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Gülmesini bilen adam 
Feridun Es, Amerika Cumhur Başkanı Roosevelt'le konuşmuş. O

nun Beyazevini, çalışma odasını, burada amerikalı gazetecilerle görüş
mesini, onların nasıl sualler sorduklarını, Cumhur Reisinin nasıl cevab 
verdiğini Akşam da anlatıyor. Yazısında görülüyor ki muharriri şu 
noktalar hayrete ve hayranlığa düşürmüş: 

a) Bay Roosevelt'in dişlerindeki beyazlık, 
b) IIeri, geri sorulan suallere nükteli, yerinde ve sevimli cevablar 

verişi, 

c) Bol ve neşeli gülüşleri, hazır olanlan da sözleri, nükteleri ve hi
kayeleriyle bol bol güldürüşleri. 

136 milyonluk ileri bir milletin şefi olan ve kendisinin de söylediği 
gibi bu vazifeyi hakkiyle yapabilmek için çok çalışan (nitekim muhar
ririn konuştuğu gün sabahın sekizinden başlayan çalışması, bu müla
katın yapıldığı vakte, akşamın altısına kadar sürmüş, daha da devam 
edecek) bu elli beşlik adam, neşe, hayat ve kahkaha içinde zamanını 
yaratmaktadır. 

Roosevelt, dünyanın en popüler şahsiyetlerinden biridir. Memle
ketin iç ve dış işlerinde, siyasi ve iktısadi hayatında binbir güçlüğü yen
meğe, kuvvetli bir muhalefetle uğraşmaya sıhat ve neşesinden aldığı 
kudretle muvaffak oluyor. Türk inkılabına ve onu yaratan Büyük De
ha'ya derin meftunluğunu, o Deha'nın türk cemiyetifte sıhat, neşe, ha
yat ve saadet getiren bir baş olmasına inanışında buluyorum. Gülme
sini bilen adam, bize gülmeyi öğreten insana hayrandır. 

Gülmenin sesinden bizzat hayatın senfonisi doğup taşar. Saadet, 
n<'şe ikliminde yetişir. Muharririn hayret ettiği noktalara hayret etrni
yecek kadar alışmamız, candan temenniye değmez mi? 

Hasan - Ali YÜCEL 

Kamutay en<Omenlerlnde 

Türk olmıyan çocukların 
Türkiyeye alınmamasına 
dair olan teklif reddedildi 

Dün toplanan encümenler şu mev- Arzuhal encümeni: 
:ıuları müzakere etmişlerdir: 

Hariciye encümeni: 

Manisa mebusu Sabri Toprağın, ya
bancı memleketlerden gelecek türk ol
mayan göçmenlerin Türkiyeye kabul 
edilmemeıi hakkındaki yedi maddelik 

teklifini müzakere etmi§tir. Teklifin 
esası; Avrupadan, Filistinden, dünya
nın her hangi bir noktasından hicret 
etmek istiyen musevilerin Türkiyede 
tavattunlarına aıla müsaade olunama
ınaktır. 

Teklife göre ~cnebi tabiiyetindeki 
ınuseviler de türk tabiiyetine kabul e
dilmiyecektir. 

Yalnız güzel sanatlarda, ilim, fen ve 
ıanayide ihtuası olanlar İcra vekilleri 
heyeti karariyle kabul edilebilir. 

Sabri Toprağın teklifindeki bir 
madde~ göre de muıevi olmayan 
müılim ve gayri müslim diğer ecnebi
lerin türk tabiiyetine girmesi ve Tür
kiyede yerletmesi için de bir yıl sonra 
türkçe konuşmayı teahhüd etmeleri 
lazımdır. Bu müddet ıonunda türkçeyi 
öğrenemiyenler memleketten ve tabi
iyetten çıkarılacaktır. 

Gene teklifin bir maddesine göre her 
ne sebeble olursa olsun türk tabiiye
tinden çıkmış olan bir musevi tekrar 
türk tabiiyetine giremez. 

Arzuhalıerden ru.ındllleye alınmış 

olanlar hakkında encümenlerden ve 
vekaletlerden gelen cevablar tetkik e
dilerek karara bağlanmıştır. 

lktısad encümeni: 

Küçük sanatlar hakkındaki kanun 
layihasının müzakeresine başlanmış

tır. 

Dahiliye encümeni: 

1- Köy kanununun 16 inci maddesini 
değiştiren 2495 sayılı kanunun birinci 
maddesiyle köy kanununun 44 üncü 
maddesinin betinci fıkrasının kaldırıl
masına ve bu kanuna yeniden bazı bU
kilmler eklenmesine dair olan kanun 
15.yihasının müzakeresine devam edil
miştir. 

2- Manisa mebusu Sabri toprağın, 
milli türk dili yerinde yabancı dil kul
lannanların cezalandırılması hakkın

daki kanun teklifi müzakere edilerek 
teklifin reddine karar verilmiştir. 

Maliye enciimeni: 

·ı. utün ve tut ün ınnısarı hakkındaki 
kanun layihasının müzakeresine de
vam edilmiştir. 

Biidce encümeni: 

1- Hariciye vekaleti te9kilat ve va-

Benzinden 
çıkan 

yanğın ! 
Bir adamın yüzü 

vticudü ve 
ayakları yandı 

Dün sabah istasyonda bir benzin 
tenekesinin tutuşmasile yangın çık
mış ve itfaiye tarafından büyümeden 
ve etrafa sirayet etmeden söndürül
müştür. Bu arada İhsan adında bir iş -
çinin elleri, yüzü, vücudunun sol kıs -
mı ve ayakları yanmıştır. Hadise şöy
le olmuştur : 

Yeni gar önünde bir peron ve asan
sör yapılmaktadır. Ayrıca peronların 
bir kısmının da üstünün örtülmesine 

başlanmıştır. Bu inşaatı yapan şirke
tin bolulu İhaan adında bir bekçisi 
vardır. İhsan. çimento deposunda yat
maktadır. Dün sabah 6.45 sularında 
saç sobayı yakmak istiyen. bekçi,_ b'.r 
teneke içinde bulunan benzınden ıst1-
fade etmiş ve tenekeyi sobaya yakın 
bir yere koymuştur. İhsan, ısınmakla 

meşgulken teneke içindeki benzin 
ısınmış ve birden bire, hafif bir pat
tayışla beraber alevler çıkmağa başla
mıştır. Bu arada benzin alev halinde 

ortalığa yayılmış ve tenek~ye .. yak_ın 
bekçiyi de sarmıştır. Alevı goren ıs
taıyon bekçileri işçinin imdadına k~ş
muşlar ve hadiseyi polıse de bıldır
mişlerdir. Polisler derhal depoya ko -
şarak çuvallarla yangını söndür~eğe 
ve yanmağa başlayan İhsanın elbısele
rini parçalayarak kendisini kurtarma· 
ğa çalışmışlardır. 

Bu sırada itfaiyeye de telefon edil
miş; dört beş dakika son~a itfai~e b_ü
tün vasıtalarile vaka yerıne yetıımıt· 
tir. İlk olarak İhsan yanmaktan kurta
rılmı§, esasen polis tarafından bastırı

lan alevler de tamamile söndürülmüş
tür. Elbiseleri parça parça olan ve şu
ra•ı burası yanan İhsan sedye ile sıhi 
imdad otomobiline konularak nümune 
hastahanesine götürülmüştür. 

İhsanın yanıktan mütevellid yarala
rı çok ağır değildir. 

Kamutay 
X Maliye encümeni bugün parti 

grupu içtimamdan ıonra toplanacakbr. 
X Milli müdafaa encümeni bugün 

grup içtimaından gonra toplanacaktır. 
X İktısad encümeni bugün grup 

toplantısından sonra içtima edecektir. 
X Nafıa encümeni bugün grup top

lantısından sonra içtima edecektir. 

zifeleri hakkındaki kanuna ek kanun 
layihasını, 

II- Bakımı işletmeye devredilen 
hatların noksanlarının ikmali için 1937 
malt yılı devlet demiryolu ve limanla
rı itletme umum müdürlüğüne verile
cek mebaliğ hakkındaki kanun layiha
sını. 

III- 1937 mali yılı bazı vekalet büd
çelerinde değişiklik yapılmauna dair 
olan kanun U\yihalarmı müzakere et
miştir. 

Et fiatlarını 
ucuzlatmak 
için tedbir 
İç Bakanlık, et fiatlarının ucuzla

tılması etrafındaki tetkiklerine de

vam etmektedir. Bakanlık, İstanbul 
esas tutulmak üzere muhtelif hay van 

cinslerinin mübayaa, yem, muhafaza 
ve nakliye masraflarının ne kadar 

tuttuğunu belediyelerden sormuş ve 
gelen cevabların tetkikine başlanmış
tır. Et fiatlarmda yapılacak ucuzluk 
etrafında alınacak tedbirler için, yur

dun en büyük ve en çok et istihlak 
eden şehri olması dolayısiyle İstan

bul belediyesinin mütaleası alınmak 

üzere İstanbul valisi ve belediye rei

si şehrimize davet edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre İç Bakan
lık et fiatlarının ucuzlatılması için 

alacağı tedbirlerin ön planında mez
baha ücretlerinin tenzili vardır. İs

tanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şe
hirlerimizde alınan mezbaha ücret ve 

resimlerinin indirilmesi ile et fiatla .. 
rının kendiliğinden ucuzlayacağı 

kuvvetle tahmin edilmektedir. 

I swnbul Valisi geliyor 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Vali 
Ustündağ yanında belediye iktısad 

müdürü Asım Süreyya ve İmar müdü

rü Ziya da bulunduğu halde bu akşam 

Ankara'ya hareket etti. Vali Ankarada 

Prost'un hazırladığı imar projesiyle di

ğer imar işleri hakkında alakadarlara 
izahat verecektir. 

Köy kanununu tadil 
eden bir proje yoktur 
Bazı İstanbul gazeteleri köy ka

nununu tadil eden ve mecliste bulu
nan projenin bir yenisinin hazırlan
makta olduğunu yazmışlardı. İç Ba

kanlık yaptığımız tahkikata göre ye
ni bir projenin hazırlanmaıı bahis 

mevzuu değildir. Yalnız dahiliye en
cilmeni projeyi tetkik ederken köy 

imeceleri hakkında projede bulunan 
hadleri çıkarmıştı. Encümen bitahare 

kazancı ne kadar fazla olursa olsun 
köylliden alınacak imeceler için en 

yüksek haddi 20 lira olarak tahdid et
miş ve projeye buna göre hüküm koy

muştur. İstanbul gazetelerindeki neş
riyatın bundan ileri geldiği tahmin 
edilmektedir. 

Kültür bakanlığı 

neşriyatı 
Kültür Bakanlığı, halk, muallim

ler ve mekteb talebesinin okuyabile

ceği eserler neşrettirmek için tetkik
ler yaptırmaktadır. Bu tetkikler so

nunda halen yapılmakta olan Kültür 
Bakanlığı neşriyatına yeni bir veçh,e 

verilecektir. Klasik eserlerden ter

cümeler yapılması işi bugün için dü

şünülmektedir. 

Kamutay toplantısında 

Oyun aletlerinden alınacak 
kanunu konuşuldu • 

resım 

Kamutay dün saat on bette Seyhan Saylavı Hilmi Oran'ıf 
baıkanhğmda toplanmıttır. . . 

Pa&aport kanununu değİftİren 2437 sayılı kanunun bı~_iO" 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair layihayı geri istiyen hulıi' 
met tezkeresi okunmuştur. 

7 aylık 
tahsilat 

Finans Bakanlığı kanunuevvel 1937 
sonu itibariyle finans yılının yedi 
aylık tahsilat mikdarlarını tesbit et
miştir. 7 aylık devlet tahsilatı 

154.094.127 lirası haliye, 10.256.833 
lirası sabıka olmak üzere 164.350.960 
liradır. Geçen finans yılının aynı 7 
aylık tahsilatına nazaran bu yılın ye
di aylık hakiki tahsilat fazlası 

15.697.985 liradır. 

Vilôyetler ~ususi 
idareleri büdcelerinde 

münakaleler 
Hususi idare büdcelerinde yapıla

cak münakale ve munzam tahsisata 
müteallik kararname bakanlar heye
tince tasdik olunmuştur. Bu kararna
me ile Ankara, Bolu, Diyarbakır, Kır

şehir, Ordu, Seyhan, Trabzon vila
yetleri hususi büdcelerinde münaka
le yapılmakta ve bazılarının da mun
zam tahsisatları kabul edilmektedir. 

Devlet şurasından 
Devlet Şfirası genel heyeti polis 

vazife ve salahiyet nizamname pro
jesinin tetkikini bitirmiştir. Seyrise
fer kanun projesinin tetkikine de 
Devlet Şfirasında başlanmış bulun
maktadır. 
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B~T_:?rlf 
Karsta ısı sıfırın altında 

21 dereceye düştü 
Dün şehrimizde hava aakin ve hafif 

dumanlı geçmiş, ısı gece sıfırın altında 
10, gündüz gene sıfırın albnda 4 dere
ce olarak kaydedilmiştir. Dün yurdun 
şark ve cenubu şarki Anadolu mıntaka

ları yağışlı, diğer mıntakaları kısmen 

bulutlu geçmiştir .Dünkü yağışların 

karemetreye bıraktıkları su mikdarları 
Rizede 45, Siird'de 17, Malatyada 6, 
Erzincan'da 5, Çanakkalede ve Erzu
rumda 2, diğer yerlerde 1 kilogramdır. 

Dün en düşük ısı sıfırın altında Karsta 
21, en yüksek ıaı da sıfırın üstünde 15 
derecedir. 

Oyun aletlerinden, her ~ 
büdce ka:nununa konulan ınaıl
deye göre resim alınmakta iclİ· 

Yıllardan beri devam eden resiııJr 
rin hükmü bir senelik olan büdce k' 
nunundan çıkarılarak müstakil bir tı.r 
nun haline getirilmeıi istenildiğinde' 
hükümetçe bir layiha hazırlanmıştd' 

Hükümetçe hazırlanan layihıod' 
resmin mikdarı arttırılmamı~tır. Yal' 
nız 'imdiye kadar kahve ve gazinD' 
!ardaki oyun aletlerinden resim aır 
nırken kulüp, orduevi, kırbahçeleritı
deki aletlerden de resim alınması ter 
lif edilmiştir. 

Dün mecliıce birinci maddenin ıııll
zakeresinde Manisa mebusu Refik lıı' 
ce kürsüye gelerek orduevlerinin ti
caret maksadile açılmadığını izah ede" 
rek buralardaki aletlerden resim alın. 
mamasını teklif etti ve bunu temin içill 
bir de takrir verdi. 

Antalya mebusu Rasih Kaplan dl 
kürsüde halkevlerinin garnizonlardaJI 
bir kısım aayılacağmı söyledi. 

Halkevlerindeki aletleri resimdeı1 
istisna etmek için Diyarbakır mebusll 
general Kazım Sevüktekin ve Erzu• 
rum mebusu Şükrü Koçak da müşterek 
bir takrir vermişlerdi. 

Meclis bu takrirleri kabul etmiştir• 
Maddenin yeni şekline göre kulülı, 
kahvehane, gazino ve kır bahçelerile 
bunlar gibi olan eğlence yerlerinde 
bulunan bilardodan senede beş lira; 
tavla, dama ve şatranç tahtalarından 

üçer lira resim alınacaktır. 

Layihanın beşinci maddesinde eğ• 
lence yerlerinde resme tabi aletlerden 
artık kullanılmıyacak hale gelenlerin 
imha edilmesi yahud buralardan uzak
laştırılmaıı yazılmıştı. Refik İnce bu 
maddeye lüzum olmadığını çünkü bİ• 
rinci maddeye göre eğlence yerlerindo 
bu aletler kullanılım kullanılmaııın 

bulundukça resim alınacağını 9u haldo 
resim vermek istemi yenlerin bu aletle· 
ri bulundurmamaları lazım ı:eleceiinl 
söyledi. Teklif meclisce kabul edile• 
rek madde kaldırıldı. 

Sabri Toprak, türk ırkına mensub·o
lanlarla türkçe konu9anların hicretleri 
teklini iıkin kanununa bırakmıştır. 
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Oyun aletlerinden alınacak reıimler 
hakkında tedkiki itiraz komisyonla· 
rmca alınacak kararların kati olduğu 
layihada yazılıydı. Refik İncenin aç· 
tığı münakaşaya Çorum mebusu lemet 
Eker devam ederek bu resimler için de 

diğer vergilerde olduğu gibi temyiz 
komisyonlarına müracaat edilmesi la• 
zım geldiğini ileri sürdü ve bir takrir 
verdi. Takrir mecliıce kabul edilerek 
birinci madde değiştirildi. Lliyihanın 

diğer maddeleri aynen kabul edildi. 
Kanununa göre Ziraat Vekaleti teşki· 
11itmda bir hukuk müşaviri ve bir de 
muavini vardır. Muavinlik yerine bir 
ikinci hukuk müşavirinin bulunması 

it bakımından daha faydalı görüldü· 
ğünden bunun temini için hükümetço 
bir layiha tanzim ve ıevk edilmiştir. 
Bildce encümeninin mazbatasile dün 
Kamutaya arzedilen kanun aynen ka· 
bul edilmiştir. 

Hariciye encümeni teklifi bir maz
bata ile reddetmiştir. Encümen mazba

tasında "Hariçten Türkiyeye hicret 
etmek iıtiyen alelumum ecnebilerin 
bükümeti milliyece muhaceretlerini 

menedecek mevzuatı kanuniye bu mak
ııadı temin edecek ahkamı havi ve bu 
ahkamdan hükümeti cumhuriyemizin 

daima menafii milliye ve vataniyemiz 
lehine istifade edeceği bedihidir. Bi
naenaleyh ahkamı mevcudenin kifaye
ti bu babta yeni bir kanun kabulünü 
fazla göaterecek mahiyette görülmek
le Maniaa mebusu Sabri Toprağın tek
lifi ittifakla reddedilmiştir . ., 

Adliye encümeni: 

.Hızmctten ayrılan nafıa memur ve 
müstahdemlerinin yapamıyacakları iş
ler hakkındaki 2428 sayılı kanunda ya
zılı 0imtiyazlı şirketler" tabirinin tef
sirini iatiyen Başvekatet tezkereıi mü
zakere edilmiştir. Encümen kanunu 
tefsire mütehammil bulmamış ve bahsi 
geçen kanunun birinci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesini maksada 
daha uygun görerek bir kanun layiha-
11 hazırlamıştır. 

Maarif encümeni: 

.LJevlet memurları aylıklarının tev
bid ve teadülüne dair olan 1452 numa
ralı kanunun yedinci maddesinde ya

ulı {garb lisanları) tabirinin tefsiri 
hakkındaki Başvekli.let tezkeresi mü
zakere edilmiş. tetkik edilmek üzere 
gelecek ruznameye bırakılması karar
laştırıhruştır. 

Fitne uyanık, Fransa 

uykuda! 
Su_riye dili ile söylenmiş şöyle es

ki bir söz hatırlarım: "Fitne uyku
dadır; onu uyandıranın Al/ah bela
sını versin.,, 

Genç ve vatanperver bir fransız 
muharriri olan Gerard fongas da 
Pariste 'iıkan Endepandans gazete· 
sinde yazdığı ateşli biı makalede yü
rekten kopan bir sesle haykırıyor : 

- Fransa, uyan 
Arabca bir söz ve fransızca bir 

hitabl Fakat fransczlarrn a'iık göz
lülüğüne, Suriye harilerile Paris al
fabesinin biribirinden Asi ve Sen 
nehirleri kadar uzak olmasına rağ
men, ne dersiniz, bu iki söz Hatayda 
biribirrne karışmış bulunuyor. 

Fransız sömürgecileri, delegeleri 
kimi uyandırıp kimi uyutacaklarını 

şaşırdılar ve bu yüzden fitne uya
nırken Fransa uykuya daldı. 

Uyuyanlar, uyananlar, pekal§, fa
kat bızim hi'i bir zaman uyumadığı
mızı hatırınızdan 'iıkarmaymızl-T. 1. 

Ayazdan korkanlar ve 

korl<mıyuntar ! 

Ayaz, ıittikçe arbyor. O yüz
den ookaklarmuz, bahçelerimiz, ls
tanbul belediyesinin bir türlü taksi
lere taktıramadığı kırılmaz camlar
la kaplaIVIUf bir haldedir. Otomobil
lerle otobüslerin zincire vurubnuı te
kerlekleri caddelerde ağır akaak bir 

muıiki ile ıürüklene ıürüklene yürü
yorlar. 

Bir iki gündenberi, nice zaman
dır, portmantonuzda asılı ve yahud 
dayalı duran bastonlarnmza yeniden 
sarıldık. Yayan yürüyenler, biribir· 
]erine birer parola gibi ıeı]eniyor

lar: 
- Aman, dikkat, kayartınız 1 
- Aman, elimden tutl 
Bu ayaz bir geçae, ıu kar, ıu buz 

bir kalksa ne iyi olacak 1 
Fakat bu temenninin tam zıddı

nı içlerinden geçiren, ağızlariyle ıöy
lemiyenler de çoktur: 

- Biraz daha ayaz lazım! Bir 
parça daha kar yağsa, o zaman kayak 
sporuna doyum olmıyacakl diye. 

Arılan gibi gençlerimiz karların 
buzların üzerinden kayıp gidiyorlar; 
ıürçtükleri, düıtükleri yok. 

Halbuki biz çocukluğuınuzda 
dütmemenin zevkini "hacı yatmaz" 
dediğimiz ilkel oyuncaklarda bulur
duk. 

"Hanım eli" nin zorlusu! 

lstanhul'da Pangalb'da bir kav
ıa olmuı; olabilir. Sonradan dövü
ıe çevrilen bu kavgayı yapanlar Za
ruhi ve Meliha isminde iki kadınmıı. 

Eh, biraz ıqabiliriz. Fakat gene 
olmaz ıey eleği!, 

Meliha; Zaruhi'ye bir tokat at
ımı. Fakat §Öyle böyle bir tokat de
ğil. 

Bunu yiyen kadın, uzun zaman 
kendiıine gelememiı, ağzından, bur
nundan kanlar boıanmıı. 

Manikür, oja, yağaız krem, ıık el
diven, güzel koku ile birlikte habra 
getirdiğimiz, hatta bu yüzden en gü
zel çiçeklerden birisine ad olarak 
verdiğimiz "hanım eli" nde bir gürz 
dehıeti tasavvur etmeğe, bu hidise
den önce, bilmem, hayaliniz varır 
mıydı? 

Silah ve kiilah ! 

lngiltere, bılmem ne kadar bin 
ton zırhlı yapb; İtalya bir iki kruva
zörü denize indirdi. Almanya birkaç 
zırhlı ıamarladı. Amerika donanma
aıru kuvvetlendirmek için milyonlar
ca tahıiıat aldL 

Bütün bu haberler, yeniden hm
nı arttıran ve ıahaıını ıeniıleten ıi
liihlanma yanıına dairdir. 

Bizim eaki tekerlemelerimiz de, 
biribiriyle kafiyeli olan "külih" ve 
"ıilô.h" aık sık kartılııtbnlırdı. Hat
ta "ıiindüz külô.hlı, ıece ıilô.hh!" 
gibi meıhur bir tabirimiz de vardır. 

Eski ve yeni dünyadaki ıilô.h ya
nıı bu kadar ıeniı ölçüde devam 
ederken insanın bu kelimenin mahud 
kafiyesini habrlamamaaı elinden gel
miyor. 

Bunu habrlamakta da haklıyız. 
Gerçekten, dünya politikası ela ıu de
ğil mi? 

Sili.lı olmayınca külah, külô.h 
geçmeyince ıili.h ve yahud berikisi 
birdeni 

Çıksa ne olur, 

Çıkmasa ne olur? 

Guatamala' dan gelen bir telıraf, 
bu memlekette isyan çıktığına ve 

kan döküldüğüne dair ıazetelerde 

görülen bir haberi yalanlıyor; böyle 
bir ıey olmamıttır: Memleket tam 
bir ıükiin içindedir, diyor. 

Dünya kamoyunun en kanlı Ar&
na ıahneleri kartısında bile kılını kı
pırdatmadığı, ateıe, ölüme, yangına 
kanıkıadığı bir aırada Guatamala'cla 
isyan çıksa ne olur; çıkmaaa ne olur? 

Şayiayı ı·alanlamak için fazla 
zahmet etır.: ~>:r. Efendim, müsaade 
edin: Biz, eıki dünyada daha mühim 
tematalarla me11ulüzl 

Seyyar satıcılar ---utanbul beledıyeıi, türkçe ko-
nu,rruyan seyyar aabcıları takib et • 
meie karar vermiı. 

Ah bu seyyar aabaılarl lıtanbul 
halkının kulağını rahat, kafaaanı 
dinç tutabilmek için onlann ıade bat
ka dillerde değil, türkçe konuııta11-
nı bile yaıak ebneli idi 1 

İmtiyazlı şirketlerle müteahhidler• 
den teftiş ve murakabe masrafı olarak 
alman paraların irad ve masraf kaydı 
tarzına dair muhasebei umumiye ka
nununa ek olarak hazırlanan layiha da. 
dün Kamutayda aynen kabul edilmiı • 
tir. 

Meclis çarşamba günü ıaat 011 bet· 
te toplanacaktır. 

Üçüncü A 

umumı 

müfettişlikte 
U çüncü umum! müfettişlik yazı it

leri müdürlüğüne Sürmene kaymakamı 
Cahid Ortaç, Sıhat ve İçtima! Muave -

net Müfetişliğine dördüncü müfettişlik 
sıht müşaviri doktor Said Akkirman 
tayin edilmiştir. 

' Acıklı bir ölüm 
Türk Hava Kurumu Baıkanı 

ve Çoruh aaylavı B. Fuad Bul
ca'nın sekiz aylık kızı Sulh dün 
ha.yata ıözlerini ebedl olarak 
ywnmu§tur. Maıuın yavrucu
iun ölümü, Bulca a.ileıini ve 
dostlarını çok müteeııir etmit
tir. 

TaJiıiz yavrunun cenazeai bu 
gün öğleyin nümune haıtahane
ainden kaldırılacaktır. Aziz 
batkanın ve sayın Bayan Bul
ca'nm derin acılarına ittirak e ... 
der, Bulca ailesine ve dostları. 
na baıaaiı dileriz. 
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Şanghayda İngiltere 

ve Japonya 
Uzak ~ark harbı, son bir hafta on 

2Ün içinde İngiltere ile Japonya ara
aında Şanghay imtiyazlı bölgesi üze-

~ rinde bir mücadele şeklini almıştır. 
rı'-. Uzak şarkın en eherniyetli ticaret 

ınerkezi olan Şanghay üç kısımdan 
ibarettir: 

1 - Çin'e tabi olan Şanghay. -~~ 
DUntaka içinde yabancılar kapıtu
laayon haklarından istifade ederler. 

2 - Şanghay şehrinin franaız mm. 
takası. Burası fransız hükümeti ta • 
rafından tayin edilen fransız gene • 
ral konsolosu tarafından idare edil· 
diği için fransız sömürgesi vaziye
tindedir. 

3 - Üçüncü ve en ehemiyetli kı5-
lllı da enternasyonal bölgedir ki bu -

ranm garib bir idaresi vardır: En. 
ternaayonal bölgenin imtiyazları 
.1842 senesindeki afyon harbından 
sonra Çin ile İngiltere arasında yapı· 
lan ınuahedeye dayanmaktadır. Bu 
muahede ile Çin, Hong Kong adası
nı lngiltereye terkettiği gibi, Şang • 
hay dahil olduğu halde bazı japon 
limanlar mı Avrupa ticaretine açtı. 
Ve Şanghay' da İngiliz tüccarlarına 
aerbest bir ımntaka verdi. Bu mınta
ka Üzerinde nüfusu milyonlara baliğ 
olan zengin Şanghay imtiyazlı böl • 
gesi kurulmu§tu. Mmtakanın nüfusu 
milyonlara baliğ olmakla beraber, 
burada ancak on bin kadar ingiliz 
tebaası ve otuz bin kadar da japon 
vardır. Yakm zamanlara kadar im· 
tiyazlı bölge, azası yalnız ingilizl~r: 
den ibaret olan bir belediye ıneclısı 
tarafından idare edilmekte idi. Fa
kat Şanghaydaki diğer devlet teb~ • 
aları zaman zaman ingilizleri tazyık 
ederek hakikatte bir devlet idaresi 
mahiyetinde bulunan belediye i~are
ainde temsil salahiyeti elde etmışler
diı-. Son tetkilata göre, on d~rt ~zası 

l. · · dort azası olan belediye mec psının, . . 
çinli iki azası amerikalı, ıkı azası 
jap:n diğerleri de ingiJizdir. 

Japonya Şanghay'ın Çin'e aid o!an 
lnıntakaaını işgal ettikten sonra ım· 
tiyazlı mıntaka ile me§gul olmaya 
ba§lamıştır. Bunun iki sebebi vardır: 

1 _Evvela imtiyazlı mıntaka u
zak §arkta beyaz ırkın bugün~ ka· 
dar tecavüzden masun kalan hır ka
lesidir. Japonya bu mmtakaya teca • 
vüz ederek, çinlilerin nazarında ln • 
giltereyi küçük düşürmek istiyor. 
İngiltereden yardım gele~eği'n.i ~
mid eden çinliler varsa, İngılterenın 
kendi menfaatlerini bile koruyacak 

b . . tte olmadıg"mı göstererek 
ır vazıye . 

bu ümidin bot olduğunu ısbat etmek 
gayesini istihdaf ediyor. 

ık. · beb hakikaten uzak 2 - ıncı se , . 
farkta lngiltere'ye aid ınenfaatlerın 

t f . .d. Sermaye korkaktır. Bu as ıyesı ır. T . 
.. ·· 1 .. . 'nde ne kadar çekı ıp gı· guru tu ıçı ~ d 

derse Japonya için o kadar kar ır. 
Ve nihai tasfiyeyi o derece kolayla§· 

tırır. . . 

B içindir ki Japonya, ımtı· 
unun .. k 
1 t ka hakkında bu gune a· 

yaz ı mın a 1 k .. 
d .. ·· 1 emi' bir kayıtsız ı gos • ar goru nı ,. 

1 
. 

k Y eve Japon 
terınektedir. Bir aç a • .. d 
askerleri imtiyazlı mmtaka ıçınh e 

• 1 Sonra er 
bir keçid reıımı yaptı ar. · ti azla. 

.. . . l mıntakanın un Y gun ımtıyaz ı t · lı"k . · • hürme sız ••· 
rı hakkında yenı ~ır 

1 
. ı edilir. 

B" .. b""yük bır ole ı§ga 
ır gun u . . d yak a • 

I:' • .. • ")iz pohsıne a 
.ı;.rtesı gun ıngı . . T tebaası 
tılır. Batka bir gün bır ıngıkı~1. Son-

ya çe ı ır. 
tevkif edilerek sor~U 1 altına alınır. ra radyo istasyonu ışga 

ı ")tere hükÜ· 
Şimdi J aponyanın ngı 

ınetinden imtiyazlı nuntaka h-~~
da bazı mutalebatta bulundugu .. -

d . ·ı k d" Rivayet edildiğine go· 
ırı me te ır. I d" 

b nın be e ı-
t-e, Japonya, kendi te aası . . . L 

. . d k. temsil nisbetmı ıng 
~e ınechsın e -~ ·n ettirmek istl-
lız nüfusuna gore tayı · T 
Yo h da on bin kadar ıngı ız 

r. Şang ay . dar da japon te· 
tebaası, otuz hın ka .. belediye 
b b 1 d g·una gore, 
aaaı u un u .. ınisli fazla 

fneclisinde japonların uç . l 'li 
4 k demektır. ngı z 
azaları bulunaca 

1 
· tedkik et· 

k b" . . bu mese eyı . 
a ınesının.. . . "lmektedir. Fıl-

rnekte oldugu bıldırı ı Çin 
h . b ba•Jamazdan eve ' 
akıka har 'S • • tazyik et· 

hiikümeti de lngıltere~ı h""k"-

DÜNYA HABERLERi 
Filistin • • 

ışı hakkında 

Arap komitesi yak1nda 
görüşünü bildirecek 

8. Stoyadinoviç 

15 ikinci kanunda 
Beri ine 
gidiyor 

Kahire, 10 (A.A.) - İyi bir kaynak· 
tan öğrenildiğine göre yüksek şilra ko· 
mitesi yakında bir beyanname neşre

derek Filistindeki vaziyete karşı mev-
kiini tayin edecektir. . 

Söylendiğine göre komıte . bu be
yanname ile şunları istiyece~tı~ : 

ı - Arablara, memleketlerının t~ 
bir istiklale kavuşması hakkının verıl-

mesi, . ah d" 
2 -- Filistinde milli bır y. u •. yu-

vası ihdası fikrinden vaz ge~ılmesı, 

3 
_ lngillz mandasına mhayet ve-

rilerek İngiltere ile Irak arasmd~ ve 

F 
.1 Suriye arasında aktedılen ransa ı e . 

muahedelere benzer bir anlaşma ımza 
edilmek suretile hükümranlık haklan-

} "b bir arab devleti kurulması. na sa ıı . . 
4 

_ Mezkur ınu;ıbedenın ımzasına 

k d Filistine yapılan yahudi muha • a ar . 
1 . . e yahudilere arazı satış arı

ceretının v 
mn durdurulması. .. .. 

Mesul arab makamlarının buy_uk 
'"ft' 'n muvafakatile yukarıdakı e-mu ını .. 
1 dışında Filistin meselesmın sas ar .. 

h lledilmesi için görüşmelere gırış-
ti~leri hakkında dolaşan şayiaları te~
zib etmek maksadile bu beyannamenın 
neşredileceği anlaşılmaktadır. 

Nııri Paşa Londra'ya gidiyor 
Kahire, lO (A.A.) -:- s.uriyede. ve 

Mısırda hususi bir vazıfe ıle tavzıf e -

d .1 i bulunan lrak'm eski dış bakanı 
1 m ş ld - .. S Nuri Paşa Said, sam ıgına gore, u. 

riyeden dışarı çıkarılmış olan arablar 
şefleri ile görüşmelerde bnlunmuştur. 
Nuri Paşa, bugün, Londraya hareket 

edecektir. 
Nuri Paşa, gazetecilere beyanatın -

d~: "Filistin meselesi mahalli görüş· 
lere göre değil, fakat u~u~i. Filistin 
görüşlerine göre halledılebılır.,, d(:· 
miştir. 

Küçük Dış Haberler l 
X Vaşington - Verilen rakamlara 

gör , Japo ya bu ay içinde, Amerika
dan 250 bin 282, çinliler 290 bin 633 ve 
Sovyetler de 17 .582 dolarlık barb mal
zemesi satın almışlardır. 

X Napoli - General Skaroni'nin 
kumandasında bulunan Çin'deki ital
yan hava heyeti Victoria vapuriyle 
Şanghay'dan buraya gelmiştir. 

X Roma - B. Musolini hububat 
istihsalinde temayüz eden 6q pe.sko
posla 2000 papası dün Venedik sara
yında kabul ve kendilerine teşekkür et-

miştir. . 
X Hamburg - "Hamburg. Amen-

1. . " "Norddeutscher Lloyd" ca we n . 
k aları Moskova acentelerinı umpany • 
kapamışlardır. . 

X Londra - Sir Robert Vansıttartm 
babası Ronald - Arnold Vansittart bu. 
rada bugün ölmüştür. 

X Brüksel- Van Zeeland ta.rafı~-
dan hazırlanan iktısadi rapor sekız gu
ne kadar neşredilecektir. Raporun 
muhteviyatı hakkında biribirini nakze· 
den haberler dolaşmaktadır. 

X Kopenhag _ Böbreklerind~n a: 
meliyat edilen Kıraliçeniı;- ~ı~i vazıyetı 
oldukça memnuniyet vencıd~r. . 

X Vilno _ Vilno gazetecıler sendı-
k Sl statüsünde tadilat yapını~tır. Bu 
t:cliİata göre, yahudiler ve yahut yah~
di aslından kimseler sendikaya dahıl 
Jmıyacaklardır. 0 

X Londra - Siyasi ma?filler Ame-
rika ile ticaret müzakeresıne memur 
. ·ı· "tehassıslarının 1 şubatta ha-
ıngı ız mu . d' 1 

d "ini bildırmekte ır er. 
reket e eceg l ·ı·ğ· d 

B··ıa Avusturya e çı ı ın e X u e§-
büyük bh· yangın çıkmıştır. 

Cenevre konseyinde 

lnglllı - fransız 
beyanatının mahiyeti 

ne olacak! 
Cenevre, 10 (A.A.) - Fransa ile İn

gilterenin delegelerinin 17 ikinci ka
nun tarihinde milletler cemiyeti kon
seyi açıldığı iaman cemiyet paktını 

bozacak memleketler hakkında tatbik 
edilecek ekonomik ve mali zecri ted
birler hakkında küçük ve orta devletle
re garanti vermeğe matuf müşterek bir 
beyanname neşredcceklerini beyan e
den yan resmi bir tebliğin İsviçre'de 

neşrolunması birçok mütalealara yol 
açmıştır. 

Her ne kadar milletler cemiyeti u
mumi katibi, bu hususta beyanatta bu-
lunmaktan çekinmekte ise de 7 ikinci
kanun tarihinde bazı devletlerin şu ve
ya bu tarzda milletler cemiyeti paktı
na olan bağlılıklarım beyan ve ilan e
decekleri, ancak bu beyanatın Cenev

re müessesesini terketmiş olan devlet
ler aleyhine çevrilmiş bir tevbih olmı
yacağı gibi onlara karŞ;I bir müsaade
karlık da teşkil etmiyeceği doğru gibi 
görünmektedir. 

Kömiirden zehirlenerek öldii 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Teşvi -

kiye' de oturan Ahmed adında bir kapı
cı odasında yaktığı mangalın çıkardığı 

karbon gazından zehirlenerek ölmüş -
tür. 

Berlin, 10 (A.A.) - Yugoslavya 
Başvekili ve hariciye nazırı B. Stoya
dinoviç, Almanya hariciye nazın B. 
Noyratın 1937 haziranında Belgrada 
yaptığı ziyareti iade eylemek üzere, 15 
kanunusani sabahı Berline gelecektir. 
B. Stoyadinoviç, Berlindeki ikameti 
esnasında bütün alman ricali ile gö· 
rüşmelerde bulunacak ve şerefine mü
teaddid kabul resimleri yapılacaktır. 
Alman siyasi mahafili, B. Stoyadino
viçin ziyaretinin, Almanyanın Yugos
lavyaya karşı hissettiği dostluk çerçe
vesi dahilinde cereyan eyliyeceğini 

bildirmektedir. B. Stoyadinoviç Ber
linden sonra Essene, Kolonyaya ve 
tahsilini yaptığı Münibe de gidecek ve 
oradan Belgrada dönecektir. 

Bu seyahatin munôsı 

Belgrad puıı Llk mahfillerinde söy
lendiğine göre bu seyahat, yugoslav -
alman münasebatının iyiliğine bir de
lildir. Bu münasebet, başka bir devle-
tin menfaatlerine ve evleviyetle Yugos 
lavyanın dostlarının menfaatlerine do
kunamaz. 

Stoyadinoviçin alman: devlet adam 
lariyle yapacagı konuşma esnasında 

bittabii umumi vaziyet hakkında görüş 

teatisi yapılacaktır. Bu arada Alman
yanm Tuna devletleri ile olan münase-

betleri de görüşülecektir. Bununla be
raber konuşmalar esnasında hususi hiç 
bir mesele bahis mevzuu olmıyacaktır. 
Binaenaleyh, Stoyadinoviçin Berlin 
ziyaretinden fevkalade hiç bir şey bek
lenmemelidir. Nasıl, fransız dış baka
nı Delbos'un Praga yaptığı ziyaret bir 
teskin ve barış zihniyetiyle vuku bul
muşsa Stoyadınoviçin Berlin seyahati 
de aynı zihniyeti taŞJyacak ve binaen
aleyh başka bir türlü netice vermiye
cektir. 

B. ŞAKİR KESEBİR İSTANBULDA 

Ekonomi baknhOına 
bağh müesseseleri gezdi 

Bakan bugün Ankaraya geliyor 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Eko

nomi Bakanı B. Şakir Kesebir bugün 
öğleden önce Ekonomi Bakanlığı 

müsteşarı ile beraber Bakanlığa bağ· 
Iı muhtelif müesseseleri gezdi. 

Bakan liman idaresinde tetkikler 
yaptı ve yeni yolcu salonu hakkında 
liman işleri umum müdürü B. Raufi
den izahat aldı. Bundan sonra da de· 
niz müesseseleri müdürlerinin iştira
kiyle bir toplantı yapıldı ve bu top
lantıda bakana muhtelif itler hakkın
da izahat verildi. Bakan toplantının 

sonunda havuzlara giderek yeni tesi
sat ve tersaneyi gezdi. 

Tiirkofis'te 
B. Şakir Kesebir öğleden sonra 

Türkofise geldi ve burada diğer mü
esseseler müdürlerinin iştirakiyle i
kinci bir toplantı yapıldı. Bakan bu
rada da her müessesenin teşkilatı, me
murları, vaziyeti ve ihtiyaçları hak
kında izahat aldı. 

lspanya'da alacağı olnnlar 
B. Şakir Kesebir İspanyada ala

cağı olan bazı tacirlerle boyalı mani-

fatura idhat eden ve kendilerinden 
alman gümrük resminin fazlalığın
dan bahseden bazı tacirleri kabul e
derek bunlarla görüştü ve akp.m tis
tü Haydarpaşaya geçerek Ankaraya 
hareket etti. 

Bakanın beyanatı 

Bakan hareketinden eve! gazete
cilere şu beyanatta bulundu: 

"- lstanbulda kaldığım kısa za
man içinde vekalete .bağlı kara ve de
niz müesseselerini gezdim. İhtiyaçla
rını öğrendim. İspanyada alacakları 
olan yumurta tacirleri evelce vekale
te müracaat etmişlerdi. Ankaraya gi· 
der gitmez bu talebin hangi safhada 
bulunduğunu tetkik ederek en kestir
me yoldan tacirler lehine bir formül 
bulmağa çalışacağız. 

Denizbank'ın teşekkülünden sonra 
bazı memurların açığa çıkarılacağı 
hakkındaki endişeler varid değildir. 

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı B. 
Faik Kurdoğlu da bu akşam Ankara
ya hareket etmiştir. 

- dan lngıltere u u 
rnekte oldugun . · temelinden 

. Ş h idaresını hleb ang ay .. .. .. du İngiltere 
değiştirmeği dufunuyor. d~resi hak· 
hükümetinin Şang.h~:deı takib ettiği 
kında son aylar ıçı htaç oldu. 
. b laha mu 

sıyaaet, unun 15 b ber ıslaha.. 
~ 1 t ekle era , 
gunu kabu e ın dütünüle • 

k h bdan sonra 
tın anca ar . . . f ahakika u-
bileceği merkezınde ıdı. )eler gibi, 

b" ok ınese 
zak şarkta ır ~ in • japon har-
Şanghay .me~e)esı d-~:nıruttır. Bir a • 
hının netıcesıne bag k bul etmif 
ralık Japonya da bun; :nıarın bu 
gibi göyrünüyordu. a~elesini kur
defa tekrar Şangha~ ~e"z'aç etmek 
calamaları İngiltere yı ı kt" 

• f l ere ır. 1 maksadına matu 0 sa g 

Muhafız.gücü atlılarının pazar günü bir av binişi yaptıklarını yazmıştık. Yukardaki reıimde 

atlılan yürüyüş e.naıında görüyormnuz. 

................................ ~ 
ORKIYE ~~I .. ............................................. . 
Limanlanmııı yapmakta 

tutacağım11 rol 

Çekoslovakya dış bakanı 
B. Kamil Krolta 

CUMHURIYET'te Yunua Nadi, 
memleketimizde hemen hiç el aürüL 
memit denilecek halde bir liman me
selesi mevcud olduğunu, Milli eko
nomiyi düzeltmek ve yükseltmek 
için sarfedilen gayretlerin ancak 
modem limanlarımızın vücud bul· 
maaile tam verimli vaziyete geçebile· 
ceğini kaydedere~, cumhuriyet hü· 
kümetlerinin planlarında daima ehe· 
miyeti takdir olunan büyük mevki· 
ler tutmuş olan limanlar işini tahak
kuk ettirmenin Celal Bayar hüküme. 
tine nasib olacağını aöylüyor ve li· 
man yoksulluğunun memleketimiz ., 
konomisi üzerindeki makua teairle· 
rine i~ret ederek diyor ki : 

Romanya 
iı değlıikllğe rağmen 

Küçük antanta 

sadıktır 
Prag, 10 (Hususi) - B. Krofta 

misafir bulunan Romanya dış işler 

Bakanı B. Micesko şerefine büyük 
bir ziyafet vermiştir. 

Krofta, romen dış işler bakanı ta
rafından Prag'a yapılan bu ziyaretin 
Romanya hükUmetinin Çekoslovakya 
ve Yugoslavya ile emniyetle işbirliği 
yapma politikasına devam etmeğe ka
rar verdiğine bir delil teşkil ettiğini 
beyan etmiştir. 

B. Krofıa'nın nutku 

Krofta demiştir ki: 
"- Prag'ı ziyaretinizden sonra 

Yugoslavyalı kardeşlerimiz arasında 
bulunacağınız ve oradan da Roman
yayı ve küçük antantı temsil etmek 
üzere Cenevreye gideceğiniz için bu 
ziyaretiniz hususi ve remzi bir mahi
yet almıştır.,, 

Hatib bundan sonra küçlik antant 
devletlerinde vukua gelen hükUmet 
değişikliklerinin bu antantın azaları 
arasındaki işbirliğinin sağlam temel
lerini sarsmıyacağını ve bu azaların 
iç işlerde karışmamak prensiplerine 
ihtimamla riayet ettiklerini söyle
miştir. 

B. Miceako'nun cevabı 

Bu sözlere cevab veren Micesko, 
küçük antantı teşkil eden devletlerin 
hüklimctlerinde ne tilrlli değişmeler 
oluraa olıun kilçük antantın daima 
kuvvetini ve azası arasındaki irtibatı 
muhafaza edeceğini kaydetmi,, kil· 
çUk antantın daimi konseyinin şimdi
ki reisi ve Romanya dış bakanı aıfa
tiyle küçük antanta sadakatini Ro
manya harici ıiyasetinin temellerin
den birini teşkil ettiğini teyid et
mi,tir. 

Bakan şu sözleri ilbe etmiştir: 
.._ Prag ve Belgrad'daki meslek

daşlarımla hemen temasa geçmek is
tiyorum. Küçük antantın Milletler 
Cemiyetindeki delegesi 111fatiyle yo
lumun tabiatiyle Prag ve Belgraddan 
•geçmesi lazım geldiği kanaatinde bu
lunduğumdan emin olabilirsiniz.,. 

B. Beneş'in nezdinde 

Prag, 10 (A.A.) - Romanya hari
ciye nazırı B. Micesko bugün öğle 
üzeri Çekoslovakya Reisicumhuru B . 
Beneş tarafından kabul edilmiş ve 
yanında Uç çeyrek saat alıkonulmuş
tur. B. Micesko öğle yemeğini de B. 
Beneş'in misafiri olarak yemiştir. 

Romanya dış bakanı, saat 14 de 
Budapeşte yolu ile Belgrada gitmek 
üzere gardan hareket etmiştir. 

Resmi tebliğ 
Prag, 10 (A.A.) - Romanya dış 

bakanının Praga yaptığı ziyaretin 
neticeleri hakkında bu akşam neşrolu 
nan tebliğde deniliyor ki: 

İki dış bakanı, görüşleri bütün 
meseleler üzerinde tam bir görüş bir
liğinin ve keza küçUk antant tarafın
dan bugünkü enternasyonal şartlar i
çinde takib olunacak politikada tam 
bir anlaşma mevcud olduğunu mem
nuniyetle müşahede eylemişlerdir. 

Aynı meseleler üzerinde Cumhur 
Reisi ile başbakanın romen dış işler 
bakanı ile yaptıkları görüşmeler de 
aynı zihniyetle cereyan etmiş ve 
memnuniyet verici neticelere müncer 
olmuştur. 

Belgrml'da memnuniyet 

Belgrad, 10 (A.A.) - Romanya dış 
bakanı B. Micesko'nun Belgrad ziya
reti memnuniyetle karşılanmaktadır. 
Çünkü, Romanya dış bakanı teşekkü
lil Yugoslavyada samimiyetle alkışla
nan yeni mim hlikUmetin milmessili 
olarak geliyor. 

Diğer taraftan siy.asi mahfillerde 
kaJdedildiğine göre romen dı, baka-

''Mesela kömiircülüğümüzün te
rakki ve inkitafı hükümetimizin 
programında sarahatle mevki almıt 
maddelerdendir. Fazla mikdardaki 
kömür istihsalatımızı eğer her mev· 
simde kolaylıkla vapurlara yüklete
rek sarfedemiyecekaek bu fazla i .. 
tihsalle elde edilmesini beklediğimiil 
menfaatleri nasıl temin edebiliriz? 
Trabzonu bir transit geçidi yapmak 

istiyoruz. Bunun için her §eyden önce 
Trabzon limanının yapılması lazım 
olduğuna şübhe var mıdır? Komşu 
ve dost lranla aramızda tranııit tari • 
kile ticaret mukaveleleri olabilmeai 

için şimdilik kara yolu ikmal edil· 
mek üzere bulunuyor. Bu bile Trab
zon limanının bir an önce ele alın• 
masını zaruri kılar. Kaldı ki memle
ketimizin limanlarını yalnız harici 
mülahazalarla değil, memleket e

konomisinin inkitafı noktaaından bir 
an önce yapmağa mecburuz. Bu .a: 
sıldır, ve bu aslın yanında harıcı 
mübadelelere tavassut menfaati de 
kendiliğinden tehakkuk ederek aala 
az veya küçük görülmiyecek ayrı bir 
fayda tetkil eder. 

Şarka ilerliyen timendiferler~İ· 
zin Karadeniz ve bilhassa Akdenız • 
de emin ve modem limanlarla takvi.. 
yeai elzemdir, ve liman inşaatı az 
çok zaman istiyen büyük itler cümle• 
ııinden olduğu için onlara ne kadar 
evel başlanırsa o kadar iaabet gö.to• 
rilmit olur. 
Limanlarımız nasıl, hangi program 

dahilinde, hangileri daha evel vücu
da getirilmek suretile yapılmalıdır? 
Bu meselede hükümetimizin naad 
düıündüğünü henüz bilmemekle be
raber bizim fikrimize göre bütün 
memlekette ilk aafa gelen baıhca li· 
manların hepsinin birden yaptırılma-
amı derpİf etmek, bu mevzuda tutu. 
labilecek yolların en isabetli&i ola· 
caktır. Memlekette yapılmaları kati 
bir zaruretle ilk safa gelen büyük li
ınanlar ıunlardır: K.aradenizde Trab
zon, Samsun (Havza için) Çatalağ:&ı 
limanları. Marmarada latanbul ve 
Derince limanları. Akdenizde tadil 
ve lalah olunacak lzmir limanile ,. .. 
niden yapılacak Mersin JimanlarL 

Hepai en aşağı 50 - 60 milyon li
ralık masrafa tevakkuf eden ve f &• 

kat bu büyük meblağın aarfı beı altı 
yılda vuku bulacağı için böyle müd • 
detlere taksimiyle her yılbk yiikü aza
lacak olan bu büyük inşaatı toplu o. 
larak temin edecek tertibin bulun.. 
ması cumhuriyet hükümetinin timdi· 
ye kadar göregeldiğim.iz büyük mu• 

vaffakiyetlerine çok parlak bir lahi· 
ka teıkil edecektir. Bu baıarıyı Bat• 
bakan Celal Bayann zorlukları ko
laylaştıran uğurlu gayret ve himme • 
tinden emniyetle bekliyebiliriz.,, 

Amerika kongresi Ludlov 

teklifini reddetti 
Vaşington, 10 (A.A.) - Cumhur 

reisi Ruzvelt, bugün kongreye bir tez· 
kere göndererek, harb ilanının bir ple
bisite tabi tutulmasına dair mebus Lud
lov tarafından yapılan teklifin kendisi
ni harici siyasetin idaresinde felce uğ
ratacağını bildirmiştir. 

Bu mektup, tam parlamentonun 
mezkur teklifin müzakereye konulma· 
sına dair takriri müzakere edeceği sıra
da okunmuştur. Meclis, takriri 188 mu· 
halife karşı 209 reyle reddetmiştir. 

nmm Prag ve Belgrad seyahatleri 
romen hükümetinin küçük antant dev 
Jetleri münasebetlerinde hiç bir de· 
ğişiklik yapmak istemediğinin delili 
olarak telakki edilmelidir. Küçük 
antant devletleri bütün enternasyo
nal meselelerde tamamen mütesanid 
bulunuyorlar. 

Stoyadinoviç - Miceııko müHikatı· 
nın Pragda Krofta - Micesko görüş
melerinde olduğu gibi her şeyden ön· 
ce Balkan meselelerini, sonra merke· 
zr Avrupa vaziyetini ve nihayet Ce· 
nevrede görüşülebilecek umumi me· 
selelere inhisar etmesi bekleniyor. 
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INGİLİZ ZABİTİ 

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

Gözümüze gorünen 
çayırlar ve kırlar 

bütün açık 
doluydu ölülerle 

12 eylul çarıamba günü, demirle 
kül rengi arasrnda bir tafakla sa· 
hah başladı. Ölüm ayazını andıran 
aoğuk bir rüzgi.r, bir gün evvelki 
boğazlatmanın kurbanlariyle dolu 
olan toprakların üzerinden kuvvet
le esiyordu. Yağmur dinmitti; fakat 
gök yüzünün rengi, bir batka yağ
murun geleceğini haber veriyordu. 
Nitekim bir saat sonra baılayan 
yeni bir yağmur, gece geç vakitlere 
kadar sürmüttü. Yer, bataklık ha. 
tinde idi. 

Plevneden yükselen bir duman sü
tunu, bava ısmdıkça hasıl olan bU
ğulara karıııyor ve etrafa yayılıyor
du. Askerler ıslak elbiseleri içinde 
titreşiyorlardı. Kahvealtı yerine 
peksimetler ditlendi; yanında su 
bulunan bahtiyarlar, bunu kıtlık 
içindeki arkadatlariyle bölüştüler. 

Bütün emirlere rağmen bir takan 
askerler, yüzü kuyun yere yatıyor 
ve biraz ileride kan ve çamur içinde 
yatan cesedlerin beri yanındaki su 
birikintilerini içiyorlardı. 

Sabahleyin erkenden Bağlarba
tında ıöyle bir emir okundu : 

''Mütirden gelen bir haberde öğ
leden önce on be§, yirmi taburla 
kaybedilen tabyaları geri almak i
çin bir hücum yapılacaktır. 
Allahın yardımı ile buralan istir· 

dat edip harbi kazanacağız. Bura. 
dan baıka her noktada rusl • mağ
IUp olmu§ ve ağır za.yiat veı : ·.]er. 

dir. Kriıin yakmmdaki ta .-lar 
dü§ma:ı eline geçmemittir; askerle
rin maneviyatı mükemmeldir." 

Bu emirde Kanlı tabyanın elden 
gittiğine dair hiç bir teY yoktu. Bi
zim de bu kayıbdan haberimiz yok
tu. Bunu ancak ikindiye doğru öğ
renebilmittik. 

Zabitler, biribirlerine fısıltı ha
linde fU sualleri sordular 

- Mütir yeni taburları nereden 
almıt ? Hiç kalmamıttı; Ruslar 
Orhaniye yolunu da tuttukları için 
biç bir tara.ftan bir yardım gelmesi 
beklenmiyordu. 

Zabitler, Kritin tabyalarında cep
hanenin ziyadesiyle azaldığını, top 
batına altı gülleden fazla kalmadı. 
ğınr da öğrenmitlerdi. 

Sabahleyin erkenden bir çak ya.. 
ralılan tabyaya aldık. Ruslar da 
kendi taraflarında bu türlü itlerle 
uğraııyor ve hasım kuvvetler insani 
itlerle uğratan askerlere karıılıklı 
ateı etmekten çekiniyorlardı. 

Bizim tabyadan yarım mil uzakta 

Ye irtifaca bizden aıağıda bulunan 
Kavanlık tabyastnJ adam akıllı gö
rüyorduk. Askerler pek kalabalık
tı. Bize bir zarar vermeksizin ateıe 
batlaymca da orada ıekiz top ıay· 

mıttık. Öndeki siperler, avcılar ta
rafmdan işgal edilmiıti. Şimali gar· 
biye, Plevneye doğru bakınca dün
kü mücadelelerin vukua geldiği sa. 
ha.yı görüyorduk. Sol taraftaki ye
mit ağaçları tabyaya kadar uzanı
yordu. Sağ tarafta 400 yarda genit
liğinde hafif meyilli, ekilmit ve ke· 

narı üzüm bağlariyle çevrelenmit 
bir toprak uzanıyordu. Arkamızda 
yarım mil cenubu.muzda, bizimle 
ayni irtifada Talat bey ve Milas 
tabyaları vardı. Yunus bey tab
yasını, toprak arızaları bizim gözü. 
müzden gizliyordu. Gözümüze gö
rünen bütün açık çayırlar ve kırlar
da ölüler vardı. Bahçeler ve bağlar, 
bu korkunç manzarayı örtüyorlar. 
dı. Yanıkbayır yamaçlarından garb. 
de bulunan bir kısmını da görüyor
duk. 
Ayın on ikisinde burada harb e

dib bir netice alarruyan kuvvetleri !ÖY· 
lece hulasa edebiliriz : 

Türkler : 21 tabur, iki süvari bö-
lüğü, yani 9000 a&ker ve 1 O top. 

Ruslar : 22 tabur, 12 süvari bö
lüğü, yani 13000 asker ve 90 top. 

Ayın on ikinci günü Müşirin sağ 

cenaha gönderdiği yedi taburdan 
üçü Tahir tabyasından ve merkez~ 

den, dördü de sol cenahtan alınmı§
tı. 

Sabahleyin &aat altıda (hava a· 
çıktı, fakt yağmur devam ediyor· 

du.) Tahir paıa, Miralay Hayri bey, 
yanlarında bir kaç genç zabit ve 
Seli.nik süvarilerinden bir müfre
ze olduğu halde çıka geldiler. Bun
lar, henüz diipnan eline düımemif, 
fakat Kavanlık tabyasının kurtun 
menzili iç.ine girmit olan Ternina 
yolundan atla gelmişlerdi. Tahir 
Pata, Miitirin emriyle hücum ku· 
mandasını eline a.lmıttı; Hayri bey 
de kendisine muavinlik ediyor· 
du. Binbaşımı tabyaya çağrrdılar. 

Geri geldiği zaman, Mütir tarafm
dan gönderilen harbe girmemi§, 
yahud pek az girmit bet taburun 
Plevnenin garbindeki bağlıklarda 
Kaymakam Abdullah beyin kuman• 
dası altında toplanmakta oldukları
nı öğrendim. Bağlarbatmdan ıröriL 
lebilmek üzere cenubu garbi ya.. 
maçlarına nakledilmit olan bir ba· 
taryanın karargah tepesinden bir 
yaylım ateıi ile iıaret verilecekti. 
Bu hücuma bu tabyadan benim ta• 
bur, dört avcı bölüğü, Bağlarbafı 

tabyaımda bulunan tabur ittir&k e· 
diyor, tabyanın muhafazası iti de 
yorgun ve kaçak askerlerden yapılı· 
vermit bölüklerle, yaya kalmıt çer· 
keslere bırakılıyordu. Siperlerde 
güzelce mevzi aldık. Benim tabu
rum, sağda bir hücum bölüğü, iki 
bölük - Benimki de dahil - atet 
hattmda, bir tanesi de geride ol. 
mak Üzere yerleıtik. Sağ tarafımız· 
da da yeni tetkil edilmit müfreze· 
ler, çerkesler, Selanikliler bulunu
yordu. Merkezde Bağlarbatı tabya· 
srnın altı bölüğü vardı. Solda iki av· 
cı bölüğü yerleımiıti. Gerek avcıla
rın, gerek tabya taburunun 200 yar .. 
da gerilerinde ikiter bölük ihtiyat· 
ları vardı. Bizim sol cenah, Abdul. 
lah beyin kumandasındaki bet ta.. 
burun sağ cenahı ile temaa halinde 
idi. Buna göre uzanmıılardı. 

(Sonu ıxır) 

Marş 
Müsabakamız 

15 inci yıl marfı güftesinin, 
fairinin emek ve heyecanı· 
nı uygunsuz bir beste ile a
raya vermif olmamak İçin, 
riayeti mecburi bir takım 
muıiki kayıdları göz önün
de tutularak hazırlanmaıını 
muvafık buluyoruz. Evvelki 
ilaanlarda verdiğimiz talai
liitı, bu d ela tanınmış beste
karlarla temastan sonra, şu 
,ekild e tavzih ve tasnif et
mek imkanını elde etmiş bu
lunuyoruz : 

1 - Marıın bünyesi evvelce de tas
rih ettiğimiz a:ibi dörder mısralı 3 kı
tadan ibaret olacaktır. 

"A": Ana fikirleri ihtiva eden, baı
ta ve diğer kıtaların $Onlarında birer 
defa tekrar edilen ana parçadır. 

B ve B
1

, "A" daki yalın mısraların 

izahını ve edebiyatını yapan iki kıta
dır. 

2 - Hece sayıaının çift olması ter-
cih olunur. _ . 

12 10 ve 8 heceliler beste ıçın uy
a:un ~lanlardır. "A" kısmının digc:ı~
rinden ayrı hecede yazılması musı_k~
de kontrastı temine imkin vermesı ı
tibariyle tavaiyeye değer. 

3 - Marıın iddia ve manasına uy
sun bir beıtcnin temini. için, kullanı
lacak kelimelerin nihayet 4 heceden 
fazla olmamasına dikkat etmek. şair
lerimize muğlak görünecek vurgu 
oartlarına her kelime için bir kerre ri
ayctdcn kurtulmak için en doğru ve 
lüzumlu çaredir. 

4 - Kıtalarda mısraların, ya birer 
aıın, ya biribiri ardı ııra, musiki bün
yeleri ayni olmalı yani hecelerin cin
ai ve nevi itibariyle aralarında muta
bakat olmalıdır. 

Bu itibarla heceleri dört kısma ayı-
racaıtız: 

1 - Uzun ve vura:ulu hece, 
il - Uzun ve vurgusuz hece, 
·ıı - Kııa ve vurı1ulu hece. 
IV - Kısa ve vurgusuz hece. 
Vurgu, bir kelimenin tabii ve bariz 

bir telaffuzda üzerinde en fazla du
rularak kuvvet verilen hece sesidir. 
Hemen söyliyelim ki: Uzun hece vur
ıutu hece demek değildir. Meseli 
vurıu kelimesinde "vur&"U" "a:u" be
ccsindedir. "Vur" uzun hecedir, vur
ıulu hece deiildir. Bir kelimenin han
si hecesinin vurgulu olduiunu, ken
di kendinize ,tabii teliffuzunuzla, her 
hecenin üzerinde bir kere durup, her 
hecenin bir defa en fazla hakkını ve
rerek kelimeyi söylemek suretiyle, 
kontrol ve tesbit edebilirsiniz. İstis
nalannm çok olduğunu peşin söyli
yerek ıu umumi kaideyi kaydedebili· 
riz. Türkçe kelimelerde vur&U, ekse
riya son hecededir. Fiillerde, muzari 
ve bal aiı1alarmda llhikalardan bir e. 
velki hecede, mazi sigalarında lihika
nm kcndiainded.ir. Tek heceli kelime ... 
lcr, ifadedeki ehemiyetlerine göre 
vurpla veya vurgusuz itibar olunabi ... 
lirler. Demek oluyor ki.: musiki itiba. 
riyle mütenazır olmaları istenen mıs
rllarda ve musiki bünyeleri birbirinin 
aynı olmaıı şart olan B ve B

1 
kıtala· 

nnda bir nevi musiki aruzuna riayet 
etmek, hecelerin yalnız uzun ve kısa
lıklarına defil, vurplu ve vurcuıuz 
oluılarma göre de mütenazır olmala
rım temin etmek Hlzımdır. 

Söyle bir mısrl alalım: 
Meyd11n, bu ıök. senin; çık da yüisel/ 

Hecelerinin cins ve nevilerini tcs
bit edelim: 

Uzun, uzun ve vurgulu, kısa vu.rgu
ıuz, uzun vurplu, kısa vurgusuz, kı
aa vurıulu, uzun vurgulu. kısa vurgu
ıuz, uzun vurıulu, uzun vurgulu. 

S - Çift sayılı ınısralann son hece
lerinin muhakkak vurıutu ve açık 
seali harfleri ihtiva eden uzun hece
lerden seçilmiı olmaaı şarttır. 

Bu kayıdlara riayet etmek ve 
bu ıuretle iyi bir beıteye imki.n 
vermek tartiyle hazırlanmıı güf
teler arumdan birinciliği kaza
nanın pirine telif hakkı olarak 
500 lira verilecektir. 

Güftelerin en çok 28 ıubata 
ltadar "Uluı marı müıabaka.aı,, 
adreaine gönderilme•i lazımdır. 

1 MATEMATİK TERİMLER 
Osmanlıca -Türkçe 

Metre - Metre - Metre . d w S J z il il J il il J & J J il Sil 6 S 
Metre cetveli - MCtrc droıt - oeru 

metre. 
Metre mikabı- MCtre cube- Metre kiıp 
Metre mikibının eczası- Sous-multiples 

du mCtre cube - Metre küpün a5katları. 
Metre mikBbının ez' alı - Mültiples du 

mCtre cube - Metre küpün katlan. 
Metre murabbaı - MCtre carr~ (m 2) -

Metre kare 
Metre murabbaının eczası - Sous-mul

tiples du mCtre carrC - Metre karenin as
katları. 

Metrenin eczası - Sous-mulitiples du 
mCtre - Metrenin askatları 

Met re usulü, metre sistemi - SystCmc 
mCtrique - Metre sistemi, metrik sistem. 

M evbum adet - Nombrc imaı1inaire -
Kureaı sayı. 

Mevkii amut - Pied de la perpendiculai-
re - Dikey ayaeı. 

M evzut - Postulat - Postulağ. 
Meyi, inhiraf - Inclinaison- Eıilim. 
Meyi/ - Pente - Eğim . 
Meyi/ milc.ya~ı - Ecbelle de pente - E

ğim öJçeii. 
Meyli azam battı - Liene de la plu11 

grande pente - En büyük eğim çizgisi. 
Mıntakai (küre)- Zone (de la sphCre) -

(Yüre) kuşağı. 
Miat - Centaines (les} - Yüzlükler 
Mie - Centaine - Yüzlük 
Mihrak - Foyer - Fokus. 
Mib.,er - Axe - Eksen. 
Mikibi - Cubique - Kübik. 
Mı kip - Cube - Küp 
Mikron - Micron - Milyonda metre 

(Mikron) 
Mikyas - Echelle - Ölçek 
Mih- - Milli- - Binde-
Milia-ram - Milli&ramme - Bindegram 
Mililitre - MiJlilitre - Bindelitre 
Milimetre - Millim~tre - Bindemetre 
Mi1imetrc mikibı - MillimCtre cube -

Bindemetre küp 
Milimetre murabbaı - MillimCtre carre 

- Bindemetre kare 
Milimikron - Millimicron - Milyarda 

metre 
Milyarlar cümlesi - Classe des milliards 

ou billions (la) - Milyarlar bölütü 
Milyonlar cümlesi - Classe des millions 

(la) - Milyonlar bölütü 
Minkale - Rapporteur - Orantör 
Misal - Exemple -Misal 
Misil - Multiple - K11t 
Misli müşterek - Commun multiple 

Katortak 
Misli müştereki asgar - Pluı petit com-

mun multiple (le) - En küçük katortak 
Mizan - Preuve - Sat/ay. s11fıtlay 
Muadele - Equation - Denk/ey 
Muadelet - Equivalence - Denkleşme 
Muadil - Equivalent - Denk. 
Muaddil, mütehavvil mutavassrt - Pa.ra-

mCtre - Aşırı, detişken 

Muayyen - DeterminC - Değterminli 
Mudalla - Polygone - Poligon 
Muhaddep - Convexe - Dışbükey 
Muhalif - QpposC - Aykırı. karşı 
Muhammes- Pentagone - Beşgen 
Muhammesi menşur - Prisme pentago-

nal - Beşgen pürüzma 
Muhavvile - Transformateur - Akta-

rıtman 
Muhit, çevre - PCrimCtre - Çevrr 
Muhiti daire - Circonference - Çember 
Muhiti zaviye - Anı1le inscrit - Çember .,, 
Muhtelifüladla müselles - Triansle aca

ICne - Çeşitkenv üçgen 
Muhtelit adet - Nombre complcs.e -

Karmaşık. sayı 
Mukaar - Concave - lçbüiey 
Mukaddem - Preliminaire - llkel 
Mukaddem olarak - Prtliminairement -

ilk.leyin 
Mukayese - Comparaiıon - K11rşllış ... 

rırma 

.Mukayese etmek - Conparcr - Karşı
laşUrmık 

Mukayese müsteviıi - PJan de Compa
raıson - Karşılaştırma düzeyı 

Musannif, nisıf - Biısecteur, -trice -
Ortay 

Munkati - Discontinu - Süresiz 
Muntabık - Coiincident - Çakışık 
Muntak adet - Nombre rationnelle -

Rasyonel sayı 
.Muntazam - Re&"Ulier - Düzgün 
Muntazam muhammes - Pentacone rC

&'Ulier - Düzgün beşgen 
Muntazam müıeddes - Hexaı1one rCcu-

1ier - Düzgün 11/tıgen 
Murabba - CarrC - Kare 
Murabbaı tam - CarrC parfait - Tük:el 

kare 
Mustatil - Rectan&Je - Dik.ey dörtgen 
Mutabakat ,ayniyet (Hüviyet) - Identi

te - Özdeşlik 
Mutabakat, ayniyet (hüviyetini tespit) -

ldentification - Özdeşleme 
Mutabalc:atcn - ldentiquement - Özd«ş

/eyin -
Mutabık - ldentique - Özdeş 
Mutlak - Absolu - Mutlak. 

Güdbetik 
Türkçe aritmetik 
terimlerinin izahı, 

tahlili 
Türk dilinde mevcud aritmetik te-rimle

rini hergün birer liste halinde neşretmekte
yiz. Bu terimler içinde yabancı gibi görünen 
sözlerin izahı, tahlili, türkçeliği Güdbetik 
namı altında hazırlanıp inti11ar etmiş olan 
yepyeni bir eserde gösterilmiştir. Bu eseri, 
butUn terımler listesini neşredip bitirdik
ten sonra (Ulus) sü.tunlarında ayrıca oku
yucularımıza sunmaiı düşünmüıtük. Fakat 
bazı taraflardan aldığımız ilhamlar ve bir
çok alakadarlardan gelen arzu ihtiyaç ses
leri - ki. aynen bizim de fikrimize uycun
durlar - bir yandan terim listeleri neşredi
lirken aynı zamanda bunların izah ve tah
liline aid yazıların da şimdiden intişar saba
sına konulmasını lüzumlu ve faydalı olaca
eını a:Osterdiginden birkaç gündenberi neş· 
retmekte olduıtuınuz ve bundan sonra da 
peyderpey neşrine devam edecegimiz te
rimler içinde türkçeliğınin anlaşılmasında 
güçlük tasavvur edenlerı bir an evci aydın
latmak için Güdbetik'in muhteviyatını neş
re başlıyoruz: 

Abstre Abstrait 
Bu kelime için Garp 

Abstre = Abstrait liı&at kitapları •·an-
la;iılması muşkül ve 

dalgın" manalarını yazdıktan sonra aritme
tikte bu kelimenin anlamını şu suretle izah 
ediyorlar: "1'1ombre abstrait =birimlerinin 
mahiyeti ifade olunmıyan sayı." 

Pekarskinin Yakut h1gatinde "absi" keli
mesine tesadüf ediyoruz. Bunun muhtelif 
manalarından birisi şudur: Efsanevi ruhla
nn cencl adı. 

Divanı - Lfıgat - it - Türk'te "abaçı" sözü 
vardır. Bu da fransızca "fantôme~hayaletH 
mukabilidir. 

Görülüyor ki bütün bu kelimelerde esas 
mani, hepsinde müşterek olan (abs) unsu
runun ifade ettiği mevhum, efsanevi, baya~ 
let mefhumudur. 

Kelimenin son kısmı Güne~ - Dil Teorisi 
metoduyle tahlil edilince 

Abs+itTir' ei 
buaule celir ki (it) unsurunun dinamizmi ve 
(ir) elemanının ifade ettiği istikrar anla
miyle abstre, kendisinde mevhum bir mef
hum tekarrür eden obje demek olur. Keli
menin ilmi anlamı da budur. Şu halde (aba· 
tre) türkçe bir kelimedir. 

"' .............. . 
Mutlak kıymet - Valeur absolue - Mut

lak. değer 
Muvazi hatlar - Paraııeıes - Paraleller 
Muzaaf cezir - Racine double - Jğk.at 

kök. 
M\icanip - Asyınptote - Sunuşmaz 
Mücavir zaviye - Angle adjacent - Bi

tişik. açı 

Mücerret adet-Nombre abstrait -Abs~ 
tre sayı 

Mücessem dıh - Arete - Ayrıt 
Müceaaem hendese - GComCtrie danı 

l'espace - Uzay geometrı 
Mücesıem kat'ı mükifi - Paraboloide -

Parabo/oıt 
Mücesaem kat'ı mükifevi - Paraboloidal 

- Pır11boloidal 
Mücessem kat'ı nakıs - Ellipsoide - E

lipsoit 
Mücessem kat'ı nakısi - Ellipsoidal -

Elipsoidal 
Mücessem kat'ı zaidi - Hyperboloidal -

Hiperboloidal 
Mücessem kat'ı zait - Hyperboloide -

Hiperboloit 
Müddet - Temps - Müddet 
Müdevvir - Rotateur, -trice - Döndü-

ren 
Müellef - Harmonique - H11rmonik. 
Mükifi - Parabolique - Parabolik. 
Mümarese, temrin - Exercice - Ekzey 
Mümarese yapmak - E:ır.ercer - Ek.ze-

mek 
Mümas -Tanı1ent. e - Teğet 
Mümaselet - Similitude - lmsiy 
Mümaselet - SimilaritC - I msiy 
Mümaıelet - HomothCtie -Homotesi 
Mümaıil - Similaire - imsel 
Mümasil - Homothetique - Homotetik. 
Münakaşa - Discuııion - lrdeleme 
Münferiç zaviyeli müselles - Triangle 

RADYO 

Ankara: 

Öğle l'eşriyatı: 12.30 
neşriyatı - 12.SO Plak: Tıirk 
halk şarkıları - 13.15-13.30 Da 
ci haberler. 

Akşam Neşriyatı: ıs.30 
plik neşriyatı - 19 Tı.irk musi 
şarkıları (Servet Adnan ve ark 
19.30 Saat ayarı ve arapc;a neşri 
Türk musikisi ve halk şarkılar 
Rıza ve arkadaşları) - 20.15 Sıb 
Dr. Fahriye Şahcnk - 20.30 P 
musikisi - 21 Ajans haberleri 
dyo salon orkcı;trası: 1- Lal o: 
Nsclaves. 2- Tschaikovsky: Sui 
3- Lalo: Maı.urka. 4- Halevy: L 
Lalo: SerCnade~ - 21.55-22 Ya 
ram ve İıstikl;il mar~ı. 

Istanbul : 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Pi 

musikisi - 12.50 l-lavadis - 13. 
ti.irk musikisi - 13.30-14 Muhtelif 
riyatı 

Akşam Neşriyatı: 17 İnkıl 
Üniversiteden naklen: Mahmut 
kurt tarafından - 18.30 Plikla 
sikisi - 18.45 Eminönu Halkevi 
kolu namına Nusret Safa - 19 Rai 
kadaşları tarafından turk musikiS 
şarkıları - 19.30 Konferans: Emi 
kevi sosyal yardım şubesi namına 
Osman Cevdet (Romatizmalılarm · 
si faydalı bilgiler) - 19.S5 Borsa 
- 20 Klasik türk musikisi: Okuy 
Halil, keman Reşat, kemençe K 
zi, tanbur Dürrü Turan, kanun V 
Sedad, nısfiye Salahaddin Candan 
Hava raporu - 20.33 Ömer Rıza ta 
arabça söylev. 20.45 Vedia Rıza ve 
tarı tarafından türk musikisi ve hal 
ları (Saat ayarı) - 21.15 ORKE 
1- Meeyrbeer: Robert le Diable. 2- S 
Danube bleu, valse. 3- Kostal: Menu 
Fiebet: Rarque au clair de lune. 5 
fred: Juanita - 22.15 Ajans haber 
22.30 Plikla sololar, opera ve operet 
ları - 22.50-23 Son haberler ve erte 
nun programı. 

Avrupa : 

U>'r.KA ve OPERETLER: 19.45 
ya - 21 Milano, Roma, Strazbur& 
Paris - P.T.T. - 22 Stokholm. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve 
FONİK KONSERLER: 12.45 Straz 
14.10 Frankfurt - 19.25 Droitvich -
Monte Ceneri - 21 Brüksel - 21.20 
- 22 Sottens - 22.20 Kopenhaı1. 

ODA MUSİKİSİ: 17.15 Roma -
Kolonya - 21.30 Kopenhag, Liyon -
Beromünster - 23.15 Pariı. 

SOLO KONSERLER!: 15.25 Hı 
-17Paris-17.25 Viyana-18.20 Kô 
bere, Liypziı1 - 19.10 Münih-19.15 S 
gart - 21.30 Frankfurt. 

NEFESLi SAZLAR (Marı v.ı.): 
Bertin ve diger alman istasyonları 
Hamburc - 12.35 Prag - 17.15 Mü 
19.10 Haro.burg, Li.ypzic. 

ORG KONSERLERİ ve KOROL 
17.30 Frankfurt - 19.10 Breslav - 20 
nigsberg - 20.10 Breslav - 21.30 M 
Ceneri - 24 Stuttgart. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Hambur& -

Kolonya, Stuttgart - 10.30 Frankfu 
11.15 Bertin - 12 Münih. Stuttp.rt - 1 
Münih - 14.15 Keza - ıs Bertin - 12 
nih, Stuttgart - 13.15 MWıih - 14.15 1' 
- 15 BerJin - 16 Breslav, Hamburı1, 
lonya, Königsbrg, Stuttgart - 18 Berlin 
19.10 Berlin, Frankfu.rt, Kolonya, Köni 
bere - 19.30 Roma - 20 Tulu.z - 20.5 
romünster - 20.10 Liypzig. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgart. 

DANS MUZICt: 22.30 Hamburc-22. 
Stuttgart - 23 Budapeştc, Krakovi, P 
nan, Viyana, Vilna - 23.25 London - Re 
onal - 24 Droitvicb. 

obtusangle - Oputüçgen 
Münhani - Courbe- Eğri 
Münharif - QuadrilatCre - DOrtgea 
Münharif men:rur - Prisme quadran 

laire - Dörtgen pürüzma 
Mtinteha - Terminaison - Terminey 
Münteha - Tcrmınus - Terminus 
Münteha - ExtrCmitC - Uç, son 
Mürekkep - Compose - Bileşik. 
Miırekkep ke!iir - Fraction composte 

Birleşik kesir 
Mürekkep selise kaidesi - Rt:ı1le d 

trois composCe - Çokıiçlü k11idesi 
Mürtesem - Projection - izdüşüm 
Müsavat - Egalite - Eşitlik. 
Müsavi - Egal - Eşit(~) 
Müsavi olarak - Egalement - Eşitleyi• 
Müsbct - Posifif - Pozitif 
Müsbet adet - Nombre positif - Pozi

tif sayı 
M üsebba - Heptagone - Yedigen 
Müseddes - Hexagone - Altıgen 

]erini görür gibi oluyordu. Daima gevıek ve çözül .. 
meğe müheyya bir topuzla tepesine doğru kabaran 
lepiska &açlarının dalgalarmdan tutun da her za
man açık bıraktığı filditi rengindeki gerdanınm pü
rüssüz aathına kadar bu güzel kafanın her noktaaı, 
doktor Hikmetin enditeli gözleri önünde bir gizli ayıbın 
damgaıını tqımaktadır. Ya gözleri!. .. Arlette'in yüre
ğini okumak için gözlerine dikkatle bakmak kafi 
idi. Bunlar, içlerinde bir cürüm sırrmı taııyan bütün 
günahkirların gözleri gibi uzun bir bakıta asli te .. 
hammül edemiyorlar ve hemen uzaklara çevrilip 
kaçıyorlardı. Bundan batka doktor Hikmet, tahlil e
demediği diğer bir duyuıun daha zebunuydu. Genç 
kızla bazı yanyana ve hatti diz dize' otururlarken 
bile onun vücudiyle kendi vücudu arasında katedil. 
mez bir mesafe var gibiydi ve doktor Hikmet göz -
terle beraber bütün bu vücudun bu garib uzaklığını 
daima ona maddeten en yakın bulunduğu anlarda 
hissetmitti. Öyfe ki, geçen akfam, Arlette'in eli ka. -
ranhkta kendi elini sıkarken aralarındaki bu mesa· 
fe bir uçurum gibi derinletmitti. 

BİR SÜRGÜN 
"- Samimiyet ..... Lakin bu sizin hiç sevmediği

niz bir tey ... Dedi. 
"- Bilakis matmazel, bilakis .... Ben Parise geL 

diğim günden beri yalnız samimiyetsizlikten, yal .. 
ruz samimiyetsizlikten müıtekiyim. Cünun bi· 
rinde burada ölecek olursam sebebini ne açlıkta 

ne susuzlukta, ne de hastalıkta arayınız 1 Emin o
lunuz ki yalnız samimiyetsizlikten gebereceğim. 

Doktor Hikmet, hütün bu muammalı tahassüs· 
leri, kim bilir kaçıncı defa tahlile çalıtarak dalgın 
dalgın Avenue de Clichy'ye doğru inerken, birden, 
Arlette'in bu aaate evine uğraması ihtimalini dü· 
ıünerek geri dönmek iatedi. Sonra hazin hazin gÜ· 

lümsedi. "Şimdi, ne düıünüyordwn. Şimdi ne yap
mak istiyorum,, dedi. Onu seviyorum, Onu, fU daki ... 
kada ölesiye seviyorum; çünkü ondan uzağım. 

Çünkü onu, bütün o yapmacık samimiyeti, bütün 
o aklı batka yerde tavırlariyle yanı batanda gör. 
müyorum. Görünce tekrar aoğuyacağım!' Bunun· 
la beraber, gene için için hisaediyordu ki, her gün 
onun atmosferinde bir kaç &aat yaf&DIAk, her gün 
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bir kaç saat onun havasını teneffüs etmek, kendi· 
si için yemek içmek gibi bir ihtiyaç haline girmit· 

tir. 
Genç adam "Bu böyledir diye Arlette'i o herif· 

le paylaımağa. razı mı olacağım ?" dedi. Paylat· 
mak ! Hatta bu paylaımaktan daha aıağı bir teY· 
dL Doktor Hikmetin rönlü o herifin artık! ariyle 
bealenecekti. Böyle bir akibet ona korku veriyor· 
du ve ıu saatte iradeıi o kadar zayıf idi ki, kendi
ni her tehlikeye karıı vikayesiz hissediyordu. Şu 
saatte, karııama birden bire Arlette çıkıverecek 

ol&a .... Her halde bu beklenilmiyen bir tesadüf ol. 
mıyacaktı. Doktor Hikmet gene hüzünlü bir tebes.. 
sümle kendi kendine itiraf etti : "Zaten bu cadde
de itim ne ? Biliyonım ki, bu vakitlerde ona an· 
cak buralarda raıt relinebilir ve ben bu kaldırım
ların üstünde bu ümidle dolafl'Ulktayım." Ve ger
çekten otuz k11'k adım ötede Arlette'le kartı kar
tıya geldiler. 

"- Bonsoir docteur ..• 
'

1
- Bon .. oir Maclemoi•elle, timdi aizin evden ge

liyorum. Kaç gündür görünmediniz; merak ettim. 
Genç kızm biraz f&tkm ve utangaç hali vardı. 

Gözlerinin ucuyla elindeki paketi itaret ederek : 
"- GöriU'oraunua, evin itleriyle metgulüm. De. 

YAKUB KADRi 
di; bir kaç gün var ki, öte beri almak için annem 
hep beni gönderiyor. 

"- O halde, sizi anneniz namma müki.fatlan
drrmak için bu akıam istediğiniz bir yerde yemeğe 
davet edeceğim. 

"- Mersi .... fakat bir defa eve uğramalıynn. 
"- Size kapmızm. önüne kadar re.fakat edeyim. 

Verin paketinizi ... 
Dik kaç adım konuımaksızm yürüdüler. Arlet

te, kendi kendine aöylenir gibi : 
''- Acaba nereye gitsek ? Acaba nereye ? .... 

Diyordu. Sonra birden bire aklına harikulade bir 
ıey gelmitceaine : 
''- Hah, buldum; dedi. Madame Margueritte'in 

lokantasına gideriz. On mange trea bien chez elle. 
Hele kendi eliyle bir ciğer tavası yapıyor; nefis bir 
teY•··· Bundan baıka size o kadar yakın ki benim
le tekrar yürümek zahmetinden kurtulmut olursu
nuz. 

Gözünün ucuyla doktor Hikmetin protestosunu 
bekledi. O, &adece bıyık altından gülümsüyordu. 

"- .... Ve sonra Madame Margueritte de abnos
fer o kadar sade ve samimi ki ... 

Cümlesinin sonu, bir küçük kahkaha içinde k&7-

boldu ı 

Doktor Hikmet, o kadar ciddi bir tavurla, o ka· 
dar canı yanarak konuttu ki, genç kız, adeti, ürk. 

tü ve azarlanmıt bir çocuk gibi batını önüne ei
di. Obürü devam etti : 

"- Size bunu söylerken ne derece gülünç oldu
ğumun da farkındayım. Zira bütün samimiyetimle 
konu§uyorum. Bu ıehirde ise samimi bir adama an

cak gülünç bir mahluk nazariyle bakılır. Oh, na• 
file itiraza kalkışmayınız ! Hem de bu ciddi tavur 
ıize hiç yakı§mıyor. Siz ki, insanla yalnız alay et· 
mesini bilirsiniz. Çünkü kalbinizle ya§&mak ve 
kalbinizle görüp anlamak fırsatını hiç elde etme

mitsınız; bu sizin kabahatiniz değildir. Öyle bir 
muhit içinde doğup yetifmİşsiniz ki, orada kuru 
hesabın, kuru mantıkın ve kuru zekinın yeri var
dır ve zavallı kalb bir anllkronik, daha doğrusu 

bir ekzotik nesnedir. Burada görüyorum : Aile 
içinde nasıl sevİ'§ildiğini, dostlar arasında nasıl .e
vitildiğini ve kı&aca nasıl sevitildiğini .... 

"- Oo, doktor ... 

"- .••. Ve size acıyorum. Bütün hayatınız ne ka
dar değersiz, ne kadar yapma hummalar içinde 
yıpranıp gidiyor diye ... Ve gene görüyorum ki, sia 
batka türlü Y&Jayamazımız. Bu cemiyetin içinde, 

(Sonu uar) 
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Yemek ve karekter ,1 

I'(...., lnaanlann çoğu yemekten sonra, 
nazım zamanında, aakin ve iyi buy• 
lu olurlar. Her vakit öfkeli olanlar 
bile, hllZlmlanru bozmamak için ye
mekten sonra öfkelenmekten sakımr
lar. 

Fakat yemekler hazmedilerek 
kana kanıhktan sonra, insanm ka· 
rakteri Üzerine tesirleri baıka baıka 
olur. Tarihte, cenkçi kavimlerin da· 
ha ziyade et yiyen daibk memle
ketlerden oldul:larma zaten öteden· 
beri dikkat edilmiıti. Zaten bu da 
olmasa, et yiyen ha:yyanlarla, ot yİ. 
)'en ba)'Vanlar arasındaki fark gı. 
dalarm karakter üzerine tesirini 
aöstennefe yetiıir. 

Bundan dolayı olacak ki eski za· 
illan filozoflarından bazıları sakin 
huylu olmak ve daha iyi düıünebil· 
lllek için - Fisagor filozofun usu· 
l~e uyarak - yalnız aebzeyle ge
Çllllneyi tercih ederlerdi, Porfir fi. 
lozof, yalnız aebze yemekten brka· 
rak et yemekleri de yemeie batla. 
llUf olan bir dostunu, katillerin, hır· 
sızlama •e ınüstebi J bük\imdarların 
h~p et J'İ)'enler arasmdan çıktıfmı 
m ... 1 röatererek o fena tetebbüaün· 
d.en •az geçinneie çalıflDlttı. Senek 
fılozof o kadar ifrata gitmeden yal· 
nız aebze yemenin kendi üzerinde
ki tesirini tetkik etmekle kalmıt n 
bir yıl yalnız aebze yedikten aonra 
buYllnun daha aakin olduiunu ve 
düıünmuinin daha kolaylaıtıfmı 
bildinnitti ••. 

Yemek tarz mm karaktere tesiri, 
Yakın zamanlarda, hayvanlar üze
rinde tecrübelerle de meydana çı· 
karılmııtır. Laboratuvarlarda be
yaz fareler ilkin ekmekle ve buiday 
taneleriyle beslenmitler Ye bu kemi· 
rici ha:yyanlar pek sakin buy!~ ye 
ınW.is olmutlar, aonra et venlmce 
hemen gene kavga etmefe, ıaırma. 
ia bqlamıılardır. Bir ha:yyanat 
bahçesinde ayı üzerinde yapılan 
tecrübede bayv~a vakit •akit ek
ınekle ot, yabud et Yerilerek huyu 

Diplomasi memurlar1 
otomobillerini 

nasıl satabilecekler? 

istenildiği ıibi deiiıtirilmiıti. 
Bunun aebebini izah etmek te 

mümkündür : Nebati yemek hazım 
cibazmı daha uzun bir müddet it
leterek uzYİyetteki kuvveti daha zi
yade oraya çeker. Halbuki et .Y_•· 
mekleri daha çabuk hazmedılır, 
kuvvet hazmı cihazmdan daha ça
buk kurtulur. Bundan batk• et ye
mekleri hazmedildikten som:• ne
bati yemeklerden daha as mıkdar: 
da tokain bırakırlar. Bunlar kalbı 
yorarlar, kan dönmesine dokunur· 
lar, adale kuyyetini boz.art~. Neba
ti yemeklerin böyle teaırlen olmaz. 

Ancak bundan dolayı, inaanm 
yalnız aebze yemekleriyle geçinm~
ai de doğru olmaz. yalnız sebze yu· 
refe, kana, adaleye dokunmaz, f~
kat inaanm iradeaini zayıflatır. S~· 

"rleri fazla yumuptır. insanın cemı· 
Dl t • • de ., ... wnak için, sinirlerinin, ye ıçın ı r-- • . 
iradesinin de kuYYeth olmasma ih· 
tiyacı vardır. 

E dofruau hem et, hem '~bze 
:ktir. Aralarındaki nisbet her. 

yem ·· d •· · Ka 
k . karakterine gore eı;ıııır. • 
esın 1 f ik rakterleri zaten zayıf, em at ' U· 

YUfuk olanlar daha fazla et yem~k
ten iatifade ederler, bunun aksıne 
olarak sinirleri zaten fazla gergin 
olanlara, çabuk öfkelenen!•~ ett~n 
fazla sebze yemek daha ıyı gelır. 
Hele uzunca bir hastalıktan naka· 
bet halinde bulunan pek zayıf aİ· 
nirlilere et yemekleri daha ehemi· 
yetle lizmı olur. 

Yemeklerin karakter üzerine te
sirini herkes kendi üzerinde de tec. 
rübe edebilir : Ahbablarmızla bir
likte bulunduiunuz bir ziyafette 
biraz fazlaca balık, et yediğinizin 
ertesi giinü, dikkat ediniz, daha ça· 
buk öfkelenirsiniz, ehemiyetsiz it
lerde kavga çıkanrsmız. Bir gün, 
iki gün yalnız aebze )'eyİniz, huyu
nuz değiıir, daha sakin düıünüraü-
nüz. 

G. A. 

Bolu halkevinde 
köylü gecesi 

Bolu, 10 (A.A.) - Halkevi bir 
köylü ~cesi tertib etmittir. Bu gece 

Çeviren: Kerim Bükey -11- Yaısan:ll.Lechenperg 

Fakat neticede takımm aeçiliıinden ve antren. 
mandan meauldü. Gene de, mağlUbiyet beklenil· 
mediii bir zamanda gelip çattıiı halde kimae ka· 
bahati Kiputbun üstüne •tmai• cesaret edemedi. 

Ve pek tabiidir ki 1936 Berlin olimpiyadlan yü .. 
zücülerini gene o antrene ediyor. 

Birletik hükUnıetlerde en mühim ve en metru 
antrenörler ıunlardır : 

Hafif atletizm için : Robertaon (Penaylvania) 
•e Bnatua Hamilton (California) 

Yüzme için : Kiputb (Yale) Dauahtera (Wa .. 
hin&ton) Foraytbe (Florida). 

T eniı için : Bealey. 
Futbol için : Lou Little ( Columbia). 
Amerikada bu antrenörlerin sözü, eaki Yunan· 

lılarda Delphi Orakelinin sözü kadar dinlenir. 
Yevmi gazetelrde intipr eden bat makaleler ya
zarlar. Tabii hepsinin de muayyen teorileri vardır. 
Aynca, bu teorileri bakikatlettirmeie giriıtikleri 
zaman biç kimaenin itlerine karrflD&mUI, müeue
aelerin teteldriil kabiliyetine ve yiiksekliklerine 
delalet eder. Bilhaua kontrol •azifesini guya yap
makta olan (amatör atletizm birliği) bu müdaha. 
lesinde çok hakimane bir iatinkaf göstennektedir. 

Bu teoriler haddi zatmda çok entereaandır, ve 
her halde A YrUpalı antrenörler için bunlan iyice 
tetkik etmek çok faydalı olabilirdi. Burada bun· 
lardan fazla bahsetmeie maddeten imkan yok. 
Gene de ıunlan teabit etmek isterdim. 

~ 

Vniversite gençliği de apora çok meraklıdır 

Boksör Joe Louisin antrenörü olan zenci Jak 
Blackburne Baer-Louiı müaabakaaı günü bana 
Pompton gölleri civarmda antrenman yerinde, mü· 
aabakadan dört hafta evvel Joe Louisi (Sparrinı) 
de antrenman yaparken seyretmek için apiı )'U· 

kan elli bin aeyirci bulunmut olduiunu söyledi. 
Baersin menejeri Hoffman Oneil, aorduklanma 
cevab verirken, Baerain esas antr.man yeri olan 
Speculator de en az kırk bin :ıüyaretcinin ıelmit 
olduiunu temin etti. Bu apğı yıakarı fU demektir 
ki, her iki boksörün antrenmanı ile alakadar olan 
doksan bin kiti ufak bir seyahat yapmıt ve üstelik 

duhuliye parası venniılerdir. 

Aldıtımız malOmata göre, ,umrllk verilen mllumere w aöylnleri pua
tarife kanununu tadil etmek bere ra selen k8y1Uler clln1emlflerdlr. 
buırlanan kanun projeılne ecnebi llbay, HalkeYlnln talimatnameai
aefirler ye diplomul memudanıun nln ldSycWtık pbeıl hakkmclald m:ad· 
otomobilleri hakkmda yeni htıkUmler delerinl uyarak bala etti. Bu latıfa· 
konulmaktadır. Bu hilkUmlere göre d~li konfheranabllJı:f iuadant ıflnnumbflft sauriylar 

. fi 1 r ve diplomui memur· içilmif, ep r a ıs c yet 
ecnebı se r e • . le olmak 0• marp aöylenmlf, projebiyonla bil· 

Tıp Ye kimya tecrübelerinde Amerikalılarm 
muYaffakiyeti, Amerikalıların Awupahlardan çok 
daha fazla ve çok daha büyiik mikyasta tecrübe 
yapabilmeleriyle izah edilmittir. (Hiç ıüpheaiz 
doğru) ayni ıey spor antrenörleri için de variddir. 
Ellerinde hududsuz inaan malzemesi var, hemen 
hemen hududsuz para sarfma imkanları var. bil. 
fiil ne kadar paraya n adama ihtiyaç gösterirse 
göatersin her antrenman teorisini tecrübe edebil
mek imkanlarma mali.kdirler. Ne demek iatediii· 
mi anlatmak için ıunu ilave edeyim ki bu antrenör
ler isterlerae yÜz atleti sadece aebze ve meyve ile 
ve yÜzÜDÜ de sadece etle besletebilirler. isterlerse 
yÜz mühtedi yÜZÜcÜyÜ (Kiputb metodu) ilk üç aJ 
zarfında hiç havuza sokmazlar, ve diğer yÜzÜnÜ 
derhal suya atabilirler. Muayyen bir teorinin ve
ya metodun leh veya aleyhinde ileri sürülebilecek 
bu kad•r çok antrenman mevzuu arasından az 

çok itimada ıayan bir vaaati kıymet elde edilebi
lir. 

Bmaclan batb antrenörler vaaifel.-ini ,... ....._ 
liyetl..mi hiç bir saman takaya almazlar. Ekaeri· 
yetle, n.temlerini münak ... etmek üaere arala· 
rmda bulut•lar. Tıbbm bütün yenilild..mi elik· 
katle tetkik •• takib ederi•. 

Ve sonra da doksan bin Myİrci aüiaabaka:F• 
selmittir. 

Guocl erat demonstrandum ••• 

Sayın seyirciler 

ları mUtekabilıyet ~? ini hiç bir yilklerln rnimleri ı~terilm,{ttlr. Rad 
zere eskimit otomo 1 er i 0 ile milli havalar çalmclL Sa-
gi.imrilk ve diler resimalnler vberm .?t~t !t 12 ye kadar köylüler nete içinde 

Bütün bu antnaman faslında en f&YADI hayret 
olan eeyirc:inin .,..... allkaaıdD". Her belli batlı 
aporcu, antrenman metodlarmı aoran. sGnGnü D&• 

arl seçirdifini, ne yiyip içtifini, nuıl muaj ,..pm.. 
dıfrnı, ne gibi apar malzemesi kullandıfau, •e .... 
ire, Ye saireyi soran, kencliaine tapman Ye kencliai· 
ni örnek almak iıteyenlerden binlerce mektub 

alır. 

Dört clUYar arumcla ,._.act .. balaçeainde ya
prlmaJ'an apor için iki ,.,. lbımcbr ı 

Biri idman J'•pan, ötekisi de ~elen. 
Amerikan halla Ye Amerikan apor .. yirclleri 

a;rni ,.ydir. iman nriibalafa etmeden diyebilir ki, 
Amerikan balkı )'ibde y6a apor aeyirciaidir. Sta .. 
tiltildw ıöeteriıw ki hw ,.ı •••OD bet milJOD 
... profeeJwl ... maç~ .. ,....cU,.., dok· 
aua Mlds milJOD ~abol oyaalarmı, on )'edi miL 
JOD Amerikan futbola maçlarım. Katm yuvarlak 
..... kırk tane alb aiialük biaildet yarqlan Tar. 
dır. Sanlan tertib eden adamlar aeyirci bulaauya· 
cak olealardı her halde celU"et etmeslwdi. YaDl 
bet )'ib ltelli batlı teniı tarnUYau Yardır Ye Tilclen 
srubu dört kıt aymcla, yabus seçen .... iki JG• 
elli bin dolar cebine indirmittir. 

rek satabileceklerdir. Y u: u dil 
otomobilin yurda girdili tarihten iti· eğlen er. lül 1 b" 

. . ·hayetinde olabile· İlbay gelecek hafta köy er e ır 
haren ıkı sene m · J t 
cektir. Daha evet yapılauk satıtlar· haıbihal yapmayı vadettı ve top an ı-

Halk antrenman hbadislerini miıMh•lra hlva-
da otomobilin gümrilk ve diğer.:· ya son verildi. 
simleri otomobili satın alandan • -
nacaktır. Beledlyelerfn alacaldan güm-

Samsun' da balo 
Sam (Huıuaf) - Kızılay tara· 

sun, 1 k ne
fmdan Halkevinde verilen ba o ç~ 

ld Baıta vali ol • teli ve muntazam o u. 1 · 
k hri bUtün ileri gelen en 

ma Uzere ıe n G vak· 
auvarede hazır bulunuyordu. eç 
te kadar dans edildi. 

rük yüzde onlan 
tç Bakanlık, gümrük y~de . onla

rından belediyelerin hi11eaıne ıaabet 
eden mikdarı, muhtelif belediyelere 
taksim etmfttir. Belediyelerin hisse· 
sine isabet eden mikdarlar bugün Be· 
lediyeler Bankaıı tarafından mahal
lerine gönderilecektir. 

clialeri gibi takib eder. Antrenmanda bir lrofaca
nun filan nya filan zamanda kott1lfıma. bir bolE.. 
sörün fU kadar Yeya bu kadar boböril (Sparrinc 
partner) nabn ettitine dair ha•acliain, hakikaten 
apar meraklıaı bir Amerikalı için biyiik mana• 
Yardır : Tıpkı aporcunun kendiai sibi, ma..bab· 
nm bazı anlariyle delil inldtafiyle alakadar olur
lar. 

dala §Cyiıu 1 
Adel yürümek iıtedi. Briksan kızı 

Ş L A R durdurdu. Sakin bir .eale : 

E S ı K 8 A -Adel afı:i ne korkutmak, ne de 

K mahzun etmek istedim. Fakat bu ser-
Hmlilimin ıebebi bir facia ile daha 

Yasan: Etlgar Wallace kartıl&fllllt olmamdır. 

rast gelmediğini ıöyledikten ıonra 
Cellerton civarında vaktiyle mevcud 
olan maiaraların bir topralE kaymaıı 
neticeıinde kapıamın örtWmilf bulun
duğundan emin olduğunu illve etti. 
Karma karı9ık konuıuyordu. Sarhot 
olduğunu zannettim ve yanından ay
rıldığım zaman içimde, doğrusu, ra
hatlık hissettim. Yoluma devam ede
rek mağazalara uğradım, alacaklarımı 
aldım ve dönerken bir arkadetla kartı· 
l&ftım. Biraz yUrilmemizi rica etti. He
men eve döıtmek istediğim halde arka
dafB magrur görünmemek için arzu
ıunu yerine getirdim: biru sonra da 
vedi edip bizim ev tarafına döndtlın. 
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========~~;;==~~=~=~= Adel sap sarı keaildl. 

,__ bolmPı da ilk defa vuku bulma· - Ne .zaman katledilmit ? 
p k vimli bir insan delil iae de bil· 

e 1e • • i t:anmııtiardL 
tl1n artiıtler kendııın . ·b · 
,,, 1 nl r yeunıyo~-uıut gı ı 
oatıınıı: .. 'e e e k kadar heye· 
Adelin de çah,aauYa: liyeyim. Sa
can ıçinde ol~uğunu ı:na misafir ol· 
hi B ıklan. ııs ::::~rım. Evimde te
nııyonun~? B da otelden fula rahat 
lefon var. sura 

edeniniz. a gitti ve 
Bu fikir Brik;-::'l:~~n saat ıüren 

o gece, Skotl~ . den ıonra. Kneb 
bir telefon görupeıın 

rtu · de yattı. 
vo n evın aene ptoya gitti ve a: 

Sabah olunca•. tirdi iae de yenı 
raıtırmalarını derı~lef Skotlan Yard'm 
bir ıey ötrenemedı tu:ere vuiyet 
haber vermit old~iu i i bir aileden
güçtü. Sir Gregorı Pe~~i.mi vuif eıi 
di, zengindi ve ıulb • "Bir wanın 
göriiyordu. Komiaet • tıalif 0ımadıktaıı 
yaptıkları kanuna. m;.n dolayı tevkif 
ıonra acaib tıallerın 
edılemez," demitt~. Batla beraber ya

ŞUpheli tek bidııe kadının aynı sa· 
bancmın ve yabancı 

1 
nınaıarı idi. 

manda kaybolmuf bu u ..-in etti : 
B ')danl tıı.- 1 Sir Gregori, rı a dönJllCdi, onu bir 

- Bat gece bur&Y böyle ortadan 
daha göremedim- V c 

-Y K dine öyle giıli kö,e bucaklar - Evvelki ıece. 
yor. en . kl ı Adelin aeıi sakindi : 
buluyor ki kimlenın a bı~a gefme.s. - Her halde aut dokuzdan aonra 
Muhakkak ki ıene böyle ır tara atı-

• -· yakında meydana çı· olmalı, dedL 
kılm••tır. ,,..... - Neden dokuzdan aoııra ? 

kaBcaktik~~ .. ptodan ayrıldıktan aonra - ÇUnldl aut dokuzda katilin elini 
r .... k ördUIU bi gördüm l bakınız nuıl : evvelki akpm, 

tehirden ıeçer~n usa ta ~uına ~ ördiliUn. bir caket için yUk almaia çık· 
· ı&stiklerini patlamak dan rı, bilini birden bire durdur· mrıtım. Matuaların kapanmum 

olsa otomo ttLBrilnan bir anda bı u evveldi. Yolda Fosa tesadtlf et· 
=~:~d::::~:r.k Adele dotru tim. Görilttük. Sinirli ve telltlı idi. 
ko,tu. Ve batk& bir saman olsa ıenç Evime kadar plip yapmıt oldup bir 
,_

1
•

1 
.... nJdürmeıi muhakkak olan bır mil teklifi tekrarladı. Halinde öyle bir a· 

• • r caiblik vardı ki bir ııkmtıaı olup ol· 
bal~ğ;i~eg~rmiyeli haylı saman oldu, madıtını aordum. Hayır, dedi. Fakat 

bafına korkunç bir fel&ket ıelecelini 
dedi. 1 biuetmekte oldutunu aöyledi. Benden 

Adel biru ıopk bir tawr a : Çayçesterde ne ı:amandanberi otur-
- Af edersiniz. Duracak vaktim yok. makta ol dulumu ve burada matara me

Stüdyoya gidiyorum ve B. Knebvorta urları bilip bilmedilimi ıordu. 
da erken ıeleceiinıi aöylemittim. Er- Mlfel Briksan, hayretle : 
ken gitmeliyim. Zira dlln öfleden aon-

..a .... u- ld ıı... - Matara mezarı mı ? ra, direktöre, bir rangon·1.11&& o u ... nu 
lanı t - Evet. Ben de buna fAttım. Bura-

bildirerek çı t nn. larda öyle -yler olduıı.. ... u bilmiyor· 
Brlksan. unutkan : .- •--
- Hakikaten randevUnUz mil vardı? dum. 
_ Evet birini çaya davet etmi'tim. Foı bana, Çayçeıter tarihinin bunlar 
Briksan. birden bire f&fırdı : dan bahsettiğini, fakat aeyahat rehber· 
_ Vallahi hakkmıs var. Ben nı bu· lcrini tetkik ettigi halde böyle bir 9eye 

Saat dokuz olmuı etraf tenhalapnıt
tı.Çayçester ıokakları pek aydın· 
lık değildi, fakat gene Arundel cadde· 
ıi batında Foau görüp tanıdım. Ken
diıiyle bir defa daha kartılatmamak 
için yolumu defittirirken ileride 
bir otomobil görilndU, ve gelip Foıun 
ymımda durdu • 

- Nasıl bir araba ? 

.- ~üzel, kapalı bi~ araba, yalnız, 
dıkkatıme çarpan f'u oldu: Otomobil 
Foaun bulundufu caddeye sapar aap· 
mu bütün lambalarını aöndürdü. Foa 
her halde bu otomobili bekliyormuı ki 
hemen ona yakla9ıp kolunu kapısına 
dayayarak içindeki ile koDUflDBğa baf
ladı. Bılmem nereden aklıma geldi : 
Arabaya doğru ilerleyip içindekini 
görmek istedim. Uç dört metre kadar 
uzakta idim ki otomobil Foa geri çekil· 
di ve araba hareket etti. Arabayı kul· 

(Sona IHll') 

lanan elini kapıdan uzattı ve otomobil 
yanımdan ıeçerken yalnıa bu eli göre
bildim: Otomobilin içi kap karanlıktı. 

- Bu elde husuai bir teY dikkatini
ze çarptı mı ? 

- Küçürek ve beyu bir eldi. Ve par
maiında da pırıl pırıl parlayan bir tat 
vardı. Bir erkeğin ,neden böyle bir yil· 
zUk taktıjını kendi kendime ıordum. 
Bana deli diyecekliniz, ama, bilmem 
neden, bu el içime anlatılmaz bir kor· 
ku verdi: Onda tabii olmıyan bir ,ey 
vardı. Etrafıma baktığım .zaman Foıun 
hızlı hızlı ilerlediğini glSrdilm ve ken· 
dlsinl çağırmak da istemedim. 

- Arabanın numarasını gördUnilı: 
mil? 

- Hayır. Merak etmedim. 
- İçerideki adamın ,eklini de gör-

mediniz mi ? 
- Hayır, yalnuı eli gördüm. 
- Elmu ne büyüklükte idi ? 
Adel dudaklarını bUktil. 
- Araba yanımdan ıUratle geçti. 

Bundan dolayı ıize kati bir 9ey söyli
yemem. Fakat nnnede~em taft küçük 
parmatmun ucu kadar vardı. Bu oto
mobili dün aktam tekrar &örmüı olmak 
la beraber nı kendisini, ne toförü ve 
ne de toförünün pannatındaki tat hak· 
kında daha fula tafıil&t verebilirim. 

Adel, bir gün enelki h&diseyi de an 
lattı. Brikauı aordu : 

- Size ıöı: atan adamın acıini tanı
yabildiniz ml ? 

- Hayır. Zira bu bir f11ıltı idi. A
damın yüzünü ıöımccilm mna bafında 

Sarı tehlike mi? 
Geçen ilk kanunun 13 üncü giini 

japon kabineaine iç bllkanı olarak 
lfİren mnira1 Suctaup, K.aiao adın
daki japon dergiainin 14 ilk kanun 
tarihli nüahaama verdiii beyanat• 
ta: "Uzak prkta edinmit olduklan 
mevkileri beyularm elindm almak 
li.mndır.- lqiltere ile yapılacak 
bir muharebe, bu aebeble, bir kurtu
lut mücadeleai olacaktır," demiıti. 

Şimdi bir çok A Yr11pa santelerl 
ıu ıuale cenb bulmakla metsuldürw 
ler ı 

- Amiral, beyanatmı bu dergiye 
13 ilkkanunda mı, yokaa daha ...ı 
mi nrmiıtir 7 

- Be,.anat, daha eYel ..wilmipe 
buna fazla bir elaemiyet atfeclilmiy .. 
bilir, zira amiral 13 ilkkunmdan .. 
Yel iç bakanı olmadıimdan .özleri 
huauai fikirlerinden ibaret telakki 
olunmak kabildir ... 13 ilkkbunda 
YerİIJDİfae 1 ••• 

Fakat, reami japon ajama olma 
Domei')'e de amiral beyanat Wrmİh 
Japon.yanın aulb niyeti.mi tebarii• 
ettirmittir. 

- Aacak, ba beyanatm hangİIİ 
dotruu ve aamimiaiclir 7 

- Bir ele Daily Telepaplae " 
Morning PCMt" muhalliri ile ,.,,.ı.. 
müli.kat yardr •e bu milalratta a. 
miral: "'Eler Büyük Britan~ Ja. 
ponya'mn Çi,n'cle pliımesi ........,nw 
takdir.~ ona ıön banket ea ..... 
.. Japonyada ıörilen inailis aleyh • 
darlriı zail olur," demiftir. 

AYnlP• gazetelerinin earı teı.ın-' 
,.. dair olan J'Hılarmda .-Wea 
kayplar bu mealdedir. 

- Evet ,amiral vekil iken mi, daha 
evel mi bunlan söyledi 1 

Mühim bir dava 1 ... 
Acaba ıa hab. banun kadar mil• 

him delil midir 1 1 °Hülriimet Ye .. 
mumi kararılh. usak prkta dnam
h bir sulha .-itmek üzere merkesl 
Çin hükümetinin tamamile imlauı i
çin mücadeleye 1m11111& kadar dna• 

mı kararlaıtırmıttır.,, 

Şimdi A ft'11Pa, ıazete tayf alarm .. 
da f11 ..... l•Ji mfinakqa _..ilir: 

- Japonya, Çin'i tamamile ele , .. 

çirebilir iDİ, ıeçireme• mi 1 
Methur meseli hep hatırlara: "ber

ber, saçım ak ım kara mı?". "Onüne 
41ttlfi - a&lnlal" ......... 
lııian .... ...,._ ma?- N • .,. ... 

llJlll••I• 11 RllS 
dl,..,örlerl ır111lldl 

lç Bakanlık, 15-20 kadar kaJ'ID8-
kam ile buı nUfu. dire~rleri aıa
•ında yapılaCfk değitikliklere dair 
bir kararname projesi huırlamıttır. 

Proje 6nUmUı:deld 1Unlerde Bvba· 
kanlığa verilecektir. 

İptldıi maddelerin kolllrole 
Sınai mUea1eaeler lmalitmda ur

folunan iptidai maddelerin kontrolu· 
nu temin için, iptidai madde muafi· 
yetinden istifade eden müeueeelerin 
isimleriyle birlikte, gelen maddele
rin cis ve mikdarlarının ıümrUklerce 
ayrı bir deftere yaı:rlmasınm temini
ni Finanı Bakanlıfı allkaldardan i• 
temittir. 

bir kuket olduğunu umuyorum. Polis 
memuru arabanın numarasını alama 
mrt oldutuma UzqldUğilmU ıöyledl 
idi. 

Briksan, mU.tehzi : 
- Ya, böyle mi dedi? Öyle iıe polia-

likle muvaffak olur. 
Sonra, düıünceye daldı. 
- lstenenia ıtüdyoya gidelim. 
Stüdyoya vardıkları saman BriJı:aan 

Adeli bırakarak Jak Knebvortu arama 
ğa batladı. O giln çalıtılmryordu. Brik 
san, Jak Knebvorttan hemen tordu : 

- Si.ı bu civardaki biltUn mühim 
,ahsiyetleri bilirsiniz. Bir kapalı oto
mobil kullanan ve parmağına btlyflk 
bir elmas taılı bir yilzilk takan adam 
tanıyor musunuz ? 

- Tanıdıklarımdan böyle bir ı:afı 
olan yalnız Stella Mendoaadır. 

Briksan, bir 11lık çalarak : 
- Mendoı:ayı hiç dütllnmemlttlm. 

Adel de gördüiU elin bir kadın ell ai 
bi küçük ft beya.ı olduıunu aöylliyor 
du J 

Jak, diltünerek : 
- Mendoı:anın eli küçük değildir 

Fakat bir erkek eline nisbetle kiıçük 
tür. Fakat arabuı da kapalı araba dC"" 
iildir. 

Sonra, il&ve etti : 
- Demin, ite baflıyacağımıaı çocuk 

lara haber verdirdim. Bütün bu kalaba 
lığı ipiz bırakınam olmu. 
Brikauı ıWiimaiyerek : 

(Soau vu) 



ULUS 

1 Yurddan resinıler 1 
Boluda yol çalışma/an 

Mühim miktarda yol 
yapıldı ve tamir edildi 

• 

Bir deli mi ? 

Bir adam kardeılnl, 
bOyiik babasını, 

yengesini yaraladı 
Bartın, (Hususi) - Kışla köyünde 

Fehmi ve Yusuf adında iki kardeş kav
ga etmişler, biraz s~n~a ka~~ kızışmış
tır. Bir ara Fehmi ıyıden ıyıye kızrruş, 
kardeşi Yusufu, büyük anasını karde
tinin kansı Elmas:ı ve.köy azismdan 
Rızayı ağır ve hafıf şekilde yaralamış-

tır. 
Fehmi ile Yusufun çocuklarırun 

kavga etmesi bu kanlı kavgaya sebeb 
olmuştur. Fehmi yakalaruruştır. 

Akhisarda tarım kooperatifi 
Akhisar, ( Husu.si ) Kazamızda ko

operatifçilik tam bir inkişaf halindedir. 
886 ortağı olan merkez tarım kredi ko
operatifi şimdi 80.000 lira ödenmiş ser
mayesi ile 18.000 lira ihtiyat akçesi var
dır. Bu yıl içinde ortaklarına 50 bin 
küsur lira borç veren merkez koope
ratifi güzel bir şekilde idare edilmek
tedir. 

Bursa kozaları 
Bursa, (Hususi muhabirimizden) 

Fransa'da Liyon borsası türk kozasını 
diğer kozalardan daha yüksek fiata sa
tın almaya başlamıştır. Bunun sebebi: 

Avrupa'da harb sanayiinin artmış bu • 
lunması; paraşüt ve tayyare imalinde 
ipeğin elastikiyet ve mukavemet has -
salarrnın mühim rol oynamasıdır. 

Fransa'run bu isteği kar§ısında Bur

sa ticaret odasiyle fabrikatörleri ve ko -
za tacirleri ehemiyet!e düşünmeye baş
lamışlardır. Bu dil§ilnce ticaret oda -
mızda günlerce süren toplantılarının 
yapılmasını icab ettirmiştir, toplantı -
Jar sona ermiş ve sonuç bir raporla İk
tısad Vekaletine bildirilmiştir. 

Yeni kurulan bir il(emiz 
Kayak (Hususi) - Henüz birkaç 

yıllık bir kaza merkezi olan şehrimiz -
de umran eserleri ardıardına doğmak
tadır. Kasabarruzın Samsun hattı üze
rinde bulunması tren ulaştıktan sonra 
inkişafına çok yardım etmiştir. Kasa -
hada güzel binalar vardır. Çarşısı gün
den güne zenginleşmektedir. Meyilli 
bir sahada bulunan Kavak coğrafi vazi
yeti itibariyle de mühimdir. Ve birçok 
köylerin bir transit yeridir. Yazın ha· 
vası mutedildir. Yalnız kış mevsimin -
de soğuğu fazladır. Nitekim bu yıl 
Samsun'da henüz kış şiddetini göster -
mediği halde bu mıntakada kar hayli 
yağmış ve bazı yerlerde üç karışı bul -
muştur. 

Tortum şelôlesinden bir görünüş 

Memlekette yeniden yapılan 
hastahaneler ve dispanserler 

Maniaa memleket haatahanesi 

Yurdumuzun içtimai muavenet sa- ı 
basındaki inkişafı seneden seneye art
maktadır. Bir taraftan mem'.~ketiı_ı mü- 1 
him merkezlerinde devlet budcesınden 
nümune hastaneleri tesis edilirken di -
ğer taraftan muhtelif vilayet merkez -
lerinde hususi idareler tarafından ye -
niden memleket hastaneleri ve pav -
yonları yaptırılmaktadır. 

Bundan başka birçok sıhi mües -
seselerin tıbbi ve cerrahi 3.let ve malze
meleri ile hastalara aid yatak, çarşaf 
ve karyola gibi eşya da yenileştiril -
mektedir. 

1937 senesinde Çanakkalede 40, 

Manisada 100, Kütahyada 50 yataklı 

olmak üzere vilayet merkezlerinde ye· 
niden birer memleket hastahanesi bina
sı inşa edilmiş geçen cumhuriyet bayra
mında açılma törenleri yapılmıştır. 

Kastamonuda 40, Tosyada 20, Ma
latya'da 50, Burdurda 40, Gümüşhane

de 20, Mersinde 50 yataklı birer mem
leket hastahanesi ve Erzurumda 40 ya
taklı emrazı cildiye hastahanesi inşala
rına başlanmıştır, bu sene de inşalan -
na devam edilmektedir. Bunlardan baş
ka Mersin belediye dispanSeri üzerine 
ilave edilmek suretiyle bir süt çocuğu 
muayene ve mü1avcre evi inşaatına ge
çen ayın birinde başlanmıştır ve ikma
line çalışılmaktadır, Trabzon nümunc 
hasthncsinin bir milyon 15 bin liraya 
çıkacağı anlaşılmıştır. 

İzmirde bir otelde 

hırsızhk 
İzmir, (Hu.susi) - Şehrimizde bir 

otelde garib bir hırsızlık vakası olmuş
tur. Hadise şudur: Haydar isminde bir 
müşteri dün Selçuk oteline inmiştir. 

Haydarm cebinde 325 lirası varmış. Ge
ce yatarken paralarını yastığının arası
na koymuştur. Otel katibi Rasim, Hay
darm cebinde para bulunduğunu his
etmiş gece yarısı odaya girerek cüzda
nı yastığın arasından aşırrruştır_ Hay
dar sabahleyin uyandığı zaman parala
nn yerinde yeller estiğini görmüş ve 
derhal polise müracaat etmişHr. Otel 
katibinin Haydarm odasından çıktığı -
nı gören bir müşteri, vaziyeti pilise an
latınca katib yakalanmıştır. Otel kati
bi suçunu itiraf etmiştir. 

Orduda fakirizm tecrübeleri 
Ordu, (Hususi) - Tevfik Özcan 

namındaki türk sanatkarı buraya gel
miş ve Çocuk Esirgeme Kurumu men -
faatine bazı fakirizm ve ipnotizma tec
rübeleri yapmıştır. 

Yapılan fakirizm tecrübesi ve bu 
arada bir saatten fazla toprak altında 

kalarak yaşamak tecrübesi hakiki bir 
merak uyandırmıştır. 

Bursada bir 
yobaz 

yakalandı 
Biırsa, (Hususi) - Evvelce hakkı 

olmadan dini elbise giymek ve vaaz et
mekten sabıkası bulunan Baltacı Meh -
met adında bir adam gene bir •uç igle .. 
miştir. Baltacı Mehmet, hakkı olmadığı 
halde cübbe giyinip sarık sararak vaaz 
etmiş ve suç üstü yaklanmıştır. Meh
met tevkif edilerek adliyeye verilmiştir. 

Akhisarda tütün işleri 
Akhisar, (Hususi) - Kazamızda 

tütün ziraati her sene artmaktadır. 935 

senesinde zürra adedi 5963 iken 936 se
nesinde bu adet 6921 e çıkmıştır. Bu 
sene 8321 aile tütün dikmiştir. Bu se
neki istihsal dikilişe nazaran çok az ol
muştur. Havalar müsait gitmiş olsaydı 
rekolte vasati bir hesapla 9.000.000 ki
lo olmak Iiizımdı. 

Kazamız tütün ekicileri kredi hu -
susunda oldukça genişilğe maliktir. 
Milli ikrazat müesseselerimiz, zıraı 
yıllar içinde 1.000.000 - 1.750.000 lira 
arasında ikrazat yapmaktadırlar. Bu 
ikrazatın 500.000 lirasıru İş Bankası, 
500.000 lirasını tütüncüler bankası, 

7 50.000 lirasını da Ziraat Bankası ve 
kooperatifler temin etmektedir. 

Bolu, (Hususi 
Muhabirimizden ) 

Vilayetimizde 
yol çalışmalarına 

çok ehemmiyet ve
rilmektedir. Geçen 
sene yapılan ve ta
mir edilen yollar 
mühim bir yekOn 
tutmaktadır. Yol 
çalışmaları bir kaç 
istikametten iler
lemektedir. 

Bütün vilayet 
yolları üzerinde 
bir yıl içinde tam 
ve esaslı şose ta
miratı olarak kırk 
kilometre 589 met
re uzunluğunda si
lindirlenmiş şose 

yapılmış ve 38 ki

lometre tulünde 
t o p r a k tesvi
yesi fenni bir şe
kilde tamamlan -
mıştır. Bundan baş 
ka harab olup ge
çit vermez bir ha
le gelmiş olan ah
şap döşemeli 310 

i Yukarda yol ~'alışmalarına 

1 

ait iki İntiba, sağda Bolu 
Bayındırlık Direktörü B • 
Nazını Berkman göriiniiyor 

metre açıklığında -
74 acied menfez ve köprü yeniden ta
mir olunmuştur. 508 metre açıklıkta 

131 aded köprü ve menfez de esaslı 

bir surette tamir edilerek geçidi te
min edilmiştir. Bir yıl içinde bu işler 
için 13.145 lira emaneten 27.141 lira 
da ihale suretile ve mütemadi tamirat 
masrafı olarak da 5.531 lira ki ceman 

45.868 lira sarfedilmiştir. Ayrıca ti 
13.509 mükellef amele de bu işle 
çalışmıştır. Bu vaziyet otomobil 
kamyon gibi motörlü vesaitin mikdt' 
rınr günden güne artırmakta ve dl 
layısiyle vilayet iktısadiyatmm f 
nişlemesinc sebeb olmaktadır .. 

Emin YerUka'f' 

Gaziantebte bayındırlık 
işleri plOnla ilerliyor 

imar komisyonu reisi ve vaJi Ali Rıza ~evik, saylav Ömer Aslln Aksoy 
belediye reisi Kutlar, ve Halkevinden Vedat Urfi ile Nafi Erkılıç 

bir tetkik gezisinde 
Gazianteb (Hususi Muhabirimizden) - llk ziyaretçiler de 

bile çok iyi bir intiba bırakan şehrimiz, yeni imar planına göre 
günden güne inkişaf etmekte ve daha ziyade güzelleşmektedir. 
Bin metrelik bir yayla üzerine başlamıştır. Planda ağaçlandırma işi 

ve üç tepenin eteklerine kurul- de mühim bir mevki tuttuğundan bil 
muş olan 1ehrimizin imar planı s~hada d~ ~:ı.şılmaktadır. ~sasen t~ 
profesör Herman y ansen tara- bıat zengınlıgı, mevcud bınaların 
fından hazırlanmıştı. güzelliği ile, bayındırlığa çok müsa• 

Bu planın tatbikat sahasına aid id olan şehrimiz yakın bir gelecektf 
muhtelif eserler şehirde görülmeğe çok şirin bir diyar olacaktır. 

Adananın kurtuluş bayra.mı 

Adana'nın kurtulU§ bayramının heye
canlı törenle ve coşkun gösterilerle kutlan
dığını telg_raf haberi olarak ya:ıınıı§tık. Yu-

kardaki resim, bu törene ait bir intibaı, 
Adamı'nın 40 metre uzunluğundaki tarihi 
bayrağını izcilerin elleri ü:ııerinde gösteriyor 



Karlı günlerin güzel sporu 

KAYAK 

Nihayet uzun günlerden beri sa-
k l geçen pa• 

bırıızlanan kaya çı ar, d.l Bil-
.. .. muradlarına er ı er. zar gunu .. el 

lı.assa Dikmen sırtlarında ~ıı guz. 
l . b. gun geçır

ııporu yaparak, neşe 1 ır 
diler. 

Kayak sporu yavaş yaıJa§ memle-

ketimizde yayılmağa başlıyor. An: 
kara ve Uludağdan başka, Kayserı, 

'b' "ksek ve 
Kars ve Erzurum gı 1 yıı l 
karlı yerlerde bu sp~~~ yapan arın 
~oğaldığını sevinçle ışıtıyoruz. 

. • d "k · ··ç senelik bir 
Bunların ıçın e, ı 1 u 

tecrübeden sonra ustalaşmış olanlar 

B henüz yeni başlayacak o· 
var. en 
lan Bayanlara bazı tavsiyelerde bu-

lunmak istiyorum. 

d 
"nce üşiimiy=::ek ve 

Her şey en o . . z· 
d k bir şekilde gıyınme ı, 

rahat e ece 1. . . 
a düşünme ısınız. 

§ıklığı ond~~ s~nr . telifi de güç 
Zaten bu ıkı cıhetın 
bir şey Jeğildir. 

e Fazla bol, ne 
.Kunduralarınız. n .. l 

I l d 
tam ayağınıza gore o -

aza <'r, k de 
klarınız.ı seçer en 

malıdır. Kaya .. k bulun-
• . e i gar.den aza 

aynı tavsıy Y • ..1 • v ayak .,, l bır usu . ~ 
durmayın. ~o ay k lk k olan 

• zaman, a ı 
fakuli durducu 1 d 

varma ı ır. 
elinizin avcuna 

k bayanlar, göz a-
Bir çok kaya .. f~ü tü.rli.i sveterler 

lıcı renklerd~ tur Meıela Ulrxdağa 
götürmektedırlet. .. kalacaksanız, 
gidip de bir kaç gun bı da götürü. 

. k ilt çora 
ayrıca bır aç ç -·"asını sonra her 
nü:z; bunların Far 
halde anlıyacaksın&Z· 

J 
bağlarının sağ· 

Kayaklarını:z a J'kkat c ı;. 
lam olmasına bilhassa '60ğuk, ne 
niz. Elbiaelerinizden ne 

Bunları 

hatırdan 

ve kolay 

düşecekseniz, öteye beriye tutun
mağa uğraşmaymı:z ve ":zararın ne
resinden dönülse kardır'' deyip, 
mümkün olduğu kadar :zarar gör
miyecek şekilde düşünü:. 

Aşırı gitmeksizin cesur olun. Vi
rajları iyi almağa çalışın. Kayakçı· 
lıktaki başlıca maharet hızlı gitmek 
değil, bu hı:za hakim olabilmektir. 
Ancak bu sayede her hangi bir an· 
da viraj alabilirsiniz. 

Hareketlerinizin güzel, :zari/ ol. 
ma"ına itina ediniz ki, arkadaşları. 
nız sizi zevkle seyretsin. O zaman 
herkes size hayran olacak ve güzel 
siluetiniz etraftakileri teshir ede

cektir. 
Kayak 1 poruna başlamadan önce 

ba:ı beden hareketleri yapmanız da 
çok nıünasib olur. Bu sayede "ham. 
lıktan,, ileri gelecek yorgunluğu da 
bertaral etmiş olursunuz. Bacakları· 
nızı ahştırmak için topuklarınız yer
de olduğu halde ayaklarınızı açarak 

. . d Fa (önce yavaş, sonra hızlı) 
yırmı e 

.. 1. sonra doğrulunuz. Kayarken 
çome ıp d • 
veya virai alırken. v.eıya .. yana .?~.ru 
~ .1 . vaziyetinızın guzel gorun-

egı mrf • . . l 
. · ı'n kulça adalelerınızı ça ı§tı

mesı ıç 

rınız.. 

Yokaşları yorulmadan çıkabilmek 
uvaz.eneyi daima muhaloz.a et -

vem k" mek için, batın hare atı yapınız. 

K.a>•ak bastonlarına kuvvetle da· 
anabilmek için kollarınızı ve omuz 

y . • . l t 
adalelerını:zı ça ış ırınız. 

Kısaca, bütün adalelerinizin, bü

tün malsallarınız.ın ve biitiin uzuvla
rınızın çevik ,oynak ve ekzersiz.li ol. 

ması lcizımdır, ta ki, kayak yapmağa 
kolaylıkla ve yorgunluk çekmeden 

başlayabilesinlz. 

Ahbablarzma soruyorum : . 
- Ne için kayak yapmıyorsunuz ? 
- Pahalıya geliyor da ondan ... 
Bundan yanlış bir fikir olamaz. Ya
zın mayo, plaj pijaması veya plaj is
karpinleri için daha mı az para har
cıyoruz ? 
Ufak tefek bazı malzemenin masra
fından kaçınıp kendinizi bu güzel 
spordan mahrum etmeyin. 
iyi dikilmiş bir pantalonla kundura
/ardan madasrnı siz kendiniz de yapa· 
bilir ve bunlara kendi :jahsınızdan da 
bir şey ilave edebilirsiniz. lşte size 
sveter, eldiven ve şapka modelleri. 
Örgü basittir ve gayet çabuk yapıla
bilir. Şapka başa gayet uygun gelir 
ve bunu herkes kendi zevkine muva
fık gördüğü şekilde giyebilir. 

1 Küçük tavsiyeler 

Parlayan erkek esvabları .. 

Erkek esvabları ekseriya çabuk par
Jamağa başlarlar. Bu parlaklığı gi
dermek gayet kolaydır. Düz bir 
masanın üzerine bez yaydıktan 
sonra elbiseleri bunun üzerine ko
yunuz. 

• •• Nasıl temizlenir? 

Bir fırçayı amonyaklı suya batırarak, 

parlayan yerleri kumaşrn tüyleri
nin yattıkları istikamette fırça/a
yınız. Sonra da fITçayı adi suya 
batırıb gene ayni yerlerde11 geçirı'
niz. 

Amonyaklı su 

Amonyaklı suyu hazrrlamak gayet 
kolaydır. Bir litre suya üç kaşık 

amonyak koymak kafidir. 

ipek çorabların muhafazası .• 

lpek çoraplarınızı bozulmadan muha
faza etmek isterseniz bunları her 
gün değiştirerek giyiniz. Sonra da 
hafifçe sirkeli bir suda yıkayıp ku
rutunuz . 

.•. ve yılwnnırısı. 

lpek çorapları daha satın aldığınız gün 
geceden önce sudan geçirebilirsi
niz. Böylelikle çoraplarınızın 

"ömrü." bir misli daha artar ve siz 
de az masrafla hergün şık olmak 
çaresini bulursunuz. 

Kirli iskambil kfığıdlarını 

temizlemek usulü 

Kirlenmiş iskambil kağrdlarrnı bayat 
ekmek içiyle temizliyebİfirsiniz. 

Bunları sabunlu su ile silmek de 
kabildir. Fakat bu takdirde kaba
rabilir/er. Şayed kabarır/arsa bun
ları, Üzerlerine kuru bir bez koya

rak fazla kızgın olmayan blr ütü-

den geçirebilirsiniz. 

.. 

Merinos yiiniinden ve kolsuz bir erkek st'eteri. Rengi gri ola
bilir. Orta bedenli bir erkek i(·in 200 gram yün kiıfidir. 

Gümüş takımları 1 

nasıl parlatılır? 
Gümü§ takımlarının parlatılması 

epeyce nazik bir ittir. Fakat bunun 
için de tesirli ve emin bir çare var
dır : 

Bir leğene yarım litre kadar yak
mağa mahıuı iapirto dökünüz. Te
mizlenecek eş.yayı bunun içine ba
tırıb bir müddet hareket ettiriniz. 

1 Şayed vazo, kupa, tabak gibi büyiik 
parçalar varsa bunların düz kısım-

ı larmı bir bezle, işlemeli, çiçekli kı
sımları da, bu işe tahaiı edeceğiniz 
yumuıak bir fırça ile fırçalarsınız. 
Ondan sonra e§yayı sıcak sabunlu 
sudan geçirip gene arcak ıuda duru
layınız. Açıkta kuruttuktan eonra, o
tomobilleri yıkamak için kullanılan 
ve ceylan deriainin evsafını haiz o
lan bir bezle siliniz. Tahminen her 
15 günde bir tekrarlanacak oJan bu 
basit ameliye gümü§ takımJarmızı 

eskitmeden onları çok güzel bir ıe
kilde muhafaza eder. 

Politika ve 
ipek ~orab 

Japonyanın Çine taarruz etmesi

ne içerliyen Amerikalı bazı üniver. 

aite talebeleri, Japon mallarma boy
kot yapmağa karar vermi§lerdir. 
Bunların başında Mis Hay adında 
bir genç kız bulunmaktadır ve bu 
iıte herkese örnek olmağa çalr§
maktadır. 

Amerika ipekli çorap, kuma§ v. s. 
gibi eıyayı hep J aponyadan aldığı 
için, Mis Hay iç çamaıırlarmı Krep 
aaten yerine beyaz ketenden yap· 
tırmakta, ipek çorap yerine de .... 
yün çorap giymektedir. 

tık defa olarak, Amerikan erkek
leri de kadınların müdafaa ettiği 
böyle bir davaya iıtirak ediyorlar. 
Fakat Amerikan kadınları acaba ne 
fikirdeler ? 

Anneler de üniversiteli kızlarının 
bu fikrine aeı çıkarmıyorlar. Yalnız 
lükı eıya satan mağazalar bu hare
ketin durmasını can ve yürekten 
temenni ediyorlar. 

Aynllann faydası 
Evinizin içini güzelleştirmek için 

ne kadar kabilse o kadar çok yere 
ayna asınız. Aynaların başlıca fay • 
dası, küçük odaları büyük gibi gös
termek ve loş köşeleri aydınlatmak
tır. 

Hatırınıza gelen sualt anlıyorum: 

1 

Oğle sonu için liiciverd, kah-ı 
ve rengi veya siyah podösüed
den yapılmış çok zarif çanta 

ve eldivenler ........................................................ 

Siyah ı u tnkn ) ap ıim .. ~ 'c kır
mızı bir karanfille siislcnnıiş 

biiyük hir here. 

Bu kadar çok aynayı nasıl temiz tut
malı? diyeceksiniz. Bundan basit 
bir şey yoktur. Aynaları temizlemek 

için en basit çare, bunları bildiğimiz 
yakacak ispirtoya batırılmış bir bez
le silmektir. ispirto, sineklerin bı
raktıkları kirlere kadar her türlü ki· 

ri kolayca temizler ve aynalara eşsiz 
bir parlaklık verir. ispirtoyu şimdi
ye kadar ku1lanmadmızsa bir tecrü

be ediniz. 



Tibbi bahisler: 

Viyanalı bir profesörün 
kanser üzerindeki buluşları 
Geçenlerde Uluı'un tıbbi bahisler 

ıiltunlarında Viyanah Prof. Dr. Ger
lach'ın kanser üzerindeki yeni keşif
leri hakkındaki yazıları memnuniyet
le okudum. İatanbul gazeteleri evvel
ce aldıkları telgraf havadisini yaz
mışlar ve fikirleri sorulan tabiblcri
miz mufassal neşriyatın gelmesini 
beklediklerini bildirmişlerdi. Ulusta
ki mufassal ve kıymetli yazı üzerine 
yanında iki buçuk sene çalıştığım ve 
kendisiyle daimi irtibat halinde bu
lunduğum değerli hocam Hofrat Dr 
Med. Vct. F. Ger!achı daha iyi ta
nıtmak ve mesaisi hakkında biraz da
ha izahat vermek için bu satırları 
yazdım. 

Viyana civarında Mödlingte devlet 
buıa,ık hayvan hastahklan enstitüsü 
direktörü olan Hofrat Dr. F. Gerlach 
memleketimizin yabancısı değildir. 
Bakteriyologlarımız ve bütün veteri
nerlerimiz kendisini yakından tanır
lar. Ziraat Vckiilctimizin davetiyle 
1932 senesi yaz aylarında memleketi
mize gelerek tetkikler yapmış ve bu
güu dahi kıymetini muhafaza eden 
çok mühim bir rapor vermişti. Viya
naya dönüşünde beşeri ve baytar! trb 
cemiyetlerinin mü,terek bir içtima
ında Elçimiz Bay Hamdinin de hu
zurunda verdiği mufassal bir konfe
ransta Türkiyeyi çok güzel anlatmı' 
ve yurdumuzun zannedildiği gibi sal
gın basta!ıklarm Asyadan Avrupaya 
intikaline vasıta olmayıp bilakis Av
rupayı koruyan bir sed olduğunu is
bat etmişti. 

Prof. Dr. GerlacJı 

yakında tebliğ edecektir. Alacağımız 
yeni ma!Qmatı arzedeceğiz. 

Çok büyük meçhullerle ıarılı olup 
insanlığı fazla alakadar eden, dünya
nın her tarafında büyük masraf ve e

meklerle üzerinde çalıtılmakta bulu
nulan kanserin mahiyeti hakkındaki 
bu çalışmalar çok önemlidirler. Hof
rat Gerlach çok kudretli bir Patoloğ 
ve bakteriyoloğdur. Kendisi eskiden

beri filtran virus'lerle a!Akalıdır. Ku
duz, hayvan vebaları ve diğer virualar 

üzerindeki nefriyatı ile tanınmıştır. 
Ben Viyanada iken yalancı kuduz 

(Avjeski) hastalığı üzerinde çalışmış 
ve mevcud litcratürler hilafına olarak 
bu hastalığın da Adi kuduz gibi aalya 
ile sirayet ettirilebileceğini ispat et· 
mişti. Evclki sene Amerikada vcteri· 
nerler kongresinde fiıtran viruslar 
hakkında mufassal tcbliğat yapmıştı. 

Gerlach kanser hakkındaki mesai· 
sini 29 I. te,rin 937 günü Viyana etib
ba odasına tebliğ etmiştir. Bu değerli 
mesai iki kısımda toplanabilir : 

A) Hastalığın amili ve mahiyeti 

B) Hastalıktan korunma ve kurtul
ma 

A) Hastalığın amili ve mahiyeti ü
zerindeki çok uzun tetkiklerinin ne
ticeleri şunlardır : 

1 - İnıan ve hayvanların karsinom 
ve sarkomlarının bakteriyolojik mu
ayenelerinde daima hususi bazı te
şekküller (viruı cüscymati = Virus
körpercben) görülmektedir. Bu virus 
körpcrchenlcr ancak viruslar (mik
roıkopla görülmiyccek derecede ufak 
mikroblar) tarafından tevlit edilen 
hastalıklarda - meseli kuduzda -
gör!llmektedir. 

2 - Urların kendi yapılarında ol
duğu kadar kanseri almıt olup be
n!iz hiç bir yerinde en ufak bir arıza 
göstermiyenlerin vücudlarında, kan· 
Jarında hususi ve filtran bir virus 
(mikroskopla görülemeyen ve filtre
leri geçen çok ufak bir mikrop) var· 
dır. 

3 - Bu virus vücud haricinde hu
ıusi ve auni vasıtalarda havadari ari 
ve ancak ıiyab kan damarlarında ol· 
duğu üzere hamızı karbon tesırinde 
ürer ve vasattan vasata nakledilerek 
liboratuvarlarda yaf3tılablir. 

4 - Llboratuvarlarda üretilebilen 
bu virus ile tecrübe hayvanlarına has
talığı a,ııamak kabildir. Bu ıuretle 
a'ılanan hayvanların vücud bo'lukla
rında yerleşen viruıun mevcudiyctiı 

yapılacak muayenelerde, virus körper
chenleri görerek an13fıalbilir. 

5 - Aşılanan hayvanlar hemen her 
.zaman hastalığı aldıkları halde urlar 
nadir olarak teşckklil ederler. Bu su
retle teşekkül eden urların satıh ve 

maktalarından ve bu hayvanların (Ur 
tetekkül etmiş olsun veya olmasın) 

kanlarından, göğüs ve karın boşluk
larındaki mayiden ve safralarından 
yapılacak muayenelerde ayni şekilde 
virus-körperchenler görülürler. Tabi! 
ıurette hastalanan phıalarla, kanser 
urunun ufacık bir parçasını dcrı altı
na yerleştirmek (transplantation) su · 
retiyle aşılanan hayvanlardan yapı
lan muayenelerde bu viruı-körpcrc
henler görülürler. 

6 - Aırlama suretiyle hastalık ve· 
rilcn ana hayvanlar virusu rahia: va
srtasiyle yavruya geçirirlerse de yav 
ru da uzun müddet virus gizli olarak 
yaşar. 

Buraya kadar verilen izahattan 
her ne kadar virusun her hastada 
mevcud olduğu açık olarak görülü· 
yorsa da Ger!ach kanserin husulünde 
virusun tek başına amil olduğu iddi
sında değildir. Eveldenberi kabul e
dildiği üzere kabiliyet ve istidadın, 
bünyenin ve diğer scbeblerin de mü
essir olduklarını söylemektedir. 

B • Hastalıktan korunma ve kur
tulma, 

Hastalığı yapan virus bulunduk
tan sonra korunma, muafiyet, tedavi 
yolları çok aydınlanmıştır. Virus ile 
muafiyet verme üzerinde yapmakta 
olduğu tecrübeler neticesinden Ger
Jach memnundur. Çok enteresan ve 
önemli olan bu bahis üzerindeki ça
lışmalarının sonuçlarını virus üzerin
deki müteakib tetkikleri ile beraber 

Büyük bir türk dostu olan mumai
leyhin müessesesi daima ecnebiler ta
rafından ziyaret edilir. Müeaseıeıinin 
türklere daima açık olduğunu ve biç 
bir teşrifat ve masrafa lüzum olmak
sızın çalışabileceklerini bildirmiştir. 

Avusturyanın hayvan salgın hasta
lıkları mücadelesini idare eden, elli
den fazla müstahzar çıkaran, senede 
10.000 litreden fazla serum yapan bu 
müesseseyi ve sayın direktörünü Vi .. 
yanaya gidecek veya Viyanadan ge
çecek meslek arkadaşlarımıza ve ala
kadaı ıevata tavsiye ederim. Muma

lleyhit> ~dresini de bu maksadla yazı
yorum: Hofrat Dr. F. Ger!ach Direk
tör der Bundesanıtalt für Ticrıcu
cbenbekaempfung Mödling bci Wien 

Bu adrese yapılacak tahriri veya 
şifahi müracaatları mumaileyh en 

büyük bir nezaketle karşılar; her 
türlü mesai broşürleri ile müessesi 
müstahzaratı nümunelerini gönder
mek lutfünü esirgemez. 

Ben bu satırları sayın okuyucula
rı daha fazla aydınlatmak ve çok de
ğerli hocama karşı minnettatlığnnı 
bir defa daha bildirmek için yazdım. 

Dr. Med. Vet. Sabri Baki Ersoy 

Bir liste 
üzerinde 
düıünceler 

(Başı 1. inci sayfada) 
da kafi değildi: Cemiyetin he
men en hassas taraflarına doku
nan bu hamleler, bütün reaksi
yonları bertaraf edecek, uzgörür, 
cesur olduğu kadar tedbirli, gün
delik hayatı tazyik altına almı
yan, havayı bunaltmıyan, insan
ları çabuk ısındıran ve alıttıran, 
yüksek bir sevk ve idare ile yü
rütülmek ve birlettirilmek gerek
ti. Hepsi böyle olmu,tur. 

Eserin azameti, dıtardan daha 
iyi anlaşılmaktadır. Ancak, biz
de dahi beylik edebiyat bir tara
fa bırakılarak, inkılablarımızın 
ciddi tetkiklere mevzu edinil
mek sırası geldiğini söylemek 
isteriz. Bunun için de ilk adım, 
seçkin bir heyetin murakabesi 
altında, evvela, diğer dillerde 
yazılmı§ kitabların tercümele
rinden bir külliyat vücuda getir
mek, muhtelif tetkik §ubeleri 
tetkil etmek, ve her şube üze
rinde üniversite veya dı§ardaki 
fikir adamlarını çalı§tırmaktır. 
Acaba cumhuriyetin 15 inci yılı
na kütübhanelerimizde bu hedi
yenin hiç olmazsa bir kısmı bu
lunarak kavuşamaz mıyız? 

Falih Rılkt ATAY. 

Çangtung bölgesinde 
çok şiddetli 

çarpışmalar oluyor 

Milletler cemiyetine karşı 

( Başr 1 .inci sayfada) 
Japonlar kan dökmeden şehri iş· 

gal etmişler ise de bundan Çin as· 
ker ve silahendazlarrnm on beş gün 
önce şehri terketmiş olmalarının bil· 
yük bir dahli vardır. 

lıalyan askerlerine tecavüz 
Şanghay, 10 (A.A.) - Teneke bir 

kutunun içine konulmu~ bir bomba İ
talyan bölgesinin ileri karakolunu iş
gal eden Savcie humbaracılarının üs
tüne atılmışsa da kimseye bir ıey ol
mamıştır. Bu bombayı atan adam kaç· 
mıştır. 

İtalyanın teklif ettiti gİ 
bir beyanname netrin 
pek mütemayil değiller 

Beyaz bayrak 
1897 de bir alman filosu Çingtao

yu işgal ettiği zaman alman bayrağı
nın dikilmiş olduğu tepeye bugün 
beyaz bir bayrak çekilmiştir. 

Şehre 18 mil mesafede bir p!Ajda 
japon bahriye si!Ahcndazları karaya 
çıktıkları zaman başında buranın na
zi teşkilatının reisi bulunan bir al
man 1-.eyeti alınan bayrağını açmış ol· 
duğu halde otomobille plaja giderek 
şehrin sulhcu bir metod dahilinde 
işgal edilmesini japon!ardan rica et· 
miştir. 

.Şantung bölgesindeki 
muhasemaı 

Hankeu, 10 (A.A.) - Resmi tebliğ : 

Şantung'un merkez kısmındaki muha
semat, demiryolunun garbında Çinling 
bölgesine intikal eylemiştir. Burada, 
büyük kanal kıyılarında şiddetli bir 
çarpışma hüküm sürmektedir. Büyük 
kanal boyunca çinlilerin şiddetli mu
kavemette bulunacağını düşünen ja
pon kuvvetlerinin külli kısmı, Kven
tch civarında Lunghay yolunu ele ge
çirmek üzere cenubu garbiye doğru 

dönmüşlerdir. 
Çin askeri makamları, Nanyang gölü 

büyük kanalı boyunca uzayan mevzi
leri her ne bahasına oluna olsun mü
dafaa emrini vermişlerdir. 

Japonya Çin' deki elçisini 
geri çağırıyor 

Tokyo, 10 (A.A.) - İyi malumata
lan mahfiller, Japonyanın Çin büyük 
elçisi Kavajö'nün bugün geri çağrıla
cağını bildiriyorlar. Bunun, yeni Çin 
muvakkat hükümctinin yakında Ja
ponya tarafından tanınması ile alakalı 
olduğu kaydedilmektedir. 

Alman elçiliği yeniden 
işe ba§ladı 

Şanghay, 10 (A.A.) - D.N.B. muha
biri bildiriyor: 

Elçilik katibi Resen, kançılar Schar
fenberg ve konsolosluk katibi Hürter 
Nankin'e varmışlardır. Alman büyük 
elçiliğ i Nankin'de servise yeniden baş
lamıştır. 

Harba devam pliinı etrafında 
Tokyo, 10 (A.A.) - Resmi mahfil

ler ve gazeteler, nihai zafere kadar 
harba devam planının, devlet, millet ve 
ekonominin umumi seferberliği de
mek olduğunu kaydediyorlar. Kurula
cak hususi bir komite bu p!anın tefer
ruatını tesbit edecektir. Planın yeni 
harb ekonomi tedbirlerini, finansal ve 
sosyal tedbirleri ve üç taraflı anti ko
münist mukavelesinin takviyesini der
piş edeceği bildirilmektedir. 

(Başı 1. inci sayfada) 
Kont Ciano, macar hududuna gel

diği zaman macar ajansının bir mu· 
harririnc aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

"- Macaristana daima en büyük 
sevgi ile geliyorum. İtalyanın macar 
meselesindeki görü'ü malumdur. İ· 
talya bundan ayrılmıyacaktır. İtalyan 
milleti macar milletini kalbinde sak
lıyor ve daima muhabbet düıünüyor.,, 

Kont Ciano ile B. Şu,nig aynı o
telde ikamet etmektedirler. Her ikiıi 
de gece bir buçuk saat kadar Avustur
ya Başvekilinin apartımanında görüş
müşlerdir. 

Naib Horti'nin ziyafeti 
BB. Ciano, Şmid ve Şuşnig, bugUn 

protokol ziyaretlerinden sonra, kıral 
naibi amiral Horti tarafından kabul 
olunmuşlardır. Uzun müddet süren 
bir görüşmeden sonra, kıral naibi bu 
zatları öğle yemeğine alakoymuştur. 
Bu ziyafette, başkaca, macar başba
kanı B. Daranyi ile dış bakanı B. dö 
Kanya ve Kurmay reisi general Rö
der ve daha birçok zatlar da hazır bu
lunmuştur. 

Macar hükUmetinin daveti üzeri
ne buraya gelmiş bulunan İtalyan ve 
avusturyalı gazetecileri de hariciye 
nezareti matbuat direktörlüğü tara
fından verilen bir öğle ziyafetinde 
hazır bulunmuşlardır. 

Konferans toplandı 

K 1 K 1 d• k" il u ı 19 d Avusturya, İtalya: ve Macaristandan ra a ro ıyor 1: us il taşın o mürekkep olan üç memleket konferan
sı bugün öğleden sonra saat 17 de Baş,-

"Kral tek müstakar 
unsurdur !,.1 

(Başı ı. inci sayfada) 
nu takdir etmektir. Bu fikrin balen 
Romanyada nasyonalizme doğru oldu
iu ink~r edilemez. Bunun için, iktıdar 
mevkiine bu temayülü temsil eden par
tiyi getirmek normal bir şeydir. Bu ka· 
rarda münhasıran milletin ihtiyacı mü
essir olmuştur. Hüküm.et otoriter bir 
hükümettir ve böyle olmasını lüzumlu 
buluyorum. Millet, memlekette niza • 
m:ın hikim bulunduğu intibaı mevcut 
olınalıdır. 

Yahudi meselesi 
Kıra), Romanya dış politikasının iç 

değişikliklerden katiyen müteessir ol
madığını temin ettikten sonra yahudi 
meselesine temas ederek demiştir ki: 

"- Romanya'da kuvvetli bir yahu· 
di aleyhtarlığı cereyanının mevcut ol -
duğu inkar edilemez. Zaten bu yeni bir 
şey de değildir. 

Fakat son yıllar içinde vu
kubulan başka bir ıey var ki, o da Ro
manya'nın Ruıya ve Galiçya yahudile
rinin bir nevi istilisına uğramış bulun
masıdır. Bunların mikdarı 250 bini bul· 
muştur ve iyi bir unsur da değildirler. 
Romanya'ya barbtan önce girmit olan 
yahudiler hususi hiç bir tedbire !Abi 
olmıyacaklardır. Fakat o zamandan be· 
ri girenler mülteci hukukundan başka 

bir haktan istifade edemezler. Bunlar 
hakkında ne yapabileceğimizi tetkik e
deceğiz.,, 

Y ahııdiler çıkarılmıyacak 
"Bunları memleketten çıkarmak ba

hiı mevzuu değildir. Fakat bunlar hak
kındaki umumi duygular o şekildedir 
ki, müstevlilere amme hukuku vere • 
meyiz. İngilizler için mantıksız ve me
deniyet mefhumuna az uygun gözüken 
bazı tedbirler aldıp uz doğrudur. Fa
kat topraklarımızda barıştan önce yer. 
leşmiş olan yahudileri kurtarmak için 
bu suretle hareket edeceğimiz unutul
mamalıdır. Bu bakımdan, müstevli ya . 
hudilerin, yalnız harbtan sonra intikal 
eden topraklardaki vatandaşlara tatbik 
edilen azhkl;ır hakkındaki hükümler • 
den istifade talebinde bulunamıyacak • 
lannr da kaydetmek lazımdır." 

Cenubi Amerikada bir 

tayyare kazası 
Buenos-Aires, 10 (A.A.) - Dün Ar· 

jantin - Brezilya sınırındaki enternas
yonal köprünün açılış merasiminden 
dönen ve içinde cumhur başkanı daire 
kumandanı Albay Şaytzer'lc birlikte 
birkaç yüksek rütbeli subay bulunan 
tayyareden hiçbir haber yoktur. Uru· 
guay • Brezilya sınırına gelen ve he
nüz teyid edilmiyen haberlere göre, 
tayyare Rivera nehrine düşmüş ve iki 
kişi yaralanmıştır. 

Korucunun katilleri yakalandı 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Silivri· 

nin Çanta köyü korucusunu öldüren 
Hasan ve Karacaovalı Hüseyin jan
datma tarafından ;v.akalan<4. 

(Başı 1. inci sayfada) vekalette ilk cclseıiniakdetmiştir. Ma-

rı bağlı •Ürüklemek, milleti me.zba. car başvekili ile Avusturya başvekili 
hai tarihe gözleri kapalı aevketmek ve hariciye nazırı ve italyan hariciye 
için düıman kuvvetlerine iatinad e. nazırının iştidk ettiği bu toplantı aaat 
derek öyle ıenaatler vücuda getirdi- 19 a kadar devam etmiftir. MUzakere
ler ki, millet, bu defa bütün kuvvet ler katiyen hafi mahiyette değildir. 
ve azameti ile mevcudiyetini ve hci.. Alman D.N.B. ajanaı konu9malar et· 
kimiyetini fiilen ızhar etmek ntıra. rafında JU ma!Qmatı vermektedir: 
rında kaldı. lıte kuvayı milliye, Ana• Salahiyettar mabafilden bildiri!di
dolu ve Rumeli müdafaai hukuk tef· ğine göre, üç devlet müstacel mahiyet
kiliitı bu atırarın mevludu, ve bu ah teki meseleleri tetkik etmişlerdir. 
va! ve hôdisatın neticei tabiiyesidir Yarın, ve çarşamba günü yapılacak 
<Hakimiyeti Milleye> gazetesi de bu müzakerelerde daha umumi mahiyet· 

h 
·a· d .., teki meseleler ve ekonomik İfler &örü-
a ısaftqn oguyor.,, .. 1 k · 1 · !Qma 1 haf"! 
"V k ·ı b .. .. k · k l "bl şu ece tır. yı ma ta anma 1 • 

a tı e uyu ın .. 1 a ar •ırası~· de beyan olunduğuna göre, bütün mü-
da, saraylarını ~uşman. aak~rı. zakerelerin esasını Berlin •Roma mih· 
ne muhafaza ettıren, mılletlerıne veri ve bunun Roma paktı devletleri 
düımanalarının süngülerini davet üzerindeki tesirleri tefkil eylemiştir. 
eyliyen hükümdarlar bile görülmü1- İtalyanlar Romanya rejim değişikli
tü. Fakat unutulmamalıdır ki bu hü· ğinin Tuna devletleri münasebctlerin-
kümdarlar siyaset meydanlarında de yeni bir unsur ve Tuna havzasının 
can verdiler, ve daha fenası bütürı yeni bir düzene bağlanması için ba§r 
beıeriyetin hafızai tel'ininde yaıı· !angıç olarak telakki ediyorlar. Ko
yorlar ! Hükümdarları afletmiyen nuşmalar esnasında Roma paktı dev
hakimiyeti milliyenin bir kaç türedi· !etlerinin Romanya ile olan münase· 
yi ne dereceye kadar hazmedebile • betlerinin etraflı bir tarzda tetkik o
ceği meydandadır. lıte gazetemiz lunduğu ve bu meselenin müzakerele· 
milletin hakimiyetine musallat ol• rin ön safında bulunacağı söyleniyor. 
mak istiyecek eıhasa karıı mücahe· Gazetelerin umumi mütaleasına gö-
de ve mücadele için intişar ediyor. re son zamanlarda çıkan vahim hadise-

"Hakimiyeti Milliyenin mücahe· !er umumi vaziyetin Roma paktı dev
datına daha çok zaman ihtiyac gö • Jetleri tarafından derin bir tarzda tet
rüyoruz. Meırutiyetin, meclialerin, kikini icab ettirmigtir. 
oralarda herhangi bir kaç manevra Pesti Usjag bu yeni hidiselcri şöyle 
ile ihra:aı ekseriyet edecek fırkala. telhis ediyor: Roma • Berlin mihveri, 
rın; aiycui zümrelerin arkasında, A- alman - avuıturya anlatması • Roman
nadolu'nun saf, durendi§, mütevek- ya hükümetinin değişmesi ve İtalyan • 
kü ve ôlicenab, fakat daima aıim ve yugoslav münasebeti . 
iradeaine malik vicdanını kendine 
rehber edinerek cHakimiyeti Milli· 
)'•> yaıayacaktır.,, 

istanbulda iki 
ceset daha 

bulundu 
İstanbul, 10 (Telefonfa) - Halıcı

oğlunda bulunan cesedin hüviyeti ha
la tesbit edilemedi. Şimdiye kadar 
kaybolduğu iddia edilen kimselerin 
akraba ve dostlarından 20 kişinni biç 
biri cesedi tanıyamadı. 

"Bir cesed" 
Gene Bakırköyünde Mcdiciye köyü 

civarında bir cesed bulunmuş, cesedin 
leblebici çankırılı Ahmed oğlu Mev
lild'e aid olduğu anlaşılmıştır. Mevlü
dün köylere leblebi satmağa giderken 
Ayamama suyundan geçmek istediği, 
fakat geçemiyerek boğulduğu anlaşıl
maktadır. 

Bir cesed daha 
Bugün şarab iskelesi önünde deniz

den bir cescd daha çıkarılmıştır. On 
gun kadar denizde kaldığı anlaşılan bu 
cesedin Vatan motoru tayfalarından 
Mustafaya aid olduğu sanılmaktadır. 
Mustafa on gün eve! bir gece motora 
sarhoş olarak dönmüş ve sabahleyin 
kaybolmuştur. 
Mustafanın denize yuvarlanarak öl· 

düğü sanılmaktadır. Vatan vapuru 
Akçaşehirde olduğu için İstanbula dö· 
nünce tahkikata başlanacaktır, 

Budapeşte konferansında 
neler konuşulacak? 

Havas ajansı muhabiri bu konferans 
hakkında şunları yazmaktadır: 

Budapeşte konferansının devamı 
müddetince İtalya tarafından Tuna 
havzasındaki devletleri İtalya - Al· 
manya· Japonya grupunun komünizm 
aleyhindeki politıkasını kabule ve bu· 
na iştirake ikna için sarfedilecck olan 
gayretler münascbetilc buradaki poli
tika mahfillerinde B. Ciano'nun göre· 
ceği başlıca vazifenin bir taraftan Ma· 
caristan ile Yugoslavya ve öte taraf
tan Macaristan ile Romanya arasında 
bir yakınlık kurmağa çalışmak olaca
ğını bildirmektedir. Macaristan, Yu
goslavya erazisi üzerindeki isteklerin
den vaz geçmiş bulunmaktadır. İtalya 
tarafından tazyik edilecek olan Maca
ristan, Roman yada iktidar mevkiine ge 
len hükümet reisinin bizzat transilvan· 
yalı olması münasebetiyle Transil
vanya erazisi üzerindeki isteklerinden 
vazgeçmeğe mecbur kalacaktır. Roma
daki yabancı mahfilleri Macaristanın 
eraziye müteallik olan bütün bu iltek
lerinden vazgeçeceğine ihtimal verme
mektedir. Çünkü B. Ciano, ivaz olarak 
ancak Romanya tarafından macar az
lıklarına iyi muamele icra edileceğini 
ileri sürecektir. 

ltalya'nın başlıca istekleri 
İtalyanın Avusturya ve Macaristan 

hükümetlerinden önce general Franko 
hükümetinin tanınmasını, sonra gizli 
italyan • alman ı>rogrıunına göre 1938 

sencıinde yapılması dütünülm 
bütün alman - italyan teşebb 
yardım ebnelerini, ve nihayet 
!er cemiyetine kar,ı kabul 
hattı hareketi yeniden gözden 
melcrini istiyecektir. 

Budapc!t• konferansından 
hiçbir netice bek!enilmemektc 
lihiyettar mahafilde 1934 pro 
rının tadil edilemiyeceği eh 
kaydedilmektedir. 

ltnlya konferansta 
ne istiyor? 

İtalyan hükümetinin geçenle 
yana ve Budapeşteye konfcran 
tayicini evciden tescile mabsuı 
projesini göndermiı olduğu b 
rilmektedir. Bu usul, Avuatu 
Macaristan hükümetlerinin 
gitmemiıtir. Bu tebliğ projeıi, ı 
ihtiva etmektedir : 

1 - Avuıturya ve Macariatan 
metlerinin Berlin - Roma mih 
i§tirakleri, 

2 - Franko hükümetinin bu 
tanınması, 

3 - Avusturya ve Macariıtan 
metlerinin İtalyanın çıkmasından 
ra milletler cemiyetinin cihanf 
mahiyetini kaybetmit olduğunu 

eden bir beyanname ne,retmeleri. 
Avusturya Macaristan bükü 

rinin milletler cemiyeti aleyh 
böyle bir beyanname neıretmeğe 
o kadar mütemayil olmadıkları b 
edilmektedir. Çünkü her iki hük"" 
de cemiyetten mal! muzaharet gör 
te ve her ikisi de İngiltere ile Fr 
nın milletler cemiyetine ihlbki 
bağlılıklarını ilan edecekleri bir 
da bu iki demokrasinin ıiyasetine 
halefet etmek istememektedirler. 

Diğer taraftan Avusturya ve Mı 
ristan bükilmetleri, Berlin • R 
mihverine girmeği de iıtemiyece 
ve komünizm aleyhindeki misaka i 
raktcn de imtina eyliyeceklerdir. 
hayet bu iki hilkümetin İtalyanın t 
liflerinden yalnız birisini, yani ge 
ral Franko hükilmetinin tanının 

teklifini kabul edeceklerse de onu 
ispanyadaki iki bükilmetin de ay 
zamanda meşru addedilmesi şartile k 
bul edeceklerdir. 

Karışmazlık komitesi 

bugün toplanıyor 
Londra, 10 (A.A.) - Yarın topla 

nacak olan karışmazlık komitesine v 
rilecek karar projesi muhtelif ekıper 
!erin başlıca üç mesele hakkındaki gö • 
rüşlerini ihtiva etmektedir. Bu mesele 
lerı kontrol, gönüllülerin geri çekilme
si ve muhabirlik bıaldannın tarunmasın· 
dan ibarettir. 

Komitenin yarın bu meseleler hak
kında bir karar vereceği tahmin olunu
yor. 

B. Bek enternasyonal 
vaziyeti anlattı 

Var§Ova, 10 (A.A.) - Diyet Mecl!ıl· 
nin dış i'ler komisyonunda bir nutuk 
söyliyen Bek iki taraflı anlaşmalar po• 
litikasını müdafaa ederek bunlara mi· 
sal olmak üzere Polonya ile Almanya, 
Sovyetler birliği, Fransa ve Romanya 
arasında imza edilmif olan anlaşmaz· 
!ıklar göstermi' ve Polonyanın diğer 
milletler ile görüş teatisinden ge
ri durmamakla beraber müttefik dev• 
letlerle dost! uklarını mümkün mertebe 
sağlamlaştırmağa gayret ettiğini söy· 
!emiştir. 

Hatib bundan sonra enternasyonal 
hayattaki buhranın milletler cemiyeti 
meselesine bağlı bulunduğunu, pakt· 
taki prensiplerini tatbiki Cenevre mü
essesesinin imkanlarının fevkinde bu· 
lunduğunu, çünkü bu mücasesenin ci· 
hanşümul olmak mahiyetini kaybetti· 
ğini beyan etmiş ve şu sözleri ilahe et· 
miştir: 

"- Polonya muhtelif hükümet mer· 
kezleri arasındaki görüşme teşebbüs· 
!erini büyük bir alaka ile takib etmek· 
tedir. Fakat Polonya dünya iktısadi ve 
mali vaziyetinin düzelmesinin iptidai 
maddeler ve muhaceret meselelerine 
bağlı bulunduğunu zannetmektedir.,, 

Bir sinemanın 

tavanı çöktü 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Beşik· 

taşta Köyiçi sinenıasının tavanı filim 
oynarken birdenbire çökmüş, seyirci • 
!er arasında bir panik olmuştur. Bu 
arada tclişa düştn Ekrem adında bir 
çocuk pençereden atlamrı ve ayağı la• 
.rılmıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 
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~ - Basit görüşlerinle beni asabi
t~~t-~rme. Babamın sıksık söylediği bir 
sozu hatırlıyorum: Hiç bir şey basit 
değildir. 

E - Öyle mi? Evet, doğrudur; bu 
hususta babama hak vermem lizım. 

K - Hiç bir şey basit değilse, bir 
kadının kocasından ayrılması, en az 
basit olan bir kelimedir . t 

E - Bir tek şu müstesna. 
K - Hangisi? 
E - Bu ayrılma bir halası ifade e

derse. 
K - Evet halas .. Hayır, hayır, bil

miyorum; beni imtihan etmemeni sen
den rica ederim . 

E - Ben hiç bir şey sormadım. Ben 
demek istiyorum ki, bazı şeyler var
dır ki, yalnız aksi vaziyetleri taham
mül edilmez bir halde olunca, onlara 
katlanılabilir. 

K - Çok ince bir buluş ama, bütün 
hükümler gibi doğru değil. Ayrılma
nın benim için ne demek olduğunu bil
men gerek. Evdeki hizmetçiyi bile de
ğiştirirken hastalanıyorum. 

E - Madem ki ayrılma senin için bu 
kadar bir değerdedir, böyle i~ere gi
rişmemen daha doğru olurdu. 
K- Söylemesi çok kolay. Brü~ge

nin çok sevimli tarafları var ... Benı se~ 
viyor. Bermolda gelince, aramız~akı 
bağlar pek gevşek ... Ben pek gencım ... 
Haydi mütevazi olayım da çok ya.şlı
yım diyeyim. Kendini. b~nim ye~~e 
koyarak düşünemez mısın? bana oyle 
geliyor ki, sen yaşlı bir mürebbiye gi-

bi konuşuyorsun. 
. E - Senin ):ıülyan °· 

K - Ne demek istiyorsun? Anhya-

madnn. · 
E - Anlamana da hacet yok y~v~ 

rum. Böyle işlere girişmeme.n ?aha ~ı 
olurdu diyince, şunu demek ıstıyoru . -
ki, kötü akibetlerle karşı~a~nüı:m~k .. ı
çin bu gibi meselelerde ıyı duşunup 

' .. . h faza etmek 
taşınmak, sukunetı mu a 
lazımdır. .. 

K - Aman rica ederim, neler so~~ 
' · · k " lu lüyorsun. Karşımda sankı b~r ~y 

ı Karışık bır vazıyevarmış sanıyorum 
te düsmüş olan biricik tanıdığın kadın 
benmfyim? Duygu coğrafyasından 
•enin hiç maIUmatın yok mu ~ b 
E- Fazla maltı t nla benı mahcu 

edıyorsun. 
K - Manasız şeyler konuşma; ben 

leni biliyorum .... 
E - Ya, öyle mi ? . 
K - Ne dedin, ne dedın ? 
li': - Hiçbir şey demedim, sadede ge-

l . k' iyeti bozmak elıın. Anlaşılıyor ı, vaz . k . , 
· lda ne dıyece sın. 
ısteıniyorsun. Arno ır 

K. - Biliyorum ... Yapacağımı şaş -

clun, b' na 
E - İ . pratik taraflarını ır ~a 

şın , k muteessır o-
bırakalım; Arnold un ço 
lacağını sanıyonnusun.? de . Za-

K - Bilmedigimı itıraf e rım. . 
.1 ğ rıanndan bı-

ten bu hususi evlı ı ın sı · • ' . k hangı tara-
ridir: insan eşinın yata. ta da, blun-
fına yatıp uyuduğunu bıldıyor gelirken 

arkasın an 
ce, tabutunun ksa bir h .. -
müteessir mı olacaktır, yo . 
fifl'ğ" . hıssedecektır bile~ıyor. 

ı ı mı . de bısseder. 
E - Belki her ııtısını . . anı i-
K - Öyle biı halın var kı, ıns ç 

leden çıkarıyorsun ..... ! · ·n ebemi 
1 d vaın et - ışı 

E - Af buyu~ e i hisse inanmak 
yetli tarafı, senın han~ 

· " dır 
ta olduğun keyfıyetı · d iz olduğu-

K - Ne kadar ınesrıe s 

' mu görmüyonnusun · . ? o sana bir 
E - Ya seviınli Brügge ·mli mi ? 

1? Yalnız sevı 
destek olamaz m b bırakmıyaca-

K - Arnold'u bırakı 
. k d fala! sordu. 

ğımı o bana bır ço e 

E - Öyle ise, daha ne düşünüyor-

sun? l 
K - (Şaşırıp kalıyor) Erna ? 
E-Ne oldu 7 
K - Beni teşvik mi ediyorsun ? 
E - Benmi? neden böyle bir şeye 

hükmediyorsun ? 
K - Çehren birdenbire değiıti. 
E - Boş lif 
K - Arnold'u sen çok iyi tanıyor-

sun .... 
E - Bunu sana kim söyledi ? 
K - Gayet içten görüşüp konuıtu

ğunuzu görüyorum. Onun bana karşı 
takındığı tavır hakkında fikrin nedir? 

E - Bu hususta hiç bir fikrim yok. 
K - Olan biten §eylere aldırış etmi

yeceğini tahmin ediyormusun ? 
E - Yavrum, evli erkeklerin gözle

rini sım sıkı yumdukları görülmemiş 
~eylerden değildir. Ne var ki, onların 
da gözlerini zorla açmamak lazımdır. 

K - Ben de o kanaattayım. Mama
fih her ihtimale karfı hazır bulunma
lıyım. 

E - Sana bir yardımım dokunabilir
mi? 

K - Senin yardımına mı ? 
E - Evet. Arnoldun beni dinleye

ceğine kanaatin var. Belki onu senin 
istediğin bir istikamete sevkedebili
rim. Yeter ki, bu istikameti • bileyim. 
Mesele iskandalsız hallolunursa, 
Brügge ile evlenmek istiyormuaun ? 

K - (Ernaya dikkatle bakıyor) bir 

az müsaade et. 
E-Hay hay. 
K - Arnold seni dinler mi ? 
E - Benimle görüşmekten hoşlan-

dığını söylediğine göre, evet. . 
K - Hayati bir karar verirken ıenın 

tesirin altında kalacak derecede mi se
ninle görüşmekten hoşlanır ? 

E - Canım efendim, ben sadece 
bir fikir diye bunu ortaya atıyorum ... 
Bakalım tecrübe ne gösterecek. 

K - Yani kendi arzusiyle benden 
ayrılmak tecrübesi. 

E - Ben başka bir çare göremiyo-

rum. 
K - Ya beni affederse ? 
E _ Öyle olunca, her şey yoluna 

girrni' olur ... . bütün 
0 da şu şartla. ki, Brügge ıle 
.. asebetlerini kesmen lazımdır. 

mun . . . l ' d . l' K _ Münasebetımı gız ı ~n gız ıye 

devam ettirsem, ne lazım gelır ? 
E _ Bir §:CY Jizın:ı ge.lmez; yalnız, 

.. d"ğli gıbi tehhkeh olur. Ancak, 
gor u n ' . l . i b' J . . miza~ ve nıeyıl erın ı mı-
ben ıenın :ıı d 1 

B hususta da benı ay ın ayorum. u 
tır mısın? 

K - Hayır. . k l ' k 
E _Neden böyle birdenbırc a ~ı ı 
. n? Brügge ile mUnasebetının 

edıyorsu kadar ciddi bir şekil aldı
ne dereceye b k b · k 
w mı anlamak istiyorum; aş ~ ır ma . 
g k B nu tecessüs mu telakkı 
saclım yo . u .. 1 d 'k d k 

. ? Neden bana böy e ı ı 
edıyorsun 

bakıyorsun ?. . 
K - Sen benim kocamı sevıyorsun. 
E - Aman, rica ederim .... 
K _ o da seni seviyor. 
E _ Böyle bir iddiada nasıl bulu-

nabiliyorsun ? . . 
K _ Belkı bir çok defalar isa~tsızlık 
österınişimdir; ihtimalki, senın ka

~ parlak bir zekam yoktur : fakat, ba
z::nlar olur ki, her şeyi adam akı.llı 
görebilırim. Mekteb arkadaşım, ben~m 
böyle bir ani yaşamama yardım etmış-

tir. ·d'k K 1 E _ Mektebde de böyle ı ı · 1 ı 
kırk yarıyorsun. Hayatın seninle an
laşmasına imkan bırakmıyorsun. 

K _ Rica ederim, lafı değiştirme. 
Brügge ile olan münascbetime ratmen 

l: __ An_da_ç _ı 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar : İltanbul eczanesi 
Pazarteıi ı Merkez ,. 
Salı : Ankara ,. 
Çarpmba ı Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Per&embe , Halk ve bakarya " 
Cuma : Ege eczaneıi 
Cumartesi · Sebat ve Y enlıehir eczaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Herıün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumarteıi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pa.ı:ar ve cumarte1l ılinlerinden baıka 
H A L K ıinemuında her&ün halk 
matineleri: 12.15 

Film değiııme günleri: Pazarte1i ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
§ehır: 1023 - 1024. - Şehlrleraraaı: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Hava&azı Anza Me
murluğu: 1846. - Mesaj eri Şehir Anba
rı: 3705. - Takıl Telefon numaraları: 
Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazarı civarı: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuz başı Bizim takıi: 2323 -
Havuzbaşı: Birlik taksi: 2333 

OTOBÜSLERİN ı 1 k ve Son 
SEFERLERİ 

Sabah Akıam 
İ 1 k Son 

sefer ıefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.30 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.30 

Uluı M. dan Dikmen'e 7.30 20.00 
Dikmen'den Uluı. M. na 8.00 20.30 

Uluı M. dan Keçlören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 21.30 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.00 

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 20.30 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Cebeci'den Aı. fabl. ra 6.30 
As. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 
S. pazar'ndan Akköprıi'ye 6.30 7.15 
Akköpru'den S. pazarı'na - 9.45 

Yeni&ehir, İltasyon ve Bakanlıklara 
her saatı beı &ece muntazam ıeferler 
vardır. Pazar günleri ilk ıeferler 
birer uat ıonra baıılar. 

POSTA SAATLERi 
Poıta ıaat 151 a kadar İltanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhüthı 18 e kadardır, 

TREN SAATLERİ 
Haydarpaıaya : Her ubah 8.20. Her 

akıam 19.15 ve lll.45 
de (ıah, perıembe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Her&ün ll.35 (Kayıe
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat ıizerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.40 
Zonguldak hattı : " 15.00 
Kırıkkaleye rayotobllı ., 16.05 

GUNLOK: 
Arabl- 1356 
il Zilkade 

S. D. 
Güneı 7 24 

Rumi. 1353 
Birinci klnun 29. 

S. D. 
Akııam 17 01 

esas itibariyle ben senden çok daha 
dürüstüm. 

- E Evet, zarfların deği9mesiyle 
yaşıyan bir dürüstlük. 

Sana kar§ı gösterdiğim itimadı kö
tülükte kullanmak zaten senin karın

dır. 

E - Biribirimize çatmanın bir ma
nası varrnı ya? Vaziyetini sükunetle 
mütalea et. Mektubun sevkedilmesine 
aldırmazsan, kendine bir istikamet ta
yin etmek lazımdır; eğer geri kalırsan, 
her şey olduğu gibi eski vaziyetini 
muhafaza eder. 

K - Geri almı,ım veya almamışım, 
sana ne? Her halde bu muhabbet, seni 
benden daha az alakalandırır, sanırım. 
Sen, hiç tetiğini bozmadan sahte haya
tına devam edersin. Fakat, benim bunu 
yapmama imkan yoktur. 'Gizli hareket
lerden artık iğreniyorum. Bütün teh
likelere rağmen, sırf seni memnun e
deyim diye, mektubun sevkedilmesine 
aldm§ bile etmiyeceğim, 

E - Sözlerini iltifat diye telakki e
derek hazmedeceğim. Nefesi aksi tak
dirde hayvanat bahçesinde almam la
ı:mı. 

K - Tabii değilmiya? l Her halde 
açık gözlülüğli kibarlık ve bir neza
ket eseri diye göstermek daha muva
fıktır. 

E - Bu açık gözlülügü bu kadar çe· 
tin bir imtihana tibi tutma. 

K - Kanaatimce, o her imtihana gö
ğüs gerebilir. 

E - İnsanlar, komşu tavuğunu kaz 
gormek meylindedirler. Fakat, ma
dem kı benim zekam hakkında bu ka
dar ıyı fikirler besliyorsun, benim sa
na yapacağım teklifı kabul et: Ara
mızda hiç bir ,ey yokmuş gibi, ötele 
birlikte dönelim. Oteldekiler de bizi 
bir arada görmUı olurlar. 

K - Bu komedyaya neden luzum gö 
rüyorsun ? 

E - Sana, ilerisini kolaylaştırmak 
ve kocandan ayrılmanı mümkün kıl
mak için. Yavrum, şunu unutma ki, gi
decek olan mektub, cürmünün delili
dir, anladın mı ? 
K- Anladım, sevgi kamlumbağacı

ğım. 

E Gördünmü, gene hayvanat bahçe
si. Biraz bekle; postaneden bir post
restant mektub alacağım. 

K - Ne o? Arnolddan mı? Yarebbi 
neler gfüece kmif im? 1 

Uzak Sark ve İngiltere 

ingiltere, kuvvetleneceği 

lardan çok müteessir olmuş bulundu• 
ğuna ve bu endilstriler arkasın.?an. d.a 
pamuklu ve yilnlil dokuma endustrısı
nin gelmekte olduğuna işaret etmek· 

tedir. 
Time& gazetesi de bu hususta bir 

makale yazarak bir buhran tehdidine 
karşı alınabilecek tedbirleri izah et
mektedir. Bunların başında 1939 sene-

•• Ü b k ı • k • d • sine kadar 70 milyon ingiliz liralık g un e 1 ye re ş 1 m 1 bir masrafı istilzam edecek olan silih· 
lanma da vardır. 

adım adım geri çekiliyor Fransa 
Çin - japon harbı garb devletleri 

için bir sıra davAlar ortaya çıkardı. 
Bunların başında bir prcnsipin ida· 
mesi vardır: Milletler Cemiyeti aza
sından bir devletin arazi tamamiye
tine hürmet edilmesi. Fakat bu, Ha
beş.istan tecrxbcsinden beri, ancak 
manevi kıymeti kalmış bir meseledir. 
Japonyaya kargı bir cezalandırma se
ferine girişmeyi bir dakika bile aklın
dan geçirmedi. 

İkinci dava, garb devletlerinin U
zak şarktaki itibarları meselesiydi. 
Daha hususi mahiyetteki üçüncü da
va da, garb devlelterinin dünyanın 

bu kısmındaki maddi menfaatlerini 
alakadar ediyordu. Kollektif emniyet 
nasyonu bir kere ortadan kalktıktan 
sonra garb devletlerinin itibarını de
vam ettirmenin mümkün olup olma .. 
yacağı sorulmaya değer bir keyfiyet
ti. Maddi menfaatler notalarla değil, 
ancak kuvvetle müdafaa edilebilir. 
Çindeki istila harbında, garb ,devlet
lerinin ve bilhassa İngilterenin men
faatlerine büyük darbeler vuruldu. 
Japonyanın büyük kuvveti, Avrupa 
devletleri arasındaki ihtilaflardır. 
Milletler Cemiyetinin 1931 deki zafı 
Mançurinin ilhakını mümkün kıldı. 
Fakat bir Avrupa topluluğunun mev
cud olu'u japonları, avrupalıların 
menfaatlerine saygı göstermeye mec
bur ediyordu. 1937 de ise Milletler 
Cemiyeti büsbütün zayıflamı~tır ve 
İtalyan - alman - japon paktı, Tokyo 
hükümetine, daha uzun zaman için 
Avrupa denilen kuvveti karşısında 
bulmıyacağını isbat etmiştir. Hakikt 
kuvveti ne olursa olsun, hedefi ne o· 
lursa olsun, bu pakt garbın bir iha
netidir ve lngilizlerln hataaı onu la
yık olduğu ciddiyetle karşılamamak 
olmu,tur. 

Birle,ik devletler "icabında, Çin
deki sermayelerimize kaybolmuş na
zariyle bakarak silaha müracaat et
meden geri çekiliriz, istikbalimiz bu
rada değildir, diyebilirler. İngiltere 
imparatorluğu bunu yapamaz. İngil
tere, ne zaman, dünyanın bir köşesin
de bir emrivaki karşısında gerilemi•
se, yeni kuvvet darbelerine, yeni §an
tajlara zemin hazırlamıştır. Şanghay
da ingiliz menfaatlerinin yağma edil
mesini, harekete geçmeden kabul et
mesi, Hong - Kong'un tehdid edilme
sine meydan vermek demektir, çünkü 
japonlar, diktatörlüklerin metodu 
mucibince, ilcrleyi!tlerini adım adım, 
ve mukavemet imkanlarına göre yap
maktadırlar. Hong - Kong'da muka
vemeti gevşetmek, büyük Singapur 
istratejik zencirini zayıflatmak de
mektir. Uzak şarkta zayıflamaksa, A
vusturalyayı yardımsız, Hindistanı 
tehlikeye maruz bırakmaya muadil· 
dir. Japonyanın muvaffakıyetlerini 
başkalarının taklick kalkışmamaları i
çin de sebeb yoktur. 

Bu hakikatlerin İngiltere devlet 
adamlarının zihnini ne kadar kuvvet
le işgal ettiğini söylemek lilzumsuz
dur. Fakat davayı düşünmek kafi de
ğildir, halletmek lazımdır. Kollektif 
b~r harekete ümid bağlamak nafiley
dı. Bu müşkülden zararsız çıkmayı 
~~mak nafileydi. Dlinya kamoyuna 
ıtımad etmek nafileydi. 

İngılterenin iki silahı vardı: İn
giliz donanması, birleşik devletler. 
Fa~.at . ikincisinden istifade kolay iş 
degıldı. İngiltere hükümeti birçok 
d.efalar Amerikaya bir deniz nümayi
şı yapmak teklifinde bulundu. Fakat 
bu fikir tahakkuk etmedi. Amerikan 
kamoyu müşterek bir harekette bu
lunmak için lüzumu kadar olgunlaş
mıı değildir ve B. Corden Hull gibi 
amerikan devlet adamları ''muvazi bir 
hareket hattı,, ndan bahsederlerken 
son derece ihtiyatlı davranmaya mec
bur o~maktadırlar. Bu itibarla, İngil
tere, Ja~on tahriklerini önlemek için 
yakın ~ır zamanda Amerika ile müş
terek bır harekete giriftnek ihtimali· 
ni hesaba katamazdı. 

Geriye ingiliz donanması kalıyor. 
Söylendiğine göre İngilterenin Çin 
sularına iki zırhh ile lilzumu kadar 
yardımcı gemi göndermesinde bir 
mahzur yoktu. Fakat Çindeki do
nanmasını bu mikdarda arttırmak 

Japonyaya karşı müdafaa tedbirleri 

L 'Örop Nuvel'de 

Pol Drelmiyer 
yazıyor 

. s . J• ran a \ 'C unyc . 
Vu gazetesinde "l•raıısanın Suriye

deki eseri tehdid olunmaktadır" baılı
ğı altında yazdığı makalede Emmanuel 
Bourcier diyor ki: " ... Ne yapmak ll -
zımdır? Yapılacak şey vakit kazanmak, 
federal himayeyi genişletmektir. Bu • 
gün Suriye ve Lübnan himaye altın -

almak manasına gelecek ve herhangi dadır. Bu himaye iki değil, beı hükü • 
bir mağlubiyet halinde onu mazeret- met üzerinde tahakkuk ettirilmelidir. 
siz bırakacaktı. Halbuki, bir çarpış- Bu takdirde herkes memnun olacaktır. 
ma ihtimalinde bu ayarda bir ingiliz Şayed böyle hareket edilmezse yakın • 
donanmasının japonlara karşı koya- da ihtiHil başlıyacak ve 0 zaman pahalı 
bilmesi için az imk5n vardı. Şu halde ve kanlı bir askeri sefer İcab edecektir. 
böyle yarım bir tedbir almayı düşiln- Bu ihtilal hazırlanmaktadır. Pek yakın· 
mek doğru olmıyacakt•. 13\itiln mese-
le, tngilterenin, mesela p, kdeniz filo- da şarkta ilerlemiyen ricat eder. Dlinya-

sunu Çı·n 1 .. d • h kl nm en güzel yol şebekesini kurarak, tusu arına gon ermeyı a ı 
rizm merkezleri tesis ederek bu fakir 

gösterecek kadar vahim bir vaziyet 
karşısında bulunup bulunmadığını ta- memleketi zengin bir memleket haline 
yin etmekte idi. İngiltere, böyle bir getirmiş olan Fransa tehlikededir. Bel
donanma ile, btitiln kuvvetlerini Çin- ki de kaybedilecek bir dakika yoktur. 
de barba sokmuş olan Japonyaya ko- Zira yakında kan akacaktır. 
!aylıkla üstlinlUk elde edebilirdi. Va- İtalya ı)arayr nereden bulacak? 
ziyetin vahim olduğu ise muhakkaktı. Jur gazetesi diyor ki: 
Uzak şarktaki ingiliz menfaatleri bir "İtalya bu yeni inşaatın ihtiyaç gös-
yana, bizzat Honk - Kong bile, Kan- terdiği parayı nasıl bulacak? Fevkali
ton'da harekete geçecek japonların de menabiden mi? Bu menbatar arasın· 
doğrudan doğruya tehdidi altında da, bugün, ıservetler üzerinden bir kıs
bulunuyordu. Otokrasilerle demokra- mını devlet hesabına almaktan başka 
siler arasında gizli cidalde demokra- bir şey kalmamıştır. B. Mussolini, ne 
silerin mukavemet noktası Uzak olursa olsun faşist devletin bizzat kad· 
Şarkta bulunabilirdi. Böyle bir hare- rosunu teşkil eyliyen sosyal smıflann 
ketle yalnız Japonyaya ders verilmiş bu yeni fakirleşmesinden çekinmiye • 
olmaz, aynı zamanda diğer otoriter cek mi? Diğer taraftan muhakkak olan 
devletler ihtiyatlı harekete mecbur bir şey var ise o da her hangi bir silAh
edilmiş olurdu. lanma yarışında, İtalyanın muhakkak 

Bu projeye karşr, istratejik ve tek- surette İngiltereye karşı mağlOb ola • 
nik kuvvetli itiraz sebebleri vardt ve cağıdır. B. Musolini realist bir adam 
bilhassa ingiliz amira\\ığının göster- diye tanınmıştır Bu scbebten ikinci bit 
diği deliller, şimdilik üstünlüğü elde ihtimal daha mevcuttur ve o da ıudur: 
etmİf gl:SrUnmektedir. Japonyaya kar- B. Musolini, bu karannı Vansittart ile 
ifı harekete geçmek için Akdenizi boş yeni diplomatik müzakerelere giritme
bırakmak lazımdı. Fakat burada asa- den evvel, bu milzakereler ilzerinde te • 
yişi kim muhafaza edecekti? Fransa- sir icra etmek maksadiyle de vennit o
nın bu vazifeyi üzerine alabileceği labilir.'• 
söylenecek. Fakat amirallık fransız --------------
donanmasının, bugUnkli vaziyetinde 
Akdenizi muhafaza edecek kabiliyet
te olduğundan filphelidir. Bundan 
başka teknlsiyenlerin söylediğine gö
re, dört zırhlısı tamirde olduğu için 
bugün İngilterenin hizmet halinde o
lan zırhhları ancak on bir tanedir, 
halbuki kendisini saydırmak için U· 
zak şarka sekiz dokuz zırhlı ve !Uzu
mu kadar torpido filosu göndermesi 
lazımdır, ve üslerinden binlerce kilo
metre mesafede bu donanmanın teç
hiz ve iaşesi de ayrı bir mesele teş
kil etmektedir. Bu, ancak. pek büyük 
bir zaruret karşısında dilşUnülebile
cek kadar mUşkül bir hareketti. 

Bu vaziyet karşısında, İngiltere, 
Çindeki menfaatlerini saydırmak i
çin ne yapmayı düşünmektedir? Ben
zeri maceralar için bir ibret dersi teş
kil edecek büyük bir muzafferiyet 
kazanmak üzere bütün kuvvetlerini 
bir noktada teksif etmeli miydi? Bu 
usul kabul edilmemiştir. Fakat mese
le bu suretle halledilmiş almıyor. A
sıl hal şekli istikbaldedir, Uç sene 
sonra İngiltere, herhangi bir devlet
ler grupuna kıyastanamıyacak kadar 
üstün. müthiş bir deniz kuvveti hali
ne gelecektir. Esasen iki sene sonra 
da kafi derecede kuvvetli olacaktır. 
O zamana kadar, bUtiln mahzurlarına 
rağmen bir bekleme ve geciktirme po
litikası takib etmek Hlzımdır. Uzak 
şarkta kayıbların şimdiden milyarlara 
varmış olması mümkündür. İngiltere, 
düşmanlarının ilerlemesine kati bir 
nihayet vereceği günü bekliyerek, 
şimdi adım adım gerilemeyi tercih 
etmektedir. Gerçi bu politika pek şe
refli değildir. Fakat başka bir hal 
şekli mevcud olmadığı için olduğu 
gibi kabul edilmesi lizımdır. 

İnalltere 
Ingiltcre'dc işsizler artıyor 
Geçen ayın on üçüncü gününden 

evelki dört hafta ı:arfında İngilterede
ki iısizler sayısının 166.204 artmıı ol
ması sol cenah gazetelerinde hüküme
te karıı manevraya esas olarak kulla • 
nılmaktadır. 

Objektif bir göriltle hareket eden 
News Chronica gazetesi, bu vaziyette 
fena havalrın tesiri olduğuna ve filha
kika bina ve gemi intaatının bu hava • 

Çapraz kelimeler 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiı ıekli 

' 1 

• 
' 

1 

Soldan sata vo yukandan aşagıya: 
1- Cine saldıran memleket 
2- Bir yemiş 
3- Çinin eski merkezi - Bir iıkambll ki· 

ğıdı. 
4- Sandalya 
5· Çinin ikinci merkezi • Ekmek yapma-

ya yarar. 
6- Arz 
7- İnsan • Para nklamağa mahsus dolap 
8- Sakin - Kale. 
9- Lahin - Pijamanın selefi. 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

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

Madde 4 5 - Nakil vasıtalarile ve 
sair suretle seyyar reklamlarla kapı, 

pencere ve dıvarlarda sabit ziya ile 
veya projeksiyonla ve bir binadan 
karşısındaki bir yere her ne şekilde 
olursa olsun levha asılarak yapılacak 

ilan ve reklamlarda yukarıdaki mad
denin hükümlerine tabi oldukları gibi 
bunların halkı rahatsız etmiyecek ve 
gelip geçmeyi güçleştirmiyecek şe
kilde yapılmaları ve her halde beledi
yenin iznine ve tenbihlcrinc uygun 
olmaları da şarttır. 

E - Stadyumlar ve koıu yerleri 
Madde 46 - Stadyumlar ve koşu 

yerleri belediyece tayin edilecek fenni 
ve sıhhi şartları haiz olacaklardır. 

Madde 47 - Buralarda ilk tedaviyi 
temin etmek üzere belediyece lüzum 
gösterilecek bilcümle sıhhi tertibat a
lınmış bulunacaktır. 

Madde 48 - Stadyum ve hipod
romlarda umuml yerlerde yapılması 

bu talimatname ile menedilmiş olan 
şeyleri yapmak da yasaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Seyrüsefer, müıterek hükümler 

Madde 49 - Belediyenin numara 
pilakasile muayene ve ehilyet vesika
ları bulunmıyan nakil vasıtalarını şe

hir yollarında seyrüsefere çıkarmak 
yasaktır. 

Madde 50 -Nakil vasıtalarını sevk 
ve idare edenler belediyenin muayene 
ve ehliyet vesikalarını yanlarında bu
lundurmağa ve zabıta memurları ta
rafından istenildiğinde bunları gös
tcrmeğe mecburdurlar. 

Madde 51 - V csikalara bakmak, 
sürat yoklaması veya araba muayenesi 
yapmak gibi bir sebeble zabıta me
murları tarafından (dur) işareti veril
diğinde nakil vasıtaları hemen dura
caklardır. 

Madde 52 - Yollarda ve meydan
larda iş görmekte olan seyrüsefer me
murlarının elle, sesle, düdükle, ziya 
ve saire ile verecekleri işaretlere v" 
bilumum zabıta memurlarının her nt.· 
rede olursa olsun bu talimatnameye 
göre yapacakları ihtarlara herkes ve 
her türlü nakil vesıtaları derhal uy
mağa mecburdurlar. 

Madde 53 - Nakil vasıtalarının 
duracakları, yavaşlıyacakları, gidecek
leri, veya gidemiyecekleri yollar hak
kında belediye tenbihlerile ilan edilen 
n edilecek olan hususlara aykırı ha
reket etmek yasaktır. 

Madde 54 - Nakil vasıtalarıla veya 
hayvanları şehrin yollarında ve mey
danlarında tecrübe ve talim yapmak 
yasaktır. • 

Madde 55-Nakil vasıtaları biribir
lerinin önüne geçecekleri veya arkaya 
kalacakları, duracakları veya geriye 
dönecekleri zaman bunları sevk ve i
dare edenler mutat olan kol, ses kor
nc ve saire işaretlerile önlerinde, yan
larında ve arkalarındakilerini haber
dar etmiye mecburdurlar. 

Madde 56 - Nakil vasıtalarını kul
lananlar yol üzerindeki yayalara, gel
mekte olduklarını boru, ses ve saire 
ile bildirmeğe mecburdurlar. Şehir i
çinde resmi ve sefaret arabaları . hariç 
klaksiyon çalmak yasaktır. 

Madde 58 - Nakil vasıtalarının 

kornalarını lüzum yokken veya lüzu
mundan fazla olarak öttürmek, kır

baç çatlatmak, akordu bozuk veya 
alışılmamış sesler çıkaran kornalar 
çalmak yasaktır ... 

Madde 58 - Her ne şekilde olursa 
olsun nakil i~lerinde kullanılan hay
vanların şehir içinde dört nala kaldır
vanların şehir içinde dört nala kaldı -
rılmaları yasaktır. 

Madde 59 - Şehir içinde yaya koşu
ları yapmak belediyenin iznine bağlı

dır. 

Madde 60 - Bir biri arkasına giden 
nakil vasıtalarının, bozukluk falan gi
bi bir sebeble ani olarak durduculdu
ğundan, çarpı~manın önü alınmıyacak 
bir derecede biribirine yanaşmak ya
saktır. 

Madde 61 - Yaya kaldırımlarının 
yanından geçen nakil vasıtaları, bu kal 
dırımlara hiç bir veçhile temasları ol
m:yacak kadar açıktan geçeceklerdir. 

Madde 62 - Tamamı veya bir kısmı 
yerde sürüklenmek suretiyle eşya nak
li yasaktır. 

Madde 63 - Nakil vasıtalarının, yü
rüyüşlerinde yollardaki su birikintile
ri veya çamurları etrafa srçratmaları 

yasaktır. 

Madde 64 - Kazaya uğramak vesai
re gibi herhangi bir sebeble hareket e
demiyecek hale gelmiş olan nakil vası
taları en kısa bir zamanda münasib bir 
yere ~kilerek seyrü seferi güçleştir
melerine meydan verilmiyecektir. Bu 
gibi arabaların bozuldukları yerlerde 
veya duraklarda durdurulmaları ya
saktır. 

Madde 65 - Bir kazaya sebebiyet ve 
rildiğinde nakil vasıtalarını kullanan
lar hemen durdurarak en yakın zabıta 
memuruna haber vereceklerdir. 

Madde 66 - Şehir yollarında bir ara 
baya bağlanmış olarak diğer bir nakil 
vasıtasının sevkedilmesi yasaktır. (Ka 
za ve bozukluk hariç) . 

Madde 67 - Yapı yollarından çıka
cak olan arabaların tekerlekleri temiz
lenmiş olacaktır. 

Madde 68 - Nakil vasıtaları gider
ken ve gelirken daima yolun sağ tara
fını ve araba yolu ikiye ayrılmıt olan 
büyük caddelerde sağ taraftaki yolun 
sağını takib edecektir. Kapı içi, kemer 
altı gibi geçidlerde de bu maddenin 
hükümlerine göre hareket edecekler
dir. 

Madde 69 - Aynı sınıfta iki yolun 
birleştikleri yere doğru yürümekte o
lan nakil vasıtalarının (gidilen tarafa 
göre) soldan gelen sağdan gelene yol 
verecektir. 

Madde 70 - Küçük yoldan çıkanlar 
büyük yoldan geçenlere yol verecek
lerdir. 

Madde 71 Bir yoldan başka bir yola 
geçilirken ağır yürünecek ve sağa dö
nüşlerde kısa, sola dönüşlerde büyük 
kavisler yapacaklardır . 

Madde 72 - Durmak veya başka bir 
yola sapmak için yolun soluna geç
mek lazım geldiğinde durulacak ve sa
pılacak yere en yakın noktadan geçile
cek V'C bu vesile ile sol tarafa yürümüş 
olıruyacaktır. 

Madde 73 - Aynı cihete doğru yü
rüyen nakil vasıtalarının yanyana git
meleri ve yarışı andırır harekette bu
lunmaları yasaktır. 

Madde 74 - Nakil vasıtaları biribi
rinin ilerisine ancak soldan geçebile
ceklerdir. Bunun için orta ıüratlc yü
rünmesi ve seyrü sefere zorluk ve bo .. 
zukluk verilmemesi şarttır. Bununla 
beraber sokak köş,clerinde, yolların 

birleştikleri noktalarda, kapılarda, ke
mer altlarında ve her türlü geçidlerde 
dar yollarda ve karşıdan araba gelme
si, gidiş gelişin çokluğu ve saire gibi 
sebeblerle yolların sıkışık bir hal aldı
ğı yerlerde ileriye geçmek yasaktır. 

Madde 7 5 - Nakil vasıtalarının be
lediyece gösterilmiş olan bekleme 
yerlerinden başka yerlerde durmaları 
yasaktır. Bu yerlerde duracak arabala
rın adedi belediyece tayin edilmiş ol
duğundan bundan başkasının durması 
yasaktır. 

Madde 76 - Gerek bekleme yerle
rinde ve gerek yolcu indirip bindirmek 
veyahud yük alıp boşaltmak için her
hangi bir yerde durmakta olan motör
lü nakil vasıtalarının gazı kesilmiş ve 
motörü durdurulmuş ve şoförü başın
da olacak ve hayvanla çekilen araba
larda da sürücüsü hayvanlarının ba
şında bulunacaktır. 

Madde 77 - Yolcularını götürdükle
ri yerlerde bekliyecek kira nakil vası
talariyle hususi nakil vasıtaları en ya
kın sokak içlerinde ve yaya kaldırım
ları yanında ve diğer arabaların geç
melerine mani olmıyacak surette du
racaklardır. Caddelerde durmaları 

yasaktır. 

Madde 78 - Yukarıdaki maddede 
gösterildiği veçhiyle yolcusunu bek
liyormuş. süsünı.i vererek nakil vasıta
larını bekleme yerlerinden başka yer
lerde durdurmak veya müşteri bulmak 
üzere bu yerlerin haricinde yavaş ya
vaş dolaşmak veyahud bekleme yerle
rine yakın yerlerde yol üzerinde yolcu 
almak yasaktır. 

Madde 79 - Yolcu alacak veya indi
recek olan nakil vasıtaları ancak yaya 
kaldirııllları önünde ve binip inmeğe 

yetişecek kadar oir ..:.an1an ıçinde du
rabileceklerdir. 

Madde 80 - Geriye dönmek için na
kil vasıtalarının geri geri gıtmelcri 

yasaktır. Geriye dönebılmek için lazım 
olan yerden başka en az digcr bir ara
banın da serbe•tçe geçebilecegi kadar 
boş yer kalmış olması ve her nalde ar
kadan gelen arabaların yürüyüşlerine 
asla engel olmaması şarttır. 

Madde 81 - Nakil vasıtalarının bu
lunduğu yerde yola çıkarken geri geri 
yürümekten başka çare yoksa gelip ge
çenleri haberdar etmek üzere yaya kal
dırımı üzerinde bir adam bulundurula
caktır. 

Madde 82 - Nakil vasıtaları her han 
ği bir yerden yola çıkarılırken en az 
sürat, en çok dikkatle hareket edilir. 

Madde 83 - Kampana çalarak itfai
ye ve sıhi imdad arabalarına, yaya yü
rüyenlerle her türlü nakil vasıtaları 

hemen sağ tarafa çekilerek icabediyor
sa durarak yol vermeye mecburdurlar. 

Madde 84 - Şoförler hayvanların 
ürkmesine sebeb oldukları zaman he
men süratlerini azaltacak veya idare 
ettiği arabayı durduracaktır. 

Madde 85 - Nakliye vasıtaları kaza 
ihtimali melhuz olan her yerde düdük 
çalmaya mecburdurlar. 

Madde 86 - Nakil vaaıtalarırun fC-

.. 
N .. ..... 
l 

ANKARA 
Boraaıı 

Günlük fiyat cedveli 
10-1-1938 

Azami Asgari Vasati 

Yumuşak buiday 4.60 
Sert 4.70 
MablO.t ,, 4.00 
Sünter 4.SS 
Cavdar 3.00 
Arpa 3.00 
Nohut 6.00 
Yula! 4.00 
Mısır 3.50 
Mercimek 3.00 
Bulgur 6.00 
Fasulye 7.01 
Tiftik 90 kr. 

4.12 
4.10 
3.88 
4.55 
3.00 
3.00 
4.50 
4.00 
3.50 
3.00 
5.00 

7.01 
90 kr. 

4.19 
4.32 
3.95 
4.55 
3.00 
3.00 
5.40 
4.0-0 
3.50 
3.00 
5.70 

7.01 
90 kr. 

Ankara piyasasında mühim bazı 
maddelerin vasati perakende fiatları: 

VAH!Dl KIYASI 
METAIN ve 

iSMi KAi iTE KUP\I 

Ekmek Birıncı Kilo IU 
Francala - . .. 14 
Koyun eti Rilosu 40 
Dana eti 30 
Sığır eti .. 35 
Balık Torik. Adet 55 

K;yun başı 
Kefal. . 75 

Adet 10 

hir içerisinde uymağa mecbur olduk
ları sürat hadleri, ağırlıklarına ve te
kerleklerinin vaziyetlerine bağlı olup 
bunlar aşağıdaki cedvelde gösterilmiş
tir. 

Nakil vaııtala-
rınnt a(tırlıtr· T~kerleii 

Saate )'a· 
pabilecegi 

sürat 

utouıouulı.. ..16 
2500 - 5000 laıtik tekerlekli. 20 

pinömatik bandajlı 25 
soöı .. söoo lastik tekerlekli 10 

pinomatik bandajlı 15 
D~a fa;İa listik tekerlekli S 

pınömatik bandajlı 10 

Motosikletler bu cedvelde gösterilen 
en yüksek haddi geçmiyeccklerdir. 

Madde 87 - (Reisi Cumbur ve ma
iyetinde gidenlere aid otomobiller) bu 
talimatnamedeki seyrü ıefer hükümle
rine tabi değildirler . 

Madde 88 - İtfaiye vasıtaları ve sı
hi imdad otomobilleri bu talimatname
deki ıeyril ıefer hükümlerine tabi de-
ğildirler. ( Sonu var) 

,. " 

lstanbul borsası 
10- 1-1938 

PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 625.- 630.-
Dolar 123.- 126.-
Frank 80.- 88.-
Liret 99.- 106.-
Belç. Frangı 80.- 84.-
Drahmı ıs.- 22.-
İs. frane:ı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin A \/'US. 21.- 23.-
Pezeta -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron Is. 30.- 32.-
Altın 1076.- 1077.-
Banknot 273.- 274.-

ÇEKLEU 

AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londra 627.50 629.-
Nevyork 0.79725 0.7950 
Paris 23.51 23.445 
Milano 15.1475 15.l ll2 
Brüksel 4.6950 4.6836 
Atina 87.0916 86.8840 
Cenevre 3.4425 3.4354 
Sof ya 63.745 63.5930 
Amsterdam 1.4312 1.4277 
Praıı 22.7092 22.655 
Viyana 4.2167 4.2066 
Madrid 13.7050 13.6725 
Berlin 1.9768 1.9725 
Varıova 4.2025 4.1925 
Budapeşte 4.0040 3.9944 
Bükreı 106.2950 106.0413 
BeJgrad 34.3825 34.30 
Yokohama 2.7375 2.7310 
Moskova. 23.67 23.7275 
Stokholrn 3.0914 3.0840 

ESHAM VE TAHVlLA T 

1933 Türk borcu 

.. .. .. 

AÇILIŞ KAPANIŞ 

ı 18.70 18.70 
(Vadeli) 

n ıs.10 ls.10 

Sıvas-Erzurum 1~ 
hattı Is Ill 

' iV 

(Vadeli) 
95.25 95.-
95.- 95.-
95.- 95.-
95.- 95.-

T. C. Merkez 
Bankasından 

Bay Rıza adına yazılı D sını

fından birlik 11210 numaralı ban
kamız aksiyonu kaybedildiğin

den artık hükmü kalmadığı ve 
sahibine başka numaralı yeni ak
siyon verileceği bildirilir. 1-220 

. Zayiler 
Zayi- 8 mayıs 1337 senesi ve 307 

mekteb kayıtlı Ankara sultanisinden al
dığım tasdiknamemi kaybettim. Yenisi
ni alacağınıdan eskisinin hükmü yok -
tur. Kazım Kütükçü doğum: 1315 

Zayi - İstanbul İthalat gümrüğü
nün 26-11-937 tarihli 26093 sayılı be
yannamesiyle memlekete ithal eyledi -
ğim Y. P. Mum marka 551/614 numa
ralı 64 balya pamuk ipliğine aid 
335950 sayılı 15 - 11 - 937 günlü güm
rük makbuzu kazaen zayi edilmiştir. 
Gümrükten bir suretini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığı ilSn olunur. 
Yusef Politi 

İstanl•Jl, Hacopulo han 
1-209 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi tefi 

Her gün saat üçten sonra evin· 
de hastalarını kabul eder. 

Telefon: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
N.,mi Apart. No. 9 D. 5 3-5064 

.:!1111111 Göz tabibi 111111 ıı .. 
= -= Dr. Esedullah Someren 

_ Cebeci Hast. Göz Mütehassısı :; 

- = : Balıkpazarı Işıklar caddesi _ 
: Trakya apartımanı 4 No. da -

Vilayetler 
Otobüs alınacak 

lzmir Belediyeainden ı 

1 - Belediye tarafından işletilece 
"4,, veya "6" silindirli tam dizel motöt 
lü 24 kişilik oturma yerli ve on iki ki 
ayakta duracak sahanlıklı ve şehir i 
yollarında çalışan tiplerden olmak Ü 
zere 10 adet komple trambüs tipinde 
otobüs kapalı zarfla münakasaya koli 
muştur. 

2 - Beherinin bedeli mubammeııİ 
gümrük, muamele, belediye, tahliye. 
kordon, ve istihlik resim ve ücrctlet1 
belediyeye aid olmak üzere İzmir bele' 
diyesinin Alsancaktaki otobüs gara• 
jında teslimi şartile sekiz bin bet yiiJ 
liradır. Hepsınin bedeli (85,000) lira• 
dır. 

3 - Mali ve fenni şartnameleri posta 
bedeli hariç dort lira yirmi beş kurut 
bedel mukabilinde İzmir bclediyc•i 
makine ve elektrik mühendisliğindcD 
tedarik edilir. Taşradan istiyenlot 
şartname ve posta ücretini peş:in gön'" 
dermelidirler. 

4 - İhale 8 şubat 938 salı günü aaıtl 
on altıda İzmir belediyesi daimi encii• 
menince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 6375 liradır. 
6 - Nakden verilecek teminat akçe• 

si ihale tarihinden asgari bir gün evel 
belediyeden alınacak fiş mukabilinde 
İş bankasına yatırılacaktır. 

7 - Teklif yapacak firmanın oto· 
büsler hakkındaki şartnamede yazıl• 
maddeler ile birlikte bilümum kataloi 
ve teknik resimlerle broşür plin ve i .. 
zahnameleri ve yedek parça katalo
ğunu ve fiat listelerini vermesi mecbU" 
ridir. 

8 - İştirak için 2490 sayılı kanunun 
tarifi dairesinde ihzar edilmiş teklif 
mektupları ihale tarihi olan 8 şubat 938 

salı günü azami saat on beşe kadar b· 
mir belediye reisliğine \'Crilme!idir-

(4503-4693) 3-720Z 

.:!ıııııııııııııırııııııııııııııııııııııı~ 

~ ÇÖLDE BİR TÜRK GENCİ :: 
: Öğleden sonra hastalarını : : :: 

Türkçe sözlü : 
:; kabul eder 1-141: 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii - -'=i 1111ıı111111 mıı ı ı ııı ı ı ıı ı ı ı ıı ııuııır 



.................................................... 
Küçük illn 
ŞARTLARI 

gazı müstakil kat. Telefon. 2655 
1-212 

Kiralık daire - Yeniıehirde, elek· 
trik Şirketinin tam önünde, 34 No. lu 

o.ort aaurıııc ıcuçuıc uinıardan· apartımanda. lki oda, bir hol, mutbak 
Bu defa iı;in 30 kuruı ve Banyo. Suyu ile 40 lira. 1-163 

Bay1ndırlık Bakanlı~ı 
Kaloriler tesisatı yaptırılacak saat 15 de Ankara Levazım &mirliği 

M. M. v. Satın Alına Komiıyo- satınalma komisyonunda yapılacak· 
nundan ı trr. 

Dahiliye bakanhğı 

İki defa için 50 kuruı Ur d f Kiralık müstakil kat- Kavaklıdere· 
:ır e a için 70 kuruş 

Dört defa için 80 kuruı alınır. de franıız ıefareti karıııında 4 oda ıu, 
Ray döşeme münakasası : - Ketif bedeli 7329 lira 55 kuruş 

olan Genelkurmay dairesi binasında 
yapılacak olan kalorifer teıisatı ka· 
palı zarfla ckıiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 40500 lira 
ilk teminatı 3037 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 203 kurut · mukabilinde 
komisyondan alınır. Kanuni vesika
larda bulunan teklif mektuplarının 
saat 14 de kadar komisyona verilme-

Harita tanzimi 

DahiliJe Vekiletinden : 

Devamlı küçüle ilanların her defası elektrik, havagazı vardır. 40 lira. Tele· 
için IO kuruı alınır. Meseli 10 defa fon: 3843 1-164 

Nafıa Vekaletinden ı 

Diyarbakırdan Cizreye doğru in
şa edilmekte olan hattın kırk ikinci 
kilometreaile altmıııncı kilometresi 
araıındaki ilçllncll k11mı inşaat ve 
ray fer9iyatı kapalı zarf uıuliyle mü
nakasaya konulmuttur. 

Malatya villyetinde Adıyaman ka· 
sabaımın hali hazır harltalarmın tan
zimi iti pazarlıkla ekıiltmeye çıkarıl· 
mı9tır. Muhammen ke,if bedeli 4.000 
liradır. Eksiltme 22. 1. 1938 taribılnde 
cumartesi günü saat 11 de, Ankarada 
Dahiliye Veklleti binuında Belediye
ler im!r heyetinde yapılacaktır. 

::::=~~k bir illa iı;in 140 lt1lrul Kiralık daire _ V eklletlerin tam 

Bir kolaylı~ olmak üzere, her utır, karşısında (6) oda büyük salon, her 

2 - Eksiltmesi 4 Şubat 938 cu
ma günü saat 11 de M. M .V. Satın 

alma Ko. da yapılacaktır. 

kelime aralarmcıaki boıluklar mlisteı· türlü konforu haiz bir kat kiralıktır. 
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir kiiçUk Telefon: 3312 1-189 

3 - Keıif ve plinlar 37 kurup M. 
M. V. lnpat fUbesinden alınır. 

si. (76) 1-203 

illa 120 harften ibaret olmalıdır. Kiralık daire - Atatürk bulvarı Ali 
Dört satırdan fazla her ıatır için a1· Nazmi apr. No. 14 üç oda ve bir hol. 

1 - Münakau 26.1.938 tarihine 
tesadüf eden Çar,amba günü saat on 
beşte vekAletimiz demiryollar in§Ut 
daireıindeki komisyon odasında ya
pılacaktır. 

4 - İlk teminat 549 lira 37 kuruş
tur. Demiryolları 

.. r .. ıc ... a ... ı ... o ... ku ... ru...;.ı .. a~hn~ı;;r·-........... ---t Tel. 3837 1-186 
5 - Ekıiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun ı ve 
3 üncü maddelerinde yazılı ve idari 
prtnamenin 4 üncü maddeıinın (F J 
fıkrasında yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektublarını ihale ıaatındar, 
behemehal bir saat evvel M. M. V. 
satın alma Ko. na vermeleri. (4623) 

Rıhtım ücretleri indirildi 

Devlet Demir Yolları Satın Alma 
Komisyonundan : 

Muvakkat teminat 300 liradır. Şart• 
nameleri bilibedel Belediyeler lmir 
heyeti fen teflifinden alınabilir. 

Satılık • - . 
Acele satılık eczane - Ceyhanda 

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

Sablık - Orta Ayrancı baflanll· 
da Güven evleri asfaltına 5 dakika me
aafede güzel manzaralı 30 dönilm bağ 
toptan veya parça olarak satılıktır. D. 
D. yolları malzeme muhasebesinde 
§evki Fincancıya müracaat. 1-145 

. Satılık arsalar - Yeniıebirde Seli
nık caddesinde Maliye şubesi karıısın· 
da 592 ve 423 metrelik. Tel. 1538 ko-
Dıisyoncu Hayri. t--80 

Sablık - !ıımetpap mahallesinde 
bağlara nezareti klmile ve tam konfor
lu 4 daire ve 12 odalı yeni kargir apar
tunan ve Yeniıehirde analar. T . 2992 

3-6939 

AQJe •tılık ana - Jandarma met· 
tebt brpmnda Maltepenin en blJdm 
Yerinde k8febafl 578-1589 M2 ehven fl
atıa verilecek. Telefon 1338 1-218 

Kiralık .. 1 

Kiralık ........, - Yenlfebir Sıhiye 
Vekileti karpmda yeni yapılan Uğur 
apartımanmda 4 ve 5 oc1ah modern ter· 
tibatı hals lld dair• kiralıktır· Kapıcıya 
nıUracaat. Telefon 1851 1-161 

Kiralık- Yenifebirde Adakale cad· 
deai No. 18Soda1 bol. bDJOlu bava· -
Suyolu yaptırılacak 

Kalecik BeleclİJ• Reialiiinden : 

1 
_ l4-l-t31 tarihinde lh&~ni ya-

pıl --'- olan içme ıuyu yolu ınpatı· 
a..- de tadilit 

.. ait nanıarnnıı: ,artname. 
ııaaebile iptal edılerek 10-

Japıımaıı ihi e ka· 
1·938 tarihinden 25-1·938 tar . n 
dar yeniden kapalı .zarf usulıyle ek· 

ıiltmeye konulınuıtur. 

K 
. f bedeli 18320 lira 99 ku· 

2- e,ı 

ruıtur. 

· k if name ve prtname-
3 - Pro1e ef . . de Kalecik be· 

il 225 kurut ınukabıhn • 
. d atınabıllr. 

lediye reitliğın en 
. irlk etmek iı· 

4 _ Münakasaya .1•:tl h&İS oıına· 
tlyenlerin fenni ehlıy 
ları ,arttır. 

i 2490 numaralı ka· 
5 _ lateklller n . d ki ıart 

nunun 2 ve 3 ncil ınaddelerın e 
ları haiz olmaları ıısnndır. 

. t ınikdarı 
6 - Muvakkat terr.na 

1367 liradır. 
lf kt\lpları· 

7 - Taliplerin teki ıne dar JCale-
lb 25-1-938 günü saat 14 ka euııif 
elk belediye encUıDeııine tevdi 

Olmaları ıasnndır. lhinde ... t 
8 - ihale 25-1-938 tar • de 

ıs de Kalecik belediye encUıııenıD 
1-ı16 

)apılacaktır. (84} 

tescili Arsa 
Tapa Sicil Muhafısb• 

Çanka1a 
luadaa ı . 

Çorum caddesı, 
Mamakta :=.ı. ıınaten Nuri 

Pl'beıı Sırtl . 
1 ve hali arsa 

Ye cenuben Hacı emın e yaptırılan 
hudutlariyle ınabdut a 'f ııoo M2· 61· 
h~aust bir ııarit•Y• 1 re araı:il hali· 
çtlıUnde bir kıt'a ~~ maliye ba
yeden olnıatı clolaY~~.' e{atenilıniftlr· 
zlnesi namına teıc b .... ki dbetle· 
B --' ve U• .. u araanm feDP" . d olduğunun 
rinin tnbiti ve klnıe a~pnıak 0sere 
tayini için tahJdllat ~ 14 50 de ma· 
22-1-938 ulı günü 11

• n~ktfr. Bu 
halline memur gand:r iddia eden var 
yer hakkında tatarf9 'katarla bir· 
be ellerindeki reırnt vetı l!IÔallln· 

ve patte 
llktı meı:k6r gtııı kat ıneaıuru· 
de bulunacak olall tabki U• ç.nlraP 
na ve yahut 45 nUJDAl9 uracaat ey· 
tapu sicil muhafıstılın&;; 1--Zl 7 
lemeleri illıı olunur· ( 

Kiralık _Kaloriferli, mobilyalı gü
zel bir oda banyo ile birlikte kiralıktır. 
Adreı: Yeniıehir Atatürk bulvarı 57 • 
B. Ali Nazmi Apr. daire No. 11 1-190 

1t Verenler : -Sabt 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 arayanlar - Fransızca· 
ya vakıf genç mürebbiye vazife arayor. 
Talipler Salti ve Franko mağazasında 
M. Mordo Tel. 1855. 1-98 

Bir bayan İf arıyor - Türkçe dakti· 
lografi ve iyi franıu:c~ ~ilen. bi~ ~ay~n 
yarım gün ve yahut butun giln ıçın ıt 
aramaktadır. Poıta K. 143 1-129 

Den-Muhtelif saz ve mekteb 
dertleriyle yabancılara tllrkçe <Sğretilir. 
J)emlrfırlra M. Ttlrket S. No. 8 B. Or· 
ban'• mektubla müracaat. 1-187 

Ahçı - lıtanbuldan gelmit birind 
amd ahçılardan tatlı ve börek yapan 
bir erkek it arıyor. Eaki postane ar· 
kumda Murat yanında Ali uıta TeL 
2110 1-208 

Bir ,abancı lııa7an it an,ar - Fran· 
.11Zca, almanca ve müzik bilir, çocuklu 
aile yanında milrebblyellk aranmakta· 
dır. Ulus L. B. rumuzuna müracaat. 

1-211 

Gümrük ve inhisarlar B. 

.Kba bann depom yaptırrldak 
t..l.iluJuoU-MM6rlQla· 

d .. ı 

2 - Bu itin muhammen bedeli 
750.000 yedi yUz elli bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 33750 li· 
radır. 

4 - Mukavele projesi, münakasa 
şartnamesi, Bayındırlık itleri genel 
şartnamesi, vahidi kiyasi fiat cetve
li, fenni şartname, ahşap traversle 
ferıiyat talimatnamesi, çimento nor
mu, telgraf hattı tartnamesi, plin ve 
profilden mUrekkeb bir takını mllna
kau evrakı otuz yedi buçuk lira ıfıu
kabilinde demiryollar inpat daireain 
den tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya iştirak etmek 
istiyenler 2490 numaralı arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu mucibince ib-
razma mecbur oldukları evrak ve ve
saiki ve bilumum nafıa işlerini veya 
demiryollar in,aat işlerini yapabile
ceklerine ve bir defada en az üç yüz 
bin liralık böyle bir it yapmıı bulun
duklarına dair Nafıa Vekiletinden 
verilmiı 938 119neıi için muteber mü
teahhitlik veıikuını mezk\1r kanu
nun tarifatı daireıinde buırlıyarak 

fiat teklifini havi mUhUrlU nrflariyle 
beraber bir zarf içinde 26.1.938 tari· 
hinde aaat on d8rde kadar makbuı: 
mukabilinde demiryollar inpat dal· 
resindeki komiıyon reialiline tevdi 
etmit olmaları lazımdır. 

(64) 1-207 

5.000 adet travers 

eksiltmesi 

3-7097 
Kalem, malzeme ve şef fa( 

mevad alınacak 
M. M .Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
1) 7 kalem malzeme şeffaf mevad 

açık ekıiltmeyc konmuıtur. 

2) Tahmin edilen bedeli 1800 lira o
lup ilk teminat paraaı 135 liradır. 

3) İhalesi 12/ 2.kanun/ 938 çarpm
ba gilnll taat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile ihale gün ve saa
tinde M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaln. (4703) 

3 - 7225 

Haydarpqa ve Derince limanla· 
rından Avrupaya ihraç edilecek ma
halli emteaya ait rıhtım ücretleri 15 

Kanunusani 1938 tarihinden itibaren 
% 50 tenzil edilmiştir. Fazla malUmat 
almak iıtiyenlerin Haydarpap liman 
ve Rıhtım Bqmüfettitliğine müra-
caatları illn olunur. (62) 1--.205 

Bina yaptırılacak 

D. D. Yollan Sa. Al. Ko.clan: 

(10) 1-100 

Muğla şehri içme suyu tesitat 
ve inıaab eksiltmesi 

Dahiliye V elı:aletinden ı 
Muğlaya 4,5 kilometre mesafedeki 

Şemseddin menbaının ıehre iaaleıl 

su depoıu inpıı ve tehir tesisatı lle 
diğer müteferrik itlerin yapılaluı 

kapalı ı:arfia ekllltmeye konulmut
tur. 

1 - ltin muhammen bedeli (89645) 
lira (71) kuru9tur. 

2 - btekliler bu ite aid prtname. 
Evelce ilin edilmiı olan İzmir • Af- proje ve tair evrakı 448 kurut muka· 

yon hattı üzerinde Turğudlu lttuyo- bilinde Dahiliye vektleti belediyeler 
nunda yapılacaİ istasyon binası ile imlr heyeti fen ıefliiinden alabilir· 
alimantaaiyon binaaı i:patı kapalı ler. 
zarf uıullyle yeniden eksiltmeye kon- 3 - Ekliltme 22. 1. 1938 tarihine 
mu,tur. rutlayuı cumarteal ,unB uat on birde 

1 - Bu itlerin keıif bedeli ceınan An.karada Dahiliye vekileti blnuın-
40000 liradır. da toplanacak belediyeler imlr be-

2 - Mukavele projninin d6rdtlnctı yetince fapdacaktır. 
maddeıinde yuılı inpat müddeti 3C).. 4 - Ekılltmeye ıirebllmek için 19-

• 8-938 tarihine kadar temdld edilml teldilerin qağıda yuıh teminat ve 
700,000 kilo buğday alınacak tir t- veulkl ayal sUn .. t ona 1ıı14u' ko-

A. Levazım Amirliği 

ADk Le ... -!..:ı• • S • t mllJOll relaliline tel11m dDlt olma-
ara vuan .f"UDU" ıiı atm 3 - ıteklller bu ite ald ,artname 1 ,._ d AJma ~UDd • __ 1 UI &a&IDl ır. 

ua ı proıe ve .ur evrakı devlet demiryol· A) 2490 I& ıh kanunun 115 ve 17. 
1 - Kapalı sarfla ekıiltmeye ko- larının Ankara, Hayclarpqa. Sirkeci, inci meclclele~ Ura 

nulan 700.000 kilo bufdaya inekli Af yon ve tmdr vemelerlnden 200 im· uyeua 
çıkmadığından bir ay içinde netice- ru' bedel mukablllnde alabilirler lı:urutluk muvakkat temlna\ 
lendirilmek Uı:ere 26. 12. 937 den iti· • • B) Kanunun tayin ettlli ftli.kalar, 
haren bir ay içinde puarlıtı Erzu- 4 - Enıltme 19.1.938 tarihinde çar- C) Kanun~d8rdUncU maddesi mu-
rum Lv. imirllği satın alma komlıyo- pmba ~il aut 15 de dnlet demir clbince eblltmeye alrmiye mani bu-
nunda yapılacaktır. yolları ı9letme umum mlldllrlllftı yol lunmadığrna dalr lmı:alı bir mektub. 

2 - Muhammen bedelt 36750 lira dairesi binasında toplanacak merkes D) Belediyeler imlr heyeti fea 
ilk teminatı 2756 lira 25 kuruştur. birinci komisyonca yapılacaktır. tefllfinden münakasaya girme islıa 
istekli çıktılı takdirde pazarlığı her 5 - Eksiltmeye &irebilmek için il· alacakları vesika. 
yap~ (4726) 3-7249 teklllerüa teklif ........ De bldUdtl ı - Teklif mektublan lllaJe sini 

Nafıa Vekiletindee ı Un alınacak aplıda yuı1ı tıllDIDat" nmlkl •Jlll mt ona Jradar nwkhu mulrabillade 
27 Udncl klnun 918 .,.,....,. si- gtln aat 14 e bdar komltyoll rlJ'llftl• GmlayOD relallllne nrilecektlr. 

ntı saat 15 de AnkaracSa Velııa1et mal· At;: ı...--Amirliii Satm Al- ne tndl •tımlt olmaları Jtnmcbr. Posta ile g3nderilecek teklif mek-
I A .. drnda -- - p ""'- na syonandaaı -""•--- •-..a-u ._ ........... ,, _, __ 

- 1 .,...- ,.... ro, ... - seme ebiltme komiaJOAUDda +uoo a) 2490 •)'Ilı bmm abW•me 111· - .... _. -- - ve 
si mucibince yaptıriıacak kara barut lira mubammen bedelll 5000 aclet :me- 1 - Karak&ıe birlikleri için 200 lun 3000 Urahk annüDt tem1aat. nihayet ba .... bdar lloallqOll& 
deposu inpatı 20-VII-1937 tarilünde ,. köpril trawnl kapalı sarf •ulU ton unun kapalı zarfla ebiltmeli b" Ba lranamm ta-'• ettlaı" _ .. _ ıelmif bul~ JasDDdır • 
ihale edilemedilinden yeniden •• pa· ile ebiltmeye konulmuftur. 21. 2. Kan. 938 aaat 11 de Karaka.. ~. -·ılı velibJ;., a• .- .-- Bu lt baJdnnda fula !abat a1mü! 
sadık uıuliyle ekliltmeye kl>nulmut- B '-·-··- al '--ll L ı 1

- • - nı--1- ..._,_.... ı .. _ u u-- t •- tme tartname- aıaer aatın alma komlayonunda ya- c) Nafia "klletlnden mu1&cldak ıh- Dte,.. -- ___ ,.. er lmlr -1et1 
tur. ıi ve teferruatı 222,50 kurut mukabl· pılacaktır. llyet vnlkuı. fa teOllln• mUracaat •tmelerL 

ıı _ Ketif bedeli (2695) lira (17) llnde Ankarada Vek&let malseme mil· 2 - Muh.,.,,,.n bedeli 26.000 lira (4743) (11) 1-101 
kuru§ ve muvak!rat teminatı (202,14) dUrllllUnden almablllr. ilk teminatı 1950 liradır. Şaıtnametl t-4

7 
..._ ____________ _ 

liradır. Muvakkat teminat 1337 Ura 50 lm· 25 kurut mukabilinde komisyondan M k• Ah 1 k 
III _ Ekıiltme 13-1-1938 tarihine ru'tur. alınabilir. isteklilerin kanuni ve tica- Q ine Ve tezgu Q l ftQCQ 

rastlayan pertembe pııü aut 16 da Eksiltmeye buıuıt orman ahlb- ret odası veaiblarnu ihale uatmdan Dnlet D.mr Yollan Saba AbnaLmal.,.aanclaa ı 
Kabatafda Levuım ve mUbayaat fU• lerl de girebilir. bir aat eneJine kadar komkyona Aplıda laimJerl, muhlmmen bedelleri " mumbt teminatları ,..... 
besindeki alım komiayoııuııda yapıla- lateklllerin te.kUf mektuplannr vermelerL (4771) 1-84 1ı altı muhtelif kalem tezılh Ye makinalar 30-S-1938 ÇUfllllba ıtınl aat 
caktır. muvakkat teminat ve talimatnam•l- 15 de ayrı ayrı 11ra ile " kapalı ı:arf uaultl ile An.karada ldan NNe .... 

lı:u ne g•re •e ..... letten al mal -· 120,000 kilo ••~ eti alınacak satın alınacaktır. 
ıv - şartname ve projeler ıs • u " - llUlllf ı- -e-

rat bedel mukabilinde inhisarlar u- mtlteahhltllil nlilrulyle birlikte 1!I AakaN ı..uan Amirliii Satm Bu ite girmek iıtiyenlerln muftkkat teminatlarile kanunun taylD etd-
ınum mlldilrlUğil inpat ıubetiyle Ay- ikinci ktnun 938 pertembe gtmU aut Alma KomiaJUDaaclan 1 il vesikaları ft Nafıa müteahhitlik velikMı n teldiOerlnl 1tJB1 sin ..C 
dın bafmlldllrllliUnden alınabilir. 14 e kadar malseme mUdUrlUğtıae ver 14 de kadar komiıyon Relsllllne vermeleri lbımdır. 

i 
• -'- edecek meleri li.zmıdır. (65) 1-205 1 - Kırklareli tümen birliklerinin Şartnameler paruu olarak Ankarada mals~ dalrainden. Haydarpa-

V - Ekıiltmeye ttıraa • ------------- ınayıı 938 nihayetine kadar ihtiyacı 
terin fenni evrak ve veu.iki inbltar· olan 120.000 kilo ııtır eti kapalı zarf. pda Teeelltım •e Hvk teflilindeıı dağıtılmaktadır. (45) 

1 
inpat ıubeıine ibru ederek mil· la ebiltmeıl 12. 2.Kln. 938 saat 16 Muhammen bedel llllftkkat ttmlnlıt 

~asaya ittirak için ayrıca veıilra al- ~ Kırklareli tümen satın alma ko- Malzemenin isim ve miktarı Lira Lira 
malan ıaı:ımdır. Ankara uli,.. ltiriDci hukuk mah- mııyonunda yapılacaktır. 

Vl _ 1steklilerin puarlık için kemeünden : 2 - Muhammen bedeli beher kilo-
tayln edilen gilıı ve au:tte % 7,5 ıU· Anbrada uraçlar çarfıtında elbi- ıu 26 lı:utut 50 aantimden tutarı 31800 
venıne paralariyle birhkte yuri~~ ıeci lbrabim tarafından açılan ve al· lira. ilk teminatı 2385 liradır. Teklif 

komisyona ıelmele IMUI ld ~. ( mektubları belli aaatten bir aaat e•· adı geçen ) ._7246 m19 o u... Yolun) aoy adının (Ya· veline k d .......... 

O
lunur. (8605/ 4723 .,- kacık) ile de&i,tirilmesine dair olan a ar a.uul olunur. Şartname-• al komiıyonda ıarWebilir. lsteklile-

Barut teerit depoeu lnpab 
tabi...- umum >tüdürliifWulm: 

ninde ~ ve projeli 
1 - Me '- barut tecrit 

'bı-ce yaptırılaca• 
ınucı ... . arlık usuliyle ek-
depo• i.JıtUt& pU 
ıiltıneye konmuftur. 

JCet'f bedeli (1189) lira (35) 
2 - l Lt.,.t teminatı (89,21) 

kurut ve muv••-

liradır. . ıs 1 1938 tarihine 
Ektıltme •. 

3 - .. n u IUt 14 de 1 pertembe ..-n ralt ayan 
1 
vuıın ye mUbayaat fU· 

KaI;-tad !ki~ aı:a komltyonunda yapı· 
betin e 
lacaktıl'· . 6) '-· Şartname ve proıeler ( au• 

4 ;del mukabillnde İnhisarlar in-
ruf be iyle Mersin mUdUrltliUn· 
f&&t fU 1 

d alınabilir. • 
en EktiltıneYe lttirlk etmek ıste-
51-. fenni ewat ve veuikl tııhi· 

Yen erın d k lar illf&lt ıubeaine ibru e ere 
sar ca veaika aımılan lbımdır. • 
ar:' - ltteklilerln puarhk için tayın 

• CÜll ve 1Utte " 7,5 ,Uvenme 
~~~~~f'lyle birlikte yukarıda adı ıeJNPk.;,u,1ona gelmeleri ilin olunur. 
çe~(S:O.J.4722) S-7245 

davinın yapılan duru9muı aonunda: rin kanuni vesikalarını havi teklif 
Yoğunun (Yakacık) toy adı ile de- mektublarını belli vakitte komiıyona 
ğittirilmek suretiyle nUfuu tescil ve vermeleri. (4728) 3-72!0 
ilanına 10-11-937 sUDUnde temyis yo- K 
lu açık olmak \bere karar verilmit uru f asulya alınacak 
olduğu ilin olunur. ı--ıl4 Ankara Levuım Amirlifi Satın 
------------- Alma Komiqonunclan ı 

M. M. bakanlığı 

LUtik kaynak malzemesi 
alınacak 

1 - Ankara ıarnlıon birlik ve 
mlleaaeıeleri ihtiyacı olan 75,000 kilo 
kuru faıulyenin 6.1.938 ekıiltmeıinde 
verilen fiat pahalı g<SrUldUğUnden 
5. 2. 938 saat 11 de Ankara Lv. lmir-

M. M. Veklleti Satm Alma Ko- lifi utın alma komiıyonunda puar-
mia,.oaanclaa ı Jıtı yapılacaktır. 

l) Lhtik kaynak malı:emeıi açık 2 - Muhammen bedeli 7500 lira 
ebiltmeye konmu,tur. ilk teminatı 562 lira 50 kuruttur. 

2) Tahm lnedilen bedeli 418 lira o- Şartname ve nllmuneai komisyonda 
lup llk teminat paruı 31 lira 50 kurut- g6rUIUr. Belli vakıtta komiıyonda 
tur. bulunulması. (82) 1--215 

3) İhalesi 12/ 2.klnun/ 938 çarfllDba 
gUnU aut 14 tedir. Koyun eti almacak 

4) Eblltmeye precelderln 2490 •· Anli: • --
yılı kanunun 2 ,3 Uncü maddelerinde ara -...-san Amirllti Satm 
iıtenilen belcelerile birlikte ihale gtlıı 
" .. tinde M. M. V. •tm alma ko
mltyoaunda buu balunmaları \ \702) 

3-7224 

Alma Komiaıonmaclaa ı 

1 - An.kara cami.aoq mileueae
lerl için 90000 kilo koyun etinin Jra. 
palı zarfla ebilıme.i 27 /2. Kln./938 

2 adet Bileme otomat ve teı:glhları 
3 " Takan bileme tezglhı 
ı " Hidrolik perçin makinesi 
2 " Elektrikli perçin ocafı 
1 " Mot6rl6 aeyyar kuan muaye

ne tulumba11 
ı ,. Takım torna teaılhı 

Malzeme 

12000 
2200 
2500 
1800 

ah nacak 

165 
187,50 
135 

87,50 
675 

1-204 

Devlet Demiryollan S.tm Alma Ko ..u.,_. .... 
:Muhammen bedeli. ilim" mikdarlan qalıda yudı Uç llıte a:aubtınl• 

yatı malzeme 4-2-1938 cuma ,UnU aaat ıs de kapalı nrf ululU lle Ankarada 
ldare btnaımda aatııı alınacaktır. 

Bu ite prmek iltlyenlerin hialarmda 1uıh muvakkat teminat ile Jra. 
nunu tayla ettlll veailralan ve Nafıa müteahhitlik vesilı:uı ve teldm .. 
rini aynı gln aut 14 de kadar komiıyon reltliiine vermeleri İbımdır. 

Şartnameler paruıı: olarak Ankarada malzeme dairesinden. Haydarpa
pda teaellOm ve eevk ıeflitinden dalıtdmaktadır. 

Muhammen Muftkbt 
Lllte 
No. llabemenbı ilmi 

1 Muhtelif Rondell. ppilya ve 
bakır perçin 

a llubtellf -d• .. alaç 'rida-
lan 

3 98 kalem Hauthalter ve Resny 
llateml ltlr'at kontrol aaatı n 
tef emaatı 

Mikdarı 

ıte. 

24570 

21775 

bedeli 
Lira 

8000 

1S400 

l500 
.(4777) 

teminat 
Lira 

600 

1005 

637 1/ı 
ı-a 



,... 

LiRA V.ERER.EK 
ALlNI'l 

SPARTON 
38 MODELi 

Vehbi Koç ticaret evi TL. 3450 1-210 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Uçüncü keşide 11 ikincikanun 938 dedir 

Büyük ikramiye 45.000 li radır 
Bundan ba§ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

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

Ba§, di§, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

1-26. 

Uyanıı-Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

· icra 

'.Ankara İcra Daire~i gayri men
kul satış memurluğundan 

Ankara 3 üncü sulh hukuk mah

kemesince bilvesayc ve dairemiz ma

rifctile satdmasına karar verilen Ka
vaklıderede tapunun 138 pafta 113 a

da 8 parsel No. sunda mukayyet 2060 
metre murabbaı tarlanın 192 hisse iti
bariyle Küçük Ali ve Zekiye ait 112 

hissenin aşağıda yazılı şartlar daire
sinde açık arttırma ile satışı yapıla

caktır. 

Evsafı: boş tarladır. Beher metre 
murabbaına 1 lira kıymet takdir. 

1 - Satış peşin para ile olmak Ü· 

zere 16-2-938 tarihine müsadif çar
§amba günü saat 14-16 ya kadar An-

1 eylemesi için 7 gün kadar mehil veri
lecektir. lşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale 
bozulacak ve bundan eve! en yüksek 
teklifte bulunan talibe teklifi veçhi
le almağa razı olup olmadığı sorul
duktan sonra teklifi veçhile almağa 
razı ise ihale farkı 1 inci talipten tah
sil edilmek üzere bu talibe ihale edi
lecektir. Teklifi veçhile almağa razı 
olmazsa menkul yeniden 15 günlük 
2 inci arttırmaya çıkarılacak en çok 
arttıran talibine ihale edilecektir. 

5 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
al1ikadarlıların bu gayri menkul üze
rindeki haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair iddialarını evrakı mils· 
piteleriyle 20 gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilliyle sabit olmadık
ça satış bedelinin paylaştırılmasın

dan hariç tutulacaktır. 
kara lcra dairesi gayri menkul satış 6 - Arttırmaya iştirak edenlerin 
memurluğunda yapılacaktır. Talipler 1_2_938 tarihinde 37 /113 No. ıu daire

gayri menkule takdir edilen kıyme- mizdeki yerinde herkese açık bulun
tin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya durulan şartnamemizi okuyabilirler. 

milli bir bankanın teminat mektubu- Talipler daha evvel gayri menku-
nu veya teminat olarak kabulü lazım 
gelen tahvil vereceklerini, dellaliye ve 
vergileri ihale bedelinden ödenir. Ta
pu harcı tahliye masrafı müşteriye ait
tir. 

2 - Satış günü arttırma bedeli 
takdir olunan kıymetin % 75 ini bul
duktan ve 3 defa nida ettirildikten 

sonra mezkür günün 16 ıncı saatinde 
en çok arttıran talibine ihale olu
nacaktır. 

3 - lşbu arttırma teklif edilen 
bedel muhammen kıymetin % 75 ini 

bulmadığı takdirde 3-3-938 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14-16 ya 

kadar yapılacak 2 inci arttırmada en 
çok arttırana ihale edilecektir. 

4 - 1 inci ve 2 inci arttırmada 
ihale bedeli ihaleyi müteakip verilme

diği takdirde ihale edilenin talebi ü
zerine ihale tarihinden itibaren ken

lün imar vaziyetini ve saireyi ve şart
nameyi satış şartlarını görmüş oku
muş ve bunları tamamen kabul etmiş 
addolunacağı ilan olunur. 1-219 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarını kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmam No. 1 

3-6949 

Dr. Raif Gürün 
Göz hastalıkları miltehassısı 

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

disine bedeli ihaleyi teslimi vezne iııı••••••••••••i 

Diflerinizi her gün 
• 

RADY L N 
macunu ile 1-27 

fBUGÜN · KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURUŞ 
' 

- - -- - --

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 

T . C, 
ZiRAAT BANKASI 

Saçları 
dökülenler 

KOMOJE N K.ANZUK 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklen· 

mesine mani olur. Komojen saçların 

köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. Tabii 
renklerini bozmaz, latif bir rayihası 
vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri 
maruf eczanelerle ıtriyat mağazala

rında bulunur. 
LINIMANTO L KANZUK 
ROMATiZMANIN KATI 

DEVASIDIR 1---30 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatr Sa · 
bık Başmuavini ve Berlin Üni
versitesi (Charit~) sabık muavinı 

Her gün saat 16 dan sonra ATA
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımanı 7 No. lu dairede hastala
nnı kabule başlamıştır. 3-6861 

,:! lllllllllllll l llllllllllllllllllllllllL. 

= -Dr. Şevket Hüsnü Taray -- = - -= Cebeci hastanesi --- Burun ve boğaz hastalıkları = -= = mütehassısı -= -- Her gün saat 14 den sonra -- = 
hastalarını kabul eder -- -- Adliye Sarayı karşısında sarraf : -- Hakkı apartımanı No. 5 ---

= Telefon No. muayenehane 1279 : - ev 3912 : -
.,11111111111 1 1 1 111111111111111111111111~ 

YENİ 
BU GÜN BU GECE 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız Ç'!kiyorsunuz iştahanız 

H A S A N meyva özü 
alınız. Yarım bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şişe 25, bü 
40, dört misli 60 kr. 

H A S A N gazoz özü 
Limon, portakal, mandalina çeşitleri vardır. Meyve usarelerin 

pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Has 
zoz özü ikram ediniz. 

Yakında ananas, çilek muz frenk üzümü kayısı, ağaç 

çıkacaktır. Şişesi 25, büyük 35, dört misli 50 Kr. 

inci gibi 
bir 

Size 
kokulu 

dişler ve 
ağız temin 

güzel 
eder 

3-6399 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1 1111 1111 111 --
Ankara Palas Konserleri 

- "Pavillon,, da Salı 11 ikinci Kanun 1938 
---
--

------

5,30 da 
Mr. otto Geitnerin idaresinde 

1.-E. GRIEG 

PROGRAM 
Birinci kısım 

Peer Gynt - suite 
a. Morgenstimmung 
b. Ases Tod 
c. Anitra 's Tanz 

2. - SVENDSEN 
d. Solvejgs Lied 
Romanze 

3. - GOENS 
Violin-solo : Erwin Polak 
Scherzo 
Cello-solo: Hanı Klika 

:::: - :::: - 4. - BORODIN Notturno a/ d 2. Quartett ..... 

İkinci kısım 
- 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 = 1-148 :::: - --:;ııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııı ı ııııııııııfi=' 

SİNEMALAR HALK 
.11111 L. BU GECE 

Maskeli kadın filminin unutulmaz = = -- Kay Francis ve Ricardo Cortez 
tarafından oynanan hissi aşki bir eser 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
UmumI Neşriyatı idare eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
Ulus Basımevi: A nkara 

-L 
"' 

yıldızı PAULA WESLEY'in bu sene 
yöreceğiniz yegane şaheseri 

BÜYÜK ÇILGINLIKLAR 
Almanca sözlü 

Ayrıca - Dünya haberleri 

Seanslar: 2,45 • 4,45 - 6,45 gece 21 de 

-- = -= -
= = = -= --- -
.,11111" 

BEY AZ ZAMBAK 

Gündüz seanslarında: ŞEYH AHMET 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 

Halk Matinesi 12,15 de 

SAADET ŞARKISI 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 1- 29 


