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Bir amerikan muharririnin Japonya
da yaptığı harikuJade bir röportajı 
neşredeceğiz. Bu yazıyı da "Avrupa 
ve Amerika'nın 400 milyonluk müş
terisi Çin" ismindeki röportaj kadar 
bUyük bir alika ile okuyacaksınız. 

5 KURUŞ 

inliler büyük bir taarruza geçiyor 
Son yedi ayda 

164.351.000 
Lira topladık ! 

- Tiirkiyc büclcesinin inkişafı seyrine dair bir tahlil -

1937 mali yılı, birinci kanun so
nunda, yedinci ayını bitirmiştir. Bu 
biten yedi ay içinde devlet varidatın
dan elde edilen hasılat ( 164.351.000 
lira ), bu yıl büdcesinin çok iyi şart

lar içinde tatbik edilmekte olduğunu 
ifade etmektedir. 

kuruş gündelikle çalışan ameleler 
vergiden muaf tutulmuştur. 

2) Muamele vergisi: Muhitlerin
deki çiftçilerin ihtiyaçları için hu
bubat üğüten eleksiz ve valissiz ve 
muharrik kuvveti 10 beygiri geçmi
yen motörlü değirmenler vergiden 
istisna edilmiş ve bunun haricinde 
bu kanunda vergi tahsilatına müessir 
olmıyacak bazı değişiklikler yapılmış 
tır. 

Buda peşte 
konferansı 

güçlüklerle 
karşdaştl 

Budapeşte, 11 (A.A.) - İtalya - A· 
vusturya - Macaristan görüşmelerine 

bugün öğleden sonra scıat 14 de kadar 
devam olunmuş ve 14 de Avusturya el· 
çiliğinde delegeler şerefine bir öğle 

ziyafeti verilmiştir. 
İkinci teşrin sonunda (mali yılın 

ilk altıncı ayı), tahsilat mikdarları, 
1936 senesi altı aylık tahsilatından 
kayde değer bir nisbette yüksek bu
lunmakla beraber, 1937 büdce tah
minlerine nazaran da iyi bir netice 
vermekte idi. 1937 büdcesinde, vari
dat ( 231.020.000 lira) tahmin e
dilmiş olduğuna ve altı ay zarfında 
da ( 142.253.000 lira ) tahsilat ya
pıldığına göre, büdce muhammenatı
nın % 61,6 sı ilk altı ay içinde tahsil 

3) Gümrükler: 15 temmuz 1937 -
den itibaren muteber olmak üzere 
memlekette yapılan mamulStın hariç
ten gelecek benzerlerinden bazılan

nm gümrük resimleri çoğaltılmış ve 

General Matıui, Prenı Oıako ve amiral Haıes;[aVa büyük bu- törenle Nankine f{irerk en 

Macaristan hariciye nazırı, delege· 
ler şerefine bu akşam bir ziyafet ver• 
miş ve ziyafeti bir kabul resmi takib 
eylemiştir. 

edilmişti. Tahsilatın seyrinde görü-
len bu memnuniyet verici inkişaf. 

mali yılın yedinci ayında da devam 
eylemiştir. 

İkinci teşrin 1937 sonu itibariyle 
tahsilat miktarı ( 142.253.000 lira), 
1936 yılının ayni ayına nazaran, iki 
•ene içindeki mahsup farkları ve büd
ceye dahil olan ve olmıyan varidat da 
nazarı dikkate alınmak suretiyle, 
( 12.446.000 lira ) hakiki bir fazla
lık arzeylediği halde birinci Unun 
1937 sonu itibariyle ( 164.351.000 
lira) olan tahsilat, 1936 yılının aynı 

ayına nazaran ( 15.698.000 lira ) 
hakikt bir fazla vermektedir. Yedi ay 
sarfında bUdce muhammenatının % 

• ••• • • • • :::. -- o··-..... 
~nUmüzdeki be, ay içinde yapılacak 
taı.lllt ile malt yıl aonunda. varidat
tan elde edilecek haaılltm. bildce 
ıınuhammenatını eherniyetli bir mik
darda tecavüa •d.o.ği •nlqdmaku
dır. 

Yedi aylık tahsilitın varidat nevi-

r 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Yarın mühim 
bir anket 

Neşredeceğiz. 

Bir ar~ımı:s 

Pırls R1uhlllerlnde 
Her türlü ıahsiyetlerle 

Hatay 
Hakkında görüıerek intiba
lar toplamııtır. Bu pek me
raklı Y~.Y• ~-- hirinci 
sayfamızda bulacaksınız. 

Tokyoda imparatorluk konferansı toplandı 

lngilizler Hongkongun abluka 
edilmesinden endise ediyorlar 

Çin harbının üç safhası 
.,._ ... 

1 - İmperatorluk 
konleransı 

2 - Cephelerde 
son vaziyet 

J -JaııUydl 
son hadiseler 

Salahiyetli mahfiller, Budapeşte gö· 
rüşmelerinin güçlüklerle karşılaşmıf 

olduğunu beyan etmektedir. Bu mah· 
filler, bilhassa Avusturya ile Maceris
tanın ideolojik cephede İtalyaya ilti
hak etmeğe mütemayil olmadıklarını 
çünkü böyle hareket ettikleri takdirde 
garb devletleri ile olan münasebetleri
ni ihlal etmekten korktuklarını tasrih 
etmektedir. 

Macar Dış işler Bakanı 

Tokyo, 1 l (A.A.) - Çin harbına 
müteallik vaziyeti gözden geçirmek 
ve yeni tedbirler almak üzere Tokyo
da bir imparatorluk konferansı top
lanmış ve muhtelif kararlar ver ... •9tlr 

Lôndra. ll (Huıuai) - Şanghay- B. K.anya 
ftıt bildirHfyor: Şanghayda bir taraf- -------------.-
tan japonların sebebolduklan hadise -
ler devam ederken, öte taraftan da bu 
hidiselere hedef olan devletler boyu
na Japonyayı proteıto etmektedirler. 

lstanbul hakkında 

lerine tevzii bu sütunlarda ayn bir """"'------------~""" 
tablo halinde gösterilmiştir. 

.. _ ....... u .. :e;:..... gore japon bükü-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Hankeu, 11 (A.A.) - Royter mu -
habirl btldfyor: Marepl _.Çana- Kay 
Şek bugün Lungay demıeyohı lle cep
heye hnrcket etmıştir. Mareşalin bu ha
reketi, Cin kumandanlığı tarafından 
IJutün cephelerde derhal taarruza ge -
çilmesi hakkında alınan kararın bu-

( Sonu 7 inci sayfada) 
Japonlar geçenlerde iki İngiliz po -

(sonu 7 inci sayfada) 
asılsız bir haber 

Dün çıkan Haber gazetesinde "İa.
tanbul için hususi bir idare tarzı ku
rulacak,, "Hükürnet şimdiki şeklin 
insicamını bozacak ve hizmetler ih
das ettiği 1'anaatinde" ıerlevhalan 

altında Ankara mahreçli bir haber 
çıkmıştır. Bu haberde hükümetin vi
layetler idaresi kanununun bazı mad· 
delerini değiştirmek ve tarihi epey 
eski olan bu kanunun yerine bugün· 

Bu tablodaki rakamların tetkikin
t!en de anlaşılacağz veçhile, devlet 
varidatının hemen bUtün nevilerinde 
geçen yıla nazaran bir fazlalık mev
cuddur. Her ne kadar inhisarlar hasr
latı, g~en yıla nazaran, noksan gö
rülmekte ise de bu fark, bulunulan 
yıl hasılatından değil geçen yıl hası
latından ayrılması ~cabe~en devlet 
hissesinin bu yıl verılmesınden .h~su
Je gelmektedir. İnhisarların ıçınde 
bulunan yıl h,asılatından 1936 d.a dev
lete verdiği hisse, 20.536.000 lıra ol
duğu halde 1937 de bu, 21.700.000 l~ra 
olup netice itibariyle 1.344.000 !ıra 
fazladır. 

Son beş yılın birinci kanun ayla-
rındaki tahsilat aşağıdaki seyri takib 
eylemiştir: 

Seneler 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

Tahsilat 

96.113.251 
115.249.351 
118.801.101 
147.676.459 
164.350.960 

1933 - 1937 birinci kanun ayların
da elde edilen hasılat her yıl bir evel
ki yıla nazaran bir az daha artmış ve 
1937 birinci kanunda beş yıllık artma 
nisbeti % 71 e varmıştır. 

*** 
Devlet varidatında, geçen yıla na

zaran, görülen fazlalıkların sebeble
r ne gelince: 

1937 mali yıh içinde, varidatın art
masını intaç edecek esaslı hiç bir ver· 
gi tezyidi yapılmadığı gibi bazı ver
gilerde, aksine olarak, tahfifler yapıl
dıgı icin bu sebebleri başka yerde a
ramak· lazımdır. 1937 yıh içinde vari
dat kanunlarında yapılan tadiller şöy
lece hulasa edilebilir: 

1} Kazanç vergisi:. 1937 ~lından 
evci şirketlerın (anonım harıç) k~
zanç vergileri, bir sene zarfı~da !emın 
edilen karların yekfınu Uzerınden 
müterakki nisbete dibi iken 1937 yı
lından itibaren, aı karlı ortakların 
lehine olmak üzere, bu esas terkedil
miş ve her ortağa isabet eden kar ü
zerinden vergi alınması esası kabul 
olunmuş : yalnız asgari nisbet % 3 
kadar çoğaltılmıştır. Diğer taraftan, 
seyyar ticaret ve sanat erbabı ile t-c
nebi artist ve aanatkarlara aid kazanç 
ver2ilerinde tahfifler 'Y1U)ılmı& ve 60 

DIŞ BAKANLIK TESKiLATI 

Memurlar hariçteki temsil 
tahsisahnın üçte birini. 
merkezde de alacaklar 
~illetler arasındaki anlatmamazlık arttıkça, devletlere dii§en 

v~zıfeler de hududunu genişletmektedir. Umumi emniyetsizlik; 
bır yandan milli müdafaa hazırlıklarını arttırırken, bir yandan 
da · iktıaadi ve siyasi tedbirler de mahiyetini değİ§tİrmiştir. 
Filhakika son yıllarda hükü

metler; milli iktıaadları yakın
dan drije etmektedirler. Siyasi 
vaziyet ise; politik ıahsiyetlerin 
yakın temaslarından baıka hari
ci temsil teıekküllerinin çalııma 
sahalarını genişletmiıtir. 

Bu umumi hal, türk hariciye kad
rosunun iktısadi ve siyasi vazifeleri
ni de geçen yıllara göre hayli geniş
letmiştir. Bu vazifeleri başaracak ha
rici ve dahili kadro genişliğini temin 
etmek üzere hükümet bu haf ta mec
lise bir layiha vermiştir. Layihada 
başlıca şu maksadların t emini düşü
nülmüştür. 

a - Hariciye Vekaletinin merke 
teşkilatınr takviye, 

b - Yurd dışındaki hariciye tefki
latınr tevsi, 

Dış l ler Hakanlığı Genel Sekre
teri B. Numan Menemencioilu 

c - Bu takviye ve tevsi sırasında 
hariciye kadrosundaki unsurları ter- l ere tayin edileceklerin barem dere-
fih, celeri gösterilmiştir. 

d • Merkezde istihdam edilecek Merkezde istihdam edilecek mes-
meslek memurlarına da temsil tahsi- lek memurlarına temsil tahsisatı ve

satını teşmil. 
Hariciye encümenince ve sonra 

büdce encümenince müzakereleri ba
zı ufak tadillerle yapılmış olan layi
hada gene hariciye memurları, mes
lek, idare ve ihtııas zümrelerine ay
rılmıştır. 

Kanuna bağh A cedvelinde hariç
teki meslek memurlarının barem de
recesine göre unvanları B cedvelin
de de merkez tctkilatmdaki meslek 
idare ve ihtıaas memurlarının lfgal 
eyliyecekleri memuriyetlerin makam 
itibariYle unvanlan w bu ıncmurbret 

rilmesi layihaya giren yeni hüküm
lerdendir. Her derecedeki memura 
verilecek ayhk tahsisat liyih,aya bağ
lı bir cedvelde gösterilmiştir. Bu 
cedvele göre: 

Hariciye memurları hariçte esa
sen almakta oldukları temsil tahsiaa
tınm üçte birini merkezde de alacak
lardır. 

Layihada idare kısmına memur al
ma fekilleri teabit edildiği gibi şim
diye kadar me1a9h olan mütercimlik 
hizmetinin ücretle yaptmlmaaı esası 
kabul cdilmiıtlr. 

Belgrad'dan bir manzara: Kıral •arayı 

Romanya işleri bakanı 

Miceskonun Belgrad temasları 
• 

iki devlet arasında 
tam görüş birliği var 

. ~elgrad, 11 (A.A.) - B. Miceıko, saat 9,30 da buraya gel
mıştır. Yugoslavya ve romen bayraklariyle donatılmış olan istas
Y.onda B. Stoyadinoviç karıılamııtır. Belgrad' daki Romanya elçi
ıı. B; Cadere, B. Miceıko'ya hududda mülaki olmuı ve kendisiyle 
bırlıkte seyahat etmittir. (Sonu 7. inci sayfada) 

Parti Kamutay 
grupunda 

Ankara, 11 (A.A) - C. H. P. gru
pu bugün 11. 1. 1938 Trabzon mebusu 
Hasan Saka'nm reisliğinde toplandı. 

1 - Türk gemi kurtarma anonim 
şirketinin taafiyesile hukukunun bil. 

kümete bağlı bir idareye devri hakkın
daki kanun 11yihası üzerinde bazı ha
tiblerin mütaleaeı dinlendi. 

CUMARTESi 
16SAYFALIK 
iLAVEMiZ 

l Z M 1 R 

j kü ihtiyaçları karşılayacak yeni hü
kümler koymak için tetkiklere bqla• 
dığı yazılmaktadır. Ankarada salahi
yettar mahfillerde yaptığımız tahki
kata göre bütün bu haberlerin kati· 
yen aslı ve esası yoktur. Gene bu ga
zetenin yazdığı gibi Vali B. Muhid· 
din Üstündağ'm Ankaraya gelifi mu
hayyel olan bu haberle bittabi alaka· 
dar değildir. 

Fıhra 

Yeni itibar 
Fransa parlamentosunda Finlandl

ya'ya aid bir istikraz meselesi münaka
şa edildiği sırada, mebuslardan biri 
şöyle haykırdı : 

- Nurmy, gibi bir atlet yetiştiren 

memlektten para esirgenir mi ? 
Eğer bütün finans filemi, sporsever 

mebusun fikrinde olsa, maliye bakan
Jıklarrnm tahsil şubeleri kadar atle
tizm müessese/eri açacaklarmdan şüp
he edermisiniz? 'J ekmil rekorlar City 
veya Wall Street bankerlerinin kapıla
rı önünde kırrllrdı. 

Roma söndüğünden beri, esvab ku
maşları içinde yağlanıp çürüyen v Ü· 
c Ü d, tekrar itibarını kazanmıştır. 

Hippolyte Taine, iyi bir caket kesimi
nin veya müstesna bir kravat çeşidinin 
bize verdiği zevki, eski insanların vü
cud biçimlerinden duymuş olduklarını 
söyler. 

Asıl mühimi, sp:ır revaç buldugun
denberi, Fransa(la boyun pek uzamış 
olmasıdır. Romantik'in san benzi ile 
şimdiki, fldeta, yontma atlet profilini 
ve geçen 11s1r şiirlerinin güğsünden 

gelen derin öksürükle, bugünkü 100 
metre §ampiyonunun soluğunu muka
yese ediniz ! 
Hastalığın bitde de süs yerine geçti-

HUkUmetin bu mevzua aid izahatı ği zamanlar olmuştur. Şimdi böy/e/eri-
grup heyeti umumiyMince müttefikan il • il ni Amerikada günviikt•a ~ri ~•viri· 
tuvlb oltindu. l.liiiiiiiiiimiliİiiiiiiiiiiii~.I yor/ar l - Fatay 
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Ankara kedisi 
Uzun ve yumuşak tüylerinin içine, kayğısız ve doymuş bir yüksek 

sosyete kadını gevşekliğiyle çekilen bu hayvan, elmas bir yüzüğün, ve
ya inci bir kravat iğnesinin rolünü oynıyarak aramızda yaşamaktadır. 
Kulaklarının hissizliğinde dış alemin bütün gürültüleri susmuştur. Bu 
duygusunun eksikliğini gidermek için kullanacağı gözleri, ona iki ayn 
renkte iki ayrı dünya açar. Çok hareketsiz ve dalgın oluşu, bu başka baş
ka boyalı alemlerden hangisini seçmekte duyduğu tereddüdten geliyor
sanırım. 

Onun en mühim işi uyumak, yegane vazifesi kendisiyle meşgul ola
cak boş zamanı bol olanları oyalamaktır : Bedii bir müsahib veya nedi
me .... Bu güzel dışlı, bu çekici görünüşlü mahluk ne kadar çok sevilir. 
Hareketsizliğinin ve manasızlığının ona bahşettiği tam bitaraflık, hiç 
bir tecavüz kımıldaması yapmıyan bu hayvana, etrafının en yüksek em
niyetini kazandırmıştır. Pek çok insan yavruları vardır ki onun üstüne 
kıvrıldığı minder yumuşaklığında bir döşeği, ne beşiklerinde, ne de ya
taklarmda bulmaya bütün ömürlerince imkan bulamazlar. 

Bu kediler o kadar bahtiyardırlar ki kendilerine verilen emek ve ehe
miyet kadar, belki daha fazlasını yavrularına yapılırken görurler. Bu ana 
gurur ve taliini, kendi analarımız için dilemekte bir isabetsizlik olmasa 
gerek 1 

Onu bu kadar sevdiren, yumuşak kucaklarda ömür sürdüren, en narin 
ellere onu okşatan acaba bu hayvanın hangi hali ve hangi meziyetidir } 
Bence uysal güzelliği ve tecavüze geçmiyen huyu ... Kısa tüylü, çevik a
daleli, küçük bir kımıldamaya dayanamayıp çılgın hareketler yapmaktan 
kendini alamıyan atılğan ve sinirli tekir kedi, bu kadar sevilebilir mi } 
Her şeyde ekseriyete uymak lazım değil ya, ben sonuncunun içten 
canlılığını, öbürunün dış güzelliğine bin kere üstün görürüm. 

Hasan. Ali YÜCEL 

PİYANGO DÜN ÇEKİLDİ 

Kazanan numaraları 
sırasiyle neşrediyoruz 

Tayyare piyangosunun ikinci ka-r--------------
nun keıidesi dün yapılmıttır. Keşi
deye bugün de devam olunacaktır. 

Dünkü keşidede büyük ikramiye çık
m&ml§tır. 

12.000 lira 35756 numaraya 
10.000 lira 33506 numaraya 
3.000 lira 33607 numaraya 
1.000 lira 14708 numaraya 

tır. 

Diğer numaralar tunlardır: 

500 lira kazananlar: 
4805, 28172, 33458. 

200 lira kazananlar: 
3511, 23489, 26789. 

100 lira kazananlar: 

çıkmış-

2780 3160 5012 7021 7598 8391 
8997 10532 11067 11997 12741 13337 

14756 16911 17690 18547 21534 22317 
27679 31024 31030 35649 35811 35859 
36853 38011. 

50 lira kazananlar: 
607 1855 2103 2835 4020 4430 

Ticaret anlaşması için 

lsviçreden birheyet 

geliyor 
Hükümetimizle İsvjçre arasında 

yeni ticaret ve kliring anlaşmaları 

yapılmak üzere Bern'e bir heyetimi
zin gideceğini yazmıştık. 

Halbuki laviçre hükümeti son 
verdiği bir kararla şehrimize bir he
yet göndermek istediğini bükümeti
mize bildirmittir. İsviçr heyetinin 
bu ayın yirmisine doğru şehrimize 

gelmesi beklenmektedir. 

Orman yangını 
Gölköy kazasının Paşapınar, Taş

köprü ormanı yangını tamamen söndü
rülmüştür. Yangının söndürülmesinde 
hazır bulunan mahalli orman mühen • 
dis muavini B. İzzettin alevler içerisin
de yanarak bir çok yerlerinden yaralan· 
mış ve Ordu villiyetinin Mesudiye ka -
za.sı hastahanesine kaldırılmııtır. 

Nüfus müdürleri arasında 

Bugünkü 
kamutay 

ULUS 

Kamutay 

Encümenlerinde 
1 - Vazife esnasında ıehid olan pi

lot Ekrem ve makinist Saminin kanuni 
mirasçılarına verilecek tazminat hak
kında kanun layihası ve Nafıa ve Büd
ce encümenleri mazbataları. 

Dün toplanan encümenlerin 
kere mevzuları şunlardır : 

Gümrük ve lnhisarW.r 
2 - Kaçakçılığın men ve takibi hak

kındaki kanunun 57 ve 60 ıncı madde
lerini değiştiren ve bu kanuna bir mad
de ekleyen 2550 sayılı kanunun 3 üncü 
maddesine bir fıkra ilavesine dair ka
nun layihası ve bütçe encümeni mazba
tası. 

Belediyelerin 
su işleri 

İç Bakanlık, nüfusu on binden 
yukarı olan şehirlerimizin su işleri
nin başarılmasını temin için beş se
nelik bir program yapmıştı. Beledi
yeler bu programa göre su projeleri
nin tahakkuku için çalışmaktadırlar. 
Şimdiye kadar Edremid, Menemen, 
Uşak, Maraş belediyeleri projelerini 
tekemmül ettirmişler ve belediyeler 
bankasından bu iş için istikraz akdet
mişlerdir. İç Bakanlık projeleri ge
len belediyelerden keşfi 120.000 lira o
lan Tekirdağ belediyesinin 120.000 li
ra, keşfi 69.000 lira olan Çorlu bele
diyesinin 24.000 lira, keşfi 87.000 lira 
olan Merzifon belediyesinin 70.000 
lira, keşfi 150.000 lira olan Tokat be
lediyesinin 150.000 lira, keşfi 120.000 
lira olan Siird belediyesinin de 
120.000 lira istikraz aktetmelerini ka
bul etmiştir. Bu belediyeler, bu pa
raları belediyeler bankasından yakın
da alacaklardır. Bakanlık Erzurum, 
Amasya, Bergama, Zonguldak, Ada
pazarı, Akhisar belediyelerinin pro
jelerini de tetkike başlamıştır. 

B. Yusuf Ziya Önis 
İstanbula döndü 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Deniz 
Bank umum müdürü B. Yusuf ziya ö
niş bu sabah Ankaradan lstanbula gel
di. Beyanatında Deniz Banka bağlı 

bütün müesseselerde 15 gün zarfında 
tetkikler yapacağını ve tetkiklerinin 
neticesini alakadar makama bildirece
ğini söyledi. 

İstanbul Valisi geldi 
İstanbul valiai ve belediye reisi B. 

Muhiddin Üstündağ dün !stanbuldan 
şehrimize gelmiştir • 

İkbsad Vekili geldi 
İktısad Vekili B. Şakir Ke.eblr dun 

İstanbul dan şehrimize gelmiş , ve istas
yonda karşılanmıştır. 

Kamutay çağrıları 
XMilli Müdafaa Encümeni bugün 

Heyeti Umumiyeden sonra toplana
caktır. 

XArzuhal Encümeni bugün Umumi 
Heyet içtimaından sonra toplanacak· 
tır. 

.ınc.ımeni: 

Hariçten idhal edilecek şekerin 
gümrük resminden, 2294 sayılı kanu
nun verdiği salahiyete istinaden yapı
lan indirmenin tasdiki hakkındaki 

Başvekalet tezkeresi müzakere ve ka
bul edilmiştir. 

Nafıa encümeni: 

Hizmetten ayrılan nafia memur ve 
müstahdemlerinin yapamıyacakları iş
ler hakkındaki 2428 sayılı kanunda ya
zılı (İmtiyazlı tirketler) tabirinin 
tefsirine dair olan Başvekalet tezkere
si müzakere edilmiş ve adliye encüme
ni tarafından bu mesele hakkında ha
zırlanmış olan kanun layihası kobul o
lunmuştur. 

Hariciye encnumi: 

Harıcıye vekaleu te9.cilatı hakkın

daki 2223 sayılı kanuna ek olarak ha
zırlanan ve bu kanuna bağlı cedveller
de bazı değişiklikler yapılmasına dair 
olan kanun layihası müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Maliye encümeni: 

Tütün ve tütün inhısarı hakkındaki 
kanun liyihasının müzakeresine de
vam edilmiştir. 

l ktısad encümeni: 

Küçük sanatlar hakkındaki kanun 
liyihasının müzakeresine devam edil· 
miştir. 

Mııvakkat encümen: 

Halk bankası ve halk sandıklarının 
sermayeleri hakkındaki kanun liiyiha
sı müzakere edilmiJtir. 

Köy büroları memurları 
Vilayet huausi muhasebe direk

törlerinin murakabesi altında ve yar
dımcı mahiyetinde çalışan köy büro
ları memurlarının bazı vilayetlerde 
müstakillen; ihtiyaçtan fazla ve ge -
niş kadrolarla faaliyette bulunduk
ları anlaşılmıştır. İç Bakanlık bu hu
susta valiliklere yeni bir emir gönde
rerek köy büroları memurların mak
••d ve ııaveye uygun düşecek bir 
tarzda ve hueuaı .....,. ... ı...,.o ... ı.. .. .ı: .. ..ı .. L.-.ı.1.
lerinin nezarcı: ve daimi murakebesi 
altında faaliyette bulunmak üzere ça
lışmalarının tanzimini, henüz köy iş

Jerine memur ayırmıyan yerlerde de 
ihtiyacı karşılayacak tedbir almak su
retiyle işlerin zamanında yapılması

nın teminini ve köy bürolarında ça
lışaıı memurun isimlerini de bildiren 
kadro cedvellerinin gönderilmesini 
bildirmiştir. 

Yalova nüfus katibi B. Hakkı Şen XMemurin kanunu muvakkat encü- Su projesi komisyonu 
terfian Yozgad nüfus rurektörlüğüne, meni bugün Umumi Heyetten sonra 
İçel nüfus baş katibi B. Ziya Palaz Ur- •oplanacaktır. 
fa nüfus direktörlüğüne tayin edilmjş- ı XDahiliye Encümeni bugün Heyeti 
!erdir. Umumi yeden sonra toplanacaktır. 

Büyük su kanun projesini yeniden 
tetkik etmek üzere teşkil edilmiş bulu
nan komisyon dün yeniden toplantıla -
rına başlamıştır. 

Mahkemelerde 

Gölbaşındaki güzel 
korunun sahibi kim? 

Ankaranın yanı başındaki Gölbaşı· 
nı bilir misiniz ? Burası, dümdüz ve 
çorak olan bir toprak parçasından 

sonra rastlanan yeşillik ve ağaçlık 

sahadır, Ankaranın pek uzak yerinde 
olmayan Gölbaşı kışm ördek avı me
raklıları, yazın da sıcaktan bunalan· 
ların ara sıra ziyaret ettikleri bir yep.. 
dir. 

Ankara çevresinde meşhur olan bu 
Gölbaşı korusundan en çok fayd<t 
!alanlar Ürecik köyü halkıdır. Bunlar 
kışın bu korunun ağaçlarından dökü
len kısımları alır, yakarlarmış. Yazın 
da suyu da olan bu güzel ormancık 
içinde dinlenirler, serinlerler, eğle
nirlermiş. 

Fakat bir gün Ürecik köyü halkı 
şeytana uymuşlar, güzel korunun a
ğaçlarını budamakta olan 20-30 işçiye 
hücum etmişlerdir. 

Çünkü bu koru, B. Galib isimli bir 
Ankaralınındır. B. Galib, uzun sene· 
!er büyük zahmet çekerek bu koruyu 
yetiştirmiştir. Her sene, bir çok a· 
mele tutar, buraya gönderir ve 
ağaçlarını timar ettirirmiş. Geçen bu 
sonbaharda da, gene 20-30 kadar itçi 
bularak korusuna göndermiştir. 

Ve Mdise işte bu sırada çıkmıştır: 
Ürecik köyllileri bu güzel korunun 
kendilerine aid olması lazım gelece
ğini düşünmüşler, aralarında karar 
vermişler ve hep elbirliği ile koruda 
çalışmakta olan işçilerin yanına git· 
mişler : 
"- Siz burada ne arıyorsunuz ? 
"- Buraya bizi B. Galib gönderdi. 

Biz onun işçileriyiz. Bu koruyu bu
dayacağız ... " 

Köylüler hep ağız birliğiyle cevab 
vermişler : 

"-Ne münasebet ? Bu bizim koru
muzdur. Bu bizim babamızdan kalma 
korudur. Biz ona emek verdik ... Hay
di bakalım buradan çıkıp gi.dinız .. " 

İşçiler, gündeliklerini düşünerek 
gitmek istememişler ve asıl hadise o 
zaman olmuş: Köylüler, ellerine so
pa, kürek, dirgen alarak amelenin ü
zerine hücum etmişler, işçiler çıkmak 
istememişler ve iki taraf biribirine 
girmiş. 

Suçlu taraf bu korunun iki köye 
a.id o;ol.duğtt-•~ :.ı...ı:- -...l.!-r----1- 'D r
l{b ise, 50 senedenberi babasının ve 
kendisinin malı olduğunu söylüyor, 
bunun tapu kaydiyle belli olacağını 
ilave ediyordu. Şahid olarak dinlenen 
işçiler hep avni ş,..ylori oVylcdi.lcı. : 
"Dl.e. çalışıyorduk. Uzerimize bunlar 
hücum etti ve bizi dövdüler,, diyor· 
!ardı. 

Hadiseye Gölbaşı karakol kuman
danı müdahale etmiş ve meselenin da
ha kötü şekil almasına meydan ver
meden iki tarafı biribirinden ayır

mış. 

Şimdi bu mesele, o celsede gelme
yen iki şahidin dinlenmesiyle halle
dilecektir. 

Yolda bıılıınan ağaçlar: 

İbrahim Kalaba köyünde oturmak
tadır. Haftada bir iki gün şehre iner 
bir taraftan öte beri satar, diğer ta
raftan öte beri alıp köyüne gidermiş. 

Bu, alınan ve satılanlardan Ç 
içinde köylünün hissesi de 
Tabi! sipariş olarak ... 

Geçen ay İbrahim gene bir 
birden dönerken yolunun ÜJ 

bir takım kesilmiş ağaçlar gö 
İbrahim bu ağaçları sahibi yok 

ve kışın da geldiğini düşün• 

mış, evine götürmüş. Halbuki 
rın sahibi bahçıvan Ömerdir. 
Davacı Ömer, onları kuruaıak 

oraya koyduğunu ıöyledi. . 
"- Yol üstündeki ağaçların bif 

hibi olmaz mı ? Hem yol üz• 
falan durmuyordu ki... BabÇ 
içinde idi. Bu adam onları baş 
olduğunu bile bile almıştır." 
İbrahim buna itiraz etti : 
"- Hayır B. Hakim ... Hatti 

köye geldiğim zaman oradaki 
daşlar bunları nerede bulduğumu 
dular. Ben de "yolda buldum. 
yok. Eğer sahibi çıkarsa veririın." 
dim. 

Benim köyde olmadığım bir 
manda bu bahçıvan Ömer gelmif, 
nim adımı, mahallemi, ismimi al 
sonra kalkmıJ davli etmiş. Kend:.. .ı 
aradım, bulamadım. Ağaçları lıl" 
duruyor. Daba kırmadım bile ... 1 
se kendisine teslim edeyim. Şahi 
rim de var." 

Mahkeme, 
dinliyecektir. 

Orman 

İbrahim in 

müdürlüğünde 

yeni tayinler 
Konya orman başmühendisi Eıııll 

Gürel tekaüde sevkedilerek yerlııl 
Zonguldak orman başmühendis mul 
vini İsmail Hakkı, Zonguldak o~ 
başmühendis muavinliğine Kars ot! 
man mühendis muavini Nazım Bat* 
orman müfettişliğine umum müdnri 
ilik imar şubesi yardirektöril aaıd 
Kutlak, imar şubesi yardirektlirlü
ne ağaçlandırma tubesi yardirek~ 
rü Celal Gürgen, umum müdür! 
müfettişlerinden Fuad Talib ağaç! 
dırma şubesi mildürlüğilne, Ekono 
şubesi mUdürlliğünde çalışan müfe 
tiş Bekir Sıdkı vazifesine iade edil 
rek yerine koruma şubesi müdü 
-··- - o • _.. 
devlet orman işletmesi revir amirli 
!erine amenajman şubesi müdii 
Hilmi Akyamaç ile aynı 9ube müfe 
tişi Arif Senver, orman komiseri M 
za!Icr Yener, Zingal orman mühe 
dislerinden Necib, ve Ankara ormaO 
amenajman grup mühendislerindeıl 

Adil Adak işletme orman mühendir 
liğine, Karasu orman mühendisi !r 
mail Sutmen Florya ağaçlandırma it" 
!erinde çalıştırılmak üzere İstanbul 
orman mühendisliğine nakil ve tayiıs 
olunmuşlardır. 

lstanbula yeni bir 

leh vapuru gelai 

8280 8329 8715 8831 9635 9811 
10264 10908 12355 12735 12926 13255 
13531 14262 14276 14487 14572 14640 
15291 15563 15926 16386 16837 17109 
17564 17946 18656 19239 19562 20068 
20456 20548 20896 21041 21453 24545 
26684 26863 27326 27755 27874 27971 
28035 28354 28726 28933 29328 30402 
31685 32258 32556 32638 32880 33952 
34647 34647 34931 35163 35698 36026 
37117 37423 37746 38023 39079 39440 

39609. 
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İstanbul 11, (Telefonla) - Leh ban• 
dıralı ve Polonya adlı bir vapur İstan· 
bula gelmiştir. Vapur 4.500 tonluktur· 
Polonya, Türkiye ve yakın şark liman• 
!arı arasında sefer yapacaktır. Vapu• 
run limana ilk gelişi dolayısiyle bu• 
gün yapılan törende gazeteciler, tacir• 
!er ve diğer bazı zatlar bulundu. 

30 lira kazananlar: 
138 220 271 498 693 1374 

1562 1635 1887 1922 2690 3030 
3480 3741 3813 4525 4688 4975 
5354 6010 6220 6233 6313 6552 

6628 6912 7049 7128 7590 77ll 
8049 8107 8ll3 8129 8158 8489 
8615 9270 9534 9597 9605 10530 

10740 10761 10812 11436 11558 12129 
12481 13638 14449 15493 16069 16103 
16149 16165 16235 16492 16506 16943 
17003 17042 17240 17362 17547 18568 
18737 18865 18901 19264 19370 19418 
19431 20088 20341 20722 20760 20871 
21054 21648 21657 21711 21779 21888 
22082 22132 22279 22858 23149 23883 
23919 24103 24169 24315 24818 25020 
25637 25779 25867 25956 26303 26588 
26627 26933 27124 27141 27520 27964 
28318 28380 28493 28832 28808 29029 
29224 29475 29790 30223 30789 30824 
31955 32018 32032 32531 32596 33100 
33419 33630 33963 34411 34469 35570 
35677 35776 35920 35928 36030 36865 
36911 37115 37398 37359 37419 37441 
37705 37877 38176 38713 38897 39032 
39330 39379 39741 

45.000 liralık büyük ikramiye bu
gün çıkmamıştır. Yarınki çekilişe 

kalmıştır. Bugün çekilen ve 15000 li
ra kazanan 24443 numaranın son iki 
rakamı olan 43 le biten bütün biletler 
amorti alacaklardır. 

Gazeteniz on 
yaşında 

dokuz 

Gazeteniz dün on dokuz yaşına 
bastı. On dokuz sene bir çocuğu de· 
likanlılrk çağına ulaştırır. 

Fakat on dokuz yaşına basan ve 
kendinde gençliğinin bütün zindeli
ğini duyan Ulus, tecrübesiz bir de
likanlıya benzemez. 

Birinci ve ikinci adları dünyanın 
en büyük adamı tarafından konan, 
onun tarafından kurulan gazetenizi 
bir kolundan cebhe, bir kolundan 
tecrübe tutmuş, ona kısa zamanda 
büyük mesafeler yürütmüşlerdir. 

Dünkü sayımızda "Hakimiyeti 
Milliye" nin ilk sayısının lotogralı 
vardı. Mütevazı bir basrmevinde, 

çeşidsiz harflerle, resimsiz basıl
mış ufacık bir yaprak. Fakat onun 
ilk sayfasında söylediği sözleri, biz 
bu gün de tekrarlayabiliyoruz. 

Ulus (Hakimiyeti Milliye) u An
karay'>ı benzetmek yanlış olmaz. llk 
sayısı basılırken başşehrimiz step 
ortasrnda ufacık bir kasaba idi. 

Şimdi Anadolunun ve dünyanın 
en modern şehirlerinden birisidir. 

ikisinde de, ilk günden beri Bü
yük Şel'in aşıladığı ilerilik cevheri 
yaşadı. O cevher sayesindedir ki bi
risinin kulübeleri en modenr yapı
lara, birisinin avuç içi kadar yapra
ğı Türkiyenin en mükemmel gaze
tesine dönmü§tiir. - T. t. 

Cumhııriyete güvenen köylü 

Bir subay arkad14m hizmet e
ri, evinde sobaya kömür atarken 
komutanı kendisine aordu ı 

- Oğlum, sen taı kömürünü bi
lir misin? Sizin köyde var mıdır 
bundan? 

Bu sorgu karıısmda er toplanıp 
ve : 

- Bilirim komutanım, dedi, bi
zim köyÜn biraz ilerisinde vardır 
bundan. 

- Peki iıletip çıkartıyorlar mı? 
- Hayır çıkartmıyorlar; daha 

bizim oralara dentlryolu ula§Dla
dı. Her l\alde ıimendifer geldiği 

zaman onu da çıkaracaklar. 
Arkadaıımla düıündük. Yakın 

nafıa projeleri arasında oraya de
miryolu gidecek değildi. Fakat bir 
köy çocuğu olan erin devlet ve hü
kümete olan ıu aağlam güvenine 
bakınız: 

- Elbette bize demiryolu gele 
cek; elbette o zaman bizim kömür 
ocaklan da iılenecek 1 

Altı asırlık bir saltanat idareıi
nin her gün biraz daha çürüttüğü, 
saratığı bu güveni cumhuriyet na
sıl canlandırmıftır. Bunu bir kö;y 

çocuğunun maaum dilinden duy
mak, inaana ne büyük bir zevk ve. 
riyordu 1 

Kül yutmak! 

Büyük harbde Türk.iyeye gelen 
almanlar ıu kelimeyi öğrenmiıler
di l 

- Y avaı yavaı 1 
Biz de onlardan §U kelimeyi öğ

renıniıtik : 
- Erzats 1 
Erzata "bir ,eyin yalancııı, o

nun yerine konulan §ey,, demek
tir. 

Harb içind<ı bir çok nesnelerin 
~rzats'ını yapan almanlar, son ay
lar içinde gene bu iti ele aldılar. 

Kömürden benzin, balık et lifle
rinden kumaı yaptılar. Şimdi de 
gene kömürden sa.bun ve yemek
lik yağ yaptıklarını öğreniyoruz. 

Kömürden yapılmıı yağla piı-

31if bir yemeği tasavvur ediniz. 
Bunu almanca konutanlar yemek

te mahzur görmiyebilirler, fakat 
türkçe konU§anlarm yemesi biraz 
zordur. Çünkü bu bize biraz da 
"'kül yutmak,. gibi gelir. 

Bir içki istatistiği! 

Son inhisarlar ilivemizde ıe~ 

hirlerimizde aatılan içkilerin mik
darmı ve nüfualara göre bunlarda 
hangi ıehirlerin batda geldiğini 

gösteren bir istatistik neıretmif.. 
tik. 

Bu istatistiğe göre "rakı,, da Ga .. 
zianteb birinci, Adana ikinci, la.. 
tanbul üçüncü kelmektedir. 

Her halde bir çokları bu kıyaa
lamada rakıyı taze balıkla, midye, 
istiridye, iıtakoz, pagurya, kari· 
des ile içen istanbulluların birinci 
geleceklerini umarlardı. Hatta ben 
de öyle düıünürdüm. 

Demek ki tahminimiz yanlıpnıı: 
Gazianteb fıstığının bunların hep· 
sinden baskın bir meze olduğu 

anlaıılıyor 1 

Neler olmalı ? 

''Akşam,. arkadaıımızrn "dik· 
katler,, aüt~,unu yazan muharrir, 

evelki g :in • "icler olmalı?,, batlı

ğı altında herkes için lüzumlu o

lan ıeyleri sayıp döktüğü esnada 
- bir amerikan gazetecisi üıl\i. 
bile - ıunu da aöylüyordu : 

- Herkesin küçük bir otomobi
li olmalı 1 

Güzel; fena temenni değil. Fa

kat gözümüz bunun altında ıu te
menniyi de aradı : 

- Ve o zaman lstanbul ıehrinin 
geniı &enit caddeleri olmalı 1 

Filistin' den gelen deriler 
Memleketimize ithal edilen Filis • 

tin menşeli eşyanın serbest dövizle ö • 
denmesinden istifade edilerek başka 
memleket menşeli ham derilerin bu te
diye uıullinden istifade ettirilmesi 
maksadiyle Filistin yolu ile ve Filistin 
menşeli olarak memleketimize ithal e • 
dildiği anlaşılmıştır. Yapılan teşebbiil 
neticesinde Filistin'den yurdumuza ge
lecek derilerin Filistin mezbahalarında 
damgalanması kararlaştırılmıştır. BU 
suretle Filistinden gelen derilerin 
gümrüklerimizde kontrolu imkanı te • 
min edilmiş olacaktır. 

Gece sıfırın altında 11 
Dün şehrimizde hava kapalı geçıni§• 

öğleye doğru hafif ve grezil yağışı ol• 
muştur. Isı gece sıfınn altında 11, gün• 
düz gene sıfırın altında 1 derecedir. 

Dün yurdun Orta Anadolunun garb 
kısımları kapalı, diğer mıntakaları yer 
yer yağışlı geçmiştir. Dünkü yağışla• 
rın kare metreye bıraktıkları su n:ıik
tarları Diyarbakırda 8, İzmirde 7, tsla· 
hiyede 5, Bodrumda 4, Erzurumda 3, 
diğer yerlerde bir kilogram kadardır. 

Dün en düşük ısı sıfırın altında ol• 
mak üzere Karsta 24, en yüksek ısı da 
Bodrumda 16 derecedir. 
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Felestine 
komisyon 

yeni bir 
gidiyor 

lngilterenin büyük harbden aotnra 
b . ·mpara or-

arşılaıtığı en çetin ır 1 
• 

l . . Fele:;tin olduguna 
mese esının b.. .. k harb 

o bhe yoktur. İngiltere ~yu 
d ·1 m sempa· 

" ıevam ederken, yahu 1 er . 
ilerini ve yardımlarını teım:n etm~k 

"-:.;in Felestin'de bir yahudı. ~ursu 
~.rıı.::. h d.l va~ detmıftı. u • curmayı ya u ı ere . . 

f . h bd ura uulletler cemı-OJe ar en so 
.k t' 1 d'ldi Ve lngiltere bu ce. 

ı. r~ ıne ma e ı . . ,. dasını al· 
CJauyetten Felestın ın ınan. . .. 
b.-:lıktan sonra sözde bu cemıyetı':1 mu-

'li 1 k bu m emlekette hır ya-
messı o ara bb" .. . 

k fbudi yurdu kurmak teıe usune gı-

riıti. d. d k 
İf İmdi Felestin'de yahu ı_!ur u ur-
rjOI __ ,_ • • daki arab nufusunu ya 

oUMUS. ıçın ora d d 
dfbüsbütün imha etnıek, yahu .a ya-

Romada Hitleri 
karşılamak 

için hazırhklar 

= Ulus sütunlar1nda : : Romanyamn dıı siyasası 

Roma, 11 (A.A.) - Hitlerin istikba- • 
li için hazırlıklara ~mdiden başlan
mıştır. Eski şimendüfer garının yeri
ne şimdi yeni ve muazzam bir gar ya
pılmaktadır. Hitleri selamlamak için 
R<>maya gelecek olan milyonlarca halk 
Hitleri bu istasyonda alkışlıyabilecek
lerdir. 

Giomale d' ltalia gazetesinin yazdı
ğına göre Hitler Romada bulunduğu 
müddetçe Doria sarayında ikamet ede
cektir. 

Bu saray bütün Roma saraylarının 

içinde en güzel ve en muhteşemidir. 

Yalnız birinci sınıf edebi :. 
CUMHURIYET'te Yunus Nadi. 

bir eser olarak değil, fakat E Roman yada vukua gelen kabine de· 
müstesna bir tarih eseri E ğişikliğinden sonra Romanyanm dıı 

olarak bütiin dillere : politika&ında büyük değitiklikler 0 -

• lacağı hakkında çıkan türlü rivayet-
nak ledilmiş olan leri anlatarak diyor ki : 

VE DAHA 11..K ÇlKIŞINDA 

2.000.000 
nüsha birden satılan, meş
hur T olstoi'nin yeni ve şim· 

diki rus ediblerinin en 
büyüğü 

Alexi T olstoi 
• h d" "f una nazaran pek zıyade 
~ u ı nu us F 1 . 'd 

alt k icabediyordu. e estın e 
Yunan Veliahdi Prens Pol ve zevcesi Prenses Frederika 8. Hiıler ltalya'ya 9 mayısta 

gidecek 
nin 

''llk mühim nokta olarak Roman• 
ya ile Sovyetler ınünuebetlerindo 
ini bir değişikliğin vukuuna aid ha· 
berlerin meydana çıkan asılsızlığını 
kaydetmek lazımdır. lki devlet va • 
ziyeti tasrih için bu bahis etrafında· 
ki ıayiaları tekzib ederek iki kom• 
§U arasında müesses ve cari münase
betlerin sabıkı gibi devanı edeceğini 
teyid eylemitlerdir. Ronıanyanm ltal 
ya ile daha açık ve evelki zanıam 
takib etmesine zaten bir engel yok• 
tu. Eğer bu ileri dostluk siyua&ı 
romen • macar ihtiliflarmda ltalya• 
yı bitaraf ve hiç olnıazıa Macaris.. 
tanla olduğu kadar Romanyaya da 
hayırhah kılmaya yaraya.bitecekse, 
Romanyanın böyle bir siyaaeti terviç 
edeceğini makul bile görmek müm • 
kündür. Şu rası muhakkaktır ki ne 

az ma k . . . . 
)'ahudi yurdu kurm~ ıstıyen ıngı-

bl (izlerin çok zayıf psık~log olduklan 
ıundan aıılaıılıyor kı, bunlar, bu 

tJ memlekette kolay kolay mahvolmak 
iatemiyen bir arab nüfusu bulundu -

1 junu asla hatll'larma getirmemiıler· 

Düğünden sonra Berlin, 11 (A.A.) - Umumiyet iti
bariyle iyi malfunat alan mahfillerde, 
B. Hitlerin ltalyaya 9 mayısta gidece
ği ve bir hafta orada kalacağı bildiril
mektedir. B. Hitler, hem devlet hem 
de hükümet reisi sıfatiyle seyahat ede
cektir. 

Büyük Petro 
sını 

okuyacaksınız 

di. 
' Bu yahudi yurdu fikrini benimsi
lıl yen İngiliz siyonisti Balfour'un, harb 

den aonra elini kolunu sallayarak Fe-
1' lestin'e geldiği zaman, orada arab-

·Atinada törenler ve 
ziyafetler devam ediyor 

Nasyonal sosyalist mahfilleri, B. 
Hitlerin papayı ziyaret etmiyeceğini 

bildiriyorlar. 

• 
Bu tefrika size 1938 sene-
sinin en zevkli heyecanını 

verecelctir 

: küçük itilaf, ne de Balkan antantı 
: bu anlaşmalara dahil devletlerden 
E hiç birini diğer devletlerle dostluk 
: siyaseti kurmaktan alıkoy~cak _ka. 
E yıdları ihtiva etmiyor. Elverır kı bu . -. .....................................• -- dostluk siyaseti o itilafların eııasıru 

teşkil eden fikirlere aykırı veya .. za -
larm samimi kabulüne mazhar ola· 
cağmı ümid etmesi de büyilk bir dip
lomat, fakat zayıf bir pıikolo! ol~~
ğunu gösterir. Balfour yaptıgı ıım 
ehemiyetini Felestin'de arablar ta.. 
rafından karıılandığı zaman anla.. 
mıı olaa gerektir. İngiliz olsun, ya
hudi olsun, bütün siyonistlerin hata
ıı, F eleatin'in arab halkını, Amerika· 
nın bakır renkli insanları gibi imhası 
kolay bir nevi yerli halk telakki et· 
s:nelerindedir. 

Bu hatanın neticesi fU olmuştur ki 
yirmi senelik bir çalışmadan sonra 
Felestin'de yahudi nüfusu hala bir 
ekalliyet teıkil ediyor. Ve milletler 
cemiyeti tarafmdan ''vedia,, olarak 
Jngiltereye verilen memleket ihtilal 
içindedir. Felestin'i yahudilettirmek 
için giriıilen tetebbüs, İngilterenin 
arab alemi içindeki vaziyetini aara
nıııtır. İngiliz siyaseti, yirmi senelik 
mesaiden aonra böyle bir çıkmaz içi· 
ne girince, İngiliz hüküıneti hatayı 
itiraf ederek ricat etmeğe karar ver-

' - - 1 .. !-!- I:' al.,:..a.tÜua 

Lord Peel'in reisliği altmda bir ko. 
misyon gönderildi. Komi&yon, ııözde 
Felestin'de vaziyeti tedkik ederek, 
''mandanın çerçivesi içinde,, bir bal 
tarzı teklif edecekti~ llo.lbulci TnRil 
tere bükümetince F eleatin meeslesi
nin tedkikine lazım olan bilinmedik 
hiç bir tarafı yoktu. Bu komisyon iıi 
ciddiyetle ele aldı. Yahudileri ve a
rablan dinledi. Sonra lngiltereye 
dönerek maruf kararını bildirdi. Ka
rara göre, Felestin, biri yahudi, diğe
ri arab, üçüncüsü de lngiiterenin 
mandası altında olmak üzere üç kıs.. 
uıa ayrılacaktı. Bu karar geçen ey _ 
lwde milletler cemiyetine arzedildi. 
Ve cemiyet lngilterenin teklifini tas-

dik etti. 
Fakat hem arabları, hem ~e. ~~u-

d"l . mnun etmek gayeıını ııtıh
' erı me h 'k' 

daf ettiği anlaşılan bu teklif' er ı 1 

Atina, 11 (A.A.) - Yugoslavya 
elçisi Lazareviç dün elçilikte yunan 
kıralı ve Yugoslavya naibi şerefine 

bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette 
Prens ve Prenseslerle beraber Baş
bakan ve Bayanr, dış işler daimi müs
teşarı, saray bakanı ve Yugoslavya 
naibinin maiyeti hazır bulunmuştur. 

Geceleyin de İngiltere elçisi yu
nan kıralı ve Kent dükü şereflerine 
bir ziyafet vermiştir. 

Romanya veliahdi Mişel dün ya
nında Romanya elçisi ve yaverleri 
olduğu halde meçhul askerin mezarı· 
na bir çelenk koymuştur. 

Veliahdin evlenmesi münasebetiy
le kıral Atinanın fakirlerine 200 bin 
drahmi ve bizzat Veliaht da 100 bin 
drahmi vermiştir. 

1 Küçük Dış Haberler 1 
X Londra - B. Avenol gelecek kon

sey toplantısında görüşülecek mesele-
1 . .. .. + .. ,.f,nrl ~ RT<adoP.an'la görüş tea
tisinde bulunmuştur. 

X Roma - Aakoli Piçeno hUkümet 
binasında çıkan bir yangın, binanın iki 
katı yandıktan sonra söndürülmüştür. 

x D.-. liu - D. ı.t.i+J,.r kordiplomati
ğin yılbaşı tebrikini bugün kabuı ... ~ 
miştir. 

X Moskova - Mogolistan cumhuri
yetinin yeni elçisi Kalinin tarafından 

kabul edilmiş ve itimatnamesini ver-
miştir. · 

X Moskova - Yüksek Sovyet mec
lisi azasının yarısı Moskova'ya gelmiş 
bulunuyor. Sovyet meclisi bu ayın 12 
sinde Kremlin'de saat 4 de ve milliyet
ler sovyet meclisi de saat 8 de açıla
caktır. 

X Bükreş - Avusturya elçiliğinde 
çıkan yangında, çatı ile bir kaç oda 
yanmıştır. Ölen yoktur. 

X Amıterdam - Resmen bildirildi
ğine göre Prenses Juliana'nın bir iki 
aya kadar dünyaya bir çocuk getirme
si beklenmektedir. 

X Vaşington - Cumhur Reisi Ruz
velt Hariciye Nazırı ile harb filosu ku -
mandanım davet ederek kendileriyle 
munzam deniz inşaat programının tet
kikine devam etmiştir. 

X Londra - İngiliz - amerikan tica
ret müzakerelerine İngilizler tarafın
dan Büyük Britanya'mn Vaşington el
çisiyle ticaret bakanlığı müsteşarı 0-
verton memur edilmişlerdir. 

unsuru da memnun etmedi. Arablar, 
Feleıtin'in bir arab memleketi oldu· 
ğunu iddia ettiler ve harbden &0~ra
ki yahudi muhaceretinin bir emrı va· 
ki ibdaı ettiğini kabul etmekle b~ra
ber, yahudilerin ancak. ekalby~t 
haklarından istifade edebıleceklerı· 
ni ileri ıürdüler. Yahudiler ise yirmi 
ıeneden beri devam eden yahudileı
tirme temposunun süratleıtirilmeıi • 
ni taleb ettiler. Arab - yahudi kıtali 
tekrar baıladı. Ve bir müddet sonra 
da bu hareket lngı tere memurları 
aleyhine bir terör ıeklini aldı. lngi • 
liz hükümeti teröre karıı terörle 
mukabele etti. Arab komitesini da- yoktur. lngiHz hiikümetinin müte· 

haaaısları o meseleye aid her §eyi en 
ğıttı.. Bir takım askeri mahkemeler F k 1 
kurdu. Ve aylardan beri, terörü te. iyi bilen adamlardll'. ~ at ngiltere, 
rör ile boğmaya çahpnaktadır. hem ingiliz, hem de dunya kamoyu.. 

Fakat İtalyanlar fırsatı kaçırmak na siyasetini değiştinnesinin aebeble
istemediler. Ve Felestin meselesini rini kendisine mahsus olan bu ıekil
nrablar arasında İngiltere aleyhine lerle izah eder. 
p opaganda yapmak için bir vasıta Gerçi bütün İngiliz gazeteleri, ko
olarak kullanmaktadırlar. Diğer ta· misyonun, Felestini taksim için veri. 
raftan lngilterede de Felestin mese- len kararı değiıtirmek için d gil, bu. 
lesinin idaresine kar§ı bir muhalefet nu tatbik etmek için gideceğini yaz
belirmeğe baılamıştır. Bugüne kadar maktadırlar. Fakat bu yaz.ılarm &a· 

sağ cenah ga:ıetelerinin sayfaların • tırları arasında Peel komisyonunun 
da yer bulan bo muhalefetin son za- kararları değitebileceğine dair ima. 
nıanlarda kabine içina kadar girdiği lar vardll'. Sonra ingiliz hükümetinin 
r.ı ayet ediliyor. tam bu sırada Peel komisyonunun 

Bu muhalefetin ne derece kuvvet- kararile bağlı olmadığını sarih ol~
li olduğu iyice bilinmemekle bera- rak bildirmesi dikkate §ayandır. Dı· 
ber, İngiltere hükiimeti~i~ bir k~ç ğer taraftan Felestine gidecek olan 
gün evel, Felestine yeru bır tedkık komisyonun vazifesini izah için Sir 
komisyonu göndermeğe kara Yer- Ormsly Gore tarafından yazılan bir 
mesi, lngilterenin Feleatin siyaaetİn· mektub da hiç vazıh degildir. Her 
de yeni bir dönüm :nı>kta.aına daha halde lngilterenin F el estin hakkın
geldiğini göstermektedir. İngiltere da yeni bir karar vermek üzere bu
Hindisttında da yaptığı gibi bir siya- lunduğu anlaıılmaktadır. Bunun 
seti temelinden değigtireceği zaman, içindir ki Feleatine gidecek olan bu 
bir tedkik ve tahkik komisyonu teı- komi&yon her tarafta büyük alaka 
kil eder. Hakikatte tahkik komisyo uyandırmı§tır. 
ııu için tahkik edilecek bir nokta 1 A. Ş. Esmer 

Hükümetçi tanklar T eruel ıokaklarında 

İspanyada hükümetçiler 
iler emeOe devam ediyor 

1 nnr4 rnr4a ki 
komitesi dün 

tali 

bir 
karışmazllk 

toplantı yaptı 
Barselon, 11 (A.A.) - Müdafaa ba· 

kanlığmdan tebliğ edilmiştir : 

Cumhuriyetçiler Muela ve Terucl 
bölgesindeki mevzilerini düzeltmiş
lerdir. 19 uncu kolordu, ileri hareketi
ni hiç bir mukavemete maruz kalma· 
dan yapmıştır. Diğer cephelerde kay
da değer bir şey yoktur. 

Sovyetler birliğinde 
21 Patrik tevkif olundu 

Moskova, 11 (A.A.) - Royter: İkin· 
ci teırin sonundanberi 21 patrik sov
yetler birliğinin muhtelif yerinde tev-
kif olunmuştur. Bunlar faşist casus
luk teşkiUitiyle alakalı olarak casusluk 
merkezleri vücude getirmiş olmakla 

itham ediliyorlar. Moskovada tevkife

dilenler arasında baş peskopos Kuro
lof da bulunuyor. 

Fransız senatosu 

dün actldı 
.:» 

Blumun takip 
ettiği politikaya 
hücum edildi 

Paris, 11 (A.A.) - Senato bugün 
açılmıştır. B. Damkur mutad açılış 
nutkunu söylemiştir. 

B. Damkur nutkunda partileri 
yaklaşmaya davet ve Blum hüküme
tini tenkid etmiş ve bu hUkümetin 
hazineyi kurtararak, yeni bir devalU
asyona sebeb olduğunu ve senatonun 
B. Blum'un tecrübelerine sistemli 
muhalefetin muhafazasına maruz kal 
mamak için muvafakat etmiş bulun
duğunu bildinniş ve sonra Şotan hü· 
kümetinin iktidara geldiğinden bah
sederek, ziraat için felaketli netice
ler doğuracak olan 40 saatlik hafta 
kanununun tatbik tarzına itiraz et-
miştir. 

Hatib, bundan sonra dı§ politika
nın tetkikine geçerek vaziyetin va
him olduğunu, bununla beraber, par
lamentonun askeri tahsisatı kabul ve 
B. Delbosun ve B. Bonnet'in siyaset· 
lerine milzaharet ettiğini ve hüküme
tin kambiyo kontrolü meselesinde se
bat etmesinin mim ekonomiyi tam te· 
minat altına aldrğmı bildirmiştir. 

B. Damkur diyor ki: 
"- Patronlarla işçiler arasındaki 

münasebetler gergin olmakla beraber 
muhtelif komisyonların, kazancının 

sermaye ile iş arasında taksimi mese
lesini halledeceği ümidinde olduğu
nu bildirmiş ve sözlerini fransızları 
birleşmeğe davet ederek bitirmiştir. 

Tali karl§11UUlık komitesinde 
Londra, 11 (A.A.) - Karışmazlık ta

li komitesi bu ıabah toplanmıştır. Ko
mitenin toplantısından sonra neşredi· 
len resmi tebliğde, gönüllülerin geri 
çekilmesi meselesinin idari tarzı halli 
hakkındaki etüdler için beş bin ingifü: 
lirası sarfedildiği bildirilmektedir. 
Gönüllülerin iaşesi için, bir, sihat ko
ruma işleri İ!jin bir, mütehassıs tayin 
olunmuştur. Enternasyonal memur· 
!arın seçilmesinde !tO.k: terakki kayde
dilmiş ve bu husustaki güçlükler ye
nilmiştir .. 

Romanya hükümeti 

Taıt komitenin önümüzdeki içtimaı
nın perşembe günü yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Almanyada 
yasak edilen kitablar 
Berlin, 11 (A.A.) - Luceme'de bir 

tabi tarafından neşredilen bazr eserle
rin ve bilhassa BB Ruzveltin ve Bald

vinın nutukları hUlS.salarının Alınan· 
yada yasak edilmesi meselesi hakkın -
da salahiyettar alman makamları, bu • 

nun huauaı: bir iş olmadığını ve bu 

müessese tarafından neşredilen bütün 
eserlerin Almanyada memnu olduğu 
bildirilmektedir. 

Amiral Horti Lehistanda 
ava davet edildi 

Berlin, 11 (A.A.) - Deutache All
gemeine Zeitung•un Budapegte'deki 
muhabirinin salahiyettar bir menbadan 

aldığı malfunata göre, Lehistan Cum -
hur Başkanı, Naip Amiral Horti'yi şu
bat ortalarına doğru Bialowieza or
manlarında resmt bir ava davet etmiş -
tir. 

Yahudi meselesini 
Cenevreye veriyor 
Bükreş, 11 (A.A.) - Romanya hü

~Umeti, harbden beri Romanyaya hic. 
ret etmiş olan ve adetleri resmi iıta· 
tistiklere göre, yaran milyona baliğ o· 
lan yahudiler meseleıini milletler ce
miyetine bizzat aevke<lecektir. 

B. Micesc:o, tasavvur edilen tedbir -
lerin 1919 senesinde romen toprakla
rında bulunmakta olan yahudilere 
kargı müsamahasızlık mahiyetini haiz 
olmıyacağını izah edecektir. Yalnız o 
tarihten beri iktisab edilmiş olan tabi • 
iyetler yeniden gözden geçirilecektir. 

Yahudiler Romanya' nın yeni 
politikasını tenkid ediyorlar 
Cenevre, 11 (A.A.) - Dünya yahu-

vatı teminat altına alan ve krallık ta
rafından elde edilen topraklarla bu 
teminat arasında arkı bir bağ kuran 
1919 muahedelerine muhalif olduğunu 
bildiriyor. 

Komite, 17 / 1 tarihinde Cenevrede 
toplanacak olan konseye, Romanya ya
hudilerinin haklarını tamamen muha -
faza için milletler cemiyeti tarafından 
tesbit edilen kaidelere uygun bir mü -
racaatta bulunacağını il!ve etmekte· 
dir. 

Göring Polonya'ya gidiyor 
Berlin, 11 (A.A.) - B. Göring, Po

lonya Reisi cumhurunun k!nunusani 
sonunda ve yahut şubat başlangıcında 

Bialwieza'da yapılacak olan avlara işti
rlk için yaptığı daveti kabu letmi!ttir. 

di kongresinin icra komitesi, millet
ler cemiyeti hasma ve Amerikaya teb 
lit edilen bir karar sureti kabul etmig-
tir. CB 

Komite, yeni Romanya hükümetinln 
yahudi aleyhdarı politikasını şiddetle 
protesto etmektedir. 

İcra komitesi, bu politikanın Ro
manya tarafından imza edilmi' olan 
ve bütün vatandaşlar arasında milsa· 

Heriyo tekrar meclis 
reisi seçildi 

Paris, 11 (A.A.) - Meclis koridor
larında, B. Edvard Heriyo'nun 418 rey
le tekrar meclis başkanlığına seçildiği
ni bildirmektedir. 

rarh düımesin. Romanya.dan once 
Yugoslavya ltalya ile iyi komşuluk 
siyueti üzerinde bir anla~ma ya~tı! 
ve bu devletin Almanya ıle de ıyı 
münasebetler yürütmeğe çalıştığı 
gizli kapaklı bir ıey değildir. Nite• 
kim . fürkiye dahi aynı vaziyette bu· 
lunuyor. ltalya ile dostluk muahede· 
miz daha canlı ve daha inkiıaflı ola
rak devam ediyor, ve biz Almanya 
ile düıman değiliz. Bütün bu do&t• 
luklar devletlerimizin muahedeler 
ile deruhte ettikleri vazifelere uli. 
tearuz teıkil etmemektedir. R~an· 
ya için tehakkuk edecek yeru ~ı~a· 
setin de nihayet bu çerçeve harıcıne 
çıkamıyacağına imanımız tam ve 
katidir. Yeni romen hüküıneti mua .. 
bedelerle müeyyed dostluklarını iti· 
na ile teytd etti. 

Zaten Avrupanm lüzwnundan 
fazla bile karışık sayılmak lazım ge
len wnwni ahvali bazı küçük dev"'I 
le llerin şurada veya bura.da me~lü 
alnıak beveslerile yeni vazıyetler ıh.. 
dasına müaaid olmıyacak kadar çe.. 
tin ve gergin bir tekil arzedip dur· 
makta daimdir. Olaa olsa küçük dev· 
letler büyük dairelere karşı kor.dile· 
rini emniyet altına alacak ve onları 
mümkün olduğu kadar kenarda tu • 
tacak haltı hareketler takib edebi
lirler. Eğer bu :z:ihniyet Romanya İ• 
çin de doğru ise bu devletin herkeılo 
h~ geçinıneye daha ziyade bitaraf 
olmağa doğru gidecek bir &iyaset tıı
kib edeceğini farzetmek doğru o.. 
hır.,, 

"'"'* 
DEMOKRASİ VE OTOKRASi 

MÜNAKAŞASI 

SON POSTA'da Selim Ragıp ya.. 
zıyor • 

Amerika cwnhur reisi M . Ruzvel· 
t'in demokrasi hakkında bir müddet 
evel söylediği bazı sözler, alman naa
yonal sosyalist matbuatmm tiddetli 
hücUnılarını davet etmektedir. Şim· 
diye kadar, bu matbuatta, bu ııözle • 
rin ancak kısa bazı hüla&aları inti!BI' 
etti. 

Alman matbuatı, amerikan cwn· 
hur reisine cevab verirken demokrasi 
ile nasyonal sosyalizmin bilhassa iç
timai bakımdan doğurduğu neticele· 
ri tebarüz ettirmektedir. 

Amerikada on bir milyon iısizo 
mukabilP Almanyada beı sene için • 
de altı milyon iısizin iş bulduğu kay· 
dedildikten sonra Amerika dahiliye 
nazırmın, Amerikada, iı teşebbüsü• 
nün ( 60) ailenin elinde olduğu hak· 
kmdaki sözleri alınarak aorulmak
tadır: Böyle bir memlekete demok • 
ra&i denilebilir mi 7 

Aynı telakki İtalyan matbuatında 
da göze çarpmaktadır. İtalya yarım 
adasının matbuatı, bilhasaa, M. Ruz
veltin dünyayı otoriter ve demokra· 
tik milletler diye ikiye ayırmasını 

hazmedememektedirler. İtalyan mal 
buatının bilhassa tebarüz ettirdiği 
nokta ıudur: 

"Demokrat memleketler zengin 
memleketlerdir, Evet, fakat onlar, 
bu zenginliği başkasının malına el a. 

tarak temin etmiılerdir. Şu halde, 
eğer iddia edildiği gibi İtalya ile Al· 
manyanın baıkasının malında göz· 
leri varsa, buna ıaımamak gerektir. 
Bunlar, demokrasilerin yaptığını ya· 
pıyorlar demektir. 

Demokrasi ile otokrasi, silah ya· 
rııile beraber, şimdi de lisan yarı~ı
na ve sözle tearruz mücadelesine gİ• 
rişmiı bulunuyorlar.,. 
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INGİLİZ ZABİTİ 
iıi.nin girdiği 

yeni safha 
Osmanhca - Türkçe 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12•30 Muhttlf. 
ne5rıyatr - 12.50 Plak: Tiırk ın~ 
halk §arkılan - 13.15-13.30 Dahili 

Yazan: 
iYüzbaşı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

bir 
bacağıma 

Rus 
yapıştı 

Müseddesi menşur - Prisme hexaıtonal 
- Altıgen pürüzma 

Müselles - Triangle - Üçgen 
Müsellesi ehram - Pyramide triangulaire 

- Üçgen piramit 
Müselles menşur - Prisme triangulaire 

- Üçgen pürüzma 
Mıisellesi mütesaviyüladla - Triangle 

equilatcral - Eşkenar üçgen 
Müsemmen - Octogone - Sekizgen 
Miıstakim - Rectiligne - Dotru, dotru 

Kavanlık ve lsa tabyalarına eylu
lün on ikinci günü yapılan akim hü
cuma İ§tiri.k eden kuvvetlerin ye
kunu şu idi : On bir buçuk tabur, 
bir süvari bölüğü, yani 5000 asker. 

diği için mengene içinde gibiyiz 
rus hücum kıtalarının bıraktığı bir 
sipere giriyoruz - yakınlatıyoruz 
- süngü muharebesi - kılıcunı ve 
rovclverimi kullanmağa mecbur o. 
luyorum. - Ruslar ricat ediyorlar· 
dönüp üçüncü sipere kaçıyorlar ...:_ 
biz arakalarından yetişiyoruz -
siperi alıyoruz - 100 yarda uzak
tak~ Kavanlık tabyasından atef. 

Paris, 11 (A.A.) - İç işler bakanı 
gazetelere yaptığı bir beyanatta, C S. 
A. R. "Gizli ihtiıaI komitesi,, işinin 
yeni bir safhaya girdiğini, Etual mey
danı auykasd faillerinin belli olduğunu 
ve dörtte üçünün yakalandığını ve 
bunların hepsinin bu tedhiş teşkilatı
na mensub bulunduğunu bildirmiştir. 

Geçen 11 eylCılde gece saat 10 da bir 
kaç dakika fasıla ile biri Presburg so
kağında fransız patronlar genel kon -
federasyonu merkezinde, diğeri Bua -
sier sokağında Faris bölgesi demir ve 
çelik endüstrileri grupunun merkezin
de yapılarak iki polisin ölmesine sebeb 
olan iki suykasdi hatırlatan bakan, bu 
suykasdin ertesi günü bazı gazetele -
rin bunları işçi sınıfına atfetmek iste -
diklerini, kendisinin ise bunun aksini 
iddia ettiğini bildirmiş ve demiştir ki: 

çizgi 
Mustakim - Droite (la) - Doğru 
Miıstakim, kaim - Droit, e - Doğru 
Müstakim kıt'ası - Scgment de droite -

Doğru parçası 
Müstakim zaviye - Angle plat - Yatık 

açı 

Mustevi - Plan - Düzey 
Saat altı buçukta birden bire Bağ

larbaşma kesif bir topçu ateşi tev
cih edildi. Tabya, askerlerden aşağı 
yukarı tamamiyle boşalmış olduğu 
için bu gülleler, insanca zayiat ver
dirmiyorlar, yalnız toprak aedleri 
yıkıyordu. Fakat iki gü1le siperler. 
de patlamıt ve benim bölüğümden 
iki kiti tehid düşmüttü. 

Bır aralık Plevnenin cenubu garb 
kötesindeki evlere bir baktım. Bu
rada halk, damlara çıkmıı, renk 
renk kiJimler salJıyorlar. Üçüncü 
siperi bırakıyoruz. Fakat asker tab
yadan gelen tiddetli ateş altında-

"- Bu işte de yanılmamış olduk. 
Bölüğüme şöyle bir düzen vermiş

tim: 
Sağda : Birinci taknn (yaralı ol

duğu halde gelmekte ısrar eden 
Mülazım Tereb'in kumandasında) 
iki sıra kırk kiti. Sağ uçta süvari 
ile temas halinde bulunacak. 

Merkez de : Etraftan gelen as
kerlerle kuvvetlendirilmiş ve mev
cudu yirmi beşe çıkarılmış aancak 
takımı. Dört sıra; Mülazun Azif'in 
kumandasında. 

Solda : İkinci takım. Bakkal Ça. 
vutun kumandasında iki sıra, kırk 
mevcudlu. 

İkinci hatta : Tütüncü isminde 
yabancı bir çavuşun kumandasında 
yeni gelen askerlerden tetkil edil
mit elli kişilik müretteb takım. Bun
lar, elli yarda kadar geride bulunu
yorlardı. Tütüncü bu çavuşun asıl 
adı değildi; elinde daima külliyetli 
mikdarda - belki de hırsızlama -
tütün ve cigara bulunduğu için ne
ferler ona bu lakabı takmıılardı. 

Bizim hattm yÜz yarda ilerisinde 
bizim taburun hücum bölüğünden 
bir takım mevzi almış bulunuyorlar
dı. 

Saat yedi buçukta Bağlarbatı 
tabyasmm tahtadan yapılmış men
beri üzerinde gözcü duran nefer, 
karargahtan iıaret topu atıldıimı 
bir tüfek ateıiyle haber verdi. 

Biz de siperden çıktık ve doğru
ca Kavanlık tabyaama doğru yö
neldik. Bir çoklan kaygan toprak 
üzerinde kayıb dütüyorlardı. Ça
J"D'lar bot gibiydi : Toprak içtiği 

suya doymU§tU. Seller akıyordu. in
san ceaedleri kolayca ilerlememize 
engel oluyorlardı. Bazan Üzerlerin. 
den atlamak mecburiyetinde kalı
yorduk. Ayaklan parçalandığı için 
on bet saatten beri orada yatan za
vallı yaralı bir rua, bacağıma ya
pıttı. Ben, kendisini bir yana silk
tim ve neferlerden bir tanesi süngü 
ile itini tamamladı. Taarruzun öte
ki kıamı hafızamda hayal meyal 
kalmııtır. Ancak ana çizgilerini ha
tırlıyabiliyorum : 

Kavanlık siperlerinden tüfek ateıi 
- toplar birden alet ediyorlar -
bizim safta botluklar - borazan 
hücum borusu çalıyor - Süngü ta
kılıyor - öndeki hücum kıtası ge_ 
riye geliyor ve esas kuvvetle karışı. 

yor - artık, biz en öndeyiz. - Me
safe daraldıkça kıtalar biribirine 
karıfıyor - her istikametten gelen 
6000 kişi ayni hedefe doğru ilerle-

dır. Gene ilk hücuma başladığımız 
sipere gelip orada duruyoruz. Aca. 
ba hücum akamete mi uğradı ? As

kerler yere yatını§, ölü cesedlerini 
siper almıt, boyuna atete devam 
ediyorlar. Artık bütün kuvvet atet 
açmıştır. Bu vaziyette on dakika 
geçiyor. Tekrar sesler ve trampet
ler duyunca ben, Tereb, Azif, Bak

kal, sancağı tatıyan onbaşı ve yir
mi beş neferle yeniden bir teşebbüs 
yapıyoruz. Tütüncünün takımını ö
ne alıyorum. Bakkalla ben yerde 
yatan askerleri bütün kuvvetimizle 

ayağa kaldırıyoruz; Kalkmak iste
miyenlerin kaba etlerine tekmeler 
indiriyozuz. Nihayet, çoğu yabancı-
lardan olmak Üzere yÜz kiıi bulu. 
yorum. Bir çoklarını kaybeden 
kuvvetimiz, otuz yarda kadar iler. 

liyor; fakat saf bozuluyor ve biz, 
ilerlediğimiz bu noktada tek batı· 
mıza kohyoruz. Onun üzerine biz 
de geridekilerin yanına kotuyoruz. 

Bunların yüzü dönük olduğundan 
bir an istikametimizi §aşırıyoruz. 
Burası ana baba günüdür; Verilen 

kumandalarm hiç bir faydası olmu
yor. Yağmur yüzünden yerin üze-

rinden kalkmayan barut dumanı, 
elli metre kutrunda bir çevreden 
daha ilerisini görmemize mani olu
yor. Ancak en ilerideki siperde bu 
gerileme hareketini d1D'durmaia 
muvaffak olabiliyorum. Süvari çe-

kildiği için sağ tarafımız dütmana 
maruz kalıyor. Ruslar bu tarafımız-

dan yüklenmesinler diye Tütüncü
nün takrmma bu tarafa geçip tak. 
viye etmeleri için emir veriyorum. 

Cumhuriyet teşekküllerini yıkmak i
çin iç harb teşkilatı kuran, yüzlerce 
mitralyözü ve mühim mikdarda bomba 
ve tüfeği muhtevi depolar tesis eden 
kimseler, menfur maksadlarına ermek 
için binalar yıkmaktan, bedbahtları ve 
namuslu kanun adamları öldür -
mekten çekinrniyen şakilerdir. Delil
ler timdi elimizdedir. Bu deliller, biz
zat suykasd faillerinden biri tarafın
dan verilmiştir. ,, 

Fransız iç Bakanı tebrik etti 
Faris, 11 (A.A.) - Havas bildiri

yor: Bu sabah cumhur reisi B. Löb
rön'ün riyasetinde toplanan nazırlar 

meclisinde başbakan B. Şotan, Pres
burg auykasdi faillerinin araştırılma
ları tahkikatındaki muvaffakiyetten 
dolayı B. Durmua'yı ve polis idaresini 
tebrik eylemiştir. 

B. Durmua, tahkikat halinde bulu -
nan meseleler hakkında bakanlar mec -
Jisine yeniden ehemiyet peyda eyli
yen mütemmim izahat vermiş ve bu 
metıelelerin neticesine intizar edilmesi 
lizım geldiğini bildirmiştir. 

CLKC 
HALKEVLERt DERGiSi 

59 ikincik6~un sayısı 
Ulusal ekonomi artırma meselesi, 

C•lil B•yu; bugünkü Franaada ah
llk meaeleai, zıyaeı:uu Fııılıri: Mabe
din yollarında, (şiir) Sıtkr A ko'l:an; 

Yarı yol (tiir), Feyzi Kutlu; Bey 

böyrek hik8yesi, Osman Turan; Os

manİı imparatorluğunda çiftçi sınıf
ların hukukt statüsü, Ömer Barkan; 

Binbaıı dört nala geliyor ve hücu- Mir • Ali • Şir ve siyasi hayatı, A. 
mu yeniliyeceğimizi söylüyor. Borut Caferoğlu; Orta zaman tUrk • islim 
dumanlarına gizlenerek siperde bö- dünyasında yahudiler, ve hıriatiyan

lüğümü mümkün olduğu kadar in- lar, Prof. A. Mez, (çeviren Cemal 
tizama sokuyorum. Bütün saf, ye- Köprillil); Ar'm Prehistorik kaynak
niden ilerliyor. Fakat ilk sipere lan hakkında, Profesör Doktor Şev
yaklaştığımız sırada sol taraftan 
bir borazan, beklenmedik bir daki- ket Aziz Kansu; Makberde Leyla ve 
kada : Mecnun ile Hüsnü aşk tesirleri, Fev-

- Ricat ! Borusunu çalıyor. Hü- ziye Abdullah; 
cum yolunda gittiği ve askerler Notlar ve iktibaslar: Asırdaş tilrk 
muharebeye ıevkli oldukları halde nesri Herbert w. Duda; Halkevleri 
gene bu emre itaatsizlik edemiyo-
ruz. Nefes nefese geri dönüyoruz haberleri ve çalışmaları, fikir bayatı; 
ve kendimizi tekrar Bağlarbaıı si- bibliyoğrafya. 
perlerinde buluyoruz. 96 sayfa olan derginin sayısı her 

(Sonu var) yerde 25 kuru9tur. 

Mustevi hendese - Gcomctrie plane -
Düzey ıteometri 
Müşabehet - Semblance - Benzerlik 
Mıişabih - Semblable - Benzer 
Müşabih hadler - Termes semblableı -

Benzer terimler 
Müşabih hadlerin ihtisarı (ircaı) - Rc

duction des termes semblables - Benzer 
terimleri sadeleştirme 
Müşahhas adet - Nombre Concret -

Konkre sayı 
Müş'ir - indice - Indeğ 
Müştak - Dcrive - Türev 
Müşterek- Commun - Ortaç 
Müşterekülmikyas adet - Nombr com 

mem;;urable - Komölçülür sayı 
Müteakiben - Successivement - Ardar· 

Ja 
Müteakip - Successif - Ardarda 
l'Iütearife - Axiome - Aksiyom 

Mütebait - Divergent - lraksalr. 
l'dutebayin li.dat - Nombre oremiers en 

tre eux - Aralaanda asal saylı/ar 
Mütecanis - Himigcne -Homogen 
Müteharrik - Mobile - Göçey 
Mütehavvil - Transforme - Aktaak 
Mütehavvil - Variable - Değişken. 
Mütekabil - Correspondant - Karşıtil-

gin 
Mütekabil, mukabil - Reciprouque -

Karşıt 
Mütekabilen - Rccipoquement - Kar

şıt/ayın 
Mütekabiliyet - Rcciprocitc - Karşıt

lık 
Mütekaribe, mütekarip - Convergent -

Yakınsak 
Mütekaribelik - Convergence - Yahn-

say 
Mütekatı - Concourant - Kesişey 
Mütemadi - Continuel - Süre/ 
Mümtemadi - Continuel - Sureği 
Mütemadiyen - Continuellement - Sü-

reyleyin 
Mütemadiyet - Continuite - Surey/ik 
Mütemmim - Supplcment (le) - Bütey 
Mütenahi, müntehi - Pini - Bitmiş, sı-

nırlı 
Mütenasiben - Propotionnellement -O

ran/ayın 
Mütenasip - Proportionnel - Oranlı 
Mütenazır, tenazuri - Symetrique - Si

metrik 
Mütenazmuı - Symetriquement - Si

metrice 
Mütenevvi - Vaire - Değiıik 
Müteaaviyüssakeyn müselles - Trionglc 

isodlc - lkizkenar üçgen 
MUtevafık savi7eler - Aqlea corr

pandants - Yöndeş açılar 
Mütevali, müteakib- Conaecutif - Koa

ıu 

Mütevaliye - Suite - Süyüt 
Mütevaziyüladla - Parallelogramme -

"•ralelı:enar 
Mu~ ........ :,.;;.,.,,. .. ,.,., - 'P•r11.llelepipCde -

Paralelyüz 
Müttehit - Uni - Birleşik. 
Müvazi hatlar - Lignes paralleles - Pa-

ralel çizgiler 
Mütevecceh - Diriie - Yönetik 
Müteveccih - Directeur, trice - Dire

gen 
Müteveccih - Directrice - Diregen 
Mütevellit - Generateur, -trice - Dolu

ray 
Mütevellit - Genhatrice (la) - Dolu

ray 
Müzdevice - Conjugue - Çitilr. 

N 
... nakıı ... - Moins - ... elr.si ... ( - ) 
Nakıs ehram - Tronc de pyramide -

Kesik piramit 
Nakıs (mahrut) - Tronc (de cene) -

Kesik (koni) 
Namütenahi - İnfini - Sonsuz 
Namütenahi, gayri muarref, gayri muay

yen - İndcfini - Sonsuz, değterminsiz 
Namütenahi olarak - İndiniment - Son

suzleyin 
Namütenahi - İnfinite - Sonsuzluk. 
Namütenahiyet - İnfinitude - Sonsuz

luk 

BİR SÜRGÜN 

Güdbetik 
Türkçe aritmetik 

terimlerinin 
izahı ve tahlili 

Nevretmekte olduğumuz matematik terim. 
!erinin baştan sonuna kadar izahlı olanları
nı neşrediyoruz. 

Aksiyom = Axiome Mütearife kar§ı· 
lığı olarak kulla-

. . . nılan (Aksiyom) 
te~ı~lerının Grekçede asıl manası "uygun 
gorunen, yakışan, yakışık alan, yakışma" 
dı_r._ Bunun temas.ı (aksi-) olup (yakışık) so
zu ıl.e aynı fonetık değerde bulundui:unu şu 
analız pek açık olarak göstermektedir. 

= Aksi 
Yakışık = 

1) 2) 3) 4) 
ağ+ak+isHğ 

ay (ğ)+ak+ış+ık (&) 

(Aksi-) Grekçede daha basit bir şekle ir
ca edilmez yani daha ilksel elemanlara ayrı
lamaz. Halbuki (Yakışık) kelimesınde esas 
~adde.ni.n (Yak) olup, (Yakış) ve (Yakıeık) 
sc;ızlerının, derece derece eklerle uzamış ıe
kıller bulunduı:unu açık~a görüyoruz. 

(Y!lk;, yakmak), hoşa gitmek (Rad
loff), layık olmak (Muk. Ed.), tekarrüp et. 
mek (Divanı L . T.) anlamlarına da gelir. 
(Ya~ın) da bu esastan teşekkül etmiştır. 
. ~ur~çe (Yakışık) sözünün bu analiz ka

bılıyetıne karşı gerekçenin (Akıi-) öniın· 
deki aczı, kelimenin kendi malı olmayıp 
müstear bulunduğuna en büyük delildir. 

(Aksiyom) un, böylece, halis türkçe bir 
terim olduğu anlaşıldıktan ıonra yenisini 
aramağa lüzum kalmamıştır. 

ih11.7 ......... -.. ... , ........... ,.. --
ıu:amütenahiyet - İnfinitude _ Sonsuz-

Nazariye - Tbeorie - Teori 
Nizım - Normale - Noma/ 
Niz.ımi asli - Normale principale -

Prensıpal nomal 
Nazımı muzaaf - Binormal - Binoma/ 
N!zır, mümasil, müteııabihen mevzu -

Homologue - Homolog 
Necmi - Etoile - Yıldız 
Netice - Resultat - Netice 
Netice, - Consequence - Netice 
Netice, lizıme - Corollaire - Kural 
Nıııf kutru kaim -Apothcme - Içyarı-

çap 
. Nısıf kutur - Rayon (du poligon reill
lıer) - Dışyarıçap 

Nmf k~!ur-:- Rayon -Yarıçap 
Nısıf mustakım - Demi droite - Yau. 

doğru 

N!hayet ~Terme - Terim, terminl 
N !hayetsı:ı: - Sanı fin - Y oksonu 
Nihayet vermek - Terminer - Termin-

Jemek 
Nisbeten - ProPQrtinnn-a-t {) 

ıııy -~ - , ..... 
Nisbeti muzaafa - Rappart anharmani-

que - Nebarmonii (oran) 
Nisbet- Rapport- Oran 
Nokta - Poiot - Nokta 
Numara - Num6ro - Numara 
Numaralama. nn,..,•rotaJ - Numerotage 
.vumara/ama, numaralanma. 
Numaralamak - Numerot6r - Numara-

lamak.. 
Numaralanmış - Numerote - Numara

lanmış. 

o 
Onda - Dixillme - Onda (1/10 : Bir on

da veyabud onda bir; 2/10: lki onda yabı.ıt 
onda iki) 

o 
Ön - Avant - Ön 

p 
Paragraf - Pragraphe - Paragraf 
Parantez, Mutanza - Paranthese - Pa

rantez 
Pergel - Compas - Pergel 
Profil - Profil - Y anay 

R 
Rakam - Chiffre - Rdam 
Rakım - Cote - Kot 
Rakamlamak - Ooter - Kotlamak 

ci haberler. 

Ak§Cllll Neşriyatı: 18.30 
plli.k neşriyatı - 19.00 Türk ın 
halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
rı) - 19.30 Saat ayarı ve arabça ıı,_41 
19.45 Türk musikisi ve halk prkı..,..
ve arkadaşları) - 20.15 Havacılık: 
Hazım Ergökmen - 20.30 Plikla ıJ 
sikisi - 21.00 Ajans haberleri - 21.:.-_.. 
yo salon orkestrası: 1 - P. Tosti: 1<11!.ı 
Lungi. 2 - F. Salabert: Les Aires d• 
3 - Grandos: Prelude. 4 - BeethoV 
saiaue. 5 Braxton: Gineta ncna - ~ 
22.00 Yarınki program ve İstiklil ~ 

l~tanhul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Pi~ 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.0S 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif 
riyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 p ı 
dans musil : ,i - 19.00 Bimen Şen 'ff 
da5ları taı~ • dan türk musikisi ve 
kılan - 19.::ıO Konferans: Doktor 
Zati (Keyif verici zehirler ve alcool' 
19.55 Borsa haberleri - 20.00 M 
arkadaşları tarafından türk mu 
h.alk şarkıları - 20.30 Hava raporu" 
Omer Rıza tarafından arabça söyle• 
Nezihe ve arkadaşları tarafından t 
sikisi ve halk şarkıları (Saat ayan) . 
ORKESTRA: 1- Morena: PQtpourrt 
nois. 2 - Delibes: Valse de la Rou 
Li&zt: Rhapsodie No. 2. 4 - Siede: 
vochcn. 5 - Scriabine: Pr61ude -
jans haberleri - 22.30 Pli.kla sololar. 
ve operet parçaları - 22.50 - 23 SOJI 
ler ve ertesi günün programı • 

Avrupa : 

OP~RA ve OPERETLER: 12 St 
- 14.10 Laypzig - 19.10 Frankfurt, 
burg - 20 Kopenhag - 21 Millno. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve 
FONİK KONSERLER: 13.15 Munilı~ 
Beromünster - 19.35 Viyana - 20 B 
20.5 Prag - 21 Droitvich - 21.30 
burg- 22 Brüksel - 23.15 Münib. 

ODA MUSİKİSİ: 14.30 StokhO 
15.15 Prag - 17 Bedin - 17.15 Ber 
ter - 23.5 Lüksemburg • 

SOLO KONSERLERİ: 15.25 H 
- 17.5 Stokholm - 18.15 Laypzig -
Hamburg, Knigsber - 19.30 Pariı - 'I 
- 20 Monte Ceneri - 21 Varşova. 
NEFESLİ SAZLAR (mal'§ V. S.): 

Frankfurt - 12 Laypzig Münib -
Droitvich. ' 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Hamburg, 

ya - 8.30 Laypzig - 10.30 Hamb 
11.15 Berlin - 12 Breslav, Hamburlı 
lonya - 13.15 Kolonya - 14 Straıı:b 
14.10 Frankfurt - 14.15 Berlin - 16 
Iurt, Hamburg, Königsberg, Stutt 
17.15 Münib - 18 Berlin, Stuttprt -
Berlin, Münib - 21.15 Tuluz - 21 30 
!in - 22.30 Breslav, Frankfurt '..
Stuttgart - 23 Königsberg. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stutt 
.,., ıth.NsnAro~1Jfi0-nı.10'--nrcSrıya 
Viyana - 22.30 Berlin, Breslav, F 
- 23 Krakovi, Lemberg, Roma, V 
23.25 Brüksel, London - Regional -
Pariı • P.T.T. - 24 Droitvicb - O.i 
sem bur&". 

Re'ı - Sommet - Köşe, tepe 
Re'sen mukabil (zaviye) - Oppos6 

sommet (angle) - Tersaçı. 
Resim - Dessin - Resim 
Reımetmek - Dessiner - Resimle 
Riyaziye - Mathematique - Matı 
Riyaziyeci - Mathcmaticien - M• 

tikçi 
Romen rakamları - Cbiffreı ro 

Romen ralcamlau 

s 
Sabit - Constant - Değişme. 
Sabit - Fixe - Sabit 
Sabit surette - Fixsement - Sabiti 
Saha, mesahai sathiye - Aire -

yüzey ölçümü 
Sakeyn şibih münharif - Trap~ze ı 

- lkizkenar yamuk 
Saniye - Seconde - Saniye 
Santi- - Centi- - Yüzde -
Santiar - Cantiare - Yüzdearl ., 
Santigram - Centigramme - ı 

gram 
Santilitre - Centilitre - Yüzdelitt1 

Santimetre - Centimlltre - Yüzd 
Santimetre mikibı - Centimhre 

Yüzdemetre küp 

rakh. Fakat o bir türlü itin içinden çıkamıyord ... 
Vakıa Ragıb beyle düşüp kalktığı zamanlar_.. 
hatırmda ıarab isimlerine ve hangilerinin haoıi' 
lerine üstün olduğuna dair bir takım bilgiler ..,. 
mefhumlar kalmıftı. Fakat tU anda bunların bit 
birinden istifade edemiyordu. Nihayet, kız, el_.., 
bir ki.ğıdla bekleyen siyah önlüklü adama ı 

bu cemiyetin katı ve merhametsiz §Artları içinde, 
yalnız gönlün aayiklerine göre heııabsız kitabsız 

bir yataYıt ancak bir hezimeti tazammun eder. U
fak bir ihtiyatsızlık, bir dalgmlık veya hafif bir 
baş dönmesi sizi birden aklın alamryacağı uçurum
lara sürükliyebilir ve veyi bu müthiı kalabalığın 

araamda sendeleyip dütecek olana !... Onun için. 
dir ki, talihin size çizdiği yolu, her biriniz kendL 

nize mahsus terazisiyle tıpkı bir ip cambazı gibi, 
daima tetikte, ve bin türlü tedbir ve ihtiyatla yü
rüyÜp geçmek ıztırarında kalıyorsunuz - pek de 
haklı olarak - doğrusu . ... 

Ve doktor Hikmet bu sözleri söylerken "Rue 
des Abbesses,. e çıkan yokuşta bulundukları için 
nefesi tıkanır gibi oluyor, kalbi küt küt vuruyordu. 
Lavaliere'lerin oturdukları apartmanın kapısı ö
nüne geldikleri vakit ise, bu nefes tıkanıklığı bir 
nevi gıcığa inkılab etti ve genç adam, kesik kesik ök. 
aürerek sustu. Arlette : 
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nasrl buluyoraun 7" Demek isteyen bir eda ile dur
du. Bütün vücudu tepeden tırnağa kadar hep naz 
ve iıve idi. Durduğu yerde kırılıp dökülüyor ve 
genç adamı ıehvani bir dansa davet ediyor gibiy
di. Gerçi, Arlette'i ince belinden kavra.yıp hava
smda - bilmem niçin ? - Daima Pariali griaette'
lerin teninden bir te'1' kokan Monmartrın bu yarı 
karanlık aokaklarmda, bitmez tükenmez bir rak

sa atılmak çılgmhfı fU dakikada doktor Hikme
tin gönlünden geçmiyor değildi. Fakat, heyhat ! 
Karşıamdaki bu oyun arkadatı bir görünüıten iba
retti ve hissediyordu ki, elini uzatmca sihir bozu
luverecek.ti. Onun için genç kızla yan yana, Rue 
Lepic'in yokuıunu tuttular. 

YAKUB KADRi 
krlıp oldukça mutfak kokan bir veatibüle giriliyor. 
Ondan 10nra İç İçe iki odanm ortasında kolları sı
valı, güler yüzlü bir kadm kırk yıllık bir abbab 
88D1İmiyetiyle aizi karııhyor ı 

"- Bir beyaz... Ne oluraa olsun. .. Dedi. 

Sonra, hala tarab listesini tetkikle meuul ~ 
dqma döndü : 

"- Bırakın tunu; konutalrm; dedi. Neydi "'1' 
minki mübahaaamız 7 
"- Onu tekrar açmıyalun, mÜ&aadenizle ... 

"- Görüyor musunuz 7 Dedi. işte bu kadar 
haksız ıeyler söylediğiniz için Allah sizi cezalan
dırıyor. Fakat bu kadarcıkla kendimi kit addetmi
yorum. Gidip ıu paketi bırakayım. Münakaşamıza 
orada devam edeceğiz. 

Ve kO§arak merdivenleri çıktı. 
Genç kız beş on dakika sonra dönünce doktor 

Hikmeti epeyce aakinleımit buldu : 
''- Sizi beklettim, afedersiniz; dedi. Kendime 

biraz çeki düzen vermek iatemittim. 
Arlette, başına kenarları daha genit ve yapma 

çiçeklerle bezenınit bir f&pka geçirmişti. Boynuna 
taklid devekutu tüyilnden bir atkı sarmııtı ve yÜ
zü, fondan şekerlemesi gibi taze pudra kokuyor
du. Sokak limbumm henüz yanan ıfığında ''Beni 

"Madame Margueritte" lokantası Lepic sokağı. 
nm üst yanındaki küçük meydanlıkta "Rue Cau1ain
court" u köteleyen taraçamsı bir toprak çıkıntı
sının üzerinde, küçük banliyö İataayonlarmdaki 

büfeleri andıran yan rüatai bir yerdi. 
Arlette, derme 9Alma bir tahta kapıyı iterek gir

dikleri lokantanın yan avlumsu, yan bahçemai taş

lığını göstererek : 
"- Yazm burada yemek yenir, dedi; aarmafık

lar açınca ve amıalar yapraklanınca •.• 
Bwadan, üç dört baeamak bir . divenden ,,. 

"-Bonaoir Mam111elle, bonsoir Mon•İeur. Un
gentiB• petit coin; voulez-vou 1 

Buranm her noktuı, zaten, bir bot ve aevimli 
kÖ§edir. Yetil karolu pamuk bezinden masa örtü
leri, her masanın üzerindeki kağıd abajurlu küçü
cük el lambalan ve mavun boyalı tahta ııanda1ya
lariyle, bu aade ahçı dükkanı insana Pariaten yÜz· 

lerce kilometre mesafe uzakta ücra bir köy evinin 
gönül ferahlatıcı rahatlığmı veriyordu. 

Madame Margueritte, onlan, iki küçük aalon 
araaındaki bölmenin dibinde oldukça 1ot ve i.sude 
bir yere oturttu. Zaten çok erken geldikleri IÇln 
lokantada kalabalıktan eser yoktu ve Arlette'in 
o kadar iıtaha ile yemeğe hazırlandığı ciğer tava
amı yapmağa mahsus olduğu tahmin edilen koca

man bir ispirtoluk saçtan ocağın üatünde henüz 
yanmamıt duruyordu. Bunun fitili bu alqam ilk 
defa olarak Arlette'in f91'efine yanacaktı. Nitekim 
öyle oldu. Ve Madame Margueritte bu iti bizzat 
kendi yapıyorda. 

Genç kız, f&J'ab intibabmı doktor H•n ... bL. 

''- Bilakis; o bahse tekrar dönelim. Çünldi .,.. 
nim de söylediklerinize verilecek cevablarım ,,'7 
dı. Hepsi ağzımda kaldı. Ve sonra ...• Ve aonr•• titl 
krzdığmız zaman daha entereaan oluyorawulS• 

''- Sizi temin ederim ki, demin hiç de kı ...... 
değildim. Sadece bir mütahade ve mütalaada ":: 
lundum. Her hangi meseleye dair olursa olaUJlt 
kirlerimi söylerken biraz galeyana gelirim, bO .,... 
nim mizacımdır. 

" B ' k · B · · k•d-' - u mızacı ço severım. u, sızın ne J4 ~ 
ihtiraslı ve heyecanlı olduğunuzu iıbat eder. ;,.. 
buki ben, aizi soğuk bir karakter olarak taoı1 ~ 
dum ve içimden tafıyordum. Bir farklmın bO -~ 
dar hararetsiz ohıtuna .•. Fakat; işte yeniden ,_. 
o ağır ve aakin tavru takındınız. ..,. 

Doktor Hikmet, halbuki, sadece meau!d~ 1" 
timdiden, gönlünde Arlette için bir takım a.sJd ~ 
uyanıyordu. Kendi kendine diyordu ki : "()Da~ 
fi o kadar iyilikle ve muhabbetle hareket ) 

(Sonıı "*' 
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lsrail oğullar1nın hekimliği 
kar yapılan e· veraitelerden daha bir çoiu gene İsrail 

. Almanya'da onlara an ııfaleştin'de oğullarından hocaların açtıkları mek· 
zıyet daha unutulmad ' na knuştı. teblerle b&§lamı§tı. Avrupalılar eski 
Araplarla kavgaları meyda çı k d · tini b" b .. tiin aldıktan 
O kavgalar daha büsbütün bitmeden! ıar me enıye"l 1 tik~ıl u. 1 da 

· · 'd kabine deği§meııı sonra ve onu ı er et en zaman ar 
!.ımd_ı de ~omany~. a . lıırail oğlunun da aralarında bulunan lsrail oğulların
u2enn_e dort bet yuz b~ı:ııdan bahsedi • dan pek değerli ilimler, hekimler ye--
~erlennden çıkarılacag tiımiştir. Avrupa memleketlerinin 
liyor.... h . d ah di <>1:_1 • • beti" ya . . ndan düıünülün • epsın e y u CUHlllenn mı . , . • 

Hekimlik bakımı ba larına gelen hudi halkın niıbetinden çok zıyadedir 
ce, lsrail oğullarının ş .. -~ .. Lr el- denilebilir ... lsrail oğullarmm bütün 
b . 1 d d 1 yı onlara a~·--·- . . d .. .. u 1§ er en o a . d ha ken· ilimde ve hekimlikte yerlennı uıun • 
de l . ç··n.kiı onların a . d n ge mayor. u ) larda dükçe •imdi başlarına gelen ıtler en 
d' dl da aşadık arı zaman ~ 1 yur arın Y ka memleketlere yayıl- dolayı onlara acıyorum. 
da, sonradan baş . 1. ~ h · . . k 
dıldarı zamanlarda da hekim ~ge .e e~- Fakat bu ıtle~e .b•.r "?n v~rme , 
yetli hizmetleri olmuı ve _hekimlık tarı· bence, gene kendilerının ~lin~edır. Bu
hinde kendilerine ünlü bır yer yapmı§· nu söylemekle be~ de heki~k~en çı~. • 
lard mJ§ sayılmam ııaruyorum, çunkü yeryu· 

Kır. di dlarında yaşadıkları za • zünde kavgaları kaldırmaya çalıtmak 
en yur w 1 ~ h" t d 

d ·ı · hekimliği kuramamışlar da gene insanların aag ıgına ızme emanlar a ı mı 
·· ddet aralarında yaşadıkları es· mektir. 

uzunmu k · ı . d .. .. l 
ki •mısırlılardan az ço 1 mı U§Un~e u- lngilterede Diaraeli bıristiyan o duğu 
ul .. nü bile aiaınanuşlarıa da, eski he- vakit en büyük lırail oğlu laa'dır de -
~ikte büyük bir yenilik çıkarmışlar• mitti. Zaten Muuolini'nin de bir nut -
dı. Bu da onların bir tek Tann'ya inan· kunda dediği gibi hıristiyanlık lırail o
ınak fikrinden ileri gelmişti. Vakıa, ğullarınm çıkardığı Eııııeniyen mezhe -
böyle tek tanrıya inanmak fikri de ge • binden ibraettir. Onun bir adı da Tera
ne Anadoluda Etiler arasından çıkmış pöt yani hastaları tedavi mezhebiydi. 
gibi görünür. Eti imparatorları yaptık- lsrail oğullanmn kendi dinlerinden 
lan muahedelerde bin tanrıya yemin e-- pek de ayrı bir §ey değildir... lırail o
derken bunların hepsinin aym Tann ğullarının hepsi Diıraeli gibi yapsalar, 
olduğu, ancak ba§ka başka sitelerin onlar da bulundukları yerlerde halkın 
ihtiyaçlarına göre ııfatlanp başka b~§· çoğunluğuna karıfllllı olurlar. Kavga 
ka türlü tasavvur edildiği hatıra gelmiş- biter. Avrupa'mn iliın tarihinde büyük 
ti. Fakat, Andoluda beliren bu fikri ala- yerlerini gene muhafaza ederler. O va
rak bir felsefe haline getiren larail o- kit Falestin'deki kavgaya da sebeb kal
iulları olduğu için hekimlikte bu fikir. maz. 
den çıkan yenilik de onlara atfedilir. 

lsrail oğullarından önce hemen her 
hastalığın ayrı bir Tannıı bulunduğu• 
na inanılırken onlann her hastalığı ay
m kaynağa bağlamaları, pek ziyade da
ğılmı§ olan zihinleri biraz toplamağa 
hizmet etmiş, bunun da ilmi hekimli • 
ğin kurulmasında büyük yardrmı ol
mu,tu. İsrail oğullarının gerek içtimai, 
gerek şahsi sağlık işlerine verdikleri 
ebemiyette şüphesiz hekimliğin bu ye
niliğin tesiriyle olmuıtur. Onların di -
ninde rahiblerin aynı zamanda adeta 
bir sağlık işleri mütehassm olduğunu 
ve her vakit vücud sağlığının temeli o
lan temizliğin ne kadar büyük ehemi
yet bağladığını bilirsiniz. Gerek T ev· 
ratta, gerek Zeburda pek çok tıbbi fi. 
t..:-1--- .J-

lırail oğullan kendi yurdlanndan 
Clağıldrktan aonra ihni hekimliğin iler
lemesinde, hem de bütün medeniyetle 
birlikte bb aleminin bir memleketten 
bafka birine geçıneainde büyiik ld.m.t· 
leri olmuştur. Firenklerin arab medeni
yeti dedikleri, hakikatte arab olduğu 
kadar türk, iranlı, hindli bile olan müt
terek f&l'k medeniyetinde pek çok İsra
il oğlu adlan vardır. Musa'dan sonra 
en büyük yahudi diye tavsif edilen lb-
ni Meymun'un adı o müıterek medeai· 
yet tarihinde çok yüksek bir yer tutar. 

O müıterek medeniyetin ve onun e
ıası olan ilmin Avrupa'ya geçmesinde 
lırail oğullarının büyük hizmetleri oJ. 
muıtu. Avrupa'nm ilk üniversitesi o
lan MontpeUier mektebi lıpanya'dan 
oraya gelen fsrail oğlu hekimlerin aç
bklan medrecelerile baılamıttır. Arab
ça ilim kitablannı latinceye çevirmek 
İtini himaye edenler katolik yüksek ra· 
hibler olmakla beraber kitablan çevi· 
renlerin en çoğu İsrail oğullanndan 
hekimlerdi. Fransa'nın başka yerlerin
de, Belcika'da Almanyada bulunan üni· 

Bu da, zaten, bütün in&anlarm fikri 
hiç bir tannya inanamıyacak derecede 
deği~ceği - ne kadar uzun olsa da, ge· 
ne geleceği §Üpheıiz • zamana kadar ... 

G.A. 

Karadenizde 

Galata ve Suad 
vapurları 
çarpıştdar 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Dün 
eec:.e Karadenizde Sile a~ıklarmda 
:Sadıkzadelerin Suad vapurıyle Kxr-
zadelerin Galata vapuru çarpıştılar. 
Çarpıftna sabaha karşı saat iki bu
çukta olmuştur. 

oaıata va.t- .. •• ı.ı:.-nr :vllklü ola
rak Ereğliden geliyor, Suad vapuı-ı.ı 
da kömür yüklemek üzere bu limana 
gidiyordu. 

Muaademede Galata vapurunun 
sancak tarafı e.zilmit Suad vapuru
nun 2 numaralı anbarmda yara açıl
mıştır. Galata vapuru yoluna devam 
ederek boğaza girmiş, Suad vapuru 
geri dönerek latinye doklarmm ö
nünde demirlemiştir. 

Bu muısademe esnasında Galata va
puru tayfalarından Ahmed ortadan 
kaybolmuş, denize düşüp boğulduğu 
santlırken bugün Muammer vapuru 
ile lstanbula gelmiştir. Ahmed çar-
pışma esnasında denize düşmüf ve 
Suad vapuru tarafından kurtanlmıg
tır. 

Tahkikat devam etmektedir. Kap
tanların ifadesi almmıştır. 

KESİK BAŞLAR 
30 

- Ben de böyle düşünüyordum ama 
aize ıöylemeğe cesaret edememiş.tim. 

O gün öğleden sonra, Briksan, Lond 
radan aldığı bir telgraf üzerine Lond· 
raya giderek Sikotland Yardın şefleri 
tarafından yapılan toplantıda bulun
du. Bu toplantı da, iki saat kadar de· 

eden bir müzakereden sonra Sir 
Gregori Pen'in şimdilik serbest, fakat 
göz hapsi altında bulundurulmasına 
karar verildi. 

Emniyet şefi : 
- Bo:ıneodan kaçırılan kadın mese

lesini tetkik ettik, dedi. Bütün hadise

Yazan: Edgar Wallace 

lun ortasında. uzun boylu bir adam 
kollarım sallayıp duruyordu. Brikaan 
otomobili yavaşlattırıp bu adama yak
laşınca onun Sampson Longval olduğu 
nu hayretle gördü. Daha araba durma
dan, Longval, kendisinden beklenemi
yecek bir çeviklikle basamağa atladı : 

- Bay Briksan, iki saatten fazla bir 
zamandanberi sizi bekliyorum. Musaa
de ediniz de yanınıza bineyim,. 

- Buyurun, bininiz. 
- Sizin Çay~estere gittiğinizi b~li-

yorum. Dower House'a uğrasanız sıze 
zahmet olur mu? anlatmak istediğim 

ler biribirine uyuyor. Suçlunun Grego- mühim bir şey var. 
rı olduqundan şüphe edemeyiz. Fakat Longvalin bekleyip Briksan'ın °
şimdilik ihtiyatla hareket etmemiz la. tomobilini durdurmu§ olduğu yer Do
zımdır. Briksan, s iz bir kaç zaman da· wer House ile Sir Gregorinin şatosu· 
ha bazı rizikolara tahammül mecburiye na giden yolların birlcttiği noktada i· 
tindesiniz. Zira polis, nihayet bir ınah- di. İhtiyar, Briksan'a, Çayçeıterden 
keme hükmünün sadir olacağına emin yaya gelerek kendisini beklemif oldu· 
olmaksızın bir adamı adam öıdUrme ğunu da söyledi. Ba,ını zarafetle eğe· 
suçu ile tevkif edemez:. Yeni nazariye- rek: 
nizde her hangi bir hakikat bulunabi- - Bay Brikıan, sizin kanun emrin· 
lir, ve ben bu nazariyenin yanlışlığını de !lahşmakta olduğunuzu yeni öğren· 
isbata kalkışacak değilirn. Fakat bence dim, dedi. Vazifeleri adalete hizmet 
iki türlü tahkikat yapmanız lazımdır. etmek olanları ne kadar takdir ettiği-

Briksan hemen Süseks'r. hareket ı>t mi size söylemeğc lüzum görmem. 
ti. Çayçesterin dört mil 9iınalinde, yo- 1 - Size bun<lan Bay Kncbvort bah· 

vropa. L ' ıe 'U' ' " ozu 
1 

1 ki hikôye 

1 
Çeviren: Kerim Biikey -12-

Bunlar böylece misal olarak eJmmıı bir kaç a• 
det, bu misaller istenildiği kadar çoğaltılabilir. 

Yazan: H. Lechenperg 

Belçik ... ....... c:ı tanım .... ,.. muharrİ• 
ri Maurice M aeterlinck, yetmiş yedi 
yaşında , fakat hala canlı ve neşe~ 
bir adamdır. Bu yaz sonunda, tatıJ 
günlerini geçirmekte olduğu .. bir 
franıız köyünde banyo yapmak uze· 
re girdiği nehirden çıkarken o civa• 
rın muhafazasına memur korucu ta. 
rafından yakalanmı§tır. 

Korucu, suyun kenarındaki "bu· 
rada yıkanmak yasaktır!,, levbasııu 
gösterer-k: x 

Avrupalı spor organizatörleri, Amerikan hava· 
dialerini ve seyirci adedlerini öğrendikleri zaman, 
bir ah çekip Aınerikada doğmadıklarsna yanıp ya• 
kılmakla ve talihlerine küsmektedirler. Zanneder
ler ki Amerikada spor müsabakaları tertip etmek 
çok kolay bir İ§tİr. Çünkü seyirci kendi kendine 
gelir. Ve bu da bir dereceye kadar doğrudur. 

Amerikada spor aeyircisi sokakta bulunur. An
cak bunları adeta toplayıp sürüklemek lazımdır. 

Fakat bu seyircilerin mevcudiyeti, hakiki spor. 
cuların mevcudiyeti gibi, tabiatiyle bir tesadüf e• 
seri değildir. Bu muayyen psikolojik esaslara ve 
ayrıca mekteblerde ve kolejlerdeki normal Amerİ· 
kan terbiyesine dayanır. 

ilk önce ikinci noktayı tetkik edeleim. 
Kolejin nasıl atlet yeti§tirdiğini gördük. Gene 

bu atletlerin kolejde bulundukları müddetçe at
let kaldıklarını da gördük. Kolejden çıkıp hayata 
atılan bir genç, spor için ne vakit ne de imkan bu
lur. Fakat umumiyetle spora olan aevgiıi ve spor 
yapmıı olduğu yere bağlılığı, kolejden çıkmasiyle 
ölmüı değildir. Bu hislerin bir aupapa ihtiyacı var
dır. Eaki sporcu seyirci olur. Kendi yapamadığı 
sporu hiç olmazsa seyretmek ister. 

Bir kolejin organize ettiği ve muhtelif kolejle· 
rin en iyi sporcularınm biribirleriyle çarpı§tıkları 
her spor bayramında, hazır bulunan muazzam se. 
yirci kütlesinin vücudu böylece izah edilmit olu· 
yor. Büyük bir Amerikan münekkidi bu organizas. 
yonları, sekiz çifte fıta yarııı olsun, hafif atletizm 
müsabakaları olsun, futbol maçları olsun "aile 
bayramları" diye tavsif etmiştir. Bunlar hakikaten 
"aile bayramları". 

Pringeton İ nvitation 
Meet - Sporda anane 

1935 yılının 15 haziranında Princeton yolunu 
tuttum. Bu, ilim ve spor bakanından Amerika ünL 
versitelerinin en ehemiyetlilerinden birinin bulun· 
duğu, Newyorktan aşağı yukarı seksen kilometre 

mesafede, Newjersey hükumetinde küçücük bir §e• 

hir. Maksadım bu m.ethur ''Princeton lnvitation 
Meet'' de ancak bir aaat süren, ve bu bi.r saat zar· 
fmda ekseriyetle bir kaç dünya rekoru kırılan ha· 
fif atletizm müsabakalarında bulunmalctı. Ve her 
·-~..ı~ -· ·-• ~ ... .ıo. ınetnur olan ··Princeton mi· 
lini,, görmek istedim. Bu mesafeyi İngiliz Loveloc:k 
1933 yılmda 4,07,6 da kottu, ve bir aene aonra 
Cunningham bu dünya rekorunu ayni yerde 4,06,7 
ye indirdi. Bonthron da 1933 de Lovelockin arka· 
aından 4,08, 7 ile ikinci gelmit olduğuna göre bu 
üç koıucu mili 4,09 dan ekaik kotmUf bulunan ye. 
gane fanilerdi. Ve bugün üçü de startda. 

Havada yeni bir dünya rekoru kokusu vardı. 

*** 
Şu halde, Princetona gidiyorum, bir çok tarife 

harici trenlerden birine biniyorwn. Hepsi ağzına 
kadar dolu, bir yer buluncaya kadar üçüncü treni 
beklemeğe mecbur oldum. Newyorktan Princeto 
na hak.iki bir muhaceret ve tabii Philadelphiadan 
da Princetona buna benzer bir göç var. "lnvitation 
Meet" baıladığı zaman Palmer stadyumu en tepe
deki sıralara kadar elli bin inaaııla dolu. Hava Si• 

cak, inanılmıyacak kadar aıcak. Trende, istasyon· 
dan stadyuma kadar yolda, hatta atadyumda 

Spor yalnız yapanl.arı değil, seyredenleri 
de heyecanlandırır 

milden, dünya rekorlarından Cumninghamdan, 
Bonthrondan ve diğer müsabakalara iştirak eden 
atletlerden batka bir ıeyden bahsedilmiyor. 

Biraz oraya gelen insanlara bakıyorum. Etleriy
le beraber tık erkekler, Wı&ll Streetden yaılıca 
baylar, meıhur milyonerler, insanın resimli yazı

larda, mühim konferanslarda ve ehcmiyeti olma• 
yan akşam yemeklerinde resimlerini gördüğü, so&
yetenin kalbur üstü gelenleri, Roll&-Royces marka 
otomobilleri ve Metropolitan operasında locaları 

olan adamlar, görmüş geçirmiş, ve artık hiç bir 
şeye sinirlenmeyen insanlar : Hepsi fena halde si. 
nirlenmiş. Hepsinin ellerinde çocuklarının yahud 
küçük kardeşlerinin üniversiteleri olan, eaki üni. 
versitelerinin renklerini taııyan bayraklar var. 
Bugün hepsi de bu renkte kasketler giymİtler, iş
te Y alenin mavi beyazı, Newyork üniveraite&inin 
moru, Harvardm kırmızısı, ve tabii ve hepsinden 
önce : Princetonun portakal rengi. 

Hepsi fena halde sinirlenmiı ve hiç olmazsa ta
lebeler gibi çocukcasına ve taşkınlar. Hayır, çok 
daha çocukca. ve çok daha" taşkm. Buna mukabil 
yer göstermeğe memur edilen yahud program 1&· 

tan Princeton talebeleri, hemen hemen ağır batlı 
ve kelli felli görünüyonar. 

Bu park Avenne ve Wall Streetin sivrilmişleri 
çok sinirli, tekraT çocuk ve t alebe olmuşlar, bura
da üniversitelerinin kazanmasını gÖrmek için bu.. 
lunuyorlar- Untversfteıfm de fEazanmasm mı 11 

Bu hareket tarzında biraz ha.aaasiyet, biraz 
merbutiyet hiısip ve çok, pek çok sadakat var. 

Kulüp arkadasları 
Amerikan spor seyircisinin mühim bir kısmını 

eski kolej talebesi tetkil eder. Umwni karargahı 

kulübdür. 
Y anlıı anlaıılmasın : Burada mevzuubahis olan 

spor kulübleri bütün gün gazete aatmıı zenci ile 
ev boyamış ltalyanm akıamlan biribirleriyle boks 
yaptıkları küçük spor kulübleri deiildir. Bahse 
mevzu olan lngiliz biçiminde kulüblerdir; içinde 
en mükemmel otel gibi ya§anan, en iyi lokantada ol
duğu gibi yemek yenebilen, rahatsız edilmeden ga
zete okunabilen, ve her şeyden önce muhakkak 
istirahat edilebilen muazzam müesseseler. 

Çünkü bu kulüblere ancak kantara vurulmuş 
ve okka çekip ağır basmış sayılı insanlar aza ola· 

bilirler. Ve misafir suretiyle de olsa kulüb holünün 
mukaddes eşiğini atabilenlerin sayısı fazla değildir. 

(Sonu 1Jar) 

setmiş olacak, değil mi? 
- Evet sizin kim olduğunuzu bana 

o söyledi. Zaten tahmin etmiş oldu· 
ğumdan mühim bir vaziyet sahibi ola
cağınızı düşünerek gidip ben aramış
tıın. 1 tiraf ederim ki sizi ben işi gücü 
eğlenmekten ibaret olan şimdiki genç· 
lerden biri sanmı§:tım. Aldanmış oldu
ğumdan dolayı çok mesudum. O kadar 
mesudum ki bunu ancak avukatımın 
bir türlü tayin edememiş olduğu bir 
mesele hakkında fikrinizi almak iste· 
mekle bunu ifade edebilirim. Fevkala· 
de, hatti can sıkıcı bır vaziyette bulun· 
maktayım. Ben başkalarının dikkatini 
celbetmek istemiyen ve başkalarının 
ışlerine karı~maktan nefret eden bira
damım. 

yabancı ile kulede tesadüf etmiş oldu
ğu kadını gördü. Yabancı erkek sargı
lar içinde ve kendinden geçmiş bir hal· 
de yatıyordu. Kadın da yaralı ve bir 
kolu pansıman yapılıp tahta ile tesbit 
olunmuştu. 

yatağa yatırdın. Sir Gregorinin beni 
hastaya çağıracağını tahmin ederek 
sargılar ve bazı ilaçlar satın almış ol
duğumdan bunlarla onların ilk tedavi
sini yaptım. 

:..._ Erkek ağır yaralı mı? 

Briksan, ihtiyarın evine doğru gi
derken onun anlatacağı ne gibi mühim 
bir şeyi olabileceğini düşiınüyordu .... 
~cab~ ~ece dolaşırken keşfedilmemiş 
hır hadısenin şahidi mi olmuştu? 

Dower House önünde durdular. 
Longval inip parmaklıklı kapıyı açtı 
ve Briksan içeri girince gene kapadı. 
Eve girdiler. Fakat ihtiyar, misafirini 
salona alacak yerde merdivene doğru 
yü~üyüp Brikıana da gelmesini i,aret 
etti. Yukarı çıktılar. Adetin maymun 
tarafından ziyaret edildiği gece işgal 
etmiı olduğu odanın önüne geldiler. 

- Sizin bu adamları görmenizi ve 
benim de kanuna karşı gelip gelmedi
ğimi bana söylemenizi rica edeceğim. 
Kapıyı açınca Briksan oda<la iki kar

Y.Ola ve karyolalarda da bakır renkli 

Briksan geniş bir nefes alık 
- İşte bir sırrm nihayet mahiyeti 

anlaşıldı, dedi. Bu adamları nerede 
buldunuz? 

Briksamn sesini işitince kadın göz. 
!erini açtı. Kaşlarını çattı ve ihtiyara 
baktı. 

Briksan, felemenkçe sordu: 
- Yaralı mısınız? 

Fakat kadının Avrupa lisanları hak. 
kmdaki bilgisi olmıyacak ki cevab 
vermedi. Hatta, onun karşısında öyle 
telaşlı bir hal aldı ki Briksan odadan 
hemen çıkmağı tercih etti. 

Misafirini odasına götüren Longval 
anlattı: 

- Bunları dün gece saat on bir bu
çuğa doğru gördüm. İkisi de yolda sal
lana sallana yürüyor idiler. Sarhoş ol
duklarını zan ettim. İyi ki kadın bir 
şeyler söyledi, ve ben, bir defa i~ıitmiş 
olduğum sesi bir daha unutmadığım
dan onun geçen gün gcirmuş olduğum 
hasta olduğunu anladım, önlerine çı
kınca erkeğin ne halde bulunduğunu 
gördüm. Kadın beni tanıyarak anlama
dığım bir dil ile bana bir şeyler anlat
mağa başladı. Fakat onun ne istediğini 
sezmemek i!lin insanın budala olmaaı 
lazımdır. Erkek bayılmak üzere idi. 
Kadının da yardımı ile buraya çıkarıp 

- Çok kan kaybetmi~ Damarlarda 
kesiklik ve kemiklerde kırıklık yoksa 
da yaraların hali tehlikelidir. Fakat bir 
mesele daha var: Bunlar bu yaraları 
ancak kanuna muhalif bir hadise esna
sında almış olacaklarından hemen po
lise haber vermek istedim. Fakat ilk 
önce pek sevg ili dostum Jak knebvor
tu görerek k..ılbimi ona açmagı muva
fık buldum. O da bana sizin kim oldu
ğunuzu söylediğinden başka bir teşeb
büste bulunm°adan dönüşünüzü bekle
meğe karar verdim. 

- Beni şaşırtmakta olan esrarlı bir 
işi hal etmiş olduğunuz, ve diğer ta
rafdan, hiç inanmıyarak dinlemiş ol· 
duğum bir hikayeyi de teyid ettiniz ... 
Umumi karargaha haber verecek ve bu 
haı>taları hastahaneye kaldırtmak üze
re bir hasta arabası gönderteceğim. 
Erkek araba ile nakle tahammül edebi
lir mi? 

- Tahmin ederim.... Şimdi o derin 
bir uykuya dalmış, hatta ölüm halinde 
görünüyorsa da hakikat böyle olma
mak lbımdır. Evimin vaziyeti müsaid 
olmamakla beraber onları burada alı
koymak isterdim. Fakat o takdirde de 
kendilerine bakmam lazım gelirdi. 
Güç iş. İyi ki kadın ku:ı:uldayamıyacak 
halde değil. 

- Okumanız, yazmanız yok mu si. 
zin? 

- Maalesef var 1 
- Öyle ise siz bizimle alay mı ediyo-

sunuz ? 
-Maalesef hayır! Fakat ne yapa. 

yım ki insan ben yaıa gelince pek 
makul olamıyor. 

-P _ki. peki, zevzeklik istemem. 
Verin bana nüfus kağıdınızı. 
Maet~rJİnck, nütus kağıdı yanında 

bulunınadığından, hüviyetini bildir • 
mek üzere nahiye dairesine gider• 
ken korucu ile konuımağa baılaınlf 
ve ona her §eyden evel sporcu olduğu
nu boks maçını "anka kuşu,, na ter
cih ettiğini, yüzmeyi aşka bile ü~tün 
tuttuğunu anlatmıf ve bunları dmle
yip bir mana çıkaramıyan korucu da, 
nahiye müdürünün yanma girerken, 
kapıdan haber vermiı : 

- Size ne dediğini bilmiyen bir a• 
dam getiriyorwn; derhal tlmarhane. 
ye gönderirseniz iyi edersiniz. 

*** 
Nobel mükafatını kazandığı za• 

man lsveçteki törende giymek üze • 
re bir silindil' §apka almak istem.it 
olan Anatole France, uğradığı dük -
kanda baıma uygununu bulamayıp 
çıkarken, kapının kenarında bir te~. 
seyri için durduğu sırada k";'ak .. mı· 
safir olduğu bir muhavereyı toYlo 
hikay~ eder : 
Dükkancınm çırağı - Usta, gide.o 

müşteriye dikkat ettiniz mi? 
- Hayır, nesi vardı ? 
- Yasın, kanbur, acaib bir batı• 
- Olur yat 
- Evet, halis ahmak kafası. 

*** 
Korucu Maeterlinck'i deli, ve taP. 

kacı çırağı da France'ı ahmak san • 
mııtır. 

Maeterlinck korucuya ve France 
de ıapkacı yamağına bütün eserle • 
rini okumuş olsalardı, tahmin edilir 
ki, korucu Maeterlinck'iıı deliliğiııide, 
ve yamak da France'ın ahmaklığın• 
da daha çok ıarar ederlerdi. 

İyi ki yazanlar anlayanlar için ya• 
zarlar. - N. Baydar 

istanbulda vergi tahsilah 
Istanbul, 11 (Telefonla) - İstanbul 

vergi tahailitı tahakkukatın yüzde yü• 
züne baliğ olmuştur. Ayrıca son yedi 
ay içinde lstanbulda iki buçuk milyon 
lira fazla varidat kaydedilmiştir. 

lhra~ mallarının kontrolu 
Menşe şehadetnamesiz olarak ihraç 

edilen mallara bilahare şehadetname 

verilmesi talebeini havi müracaatlar 
vuku bulmakta olduğunu ve bunların 
yerine getirilmesi, mevcud mevzuat 
dolayısiyle müşkülatla karşılanabil· 
diğini göz önüne alan Ekonomi Ba· 
kanlığı, ihraç olunan malların güm
rüklerde sıkı bir kontrola tabi tutul
masını kararlaştırmış ve bu kararını 
alakalı makamlara bildirmiştir. 

- Buraya geldikleri zaman erkeğin 
elinde bir kılıç var mı idi? 

- Evet; nasıl da unuttum bunu! 
Longval bir dolapı açarak orada, 

Briks.anm Grif şatosunda, şöminenin 
üzerinde görmüş olduğuna benzer bir 
kılıç çıkardı.Kılı!I temizdi.Zaten Brik· 
san da onu temiz bulacağını tahmin e· 
diyordu. Çünkü bir şarklı için kılı· 
cı evladı gibidir: adamın ilk işi muhak· 
kak ki onu temizlemek olmu~tu. 

Briksan gitmek üzere iken vaz ge· 
çip: 

- Bay Longval, sizden bir bardak su 
istersem ... Dedi. Susuzluktan boğazım 
kurudu. 

Longval hemen yerinden fırladı. 
Odada yalnız kalan Briksan elbise 

askısına gidip oradaki Longvalin par
desüsü ile geniş kenarlı fötr şapkası· 
nın yanında gördüğü adi hasır şapkayı 
tetkika başladı. 

Bir dakika sonra odaya giren ihti· 
yar, Briksanı elinde bu şapka ile bul· 
du. 

- Bu şapka buraya nereden geldi? 

- Yaralı buraya geldiği zaman ba· 
şmda bu şapka vardı. 

Briksan, epey zaman düşündükten 
sonra: 

- Müsaade ederseniz bu şapkayı a· 
lacağım, dedi. 

- Siz bili rsiniz Bay Briksan .... 
Ve sonra, kurnazca gülerek, ilave et

ti : 
(Sonu var) 
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Gaziantebte muhtelif çalıımalar 

Bu fıstık diyarı yakında bir pamuk bölgesi haline 
gelecek, çiftçinin vaziyeti çok iyileşecektir 

Bu muhitte 
Köy tedavi evleri 

çok faydalı oldu 

lI 

Gazianteb (Hususi muhabiri 
mizden) - Ziraat Vekaletince 
yaptırılan inceleme neticesindt 
vilayetimiz pamuk ekim mınta 
kuı içine alınını' ve geçen sene 
köylüye 100 bin ton Klevland 
pamuğu tohumu parasız dağıtıl
mıştı. Bu tohumlardan senenin 
kurak gitmesine rağmen iyi son-
uç alınmıştır. 1 

Bu sene de köylüye parasız tohum 
eh ~ıtması için ihtiyaclar tesbit edili
yor. İhtiyac nisbetinde tohum getirti
lerek dağıtılacaktır. 

Yukarda muzır hayvanl.ar-

1.a mücadele etl.en sürek av
cıları, af(Jğul.a bir köy te
davi evi görünüyor. 

Fı•tık fidanı 
Ziraat Vekaletince şehrimizde a

ç·1an fıstık istasyonundan bu sene 
İ ·lüye parasız olarak 20.000 fidan 
t ..:. zi olunacaktır. 

Köy kalkınma İfleri 
Köy kanununun köylüye yükledi-

maktadır. Bu sene yapılan teşkilatta 
Anteb, Malatya köylerinde otuz teda-
vi evi açılmış ve çevre köyler bunla
ra bağlanmıştır. Tedavi evlerinde da
imi bir sıhat memuru bulunarak has

taları tedavi etmekte ve haftada bir 

gün bu evlere uğrayan seyyar dok-
torlar da yeni hastaları muayene ve 

İcab edenleri ameliyat Jıaprnaktadır. 

Köy tedavi evlerinden daha verimli 
netice alındığından önümüzdeki sene 
sayısının arttırılmasına çalışılacak

tır. Halkımızın saatler ve hatta gün-

Afyonda 

Binalar kaç kath 
olacak? 

Zarada kalp 
para 

sürenler 
934 yılında Diyarbakırda kalp yir

mibetlik sürmekte sabıkası olan Siva
sın Gökmedereae mahallesinden Pala
bıyık oğullarından Nuri oğlu Halilin 
yanında Softa mahallesinden İsmail 
olduğu halde yine Sivasın Zara kaza
sında kalp para sürerken yakalanmıt

tır. 

Kalp para sürücüsünün üzeri aran
mıf, 137 adet kalp yüz kuruşluk ve 25 
adet de kalp elli kuruşluk para bulun
muıtur. 

Her ikisi de yakalanmıştır. Tahkika
ta ehemiyetle devam edilmektedir. -
"Doğu" 

Bursada donan 
adama yardım 

Mursa (Hususi) - Yirmi gün evvel
ki kar fırtınasında, Uludağdaki kayak
evinden çıkıp tek b8Jma Bursaya ge
lirken kaybolan, kayakevi bekçisi Sü
leymandan, bütün aramalara rağmen 
hiç bir haber yoktur. 
Öldüğüne ihtimal verilmekte olaa 

Süleymanın, geride bıraktığı üç ço
cuklu ailesine bir yardım temin etmek 
üzere, Bursa dağ sporları kulübü, bir 
iane defteri açmıştır. 

Bursa ve latanb•.ıl kayakçıları bu 
deftere isimlerini kaydettirerek yar
dıına başlamışlardır. Ayrıca Türk 
Spor Kurumundan da yardım isten
mittir. 

Bandırmada 

yer çöküntüsü 
Bandırma, (Huıuıi) - Dalga kıra

nın alt kısmındaki saha çökmektedir. 
Molog adı verilen bu sahada bulunan 
evler bo,altılmıttır. Şimdiye kadar el
liden fazla ev bopltılmı~tır. Mezbaha 
yolu üzerindeki üç kargir binada yıkıl
ma ihtimali gösterdiğinden, belediyece 
yıktırdnııttır. 

Çumradaki göçmenle 
yeni evlerine yerlestile 

Hepsi müstahsil vaziyete geçtiler 
Konya, (Hususi Muhabirimizden) - Vilayetimize 1936 

si haziranından başlıyarak bugüne kadar yerleştirilen göç.nı 
rin sayısı 2638 dir. Bunlardan 1547 si Akşehire, 1091 i Çu 
iskan edilmiılerdir, bugün Aktehirde 403, Çumrada 300 g" 
evi vardır. 

Akşehir göçmen evlerinin in-
tasına ilkbaharda baılanacaktır. 
Çumrada ise 300 hane göçmen 
için 300 ev yaptırılmış, göçmen
ler tarnamiyle bu evlere yerleşti4 
rilmiştir. 

Henüz on senelik bir mazisi olan 
Çumrada göçmenler mühim bir geli
şim unsuru olmuşlardır. Daha üç ay 
evel tarla farelerinin dahi bulunmadı
ğı Çumra ovasında bugün araba gürül
tüleri, insan ve hayvan sesleri duyulu
yor, mütemadi bir faaliyet görülüyor. 
İki parça olarak hükümet konağının 
sağına ve soluna yapılan göçmen evle
ri ovada bir inci gibi parıldamakta, ka
za nüfusunu üç bin beş yüze, ev adedi
ni de yedi yüz yetmiş bire çrkarmış bu
lunmaktadır. Çumra göçmenlerine hü
kümet bugüne kadar 315 çift öküz, 259 
pulluk ve 30 araba dağıtmış, 21070 de
kar arazi tevzi etmiş, bunları topuya 
bağlatmış ve 77250 kilo tohumluk buğ
day vermiştir. Muhtaç göçmenlere el
bise yaptırılmış, pazen, basma kumat· 
lar dağıtılmıştır. Bundan matla muhte
lif şekillerde 7 524 liralık nakdi yar
dımda da bulunulmuştur. 

Çumradaki göçmenlere ilk baharda 
ayrıca 40 dükkan yaptıracak ve her 
birine döner sermaye verilecektir. Nü
fusu artan kazanın ilk tahsil ihtiyacını 
karşılıyabilmek üzere 20 bin lira sar
fiy le tam tetekküllü modern bir ilk 
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Uludağda bir fil111 

çevrilecek 
Bursa, (Hususi) - Kurban b 

mı tatilinde kış sporu yapmak üzert 
}enlerle Uludağ çok kalabalık bir 
alacaktır. Dağcılık kulübü bu fırsa 
istifade ederek Uludağda bir filir:!I 
virecektir. Bu filim Uludağın güz 
lerini, dağ sporlarının zevkini ca 
dıracaktır. 

mekteb binasının inş_asına da 
mıştır. 

Tarla, araba, pulluk ve öküz da 
lan zürra sınıfı tamamiyle müs 
vaziyete geçmiştir. Sanatkarlar da 
durmamakta ve muhitin iktisadi 
tı üzerinde müessir olmaktadırlar. 

Çumrada göçmen gençlerinden 
rekkeb bir futbol ve voleybol ekipl 
bir de 11 kitilik bir bando vücuda 
tirilmiştir. 

Vilimizin göçmen işlerini büyllk 
önem ve sonsuz bir ilgi ile takibi 

rine göçmenlerin bu bölgeyi "Ba 
çı Mahallesi" teklinde tesmiye 
ri vilayetçe de onaylanmıştır. 

Vilayetin her eve 20, 30 fidan 
bu bölgeyi ağaçlandırması ise artık 

gün işi olmuştur. - Tacettin Cavit 

,,,, 

ği mecburi işlerden ziraate aid olan
larının tatbikine başlanmıştır. Vila
yet ziraat müdürlüğünce köylerin a
ğaçlandırılmasına ve kara sapan ye
rine pulluk kullanılması • için teşeb
büse geçilmiştir. Bundan başka mer
kez kazasına bağlı sekiz köyde bu se
ne fenni arıcılık ve tavukçuluk yapı
lacaktır. Bu köyler 1938 yılı büd~e
lerine bu iş için tahsisat koymu9lar
dır. Arıcılık ve tavukçuluk işlerine 
ı:iraat memurları nezaret edecekler
dir. 

Muzır hayoanlarla mücadele 

lerce mesafeden mücadele merkezle
rine koşması, mücadele teşkilatının 

hayırlı neticesinin en açık delilidir. 

Afyon, (Hususi) - Belediye mec
lisi fevkalade olarak toplanmıttır. 

Eski karara göre ikinci derecedeki 
caddelerde iki katlı bina yapılmasına 
müsaade edilmiyor, bir bodrum, bir de 
asıl kat olmak üzere bir buçuk katlı 
bina yaptırılması mecburi bulunuyor
du. İnşaat sahiplerinin bodrum katı
nı da oturulabilecek bir tekle koy
mak, iki katlı bina yapmak yolunda
ki istekleri mecliste konutulmu' ve 
bu şekilde yapılacak yapılara müsaa
de edilmesine karar verilmi,tir. Tat
bikat eanaıında tehir haritaıında te
sadüf edilen bası mahsurlu noktala
rın ıslahı da verilen kararlar cllmle
sindendir. Dükkan cephe ve derin
liklerinin daha küçük yapılabilmesi
ne de mus-11~ • .aa .... ı..tir. 

1 Yurddan resimler 
Ziraat mücadele müdürlüğünce 

muzır hayvanlarla mücadeleye bq
lanmıştır. Domuz mücadelesi civ?r
daki askeri kıtaların da yardımlarıy
le devam ediyor. Fare mücadelesine 
de başlanmıştır. 

Köy tedavi evleri 
1925 senesinde vilayetimizle çevre 

vilayetlerde açılan trahom mücadele 
teşkilatı her gün teşkilatını genişlet
mekte, verimini artırmaktadır. tık se
nelerde binleri geçmiyen ilaçlama 
sayısı milyonlara yetişmiştir. 

Mücadele şehirlerde hastahane ve 
dispanserler, köylerde seyyar doktor 
ve sıhiye memurları vasıt~siyle yapıl-

Halkımızın her i'te olduğu gibi 
umumi sıhati korumakta gösterdiği 

derin hassasiyetten dolayı da cum
huriyet idaresine sevıgi ve bağlılığını 
arttırmaktadır. 

Çiftçilere tohumluk 
Bu sene mevsimin ekime elverişli 

gitmesi, ziraat bankasının köylüye to
humluk tevziatını artırmasına sebeb 
olmuştur. 1932 yılında (2000) lirayı 
geçmiyen ikrazat bugün yüz binleri 
bulmuştur. İkrazatta en çok sevinile
cek nokta, köylünün borcunu benim
semesi ve hiç bir takibata meydan 
vermeden vaktinde bankaya ödeme
sidir. - Ali Nadi ÜNLER 

Dicle üzerinde kelekle nakliyat 

Foto : Turııud Akdeniz 

Yukarıdaki iki resim, Dicle Üzerinde kelekle yapılan odun nakliyatı
nı göatermektedir. Bu iptidai nakil vaırtaaı, ıitirilmit keçi derilerinden 
7apılm1t bir saldan ibarettir. 

Barhnda sürek avı 
Bartın, (Hususi) - Köylerde mu

zır hayvanlarla mücadele işine devam 
edilmektedir. Kış geldiği için civardaki 
köylerde sürek avları tertib edilmekte
dir. Bugüne kadar 147 domuz öldürül
müştür. 

Bolu halkevinde 
Bolu, (Hususi) - Halkevi kış ça

lışmalarına başlamıştır. Halkevi 3 bin 
liraya yeni bir sinema makinesi getirt
miştir. Bu makine hem seslidir hem de 
seyyar olarak kullanılabilmektedir. Ay
nı zamanda 500 liraya bir de radyo alın
mıştır. 

(ar11mbada operet heyeti 
Çarşamba 'Hususi) - 30 sanatkar

dan müteşekkil olan İstanbul operet 
heyeti buraya gelmiş ve sinema salo -
nunda muvaffak sekiz temsil vermiştir. 
Operet heyeti Halkevi sahnesinde de 
Reşat Nuri'nin ••Hülleci" sini oynamıı

tır. 

Bahkesirde bir ölüm 
Balıkesir (Hususi) - Hükümet bi

nasında ani bir ölüm vakası olmuıtur. 

Kabaklı köyünden ziraat korucusu 
Halil maaşını almak üzere hükümet 
binasına gelmittir. Altmış ya~arında 

kadar olan Halil, binanın cümle kapı
sının arkasındaki küçük odada bekler
ken birdenbire fenalatarak yere düt
müştür .. Polis ve daire odacıları derhal 
yanına koşmutlardır. Baygınlık devam 
ettiği görülünce hemen hükümt dokto 
ru ve 11hiye müdürü vaziyetten ha
berdar edilmiştir. Fakat, zavallı; yapı
lan tedaviye rağmen kurtulamıyarak 
ölmüştür. Halilin tansiyonunun yük
selerek nezfidimağiden öldüğü anla
şılmıttır. 

Afyonda kış 
Afyon, (Hsusuıi) - Şehirmiz böl

gesinde havalar iyiden iyiye ıoğu
mu,tur. Civara çok kar düşınüttür. 
Hararet derecesi nak• 17 ;yi bulmUf
tur. _Bursada Muradiye 

. . . 
camnnın kapısından bir görünüş 
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Yabancılar ve çinliler japon askerlerinin muhalazaaı altında Sanghay'ın 
garbindeki Suçeu'dan ayrılıyorlar 

Elveda ...... anghay! 
Memleketimize dönüyorduk ve 

söylüyorduk .. döneceğimizi • 
gerı 

... Fakat biliyorduk ki yirmi senedir 
yurdumuz olan Şanghay artlk yoktur 
Amerikalı gazeteci, Cari Crow'un "Çin dört yüz milyonluk 

müşteri,, eserini hulasa ederek dilimize çevirdik. Bu eserin tefri
kası bitmiştir. Aynı muharrir, şimdi de Amerikada çıkan Har
per's Magazine dergisinde "Şanghay'a veda!" bathğı altında bir 
makale yazmıştır. Bu eserin hulasasını tatlı tatlı okuduklarına 
şüphe etmediğimiz okuyucularımız şimdi de Çin' in ve Şanghay' • 
m yeni durumu hakkında yazılmış olan bu makaleyi, gene biraz 
kısaltarak, sunuyoruz: 

14 ağustos sabahı, Şanghayda serin 
bir gün başladığını görünce spor eğ- -----·- Yazan : ---
ıence1eriyıe dolu güzel bir hafta-sonu 

geçireceğimizi düşünerek sevinmiş- /1 Çin, dört YÜZ 
tik. Çinin şimalindeki muharebe büyü-

1 
· 

yüp genişliyordu. Fakat burada yaşh- mi yon müşteri,, 
ca olanlar, bu kabil h!diselere kanıksa-
mışlardı; hiç kimse, Japonyanın Kitabının müellifi: 

1 viyatmu~ı kıran ellerine çıkınlarınr al
mrş, tehlıke mıntakasından bir yenisi
ne sığınan zavallı çinlilerdi. Bunlar, 
ne maksadla, nereye iltica ediyorlardı. 
Bunun kadar hazin bir hac seyahati. 
tasavvur edilebilir miydi ? 

Fakirlik ve açlığı müştereken tecrü
be etmiş olan bu bedbahtlar, yardımsız 
müdafaasız, ümidsiz, fakat sakin bir 
halde idiler. 

Ölenlerin listesi her gün biraz daha 
yükseldiği için bizim de daha emniyet
li bir bölgeye taşınmamız için resmi 
müracaatlar ve ısrarlar başlamıştı. Bu 
feci hafta içinde bütün işimiz barab 
olduğu için, bir amerikalınm burada 
kalması, her gün, biraz daha lüzumsuz 

Şanghaya saldıracağını sanmıyordu. 
Daha biz, sabah poatasiyle gelen Car 1 c row 

h bir hal alıyordu. 

mektublara cevab vermeden, haııb bi-
zim üzerimizde de havadan gelen bü
tün dehşetleri ile kendini gösterdi. 
Çin tayyareleri, benim yazıhanemin 
penceresinden bir kaç yüz yarda uzak
ta demirli duran japon funiral gemisini 
bombaladılar. Tayyare def toplarından 
atılan gülleler üzerimize düştü; sokak 
ta bir çoklarınr öldürdü ve yaraladı. 

Halk, her tarafta kaçışmağa başlamış
~ı. Dışarıdakiler, kendilerini tehlike
den korumak için binalara kaçıyor, içe 
ridekiler dışarıda neler olup bittiğini 
görmek merakı ile sokaklara fırlıyor
lardı. Bu sırada bir tayyareci bir bom
ba savurarak Palas ve Katay otelleri
nin, etrafına toplanmı~ sivillerin yüz
lercesinin canına kıydı. Gayet güzel 
baı!ıyan bir gün daha sonuna erme
den, neşeli Şanghay şehri bir terör bel
desi olmuştu. 

Her hangi tabii hayat, bir an içinde 
alt olmuştu. Telefonla konuşmak bile 
güçleşmişti. Bir numarayı bulabilmek, 
onunla konuşmak için on beş dakika 
kadar beklemek lazım geliyordu. 

Hava gazı kesildiği için, biz, yemek
lerimizi pişirtmek üzere çinli uşakları
mızdan ödünç odun kömürü almak zo
runda kalıyorduk. Şehirde süt bulun
muyordu. 

Şehrin muharebe bölgesinde bulu
nan büyük bir amerikan süthanesin
den süt almağa kimse yaklaşamıyordu. 
Kaldı ki ineklerde başı boş bırakılmış
tı. Japon tayyareleri, bu zavallıların 
üzerine de makineli tüfeklerle ateş et
mişlerdi. Bunun üzerine verilen resmi 
izahatta şöyle deniliyordu : 

- Japon tayyareleri, bunları yanhş
lıkla, Çin süvarileri sanmışlardır 1 

Bir taksi otomobili bulabilmek için 
istasyona kadar yayan, yahud rikşa de
nilen Çin arabası ile gitmek, orada 
dahikalarca beklemek lazım geliyordu. 
Bankalarda mevduatmız ne kadar çok 

olursa olsun, f aycıasızdı. Çünkü bunun 
ancak yüzde beşinden fazlasını alamı
yordunuz. 

Biraz sonra gidip gelmedeki deği· 
şiklik ortadan kalktı. Ceplerde az para 
bulunduğu için buranın eski sakinle
rini ilk defa olarak kulilerle lıeraber 

rikşalara binmiş görüyordunuz. Bun
ların ücreti de yükselmişti. Bir defa 
ben bir arabaya 60 santim vermeğe mec 
bur oldum. Halbuki tabii zamanlarda 
on santimle bu yolculuk gül gibi, ya
pılabil!rdi. Bankadan para almak o 
kadar güçleşmişti ki nihayet, doı:..! ... u
mızın yanında bulunan paraları ara-

mızda bölüşmekten başka çare bula
mamıttık. 

Radyo istasyonları, sahil bölgesinde 
bulunan ve kendilerine başka türlü ha
ber göndermek mümkün olmıyan ço
cuklara, kadınlara hususi haberler gön 
deriyorlardı. Böylece binlerce haber 
gönderilmişti. Bunların iÇinde isveç
lilere, danimarkahlara, felemenklile
re emniyetli sığınaklara sığınmaları, 

yahud gemilere binmeleri tavsiye edi
liyordu. Mültecilere sevgili köpekle
rini başı boş bırakmamaları da haber 
veriliyordu. Böyle olmakla beraber, 
bir çok sevgili köpekler, canları acı

madan öldürülmek üzere hayvan has
tanesine gönderilmişti. 

Zaman zaman, radyo istasyonları 
neşeli plaklar da çalıyorlardı. Seyir 
manzaraları, ıahra toplarının sesleri 
arasında böyle neşeli plaklar çalınma
sı, hiç de fena değildi. Bir de bu plak-
ları da hüzün verici havalardan seçse
lerdi, halimiz nice olurdu. 

Günlerce sonra, japonlar, kendileri
nin daha kuvvetli istasyonlarını aynı 

dalga uzunluğuna çevirerek Şanghay 
radyosunu karıştırmağa başladılar. 

Üzerimizdeki trajedi, gittikçe şidde
tini arttırıyordu. Fakat çinliler, sanki 
mukaddes bir ibadet yapıyorlarmış 
gibi, her girnkü yaşayış tarzlarını, as
la değiştirmiyorlardı. 

Patlıyan bir toptan korkan bir çinli 
arabacı, seyrü sefer işaretini devirmiş, 
hindistanlı bir polis te onun arkasın
dan koşmağa başlamıştı. Eğer bir şa
rapnel parçası polisin kafa tasım par
çalamamış olsaydı, bu arabacıyı yaka
lıyacak, hapse tıkacaktı. 

Beş dakika sonra onun yerıni bir 
başka polis aldı; artık ölüm de alışıl
mış hadiseler arasına girmişti. 

Columbia Country kuhibunde bir 
kaç briç partisi tehir edildi; fakat hep
si değil. Bir amerikan gemisine taar
ruz edildiğini öğrenen Küba vis kon
solosu, bu hadiseye içerliyerek vize 

almaksızın Hovana'nın yolunu tuttu. 
Japonlar, ingilizlerin biricik bira fab· 
rikalarmı zabtettikleri zaman Şanghay 
kulübü azası sinirlendiler. Fakat fab-
rıka, bir müddet sonra japon memur
lariyle anlaştı. Bu memurlara bedava 

bira veriliyor, bunun mukabilinde bira 
arabalarını muhafaza edecek nöbetçi
ler temin olunuyordu. 
Patlıyan bombalardan a:iyadc manc-

Karımla ben, ayrılmağa karar verdi
ğimiz zaman, bizim için en mü~ül 
mesele, uşaklarımızı bırakmak olmuş
tli. Çünkü bu zavallıları açlığa ve öliı
me terkettiğimızi biliyorduk. Bütün 
yapabilecegımiz şey, her birine hiç ol
mazsa bir kaç ay para sıkıntısı çektir
memek için birer miktar hediye vere
bilmek oıabilirdi. Fakat bankadan çe
kebildiğim bütün para, bunların ancak 
işlemiş olan aylıklarını vermeğe kafi 
geliyordu. Başka bir şey yapamayınca 
bunlara evimizden öteberi verdik. Ev
deki bir kaç kazevi pirinci bunlara da
ğıttık. Hayatımda ilk defa yoksulluk
tan ileri gelen bir utanç duyuyordum. 

Onlar da ne kadar müteessirdiler 1 

Yabancı yerlere gidiyorduk, artık 
Missinin ipekli çoraplarını kim yıka· 

yacak, evini kim silip süpürecekti ? 
Benim banyomu kim dolduracak, sili
neceklerimi kim haıırlıyacaktı? Bü
tün bu teessürler, yardımsız, kimsesiz 
çocukların, ellerinden bir şey gelmi
yen yaşlı bir ana ile babaya karşı du
yacakları duygulara benziyordu. 

Biz, eşyayı sarıp sarmalayıp telaşla 
taşımağa uğraşırken uşaklarımdan bi
risi, bir tütün tabakasını silip parlat
mak hususunda ısrar etti. Bu, onun on
iki senedenberi her gün yaptığı iş de
ğilmiydi? Son defa olarak bir daha bu 
işi yapması lazım gelmezmiydi? İhti
yar kadın hizmetçi, gözlüklerini tak
tı ve çuvalları, torbalan dikkatle göz
den geçirdi. Bir yerde bir küçük delik 
görerek onu oturdu, yamadı. 

Kimsenin yemeği düşünmediği bir 
sırada ahçı da bizirrı ıçin en güzel ye
meklerden bir tanesini hazırlamıştı. 

Uşakların bu kadar feragat ve feda
karlık göstermesi, onlardan ayrıldığı

mız için duyduğumuz teessürü bir kat 
daha artırıyordu. 

Çabucak bir ahbabın evine kaçtık. 
Ertesi sabah, bizim evin çocuk uşağı 
Çing elinde bir dolar değerinde yumur 
ta ile oraya geldi. Piyasada yumurta
nın eksildiğini duymuştum. Belki de 
ben, sabah kahve altısı için yumurta 
bulamazdım. 

Bunların parasını, kendi mahdud ke
sesinden vermiş ve bunları bulabilmek 
için dört millik bir mesafeyi yayan o
larak yürümüştü. 

Amerikan mültecilerini alıp Mani
laya götürecek üçüncü gemi için bir 
hafta bekledik ve President Hoover' 
gemisine bin kadar yolcu ile bindik. 

Vapurdaki halimizi sormayın. Be
nim yanımda ditsiz bir filipinli otur-

Çin harbının üç safhası 
ı - İmperatorluk 

konferansı 
(Başı ı. inci sayfada) 

meti konferansın neticesi hakkında 

bugün hiç bir resmi tebliğ ne§:I'etmi
yecektir. Bu hususta birkaç gün son
ra resmi bir tebliğ neşredilmesine in
tizar edilmektedir. 

İyi malfunat alacak vaziyette bu
lunan bir şahsiyet, bu kararlan tes
bit için birkaç kabine toplantısına fü. 
zum görülmesinin çok muhtemel ol
duğunu bildirmiştir. 

Vç ihtimal 

Bu zata göre, konferans Japonya
nın şu üç ihtimale göre alacağı vazi
yeti tesbit etmiştir: 

ı - Kendisine bilvasıta bildirilen 
barış şartlarının mareşal Çang - Kay
Şek tarafından reddedilmesi. 

2 - Kabul edilmesi, 
3 - Kaçamaklı bir cevab verilme· 

si. 

'Az emekle büyük netice 

Bu zat, mareşal Çang - Kay - Şek 
ten bir kabul cevabı alınmasının varid 
olmadığı kanaatindedir. İmparatorluk 
konferansı tarafından bu ihtimale 
aid olarak verilen karar harba devam
dır. Fakat en' az emekle en büyük ne
ticeyi elde etmek için harbın seyri ve 
istikameti sonra intihab edilecektir. 
Ki, bu da o zaman içindeki vaziyete 
göre olacaktır. Mesele tamamen ja
pon kara ve deniz mensublarına bağ
lıdır ki, bunlar derpiş edilen planları 
tamamen tasvib etmişlerdir. 

Londra' da heyecan 

Londra, 11 (A.A.) - Bugün Lon· 
dra gazetelerini me~gul eden başlıca 
mesele, imparatorluk konferansıdır. 

Uzak şark askeri ve bahri takviye 
kıtaları göndermek meselesi gözden 
geçirilmektedir. 

Hongkong abluka edilecek mi? 

İmparatorluk konferansı Çine ila
nı harb edip etmemek hususunda da 

bir karar verecektir. Bu takdirde in
giliz mahfilleri Çinde bütün kıyıla-

rının japonlar tarafından abluka edi
lip edilmiyeceğini sormaktadırlar. ln 
giltereyi en ziyade korkutan şey, 
Honk - Kongun da abluka edilen moı
takaya sokulmasıdır. 

B. Çemberlayn'ın tem.asi.arı 

Başbakan Çemberlayn Sir Con Si
mon ile B. Malkolin Makdonald'ı ve 
Çindeki eski ingiliz büyük elçisi. Sir 
Hugessen'i kabul ederek bu zatlarla 
bilhassa Çin ve Uzak Şark meselesi 
etrafında görüşmüştür. 

muş, büyük siyah bir püro içiyordu. 
yakınımda güzel bir cenublu kadın, 

zenci piyanistin ikram ettiği cigarayı 
kabul ediyordu. Şikago'lu milyoner bir 
seyyah, eşya yığmmın üzerine otur
muş, Şanghaym meşhur bir plajcısiyle 
çene çalıyordu. Hepimiz, müşterek bir 
felaket karşısında biribirimizle kardeş 
olmuş gibi idik. 

Çocukların hepsi,. Çinde doğmuşlar, 
şimdi çinli dadılarından ayrılmış,-

lardı. Şimdiye kadar çocuklarını bir 
defa bile yıkamamış olan tecrübesiz 
anneler, şimdi bir dadının yapması la
. ıxm gelen her şeyi kendileri yapmak 
mecburiyetinde idiler. çocuklarını da
dısız büyütmüş olan yaşlı kadınlardan 
bu hususta habire fikir soruyorlar ö-
ğüd alıyorlardı. ' 

.. Genç. kadınların böyle bir vaziyete 
duşmesı, ne kadar hazin oluyordu. 
Vapura çıktıkları zaman hepsi ter için
de ve hepsi, az çok çirkindiler. Dikkat 
ettim: İlk işleri pudra ve ruj kutuları
nı açmak oldu. Krem, dudak boyası ve 
pudra aayesinde yepyeni bir hale gire
rek yeniden güverteye çıktılar. Artık, 
güzel, zinde, yeryüzünde baş göstere
cek her hangi bir felakete mukavemet 

gösterecek kadar kuvvetli idiler. 
Biz, erkekler bu hususta onlardan ne 
kadar geri idik. Bizi bu hale getirebi
lecek, olsa olsa bir viskimiz vardı. 

Memleketimize dönüyorduk ve fela
ket nihayet bulunca tekrar geri gelece
ğimizi söylüyorduk. 

Fakat biliyorduk ki yirmi seneden 
fazla bir zamandır, yurdumuz olan 
Şanghay, artık, yoktu. Türlü türlü 
milletlerden edindigimi.& bir çok dost
lar, sarsılmış, iflas etmiş ve dünyanın 
dört bucağına dağılmışlardı. Halbuki 
bir düzüne dil konuşan bütün bu a
damların, o şehir, bir vatanı idi. Bun
lardan çoğu geri dönmiyeceklerdir. 

Birer mülteci olarak ayrıldığımız 

Şanghay şehri, artık, ancak hafızaları
mızda ya,ıyacaktu. 

2 - Cephelerde 
son vaziyet 

(Başı ı. inci sayfada) 
günlerde tatbik edileceği düşünceleri
ni uyandırmaktadır. 

Çinlilerin bir muvaffakiyeti 
Hankov, 11 (A.A.) - Resmi Çin 

menbalanndan bildirildiğine göre, Tsi
ning'e taarruz eden japon kıtaları mağ· 
lub olmuşlardır. Bunun neticesi olarak 
Lunghai şimendüfer hattına karşı ya -
pılan japon tehdidi hemen tamamiyle 
bertaraf edilmiştir, 

Japonl.ar ilerliyorl.ar 
Tokyo, 11 (A.A.) -Tsinan - Çing

tao demiryolu boyunca ilerliyen japon 
kuvvetleri dün Veihsien'i işgal etmiş -
lerdir, Çingtao'nun zabtı ve japonların 
bu demiryolu boyunca ilerlemeleri çin
lilerin bu bölgede mukavemetini kati 
surette bitirmiştir. Çin kıtaatı, sUratlc 
cenuba doğru çekiliyorlar. 

Çingtao' da vaziyet 
Çingtao, 11 (A.A.) - Japonlar 

Tsingtao'da sulh ve asayişi temin et -
mek vazifesini üstlerine almışlar

dır. Ecnebi gönüllülerinden mUrekkeb 
müfrezeler terhis edilmektedir. Husu -
si japon evlerine dokunulmamışsa da 
Çiangtao'nun dış mahallelerinde bulu
nan japon pamuk iplikhaneleri Çin kı -
taları tarafından ricat etmeden evvel 
yakılmıştır. 

Tayyare faaliyeti 
Hankov, 11 {A.A.) - Çin tayyarele

ri Kuanteh üzerinde iki sefer yaparak 
10 japon tayyaresini tahrib etmişler
ve benzin deposunda yangın çıkarmış
lardır. 

24 Japon tayyaresi de Hankov üze
rine yüz kadar bomba atmışlardır. Ha
sar belli değildir. Tientsin - Pukov 
hattı üzerindeki Pengpu'yı bombardı· 
man ·etmişlerdir. 150 kişinin öldüğü 

haber verilmektedir. Liu-Çeu'ya taar
ruz eden japon tayyareleri iki Çin tay
yaresini düşürmü§lerdir. 

3 - Janıhaydı 
son hldlseler 

(Başı ı. inci sayfada) 
lisini dövmüşlerdi. Şanghaydaki ingi· 
liz general konsolosu bu hadiseyi 
Şanghaydaki japon general konsolosu 
nezdinde protesto etmiş ve bu gibi va
kaların yenilenmemesi için tedbir a· 
lınmasını istemiştir. İngiliz polisle· 
rinden biri olan Turner o kadar şid· 
detli bir dayak yemiştir ki şimdi has • 
tahanede bulunmaktadır. 

İtalyan askerlerine atılan bomba 
meselesine gelince, bu hadisede ingi • 
liz polislerile japonlar arasındaki kav• 
ganın çıktığı sokkata vukua gelmit
tir. 

Diğer taraftan fransız hükümeti 
Kvangsi eyaletinde Manning'de bir 
fransız papas heyetinin japonlar tara· 
fından bombardıman olunmasını pro • 
testo etmesi için Tokyodaki elçisine 
talimat vermiştir. Bu hadisede bir pa· 
pas ölmilş, başka bir papas da yaralan· 
mıştır. 

Çin'de bu hadiseler olup biterken 
japonlar da bir takım yeni tedbirler 
almaktadırlar. Japon hükümeti erkek· 
lerin mecburi tahsil müddetini uzat• 
mağa karar vermiş, diğer taraftan da 
piyade sınıfında hizmet müddetini 18 
aydan 2 seneye, subay sınıfına mensub 
diplomah talebelerin mecburi hizmet 
müddetini de 12 aydan 2 seneye çıkar • 
mak üzere parlamentoya bir kanun 
projesi vermiştir. Maliye vekili de ka
bine toplantısında verdiği izahatta 
Japonyanın mali vaziyetinin uzun bir 
harbı muvaffakiyetle karşıhyabilece • 
ğini söylemiştir. 

HatıTlarda olduğu üzere, Japonya 
Şanghay imtiyaz bölgesinde hareket 
serbestiliğine sahih olmak için arnka· 
lı yabancı devletler nezdinde bir te• 
şebbüste bulunmuştu. Londra mahfil · 
leri böyle bir taleb kabul edilse bile bu• 
nun muvakkat olacağım söylemekte
<\irler • 

Romanya dış işleri bakanı 

Miceskonun Belgrad temasları· 

İki devlet orasında 
tam görüş birliği var 
(Başı 1. inci sayfada) 

Romanya Hariciye Nazırı, kı
ra) sarayında huıuıi defteri im
zalamıt ve sonra B. Stoyadinoviç 
in nezdine gitmiştir. 

B. Stoyadinoviç, romen hariciye na
zırını öğle yemeğine alıkoymuştur. 

B. Stoyadinoviç ziyafette B. Mices· 
ko'ya ziyaretinden dolayı teşekkür et -
miş, bu ziyaretin Balkan antantı ile bu 

derece iyi surette tamamlanan küçük 
antantın geçmişte olduğu gibi istik-
balde de Romanya dış politikasının mü
him bir unsuru olarak kalacağını gör -
mekle bahtiyar olduğunu bildirerek: 

11 - 1 - 1938 tarihinde Belgradı'-dyare
ti münasebetiyle, YugO&lavya baıvekill 
ve hariciye nazın ekselans B. Stoyadi • 
noviç ile Romanya hariciye nazırı Ek· 
selbs B. Miceeko arasında mufaaaal 
fikir teatilerinde bulunulmuttur. Bu 
görü§llleler esnasında iki nazır, gerek 

Romanya ile Yugo&lavya araamdaki 
karşılıkh münasebetleri alakadar eden 
gerek umumi siyaset vaziyetini ve bil· 
hassa iki memleketin küçük antantı 

çerçevesi içinde iş birliğini allkadar 
eyliyen bütiln meseleler üzerinde tam 
fikir beraberliklerini müşahede etmiş
lerdir. BB. Stoyadinoviç ve Micesko 
görüşmeleri sonunda aynı itimadlı 

" Küçük antantın yugoslav hükil -
meti tarafından takib edilen dış politi- ~i~~!~:e z!:n;:;:!nileh~s!!~!~ı:~:n~!~; 
kada aynı ehemiyeti haiz olduğunu size arzularını bildirmişlerdir.,, 
temin edebilirim." demiştir • 

B. Stoyadinoviç, Yugoslavyanın Ro
manya hakkındaki sarsılmaz dostluk 
hisiyatmı bildirerek kadehini kıral Ka
rol'ün sıhatine ve dost ve müttefik ro
men milletinin refahına kaldırmıştır. 

B. Micesko verdiği cevabta ezcüm
le demiştir ki : 

"-Bu ziyaretlerin küçük antantm 
müttefiklerini temsil ile bahtiyar oldu-

ğum konsey müzakereleri için Cenev -
reye hareketimden evel vuku bulması
na ehemiyet verdim. Yugoslavyaya olan 
bağlılık ve sarsılmaz dostluğumuz, 

küçük antanta olan sadakatimiz içinde 
Türkiye ve Yunanistan ile teşriki me -
aaimizin çok kıymetli neticeler verdiği 
Balkan antantı ile bu derece iyi bir su
rette tamamlanan siyasetimizin ilk te -
melini teşkil eden bu beynelmilel te
şekkülü bütün kuvvetimizle muhafaza 
ve daima takviye hakkındaki azim ve 
arzumuzu bilhassa kaydaderim.,. 

B. Micesko kadehini kıral ikinci Pi
yer'in, Prens Paul'un ve nihayet ezas.ı
nın aıhatine ve Yugoslavyanın refahı -
na kaldırmıştır. 

Resmi tebliğ n.eşredildi 

Belgrad, 11 (A.A.)- Saat 19,15 de 
BB. Stoyadinoviç ve Micesko, Roman
ya elçiliğinde gazetecilere aşağıdaki 

tebliği vermişlerdir: 

" Ekeelinı B. İstrato Micesko'nun 

Romanya hariciye nazırı geceleyin 
ekspresle Cenevreye hareket etmittir. 
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Madam ·Curie 
-6-

Blyik harbde, sulhla Ye öllm döıellnde ... 
Bu ilinı ve çalıfkan kadını kıska

nanlar, onun fakir, fakat mefhur li
boratuvarmdan artık yeni bir keşfin 
çıkamıyacağını iddia etmişlerdi. Ma
dame Curie, bu iddianın yanlıı oldu
iunu pek çabuk iabat etti. Kocasının 
ve kendisinin başlamış oldukları araf
tırmalara talebeleriyle beraber devam 
ediyordu. 1910 da radyomu milrekkip· 
!erinden ayırmaya muvaffak oldu. 
1911 de Darboux ve Appell, onu İlim· 
ler Akademisine namzed gösterdiler. 
Halbuki Branly seçildi. Fakat ayni 
eenenin sonunda ikinci defa olarak 
Madame Curie'ye Nobel mükifatı ve· 
rildi. İki defa Nobel mükifatı almak ; 
bu, ilk defa görülen bir hidiae idi. 

O sırada (radyo aktivite üzerine 
tetkik) ismindeki meıhur ve harikul· 
ide kitabını neşretti. Bundan aonra 
radyomun derecesini tayin etmek için 
bir usul buldu. Böylece tıpda radyo
mun tedavi yolunda kullanılması için 
ilmi eau kurulmut oluyordu. Gene bu 
yılda idi ki Brüksel kongresinde dün
yanın dCSrt bucağından gelmiı fizik 
kimya ve tıp ilimlerinin hürmet ve 
takdirlerini bizzat gördü. Sırf onun 
adını ebedileştirmek makaadiyle rad· 
yomun çıkma vahidi kıyasiıine Curie 
lami verildi. 

Çalıpıaaı ve bulutları böyle devam 
etmekte iken 1914 harbi geldi, çattı. 
Madame Curie, harbın birinci günün
den itibaren kendini milli müdafaa
ya hasretti. Bilgisini, kudretini, bü
tün hizmetini ikinci vatanı Franaa-
ıun yoluna döküyordu. Kendi teşeb
büaiyle hastahanelerde ve seyyar te
davibanelerde radyolojik ıervisler 

yaptı. Aıkert sıhiye teıkilitı, projek
ıiyonlu radyo diyanoıtik tertibatın
dan mahrumdu. 1914 eyHU ve tetrini-
evvelinde llboratuvar ve mağazalar
da bulabildiği radyo maddelerini top
ladı. Otomobillerle istenilen hastaha
nelere giderek icab eden yardımlarda 
1m1unuyn"d" Yapılan hibelerden top
lanan paralarla bu teıkilit genitledi 
ve büytıan. Franıız kadınlar birliği 
ve yaralılar millt heyeti, onu radyo 

aerviflerinin teknik idaresi başına ge
tirdiler. 

İki yilzden aabit radyo merkezi ve 
12 seyyar otomobil teşkiline muvaf· 
fak oldu. Franaa ve Belçika harb mın
takuına bu tetkillt yayıldı. Çok ke-

reler Mıdame Curie, bizzat otomobil
le cephelere kadar gidiyor, tetkilltı 

kontrol ediyor, yeni bir merkez daha 
kuruyordu. Tedavi eanaaında yaralı· 
larm bqında bulunduğu çok oluyor

du. 1916 da hasta bakıcı mektebine 
bir radyo tedaviai şubeai -ilive ettir
di ve 150 hasta bakıcı yetiştirdi. Tam 
dört sene yaralı franıız askerlerine 
biltUn ilmini, dikkat ve fefkatini, ruh 
ulabetini vermekten bir an çekinme
di. Bunlarla beraber ııhatini de ver-
mi§tl Radyom tüpleriyle uğra§ID&k
tan ve koruyucu vaaıtalar bulama-
maktızın yaralıları radyo ile tedavi
den, bir gün kendisini öldürecek o
lan kan bozukluğuna tutulmut ve el
leri &fete uğramıttı. 

Bu arada 1915 aenesfnden baıtaya
rak Curie llboratuvarını radyom en• 

titilaü haline sokmaya çalıfıyordu. 
1912 yılında inpsına ba9lanan bu ku-
rum, ancak harbden biraz önce, 1914 
de bitebilmişti. Harbi yukarıda anlat-
tığımız tekilde geçiren Madame Cu
rie, birinci ve ikinci vatanın kurtulu
ıunu, zafer ve saadetini gördükten 
sonra bütün zamanını radyom enati
tüsilne verdi. Haftada iki defa orada 
derslerini veriyordu. Üniversiteye 
bağlı olan Curie pavyonunda, ato
mun kuruluşu üzerine ara~tırmalar 

yapılıyor; Pasteur enstitilsüne bağ
lı ve Curie pavyonu civarında bulu
nan Pasteur pavyonunda iae doktor 
Regaud, hastalıklarda radyomun tat-
bikatı üzerine çalıfıyordu. 

Radyom enstitüsünde aaklı olan 
radyom mikdarı en az bir gramdı. Bir 
buçuk milyon frank kıymetinde olan 
bu madde, doğrudan doğruya Mada
me Curie'nin f&hsına aiddi. İster aar
feder, kullanır; isterse satabilirdi. Fa
kat o, bu serveti, enatitüsilnde kullan
maya hasretmekte en büyiik zevki bu
luyordu. 

Madame Curie, yalnız bu teknik 
ilim mesaisiyle kalmıyordu. Milletler 
Cemiyetinin entelektüel beraber ça
hftna komitesinde aza idi. 7 mayıı 
1933 de killtUrün istikbali mevzuunu 
tetkik etmek üzere Madridde topla
nan heyetin baıkanhğına ıeçilmiıti.O-
rada ıöylediği nutuklar ve en yükaek 
kültür adamlarının fikirlerini tek
rar ve hulasa edifindeki kudret, ken· 

diıinin kültür ve fikri seviyesinin ne 
derece olduğunu göstermektedir. 

Bundan sonra Madame Curie'yi 
Haute-Savoie deki Sancellomoz sana
toryomunda gl:Srilyoruz. Kan hastalı
ğı onu yatağa dütürmüttilr. Sırrını 
keıfettiği madde, onu artık yaşatmı
yacaktır. Kııkanç tabiat 1 Kendi es
rarına fasla nüfus etmek kudretine 
erenleri fazla yaşatır mı ? Kötü bir 
kansı•hk buhranından sonra 4 tem
muz 1934 de ölüyor. Onu mütevazi 
bir ıurette Sceaux mezarlıtına gömU-
yorlar. Kardefleri tarafından vatanın
dan getirilmiş bir kaç avuç Polonya 
toprağı, bu aziz vücudun üzerine ser-

piliyor. Kara toprak onu vücudunu 
yok etmeğe çalıttıkça insanlığın ha
fızası, onun bilyük hatırasını neıil
den nesle emanet ederek ebediyetle
re götürecektir. 

Madame Curie, ilim ve aanata, yal
nız kefifleri ve kitablarlyle değil, ev
lldlariyle de kıymetli anıtlar bırak
mııtı. Ölilmünden pek az bir zaman 
sonra kızı İrbe ve damadı Frederic 
Joliot 1935 kinıya Nobel mükafatını 
kazandılar. 

Birinci kızı ve damadı ilimde ken
di yerini tutarken ikinci kızı Eve 
Curie •nat &leminde muvaffakiyet
ler kazanıyor. O, bir piyano virtüyo
zu ve bir tiyatro müellifidir. Savaşan 
ve aavaımda muvaffak olan bu yUk· 
sek kadını, Madame Curie'yi anası, 
babasıyla, kocasiyle, evlldlariyle ve 
bütün emek ve eserleriyle, hayatının 
bıer cepheıinde tebcil etmeyi inaanhk 
borcu biliriz. 

(SON) 

Haan-Ali YOCEL 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarq.nı. Eamer her tene tevafuk eden yegine ııhht krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve ıivilceleri kimilen izale eder. Yarım 
aaırdanbed kibar mahfillerin takdirle kullandıkları aıhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLl1' 
l - Krem Balaamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balaamin yağsız, gündOz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balıamin acı badem, ıündil% için beyaz renkli 
4 - Krem Balaamfn acı badem, gece için, pembe renkli. 

ULUS 

Son yedi ayda 
164.351.000 

Lira topladık ! 
'(Başı "1. inci sayfada) 

buna mukabil hayatı ucuzlatmak mak
sadiyle de bazı nevi eşyanın gilmrllk 
resimleri indirilmiştir. 

1937 malt yılında vergilere mües
sir olacak değişiklikler bundan iba
ret olduğuna ve bu değişiklikler 1937 
senesi tahsiHitının 1936 senesine na
zaran çoğalmasına tesir yapacak bir 
derece ve ehemiyette bulunmadığma 
göre, varidatta görülen devamlı ço
ğalmaları, memleketin iktısadi bUn-

yealnde husule gelen ve aeneden se
neye artan inlrlp.fta aramak ve mem
leketin ktlkınmaaı için yapılan pro
gramlı ve devamlı pyretlerfn feyizli 
bir ıemereai olarak kabul etmek li
zıındır. 

Devlet varidatının bildce tahmin
lerinin fevkine çıkıtı da, cumhuriyet 
maliyesinin heaablı ve tedbirli hare
ketinin ve bir aene zarfında görülen 
inkipfı, gayet temkinli kartılaması
nın bir neticesidir. - * "' 

~------------------------UllllllllU 

Yedi ayhk tahsilatın varidat 
nevilere göre tevzii 

VARİDATIN NEV'İ 1 9 3 6 1 9 3 7 Fark 

Hayvanlar vergisi 11.654.424 14.240.017 2.585.593 + 
Kazanç vergisi 13.195.362 15.646.976 2.451.614 + 
Gümrük vergi ve resimleri 28.071.735 28.154.410 82.675 + 

Muamele vergisi 12.939.770 16.248.771 3.309.001 + 
latihli.k vergisi 10.336.948 12.430.783 2.093.835 + 
Damga ve harçlar 5.704.792 6.990.023 1.285.231 + 
İnhisarlar 24.353.680 23.932.798 420.882 -
Buhran, muvazene, hava kuv
vetlerine yardım vergileri ve 
tayyare resmi 
Buğdayı koruma 
Diğer varidat 

25.157.025 
4.244.901 

10.562.052 

30.680.098 
4.437.782 

11.589.302 

5.523.073 + 
192.881 + 

1.027.250 + 

Hayvanların 
resimlerini 

almak için 
Şimdi altmı§ yaşlarında bulunan 

bir tabiat ilimi William Lovell Fin
ley, otuz senedenberi birçok nadir 
hayvanlar üzerinde tetlcikler yapmıJ 
ve bunda muvaffak olmak için garib 
garib çarelere baş vurmuştur. 

Yukardaki resimlere bakınız. Fin
/ey'in tıpkı bir Kaktüs ağacına benzi
yen bir kıyafeti vardır. 

Almanyada 
Bir vapurumuz 

denize indiriliyor 
Bedin, 11 (A.A.) - Türkiye deniz 

yolları itletmeıi müdürlüğü tarafın· 

dan Kiel'deki Krupp tezgihlarına ıa

marlanan' vapurların birincisi 15 ıon
kinun cumartesi gilnU denize indirile
cektir. Vapurun kordelası Türkiye bü
yük elçisinin refikası bayan Hamdi 
Arpaz tarafından kesilecektir. 3600 
beygir kuvvetinde iki Krupp buhar 
turpini ile mücehhez olan vapur 450 
yolcıı alabilecektir. Vapur Marmara 
seferlerine tahıla edilecektir. 

Fransa nüfusu 
Fran.-da 8 mut 1936 tarihinde ya. 

pılmış olan umumi nüfus sayımı neti
celeri ilin edilmittir. Franaanın nüfu
su 9.109.684 meskende, 13.145.184 aile
den mürekkeb 41.508.118 kitidir 

~ 

lstanbul borsası 
11-1-1938 

PARALAR 

ALIS SATIS 

Sterlin 625.- 630.-
Dolar 12.- 126.-
Frank 80.- 88.-
Liret 99.- 106.-
Belç. franp 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
İL franp 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avuı. 21.- 23.-
Pueta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pensö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İL 30.- 32.-
Altın 1077.- 1078.-
Banknot 273.- 274.-

ÇEKLER 

AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londra 627.- 629.-
Nevyork 0.7!175 0.7950 
Parla 23.5725 23.445 
Milano 15.150 15.1125 
Briilı:ıel 4.15972 4.6820 
Atin& 87.1610 86.8840 
Cnevre 3.4465 3.4350 
Sof ya 63.7958 63.5930 
Amıterdam 1.43205 1.4275 
Prag 22.7275 22.655 
Viyana 4.22 4.2020 
Madrid 13.7160 13.6725 
Berlin 1.9784 1.9722 
Varıova 4.2057 4.1925 
Budapeıte 4.0070 3.9!144 
Bükreı 106.3795 106.0413 
Belgrad 34.41 34.30 
Yokobama 2.74 2.7312 
Moıkova 23.6525 23.7275 
Stokholm 3.0938 3.0840 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Açı l ı.. Kapanı, 

1933 Türk borcu I lo.ıO 18.75 
(Pqin) .. Il 18.65 18.65 

1918 dahili'iıtikrü 
1933 ikramiyeli 

Ergani 
Siv11 - Erzurum I 

battı iL 

(Pqin) 
93.6 93.-
97.50 97.50 

95.- 95.25 

lNGlLtz KANZUK ECZANESi. - Beyoğlu, !atanbul Nihayet Jıer §eyden kaçan ürkek 
IV !15.- !IS.-

Anadolu D. Y. 40.10 40.35 
Mümeuil. (Vadeli) 

~-•••••••••••••••••••••Iİ1iımıi3iO••lllllJ 1 bir Arizona ku§unun yakından resmi 
' alınmı§tır. 

Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neırediyoruz 

Ankara Belediye zabıtui talimatnamesi çılmıııtır. Gerek 
tün halkı ve gerek memur lan alakadar ettiii için bu tal· 
meyi aynen n91rediyoruz: 

Madde 89 - Yaya kaldırımları yal- zere yalnıs aağ taraf pencereleri 
nız yayalara ve el ile ıevk ve idare e-· lacaktır. 
dilen haata ve çocuk arabalarına ınah- Madde 116 - Otobilalerin 
austur. ve ihtiyar! olarak duracakları 

Madde 90 - Yaya yürUyenler yaya belediyece tayin edilir. Duraklar 
kaldırımlarında ve kaldırımın daima ricinde arabaları, bir mecburiyet 
aağ tarafmda yürüyeceklerdir. Kartı- makıızm durdurmak ve yolcu 
dan karfıya geçme, otobilıe binme ve mek ve bindirmek yasaktır. 
inme ve yaya kaldırımı olımyan dar Madde 117 _ Otobilslerin eıı 
aokaklarda yürüme halleri milıtesna yapabilecekleri sürat aaatte 20 
olmak üzere yaya kaldırımının dıfın- metredir. Bu süratler en müsaid 
da yürürken yayalar nakil vasıtalarına ra mahauı olup dar ve kalabalık y 
yol vermeğe mecburdurlar. de lüzumu kadar azaltılacak ve 

Madde 91 - Dar olan yaya kaldırı

mında konuşmak için veya başka bir 
sebeble durarak ve yahud iki kişiden 

fazla yanyana kol kola yürüyerek bat
kalarmın yürüyüp geçmelerine engel 
olmak yasaktır. 

Madde 92 - Yaya kaldırımlarında 
kıta ve dizi halinde yürüyüf yasaktır. 

Madde 93 - Yolların bir tarafından 
karşı tarafına ancak geçid yerlerinden 
ve dikine olarak geçilecektir. 

Madde 94 - Yaya kaldırımlarında 

meçli yerlerde en hafif dereoeye 
rilecektir. 

Madde 118 - İki otobüı 
en u yüz elli metre açıklık bulun 
lacaktır. 

Madde 119 - Otobüs memur 
bu talimatname hükümlerine riay 
meye ve ettirmeğe ve yolculardaıı 
dinlemiyen olursa arabayı derhal 
durup en yakın zabıta memuruna 
ber vermeğe mecburdurlar. 

ve yaya yürünen diğer yerlerde çuval, 2 _ Moıörlü nakU vaaııalarl 
küfe vesaire kabilinden olan büyük 
yüklene keskin veya sivri feylerin 
taşınması yasaktır. , 

Madde 95 - Yukarıdaki maddede 
gösterilen yerlerde boya falan gibi ge• 
lip geçenlerin üstlerini kirletebilecek 
şeylerle görünüfil, kokusu fena olan 
her türlü eşyanın açık olarak taşınma· 
ları yasaktır. 

Madde 96 - Yaya kaldırımlarının 
dükkancılar tarafından işgali yasaktır. 

NAKİL -:VASITALARI 

1 - Otobüaler yolculara aid 
hükümler 

Madde 97 - Otobüa arabalarına bi
necek olanlar aağ taraftan ve arkadan 
binip önden inmeğe mecburdurlar. 

Madde 98 - Arabalara yürürken 
binmek ve inmek yasaktır. 

Madde 99 - (Dolmuıtur.) Levhuı 
asılı arabalara binmek yasaktır. 

Madde 100 - Arabalara asılmak ve 
basamaklarda durmak yasaktır. 

Madde 101 - Şoförle konufl1l&k ye 
biletçi}'i: mahsus olan zil düğmeıiııe 
basmak yasaktır. 
lıladde 102 - Araba i.çlndo aipra i&

mek yasaktır. 
Madde 103 - Otobüs memurlarının 

işlerine karışmak yasaktır. 
Madde 104 - Arabalardan dıprıya 

baş ve kol uzatmak yasaktır. 
Madde 105 - Otobüalerde yolcuları 

rahatıız edece k ve iğrendirecek ıeyle
ri yapmak, şarkı söylemek, yükeek ın
le konuımak ve her ne suretle oluna ol
sun gürültü etmek, gazete w Aire At
mak yasaktır. 

Hadde 106 - Ayakta duramıyacak 
kadar yatlı veya sakat olanlarla ku
caklarında çocuk taşıyanlara, bo' yer 
olmadığı takdirde en önden baflamak 
ve sağdan aola doğru gitmek üzere il· 
ra ile yer verilir. 

Madde 107 - Elde taşınacak kilçilk 
ve temiz ,eyler müstesna olmak üzere 
otobüs arabalarına büyük, veya kirli, 
kokulu ve yahud yolculara zarar ve 
rahatsızlık verecek ıekilde ve mahiyet 
te efya ile binmek yasaktır. 

Madde 108 - Umuma mahlut olan 
yerlerde yapılmaaı veya yapılınamaaı 

itbu talimatname ile emredilmi' olan 
,eyler otobüsler hakkında da caridir. 

Diğer nakil vaaıtalannın oto
bwlere karıı yapmağa ve yap-
mam.ağa mecbur olduklar& 

ıeyler 

Madde 109 - Otobill durak yerlerin 
de bilQmum nakil vasıtaları duramaz
lar ve otobüsün seyrini i9gal edecek 
bir harekette bulunamazllr,. 

Madde 110 - İki tarafı bordürlerle 
çevrilmit olan duraklar araaında nakil 
vasıtalarının geçmeleri yuaktır. 

Otobüılere nuıhauı hükümler 

Madde 111 - Otobüalerde ayakta 
duracak ve oturacak yolcuların adedi 
bir lavhaya yazılıp otobüılerin içine 
kolayca görünür bir yere asılacaktır. 

Biletçiler bu miktarı bulunca (Dol
muftur) lavhaıını asmağa ve bundan 
sonra hiç bir yolcu almamağa otobüı 

memurları mecburdurlar. 
Madde 112 - Otobilı arabaları yü

rürken - inilmeğe ve binilmeğe mahıuı 
olan - ön ve arka kapıları behemahal 
kapalı bulundurulacak ve bu kapılar 
ancak duraklarda açılacaktır. 

Madde 113 - Otobüa arabaları her 
vakit temiz bulundurulacaktır. 

Madde 114 - Sokak fenerleri yan
dığı zaman otobüslerin de içlerinde ve 
dıflarındaki bütün ıııkları yanmıı bu
lunacaktır. 

Madde 115 - Kı9ın arabaların an w 
arka kapılariyle biltihı pencereleri ka
palı bulundurulacak, yum çok aıcak 
w durpn bavalaı: mUatema olmak il-

(Motörlü nakil vasıtalarına ayr 
bu kısımdaki ·:araba" tabiri oto 
otobüs, kamyon, kamyonet ve saire 
bi motörle hareket eden dört tekeri 
büyük kilçilk her türlü nakil vası 
rına f&Dllldir.) 

Madde 120 - Motörlü nakil v 
!arının makina, fren ve karoaerle 
diğer kısımları sağlam ve ıeyrü se 
elverişli olacaktır. Bu cihetler bel 
yece fenni bir muayeneden geçiril 
veıika verilmedikçe bu gibi ara 
tehir yollarında aeyrU sefer etmesi 
Aktır. ltbu arabalar belediyece ~ 
ve ilin edilecek zamanlarda ayrıca 
ayeneye tabi olup bu prta riayet 
tiklerine dair veıikalarmda kayıd 
lunmıyan arabaların ıeyrü ıefere 
vamlarına müsaade edilmiyec 
Muayene edilmit ve vesikalı ver 
olmakla beraber M>nradan her 
bir bozukluğa uğrryan arabaların 
edilmek üzıere aeyril ıef erden h 
çekilmeleri ,arttır. 

Madde 121 - Uzerlerlnde beıecn 
nin numara plikaaı bulunmıyan 
ların aeyril ıef erde bulunmuı 
tar.11.iDeled (emayesi) 1&tlamıt 
dilf!nüt olanlardan veya bafka 
!erden dolayı okunmıyacak hale 
mit olan ve her ne ıuretle oluna o 
çirkin bir ıekil alan plakalar yok 
milndedir. Bu gibi pllkalarm del 
rilmeei bafka belediyelere aid iae 
larca icabı yapılmak il%ere mahalle 
bildirilir. 

Madde 122 - Tecrübe için gez 
lecek olan arabaların ön ve arkal 
( tecrübe ) plikaları konula 
Bunların tokak fenerleri yandı 
ıonra geceleri ve reami tatil 
rinde gezdirilmni ve bunlarla 
teri taıınmuı yuaktır. Tecrübe P 
ları belediyece tayin edilecek m' 
biter bitme.z iade edilecektir. 

Madde 123 - Motörlü nakil 
tarının ön ve arkalarında beledi 
yaptırılmıf, kayıdlı ve damgalı 
numara plikaaı bulunacaktır. ··~ 
tafıyan arabaların içlerinde ufak 
da pli.ka bulunacaktır." Plikalardl 
yazılarının Rnkleriyle pli.kalarııı 
adı belediye tenbihleriyle tayin e 
cektir. Plikalar arabalarda se 
merkezince kur9uıı mühürle müb 
nerelt konur ve bu mühürler bir 
neticesinde koptuğu takdirde 
aeyrüacfer merkezine müracaatla 
hürlendirilir. Xurtun milhürailz 
kullanmak ve yahud milhürü bO 
yasaktır. 

Madde 124 - Her arabanın ısıı 
iki beyaz ve arkasında bir kırmd1 

ner bulunacak ve bunlar geceleri· 
ıokak fenerlerinin yandıgı müdd• 
yürürken ve dururken de y 
tır. Arkadaki kırmızı fener ayııi 
manda beyaz bir ziya ile numara 
kasını enaz 100 metre uzaktan 
cak veçhile aydınlatacaktır. Bu 
kün olmuaa plikanın aydınlat 
için otomobilin arkasından gö 
yecek ayrı bir fener konulacaktır• 
raklarda biribirinin arkasında dlıi 
!inde duran arabaların en öndeki il• 
arkasındakinden baıkası fenerl 
söndürebilirler. Taksimetreler 
ve kuvvetli bir ıtıkla ayrıca ay 
tılacaktır. Takıimetre açıldı&ı 
detçe bu ıfığın söndürülmesi 1 
tır. 

Madde 125 - Motörlerin sesi 
tan tertibatı olacaktır. Motördd 
ınan çıkartılması yasaktır. 

Madde 126 - Eksoz borularınıo 
kaldımuyacak tarzda olmaları 

Madde 127 - Motörlü nakil 
larmm itfaiye ve aıhhi imdad 
larına mahsus renklerde veya b&a 
lere yakın boyalara boyandıarı 
eaktu. ,, 

(SoDll ,,r, 
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Amerikan hikayesi 1 1 
.. 

Andaç . ., .. " ı ı 
Tali kralının ölümü 

_ .... caıuc oıaraıt ve buraaa .1<alacagım 
n:ıüddet zarfında kullanılmak üzere ki
ralamış olduğum küçük Ford kapıda 
bekliyordu. Otomobilin kapısını açın
ca, arkadaşım Rhoda'yı kanapeye yayıl 
ınış , düşüncelere dalını§: buldum. 

- Burada ne işiniz var ? 
- Sizinle konuşmağa muhtacım. 
- U zaklaşahm. 
Bir yerde, çimentolu bir yolun kena

rında, oto~bilin fenerlerini söndüre
rek, sevdalılar gibi, durduk. 

- Size cesur olduğumu, küçük ital
yan lokantalarında yemek yiyip parası 
her gece v·erilen otellerde günümü ge
çirmekten korkmadığımı söylemiştim. 
değil mi ? İnanmayınız buna. Parasız
ken kendi gözümden düşerim, param 
olunca, hemen, gururu, itimadı, bütün 
faziletleri satın alırım. Altı ay evveli
ne gelinceye kadar bileziklerim dir
aeklerimi buluyordu: Kıymetli, göz ka
maştırıcı zümrüdlerle dolu bilezikle
rim ... Siyah kürklerim vardı. Resmimi 
çeklerime bastırtmıştım. Bunları geliş'. 
güzel dağıtıyordum. Bir sabah, ancak 
,arka gitmek üzere bilet alabilecek ka
dar param kaldığını farkettim. 

- Şarkta ne yapacaktınız? Holli-
Y\ld mu? 

Amerikanvari taadik etti : 
- Hıhı 1 
- Sizin gibi güzel olunca elbette .... 
- Ne yazık ki Hollivudda sizin - gi-

bi - güzel - olunca'lar binlerce idi ve 
bu binlerce güzel kız, kırmızı bir sefa
let içinde, otomatik barları ve gündeli
ii yeoi dolarlık pansiyonları dolduru
yorlardL 

Rboda hiç bir zaman talili olamamış
tı. Batkaları~m es~rlerini makaslı~a
rak tekrar işlıyen bır takım muhterıs
lere nefsini teslim edemiyecek kadar 
phsiyet sahibi olduğundan, üç aylık 

b. t rilbeden sonra şimendüfere bi-
ır ec . "b" "Ş"" b" 

nince Şikago'ya, de~ğ~. gı 1 1 ye, ır 
akraba evine dönmüştu. 

Rhoda devam etti : 
- Bütün tanımış olduğum insanla

rın en büyüğüne, en asiline işte o za
man tesadüf ettim. Bu ınaceraya · · · · 
h k . .. ü önünde onunla cereyan er esın goz • d 
eden bu maceraya atılmış olduguma a 
caef etmiyorum. 

-O kim? 

- Nasıl kim ? . 
- K" oldug·unu bilmiyorum kı. 

ım . . t 
- İmkanı yok. Demek kı sız gaze e 

Yazan: Paul Morand 

v ermcsını oı.eıı """~ c:.L .. ..: •• varuu: .uu
naklar bunatarak severler, genısler ke
selerini zorlayınca açarlar. Benim gibi, 
güzel ne görürse Sezar onu arzulardı, 
Her arzuladığı şey de onun olurdu. Ve 
S?nra benim. .. Napolyon ve Benvenuto 
Cellini devirlerinde yaşamış. olmalı i
dim, derdi. Halk iısinden doğmuş, tah
silini kendi kendine yapmıştı; odası 
kitablarla dolu idi. Sabaha karşı eve 
gelir, gözleri yarı kapalı uyur, ve gün
düz okuyup not alırdı. (Tahkikatı ta
kib ettinizse görmüşsünüzdür ki Ar
rivamale ömrünü karanlıklarda geçir
miştir. Evet, o güneşte piknik adamı 
değildi.) 'Gizlendiğini sanmayınız. Ne 
polisten, ne de para ile tutulan katiller 
den korkusu vardı. Fakat, bu kadar 
az zamanda hiç bir insan bu derece 
tehlikeli bir şohret sahibi olmamıftı. 
Tevkif edilir, fakat hemen bırakılırdı. 
Sizin ve benim gibi onun da poliste 
dosyası yoktu. Suçlu olan yalnız gaze
telerdi. Vankuverden Meksikoya kadar 
nerede bir hırsızlık vakası olsa. nerede 
bir adam kumarhanede ölse kabahat 
derhal Arrivamaleye yükletilirdi. O
nun otel odası - zaten sık sık değiştirir
di - Hörst'ün gazetelerinde, hemen, 
bir müstahkem mevki halini alırdı. 
Dilfmanlarınm veya polisin takibleri 
hiç bir netice vermemişti ve, ben size 
temin ederim ki, aandıklannda ne ölü, 
ne dinamit, ne de mitralyöz fiıeği 
vardı. Sezar büyük otomobiller sahibi 
idi, fakat bunlarla gezmez, ihtiyat ede
rek hep taksiye binerdi. Evet, muhak
kak ki, hayatına mu.kayyed olan dost
ları vardı ve bir banka kamyonu gibi 
bütün cepleri altınla dolu olarak eve 
dönerdi. 

- Fakat siz Rhoda, bundan ne zevk 
alırdınız? Bu maceralarda siz de tehli
ke içinde değilmiydiniz ? 

- Size söyledim ya. Sezar beni bir 
kırali9C gibi sevmiştir. Hayatımın en 
gü.zel dakikalarını ona borçluyum. Ben 
de onu sevdim. Parmağını koluma do
kundurup "Sizi seviyorum. siz de beni 
50/50 seviyorsunuz. Öyle ise başa baş 
oynıyoruz'' dediği gün nişanlanmıştık. 

(Sonu var) ...................................................... 
5 kuruşla 

Aç bir ..., çocugu 
okumuyorsunuz ? . . 

_ pazar ilavesi bana bır hafta yetı- t 

i 
doyurabilirsiniz 

yor. 'd b h d'ld" i _ Hiç Arrivaınale en a .se ı ı· 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Vlerkezi her sene olduğu gibi bu se

l .ıc de Ankara ilk okullarındaki za
f yıf ve kimsesiz (520) çocuğa her 

finı i§itmediniz mi? Ş~ halde sız Ame 
rikada tek insasınız kı · · · · · 

'') 
- Şu italyan mı? Şu sersen ....• 
- Arrivamale Amerika tebeasından-

dı Bruklin'de doğmuştu, ve artık te
sadüf edilmiyen kibarlardan biri idi. 

_Ya o lakabı: "Bin - cinayet - ve 
• hiç _ bir - hapis" lakabı? . 

_ Laf. Hiç tutuldu mu? Cınayet iş-

1 rken yakalandı mı? .. .~al~~~ cö
ınerdliği meşhurdu, durustlugu bes-

belli idi., 
Rhodanın 0 sinirli hali kalmamıştı. 

Şimdi samimiyetle konuşuyordu. 
_ Bu adamı nerede tanıdınız ? 
_ Ring etrafında. Sezar boksa bayı

lt dı. Hiç bir şampiyonluk maısmı ka
çırmazdı. Onu hazan kabarelerde gö
rürdüm. 

- Parayı nereden bulurdu ? 
_ Oyundan. Sezar kumarbazlar 

prensi idi. Her şeyle kumar oynardı 
telg.rafla, pencereden baka~k~n, ~att~ 
denızde işaretle ... Servet sahıbı deı;ıldı, 
fakat kasasında Rokefeller'den fazla 
altını vardı. 

- Aı rivarnale, şans kıralı 1 
- Şans, onun talihinin yalnız bir 

tekli idi. Onda şansın her türlüsü var
dı. Bu adam beni, bugün, hiç kimse~in 
ınuktedir olamıyacağı kadar sevdı ..... 

1 

gün sıcak öğle yemeği verilmekte
dir. 

Bir çocuğun bir öğünlUk yemeği 
beş kuruş tutmaktadır. Her vatan

i daş kuruma beş kuruş vermek sure-

1 
tiyle yoksul bir yav.r~yu sevindir
mek imkanını bulabılır. 

....................................................... 
Çapraz kelimeler 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halleclilmit tekli 

NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar : İıtanbul ecıı:aneai 
Pazarteıi r Merkez ,, 
Salı t Ankara ,, 
Çarşamba ı Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Per~embe : Halk ve Sakarya " 
Cuma : Ege ecıı:aneıi 
Cumartesi• Sebat ve Yeniıehir eczaneleri 

HALK ve YENl SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergün 
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 

Pazar ve cumarteıi günlerinden baıka 
H A L K sinemasında herıün halk 
matineleri: 12.15 

Film dcğieme günleri: Puarteıi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALAR! 

Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
!iehir: 1023 - 1024. - Şehirleraraııı: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - Meıajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaraları: 
Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 11116. -
Samanpazarı civarı: 2806, 3251>. - Yeni.
şehir, Havuzbaşı Bizim taksi: 2323 -
Havuzbaşı: Birlik taksi: 2333 

OTOBÜSLERİN t 1 k ve S o n 
SEFERLERİ 

Sabah Akıam 
11 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 Çank.aya'ya 7.25 23.30 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.30 

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

Ulus M. dan Keçiiıren'c 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 

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

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

Cebeci'den As. fabl. ra 6.30 
Aı. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 
S. pa:ı:ar'ndan Akköprü'ye 6.30 7.15 
Akköprü'den S. pazarı'na 9.45 

Yeniıehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
her saatı beı ıece muntazam ıeferler 
vardır. Pazar günleri ilk ıeferler 
birer ıaat ıonra baalar. 

POSTA SAATLERİ 

Poıta saat lll a kadar lıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAA TLER1 
Haydarpa9aya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.45 
de (salı, perıembe, cu
martesi Toroı ıürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayıe
ri, Sıvas, Amaıya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır battı ı Hcrgün 11.40 
Zonguldak battı : 15.00 
Kmkkaleye rayotobiis ,. 16.05 

GONLOK: 
Arabt - 1356 
10 Zilkade 

S. D. 
Güneı 7 24 

Rumt - 1353 
Birinci lı:inun 30 

S. D. 
Akpm 17 02 

Doçentlerin imtihanı 
İ,atanbul, 11 (Telefonla) - Ede

biyat fakültesi doçentlerinden Enver 

Rıza jliri huzurunda doçentlik imti
hanı verdi. Coğrafya doçenti Ali Tev
fikle Ahmed HuHlsi, felsefe doçenti 
Halil Vehbi, jeolÖji doçenti Ahmed 

Can, hayvanat doçenti Fadıla Şevket 
ikinci partide imtihana gireceklerdir. 

İstanbul' da yeni maliye 
şubeleri yapılacak 

İstanbul, 11 (Telefonla) - İstan

bulda 19 yeni maliye şubesi yapıla

caktır. Birinci olarak Hocapaşa mali
ye şubesinin temel atma töreni yarın 
yapılacaktır. 

Nüfus dairelerinde tetkikler 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Müd

deiumumilik nüfus dairelerinde yap

tırdığı tetkikleri bitirmek üzeredir. 
Fener nüfus memurluğunda bir yol
suzluk görüldüğü için nüfus memu

ru hakkında vilayetten müsaade iste
miştir. 

Amerlkı resmi mahfilleri 

ludloı teklif inin reddine 

seıindller 
Vaşington, 11 (A.A.) - Resmi 

mahfiller Ludlov teklifinin kabul e
dilmemesini memnuniyetle karşıla
maktadırlar. Bu mahfiller kongre ta

rafından verilen kararın hUkUmet l · 
çln mühim bir muvaffakıyet tetkil 
ettiğini söylemektedirler. Teklifin 

kabulü, hükümetin tazyik vasıtaları

nı mühim surette azaltarak onu ja· 

ponların tarzı hareketi karıısında za
yıflatmıf olacaktı. 

vireceklerdir." 

Yerli ve yabancı 
kimler harbediyor? 

Fransa ve lngiltcre'nin konsey
de yapacaklan beyanat 

Milletler cemiyeti konseyinin gele· 
cek toplantısından bahseden Donnand
yö, Epoque gazetesinde şu satırları ya
zıyor: 

"lsvıçı e telgr.lf ajansının biMirdiği 
gibi, Fransa ile İngilterenin milletler 
cemiyeti konseyinde beyanatta bulun
mak niyetinde oldukları doğrudur. Fa
kat, aldığımız mah1mata göre, bu beya· 
natların metni lsviısre ajansının bildir
diği gibi olmıyacaktır. Paktın tadili 
meselesi BB. Şotan ve Delbos'un son 
Londra seyahatlerinde derpif edilmit
tir. Çemberlany önce mütereddid gö
rünmüş, fakat zamanın yeni işlere gi
rişmeğe elveri~li olmadığı kabul edil· 
miştir. O zamandanberi cereyan eden 

Felemenk gazeteclerinden F. G. Stork, General Franko 
ordularında dört ay bulunmuştur. Sonradan, General 
Franko, kendisine kızmış, Jaknt tevkif ettirmemiş. mu
hafaza altında lıududa kadar göndermiş, memleket dı
şına çıkartmıştır. Bu gazeteci, asi lspanya'da gördük
lerini Deyli Herald gazetesinde yazıyor: 

"Dört ay Franko ordusiyle, harb sa
halarına gayet pakın bulundum. Bu i
tibarla yazacağım bu yazı, gayet mev
suktur: 

Bugün asilerin kumandası altında 

500.000 kişi vardır. Bunların ı~inde i
talyanlar, alınanlar, bir rnikdar tran
sız, biraz ingiliz ile birlikte faslılar ve 
ispanyollar oulunuyor. 

ltaiyanuır 
ıtalydnuu·ın hususiyeti şudur: bun

lar, ısp::ınyaua buluncıu.-.an haıue 
b'ranko unııeıerine damı aegıllerua. 

Bunlar, itaıyan ünitorması gıyerıer, 
silahları itaıyan sılahlandır; sıhıye 

tefkilatıarı ıta!yancıır. 

LJemıryoııarmaa sıvil bir müfettiş, 
bir lStJ ... nyoı yuz ba~ısıua evcaı,;mı ve 
saıreı.•nı ıoor;u.nur ue Oır ı..uyan neıe
rıne teıc bır sua! soramaz. .1>u ıstısnai 
muamele, çok deta ıspanyoJlar araı.;m
da hoşnuosuzluk uyanaırmaktan geri 
kalmamaktadır. 

ltalyanlar, bir köyü işğal ettikleri 
vakit, oraya tamamile itaıyanca lavha
lar, tabelaıar, ilanlar asarlar. Bunu gö
ren bir kimse, kendisini büyük bir ital
yan manevrasında sanabilir. İtalyanla
rın işgal ettikleri bölgeler tamamiyle 
onların hüküm ve idaresi altındadır. 

Buralarda meseli bir levha görürsü
nüz: "Commandantia İtaliana" 

Bunun altında bir tümen, yahud bir 
bölük numarası varoır. 

Hele cephane depolarını italyanlar, 
iıpanyollara asla bırakmazlar; çünkü 
kendilerine itimadları yoktur. 

Tayyarecilikte de öyledir. Alman pi
lotlarından bir kısmı İspanyol tayya
relerine takıim olunduiu halde ital
yanlar, yalnız kendi tayya.releriyle u
çarlar: italyan tayyaresi, italyan pilo
tu! 

İtalyan tayyarelerinin bulunduğu 
tayyare meydanları yalnız italyanla
rın kumandası altındadır. Bunların su
bayları, yar subayları, erbaşları civar 
köylerde otururlar; bunları her gün 
getirmek, götürmek için muntazam bir 
otomobil se,visi vardır. 

Bunlar erken kalkmazlar. Uyanma 
saatleri yedi, sekizdir. Otomobiller, 
önce eı:-başları, sonra makinistleri, son
ra ıubayları alıp götürür. Oğleyin ye
meğe gelirler, ikide dönerler ve altıda 
itleri biter. Tabii geceleri nöbetçi o· 
Janlar kalır. 

İspanyada ne kadar italyan vardır? 
benim tahminime göre 120.000 kişi. 
Bunlar dört mustakil tümene ayrılmış
lardır. Bundan başka bir de "siyah ok
lar" isimli bir gönüllüler tümeni var
dır ki bunun zayiatı ispanyollarla dol
durmuştur. Bu itibar ile gönüllü tüme
nin yüzde otuzu şimdi ispanyoldur. 

Almanlar 
Almanların vaziyeti büsbütün fark

lıdır. Bunlar, bir takım teknisiyenler, 
pilotlar, muallimler göndermişlerdir 
ve bunlar bütün Franko ordusuna da
ğıtılmıştır. İspanya harblerinden hiç 
biriıine hiç bir alman askerinin iştirak 
etmediği söylenebilir. Fakat bunların 
askeri harbe hazırlamak hususunda oy
nadıkları rol büyüktür . 

Bütün telıiz irsal işleri almanların 
kontrolu altındadır. Kullanılan bütün 
mal.zeme ve mütehassıslar aın:iandır. 
Tayyare ve tank dafi topları da tama
miyle alınanların elindedir. 

Asi ordunun bütün genç subay ve 
yar subaylarını alman muallimler ye
tiştirir. 

Bunlar, her iki ayda bir, başlarında 
alman muallimleri olduğu halde teftiş
ler verirler. Kaç alman vardır? Apğı 
yukarı 20.000 kişi. Bu alınanlar, bütün 
memlekete yayılmıştır. 

lngilizler - Jransızl.ar 
Asi İspanya orduıunda bir mikdar 

ingiliz de vardır. 2.000 franıız da 
Frankonun tarafında bulunuyor. 

Bir çok cıki fransız aakorleri yaban
c:ılar lejiyonundadular. 

hadiseler iki hükümetin esasen çok na-

Faslılar ve yabanc ılejiyonu zik bir halde olan barış temellerini da-

-
ha ziyade sarsmamak kararını teyid et

!< aı;uıarıa y auancı lejiyonu, ispan 
yol iç narbının en tehlikeli kısımlarına miştir. Bununla beraber, bazı memle· 
girişirler. ketlerin pakta karşı taarruzda buluna-

Yabancılar lejiyonunda l!J.OOO kişi- caklarmı da gizlememek icab eder. 

den fa .. l d kt B 1 d Resmen veya yarı resmi surette, doğ-"' a mevcu yo ur. un ar a 
rudan dog·ruya veya bilvasıta hareket biner kişilik müfrezelere ayrılmışlar 
edilmesinin ehemiyeti pek azdır. Me-

ci.ır. ak ·ı sele filen ortaya gelecektir. F at mı • Bunda yalnız yabancılar bulunmaz 
Bunların bir çoğu ispanyoldur. Bura- Jetler cemiyeti konseyi, cemiyetin an-
yı tercih etmelerine sebeb, orduda cak küçük bir kısmını ihtiva etmekte· 
günde bir netcre yarım pcçeta günde- dir. Bunun için mesele ancak eylülde 
lik verildiği halde bu yabancılar leji- asamble toplandığı zaman mevzuu 

bahs edilecıktir. Fakat o zamana kadar yonunda üç peçeta verilmektedir. 
meselenin donelerini değiştirebilecek Yeni muuarcbede bu yabancılar leji-

yonuna karşı olan itimad ve bu kuvve- bir çok hadiseler cereyan edebilir." 

tin eski intızamı kalmamıştır. Hatta 
bunlardan lıir kısmm.n kalben hükü~ AYUSfUrya 
metçilere tarafdar oldugundan bile 
şüpheleniliyor. 

Faslılar, orduda daima en iyi harb e
den askerlerdir. Bunların yaralı ve ö
lü olarak harbın başındanberi verdik
leri kayıblarm mecmuu 70.000 kişidir 

lspanyollar 

Avusturya ve Buda peşte 
Konferansı 

Roma protokollarını imza etmiş dev• 
Jetler konferansının içtimai arifesin
de gazeteler, Avusturyanın vaziyetini 
tarif etmektedirler. Frankonun ispanyol askerleri üç kı-

sımdır: Noye Vine Press, yazıyor: 
ı) _ Reketler (yabancı lejiyonunda "Budapeştede meseleler, konferan-

bulunanlar) sa iştirak edenlerin her birinin ferdi 
2) _ Falangistler (faşistler) görüf zaviyelerinden tetkik olunacak

tır." 3) - Nizamiye ordusu. • 
İlk ikisi esas itibariyle gönüllüler- Noyea Viner Tagelblat, oiyor kı: 

Tuna havzasındaki devletlPr arasın-den mürekkebtir. Harbın ba9langıcın- a 
da bu, böyle idi. Fakat sonra bir çok daki iş birliğinin genişlemesinde al -

ka ve menfaati bulunan Avusturya zayiat verilmiş ve eksikler, kurası çı-
kendi emellerinin yalnız Macaristan kan neferlerle doldurulmuıtur. 

Eğer bunlar, kasabalarda, şehirlerde tarafından değil, İtalyaca da anlafıla-
oturur, katib sınıfından kimselene Fa- cağını ümid ve tahmin etmektedir." 

langist, köylü iseler Reket olurlar. Amerı'ka 
Reket'ler 80.000 ki§idir. Bunların on 

sekizden yüksek olanları harbe iştirak 

Amerika' nm deniz silihlan 
ederler. Daha küçük olanları da harb 
için hazırlanır. 

Falangistler 45.000 ki,idirler ve bu Nevyork Herald Tribün gazetesi ya· 
mikdarın yüzde onu gönüllüdür; geri- zıyor: 
ye kalanlar mecburi hizmet görmek ü- "Kongreye göndereceği hususi bir 
zere gelirler. meaaj'da Ruzvelt 37 veya 39 harb ge-

150.000 kişilik nizamiy~ ordusunu da misi inta etmek için müsaade istiye
yukarıki rakamlara illve edecek olur- cektir. 
aanız, o zaman İspanyol ll.silerinin gü- Bahriye dairesi tarafından tavsiye 
vendikleri yarım milyonluk ordu mey- edilen program 1935 tarihli Trammell 
dana çıkmış olur. müsaadesinin çerçevesini aşmaktadır. 

Bu program mucibince inş:ası düşünü
len gemiler şunlardır: Fransa 

Avusturya ve İtalya arasında 

3 zırhlı, 2 tayyare gemisi, 3 veya 4 
saffıharb kruvazörü, 3 veya 4 hafif 
kruvazör, 20 muhrib ve 6 tahtelbahir." 

görüş farkı var M ı f 
Budapeşte konefransı fransız gaze- acans an 

telerinin ehemiyetle dikkatini çekmek-
tedir. 

Jurnal gazetesinin Budapeşte'yc:.. Macaristan maliyesi kontrol 
gönderdiği muhabiri yazıyor: edilmiyecek 

"Avusturya ile İtalya arasında kon- Cenevreden Macaristana gelen ve 
feransm ilk hedefi hakkınada görüş Budapeşte gazetelerince neşredilen 
farkı vardır. Almanya ile karşılaşma- haberlere göre, milletler cemiyeti mali 
mayı bir çok sebeblerle istiyen İtalya konseyi, bu ayın on dördünde yapacağı 
Berlin'in kaygılarını yatıştırmağa ve toplantıda, cemiyetin Macaristan ma -
yeni imparatorluk menfaatleri Uçünciı Jiyesi üzerindeki kontrolünü kaldır· 
Rayhş menfaatlerine hakim bulunacak mağa karar verecektir Macaristan ma• 
yeni bir Tuna gruplaşmasından bahse- liye nazırı Bay Fabinyi'nin gerek şah
den sesleri susturmağa çalıpyor. Buna si yeti ve gerek mali politikası bu kon• 
binaen, Roma gazetelerinin hususi mu- trol un idamesine artık lüzum göster. 
habirleri, bütün kararların İtalya - Al- miyecek birer garanti sayılmaktadır. 
manya dostluğu çerçevesi içinde itti- Macaristan maliyesi muvazene bulmuş 
hıu edileceğini bildirmektedirler. Dün ve dıt borçların servisini muntazam 
sabah henüz Viyana'da idim. Orada surette yapabilecek hale gelmiştir. 
herkes başka bapa söylemekte idi." 

Tuna havzasında vaziyet 
kan şık 

Jur gazetesinde Joan Rey diyor ki: 
"Tuna havzasında vaziyet hiç bir za

man şimdiki kadar karışık olmamıştır 
ve İtalyanın müdahalesi de hiç şüphe
siz bu vaziyeti aydınlatmamaktadır 
İtalya - Avusturya - Macaristan irupu
nun hikmeti vücudu Tuna toprak sta
tükosunun müdafaasıdır. İmdi, Al-
manyayı bu grupa sokmak, kurda ko
yun ağılının kapısını açmak demektir 
Berlin, ilk neticesi Anşluı ve ikincisi 
de macar ekonomisine el koymak ola
cak olan bir politika takibi imkllnını 
düşünmektedir. Bütün resmi tebliğle
re rağmen, BudapeJte konferansı Ro-
ma protokol devletlerini yaklaftırmı-
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ŞARTLARI ı 

Dört satırlık küısük ilaruardan- 1 
Bir defa için 30 kuru:ı 

İki defo. için 50 kuru:ı l 
Uç defa için 70 kuru:ı 
Dört defa için SO kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilanların her defaı;ı 
için ıo kuruş alınır. Mesela ıo defa : 
neşredilecek bir ilan için 140 kuruş 1 
alınacaktır. t 
Bir kolaylılr olmak üzere, her satır, f 
kelime aralarındaki boşluklar müstes- J 
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ı 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört nurdan fazla her ııatxr için ay
rıca 10 kuruş alrrur. 

.................................................... ı 

b Verenler: 

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

iş Anyanlar : 

Mürebbiye arayanlar - Fransızca

ya vakıf genç mürebbiye vazife arayor. 
Talipler Salti ve Franko mağazasında 
M. Mordo Tel. 18SS. 1-98 

Bir bayan İf arıyor - Türkçe dakti
lografi ve iyi fransızca bilen bir bayan 
yarım gün ve yahut bütün gün için iş 
aramaktadır. Posta K. 143 1-129 

Ders - Muhtelif saz ve mekteb 
dersleriyle yabancılara türkçe öğretilir. 

Demirfırka M. Türkeş S. No. 8 B. Or-
han'a mektubla müracaat. 1-187 

Kiralık daireler - Yeni şehir Sıhiye 
Vekaleti karşısında yeni yapılan Uğur 
apartımanında 4 ve S odalı modem ter
tibatı haiz iki daire kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. Telefon 18Sl 1-161 

Kiralık - Yenişehirde Adakale cad
desi No. 18, 3 oda 1 hol, banyolu hava
gazı müstakil kat. Telefon. 26S5 

1-212 
Kiralık müstakil kat - Kavaklıdere

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

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

Kiralık daire - Atatürk bulvan Ali 
Nazmi apr. No. 14 üç oda ve bir hol. 
Tel. 3837 1-186 

Kiralık - Kaloriferli, mobilyalı gü
zel bir oda banyo ile birlikte kiralıktır. 
Adres: Yenişehir Atatürk bulvan 57 -
B. Ali Nazmi Apr. daire No. 11 1-190 

Kiralık kat - 3 yahut 4 oda, hol, 
mutfak, banyo, Işıklar caddesi Necati 
okulu yanında. Telefon: 3301 1-236 

Sat1hk : 

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

Acele satılık arsa - Jandarma mek
tebi karşısında Maltepenin en hakim 
yerinde köşebaşı S78-689 M2 ehven fi. 
atla verilecek. Telefon 1538 1-218 

Bahk ahnacak 
'.Ankara Y atıh Okulları Satın Alma Komisyonu Başkanhğmdan ı 

1 - Ankara yatılı okullarının aşağıda adı, mikdarı, muhammen fiyatı 

ve ilk teminatı yazılı senelik balık ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - !halesi açık eksiltme usulü ile 17. 1. 1938 pazartesi günü saat lS,30 

da Ankara mektebler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacak

tır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ilk teminatlarını 

belli günde ihale saatından bir saat evvel mezkur r.:ıuhasebe veznesine ya-
tırmaları lazımdır. • 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Ankara mektebler muhase-
beciliğinde komisyon katibine müracaat edebilirler. ( 4764) 

Muhammen İlk temi- Münakasa 
Mikdarı Muhammen bedeli natı tarihi 

fsmi kilo fiatı kuruş lira kuruş lira kuruş saati 

Uskumru balığı 

Torik balığı 
Kalkan balığı 
Kefal 
Mercan 

1-36 

650 
925 
375 
400 
075 

so 
20 
60 
60 
80 

Vilayetler .. 
Şelıir gazinosu yaptırılacak 
Kayseri Belediye Riyasetinden : 
1683S lira SO kuruş bedeli keşifli ve 

bedeli ihalesinden beş bin lirası 937 ve 
mütebakisi 938 mali yılı büdcesinden 
tediye olunmak şartiyle belediyece 
ce yaptırılacak olan şeh~r Gazinosu 
19-1-938 tarihine rasthyan çarşamba 

günü saat 14 de ihalesi icra edilmek 
üzere kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. 

Taliplerin şartnameyi görmek üze
re belediyeye milracatları ilan olunur. 

(S9) 1-183 

Okul bina ı yaptırıJacak 
latanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
4. 2. 938 cuma günü saat ıs de 1s

tanbulda Nafıa müdürlüğünde 

(43S29.85) lira keşif bedelli Usküdar, 
Fıstık ağacında yapılacak orta okul 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık iş

leri genel hususi ve fenni şartname

leri, proje keşif huUisasiyle buna mü
teferri diğer evrak (218) kuruş mu
kabilinde dairesinde verilecektir. 

·----32S 00 24 37 
185 00 13 88 
225 00 16 87 
240 00 18 00 17. ı. 1938 
060 40 04 50 Pazartesi 

103S 00 77 o2 15-30 

müteferri diğer evrak her gün Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 5023 liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve en 

az 40.000 liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair Nafıa vekaletinden almış 
olduğu müteahbidlik ve ticaret odası 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 

28. 1. 938 cuma günü saat 14 de kadar 
Malatya Nafıa müdürlüğüne verme
leri (86) 1-229 

-" ... ~ -. E . . · ı·· .. \ ,· " 
J..Ji.~· • nstıtu er... .. 
• ' • • ... ..... _.,.. - ..... '#J._ .... ~ 

Elbise yaptırılacak 
Gazi Terbiye Enstitüsü Direkt<ir

lüğünden: 
1 - Gazi terbiye enstitüsü erkek 

talebesi için 180-18S takım elbise yap
tırılacaktır. Kumaş, malzeme, işççilik 
dahil beher takımının muhammen fi
yatı 3100 kuruş, ilk teminatı 430 lira 
13 kuruştur. 

2 - İhalesi kapalı zarf usuliyle 
17. 1. 1938 pazartesi günü saat 15 da 
Ankara mektebler muhasebeciliğinde 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre teklif mektubları

nı ihale saatinden bir saat evvel mak
buz mukabilinde komisyon başkanına 

ULUS 

Ankara Belediyesi 
Arsa satılacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Hal arkasında 6 numaralı ar-

sa kapalı zarfla artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (622S) li-
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 466,87 li-
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
müracaatları ve ihale 18 kanunusani 
938 sah günü saat 11 de Belediye En
cümeninde yapılacağından isteklile
rin o gün saat ona kadar teminatla
riyle birlikte teklif mektublarını Be
lediye Encümenine vermeleri. 

(34) 1-115 

Polvarizatör alınacak 

Çalı siipiirgesi alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Temizlik işlerinde kullanıl

mak üzere (8000) aded çalı süpürgesi 
on beş gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (880) lira-
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (66) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isti
yenlerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 18 kanunusani 938 
sah günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (32) 1-113 

Satılık ada ve ·yol fazlası 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Yenişehirde 1044 üncü adada 

6 parselde fazla zuhur eden 11 metre 
murabbaı ada fazlasile 103 metre mu
rabbaı yol fazlası on beş gün müd
detle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 625 lira-

Ankara Belediyesinden : dır. 
1 - Temizlik işlerinde kullanıl- 3 - Muvakkat teminatı (46,87) li-

mak üzere motörlü ve tekerlekli bir radır. 

aded polvarizatör on beş gün müd- 4 - Şartnamesini görmek istiyen-
detle açık eksiltmeye konulmuştur. lerin her gün yazı işleri kalemine ve 

2 - Muhammen bedeli (SOO) lira- isteklilerin de 18 kanunusani 938 salı 
dır. günü -saat on buçukta Belediye En-

3 - Muvakkat teminatı, (37,SO) li- cümenine müracaatları. (3S) 1-116 

Muvakkat teminat (3265) liradır. 

İsteklilerin teklif mektubları ve 
en az ( 40,000) liralık bu işe benzer 
iş yaptığına dair Nafıa vekaletinden 

almış olduğu müteahhidlik ve ticaret 
odası vesikalarını havi kapalı zarfla-

Ankara Belediyesinden 

radır. Satılık arsa 
vermelidirler. 4 - Şartnamesini görmek istiyen-

rını 4. 2. 938 cuma günü saat 14 e ka
dar İstanbul Nafıa müdürlüğüne ver
ıneleri (69/72) 1--226 

Malatya Cezaevi eksiltme i 
Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 

28. ı. 938 cuma günü saat ıs de Ma
latya Nafıa dairesinde (7 5457.98) li
ra keşif bedelli Malatya ceza evi in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif hulasası ile buna 

4 - Şartname her gün Gazi Terbi- lerin her gün yazı işleri kalemine 
ye Enstitüsü Direktörlüğünde görü- ve isteklilerin de 18-1-938 salı günü 
lebilir. ( 4763) 1-37 saat on buçukta Belediye Encüme-

. . 

. .. .:· ·. ·. Zayiler : · 
Zayi - İzmir Şehitler ferrah sokak 

6 - 8 numarada kereste kutu fabrika -
mızın birinci sınıf 27-9-934 gün ve 2452 
sayılt ruhsatnameyi zayi ettik. Yenisini 
çıkartacağımızdan hükümsüz olduğunu 
ilan eyleriz. Yusuf ve Kadri İ~man. 

1-234 

..t 1111111111111111111111111111111111111 I L -------§ ÇÖLDE BİR TÜRK GENCİ -
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nine müracaatları. (31) 1-U2 

Satılık arsa 
Ankara Belediyesinden 
1 - Hal arkasında bulunan 8 nu

maralı arsa on beş gün müddetle a
çık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4825 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (361,87) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen-
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18 kanunusani 1938 
sah günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (29) 1-110 

1 - Yangın yerinde 676 ıncı ada
da 9 parselde fazla zuhur eden 48 
metre murabbaı arsa on beş gün müd
detle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (192) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 14,40 lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 18 kıinunusani 1938 
salı günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları. (30) 1-111 

Satılık arsa 
Ankara Belediyesinden 
1 - Hal arkasında 7 numaralı ar

sa on beş gün müddetle kapalı .zarfla 
artırmaya konulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli (6000) 
radır. li-ı 

3 - Muvakkat teminatı (450) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
müracaatları ve ihale 18 kanunusani 
938 salı günü saat 11 de Belediye 
Encümeninde yapılacağından istekli
lerin teminatlarile birlikte teklif 
mektublarını saat 10 na kadar Beledi
ye Encümenine vermeleri. (33) 1-114 

Satılık eşya 

Ankara Belediyesinden : 

Belediyeye ait 56 kalem eski eşya 
18-1-938 tarihinde açık artırma ile sa
tılacaktır. İsteklilerin o gün ve saat 
onda itfaiye arkasındaki levazım an-
barında bulunmaları. (8) 1-73 

Diikkan kiralanacaktır 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Halde 1/10 numaralı dükkan 
15 gün müddetle açık artırmaya ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 400 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (30) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 

isteklilerin de 25. 1. 938 sah günü sa

at 10 buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (97) 1--232 

Kiralrk cliikkan 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Halde 26 numaralı dükHna is

tekli çıkmadığından açık artırması 

ıs gün müddetle uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (600) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (4S) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18. 1. 938 salı günü 
saat (11) buçukta belediye encümeni
ne müracaatları. (96) 1-231 

: .~· · hdrita-Umum Md. 

Freze maknesi almaca1' 
Harita Genel Direktörlü~ 

1 - Harta genel direktörlUğil 
toğrafhanesi için bir freze ma1'1 

alınması ve yerine kuruluşu açı} 
siltmeye konulmuştur. . 

2 - Muhammen bedeli 15SO tırf 
3 - Muvakkat teminatı (117) 

olup eksiltme günü komisyonc:Stl 
nız teminat makbuzu veya 
mektubu kabul olunur. 

4 - Eksiltme 14 §Ubat 938 P" 
tesi günü saat 14 de Cebecide Jlşl 
genel direktörlüğü dairesinde 
alma komisyonunda yapılacal<t'~ 

S - Evsaf ve şeraiti öğrentılt 
teyenler tatil günlerinden ba~ .. J 
gün ve eksiltmeye gireceklerin~;. 
rıda yazılı gUn ve saatte l{o~, 
na müracaat etmeleri. ( 4706)~ 

tı~ 
Matbaa malzemesi ah11llc > 
Jandarma Genel Komutaıılıi' 11 

kara Satın Alma Komisyonutı~ 
1 - Bin üç yüz lira bedel t tr' 

edilen yirmi dokuz çcşid matbıı• 
··11U zemes~ 29. 1. 938 cumartesi gu ıll 

onda açık eksiltme usulü ile sııt 
lınacaktır. ·110' 

• • tJ]ll' 
2 - Alınacak çeşıdlerın 1' 

yazılı şartnamesi parasız olara 
misyondan alınabilir. .,c 

k ·ste1 
3 - Eksiltmesine karışına 1 Jttl' 

lerin doksan yedi lira elli altı ,,1 
luk ilk teminat ve şartnamede >t 
belgelerini en geç belli gün sa;,, 
dan evvel komisyona vermiş ol 1,,.ı 

(80) _y 
,,,~ 

~1111111 Göz tabibi 1111 ~ 
- re•1 ~ : Dr. E cdnllah Sonıc 1' ~ 

. ,., •. teJııı55 ı : Cebecı Hast. Göz ınU .ı .. sı ~ 
- d<>" / 
: Balıkpazarı - Işıklar ca da ~ 
: Trakya apartımanı 4 N°· 

1 
~ 

- ı rııı 1" : Öğleden sonra hasta a 1·14111 
: kabul eder 11 1111 
111111111111111111111111111111111 
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Yağ ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiıyo nundan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda yazılı yağlar 
ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 27. 1. 938 per§embe günü saat 15 den iti
baren sıra ile Ankarada idare binasında ve kapalı zarfla aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlariyle, 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa milteahhidlik vesikası ve teklif
lerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve H. paşa
da tesellüm şefliğinde dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

250 Ton 

1100 " 
2SO .. 
300 .. 

Cins ve Mikdarı 
Şürşoför yağı 

Rezidü yağı 
Mazot 
Petrol 100 ton pis gaz 

(78) 

lira 
52000 

114500 
17125 
47700 

lira 
3850 
6975 
1284,37 
3577,5 
1-223 

Muhtelif tesisat ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda yazılı 4 grup 
tesisat, ayrı ayrı ihale edilmek prtiyle 25. 3. 1938 cuma günü saat 15 den 
itibaren sıra ile Ankarada idare binasında kapalı zarfla aatın alınacaktır. 

Bu işlere girm t isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatla
riyle kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tc liflerini ayni gün saat 14 de kadar her grup için ayrı zarf halinde ko
nıisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa
şada Tesellüm sevk tefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 

Grup ismi 
1 - Oksijen ve asetilen tesisatı 

2 - Muzayık hava tesisatı 
3 - Kereste kurutma tesisatı 

4 - Tav ocakları ve bavagazı tesisatr 
(79) 

Tezgôh ahnacak 
D. Demiryolları Satın Alma Komisyonundan : 

bedeli 
lira 

36.000 
35.000 
17.000 
6S.OOO 

teminat 
lira 
2.700 
2.625 
1.275 
4.500 
1-224 

Muhammn bedel ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda yazılı 6 gu
rup tezgah gurup gurup ihale edilmek gartile 9-3-938 çarJCUDba günü saat 
15 den itibaren ııra ile Ankarada idare binasında ve kapalı zarfla satın alı
nacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatla
rile kanunun tayin ettiği vesikaları vo! Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tek
liflerini aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri liznndır. 

Şartnameler 160 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin
de satılmaktadır. (2) 

Tezgihın cinı ve mikdan 

53 adet torna tezgihı 
11 ,, freze tezgihı 
8 ,, Demirhane tezgahları 

34 ,, Dökümhane tezgah ve edevatı 
23 ,, Ah.şap işleme tezgahları 

8 ,. Rovelver torna tezgahı 

lıluhanunen bedel 
Lira 

298000 

65000 
60000 
50000 
32000 
55000 

Munkkat 
teminat LJra 

16150 
4500 
4250 
3750 
2400 
4000 

1-159 

Lokomotiif aksamı ahnacak 
D. Demiryolları Satın Alma Komiıyonundan ı 

Muhammen bedel ve muvakkat teminatları apğıda yuıh muhtelif cfnı 
lokomotif aksamr ayrı ayrı ihale edilmek şartile 8-3-938 salı günü saat 
15 30 da Ankarada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

' Bu i lere girmek istiyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat ile 
kan ş ta in ettig~i vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklif 

unun y d k . . . 
1 . . ·· saat 14 30 za ka ar omısyon reısliğıne vermeleri llzmı-
erını aynı gun · 
dır. 

kuruq mukabilinde Ankara ve Haydarpap veznelerin-
Şartnameler 165 r 

de satılmaktadır. 
Kalemin Muhammen muvakkat 

Eksiltme 
No. 

Eşyanın cinsi Miktarı bedeli teminat 

I 

II 

111 

Pistonlar, piston kolları, 
tirva ilan, Muylular, 
dingil ve kontrmaniveller 

Emniyet süpapları, regü-
latör kroı, glisyer, fBn· 
del ~e emsali annatürler. 

Buvat agresler tanpon gra
sörler ve buvatgres muha

faza lavhaları. 

74 

Lira Lira 

65000 

52455 

33150 
(4755) 

4500 

3872,75 

2486,25 
1-158 

Cıvata ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

" bA ı ı"d muhammen bedeli ve ismi aşağıda yazılı muhtelif .a:erh ve ecne ı ma a . 
ch·atalar ıı. 2. 938 pazartesi günU saat 15 de kapalr zarf usulıyle Ankar d 

ıdare binasında satın alınacaktır. 
Bu · · k isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi olduğu-

ışe gırme . ·~· "k 
na gore hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayın ettıgı vesı a-
ları ve Nafıa mUteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 

komiıyon reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler l67 kuruş mukabılinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

•atılmaktadır. 

tamt 

Yerli mala aid 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
Lira Lira 

s2 kalem muhtelif civata 606 4280 

(3) 

Ecnebi mala aid 
Muhammen 

bedel 
Lira 

~318 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

2498.85 
1-99 

uı:us 

M. M. bakanlığı 
Çelik horu ve çt·lik 

çubuk a~macak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1) Hepsine biçilen ederi 16SO lira o

lan 3300 kilo çelik boru ile biçilen e
deri 2300 lira olan 4S20 kilo çelik çu
buklar pazarlıkla eksiltmeye konmuş
tur. İşbu malzemeler her ikisinin iha
lesi yapıldığr gibi ayrı ayrı ihale edi
lebilir. 

2) İlk teminat parasr mecmuu 296 li
ra 2S kuruştur. 

3) İhalesi 2S-l-938 salı günü saat on
dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2. 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatında M.M.V. satın alma ko
misyonunda hazır bulunmaları. 

(40) 1-134 

Finze makim·si alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1) İki Adet freze makinesi pazarlık

la eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 1081S lira 

olup ilk teminat parası 811 lira 13 ku

ruştur. 

3) İhalesi 24-1-938 pazartesi günü 
saat lS dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinde M.M.V. satın alma ko
misyonunda hazır bulunmaları. 

(41) 1-135 

Kilim almacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko.dan : 

ı - Her bir tanesine tahmin edilen 
349 kuruş olan 20000 tane kilim kapalı 
sarf eksiltme gününde talih çıkmamıt
tır. Tekrar kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhalesi 20-1-938 perşembe günü 

saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı (4740) liradır. 

4 - Evsaf ve §<lrtnamesi (349) kuruş 
mukabilinde M.M.V. satın alma ko

-misyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

aayılı kanunun 2. ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale u
atinden en az bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 

(4748) 1-43 

Kanat şeridi alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komiıyonunduu 
1) 100.100 metre kanat geridi kapa

lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 5800 lira o
lup ilk teminat paruı 435 llradrr. 

3) İhalesi 14 2. kanun 938 cuma ıü
nü saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2; 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektublarım ihale gününde 
en ges; bir saat eveline kadar M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(436S) 3-6652 

Tezgah alınacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komia

yonundan: 
Muhammen bedelleri 50000 lira o

lan 10 kalem muhtelif civata, somun, 
perçin, rondela imaline mahsus tez
gahlar 4-3-1938 cuma günü saat 15 te 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binaıında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3750 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
teahhitlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 14 de kadar komisyon Re
iıliğine vermeleri lizımdır. • 

Şartnameler 250 kurup Ankara 
e Haydarpap veznelerinde satıl-

m ktadır. (24) 1-196 

Travel"8 alınacak 
D. Demiryollan Sabn alma Komia -

yonundan: 

Muhammen bedeli 67200 lira olan 
112SO adet makas meıe traversi 24-1-
938 pazartesi günü saat lS.30 da kapa
lı zarf usuliyle Ankarada idare bina
smda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 4610 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği veıikaları ve nafia mUteah
hidlik vesikaa ıve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lhımdır. 
~artnameler 336 kuruşa Ankara ve 

Haydarpap, Eakifehir, lzmir ve Mu
danya veznelerinde satılmaktadır. 

(44) 1-160 

Orman k~;~·;~ ... ,. 
Genel komutanhğı ................................ 
Çamaşırlık bez alınacak 

Orman Koruma Genel Komutan
lık Satın Alma Komiıyonundan : 

Orman koruma genel komutanlık 

kıtalan ihtiyacı için 26867 metre 
çamaşırlık bez kapalr zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 
14/2. kanun 1938 cuma günü saat 14 
de Ankarada Yenişehirde orman ko
ruma genel komutanlık satın alma 
komisyonunda yapılacaktir. 

Çamaşırlık bezin muhammen tu
tarı 698S lira 42 kuruş olup muvak
kat teminatı 523 lira 91 kuruştur 
İsteklilerin kanuni vesika ve temi
nat mektuplariyle birlikte teklif zarf
larını ihale saatinden en az biı saat 
evveline kadar mezkur komisyona 
vermeleri. Şartnamesi bedelsiz ola
rak her gün komisyonda görülebilir. 

(b735) 3 - 7270 

. Maliye bakanhğı 
Telef on santral te İsalı 

yaptınlacak 
Maliye Vekaletinden: 
Kapalı zarfla eksiltmeye konulup 

fenni şartnamesine uygun teklif yapıl
madığı için ihalesi icra edilemiycn da
hili otomatik telefon santraliyle tesi
satının bu kerre prtnamesi tadil edile
rek yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Muhammen bedeli (10.000) lira 
ve muvakkat teminatı (750)1iradır. 

2 - Eksiltme 24-1-938 pazartesi gü
nü saat lS de levazım müdürlüğünde 

toplanan eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Muaddel fenni, idari ve eksilt
me şartnameleri levazım müdürlüğün
de ve İıtanbulda Dolmabahçede maliye 
evrakı matbua anbarından parasız alı
nır. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgeler 
ve muvakkat teminat makbuz veya ban 

ka kefalet mektublariyle birlikte ka
nunun tarifatı ve şartnamelerdeki te· 
raitine tamamen uygun ve nokaansrz 
olarak yazacakları teklif mektublarmı 
havi kapalı zarfları ihale saatinden bir 
saat evvel komisyon reisliğine verme
leri. (21) 1-156 

Adliye bakanhğı 
1Iiç alınacak 

Ankara Ceza Evi Direktörlüğün
den: 

Ankara ceıa evinin 937 mali yılı 
ihtiyacı için (41) kalem iliç yirmi 
iki gün müddetle as;ık ek&iltmeye ko
nulmuştur. 

lstekilerin % 7,S teminatı muvak
kate akçesi olan (61) lira (13) kuruş
luk banka mektubu veya o mikdarda 
paranın Ankara defterdarlığı vezne
sine yatırıldığına dair makbuzlariyle 
birlikte yevmi ihale olan 17. 1. 938 
tarihine rastlayan pazartesi günü sa
at 15 de Ankara Cumhuriyet Milddei
umumiliğinde müteJekkil komisyona, 
ilacın cins ve evsafını ve ıeraitini an
lamak için ceza evi direktörlüğilne 

müracaatları ilSn olunur. 1-35 

A. Levazım Amirli{Iİ 

Çatı tamiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Selimiye kışlasının çatı tamiri 

ihalesi kapalı zarfla 26-2.kSn.-938 saat 
16 da Fındıklıda İstanbul komutanlığı 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 2Sl10 
lira ilk teminatı 1884 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evevl komisyon
da görülür. İsteklilerin ilk teminat 
mektub veya makbuzları ve 2490 sayılı 
kanunun 2 - 3 inci maddelerinde yazı
lı vesikalardan mada Nafia vekaleti 
fen müdürlüklerinden alacakları ehli
yet vesikalarını ihale ıaatinden bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

(38) 1-133 

Sıhat bakanhğı 

Renkli afiş hastınlacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

letinden i 
1 - Sağlık propapnduı için nu

muneleri vekllette mevcud yedi cinı 

renkli afi~n bastırılması kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale Sıhhat ve İçtimai Mua
venet vekaletinde teşekkül eden hu
susi komisyon marifetiyle ve 31 .1. 
1938 pazartesi güntt saat 14 de yapıla
caktır. 

3 - Teminatı muvakkate mikdarı 
(S62) lira (SO) kuruştur. Teminatı 

muvakkate nakden komisyonca alm
mıyacağmdan bunun daha evvel vez
neye yatırılmış olması ve makbuzu
nun zarfı içine konulması lazımdır. 

4 - Zarfların. 31. 1 1938 günü 
saat on üçe kadar komisyona veril
miş olması ve dış taraflarının mühür 
mumu ile mühürlenmiş olması şarttır. 

5 - Şartnameler Ankarada Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet vekileti sağlık 
propagandası ve tıbbi istatistik umum 
müdürlüğünde, lstanbulda sıhhat ve 
İçtimai muavenet mUdilrlilğünde gö
rülebilir. 

6 - Numuneler Sıhhat vekaletin-
dedir. (63) 1-221 

Alôt ve pamuk 
alınacak 

Ankara Merkez Hıfzı11ıhha Mü
esseaeıi Satın Alma Komiıyonundan 

1 - Muhammen bedeli 1020 lira olan 
21 kalem alat ile 300 kilo pamuk ve SO 
kilo hidrofil pamuğu 19-1-938 çarşam
ba günü saat 11 de açık eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. 

2 - İştirak etmek istiyenlerin tica -
ret odasında kayıtlı olduklarını ve bu 
iş üzerine muamele yaptıklarını tevsik 
etmeleri li:ıımdır. 

3 - Muvakkat teminat yilzde 7,5 
üzerinden hudud ve sahiller sıhhat u-
mum müdürlük veznesine yatırılır. 

4 - Şartname her gün meccanen ve-
rilir. 1-S7 

Gümrük ve inhisarlar B. 

-

V - Eksiltmeye iştirak etmeli 
istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
inhisarlar inşaat şubesine ibraz ede
rek ayrıca ehliyet vesikası almaları 

lazımdır. 

VI - Mühürlil teklif mektubunun 
kanuni vesaiki ve eksiltmeye iştirak 
vesikasiyle % 7,S güvenme parasını 

ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek
siltme günü en geç saat 14 de kadar 
yukarda adı geçen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmiş olmalıdır. (62-SS) 1-172 

Bayındırlık Bakanh{lı 

Asansör ilanı 
Nafıa Vekaleti Yapı lılerinden ı 
1. Eksiltmeye konulan iş: lstekll 

çıkmamış olan başvekalet binasında 

yapılacak asansör işi. lsteklinin mü
hendis olması kaydı kaldırılmak su
retiyle yeniden pazarlığa çıkanlmıştır. 
Keşif bedeli: 44SS liradır. 
2. Eksiltme 14.1.938 cuma günü sa

at 15 de nafıa vekaleti yapı işleri ek
siltm komisyonu odasında pazarlıkla 
yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mU
teferri evrak 22 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 334 lira 13 kuruşluk mu vak -
kat teminat vermeleri ve yapı işleri 
umum müdürlüğünden alınmış bu i' 
için hususi vesika ihraz etmeleri la· 
:ıımdır. (94) 1-230 

Betonarme köprü inşaatı 
eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
ı - Maraş vilayeti dahilinde Ma

raı - Eloğlu ve Maraş - Kayıeri yol
ları üzerindeki Aksu, Alikaya, Suça
tı ve Tekir köprülerinin betonarme 
olarak inşaatı kapalı zarf usulile mü-

Benzin alınacak nakaaaya s;ıkarılmıştır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komu- Bu dört köprünün yeni keşif be-
tanhğı lıtanbul Satın Alma Komiı- deli (Z17 500) liradır. 

2 - Eksiltme 1 /-1-938 tarihine 
yonundan : .. d"f • .. .. t (16) d 

l - Gümrük muhafaza deniz vası- musa ı pazarteıı gunu saa a 
taları için 75 ton ikinci benzinin Nafıa vekaletinde şo.se ve köprüler 
2. 2. 5>38 ~rpıDba eilnll .. t n de ıra- relalili ekalltme koauıyonu odum-
pah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. da yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı "16875" lira 3 - Ekıiltme 91rtnameıi ve bu-
ve ilk teminatı 1266 liradır. na mUteferri diğer evrak (1088) ku-

3 - Şartname ve evsaf miıyon- ruf mukabilinde fOH ve k~prtiler re-
dadır. Görülebilir. iıliğinden alınabilir. 

4 - lıte.klilerin o eUn ekeiltme sa- 4 - Eksiltmeye ılrmek istiyen-
atinden bir saat evveline kadar 2490 lerin (12 125) liralık muvakkat te
aayıh konunun 32 inci maddesi hUk- minat vermeleri ve bu gibi itleri ya
müne göre hazırhyacakları teklif pabileceklerine dair vekiletimlzdeıı 
mektublarını Galata eski ithalit ıiiJn. verilmit mliteahhitlik veaikaaile Ti
rüğü binasındaki komisyona vermele- caret odasına kayıtlı olduklarına dair 
ri. (96/71) 1-225 vesaik ibru etmekri lbımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 

Müskirat sah§ deposu ikinci maddede yazılı aaattan bir ıaat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

Müdürlü - makbuz mukabilinde vermeleri muk
yaptırılacak 

Ankara lnhiaarlar Bllf 
ğünden: 

1 - Baş müdürlüğümüz binası bah
çesine yaptırılacak müıkirat ıatıf de
posunun (5596) lira 10 kuruştan ibaret 
keşif verakaaına göre infaaı reaim, 
plan, fenni ve idari ,artnameleri veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık ekıiltme ve ihale 17-1-938 
tarihinde pazartesi günü saat ıs de 
Bankalar caddesinde inhisarlar baş 
müdürlüğü binasında müteşekkil ko
misyonda icra edilecektir. 

3 - Talihlerin tayin edilen gün ve 
teren resmi vesikalariyle ve bedeli 
saatte fenni ehliyet ve liyakatlamu göı
muhammenin yüzde yedi buçuğu olan 
419 lira 70 kuruş ilk teminat paralariy
le birlikte komisyona müracaatları la
zımdır. 

4 - Yapılacak inpatm ketif varaka
sı, resim, plan ve prtnameleri her gün 
satış şubemizde görillebilecefi ilin o-
lunur. (4719) 3 - 7264 

Tütün Bakımevi yapbnlacak 
lnhiaarlar Umum Müdürlüiünden: 
ı - İdaremizin Trabzon BaımU

dürlüğüne bağlı Polathanede şartna
me ve projeıi mucibince yaptırılaca
ğı TUttln bakım evi inpatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 14S6ll lira 30 
kuruş ve muvakkat teminatı 8530.S7 
liradır. 

III - Eksiltme 25-1-938 tarihine 
rastlayan sah glinü aaat 15 de Kaba
tqta Levazım ve mübayaat 'uhesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 7.28 
lira bedel mukabilinde inhiıarlar u
mum müdürlüğü inpat fUbeaiyle An
kara, Trabzon Ba,mildlirlliklerinden 
ve Polathane mUdürlUfünden alına

bilir. 

tazidir. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (4710) 3-7285 

P. T. T. 
Kok kömürü alınacak 

Ankara P. T. T. Müdürlüiünden11 
Fiyat, miktar ve tesellüm şartları

nın; bugünkü vaziyetin değiştirmesi 
dolay11iyle ihtiyacımız olan kok kö
mUrU yeniden kapalı zarf usuliyle 
milnakasaya konulmuttur. 

1 - Satın alınacak kok kömliril 
209 tondur. 

2 - Muhammen bedeli 5538 lira 
50 kurUf muvakkat teminatı 415 lira 
39 kuru§tur. 

3 - Buna aid prtnameler ve mu
kavelename Ankara P. T. T. Müdür
lüğünde her gUn görülebilir. 

4 - İhale 17-1-938 pazartesi saat 
ıs de Müdürlük binasında toplana
cak komisyonda yapılacağından ta
liplerin o gün kapalı zarflarını ko
milyona tevdi etmeleri ilin olunur. 

(23) 1-109 

Mahkemelerden 
Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Mabkemeainden : 
Ankarada Sanat Okulu Motörler 

Grubu öğretmeni Sadık tarafından 

mahkemeye açılan ve almış olduğu 

(lrençin) ıoyadının (Kandemir) ile 
değiştirilmesi hakkında olan davanın 
yapılan durufIJUlsı sonunda : (lren
çin) adınm (Kandemir) ıoyadlyle 

değiftirilmek suretiyle nüfusa teıcil 
ve ilanına 29. 11. 937 tarihinde temyiz 
yolu açık olmak Uzere karar verilmiş 
olduğu illn olunur. 1-228 
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Cuınhuriyet Merkez Bankasının Boşu boşuna ıztırap çekti 

8 İkinci kanun 1938 vaziyeti 
'.AKTiF LİRA PASiF 

LİRA 

15.ooo.ooo,-Kasa : 
Al un: Safi kiloc ram 19.624,849 

Banknot 
Ulaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 6.482,901 
Altına tahvili kabil ıerbeıt 

dövizler. 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 

bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte ed.L evrakı nakdiye 

karıılığı. 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele

rine tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

Sencdat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 

Ticari ıenedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiycnin kareılığı es
( bam ve tahvilit (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvil.it 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilit üzerint' 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

27.603.919,44 
15.580.944.-
1.115.636,91 44.300.500,35 

805.182,60 805.182,60 

9.118.129,56 

8.801,41 

21.252.115,27 30.379.645,24 

158.748.563,-

14.072.062,- 144.676.501,-

1.000.000,-
4-0.787.227,22 41.787 .227,22 

38.871.156,02 
5.207.125,47 44.078.881,49 

67.825,78 
8.638.805,19 8.706.630,97 

4.500.000,-

16.521.192,56 

)'EKON : 335.755.762.43 

Sermaye : 

İhtiyat akçesi 

Adi ve fevkaJide 

Huıust 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 

tevfikan hazine tarafından vaki 
tcdiyaL 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 

bakiyesi. 

Karııhiı tamamen altın olarak 

ilivcten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili ilivcten ted. 

vazd. 

Türk lirası mevduatı 

O Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diğer dövizler ve alacaklı kliring 

bakiyeleri. 

Muhtelif : 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

2.105.172,40 

4.516.007,70 

158.748.563,-

14.072.062,-

144.676.501,-

19.000.000,-

13.000.000,-

1.264.54 

23.655.694,og 

YEKON: 

6.621.180,10 

176.676.501,-

13.575.453,79 

23.656.958,63 

100.225.668,91 

335. 7 55. 762.43 

alınca bütün ağrılarının, hemen geçtiğini gördü. Neşesi yerine gel~ 
Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet tahavvüllcri her raba~ 

sızhğa yol açabilir. Eğer yanmızda daiına 

GRİPİN 
Bulundurursanız kendinizi bütün hastalıklara karşr sigorta 

etmiş olursunuz 1-227 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
lskımto haddi % 5 1/ 2 Altın üzerine avans % 4 1/ 2 İsim ve markaya dikkat ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz 

i REC 
Ötedenberi inşaat sahipleri ve Ankara piyasası tara

fından randımanının yüksekliği, harç ve sıvalarda diğer 
kireçlere faikiyeti teslim edilen Karaköy, Alpuköy ve 
Beylikahır kireçleri Ankara satış mahalleri. 

Mevsim Sokak Hamamcı apartımanı No. 4 Arif Çu
bukçu. Telefon: 3300. 

İstasyonda Mahrukat miiteahhidi Hüseyin Orak. Te
lef on: 2791. 

Postahane caddesi Karaköy Pazan sahibi İsmail 
Özer. Telefon: 3659. 1-233 

İzmir Enternasyonal Fuar Komitesinden: 

1938 İzmir Enternasyonal Fuarı 
için LGnapark tc'sisatı yaptırılacaktır. Proje ve şartname ile komite rİ· 

yasctinc müracaat. 1-173 

.Uyanıı-Servetifünun 
1891 

-•Şyazarı: A. lhsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

Satıhk arsalar 
Sc!anik caddesinde 385 M. 2 
Meşrutiyet caddesinde 390 M. 2 

Cebeci asfaltında mülkiye M. Sı-

rasında. 

Sotıhk ev 
Kavaklıdcrcde en mükemmel mev

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

1-169 

i LAN 
Ankara Ticaret ve Sanayi 

Odası Riyasetinden 
Ticaret odaları kanun ve ni

zamnamesine tevfikan muamelci 

ticariye ile meşgul olan ferdi ve 
hükmi şahsiyeti haiz firmaların 
işe başladıkları tarihten itibaren 
üç ay zarfında Ticaret odasına 

kayıtları lazımdır. 

Ankara şehrinde ve mülhaka
tında bu gibi firmalardan henüz 
odada kayıt edilmemiş olanlar 
hakkında odaca ceza! tatbikat 
yapılmasına mahal verilmeden 
ıs gün zarfında kayıtlarını yap
tırmaları aksi takdirde hakların
da kanuni takibat yapılacağı i-
lin olunur. 1-201 

~ ........................................... ,~ ------------
Günde yalnız bir defo 

HASAN 

Diş macunu ile dişlerinizi temizlerseniz, 
ömrünüz müddetince dişleriniz sağlanı ve 
inci gibi parlak ve beyaz kalır. Dişleriniz çü
rümez, diş etleriniz kananıaz. Tüp 7 ,5• dört 
misli 12,5, en büyük 20 kuruştur. 

1--61 

Hediyelik e§yanızı 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

Dr. Sevket Hüsnü Taray -- Cebeci hastanesi 

: Kulak, Boğaz ve Burun 
: hastalık.lan mütehassısı -

-

; Viyana ve Frankfurt üniverıite - : 
!eri kliniklerinden mezun ---= : Her gün saat 14 den sonra 

- hastalarını kabul eder -- -: Adliye Sarayı karşısında sarraf ;: 

- Hakkı apartımanı No. 5 -: Muayenehane: Ti. 3912 Ev 1279 : 

.,11111111111111111111111111111111111111,. 

~I 
lmtiya.: sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı idıue eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

bizden alın! 

Bakırköy bez ve pamuk
lu mensucat fabrikası 

T. A. şirketinden • 

Sayın halkımızın rağbetini memnuniyetle görCfüğü

müz fabrikamızın 85 santim enindeki kaput 
bezinin satış fiatını indirdiğimizi sayın 

müşterilerimize bildiririz 

Markası 36 Metrelik lopu 25 Topluk balyası 

Kartal 732 kW'Uftur. 183 Liradır. 

Satış şartlarlmiz: 

Fabrikada teslim, parası peşindir. Birer balyaya 
kadar sotıhr. Alivre satış yapılmaz. 

İstekli kaput tüccarlarının Bakırkö-
yünde şirketimize müracaatları 

... 
~ 

YENİ. SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE .J 1111 L. BU GÜU BU GECE 

Paula W csclcy'in Rudolf Forster ile = Aldatılmış bir genç kızın meraklı = beraber temsil ettiği Almanca sözlü - hatıratını canlandıran fransızca sözlü - - BEY AZ ZAMBAK 
BÜYÜK ÇILGINLIKLAR = -- = Baş rollerde: -Hareketli ve müeııir bir mevzu ile - Kay Francis - Ricardo Cortez - -filme Çigan musikisi refakat - Ayrıca - Dünya haberleri -etmektedir - = Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de - --Ayrıca - Dünya haberleri = Halk Matinesi 12,15 de 

:seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de ., il il,. 
SAADET ŞARKISI 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
~uheıi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 1-29 


