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Yeni yıl 
. Bundan tam dokuz sene önce ··Yeni Yıl" için yazdığım bir fıkrada 
demiştim ki: 

"Büyük Hind şairi T agor'un bir eserinde hasta ve içli bir çocuk, da
yısına sorar: 

- Zaman gidiyor, zaman geçiyor! diyorsun. Bu zaman nereye 
gider) 

Dayısı, çocuğa zamanın ne kadar uzaklara gittiğini anlatabilmek i
çin kartıki dağların arkasını, orada uzanan denizleri anlatır ve çocuğa 
''namütenahi" hakkında bir fikir verebildiğine kanaat ettikten sonra: 

- Jıte oraya 1 der. 
Huta oldusu için odasından çıkamıyan ve içinde uzakların hasre

tini tqıyan çocuk der ki: 
- Ah dayıcığım, ben de oraya gitmek istiyorum 1 
Huta çocuğun bu masum arzusu, dayısının içini teessürle burar. 

O zaman küçüğe ıu cevabı verir: 
- Olur yavrum, zaten sen, ben, hepimiz bir gün oraya gidip bir da

ha hiç geriye dönmiyeceğiz 1 

*** - Y ılbqı için bir yazı yazıver sene 1 
- Bu ıeı, daha dün söylenmit gibi kulağımda taze bir akis sakla-

yan bu cümle, tam bir yıl önce söylenmişti. Aradan geçen senenin ne 
kac:lar koıtuğuna hayret ederken, Tagor'un çocuk kahramanı gibi, aynı 
ıual beynimde düğümleniyor. 

Yılbagı gecesi delice eğlenenler, böyle düşünselerdi, acaba eğlene
bilirler miydi?., 

Dıvannızda tam bir sene asılı duran takvimi, hiçbir acı duymaksı
zın, kağıd sepetine atıyorsunuz: Bir sene geçmiştir. 

Yeni yıla girerken dokuz sene önce söylediğiniz sözleri bugün tek
rarlamakta da hiçbir mahzur görmüyorsunuz. Acaba, bu, geçen seneler 
içinde yüreğinizin eski duygularını duyamıyacak kadar nasırlandığm-
dan mıdır) NURETTiN ARTAM 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
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Mahkemelerde KADASTRO İŞLERİM.İZ Finsta 
-

Yapıla ~yin Şarablara s'Köylüye dağıttlacak Olan 
Ka:: .. ~~~.~~ğ,... katan barcı çiftliklerin sırasiyle ' ~~ 

:7im~=~u~~· ~:::1~:z::1~::: kadastroları . "Opılıyor ~va:g;: 
dan Kamil Tak sıhat muhuebesi Üç ay hapse Ve 1 ~ " 
d . . . . . k ~ haberle 

osya memur nıedliğine, Diyar- emleketimizin muhtelif vilS.yet _ ledıye huc.11du .ı~ı~dekı.s~anm en ı eral parti 
bakır lisesi me~ M. Hurrem Yü- para Ce.ZGSlnG 171 yapılmakta olan kadastro işle- bir zamanta bıtınlmesı ıçın 938 ma t 
cel devlet demilları afyon muha- mal..k,A,m edildi rın,i neticeleri almmağa başlamış- s~n.esi ~çinıe ~nkara kakad8;5tro hde!letl~rı:r;:n 
sibliği memur ıiyerliğine, İzmir n U tır. defa.olarak kadastrosu yapıl- nnın bır nisli daha t vıye e ı meı--ld ~ 
hazine avukatı lra Yekin hazine Dün asliye birinci ceza mahkeme- ınasrarlattırılmıJ bulunan Konya, düşünülmektedir. Ve bunun için de g~;_ u:b 
avukatlığına. Ktareli defterdarh· sinde inhisar şarablarına su karı,tı- Ayd.ıaıatya, Denizli, Çankırı vila- reken tedbiılerin şimdiden alınmasın erbum F 
ğı muhasebe ka1 İsmail Giir 46 m- rarak müşterilere satan Necatinin yet ~zleriyle Eminönü, Büyükada, başlanmıştır. cfüte 
cı Tümen muh"'e veznedarlıg"' ına, k fh" ve Mu..a kaza merkezleri Heybelia- Malatya şehrinin de imar pla.

4

runa l'
1 
.. pa .. a'" .,., davası sona ermiş ve arar te ım e- d Y .. ~ ı -

Datça malmiidü Ali Rıza Dikmen a __ nın \stro işleri tamamlanmış ve sas olmak Uıete Malatya belediyesine -.yı ba .. 
dilmiştir. d st '-'s- " Kübahiye varid4control memurlu· v.ucu eirilen tapu kütükleriyle ha- kadastro ve haritalarının birer urne6ud paşa 

Hatırlardadır ki ag"'ustos ortala- ntalar ı f 1 kl d · k ttı-'--..+ g"'una, Antalya vdat müdürü Faruk ı sicil muha ız ı arına evr len çı ar nıuu!i.ır. tilederek 
rında Ankarada bir barda büfecilik edilmişti 

Kayacıklı Sams varidat müdürlü- Geçen ıene kadaıtrosu ikmal edilelkle idare 
ğüne, orta melQ mezunu İsmail eden Necati isminde birisi patronu- · Burs~nisa İzmir vilayet mer- Aydında Ziraat Bankası ile huinenh.a.iyi iade 
Hakkı Çal ur mı.uam borçlar umum nun gözüne girmek için inhisar şa- k~zlerinil'loek ;akın bir zamanda, müştereken ınutasarnfı bulunduklarc)kı paıa 
müdürlilğü muVkat memurluğuna, rab şişelerinin mühürlerini açarak bılhas_sa B 'mn kadastro işleri 938 (90.000) dekarlık "Konyadia" çiftliğr kanunu 
darbhane kimyeri Sadiye Emet şarab nisbetini yarıyarıya bozmuş ve senesı may .. ı nihayetine kadar ta- için vücude getirilen muntazam kadall\ kanunu 
darbhane kimy~rliği namzedliğine bu hal müşterilerin dedikodusu ile mamlanar~lıtük ve haritaları sicil tro planları uyesinde ilk defa olmak li· Mahmud 

inhisarlar idaresine kadar aksetmiş muhafxzlıgı~vredilimş bulunacak - zere memlek•tte L 0··yliiye muntazarT-di de 30 lira maaşla, ıkara hukuk fakül- tı " • ..,. •• 
tesi mezunu Şe3 Özbilgin İzmir ve bir inhisar kontrol memuru ile bir r. E k" A plw ile kütüğe iatinad edilerek arUyle gi.riıt" 

b . s 1 nk•ın tamamen ve yeni k ah l" · · i l tahsil kontrol Itburlugw una, zat işle- komiser ve bir polisten ibaret ır a- A k , dağıtılması iın w d i ıne gırınııt r. ! kul an 
n ara nm dae ikisinin kadastrosu ll 

ri müdürlüğü Itburu Fahrettin A- raştırma heyeti bir gece büfedeki şi- ikmal edilmişt Maliye Vekaleti bu ciheti nuad ku an 
rat Maraş tahsi: ıııefligwine, diyanet şelere el koymuş şişelerin tıpasından Fatih "- k dikkate alarak hazineye aid ve köylU::y• .~ahu 

T • ' ~1Y ve Beyoğlu a- laf da 
işleri zat i'leri Udürlüğü memurla- şüphelenilmiş mahallinde zabıt vara- zalarıyl~ ~dana da kadastro işleri dağıtılacak çiftliklerin aıraaiyle kadal"h 
rmdan Cemil s~!r zat işleri müdür kası tutulmuş ve Necati ismindeki pek serı bır sure~evam etmektedir. trolarını yaptırtrhaktadır. Kadastro feıır. Mısı:ı~ 
namzedliğine tan edilmişlerdir. büfeci mahkemeye verilmişti. Kadastro ~şleri t~mül eden vilayet müşaviri Hatn2:a Türkkaıı bu balamddmek 1

• a 
İzmir hazine vukatı Agih Sabri İnhisar avukatı bu işi bir kaçak- mer~ezlerınde tapıerinin teknikleş- kadastrosu yapılmakta olan İzmirde ha-unu kim 

İstanbul hesab ı.itehassısı Atıf Yö- çılık suçu şeklinde iddia etmiş, hazi- mesıyle beraber m\elattaki sürat ve zineye aid çiftliklerdeki kadastro iılerl.ğer J:'1ral, 
rük, Edirne tabaat şefi Talat Güler, nenin zararını 1086 lira olarak göster- basitlik bilhassa naı dikkati celbet- ni tetkik etmek üzere tzmire gitmiı bu-demıyen 
terfi etmişler vet:ahsillt müdürlüğü mişti. mekte ve bu nııntıarda kadastro lunmaktadır. aman va; 
daktilosu Re,id ~taç varidat umum Bundan sonra mahkeme yeni aaf- ~lanl~rmı? vüc.ude gilıniş olması da Elazığ ovasiyle Tokad vilayet mer·ır= 
müdlirliiğü daktİ)luğuna terfian ta- balar geçirmiş, ve nihayet içilecek ıınar ışlerınde ımar btannın faali • kezlerinde kısa bir za.ınandanberi de .'.. yeni 
yin edilmit ve lthiye kazası mal- gıda maddelerini bozma diye y~ni bir yetlerini kolaylaştıtmadır. vam etmekte olan kadastro işlerini in-0 ;esarfm 
mUdUril Haydar ~uncer ile Denizli tez atılmıttır. Bu cihet nazarı dik~ alınarak bil- celemek ve gereken tedbirleri a~~:ıııe 
muhasebe mlldilr HulQsi Eaenal ve- Nihayet iş müdafaa safhasına gir· hassa süratle imar f8-ll;ine sahne o- üzere de kadastro fen baş milfettı9ı. d bu ıa 
kilet emrine alımıtlardır. mit ve suçlu vekili mildafaada bu iş- lan Ankarada kadastr~ '!rinin daha Ahmed Salih Korur yakında bu mın- ua 

1 
bir te 

te bir kaçakçılık olmadığını ileri sür- çok randımanla ve n~Ankara be- takalara gidecektir. i':ıe bu 
mU9tilr. Necatinin bulduğu müdafaa yma kad 
tarzı iae gayet enfestir: k Af ası açık k 

,,_Müşterileri sarhoş etıne!11ekl., Romanya ile tİ•ret Tür - gan ltalya' 

mübayaaJara aid taahhüdler Trabzonda250 yatakh 
Türkiye Cumhuriyet Merkez ban

kaaından alman heaab hulaaalarına gö
re 25.12.1937 tarihindeki kliring he
aapları bakiyeleri ve kııcdili mübayaa
ıa aid teahhildler yekılnları: 

CETVEL-1 
7ürkiye Cumhuriyet Merkez Ban· 

kumdaki blokajlar 
Memleket Miktar T.L 

AVU9turya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
lapan ya 
llveç 
laviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Yek.un 

2.019.800 
46.400 

6.600 
2.503.900 

953.600 
4.115.500 
1.116.300 
8.334.200 

413.900 
1.625.500 

884.900 
'l.837.400 

856.300 
549.300 

1.892.700 
42.900 

286.100 
136.200 

27.621.500 

OETVEL-2 

Resmi daireler Huıusi 1ah11lar YekOn bir hastah•ne yapıhyor 
T.L. T.L. T.L. 

1.874.564 5.188.307 1.062.871 
Bakiye daha uzun veya ba!ka vadeli 

mübayaata aid teahhüdler yek\inunu i
fade eder. 

3 - Almanyadan gayri diğer memle
ketlere aid yukarıdaki umumi yekQn
da dahil altı aya kadar vadeli mübaya
at: 

T.L. T.L. T.L. 
915.794 1.602.756 2.518.550 

Bakiye daha uzun veya baŞ:ka vadeli 
mübayaata aid teahhüdler yekununu i
fade eder. 

4 - Her memleketin kredili teahhüd
lerimiz de dahil olmak tizere hesaben 
alacaklı bulunacağı meblağ tesbit edi
lebilmek için l numaralı cetvelde o 
memleket için eösterilmiş olan blokaj 
yekununa aynı memlekete aid olarak 
işbu 3 numaralı cetvelde münderiç te
ahhütler yekununun ilave edilmesi 
icab eder. 

Sahte polis memuru 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Cudi 

isminde biri kendisine polis memuru 
süsü vermek suçundan dolayı yaka
lanarak adliyeye verilmiştir. 

Sağlık ve So11,1al Yardım Bakan· 
lığı halkımızın ttğlık itlerini esaslı 
bir tekilde yolu~ koymak için çalıt· 
malarına devanı etmektedir. 

Bakanlık yurd aağlığı noktasın
dan viliyetler ~rafından kurulan 
hastahanelere ilhe olarak yurdun 
birçok yerlerinde nUmune hastahane• 
leri, dispanserler ve seyyar sağlık . ---- -----2--- ., - .. 
çinde birçok nilmune hutahanelerl 
kurmağa devam etmektedir. 

Bu cümleden olarak Trabzonda 
250 yataklı bir nümune hastahanesi 
yapılması kararlaştırılmı' ve bu yıl 
içinde başarılacak olan bu modern 
hastahane 150 bin küsur liraya müte
ahhidine ihale edilmiştir. 

Guraba hastahanesinde 
yeni anfi yapıhyor 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Gura

ba hastahanesinde bir dahiliye an
fi yapılacaktır. Buna m il t e d a i r 
planlar hazırlanını,tır. 350 kişilik o
lacak ve 40 bin liraya çıkacaktır. Bu 
Anfi'de profesör Frank tedrisat ya
pacaktır. 

Şaraba au katan bu barcı, müşte- k . . üze geçm 
rllerinin aıhatini de düşünüyor de- müza eresı neh~endi e aratınd 
mekı İ > Muhadenet ve iıbirliOi ıer iki nıe 

Necati Mahkemede kendisini mü- stanbul, 31 (Telefonla -"oman- • d ıi aldı. Mı 
dafaa ederken etrafını da koruyor ve ya hilkümetiyle aramııda ı.pılan muahedesı uzatd 1 isi olan v 
diyor klı müzakerelerin neticelendili V'nlaı- •iltere ile 

manm hafta içinde paraf c ed~eg· i b" d -u. • · v kili • 
- Bu •·i ben yalnız ba•nna yap- Dün saat ır e ... ..,.rıcıye e ılacağınd 

ay :s ve heyetimizin gelecek pazart~iü- T f k R"" ·· A 
tnn. Kimaentn bu i9te dahli ve kaba- ekselans doktor evi uştu raa ııecburiye 
hatl yoktur. nü Köstenceden hareket edece il. ile Afganistan Büyük Elçisi ekselans _,,; ı ......... 

dirilmektedir. c- ·- - - - - - , • - \eli ınayı 
Mahkeme h\eae),.v; . + .. t1rilr •tt• v• Afganistan devletleri ırasında 25 ma- . e lng"ıl 

fBrAu& •" .katan ııtecatıyl 3 ay hapse ı v 
ve 35 lira para ctzasına mahkt\m et- lstanbul "k" • t yıs 1928 tarihinde ak:edilmiş olan ·ak tasdik 

1 ıncı no e. muhadenet ve teşriki mesai muahe· . ,. ti. Fakat suçlunun yaşı küçük oldu- . . rebne aza 
ğundan cezası, 15 güne indirildi. h kk d k" t hk. k denameeinin merbutla-ıyle birlıkte Fakat 

Fakir Üniversiteliler 
için yurd yapılıyor 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Yük

sek muallim mektebinin bugün için-

de bulunduğu bina ihtiyacı karşıla
madığı için yeni bir bina yapılacak-
tır. Vefa lisesinin yanında 56 bin li
raya yaptırılacaktır ve gelecek ted· 
riı senesinde de bu binanın kulla
nılması muhtemeldir. Muallim mek
tebinin bugünkü binası da fakir üni
versiteliler için bir büro haline geti· 
rilecektir. 

a 1 n a 1 a 1 at daha on ııene müddetle temdidi için 
bir protokol imza edihrt,tir. a~ı~~ • 

İstanbul, 31 (Telefonla) - İstaı p ot kolun metni önUmiizdcki 9u- .lükumet 
bul ikinci noteri hakkındaki tahkikcbat :yı:ın birinci günü ber iki mem- ıaneıiyle 
ta devam ediliyor. Tahkikatın ye°ıekette aynı ıamand• ıııC!redilec;ck• lı. 5?~. 
safhasında bu noterlikte yüksek kıy~ir. (A.A.) .ele11 ihbl 
metli müstamel pulların tekrar kulla- Veft parnif 

~akat .. 
nıldığı da meydana çıkarılmıştır. Danı- 1 "d • • t' ~ 
ga kanununun ahkamı, müstamel pulla- Fener er ı aresının ~ ~ 
rın üzerine imza koyanları da mesut • • ~tı. . . 
tuttuğu için bu suretle tesbit edilen 'evir ve teshmı baıhyor uplinsizli 
suçluların sayısı 500 U bulmuştur. İ (T 

1 
f 

1 
) F r suplannmh 

stanbul, 31 e e on a - ene • :ıe karşı 

Kamutay 
l ı idaresinin bu ay içinde devir ve K,ıral bu t 
tlimi muamelesi yapıltnası için bu· Ur. Nahas 
gb alakadarlara emir geldi. Açıkta son buhra 

Dahiliye Encümeni 3. 1. 1938 pa- kal:ak şirket memurları birer maa, .erden Ali 
zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. tazinat alaeatclar ve bu para hiikü- ·eisliğine 

met şirkete vereceği 500.000 liradan 
Muhtelif memleketlerin Merkez 

B•nk•l•nndaki blokajlar 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı teni olunaeltctır. 

Relchabaıık • Berlin'deki blokaj yekilııu 
A beaabı T .L. 8.854.100 
B beaabı T .L. 3.689.200 
C heaabı T.L. 3.995.700 

Alman~daki umumi 
blokaj 7eki\nu 

Eatonyadaki blokaj 
1ek(lnu 

Lebiıtandaki blokaj 
yekaııu 

T .L. 16.539.000 

T.L. 23.800 

T.L. 52.600 

'Umumi blokaj yek(lnu T.L.16.615.400 

CETVEL .. 3 
Muhtelif memleketlerden kredili ola

rak yapılmq olan mübayaata ait 
teahhütler yekunları 

Reımt Huıuıl 
Memleket daireler phıalar Yekiln 

T.L. T.L. T.L. -
Alman7• 19.562.500 11.171.643 30.741.143 -

T.L. T.L. T.L. 

Anaıurn 59.22& 274.640 333.868 
Bel~ika 49.900 49.900 
Çekoılov. 570.353 579.153 1.149.506 
EatollJ'& 12.710 12.710 

inlandi:ra 170 30.114 30.284 
ransa 9.267 229.373 238.640 
olanda 89.373 70.922 160.295 
nıilu.re 199.928 396.401 596.329 
apallJ'& 18.597 35.023 53.620 
aveç 1.498.529 328.013 1.826.542 
ıviçre 39.599 290.963 330.562 
tal:ra 27.917 220.654 248.571 
acariıtan 797.195 174.930 972.125 
orYK 56.762 68.624 125.386 
olOQ)'a 17.767 21.451 39.218 
aıoeıa.,.. 99.312 37.372 136.754 
uıwıi•tan 55.214 55.214 

<Qo.411 36.515 456.996 

U04.541 2.911.972 6.816.520 

ı - Sipari,i muka1/eleye bağlanmıt 
dulu halde henüz memlekete ithale-
ilmemit olan mallar bedelleri yukarı-
ki yekdnlarda dahil değildir. 
z - Almanyaya aid yukarıdaki ye-
nda dahil bulunan altı aya kadar va-

eli mUbayaat: 

1937 treninin son 
vagonu ... 

Eğer odanızın penceresi demiryo
luna bakıyorsa ve eğer bu yol da ça
bucak bit tepeciğin arkasına sapıp 

gözden kayboluyorsa, bo~ vakitleri
nizde, oradan kıvrılan son vagona 
bakar, içinde kimseniz olsun, olma-
sın, hüzne benzer bir ıey duyarsı
nız: Tepenin arkasından biraz du
man yükselir; bir müddet kulağı· 
nız, uzaktan gelen tekerlek sesleri-
ni duyar, o kadar .• Ondan sonra yol 
bomboıtur. 

Yeni yıla girerken hep baılıyan 
seneden bahsetmek idet olmuJtur. 
Halbuki, ben, bu satırları ya.arken 
önümde Jl ilkk•nun 1937 tarihli gı· 
zete duruyor ve bir dakika 6nce 
penceremin kırıısından bir tren ge· 
çip gitti. Onun için, yeni yılı "kısl
d~,, yasmık niyetinde iken geçen 
yıla "mersiye,, yızmılctın kendimi 
alamadım. 

31 ilkkinun 1937 ... Siz bu satırları 
okuduğunus saman, bu tarih, bir tre-
nin son vagonu gibi ııımanın bir vl
rıjını d6nnıaı. 1itmi1tir. 

Jıhvte doiru ilk adımdır doiduiun lm 
hayati 

Gibi köhne ukalilıklır yıpacık 
değilim. Fakat 365 gan kahrını çek-

tiğimiz, yahud kahrımzı çeken bir 
yılın, hayatımızdan kendisini kopa-
rıp gidiıi karıısında, bu kı
darcılr olsun, yiJreğimi• sıslıma• 

maı"; mı l - T. l. 

Hatay'a değil, ha.taya! y A raboo nefriyat ! 

Halebden aldığımız huauai bir 
telgrafda ıu haber vardı : 
"Taınak komiteaine menaub o

lup Beyrutta ikamet eden, evelce 
çete reisliği ve umumi harbde er· 
meni alaylarında zabitlik et.mit o-

lan kırk kiıilik bir ırup, iki kam
yonla Beyruttan Halobe naldedil· 
mitlerdir. 

Bu çeteler Hatay'a aeTkoluna· 
caktır.,. 

Haberin IOD ciimleaindeki ''Ha
taya aevkolunacaktır,, aöalerini 
"Hataya aevk olunacaklardır ., 
tekline koyaraanı:ır, ıaliba, daha 
doiru olacak. 

}'akalanan ar.uh.akı 1 

latanbul adliyesinde anallalci 
Hasan admcla biri, aıli1'• mahke
meıinde mabkt\m olan n temyiz 
müddetini seçiren Hl•JJDUUD iti
ni yoluna koymak için kenclilln
den otuz lira iatemiı, cürm« m•t
bud yapılarak yakalanmıf, mah-
kemeye V< 'Uİf • 

Eh ne yaı on 1 Şimdiye kadar 
eli.leme arzuhal yazan arzuhalci 
Haant timdi bir de kendiei için 
bir arzuhal J'Ulm 1 

1tatyanın .darı radyo iataayonu 
hemen her gün arabca neıriyat ya
par. Şimdi İngiliz iataayonlarınm 
da arabca neıriyata karar verme
leri ROlllada alaka uyandırmııtır. 

Giomale d'ltalia gazeteai diyor 
ki: ''Bari'deki İtalyan iataayonu 
lngilteer aleyhinde propagande. 
yapmıyordu, Her halde, Roma, İn
giliz netriyatmı dikkatle takib e
decek ve bunlar tahrik veya ifaad 
edici mahiyette olruaa mukabele
de bulunacaktD'.,, 

"Arabca değil mi, uydur uydur 
aöyle !,, deriz; fa.kat timdi İtalyan 
ve ingiliz radyolarmdaki arabca-
yı uydurup uydurup aöylemeie 
imkan olamryacaia benziyor. 

[ Not: Bu veaile ile şunu da hatır
latalım: Şimdiye kadar bizim Ankara 
radyosunda aaat 19,30 da, İstanbul 
radyosunda ise 20,30 da arabca netrl
yat yapılıyordu. Son programlarda 
bu iki netriyatm da 19.30 da başladı
ğını görüyoruz. Böylece iki netriyatı 
da aym zamana getirmek, itin fayda
sını yan yarıya indirmez mi?] 

Evler1meye dair 

Amerikada yeni evlenen çiftle
rin nikah daireainden çıkar çık
maz 

dızlı bir tayyare yapılmıf. 
Yugoalav münakalat nezareti· 

nin kararı üzerine yeni evlenen 
ve bal ayı aeyahatini Yugoslavya
da yapmak istiyen kimselere Yu
goılav §Unendiferlerinde yüzde 
elli tenzilat yapılacaktır. Yalnız 
bunun için •eyahatın evlenme gü. 
nünden itibaren 15 gün içinde ya
pılmaaı ıarttır. 

"Tehlikeli yaı,, isimli romanıyla 
töhret kazanmıı olan İsveçli ka
dın muharrir Karin Michaelia A
merikada yaptığı bir seyahatte a· 
merikan kadınlarına "her kızın 
doğar doğmaz izdivaç hayatmm 
ihtiva ettiği her türlü tehlikeye 
karıı aigorta edilmeıi,, fikrini tel
kine uğraııyonnuf. Yani bir boıan
ına aigortaaı,, kurulmatı fikrinde
dir. 

Yukarıya ııraladığnn üç haber
den, ne netice çıkarıyoraunuz? 
Y -.ldızlı tayyare, ucuz tren bileti 
ve boıanma sigortası, bütün bun
lar izdivacın kuvvetlendiğini mi, 
zayıftadığmı mı gösteriyor ? 

Miki, ıahrikat mı yapıyormuş? 

!Sevimli, neıetı, kıvrak ıV.likı 1- a
re'nin de günün birinde t.hrikat· 
çıbk d&D\gaaile da.nıaalanarak 
aanaör taralmdan yasak edilece• 
ğini hatırmız. getirir miydiniz ? 

Eğer, bir intiliz der~i.tinin ver· 
diii haber doiıu iae, Y111'oslavya· 
da filim aanaörü, Miki'yi aiyaai 
tahrikat yaptığı için, yaaak etmif. 
Bundan bir müddel önce de Şarlo, 
bıyıklanndan ötü1'\, bir AvrlApa 
memleketinde yaaak edilrmıti. in
sanlar ne kadar kuruntucu oldu· 

'ürk - bulgar sınırmda 
müşte:ek bir gümrük 

binası 
İaınbul, il (Telefonla) - lr-

ne anlt şoıuinin hudud nokt .. sı o
lan Kıpıkule'ie bulgarlarla mt19terek 
bir günrük ,ınasının yaıpılmaaı için 
mUzılc~reye ıa,lanmıttır. "nüne 

uküm 

Kon'3rans tehiri , ı'lahas'tan 
nun baıve 
rar verdi. Hıkuk iloini Yayma Kurumunun 

bugUı Anka-a Halkevinde vereceği 
konftcana ·rofesör Bay Mahmud 
Esad }3ozkud'un çıkan bir mlniden 
dolay. geri .ırakılmıştır. 

Dün ,eMtnizde hava kapalı geç• 
miş, öğledeı sonra hafif çiyaenti 
yapmıftır. (il gece sıfırın Uıtiinde 
2, gündüz l4 ıene aıfmn üstünde 8 
derece olaıa.k kaydedilmittir. 

Dun yu·dun Trakya, Kocaeli, E
ge, cenub ,. cenubu 9arkt Anadol~, 
kısmen ortl Anadolu ve Karadenız 
in garb ... itleri yer yer yağı,ıı, di
ğer mmta)alar kapalı geçmi9tir. Ya
ğıılarm Jr.aremetreye bıraktıkları au 
m; ı - ~rları J\ntalyada 18, Çanak kale
de 1~~ Kon)fada 16, btanbulda _ 13, 
Çoru.ı.ıa ıı, diier yerlerde 1-10 kılo· 
ıramdır. Dün en dütük ısı Erzurum-

.Ahme 

bugünort 
halde ne 
önce kan 
da kendi 
yeti temi 
Faruk da 
cek? Yok 
undaki es 
ne inanar 
cih mi ed 
laline kav 
yasi parti 
zalanı da 
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~~:~:~:~::!:~::::~:~~:~:~~] Bir fransız 

tayyaresinin 
kırdıOı rekorlar 

iCMAL 

partiler 

~a k1ral ve siyasi an 
Faruk ile Veft 

mr'da gen~ ~ddette11berİ de
•i ~ın~~ bar aıu n NaJtaı pqayı 

, eden ihtilaf, ıarah. l yeni bir aaf. 
vekillikten azletme••~ e ırclan veri-

ya girmiı bulunuyor. ıı bqvekilliii 

en kıs' haberle.~ g~re ~~-Mahmut 
8 maeral partinın laden .J. eıki bat· 

di · Bu aat-eyethPYa tev ebnlf· .,..aıar da-
dilme~lerden Sıdkı ~ey~: kormuıtur. 
de gİ olduiu halde bır "a ela yürüyor: 
maıınıruk babaıının yolun kadar evvel, 

erhum Fuad da O? te~ayanan Na· 
..ecliıte kahir ekterlyet Mahmud 

runa ,. _ -•etınit ve 
. ,ı paıayı gene P" •nıaiıti Mah-

yıı:~:•PYI baıvekillije ·~..,un~ eaaıiyi 
ud Pqa o ~ .. dc1et diktatör
til ederek M111rı bır oıu krar kanunu 

edilelkle idare etti. Son,.. te geldiğinde 
neni'-_. . . de . _.-1r ıırall . 

--...ıyı ıa emısa Jırarak yem 
uklarıdkı paıayı iı ı,.tı~ ç · d" Fakat 
iftli~ · taftS1m etbr ı. 

ıtr kanunu esall Veft partiıiy-
lı:ada.._ kan .:.re kart• 

-ı unu eaa.... • et almıılardı. 
malı: il· Mah d ..... vazıy • mu ..-- •bi, Veft parti· 
taAnimdi de kıral, ~~ııl 1~ Fuad'ın ııra 
, az:uyle giriıtiği ıouca e ev; Sıdkı paıala
ııtır. e kullandığı fdahmud 

nuarf kullanmaktadır. __ ,. aebeb olan 
. Nah P anın CU'ıne 
ylUyt ·11:_~ dauFuadat zamanının bir miraıı-
ka~ti cu · · L••vekili tayin 

M kan .... u eıaıııı ....,. 
ro ferfl'· ısır ..... . rala vermektedir. 
mdaq'.mek ıalahiyetını kı · Fakat 

k. ~nakaıa etrnıyor. 
de ha· unu ımıe n1'I k · t t--'n 

)' t e ıenye -·-
itlerl.ğer ~ıral, . mec •;e~l tayin ederse, o 
1 bu-demıyen bır bat kı' V ft partiıi 

aman vaziyet ne olaca e • . ' 
ral F d ---nında bir kanun layıha-

ı ua z...-- 1• .h 
mer· hazırlamı b Bu )ıanun ayı atma 

' de -'.. . bl ~ekil 111uayyen bir müd • 
• . ore yenı af• ' mah 

nı ın·et zarfında intihabat yapmazsa, • 

DÜNYA HABERLERİ 
Çin kıt'alan Çingtao'yu boşalttılar 

Şehirde panik çıktı 
Tokyo'yu sinirlendiriyor 

tavassutta bulundu 
Çinlilerin mukavemeti 

Alman sefiri yeni bir 
Tsingtao, 31 (A.A.) - Royter 

muahibiri bildiriyor: Japon tetavü
züne intizaren gergin bir hf'• içinde 
burada az çok bir nizam k,'rmak için 
gayretler aarfolunmaktadJ· Beledi -
ye reisi ile diğer memurların gitmesi 
üzerine, yeni idare yirrrl beı çinli 
ayanın elindedir. Bu y,/ıi idarenin 
ilk icraatı, geceleyin sofağa çıkılma
sını menetmek olmuştu . 

35 kadar çinli poliJ. yeniden va
zifelerine dönmüşler te ilk iş olarak 
japon ipek fabrikasın'a çıkan yangı
nı söndürmeye başla~ışlardır. 

Çinliler şehirden çekilmeğe de
vam ediyorlar. Binlci"Ce kişi kafile ha 
tinde dahile gitmeı.ıtedir. Bunlar heı 
türlü vasıtaya mu.-caat ederek yola 
çıkıyorlar. Çin kıtJları geri çekilmiş
tir. Çin polisi mıvcudiyetini hisset
tirmemektedir. 

Japon mahalle ve mağazaları yağ
ma edilmektedit· Belediye reisi ile 
garnizon kumaııdanı şehri terketmiş
lerdir. 

Biıcaroase, 31 (A.A.) - Lıeuten

ant - de Vaıneau - Pariı - adındaki 

muazzam deniz tayyaresini pilote et
mekte olan tayyareci Guıllaumet, 

dün 18 ton yük ile 2000 metre irtifaa 
çıkarak bu nevi tayyarelerle ağır 
yükle yükselme rekorunu kırmıştır. 

İtalyan Stoppani'nin elinde bulu
nan eski rekorun yükü 2000 ton idi. 
Sovyet tayyarecileri Nıou - Htıkov 
ile Liptin, ancak 13 ton yükle kara 
tayyareleri rekoruna malik bulun
maktadırlar. 

almai ~eme marifetiyle cezal~d~rılatl~tı. 
ett fl,uad bu layihayı kendi talahıye enne 
mın- b. t ·· telakki ederek reddet-

Şehirdeki Sfnliler panik halinde 
kaçmağa dev.-n etmektedirler. Vazi
yet pek gerg;tıdir. Yabancılardan ~ü
rekkeb yeni bir gönüllü teşkilatı ın
zibatı temin etmektedir. 

.arı• ır ecavuı: • 
ı. Ve bu yüzden geçen tenenı~. ı_n&YI• Çinlileri1' zabtcttikleri mevziler 
yma kadar kıral ile Veft part111nın a· 

aıı açık kaldı. 
Italya'nın Habetiıtan'a ~ıı t~ca

.. . :: .. erine, Mııır ıle ln,Ute-uze geçmeıı - . . . 

HankeıJ• 31 (A.A.) - Şangtung'
da tabaşfit etmiş olan Çin kuvvetle
ri çok şiddetli muharebelerden sonra 
Tsinan f'e Çingtao demiryolu üzerin
de ve Seşiyen yakınlarında hakim 

Filhakika daha geçenlerde alman elçi
sinin tavassut teşebbüsünü japon hü -
kümeti iğbirarla karşılamıştı. Halbuki 
şimdi alman hükümetinin yaptığı ta -
vassut teklifine Japonya muvafakat et
mekle kalmamış, hatta sulh şartlarını 
Mareşal Çang Kay Şek'e bildirmesini 
almanyadan rica etmiştir. 

Teruel önündeki kanlı 
muharebe devam ediyor 

l·a·ı e araıındaki rniinatebetlenn tanzıali~ 
"ki mleket için bir zaruret h • er ı nıe li . • 

ıi aldı. Mmnn en kuvvet ııyuı par-
1 · · lan Veft'in İ!tirikİ oknaluwn ln-ııı o ..• ,,.~ • 

•illere ile yapılacak bir ıti.uu manaıız 
elı:IJI ', - d •--al bu parti ile anlqrnak A ~c~nan~ _ . 

ras necburiyetinde kaldı. Bunun uzenne 
elanı • · d dil1İc 1~36 se--•-: •-........ ~&t\I\' '" e e .t a g/J>l". 

ıeu mayıunc1a- 1'1ahas pqa ı ı ar -~ 

1 
ma- i ve lngiltere ile mukavele imzalana • 
:: ·ak tasdik edildi. Mııır Milletler Cemi· 
tik:; retine aza oldu. 
lçln Fakatmüıtakil devlet hayatına~-

adıktan tonra eıki ihtilif gene belirdı. 
i U• :lüküımet kanunu esaıiyi korumak ba· 

1 . 1 ki ıa-a·-yı meydana çıkar· em- :aaneaıy e eı 7--. . 

cck• h. Sonra bir de mavi g~mlekliler ~ 
1 • ihü·11:_~ ,.1ktı. Mavı gömleklileı. 

ıe eıı cuı ~ kil"tıdıt 
Veft partiıinin gençlik tef a ' 
Fakat üniforma taııyan ve fqiıt yo~-

mak iıtidadmı gösteren bu teıtsa· 
~ tap " t•• v eli -
!atı kıral tehli)ıeli görnıuı ur:·. e 

Yor . li _:_1:k üzünden bu teıkilat meo: 
PP n~ y . • lid 1-,..• 

lan b--·" V eft partiıı er .,.. 
ıup nın _.. . de akiclİI' 

ner• ııe kartı hareket ettikler• "! . ' 
r ve Kıral bu teıkilatın ilgaıııu da .11tedlit" 
bu· L' Naha anın azliyle neticel~ 
ı...... :ır. ı Pat ki b e)ıil· 
ıaua ıon buhran, geçenlerde eı aıv __ ,. 

ah. anın hu me-11 
,erden Ali M ~r Pat Pat• 
·eiıliğine tayinıyle baflar. Naha1 0n·· 

1 --•·ı u-3U tayine mani o maya ~ tnıf• ah 
ııe geçemedikten ıonra toral ile N ;; 

P.-.anın araıı açıldı. Bir aralık kıral ı 
-s • •• bu tan Mahir'in kardeıı olup bugun ene 

.necliıi reiıliğinde bulunan Ahmed ~-
lıir'i bqvekilliğe getinneie ~ııtı. clahiİ 

1..... ıneQ • • ir reımen V eft partiııne _ .. 
•- • k 1 huku-

ı o- oldug ...Jan Naha1 pafaY• arı ti . 
rek tnet tetkilini kabul etmeti V eft par ~·: 

. b. liği • caktı Veft partiıı l la nın ır nı tarsa · . 
ç ·hal tedbir alarak böyle bir vazıye-

nüne geçti: Parti gruPU Nah•• pa
. k .. ti" . ti" d LAyan ederek • u ume ne ı ma ~ 

' ,,ahu'tan bqka hiç bir parti nıe.nıubu
nun bqvekilliği kabul etınemeııne ka
rar verdi. 

Ahmed Mahirin bqvekilliii kabul 
edemiyecejioi anlayan faruk, ~ • 

.. .x.. .b. Mahmud pqayı ıkb • 
nm yap_.._. •• 1 iimdur ki V eft 
dara çagll'llllfbr. Mal . . . 

ti. : .. : .. mecliıteki ek...-ıyetı kahir-par ı...... h .. k .. 
d. s· --•eyb Nabu pata u ume • 
ır. ınaeıuu . tti-· 

tinin kanun liyibaıiyle derpıı e gı 
vazi;et cneydana gelmiıtir. . . 

y . )oral mecliıte ektenyeti te-

mevzi.Jeri zaptetmişlerdir. Çingtao 
şehri halkının yüzde ıekıeni şehri 

terkıtmiştir. BütUn mağazalar kapa
lıdır· Geçen gece Çin müesseıeleri • 
niıı tahribine devam olunmuıtur. A· 
,_ ı ... ru•k uzaktan görülmektedir. 

Bankeu' dan ayrılan yabancılar 

Hankeu, 31 (A.A.) - Hankeu'dan 
Hong - Kong'a son tren içinde 55 er
kek, 130 kadın ve 128 çocuk olduğu 
halde bugün hareket etmittir. Bun
lar muhtelif 10 devlet tebaasmdan
dır. 63 ü ingiliz ve 167 si de ameri
kandır. 

Treni teıkil eden 13 vagonu.!! üze-
ri ecnebi devlet bayraklariyle tama
miyle örtülmü9 bulunuyordu. 

Çin mukavemeti Tokyo'yu 
8İnirlendiriyor 

Moskova, 31 (A.A.) - Tasa ajansı 
tebliğ ediyor: Gazeteler, Hankov'dan 
aldıktan malCimatı veriyorlar: 

Çin'in bütün cephelerde Japonyaya 
karıı gösterdikleri mukavemet ve ja
pon ordusuna indirdikleri darbeler Tok 
yoda kaygı ve sinirlilik uyandırmıştır. 

Bu ıinirlilik bilhassa Sovyetler Bir
liğinin Çin'e mühim mikdarda silah ve 
muhimmat gönderdiği yolunda haber
ler uydurularak kamoyu Sovyetler a -
leyhine kıfkırtmakla tezahür etmekte-
dir. Halbuki resmi japon makamları 
Amerikadan, İngiltere'den, Fransadan, 
Almanyadan ve İtalyadan Çine gelen 

harb levazımı yanında Sovyetlerin ver
diği mikdarın ne kadar az olduğunu 
pek ala bilirler, kaldı ki resmen harb i
lan olunmadıkça ortada böyle bir silah 
ticaretini menedecek enternasyonal mu 
kavele de yoktur. 

Tokyo'nun kaygısına gelince, bu 
kaygı, gayet mevsuk malGmata göre 

Japonyanın son günlerde Almanyaya 
yeni bir tavassutta bulunması için elve
riıtli davranmasiyle tezahür etmektedir. 

duğunu iddia edenler vardır. Bu mantık 
biç de mukni ohnamakla beraber, Veft 
partisinin kuvvetini M11ır' da kıralın ve 
bazı politikacılahn denemek iıtedikleri 
anlatılıyor. 

. ~ ·yecek bir bqvekil tayin et· 

. eulemı Kanun li.yiha11 kabul 
mıı b unuyor. b. zaman 
edilnüt oltaydı, llJUaYYd.etn ~di~ tak- Bu mücadelenin kötü olan tarafı, 
zarf d · ·h batı tec 1 e,..··- •• d k t 1 mi k 1 ın a ınti • d Jac:akb. Fakat emo ra ve par emanter me e et er-
dirde bqvekil cesalanb. !~ un yoktur O deki Iİyaıi mücadeleler sibi, partiler a· 
b .. ela bö·yle ır .. n '--

ugun orta ? f aruk'un babası, ruında 0111111yıp, bir taraftan seçimler-
e 8 halde ne yapıla~ . til etmit 10nra de daima kahir ekıeriyet kazanan bi-

.. '·-- ııyı ta ' kim b" . • once 1U1Dunu el8 .•. hiiküJnCte ekseri- ır sıyuı parti, diğer taraftan da 
E- da ~end~ tayin ettıJI ·ıde deiittirmiıti. hükümdar aruında olmasındadır. 
~~; yeti temın edecek 1~~ nıİ )ıareket ede- Yapılacak •" ~de bazılannm aan-

F aruk da babaıı ııbi. inin ballı ara- dıklan gibi, Veft mağl\ıb olursa iyi. 
dl· cek? Yokıa, Veft paı:b• k kaybettiii- Fakat birçoldannm ıandığı aibi galib 
•- daki k" k tinı artı ıın es ı uvve ıoıaımı ter- çıkana, ihtilaf, daha had ve daha tebli-

1'; ne inanarak intihabat !apıfdııın İtt keli bir tafhaya girebilir. Mısır için teh-
cih mi edecek? Filhakika, ,...ıan bu. lif- bu.,dadır. Sözün kıtaıı M11ır bu • 

::~ laline kavuıturmak içi~ ku aahecle im- ·sün• bbo kahine buhraniyle delil, bütün 
yaıi partinin İngiltere ıle:ııtan sonra, maniıiyle bir kanunu e ... i buhraniyle 

ıaı zalanıp da bu hedefe varıl ıoevcudiye- brtılqmaktadır. 
artık zamanını yaıarnıt "!' bir parti ol· 
tinin hikmetini kaybebllll 

it.. Ş. ESMER 

Japon lıükiimeıi 3ulh fQrtlarını 
bildirdi 

Şanghay, 31 (A.A.) - Royter ajan
sının muhabiri bildiriyor: Salahiyetli 
bir kaynaktan öğrenildiğine göre ja
pon hükümeti Çindeki Almanya sefiri 
vasıtasiyle aşağıdaki sulh tartlarını bil
dirmiştir: 

.ı. - J .. ı-uuya.u•u .,.'3 ,....;11~ Çin ~Pr • 
vetlerine ittirakini temin için Çin ile 
Japonya arasında ekonomik bir anlat -
ma akdedilmeai. 

Hükümetçiler 
asi hücumlarını 
püskürtmüşler 

Teruel, 31 (A.A.) - Hükümet kuv
vetlerile beraber bulunan Havas ajan
sının munabıri bildiriyor: 

Hükümet kuvvetleri asilerin iki 
mukabil taarruzunu akim bırakmışlar-
dır. Bu mukabil taarruzlardan birinci
si Teruelin cenubu garbiıinde Zorro 2 - Çinin komüniz aleyhindeki pa 

kte iıtirak etmesi. 
ıırtlarında, ikincisi Pieroda hükUmet 

3 - Japon garnizonlarının daimi hatlarının şarkında yapılmıftır. Bu 
bir şekilde Çinde bulundurulması. 

4 - Japonya tarafından göıterile -
cek yerlerde gayri askeri mıntakalar ih 
dası. 

5 - Harici Mogoliıtanda müstakil 
bir hükümet teıkili, 

6 - Çin tarafından harb tazminatı 
verilmesi. 

B. Çemberi.ayn B. Eden' e 
vekiileı edecek 

Londra, 31 (A.A.) - B. Eden bir
k~ç ~ün kalmak üzere Franaaya git
mıştır. Dış bakanının işlerile bizzat 
başbakan B. Çemberleyn meşgul ola
caktır. Bu, gazetelerde ve Londra mah 
fillerinde hayret uyandırmı,tır. Zira 
bu gibi hallerde B. Eden'e lord Hali
fak~ vekalet etmekte idi. B. Çember
~eyı~ bu kar~:~· kendiıinin uzak ,ark 
ışlerıne verdıgı ehemiyeti göstermek
tedir. 

Panay hadisesinin Jümi 

. Va~i~gt~n, 31 (A.A.) - Panay hi
dısesını gosteren film bütün Ameri
kada gösterilmeğe başlanmıştır. Film, 
Beyaz ıarayda da gösterilecektir. 
Di~r taraftan hükümot amerikan 

ıularınd~ bu.lu.nan balıkçı ve diğer ja
pon gemılerının uzaklilftırılınaaı için 
verdiği kanun layihasının kabulünü 
şiddetle iltizam etmektedir. 

Japon nota3ı ve lngilıere 

Londra, 31 (A.A.) - Reuter ajansı
na Tokyodan bildiriliyor: İngiliz bü
yük elçisi, japon notaaının alındığına 
dair olan cevabi notayı hariciye ba
kanlığına vermiştir. Bu cevabta, Ja
ponyanın verdiği tarziye~ teminatın 
Ingiltereyi temin ettiği bildirilmekle 
beraber, bir iki noktanın henüz aydın
lanmağa muhtaç bulunduğu ilave edil 
mektedir. 

Tokyo' ya göre 

Tokyo, 31 (A.A.) - İngiliz ıefiri, 
hariciye nezaretine 28 ilkkinun tarih
li japon cevabının vüıulünü ipr eden 
bir nota tevdi etmiştir. Zannolundu
na göre bu notanın ifade tarzı umumi
yetle müsaittir. Notada Japonyanın 
vermif olduğu teminattan dolayı mem
nuniyet izhar ve yalnız bir iki nokta -
nın müzakerıeler lcruı ıuretile tenvir 
olunması lbım gelmekte oldulu be -

· edilmektedir. 

sonuncu noktada bundan .onra miliı
ler müeaair bir taarruza eeçmiflerdir. 

Hükümetçiler düpnanın taarruzuna 
hazır bulunuyorlardı. Franldatler 9id
detli taarruzlarile onları gafil avlaya
mamı9lardır. 

Asilerin muvaflakiyet8i:ısliği 

Barselona, 31 (A.A.) - Genel kur
mayın resmi bültenine göre biler ta
rafından Teruel cebheıine sevkedil
mek üzere en mükemmel hücum kıta-
atı arasından olan yirmi bin kitilik 
takviye kuvvetleri cumhuriyetçilerin 
Celadas Kamillo ve Koncud'daki mü
dafaa h~tları kar11sında muvaffaki
yetsizliğe uğramışlardır. 

&uı mevziler bo§Qltıldı 

Banelona, 31 (A.A.) - Resmi teb
liğ: Asiler Teruel cebhesinde umumi 
taarruza geçmişlerdir. 'Garb cenahı
mızda bazı mevzileri terketmek mec
buriyetinde kaldık. Fakat hatlarımız 

tehlikede değildir. Oç tayyaremiz dü
şürülmüştür. Düşmanın zayiatı ma

H1m değildir. 

Teruel Papas mektebinde birçok 
kıymetli eıya ve tablolar bulduk ve 
mektebde ınahbua bulunan altmış ki
şiyi serbest bıraktık. 

lapanya bankası binası ile iailerin 
kullandıkları su hazinesi berhava e • 
dilmittir. 

Küçük Dış Haberler 

X Budapefte - başbakan Darany& 
yakında beJ altı günlük bir istirahat a
lacaktır. Fakat bUnları hariçte veya 
Macariıtanda geçireceği henüz malum 
değildir. 

X Pariı - Parlamento 1938 büdce
sini kabul etmiıtir. 

X Bertin- 937 de alman ticaret fi
losu 4 milyon tonu bulmuıtur. Alman 
müesseseleri hesabına tezgahlarda ya
pılmakta olan yarım milY.ff onluk gc -
mi daha vardır. 

X Londra-1937 de, barb gemisi 
yapıtmııtır. Tezglhlarda da 108 harb 
gemiıi vardır. · 

X Atina - Yunan veliahdının nıgan-

Asiler cepheyi 
yardıklarıni 
bi idi riyorlar 

tar mahfiller frankistlerin Teruel ceb
heıinde ilerlediklerini teyid etmekte
dirler. Frankistlcr bu cebhede Sierro 
Pedreza da Marroneı ve Konkud mev
zilerini zaptetmişlerdir. Franko kuv
vetlerinin şimdi Terruel'e 2 kilomet
relik bir meıafede bulunan Mucla de 
Teruel'de bulundukları söylenmekte
dir. 

Teruel'deki frankiıt garnizonu hall 
mukavemet etmektedir. 

Bir general ve kurmayı 
e8ir edilmif 

Radyo ile netredilen bir tebliğde 
ezcümle fÖyle denilmektedir: 
"- Milialerin zayiatı altı bin kiti

dir. 600 esir aldık ve sekiz dü§pWl 
tayyaresi dil,ürdük. Kıtalarımız Kam
pillo kasabasını geçerek bir çevirme 
hareketiyle liva kumandanı bir gene
rali kurmayı ile ve 300 kişi ile birlik
te esir etmişlerdir. Düşmanın manevi
yatı bozuktur. 

Asiler hükümeıçi cepheleri 
yardılar 

Saragoı, 31 (A.A.) - Fran
kiat kıtaat, dün hükümetçilerin 
T erueldeki cephelerini kati su
rette yarmıtlardır. 

Taarruz iiç noktadan inkişaf 
ediyor 

Saragos, 31 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: Frankiıtlerin Teruel 
cebhosindeki mukabil taarruzları aşa
ğıda gösterilen üç mıntakada memnu
niyete pyan bir şekilde inkipf et
mektedir: 

1- Teruelin şimalinde Sierra Polo
mera'da. 

2- Teruel - Kalaydut yolu uzunlu
ğunda . 

3· Teruelin cenubu garbisinde Gua
dalayir 

Miliılerin mukavemeti bilhassa bu 
üçüncü mıntakada hafiflemiştir. 

1 Yakalanan kaçakçllar 
Gümrük muhafaza teıkilitı, ge

çen bir hafta içinde, ikisi ölü yetmiş 
dört kaçakçı, bin altı kilo gümrük 
kaçağı, altı kilo altı yüz iki grma u-

YUfturucu madde, otuz iki kilo inhi
tar kaçağı, altı bin sekiz yüz dokuz 
adet çakmak taşı, yirmi bet tilrk li
rası, dört ailih ile yedi kaçakçı hay
vanı ele geçirmiştir. 

lıu yakında buraya gelecektir. 
X Pariı - Senato maliye komiıyonu 

Parla ıergiainin 1938 de de açılmaaını 
reddetmittir. 

X Vatington-Deniz bakanlığı 58 
deniz tayyaresi daha ıunarlaınııtır. 

Romanya'daki kabine 
deOiıikliOinin 

ehemmiyeti 
SON POST A'da Muhiddin Birgen, 

Romanyadaki intihabatın bütün tah• 
minlerin hilafına verdiii neticeden 
bahsederek, seçimleri bizzat idare 
etmiı olan liberal parti&inin kuvvet• 
li bir ekseriyet elde etmeği ümid .. 
derken reylerin ancak yüzde 37 si· 
ni, ve gene vaziyetini kuvvetlendire
cek sanılan köylü partiıinin ancak 
84 mebu.luk elde etmiı olduklaruu 
kaydederek buna mukabil aai par
tilerin beklenmedik derecede fazla 
rey aldıklarını aöyliyerek diyor ki: 

"Bu neticeyi hiç kimse bekleımi· 
yordu. Avrupanın her tarafında in
tihabat neticesinde hükümetin ek ... 
riyet kazanacağı zannedilirken n 
köylü naayonal fırkatının da bu ara
da kuvvetleneceği tahmin olunur
k _n intihabatın böyle bir netice ver
meıi, yani müfrit saf cenahın W... 
den bire kuvvetli bir varlıkla mey • 
dana çıkması Balkanlarla f&l'ki Ye 
merkezi A vrupanm büyük bir hadi
ıeai olmuıtur. Hadise, yalnız Bal• 
kanlarda, ıarki ve merkezi Avru
pada değil, garbi Avrupada da bii· 
yük bir tesir yapacak, Franaada 
h em hayret, hem de heyecan uyan• 
dıracaktrr. 

Bu vaziyet kar1111nda Tatarelku 
hükümeti, intihabatın neticesini re .. 
mi surette ilan etmek için mutaddaa 
bir hafta ziyade gecikti. Maksada 
hiç olmazsa yapılmakta olan ayan 
intihabatında hükümeti aleyhte t .. 
ıirlerden sıyanet idi. Bu huau.ta ma
vaffak olduktan aonra hem netice~ 
ilan, hem de iıtifa etti. 

Görüyoruz ki maje1te kral, yeni 
hükümetin tetkilini hıriıtiyan n ... 
yona) fırkasına havale etmittir. Cu • 
za ve Goga'nın riyaıet ettikleri bu 
fırka, son intihabatta kazandıiı 34 
mevki ile, fırkalar arasında dördün· 
cü gelmiıtir. Elinde bulunan mebua
luklar, hatta demir muhafızlarm 
yardımını temin ettiii takdirde bile, 
gene parlamentoda bir ekseriyet te
minine kafi değildir. Şu halde Ro
manyada yeni bir intihabata doiru 
gidileceğine ve yahud itlerin bir 
müddet olsun parlamentoıuz iden 
edileeciine inanmak lbım ıelİ.J'OI', 
Goga hükümetinin teıekkül tarzma 
bakılıraa yeni yapılacak intibablar • 
da Maniu fırka11nm parçalanmuı 
ve liberal blokunun da böyle bir iki· 
bete uiramaıı ihtimalleri yok delil• 
dir. Köylü fırkatı ile Romanya tahb 
araımdaki eaki ihtilaflar, bu fırka• 
nın belini doirultmuma mani oldu. 
Şimdi Goga hükümeti ile bir kııım 
köylü fırkası menıublan araımda.ki 
anlqmarun ve bunlara yardım ed .. 
ceği ıüpheaiz bulunan Romanya fa • 
ıiıtlerinin el birliği, Romanya'da bir 
ekseriyet vücuda getirmeie kafi ı .. 
lebilir. Şu halde Romanya yeni bir 
intihabata doğru gidecektir. 

*** ISTANBULUN OTOBOS 
MESELESi 

KURUN'da Aımı Uı, l.tanbul o. 
tobüı itleri hakkında vaki olan ıika
yetlerden bahsederek, otobüs imti
yazlannm belediye tarafmdan Yeri• 
liıinde yolıuzluk olup olmadıimm 
yapılan tahkikat netice.inde meyda
na çıkacağını söylüyor ve diyor ki ı 

''Ancak ıunu da kabul etmek ıa,. 
zımdır ki belediyenin bir imtiyaz o • 
larak haiz olduğu otobüs iıletme 
hakkının açık bir arttırma, yahud 
eksiltme esuına iıtinad ettirilmek • 
ıizin ıayıları mahdud kimtelere ve • 
rilmeıi, itin içinde en küçük bir hak• 
11zlık, bir uyıunıuzluk bulunma .. 
bile, ıene ıikayetleri mucib olurdu. 

Kaldı ki lıtanbulda otobüs iti er • 
geç zaruri olarak belediyenin doğ • 
rudan doğruya kendi elile iıletmei• 
mecbur kalacağı vazifelerdendir. 

Demek ki bugün lttanbul beledi· 
yesinin elindeki Üsküdar - Kadıköy 
tramvayından ba~ka bütün lıtanbul 

tramvayları ile Akay vapurları Ye 
diğer ıirketlere aid vapurlar Z&• 

mania onun eline ıeçecektir. Demek 
ki lıtanbulun bütün ummui nakliye 
vuıtalarını elinde toplayacak olan 
belediyenin otobüı itini doj"rudan 
doğruya kendi elile iıletmeıi en man• 
tıki bir yoldur.,, 

Fakat bizzat belediyenin otobüs 
hatlarını iıletmeye baılamaamın bu 
gün ellerinde otobüıler bulunan hu· 
ıuıi tirketleri zarara sokacağını da 
düıünerek muharrir ili.ve ediyor : 

''lstanbulda otobüs iıletmek için 
belediye doğrudan doiruya yeni a • 
rabalar getirmez. Ne kadar otobüa 
sahibi varsa istiyenlerin arabalarını 
alarak icabında münavebe usulü ile 
bunları serviılerde kendiıi kullana• 
cağını, iıliyemez bir hale ıelinciye 
kadar bu arabalara mukabil aahib
lerine gündelik bir ücret vereceğini 
ilin eder. Bu arabalar eakidikçe ye • 
nileri ancak o zaman ıatın almır.,, 
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Süleyman Paşa Sıpka'yı almağa • 
gerı 

muvaffak olamamıştı 
Eylulün beşinci ve altıncı günleri 1 korku, tekrar, tekrar üzerimden ge • 

Orhaniye'den sekiz tabur ve iki ba- çiyordu. Bu hali, üzerimden silkip 
larya yardım kuvveti geldi. Lofça'- atmam, ne bir yıldızdan, ne bir ku -
dan kaçan askerlerden de üç tabur lübe pencereainden ıtrk almayan bu 
vücuda getirildi. Bu suretle üçüncü zifiri karanlık gecenin içinde aakh 
Plevne muharebesinde kuvvetim.izin olan akıbete, ölüme göğüs germem 
mecmuu kırk altı tabur, on dokuz lazımdı. Rüzgar ,gittikçe oğultuau -
süvari bölüğü, (yedi nizamiye, iki nu arttırıyor ve ben, bunu ölüm ha• 
osmanh kazakları, on Selanikten linde bulunan bir adamın göğsü kal
gelme süvariler) beş yüz çerkes, on kıp inerek aldığı nefeslere benzeti
iki bataryadan, yahud şöyle &Öyliye- yordwn. Zaman, bütün kuvvetile bü
Jim, otuz bin askerle yetmiş iki top yük hadiseler, korkunç boğazlqma-
tan ibaret bulunuyordu. lar hazırlıyordu. 

Az. zayiat verdiğimiz için bu kuv- Çirkin, rutubetli bir günün tan 
vet, Orhaniyeden 24 eyh11de yeni bir yeri ışırken yanından ayrıldığım 
kuvvet gelinceye kadar bu mikdar • binbatı, bana bütün tabyada benim 
da kalmı§tı. muvakkat olarak kumanda ettiğim 

6 eyllll, benim bu fasılda bahsede- bölükten daha muntazam, daha iyi 
ceğinı son gündür; çünkü ayın yedi- olanı bulunmadığını söylemek lut. 
sinde yapacağonız en büyük muha · funda bulunınu§tu. Daha sonra incil
rebenin müjdecisi olmak üzere müd- den birkaç ayet okudum; annemin 
hi§ bir topçu ate~ başlamı§tr. imzasını öptüm ve bir iki ıaat din-

Muhtelif yerlerden aldığımız ha • lenmek için yattan. 
berlere göre Plevne'de edindiğimiz EylUlün altısında Plevne orduı~ 
maJUınat şu merkezde idi : her biri on ikİ§er taburluk üç fırka 

Mehmed Ali Pa§A. Lom'da muvaf- ile on tabur ihtiyat kuvvetinden mü
fakiyet gösterdiği için kendisinden rekkepti. Birinci fır-kanın dört, ikin· 
kati bir hareket bekleniyordu. ci fırkanın üç, üçüncü fırkanın iki 

Süleyman Paşa, Şıpka'yı tekrar e- bataryası vardı. Üç batarya da ihti
le geçirebilmek için elinden geleni yattaydı. Ayın yedinci günü erken • 
yapmıt, fakat muvaffak olamamı§ • den üçüncü fırkanın iki taburu bi
tı. rinciye nakledildi. Böylece birinci 

Asya.da hasmı kuvvetler. birbirle- fırkada 14, ikincide 12, üçüncüde 10 
rinin kartısında bekleyip duruyor- tabur bulunuyordu. 
lardı. 25 ağustosta yapılan Kızılte- Ferik Adil Paşanın kumandasm• 
pe muharebesi neticesiz kalmı§tı. da bulunan birinci fırka., cebheıi fİ· 
Bazı ufak tefek vakalar olmuşsa da male kartı ve nihayeti şark tarafta 
bunlardan ne kar, ne zarar hasıl ol- bulunmak üzere sol cenahı tetkil e
muştu. Ruslar müdafaa vaziyetinde diyordu. 
idiler; bir mikdar ilerlemitlerdi. 
:rürkler taarruza geçmiş, fakat mu• 
yaffak olamaınışlardı. 
Donanmanın harekatından bir ne

tice almamamı§, filonun başında bu· 
lunan İngiliz. amiraJmdan beklenen 
ümidler bo§a çıkmıttı. 

Eylfilün altsında bize okunan bir 
em.rinde Müıir, ruslar garb tarafın • 
ıclan maada her istikametten yaklat· 
makta oldukları cihetle, bir gün 
aonra bir hüciimları beklendiğini fa
kat Alli.hm yardım.ile askerlerinin 
bundan evvelki harblerde olduğu gi· 
bi, kahramanca döğüteceklerine e• 
nıin olduğu cihetle bu hücUından 
korkmadığını bildiriyordu. 

Bunun üzerine harb hazırlıkları -
mızı yaptık, Ferik tarafından teftiş 
edildik, harb ilahına bize yardım et
ıneai için yalvardık; nöbetçi olmı
ya.nlaronız, elbiselerimiz üstümüzde 
ve ailahlarımız ellerimizde yattık. 
. Ben, bizim bölükten çıkan ileri 
karakol postalarını tefti§ etmek üze
re binbaıı Taki ve Ferik Adil Paşa· 
nm ya veri ile birlikte bütün geceyi 
uykusuz, geçirdim. 

Rüzgar, garb tarafından tiddetle 
eıtiği için yaklatan düşmandan biç 
aeı sa.da duyamıyorduk. Ayın betine 
kadar iyi giden hava, birden bire de-
ğipnitti. Birden bire gök yüzü bu
lutlanmış ve bir bora çıkmı§tı. Gece, 
pek karanlıktı. Büyük felaketlerden 
önce insanın duyduğu heyecan ve 

Huan Sabri Paşanın kumandasm• 
da bulunan ikinci fırka cenubu pr • 
ki cebhesini ve merkezi teşkil edi
yordu. 

Cenubdaki üçüncü fırka da Tahir 
Pa§a kumandasında cenub tarafın.. 
da bulunuyor ve sağ cenahı teıkil e
diyordu. 

Rifat Yatanın 1Lumandaau:ıdô&&i a.. 
tiyat kuvvetleri, karargi.h tepeleri • 
ni, Plevne kasabasını ve Vid köprü
sünü tutuyordu. 

Bizim vaziyetimiz 30 temmuz mu
harebesinde olduğu gibi ıark taraf
taki ucu baş tabyalarda~ ıimal ucu 
Opaneç'te, cenub ucu Kri§in'de ol
mak üzere bir müselle& teıkil edi
yordu. Cebhenin uzunluğu, cenubda 

Kriıin tarafı, müstesna olmak üzere, 
30 temmuzdan farklı değildi. Bu 
pıesafe, ıimalden cenuba (Opaneç'· 
ten Krişin'e) altı buçuk mil; garb
den §arka ( Vid köprüsünden bat 
tabyalara kadar) yedi mildi. 

Bütün iıgal ettiğimiz saha yirmi 
mil murabbaı idi. Bütün uzunluk ise 
( Garb tarafında İ§gal edilmem.it kı
sıın hariç olmak Üzere) on altı mildi. 

Halkı düıman olduğu için Krifin, 
Opaneç, Bukova ve Griviça, mevzi
lerinıizin haricinde idi. Esasen PJev
neden baıka hiç bir kaaaba, hiç bir 
köy müstahkem mevkilerimiz arası
na almmamıttı. 

(Sonu var) 
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1 ___ M_A_TE_M_A_T_İK_T_E_R_İM_L_ER_I 
Türkçe - Osmanhca 1 

A 
Abstrıt Hyı - Mücerret adet - Nombre 

abatrait. 
Açı - Zaviye -Angle . 
Açılım - 1nki11af, tevsi - Dcvelopp

ment. 
Açıortay - Hattı münassıf, hattı nlsıf -

- Bi11ectrice (la) 
Açmai: - İnkipf ettirmek -Developper 
Ai:siyom - Mütearife - Axiome. 
Aksiyon - Esham - Actiorı. 
Aktarılmak - Tahvil etmek - Trans

former. 
Aktarılman - Muhavvile - Transfor-

mateur. 
AA:tarık - MütehavvJI - Tranıformc. 
Aktarıy - Tahavvül - Tranaformation. 
Alan, yüzey ölçümü - Saha, mesahai sat-

hiye -Aire. 
Alaşıi: - MahHlt - Allie 
Alaşım - Halita - Allia1re. 
Alet - Alet - İnatrument 
Almaç - Me'hw:e - Lemme 
Altııen - Müseddes - He:ugone 
Altıgen pürüzma - Müseddesi menşur -

Priıme be:u.gonaL 
Andıray çizgi - Hattı rasım - Ligne de 

rappel. 
Antibomolog - Akisce nazir - Antiho

mologue. 
Arakesit - Faslı müşterek - İntersec

tlon. 
Aralarında ısal sayılar - Miitebayin a

dat - Nombres primiers entre eux. 
Aralrlc - Fasıla - !ntervalle. 
Ardarda - Müteakiben - Successive

ment. 
Arda.rda - Miitcakib - Successif. 
Ardarda sayılabilen, ardısıra sayılabilen 

- Kabili tadat - Enumcrable. 
Ardarda sayma, ardısıra sayma - Tadat 

- Enumeration. 
Ardarda saymak. Ardısıra saymak - Ta-

dat etmek - Enumher. 
Ari - Ar - Are. 
Aritmetik. - İlmi hesap - Aritbmetique 
Artı ( +) - Zait - Plus 
Artıklığ - Madde - Articlc. 
Artma - Tezayüd - Accroissement. 
Asal ııa.,ı - Adi adet - Nombre premier 
Asıl - Fayda - BfoCfice. 
AsJr.at - Ecza - Sous-multiple. 
Aşırı delişk.en - Muaddil, miitehavvili 

mutavauıt - Param~tre 
Ayak - Ayak - Pied. 
Aykırı, .kufı - Muhalif - Opposc 
Ayrışım - Tefrik - Dccomposition. 
Ayrrt - Müce11em dılı - Arete. 

B 

Binometre, kilometre - Kilometre - Ki
lometre 

Birıometre kare, kilometre kare - Kilo
metre murabbaı - Kilometre carr~ 

Bire ergi - Vahide irca - Reduction ~ 
l'unitc 

Bire yakın aşırı bölüm - Vahide karip 
fazlalı harici kısmet - Quotient a une pres 
par exccs 

Bire yakın eksj/j bölüm - Vahide karip 
noksanlı harici kısmet - Quotient A une 
pres par defaut 

Birik - Yegane - Unique 
Birik çözey - Yegane hal - Solution 

unique 
Biriktirme sandığı - Tasarruf sandığı -

Caisse d'cpargne 
Birim - Vahit - Unite 
Birimler bölüğü (sade birimler, onluk 

birimler, yüzlük birimler) - Abadı basite 
cümlesi - Classe des unites simple (la) 

Birleşik - Müttehit - Uni 
Bir terimli - Bir hadli "zuhaddivahit" -

Monôme 
Bitiren - İkmal eden - Finissant 
Bitirmek - İkmal etmek - Finir 
Bitişik açı - Mücavir zaviye - Angle 

adjacent 
Bitmi:s, sınırlı - Mütenahi, mtlntehi -

Fini 
Boldüzeyin açı - Çok vecihli zaviye -

Angle polyedre 
Bol terimli - Zuhududu kesire - Poly-

nôme 
Boyut - Buut - Dimension 
Bölen - Maksumunaleyh - Diviseur 
Böley - Taksim - Division 
Bölmek - Taksim etmek - Diviser 
... bölü ... ( +) - ... taksim .. - Divise par 
Bölük - Cümle - Classe 
Bölüm - Harici kısmet - Quotient 
Bölünebilme - Kabiliyeti taksim - Di-

visibilite 
Bölünen - Maksum - Dividende 
Bütey - Mütemmim - Supplement (le) 
Bütey - Mütemmim - (Supplementaire 

c 
Cebir - Cebir - Algebre 
Cebrik - Cebri - Algebrique 
Cebrik ôkül - Yekilnu cebri - Total al· , 

gebrique 
Cebrik toplam - Mecmuu cebri - Som· 

me algebrique 
Cetvel - Cetvel - Re1rle 
Cisim - Cisim - Corps 

ç 
Çakışık - Muntabu' - Coincident 

Bılarıs - Terui - Balance Çakı~ma - İntıbak - Coüıcidence 
Baıit devirli ondalıi kesir - Kesri a§a- Çakışmak - İntıbak etmek - Coincider 

rii devril buit - Franction d~cimale perio- Çap - Kutur - Diametre 
dique ıiaıple. Çarpan - Mazrup - Multiplicande 

Çarpan - Mazrup - Facteur 
Bısit keıir - Basit kesir - Fraction Çarpışanlara ayrrma - Mazrubata tefrik 

ııimple. - Mise en facteur 
Baalcül - Baekül - Bascule. Çarparığ - Hasılı zarp - Produit 
B•şkartıl - Tebdil edilmi& - Chang~. Çarpay - Zarp - Multiplication 
Başka.rtmak - Tebdil etmek - Changer Çarpay tablosu - Kerrat cetveli - Table 
Başlı.artmay - Tebeddül - Chaniemcnt de Multiplication 
Bııılangıç - Mebde - Conmmcncement ._ çarpı "" ( x) _ "' zarp ..• _ Multipli6 
Bay•iı Jınir - Adi kesir - Fraction or- par _ 

oıı~- ,,.. ............ - ....... ırubuntıtı - 1Y1.Ultıpııca-

Be71UJ - Kaziye - Proposition teur 
Bıanr - Müıabih - Semblable Çarpmak - Zarp etmek - Multiplier 
Beımtr/ii - Müşabehet - Semlance Çekül - Şakul (aleti) - Fil a plomb 

Benzer terimler - Müı:ıabih hadler - Çember - Muhiti daire - Circonference 
Terme aemblablea Çemberaçı - Muhiti zaviye - Angle ins-

Beazer terimleri sadeleştirme - Müşa- cit 
bih hadlerin ihtiaarı (ircaı) - Reduction Çeşitkenar üçgen - Muhtelifüladla mü-
de1 termea aemblableı selles _ Triangle ıcalense 
Beşgen - Muhammes - Pentagone _ , . , 
Benen pürazma - Muhammesi menşur ı Çevre - Muhıt, çevre - Per~metre 

-- Prisme pentaconal Çıkan - Matruh - Soustractıf 
B~norı:-ııl - N_azım muzaaf - Binormal Çıkarmak - Tarhetmek - Souatraire 
Bıleşılc - Murekkep - Compose Çıkay -Tarh - Soustraction 
Bileşik bsir - Mürekkep kesir - Frac-

tion compodı Ç~it sayı - Çift adet - Nombr~ pair 
Bileşim - Terkip - Composition Çıit ondametre - Doubl desımetre -
BileıtirMelı - Terkip etmek - Compo- Double decimetre 

ıer Çitlik - Müzdeviçe - Conjugu6 
Biley - Malam - Connu Çizey, taslak - Güzergah, taslak - Tra-
Binde - Mili· Milli- ce 
Binde - Binde - Millicme Çizge/ - Hatti - Lineaire 
Bindeıram - Miligram - MiUigramme Çizgi - Hat - Ligne 
Bindeler - Binde birler - Mitlieme (les) Çizmek - Çizmek, resmetmek - Tracer 
Bindelitre - Mililitre - Millilitre Çokluk, nicelik - Kemmiyet - Quantite 
Bindemetu - Milimetre Millimetre Çok.üçlü kaidesi - Mürekkep selise ka-
Bindemetrı kare - Milimetre murabbaı idesi - Rcgle de trois composee 

_ Millim!tre carr6 Çok yüzlü - Çok vecihli ıekil - Poly-
edre (le) 

Bindemetre kiJp - Milimetre mikabı - Çok yüzlü - Çok vecihli şekilde - Poly-
Milllmctre cube edre 

Binler bölüğü - Binler cümlesi - Classe Çözey - Hall - Solution 
dea milletı (la) Çözmek - Halletmek - Resoudr~ 

Bino., kilo. - Kilo- - Kilo-
Binogrım, kilogram - Kilogram - Ki

loıramme 

Çözük. - Halledilmiıı - Rholu 
Çözüm - Hall - Resolution 

(Sonu var) 

BİR SÜRGÜN 

, 

Marş 
Müsabakamız 

15 inci yıl marft gülte•inin, 
fairinin emek ve heyecanı-

ı ı. nı uygunsuz bir beste ile a
raya vermif olmamak için, 
riayeti mecburi bir takım 
mu.iki kayıdları göz önün
le tutularak hazırlanmasını 
muvafık buluyoruz. Evvelki 
ilaanlarda verdiğimiz talai
llıfı, bu d ela tanınmış beste
karlarla temaat.an sonra, şu 
şekilde tavzih ve tasnii et
mek imkanını elde etmiş bu
lunı&oruz : 

.1 - Marşın bünyesi evvelce de tas
rih ettiğiıniz gibi dörder mısralı 3 kı
tadan ibaret olacaktır. 

"A": Ana fikirleri ihtiva eden, baş
ta ve diğer kıtaların sonlarında birer 
defa telı:far edilen ana parçadır. 

B ve B1, "A" daki yalın mısraların 
izahıru vt edebiyatını yapan iki kıta
dır. 

2 - He'e sayısının çift olması ter
cih olunur. 

12, 10 ve 8 heceliler beste için uy
gun olanlardır. "A" kısmının diğerle
rinden ayn hecede yazılması musiki
de kontrastı temine imkan vermesi i
tibariyle tavsiyeye değer. 

3 - Marııın iddia ve manasına uy
gun bir bestenin temini için. kullanı
lacak kelimelerin nihayet 4 heceden 
fazla olmamasına dikkat etmek, sair
lerimize muğlak görünecek vurgu 
ııartlarına her kelime için bir kerre ri
ayetdcn kurtulmak için en doğru ve 
lüzumlu çaredir. 

4 - Kıtalarda ınısraların, ya birer 
aşırı, ya biribiri ardı sıra, musiki bün
yeleri ayni olmalı yani hecelerin cin
si ve nevi itibariyle aralarında muta
bakat olmalıdır. 

Bu itibarla heceleri dört kısma ayı-
racağız: 

I - Uzun ve vurgıılu hece, 
il - Uzun ve vurgUsuz hece, 
-11 - Kısa ve vurgUlu hece, 
IV - Kısa ve vurgusuz hece. 
Vurgıı, bir kelimenin tabii ve bariz 

bir telaffuzda üzerinde en fazla du
rularak kuvvet verilen hece sesidir. 
Hemen söyliyelim ki: Uzun hece vur
gulu hece demek değildir. Meseli 
vurgu kelimesinde "vurgıı" "gu" he
cesindedir. "Vur" uzun hecedir, vur
gulu hece değildir. Bir kelittıenin han
ri hecesinin vurgulu olduğUnu, ken
di kendinize ,tabii telaffuzunuzla, her 
hecenin üzerinde bir kere durup, her 
hecenin bir defa en fazla hakkını ve
rerek kelimeyi söylemek suretiyle, 
kontrol ve tesbit edebilirsiniz. İstis
nalarının çok olduğunu peşin &ÖYli
yerek şu umumi kaideyi kaydedebili
riz. Türkçe kelimelerde vurgu, ekse. 
riya son hecededir. Fiillerde, muzari 
ve hal sigalannda Hihikalardan bir e. 
velki hecede, mazi sigalarında libika
nrn kendisindedir. Tek heceli kelime
ler, ifadedeki ehemiyet,1erine_ g~.e 
~r~1itl&ı~ '8lfıY'öi"tli1:~musiki itiba. 
riyle mütenazır olmalan istenen mrs
r41arda ve musiki bünyeleri birbirinin 
aynı olması 11art olan B ve B

1 
kıtala-

nnda bir nevf musiki aruzuna riayet 
etmek, hecelerin yalnrz uzun ve kısa
hklarrna değil, vurgulu ve vurgusuz 
oluşlanna göre de mütenazır Q)mala
rrnı temin etmek lazımdır. 
Şöyle bir mısra alahm: 

Meydan, bu gök senin; çık da yüksel i 
Hecelerinin cins ve nevilerini tcs

bit edelim: 
Uzun, uzun ve vurgulu, kısa vurgu

suz, uzun vurgulu, kısa vurgusuz, kı
sa vurgulu, uzun vurgulu, kısa vurgu
suz, uzun vurgulu, uzun vurgulu. 

5 - Çift sayılı mısralann son hece
lerinin muhakkak vurgulu ve açık 
sesli harfleri ihtiv;ı. eden uzun hece
lerden seçilmiş olması şarttır. 

Bu lı:ayıdlara riayet etmek ve 
bu ıuretle iyi bir besteye imkarı 
vermek §artiyle hazırlanrnıı güf
teler arasından birinciliği kaza
nanın tairine telif hakkı olarak 
500 lira verilecektir. 

Güftelerin en son 30 ıubata 
kadar "Ulus marf müsabakası,, 
adruine gönderilmesi lazımdır. 

!
........... ..... . .. 

RA D Z ..... , ..... 
Ankara: 

' Öğle Neşriyatı: 13.3tQ n 
plalr 

- 13.50 Plak: Türk musikisi ve 

Akşam Neşriyatı: ıs. 
rı'\~

Çocukltra kara1röz (Küçük A,,35 
Türk musikisi ve halk şarkıları ıo 
Çakar "e arkadaşları) - 19.35 Sıe 
ve arapsa neşriyat - 19.50 Türk •ı 
ve halk Şarkıları (Servet Adnan ve a\ 
lan) - 20.15 Konferans: Tasarruf ' 
li malı ttrafında (Yaşar Nabi) -
Türk musikisi ve halk şarkıları (Salih;. 
ve arkadaşları) - 21 Ajans haberlet 
21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1- Verd. 
Pochette Surprise, 2- Sylviano: Tout est . 
ni. 3- Salabert: Fox Cocktail. 4- Bayeı 
Puppen Walzer - 21.55-22 Yarınki procraır. 
ve İstiklal ınarşı. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Pllkla tilrk 
musikisi - 12.50 

Havadis - 13.0S Plakla türk muıikiıi -
13.30-14 Muhtelif plak neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: lB.30 Pl~~· 
dana muııkı· 

si - 19 Safiye: Piyano ve keman refakati
le - 19.30 Konferans: Selim Sım Tarcan 
tarafından - 19.55 Borsa haberleri - 20 
Sadi ve arkadaşları tarafından türk muıiki· 
si ve h~lk şarkılan - 20.30 Hava raporu -
20.33 Ömer Rıza tarafından arabça ıaöyleY 
- 20.45 Semahat Özdensea ve arkadaılan 
tarafından tiirk musikisi ve halle ıarkdan 
(Saat ayarı) - 21.15 Orkestra: 1- Marsdı
ner: Hans Heiling. 2- Azzoni: Melodia. 3. 
Holmes: Tokasai 4- Silesu: The love of 
long ago. 5- Drigo: Polonaise. 6- Bernardı: 
Rosentraum in Sans aouci 7~ Nachez: Chant 
du soir - 22.15 Ajans haberleri - 22.30 
Plakla sololar, opera ve operet parçaları -
22.50-23 Son haberler ve erteli aüıılin proa• 
ramı. · 

A""Vrupa 

OPERA ve OPERETLER: 13 Münib -
16 Königsberg - 18.25 Liypzig- 1!1.10 Ko
lonya - 19.30 Viyana, Stuttgart - 1!1.35 
Bükre§ - 20 Berlin - 21 Monte Ceneri -
22.S Kopenhag 

ORKESTRA KONSERLERİ ve SEN. 
FONİK KONSERLER: 10.15 Stokholm -
10.45 Liypzig - 11.45 Viyana - 12.30 Be
romünster - 14 Münih - 20.S Prac - 20.30 
Liypzig, Landon • Regional - 20.35 Bero• 
münster - 21 Roma - 21.30 Paria. P.T.T. 
- 22 Lüksemburg 

ODA MUSİKİSİ: s.35 Münib - 14.30 
Breslav - 20 Beromiinster. 

SOLO KONSERLERİ: 8.20 Kolonya -
8.30 Frankfurt - 9.30 Breslav - 10.15 Ko
lonya - 10.40 Königsberg - 11 Kolonya -
11.20 Bertin - 11.30 Breslav - 13 Stok
holm - 14 Berlin - ıs.ıs Könicıberr - 16 
Stokholm - 20.17 Poste - Pariıien. . 
NEFESLİ SAZLAR (Marı ve aaire): 6 

Hamburg ve diğer alınan ista&yonlan - !1.5 
Münih - 11 Stutt1rart - 19.10 Bre&lav n 
Doyçlandzender. 

ORG KONSERLERİ ve KOROLAR: 6 
~~'zi""- 8.~~ Yri.it ~ ıı .ı:a""ypzig - ıö.30 
Frankfurt, Stuttgart - 11.S Prag - 11.30 
Doyçlandzender - 19.lO Münib - 21.30 
Stuttgart 

HAFİF MUZtK: 8.25 Hamburıı, Könfp. 
berg - 9.45 Laypzig -10 Berlin, Brealav, 
Hamburg - 12 Hamburı, Köni1raberc - 14 
Kolonya - 14.S Laypzig - 14.30 Frankfurt 
- ıs Berlin, Hamburg - 16 Frankfurt ve 
diğer alman istasyonları - 19.10 Prac -
19.20 Frankfurt - 19.30 Bertin - 20 Ham
burg, Kopenhag, Monte Ceneri - 21.45 Tu
ııız - 24 Stuttgart. 

HALK MUSİKİSİ: B.15 Brellav - 17 
Bcrornünster - 19.45 Varşova - 23 Buda
pe5te 

DANS MÜZİÔİ: 21.40 Berlin-22 Var
şova, Vilna, Krakovi - 22.20 Münih ve di
ğer alrnan istasyonları - 22.30 Bedin, Breı
lalf, Hamburg, Prag, Viyana - 23 Floransa, 
Roma - 23.45 Paris - P.T.T. - 24 Lil, 
Lüksernburg, Strazburg - O.ıs Droitvich, 
Tuluz - 0.30 London - Regional - l.30 Pa
ris - P.T.T. 

Bir rekor daha 

Etampes, 31 (A.A.) - Tayyareci 
Arnoux, dokuz litre silindirli birkaç 
kişilik tayyarelerin yüz kilometre 
mesafede bir sürat rekoru teaia et
miştir. Tayyareci saatte vasati 343 
kilometre 839 metre katetmiştir. 

peryalist devletlerden mi sayıyorsun ? 

YAKUB KADRi 

kalabalığını bırakıp, kalın enseli, ıitkin karınlı 

Bourgeois'nın metresi oldu. Napoleon, daha doğ
rusu Restauration'la ikinci imparatorluktan beri, 
o artık yalnız "Bourgeois" nın emrinde, inhisarın
da ve hizmetindedir. Gerçi titko burjua, onu ar
tık cherie ! Diye çağırmıyor, hatta, adını tasta
mam telaffuz bile etmiyor. Mesela ona "Liberte 

de Commerce", "Liberte du travail", Liberte indi
viduelle" , Libre echange'' ve saire ve saire, di
yor. Diyor, ama, icabedince onun yoluna kanmr 
dökmekten de çekinmiyor; onu gene mukaddesat
tan bir teyınİ§ gibi başmın üstünde taşıyor. Çün
kü, hürriyet, Jacobin için bir (luxe)'dü; lakin on 
dokuzuncu asır burjuazi için "havayici zaruriye
Jen" bir nesne hükmüne girdi. Vourgeois onsuz ka
zancmı temin edemez. Burjua onsuz parasmı iste
diği gibi kullanamaz. Dünyanın dört bir köıesine 
saldırdığı bezirgan ordularına onsuz yeni yeni "fü
tühat" sahaları açamaz. Bir takım geri milletleri, 
onsuz hayvan sürüleri gibi yolup sağamaz. Büyük 
Fransız ihtilalinin yük&ek prensiplerinden biri da
ha vardı ki, o da ikinci cumhuriyetten sonra gene 
Bourgeois'nın elinde böyle bir istihaleye uğradı : 

ğı vak.it Baron de Rotachild'in sofrasına gidip otur
mak aerbeıtiaini mi veriyor? Hayır l 

hürriyetimi arasıra alacaklılarım selbederdi. Fakat 
timdi onlar da bıkblar. Yakamı bıraktılar.,, 

- Yok canım r Bilakis. Bence Türkiye nevi talıaı. 
na münhasır hir acayib nesrı.edir ve olsa ola koloni. 
ler sırasında ta&nif edilebilir. Fakat, tam bir koloni 
de değildir. Bir himaye altında müstakil bir devlet 
midir? O da değil. Çin gibi bir anakronik aaltana.t 
tipi midir ? Hayır. Hindistan gibi, Mıarr gibi bir 
avrupalı devletjn a&keri ve idari işgali altında mı 

yatar? Gene hayır. Osmanlı aaltanatmın bir görül. 
memif hususiyeti hjç kimsenin malı olmanıaamda. 

dır. Bu sahibsiz bir ülkedir. Onun Üzerinde, ne ken. 
disini, yeryüzünde Allahm gölgesi ilan eden Sultan 
tam bir mülkiyet hallikı iddia edebilir; ne de garb 
emperyalistlerinden herhangi biri .•. Çünkü, bunlar• 
dan bir tane&i, mesela Avusturya imparatorluiu, e· 
lini bu saltanatın Avrupa parçasına doğru uzatmak 
meylini gösterdi mi, derhal rus çarlığının bir omua 
darbesiyle geri basmak mecburiyetinde kalır. Bü
yük Britanya, ıarki Akdenizden bir stratejik nokta. 
ya konmağa kalkıttı mı, hemen Fransa'rı.ın garbi 
Akdeniz kenannda bir geni§ toprak parçasını yut. 
mak istediği görülür ve iki menfi kudretin çarpıt
nıasmr andıran bu rekabet sayeıı.inde, Alli.hın gölge. 
si, gölge - saltanatını. bir nevi ip canbazı terazisi po. 
litika&iyle muhafaza etmek imkanını bulur. Muha· 
faza etmek. diyorum. Lakin, Türkiye, peygamber 
vekilinin elinde öyle bir maldır ki, intifa hakkı hep 
ba§kalarma aiddir. Zira; Türkiye Capitulaire bir 
memlekettir. Yani ·nasıl anlatayım?. bir ev ta
savvur edin ki : batapu senin ve yahud benim ma· 
lımdıT. Fa.kat, herkes gelip onun içinde oturabilir 
ve onun eıyaaını, kendi etyaaı imiı gibi kullanır ve 

"Droit de l'homme", "Droit de possession", "Droit 
de propriete" oldu. 

Bütün bu sözleri yarı emer, yarı mırıldanır gi-
bi söyleyen adam birden bire seaine tok ve keskin 
bir ton vererek sordu : 

- Şimdi söyleyin, bana; zavallı dostum, bu 
"Droit de l'homme" un bize aidiyeti nedir ? Ve 
hürriyet denilen §eyin, biz, nesinden istifade ede
biliriz ? Bu "Droit de l'homme" size ve bana, in
ıan gibi ya§amak hakkını veriyor mu ? Hayır 1 Bu 
14Liberte individuelle,, aize ve bana karnmuz acıktı· 

Doktor Hikmet ı 
- Gidemezsiniz, dedi. Çünkü Rotachild'in nzası

nı almadan böyle bir harekette bulunmakla onun 
§ahsi hürriyetine, onun meaken masuniyetine teca
vüz etmit olursunuz. 

İri ve &iir sesli adam, odanın camlarmı zangırda
tan bir kahkahayla cüldü : 

- Lakin. Monsieur le baron de Rotscbild cenap
ları, tenezzül buyurup da benim f akirhanemi teş
rif etse, bunu, ne ben, ne de bqkaları tah&i hürri
yete, mesken masuniyetine bir tecavüz telakki et
meyiz. Bilakis. Baron cenaplarmm bu hareketine 
büyiik bir IUtuf ve nezaket nazariyle bakanz. Aziz 
doıı.tum, bundan da anlaıılıyor ki, 0 mesken masuni
yeti,, kanuni olsun, ''tabsi hürriyet., prensibi olsun, 
yalnız onun hesabına ve onun lehine icad edilmiş 

ıeylerdir. Ben.im bir meskenim yok ki. masuniyeti
ni istiyeyim. Şahsımın maddi ve sosyal bir kıymeti 
yok ki, onun hürriyeti üzerinde titriyeyim. Kim ha -
na tecavüz edebilir? Bir hırsız, bir yolkesici bana 
raatgelae, ıuratıma bakmadan kaçar. Bir namuslu 
adam iae benim aibi bir eeraeri ile bir arada görün
mekten çekindiii için civarıma yaklaımaz. Benim 

Bu sefer, kahkahayı, kuca.ğuıda yattığı kadın sa
lıverdi; uzun, müselsel, ve yabani bir kuıun ötütle
rini andıran bir kahkaha .•. Öyle ki, kızıl saçlı deli
kanlı, doğrulmak mecburiyetinde kaldı. Zira, genç 
kadının göğaü infilaka müheyya bir teY gibi saraı
lıp hopluyordu. Odanın köte&inde, ayakta duran bir 
adam, yavat yavaı, bir gölge aeasizliğile, bu ıahne· 
nin geçmeMe olduğu karyolaya doğru ilerledi. Bu, 
orta ya.ılı, kısa boylu, zayıf bir adamdı. Bir eli pan
talonunun cebinde öbür eli çenesinde. aivri aakalmı 
okfayarak, ciddi, vakur, fakat mütereddid bir ton
la söze karıftı : 

- Çok entressan ıeyler söylediniz, lgor lgoreef 1 
Dedi. Fak at. yazık ki~ farkına varmadan bahsimi
zin dışına çıktık. Tüllkiye'ye ve genç türklere dair 
bir sual sorınu~tunuz. Bu meaele beni ayrıca alaka
dar ediyor. Çünkü, bir kaç zamandan beri, emper -
yalist devletlerin kendi hududlan dışındaki millet
ler üzerinde tatbik ettikleri exploitatian sistemleri
ni tedkik ve tetebbu ile me§gulüm. Bu bakandan 
Türkiye üzerine de bir takan yeni ve orijüıal malu
mat toplamak isterdim • 

- Anlamadım; Türkiye')'i müaemlekeci ve em- (Sonu uar) 
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Orta çağlarda 
lnsan fikri için orta çağların ne ka

dar bulutlu ve karanlık zamanlar oldu
ğunu bilirsiniz. Bizim doğu tarafında 
eaki medeniyetin eserleri yaa§makla 
beraber, o çağlarda e&aslı yeni bir ıey 
çıkamamıştı. Batı tarafına gelince, o
rası henüz eski medeniyeti bile öğrene
memiş, büsbütün bulutlar içinde kal
ımttı .. Ancak orta çağları büsbütün ya
bana atmak da doğru değildir. O zama
nın iskolastik adamları dediklerimiz 
bile pek ziyade genişlettikleri ilmi 
münakaıa usuliyle yeni medeniyetin 
çıkmasına hizmet etmi§lerdir. Sonra 
da §airin: 

lnsamn ömrünü kısaltan hastalık • 
Iara karşı icad edilen muskalar, tıhsnn
lar da müneccim hekimlerin fikirlerin
den çıkmıştır. Tılısımların arasında bir 
tanesi, uzun sakallı, kürkten kukulata
lı, elinde bir kitab tutan adaın resmi 
uzun ömür için bir ilaç olmuıtu. Bu za
manda öyle saçmalara inanacak kimse 
bulunamıyacağından muskalarla, tılı
snnlarla uzun ömür meselesi düşün
meğe bile değmez. 

Uyur necmi seher ağuşu gülgununde 
ez harın ... 

Dediği gibi, o bulutların arasında 
uyanık fikirli adamlar da vardı. He
kimlikte Paraçelsuı yeni medeniyet 
güneıinin doğumundan önce görünen 
yıldızlardan biridir. Hekimliği otlardan 
ve göklerden kurtararak onlar-ın içinde
ki asıl unıurlan çıkannağa çalışan bu 
adam insanın uzun ömür sürmesi de an· 
cak madenlerle olabileceğini söylemiş
ti. Madensiz hayat olamıyacağı bu ya
kın zamanda meydana çıktıkça bu orta 
çağlar adamını hatırlamamak kabil de
ğildir. Ancak her sözünde daima müba
lağaya gittiğinden kendisinin bulduğu 
maden taJI sayesinde insanın dokuz 
yüz yıl, bin yıl YBfByabileceğini de na.. 
ve etmiıti. Onun bulduğu bu uzun Ö· 

mür ta91 meraklılarına büyük umut ver· 
eliği halde kendisinin kırk sekiz yaşın • 
da ölüvermeıi bütün umutlarla birlikte 
taşını da suya dü,ürdü. 

Galiba, o zamanda bile, öyle şeylere 
inanan çok olmadığı için muska ve tılı
aım moda11 da uzun sürmedi. Onun ye
rine çok yafBmak için sıkı perhiz etmek 
modası çıktı. Bunu da çıkaran Cornaro 
adında biriydi. Bu adam inanılamıya
cak kadar az yediği halde yüz yıl yaşa
mıştı. Daima perhiz ederek afiyette 
kalmak ve çok yaşamak mümkün ola -
cağına inananlar her zaman çokça gÖ -
rülmüştür. Nitekim romanyalı dostu· 
muz Dr. Sarafidi de eski zaman adam
larının uzun ömür sürmelerini az yeme
lerine atfediyordu. Fakat çok yaşama -
ğa meraklı iseniz perhize başlamadan 
önce hekiminize damş-mamz ihtiyatlı 
olur. Çünkü bu zamanda, Cornaro gibi, 
eski zaman adamlan gibi, az yiyerek 
hastalığa dayanmak herkesin harcı de
ğildir. 

Ondan sonra, çok yaşmnak istiyenler 
gözlerini gökteki yıldızlara diktiler. 
Her insan bir yıldızın tesiri altında bu
lununca, bir insanın yıldızı uğursuz ol· 
sa da ona kar,ıbk uğurlu bir yddızm 
tesir ettiği yemekleri yemekle içkileri 
• 1 

ıçmekle, evlerde oturmakla herkesin 
ömrünü vzatmak mümkün olduğu fikri 
ortaya çıktı. Böyle şeylerle ömrün uza· 
yacağına timdi aklımız ermezse de 
kozmik ışıklar keşfedildiğinden beri: 
yıldızların tesiri meaeleıini de şimdilik 
bir taarfta saklamamız lizrm olduğu 
anlaşılıyor. 

.ru ı bt:;edlye i 

memurlarınnt 

Bir aralık da, uzun ömür ilaçları a
rasında yavru hayvanların kanını in
sanların damarlanna nakletmek usulü 
çıkmıştı. Çok yaşamak istiyenler ken
dilerine körpe kuzu kanını naklettirir
lerdi. Koca Filozof Bacon'un mayi hal
de, altını uzun ömür için ilaç olarak 
tavsiye ettiğini geçenlerde söylemiş• 

tim. Altın para etmeyince biri uzun 
ömür çayı diye bir ot, bir ba,kası da u
zun ömür iksiri diye bir iştah ilacı bul· 
muştu. 

En rahat olanı Graham adında biri
nin uzun ömür yatağıydı. Bu yatağın 
içinde yatanlarda hayat kuvveti birden 
bire artar ve onun içinde uzun ömür 
sürerlerdi. Fakat zavallının kendi yata
ğı bile haraç mezad sabldıktan sonra .. 

Çok yaşamak istiyenlere, bulaşık 
hastalıklardan korunmak ve sağlık ka
idelerine uyarak yaşamak çarelerinden 
başka bir ilaç kalmadı. G. A. 

Fili~tin' do yollar 
kontrol altında 

ücreti arttırıldı Kudils, 31 (A.A.) - Münakalatm 
1 kontrol altında bulundurulmasına 

Paris, 31 (A.A.) _ Sen departma· müteallik olan polis tedbirleri bütün 

nınm umumi konı;-eyi, fevkalade tahsi- yol şebekelerine teşmil edilmiştir. 
•atlarının arttırılması hakkında bele- Şam yolu hususi bir itinaya tabi tu
diye memurları tarafından yapılan tutmaktadır. 
talebi kabul etmiştir. Maamafih bir geçitte gizlenmi~ 

olan bir tethişçi, dtin güneş batarken 
Telaviv'den Kudüs'e gitmekte olan 
bir otobüs üzerine ateş etmi~tir. Bir 
yolcu ağır surette yaralanmıştır. 

Belediye reisinin Paris fehir büd

cesinde her türlü artmaya muhalif 
bulunmasına rağmen, teklif 50 reya 

karşı 68 reyle kabul edilmiştir. Balı.is 
mevzuu tahsisat 600 franktan 1200 

franga çıkmıştır, 

Fransız umumi patronlar konfe. 

derasyonu, patronlar nakliyat sendi

ka odalarının, müesseseler işgal altın 

da bulunduğu müddetçe amele teşek-

külleriyle müzakereye girişmek iste· 

nıediklerini bildirmiştir. 

İngiliz eksperlerinin tavsiyesi Ü· 

zerine hükümet memurları sonkanun 
ayından itibaren esas vazifesi yolla
rın inzibatını temin etmek olacak o-
lan hususi bir jandarma livası teşkil 
etmeğe karar vermiştir. 

Askeri mahkemeler, tenkil ve tec
ziye faaliyetlerine devam etmektedir 
ler. Bunlardan Nasıradaki mahkeme 
ilzerin.de bir tüfek bulunmuş olan bi; 
arabı ıdama mahkQm etmiştir. 

KESiK BAŞLAR 
19 

- Evet, tanışırlar. Bunu bilenler 
pek azdır. Bir zaman olmuştur ki Sir 
Gregori Stella Mendoza için her feda
karlığa katlanmıştır. Mendoza da bun
dan istifade etmesini bilmiştir. Bugün 
Mendozanın bol parası ve bir müzeyi 
dolduracak kadar elması vardır. 

Adel, şaş.kın, şüpheli dinliyordu. 
Fos, hemen lafı değiştirmek istedi : 
- Size anlattıklarımı kendisine söy-

lemenize tabii hiç lüzum yoktur ... Bu
nu size mahrem surette hikaye et
tım ... Sir Gregorinin de hakkımda yan 
hş bir fikir edinmesini istemem. Zira 
bu adam şeytanın bizzat kendisidir. 

Adel Müstehzi müstehzi güldü : 
- Halbuki bana o şeytanın e\ ine ka

dar gidip baş başa yemek yemeği tek
liften ve Bayan Mendozanınkiler gibi 
elmaslara sahih olmanın &enaaında bu
lunmaktan çekinmiyorsunuz 1 

- Yoksa Mendozanm hareketini iğ
renç mi buluyorsunuz ? 

Adel, sakin bir tavurla : 
- Hayır, bu hareketinden dolayı ona 

acıyorum. Ve günün birinde kendi ken 
dime de acımak istemiyorum. 

Adel salonun kapısını açtı ve fos: 
- Zaten benim yardıına ihtiyacım 

Yazan: Edgar W allace 

yoktu, diyerek çıktı. 
Fosun cebinde kafakesenin makine

sinde yazılmış bir müsvedde vardı. Ve 
bu müsvedde, hakikaten, onu her han
gi bir yardıma muhtaç etmiyecek ka
dar kıymetli idi. 
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ikinci planda bir siym6 
Bay Sampson Longval, evine müva

zi keçi yolunda küçük bir gezinti yap
makta idi. Mutadı olduğu üzere arka
sında gene kül rengi bir hırka ve be
linde kırmızı bir kuşak vardı. Bir tak
ke başını süslüyor ve dişlerinin arasın
da da bir pipodan dumanlar savrulu
yordu. 

Arka taraftan bir takım ayak sesle
ri işitti. Gelen adamın, her sabah uğra
yıp evlerini dü2!elten gündelikçi kadın 
olduğunu ve gene her zamanki gibi u
nuttuğu bir şeyi söylemek üzere ardı
sıra koştuğunu sandı. Fakat bakmak 
Uzere geriye döner dönmez hiç hoşlan
madığı komşusu Sir Gregori Penle 
yüz yüze geldi. 

- Bay Longval, si.1.inle hususi su
rette konuşmak istiyordum. 

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

iLK TEMAS 
Yirminci aarr ek&preainin sigara içilen kısmında 

oturuyorum. Dünyanın en aeri trenlerinden biri. 
New York'tan Şikago'ya gidiyor. On be§, on altı sa

atte. 
Dı~rdaki manzaralar birbirini kovalıyor. Ağaç

lar, tarlalar, nehirler, köyler, bitmiyen tükenmiyen 
bir manzara. Amerika'nın ucu bucağı yok. New 
Y ork'un büyük merkez istasyonundat hareketim
den biraz evvel aldığım gazetelere el atıyorum. 

Dört büyük akşam gazetesi: World Telegram, Sun, 
Evening Post, Evening Journal. Biraz karıştırıyor, 

spor sayfalarını arıyorum . 
Amerikan sporu hakkında bir kitab yazmak isti

yorum ya ..• Sağa sola bakınıyorum, kendimi alıştı
rıyorum. Olacak gibi değil. Satırlar, serlevhalar, 
rakkamlar her şey ba§ımı döndürüyor. Ne kadar 
çok havadis, ne kadar çok haber, telgraflar, netice• 

ler, rekorlar 1 
Laalettayin bir gazete. Altı sayfa spor. Altı dev 

gibi amerikan sayfası, sekizer sütunlu ve her sütun 
da 150 ila 200 satırlık 1 

Kim bilir kaç kelime? Pek de hesab edilir gibi de
ğil! Bu yalnız bir gazete! New York'ta bu hacimde 
İngilizce en az on gazete var. ltalyancalar, alman· 
calar fransızcalar, ruscalar, çekceler, lehceler §Öy
le bk yana dursun. Nihayet New York da Amerika 
Birleşik Hükümetleri ıehirlerinden bir tanesi. 

Amerika'da her gün spor üzerine milyonlarca ke
lime yazılır. Ve Amerika'da her gün o kadar inanıl
mıyacak derecede çok spor yapılır ki, bu milyonlar• 
ca kelimeler ancak en mühimlerinden bahsedebi
lirler. Öyle ki bunların bir çoğu, pek çoğu hasır altı 
olur .•• - Amerika büyük. .. - Amerika sonsuzdur ..• 
- Amerika başlı ba~ına bir dünyadır. 

insan amerikan sporunu tedkik ederken bu nok
tayı hiç bir zaman unutmamalı. Hiç bir zaman unut
mamalı ki: Birleşik hükümetlerde, Almanya, Fran
sa, lskandinavya, lsviçre ve Avusturyadakilerin topu 
kadar insan yaşar. Üstelik, toprak bakımından da 
bütün bu memleketlerden daha geniı, ve daha zen

gin l 
Bu yüzden insan ''Amerikan sporunu,, şu veya bu 

kadar sayfaya sığdıramaz. Bunun üzerine kitablar 
ya~ı?u.u~~lr. llh ... t .._ hlh blRT. - ....... "'""" hP"'Pn. lcütüb
haneler. 

Topladığım vesikalar Amerika'ya gelirken getir
diğim bavullardan fazla yer tutuyor. Ve bunu dü-
9ünür ve yazarken, her gün, ve her saat bu vesika
lar gittikçe çoğalıyor, çünkü güneı bir ucunda ba
tarken öbür ucunda çıkan bu geniş ülkede, her gün, 
her saat spor yapılıyor. Hayır bütün bunları anlat -
mak imkanaı:z. Burada yapılabilecek ıey: Mevcudu 
esas mahrece irca etmek ve bütün bu spor meka
nizması •e çalııması içinden tipik amerikan olanmı 
çıkarıp işlemek, tesadüfi hadiselerden bunların mü
sebbibi olan ana fikirlere ula§-Jllak, amerikan spo
runa hakim esasları bulup çıkarmak. 

işte amerikan sporuna hakim esaslar : 
Adam adama - Kolej terbiyesi - seyirci terbiye

si - amerikan spor havası - heyecan - spor kah
ramanı - rekor - geniş tutum. 

Bunlar insanın kulağına biraz tuhaf geliyor değil 
mi ? Lakin bu esasları aşağıda aydınlatacağımı ve 
izaha muvaffak olacağımı ümid ediyorum. 

TARİH 
Amerikan sporut amerikan tarihi ile organik bir 

şekilde bağlıdır, ve ondan meydana gelmiıtir. Ame· 

Schmeling - Stribling maçı Amerika' da 
büyük bir bok.'l nıaçı Cumhur Reisiintihabı 
gibi heyecanlıdır. Sclınıeling 3. 7. 19 31 de 

15 inci ravundda kazandı. 

rikalılar doğma büyüme - Tipik amerikalıları kaad 
ediyorum - gençtirler. Ataları bu memlekete gele• 
}j. çok olmadı. Ta Hk günlerden beri bu piyonyeler 
bu memlekete yayılmışlardır. Uç karıı toprak için 
didinmişler, boğupnuşlardı. Boğufma piyonyelerin 
sıcağa, soğuğa, yağmura, çamura, tata, toprağa ve 
nihayet öteki piyonyeye, ötekine kar§t boğuşmasıy· 
dı. Kendisinden evvel gelmiş ve kendisinden sonra 
gelecek adama kar§ı : Adam adama. 

Bütün bu boğuşmalar amerikan halkının kafasın
da henüz çok uyanık, henüz çok canlıdır. Amerika
lıların hepsi, veya hemen hemen hepai, ''Selfmade
man" dır, yani öyle insanlar ki, tim<liki vaziyetlerini 
kendi pazularına borçludurlar, yalnız kendi pazula
nna ve bu adamlar yalnız kendi yaptıklarının e§ini 
ba~rabilenlere kıymet verirler. Aıdacak mesafe ne 
kadar uzun, engeller ne kadar zorlu, yani ba§arılan 
iş ne kadar büyükse, o kadar fazla kıymet verirler. 
Bi2 almanlar adam olan kendine güvenir deriz. A
merikalılar bir adını daha ileri gidiyorlar: Adam o -
lan yumruuğna güvenir diyorlar ! 

Amerikan sporunun kökünü ingiliz aporunda ara
mağa kalkışmaktan daha yanlı§ bir ıey olamaz. Ta· 
biatiyle birbirine yakın tarafları var. Amerikan in• 

san mal:z:emesinin mühim bir kısmı lngiltereden ge· 

lir. Muayyen sporlar lngiltereden ithal edilmittir. 

Fakat aınerikalının. sporu kavrayııı ve spora karşı 
aldığı vaziyetle ingilizlerinki arasında dünyalar ka

dar fark vardır. 
İngilizler öyle bir millettir ki, yüzlerce seneden 

beri dünyaya hülmıediyorlar. Malı, mülkü olan ve 
elinden kaçırmak istemiyen zengin bir millet. lngi -

liz sporu, mal, ·mülk sahibinin, yağ bağlamak istemİ· 
yen rantiyenin, yaşlanmasına rağmen dinç kalmak 

istiyen adamın sporudur. Hava, ve günege kıymet 

veren, canı istediği zamanda hava ve güne§ banyo· 

su yapabilent spora alaka besliyen ve aklına e&tiii 

gibi bu alakalarını tatmin edebilen adamın sporu· 
dur. 

İngiliz sporu: Spor için spordur. 

(Sonu var) 

Longval sükunetle cevab verdi : 

Yıl başını nasıl 

geçirdiniz ? 
Dünden bu güne bir yıl ihtiyarla• 

dık : 
1938 - 1937 = 1 
Hesab budur; yahud §Udur ı 

1937 + 1 = 1938 

Hülasa, kendimizi - nazari ola· 
rak - bir yıl daha yatlanmıf f arze • 
d~biliriz; nazari olarak, çünkü,~~ 
doğanlar bugün bir ya§ında degıl-
dirler. 

Ne yazık ki dün doğanlardan de " 
ğiliz; zihinlerimizde 1800 aonla.rını, 
1900 bqlangıçlarmı hatırlatan rak
kamlar vardır. Ve bundan dolayı 
1938 bazılarmııza göre yeni bir ta• 
aa m~vzuu olabilmiıtir. Fakat elin• 
deki aynasına bakarak aaçlarmdaki 
ilk beyaz telleri ıstırabla ~yr~den 
Thais gibi: ''lhtiyarlıyorsun, ihtıy~· 
lıyorıun ! ., diyenlere acım~hyı~. Bır 
ömürde bir yılın ne ehemıyetı var
dır; 0 yılı boş geçirmemit olduktan 
sonra ? ... 

Yaş, çok gençlerle çok 
0

ihtiyarle.r 
için üzerinde durulacak hır mesele
dir: Gençler hayatın zevklerinden 
nasiblerini bir an evel almak maksa• 
dile büyümek, ya~lanmak, i~trklal· 
lerine kavu~mak ısterler. lhtıyarle.r 
ise senelerin yükü ile kanburlatmıt 
sırtlarının biraz daha çökmesine ra• 
zıdırlar; yeter ki gelip geçmekte o
lan günler son günleri olmaam ! 

Ah unutuyordum: Kadınlar .••• 
• Faiı.:at, kadınların y~mdan hi9 
bahıedilir mi 1 

Her kadın daima genç ve daima 

güzeldir. 
Şaka bertaraf, olgun bir İnsan, g~ 

çen ve gelen seneler arasında, haki· 
'•kalen ne neşelenmeli ve ne de mah· 
zun olmalıdır: Onun hayatı, hissi ~· 
fikri hayatı değil midir? Hi11edebıl• 
dikten, dütünebildikten sonra 1 .•. 

Fakat her yılbaşı gecesi gülüp eğlen• 
mek adeti • somurtup dünyayı kendine 
zından etmek fena olduğu için -
güzeldir: Herkese uy.arak neıel~n: 
mek bütün bir yılın mu.hasebeıını 
yapr:,.ğa kalkıtmıyarak mazi • ol• 
muş günleri arkada bırakıp yenı YJ• 
la güler yüz ginnek ••• 

Dün geceyi, milyonlarca kiti böy .. 
le geçirmittir. 

Çindekileri, lıpanyadakileri unut• 

rruyalım: Dün gece onlardan kim bi· 
lir kaç tanesi sönmüş ocağı karııun• 
da, toprak olan sevd'İklerini, yarının 

yeni yeni ne acılar getireceğini dü • 

ıünerek göz yatları döktü 1 
Onlara da yeni yılın barı§ getinne• 

aini diliyelim. 
938 herkese kutlu olsun. • N. Baydar. 

Suriye parlamentosu 

ba_şbakanın i~ahatını 

tasvib etti 
Şam, 31 (A.A.) - Kabine, Pariı 

ve Ankara ahla,maları hakkrnda Ce

mil Mardam'ın verdiği izahları tu
vib etmiştir. Hükümet 3 ikincikanun

da bu hususta Suriye mebusan mec

lisinde beyanatta bulunacaktır. 

- Hay hay Sir Gregori, buyurunuz 
eve gidelim. 

İhtiyar, misafirine salonda bir kol
tuk gösterel'ek sordu : 

- Ziyaretinizi hangi iyi tesadüfe 
borçluyum, Sir Gregori ? 

olduğunuz evinizin halinden görünü
yor. 

İhtiyar Longval nihayet cevab vere· 
bildi : .. 

- Yamlıyorsunuz. Bilakis gayet 
zenginim ve evimi tamir ettirmemekli
ğim eskiliğe adeti aşık olduğumdan
dır. Bu belki kötü, hatta marazi bir 
zevk meselesidir. Penim hekim oldu
ğumu nasıl öğrendiniz ? 

- Bence bunlar yepyeni elbiseler
dir. Şimdiki elbiselerin hiç 9uuru yok; 
bunların temin ettiği heyecanı onlar 
bana vermiyor. 

Bunlardan biri Adel ve diğeri Konno· 
li idi. Briksan, iki artistin oynamakta 
oldukları aşk sahnesini gittikçe büyü
yen bir sıkıntı ile seyretti. 

Sahnenin arka planında kule görü
nüyordu. Kulenin küçük bir penceresi 
vardı ki o vakite kadar Briksan buna 
dikkat c:tı.1<.mışti. 

- Geçen gün buraya bir tiyatro ta
kımı gelmiŞıti. 

-Evet. 
- Bu münasebetle manasız bir riva-

yetin etrafta dolaştığını işittim. May
munuın, sözde, evinize girmek iste
miş ••• 

- Maymun mu? Bunu ilk defa siz-
den işitiyorum 1 • 

Misafir, ev ııahibinin yüzüne şüphe
li şüpheli bakıyordu. 

- Doğru mu söylüyorsunuz? Haki
katen maymundan bahsedilmediğini 
bana temin edebilir misiniz ? 

İhtiyar, haysiyet ve şerefin timsali 
halinde, ayağa kalktı. 

- Benim yalan söylediğime mi i
ma etmek istiyorsunuz? Şayed böyle 
bir düşünceniz varsa işte kapı 1 ve bir 
misafire karşı nezaketsizlik göster
mek benim gibi bir adam için ne kadar 
ağır olursa olsun yapacağım ancak iş
te budur .•.• 

- Peki, peki, darılmayınız dostum. 
Sizi de zaten bunun için görmeğe gel
miş değildim. Siz hekimsiniz, öeğil
mi? 

Longvalin, bu sual t karşısında şa
!}lrmış oldufu halinden belli idi. 

Sir 'Gregori devam etti : 
- •.. :ve fakirsiniz, değilmi? Parasız 

- U şaklarımdan öğrendim. Siz bir 
arabacının kırık parmağını tedavi et
mişsiniz. 

- Fakat yıllar var ki sanatımı icra 
etmiyorum. Halbuki hekimlik asil bir 
sanatsır. 

- Her ne hal ise. Yukarıda, bizim ev 
de pek ziyade hasta bir kız var. Köy 
hekimlerinden. birinin gelip evime gir
mesini istemiyorum. Kızı bir muayene 
edermisiniz ? 

İhtiyar düşünüyordu. 
- Hizmet etmekle memnun olurum; 

fakat hekimlik hakkmdaki bilgileri
min biraz paslanmış olacağım sanıyo
rum. Halita, hizmetçi kızlardan biri
mi? 

- Hizmetçi gibi bir şey. Ne zaman 
gelirsiniz? 

Longval, derhal gidebileceğini söy
liyerek giyinmek üzere kalktı, dışarı 
çıktı ve pardesösünü giymiş olarak 
hemen geri geldi. 

Sir Gregori, bu, modası geçmiş par
desüye bakarak istihza ile gülümsedi. 

- Modası geçeli asırlar olmuş elbi
seleri neden giyersiniz ? 

Pardesilsünün pelerinini okşıyarak: 
- Her ihtiyarın bir merakı vardır. 

Siz de benim meraklarımı bana bağış
layın, Sir Gregori. 

Sampson Longval Grif şatosuna 
vardığı sırada, müstacel bir telgrafla 
davet olunan Mişel Briksan da Jak 
Knebvortun yazıhanesine giriyordu. 

- Sizi böyle iki ayağınızı bir pabuç 
sokarcasına davet ettiğimden dolayı 

beni mazur göreceğinizi umarım. Grif 
şatosunda dış sahneler çekmiş olduğu
muzu hatırlarsınız 

- Evet, tabii. 
- Şatonun kulesini arka plana ala-

rak çektiğimiz bir sahneyi görmenizi 
isterdim. Kulede bir şey dikkatime 
çarpu. 

Briksan, filmi görmek üzere, direk
törle birlikte prejöksiyon odasına git
ti. 

Lambalar sönüp yerlerine yerleştik
ten sonra Knebvort izah etti : 

- Kulede görülen feyin mevcudiye 
tini bana labaratuar direktörü haber 
verdi. 

Briksan, merak içinde, sordu : 
- Peki bu görülen §ey nedir ? 
- Ben de anlryamadım. Şimdi per-

dede görilrsünilz. 
:M:alı:inenin projektörü beyar perde

ye aksetti ve hemen lkt ki9i görUndU. 

- Bu penceıeyi şimdiye kadar gör· 
memiştim, dedi. 

- İşte sizden bu penceye bakmanı
zı iyice rica edeceğim. 

O esnada, pencerede bir baş görün
dü. Önce vuzuhsuz ve bulanık olan bu 
baş biraz sonra iyice belli oldu. Bu, 
kara gözlü, karma karışık saçlı bir 
genç kızın başı idi. Halinde anlanıl
maz bir korku vardı. Birini çağırmak 
istiyormuş gibi elini kaldırdı ... Fakat 
o anda, sanki biri tarafından içeri çe· 
kilmiş gibi birdenbire ortadan kaybol· 
du. Knei:ıvı.>rt burdu : 

- Buna ne dersiniz ? 
- Denilebilir ki dostumuz Sir 'Grc-

gori evinde bir kızı esir tutmaktadır. 

Bu, istimdad ettiğini işitmiş olduğum, 
ve Sir Gregorinin de hizmetçi dediği 
kadın olacak. Fakat bu pencere beni 
cidden şa§:lrttx. Zira holden bakılınca 
böyle bir pencere görünmüyor. Hol
den yukarı çıkan merdiven o suretle 
yapılmıştır ki bu kızın bir merdiven 
basamağında veya sahanlığında bu
lunması imkansızdır. Şu halde kulenin 
içinde, gizli merdivenli bir dıvar daha 
bulunması lbımdır. Siz bu sahneleri 
tekrar çekecekmisiniz? (Sonu var) 



Romanya bir milyon 
beş yüz bin 

yahudiyi sürüyor 

Bükreıten bir 11örü niif: Gar Jö Nor 
(B~ı ı. inci sayfada) I kalliyetlerin haklarına hürmet edece-

;ibı tetkilitlanacaktır. Milli inkılabı ğini bildirmif ve bundan ıt0nra czcüm
ıulhçu vaaıtalara müracaat ederek ba- le öemittir ki: • 
tuacağız ve Romanya milletine yeni "- HükUmet, üç prensipden ilham 
bir kudret aşılıyacaktır.,. almaktadır. Bunlar da romen milleti-

Dlf politika nin manevi intibahı için, hıriıtiyanhk 
B. Goga bundan sonra dıf politika- fikri, ~ıral~ık. fik.ri ve devleti tetkil e-

ya geçerek fU ıözleri söylemittir: den mılletın ımtıyularıdır. 
"- Romanya, milletler cemiyetin • Yeni kanunlar luuırlanıyor 

den çıkmağı asla dütünmemektedir. Hükümet, lazım &elen tedbirleri iki 
Yeni dıt politikanın vaıfı bilhaaaa İn- yolla alacaktır. Bu yollardan biri, ye
giltere ile daha ııkı bir doatluk ola- ni kanunlar çıkarılmasıdır ki, bu hu
caktır. Almanya ile yeni ekonomik ıuıta, hükiimct çalıfD1Uı için mcaned 
münasebetler tesisi ve en u zam.anda tefkil edemiyecek olan bu&ünkü par
yeni bir ticmaret muahedesi akdi için lamentonun fcahi eanuında daha faz. 
müzakerelere giriıeceğiz. Franaa ile la izahat verilecektir. lki yol ile ka
olan münuebetlere Romanyanın an- ramameler yoludur. 
anevi politikaaına uygun olarak de • Hükümet, fikir ve hareket itibarile 
)'am edilecektir.,, Romanya devletine intibak eden ekal-

B. Goga beyanatını, Romanya, ltal- liyetlere kartı hareket etmek iıtemc
ya YC Almanya arasında bir yaklafma m~ir. Ekalliyetler için adalet hü-
ümidinde bulunarak bitirmittir. kilm ıürecektir. 
ıl'alwdigaetelerinin permile- Y~bancı me~l~k~~ler, . ~ni bükü • 

. . l metı olduiu pbı ıormehdırler: Hü-
TI gen a ındı kümetimiz, ancak aulh içinde çalıflD&k 

Bükret, 31 (A.A.) - Münakale ve iatiyen Romanyanın bir ifade.idir.., 
muha~~ nazırı, bütün R~ya ga- Berlin mahJUleri de w• ikUW• 
zetelerının ba,hca muharrırlerıne ve- • • llf ıı 
rilmekte olan ıeyriıefer permilerini çok ıyı karıılıyorlar 
yahudi gazetecilerden geri ahmttır. Bedin, 31 (A.A.) - Yarı reami 
B.ul.garuıan ~hudi muhac _ mahfiller yeni romcn kabineainin tc-

. • __ ,_ • ere tckkülünü pek müıaid bir tekilde kar-
""' Y.U11UA ettt. fdlmıl.ktadular. 

Sofya. 31 .(A.A.) - lyi malOmat a· Corr•poodUıce polltiqu• et dlpıv
Jan mahfillerden öirenilliiine ıare, matiquc ıucteei Romanyanuı haricl 
hilldimct JWnanyadan yahuc:lilerin aiyuctinde radikal bir değifiklik ola
aıuhaceretini menetmittir. Zira yeni catmı zannetmemekte, Goga tarafın
(ioıa hiikümetinin bazı temizleme dan yapılan bey,~tm ıomen ıiyueti
tedbirleri almaaına ve bunun üzerine nin hodofini çildiğini ve bu hedef in i
de yahudilerin Romanyayı terketme- talyan • romcn doatluiunun ihyuı ol-
aine intizar edilmektedir. duiunu yuinaktadır. 
A vıuturyada da tedbir alınacalc Bu pzete tunları illve ediyor: 

Viyana, 31 (A.A.) _Yeni Roman- .'-&>&~ ~ineei.~atar~o kabin~ai-
1• kabincai tarafından bildirilen )'a • nın har~c;ı ııy~tııu ~ıb ve . takvıye 
hudi aleyhdarı kanunlarm Avuatur • edecektır. Bu ııyuetin ıayeıı Polon
yada yapabileceii teıirlerden bahH- ya ile ittifak aiyuetini ınya ve diğer 
den Noyigkaytıveltblat ıueteai Ro- memleketlerle doetane ve emniyete 
manya yahudilerinin muhace;etiııe müatnid mU0 •aebetle( idame etmek-

l tal yan nwh/Ulerinde 
memnunluk 

Roma, 31 (A.A.) - "lnformatione 
diplomatica" yuıyor .a "Meaul italyan 
mahafili, Romanyadaki bbine de&iti· 
mini derin bir a1ika ile takib edıyor. 
Bu mahafil, kıral K.arol'un iktıdar 
mevkiini ıiyuetleri ve kanaatleri mu
ayyen adamlara vcrmit olduğunu 
memnunlukla kar91Wnı9tır. Bu ıatıai
yetler aruında tqiıt ltalyaya kartı 
daima doıtça hareket etmif, hatti zec
ri tedbirlerın tatbiki ıırumda bile bu 
doatluktan ayrıbnamıf olanlar vardır. 

ltalya bu hattı hareketi unutmamıı ve 
unutmıyacaktır. 

iııtizar edilmeai icab edeceğini, Avru- tir.., 
panın prkından gelecek muhaceret 
dalıuınm ilk önce Avuaturyaya uğ
rıyac:aimı, bu yeni tehlike karıı•mda 
yahudi meeeleainin liberal ıiatemo &ö
re takibine imkin olmadığını, Avua
turya devletinin yabancı iatiıa.ına 
kartı kapılarını kapamaı lazım ıeldi
iini ,eaaaen yabancılar hakkında bir 
kanunun çoktaııberi hazırlanmakta ol
duiunu ve bunun tatbike konulmuı i
çin daha ziyade beklenmcmeıi icab e
deceğini bildirmektedir. 

.Y .f'IJ_oılavya aınırlan muhafma 
ediliyor 

Belprd, 31 (A.A.) - D.N.B. muha
birinin öğrendiğine göre, iç itler ba
kanı Romanyadan gelen yahudi akını
nın önüne geçmek üzere yugoalav hu
dud muhafaza makamlarına bazı emir
ler vermittir. 

Dünya yahıuli kongreainin 
itira~ı 

Cenevre, 31 (A.A.) - Dünya yahu
di kongresinin icra komiteıi ingili.z 
ve franaız hükümetçilerine birer tel
ıraf gondererek Romanyadaki yahu
dilerin medeni haklarının ilga veya 
tahdidine itiraz etmiftir. 

Parliimento Jeahedüecek 
Bükreş, 31 (A.A.) - Havaı ajanaı 

muhabirınden : Hükümetin yahudiler 
aleyhinde ittihaz edilmit olduğu ma
liım olan tedbirlerden başka, ilkbahar 
baflangıcmda umumi seçim icra.ama 
karar vermit olduğunu bazı gazeteler 
rumaktadır. 

20 ilkkinun tarihli seçim neticcain
de meydana gelmit olan parlamento 
17 tubatta feshedilecektir. 
Şimdiki halde belediye meclialeri i

le departmanlar meclisleri yerine re
aen vekil komisyonlar ikame edilecek
tir. 
B. Goga'nın radyodaki nutku 

Biikrq, 31 (A.A.) - Bafbakan Go-
18o radyoda ıöylediği bir nutukta, Ro
manyanın mevcud ittifak ve dostluk
larına riayet eyleyeceğini ve etnik e-

Mcaui ltalya mahafilinin kanaatine 
&öre, Momanyadaki bu yeni vuıyet 

outun '!'una bavzuında bu&iın vuku 
buunakta olan derin de&ıtudı"ın bir a
l&metidir. 

Gene aynı mabafilde, Romanya hü
kümeunın tete.kkühi itibarıie ve ken
dine biı olan dırektifleriyle J.taıya ile 
muıbet ve feyizli bir doatluk tcaıı e
debıieceğı zannoiunmaktadır.,. 

l ' eni kabine ve ı ngitıere 
Loncıra, 31 (A.A.J - l'(ouıouıy• oaı

bakanı B. Cioga, Royter &Janaının bır 
muhabirine yaptı&ı beyanatta, .Koman
ya hük\imetının .ı.ngıltere ile daha ııkı 
münaaebetier idameıine ça.h9tıgını ve 
bu temayülü kıral Karolun yakında 

Londraya yapaca&ı ziyaretle temhir 
edilece&ini bildirmi9tir. 

suuoosaaaırssa:rııızsss• 

Fotograf 
sayfamız 

Yazımızın çokluğundan dolayı 
her ayın 15 inde ve birinde çı
kacağını ilin ettiğimiz fotoğraf 
sayf a1DIZ1 yanna bıraktık. 
ossaunssssssaasssıı 

~ılbaşı piyangosu çekildi 

500.000 lira 
Soğuk bir havada, 
içinde yapılan bir 

çamur deryası 
maçtan sonra 

~7.480 numaraya isabet eHI 

'Kazanan numaraları 
sırasiyle neşrediyoruz 

Bükreş talamı İstanbul 
muhtelitini 3-2 yendi 

1938 yılbaşı piyangosu dün saat 20 
de çekilmeğe baılanmuı ve çekiliı 10 
dakikalık bir fasıla ile saat 22,30 a ka
dar devam etmiştir. 

Her yıl olduiu gibi bu yılbaıında 

da yılbaJı piyango çekilişi radyo ile 
verilmiı ve halk tarafından radyodan 
takib olunmuştur. 

500 lira kmiananlar: 

19501 25851 34169 3711 9241 16191 
39625 1812 18658 29602 39878 27349 
28297 22195 31923 39575 37666 26024 
17953 29706 29706 20764 9285 2552 
10255 13451 21987 19806 20966 4098 
2080 5553 30531 16693 6479 31361 
5459 22810 4431 5467 14446 13836 
809 25121 12211 37151 29715 23206 

24321 7550 21679 30022 17349 39278 
26300 25062 19582 16982 25363 2376 
32056 33807 12660 23054 2532 11514 

İstanbul, 31 (A.A.) - Ankarada 
iki maç yaptıktan sonra şehrimize 
dönen BUkreş muhtelit takımı, İs
tanbul muhteliti ile bugün Takıim 

ıtadında karşılaştı. Günlerden beri 
devam eden yağışlı hava stadyomu 
bir çamur deryasına çevirmişti. So· 
ğuk oldukça şiddetli idi. Maç saati 
geldiği vakit stadyomdaki seyirciler 
bin kadar tahmin olunabilirdi. 

Saat 14 buçuğu geçiyordu ki Ro
manyalı futbolcular sahaya çıktılar. 
Halkı selamladılar ve alkışlandılar. 
Uzun bir ara ile de İstanbul muhte
liti gözüktü. 

iki takım kar~ı karııya 

En büyük ikramiye olan 500.000 li
ra 17480 numaraya isabet etrniıtir. Bu 
numaranın ıon iki rakamı olan 80 ile 
nihayetlenen biletler 1000 er lira mu -
kifat alacaklardır. 3240 23042 20280 13347 5914 514 

İkinci büyük ikramiye olan 200.000 22955 6805 11784 26499 12506 23643 

Oyunun başlamasına tekaddüm e
den tören kısa kesildi. İki takım kar
tılaştığı zaman İstanbul muhtelitini 
fU kadro ile görüyoruz: 

lira 3504 numaraya isabet etmiıtir. 16752 35211 34615 28~10 14353 31100 
500.000 lira isabet eden 17480 numa- 27310 3666 6787 37665 21522 30674 

ralı bilet 200.000 lira isabet eden 3504 2495 1436 2361 39014 27115 4485 
numaralı biletin 25 apğı ve 25 yukarı- 15902 18867 1004 2694ıl 7341 24184 
11nda bulunan biletler 1000 er Jira 37854 17960 11305 3251 12425 37205 
mUkifat alacaklardır. 37414 13750 255 17609 37671 8945 

Cihad - Faruk, Hüsnü - Reşad, 
Rıza, Fevzi - Necdet, Süleyman, Ra
ıih, Bülend, Fikret. 

Hakem Nihad Bektik. 

150000 lira 5627 numaraya, 100.000 12437 23452 37589 21165 23959 13220 
2896 35152 32344 11997 11613 30877 

İstanbul muhtelitinde, bilhaaaa 
hücum hattında oynayacakları söyle
nen ve kuvvetle tahmin edilen Hak
kı ve Şerefin mevcud olmamaları 
halk üzerinde menfi bir tesir yaptı . 

Sonradan öğrenildi ki bu iki oyuncu 
son maçta sakatlandıkları için oynı

yacak vaziyette değillerdir ve keyfi
yet teşkilata vaktinde haber verilme· 
diği için takımın hücum hattı tesa
düfi bir şekilde yapılmııtır. 

lira 22959 numaraya, 70,000 lira 33837 
numaraya, 60.000 lira 14833 numaraya, 
50.000 lira 8361 numaraya, 30.000 lira 
36940 numaraya, 20.000 lira 3561 numa
raya. 15.000 lira 16439 numaraya isabet 
etmiştir. 

10.000 lira kazananlar: 
16551 5762 21504 21442 18947 37655 
8399 2827 5 4592 25352 

5.000 lira kmsananlar: 
9324 37471 25650 25848 2258 21063 

29215 13319 21981 15915 12763 24440 
6901 2468 11914 23674 

2.000 lira ktuananlar: 

29432 33698 26872 26752 8803 30814 
31733 27316 3712 31490 22764 20176 

8916 32956 26193 20103 19314 19797 
21572 34036 14724 11640 10516 29925 

6533 21709 21831 4792 7345 3167 
30182 7929 37119 2528 21906 8977 
19367 .l~l2 2513 4258 38922 28741 
33635 5318 36482 14821 18446 24300 
23058 38597 10279 17575 1~4 3°'5U~ 

1.000 lira ktuananlar: 

13950 33048 2139 27869 30911 35127 

27 7233 71~1 35226 5166 31330 
24535 35394 6945 14142 29Hı3 l8-t83 
28435 32823 25570 26784 23457 35789 
17849 20134 39592 24645 27341 25773 
17330 3355 25856 13371 33998 3207 

864 15897 17768 27651 28970 5087 
30358 8874 3924 8684 34743 27401 
38812 1816 28056 25493 16250 1505 
32131 11962 24672 12570 3609 9041 
31723 34686 34648 17146 39537 36919 
21036 23227 9558 39538 26124 20362 

6804 27090 2932 38521 26185 27 501 
33642 17175 11144 34982 5761 9929 
12628 29424 23090 22740 29250 14175 
32798 18006 35305 18999 10010 12087 
30695 8889 15018 16020 27865 30486 
14841 595 14106 36368 29843 14377 
33967 632 28~3 14686 9425 10636 
19382 34463 37550 18850 16477 802!1 
34439 14165 3804 8037 14006 13'tl:i1 
28002 12172 37694 35840 1888 29099 
11301 36132 11053 29684 10955 5671 
38962 22515 28455 20751 8110 1~31 

... '5612 27408 20699 32394 20858 36821 

tıfl ~~ ı;;l~ ;önı 3ô858 i8745 
22433 34813 18497 18485 36776 33056 
37486 13462 16362 38243 2545 3618 

Oyun başlıyor 

Oyuna Romanyalılar başladılar. 

Fakat Rıza topu keserek hücum hat
tına geçirdi ve sağdan inkişaf eden 
bir hücumla htanbul muhteliti he
men Romen kalesine indi. Daha bi
rinci dakikada Fikretin sıkı bir fÜt 
attığını ve topu iyi bloke edemiyen 
kalecinin yere yuvarlandığını görü
yoruz. Top Bülendin ayağında ve 
kale boş. Fakat vuruş avutla netice
lendi. 

Birinci dakikada kaçan ilk fırsata 
rağmen İıtanbul takımı hakim oyu
nunda devam ediyor. Romenlerin mü-
.._, ······- ~·~ :9 

pun kal~ civarında dolafJTI&ama mani 

35352 506 16843 13179 27707 2374 29049 37453 16895 23182 8732 33648 

olamıyor. Dördüncü dakikada gene 
gol vaziyetine giren Fikret sıkı bir 
şüt daha attı. Kaleci kısa bir baygın
lığa mal olan fedakar bir hareketle 
sayıya mini oldu. 

37615 2949 3907 2032 9124 21591 

25894 20208 31251 12690 23591 24652 
37061 36963 23507 5099 27802 22070 
29807 34883 11652 29598 34544 24363 
12329 24950 6608 28597 28114 20615 
17694 25830 32966 32359 23500 19854 
23884 20006 20Hl 36294 29426 27346 
23228 12952 22236 17000 30416 10018 
36172 4851 22732 10561 18265 20884 
11455 25178 31817 19109 3492 34917 
8836 10705 1426 38145 31929 6333 
5323 19508 29090 4266 7380 32088 

19927 4033 26350 36840 29536 2405 
20892 28657 8776 23502 21512 29892 
1527 23830 20180 37702 

Mısır kabinesi 
yemin etti 
(B~ı l. inci sayfada) 

lü tefsirlerden kaçınıyorlar. Yalnız 
muhalif Belaz gazeteıi, yeni hüküme
ti müdafaa etmektedir. 

Kahirenin kenar mahallelerinden 
birinde ve vilayetlerin bazı yerlerinde 
vafd tarafdarlarının nümayışlerde bu
lundukları bildiriliyor. 

Londra g~ıelerinde kalkınma 
Londra, 31 (A.A.) - Gazeteler, mı-

11r buhranının inkişafını az çok bir 
kaygı ile takib ediyorlar. 

'J.'aymiı ezcümle diyor ki: 
"Ne hükümetin, ne de muhalefetin 

ana kanun yolundan ayrumıyacakları
nı umıd etmek ıcab eaer. Mavı gom
leklller orcıu&unun nıuhaıazaaına xar
tı kıral ve muşavır1erı tarafından ya
pılan itirazın sebeb1crı makuldur. J.~a
naı paşanın bu kurumları dagıtmak 

çaresını bulamamaıı teeaıüre deger.,, 
Deyli Meyl ga.zeteıi, bu bunranın 

yalnız ıvııaırı cuakadar ettigini ve bu
nunla beraber .ı.ngilterenin .ıtcndi men
faatlerinin tehlikeye düfDleıine müsa
ade edemiyeceğinı yazıyor. 

Fili.atin' den aaker gönderildi 
Kudüa, 31 (A.A.) - Bir ukeri ka

file, icabında, aaayişi muhafazaya me
mur kuvvetlere yardım etmek üzere 
dün Filistinden Mıııra hareket etmit
tir. 

Londra mahfilleri, Filiıtin kıtaları
nın Mıııra ıevkedilmeıinin bu memle
ketin aiyui vaziyeti ile alakadar oldu
ğuna dair olan pyiaları da teluib et
mektedir. 

22497 2918 36413 25096 9070 2326 
20002 12713 622 22611 2914 13325 
12739 5600 35574 3~07U 20406 31890 
24290 39077 16536 JJ~~b 36~o 32103 

8141 2336 36338 31:.lZı 11636 6614 
11483 11076 27251 3631 390~ 11970 
18994 17275 513b 14887 35935 38374 
24166 1626 28422 24592 14147 28338 
16707 22449 20376 6914 21613 33756 
15439 34280 391 10363 335.3 12534 
30397 25848 27999 36198 247"'9 12559 

5850 24111 7083 

Son rakamları 1 ve 7 ile nihayetle
nen onda bir biletler 5, yirmide bir 
biletler 2,5 lira amorti alacaklardır. 

1938 
(Bqı l. inci sayfada) 

Romenler hakim 
Birinci on bef dakikadan sonra o-

Amerika'da para 
ve demokrasi 

arasında mücadele 

iç bakanının bir nutku 
Vaşington, 31 (A.A.) - İç iıler 

bakanı İckes dün ak,am radyoda söy
lediği bir nutukta demiştir ki: 

"- Uç beş kişinin elinde toplan
mıı bulunan para kuvveti, parlamen
tonun önümüzdeki toplantı devre
ıinde amerikan kanunlarına boyun 

bütün vazifeleri yapmak kudre- eğecektir. Para kuvveti ile demokra
tinde olduğunu ıördü ve millete ıi kuvveti arasındaki mücadele son 
tebtir etti. bir kaç ay zarfında öyle genitlemiı-
Derıim azııı, 1937 ıeneıinde tir ki bu mücadele ya amerikah 60 

tarihe karıftı. kadar ailenin zaferile yahut da 120 

F 
mılyon amerikahnın galibiyetiyle 

inanı ve ekonomi itlerimizi neticeleninceye kadar devam edecek
birkaç kelimede huliaa edebili- tir. 
rız: Her ıün daha iyileterek, Bu 60 aile kendileri serbestçe spe-
daima müıbet ve ileri! külaıyon yapmaktan ve Amerikaya 

1937 yılından, Hatay meaeleıi mali ve iktıaadi kudretlerile hakim 
iıtiına olunursa, hiç bir tikiyeti- olmaktan menedildikleri takdirde ıer 
miz yoktur. Yirminci aarm bu maye grevi yapmakla tehditte bulu-

ağır haıtalık çağında bu aöz pek nuyorlar. 
sayılı milletlerin agv zınc:l&ıi du- Eğer amerikan milleti bu blöften 

korkmazsa müstakbel Amerika de-
yulabilir. mokrat ve hilr olacaktır. Fakat bu 

Onun için Türkiye vatandat· blöfe boyun eğecek olursa Amerika 
ları memleketin her tarafında faıiıt boyunduruğuna girecek ve bü
dün geceyi emaalıiz bir sevinçle yük müeaaeselerin esiri olacaktır . ., 

Dahiliye nazırı bazı sanayi lider-
geçirmekte haklı idiler. terini tiddetle tenkit ettikten sonra 

bir takım hususi müeaaeselerin eıki 
Falih Rıllıı ATAY kafalı liderlerinin demokrat hükü-

Dr. Muzaffer Sezer 
Dotum ve kadın hutalıkları 

mlltehuaıaı 

Viyana Univeniteal kadm kli
nikleri sabık (Hilfaarzti) Adliye 
Mrayı hisumda Ahmed Şahin l
partımanmda butalannı her ıün 
kabul eder. Telefon: 2022 

3-1797 

meti kabul etmek istememeleri yü
zünden bugünkü vaziyetin ortaya 
çıktıfmı ilave eylemi9tir. 

..1111111111111111111111111111111111111111. 
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yunun hakimiyeti romenlere geç 
Orta muavinlerinin çok iyi idare e 
tiği hücumlarla mütemadiyen !at 
bul kaleaini tehdid ediyorlar. 21 
dakikada aağasık, çizgiye yakın bit 
mesafeden attığı nefis bir şiltle takı 
mına güzel bir gol kazandırdı. 

Romen takımı enerjik ve hikidl 
oyununu devam ettiriyor. Sağ ve aol 
açıklar, mütemadi inişlerle ortaya f ıt 
sat hazırlıyorlar. Uç muavin öndeki 
oyuncuları yakından ve dikkatle ta
kib ettiği için İstanbul kalesi öniln• 
deki tehlikeler kolayca atlatılamıyor. 
32 ci dakikada gene aağaçık 11kı bit 
şiltle ikinci golü yaptı. 

Oyun ıeklini değiıtirmeden dev• 
re nihayetine kadar devam etti ve ro
menler bu devreyi 2-0 galib bitirdi• 
ler. 

I kinci devre 

İkinci devrede İstanbul takımında 
bazı değişiklikler yapılmıttı. Takmı 
JÖyle oynuyordu: 

Cihad - Faruk, Reşad - Reşad, Hüa
nü, Feyzi - Nejad, Naci, Rasih, Bil• 
lend, Fikret. 

Romenler ikinci devreye de aynı 

enerji ile başladılar. Hüsnünün fev• 

kalade çalıımaaına rağmen fUUrlu ol• 
mayııı romenlerin vaziyetini kolay• 
lqtırdığı derecede İstanbul muha• 
cimlerini müşkülata maruz bırakıyor. 

11 ci dakikada topla ilerliyen Ra· 
ıihe iki romen müdafii birden ,arj 
yaptılar. Hakem penaltı verdi. Nec
detin fırsatı kaybettiği görülüyor. 
Buna mukabele olmak ilzere romenle· 
rin soliçi üçüncü golü attı. 

l atanbul muhtelitinin golleri 

Bu sayıdan sonra İstanbul muh
telitinde bir kıpırdama oldu. Bir fi. 
rikik vuruıu esnasında Hüsnü kafa 
ile bir gol çıkardı. İki dakika sonra 
da Nacinin fÜtunu çevirmek istiyen 
romanyalı müdafi falsolu bir vurut· 
la topu kendi kalesine soktu. 

İstanbul muhteliti 3-0 mağlQbiyet· 

ei'1aifi,a1r'.HiJc o~~i1~a,11likı~\lt: 
kat sert oynıyan Bükreş takımı topu 
dııarı atarak, hakeme itiraz etmek 
suretiyle vakit geçirerek buna mey• 
dan vermiyor. 

Maç bu netice ile nihayetlendi. 
Romenler sahadan 3-2 galib çıktılar. 

İstanbul muhteliti bugün az gö
rülür derecede fUUrauzdu. 

lstanbul borsası 
31 - 12 - 1937 . 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belç. Francı 
Drahmi 
11. francı 
Leva 
Florin 
Kuron Çek. 
Şilin Avua. 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penıö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kuron la. 
Altın 
Banknot 

ALIŞ 

624.-
122.-

80.-
100.-
80.-
18.-

570.-
20.-
65.-
18.-
21.-
-.-
26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
-.-
30.-

1075.-
269.-

SATIŞ 

629.-
126.-

88.-
110.-
84.-
22.50 

\80.-
23.-
70.-
82.-
23.-
-.-
29.50 
22.-
25.-
14.-
52.---32.-

1077 .-
270.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Brilkıel 
Atina 
Cenevre 
.::iofya 
Amıterdam 
.i'raı 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varıova 
Budapeıte 
Bilkreı 
Belcrad 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

625.50 
0.7989 

23.55 
15.1910 
4.7114 

87.37 
3.4560 

63.9480 
1.4060 

22.6710 
~4.2250 

13.7490 
1.9848 
4.2158 
4.0160 

106.795 
34.4925 

2.7465 
23.6225 
3.1013 

628.-
0.7978 

23.5475 
15.13 
4.6925 

87.025 
3.4425 

63.6940 
1.43 

22.67 
4.2085 

13.6942 
1.9760 
4.1190 
4.-

106.94 
34.355 

2.7356 
23.715 
3.0990 

ESHAM VE TAHViLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 türk 
borcu I 

II 
18.30 18.30 vadeli 
18.25 18.25 " 

Anadolu 
D.Y. I 40.30 

I 40.40 
II 40.30 

" " II 40.40 
I' .. milmeaail 40.20 
lf müeHiı 80.-

bankaaı namına 10.25 
hamiline 10.SO 

40.35 peıin 
40.40 vadeli 
40.35 peıin 
40.40 vadeli 
40.20 " 
85.-
10.25 
10.SO 



1 - l - 1938 

Ankara Palasta bir masa etrafında toplananlar 

1937 den 1938 e girerken 

nkara asıl Eğlendi? 
Ömürlerimizden bir yıl daha 

Ankaralılar eksilmenin acısını, 

neş'e içinde unutmağa çalıştılar! 
I ........... 111111111111111 • 1 11 ııı11111111111 
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1 imrende • Ke~lörende • Ankarapalasla • Karpl~e 
i 

uı.:us 
_,_ 

Knı p:-;'le net;eli bir höşe 

Halkevinde ·Kızılay balosunda bir röportaj 1 
................................................................................................................................................. Ankara Palatt'ta neşe içinde e;ilenenlerden bir ~rup 

Yılbaşı. Ömrümüzün bir yıl daha 
eksildiğini bize hatırlatan gün. Eğer 
mant~ki_ düşünecek olsaydık bu günü, 
evlerımızde, derin düşüncelere dala • 
rak ve kendimizi teessüre kaptırarak 
karşılamamız icabederdi. Halbuki ak • 
&ine ~iz, bugünün ifade ettiği manayı 
aankı u~u~ i tiyonnuı gibi, yılba
şı gecesını çılgınca bir ne§e içinde ge
çirmek is;in her çareye baş vururuz. 
Tıpkı, karanlık ve tehlikeli bir sokak
ta yürürken, kendi kendisine cesaret 
v~.rmek ve korkusunu unutmak için 
y~ksek sesle şarkı söyliyen adam gi • 
bı. 

Yılbaşı. Bu da birçok itiyadlarımız 
gi?i .bize g~rb. me_deniyetinden geç
mıştır Mazımıze hır göz atacak olur • 
sak, atalarımızın., senenin ilk ayı olan 
Muharrem'i matem ayı olarak tanıdık
larını görürüz. Matem, keder, fakat 0 
kadar s;ok matem ve keder görmüş bir 
milletiz ki, artık hayatımıza neşe ve 
sevincin hakim olmasını istiyoruz. 
Cumhuriyet nesillerinin, artık kol
lektif matemlerden uzakta, mesud ve 
refahlı bir hayat yaşamasını, daima 
gülmesini istiyoruz. 

Bu itibarladır ki, hayata neşe ka. 
tan bu garb Adetini de memnuniyetle 
ve sevinerek benimsiyoruz. 

Yılbaşı gecesi Bir garb §ehrini göz 
önüne getirirseniz, mahalle kahveleri
ne varıncaya kadar her salonun bir 
mUşterek toplanma ve eğlence yeri ha
line geldiğini kolayca tasavvur edebi· 
lirsiniz. Biıtün şehir ayaktadır, ve bil· 
tün şehirliler, hal ve vakitlerine göre, 
toplu bir halde sabaha kadar eğlenmek 
imkanını bulurlar. 

Ya Ankara 1 Hükümet merkezimizin 
eğlence yerleri hususunda pek de zen
gin olmadığını söylemek bir maHimu 
ilam etmektir. Yılbaşı gecesini, kadın· 
l~ ve erkekli kalabalık bir eğlence ye • 
rınde geçirmeyi düşünen ankaralıla . 

rın ço~u düşünmüş olsa gerektir: Ne 
reye gıtmeli? Ve hakikaten de hafta. 
lar?an berı ankaralılar hep bu dü:lün· 
c? _ııc meşguldürler. Kaç gündür bir
bırıne el uzatan arkadaşların ilk suali 
şu oluyordu: Yılbaşı gecesi ne yapı 
yorsun ? 

barla daha boş masalar var. Fakat bil· nüz boştur. Saat 10.30 olmasıaa rağ

tün masalar önceden tutulmuş olduğu men, yılbaşı gecesinde bunun pek erken 
için, yer ayırtmamış müşterilere mü · bir zaman demek olduğunu unutmama
essese neza~etı: itizar beyan etmekten 1 lıyız. Biz kapıdan çıkarken henüz yeni 
başka yapacak ış bulamıyor. Cazın ye· girenlerle karşılaşmamız da bundan • 
ri değiştirileli beri, salonun istiab dır. 
hacmi oldukça geni~lemiştir. Her sene 
bize yeni manzaralar vermesini bilen 
Karpiç'in salonu, bu sene gözlerimize 
büsbütün başka ve çok daha büyümüş 
gibi görünmektedir. Bu akşam lokan
ta hıncahınç doludur. Her zaman bo~ 
kalan localar tamamen işgal edilmiş. 
Erkeklerin ekserisi ismokinli, ve ka
dınların hemen hepsi yeni ve güzel tu· 
valetlerini göstermek için, yılba~ını 

Halkevinde 

• fırsat bilmişlerdir. 
Halkevınde toplananlardan bir Krup Bir masada Kültür Bakanımız B. 

Sergievindeki Kızılay balosunu 
ihmal edebilir miyiz? Muhakkak ki 
bu akşam Ankaranın en kalabalık sa
lonu orasıdır. Fakat yol üstü Halke· 
vine de uğrayabiliriz. Halkevimizin 
salonunda bu gece Ankaranın genç 
hukukçuları toplanmışlardır. Bir caz 
heyetinin neşelendirdiği kalabalık 

salonda kadın nisbetinin azlığına 
bakmayınız. Erkek talebesi ekseri
yette olan bir mektebin suvaresinde
yiz. Burada tam bir gençlik manzara
sı karşısında bulunduğumuzdan şüp

he edebilir misiniz? Bu itibarla, ne 
erkeklerde, ne de kadınlarda mera
sim elbisesi gibi külfetler arıyacak 
değiliz. Halkevi salonunda fakülte 
gençliği kendi aralarında ve teklif
sizce eğlenmişlerdir. 

Bir çift danı ediyor 
Evet, yılbaşı gecesi ne yapmalı? 

Ankaranın, yılbaşı münasebetile husu
si surette hazırlanmış olan yerlerinı 
gelin beraberce sayalım: Sergievindc 
Kızılay balosu, Ankara Palas ve Kar. 
piç lokantaları, Halkcvi, Keçiören ga 
zinosu. 

Bütün bu yerlerin alacağı azami in
:.an mikdarmı ne kadar tahmin edebi 
lirsiniz? Her halde beş binden yuka 
rı çıkamazsınız. Fakat bu beş bin raka. 
mı Ankara nüfusunun ancak yilzde 
dördüdür. Geri kalanlar, ancak evle. 
rinde aile toplantıları yaparak yeni yı
lın dünyaya dağıttığı neşeden hissele 

rini alabilirler. Doğrusunu söylemek 1 Saffet Arıkan'ın sevimli çehresini gö
lazım gelirse, umumi yerlerde eğlen • rüyoruz. Tarih Kurumu Başkanı B. 
mek için hiç bir masraf dan kaçınma. Hasan Cemil ve muharrir B. Abdül
mış olanlar içinde, büdcelerinden ek- hak Şinasiye bir şeyler anlatıyor. Fa
silmiş olan rakamı, ertesi gün ayrk o • kat sanmayınız ki, Bakan, müzikten 
larak farkedince, yılbaşı gecesini, bir bahsetmektedir. Hayır zihni, Bakan· 
çok ahbabları gibi evde geçirmemiş ol- lığın üzerinde ehemiyetle durduğ~ 
duklarına pişman olacaklardır. spor kalkınması ve köy eğitmenlen 

Çünkü, saklamak neye yarar, Anka- gibi meselelerle meşguldür ve hep bu 
rada, hele yılbaşı gecesi, umumi yer. mevzular üzerinde konuiimaktan ken· 
lerde neşeyi ancak altın pahasına elde dini alamıyor. 
edebilirsiniz. (Neşenin ağırlığı olsay- Fakat ne söylediğini işitmek için 
dı, ağırlığınca altına da diyebilirdik). kulağınızı ağzına vermeniz lazımdır. 

Zira müzik, bu hususda kati emir al • 
mış gibi, bütün kuvvetile ve hiç ara 
vermeden çalıyor. Dış Bakanlık müs
teıarı B. Agah bir masada gözümüze 
çarpıyor. Bir başka masada Kültür Ba
kanlığı neşriyat müdürü B. Faik Re · 
şid ve diğer kültürcüler yer almış. 

imren lokantasında 
Dün gece Ankara nasıl eğlendi? 

Gelin sizinle beraber bütün eğlence 
yerlerini dolaşalım 

Saat dokuz. İsterseniz İmren lo • 
kantasına uğrayalım. İmren lokantası
nı bilmiyor musunuz? Yılba~ı için 
yaptığı balo ilanını da mı okumadınız? 
Hacıbayram caddesine saptığınız za· 
man sol kolda bir binanın üst katında 
yeni açılmış bir salon olan İmren lo • 
kantası, Çiftlik lokantasının eski mü· 
dürü B .Osmanın idaresindedir. Ve ha
kikaten çok güzel ve zevkle döşenmiş 
bir salondur. Bilhassa ışıkların tatlı 
renkleri buraya gönül okşayıcı bir le
tafet veriyor. Dört kişilik bir caz bir 
köşede müşterileri neşelendirmeye ça
lışıyor. Ortada henüz danı eden yok, 
müşteriler yemeklerini yiyorlar. Fa
kat burası ankaralılar için sevilecek 
bir yuva olmağa namzed olduğunu 
şimdiden gösteriyor. 

Keçiörende 
Ya keçiörenliler ne yapıyor? İster

seniz mesafenin uzunluğuna bakmıya
rak, oraya kadar da uzanalım. Keçiö • 
renin maruf gazinoı;u bu ak~ her 
zamankinden kalabalık. Fakat caz yok, 
müziği bir radyo • gramofon temin c -
diyor. Müşteriler hep genç. Serde 
gençlik olunca, çimenliği gülistan 
görmemek için hiç bir sebeb olmadı· 
ğından, bu noksan farkedilmiyor bile. 
Keçiörenliler ,burada, gayet küçük bir 
masrafla yılbaşını toplu bir halde eğ· 
lenerek ve dans ederek geçirmek im
kanını bulmuşlardır. 

Salon sade fakat güzel bir surette 
süslenmiş. Köşelerde iki noel ağacın· 
da yanan mumlar, elektriklerin göz a
tıcı ışığı ile rekabet etmeğe çalışıyor. 

Ankara Palas' ta 
Vakit çok erken, yeni yeni gelenler 

var. Fakat vaktimiz dar olduğu için bu
radan ayrılalım ve biraz da Ankara Pa
lası görmeye gidelim. Ankara Palasın 

bu akşam da pavyonla iktifa edemiye • 
ceğini pek ala takdir edersiniz. Masalar 
yukarı ve büyük salonda kurulmuş. Fa· 
kat balolarda büfe yeri, fotoğraf veya 
piyango yeri olarak kullanılan tali sa -
lonlar da kamilen masalarla örtülmüş. 
Ankara Palas salonunda hiç bir zaman 
bu kadar çok masa görmemiş olduğu -
muzu söyliyebiliriz. Muhakkak ki, yıl
başını balolardan ziyade yemekli lo
kantalarda geçirmek usulü seneden se -
neye taammüm etmektedir 

Kızılay Baloıuı 

Sergievinin yalnız Ust salonu Kı
zılay suvaresine tahsis edilmiştir. Ka 
pıdan dış kata girince karşılaştığınız 
soğuğun sebebi budur. Fakat üst sa
lon her zamanki manzarasını almış, 
yani hınçahınç bir kalabalıkla dol
muştur. En lüks ve pahalı tuvaletler 
Ankara Palasla Karpiçin hisselerine 
düştüğü için, burada pek fazla müş
külpesend olmıyacağız. Bununla be
raber burada da pek şık ve pek gü
zel giyinmiş bayanlara rastladığımızı 
hemen söylemeliyiz. - Yaşlılar hatırı 

kalmasın ama - bilhassa en genç ba· 
yanlar arasında. 

Salonda biri maruf saksafoncu B. 
Nihad Esengil'in idaresinde, diğeri 

de macar kadınlarından mürekkeb 
karşılıklı iki orkestra fa-;ılasız suret· 
te salonun dans edenlerle dolu olma
ıunı temin ediyor. Ve yeni seneye ne· 
~e ile girmek istiyen çiftler yorulma
ya hiç niyet etmemiş bir halde müte
madiyen dans ediyorlar. Ucuz bir bil· 

fe, zengin bir piyango gişesi, etrafı· 
na büyük kalabalıklar toplıyor. 

Saat 11,30 da, Başbakanımız B. 
Celil Bayar, Kızılay suvaresını §C• 

reflendirdi ve halk tarafından alkış· 
larla kartılandı. Ve yarım saat sonra. 
bir düdük sesi ile birlikte sönen elek
trikler, yeni seneye girdiğimizi bize 
hatırlattı. Ve karanlıkta elektrikler
le resmedilmiş bir Kızılay silueti 
gözlerimizi ok§adı. Başlarımızı çcvi· 
rince ışıktan dört rakamla karşılaş· 

tık: 1938. İtte günlerdenberi an kara· 
lıları düşündüren !n nihayet geldi 
demek. 

Ankara eğleniyor. Ve eğlenmeye 
daha yeni ba~adığr saate ona "iyi eğ• 
lenceler,, temenni ederek matbaanın 
yolunu tutmalıyız. Çünkü okurların 
sabah erkenden arayacakları gazete• 
nin vaktinde çıkmasını temin için, yıl 
başı gecesinin bundan sonraki asıl en• 
tecesan safhalarını takib etmeğe im· 
kan yok. 

Ankaranın meşhur barını da unut• 
mıyalım. Tabarin tabii bu akşam 
iğne yere düşmiyecek kadar ka-
labahk. Kadınların yalmz artistlerden 
ibaret olduğunu söylemeğe hacet var 
mı? Fakat erkeklere nazaran adedleri 
o kadar az ki, cazband her çalışa başla· 
yışta kavalyelerin müdhit bir akını 
görülüyor. Vaktinde yetişemiyenler 

talilerine küssünler. 

Dönüyoruz. Ankara eğleniyor. Kah
veler, aıJçı dükkanları, lokantalar, halt 

tıklım tıklım. Tayyare piyango mağa· 
zasının önü de kalabalık. Bir sürü in· 

san, büyük ümidler bağlayarak aldık· 

lan yılbaşı biletine isabet olup olmadı· 

ğını vitrindeki listeden takib ediyor• 
lar. Onlar da bu suretle eğleniyor. 

Fakat size bu havadisleri yetiştir • 

mek için gazetede s;alışanları merak 

etmiyor musunuz? Ediyorsanız he
men söyliyeyim: Onlar eğlenmiyor, 
eğlenmeğe vakit bulamadan her za• 
manki fasılasız mesailerine devam e • 
diyorlar. Ve matbaada müzik seı-i de• 
ğil, makine gürültüsü var. 

Yeni yılınız kutlu olsun ' 

Halkevincle toplananlar dan bcqka bir grup 
Saat 10. İsterseniz Karpiç'e uğra· 

yalım. Henüz vakit erkendir. Bu iti-

Ankara Palas, muhakkak ki, bu ge
ce, Ankararun en kibar muhitini koy • 
nunda toplamaya muvaffak olmuştu. 
Işık bolluğuna istinad eden sade fakat 
zevkle döşenmiş salonda bayanlarımı -
zın tuvaletleri en güzel dekoru teşkil 
ediyordu. Bakanlarımızdan birçoğunu 
burada göreceksiniz. İşte Milli Müda • 
faa bakanı G. Kizrm Özalp, Adliye ba· 
kanı B. Saraçoğlu, Kültür bakanı B. 
Saffet Arıkan ve kardeşi mi\ddeiumu • 
mimiz Baha Arıkan, diğer bakanlarımı
za ayrılmıı olan masaların ekserisi he - imren lokantann ela eilenenla 
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Cinliler en 
istifade 

hurda seylerden bile 
etmesini bilirler 

Bir ~eyrelı cmr önce Çine Unıtecl Pru• muhabiri olarak 
ıtilmİI ue •enelerce orada gazetecilik ve ilancılık yapmıt 
olan, Amaikalı Carl Crow, aon :zamanlarda "dört yüz: mil
yon müfteri,, inmli çok güul ve ~k enlere.an bir lritab 
yamlf(/ır. Bu kitab hakkında T aymi. gazeten yaz:clıiı bir 
tenlriclcle eliyor iri : "hem pratik mütahecleleri, hem ele itin 
.aJ.ünç tarallannı bu kadar kudretli bir .urette mez:ceclen 
bir lıitab görülmemi,dir. Bunu okuyan bir okuyucu, hem 
faydalanacak, hem de gülecekdir ... ,, 

Japon - Çin harbı günün meselesi olmakta deuam ettiği 
f11 .aralarda bu kitabı türk okuyuculmına da okutmak fay
dalı ue z:eukli bir fey olacalıdı. Bunun İçin de bu koca kita
bı, olduğu gibi tercüme etmek uz:un .üreceğini bildiğimiz
den Carl Crow'un ''dört yüz: milyon mütteri,, kitabını kı.al
tarak Jilimiz:e çeviriyoruz· 

Sura.anı da kaydedelim ki bu bir telrika değildir. Her la
m ayn ayrı okunacak fekilde tanz:im edilmi,dir. 

1111111111111111111111111 .................................................................................. , 

Mia Çin bacaklannı keıf ediyor 
Büyiik harbtan ıonra kısa etek mo

da olunca Şanghaydaki amerikan ve 
avrupah kadınlar da bu modaya uya
rak eteklerini diz kapaklarına kadar 
yilkseltmifler, oradaki çinli kadınlar da 
avrupah ve amerikalı bacaklarının ne 
biçim ıcyler olduğunu, bu vesile ile, 
görmilf, anlarmılardır. Onlar orada 
franuz kadmlannın passable bacakları
nı, ingiliz ve amerikan kadınlarının se
miz bacaklannı, japon kadmlarmın çir
kin bacaklarını görünce kendi bacakla
rmm uzun zamandanberl ihmal edil -
mit olduğunu takdir etmiılerdir. 

Bu urada benim menaub olduğum 

tfrket, bir nevi ingiliz kumaımm pro
paganda ve reldimını yapıyordu. Yeni 
modaya uyacak çin kadınlannm bu ku
maştan daha az kullanacaklarını düşü
nerek de canımız aıkılıyordu. Bereket 
versin, Şanghay'da moda hareketlerini 
idare edenler, bunun bir kolayını buldu
lar: Yeni etekler, dar, uzun olarak, yal
ıuz yürürken bacakların gilzelliğini 
glSıtermek için iki yanında diz kapak
larına kadar birer yırtmaç bulunacaktr. 

Babalarla kıskanç kocalar, bu yeni 
modanın çok aleyhinde bulundularsa 
da kadınlar bundan hoflandıkları i
çin bu itirazlar para etmedi. O gün 
bu gUndür, bu moda orada hüküm 
ailrmektedir. 

Bunun üzerine biz, ingiliz mütte
rilerimizin arzusu üzerine Çinde in
giliz kuma,ından yapılmı' bu yırtmaç
lı eteklerin ne kadar zarif olduğunu 

göetermek maksadiyle Çinde ilk mo
da kitabını çıkardık. Bu kitab çok 
rağbet gördü, senelerce basıldı ve yal
nız Çin fehirlerinde değil, Cavada ve 
Siyamda bile satıldı. Bu yırtmaç mo
dasını böyle yaymak hususunda oy
nadığımız rol ile dünyanın en güzel 
bacaklarını meydana çıkamıf olduğu
muzdan daima öğünerek bahsedebili
rim. 

Benim şirketim dudak boyası ve 
güzellik Jaemlerinin ilanını da, bun
dan on bef sene önce, ilk defa olarak 
Çin gazetelerinde bastırmıştır. Kısa 

bir zamanda bu çeşid kozmetiklere 
genç kızlardan ziyade evli çin kadın
larının rağbet gösterdiğini görüyor
duk. 

Çin kadınları, bundan asırlarca ön
ce eğer kendileri güzelliklerini mu-
hafaza edebilecek olurlarsa o zaman 
kocalarının hizmetçilere yalnız yemek 
pi9irtip ortalık sildirmekle iktifa ede
ceklerini keşfetmişlerdi. Onun için 
her Çin kadınının güzelleşmeye bü
yük bir meyli vardır. En aşağı taba
kadan çinli rençperlerle arabacıların 
kanlarında bile bir mikdar pudra, bir
az ruj bulunduğunu görürsünüz. Ge
lirlerinin azlığına, yoksulluk içinde 
bayat sürmelerine rağmen çinli ka
dınlar, bu kabil şeylere dünyanın her 
yerinden daha fazla para aarfederler. 

Çinliler her ıeyden 

Jaydalanmak iıterler 

Bütün Çin fehirlerinde dünyanın 
en ufak perakende müe11eselerini ça
lıt'r görününüz. Yerde bambo dalla
rından yapılmıf bir minder üstünde, 
akla, hayale gelmiyecek birçok nes
neler serilidir: vidalı çiviler, paslan
mış burgular, bozulmuş düğmeler, 

kırılmıt filcan tabakları gibi. Bunla
rı görünce çocukların dükklncıhk 
oynadıklarına zahib olmayınız: hep
sinin bqında yqh batlı adamlar var
dır. 

Sabahleyin bu bazirganlar, 9ehrin 
köşelerini tutarlar. Orada güneı al
tında bekler, biribirleriyle konutur, 
çene çalar ve gayet uzun bir bekle
yiıten toııra biru da aatıf yaparlar. 

Mağazalarda çıraklık eden deli
kanlılara muayyen bir ücret veril-

mez. Bu böyle olmakla beraber bu 
çıraklar, babalarının hayrine çah,tık
ları kanaatinde değillerdir. Bu mağa
zalara gelen mallardan bu çıraklara 
bir şeyler çıkar. Mesela sandıklar, 
fıçılar, demir çemberler, bütün am
balaj malzemesi, nümuneler ve bü
tün afişler çıraklarmdır. Ambalaj 
sandıkları en değerli mükafat telak
ki olunur. Bütün çiviler dikkatle çı
karılır, bütün tahtalar itina ile sökü
lür ve satılır. Çine bütün tahtalar dı
şardan geldiği için iyi para da geti
rir. Bir çinli için ambalaj tahtalarını 
parçalayıp yakmak, tahtau bol olan 
memleketlerde koltuk ve sandalya 
tahtalarını kırıp yakmak kadar abes 
ve manasız bir 'ey telakki olunur. 
Çinde ambalaj sandıkları üzerinde it 
yapan birçok kimseler bu işin karlı 

olduğunu tecrübe etmişlerdir. Eğer 

iki nevi sardalyadan birisinin sandı
ğı 15, ötekininki 30 kuru' ederse bir 
mağazanın, aradaki fark ne olursa ol
sun, sandığı 30 kuruş edeni tercih e
deceğine şüphe etmemelisiniz. 

Bu kafada olan ve ihtiyaçları do
Iayısiyle her şeyden istifadeyi düşü
nen çinliler, bir reklam parçasının, 

ne de herhangi kıymetsiz bir nümu
nenin bir tarafa atrlmasını aklına bi
le getirmez. 

Bir defa bir ıtrıyat ve pudra ma
ğazasında reklim olsun diye parasız 
ufak nümuneler dağıtılacatını ilin 
etmiştik. Mağazanın önüne deh,etli 
kalabalık toplandı, mağaza memurla
rı bunlara lizımgelen süratle nümu
ne dağıtamadığı için kalabalık öfke· 
lendi. Ta§larla, tuğlalarla vitrinleri 
aşağı indirdiler. Mağaza sahibi poli
se müracaata mecbur oldu. Daha son
ra da gelip gitmeyi durdurmak suçu 
ile mağaza sahibini de mahkemeye 
verdiler. 

Çinde ticaret bakımından değer
siz addedilecek hiç bir nesne tasav
vur edemezsiniz. Mesela yazdığınız 
ufak bir pusla bile orada bir iıe yarar. 
Bunula, hiç olmazsa, kese kağıdı ve
yahut külah yaparlar. Yahut da bir
kaç pusla biribirine yapıftırılır ve a
yak kabıların içinde taban olarak kul
lanılır. Eğer böyle bir kağıdın bir 
tek tarafı yazılmışsa öteki tarafın
dan gene yazı kağıdı ve yahut zarf 
yaparlar. Madeni ilan levhaları, Çin
de pek makbul matalardandır. Bun
lardan birçok işlerde faydalanırlar. 

Bunlardan küçük küçük sobalar ya
pılır. 

Suşov'da bir mağaza vardır ki bu
nun başlıca sattığı 9ey, İskoç viskisi 
için yapılmış maden levhalardan ya
pılmış sobalardır. 

Birçok yabancılar, cigaraların iz
maritlerini daha yarısına gelmeden 
fırlatıp atarlar. Fakat çinlilerin bu 
türlü israflara tahammülleri yoktur. 
Bütün caddeleri dikkatli gözlerle 
gözden geçiren ihtiyar adamlar, el
lerinde ucu iğneli değneklerle bu iz
maritleri toplayıp bir tenekeye dol
dururlar. Yağmurlu günlerde böyle 
izmarit derlemek imkinsızlaıınca, bu 
ihtiyar adamlar, kağıdların içindeki 
tütünleri bir araya toplayıp harman 
eder ve bunları yeniden cigara hali
ne getirerek pazara çıkarırlar. Bu ti
caret, hiç sermayeli olmadığı için 
dünyanın en karlı tütlln ticaretidir, 
diyebiliriz. Bu aayede 10kaklar da 
ıüprilntüden kurtulmuf olur. 

Çindeki yabancılar, kendi upkla
rrna bu tarzda birçok kazançlar temin 
ederler. Meaell, artık aatılamıyacak 
kadar es.ki bir elbise tasavvur ediniz. 
Utak bunu alır, ya yamatır, yahut da 
parça parça keıer. Bundan neler ne
ler yapılmaz: gömlekten paltoya ka
dar. Yangçe nehrindeki yelkenlilerin 
yelkenleri, ekseriya, eskimi' keçeler
den yapılır. Eaki tenekelerle bir ta-

u~us 

Parisli erkek kız bir 
adam öldürdü 
boksörleri bir yumruk:ta 

kadar kuvvetli yere 
olan 

sereceK 
\/iyolet Moris'in 

maceraları 

garib 

ErJCek lCızları, yani tam manuiyle 
ne erkek ne de kadın olan insanlara 
dünyanın her tarafında rastlan
maktadır. Fakat, ıon cinayetiyle Pa
ris gazetelerine bilmem kaçıncı de
fa olarak ismi geçen erkek kılıklı ka
dın bunların en garib ve dikkate de
ğer olanlarından biridir. 

Geçen pazartesi günü Paris'te bir 
adam öldürmüş olan Viyolet Moris
in damarlarında arab kanı vardır. Bü
yük babası, bir sömürge alayının ku
mandanı olan albay Moriı, bir harb
tan sonra tek ba,ına dolaşan kimse
siz bir arab kızcağızına rastlamış, o
nu evladlık olarak yanma almış, bir 
manastırda büyütmüş ve on sekiz ya
şına girdiği zaman bu kıza a'ık ola
rak onunla evlenmi,tir. Viyolet'in ba
bası iıte bu evlenmenin mahsulüdür. 

Viyolet'in amcası da meıhur 
fransız amirah MoriS:tir. Sülalesin
de bu kadar yüksek kumandanlar bu
lunan Viyolet, erginlik çağma gelin
ce gayritabiilikler göstermeye batla
mış, erkek gibi giyinmeye, erkekler
le düşüp kalkmaya heves etmittir. 

Saçlarını briyantinle aım11kı ya
pıştıran, renkli ıimokinler giyen ve 
uzun sigaralar içen Viyolet küçüklü
ğünde sevimli ve uysal bir kızcağız
dı. Amucası amiralı çok .everdi: ona: 

- Uzaklara gitmek, dünyayı ta
nımak, maceralar geçirmek istiyo
rum. 

Dediği zamanlar, amiral bu sözle
ri bir çocuk safiyetine atfeder, ve bu 
arzuların anormal bir ruh haleti ifade 
ettiğini hatırına bile getirmezdi. 

Fakat Viyolet biraz büyüyünce 
kadın spor kulüblerine devama başla
dı. Burada kız arkadaşlarını bütün 
müsabakalarda geri bırakıyordu. 

Umumi harb başlıyor: Kadınları 

askere almıyorlar, fakat o bir erkek 
gibi hizmet etmek istiyor, ve bir fır
satını bulup İngiliz ordusunun geri 
ile münakalesini temin eden bfr mo
tosiklet ekipinde vazife almaya mu
vaffak oluyor. 

Meşhur general Guro'nun akraba
sından biriyle evlenmişse de, bu iz
divaç onu kadınlığın icablarına dön
dürememi,tir. Gene ıtadyomlarda re
kor kırmakta, erkek gibi giyinmekte, 
az erkeklerin tahammül edeceği ka
dar içki içmekte devam etmiştir. 
Siklet atmada Fransa rekorunu bile 
kırmıştır. Fransız futbol takımının 

kaptanlığını yapmıı, saatte 80 kilo
metre süratle, erkekler arasındaki bi
siklet yarışlarına iştirak etmiı, yilz -
me müsabakalarına girmiştir. 

Fransada kadınların daimi surette 
erkek gibi giyinmelerini kanun me
netmektedir. Fakat Viyolet'in kadm 
elbisesinden nefreti o kadar fazladır 
ki erkek kılığını alması için hususi 
bir müsaade istemiı ve bu istisnai 
müsaade, üçüncü defa olarak kendi
sine verilmiştir. 

Fabrikalarda amele ve katib 11fa
tiyle çalışmış, kendisine yan bakma
ya kalkı,an erkek arkadaşlarını yıl
dınnıştır. Filhakika geniş omuzları, 
iri yumrukları onu korkulur bir ra
kib haline koymaktadır. 

kım evlerin damlarını kaplarlar. Kı
rılmış pencere camları bile orada çöp 
tenekesine atılmaz. Birçok marangoz 
lar bu kırık camlarla tahtaların son 
tesviyesini yaparlar. 

Benim uşağım, içine lüzumsuz 
müsvedde kağıdlarını attığım sepeti 
her gün bir defa olsun araştırır. E
ğer bir tarafı yazılmışsa bunlar he
men mekteb talebelerine satılır. Ar
tık kullanılmıyacak derecede kilçill
düğünden atılmış olan kurşun kalem 
dipleri de aynı şekilde müşteri bulur. 
Eskimiş iskambil kağıdlarr bile or
tadan güzelce ikiye bölünerek pazara 
çıkar. 

1933 deki japon harbına Şanghay 
şehrinin bombalanmı' tehlikeli kısım
larını süpüren çöpçülere, daha selA
metli yerlerde çalı,maları için emir 
verilmiı. fakat bunlar gene eski teh
likeli kısımlarda çalış~ağa devam et
mi,lerdi. Bunlar, ateş biraz kesilir 
kesilmez ellerinde süpürgeleri ve ıe· 
petleriyle oralara gidiyor ve modern 
harb vasıtalarından kalmış ne kadar 
madent kısımlar varsa bunları topla
yorlardı. Harb bittikten sonra bura
lara harb yadiglrlarr toplamak Uzere 
akm eden meraklılar, ortada bir ma
kinah tüfek kurıunu bile bulamıyor
lardı. Bu bakımdan Şanghay harbı 
için aokaklan kirletmiyen bir harbdı, 
diyebilirsiniz. 

(Sonu var). 

Garib bir ameliyat 
Fakat bu ne erkek, ne de kadm 

olan gencin hususi hayatındaki gara
bet, ıpor federasyonunun dikkatini 
çekmif, böyle iki cins arası bir mah
l(lkun ne erkekler, ne de kadınlar a
rasında yeri olamıyacağını dü,ünen 
federasyon Viyolet'in stadyomlarda 
müsabakalara iştirakini menetmiştir. 
Fakat bu karar, spor delisi olan er
kek kızı çileden çıkarmış, federasyo
nu dava etmeye, hatta mukabil bir 
başka federasyon kurmaya teşebbüs 

etmiştir. Bu gayretlerden de bir ne
tice çıkmıyacağmı anlayınca ameli
yat olı;naya ve tam manasiyle erkeğe 
benzemek için memelerini kestirme
ye karar vermiştir. Bu ameliyat bah
si o zaman bütün Parisin ağzında do
laşmıştır. Fakat o bütün bu dediko
dulara hiç ehemiyet vermiyerek bu 
defa da otomobil sporuna heves et
miş ve erkekler arasında yapılan bir
çok müsabakalarda birinciliği kazan
mıştır. 

Boksörlere karşı 
Fakat itleri daima iyi gitmemiş, 

uğraştığı otomobil ticareti işinde zi
yan etmeye başlamıştır. Bir aralık 

adı unutulur gibi olmuştur. Fakat 
günün birinde eski boksörlerden Şa
pir kendisine kafa tutmaya yeltenmiş 
tir. Viyolet, onunla dövüşmüş, her 
ikisi de yaralanmış ve hadise gene ga
zeteler için mükemmel bir istismar 
kaynağı olmuştur. Birkaç ay sonra, 
bir başka barda, Bretonel isminde 
genç bir boksörle aralarında çıkan a
ğız kavgası neticesinde, vurduğu bir 
yumrukla bu boksörü yere sermiştir. 

Aradan aylar geçmiş. Viyolet bu 
sefer sporu bırakarak barlarda ıarkı 
söylemeye başlamıştır. Radyoda ver
diği konserler de beğenilmiştir. Fa
kat son zamanlarda çok mutavazı bir 
hayat sürmekte ve Sen neh,ri üstün
de "Martı,, isimli bir mavnada yaşa
malııtadw. 

· Kendisi için yeni bir hayat bafla
mıştır. Burada birçok mavnalar var
dır ki içinde, gemicilikle alakası ol
mıyan daimi sakinler bulunmaktadır. 
Viyolet onlarla ahbab olmuıtur. Mav
nalar Uzerinde davetler, ziyafetler ya 
pılmakta içki !lemleri tertib edil
mektedir. Viyolet'in en sıkı ahbabla
rı baron diye anılan Trobriyan ismin
de bir adam ve karısıdır. Bir de Kam 
namiyle tanılan ve Viyolet'le pek de 
iyi geçinemiyen bir adam vardır. 

Viyolet asabidir ve hele sarhoş ol
duğu zamanlar arkadaşları onu çok 
tehlikeli bulmaktadırlar. 

Dram 
Noel gecesi Nöyyi caddesinin ki

barın lokantasında bir masada üç er
kek ve bir kadın bafbaşa vermişler
dir. Erkeklerden biri Viyolet'ten 
batkası değildir. 

Aralarındaki konuşma, kadehler 
biribirini kovaladıkça münakaşa ve 
az sonra ağız dalaşı halini alıyor. Lo
kanta sahibi yanlarına gelerek süku
tu bozduklarını nezaketle kendileri
ne ihtar ediyor. 

Kavganın sebebi basittir. Kam, 
kendisine az yardım ettiği için baro
na çıkışmakta, Viyolet bu iddiayı 
haksız görerek baronun tarafını tut
maktadır. Bu arada Kam'a ağır sözler 
de söylemiştir. Bunların altında kal
mak istemiyen Kam, yeri münasib 
görmediği için ses çıkarmamış, ve fa
kat fırsat gözlemeye başlamıştır. 

Pazartesi günü, saat altıda, \liyo· 
let Moris birdenbire bir adamın üze
rine saldırdığını görmüştür. Bu Kam 
dır. Ona bütün kuvvetiyle mukabele 
etmiş ve ikisi dövüşerek yere yuvar
lanmışlardır. Bu aralık birkaç el si
lah patlamış ve Kam yerde cansız 

kalmıştır. 
Viyolet Moris polise verdiği ifa

desinde demiıtir ki: 
- bövüşerek yere yuvarlandık -

tan sonra ayağa kalmaya muvaffak 
olunca tabancamı çıkardım ve kor
kutmak için bir el havaya ateş ettim. 
Fakat o gene üzerime yürüyünce ken
dimi müdafaa için bu defa üzerine 
ateş etmek mecburiyetinde kaldım. 

Kam'ın cebinde emniyet düğmeli 
genit bir bıçak bulunmuştur. Şimdi 
kavga esnasında bıçaktaki emniyet 
düğmesinin açık olup olmadığı tah
kik edilmektedir. Facianın kurbanı 

olan adam birçok defalar polisin e
linden geçmif ve mahkftm olmuş bir 
sabıkalıdır. 

20 ıenedir, erkek elbisesini üs
tünden çıkarmamış olan Viyolet Mo
ris, şimdi, kadınlar hapishanesinde, 
kadın kılığına girmeye mecbur tutu
lacağı için mllteeeıir bulunmaktadır. 

1- ı - 1938 

Yeni yıla girerken 

Önümüzdeki 1 O yılda 
neler olacağına dair 
yapılan tahminler 

Bir yıl sonuna yaklafıp yeni bir yıl 
başhyacağı sırada Avrupada bir takım 
tahminler savrulmağa başladı. 

Londrada çıkan Peanons dergisinde 
de Naylor isminde birisi yeni yılda ve 
yeni yıllarda neler olacağı hakkında 
bir takım tahminler savurmaktadır. 

Bu adam, şuradan, buradan bahset
tikten ve "zannedersem 1940 senesinin 
baflarında bir har:b çıkması çekinil
mez bir hal alacaktır .. ,. dedikten sonra 
Japonyanın istikbaline geçmekte ve 
şunları yazmaktadır. 

"Her halde doğan güneş ülkesinin 
bugünkü militarist şefleri, Avrupa 
devletlerinden birisi ile silahlı bir çatıı
madan kaçınmaktadırlar. 

Japonya da bir müddet şarkta bakim 
olacaktır. Fakat bu hakimiyet, ona pa
halıya oturacak, uzun bir müddet son
ra çinliler muzaffer olacaklardır. 
Rusyanın 1937 - 38 Asya harbine ka

rışacağına inananlar vardır. Fakat rua 
ovalarının genişliği ve halkının çeş.id 
çeşid ırklara mensub olması dolayısiy
le böyle bir şeye fazla ihtimal verile
mez. 

Her halde bir rus - japon harbi olmı
yacaktır. 

-1938 -
1938 senesi, ingiliz imparatorluğu 

tarihinde yeni bir devre açacaktır. 
Eğer iktidar mevkiinde bulunanlar, 
akıllı bir siyaset takib etmiyecek o
lurlarsa o zaman İngiltere: 

( 1) Deniz ötesindeki topraklarından 
birçoğunu kaybedecek. 

(2) Akdenizde büsbütün yeni bir va
ziyetle karşılaşacak; 

(3) Umumi lakayıdlık yüzünden 
bir hayli gerileyecektir. 

Busene, memurlar için bir sevinç yı
lı olacak, bir takım yeni kanunlar, bir 
takım vatandaşların canını sıkacak, yi
yecek maddeleri pahalılapcaktır. 

Casusluk meseleleri yeni bir mani 
halini alacak, harb peygamberleri, hal
kı telaşa dütürmek ve korkutmak için 
ellerinden.aleııi..ıı:•p.,.ahı.-. , • ...,. ııı-. 
na rağmen İngiltere imparatorluğu 
1938 de bir harbe girmeyecektir. 

- 1939 -
Bu sene, İngiltere için endite uyan

dırıcı bir sene olacaktır. Hindiatanda 
bir takım karğafalıklar ~ıkabilir. Mem 
leket içinde de siyaset mücadeleleri 
baş gösterecektir: Bu sene içinde ln
gilterenin Avrupa faşizmi ile mücade
leye giriştiğini görebiliriz. 

Milletin sihati bozulacaktır. Bir ta
kım sari hastalıklardan korkulabilir. 
Hadiselerle dolu geçecek olan bu yıl
da memleket refahı artmıyacaktır. Ec
nebi devletlerden birisiyle bir ittifak 
akdi umulur. Vergi usullerinde dehşet
li değifmeler olacaktır. 

-1940 
Mali bakımdan ehemiyetli ve heye

canlı bir sene 1 şimdi sarahatle belli ol
mıyan sebebler dolayısiyle İngiltere
de büyük bir refah devri ba,hyacak. 
Irlanda da iç ihtilifları çıkacaktır. İn
gilterede gençlerin terbiyesine büyük 
bir ehemiyet verilecek, bir çok kimse
ler kültür bakımından inkiıaf edecek
lerdir. 
Dışarıda birdenbire harb patlıyacak, 

İngiltere, göstereceği diplomatik me
haret sayesinde bunun dışında kala
caktır. 

Bu, her ne kadar refahlı bir yıl ola
caksa da arkasından ticarette bir sar
sılma gelecektir. 

İlk defa telsiz dalgalarının endüst
ride tatbiki tecrübelerine girişilecektir. 

- 1941 -
Ya büyük bir cihan harbi, yahud da 

Avrupanın birinci sınıf milletleri ara
sında çıkacak bir harb için 1941 mukad
deratın tayin edeceği bir sene ola
caktır. 

Buna rağmen 1941 de İngiltere mali 
hususlarda gelişecektir. 

1938 - 1947 seneleri arasında çocuk 
felci ve yahud bağırsak haatahğı nev
inden sari bir hastalık çıkacaktır. 

Bu sene içinde göze çarpar kadın ci
nayetleri olacaktır. 

- 1942-
Sari hastalık tesirini bir müddet i

çin hafifletecektir. 1942 aeneai de harb 

tehlikesinden uzak görillüyor. 1941 do 
harb patlak verecek olursa, bu aene i· 
çinde sulh yapılacaktır. 

1939 senesinde olduğu gibi, İngilte• 
renin siyasi vaziyeti, ya Amerika iJ. 
bir ittifak, yahud da Rusya ile bir an• 
latma ile kuvvetlenecektir. 

- 1943 -
'Gene müneccim göziyle İngiltere I· 

çin harb tehlikesinden uzak bir seno. 
Dünyanın büyük devletleri arasında 

sulh yapılacak gibi görünüyor. Bu ıe
ne içinde bir takım feyzanlar ve tabiat 
afetleri olacaktır. Amerikada bir ta
krın reaksiyonlar olacak, Hindistan ya 
tışacak, cenubi Afrika gelişecektir. 

Hükümet dairelerinde büyük huzur
suzluklar olacaktır. Umumi bir grev: 
tehlikesi vardır. 

- 1944-
Bu sene Amerikadaki dostlarımız i

çin bir mukadderat yılı olacaktır. A· 
merikanın şimalinde bütün dünyayı 

ilgilendirecek ehemiyette hadiseler 
vukua gelecektir. Rusyada da fevkala
de şeyler olacak. İngilteredeki buhran 
kalkacak, ve Fransanın bu yıl talii çok 
güzeldir. 

1944 senesinin son baharında tayya· 
recilik !leminde tarihi bir devir açıla
caktır. Yeni uçuş metodları inkişaf e
decektir. İngilterede bir kumar salğını 
başlıyacak. Lotaryacılığın yeniden te
sisi için teşebbüsler yapılacak. 

Bir çok seyrüsefer kazaları olacak. 
İngiltere, Rusya ile bir muahede ak

di için müzakerelere girişecektir. 

-1945 -
Bu sene de İngiltere için bahıth bir 

yıl olacaktır. Yalnız cenubi Afrika 
dominyonunun yıldızı sönüktür. 

lrlanda da huzur ve aükftna kavu§&
cak. 

İn,2ilterede emlak fiatları dil~k. 
fakat ticaret gelişecektir. 

Filistindeki vaziyet değişecek, içi• 
ne Mısırın da karııacağı bir ihtilll pat 
lak verecektir. 

Japonya kötü bir devreye girecek
Rusyada bir takım kargaşalıklar, ıüç
lüklerle karşılaşacaktır. 

- 1946 -
İngiltere için büyük hadiselerle do

lu bir sene. Eğer deniz ötesindeki 
topraklarımızı kaybetmek tehlikesinde 
kalırsak, bir harbe giri~biliriz. 

Fakat yer yüzünde deniz muharebe· 
si olacağı görülmüyor. 

Maliye veticaret iyi bir halde de
vam edecektir. 

Londra şehri, kötü barakalarından 
kurtulmağa başhyacak. 

İrlandamn vaziyeti düzelecek, fakat 
Avrupa devletlerinden birisi orada. 
kendi nüfuzunu tesise çalışacaktır. 

- 1947 -
Bu sene, müneccim gözüne gayet ka

ranlık görünmektedir. Şimdiden kee
tirilemiyen bir takım hadiseler, bütüıa 
medeniyeti tehdid edecektir. Harb o
lacağa benzemiyor. Bu senede de fazla 
yağmurlar ve feyzanlar olacaktır. 

Ticaret iyi gidecek, işçinin vaziyeti 
kuvvetlenecek ve bu sene bir kapita
list senesi olmıyacaktır. 

Bu sene içinde beşer sihatı için çok 
faydalı tıbbi bir ketif olacaktır. 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafından çıkarılmakta o
lan (Çocuk) adlı derginin (67) inci 
sayısı çıkmıştır. Yurd yavrularının 

sağlık, sosyal kültürel durumlarının 
inkitafına hizmet eden bu kıymetll 
dergiyi çocuklara, çocuklu ana ve ba
balara tavsiye ederiz. 

Hukuki Bilgiler Mecmuası 
15 Birincikinun tarihli 98 inci 18• 

yı11 fU yazılarla çıkmıttır : Gad 
Franko Milaali: Hukuki fikirler, 
Hamdi Halim : Ticari mukaveleler
de 679 uncu maddenin rolü, Gad 
Franko Milaslı : Tahkim; şekle aid 
,artlar. 

Hlkim Bay Celil Arslanoğlu : Gı
yabt kararlar, Avukat Mahir Ruso : 
Limited Şirketlerinde sermayenin 
tenkisi. 1 · 
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Fransız hikayesi 

Bir Eksantrik 
B. Mayar, KaQg-Hay mıntakasının 

en zengin çiftlik aahiblerinden biriıy
di. Annam'ın, manzaraların güzelliği 
ve toprağın bereketiyle me9hur bir 
köşesinde, 0 1 uzun zaman çalıpnıJ, 
ve herkesin hürmetle andığı gllzel 
bir servete sahib olmuştu. Sosyete
den uzak yaşamanın neticeıi kaba ve 
asabi bir adam olan B. Maya kızı 
Madlen'e karıı çok müııamahaklr ve 
mültefit davranırdı. 

Ona iyi bir terbiye vermek için 
hiç bir fedakarlıktan çeklnmemi9ti. 
Saygondaki manaotırda Madlen diki9 
ve örgü yapmasını, piyano çalmaımr 
öğrenmişti. O, annesiyle babasının 
iftihar ettikleri mükemmel bir kızdı. 

Bu şartlar içinde kızlarının ailesi
ne ne endişeler verdiği kolayca anla· 
9ılır. "Her halde onu bir yerli ırgadla 
evlendirecek değiliz ya" diyorlardı. 

Onlar bu evlenmek bahıi üzerinde 
ciddi surette dütünürlerken hükQmet 
Kang-Kay'a yeni bir kaymakam gön· 
derdi. B. Raul de la Kokantiyer be
kardı : Bu itibarla bütün kız anaları
nın dikkati derhal üzerinde toplandı. 

Hakikatte o pek yabani ve münzevi 
bir adam olarak tanılıyordu. Fakat B. 
Mayar gibi ihtiyar bir sömürgeci, bu· 
ralarda monden bir hayat ve itiyad
lara sahih olmanın kolay olmadığını 
takdir ederdi. Bu itibarla yeni kay
makamı pek fena gözle görmüyordu. 
Ormancının karııı bayan Maliturn 
gençleri baş göz etme işinde müte
hassıs tanılan bir kadındı. Ve bu işi 
hiç bir menfaat gözetmeden yapar
dı. Gerçi eline bir 9ey geçmezdi, fa. 
kat iki genci birleıtirmeye muvaffak 
oldu ğu zaman onun sevincine payan 
olmazdı. 

Ve bir evlendirme fikri sanki il· 
ham gelmiş gibi ona birden bire do
ğardı . Mıntakanın askeri kumandanı
nın evinde B. de la Kokantiyen'e ilk 
defa rastladığı zaman onun Mallen 
için mükemmel bir kısmet olacağını 
derhal keşfetmişti. 

Derhal işe girişmişti. B. de la Ko
kantiyen, meseleden haberdar edilin
ce, itirazda bulunmamıştı. Ve bayan 
Maliturn, her şeyi çarçabuk bitirmek
ten hoşlandığı için, bir akşam B. Ma
yar'a demişti ki : 

evimli kızınızın elini B. de la 
Kokantiyen namına lstemiye geldim. 

B. Mayar: 
- Pek memnun oldum, demi§ti, 

fakat dah,a evvel namzedi bir kerre 
görmek doğru olmaz mı ? Ne dersin 
karıcığım. 

Karısı onun sözünden drtarı çıkma· 
~an uysal bir kadındı. Fikrine iştirak 
etti. 

Bundan tabii hiç bir şey olamazdı. 
Hemen o hafta için de karı kocanın 
kaymakamla görüşmeye gitmelerine 
karar verildi. 

Ziyaretçiler aradıklarını bulmakta 
sıkıntı çektiler. Yeni kaymakam, se
lefinin evinde oturmayı şiddetle red
detmişti. B. de la KoKantiyen'in çok 
orijinal fikirleri vardr. Bay ve Bayan 
Mayar bunu farketmekte gecikmedi
ler. Dağlık bir manzara içinde epey 
bir müddet serscriyane dolaştıktan 
ıonra bir yerli onlara "işte kayma
kamın evi" diye sazdan yapılmış ha
rab bir binayr gösterdi. 

Çiftlik sahibi karısına hayretle 
baktı, o da ayni manada başınr salla
dı. Bu bina, Kiing-Kay kaymakamı 
gibi mühim bir zata Hiyık görünmü

yordu. Fakat nede olsa görünüşe al

danmak doğru olmazdı. 
B. Mayar bu düşünce ile kendisine 

gösterilen eve doğru yürüdü. Hay 
akli ,eytan, kapı da zil yoktu. Bir 

çeyrek saat bağırdı, çağırdı ve niha
yet tahta kaı;ıyı yumruklamaya ka· 
rar verdi. Fakat yumruğu o kadar 
hızlı indirmi~ti ki can acısından ba
ğırdı. 

Gürültüyü işiten bir yerli uşak 

gelip kapıyı açtı. B. Mayar maksad
larını izah etti : 

- Ben B.. Kokantiyer konuşmak 

ister. Sen musu ve madam Mayar ha

ber verecek. 

Bütün h,ayatını sömürgelerde ge
çirmiş olan B. Mayar her şeye kolay 

ko!Qy şaşmamaya alışmıştı. Fakat çöl 
gibi bomboş geniş bir ovaya girince 

gözleri faltaşı gibi açıldı. Ne bir mob· 

le, ne bir perde, hiç bir şey yoktu. 
yalnız ta köşede hasır bir koltukta 

B. de la Kokantiyer oturmuştu. Üze
rinde kısa bir pantalonla kolsuz bir 

faniladan başka bir şey yoktu. 
Kaymakam pek meşgul görünü

yordu. Yüzü kıpkırmızı ve derin ne
fesler alıyordu. Ziyaretçilerine: 

- Mazur görünüz, dedi, kalkamı-
yorum. 

B. Mayar, büyük bir merakla: 
- Neniz var? diye sordu. 
Ev sahibinin iki çıplak ayağı, güç-

Yazan: Jan Dorıen 
lükle, harekete getirdiği pedallar ü
zerine yaslanıyordu. 

B. de la Kokantiyer gülümsedi: 
- Aletime mi bakıyorsunuz. Bu 

benim icadımdır. Ayaklarımla hare
kete getirdiğim mekanik bir yelpa· ı 
ze. Hava o kadar aıcak ki yelpazelen
mek zaruri bir ihtiyaç. Pedalı çeviri
yorum ve biraz serinliyorum. 

B. Mayar, garib icadı kendisine 
hayrete dlitliren muhatabını nezaket· 
le tasvib etti. 

Gerçi sıcak boğucu bir derecede 
idi. Fakat B. de la Kokantiyer, pe
dalları çevirmek için sarfettiği gay
ret yüzünden daha fazla hararet du· 
yuyor ve terliyordu. 

Çiftlik sahibi: 
Benim zamanımda, dedi, yelpaze

lenmek için bir yerli çocuk tutardık. 
Bu suretle !Uzumıuz bir yorgunluk· 
tan kurtulmu' olurduk. 

B. de la Kokantiyer: 
- Tabi!, dedi, ıiz terakkiden ha

berdar değilıiniz. 
B. Mayar tekrar karısına baktı. 

İkisi dı çok müşklll vaziyetteydiler. 
Mobleıiz bir odada nasıl oturabilir· 
\erdi. 

Kaymakam nihayet onların sıkın
tıaını hisaedebildi. 

- Affediniz, öyle ihmalkarım ki.. 
ıize iskemle bile takdim etmedim. 

B. Mayar gözlerini etrafa gezdir· 
di. Fakat kaymakam atıldı: 

- Beyhude aramayınız. Ben mü
kemmel bir tefriş usulli buldum. Ba
kın bir kere. 

Parmağıyle tavanı gösterdi. İs· 
kemleler, kanapeler, masalar buraya 

iplerle karmakar19ık bir ıekilde aaıl
mıttı. 

- Anlamadınız mı? Halbuki bun
dan basit ne var? Beni ziyarete geli· 

yoraunuz ıu ipleri çekiyorum. İşte ... 
bir iki... buyurun salona. 

Hakikaten bir maıa, iki koltuk 
a9ağıya inmi9ti. 

Kaymakam: 

- Dikkat ediniz, diye devam et· 
ti, çalıtmak iıteyince gu ipleri çeke· 

rim, derhal rahat bir yazıhane ve kol
tuk aşağı iner. Mükemmel değil mi? 

Bu ıuretle ne kadar kolaylık ve sade
lik elde ediyorum. 

Bay ve Bayan Mayar ev ıahibini, 
zevki ve zekası için tebrik ettiler. 

... Fakat evlenme bahsini hiç aç
mamayı daha münaıib gördlller. 

HlKJf.YECl 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kurumu her se

ne olduğu gibi bu sene de Ankara ilk 
okullarındaki zayif ve kimsesisz 518 

çocuğa her gün sıcak öğle yemeği 

vermektedir. Bir çocuğun bir öğün
lük yemeği beş kuruş tutmaktadır. 
Her vatandaş kuruma beş kuruş ver
mek suretiyle yoksul bir yavruyu se
vindirmek imkanını bulabilir. 

Teşekkür 

Annemin ölümü dolayısiyle etraf
tan büyük bir tee .. ür ve alaka g;;,,. 
tcrildi. Bu acının benzerini kimseler 
duymasın. Büyük kalbli arkadaşla
rım ve dostlarıma ve sevgili talebe· 
!erime, içim yana yana teşekkürler 
ederim. 

Hukuk fakülteıi jandarma okulu 
ve polis enstitüsü adli tıb profesörü 

doktor Fahri Ecevit 

a:S.c.ct e:r ı>h~ 
" 

rı · 

Beyaz oynar ve kazanır. 

Beyazlar: Karalar: 
1) Şah d3 1) Şah b8 
2) Fil d8 2) Piyade a7 
3) Piyade e7 

1 : ::::::::::::: ~n~~ç:: ::::: :: ::::::: 1 
NÖBETÇ! ECZANELER 

Pazar : İstanbul eczaneıi 
Pazartesi M erkea 
Salı Ankara ,. 
Çarıamba Yeni ve Cebeci ecs.lerl 
Perıembe Halk ve Sakarya • 
Cuma Ece eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yenlıehlr ec.lerl 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

MATİNELER 
Cumartesi 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Puar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumarteıl sUnlerinden baıb 
HALK ıinemaımda hereün H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film deiiıtme ciinleri: Paı:arteıl Te Cuma 
LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
ıehir: 1023 • 1024. - Şehlrlerar11ı: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havap.z:ı Anza Me
murluğu: 184e. - Meoajerl Şehir Anba
n: 3705. - Taka! Telefon numaraları: 
Zincirlicam.l civarı: 2645, 1050, 1196. -
Saman puan elvan: 28015, 3259, - Yeni· 
şehir, Havuzbaşı Bizim takıi: 2323 -

Havuzbaıı Birlik takıl: ıJ33 

OTOBUSLERİN t 1 k vo SON 
SEFERLERİ 

Sabah Akpm 
İlk Son 

ıefer ıaf er 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dereden Uluı M. na 7.15 23.20 

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

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

Ulus M. dan Keçi6ren'e e.oo 21.00 
Keçiörenden Uluı M. na e.30 21.30 

Uluı M. dan Etlik'o e.3o 20.30 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.00 

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

Cebeci'den Aı. fabl. ra e.3o 
As. fabl dan Cebeci'ye 17.15 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye e.30 7.15 
Akköprü'den S. pazarı'na - g.45 

Yeniıtehir, İıtasyon ve Bakanlıkları 
her ıaatı beı &eçe muntazam seferler 
vardır. Pazar rünlerl ilk ıeferler birer 
ıaat ıonra baılar. 

POSTA SAATLER! 
Posta saat 19 a kadar İıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 
Tayyare posta11 13 e kadar mektub alır. 

TREN SAATLERİ 
Haydarpa:iaya : .Her aabab 8.20, her 

akpm lg.15 ve lg.45 
de (Sah, perıembe, CU• 
marteıi Toroı ıilrat), 

Samsun hattma : Hergiln 9.35 (Kayse. 
ri 1 Sıvaı, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Herııi!n 9.40 
Zonııuldak battı : HerııUn 15.00 
Kmkkaleye rayotobüı 1 M5 

GÜNLÜK: 
A.abl .135e 

28 Şevval 
S. D. 

Güneı 7 215 

Rumi- 1353 
Birinci klnun 20 

S. D. 
Akıam ıe 40 

Zararlı hayvan, ve nebatat 
hastalıklariyle mücadele 

Ziraat Bakanlığı mücadele teşki-

litı, yurdda nebatlara arız olarak zi
raati aksatan yaban domuzu, tarla fa. 

reai, zararlı böcek gibi bilcümle mah· 
!Qk ve haşerat ve bütün nebatat has
talıklariyle mücadeleye devam etmek· 
tedir. 

Birinci kftnunun birinden on be· 
şine kadar açılan mücadelede Bitlis 
vilayetinde 60, Aydında 24, Erzu
rumda 17, Zonguldakta 88, Kırklarc

linde 76, Niğdede 5, Çanakkalede 91, 

İzmirde 108, Çankmda 2, Denizlide 
6, Muğlada 111, Burdurda 15, Bile· 
cikte 27, Eskişehirde 21, Orduda 68, 

Samsunda 71, İstanbulda 2, Mardin· 

de 116, Siirdde 72, Boluda 78, Mani· 
sada 16, Edirnede 6, Muşta 9, Gazi 
anteb'te 193, Malatyada 49 tane ya· 
ban domuzu öldürülmüştür. 

Rastık, sürme hastalıklarına kar· 
şı Gümüşhane ve Erzurum viHiyetle
rinde 24,700 kilo tohum ilaçlanmış ve 
tütün h.astalıklarına kar§ı da İzmir 

vilaye~inde 9271 hektarlık bir saha 
kontrol edilmiştir. 

Çapraz kelimeler , 

Dünkü çapraz kelimelerin 

halledilmit tekli 

Her iki piyade bir hamle ıonra vezir O· 
luyor. 

Yabancı memleketlerde 
Alman propagandası 

torunun geçen pazar günü diyet mec• 
!isinde "Japon ordularının Japonya· 
nın hariçteki prestijini daha ziyade 
yükselttiği., hakkında söylediği sözle· 
ri kaydederek bu iddianın hed-cfi iç 
propaganda olduğunu bildiyor ve di· 
yor ki : 

Almanya dış propagandası icin 
senede 20milyon sterlin sarfediyor 

"Japon milletinin birliği ne oluna 
olsun, ordunun kaba taşkınlıkları Ja· 
ponya adının terefini düşüı:meğe de
vam ettiği takdirde içerde de tasvib
sizliğin inkişaf etmesi tabiidir. Aynı 
eebeb ve aynı menfaatlerden mülhem 
olan Amerika ile İngiltere, Nevyork 
Taymis gazetesinde çıkan çok dikkate 
şayan bir makalede de söylendiği gibi, 
ancak muvazi hatlar üzerinde hareket 
edebilirler.,, 

Fransa hala anlamamıştır. Küçük ha 
yatını, evvel zamanki küçük hayatını, 
yaşamakta devam ediyor. Hala kendi
ni 1900 sergisi zamanında sanıyor. 
Her harbın daha önce yapılan bir pro
paganda harbiyle hazırlandığını tasav
vur ediyor. Avuıturyada, Macaristan
da, !sviçrede, Polonyada, Almanya ve 
Yugoslavyada, bu kadar zemin kaybet· 
miş olmamızın sebebini anlamıyor. 

Bir İspanyanın, bir Portekizin du
rumu onu hayrete düşürüyor. Bunca 
adamlar, milletler ve hükumetler ben· 
den ne diye yüz çeviriyorlar, cliye so
ruyor. Halbuki ıebebi pe1< basittir. 
Fransa ya sulhu bozucu bir <.c .• et, ya
hud da yakında miraaı payla~ .. .ı.ak bir 
ölüm mahkumu gibi gösterıııyor. Bu 
düşünceyi yayanları tanıyoruz, fakat 
söyledikleri karşısında omuz silkiyo
ruz. Bari cevab veriyormuyuz? Asla. 
Ve yahud pek az. Bir propaganda baka
nımız var mı? Hayır. Fransız dış ba· 
kanlığı 3 milyar franğa yakın bir pro
paganda tahsisatına ıahib midir? Ha
yır. Yirmi otuz frangı rastgele serpi
yoruz. Büyük çaplı toplara karşı tü· 
feklerle muharebe ediyoruz. 

17 Son teşrin tarihli Daily Herald 
gazetesi şunları yazıyor : 

"B. Göbbels'in emri altında, Alman
yanın geniş dış propaganda makinesi
ni idare eden, lngiltcrede doğmuş o
lan B. Bohledir. Onun emrinde 25.000 
nazi ajanı ve dışarıda Gestapoyu tem
sil eden 2450 kişi vardır. 

45 memleketin 548 nazi şubesi tara
fından ona 11k aık raporlar gönderilir. 
Bakanlığın idare ettiği, tahsisat verdi
ği veya servisini satın aldığı gazete
lerin yekunu üç yüzdür. 

B. Göbbelı tarafından sarfedilen se
nelik tahsisat 20 milyon sterlindir. 

Bu yirmi milyonu taksim edenler a
raaınd'i na.zi istihbarat ajansı, dışarı

daki alman mektcbleri ve yabancı dil
lerle yapılan nazi radyo propagandası
dır. Alman elçiliklerinin .. sosyal" ve 
"kültürel" ataşelerinin masrafları gibi 
yabancı memleketlerdeki resmi nazi 
organizasyonlarının tahsisatı bu fiile. 
dahildir. Muhtelif yabancı phsiyatle· 
rin ve muharrirlerin Almanyaya dave· 
ti maırafı da buradan verilir.,, 

Daily Herald bu paranın kaynakları 
hakkında şu malllmatı veriyor : 

"Propaganda bakanlığı 9.165.000 
Hariçteki yabancı organizasyonlar 

4.165.000 
Tahsisatı mestureler 2.885.000 
Nazi partisinin geliri 3.415.000 
Alman iş cephesi organizasyonları 

665.000 
Alman ordusu 665.000., 
Ve ilave ediyor : 
11 Gcrekli paranın büyük bir kısmı 

"kış yardımı., faslından temin edilir. 
hariçte oturan almanlar ve hatta yaban 
cılar bu paralardan alman işsizlerinin 
istifade edecekleri fikriyle yardım e
derler. 

Yabancı memleketlerde çah!l:"n al
man firmaları alman dış propagandası 
için geniş miktarda yardımda bulun· 
makla mükelleftirler ... 

Şu son iki noktanın ehemiyetine dik
kat ediniz. Demek alman devlet a
damları "kış yardımı,, namı altında 

Yeni bulmacamız 

Dokuz harfli bir Aıya memleketiyim. 

1, 5, 6 ıncı harflerim duygu 
8, 6, S, 4 üncü harflerim hamız, 

2, 3, 6, 8, g uncu harflerim adam. 
1, 8, 9 uncu harflerim eski biçim otel 
1, 8, 7 inci harflerim çizci. 

8, 9 uncu harnerim lihze. 
8, 4 üncil harflerim isim 
8, 7 jnci bq,rflerim beygir. 

8, 3, 4 üncü harflerim yemin. 
1, 8, 6 ıncı harflerim hilesiz, temiz. 

6, 8, 4, 5 inci harflerim İranın en büyük 
piri, 

6, 8, 1, S inci harflerim doğru. 
1, 8, 3 ilncU harflerim ılineıin doğduğu 

J'Cr, 

7, 8, 4 üncü harflerim lezzet. 
5, 6, 8 inci harflerim hıristiyanhk pey

gamberi. 
2, 3, 8, 4 ün..:ü harflerim ıırar. 

8, 6, 5 inci harflerim iayan eder. 
Benim han&i memleket olduiumu anladı

wz mı! 

Piyer Dominik 
La Repüblik 'te 

topladıkları ianeleri bile propaganda 
!§!erinde kullanmaktan çekinmiyorlar. 

Fakat en mühim nokta burası değil· 
dir. Şudur ki faşist veya sovyet tipin
deki totaliter devletler büyük propa
gandanın manasını anlamışlardır .. 
Yalnız bu devletler faal ve geniş 

büdceli propaganda bakanlarına malik 
tirler; yalnız onlar • şüphesiz Enteli· 
cens ıervisiyle İngiltercde • dünya ka· 
moyunu harekete getirmesini bilmek· 
tedirler. 

Liberal veya demokratik devletler 
vaziyetlerini az çok muhafazaya çalış
makla iktifa ediyorlar. Metodları sa· 
dece muhafazakardır; zaman ve para 
istiyen her türlü gayretlerden çekin
mektedirler. Kanaatkar bir müşteri 
kütlesine hitab ettiklerini sanarak 
modellerini değiştirmeden imalatına 
devam eden ve günün birinde cüretkar 
bir müteşebbisin rekabetiyle ezilen 
yaşlı endüstrilere benziyorlar. 

Demokratik ve liberal devletler ra· 
kiblerinden daha zengindirler, fakat 
zenginliklerinin onlara hiç bir faydası 
dokunmaz. Fransa 54 milyar franklık 

bir büdceye malik ki İtalyan büdcesi· 
nin 20 milyar frangı bile bulmamasına 
rağmen italyan donanmasının fransız 

donanması a)'arında olduğu, italyan 
hava kuvvetlerinin Fransadan daha 
kuvvetli bulunduğu ve İtalyan propa· 
gandaaı faal ve kudretli iken fransız 

propagandasının hiç mevcud olmadığı 
düşünülünce, ya zeka, ya da irade sa
hasında Fransanın mağ!Qb düştüğünü 

kabul etmek lazımdır. Eksik olan ttkô 
mız olmadığına göre mesele, bir irade 
meselesidir; bununla beraber halli o 
kadar da kolay değildir. 

Romanya 
Gazeteler yeni kabineyi 

iyi karşıladılar 

Niyuz Kronik, ve Deyli Herald ga• 
zeteleri, bilhassa uzak doğu hadisele· 
rinin doğurduğu İngiliz· amerikan ya
kınlığı üzerinde israrla durmaktadır· 
!ar. 

Macaristan 
Romanya ve Macaristan 

"Esti Ujsag" gazetesi, Romanya• 
da hükümet tahavvlilli hakkında di· 
yor ki: 

uHarict siyasette Romanya, Sev• 
yetler Birliği ile dostluğu terkede· 
cektir. Romanya ile Macaristan ara· 
sında bir anlaşma, bugün çok mUm· 
kündür. Böyle bir antant, nasyona· 
list istikametli iki devlet arasında 
çok daha kolaydır. Bundan başka ye• 
ni Başvekil, yüksek tahsilini Maca· 
ristanda yapmış bulunmaktadır ki bu 
da, bu memleketin efkarI umumiye .. 
sini çok iyi tanımakta olduğuna de· 

lilet eder.,, 

İtalya 
Yeni roman kabinesi, 
Moskova ve Cenevre 

Yeni Romanya hükümetinin pek 
çabuk ıurette kuruluıu, Roma'da ye• 

ni bir otoriter sistemin batlamasına 

bir alSmet olarak telakki edilmekte· 

dir. 
Tribuna gazetesi bu hususta dl· 

yor ki: 

"Sovyetler Birliği, Romanyanın 

aiyast ittifakları sisteminden dışarı 

bırakılacağı gibi, bundan sonra Parlı 

ve Cenevrcnin hiç olmazsa dahili ıi· 
yasette bu sistemden çıkarılması da 

pek ziyade muhtemeldir. Goga kabinesi gazeteler tarafın

dan iyi bir surette kar§ılanmıştır. Ga

zeteler, siyasi buhrana verilen h,al su- Romanya, daha kuvvetli, daha e· 
nıin ve bilhassa daha az hotbin bir ncticcle-retinin, ıon seçim umumi 

rine mutabık bulunduğunu 
tebarüz ettirmektedir. 

bilhassa dostluklar aistemi vücuda getirme~• 

Kurentul diyor ki: 
"Filhakika, memleket, reyini, mil· 

cadele halinde bulunan partiler ne 
olursa olsun, nasyonalist bir istika· 
mete doğru ızhar eylemi'jtir. Kıralın 

buhrana verdiği hal tarzı ise, mem
leketin bu isteğinin 9uurlu ve doğru 
bir tefsiridir. Devlete etik bakımdan 
milletin itimadını kazandırmak, bu 
hükü.metin vazifelerindendir.,. 

Universul diyor ki: 
''Memleket, programının esasına 

milli idenin, mili! iş ile yerli etnik 
unsurun himayesi fikrinin mevcud 
bulunduğu siyasi partiler• iltihakını 
kati surette göstermiştir. Bunun üze
rine, Goga ve Cuza'nın riyaset ettiği 
nasyonal hıristiyan partisi iktidar 
mcvkiinc getirilmiştir. Bu, milli mü~ 
cadelede bir zaferdir. Universul, bu 
fikir için esasen, senelerdenberi mü
cadele eylemekte idi.., 

İnallfere 

teşebbüs eyliyecektir . ., 

Yenişehir telefon santralı 
Ankara telefonunu ihtiyaca cevab 

verecek bir şekle koymak için P. T. 
T. idareıi tarafından Yenişehirde te· 

ıis edilecek grup santralının btok· 
holmden getirileceğini yazmıştık. Fa 
kat şirket atölyesinde santral mevcu· 
du kalmadığından yeni bir santral 
yapılmasına zaruret hasıl olmuıtur. 

Yeni santralın iki ay sonunda tesiaa· 
tı bitirilecektir. 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - -
§Ankara ~kurlarımıza§ 
§ Bize mektub veya telefon- ~ 

la adreslerini bildiren o- E - -- kurlarımı::ıın evlerine her : - -- sabah "Ulus" ga::ıeted bı- E -: rakmak için tertibat aldık. ;: 

= Japon ordu~unun taşkınlıkları Telefon No: (1061) E 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: Gazete bundan sonra japon impara-
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Asker1 Fabrikalar 

Tabih ve eczacı alınacak 
Aıkeri Flllrimlar Umam Müdürli

fünden: 

Vilôyetler 
Radyo ve hoparlör 

ah nacak 

A. Levazım Amirliği 

Buğday alınacak 
Ankara Lvazım Amirliii Sabn AJ. 

tna Komiıyonundan: 
1 - Çorlu kor birlikleri ihtiyacı i

çin 300 tonu yumu,ak ve 700 tonu sert 
olmak üzere bin ton bugday kapalı 
zarfla eksiltmesi 24. 2. kin. 938 salı 

günü saat 16 da Çorlu Kor aatınalma 
komiıyonunda yapılacaktır. 

liği satın alma komiıyonunda yapı

lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 23400 lira ilk 
teminatı 17 55 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Teklif mektubları
nın ihale aaatinden bir saat evveline 
kadar komisyona verilmesi. 

Baş bakanhk 
Benzin alınacak 

Bqvekalet ETl'&k n Levamn Mü
dürlüğünden: 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş 

17000 litre benzindir. 

veklletinde f08e ve köprüler reisli
ği eksiltme komisyonu odasında yapı
lacaktır. 

3 - Eksiltme ,artnamcsi ve buna 
müteferri diğer evrak (240) kurut 
mukabilinde fOSe ve köprüler reisli
ğinden alınabilir. 

İki tabib ile bir ecucı alınacaktır. 
İsteklilerin prtlarını anlamak Uzere 
istida ve birer hal tercümesi ile umum 
müdürlüğe müracaatları 

(4721) 1~ 

Bankalar 

Yozgat Halkevi için 938 modeli 
bUyUk bir ra~o ile beş yüz metre 
kutrunda bir daireye ses verebilecek 
bir boparlor ile bir seıli sinema m&• 

kinesi elimizde gümrük muafiyet ve· 
sika11 vardır. Radyo ile uğratanlar 
15 klnunuaani 938 kadar teklif vara
kalarile müracaatları ilan olunur. 

(4772) • 1-2 

M. M. bakanlığı 

Bir adet iç vida kesme 
tezgahı alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. AL Komisyonun
dan: 

2 - İhale açık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli (3145) li
radır. 

4 - Eksiltmeye girmek iatiyenle
rfo (3600) liralık muvakkat teminat 
vermel~ri ve bu gibi i~eri yapabile
ceklerine dair vekaletimizden alınmış 
müteahhitlik vesikasiyle ticaret odası
na kayıdh olduklarına dair vesaik ib
raz etmeleri lazımdır. 

2 - İlk pey parası 4500 liradır. İs
tekliler tartname ve evaafmı Ankara 
ve İstanbul Lv. Amirlikleri aatm alma 
komisyonunda ve Çorluda kor satın 
alma komisyonunda görebilirler. Tek
lif mektubları belli gün ve saatten bir 
ıaat evveline kadar kabul olunur. Ka
nuni vesikalariyle belli vakitte ko

1 - Bir adet iç vida kesme tezga
hı pazarlıkla ekıiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 700 lira 
olup ilk teminat parası 53 liradır. 

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

evrak ve levazım müdürlüğündeki ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 236 li
radır. Eksiltmeye girecekler, eksilt
meden evvel bu parayı maliye merkez 
muhasebeciliği veznesine yatırarak 

alacakları makbuz ile birlikte komis
yona müracaat edeceklerdir. 

İsteklilerin teklif mektublarını i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir. Postada olacak geçikmeler 
kabul edilmez. 

misyonda bulunmaları. 
(4765) 1-1 

Fabrika unu alınacak 
'Ankara Levazım Amirliği Satın 

~ima Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır garnizon birlikleri 

için 330.000 kilo fabrika ununun kapa
lı zarfla eksiltmesi 27-2.kan.-938 saat 
15 d-e Diyarbakır Lv. imirlili satın al
sııa komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 35145 lira 
ilk teminatı 2635 lira 88 kuruştur. Şart 
namesi l 76 kuruş mukabilinde komis
yondan alınabilir. İsteklilerin belli 
&Un ve saatten bir saat evveline kadar 
teklif mektubları ve muktezi ve.ika
lariyle birlikte komisyonda bulun
ınaları. (4739) 1-3 

Bakır karavana alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

alma Komiıyonundan: 
1 - Ordu ihtiyacı için azami a

lınacak olan 300 büyük ve 300 kü~ük 
bakır kazan 3000 bakır karavana, 2000 
kapaklı bakır bakraç, 1000 bakır saplı, 
1000 bakır süzgeç, 1000 bakır kevgir, 
1000 bakır yağ tavasının 13 • 2. kan. -
938 '88.t 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
lmirliği Sa. Al. Ko. da kapalı zarfla 
e:..si! 'mesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 26150 lira 
ilk teminatı 4057 lira 50 kuruıtur. Şart 
namesi 281 kuruı mukabilinde alınır, 
nümuneler komisyonda görUlür. İatek 
lilerin kanunt vesikalariyle teklif mek 
tuplarını ihale saatmdan bir saat ev • 
veline kadar komisyona vermeleri. 

(4687) 3-7236 

Kuru üzüm alınacak. 
~kara Levazım Amirliii Satm 

:Alma Komi.yonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
eueseleri için 25000 kilo çekirdeksiz 
kuru üzümün kapalı zarfla ekailtmeai 
4-2.kan-938 saat 15 de Ankara levazım 
Amirliği aatm alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6250 lira ilk 
teminatı 468 lira 75 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi her gün komisyonda 
görülür. İçinde kanuni vesikalar da 
bulunan teklif mektupları saat 14 e 
kadar kabul olunur. Eksiltmeye gire· 
ceklerin belli gün ve saatte komisyon-
da bulunmaları. (4554) 3 - 6968 

Sabun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü· 

easeseleri için 40000 kilo aabunun ka
palı zarfla eksiltmesi 3/2.kan/ 938 aa
at 15 te Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12800 lira 
ilk teminatı 960 liradır. Şartname ve 
nümunesi her gUn komisyonda görU -
lilr. İçinde kanuni vesikaları bulunan 
teklif mektupları saat 14 e kadar ka -
bul olunur. Eksiltmeye gireceklerin 
belli gün ve saatte komisyonda bulun-
maları. ( 4555) 3 - 6969 

Un alınacak 

3 - İhalesi 7 2.Kanun 938 cuma 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte iha
le gün ve saatında M. M. V, satın al
ma ko nisyonunda hazır bulun,nalarr. 

(4626) 3--712 

Benzol alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komiı· 

yonundan: 
1) Beher kilosu 34 kuruş olan 11 

ton Benzol açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2) İlk teminat parası 280 lira 50 ku
ruştur. 

3) İhalesi 7-2. kanun-938 cuma günü 
saat 14 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinde M.M.V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

(4749) 1-4 

Demiryolları . 
Lisan hilen memur alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis70-

nundan: 
Devlet demiryollan idaresi için An

lcarada istihdam edilmek üzere türkçe
den almancaya ve almancadan türkçeye 
iyi tercüme yapacak memur alınacak· 
tır. Bu memurlara tahsil dereceaine 
göre ücret verilecektir. Taliplerin ve
sikalariyle birlikte devlet demiryolla
rı zat itleri müdUrUlğüne müracaat et
meleri ilin olunur. (4716) 3-7262 

Seyyar dizel motörlü komple 
kaynak cihazı ve elektrik kay-

nak Umformeri alınacak 
Devlet Demiryollan Sabn alma Ko

miayonandan: 
Muhammen bedeli 8100 lira olan 2 

adet seyyar dizel motörlü komple kay
nak cihazı ve 2 adet elektrik kaynak 
Umformeri 28-1-1938 cuma günü aaat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 607,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mütt. -
ahhitlik vesikası ve tekE:lel'ini aynı 
gün ıaat 14,30 a kadr komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Hayderpata· 
da tesellüm ve sevk ıefliğinden dağı-
tılmaktadır. (4668) 3-7233 

Ankara Belediyesi 

6 - Eksiltme şartnamesi evrak ve 
levazım müdürlüğünde görülebilir. 

(4767) 1-9 

. Enstitüler 
Avrupa ve Amerika ve 

lstanbul üniversitelerine 
talebe gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama Enstitü

sü Genel Direktörlüğünden : 

1 - Maden mühendisi yeti?tirmek 
üzere 13 ve madenler için jeoloji tah
sil ettirmek üzere 7 talebe Avrupa ve 
Amerikaya ve kezalik jeoloji tahsili 
için 6 talebe de İstanbul üniversitesi
ne gönderilecek ve talihler arasında 

müsabaka yapılacaktır. 

2 - Jeologluk müsabakasında 1 den 
7 ye kadar sıra ihraz edenler Avrupa 
ve Amerikaya gönderilecek vıe 8 inci
den 13 üncüye kadar olanlar ise Ens
titü hesabına İstanbul üniversitesjnde 

titü hesabına İstanbul üniversitesinde 

okutturulacaktır. 

3 - Taliplerin aşa~ıdaki şartları ha-
iz olması lazımdır. 

a) Türk olmak. 
b) Maden ocaklarında çahfabilecek 

kabiliyeti ve aihhati tam olmak, (Sıhl 
muayene Ankarada yapılacaktır). 

c) Olgunluk imtihanını vermit olan 
lise veya kollej mezunu olup franaız

ça, almanca, ve ingilizce dillerinden 
birisini okuY.UP yazabilmek. 

d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yuka
rı olmamak, 

4 - Mühendistik için müsabalCa 3 
şubat 1938 perşembe, jeologluk için mü 

sabaka 4 şubat 1938 cuma günleri A% 
karada M.T.A. enstitüsünde yapıla
caktır. 

Talebelerin imtihanda üsaü mizanı 
doldurmuş olmaları tarttır. 

5 - Maden mühendisliği imtihanı 
hesap, hendese, c.ebir, mihanik, fizik, 
kimya ve yabancı dillerden biri (İngi
lizce, fransızca, Almanca). 

J eologluk imtihanı: riyaziye, (hen· 
dese, cebir) hayvanat, nebatat, jeoloji, 
fizik ,kimya ve yabancı dillerden biri 
(ingilizce, fransızca, almanca) 

6 - Tahsile gönderilecek olanlar i
leride tahsil müddetleri kadar mecburi 

Tuz fiatlan hizmete tabi olduklarından bu hususta 
Ankara Belediyesi Sabn Alma Ko- mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere 

miıyonundan: bir teahhüdname verecekler ve bunun 
İnhisar idaresinden alınan ince tu- için de muteber kefil göstereceklerdir. 

zun toptan kiloıuna 7, perakende kilo- 7 - İstiyenlerin nüfuı hüviyet cw
suna 7,75, tüccar malı tuzun teşrini sa- danı, hüsnühal varakasını, mekteb ıe
ni iptidasından nisan nihayetine ka- hadetnameaini veya bunların tasdikli 
dar iri tuzun toptan kilosuna 5.25, pe- birer suretleri, 4 kıta fotoğraf ve dilek
rakende kilotuna 5,75 ince tuzun top- çelerini 29 kanunuaani 938 cumartesi 
tan kilosuna 6, perakende kilosuna günü öğleye kadar Ankarada M.T.A 
6 50 mayıs iptidasından teşrini evvel enstitüsü genel direktörli.iğüne gön-

Ankara Lnzını Amirliii Saba Al- s~nuna kadar iri tuzun toptan kilosu- dermeleri ve 31 k!nunu sani 938puar-
.na Komiıyonunclan: . k.l 

(4709) 1-13 

Hava seferleri tadil ctlil<•cck 
Hava Yolları Devlet işletme İdare

sinden: 
25-12-937 tarihinden itibaren 1938 

senesi mart sonuna kadar Ankara - İs
tanbul ve İstanbul - Ankara hava se
ferlerimizin tatil edileceği ilan olu-
nur. (4729) 3-7266 

Gümrük ve inhisarlar B. 

3409 takını yazhk elbise 
alınacak 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı İstanbul Satm Alma Komis
yonundan: 

1 - Gümrük muhafaza eratı için 
3409 takım yazlık elbi&enin kapalı 
ır;arfla eksiltmesine istekli çıkmadı
ğından 5. 1. 938 çarşamba günü saat 
15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 18.749 lira 
50 kuruıtur. 

3 - Şartname, evsaf komisyonda
dır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 
1407 liralık vezne makbuzu veya ban
ka mektubları ve kanuni veıikalariy
le birlikte o gün Galata Eski İthalat 
Gümrüğü binasındaki komisyona gel
meleri. (8324/4587) 3-7018 

Sömi kok alınacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: 
1 - Vekalet kalorifer ihtiyacı için 

1150 ton miktarında yerli (Sömi kok) 
açık ekailtme usulü ile satın alınacak
tır. 

2 - Beher ton için 26 lira bedel tah
min edilmi9tir. 

Muvakakat teminatı (312) liradır. 

Bu ite aid f&I'tn&meler vekil-et leva
zım müdürlüğünde her gün görülebi
lir. 

3 - Açık eksiltme 17-1-938 günü 
saat 14 de vekalet binuında aatınal
ma komisyonunda yapdac:ağmdan is
teklilerin bu tarihten önce muvakkat 
teminatlarını vekUet veznesine yatır
mı9 bulunmaları ve belli edilen gün ve 
saatte komisyonda hazır bulunmaları 

tarttır. (4756) 1-12 

Maliye bakanhğı 
Paralar hakkında 

Maliye Vekaletinden: 
Eski bronz bet kuruşluklarla yüz 

paralıklar ve nikel kırk parahklar 
1-1-938 tarihinden itibaren bir sene 
nihayetinde yani 1-1-1939 tarihinde 
tamamen tedavülden kaldırılacaktır. 

Keyfiyet 2257 numaralı kanunun se
kizinci maddesi mucibince ilan olu
nur. (4708) 1-7 

Mahallesi Sokağı Cinsi M.ı 

ETİ BANKA 
imtihanla müfettiı 

ah nacaktır 
Müsabakaıa duhul fBrlları: .. 
A - Türk olmak 
B - Yaşı 28 den aşağı ve 40 dan yu

karı olmamak. 
C - Banka memurlarına mahsua be· 

yannameyi doldurmuı bulunmak, 
D - Askerliğini ifa etmiş olmak. 
E - Yüksek İktısad ve Ticaret, mül

kiye veya hukuk mektebinden mezun 
bulunmak veya bu mektebler muadili
ni ecnebi memleketlerde ikmal etmiş 
olmak. 

F- Mali veya sınai müesseselerde 
asgari beş sene hizmet ifa eylemiş ol
mak. 

C - Memuriyete kabul olunduğu 

takdirde ıs gün berayı tecrübe Banka 
emrinde çalışmağı teahhüd etmek. 

H - Mali ve sınai muhasebe, riyazi
ye, bankacılık, iktısad ve hukuki ma
lı1mattan İstanbul ve Ankarada 15°1. 
1938 cumartesi yapılacak imtihanda 
muvaffak olmak (Lisan l:ilenlu ter~ih 
edilecektir). 

Müsabakaya girebilmek ve memur 
beyannamesi almak için müracaatların 
en geç 10.1.1938 tarihine kadar · Eti-
1,ank - Ankara adreıine tahriren yarıl-
ması. 3-7214 

Mahkemelerden 
Davet 

Ankara Birinci Asliye Hukuk 
Mahkemeainden : 

Rumeli muhacirlerinden olup 
Niğde nüfusunda kayıtlı ve halen 
ikametgahı belli olmıyan Niğdenin 
Kayabaşı mahallesinden Recebe. 

Karınız Necmiye aleyhinize açtı
ğı iki seneyi mütecaviz müddetten
beri kendisine ve çocuğunuza bak
madığınızdan aranızda tiddetli ge
çimsizlik olduğundan bahisle botan· 
ma ve nafakaya i9tirAk talebine mü
tedair davinın muhakemesinde mahi
yeti bundan ibaret olan davl arzuha
lının ve muhakeme gününün il&nen 
tebliğine karar vetilmiı olduğundan 
bu babdaki muhakemeniz 28-1-938 cu
ma günü saat 14 e talik edilmit ol
duğundan mezkur gün ve saatte An
kara birinci asliye hukuk mahkeme
sinde hazır bulunmanız ve yahut 
musaddak bir vekil göndermeniz lü
zumu davetiye makamına kaim olmak 
üzere usulün 142 ci maddesine tevfi-
kan ilan olunur. (4720) 1-14 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odaıı 
Riyasetinden : 

Sicilli ticaretin 1024 numarasın

da rni.iseccel bulunan Ankara Küçük 
Evler Yapı Kooperatif Şirketinin 

Ankara Birinci Noterliğinin 31 ki
nunuevvel 937 gün ve 8176 sayısiyle 
muaaddak unvanı ticariıtle §irket 
namına vaz'ı imzaya mezun türeki
nın tatbik imzalarını ve unvanı tir· 
ket kilişesinin vuku bulan talebe meb
ni dairede mahfuz veaaike müsteni
den 31-12-931 tarihinde te,cil edildi-
ği ilin olunur. 1-17 

Mülkiyet ihalesi 
Metruke Kapı Vergi 

No. No. No. Ada 

1-19 

Pavyon inşası , 
D. Bakır Naha Müdürlüğünden il 
ı - Talip çıkmadığından yenidell 

artrrma ve eksiltmeye konulan 34230 
lira (92) kurut ke9if bedelli D. Bakıt 
lise pavyonu inşaatıdır. 

2 - Bu ite aid evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve ek fenni f&r't

namc. 
D - Bayındırlık ve yazı itleri 

genel ve fenni prtnameleri 
E - Bu evrak nafia daireeindı 

görülebilir ve istenebilir. 
3 - Bu iş• 17-1-938 pazartesi gilnil 

saat 11 de kapalı zarf usuliyle D. Ba· 
kır nafia müdürlügünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek isin 
(2567) lira (32) kuruşluk muvakkat 
teminat vermek ve &f8.ğıdalri vesikala
rı ibraz etmek lazımdır. 

A - Nafia vekaletinden alınmıf 
inşaat müteahhitlik vesikası 

B - 937 yılına aid ticaret odMı 
vesikası. 

5 - Taliplerin pazartesi ihale aaa• 
tinden bir saat ev~l komisyon reisli· 
ğine makbuz mukabili vermeleri. Poe-
tadaki gecikmeler kabul edilmez. 

(4766) 1--8 

1\falatya cezaevi eksiltmesi 
Malatya Nafıa Müdürlüjündenı 

6-1-938 perşembe günü saat 15 dl 
Malatya nafia dairesinde 75457.98 lira 
keşif bedelli Malatya «za evi infutl 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul• 
muıtur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık ifle
ri genel, huıuıt ve fenni f&l'tMmeleri, 
proje, ketif hi.ilasuı ile buna mütefeni 
diğer evrak her gUn nafia müdürlülb 
de görülebilir. 

Muvakkat teminat 5023 liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve en 

az 50.000 liralık bu i9e benzer it yap
tığına dair nafia veklletindeıı alımt ol· 
dutu müteahhitlik ve ticaret oduı ve
sikalarını havi kapalı zarfların 6-1-938 
perşembe günü saat 14 e kadar ~~t
ya nafia müdürlüğüne vermelen ılln 
olunur. (4565) 3-7023 

Malatya kaysı istasyon 
binaları eksiltmesi 

Malatya Naf1& Müdürliiibd•ı 

14-1-938 cuma gilnil saat 15 de Malat
ya nafia dairesinde 40712.56 lira kefil 
bedelli Malatya kaysı istasyon binala· 
rı inpatı kapalı zarf' uauliyle eksiltme· 
ye konulmuttur. Mukavele, ekıiltme, 
Bayındırlık i9leri genel, hususi ve fen· 
nt f&rtn&meleri, proje, ke9if hillAauı 
ile buna müteferri diğer evrak her ıGıı 
nafia müdürlUğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 3054 liradır. 
lıtıeıklilerin teklif mektubları ve eıı 

u 25.000 liralık bu ite benzer it yaptı• 
ğına dair Nafia vekiletinden almıt ol· 
duğu müteahhitlik ve ticaret odası vı 
ıikalarını havi kapalı zarfların 14-1· 
938 cuma günü saat 14 e kadar Malat
ya nafia müdürlüğüne vermeleri ilin 
olunur. (4564) 3-70.26 

Elektrik Makinisti aranıyor 

Tokat Belediye Reiılifinden : 
135 lira ücretli Tokat hidro elek· 

trik santralına ehliyetnameli bir ma· 
kinist alınacaktır. İsteklilerin ehli· 
yetname, bonservis ve diğer vesika· 
lariyle Tokat elediye reisliğine mil· 
racaatları. (8476/ 4658) 3--7146 

Muhammen kıy. Dipo. 
Parsel Lira K. Lira ku. 

. . . ~. . . na 5,25 ınce tuzun toptan ı osuna 5,50 tesi günü aıhi muayeneleri yaptırıl-
1 - Mardın hudud bırhg. ı ıçın 180 perakende kı'loauna 6 kurut azamt fiat ---- --- ---

1 
\ 

ma.k üzere sabahleyin saat 10 da Adliye 
ton unun kapa ı zarfla eksıltmeıi 21-2. ,_ 1 (4768) 1-10 
kin. - 938 saat 9 da Mardin hudud bir- _,.onu muftur. ıarayı kartısında M.T.A enstitüsü da-

• iresinde bulunmaları ilan olunur. 
Un alınacak (4699) 3-7195 

Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 

M. İlk Baymdırlık Bakanh{aı 
Eksiltm~ 

Cinsi 
Miktarı 

Kila tarihi Saatı Betonarme köprü inşaatı ilanı 
bedeli teminatı 

Lira Lira 

Vize Un 245000 34300 2573 7 • 1 • 938 15 
Alpullu - 187000 26180 1864 - - =- 16 
Pınarhisar - 246000 34440 2583 = = = 10 
== - - 112000 15680 1176 = = = 11 
Yukarıda yazılı unlar ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Ek

siltmesi Vizede askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenler her gUn komisyona müracaat edebilirler. 

Münakasaya iştirak edeceklerin bildirilen günde ve tayin edilen eksiltme 
saatinden bir saat evvel teminat ve teklif mektUblariyle icabeden aair vesai
kin komisyona tevdii ilan olunur. (4579) S-7020 

Nafıa Vekiletinden: 

1 - Sinop vilAyetinde ve sinop • 
Ayancık yolu üzerinde, Karasu beton
anne köprüsü intaatı kapalı zarf usu
liyle mUnakaaaya çıkarılmı9tır. Bu 
köprünün yeni keşif bedeli ( 48000) 
liradır. 

2 - Eksiltme 19-1-938 tarihine mU
aadif çartamba günü aat 16 da nafıa 

Misakı ?dillt Hanardı Ah,ap ev 53 118 22 256/9 167 32 3000 225 .. ,, 
" 

130 124 67 269/10 168 7 4200 315 

.. Kardüşmez 
" 

119 128 20 245/ 6 168 21 6000 450 
Yejenbey Daracık 

" 120 167 3 67/1 225 1 2400 180 
Kızılelma pazar yokuşu 

" 
87 247 11 39/6 402 10 1200 90 

hmetpap Çankırı Araa 281 2/34 13 14 843 63 25 
caddesi 15/ 1 318 23 as 

Laka fos bağ 2120 

Lakafos mevkiindeki bağın hududu: Demirci Ki9if karısı Azime, ekmekçi deli Mehmet, çiğdem oilu Artla, 
Diğer ev ve ananın hududu plin larına g6redir. 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihaleai 6-1-938 perıembe ıgilnü saat ıs de yapılmak 
üzere açık artırması 10 gün temdit edilmittir. İhale bedeli nakden ve pefinen tediye edilecektir. E• Ye ar
saları görmek istiyenler ihale gününden evvel defterdarlık millt emllk mUdilrlüfilne milracaatları. Taliplerin 
ihale gününden evvel hizalarında yazılı dipozitlerin defterdarlık veznesine yatırmaları. 

6000 lira bedeli muhammen ti evin artırması kapalı zarf usulile icra edilecektir. Taliplerin teklif mektupla
rını saat 14 den 14,30 kadar defterdarlık satıf komisyonu reisliğine vermeleri ve ihale uatında ıtizü geçen ko-
misyonda hazır bulunmaları ilin olunur • . (4752) l~l 
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Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük mükafatla 
zafer nişanını, diplom donör ve altın madalyayı kazanan 

ve bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan 

a n rı 

Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patat.eı, Muır, 

Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Özü Unlarını 
Çocuklarınıza Y edirini:ıs. 

Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuv· 
vei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz ,ehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve milkemmel gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam Uiyet temin eder. Ne,vünü 
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Ne,'eli, tombul, hasta· 
lıksız tombul yapar. Hasan Oziü Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HAS AN Markasına dikkat. 1 - 28 , 

..lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL Beynelmilel NakHyat - -
~Yeni Bentler Puta§. 

I - -§ Salonu açılmıtbr § - -- -: Kahvaltı verilir -----------
Adres: Karpiç kaqısında : 

Sokak içeriıinde 3-7278 E -- -
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 
.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1. 

~ ŞEYH AHMET : - -- Büyük Türkçe sözlü ve -5 prkılı film : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehauısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa· 
bık Ba§llluavini ve Bertin Üni· 
venitesi (CharitE) sabık muavinı 

Her gün saat 16 dan sonra ATA
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
ttmanı 7 No. lu dairede hastala
rını kabule ha,Jamı,tır. ~861 

İmtiyaz ıahibi ve Başmuharriri 

F..ıih Rıfkı ATAY 

Umumı NeJriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

ile 

I 
O D 

arasında ve bu meyanda 

Sofya, Nit, Belgrad, Triyeate, Vene· 
dik, Milano, Lozan ve Pariı'e 
1. 1. 1938 tarihinden itibaren doğ

rudan doğruya nakliyat servisimiz 
baılamııtır. Telefon: 3705, 1523 

EDE ve Şürekii11 • Merkez Bankası 
kar,ısında No. 7 

1-20 

..lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

§ Çocuklarınıza en kıymetli~ 
; Yılha~ı hediyesi Dadıdır. : - -- -- --= -- -- -- -- -- -- --- -- --- ---- -- -- -- • ---= - -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -= -: Dadı çocuğunuzu eğlendirir, : 
;: yürümeğe aJııtmr, gezintilerde : 
: taıımağa yaradığı gibi icabında : 
: rahat bir salıncak olur. = - -- Yeni Eczanede ıatılıyor. :; 
= 3-7253 = 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:-

.Uyanıı-Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

42 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satı' yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

Cumhuriyet Halk Partiıi 

Kadıköy llçeyönkurul Başkanlı§ından 
Kadıköyünde yaptırılacak Parti ve Halkevi binıııı proje 

teılim tarihi 15 Şubat 1938 e kadar uzatıldığı alakadarlara 
bildirilir. (8678 4779) 1-15 

uı.;us 

.. il 111111 il TOPTAN-PERAKENDE 

Ö , DE Ö 
llllllllllL -- --------OD RU ---- -- -- --- Vagonla almak istiycnlcrin sipari' vermeleri : = YENİ YAKACAK PAZARI 3-7ı19 -- -;: Kız Enstitüsü kartıaında ıilo yanında Telı 2367 ;: 
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ırauGüN. KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURUŞ 1 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 

T.C • 
ZiRAAT BANKASI 

1-24 

or 
Size inci 
kokulu 

gibi dişler ve 
bir ağız temin 

güzel 
eder 

3-6399 

rem Balsami 
Kumral, Sarıpn, Esmer her tene tevafuk eden yeglne aıhht krem· 

terdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
a11rdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları 11hht güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balıamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İltanbul 
1-30 

İmren Lokantası YENİ 
BUGÜN BU GECE 

1 - 1 - 1938 

Ditlerinizi her gün 

R LİN 
Dit macunu ile fırçalayınız ı - 21 

Kara Ege oğlu Mahmut -11111 

Yakacak ve Yiyecek Ticaret Evi 

Iatuyonda Kooperatifin açık kömür depoları yanmdaki depomda 
ıömi kok piriket kıriple ve bütün Zonguldak maden kömürleri cin· 
ainden ve belediyenin gÖaterdiği fiatlar üzerinden toptan ve peraken· 

de satılmakta olduğu ilan olunur. Telefon: 1641 3 - 7204 

Çankaya Eczanesi açıldı 
Meşrutiyet caddesi Yenltehir 3-7216 

Bir o üt 

Bu yıl başı için ne hediye alacağınızı 

düşünüyorsunuz değil mi? 
O halde: Oyle bir hediye alınız ki hem her yıl aizi minnet

le hatırlatun hem de evinizin önemli bir ihtiyacı· 
nı gidersin. 

Bu hediye ancak bir Singer Dikiş 
Makinası olabilir. 

Eviniz için bir Singer dikit makinası hem güzel 
bir hediye hem de bir tasarruf kumbaraaı olur. 

Elektrikli ve portatif çantalı dikit makinelerimizi görmeden alaca
ğınız hediyeye karar vermemenizi öğütler bu vesile ile sayın halkı
mızın yeni yılını kutlularız. 

H"er aile kesesine uygun veresiye şartlarla verildiği gibi peşin 
satış'uda da büyük tenzilat yapılır. 

3-7257 
Sınger dikit maki·naaı kumpanyası 

Ankara satıf mağazası 

SİNEMALAR HALK 
.lllllL BUGÜN BU GECE -

H ükümet caddesinde açıJnu,. 

tır. Tabldot çeıitli ve müntehap 
(3) kap yemek su, ekmek ve sa
lata dahil (55) kuruttur. 3-7302 

Victor Francen ve Gaby Morlay = -- -
= 

Atk • heyecan • macera şaheseri 

Türkçe sözlü 

• Dr. Raif Gürün 
Göz hastalıkları mütehauısı 

Hastalarını Balıkpazarında Ku
yumcular sırasında No. 87 de 
öğleden sonra kabul eder3-7036 

~ 

~ 

tarafından temıil edilen büyük 
bir taheıer 

ATEŞ GECESİ 

Fransızca ıözlll 

Ayrıca • D. haberleri ve öğretici film 

Seanslar: 1 • 2,45 • 4,45 . 6,45. 
gece 9 da 

-- -- ---- -- -- -- -- -- -- = - -- --= -= --- -.,ıııır 

DİŞİ TARZAN 

Baf rolde: DOROTHY LAJ'10UR 

Ayrıca • D. haberleri 
...ı__ 

Seanslar: 1 • 2,30 • 4,30 · 6,30 
gece 9 da 

Hediyelik eıyanızı . bizden alın! Halil Naci Mıhçıoilu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddeıi. Telefon: 2619 1-2g 
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