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Japonlar 5 İngiliz gemisini zabtettiler 
Hatay meselesi hakkında Pariste 

yaptığımız bir anketin neticeleri: 

Berberlerden, ma§azalarda çahşan kızlardan, orta halli ailelerden, 
askerlerden tutunuz da meşhur gazetecilere ve profesörlere 

yar1ncıya kadar kimsenin Hatay hakkında sarih malümatl yoktur 

)SAÖIYUIAllHEPslSORUYOllAI: 

Nerede şu Hatay 
Çini istila eden japon ordusunun tankları Şan1:!ıayda bir göıterit yaparlarken 

de en yer? 
Çang - Kay - Şek mukabil 

sulh teklif ini bildirdi 
Şanghay, 12 (A.A.) - Beş ingiliz 

romörkörünün on iki de mavunanm 
japonlar tarafından müsadere edilerek 
japon bayrağı çekildiği hareber alın-

Evvela gazeteler... ması üzerine ingiliz bahriye makama-
Paris, (Hususi) - Hatay meselesi tı japon amiralhğı nezdinde şiddetli 

için Ke Dorsayın (Quai d'Orsay) ne !.) protestoda bulunmuştur. 
düşündüğünü Fransa ile cereyan e- Bu teşebbüsler neticesinde, hüviye-
den siyasi mlizakerelerden kestirmek f RA~J' ,/ ti tesbit edilen iki ingiliz romorkö-
zor değil. ~ ! ründen japon bayrağı indirilerek ye-

' Ancak acaba Ke Dorsayın hareket \ niden ingiliz bayrağı çekilmiştir. Di-
tarzından Fransız halkının ne dere- i. ğerlerinin nere<ie bulunduğu henüz 
ceye kadar haberi var ? Yani iki dev- belli değildir,. 
let arasında olabilecek daha vahim 
bir anıa,mazlrğı Fransız halkı nasıl Yangçe nehrindeki ingUiz 
karıılıyacaktır ? gemileri 

Eveli. Fransada halk, memleket matbuatı vasıtasiyle bu işten ne dere- Londra, 12 (A.A.) - İngiltere hü· 
ceye kadar haberdar edilmiştir ? li:Um..; .. : .. v .. nktse nehri üzerinde 1e-

B 
milerin serbestçe oc:yrll•c:!c:ı ine ria-

una cevab vermek için bugünkü 1<'~.ıanuz matbuatın' oözclen F.f!Citm .. - yet edilmesini temin için Tokyo hükü-
mız ve bunların nefnyatı uzennde mcti nezdinde teşebbüslerde bulunma-
bir tahlil yapmamız lazımdır. Franıa nerede Hatay nerede? .. Pariılilerden birçoğu değil Hatay sı muhtemeldir. Valansiya açıklarında hüviyeti meçhul bir denizaltı gemisi bir 

Fransız matbuatı, ancak türk gaze- meıele.inin eaaanı, Hatay'ın nerede olduğunu bile bilmiyor!... (Sonu 8 inci sayfada) Hollanda vapuruna bahrmıttır. Tal•ilat 3 üncü aaylculaılır. 
telerinin el birliğiyle seslerini yük-,-- - ---·--------------------------------------------------------------------
ıelttiği ve bu işi kati surette ve her 1 
,eyi göze alarak halletmeğe karar 
verdiğimizi cihana ilan ettiği gün 
Hataydan bahsetmeğe başladı. 

Bu takayıdlığa sebeb nedir? Fran
sız halkını bundan haberdar etmek 
için bugüne kadar ne beklediler ? 

Bugünkü Fransız matbuatını üç 

kısma ayırabiliriz : 
Birinci kısım, yabancı hükumet 

merkezlerinin parasını sızdıran, kıral 
sevgileri hakkında yalan yanlış ser
güzeştler uyduran, Badera ismindeki 
bir filmin harb sahnesini İspanya 
harbına aid son gelen resimler diye 

A ü k'.. "son sayfalarına geçiren, tat r . un 
resmi" diye tasrih ede.rek. Sıvas ~on
gresi esnasında çekilmış bır fotografı 
basmakta hiç bir mahzur g?r~eyen 
f k t b••t'"n bu mUnasebetsızlıklere a a u u • . b" 
rağmen günde her biri asgarı bır ır 
buçuk milyon nusha satan gazeteler-

dir. 
İkinci kısımdaki gazeteler Fransa. 

nın yüz karası sayılabilecek gaz~te-
1 "d' B nlar alarmda Şanzelıze-
erı ır. u . 

deki yedi katlı muazzam ıdare.~ne!e-
rini cenub komşularının parasıy e ın
§Cl ettirib aristokratlığı da elden bı
rakmayan, yeni uyanan memleketi.er
den kapı dışarı edilen s~rm3:yelerı~.e 
yanan, veya yüzde kırk uzerınden o
denmeyen faizlerin acısını taşıyan, 
ve bu memleketlerden bahsedilirken 
dişlerini gıcırdatan enternasyonal te
fecilerin organı gazetelerdir. Bunla
rın dörtte üçli iki buçuk sene evvel 
Romaya memleketle~ peşkeş çeken 
lerin varakparelerıdır. 

Oçünciı grupa ~elin~e : Bunlar d.a 
so,yalist ve komlinıstlerın gazetelerı
dir. Onların teranesi de bambaşkadır. 

Grev fabrika işgali. parasız tatil, 
Madrid müdafaası, bunların bir dli
zUye tekrar ettikleri me~zulardır. 

Gelelim Temps gaz~tes~ne : 
Her söylediğinin hır hıkmet oldu. 

ğuna kendi inanınış olan bu çok ağır 
başlı gazetenin bazı devletlerden bah
setmesi için, ya bir ihtilalin ~kmaaını, 
ya bir idam veya bir zelzelenın bu ta
lihsiz yeri mahvetmesini, bir su tatma-

aını bekler. 
Fransıı matbuatını teşkil eden bu 

yüzlerce gazetenin yazıcıları arasın
da iyi görüşlü ve eline aldığı mevzuu 
hazan oldukça kuvvetle izah ve t"hlıl 
edenler yok değildir, fakat bunlar o 

(Soau 6. ıacı sayfada) 

Bir trarısız polisi, bodruma scıJcJ ıı. ı 
bir sil§.h sandığını tetkik edıyor 

Fransada yeni 
suykasdçı la r 
tevkif edildi 

Bir siyasi cinayetin 

failleri de bulundu 
Parisı 12 (A.A.) -lç İşler Bakanı 

B. Marka Dormua dlin gazetelere be -
yanatta bulunarak geçen eylulde Buas
yer ve Presburg sokaklarında yapılan 
suykastlara dair yeni deliller elde olun
duğunu ve bunların bizzat suykast fa -
illerinden biri tarafından verildiğini 
söylemişti. 

(Sonu 8 inci say! ada) 

Tramvay şirketinin halktan aldığı fazla 

1,700,000 lira ile 
Eminönü meydanı açılacak 

Yen.icamiin önü genişliyecek 
Nafıa Vekaletinin milli hakları tiddetle koruyan dikkati ile 

geçen yıl, Iatanbul tramvay ıirketinden. halktan fuzuli olarak al-
dıcı bir milyon yedi yüz bin liranın istirdadına karar verilmitti. y enicami önünde 

Hükümetçe, bu paranın lstanbulda ıehir ve halk ihtiyacına 
11
• tim)A ı_ edilecek 

en uygun bir ite haıredilmeıi dütünüldü. Yeni cami avluıiyle llA 

Eminönü meydanının geniıletilmeıi zaruri olduğu kadar faydalı ve açılacak 1 
bulundu. Hükümetçe kararlaıan bu esas, bir layiha halinde mec-
lisin tasdikine arzedilmittir. 

Layiha dün dahiliye encümenince müzakere ve aynen kabul sahanın pilot 
edilmittir. Bugün nafıa encüme- r=~:=::i=F==F=ilı::;~-==-~===-====:==::;::::::;;===== 
nince müzakere edilecektir. 

İstanbul tramvay şirketinden bu 
paranın niçin istirdad edildiğini o
kuyucularımıza kısaca hatırlatacağız. 

Şirket 1926 yılında yaptığı bir iti-
16.fname ile yeni hatlar yapmak şar -
tiyle bazı menfaatler elde etmişti. 
Bu itilafnamedeki menfaatlerden bi
rı de tramvay licretlerine yapılan 
zamlardır. Şirket senelerce bu para
ları topladığı halde kendine düşen iş
leri yapmamıştı. Nihayet Nafıa Ve
kaletinin teklifiyle itilafname hükli
metçe feshedildi. Ve Devlet Şurası 
İstanbul halkından tahsil edilen 
1.700.000 liranın da şirketten geri a
lınmasına karar verdi. Şura'nın kara. 
rı, usullerine göre katileşti. Para tak
sitlerle .geri ahnmağa ve taksitler 
Cumhuriyet Merkez Bankasına yatı· 

rılmağa başladı. 
İstanbulda çıkan arkadaşlarımız, 

bu paranın kime verilmesi, başka ta
birle nereye sarfedilmcsi üzerinde 
çok yazılar yazdılar ve anketler yap
tılar. 

Nafıa Vekaleti, Büyük Meclise ve
rilen layihayı izah ederken bu mev
zudaki hak ve adalet icabını şöyle 
ifade etmiştir: "Sahibi belli olmıyan 
herhangi bir malın devlet hazinesine 

devri varid olmakla beraber İstanbul 
şehrinde yeni yollar açılmak ve tram
vay yapılmak Uzere aynı tehir halkı
nm vermiş olduğu paraları o ,ehrin 
şiddetle muhtaç bulunduğu işlere ya
ni amme menfaatine Mdim olacak 
hizmetlere tahsis, hem yukarda arzo
lunan prensipe muvafık hem de türk 
lstanbulun iymar ve tezyini :gibi ih

tiyaca hak ve adalote uypo olacak-

tır. 

Avrupa ve Asya gibi iki büyük 
dünyanın iltisak ve biribirlerine ge
çid noktası olan lstanbul şehrinin; 
tanzim bıusuaunda, emsali medeni te· 
birlere .kıyasen bugünkü hali harabi
sine Atatürk rejiminin ve cumhuri
yet idaresinin lakayd kalmıyacağı ta
büdir. Coğrafi vaziyetine ve tabii gli-

(Soau 8 inci sayfada) 

Ata türkün 
Majeste kral Faruka 

hediyeleri 
Mısır Kıralı Najeste Blrlnıci. Faru

ğun Bayan Safinaz'la evlenme fticcıı
leri bu ayın yirmisinde Kahirede yapı
lacaktır. Cumhur Reisimiz Atatürk ha 
münasebetle Majesteye değerli hedi
yeler göndermektedirler. Bolu mebu
su Bay Cevad Abbaa Glirer Atatürkün 
hediyelerini götürmeğe memur edil -
miştir. 

Haber aldığımıza göre Bay Cevad 
Abbas, cuma günkü Toros ekisppr~i· 
le tchrimizden hareket edecektir. 

Fıkra -
Zaruri neticeler 

Me§hurdur: 1918 sulh k.oaferaASID
da Büyük Britanya başmur:ahhası 
Loyd Coro "Kilikya" ile "Silezya" ya
hut "Galil;ya" yı biribirinden · ayırd 
etmiyecek kadar, coğrafya düşkünü i· 
di. Böyk murahhasların nasıl bir .Av
rupa nizamı kurmuş olduklarını göril• 
yorsunuz. Bir politika adamının dedi· 
ği gibi, "Harb dört yılda bitti: Fabt 
mütareke on dokuz senedenberi devam 
ediyor!'' 

Bugün başyazı sütunlarımıza -koydu
ğumuz Hatay anketini okurken, /raa
sız vataıidaşının kayıtsızlık ve bilgisiz. 
liğiae hayret edecek.siniz. Halbuki ha· 
kikat odur ki Hatay, Türkiye - Fransa 
münasebetleri bakımından bayati bit 
davadır. 

Kendi vatandaşlarını bu kadar gaf
lette bırakanlar. gazeteler ve p:ılitika
cılar, yalnız memleketleri ile Türkiye 
arasında değil, MiJ/etler cemiyeti ta
Jii üzerinde dahi ne kadar ağır bir nı.
suliyet aldıklarının larkrnda değildir· 
ler. Eğer hakikaten herşey, sömürge i
daresi adamlarının hususi marifetleri 
üzerinde oynuyorsa, Fransanın müte
madi itibar Jcayıplarına ni<;in ~şma
lı? - Fatay 

DÜZELTME - DUnkü fıkrada "Franaa
da boyun pek uzamıı olmaııdır" ciimie1üa
dcki "pek" "bile" olacaktı. 
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Musikimiz 
Kemal Ünal arkadaşımızın, geçen gün Ulus'ta çıkan güzel bir ma

kalesi, sanat hayatımızın en aktüel meselelerinden biri üzerine şuurun 
qığını tutuyordu. 

Yeni türk musikisi hangi istikamette yürüyecektir} 
Üzerinde fikirlerin dağıldığı her noktada cemiyetin meselelerinden 

biri meydana çıkar ve türk musikisinin istikbali bahsinde ise, şimdiye 
kadar ortaya ne kadar biribirine zıd fikirlerin atılmış olduğunu hep ha
tırlarız. 

Y annki türk musikisini düşünürken, dünkü musiki sanatımızın 
mahiyet ve kıymeti davasından gözlerini ayıramıyanlar, inkılabın bir 
kül olduğunu, ve bir cemiyetin, ileri doğru yaptığı hamlede, muhtelif 
çalııma sahaları için muhtelif istikametler seçemiyeceğini unutuyordu
lar. 

Dünkü sanatmuzm mücerrcd kıymeti ne olursa olsun, tıpkı dünkü 
edebiyatımız gibi, bügünün ihtiyaçlarına cevab vermekten uzak kaldı
ğı artık inkar edilemez bir hakikattir. Bu .musikiyi ıslaha çalışamayız 
mı} diyenler bulunabilir. Onlara vereceğimiz cevab şu olacaktır} Bu
günkü edebi çalışmalarımızı divan edebiyatının ıslahı esasına istinad et
tirebilir miydik} Türk inkılabı yarım tedbirlerin sakatlığım ispat etmiş, 
muvaf fakiyetin ancak kökten değişiklikte ve yenilikte olduğunu bize 
parlak delillerle ispat etmiştir. 

Musiki hususunda bir istisna yapamazdık. Bugün bu sanat bran
şında çalışan bütün genç ve hakiki kıymetlerin kanaati bu merkezde
dir. 

Sanat sayfamızda, bunların ·en değerlilerinden biri olan Hasan F e
ridin fikirlerini dikkatle okuyunuz. Çalışmasına eski musikimiz üze
rinde başlamış ve bu sahada kuvvetli bir ihtısas yaptıktan sonra garb 
musikisiyle temasa gelmiş olan genç kompozitörümüzün düşünceleri4 

ni ne kadar kuvvetli delillere istinad ettirdiğini göreceksiniz. 
YAŞARNABl 

Kamutay Encümenlerinde : 

Memurların tedavi ve yol 
masraflarına aid l6yihalar 

Dün toplanan Kamutay encümen· 
terinin müzakere mevzuları şunlardır: 

I kıuad encümeni: 

. Küçük sanatlar kanunu liyihasırun 
müzakeresini bitirmi§tir. Bu liyihanm 
hilkümetçe hazırlanan ıekli evvelce 
Uluı'ta neıredilmittir. İktıaad encüme
nince yapılan tadilleri okuyuculanmız 
yakında ıütunlanmızda bulacaklardır. 

Milli Müdafaa encümeni: 

on bet seneye kadar olanlara üçte bir, 
on beş seneden fazla olanlara yarım nis
betinde açık !?Wlfı verilir. ] 

Mesleki memuriyet olan mebuslar 
müddetleri bittikten sonra tekrar inti
hab edilmezlerse mebusluktan evvelki 
memuriyetlerine nazaran haklaqnda bu 
madde tatbik olunur. 

KAMUTATDA 
Kamutayın dUnkU toplantııında 

Arzuhal encümeninden gelen Bin- vazife eınaaında şehid olan Pilot Ek
baıı Tevfiğin nasb tarihinin düzeltilme- rem ve Makinist Saminin kanunt mi
ıi hakkındaki eVTak müzakere edilmi§· rasçılarına verilecek beter bin liralık 
tir. tazminat hakkındaki kanunu kabul et-

Dahiliye encümeni: 

latanbul Tramvay Şirketinden ge· 
ri alman paraların İstanbul ıehri ima
rına tahsisi hakkındaki layihayı müza • 
kere ve kabul etmi§tir. Uyiha birinci 
sayfamızda izah edilmiştir. 

Sıhat ve içtimai Muaveneı 

enciinıeni: 

miştir. 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkın· 
daki kanuna bir fıkra ilavesine da. 
ir layihanın birinci müzakeresi yapıl
mıştır. 

Kamutay cuma günü toplanacaktır. 

Kamutay çağrıları 
- Mill Müdafaa Encümeni bugUn 

saat 10 da toplanacaktır 

- Maliye Encümeni bugün saat 15 
de toplanacaktır. 

ULUS 

1Yeniden 391 

halkevi 
açılıyor 

Bu yıl yeniden açılacak halkevle
rinin açılma ıart ve imUnlarmı ince
leyen C. H. P. Genyönkurulu apğıda 
yazılı 39 yerde daha halkevi açılması
na karar vermiştir : Adıyaman, Ahlat, 
Arapkir, Aşkale, Bakırköy, Balya, 
Bayramıç, Bayındır, Biga, Bozüyük, 
Buldan, Cizre, Çeıme, Demirci, Çine, 
Dikili, Divriki, Eregli, Eleşkirt, El
malı, Eyüp, Fatih, Gemlik, Karııyaka 
(İzmir), Keskin, Kiği, M. Kemalpaıa, 
Menemen, Nazilli (yukarı), Nuseybin, 
Seferihisar, Sivrihisar, Sındırgı, Sun
gurlu, Şarkı karaağaç, Ulukışla, Var
tu, Vezirköprü, Vize. 

Mevcud halkevleri (167) olduğuna 
göre bu yıl açılacak yeni halkevleriy
le halkevlerimiz sayısı 206 ya çıkmış 
bulunmaktadır. 

Bu yeni halkevlerinin açılışı hal
kevlerinin açılma yıldönümü kutlama 
töreniyle beraber 20 şubat 1938 pazar 
günü büyük merasimle yapılacaktır. 

İstanbul 
plônı ve 

et meselesi 
Şehrimize davet edilmi~ bulunan 

latanbul vali ve belediyesi reisi Bay 
Muhiddin Üstündağ iç bakanlık ile te
maslarına devam etmektedir. İç ba
kanlıkta bir komisyon halinde toplan
tılar yapılmaktadır. Bu toplantılar da 
et fiatlarının ucuzlatılması meselesi 
ile 1stanbulun imarı için Prost tara· 
fından yapılan plan üzerinde çalışıl
maktadır. Evelki gün ve dün iç bakan
lık mahalli idareler genel direktörü 
B. Faik, İstanbul vali ve belediye reisi 
B. Muhiddin Üstündağ, İstanbul bele· 
diye iktiaad direktörü B. Aımı Sürey 
ya, İıtanbul imar direktörü B. Ziya ve 
mahalli idareler genel direktörlüğü 

belediyeler şubesi direktörü B. Dila· 
ver İstanbul belediyesi imar plllnı ve 
et fiatlarınm tesbiti etrafında çalış-
.mıtlarclır. 

Bazı İstanbul gazetelerinin, letaıı· 
bul şehri imar planı ve et fiatlarının 

ucuzlatılması etrafında ıu veya bu fC· 
kilde yaptıkları neıriyat birer tahmin· 
den ibarettir. Her iki iş üzerinde he
nüz alınmış bir karar mevcud değil

dir. 

Denizden 2 ayhk bir 
coçuk cesedi çıktı 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Bu sa. 

hah Yeşilköy deniz kenarında dalga
lar üzerinde bir paket bulundu. İçin
den iki aylık bir çocuk cesedi çıktı. 
Çocuğun yeni ölmüş olduğu anlaşıl. 

maktadır. Polis tahkikatına devam e. 

diyor. 

Merhum Galib Üstün 

Çok acı bir kayıp 

Sinob Saylavı 
B. Galib Üstün 
dün vefat etti 
Kıymetli doktorlarımızdan Sinop 

saylavı ve Topkapı türk fıkaraperver 
cemiyeti müessisi Doktor Galib Üstün 
beş gündenberi duçar olduğu hastalık
tan kurtulamıyarak dün saat 17 de Nü
mune hastahanesinde vefat etmiştir. 

Merhum kendisini uzun seneler fı
karanın, kimsesizlerin iyiliğine hasret
miş ve fıkara babası olarak tanınmıştı. 

Topkapı fıkaraperver cemiyeti sırf 
Doktor Galib Üstün'ün himmetiyle ku
rulmustur. Doktor Galib burada fakir 
ailelerl ve çocukları senelerce tedavi et
mi~ ve ilaçlarını bile müesseseden ver· 
mi:..i. 

Kendisi hastalığı esnasında, cena· 
zesine gönderilmesi muhtemel çelenk · 
lerin bedelinin, otuz senedenberi ba • 
şında bulunduğu fıkaraperver müesse
sesine hasredilmesini vasıyet etmiştir. 

Cenazesi bugün öğle namazını müte
akib Hacıbayram camiinden kaldmla
rak Cebeci'deki medfeni ebedisine ter
kedilecektir. 

Tramvay jirketi 
aleyhinde yeni bir dava 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Tram
vay ıirketi aleyhine asılan yeni bir 
kaçakçılık davasına bugün başlandı. 

Şirketin umum müdürü Kindorf, baş 
mühendis, müdür müavini ve levazım 
müdürü suçlu vaziyettedirler. Kin
dorf ifadesinde müdürü bulunduğu 
şirketin gümrük resmi verilmemiş 

malzeme satmadığını, satılan şeylerin 
kullanılmış malzeme olduğunu söyle-

miştir. Diğer suçlulara da sualler so
rulmuş, mahkeme ehlivakuf raporu
nun ve gümrük beyannamelerinin ge. 
tirilmesi için talik edilmiştir. Şir
ket gümrük resminden muaf olarak 
giren 1000 ton kadar malzemeyi hurda 
halinde ve gümrük resmini vermeden 
satmaktan suçludur. 

Vniveditenin sömestr tatilleri 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Üniver. 

aite sömestr tatili cuma günü başhya
rak 4 9ubatta bitecektir. 

12 SENE /CiNDE 
.a 

Ankarada 657 
, yangın oldu 

A 

Bu yangı.nlarda 186 e 
ve 690 dükkan yandı 

Eski Yunanlılard~ tarih olimpiyad
larla başladı : Eski !stanbulda da 
bilhassa halk arasında tarih başları 

nedir bilirmisiniz ? Büyük yangın
lar .... 
İmparatorluk tarihinde ateşe aid 

daha başka şeyler de vardır : Dördün
cü Murad, tütün içmeyi, bir sigara
dan çıkan büyük Cibali yangını dola
yısiyle menetmişti. Bu münasebetle 
o zamanki vaka nüvislerden biri 
halk arasındaki ateş korkusunu, tü· 
tünü şöylece kötülüyerek anlatıyor : 

"- Bunun rayihai kerihesi hemen a
demin rişü ammamenin ve zahrmda· 
ki canesin, hususan içinde istimal et
tiği hanesin bedhuy ettiğinden gayrı 
halı ve keçe makulenin ve firaş hane
sin cabeca ihrak ettiği.. .. " 
Yangının, her hangi bir şeyi kötü

lemek için en inandırıcı bir misal ve 
vesika olmasını haklı görmek lazım
dır : İstanbulun, bilhassa eski İstan
bulun, yıkılmamak için biribirine bel 
vermiş olan ahşab mahallelerini ve 
yangın söndPrme vasıtaları olan tu
lumbacıları bir hatıra getiriniz : İs
tanbul festivalinde mazi olmuş bir 
tarih hadisesi olarak zevkle seyretti
ğiniz eski zaman itfaiyecileri olan 
tulumbacılar, birer facia halini alan 
eski yangınları da bize hatırlatmışlar
dı. Büyük Üsküdar yangını, büykk 
Cibali yangını, büyük Fatih yangını 
hala birer istirab mevzuudur. 

"'** 
Ankarada on iki seneden beri, yani 

itfaiye teşkilatı kurulduğundan beri 
kaç defa yangın oldu ? 

Tam 657 .... Bu 657 yangında 186 ev, 
690 dükkan, 18 baraka, 6 han, 1 otel, 
1 mescid, 1 hamam, 1 sinema yanmış
tır. Tutupn 349 baca ıöndürülmüş

tür. 
Şi111di bir de bu yangınların bir de 

sen~lere göre taksimine bakınız : An
karada 925 senesinde yalnız beş yan
gın olmuştur. 926 da 18 yangın olmuş 
1 ı OY "'-•• '2 rı:;ı..ı.~ •• J ıı.-H•••J'"'•• 0?"7 ~-

66 yangın olmuş 28 ev, 18 dükkan, ve 
1 baraka yanmıştır. 1928 de olan 60 
yangında otuz dört ev, 19 dükldn ve 
19 baca ve saire yanmıştır. 929 da 68 
yangın olmuş 43 ev, 610 dükan, 3 ba
raka, 5 han, 1 hamam, 1 mescid, 1 si
nema, 11 baca yanmıttır. Ankaranın 
en büyük yangını 929 senesinde ol
muştur. Bugünkü sebze h,ali, ışıklar 
caddesi civarı ve saire o büyilk yan
gın neticesinde tamamiyle yanmıştı. 
Bugün burada yeni Ankaranın en gü
zel bir köşesi kurulmuş bulunuyor. 

930 da 59 yangın olmuı, 4 ev, 7 
dükkan, 6 baraka, 24 baca ve aaire 
yanmıştır. 931 de 50 yangın olmuş, 3 
ev, 1 dlikkan, 2 baraka, 42 baca ve 
saire yanmıştır. 

932 deki 52 yangında 1 ev, 8 dilk-

kan, 1 baraka, 44 baca ve saire 
mıştır. 933 de olan 30 yangında 6 
21 dükkan, 42 baca ve saire y 
tır. 934 de 58 yangında 7 ev, 3 
1 han, 3 baca ve saire yanmıştır. 

935 deki 62 yangından 7 ev, 2 
ka, yanmış 44 baca tutuşmuştur. 

936 da 63 yangında 11 ev, 3 dü 
yanmış, 33 baca tutuşması olmuş 

Son seneye geliyoruz : 937 de 
yangın olmuş, 1 ev yanmıftır. Bir 
Kayaş mermi deposunda bir pati 
olmuştur. Bir de 49 baca tutu 
olmuştur. O kadar .... 

••• 
Ankara tehir içindeki yüksek 

fusuna; havagazı, elektrik ve saire 
bazan yangın çıkmaya sebeb olabil 
vasıtalara sahih olmasına rağmen 
az yangın çıkan şehirlerden biri 
Bilhaaaa Yenitehir ... Beton tehir 
yanar mı diyecektiniz ? 

Buna rağmen bugün Ankaranın 
hangi bir yangın felaketini önliye 
bir itfaiye servisi vardır. 925 sen 
de kurulan bu itfaiyenin evvela 
tane dört tonluk arazozu bir 4 motörpompu vardı. 929 da malzeme J bi 
itfaiye memurlarını taşımak US bC Bu 
bir kamyonet ve bir tane de bir ' ve 
çuk .tonluk arazoz alınmıştır. 9341 
935 de iki kamyonet, 935-936 da bir 
bir tonluk, diğerleri ikişer tonluk 
tane arazoz almmıştır. Yeniden 
manyadan üç tane arazoz ısmar 

mışt ·. 
925 de 15 kişi ile işe başlamış o 

itfaiye teşkilatı bugün 85 kitidir. 
faiyemizin kıymetini ve değe 
geçen yaz olan Kayaş mermi pat 
hadisesinde anlamıştık. Yangında 
zi ateşten ve yazın sıcak günleriıt 
tozdan kurtaran modern vaaıtal• 
cihazlı Ankara itfaiyesi, bugün 
çok büyük ve ileri dünya ,ehir 
için belli batlı bir meseleyi An 
için tamamiyle ve k~künden hal 
miş bulunuyor. ... 

.l...ld~lü.& uuua,:utu. J4l~ ................... C:&. 

yiz ama, hatırınızda bulunsun : t 
iyenin telefon numarası 1521 dir, 

Teşekkür 
Kızımız Sur'un ölümü kar)ıı 

duyduğumuz acıya ortak olmak l 
funda bulunan bir çok doatlardan 
bizi ıevenlerden aldığımız baıaağı 
graf ve mektublarına ayrı ayrı 
yazmağa imkln bulamadığunıs içiıs 
kıymetli alakadan çok mütehaaaiı 
duğumuzun ve minnettarlık duy 
rımızın neırine aayın (ULUS) 
lutufkar tavassutunu rica ederi%. 

Sabiha BULCA Fuad BU 

Halkevinde Karag6• 

Manisa mebusu Sabri Toprağın ya
bancı memleketlerden gelecek türk ol· 
mıyan göçmenlerin yurda kabul edil
meıi bakkmdaki teklifi müzakere ve 
reddetmiıtir. Hariciye encümenince de 
müzakere ve reddedilen bu teklifi ev· 
velki günkü .ayımızda izah etmiıtik. 
Teklifte yabancı olmıyanlar tabiriyle 
muıeviler kasd ve maddelerde tasrih 
edilmittir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ankara halkevi karagöz oyuaıA 
ihya etmek ve bunu yalnız ko~ 
maksadiyle değil, aynı zamanda ; 
biye vaaıtaaı olarak kullanmak~ 6" 
Bu ite önce ilk okul talebeler•:.-: 
başlamıştır .. Her hafta halkevi ~ 
nunda ilk okul talebelerine terbi!,; 
oyunlar gösterilmektedir. ?~n .d~ J' 
kevi önü ve salonları mmımınıl il. 
dolup tatmıştır. Küçükler karailS;.ı 
hacivadı içten gelen bir ıevinçlc 

Memurin muvakkat enciimeni: 

Memurlann devletçe verilecek te • 
davi ve yol masraflarına aid bir madde 
ile memuriyetlerinin ilgası dolayısiyle 

açıkta kalan memurlar hakkındaki bir 
maddeyi havi iki maddelik layiha mü • 
zakere ve kabul edilmittir. Bu maddele
ri aynen yazıyoruz: 

Madde 1 - 788 numaralı memurin 
kanununun 84 üncU maddesinin (D) 
fıkrası apğıdaki ıekilde değiştirilmit
tir: 

[ (7) inci ve ondan aşağı derecelerde 
bulunan memurlardan (Kadro dolayı· 

siyle açıkta kalan memurlar dahil) 
memleket dahilindeki reami ve huıuai 

müe11eaatı ııhiyede tedavileri lüzumu 
fcnnen aabit olanların tedavi ve yol 
masrafı ve devletçe tedavi ettirilmekte 
iken vefat edenlerin cenaze masrafı 

mensup oldukları daire büdcesinden 
verilir. ] 

Madde 2 - 788 numaralı memurin 
kanununun 85 inci maddesi 
ıekilde değiştirilmiştir: 

aşağıdaki 

[ Memuriyetinin ilgası dolayısiyle 

açıkta kalan memurların, ilganın vuku 
bulduğu ay ile anı müteakib olan ay 
zarfında maaılan tam olarak ve bu 
müddetin-hitamında tekrar hizmete ta
yin kılınmamış iseler yeni memuriyete 
tayinlerine kadar, fili hizmet müddeti 
yedi ıeneye kadar olanlara dörtte bir, 

Güzelleşen lstanbul 
Eski ve yeni şairlerden lstan

bulu ''terennü11J" etmek istiyenler 
çok olmuştur. Mesela kim olduğu 
bilinmiyen bir divan şairi diyor ki: 

Puthanc mi mcscid mi nedir 
ıehri Stanbul 

Ebruları mihrab olacak bayii 
sanem var. 

Nedimin: 
KCUıu derya iki canibten deraguı 

cylemi:s 
Sanki derya diyesi kühsar ise 

lalbıdır. 
Bu ı1ehri Stanbul ki bi miılü bahadır 
Bir ıenıine yekplre acem mülkü 

fedadır. 

Bir ıevheri yekpare iki bahr arasında 
Hurıldi clhantab ile tartılsa sezadır. 
Beyitlerini hatırlıyanlarrmız çok-

tur. Şair Tevfik Fikret de, lstan
bulu şu mısraı ile öğda ma, yerdi 
mi, belli değildir: 

Ey bin kocadan arta kalan blvei bikir. 
Daha fazla misale lüzum yok: 

Divanlardan Rebabı şilreıte'ye ka. 
dar, birçok pirler, bu eski türk 
şehrini "terennDm" etmiı ve onu 
çok defa, yosma bir kıza, güzel bir 
kadrna benzetmişlerdir. 

Fakat bu güzel kadının Avrupa
dan trenle gelen yolculara görünen 
eteklerindeki kirlilik, pasaklılık ne 
fecaatti! 

Eskiler "galana seven dikenine 
de katlanır/,, demi~ olacaklar ki bu 
sefil manzaları ortadan kaldırmayı 
dü~Unmemişlerdi. 

Şimdi ise Nafra Velclleti karar 
vermi,tir: Tarihin ve edebiyatın 
gazel kadını lıtanbul, artık ıDsle
necelrtir. 

Yenikapı ile Kumkapı arasında-

ki teneke mahalleleri kaldırmak ve 
oralara ~ehrin gDzelliğine yaraşır 

bir manzara vermek için vekalet 
lazımgelen temaslarda bulunmak
tadır. - T. 1. · 
Nakı ber ab t 

Haylaz bır ııenç, Sağlık Bakan -
lıiı dıvannın üzerine biriken kann 
üzerine bir iki dille "ıizi seviyorum'' 
manaıma ıelen cümlecikler yaznuı: 

-1 love youl 
- Je VOUI aime ı 

gibi. ilk tutan kar, çocukları bahar 
kadar neıelenclirir; onun için bu ya
ramazın bu faİrlik, yahud hattatlığı-
nı hoı ıönneli. · 

Fakat ıeçerken clüıündüm de ha • 
tınma eski bir tibir geldi: "Nakı ber 
ab!" 

Gerçekten birçok ıiirlere, birçok 
edebi eserlere maya olan yukanki 
cümlelere - zamanımızda sevginin ne 
kaclarc:ık eiirdüğünü habrlıyalım -
en Yaratan 141y, suyun, nihayet onun 
bir nevi olan karın üzerine yazılmak, 
yani "nakı ber ah" deiil midir? 

Av modmı 

Son ajanı haberlerinden öireni· 
yorwı: 

"Lehiatan Cumhur Batkuu, M .. 

caristan Naibi Amiral Horti'yi ıubat 
ayında Lehistan onnanlarmda yapı
lacak avlara çaiırmııtır. 

B. Göring, Lehistan Cumhur baş
kanının av davetini kabul etmiıtir" 

Siyaset adamları arasında bu ava 
davet modası da yeni çıkb. Henüz 
burnunu sulha alıtbramıyan beıeri
yet dostça konuıur, eğlenirken de ge
ne biraz barut kokusu mu koklamak 
istiyor, nedir? 

1 

K d . . k., rem, pu ra, ruı ve vıs ·ı . 

~angnay· da uzun zaman ya;,<Mnı§ 

olan amerikalı gazeteci Cari Crow 
bu büyük Çin ıehrine nasıl veda et -
tiğini çok canlı bir yazı ile anlabyor. 
Tercümesini dünkü Ulus'ta okumuı· 
sunuzdur. 

Bomba, top, kıtlık, muharebe ve bü
tün bu felaketlere sahne olan ıehir • 
den gemi dolusu uzaklaıan periıan 
yabancılar. Bunların halini tasvir 
ederken muharrir, ıu satırları da ya
zıyor: 

" Genç kadınlann böyle bir vazi
yete düımesi, ne kadar hazin oluyor
du. Vapura çıktıktan zaman hepsi 
ter içinde ve hepsi, azçok, çirkindi • 
ler. Dikkat ettim: ilk itleri pudra ve 
ruj kutulannı açmak oldu. Krem, 
dudak boyası '\'e P.Udralar aayeainde 

yepyeni bir kılıia girerek yeniden 
güverteye çıktılar. Artık ıüzel, zİn· 
de, yer yüzünde bat gösterecek her· 
hangi bir felakete mukavemet ıöete
recek kadar kuvvetli idiler. 

Biz erkekler, bu huıusta, onlar
dan ne kadar ıeri idik. Bizi o hale 
ıetirebilecek, olaa olaa, bir viskimiz 
vardı .... " 

Yukanki aatn-lan okumadan, bir 
pudra, bir krem kutuıunun, ruj tÜ· 
bünün bir cephane kutuıu yerinde 
kullanılabileceiini hayalinizden se • 
çinnit miydiniz? 

Cari Crow, kadınlarm yukarda aa· 
yıp döktüiü vaaıtalanm bizim viıki
mizle mukayese etmekte haksız de • 
ğildir. Viski bizi aarhoı eder; onlar 
da gene bizi. 

Na!fyonali!ft ordrı 

Oört ay Franko ordusiyle bera
ber bulunmuı, sonra nedense, sınır -
dı!ı edilmiı Felemenk gazetecisi F. 
G. Stork, iıpanyol &.ileri tarafından 
harbeden askerlerin mikdannı ve 
bunların kir.ıler olduğunu yazıyor • 
du. Bu yazıd:m anladığımıza ıöre 
Frankoculnr:.ı 500.000 u.keri vardır 
ve bunların "120.000" i İtalyan, 

"20.000" i alman, "2000" i franıız, 
"500" kadarı İngiliz, "15000" i ya
bancılar lejiyonu, "100.000" kadan 
faslı, geri kalam da iıpanyoldur. 

Franko ordulan için "naıyona
list" "milliyetperver'' gibi bir taimn 
unvanlar harcanıp durur. Bu naıyo -
nalist ordunun 257.500 kiıisinin, ya
ni yanemda nfazlaımm yabancılar 
olduğunu öğp_renince ne bu:yururıu· 
nuzl, 

bol alkıtlamıılardır. 

Talebelerin saçlan 
Talebe uçlarının bir örnek k~ 

mesini temin için bir talimatnaııı' ..,ır 
zırlanmakta olduğunu kültür bak 
ğı tekzib etmektedir. 

• 
Hava kapah geçti 

Dün ıehrimizde hava kapalı ge~ 
111 gece aıfırın altında 2, gUndii~ 40-
rın üstUnde 2 derece olarak kaY~ 
mittir. Dün yurdun Trakya, 1' '!",. 
Eğe, cenub anadoluıu mıntakal~ 
yer yağıfb, diğer bütün mınt 1.,kapalı geçmittir. DUnkU yalıt~ 
kare metreye bıraktıkları ıu nıik )11;.,,ı' 
rı Muğla ve Kırklarelinde 17, . !., 
sada 4, İzmirde 3, Çorlu, Balık~sı· 
parta ve Antalyada 1 kilOgr-jt' 
Dün en dilıük ııı ııfmn altında f~ 
zurwnda 20, en yUkıek ıaı da; 
üstünde Zonguldalrta 16 derce ' 



13 - l. 1938 

DIŞ iCMAL 

Yahudiler 
Alman1a batta olmak ~re~ Av· 
pa memleketlerinde 111üfrit milliyet· 

1 
•. • . hızı 

rverlik ve ırkçılık ideo oJııının 
ıısmda on dokuz asır evvel K.udüıün 
'b• d nraki büyük muhacerete 

n an en IO • L-·la 
nziyen bir yahudi aauhacereü -s · 
ıtır. Yahudiler hakkında önce Al· 

. ddetli tedbirler aldı. Sonra 
ya fi B" .. b ... __ ş· di de R,omaDY&. utün u s...... ım . L-.---
. 1 . • - ..ı~ .,.aıudileri, :ıraa-ar enn neuca"t • • 

tililinden enelki içtimai ftZlyete ır-
etmektir. Ve bu cereyan son.~~ 
deki tempOcla dev.m ederse, ih~· 

iki --•ndan da daha feci bir 
neVTe --

niyete dütebilirler. . 
Avrupa'da yabudi ale~b.tar~ğı yem 

d ~ildir Kudüs banncı asırda 
teY eg . . Mı 
'b edildikten sonra yahudiler, ıı· 

Veliahdın eylenmesi dolayısile 

Krahn yunan 
milletine mesaji 
Atina, 12 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor : 
Kıra! İkinci Georges, bir mesaj neş.. 

rederek veliahdın evlenmesi hadisesi
ne samimi iştirakinden dolayı millete 
teşekkürlerini bildirmiştir. 

lJ L U S 

CUMARTESi 
16SAYFALIK 
İLAVEMiZ 

1 • • 

\1 Z M 1 R 
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TÜRKiYE BASl~j 
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Ankaranın hayatında 
tekamül 

CUMHURlYET'te Yunuı Nadi, 
Ankara Palas pavyonunda otel idare.ı 
ımin halk için tertib etmit olduğu pa • 
raaız konserlerin muvaffakiyetini ve 
bunun ne kadar yerinde bir dütünce 
olduğunu belirterek ilk günü konseri 

Q • 11 dinlemeye pek az kitinin ıelitinden 
lıil iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. yılmamak lazrm geldiğini, bu kadai' ~-
• zel bir t4!!ebbüaü herkese duJ'Ul'IDÜ ı· 

cah ettiğini anlatarak diyor kiı 

Yüksek Sovyet 

meclisinin ilk toplantlsı 

lapan1a'ya Aimanyaya ve Avrupa· 
ber ....,.ıelretiae yayılmqlarclı. 

unlar gittikleri memleketlerde ayn bir 
.. halinde 1apdılar. Askere alın· 

dJklan için, arazi sabn alamadıldan 

Mesajda, milletin bu münasebetle 
hanedana gösterdiği sevgi .ve 1 • ba.ğl.ı
lık hislerinin ve evlenme törenı ıçın 
gelen yabancı misafirlere gösterilen 
iyi kabulün, kıralı vatanın terakki ve 
refahı uğrunda sarfettiği yorulmaz 
gayretlerde bir kat daha takviye etmiş 
olduğu bildirilmektedir. 

Romanya veliahdı dün akp.m aaat 
21.50 de husust trenle Bükreşe hare· 
ket etmiştir. 

ltalya o., lıler Bakanı Kont Ciano Macariatan Naibi 
Amiral Horti ile beraber 

Moskova, 12 (A.A.) - Bugün aaat 
16 da, Sovyetler birliği yüksek sovyet 
meclisi ilk toplantısını akdeylemiştir. 

BB. Stalin, Molotof, Voroıilof ve 
diğer hükümet erkinı heyecanlı teza· 
hürat ile karıılanmıştır ve, itçiler he· 
yeti azası ile yabancı ve sovyet mat· 
buat müesseseleri de hazır bulunmuş-

" Gidilip selinecek yerleri çok ol • 
mıyan Ankaranmcla haftanın iki IÜJIÜ• 
nün iki üç saatini bu kadar i1ibi p.ı. 
likler içinde geçirecek bedava konser
lere kim gelmez? Hadi• ıüzellikleri 
takdir eden ve sayılan biç de az olmı • 
yan Ankara sakinlerinin malUınu olun
ca cuma ve lalı günlerinin ikindi saat • 
)erinde Ankara Palas paVJonuncla rat• 
betürlara yer bulmakta zorluk çekile
cek vaziyetler huıule seleceğinden bis Budapeşte konferansı eminiz. 

Retid anayat Ankara Palasta de • · •• ıerek tetkilitlarına giremedik· 
• için ticaret ve aarraflıık ile mqgul 
aı-. Orta çaida ticaret yahuclilerin 

1.1.i..n altına girmiıti. Çok para kaza· 
orlar; fakat kazanUkian para, zorba 

.a.me11e1leri tarafından ellerinden alı-

İngiltere ve İrlanda çahşmalarını bitirdi lardır. amh musikiyi devamlı numaralarla 
Meclis, ittifakla reisliğe ıiyaıi bü- vakviye ederek burasını medeni bir 

ro azasından Andrevvi ve reis vekil- t telırin bqlıca prtlarmdan olan lıaJatl 
tiklerine de profesör liıenko ile Se· hoıça geçirme Iazımeıini vazife halin • 

görüımeler yapacak Macaristan yalnız Avusturya 
Frankoyu tanımakla 

giıbayevi seçmiştir. de ifa eden bir ocak yapmııtr. Bunclaa 
dolayı hepimiz ve bütün Ankara her 
zaman kendisine onun itleri sibi bit 
bitmiyen kocaman bir tetekJr;ür bor9' 
luyuz. Güzel konserler serisi te§ebbü • 
ıiyle Reıid Banayat kendisine olan 
borcumuzu çoğalbnıt bulunuyor. O. 
nun zengin kalbinin ne ile ve nud 
memnun olac:afını ise biz pek iyi bili • 
yoruz: Diğer eserleri pbi konserleri• 
nin de sayın ve ıeçkin halk tarafından 
gösterilecek pek yerinde bir rağbetle 
takdiri. Bu neticenin tahakkuku ıüphe • 
ıiz olduğunu kendisine temin ederiz. 

dL Bunun içindir ki bazı tarihçiler 
1ahudileri ıünsere benzettiler: Damla 
tlamla para biriktirirler. Sonra bir bü· 
ldimdar, bir derebeyi aünseri sıkarak 
l»otaltırclı. Askere almmwmf, arazi sa • 
bibi ol•memrt ve daima aıaiı tabaka 
lnND zümresi vaziyetinde yqamak, ya· 
•udilerde bakim zümreleri temayüz et
tiren seciyeden başka bir karakter teba• 

·· ettirmittir ki, bu yüzden hakim 
uıurlann nefretini celbetmitlerdir. 

Londra, 12 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine göre İrlanda devleti ile 
Birleşik kırallık devleti mümesaille
ri arasında 17 kinunusanide öğleden 
sonra, aıkıda bulunan meselelerin 
müzakereıine ~lanacaktır. 

Budapeşte, 12 (A.A.) - Dünkü ak
şam yemeği esnasında Hariciye nazır
ları Kanya, Ciano ve Schmit, Roma 
anlaşmaları dolayııiyle birbirlerini 
tebrik etmiflerdir. 

iktifa ettiler 
bulması UJ:erine, apğıdaki tebliğ neır
edilmiıtir: 

1 - BB. Ciano, Schuchnigg, Sch
midt, Daranyi ve de Kanya, Budapeı· 
tede 10, 11 ve 12 kinunuaani 1938 ta
rihlerinde, Roma protokollan mucibin
ce müıterek fikir teatiıinde bulunmuı
lardır. 

İtalyan kıyılarında 

fırtına 

Franıız ibtilili yahudilerin tari
hinde ebemiyetli bir dönüm noktasıdır. 
Bu ibtililin getirdiği hürriyet, adalet 
Ye müsavat prensipleri ve liberal eko
DOIDİnİn paraya dayanan burjuva ideolo 
jiai, zenain 1ahudi1e içtimai müsavat 
temin etti. Garbi Avrupa'nm kabul et
tiği 1eni içtimai mikyaslarla yabudi es
ki asilzade smdlDln yerine seçti. lıte 
,..m manada yabadi ale1htarbğmm 
batlangıcı da budur . 

Büyük harbtan eonra bazı nm:nleket· 
ı.. liberal ekonomiyi ve bunun içtimai 
mibulanm bırakıp da müfrit millicilik 
n ll'kçdsk ideolojiı..iai tatbik ettikçe 
781aadl aleJhtarlıiı ela arttı. Büyük har 
bı takib eden ydlar içinde yahudiler Al· 
.,.,.., ••• bii7'ik lımnet ifade em.
le~- Setu:aye,.. hUrimdL 
.... C ıtela'i eat:m alchl.r. Politika 

Royterin öğrendiğine göre, bu gö
rüşmelerde İrlandayı B. de Valera i
le endüıtri ve maliye bakanı temsil 
eyliyecek, birleşik kırallığı ise BB. 
Çemberlayn, Sir Con Simon, B. Hor 
ve B. Makdonald temsil edecektir. 
Görütmeler için bir proerun teıbit 
edilmiş değildir. Gözden geçiriluek 
metıeleler ara1ında müdafaa, maliye, 
ziraat ve ticaret işleri vardır. Bu gö
rüşmeler, katiyen hazırlıksız olmuş
tur. Binaenaleyh bir anlaşmaya varı
lıp varılmayacağı timdide:n kestirile· 
mez. 
lrltında parltımentosu topl.andı 

Düblen, 12 (A.A.) - İrlanda par
lamentosu, bugün öğleden sonra yeni 
kanunu eaasinin meriyete girmesin· 
denberi ilk defa olarak içtima etmiş
tir. 

Bu toplantıya bütün mebuslar iş
tirik etmittir ve bUtU:n dlnleyld J.o. 
caları da dolu bulunuyordu. 

Dö Kanya, bu anlafmaların dördün
cü yıldönümünün yakında idrak edile
ceğini hatırlatmıt ve bunları imza et· 
mit olan üç memleket dıt işleri bakan· 
larmın 11.11.1936 da akdettikleri kon
ferans neticesinde İtalyanın Habeti.a
tandaki hakimiyetinin ve Macaristanm 
silahlanma hakkının tannmııt olduğu
nu ilave etmif tir. 

Bundan sonra söz alan Ciano, Roma 
anlaşmalarının Roma • Berlin mihve· 
rile hemabenk olduğunu ve samimi bir 
anlaşma neticesinde Yugoslavya ile 1-
talya arasındaki dostane milnaaebetle· 
ri Avusturya· Macariırtan ·Almanya 
dostluk grupunun menfaatlerile telif 
etmenin imkanı bulunduğunu söyle-

miştir. 
Müteakiben B. Ciano, üç devletin 

politik ve ckonomi.k münaaebetlerinin 
temeli olan Roma proto.kollarının ka
~ı bir aiatem olarak Tuna hav.-SU
dan diğer devletlerin menfaatlermi u
-ı..ı~r..--1- maıııt olmadığını, bil· 
akis bu menfaatleri halisane bir suret· 
te ve kayıtaı& praıs olarak tanıdığmı 
ve Orta Avrupa ve Tuna havzasının 

bir kısmını te9kil eden ve bizimle tef-

Roma, 12 (A.A.) - 48 aaattenberi 
Tirenyen denizinde çok şiddetli fır· 
tmalar hüküm sürmektedir. Bir çok 
vapurlar yüklerini atmak mecburiye. 
tinde kalmışlardır. Napoli körfezinde 
seyrüsefain durmuştur. Diğer bazı 
büyük vapurlar da mühim teehhürler
le Napoliye gelebilmişlerdir. 

2 - Uç hWdimet mümenilleri, Ro
ma anlqmalarmm milaaid inkipfmı ve 
mU.bet neticelerini bir kere daha mem 
nuniyetle mllphede eylemitlerdir. Mü-
measiller, siyasi ve ekonomik faaliyetle- Sovyetler Bükreı elçisini 
rini ve samimi işbirliklerini Roma pro
tokolları zihniyeti dahilindeı fazlalq -
tırmak müşterek azimlerini yeniden 

geri ıağardılar 
teyid etmişlcrfdir. Bu bakımdan, Avus- BUkreı, 12 (A.A.) - Havu Ajansı 
turya ve Macaristan müme11illeri, iki bildiriyor : 
dost devlet, İtalye ve Almanya aruın- Sovyetler birliğin Bükreı orta elçl
da mevcud olan Roma - Bertin mihveri si B. Mitel Oktrovakinin geri alın· 
ile tekit edilmiş bulunan ve ıulhun ve masını istediği bildiriliyor. Verilen 
yapıcılığın yeni ve mühim bir garan- malümata göre, elçi Romanya poli· 
tisini te,ıtil eyliyen ulu if birliğine tikasının aldığı şekil üzerine Roman· 
kar§ı sempatilerini izhar etmişlerdir. yada ipkasının hikmeti kalmadığı ka-

Avusturya delegeleri, Roma proto· naatini göstermiitir. 
lulUarmm ve 11haziran1936 Anatur- .. .. 
ya - Almanya anl8fmmnıim pawwwlplftl ması lbım geldlflni beyan etmifler· 
arumdaki abecık üzerine müeuea ai- dir. Böyle bir ihtimal kartısında, A· 
ya.etlerini anlatmıflardır. İtalya ve vuıturya ve Macaristan, milletler ce
Macarı.tan delegeleri, bu eiyuet kar· miyeti ile olan miln•ebetlerini yeni 
fllmda um memnuniyetlerini bildir- bir tetki~a tabi tutmak hakkını muba· 

Ankarada bir de tehir tiyatrosu ri
cude getirilerek pek yalanda temsille • 
rine baflamak üzere bulunuyor. DeTlet 
tiyatro mektebi iıe biraz daha uzakça 
bir geleceğin daha mükemmel tiyatro
culuğunu hazırlamaktadır. Böylelikle 
ıimdilik sinemalar ve mevcud konser • 
lerle Ankara Palaı ve tehir pzinoaa 
çaylan ve çalgılı alqemlan haric:iııcle 
daha ziyade evlerde busuıi toplantılar
la geçen Ankara hayabnm daha tenlik· 
li bir istikbale yaklqtaiı ve iqe Anka· 
ra Palas konserleriyle sabittir, bu 1.,1 
istikbale her gün bir ucundan da bva
prak yijrüdüiünü ıöriiyoruz.'' 
TORKÇE .KONUŞMAK MESSLESl 

SON POSTA'cla Muhiddia Birpa, 
azhklarm türkçe konu.....,. _.. 
tubılme••n beklonda KamatQa w
rila lumua projeaiadea W.. • 
clerek, türkçe konutulJDN1111D lsbmbal
cla IOll .,.ılar zarfında ae kadar a.nıW 
etmiı oldutuau batırlablrak di)'OI' ldı 

&&a7•....- ~ • ..__. ........ --....-, 

doktorlar, iaivenite pron.örleri, Jik· 
Mk ............... HulUa ai1ui, iktıaadi, 
mali ve içtimai baaytta mühim rol oy
namaia bafladılar. Y ahucliler, müfrit 
miJli7et " hele ırkçılık ideolojisini 
kendi varbklan için tehlikeli gördiikle
rindaa bildin nüfuz ve kunetlerini en
ternasyonal eoıyalizmin ve hatta ko
müaizmİB ,.ayılman noktannda topla-

Mıs1r parlamentosu 

feshedilecek mi? mitlerdir. faza etmektedir. 
3 - Avueturya ve Macaristan dele- 6 - İtalya ve Avuaturya mllmelall· 

Kahlre, 12 (A.A.) _ Siyasi mahfiL riki mesai için hüsnü niyet~ni ispat et-
mit oları bütün devletler arasında bir 

d~n alınan mal(lmattan anlqaldıiına tOfrlki m .. ai ihcwıına matuf bulwı
gore Mıs~ parlamentoaunud Uç ıu· duğunu kaydederek demlttir ki: 
batta fe~hıne ~ure~ huıl olacaktır. "-İtte, eserimizin bu iy-i tefsiri ve 
Bu takdırde yenı ecçım anayua mu- hüldimetlerimizin derin realite hini· 
cibince feshi takib eden iki ay içinde dir lı:i, R.orna protokollarınm Roma • 
yapılacaktır. Bertin mihveri ile ahenkli bir surette dılar. 

Banan .-luiJODU müclhit olmut
tar: A)muaya, barb içindeki mailUbi
JetinİD ve har1H takib e~ yıllar ~çm
cleki zaafmm mesuliyetim yahudilere 
,.wdeterek bunlardan intikam ~ya 
bqlaclı. A)manya'nm bu hareketi, Le-
histan ve RomanJ'• ıibi difer meml4:'" 
ketler için de bir tetvik olmuttur· B•: 
DMnaieJb bqiİD bütün orta~ ~ 
Avrupa'da yahudilere kart• bir clüı· 
manlık bi11inin ,ittikçe kabarmak~ ol· 
duğunu prüyonu:. Bu, dünyayı bar ya· 
hadi meaeleai karfısmda bıralmııtbr· 
Yahudiler tazyik ıördükleri memleket· 
lerden çıkıp ,itmek istiyorlar. Fakat 

nereye? 
Acaba filistin'de k,urulmaaJD8 çalı• 

tdan yabudi 7urdu, 1ahuclilik 1118~.ai
nin halline bir çare ıkil eclecek ~~? 
Filhakika siyonizm bir nevi yabudi mil· 
liyetpervsliğiain tezahüründen ~ka 
bir teY cleiilcfir· Hatta buna yabudi fa
tiıtliği adım verenler bile vardır. F~t 
arablarm mukavemeti kartııında Filis-
tin' de bir 1ahudi yurdunun kurulması 
&ittikçe zorlaımaktedır· Bu teıebbüsün 
nıuvaffak olduiu bir an için kabul edil
se dahi, bunun dünya yah~di prob~emi
ni ballecleW)eceiİne siyomstler de anan· 

nuyorlar. Hatti bu ~eyi Y~~ 
tetkik edenler 1ahudilenn bu yrıma a· 
sır içinde ~ eden karakterlerinin 
Yalnız yahuclilerde• terekküb edecek 
bir deyJet ............... ariiaaid olmadı· 
inli fiO,.kilca SoYJel Ruıya yabuclileri 
bir ara.,. toplaJıP Sibirya'da b~ 1ab~
di c:umburi.,eti kurmaya tetebbu• etti
ii halde buna muvaffak olanıa1111thr. 

Gerçi Jahudi meselesi yeni değildir. 
Z..... uman, .,Mudiler kütle bailncle 
ıu ve bu mmnleketteD kovulmutlarcbr. 
Fakat seçmit asırlarda bir nwmleket • 
ten kovuldukları zaman bqka memle
kette yerletebihnitlercli. Bir aralık da 
Amerika•.,. baJli .,abadi hicret etti. 
Fakat bugün her aaemleket yahudi 

Küçük Dıı Haberler 

X Londra - Aden dvannda bir in
giliz bombardıman tayyarui dilpüt 
ve pilotla muavini ölmüttiir· 

X Londra - Hava kuvvetlerinin bi-
rinci sınıf tayyareler sayısı, havat tel· 
lihat programmın tatbik mevkiinc ko
nulmaıu tarihi olan 1935 doki miktarın 
iki misli olmu9tur. 

X Osaka - Japonya'nm garbında 
tiddetli bir zelzele olmuttur. Zclaele 
evleri saraarak yirmi dakika sürmüş· 
tür. Halk korkudan sokaklara fırla
mıttır. İnaanca zaiyat yoktur. 

Bir izah 
9.1.1938 tarınli &ayımızın yedinci 

sayfasına Çin'in 1910, 1933 ve 1937 yıl
larındaki vuiyetini gösterir hartalar 
konmuştu. 

O zerindeki kelimelerden de anlaşı-
lacağı üzere bunlar yazıaiyle birlikte 
yabancı bir gazeteden alnunıştır. 

Bu hartada Mongolya Sovyet mem
leketleri çizgileriyle gösterilmlgtir. 
Bilindiği üzere Mongolya ile Sovy~t 
hükümeti arasında bir ittifak mevcud 
olup herhangi bir arazi birktıkliii 
yoktur. Bunu taarih ederiz. 

&erin adediai o kadar tahdid etmittir ki, 
d())ayısiyle yahudilere de kapılanm ka-

inkişafına ve İtalya ile Yugoslavya ve 
Avusturya, Macaristan ve Almanya a
rasında aamiml bir anlayı§A imkin ver· 
mittir. En mühim menfaatlerimizin ö
tesinde, Orta Avrupada ve Tuna hav· 
zaamda müıalemet, adalet ve istikrar 
tutları ihdaaına daima çalııtığmıu:ı 
memnuniyetle mUphede ve tesbit ede
biliriz. Avrupa tarihinin bu karı9ık 
devrninde, devletlerimizin duyduğu 
teı.anüdün sağlamlığını ispat ettik. 

B. Clano, italyan milletinin Macarie· 
tanı İtalyaya birle9tiren ananevi dost· 
luiu pek aiyadıe takdir ettiğini bildir
mit ve Naib ve Bayan Horty'nin bal
yaya ve italyan kıral ve kıraliçesinin 
Budapeşteye yaptığı ziyaretleri hatır-
latarak bu münasebetle kıral ve krrali· 
çeye kaf)I gösterilen heyecanlı ka· 
bulün b&tırasııu daima sakladıiını 
ıöy lemiftir. 

B. Ciano'dan sonra. Avueturya dıt 
bakanı B. Schmidt sö zalarak BB. Kan· 
ya ve Ciano'nun sözlerinden dolayı te· 
,eklı:ür etmif. Avuaturya hükümet ve 
milletinin de Mauriltan ve ltal:yaya 
kartı aynı hislerle muttasıf olduğunu 
söylcmittir. 

B. Schmidt, evelki Roma ve Viyana 
toplantılarının hitıraeını tekrar ede· 
rek dem.ittir ki: 

Bu bitıralar ve minnettarlıilllllll• 
bizi bugün Budape,Wde toplıyan ese· 
rin mütetebbiıei olan Muaolininin bü· 
yük pbeiyetine sıkı bir aurette mer
buttur. §imdiki ietiprembin Roma'da 
çizilen yolda kayda değer bir terakki 
göstereceğine kaniiz.,, 

paau' ~unuyor. 
Hulasa dünya bugün tarihte misli 

prülmiJen bir 1ahudi meselesi kart•· 
undacbr. Garib tecellidir: Bqka ırk· 
lardan üıtün bir ırk nazariyesini icad 
eden yabuclilerdir. Kudüs'te bikim mil 
let olduklan ııracla keneli kendilerine 
"aeçilmlı millet'' adı veren yahudiler, 
bqüa, badi ideolojilerinin bafka mil· 
letler tarafından benimMnmeai7le a-

Budapeııe' de bir ·anlatma 
ekle edildi 

Roma. 12 (A.A.) - Ciornale d'İta· 
lia, Budape§te konfıranuım itlerini 
bitirmit olduiunu haber vermekte ve 
"Avrupai bir ebemiyct iktiub eden e· 
saalı bir anlatma eldo edilmif" bulun
duğunu illve etmektedir. Bu anlqma 
metni yarın ıaat 20 de netrolunacaktır· 

geleri, lı:omünismo kartı ıaarih muhale- teri, hUkümetlerinin Macarletanm •· 
fetlerini teyid eylemifler v• aynı pren· keri silahlanma bakımından tam mUaa· 
ıiplerden mülhem olan italyan • alman vatını tanımakta olduğunu bir kere da
• Japon antikomintem paktım aempa· ha teyid eylemitlerdir. Uç hWdlmet 
ti ile aelmılamıılardır. Bu delegeler, mümessilleri, bu prensipin çabuk bir 
memleketleri dahilinde komUniat pro- surette filiyata çıkanlmaaıru lüzumlu 
papnduma kartı bütün kuvvetleri ile telakki etmektedir. 
mücadele etmek huauıundüi kararla· 7 - İtalya ve Avuıturya milme&ıil· 
rmı teyid etmiflerdir. leri, hülı:ümetlerinin Macaristan ve 

4 - Avuaturya" Macari•tan dele· Romanya aruındaki müna&ebetlerin 
geleri başkumandan general Franko inkipfını büyük bir alaka ile takib ey· 
hilkUmetini lepanyanın ve bütUn iı· lemekte olduğnu bildirmiılerdir. Bu 
panyol müstemlikelerinin metrii hü- mümessiller, Macaristan • Romanya 
kümeti olarak kati surette tanımak ka· münasebetlerinde pyanı memnuniyet 
rarlarını italyan delegelerine bildir- bir neticenin Tuna bavz•ında sulhun 
miflerdir. Uç hükümet mümeeailleri, takviyeeine mühim ıurette yardım e· 
bu kararın, İspanya ile diğer milletler deçeği fikrindedir. 
aruındald münaaebetlcrin normalleş- 8 _ Uç hüküm.et mümeMilleri, eko
mesine ve Avrupanın ıulha kavuflD&· nomik vaziyeti tetkik etmi,ler ve ya· 
ama hakiki bir yardım teşkil eylediği kında vücuda getirilen eaaalar dahilin
fikrindedirler. da üç memleket aruındaki ticaret mü-

5 - Avusturya ve Macaristan dele- badelelerinin fazlalaıtmlmasına bü
ıeleri, italyan hiakümeti milletler ce- tün vasıtalarla devam hususunda mu
miyetinden çekilmeye mecbur eden tabık kalmıf1ardır. 
mühik ve mühim &ebeblerden malQmat 9- Oç hUkilmet mümessilleri, siya· 
a1mı,1ar ve böyle bir kararı milletler si faaliyeti, hakiki sulh ve imar hedef· 
cemiyetinin terkinde, gayelerinde ve lerine ve milletler arasında daha iyi 
imkanlarının vücuda getirdiği derin bir anlaşmaya doğru müteveccih bulu· 
neticelerini mütal:iede eyledikten ıon- nan bütün devletlerle ifbirliği yapmak 
ra, milletler cemiyetinin ideolojik bir hu.susundaki mii§terek azimlerini te
grup mahiyetini alamıyacağı ve alma· yid e11nişlerdir. 

İapanyol ıulannda bir 
Holanda gemisi babnldı 
Teruelde horb devam ediyor 

Valenılya, 12 (A.A) - Tabiiyeti lere mevzilerini tahkim imkinını ver. 
meçhul bir denizaltı gemisi Valanai. diifni bildlıtyorlar. 
yanm 47 mil açığında Hanneab iamln.. 
deki Holanda vapurunu torpilliyerek lai tayyarelerin /aaliyeıi 
batırmııtır. Tayfalar Javee lı:oyil ba· Londra, 12 (A.A.) - Kartagena-
hlı:çıları tarafmdm kurtarılmııtır. dan bildirildifine göre, birçok Fran-
T r d ko tayyareleri bu sabah tspanyanın 

erue e harb ~vam ediyor ,ark uhlllerinde muhtelif aaked mli-
Teruel, 12 (A.A.) - Tenıel muha-: eneaelori bombardıman etmltlerdlr. 

rebHl devam ediyor. Franlı:lıtler, hU- Caltellon ile Valanıiya araamda ya
kümetçilerio tiddetli taarruzlarına pılan bu bombardımanlar neticesin· 
mukavemet etmektedirler. Muharebe de milhim baurat olmuştur. 

llluhac:eretine kartı kapıJaruıl kapamı19 
br. Aınerilca, yalım .,ahucli muhacere-
tine kartı vazl1et almq olJDam8kla be • 
raber, orta •e tarti Avrupa memleket· 
'-inden~·,. ıirec:ek muhacir-

yakta duracak yerden mürum bi halk 
kütlesi vu1.,.tiae dütmek tehli .... 
dedirler. 

ıehrin etrafında cereyan etmektedir. Baraelon'dan bildiriliyor: Franko 
Hilkilmetçilerln taarruslarma afır tayyareleri bugün tehir üzerinde bir 

Re.ıni ""1Ui çılcanl.dı tanklar da lttirak ediyor. Mıllliyetper- uçuf yapmıtlar ve •kert mtle11ese-

A.Ş.UMER 

Bu4apqte, 12 (A.A. - Budapette- veııler, kar ve soğuğun Teruele girme- teri bombardıman etmlılerdlr. Yirmi 
detoplaNniçieıkoahpaemmaib&J..el leriae qel olduiuD11 n hWdlmetsi· kadar &lil urdD'. 

" Beac:e bu it olup bitmİf ~ 
icab eder. Hatti bira daha ilbe eda• 
yiını Tiirki1ede bqün komqala dil • 
ler enamda 1abana dilia aaa dile ol.a 
niabeti, berbaqi bir Anapa mmale • 
ketinde konutulan dillerin pbaalmm 
ana clillerine olan aisbetinclen dalla • 
cbr. Şu halde neden dola.,. bir launm "9 
kanp türkçe konupnayana caa v_. 
yi dütünelimi' "Aman, Tiirkiye1• si'
me, türkçe aöylemnaen ceza SÖf'ÜI"' 
sün?" di.,e Anupada alOJbimiae Wr 
propqanda .,apılmau için mi? 

Bugün lstanbulda tek bir fallO ... 
si çıkıyor: Y abudilerin franuzca lııo • 
nupnalan. Zannediyorum ki bqünldl 
.,ahudi mekteblerinde okuyan senç ...,. 
ıil hayata çıkhiı uman yavat yavaı bu 
da kaybolacak. 

Vesile geldikçe daima aöyletimı Dil 
hürriyeti bahsinde Tiirkiyenin verece
ği pek az, istiyeceii •e alacalı pek çok• 

tur. Bqka memleketlerde YllflJaD türk 
lerin mikdan, Tiirkiyecle J'llfJY•n türle• 
lerin mikclarmclan pek çoktur. Eğer biz 
dil bahsind• toleran olmu ve dünyanm 
hiç bir 1erincle aöriilmemit derecede 
lekt• kaawalarla ite müdahale ederek 
resmi dilden bqkaunm kullaaılınasma 
aleyhtaı olW"Hk bqka memldretlerin 
türldere karıı tatbik edebil.c:ekleri 
ıiddetlerden dolayı 1es çılumnak hak • 
kınım kaybederiz. Hayır, biz, mutla • 
ka anadilin hürriyetini ve haysiyetini 
bir pren)ip olarak müdafaa etmll'liyiz. 
Annenin kucağmda ve anneden ötre • 
ailen dile kartı türk kanunlan ancak 
hürmetle muamele etmelidir. Bqünkii 
hayatımam siditine ıöre, eler niabe • 
t• yalan bir zamanda, Türldyecle bi· 
tün annelerin dili tiirkçe oluna, ona bit 
kimaeaia bir diyecep bal..-nu. 
Bizim ele bu netice.,e vannmmz İ• 
çin biraz sabır etmemiz limnchr. Bir 
milletin manevi kuvvetinin d..-.i bi· 
raz da bu ubırla ölçülür." 

Türk - amerikan dcaret 
görüşmeleri 

Vaşington, 12 (A.A.) - B. Hu11, 
Türkiye ile Amerika arasında ekono
mik görilpıelere bugün bqlandığını 
bil~iftir. Garilpıeler lı:artılıldı 
gilmriilı: tercihleıi bahteden bir ticaret 
anlepıuı atable matuftur. 
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J ahir paşa, Kavanllğa yapılan 
neden durdurmuştu ? hücumu 

Bölüğümü yeniden düzeltmek, , lıktan azletmiı ve orada bir meclis 
kaybolanları bulmak için yarım sa- kurulmuıtu. Gelebilen zabitlerin 
at kadar uğra,mam lazım geldi. Şe- bulunduğu bu mecliste ele geçen 
hid, yaralı, ve kayıb olarak yirmi za- taburlarla yeni bir hücum yapılma· 
yiatım[z vardı. Eski siperimizc yer· sına karar verilmiıti. Bu da muvaf
leıtik. Şahsi dostlarım selamette idi- fak olamazsa o zaman ordu, Plev· 
ler. Benim hiç bir yaram, berem neyi bırakacak, timdi düıman ıünrile
yoktu. Borazan ile hafif yaralı bir rinin elinde bulunan Orhaniye yolunu 
kaç nefer sonradan geldiler. Bora- zorlıyacak, o yoldan ricat edecekti. 
zan omuzundan aldığı yaraya de· Miralay T f'k b · 'k" t 
ğil, bir kurıunla borusunun delindi- burla kum edv 

1 
.e1 y~ yenı 

1 dı a
• · f · an a verı mıı ve o a e-
gıne ese lenıyordu. Sancaklar par. sasen topl ı k t b t 

1 B··ı····· d ki . b anmıı o an uvve e u a. ça anmı§tı. o ugum e terzı un- b ı ·ı· t · t' 
ı .. .. ur arı ı ave e mıı ı. 
arı yamadı. Butun tabur, mevcu- Öwled l t M'' · d d 11' k" . k b . . .. g en evve saa on : .ııır 
un adn e b1 

••• ~§Ik ay .etmı§t!. Hu- tarafından bağlar yolu ile gönderil. 
cum e en ulun uvvetın zayıat ye- · ı h · b · k k 
kiinunu 500 tahmin ediyorum. Ab. ~!1 0 ban ~~P. a~edyı, ır .. aç me • 
d il h b . b b b w 1 ki are eygırını a ırmak U'lere tab-

u a eyın eı ta uru ag ı ara yaya bir müfreze gönd k . 
çekilmiıti. . w erme .emn. 

S . . .. nı alıyorum. Baglarba§ındakı as-
aat dokuzda akım kalan bu hu· kerlerin her birine seksen kurıun 

cumun uyandırdığı intizamsızlık verecek kadar cephane vardı. 

Tahir paıanm, Hayri beyin, Rıza Saat 10.30 : Milas tabyası ile 
beyin, Binbaıımın ve bölük kuman. Talat bey tabyaaından birden bire 
danlarının himmet ve gayretleri sa. tiddetli bir topçu ateıi. Yunuı bey 
yesinde bertaraf edilebilmi§ti. Ar- tabyasından getirilen üç topla bir
tık yeni bir hücuma hazırdık. Fa- likte sayıları altıya çıkan b.ı toplar, 

o dakikaya kadar gayet seyrek a. 
kat, galiba C:lphane kıt olduğu için, 

kimse böyle bir emir veremiyordu. 
Bazı neferlerde hiç kurıun kalma
ınııtt. Elinde yirmi be§ ten fazla ka
lan da yoktu. Tekrar cephane da
ğıttık; böylece benim bölüğümde 

her neferin eline yeniden on beıer 
kurıun verilmiı oluyordu. 

Tam hücumun hararetlendiği ve 
hele Abdullah beyin taburlarının 
bu iıin muvaffakiyetle biteceğine 
ümidler verdiği bir sırada Tahir 
pa§&nın rical emri vermesi, günler
ce aramızda hararetli münakatala
ra mevzu oldu. Tahir paıanm bu 
hareketi hoı görülmemiıti; hatta 
Divanı Harbe verileceğine dair bir 
pyia bile dolaflllağa baılamııtı. 
Fakat bu haberlerin aslı, eaaaı oL 
madığı, pafanın aon gÜne kadar 
Erkanıharbiye reisi kalmasından 
anlaşılmııtır. 

Baıka bir gün Tahir pafanm bu 
emri ne aebeble verdiğini öğrendim. 
Rus ve Romanya süvarilerinin Plev
nenin garb tarafına yakın yerleri 
ellerine geçirdikleri, hatta bu mu· 
harebeye girerken bile, bütün za· 
bitlerin bildikleri sırlardandı. Ta
hir paıanın ketif kolları külliyetli 
mikdarda düıman süvarisi ve atlı 
topçusu gördüklerini, bunların Vid'e 
doğru hareket ettiğini bildirmiıler· 
di. Ternina'nın üzerinde bir ufak 
köprü, Diseviça'da bir kısmı tahrib 
olunmuı ve istihkamcılar tarafm
dan ıöyle böyle tamir edilmiı bir 
koprü vardı. Şimdi bu vaziyet kar-
1111nda Tahir paıa, iki ateı arasma 
alınmaktan korkmuı ve itidalini 
kaybetmiıti. Bunun üzerine Osman 
paıaya atlı bir posta gönedererek 
tabyaları geri almanm imkansız oL 
duğunu ve bu hücumlarla ordunun 
mahvolacağı hakkındaki kanaatini 
bildirmiıti. Osman paıa, fena halde 
öfkelen.mit, Tahir p&fayı bir emir 
neferi ile geri çağırtmıf, kumandaIL 

teı etmekte idiler. Bunun sebebi 
Müıir tarafından gönderilen yeni 
cephanenin oraya varmıı olmaaıdır. 

Bu cephanenin ve ağırlığın bağ. 
lar arasından nakli, yollarm batak 
halinde çamur olması yüzünden 
tasvire sığmıyacak derecede güç ol· 
duğunu öğreniyorum. Ancak Sela
nikli süvarilerin, bir iatihkam takı
mının, arabacıların ve sivil halkın 
İnsan takatini a§an gayret ve feda. 
ki.rhkları sayesinde bu cephaneler 
gönderildikleri yerlere varabilmiı· 
lerdi. 

Saat 11 : Bağlarbatı gene toplu 
rus topçu ateıinin hedefi oluyor. 
Biz, zayiatı azaltmak için askerleri 
açık nizamda yayıyoruz. Benim bö· 
lüğümden üç ıehid var. 

Saat 11.30 : içinde piyade cep. 
hanesi bulunduğunu anladığımız 
yirmi üç arabalık bir rus cephane kolu 
Kriıin-Plevne yolu Üzerindebelirdi. 
Bunlar Kavanlık tabyasına gitmek· 
tedirler Dört avcı bölüğü bağlar 

yolu ile o tarafa gönderildi ve bun. 
lar bu cephane kolu~u ağır zayiat 
verdirerek geri çevirdiler. r. ·:ıas v~ 
Talat bey tabyalannın topları do 
bunlara atılıyor. Öğle vakti ile sa· 
at üç araamda ruslarrn bu kolları 
Kavanhğa ulathrabilmek için yap· 
tıkları üç teıebbüs de gene ayni a
kibete uğradı. 

Kavanlıkta ve Kavanhk önünde 
görünen her rus, Bağlarbaır siper· 
)erinden açılan yaylım ateıi ile se. 
lamlanıyordu. Bazan bir tek ada· 
mın Üzerine y\İz el ateı edildiği o
luyordu. Su almağa çıkan kollar 
yok ediliyordu. Bu iıten adeta, bir nevi 
avcılık zevki duyuyor, iyi niıan aJrp he
defini .:ev:. leri alkışlıyorduk. Ay· 
ni zamanda bağlarda bulunan ku· 
yulardan kendimize ıu tedarik edi. 
yorduk. 

(Sonu var) 

İkisi de kadın 
kıyafeti ama ... 

Bu reıimde l{ördüiünüz kadın, 
bir viyanalıdır. Giydiii bu tuhaf 
elbiseye "radyo dalgaları,, adını 
vermiştir. 

Bu kadın da bir macar köylü
südür. Macaristandan Avustur
yaya tereyaiı ve peynir kaçır

mak yasak olduğu halde bu ka
dın bir müddettenberi geniş 
etekli köylü elbisesi sayesinde 
bu İfi yapıyordu. Nihayet yaka· 
lanmıttır. 

Bu kadar kocaman burun kimde 
var? Yukardaki resim dünyada 
burun rekorunu kıran bir ada
ma mı aiddir? Hayır; bu ada
mın burnu bu kadar büyük de
ğildir. Y alnı.z lotoiralçının bir 

obiektil dalaveresine kurban 
olmuştur. 

_M_A_T_E_M_A_T_i K_T_E_R_İ M_LE_R_.I l. __ R_A_o_v_o~ 
Osmanlıca -TürkÇe 

Santimetre murabbaı - Centimetre care 
- Yıizdemetre kare 

Sathı münhani - Surface courbe - Eğri 
yüzey 

1 

Sathı müstevi - Surface plane - Düzey 
Sathı müstevi - Plan) (le) - Dürey 
Satıh - Surface - Yüzey 
Satıhların aşari usulde okunması - Nu-

1 
meration centesimale des surfaces - Yü· 
zeylerin yürdelik sayılması 

Satıh mesahası - Mesure de surface ou 
1 de superficie - Yüzey ölçüleri 
ı Sayılmı~. mahdud- Nombre - Sayılmış 

Sehım - Flecbe - Ok 
Sermaye - Capital - Kapital 
Sıfır - Zero - Sıhr 
Sıfır - Nul - Nul 
Sıfıra müsavi kılmak - Annuler - Sılra-

mak 
Sıra - Rang - Sıra 
Sigorta akçası v. s. - Prime - Prim 
Sihan - Epaisseur - Kalınlık 
Silsile - Serie - Seri 
Sil&ilei alelvila - Progression - Ulam 
Sulb - Solide - Katıy 
Suret - Numerateur - Pay 

ş 

Şakul - V erticale (la) - Düşey 
Şakul(8leti) - Fil a plomb - Çekül 
Şakuli - Vertical - Düşey 
Şart - Condition - Şart 
Şekil - Figure - Şek.il 
Şekil - Forme - Şekil 
(Şerit) dekametre - Decam~tre (ruban) 

- (Şerit) onometre 
(Şerit) metre - Metre (ruban) - (Şe· 

rit) metre 
Şibih münharif - Trapere - Yamuk 
Şifahi - Oral - Söyel 
Şirket - Societe - Şirket 
Şua - Rayon - Yaruy 
Şua - Vecteur - Vektör 

T 
Tabi - Fonction - Görev (göre/) 
Tabii adet - Nombre naturelle - Tabi. 

fi sayı 
Tabilerin tahavvülü - Variationı des 

fonctions - Görevluin değişeyi 
Tadat - Enumcration - Ardısıra sayma, 

arardı sayma 
Tadat edilmek - Nombre (se) - Sayıl· 

mak 
Tadat etmek - Enumerer - Ardarda 

saymak, ardı sıra saymak, 
Tadat etmek - Nombrer - Saymak 
Tadat ve terkim - Numeration - Sayıl

ma 
Tahakkuk ettirmek - Realiser - Ger-

çeklemek 
Tahavvül - Variation - Değişey 
Tahavvill - Transformation - Aktarry 
Tahdid etmek - Limiter - Limitlemek 

(sınırlamak) 
Tahdid etmek, tarif etmek - Definir -

Sınırlamak., tariflemek 
Tahkik - Verifcation - Sağlama 
Tahkik etmek - Verifier - Sağlamak 
Tahriri - Ecrit- Yazal 
Tahtı nazım - Souı-norrnale - N o mal 

altı 
Tahtı mümas - Sous-tangent - Teğet 

altı 

Tahvilat - Obligation - Obligasyon 
Tahvil etmek - Transformer - Akta

lırmak 
Takke - Calotte - Kap:ılc 
Takribt kıymet - Valcur approcbe -

Yaklaşık değer 
... taksim. .. - Divise par - _.BölüH, (:) 
Taksım - Division - Böley 
Taksim etmek - Diviser - Bölmek 
Tamam (ı) - Complcment (le) - Tü-

mey 
Tamamlamak - Completer - Tümlemek. 
Taınamlıyan - Complementaire - Tü

mey 
Tamim - Generalisation - Genelleştir

me 
Tamim etmek - Generaliser - Genel

leştirmek 
Tam kısım, farika - Partie enticre -

Tam kısım 
Taraf, had - Membre - Yın, terim 
Tarafeyn - Extremes - Dışlar 
Tarh - Soustraction - Çıkay 
Tarhetmek - Soustraire - Çıkarmak 
Tarif, tahdit - Definition - Taril, sı-

nırlama 
Tasarruf sandığı - Caiase d'epamıe -

Biriktirme sandığı 
Tatbik, tatbikat - Application - Eplikat 
Tatbik etmek mutabakaten müvasi kıl

mak (tesbiti hüviyet etmek) - İdentifier) 
- Özdeşlemek 

Tayin - Determination - Değterminey 
Tayin etmek - Dcterminer - Delter-

minlemek 
Tiyini - D~terminatif - Değterminel 
Tebaüt - Diverıence - Irıksa7 
Tebdil edilmi§ - Cbanı6 - Başkartıl 

Güdbetik 
Türkçe aritmetik 

terimlerinin 
izahı ve tahlili 

Esham manası
Aksiyon = Action na gelen (ac-

tion) kelimesi
nin kaynağı Garp etimolojisince karanlık· 
tır. Latince hareket manasına (agere) den 
geldigi sanılıyorsa da (pay, hisse) manasını 
ne suretle kazandı&ı izah edilemiyor. 

Çünkü "hareket" ile "pay, hisse'' mefhum
ları arasında herhangi bir münasebet tasav
vur etmek lojik değildir. 

Türkçede ise, Divanı • Lugat - it • Türk 
bize "pay" manasına (Ok) söziıniı, Radlof 
ta (Öiün) kelimesini veriyor. Bunlarda e
sas madde (Ok) ve bunun ince §ekli (öğ) 
tur ki (aksiyon) un (ak) temasına ve esas 
anlamına tevafuk eder. Fakat (aksiyon) a 
morfoloji bakımından daha yakın başka bir 
kelimeyi Türk dilinde buluyoruz: Aktı • üc
ret. 

Ücret her ne kadar doğrudan doğruya 
"pay" demek değilse de bir işin maddi men
faatine iştirakten başka bir §ey değildir. 
Aynı morfolojiyi gösteren (akça) kelime
sini de bu sıraya katabiliriz: 

Ok = pay 
Aktı = ücret 
Akça = para 
Aksiyon = Bir şirkete p a r a yatıra

rak kazancına i ş t i r i lı: 
hakkını gösteren vesika 

Bu tabloya bir &'ÖZ gezdirmek sıralanan 
kelimelerin gerek fonem ve gerekse mef
hum bakımından biribirine ne kadar yakın 
ve bağlı olduğunu anlamağa klfi gelir. 

..........., ,...._, ,, so nııa ano 

Tebdil etmek - Cbanger - Başkartmak 
. Tebdili mevzi - Dcplacement - Goçer
tım 

Tebdili mevzi etmek - Dcplacer - Gö-
çertmek 

Tebeddül - Cbangement - Başlcartmay 

Tefrik - Dccopposition - Ayrışım 
Tekabul - Correspondance - Kır:;ıtilgi 
Tek adet - Nombre impair - Nelçiit 

sayı 

·ı'ekrar - Rccapitulation - Tekrarlama 
1 emadi - Contunuatıon - Surey 
Temas noktası - Point de contact -

Delme noktası 
Tenakus - DccroiHement - Ek.silme 
Teııasiıp - Proportion - Orantı 
Tenazur - Symetric - Simetri 
Tenevvür etmek - Varier - Değiljmelr. 

Tenzil etmek - Abaiıser - lndirmek 
Terazi - Balance - Balans 
Terbi etmek - Elever au cırre - Kare· 

ye yu&seltmek 
Terkip - Compoıition - Bileşim 
Terkip etmek - Composer - Bile~tir

mek 
'l'ersimi hendese - Ceometrie descripti-
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Tertip - Ordonnce - Ertel 
Tertip etmek - Ordonner - Ertelemek 
Teııbit - Fixation - Saptama 
'fesbit edilmiş - Fixe -Saptanmış 
Te&bıt etmek - Fixer - .Saptamak 
Teşabüh - Homologie - Homologi 
Tevcih etmek - Orienter - Yonetmelr. 
Tevhidi mahreç - Reduire au meme de-

nominateur - Paydaları e~itlemelt 
Tevhit etmek - Unifier - Tek.etmek 
Tevkifat - Retenue - Tutay 
Tezayüt - Accoissement - Artma 
Tırnak, giğme - Guillement - Giğme 
Ton - Tonne - Ton 
Tul - Longueur - Uzunluk 

u 
Ufki - Horizontal - Yatay 
Ufki çizıi - Horizontal (l') - Yatay 
Ufki sathı müstevi - Surface plan bori-

zontale - Yatııy düzey 
Umk - Profondeur - Derin/ile 
Umumi - General - Genel 
Umumi kesir - Fraction generale - Ge-

nel Jcesir 
Umumi yekun - Somme totale - Ôkül 
Umumiyet - Generalitc - Genel/ile 
Usul - Syıteme - Sistem 
Usul- Metbode - Metod 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12•30 :Mubtt 
neşriyatı - 12.50 Plak: Tıirk O:~ 
halk şarkıları - 13.15-13.30 Dahili 
haberler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Jıl 
plak neşriyatı - l 9 Türk musikisi 
şarkıları (Servet Adnan ve arkada 
19.30 Saat ayarı ve arapça neşriyat 
Türk musikisi ve halk şarkıları (lııcl 
kadaşları) - 20.15 Meteoroloji ın!ı 
konuşma: Tevfik Döymen - 20-~ 
dans musikisi - 21 Ajans haberlcrt 
Stüdyo salon orkestası: 1- Offcn~ 
Brigands. 2- Neruda: Berceuse ~ 
Tschaikovsky: Romance. 4· Lisıt: 
no. S- Honegger: Le camp de ı;aul. 6' 
Tristesse - 21.55-22 Yarınki pro 
İstiklal marııı. 

1 ·tanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12_30 pıa1<l• 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.0!,11 
türk musikisi - 13.30-14 Mühtelif P" 
riyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18_30 çoc' 
yatrosu (Titil ile Mitil ormanda) -
bil oğlu İsmail Hakkı ve arkada&lafl 
fından türk musikisi ve halk şar1'1 
19.30 Spor musahabeleri: E. Şefik.., 
Borı;a haberleri - 20 Cemal Kamil.~11 
daşlan tarafından türk musikisi ve JIY, 

kılan - 20.30 Hava raporu - 20.33 .ıı 
Rıza tarafından arabca söylev - 20· 
sıl saz heyeti: Okuyanlar: Küçük,_ıt 
İbrahim, Ali; kanun Muammer; .V' 

Hamdi; keman Cevdet; tanbur Sal 
ut Cevdet Kozan (saat ayarı) - 21.ıS 
riye Tuzun Şan: Orkestra refak•0 

21.45 ORKESTRA: 1- Leharl Clocl°' 
pourri. 2- Tran6lateur: Valse re"'-ı 
Delibes: Mazurcs. 4- Pinozzi: Sercıır 
22.lS Ajans haberleri - 22.30 PiaJı:IS 
!ar, opera ve operet parçalan - :22 
Son haberler ve ertesi &üniin proır 

Avrupa : 
' 

0.PEı:<A VE OPERETLER: 16 J{ol 
- 20.30 Sottens - 0.15 Tuluz. S 

ORKESTRA KONSERLERİ ve 
FON!K KONSERLER: 18 Bcrliıı -
Breslav -20 Beromünster, Varşova ...... ııf 
Kopenhag - 21.15 London • Regıo 
22.30 Lüksemburg - 24 Stuttgart. 

ODA MUSİKİSİ: 15.15 Doy~laııd~ 
SOLO KONSERLERİ: 9.30 Kolo,,, 

14.10 Frankfurt - 15.25 Hamburg 
Münib - 17 Berlin - 17.15 Mılano -
Viyana-19.10 Frankfurt-19.35 StO~ 
- 20 Liypzig, Munih - 21.20 Lb111" 

21.25 Königsberg - 21.30 Kolonya •• ı 
ORG KONSERLERİ ve KOROV 

18.10 Königsberı - 19.10 Lliypzig - I 
Prag. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Berlin "e ~ 

alman istasyonları - 8.30 KönigsbcrJ•
1 nih - 10.30 Frankfurt, Hamburı -

Berlin - 12 Bre&lav ve diğer alman it' 
yontan - 13.15 Münib - 14.15 Berliıı. 
Jonya - ıs.ıs Prag - 15.35 Berlirı"" 
Brcslav, Hamburg, Königsberg, StU~ 
- Mlirıih - 17.20 Kolonya - 19.10 B .. 
Kolonya, Münib - 20 Frankrut 21 _si 
gart - 21.30 Strazburg - 21.45 Sotteı" 
22.30 Hamburg 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stut~ 
··DANS Müztöt: 14.10 Liypzig - ~ 
Kolonya - 20 Berlin - 23 Budapeştt.rl 
kovi, Milano, Vilna - 24 LükıexnbU,C* 
24.S London • Regional - 0.15 Droitfl 
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---- Nazar dikkate --
: Müessesemizjn gümrük İf 
: lerine aid muamelatını ~ 
: sen takib hususunda gümrU 
: komisyoncusu Bay Fahri le
E hine verdiğimiz Ankara ND' 
: terliğinden 6-9-1933 tarih fe 

: 8183 numara ile tasdikli 'fe-
~ kaletname hükmünün ıı·t· 
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ğim ki, nihayet, beni sevmeğe mecbur olacak. E
limden gelen her fedakarlığı yapacağım, onu, o 
herifin pençesinden kurtarmak için .... " 

Ve tatlı bir tebesaümle gülerek genç kıza baktı: 
"- Iıte siz, hep böyle aldanıyorsunuz; dedi. Bi· 

)akis ıu dakikada, o kadar mesudum ki .... 
BİR SÜRG ÜN 

lette, doktor Hikmete bir takmı el ve ayak ıakal ... 
rı bile yapmağa baıladı. Yemeğin sonuna doğrıl 

iae büsbütün cıvıttı. Salonun ortasında duran M•
dame Margueritte'e yemeklerinin nefaseti içİJS 
yükeek sesle bir takım komplimanlar yapıyor; o~ 
yakında bir daha geleceklerini söylüyordu. Sır• 

tatlı ile meyveye gelince siyah önlüklü adamı ~ 
ğırdı : 

Ve sözün arkasını getiremiyerek swtu. Yüzü, u.. 

tancmdan kıp kırQ)ızı olmuıtu. Zira, bir kadınla 
ilk defa olarak böyle bat baıa yemek yiyordu ve 
bir kadına ilk defa yüreğini açacaktı. Arlette ona 
yardan etti : 

"-Mesud mu? O da niçin? (et pourquoi done?) 
Doktor Hikmet, ancak iıitilebilir, titrek ve ya. 

vat bir .esle mırıldandı : 
''- Çünkü siz yanı batımdasınız .... 
"- Bu, ilk yanı baıınızda ohqum değil ki.. .Si

zinle bir evde bir oda içinde saatlerce yalnız kal· 
dığım da oldu. Fakat hiç birinde ... Hatırlıyor mu· 
aunuz, elinizi sıktığım aktamı ? ... 

"- Nasıl hatırlamam, yalnız onu mu ? ilk ta. 
nışdığımız gün beni elimden tutup evinizin merdi· 
venlerinden indirdiğiniı: de hiç aklımdan çıkını.. 

yor. O gün o kadar ıaıkındım ki, size teıekkür et
ıneği bile unutum. 

Bu sefer ikisi birlikte bir küçük kahkahayla 
güldüler. Genç adam ilave etti : 
"- En ziyade o günkü kabahatimi hiç unutamı

yacaiım. 
"- ,Neden en ziyade o günkü de sonuncusu de· 

ğil ? 
''- Bunu baıka bir defa size izah ederim. 
Madame Margueritte konyak ve soğan kokulu 

ciğer tavasını masanın ortasına yerleıtirdi. Genç 
kız, hemen kqıkla çatala sarıldı ve tavanın için-

-73-
den aldığı yemeği doktor Hikmetin tabağına ko
yarken ı 

"- Bunu, hemen aıcak sıcak yemek lazım gelir; 
dedi. 

Sonra ayni yemekten kendi tabağına koydu ve 
bir genç kedi iıtihaaiyle yemeğe baıladı. Arlette, 
bu midevi haz ·içinde bir müddet için untimental 
bahar unutmU§ &Öriinüyordu. Doktor Hikmet, ikin· 
ci defa boıalan tarab kadehini tekrar doldurup iç
ti. Genç kız, bqmı tabağına eğmiı, hem yiyor, hem 
soruyordu : 
"- Naaıl buluyorsunuz ? Çok lezzetli, çok nefis 

değil mi, bu yemek ? 
Doktor Hikmet deminki mübahaaırun bu kesi

liıine esefleniyordu. Ve tekrar aynı sözlere nere· 
den baılamak lazım geldiğini bilemiyordu. 

"- Burada her ıey, her teY iyi; dedi. O kadar 
memnunum ki .... Pariae geldiğim günden beri bu 
ilk iıtaha ile yemek yediğim yerdir. Bu bazı size 
borçluyum. T eıekkür ederim. Bundan baıka. •• 

"- Bundan bqka ? 

"- ... Gene bu akıam ilk defa hiaaediyorum ki, 
sizinle aramızda.ki anlatamamazlıklar artık kaL 
kac.aktır. 

Kı.zcaiız, ~iJ vo içmeaiJ,le bil& o kadar met· 

YAKUB KADRi 
gul idi ki, doktor Hikmetin cümlesinden, kula
ğında yalnız bir kelime kaldı. 

"- Anlaıamaınazhk mı ? 
Sonra birden kendini toplayıp 
"- Bütün bu anlqamamazlıklar, evet... dedi. 

ister misiniz, bundan böyle hepsini unutup doat 
olalım ? .... 

Bunu söylerken kadehini kaldırıyor ve hemen 
hemen sevdalı gözlerle doktor Hikmeti süzerek .: 

''- Yeni doğan dostluğumuza .... diyordu. 
Doktor Hikmet, dördüncü kadehini de yuvarla. 

dıktan aonra dili büsbütün açılmııtı. Genç kızm 

kulağına. doğru eğildi : 
"- Fakat, bilir misiniz ki, dedi; biz Türkler çok 

kıskancız ? 
"- Benim neyimi kıskanacaksınız ? Je sr.ıia 

unc brave lille et aage comme une image, 
KonU§manın tarzı değifiyor ve baılangıçta.ki o 

tatlı nüana'lar ya.vaı yavq kayboluyordu. Hele 
Arlette'in bir mahalle kızı takaamı andıran bu 
cümlesi, bu buma kalıp tabir, doktor Hikmetin 
gittikçe içlileıen gönlüne bir soğuk su damlası gi
bi aktı. Bundan baş~ içki, genç adamı ne kadar 
derinleıtirip kendi Üzerine teksif ediyorsa, genç 
kızı o kadar dai•tıP. aathilett~rdu. Oyleki Ar· 

"- iki Armagnac; dedi ve doktor Hikmete ~ 
dü : 

"- Vou• aavez '! lci la cave e.t auui bonne qfll 
la cuialne. 

Doktor Hikmet, kalın katlarının altından ge:nÇ k•· 
za bakarak kendi kendine: ''Mutlaka, diyordu M• .. 
dame Lavaliere de gençliğinde böyle idi ve bu ye
mek içmek ittihasiyledir ki, o kadar ıişmanlad•• ,, 
Arlette de günün birinde mutlaka öyle olacaktrl'· 

Fakat ne olursa olsun, fU dakikada tazeliği v~ 
güzelliğiyle bütün kusurlarını örtüyordu. Ha~t~ 
doktor Hikmet, onun bazı amiyane hareketlerııı 

çocukça bir ne,venin tatkmlıklarma vererek oll
11 

hoı bile bulmakta idi. 

Bir sabun köpüğü balonunu andıran iri ve yd• 

varla.k Armagnac kadehini iki eliyle kavrayar•k 

bir müddet avuçlarının içinde tuttu. Sonra burııll"' 
na götürüp kokladı : 

"- Sa.km, hele ne de güzel kokuyor;aman ıı• 
de güzel kokuyor 1 

Dudaklarını ıapırdatarak bir yudwn içti ve Jca• 

dehini gene iki avcu içinde tutarak doktor HikıJl ... 
tin bumuna doğru uzattı : 

(Sonu IJllf) 
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• • 
mevsımın Bu 

Çorba hangi mevaimcle oluna ola~ 
izde, aofraya bat yemek olarak ıelir 

bu mevaimde iki maniaiyle de bat 
emek olur. Yazın çorba içmekten bot· 

maaırunıyanlar bile kıt aojuldan batlaym· 
hele akpm yemeklerinde, onu arar

• Fakat iyi yemek yeme•inİ. gerç~ • 
n bilenler çorbayı h• mev1imd4; 11

: 
..ı__ b" kitabm mukaddune11 r-veonu ar . 

"bi aaydddanndan mukaddime11 o1ku~-ıınayınca kitabua mani•• iyi anlatı am&• 

)'acaimı iddia ederler. Bunda haldan 
da yok deiildir, çünkü her qçımn aana· 
tı çorbaıından belli olur. 

S w bk bakımından, çorbaların en 
ag cakb" . 

baıiti sebze çorbaııdır. An azım ye-

ki · nuz araaında pek az bilandiii gi-me en . 
bi zaten ya1JUZ butaıara mahıu~ ~ar 
prbadar. Gıda kuvve~ de mevıınu~e 
sore değiıir. Ancak bı~~e haıtalara pı· 
ıırilen aade bir ıuya pmnç çorbaıı her 
mevaimcle aynı ııda olur. 

Ondan ıonra et ıuyu gelir. Onun da 
• lezzetliıi 11ğır etinden çıkanldığmı 
elbette bilirainız •. Tavuk etinin, koyun 
etinin ıuyu onun yerıni tutamaz • Lo
kanta qçıları her türlü eti ayn ayn 
kaynatmakla uğraımadıklarından hep
aini bir araya getirerek karıtık bir et 
ıuyu çıkarırlar. O da, doğruaunu iıter· 
eeniz, hem lezzetli hem kuvvetli olur. 
Ancak, kuvvetli burada beıleyici demek 
dejildir. Sadece et auyunda beılemek 
kudreti pek azdır. Fakat ittab ilaçları· 
am m iyisi o olduğu gibi yemekleri 
hazmetmek için de pek iyi bir İliç olur. 
Bu ikinci haıaaaından dolayı bazılan et 
ıuyunu yemekten aonra içerler. Şu ka· 
kadar ki içinde tuzu çokça olmaıından 
dolayı böbrek haıtalanna hiç iyi gel· 
mez. Bir taraftan da kara ciğerleri yor· 
sun ve kanlarında fazla azot bulunanla· 
ra dokunur. 

Et ıuyuna pirinç, ıehriye, hamur İt· 
leri, kuru Mbze yahut patateı ezmeleri 
veya mevsimin yq aebzelerinden katı • 
hnca bealeme kudreti biraz artar ve da· 
ha çok lezzetli olur. Gene et ıuyu içeri· 
sine et parçaları, tere yağla yapılmıt 
unlu terbiye katılıraa tabii daha ziy,ade-

Sigorta sahteklrlan 

mahkQm oldular 
İstanbul, 12 (Telefonla) - 'Dirileri 

llil aöıtererek Unyon alaorta firke-

bugün bitti. Onik lpliçiyan bir ıene 

altı ay on beı gün, Doktor Hanciyan 
22 gün, Doktor Aııf, Dimitri ve Öz· 
maro on beıer gün hapse mahkCim e
dildiler. Şirket müdürü, ditçi Kara
bet, Şemeeddin beraet edildiler. Az· 
maro, Dimitri ve Onik ıigorta ıir· 

Jretinden aldıkları parayı da ödeye

ceklerdir. 

Şile önlerindeki 
çarpqmanın tahkikatı 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Liman 
idaresi Şile önlerinde çarpışan <?ala· 
ta ve Süad vapurlarına aid tahkı~~tı 
bitirdi. Nüfusça· zayiat olmadı&• ıçın 
müddei umumilik tahkikat yapmıyor, 
çarpıpa mesuliyetini her iki t~.raf 
blribirinin ilıtUne atmakta ve mute. 
kabilen zarar ziyan istemektedir. 

baş yemeOi 
aiyle beder fakat bumeclilmeai aüçlet
tiii ıibi tİ.flmnlara Ye karac:iieri yrw
ıua olanlara hiç iyi plmez. 

Buraya kadar aaydıiun çorba çeıid· 
leri hemen her yerde bulunur. Fakat 
bundan .oara11 memlekete söre deiitir• 
Her memlekette her bölıenin bile ken· 
dine ımhıuı ayn ayn çorbaları vardır. 
Çorba ilerlemiı bir medeniyet aanab ol· 
duğu için her bölaenin hallo da kendi· 
nin icadı olan çorbayla iftihar eder. 

Çorbanın haqi çetidi oluna olıun 
kıt mevsiminde inaana ıerçekten lü
zumludur. bot mideye ıetirdiıi aıcak • 
hkla insanı 111br, güzel kokulu duma
niyle inaana ittah verir ve kıt için çok· 
ça lüzumlu olan yemeii yemeğe hazır • 
lar. Kendiıinin bazım kolay olduğu gi
bi bqka yemeklerin haznunı da kolay • 
lqtınr. Bu bakımdan, çocuklar için bü
yüklerinkinden daha faydalı olur. 
lçeriıine ekmek doğranıldığı vakit ona 
da aynca bir lezzet verdiğinden ekme
ği de biraz daha ziyade yemeğe ıebeb 
olur •.• Y aida kızannıt ekmekle yeni
len ve içilen tarhana çorbaımm bu 
mevıimde pek faydalı bir gıda olduğu
na kimıenin itirazı olamaz ıanınm. 

Çorbaların bazııı alkollü içkilere 
kart• adeta bir panzehir olmak ıohreti
ni kazanmıttır: Bizdeki itkembe çorba
ıı, firenklerin aoğanlı çorbalı gibi. Bu
nun sebebi izah edilemezse de, aktam • 
dan kalan sabahcılann hepıi çorbanın 
bu türlü fayda.mı tudik ederler. 

Bu kadar iyiliklerine kart• çorbanın 
bir zaran, auyundan dolayı midede çok 
yer tutmaııdır. Bir çorba bütün yemek 
hacminin dörtte birine muadil olur. 
Onun için mideleri az çok tenbel olan
lar çorba içince midelerinin &'erilmeıin
den ıikiyet ederler. Fakat onların da 
çorbadan mahrum kalmalan lazım gel-

mez: Yemekten yarım aaat kadar önce 
bir çay fincanı içinde yağllZ ve iyice ıı· 

cak bir et ıuyıı içerlene hem ııınırlar, 

hem ele alkolden daha iyi bir aperetif 

almıt olurlar. G. A. 

Taku yolauzlutu 
davası 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Altmıt 
suçluıu bulunan takat yotsurtutu da· 
... pıa buviln devam l!dlldf Mahkeınf! 
suçlu memurlara aid dosya ile memur 
olmıyanlara aid dosyalarm birleıti. 
rilmesine karar verdi. Suçlulann a
vukatları hldisenin af konunu çerçe· 
vesine girdiğini, bu bakımdan dava
nın düımcsi luım geldiğini iddia et. 
tiler. Mahkeme iddiayı kabul etmedi 
ve davanın devamına karar· verdi • 

B. Nurullah Esad Sümer 
İstanbul' a geldi 

lıtanbul, 12 (Telefonla) - Sümer 
Bank umu mmüdürü B. Nurullah Sü
mer bugün Avrupadan tehrimize dön
dü. 

İstanbul' da açılacak yeni 
Terkos çeşmeleri 

lıtanbul, 12 (Telefonla) - latan. 
bulun muhtelif yerlerinde yeniden 90 
terkoı çepeıi açılacaktır. Bu çepne. 
lerden 65 i lstanbuld&, 35 i Kuımpa· 
ıa. Tophane, Beıiktq, Ortaköy ve ha· 
valiıinde olacaktır. 

KESiK BAŞLAR 
31 

- Hutamızın uzun .zaman ppkaya 
ihtiyacı olmıyacaktır. . 

Hafiye, otomobilinin ranına geldı, 
J&pkayı dö,emenin Uzerıne koydu ve 
ÇaYJCıterln yolunu tuttu .. ~olun d~va. 

nca derin bir taaccüb ıçınde dü9ü
nUyordu. Zira ıapkanın iç tarafında 
iki harf vardı : F. L ..•.. 
Nasıl oluyordu da Lavley Fosun 

fapkası borneolu adamın baıında bu-
lunuyordu? 

xxvn 

Mağara mexa rla r 
O ün.. k n-• Bay Longvalin iki g un a ,__., d İld 

hutuı tehir haltahaneıine kal ırı ı, 
Ye hekimlerin verdiii muvafık bir ra
pordan sonra BriklaD bu eararlı dava
nın karanlık bir kötesinin ortadan kay
bolduğunu hiı etti. .. . 

. Genç hafiye gidip eski. profesörunü 
bır kerre daha ziyaret ettı. . . .. 

lbtlyar profeıör etki talebeaını ıo-
riince aordu: 

- Gene bir ilmi tetkik mi? 
- Evet profnörUm. Fakat bil~ 

bu aefer tıua yardmı edebilecek ım· 

Yazan: Ed11ar W allace 

siniz? Çayçestcr tehri tarihi hakkında 
bazı eser arıyorum. 

- Bende 1600 tarihlerinae netredil
mit bir eser var. Fakat tuhaf fey: on 
bet gündenberi bu kitabı tetkık etmek 
istiyen ikinci zat siz oluyorsu u 

- Birincisi kimdi? 
- Fos isminde biri. Mağa mezar-

lar hakkında arattımıalar yapmak ıs 
tiyordu. Bu şehrin altında mağara me 
zarlar bulunduğunu hiç ititmemittım 

Profesör eski talebeıini kiltüphane
sine götürdü ve raflardan bir kıtab a
lıp masanın Uzerıne bıraktı. 

- Fostan sonra ben de merak edip 
kitaba baktım. 385 inci aayf ada bu ma
ğaralara dair bir kaç satır gördüm. 
Bluva'h Etiyen zamanındaki karıtık· 
hklarda Niyupor kontu Dudley'in i· 
dareeindeki bir ıuvarı böliltUnUn ma
ğaralarda kaybolduğuna dair bir kaç 
satır ... 
Profeıör kitabcla bu kımu göster· 

di. 
Brikean, etki biçim harflerle yud· 

mıt olan fU cümleleri okudu: "Bu sat 
gece branlıtmdan latlfade ederek 
beklemete karar vudltlnden emrin
deki iki ıuftri böll.IOAU o •n°1ar 
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(;eviren: Kerim Bükey -13- Ya.zan: H. Lechenperg 

Londramn kibar kulübleri her ıeyden evvel aza· 
larınm ''Tinıea'' yohud "Monıing Poıt" gazetele· 
rini oku:yabilmeleri için kurulmUftur. Sükutu ihlal 
eden - her halde bir kaç 7'iz aenedir görülmeyen 
bir hadise - mnumi hakaret muvacehesinde çok 
acıklı bir tekilde ölürdü. Amerikalılar daha az 
haaaastarlar. Ve onlarca kulüb hayatının aııl mak.. 
aadı gazete mütalaa11 değil, ıpordur. Yahud daha 
doğnııu : Spor yapmak için imkan. 

Birinci ıınıf büyük ve zengin bir kulüb - me. 
seli Newyorktaki Downtown kulübü, yahud met
hur Newyork atletizm kulübü - her hangi büyük 
bir kolej gibi spor ve antrenman imkanlarını bah· 
ıeder. Kolejde bulunduğu gibi her 1-Y var : Boka 
salonları, eskrim yerleri, elli yarda y~me havu• 
zu, jimnaıtik aalonları, bir sürü elektrik ınakine
leriyle mücehhez fımnaıtik yerleri, dut ve maaaj 
odaları, ve bir antrenôrler ve masörler orduıu. 

Böyle bir kulüp idareıi tabii her sene muaz~am 
paralar yutar, ve ne çok tuzlu olan kulüb azaları· 
nın aidatı, ne de fırsat düıtükçe tertib edilen spor 
bayramları (bu bayramlar en ziyade kıı sezonla
rında yapılan yüzmelerdir) büdçede muvazeneyi 
temin edemezler. Bir kulüb ıenede yirmiden otuz 
bin dolara kadar açık verebilir. Fakat bu kadar 
para milyoner azalara vız gelir ve içlerinden biri 
yelek cebinden veriverir. Spora aarfedilecek ol· 
duktan sonra ! 

Çünkü bu zevat okudukları kolejle ne kadar if. 
tihar ederlerse kulübleriyle de o kadar iftihar e
derler. Ve ikisi de sporun hayrınadır. 

Amatörlük davası 
Amerikanm "Alumni" dedikleri mütekaidler 

eski üniveraitelerini ve bilbaNa buralardaki ıporu 
korumak İcab ettiği zaman ne ıakaya ıelirler ne 
de papuç bırakırlar. Her sene bir kaç yüz defa 
vaki olup, Avrupalı amatör meaelesi meraklılan
nı yerinden zıplatan, hatti. tatkına çeviren normal 
vaziyet §Udur : Her hangi Kolejin, bilfarz futbol 
takımı için blı- hafbeke ihtiyaç var. Tam bu ite 
yanyacak bir genç adam da mevcud. Mesela Det
roit de • .Ama bu genç adam babasını intibah eder
ken kafi derecede ihtiyatlı bulunmamı§. Zira ha· 
bası basit bir marangoz. Marangoz babanın da 
zatea üniversiteyi hiç aklından .Jt~eyen oğlu
n• lna kolejde tah.U ettirmek için lbım olan para 
kadar bir P ..... - Jttii;tada bir arada mevcud ol • 
duğundan haberi bile :yok. 

Levha 1 Bahae mevzu kolejin direktörü oturu
yor. Kolejin, timdi ·•waıı Street" de mil:yoner olan 
••ki bir talebeıine mektub yazıyor. Milyoner de, 
Detroit deki marangozan oiluaun, aözüm ona tah· 
ıil paraımı, adeta ala:y eder sibi, tahsil içia veril. 
miı bir tahaiaat teklinde temin etmeli bir ,.ref ... 
yıyor. Kolejin yeni hafbeki •)'esinde futbol maçı 
kazamlryor. Eıki irfan ocaiına yarclnn edebilen 

mil:yonerin de ağzı kulakl&ruıa vanyor. Sade bu 
perdenin ta arka tarafında bir kaç A'Yl'llpalı ama· 
tör meaeleai meraklılan proteato:ya kalkıııyorlar. 
Ama bu proteatolar milyonere vız ıeliyor. Hele, 
milyoner, üatelik, ölmeden evvel eeki ünivenitelİ.. 
ne bir iki eaaah teberru yapabilmit, tabii ceaamet· 
te bir portresini bu kolejin duvarlarına aatırabll
mit ise, - Reamini kolejin dıvarlarma attırabil
mek. itte bir Amerikalı milyonerin milyonlarmm 
öteıinde, eline geçirebileceii en yükaek teref •.. 

Fakat milyoner, tunu da tekrar hatırlamalı ki, 
kolejin ıadece eaki bir mezunu değil, ayni zaman
da buaünkü günde kulüb asa11dır. Univeraitenin 

Maçıan sonra soğuk duı 

• kabul elliğini kulüb zaten baımc:la tqır. Kulüb' de 
dünya rekoı unu kıran bir azası bulunmaıını iıter. 
Farzedelim ki, Detroitli marangozun oğlu, sözde 
bir tahsile bile yana~amıyor, yahud da, yarım ya
malak bir tabıili bif e beceremiyecek kadar man· 
kafa. Gene farzedelim ki, bu genç fevkalade bir 
yüzücü ve ya koıucudur. Kendiıine bakım ve ant· 
renman fıraatı verilir. Hayatını kazaninak kendine 
bir çare bulunursa, bu gencin ıimdiye kadar ıö. 
rülmemit muvaff akiyetler elde etmeai ümidi de 
çok kuvvetlidir. 

Gene o milyoner, yahud bir takım milyonerler, 
aralarında cihan rekoru kıran bir ıporcu bulun
masını iıteyen kuliib azaaı 11fatiyle ortaya çıkar
lar. Hiç merak etmeyin !. 

Kulüb bu ıporcuyu nasıl olaa elde eder. Müıtak
bel dünya rekortmeni bankada bir ite girer. Hoı, 
bu bankanın içini aadece ay bqlannda birer de
fa görür. Uatelik fU ancak en yükaek tabakanın 

cirebileceii, pahalı kibar kulübe de asa olur. Fil
vaki bu kulüb azalannm her a:y verdikleri aidat, 
bizim müıtakbel dünya tampiyonunun aldıfı ma
aıtan on misli fazladır. Artık maaörler •e antre
nörler bölük bölük bu ıencin etrafmı lınatatır Ye 

hemen ite batlarlar. Mil:yonerler de \ir kötede 
bu ite gülümaeyip dururlar. Ve bir de ne görürler! 

Yeni bir dünya rekona kmlmlf. 
Şaka bir tarafa, istihza bir tarafa. Amerika ama· 

tör meeeleei .Amerikan hayat mücadeleeiaia bir 
mwl .... • ..,, A......-da ltlr ıenç mealelr tutabL 
lir ve a:yni zamanda sporunu da :yapabilir. Hem 
bunda da oldukça mavaffaki:yet elde edebilir. A· 
merikada İM teaadüfen çok zengin bir babanın ff• 

lldı olarak dolmamıt olan bir inaaa. ekmelini ka. 
zanır ama, akf&Jlla da ancak .. nana .. nana eine
ma:ya ıidecek hali kalır. A...upada blldilderimlzi 
Amerika ,.raitine tatbike kalklf1D•k dolru olmaz. 
Bqiinlrii Amerika:yı artık yirmi otuz aeneden beri 
Awupa ile hiç bir huıuıta mukayeae etmek inıka· 
m kalmamııtır. 

Amerikada, tabiatiyle, bir amatör meaeleıi var. 
dır. Li.kin bu meaele hiç te tunun bunun bu ite 
burnunu eolmaaaı demek delildir. Yani, iti gücü 
epor olma:yan m.a..ıar ıurayı burayı dolaııp : "Fi
lan -.. filan sporcular amatör deiildirler. Bunla
nn kofmalarma, yüzmelerine, teniı oynamalarına 
mÜ•ade etmek ıkandaldır'' diye dedikodu :yap
mazlar. 

Skandal dediiimiz, ancak; bir kaç kitinin onu 
kurcalamaıiyle mümkün olabilir. Skandal - AT· 
rupada - en nihayet tö:rle nki olabilir. lleri s• 
len amatörlerden biriai ıpor müaamerelerini tertib 
edenlerin kazandıkları paradan pay almak iater. 

(Sona 11ar) 

mevcud olan matara mezarlara götür· 
dil. Hepimizi kudretli elinde tutan bil· 
yUk allahın iradesi ile topraklar kaya
rak bütün suvariler, ıeyisleri ve atla· 
riyle ve Sir Dudley ile birlikte top
raklara gömüldü kaldı. Bu hadisenin 
vuku bulduğu yer, romahların Reg· 
num dedikleri ve sabon lisanında Cif· 
fanceaster adını verdikleri ayni 9ehir· 
den doğru hatla dokuz mil uzaktadır." 

- Bu mağaraların yerini kepeden 
olmuı mu? 

Profesör Skot batını salladı. 
- MUbhem bazı rivayetlere göre 

Y ellı sene kadar evel kaçakçılar bu 
araları kullanmıtlamut···· Fakat 

ılırsıniz ki her mıntakanın bizde ken· 
dıne mahsus bu gibi maıalları vardır 1 

leri tetkikten zevk aldığım için vak
tiyle bu kuleyi ziyaret etmi9tim. Kule
nin iç tarafı romalılarca in,a edilmit 
olmak lizımdır... Zira onlarm bu ci
varda büyük bir kararglhları vardı. 
Bu kulenin ne maksadla in9a edilmit 
olduğu meaeleıi hakkında türlü türlü 
nazariyeler ileri ıürUlmüttUr. lıtlh· 
kim oldufunu, erzak depoıu vazifesi 
gördüğünü ıöyliyenler vardır. Ben §u 
miltaleadayım ki romalıların yapmlf ol 
dukları kule bir kaç metre yUkaekli
linde idi ve istihkim olarak da kulla
nılmakta deiildi. Sonraki devirlerde 
yükaeltilmi9 olmak iktiza ~der .... 

cağıs bugün iıtediğim &ibi oynayama
dı. Kabahat onda değildi. Han&imizin 
aklı batında idi ki? 

Genç ku: biraz ıonra geldi. Bugün 
onda hem pek tatlı, hem de pek hüzün 
verici bir hal vardı. Öyle bir bal ki 
Briksan'ın ıönlüne pek dokundu ve o
nun oradaki yerini biru daha 1&ğlam
la9tırdı. 

Jak Kncbvort paltoıunu çıkarmaıına 
yardım ederken Adel: 

- Buraya gelirken bayatta ne ina· 
nılmaz taraflar bulunduğunu düıUnü· 
yordum, dedi.... Günün birinde sizin 
beni böyle y~meğe davet edecefinlzi 
rüyamda gönem inanmazdım 1 

Brikaan cebinden tehrin bir hartası
nı çıkarıp merkezden itibaren dokuz 
mil nısıf kutrunda bir daire reametti. 
Bu daire Grlf ,atoıu arazlıinln ya i
çinden ve ya etrafından geçiyordu. Bu 
huıusiyet Brlksanın gözllnden kaçma
dı. 

Sonra, hartayı tetkik ederken hay· 
retle bağırdı: 

- Demek ki iki tane Grif kulesi 
vannıtl 

- Evet, ikinci kule Sir Greıori Pen 
in arazisinin arka tarafındadır, ve uıl 
'Grif, yahud ilk iımi ile Grifin kuleıi 
de odur. Zannederim ki ya Pen aruilin
de veya arazinin hududundadır. Bu 
kule pek eakl, hemen iki bin yıllık blr 
kuledir ki, hatırımda iyi kalm19 ile, bo
yu da yedi metre kadardır. Baki 111r-

Brikaan hC§oe içinde idi. 

- Eter tahminim doiru ise AbahA 
kalmaz bu Roma istihkimı hakkmda 
daha gcniı malOmat elde ederim. di
yordu. 

Gidip otelden bavullarını aldı ve 
yeni ikametglhına, yani Knebvortun e
vine taııttı. Orada sofra Uç ki9ilik ola
rak kurulmu9tu. 

Brikean, Knebvort'un maeayı bluat 
düzeltmekte olduğuna bakarak: 

- Birhıl mi bekllyorıunusl dedi. 
- Evet, dottlarınızdan birini. 
- Dostlarımdan birini mi l 
- Evet, kUçtık Llmingtonu davet 

ettim. Siz yafta bir adamın bir genç 
kız lıml i•itlnce lıtakoa gibi kıaardı
ğını gördüğüm vakit o adama acırım. 
Bayan Liminıton, bir tarafdan itler 
hakkında ıörilflnek ve diğer tarafdmı 
ıtildyoclan daha be9erl bir muhitte be· 
niınle ~ URre ıeıecek. Km· 

- Ben de ıizin böyle bir alikaya lA· 
yık olacağınızı hiç sanmazdım. Bet se
neye varmıyacalc, töyle dU9ünecekıi
niz: ihtiyar Knebvorte yemeğe davet 
edilmit olmamı ama da izam etmit· 
timi .....• 

Knebvort, elini genç kızın omuzuna 
koyarak onu yemek oduına doiru 
ıevketti. Adel orada Brikaanı görünce 
ıurat utı. Fakat, çehr.eıindeki bu de· 
ğifiklikten delikanlının mütec11ir ol
dupu aıılamıpıına hemen fikrini 
bah etti: 

- Ben, bu ak,am yalnız filmlerden 
ve aenaryolardan bahaedeceğimiai san 
etmi9tim. 

Brikun hemen onu temin etti: 
- Elbette onlardan bahaedeceiiz. 

Ben en iyi dinleJicilerdenim, ve katil 
v. euar kelimelerini ilk telaffuz ede· 
cek olannı da pencereden atdD!lfıau 

-5-

llGôo iQinl 
Tali ve talisizlik 

Neıeli hiki.yelerle dolu hatıraları
nı daima bir hnat bulup, §akacı liaa
ni~le nakleden meşhur bir ıpikerimi• 
zin bir Pariı ıeyahatinde paraıız kala
rak halaı çaresini naaıl otomobil kaza. 
ıında aramıt olduğunu bilmem bilir
miainiz? 

"- lıtanbuldan bir türlü para ce
lesniyordu. Sıkıntı içinde idim. Düıü· 
nüp taıındım. Tek kurtuluı yolunu 
hafif bir otomobil kazası geçirmekte 
buldum. Evet, oto:nobil kazaaı! Çünkü 
her çeıid zarara kartı ıigortalı olaa 
Pariı taksileri albnda ayağımı veya ba
cağım ezdinnekle ilkönce paralı otelden 
paraıız haıtahaneye geçecek, ve aoDN, 
ıigorta tirketinden hayli tazminat alıp 
- param aelmeıe bile - memlekete dö
nebilecektim. Pariı bulvarlannda gün
lerce dolattım; takıi ıoförlerini tetkik 
ettim; aralannda dalgınca, teliflıca, 
hatta abtalca f anettiklerimin otomo
billeri yamndan geçerken kendimi 
kaptım, koyuverdim. 

.. Obnadı, olmadı, olmadı! En dal· 
gını, en telatlııı, en akılıızı bir firen 
darbeıi ile direksiyonu ıöylece kıvın• 
vermekle, yüzüme ıert sert bakıp hid
detli bir ıeyler aöyliyerek yollanna de
vam etmekle beni ıigorta tazminabn • 
dan mahnım ettiler. Neden aonra ıe • 
len para ile borçlarımı ödedim, bileti~ 
aldrm, memlekete döndüm. A.h bu Panı 
toförleri !" 

• • • 
ltıiz, aç ve bu kıt gününde kömür

aüz kalan bir varıovalının buna benze-
yen hikiyeai iae hazindir: • 

•• Poliniçki kıtı hapiıhanede ıeçır
meğe karar vererek büyük bir bakka
lın camını lanp ~Iİ bekliyor .•. Gelea 
poliı bir zabıt tutarak yakında mahke
me huzuruna çıkacağım haber Yerip P 
diyor. Bu ıefer Poliniçki, caclde k ..... 
nncta bıralulmıt bir biıikleti çalarken 
bu iki tekerlekli nakil va11tumm aahi • 
bi tarafından yakalanıyor. Bir iki tokat 
yiyor ve azarlanıyor: 11lyi ki acele itim 
var, yokaa seni polise teılim ed•dim!" 
Suç pefinde dolatan zavallı varıovah 
bu sefer Letni tiyatroauna dalıp iki au
dalya qarıyor. Kapıcı, hırıızı tiyatro 
meauarlanndan biri zannederek önün
den ıeçerken aelimlıyor. 

"-Bu sandalyaları çaldım. 
.. _ Alaya lüzum yok, onları nereye 

sötiirib"onan ıötür ! 
Poliniçki kötedeki polise bat Ylll'll

yor: 
"-Ben bu aandalyalan Letni tiyat

roıundan çaldım. 
"- Poliıle taka edilmez. Martl 
Bu sefer, talisiz hınız, boksa aid bir 

iki hareketle muhatabına taka etmedi
lini anlatmak iıtiyor. Ve niba:yet ha
piıhaneye UTUfuyor ... " 

Paraıız ve aç kalmca kııı hapiıha • 
nede ıeçirebilmek tali eseri midir? T .. 
liablik aiıortadan tazminat allmk İl • 
terken otomOWI altında ezilmemek mi
dir? 

Ne tali f,u_ ne de talisizlik ötekidir. 
Feıkat talü.,. taliıizliii hatfen tarif .. 
der miıiniz? - N. Baydar. 

Denizden çıkanlan cese(le dair 
bir ihbar yapıldı 

İıtanbul, 12 (Telefonla) - Halı. 
coğlunda bulunan ceıedin lanitte 
Haıcı Hüıeyin mahallesinde 183 nu.. 
marada oturan Nuım oğlu Samiye • 
id olduğu hakkmda bir ihbar vardır. 

teklif ederim. 
- Öyle atılmağa değil, atlamal• 

hemen hazırlanayım; zira bira zaoora 
bunlardan ben bahsedeceğim. 

Samimt bir muhitte Adel'in büıbü· 
tün ba9ka bir manzaraıı vardı. Onu hal 
ve tavırlarına bakarak, Brikean, hak· 
kındaki iyi dü9üncelerinin birer birer 
tahakkuk etmekte olduiunu görmekle 
bahtiyar oldu. Beri tarafından babaca 
sevilmekte bulunduğundan ve diieri· 
nin, yani Briksan'ın da hakkında doıt· 
ça hisler beslediğinden fÜphe etmedi· 
ğl bu iki adam arasında Adelin ihti· 
yatkarlığı, soğukluk cknilebilecek o
lan çekingenliği tamamiyle zail ol· 
muttu. 

Yemekten kalkıp kahve içilirken A· 
del: 

- Bugiln ögleden sonra polis hafi· 
yeliği ettiğimi ıôylersem inanır m111· 
nız? dedi. 

Sonra, gayet ciddi ilave etti: 
- MUhim keşiflerde bulundum. Bu 

1te. bizim evin yanındaki anadan ıe· 
ç.erek geçilmesi lazım gelen kapalı o
tomobilin izini aramakla ba9ladım. O· 
rada bir tek liatik izi buldum. Bu is 
her halde beyu elli adamın otomobi· 
line aid olmak lbımdı. Arka Jbtilder
den birinde bir yıldız ipreti dikkati· 
me çarpmıttı. Bu ipreti takib etmek 
&üç olmadı. Arsanın ortaarnda benzin 
dökUlmilt bir yer buldum. Araba bu· 
rada d\armu9 olmalı idi. Bir de ıunu 
buldum. ... 

(Sonu var) 
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Nerede şu Hatay 
de ·en yer? 

f..._ .. _A_n_ke-~-~'-'"Y_,,a_, ~-... -.. ~-... ~-· ·-~-e-~-~~-·"-~-.. -~._m_o_k_a_n ___ ı 
(Başı 1. inci sayfada) 

kadar az ki. .. 
Fransada bir matbuat hürriyeti var. 

Bunu inkar edemeyiz. Fakat bu hür
riyet ekseriya memleketin menfaati
ne zarar getirecek surette kullanılır. 

Son zamanlarda bazı Fransız gaze
telerinin ecnebi memleketlerine gön
derilmemesi için Fransada ortaya çı
kan ve kuvvet bulan cereyan muhak
kak bazı derin görüşlü Fransızların 
yukarıda gösterdiğimiz vaziyeti göz 
önüne almalarından ileri gelmiştir. 

Fena kullanılan bir matbuat hürri. 
yetinin memleket halkını ne çıkmaz 
yollara sürüklediğini görmek ıçın 
Fransız gazetelerini ve Fransız hal
kını tetkik etmek kifayet eder. 

Günün vakası olan bir siyasi hadise 
- bu hadise enternasyonal da olabi
lir - biribirinin muhalifi olan iki 
gazetede ekseriya bambaşka şekiller
de izah edilir. Bir sok Fransızların 

itiraf ettikleri gibi bu gibi vaziyet
lerde zavallı halk hangi tarafa inana
cağını kestiremez ve ıaşırmış bir 
hale düşer. 

İspanya harbine dair türlü havadis 
ve resimlerle dolu, koca bulvarların 
ilan duvarlarını baftan başa kaplayan 
afişleri görseniz ..... 

Fakat asıl görülecek tcY afi'ler de
ğil de, komünistlerin bir taraftan, 
Frankoculann diğer taraftan yaptık
ları bu biribirini tutmaz neşriyatın 
önünde hangisine inanacağını bir tür
lü kestiremeyip şaşkın bir bakışla ağ
zuıı açıp afişleri seyreden halktır. 

* 
Görülüyor ki Fransada matbuatın 

mühim bir kısmı işi tam Amerikan 
gazeteciliğine yani her hangi bir h.i
diseyi dallandıra budaklandıra ve el
den geldiği kadar heyecanlı yalanlar 
ilave ederek halka sunmağa dökmüş
tür. 

Bu vaziyette halkın bir çok aiyaıi 

hadiselerden gazete sütunlarına mü
racaat ederek doğru dürüat tenevvür 
etmesine imkan yoktur, çünkü Fran
aada matbuat kendisinden beklenen 
ideal irşad hizmetini görmekten çok 
uzaktadır. 

Matbuatının bu §ekilde çalıştığı 

Fransadaki halk acaba şu Hatay me
selesi hakkında nasıl bir kanaat bes
liyor ? 

Bunu öğrenmek merakı ile Pariste 
gazeteciden müvezzie, profesörden 

talebeye, zabitten nefere, patrondan 
Parisin midinet denilen işçi kızına 

kadar bir çok kimselere bat vurdum 
ve Fransa ile Türkiyeyi biribirine ka
tan bu mesele !ı,a.kkında ne düşündük
lerini sordum. 

Kartiye Laton'de meşhur Dupont 

kahvesinin köşesinde senelerden beri 

e:azete satan orta yaşlı kadın, verdi
ğim paranın üstünü sayarken anke
time şundan başlıyayım dedim. 

- Çok gazetem var, diye okur mu
yum zannediyorsunuz dedi. 

Şöyle bir eğildi sesini kıstı : 
- Bunlardaki bir sürü yalanı okuya
cağıma bir kitab okurum. Zaten para 
verip bunları alanlara şaşıyorum de
di ve teranesine devam etti : 

"6 eme et derniere edition Paris-soir 1 
ce ıoir 1 Intran 1 La libertc !" 

Poli8 memurları arasında 
Elimdeki gazeteye göz atarak bul

varda yürüyorum. 
Kim bilir, gene neden civarda ko· 

paeak bir amele veya talebe kıyame
tinin kokusunu almışlar 1... On beş 
yirmi kişiden mürekkep bir polis 
grupu Sen Mişel bulvarının köşele

rinden birini tutmuş. Yaklaştım, en 
kenarda duran (1) ....... No. lu polise 
vakit kaybetmemek ve diğerlerinin 

dikkatini çekmemek için bir nefeste: 

- Ecnebi gazeteciyim, anket ya
pıyorum, JU mesele hakkında şahsi 

fikriniz nedir, dedim. 

Şaşalamasının geçip cevab vermesi
ne vakit kalmadı, arkada§larından üç 
dört tanesi merakla etrafımızı ae.rdı. 

( 1) Anket şa/u,;/arını gösterir nu· 
mara ve isimler gazetemizde mahfuz
dur. 

Sualimi kavrayınca bir an durup biri
birlerinin yüzüne baktılar, sonra mev
cudiyetinden bile haberleri olmadığına 
şüphe etmediğim bu mesele hakkında
ki sualimin cevabını almak için -
ne gariptir : 

- Komisere müracaat ediniz ! De
diler. 

Tabii güldüm : - Ben, dedim, ev
vela sizin ne dil,ündüğünüzü öğren
mek istiyorum Komiserin değil. 

Ayni tonda gene şöyle garib ve 
manasız bir cevab verdiler : 

- Biz cumhuriyetçiyiz işte o ka· 
dar, fazla bir şey bilmiyoruz 1 

Bu iyi terbiye edilmiş papağanlar

dan fazla bir şey öğrenemiyeceğimi 
anladım. Zaten uzunca süren mük3le
memizden komiser efendi kuşkulan
mıştı. Bizim tarafa tuhaf tuhaf bakı
yordu. Fazla ısrar etmekte mana yok
tu, yoluma devam ettim. 

Berber dükkanında 
Berberdeyim .... berber bizim eski 

vatandaşlardan Bakırköylü O .... Rue 

M .... P .... de bugün berberlik yapan 

bu eski vatandaşın hemen bütün aile
si İstanbulda bulunuyor. Kendisi on 
beş yıl evvel kafasında mevsimsiz e
sen bir rüzgarla Fransaya düşmüş. 

O benim saçlarımı keserken ben de 
yeni gelmiş İstanbul gazetelerini o
kuyorum. 

Bir an düşündüm. Anketime sabık 

vatandaşımız da girebilir mi ? Neden 
olmasın ? O • ~ . artık Fransız tebaası, 
yani Fransız vatandaşı ...• 

- Usta ne dersin şu Antakya işi
ne ? Bizimkiler biz bu iti kanla da 
temizleriz diyorlar .... 

- He beğim ben de okudum. Za
man eski zaman değil; gözünüz kı

zarsa yaparsınız. Hem bu adamların 
ne olup bittiğinden haberleri vardır 
sanıyorsun ? (burada yazamıyacağım 
iltifatlar biribirini takib etti). 

Bir an durdu, ciddi ciddi yüzüme 
baktı : 

- Şimdi ne yapmağa niyetleri var
dır biliyorsunuz ? Buradaki Ermeni 
gençleri de askere alıp Ermeni tabur
ları yapacaklarmış .... Eğer onları Su
riyeye gönderirlerse kül oldular. 

- Kim kül oldu ? 

O . - . cehaletime güldü_ 

- Kim olacak dedi Fransızlar. A
limallah bizimkiler sizin tarafa geçi

verirler .... Bunlar için döğüşeceğiz ? 
Ne ise söyletme beni fazla beğim, biz 
bir halttır ettik 1 

Bulvar kahvesinde bir asker 

Beldenin adetine uyarak tezgahba
şı bir kahve içmek için bir arkada
şımla bulvardaki büyük kahvelerden 
birine girdik. 

'/anımızda bir asker duruyor. DaL 
gın dalgın etrafına bakınarak arada 
sırada kahvesine daldırdığı çöreğini 
yiyor. 

Münasib bir tarzda yanına biraz 
daha sokuldum. İki dakika sonra ara
mızda bir kışla samimiyeti ba,ıamıı
tı. 

- Doğrusunu söyliyeyim dedi. Bu 

mesele ile pek alakadar olmadım. 

Yalnız Suriyelilerin hatırı için zevk

siz bir Akdeniz seyahati yapmağa 
hiç niyetim yok. Şu elbiseden bir an 
evvel kurtulmağı düşünüyorum .... 
Hem de şu ne idi o yerin ismi ? Orası 
Ren sahillerinden daha mı kıymetli 
bizim için ? 
Fransız Mehmetçiğinin ismini sor

dum. Zeki bir gülüşle : 
- Anladım dedi yazık ki yanmıda 

resmim yok. Ne ise bu defaki anketi
niz için ismimle iktifa ediniz. H ..... 
M ..... Paris garnizonu ..• inci .... ala
yından_ 

Bir gazete idarehanesinde 
Maten gazetesinin Bonne Nouvelle 

bulvarındaki idarebancsindeyim. Ga
zetenin fotoğraf şubesi şeflerinden 
M. G ...... ile konuşuyoruz. Bu kibar 
dostum gazete için kendisine arada 
sırada götürdüğüm Türkiye hakkın
daki resimlerden çok memnun olmak
la beraber zaman zaman : 

- Canım bir iki tane de şu dar 
pittoresk sokaklarınızın, mahalle it
faiyelerinin resimlerinden getirseniz 
ne olur ? Hem onlar komitede çok ka
laylıkla kabul edilir der ve beni eğ. 
lcndirirdi : 

- Ne oluyor, dedi bugün gazeteler 
Türkiye'nin çok şeyler istediğinden 
bahsediyorlar ne dersiniz? 

- Ben ne diyeyim, dedim, Ankara 
söylüyor işte, fakat siz ne dersiniz ? 

- Ne diyeceğim azizim ortada bir 
emri vaki var. Türkiye Fransayı teh .. 
did etmiıtir. 

Lakırdısına devam etmedi, ayağa 
kalktı, beni bitişik odaya, ressamla
rın çalıtma odasına götürdü ve divar
daki haritanın önünde beni hayretle
re düşüren şu suali sordu : 

- Nerede şu Antakya denilen yer? 
Ben bu yer ve onun doğurduğu po

litik anlaşmazlık hakkında bildikle
rimi anlatırken yanımıza bir iki mu· 
harrir daha gelmiş diı.katle bizi din
liyorlardı. 

Maten eazetesi idarehanesinde ce
reyan eden §U Mdise inanılacak J•Y 
değildir. Bu anlattıklarıma yalnız, 
Fransızı ve bilhassa Fransız gazete. 
cisini iyice tetkik edip tanımı' olan
lar inanacaklardır. 
İnanmak iatemiycnlere ıunu aora· 

ymı : Bunların değil memleketimize 
ayak basmamış, fakat gelmiş, hüsnü 
kabul görmüş, başımızın üstündegez
miş, tozmuş olanları bile hakkımızda 
ne cahilane şeyler yazmışlardır, u
nuttunuz mu ? 

"Bu, yalnı:z benim fikrimi" 

Zihnim alt üst olmuf, idarehanenin 
merdivenlerinden iniyorum. Aıağıda 
holde koluma biri girdi. Baktım gene 
Maten'in muharrirlerinden kalender 
tavurlu R. ... M .... 1 Kendisiyle tanışa
lı iki seneden fazla olmuştur. 

- Ne bu ddgınlık dedi ? Bahııe 
girişirim ki şu gürültülü işi dütünü
yorsun. 

O anda neler düşündüğümü bilse 
idi, yanıma geldiğine muhakkak pi•
man olurdu. 

- Fena dayandınız dedi. Tam dert
lerimizin batımızdan aşkın zamanını 
buldumız. Gaile çıkarmamak için 
(Kedorsey) Quai d'Orsay her halde 
fedakarlık yapacaktır. 

Elleriyle etrafı göstererek ve tatlı 
tatlı gülerek : 

- Bak dedi "Maten" deyiz. Bu 
sözler "gazetemin" programı değil 
ha. Bu sırf benim şahsi mütalaam_ 

Atatürk' ün re8mİnİ istiyorlar 
Aktam eve geldim. Ekıelsiyor ga

zetesinden ben gelmeden telefon et
mişler, gazetenin artistik seksiyonu 
direktörü M. J .... T .... Atatürk'ün gü
zel bir resmini istiyormuş .. 

Yirmi dakika sonra kolleksiyonum. 
dan çıkardığım resim elimde Eksel
siyorun beşinci kattaki fotoğraf ser
visine çıkıyorum. 

Direktör resme uzun uzun bakıyor: 

- Cidden yaman bir fefiniz var 

diyor, sesini hiç israf etmiyor. Fakat 

o kadar münasib zamanda yükselti
yor ki.. .. Hukuki bakımdan bu işte, 
bilmem ya, sizden haklı bile olsak 
zannetmem ki Fransa yakın tarkın 

en nüfuzlu ve kuvvetli devletiyle bo
zuşmağı gözüne alsın. Her halde an
laşacağız. Buna mecburuz. Çünkü 
başmıızda zihinlerimizi kurcalayan 
öyle mcııeleler var ki... Sonra tetek
klir ederim dedi. Bu reami yarın bi
rinci sayfaya vereceğim. 

(Ertesi gün Ekselaiyorun birinci 
sayfasında çıkan bu resim Atatürk'
ün onuncu yıldönümünde Ankarada 
bizzat çektiğim biı: resmidir.). 

Güzel Antakya'nın Asi nehrinden bir görünü4ü 

Bir aile davetinde ..• 

Anketime devam ediyorum. 
Akşam tanıdığım bir Fransız aile

sine davetliyim. Salonda, karı koca
dan ibaret aile ile evlerinden hemen 
hiç eksik olmayan dört beş ressam, 
mimar ve bir de sigortacıdan mürek
kep bir grup ... 
Bunların hepsi genç. Çoğu Fransa. 

nın bugünkü gidişinden bedbin ve 
her zaman bu husustaki 'ikayetlerini 
- ecnebi olduğum h,alde - benim 
yanımda da söylemekten hiç çekin
mezler. 

Fransızların riyasızlıklarının mef
tunuyum. Her düşündüklerini hemen 
söylerler. Fakat her aklınageleni, her 
yerde ve herkesin önünde çok defa 
patavatsızca söylemek tabiati da bil
mem Fransızlardan başka bir millette 
var mı ? 

İşte dostlarım da bu açık sözlü ta
kımdan idi. Ortaya anketimi mevzu 
olarak attım. 

Ressam F ... D .... dedi ki : 
- On beş senedir bir hayırlarını 

görmediğimiz Suriyelilerin hatırı 

için Türkiyeyi gücendirmek bilmem 
ne dereceye kadar akıl karı olur ? 
Fakat bllirmisiniz ki bu me.elcnin 
ben künhüne hiç vakıf değilim ? Za
ten gan .. Jerde de fazla bir şey yok 
ki, korkarım Türk dostumu .. .hu i9i 
biraz büyütüyor. 

- Hayır dedim mesele zannettiği
nizden çok daha ciddidir. Türkiyede 
halk bu i•in her safhasını dikkatle 
takibediyor. 

Bu konuşma esnasında bu Fransız
ların aldıkları tavırları tetkik ettim. 
Bir at yarışı veya bir tramvay kaza
sından bahsedilse idi muhakkak çok 
daha fazla alaka göstereceklerdi. 
Dayanamadım, likaydiliklerine 

hayret ettiğimi açıkça söyledim. 
Hepsi itiraz ettiler : 

- Peki ama esasını bilmediğimiz 

bir mesele hakkında nasıl alika gös
terelim ? Biz bu işi daha dünkü ga
zetelerde okuduk. Vakıa sen bir bu
çuk aydan beri bahsediyorsun ama ... 

En bedbinlerinden biri sözü §U şe
kilde kesmek istedi : 

- İşin hulasası JU : Muhakkak ki 
sizin hakkınız var. Zaten biz komşu
larımızla bile bir dostluk kuramadık. 
Bugün Fransa başı sıkıştığı zaman 
kendisine uzanacak kuvvetli veya za
yıf hiç bir elin mevcud olmadığını 
görmiyecek hale gelmiştir. Şimdi 
bir de sizinle konuşacağız ve bu su
retle dış politikamızın bütün millet
lerle anlaşmazlık esasına dayanan 
programının bir kısmı daha tahakkuk 
edecek. 

Bu açık sözler üzerine küçük bir 
itiraz yükseleceğini ümid etmiştim. 
SükQtlariyle hepsi bu arakadaşları

nın sözlerini tasdik ettiler. Salonda 
esen soğuk havayı Feniks sigortası
nın Merkez şeflerinden M. T ... D .. , ın 
alaycı sesi dağıttı 

- Muhakkak olan bir şey varsa 
ben Suriyeye gitmem, fakat oraya dö
ğüşmeğe gidecek olanların da hayat
larını katiyen sigorta edemem 1 

"Sar" da plebisit olurken kırk mil
yon Fransızın bir tanesi heyecan his
seb:nemişti. Fransız vatanına yapışık 

olan "Sar" için bile ... 

Siymi üimler mektebinde 
"Ecolc des ıcicncea politiques" de· 

yim. Üç bine yakın talebe ... Bunların 
dörtte üçü ya Sorbondan mezun veya 
oraya devam etmekte. Fransız talebe
aiııln milhim bir kı«nı diplomatik fU· 

bede. Profesörlerin arasında dört beş 
yeni ve eaki nazır, Maliye Nezareti
nin en mühim şubelerini işgal eden 
büyük memurlar, Banka direktörleri, 
Sömürge umum valileri ve memleke
tin di ğer ileri gelen kimseleri vardır. 
Haftanın üç dört gününde verilen 

konferansların hatipleri ya büyük bir 
iktisatçı, ya mühim bir gazeteci, veya 
bir generaldir. 

Böyle bir muhitte anketim için çok 
meraklı şeyler toplıyacağımdan e
mindim. 

Siyasi tarih profesörü R. .. i mekte
bin büyük kütüphanesinde buldum. 
Önüne yığdığı yedi sekiz kitabdan 
bazı notlar alıyordu. 

Etüdle meşgul olanları rahatsız et
memek için başka bir salona gittik. 

- Almanlar şimdi endirekt izacla
ra başladılar, dedi. Türkiyedeki Al
man nüfuzunun zaten böyle neticeler 
doğuracağı muhakkaktı. 

- Fakat, dedim, böyle bir ıey bu
günkü Türkiye için bahis mevzuu o
lamaz. Türkiyede hiç bir devletin nü. 
fuzu yoktur. Ankara kimsenin dileği 
ile hareket etmez. Fikirleriniz beni 
hayrete düşürdü. 

Profesör biraz durakladı, sonra mü
kllcmenin mecrasını fU 9ekle döktü : 

- Ben doğrusu bu meseleyi fazla 
tetkik edemedim. Fakat değilmi ki 
son kararı Mılletler Cemıyetı vere
ce.k, bizim için bu küçük işin üzerin
de bu kadar meşgul olmak lüzumsuz
dur. Fransanın ııoayal öyle derdleri 
var ki. .. 

* O gün meşhur mulı,a.rrir "S .... L ... " 
mektebde çoktan beri beklenen mü
him bir konferans vermi,, istirahat 
salonunda bir kaç kişi ile konuşuyor
du. 

11Matin" in tanrnmı9 muharriri beni 
büyük bir nezaket ve alaka ile kar,ı
ladı. 

- Dün gece gelen son telgraflar
dan Türkiyede halkın galeyanda ol
duğunu öğrendim. Buna ne !Uzum 
var ? Yarın değil öbür gün Cenevre
dc Fransız murahhaslarının Türk is
teklerini aynen kabul edeceğini göre
ceksiniz. Mesele hukuki cihetten mü
nakaşa edilebilir Fakat Fransa Mo. 
nako ile bile bozuşmadan çekinen bir 
memlekettir. Bakınız kırk saatlik 
hafta ve diğer sosyal kanunların tat
biki hükümeti ne müşkül vaziyetlere 
sokuyor. 

Bir kere biz aramızda uyuşursak 

tabii Milletler Cemiyeti bunu boz
mryacak ve mesele de halledilmiş ola
caktır. Son vaziyete göre düşüncem 
budur. 

Dikkat edilirse Fransızlar bir nok
tada mutabık : O da memleketlerinin 
içindeki gailelerin çokluğundan, dış 

memleketlerle iyi geçinmek noktasın
da ... Ferdlerin arzusu bu. Fakat Fran
sa bunu ne dereceye kadar temin e
debiliyor ? 

* Mektebin tanınmış siyasi tarih pro
fesörlerinden "Sch. .... " ile de görüş

tüm. 
Derslerinde Osmanlı imparatorlu

ğunun fetihlerini daima garip bir şe
kilde anlatan profesörden aldığım 

cevab şu oldu : 
- Bizim, Ankaranın istekleri hak. 

kında çekingen davranmağa hakkı
mız var. Bugün Antakyayı isteyen 
Türkiyenin yarın Berut içi nde iştah
lannın kabarmzyacağına nasıl emin 
olabiliriz ? 

- Emin olal>ilirainiz çünkü Türkiye 
Antakya'yı istemiyor, Antakya için ay
n bir istiklil istiyor-

Sonra kendisine döndüm: 
- Ya Ankara itiliifnamesi ? Diye 

sordum. 
Profesör "Sch ... " burada belki her 

diplomatın bildiği fakat bazan da u
nuttuğu 'u mühim şeyleri söyledi : 

- Bazı maddelerinin tatbik veya 
miln•kaf•N ileriye terkcdileıı ahidna-

meler, onları akdeden iki taraf ' 
sında bir ihtilaf m evzuundan ı:J 
bir şey olmazlar. Bu gibi muabel 
ler ileride parlıyacak birer kuncııl 
tır. 

* Profesörler arasında Türk taıebd 
büyük bir sempatis i olan "D .... 
L .... " bu mesele ve umumiyetle Frl 
Si ile Türkiye arasındaki münaselıİ 
!er hakkında düşündüklerini uzun 
mektubla bildirmek nezaketinde iıl 
lundu. 

Profesör, mektubunda Türk geflf 
liğine beslediği sevgiden bahsedird 
Fransanın - fikir sahasında esa~ 
mevcud olan - nüfuzunun idaJ11 
için Türkiyede hiç bir gayret sarfl 
mediğine, tam tersi gösterdiği lak~ 
dilik ile Fransanın zararına olaJP 
hareket ettiğine müteessif olduğu"! 
hele çok geri bir memleketin müd.,.. 
vaziyetine geçmekle ne büyük bir v' 
!itik hata işlediğini tebarüz ettiriyol' 
du. Mektubunun nihayetinde ge~ 
Türkiyenin de kendisini tanıtııır 

için h.iç bir harekette bulunmadığ.
dan bizi seven profesör acı acı ,ilıt 
yet ediyordu. 

Bir kahvenin termında 
Yazılarımı Parisin kalabalık katı' 

velerinin bir köşesine çekilip yazaıl' 
ğı pek ıeverim. Bulvarlardan gele' 
uı;uJ.LU., !;V• ... ~yo.u LI~ "'"''~UUi~ 
hareket insanın zihnini kırbaçlıyofı 
çalıştırıyor. İtte bugün aldığım not' 
!arı bir intizama koymak için bu kab
velerden birinin terasındayım. '{r 

nımda meşhur Fr.... Esans fabrikall 
direktörünün hususi katibesi vll• 
Melle Je .... Be ..... tahsili yerinde, ır 
ki, çok defa politik ve sosyal mevzii" 
!ar üzerinde münakaşa etmeği sev.O 
Parisin çalışan, tipik kızıdır. TürkÇ1 

yazdığım yazılardan tabii bir şey aJl" 
lamıyor, yanımda mütemadiyen ne ili 
meşgul olduğumu soruyor. 

- Çok mühim bir ,ey, demekle 111' 
tifa ediyor ve notlarımı tanzime dr 
vam ediyorum. Onu kafi derece k•" 
dırıp merakını da celbettikten sonr' 
kendisine dönüp sordum : 

- İskenderun meselesi üzerind• 
bir anket yapıyorum. Siz ne denioil 
bu uzayıp giden işe ? 

Sualimi hemen kavrayamadı. hali 
etmeğe mecbur oldum. Anlayınca gli" 
lüp alay eder gibi bir tavurla : 

- Başka işiniz yok mu ? Dedi. PO" 
litikacılar sizi mi dinliyecek ? oııJIJ 
bildiklerini yapacaklar. Sizin beniıl' 
düşüncelerimize ehemiyet verirler 
mi ? Yazık emeklerinize 1 

Kendisine, bu akşam tiyatroya gi• 
demiyeceğimi çünkü notlarımı ınll" 
hakkak bu akşam postaya verip gaıct• 
ye göndermek istediğimi söyleyin'' 
işe pek ehemiyet verdiğimi anladı .,
ciddi bir tavurla : 

- Azizim, dedi, biz bu işi zatcll 
öğreneli iki gün oldu. Yalnız ben dC' 
ğil kimse farkında değil ne oidui!d" 
nun 1 Fakat onların avukatıığıOI 
yapmak ta bizim sivri akıllı, Ç~ 
gel burunlu diplomatlarımıza nafi 
olan bir garabettir. Hem de bu ~ 
sele sizinle Suriye arasında bir İf 
değil mi ? 

- Evet, ama Suriye vesayet altın; 
da olunca onun dadısı ile görü~ 
icab ediyor. 

- Ben, dedi, politika bahislerind• 
metrepolden harice çıkmak isteın•ıtl
Neme lazım sömü~gelerde olup bit•.~; 
!er 1 Zaten emin olunuz politika ııı
meşgul olan Fransızların yüzde do i• 
san be'i kolonilerde ne cereyan eti 
ğinden haberdar değillerdir. oratar"' 
la zerre kadar alakadar olmazlar. r: 
riste sömürgelerde çıkan gazeteler 
satıldığını gördünüz mü ? Pari• ~ 
zetelerinde oralara aid doğru dUril~. 
bir yazı gördünüz mü ? O itlerle ya 
nız sömürgeci denilen bir mcınur .:: 
nıfı uğratır. Ne yaptıklarından )ıı 
senin h,aberi yoktur. Kolonilerden ıır 

(Sonu 8. inci :sayfada) 
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Gen~ mütik~ilerimlıle konusmalar 

Kompozitör Hasan Ferid 
Alnarla bir saat 

S 
hayatımız meselelerle dolu-ıbirine benzer melodiler yazmaya sü-

ana t 1 l - .. kl . . 
d Ç"nkü bugünkü türk topu ugu, ru emıştır. ur. u .•. .. 
dünya tarihinin nad~r . k~ydett~gı su- - Peki iki musiki tekniği arasında 
ratte ve şiddette bır ıstıhalenın en yegane barj.z fark tek seslilikten iba
buhranlı anlarını yaşamaktadır. Kıta- retse, bazılarının teklif ettikleri gibi 
dan kıtaya, bir medeniyetten ötekine eski musikimizi çok seslilendirerek re
geçişin sebebiyet v_erdi~i. sarsmtıla.rı~ forme edemez ve günün ihtiyaçlarına 
ve yıkıntxların akıslerını her an ıçı- cevab verecek hale getiremez miydik? 
ınizde, yanımızda, etrafımızda duya
rak yaşıyoruz. Fakat bu istihalenin 
baş döndürücü sürati, bizi, hayatımıza 
getirdiği sayısız ve her biri ötekinden 
daha ehemiyetli meseleler üzerinde 
durmak ve düşünmekten alıkoymama
lıdır. 

Bir alemden çıkarak diğerine girer
ken, bütün kıymet ölçülerimizin de 
kökten değişikliklere uğraması bir za
ruretti. Sosyal hayatın tecelli ettiği 
her saha gibi sanatımızda da dünkü ve 
bugünkü kaidelerin .ve ölçü~erin ça.r
pışmasından doğan bır anarşıye şahıd 
olmaktayız. tnkilab ne kadar hızlı yü
rürse yürüsün, bütün bir cemiyetin a
sırlık telakki, zevk ve itiyadlarını el
bette ki bir hamlede söküp atmaya mu
vaffak olamaz. Koğulan eski, getiri
len yeniye sahayı adım adım müdafaa 
etmeden terkedecek değildir. Ruhu
muz, şuurumuz ve şuuraltımız bu çar· 
pışmanın uğultuları içindedir. 

Edebiyatımızın, bugün, ne kadar 
çok halledilmemiş meseleleri olduğu
nu, bu mevzua tahsis ettiğim kitabta 
anlatrnağa çalışmıştım. Mazide köklü 
bir ananesi olmıyan plastik sanatları
mız, boş bir arazide yerleşmek mevk_i
inde olduğu için, nisbeten asude hır 
vaziyettedir. Ya musikimiz? _Cemiyet 
hayatında, hiç şüphesiz, edebıyata na
zaran köklerini daha derinlere indi· 
ren musiki bahsinde meseleler elbet· 
te ki daha çok, daha çapraşık ve daha 
derindir. 

- Yeniden yapmak varken neye es
kiyi ıslaha çalışalım? Eğer "eski mu
siki" tabiriyle literatürü değil de tek· 
niği, tonalite ve ritimdeki hususiyet
leri muhafaza etmeye itina etmek nok
tasını söylemek istiyorsanız, bu yol
dan bugünün ihtiyaçlarına cevab ve
ren bir musiki yaratmak arzusiyle ha
reket ettiğimiz takdirde tasavvur edi
len reformu o kadar geniş mikyasta 
tutmamız icab eder ki, alacağrmız ne
tice, eski musikinin tekamül etmiş şek
li sayılamıyacak kadar bam başka ola
caktır. Bugün elde mevcud kaynaklar
dan istifade mevzuu bahs olduğu tak
dirde baş vuracağımız literatür "halk 
müziği" dir. 

- Fakat bir yandan garb tekniğiyle 
yeni bir müzik yaratmak yolundaki ça
lışmalarımızı yavaşaltmaya lüzum kal
madan, bir yandan da eski sanat musi
kimizi şüphesiz ki dar bir çerçeve i
çinde devam ve tekamül ettirmek ka
bil değil midir? 

- Eski musikinin mahdud bir çer· 
çeve içinde devamında ancak şu fayda 
düşünülebilir: Sanat tarihi bakımın
dan müzisiyenlerle müziği sevenlerin 
duyacakları tecessüs ve alakaları tat· 
min etmek; eski sanat eserlerimizde 
yatan bazı güzellikleri büsbütün kay
betmemek. Fakat bu çerçeve genişle· 
diği nisbette büyük bir mahzur ba§: 
gösterecektir: Bilhassa müzikte ye· 

nilmesi güç olan eski itiyadları besle
mek. Fevkalade güzel bir tablonun ve· 
ya bir binanın bize verebileceği heye· 

Geçenlerde İstanbul gazetelerinde can ve sanat zevkini ilk görüşümüzde 
•! aızun bir musiki münakaşasına şahid duyabiliriz. Çünkü eser bütün toplu

ulduk. Faeıl ımuoilciainin ım:~elelerl U· luğiyle ayni anda karşımızdadır. Hal
zerinde yapılan bu münakaşa!a. garb buki ilk defa dinlediğimiz bir müzik 
müziğiyle uğraşan gençlerım~~:.n parçasının tesirini - ideal manada • 
kimse karışmadı. Fakat onl~r ne duş~- tadabilmek için onu derhal ezberimize 
nüyorlar? Halbuki en salahıyetle soz almış olmamız lazım gelirdi. Bu müın
söylemek mevkiinde bulunan gene on- kün olmadığı nisbette hüküm vermek 
Jar değil midir? Zihnimde uy~~~ bu için ayni parçayı bir ~ok _defa dinle
tecessüsii tatmin için, fırsat du~t~kçe mek ihtiyacı artacaktır. 
genç müziıkçilerimiz ve kompozı~o~.ıe- İnsanın az çok ezberinde olan eser· 
;rimizle görüşmeler yapmayı duşun- leri sevgi ile dinlemesinde müziğin 
düm. hatıraları canlandıran müessir kuvve-
Şark ve garb musikisine v~~~fu aynı tinin de büyük rolü vardır. Bundan 

derecede derin olan kompozıtor Has~ başka doğduğu günd~nb:ri te~ sesli 
"d'in derhal hatırıma gelmemesı bir müzik dinliyen hır kımsenın çok 

~erı B bahis üzerinde, ilk ön- seslilig-i ilk zamanlarda yadırğamama
ımkansızdı. u . · · · "k 

f"kı"rlerini öğrenmek ısteyışım sı da çok tabiidir. Çünkü çok seslılı 
ce onun ı k b bundandır. içinde tek sesi takibe çalışaca ve u-

lsveçli sanatkar Cari Milles'in bir eseri: Bec hoven'in bir 
parçasını icl are eden sanatkar 

F "d'le konuşmaya başlar- na kolaylıkla muvaffak olamıyacaktır. 
Hasan edrıen evel, Enderun musiki_- Fakat "hafızaya mal etmek suretiyle d d" 1 . • • . 

k h Şey .. b t b. tek sesli eski literatürün aracag-ı boş- en ın eyıcının musıki ihtiyarlarını 
en, er .k .. dediğimiz eskı alışma" kanununu mus et ve er ıye '6 '6 

ıi veya Fasıl musı ısı d .. ün· edici mahiyette tatbik ederek bu zor- luğun büyük kısmını doğrudan doğru- ayrı ayrı tatmin etmeye imkanlar bu-
aanat musikimiz hakkx~da ne uş luğun önünü alabiliriz. Ben iddia ede- ya çok sesli enternasyonal müzik eser· tur. Dramatik hareketin en yüksek de-

dtig-unu·· ög-renmek istıedım. . . rı"m kı· du"'nya mu··zı"k edebı"yatından se- 1 . d ld M"ll~ 1 d .. d recesine vardığı noktalarda yalnız en· en o urur. ı , eser er e gun en 

Eski Sanat musikimiz bugün bızı receg-imiz her hangi birinci sınıf gü- telcktüeUerce hazmedilebilecek bir 
_ '6 güne çoğalır. Bu bir zaruret tedbiri · k k d 

tatmin etmekten uzaktı:: Bununensde·
1
. zellik ve kuvvetteki bir eseri eski mü- sevıyeye çı ar en, iğer tarafdan me-

be
blerini doğrudan dogruya k 

1 
zik itiyadları kuvvetli ve hatta umumi değildir. Bugün Fransa gibi büyük s~la şark~ ve dans sahnelerinde büyük 

h . ti de arama ı· · · ··k k 1 a b bestekarlar yetiştiren bir milletin baş kıtleye hıtab edebilir. b.. sinde ve ına ıye n kültür sevıyesı yu se o mıy n er 
unye "k. her §eyden evel, sal- hangi bir kimseye muhtelif zaman ara- şehrindeki büyük operada daha ziyade - Halka hitab eden bir musikinin 

yız. Bu musı 1
' • ade tem· · · d f d" 1 t" "Mozart" "Wagner" in temsil edildi-tanat devrinin ruhunu en zıy Iıkfariyle beş, on, yırmı e a ın e ır- bariz vasfı ne olmalıdır? 

sil eden lstanbulda, geniş ha~~~a. t_e- sek • bir gramofon plağı yeter • ondan ğini görürüz. Almanyadaki opera 
kaz olarak, inkiş_a.f ettıgı ıçın hoşlanmamasına imkan yoktur. Ort~ programlarında da Verdi ve "Puccini" - Vuzuh. Halk vuzuhtan hoşlanır. 

=~;J; ki 
0 

devir ve muhitin ruhunu yaşa gelinceye ka~~~ >:almz tek seslı den geçilmez. Her halde yeni nesle Çok sesliliğin içinde kendisine aykm 
ifade etmiş, tam manasiyle osmanlı ka- musikimizi dinledıgımız halde Avru- çok sesli müzik terbiyesi vermek za· gelmiyecek melodileri kolayca işitmek 

1 t k rocuklarından birinin ruretini eski neslin muavyen bir züın· · t H lk 
rakterini haiz o muş ur. pada oturma , ~ J ıs er. a melodileri bir eserin içinde 

1 · amofon merakı resinin arzularını tatmin etmek endi-

- Tlbkı divan edebiyatının, halk_ a piyano öğrenme~ı, gr .. . ne kadar geni!I mikyasta yer alırs" an-
b h · bır sebeble garb muzı şesinin önüne koymalıyız. Aksi tak· T -. 

teması kesilmiş bir halde, x:1~aY!C:n ır gibi her angı . • dirde zevkin bölünmesinden dog-an a· laşılmasma ve sevilmesine o nisbette 
da inkişaf edJşı gıbı. ğini stk sık işitmek ~anını bulanlar 

zümre arasın . . . nihayet iki üç sene ıçınde artık tek narşinin pek çabuk sona ermesini bek- yardım eder. Hatta senfoni gibi girift 
_ Evet, eski sanat musikı~ız arıs- sesli müzikle kanaat edemez oluyor- lemek hayaldir. bir mevzuda bile vuzuhun her hangi 

tokratik bir karaktere ınaliktır. lar. - Yeni kompozitörlerimiz, çalışma· bir maksada feda edilmesine razı de-

Bu musikinin tekniği yal~ı:. tek ;:s~ Bugün yaşayan . ins~n~arınf "k~ü1nü? larında, sizce, nasıl bir istikamet ta- ğilim. Ancak şunu söyliyeyim ki en 
lilik üzerinde inkişaf e~Ş ır. ifade vasıtasiyle hıslerını ve 1 ır erı- kib etmeli ve bilhassa milll temler- vazih bir eser bile lazım geldiği tarz-

. "ki i satha teşbıh edersek, ni konuşturmak istemelerine imkan seslı mu:.ı Y ben etebı" den istifade yolunda nasıl hareket et- da çalınmazsa vuzuhundan rok "ey 
· "k" i hacme z • var mıdır? :ıı T çok seslı musı ıy melidir? Kompozisyon çalışmalarımı- kaybeder. 

liriz. .. . d _ Bugün türk cemiyeti içinde mu- H 
.. . ki alnız tek ses uzerın e siki zevk ve itiyadlarının ikileşmesin- zın, memleketin ihtiyaçlarını göz ö- - alk musikimizden istifade, yeni 

Şupht:sız .Y ·k· e bazı melo· · • h""k"" nünde tutarak, daha fazla halka hitab çalışmalarımızda, nasıl olmalıdır? 
dil ünmek eskı muıu ıy . . den doğan bir sanat anarşısı u um 

. ş . . f ·ınkanlan vermıştır. Avru- sürmektedir. Bu anarşinin ne kadar etmesine taraf dar değil misiniz? - Her şeyden önce, kompo.zitörleri-
dık ınk~ş~ . ı lnız tek sesli iken eski zaman devam edecegw i ve ne zaman is-
pa musıkısı ya_ . tekam" til merha· . - Bugünün kompozitörleri, ente- miz halk müziği literatür'ünü müm-

"k "rnızın son tikrara kavuşacağımız fikrindesinız ? k 
sanat musı ı 'd di Fakat binse· le tüellere hitab eden yüksek musiki kün olduğu kadar iyi tanımalı ve hat• 
lesinden daha ge~~ne: k~rşılık garbte - Aramızda garb teknikli mu· Yanmda elbette ki halkın zevkini ok· ta yerinde etüd etmiş olmalıdır. On-
ne ~a~a: ev~ldl n daha pek erken de- sikinin fazla çalındıgı ve yayıldığı şayacak sahada da çalışmalıdır. Bir dan sonra, yerine göre, Bela Bartok'un 
mu sıkının bız. e t haline gelişi, nisbette bu istihale devr~si kısa ola· 
virlerde bir kıtle sana ~evab ,-erecek caktır. Eski ve tek sesli müzik halka senfoni yazılmak mevzuu bahs olunca, tefrik ettiği üç ayrı şekilde halk mo· 
kitlenin ihtiyaçlarhına da yürümesini, geniş mikyasta dinletildiği nisbette enstrumantal müziğin en yüksek ve tiflerinden istifade edilebilir: ı _ 

· · k~ lar sa asın ç k l' · 1 dramat"k kl" · .,ı,·1 d b h Halk melod'l ı· ' 1 k gen~ş ım an. ni,. e dayanın.asını in· de gecikecektir. o ses ı yenı eser e: ı şe ını te>1"'ı e en u sa a- ı er nı aynen a ara armo-
yanı çok seslı tek kg slilik sistemi ve rimiz henüz sayıca pek azdır. Eskiyı da, daha ağır bir musiki vermek mec- nize .etmek veya yazılacak eserlerde e
taç etmiştir. Bu ço se. ifade vasıta· kaldırınca yerine ne koyacağız? Diye buriyetinde kalactktır. Fakat mesela sas tem olarak kullanmak, 2 _ Halk 

,. d "u zengın ı· · ·· b" k · d h k 1 onun dogur ug "kisi daima bi- sorulursa şöyle cevab verebi ırız: şup· ır oro eserın e halkın da a o ay- melodilerini aynen almamakla beraber 
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•• Dair 
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Ulusun şiir anketi münasebetiyle 
gaze e; ı.: .. 1cktub yazan bir okuyucu
muz "Şiir ölüyor mu? sualini şairlere 
tevcih etmekle hata etmişsiniz, diyor. 
Bunu felsefe ile uğraşanlara sormalıy
dınız. Çünkü şairlerden alacağınız ce
vab önceden bellidir, hiç biri bütün 
benlikleriyle bağlı oldukları bir sanat 
şubesinin ölümüne inanmaya razı ol
mıyacaklardır ." 

Edebiyat sayfamızda intişar eden 
cevabları okudukça bu mütaleaya hak 
vereceğim geliyor. Şairlerimizden bir 
teki bile şiirin ciddi bir tehlikeye ma
ruz olduğunu kabul etmiyor, içlerinde 
bir şiir buhranının mevcudiyetini ya
rım ağızla itiraf edenler bulunsa bile, 
hepsi istikbal hususunda ayni derece
de nikbin ve ümidli görünüyorlar. 

Cah.id Sıtkının, bu sualin hatta ha
tıra gelmesine bile isyan eden heye· 
canlı ve ihtizarlı cevabını okurken bir 
~ir kaleminin, bu mevzu Üzerinde, di
mağından ziyade kalbini dinliyerek 
harekete gelmemesi imkansız olduğu
na inanacağım geliyor. 

Genç şairimiz, kendisine belki nes
rinin en güzel satırlarım ilham eden 
reddiyesinde ileri sürdüğü delillerde 
haklıdır. Hakikaten türk şiirinin bu
gün, düne nazaran geri olduğunu iddi
aya imkan yoktur, türk halkındaki şi· 
ir alakasının Nedim devrinden çok i
leride olduğu da şüphesizdir. Şu hal
de şiir buhranından bahsetmekte ma
na var mıdır? 

Bu iki delil ne yazık ki davayı kö
künden halletmeye kafi gelmiyor. 

Evela şiirin ölümünden bahseden
ler, eskisi kadar büyük şairler yetiş

mediğini değil, şiire karşı halkın gös
terdiği alakanın azalmasını kasdet
mektedirler. 

Mevzuu bahs olan dünya ölçüsünde 

bir şiirsizleşme cereyanıd-ır. Bu iddi
ayı ortaya atanlarsa, şiir alakasının az
lığını isbat edecek maddi delilleri de 
ellerinde tutmaktadırlar: Avrupada 
hiç bir zaman şiir bugünkü kadar az 
satılmamıştır. Ve gene hiç bir zaman 
şairin halk nazarındaki mevki ve ehe
miyeti bugünkü kadar azalmamıştır. 

Bilmem bu nokta üzerinde hep mütte
fik miyiz? Fakat ~irin istikbali mev
zu bahs olurken, bu mesele bizzat şa
irin seviyesinden daha büyük bir ehe
miyet arzetmek lazım değil midir? 
Çünkil nihayet insanlık kütüphanesi, 
geçmiş asırların yadigarı olan bitmez 
tükenmez şiir hazineleriyle dolu bir 
anbardır. Artık büyük şairler yetişme
se bile, bu hazine, gelecek nesillerin 
şiir açlığını fazlasiyle doyunnaya ye
tecek kadar zengidir. Asıl mesele bu 
açhğm duyulmasında, bu ihtiyacın de
vamındadır. 

Halbuki yavaş yava§ azalmakta olan 
da bu şiir ihtiyacı değil midir? İktisa
dın arz ve taleb kanununun sanatta 
ayni katiyetle cari olduğu iddia edi· 
lemez. Şiir talebinin pek az olduğu 
yerde şiir arzmm pek geniş olmasına, 
yani büyük şairlerin yetişmesine hiç 
bir mani tasavvur edemiyorum. Bu i
tibarla • kıymetlerini tayinde gene is
tikbalin en iyi ölçü olacağmı kabul et
tiğimiz • çok kıymetli şairler zamanı
mızı ~ereflendirmekte olabilirler. Bu 
hal cemiyetin git gide şiirsizleşmekte 
olduğu iddiasını körletemez. 

Yazan: Yaşar Nnbl 

bugün hacmen Nedim devrinden yük• 
sek olduğu düşüncesinde de onunla 
beraberim. 

Ancak, bizden bahsederken, bazı 
noktaların gözden kaçırılması icab et
tiği fikrindeyim. Her şeyden önce, Ne• 
dim devri ile devrimizi kıyaslarken, 
arada, bugünün lehine, nisbetsiz bir 
bilgi farkının mevcudiyetini inkar e
demeyiz. Bizde esasen hiç bir zaman, 
garbteki gibi geniş bir şiir alakası te
essüs etmiş değildir ki, bugün, düne 
nazaran kemmiyetçe düşük bir alaka.
dan bahsedebilirim. 

Kemmiyetçe, diyorum. Çünkü key• 
fiyeti ele alırsak daha başka bir man
zara karşısında bulunduğumuzu far• 
ketmekten kendimizi alamayıı:. Ente
lektüeller arasında şiir al. \sı azal• 
maktadır. 

Dün, bilhassa bizim cemiyetimizde, 
şiir zevki ve alakası entelektüelliğin 
başlıca karakteri sayılırdı. Şimdi mik• 
darça pek çoğalmış olan entelektüel• 
lerimiz arasında, düne nisbetle şiir 
zevkinin ve alakasının azalmış oldu• 
ğunu inkar edebilir miyiz? Şu halde, 
bugün şiir okuyanlarımızm sayısı Ne• 
dim devrinden daha yüksek olsa bile, 
bu, bir ~ey isbat ıetmez. 

Hakiki şiiri, her zaman ve her yerde. 
entelektüeller beslemi§tir. Makineme· 
deniyetinin maddileştirici tesirleri i· 
se en ziyade bu entelektüel zümre il· 
zerinde tesirini icra etmektedir. Cemi· 
yetin iş bölümünde mevki alan her ça· 
lışma sahası, üzerinde çalışandan, gün· 
den güne daha geniş ve daha derin bir 
teknik ihtisas istemektedir. Şiirle hiç 
alaka ve münasebeti olmıyan, hekim
lik gibi, mühendislik gibi sahalarda 
çalışanlar, mesleklerinin kendilerin· 
den istediği ihtisası temin etmek için 
bütün dikkatlerini ona hasretmekte, 
şiir okumaya pek az vakit bulmakta, ve 
bu vakti bulsa bile, tekamülü icabı git 
gide ihtisaslaşan ve erbabı arasmda 
konuşulan bir nevi teknik dil haline 
gelen bugünkü şiir, onda, zevkine va
rılmak için çözülmesi uzun zamanlara 
mütevakkıf bir hiyeroğlif tesiri yap• 
tığından, bu şiire alaka bağlayama· 
maktadır. 

Şiirle yakından uğraşmış olanların 

bile, uzunca bir müddet bu teması 
kaybettikten sonra, tekrar okumak is
tedikleri zaman yeni şiirle karşılaŞ,In· 
ca ne kadar sarsxldıklarmı görmüyor 
musunuz? Hayır, artık şiir, her istiye· 
nin, her hangi bir boş zamanmda gös 
gezdirip derhal zevkine varabileceği 
harcı alem metağ olmaktan çıkmıştır. 
Şiirin bu teknik tekamülü de, etrafın· 
daki alaka çenberinin gevşemesini in· 
taç eden ayrı bir sebeb olmaktadır. 

İlk bakışta sanıldığı kadar basit ve 
omuz silkilecek bir iddia karşıaında 

bulunmadığımızı anlamak için, fairle• 
rin, etraflarındaki mahdud alakalılar 
ç.enberinden dışarısını daha dikkatli 
bir gözle tetkik etmeleri kafi gelecek· 
tir. 

Esasen1 bütün acılığına rağmen, ha· 
kikati görmemek için gözlerini kapa· 
mağa tahammül edemiyenler de yok 
değildir: Mesela zamanımızın en bil· 
yük şairlerinden biri olan Paul Clau
del 'in yeni nesil hakkındaki şu acı 

hükmüne bakınız; 
"Gençliğe bir temel lazımdır. Ta

hayyül ve velüd düşünce yılları Jazım-
Dtinya ölçüsünde konuŞ;uyoruz. Fa- dır. Bunları nerede bulmalı? Diploma

kat münhasıren memleketimizi ele a- larr hazırlamak için bu yılar kaybedil
lacak olursak donnee'lerin değişmesi mektedir. Hakiki kültür ortadan kal
bizi yanıltmamalıdır. Bugün dünün a- kıyor. Ve hiç okumamış olan ve yaz
yarında ve belki daha yüksek şairlere maya acele eden bu gençler, tazelen• 
malik olduğumuzu Cahid Sıtkı ile be- ı miyen ve taaffün eden kaynakları an· 
raber kabul ediyorum. Şiir alakasrnrn dırıyor." 

lan sayesinde garb nıusı yeni melodi- hesiz ki yeni bir türk müziği literatü· hkla kavrayacağı bir yazış tarzı tercih o melodile,.e benzer melodiler yaz
ri diğerinden başka, Je!'ru ufkunu l>'- rünün vücud bulması zaman istiyecek· edilebilir. Mevzuu dolayısiyle bu iki mak, 3 - Halk musikisinden umumi 
ler yaratmak yolurıab okg" bizde teknik tir. Fakat madam ki halkı çok sesli mü· tarz musikiyi ayni eserde yan yana ko- şekilde mülhem olmak, o ruhu ifade 

· 1 · d rmu!L hal u 1 1 im l"'- 1 ahal d d 1 k nış etıp u ,. ,,.
1 

eniş me~odik -~- ziğe a~ıştırın._-k ac:e ~ y~p~ asI .u.LLU Y~ ça ışına s arx a \ ·ar ır: o~era etmeye ça ışına . Jacqueı Blanchard (1600 _ 1638) ın bir eseri,' 
~~--.ıuulttAJ.A.ıı&..ı::ı.aaJ.Uı~~.;.;....:....d-!'--'....ı.llti...lL.b:ı:ı-l:ı.ir...teı:hiı~.ır.a.;iUfıc.uWJ:ı.JllLlliJ~_guıı......tıllıl.t.iUliL.\ii:WXu;ıg~Q.ı:..Jı.cı:...ie.:~~L_~~~~~~~~~~--~l'l't.ıN~.~~~~~~~~--l/rJ~ıw:ırJı....nu''i:ı:' ~inJ~Jir) 
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Hatay meselesi hakkında Pariste 
bir anketin neticeleri: yaptığımız 

(Başı 6 ıncı sayfada) 
len en uzun haberler on iki satırlık 
telgraftan ibarettir. 
Muhatabım bu son sözlerinde biraz 

haksızdı. Çünkü ben bir kaç gün ev
vel bir fransız gazetecisinin Fasta 
yerli halkın nasıl açlıktan öldüğilnü, 
beş on tane ekmek getiren bir otomo
bile ahalinin nasıl hücum ettiğini, ve 
bu esnada bir annenin oğlunu nasıl 
çiğneyip ekmeğin üzerine atıldığını 
acıklı bir lisanla anlatan gazetenin 
iki ıütununu dolduracak kadar mu
fassal bir röportajını okumuştum. 

Kendisine bundan bahsettiğim za
man dedi ki : "- Gazeteci o röporta
jını yaptı da ne oldu sanki ? O yazı
sı bir akis uyandırdı mı ? Orada aç
lıktan ölen insanların acı seslerini 
kimse işitir gibi oldu mu ? Ben size 
hakikati söylüyorum, inanınız bana. 
Biz kolonilerde cereyan eden şeylere 
ehemiyet vermeyiz. 

Bir an durdu ve sonra ilave etti : 
- Ama bu atakasızlrğın sonu ne o. 

lunnuş ? Onu da timdi düşünmeğe 
vaktimiz yok l 

Bunlar yarın diplomat 
olacaklar 1 

Mektebde ve kiltüphanede bu hu
susta fikirlerini sorduğum talebenin 
yekC\nu yirmiden fazladır. 

Bunlar da bizim işle hiç alakadar 
değil. 

Siyans politiğin diplomasi kısmın
da olanları bile - ki yarın Fransanın 
Kor Diplomatiğine intisab edecek
lerdir - en çok Franııanın içini alt 
ilst eden parti ihtilafları ile, dış da
va olarak ta İspanya ihtilali, gilnden 
güne bağlarını gevşeten Şimali Afri
ka sömilrgeleri ve nihayet İspanyol 
Pasına ayak basan Almanyanrn vazi
yeti ile biraz me~gul f 

Temin ederim ki bunların bir çok
ları bir İakenderun meselesinin mev
cudiyetinden bile bihaber. 

Zaten Türkiyeden bahsedilirken 
yUzlerinde teşekkül eden çizgiler bi
zi çok müteessir eden manalar ifade 
eder. Bu diplomasi tahsil eden Fran
sız gençlerinin memleketimiz hıakkın. 
da o kadar az ve yanlış malCtmatları 

var ki hayret etmemek mlimkUn de
ğil. 
Şahsınıza karşı fazla bir sempati 

hissederlerse tenezzül edip bütün bil
diklerini şöyle hulasa etmek lGtfun
da bulunurlar : 

- Ya, ne gilzelmiş sizin Haliç, o 
servilerle dolu mezarlıklarınız... Fa· 
kat galiba artık fes giymiyorsunuz 
değil mi ? Ne güzeldi kim bilir o çar
şaflı kadınlarınız ? Doğrusu o za
manlar gidip Türkiyeyi görmek is
terdim. 

* Zerre kadar mübalağa etmediğimi 
Avrupada son senelerde bulunan va
tandaşlarım tereddüd etmeden tasdik 
ederler. Önümüzde gözümüzü dört 
açmamız icab eden acı bir hakikat 
vardır. Yarının Fransız Kor Diplo
matiğini teşkil edecek olan bugünün 
Fransız gençliği yeni Türkiyeyi zer
re kadar tanımıyor. Onun kafasında 
hala babalarının kendisine anlattıkla
rı Türkiye yaşıyor. Bunun neticesi 
kadar tüyler iirpertici bir §ey tasav
vur edilemez. 

Bu genç, yarın memleketinin mii
mesıili olarak her hangi bir müzakere 
için yeşil masanın önüne oturduğu 

zaman bize kar9ı ne tavur takmacak
dır ? 

* Ne yapalım? 
Kendilerine gönderdiğim "La Tur

quie Kamaliste" ve memleketimizde 
çıkan diğer Fransızca neşriyatı bir 
kerre alıp bir hafta sonra müteakib 
nüshalar çıktr ise göndermekliğimi 
rica eden Fransız Gazeteci dostum 
bir gün bana deddi ki : 

- Bir şey yapınız canım, kendini
zi bize tanıtmak için akla hayale gel
miyen şeyler yapınız. Sizin de büyük 
bir mevcudiyet olduğunuzu öğrenelim, 
biz 11izi hiç ama zerre kadar olsun tanı -
mıyoruz. 

Bunu öyle bir yUre
0

k açıklığı ile söy
lemişti ki .. Hayır, TUrkiye'yi sistema
tik bir programla ileride doğuracağı 
faydaları daima göz önünde tutarak 
ve maddi fedak!rhktan çekinmiyerek 
üç veya bet senede onlara tanıta

lım. 

Çang-Kay-Şek mukabil 
sulh teklif ini bildirdi 
(Başı 1. inci sayfada) 

Japon memurları, ingiliz ge -
milerinin nehrin menbaına do~ru çık· 
malarını menetmişlerdir •. Japon me
murları, yalnız hala nehirde bulunan 
İngiliz gemilerinin aşağıya inmeleri. 
ne müsaade etmektedirler. Japon me
murları, nehirde seyrüsefaini himaye 
etmek kendileri için maddeten gayri 
mümkün olduğundan bu suretle hare. 
ket etmekte olduklarını söylemekte· 
dirler. Mamafih İngiltere hükümeti, 
Yangtae nehri üzerinde acyrüsefainin 
serbestisini filen temin etmeğe azmet
miştir. 

Çang - Kay - Şek' in 
sulh teklifleri 

'tokyo, 12 (A.A.) - Şark mese
lelerindeki ihtisası ile maruf olan 
Sunkoru Yoshioka, Kaizo adındaki 
mecmuada şöyle yazıyor: 

Çang • Kay Şek, 22 sonkanunda 
alman sefiri B. Trautman vasıtasiyle 
japon hükümetine aşağıdaki sulh tek. 
liflerini göndermiştir: 

1 - Şimali Çinin askerlikten tec
ridi. 

2' - Japon aleyhtarı unsurların 
kontrolu. 

3 - Çin ile Japonyanın iktısadt 
mesai yapmaları. 

B. Yoshioka diyor ki: 
Bu şartlar ı;onteşrin bidayetinde 

kabul edilebilirdi. Fakat Pekinde .ye
ni rejimin teessüsünün kati bir safha
ya girmiş bulunduğu ilkkanunda bu 
şartlar kabul edilemiyecek bir hale 
gelmiştir. 

Çang - Kay - Sek' e 
mühlet verildi 

Tokyo, 12 (A.A.) - İyi haber al· 
makta olan mahafil, imparatorluk kon 
feranıı münasebetiyle hükilmetin 
Şang-Kay·Şek'e bir telgraf göndererek 
ille kAnun sonunda gönderilmit olan 
japon tekliflerinin kabulü için kendi· 
ıine yeni bir mühlet vemıit olduğunu 
istihbaratına atfen beyan etmektedir. 
Bu mühlet, ıon miihlet olacak ve cevab 
gelmediği ve yahud tekliflerin kati 
surette reddi, imparatorluk konfe. 
ranıı tarafından tekerrür ettirilmiı o
lan tedbirlerin tatbik mevkiine lco. 
nulmaıını intaç edecektir. 

Kanton civarında 

bombardımanlar 

LOndra, 12 (A.A.) - Konghonkdan 
bildirildiğine göre japon tayyare fi. 
loları, Kanton mıntakasında beg Çin 

şehrini bombardıman etmiş ve bir Çin 
tayyaresini dUşlirmilttUr. 

Japonlann muva//akiyederi 
Londra, 12 (A.A.) - Tokyo, Şan

ghay ve Hankov'dan gelen haberlere 
göre, Şantung eyaletinde harek!tta 
bulunan japon kuvvetleri mühim mu
vaffakıyetler elde etmişlerdir. 

Bu kuvvetler 8 sonkanunda Çing
şov ve 9 sonkanunda Şangtu şehirle
rini işgal ettikten sonra, 11 sonkanun 
da da V eihsien şehrini zaptetmitler
dir. 

Çingtao esasen japonların elinde 
bulunduğundan bu suretle Çinan • 
Çingtao hattı japon kontrolu altına 

girmiştir. 

Japonlar aynı eyalette bulunan 
Çining şehrini de zaptetmişlerdir. 

Önce burasının h!la kendi ellerinde 
olduklarını iddia eden Çin makamla
rı şimdi oradaki Çin kıtalarmın bir. 
çok bataryalardan ve tanklardan yar
dım gören japon kıtalarına karşı a
nudane bir mukavemetten sonra dlin 
öğleden sonra çekilmiş olduklarını 

bildirmişlerdir. 

Çingıao gümrüklerinin idareıi 

Japon kaynaklarından gelen bir 
haberde Pekin muvakkat hükümeti
nin Şantung eyaletinin kontrolunu ve 
Çingtaodaki Çin gümrüklerinin ida· 
reıini temin etmek niyetinde olduğu 
bildirilmektedir. 

Çin orduıuna gönderilen 
malzeme 

Gene bir japon kaynağından bildi
rildiğine göre, Çin hükümetine gön
derilecek olan üç bin kamyon Hong
Kong'da toplanmıt bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Çin ordularına aid 
500.000 ton mühimmatın timdiye ka· 
dar karadan Kovlun'a ıevkedilmlf ol
duğu bildiriliyor. 

I mparaıorluk kon/ eranaının 
kararlan ne ~man 

neırolunacak? 

Tokyo, 12 (A.A.) - DünkU impara
torluk konferansının neticelerinin 
netri hakkında kabine tarafından alı. 
nacak olan nihat kararın hafta niha· 
yetinden vcyahud önUmUzdeki haf ta 
batından önce verilmesi beklenilme. 
mektedir. Harbiye nezareti ve lmiral
lık dairesi tarafından hazırlanacak o
lan beyanname projesi, ihtimal kabine 
ile imparatorluk ~umt karargahı 
mümessillerinin akdedecekleri müşte
rek konferansa arzedilecektir. J 

Eminönü meydanı 
açılacök 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

zellikerine ecdadın ilave eylediği la
yemut sanat Abideleriyle tezyin edil
mlı olan İıtanbul tehrl ıon aıırların 
taa11ub ve ihmali yUzUnden muasır 
terakki ve ıallhı göremedikten batka 
ilk asırlarda az çok temin edilmiı o. 
lan cami avluıu ve meydanları gibi 
amme menfaatine elveritli mahaller
de hasiı menfaatler yUzUnden pek 
çok yerlerde ldi dilkkinlara veya ha· 
rakalara kalbedilmiş olduğu görül
mektedir. Eeki ve yeni tehir pllnla
rına göre İıtanbulun mihrak nokta
sını tetkil eden köprü batındaki Ye
ni cami avlusu ve meydanı bunun en 
bariz misalidir. İstanbul şehri . imar 
pl!nlarını tanzimle metgul olan mü
tehassısın mUtaleasma göre de Yeni· 
cami avlusu Eminönü meydanı tehir 
pllnında birinci derecede ehemiyeti 
haiz ve ilişik harita ile genişletilmesi 
elzem olan ilk batlangıçtır. 

Şehrin tramvaylariyle karada itli
yen binek ve eıya nakil vasıt~larının 
ve tehir hayatı umumiyesinde faal 
bulunan yüz binlerce halk kütleleri
nin hemen her giln toplanıp yayıl· 

dıkları siklet merkezinden tanzim ve 
iymara batlamak doğru bir hareket o. 
lacaktır. Diğer cihetten mimari ve be
dii kıymeti çok yüksek olan Yeni ca
mi önünde mevcud köhne enkaz ma
hiyetindeki binaları kaldırarak ilk 
intaaında olduğu gibi denize kadar 
meydanı tevsi suretiyle o yilksek sa
nat ibideıini bütün azamet ve mima
ri incelikleriyle dahil ve hariç ziya
retçilerin nazarı hayret ve tema'81arı
na açık bulundurmak da milli vazife
lerdendir.,, 

Nafıa Vekaletince hazırlanan la
yiha maddeleri fUnlardır: 

Madde 1 - İstanbul tramvay ıir
ketince vecibeleri yapılmakıızm halk 
tan fazla olarak tahsil edilip firket
ten geri alınması Devlet şnraaınca 

kararlaıtırılan ve muayyen taksitler. 
le Cumhuriyet Merkez Bankasında 
emaneten toplanan ve toplanacak o
lan bir milyon yedi yüz bin liranın 
İstanbul Yeni cami - Eminönü mey
danının ilitik tasdikli (A) haritası 
mucibince açılması icab eden yerle· 
rin istimlak işlerine aarfolunmaıına 
tahsis olunmuıtur. 

Madde 2 - Birinci maddede ya
zılı istimlak iılerinde maliye, husust 
idare ve belediyeye aid arsalar bedel
siz l.sthnllk olunur. Mukataa ve lca-
reteyinli evkaf tan olan binaların da
hi mebni kıymetleri takdir olunarak 
al&kadarlarına verilmek suretiyle .ze
minleri camiin avlu ve meydanına 
bedelıiz olarak iade edilir. 

Madde 3 - İstimlak işleri Nafıa 
Vekaletinin kontrolu altında lıtan
bul belediyesince 2497 numaralı bele· 
diye istimlak kanunu ile bu kanun 
hUkUmlerine göre yapılır. Şu kadar 
ki (2) inci madde mucibince yalnız 
binaların iıtimlikinde bulunan meb. 
ni kıymetleri gayrimenkullerin irad 
ve kıymetlerini takdir ve tahmin ile 
muvazzaf komisyonlara. birer mUhen
diı veya mimar terfiki ile &enenin 
intaat rayiçlerine ve binanın eski veya 
yeni olması da göz önünde tutularak 
tayin olunur. Bu komisyonların kıy
mete müteallik kararlarına karşı aıa
kalıların usulen itiraz hakları mah
fuzdur. 

Madde 4 - Bu kanun ile tahsis 
edilen para ilişik (B) haritasında (1) 
numara ile işaret edilen yerlerden 
başlıyarak kifayeti halinde (2) numa
ralı yerlere de sarfedilir. (2) numa
ralı yerlerin istimlıikinden sonra pa
ra arttığı takdirde kalacak bakiye E
minönü - Eyüb istikametinde açıla

cak yolun istimlikine sarfedilir. İs
timlak muamelesi biterek belediye 
emrine bırakılan binaların hedmi ve 
EminönU meydanının tanzimi İstan. 
bul belediyesi blidcesiyle temin olu
nur. 

Madde 5 - Birinci madde ile tah
ılı edilip toptan Nafıa ve Belediye 
emrine verilmiş olan para sarfedildi
ği sene mahalli büdcelerinde ayrı 

bir kısımda bir taraftan irad ve bir 
taraftan masraf kaydedilmek suretiy
le gösterilir. 

Muazzam bir deniz 

tayyaresi kayboldu 
San Franıisko, 12 (A.A.) - Pana

merikan hava hatları kumpanyaıının 

19 tonluk büyük bir deniz tayyaresi 
Lagopago ile Yeni Zeeland adası ara
sında kaybolmuştur. 

Bu tayyare dtinLagopagodan hare· 
ket etmiş ve motor arızasından dolayı 
geri dönmek mecburiyetinde kalmış· 

tı. Kumpanya tayyarenin motorda yağ 
kaçması yüzUnden yoluna devam ede
mediğini bildirmektedir • 

Tayyare dört motorlu olup açık 

denizde yüzebilecek kabiliyettedir. 
Samoadaki deniz ilssü tayyareyi ara· 
maktadır. 

Piyango 
çekildi 

Tayyare piyangosu dün çekilmiş ve 
evelki gün çıkmayan 45.000 liralık bü
yük ikramiye 17933 numaraya isabet 
etmi§tir. 

Son mükafat olan "10.000 lira 13979 
numaraya çıkmıştır. 
Aşağıdaki numaralar 50 şer lira ala

caktır. 

56 689 1769 3570 9589 10717 
10798 12509 12623 14167 14433 15400 
r:t7812 19834 20350 20807 21101 21644 
22198 22928 23260 23363 23510 24521 
24649 24911 25460 26872 28428 29700 

3 000 lira kazanan: 
30345 

1000 lira kazananlar: 
5920 17953 28971 

500 lira ka=ananlar: 
1244 4811 6744 7531 7627 11875 

12215 14224 19030 19465 19881 30372 
21057 23187 31182 39063 39632 

200 lira kazananlar: 
1948 3417 4151 6431 9421 13884 

17857 18713 20063 22554 23820 24428 
25101 27040 28702 29230 31199 33903 
36387 39729 

100 lira kazananlar: 
1378 4023 4152 4371 4646 6690 
8760 9239 11024 11602 11704 11720 

12471 13099 15698 16526 16738 17056 
18470 18475 19065 19162 19412 19747 
19963 20718 21027 21752 21874 22101 
22243 22644 22956 23387 23857 24903 
24685 25124 27953 30284 31214 31503 
32448 33183 34209 36814 36863 38478 
39923 

50 lira kazananlar: 
19 519 746 839 1082 1672 

2020 2347 2373 2393 2917 2943 
2986 3004 3015 3107 3133 3295 
3461 3884 3897 4072 4141 4205 
4239 4270 4680 4866 5246 5375 
5826 6037 6073 6197 6414 6470 
6711 6776 6797 700- 7567 7591 
7606 7794 7798 7923 7979 8499 
9025 9163 9309 9618 10142 10289 

10482 10488 10602 10782 10979 11146 
11155 11168 11306 11511 12111 12352 
2368 12984 13179 13249 13338 13478 

13656 13703 13951 13985 14104 14385 
14535 14536 14552 14956 15313 15318 
15539 16059 16191 16362 16371 16824 
17051 17107 18079 18138 18159 18306 
19074 19208 19608 19732 19803 19806 
19878 20167 20411 20587 20859 21131 
21487 21592 21638 21864 22335 22611 
22780 23098 23343 23865 24319 24365 
24536 24622 24714 25322 25353 25454 

25543 25613 25761 25876 25964 26418 
26701 27035 27600 28413 28685 28835 
29084 29265 29888 30100 30441 30638 
30724 30952 30954 31216 31425 31475 
31781 32053 32922 32935 33313 33503 
33683 34231 34237 34492 34674 34784 
34980 35006 35283 35385 36178 36351 
36561 36665 36873 37114 37138 37440 
37780 37786 37878 37940 37966 38101 
38138 38177 38375 38452 38670 38959 
39120 39470 39647 39657 39812 

3 O lira kazananlar: 
361 565 566 592 890 895 

1067 1118 1152 1178 1271 1290 
1475 1654 1789 1954 1975 1998 
2133 2229 2640 2713 2740 2936 
2960 3079 3213 3702 3692 3710 
3739 3923 4167 4362 4728 4773 
4844 5065 5287 5367 5569 5621 
5636 5724 6089 6100 6155 6240 
6434 6622 p658 6769 7141 7298 
7435 7710 7762 7791 7838 7953 
7958 8166 8262 8466 8523 8533 
8629 8664 8681 8758 8835 9215 
9296 9351 9393 9637 9664 9677 
9760 9770 9791 9849 9973 10114 

10346 10375 10428 10445 10950 11159 
11780 11867 11874 11948 11968 12063 
12144 12155 12314 12339 12853 12864 
13086 13088 13223 13248 13267 13363 
13645 13785 13800 13820 14588 15113 
15242 15391 15488 15643 15730 15912 
16157 16266 16386 17078 17164 17212 
17227 17279 17365 17492 17569 17589 
17642 17649 17883 17891 18024 18309 
18342 18772 18922 19025 19306 19318 
18359 19421 19446 1974-0 20087 20368 
20430 20751 20994 21129 21258 21442 
21599 21970 22041 22138 22175 22375 
22390 22576 22606 23062 23241 23362 
23546 23966 24016 24242 24726 24728 
24759 24792 24795 24792 24795 24997 
24806 25092 25093 25119 25356 25525 
25664 25695 25720 25762 25827 25829 
25983 26061 26091 26207 26570 26628 
26912 27099 27480 27748 27915 27957 
28011 28199 29486 28550 28553 28684 
28654 28730 28780 28862 28962 29298 
29433 29574 29712 29853 29872 30221 
30354 30413 30444 30477 30656 30691 
31059 31340 31495 31531 31683 31800 
32029 32507 32632 33058 33083 33589 
33832 33990 34385 34448 34837 34843 
35068 35142 35451 35772 35864 35921 
35949 36226 36477 36510 36584 36656 
36954 36983 37021 37058 37063 37281 
37285 37403 37611 37948 38446 38558 
38718 39033 39287 39570 
33 ile biten numaralar iki§Cr lira a

morti alacaktır. 
45.000 lirayı Atıfbey mahalle.inden 

593 No. da Hamdi kızı Niket, 15.000 li
rayı Emniyet hanında Hasan ve Emin, 
12000 lirayı Titaşta Remzi, 10000 lira
yı Nazımbey mahallesi 14 numarada 
cemil kazanmıtlardır. 

Fransada yeni 
suykasdçı la r 
tevkif edildi 
(Başı 1 inci sayfada) 

Bu adamın ismi LokUti'dir. Veken· 
disi Klerman Ferran'da yakalanmıştır. 

Loküti'nin yaptığı itiraflar 
Loküti'nin yaptığı itiraflar üzerine 

gene Klerman Ferran'da bulunan mü· 
hendis Vogel ve Gaston V oşar isimli 
şahıslarla Pariste bulunan Metenye ad
lı bir adam sorguya çekilmişlerdir. 

Yüzleştirme 
Loküti, Vogel'le yüzleştirilmiş ve 

onu C. S. A. R. teşkilatına mensub ol -
makla itham etmiştir. Vogel bunu in· 
kar etmiş, ancak Metenye'nin Loküti'
ye Parise gitmesi için vermiş olduğu 
emri, hiç bir ehemiyet atfetmeksizin o
verdiğini söylemiştir. 

itham 
Sorgu bittikten sonra mühendis Vo

gel de tevkif edilmiş ve Loküti ile bir
likte Paris'e getirilmiştir. Her iki phıs 
da insan ölümüne sebebiyet vermek ve 
kasden adam öldürmeğe teşebbüs et • 
miş olmakla itham edilmektedirler, 

Nasıl ıanışıılar 
Paris'te sorguya çekilmiş olan Me -

tenye ise Loküti'yi tanıdığını kabul et
mekle beraber ithamlarını reddetmiştir. 
Bu iki şahıs "Ateş haç" ın bir toplantı
sında tanışmışlardır. Bunları biribirle
rine takdim etmiş olan da Gaston V o
şar'dır ve Klerman Ferran emniyet da
iresinde göz hapsine alınmıştır. 

Tahkikat devam ediyor 
Polis, Loküti'nin yaptığı itiraflara 

istinaden tetkik ve tahkiklere devam et
mektedir. Ayrıca bütün suçluların yüz
leştirilmeleri için hazırlıklar yapılmak
tadır. 

Adliye Bakanının söyledikleri 
Adliye Bakanı B. Oriol gazetecile

re beyanatta bulunarak yakalanan suç
luların hususi vaziyetleri dolayısiyle 

bunlar hakkında siyasi rejim tatbik e
dilemiyeceğini, !>ir arada bulunmaları· 
na ve ziyare!çi kabul etmelerine müsa
ade olu'\nnuyacağını, böyle yapılmazsa 
gerek sorgulardan, gerek yüzlettirme -
terden umulan neticelerin sıfıra inece -
ğini söylemiştir. 

Eski bir cinayetin failleri 
de bulundu 

METEMATİK 
TERİMLER 
(Başı 4 üncü sayfada) 

o 
Uç vecihli zaviye - An&le triedrc"" 

yüzeyin açı 

' 

Uı - Expoaant - Üstel (üs) 
Uıt!ivane - Cylindre - Silindir 

1 

1 

v l . 
~ahide icra - Reduction a l'unitc - : 

erıı ~ 
Vahide karlp fazlah harici kı • 

Quoticnt l une pres par exdı - B/rı . 
aşm bölüm. ...J. : 

Vahide karip noksanlı harici kı;r,;ı 
Quotient a une prb par defaut - Bırf 
lua ıksili b6/üm 

Vahit - Unitc - Birim 
Vasateyn - Moyens (lcs) - Oıtıl'!l 
Vasatı mıitenasip - Moyenne propallf ı 

nelle - Ortalcoran , 
V11atl - Moyenne - Ortalama 
Vaaıt - Mcdian, e - Ortay 
Vasletmek - Joindre - Ulaştırmd : 
Vazife - Devoir - Ôdev 
Vaziyet - Poıitlon - Durum 
Vecih- Face - Yüz 

. 

Veter - Corde - Kiriş . 
Veted kaime - Hypotcnuıe - Di~ 

çap 
Yeter mümas zaviye - Anile entr• 1 

tanıcntc et un corde (l') - Teğet kiri,. 

y 
Yarım metroluk cetvel - Demi ıoaıt 

droit - Doğru yaumetre 
Yeılne - Unique - Biri ,j 
Yeglne hal - Salution unique - Bitl'

çözey 
Yek<in - Somme - Toplam " 
Yekılnu cebri - Total algcbriquc - Cı 

rilc ökül 
Yeaarı - Gaucbe - Sapık 
Yükıek kıymet - Valeur superieurc 

Yüksek deler 
Yüzde - Centieme - Yüzde 
Yüzde - Pourcent - Yıizde 
Yüzde niııbeti - Pourcentaıe - y;ızdd 

z 
Zait - Pha -Anı\ +) 

Zarp - Multiplication - Çarpay 
... ıı:arp ... - MultipliE par - ... çarpı ... ( 
Zarbetmek - Multiplier - Çaıpmıl 
Zaviye - Anele - Açı 
Zaviyei hadde - Anele algu - Dara~ 
Zaviyei kaime - Anıle droit - Dı/lfll 

açı 

Zaviyei milnferice - Anele obtuı - O' 
put açı 

Zaviyei müıteviye - Angle plan - IJt 
zeyin açı 

Zıt - Contraire - Zıt J 
Zihni heaap - Calcul mental - 141.11~ 

be sap 
Zuerbaatillvücuh - Tertrddre - ( 

Dortyüzley (2) üçıen piramit 
Zuhududu kesire - Polynôme - Bol "

rimli 
Zuıeman!7etülvücuh - Octddre - Si' 

Jıizyüny 

Denizbank umum 
Paris, 12 (A.A.) - İç işler bakanı 

B. Dormua, bu akpm gazetecilere fU müdür mUQVİnli§i 
beyanatta bulunmuştur: İstanbul, 12 (Telefonla) _ Bay "/ 
"- Yedi ay süren araştırmalardan ıuf Ziya Öniı bugünden itibaren ttl 

sonra, umumi emniyet dairesi, 11 bazi-· kilit hazırlıklarına ba§ladı. De~ 
ran 937 tarihinde Bagonolesde bir ağaç Banka bağlı müeaaese müdürlerind,I 
lzkta ölü olarak bulunan Roselli bira- bazıları bugün kendisini İt Bank .. dl' 
dcrlerinin katillerinin C.S.A.R. teıki- da ziyaret ettiler. 
latına mensub oldukları kanaatma Bankanın umum müdür muavıoll" 
varmıştır. Katiller, dört kişidir. Bun- ğine İt Bankası Hamburg ıubeıi ' 
lardan üçü tesbit edilmi~tir. Bunların dilr\i Tahir tayin edilmit ve kendiıiO' 
isimleri Filliol, Jakobiez, Puireux'dür. tebligat yapılmıttır. 
Polis, dördüncü cürüm şerikini araş- r,--------------.. 
tırmaktadır. Polis, aynı zamanda bir-
kaç aydanberi firar halinde bulunan 
C .. S.A.R. in faal adamdan Filliolu da 
araştırmaktadır. Jakubiez ise tevkif o
lunmuştur ve halen tevkifhanededir, 
tahkikata devam edilmektedir.,, 

İ ngilterenin İtalyan 

deniz inşaatına cevabı 
Londra, 12 (A.A.) - 1938 senesinde 

35 şer bin tonluk 5 aafıharb gemisinin 
tezgaha konulması projesi, İtalya ta. 
rafından aynı hacımda iki gemi inşa 
edilmesine karşı bir cevab §eklinde 
tefsir edilmektedir. MaHlmdur ki şim
di 35 §er bin tonluk beş gemi ingiliz 
tezgahlarında bulunmaktadır. Şu hal. 
de İngiltere 35 şer bin tonluk on ge
miye sahih olacak demektir. 
,. 

ANKARA 
Bonaıı 

Günlük fiyat cedveli 
12- 1- 1938 

Azami Asıari Vaaatt -----
Yumuşak buiday 5.50 4.26 4.71 
Sert ,, 4.85 4.00 4.26 
MahHit ,, 4.00 3.88 3.95 
Sün ter 4.55 4.55 4.55 
Arpa 3.28 3.08 3.17 
Cavdar 3.00 3.00 3.00 
Mercimek 3.00 3.00 3.00 
Bulgur 6.00 6.00 6.00 
Nohut 5.25 5.25 5.25 
Mısır 3.52 3.52 3.52 
Yulaf 4.18 4.18 4.18 
Fasulyo 7.01 7.01 7.01 

Ankara piyasasında mühim buı 
maddelerin vasati perakende fiatlanı 

METAIN 
tSMt 

Ekmek 
Francala 
Koyun eti 
Dana eti 
Sığır eti 
Balık 

K;yun batı 
Tiftik 

VAH İDİ KIY ASİ .,e 
KALİTE KURUŞ 

Birinci Kilo 
-. . 

Kilosu 

Torik.,. Adet 
Kefal ,. 

Adet 
90 kr. 90 kr. 

10 
14 
40 
30 
35 
55 
75 
10 

90 kr. 

.. 

lstanbul borsası 
12-1-1938 

PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 625.- 630.-
Dolar 122.75 122.75 
Frank 80.- 88.-
Liret 99.- 106.-
Belç. franeı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
İs. fran1t 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avuı. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Penıö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İı. 30.- 32.-
Altm 1078.- 1080.-
Banknot 273.- 274.-

ÇEKLER 

AÇILIŞ KAPAN!!,. 

Londra 628.- 629.'°94o 
Nevyork 0.7960 o.7 
Pariı 23.5075 23.47 s 
Milano 15.1270 ıs.~ 
Brüksel 4.6890 4.~ 
Atina 87.0225 86. 346 
Cenevre 3.44 3.4 
Sof ya 63.6942 63.59~ 
Amsterdam 1.43 1.4%7 
Prai 22.6910 22.65= 
Viyana 4.2134 4.2() 
Madrid l3.6942 13.672S 
Berlin 1.9750 ı.911• 
Varşova 4.1990 4.ı9JS 
Budapeıte 4.- 3.9944 
Bükreı 106.21 ıo6.0·fl' 
Belırad 34.355 34,3012 
Yokohama 2.7356 2.73 
Moıkova 23.69 23.1z1S 
Stokholm 3.0890 o.0840 

ESHAM VE TAHVILA'f 

Açılıı Kapaıııt 
'::----' 

1933 tiirk borcu .ı. 18.SAıS 
111·75 

(Vadch) 72s 
,, il 18.725 ıs. 

(Vadeli) 
1933 ikramiyeli 91-2S 
Erıani İı. 98.25 

Hazine bonosu % 2 73.- 1s.-
~ 



13 - 1 - 1938 ULUS 

Amerikan hikayesi 

Tali kralının ölümü 
-2-

Bu t ehlikeli hayat bana heyecan ve· 
riyordu. Bundan başka, ben güzel he
diyeleri de takdir eden bir kadınım. 
Park A venuede apartma mm vardı, Mon 

' tezuma züınrüdlerinden meşhur Mex 
huacatl benim oldu. Sezar bana Flo
rida'da arsalar aldı, bir kaç zaman son· 
ra, küçük Drexel'den, zar atarak, do
kuz yüz elli tonilatoluk Pelikan yatını 
kazanıp, yalnız Oksford'dan dipl~ma· 
lı gençlerden mürekke? tayfala;ıyl~, 
bu yatı bana hediye ettı. Hot Spnngs • 
deki köşkünde kabul resiml~ri ~a~tım. 
Hele Nasso sokağı ve Atlantık Sıtı bas-
kınlarından sonra biraz ihtiyatlı dav
ranmasını rica ettim. Son zamanlarda 
beni dinlemeğe başlamıştı. Otomobil
lerine kurşun geçmez camlar geçirt-
mişti, bahçeye giren ziyaretçi otomo
billeri diğer bir kapıdan çıkarken tef
tiş ediliyordu; hatta benimle gazinola
ra dansa gittiği zaman arkasından ka
labalık bir muhafız kıtası takib eder
di. Bütün tan ıdıklarına yardım eder
di. Kumar aleminde kendisini iyi bi
lirlerdi. Şunu da bilirlerdi ki Arriva
maleyi kızdırmak iyi değildir. lşte bu 
d evirlerde idi: Porfopulos, Sarfati ve 
Kalbekyan'la birlikte Havanadan Ha
vai adalarına kadar devam eden geniş 
bir mıntakada bir kumar sendikası kur 
du. Bu sendika, iki senedenberi, bütün 
Transatlantik hatlarında fiili bir mo

Yazan: Paul Morand 
pısından sarktı. 

Heyecanla bağırdı : 
- Benim kabahatım, dedi, onu ben 

öldürdüm l 

Kırların sessizliğinde bu bağırtı hiç 
bir akis yapmadan kayboldu. Bir hıç
kırıkla vücudü sarsılıyordu. 

- O akşam tiyatroya gitmek istemi
yordu. Tiyatroda zencirler vardı ve ye
ni bir rövü sahneye konuluyordu. Beni 
tiyatroya götürmesi için hep yalvardım 
Yeni bir kürkle bütün Nevyork'u ken
dime hayran etmek istiyordum ... Şey
tani bir budalalık 1 Sezar, o akşam için 
Çiçero'da tertib edilmiş bir poker par
tisini düşünüyordu. Tiyatrodan sonra 
oraya gidebilece ğine onu ikna ettim. 

Rhoda acı acı güldü. 
- Öyle bağırdım, öyle çağırdım ki ... 

l j"'_ ..... 
t .. ,,, uv·· '-'"'"' 

Andaç 1 
NÖBETÇİ ECZANELER 

hnr ı İatanbul eczaneıi 
Pazartesi ı Merkez ,. 
Salı ı Ankara ,. 
Çarşamba ı Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe : Halk ve Sakarya ,, 
Cuma : Ege eczanesi 
Cumartesi ı Sebat ve Yeniıehir eczaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Herırün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ırünlerinden başka 
H A L K sinemasında hergün halk 
matineleri: 12.15 

Film deği§me günleri: Pazarteıi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
şehir: 1023 - 1024. - Şehirlerarası: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - Meaajeri Şehir Anba
n: 3705. - Taksi Telefon numaraları: 
Zincirli cami civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazarı civan: 2806, 3259. - Yeni
şeh ir, Havuz başı Bi:.cim takıi: 2323 -
Havuzbaşı: Birlik taksi: 2333 - Çankırı 
caddesi, Ulus taksi; 1291, 

OTOBÜSLERİN 1 1 k ve S o n 
SEFERLERİ 

Ulus M . dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uluı. M. na 

Sabah 
İlk 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

Akşam 

Son 
ıef er 

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

d nopole sahipti. Sezar, büyük bir para 
teklif edilmiş olmasına rağmen bu mo
nopolu satmağa yanaşmadı. Geçen ilk 
baharda, Majestik'in bir kamarasında 
büyük kumar oynanmakta olduğunu ha 
ber aldık. Bu işi yapanlar vaktiyle 

Hani her erkeği korkutan kadın edeb
sizlikleri yok mudur, işte onlardan bi
rini öyle muvaffakiyetle yaptım ki ni
hayet razı oldu. Tiyatroya geçikerek, 
ikinci perdeye yetiştik ... Kimseye ha
ber vermemiş oldu~undan, her zaman 
yaptığı gibi, etrafındaki kanepeleri bu 
sefer, arkada~ları işgal etmiyordu. O 
akşamki münasebetsizce ısrarımdan 
dolayı teşkiHitlanınağa imkan kalma
mıştı .... Sezar, göğsünü düşmanlarına 
açmışcasına meydanda idi. Etrafımız
da oturanlar acaba kimlerdi? Bir an 
bunu kendi kendime sordum. Fakat 
sonra hiç düşünmez oldum. Sahnede 
zenciler öyle bir gürültü ile raksedi
yor, elbiselerinin acı renkleriyle göz: 
!erimi öyle kamaştırıyorlardı ki aankı 
ipnotizi olmuştum. Yangın çıksa far
kedemezdim: Sahne, salondaki bütün 
patırdıyı boğuyordu. Bizzat ölüm, kim 
seye görünmeden içeri girebilirdi .•. 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Uluı M . na 

6.00 
6.30 

21.00 
21.30 

I 

' 
; 

Kentuki'de bir biyleli at yarışı mese
lesinde Sezardan yardım görmüş nüv
yorklu, iki eski arkadaştı. İlk önce Se· 
zar buna omuz silkti. Biraz sonra öte
kiler cüret buldular, Büyük Avrupa o
tell erinde şubeleriyle, bir rakıb sendi
ka teşkil ettiler. Sezar taarruza geçti. 
Bir seyahat esnasında rakiblerden ü
çü yok oldu .... Sezar kadar hiddetli hiç 
bir erkek görmemiştim: Gayet tatlı, 
neşeli görüşüp dururken ve bu haline 
herkesi inandırırken birdenbire bir 
hiddet fırtınasına inkilab ediyordu. 
"Burada emir veren kimdir?,, diyordu. 
O zaman gözleri karşısındakinin göz
lerine dikiliyor, üzerine doğru yürü
yor ve ilci kat kumaş üzerinden katı, 
toparlak ve çelik sertliğinde bir şey 
;vilcude temas ediyordu ••. Böyle anlar
<ta düşmanıarı lhıtyau artnnyordu; 
dostları da öyle ••• 

Bütün bunları anlatırken hep sakin 
olan Rhada demindenberi sallanmağa 
başlamıştı. Titredi. Gece deri.n~iqin
deki cazibeye kapılarak otomobılın ka-

Rövünün son büyük sahnesi taınam
tanıp orkestra da susunca çıkma vakti 
geldiğini Sezara işaret ettim. Uyuklu
yordu. Zaten o bu gibi yerlerde hep 
uyuklardı. Kolundan çektim. Bana do~ 
ru geldi, bütün ağırlığı ile üzerime 
yıkıldı ve oradan yere yuvarlandı. 

Bu hikayeyi dinlerken gazetelerde 
okumuş olduğum bazı fıkralar hatırı· 
ma geldi: ''Meşhur kumarbazlardan 
falan, falan tiyatroda öldürülmüştür.,, 
Meçhul bir seyirci, tabancasını cebin
den çıkarmaksızrn, talih kıralınr kal
binden vurup öldürmüş. Tabanca sesi 
ifitüflmflmiftlr .,. 

Rhoda, gözleri kapalı. Ancak nefes 
alabiliyor ve otomobilin ön tabloaun
daki kırmızı lamba onu kırmızı ile 
düzgünlüyor, ve gözlerinden omuzuma 
kan kırmızısı ya§lar akıyordu. 

Mahkemelerde 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Adam durup dururken 
arkadaşını hiç dövermi? 

.. "nde rnan-1 hal yoktu. Fakat gene mazlum maz-
Mustafa dükkanının onu 1 lum. 

Al' kadan ge • · galmı yelpazelerken ı ar v b _ Oldu bir şey hakim bey, dedi, fa. 
kl aga aş- ' miş ve Mustafayı yumru am d 1 kat bir insan bir insanı durup durur-

Ulus .M. dan Etlik'e 
Etlik'tcn Ulus M. na 

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

Cebeci'den As. fabl. ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

S. pazar'ndan Akköprü'ye 
Akköprü'den S. pa:z:arı'na 

Ulus M . dan Yeniıehir'e 
Yenişehir'den Ulus M. na 

6.30 20.30 
7.00 21.00 

7.00 20.30 
7.00 20.30 

6.30 
17.15 

6.30 7.15 
9.45 

7.00 

7.10 

Yeniıehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
her saati beı ırece muntazam 1eferler 
vardır. Pazar günleri ilk seferler 
birer saat sonra baılar. 

Ak11amları Ulus meydanından Yeni-
5ehir' e ve Yenişehir'den Ulus meydanına 
gidecek otobüslerin hareket .aatleri, ıinc
malarm dağılış saatlerine tabidir. 

POSTA SAATLERİ 

Posta aaat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahblitlll 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 
Haydarpata;ya : Her sabah 8.20. Her 

akıam 19.15 ve 19.45 
de (nlr, perıembe, cu
martesi Toroı ıiirat.) 

Samsun hattına : Hergiin 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır battı : Hergiin 
Zonguldak hattı : ,, 
Kırrkkaleye rayotobüs " 

9.40 
15.00 
16.05 

GÜNLÜK: 
Arabi - 1356 
11 Zilkade 

S. D. 
Güneş 7 23 

Rumi• 1353 
Birinci k&nun 31 

S. D. 
Akıam 17 02 

5 kuruşla 

lamııı. ... Bunun üstüne Mustafa a :e - ken dögver mi hiç? Onun da bir sebebi 
"' · · ·· tune 

pazeyi bir yana atarak Alının us var. Kendisi o tarafını söylemiyor. Be· J 
yürümü§ı; o da ona yumruk ~ıı~ış. ni bir gün ev.el dük~a~ından. koğdu. 
Fakat Ali hıncını yumrukla ıondlire- Doğrusu be_nım ~e gticü~e g~tti. Sa
memi• Ustelik küfür de etmiş. Bu da bahx nar ettım. ~ger .o benı kkogmasaky· 

Aç bir çocuğu 

doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi her sene olduğu gibi bu se
ne de Ankara ilk okullarındaki za
yıf ve kimsesiz (520) çocuğa her 
gün sıcak öğle yemeği verilmekte
dir. 

.,.. . d ncnıe gerektı benım daya atma ... 
k~f' ı · Mustafaya. ı, a ı ge memış, . akim şahidleri çağırdı. İkisi de va-

s . öld.. ec· m deınış. H 
- enı urec b • f ld g~ u gibi tıbkı tıbkısına an-.. .. .. nda Musta a kayı o u • . 
F akat bu gurultu arası 1 önce Ali Mustafaya yliklen-

d da hern küfür et- lattı ar. . 1 . . 
a bo9 durmam:ş: o mi , Sonra da Mustafa Alıye.... kısı 
. h ş B. 'b' 1 . . mış, em de: . d b .. birine aöğmüşler.. ırı ır erını 

. .. .. w'm ulan dı- e ırı . 
- Ben de senı oldurecegı ' ··ı"mle tehdid ettnışler ... 

ye mukabil bir tehdid savurmuş.... 0 ~linin suçu tam üç maddelik: darb, 

Kavga sabahın saat sekizinde, her- hakaret, tehdid.... fl d' 1 dik 
. d'ğ' bir za- H k' tarafları etra ıca ın e -

kesin ayazdan tir tir tıtre ı 1 a ım, . b düşündü. Belli ki A-
v • • • dan kurtara- ten sonra ıca mı 

manda oldugu ıçın cıvar d 1. b' m'ıkdar gün giyecek .. Fakat Muı-. . . Ne en sonra ı ır kl'f 
cak kımse de yetışmernış.. d"WÜ .. f d da kabahat var. Şunu t e ı e t-
Şerafettinle Ali yetişmışler, og şu ta a a 

ti: da 'd' aralamışlar. K anın _ Gelin sizi barıştıralım gı ın ... 
İş bu kadarla kalsa ala... avg tk· . de hem dayak atmışsınız, hem 

h 1 r is.te fena mı, ınız . . . 
araretiyle kızışmış a ~ ' f dayak yemioısiniz ... ödeşırsınız ... 

. F k t dayak Musta a- :r M 
der geçerdinız. a ~ . • . Fakat bu hal teklifine davacı usta-
nın içine işlemiş Alıyı dava et~.ış. "n fa yanaşmadı: . . . 
Meşhud cürümlere bakan ha ım o • - Olmaz hakim bey, dedı, benım ız-

. 1 d. Mustafa Ş\.lyle . h b 
ce davacıyı dın e 1• zeti nefsim var. Madam ki benı a ~r-
anlatıyordu: F k t sı"zden gelip yumrukladı. Cezasını gıy-

Bir çocuğun bir öğünlük yemeği 

1 

beş kurug tutmaktadır. Her vatan· 
daş kuruma beş kuruş vermek sure· 
tiyle yoksul bir yavruyu sevindir-

.:.~.~:~~~::.~::~~:~:~· ... 
..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -- -
§Ankara okurlarımıza§ - -~ Bize mekıub veya telef on- ; 
: la adreslerini bildiren o- : 
§ kurlarımızın evlerine her : 
~ sabah ''Ulus,, gazetesi bı- : 
: rakmak için tertibaı aldık. : 
E Telefon No: (1061) : - -. Dükkanı açtım. a a 

- Rakım bey. .. kün Mangala 
içeride oturmak ne mum · B' sin... , ı ı 111111111111111111111111111111111ı11 r 

Daktilo, hakimin sözlerini fÖyle sı-
iki k " .. tt rn Tutuşturdum. ır 

omur a ı : t i açarken en-
mukavva parçasıy1e a .et k · d' 
ae k"' .. k"t diye bır yumru ın ı. 

oıtume u d kadan 
Kendimi toparlayaınıya an Aal~ d w •1 
b. d . dah Derken ı egı 
ır aha. Bır a.... f . . .. 

m· . . E b'' txn de ne sımı mu-
ı ımış... , ta ıı fü d t 

dafaa ettim. Sonra bana kil r .. e e • 
ti. Öldürürll.m de dedi. l{endısınden 
davacıyım. 

Hakim suçluya: . Musta-
- Ne derain Ali, dedı, bak 

fayı dö w ü sün .. Ali de inkar edecek 

raladı: 
_ Suçlu Ali, Mustafayı darbten d~-

layı ceza kanununun 456 ır.~ı maddesı· 
nin son fıkrasına göre 25 !ıra para ce· 
zası, üç gün hapis, hakaretten dolayı 
bir lira ağır para cezası iki gün ~ap.is, 
ölilmle tehdidden dolayı da 25 lıra ıle 
9u kadar gün hapi•·:·" Fa~t Muatafa 
da hadiaede muharrık oldugundan ce· 
za şu kadar indi. . . 

Derken iki gün hapısle 25 lıra para 

cezasında karar kıldı. Fakat: 
- Suçlunun mahkumiyet sabıkası 

olmadığından ve bu cezanın sonraya 

bxrakılmaaınm ıuçlunun ileride bir ce· 
za işlemeıneaine yardım edeceği hak
kında mahkemede kanaat hasıl oldu-
ğundan bu cezanın da teciline, kabili 

temyiz olmak üzere, karar verildi. 

Bir japon amiralmm değil 
Japonyanın idealidir 

La Repilblik'ıe Piyer Dominik yazıyor 

'Gürültülü beyanatı kolay kolay unu
tulamıyacak olan amiral Suetsugu e
sasen bir sabıkalıdır. Bugün İngiltere
ye hücum ediyor, dün Birleşi~ devlet
lerin düşmanıydi. 1934 son kanununda, 
gelecek pasifik harbını tasvir eden bir 
yazıya yazdığı önsözde Rusya ve Ame 
rikanın Japonyayı kuşatmaga çalıştık
larını, bu itibarla Japonyanın Ameri
kaya karşı bir harbe hazırlanmakta ol
duğunu ilci.ve ediyordu. 

Ayni sene içinde şu sözü de söyle
mişti: "Diplomasi acil ihtiyaçlarımızı 
tatmin edemez." Henüz 57 yaşında O· 

lan ve büyük bir istikbale namzed bu
lunan - kendisine japonyanm müstak
bel baş vekili nazariyle bakanlar bu· 
lunduğunu kaydedelim • bu amiral c
velce deniz talim ve terbiye bürosu
nun reisi idi ve bu itibarla senelerce 
müddetle bütün deniz subaylarının 

zihniyeti üzerinde müessir oldu. Ay. 
rıca bütün japonlarm onun gibi dü
~ündüklerini ilave edelim. 

Esasen başka türlü düşünmelerine 
imkan var mıdır? Japon ögrctmenlcri, 
kendilerine emniyet edilen çocuklara 
mukadderatın Japonyayı dünyaya ha
kim olmaya namzed kıldığını anlat
maktadırlar. Japon ktiltür bakanlığın· 
ca tasvib edilmiş bir yabancı tarih ki
tabını açıyor ve 5 inci faslında şu sa
tırları okuyorum: 

"On dokuzuncu asrın sonlarına doğ· 
ru, garbın istil~sı tedricen arttı; em
peryalizm hUküm sürdü ve tazyik ke
safet peyda etti. İngiltere, Fransa, 
Rusya bizim başlıca istilacılarınnz ol
du." Dikkat ediniz ki ne Japonya, ne 
Kore, ve hatta ne de Çin beyazlar ta
rafından fethedilmit değillerdir. Fa
kat burada, japon öğretmenlerinin ve 
talebelerinin nazarında, Avrupanm 
Asyaya müdahaleıi bahis mevzuudur. 
Çünkü Asya japon imparatorluğu de
mektir ve şimdi Avrupadan geri alın
mak istenilen de budur. 

Aynı tabice neşredilmiş bir "garb 
alemi,. tarihinin 37 inci faslı şöyle ne
ticelenmektedir : 

"Yeni Hindistan yolunun ve yeni 
dünyanın ketfindenberi dört yüz sene 
geçti... Bu garb milletleri yeni toprak· 
lan ele geçirmek ve kendilerinin üs
tün olduklarını iddia ederek beyazdan 
maada ırktan olanları ezmek için biri-

ı • 
birleriyle rekabete giriştiler. Beyazlar 
kudretli oldukları nisbette kötü ruhlu 
ve ahlakaızdırlar." 

Okumaya devam edelim. Orta mek
tebler için yazılmış "Japonya tarihi" 
nin 38 inci dersinde şöyle deniliyor: 
''İngilizlerin Hindistanı feth ederken 
yapmış oldukları mezalimi hiç bir şey 
aşamaz. Hasting'in esirlere karp za
limliği bütün dünya tarihinde e~siz 
kalmıştır." 

Böylece, her yanda beyazlar hain is
tilacılar şeklinde tasvir edilmektediı 
ve bu metinlere japon öğretmenleri
nin ilave edebilecekleri tefsirler ko
layca tasavvur olunabilir. 

Tabii Çin, ancak Japonyaya miis
temlike olabilecek bir nevi büyük ka
bile· addedilmektedir. 

Yukarıda bahsettiğim "yabancı tari
hi"nin 11 inci faslında, "Çin ihtilali" 
ba'lığr altında 9unları söylüyor: "Ja· 
ponyamn politik organizasyonu ile 
çininkiler arasında hiç bir benzerlik 
yoktur. En eski zamanlardan beri ihti
taller muvaffak olmuş veya akamete 
uğramış olabilirler, hükümdar sülale
leri muhtelif isimler taşımış olabilir

ler, fakat bizzat Çinin hiç bir zaman 

bir adı olmamıştır. Bu memleket halkı 
kendisine çinli veya çong - bua diye
bilir, fakat bu şişirilmiş bir muhayyi
lenin eseridir. Hakikatte Çinin asla 
bir adı olmamıştır." 

Çini feth ve isti!! etmek için ne mü
kemmel bir fırsat. Çinin adı yoktur; 
Çinliler bir millet değildir. Bu iddia
nın 9imdi bütün japon gazetelerinde 
ve bütün ıinema perdelerinde tekrar
lanmakta olduğuna inanılabilir. 

Devam ediyorum. Kliltür bakanhğı 
tarafından tabedilen "milli okuma ki
tabı" birinci faslının 28 inci dersinde 
"milletin emelleri" baş.lığı altındll 
şunları söylüyor: 

"Japonlar Japonyanın dUnyaya ne
ler vermiş olduğunu bilmelidirler. 

Dünya devletlerinin hamiliği olan va
zifemizi ifa etmeli, başkalarına kendi 
arzusunu zorla kabul ettirmek istiyen 
devletleri itham, mağlub veya yok et
meliyiz. Mağrur devletlere böylece 
hadlerini bildirdikten sonra bütün 
dünyayı kontrol edebiliriz." 

Hiç bir dünya gençliğinin manevi 
gıda olarak ayni zamanda bu kadar sa
de ve bu kadar çetin, bu derece şiddet
li bir söz a lkolu aldığını sanmıyorum. 
Japon gözlerinin imparatorluk hulya
larını bir dünya hartası üzerine istinad 
ettirmelerine imkan vermek için, ja
pon kültür bakanlığı "modern coğraf
ya" smda japon imparatorluğu isimli 
bir harta vermektedir. Bu harta Asya
nm en büyük kısmını, Amerikanın bir 
kısmmı ve bütün Okyanusyayı ihtiva 
etmektedir. Merkez Japonyadır ve bu 
merkez etrafında her biri bin millik 
beş daire vardır. 

Birinci dairede yalnız japon adala
rı vardır, ikincisi Kore'yi, ve Mançu
rinin bir parças.nı ve Sakalini ihtiva 
ediyor. Üçüncüt>ünde bütün Mançuri, 
Mogolistan, 'rinin bir kısmı, Siberya
nın ve Filipin ad:ıiarm.n bir kısmı da
hildir. Dördüncü daire bütün Çini, 
fransıb Hindi Çinisinin yarısını, bü
tün Filipini, Borneonun bir kısmım, 

Havai ve Aleutiyen adalarmı ihtiva e
diyor. Nihayet beşinci daire, Japon. 
yaya Hindistan, Okyanusya, Avustu· 
ralya, Aicska, Kanada ve Kali
forniya ile birlikte Asyanın üçte iki
sini bahş etmektedir. 

Bunun bit çılgınlık olduğu mu söy
lenecek? Belki, fakat Japonyada az 
maaflı biltiin bir genç ıubaylar kala
balığı vardır ki bu hartayı mukaddes 
bir resim gibi seyretmektedir. Bu a· 
damlar yalnız Japonya için yaşıyorlar, 
yalnız Japonyanın büyüklüğü uğrun· 
da ölmeyi temenni ediyorlar. Bahset· 
tiğimi2; hartanm bef dairesi onlara, ja
pon bayrağını teşkil eden güne,in, mü
teselsil aydınlatma sahaları gibi görü
nüyor. Onları ayaklandıran mistiklik 
o kadar kuvvetlidir ki kendilerinde 
dünyayı feth edecek kudreti bile bul
maktadırlar. 

Ham madde olarak kömü·den başka 
bir şeye malik değildirler; fakat Çin 
onlara muhtaç oldukları her şeyi ve
rebilir: petrol, demir, pamuk, pirinç. 
Çin imparatorluğu. 400 milyon köleye 
malik olmak, zenginliğe, silahlara ve 
gemilere sahih olmak, Pasifiğe hakim 
olmak demektir. Bunu biliyor ve bü
tün gayretleriyle tahakkukuna çalışı
yorlar, tıbkı, on altıncı asır sonunda, 
İngiltere İspanyaya kar§! bütün kuv
vetiyle çarpıştığı gibi. 

Tecavüz ve cüret zihniyetine sahib
tirler, düşmanlarım iyi tanıyor ve on
ları mahvetmek azmiyle hareket edi
yorlar. Genç ve enerjik generallerin 
kumandası altında kuvvet darbeleri bi
ribirini tevali ediyor ve daha yenileri
ni hazırlıyorlar. Çinin bir parçası ve 
hatta tamamı onların iştihalarmı do
yurmaya yeter sanırsak hata etmiş olu
ruz. Onlar emellerini, hiç bir milletin 
tasavvur edemiyeceği kadar geniş tut
muşlardır. Japonya dünyanın hakimi 
olmak azmindedir. 

Ve biz aramızda boğuşmakta devam 
edersek bu emellerine muvaffak da O· 

lacaklardu. 

Filistin 
Filistin'in taksimi projesi 

L'Information gazetesi yazıyor: 

"İngiltere hükümeti, Filiıtin'in taksi -

mine müteaJlik bazı meselelerin derin -
leştirilmesi vazifesini üzerine alan ye
ni komisyon hakkında bir beyaz kitab 
çıkarmıştır. Bu komisyona verilen va -

zife, Filistin'in taksimi hakkındaki po
litikanın değiştirileceğini işrab etmek-

tedir. Hatırlardadır ki Peel komisyonu 
denilen birinci komisyon, Kudü,sü ingi

liz mandası altında kalmak üzere bir a
rab ve bir de yahudi hükUmetinin teşki

lini telkin etmişti. Gerek alakadar iki 
tarafın ve gerek Cenevredeki manda • 
lar komisyonunun itirazları ingiliz ka
binesi azisından bazılarının görüşleri -
ne inzimam etmlt olduğundan yakında 
tekrar tahkikata baflamuı tekarrUr et· 

Yu_goslavya 
B. l\licesko'mın seyalıati 

Bütün gazeteler, Romen dış ba
kanı B. Micesko'nun ziyaretine aid 
haberler ve resimler neşretmektedir
lcr. 

Samuprava ga::t:tt'si, dı~ politik::.· 
ya tahsis etd&i sütunlarında bilhassa 
şöyle yazmaktadır: 

Romanya dı:~ pı:ı!itikasınm şefi ön· 
ce Prag ve B elgrad ile şahsen temas 
etmeden Cenevreye gitmek isteme· 
miştir. Romen nazırının bu nezaketi 
kendisinin Bükreş, Prag ve Belgrad 
arasındaki menfaatlerin taksim edile
miyeccğine kani bulunmasından ile
ri .gelmektedir. Micesko'nun dediği 
gibi Cenevre yolu Prag ve Belgrad'· 
dan geçmektedir. Biz de bu grupun 
azalarından herhangi birisi için ya· 
hancı memleketlerine giden yolun di· 
ğer iki hükümetin merkezinden geç• 
tiğini ilave ediyoruz.,, 

Bu gazete bundan sonra Micesko
nun diplomatik notalarla şifreli tel· 
graflar teatisile iktifa etıniyerek ya
bancı memleketlere ilk adımını Ro· 
manyanın tabii menfaatlerinin ve en 
sadık dostlarının memleketine attığı• 
nı kaydetmektedir. 

Samuprava, netice olarak şöyle de· 
mektedir: 

"Bu hareket Bükreşte dış politi-
kanın devam ettiğini ve hükümetteki 
değişikliğin bir romen işind~n ibaret 
bulunduğunu isbat etmcktedır." 

İtalya 
"İtalya daima Jiazır'' 

Kont Ciano ile birlikte Budapeş • 
teye gitmiş olan Gayda, Budapeş~e 
müzakerelerine dair Ciornale d'İtalıa 
gazetesinde ~u makaleyi yazmıttır: 

"İtalya Tuna havzasında daima 
hazırdır. Bu havzada hiç bir inhisar 
maksadı gütmemiştir. Bunun içindir 
ki ltalya Almanyanrn bu bölgede hak
kı olan menfaatlerini tanımaktadır. 

Yakında Yugoslavya ile Roma • 
Viyana • Budapeşte müsellesi arasın
da bir yakınlık hasıl olacağmı ümid 
edebiliriz. Fakat ekalliyetler meselesi 
Macar • Romen anlaşması yolunda 
mühim bir engel oluyor. Bu mesele 
kati olarak ele alınmalıdır. Bize öyle 
geliyor ki bugünkü Romanya ve Bu
dapeşte hükümetleri gibi realist ve 
azimkar iki hükiimet bugün için ol
duğu gibi ilerisi i~in de aralarında 
bir teşriki mesai tesis etmek üzere bu 
meseleyi karşıhklr menfaatlerini ıgB· 
zeterek pekala tetkik edebilir. İtalya· 
ya gelince, bu iki hükümetten hiç bi
ri üzerinde tazyik yapılması mevzuu 
bahso]amaz. 

Dört miihim mesele 
Avrupa bakımından Budapeştede 

toplanmrş olan dış bakanlarının ö
nünde dört mühim mesele bulunu. 
yor: İspanya hadiseleri, İtalyan • 
Alman • Japon antikomünist paktı, 
İtalyanın Milletler Cemiyetinden çe· 
kilmiş olması ve Roma - Berlin milr 
veri. 

İtalya İspanyada komünistliğe 
karşı vaziyet almıştır. İtalya Fran· 
koyu tanımıştır. Fakat dostlarını taz· 
yikte bulunarak aynı siyasete sürük-

lemek niyetinde değildir. Ancak ko
münistlik İspanyada ortadan kalk
mak üıere bulunuyor. Her millet bu 
bariz hakikatler karşısında icabeden 
neticeyi ıstihraç etmekte serbesttir. 

İZMİR Enternuyoul 

FU111na Hııırlanınıı 

20 ag~stos 20 eylul 
1938 3-7041 

I• 



-10-

Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

Ankara belediye zabıtası talimatnamesi çıkmı§tır. Gerek bü
tün halkı ve gerek memurları alakadar ettiği için bu talimatna
meyi aynen neşrediyoruz: 

Madde 128 - Motörlü nakil vasıta
larında direksiyonda bulunanın yanı
na bir kişiden fazlasının oturması ve 
yahud buraya arabanın sevk ve idare
sini güçleştirecek şekilde eşya konma
sı yasaktır. 

Madde 129 - Motörlü nakil vasıta
larında kışın, karlı ve donlu zamanlar
da tekerlek zinciri kullanılacaktır. 

Madde 130 - Şehir yollarında yürü
mekte olan motörlü nakil vasıtalarında 
direksiyonu, velevki pek az bir za
man için dahi olsa, şoförlük vesikası 

olmayana kullandırmak yasaktır. 

So/iirlcr 

Madde 131 - Motvrlü bir nakil va
sıtasının belediye sınırı içinueki yol
larda sevk ve idare edebilmek için be
lediy .. ce imtihan ve muayene netice
sinde verilmiş bir ehliyet vesikasını 

hiliz olmak şarttır. Şoförlüğü iyi bil
miyenlere bedeni ve ruhi vasıfları bu 
işe elverişli gori.ılmiyenlere, sarhoşluk 

verici veya uyuşturucu maddelerden 
birini kullanmayı adet edinenlere ve 
18 yaşını uıtırmcmış olanlara ehliyet 
vesıkası verilmez. \Arabaları sevk ve 
idare ec.enlerin muayene ve imtihanla
rına aid şartlar belediye tenbihi ~ek
linde tesbit edilecektir). 

Madde 132 - İş başındaki şoförlerin 
sarho~luk verici veya uyuşturucu 

nıaddeleri kullanmaları yasaktır. Böy
le bir madde kullandıkları tıbbi mua
yene ile sabit olanlar "zahiren sar
hoşluk alameti göstermemiş, bir kaza
ya sebebiyet vermemiş ve yolsuzluk 

lan vasıtaların tabi bulundukları mu
ayene ve imtihandan geçeceklerdir. 
Arabaların görünüşü, yürüyüşü sevk 
ve idare edenlerin hal ve hareketleri 
ve plakasını taşıdıkları belediyede 
fenni muayeneleri layikiyle yapılması· 
na imkan olmaması gibi şüpheli vazi
yetlerde arabalarla şoförler muayene 
ve imtihana sevkedilirler. Dışardan ge 
len nakil vasıtalarının her ne suretle 
olursa olsun sırf şehre mahsus yolcu 
ve yük nakliyatında bulunmaları ve 
bunları şehir yollarında tozlu ve kirli 
olarak ve dış kısmında yük kabilinden 
şunu bunu asarak geçmeleri yasaktır. 

~ehre giren bu gibi arabalar ilk fırsat
ta temizleneceklerdir. Başka belediye
lerin plakasını taŞ;ıyıp da Ankara ile 
diğer kasaba ve şehir arasında munta
zam yoku seferleri yapan arabaların 
buraya aid durakları, bekleme yerleri 
ve hareket saatleri Ankara belediyesin 
ce tayin edilecektir. (Seyrü sefer ve 
ücret tarifeleri için o arabaların men
sup oldukları belediyelerle anlaşıla

rak hareket edilir.) Hükümetçe bey
nelmilel seyrüsefer hususunda kendi
leriyle bir anlaşma yapılan memleket
lerden gelecek arabalar o mukavelenin 
hükümlerine tabi olacaklardır. 

Madde 137 - Şoförlere aid olan iş
bu hükümler; spor, tenezzüh ve saire 
kabilinden, her ne maksadla olursa ol
sun kendisinin veya başkasının araba"'\ 
sını idare edenler hakkında da aynile 
caridir. 

Madde 138 - Belediyenin ehliyet 
vesikasını haiz olmıyan kimselere mo
törlü nakil vasıtalarını sevk ve idare. 

yapmamış olsalar bile bu gibi hali gö- etmek üzere teslim etmek yasaktır. 
nilenlerin,, .. birinci defasında 15 gün 
icrayı sanattan menedilir, ikinci defa
&ında altı ay icrayı sanattan menedilir, 

Resmi arabalar 

üçüncü dafasında ehliyet nameleri is- Madde 139 - Resmi idarelere ait 
tirdat olunur.,, her türlü nakil vasıtaları da bu tali-

Madde 133 - Sarhoşluk, dikkatsiz- matnamenin hükümlerine tabidir. 
lik, tedbirsizlik, ve talimata riayetsiz
lik yüzünden bir kimsenin yaralanma
sını veya ölümünü mucip olacak bir 

Hususi arabalar 

Madde 140 - Hususi nakil vasıta -
kazaya sebebiyet verip de Mahkemece tarı işbu talimatnameye uymağa mec -
hapis cezası.na mahküm olanların burdurlar. 
132 inci maddedeki vasıfları haiz ol
madıkları sabit olacağından vesikaları 
geri alınır. Bu gibilere bir daha vesika 
verilmez. 

Madde 134 - Şoförler belediyece 
tayin ve ilan edilecek aÜnanlarda sıhi 
muayeneden geçerek vesikalarına işa
ret verdireccklerdir. Bu kayda riayet 
etmiyenlerin şoförlüğe devam etmele· 
ri yasaktır. 

Madde 135 - Araba sahibleı:t ve şo-
förler tescil edilmek üzere belediyeye 
ayrı ayrı bir beyanname verecekler ve 

Taksi otomobilleri 

Madde 141 - Taksi otomobilleri 
seyrüsefere ait bütün hükümlere tabi 
olmağa mecburdurlar. 

Madde 142 - Taksi otomobillerin
de şoförlerin korna ve saire ile müşte
ri çağırmaları ve gelip geçenleri bu 
maksadla ve her ne tarzda olursa ol-
sun rahatsız etmeleri yasaktır. 

Oıobiisler 

değişiklik oldukça onu da hemen sey-

1 

Madde 143 - Otobüsler için dahi 
rü sefer merkezine bildireceklerdir. yukardaki maddelerin hükmü caridir. 

Madde 136 - Dışardan gelen nakil K ka ıl 
vasıtaları : amyon ve myone er 
'Ba~a belediyelerin veya ecnebi Madde 144 - Kamyon ve kamyo-

memleketlerin plakalariyle Ankaraya netlerde işbu talimatname hükümleri
gelen arabaları sevk ve idare edenler ne uymaağ mecburdurlar. 
bir hafta içinde seyrü sefer merkezine 
müracaatla kayıdlarmı yaptmnağa 
ve belediye sınırları içinde ,çalıştıkları 
müddetçe işbu talimatnamenin hükmü 
ne uymağa mecburdurlar. Bu kabil ara
baların şehirde bulunmaları geçici 

sayılıp burada yerleşmiş addedilecek 
kadar (15 günden fazla) kalanlar veya 
sahibleri ikametgahlarını buraya nak
ledenler, yeniden seyrüsefere çıkarı-

I stiab hadleri 
Madde 145 - Şehir yollarında sey

rüsefer eden her türlü nakil vasıtala -
rına fennen alabileceklerinden fazla 
yoku 'almak, veya yüklemek ve bun -
)ardan yolcuya ait olanları yüke, yük 
nakletmeğe mahsus olanları yolcuya 
tahsis etmek yasaktır. 

(Sonu var) 
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:.: Ankara Palas Konserleri ~ - -
§ "Pavillon,,do Cuma 14 ikinci Kônun 1938~ -

5,30da ------
-------------

Mr. otto Geitnerin idaresinde 

PROGRAM --

------------- kısım Birinci ' 
-----

1. - · SCHUBERT 
2. - SARASA TE 

-- -Scherzo v. Menuett =: 
Romanza - Andaluza =: 
Violin solu: Erwin Polak =: 

-------
Notturno =: 
Cello ıolo: Hana Klika == 

--- 3. - CHOPJN 
-- -------- İkinci kısım 

-------- -- -- 4. - RACHMANJNOFF Prelude :: 
:: 5. - a.) RICHARD STRAUSS leh trage meine Minne :: 
:: b.) GRIEG im Kahne :: = Geaang: Leo Pardo = 
= 6. - F. LISZT Ungarische: Rapsoidie :: 
=: No: 2 Piyano Solo: = -=: Otto Geitner =: 
:: 7. - BRAHMS Ungar. Tanz No: 6 -- -
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Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevt Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa · 
bık Başmuavini ve Berlin Üni
versitesi (Charite) sabık muavinı 

Her gün saat 16 dan sonra ATA· 
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar· 
tımanı 7 No. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. 3-686' 
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---- KISKANÇLIK ----:Robert Taylor - Barbara StovinckE - -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•~ 

. . 
Kazalar · ·. 

Binci • •• 
pro1esı 

Akhisar Belediye Reisliğin -
den: 

Akhisarda yaptınlacak bele
diye binasımn projesi müsaha
kaya konulmuştur. İstekli mi
mar ve mübendiMlerin şeraiti 

anlamak üzere belediyemize 
müracaatları ilan olunur. 
(4734) 3-7271 

Yangın arazözü alınacak 

Taraw Belediye Reisliğinden : 

Belediyemiz İtfaiyesine kapalı 

zarf uauliyle bir yangın arazözü alı
nacaktır. Muhammen bedeli (6830) 

lira olup muvakkat teminat akçesi 
( 512) lira (25) kuruştur. İhalesi 

20-1-938 perşembe günü saat 15 de 
Belediye Encümeninde yapılacağın

dan İsteklilerin şartnamesini Beledi
yemizden aramaları il!n olunur. 

(l/l6) 1-118 

,.. ' 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima Sabit 
Daima Tabii 

İngiliz Kanzuk eczanesi 13.boratu
varlarmda hazırlanan Juvantin saç bo· 
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen ari olup saçlara tabii renkle
rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 

ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

Dr. Raif Gürün 
Göz hastalıkları miltehassııı 

Hastalarını Balıkpazarında Ku
yumcular sırasında No. 87 de 
öğleden sonra kabul eder3-7036 

~1111111 Göz tabibi 1111111~ -= Dr. Esedullah Someren : - -E Cebeci Hast. Göz Mütehassısı E 
E Balıkpazarı - Işıklar caddeei : 
E Trakya apartımanı 4 No. da : 
: Öğleden ıonra hastalarını : 
: kabul eder 1-141: 
lllllllllllıtlllllllllllllllllllllllllllll 

''' ........................................ 111111111 

Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için 50 kuruş 
Üç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilanların her defası •

1 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilan için 140 kuruş 
alınacaktır . 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, İ kelime aralarındaki boşluklar müstes-

1 
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük l 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırdan fazla her satır için ay-

.. :::~ .. ~~.~~~~~' ~.ı:~ı.:: ....................... .. 
Satılık : 

Satılık 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 578-689 M2 ehven fi. 

atla verilecek. Telefon 1538 1-218 

Satılık - İsmetpaşa mahallesinde 
bağlara nezareti kimile ve tam konfor

lu 4 daire ve 12 odalı yeni kirgir apar
tıman ve Yenişehirde arsalar. T. 2992 

3-6939 

Satılık apartıman ve arsa: Yenişe

hirin en iyi yerinde bir apartıman ve bir 

arıa ehven fiatla satılıktır. Ulus'ta (N) 

rumuzuna müracaat. 1-243 

Zayiler 
Zayi - Beşiktaş Nüfus ve askerlik 

dairelerinden aldığım nüfus ve asker -

lik vesikaları.mı zayi ettim. Yenisini a • 

lacağımdan eskilerinin hükmü yoktur. 
Ahmot Calp 1-250 

Kiralık : 

Kiralık daireler - Yenişehir S~ 
Vekaleti karşısında yeni yapılan 11 ti 
apartımanında 4 ve 5 odalı modertı~ 
tibatı haiz iki daire kiralıktır. KaP"':j 
müracaat. Telefon 1851 • ı-16 

Kiralık- Y enişehirde Adakale ,J 
desi No. 18, 3 oda 1 hol, banyolu is-' 
gazı müstakil kat. Telefon. 2655 

ı-ıı' 
Kiralık müstakil kat - Kavaklı~ 

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

Kiralık daire - Vekiletlerin ., 
karşısında (6) oda büyük salon,_ .A 
türlü konforu haiz bir kat Jcira1' 
Telefon: 3312 1-189 ,J 

Kiralık daire - Atatürk bulvat' ~ 
Nazmi apr. No. 14 üç oda ve bir 
Tel. 3837 1-186 

Kiralık kat - 3 yahut 4 oda, j 
mutfak, banyo, Işıklar caddesi ~; 
okulu yanında. Telefon: 3301 }/ 

b Verenler : ııi JI' 
Satı! memuru aranıyor - EcrtC ,1 

san servisi için eyi almanca ve fral'~ 
ca bilen bir gence ihtiyaç vardır. 110 
BA'ya müracaat telefon 3377 1 ...... ~ 

Ressam aranıyor - Elektrote .,,r 
malümatı haiz bir ressama ihtiyaç // 
dır. Almanca bilenler tercih otunııt'· 1J 
lakahlann bonservisleriyle uıus (/.·~,9 
rumuzuna müracaat. / 

iş Anyanlar : 
ıe-'' 

Mürebbiye arayanlar - frarı•1 '!".'' 
ya ~akıf genç mürebbiye va.zi!e •;11ô' 
Tahpler Salti ve Franko rnagat 
M. Mordo Tel. 1855. ı-98 1' 

ıoe~te 
Ders - Muhtelif saz ,,e ~ e.ıti.t• "gr pır 

dersleriyle yabancılara türkçe 0 ()f' 

Demirfırka M. Türkeş S. No. 8 ~ıs1 
han'a mektubla müracaat. 1 
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:o Demiryolları 

Sürat trenleri 
tarifesi 

D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan : 

1.2.1938 tarihinden itibaren: 
1 - Sürat trenlerinde muteber 

olmıyan tenzilli tarifelere tevfikan 
bilet almış olan alelumum yolcular 
trene binmeden evvel istasyonlarda 
munzam ücret tediye ederek sürat 
trenlerine mahsus munzam biletini 
almak şartiyle bu trenlerde seyahat 

edebilirler. 
Sürat trenlerinde muteber bileti 

olmıyan yolcular hakkında biletsiz 
muamelesi tatbik edileceğinden sayın 
yolcuların her halde trene binmeden 
evvel biletlerini temin etmiş olmala
rı kendi menfaatleri iktizasındandır. 

2 - Sürat trenlerinde muteber 
olmıyan tenzilli bilet hamili yataklı 
vagon yolcularının sürat trenlerinde 
seyahat etmek için tediye edecekleri 
munzam ücret, umumt tarife ücreti
nin yüzde on iki buçuğuna indirilmiş· 
tir. (95) 1-241 

Kiraya verilecek 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan: 

Senelik tahmini kirası 300 lira o
lan Karabük istasyonundaki büvet ve 
bahçesi pazarlıkla ve Ü!ıi sene müddet. 
le kiraya verilecektir. Şartnamesi An
karada 2. nci işletme müdürlüğü ile 
Zonguldak ve Karabük istasyonları
da parasız olarak verilir. !hale 27-1-
1938 perşembe günü saat 15 te Anka· 
rada 2 inci işletme müdürlüğil bina
sında toplanacak komisyon tarafm· 
dan yapılacaktır. İsteklilerin muvak
kat teminat akçesi olan 67 .50 lirayı 

Mahkemelerden 
Tebliğ 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Htı· 
kimliğinden z 

Ankara Tabakhane mahallesi boy-
racı sokak 12 No. da Meryama: 
Defterdarlık vekili Elvan Hadi 

Kök tarafından aleyhinize ecri misil 
davası açılmış ve adresinizde bulun.. 
madığınızdan ilinen tebliğat yapıl· 

mıştır. Usulün 141 inci maddesi mu
cibince yene ilanen ve 20 gün müd
detle gıyap karan tebliğine karar ve
rilmiş ve duru9mada 2-2-938 çarşam· 

ba günü saat 9,5 a bırakxlmış oldu
ğundan o gün bizzat hazır bulunma· 
dığınız ve yahut bir vekil gönderme
diğiniz takdirde mahkemenize gıya

ben bakılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olnur. (114) 1-252 

Ankarada umumi idare veznesine ya
tırarak muayyen giin ve saatta komis
yonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

(113) 1~2s1 

Rıhtım ücretleri indirildi 
Devlet Demir Yolları Satın Alma 

Komisyonundan : 
Haydarpaşa ve Derince limanla-

rından Avrupaya ihraç edilecek ma
halU cmteaya ait rıhtım ücretleri 15 
Kinunusani 1938 tarihinden itibaren 
% 50 tenzil edilmiştir. Fazla malCtmat 
almak iıtiyenlerin Haydarpaşa liman 
ve Rıhtım Başmüfettişliğine müra-
caatları ilan olunur. (62) 1-205 

Muhtelif tezgôh ahnacak 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda yazılı 9 gu
rup tezgah, gurup gurup ihale edilmek şartile 18-3-1938 cuma günü saat 15 
den itibaren sıra ile Ankarada idare binasında ve kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlarile 

ULUS 

Bayınd1rhk BakanhQı · 

Betonarme köprü inşaatı ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Sinop vilayetinde ve ainop ~ 

Ayancık yolu üzerinde, Karasu beton
arme köprüsü inpatı kapalı zarf usu
liyle münakasaya çıkarılmıştır. Bu 
köprünün yeni keşif bedeli ( 48000) 
liradır. 

2 - Eksiltme 19-1-938 tarihine mü~ 
sadif çarşamba günü saat 16 da nafıa 
vekaletinde şose ve köprüler reisli
ği eksiltme komisyonu odasında yapı· 
lacaktır. 

3 - Eksiltm~ ~artnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (240) kuruş 

mukabil;nde şose ve köprüler reisli
ğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenle
rin (3600) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi işleri yapabile· 
ceklerine dair vekaletimizden alınmış 
müteahhitlik vesikasiyle ticaret odası
na kayıdlı olduklarına dair vesaik ib
raz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını i~ 

»inci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir. Postada olacak geçikmeler 
kabul edilmez. 

(4709) 1-13 

Asansör ilanı 
Nafıa Vekaleti Yapı işlerinden : 
1. Eksiltmeye konulan iş: İstekli 

çıkmamış olan başvekalet binasında 

yapılacak asansör işi. İsteklinin mü
hendis olması kaydı kaldırılmak su
retiyle yeniden pazarhğa çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli: 4455 liradır. 
2. Eksiltme 14.1.938 cuma günü sa~ 

at 15 de nafıa vekaleti yapı işleri ek
siltm komisyonu odasında pazarlıkla 

yapılacaktır. 

eksiltmeye girmek is ti yenlerin ( 4625) 
liralık ilk teminat makbuz veya banka 
mektubu ile ~rtnamede yazılı belge 1 

leri muhtevi teklif me.ktublarrnr en 
geç belli gün saat dokuza kadar komis1 
yıona vermi~ olmaları. (4678) 

3-7237 

Kilim ve çadır alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An· 

kara Sabn Alma Komisyonundan : 
l - Eldeki vaıxf ve örneğine uygun 

olarak on binden on iki bin beş yUze 
kadar kilim, ve bin iki ytlzden bin beş
yüze kadar portatif çadır kapalı zarf 
usulü ile aşağıda yazılı tarihte satm 
alınacaktır. 

2 - Satın alınacak bir kilme (350) 
kuru' ve bir portatif çadıra (630) ku· 
ruş kıymet biçilmiştir. Kilime aid şart 
name (219) kuruş karşılığında Ve por· 
tatif çadır şartnamesi de parasız ko
misyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmelerine girmek istiyen
lerin kilim için (3281) lira (25) kuruf
luk ve portatif çadır içinde (708) lira 
(7 5) kuruşluk teminat makbuzu ile 
şartnamede yazılı vesikaları muhtevi 
teklif mektublarını dördüncü maddede 
yazılı gün ve saatten evvel komisyona 
vermif olmaları. 
4-A - kilim eksiltmesi 19.1.938 çar 

şamba günü saat (10) da 
B - Portatif çadır eksiltmesi 

20.1.938 perşembe günü saat (10) da. 
(4746) ı~so 

Topove Kadastro U. Md. 

Mülkiyet ilônı 
Birinci Mıntaka Kadestro Müdür. 

lüğünden: 
Keçiören'in muhtelif mevkilerin-

deki garri ımnkullerin mülkiyet ve 
bunlara müteallik diğer hakların tet-

3 - İhalesi 1-2-938 salı ·giinti aut 
11 dedir. 

4 - llk teminatı 127 lira 43 ku· 
ruştur. 

5 - Şartname vo örnekleri göt• 
mek istiyen bedelsiz olarak her gUn 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonuna müracaat. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ci ve 3 • üncü mad· 
delerinde gösterilen veaaikla va te
minatile birlikte belli giln ve saatın
de komisyona gelmeleri. (89) 1-238 

A. Levazım AmirliOi 

-ıı-

· Vi lôyetle r" · , 
Sahlık bina f 

İstanbul Defterdarlığından ı 

Galata 'GUmrük karşııında rıhtım ve 

kılıç Ali paşa caddeleri araaında her 

iki caddeye yilzil bulunan ve 1760 met 
re murabbaı saha ilıerine inta edilmi~ 
olup evvelce tütün inhisarı idareıinco 

depo olarak kullanılan eski 3, yeni 187, 

189, 191 numaralı kargir iclallye hanı i· 
le altındaki 193, 195, 197 numaralı dük· 

k!nlar parası pegin ve aırf nakit veril• 

mek şartiyle elli bin lira muhammen 

bedel fi.zerinden kapalı zarf uıuliylo 

satxlacaktır. isteklilerin 3750 lirabJi 

muvakkat teminat akçesi makbuzlariy· 

le teklifnamelerini 24-1-938 pazartesi 

günü saat 14 de kadar milli emlak mii

dürltiğlinde toplanan komisyon baş-

kanhğma vermeleri ve saat 15 de ınek· Battaniye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın al- tublar açılırken komisyonda hazır bu

ma Komisyonundan: lunmaları. 
1 - Ordu hastaneleri için 1700 adet 

battaniye 25· 2. kan. - 938 saat 15.30 da 
kapalı zarfla eksiltmesi Tophanede 
İstanbul Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28900 lira ilk 
teminatı 2167 lira 50 kuruı;tur. Şartna· 
me ı \ ve nümunesi komisyonda göril· 
lür. İsteklilerin kanuni belgeleriyle 

(29/ 54) 1-180 

Pavyon yaptırılacak 
Afyon Nafia Müdürlüğünden z 

Afyon lisesine ilaveten yaptmlacali 

(44,799) lira (66) kurut bedelli pav• 

yon inşaatı 20-1-938 perşembe günil 

saat 15 de Afyon nafia binasında top-
teklif mektublarmı ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona verme· lanacak komisyonda ihale edilmek üze 
leri. (50), ı-152 re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 

nulmuştur. Eksiltme prtnamesi ve hu· 
TcrJik ahnacak 

_
1 

na milteferri diğer evrak iki lira yirmi 
Ankara Levazım Amirliği Satın -

ma Komisyonundan: dört kuruf mukabilinde Afyon nafia 

1 - Ordu hastaneleri için 10.000 müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat 
çift terlik kapalı zarfla 25-1-938 saat teminat (3360) liradır. İsteklilerin na· 

15 de Tophanede İstanbul Lv. i.mirliği fia vekaletinden 937 •enesi için alın· 
satın alma komiıyonunda alınacaktır. . mıR (30.000) liralık müteahhitlik vesı· 

2 - Muhammen bedeli 18000 lira ilk T 

teminatı 1350 liradır. Şartname ve nü- kası göstermeleri ve teklif mektubla· 
munesi komisyonda görülür. İstekli· rmı 20-1-938 perşembe günü saat 14 do 
lerin kanuni vesika ve teklif rnektub· kadar Afyon nafia müdürlüğüne gön-

" larmı ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(49) 

Buğday alınacak 
An. Lv. A. Sa. Al. Ko.dan: 

1-151 

ı - Pazarlıkta olan işler: Kırklar· 
eli ve Tekirdağ birlikleri için 100 ton 

dermeleri ilin olunur. (4780) 1-53 

Vakıflar Umum Md. 

Bina yaptırılacak: kanunun tayin euiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifle
rini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden H. Paşada 
~esellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (61) 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 22 kuruş bedel mukabi· 
linde yapı işleri umum müdürlüğün• 

den alınabilir. 
4. Eksiltmeye girebilmek için istek· 

lllerin 334 lira 13 kuruşluk muvak • 
kat teminat vermeleri ve yapı işleri 

kiki için yapılan ilandan bir nüsha 
belediye ilin tahtasına aadırılmı~ ve 
iki nüsha da Keçiören nahiye müdür
lüğüne gönderilmiştir. Bu ilwlarda 
gösterilen mevkiler hizasındaki ta1 

rihlerde tetkikat yapılacağından ala
kadarların komisyonumuza müracaat· 
ları ilan olunur. (88) 1-242 

buğday. 
2 - Tekirdağ buğdayının muham· 

men bedeli 62500 ve Kırklarelinin 
dahi 62500 lira ve muvakkat teminatla-

Vakıflar Umum Müdürlüğündeııı 

ı - Manisada lnönli bulvarındaki 
vakıf arsa üzerine yapılacak olan iki 
katlı ve iki kapılı bir kira evinin a
nahtar teslimi inşası 4.1-938 tarihin· 
den itibaren açık eksiltmeye konul

muştur. 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

:rezglilim Çın• ve-,:nlktarr Lira Lira 

I - Sutumlu ve masa matkapları 43 adet 55000 4-000 

II - Radial matkaplar 10 .. 25000 1875 

III _ Şeping tezgahları 15 ,, 30000 2250 

ıv - Varagel planya 1 •• 20000 1500 

v - Ufki: delme ve freze tezgahı 1 ,, 16000 1200 

VI - Dik tornalar 3 ., 30000 2250 

VII - znnpara tezgahları 31 ., 32000 2400 

VIII _ Saç tezgahları 11 ,, 70000 4750 

' IX _ Kaynak ınakinaları 25 35000 2625 
" 1-239 

Kayın ve meşe traversi ahnacak 
D. D. Yollan Sa. Al. Ko.dan :. 

b d 11 
· muvakkat teminat ve cinsleriyle mikdarları aşa

Muhamınen e e erı, . hteviyatı kayın ve meşe traversler 28-1-1938 cuma 
ğıda yazılı ilç lıdste ~t~baren sırasile ayrı ayrı veya toptan ihale edilmek 

.. .. t ıs 45 en ı ı gunu saa • r· .1 Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
üzere kapalı zar! ~su. u 1 le . her listenin hizasında muvakkat teminat ile 

B · girmek ıstıyen erın fl u ı~e 'k 1 ı ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekli e. 
k t · ettiği vesı a ar . anunun ayın k d komisyon reisliğine vermelerı lizımdır. 
· · .. aat 14 45 e a ar rını aym gun s ' E k' bir lzmir, Ankara ve Haydarpaşa vezne-
Şartnamelcr 141 kuruşa 5 ışe • 

terinde satılmaktadır. :Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

Eksiltme listesi Cinsi 

Nu.: 1 Kayın 

2 " 

Mikdarı 

111.000 
33.000 

324.120 
94.710 

Lira Kr. 

16714 80 
5985 50 
2108 25 

28.110 
3 (Kayın 6.000) 

3.000) 
(91) 1-240 

(Meşe 

Makine ve tezgôh alınacak 
. Yolları Satın AlmaKomisfonundan : 

Devlet Demır . kk t teminatları yazı-
. . · muhammen bedellen ve muva a .. . 

Aşağıda ısımlerı, ~ . 30-3-1938 rArşaınba gunU saat 

ı l 'f kalem tezgah ve makınalar r 
ı altı muhte ı . b" d 1" ·1 A karada ıdare ınasın a 

15 de ayrı ayrı sıra ile ve kapalı zarf usu u ı e n 

•atın alınacaktır. . 1 . kkat teminatlarile kanunun t ayin et ti-
. . ok istıyen enn muva . . "n saat 

Bu ışe gırmw f "teahhitlik vesikası ve tekliflerını aynı gu 
ği vesikaları ve Na ıa m~ 

1
. v · meleri lazımdır 

. yon Reıs ıgıne ver . H d 
14 de kadar komıs 1 k Ankarada malzeme dairesinden, ay arpa-

ş ler parasız o ara 
artname k şefligvinden dağıtılmaktadır. (45) 

şad T llüm ve sev 
a ese Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Lira 
ııır • • • ve miktarı 
.nlalzemenın ısını 

t e tezgahları 
2 adet Bileme otoma v 
3 Takım bileme tezgahı . 

" k' esı 
1 Hidrolik per~in ma 11: 
2 Elektrikli perçin ocagı 

" k an muaye· 
1 ., Motörlü seyyar az 

ne tulumbası 
1 ,, Takını torna tezgahı 

Lira 

12000 900 

2200 165 

2500 187,50 

1800 135 

900 67,50 

9000 675 
l-204 

umum müdürlüğünden alınmış bu iş 
için hususi vesika tbraz etmeleri La-
zımdır. (94) 1-230 

Maliye bakanhğı 
Paralar hakkında 

Mailye Bakanlığından: 
Eski bronz beş kuruşluklarla yüz 

paralıklar ve nikel kırk paralıklar 
1-1-938 tarihinden itibaren bir sene 
nihayetinde yani 1-1-939 tarihinde 
tamamen tedavillden kaldırılacaktır. 

Keyfiyet 2257 numarah kanunun 
sekizinci maddesi mucibince ilan o· 
lunur. (4708) 1-7 

Askeri Fabrikalar 

Tabih ve eczacı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 

ğünden: 

İki tabib ile bir ecazcı alınacaktır. 

İsteklilerin ,artlarını anlamak üzere 
istida ve birer hal tercümesi Ue umum 
müdürlüğe müracaatlan 

(4721) 1--6 

Jandarma 
Kablo alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An· 
kara Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Vasıf ve örneğine uyğun ve ön 
dört bin dört yüz yirırıi lira kıymet 

takdir edilen iki yüz altı kilo met· 
re agır sahra kablosu 25-1-938 salı gü· 
nü saat (10) da kapalI zarf usulü ile 
satm alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye girmek 
istiyenlerin (1081) lira (50) kuruşluk 
ilk teminat ve şartnamede yazılı belğe· 
leri muhtevi teklif mektublarmı bel
li gün ve saat dokuza kadar komisyona 
vermiş olmaları. 

(20) 1-155 

Battaniye alınacak 
Jandarma Genel Komutanbğı Satın 

alma Komisyonundan: 
1 - Bir tanesine dokuz lira fiat 

tahmin edilen 6500 den 7500 taneye ka
dar vasıf ve örneğine uygun battaniye 
14.1.938 cuma gilnü saat onda kapalı 
zarf usulu ile satın alınacaktır. 
2-Şartnamesi 33!! kurug karşılığın

da komisyondan alınabilecek olan bu 

M. M. bakanhğ ı 

Ağır benzin alınacak 
M. M. Yeki.Jeti Satın alına Komis

yonundan: 
1) Beher kilosuna biçilen ederi 21 

kurut olan 47 ton ağır benzin kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 740 lira 25 ku· 
ruştur. 

3) İhalesi 25-1-938 salı günü saat 15 
dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2. 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektublarmı ihale gününde 
en geç bir saat evveline kadar M.M.V. 
satın alma komiayonuna vermeleri. 

(51) 1-153 

Makara ve ip alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 

1200 Adet 25 gramlık makare vo 
1) 209 kilo 4, 6, 8 telli keten ip açık 

eksiltmeye konmuftur. 
2) Tahmin edilen bedeli 2208 lira o· 

lup ilk teminat parası 166 liradır. 
3) İhalesi 15 2. kllnun 938 cumartesi 

günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatmda M. M. V. satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(4364) 3-6653 

Koltuk ve sandalya alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 8 aded hazaran koltuk ile 120 

aded sandalya pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Pazarlığı. 17-1-938 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 
3 - Örnekleri görmek istiyen her 

gün satın alma komisyonuna müra
caat. 

rı 4687 lira 50 şer kuruştur. 
3 -İhalesi 26. 2. kan.· 938 saat 11,15 

de ayrı ayrı Tekirdağında askeri satın 
alma komiıyonunda yapılacaktır. Şart 
nameleri görmek iati}'enlere ıatxn 

alma komisyonunda he~ ~ görebilir

ler. 
(4775) 1--41 

Pavyon yaphrılacak 
An. Lv. A. Sa. Al. Ko.dan: 
1 - Çatalcada gösterilecek mahalde 

bir pavyon inşası kapalı zarfla ihalesi 
21.2. kan .. 938 cuma günü saat 16 da 
Frndıkhda İstanbul komutanlığı satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 30424 
lira 64 kuruş, ilk teminatı 2282 liradır. 
Şartnamesi her giin öğleden evvel ko· 
misyonda görülür. Teklif mektubları 
belli gün ve aatten bir saat evveline 
kadar kabul olunur. Kanuni vesika ve 
nafia vekaleti fen müdürlüklerinden 
alacakları ehliyet vesikalariyle belli 
vakitte komisyonda bulunmaları., 

(4757) 1-39 

Lahna alınacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko.de.n : 
1 - Ankara garnizon birlik ve 

müessesatı ihtiyacı olan 40.000 kilo 
!alınanın 10.1.938 pazarlığında istek
li çıkmadığından. 21.1.938 saat 14 de 
Ankara Lv. lmirliği Sa. Al. Ko.' da 
pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira 
ilk teminatı 180 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görilllir. 1stek1ilerin ka· 
nun1 vesika ve teminatlariyle komis-
yonda bulunmaları. (87) 1-237 

I 
................................ ~ 

Fakülteler 
................................................. ti 

Elbise yaptırılacak 
Tarih, Dil, Coğrafya Fakülte.si 

Direktörlüğünden : 
4 - Pazarlığa gireceklerin belli 

gün ve saatmda M. M. V. satın alma 
ko. nuna gelmeleri. (100) 1-246 l - Fakültemiz kız talebelerinin 

elbise irnaliyesi için 4-1-1938 tarihin
de açık eksiltme suretiyle yapılan 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko.dan : pazarlıkta talip zuhur etmediğinden 
1 - Eksiltme günilndc talip çık- on giln müddetle 'temdit edilmiş olup 

mayan 300 adet yemişlik 1000 adet bu eksiltmenin 14·1·-1938 cuma günü 

Yemek takımı alınacak 

yemek tabağı 800 adet çatal 800 adet saat 15 de yapılacağı. 
kaşık 1500 adet bıçak 1000 adet su 2 - 73 liradan ibaret olan ilk te· 
bardağı bu defa pazarlıkla almacak-ıminatın ihaleden bir saat eveline ka
tır. dar Mektebler muhasebeciliği vezne-

2 - Hepsine tahmin edilen fiat sine yatırılmr9 olması ilB.n olunur. 
1699 liradır. (112) 1-248 

2 - Bedeli keşfi (9851) lira (12) 
kuruştur. 

3 - Evrakı keşfiyesini ve planını 
görmek istiyen1erin vakıflar Umum 
mUdUrlilğU in~aat müdürlüğü ve Ma
nisa vakıflar müdürlüğüne müracaat 
eder ve şartnameyi (25) kuruş muka
bilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 26-1-938 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat (14) de 
Manisa vakıflar müdüriyeti binasın• 
da komisyon huzurunda yapılacaktır. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 
sayılı kanundaki şartları haiz o~ 
ları ve inşaat müteahhidi olduklarına 
dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 

6 - Muvakkat teminat (739) lira• 

dır. 

7 - TekarrUr edecek bedel haddi 
l~yık görüldüğü takdirde Umum mil· 
dürlükten bilistizan ihalei katiyesi 
yapılacağı ilin olunur. (98) 1-244 

Bina yaptırılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden ı 

1 - Manisada Halkevi civarında· 
ki vakıf arsa üzerine yapılacak olan 
iki katlı ve iki kapılı bir kira evinin 
anahtar teslimi in~sı 4-1-938 tarihin· 
den itibaren açık eksiltmeye konul· 

muştur. 

2 - Bedeli ke,fi (9261) lira (58) 

kuruştur. 
3 - Evrakı keşfiycsini ve planını 

görmek istiyenlerin vakıflar Umum 
müdürlüğü intcıat Müdürlüğüne ve 
Manisada vakıflar müdürlüğüne mü· 
racaat eder ve şartnameyi (23) kuruş 
bedel mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 26-1-938 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat (14) de 
Manisa vakıflar müdüriyeti binasın
da komisyon huzurunda yapılacaktır. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 
sayılı kanundaki şartlan haiz olma· 
lan ve inşaat müteahhidi olduklarına 
dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 

6 - Muvakkat teminat (695) lira· 

dır. 
7 - Tekarrür edecek bedel haddi 

liyık görüldüğü takdirde umum mü· 
dilrlükten biliıtizan ihaleyi katiyesi 
yapılacağı ilan olunur. (99) 1-245 
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, . r:.~~ı her keseye elverişli ' r ~~yük radyoların evsaf 

· · · Şirketler 

i LAN 
Müflis utak pyak 

f ah rikası türk anonim 

firketi iflll idaresinden 
"' A ' ve kudretinde 

_ .. . . 1 - Açık artırmaya konulan şe-
Lu k~ gosterışlı \ yin cinsi: Uşakda bahçeler arasında 

bır radyo kain malumülhudut sekiz bin metre 

S P R 
murabbaı arsa üzerinde dört bin met· . ~ • JO llıııııııı.. I re mikabı inşaatı havi eski (Hacı Ge-

LİRA YaEREK '"' J ~ dik) fabrikası şimdiki adıyla (Uşak, 
ALlNIZ 38 .MODELi şayak fabrikası) türk anonim girketi, 

Vehbi Koç ticaret evi TL. 3450 1- -210 şayak, çulaki, ve halı iplikleri fabri
kası bir yıl müddetle icara verilece-

feuGUN·KUMBARANIZA·ATACAGINiZ· S· KURUŞ 1 

YA_Rtt:-4·.KURACAG iN ız, . EVİN·TEMELİDİR 

T.C. 

• 
Z.IRAAT liANKASI 

Ankara Defterdarhğından: 
Kıymeti 

Iradı Cinsi Sahibi izahat 

24000 Marangoz hane Tahta demirişlcri AkköprUdc C. sokak 40 Ka 

Limitet şirketi 
12000 İmalathane .. .. .. .. 40/1 

1000 Kargir depo .. .. .. .. 40/2 
1000 Makine dairesi 

" .. .. 40/3 

10000 Kirgir imalathane .. .. .. .. o\Q/4 

5000 .. n •• .. .. 40/5 

7200 Hane " .. " .. 40/6 

Yukarda yazılı gayri menkul, sahibinin vergi borcundan dolayı satıla

cağından 21 gün müddetle konulmuştur. 

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

Yarrm yağlı gece ve deniz kremile 
menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM YAGI 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markaama dikkat. 1-90 

ğinden 27 birinci kanun 937 tarihin
den itibaren bir ay müddetle açık ar
tırmaya konmuştur. 

2 - Fabrikada mevcud makine, a
lat ve edevatının başlıcaları şunlar

dır: 

1 adet 150 beygir kuvvetinde bu
har makinesi ç.ift silindirli, bir adet 

buhar kazanı, 1 adet elektrik tesisatı 
tamamen mevcut, 1 adet toz çarkı, l 
adet şeytan çarkı, 3 adet çelik tarak, 
1 adet dört bobinli 120 fitilli ince ip
lik için tarak, 3 adet tarak kırkar fi
tilli, 2 adet 300 iğli seyyar vargel, 1 
adet 260 iğli seyyar vargel, 1 adet 
200 iğli seyyar el vargeli, 2 adet çöz
gü dolabı, 3 adet son sistem Şönher 

dokuma makinesi dokuz mekikli, 1 a
det İngiliz çakarı dokuma makinesi 
dokuz mekikli, 1 adet ingiliz çakarlı 
battaniye makinesi dokuz mekikli, 8 
adet İngiliz dokuma makinesi tek me
kikli, 6 adet Avusturya tek mekik in

ce kumaş ve pamuklu dokuma maki
nesi, 1 adet ütü makinesi, 1 adet ma
kas, 1 adet hav ve fırça, 1 adet link, 
1 adet yıkama, 1 adet süzgeç, 1 adet 
battaniye havı için gardon, 1 adet de
mirhane bütün teçhizatiyle, 1 adet 
marangozhane bütün teçhizatiyle, 

Ayrıca müdür odası, katip ve bek
çilere mahsus odalar, yapak ve şayak 
depoları, odun ve kömür depolarını 
havidir. 

3 - 6 adet ince kumaş dokuma 
tezglibları hariç olmak üzere ayda 
6000 metre şayak çıkarabilecek kabi
liyettedir. 

4 - Fitiller dokumalara kili ip
likten fazla olarak ayda tahmiııen bin 
liraya yakın halı levazımı nesciyesi 
imal eder. 

5 - Bir yıllık icar bedeli muham
meni 12000 on ikibin liradır. 

6 - Fabrikanın icarına aid şart
name Uşakta pekmez hanında 3 nu
marada bulunan iflas idaresinden be
delsiz olarak alınır. Talep vukuunda 
dışarıya gönderilir. 

1 - Açık artırma ve ihale 27 ikin
ci kanun 938 tarihine müsadif per-
şembe günü saat 14 de Ugakda pek
mez hanında 3 numarada bulunan if
las idaresi merkezinde yapılacaktır. 

8 - Fabrikanın bir yıllık icarı 

açık artırma suretile yapılacaktır. 
9 - Muvakkat teminat akçesi 900 

dokuz yüz liradır. 
10 - Bilumum vergi ve rüsum 

müstecire aiddir. 
11 - Daha fazla ma!Omat almak 

için iflas idaresine 
ması ilin olunur. 

müracaat olun .. 
1-94 

~l 
İmtiyaz sahibi ve B af111uharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı lıteri Mildürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basrmevi: Ankara 

Hediyelik e§yanızı bizden alın! 

Diş T abibleri 
Diyorlar ki: 

3 defa fırçalayınız. Ancak 
"Lazım olan, dişleri alabildiğine fırçalamak değildir. Evvela 

di§ temizliyen tertipleri iyi intihap etmelidir,, 
Dişlerini fırçalıyan birçok kimseler bildiğimiz halde dişleri güzel ve 

beyaz pek az insan tanımaklığımız bu sözün doğruluğunu ispat eden 
en kuvvetli delillerden biridir. Diş macununuzu iyi düşünerek seçiniz. 
Daha doğrusu diş macunu denince ilk akla gelen ve en mükemmel, en 
müessir, en çok sevilen ve kullanılan macun olduğunda §Üphe bulunmı-
yan "R A D Y O L 1 N" i kullanınız 1 

RADYOLİN 

.,o DElf.q 
O .3s t.ı.. <c, 

.S ~ -<ı~~·\ ()r.,V..ALU/ı?. 
:Ö..qA, Ş> 35WAH ~ 

OSRAM 
' D "' 'o vo\; 

Her vııknı:aranti markasına 
dik kat ediniz. 

OSR 

Gözlerinizi muhafaza etmelt 
için bol ışıga _ihtiyacınız var
dır. Osram fm] hu ihtiyacını· 
zı tatmin eder. Asgari istih· 
lak temih ettiği cihetle daha 
hol ışığın tedarikini teshil 
eder. Gözleriniz dahi·muha-

faza edilmiş.olur. 

Dekalüınen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

Okıürenlere ve 
ıröğüı nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün hu· 

talanııı kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakla Aparbmanı No. 1 

3--6949 Size inci 
kokulu 

gibi 
bir 

dişler ve 
temin 

güzel 
eder 

3-6399-

Uyanıı ·Servetifünun 
1891 

Ba,yazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazeteniP 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

1-26. 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Me§hıır bestek§r Puççini' nin ölmez 
operası 

LA BOHEME 

Baş Rollerde : 
Martha Eggerth - Jean Kiepoura 

Programa ilaveten 
Paramunt Dünya Haberleri 

... Gündüz Seanslarında : 
ı 
w BÜYÜK ÇILGINLIKLAR 

...... "' ---= = -- -- --= --
= -- -- -- --- -= --- ---...... ,. 

BU GÜN BU GECE 

Ricardo Cortez ve Kay Francis 
tarafından temsil edilen Fransızca 

sozlü 

BEYAZ ZAMBAK 

Ayrıca : 
Canlı Resimler ve Öğretici film 

Scnanslar: Z.30 - 4.30 • 6.30 Gece ZJ de 

-

Halk Matinesi 12.15 de 
GÜNAHKAR KIZ Seanslar: Z.45 • 4.45 • 6.45 Gece ZJ de 

~- ==========================================================================;::::::,::/ 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeıi. Telefon: 1230 
§ubeıi: Ankara Bankalu caddesi. Telefon: 2619 1-29 


