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Bir amerikan muharririnin Japonya.
da yaptığı harikul§de bir röportajı 
neşredeceğiz. Bu yazıyı da "Avrupa 
ve Amerika'nrn 400 milyonluk müş
terisi Çin" ismindeki röportaj kadar 
büyük bir alaka ile okuyacaksınız. 5 KURUŞ 

Hükümetçiler T erueli aldılar! 
~APON K,AB i N ES İ B İ R TOPLANTI YAPTI 

(ok kanii bir muharebe oldu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 bin kişi öldü Kabine, sulh yolları kapandığından 

Çini tamami e imhaya karar verdi Asiler hükümetçilere 
nihayet teslim oldular! 

Şanghaydaki son hôdiselrden sonra 
''F ' ransa uyan .,, 

Bu hitab, bir Fransız 
• • 

vatanpervennın 

yüreğİ.nden kopu or 

İngiltere Japonyaya 
karşı çok şiddetli 

bir vaziyet alacak 

"Bu, türk meslekdaşlarmuzdan Hü
seyin Sakar'ın, kalbinin derinliklerin
den bütün kuvvetile gelen bir haykı
rıştır. Ve, onun gibi, en kıymetli türk 
muharrirleri, her yandan memleketi
mizin sağakılına, dürüstlüğüne, ada
letseverliğine heyecanlı hitablarda bu
lunuyorlar: "Fransa, uyan!" 

Son günlerde, türk matbuatı, Hatay 
muhtariyetinin 29 sonteşrin 1937 de 
başlıyacağını ilan etmii olan 29 mayıs 
1937 tarihli türk - fransız anlaşması
nın tamamiyle tatbikini, bir ağızdan 
ve enerjik bir surette istemektedir. 

Fransa, uyan 1 
Tfülc matbuatının bu heyecanlı kam

panyası gazetelerimizde hiç bir akis 
bulmuyor ve, nihayet bahsetmeye te
nezzül ettikleri zaman da bunu "fran
sız aleyhtarı yeni ve şiddetli bir kam
panya,, diye tavsif ediyorlar. 

Bu korkunç bir yalandır; çünkü, 
hepsi hararetli fransız dostları olan 
türk meslekdaşlarımızın şu anda şid
detle hücum ettikleri Fransa değil, 
Hataydaki sömürge ajanlarımızın aşa
ğılık hareket tarzları, hükümetimizin 
mesul azalarının tavsifi güç politika-

larıdır. 

Fransa, uyan 1 
Bütün türk dostlarımızın bu umud

suzca ve ıstırablı haykırışları, derin 
surette tehlikede olan fransız - t,ürk 
dostluğunun yıkılmaması içindir. Dev
let adamlarımızdan bazıları bu dostlu
ğu, akla sığmaz bir politik~ ile, bir da
ha dirilmemek üzere tahrıb .e:mekle 
meşguldiirler. Esasen, bu pohtı~a, ~
sırlardan beri mükemmelen. sabı~. bır 
mahiyet almıştır ve Türkiye :le n_ıuna
aebetlerimizi son derece platonık ve 
daima iki yüzlü garib ~ir "tarihi dost
luk haline getirilmiştır. Devamı tek 

" • d 1 k he kıymeti olan bu "efsanevı,, o~t u .. • 
nüz pratik hiçbir netice vermı;; degıl
dir. Bununla beraber Quai D'Or:say, 
Fransa ile Türkiye arasında her sah~
da fili bir elbirligine dayanacak hakı
ki bir fransız - turk dostluğu ~urma~ 
için, mazi ile al kasını kesmek ~stem~
yor. Bizde bir türlü anlamak _ıstemı
yorlar ki, iki millet arasında sagl~ v~ 
cidden müessir bir dostluk, bırı~cı 

• s .. ı yman devrın-François ile Kanunı u ~ .. 
de Fransa ile Türkiyenın munaseb~~
lerini ilham etmiş olan aynı esaslar u
zerinde devam edemez. 

Fransa, uyan l . 
Atatürk Türkiyesi, Osma~lı ımpara-

torluğuna hi~ bem:em~z ve bılha:s:sa h:r 

t •. ı·· . ti baların üzerıne serbestçe ~. -
ur u ış . . .. ·· degıl 

veccüh edebilecegı bır. somurge 
kudretli bir millet teşkıl eder. H~k.lı o-

l k b. 'm]c müsavi şartlar ıçınde 
ara ızı . · bir 

münasebette bulunmak ıstıyen 
1 k t kan::ı eı;ki politikamızı baş

mem e e e ·:ır .. ·11 t' 
b d ~ı·şıirmeliyiz. Turk mı e ı, 

tan aşa eg . . nl d 
§ f . K 1 Atatürkün ıdaresı .. tın a, e ı ema . . . 

. k t'nin en parlak dehllerını 
cşsız ıyme ı h k 

. . H rkese ragmen, ve er ese 
vermıştır. e . 

k . .kl"llerini fethettıkten sonra, 
arşı ıstı a 

türkler, vatanlarını kurdular ve ceı;ur 
inkılablarla bu vatanı enkmet::

1
1 m~m

leketler seviyesine Y.~ .~e tt! er. ış 
1. "k d T''rkiye buyuk bır meha-po ıtı a a, u • - 1 
1 b·· ı" memleketlerle sag am ret e, u un . 

d 1 k .. asebetleri tesıs etmeye ost u mun .
1 

.. 
muvaffak oldu. Fakat, Fransa ı e mu-

b 1 • ••tarı"hi" olmasına rağmen nase et erı -
d h . isi "tarihi" olduğu ve bu 

~~byal a a ~ytu"rk politikasına intıbak 
ıtı ar a yenı b" . ·ı a·~· ı"çı·n pek kusurlu ır şe-ettırı eme ıgı • 
kilde yürümektedir. BilhasSa. Hatay 

··~:.;;.:~~:::~~~~::.:~ı 
dan ,, gazetesinden tercii- ! 

.. ~~.~~.~~~.~~.t.~~: ...................... J 
meselesi, Fransa ile Türkiye arasında 
yeni bir ihtilafın mevzuudur. Ve bu sı
kıntılı vaziyetin kabahati bir kere da
ha bizim devlet adamlarımıza racidir. 

Beceriksizce hazırlanmış olan fran
sız - Suriye muahelesinin 9 eylUl 1936 
da akdinden sonra, 20 ilkteşrin 1921 de 
Ankarada imzalanan ve Hataym bil
h~ı:~ tiirk kar:ılrtori11i ve mnht:ırİyPtP 
olan hakkını kabul eden fransız - türk 
anlaşmasının tatbikini Türkiyenin 
haklı olarak nasıl istemiş olduğunu 
burada anlatacak değiliz. Keza 29 Ma-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Palalı bir jopon neferi tipi 

a.TJPS~ 

Milletler cemiyeti 

misakını bozan 

devletlere karşı 

Zecri tedbir 
düşünülüyor 

Cenevre, 9 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti umumi katibi B. AvenoJ, 

yarın Londrada Cenevre hazırlıkla
rı etrafında görütmeler yapacaktır. 

Bu münasebetle İsviçre telgraf 
ajansı, neıretmiı olduğu bir teb
liğde bilhassa ıöyle demektedir : 

'' Fransa ile lngilterenin 17 ka.. 
Amerika cumhur reisi Ru.zvelt nunusanide açılacak olan yüzüncü 

demokrat partisi kongresinde bir içtima devresinde bilhassa millet -
nutuk söylemi§, demokr0$iyi müda· ler cemiyeti miıakınm bazı mad· 
laa ederek ekalliyetlerle idare edi. delerini ihlal eden devletlere kar· 
len hükümetçilere şiddetle hücüm §ı cemiyetin ittihaz mecburiyetin· 

de kalacag· ı iktisadi ve mali zecri 
etmiıtir. 

Ru.zvelt bundan sonra sanayi :saha- tedbirler dolayı ile küçük ve orta 
sında ve mali sahada yapılması la. devletlere teminat vermeğe ma
.zım aclen ıslahattan bahsetmi§tir. tuf müşterek bir beyanname net· 

0 l · · retmelerine intizar edilmektedir.,, Bu husustaki haber crımu; 3 üncü 
sayfadadır. tl'Odll.11& 4"1S oroıtJ!lJ!lJ10!SJS EOV 

Tokyo, 9 (A.A.) - Domei ajansının 
istihbarına göre, bugün umumi karar
gahta başvekilin riyaseti altında yapı
lan kabine toplantısında Çin'e karşı 
tatbik edilecek siyaset hakkında nihai 
karar verilmiştir. 

Kabine, Çin makamlarının kendile
rine teklif edilen sulh şartlarını red
dettikleri ve Çin'in askeri müdafaası-

Bombardımanlar esnasında sığınaklara iltica eden halk 

( Sonu J, üncü sayfada) 

Paris, 9 (f:'Iususi) - Muhtelif kaynaklardan alınan haberlere 
göre, T eruel cephesinde çok şiddetli bir muharebe olmuı ve on 
iki saatten fazla devam ederek gece yarısı sona ermittir. 

1 

Saragos'daki Havas muhabiri· 

İ ng i 1 terenin Si n~a PU rda k 1• nin verdiği malumata göre, asi· 
~ !erden 200 topçu, hükümet milis-

lerinin hatlarına karıı cehenne· 
son tahşidatı ndan sonra mi bir ateş açmışlar ve aai tay-

yareler tonla-rca bon-ıba ntnutlar .. 

Amerikan ordusu 
Filipinde büyük bir 
manevra yapcak 

... ........ -...---1• *"f]l't#f"" .. 

Amerikan donanmasından bir parça manevra halinde 
Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyork Times gazetesi, Filipinde Lu

zon adasında yarından itibaren ve Amerika ordusunun 4.000 as
kerinin yanıbaıında yerli ordudan kırk bin askerinin ittirakiyle 
yapılacak olan büyük manevralar hakkında Manille' den almış 
olduğu mufassal malumatı neıretmektedir. Amerikanın mahalli 
tayyare filoları, bu manevralara ittirak edecektir. (Sonu J.üncüde) 

6 ıncı sayfada 

Başlıca büyük 

devletlerin deniz 
kuvvetleri nedir? 

dır. 
Milisler kahramanca karşı koy• 

muşlardır. Ve sonra göğüs göğüse 
bir muharebe başlamıştır. 

Barselon, müdafaa nezareti, gece 
yarısını otuz dakika .geçe şu resmi 
tebliği vermiştir: 

Teruel cephesinde dün Muela mın 
takasında işgal edilmiş olan mevzi· 
lerle 1076 ve 1072 rakımlı tepelerde 
muharebe şiddetle devam etmiştir. 

Cephenin diğer kısımlarında ehemi· 
yetsiz topçu düelloları olmuştur. Ce• 
ladas mıntakasında düşmanın küçük 
bir nümayifini tardettik. Cumhuri• 
yetçilerin tayyareleri, asi kuvvetle
rin mevzileri üzerinden uçmuş ve bu 
mevzileri bombardıman etmiştir. 

Teruel cephesindeki lisi kaynak· 
lardan verilen haberlere gör-0 de hü
kümetçiler muharebenin başındanbe
ri 25 bin ölü vermi terdir. Fakat her 
şeye rağmen Barselon kaynakları Te
ruel'in şimdi tamamiyle hükümet 
kuvvetlerinin elinde olduğunu teyid 
etmektedirler. 

En mühim muharebe Sonta Klara 

(Sonu J. üncü sayfada) 

1:ıkrrı 

iç harb 
Bir gün bir beyaz rus diyordu ki: 
- Siz içharbrn ne olduğunu bilir 

misiniz? "Dikkatle yüzüme baktı,. .. 
lçharb, insana vatan nedir, unuttu
rur. Sımf dü§manlarımrn mı, japonlat 
veya alman/arın mı, Rusyanrn kime 
aid olduğunu bile düşünmiyorum. 

Teruel muharebesinin tafsilatını, 

Şanghay harbrmn havadisleri ile kar
şılaştrrrnız. lki İspanyolun biribiri 
ile, daha affetmez bir boğuşma için
de olduklarım göreceksiniz: ''Öldü
rülmemek, hastalar tedavi edilmek 
şartile teslimi,, iki ırk, iki din düşma• 
m, iki ilkçağ kabiylesi biribirine değil, 
baba oğul, yahud oğul baba, kardei 
kardeşe, nihayet dün bi mektebte 
yanyana okuyan iki arkadS§ biribiri -
ne teslim oluyor/ 

Gençler Birliği Ankara Sporu 3 - l ycrıd. }
7ukardilki resimde Gem.tler nirliği kalecisi 

Ralıim'in lskcnder'in bir §Utunu yalrolarkcn görü):orıunu~. (Ta/ıilat 8 inci sayfamızda) 

Demokrasilerin deniz 
kuvvetlcriylu totaliter 
devletlerin, ltalya, Al
manya ve Japonya'nın 

kuvvetleri nra ında gÜ
zel bir muknye c 

Dışharb yüzünden biribirinden ay
rılan milletlerin kolayca dost olduk· 
/arını görüyoruz. Fakat içharbrn iki
ye ayırdığı tek millet, kim bilir ne 
uzun müddet, m i J 1 1 va h d e t•
in rüyasını bile görmez olacaktır. 

Bir gün Franko ispanyollarınrn Fran
sayı, hükünıet ispanyollarımn ltalya
yı affettiğini göreceğiz: Fakat son 
Frankocu son Madridci ile, memle
ketlerinde ihtimal yok ya, herhangi 
bir Avrupa şehrinin neresinde buluş
salar, biribirlerini boğazlıyacaklar

dır. - Fatay 



• 
-2- ULUS 10 - 1. 1938 

.1• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ~ . . . . . . 
• . 

DÜŞÜNÜŞLER E 
~ : •...••......•....•..............•.•..•.•..................................•....• .-

Hava silahı 

Hava 
Tehlikesine 
Karşı 

Kamutayda 
Kamutayın bugünkü ruznamesi şu

dur : 

1 - Muhasebei umumiye kanununa 
milzeyyel kanun layihası. 

Diyarbakır - 1 rak hattı 
291; İran hattı 

ispanya ve Çin cebhelerinde çarpışan dört ayrı tarafın neşrettikleri 
harb tebliğleri hergün bize §Una benzer haberler haykırıyor: "Düşma
nın onbeş bombardıman tayyaresi düşürüldü. Falan hava meydanını 
bomoolayan hava kuvvetlerimiz on düşman tayyaresini tahrib etmiş
tir.,, 

2 - Oyun aletleri resmi hakkında 
kanun ı&yihası. 

521 kilometre olacak 

Bu tebliğlerde bildirilen tayyare kayıplarını günü gününe bir kena
ra not eden bir meraklı çıkmış mıdır, bilmiyorum. Eğer böyle bir liste 
tutulmuş olsaydı, harbın başlangıcından beri İspanya veya Çinde dü
şürülen veya tahrib edilen tayyarelerin yekunu bizi dehşetle Ürpertecek 
bir rakam teşkil ederdi. 

Hubeşistanm istilasında, hava kuvvetlerinin oynadığı rolün büyük
lüğünü inkar etmek mümkün değildir. Afrikadan sonra, Avrupa ve 
Asyada kopan harb fırtınaları, bir yandan tayyareleri onlar ve yüzler
le yere sererken, öte yandan, hava silahının modern harbda kazanmış 
olduğu mevkiin sağlamlığını bir kere daha isbat etti. 

Cebhe gerilerine kan, ateş ve sefaleti götürerek, harbm korkunç
luğımu bir kat daha artırmış olan tayyare, harb tanrısı Marsın en sev
diği silahlardan biri haline gelmiştir. 

Japon kuvvetlerinin, Çin topraklarındaki muzafferane ilerleyişleri
nin hızında, tayyarenin, mesafeleri hiçe indiren dinamikliğini arama
lısınız. 

Sıhat ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

hava ve zehirli gaz mücadelesi 'ubesi 
vilayetlerin hava ve zihrli gazdan ko
runma teşkilatını cibazlamaya başla -
mıştır. Yapılan teşebbüsler neticesin
de 937 sonlarına kadar 18 vilayet tah
sisat tedarik ederek Kızılay süzücü, 

ayırıcı maskeler, gaz elbisesi, gaz te
mizleme püskürteci, kireç kaymağı, 

ve saire gibi koruma malzemesi sipa -
riş etmişlerdir. Bu hususta en başta 
Adana vilayeti olmak üzere sıra ile 
Aydın, Mardin, Balıkesir, Kocaeli, 
Trabzon ve Maraş vilayetleri hazırlık
larını bitirmişlerdir. 

3 - Ziraat vekaleti vazife ve teşki
laa kanununa ek kanun layihası. 

Komutaya gelen 
lôyihalar 

1 - Hariciye vekaleti teşkilatı hak
kmdatcl !223 sayılı kanuna ek kanun 
layihası. 

2 - İstanbul elektrik şirketinden a
lman paraların İstanbul şehri imarına 
tahsisine dair olan kanun layihası dün 
Kamutaya verilmiştir. 

Hat üzerinde etüdler yaplldı 

Cebhede düşman tanklarının kurşununa göğsünü siper eden asker, 
artık, yüzlerce kilometre geride bıraktığı çoluk çocuğu için emniyette 
değildir. istihkam tanımaz, elle tutulmaz, gözle görülmez bu korkunç 
ıilahın orduların maneviyatı üzerinde oynadığı ve oynamaya namzed 
bulunduğu rolün ehemiyetini mübaıegalandırmaya imkan yoktur. 

936 senesinde malzeme ve muallim 
temin ederek kurs açan vilayet sayı
sı 38 iken, 937 senesinin sonlarına 

doğru bu mikdar 50 ye çıkmıştır. An
karada umum bakanlıklar memurları 

için Sıhat Bakanlığının hava ve zehir

li gazle mücadele şubesince 20 gün
lük bir kurs açılmıştır. 

Teknik okulu 
mezunları 

kongresi Diyarbakır • Irak ve Diyarbakır - lran hattının geçeceği yollars 
sröıterir harita 

Gafil avlanan milletler, kayıdsızlıklarının ve ihmallerinin cezasını 
pek ağır çekmişlerdir. Üç sene içinde gözlerimiz önünde cereyan eden 
üç harb, büyük ibret derslerile doludur. 

Hava silahı üzrine milletimizin dikkatini ve alakasını seferber et
mek için elbirliğiyle kaleme sarılmalıyız. Bu istikamette en küçük bir 
gevıemenin ifade ettiği tehlike manası asla gözümüzden kaçmamalı
dır. -YAŞAR NABi 

Muhafız gücOnün 

Dün Mubafızgücü sporcuları bera· 
berlerinde Atlı Spordan ve Jandarma 
Okulundan misafirleri oldukları hal· 
de gilzel bir av binişi yaptılar. Top 
lantı mahalli olan eski koşu yerindr 
atlılar grup grup gelerek toplandı. 

Bu sene kışının oldukça bol karı 
bu neıeli kütleye güzel bir av hava
sı hazırlamıştı. Güneş bu iyi havanın 
binişine başka bir zevk ilave ediyor
du. 

Bini'e Muhafız sUvari grup ku· 
mandanı akıncının yönetimi altında 

aaat 10 da başlandı. 
Hareket eden kafile sUratli ve kı

ta dört nal ile Atatürk okulu güne
yi - jandarma karakolu - Uçhöyilkler 
istikametini takib ile avın bulunduğu 

IY 

936 senesi içinde Ankarada Sıhat 

Bakanlığının ve vilayet merkezlerin· 
de vilayetlerin açtığı havadan ve ze • 

birli gazöan korunma kurslarına işti
rak eden devlet memurları • ile mual
limler ve serbest meslek sahihlerinin 
e:ayısı 3500 iken, 937 senesinde sekiz 
bine yükselmiştir. 

937 senesi içinde henüz tahsisat bu
lamadığını bildiren Bitlis vilayetin -
den başka 61 vilayetin zehirli gazler -
den korunma malzemesi temin edilmiş 
ve vilayet merkezlerine gönderilmek 
üzere tamamlanmıştır. 

Diğer taraftan merkez ve vilayet -
terde korunma teşkilatının sıhi şube
sini teşkil eden ilk sıhiye yardım e

kipleri, sıhiye bakım merkezleri, ya
ralı ve gazli tedavi tesisleri ve cihazla
rı için talimatlar ve risaleler neşredil

miştir. Neşredilenle beraber bunların 
sayıaı dörde baliğ olmuştur. 

Hava kapah geçti 

Merkezi Ankarada bulunan (Na
fıa Fen mektebi mezunları birliği) -
nin beşinci kongresi dün saat 14 de 
Ankara Belediye salonunda yapıl

mııtır. Bu toplantıya 163 aza iştirak 
etmiştir. 

Kongre başkam tarafından ilk ön
ce büyüklerimize; fen memurlarının 
saygı ve bağlılığını gösteren tel ya
zıları çekilmesi teklif edilmiı ve bu 
istek ittifakla kabul edilerek Cum
hur Reisimiz Atatürk'e, Meclis Baş
kanı Abdülhalik Renda'ya, Baıba
kan Celil Bayar'a, Dahiliye Vekili 
ve C. H. P. Genel Sekreteri Şükrü 
Kayaya, Nafıa Vekili Ali Çetinkaya-
ya, Nafıa Müsteşarı Arif Baytın ile 
Tenik okulu direktörü Atıf Tansug'a 
hazırlanan tazim ve saygı telgrafları 
gönderilmiştir. 

Bundan sonra eski idare heyeti
nin geçen yıla aid çahJma ve hesab 
raporları okunarak aynen kabul edil
dikten sonra bir kanunla (Nafıa Fen 
Mektebinin) (Teknik Okulu) na kal
bı cıuı .. yrsıyıe b1rlik ıamının (Teknik 
Okulu Mezunları Birliği) ne çevril
mesine ve buna göre esas nizamname
de tadili teklif edilen maddelerin de
littirilmesine karar verilmittir. 

Rurnamedeki mevcud maddelerin 
müzakeresi bitirildikten sonra yeni 
idare heyeti seçimine başlanmış ve: 

Sıtma mücadele 
teıkilatının ge,en 
yllkl 11h1ması 

Sıtma mücadele teşkilatının 1937 
senesi faaliyetinin birinci ilkbahar -
yaz devresine aid olan ihsai mal\imat 
ikmal edilmiJtir. Ma!Qm olduğu üze-
re yurdun 15 mıntakasında ve vilayeti 
içinde çalışan sıtma mücadele teşki
latı mesoisini ilkbahar - yaz ve son
bahar - kış devresi olmak üzere ikiye 
ayırmakta tatbiklerini bu esas üzeri
ne kurmaktadır. 

Teşkilata bu sene Kayseri mınta
kası yeniden ilave edildiii ıibi bir
çok mmtakalarda da caaılı genişleme
ler yapılmıştır. 

Bu mıntakalarda, alınan malOma
ta nazaran birinr; ıievre aonnnıi11 
ı.230.728 ki'i mu~yene edllmit ve 
bunlardan 335.894 kiti dalaklı bulun-

muıtur. Muhtelif mrntaka laboratu
varlarında bu tahııılara ald 494.573 
kan tahlili yapıldığı gibi, muayene 
edilenler araııncla da 554.960 müzmin 
sıtmalı tedaviye alınmı' ve 12.935 
,ahsa da koruma tedavisi tatbik o
lunmuıtur. Dün şehrimizde hava bulutlu ve 

hafif rüzgarlı geçmit. m sıfırın at
tında gece 7, gündüz 1 derece kayde
dilmiştir. Dün yurdun ,ark ve kıs

men orta Anadolunun ,ark kısmı kar
lı, cenub ve cenubu ,arkt Anadolu 
yağmurlu, diğer mıntakalai bulutlu 

Başkanlığa: Mazhar Güven, Ge
nel Sekreterliğe: Rıza Özbek, azalık-
lara Tahsin Dinçay, Hayri Yunt, Ke-
mal Çakın, Mebus Güvenç, Seyfi se-

Bu şahıslara meccani olarak 5823 
kilo 635 gram kinin komprime ile 
665.582 tane çocuklara mahıuı Öki

çilerek toplantıya nihayet verilmiş- nin komprimesi ve zayıf, kansız sıt
tir. mal dara da· 23.877 tane kuvvet kom-

.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 
geçmiştir. DilnkU yağı,ıarın karemet- : : 

reye bıraktıkları su mikdarları Dört- EAnkara okurlar1mıza~ 
yol ve IsUhiyede 34, Zonguldakta 26, : -
Sinobta 23, Kocaelinde 14, Adana ve : Bize mektub veya telefon- : 

primesi da&ıtdmı,tır. 

Güneş kulübü 
merkez binası 

GUneı Kulübünden: 

yere yaklaıtr. 
Bu ina kadar günefin karda yap

tığı akisler ve pırıltılar bUtUn bu at 
ıeverlerin nazarlarını kendine çeki
yor ve yüzlerde tebeasümler, kalbler· 

Ulukıılada 10, Kayseride 7, diğer yer- : la adreılerinl bildiren o- : 
terde 1-7 kilogramdır. DUn en dütük : kurlarımızın evlerine her § 

· ııı sıfırın altında Çorluda 8, Eidrne- E sabah ''Ulus" gazetesi bı- :E 
de 11, en yüksek ııı da sıfırın Us- § rakmak için tertibat aldık. § 

Ankara GUnc' kulUbUnUn merkezi 
Yenitehlrde Kızılay arkasında İzmir 
sokağında 11 numarada tee11Us et· 
mi,tir. Telefon 3016 dır. Muhafızgücunün atlı gezintilerıne ve tünde lzmirde 5, Diyarbakırda 8, An- : Telefon No: ( 1061) : 

av bini~lerine iştirik edenler talyada 12, Adanada 13 derecedir. ':111111111111111111111111111111111111111?' Sayın Uyelerimize arzolunmu9tur. 
de sevinçler yapıyordu. Nihayet gü~,-------------------------------------------------~~---------------------------------------------·---------
nün beklenilen heyecanlı anı geldi. 
Tilki çimento fabrikası hizasında bı
rakıldı. Şimdi atlılar bırakılan genç 
ve çalak tilkinin arkasından bir kasır
ga hızı ile koşuyorlardı. 

Bu zamana kadar hava ısındı, karı 
eritmeğe başlamıştı. Dolayısiyle ara
zi kaypak bir hal aldı. Her an bir ka· 
yıt. bir düşüş beklenebilirdi. Nete
kim hayvanın muvazenesini bulmak 
için dizginleri toplamak istiyen ve 
oradan eli kayarak hayvanın kulakla· 
rına yapışan bir genç karın Uzerine 
atladı. 

Kovalama nihayet çimento fabri
sının 2 kilometre güney batısında 

..itti. 
Sporcular çimento fabrikası - Çift

lik - jandarma karakolu - Gazi Ens
titüsü doğusu, eski koşu mahalJi ü
nrinden güç şeref salonuna geldiler. 

Burada çaylarını içen ve yorgun
luklarını gideren biniciler iyi temen
nilerle ayrılırken bu suretle biniş pro 
gramının UçilncU haf tasını kapatmış 
oldular. - ATLI 

Kamutay çatnlan 
X Dahiliye encümeni bugUn ıaat 

10 da toplanacaktır. 

X Maarif encümeni bugUn umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacak
tır. 

X Arzuhal encümeni bueün ıaat 
10 da toplanacaktır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sözlerine inand1rmak 
. . 
ıçın 

Bir gazete sahibinin genç bir 
muhbire söylediği §U sözü duymuı
sıınuzdur : 

- Bir köpek bir insanı ısırırsa bu 
bir havadis sayılmaz; fakat bir in
sanın bir köpeği ısırması havadis
tir. 

O halde ben de bu gün köpeği ISl

ran insanlardan bahsedecek olursam 
gazetecilik etmiı sayı/mm değil 

mi ? 
lngilterenin Afrikadaki sömür• 

gesi Kenya'da mahkeme huzuruna 
çıkıp ~ahidlik edecek her yerli, ya~ 
nında bir de köpek bulundurur ve şa
hidliğe başlamadan önce bu hayvanı 
bir ısırır ve arkasından der ki : 

- Bu köpeği nasıl ısırıyorsam, 

yalan söylersem beni de böylece 
ısırsın/ar ! 

Dünyanın başka taraflarmda da 
bu türlü tuhaf yeminler vardır. Me
sela Malaya yerlileri de karşıların• 
dakJ kimseyi inandırmak istedikle· 
ri, yahud mahkemede ııhidlik ede
cekleri zaman bir kurbağayı, yahud 
bir ~ertenkeleyJ orta yerinden iki
ye ayırır ve : 

- Eğer yalan söylersem, beni de 
böyle parçalasınlar/ Derler. Çinliler 
dı mubatıblarııu 11Ssl11iae lundır· 

mak için "eğer yalan söylüyorsam 
ben de böyle tuzla bu? olayım,, ma
nasına gelmek üzere, bir tabağı ye
re atıp kırarlar. 

Japonların böyle bir adetleri var 
mı? Yok mu i' Bilmiyorum. Fakat 
galiba onlar, Nankin'i yıkarak, bin· 
/erce çinliyi öldürerek yemin edi· 
lorlar : 

- Yılanımız varsa Tokyo da bu 
hale gelsin/ Diye. - T. 1. 

6000 bof(lnma iıtekliıi! 

Hepimız yllt>qıru t>eidedik. ~
mimiz piyanıo alnuıtık; oradan ok· 
kalı bir para çıkar da seyahate çıka· 
nz; apartımanlar yapbnnz diye. 

Bunlardan çoiunun ydbafmdan 
önce "lspanya'da kurduldan ıato
lar'' ak-i taliin bombumı yİ1erek 
yılolmııtır. 

lnıiltere'de de tam alb bin kiıi 
erkekli, kadınh 1938 ydmın, ilk &'Ü· 
nünü dört ıözle beklediler. Sebebini 
biliyor muıunuz? Bunlar kan koca 
idi "bofanalnn" diye o gilnü belde· 
cm.. 

Peki ama. diyecekıiniz, 1937 yı
lında bu iı olamaz mı idi? Olamazdı. 
Çünkü lnaiJtere'de boıanmak çok 
zordur; kanunun bu hususta koydu-

ğu kayıdlar, tartlar pek ağırdır. ln
ıiliz parlimentoıu boıanmayı kolay
lqbran bir kanunu yeni kabul etti ve 
bu kanun 1938 ydının ilk sününden 
itibaren yürürlili• airdi de ondan. 

Bir edibimizin tu ıözilnü habrlar 
nuıınız? 

" izdivaç, mahsur bir kaleye ben
zer, içindekiler dııanya çıkmak, dı
ıındalôler içeriye airmek isterler." 

Şu halde 1938 yıb airerken 8000 
inıilize kale kapılan açıldı demektir. 

Balonlar/ 

Berlln'den ıelen bir telaraf al
manlann 130 Lz. ve 131 Lz. iıimli 
iki büyiik balon yaptırdıklarını ha
ber veriyordu. 

Dünya politikaımın bugünkü du
l'WDU karş111nda uçurulacak yeni ba
loalara lüzum olduiu mub1kk1ktıl 

Tanrı misafirleri! • 

!Japon bahriyelileri Şanghay'ın 
en büyük oteli olan New Aıia oteli
ni işgal etmişler. 

Otel, ingili:ılerin malı olduf.ı ic:in 
sefir bombalandığı, topçeker babnl
dıiı zaman olctutu ıibi, gene İngiliz
lerde feveran, heyecan, galeyan ol· 
muı. 

Acaba japon bahriyelileri, bütün 
bunlar karııımda büyük bir eoğuk· 
kanlılıkla: 

- Buraıı otel değil mi? Biraz da 
biz oturabm? mı diyorlar? 

Bir otel için böyle dHeler tutar; 
fakat, ıörünen köy lolavuz istemez, 
japonlar, yalnız New Aıia'ya değil ; 
bütün Asya'ya bir otel nuariyle 
bakmaktadırlar ve imparatorlan Al
lahın oilu olduğu için buraya "Tan
n misafiri" olmak niyetini besliyor· 
lar. 

Yahudi meyhanelsıil 

Romanya nazırlar meclisi, kasa
balarda yah&adi meyhaaelerinin 
kaldırılmaaı için karar nrecek
miı. 

Her halde Roman1a 1ahudile
rini en u muatarib edecek tedbir 
bu olacaktır. Çünkü o aaman içki 
maarafmdan kurtulacaklar, hiç 
olmazsa, evlerinde içip daha az 
muraf ecleceklerclir. 

Irak ve İran demiryollariyle, d,. 
miryollarımızı birlettirecek olan hat• 
lar üzerinde geniı ve etraflı bir etild 
yapılmııtır, 

Diyarbakırdan İrana ve Iraka gi· 
decek demiryolları, Diyarıbakırdan 

itibaren Dicle nehrinin sol sahilini 
takib ederek Botan çayının Dicleye 
döküldüğü noktaya kadar nehirle bera• 
ber gidecektir. 

Sonra bu noktadan Irak'a gidecek 
hattın yine Dicleyi talrib ederek, Ciz· 
reye ve otadan Irak hududunu te,kil 
eden Tobur çayına kadar devamı dü· 
şilnülmilıtU. Fakat bu saha çok sarp 
olduğundan ve geçek Uzerinde de 
bilyük kasaba ve köyler bulunmadı· 
ğından diğer bir muvafık istikamet 
aranması kararlaşmı,tır. Yapılan tet· 
kikler neticesinde bu hattın Diclenin 
sol sahilini takib ederek Sinan kaza
sı ve Carzan çayını, eeçecek Tatvan
Van - İran hududuna gidecek hatlara 
ayrılması muvafık eörUlmUttUr. 

Irak hattı : 
Soran köyU clvarmdald iltisak ı .. 

taıyonundan Irak hududuna kadaıs 

hat, Retan çayının sat sahilini ta1ıılb 

edecektir. ?>ide nehriyle Botan ça• 
yının birleştiii noktadan itibaren ge• 
çek; Dicle nehrinin ıol aahilini ta• 
kib etmektedir. Burada tabiat ha
rikulade ıüzeldir ve demiryolu; 
Türkiyenin en güzel ki>felerinden bi· 
rini tanıtmaya imkin verecektir. 

Yum Batmana kadar Dicle her 
noktada geçid vermekte iee de Bat• 

man çayı Botan çayı ile kanıtıktan 
sonra geçid vermediiinden Cizre ia • 
tuyonu zarud olarak ıehrin ka11111 • 
na yapılacaktır. Ci.ıreden ıonra geçek 
mecburi olarak Kaıır ve Rubai kaleye 
kadar Dicle nehrini takib etmekte vo 
buradan itibaren Suriye hududundan 
uzaklaprak verimli toprakları aşmak• 
ta ve Irak ile hududumuzu teıkil edeıı 
Habun çayı kenarından Irak topraiına 
&irmektedir. 

Diyarbakırdan itibaren bu hattm 
tulil takribi olarak Z!iH kilometre ola· 
caktır. Bu hat, Londra - Hiidiatan 
tranıit hattını tetki lettiğinden enter• 
naayonal bir ehemiyet taııyor. 

lran haııı ı 

Repn çayı kenarından, Dlyarbakır
Siird şoaası üzerindeki Poşur k6pril· 
süne kadar gelen hat, Bitliı ıehrinin 
içf nden geçecektir. 

Van gölü kenarında Tatvan'a &ide
bilmek için Dilhan karakolundan evel 
Siird köprüsünde. iki eeçek tcabit e
dilmiştir. İkinci ıcçekdc bir buçuk kl· 
lometrelik bir tünel açmaya mecburi· 
yet hasıl olmu,tur. 

.Tatvandan itibaren Van &ölününce
nup sahilini takib ederek Retadiye, 
Vaatan, Edremit gibi nahiye merkes· 
lerinden ve kanlardan geçecek bu hat 
143 kilometreden lbarettk. 

Buradan hat Kotur deresini taklb e
derek lrana girmektedir Bu hattın Van 
dan itibaren hududa kadar olan mesa· 
feıl, takriben 103 kilometredir. 

Van - Kotur arasındaki hattın inp• 
Binda büyük arızalar yoktur. 

Van ve ç.evreıl 1750 r!kımında ol
makla beraber kıJ pek ıert de~ildlr. 
Burası, yurdun hayvan ihraç merkez· 
terinden birldlr. Büyük harbdan evel 
Van ıehri bUyUk bir şehir olduğu ve 
nUfuıu 85 bin mlkdarında iken bugün 
yirmi yedi bine kadar inmiştir. Biz dıe· 
miryolunun nUfus terakümilnde ve re
fahda ne bUyUk amil olduğunu tecrU· 
beterle biliriz. 

Dlyarbeklrden lran hududuna ka • 
dar yapılac:ak hattın wunlutu takrl • 
ben 521 kilometredir. 
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[:::::~:~:~:~:~~~~:~::::::::ı 
Roma protokolü 

devletleri 
Enternuyoul münuebederin gir. 

eliti yeni iatibale kupunda eaki tümul 
•e maniluuu kaybeden kombinezon
lar arumda "Roma protokolu" denilen 
itilif fÜpbesİz batta gelir. yakınlarda 
Pette'de bir içtimauu akdecleceii bildi
ril ... bu itiW malUmdur ki, dört sene 
evvel, 1 talya, A vuıturya ·.e Macaris
tan aruında iımalanmııb. Hitler'in Al
manya' da ikbclara geçmesi üzerine, 
Avuıturya iatildili için çok tehlikeli 
bir vaziyet meydana plmİf sibi sörü
nüyordu. Muısolini Almanya'ya kartı 
Avuıturya'nm iıtildilini korumak ve 
aynı umanda Küçük antanta kartı ma
car reviziyoniat emellerinin tahakku
kuna yardım etmek için bir 1 talya, A
vuıturya ve Macariıtan kombinezonu 
yapmayı clüıüamüıtü. ltalya hariciye 
müıtefarl Su.iç, Viyana ve Pette'yi zi
yaret eclılrelı Awıturya Ye macar bqve 
killeriyle sörüıtü. Roma protokolu adı 
w..ilecek olan itilif üzerinde anlattık • 
tan eonra, iki ba§vekili Romaya dant 
etti. Burada Musaolir.i, Dolfuı ve Göm
b "it arasmda aiyaai ve ikbaadi sabada 
te rilri meaai gayesini istihdaf edm INr 
ta'um itilünameler imzalandı. Muuo
lini, bu itilifnamelerin imzumdan son
ra aöylediii nutukta, Avu,turya'nıa ia
tikl&Iini koruyacağını ve macar nvisi • 
yonist emellerine yardım edeceiini bil
Jirdi. Bu nutuk, o zaman A wıturya 
dolayıaiyle Berlin'de ve Macaristan 
dolayııiyle de küçük antant devletleri
nin bükümet merkezlerinde kötü inti
ba hlnkmıtb. 

Dört aene içinde ltalya'mn bir ta
raftan Almanya'ya kartı, diier taraftan 
da küçük itilif devletlerinin ikiaine 
kartı aiyaaeti o kadar deiitmiıtir ki, 
Roma protOkolunun iımuı sününden 
babaederlı:en, eski tarihten bahaeclili
yonnuı sibi seliyor. ltalya, Habetiıtan 
itine kanıtıktan sonra Ahnanya ile an
latmak mecburiyetinde kaldı Ye Avuı
turya iıtildilinin koruyuculuiundan 
iıtifa etti. Awıtarya'nın iıtildili, 
bu devletle gerçi ltalya'nın aracıbğı ile 
Aw.turya ve Almanya araamda 1936 
yamda bir itilif imzalanmıtbr. Fakat 
Avaltar)'a iıtildilini korumak için ya
pılan ı.a itilif, Mkikatte AV111turya iı
tildlli icin en büyük tehlike mahiyetini 
almqbr. Harici liyuetinia ain'lıimı 
orta A.napa'daa Akdeai• •kledm 
it.ip, A.YUtaı7a'ma _.. .... ab ........ .- ... .,. .. _..,.... ..... 
- 'fai,.tte deiildir. 

Roma protokolunun diler uvu olan 
Macaristana pliace; malGmdur ki bu 
tlevletin ai:rui pyeai, Y upalav-
7&'m, Romanya'da n Çekoalovakya-
4aki macarlarm, Macariıtan hududlan 
içine almnwsmdan ibuettir. Halbuki 
Maıeolini, Yaa-lav;ra ile mdattddan 
sonra --=-r NWiaiJ'C)Dİat emellerine 
,.ardım edema. ltaıya'nm Romanya 
doıtluğuna da büyük ehemiyet vwdiii 
llilini,ar. o kadar ki ... aolbııi, ..... 
lerde Gosa hükümetinin iktıclara seç • 
maini, fatinnin muvaffakiyetl.u.clen 
biri aaymııtır. Gerek Almanya ve serek 
ltal,.a, Roma - Berlin mihverini kuralı, 
Y qoıla'YJ'a ve Romanya'yı küçük an
tanttan ayırmaya çalıımaktadırlar. Ta
büdir ki bunu temin edebilmek için her 
iki dnlete ele mülki taa-nhklan hak· 
kında, yani mac:ar reviziyoniıt emel
lerine yardım etmemek için teminat 
Yeı mektedirler. Bu vaziyette Roma 
protokohmun aiyaai cephesi büıbütün 
-nium kayh etmİftir. 

lkbwli cepheaine plince; bunan 
Mac:ariatan'a ve AYUıturya'ya hayli 
maddi utifade temin ettiii inkir edile
mez.. E ...... protokohuı hedeflerinden 
Wn et. AYUıturyayı iktıaadi ve mali 
ac:ızden lmrtararak 1931 aeneıinde yap
maddi iıtifade temin ettili inkir edile
maya ...-.,is ettili p'bi, Almanyanm 
kolı.. lllUDla atdnwıma yer verme
mekti. ltab'-, iki mahmiai ile ticuet 
anlepnala• yaparken, hayli feclakirhk
ta bulundu. Yeni ticaret anlafmumdan 
aonra Mac:ariıtan'm ve Avuıturya'am 
Jtalya ile ticaretleri artb. Fakat bu ik
baadi müaaadekirbim arkasında aiya
ıi m;ilibaza olduğundan ltalya'nın or
ta Avrupa ıiyaaeti istihaleden iıtibale
ye seçtikçe, ticaret aahumda AV111tur
ya ve Macariıtan'a yapdan müaaade
kirlıldmr ltalp içİD alır plmefe bat
ladı. Bundan bqka bu ikbaacli itiWla
nn Almanya'yı da memnun etmediii 
atilcirdır· Ve orta Avrupa'am ikbaadi 
hayab bahiı mevzuu olduiu zaman, Al
manya'nm daima en ehemiyetli rol oor
nayacak devlet olduiu habrda tutul
mak Uımnchr. 

Almaya'nm naarmcla Roma pro-
tokola, ~ antant kadar a,.tandır. 
Bir defa Almaa,.a, kendiainclen batka 
hiç1Nr devletin Avuatur78 ile alikadar 
olrmum istemez. AvuatarY& meaelesi
ni halletmek makaaclmı iıtihdaf eden 
herhanai Wr aiyui kombinezon. Roma 
protolcolu olıun, Hodza projeli olıun, 
Tardieu'nun telclifi olaan, Afmanya'nın 
nazarında merdaddar. Almanya, Ava .. 
tar,.. m11ılı bin Wr ...... mnelelİ 

ULUS -s-

DÜNYA HABERLERİ Amerika ordusu 
Filipinde manevra 

Ruzvelt demokrasiyi övüyor 

Akalliyetlerle idare edilen 
hükümetleri tenkid ediyor 

Vqington, 9 (A.A.) - Demokrat partiıinin verdiği ziyafette 
nutuk ıöyliyen Ruzvelt evvela demokrat partiıindeki ittihaddan 
bahıederek demittir iri: 

"- Memleket, demokrasinin tamamlığını yürütmek için mü
cadele etmektedir. Biz bu mücadelede muzaffer çıkmak üzere 
bulunuyoruz.,, 

Reisicumhur ekalliyetlerle i-I Faaliyette bulunan imme hizmet. 
dare edilen bükümet teklini ten- leri tirketlerinin ekseriyetle işletici 
kid ederek f(>yle demiftir: olmaktan slyade mali mahiyette olan 

"- Sınıf bUkilmeti kendi telkin- Holding firketleri nevinden oldukla
leriyle hareket eder ve bütün ımıfla. rını söyliyen hatib sözlerine !Öyle de
ra ve tabakalara menıub insanlar a- vam etmittir : 
rasındaki rabıtayı nuarı itibare al- "- İşletici ıirketlere paralarını ya-
maz.,, tıranlar arasında pek az kitiler zarar 

Ru.zvelt, eski cumhur reislerinin görmüşlerdir. Fakat Holding ıirket. 
küçük ekalliyete kartı açtıkları mü· lerinin esham ve tahvilatını alan mil
cadeleleri hatırlatıp kendisine sala· yonlarca kiti bütün aervetlerini kay
hiyet verilmeıini iıtedikten sonra b tmi ı dl e şer r. ,, 
ı5yle devam etmiştir: Reiaicumhur hali hazırda elektrik 

"- Bugün memleketimizde, hü- ıirketlerine aid on be§ milyar dolar 
kümete teıir ve onu idare etmek için kıymetinde esham ve tahvilatın 600 
yüksek bir hak sahibi olduklarına milyon dolardan az hisse sahibleri ta
namuıkarane inanan ve malik olduk· raf rodan sathi bir şekilde kontrol e -
tarı imtiyazları idame etmek için mü· dilmekte oldufunu söylemiş ve de
racaat ettikleri vasıtaların siyasi migtir ki : 
zUmre için muzır olduğunu görmeyen 
ve anlamak istemiyen mikdarları niı- "Bu ıuretle 96 pualuk bir köpeği 
beten az bir takım kimselerin tehdi- aalhyan dört puıluk bir kuyruk karşı-

ıında bulunuyoruz demektir.,, 
dine maruz bulunmaktayız. 3 Jdnu-
nusanide toplanan kongreye gönder- Ruavelt bu gibi ıui istimalleri orta-
diğim mesaj'da timdiki hUkUmetin dan kaldırmağa karar verdiğini bildir
vatanda,ların kahir ekseriyetinin ih- mit ve ıöyle demiıtir : 
tiy~lanna hizmet etmefe ve arzula- "Bu fenalık ve sui iıtimallerin a
rını müesair lı:ılmafa çahtdığını pek merikalr it adamlarının ve aanayic:ile
açık bir tekilde anlatmıttım. Hilldl- rinin kahir elıcaeriyetinin yardımile or
met, aallhlyetlerinl ıuliıtımal eden- tadan kalkacatmı ümid ve zannede
lerl tenkil etmeğe ve küçük ekalli- ris. Sanayi ve maliye üzerinde böyle 
yetlerin imtiyazlarını kaldırmağa uğ· otokratik ve kontrolu muhafaza etmek 
ra,maktadır.,. için bir avuç insanın ıonuna kadar mu-

Ruzvelt hükümetin ekalliyetlerin kavemet edeceğini biliyoruz. Bu bira
ıui iıtimallerine kartı yaptığı hUcum- vuç insana karıı ben kendi nefıime 
ları kilçUk ve bilyUk bUtUn tepbblla - hulnatı kalble mücadele edeceğim. Fa
lere kartı. bUtUn phıl kir aiatemine ve kat bu mücadelede fenalıkla hiç bir 
phsi teıebbüılere lıcarıı tavıiye edil • anlaşma yapılmıyacak ve içtinabı ka -
mit hüc(imlar teklinde göatermeğe ça- bil olmıyan nihai zafere kadar dur-
lıpnları takbih etmittir • madan çarpıtılacaktır. 

Ati na halkının büyük 

tezahürleri arasında • 
sevınç 

Prens Pol ve prenses 
Frederika evlendiler 

Atina, g (A.A.) - Bugtln ıDnet- ropolldi ile Baıbakaıı tarafından br
le beraber Atina fehrl bllyflk bayram planmıflardır. 
gtlnlerlnin mamarumı arsedlyordu. Evlenme merasimi kilisede pek 
Kalabalık bir halk ldltleai tehrln her parlak bir tarzda yapılmııtır. Atina 
noktaamdan yeni evlilerin ıeçeceii haf metropolidi yanmda kırlı: kadar 
70llar üzerine dökülmüttür. Büttiın metropolld oldufu halde eald orto-
10kaklar ve evler donatılmı9tır. Saat doka Adetleri ftÇhile dini tören yap-
8 de me.rulmln. ~ıtadıfı bet top atı- Dllftır. Bütün metropolidler eski Bi
mı ile ılln edıldıti saman ,sokaklar san• papaalarının pydikleri elbiae
geçilmez bir bal almıt bulunuyordu. leri ve hatlarında da elmaalı taçlar 

Saat 5U5 de yübclı: devlet memur- ta,ıyorlardı. 
lariyle elçiler bayanlariyle kiliseye Muraaaa 119,,. .. .. 

toplanmıı bulunuyorlardı. Batbakan • "':' gumUf 
Metaksaa ve bayanı diğer bütün hll- l§lemeU rop 
kümet erklnı ile birlikte gelmlt ve Prenseı Frederikanm batında bir 
1ı lk tarafından tlddetle alkıtlanmıt· murua& taç ve üzerinde de gümütle 
tır. itlenmiı beyaz bir elbise vardı. Elbi-
Düiü.n alayı llanbı ediyor aenin kuyruğunu altı küçük prenaeı 
Düğün alayının aaraydan hareketi taııyordu. 

21 top atımı ile ilin edilmittir. Ayinde evlilerin batına konulan 
tık 18 arabada misafirler yer al- ıom altm taçlar kıral birinci Jorj ile 

mıttı. Yunan Vellahdi Prens Pot ile Konstantin'ln de evlenme töreninde 
kıs lıcardeti lrena betinci arabada ge- kullanılmıt olan taçlar idi. 

yapacak Hatay komisyonu 

aldanıyor 
Hükümetçiler 
T erueli aldılar 

(B•ıı linci ••yfada) 
Nevyork Tbnea ıazetesi, Çin· 

Japon ilıtilifmm batlanııcm-
(Başı ı. inci sayfada) danberi Filipindeki amerikan or- KURUN' da Amn Ua, Milletler C.. 

manastırının etrafında olmuttur. Nf- d ku ti · · h rb mİyeti namına Hatay'a sitmit olan ko-
ı.A b dald • ·ı d uıdu k' vve .er.ınm a izama- mı·ıyonun -=u· B. Reed'in franm ._yet ura ••ı er e ele e~frll- t d • -• • -s mn a ı ,eraı ın aynı ıart ar a- T te · de · ti" ed 1.-.. -b 
mı,tır. h T d banık an saze un ın tar en .,.,,~- • 

Banıelondan bu manastırın naııl .. 1 ın e. . et ~ekte oldu- nı esefle karfıhyarak di70" ki: 
teslim alrndığma dair ıu malQmat gunu bıldırmektedır: "Türkiye ile Fransa araamda ihti
verilmektedir. Temmuz ayınd&ftberi zabitlerin lifb bir mesele olan Hatay itine Millet· 

Dün sabah müzakereler yapmata mezuniyetleri kaldırılmıştır. Ve da- ler Cemiyeti ne afatla müdahale et• 
memur olan murahhaılar, manastıra imi ıurette ılllh b"tına vaziyette bu- miıtir7 Her ikili Milletler Cemiyeti 
yaklaştıkları sırada tüfek ateşi ile lunmalı:tadır. Topların endaht tecrü- aziıından olan iki devlet U"UJDda a
karşılanmışlardır. Maamafih birkaç heleri daha aık yapılmaktadır. Donan- Jatbrıa olmak sıfatiyle delil mi? Bu· 
dakika sonra albay Barrat, hükümet- ma da her ihtimale kartı buır bir nun için Hatay ulapnuı Cenevre mi· 
çilerin mim müdafaa nazırı B. Piet- vuiyettedlr. Torpidoların mürette- esseaeainde T61'kiye ile Franaa araam
ro ile temas halinde bulunan general batına pek kıaa mezuniyetler veril- da ıpüıavi tenit ile imza edilmedi mi? 
Rojo ve Sarabia ile muharebeye gi- mektedir. Ve bütün ıemiler, takviye Bu \akdircle Hatay idaresinin yarınki 
rişmişlerdir. edilmit mühimmat ve mürettebat ile teklini kati amette kuracak olan intiba-

Albay Barrat, kendisine tek- uzun bir yolculuğa çılanağa hazır bir bat yapılırken ba int:ibabab idare ecle-
lif edilmiş olan şartları kabul etme- halde bulunmaktadır. Cuuıluğa kar- cek Hatay komiıyonunun Türkiye ile 
den evel tefleri ile görüşmek arzu- 11 pek aıkı ihtiyat tedbirleri alınmıı- Franaa'yı biribirinden lal kadar farklı 
sunda bulundufunu ıöylemi9tir. Fa- tır.V . . . bir vaziyette tutman bile Cenevre an • 
kat kendi kıtaatından bir kısmı bu sı- a,ıngton, 9 (A.A.) - Reıaıcum- la mal ubalif Lı- L-h R 

1 
,. . l ı arman eaaama m .,... --

rada teslim olmağa ba,ıamıştır. Ev- . ~r uzve tın 1938-39 .maııye aeneı ket tefkil etımn mil 
ti üthi bi t U k 1 ıçın parlamentodan mılli müdafaa ve m ş r eess re apı mıt o- Beyne'--!'el komı'ıyon ...:11• B. n~ 

1 144 k r manast d k masraflarını kartılamak üzere 200 111111 ·- -an as e , ır an açmı9- ed bütün bu ıuallere: "-Evet" ..a:-
lardır. Biraz sonra bunları diğerleri milyon dolar istiyeceği ıöylenmekte- _,., 
ve bilhassa Teruel Piskoposu takı"b dir. cevab veriyor. intihabat nizwnnanwi 

tanzim edilirken Sancak'tald frm 
ctmi,tir. Bunun üzerine saat 14 de 
general Hern ndez Sarabia, mukave- 1 otoritelerine INr lalam ımlUmat aonal-
me•e bitmiş n zariyle bakılabileceği- ta ı dutunu da IÖylüyor. Daha soara m-
ni ilin etmiştir. Bu ıuretle ili albay yan 1 n ZM>DNIM!nİn tanzimi bittikten ..... 
Barrat'ın tesliminin bazı terait dahi- tatbik olUDlllUI için franm bükiıııı.d 
linde yapılmaıını elde etmek için le- • ı A h ı ne nsmm teWii oluncluiuna da inlllr 
ra etmit olduiu teşebbüı akim kal- S 1 U a n m a ebniyor. Niba,.t bütün k ._ .. 
mıştır. ••naamda HataT ifincll a•;bdar Wr 

Milli müdafaa nazm B. Prieto, Türkiye devleti bulandaima ...... 
gazetecilere beyanatta bulunarak, p rog ra m 1 yonca batırlanmadıiuu da Jrabal ... 
Santa Klara manaatırındaki bilerin yor. Bununla beraber ...,.......iW lllO-
teslim olmuf olduklarını teyid etmit Roma, 9 (A.A.) -Tdbuna gazeteai misyonun bu tarzdaki laanlr.eti ...._ 
ve "Teruel meselesi bu ıuretle katt yazıyor: Yeni ltalyan deniz in9ut pro- iıincle Türkiye ile Fruıaa aramda .... 
olarak halledilmittir.,, demiştir. gramının Pariıte ve Londrada uyan- aavatuzlık dmwk olnwhfuu •'•..._ 

Bar•elon bombardıman dırdığı endi,eler hiç de yerinde değil- ia çalıı.,.orl Acaba eksper e111nH..ı 
edildi dir. ÇUnkü bu programla dahi İtalya- bu sözlerine Wmt kendileri~ 

Banelon, g (A.A.) _Ali tayyare- nın müdafuıı için zaruri olan aııari )ar 1111? 
ler dün Barselon'u bombardıman et- mikdar henüı elde edilmit olmıyacak- Hatq'da bqiiakü muvakkati ... 

tır. t-kilitı tamunen framalarm .o.ia-
mitJerdir. Yirmi kiti kadar ölmüıtür. B -s azı devletlerin ıinirine dokunan de iken Pariı'teki franaa hiilriiıııı..,i• 

Bir /raruı:ı vapurunu nokta, İtalyanın, denisaltı gemileri "ben Hatay itlerine kanpnam" ...... , 
sabteıtiler bakımından haiz oldup faikiyettir. phud "frama hariciye llUll'I o.n.o. 

Pariı, g (A.A.) - Temps gazetesi- "Lavaro Faciıta" guetcıi de bu in- ıun C.nnre'ct. bu ite dair laerbanP Wr 
nin yazdığına göre, aelda bin t~nluk pat proıramını loıiltere ve Fransa- ~ ...uirk.. miiatenkif IÖI • ,,_,. 
fransıı: bandralı "Françoiı" vapuru nın Akdenisdeki ıilihlanmalarına bir ~ amu,_ •ılremn• ... 
cumhuriyetçi İspanya için Anven'ten mukabele olarak kartılamaktadır.., aöüerini ...kul ..._,.ilir ml? 
buğday götürürken ilci ili harb gemisi Uautnw,,,.. ........... ld T...,_ 
tarafından yakalanarak Septe limanına ırz Sovyet mamulttı idi. Tayyareler Cennn an1afmunn Pull't.ld "-
götürülmü tür. Geminin serbeat bıra - arasında franıızların henüz gizli tut- bükiimetinıe Cennn ~ bacl 
kılmaSJ için yapılan bütün teıebbüsler tulı:lan IOn modeller vardır. .u...i w ....,_ .......... ...,... 
netlceü kabmftır. Oleaı.. ..._..bir Vok ,,_..._ .... ,_ _........ 1111111,p ... 
A•Uer franaslan lıAaın ediyor nn mncat olcluiu w ~ h .. ,._ ~.-O" ..... ..,_ 

Saragoa, g (A.A.) -A8Uerin Teru- alman eelrlerin ifadelerine nuaran Te- -'-' w ita bndaJd.............. .. 
el cephealnde aldıklan harb malzeme- ruel'e karp taarrusu &anin tabiiyetin- Uldı w hnanl slıteııu..,.lalllla W
ıl, s~lihlarından CJf, 80 nin Franudan den zabitlerin hanrladıklan ve idare ...._. I~ ,...._m; Wllldı ....... 
geldıfini gÖlterm1ftlr. Tanklar lltiına- ettikleri bOcllrUmelı:tedlr. doir•J• TflrldJe ile FIWl'mn Ha1aJ 

Sanghaydaki son hadiselrden sonra 

lngiltere Japonyaya 
karşı çok şiddetli 

bir vaziyet alacak 
(Bap 1.inci sayfada) 

nı kuvvetlendirmek için ellerinden 
geldiğini yapmakta olduklarını tesbit 
ederek ihtilafın sulh yolları ile hal im
kanının artık kalmamıt olduğuna ka
rar venniftir. 

Hükümet ve umumi karargah, Uaak 
prkta devamlı bir ıulha eritmek için 
merke.ıi Çio hükümetinin artık tama
miyle imhaıı için mücadeleye ıonuna 
kadar devamı kararlaştınnı,tır. 

Şanghay' dald hôdi..,-e 
I nsiltere protesto eUi 

lunuyorlar. 
Yarın Chequen'den Londraya döne

cek olan batvekil Chamberlain, bu hl
diıe etrafında derhal kabine arkadaf
ları ile iatipreye baflıyacaktır. 

Sunday Timeı pzeteai, bu huıuıta 
diyor ki: 

itleri 6winc1e tepUd m•ahl _. o1-. 
landan Milletler~ ........ 
iane laftnata ile ita tafrlldm11.ı,I a. 
la7'atllnmlr, H._ ........_ ..... ..... 
terek bir kontrol altmda .......... .... 
~ JAPlr. Puü'teld fnmm ......._. 
nin Hata,. i ....... 11 ........ ,. .. .. 
ıiW ........ Sari,..' ........ ... 
fnnmlann .......... .....,.... 
shü &riinde mldaha'elerhıc ..... 
••owk "ha,.te bir buebtl Fw'· 
nm Wbnıflıfı aiW slstesmek ..... 
alaJ ve mantrfın çerçıet..ın. slreWBrT 

rırdaJri ~iyetin filen twmnmHı de
mektir. Bundan maada Yanıta Mh
rindeki ıeyriıefain eerbeatlijinin ma
haf aza edilmeıi lhım ıeldiii ehemi
yetle kaydedilmektedir. 

Japonlar tarafından alman hareket 
tarzı, japon m•ktmlarrnın madunlarmı 
el altında bulunduramadıklarr veya 
hidleeler vukua getlrmefe çalııtıldarı 
kanaatini huıl etmektedir. 

liyorlardı. içinde Romanya Prensesi Niklh yapıldıktan 10nra yunan 
Helena ve Pruıya prensi Vilhelm bu- kıralı ile yeni evlilerin yakın akraba
lunan 18 inci arabadan ıonra uray ları, ıerek Prenai ıerek Prenaeai ö- . 1:-'>ndra, g (A.A.) _ &anıhaydaki io
mare,.ımm arabası, ondan sonra bir perek tebrikte bulunmu,lardır. Diğer gıhz başkonsoloıu, japon bat konıolo
ıUvari müfresffi geliyordu. 19 uncu prenıler ile davetliler de yeni evli- sun:- tahriri bir nota vererek ingiliz 
arabada Yugoılavya Naibi Prenı Pol leri tebrik etmiılerdir. polıı m~murlarının beynelmilel mın-

"Bqvekil, Japoııyaya kartı pldetli 
bir harekette bulunmak imkinlarını a
raıtıracaktır. Bqvekil, bu Hfer bir 
tarziye ile iktifa etmemek niyetinde
dir. Diğer taraftan bu hidiae japonla
rrn imtiya.ılı mıntaka belediye idare
sine daha genit bir iıbette i9tlrlk için 
yapmıf oldukları taleb berinde de ak
ıi bir tesir haaıl edecektir. Bununla 

Bu huıuıta, Eden'in fikirlerini ne,. 
rettiği iddia edilen Yorkalıire Poıt p
zetesi bueün, Lady Bird bidiıui dola
yııiy le 1nıiltere tarafınduı tevdi edl· 
leo proteıto ootaaına verilen japon ce
vabı metninin tam olarak Japonyada 
Defredilmeaiııde ıarar etmekte ve inp· 
lia .barb gemilerinin derhal uak prka 
ıönderiımeıini iıtemektedir. 

ve 20 inci arabada da yunan kıralı Dini ôylnden sonra takada Japon askerlerinin tecavüzüne beraber ıerek bu bidıee, ıerek Japon 
Georges bulunuyordu. Yunan kıralı- Törenin ıonuna kadar ve fasıla- uğramasını 'iddetle protesto etmi,tir. taJeblerı nakkıncıaıu karar ancak oir-
na nlf&llh Prenaeıin annesi Brunı 1 rla yağan yalmura raltnen halk, ki- J~~n ~fkonsoloıu keyfiyeti bUyUk kaç gun ıonra ve .rranı&a ve Amerıaa ı-
wick-Lunebou11ı refakat etmekte idı 1 ıenın nünden ayrrlmamı9tır. bir ıtına ıle tetkik vldinde bulunmut- le ıani&fe eaaiaı&ten aonıa verueces-

Nibayet altı beyaz atm çektlti Ruhan! Ayinden ıonra evlenme tö- tur. tır • .ı.n"utere ue Amerıaa aruınua tam 
Mühim bir muharebe 

baf langıcı 
aon arabada nipnlı Preıwe• Frederi renınin nihayet buldufu 101 top atı- Japon koneolosbaneıinio Nlibiyet- bu tetrilti meaaı &urulmalıdır.., 
1ıca ve babaaı geliyordu. mı ile ilin edilmif ve bütün klliıeler tar ~ur~ gazetecilere beyanatında, Hankov, 9 (A.A.) - Cenubta Şup 

Kiliaede çanlarını çalmağa bafJamııtır. Pire ~11la polialeri hidiıesi hakkında io- Kabıne ıoplantuuıda neler va doıru ilerliyen japon kuvvetleri, 
DUfiln alayı halkın cofkun ten- ve Faler limanmda bulunan harb ıe- tıpr e~en haberlerin hakikate uygun ıeddk edilecek? Şonien ve Tenpien aruında Çin kuv• 

hllrleri araımda kiliseye gel.mit ve mileri de dUdilk çalmıılar ve 21 top olmadıgını ıöylemi9 ve p izahatta bu- vetleriyle kar9ılapıiJardır. Bu c:ebbe-
nlf&lllılar ldlise kapııında Atina met- atnı.,lardır. lunmuttur: Londra, 9 (A.A.) - Gelecek kabine de her iki taraf da çok mühim kuvvet• 

3 
Dtlftln alayı kiliseden çıktıktan İngiliz poliıi, Japon orduıunu ve o- toplaoııaında ~anıbay entornuyonal ler tahfid etmi9 oldutundan mühim bir 

oldufunu ve bunu a".lCak bndiaialn sonra dofrudan dofruya aaraya dön- nun ba' kumandanını yani imparatoru mın&ak11ının nıaaııınamni hakkındaki muharebenin yapılmuı bekleniyor. 
balledebileceiini Avrupa'ya kabal et• mUf, fakat yeni evlilerin arabuı bal- ~kir etmittir. Muhtelif idarelere ti· japon talob!erınin teı&ık odiloc:eıı mu· J 
tirmek iıtiyor. kın isteği tlaerine ti Konkordia mey- b~ olan Şangbaydalı:i mmtakalar, sabit lla&kak addedilmektedir. apon tayyareleri bir /raruq 

Frama'nın tetkil ettiii küçük an- danına kadar &iderek tehir isinde do- bır hudud mahiyetinde olamu. Japon- Londra dıplomaai tarikiyle Frama mektebini bombalaı:War 
tant ve ltal-'nm lmrduiu Roma proto- lafmı9tır. lar, beynelmilel kanuna day--·-L ve Amerika ile bu huıuata milukere- H ı- u :-• 9&&9&- 1 iri-ı i on. konı. 9 (A.A.) - 12 Japon tay• 
kola i""'"'~._ hail devam etmekle ben- Q.,._ • ..1-•-~ .::.ren m cr&&MAeri berbaaci bir mıntakada....... ere 1 r-ft r. N _., ~UUIA "" ı 1 ...- ı.o d li ik yareaı annire hücum ederek ,ebrı 
ber, orta Anwpa YUİJ9tİ m-incle Al· Sarayda ikinci bir tören daha ya- una 0 • ı~n takib ve tecsiye etmek sa- n ranm po t mahfillerinde bombalar yajdırmıttır. Bu anada bir· 
muya'am tazJİkİ sittikçe utmMta- pılmqtır. Bu da Protestan Adetleri Wıiyetını kendilerinde ıörUrler. ılSylendifine ıore lngiltere hülrilmeti kaç bomba franıız katolik papularmm 
dır. Once iktısad " ticaret aabapna veçhlle cereyan etmlttlr. I -''•- Japonlarla müzöereye pipcek ken- bulundufu binaya da dilflnilf ve pa-
münhaur olma fakat aoa birkaç _. Saat 12.30 da yeni e•lller hlldl- Rs~re ,~'!le ılddeıU bır ~~:;me1=• ~~ sınWerin müa- paslardan biri ölmilt ve diferi yaralan· 
i,.;

11
de ukeri ve aiyaai bir ıümul " ..... met erlrtnmın. elıl!llerin ve ordu mil- nurBKele 6BÇBcelc e 

0 1 
._. ve l&lihiyetleri mııtır Çi 1i1 d s.ıı 1 ri .- ·ıı ...:-ı- s vermeıe )luırdır. Bunun isin de Japon • n er en u en e n sayııı he· 

~!: =:: ~~:~~ mnu e .. ww tebriklerini kabul et - Londra, 9 (A.A.) _ Gueteler bal& mabmlarııuo vuiyotinda bir ev k nlb belli delildir. Naning, Kuvanlfl 
-1- -- •• - mlfl«=rdlr. Saat 14 de de yeni evliler ~anghay'dald iqilU polialerbı~ bir llk huaule ptirmek ilse ln ili fO - Çin villyetinin merkesidir. 
miienir Wr amil olaakbr. ,ereline sarayda bilyflk bir alyafet kasının Japon ukerleri tarafından dl- lfbirliii etmek ar re 1 ~re ile §anabay'duı bildirlldifbıe ph:e, bu 

A. Ş. ESMER verllmlttir. ifilmeıi bld18e.inin tesiri altında bu· izhar tmeleri &UIUDU llm yetle htlcum nnumdıa altı Çiıı taJ1art1i de 
e pnar. Bu hal, haliba- dutUrUlmUtttlr. 
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Adliye ceridesi 

Adliye Vek3.letinin her ay başında 
muntazaman neşrettiği adliye ceride-

FİKİR ALEMiNDE • 
~------N--------~ 

' RADYO·""" 

Terceme hakkında 
Ankara : 

İktisadi mübadele, fikri mübade-INGİLİZ ZABİTİ si, ikinci kanun nüshasiyle, 29 uncu le. 
ve düşünce kardeşliğini gösterir ü
midiyle birkaç ismi karşılaştırmaktan 
kendimi alamıyacağım: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif 
neşrıyatı - 12.SO Pl.ik: Türk musık~ 
halk şarkıları - 13.15-13.30 Dahili ve 
ci haberler . 

Akşam Neşriyatı: 18.30 ptik-' 
yatı - 18.35 İngilizce ders: Azime 11 
19 Türk musikisi ve halk prktları (Id ıl 
le Çakar ve arkadaşları) - ı 9.30 Saa~ 
ve arapça neşriyat - 19.45 Türk ıııit' 
ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve a.r J 
ları) - 20.15 Spor konuşması: Vilda!I 
- 20.30 Kompozitör; Ravel'in ölüaJ.\l.ıılı 
nasebctiylc scçilmiı eserlerinden ~ 
ncşrıyat ve Halil Bedi tarafından b~ 
nuşma - 21 Ajans haberleri - 21.15 -
yo salon orkestrası: 1- Polget: Ru1'- ..t 
2- P. Tosti: Pcr Morir·e. 3- WaldteP 
'l'out-Paris. 4- N esvadba: Paraphratl ....ı 
.Lorclcy. 5- Gouzene: Yu· You - 21.P' 
Yarınki program ve lstiklil marşı. 

Yazan: Çeviren: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Su yoktu, siperlerde kan ve çamurla 
karışık bir su içiyorduk 

lstihkamlardaki yıkıntıları tamir 
etmek lazımdı. Tabyada kalan cep
hane (adam başına otuzar kurşun) 
dağıtıldı. Askere peksimet verildi. 

dolu bir tarlada fersiz gözlerle et• 
rafı çeviren merhametsiz çevrey6 
bakmaktadrr. Arada bir iztirab çe· 
ken, yahud can çekiıen bir felB.kel 
arkadaıının feryadı merha.metai2 
gök yüzüne yükselir. 

yılının birinci sayısını vermektedir. Biri maddi hayatın, diğeri fikri 
Bu sayıda başmakale, Temyiz Mahke- hayatın şartı. Her iki hayata aynı ge
mcsi icra ve iflas dairesi reisi Fuad Iişim imkanını vermiyen millet dü
HulUsi Demirelli'nin'dir. 11Şuurun nura uğramaktan kendini kurtaramaz. 
kıymeti, fikir hürriyeti ve yaşayan Uzvi hayat neşvünema için dışar
hukuk,, unvanını taşıyan bu yazı, F. dan alacağı gıdaların mikdarına ve 
H. Demirelli'nin dört sayfa tutan de- kalorisine nasıl tabi ise, fikri hayat 
ğerli bir mukaddemesiyle Prof. W. da inkişaf etmek için başka millet
Sauer'in birinci teşrin 1935 tarihinde lerden tercüme suretiyle alacağı fi· 
Vestfalya de Münster üniversitesin- kirlerin zenginliğine ve kalitesine 
de verdiği 11Yaşıyan hukuk,, mevzulu öylece tibidir. 

Tercüme eden: 

Stefan George 
Charles Baudelaire 
Rainer Maria Rilkc 
Andre Gide 
Valery Larbaud 
Jean Cassou 

Eseri tercüme edilen 

Baılıca pınarlar üzüm bağların.. 
da bulunduğu için içecek &u azal
mı§tı. Bir çok neferler, siperlerde 
kan v~ çamurla karıfmıf su birikin
tilerini içiyorlardı Bu yüzden ku· 
sanlar, ondan sonra eskisinden daha 
fazla susayanlar çok oluyordu O
nun için yerdeki suları içmek yasak 
edilmiıti. 

Ne yazık ki, bizim Y anıkbayırda 
olduğu gibi, bu bağlarbaıı tabyasın
._.la lağım ve sarnıç tesisatı yoktu. 
lstihkiimın etrafma nöbetçi konul
mll§, ileri karakollar çıkarılDHttı. 
Bütün askerler, dehıetli yorgun ol
dukları için, yanm aaatte bir nö
bet değiştiriliyordu. Srk sık yapılan 
yoklamalar ve teftiıler yüzünden 
hötün askerler uyanık duruyorlar• 
dı. Bir f"Y okuyabilen askerlerden 
okumaları isteniyordu. Böyle za· 
nıanda vatanperverane tiirlerin çok 
faydası olabilirdi. Nitekim öyle de 
oluyordu. 

Fakat gülden, bülbülden, meh
taptan bahsed<!n bir gazelin böyle 
bir yerde ne kadar manasız olaca
ğını düıünebilirsiniz. 

Islak toprak üzerinde bir ıaat u.. 
9'11yabildim. 

Dolu roververim elimde olduğu 
halde, ileri karakolları dolaımağa, 
kurıun ve peksimet dağıtmağa, ka
tık katık ıu vermeğe mecburdum. 
Bütün bu itlerde yaralı ve yorgun 
olduğu halde gene arslan payı Bak.. 
kal ÇaVU§a dütüyordu. Bu arada 
en miifkül iti, severek, okııyarak, 
emir vererek, küfrederek, bağıra· 

rak, çağırarak, hulasa vaziyet neyi 

icab ettiriyorsa o tedbire haf vura· 
rak neferleri uyanık tutabilmekti. 

Ne büyük bir dehJ&t ve telia için. 
de bu geceyi geçirdiğimizi aıla unu
tamıyacağnn : Esas ordu ile muva
aalamız keıilmiı, üıtümüz baımuz 
ıır11klam olmut, çamurlar içinde 
,-atmağa ve Üzerimizde tavan ole.
Tak gök kubbeyi görmeğe mecbur 
kalımı, yemeksiz, auıuz, vaziyetin 
düzeleceğinden ümidsizdik. etrafı

mız ölüler ve acı acı inleyen ölenler
le dolu idi. Etraftan gelen bu sesle
rin uyandrrdığı dehıet tasvir ve ta· 
rife sığar ıeyler değildi. 

Hayali en genit olan adamlar bile 
•vurulup diiJtüğü yerde kendisine 
ilk yardım yapılıncaya kadar kal
mıt yaralıların çektiği iztirabı mu
hayyelelerine 11ğdn;aamazlar. Her 
halde bunların yüzlercesi kan zayi 
ettikleri ve susuzluktan kavrulduk
ları için ölüp gitmitlerdir. 

Eğer hala kendisini kaybetmemiı
ae birisinin babası, kocası, yahud ni .. 
fanim olan böyle bir adamın neler 
düıüneceğini, onun ne büyük bir ıs--
11zhk duyduğunu tasavvur ediniz 
Yerinden kımıldanamaz, boyuna 
kan zayi etmekte, acılar içinde kıv. 
ranmaktadır. Suaamıttır ve ölülerle 

Binlerce sağ adam 
fakat bunlar yardıma 
izinli değillerdir. 

yakındadır; 

muktedir ve 

O, bu bü.yük cezayr çekmek için 
ne kusur, ne künih işlemittir. Bu ge• 
cenin iztirabı dinmiyecektir; çünkü 
iki imparator biribirlerine kartı dur· 
mU§lardır. 

Bütün bu karanlık saatlerde rua
lar, her hangi bir baskına mani ola
bilmek için, Plevne tabyalarından 
bir kaç dakikada bir, bir yaylım 
yapıyorlardL Neferlerden bir k11mı 

cenub tarafmdan geçen bir dereye 
(bunun akan yağmurlardan husule 
gelmit bir sel olması çok muhtemel· 
di) ellerinde kap kacakla, yerlerde 
sürünerek gitmi§ler, fakat orada a· 
teıe tutulmuılardı. Bunlardan an· 
cak bir tanesi iki kova dolusu su ile 
geri gelebildi. ikinci bir kol ise ora· 
ya varmaksızın dönmek mecburiye· 
tinde kaldı, Bunun üzerine ıu kol· 
!arı gönderilmeıi yasak edilmitti. 
Bununla beraber, avcılardan bir 
kısmı gittiler. Bunlar da ayni tekil· 
de ruslarla kartılaıtılar. Onlar c!a 
su almağa gelmitlerdi. iki taraf ta 
işaretle anlattılar. Biribirleriyle 
mayna oldular ve iki taraf ta sula· 
rmı doldurup geri döndüler. 

Bu haber etrafa yayılmca bir çok 
su kolları yola çıktı. Fakat Kav an. 
hk tabyasından açılan müthit bir 
yaylım Üzerine gene bu iıten vaz 
geçildi. Ben kendi neferlerimden 
bir kaçını bü.tün kuvvetle bu ite gi• 
ritmekten menettim. 

Rrza bey, siperleri brrakanlarm ö. 
lüm cezasma çarpılacaklarmı bil· 
dirdi. 

Gece yarıaı, Plevnenin cenubunda 
büyük bir yangın oldu ve kasabayı 
millerce meıafeye kadar aydmlattı. 
Bu suretle Kavanhkla aramızdaki 
üç köte araziyi ve ıırtlan görebil· 
dik. 

Bu topraklar hepıi ölürler ve ölen· 
!erle dolu idi. Uzun bir sütun halin
de fıtkıran alevler, yerlerde birik
mit yağmur suyu birikintileri Üzeri. 

ne akisler yapıyor, sessiz ve &İı"yah 

toprakla onun üstünde yatan insan 
cesedleri üzerinde parlıyordu. Ara· 
da bir topların ağzındaki terareler, 
tüfeklerin ağzmdan fırlayan tim· 
tekler manzaranın korkunçluğunu 
bir kat daha artıyordu. 

Batıl itikadlar be&liyenler, yerin· 

de duramayan yer yüzünü Allahm 

yok etmeğe karar verdiğine inana· 
bilirlerdi. 
Yangın uzun sürmedi. Erteai aün 

öğrenmittik ki timdiye kadar Os
man pafadan insanca muamele ve 
himaye gören Plevne hıristiyanlan 
erzak deposuna at"§ vermitlerdi. 

(Sonu uar) 

konferanstan ibarettir. Bu konfe
ransta yaşıyan hukukun umumi şart
lan, hukukun altında kaldığı tesirler, 
hukukun yaptığı tesirler, bu tesir ve 
teessürlerin dereceleri tetkik edil
mektedir. 

Dr. M. Ferid Ayiter, "Sübjektif 
Hukuk" başlıklı makalesinde, değerli 
olacağına kani olduğumuz hukuki bir 
tetkik silsilesi vadeden mukaddeme
!İnden sonra "garbın hususi haklar 
ilminde aübjektif hak mefhumunun 
tarihini ve vaziyetini 18 sayfa iç.inde 
izah etmektedir. 

1937 Paris beynelmilel ceza kon
gresinde bulunan Başmüddeiumumi 

B. Cevad Serin; M. J. A. Raux'nun 
kongreye verdiği "Dahili Ceza Hu
kuku beynelmilel sulhun himayesine 
ne suretle hizmet edebilir., mevzulu 
raporunu tercüme etmiştir. 

Sulh hakimi Rasih Yeğengil "A
lacakların temlik ve haczi,, unvulı 

malçalesinde temlik müessesesinin ge
çirdiği tekıntülü modern mevzuatta 
hacze aid hükümleri tetkik etmiştir. 
Avukat Ali Şevket Erkin "Gayri
menkullerde hissei şayianın kiralan
ması,, mevzuatımıza ve içtihadlara 

göre etraflıca tetkik ve izah etmiştir. 
Adliye ceridesinin bu sayısında, Hu· 
kuk İlmini Yayma Kurumunun An
kara Halkevinde tertib ettiği seri 
konferanslardan ikisi vardır: "Milli 
Müdafaa Hukuku" mevzulu konfe
rans, asker! Temyiz Başmüddeiumu
misi Rifat Taşkın "Banka ve hukuk., 

mevzulu konferansı da Merkez Ban· 
kası mali müşaviri Namık Zeki Aral 
vermittlr. Ulus sütunlarında geçen 

yıl buHlsa edilen bu değerli iki kon
feranı kendi mevzularında kıymetli 
birer tetkiktir. 

Adliye ceridesinin h,cr sayısiylo 

birlikte temyiz kararları forma ha· 
llnde verilmektedir. Bu .ayıda tem
yiz ceza ve hukuk k1S1DI tevhid içti
bad kararlariyle hukuk kıamı heyeti 
umumlye kararı vardır. 

Adliye Vekaletinin itina ve intİ· 
zamla neşrettiği "Adliye Ceridesi" 

her sayısında tercüme yazılarla garb 
hukukunun yeni fikirlerini naklettiği 
gibi hukukçularrmızın tetkiklerine 

ayırdığı sayfalarla da milll hukukun 
inkişafına hizmet etmektedir. 

131 sayfası metne ve 16 sayfası 
kararlara ayrılan mecmuanın fiatı 30 
kuruştur. 

Sovyetler birliğinde 

tayinler 
Moskova, 9 (A.A.) -Tass ajansı, B. 

Joukovski'nin dahiliye komiserliği 
muavinliğine, B. Parachine'in de Mi· 
hanik! inşaat komiser muavinliğine ta· 
yin edilmiş olduklarını bildirmekte
dir. 

Orta zaman gibi taassub balçığı
nın içine saplanmış bir çağ bile müp
hem dahi olsa bu hakikati sezmişti. 

Bu sezişe delil olarak, orta zamanın 
büyük İngiliz şairi Chaucer tarafın· 
dan yapılan Le Roman de la Rose 
tercümesi ile, italyan ilimi Brunetto 
Latini tarafından doğrudan doğruya 
fransızca yazılan (Trcsor) un gene 
kendisi tarafından yapılan İtalyanca 

tercümesini zikredebiliriz. 

Tercümenin ferdi ve içtimai hayat 
için bir zaruret olduğunu ilk defa 
bütün katiyeti ile idrlik eden devir 
hiç şüphesiz Ronesans'tır. Ronesansı 
ronesans yapan eski yunan eserleri
nin tercümeleri, eski yunan pl$.stik 
sanatlarının modellik etmeleri ol· 
muştur. Bugün fransızların öğündük
leri 17 inci asır kH!sik edebiyatının 

grek şaheserlerinin tercümeleriyle 
vücud bulduğunu kim inkar edebilir? 

Geniş mikyasta ilk tercüme faa
liyeti 16 ıncı asra aid ise, tercümenin 
bir fikir tarihi olarak değil bir sanat 
eseri olarak nazarı dikkate alınması 
da on sekizinci asra aiddir. Goethe'· 
nin Voltairc'den ve Diderot'dan, Sch· 
iller'in Racine'den yaptıkları tercü
meler bu asrın mahsulüdür. 

On dokuzuncu asır 18 inci asrın 

çizdiği yolda yürüyor. Almanyada 
Schlegel ve Tieck, Schakespeare'i ha
rikulade bir surette almancaya çevi
riyorlar. Fransada Schiller'in Benja
min Constant, Schakespeare'in Al
fred de Vigny, Goethe'nin Gerard de 
Nerval taraflarından, asıllarına layık 
bir güzellikte fransızcaya çevrildik
lerini görüyoruz. 

19 uncu asrın tercüme faaliyetine 
memleketimiz de iştirlik ediyor. Vic
tor Hugo'dan, Y. J. Rousseaur'dan 
(Eclıem Pertev .Pafa), La Fontalne'
den, ·FJorian'dan, Racine'den (Şinasi) 
bazı mUntehab parçalar ve şiirler çev

riliyor. Ziya paşa Rousoeau'dan E
mile'i, Yusuf KAmil paşa Fen~lon'dan 
TE!Emaque, Ricai zade Ekrem CJı,a

teaubriand'dan Atala'yı, Silvis Pelli
co'dan Mes Prlsons'u, Ahmet Mitat 
Dumas P~rc'den Monte Christo'yu 
tercüme ediyorlar. 

Vefik Paşanın Moliere'den yaptı
ğı muvaffakıyetli adaptasyonlar müs
tesna, tanzim.attan aonra memleketi
mizde yapılan tercümeler asıldaki gü
zelliği verememiştir. 

Yirminci asır on dokuzuncu asrın 
tercüme faaliyetine daha büyük bir 
hararetle devam ediyor. Fakat bu as
rn' tercüme bakımından diğer a11rlar, 

dan ayıran taraf, asrmı.ız mütercim
lerinin çok zaman büyük sanatkarlar 

arasından seçilmiş ve tercüme ettik
leri eserleri kendi dehalarına yakın 

sanatk§rlarm eserlerinden intihab et
miş bulunmalarıdır. 

Tercüme eden sanatk§rla eseri ter
cüme edilen sanatkar arasındaki his 

Charles Baudelaire 
Edgar Poe 
Paul Valery 
William Blake 
Samuel Butler 
Miguel de Unamuno 
Bu isimleri çoğaltmak mümkün

dür; yalnız bu çok tanınmış sanat
karları saymakla iktifa ediyorum. 

Bizde meşrutiyetten sonra yapılan 
ve bugün yapılmakta olan tercümeler, 
müellifle mütercim arasında ruh bir
liğini temsil etmekten çok uzaktır. 

Onun içindir ki Baudelaire'in, Gide
nin, Larbaud'nun tercümeleri ayarın· 
da -bir tercüme daha yapamadık. 

Tercümenin muhtelif gayeleri ol
duğu söylenir ve bu gayeler .ırasın

da terbiyevi, ahliki, içtimai, edebi ga
yelere işaret edilir. Şu muhakkak ki 
hangi gaye için tercüme yapılırsa ya
pılsın artistik güzelliği haiz deği)se 
yapılan tercüme hedefine varmamış 
demektir. Sanat eserleri, ihtiva ettik
leri fikirleri ve hisleri ancak şeklin 

güzelliği ile telkin edebilirler. Şek
lin güzelliğinden mahrum olan ter
cümeler muhteva bakunmdan ne ka
dar zengin olurlarsa olsunlar, bu zen
ginliği hissetircmezler. 

Bunun içindir ki bir dilden başka 
bir dile çevrilmiş eserler üçüncü bir 
dile çevrilince hakiki kıymetlerinden 
çok kaybederler; tesirleri de o nis
bette azalır. 

Bugün en kesif tercüme faaliyeti
ni Rusyada görüyoruz. Bütün dünya 
edebiyatından tercümeler yapılıyor. 

1930 a kadar Almanyada da hummalı 

bir faaliyet görülüyordu. Son on se
nedenberi Fransada görülen tercüme 

faaliyeti bugün ha§ döndüren bir hız· 
la devam etmektodir. Bu faallveti 
yakından görmek için, Stock, N. R. 
F, Rledcr, Plan, Calman L6vy, gibi 

yaym müesseselerinin lı:ataloglarına 
bir gö.ıı atmak kAfldir. Memleketi

miz de bu hızlı tercüme sağanağına 

tutulmuştur. Ulus gazetesi tercüme

ler kütüphanesinin, Remzi ve Hilmi 

Kltabcvlerinin bir iki yıl· zarfında 

neşretmiş oldukları tercüme eserler, 
Avrupadaki tercüme faaliyetinden 

Türkiyenin hiç de lllak kalmadığım 

açık bir şekilde gösterir. · 
Bir milletin bütün düşüncesi, bü

tün heyecanı, bütün varlığr, o mllle

te meneub sanatkarların eserlerinde 
bütün kcsafetiyle ya§ar. Milletler 

biribirlerinin eserlerini tercüme et

mek suretiyle biribirlerinin ruhları

nı anlamIJ olurlar. Yaklaşma anlaşma 
ile kabildir. Binaenaleyh milletlera

rasında herhangi alyasi bir anlatma

nın temin edemediği yakınlığı, ter

cümenin temin edebileceği iddiası bir 

hayal olmasa gerek. 

Suud Kema.I YETKiN 

Istanbnl : 

Oğle eşriyatı: 12.30 Pllkl• ıl 
musıkisi - 12.50 Havadis - 13.05 pf 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif pli):-' 
riyatı. 

Akşam Neşriyatı: ı? lnkılib ~ 
Universitedcn naklen (Ma.hmut Eeat -~ 
kurt tarafından) - 18.30 Çoc_uklara ~ 
Bayan Nine tarafından - 19 Bayan v. 
Şan: Piyano ve keman refakatilc - 1 
Konferans: Çocuk Esirgeme kurumu '(Jll 
na, Dr. Kudsi Halkçı (Çocuk ve nüfUt~ 
19.55 Borsa haberleri - 20 Rifat ve ""'
daşları tarahndan türk musikisi ve hal~ 
kıları - 20.30 Hava raporu - 20.33 V"' 
Rıza tarafından arabça söylev - 20.45 ~ 
ma ve arkadaşları tarafından türk mu~ 
ve halk şarkıları (Saat ayarı) - 21.15 Y 
yo fonik temsil, sütdyo orkestrası rcf8' 
tiyle (LAKME) - 22.ıs Ajans haberleri 
22.30 Plakla sololar, opera ve operet pi~ 
ları - 22.50-23 Son haberler ve ertesi r 
nün pro&ramı. 

Avruııa : 

U<'"-""' ve OPERETLER: 14.30 :Sİ 
rcş - 18.15 Roma - 20.25 Viyana, Gral 
21 Belgrad - 21 Varşova. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve sJ!ll 
FONİK KONSERLER: 21.5 U.ypzig' 
21.10 Budapcştc - 22 Roma. 

ODA MUSİKİSİ: ı3.ıs Roma - 21 
Bükreı - 22.4'0 Kolonya. 

SOLO KONSERLERİ: ıs.ıs Roma, Jll 
ri. 

HALK MUSİKİSİ: 14.45 Roma - ıs. 
Varşova - 18.25 Budapeştc (Sip.n orkc' 
ırası) - 23.15 Milano, Torino. 
HAFİF MÜZiK: 7.ıo Bertin - 8.15 J(• 

za - 9.20 Paris Kolonyalı - 12.10 Roma; 
13 Bcrlin - 17.lS Roma, Varşova - 19· 
Bükrcş - 21.10 Kolonya - 22 Roma, ssıı 
- 23 Budapeştc. 

DANS MÜZtôl: ı6.30 Bertin - ı9·' 
Budapeşte - 20.10 Liiypzig - 23.30 Fil' 
r.:msa. Napoli - 23.35 Liypzig, Kolonya. 

Amerikanın kabul 
ettiği muhacirler 
Vaşington 9 ( A.A.) - ı:r~ı.ıv~ hl' 

kanlıgı tarafından neşredilen lotatit 
tike göre, geçen sene Amerikaya d 
haceret için 240869 permi talebi ~ 
bulmuş, bunlardan yalnız 30898 i kab~ 
edilmiştir. Kanunt mikdar iee 1531' 
dir. 

Arnavutluk, Yunanistan, Romany• 
Suriye ve Türkiyeye tahsis edilen ka' 
nuni mikdar tamamlanmıştır. lspanY' 
kendisine verilen kontenjanın yüz~ 
999 unu, Macaristan yüzde 92 sini, IJ• 
manya da yüzde 48 ini kuUanabilmir 
tir. Gidenlerin ekserisi yahudidir. 

Almanyada lngiltere 

aleyhindeki neşriyat 
Berlin, 9 (A.A.) - İngiliz sefiri, İıt" 

gllterenin Bükreş hükümeti nezdind• 
Romanya yahudi ekalliyeti lehindt 
yapmış olduğu teşebbüs üzerine alı:nai 
gazetecilerinin İngiltere aieyhind• 
yapmağa başlamış oldukları şiddeti\ 
hücumu protesto etmiştir. 

Bu protesto üzerine bütün alman gl' 
zetelerinin bu mesele dolayısiyle yap 
makta oldukları hücumlar kesilmiştir. 

xxı Kendi ana11 ve bu kadm ! ... Hey Yarabbim, ara
daki fark ne müthitti ! ... Kendi anası ne kadar 
nazlı, tatlı ve yuınutak idiyse, bu kadın o kadar 
sert ve carizdi. Kendi anasında tevazula vekar ne 
kadar biribirine karıtmıı iki eaas fazilet ise, bun .. 
da küstahlık ve bayağılık o kadar göze çarpan 
bir hususiyetti. Ve "Jeanot, git, bak, mutfakta 
musluğu açık bırakmıt olmıyayım l" Bu öyle bir 
cümle idi ki, anasının ağzından, hiç bir zaman, ne 
aynının, ne de benzerinin çıkmasına imkAn veri
lebilirdi. Bu, yalnız, Ruıeni beyin haremi Pi.kize 
hanımefendi ömründe bir defa mutfağa ayağını 

basmamıt veya mutfağın musluğuna elini uzatma· 
mıt bir kibar kadın olmak itibariyle değil, olsa ol
aa bir yabancı misafir önünde böyle bir söz söyle
mek kabalığından çekineceği için imkô.nSizdı. Yok. 
aa, doktor Hikmet, ev kadını denince gözünün ()... 
nüne, bili, kendi anasından baıka kimseyi getire. 
miyordu. Fakat, bu sessiz ve nazlı kadın evin itle· 
riyle ne vakit meşgul olur, ne vllkit her feyi yolu
na koyar; hizmetçileri nasıl sevk ve idare eder, 
koca konağın içinde, bundan kimsenin haberi ol· 
mazdı. Sanki bir ruh gibi konağın her kötesinde, 
daima varlığı sezilir ve her yapılan iıte onun izi 
görülürdü. Kü.çük Hikmet, her oabah gözlerini, bü
tün odaları silinip süpürülmüı; bütün eıyaımm 

tozları alınmıf, hizmetçileri ter temiz giyinmit ve 

kahvaltı masası hazırlanmıt pırıl pırıl bir evin 
içinde açardı ve mektebe giderken, elini öpmek 
için anasının yanına her giriıinde, onu, çoktan gÜn· 
düzlük entarisini giymİf, saçlarını amısıkı tarayıp 
örmiif ve baıına etrafı oyalı ince yemeni~ini bağ .. 
lamıt bulurdu. Doktor Hikmetin, anasında en çok 
aevdiği fey kullandığı etYadaki tabii lavanta çİçe· 

BiR SÜRGÜN 
Doktor Hikmet, Lavalii\re'lerin evinden çıkarken 

geni§ bir soluk aldı. Hem içerinin boğucu a~. 
rinden kurtulmU§; hem de ... Arlette'i unutm..,ttL 
Arlette'i unutmak mı? Genç adam, içinden: ''Ger
çek, dedi. Bu eve bir kaç defa da.ha gelirsem, onu, 
/alnız unutmayacağım; ondan aynı zamanda nefret 
~ile edeceğim . ., Fakat, bu acı hakikah, kendi kendi. 
le itiraf eder-ken, yüreğinin bir acaib elemle ıızladı

imı hissetti. "Hayır, dedi. Hayır, ondan nefret et
mek istemem. Onu unutmak da istemiyorum. Ondan 
nefret edersem, onu unutursam ne yapacafmı? 

Hayatımın boıluğunu nasıl dolduracainn? Her ,ey

den bıkıyorwn. Her Jeyden tiksiniyorum. Okmnak 
:ıtahını da kaybettim. Fikir ve aanat davaları artılr 

.>ana heyecan vermiyor. Montparnaue'daki rua ih

ô.lilcilerinin materyaliıt nazariyeleri, bende kol ka· 
.tat bırakmadı. Artık, dünyada, yüksek ve ulvi hiç bir 

4t'Ye inanmıyorum. Bir aevgi, beni ink&r berzahında 
ta intihara kadar gitmekten kurtarı::.bilirdi. Ona da 
türlü türlü manialar çıkıyor. Bu gün Madame Lavı.:
tiere yarın boockmacker.,, 

-70-
fi arama11yla, tenindeki daimi beyaz aabun kok1> 

au idi. 
Babası menkübiyete uğradığından ve bütün ko

nak üç hizmetçi ile bir ahçı ve bir utak eline kal. 
dıktan sonra da evin bu düzeni bozulmadı. Gene. 
teni beyaz oabun ve çamaıırları lavanta çiçeği k<P 
kan J;u hannn, sabahleyin ef'kenden, her iti taman. 
olmut pırıl pırıl bir evin içinde mütebeHim, aes
aiz oturuyordu. 

Bütün bunlar, zihninin içinden geçerken, dok
tor Hikmetin gözü önünde, birden §Öyle bir hatrra 
bir vizyon halincle canlanıverdi : 

Bir gün ikindi vakti, bir mektep dönüıü, doktor 
Hikmet, bermutad el Öpmek için ana&mm bulun
duğu odaya girince, onu, bir bohçacı kadınla kar
tı kartıya oturm111, aralarmdaki kumaf yrğmları. 

nı tetkik ederken bulm111tu. Bu bohçacı kadın, da
ima o evden bu eve soluk soluğa dolatır, siyah 
fistanı daima toz toprak içinde, titman bir lehli 
idi. Patlak mavi gözleri vardı. Acayip bir türkçe 
konuıuyordu ve tırnaklarının ucu, daima kirden 
kapkara idi. Doktor Hikmet, bu kadını, bütün bu 
vasıflariyle o gün görüp tanımıyordu. Fak at, her 
nedense bot bulundu. Anasının elini öptü.kten son
ra ona doğru eiildi ve aiyah trrnakh eli alıp ağzı· 

YAKUB KADRf 
na götürdü. 1§ bununla kalsa,ydı neyae •.. Uldn ço. 
cuğun bu eli ağzına götürmesiyle. kadının on'6 
kendine doğru çekip kucaklaması ve göğsüne ha .. 
tırmaın bir oldu. Bu göğüste ke&kin bir ter kokuı11 
vanh ve lehli kadının ıslak dudakları doktor Hilt

metin alnı, yanaklan üatünde bir sülük yapıfkan
hğıyla dolatıyordu. Zavallı çocuk bu olqanıp öpül
melerden pancar gibi kızarmıt bir halde kurtuldu. 
Anasmm benzi, güya oğlu bir kazaya uframıı da. 
imdadına yetiıemiyormut gibi sapaarıydı. &hça. 
cı, gider gitmez, onu aldı, hemen musluğun bqına 
götürdü. Tepeden tırnağa kadar soydu ve yüzünü, 

kulaklarmı, enaesini bir kaç defa sabunlu sularla 
yıkadıktan sonra ancak kendine gelebildi. Hizmet
çi kızlar iae, zaten her defa olduğu gibi bu oefer 
de kadının oturduğu ve ayağının baatığı noktaları 
silip temizledilerdi. 

Doktor Hikmet, binlen bire, Madame Lavalii\re 
de, itte, o lehli karının hüviyetini görür gibi oldu. 

Madame Lavalii\re muttasıl konll§Uyor, konU§Uyor. 
du ve kocası, yanı batında bir i.k.em]enin ucuna 
ilifaıit, iki elleri biribirine bitişik dizlerini üatiin
de, onu, muttıuıl tudik edici bir tebeuümle dinli· 
yordu. 

Boockmackerl Onu birden bire hahrdan nasıl çı· 
karmııtı? Arlette'i aevip aevmemek zaten onun e
tinde olan bir f"Y miydi? Arlette, ona yüzden "ae • 
ninim,, dese bile, içten o adamındı. O adamı gevmek• 
le ve bütün mevcudiyetile onun almakta berdevam• 
dı. Doktor Hikmet, bunun böyle olduğunu naııl bili· 
yordu? Doktor Hikmet, bunu, malılm olan bet duy· 
gunun fevkinde bir müate&na duygu ile sezip hİ&Se• 
diyordu. Genç kızın yüzüne her yakından bakıtmda 
o adamla pçôrdiği saati""" aid bir peri§anhfm b. 

(Sona rJar) 
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Esrar dalgası 
Geçen gün Ulus'da, üç kilo esra

rın mahkemeye kadar giden hika
yesini okurken, bunun - satanların 
hürriyetini, alanların aıhatini tehli
keye koyduğu halde - neden o ka
dar rağbet bulduğunu belki dütün
mü~sünüzdür. 

Şimdi onu kullananlar esrar dal
gasına tutulup keyif duymak ıçın 

yahud - aralannda esrarın yakın 
zamanlardaki tarihini bilenler var
sa - vaktiyle Hasan Sabbah'ın mü
ritlerini esrarla sarhoş ettikten son -
ra onlara gösterdiği cennet hurileri· 
ne kavutmak wnudiyle içerler. 

Esrar içenlerin ve Hasan Sabbah 
müritlerinin rivayetlerine göre esra· 
rın verdiii keyif o kadar tatlıdır 
ki, bir zaman fransızların me§hur 
tairi Biandelaire o keyfi duymak 
için esrar kullanmıt ve tairin yaz
dıklarını okuyan iki methur hekim 
de, biri profesör Richert, öteki Mo
reau de Taurs esrarın tesirini 
kendi Üzerlerinde tetkik etmiılerdi. 
Esrarın nasıl tesir ettiğinin tarifini, 
tabii, benden beklemezsiı>İz. İptida
aındaki tesiri nasıl olursa olsun. 
ona kapılınca sonunda insanı insan· 
lıktan çıkardığmı bilmeniz yetitir. 

Esrarın bizim doğu memleketle
rinde tarihi pek eakidir. Hasan Sab· 
bah'ın ona verdiği f(>hret daha dün
kü hikaye denilecek kadar yeni bir 
§eydir. Bu zamanda bütün dünyada 
tütün neyse, eıki dünya tütünü ta• 
nımazdan önce esrar hemen hemen 
onun gibiydi. Tütün de keyif verici 
dumanlı bir zehir olmakla beraber, 
fena tesirleri esrarın verdiği zarar
larm yanında küçük kaldığından, 
eski dünyaya tütünü tanıtarak es
rardan kurtaran Amerikaya minnet 
bağlamalıyız. 

En eski tarihçi Herodot'un yazdı· 
ğına bakılırsa eararın tarihi ta la
kitlere kadar çıkar. Herodot zama• 
nında trakyahlar hathaş otundan 
sadece elbise yaparlar ve bu elbise 
adeta ketenden yapdmıt elbiseye 
benzermiş. Halbuki İskitler onu di-

• 
Amerikanın 

~Sattığı harb 
Malzemesi 
Vaşington, 9 (A.A.) - Hariciye ba

kanlığı k!nunusani ayında harb mal
zemesi ve sivil tayyare ihracı için ve
rilen permilerin istatistikini neşret-

mi§tir. 
Verilen rakamlara göre, Japonya bu 

ay zarfında, Amerikadan 250 bin 282, 
Çinliler 290 bin 633 ve Sovyetler de 
17.582 dolarlık harb malzemesi &atın 

almışlardır. 
Verilen ihracat permisi yekfinu tak· 

riben bir milyar dokuz milyon dolara 

b!liğ olmaktadır. 

Romen parası 

Bükre 9 (A.A.) - Maliye nazırı 
ş, d' ~ · b. tukta Savu, radyoda söyle ıgı . 1r nu ' 

hükümetin maliye ıiyasetı hak~ı:a 
çıkarılan mantıksız şayiaların mun -
sıran romen parasını sars~a.k i~in ol· 
duğunu kaydetmif ve demıştır kı: 

ni bir maksadla kullanırlarmı§. Ara
larında biri öldüğü vakit, kulübele
rinin içerisine girerler ve her tara
fını iyice kapadıktan ııonra, beyaz 
ateş oluncaya kadar kızdırdıklllrı 
taş üzerine haşhaş tohumlan atar· 
)armış. Ha§haıtan çıkan dwnanla 
serhoş olurlar ve ha.ykırmağa ha§· 
larlarmı§. 

Eski tarihçinin tahkikine göre 
haşhaşm dumanı, sağ kalanları Ö: 
lümle temastan hasıl olan ınanevı 
kirden temizler ve böylece kendile
rinin uzun ömürlü olmalarına hiz· 
met edermi§. Dumanın tesiriyle hay
kırmaları da ölüın cinlerinin uzak
laştıklarına delalet edermiş. 

İskitlerin esrara böyle cinleri ka· 
rııtınnaları ıüph~aiz bir bahaneydi. 
Haşhaşı yeni kullanmaya başladık. 
}arı vakit onun tesiriyle sarhoş olun• 
ca kederlerini dağıttıkları, tabii, 
kabul edilir. Fakat sonra sonra, 
haşhaş dumanının ölümü uzaklaş
tırmaya değil, daha sık sık gelme
sine sebeb olduğunu elb•tte kendi· 
leri de anlamışlardı, Belki de haş· 
haf dumanına kavuımak için o cin
lerin daha sık sık gelmesini bile İç· 
lerinden temenni ederlerdi. 
Onların ilkin dini bir makıadla 

kullandıkları haıhatın verdiği keyif 
her yerde duyulduğundan esrar bir 
taraftan Hindistana, bir taraftan da 
eski Yunanistana, eski Romalılara 
~e lslavlara kadar yayıldı. lskit di· 
linden gelen Kana.bis, yani ha.thaıın 
aad adı, her tarafta meıhur oldu. 
Ona hatif ve esrar adlarını veren 
arablardır. 

Avrupalılar Amerikayı keıfettik· 
leri vakit oraya esrar keyfini de bir· 
Jikte götünnüıler ve orada tanıdık· 
Iarı tütün keyfiyle birleıtirmeği de 
merak etmitlerdir. Şimdiki Ameri
kalıların Avrupaya gönderdikleri 
aigaraların arasında, içerisinde bi
raz da esrar karıtık olanlara belki 
Avrupaya aeyahatlerinizde teaadüf 
etnıitainizdir. 

G.A. 

Küçük Dış Haberler 1 
X Londra - .t<.esmen uncıırnıngıne 

göre hali hazırda Riwiera'da istirahat 
etmekte bulunan B. Eden, aym on ye
disinde Cenevre'de "teknik" vazifeleri
ne tekrar başlıyacaktır. 

X Brükıel - Başvekil B. Jansen, 
Çin sefirini kabul etmiştir. 

X Moskova - Bir, üı,;, bet ve on 
Tchervonetz kıymetinde yeni bank· 
notlar ihraç edileceği haber;: verilmek· 
tedir. Bu banknotların aağ taraflarında 
Lenin'in portre.al, sol tarafında da Sov
yetlerin arması bulunacaktır. 

X Nevyork - Amerika'nın olimpik 
koniitesi 1940 Tokyo olimpiyad oyun
larına ittirak etmeğe karar vermiştir. 

X Londra - B. Van Zeeland bu 
aabah Belçikaya hareket etmittir. 

"- HUkUmet, ne mecburi bir istik
raz akdi, ne bankalardaki mevduatı 

müsadereyi, ne de paranın kıymetini 

dlişUrmeği asla aklından geçirmiyor. 
Hükümet, ecnebi sermayesinin hakla· 
rına riayet edeceği gibi enternasyonal 
piyasada da düriiıt bir teşriki mesaide 
bulunacaktır. 

KESİK BAŞLAR 
Yazan: Edııar Wallace 

x::::== 28 ====================~ 
_ Tahminlerimi biraz tadil ettim. 

Hatırlarmııunız ki sizin ınUsv.eddeler 
arasında, makine ile yazılmıt bır k§ğıd 
bulmut ve bunun kafakeıen t~rafmdan 
yazılmı' olduğunu söyleıniştırı: 7. 19.te: 
sizın piyes kayıd defteri.nde ~ılı~ft~y~ 
gördükten sonra o piyesın mliellı ın~ 
Fosun tanımakta olduğu hakk~ndakı 

.. h b. kanaat halini aldı. Yme bu 
şup em ır . b 
derece kuvvetle kani oldum kı Fos:. u 
mallımatından istifade eder~k 0 ~ucl· 
lifi tehdid edip para almak ıstedı. Şa
yed hakikat bu ise vemüellif .de - zan-

. ama • Sir Gregorı Pen ıle, 
netmıyorum k 1A 

san, Sir Gregorinin katil olduğuna 
hükmetmek istemiyordu. 

_ Hay h, y, dedi. Görsek daha iyi 
olur. Zaten Sir Gregori de kendisin· 
den şşiiphe edildiğini bilmiyor değil. 

Jak Knebvort, Stellamn köşkUnden 
cevab almcaya kadar on dakika telefon 
batında kaldı. 

- Ben K.nebvortum, Bayan Mendo· 
za dedi. Sizi derhal görmek kabil mi? 
B;iksan da aizinle göri.iımek iatiyor. 

Uykulu bir sesle Mendoza cevab ver· 

di : ld ~ 
- Bu saatte mi? Telefon ça ıgı za-
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• 
ıe " '" ozu t 

vrup<1 ı. 

1 

1 
Çeviren: Kerim Bükey -10- Yazan: H. Lechenperg 

Takriben elJi beş zarp otuz beş ebadında bir jiın· 
nastik salonu. Aşağı yukarı Berlindeki Sport Pa
lasın zemin katı büyüklüğünde bir batketbol holü. 

içinde antrenman için elektrikli atlar ve saire 
bulunan bir salon. iki büyiik yÜzme havuzu, biri 
yirmi beş metre uzunluğunda, diğeri otuz metre 
uzunluğunda. Sonuncuda büyük seyirci tribünleri 
v:ar ve birinci takımlar arasmda yÜzme müsabaka. 
ları burada yapılıyor. 

Dahası var : Uç kapalı tenis kortu, ve etrafında 
on bin seyircilik tribünler. (Burada büyük boks ve 
güret müsabakaları da yapılıyor.) Bir golf mekte
bi içinde elektrikli atlar bulunan bir polo salonu. 
Sguaah·Rackete mahsua bir oda, daha doğrusu 
bir sürü odalar. En aşağıda havuz ve içinde san
dallar. Bu havuzların akar auyu ve tastamam he· 
aa.b edilmit bir akıntısı var l Du§ yerleri. Buhar 

banyoları. Masaj masaları. Şua banyoları. Suni 
giine§ banyoları. 

Daha hala bitınedi : Bunlar yalnız kapalı ıpor 
yerleri. Dııarıda ucu bucağı görünmeyen spor yer
lerinin bulunduğu arazi. Amerikan futbolu için on 
iki saha. Dört ''Soccer'' (Futbol) sahası. Dört yüz 
metre uzunluğunda bir koıu pisti, iki yüz metre 
uzunluğunda virajsız bir kotu pisti. Kırk dört te
nis aahası ! Bir tahta dö§eli ko§U pisti. Muazzam 
tribünler önünde buz bok~ tenis, basketbol oy
nanabilecek bir hol, bir golf sahası. Nehir kena
nnda sayısız fıtalariyle bir kayıkhane, hususi bir 
yüzme plajı, seksen bin kişilik tribünler ortasında 
muazzam bir futbol sahası. 

l§te Yale bu... Burada çalı§an antrenörler kırk 
sekiz adet. 

Ve bu kırık sekiz adam çah§ıyor. Ve antrenman 
ve müsabaka sahaları burada bo§ kalmıyor. Bura.. 
da spor yapılıyor ! Burada her gün ardı ardına 

spor yapılıyor t Burada atletler yetiştiriliyor. Dün· 
ya rekorları hazırlanıyor. Spor yapanların yekunu 
insanları hayretlere salacak kadar; 

Misal olarak Harvadı alalım. Burada dört yÜz 
on futbolcu vardır. A§ağı yukarı on ''V arsity'' (bi.. 

rinci takun) takımı ve bir o kadar da üniversitede 
kendi aralannda oynayan takonlar vardır. iki yÜz 
basketbol oyuncusu iki yÜz elli lisanslı atlet, sekiz 
yüzden fazla kürekçi, (hemen hemen hepsi sekiz 
~iftc küHkçis.i) ve dört yÜ:ı boksör vardır. 

Ve dalla şu vardır hu vardır .•. 

Avrupalı okuyuculan rakamlara boğmak iste
miyorum. Klfi. Okuyucu burada vücudlarını inki
şaf ettirmek, spor kabiliyetini hazırlamak ve yük
aeltmek için binlerce ve binlerce gencin it batında 
olduiunu görüyor. 

Bunlar ciddi bir gaye pefinde, ve kendilerinden 
de ciddi bir gaye pefinde olmaları isteniyor. Ha. 
yatları spora vakfetmİ§tİr, hiç olmazsa Kolejde 

bulundukları müddetçe - antrenman zamanlan 
haricinde de. Muayyen saatlerde kalkmalan, ve 
muayyen saatlerde yatmaları mecburidir. Bu tali· 
mat spesiyalize oldukları apor nevine göre antre
nör tarafından tesbit edilir. Muayyen perhiz ye
mekleri vardır. Ve öileden aonra bu gençlik stad· 
lan ve koıu piatlerini, boka aalonlarJDJ ve yüzme 
havuzlannı doldururlar. - Ve antrenman, antren
man, boyuna antrenman yaparlar •.• 

SPOR FABRİKASI 
Kolejlerdekiler antrenman yapa dursunlar, be

ride büyiik Amerika memleketinde, binlerce, on 
binlerce batka ıporcular da antrenman yapıyor• 
lar. Talebeler üniversitelerde, boksörler antren-

Hepsi_nin yüzilntk birtf:!'l_i gelmek 
azmi okunuyor / 

man kamplarında, tenisciler kendi kulüblerinde, 
bisiklet ko§ucuları §oselerde. 

Amerikan sporunda antrenman lüzumlu bir kül
fet değildir. Amerikalı eğer sportmen ise, yüzde 
yüz sportmendir. O spor da yapmaz. Spor yapar 1 
Spor. - Spor yaptığı müddetce - onun canıdır. 

Sonuna kadar gider. Bütün spor faaliyetinin se
yir yolu asla inkitaa uğramayan bir hattır. Bir tek 
müsabakaya hazırlanmak için antrenman yapmaz. 
Bir defalık müsabakadan çok fazlaaı için, vücudu. 
nu inkİ§af ettinpek için antrenman yapar. Yaptı
ğı her müsabaka gerçekte aylarca, hatta hazan 
aenelerce evvel hatlar. Ve muayyen meaafe kotu· 
lup bitirildiği, veya son gong sesi işitildiği zaman 
da mücadele bitmiş değildir. Müsabakayı yapan 
yarın gene ringde veya ko§a. pistinde bulunw- ve 
antrenman yapar. 

Antrenman önce antremandı. Antrenman haya
tın batka taraflarını yedi bitirdi. Bugün sporcu
nun hayatı yalnız antremandır. 

Her şeyin sporla rabıtası var. Muayyen saatte 
kalkar, dut yapar, fakat ne çok soğuk ne çok sı
cak, muayyen şeyler yer, ve muayyen şeyleri yiye_ 
mez, sıgara ve iç.ki içmez ve akşamlan erkenden 
yatmağa mecburdur. 

Hususi hayat için ayrılmıt fazla vakit yoktur. 
Çünkü bütün gÜn antremanla doludur. Antren

man ve gene antrenman. 

Sporcunun arkasmda antrenm.anmı idare eden 
adam, bulunur : Antrenör. Yıldıza verilen kıymet 
umumiyetle - ve bu hiç değilse Amerika için yan· 
hı değildir. - Antrenman metodunun neticesine, 
antrenörünün kabiliyetine biçilen kıymettir. Ve 
böylece bilhassa İ§in içinde olanlar için, antrenör
lerin ehemiyeti, en az sporcularınki kadar oldufu
na §atmamalı. Bazan, hatta daha ehemiyetli. Bun
da da hakları var : Sporcular geçicidir, antrenör
ler kalır. 

Bütün Amerikaya dağılmq bazı antrenörler var. 
dır ki, isimleri herkesin ağzındadır, ve kazandık
lan para senede yüz bin dolan bulur. Amerikan 
sporunun akibeti bunların elindedir. Fakat o dere~ 
cede otorite sahibidirler, §Öhretleri o derece bütün 
münakaıaların üstündedir ki, geçıcı muvaff aki
yetsizlikleri, Amerika gibi muvaff akiyete ve yaL 
nız muvaffakiyete tapan bir memleketde bile va
ziyetlerini sarsmaz. Bunıin tipik bir misali Yale 
üniversitesinin yüzme antrenörü K.iputlı hadiaesi

dir. Amerika, Loa Angeloı olimpiyadında yüzü· 
cülerinin a~ikar olan nıuvaffakiyetsizlifini yata· 
dı. Kiputh bu muvaffakiyetsizlikten mesul değil-
di. (Sonu var) 

içinde idi, kızcağız. 
-Ne var? ne oldu? 

rak: virmesi korkunç bir şeydir. 
- Sizi öğle yemeğine de çağırmış· Briksan, anlatılan hikayeye al~kala-

- Bay Fos öldü. 
- Öldürüldü mil? nasıl öldü ?Daha 

dün kendisini görmüştiim. 
Briksan, her zamanki gibi sakin, ce

vab verdi : 
- Öldürüldü. Başı Gobhaın Kom

mon'da bulundu. 
Eğer Briksan tutmasaydı genç ka

dın yere yuvarlanacaktı. 
Stellamn aklı başına ~elip sorulan 

suallere lazım geldiği gibi cevab vere
bilmesi için epey zaman bekiemek la
zım geldi: 

- Hayır, Bay Fosu ben, şatodan çık
tıktan sonra bir daha görmedim, ve o
rada da zaten bir kaç dakika görmüş
tüm. 

- Tekrar geleceğini söylemiş mi 
idi ? 
-Hayır. 

- Sir 'Gregori de onun tekrar gele· 

tr, dedi. narak dikkatle dinliyordu. 
Stella dudaklarını ııırdı. - Demek ki Bağ kılıç kullanmasını 
- Ondan ayrıldığun zaman beni din bilir? 'Gregori bana bunu söylemitti a

lemiş ~la~aksınrz. Hayır, yemege da- ma inanma.mıttım. 
vet edılmış değildir. Bu, bizi dinleye- - Evet, evet, Bağ mükemmel kılıç 
bilecek olanlara mahsus uydurma bir kullanır. 
ı~~dU. Eve birinin girmiş olduğunu Brikıan birden bire sordu : 
bılıyorduk. Siz mi idiniz ? - Sir Greiori ıizin neniz olur ? 

- Evet. Stella kıpkırmızı kızararak : 
Stella derin bir nefes aldı. - Arkadaşnndu', çok iyi bir arkada-
- Oh, içim rahat etti. Karanlık oda- şımdır ... Para bakımmdan ... Çok uzun 

da geçirdiğim o bir iki dakika mlidhiş zamandanberi bana yakınlık göster
bir şeydi. Ben karanlıkta rast geldi- miştir ... Bundan dolayı pek iyi arka-
ğimin.... daş olmuşuz~ur. 
v.-.Bağ olduğunu zannetmiştiniz, de- - Hala arkadaş mısınız ? 
gılmı ? Stella. kati bir lisanla : 
-. ~v~t. Fakat ıiz bana açıkça söy- _Hayır dedi. Artık Gregori ile her 

lermıınnız · Gregorinin F öld .. d'. ' v.. : oıu ur u- . türlü münasebeti kestim. Ve yarın 
gunden mı fÜpheleniyonunuz ? Çayçeıterden gidiyorum. Evimi ciro 

. - Ben herkesten şüphe eder, ve hiı,; etmek için bir komisyoncu ile muta
kımseden ~üphe etmem. Siz Bağı gör- bık kaldım. Zavallı Fos ..... 

o zaman, aradığımız ada":' o olm~ a
zım gelir. Bu husm~ta bizı bir kişı ten-

man uyuyordum. Yarın sabah olmaz 

mı? 
- Hayır, sizi bu gece görmek isti-

ceğini de söylememiş miydi ? dünüz nıi.i ? Stellanın gözleri doldu ve sözüne, 
Stella titredi : boğuk bir sesle devam etti : 

vir edebilir, ve o da · · · . . .. 
Jak ve Briksanın gözlen birı bırıne 

rastladı ikisi birden : 
- O da, Mendoza olabilir, dedı. 
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El 

yor. Milıaade ederseniz onunla beraber 
geleceğim. ' 

- Beni ne için görmek iıtiyor? Gre-
gori hakkında görügmek içhı mi ? 

Jak Knebvort ig_aretlerle ve fıeıitı
larla Brikıanın fikrini sordu. 

- Evet, Gregori hakkında .••• 
Jak saatına baktı · . d. k _ Geliniz o vakite kadar giyinirim. 

. k · , ıı şım ı uy u- • 
- Zannedenm ı :Ste a .. be edelim . ]akla Knebvort, Stellayı giyinmiş 

dadır. Fakat bir ker~ ~e~ru · buldular. Gece yarısından sonra yapıl-
Onu ~örmek ~ster md~sdı~:ı ~tella Men- ınasma mecburiyet hissedilmiş olan 
Brıksan mlite~e~ 1 1 

· .d. Brik- bı>yle bir ziyaretin telftş ve hcyccenı 
orının dostu ı ı ve 

- Hayır. Hatta bana bunun tersini 
söyledi: Fosun çekilip gitmiş olma
sından dolayı memnun olduğunu ve ö· 
nümilzdeki hafta sonunda geri veril
mek üzere elli lira borç aldığını, Fos 
çok para kazanacağını söyledi. Grego· 
ri böyledir: ~unun bunun başkalarına 
söylememek ricasiyle kendine tevdi 
etmiş oldukları hususi şeyleri önüne 
gelene anlatır. Zira zenginliğinden 
ve fakirperverlik adını verdiği cöınerd 
liğinden de pek ziyade gurur duyar. 

Briksan, yan gözle Stellaya baka-

- Hayır. Bu M!fer görmedim. Tabii - Zavallı Foıl fakat Bay Brikıan, 
onu evvelce görmUştilm. Kartııında Gregori bu işi yapama.ı:. Sizi bunu ye
ben tiril tiril titrerim. Ben onun kadar minle temin edebilirim. 'Gregorinin 
insana benzer hayvan görmedim. Bazı sözlerinin ve hareketlerinin çoğu blöf
seferler, Gregori, nasıl diyeyim, biraz.. ten ibarettir. O korkağın biridir. Ve 
biraz sarhoş olunca ona bir takını mu- bir çok iğrenç feyler yapmı,sa da bun
haretler yaptırırdı. Bilirmisiniz ki ları bir adamın dclileti ile yapmı~tır. 
Bağ, melczyalıların kılıçla yaptıkları - İğrenç ıeyler mi? ne gibi ? 
bil ti.in hareketleri yapabilir.? Sir Gre- Stella tereddlld ediyor gibi idi. 
gori de Bağ için hususi olarak yapıl- - Ne gibi olacak? İ§te: Sir GI'Cgori 
mış bir tahta kılıç vardır. Ve maymu- bana Borneoda yerli köylerine giderek 
nun bu tahta kılıcı ba}ı üzerinde çe- genç kızları kaçırmaktan hoşlandığını 
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Okunacak yazı 
Dii§Ünen ve hisseden insan için han

gi yazının kıymeti yoktur? Fakat öğ
reten yazıları hepsine tercih etmeliyizs 
Yallardan sonra, bir vesile bulup açtığı 
eski mekteb kitablan üzerinde, hangi 
olgun adam saatlerce dalıp kaygıları
nı unutmamıttırl 

Mekteb kitabı bir misaldir. Ulus'un 
dün neşre hatladığı Ankara be!edi
)'e zabıtası talimatnamesi'ni öğreti• 
ci yazının bir örneği olarak, her an· 
karalıya tavsiye ederim. 

Belediyeler, şehirleri §ehirliler na• 
nuna idare eden teıekküllerdir. Fakat 
bizler, ekseriya bu kaideyi unutarak te
hirlerimizin bütün eksiklerinden; man
zarayı bozan her kusurundan; yollar • 
da meydanlarda, umumi yerlerde 1ıö~ • 
lerimize ilİ§en bütün çirkinliklerinden 
veya, kirliliklerinden dolayı beled'lyel,o. 
ri rnesul tutmak isteriz. 

- Ah bu belediye! ..• 
Belediye cevab veriyor: 
- Gece yarısından sabaha kadar gii. 

rültü etmeyiniz, bu saatlerde piyano, 
gramofon, radyo çalmayınız. Seyyar 
satıcılar ... size hitab ediyorum: Malla· 
nnızı bağıra çağıra aatamaz11mz. Ey 
ahali, beni dinleyiniz: Nakil vasıtaları· 
na girip çıkarken, yahud giıelerde bi • 
let alırken sıranızı bekleyiniz. Sokak • 
lara, bot analara süprüntü atmayınız; 

herkes süprüntüaünü sızınb ve koku 
yapmıyacak kapalı kaplar içinde sak • 
lamalı ve belecfiyenin süprüntü araba • 
lan geçerken ona botaltmalıdır. Bütün. 
umumi na.kil vaııtalannda ve yerlerde 
halkı iirendirecek hareketlerde bulun• 
mamak l&zımdır. Evlerinizden, dük· 
karuannızdan sokağa soba borusu çı

karmayınız, mangalınızı sokakta yak· 
mayınız. Balkonlardan sokaklara ki· 
limlerinizi silkmeyiniz. Herkesin girip 
çıktığı yerlerde, otobüslerde, tramvay· 
larda kirli, fena kokulu elbiseler veya 
iğrendirici kılıklarla dolaşmayımz ... 

Bunlar, neırine başlanan talimat
namenin birkaç maddesinden alınma 
bulaaalardır. Fakat bunJar hepimize, 
ıehre kartı olan vazifelerimizi hatırlat· 
nuyormu? 
Habrlıuıacak bir nokta da1'a var: 

Belediyenin bu tavsiyelerinde cezai 
müeyyideler olduğu .•• "Bu talimat· 
namedeki emirleri ve yaaakları din • 
lemi;venler fU ve fU kanunlar hüküm· 
irine 6Öre ce~ya farpdırlar." 

Her tehirli ba talimatnameyi, hiç 
olmazsa herhangi bir tefrikaya göıter
diii alaka ile ta.kib etmeli değil midir? 

Geliti güzel tenkidden evvel, teh· 
rin hepimize aid olduğunu zihnimize 
yerlettirerek onun temiz tutulmaıı ve 
1rüzelletmesi, inzıbatlı bir manzarası ol
ması hususunda üzerimize dütenleri 
yaparsak belediyelerimizden beldeni • 
len hizmetleri en az yÜzde ıeksen ko • 
laylqtırmı§ oluruz. Belediye zabıtası 
talimatruıımeıini dikkatle okuya • 
lım. - N. Baydar. 

İngiltere'nin eski Çin elçisi 
Londra'da 

Londra, 9 (A.A.) - İngilterenin es
ki Çin elçisi Sir Hughe Knatchbull
Hugeasen yanında refikası ve iki kızı 
olduğu halde Londraya avdet etmittir. 

Elçi matbuata beyanatta bulunarak 
Çinden ayrıl'- )ma pek müteeBBir ol
duğunu, yaralarının tamamiyle iyileış
tiğini ve lngilterede uzun bir istirahat 
devreai geçireceğini ıöylemiftir: 

anlatmıştı. Orada, çok güzel kadınları 
olan bir aşiret varmış. Belki bu husus
ta da bana yalan söylemiştir; fakat ba
na öyle geliyor ki doğrudur. Hatta, 
bir sene evvel, her hangi bir avrupalı
nın öll.im tehlikesini göze- almadan gi· 
remiyeceği bir vahşi köyünden bir ka
dı;,. kaçırdığım da nakletti . 

Briksan, genç kadına sert ıert baka
rak sordu : 

- Bu itiraflar üzerinizde hiç bir te· 
sir yapmadı mı ? 

- Net-esiri yapacak? O da böyle bir 
adamı 

Stellanın bütün cevabı işte bu idi. 
Fakat hal ve tavrından pek iyi bir dost 
sözlerinin ne manaya geldiği açıkça 

anlaşılıyordu. 

Briksan Jak Knebvortu evine kadar 
götürdü .. 

- Pen'in bana anlatmış oldukları 

Mendozaıun anlattıklarına uyuyor. Ar 
tık kuledeki kadının geçen sene kaçır
dığı kadın ve gördüğüm adamın da ka
dının kocası olduğundan §Uphe etmi
yorum. Eğer şatodan kaçabilmişlerse 
onları kolayca buluruz. Biltiln şimen
dUfer istasyonlarına bir telgraf gönde
reyim. Yarın sabah haberini alırız. 

Jak Knebvort beyazlaşan ufka baka
rak: 

- Sabah oluyor, dedi. Biraz eve ge
lin. Size kahve pişirteyim. Verdiğiniz 
haber çok canımı sıktı. BugUn iyice 
çalı~ak niyetinde idim. Fakat kum
panya §İmdi adamakıllı karııacaktır. 

(Sonu var) 



~~-~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-u~r_u~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı_o_-ı~ 
• SAfFI HA~B GEMiJ.'EAt l9AY'fARE. Gemileri Muhrible'" Oeniı.c:ı.ltı Gemileri 

' . 
lnGILTEAE , . Wl/Ul#A'//h:WMIHl//Ulh1////ll//IA 'l//lll//////////l//l/l//l//J l////lll/I//. lWl/l//////l/lh • . 'l//l/l/l.VUIM 

AMEAİKA 
FRANSA ,. 

YEKUri 

• 
JAPONVA 
İT/t.·LYA 
ALMAN VA 

YE.KON 

. !Y.'11.l!/A 

• . . ' l'N'/l/J lf#. 

W.1!11/Rh 

Vııffi'/l!/f/j,j 

l//11//J 

-6&.000+68.000 

l/////////, iV/l/l/lll/M Wl/U.hW/u 

~ın. -q;/ı. 

119,000+ 172.000 29/e,000+ 121,000 175,000+ 50,000 

l///. 

1////////. l/lll!//h 

W!l/A 

218,000 + 71t,ooo 

100 ~ ~ - ~ - o ~ - ~ -· - ~ ""'! • 60 KIO ıso o ... .. .. 
Ka.te5ot'"İ . itiba.t-ile .. Tona.j (Mi\<~~, Biııton- Üwine.)--• V/ffffiW/UU}/flA inŞd. 1-\a.lind.e 

ASKERLiK BAHiSLERi 

Başlıca devletlerin 
deniz kuvvetleri 

. ... 
3 DEMOKRAT DEVLET DONANMASltUN TONAJ' YEKUNU 

t 
~ . 

- ,,ii7 iftr I@ · W.ef.rııı ., .. '11///ff/l#//lllllfıll/!llll//l/$/?!ııııııNı111//,,///ll!,;;;,,,,,,,,,,, 

5EP.Vİı:>OE. : 2.355.0ao TON İ N.Ş A HAL.İN DE : 935, 000 TOll 

... 
OONANMASINlN 3 TOTALİTER. OEVLE.T 

..._ .. ~ .il ı,7 5 -
TONA3 YEKUNU 

rir'f Pl@}Ji~Aiiiı&c.._. 
~DE 1 U62, 000 10N İNŞA 1-lAtİ~DE. :502,000 TON 

J aponya - İtalya - Almanya 
ile İngiltere - Amerika • 

Pransa gruplarının, deniz kuvvetle
ri bakımından karşılıklı vaziyetleri 
nasıldır? Aşağıdaki rakamlar bu 
hususta bir kıyaslamaya imkan ve
rebilir. Rakamlarda yalnız harbdan 
.ı>nra yapılan veya baştan başa ta
mir görerek yenile§tirilen gemiler 
itibara alınmıştır. Keza inşa halin
deki gemiler arasına, tezgüıa konul
anamış ve henüz proje halinde bulu
nanlar idhal edilmemiştir. 

rngiltere 

Hizmet halinde 475.000 tonluk 

15 harb zırhlısı, 100.900 me•· 
aıu tonluk 5 tayyare gemisi, 144.000 
tonluk 15 birinci sınıf ve 173.400 
tonluk 23 ikinci sınıf kruvazör, 
110.500 tonluk 81 torpidosu, 37800 
tonluk 25 birinci sınıf ve 7800 ton
luk 12 ikinci sınıf denizaltı gemisi 
vardır. 

İnşa halinde olan gemileri ıun
lardır: 175.000 tonluk 5 zırhlı, 110 
bin tonluk beş tayyare gemisi, 20.000 
tonluk 2 birinci sınıf, 64.100 tonluk 
10 ikinci sınıf kruvazör, 56.00Ô ton
luk 32 torpido, 22.300 tonluk 19 de
nizaltı. 

İngiliz zırhlıları 1916 ile 1927 se
neleri arasında yapılmış, bir defa 
tam tamir görmüştür. Şimdi, sıra ile 
yeniden tamir ve ıslah edilmekte sü
rat, silah ve mukavemetleri arttırıl· 
maktadır. Bu tamirat yüzünden va
sati olarak 125.000 tonluk gemi hiz
met haricinde kalmaktadır. 

Silah ve sürat hususunda İngiliz 
saffı harb gemileri japonlarınkine 
nazaran hafifçe ve daha zayıfsa da, 
İtalyanlara ve alınanlara nazarari e
zici bir üstünlüğe sahibdir. 

Elirleşik Devletler 

Hizmet halinde 438.000 tonluk 
14 saffı harb zırhlısı, 120.000 

tonluk 5 tayyare gemisi, 181.800 ton 
birinci sınıf, 70500 tonluk 10 ikinci 
sınıf kruvazörü 62.600 tonluk 42 
torpido, 34.000 tonluk 21 birinci sı
nıf ve 19.000 tonluk 23 ikinci sınıf 
deniz altı gemisine sahibdir. 

İnşa halindeki gemileri: 70.000 
tonluk 2 zırhlı, 14700 tonluk 1 tay
yare gemisi, 80000 tonluk 8 birinci 
sınıf kruvazör, 45.200 tonluk 31 tor
pido, 20.300 tonluk 14 denizaltı. 

Amerikan donanması büyük bir 
kuvvettir. Bütün zırhlılar harbden 
sonra modernleştirilmiştir. Tayyare 
gemileri filosu dünyanın eiı kuvvet· 
!isidir. Buna mukabil torpido ve de
nizaltı gemileri hususunda Japon
yadan hafifçe daha zayıf görünmek
te ise de harbden evelki zamandan 
kalma 170 torpidosu da hesaba katı
lırsa vaziyet taınamile değişir. Harb 
halinde bunlar ikinci derecede hiz
metlerde pek ala kullanılabilir. Bu
nun gibi, Amerikan donanmasında, 

Demokrasilerle totaliter 
devletlerin 

ltalya, Almanya. Japonyanın 
Deniz kuvvetleri 

arasında bir kıyaslama 
tJç büyük demokrasinin ellerinde bulunan donanma
lar, üç totaliter devletlerin deniz kuvvetlerine nazaran 
ezici bir üstünlük göstermektedir. 

yukarıdaki rakama ilave edilecek 
kırk eski denizaltı vardır. 

Franw 

H izmet halindeki gemileri: 
137,500 tonluk 6 zırhlı, 22.200 

tonluk 1 tayyare gemisi, 70000 tonluk 
7 birinci sınıf, 78.200 tonluk 11 ikin· 
ci sınıf kruvazör, 79.600 tonluk 32 
büyük torpido, 41.000 tonluk 35 tor
pido, 44.900 tonluk 31 birinci sınıf 
ve 31.000 tonluk 46 ikinci sınıf de
nizaltı. 

İnşa halindeki gemileri: 96.500 
tonluk 3 zırhlı, 8000 tonluk bir kru
vazör, 20.200 tonluk 15 torpido, 
8.000 tonluk 9 denizaltı. 

Courbet sistemindeki iki zırhlısı 
harbdan önce yapılmıştır. Harbdan 
sonra tamir edilmiş olmakla beraber 
askeri kıymetleri zayıftır. Provcncc 
sistemi olup, gene harbdan sonra 
yenilenmiş olan üç zırhlı alman ve 
İtalyan donanmalarına silah bakı
mından üstündür. Dünkerk zırhlısı, 
basım donanmaların son gemileri a. 
yarında ve belki de onlara üstündür. 
Kruvazörleri İtalya donanmasına 
müsavi gibidir. Fakat süratleri da
ha azdır. Buna mukabil 32 fransız 
torpidosunun başka hiç bir donan
mada benzeri yoktur ve Fransanın 
hafif filosunu dünyanın en kuvvet
lisi haline koymaktadır. Tamamile 
yeni olan denizaltı filoları da İtal
yanınkilere muadildir. Devam eden 
inşaat, fransız donanmasının, lngil
tereden sonra Avrupada ikinci mev .. 
kii muhafaza etmesini temin edecek
tir. 

Japonya 

Hizmet halindeki donanması: 

301.400 tonluk 10 zırhlı, 

68.400 tonluk dört tayyare gemisi, 
79.400 tonluk 8 birinci sınıf, 134.500 
tonluk 22 ikinci sınıf kruvazör, 
110.800 tonluk 86 torpido, 58.700 
tonluk 37 birinci sınıf ve 19.800 

Yıuı--' 

Piyer Boşan 
tonluk 23 ikinci sınıf denizaltı. 

lnşa halindekiler: 40.000 tonluk 
2 zırhlı, 10.500 tonluk 3 tayyare ge
misi, 8450 tonluk 2 ikinci sınıf kru
vazör, 10800 tonluk 12 torpido. İn
şa tarihleri oldukça eski fakat hep
si az önce yenileştirilmiş gemiler· 
den mürekkeb olan japon donan
ması, çok kudretli olmasına rağmen, 
Amerikan donanmasından sarih su· 
rette daha zayıftır. Fakat bu kıyas
lamada maddi kuvvetin haricinde 
unsurların da rol oynıyacağı unu
tulmamalıdır. 

lıalya 

H izmet halinde: 47200 tonluk 
iki zırhlı, 70.000 tonluk 7 bi· 

rinci sınıf, 74.500 tonlu.k 12 ikinci 
sınıf kruvazör, 77.400 tonluk 69 tor
pido, 15640 tonluk 12 birinci sınıf 
ve 46100 tonluk 67 ikinci sınıf de
nizaltı. 

İnşa halinde: 117.200 tonluk 4 
zırblr, 74.500 tonluk 12 kruvazör, 
34.400 tonluk 36 torpido 16.000 ton· 
luk 19 denizaltı. 

İtalyanın bugün hizmet halin
de bulunan Cavour sistemi iki zırh
lısı harbtan önce inşa edilmiş fakat 
son seneler zarfında tamamen yeni
leştirilmiştir. Yenileştirilmc ameli
yesi devam eden iki eski zırhlı ile 
yeniden inşa edilmekte olan otuz 
beşer bin tonluk iki zırhlısı 1939 
başından evel faaliyete geçemiye
cektir. Bu gemilerin inşası bittik
ten sonra İtalyan donanmasr fran
sız donanmasına üstünlük kazana
cak, fakat bu üstünlük ancak Rich
elien sistemi iki fransız zırhlısının 

tamamlanmasına yani 1939 sonla
rına kadar devam edecektir. Diğer 
sınıf gemilerde de İtalyan donan
ması Fransaya nazaran zayıftır. 

Diğer kategorilerde alman do-

nanması zayıftır. Fakat inşa halin
deki dcııizaltılar hakkında verilen 
rakamların hakikatte daha fazla ol
ması mümklindür. 

Almanya 

Hizmet halinde: 82.000 tonluk 
5 zırhlı, 38.500 tonluk 2 tay

yare .gemisi, 50.000 tonluk 5 birinci 
sınıf, 35400 tonluk 6 ikinci sınıf 

kruvazör, 30.000 tonluk 31 torpido, 
12400 tonluk 36 ikinci sınıf deniz
altı. 

Ankara halkevinin çok 
güzel bir teşebbüsü 

İnşa halinde: 70.000 tonluk iki 
zırhlı, 29.200 tonluk 25 torpido, 
9600 tonluk 15 denizaltı. 

Halkevleri sahneleri için şehir 
tiyatrosu mekteb vazifesi görecek 

Tonaj itibariyle alman donan
ması Fransanınkinden zayıftır. Fa
kat bütün alınan zırhlıları 1933 den 
sonraya aiddir, halbuki fransız ge
mileri nisbeten daha eskidir. Al
man gemilerinin bu modernliği on
lara sürat üstünlüğünü veriyorsa 
da, silahtar bakımından fransız do
nanmasının üstünlüğü katidir. 

Ankara Halkevi sahne hayatımız için çok verimli olması ~ 
!enen bir teıebbüıe hazırlanmaktadır: Halkevimiz, yeni biJlllll 
yapılıncaya veya bir bina temin edilinceye kadar kendi sah~ 
de çalııacak olan Ankara tehir tiyatrosundan müstaid gençl"' 
yetİftİren bir müeaaeıe halinde faydalanmak kararındadır. 

Netice 

Yukardaki rakamlardan anla 
şılacağı gibi, mikdar itiba

riyle, demokrasiler grupunun üs
tlinlüğü, ezici değilse bile pek bü
yüktür. 

Tek başına Amerika donanmaaı, 
bilhassa büyük zırhlılar buıusunda 
japon donanmasına hakimdir. Dün
yanın en kuvvetlisi olan Amerika 
deniz hava kuvvetleri üstilnlliğlin 

diğer mühim bir elemanıdır. Bu i
tibarla, ilk bakışta, Japonya Ame
rika ile bir deniz barbına girmeye 
yanaşamaz gibi görünüyor. Fakat 
dcnl.z üslerinden çok uzak mcsafe
lerd• do~-. Mat. a..ı.aıaT••ı 

nl muhafaza etmeıl güçtür; halbu
ki birleşik devletleri Japonyadan 
pek geniş mesafeler ayırır. Ameri
kanın lıtinad edebileceği tek ciddt 
hareket llaleri Kalifornlyada ve 
Havai adalarındadır. Flllplndekl 
Cavite limanı bütün donanmaya ia
tinad noktası olmaya kafi değildir, 
Alaska lisleriruo gelince, bava kuv
vetleri belki müstesna olmak üzere, 
bunların hazırlanma işi daha baş
langıç safl:ı,aaındadır. Bu aebebler 
yüzünden, amerikan donanmaaı, U
zak şarkta harekete geçtiği takdir
de kuvvetinden çok şey kaybeder. 

Fakat İngiltere Amerikanın em
rine Singapur veya Hong - Kong 
limanlarını verirse vaziyet çok de
ğişir. Bu üslerin kuvvet ve imkan
ları bilhasaa son senelerde çok ge
nişletilmiştir. Saygon'la Hayfong 
da kruvazörlerle hafif gemiler için 
faydalı olabilir. Sovyetler Birliği 
de üç demokrasiye iltihak ederse, 
Vladivostok limanı evvel§ üa ola
rak, sonra da Sovyet denizaltıları
nın ha"eketi itibariyle mühim bir 
rol oynıyabilir. O rdma:ı Japonya 
açıkça kuşatılmış demektir. 

İngilterenin işbirliğinin bazı de
niz kuvvetlerinin gönderilmeıi su
retiyle tezahilr etmesi de mümkün· 
dür. Esasen İngiltere normal ola
rak Uzak şarkta bir tayyare gemisi 
6 kruvazör, 8 torpido ve 17 deniz
altı bulundurmaktadır. Çin denizi
ne Akdenizdeki kuvvetlerinden iki 
üç zırhlı ile bir mikdar torpido 
gönderdiği takdirde, japon donan
ması, karşısında, münakaşa edil
mez surette pek üstün bir kuvvet 
ınanzuıneıi bulacaktır. Avrupada 
kalan İngiliz deniz kuvvetleri, fran
sız donanmasiyle birlikte İtalya i
le Almanyaya kartı koymaya k:afi 
gelir. 

Japonyanın böyle bir abloka al· 
tına alınması yalnız mevzuubahı 

edilmiş bile olsaydı, japonların is
tili ve ihtiraslarına kuvvetli bir 
fren vurulmuş olurdu. 

Romaıyı dıııııer 

bakanı Praada 

Bunun için şehir tiyatrosunda bir 
artist namzed sınıfı açılacaktır. Bu
raya, balkevi gençlerinden, !ı,alkevi 

sahnesinde bir müddet tecrübe edi
lerek muvaffak olmuş olanlar alına
cak ve kendilerine ayda 40-50 lira ka
dar bir para verilecektir. Halkevi a
dına şehir tiyatrosunda yetişen bu 
gençler, staj devrelerini bitirdikten 
sonra, sahne hasreti çeken memleke· 
tin çok yerleri için, kurucu birer ele
man olarak hazırlanmış bulunacaklar
dır. 

Memleketin her tarafında aınatoör
ler tarafından kurulan Halkevi sah
nelerinin gördüğü rağbet ve büyük 
alaka dolayııiyle, sistemli bir çalı'
ma ile yctişm.i9 olan bu gençlerin çok 
verimli olacakları şüphesizdir. Bu te
şebblis Ankara şehir tiyatrosunun fa
aliyeti ile Halkevi arasındaki işbir· 
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Ce!Al G!lven şunları ıöylemiştirı 

"- Şehir tiyatrosunun kurulu· 
fundan sonra daha kuvvetli olarak 
çalı§8cağız. Bizim elimizde çal1'8'1 
eleman, Halkevi sahnesine hiç bir 
maddi gaye ile bağlı değildir. Onlara 
bir taraftan parlak bir istikbal bula· 
caklar, bir taraftan da yetişme im
kanları elde edeceklerdir. Ankara t•· 
bir tiyatrosunu kurmut olan artistle
rin mazisi ve değeri, bizim için bu 
hususta kuvvetli bir teminattır. 

Esasen tehir tiyatrosunun teknik 
kısmını üzerine almış olan Raşid Rı
za evimizin batrejisörüdür. Uzun tec
rübesi ve insiyatifi, sahne istidad ve 
kabiliyetini ayırmakta kendisine eıi· 
ne az rastlanan bir meleke vermiş o
lan Rafid Rıza zaten tanımış oldu
ğu gençlerimizi ıeçerken, yanılacağı
nı biç zannetimiyoruz. Bu teşebbüsü
müzün, bütlin memlekette çok geniş 
bir alaka uyandıracağına ve sahnesiz 
şehirlerimizin çoğunun en kısa bir 
zamanda, en iyi ve melek! bir şekil· 
de sahneye kavuşacaklarına inanıyo· 
ruz. Bu iki müessese, biribirine da
yanarak, memleketin büyük bir dava· 
sını çok az külfetli ve yükoek feda
karlıklara lüzum kalmadan balledebi
teceklerdir. 

Ankara febir tiyatrosunun kuru
luşu ve temsillerini Halkevi sahne
sinde verecek olması; sahnemizin tek 
nik varlığını yükıeltecektir. Herhan
gi bir şehirde, sahne zevkinin ve te· 
maşa itiyadının kuruluşu ve kökleş

mesi pek kolay ve basit bir hadise de· 
ğildir: Ankara Halkevi, bunu, sene
lerce devam eden fasılasız bir çalış· 
ma neticesinde temin etmiştir. Yeni 
tekilde sahnemiz kuvvetlenerek daha 
sık temsiller vermeye başlayınca bu 
al§ka şüphesiz ki artacaktır. Anka· 
ra şehir tiyatroeunun muvaffakıyeti 

için bu alaka, çok değerli bir imkan
dır. Şehir tiyatrosu - Halkevi işbirli
ği, bu imkanı gün geçtikçe artıracak
tır. Halkevi sahnesinden parasız ve 
bütün kolaylıklardan faydalanarak 
sahne görmeye alışan ve bundan zevk 
duyan kimse, makul olan fiatı ödeye· 
rek şehir tiyatroıunun daimi müşte· 
rl.zi olabilecek ve ona bir inkişaf sa· 
hasr verecektir. 

Biz sahneyi bir inkı!ab vasıtası o-
Prag, 9 (A.A.) - Romanya dış itler !arak benimsiyoruz. Bunu bir nazari

bakanı B. Micesco, bugün buraya gel· ye olarak söylemiyoruz: Ankara Halk 
miş ve istasyonda B. Krofta tarafından ı ev· •ehı·r tı"yat 0 b" ı d 
k 1 

ı, T r sunun ır e eman e-
arşı anmıştır. hal. ı· h h . . posu ıne gc ınce; sa ne ayatında 
. B. Mıces~o, saat 17.45 de B. Benes'ı da ikinci devre başlıyacaktır. Bu dev

zıyaret etmı! ve ak~ B_. Krofta tara- re; yetişme tarzları ve sanat kıymet· 
fından şerefıne verılen zıyafette hazır teri, memleketin bu sahadaki en sa
bulunmuftur. lilıiyetlileri tarafından kontrol ve 

tesbit edilmiş olan unsurlarının mlff// 
Jeketin dört köşesinde vazifelendıril' 
miş olmasıdır. Bu gayeye doğru rlıl' 
atle gideceğiz.,, 

*** 
Şehir tiyatrosunun önümüzdeııl 

cumartesi başlıyacak olan temsi!ltd 
için hazırlıkları bitmek üzeredir. il' 
tanbuldan sanatkar Bayan Ferj)ıjl 
Tevfik de gelmiştir. Artistler, hel 
gün Halkevi sahnesinde provalar? 
yapmaktadırlar. 

Tun usta kanlı 
hôdiseler oldu 

Yerlilerle 
polisler 

çarpıştılar 
Paris, 9 (A.A.) - Tunus'dan bild,,. 

rildiğine göre, bin kadar yerli nüına• 
yişçi ile polis arasında kanlı hadiselet 
olmuştur. Beş yerli ölmüş ve üç yerli 
de ağır surette yaralanmıştır. Diğer 
taraftan, bir komiserle üç polis memıı• 
ru ölmüştür. Asayiş ancak öğledeO. 
sonra geç vakit tesis olunabilmiştir. 

Hadise nasyonalist lideri Hasan Nıı• 
kln'in Cezayirde nefyedilmcsini prO" 
ttsto etmek için nasyonalistler tara"" 
fından tertib edilen bir nümayiş esna• 
sında vuku bulmuştur. 

Bu nümayiş hükümet tarafındail 
menedilmişti. Adetleri bine baliğ oları 
nümayişçiler polislere taş atmışlar ve 
tabanca ile ateş etmişlerdir. Polis ınıı• 
kabelede bulunmuştur. 

On nümayişçi tevkif edilmiştir. Sil
kQnet iade edilmiştir. 

Bir ki.§i daha öldü 

Tunus, 9 (A.A.) - Yeni düsturcula
rın çıkarmış oldukları hadiseler esna• 
sında yaralanmış olan nümayişçiler
den biri daha ölmüş ve bu suretle öten• 
!erin mikdarı 6 ya baliğ olmuştur. Ha• 
lihazırda şehirde tam bir sükun bil· 
küm sürmektedir. 

Gece sükunet içinde geçmiş ve biç· 
bir nümayiş yapılmamıştır. Bu sabah 
belediye çarşısı ile şehrin arab mahal• 
lelerindeki yerlilerin mağaza ve kah• 
veleri normal bir şekilde açılmıJtıt• 

Tunus kamoyu dünkü nümayişi tertib 
etmiı olan tahrikçilerin hareketini 
şiddetle tenkid etmektedir. 

Bizert tüccarlarının murahhasları 

franıız makamlarına sadakatlerini bil• 
dirmişlerdir. 

Zigana ve Kop dağları 

kapandı 
Erzurum, 9 (A.A.) - İki gündiir 

devam eden fırtına ve tipiden Zigana 
ve Kop dağları kapanmış ve bu yüıden 
birçok kamyonlar yolda kalmıştı?• 

Takviye edilmiş amele postaları yolu 
açmağa çalışmaktadır. MünakaJiıtıO 
durmaması için azami gayret sarfeiil"' 
mektedir. 

Hamamda ayin yapanlar 
Erzurum, 9 (A.A.) - Hasan •. aiede 

iki ıeraeri hamamda ayin yaparlarkeO. 
yakalanm19lar ve adliyeye verilmiılel" 
dir. 



Garbo Kontes 
·Valevska rolünde 

Greta Garbo'nun bu mevsimde 
göreceğimiz bir filmi de ''Kontes 
Valevska" dır. Resmimiz onu bu 
rolde gösteriyor. Hollywood'da 
kendisine haklı olarak herkesin 
"ilahi kadın" dediii Garbo'nun, 
kahramanını ne kadar iyi "can· 
landırdıiiına'' dikkat ediyorsu· 
nuz değil mi ? 

Bu vesile ile ıize Garbo hak· 
kında biraz havadis vereyim : 

Ölen John Gilbert, Besaiz film 
zamanında "Evamiriaşere'' fil
minde gördüğümüz Leatrice 
'Joy'la evlenmiş ve ondan bir kı
zı olmuştu. Sonradan karısından 
ıoğuyan John'la Garbo sevişme
ie başlamışlardı. Simdi Leatrice 
Joy'la John Gilbert'in kızı, Gar
bo ile birlikte film çevirmeie 
başlıyacaktır. 

Leatrice J oy o zamanlar koca-
sını elinden kaçıracağını ani.a
yınca hayli szürültülü nümayış
lerde bulunmuştu. Greta Garbo 
iıe bunlara aynı mua~malı t~
besıümle mukabele etmış ve nı-
havet partiyi kazanmı!t!.. . 
Bu~ün de ölen ıevRılısının kı-

zına sinema artistW?inde rehbe~
lik etmekle ölümünden ıo~ra ~ı
le onun hatırasına olan baRlılucı-
nı ~österiyor. 

Haftanın filmleri 

"Beyaz zambak,, ve "Büyük ~tlgmhkla~,, 
.. .. . . " ta içinde Kcıy Francis'i Ricardo Corıez le 

iJnu nı uzdcl.ı h / ı. f ·ı d Paııla W essely :ve Rudolf 
l 

,,.. nıbcıt\ ı nıın e ,. 
lwmbcr Je)aZ Zl1 l l klar'' filminde göreceğiz. Bu so-
F ,. 1 ''bii·yük cı uın ı . bl 

orstcr ~ ~ e • • -.ı -k. L:;alıiri lwf if liğe rağnıer., Jıazın r 
nuncll Jılını, ısrrıınue ' 
a§k macera ıdır. 

Constance Bennet 
Bir radyo spikerinden 

tazminat istiyor! 
Sinema aleminde heyecanlı bir 

hadise : Geçenlerde bir radyo spi
keri Constance Bennett'in hususi 
hayatına aid &Özde "meraklı" bir 
takım §eyler aöyliyeceğini bildirmiş 
ve bir alay uydurma hikayeler an
latmıştır. 

Conıtance Bennett de evli bir kadın 
ve iki çocuk annesi olmak dolayı
siyle bu &Özlerin kendisi için bir ha
karet olduğunu ileri sürerek, spike
ri mahkemeye vermiştir. Ondan bi. 
zim para ile tam... otuz bin lira 
tazminat istemektedir. 

Constance Bcnnett, Gloria Swan
son'un eski kocası olan Marki de la 
Falaise'le evlidir ve iki tane güzel 
kızı vardır. 

Figüran kızlar 
Kimsenin bilmediği bir hakikat 
v.ar: Holyv.•ood'un figüran kızla
rı, en güzel yıldızlardan daha 
güzeldir. Fakat kimse onlara ken
dilerini göstermek imkanını ver
miyor ve zavallıcıklarrn çoğu, 

umdukları şöhrete erişemeden 

önce ölüyorlar. Bununla beraber 
figüranlıkla işe başlayıp da bir~ 
denbire meşhur olan yıldızlar da 
az değildir. ı 

. A ı ru vc~' dcm.A ~ıcri~a'ya gid~~ı artis~lerirı -.ah.~iyetl~~i
m k<tybettıklerı soylenıyor.Bu soz Dcınıelle Darrıeux ıçın 
varid olm.a. a gerek, bu güzel artist son :;<Jm.tmlarda cevir-

ı 
~liği '•suii.<ttim<ıl <lcıt'iisı'' /ilminde biiyiik bir muvaflaki
yet kazanmıştır. Hu film öniimiiz<lcki lıa/kılar içinde 
Arık:<1rcı')·a ((clecehtir • 

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

George Raft Kadınlardan_ 
Bucakbucak Kaçıyor 

Bunun sebebini ondan dinleyin· 

H ollywoodda Y ılbaşı 
Çok eğlenceli geçti 

Bu sene yılb§ı, Hollywood için çok Y ılba§ı angaryası 
güzel birbayram olm1*tur. Vakıa Yıldızlarm aldıkları hediyeden 
para, geçen seneki kadar bol değil. memnun olmalanna mukabil, bunlar
di ve ıtüdyolar ötedenberi adet oldu- dan bir çoğu da yılbaşının geçmesİ
ğu Üzere memurlarına ikramiye ni rahat bir nefes alarak karııla
vermemiılerdi. Fakat 1930 ve 1935 mıılardır. Çünkü Hollywood'da h.;. 
ıenelermi hatırladıkça bu yüzden diye aatın almak çok mühim bir iş
tikayet etmek kimsenin hatırından tir. • 
geçmiyordu. Düıününüz bir kerre : Bütün. gün 

}'ıldızların hediyeleri ıtüdyoda çahıan bir yıldız akşam 
Yıldızlar bu münasebetle biribir· üstü mağazalara gitse, etrafını he

lerine hediyeler vermeği de ihmal men bir çok kimseler, İmza veya 
etmemiolerdir. Freddie Bartholo- el yazısı meraklıları sarar. Sonra, 

ıamimi dostlardan batka, yüz tane 
mew h ftada yalnız bir dolar harç- k 
Irk aldığı için dostlarına kendi ma- adar atüdyo arkadnırna da hediye 

vermek lazımdır. 
rangoz atelyesinde yaptığı maaa, 
etajer, kitab rafı gibi eıya ver- Ginger Rogers vereceği hediyele-
miıtir. Bunlar çok makbule geçmit· ri &atın almak için mağazalara kı-

yafetini değiıtirerek gitmiştir. Gre-
tir. t G b a ar o, her zaman yaptığı gibi, 

Dick Powell kan&ı Joan Blondell hediyelerini ta ağustos ayında al. 
için çok güzel bir yarıt otomobili mıf, yılbaşında dostlnrrna gönder• 
yaptırmıotır. Alice Fay'la kocaaı dikten sonra da Hollywood'dan bil§· 
Tony Martin, biribirlerine mücev- kabir yere gitmiştir. 

Son günlerde George Ralt'ı kadın
larla birlikte görmiyenler şaşmaya 
başladılar. Cüretk§r bir gazeteci de bu 
i§in öğrenmeğe niyet etti. 

George Raft'ın bu gazetecinin su
allerine veridği cevabı öğrenmeden 
önce bir noktayı bilmeniz lazımdır : 
Amerika kanunlarına göre bir kadının 
bir erkek aleyhinde "evlenme vade
dip te vaz geçtiği için,, dava açmağa 
hakkı vardır. Amerikadaki kanunlarda 
ekseriya kadınları haklı çıkardığı i
çin, bu davaları erkekler daima kay
betmektdedirler . Bazı maceraperest 
kadrnlar şantaj maksadile zengin ve 
skandaldan korkan erkekleri :seçmek
tedirler. Sinema yıldızlarz kadar bu 
şartları haiz kimseler bulunabilir mi? 
Şimdi George Raft'ı dinliyelim : 

Tuzluya nuıl oları bir tecriibe 
- Benim gibi bir çok akt6rler bu 

gibi kadrnlara kurban gitmişleı·dir. 
Daha geçenlerde yüzünün biçimi· 

ni bile hatırlamadığım genç bir kadı
na 2000 dolar tazminat vermek mecbu
riyetinde kaldım ve davayı kazanaca· 
ğımdan emin olduğum halde mahke -
meye gitmek istemedim. Fakat ateş 
olmıyan yerde duman çıkmaz. derler 
ya ... Gazeteler böyle düşünerek bu işi 
dillerine doladılar. Yalnız kızcağız 
ettiğile kaldı. Çünkü tiyatro artistliği 
yaptığı için hem havadan para almak, 
hem meşhur olmak istiyordu. Fakat 
ben ismini kimseye söylemedim ve pa
rayı da kendisine bu iş hakkında hiç 
bir şey söylememesi şartile verdim. 
Hollywood'da bunun gibi bir alay ka
dın var. Her biri de insanı yere vur
mak için başka başka çarelerbuluyor. 
Fakat ben bunların hepsini öğrendim. 

"Anne" rmnuıjı 
Bunlardan ba§ka bir tanesi: Mesela 

bir apartımanda oturuyorsunuz. Sizin 
oturduğunuz kata günün birinde yeni 
komşular taşınır. Bunlar ekseriya bir 
ana, bir de kızdır. Bu kızcağız, bir yıl
dızın komşusu olduğu için büyUk bir 
sevinç gösterir ve tabii sinema artisti 
olmak hülyasınd11dır. Bütün bunlara 
karşı hassas olmamak için insan odun· 
dan olmalı değil mi? Fakat asıl odun
luğu, komşularla ahbablığı ilerleterek 
yaparsınız. Nihayet günün birinde bu 

herler vennitlerdir. Rochelle Hud· 
aon'a da ahbablarından biri, artis- Miişteri mağazaya gelmezse hediyelerini böyle ao.trn almıılardır. 
tin çoktan beri heveı ettiği fotograf mağaza miişeıriye gider Gary Cooper kar111ma hediye ola-
makineıini hediye etmiştir. Fakat Buna mukabil yıldızlardan bir rak Arizona'da bir çiftlik almıttır. 
bütün bu hediyeler ''resmi" olanlar- çoğu - dağ yürümezse abdal yürür iki artist Hollywood'daki gürültülü 
dır. Yılbaıı dolayısiyle ha§ka bir ta· derler ya - mağazaları ayaklarına hayattan kaçıp ara ırra burada baı
kmı lükı hediyeler, mücevherler de getirbniıler, yani, zir taraftan ıtüd- larını dinlemek niyetindedirler. 
teati olunmuıtur ki bunların bazıla- yoda çalrıırken, öte taraftan da ma- Bütün bunları duyduktan sonra 
n nip.nlanma mahiyetindedirler.

1 
ğaır:alarm satıcılarının getirdikleri artistlerin yıl aonu bayaramlanmn 

Elbet bir gün bunlar hakkındaki nmnuneleri gÖrmÜ§lerdir. Claudettelneticesinden memnun olmalarına 
dedikodulan da ititirU. Colbert ve daha bir çok Y.Jldızlar, fAfıMk mümkün mü ?. 

kız için bir tavsiye mektubu da yazar
sınız. Bir "baltaya sop,. oldu wu me • 
sele yok. Olamazsa, annesi kızile dah• 
yakından meşgul olmanızı, yoksa baş
ka türlü hareket edeceğini size anla· 
tır. Ne olduğunuzu anlamadan günün 
birinde "evlenme vadinizi yerine ge
tirmediğiniz için,, sizi mahkemeye 
çağırırlar. Ondan sonra yapılacak it 
de keseye davranmaktır. 

''ıllii§terek clost" dalaı•eretci 
Bir dalavere daha: Kadının biri si· 

ze telefon eder ve dostlarınızdan filan
cayı çok iyi tanıdığım söyler. Ondan 
sonra da acıklı bir hikaye anlatır. Taş 
yürekli değilseniz tabii onun için bir 
şeyler yapmak istersiniz ve "gelipbcni 
göriın,. dersiniz. Daha siz ahizeyi ye -
rine takmadan, kadın kapınızdadıt~ 
Sonra belki de, bahsettiği dostu tanı• 
madığını itiraf eder. Bu gibi kadınlar 
her zaman güzel ve hoşsohbet olurlar, 
Siz onu bir iki defa daha davet edersi
niz. Günün birinde sizden ya bir kurk 
manto, yahud da pahalı bir gerdanlık 
ister. Üç günlük bir ahbaba bu kadar 
pahalı hediyeler vermeğe niyetiniz ol
madığı için tabii reddedersiniz. O 
zaman dişlerini gıcırdatır ve .•. alt ta• 
rafını anlatmağa hacet yok. 

"Kadm gazeteci'' 
Bir tiyatro turnesine çıkmıştık. 

Rol sırası benim olduğu için, sahneye 
girmeğe hazırlanıyordum. O sırada 
elinde bir blok, bir de kalem bulunan 
bir kadrn yanıma yaklaştı. Onu gaze • 
teci zannederek ben sahneden çıkıncı
ya kadar beklemesini rica ettim. Sah• 
neden çıkınca da, elbise değiştirince• 
ye kadar, yani on dakika beni bekleme
sini söyledim. Fakat aradan bir dakika 
bile geçmeden kadrncağız "pat .. diye 
içeriye girmez mi? Tabii §aşırdım. O 
hiç istifini bozmadı. Bütün ömrünün 
tiyatrolarda, artistlerle bir arada geç• 
tiğini, bir erkeği soyunmş veya giyin· 
miş olarak görmenin kendisi için mü
savi olduğunu söyledi. Fakat ben ona 
bu acaib kıyafette görünmek istemi· 
yordum. Onun için sırtıma bir rob 
dö şambr geçirdim. Kadıncağız kapıyı 
kapattı. Sonra ne yapsa beğenirsiniz: 
Harıl harıl soyunmağa başlamaz mı? 
Atltıncaya kadtır akla karayı seçtim 
ve on dakika sonra gelip kendisini 
bulacağımı söyledim. Sonra tabii sem• 
tine bile uğramadım ve o şehirde kal
dığımız müddetçe soyunurken de gi • 
yinirken de kapımı kilitledim. Ne O• 

/ur ne olmaz diye •.. 
Gcorge Raft'rn kadınlardan niçin 

bucak bucak kaçtığını §İmdi anladınıa 
mz l 
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D.ünkü maçları alaka ile seyredenler 

Gençlerbirliği Ankarasporu 
3 -1 yendi, Harbiye 

D. Çankaya maçiyapılmadı 
Dün yapılacak iki maçla Ankara bi

rincilikleri ıona erecek ve milli küme
Y" girecek takımlar belli olacaktı. Bu 
maçlardan Demlrçankaya - Harbiye id
man yurdu karşılaşması yapılamadı. 
Ankaraspor - Gençler birliği maçı da 
1-3 'Gençler birliği lehine bitmek üze
~· iken oyun yarıda kaldı. 

n,.~; .. c,..,ı..t'(va - Harbi:veliler 
maçı niçin oynanmadı? 

Tam vaktinde hakem B. Saim ve ta
lrrmlar aahaya çıktılar. Ortada 'her za
man olduğu gibi, hakemle iki taraf 
.kaptanları görlltmeğe ba9ladılar. Son
ra hakem B. Saim tabadan ayrıldı. So
yunma odaıına geldi. Elbiselerini gi
yerek oradan ayrıldı. Karlar üzerinde 
wrutlar yaparak üşümemeğe çalışan 
iki takım da biraz ıonra hakem gibi 
aahadan ayrıldılar. Maç yapılamadı. 

Heyecanlı bir maç aeyri için oraya top
lanan binlerce halk ne olduğunu anla
yamadılar. Triblinlerde bir ıürü dedi
kodu dola§ıyordu. Fakat meıelenin as
lı bilinmiyordu. 

Hakem ne diyor? 
İki taraf kaptanlarını bulduk ve ma

Jın niçin geri bırakıldığını öğrenmeğe 
çalıttık. l9in içinde bir (lisanı) mese
lesi vardı. Fakat onlar da hakemin sa
hayı niçin terkederek gittiğini bilmi
yorlardı. 

Nihayet B. Saimi gördük. Bize ma
çı niçin oynatmadığını §öyle anlattı: 

"-Futbol federasyonundan B. Dan
yal bu maçın hakemi olmamı tebliğ et
ti. İki takım Muhafız gücli sahasında 
yerlerini aldılar. Maça başlamadan e
vci iki tarafın hakeme göstermeleri i
cab eden futbolcu lisanslarını görmek 
istedim, Harbiye idman yurdu kapta
nı kendi liıanslarını verdi. Demirçan
kayalıların lisansları yoktu. Oyuncu
larının h!lviyetlerini gösterecek bir 
liste veya herhangi bir vesika da ibraz 

edemiyorlardı. Futbolcuların hiçbirini 
ayrı ayrı tanımama imkan yoktu. İleri
de bir sürü ihtilaflara yol açabilecek 
bir vanyetle karşılaşıyordum. Mesul 
olmamak için maçı oynatmadım . ., 

Bugüne kadar yapılan maçlarda, fut
bolcunun lisansı bulunmazsa hakem 

raporuna yazılır ve sonra lik heyetle
rinde vaziyet konuşulurdu. Bu sebeb
le vaziyeti aydınlatmak üzcr.e, Demir
çankaya ve Harbiye yurdu idarecileri
ne müracaat ettik. Demirçankaya umu 
mı kaptanı B. Salahaddin Birol bize 
bu huıusta şu sözleri söyledi: 

"- Biz, şimdiye kadar teamül ol
duğu veçhiJe hakeme oyuncuların ade 
!arını, mıntaka numaralarını gösterir 

bir liste verdik. O lisans talebinde ıs
rar etti. Lisanslar henüz bölgece hiç
bir kulübe verilmemiş bulunduğu için 

tabii arzusunu yerine getiremedik. O 
da takımları bırakarak çıktı, gitti.., 

Harbiye idman yurdu ile alakalı bir 
zat da hadiseyi teyid ettikten sonra: 
"- Maçın oynatılmaması daha ziyade 
Demirçankayaya İstanbuldan gelen i
ki yeni oyuncudur.,, dedi. 

Ankara bölgesi futbol işlerini idare 

Harbiye idman yurdu 
Muhafızgücü 

Milli kümeye giriyor 
edenler bakalım bu meseleyi ne şekil
de halledecekler? 

Ankaraspor 
Gençlerbirliöi 

Bu maç neticesinde Ankaraspor mil
li kümeye girmek fırsatını tekrar elde 
ediyor; Gençler birliği mil temadi mağ
IClbiyetlerinin acısını çıkarmış oluyor
du. Bu sebeble, iki takım oyuna !azım 
gelen ehemiyeti verecek şekilde teşkil 
edilmişti. Diğer taraftan, Ankara spo
run galibiyet veya mağlilbiyeti bir iki 
kullibün vaziyeti üzerinde müessir o
luyordu. Bunun için bllyllk bir seyirci 
kalabalığı Gençler birliği tarafını tu
tuyordu. Bu çokluğun alkışları, takdir 
sesleri arasında evvela Gençler birliği, 
sonra Ankaraspor sahaya çıktı. Hakem 
B. Kemal Halimdi. Takımlar şu şekil
de idi: 

Ankara spor: Cahid, Nihad -
Mehmed, Necmi - Sedad - Turgud, 
Tevfik - Orhan - lıkender - Or
han - Fethi. 

Gençler Birliği: Rahim, Nuri -
lhaan, Yusuf - Haaan - Keıfi, Sa
lahaddin - Kadri - Ali - Münir
Muıtafa. 

Ankara spor, bu ıı,ekilde Orhan gibi 
değerli bir oyuncu kazanmış oluyor
du. Takım umumi heyet itibariyle ne
tice hakkında ümid veriyordu. 

Gençler birliği takımı da iyi kurul
muştu. Rahatsızlığı dolayıaiyle epiy
denberi ıahada göremediğimiz Rahim, 
istifa eden kaleci izmirli Cahidin ye
rini almıştı. Forverd hattı gol çıkara
ğa benziyordu. 

Birinci devrenin tek golü 
Maçın başlamasile beraber uençler

birliği akıncılarının Ankaraspor kale
sine inmeleri bir oldu. Bu inişle bera
ber takım adeta Ankara apor yarı sa
haıına yerleşti. Ankara ıporlular, to
pu bir türlli uzaklaştıramıyorlardı. La
kin Gençler de bu Bikışık vaziyet için
de gol çıkaramıyorlardı. 

Yedinci dakikada top uzun bir vu
ruşla Ankara spor sağ açığı Tevfiğe 
kacıar geldi. Keşfi kendisini karşıladı. 
O da ıki bek arasında fınat bekliyen 
Iskendere pas verdi, lakender müdafi· 
!erin önünden sıyrılarak Gençler bir
liği kaleıine kadar yaklaştı ve takımı
nın tek golünü attı. 

Sıkışık vaziyette gol yemedikleri 
halde sayı çıkarmak Ankara sporluları 
canlandırdı. Beşon dakika kadar maç 
mütevazin bir hal aldı. Sonra Gençler 
birliği tekrar üstünlllğli tesis ederek 
biribirini takib eden hücumlarla neti
ceyi kazanmağa çalıştı. Ukin Ankara 

spor müdafaası güzel bir gayretle bi
rinci devreyi 0-1 bitirmeğe muvaffak 
oldu. 

ikinci devre 
Maçın ilk yarıımda tam bir h!klml

yet teıiı etmelerine rağmen bir ıeme
re elde edemiyen 'Gençler birliğinin bu 
devrede neticeyi muhakkak surette de 
ğiştirecekleri tahmin ediliyordu. Ni
tekim öyle oldu, ve daha ilk dakikalar
dan itibaren Ankaraspor yarı 1aha11-
na yerleşerek kırmızı - lllcivert kaleıi 
önünde iararla dolaııan Gençler birlifi 
muhacimleri rakip müdafaasını allak 
bullak ediyorlardı. 

Birinci gol 
Maç baılıyalı 9 dakika olmuştu. Sağ 

açık Salahaddinin seri bir inişi müte
akip tam kale önüne yaptığı bir orta 
esnasında topu yakalayan Münür gli
zel bir vuruşla kaleye sokarak takımı
na beraberlik golllnü temin etti. Bu 
gol, Gençler birliğinin daha canlı oy
namaya sevketti. Bunun neticesi ola
rak kırmızı - siyah takım muhaciınleri
nin biribirini takib eden güzel birkaç 
akınını 11Cyrettik. 

ikinci gol 
il inci dakikada gene güzel iki 

Gençler birliği akını esnasında firi
kikten gelen ve Ankaraspor müdafile
rin! aşan topu yakalayan Salahaddin 
isabetli bir vuruıla ikinci defa Anka
raspor kalesine soktu. 

Vaziyetin 2-1 Gençler birliği lehine 
dönmesi oyunu niıbeten hararetli bir 
safhaya sokmu,tu. 

İkinci golü yeryemez hemen hücu
ma geçen ankarasporluların üç ortuı 
Gençler birliği kalesine indiler. ·Bu ıı
rada çok mükemmel bir poziayona gir
miş olan İıkender sırf acele yüzünden 
kaleci ile kartı karşıya kalmı9 olması
na rağmen topu dışarı atmak ıuretiyle 
telafisi güç bir fırsatı kaçırmış oldu. 

Vçüncügol 
Bu tehlikeli vaziyeti kolayca atlat

mış olan Gençler birliği gene ağır bas
maya başladı. Salahaddin safdan sli
rükliyerek ortaladığı topu günün en 
güzel oyuncusu küçük Mustafa yaka
lıyarak bir an bile durdurmadan vole 
bir §ütle üçüncü defa Ankaraspor ağ
larına takmış bulunuyordu. 

Oyunun 3-1 vaziyete girmesi üzeri
ne Ankara spor oyuncuları biraz sert 
oynamaya başladılar. Bunun neticesi 
olarak esasen hakemin baflangıçta çı
karmaya başladığı oyuncuların adedi 
devre sonlarına doğru çıkanlar da da
hil olmak üzere Ankaraspordan 3 ve 
Gençler birliğinden ikiyi bulmuştu. 
Son olarak bu vaziyete itiraz etmek is
tiyen İskenderi de hakem dıtarı çıkar
ınak isteyince g:erl kalıın kadrı>. ile ı>· 

Parlak bir güneş altında ... 

Ankara kayakçıları dün 
neşeli bir gün geçirdiler 

Her yıl kara daha erken kavuşan 

ankaralı kayakçılar, bu sene sporlarını 
yapabilmek için haftalarca ıabır•ızlık 

içinde beklediler. Nihayet bir gün, be
yaz perde Elmadağını örttü. Hafta ta
tilini iple çeken sporcular kafile kafile 
yola düştüler; sporlarını yaptılar. Fa
kat kar, bu sporun yapılmasını kolay
laştıracak kadar çok değildi. Son iki 
pazar gilnü Elınadağı sırtlannı inip çı

kan kayakçılar, tam bir memnuniyet ve 
zevkle şehre dönmiyorlardı. Herkeı, 

Herkes, büyük v• güzel kayak yerleri 
arasında mühim bir mevki alan Dik
men'e çok kar yağmasını bekliyordu. 
Bu da oldu ve dlin Ankara sporcuları 

güzel bir kayak bayramı yaptılar. 
Sabahın erken saatinde, temiz spor 

kryafetli, kanlı ve canlı gençlerin o
muzlarında kayaklariyle Y eniıehir so
kaklarından Dikmen caddesine doğru 

ilerledikleri görülüyordu. Bu erkekli 
kadınlı kafileler epice kalabalıktı, 

Otobiis servideri 
Ankara belediyesi halkın gösterdi -

ği rağbeti karşılamak için Dikmen'e o
tobüs servisleri temin etmişti. Otobüs
ler ilk anda doldu, tqtı. Husus! oto
mobillerin arkası ise akşama kadar ke
silmedi. Temizlik amelesi yolları düzel
tiyor, gelip geçmeğe mllsaid bir hale 
getiriyordu. 

Dikmen bir &!emdi. Bağlarda kışlı
yanlar buğulu camlarının arkasından 

gelip geçenleri seyrediyorlardı. Kahve
ci, buglin müşterinin çok olacağını dli
şünerek hazırlanıyordu. Şehirde ılıklı

ğını oldukça hissettiren güneş, burada 
daha latif bir halde ıporcuların neteli 
yüzlerini parlatıyordu. 

Kafilelerin en kalabalığını halkev
liler teşkil ediyordu. Bunlardan başka, 
mektebliler, ıpor kulüblerine mensub 
gençler, aileleriyle beraber gelenler 
vardı. İki gün evvel yağan kardan isti
fade için Ankaranın yarm buraya ta
tınmıt diyeblliralnlz. Dikmen 11rtları 
bu kadar kalabalıktı. 

"Kayak aydın/" 
Kayakçılar, bütün apor yapanlar 

gibi, çabuk arkadaş oluyorlardı. Biri -
birlerine raatlıyanlar, tanıımıyorlaraa: 

"-Kayak aydın l" 
Diye ıelam!qıyorlar, ıonra, bilenler 

bilmiyenlere öğretmek için derhal kay
naııyorlardı. 

Birkaç ıenelik usta kayakçılar der
hal tanınmıglardı. Yorulan acemiler 
bunlann etarfında halkalanıyorlar; i
nişlerini, dönüglerini, atlayı§larını seyr
ediyorlardı. 

Düşen genç kızların çığlıkları, yu
varlanan delikanlıların "acaba kimıe 
gördü mil?" der gibi etrafa bakıgları, 
alaya, gillmeğe, neıeye veıile oluyordu. 
Düşenin arkasından bağırıyorlardı: 

"Çok yaıal .. " 
Dlln, Dikmen bağlarını çerçeveli -

yen ıırtlar saatlerce bu neıeye bu coş -
kunluğa sahne oldu, Dinlenmek isti -
yenler sığınağa koşuyorlardı. Burası 

da başka bir alemdi. Kafilelerin içinde 
en çok düşenler, aığınakta diğerlerine 

çay içirmeğe mecbur oluyorlardı, 

Neıeli bir dönüı 
Kafilelerden bazıları öğleye doğru 

gebre indiler. Bir kısım ıporcular da 
Çankaya'nın arkasından Elmadağının 

yolunu tuttular. Birçok kayakçılar da 
öğleden aonra Dikmene geldiler. 

Ak§&lil olunca, her geligln bir dönll
fÜ olduğu gibi, Dikmen'e gelenlerin de 
§ehre dönllıleri başladı. Karlı tepeler • 
den şehre uzanan yollarda şarkı sesleri 
gençliğin nege ve zevk içinde geçen gün 
!erinin bir delili ciluyordu. 

Şimdi ankaralılar gelecek haftaya 
hazırlanıyorlar. Halkevi, Tllrk Spor 
Kurumu, mekteb idareleri b!lt!ln bu 
kalabalığı bir tek koldan idare edecek 
Dikmen tepeleri, organize gençliğin 
ıpor heyecanına daha zevkli, daha ne
geli ve daha verimli olarak sahne ola -
caktır. 

lstanbulda Güneş 
Vefayı 4 -O yendi 

İltanbul, 9 (A.A.) - Birinci küme 
seçimlerine aid mllsabakalarm ıonun
cuıu bugün Takıim ıtadında, 'Günet -
V ofa takımları arasında oynandı .. Bir
kaç gündür havanın yağıflı olduğu ve 
bunun neticesi olarak sahaların berbat 
bir halde bulunduğunu göz önüne ala
rak futbol ajanlığı, her !iç ıtadda baf
lıyacak olan §ild turnuvaoına aid mü
sabakaları toptan tehir etmiş, yalnız 
milli küme aeçmelerinin sonuncu kar
şıla9ma11 olan bugünkü maçı "imkln 
bulunduğu takdirde" kaydiyle bırak
mıştı. Buglln güne91i V'C oldukça ılık 
bir ıonbahar havaaına kavuşan İatan
bul futbol meraklıları, çamurlu bir sa
hada oynanan Güne' - V ofa maçına 
gelmiflerdi. 

Takımlar 
Saat 14.15 de iki takım karşılıklı di

zildiği zaman Güneı'i şu kadro ile gö
rüyoruz: 

Cihad - Faruk, Reşad - Yu•uf, Rıza, 
Ömer - Melih, Salihaddin, Necdet, 
Murad, Rebii. 

Vefa da şu takımla oynuyor: 
Muvahhid - Saiın, Sefer - Abdüş, 

Lütfi, Süleyman - Necib, Hüseyin, 
Muhteşem, Şükrll, Muıtafa, 

Hakem beşiktaşlı Rüştü. 

Balçık gibi çamur 
Oyun başladıktan kısa bir müddet 

sonra güneşliler Vefa kalesini sarmış 
bulunuyorlardı. Lakin saha vıcık vıcık 
çamur olduğu için topun kontrolu ka
bil olmuyor ve ceza sahasına giren Gü
neş muhacimleri bu balçıktan topu çı· 
kartıp atamıyorlardı. Güneşin hlikimi
yeti o kadar aşikar ve kati idi ki Vefa 
müdafaasının yıpranırcasına sarf ettiği 
gayretin netice vermiyeceğini tahmin 
etmek müşkül olmuyordu. Nitekim 20 
inci dakikada Necdetin attığı birinci 
golü takiben Melih 23 üncü dakikada 
ikinci golü attı ve Vefanın müdafaası
nı ümidsiz bir hale soktu. 

J' efa sert oynuyor 
Oyunun sert bir cereyana doğru git

tiğini gören hakem Vefa müdafaasını 
te~il eden Uç esaslı oyuncuyu, Sü
leyman, Lütfi, Saim'i sıksık cezalandı-

yuna devam etmek imkanını göremi
yen Ankaraapor aahayı terketti. Ve 
maç da böylece Gençler birliğinin 3-1 
üıtün vaziyette bulunduğu bir ıırada 
yarıda kaldı. 

Harbiyenin Demirçankaya ile ıon 

bir maçı olmaaına rağmen, Ankaradan 
milli kümeye girecek takımlar artık 

belli olmuştur. Bu takımlardan biri, 
Harbiye idman yurdu, ve diğeri de 
Muhafız Güclldl1 

rıyor. Birinci devre bu ,ekilde 2-0 Gil
netln lehine bitti. 

İkinci devrede Güneıln faikiyeti ay
nı katiyeti muhafaza ediyordu. 

Güneı'in üçüncü ve 
dördüncü golleri 

18 inci dakikada Rebi! bir gol daha 
yaptı. Bundan 11 dakika ıonra da Sa
lahattinin ayağiyle çekilen bir ,ut Sil
leymanın falıolu vuruıu ile Vefa ka
ıe.ıine girdi. 
Oyuncularından biri sakatlanarak 

çıkan, bir de hakem tarafından saha
dan çıkarılan vefalılar, dokuz kişi ile 
daha fazla ııol yememeğe çabalıyorlar, 
oyun bu fOkilde nlyahetlendl ve 'Gil
neı sahadan .-a galip çıktı. 

Bu ıon maçla millt küme ıeçme mll
oabakaları nihayetlenmiı ve bu maçla
ra iftirik eden birinci kllmeniıı on ta
kımından dördü, Fenerbahçe, Güne,, 
Beşiktaş ve Galatasaray milli kümeye 
seçilmişlerdir. 

İzmirdeki maçlar 
İzmir, 9 (A.A.) - İkinci devrelik

lerinin üçüncü hafta mllaabakalanna bu 
glln de devam edildi. Hava çok soğuk 
olduğundan tabada az ıeyirci vardı. İlk 
kaqılaıma Doğanıpor - Deminpor ta
kunları araaında oldu, ve Doğanıpor 

üatlin bir oyunla maçı 6 - 2 kazandı. 

Ateı - Alaancak maçı 
Bundan ıonra Ateı - Alaancak ta

kımları karııla§tılar. Birinci devrenin 
sonuncu dakikll1llnda oyunun ilk ve ıon 
gollinll atan ateıliler, ikinci devrede 11-

kı bir müdafaa oyunu tatbik ettiklerin
den kalelerine gol attırmadılar. Bu 
suretle maç 1 - O lehlerie olarak netice
lenmiıtir. Alaancak takımı Ankara böl
gesinden Nurullah'ı oynattığı için Atet 
takımının bu galibiyetine itiraz etmiı -
tir. 

Vçok • Yamanspor maçı 
Son maç Ü çok - Yamanlarspor ara -

sında cereyan etti. Birinci devreyi Üç
ok 1 - O lehine bitirdi. İkinci devrenin 
başlangıcında Üçok ikinci gol!I de atın
ca, vaziyetten emin olarak oynamağa 

baıladı. Buna mukabil Yamanlar mağ
!Obiyetten kurtulmak için çok fazla 
çalışıyorlardı. Bu vaziyet Yamanlar 
lehine teceUi etti. Ve fasılalarla Üçok 
kalesine topu iki defa sokmağa muvaf
fak oldular. Uçok'un son dakikadaki 
gayreti bir netice vermedi ve maç 2-2 
beraberlikle bitti 
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''Fransa 

' uyan.,, 
(Ba11ı I.inci sayfada) 

y11 1937 de, yakın bir iıtikbal için "a: 
tayın istiklalini., gözeten anlaşın~Y 
netioelenmif olan uzun Cenevre ıııilzl' 

k;::~;:~~i F~~!~t;.:~::a~:an:::.~"3 
mimi doıtlarının hitabına makcı 0 

cağız: Franıa uyan 1., . 
Yeni Hatay rejimini tatbik etmenli< 

ve, Suriyelilerle hiçbir mlinaaeb•ti.0~ 
mayan bu memlel<ette bir franaız - ıur 
politikası tatbik etmenin zamanı gell' 
miştir. İmdi, Ha tayın iıtikllli geçen 2'i 
ıonteşrin tarihinde merlyete girmiJU." 
Yeni devletin milli bayramı olan o g~ 
iıe adeti bir matem günll olmuıtur 
Cenevre anıa,ma11nın irnzalanmasıll' 
dan 1'eri, ajanlarımızın tahrik edici 
gözleci önlinde korkunç bir trajedi cO" 
reyan etmektedir! Onlar tarafındaıl 
Hatay tllrklerine her türlll tazyikler 
yapılmakta, ve türkler, çok defa, ater 
li mlllteciliklerinin neticeıini hapisr 
nelerde dlltünmeye mecbur kalmaktr 
dırlar. Bu fran11z m!lmeuilleriniıı. 
karlı mevkilerinde her ,eye rağmell 
kalmak ve bunun için Hatay iıtlkla!İ• 
nin tahakkuku imkan11z olduğunu is· 
pat etmek iıtediklerine insanın inana• 
cağı geliyor. Türkiye hllk!lmetl, 2 il!P 
kinunda, fran11z • tllrk anlaımuınıll 
tamamiyle tatbikini taleb etmek içill 
Franaaya bir nota vermittir. Bu meıa
jın teıirini göıteremılnl ve Hatayııı 
fran11z - tllrk doıtluğunun mezarı ha• 
llne gelmemesini temenni edelim. 

Roma protokolü 
devletleri 
konferansı 

Viyana, 9 (A.A.) - Roma protokol• 
!arını imza eden devletler arasında 
Budapeftede yapılacak olan konferanı 
hakkında "Neuigkeite Weltblatt" di
yor ki: 

"Orta Avrupaya aid meseleler, mü· 
zakerelerin esasını tegkil edecektir. 
Buglln 9uraıı umumiyetle kabul edil· 
miştir ki, Orta Avrupanın menfaatle
rini ancak Orta Avrupa memleloetleri 
müessir bir tarzda müdafa edebilir. 

Roma protokolunu imza etmi' olan 
devletlerden her üçll de ayrı ayrı diğer 
devletlerle olan münaeebcfü:rini kendi 
ihtiyaçlarına uydurabilir. Ancak, bu 
münasebetlerden Roma protokollarına 
hAkim olan zihniyete bir zarar gelme
sin.,. 

Viyana, 9 (A.A.) - Baıvekll Şuınig 
ve hariciye nazırı Schmldt, Roma pro
tokolleri devletlerinin konferanıuıa 

ittirak etmek üzere buglin Budapef" 
teye hareket etmitler ve latuyonda 
italyan ve maçar elçileri tarafından u
ğurlanmıılardır. 

Budape§te' de konf erana 
naınl karıılanıyorP 

Budapefte, 9 (A.A.) - Yeni roınen 
hllkllmetinin macar ekalliyetlerine 
kartı aldıfı vaziyet B udapeıte toplan· 
tısının arifeıinde macar kaınoyunu 

aaramııtır. 

Yarı resmi gazeteler, Macaristanın 
İtalyaya karşı muğber olduğuna dair 
ecnebi ııazetelerinde çıkan haberleri 
tekzib etmekte veBudapegtede İtalyan 
ve Avusturya devlet adamlarına ha· 
zırlanan hararetli kabullln Roma pro • 
tokolü devletleri araıındaki Ahengin 
en parlak bir tezahürünü teşkil eyledi
ğini yazmaktadır. 

Alman taraftarı gazeteler, Roma an• 
!atmalarını ve Roma - Berlin mihveri
nin Romanya !~in çok mühim olduğu 
noktuında ıarar ederek ancak karşı • 
lıklı itimadın ve menfaat anlayııının 
tarihi hidieeler doğurabileceğini ya • 
zıyorlar. 

Muhafazaklr ve kral taraftarı gaze
teler iıe, Franaa ve İngiltere tarafın· 
dan ekalliyetler lehine olarak Roman· 
ya hlik!lmeti nezdinde yapılan teşeb

ıün teıirl altında ııllzllkllyorlar. 

Goodrich fabrikasındaki 
grev sona erdi 

Pariı, 9 (A.A.) - Colombeı'de Go
odrich fabrikalarının grev ilin etmi~ 
olan ameleıinden iki bin kifi, kimyevi 
mahıulit federaayonu kll tibinin ken

dilerine yapmıf olduğu uzlaşma ve 
tekrar ite ba,ıama tekliflerini tetkik 
etmek üzere umumi bir içtima akdet
mişlerdir. 

Saatlerce devam eden bir münak2:,a
dan sonra meclis, B. Şotan'ın hake11, o
larak vermiş olduğu karar ile işe ted
rici surette yeniden başlanılmasını 

derpiş etmekte olan itilaf projeıini 
gizli ol~rak reye koymuştur. Direksi
yon, cezalar tertibinden vazgeçmiştir. 
Anlaşmazlık grevcilerin pazarteıi gü
nll tekrar İl"' başlamağı kabul etmele• 
rl üzerine dün akJillII sona ermiş.tir. 
Grev, 15 birinci kiinundanberi devanı 

etmekte idi. 
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H 1 K A Y E 
Postahanede 

!Yazan: Gertrud von Kla•tersky-Kolar Çeviren: Hikmet TUNA 

Bir kaplıça şehri, Klara postahane
sinin önunde, asabi asabi bir aşağı bir 
yukarı gidip geliyor. 

Erma biraz ileride ve kendini gös
termeden Klarayı tetkik ediyor. Niha
yet meydana çıkıyor. 

K - A, Senmiıin, Erna ? 1 Hayır, 
hakikaten seni görmedim, Affet. 

E - Neden bu kadar dalgınım ? 
K - Evet ... Başımdan bir şey geçti 

de, ondan. 
B - Ne oldu ? 
K - Öyle bir ıey ki, hiç tasavvur e

demezsin. 'Gayet feytanca bir şey 1. 
E - Bunun ne olduğunu öğrene

mezmiyim? 
K - Öğrenmek mi? •• Evet, yarebbi, 

hem evet hem de hayır; ne yapacağımı 
Si şaşırdım .•. 

E - Sende bet-beni.% kalınamıJ. Ba
tından ne geçtilini söylenen daha iyi 
edersin. Belki ben de bunu tahmin ede
bilirim. 
K- Yavrucutum, anlatmak 8yle bir 

mesele ki .•• 
E - Bana itimadın yok mu? 
K- Hiç olmaz olur mu? 1 Sen benim 

arkadaşımsın. 

E - Öyle ise, geriye ne kalıyor.~ 
lsrar etmek istemiyorum ama, senı ıs
tirab içinde görüyorum da onun için. 
bunların hepsini bir yana bırakalım. 
Poıtahanede i§in ne ? 

K _ Köşe başındaki posta kutuıu

ııun açılıp bopltılınaıını bekliyorum. 
E _ Poıta kutusunu mu ? 
K - Poıta memuru bana dedi ki, 

kutuya attığım mektubu, bir şartl.a ge
ri alabilirim; o da, pyed bundan üç ·~
at cvel boptıldığı vakit ıevkedi~mış 
iac. Eğer ıevkcdilmit iıe, çok fecı ola-

cak. 
E - Klaracığım, bu ne biçim mck

tubtu? Af buyur 1 Mütece1111iıt olmak 
iıtemiyorum. 

K - (Bir müddet susuyor) Hiç bir 
fey tahmin edemiyormuıun? 

E - Hayır. 

K - Son aylar içinde, bende, senin 
dikkatini çekecek bir şey hissetmiyor
ınusun? 

E - Hilıetmcz olumuyum? 1 Güzel-
leştin, daha topluıun; üstün başın da
ha mükemmel. 

K - Bir kadın bunları niçin yapar ? 
E - Ornold ile aran timdi daha mı 

iyi? 
K - Aman efendim, onunla aramın 

şimdikinden daha az iyi olduğunu aa
a kım söyledi ? 
E _ Kımse bir şey söylemedi ama, 

on yıllık evlilik hayatında kolayca an
laşmazlıklar ortaya çıkabilir. 

K _ Buna nasıl hükmediyorsun ? 
Benimle kocam arası?da bir ~nlaşmaz~ 
lık olduğunu bissettırecek bır şey mı 

ıeziyorıun ? • 
E _ Bazan, böyle bır intiba edini-

yorum da ... · 
K _ Ya, demek öyle? Se~ z~ten d~-

ha mektebte iken daima zekı bır ~ız ı-
d. N ki bu zekin matematık de 
ın. e var , b" b. 

değilde, fesad karıştırmakta, ıre ır-

di. 
E - Mü kül bir vaziyette olduğunu 

ş lmanın sırası 
unutuyorsun. Hırçın o 
mı ya? 1 

K - Hakkın var: Eğer mektub sev-
kedilmitıe, hakikaten çok feci 1 • 

E - Sdaddan ayrılma, son aylar ı-
çinde benim dikkatimi çekecek sende 

ne var? 
K - (Bir müddet ıuıuyor) Franz 

:Sriiggeyi tanıyormuıun ? . 
E - Tanıyorum tabii - iÜ11dı anla-

dım? ! Şimdi anladım? 1... Hakikaten 
bu bir hadise . 

K - Hidise de İle demek ? 
E - Peki ama, bu adam .••• 
K - Evet o, Erna.. Biz •.. Bir biribi-

rimizi seviyoruz. 
E - Mektubu ona mı gönderdin ? 
K - Hani ona olsa. 
E-Yakime? 
K - Mektub ona yazıldı. 
E - Biraz evvel, ona delil dedin ya. 
K - lİin feci tarafı: Mektubun ona 

yazılmış olmasıdır. 
E - Sen pek şaşkın bir haldesin. 

Söylediğini bilmiyonun. Mektub ki
me gidecekti?. 

K - Mektub Brüggeye hitabediyor 
adresi iıe, kocamın adresi. 

E - Aman ya~bbi 1 
K- Mektubları yanlıt sarflara ko1-

du.m. limdi anladm mı ? 
E - Anlad1DJ11J da Wmı? Peki ama, 

bunu nereden ke9fettin ? 
K - Gayet buit. Brügıeye yazdı

tım mektubu sarfa yerlettirmeden ön
ce, bir daba gösden ıeçirmek iıtedim. 
Bir de ne göreyim, ınektub, kocama 
yazdığım mektub değilmi imit? Diğer 
mektubu poıtaya vermittiİn. İmdi 
Brüggeyo yazdığım mektub kocamın 

zarfında bulunuyor. 
E - lnaan bu kadar dikkatıis olur 

mu? 1 
K - Hakkın var. lnaan evliliiinde 

dikkatsiz olunca, hiç olmazsa mektu
bu yazarken dikkatli olmalı. Gözünden 
düştüm değil mi ? 

E - Gözümden mi ôüttün? Hayır. 
Fakat, insan hiyanet iılerken daha be
cerikli olmalı. 

K - Senin başından hiç bir şey geç
medi mi? Bildiklerin varsa, bari tec
rübenden istifade edeyim. 

E - Şakaya dütkün olduğumu bi
linin. Onun için sakın gücenme. 

K - Fakat, 'imdi pkanın ııraaı mı 
ya.Eğer mektub ıevkedildi ise Alla
hısmarladık 1 demekten başka bir çare 
yoktur. Amoldun nasıl bir tavur takı
nacagını ben pek iyi bilirim. 

E _ Onun takınacağı tavrı hakika-
ten biliyormusun ? 

K _ Ben malımı bilmezmiyim. Bc-
im kocam kolay kolay laf anlamaz. 

n E- Bu bakımdan insan hazan alda-

nır. . 
K _ Acaba, dermisın ? 
E _ Belki mektub henüz ıevkedil-

memittir 1 
K _ Birazdan anla9ılacaktır. Her 

halde ben işin aksini de hesaba kat
mak .zorundayım. 

E _ Meseli, nasıl bir hesab.? 
K _ Arnold'un trene atlıyarak bu

raya gelmesini vı benden izahat ıste
mesini göz önünde tutmalıyım. 

E _ Ona ne dersin ? 
K _ Hakikati söylerim ... Ba9ka ne 

yapabilirim ki ? Yazılan mcktub gayet 

sarihtir. 
E - mektubta "sevgilim., var mı ? 

bunu kendine yazılmıt sanır. 
K _ "Frang"ı kendine mal etmez, 
E _ Ne yapar, dersın ? 
K _ Boğazıma sarılacağını zannet

miy .rum. Ayrılmamızı isteyecektir. 
E - "Allahasmaladık,, la bunu mu-

rad ediyordun ? 
- Benim için çok feci olur .. lakan-

dalı gözümün önüne geliyor da ... 
E - !skandal olmaz ••• 
K - Olmasa bile .•• 
E - Olmasa bile mi? Arnoldle içten 

olarak ayrılmazmııın? Haniya Brüg
geyi seviyordun 1 

(Sıonu var) 
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NÖBETÇİ ECZANELER 

Puar ı lttanbul ec:uneal 
Pazartesi ı Merku .. 
Salı ı Ankara ,. 
Çarpmba Yeni ve Cebeci eczJerl 
Perıembe Halk ve Bakam .. 
Cuma Ece eczanesi 
Cumartesi Sebat n Y enlıe!ılr ec.lerl 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

HercUn 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
lS.45 
21.00 

Puar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ırtnıerlnden bqb 
HALK ıinematmda hercfln Ha ık 
matineleri: 12.15 

Film dellltDe cünlerl: Puarteti ve Cuma 

LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihban: 1521. -Telefon mflracaat 
şehir: 1023 • 1024. - Şehlrleraraa: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havacuı Ansa Me. 
murluğu: 1846. - Mesajerl Şehir Aııba· 
n: 3705. - Taksi Telefon numaralan: 
Zincirlicami elvanı 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civan: 2806, S259. - Yeni
ıekir, Havuzbaıı Bizim takti: 2323 -

Havuzbaııı Birlik tabi: 2333 

OTOBUSLERlN t 1 k ve S O N 
SEFERLERİ 

S.Nb Aktanı 
İlk Son 

tefer ıef er 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dereden Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.30 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.30 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Kec;iörenden Ulut M. na 6.30 21.30 
Ulut M. dan Etllk'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 
Ulua M. dan Cebeci'ye 7.00 20.30 
Cebeci'den Ulut M. da 7.00 20.30 
Cebeci'den At. fabl ra 6.30 
Aa. fabl dan Cebeci'ye 17.15 

S. puarı'ndan AkklSpril'ye tl.30 7.15 
Akköprti'den S. puan'na - 9.45 

Yeniıehlr, lttu1on n Bakanlıklara 
her aaatı beı cec;e muntazam seferler 
Yardır. Pazar cünlerl ilk tef erler birer 
aut sonra bqlar. 

POSTA SAATLERİ 

Potta saat 19 a kadar İttanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahblltlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 

Haydarpa~aya : Her aabah 8.20, her 
akşam 19.15 ve 19.45 
de (Sah, per~cmbe, cu
martesi Toros sürat). 

Samsun hattına : Hergiln 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat iizcrindedir). 

Diyarbakır hatta ı Hercün 9.40 
Zonculdalr llattr ı Hercün 15.00 
Kınlrblqe l'QOtObiia 14.05 

G O N°L 0 K.: 

Arabi. 1S56 
1 Zilkade 

S. D. 

Rumi. 1S5S 
Birinci klnun 21 

S. D. 
Günct 7 24 Aktam 17 00 

1 

Dünkü çapraz kelimelerin 
balledilnüı tekli 
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S ldan aaia: 

1 - Fasıla - Birin iki mitli • 

• • N 

2 - Kadıkoyünde bir temt - Yaimurun 
aktıiı boru. 

3 - Beycir - Kolun ucu (Bir japon pa-
rası) -Ra. 

4 - Duymamıı - Atmaktan emir. 
5 - Bir ıimal milletL 
6 - Mapra - Su (fança). 
7 - Bir nota - hyan eden - İptidai bir 

• silih. 
8 - Nezir - Nakid. 
9 - Neıeli - Ekıidir, yemeie serpilir. 

Yukarıdan ataiıya : 

l - Llldn - Ortap dökmek. 
2 - Geminin tuttuiu 101 - Geri vermek 
3 - lıim - kilitelerde "lınan - Lahza. 
4 - Otuz cün - Beyaz. 
5 - Kıymetli ve parlak bir ta'" 
6 - Beıin iki mitli - Sicim. 
7 - Vilbet - Sisi doturan - be1ıir . 
ı - llunkkat mekteb - otunalar. 
9 - İcra - Ördcie 7akm bir ktimes 

bQvam. 
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sele, İtalyanın Avusturya ve Macarla
tan ile akdetmiş olduğu ticaret anlq • 
malandır. Bu anlaımalar ile İtalyan 
hilkümeti, A vuıturya ve Macaristana 

Fakat son hadiseler Japonyaya 
Pasifikte büyük devletlerden 
kork4lmad10ıni ö(Jretmiştiı: 

· bir çok mühim menfaatler temin eyle
mitti. Fakat, bugün İtalya, bu anlat• 
malan feshetmek mecburiyeti karpun
da bulunmaktadır. Bu fesih keyfiyeti
nin Viyana ve Budapcıte için ne dere • 
ce vahim olacağının aynca isbata ihti· 
yacı yoktur. Bu keyfiyet, aynı zamanda. 
İtalyan hükümetinin, Habeıiıtan poli· 
tikasınm neticerıi olarak bugün içinde 
bulunduğu gün geçtikçe fazlalaşan gilç• 
lükleri de tebarüz ettirmektedir. Du· 
çe'nin orta Avrupada terketmek mec • 
buriyetini göreceği ekonomik mevkii 
işgal edecek Berlin değil midir? Mlh • . 

L'Örop Nuvel'de 
ver, bu suretle orta Avrupadaki siyaae
ti her cihetten gittikçe daha faal bir hal 
alan Berlinin lehine olarak dönecektir" 

Röne Laviny yazıyor İtalya'nın yeni dt•rıiz programı 
ve }~ransa 

Uzak Şarkta hldiıeler ıüratle yü· 
rümektedır. Nankinin zaptını takib 
eden bir tevakkuf devresinden sonra, 
Japon kıtaları iki ayrı istikamette yü
rüyüşlerine yeniden başladılar; şi
malde, Şimali Çinin beşinci vilayeti 
olan Şantung'u hedef tutmaktadırlar, 
cenupta ise tehdide uğrayan Kanton
dur. 

Tokyo kabinesi, lngilterenin ehe
miyetli menfaatleri bulunan cenub 
istikametinde harekete geçmeden ev
vel uzun zaman tereddüd etti. İngiliz 
muhafazakirlarından çoğunun Japon· 
yanın 1imali Çinde genişlemesinde 
bir mahzur görmediklerini bilmiyor 
değildi. Fakat · Yang-Tse hadiseleri. 
Japonyayı, harbi cenup vilayetlerine 
tepnil etse bile, ne lngilterenin, ne de 
Amerikanın müdahale etmiyecekleri 
huıuıun'da ikna etti. 

Yilkaek h,arb ıOruı azasından ve 
hük1'.lmet üzerinde nUfuz icra eden 
şahsiyetlerin başlıcalarından biri olan 
Amiral Suetsugu, 23 ikinciteşrinde, 
Başvekil prens Konoye ile yaptığı bir 
görüşmede, Çinde aıkeri hareketlerin 
genişletilmesini ve Çin hükfunetine 
kaqı enerjik bir durum alınmasını 
tavsiye etmlftl. 

Amiral, Bapeldll, Çin kıtalarmı 
"amansızca ce%&landırma" ya ve J a· 
pon kıtalarınm yUrUyli§ünil Nankin
den sonra da durdurmamaya davet e· 
diyordu. 

Amiral Suetluıgu'nun fikrince Ja· 
ponya, Çine karıı, timdiye kadar da
ima yaptığı gibi yarmı tedbirler alma
malı ve muharebeyi Çinin 'imalinde 
çok daha uzak mıntakalara kadar gö
tilrerek Japon kıtalarının yaptıkları 
fedakarlığın manasını millete anlat· 
malıydı. 

Neticenin ne olduğunu biliyoruz. 
Bir ka.bine değitikliği ayni amiralı 
Suetaugu'yu Konoye kabinesinde iç 
itler bakanlığına getirdi vo general 
Araki aıhat bakanı oldu. 

Böylece, Japon militarizminin en 
nıilfrid temayülünü temsil eden iki 
adam artık hükOmetin kararları üze
rinde doğrudan doğruya nüfuz icra 
edecek bir mevkiie gelmiş oldular. 
Şimalde Japon kuvvetleri Şantung 

hududunu aşalı kırk günden fazla ol
du. 

Bugüne kadar vilayetin merkezine 
taarruz etmedilerse, bunun sebebi, Ja
pon dokuma endüstrisinin burada bü
yük menfaatlere aahib olması ve 
Şantung'un bitaraflığının bunların 

daha işine yaramasıdır. 
Bu vilayette Japon nüfuzu büyük 

harbde başlamııtır. Tokyo, buradaki 
alınanların aahib oldukları mevkii ele 
geçirmekte gUçllik çekmemitti. 
Vaşington konferansında Birletik 

Devletler Şantung'un tekrar Çinlilere 
verilmesi lehinde bulundu ve dokuz 
devlet muahedesi Çinin toprak haki
miyeti prensibini kabul etti. 
Şantung hakkında 4 şubat 1922 de 

Çin ve Japon murahhasları arasında 
imzalanan hususi bir anl~manın ilk 
maddesi evvelce Almanyaya imtiyaz 
mıntakası olarak verilmit olan Kiao
Çeu mıntakasının Japonya tarafından 
Çine iade edileceğini kaydetmekte 
ise de ayni muahedenin 24 üncU mad
desi "yabancı tebaalar tarafından ge· 
rek Alman rejir .. i, gerekıe Japon ida
resi esnasında Kiao-Çeu da me9ru su
rette ele geçirilmiş haklara riayet o
lunacağı" nı teyid etmek suretiyle 
Japonlara buradaki ekonomik faali 
yetlerini devam ettirmek ıerbestisini 
veriyordu. 

Bundan sonraki seneler zarfmda 
Şantung yavaı yavaş Japon ekonomik 
sistemi içine girdi, Çinli tUcc:arlar 
kendiler ine iyi bir kar bırakan Japon 
mallarını satmayı tercih ediyorlardı. 
Mıntaka valiıi general Hau, Tokyo 

ile daima iyi k0mtuluk milnıaebetleri 
idame etmeyi bilmiıtL 

Şantungda vukua gelen harb, Çinin 
sonuna kadar müdafaaya amade oldu
ğunu, Japonyanın burada, merkezi 
hükumete kar91 ananevi hainleri bul
makta güçlük çektiğini, ve nihayet 
Japon ordusunun dokuz devlet mua
hedesinin ayıbını temizlemek arzu· 
sunda olduğunu göstermektedir. 

Merkez cephesinde, Marepl Çang· 
Kay-Şek istilicıya karşı mukavemet
te devama karar verdiği takdirde, 
Tokyonun, kıtalarını Yang-Tse'nin 
ötesine de ıaldırtacağı muhakkaktı. 

Filhakika, Şanghayın itgalinden 
sonra, büyük ıilah deposu olmak vazi
fesi cenubu Çinin merkezi olan Kan

İtalyan deniz kuvvetlerinin fazla
laştırılmasından bahseden Epok gazete
si diyor ki: 
"Fransanın, hemen İtalyanın in· 

taama başlıyacağı gemiler toni· 
latosunda yeni saffıharb gemileri yap
tırmayı müstaceliyetle dikkate alması 
Hizımdır. Bugün muhakkak olan bir te" 
varsa, o da • bütün büyiik devletler!..c 
ister istemez, kimisi şüpheli bir teha -
lükle kimisi emniyetlerini temin için 
makul bir endite ile, kanımak mecbu • 
riyetinde bulunduğu bir deniz sillhlan 
ma yarrıının ba§lanuı olmasıdır.'' 

ton'a dlittü. Kanton-Hankeu demir- Akdeniz muvazenesi bozuluyor 
yolu sayesinde sillh ve cephaneler 
memleketin içine kolaylıkla nakledil
mektedir Hatırlardadır ki lngilyiz 
sermayesiyle inp edilen bu yol ge· 
çen sene iıletmiye açılmıftı. 

Japon ordusu, cenub istikametinde 
harekete geçmeden lSnce, ekonomik 
menfaatlerine vurulan darbe k&rfısın
da lngilterenin ne yapacağını bilme
si llzımdı. 

Bu mıntakanın lngilterenin Hong
Kong üssüne yakın olduğunu. ve bu 
itibarla ortaya ehemlyetll bir latlra
tejlk meaele çıkardılmı bilmemesllk
ten geleme.dl. 

Hong-Kong, Çin tarafından ln.gil
tereye 1841 tarihinde terkedilmiıti. 
Uzak Şarkm bir lraç bUyUk ticaret 
merkezinden biri ayılan bu kaya
lık ada. Slngapurdan sonra tnglltere
nin ikinci askeri ve bahri üııU haline 
getirilmi.ftlr. 

Bu mmtaka, Kov-Lung yarımada-
ımm da illveılyle Londra lehine ge
ni,letilmi,tir. Bu itibarla. Kung-Tun 
vil!yeti ve İngiliz mmtakaaı civarın
da çıkacak hldiıelerin vlhim netice
leri olmasından kurtulabilir. Her hal-

Pöti Jurnal diyor ki: 
" Akdenizde deniz kuvvetleri ahen

ği bozulmak tehlikesi göstermektedir. 
İngiltere, İtalyanın bu hareketini ce • 
vabsız bırakmıyacaktır ve esasen daha 
§İmdiden 46 bin tonilatoluk sırbhlar 
inp eyliyeceğini bildirmiı bulunmak· 
tadır. Fransa'ya gelince, kendiıinin bu 
nuntakada 1talyadan daha mühim ola· 
rak hai1. hulunduğu m"nfaatlf"ri müda· 
faa etmesi llzımdır." 

lnglltere'nln kaygılan 

Ekıelliyor gueteai diyor ki: 
" İngiliz imparatorluğunun tehlike

de bulunduğu noktalar o derece biri • 
birinden uzak bulunmaktadır ki Lond· 
ra, bugiiıi kendi kuvvetlerinin aynı sa· 
manda her yerde faik olmallllln ihtima· 
h olmadığını anlamııtır. Enternuyonal 
vaziyetin bugünkü prtlan, ıulhu mU • 
dafaa için Fransa ve lngiltere'ye kara· 
da, denizde ve havada aynı derecede 
mlihim gayretler aarfetmek lil.ıumuna 

!!ıtar eylemektedir." 

de Kanton'un Japonlar tarafından ı,- ~-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-
gali Hong-Kong'un mahvi demektir. , ' 

Bununla beraber, İngiltere, toprak
larını müdafaa etmek azmini ilin et· 
meıine rağmen, Çin-Japon harbının 
Çinin cenubuna tepıil edilmesine 
karşı protestoda bulunmamııtır. Bu 
şartlar içinde, japon ordusu, bilhaua 
imparatorluk donanması, Şanghay ıe· 
ferini burada da tekrarlamaya kalkı· 
§ataktır. 

"Panay" hidiseai, bUyUk devletle~in 
Pasifik denizinde harekete geçmıye 
amade olmadıkları huıuıunda Japon 
militerlerini teyid etmi9tir. 

Fransa 
Orta Avnıpa'da İtalyan -

alman rekabeti 
Budapeıte konferanaından bahse -

den Epok gazetesi diyor ki: 
"Budapcıtede toplanacak olan Ro

ma protokolla.ı devletleri konferansı, 
takip edilmeğe değer bir hldise olacak
tır. Şu ciheti yeniden tekrar edelim ki 
İtalya ve Almanya, orta Avrupada bi • 
ribirlerine rakip iki memlekettir. Al -
manyanın dünyada üzerine gözünü dik
tiği bir memleket var lle o da Avustur
yadır. İtalya - Avuıturya - Macariıtan 
konferan11 arlfelinde, Almanya ve A • 
vuıturya guetelerl ara11nda §iddetli bir 
gazete münakaf&lı bqlamıttır. İtalya 
ve Almanyaruiı orta Avrupada nüfuz 
bölgeleri ayıtmalan ihtimali arada bir 
bahiı mevzuu edilmiftir. Fakat vukua 
gelen hldiıe göıteriyor ki, bu nüfuz 
bölgelerine riayet ettirilmeıi oldukça 
güç bir it olacaktır ve nihayet biru er
ken veya biru geç iki memleket arasın
daki rekabetin kendiıini göıtereceği 
müphede edilecektir." 

Başlıca iş: Ticaret meselesi 
Er N uvel diyor ki: 
.. Roma protokollannı imzalamı1 

olan devletleri bilbıAa alikadar eden 
•• Budapqtede cöriitülecek olan me • 

IZMIR Elllrllsyan11 

20 aguıtos 20 eylul 

1938 3--7041 

Sahhk arsalar 
Selanik caddesinde 385 M. 2 
Meşrutiyet caddesinde 390 M. 2 
Cebeci asfaltında mülkiye M. Sa-

raarnda. 

Satıhk ev 
Kavaklrdercde en mükemmel me-.. 

kide büyük bahçeli ucuz fiath yeni 
yapı komisyoncu Hayri Dilman Ka· 
raoğlan Koç Ap. No. 4 Telefon: 2181 

1-169 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

! 1 LAN 1 - -- -5 Satıhk iyi bir 5 - -5 ticaret yeri 5 
: Ankaranın, telsiz arkaıında ba 5 
: ruhsat sahibi bulundu~um kireç : - ~ -: ocağını ve ocağıma ait baraka, : 
E ahır, ıarnanbk ve ocağın tefer· 5 
E ruatiyle beraber satacağım. Ya· 5 
: but ticarete atina az ıermayeli : 
E çalı,kan ve doğru bir kimseyi 5 
: ticar'etime ortak olmak üzere ya· 5 
E nıma şerik alacağım. Talib olan- 5 
: ların sanayi caddesinde 86 No- : 
: lu Saraç dükkinında kireççi Ce- 5 - -: mal Glirere müracaatları. 1-165 : 
111111111111111111111111111111111111111111 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

Ankara Belediye zabıtası talimatnamesi çrkmrştır. Gerek bü
tün halkı ve gerek memurları alakadar ettiği için bu talimatna
meyi aynen neırediyoruz: 

C - Umumi bahçeler, eski ve yeni 
i.bideler, havuzlar, çeımeler. 

Madde 38 - Umumi bahçelerde ve 
parklarda aşağıdaki yazılı şeyleri yap
mak yasaktır. 

1) Çimenlere ve çiçek tarlalarına 

basmak, 

2) Ağaçları, fidanları, çiçekleri ko-
parmak ve kesmek, çıkarmak, varsa 
meyvasını koparmak, 

3) Girmesine müsaade edilen hay
vanlara bu zararları yaptırmak. 

4) Bu yerlerde bulunan şeyleri boz
mak, kirletmek, yerinden oynatmak, 
üzerine çizgi ve saire yapmak, 

5 ) Bahçe ve parklara kağıd parçası, 
yemek artı ğ ı şu ve bu atarak kirletmek 

6) Havuzlara girmek veya hayvan 
sokmak, bir şey atmak ve buradaki ba
lıkları tutmak. 

7) Her ne şekilde olursa olsun avlan
mak. 

8) Belediyece konulmuş olan kane
pelerden başka yerlerde oturmak. 

9) İ şki içmek. 
10) Çal ğ ı veya gramofon çalmak, şar 

kı söylemek. 
11) Çamaşır yıkarnakğ germek, öte

beri temizlemek veya silmek. 

boyacılarının girmesi. 
18) Bu gibi yerlere umuma açık bu

lundurulmadıkları zamanlarda girmek 
19) Yollar, meydanlar, umumi nakil 

vasıtaları ve saire gibi umuma mahsus 
yapılması bu talimatname ile yasak e· 
dilmiş olan şeyleri yapmak. 

Madde 39 - Şehrin yeni ve eski 
abidelerile heykellerini en hafif bir 
derecede dahi kirletmek, çizmek veya 
bozmak ve bunlara karşı her ne suret
le olursa olsun saygısızlık göstermek 
yasaktır. 

Madde 40 - Umumi havuzları, çeş
meleri ve etraflarını kirletmek, boz
mak ve bunlara öteberi atmak bura
larda yıkanmak, hayvan ve eşya yıka
mak ve hayvan sulamak yasaktır. 

D - ilanlar, yazılar ve .özler. 

Madde 41 - Belediye pulu yapış

mamış ilanları dağıtmak yasaktır. 

Madde 42 - Belediyece tayin edil· 
ıniş yerlerden gayrısına ilan yapıştır
mak yasaktır. 

Madde 43 - Belediyeden izin al
madan ve kanunen verilmesi 13.zımge
len resmi vermeden her türlü ilan ve 
reklam yapmak yasaktır. 

Madde 44 - Her türlü dıvar ilan-
larile ziyalı reklimlar ve umuma mah

odun sus kapalı ve açık yerlerdeki ziyalı zi. 

12) Beyanname veya iliin yapıştır· 
mak. 

13) Yaş veya kuru çalı veya 
toplamak. 

14) Sergi kurmak veya her ne suret
le olursa olsun yiyecek ve içecek sat
mak. 

15) Motörlü, motörsüz her türlü na
kil vas ı talar iyle ve hayvanla yollarda 
gezmek ve buralardan hayvan geçir
mek. 

16) Çocuk arabalarını belediyece 
bunlara ayrılmamış olan yerlerde do· 
!aştırmak. 

17) Seyyar fotoğrafçı ve kundura 

yasız, sabit ve müteharrik yazılar zev· 
kc ve renge uygun olacakları gibi 
bunların üst kısmı okunaklı ve düz
gün imliih ve güzel hatlı olarak türk· 
çe yazrlacak ve başka lisanlarla olan 

yazrlar bunların alt tarafına gelmekle 
beraber puntolarile tuttukları yerler 
türkçenin yarısından fazla olınıyacak· 
tır. Bu şartlara aykırı şeyler yapmak 
yasaktır. 

(Sonu var) 
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Küçük ilAn 
ŞARTLARI 

Dört aatırlık küçük ilinlardan· 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa i~in 50 kuruı 
ti ç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilinların her defası 
için 10 kuruş alımr. Meseli 10 defa i 
ncıredilccck bir ilin için 140 kurut 
alınacaktır. 

Kiralık ucuz daire - S oda 1 hol 2 
hela, mutfak ve banyolu daire 45 lira
ya Maltepe İmalatı harbiye evleri civa
rı bakkal Rasime müracaat. 1-18 

2 ve 3 odalı kiralık daireler - Yeni
şehir Özenler caddesi Yiş sokağı Ev
rentuğ apr. No. 17 Devlet Şurası ar-
kasında Ti. 2311 1-93 

Kiralık daire - Vekaletlerin tam 
karşısında ( 6) oda büyük salon, her 
türlü konforu haiz bir kat kiralıktır. 
Telefon: 3312 1-189 

Bir kolaylılr olmak üzere, her satır, Kiralık daire - Atatürk bulvarı Ali 
kelime aralarındaki boıluklar müstes-

na lO bari itibar edilmiıtir. Bir kü~ük Nazmi apr. No. 14 üç oda ve bir hol. 
ilan ızo harften ibaret olmalıdır. Tel. 3837 1-186 
Dört aatırdan fula her aatır için ay- Ki 1 ra ık - Kaloriferli, mobilyalı gü-
nca 10 kuruş alınır. 

t ... ----~·----· ... ---· zel bir oda banyo ile birlikte kiralıktır. 

Satılık : 
Acele satılık eczane - Cqhanda 

29 senelik kıdemli ve tanılınış vatan 
eczanesi sahibinin ahvali sıhiyesinden 
dolayı satılıktır Almak için sahibi Ali 
Rıza Atasağuna müracaat. 3-7256 

Sablık - Orta Ayrancı bağların· 
da Güven evleri asfaltına 5 dakika me
safede güzel manzaralı 30 dönüm bağ 

toptan veya parça olarak satılıktır. D. 
D. Yollan malzeme muhasebesinde 
Şevki Fincancrya müracaat. 1-145 

Satılık arsalar - Yenişehirde Sela
nik caddesinde Maliye şubesi karşısın
da 592 ve 423 metrelik. Tel. 1538 ko-
misyoncu Hayri. 1-80 

Acele satılık bağ ve hane - Dik
mende en nazır bir mahalde 6 dönüm 
bağiyle ve ehven fiatla acele satılıktır. 
Tel. 2487 1-168 

Kiralık : 
Kiralık daire - Y enişehirde Tuna 

caddesi 40 No. B. Ferit apartımanında 
3 çer oda birer holden ibaret iki daire 
kiralıktır. Fiat 40 ve 45 liradır. Tele-
fon: 1369 1-76 

Kiralık oda - Sıhhiye Bakanlığı 

karşısında Çağatay sokak Yukaruç Ap. 
1 N o. da ehven şeraitle bir oda kiralık
tır. İçindekilere müracaat. 1-17 5 

Kiralık daireler - Yenişehir Sıhiye 

Vekaleti karşısında yeni yaprlan Uğur 
apartımanında 4 ve 5 odalı modern ter
tibatı haiz iki daire kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. Telefon 1851 1-161 

Kiralık daire - Yenişehirde, elek
trik Şirketinin tam önünde, 34 No. lu 
apartımanda. İki oda, bir hol, mutbak 
ve Banyo. Suyu ile 40 lira. 1-163 

Kiralık müstakil kat - Kavaklıdere

de fransız sefareti karşısında 4 oda su, 
elektrik, havagazı vardır. 40 lira. Tele-
fon: 3843 1-164 

Adres: Yenişehir Atatürk bulvarı 57 • 
B. Ali Nazmi Apr. daire No. 11 1-190 

h Verenler : 

Satıf memuru aranıyor - Ecnebi li
san servisi için eyi almanca ve fransız
ca bilen bir gence ihtiyaç vardır. AK
BA'ya müracaat telefon 3377 1-170 

Aranıyor : 
· Mürebbiye arayan1ar - Fransızca

ya vakıf genç mürebbiye vazife arayor. 
Talipler Salti ve Franko mağazasında 
M. Mordo Tel. 1855. 1-98 

Bir bayan iı arıyor - Türkçe dakti
lografi ve iyi lransızca bilen bir bayan 
yarım gün ve yahut bütün gün için iş 

aramaktadır. Posta K. 143 1-129 

Ders - Muhtelif saz ve mekteb 
dersleriyle yabancılara türkçe öğretilir. 
Demirfırka M. Türkeş S. No. 8 B. Or-
han'a mektubla müracaat. 1-187 

· icra · : · 

Ankara Dördüncü icra Memurlu
ğundan: 

Dairemiz tarafından kiraya verile -
cek olan Etipalas altında bir numaralı 
Posta Telgraf idaresi tarafındaki kö. 
şedeki dükkanla gene Etipalasın diğer 
köşesinde ve halen Burla birederlerin 
tahtı işgalinde bulunan dükkanın bir 
senelik icarı açık arttırmaya çıkarıl· 
mıştır. Birinci artırma 12.1.1938 günü 
saat 14 te talih zuhur etmediği takdir
de ikinci arttırma 14-1-938 tarihinde 
saat 14 te dairemizde yapılacaktır. 

Talip olanların mezkur saatte bir se • 
nelik kira karşılığının % 7,5 ğu pey 
akçesiyle arttırmaya iştirak etmek ü • 
zere müracaatları ve bu husustaki 
şartnameyi görmek üzere 37 • 8526 nu· 
maralı icra dosyasından öğrenmeleri 

ilan olunur. ı - 174 
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Baş bakanhk 
Benzin alınacak 

Baıvekalet Evrak ve Levazım Mü· 
dürlüğünden: 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş 

17000 litre benzindir. 

2 - İhale açık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli (3145) li
radır. 

4 - Eksiltme 17 ikinci kanun 938 
pazartesi günü saat 15 de başvekSlet 

evrak ve levazım müdürlüğündeki ek· 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 236 li· 
radır. Eksiltmeye girecekler, eksilt· 

meden evvel bu parayı maliye merkez 
muhasebeciliği veznesine yatırarak 

alacakları makbuz ile birlikte komis
yona müracaat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi evrak ve 
levazım müdürlüğünde görülebilir. 

(4767) 1-9 

Evrakı matbua hakkında 

Batvekalet istatistik Genel Di
rektörlüğü Arttırma, Eksiltme ve 
ihale oKmisyonundan : 

1 - 26 Forma kadar tahmin olunan 
936-37 senesi maarif yıllığından 1750 
adet kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - 16 Sahifelik beher forması için 
45 lira lizcrinden 1170 lira bedel tah

min edilmiştir. Yüzde yedi buçuk he
sabiyle 88 liralrk muvakkat teminat ve· 
sikası verilmek lağımdır. 

,.. "' 

Askeri Fabrikalar . 

154 kalem makkap, rayba, 
erkek ve saire 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden : 

Tahmin edilen bedeli (1950) lira 
olan 154 kalem makkap, rayba, erkek 

.:!"'ı"' Göz tabibi 1111111~ 
= Dr. EseduUah Someren E: 
: Cebeci Hast. Göz Mütehassısı E: 
: Balıkpazarr • ı,ıklar caddesi : 
: Trakya apartımanı 4 No. da = 
: Öğleden sonra hastalarını : 
_ kabul eder 1-141: 
111111111111111111111111111111111111111111 

Ankara Ticaret ve Sanayi 
Odası Riyasetinden 

Ticaret ve sanayi adalan kanunu
nun üçüncü maddesine tevfikan odr 
da mukayyet her sınıf tacir ve mll
essesatın her sene ücreti kaydiyeyl 
tesviye ederek tecdidi kayıt muam"' 
lesini ifa ettirmeleri mecburidir. 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. 
ve saire Ankarada Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Satın alma komis
yonunca 21-1-938 cuma günü saat 14 : 
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Tecdidi kayıt muamelesine 1-1-938 
tarihinden itibaren başlanmış oldu• 
ğundan alakadarların müddeti kanU
niyesi zarfında odaya müracaatla uc· - -

- AŞK TERZlHANESl 
-
: reti kaydiyeyi tesviye ederek tccdi .. 
: di kayıt muamelesini ifa ettirmeleri -

Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (146) lira (25) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin -
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (4778) 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııtl" ilan olunur. 1--64 

1-56 

Tabib ve eczacı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğünden: 

İki tabib ile bir ecazcı alınacaktır. 
İsteklilerin şartlarını anlamak üzere 
istida ve birer hal tercümesi ile umum 
müdürlüğe müracaatları 

(4721) 1-6 

Elbise ve kaput ah nacak 
Ankara Emniyet Müd'iirlüğünden: 

Cinsi Adet t~kım beherinin muhammen Teminatı 

Sivil elbıse 
,, kaput 45 

135 
Lr. 
22 
22 

liatı 

Kr. 
00 
00 

Lr. Kr. 
223 00 

75 00 
İhale günü: 12 - 1 • 938 çal'§l\mh' 
günü saat 16 da 

Yukarda cins ve mikdan yazılı sivil elbise ile palto 27-12·937 tarihindell 
12-1·938 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. İsteklileriı> 
yukarda yazılı gün ve saatte kanuni belgeleriyle birlikte Emniyet Müdi!Tlö-
ğünde toplanan komisyona gelmeleri. (4705) 3-7239 

Gayri menkullerin mülkiyeti hakkında 
Ankara Defterdarlığından: 

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

ıs 

Biyacı Şamlı Hane 
Ali oğlu 81 32 292 5346 397 12 1200 00 90 00 
lstiklaJ Sivas Arsa 191 4 190 28 955 00 71 65 

.. .. .. 3,75 
' 

190 24 19 00 1 45 

.. .. .. 24,25 ~ 190 23 121 00 9 10 

Hududlar planına göredir. 
' 

Evin müştemilatı: 3 oda, 1 helil, 1 odunluk ve kömürlük, 1 mutlak. 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 18-1-938 salı günü saat 15 de yapılmak üzere açıl< 
rttırrnaya konulmuştur. 

3 - Eksiltme ı 7 kanunusani 1938 

ayının pazartesi günü saat 15.30 da 

umum müdürlük binasında toplana

cak olan komisyonda açılacaktır. İş· 

tirak edeceklerin bir saat eve! teklif 

mektupları ile teminat zarflarını 

komisyon reisliğine vermeleri lazım

dır. Nümune dairede görülecektir. 

Şartname bedelsiz olarak komisyor 
katibliğinden istenebilir. (4611) 1 

. a- 11os 

İhale bedeli nakten ve peşinen tediye edilecektir. Ev ve arsaları görmek istiyenler ihale gününden evvel def· 
. erdarlık mili! emlak müdürlüğüne müracaatları ve talihlerin ihale gününden evvel hizalarında yazılı muvakkat 
teminatlarını defterdarlık veznesine yatırmaları ve ıözü ge9Cn gün ve saatte deft.erdarhkta kurulacak komisyon 

da hazır bulunmaları. (4715) 3 - 726t 
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Vilayetler 
Yol tamiratı 

Çanakkale Nafıa MüdürlüiünJen 

Çanakkale viliyeti dahilinde 46588 
lira 68 kuruş bedeli ketifli Gelibolu· 
keşan yolunun o+ooo - 12+000 kilo· çarşamba gUnU saat onbeşde açık art· 
nıetreleri arasında 12 kilometrelik tırma ile hara merkezinde satılacak· 
kısmın tamiratı esasiyesi in§aatı 25· ~ır. Bu hayvanların pediğrilerini ve 
1-938 salı günü saat ıs de ihale ya· fotoğraflarını görmek istiyenler An· 
pılmak üzere 3·1-938 tarihinden iti." kara, İstanbul, Bursa Adana Veteri
baren 21 gün müddetle ve kapalı zarf ner Direktörlüklerine müracaat ede· 

usuliyle münakasaya konulrpuftur. bilirler. 
1 - 46,588 lira 68 kuruş keşfi o- Taliplerden her hayvan arttırma-

lan bu işin 20,351 liradan 937 ve mü- sına iştirak için yüz lira muvakkat te-
tebakisi 938 senesi bütçesinin tasdi- minat alınacaktır. (2/27) 1-119 
kinde tediye edilecektir. 

Nafıa Ha)'mana kapbcalarına istira-
2 - Bu işe talip olanlar, 

'Vekiiletince verilmiş 937 senesine aid hat mahalli yaptırılacak 
nıüteahhitlik vesikası ile ticaret oda· Haymana Belediye Reiıliğinden: 
larına mukayyet bulunduklarına dair Haymana kasabasında belediyeye 
vesika ve 3494 lira 10 kuruşluk mu- aid kadınlar kaplıcasının (5294) lira 
Vakkat teminat vermeleri lazımdır. (65) kuruş keşif bedelli soyunma ve 

3 - Teklif mektuplarının 25-1-938 istirahat mahallinin yeniden intası 
ıalı günü saat 14 de kadar vilayet ma· 
k 

bir ay müddetle açık eksiltmeye ko-
amında toplanan encümen riyaseti· 

ne verilmeıi ve bu saatten sonra ve
rilecek ve posta ile gönderilecek zarf
ların kabul edilenıiyeceği ve bu işe 
aid evrakı keşfiye ve şartnameleri 
görmek ve tafsilat almak istiyenlerin 
Nafıa MUdürlüğilne mUracaatları. 

(3/28) 1 - 120 

nulmuştur. 

İsteklilerin % 1,5 muvakkat temi· 
nat akçesi ve vilAyet baş mUhendisli
ğinden musaddak iktidar vesikalariy· 
le birlikte 10-1-938 tarihinden 10-2-938 
tarihine kadar her giln mesai saatleri 
dahilinde belediye encümenine mü-

racaatları. 

ULUS 

liği ıatın alma komisyonunda yapı

lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 23400 lira ilk 
1.Uazot almacak teminatı 1755 liradır. Şartnamesi ko-

M M V k " l t' 0 . M k 
5 

misyonda görülUr. Teklif mektubları-
. . e a e ı enız er ez a· . . • 

tmalma Komisyonundan : nın ıhale ıaatınden bır ıaat evveline 
1 - 24 - 12 • 1937 tarihinde pa· kadar komisyona verilmesi. 

zarlıkla yapılan mUnakasasma talip (4772) 1-2 

zuhur etmiyen ve tahmin edilen bede
li 266700 lira olan 5000 ton mazotun 
ikinci defa pazarlıkla münakasası 
14-1-938 tarihine milsadif cuma gU
nü saat 11 de vekalet binasında mü
teşekkil komisyonumuzda yapılacak
tır. 

2 - 13 lira 34 kuruş mukabilinde 
şartnamesini almak istiyenlerin her 
gün, münakasaya l§tirak edeceklerin 
de 14585 liralık teminatları ve kanu
ni belgeleriyle yevmi mezkQrda ko-
misyonumuza müracaatları. 

(4737) 1-5 

Benzin motoru alınacak 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma 
Komisyonu Reiıliğinden: 

Buğday alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
ma Komiıyonundan. 

1 - Çorlu kor birlikleri ihtiyacı i
çin 300 tonu yumu9ak ve 700 tonu sert 
olmak ilzere bin ton bugday kapalı 

zarfla eksiltmesi 24. 2. kan. 938 salı 

günü saat 16 da Çorlu Kor satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
2 - İlk pey parası 4500 liradır. İs

tekliler prtname ve evıafrnı Ankara 
ve İstanbul Lv. amirlikleri aatın alma 
komisyonunda ve Çorluda kor satın 

alma komisyonunda görebilirler. Tek
lif mektubları belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar kabul olunur. Ka-
nuni vesikalariyle belli vakitte 
misyonda bulunmaları. 

(4765) 

ko-

1-1 

Bakır karavana alınacak 

alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1243,65 
lira muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafia müteah· 
bitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.45 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para11z olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden, Eski· 
şehir ve İzmir matazalarından dağıtıl
maktadır. (4741) 1-46 

Cıvata 

-tf-

Travers alınacak 

D. Demiryollan Satın alıma Komiı • 
yonunclan ı 

Muhammen bedeli 67200 lira olan 
11250 adet makas mete traverıi 24-1• 

938 pazarteıi aUnil ıaat 15.30 da kapa
lı sarf uıullyle Ankarada idare bina
sında aatm alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 4610 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta-

yin ettiği vesikaları ve nafia müteah· 
hidlik vesika. ıve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lbımdır. 

Şartnameler 336 kurup Ankara ve 
Haydarpaf&, Eıkltehir, İzmir ve Mu· 
danya veznelerinde satılmaktadır. 

(44) 1-160 

ah nacak 
D. D. Yolları Satın Almll Komiı yonundan : 

Yerli ve ecnebl mala aid muhammen bedeli ve ismi atafıda yazılı muhtelif 
ch•atalar 21. 2. 038 pcuartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankaracla 

idare binaaında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi olduğu

na göre hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika
ları ve Nafıa milteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 

komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 167 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde 

satılmaktadır. 

tsmt 

Yerli. mala aid 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
Lira Lira 

Ecnebt mala aid 
Muhammen 

bedel 
Lira 

Muvakkat 
teminat 

Lira Şose tamiri ve beton arma 
köprü yaptırılacak 

Bolu Nafıa Müdürlüiünden : 

Husust, fennt şartname ile proje 

ve planlarını belediye muhasebesinde 
meccanen glSrebilecekleri ve ihalenin 
10-2-938 perşembe günil saat on yedi
de ıonuçlandırılacağı ilan olunur. 

1 - 29. 12. 937 gününde kapalı za
rfla yapılan münakasaıına talih zu
hur etmeyen ve tahmin edilen bedeli 
5640 lira olan 4 adet benzin motoru
nun pazarlıkla münakasası 12. 1. 938 
tarihine mfüıadif çarıamba günü saat 
11 de vekalet binaıımdaki komisyo
numuzda icra edilecektir. 

Ankara Levazım Amirliği Satın · 
alma Komiıyonundan: 

~2 kaıeın muuıeıit cıvata oOoOO 4280 
(3) 

3J318 l49ö.85 
1-99 

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

Elektrik Makinisti aranıyor 

Tokat Belediye Reisliğinden ı 

135 lira ücretli Tokat hidro elek
trik santralına ehliyetnameli bir ma
ldnist alınacaktır. İsteldllerin ehli· 
yetname, bonservis ve c· ·;;er vesika
lariyle Tokat '!lediye reisliğine mü
racaatları. (8476/4658) 3-7146 

Kazalar 
Elektrik santrah 

yapılacak 
Sındırgı Belediye Reialif inden ı 

1 - Sındırgı kasabasının e~ektri~ 
1 · ~.atı ve agaç dı-

tesisatmın santra ın,.--. . 
rekler belediyece inşa ve ıhzar e~ılm_ek 
f8rtiyle makine ve elektrik techızat~y
ı.e şebeke ve teferruatı (13,655) l~ra 
(75) kurut keşif bedeli Uzerinden al-

. .. kasaya konu· 
palı zarf usulıyle muna 
muştur. . • 

2 - Eksiltme 17-1-938 tarıhınde s~-
at 15 de Sındırgı belediyesinde ene • 
men huzurunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır : 

A- Proje 
B _ Keşif cedveli 
c _ Fenni şartname 
D _Mukavele projesi . 
E - Eksiltme şartnaınesı 
F - Bayındırlık işleri genel şartna· 

mesi d w 'J 
4 - İsti enler bu evrakı ~an. ~rgı e 

1 d
. . d~n görcbileceklerı gıbı birer 

e ıyesın . k b'l" de !atan· k . . bedelı rnu a ı ın 
opyesını da Selllnik bankası befin· 

bulda Galata . tl' Haletten ala· 
ci katta ınühendıı nasan 

bilirler. . . "k decekler 
5 - Eksiltmeye ıştıra e . 

'7c 7 S teminatları tutarı ( 1024) hra ( 18) 
o • kkat teminatlarını "e 

kuruşluk m~va f' kaletinden alın· 
1937 ılına aıd na ıa ve 

y.. bitlik vesikasını veya bu 
mış. ~ute~h uvaffakiyyetle başardığı· 
nevı .şlerı m "k · ve ticaret o
na dair kanaat bahş vesaı maı ralı kamı· 

. 2490 nu 
dası vesıkasma. .. ihzar ederek 
nun hükümlerıne ~~~e a eden mühür· 
teklif mek~u~unui~l:v saatinden bır 
lü bir zarf ıçınd_c reisliğine göndcı· 
saat evvel beledıye 

meleri lazımdır. ki gecikmelerden 
6 - Postada va (4696/8550) 

mesuliyet kabul edilmez. g-72SO 

~atıhk taylar 
.... Direktörlü· 

Karacabey Haraaı • 

ğünden : . '1 husu· 
· d etiştırı en 

Müessesemız e ~ Uneınalar • 
• · ıle nefV 

si &akım ve ıtına 
1 

anadan ve 
. • · çıkarı an haddı azamısıne . be i erkek 

bir dişı, t 
babadan yarışçı wuınlu altı baş saf 
olmak üzere 936 dog • 938 
k iliz Tayı 19 kinunusanı 

(68) 1--199 

l\lülkiyet ilamı 
Çankaya Tapu Sicil Muhafızhiın· 

dan: 

Ankaranın eski derbend yeni Kur
bağa köyünde eski derbend mevkiin· 
de kain olup verginin 20/179, 20/106 

hususi No. larında mukayyet gayri 
menkuller Yalım köyünden ve muris-

2 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün ve münakasaya girmek 
isteyenlerin de 423 liralık teminatla
rı ve kanuni belgeleriyle mezkQr gün 
ve saatte komisyonumuza müracaat
ları. (4776) 1-82 

Eczayı tıbbiye ve malzemei 
sıhhiye alınacak 

leri Kara Ömer oğlu Mehmet tara- M. M. Vekaleti Deniz Satın Alma 
fından senetsiz olarak tasarruf edil· Komiayonundan : 

mesi dolayısiyle namlarına irsen tes

cili mirasçıları Ömer ile Mehmet ta
rafından istenilmiştir. 

Tapu sicillinde kaydı bulunma

yan bu gayri menkulün mülkiyeti 

hakkında 1515 • sayılı kanun muci· 
bince 27-ı-gss per,embe aünü mahal
line tahkikat içid memur ganderile
cektir. 

Bu yerde kanuni bir hak iddia e
denlerin veya gününde mahalllnde 
bulunacak memura vo yahut da daha 
evvel 938/59 müracaat No. sile mu
hafızlığa başvurmaları lüıümu ilan 
olunur. (67) 1-197 

Jandarma 
Otuz hin takım elbise ve on beş 

bin kaput alınacak 

1 - Tahmin edilen bedeli 9000 li· 
ra olan 51 kalem eczayı tıbbiye ve mal
memei sihhiyenin kapalı zarfla mUna· 
kasası 12-1-938 tarihine mUsadif çar· 
şamba gilnil aaat 14 de vekllet binasın· 
daki kamisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek iatiyenle· 
rin her giln .;.. mUnakaeaya girccekle· 
tin de mezkQr gün w saatte 675 liralık 
teminat mcktubları ve kanunun ikinci 
maddesinde yazılı belgeleriyle birlik
te teklif mektublarmı mezkCir günde 
azami saat on üç buçuğa kadar komis
yona vermeleri . Postada vaki olan te· 
ahhürler bu saatten sonra getirilecek 
mektubların kabul edilmiye~ği. 

(4663) 3-7186 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Sömi kok alınacak 
Gümrük ve lnhi1arlar Vekiletinden: 

Jandarma Genel Komutanlığı An· 1 - Vekalet kalorifer ihtiyacı için 
kara Satın Alma Komisyonundan : 160 ton miktarında yerli (Sömi kok) 

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

2 - Otuz bin elbi11eye 300.000 lira ve 
on beş bin kaputa yüz kırk beş bin lira 
bedel tahmin edilmiştir. 

3 - Elbise şartnamesi 15 lira ve ka
t şartnamesi yedi yiız yirmi bet ku

~ş karşılığında komisyondan alınabi-
lir. 

4 _Eksiltmesine girmek isti yenle-

açık eksiltme usulü ile satın alınacak· 
tır. 

2 - Beher ton için 26 lira bedel tah· 
min edilmiştir. 

Muvakakat teminatı (312) liradır. 

Bu işe aid fartnamcler vekilet leva· 
znn müdürlüğünde her gün görülebi· 
lir. 

3 - Açık eksiltme 17-1-938 gilnü 
saat 14 de vekalet binasında satmal
ma komisyonunda yapılacağından is· 
teklilerin bu tarihten önce muvakkat 
teminatlarını vek&let veznesine yatır
mış bulunmaları ve belli edilen gün ve 
saatte komisyonda hazır bulunmaları 
şarttır. (4756) 1-12 

rin aıağıda yazılı ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ~e ~rtnamede 
yazılı belgeleri ıauhte':ı teklıf mektu~ -------------
!arını belli gün ve saatınde? en geç bır P. T. T. 1 komisyona vermış olmaları saat evve 

5 _ (A) Konple elbisenin ilk temi-
natı (15.750) lira eksiltmcai 12-1-938 
çarşamba günü saat 10, 

B _ Kaputların ilk temınatı (8500) 
lira ve ekııiltmcsi 13-1-938 per§embe 

.. .. t 10 (4653) 3-7184 gunu saa · 

Vakıflar Umum Md. 

Değirmen satılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usuliyle ve peşin pa
ra ile mülkiyetinin satışı ınUzayedeye 

konulan Ankarada Hatıp çayı kena
rında uzun oluk değirmeni ve ana· 

sına verilen bedel llyik had görül
mediğinden iş 8-1-938 gününden iti· 
baren bir ay müddetle pazarlığa bı
rakılmıştır. 

Talip olanların her gün ikinci va
kıf apartnnanında vakıflar umum 

Müdürlüğü Varidat müdürlüğüne 
müracaatları. (77) 1-198 

450 adet terazi alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün • 

den: 
30-12-937 tarihinde kapalı zarfla 

eksiltmesi yapılacağı ilin edilen 450 
adet terazi 31-1-938 pazartesi günü 
ihaleıi yapılmak uzere pazarlıkla mü
bayaa olunacaktır. Muhammen bedel 
(5962,5) lira olup muvakkat teminat 
(447,19) liradır. 

isteklilerin ıartnameleri görmek 
üzere her giln Ankarada Levazım 

müdürlüğüne ve lstanbulda Beyoğ· 
lunda levazım ayniyat şubesi mUdilr
lUğUne müracaatları. (42) 1-200 

A. levazım Amirligi 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komisyonundan. 
1 - Mardin hudud birliği için 180 

ton unun kapalı zarfla eksiltmesi 21-2. 
kln. - 938 saat 9 da Mardin hudud biı:· 

1 - Ordu ihtiyacı için azami a
hnacali olan 300 büyük ve 300 küçük 
bakır kazan 3000 bakır karavana, 2000 
kapaklı bakır bakraç, 1000 bakır saplı, 
1000 bakır süzgeç, 1000 bakır kevgir, 
1000 bakır yağ tavasının 13 - 2. kan. • 
938 ıSaat 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği Sa. Al. JU>. da kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 26150 lira 
ilk teminatı 4057 lira 50 kurugtur. Şart 
namesi 281 kuruş mukabilinde alınır, 
nümuneler komisyonda görillilr. İstek 
lilerin .tanuni vesikalariyle teklif mek 
tuplarım ihale aaatmdan bir saat ev -
veline kadar komisyona vermeleri. 

( 4687) 3-7236 

Fabrika unu alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır garnizon birlikleri 

için 330.000 kilo fabrika ununun kapa
lı zarfla eksiltmesi 27-2.kan.-938 saat 
ıs de Diyarbakır Lv. amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 35145 lira 
ilk teminatı 2635 lira 88 kuruttur. Şart 
namesi 176 kuruş mukabilinde komis
yondan alınabilir. İsteklilerin belli 
giln ve saatten bir saat evveline kadar 
teklif mektubları ve muktezi vesika
lariyle birlikte komisyonda bulun· 
maları. (47l9) 1-3 

Demiryolları 
Tezgah alınacak 

D. D. Yolları Satın Alına Komis
yonundan: 

Muhammen bedelleri 50000 lira o· 
lan 10 kalem muhtelif civata, somun; 
perçin, rondela imaline mahsus tez
iahlar 4-3-1938 cuma günü saat 15 te 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3750 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
teahhitlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 14 de kadar komisyon Re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 250 kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (24) 1-196 

Dökiim koku alınacak 
D. D. Y otları Sa. Al. Ko.dan : 
Muhammen bedeli 24500 lira olan 

700 ton döktim koku 18.1.1938 sah gü
nü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1837,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunu~ 
tayin ettifi vesikaları ve nafia müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 

gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da mclzeme dairesinden ve Haydarpa
tada tesellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtılmaktadır. 

(4738) 1--45 

Çam tomruk ve azman 
alınacak 

D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan : 
Muhammen bedeli 16582 lira olan 

1050 adet çam tomruk ve azman 18.1.938 
sah gilnU saat 15.45 de kapalı nrf uıu
liylc Ankarada idare binasında satın 

Tezgôh ahnacak 
D. Demiryolları Satın Alma Komisyonundan ı 

Muhammn bedel ve muvakkat teminat mlkdarları qaııda yazılı e gu
rup tezgih gurup gurup ihale edilmek ıartile 9-3-938 çarşamba eünil saat 
15 den itibaren sıra ile Ankarada idare binasında ve kapalı zarfla satın alı
nacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin aşafıda göaterilen muvakkat teminatlı- · 
rile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tek
liflerini aynı gUn saat 14 de kadar Komisyon Reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 160 kuruı mukabilinde Ankara ve Haydarpafa veznelerin
de satılmaktadır. (2) 

Muhammen bedel Muvakkat 

Tezglhın clnı ve mikdarı Lira teminat Lira 

53 adet torna tezgahı 298000 16150 

11 freze tezgahı 65000 4500 
" 8 Demirhane te.qthları 60000 4250 .. 

34 ])~ldlmhane tesglh ve edevatJ 50000 1750 .. 
23 Ahşap işleme tezgahları 32000 2400 .. 
8 Rovelver torna tezgihı 55000 4000 .. 

!l-15~ 

Lokomotiif aksamı ahnacak 
D. Demiryollan Satm Alma Komiayonundan ı 

Muhammen bedel ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı muhtelif cılna 
lokomotif aksamı ayrı ayrı ihale edilmek ıprtile 8-3-938 salı günü uat 
15,30 da Ankarada idare binaaında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu itlere girmek istlyenlerln apf ıda yuılı miktarlarda teminat ile 
kanunun tayin ettiği veıikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklif 
lerini aynı gün saat 14.30 za ·kadar komisyon reisliğine vermeleri lbım
dır. 

Şartnameler 165 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin
de satılmaktadır. 

Kalemin Muhammen muvakkat 

Eksiltme Eşyanın cinsi Miktarı 

No. 

I Pistonlar, piston kolları, 
tirvar kolları, Muylular, 
dingil ve kontrmaniveller 92 

il Em.niyet süpapları, regü-
latör, kroa, gliıyer, pn• 
del ve emsali armatürler. 74 

Ill Buvat agresler tanpon gra· 
sörler ve buvatgreı muha· 
faza lavhaları. 68 

bedeli 
Lira 

65000 

52455 

33150 
(4755) 

Te%g6h ahnacak 
D.D. Yolları Satm Alma Komisyonundan : 

teminat 
Lira 

4500 

38n,7S 

2486,25 
1-158 

Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif tez· 
gahlar ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 17.2.938 pertembe günU saat 15 den 
itibaren kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binuında satın alınacaktır. 

Bu itlere girmek istiyenlerin qağıda gösterilen mi~tarda muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalar ve tahmin bedeli 5000 liradan yük
sek olan eksiltmeler için nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gUn 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri prttır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden ve Haydarpa· 
pda tesellüm ve sevk gefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muv: teminat 
Tezgahın cinsi Miktarı bedel I.. L. 

• 
I Boru tezgahları 5 12000 900 
il Takım torna tezgahı 1 9000 675 

lll Kollu testereler 6 7500 562 

IV Arzani torna tezgahı 1 12000 900 

V Çentrolama tezglhı 2 1200 90 
Vl Hidrolik montaj presi 1 2000 150 

VII Dit açma makinaaı 1 3000 225 

VIII Elektrikli perçin ocalı 7 4000 300 
IX Hidrolik dirsekli perçin 

makinesi. 1 2500 187 5 

X Hidrolik boru bükme presi 1 1200 90 
(4745) 1-48 
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kirahk garaj 
Çocuk Esirgeme kurumunun 

Bahriye caddesinde yaptırdığı 

binanın altındaki garaj kiraya 
verilecektir. Kiralamak ve şera
iti öğrenmek istiyenlerin kuru
mun muhasebe direktörlüğüne 

müracaat etmeleri. 1-167 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 
C!efeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz
mı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczaneei 
3-7169 

Grip 
nezle 

ba§ağrısı 
kırıklık 
dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZlN. 
Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğmlığmın fena akibetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıztırapları da dindirir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve Markaya dikkat. Taklitlerinden sakınm1z. 

1-202 

Avrupa ve Amerika ve 
lstanbul üniversitelerine 

talebe gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama Enıtitü

ıü Genel Direktörlüfünden : 

1 - Maden mühendisi yetiştirmek 

üzere 13 ve madenler için jeoloji tah
sil ettirmek üzere 7 talebe Avrupa ve 
Amerikaya ve kezalik jeoloji tahsili 
için 6 talebe de İstanbul üniversitesi
ne gönderilecek ve talihler arasında 
müsabaka yapılacaktır. 

2 - Jeologluk müsabakasında 1 den 
7 ye kadar sıra ihraz edenler Avrupa 
ve Amerikaya gönderilecek ve 8 inci
den 13 üncüye kadar olanlar ise Ens-
titü hesabına İstanbul üniversitesinde 
titü hesabına İstanbul üniversitesinde 
okutturulacaktır. 

3 - Taliplerin aıağıdaki şartları ha
iz olması lazımdır. 

a) Türk olmak. 
b) Maden ocaklarında çalışabilecek 

kabiliyeti ve sihhati tam olmak, (Sıhi 
muayene Ankarada yapılacaktır). 

c) Olgunluk imtihanını vermiş olan 
li:.:: veya kollej mezunu olup fransrz-
ça, almanca, ve İngilizce dillerinden 
birisini okuyup yazabilmek. 

d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yuka
rı olmamak, 

4 - Mühendislik için müsabaka 3 

Diinya mevaddı gıdaiyesi arasında en biiyük miik 
zafer nişanını, diplom donör ve alım madalyayı ka 

ve bu suretle birinciliği bihakkın ta~dik oluna 

Hasan özlü 
•••••••••••••••••••••••••• şubat 1938 perşembe, jeologluk için mü 

sabaka 4 şubat 1938 cuma günleri An-

unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıh 

i LAN 
Ankara Ticaret ve Sanayi 

Odası Riyaeetinden 
Ticaret odaları kanun ve ni

zamnamesine tevfikan muamelei 
ticariye ile meşgul olan ferdi ve 
hükmi şahsiyeti haiz firmaların 
işe başladıkları tarihten itibaren 
üç ay zarfında Ticaret odasına 

kayıtları Ulzımdır. 

ANKARA PALAS 
Avrupada da emsaline az tesadüf edilen 

gayet sanatklr akrobatik artistler 
gelmiıtir. Görmek için geceleri paviyona, 

karada M. T.A. enstitüsünde yapıla
caktır. 

Talebelerin imtihanda üssü mizanı 
doldurmuş olmaları şarttır. 

5 - Maden mühendisliği imtihanı 
hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, 

kimya ve yabancı dillerden biri (İngi
lizce, fransızca. Almanca). 

Jeologluk imtihanı: riyaziye, (hen
dese, cebir) hayvanat, nebatat, jeoloji, 
fizik ,kimya ve yabancı dillerden biri 
(ingilizce, fransızca, almanca) 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Bu~day, irmik, Patates, il 
Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Ôzii Unlarını 

Çocuklarınıza Yediriniz. 
Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi 

vei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz şehadet 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam :ifiyet temin eder. Neş 
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, 
hksız tombul yapar. Hasan Ozlü Unlariyle çok leziz mahalle 
corba ve yemek yapılır. Mutlaka HAS AN Markasına dikkat. 1 -

Ankara şehrinde ve mülhaka
tında bu gibi firmalardan henüz 
odada kayıt edilmemiş olanlar 
hakkında odaca cezai tatbikat 
yapılmasına mahal verilmeden 
15 gün zarfında kayıtlarını yap
tırmaları aksi takdirde hakların
da kanuni takibat yapılacağı i-

6 - Tahsile gönderilecek olanlar iilll••••••••••••••••••••••••• leride tahsil müddetleri kadar mecburi 

puarlan danalı çaya geliniz. 1-67 

hizmete tabi olduklarından bu hususta 

J///IA-----•1REÇETELERİNİZİ -----•r111ıı. mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere 
' bir teahhüdname verecekler ve bunun 

Uyanıı-Servetifünun 
1891 

(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği- için de muteber kefil göstereceklerdir. 

niz yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur Resmi hususi müessesata azami 1 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüz-

Başyazarı: A. lhsan Tokgöz 

kolavlrk ı?Österilir. Ulus. Halk sinemas1 sırasında. Tel: 2018 3-7171 danı, hüsnühal varakasını, mekteb tc· 
hadetnamesini veya bunların tasdikli 

lin olunur. 1-201 47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazete 
Ankarada eatı9 yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
MERKEZİ: ANKARA 

vatandaılara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 
Sübeleri 

Yapılacak ve 
İstanbul, İzmir, Bursa 

yapısına baılanmıı meskenler i~in 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yapôr 

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

Eksoer iz 
istekler 

ücreti 
için 1, 

( 1.000 ) liraya kadar 
fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve Esham 
ve tahvilôt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! 

birer suretleri, 4 kıta fotçğraf ve dilek
çelerini 29 k!nunusani 938 cumartesi 
günü öğleye kadar Ankarada M.T.A 
enstitüsü genel direktörlüğüne gön
dermeleri ve 31 k~nunu sani 938pazar
tesi günü sıhi muayeneleri yaptırıl

mak üzere sabahleyin saat 10 da Adliye 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ---
Ankara Palas Konserleri -------

sarayı karşısında M.T.A enstitüsü da

iresinde bulunmaları ilan olunur. 
= "Pavillon,, da Sah l l ikinci Kanun 193 

5,30 da (4699) 3-7195 -----.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ı. --- -:E Cebeci hastanesi KULAK, : -
BURUN ve BOCAZ :E = ----mütehasaııı - -

Dr. Şevket Hüsnü Taray § § 
Viyana ve Frankfurt : =: 

: Kliniklerinden mezun = = 
: Her gün hastalarını saat 14 den :E =: 
: sonra Adliye Sarayı köşesi Sar- : _ 
: raf Hakkı apartnnanı No. 5 de : = - - -- kabul eder. Tel. 1279 : -

- 1-79 = = 
'=tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: ~ 

~] 
İmtiyaz sahibi ·ve Bafmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumt Neşriyatı idare eden 

Yazı İtleri Müdilrll 

Mümtaz Faik FENiK 

-----------------------------------

Mr. otto Geitnerin idaresinde 

1. -E. GRIEG 

PROGRAM 
Birinci kısım 

Peer Gynt - suite 
a. Morgenstimmung 
b. Ases Tod 
c. Anitra' s T anz 
d. Solvejgs Lied 

2. - SVENDSEN Romanze 
Violin-solo: Erwin Polak 

3.-GOENS Scherzo 
Cello-solo: Hans Ki ika 

İkinci kısım 
4. - BORODIN Notturno a/ d 2. Quartett 
5. - a.) SCHUBERl Der Neugierige 

b.) HUGO WOLF Verschwiegene Liebe 
Gesang: Leo Pardo 

6. - SINDING Frühlingsrauschen 
Piano-solo: Otto Geitner 

7. - DVORAK Slawischer Tanz No: 8 
Ulus Basımevi: Ankara = 1-1~ 

.... 
1 

N 
N 
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YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Hareket, şefkat ve heyecanla dolu 
......... Genel İstek üzerine - -- -büyük aşk ve ihtiraı filmi - -- - ŞEYH AHMET - -- -BÜYÜK ÇILGINLIKLAR - -- - filmi devam ediyor - -- -- -Baf rollerde: - -- -- -Paula Wesely - Rudolf Forster - -- - Seanslar: 2,30 • 4,30 - 6,30 gece 21 de - -- -Almanca sözlü - -- -- - Halk Matinesi 12,15 de 

Gilndüz acanslarında: BÜYÜK AŞK - -- -- -- - SAADET ŞARKISI -
Seanslar: 2,45 • 4,45 - 6,45 gece 9 da 

., .... ,. 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeıi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddeıi. Telefon: 2619 ı-29 


