü mağlubiyetin mazeretlerini 
göstermiş olmak için canla batla oyna
yarak Ankara gücünü yenmek iatiye
ccktir. Ankara ııücü ~ünlı:ü...P,libi. 
yetin bir tesadüf olmadığım i11l=t .. ~

mek için bu maçı kazanmağa çalışa
caktır. 

~nçler birliği bu maçı kaybetme

mek için oynayacaktır. Rger bu maçı 
kaybederse iki mağlubiyetle ilk iki 

maçını kaybetmit olacaktır iri, milli 
kümeye elveda etmek ihtimali fazlala

şacaktır. Buna mukabil Ankara gücü 

ayni gaye ile aahaya çıkarak maçı 

mutlaka kazanmak iatiyecclrtir. Çün· 
kil ilk iki maçtaki mağlubiyete bir ü

çüncü ilave etmek fÜpheıi.z bu takı

mın Güvenç sporla sonunculuğu pay

laşmaın demektir. İfte bu haftaki maç 
bu bakımdan da pek ehemiyetlidir. Da
ha bunun gibi pek çok aebebler vana 
da burada zikre lüzum görmüyoruz. 

Gençler Birliği nmıl 
bir takımla çıkacak ? 
Gençlerbirliğinln geçen hafta Mu

hafız gücüne karşı kurduğu takım, zan 
ediyoruz ki elindeki kadroya göre çı
karılmış değildi. Kaleci, sağ açık ve 
sağ haf takımın en aksayan yerleri i-

OPERA ve OPERETLER: 12 Lük•~ 
burr - 20 Budape:ıte - 20.30 Floran .. 
21 ~~~STR~ 8i'16t~sriRLERt ve ss~· 
PON1K KONSERLER: 16.15 Droitvi~ 
- 17 Monte Ceneri - 18 Pariı - P. T. si 
- 19.30 Droitvich - 20 Frankfurt --~ 
Brüksel - 21.10 Prai - 21.30 Strazb111• 

- 22 Lümıemburr - 22.35 Droitvich. 

ODA MUSİKİSİ: 18.10 Münib. 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 ve ıs ı<; 
lonya - 16.15 Vartova -18 Bertin_.:. ıt_. 
Breılav - 18.15 Könipberr - 21,55 Vır 
na. • 

NEFESLİ SAZLAR (marı v. ı.): 12·~ 
Prai - 16 Frankfurt - 18.25 Hamburl 
19.10 - Frankfurt. 

ORG KONSERLERİ n KOROL-"
1 

- 19.25 Viyana - 19.30 Stokholm. 

HAFİF MUZİK: 6.30 Berlin ve d"t 
alman iıtaayonları - 8.30 Frankfurt ve _, 
ier alman iıta.syonları - 9.30 Berlill 
10.30 Hımburr - 11.15 Bertin - 12 Jı~r'
Jav ve ttif•~ .ı,,...,. ·i,taaYonlan -
ı.ru.nın - 't rrac - l<f. o ı-·rankfurt L s,t 
zir - 14.45 Münib - U c ..... oar~ - _, 

Kolonya ve diier alman iıtuyonlatl _, 
18.15 Laypıig - 18.30 Beromlinıter fS 
19.10 Berlin, Kolonya - 20 Laypsiı -
Könicaberr. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttprt -
16 Beromünıter - 19.10 Könicıberr -
Vıqova. 

DANS MUZ!Gt: 15.20 Hamburı - sJ 
Stuttıart 22.20 Milnih ve diler almall ır 
uıyonları - 22.30 Berlin, Brealav, ~ 
burr - 23 Brüksel, Roma - 23.15 B~ 
peote - 22.35 den 0.15 e kadar Kalun~o_:; 
- Kopenhac - 23 -23.30 Krakovl, ~ 
bere - 23.30 - 1 London Rerional - f 
Poıte Pariıien - 0.5 - 1 Droltvich - 24 • 
LUkaemburr - 24 - 1 Paria. 

di. Geçıen hafta rahatsız olan Sel~~ 
Kadrinin bu hafta talama giree'J" 
ıöylenmektedir. 

Bu haftaki'takımın fU tekilde 0.,-
11 ihtimali vardır: 

Nureddin, Yuauf-lhtKın, KıJİ' 
ri - HOMln, Keıfi, Selim - Si' 
laluıddin - Resim - ~l ünir ' 
Ali. 
Duyduğumuza göre, İzmittn Ak f! 

til takımı santrhafı Nuri AnJcatlr 
( Sonu 6. ıncı sayfada ) 

~ 
!!'.!-

"- Affedersiniz; Monsieur "lkme,, ai.z misiniz? 
"-Evet ..•. 
"- Sizi, aabah aabah rahataız ediyorum. Beni 

mazur görün. itte, bir haftadır ki ...• Lakin, belki, 
bulamam diye bu pazar gününü tercih ettim. On· 
ce, Hotel du Midi'ye gittim. Adreainizi oradan öğ
rendim. Size lstanbuldan gelen bir mektubu geti
riyorum. 

BİR SÜRGÜN 
gerek validenizi hayli merak ve endify dütürclü. 
Fakat hamdolaun, müjdei ael&metinizi alınca yüreii• 
mize bir nebze au serpildi. Gerçi, mübaadetinizin ... 
zaufu biziın için çok elim bir keyfiyet olmakla ber., 
ber yeni vaziye:tinizin hakkmızda daha hayırlı ola· 
caiı müli.hazaaile teselli bulmaktayız. Bahuaıu. 
mektubunuzda, Paria'te bulunduuğnuz müddetç• 
mesleğinizde ilerlemek cihetine aarfı gayret edec:9-
ğiniz haberi istikbaliniz noktai nazarmdan bizi f~· 
kalade memnun etmiıtir. lnıaalli.h, o cihanı med• • 
niyetten alacağınız feyz ile, ilim ve fen aleminde ... 
bibi kmal oluraunuz .ve biz de - ömrümüz müaa.ad• 
ederae - sizinle fahrederiz. Ancak valideniz, orada 
aize kim bakacak diye kaygılanmakta ve bakımaa• • 
lık yÜzünden zaten nahif olan aıhatınızm büabiitÜD 
muhtel olmaamdan korkmaktadır. lzmirde bulur 
duğunuz aırada hiç deiilse, arada bir aizin eebab' 
istirahatinizi temine aarfı mesai etmek fıraatmı bu
luyordu. Şimdi buna imkan kalmadı diye ha.yıflaa • 
makta bittabi haklıdır. MalUın a, ebeveyn nazarlll • 
da, evladlar kaç yaıma ıirerse air•in daima muht9• 
cı ıefkat ve muavenet bir çocuk -v.ziyetinde kalır
lar. Valideniz de bu cihetten, aizin artık yirmi yedi 
yaıma girmit ve her türlü ihtiyacını müdrik bir _...... 
di kamil olduğunuzu unutuyor. Bu huauata kendi.i
ne ıık aık ahvali huıuaiyenize dair lazım gelen t-"l• 
liyetbahf malU.matı verecek oluraanız iyi edenin-is. 

Doktor Hikmetin yüreği ağzma gelmiıti. Şaş-

• kınlığından bir müddet ne diyeceğini, ne yapaca
ğmı bilemedi. Herifceğiz, fapkaaı elinde, ba,ı da
imi bir ael&m vaziyetinde öne doğru iğilmit duru
yordu : 

"- Girilebilir mi ? 
Doktor Hikmet : 
"- Ha, buyurun, buyurun. dedi. Fakat, doğru

au aizi bu vaziyette kabul etmekten son derece 
rnahcubum. 
"- Anlıyorum, anlıyorum. Bekarlık bu, Hepi

rniz ayni yoldan geçtik. Haaaaten ben ki, hala bir 
eaki "boheme,, im : Bir "chambre garnie,, ne de
mek olduğunu herkesten iyi bilirim. 

Ziyaretçi böyle aöylenerek odaya girdi. Şemsi
yesini lavabonun kenarına astı. Şapkası daima e
linde, bir aandalyenin kenarına ilİ§tİ. Bu, zaif, u
f ak tefek bir adamdı. Alnmdan tepeaine doğru 
biraz seyrekletmit uzun, kırçıl saçları İncecik en
sesinin üatüne doğru kesif ve kabarık bir küme 
tetkil ediyordu. Mavi gözlerinde ürkmü, bir ku
tun sağa aola tela,lı, telqlı bakıılan vardı. 

"- Evvela kendimi takdim edeyim; dedi. Jean 
Lavaliere ... lstanbuldaki dostunuz TeNİer ile • ana 
tarafmdan • kardeı çocuğuyuz. Lakin bilir misi
niz ? Sizi temin ederim ki, kendi.siyle bir kardet· 
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ten ziyade aevııınz. Parise her geliıinde ilk ziya• 
ret ettiği ev benim evimdir, ve elleri her vakit, ço
cuklarım için hediyeleri dolu gelir. Nefia tekerle· 
melerinizi, güzel kokulu sigaralarınızı ailece onun 
aayesinde tanıdık ve mavi semanızm aıkmı, has
retini ondan öğrendik. Her iki yılda bir, Pariae bir 
kaç hafta geçirmeğe gelir. Daha fazla kalanı.az. 

Derhal yÜreğinde bir latanbul noatalijiaidir baf· 
lar. Nitekim, bir buçuk a.y evvel gene burada idi. 
"- Bir buçuk ay evvel mi ? Demek ben buraya 

geldiğiın aıralarda o henüz burada bulunuyordu. 
Ne yazık ki ...• 

.,_ Evet, bana yazdığı mektupta o da ayni teea-
sufu beyan ediyor. Fakat nereden haber alacak· 
tmız ? Bir kaç yıldanberi zaten biribirinizi görmÜ· 
yorml14sunuz. Sonra, gene bana yazdığı mektupta 
bildirdiğine göre, aiz, memleketinizi hayli anor
mal terait içinde terketmiısiniz. Bir politika ııı. 

aanınm. Gerçi ben politika itlerinden pek anla
mam. Fakat, kuzenimin kısa ve müphem bir tarz
da verdiği malumat aizin maceranız hakkında 

bende epeyce derin bir alaka uyandırdı. Baıka bir 
gün bana bunu bizzat hikaye etmenizi rica edece· 
ğim. 

O, böyle söylenirken, doktor Hikmetin içi içine 

YAKUB KADRi 
sığmıyordu. Hani, kendisine bir mektub getirdiğin
den bahaetmiıti? Bu mektub, mutlaka, o kadar fe • 
na, o kadar nıeıum bir ıey olacaktı ki, bir türlü ce -
binden çıkaramıyor; bir türlü ona venneğe cesaret 
edemiyordu. Zaten, bu küçük adamın, odaya girdi -
ği dakikadan beri, muttaaıl, ürkek gözlerle etrafına 
bakıtlannı, doktor Hikmet~ hiç hayıra yormaınııtı, 
kendini tutamadı : 

"- Bir mektubdan bahaetmittiniz? Dedi. 
O vakit Teuier'in kuzeni kendine geldi. Şapkası

nı iki dizi arasına sıkıttırarak elini ceketinin iç ceb
lerinden birine daldırdı ve bir alay kağıd, zarf ara
aında aıkıpruı duran bir mektubu çıkarıp ona uzattı. 
Doktor Hikmet, bunu alır ve nihayet, açmaia çaba· 
)arken elleri o kadar titriyordu ki, geveze ada.mm 
hayretten adeta nutku tutuldu. Ve doktor Hikmet 
bir kaç dakika aüren bu aükut f aaılası esnasında, 

§U mektubu okuyabildi : 
"- Aziz evladım efendim; Pariaten yolladığınız 

mektub bizim elimize epeyce uzun bir teahhürle 
vaaıl oldu. Bunun aebebi iae tevaaautuna müraca
at ettiğiniz zatın, mektubunuzun hini vusulünde !.. 
tanbulda bulunma.yıııdır. Bittabi avdetine değin in
tizar etmek lazım gelmif. Bu eanada uzun müddet 
sıhat ve afiY,etinizden habersiz kalmak aerek beni, 

"Baki ıizi alli.hın birliiine einanet eder ve gözlr 
rinizden muhabbet ve iıtiyakla öperiz evladıdlf 
efendim. 

Ve mektubun altında bir küçük h&mit : "Akç• • 
ye ihtiyacınız olunca bize yazmaktan çekiıun•yi-
niz.,, 

(Sonu var). 
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Kanser mikrobik 

bir hastahk mıdir? 

B. Delbos 
Varşovada 

( Başı ı. inci sayfada ) 
ıbu gibi temasların, kamoyda karşılık
lı bir anlaşmayı kolaylaştırmak sure
tiyle, iki hUkümet tarafından ıiyasi 
meselelerin müstakbel tetkikine yar
dım eylediği keyfiyetinde mutabık 
kalmışlardır. Fon Noyrat, sergi mü • 
nasebetiyle Parise giden alman ha • 
kanlarının hassaten iyi intıbalar ge
tirmiş olduklarını ve bu ziyaretlerin, 
alman kamoyunda ve alman devlet 
makamlarında fena telakkileri gider
miye yardım eylemit bulunduğunu 
B. Delbos'a bildirmiştir. İki bakan, 
bu gibi temasların çoklaşması ümi • 
dinde bulunmuşlar ve bu ilk görüş
melerinde, birlikte görüşmek üzere 
birçok fırsatlar daha elde etmek ü -
zere birçok fırsatlar daha elde etmek 
ümitlerini izhar eylemişlerdir. 

. Viyana'lı bir profesör dikkate 
deter yeni. keşifler yaptı 

. Viyana hekimler birliği geçenlerde 
bır toplantı yapmıştır. Bu toplantıda, 
tanınmış bilginlerden profesör, dok
tor F. Gerlach, kanser hakkında yap
~ğı son keşifleri izah etmi9tiı:. Onun 
lZahları, bütün dünya tıb aleminde bÜ· 
Yük bir alaka uyandırmıştır. 

Bu büyük alimin, kanser llıc müca
dele işinde yep yeni bir çığır açacak 
Dıahiyette olan keşiflerinin en ehemi
Yetlisi, kanseri üreten "viruakörper
chen" i bulmuş olmasıdır. 

Profesör Gerlach, yedi yüzü bulan 
kan.er vakaaında, kanser neıcini, 
"B erkefeld" aüzgeci ile süzülecek bir 
fekle soktuktan sonra aüzmüt ve bu a
Zlleliyenin neticesinde elde ettiği in
filtrat'ı, ıuni "vasatı zer" de çoğalta
rak hayvanlara nakletmeğe muvaffak 
olnıuştur. 
Lnser virüsünün, sert vasati zcr'de 

katiyen üreyememekte ve muhakkak 
lllayi halinde vasati zer istemekte 
olınaaı çok dikkate değer bir keyfiyet
tir. Bundan baıka, oksijenin teması da, 
bu virüsünün üremesini imkansız kıl· 
lllaktadır. Yani, kanser mikrobunun 
tanıaıniyle anaerob olduğu tesbit edil
tniştir. Kanser mikrobu vaaatı zer'ler 
Üzerinde bir kaç günde üreyip çoğa
larak, kültür teşkil etmektedir; bu 
kültürden yeni vasatı zer'lere naldo
lununca. orada da tekrar çoğalarak ye
ni bir kültür meydana getirmektedir. 

Profesör 'Gerlach'ın tetkiklerine gö
re, "viruıkörperchen" muayyen bir 
mikrobun muayyen bir hayati r.afhaaı
nı tetkil etmektedir. Bu yeni ve henüz 
adı konulmamış olan kanser mikrobu, 
bir çok vasıflarında verem mikrobuna 
benzemektedir. Profesör. tetkiklerini 
derinleştirerek, bu virüs ile hayvanla
rın bulattırıhp, bulattırılamıyaçağmı 
ara,tırmıı ve tecrübe için attladığı 
11-42 hayvanından 349 u kansere tutu• 
larak ölmüştür. 

GeM profeaör Gerlach'ın fikrine 
• aöre, kendisinin bulduğu viruıkör

perchen, kanserin meydana gelmesine 
Jcbebiyet vcrme.kte, fakat tek batına 
.lı:Af i gelmemektedir. Çünkü, bir inaa
~n kanıere tutulabilmesi için • ba1ka 
bir çok miktoblar da ve hususiyle ve
rem mikrobunda olduğu gibi - mikro
bun mevcudiyetine, aynca vücudun is
tidadının da katılması lhımdır: 

Bu bilyük ke9if Viyana tıb fakilltesi 
tecrübi patoloji ve aeroloji enstitüsü 
tefi profesör doktor Silberstıein tara
fından da resmen kontrol edilmif ve 
iki ay süren kontrol neticesinde, tama
Dıiyle hakikate muvafık olduğu tas
dik edilmittir. Profesör Gerlac.h, bir 
tarafdan hayvanlar üzerindeki tecrü
belerine devam ederken, diğer taraf
dan da bu iki mikrobun, yani kanser 
lnikrobunun muafiyet tecrilbelerine 
de girişmif ve bu hıausta bir 20k iyi 
neticeler elde etmiıtir. 
. Avusturyalı bilgin, kanserin ıerwn 
ıle tedavisi tecrübelerini yapmakta
dır. Bu tecrübeler de batarı ile netice
lenecek olursa, kanserin, hiç' bir ame
liyata lüzum kalmadan tedavi edilme
•i nıUmkün olacaktır. Bunun, bugtin 
insanlık Alemi için ne kadar büyük bir 
la.feri ifade edeceğini izaha hacet var 

mıdır? 
Profesör Gerlach, 'imdi herglln bir 

çok alimler tarafından ziyaret olun
makta ve yaptığı kefif, bütün Avrupa 
ve Amerika enstitülerinde tetkik e
dilmektedir. 

Kanserin ameliyatsız tedavi edile
bileceği ihtimalini gösteren bu ketif· 
lerin yanında, Viyananm tanırunıf o
peratörlerinden Profesör Finaterer'i?• 
kanserin ameliyat ile tedaviıine daır 
olan konferansı da, kanser hastalarına 
ümid verebilecek mahiyettedir. 

Profeşör Finıterer, konferansında, 
kanser hakkında gayet nikbin olduğu
nu söylemiş ve kanseri11t artık eskisi 
gibi korkulacak bir tey olmadığını i· 
zah etmiştir. 

Kanserin ameliyat ile yapılan teda
visinde en ehemiyetli cihet, hastalığın 
bir an evel te,hia edilebilmesidir. İs
tatistikler gösteriyor ki ,erkenden te§· 
his edilen kanser vakaları derhal ame
liyatla tedavi edilince, yeniden baş 
göstermek ihtimali pek azdır. Kanser 
tedavisinde röntgen ve radyum 'uaın· 
dan iıtifade edildikten sonra, bu ihti
mal büsbütün azalmıştır. 

Profesör Finsterer'i11t kanserin ame· 
liyatla tedavisine dair gösterdiği is· 
tatistik çok dikkate değer. Bu ista· 
tiatikler de, her teye rağmen bu dava
nın yalnız ameliyatla baprılamıyaca· 
ğım isbat etmektedir. 

Bu istatistiklere göre, meme kanse
ri erken te9his edilip ameliyat yapılın
ca, yüzde ı - 2 ölüm vakası olmakta
dır. Teıhiai geç konunca, ameliyata 
rağmen yüzde 30 - 40 ı ölmektedir. 
Rahim kanseri erken keşfedilince, 
yüzde 40 - 80, ınide kanserinde yüzde 
10 • 30 ölüm vakası olmakta, geç keş
fedilince yüzde 20 - 40, kalın bağırıak 
kanserinde yüzde 12 • 18, geç teşhis e
dilince yilzde 25 • 60, ıaf ra kesesi kan· 
ıerinde yüzde 8 • 25 g~ç ke9fedilin~ 
yüzde 20. 40 ölüm ile neticeknmekte· 
dir. ., ........ ........, .. "' aa 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu balosu 

11 ilkkônun 
Ankara palas 
salonlarında 

ç ,ocuk Esirgeme Kurumu· 
nun bu seneki milli kostüm· 
lü balosunun her zamankin
den daha parlak, daha zevk· 
li ve eğlenceli olacağmı ha.
brınızdan çıkarmaymız. Bu 
baloyu tertib için Ankara· 
nm en güzide ailelerine 
menıub bayanlar günler-
denberi çalıtmaktadırlar. 

Balo 1üpheıi2 nıevıimin en 
güzel baloıu olacaktır. 

ıtsJ!&YUJO#l.1il12 sa •e so o ?bJW 

Hayat, sen ne güzelsin! 
-35- Nakleden: N. B. 

cici 
&:ararımdan dolayı ideta gurur du

~)'orum. Evet, en iyisi İstanbuldan 
q}Jcıp gitmektir. İatanbul manevi.sıh
batnna dokunuyor benim. Burada çok 
tanmauş bir adamım. lstanbulda hayat 
tilhaıı, .zevkler çeşidli ve cazib... Da
~"eracılarla dolu... Macera, her §Ck
lıyıe ve her dakika insanın eli altın-
dcl. .. 
b En·amm satıfı ve dairenin cirosu 
~uzaklarda, Anadolunun bir köfe-

~1llde, bir iş bulup baflayıncaya kadar 
~ıın olan ıCTmayeyi temin eder. Gen
cıı:n, zekiyim, 11hhatteyim, hayatımı 
i>eni baştan kurabilirim. ... 

Ellerim Cici'nin şakaklarını okfU· 
>'ot. Evet, onu sevmiyorum; bundan 
;?nra d.a kimseyi eevecek değilim. ... 
ıtkat bunca ,efkat ve sadakati emrin· 

~e görmek insana rahatlık veriyor. E
ger haıtalanaam Cici bana kim bilir 
ne kadar iyi bakardı ı 

l{apı birden bire ve uzun uzun çah
~Yor. Cici yerinden fırlıyor. Biribi-
1:nrize tela§h, bakıyoruz. Cici, haber
•ızoe vuku bulan hidieelerden kork· 

tugu için, ve ben, vaziyeti haber alıp 
amcamın veya Hüseyin Tuğrulun gel
miş olacaklarından çekindiğimiz için 
bir tilrlü karar V1Creıniyoruz: Açmalı 
mı, açmamalı mı? 

- Git, aç .... Fakat evde olmadığımı 
söyle .... Anladın mı? ... Ben evde deği-
lim ... . 

İtaat ediyor; endişe içinde dinliyo
rum. 'Gürültülü bir konufma: "Burada 
yok .... Eminim ki burada. ... Bekleme
ğe ıebeb yok .... Zarar yok, beklerim. .. " 
konupn ıeai tanıyarak meydana çıkı
yorum: Kapının önündeki Güzin ... 

Üçümüz de pfkın, biribirimize ba
kakaldık: Cici tiril tiril tiri yor, Zizi 
kop kop merdivenleri çıktığından 

soluyor, ben ikisinin arasına ne yapa· 
cağımı bilemiyorum. Nihayet Güzine 
gösterdiğim ıalona giriyor, Cenan da 
onu takib etmek istiyor. Fakat onu sert 
bir "bizi yalnız bırak" la olduğu yere 
mıhhyorum. Güzin, artıık hiç kuvveti 
kalmamıı gibi bir kanapeye yığılarak 
ketıik keııik: 

- Evet, ben geldim... Beni bekle-

B. Fon Noyrat ve B. Delboıı, bun
dan sonra pek muhtasar olarak askı
da bul~nan umumi meselelerle temas 
eylemişlerdir. 
Şurasını bir kere daha tekrar etmek 

lazım gelir ki asıl kayd-edilmcsi icab e
den cihet, bugünkü fevkalade şartlar 
içinde alman dış bakanının göstermif 
olduğu hassatan nazik harekettir. 

B. Delbos Var§ova' da 
Varşova, 3 (A.A) - Fransa dış ba

kanı B. Delbos, saat 16.30 da buraya 
gelmiştir. 
İstasyonda B. Delbosu B. Bek karşı

lamış Polonya hükümeti namına ken
disini selamlamıştır. İstasyon, Fransa 
ve Polonya bayrakları ile süslerunişti. 
İstasyondan çıkarken halk, B. Delbo
su alkışlamıştır. 

Saat 18 de B. Delbos, B. Beke ilk zi
yaretini yapmıştır. Bu akşam, Fransa 
büyük elçiliğinde biiyük bir ziyafet 
verilmektedir. 

Leh gazetelerinin tefsirleri 
Varıova. 3 (A.A.) - Gazeteler, 

Delbosun seyahatinin ehemiyctinden 
bahsetmektedirler. 

Hükümetin naşiri efkarı olan Kur
jel" Polski gazetesi bu münasebetle 
şöyle yazmaktadır: 

"Delbosun Varşova mülakatınxn iki 
memleketin harici siyasetini idare e
denler arasında tam bir itilafla netice~ 
leneceğinden şüphe etmiycruz.,, 

Gene hükümetin naşiri ef~rı olan 
Kurjer Poranni gazetesi şu mütaleada 
bulunmaktadır: 

"Bu ziyaret geçen sene zarfında 
kuvvetlenmi§ olan fransız - leh işbir· 
liğinin müaaid Dir şekilde inkişaf mın 
bir tezahürüdür.,, 

Ordunun naşiri ef~n olan Polska 
Zbrojna gazetesi diyor ki: 

"Fransız - leh ittifakının sulh, asa· 
yit ve her türlü müstakar siyaset için 
gittikçe büyüyen bir ehemiyeti oldu 
ğundan Delbos emin olabilir . ., 

Alman ekonomi 
bakanlığındaki 

değişikliklerden sonra 
Bertin, 3 (A.A.) - General Göring 

ekonomi bakanlığının memurlarını 

toplayarak kendilerine önümüzdeki 
altı hafta içinde yapılacak işi anlat· 
mıştır. 

Göring, Şahtı fevkalade methettik· 
ten sonra ekonominin veçhe.ini değiş· 
tirmek mevzuu bahsolınadığını ancak 
umumi bir temerküz ile mesaiyi teksif 
etmek olduğunu söylemiş ve bunun, 
bütün alakadar makamlar arasında tam 
bir elbirliği için, önümüzdeki altı haf· 
ta içinde tahakkuku icab eylediğini i· 
lave etmiştir. 

miyordunuz, gelebileceğimi hiç um
muyordunuz, değil mi? 

Aklını başımda mı, yoksa rüya mı 
görüyorum: Spor palbosu ve kendisi
ne pek yaraştığını her zaman tekrarla
mış olduğum tüylü şapkaaı ile karşım
daki hakikaten Güzin mi? 

Fakat o, Güzin .... Gözleri dalgın ve 
sesi, susturmağa çalıştığı hı9kırıklar
la boğuk, devam ediyor: 

- Evet, iştıe geldim. .. Ben im ... Bi
lardo odasında yalnız başıma kalınca .. 
Sizi bir daha göremiyeceğimi anlayın
ca. ... Artık beni bırakıp gitmiş oldu
ğunuzu görünce... Böyle bir şeye ta
hammül edemedim ... Kalktım. .... !Gel
dim .... 

Sessizliği yalnız dıvar saatinin tik 
takları ihlal ediyor. Bu sessizliğe ben 
de kendi sesimi ilave etmek istemiyo
rum: Güzinin gelişi benim için öyle 
harikul~de bir hidise ki bir tek keli· 
me, belki bir hayalden ibaret olan bu 
hidiaeye nihayet veriverir. 

- Süleyman, Süleyman.... Sen de 
söylesene ... 

- Güzin, siz burada, benim evimde, 
ve bütün o bildiğiniz hikiyelerden 
sonra ... Size anlattıklarımdan sonra? .. 

- Evet, ııizi alıp götürmeğe gel
dim. .. Hayır, ben sanabi1eceğiniz gibi 
deli değilim. Bakın size anlatayım .... 
Umduğunuz gibi deli olmadığımı isbat 
edeyim .... 

"Bana aefilin biri olduğunuzu söyle· 
diniz ... Büyük hatalarda bulunmuş ol
duğunuzu söylediniz. Ve buna rağmen 

Hatay için Fransaya 
bir nota verdik 

(Ba~ı 1 inci sa.yfada) 
y.&nileri ve belki de ermenileri yerle,
tireceği söylenmektedir. 

Delege Düryo gene Hatay' da ••• 
Antakya, 3 (Hususi) - &ki Sancak 

delegesi Düryö'nün aon zamanlarda 
İskeoderuna gelmesi dikkati çekmiş
tir. 

Düryö'nün Sancakta bu garib faali
yeti gerçekkn ehemiyetsiz değildir. 
Düryö, ikinci teşrinin Z3 üncü günü 
İskenderunda kıendi adına izafe edilen 
hükümet bahçesinin açılma töreninde 
bulunmuştur Düryö, ziyareti sesebini 
gizlemekte ve dostlarını görmek için 
geldiğini söylemektedir. Politik faali· 
yeti-erin yanında bazı hesab iıJ.eri de 
mevzuubaha olmaktadır. Haber veril· 
diğinc göre Ziraat bankasındaki para
larını alacak, amerikan fransız şirketi 
adına Reyhaniye ve civarında yapıl· 
mkta olan eski eserler kazısından ken
di hissesine düşen eserleri alıp götü
recektir Bunları, Sancak maarif mü
fettişi Bozanti vasıtasiyle göndermeğe 
çalışmaktadır. 

Bayrama mani olmak için 
tedbirler 

Haleb, 3 (Hususi) - Hatayda reji
min ilanı dolayısiyle yapılacak bayra
ma fransız memurlarının mani olmak 
için tedbirler aldıkları malfundur. 27 
ikinci teşri.nde rejim bayramına i§tirik 
edememeleri için köy ve nahiyeler hal
kına şu tamim gönderilmiştir: 

"29 ikinci teşrin tarihinde beklenen 
Komiser Hazretlerinin Antakyaya o-· 
lan ziyareti ibtal edilmiş olduğundan 
ehalinin kaza merkezine gelmesine 
lüzum kalmamıştır. Keytıyetın süratle 
bütün koyıere bıldirilmesi ehemiyetle 
matluptur.,, 

Bu tamim alındıktan sonra köylere 
silahlı müfrezeler gönderilerek halkın 
bayrama ittirakleri silah kuvvetilc 
menedilmek istenmiştir. Fakat halk, 
bütün bunlara rağmen bayrama büyük 
bir neşe içinde iştirfilc etmiştir. 

A.nıakyada ıürklere kar§ı 
bir nümayi§ yapılmak 

istendi 
Adana. 3 (Hususi muhabirimizden) 

Hataydan bildiriliyor: Bugün Kusbe· 

tilameliülkavim lı:ulübU Antakyada 
filen harekete geçti. Diln öğleden son
ra bu kulübün 50-60 serseri aziaı Asi 
köprüsü üzerinden g~e1·ek belediye ö
nünü takiben ellerinde Suriye bayrağı 
olduğu halde Antakya halkevi önünde 
nümayişler yaparak geçtiler. 
Aynı kafile türk mahalleleri içinde 

küstahça sözler söyledikten sonra Af
fan mahalloeeine gitmişler ve burada 
taraftarlarını toplıyarak kafileyi bü
yilltmüşler, tekrar yola çıkarak sine
manın önüne gelmi§ılerdir. Sinemadan 
çıkmakta ı0lan halka şunu bağırmışlar
dır: 

"- Ayıp size 1 Eğlenecek gün mü . 
Kanını seven arkamızdan gelsin it• 

Hafta tatilini pazar günü olarak ka· 
bul etmiş bulunan hatayhlardan 41 ki
fi, sinemadan dağılanlar arasında ol
makla beraber, arab unsurundan tale
be, işçi ve sanatkar da bu teşviklere ku
lak asmamı,, herkeş evine dağılmıştır. 
Kusbecilerin bu teşebbüsü de bu su
retle akinı kalmıştır. 

Delege Roje iki gündenberi evinden 
dışarı çıkmamaktahr. Beyruttan ge
len haberlere göre Kont dö Martelin 
son hadiseler üzerine Paristen yeni ta
limat istediği anlatılmaktadır. Gene 
Antakyadan bildirildiğine göre bugün 
Şam tabii bir halde idi. 

Prote&to telgraf /.arının 
Bureti 

Antakya türk mümessillıerinin Mil
letler cemiyeti Fransa cumhur reisi ve 
Türkiye cumhur reisine çeıkt1.ği pro 
teııto telgrafları suretlerinin birer ta
nesi dün Hatay halk mümessilleri ta
rafından Suriye fevkalie komiseri dö 
M6l'tele yollanmıştır. 

Bir ô.§iret reisinin temmları 
Bu sabah Kürddağından gelen bir a

şiret reisi Hatay halk mümessillerine 
bat vurmu9 ve : 

"-Emrinize amideyiz,, demiştir. 
Halk mümessilleri 4000 nüfuslu bir 

a9iretin bafmda olan bu mümessile §ıU 
cevabı vennişlerdir: 

"- Biz hakkmuza hoşlukla kavu'
mak, hoş yaşamak azmindeyiz. Bizi se
Yerseniz bizim ip.retimize uyunuz.,, 

DÜNYADA NELER OLUYOR? 

Tutankamon'un 
mezarında 

neler bulundu? 
Bundan birkaç gün evvel, İsken

deriye ınüzesi direktörlüğü Tutan
kamon'un mezarında bulunmuı olan 
şeylerin bir listesini neşretti. 

Sarhof köpekler 
Bir kamyon kaza11 neler yapma

mıt- Bir sabah, Danimarkanın Hols
terlero adındaki kasabasından, süt 
viski ve bira yüklü olan bir kamyon 
geçiyormu'° Hava yağmurlu oldu
ğundan, oldukça hızlı giden kamyon 
birden bire sağa sola kaymağa başla
mı§. Şoför, direksiyon üzerindeki hi
kimiyetini kayhctmi.f. Bu serserice gi 
di§ nerieesinde, kamyon, bir telgarfa 
direğine çarptıktan ıonra durmuş. 

Vaka asıl bundan sonra ba,lıyor. 
Çünkü, bu çarpııpna neticesinde, 
kamyonun biltUn yükü devrilmif ve 
sokağın ortasında viski ve biralı kü
çük bir gölcUk peyda olmuş. 

Şimdi bu listeden, eski Mısır me· 
deniyetinin bugüne kadar sanıldığın· 
dan daha büyük bir tekamüle erişti
ği anlaşılmaktadır. Her halde, kıral 
Tutankamon'un hiç bozulmamıt olan 
mumyasından başka, mezarda bulunan 
şeyler insanı hayrete düşürmektedir. 
Paha biçilemiyecek derecede değerli 
olan ınücevher ve altın eşyadan bat
ka, mezarda bulunan şeyler, lsadan Kasabanın köpekleri, bu aeaib 
1400 yıl evvel Kozmetik'e büyük bir kokteyl'in kokusunu alır almaz, kaza 
rağbet göterilmiş olduğunu göster- mahalline üşüşmüşler. Tabit, ııiitil 
ınektedir. görUnce dayanamamışlar, kana kana 

Bulunan §eyler arasında bir şez- içmeğe koyulmuşlar. 
long, kemana benziyen bir çalgı 1leti Çok geçmeden sarh~ oldukların -
sedeften oyun k§ğıdlan, usturalar dan evvela, bavlryarak nara atmağa 
vardır. Fakat bunların içinde en çok ı ve arkasından sarkıntılığa başlamış • 
dikkati çeken bir et makinesidir. lar. Bu filem bir müddet devam ettik-

işte evinize kadar geldim.... Geldim, 
çünkü sizi seviyorum, buna rağmen ... 
Her şeye rağmen .... 
"Şunun için de geldim ki.. .. Siz de 

beni seviyorsunuz... Sizi bu itirafa 
ınec:ıbur eden ancak beni sevmekte ol
manızdı .... Siz de affımı ümid ediyor
dunuz; sizi af etmiş olduğumu ancak 
gururum dolayısiyle derhal söyliyeme
dim .... Gururum kalkıp gitmenize ma
ni olamadı, fakat yokluğumuza da ta· 
hammül edemedi... Süleyman, haydi 
geliniz ... Sizin bedbaht olmanızı iste-
mem ... .. 

Bir kaç saat eve! olsaydı bu teklife 
derhal boyun eğerdim. ... Fakat şimdi 
öteki şahsiyetim mukavemet ediyor: 

- 'Güzin ... Aşkınız hayatımı doldur
mağa .... Şuaları onu ısıtmağa yeter ... 
Sizden merhamet istemiyorum .... Ben 
bir servet fethine çıkmıştım ... Bir kal
bi ... sizin kelbinizi feth ettim.... Bu 
bana kifayet eder ... Affınızla bana ha· 
karet etmeyiniz 1 

- Ya ben 1. ••• Sevdiğiniz ben ... lati
rab çekmeme müsaade edecek miıi
niz? ... Hayatım müddetince beni ağla
tacak mısınız? Eğer sizin merhameti
ıne ihtiyacınız yoksa ben sizin merha
metinize muhtacım .... 

- Güzin, İsmail Zeki beyin kızı Gii
zin hanım Süleyman Hüsam oğlunun 
karısı olamaz. 

- Fakat benim saadetim sizinle ev
lenmeğe bağlı ise 1 asıl mesele benimle 
evlenmeniz ise ve siz o zaman bU&bü
tün batka bir adam olacaksınız L .. 

"Yanlıt bir yola girdikten sonra 
doğru bulan tek genç dünyada yalnız 
siz misiniz? Ben eminim ki hataları· 
nızı ancak zaafınız yüzünden işledi-
niz ... Kötülük sizde, ruhunuzda değil-
dir ..... Onu size başkaları yilklemekte-
dir. 
"Yanınızdan bir tarafa kımıldamam .. 

Benim, sevgimden kuvvet alan visa
yetim altında, eski Süleyman olmakta 
naaıl gecikmiyeceğinizi görürsünüz ... 
Sizi ancak istismar eden ortaklarını
zın, ortaklarınızın değil daha doğrusu 
ilk kurbanları olduğunuz adamların 
tesirinden uzak kalınca, bakınız naıııl 
mesud oluruz ... " 

Sonra, müthiş bir saflıkla ilave etti : 
- Artık para ihtiyacında olmıyaca

ğınızdan daima namuslu kalırsınız. 
Cesaretim kırılıyorsa da gene müca

deleye devam ediyorum. 

- Yavrum, a,kmızın kuvvıetini mü
balaga ediyorsunuz .... Ben dünyada e· 
ti oJmıyan bir insan değilim. ... Ben yo
lunuz ü:ıerinde raatlamış olduğunuz 
ilk erıkeğim. ... A'k hayatınıza henüz 
doğarken tesadüf ettiğiniz bu erkekte 
harikulide bir kudret tasavvur ediyor
sunuz .... Bu kudrete aahib olan yalnız 
ben değilim ... 

"Halbuki başka erkekleri dıe seve
ceksiniz ... Siz yaşta bir genç kız için 
böyle bir düşünce iğrenç bir şeydir; 
onu da bilirim. .... Siz aşkı ancak bir ki
şiye tahsis etmekte ve bu suretle kıs
kanç olmakta bugün elbette haklıaı
nız. Halbuki ben, kıt günlerine kadar 

1® 
Bir masahn sonu .•• 

ve devamı 
Yarım asırdanberi romancılar, tı. 

yatro muharrirleri ve fiJimciler için 
tükenmez bir mevzu kaynağı vazi
fesi gömıüı olan Mayerling facİ• 
ası masalmm aonu gelmi§tir : Önü· 
müzdeki ay içinde Prag'da hanrıç 

mezad satılacağı bildirilen bir kaaa 
dolu evrak arasmda Ma,yerlinğ fa· 
ciaamm bir aık faciuı olmayıp bir 
politika f adaşı olduğunu isba.t eden 
vesikalar varmıı ... 

Fakat ilk önce Mayerli.ng fac:İa• 
aını hatırlatayım : "Avusturya Ma· 
caristan İmparatorluğu veliahdı 
Arıidük Rodolf, bir gün, Mayerlin~ 
adındaki av paviyonunda, tabanca 
kurfunu ile ölmüı olarak bulunmuı
tur. Kontes Mari V eçera imıini ta• 
ııyan genç ve güzel sevgilisi de Ar
ıidükün yanında ve aynı tabanca• 
nm kur§unlariyle öldürülmüı, yatı· 
yordu. Bu, bir çifte intihar mı, bir 
katil mi idi ? O zaman yapılan tah
kikat hadisenin intihar olduğunu 

meydana çıkarmıştı.,, 
Bir imparatorluk veliahdı ve ana• 

sınm İstanbullu bir ermeni kadını, 
babasmm bir Macar veya Avustur
yalı olduğu söylenen çok güzel bir 
genç kız. Bir av paviyonu, eararlı 
iki ölüm.... Buna o devirdeki Viya
nayı, imparator Fransova Jojefi, L
viçrede öldürülen bahrtsız impara• 
toriçe Marya Terazayı, Sönbrönü do 
ilave ederek hepsini yan yana ge
tirince nasd romanlar yazılıp piyea
ler kaleme almarak filimler çeviri· 
leceğini tasavvur edebilirsiniz : Ar
tidük Rodolf, sevgisine taç ve tah· 
tmı feda etmiş bir kahraman ve 
Mari Veçera Viyana sarayının bir 
kurbanı idi. 

Prag'da müzayedeye konaca.iı 
ilan olunan kuadaki evraka gele
lim : Bunlara balahrsa Arıidük Ro
dolf babaamın tahtına göz dikerek 
bir suykasd hazırlamıt olduğu için 
Mayerling köfkünde puauya düfii. 
rülüp öldürülmüştür. Mari Veçera. 
iae bu hadisenin ıahidi olarak mey. 
danda kalmamak için, tesadüfen 
beraberinde olduğu ArJidük'ün ala· 
betine uğratdmııtır. 

Elli sene dillerde dolafmıf olan 
bir nıaaalm aonu iıte budur ••. 

Fakat merak ebneyin, masal se
ne devam ediyor : Bu hadiseye son 
teklini veren evrak kaybolm\lftur. 
Mayerling vesikalan ortada Yok· 
tur. Bunlar ne olmuş, nereye git. 
mittir ? Bu sualler artık cevaıbsız
dır. 
Şimdi aklınıza gelmezmi ki Ma· 

yerling nasıl harikulade bir masal 
idi ise bu ıatı§& çıkanlan sandıkta 
artık mevcud olmadığı söylenen ve
sikalar da sandı:ğın satııım temin 
için uydurulmut bir ilancılık saniaaı· 
drr 1 - N. B. 

E±2!l 
ten sonra, birer birer sızarak soka • 
ğm ortasına serilmişler. 

Yüzlerce sızmış köpek, sokağı 
boydan boya kaplayınca, bütün nakli
ye işleri durmuş. Yolun iki ucuna 
arabalar yığılmış. Belediye, ne yapa· 
cağını şaşırmış. İtfaiyeden yardnn 
istenmiş ve büyük bir felAkete kop.r 
gibi yetişen itfaiye, sarhoşları kam • 
yonlara yükliyerek bir ahura götür • 
milşttir. Güç bela, yirmi dört saatte 
ayılan sarhoş köpekler, birgiln evvel· 
ki patırdılarından dolayı günlerce 
havlayamamışlardır. 

çiçek veren gül ağaçlan gibi hayatla
rında bir kaç kerre canlanan gönülle• 
re bayılırım. 
"Aramızdaki fark sizin beni seve

rek küçülmekte olmanız ve benim ıizi 
severek yükselmeketıe olduğumdur.
Hissi hayatım artık sona ermiştir, zi. 
ra bir daha bu kadar yükseklere çıka
mıyacağımı bilirim.... Halbuki siz, 
gözlerinizi açıp şöylece etrafınıza ha· 
kınız ..... 

Dim dik ve başı kalkık: 

- B·eni sevdiğiniz halde baıka biri· 
ne aid olabileceğimi nasıl düşünebili
yonıunuz? Ben filanın veya falanın 
karısı olacağım ha 1 sizin karınız değil 
de her hangi bir adamın, öyle mi? 

1stiraba tahammül ediyorum: Bana 
uzanan dudakları bir başkasının öpe· 
bileceği fikri, bütün vücudumda mad
di bir acı halinde aksediyor. Ve ben, 
bitip tükenmiyen bu eşsiz işkenceye 
hala göğüs geriyorum. 

- Zizi beni imkansız bir şey için 
zorlamayınız ... Kalkınız, gidiniz bura
dan ... Sizi alıkoymamı beklemeden gi
diniz ... Sizi seviyorum ... Sizi balkonda 
dahi, bilmeksizin seviyordum ... Orada 
da size söylediğim şefkat ve muhabbet 
kelimelerinin hiç biri yalan mahsulü 
değildi.. .. Sizi bugün her zamankinden 
fazla seviyorum ... Zira sizi, sizin için, 
yalnız sizin için sevmek kuvvetini 
kendimde iki defadır ki buluyorum ve 
sizi kendim için sevmiyorum .... " 

(Sonu var) 
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Güael polonyalı bdmm miltebu- çUlfl lflttln mi P Ya ıtıael polon yalı Pazar we cumarte1i stınlerlnden baıb 
111 dudakları natmeler ve kokularla Jra&nı 1 Ya '"ne venl 1 oe venl 1" diye HALK lhıemaıında berrtln H a 1 lı: 

' ' ._...eri ı J.2,1' 
dolu aaadetler vadetti. tekrarlayan Us ıtli•l kuL Ahl Plerrt Film detitme libıleri: Puarteli vo Cuma 

Tavpn yakalı pardeatıaiyle, cenç Douche, beter hlmahtlnl ıonaua bi· 
n parlak Levy • Coeur bir grupun or· llrdlm, fakat bu defatd umduklanmı LUZVllLU TBLKP'ON NUMARALARI 
tumda münaJı:qa ediyordu: .. Çok da aıtı .. ,. Yancııı lhban: 1521. - Telefon müracaat 
kuvvetli, diyordu, Çok kuvvetli t Ken· Geoe yenilmez bir kahkaha nöbeti· feblrı l02S • l0~4. - •ehirlennu: 1341 

• ZMZ... - Elektrik ve Hancuı Ana il• 
di beaabıma, ben, bir modele bakarak nı tutuldu. ReM&m katlarını çattı. &- murhıtu: 1846. - lıfeaajeri Şehir Anba-
reiam yapmaktan ckha biiyUk alçaldık teki ,Ulmektea kırılırken, birden bi· n: 3705. - Tabi Telefon numaralan: 
ı.a-ııv daf ha L d . Zlnclrlicaml civanı 2845, 1050, 1196. -

0-.,acaıını ne umandar, mü u re f&lr 1• Samanpuan civan: 2806, 3259. - Yeai-
ederim. Fakat, aöyle bakalım Douche, .. Budala I" ıebir: 3333 - Havıuba11: 3390. 

Tribuna gazetesinin bır makalesi 

İtalya Fransa ile iyi 
geçinmek arzıızunda 

Tribuna'nin Paris 
Fransa' da 

muhabirinin yazdığı 
nastl tefsir ediliyor? 

makale 

bu fikir sana nereden geldi? Benim Romecı trupılıkla: 
makalelerimden mi?" - Budala mı l dl ye haykırdı. Bu Jta. 

Umlı Sarlı meselaini tetld{r tlhı sorluklan atlatmıı oldufu ve A•· 
etmelı .,. Çin'in utiJJôli halJnn- rupa ıulhtınün en kunetli müdafii 

OTOBUS1g~~~1;u,~k~ ve SON da mevcwl enternuyanal maa- bulunduğudur. "Tribuna,. gueteai 
laetle hiilıümleri dairainde, im- Franaa ve İtalyanm ıulh içinde yap -
L mak istediklerini, ıuJb içinde yapya-
1ran bulumluiu talıJin:le, Cin • bUeceklerinl ve buna mecbur olduk • 
iapon laarbına müdalu;rle eın.lı larını yazıyor. Bh bu fikre tamamlle 
iiare Brülael lıonlert11U1nın İçtİ· ittlrik ederiz. Muharrir JAtinllk hariç 

atler ballarını batrrt.ml.,... Xcd• 
ıutarmmm bunlan bll Jradar unutul 
lbma1 edeceklednl ~ 
Bunun lçln nl tefebhUmlerln .uı ollP 
caldarmı ve iki memleket araamcll 
aamlmt mllnuebetler teetllll edece..,_ 
nl tımld ederi.1. 

Pierre Doucbe unn saman durdu, dar muftffaklyetli bir neticeye var· 
muhatabının burnuna muafferuıe bir mıtken ben mi ..... 
duman bulutu llYUrduktan 80lll'a de· Reeum. ,eslerini ytnnl tablllt por· 

Sabah Aktam 
tik Son 

aefer ıefer 
di ki: "l:Us his nebi&' aeyrettiııia mi, tre berinde gesdirdlkten aonra itima• vı. •· dan K. dere•1e 6.45 2'.00 

7,15 23.20 lılöeyöl,. dm vtrdiji Juıvv.ıt dedi kh K. dued.ı Ulm 11 • .aa 
Öteki: "-Evet, Glal.e, aen bir budaluın. 

mc etmit oldufla oe bayiilı Bri- otmak Uzefe İtalya ve Franaa arum- Komadan Parltıe glclea y.ol 
- Mükemmel, mükemmel diye tlıl• Bu reaimde bir flyler var .. ,. 

Yib etti. • · Romancı, dostunu tonsuz blr hay· 
O anada, atelyıeyı doı.-amı bl· retle aeyrettl: 

tirmit oJan mefhur bir tablo tflccarı, -Yok, bu kadarı da fulat diye hay· re::m kolundan tat.arak bir kötey• kırdı Doucbe, hatırına ptir. Bu yenl 

se "Dcnache, doetum, dedi, Jınarnu a- tarsı aana kim tavaiye etti? ..... 
dmmmıs. Bunlarla ıbi 11111t edebili· O saman ~ierre .Doudao, bir mi~· 
n.. Jıılabeullerinbi benim itin aalda- det dilfibıdü, ıonra piposundan bır 
7mıa. SU. möylemec:likse. tara dellf- dum9ll J'itmı •vurarak: 
tirmeyiniz. ıudıen aenedı elli tablo •· •- Sen. decll. hiç nehir ıeyTettin 
luam... OlchamaP" mU,. 

Douche, eerarb bir taYırla, enab Hilıayecl 

Lik maçlarının üçüncü haftası 

Bayram günleri mevsimin en 
heyecanlı görece~ 

Ulwı M. dan Çankaya·,. t.25 23.30 tan)'CI namına Lortl Halilala'ın da mnıterk menfaatler olmadıtını 
CanJı:a,a'dan Uluı 11· na uo JUO Almtınya'ya gidere/ı AJoll Hil· ı8y1Uyor. Bu nokta doğru delildir A~ "*:'R!' ,~-iW • -~ 
Ulu M. dm Dikmen'e 7.30 20.00 ler ile mülci/ıatta fnılunJufu f;ir ve üzerinde ml1nakatalar yapılablllr. liaf ( ~epüWiJı , 22.11.1931 ) 
Dikmen'den UIU1 M. na a.oo 20.30 ftratla yarı rami İtalyan gae- Makale muharririne ı~re timdlki ~· meosaa ,,,,,.._,.,, 
Ulua 11. dan Keçi6r.ı'e 6.00 21.00 telerin<ien "Tri~na" nan, ayrıı halde ilmfd edilebilecek ye~e teY Piyer Doıninilı. 18 lu.mletlir: 
Keçiörenden Ulu M. na 6.30 21.30 ııazetenin Pari. muhabirliiini Avrtıpada hem totaliter rejimlerin, Bu ID81nlle '811e yuıbmf oı.. ... 
uıa. 11. c1aa •tlik'• uo 20.JO heıiı de demokratik ve liberal rejim • nk: le.iyanm Parla elçillllftden _.. 
Etlik'ten UlU1 lııl. na 21.00 YGPGll Skardaoni'nin im-.iYle Jerin bir ırada yapyabilmelerlni bUat ınemurlutana bu makaleyi JUo 7

•
00 

Fran8(1. /talya doatlaiu meuzuu mUmkUn kılacak blr formül bulunma- muı -.recSUJDlttlr. Ç4lnlril lluollni 
g!::.ci!"u~:·: ~:: ::: m

6 
aluula nefretfiii bir makale, sıdır. Bu doğrudur. Zaten dabllt -re- Berline fWIU allltmtlr lltiyorduı 

iitün dünya matlnıatuwla ollltı- jimler meseleaini hl~ bir vakit meaele Bler lnıUten, ac.. ·&erlin mllwe-
Cebecl'den AL fabl. n 15.30 h ırihi, lransu matbuatuNla da yapmıı olmayan blr devlet vana 0 da rine yalnıs Berlln yolUe yilrilyerek 
AL labL elan Cebeci'ye ıu5 6- ,...riyal yapılnumna nbeh Framadır. Su reamt ltalyan gueteal ,.Ula,.nalt tel-Otla edecek olana imi• 
s. J>U&n'adan Aldröprii''• uo 7.15 olrnıq00 : Franaanın. ilk fınattl Franaa - ltal- yanın Parll - Londra mlh..nn. te • 
Akköprtl'den S. puan'na - 9.45 ya aruında normal mjlnaaebetler lnı • - etmeal için bir tek yol lalbr klıı 

Yenitebir, ı.ıu,oa ve Bakanlıklan Framız Tempı pzeteıine rulmaıı buıusunda aöi 'iaylemesl lcab ba c1a •Olbadan PariH ılden yoldm'. 
a.. .._ bet ıeç• mantuam 1eferler göre vaziyet ettiğini yuıyor. Milıt hzetl nefı ile Zira lılutolinl ba fttıe Dl laglltımtnill 
nrdır. Paaar l)bıleri ilk 1eferler: bjrer -ltf ııtu u mahi tt ol--'-- .... n ne de ttaı-.. - mannnama dlll ıaat 10Dra batlar. Tempı gueteline_ gare: Yan ret- ... IQ r r ye e UllWll"I ..- • ,_ 

mt ııiablyette bir fagiıt guetesl ilk tiyle Fran~ biç bir saman bundan ge· olmak l8tememüttclir. 
TUN ~TLBRt defa olmak ilaere Pranaadan babae- rl kalmıı delildir. Sbrdaonl deı'bal mablet1lnl JUA 

RaJldatpaoaya : Her Nbah 1.20, her derken cemilekh IÖzler aarfetmekte- Sai cenahdan "Epok., ezetealne Meaelenln neden ibaret olclupa bl-
u... 19.15 •• Jt.45 dir, Bu itibarla "Tribune,. nm net- glSre: "Trlbuna,, psetealn& çıkan Jen bqvekillik dairesi m&teana ol
cle <~ . .,_._.,., cu- ettlti makale ılyut mahfllledn dik- makalenin yazılmasını mucip oldutu mü tızere ltdmada bilytlk bir hey .. 
martal Toroa ailrat). Jra\ wa.ı:IN.m.ı ~towtı.A Wlkal· mesele acıklıdır. "Tribunı", bu ma· cala husule plclt. Parilte bllytlk he• 

..__ 1llftlw • erid'ii 9.35 (KaYM- mıyacaktır. İlk defa olmak üzere bir ıt o arıı m yecaa: ,_.ti otdü ft 1tts 'tidha ta,. 
(B• 4 lincii ayiatü) mm en iJi O)'UDCUIU oldup n takı· ~t~~~ ba fqlıt gueteal Avrupada diktatörlük- Skardaoni'nin ittifaaını neıredJ,yor ve dettlk. ltalyada aerbeat matbuat oı. 

plerek Gençler birliii kulübiiıM ıir· mı ıilrükliyen oldupnu kabul etmek- lerin ve demokruUerlıı yanyana ya. aynı ıuet• ~ni'ftln lblıkofiı. madıp ft -rribuna• aibl biır P 
m1,. ... Eier Ge115lıcrbiıliii bu OJUDCU• 11 beraber Hamdhıfn de takımda bu ~=~ = ; ·= 9.40 pyablbneleri lmklnlarmm aranma- liiinden ötedenberi ıüphe edildiğini aetede beyle bir makale yuılcb* 
JU hakikaten kadroauna idba1 ıtmipe kadar rol O)'D&Yac&lmı zan etines4& ıs.oo ımdan bahaetmektedlr ve m&ılale yazıyc& ~- ...... uzadıya l'ı berknçe malOID oldupndan Lon-
mildafaa hattını olduk58 kanetleDdir· Bbe hlırta Anbraıtıctı ıtlratre •• Kınkkaleye r&JOtobla ıe.05 Lord Halifakı'm Almanyada bulun. bahsetmek lüzumaw:dur. dra 'ff Berllndı dahi bilytlk heyec:all 
mit demektir. demorall.1e bir durumdadır. Bu hallere POSTA SAATLBRt dutu ve İngiltere ile Almanya ara- Bir italyan gazetecili memleketi ile ofdu. Erteal p "Tribuna,, toplatd • 

Bu hafta f&Jet Selim oyna7 .. na, pnt1ıablt da Uhe edlıtne meaelt yok· Pcma Nat 
11 

a kadar ı .... ıı.ı clbettat ıında müzakereler bqlamıı olduğu Fransa ~raıında ~bii )'~ıpla~ busu· dı. Bla de bennutad heyhat 1... de4l1r. 
SaWıadcUn tal açıktadır. Sat iste de tur. Temenni edelim ld bu hafta Anka· melı:tab kabul od•. bir zamana teudüf eylemektedir. le getlrmeıHen ılahNtniek ct*retini Mamafih davlnm kaybedildtll flk-
Galibln oynamuı muhtemeldir. Mu· ra ,Uclnlln pnaı ya•er, lnrnel mant· TuhhO.tIB 18 e kadardır. BUtUn italyan nıatbuatının fiddetli gösterdi. Tecziye edilıin, bir manu· rinde deiills. ÇUnkU makale Muaoll• 
maflh bUtUn bwılar tabminlcrdcn iba· Tlyeal ytlbek olaun ela hislen ~l Tanan poetatı ıs • kadar mektab alır. bir kontrola tabi bulunmaaı ve fa- tırdt ıinahmtan tendla HillÜl.. ltal· nl tarafından yudıntmıı ve Muaollnl 

Gerettlrı. Kblul~~ı.iilt~~lniil ~~ ele a&an bir orun aeynttlnnete ... ııe rnatlm. g a «. L o K: tiıt guetelerlftderl herhangi birinin yan matbuatının bu sıünuebetle Fran- Urafmdan toplattırıln:Uftır. Politika 
nç er r • uuec ennın bu hafı. •· • Roma hUkümetinin politikasına uynıı- aayt qqı 1'ulludıla DHlllCtıiace adamlarının bayle hareketleri vardır. 

çılraracakları takımla Ankara ıporcu· Kır koıueu Anbt • ısse Rumi - ısss ,;aıı 1ı,_.1 tealerden birini mllcJdaa aözleri kendiıine iade edebilirdik. Şiddetli blr ihtarda bulunur ve buna 
=ı::.J..~pria buırlac:hkllln 16J· ... _~ B6lseei Atletbm .AJe•'•im- ı Bayram binci Teorin 22 etmek hürriyetini bais oJm•maıı iti • Faat neye yarar p lntbar etmeyen Ye rendele olanlara 

- • Ollııilt ~ : A.lllam re ~ heriyle bu mıkalınia ilbam altmda Şimdi - mülleehl netti etfdm • ""bu bal aadece bir )'Ulllfhlrtaıı lba-
.4nlrara Güçlalere ıellnce ı B\I "1D batlqıç 1e bltit Şeblr ııad· yuılmıt oldu&u kanaati huaule ıel· dakl _..... ~din1atmıa&- f'hplım rettir.,. derler. ltlamafllı bu suretle lh-

Bu sene, yaptıiı iki apas&:uı da mai· yomunda ob;aak bere ~silkl~N ~ ve mektedir. 8~ua içiD "Tribuna,, p- Bu -kale bepedildlji .._ bir tar yine yapılmıt olur. Bugtln Berw 
lub 5ıkaıı Ankara güciiııil bu haftada büytlklfte 15 kilometre mesafeli kırka. Bursa köylerinde :ıeteainin bu makalesi Roma hillriimt- dipleinatilc llllllieni ..,..mo 1111tuf lln, Fransa ve ttalyuım ıulh tçlnd• 
Qençlerbirliline kartı ıörectils. Bu plan tertlb edllmlftir. lfdrlk edecek dilin Fnn11 muqceheaindeki tema. ol~u -MAnedilmitti• lltkaJııa. Lord yqaınaJı: lıtedlklerlnl, yqayablleeek• 
maçm ehemiyttini yukarıda anl&Ulk. atletletdetl lriltü1derln sat 2,30 da •e konferans ytlllırl bakkmda dikkat• deier bir Halüüa'ıa Bedinde buluııduui bir lerini ve yqamal• mecbur oldukları· 
Burada tıeluara lüaum yok. Bu bafıül lılyWderla do tut 1.10 da feb1r ttad· iprottir. 1935 wuıi ikinci kinunun. z~da 1J$fredi1dl ve Almtııyaya nı bllniektedlr. ÇUnkil Franu ve !tal• 
maçı Ankara &üciinUA kuıNMıı tl· )'OlbUnda buludmalatr rica olunur. Bu Buna (Huıuıt) _ Vilayet merke- da yapılan aııla.-adaıı IOPfl llrwa karıı )?ir ihtar tauında tellkki edildi. ya barbederlerae hlç blr fCY \azanmıt 
sem. GeçeD hafta bu takimin boauk o- kotulata kulüb ..._ olmiyanl*r c1a if. siade ve bilttln kuaJarda- çallflD ilk - ~~ya münuebetlerinde he~ ?4~ Meıi AJıııanyayat "Dik- olmUlar. 
lan almayan yerleriııi aöyledik. lal ürik eGlbillr. oltal ölretmenleri, mekteplerCle-· bil· bir ihtiW ır..ı...rMJı idi. Bunun böy&. kat edi,W. $is bizi tnciltere ile al- Daba11 var. Bls frwu ve italyao 
ma5ta da panulıkla kaqılaftıimı·da ...._köylünün umuml lniyninl ~- oJal,amlllDdan do&aP ıuç Fruaaap datmağa ka11'ıpcak olunanu bb de ~unetleriniıı birbirleriııe bilmecburi-
ilive ıtmittik. Bu hafta Gençlerbirli· Amerfkada 1endfkalar leltmek içla lnkıllb meYSulan etra· raci dejildir. Htr iki taraf peikolojik ıizi Franaa lle aldatın.z.,. demek ia- ye müllaık bulunmaları icabettlilni 
&ine fU kadro ile 5ıkmuı büyilk bir fmda kOnferanalar vermeye memur •· hatalara dütnıüılerdir. "Tribuaa.. bu- .,... .. ..._ .._. IMt "'8iri l9d ve bu ıuretle gerek ıulhil ve ıerek 
ihtimal 4ahilindeai:: Atcf, Enver, A· blrlepyor 4UmiiJıerdi.r. Villyet kiiltür direktk· &iin 1''ruıaaıwı litinlik, Avrupa ve cdi.,or. G(Qra moıuu baAlou bir p- her iki memleketin uamet ve bap-
ll Rıaa. Muaa, Semih, Nuı.ret, BiW, Nevyork, s (A.A.) - Sanayi tepi- lUiünün verdiii ınalOmata göre; mual- dUny• bakımlarından bir misi yon aa- zetecl hattımdan batka blr fCY de· tini temin etmlt oticaJı:larmı kayde~ 
lamall, Yqar, Pahri, lltı amele reW Lnla ile amele ICD llm!erlmisln bu konferanıtatdan bq - bibi oldutunu itiraf ediyor ve fakat iilmif. 1Dek tltetls • 

&u yukarıda tördilliün'h hclro, a· cHkalan retli Green - Bu lkl at ay b her köyde cumhudyetln Utıımdan Franaaıım Habeflıtan barbı emaa~- Eitr hakikat bu merkezde iae meı- Bunun için bia bir müddet aoııra 
piı yukarı Ankaragiicünün ceçen te· 1ardaıı beri flddetll mtlcadele halinde beri yapılan çepne, okul, anıt, yol, köy da "ltalyanm imbuı polltlkalma 11 • uliyetler ya!9* bit' Jııit'Jıe "9r9ftülr "'fAb--., cu.eeaiadea biriDlkaln tJ• 
ae milli küme maçlarındaki kadrosu bulunuyor1anh - sendikalar 1turiı • meyduı, mUe11et1e ıfbl neler yapıl· drak etmekte nmanımuıı en btlyilk etmes, 1ha t11111Ul7'tllf ortakları .ar- mlblta ayaı olan Akiaci b'lr makale 
demektir. Bu kadroda yakıu seçen H- da lttihad 'f1lcuda retlrmek bere Dllfl& bunların da bir 1İıtealnl yapma· hattımı,. lrtlkab ettiilnl ıöylilyor. dır. Haber aldığımıza ıöre cürmün çıkacağına katiyen enılniz. Ne valdtl 
neden Hamdi yoktur. Hemdinla tala- mtıatenl .... *'rlflllltlmHr. iarı teblll edllmlıtlr. Bu iddia kabul edilir ıeldlde delil· bathca dellllni teıkll eden liu inakafe Bun1Mftlml}'bt1ım. 11'lkat Skardaoni 

dlr. Franaa yalnu, Milletler Cemiyeti Skardlk>ııf'nbr ırnma politikası hak- tekrar teliglı bir ifade ile kaleme aa• 
batından olan bir devlet ııfatlyle il- kında gönderdiği mektuplardan mü. Jlıcak. Yalnı:ı bu defa "Tribuna.. 
aeri~e. alımı oldup teabbUdleri lfa rekkeptir ve bu makale bir kat &Üf topla lmıyacak ve italyanlar bu ma • 
etınııtır. Zamanımızın en büyük ha· evel ·gönderilmiı bulunuyor. Demek ialefı kahvelerde okuyabilecekler ... 
taıını bu delil, İtalyanın orta Avru- oluyor kl, bugtln Parla muhabirinin 

Çapraz keli•l•r 

içinden kırk dört kelime 
çıkan kelime 

1-Br •~ıco. 
1 • Nar 5 • Nolraa a. 6 ·Ok 

' • JCd •• JPok 
1 • Kor 17 • JPrm .... . .... 

10 • Sarf •• :r. 
U-11-- JO.K..., 
il·.. il. Kaf• 
IS • J"oktr 12 • Kara 
14 • laf sı - Sof 
U • lafo 14 - Reak 
16-Ko_. 35-Ru 
l'1 • Kof H • Pnnk6 
il...... 17. ·-
il• Xaa il.·-•• Kar il. Orak 
it ·Nane 40 • KuHr 
il· Ar 41 • Aa 
13.... 41•Af 
14 • ,._ 41 .. Ak 
15 • Pare 44 • JC• 

Ve bıl nrlmH lrellm• "nllftrana" tar. 

.ta.an llpraJI ze•k için değil 

alııkanlıktan dolayı içer 
il• ,U.el bir ..ıon OJUllU tarif 

......... DfUll dalla n,..a. .._ 
..,. limtroıt tberlne latlnad etmek· 
tıldlr. 

Anlatalım : 
Salonda bulunan dostlarmudan 

blrillnin ıöderlııl temiz bir mendil 
ile .Wca bailaymıs. Sonra iki ta

ae tisan ..ıam. Banlarm ildainl de 
ayn, ayn bu gizleri bath aclamm at· 

ana nrlnb. Sonra ılgaralardan blr 
tuıeaini yaJı:mı:ı ve bu sata birkaç 
Defoı çcktirinb. Derken yanmıı ıi· 
prayı çekip yanm&llUt liprayı al· 
uı. ıödlrUnlU. Bu ameliyeJi bir 
bt defa teknrlaymıs. Yani bir 
,atımıt. blr yanmamıı ılpra nri· 
nl& Ve 10nra bunları kanftmnu. 
Bir an gelecektir ki gadl ballı 4oa· 
tunu.z hangi ıigaranm yaıtmlf, han
rtılnin yanmamlf oldupnu fark 
etmlyecek, ve yanmmnq sigarayı 

da tıpkı yanl!Uf aigara gibi tçmefe 
bqlayacaktır. 

Bu tetrUbe de iıbat eder kl lnun 
ıl~dan sevk du~ onıı ancal 
bir atq'bnııt dola)'llUe içer. • 

padald mevsllerlnl Almanyaya terk tarsı banketlnl tavlb etmlyen "°Tri· Hiim•nlte gazetesine göre 
etmit olmuı teıkll eder. İtalya bu buna,. gueteal mildtlriyetl bu maka. vuiyet 
ıuretle Strtzı cebheaini terketmit ve leyi tedldk " mana ve ıwnulünU .,. • ,, 0 i ,,, .-
Roma· Bedin mihveri diye tetekkUl .. _Ld" il tme'- . ı.- n.omiinut man te U-ll-9"' . ..... ır ve onu 11111 re arn .. IÇID • ö 
eden otoriter devletler blokuna ıır· kifl dencede nmuı malik bulunu· ııwtaıne il re: 
mittir. Bu blok liberal ve demolua - yordu. Halbuki bu makale Lord Ha- Framadaki Muaollni taraftarlan • 
tlk devletlere karfı ıiıtematik bir lifakı'm ziyareti eanaaınck bapnaD. Dm batından prib bir macera ıeçU... 
ıurette çalıflll blr muarı.zdır. Roma, le oı.nk ve bily\Uc aerlevhalar alımda Büyük fqiıt gueteai Musolini'nill 
Fran• - lnıiltere doatlutunu boa - n•tredilmiftir, Bunları yumakta hu· Prama ve İmlya arumda bir yüuı• 
mak lıtemedlllni dalma ileri ıilrer. sUli bir makudımıa yoktur. Yalıu• laımaya katlyen muarız olmadıfdll 
"Trlbuna ... ıulhun ldaıneai için fran- itartt etmit o~ için yu11orua. ve fakat Fransa Muaollni'nin dostlu• 
ııa - lngılb doatlu-"unun lU:ıwrilu )1 1 '-' d 'I:'. • d' 

l lra 
• e11 • &eµad ır. .,..rareqıa ar. tuna hak kuanmak iıtiyoraa ilk hat• 

olduğunu t f ediyor. "Tribuna., İtalya, lAtin dtinyuı 4leminde daha t k 
paeteaine g8re Pruıaa ın,iltereyo berrak bir haav huıl olacaiı üml41e- :yl a~ iia'7ttlllnl y~dı. ~ı 
bltab ederken Avrupayı dafanmalı • riAi - belki de ıayri iradi bir suret• tvey a ta ya guetesınce • 
dır. Halbuki lnıUtereye dayanarak te _ buaule ı•tirdilcteD 10nra ıerile- ki de Fran1111m Habetiıtanın ilhakı• 
Avrupayı hitab ettlll zaman Fransa c:U. ltaıya timdi l>is .. oldukça sen nı tanıması demektir. Bu mev:ıuda 
hem .Avrupa ~nfaatlerine, hem de kelimelerle, AlmanJ&ya fuabk euai. neden ıırar ediliyor? Muaollni Pr 
kendı menfaatlerme aykırı hareket et· yeceiinl ve Roma • Btrlin mihveri. lermoda aöylediii nutukta bu ilhr 
mit olmaktadır. Bu akide yeni bir nin parlaklıima DObuı lrM etmiye. km Franaa ve hattı milletler cemiyr 
fCY deflldir; hattı bet ytla aenelik ceiini söylüyor. Bu bütün bunları tl taraf mdan tudikl keyfiyetinin ebe
~ir feydtr. "Trib~, .nm ileri ıürdii- büyük bir kede!le kartılamaktayu. miyeti hau bir teY olmadıiını aöyle
gü formül bu aJı:ıdenm tazelendirll- Bunu unutmıyacatıs. Fakat uvmicl miıtl ... Muao\ini behemehal Fruısa • 
meılne klfl delildir. Bu 'mlltalealara olmamıza da mahal yoktur. ltalyan nın tudikiDI iıtiyor. Çllnkil prld 
karplık olarak Deri ıUrillecek mtıta- ve fruııız milletlerini birbirine ballı· Afrikanm fethi neticeleomit olmak• 
lea fruııu • lngUb clôttlul\Uıun bt1 • yan kllltUr, hla ve mUtterek menfa. Upl çok maktır. 



4. 12. ·1937 ULUS 

1 ~ğır 
1-r lk~~~-un tarihli sayısında şu yazı-

1 goruyoruz : Atatürkle Celil Ba
t•rın son nutuklarında kUltUre ald 

................ Resmi Gazete 
nstnrıısahnara 

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

18tnılar, ~mil Sena Ongun : De
~c:rlte'in blyoğrafiıi, Eyüb Hamdi 

1 rnan : Acun edebiyatında hitabet· Abdülkadir İnan : Beltir Türk
~i, Moravcsik Gyula : Tarihimizin 
t Ynaktarı (Hüseyin Namık Orkun), 

Bu sütunlarda giinü gilnüne reıml gazetede çık.an 

kanunlan, nizamnameleri ve tamimleri bulacaksIDD 

ı rtuğrul Şevket : Bir anketin netice
cr· lkı 1

• Dr. Şeref Nuri : Muhafaza or-
)4 •nı, Slavkova Nikolova : Yemen, 
R.iUstafa S· Alyanak, N. İhsan Berk, 
lU fat Ilgaz, İsmet Zorluhankızı, Ha-

Sezai. 

Askerliğe Hazırlık Dersleri 
~inabşı Nazım Yaşınok tarafından 

llkcrlitc hazırlık dersleri proıramı
~ uygun olarak yazılmış ve Genel 

ı urınay'ın emriyle orta okul ve liae
cr · · . ıçın kabul edilmiş olan kltab ıeri-

81 liilıni Kitabevi tarafından basıla
l'ak •atışa çıkarılmıştır. Orta okulla
~:: i~inci sınıfları için yazılmış olan 

0 c:ıld 84 sayfa, fiyatı 40 kuruştur. 
rta okulların üçüncü amıfı için ya

~ılan ikinci cild 82 sayfa ve fiyatı 40 
uru,. Liıelerin birinci ıınıfları için 

tlzılan üçüncü cild 100 sayfa ve 50 
uruş, Liselerin ikinci sınıfları için 

>'lzılan dördüncü 80 sayfa ve 50 ku
~· bcıinc:i UçUncU ımıflar için yazı
k beşinci cild 98 sayfa, fiyatı 55 
uruştur. 

b Çok açık bir dille yazilmış olan 
u eserler, çok zevkli bir ıekilde ba-

•ılrnı k" · · 1 · U. Ş, ıtablara harıta ve resım er ı-
\'e edilmiştir. 

Tamimler 
Gümrük ve inhisarlar Veka

letinden : 
ôztJ: Satışa çıkarılacak eşya hak
kında yapılması /Azım gelen i~lere 
dair 

1 - 1549 1111h kanun lle taclll edilen 
gümrük kanununun 43 üncü maddeıi ıümu
lüne giren e:ıya satışlarında ve bu satışlar
dan elde edilen bedelin verııi ve ıı.ara ceza
lan ile aair matraflar mahsubu huıualarmda 
İıtanbul rUmrükleri baı ll'!U~Url~iUn! •e
rilen talimat ile izahnameıunın bırer ome
ği buna göre tatbikat yapılmak üzere ekle· 
nerek cönderilmiıtir. 

2 - Bu talimatın 3 üncU maddesi muci
bince bulunacak kıymet müzayede kaimele
rinde ıöıterilmeklo beraber eı:ranm daha e
vel tesbit heyetlerince heub olunacak ııilm· 
riik resmi, para cezasından matlubu oı~
ların hakkı ardiye resmi ve aonra ıırasıy· 
le muamele' ve iıtihllk verılleri ve belediJ• 
hiaııesi ayrı ayrı gösterilecektir. 

3 - Satılacak eıya bedelinden verıilere 
ayrılacak hisseler aığıdaki ihtimallere ıö
re tayin ve teıbit olunur: 

a) Eler satı~ bed~li b~lcilmle rüıumu _Ye 
para cezasını ödemege kıfayet edecek mık
dara balii iae 2 nci maddede yuılı ıırqa 
göre mahsubları yapılır. 

b) Eier satış bedeli bu vergi ve resimle
rin hepılnl ödımeie klfi gelmezH klfa1et 
eden mikdara ııöre mahsupları yapılır. 

c) Eğr satıı bedeli yalnız gümrük resmi
ne tekabül ediyorsa bu bedel yalnıı .Um· 
rük resmi olarak irat kaydedilip bundan di
ğer vergi ve masraflar için bir ıey tefrik e
dilmeı. 

D • il 4 - Bu emir ve ekli talimat ile izahna-
emıryo an mesi dairesinde İl cörülmeıini tamimen 

le ~UltUr. Bakanlığının köy efi~en- bildiririm. . •• . . •• 
rı Yetıttirme kurslarına hızmet İstanbul Giımruk Satı§ mudur

:ak~~iyle netrettiği eeerlerin ıayı- lüğünce sahipsiz eşyanın ne 
gıttıkçe kabarmaktadır. Devlet de- ıl w h kkınd 

llliryol!arı ticaret reiai muavini llba- suretle sat acagı a a 
~ Gök tarafından yasılmıt olan de- talimat 
ttııryolları isimli kitab bu ne9riyat 
•erisinin ıs inci sayısını teşkil ede
cektir. 

d Deıniryollarının tarihi, medeni 

1 Unyada oynadığı rol, IDWıtelif mem-
eketıerde demiryolu faaliyeti, tUrki

}'ede demiryolu, demiryolu ve trenle-
rin nıak • · 1 b" anızına ve ışleme tarz an, u-
tUn bu mevzular üzerinde en basit 
~ltandaşların anlayacağı kadar sade 
lr ifadeyle izahat ve malQmat veren 

bu eser Devlet Matbaasmca gilzel bir 
'tt%da ve bol resimlerle basılmıştır. 

Tarihte Edremit Şehri 
di Edremid Halkevi, negriyatına ken
. Çerçevesi bakımından en ehemiyet
~ bir eserle başlamıttır : Tarihte 

remit şehri. 
l'ahir Harimi Balcıoğlu tarafından 

l'.lzılrnış olan bu eserde en eski ta
~ilılerdenberi Edremit hakkında ma
t~ olan bütün bilgiler bir araya ge
d rılıniş ve bilhassa Osmanlı devrin
t e l!:dremidin tarihi uzun boylu anJa-
ılrnıştır. 

Altınış dört mehazdan istifade ede
~~ kitabını vilcude getirmiı olan 
tı Ue}ljf kütüphanemize, tarihi araş
t l'tnalar için mehaz vazifesini göre
,:; ~e Edremitlilere şehirlerinin ta
ta 1nı etrafiyle tanıtacak güzel bir 
ta er hediye etmiştir. Eser büyük kı-

da lti('i sayfadır. 

. llaşiyeli ceza kanunu 
ti l'urk ceza kanunu en son tadille
):l~ cihan kütüphanesi tarafından 
ıtıı nıden bastırılarak satışa çıkarıl
~ Itır. Bu son tabıda ceza kanununun 
)i~ddel metiniyle, eababı mucibe li
tae:~·· Adliye encümeni mazbatası 
tff ın başına alınmış, adliye harç ta
rı tıinfn ceza kıımı ve meriyet kanu
~ eklendiği gibi, bu kanunun her 
~a ddeıine göre temyiı mahkemesi 
h r~rı.rı ve mütalaaları ve gerekli 
)~~Yeler konulmuş, bu suretle adli
te;ı "e hukukçuların ellerine bütUn 
ıa erruatiyle tam ve eksiksiz bir ce
ıtıU k~nunun vermek maksadı güdü~
'd ŞtUr. 576 sayfalık bir cild teşkıl 

eıı hu kitabın fiyatı 100 kuruştur. 

~ıa l\luhakemeleri Usulü 
C kanunu ve tatbikatı 

•oıı eza ?1uhakemeleri usulü kanunu, 
tar tadılleriyle Cihan Kütüphanesi 
1o11'fından yeniden bastırılmıştır. Bu 
~ ~ahında esbabı mucibe layiha ve 
herz ataları, kanunun metni, kanunun 
~e .... llladdesine aid türk temyiz mah-

~1es· . . 
lari ının yerle~iş içtihat ve karar-
tattı~le adliye vekaletinin mütalea ve 
•i b'rnleri, Tunceli vilayetinin idare
la.r ~kkındak( kanun ve me$hud ıuç
llo~ı 3tbikatı kolaylaştıracak faydalı 
~e a~; var.dır ve eserin sonuna genel 

'4?o abetık fihrist ilbe edilmittir. 
tde sayfalık büyük bir cild teşkil 

n bu k' '\:' • ıtabın fiyatı 100 kuruştur. 

s e:ı Adam Ansiklopedisi 
taze~ ~f.~adan itibaren "Yeni Adam,. 
ildlı ~~ı Yeni Adam ansiklopedisi., 
ğe b YUk eseri ilave olarak verme
haıa:şl.ıyor. Bu ilave Yeni Adam nuı-
1elıa 1 ıle birlikte verilecektir. ve mü-

•ııs b" h 
~ı,11 ır eyet tarafından yazıl-r. 

Madde ı - Gümrük kanununun 1549 sa
yılı kanun ile tadil edilen 43 ibı~U mad~•i 
ıümulune Jireıı qyalar bu tabmat daıre
ıinde Htıhr. 

Madd• 2 -8atıılar 24!IO sayılı kanun bil
kümlerine ıöre kapalı zarf, açık arttırma ve 
pazarlık ıuretlyle yapılır. 

Satılacak eıyaların müzayede kltıdların
de eıyanın kıymeti ile tabi .~ldu~ ıtımrük 
ve aaır resimleri ayrı ayrı goıterıhr. 

Madde 3 - Eşyanın kıymeti, Ntıtm ya
pıldığı mahalde cari ~a>:i~e cör~ takdir o!u
nur. Bu kıymeti tesbıt ıçın ra~ıç kı~otm
den tlbl oldutu her tiırlü verıı ve reaımler 
tüccar mağazasına kadar ihtiyarı sanırl 
masraflar ve mutad kar tenzil cdil~eklc 
beraber eııyanın bulunduiu hal ve vaziyet 
ve modaaı ıeçmiı ve fabrika kuauru qya 
olup olmadıkları göz önliııde tut~ur. 

Madde 4 - 3 üncü madde muclbınce tee
blt edilecek kıymeti 5.000 lirayı geçen et
yalar kapalı zarf ve 5.000 liraya kadar olan
lar açık arttırma uıuliyle satılır. 
Kapalı zarf uauliyle satıp çıkarılan q

yaya talih çıkmadıiı takdirde açık arttırma 
uıulüne gidilir ve bu uıulle aatılmıyan ea
yalar pazarlık ıuretiyle 11tılıia çıkarılır. 

Madde 5 - Yukarıki uıuller• ıöre ıatı
hia çıkarılacak cııya ilk önc:e memlekete id
hal edilmek üzere mllzayedeye konur. Bu 
ıuretle aatlıia çıkarılan e11a~ mÜ!itc: 
ne ihale edilebilmesi için t.ıuif olunan bede 
lin en aşağı gümrük rcıminJ ödemeıi ıart-

tır. l'b d • Bu mikdar bir bedelle ta ı çıkma ıııı 
takdirde bunlar harice ıönderilmek üzere 
satılır. Bu prtla da talibi subur etmiyeıı eş
yalar hakkında gümrük kanununun ~uad
del 43 üncü maddeainin son fıkraıı huküın
leri dairHinde muamele olunur. 

Madde 6 - Kapalı zarf uıuliyle müza
yedeye çıkınlan 91yaya teklif edilen bedel 
(en apiı rümfük rCIJJl~ ~~runıak ı~rtiy
le} heyetçe liyik had ııörurlurae heyetın u 
llhiyeti dahilinde olllanrı ihalesi yapılır. 

Merkezden mezuniyet alınması lizıın ge
len işler için merkeze danııı~ı!': Tek~if edi
len bedel la:yik had ıörülmedıııı takdırde 10 
gün içinde ilin edıMek açık art.~ınna yapı
lır. Açık arttırma ile yapılan m~~ay~deler
de teklif edilecek bedel (en az ıumruk res
mini korumak ıartiyle) layık had~.· cöril!
mezse 10 cün içinde pazarlık usulune lidı
lir. 

Puarhk netic•iDd• en u ~ reemi
ni ödeyecek bir bedel ile talih çıkaraa bu 
talibe ihalesi, çıkmazsa ayni celıede harice 
ıönderilmek üzere utııı 1apılır ve bu ıu
retle alıcı çıktığı ve teklif edilen bedel tes
bit olunan vo sif kıymeti ifade eden kıymc 
te nuaran heyetçe Jtyik ıörülürse ihale o
lunur. Lbik had cörülmene n yeniden 
müzayede açılır veyahud gümrilk kanunu
nun 43 üncü maddesinin en son fıkrası hük-
mü tatbik edilir. _ 

Heyetçe harice gönderilmek uzere mli
ıayedeıine karar verildikten ıonra memle
kete idhal edilmk surtiyle talih çıksa da ka
bul edilmez. 

İstanbul gümrük satış mü
dürlüğiince sahipsiz eşyanın 
ne suretle satılacak hakkın
daki talimatın izalınamesi. 

1 - Talimatın 2 nci maddesinde satıla
cak eşyaların milza1ede kiiıdlar~nda. 1?Y
ıiıetiyle tlbi olduiu ciimrük veaaır resım
leri ayrı ayrı gösterilir denilmekle beraber 
3 üncü maddesinde de bu kıymetin rayiç 
kıymet olduğu tasrih edilmiıtir. Bu itibar· 
la ilanlarda rayiç kıymetin, eıya kıymeti o
larak gösterilmesi lazımdır. 

2 - Kapalı z'irf auretiylo satıp çıkarı
lan eşyaya talib çıkmaz veya teklif olu
nan bedel komisyonca laik hadde grülmezse 
aatışın derhal aypılmasmı teminen 2490 lll· 
ıh kanunun•40 ıncı maddesinin verdiği sa
lahiete iıtinaden bir ay içinde pazarlık ıu
retiyle satış yapılması icabeder. 

3 - Talimatın 5 inci maddesine göre 
memlekete idhal edilmek üzere aatılıb çı
karılan eşyaya iıtekli çıkıııuaa 2490 aayılı 
kanunun 40 ve 43 üncü maddeleri hükiimle
ri nazara alınmak suretiyle eşya müteakib 
celsede yabancı memleketlere ıötürülmek 
üzere alıcısına satılır. Bu ıuretle alıcısı 
çıkmıyan e'1• hakkında gümrük kanunu
nun 43 üncü maddesinin ıon fıkraaı bliküm· 
leri tatbik olunur. 

4 - Açık arttırmalara cirmek ietlyenler
den mevzu hükümler dairesinde mall1e ıın
vaıı ve tezkeresi kapalı zarf uıuliyle yapı
lan arttırmalara gireceklerinden de ticaret 

odaıının vesikasırun lstenmemeıine dair 
talimatta bir lıa71d olmaması mevzu htl
kUmlerin yerine getirilmesi demektir. 

5 - Kaçalı: eıya satıılan, 1!118. ıay!.lı lra
nıındaki kaçalı: eıya satıılanna a~d ~uktlm
ler mahfuz kalmalı: prtiyle aahıbıız Ol7& 
satıtları hakkındaki talimat ve bu izahna
medeki eaaslara göre yapılır. 

6 - Puarlık ıuretfyle eatıhia çılranla
cak olan ve Hin m11rafmı ödemeie müte
hammil bulururuyan ufak tefek etyanuı 
müfredatını gazetelerle ilinıııa Unum olına-
71P 81kiden yapıldıiı cibl bu kabil eıyanuı 
satıı ilanlan ara11nda ayn bir madde ha
linde sllrredilmeai ve miifndatmın &iimril
iün münaıib mahallerine talik edilecek ll&n 
varakalariyle alıcılarm bilsilerine vuedll
mnl uyıwı olur. 

Not 41937 / 2017 

ôZ(): Nümune olıİfl'. getitllea 
mi.ıstllızar/u JJıliıZJdı. 

Evelce ruhaatııamnl almmlt ol&D mU.
tahzarlann örneklerininı bundan •oma 
mü ... eeeleri tarafından ayn ayrı olarak 
poıta ile doirudan doiruyı doktorlar na
mına c15nderilmek, iç ve dıt etlk~erile Ull· 
balajları da yeıU renkte olup userlerinde 
"bedava datıtılır, doktorlara ~ua DÜ· 
mwıedir" yuıu yaaılı bulwunak. ~ıyaaaya 
satıı için ıetirileaı orijinal ambıli.ilı mlla
tahzarlara nazaran da azami Uçte bir Die
betinde ldiçük olmak aartiYl• tarife lı:anu
DllDWl 4 ibıcü maddeeinlA 6 i.Dcl fıkrau 
hiıkmünce yurda muaf sokulma11 Sıhat •e 
!çtiına.I Mıaavenet vekilliiinin .23~/207~6 
sa:rılı ve ıo.ıı.ıuı &arihli yu111 ılo ııtenil
miıtir. 

Bu teklif dairesinde lı sörülmeainl •e 
yauh prtlara uyıwı olaııyarak ıeJ~erle 
fabrika ve ~üeaaeaeleri ıarafuıd&D Turlıi
yedelı:i vekillerine toptan ıöndorilmi~ ol&Q.. 
lardaD - bwılar 7Ulranda JUW t•lullerde 
hazırlanmıt bile olsa - resim an°mHau 
dilerim. 

No: 8622 / 2015 

Readeleıuııiı yqa lurutuıma, 
biodiıtu ~-ri•i ,.. lıo11ra H, 

Tarifenin 187 inci aumaraaı (ıütlti hiıı
diıtan cevai "lıoko cevl.si" "Jı:abuklu ve ka
buksuz") ıuretiııde 1aııbdıt. 
Hindiıtan cevl.si (koko cezyi) ya içinde 

siltü bulwwı Jı:abulılu hali veya rendeleıı
miı yahud öliltiUmÜI bali ile kabuklu& eev
kolunur. 
Rendelenmlı veya öiütülmlit hlndiıtan 

cevizi, huır moküllt çorbalık, putacılık 
ve saire ıibi 1enecek teylerde kullanılır. 

(Koko) hindiı~ cevi~iniıı "r~d~leıı
miı veya öiütülmıit,, halinin 117 ıncı nu
maradaki {kabııklus kolı:o c~vld) tablrlDin 
ıllmulü içinde tarifelenmeıi ıcab eder, 

(Kopra) iıe yafı çıkanlmak için kmlaut 
ve kurutulmut koko cevizleri olap bunlar 
meyva olarak yenilecek ve 11dal maddelere 
btııtmlacak halde olmadıldarmdan AD&• 
1lde yat alınacak bir madde olur ve tarifo
nln 188 inci numarasında yaaıladır. 

Yanlıılıia yer verilmemek liıı:ere tatbika
tın bu bildirite ıöre yapdmumr dilerim. 

Juvantin 
saç boyalan 

Daima Sabit 
Daima Tabii 

lngilb Kanzuk ecnnesl llboratu
~ arlarında hazırlanan Juvantin aaç bo
yaları muzur ve zehirll maddelerden 
tamamen trf olup Açlara tabii renkle
rini bah,eder. Juvantin ıaç boyalan 
kumral ve ıiyah olarak iki tablt renk 
üzerinde tcrtib edilmiftir. 

LİNİMANTOL KANZUJC: 
ROMATiZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

DIŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
P azardan maada her 1rün ha .. 

talanm kabul ve tedavi eder . 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartımam No. 1 3-564& 

Dr. Muzaffer Sezer 
Dolum ve kadın hatalıkları 

mütehuıııı 

Viyana Onlveraitesi kadm kll
ikleri sabık (Hilfsar:ıti) Adliye 

:ıaravı hizasında Ahmed Şahin a· 
partnnanında hastalarım her gün 
kabul eder. Telefon: 2022 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane baataneai Dİfaİ1e eeriri

yab aabık muavini 

Birinci llDlf kadın hastalıkları ve 
doğum mütehaaam 

Hergün öğleden sonra Postahane 
caddesi Devrim ilk okulu kar91· 
unda Esen apartnnanında 7 numa· 

rada hastalarını kabule baflamıf" 
tır. reıefon: 3549 3-6190 

Kaçok ilan 
ŞARTI.ARI 

OCSrt satırlık kUGiik illıllardaD.
Blr defa lslD • kurut 
lıd defa için 50 kurut 
Uç defa için 70 kurut 
Dört defa için 80 kuruı abmr. 
Devamlı ldlçtlk illnlarm her defatı 
lçiD il kunıf alınır. Meeell it defa 
neıredilecek bir iltn için 140 kuruı 
alınacaktır. 

Bir kolayhlr olmak tlsete, her aatır, 
kelime aralarındaki botlaklar müıteı

na Je harf itibar edilmiıtlr. Bir küçük l 
ilAıı ızo harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır i~in ay
nca 10 kuruı alınır. 

Kiralık ı 
Kiralık oda - Konforu haiz :tnobil

_,_ 

Kiralık daire - Bahriye cadd~ 
ne nazır Şengül hamamı eokağmda 1 f, 
No. lu havuzlu apartımanda üç oda· 
h daire. Kapıcıya müracaat. 3-6780 

Kiralık Mobilyalı oda - Güzeller: 
sokak kooperatif arkasında Yusuf 
Esendemir ikinci apartıman d•e • S. 

3-6781 

Kiralık oda - Sıcak sulu ve kalo
rif erli bir oda kiralıktır. Havuzbaşı 

yanında Ragıp Soysal aprt. No. 4 
2. insi kat. 8 numaraya müracaat. 

3-6782 

Kiralık - Yeniıehir Selanik cad
desi arkasında Türe sokağında yeni 
yapılan apartıman. 3 oda, bir hol, 50 
liraya verilecektir.. 3-6783 

Kiralıı Ev - Yenişehir Tuna cad
desinde bütün konforu havi bir hano 
kiralıktır. 19 No. haneye müracaat. 

3 - 6770 

:yalı veya mobilyasız bir oda kiralık- Satılık 1 
tır. Kooperatif arkasında Ağaoğlu a-
partman daire 8 ikinci kat No. 3 e Satılık Kamyonlar - Ford, Fiat 
müracaat. 3-6771 ve Brennabor marka milıtamel kam-

Kiralık - Çankaya caddesinde yonlar satılıktır. 
(Kınacı Apartımanı) kalorifer ve ıa- Görmek ve görüşmek istiyenlerin 
ir konforu havi beş odalı daire. Teı. J Yenişehirde Bomonti fabrikasına mü-
1270 3-6724 racaatlan. Telefon : 1842. 3-6747 

lstanbul borsası 
8 '-12-1937 
PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterllıı 623.- 628.-
Dolar 122.- 126.-
.Praıık 80.- sa.-
Liret 100.- 108.-
Belç. Fran11 110.- 84.-
Drabml 18.- :ıı.-
te. Praa11 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 71.- 82.-
Şilin Avua. 21.- 23.-
Pezeta -- -.-
Mark 25.- 29.SO 
Zloti 20.- 22.-
Pengl! 21.- 26.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron !1. 30.- 32.-
Altın 1108.- 1109.-
Banknot 269.- 270.-

ÇEKLER 
ACILIŞ KAPANIŞ 

Londra 624.25 624.-
N ev1ork 0.7Sl85 0.80 
Pariı 23.57 23.57 
Milano 15.1975 15.1975 
Brükael 4.7040 4.70'46 
Atina 87.545 87.545 
Cennre 3.4613 3.46 
Sof1a 64.0768 64.0768 
Ameterdam 1.43!12 1.4392 
Prag 22.7475 22.7475 
Vb'aııa 4.2242 4:2242 
lıladrid lS.7765 13.7765 
Berliıı 1.9840 1.9840 
V araova 4.2242 4.2242 
Budapqte 4.025 4.026 
Bllkret 106.1482 106.8482 
Belırad 34.5614 34.5614 
Yokohama 2.7520 2.7528 
Moslrova 23.61 23.61 
Stokholm 3.1075 3.1075 

ESHAM VE TAHViLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1!133 Tllrk borcu 
I 14.JO 14.40 vadeli 

1!133 Tilrk borcu 
II 13.55 13.55 vadeli 

1!133 ikrami1ell 
Erıaııi 96.25 96.-

lrfu - Brnnam 
hattı ı.. 101.50 101.50 

Aılan çimento 10.- 10.-

ANKA RA 
Bonaaı 

GOnlük fiyat cedveli 
3-12-937 

Anmt Aııarl Vasati 

Ywnutak buiday 5.15 4.70 4.82 
Sert • s.oo 4.00 4.58 
llabltt • 4.34 4.00 4.SO 
Btlllter 4.7Q 4.6S 4.67 
Çavdar 3.25 s.oo 3.lS 
Arpa s.10 s.10 3.ıo 
Y&ılaf S.80 uo 3.60 
Nohut 6.00 e.oo 6.00 
llıur 6.75 S.50 4.36 
Mercimek 5.01 4.00 4.20 
Balpr 6.25 6.25 6.25 
Paaulye 7.00 7.00 7.00 

Ankara piyasasında mühim bazı 
maddelerin vaaatl perakende fiatlan: 

VAHlDt KIYASİ 
METAIN ve 

tSMt KALiTE KUR US 

Elemek Birinci Kilo 10 
Francala -. .. 14 
Koyun eti Kilo111 40 
Dana eti • so 
Sıitr eti 

" S5 
Balık forik. Adet 55 .. ICefal; .. 75 
Koyun baıı Adet 10 

... ıı ıııııııı ıııııı ı ııı ı ı ı ı ıııııııı ı ıııııa. - -:5 Doktor : - -

Lokomotif yedekleri alınacak 
D. D. Yollan SL Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 66000 lira olan 1 

No .lu liste ile 135500 lira muhammen 
bedelli 2 No .lu liste muhteviyatı olan 
lokomotif yedekleri 20. 1. 1938 per
şembe günü saat 15 den itibaren ayn 
ayrı Ankarada idare binaamda kapalı 
ıarf uıulile satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 1 No. hı 
liste muhteviyatı için 4550 lira ve 2 
No. lu liste muhtcciyatı için de 8025 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği .esikaları ve nafıa mlite • 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 

gün saat 14 de kadar komisyon reisli• 
tine vermeleri liumdır. 
Şartnameler 330 kuruta Ankara vo 

Haydarpaf& vemelerinde aatılmakta· 
dır. (4369) 3 - 6766 

Belediyeler , 
Konya belediye siııemuının 

ihalesi hakkında 
Kon,. Beledi1e Reialilinden 1 

Yeni tamir edilip 2g..11.937 puarte
ıl günü iki buçuk senelik icarı kapalı 
nrf uıullyle ihale edileceli evvelco 
ilin edilmlt olan Alieddln tepesinde
ki belediye ıinema binaıı için ihale 
gUnU getirilen zarflar 2490 numaralı 
arttırma, eksiltme kanununun bu bab
takl tarifatına uyğun g&Ulmediğin· 
den mezkQr binanın 15. ı. k&nun. 937 
tarihinden 31 - mayıa • 940 tarihine 
kadar iki eene bet buçuk aylık icarı 
14 • ı. klnun - 937 salı günü uat 14.30 
da ihale edilmek Uzere ~ne kapalı 
zarf uıuliyle tekrar arttırmaya çıka· 
rılmı9ır. 

Bir eenelik icar için muhammen be
deli 4000 liradır. Talip olanların vo 
f&rtnameyl g<Srerck fula malUnıat al
mak iatiyenlerin Konya belediye ri· 
ıya11etine mUracaatlarr illn olunur. 

( 4461) 3-67815 

2 No.lu arazi tahrir komis .. 
yon unun çalı~acağı mevkiler ı 
Ankara Vi.liliğinden : 
2901 sayılı kanun hükümlerine göre 

Ankara merkez kazaarnda çalışan 2 
No lu arazi tahrir komisyonu 1.12.1937 
tarihinden itibaren aşağıda yazılı mev
kilerin tahrir işinde çalışacağından bu 
mevkilerde anıa veya arazileri bulu
nanluın tasarruf veaikalarile birlikte 
komiıyona müracaat etmeleri ilin o
lunuı 

Merkez 2 No. lu arazi tahrir komisyo-
nunun birinci k&nun ayı me.aiai 

Mevki iıimleri Tarih Güıı 
Mecidiye bailan 7-KinunueYd·lO 3 
Toklu ballan 11- .. -15 S 
Kubbeli ballan ıs- .. -20 S 
Aktepe ballan 20- .. -27 7 
Hacıkadın bağlan 27- " • 1 5 
(4458) 3 -- 6785 

Boş benzin tenekesi ve mfü~ta .. 
mel otomobil dış lastiği 

satılacak 
lktıaad Vekiletinden : 
Vekaletiıriizde (641) adet boş ben

zin tenekesi ile 14 adet müstamel oto
mobil Jbtiği satılmak üzere artırma
ya konulmuştur. 

Taliplerin 17-12-937 tarihine tesa
dif eden cuma günü saat (10) da ve
kalet satın alma komisyonuna müra
caatları ilan olunur. (4459) 3 - 6784 

~ Rıza Duray ~ 
.. ..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 
: Cebeci Hastanesi : : : = RÖNTGEN mütehassısı Çocuk: : ÇIGAN MELODiSi = 
: sarayı caddesı Niyui KansukE E : 
5 Ap. No. 2 Telefon: (3509) E : Lupe Velez • AHred Sandor : 

':i ııı ı ıııı ı ııııııııııııııı ı ı ıııı ı ıııııııi=' ':iıııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııı,. 
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EYi YE ucwz KÖMÜR SOBA 
Türk Ticaret Bankuı A. Ş. Fabrikalannm 

'WNMEZ,.,, markah fevkalôde iktisadi sobalar1nı görmek lazımdır. 

Vilayetlerden sah' için yapılacak müracaatlara derhal cevap verilir. 

Toptancı tüccan. huMMi iakonto yapıla. 

Müracaat yeri. Ankara: Gülzade Apartnnanı altında Ticaret · 
-------· Türk Anonim Şirketi Merkezi P. K. 196 Ankara. 

Sallf yeri: Ankarada Yerli Mallar Pazarı, Memurlar Kooperatifi, Yeni Türk Hırdavat 
mağazası 

~"OOE#f~ 
() ~s <~ c\(AL 
~ '-".q.,. '> Q \. u 117. 
.§..q.,.~ t:/-035WATT ~ 

,.._,OSRAM 
' D ~ 'ovo~ 

Gözleriöizi~üliafaza· etme~ 
için. bol ışıgajhtiyacınız·.var· 

dır. Osram m. bu ihtiyacını· 
zı tatmin eder. Asgari istih· 
lak temin ettigi cihetle daha 
bol ışıgııı tedarikini teshil 
eder! Gözleriniz dahi ·m uha-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

KISLIK Odun ihtiyacınız için 
Ticaret Türk Anonim tirketinin Çankın Kapısındaki deposuna müracaat ediniz. iki aeneltk 

kunı odunlar &f&ğıdaki fiyatlarla emrinize amadedir. 

Kesilmiş Kesilmenııt Kesilmiı Kesilmemit 

C1NSI Toptan Perakende Toptan P~rakcnde CJNSJ Toptan Perakende Toptan Ptrakende 

ller.vakil garanti markasına 
dikkat ediniz. 

2 00 2 2S 1 90 1. zc. Ça~ 1 75 2 00 1 70 1 75 
Travers Odunu 

faz~edilmiş. olur. 
2 25 Yonga 1 75 1 80 

Veresiye muamele ve topdan tücccar ahşlarl için 

Işıklarda Saylavlar sokağında Gülzade apartımanı altındaki ,irket müdüriyetine. 
Tele fon: 2338. 

[)ekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. Perakende pqin mü}jayaat için doğruca depoya müracaat edilmesi. Telefon: 1958 

SEFALlN 

Ona. SEFALİN · 
Tuvsİ!Je E{tıln 
.Oe\.hal Aldı · 

Ba.k.ı nı3 Neşesi 
Ne Çabuk . 

Ye\ine ·Geldi ··: 

- Baş-Diş 
ağrılan 

Nezle-Grip 
üşütmekten 

~Iütevellit 
Bütün ağrıları 

Derhal geçirir 

Eczanelerden 
Birlilc ve on ikilik 

ambalajları 

arayınız 

Rehber tuhafiye mağazası 
Sayın müşterilerinin bayramlarını 

saygı ile kutlar 

:. . . 
•• ·;. · •••• •• • • 4 

KOHl . ·O·R ... · ... N . . - ~ ·. . 

. ; . . 

Güzel diş istiyenlerin macunudur. 

Sayın müşterilerimizin 
Bayramı kutlu olsun 

HANRI ZARA 
Ticarethanesi 

- - -=-:==========.::::1J 

938 PHILCO 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PiY ANGOSU 
İkinci Keşide 11Birincikanun937 dedir. 

Biiyük İkramiye 40.000 liradır 
Bundan ba§ka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat Tardır .•. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

TÜRKiYE 
CUMHU' RİYETI 

2IRAAT.B 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 

Krem Balsamin 
Kumral, Sanpn, Esmer her tene tevafuk eden yegtne aıbht krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri Jdmilen izale eder. Yarım 
asrrdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları ııhht güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDiLiR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli · 
2 - Krem Balsamin yağaız, gündüz için, beyaz renkli 
3- Krem Balıamin acı badem, gündüz için beyu renkli 
4 - Krem Balaamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ. - Be o lu. İstanbul 

61111--•REÇETELERİNİZİ---111 
(Sakarya eczane) ıinden yaptmnız. Her latediği-

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur4 Rcsmt buauıt mtleaseıata uamt 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması auaaında. Tel: 2018 ı-5517 

Diş tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Çandır 
Pazardan maada hcrgiln diı tedavisi, çene rontkenl. 
Yeni9ehir, Atatlirk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

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

~rıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•~ 

~ANKARA PALAS! 
= ~ 
~ PAVIYONDA j 
! Hep yeni artistler l 
':9111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•• 

SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Meşhur musikişinas Betthoven'in ha
yatını tasvir eden muazzam bir şaheser 

Aşk - Macera - Heyecan ve esrar filmi 

ÖLÜM GÖLGESİ 
İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Nefriyatı idare eden 
Yazı İtleri Miidfuil 

Mümtaz Faile FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

BEETHOVEN 
Canlandıranlar: 

HARRY BAUR - JANY HOLT 
Ayrıca : Dünya haberleri 

Seanslar 
11 - 1 • 2,45 - 4,45 • 6,45. Gece 9 da 
Numaralı yerlerinizi gündüzden 

alınız 

radyoları geldi Merkezi: 

Şubeı 

Ba, rollerde: 

Bruce Cabot • Joıeph Galleux 

Ayrıca: Dünya Haberleri 

Seanslar: 

11 - 1 - 2,30 - 4,30 • 6,30. Gece 9 da 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anaf artalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


