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Dün bu sütunlarda sayın mü~~
hassıs ve profesör Wagner 1.n 1 
ınemur meskenleri hakkında bır 
tetkik yazısını ne§rettik. Pr?f e
sör bu yazısında, Cuınhurıy~t 
gazetesi başyazarı Yunu~ N~~ı · 
ni'n son üç makale·.,indeki. f1kır
leri münakaşa etmektedır. Pek 
'VUkuflu izahlarından dolayı ken· 
disine teşekkür ederiz. A 

lnailtere ltalyaya hi( bir 
tavizde bulunmıya<ak 

Ancak biz Türkiye için uınumı 
d A '1 cuın meskenlendirme avası 1 e, -

huriyet hükümetinin esasen hal-
. ld " An· letıneğe karar verm1ş 0 u~. b" 

kara memur evleri meselesını ı-

İtalyanın İspanyada yeni bir 
•. d h 1 es •1 n den ba h sed •ı ı ı• yor Sanghay civarında .son mu~ar~b.~l~~de yanan Suçeu m u a a fehrınden bır gorunuf 

P•rİ•. 24 !A.A.:> :-.Mlll•!l" cemı- ' • Çin tayyareleri 8 Japon ribirine karıştırmamak lazım ~~
duğu kanaatindeyiz. P~of e~o~ 
Wagner'in hesab ve tekhflennı 
birincisi için doğru ve etraflı bu
luyoruz. Çii'nkü .Türkiye~~ mes
ken buhranı nesıllerce surecek· 
tir: Yalnız evsizlere ev vemı~k 
değil, bugünkü iptidai~ sıhatsız 
\'e berbad Asya evlennde o~
tanları da yeni çağ mes~enl~r1-
ne nakletmek gerekecektır. Şı?1-
di hiç mesken buhranı olmadıgı
nı zannettiğimiz Istanbulda, bu 
bakımdan, en küçük garb kasa
'basmrn ikamet şartları bile yok· 
tur. Büyük olan, uzuı;ı sürecek 
olan bu dava, şüphesız, yalnız 
devlet yardımı ile değil, bu yar
dıma mali ve ekonomik birçok 
tedbirler ilave edilerek ba§arda-

yeti konseyının onUmuzdekı toplantı-
sı hakkında Michel Rober, Jour gaze- t • • 't h • tt• ı ~·::~• Cenc~roden tclefo~la bildiri- ayyaresını a rıp e 1 er 

bilir. _ _ 
selesine gelince, bu mesele, me
murlara beryıl 1 milyon 800 bin 
lira veren devletin, bunu 18 mil
yonluk bir sermayeye kalbede
ı-ek meskenler yapıp ekonom~k 
bir iş görmesi değildir. Eğer ı~ 
böyle bir münakaşa çerç~vesı 
içine alınacak olursa, faızler, 
vadeler ve saire bu esastan h~sa;b 
edilirse, ne devlet karlı bı~ ış 
a" .. olur· ne de barem un-
oormuş ' .. b" 
kanları memurların boyle. 1r 
borcu ödemelerine müsaiddır. 
Hayır mesele şudur: Devlet 

'Ankara'~a göçetıniştir. Bu se
beble nasıl kendisi için çalışma 
daireleri kuruyorsa,. ~era;er ge
tirdiği memurlar 1çın e f ıı;,e~
kenler yaptıracaktır: Her a ~ı
kanın temelini attığı~z. yer e 
mühendisler ve işçiler ıçın yap· 

tığımız gibi! halı 
Bugün memurlar en 'fa da 

[kerpiç odaların bir tanesı a!k 
25 lira] en pis ve rahatsız ı a· 

' • • d ranmakta-:rnet şartları ıçın e yıp ,. h 
d evı ıı· ırlar. Bu yıpranma, man ., 
zuru bozmakta, yuva ~ur~~~ı 
menetmekte, devlet ıJazıfesı ııs-
tünd e tesir yapmakta, maa:! te 
İicretlerin en büyük kısmı. boy e· 

l d ., · ı"n pıyasayı 
ce &arlo un Uf{U ıç km k 
'hareketten mahrum bıra a • 

Paktın tadili hakkındakı muzakere
ye 28 ler komitesinde başlanac:_aktır. 
Fakat bu mesele artık konsey azasının 
bütün düşüncelerine hakim bulun-
maktadır. 

İsviçre Milletler cemiyetinden ken-
disi için daimi ve tam bitaraflık statü
sünü kabulünü yani zecri tedbirler sa
hasında tekmil mecburiyetlerden hariç 
tutulmasını istiyecektir. Bitaraflar, 
cemiyetin bir isti~re organı olmakla 
iktifa ederek ceza tedbirlerinden vaz-

(Sonu J. üncü sayiada) 

D_r. Aras.-=-
cenevre 
yolunda 

Sofya, 24 (A.A.) - Cenevreye git
mekte olan Türkiye Hariciye Vekili 
Dr. Aras bugün saat 14 de Sôfyadan 
geçmiştir. İstasyonda Başvekil ve 
Hariciye Nazırı B. Köseivanof, kıra
tın müşaviri gruf, siyasi daire şefi 
Çamakof, matbuat direktörü Balaba
nof, protokol şefi Elinef, Türkiye el
çisi Berker ve sefaret erkanı tarafın
dan selamlanmıştır. 

Trenin tevakkufu esnasında Aras 
ile Köseivanof garın salonunda gö
rüşmüşlerdir. 

,Teruel önünde 
kuvvetlerinin Cle ltalyan takviye 

iştirakiyle bir taarruz hazırlandı 
Valensiya, 24 (A.A.) - Resmi bir tebliğe göre, be§ harb ge

misi dün sabah şehre obüs atmışlarsa da nişanda isabet olmadığı 
için bunlar büyük tahribat husule getirememişlerdir. 

Bu 5 gemi arasında son za
manlarda asi filosuna iltihak e
den iki İtalyan muhribi bulun
makta idi. 

l spanya'nın A kdenizdeki 
sahillerini bombardıman 
~~rselona, 24 (A.A.) - (Resmi 

teblıg) - Asi tayyareleri Akdeniz 
sah.ilini bombardıman etmeğe devam 
etmektedirler. Dün altı tayyare iki 
defa. ~i~ue~~s'a bomba atmışlardır. 
14 kışı olmuş ve 50 kişi yaralanmış
tır. 15 ev harab olmuştur. 

tadır. · 1 -
Ankara' da memur evı ~e~e ~ 

ıi iktısadi bir mesele değıl, .ıçtı-
Bombardımandan sonra Valansiya'dan bir sokağın feci hali 

Dün öğleden sonra Pencerada'nın 
b~~bardıman edilmesi neticesinde 21 
kışı ölmüş, 17 kişi yaralanmıştır. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

1 d let merkezı va-
rnai ve insan , ev d .. .. "lür 
2:İf el erinin şümulü d~ uşunu • 
ıe milli bir meseledır. . d 

' kımse e Bu hususta esasen .. k 
k 1 

., k· Muna aşa 
anaat ayrı ıgı yo · . · mülk 

ed"l k "h t kira evı mı, ı ece cı e , 1 ını yu· 
tııü h.. .. k apartıman ar ' 

, uyu k oktalarıdır. 
'Valar mı yapılma n tarafh-

Bulgaristanda -
Kabine 
buhranı 

Umumi buhran 

Biz §ahsen mülk ve ~~nkarada 
aıyız. Zaten hü~ümetı ını ver-
1 .800.000 lira kıra ~a::nkarada 
ineğe sevkeden sebe ' . mesken 
18 milyon liralık.,: 1~~;ı Belki bu
hulunmaması degı b. · masrafla 
~un yarısı kadal ırmeskenler ,.ıkması 
ınşa edilecek 0 an ken buh- 1' 

muhtem~I 
grupu şehriınizde mdan sonra· [Y azm 3. üncü sayfada] 

tanım halJedecek, ln dönüle- ------------:--
aı için normal şart ara )ar tarafından dikkate alınacak-
cektir. ,. ek geniş tır. Kendisini Ankara m~mur 

Profesör W~gner ın p fikirle- e"leri meselesi hakkında, bır de 
l~crübeler.e ist~~a~ e~;n ıııesken bizim bahsettiğimiz taraflardan 
tı, şüphesız, Turkıye l olacak· dinlemek isterdik. 
davası ile daima ıneşgu 

f 

1 lzmlrdekl alaylara 16renle sancak verlldl 
--··. ",, . -,........._, 
" 

lstanbulda yapılan bir sancak töreninden görünüş 

[İzmirde r..apılan törene ai~ tafailat ikinci aayfamızdadır.J 

Sovyetlerin yeni elçlsi Çi"nle 
dostluOu kuwetlendirmek için 

çok çahşacaOıni söylüyor 
Hankeu, 24 (A.A.) - Çin menbalarından verilen haberlere ga. 
re, 10 kadar Çin tayyaresi dün sabah Uhu tayyare meydanrna ve 
askeri tahşidat üzerine bir baskın yaparak 8 japon tayyaresini 
tahrib etmişlerdir. 

l .----------,--,---
Bir çin generali idam o unu yor 

Hankov, 24 (A.A.) -Divam· 
harb general Hanfuchu aleyhin-
..ıcht ıt.u•uu uıuıınıarı Uug. u bul-
duğu için mücrimi idama mah
kfun etmiştir. General, bu akşam 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Yeni sovyet elçisinin itimad mek
tubunu verdiği Çin Cumhur Reisi 

B. Linsen 

Sömürge 

Basbakanın 
İstanbul gazetecilerile 

hasbi hali 
Kaplıca, 24 (A.A.) - Yalvada bu· 

lunmakta olan Ba:;bakan Celfil Bayar 
bugün İstanbul matbuat eı-kanım Yal
vaya davet ederek Otel Termal' da ken• 
dilerine bir öğle ziyafeti venni11tir. 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya da ziya
fette hazır bulunmuştur. Başbakan ge
rek yemek esnasında ve gerek yemek
ten sonra bir iki saat süren konuşma· 
!arda gazetecilerle memleket ahvali 
hakkında hasbihalde bulunmuş vo 
muhtelif meseleler üzerinde kendileri
nin vaki olan suallerine ayrı ayrı cevab 
vererek bu hususta gazetecileri tenvir 
etmiştir. 

Başbakan aynı zamanda şubat ipti· 
dalarında küşad edilecek olan Bursa 
Merin-0s ve Gemlik ıun1 ipek fabrika· 
!arının açılış merasiminde hazır bulun· 
mağa gazetecileri davet etmiştir. 

işlerinde 

Almanya ile ltalya bir 
anlaşma mı yapıyorlar? 

Hitlerle Musolininin Romada bu 
işi konuşacakları bi idi ri ljyor 

Roma, 24 (A.A.) - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 
iyi haber alan mahfillere göre, ltalyamn Afrika imparatorlu

ğunU'n kuruluşunun ikinci yıldönümü münasebetiyle mayıs bida
ye~inde Hitler ile İtalyan ricali arasında yapılacak olan görüşme· 
lerın başlıca mevzuunu sömürge meseleleri teşkil edecektir. 

y 1 d k• O 1 Afrika sömürgelerini~ şimdi l-l 
Politik mahfiller lta)yanın 

a OVG G 1 te tal~8: ile Almanyanm birleşik 
T ermar · · polıtıkasına amade buıunduruı-

ın ısmı duklarını kaydetmektedirler. 
Kaplıca, 24 (A.A.) _ Ya1vada açı- Son seyahati esnasında general 

lan yeni otelin adı sadece "Otel Ter- von Blomberg, mareşal Balbo'nun ne
mal" olduğu halde bazı gazeteler bu- zareti altında Libya'da yapılan sev
nun sonuna bir de Yalva kelimesi ilave kulceyş ameliyatı görmüştür. Alman 
ederek "Otel Terma Yalva" yazıyorlar askeri ataşesinin de bu yıl aynı mm
isc de bu yanlıştır. Otelin adı "Otel takayı ziyaret ettiği söylenmektedir. 
Termal" dir, (Sonu 8. inci sayfada) 



..-············································································· . ~ : . 
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Göçmen 
Cumhuriyet rejimi, "çok nüfuslu Türkiye,. idealini tahakkuk ellir

tnek için takib ettiği siyasette ' 1göçmen,, unsurunu hususi bir ehemiyetle 
e_~e ~~mııtır. Henüz memleket sınırları dıtında iki milyona yakın garb 
lurkü bulunduğu ve bunların hiç de memnuniyet verici ıartlar içinde 
yaıamadıkları hepimizce maliım bir hakikattir. 

Yalnız Balkanlarda yaıayan milletdaılarrmızm ana yurda getiril
m.eleri, türk vatandaılarını onda bir derecesinde yükseltmeye kafidir. 
Bır memleket nüfusu konuıulurken onda bir nisbetinin ne ehemiyetli 
bir yekun !etki! ettiğini iae izaha hacet yoktur. 

. Hü~~meti~z, son yıllar zarfında giriıtiği sistemli ve programlı göç 
ııyaaetının latbıkatında lam bir muvaffakiyet elde etmiıtir. Araııra tu
radan buradan l!zan ufak tefek tikayetlerin, baıarılan itin ebemiyet ve 
kıymeti yanmda zikre bile değer olmadığı iae meydandadır, 

Önümüzdeki ıenelerde daha eenit imkanlarla, daha büyük bir ıaha
da ve daha hızlı yürütülecek olan göç proırramınuzın memlekete temin 
ettiği faydaların en ehemiyetlilerini ıöylece hüli.aa edebiliriz : 

a) Kaliteli ve randımanlı yeni müıtahaillerle memleket nüfuaunu 
zenginleıtirmek; 

b) Balkan memleketlerindeki azlıklarımızr ana yurda almakla bu 
doıt ülkelerle aramızda mevcud veya çıkmaaı muhtemel tek ihtilaf 
kaynağını ortadan kaldırmak; 

c) Bir kmm milletdatlarımızın, yabancı ülkelerde, eaki zihniyet ve 
ıa.rtlar içinde yatama11 yüzünden onlarla inkılab Türkiyeainde yaıayan 
mılletdatları araunda açılmaaı muhtemel zihniyet uçurumunu önlemek, 

d) Türklük namına yabancı gözlere kartı hiç de iyi bir propaeanda 
tetkH etmiyen ve memleketimizde kökünden yok ettiğimiz bir manza
ranın, daha da kötüleımit bir tekilde Balkan türkleri tarafından devam 
ettirilmesinden doğan mahzuru yok etmek ; 

e) Siyasi, içtimai ve iktiıadi en kötü ıartlar içinde yafa.yan milyon. 
larca türkün ıstırabma bir son vermek; 

f) Bütün milletdaılarımızı aınrrlarımızın içine almakla, valandaıla
rımızm dı§&rda kalmıt ırkdaıları iç.in kalhlerinde daima duyduklan aı
zıyı dindirmek; 

g) Memlekete yeni kazandırılacak toprak ve endüstri emekçilerile, 
baılamıı olan zirai ve iktisadi kalku\mamızın hızlanmasına yardım 
etmek; 

h) Nüfusumuzu ve bu arada aıkerlik yatındaki valandatların sayı
•ını arttırmakla milli müdafaa potanaiyelimizi yükseltmek; 

i) Yurdım nisbeten az nüfuslu bölgelerinde nyfuı nisbetlerini arttı -
rarak her türlü kolonizaayon iıtihalarına onceden aed çekmek. 

Fakat, tem;,.; edilecek bütün faydalar hiç ıühbesiz ki bunlardan iba
ret değildir. Hadiseler ve içinde bulunduğumuz şartlar, göç politikamı
zı hızlandırmayı bize emretmektedir. Memleket daviları üzerinde has· 
aa&iyetle titriyen hükümetimizin, bu lüzumu ehemiyetle kavramı§ ola
rak çalııtığında.n emin olabiliriz. - Yaşar Nabi 

Şild maçları 

önümüzdeki 
hafta baslıyacak 

Bölge Futbol Ajanlığından: 
Önümüzdeki hafta cumartesi ve 

pazar günleri şild maçları yapılacaktır. 

Letonya 

nazın 

muhaberat 
İatanbulda 

İstanbul, 24 (A.A.) - Letonya mu
haberat nazırı Bernhard Einberg. hu
gün İstanbula gelmiştir. İki gün bura
da kaldıktan sonra Kahireye doğru se

yahatine devam edecek ve bu şehirde 
aktedilecek olan beynelmilel telefon 
v telgraf konfransına ittirii.k edecek
tir. 

ULUS 
25 - 1 - 1938 

Tiyatro 

Alev 
/Göçmenlere 
yapılacak 

Milletin büyük emaneti 

lzmirdeki yeni alaylara 
sancakları törenle verild 

Ankara Şehir Tiyatrosu ikinci tem
silini Kismakers'ten doktor Ali Su
hanın adapte ettiği "Alev" isimli üç 
perdelik piyesle verdi. 

yardımlar 
Yarın İskan Genel Direktörlüğün

de, genel direktör B. Cevdet'in reis
liğinde bir komisyon toplanacaktır. 
Göçmen işleri üzerinde karatlor ala
cak olan bu komisyon Finans, İç, E. 
konomi, Ziraat, Bayındırlık, Gümrük 
ve İnhisarlar Bakanlıkları delegele
rinden mürekkebtir. Komisyon yur· 
dumuza gelen muhacirlere yapılacak 
ev, arazi, hayvan, tohumluk gibi yar
dımları gözden geçirecek, göçmenle
rin yurda faydalı olabilmelerini ve 
aağlıklarını ihiiil etmiyecek şekilde 
bu yardımları bir esasa bağlayacak
tır. 

Alev hlsst ve psikolojik bir dram· 
dır. Bir miralay, onunla anl3'3madığı 
için ayrılmak istiyen karısı ve karıu. 
nı ıeven bir mebus avukat araıında 
geçen trajik his fırtınası, vatan sev
gisinin birleştirdiği ve asli safiyeti
ne yükselttiği kalbler arasında husu
le gelen anlaşma ile güzel bir sona e
riyor. Miralay bir müdafaa sırrını 
çalmak istiyen casusu öldürmüştür. 
Karısı bu kahramanca hareketin meş· 
urundan onun kalbinde kendisine 
karşr beslediği sevginin büyüklüğü
nü ve aralarındaki ihtilafın ne kadar 
manasız ve zahiri sebeblere istinad 
ettiğini görerek, bütün nefretini unu
tuyor, tekrar kocasının kollarına atı· 
lıyor ve avukat Besim de, biraz önce 
intikam hi .. iyle mahvine yürlimekte 
tereddüd etmiyeceği miralayın ruh 
yüksekliğıni ogrenince rekabetten 
vaz geçerek ona dost elini uzatıyor. 

Piyes, vakanın hayatımıza uymr
yan ufak tefek bir iki noktasını is
tisna edersek dilimize çok güzel nak
ledilmiştir. Ve nakilin kullandığı te. 
miz ve pürüzsüz ifade aktörlerin igi· 
ni geniş ölçüde kolaylaştırmıştır. 

Ankara Şehir Tiyatrosu, bu tem
silde kıymet ve kabiliyetini bir kere 
daha gösterdi. Eserin ağırlığı Raşid 

Rızanın üzerindeydi. Bu ağırlığı his
sederek bütün kabiliyetiyle ve bütün 
ruhiyle oynadı ve çok muvaffak ol
du. Şaziye pek güç olmıyan rollinün 
altından kolayca kalktı. Ercümend 
Behzad, doktor Yusuf paşa rolünde 
iyi ve muvaffak bir tip yarattı. Hüse
yin Kemal, Feriha Tevfik ve diğer 
arkadatlarr da, ehcmiyet derecesine 
göre rollerinde muvaffaktılar. 

Komisyon muhtelif ecnctri memle
ketlerden serbest iskan suretiyle yur
dumuza gelen muhacirlere gösterile
cek kolaylıkları tesbit edecek, bükü· 
met~n yardım istememek şartiyle 

gelecek muhacirlerin adedinı arttır

mak ve bu şekilde gelecek muhacir
Ie"i teşvik etmek için kararlar ala. 
caktır. Komisyon tarafından alına

cak kararlar bir rapor halinde sağlık 
ve sosyal yardım bakanl:ğona verile
cektir. Sağlık ve sosyal yardım ba

kanlığı alınacak yeni tedbirlerin tat
bikini temin edecek bir kararname 
projesi hazırhyacaktır. 

Ankaracla güzel 

musiki hareketleri 
Ankarada halkın güzel konserlere 

karşı olan rağbeti arttıkça, bu kon
serler de fazlalaşmaktadır. Mes. la 
bize en iyi müziği temin etmiş otan 
Ankara Pa!a .. ta şimdi güzel bir ge
ce hazırlandığını haber aldık. 

Çarşamba günü akşamı için pavi
yonda bir Çigan gecesi tertib edil
miştir. O gece müzisyenler, artistler 
Çigan elbiseleri giyecekler, dekoras
yon Çigan dekorasyonu olacak, ve 
orkestra en güzel Çigan eserlerini ça
lacaktır. 

Birinci ve üçüncü perdedeki de
kor, Hflkevinin amatör temsillerin
de çok görülmüş olmakla beraber, ye

nileştirilmiş ve hoşa gider bir şekle 
sokulmuştu. Yalnız ışık biraz hafifti 
ve hele birinci perdedeki direct Ifı

ğın çok kuvvetli oluşu, aktörlerin 
yüzlerini pek fazla karartıyor ve se
yircilerin gözlerini kamaştırıyordu. 
Bu ufak tefek noksanlara işaret edi
şimiz, temsilin umumi heyeti itiba. 
riyle gösterdiği mükemmeliyete na· 

Çar,amba gecesi akşamı Ankara 
Palas paviyonunda herhalde çok gü
zel bir gece geçirilecektir. 

1 ...ı ... _,.,.mcz. 

lzmir, 24 (A.A.) - Bugün lzmir'deki alaylara sancak verın 
töreni yapılmıttır. Bu münasebetle tehir baıtanbaşa bayraklarl 
&üslenmiıtir. Sabahtan itibaren askerler ve mektebliler cumhuri 
yet alanındaki yerlerini işgal etmeğe baılamışlardır. Törende 
H. P. başkanı ilbay Fazlı Güleç ve Şarbay Dr. Behçet Uz, aske 
ve mülki birçok erkan ile lzmirde bulunan aaylavlar, matbuat v 
teşekküller mümessilleri ile on brnlerce halk buhmmu,tur. 

Katlrcıotlu hanı 

yangını tahkikatı 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Katır

cıoğlu hanı yangınının tahkikatına de -
vam edilmektedir .Bugün bir ehli vu -
kuf heyeti vaka yerinde keşif yaptı . 
Rapor yarın hazırlanacaktır. Birçok 
kimseler sorguya çekildi. Bir kişi de 
zannaltına alındı. 

Dahiliye memurları 1938 
kıdem tablosu 

İç Bakanlık, dahiliye memurlarına 
aid 1938 kıdem tablosunu hazırlamağa 
başlamı§tır. Cumhuriyet bayramında 

yapılacak olan terfiler yeni kıdem 

tablosuna göre hazır1anacaktır. 

Üniversitedeki tayinler 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Edebi

yat fakültesi dekan vekili profesör İb
rahim Hakkı istifa etmiş, yerine veki -
!eten iktrsad fakültesi dekanı Ömer 

Celil.! getirilmiştir. Edebiyat fakültesi 
yabancı diller müdür muavinliğine de 

medeni hukuk doçenti Hıfzı getirilmiş
tir. 

lstanbulun temizli§i 
için yeni tedbirler 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Gerek 
umumt yerlerde ve gerek şehir içindeki 
umumi temizlik vaziyetini daimi suret
te kontrol altında bulundurmak üzere 
belediyede üç kişilik bir heyet seçildi. 
Bu heyet köpek, kedi gibi hayvanlara 
karşı açılan mücadelenin idare ve mu • 

1 

Saat 11 de Orgeneral izzetti 
Çalışlar, refakatinde Korgenera 
Mustafa Muğlalı, general Rasi 
Aktuğ ve diğer generaller oldu 
ğu halde kıtaat ve mektebliler 
teftiş ettikten sonra çalınan istik 
lal marşı ile törene baılanmııtır. 

Marf bitince İzzettin Çalışlar, bit 
söylev vermiştir. Orgeneral İzzettin, 
sancak alacak alayların komutanları• 
na, subaylarına ve erlerine hitaben 
milli varlığın, milli ,an ve şerefin 
timsali askerin en mukaddeı mah o• 
lan ve büyük türk ulusu tarafından 
verilen bu sancakları Türkiye Reisi 
Cumhuru Kemal Atatlirk namına ıiz
Iere büyük bir iftiharla tevdi ve tes
lim ediyorum, dedikten sonra şunları 
söylemiştir: 

"- Sancak milletin ordusuna en 
mukaddes bir emanetidir. Sancakta 

milletin tükenmez manevi kuvveti 
vardır. Bu sebeble sancak askerin en 
mukaddes malıdır. Bu mukaddes ema
neti daima ve her yerde bütün mevcu• 
diyetinizle şecaat ve cesaretle kanı· 
nızr akıtarak muh,afaza edeceğinize 
"emnim. Büyük tarihimizde asırlarca 

zaferler yaratan türk ordusunun şan
lı alayları maziden daha üstün bir 
hamasetle tiirk zaferini ebedileştire
cektir. "Düstur ve borcunuz ya mu .. 
zaffer olmak veya ölmek o1acalctır . ., 
Sizlerden sonra bu alaylara gelecek 
ve bu sancak altında toplanacak olan
lar da bu borcu asla unııtmıyaca:Clar
dır. Alay komutanları, miI!etin en 
büyük emanetini alınız, onların üze~ 
rine en büyük zafer tarihleri yazı. 
nız:.,, 

Yalnız şunu söylemek isteriz ki, 
bilhassa pazar gecesi, salon oldukça 
tenha idf. Tiyatro haıretini seneler
denberi çeken Ankarada, ikinci tem
silde tiyatronun oldukça tenha kal
mış olmasına acı ile İIJaret etmekten 

tiyatromuz vardır, onun haftada ancak 
beş temsil için bize tahsis ettiği sa
lonunu hiç bir zaman boş bırakma

mak da bize vazife olmuştur. - Seyirci 

Fırınlarda gece işi 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Fırın -
!arda gece işi mahzurlu görüldüğünden 
menedildi. 

Bu söylevden sonra sancakları alan 
alayların komutanları da cevab olarali 
ayrr ayrı '1TUrkiye Reisicumhuru Ke• 
Wıa~ı"tti<'""oıt'11~Ur ·-ırJn"ll.._"1"9-.. -ı:· 
kanlarımızın son damlasına kadar 
muhafaza edeceğimize ve onu büyük 
zaferlere ulaştıracağımıza and içiyo• 
rum.,, demişlerdir. 

Bu maçlar hakkında görüşmek üze
re lik heyetine dahil kulüb mümessille· 
riyle ahiren Ankarada faaliyete geçmiş 
ve usulen bölgece tescilleri yapılmış o
lan kulüb mümessillerinin 25 - 1 - 938 
çarıamba günü saat 18 de Yenişehirde 
Cumhuriyet Halk Partisi ilyönkurulu 
binasındaki bölge merkezine gönderil -
meleri kulüblerin başkan!anndan ica 
olunur. 
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Bunu müteakib alay komutanları, 
kendi erlerine hitaben birer söylev 
verdikten sonra geçit resmi yapıla
rak törene son verilmiştir. 

Gürcübulak'taki gümrük 
binası 

Gürcübulakta türk - İran hükümet
leri arasında müşterek bir gümrük bi
nası yapılması kararlaşmıştı. İran hü
kümeti bu gümrüğe aid projeyi tasdik 
etmiştir. Gümrük binasının yapılması 
yakında münakasaya çıkarılacaktır. 

Vilayetler idaresi teşkilatı 
Viliiyetler idaresi genel direktörlü· 

ğü teşkilatı hakkındaki kanunun tat· 
biki etrafındaki hazırlıklara devam 
olunmaktadır. Mevcud teşkilatta çalı

ıan memurların yeni kanuna göre ta
yinleri önümüzdeki hafta içinde yapı
lacaktır. 

Tabüyetimize kabul edilen 
muhacirler 

Hicret ve iltica surctilc Romanya
ve Bulgaryadan yurdumuza gelen 
2251 türkün vatandaşlığımıza kabulü 
Bakanlar Heyetince tasdik olunmuş

tur. 

Kars'ta ısı sıfırın altinda 
24 derece 

Dün şehrimizde hava öğleye kadar 
karlı, öğledn sonra kapalı geçmiş, ısı 
gece sıfırın altında 8, gündüz sıfırın 
üstünde 1 derece olarak kaydedilmiş
tir. Dün yurdun bütün mıntakaların -
da hava kapalı ve yer yer yağışlı geç -
mittir. Yağıılar şarki ve cenubu ıarkl 
Anadolu mıntakalarında kar, diğer 

bütün mıntakalarda yağmur şeklinde 
olmuştur. Yağışların karemetreye bı
raktıkları su mikdarları Bodrumda 
21, Konyada 9, Antalyada 7, Adanada 
3, İstanbul ve İzmirde 2 kilogramdır 
Dün en düşük ısı Karsda sıfırın 24, en 
yüksek ısı da İzmirde 9, Adanada 11, 
Bodrumda 12, Antalyada 14 derecedir. 

Çok yaıayan insanların 
köyU 

Çocukluğumuzdan beri işittiği
miz bir söz vardı: lsviçre'de herkes 
o kadar ahliklı imiş ki, orada hapis
hane yokmuş. Hatti son hapishane
yi de işe yaramadığı için satılığa çı
karmışlar. 

Şimdi de lransız gazeteleri aşağı 
yukarı buna benzer bir haber veri
yorlar : 

Fransada Lieramont adlı bir köy 
varmış. Büyük harbde çetin boğuş
malara sahne olan bu yerin havası, 
suyu o kadar iyi, sakinleri o kadar 
sıhatlı imiş .ki, mezarlığın demir ka· 
pısı senelerden beri açılmamış. ls
viçre hakkındaki efsanede olduğu 
gibı, gazete mezarlığın yakında sa
tılığa çıkarılıp pkarılmıyacağını 
yazmıyor ama köy halkının yarısın
dan fazlasının altmışını geçkin ol
duğunu haber veriyor. 

Bence bu bal, köyün lehine kay
dedilecek bir şey değil. "lnsan her 
gün baklava, börek yise bile bıkar., 
derler ya ..• Altmışı geçtikten soma 
da ekmek parası kazanmayı düşü

nerek yaşamaya uğraşmak hoş bir 
şey olmasa gerek. 

Bahusus, yalnız sağlam hava ile 
iyi suyun karın doyurmağa kafi 
gelmediği de düşünülüı;,se ... 

Göç bir meslek 

Geçenlerde Fransada çrkan ka
bine krizi üzerine bütün dünya ga· 
zeteleri harekete geldiler: Kabi
neyi M. Bonnet kuruyor, M. Blum 
kuracak derken gene · M. Chau
temp• kurdu ve herkes genİj bir 
neles aldr. 

Fakat bu itin aşıl dırrltılarını 
kimin çektiğini kimse düıünmü
yor. Akıam, herkea evine dönüp 
yemeğini yedikten .sonra günün 
haberlerini okurken, bir adam geç 
vakte kadar telefon baırnda otu
rup dakikCl!lı dakika11na vaziyet 
hakkında haber alır. Bu adam 
Franıa Cumhur reiıi M. Lebrun'
dur ve kabine krizi bitinceye ka
dar uyku uyıunamrıtır. 

Talebe - muallim mücadelesi 

F ranıa' da tuhaf bir macera olınut: 
Madmael Tbery namında bir genç 

kız, vaktiyle kendiıinden teganni 
deroleri aldığr Madmazel Vallandri 
adında bir kadına, henüz belli olnu
yan bir ıebebten dolayr içerlemiı. 
Eski hocaıımn evine gitmiı, t.aban
caaını çıkarmıı, kadıncağıza iki el 
ateı etmiı ve ••• öld'ürememiı. 

Çünkü kızında anormal bir takım 
haller görmekte olan M. Thery, o
nun bir rovelver aldığını da duyun
ca bir felakete meydan vermemesi 
için, tabancadaki kurıunları çıkarıp 
yerine kurusıkı doldurulmuı kur
ıunlar koymuı. 

Bizde de bazı babalar bu çareyi 
tatbik et.elerdi, bir iki muallim aağ 

kalmıı olurdu 1 

Cep saati 

friıtan Bemard'ın eıprileri pek 
meıhurdur. Bunlardan yeni bir iane 
daha: 

Bu tanmmıı edih merdivenden 
inerken bir hamalla kartılllfb. Za
vallı, kocaman bir saatin altında iki 
büklüm olmuı, boyuna ter döküyor, 
inliyor, haıdı "bumundan soluyor
du". 

Triıtan Bernard adamcağıza yol 
vermek için bir kenara çekildi. O 
geçtikten ıonra da ıordu: 

- Yahu, böyle uğratıp duracağı
na, neden aen de herkes ııihi bir ceb 
ıaati lafnnıyoraun?. 

Nallı ku:ııu 

Balıkesir köylerinden birinde 
bir eıek, bir baıka eıeği döven sa
hibini çiftelemiı. 

Bir İtalyan çiftçisi, komıusu
nun yeni aldıiı eıeği arabaaınm 

arkasına bağlayıp getirirken hay
vancağız çiftçinin arabasındaki 
zarzavatı ve bu arada otuz lira 
değerinde banknotu yemi§ .•. 

Dünyanın en sabırlı hayvanı o
lan eıeğin adı, yukarıda aaydığı
mız hadiseler dolayısile gazete 
sütunlarına girerdi. 

Bu sefer, zavallının adını daha 
hazin bir vesile ile anmak mecbu
riyetinde kalıyoruz: 

lstanbulda Karagümrükte bir 
evin ''etek mezbahası,, yapıldığı 

haber alınmıı ve araıtırma netice -
sinde büyük bir anbarın içinde de

risi aoyulmuı, bir çarpfa sarılmıı 
genç bir eıek bulunmuıtur. Zaten 
bu hayvanın elimizden çekmediği 
yoktu; bir derisini yüzmemiz kal· 
mı§tı. Onu da mı tamamladık ? 

Vakıa, büyük harb esnasında 
da meıhur bir adamın etek kestire
rek latanbul halkına yedirdiğine 

dair bir ıayia dolaıırdı. Fakat o 
zaman, harb hali vardı; ıiındi 
sulh ve bereket içindeyiz. Hem de 
bu çirkin kasablık, eti kilo baıına 
on kuruı ucuzlatılan latan bul' da 
oluyor l 

Erkek kulağına kiipe 

Meksika'nın en tık kadınların
dan birisi, bir gün kulağına tuhaf 
bir küpe takarak bir sosyeteye 
gelmit ve her.kesin dikkatini üzeri
ne çektikten sonra : 

- Eski Meksika kabilelerinde 
evli kadınlar ve erkekler kulakla
rına böyle küpeler takarlardı. Biz 
de, bundan böyle, yüzük yerine 
küpe takmalıyız 1 Teklifinde bu
lunmll§. 

Genç, güzel ve zengin bir kadın 
tarafından yapılan bu teklifin 
Meksika kadınları araıında bir 

çok taraftarlar bulduğu söyleni
yor. Yalnız evli kadınlar, sade 

kendilerinin değil, kocalarının da 
kulaklarına birer küpe takmaaı 

fikrindedirler. Yirmi beı, otuz ya
tma geldikten sonra, bir erkeğin 
sertelmiı kulak memesini doldur
ması, acaba, Meksikadaki izdiva .. 

cı biraz daha güçleıtirmit olmıya
cak mı? 

lıin tuhafına bakınız ki eskiden 
tarkta hiç evlenmemek kararı, -
eski tabirini kullanalım - "mü

cerred ikrarı,. veren erkekler ku
laklarına küpe taka.ıardı. 

Bir beytin tashihi/ 

uunku amema •ayfamızda bir 
beyit vardı; okumuı olacaksınız: 

Encüm arayan cökte nice turfa 
müneccim 

Gaflet ile &örmez kuyuyu reh&üıcrindc 

Bu beyitte bir tashih hatası kal
mıı, fakat - vezin bozulmadığı 

için - bu yanht ustaca bırakılmıı
tır. Şöyle de diyebiliriz: Muaah
hih arkadaılarımız, bu beytin pro· 
vasını değil, doğrudan doğruya 

Ziya Pa§&YI tashih elmiılerdir. 
Çünkü, ma!Um ya, beytin aslı §Öy

le olacaktı : 
Ene.tim arayıp gökte nice turfa 

müneccim 
Gaflet ile görmez kuyuyu rehı\U:crindc 

Renkler 

1&tcdiğimiz kadar "renkler üze

rinde münakata olmaz,, diyelim; 
siyasi ç.arpıımalardan tutunuz da 

ilmi araştırr 1alara kadar bir çok 
§'eyler, renkler üzerinde oluyor. 

Avrupalı bir kadın bilginin iddia

sına göre ' 1 ağır batlı İnanlar ıa· 
rıyı, gösteri§ meraklıları kırmızı· 

yı, hassas insanlar maviyi, hayal· 
perestler yeıili, sebatsızlar moru, 
hiddetliler kahve rengini sever
lermiı.,, 

llk renkler için diyecek bir sö
zümüz yok; fakat habeı iıtilası 

isbat etmiıtir ki son renk hakkm
daki hüküm doğrudur. 

Akşam çayı 

İzmir, 24 (A.A.) - Alaylara sancak 
vermek üzere şehrimize gelen Orgene
ral İzzetin çalışlar ve diğer generaller 
§oereflerine bu akşam İzmirpalas salon
larında belediye tarafından bir akşam 
çayı verilmiştir. 

Bazı vilayetlerimizcle yeniden 
seferberlik direktörlükleri 

ihdas edildi 

İç bakanlık bazı vilayetlerimizde ye
niden seferberlik direktörlükleri ih
das etmiş ve bu direktörlüklere eit?ek
li subayları tayin etmiştir. Yeniden se
ferberlik direktörlüğü ihdas olunan 
vilayetlerimizden Gaziantebe BB, 
Ahmed Ziya, Kayseriye Rıdvan Mu
rad, Mardine Ali, Tekirdağına Ahmed 
Ali, Ağrıya Tevfik, Orduya nahiye di
rektörlerinden Nizameddin, Sinoba 
nahiye direktörlerinden Rüştü tayin 
edilmişlerdir. 

Sular projesi komisyonu 

Sular kanun projesini tetkik etmek 
üzere te~il edilmiş bulunan komisyon, 
ikinci toplantısını bugün Bayındırlık 
bakanlığında yapacaktır. 

Halkevi 
azalı§ı 

komite . . 
seçımı 

Halkevi Başkanlığından: 
İki yıllık intihab müddetleri hi

tam bulmakta olan Halkevi komite Ü· 

yelikleri intihabları aşağıda yazılı 
günlerde yapılacaktır. Her şubeye 

mensub üye arkadaşların şubelerinin 
intihab günlerinde saat (18) de Halk
evinde bulunmaları rica olunur. 

1 - Şubıt salı Köycülük ve Ar 
2 - Şubat Çarşamba Göserit ve 

Kitabsaray 

3 - Şubat perşembe Sosyal yar -
dım ve halk dershaneleri 

4 - Şubat cuma Dil tarih ve ede• 
biyat 

5 - Şubat cumartesi Müze 
7 - Şubat pazartesi spor. 



DÜNYA HA' BERLERi 
•t:l' eruel hükümet kuvvetleri tara
' ~ndan ifgal edileli Franko'nun bü· 

faaliyeti fU iki nokta üzerinde 
Plaıunıttır : 

Milletler cemiyeti konseyinde 

l 1 - T eruel'i her ne pahaya mal 
la• ua·aa olıun iıtirdad etmek. 
rİ- 2 - Teruel'in aukutundan dolayı 
C.~eauJ addettiği İngiltere ve Bilha ... 
rf ranaadan intikam almak. 

yt liedefi muayyen askeri hareket· 
'" ziyade hiddetli bir adamm ıuur
.. "2 hareketine benzeyen bu faaliyet, 

İO ha , İngiliz ticaret gemilerine kart• 

ltalyaya her hangi bir 
taviz yapdmıyacak 

hü V~dan hücum ıeklini almıt~ .~u 

,
Dl CUJnlar neticesinde bir kaç ınııilız 

&enıiıi tah ·b d·ıdi 1 ·ı:_ tayfalan 

İtalyanın .imparator/utana tanımalı' 
için Je lıiç bir forma/ Jaıanalmiyor 

u- .. 1 rı e ı . nıı•~ 

•rİ 0 dü. Fakat bu hadisenin heyecanı 
~eçıneden Franko daha tehlikeli bir 

ı • lf Yaptı: Evelki gün bir tayyare müf-
• ~~ · ud k a,· aı, franıız hud unu geçere 

·r ır fehrin üzerine bomba attı. Bu 
~bardıman neticeaiııde on fran • 

r• ~z. •ataııdaımın öldüiü ve kırk ki-
11 t~l!l de yaralandıiı bildirilmekte

dır. 

Franaız toprağına kartı yapılan bu 
~~avüzün manasını anJ ayabilmek 
~ bir kaç gün evvel Salamanka'nm 
httkiiınet tayyareleri tarafından 
~lllbardunan edildiiini ve .b~ !1°~-
&rdıınan neticesinde 225 kıfllllll ol

düfiinü ve dört kitinin de yaralan
~•iını hatırlamak lazımdır. Franko, 
l&yaaı ed r h .. k .. etin mukaveme. t• e ı, u um 
lllden dolayı 1-ranaayı meıUıl addet· 

lllektedir. l ıpkı • '.in'in mukavemetin
d ':I" J ·ı . en dolayı Japouyanın, ngı tereyı 

llleaut addettigı gıbi. Franko, kencli-
•1nin isyanı ita!y ..ırdmıile baıla-

(Başı 1 inci sayfada) 
geçmesi icab edeceğini söyli_Y~ekle~
dir. Bu memleketler, bu tedbınn ccmı
yetin dıfında bulunan memleketlerle 
çekilen memleketlerin Cenevreye dön
mesini kolaylaştıracağını ümid etmek
tedirler. 
İmdi ne Fransanrn, ne de İngiltere-, . 

nin halen ne büyük bir müzakerenın a-
çılmasına ve ne de milletler cemiyeti
nin bünyesinde islahlar yapılmasına 
mütemayil olmadıkları muhakkaktır. 
Diğer taraftan, Londra ve Viifingto

nun İtalyan imparatorluğunu red için 
verdiği son karara büyük bir ehemiyet 
verilmektedir. Keza, B. Eden halen 
Roma - Berlin mihverine herhangi bir 
tavizde bulunmağa da mütemayil de
ğildir. 

Figaro gazetesinde Bn. Anglcs ya-
zıyor: 

dahale, daha şiddetli bir propaganda 
ve şimal Afrikaırnda askeri tedbirler
le tezahür edebilecektir. 

Jacques Cobigny Londradan Petit 
Journal gazetesine telefonla bildiri
yor: 
"İngilterenin İtalyaya tavizlerde 

bulunmağa hazır olduğunu zannetmek 
büyük yanlıştır. Grandi hariciye ba
kanlığına gitmiş ve süratle yeni İngiliz 
- italyan görü~elerinin yapılması için 
ısrar etmiştir. Bununla beraber İngiJ. 
tere, milletlerin çok mühim bir ekseri
yeti her şeyden önce vakıaların göz ö
nüne alınması muvafık olacağına karar 
vermedikçe, İtalyanın Habeşistandaki 
hakimiyet hukukunu tanımıyacaktır. 

Le Jour, Le Petit Journal ve Figaro 
gazeteleri İngiltere hükümetinin İtal· 
yanın Habeşistan imparatorluğunu ka
tiyen tanımıyacağını yazmaktadırlar. 

LitvinoJ gitti 
Moakova, 24 (A.A.) - Hariciye ko

miseri Litvinof Milletler Cemiyeti 
konseyinin yüzüncü içtima devresine 
iştirak etmek üzere Cenevreye hareket 
etmiştir. 

l ngiU~ kabineıinde 

aı;ını ve 0 günde. .n de İtalyanın 
bıaddi yardımile ayakta tutunabil
<hiini unutarak, franaız yardllDl ol • 
bıaaa, hükümet kuvvetlerinin mai • 
lub olacağına kanidir. isyan bqla
Yalı, hükümet kuvvetleri tedafüi va· 
ziyette idiler. Madrid hükümeti. ye
lli bir cumhuriyet orduuunun tetki· 
latnıı yapmakla mefguldü. Bu ha· 
Zırlık tamamlandığından cumburi
Yetçiler inaiyatifi ele alarak taarruza 

ICÇnıiıler ve uel'i de iıgal etınit
lerdir. Teruel taarruzu, Madrid ceb-

"Milletler cemiyetinin yeni devresi
nin açılması ve Fransa ile İngilterenin 
bu münasebetle ittihaz ettikleri hare
ket tarzı italyan gazetelerine bedbin a
kisler ilham etmektedir. Roma, bir an 
için, Londra ve Pariıin paktın ıs.labı 
projesine taraftar olacaklarını ve ıtal
yan habeş imparatorluğunun tanı~a~ 
sı için bir formül kabul edeceklerını 
ummuftu. Son haberler ise bu hususta 
hiçbir hayale yer bırakmamaktadır. B. 
Eden Cenevreye paktın her türlü tadi
li işinin talikini istemek vazifcsile gi
diyor. Roma'nın hoşnudsuzluğu, yakın 
bir gelecekte İspanyada yeni bir mü-

Londra, 24 (A.A.) - Kabine bugün 
Hariciye nezaretinde toplanarak Ede
nin yarın Cenevreye hareketi münase
betile bilhassa Milletler cemiyeti kon
seyinde müzakere edilecek meseleler
le meşgul olmuştur. 

Filistinde 
-

Her gUn bir 
hadise oluyor 

Kudüs, 24 (A.A.) - 25 kifiden 
mürekkeb bir çete Hebron yolunda 
bir otobüsü durdurmuftur. 

Haydutlar, yolcuların kamilen a
rab olduğunu gö~rek bunları ser
best bırakmışlardır. 

Bir askeri müfreze çeteyi aramak
tadır. 

Hebron mrntakasındaki köylüler 
yükıek komisere müracaat ederek 
hükümet ceza tedbirleri almağa de
vam ettiği takdirde köylerini terkede
ceklerini bildirmişlerdir. Son kar~
şalıklar neticesinde misilleme oım"'ak 
üzere polis mikdarrnın arttırılması 
mezkur tedbirler meyanındadır. 

Bulgar B~vekili B. Köıeivanol 

Bulgaristanda 
Yahudi kampına tii/ekle ateş 

Kudüs, 24 (A.A.) - Meçhul şa
~~alar, y~lıudi çocuklarının kampına 
tufekle bırkaç el ateş etmişlerdir. Ço. 
cuklara bir şey olmamıştır. 

Filistin yah1tdilerinin bir hitabı 

Kudüs, 24 (A.A.) - Filisin 11io
nist mümessillerinin fevkalade kon
gresi, "medeni milletlere,, hitab ede
rek, "Almanya, Romanya ve Polonya
daki yahudi kütlelerinin feci vaziyet
lerini,, tebarüz ettirerek yahudi alevh 
tarlığı hareketine nihayet verilm;si 
için kongreye yardım edilmesini is
temiştir. 

Loid Corca göre 

Musolini daima 

fena kağıdlarla 

blöf yapıyor 

Kabine 
buhranı 
Umumi buhran 

~ıkması muhtemel 
Sofya, 24 (A.A.) - Harbiye nazırı 

General lvan Lukov ile dahiliye nazı
rı l. Krasnoaki'nin istifaalrı üzerine 
bu sabah bulgar kabinesinde bir deği
şiklik yapılmış ve bu iki nazırın yerine 
Plevne garnizonu kumandanı general 
Daskalof ile eski kabinede maarif na
zırı olan Dr. Nicolaev getirilmi,tir. 

Sofya üniversitesi rektörü profesör 
Manev, Maarif nazırlığına tayin edil· 
miştir. Öğrenildiğine göre, gelecek 
martın 6 aında yapılacak umumi ıeçim 
dolayJ6iyle kabinede değişiklik olmUf· 
tur. İntihabat 22.10.1937 tarihli kanun
da yuılı yeni sistem dairesinde yapı
lacaktır. 

~~ E.r:E Asiler ispanya kıydar1nı 
=~~~il=~~:.ıy:~:, :~:: bombardıman edı·yorlar t,Jiz dıt bakanınm bqka bir veaile i-

\.li.. • 

Kan, 24 (A.A.) - Evlenmesinin 50 
inci yıldönümü münasebetiyle gazete-

Kadınlar, rey verecekler, fakat inti
hab edilemiyeceklerdir. 

- - ---- ---..il ,.._,,_,_ ,_~--
lbı,lardır. Binaenaleyh Franko, bir 'r. l 
llraftan sanılan prestijini tamir et· .f eme ön J:,n _Je .. _Birkaç neslin bCferi hürriyeti İn Sof ya, 24 (A.A.) - lyi haber alan 
.... k için Teruel'i ıeri almaya çalı- Uı a~ giltere, Fransa ve Amerika'nın hare- menabiden bildirildiğine &öre, kabine-

ki: 

tll'lcen, diğer taraftan da maihibiye- ~ ketlerine bağlıdır. Bu devletler kendi nin kısmi değiştirilmesinden haberdar 
linin hakiki Amili aaydıiı Franaaya ı -1 - k hllrrlyetlerini muhafaza ve sulhu idame olan ticaret nazırı B. Baroff da iatifa-
lc.rıı harekete geçmiftir. ' ta yan ta Yiye kuvvetlerinin Cfe edecek kadar kuvvetlidirler." aını vermiftir. Bugün öfleden sonra 

f' akat imil ne olursa olauıı, Fran- Loyd Corç, Franaa'ya bir taarruz bir iki nazırın, ezcllmle adlfye nazırı 

Atatürk ve tarih kültürü 
HABER'de Şekip Gündüz, Atatür

kün, ıon seyahatlerinde, lıtanbula ııi· 
derken yolda her meılekten, her yq. 
tan, her mevkiden vatandatlann vazi· 
yetleri ve düşünceleriyle naııl yakın
dan alakadar olduğunu anlatarak di· 
yor ki: 

" Cumhur reiıi Gazi Muıtafa Ke
mal iıtiklal • harbından çıkar çıkmaz 
medeniyet imtihanını kabul eden bü· 
yük ve mukaddeı milli cüretimiz oldu. 
Iıte onu bütün arzulanna ve irJatlan • 
na rağmen biz ancak bu merhaleye ka
dar muaıırlan ve vatandaşln ile bir 
omuzd görebildik. Bu milli cüretin bü· 
tün manialan aşarak, bütün zorluklan 
yenerek memleketi imar editi ve mille
tin kültür, refah seviyelerini yükıelte 
yükıelte, tarihe yeni seyrinde hati et
memekte olduğunu anlalıtı Atatürkü 
yarattı. 

Kemalizmin vatandatlar ara11nda 
görmek istediği hatta emrettiği müaa
viliii Atatürk mevzuu bahaolunca biz 
daima reddettik. Zira onun artık hiç 
kimıe ile bir omuzda gözükmeıine im
kan kalınamııtır. O omuz omuza ve"" 
mit bir milletin mütterek gönlünü ken· 
diıine "kaide" olarak takdim ettiii İn· 
sandır. O kadar omuzlann üıtündedir 
ki onu içimizden hiç biriyle bir hizada 
görmek artık kimaeye müyeıaer olmı

yacaktır. Eskiden Mustafa Kemal tek· 
ti. Şimdi bütün bir millet Mustafa Ke
malleıti. Atatürk Mustafa Kemallerin 
büyüğüdür. Mustafa Kemalin liderli • 
iini kabu lettiği günkü merhalesiyle 
bugünkü merhaleıi araaında türk mil • 
leti ne büyük ve müsbet bir değiıildik 
olduğunu her gün bir parça -daha anla
maktadır. Geçen her gün Atatürke ~ 
JI daha yürekten, daha coıkun, daha 
canla ve heyecanla sevgiler ıunuluıu
nun ve evvelki gün ıark vilayetlerimiz. 
de, dün lzmitte, Ylovada yapı~ 
yarın lıtanbulda, öbür gün aene Anka
rada veya vatanımızın herhangi bir eli· 
ier noktasında yapılacağı tabii olan 
tezahürlerin manaıı budur. Ve böyle 
bir mani içinde Atatürk'ün lzmit i .. 
tasyonunda küçük mekteblilerle kartı· 
latmca onlara derhal türk tarihinden 
sual aormau büyük bir ehemiyet keab
eder. 

Büyük Şef bütün bir hayab vakfet• 
mek pahasına türk milletine bahıettiii 
yeni kainatı teslim edecek olan en te • 
miz, en taze, en meıud ve en Kemalist 
dffDb rmDfyw"llızerfncr. • elHımiyetli 
bulduiu noktayı itaret etmiı bul.....,. 
yorı 

Tarih kültürü. 
Bu kültür cloian çocaiun ilk nele

aini türküm diye •maını bedel tutu 
kültürdür.,, ... lanın bu tecavüze kartı naaıl muka· iştirakiyle bir .taarruz hOZI rlandı yapıldığı takdirde hiçbir ingills parti_ Onianof'an da iatifa etmesi belden-

beiede bulunacaiı her tarafta alaka •inin derhal Franaa'ya yardım edilme- mektedfr. Yeni buhranm eebebf, aay- MUSiKiMiZ 
ile aorulmaktada. Gerçi 1936 yazın- (Bqı 1 inci sayfada) hlar, Eacaldes aanatoryormu huta ba- .sine itiru etmiyeceğini kaydetmiı ve: lendfğine göre, harbiye nazırı general CUMHURIYET'te Peyami Safa, 
daaı beri, bu, franko tarafmdan ya • Cumhılriyet tayyareleri mukabil kıcr hemtireleri tarafından tedavi e- " Avam kamarası, bu buıuata milt- Lukof'un çekilmesi huauıunda birçok "gözlerimiz türk aanatkinncladır!" 
Pılan birinci tecavüz deiildir. Fakat akınlar yaparak Seville ve Salaman- dilmiflerdir. Yaralı bir kadının bacafı tefikan hareket edecektir." demi§tir. nazırların aynı fikirde bulunmamala- batLldı makalesinde ıunlan yazıyor: 
ilk defadır ki tranaız topraiı fili au· ka'nın askeri hedefleri üzerine bef kesilmif ve kadın bu aebebten ıece öl- Netice olarak Loyd Corç, MusoU- r~ndan dofmuftur. Vuiyetin, umumi ~Zannederim ki bütün ananesiyle. 
.. t v aktadır Ba· ı k tl cı madd ... ler atmıflar mü•tilr. niye hilcum etmi• ve onun "daı"ma en hır bu. hranı tevlid etmesi pek muh~- de 1 t ı · 1 e le tecavüze ugram • ton u pa ayı "' • :s 'I • vrıy e, a moı eny e, vezniyle, uau • 
devletin topraiı batb bir devletin dır. Bu sabah Aca civarında patlamamı, fena kağıdlarla blöf yaptığını tebarüz meldır. liyle alaturka musikiyi sandala ve fq. 
tecavüzüne uğradığı zaman. yapıla- Cebelüttarık, 24 (A.A.) - bpan- yeni bir bomba daha Envieto köyünde- ettirdikten sonra buna mukabil demok- ------------ t?,'la, alafranga musikiyi deniz motö-
cak it basittir: Tecavüze uğra!an yol cumhuriyet tayyareleri dün öğle- ki futbol aahaaında da hava müdafaa raailerin elinde tefevvuku temin eden Küçük Dıc Haberler r~e ve otomobile benzetmekten, daha 
devlet yapılaıı tecavüz için tazmınat den sonra Centa limanını bombardı- toplarından atılmıf bir menni bulun- hakikf kağıdlar bulunduğunu ve bir • mua~t. ve müı~u bir mukayeseye 
-.e istikbal için de teminat ister. Ve. man etmitlerdir. muttur. Fransada mermiler ve bomba- giln bunlan göıtererek oyuna nihayet eJvenıli, faydalı ba netice çıkarabiliria. 
l'ilınediii takdirde de bunları silah Teruel önündeki harb lar, hiçbir hasarı mucib olmanııttır. vereceklerini" ilbe etmiftir. X Berlin - Yugoslav hükümeti Al- Alaturka, bütün milletlerin eski -!m 
•- F -•-- be ) T 1 Şarki Pirene prefeai, Bouranı.:ada- manya'da y ni k l--L ' -L-ıı U1&&11 •Uvvetile temine .. aJııır. raD&U • Madrid, 24 (A.A. - erue et. ··- . . . e onso uananeler açmak ve 11...uıui tarlaları mbi, art..1.. ı•ı~-

• :s d v me'a gelmiftir. nı t d d B al •· Dl " a•ua 
llliz Fransa tarafından tanınma ıgı rafında kanlı muharebeler devam et- Sovvetler birlİ~İnı·n ye ın e ır. u yeni konaoloshanele- Y nız mehtabtan alarak eski yalıların 
İçin huauıi bir vaziyette bulunmak.· mektedir. Asiler bir ay uğraştıktan Franaı~ların proıeıtoau "ı lf rin ilkleri Münib ve Hamburg'da tesis luyılannda aürüldeııirken, yahud, u .. 
la beraber, tecavüze uğramıf bır sonra cumhuriyetçilerin altı günde Pariı, 24 (A.A.) - Puigcerda'nın a- d • k I olunacaktır. maaltı, Pınarbaıı, Dajeteii, Babçekö. 
devlet aıfatile bu yolda hareket et· zaptettikleri ,ehri iıtirdad edeme- si tayyareleri tarafından bombardıma- 8ftlZ UVYet 8rİ X Londra - Yugoslavya valide kı • teıi isteyen bir aerenad musikis" haline 
bıekte L _ ._. olduau inkar edilemez. mektedirler. Halbuki biler, Teruel nını, franau hilkilmeti Salamanka ma- p · raliçesi, yanında oğulları küçük Tomiı- ıelmiıtir. 1 

"" .ıwuuı • -L dal h · d 40 1---- --und ·ddetl ana, 24 ( A.A.) - Övr guetesi, 1 c&Jtat Franunm lapanya haruına önüne Gua ajara cep eeın en ~tı neMl'ı e ıı e proteato et- So av ve Prens Andre olduğu halde, dün Bu iki mıııiki araıın.ı-·ı_! r-L-L_.: 
ı:ı· 1 b" · · Sara 'd d •taı an v ka · t. ç·· k '" bomb vyetler Birliğinin deniz kuvveti"nı"n iri dall Ua11J ~..., 
•111 iıtiraki demek olacak böy e 11" bin kıtı ve goss~ a~ a .1 y mege rar vermıf ır. un u ar- geç va t Londra'ya gelmiıtir. Prens ·~ a motör ve atL araba ile otomo-
harek t A ulbunu tehlikeye takviye kıtaları getırmışlerdı. Bu- dıman esnaeında asi tayyareleri fran- inki§&fı hakkında fu satırları yazıyor: Tomislav ve Prens Andre tahsillerini bıl ara11ndaki münaıebetı"n ti' I • 
d .. e vrupa • ·· be T 1 · d" as· t t akl .. tii d ı "S İ •- · ne ce en-

Jc.d
\lfÜrebilir. Halbuki Fransa bugune nunla ber~ . r e~e lttımd dı ı opçu sız opr arının us n en uç.mut ar ovyetler Birliğinin dikkatini a- ngilterede yapacaklarından mektebe ne teraedelırn. Zincfe ve dinamik ani 

A ıh muhafaza- kuvvetlerının atetı a ın a ır. ve 10 bomba atmışlardır. ııl olarak "fik zı_ yerle.atirilecektir. nnuz b" t ob"I a • ar vrupa ıu unun l k b.l pası wroerine çevireceği :r •• ' ıze o om ı i tercih ettirdiii k eııditeıile bir çok fedakarlıklara Teruele k.a~şı :pıı a: ~~k~l~r::; lngiliz mebualarının ~u~kaktır. Bu okyanoata kuvvetli . X Cenova - Alcione'nin eşi olan ııbı, ıurbet ve maziye hasret anlan-
•lllannuıtır Bu defa da olup biten· arruz ~enberının ş ıc beyanatla bır filo ve geniş tesir sahası olan bom- Aırone torpido muhribi Seatriponente mız da alaturka tarlayı aratabilir. Mü-

ler karııamda yapılan itlerin h ... • Campillo, Sanblas, ~?ncud vela Mue- Barcelona, 24 (A.A.r'_ Cumhuri- bar~ıman tayyareleri, Japonya için cid- tezgahlatından denize indirilmiştir. nakata faydaaızdır. Otomobilin Türki-
bını &onnaktanaa iatikbalde teker· ala tefkil eylem~kte ı~ v·ıı yetçi İspanyayı ziyaret °' m ingiliz a- df bır t~hlike teıkil edebilir. Japon ter- X Pariı - Figaro gazetesi yazı- Y~Y~ gelmesi ve atL arabayı itibardan 
l'iirilne mani ol&~ tedbirler alma· Asiler, Canıpı~l~ - 0~~~ • ~ktas- mele mebusları matbuata a,ağıdaki be- sanelerı taarruza pek ziyade müsaittir. y~r: Normandie vapuru yakında büyük duıunnemeai İçin tek bir münakafa ol 
11 beklenir. Ş E tar yar::;riç~~~:~~m:f: ~e ~;on~: yanatta bulunmuflardır: !:;yetler Bi~liğinin yeni deniz çalıt . bır seyahate sıkacaktır. Brezilyalılar muı değildir .Kanun da çıkmadı. lhti: 

A. · amer sonra t v ktad rlar "Bir komedi feklini alan Jranıun•shk an Amenka ile İngilterede iyi göz- vapuru 5/ 2 de Nevyorktan Rio. de. yaç, anlayıı ve zevk otomobili 
yolunu kesmeğe ugra~a I • k" • d" İ . • b• ha ,.-- le karşılanacaktır. ftl temin ediyor,• r-'-at bu hemenn revhacı.• 

Teruelı·n takriben s kilometre pr ı flDl ı apanya ıçın ır yat memat Janeiro'ya kadar gitmek üzere larala- _:_1 ır- , epı 

J" J • 1 · h 1. · 1 .1 d UJaJn adalarda atlı --L- 1·ıe b" b• ' 0mmy farr 1m fimalinde bulunan Vio Alflambrer.ge- meae eaı a ını a mıftır. nu,..ar ır. tab tu ... .-..IHI ır rne • 
çidine hakim olan El Mu eton cıva- Karışmazlık, hakiki müdahaleyi sak- lsvirre frangın . X . Pa~a - Sabık başvekil ve sosya- ru~ çıkmamıza mani olmuyor. 

B dd k d gU d berı. kanlı muharebe- l amıttır. Çilnkil buna riayet etmekle W bat lıden B. Blum'un refı·kası Thereae Reımı arabamız otomobı"I • 

ra Oc U a rında Uç n en İ .1 .. •imiz b . . . . ve reıma 
ler cereyan etmektedir. ngı t ere, faaliyetle Asilerin lehinde k Blum ölmüt ve cenaze merasimi, bu ki .. gar muaıkiaıdır. Hayat ve te-

d I• Pek yakında Teruel'in zaptı ıçın hareket etmiş oluyor." ıymetini dOıOrmiyor sabah Per. la - Şez mezarlığında ya- gar°;,ukall bubnu istiyor. Öz tiirk •esiyle yeneme b .... k muharebeler olacaktır. Bu mm Mebuslar, cumhuriyetçi İspanyanın B pılnuştır. Ailenin arzusu üzerine, me- .. . ı ını nasıl birleıtirecefimizi v 

ta
u::ya pek mühim kuvvetler getirmif t imdi kuvvetli bir orduya mali.le oldu- f e~n, 24 (A.A.) - İsviçre Telg- rasime yalnız yalan akrabalar ittirik boyle bır feyin imkan derec . . e 

. Nevyork, 24 (A.A.) - İngiltere- "dd ti d ğunu ve ıiyasi birliöin her"ün daha ra ajansı bildiriyor: Şo • dö - Fon'- etmi•ti'r. kirlanmız cfü •· ·· ı eıını sanat. olan uilerin milcadeleye şı e e e- • • da çıkan ali :r f Unaun er. Muaikj ... :...:_ 
ll1n ağır siklet boks şampiyonu To~- vam edecekleri muhakkaktır. ~~~~tli bir ~kilde kendini ıöaterdi- ıosy ıt Santinel gazeteai X Pariı - ParlAmento yann franau: resmen aldığı iatikameti k b J ••-.ua 

!!1Y Farr ... bık dünya .u1mpiyonu Jım Franıı"" hududu- J-kı· gını ılave ctmıtierdir. dn~ırke~.iği ?i~ yazıda, Kanton !inanı zarureti vardır." a u etmek 
0 

- ıı-- . ., nuu ıre torlerının büyük bir k gazete ve mecmualarının ihraciyle ec • M 
raddock ile 10 ravundluk bır maç t . ısmının nebi gazete ve mecmualarının Fransa - ubarrir, bugün k 

Ya bombardıman ıvıçre. _frangının yeni bir devalu"'as- dan on1ervatuvar • 
Ptnııtır. S 1 yo f da satışını tanzim eden kanun layihası- mezun gençlerin ellerindeki 
Farr, rakibini hırpalarcasına ye~ - Perpignan, 24 (A.A.)-:-- .İ•panyada ovyet er birliğindeki l nu ıçın ederal konseyle mutabık nı tetkik edecektir. I~~ eaki eıerlerirnizi Ye hal'- tii.rk~I • 

tneı- . . . ...... rfetmesıne F .. anko tayyare kuvvetlerının bomba .. r· o duklarını bildirmiştir. Federal fı·- nnı --1--•-·rn1c· • u.,.. 
"' ıçın bütün ener1ısını - • nana d ~11Nlll ı anına aaJıib ı 

rağınen, maksadına muvaffak olama - dımanına uğrayan Puigcerda şehrı~ın İngiliz konsoloslukları ~~adr~ı bu yalan haberi ya- nnı ve bu itibarla o madıkla. 
tllıştır. Franıız Bourpıadame köyüne ~!.!ı.~ zanı mu eıumumiliğe vermiştir. Bonacdar h.veti• serlere bat vurına1c ~Y~nı~ Y~cı e-

Braddock birkaç tane kuvvetli sağ eden ahalisi arasında heyecan u un Londra, 24 (A.A.) - Royter a~- - - ı dddarını h b 1 c unyetiııde kal-
._ • mi t d ekt dir aınm öi7re d·ı· ıt s " H ~ r atarak ilave ediyor: "'roşe ile Farr'ı adaın akıllı ıerse e - şiddetiyle evam e~ ~ . · ... • n ı ıne &vre ovyetler Bir- fe · b" k lıtanbula d•ndO · anırı esere t .. k .,_, • . 
tniş Ve 15 :ıncı ravundun sonlarına do_ğru Bourgladame komıserlığı, akpm Us· lığının konsoloaluk müsavatı taleble- cı 1 r aza u cefiz?" Sor-· bu~ musıaıaı dıye. 
b tU mültecilerin hududdan öbür tarafa ri üzerine timdiye kadar konsolosluk ---· • • o -suna utün alaturkacılar 

llrnundan kan ı..... .. nan ingt.'ll•.• nnge ·f · Beaançon, 24 (A.A.) - Bu sabah 1 ta b t 2 •• ._ıyı •taret ede k · 
YaaJanarak ravu;d~ bitirebilınittir. geçirilmesi için llzım gelen biltiln ter- vazı ~ıni gören Moekovadaki İngiliz aıker nakletmekte olan bir k•- ı n u • 4 (Telefonla) - Borsa- bütün alafran ": ~e~ab verıyorlar; 

vakit Farr tibatı almıf ı.e de bunların eberiıi im- elçiliğinin, bu vazifeyi artık ifa et- Besa V .... yonet, nm Ankaraya nakli hakkında Maliye derele.. 1'•.~ı ar utikbali itaret e-
le 7 inci ravund hatladığı . 1 tina etmifler ve 400 kifi geceyi Bourg- memesine karar verilmlttfr. ~çon - eraoul fimendifer hattı- V~ldletiyle temaı etmek üzere Anka- . • Şarklı turlr maaikiai artık b" 
lı en dini toplamıt ve var kuVVbUe!: epçay· madamc'da franeız köylülerinin mia- Sovyetler Birliflnde İngilterenin ::n dil a,:~.~~~~ çarparak hattın ilstU- ~.ya giden borsacılar heyeti İatanbula :zaba,ld~arWr tiirlr musikisi henüz biri: 

ltnaya baılamııtır. Fakat ,,... • ah ·ı d ve am yalnız Le · ddak d ndU b ır. Halbuki bize ne dü ·· · -rcu ock heaa firi olarak vey ut garaJ ar a • nıngra i koıı.oloıluğu .. Kam. yo. nette bulunan 12 kiıı·nın· 5 1
. 

0 
• ve ugün bir toplantı yapılara« ne d nun gevıtı 

b· erine rağmen, Bradd sayı - barlarda yatarak ıcçirmi§lerdir. Yara- ibka edilmittir. imli 5 Maliye Vekiletinin istediği rapor hak- - .~ Yarının hulyaaı, bize buıı-: 

~~
1

·~
1

e.Ralihvelmi ti~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~-~~-•-y_ar~alanmı~~-ft-u_·~~~~~-kı~md~~aa:~k:o:n:Uf!Da~:l:a~r~y:ap:ı:ldı.~~~~~~~:~:n~tü::~m~bekli:u•:iki:·y:.~:·:Jiz~!!°~On~u~cla~aana~:~~~ 
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Bir kaskete, bir omuza, bir kaputa 
yirmi tüfek ates ediyordu 

tulut ümidimizi bir gün kalbimizden 
çıkarmıyorduk. 

Rus hatlarından ancak yüz yarda 
uzakta bulunan bat tabyada daimi 
olarak iki tabur bulunuyordu. Bura· 
ya birinci fırkadan nöbetle birer ta -
bur yardımcı gönderiliyordu. Bu ta· 
bur, tabyanın siperlerini İşgal edi · 
yor, daimi iki tabur ise tabyanın 
içinde ve gerisindeki ihtiyat siper
lerde bulunuyordu. Yardımcı tabur, 
her iki günde bir nöbet değiıtiriyor · 
du. ilk teşrinin on betinci günü, bu 
dütman aletine en ziyade maruz, en 
ileri ıerefli tehlike mevziinde nöbe -
te girmek sırası benim taburuma gel. 
mişti. 

Şurasını söyliyeyim ki hem bat 
tabyada, hem kanlı tabyada lağmı 
tertibatı vücude getirildiği halde 
ne türkler, ne de Romanyalılar la· 
ğunlarmı patlatmamıtlardır. Benim 
bat tabyada bulunduğum sıralarda 
arada bir vukua gelen topçu ve pi· 
yode ateşinden başka hiç bir hadise 
olmadı. En ileri hatta bulunan be
nim askerlerim, siper kazmak itin
de çalışan bir sürü Romanyalıyı ya
kalayıb getirdiler. Siperlerden vü
cudunun her hangi bir kısmını gös
terenler Üzerine hemen ateş ediyor
duk. Bazan bir kaskete, bir omuza, 
bir kaput kötesine yirmi tüfeğin 
birden ateş ettiği oluyordu. Eğer 
iyi nitan alıp da avımızı devirirsek 
sevincimizden haykırıyorduk. Bu 
avcılıkla hem oyalanıyor, hem de 
ainirlerimizi yatıştırıyorduk. 

Ayın on yedisinde kendi tabya

mıza döndük. Ertesi gün, muhafız

lardan ve kumbaracdardan mürek
kep rus kolordularının Sistovaya 
Yardıklarını ve Plevneye kartı ha
reket eden orduya yardım etmeğe 
1releceklerini haber aldık. 

Bundan batka meıhur Tadleben
İn Romanya prensine muavin olarak 
Yerildiğini, yani hakikatte kuman
dayı ele aldığmı da öğrenmittik. 
Bunlardan anlatılan fU idi: Artık 
Türkiye ile Rusya araamclaki harb, 
askeri mütehassısların azami gay
ret ve yardımı ile bir neticeye bağ
lanmak isteniyordu. 

ilk teırinin on dokuzunda roman
yahlar battabyaya hücUın ettilerse 
de püskürtüldüler. Bu saldırmayı 
gece yeniden tekrarladılar; fakat 
netice gene aynı oldu. Yaralı ve ölü 
olarak onların zayiatı 1000, bizim 
200 kit tutuyordu. Bu müsademeler 
hayli çetin olmuıtu. Romanyalılar, 
merdivenlerle tabyalara tırmanma • 
ja kalkıtmıtlar, türkler de tüfek 
dipçikleri, baltalar, kürekler, hüla • 
.. ,ellerine ne ceçirmiılerse onlarla 
saldıranların kafalarını ezmitlerdi. 
B"°uraya benim tabyamla öteki tabya
lardan imdad kuvvetleri gönderil
mitti; Fakat bunlara lüzum hasıl ol
madı. 

Bu, düşmanın hücumla baıtabya • 
yı almak için yaptığı son te,ebbüs ol-

muıtu. 

Ayın yirmisinde her iki taraf da 
birbirini bir iki saat kadar ağır su. 
rette bombardıman etti. Biz, barba 
hazır vaziyet aldık; fakt dütman 
hücUın etmedi. isabet eden gülleler
den benim taburum on ,ehid verdi. 
Benim bölüğümde zayiat yoktu. Ha
va açık, fakat soğuktu. 

21 ilk teırin - Bütün gün topçu a
leti devam etti. Bir kaç gün durak
ladıktan sonra baılayan kar, seferin 
sonuna kadar devam etti. Yeniden 
Türkiye ile İngiltere arasında ittifak 
aktedildiği hakkında ıayialar dolaı
mağa baıladı. Bu defa, bu havadisin 
o kadar hurda teferrüatı anlatılı
yordu ki Jack ile ben de inanmağa 
mecbur olmuttuk. Bir iki saat müd. 
detle müdhit bir heyecan içinde kal. 
dık. Adil Paıa, kendisine müracaat 
edilince, bu haberlerin yalan oldu
ğunu bildirdi. Gece, birden bire teh
like vaziyeti ilin edildi. Benim bölü
ğüme, kırk yılda bir defa, soyunup 
yatmak müsaadesi verilmitti. Tehli
ke iıareti verilince bütün bölük te
l&§la öyle derbeder kıyafetlerde 
toplanmııtı ki, sonradan, buna bü
tün gece güldük. Mesela, bir nefer, 
sırtına bir kadın caketi geçirerek ye
rinden fırlamııtı. Bir batkası, fesi
nin etrafına havlu aarmıt, ayakları • 
na çizmelerini geçirmiıti. Bir üçün
cüsü, hamam havlularını sırtlanrnıı, 
gözlerine 'gözlük takmıt, bir dördün
cüsü battaniyeye bürünmüıtü. Teh -
likenin aslı faslı olmadığı anlatıldı; 
biz de katılarak yerlerimize döndük. 

22 ilk teırin - Kara bir gün. Bö

lüğüm en ileri siperleri itgal ediyor. 

Bir kaç çerkes emrime verilmittir. 1-
leri mevzileri teftit ediyorum. Bir 
kaç saat sonra döndüğüm zaman 
Ferik tarafından çağnlıyorum. Çer
kealer bir bulgar aileaine taarruz et
miıler, k"d'"'"T"-" ~ld"""'••'• .. , ı.:
bebeği ölüm haline getirmitler, er
kekleri tart&klaımtlardır. 

Ferik bana tiddetli bir rapor oku
yor. 

F erike verdiğim cevabda her ne 
kadar kendi mesuliyetimi biliyor ve 
bundan kaçmmıyorr.am da benim 
hadisenin olduğu yerden bir mil u • 
zakta bulunduğumun ve vakadan 
ancak üç saat sonra haber alabildi • 
ğimin de göz önüne alınmasmı rica 
ettiğimi söylüyorum. Ferik bana di • 
yor ki : 

- Gidebilirsin; fakat bir daha 
böyle yapma ! 

Benim için mesele bitmit oluyor; 
fakat çerkesler divanı harbe verili • 
yor ve ağır cezalarla cezala.ncbrılı
yorlar. 

İtin kötü tarafı ıudur ki bu bulgar 
ailesi kaçmıyorlar, müıirin müsaa • 
desi ile Plevneden ayrılıyorlardı. 
Bundan dolayı, b-..radan geçmelerin
de bir mahzur görülmemek icab edi
yordu. 

(Sonu var) 

Marş 
Müsabakamız 

1 S inci yıl marfı güftesinin, 
fairinin emek ve heyecanı
nı uygun.uz bir beste Üe a
raya vermit olmamak ıçm, 
riayeti mecburi bir takım 
mu.iki kayıdları göz önün
de tutularak hazırlanma•ını 
muvafık buluyoruz. Evvelki 
ilaanlarda verdiğimiz tafsi
latı, bu dela tanınntı§ beıte
karlarla temastan sonra, fU 
tekilde tavzih ve ta•nil et
mek imkanını elde etmiş bu
lunuyoruz : 

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

"A": Ana fikirleri ihtiva eden, baş
ta ve diier kıtaların sonlarında birer 
defa tekrar edilen ana parçadır. 

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

2 - Hece sayısının çift olması ter
cih olunur. 

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

3 - Martın iddia ve manasına uy
ııun bir bestenin temini için, kullanı
lacak kelimelerin nihayet 4 heceden 
fazla olmamasına dikkat etmek, tair
lerimize muğlak görünecek vurgu 
p.rtlarına her kelime için bir kerre ri
ayetden kurtulmak için en doğru ve 
lüzumlu çaredir. 

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

Bu itibarla heceleri dört kısma ayı-
racaiız: 

I - Uzun ve vurııulu hece, 
il - Uzun ve vurgusuz hece, 
-ıı - Kısa ve vurgulu hece, 
iV - Kısa ve vurgusuz hece. 
Vurgu, bir kelimenin tabii ve bariz 

bir telaffuzda üzerinde en fazla du
rularak kuvvet verilen hece sesidir. 
Hemen ıöyliyelim ki: Uzun hece vur
ııulu hece demek değildir. Meseli 
vurııu kelimesinde "vurgu" "gu" he
ceııindedir. "Vur" uzun hecedir, vur
gulu hece değildir. Bir kelimenin han
ııi 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 söyli
yerek 111 umumi kaideyi kaydedebili
riz. Türkçe kelimelerde vurgu, ekse
riya ıon hecededir. Fiillerde, muzari 
ve hal ıiııalarında libikalardan bir e
velki hecede, mazi sigalarında libika
nm kendiıindedir. Tek heceli kelime
ler, ifadedeki ehemiyetlerlne söre 
vurııulu veya vurııusuz itibar olunabl-
u ı ı ........ T\ ,.- .. f.- ~ -,rıJI Al • .aUU.,llll lUUca 

riyle m!itena:nr olmaları istenen mııı
rllarda ve musiki bünyeleri birbirinin 
aynı olmaaı prt olan B ve B, kıtala-
nnda bir nevi musiki aruzuna riayet 
etmek, hecelerin yalnız uzun ve kıaa
hklanna değil, vurgulu ve vurgusuz 
otuıslarma göre de miitenazır ?lmala
rıru temin etmek llzımdır. 

$öyle bir mısra alalım: 
Meydan, bu gök senin; çık da yükseli 

Hecelerinin cins ve nevilerini tes
bit edelim: 

Uzun, uzun ve vurgulu, kısa vurgu
ıuz, uzun vurgulu, kısa vurgusuz, kı
n vurgulu, uzun vurgulu, kısa vurgu
ıuz, uzun vurgulu, uzun vurgulu. 

5 - Çift sayılı mısraların son hece
lerinin muhakkak vurgulu ve açık 
ıesli harfleri ihtiva eden uzun hece
lerden seçilmit olması 11arttır. 

Bu kayıdlara riayet etmek ve 
bu ıuretle iyi bir besteye imkan 
vermek f&rliyle hazırlanmıı güf
teler arasından birinciliği kaza
nanın §&İrine telif hakkı olarak 
500 lira verilecektir. 

Güftelerin en çok 28 fUbata 
kadar "Ulu• marı müaabakası,, 
adreaine gönderilmeai IGzımdır. 

'----------------../ 
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Osmanhca - Türkçe Üğle Neşriyatı : 
12.30 Muhtelif ı' 

neşriyatı - 12.50 Plak: Turk musikisı 
halk şarkıları - 13.15 - 13.30 Dahili ve 
rici haberler - ı 7 .30 - lS.30 İnkilap derS 

A 
Adedi - Numcrique - Sayıca 
Ademi istikrar - lnstabilite - Duraysız

Jık 
Ademi istiktap - Dcpolarisation 

Kutupengellik 
Adese - Lentille - Mercek 
Ahize - Rccepteur - Almaç 
Akis - Inversion - Evirtim 
Akis - RHlcchissant - Yansıtan 
Aksettirmek - Rcflcchir - Yansıtmak 
Alaimi inkıtaı zıya - Frange - Sayaç 
Alatı tecrid - Isolateur - Soyutkaç 
Alternatör - Alternateur - Almaşkı 
Amel, fiil - Travail - Çalışay 
Ameliyei bilyed - Manipulation - El-

dem 
Ani kıymet - Valeur istantanee - Kıpı/ 

değer 
Anod - Anode - Anot 
Anten - Antenne - Duyurga 
Arzani - Transversal - Enine, genişli-

ğine , 
Asgari kıymet - Valeur minima - Azay 

deler 
Asli ses - Son fondamental - Ana ses 
Ayar - Etalon - Ayar 
Ayarlamak - Etalonner - Ayarlamak 
Aynı safhada - En phase - Aynı safha-

da 

B 
Basit - Simple - Basit 
Basit makine - Machine simple - Basit 

makine 
Baskıil - Bascule - Baskül 
Batın - Ventre - Karın 
Beygir kuvveti - Cheval-vapeur - Bey

gir gücü 
Beyti münir - Chambre daire - Aydın

oda 
Beyti muzlim - Chambre noire - Ka-

ranlıkoda 
Billur - Criıstal - Billür 
Biyel - Bielle - Biyel 
Boş - V ide - Boş 
Buhar - Vapeur - Buhar 
Buhar makinesi - Machine a vapeur -

Buhar nıaki11esi 
Buhran suhuneti - Tempcrature critique 

- Kritık tempirim 

c 
Camia - Collecteur - Toplaç 
Canibi - Latcral - Yanal 
Cazibei arz - Pesanteur - Y erçekey 
Cazibei umumiye - Attraction univer-

selle - Evrensel çekey 
Cebri ihtizaz - Vibration forcc - Zo

rum vibrem 
Cenub - Sud - Güney 
Cereyanı elektriki - Courant clectrique 

- Elektrik akımı 
Cevvi - Atmospherique - Havayüre/ 
Cezbolunmak - Attirer (s') - Çekeylen

mek 
Cidar - Paroi - Çeper 
Cihatı muayyen, müteveccih - Orientc 

- Yönetik 
Cihaz - Appareil - Aykıt 
Ciıim - Corps - Cisim 
Cisim, ıey - Objet - Obje, aesne 

9 
Çok safhalı - Polyphasc -Bolsallıalı 

D 
Dahil, dahili - lnterieur, inte.rne - lç 
Daimi - Permanent - HepsiJrel 
Delk - Frottement - Sürtme 
Devam müddeti - Duree - Süre 
Devamlı - Entretenu - Süreyli 
Devir - Periode - Devir 
Devri hareket - Mouvement pcriodıque 

- Devirli devim 
Devre - Circuit - Devre 
Devre - Cycle - Çevrim 
Devrei helezoniye - Spire - Sarım 
Devvar tulumba - Pompe rotative -

Döner tulumba 
Deyuıumet - Perman ence - H epsürey 
Dinamik - Dynamique - Dinamik 
Dinamo - Dynamo - Dinamo 
Diyafragma - Diaphragme - Diyafram 
Diyoptri - Dioptrie - Diyoptri 
Dürbün - Lunette - Dürbün 
Düstur - Formül - Formül 

E 
Elastiki - Elastique - Sünek 
Elastikiyet - Elasticitc - Süney 
El ile işlemek - Manipuler - Eldemek 
Elektriki mıknatisi - Electromagnetique 

- Elektromanyetik 
Elektriklenmiş - Electrisc - Elektrik

lenmiş 
ı- Elektrikleme, 2- Elektriklenme - E-

Güdbetik 
Türkçe aritmetik 

terimlerinin 
izahı . ve tıihlili 

Büyük sikletleri 
Baskül - Bascule tartan atetıere ve 

rilen ( Bascule ) 
adının asıl latince manası ' 'arkası yere vu
rulan" demektir. 

Biz, bizde de kullanılan (baskül) kelime
sinde mana olarak "baskı" ları yani siklet
leri gösteren ilet anlamını görüyoruz. Bi
lindiği üzere (V. + 1) eki katıldığı kelimele
rin anlamını her hangi bir obje veya suje
ye teşmil eden bir rol oynar. Mesela : 

Karak - ıöz, nazar; karakol = gozeten, 
nezaret eden 

Yasa = nizam, kaide; yaaavul = nazım 
v.s. 

Binaenaleyh (baskıil - baskı "t' ül) yani 
baskıya taalluku olan bir obje, bir alet ma
nasına turkçe bir kelimedir. 

litlOUTICS 005 O& LllilS o & CIJIO 

lectrisation - 1- Elektrikleme, Z- Elektrik
lenme 

Elektrikiyeti miknatısiye - Electroma
gnetisme - Elektromanyetizma 

Elektrikiyet - Electricitc - Elektrik 
Elektrikiyeti sakine - Electrostatique -

Sekinik elektrik 
Elektrikmima - Electroscope - Elek

troskop 
Elektrod - Electrode - Elektrot 
Emniyet nakili (Sigorta) - Fusible -

Güvenge 
Emsal - Coefficient - Koefiçiyant 
Esasi - Fondamental - Temel 
Eşapman - Echappement - Kaçı 
Evveli - Primaire - Birey 

F 
Faraziye - Hypothese - Hipotez 
Farklı - Diffcrent - Parklı 
Fasıla - Intervalle - Arlık 
1- Fenni muva-:ıene, 2- Sakin - Statique 

- 1- Dengebilik, Z- Sekinik 
Fevki işba - Sursaturation - Aşırı do

yum 
Fevki zeveban - Surfusion - Aşırı er-

gitim 
Fiil, amel - Travail - Çalışay 
Firen - Frein - Kısmaç 
ı- Fizik, 2- Fiziki - Physique - 1- Fi

zik, 2- Fiziksel 
Fiziki mebhasülbasar - Optique physi

que - Fiziksel optik 
Fosforesan - Phosphorescen - Fosfor

ışıl 
Fotometre - Photometre - Fotometre. 

ışınölçer 
Frekans - Frcquence - Devinl!iey 

G 
me 

.. . . 
Gayri müstakir - lnstable - Duraysız 
Gayri müttahidüzzaman - Aıynchrone -

Yadeşkurun 
Gayrı ıeffaf - Opaque - Saydamsız 
Gaz - Gaz - Gaz 
Gazi - Gazeux - Gazik 
Gışa - Membrane - Zar 
Gözlük - Lunettes - Gözlük 
Grafik - Graphique - Grafik 

H 
Hadise - PhCnom~ne - Olay 
Hafıza - Armature - Armatür 
Hail - Ecran - Elcran 
Hakiki - Reel - Reel 
Hakiki gaz - Gaz reel - Reel gaz 
Hal - Etat - Hal 
Hal- Cas - Hal 
1- Hali, 2- Boı; - Vide - 1- Boşluk, 2-

Boş 
Hall - Dissolution - Eritim 
ı- Hamule, 2- Tahmil - Clıarge - 1-

Yük, 2- Yükleme 
Hararet - Chaleur - !sığ, sıcaklık 
Harareti mahsusa - Chaleur spectifique 

- Ôzgül ISlğ 
' Hararet motörü - Moteur thermique -
Isımotör 

Harareti tebahhur - Chaleur de vapori
sation - Buharlaşma ısığı 

Harareti zeveban - Chaleur de fusion -
Ergiyim ısığı 

Hareket - Mouvemeııt - Devim 
Hareki - Cinctique - Kinetik 

ri: Halkevinden naklen. d, 
Akşam Neşriyatı: -~k 

18.30 Muhtelif P" 
neşriyatı - ı9.00 Tllrk musikisı ve halk-. 
kılan (Servet Adnan ve arkadaşları) -1 il 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 19.45 T 
musikıı;i ve halk ı;arkıları (Bay Muzaffer 
arkada~ları) - 20.ı5 Sihi konuşma: ilo~ 
Nusret Kansu - 20.30 Plakla dns musilı' tı 
- 21.00 Ajnı; haberleri - 21.ı5 Stiıdyo ..
orkestrası: 1 - Albeniz: Mallorca. 2 
Lehar: Cloclo. 3 - Paderevsky: Menıı' 
4- P. Tosti: Ridonami la calma. 5 - Fu rr: 
Florentıner - 21.55-22.00 Yarınki proıd 2: 
ve İSTiKLAL MAR~I. 1 

İstanbul: 

Oğle Neşriyatı: ı2.30 Plakla till 
musikisi - 12.50 Havadıs - ı3.05 :ı>1~ 
tiirk musikisi - 13.03-14 Muhtelif plak net 
riyatı y 

Akşam Neşriyatı: ıs.3o Plakla d,_ 0 \ 

musikisi - 18.45 Eminönu Halkevi neşri1' 
kolu namına Nusret Safa - 19 Nebil oi 
Ismail Hakkı refakatile türk muıikiıi f 1.: 
halk ı;arkıları - 19.30 Konferans: EminöJll 
haıkevi sosral y~rdım ~ubesi namına .Dl ~ 
Kazım Nurı İçgoren (Guneş ve sağlık) " V 
ı9.55 Borsa haberleri - 20 Klasik türk nıti t J 
sikisi: Okuyan Nuri Halil, keman Repl ~ 
kemençe Kemal Niyazi tanbur Dürrii Td' t 
ran, kanun Vecihe, nısfiye Sallihattin Cali' 
dan, ut Sedad - 20.30 Hava raporu - 20.'1 
Ömer Rı:ta tarafından arabca ıoylev - 20.4= 
Vedia Rıza tarafından türk musikisi ve h&» 
şarkıları (saat ayarı). - 21.ı5 ORKE5' 
TRA: ı- Beethoven: Fidelio, ouverture. t ~I 
Massenet: Le Cid, suite. 3- Strich: Sfrill' 
gende Knosfen valse. 4- Rubinstein: RO' )l 
manze 5. Drigol Pas d'Action - 22.15 ~ 
jans haberleri - 22.30 Plakla sololar, opeıi el 
ve operet par~aları - 22.50-23 Son haber ~ 
ler ve ertesi ııUnun programı al 
Avrupa: ~ 

0.PEJ:<A VE OPERETLER : 19.ıO Bel" 
lin, Frankfurt - ı9.30 Budapeşte - 20 Brct y 
lav, Var!jova - 2ı Paris P.T.T., Straıbud d 
- 21.30 Strasburg. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN• 
FONİK ONSERLER : ı4.ıo Frankfurt ..- 11 
19.ıo Koniksberg- 19.55 Bükreş - 15 Br li 
romünster - 21 Stuttgart, Viyana - 21,j J 
Praı - 22 Sottens - 22.25 Kopenhaıı -
23.ı5 Tuluz. 

ODA MUSİKİSİ: ı2.ı5 Lüksenburıı -
15.20 Laypzig - 24 Stuttgart. 

SOLO KONSERLERİ :ı4.10 Laypziıı ~ 
15.25 Hamburg - ı?.15 Roma - ı7.30 Prd 
- ıs.ıs Sitrasburıı - 19.ıS Stuttgart -21.10 
Kolonya - 2ı.ı5 Köniksberıı. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v.s.) : 10.30 

Hamburg - 12 Hamburg - 17 Stuttııart. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR ı 

19.ıO Laypzig - ı9.30 Pariı P.T.T. - 20.10 
Hamburıı ~ 22.ıo Milino. 
HAFİF MÜZİK : 6.30 Berlin ve diier 

alman istasyonları - 7.ıo Münib- 8.30 Ko• 
lonya, Stuttgart - ı0.30 Frankfurt - ız 
Kolonya, Münib, Stuttgart - 13.15 Münib 
-:- 14.15 Keza - ı5 Berlin - 16 Bre1lav v• 
dığer alman istaıyonlan - 17 Sottens -
ı ~.ı o rı..-uıonya, ın unın - "u ncı uu, ~•• ....... 
21 Milino - 22.35 Kolonya - 23 Brcalav. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Stuttprt. 
DANS MÜZİGİ : 22 Viyana - 22.30 Mü· 

nih - 22.40 Stuttıart - 23 Hamburıı, Kra• 
kovi, Milano, Puznan, Vilna - 23.25 Lon• 
don - Reıional - 015 Tuluz - 0.30 Droit• 
vich. 

" Hassa - Proprictc - ôzelik 
Hassasiyet - Sensibilite - Duyarlık 
Hata - Erreur - Hata 
Hatti - Lincaire - Çizgel 
Hat zaviyesi - Anııle limite - Limitel 

açı 

Hayal - lmage - 1 mge 
Havayı nesimi -Atmosphere - HavayÜ• 

re 
Hayt - Filament - Jplilc 
ı- Helezon, 2- Pervane - Helice - J• 

Helis, Z- Uskur 
Helezoni - Sarmay - Spiral 
Hemahenk - Harmonique - Uyumlu 
Hemzaman - Synchrone - Eşinkurua 
Heyet - Syıteme - Sistem 
Hoparlör - Haut parleur - Gürsöyleg 
Hortum - Trompe - Hortum 
Hufre - Fente - Yarık 
Hurdebin - Microscope - Mikroskop 
Huruç - Emerııence - Çıkış 
Huruç eden - Emerııent - Çıkaa 
Husuli hararet - Calorification - lsıv.

ri 
Hususi - Particulier - Özel 
Hususi müessiriyet - Self-induction -

Kende/ ündük/eme 
Hüzme - Faisceau - Huzma 

!d 

t 

Bunun üzerine doktor Hikmet, hemen Pari .. 
avdet etti. 

"Beni çok mübhem telakki ederek, benden bana 
dair izahat istiyorsunuz. Ben size gönül verdiğim 
günden beri ne olduğumu, ne yaptığımı biliyor mu
yum ki ? ... Ben, ditisinin yanıbatında bütün gece, 
beyhude yere feryad eden bülbül gibiyim. Fakat, 
diti kut, erkek kuıa (sizin bana söylediğiniz gibi), 

BİR SÜRGÜN -XXVI-

Doktor Hikmet, geleceğini telgrafla bildirmedi. 
ği için, l.avaliere'lerin evinde, birden bire çıkıp 

görüniif ü, hepai için - frenklerin dediği gibi -
ho§ bir aurpriae oldu. 

nedir bu ağlayıp 11zlamalar, nedir bu sebbesiz ıika
yetler ? işte, ben buradayım, aen de buradasın. 
Makaadın neyse söyll! de bu c:omplic:ation'dan kurtu
lalun; demiyor. Onu, o beyhude ve aebebsiz tikayet
lerine bırakıyor. Zira, o, a~den daha ziyade tabiata 

yakındır ... 
''Eğer siz benim aıkımı anlamıyorsanız, bu, onun 

garabetinden ve yahud sizin ima ettiğiniz gibi çok 
gıllıgıflı bir ıey olduğundan değil; ancak derinli

ğindedir. Öyle derin, öyle derin ki, bir türlü dibini 
göremiyorsunuz. Ve bu, ne karanlık ıey ! diyorsu
nuz. Bu kadar merakta iseniz, bırakınız kendinizi 

bu uçurumun içine... Ne mümkün! Siz, ona doğru, 
kenarından adam akıllı eğilmiyorsunuz bile, Bana, 
daima, karııdan bir yabancı gibi bakmakla iktifa 

ediyorsunuz. 
"Fakat, bütün bu halleriniz ve içimdeki müthit 

tüphe artık bana hiç dokunmuyor. Çünkü, ruhum, 
gönül aleminin öyle bir mıntakasına vardı ki, ora-

da, artık, bu "erkek ve diti kavgaları" nın, bu 
"karı koca kıakançlıkları" nın manası azaldıkça 

azalıyor. Yalnız aevgi, her teye rağmen yalmz aev
gi, mükafatını beklemiyen fedakar aevgi kalıyor. 
Hatta "sevilen" bile aradan çekiliyor. Yalnız ae-

ven kalıyor ................ ............. " 
Doktor Hikmet, bu mektubuna üç gün aonra 

ıu cevabı aldı : 

-85-
"Aziz doatwn; bu yaptığınız it bir ' 'Nou1Jelle 

Hiloüe" ı bir yeni "Nouvelle Heloise', dir ! Zan • 
nediyorum ki, Provanaa'nın üzüm çardakları al
tında J .• J. Rousaeau'nun bu kitabını okumaktası- · 

nız. Tam o rüstai peyzaj.& göre bir kitab ! epeyce 
tesiri altmda kaldıimız görülüyor. Ben, onu 17 ya· 
tımda iken okum"! ve çok ağlamııtım. Fakat, 
timdi, müsaade ediniz de güleyim. Zira, o vakit-

ten beri bayata dair çok 19yler öğrenmiı bulunu

yorum. Hulaaatan Despreux'nün - pardon ! -
Rouıaeau'nun, bir ainik martavalcı olduğunu bili
yorum ve gene biliyorum k.i, o, bir m~atique değil, 

bir Myatilicateur dür. Hem de, aziz dostum; artık 
bu semavi hislere inanılacak bir asırda yatamıyo

ruz. Yoksa, niyetiniz, aarm hakikatlerini inkar 
edip Abellard gibi bir manastıra çekilmek midir ? 
Eğer öyle ise, bana timdiden haber verin ki, saç

larımı kestireyim; Heloise gibi arkanızdan yetite· 
bilmek için ... 

''Gerçi manaatırlarda aeviıenlerin ne suretle ha
reket ettiklerini bilmiyorum. Fakat, bu ''tariki 
dünya" lann bizden daha ualu hareket edecekle
rini aklımdan geçiremiyorum. Sizinle, bir ay, he
men geceli gündüzlü, bütün bir ay, bir odanın iç.in

de bat bata kaldım. Her ıün .. atlerce yatağını-

YAKUB KADRi 
zın ucunda oturuyordum. Fakat, bir kerecik olaun, 
benim bir yüzüm, bir vücudum olduğunu hatırla-

madınız. Ben de etten ve kemikten bir mahluk 
olduğumu unuttum. Yalnız felkatli bir ruh kesil
dün. Siz; iyileşip ayağa kalktıktan sonra bu za
vallı ruha da aldırmadmız. Onu da çiğneyip gitti
nız. 

"imdi, size ne lazandır ? Benden ne istiyorsu
nuz ? Size ne verebilirim ? Hala bilmiyorum; ha
la bilmiyorum... Rica ederim, artık bu kadar taka 

elverir. Zira, bundan fazlaıma artık sinirlerim 
müsaade etmiyor. Beni istiyor muaunuz ? istemiyor 
musunuz ? Evet, veya, hay.;. ! Bu hafta zarfında 
kati, açık ve edebiyatsız bir cevabınızı bekliyorum. 
Aksi takdirde lutfen beni aıkınızdan azad edi
niz I" 

Doktor Hikmet, iki gün sonra bir telgrafa ben
zi yen fU mektubu aldı : 

"Beni affediniz. Son mektubumda aize karşı 

çok ''mechante,, idim. Bütün o satırları bir sinirli 
kızın buhranluma veriniz ve birlikte o kadar tat
lı günler geçirdiğimiz küçük., evin etiğinde ıizi has
retle bekliyen küçük Arlette'iniz1 bildiğiniz gibi 
sevmekte devam ediniz. Ben na11l ol .. ve daima 
sizinim.'' 

Mme. Lavaliere, gözünün ucuyla Arlette'i yok· 
lıyarak : 

''- Ne kadar iyileımitsiniz ! Renginiz ne kadar 
yerine gelmiı ! diyordu. 

Arlette, §İmdiden, bir nitanlı kız gibi muUnı ve 
utangaç tavurlar alıyor; uzun kirpiklerinin altın
dan sarı ela gözlerinin yalnız gizli parıltıları gö
rünüyordu. 

"- Siz gideli ne kadar oldu ? • Durun bakayım. 
''-iki ay .. 

''- iki ayda bu derece istifade ! Gördünüz mü 7 
Ben size harikulade bir yer tavsiye ettim. Doğru. 
sunu söyleyin bakayım. Ara sıra beni hatırladınız 
mı? 

''- Oh, Madam; daima ... Doğrusu, bana etme
diğiniz iyilik kalmadı. 

Nihayet, Mm. Lavaliere'in istediğini yaprn19tı. 
Yani, gerek hastalığında kendisine baktıkları, ge
rek tebdili havaya gideceği yeri tayin ettikleri için 
onlara minnetdarlığını söylemitti. Hatta, bunu 
maddi bir nitane ile iabat için de bu yılın "c:rue" 
sünden onlara bir kasa da tarab getirmiıti. 

Mme. Lavaliere mükaleme;_in beylik kımıııu, 
bir çok tekerrürlerle artık tükettikten BOnra : 

(Sonu var) 
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Biraz da fazla l6zım ... 
Bir insan çalıtmadığı vakit tU ka· 

dar, çalııınca bu kadar kalori ya• 
ıJkar. Onu biliyoruz. Yediğimiz ye· 

hleklerden her birinin bir gramı ıu 
kadar kalori verir .. Bunların hepı~

r ili hatırımızda tutamasak bile eh· 
~hlizde cedveller var. Hayat için vİ· 
1 taıninlerin de türlü türlüsü lüzumlu 
2 olduğunu da biliriz. Vücudumuza 
dl bıadenler de lazım. Daha, vücudu· 
~ muza lüzumlu asit aminelerden ~~

:tılarını kendimiz terkib edemedıgı· 
hlizden de haberimiz var ve onl~~ı 
ancak ette bulabileceğimizi de bılı· 
Yoruz. 

~ Bu kadar bilgi kazandıktan sonra 
•rtık her günkü gıdamızı hesablı· 

•• k"" 
Yare.k ona göre yememiz mum .. un 
olacak demek ? Hayır, gene fUP· 

1' heli ... 
i Bir kere, yediğimiz ye~ek!erin 

kaııınuza kanıarak bize kalon temın et· 
J)I hleleri için hazmedilmeleri lazım. 

Vakıa yemeklerden her bi~n~n ~e 
kadar zamanda hazmedil diğını goa· 
teren cedvellerden de elimizde var. 

ı.s! F llkat bunlar ancak vaıati hesaplar· 
~.4= dır. Her yemeğin hazmedilmek ~~-

hl·ı· · · · h tmek kabılı· 5' ıyetı yıyenın azme . . . . 
) ~etine göre değiıir. Bu ıkıncı k~~ı
.,, 1•Yeti Önceden bilemiyoruz, onun ıçın 
"' her yediğimiz yemek midemizde ve 

daha ötesinde acaba tamam tamam 
hazınediliyor mu ? Onu - açıkça 
IÖylediiimden özür dilerim - Çı· 
kan ınaddelerin tahlilinden .. aonr~ 
IÖyliyebiliriz o tahliller de goıten· 

r ' . . baz e-Yor ki yediklerinin bepıını tam m 
den İnsanlar pek azdır. • • 

• Onun için yalnız kalorı hesabıy· 

mai• hazırlandığı vakit onları, ~-e 
kadar muntazam oluraa olaun, ku
mealerde kapatıb aadece heaabla 

genit heaabla bile, bealenirlerae, en 
1 

.. 
ne kadar uğratılırsa uğrafı aın, gur-
büz ve besili olamazla~. Aralarında 
bir çoğu o kadar temız ve hesablı 
yetittirildiği halde telef olur. ?~
ları gerçekten besili yapmak ıçın 
toprak üzerine bırakarak ora~a 
kum, tat parçaları yutma~_arına :rnu
saade etmek lazımdır. Boyle .• kum 
ve tat parçalarınm gördüklen ıt ta· 
vukları beslemek değil, yalnız, ta-

~ n hazım cihazında yer tutmak 
vugu ı· l 
ıu toplamaktır. Tavuk be• ıyen er 

b b "ld"klerinden, tavuklarına unu 1 1 s·· l 
.. ka· ğıdı yuttururlar. oy e aunger k .. 

da tavuklar - topra us
yapınca b T 
tünde tat yutmuf gibi - gene eıı ı 

olurlar.. "d . d 
insan da tabiatin bu kaı eaın en 

d kamaz Bunu da bağırsak· 
ıtan çı · . 

larının uzunluğu gösterır. _En az on 
Unlug· unda olan ınsan ba-metre uz • 

• • yalnız kalori hesabıyle ye-
gırsagı D 1 nilecek gıdalarla do_la~az. o m~-

da onlar itlerını yolunda go· 
ymca · k "k k l 

Zler Hareketlerı e sı a ır. reme · . . . · 
inkibaz gelir. Devamlı ınkıbazın ıyı 
beslenmeğe, sağlığa ne ka.d.ar.z~rar
lı olduğunu da elbette bılırsınız. 

Buna meydan vermemek ve ba
ğırsakları doldurmak için, mutlaka, 
gerçekten bealiyecek ıeyler ~e?1~k 
lazım gelmez. Sellüloz de~ığnnız 
maddeler inaanı beslemez dıye b~-

lb k . 1 da kendı· ğenmeyiz. Ha u ı on ar . 
leri bealemeaeler bile~ be~lıyen 
maddelerin hazmedilmeaıne hızmet 
ederler. 

lnaan, yemitleri kab~k~riyle ve 
çekirdekleriyle yemek ıçın ya~ıl-

t Elmayı armudu kabuklarıy-
mq ~ ' d . 

UL 

vrupa. ~ " ti Ol.U ' te 
. ı 

1 
Yazan: H. Lechenperg -22- Çeviren: Kerim Bilkey 

Ağaça çıkıp oturmak, maraton dansı, geri geri 
sıçramak, kağıd oynamak, San Fransiskodan Nev
yorka koımak, Nevyokktan Philadephiye tek ayak 
üstünde sıçreı.ya sıçraya koımak ... Yok yok vesse· 
lam! bir dünya rekoruna bir kahramanlık.! 

* Yeni baıtan spor mevzuuna avdet ederek ııın 

bir de terı yüzü olduğunu söylemek lazım. Dünya 
rekorlarının müebbet bir hayatları yoktur. Dünya 
re orları kırılabilir. Modem ıpor tarihiyle uğraıan
lar pek ala farkındadırlar ki son senelerde dünya 
rekorları, olmuı armutlar gibi bir biri ardından yer
lere dökülüyor. Daha tesiı edilir edilmez kırılıyor
lar. Bu, sebebi layikiyle izah edilmeyen oldukça 
garip bir hadisedir. Bundan bir kaç sene evvel an
cak bir tek kişiye müyesser olan bir muvaffakiyetin 
birinci sınıf sporcular tarafından elde edilmesi ve 
bu elde edilenin de beynelmilel fevkalade kabili
yetler tarafından geçilmesi meselesi pai".:>lojik aebeb 
lerden baıkasile pek aydınlatılamıyor. 

Bugün bize sanki tarihi bir hadise imi~ gibi ge
len vakıalar, bilfarz imkan mefhumunda bir in
kilab yapan Nurminin büyük rekorlarını kurması 
Ame Borgun ve Weismüllerin tamamen inanılma
yacak kadar az zamanlardaki yüzüıleri kartıııında: 

Hir por kariyerinin sonu 
Jolınrıy JJ7 eisnıiiller Jilm çevirmeğe bafladı. 
Sinema entlii~trisi halka hmırlanml§ biri

sini kazanı:ror ve spor kahramanı 

film kahramanı oluyor. 
le, öteki aayılan da katarak, yalnız 
heaabla yemekte gene yanlıtlık 
Yapnuı oluruz. Y edikle~~zden 
hazınedilmiyenleri de dutu~ere.k 
daiına biraz fazla yemek baaıt bır 
bıantık iti olur. 

le yeyiniz derneğe cesaret - e .. e'?,ı-

rum ama hiç olmazsa uzumun 
yo , 'be 
kabuklarını ve çekirdeklerini r~-

Artık bundan ötesi, bundan fazlası olamaz zanne
diliyordu. Hatta tahminlerinde en ihtiyatlı olanlar 
bile, ikinci bir Nurminin ikinci bir Weismüllerin 
veya Ame Burgun bu akla ıığmıyan rekorları kı
rabilmek üzere meydanda görünebilmesi için hiç 
olmazsa bir müddetin geçmesi lazım geleceğini sa
nıyorlardı. Bu gün on sene gibi kısa bir müddet i
çinde W eismüllerin bir tek r_ekoru b~le . . or:~ada 
kalmadı. Arne Burg ile Nurmı ancak hır ıkı dunya 
rekorunu tutabiliyorlar .. Bu satırlar basılıp da oku
mağa batlandığı zaman ihtimal ikisinin de bir tek 
rekoru kalmıyacak. Unutulup gidecekler. Maziye 

karışacaklar. Artık geçmit ola ... 

imkfınsız bir ıey olabileceiine kani detilim. Uzun 
lafın kısası: Bu memlekette bu sporcular ve bu 
ıartlar ve vasıtalar varken her feyİn yetipne8İ 

mümkündür. En imki.nsız görünen rekorlar kuru-
1abilir ve yeniden kırılabilir. Amerika, gerçekten 
ı:ıududsuz spor imkanlarının memleketi • Halbuki böyle mantıklı yemek· 

le de it bitmez. Bunu da ırene ta· 
~uklardan miaal alarak söyliyec:e-

iizn : 

ber yiyiniz. Arada sırada.' kuru. vıt· 
ne hotafı içerken, viınenın ~e~ırde
ğini yutaraanız tel&t etmeyınız. O
nun da faydası olur. 

* Dünya rekoru adı bir faıid dairedir. Bu sonsuz 
avculuğun - Hiç olmazsa binnazariye - Sonu yo~
tur. Amerikada ne kadar çok dünya rekorları tesıs 
ediliyor aa • ki hiç ıüphesiz Amerikada gece gün· 
düz aoluk soluğa dünya rekorları kurulup kırılı
yor - Bu rekorların hududu kati imkan derecesi· 

nin nerede olduğu meselesi etrafındaki münakaşa-

Çünkü insan depolarınm ucu bucağı yok. 

Hafif atletler 
Bilirainiz ki yahud duynıUf'U• 

lluzdur ki, ta.;.lar beali diye satıl· 
G.A. 

--
Sovyet Rusyada çıkan 
Almanca ga e m ua ar 
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Sovyet Rusyanın endüstrisi 

lJDSSR tM BAUL: 
Ziraat ve hayat tarzını 

.. kr fotoğrafları havi resimli mecmua 
gosteren ren ı 

'hı·r . b ücreti: Türk lirası 5.20 
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1 ALE LlTERATURE: 
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Beher nuıhası ,, 
. Edebi aylık mecmua 
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KESiK BASLAR 
yazan: Edgat Wallace .!J 

40 
~rikaanın asıl düşünceai, bütün ddinıa
~ . .d. Ar ına 
&ına hükmeden fikrı bu 1 ı. 
kadar açık sokak kapısının ınana:~ ~~ 
idi? şato hizmetkarlarından ~iç ırıı~ 
~ "k d" Hafıye bun 

rı sanı tenvir edeme 1• • di or-
ların samimi olduklar.ını . h_ıs :ile~ler 
du. Bu hadisenin mahıyetını An
Adcl, Gregori ve ... Maynıundu. 
tak... 1 n 

u d a'nın bu u • 
qcrncn Stella Men oz . lis nıe-

duğu yere avdet etti. onu bır po 
!buruna emanet etıniftİ· 

Memur: . Ağ 
ı yor dedı. • 

- Ayılıp ayılıp bayı 1 d ' Yalnız 
tından bir bir söz alama 1~· d .u b• :s d .. ilnUZ evı. 
ır defa, Ad el onu öl ur 1. ÖrmUttü ! 
- Şu halde, Stella Ade ı:ı:ı, olduğu 
lhiksanın dışar~da. bıra r getirdi : 

~cnıurlardan birı bır habC bir delitin 
. ır gölge dıvardan atm1~· dakik• 
ıçinde kaybolmuı ve bırk•Ç 
'<>nra tekrar dışarı çıkın'ftı. eldiğiıniı 

- Bağ olacak. Buraya • g tahmin 
ı ı ını 

. girmif olacak.... b"l 
rı . rmiş olan otoıno ı 

Adeli fatoya get~ .
1 
Stellanınki idı. 

bulundu. Bu ?t: o~un da Adelin kA 
Ve Bri)taan •. bı~ 'etnıi olduğunu dil· 
çırılmdsına ııtırak ta ög· rendı kı 

d .. Fakat daha aonr 
şün. ~-. föril mutfakta iken Sir Gre 
aktırııın t 0 b"l" almıı1 ve -h-. • · ip otomo ı 1 :s :r . 
gorı atagı ~n . . Adel de otomobılı 
re kadar gıtnııttı. miısveddelerin de 

. .. e tanımış ve 1 gorunc k ı ··n tek rar Ste · 
d . - . bakara ro u 

isten ıgıne dı"p meselenin · •· ·zan e laya verılecegını . . s taudyoya 
mahiyetini anlamak ı_çın . ti 
gitmek üzere arabay~ bı.~~ı~l~yordu. 

Briksan çıldıraca gı ı . 1: e-
. k Adehn ıe .. m 

Kafakesenı yakalama , nda 
. . dılince onun nazarı 

tı ılc kıyas e . "f halini alıyor· 
cok kıymetsiz bır vazı e 

du. - Ad l" bulamazsam deli olu-
- Eger e ı 

ruın, dedi. . ağzını açan 
Cevab vermek üzere ğ 1-

. d daklarında bo u 
Knebvortun scsı u b" • d korkunç ır 
d Gecenin karanlıgın a 

u. dad" diye ba&ırıyordu. 

• 
Bitmez tükenmez insan malzemesi en ziyade ha

fif atletlerde; yüzücülerde ve tenis oyuncularında 

görünür. 

t;.ı;is ilie;zuu l;j~ in~ ve ·~lfi~yet :u!";~~ Cnu'!: 
lara tabi olan bir insan vucudu değil mi? lnaanlar, 
kendi vucudları için arz cazibesinin kanunlarını 

ortadan kaldıramaz, havanm artık bulunmadığı fe
zada teneffüs edemezler. HayatlarJDI ebediyete ka
dar uzatamazlar ya 1 ••• 

Amerikan h.afif~tletleri bütün dünyada en ileri· 
uu rer-ve protesyonel sporcularla beraber, Amerika 
bunlara her ıeyden evvel dünyanın en büyük spor 
adını borçludur. Eastrnan, Cunningham, Jeaae 
Owena ve William Carr, Tolan ve Metcalfe, Percey 
Beard ve Clen HardU.,. '"' daha düzüaelerle bir 
çokları, Birleıik hükümetlerin admı hafif atletle
rin elde ettikleri büyük neticeler lavhalarma, dün
ya rekoru liatelerine, nlinmiyecek ,.kilde yazdll"" 
mıılardır. 

Şu halde mantık bakımından, ıpor inaan vücudi· 
le yapıldığı müddetçe mümkün olanın bir haddi 
olmaaı lazım gelir. 

Amerikanm tanınmıı antröneı'lerinden biri olan 
Kaliforniya üniverıiteainden Brutua Hamilton be
ıer kabiliyetinin bu imkan hududlarını teabite ça· 
lıfllllıtır. Hamilton, bugünkü dünya rekorlarında 

ve kendince tesisleri mümkün görünenleri yazmıt
tır. Çok dikkate ıayan olarak aayılan elyevm mev
cud iki dünya rekorunun kmlamıyacafı kanaatin· 
dedir. Bunlar Loı Angeloı olimpiyadmda Ameri· 
kalıCarrın 46-2 de kottuğu dört yüz metre ile, 
amerikalı Torranceın 17-40metre olan gülle atma 
dünya rekorudur. Brutua Hamilton atletik kabili
yetlerin hududlarmı ıu tekilde mütalea ediyor : 

Hafif atletizmde muvaffakiyet.İn daha derin ae
bebleri timdiye kadar yazılı fasılalardan mantrkan 
anlqılır: Kolejlerde apor terbiyesi, kulüblerde ka
biliyetlere gösterilen bakım daima ön sırada anıl
malıdır. Yine,. Amerikanm bir memleket değil, bir 
kıta parçası olan birlefik hükümetlerdelcıi insan 
malzemesinin fevkalade tenevviiünden yukarda 
bahsetmittik. 

Geriye "Amatör atletizm birliğinin,, amerikan 
hafif atletizminin kurulutunda ve bakımınd. oy!Hl• 
dıfı rolden bahsetmek kalıyor. 

Bu tabiatiyle bir teoridir. Ve her teori gi· 
bi kati değildir. Hiç olmazsa üzerinde münakqa 
edilebilir mahiyettedir. Herkes Brutus Hamilton 
kadar spordan anlamamakla beraber kendince 
mümkün gördüğü bir had tanzim edebilir, Ben, ph
aen Amerika sporu hakkında ıunlan aöyliyebili-

* ''Amatör atletizm birliği,, büroları Brocldway'm 
cenubunda, W ali Street yakınında, dünyanm en 
yüksek evlerinden biri olan methur Woolwartb bi
nalanndadır. Orada "Amatör atletizm birlifinin" 
umumi katibi Mr. Don Ferriı oturur .. Beyaz aaçlı, 
oldukça tıknaz, fakat bir çok yaılıca amerikelılar 
gibi, hem de üstelik iıten batını kaııyacak vakti rim: 

Teorilere filan artık inanmıyorum. Artık hiç de 

- İmdad! imdad 1 
Ne kadar ince ve tiz olursa olsun 

bu sesin bir erkek sesi olduğunu Brik
san hemen anladı. Evet, bu bir erkek 
sesi, ve .... Sir Gregori Pen'in sesi idi. 

xxxv 
Adelin baJına neler 

gelmiJtİ? 
Adel z n oluyordu ki, kendinde 

artisthk bıhyetinden şüphe ediyor, 
ve hele senaryoda rolüne dair olan ta
rıfl ı okuduğu zaman bu tilphe ta
h ul edılmez bir hal alıyordu. O 
zaman kabahati Brikaanda buluyor, ve 
sonra, pişman olarak, daha ziyade ken· 
dini kabahatli çıkarıyordu. O akşamı 
da bu ruhi mücadele içinde geçirmiş· 
ti. Ve nihayet, müsveddeleri büküp Ü· 
zerine lastiğini koyarak bir tarafa bı· 
rakmış, pencerenin oniıne geçip daki
kalarca dfi§ünmü~ bir kitab alıp oku
ınak istemiş, ev sahibinin yanına git
miş, ve böylece saatler geçir.dikten 
sonra yatmağa karar vermişti. Ev sa
hibi kadın gelip kapısını vurduğu za
man entarisini çıkartınıl'lı bile. 

- Sızi Bay Knebvort istiyormuş. 
- Bu saatte mi? ne münasebet ? 
- Senaryoda bir tak1111 değişiklik· 

ler yapacakmlf. Bunun için de mili· 

veddeleri görüp sizinle görilfJDek isti
yormuş. Bayan Mendoza da kumpan
yaya avdet ediyormu,. 

Adel, kısaca: "Yal" diyerek hemen 
giyindi. Demek ki her şeye rağmen 
muvaffakiyetsizliğe uğramış ve tanın
mış bir yıldız olmak hülyaları da is
kambilden bir ev gibi yıkıhvermifti 1 

- Hemen geliyorum, dedi. 
Elbisesini tekrar giyerken elleri tit

riyor: ve bu zaaf eserinden dolayı da 
kendı kendine hiddetleniyordu. Bel
ki de Stclla bu rolü oynamak üzere 
kumpanyaya tekrar alınmıyordu. Bel
ki piye11e yeni bir rol ilave ediliyordu. 
Onun Rozcl rolünü oynamak üzere av
det ettiğini gösteren bir söz ortada 
~o~tu. Böyle değil mi? işte bütün bu 
ıhtımallcr Adclin zihninden geçip du
ruyordu. Evin kapısına inmişti ki 
Knebvortun kendisinden müsveddele
ri de iıı.temiı olduğu aklına geldi. Ko
şarak yukarı çıktı. Fakat telllş arasın
da müsveddeleri nereye koymuş oldu
ğunu bir türlü hatırlayamadı. Sinirlen
di ve ev sahıbine: 

- Bilmem müsveddeleri nereye 
koydum. Arayınız da bulursanız Kneb
vortun evine getiriniz, olmaz mı? to
parlak bir toIIU1r.... Üzerine de lbtik 
bir terid geçirilmi9tir. 

Dışarı çıkınca, kalbi sıkıprak, Stel· 
la Mendoza'nın arabsını tanıdı. Demek 

(Sonu var) 

ki Jak Knebvortla Stclla iyice barış
mışlardı. 

Bir anda kapıyı açıp otomobile gire
rek, setıini bile çıkarmamakta olan fO· 
förün yanına oturdu. 

Adel sordu : 
- Bay Briksan Bey Knebvortla be

raber mi ? 
Şoför cevab vermedi ve Adel de söz

lerinin işitilmemiş olduğunu sandı. 
Fakat bu sefer, şoför, bir köşeyi dönüp 
aksi istikamete sapınca, Adel : 

- Knebvortun evine bu taraftan gi
dilmez. Yolu bilmiyormusunuz? dedi. 

Şoför gene cevab vermedi. Otomobil 
hızını artırıp karanlık ve uzun bir so
kaktan geçti, ve tarlalar arasına girdi. 

Adel, elini kapının mandalına götü
rerek: "şimdi durunuz,, emrini verdi. 
Fakat kızın elini derhal yakalıyan fO· 
för: 

- Sevgili yavrum, yürüyen araba
dan iruneğe kalk1'ırsanız hem o mini 
mini biçimli vücudünüzü, hem de o gü· 
zel yüzünüzü harab edeAini.z, dedi. 

Adel bağımıaktan kendini alamadı : 
- Sir Gregori 1 
- Haydi, fazla gürültil etmeyin. Si-

zinle beraber yemek yiycceli.z. Sizi 
kaç kere davet ettim. Gelmediniz. Bu 
aefer iater istemez &eleceksiniz. Stella 
bizi evde bekliyor. Şu halde korkacak 
hiç bir fCY yok. 

llGôn lcvinl 
Yine onlara da1r 

lrmaiı bilir misi.nz 7 Kızılırmak 
kenarından biri Niide, öteki Kayse• 
ri istikametine giden iki demiryolu· 
nun birlettiii noktada "lnnak,, ia.
minde bir istaayon vardır; bir köy 
bile değil, ıimendifere aid bir kaç bi· 
nadan ibaret bir merkez... Düz ve 
aakin bir tabiat... Buradan her gün 
geçen bir kaç tren istasyondaki me
murları mutad vazifelerine sevke· 
der. Büyük tehirlere mahsus taıırtıa 
hayattan ve o hayatın binbir icabın• 
dan hemen hiç biri bUl"ada yoktur. 
insan tabiatla, yani vatanla daima 
baıbap.dır. Belki akümülatörlü bir 
radyo makinesi bu küçük merkezde
kileri biraz avutur; fakat onlan dün
yanın giditile yakından alakalandı· 
ran tek vaaıta gazetedir. 

lrmak'dan bir muhabirim yazı· 
yor: .. iki ay evel, gazetenizin hayat 
11• •ıhat sütunwıda cBalumaız ço
cukaln bqhldı yazıyı okudum. Bakım
aız kalan küçükleri dilfündiim. Ço • 
cuk Eairseme Kurumuna üç lira ıön• 
derdim, ve maqrmclan her ay bir lira 
vererek yardıma devam etmeii 
lcendi lrerulime yeminle ucidettim. 
cKimaeıiz yavrular> batlıklı yazı· 
nnt<la bahsettiiiniz 52 lirahk yardım 
listesinin orta taraflarında iamim hi· 
zasmdaki bir lira ikinci aya aid mu
avenet hiaaemdir. Sizebunlan utana• 
rak yazıyorum. Makaadmı vatandq
larımcla merhamet duyg\MUDU tahri· 
ke devam etmenizi rica etmektir.,, 

Çok az ka.MDÇlı bir hareket me
murunun &2 liral.k bir yardım liste
sine 4 lira ile ittir.kine ne derainiz? 

Hiç bir eilencenizden, biç bir zev• 
kinizden mahrum kalmayınız; ren• 
ainemanuı:a ridiniz, rene çalıılı lo .. 
kantada biranızı içip yemeiinizi yi
yiniz: Mi.afirlerini:d kabul edip bnç 
partinizi yapınız; siyininiz, kutam• 

nız. Bütün bunlar kazanan ve kazan• 
dıran vatandaım bak ve vazifeleri • 

dir. Fakat kimsesiz, baknmız yav .. 
rulan ela bat .. laymız ı Günde bet 
kurut vererek bir aç çocuğu doyura· 
bilirsiniz. 18.000.000 nü.fualu Türki

ye'de, her gün bu bet ~en aa 
18.000 vatandat kolayca verebilir& 

Bin kişide bir kiıi .•. Bu bir kiti ol· 

mak i~temez miainiz ? - N. Baydar 

Parisieki suykasdçllar1n 

cephaneleri ne idi ? 
Pari•, 24 (A.A.) - Matin gueteG 

C.S.A.R. ibtilil komitet1i itinde muu
dere edilen silah ve mühimmat bilan
çosunu fU suretle teabit etmektedir; 

16 mitrauyöz, 250 makineli tüfek, 40 

tüfek, 100 rovelver, 8000 ordu bombası, 
350000 her çapta kurşun, 175 kilo muh

telif patlayıcı madde, 2 .aatli bomba. 
100 süvari bombası, birçok telefon to
li, projektör ve saire. 

Romanya - Polonya 

mOnasebetleri 
Canne11, 24 (A.A.) - Dün buraya ge

len Romanya dış bakanı B. Miccako, 
Coto d' Azurda istirahat etmekte olan 
B. Beck'i ziyaret etmiştir. İki bakan u· 
zun müddet görüpnüşler ve sonra B. 

Bcck romanyah kollcği şerefine bir 
öğle ziyafeti vermiştir. 

Adcl heyecanını zabtetmek için ken• 
dini zorladı. 

- Sir Gregori beni hemen evime gö
türünüz. Bu yaptığınız hareket size 
yarelftnaz. 

- Canım, ne var ki: Kimse size bir 
kötülük edecek değil; evinize sağ vı 
salim döneceksiniz. Yalnrz gelip be· 
nimle bat başa bir gece yemeği yiye· 
cekainiz. Fakat böyle aksilcnip durur-
sanız arabayı ilk tesadüf edeceğimiz a
ğaca çarpar, sizi de, kendimi de öldü· 
rürüm 1 

Sir Grcgori aarh09tu; fakat yalnız 
içkiden değil, nihayet maksadına nail 
olacağını da zannetm~inckn ... Bundan 
dolayı onu hiç hır engel yolundan alı· 
koyamıyacaktı. 

Stella hakikaten şatoda mı idi? Adel 
buna pek inanmıyordu. Fakat iddia 
doğru da olabilirdi. Bunun içindir ki 
b~ ~ek sönük Umid ışığına gözlerini 
dıkıp susmağı tercih etti. 

Gregori, arabayı ptonun önünde dur 
durup hemen yere atlıyarak : 

- İşte geldik, dedi. 
Adel, Gregorinin ne yapacağını an

lamağa vakit bulamadan. ümidaizce 
mukavemetine rağmen, kendini onun 
kolları arasında buldu. 

- Bağrıraanu aiai öperim. 
(Soauv•J 
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Boluda kış eğlenceleri 
ve halkevi çalışmaları 

Ne,eli bir köy gecesi tertil> edildi, 
500 köylü hazır bulundu 

' 

Oiyarbakı rda 

ipekçilik sanati 
gittikçe ilerliyor 

Bir ipekçilik 
okulu açılıyor 

Diyarbekir (Husust muhabirimiz
den) - Kozacılık ve ipekçilik Diyar
bakırda pek eski bir hayata maliktir. 
Merkez, Silvan, Kulp ve Lice ilçele-
rinde bugün de ipekçilik yapılmakta 

ve bu heves günden güne artmaktadır. 
Kozalardan elde edilen ipeklerle, el 

tczg3hlarında sırmalı, sırmasız Diyar· 
bakır mantini denilen ipekli kumaşlar, 
mendiller, örtüler dokunur. 

Mantin kumaşlar 937 İzmir fuarında 
büyük bir rağbet kazanmış, kibar ba
yanlardan bir çoğu tarafından satın a
lınmıştır. 

Diyarbakır balolarında da ağır tuva
letlerin çoğu mantin ve yerli Diyarba
kır J.:umaşlarından yapılmaktadır . 
Diyarbakır merkezinde bir ipekçilik 

okulu vardır. Okul senelerdenberi 
tedris devrelerinde birçok mütehassıs 
böcekçi ve ipekçi yetiştirmiştir. 

Diyarbakır ipekçilik okulu için is
tasyon civarında güzel ve modern bir 
bina yapılması kararlaştırılmış ve bi-

lnebolu 

·--

limanına 

• • 

-

bir bakış 

lnebolunun cesur ve çalışkan kayık1;ılrırının dalgalariylc pençeleşmekten zevk duydukları 
inebolu limanından bir görünüş 

nanın 10 hln lir~ık kısmı hlrkaç gün ---------------------------------------------~ 

• 

önce ıhale edilmiştir. 
Bu havali ipekçiliğinin ilerlemesi i

çin okul içinde ayrıca flatör makinele
ri de kurulacaktır. - Usman Eti 

Konyada sele karşı 

tedbir alındı 
Konya, (Hususi) - Son sel hadise

si, alakadarları tedbirli ve uyanık bu
lurunaya sevketmektedir. Bu cümleden 
olarak vilayet, Beyşehir • Konya yo
lundaki Keçiliderenin akış yolunu de
ğiştirtmeğe, derede bir sedle Hocaci
han köyü önünde bir duvar yaptınnağa 
karar vermiştir. 

Bolu'da kış ıporlarınıjan iki görünüş 

Şehrin garba doğru yayılmakta ve 
genişlemekte oluşu da bu tedbirlerin 
alınmasında müessir olan sebeblcrden
dir. 

Bolu, (Hususi) - Bir orman diyarı,-----------------------------

olan yurdumuz karlar ~tına bürünmüş 
bulunuyor. Kar, Boluya aynı zamanda 
neşe ve hareket de getirir. Kayak spor 
lan gittikçe taammüm ediyor. Çocuk
lar da yerli kızaklariyle kış sporları 
yapmaktadırlar. Hele pazar günleri 
genç yavruların kayak sporları, hafta 
tatilinin biricik eğlencesidir. 

Köy gecesi 
H~kevi s~onunda pazara gelen 

köylüler için tertib edilen köylü gece· 
ıi zengin bir programla tatbik edilmiş
tir. 

İstiklal marşı 10 uncu yıldönümü 
11arşları hep bir ağızdan allylendi. İlbay 
ve p&rti başkanının köy mevzulu isti
fadeli konferansı iki saat sürmüş ve al
kışlarla köylüler memnuniyetlerini 
göstermişlerdir. !!bayın hasbıhüinden 
sonra orta okul müdürü Behiç Enver 
bolulularca menkıbeleri zevkle dinle • 
nen Köroğlu mas~ının ülküdeki yazı
larından toplanan parçaları okundu ve 
anlatıldı. Sonra ar kolunun milli sazı 
ahenkle ve neşe ile ç~dı. Köylü kar • 
deşler milll oyunlar oynadılar, fotoğ • 
raflar çekildi, radyo çalındı. Çaylar 
içildi. Sayısı 500 ze varan köylü kar • 
deşler güzel bir gece geçirmiş oldu· 
)ar. - E. Y erlikaya 

Ada nada 

İki mahkum 
kaçmak istedi 

Adana, (Hususi) - Meşhur sabıka
lılardan ve mahkumlardan Cerici Ah
met ile ceyhanlı Mehmed oğlu Dur
muş Memleket hastahanesinde tedavi 
N!ilmekte idiler. Bu mahkumlar tedavi 
edildikleri koğuşun pencere demirini 
kırmağa muvaffak olarak kaçmağa te
şebbüs etmişlerdir. Fakat nöbetçi jan· 
darmaların uyanıklığı sayesinde der
hal yakalanarak adliyeye verilmişler

dir. 

Manisada kültür 
Manisa, (Hususi) - Bütün köyleri

mizin hiç olmazsa birer mektebe sahib 
olmaları için çalışılmaktadır. Köylüler 
de bu hususta büyük yardım ve feda
karlıklarda bulunmaktadırlar. 

Adanacla eski bir doktorun 

53 üncü senesi 

Adana, (Hususi) - Eski d<>ktorları
mızdan Eşref Akman'ın mesleğe giri
şinin 53 üncü yıldönümü mıntaka etıb
ba odasırida kutlanmıştır. 

İzmir sporuna bir bakış 

Milli küme maçlarında 
İzmir nasıl netice alacak? 
İzmir (Hususi - Şehrimiz için, bil

hassa birinci devre lik maçlarının esas 
tutulduğu hakkında haberler geldiği· 
ne bakılırsa, İzmiri tcımsil edecek olan 
takımlar, Üyok ve Alsancak takımları· 
dır. 

Fakat şunu işaret edeyim ki, ne Ü
çok, geçen sene Ankaranın, İstanbulun 
gördüğü 1aktmdır, ne de Alsancak, bir 
yabancı teşekküld!ir. Geçen yıl Ü çok 
namı ~tında milli kümede oynayan ta· 
kım, aşağı yukarı şu <>yunculardan te· 
şekkül ediyordu: 

Nejad, veya Hilmi, 
Ziya, Ali, Nejad, Fuad, 
Mehmet, Enver, Şükrü, Mustafa, A

dil, 
Saim, İlyas, Said, Basri, Küçük Hak

kı, Namık, Kemal,\". S. 
Bu oyuncular arasında, isimlerini u· 

nuttuklarım da vardır. İşte geçen sene
nin takım kadrosunda yer ~an bu o
yuncular, bu sene iki takım ~inde İz
miri temsile çalışacaklardır. Hatırlar
da olacağı veçhilt, geçen sene, bir de 
Doğanspor vardı ki, milli küme maçla
nnda az çok bir mevcudiyet gösteri
yor ve kadrosunda, Fuad, Hakkı gibi 
elemanlar bulunuyordu. Bu sene, an
cak ikiye bölürunüş olan eski Üçok 
milli kümeye girdiğinden artık İstan
bul, Ankara seyircileri Doğansporu 

göremiyeceklerdir. 
Üçok ve Alsancak ne vaziyette? 
Bu suali, İzmirde bir kaç idareciye 

ve sporcuya sordum. Bir çoğu aynı şe
yi söylediler: 

- Bilirunez ki... Müstakar bir oyu
numuz yok .. Bugün iyi gôzükürüz, ya
rın fena ... Madam ki vaziyet böyledir, 
kestirme olarak... Fena .. deyip geçe

lim.. 
Bazıları da: 
_Bu seneki müsabakaların neticesi, 

İzmir için iyi olmıyacaktır. Geçen sene 
birleşik takımlar olmasına rağmen 

maçları zorlukla tamamlamıştık. Bu 
sene, sakatlanan, hastalanan, izin vc
rilmiyen oyuncuların yerini, kimlerle 
tamamlıyacağız? Kaldı ki, geçen sene
nin tek kuvveti, ikiye ayrılmış ve iki 
ayrı isim almış olarak şimdi, rakib kar
deşlerinin karşısına çıkacaktır, diyor
lar .. Her hafta muntazaman devam et
tiğim sahanın manzarası, daha doğru
su oyunların cereyan şekilleri de bu 
kanaatleri teyid ediyor: 

Hem ferd, hem de takım halinde ge
rilik! .. 

Yalnız, Üçokun bazı eski oyuncula· 

rı ile kendisini takviye edeceğini haber 
aldım .. Said, yarı sakat vaziyettedir .. 
Çetin müsabakalar iıtin mutlaka iyi bir 
tedavi geçirmesi lazımdır. 

İzmirde şimdi, en ümidli, en genç 
takım, Ateş spordur .. Bütün elemanla-. 
rı ayni tempoya, ayni enerjiye ve genç
liğe maliktir. Bir vakitler İzmir spor 
adı altında oldukça kuvvetli ve şöhret· 
li bir mevkie sahib olan Ateş spor aşa
ğı yukarı hiç bir kulübün geçirmedi
ği bir yığın maceralar.dan sonra, şimdi 
yeniden bir varlık olarak yükselmiş ve 
kuvvetini, sahada kabul ettirmeğe baş· 
lamıştır. 

Hülasa, bugün İzmir sporun umumi 
heyeti Türkiye milli küme maçları i
çin pek ümidsiz vaziyettedir. Hata ki
me aiddir bilmem, fakat, antrenörden 
de hiç istifade edilmemiştir. 

Nazillide pazar 
değ isti • 

yerı 

Aydın, (Hususi) - Nazilli pazarları 
perşembe günleri kurulur, ötedcnbcri 
çok kalabalık olurdu. Belediye bu yüz
den pazar yerini değiştirmek lüzumu· 
nu duymuştur. Evelce pazar çarşı için
de kurulurdu, izdihamdan geçilmek ve 
rahat alış veriş yapmak mümkün ol
mazdı. Aynı zamanda sebze ve meyva 
artıkları da çarşıyı müzahrafatla dol
dururdu. Belediye bu mahzurları önle
mek için, şimdi pazar yerini 7 eylul o
kulu karşısındaki 7000 metre murab
baı genişliğinde iki arsaya kaldırmış
tır. Burada yağ ve peynir gibi yiyecek 
maddeleri üstü örtülü ve toz topraktan 
muhafaza için de yüksek yerlerde sa
tılmaktadır. 

Aydın' da zehirli gaz kursu 

Aydın, (Hususi) - Aydın halkevin
de açılan zehirli gaz kursu bitmiş, im
tihanları yapılmıştır. Bu devrede 6 
doktor; bir eczacı konferans vere bile· 
cek, 47 öğretmen ve muhtelif meslek 
sahibi de kendilerine yetecek ma!Cıma
tı edinmişlerdir. 

Zonguldakta ekmek ucuzladı 

Zonguldak, (Hususi) - Belediye, 
ekmek fiatlarını iki kuruş ucuzlatmış
tır. Bu vaziyet halkı çok sevindirmiş

tir. 

Doğu illerini 
güzellestirmek için 

Diyarbakırda anıtlar 

birliği kuruldu 
Diyarbakır, (Hususi) - Birinci 

Genci Müfettişlik bölgesini ihtiva 

eden doğu illerimizde kurulacak a

nıtların daha planlı, daha şümullü ve 

daha canlı olabilmesi için (Doğu A

nıtlar Birliği) adında bir teşekkül 

vücuda geldi. 

Bu birlik, Birinci Genel Müfettiş 

Bay A. Özmenin başkanlığında olmak 

üzere bölge valilerinden müteşekkil 

bulunmaktadır. 

Ulu Önderin Diyaııbakırı şer-eften· 
uıroıKıerı ~ıraac4 u.ı.yarcaıcrro:a ıııc 

içtimaını yapan bu teşekkül, birliğin 

çruışma programını, wimatnamesini 

hazırlıyarak tasdik edilmek üzere da

hiliye vekaletine surunuştur. 
Bu talimatnameye göre birlik, 

bölge hususi idare ve belediye büdce

lerinin tutarından ayrılacak yüzde 
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ikilerle, birinci genel müfettişlik böl· • 
gesini ihtiva eden şehir ve kasabalar. 
da Ulu Atamızla, onun izinden yü- lnebolu Halkevinin köylere tertib ettiği kezilerden iki görünüş 
rürken !!Chit düşen milli kahraman
larımızın anıdları kurulacaktır. 

Bu çalışma yirmi sene, planlı bir 
şekilde devam edecek ve bu suretle 
doğunun her tarafı, ulusal gururumu
zun bu ebedi sembolleriyle süsleruni' 
bulunacaktır. 

İnebolu halkevinin köy 

geceleri ve köy gezileri 
Ayrıca, bu işin teknik kısımlarly- lnebolu (Hususi Muhabirimizden) - Her sahada faydalı j,. 

le uğraşmak ve me•kezi Diyarbakır b b h 
olmak üzere bir de fen komisyonu leri başaraın Hal~evi, bilhassa kö~.cü!ük işlerrne üyük ir e e-
teşekkül etmiştir .• Usman Eti miyet vermektedır. Bu sene 141 koyun muhtar ve mümessilleri 

birkaç defa Halkevine davet e-

d 
• dilmiş, Halkevi tarafından köy• 

Samsun mo ern temız lü ka.~deşlere fayda~ı ~o?feran9 
I ve musamereler verılmıştır. 

muntazam bir şehirdir 
Çalışan Samsun eğlenmesini de biliyor 

---- _ __ ...__..... -- - -. 

\ 

Samsunda Atatürk heykeli ve hükümet konaifı 

~amsun, (Hususi) - Samsunu gö
rüp te sevmemek bilmem mümkün mü· 
dür? .. Ona Kara denizin incisi diyenler 
hiç haksızlık etmemişlerdir. Samsun 
Karadenizin incisi ve belki de birincisi· 
dir. 

Bilhassa son 14 yıl içinde atılan a -
dımlar onu en mamur viliyetlerimizin 
ön safına koymuştur. Şehre ilk defa 
gelen bir yabancı, karşılaştığı güzellik
ler önünde saygıyla eğilir ve bu güzel
liğin samimi bir takdir edicisi olur. 

Samsun tam manasiyle bayındır bir 
şehirdir. Fakat ona büsbütün zarif eda 
veren şey, sosyal hayatının pırıltıları ve 
sosyetesinin ışıklarıdır. Filhakika 
Samsunda ne şalvardan bir eser, ne 
poturdan bir iz, ne de gülünç kıyafet -
terden bir örnek vardır. Samsun mcr 
dernizmi kavramak hususunda ön saf· 
ta yürürken dünün gülünç bütün man
zaralarını silmiştir. 

Şehirde bütün modern konfor var
dı~: Mükemmel oteller, lüks gazinolar, 

Ilişi ve Arza köylerine yapılan gezi· 

!er de çok neşeli ve faydalı olmuştur. 

Bu gezilerde köylülerle konuşmalar 

yapılım§:, onlann arzu ve temennileri 

tesbit edilmiş, köylülere münasib he • 

diyeler verilmiştir. Halkevinin bu ge • 

zileri bilhassa köyün ve köylünün reji• 

mi anlamasında çok mühim bir amil ol· 

makta, köyle şehir arasındaki mesafeyi 

gittikçe kısrutmaktadır. 

Adonado kızamuk 
Adana, (Hususi) - Şehrimizde kı· 

zamık hastalığı görülmüştür. Bilhassa 
mekteblerde hastalığa karşı tedbir a· 
lınmaktadır. 

zarif parklar. villilar, sinemalar, oto -

mobil servisleri, ışık tenviratı ... 

Şehrin sağlık bakımından her şeyi 
tamdır: Su, temizlik, bakını ... 

Hruk çruışmasını bildiği kadar eğ· 
lenmesini de bilir. Şık gazinoları dolu· 
dur. Radyolar her yanda. dalgalanır. 
Geceler sönük değildir. Villalardan. 
apartımanlardan müıik sesleri yükse "' 
lir. 

Sinemalarında, tiyatrolarında rast
ladığınız tuvaletler Ankaraya veya Is· 
tanbula daha dün gelmiş olanların ay • 
nıdır. Samsun şıktır. En son modaları 
da hemen benimser. Bugünkü Samsun 
işte bu kadar modern bir Samsuıt• 

dur. - Vedad Ürfi BengO 



HEPİMİZİN ANKETİ 

ocuklanmız 
Ne olmak 
istiyorlar? 

Acaba çocuklarımızın hayallerinde yafayan 
İdeal meslekler nelerdir, hiç düfündünüz mü ? 

Kuruluf halinde bir inkiltib memleketinde, yeni 
hayatın istediği bütün ıhtuaa ve meslek kadroları
na eleman yetiftirmek zorunda olmak devleti bir 
fe>k yeni kültür müe ... •eleri kurmaya •evkeder : 
Darallünun 6 fUbeli idi. Oniver•itemiz on bir fU· 

belidir. Mektebi •anayi'in saym dört olan İf kolu 

dokuza çıkmıftır. 
Bütün bu yeni İf ve meslek fUbelerinin, çocuk· 

larımızın hayalinde yafayan mesleklerde büyük 
bir ayrılık yaptığını ve her fubenin kendini ö:ıde· 
Jlen heveslileri bulunduiunu zanneder mİ#İnd 1 

Bir muallim arkadaıımızın, bocaıı bulunduğu 
lnuhtelit bir orta mektebde kız ve erkek talebele
ri araıında yaptığı b .r anket, bunun akıini göster
lnittir : Memlekette mealek tubelerinin genit ya· 
Yılıtına rağmen arzular toplu ve birlefiktir. 

160 erkek ve 1 70 kız talebeye tamil olarak, Üç 
derı ıeneıi devam eden bu anket, orta mektebin 

-- . .. ..,. 

son senesi olan üçüncü sınıfta ve liaeye girmek ü

zere olan talebeler araıında yapıldığı için belir. 

mit ve ,ekilleımiı fikirlere raıtlamak mümkün. 
dür. 

iç.inde belki çocuğunuzun da bulunduiu bu ııe

çilmit mealek arzularmın, naııl kümelendiğine ba

kımz: 

160 erkek 

cevıblan 
VE 

110 de lııs cerıbları . 

Bir IC'todaki 
hırsızltk 

Dünyada bir çok büyük hırsızlıklar 
olmaktadır. Ancak, bugünleı de Lond
rada yapılan bir haydudluk rekor kır
mıştır. 

Londradaki temyiz mahkemesi müd
deiuumumiıi Sir Felix Cassel mcslek
daşları arasında en zengin hukukçu 0 _ 

larak tanınmaktadır. Eski İngiliz ve 
gotik tarzda yapılmış olan Bret
fortıhire'deki Putteridge Burry şato
sunun sahibi de odur. 

Oldukça tek ve tenha bir vaziyette 
bulunan bu şato, noeı gecesi beklenil
miyen .zi!are.tçilerle karşıla~mıştır. 0 
gece butun aıl: mensublarının toplan
mış oldukları misafir salonu şatonun 
birinci katındadır. Bodrum katında j. 
se, Sir Cassel aile mücevherlerini mu
hafaza etmek için bir nevi hazine yeri 
hazırlatmıştır. 

. Mücevherlerin .gizli bulunduğu yer 
bır sır ve sadece aılenin yakınları tara
fından bilinen bir şe>· olduğu da bir 
yana bırakılsın, şatonun etrafı su dolu 
derin hendeklerle çevrilmiş olduğu için 
bodrumdaki mücevherler, şatonun üst 
katlarında bile emniy~!~ sayılabilirdi. 

Buna raimen, alt kat pencerelerin
den birinin demir parmaklıkları kesile
rek içeriye girilmiş ve 50.000 ingiliz li
rası değerinde mücevher aşırılmıştır. 
Şayet Sir Casael'in yakın akrabaların
~a~ b~~· mahzende b~lunan inci kolye
sını goatermek heve.ıne düşmemiş ol
sayeı, hırsızlığın farkına bile varıla
mıyacaktı. 

İngiliz polisinin bütün faaliyetine 
rağmen çalınan mücevherler hala bu
lunamamıştır. 

• 

Bayan Feride 
Mısır Kıraliçesi 

olurken 
-

Mısır büyük 
bayram yapıyor 

PMi. • Soir'da Pierr• Arti6ue 
yıqr~r. 

. .on. sekiz yaşında bulunan Kıral 
b~rıncı Faruk'la, İakenderiye hikimi
nın kızı Bayan Feride Zülfikar'ın ev

Tavuk para 
yumurtlar mı ? 

~ngılterenin Cilgerraw şehrinde 
Grıunu adındaki karı koca araaıncıa. 
seyrek rastlanan bir sebeb yuzünden 
evvela kavga başlamış, kan koca niha· . 
yet ayrıımaj[ ıçın maııkemeye mtiraca· 
at e~işlerdir. mesele şöyıe olmuştur : 

Vık~Jr Grifftih'in, karısının yardı· 
miyle geliri mükemmel olan bir müee· 
sese haıine ıokmuş oldugu bir tavuk 
çittliği varmış. Geçenlerae Bay Grif· 
uth çutlikten eve gelirken bir kaç yu· 
murta cıa getirerek karısından omlet 
yapmasını rica etmiş ve yemek hazır· 
lanıncaya kadar vaktini geçirmek için 
odasına çekilmiş. Adamcagız yerine o
turu~ oturmaz, karısı çılgın gibi içeri· 
ye gırerek, yumurtalardan birini kı· 
rmca, içinden üç penilik bir madeni 
para çıktığını söylemiş. 

..Erkr.k, karısının aklını kaçırdığına 
hukmederek, evvela yapacağını §&pr
mış, fakat ondan sonra kendini topla· 
yarak karıs~nı. tatlılıkla teskin etmeğı 
ba~lamış. Lakın, kadın fikrinde iarar 
~tm~ş. Haaıh, adam, böyle bir fCyin 
ımkansız olduğunu kadına bir türlü 
anlatamamış. 

. Ka~ın, "üç ~eni yumurtadan çıktı• 
dıye ınad etmı_,. Bu inad yüzünden 
kavga çıkmış; kavga ıille - tokat fa•· 
ima girmiş ve bu arada kadın mosmor 
oluncaya kadar dayak yemi§. Bu defa 
erkek aklını kaçıracak bir dereceyi 
bulmuş, küçük bir yumurtaya fil ka· 
dar büyük bir yalanın yerlettirmek ia
tiy~n ~arısiyle artık yaıayamıyacatı· 
nı ıddıa ederek, ayrılmak için mahke· 
meye müracaat etmif. Yalancıktan da 
olsa, üç peni bir yumurtadan çıkınca 
koa kocaman bir aileyi darma dağın et• 
meğe kafi gelmif 1 • 

lenmeleri, firavunlar devrinden beri ~11111111111111111111111111111111111111&. 

1 60 erkek talebeden 142 ai, 
yani yüzde dok .. nma ya

km olan büyiik kıamı, orduda va
zife almak ve ıubay olmak iate
diklerini bilclirmiılerdir. Bunla· 

Talebe arasında 
yapılan bir anket 

Kız talebenin verdiii cevab 
erkek talebe arkadatLa

rmdan büsbütün baıka bir çığır. 
dadır. Erkek talebenin yüzde 
doksanına yakın kıammm zabit
lik iıtemesine mukabil, kızlan
mızm yüzde yetmitine yakm kıa
mı, muallim olmak iıtiyor. 

yapılmış kırat düğünlerinin en muh- : : 
teşemi oldu. Memleket heyecan ve E Yenı· ,ıktı 5 

rın araımda çok dikkate değer 
cevablar vardır. Bazıları, babala· 
rının da zabit olduğunu ve bari» 
llleydanında tehid düttüğünü, an
nesinin ve kendi arzusunun ba· 
baımm meaJeğine devam etmek 
olduiunu .öylemitlerdir. Bazısı, 
zahitliğin temin ettiii aailam ia
tikbal kadar terefli ve memleket 
MVgiaiyle rahat yatamayı en çok 
telif eden, dimağ inkitafı ve VÜ· 
cud aailamlıiı veren bir meılek -·-----.. - . ettiklerini anlatmıtlardır. Fakat. 
zabit olmayı iateyen yüzde dok
aan araımda, bu meıleii tercib
de en çok amil olan aebeb tadur: 

"-Biz, muhakkak yüksek tah
sil yapmak iıtiyoruz. Ailemizin 
••liri ve mali vaziyeti, bu gaye
nıizi iıtediğimiz sahalarda ger• 
çeklettirmeye müaaid · değildir. 
Aıkeri liseler ve harbiye leylidir 
ve parasızdır. Batka mealekler 
İçin talebe yetiıtiren leyli liseler 

70ktur." 
142 talebenin yetmit küauru, 

yani yarııından fazlaıı bu cevabı 
Yermitlerdir. 

160 talebeden geri kalan 18 ta• 
lebe araımda en çok arzu, dok· 
torluk ve mübendiıliktir. Çocuk· 
larnnız bu iki mesleğe girerken, 
bir tar~ftan memleketin doktor 
Ye mühendise olan ihtiyacına ita· 
ret etmekle beraber, bu iki mea
lefin tU hususiyeti üzerinde du· 
~yorlar: 

"Mühendiıler ve doktorlar 
çok kazanıyorlar .• .'' 

Talebeden biriıi verdiği cevab· 
da diyor ki : 

''- Doktor olmak iıtiyorunı. 
Bu, iyi bir meslektir. insan aai· 
lığını yerine getirmek için. uğra~ 
llıak ıerefli ve insani bir ıf.. Bu· 
tün bunlarla beraber doktor ol· 
ınayı zengin olmak için de iıtiyo
rum. latanbuldaki apartmanların 
aahibleri arasında en çok doktor-

ERKEKLERDEN 

142 si Zabit 1 5 i Mühendis 
6 ıı Doktor 
4 il Hariciyeci 
1 i Muallim 
1 i Tüccar 
1 i Çiftçi 

Kl7.LARDAN 

127 ıi Muallim 
19 u Doktor 
14 il Tayyareci 
3 ü Kimyager 
5 i Hakim 
1 i Terzi 
1 i Ev kadını 

Olmak istiyor 
"- Dünyayı dolafJDak, gör-

l 70 kız talebe arasında mual
lim olmak iıteyenler 127 yi bul
maktadır. Kızlanmız, muallimli
ğin cemiyet içindeki terefli yeri. 
ni, kurtuluştaki büyük vazife.ini 
hatırlatıyorlar. 

Ve diyorlar ki : 

''- Muallimliğin meslekler a· 
raıındaki bu üıtün yerini hatırda 

sevinç içinde çalkanmaktadır. E 5 
Asırlardanberi ilk defa olarak, Mı- : 5 

sır tahtına bekar bir kıral çıkmıştır. : : 

İki gündenberi Kahire bayram yap- ~: ŞEHİRCİLiK:§ 
maktadır. Sanki bütün Mııırın haya-
tı, ültra modern binaları aurlık cami- : : 
lerin yanında yükıelen bu 9ehirde : y AZAN: 5 
toplanmış gibidir. : : 

Avrupalıl~mıı ,ehir, birkaç gün E Celal EMJt A.RSEYEN 5 
için ıarkvari ihti,am ve debdebeaine S 5 
yeniden kavu9tu. 5 Belediye ve imar itleriyle 5 

Nil deltasına hikim olan şehri E alikuı olan herkese tavıiye ! 
k~'bakışı seyreden eski kaleden Ka- : olunacak bir kitab 5 
hıreye bakıyorum. - : 

Manzara, bin bir gece masallarına ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllll,. 

layıktı. 
;;:k -;1--'ıaıw=r-:.:ı:crt-. 
bunlann da yer bulmasına haa
retmek iatiyorum. Cihan içindeki 

,.....,__...,~ ,..- ·-=-> . ·~ 
unutmayınız ı Muallim mekteb-

"f--4.._ __ ,,_ ......... IUIÜ§ .koyu hazine vücuda aelmiftir. 
kJdifesi altında, projektörler camile- İıkenderiye Patrild, firavunlar 
rin muazzain kubbelerini aydınlatı· devrinden kalma bir taç, mükemmel 

yeri çok terefli olan cUDJ}ıuriye
tin, daima itibar gören bir vatan· 
daı.ı olarak, yurcl drıında onu. 
temsil etmek bence eti bulunma
yan bir zevktir. Sonra bir de &le
mi görmek var. Bir rörmenin bin 
ifitmekten daha faydalı olduju. 
nu da hatırlamak lazım .•• '' 

160 yavrumuzun geri kalan 
üçü de ıu mealekleri aeçmiıler

dir : 

leri parauz leylidir. Ve biz oku
mak isteyenler, f aıkat tahail içan 
ailelerinin gelirleri müaid olma
yanlar, onu ıüpheaiz ki tercih e
deriz.'' 

Muallimliii iateyen kızlaranı
zın ardından doktor olmak heve
aincle olanlar ... liyor ı BunJarm 
aa~ıı da 170 l'eDÇ kız araamıda 
19 dur. Kızlanmız, niçin doktor 
oldukı.rmı anlatırken bir de ka
dın kalbinin izahmı yapıyorlar : 

Muallim, ·•- Kadın için en uyıun mea-
Tüccar, )eklerden birinin doktorluk oldu-
Çiftçi... iuna karillz Acıyı dindirmek 
Ticaret hayatmı tercih eden, gibi bir çok ruhi ve manevi taraf· 

tehrimizin tanınmıı bir tüccarı- lan da olan bir mevzu üzerinde 
nm ofludur. "Babamm sermayesi kadın haNAsiyetinin daha verim-
müsaiddir. lı aabaıı kendi.inin li olacaiına İnenıyoruz : Bu iti-
daba çok para kazanmaıını müm- barla doktor olmaya bazırlanıyo-
kün luhyOl'. Fakat bu iıde telmifi ruz. Köylere kadar giderek yeni 
ekaik.. Yükaek ticaret tahsili ya· bayatm prensiplerini, zinde ve 
parak bunu tamamlıyacainn.'' gürbüz kalmanm parolalarını ya-
Diyor. yacairz." 

Çiftçi olmak iıteyen talebe Doktorluiun pefİ ..... ta:ryare-
Beypazarlıdır. ve aileainin geniı cilik geliyor : l 70 kızımızdan 14 
araziai vardır. Bunlarm bot dur- il, Türkkutuna girmek ve ba~cı-
maımm kendisine büzün verdifi· lıiı mealek yapmak arzuauncla ol-
ni ve bir hazinenin kilidli duran duldarnu söylüyorlar. Bir cevabı, 
kapııını batırlattıiını söyliyerek beraberce okuyalnn ı 
diyor ki : ••- Ben çiftçiliii kara 

· " · b d "- Uçan türk kadını terkibin-sapanla emeğı ve enerJıyı e er 
etmek manasına almıyorum. Tür- de, inkilabın batlı batına bir il-
kiyeyİ mesud edecek büyük ça· mini görüyoruz. Sabiha Gökçen 
lıımanın toprakla muvazi olarak bizim idealimizin örneğidir. Kah-
gid•n teknik bir çahfll'& olduiu- raman Gökçen'de türk kadmhiı 
na inanıyorum. Köyümde bunu için en cazib, harikulade bir mea-
yapacafnn. Yüksek ziraat muti- lekle; fedakar ve gururlu bir 
tiiaüne girmeie hazırlanıyorum.'' memleket atlam birleıtirmiı olma-

İnaan oğlu yalnız havada irtifa re. 
koru kırmakla iktifa edemiyor. Deni
zin dibinde irtifaıızlık rekoru da kır
mak: ihtiyacı:ndadırı Reamimizde 420 
kadem derinlife inip rekor kıran 

amerikalı dalgıç Mu E. Nohl'u gö. 
rilyoraunuz. 

yor. Yeni mahallelerin bildingleri, bir gerdanlık ve cimaı bir baflı.k he
beyaz ı9ıklar içinde, muazzam ekran- diye etmittir. Hediyeler arasında bir 
ları andırıyor. de Abdülazize aid tcabih vardır. 

Şehirden kalabalıfın prilltüaü ve Dünyanın her kö§eafnden gönde-
orkeıtraları:n madeni aesleri yilkaeli· riJen her türlü hediyelere gelince. 
yor. bunların ihtipmı hakkında bir fi.kir 

Şe~in tepil ettifi muuzam ope- vermeye girifmekten vu geçmeliyis. 
ra aahneıini ıeyreden bu yerden ay- Prens Mehmed Ali, Kıraliçe Öje-

nm etaizliiini buluyoruz. Hava
cılıfr, bir apor olarak clefil, bir 

meılek olarak iatiyoruz. '' 

Ceride kalan 10 kız talebe-den 
üçü kimy•rer olmak iatemekte
dirler. Yeraltı servetlerimizi İf· 
letmek davaaımn bir milli it ol
dufuna söyliyen ÜÇ kızdan birili 
köy köy dolatıp, içme ıularm~ 
iyi olmaaına çalıtacafmı söylü-
yor : 

''- Sevwili babam, kötü ıula
rm yaptığı bir böbrek haatalıiı 
neticeıindeki operaıyondan öldü. 

Kimyager olacaiım ve vatandat
lara elimden geldiği kadar temiz 
sıhhi, öldürmeyen ve hayat .;_ 
ren su içmelerini temin edece
iim." diyor. 

5 kızımız, bakim olmak arzu
sundadır : ''- lnaanlarm bak 
mefhumu Üzerinde· bükum" 

k 
ver-

me her hiaain fevkinde olmanm 
v~iği bir imtiyazdır. iyi birer 
bakim olmaya çalııacağız." cli
Yorlar. 

rılar~ halkın ar~ıına karıııyo~ nire. aid dantelden bir duvak gönder• 
İkı ~ndenberı, otellerde hır oda mııtır :. Aana kıraliçe 4 milyon frank 

bulmak ımkanaızdır. Arab mahallele- kıymetınde bir gerdanlık İn.g'lt 
.d 1 . h ' ıere rı e mcm eketin er tarafından ge- kıralı iki av tüfeği ve tam bir ıpor ta• 

len halkla dol~P. taşıyor. kımr, Fransa Cumhur Reiıi kıymetll 
Tuğla rengı ınaanlar, kum rengi Sevr porseleninden bir takı bed' 

burnuzları içinde, tchirde çöl siluet. etmiştir. m ıy. 
leri dola9tırıyorlar. Toplar atılı or 

Her tarafta meşaleler, ışıktan çe- ~ ... 
lenkler, bahçelerde reflektörler pal- k ~~ toplar .butün Mıııra yeni bir 
miyelerin tekillerini havaya riziyor ıra ıçeye aahıb olduğunu haber veri. 

k :ıı yor. 
ve arca memleketlere has zengin ne- y · k 1 · hatları ışığa boğuyor. k" kü~ndı ıra _ıçe, Helyopoliı'deld 

oş n en, sekız at ko,ulu mükem-
Sokakta mel bir araba içinde ayrılıyor. 

Kıral Faruk ıaadetini milletiyle Takib eden ~rabalarda maiyeti, ak-
payla9mak istedi. Münakalelerin dur· rabaları ve nedımeleri yer almı,ı.. 
muş olduğu sokaklarda büyük 9en- dır. 
likler tertib edildi. Sokak kö9elerin- Genç kıraliçenin geçişi halk t~r .. 
de kurulmuş olan ve içinde en meş- fından heyecanla selamlanıyor. Kub
hur Mısırlı artistlerin teganni ve rak- be ~rayında meraaim başlamak ibe
settikleri ıanoların etrafını kalabalık redır. 
kütleler sarmıştır. Abdülvaha'yı, Om- Öğ~e yemeği şeref salonunda yeni· 
mü Gülsümü ve Mısırm Mistcnget'i lecektır. Yalnız kıral aileıi efradı "'" 
denilen Bediayı görmek için halk bi- ki başvekiller ve birkaç yükıek 

1

me
ribirini çiyniyordu. murla Zülfikar ailesi bu merasimdi 

Kurulmuş olan muazzam sofralar· hazır bulunacaktır. 
da fakirler doyuncaya kadar yiyip iç- Medeni ve dinf nikah mera.imi 
mektedirler. Elazhar üniversitesi ulemaaından 

Düğün giinü 
El ~oraghi tarafından yapılacaktır. lar bulunduğunu gazeteler yazı· 

Yorlar. Komıumuz olan dokt_?
~n da iki apartmanı ve g~e ru· 
Yama giren ıık bir otomobılı var· 
d- ,, 

? P 77 '' - - - - - - - - -osr n n n rse n aaıwwawıuuranas 7 sıa__, nısn ... . Geri kalan iki kızımızdan biri
m terzi, birisi ev kadını olmak • 

Bütün gece, yenıldi, içildi, dana 
edildi. 

Nı9anlı, duvağı içinde yandaki o
dada otururken, Yusuf p&f& Züt,ıikar 
Kırala ananevi suali soruyor: 

••• b' 
Mühendis olmak iateyen il" ANKET BiTMİŞTİR: 

~ ... 
H)'or: 

" Ok .. k - umut tur kadınının mo-
~a alemine ••erler vermek kudre
tinde olduiunu onlatmak • • 
t • ... 1--ıt- IÇID 

- Majeıteleri, kızım Ferideyi tah· 
tı nikahlarına almak arzu ediyorlar 
mı? Çocuğumuzun cevabı, bakınız, 

doktor olmaya hazırlanan arka· 
daıına ne kadar yakındır : 

"- Yurdumun mühendise çok 
.h . d y lar yollar, 
ı tıyacı var ır. apı ' . . ve 

Hepimizin anketi bitmiıtir. 
Çocutunuzun ~ealeki ne ol-:~akt~ . 7 
Yapdıiı devrın feragat ve ozvenlık havasına Ye onu yetiftirenle

rin müıbet telakkilerine güvenebilirainiz. Yalnız dikkat ediniz : 
Mektebin yaptıimı o bozmasın ... Dünkülere laboratuvar kokusu, trak· 
tör homurtusu ve makine aeıi belki bir feyler aalatmıyacaktırı Fakat 
bunlarm bulunduia yerde iki türlü kurtulut var : Çocufunuzun kur
tulutu n türkiyenin kurtuluıu ... Tayyareci olma:yta hazırlanan kızı
nıza aıla ölümlerden bahsetmeyiniz. O, dünkülerin ölmez diye ha
yaline taptıklan efsane perilerinin yerine, kanad devrinin getirdiii 

yeni bir melektir. 

erza ---.un. En ivö k"lt" I" b' . .,., u uru 
ır terzı A olmak için kaç aene ça. 

hpnak lazımaa ve bu çahflDa ne 
kadar zor olursa olıun bundan 
kaçınnuyac:afım. Türk kadınının 
bu -:h~~· da en önde yer alabi
lecefını ııbat edecefim. ,, 

Bu sabah, gecenin şenliklerinden 
hiç bir iz kalmamıttır. Şehir tekrar 
temiz, taze, muntazam haline dön
?1~ttür. Sanki geceyi rahat bir uyku 
ıçınde geçirmif gibi. 

Halk, merasimin cereyan edeceği 
kıral sarayı etrafında toplanırken 
Helyopolis'te kıraliçenin son tuvale
tine aid hazırlıklar tamamlanıyor. 
Kıraliçe, Pariate hazırlanan gelinlik 
elbiıeıini giymittir. Bu, gilmüı dan
telden yapılmış bir harikadır. Altın 
ve gümüş işlemeli bet metre uzunlu
ğunda bir duvak elbiseyi tamamlıyor. 

Genç hükümdar cevab veriyor: 
- Evet. 

Gece fenliği 
Gece saat dokuzdan itibaren bfL 

yük bir ışık, 9arkı ve rakı ba;ramr 
ba9h.yacak ve bütün gece devam ede· 
cektır. 

•ular, elektrik; huliaa ıl~ .. 
bayındır bir menıJeket ol~ a:ı~m 
çok mübendiı lazım... Mübe 

11
' 

zor ve uzun çahfllladan aonra ~~
ti-n b.... mealek sahibi olduğu ı~m 

7- "ksektır 
kazancı da o niıbette yu bizme~ 
Ben, hem memleketime çok • 
•.tınek, hem de ~k ka~:~~ ~r. 
tıyorum, Onun ıÇID mu e 
- k. . ,, ... a ı8lıyoruDl· . .. ndis, 6 aı 

18 çocuktan 5 '! maı:;ktedirler. 
doktor olmak ıatem dördü 
Geriye kalan 7 çoc:ukta.n . 1 L • • ıu~u ıatıyor ar. 
11ancıye . memur • 
Onlardan biri ıu aatJl'lan yazı· 
70r .ı 

Çocuklarımı~, hep iyi ve ıüzel mealelder aeçmitlerdir. Bu mealek-
lerin her birinin kadroau, genit ve bü,.ük Türkiyenin ihtiyacmı kart•· 
ladrfı gün, kuruhqlarımızdan b~ai gerçekl8f1Dit olacaktır. 

Saadetinizin deferini daha iyı anlamak için ideolojiaini kaybede
rek pfkm ve 9&J'9aİZ bir 70l, bir lıurtalUf ~la arayan dünya gençli-

iini bir an dütününüz ! 
----- 9 -- 77ppff777PRRSC$?7%' 7??77?1 '' • wvvvrı 

- 170 den tek bir kızımız ıu 
cevabı vermiıtir : 

''- Ben, biç bir feY defil, ya). 
?rz ~. kadmı olacafnn. Evimin 
ıılenm kendim l'Öl"ecefim. Bir ev 
kad?1'!'ın ve annenin neler bil-
meıı laznnaa bunlan ibt' b 
ı· . . .... •· 
~ retırecefim. Bir tahlil devre. 
sının bu itleri öğrendikten aonr. 
çok faza. zaman bırUmaı;racafı
DI ~" 

Saat 9. 
İki saat ıonra Kıral Faruk'un ona 

hediye ettifi tacı batma geçirecekler. 
Kıymet takdir edilmeıi gilç tqlarla 
t~zyin edilmi9 olan bu taç prkın ih
tipmına layık bir kıymettedir. 
Hediyeler 

Kubbe sarayında dünyanın her ta
rafından ı&ıderilen hediyelerden bir 

Fak~re gene ziyafetler çekilecelr 
ve hedı.y~ler dağıtılacak. Şehirliler, 
•tıklar ıçınde yüzen Nil nehrinde çi· 
çeklerle donanmı' gemilerin geçidini 
•.eyredecekler ve ıokaklardaki fCll• 
lıklere ittirak edeceklerdir. 
. Üç gün müddetle düğün tcnlikl• 

rı devam edecektir. 
Bu umumr tenlik içinde eıki Bat

vekil Nahu Pa§&llın taraftarlarından 
bazıları bir ınilmayif mahiyetinde pa· 
şayı halka alkı9latmak iıtedilerae dt 
muvaffak ola:nadılar. 



·-s-

Televizyon hakikat oluyor 

Bütün hodiseleri artık 
evimizde bir perde 

·uzerinde görebileceğiz ! 
1938 senesi. dünyaY'a yeni olarak ne 

getirecektir? Bu suale cevab olarak 
şimdiden: "televiziyon" diyenler var
dır. Gerçi televiziyon. yeni bir kepf 
değildir. Ancak unutmayalrm ki, bu 
keşif, şimdiye kadar laboratuvar çalış
maları sahasını tecavüz etmemiştir. 
Halbuki şimdi mevzuu bahis olan, te
levizyonu, halkın istifade edebileceği 
pratik bir mahiyete getirmektir. 

Daha geçen temmuz ayında, Holivu
dun iş adamlarından B. J esse Lasky 
şöyle diyordu: "İlk kanunda, bir çok 
noel ağaçlarının altında, ucuz fiyatlı 
telesinema makineleri bulunacaktır." 
Ve ilave ediyordu: "İşinden yorgun 
dönen adam, terliklerini giyecek, kol
tuğunu kalöriferin yanma çekecek, bir 
düğme çevirecek ve 'Greta Garbonun 
son filmini odasının dıvarında seyre
decektir." 

İlk kanun ayı geçti ve bu kehanet 
tahakkuk etmedi. Bu, size bir şey ha
tırlatmıyor mu? Telefon ilk defa icad 
edildiği zaman, bu keşfin tiyatronun 
()lümüne muadil olduğu, teatrofon de
nilen bir aletle herkesin evinde tiyat
ro seyredeceğini iddia edenler çıkmış
tı. Fakat tiyatro ölmedi, hatta radyo 
bile onu öldüremedi. 

Esasen telesinema, televiziyon aleti
nin muhtelif tatbik ~ekillerinden biri 
olacaktır. Halkın beklediği, evinde si
nemayı de~il, bizzat hayatı eyretmek
tir. Çinde japon tayyarelerinin bom
bardımanını, İspanya hadiselerini, 
,Vaydmanın sorguya çekilmesini evin
deki rahat koltuğundan seyretmektir. 

Fakat bu hususta ileri sürülen iddi
alar ne olursa olsun, televiziyon ve o
nun doğuracağı telesinema, sinemanın 
~ktualite filimleri yerine geçemiye
cektir. 

Televiziyon dev adımlariyle ilerli
yor. Paris sergisinde geçen yaz radyo 
pavyonunda herkes bu keşfin tatbika
tını seyretti. Ve bu sahada hiç bir 
memleket, henüz Fransa derecesinde i
lerlemiş değildir. 

Renkli televizyon 
Televiziyonun bir kusuru vardır: 

;Radyo gibi, emisyonları dinlemek veya 
ıeyretmek için makine başında bulun
nıak zaruridir. Henüz radyo makinesi
ni üzerimizde ta§:Iyamiyoruz, yarın da, 
televiziyon makinesi her halde bir yü
züğe sığdınlamıyacaktır. Onun için
dir ki, gazeteler gene trenlerde, metro
larda, otobüslerde ve sair yerlerde o
kunmaktadır .. Çünkü gazete kolaylık
la cebe girer, ve her istediği anda, sahi
binin emrine amadedir. 

Gazete haberlerini verenler, bahset· 

Sömürge meselesi 
(Başı 1 inci sayfada) 

tikleri hadiseyi gözleriyle görmüş ol
mak mecburiyetinde değildirler. Hal
buki gazete fotografçısı, sinema mu
habiri ve yarın televizyon muhabiri, 
bir bombanın düştüğünü anlatmak i
çin, bu bomba düşerken bizzat orada 
hazır bulunmak mecburiyetindedir. 
Fakat bu adamların, ayni zamanda her 
yerde birden hazır ve na~ r olamaya
cakları pek tabiidiı:. Hah~. , ericilerin 
şahid olmadıkları nice hadiseler var
dır: Cinayetler, fırtınalar, yangınlar 
gibi. 

Gerçi televizyon git gide tekamül e
diyor. Hatta yakında emisyonların 
renkli olarak verileceği de bildiriliyor. 
Bu çok hayrete değer bir hadisedir. 
Çünkü sinema bile henüz bu sahada 
tam muvaffakiyeti haiz formüle var
mış değildir. 

Ne de olsa, televizyonun inkar kabtıl 
etmez terakkileri, sinema seyircileri
nin hayat şartlarını değiştirecektir. 
Bazı talisiz meslekler vardır. Bir ta
kım kimseler hayatlarını bu mesleğe 
vakfederek onu inkişaf ettirir ve ha
zan bu sayede zengin olurlar. Fakat 
bunların muvaffakiyetleri, bu çalışma
ların türlü güçlüklerini bilmiyen baş
kalarını gayrete sevkeder. Bunlar, 
mesleki mustakar bir kazanç vasıtası 
haline getirmek için tesisatlarını daha 
yeni ikmal etmişlerdir ki yeni bir ihti
ra her şeyi alt üst eder. Bu ihtimal, 
yalnız sinema sahası için varid değil
dir. 

Sinema endüstrisinin imkanları ve 
emniyet içinde çalışma şartları üze
rinde hararetli müzakereler ve müna
kaşalar yapılır, nizamnameler tanzim 
edilirken, şimdi yeni bir ke§:fin bütün 
bu planları suya düşüreceğinden bah
sediliyor. 

Odanızda bir düğmeye basacaksınız, 
beni yazarken görecek, opera dansöz
lerini seyredecek, Ruzvelti beyaz sara
yında, Hitleri Münihte ve Mikadoyu 
Tokyoda çalışırken tetkik edeceksiniz. 

Nankinden verilen bir fotoğraf, şim
diden, iki saat sonra bir Faris gazete
sinde intipr etmektedir. Fakat tele
vizyon, bu iki saate de lüzum bırakmr
yacak, Uzak şarktaki bir hadiseyi ayni 
saatte herkesin Pariste seyretmesini 
mümkün kılacaktır. 

Fransanm 62.000 sinema salonunda 
ayni dakikada televizyon vasxtasıyle 

ayni filmin gösterilmesi imkansız ol
mıyacaktır. 

Bu netice 1938 de tahakkuk edebilir 
mi? 

Bunu merakla bekleyiniz. 

Çin tayyareleri 8 
japon tayyaresini 

tahrib ettiler 
(Başı 1 inci sayfada) 

Amele teatisi bahanesiyle 30.000 idam edilecektir. 
italyan ziraat amelesi yakında Alman 

Bir italyan - alman kumpanyası
nın Habeşistan madenlerini işletece

ği rivayet edilmektedir. 

yaya gidecektir. 

Birçok alman işçileri şarki İtal
yan Afrikasmın cenub müntehasında 
bulunmaktadırlar. Bunlar, alman mal
zemesi kullanmaktadırlar. 

Buna mukabil dipolmatik mahfil
ler İtalyanın Fransa ve İngiltereye 
bir misal göstermek üzere 1924 sene
sinde İngiltereden aldığı araziyi ve 
bilhassa Joubaland'ı Almanyaya ter
kedeceği hakkında dolaşan şayialara 

inanmamaktadırlar. 

Aynı mahfiller, 1924 senesinde 
imzalanan itilafların İtalyanın bu a-
raziyi başka bir devlete terketmesine 
mani olduğunu ve bunlardan vaz geç-

tiği takdirde gene İngiltereye iade 
etmeğe mecbur bulunduğunu beyan 
etmektedirler. 

Diğer cihetten alman devlet adam
ları başka arazi parçalarını değil, yal-
nız eski alman sömürgelerinin iadesi. 
ni istediklerini sık sık tekrar etmiş 

oldukları için bunların İtalyaya aid 
araziyi kasdetmedikleri aşikardır. 

Hankeu, 24 (A.A.) - Çunking'den 
bildiriliyor: Yeni Sovyet büyük elçisi 

B. Buganetz Orelski, Çin cumhur baş
kanı B. Linsen'e itimad mektubunu 
takdim etmiştir. 

Elçi bu münasebetle demiştir ki: 

" Sovyetler hükümeti, hür Çinin 
mevcudiyet ve inkişafının dünya barışı 

için lazım olduğu kanaatindedir. Çin -
Sovyet tecavüz etmemek paktının im -
zasr, Sovyetler Birliğinin barışın mu -
hafazası için olan arzusuna yeni bir de
lildir. 

Büyük elçi gazetecilere yaptığı be
yanatta, uzak doğu barışı için esaslı 

unsur olan çin - sovyet dostluğunu 

kuvvetlendirmek için çok çalışacağı -
nı söylemiştir. 

Korede bir tecavüz mü? 

Tokyo, 24 (A.A.) - Domei ajansı

mn Kore'de Keijo'dan haber alarak bil

dirdiğine göre, Sovyet ordusuna men

sub dört zabit ile iki nefer, 21 - kanu -

nusanide Çiençao eyaletinde Hungçun 
Zannedildiğine göre şimdiki şayi- civarında Mançukuo hududunu geçmiş 

alar sadece İngiltereyi endişeye dil- ler, üçyüz metre kadar içeri girmişler 
şürmek ve onun daha uzlaştırıcı bir ve bir petrol menbamı ateşledikten 
hattı hareket takib etmesini temin 
etmek maksadiyle çıkarılmıştır. sonra geri kaçmışlardır. 

8. Bitleri karşılamak için 

Roma, 24 (A.A.) - B. Hitler'in 
İtalyayı ziyareti esnasında Roma'da 
B. Hitler şerefine tertib edilecek ge
çit resmine iştirak eyliyecek kıtalar, 
alman usulü ayak atarak geçecekler
dir. Bu kıtalar, şimdiden bu sistem 
yürüyüşe alışmak üzere talimlere 
başlamışlardır. 

Edirnede sıtma mücadelesi 
Edirne, 24 (A.A.) - Valinin riyase

ti altında toplanan sıtma komisyonu E-
dirne şehrinin içinde ve civarındaki 
bataklıklarm kurutulması için sıtma 
kanununun altıncı maddesine göre 
tesbit edilen mükelleflerden para tah
siline karar ve~iştir. 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

Kutlu bir evlenme 
Kütahya Saylavı Mehmed Sü .. 

mer'in kızı Bayan Asıma ile de
niz Binbaşısı Bay Edib'in nikah .. 
ları dün aile dostlarının huzuriy
le belediye salonunda yapılmış• 
tır. Genç evlilere saadetler dile-Ekmeklerin nakli : 

Madde 294 - Francala ve ekmekler, 
içi kamilen çinko ile döşenmiş ve içine 
toz girmiyecek şekilde mazbut ve imti
zaçlı bir tarzda her tarafı kapalx ve arka 
tarafından bir kapakla açılır sandıklar 
içerisinde kamyonet ve hususi şekilde
ki arabalar ve at veya el arabalariyle 
nakil olunacaktır. Bu kaplar içinde ek
mekler bir biri üzerine olmıyarak te
ker teker ıskaralara konacak ve bu ıs-

Brezilya seferine çıkan Musoli
ni'nin oilu Brüno Musolini 

karalar ihtiyaca göre bir veya bir kaç 
tane olacaktır. Bu kapların dışı beyaz 
yağlı boyalı olacak ve yan taraflarında 

'' .. Uç yeıil fare,, 
Brezilya 

seferine çıktı 

Musolininin otlu bu 
Oç yeşil fare isimli 

tayyarelerin birindedir! 
Roma, 24 (A.A.) - Musolininin oğ

lu Bruno Musolini ile Atlantik tayya
recileri Biseo ve Moscatolli, üç tayya-
re ile, bu sabah saat 7 .30 da Roma - Ri
odöjaneyro seferine hareket etmişler
dir. Tayyareciler Bone, Elgolea, Da
kar ve Natal'dan geçecekler ve cenup 
Atlantiği sürat rekorunu kırmağa ça
lışacaklardır. 

General Valle, Guidonia hava mey· 
danında Bruno Musolini, Bisco ve 
Moscatelli'nin "Üç yeşil Fare" ismini 
alan tayyarelerinin hareketinde hazır 
bulunmuştur. 

Tayyarelerin hareketi gizli tutul
muştur. Halk ve gazeteciler hava mey
danına kabul edilmemiştir. 

Her tayyare beş kişi taşımaktadır. 
Bunlar saatte 450 kilometre süratle uç
mağa ve 3.700 kilo ağırlığında yük ta· 
şımağa elverişli üçer motörlü tayyare
lerdir. 

Filo Guidonia'ya 4.300 kilometre me
safede bulunan Dakar'da karaya ine
cektir. 

Biseo, Romadaki Brezilya sefirinin 
Brezilya Cwnhur reisine hitaben ya
zılmış hususi bir mektubunu götür
mektedir. 

I tal yan filosu Dekar' da 
Roma, 24 (A.A.) - Atlas denizini 

geçmeye teşebbüs eden italyan hava 
filosu saat 18 de Dekara varmıştır. Fi
lo 4300 kilometrelik bu mesafeyi 10 bu
çuk saatte almıştır. Bu suretle saatte 
400 kilometreden fazJa yapmıştır. 
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ESHAM VE TAHVİLAT 
Açılış · Kapanış 

1933 türk borcu l 

1933 ikramiyeli 
Ergani ls 

3ı vas-Erzurum 

19.- 19.
(Peşin) 

98.50 98.50 

hattı 1s. I 95.- 95.-
ıv 95.2s 95.25 

\nadolu D.Y. I ve II 40.60 40.60 
(Peşin) 

Anadolu mümessil 40.15 40.15 
(Vadeli) 

aid olduğu fırının veya sahibinin adı 
yazılı bulunacaktır. Bu nakil vasıtala
rı geceleri bırakıldıkları yerde içleri
ne hiç bir şey girmiyecek şekilde ka
pakları kapalı bulundurulacak ve içle
ri yalnız bu işe mahsus bezlerle sık sık 
silinip temiz tutulacaktır. Çuvallar ve 
küfeler içinde ekmek nakli yasaktır. 
B) Kasablar : 

Madde 295 - Kasap dükkanları aşa
ğıda Y.azılı fenni ve sıhhi şartlara uya
caklardır. 

1 - Kasap dükkanları belediye fen 
ve baytar şubelerince muvafık görüle
cek büyüklükte olacaktır. 

2 - Kafi derecede hava tazeleme 
tertibatı olacağı gibi her taraf bol gü
neş ışığiyle aydınlatılacaktır. 

3 - Zemınden iki metre yüksekliğe 
kadar olan dıvarlar her zaman yıkana
bilecek veçhıle, mermer veya fayans 
gibi su geçmez bir madde ile döşeli ve 
diğer kısımlarda badanalı ve yağlı bo
yalı olacaktır. 

4-Bir akar su musluğu ile zeminin 
münasib bir yerinde doğrudan doğru
ya lağıma ve lağrm tesisatı olmıyan 
yerlerde fenni çukurlara bağlx sifonlu 
ve demir ıskaralı bir delikli taş bulu
nacaktır. 

5 - Tezgahlar çinko veya mermer 
döşenmiş olacak, ağaç kütükleriyle 
kırma makinalan bir tel kafesle daima 
örtülü bulı,ındurulacaktır. 

6 - Et ..rtıklariyle her türlü süp
rüntüler ve çöpler ağzı kapalı nı . ~1 ni 
kutulara konacaktır. 

7 - (Frigrofik) tesisatı bulunmadı
ğı takdirde etler madeni ve çinko dö
şeli tahta tel kafesler içinde bütün ve
ya büyük parçalar halinde bir birin
den ayrı olarak asılı bulundurulacak
tır. A~ıkta et bulu .. durulması yasak
tır. 

8 - Etlerin üzerine dişi veya erkek 
ve hangi nevi hayvana aid olduğunu 
gösterir etiketler konulacak ve dük
kanın kolayca görünür bir yerine satı
lan etlerin fiatlarını havi bir levha a
sılacaktır. 

9 - Satılan etler, parş_.omine .kağıd
larına sarılacak ve bu suretle tartıldık
tan sonra muntazam paket halinde 
müşteriye verilecektir. Büyük parça
ların dükkandan her hangi bir yere 
gönderilmesi de içi çinko kaplı ve ör
tülü temiz kaplar içinde olacaktır. 

10 - Kıyma müşterinin gözü önün
de yapılacak. Hazır kıyma bulundur
mak yasaktır 

11 - Bozulmuş veya bozulmaya yüz 
tutmuş etlerin satılması veya dükkan
da bulundurulması yasaktır. 

12 - Dükkan her gün yıkanacak, 

tezgah ve kütükle kıyma makinesi sık 
sık sodalı ve sabunlu sularla temizle
necektir. 

13 - Dükkanda çalışanlar uzun ve 
temiz gömlek giyeceklerdir. 
Sakat satanlar : 

Madde 296 - Sakat satılacak dük
kanlarda zeminin ve civarların su geç
me.z maddelerden olması ve yerde la
ğıma bağlı bir delik bulunması, kasap 
dükkanlarında olduğu gibi temizliğe 
dikkat edilmesi ve akar su bulunması 
şarttır. 

Tavukçu dükkanları: 
Madde 297 - Tavukçu dükkanları 

da yukardaki fenni ve sıhhi şartlara ta
bidirler. Bu dükkanlarda: 

a) Tavuk kafesleri boyalı, altı çinko 
kaplı olacak ve sık sık yıkanıp temiz
lenecektir. 

b) Tavuklar kafeslerde sıkışık ola
rak bulundurulmıyacaktır. 

c) Tavukları kesmek için dükkanın 
arka tarafında hususi bir yer buluna
caktır. Ve buranın zemini iki metre 
yüksekliğe kadar dıvarları su geçmez 
bir maddeden yapılacak ve lağıma bağ
lı bir deliği bulunacak. 

d) Av kuşları müstesna olmak üzere, 
kesilmiş kümes hayvanları tüylü ola
rak bulundurulmıyacaktır. 

e) Kesilmiş hayvanların üflenerek 
şişirilmesi yasaktır. 

C) Balıkcılar : 
Madde 298 - Balıkçı dükkanlarının 

haiz olmaları ve uymaları lazım gelen 
vasıflar ve şartlar şunlardır; 

ı - Balıkçı dükkanlarının mesken
lerle veya baş.ka dükkanlarla hiç bir a
lakası olmıyacaktır. Zemini ve zemin
den iki metre yüksekliğe kadar dıvar
ları daima yıkanabilir şekilde su geç
mez bir maddeden yapılmış olacak ve 
dükkanlarının içinde ve zeminin mü
nasib bir yerinde bir ucu lağıma bağlı 
ıskaralı ve sifonlu bir delik bulunacak-

2 - Dükkanın sokak yüzünde, kirli 
suların dışarıya akmaması için en az 
on santimetre yüksekliğinde bir dıvar 
yapılacaktır. 

rız. 1--481 

3 - Balıklar beton, mermer veya ü. 
zeri çinko döşenmiş raflar veya masa
lar üzerinde bulundurulaeaktır. Bu 
masa veya raflar sık sık yıkanarak su
ları sağlam bir boru ile doğrudan doğ
ruya JSğıma akıtdacaktır. 

-Ankara _ B~~~diye~i. 

Ankara belediye meclisi 

toplantlsı 4 - Balıkçı dükkanlarında akar su 
tertibatı bulundurulması şarttır. Bele.diye Meclisi Riyasetinden ı 

5 - Her türlü artıklar ve süprüntü
ler ağzı daima kapalı duran madeni 
kaplarda toplanacaktır. 

6 - Balık satanl~r su geçmez birer 
önlük giyeceklerdir. 

7 - Balıkçılar sattıkları balıkları 
müşterilerine evveia parşömine kağıd
larına ve sonra temiz anbalaj kağıdla
rma, sulan ve kanları dışarıya hiç srz
mıyacak surette muntazam paket ya
pıp verilecektir. Açıkta balık taşımak 
yasaktır. 

8 - Dükkanda, bozulmuş, kokmuş 
ve kokmaya yüz tutmuş, kulakları bo
yanmış balık satmak yasaktır. 

9 - Balıkçı dükkanlarında soğuk 
hava cihazı bulunacaktır. Balıklar o 
dolap içerisinde muhafaza edilecek
tir. 

10 - Balıkçı dükkanlarında satılan 
balıkların fiatlarmı gosterir etiket bu
lunacaktır. 

Balık Nakliyati : 
Madde 299 - ..t:ıalıkların nakli aşa

ğıdaki ~artlara tabidir: 
1 - Balıklar menşe'lerinden itiba

ren içleri kamilen çinko kaplı ve arala
rı odun talaşı gibi mücerret bir madde 
ile dolu çift cidarlı ahşab sandıklar i
çerisinde buzla istif edilmiş olduğu 
halde balıkçı dükkanlarına kadar na
kil olunaacklardır. 

2- Pazar ve sokaklarda seyyar ola
rak balık satmak yasaktır. 
D - Konserveciler 
A - Konserveler 

Madde 300 - Etiketi olmıyan veya 
içindeki maddenin bozukluğuna dela
let edecek en ufak çukurluğu ve kaba
rıklığı ve sairesi bulunan konservele
ri satmak yasaktır. 

Madde 301 - Başka yerlerden veya 
ecnebi memleketlerden gelecek kon
servelerin de etiketli ve iyi bir halde 
bulunması şarttır. 

8 - Kurutma ve tuzlama sure
tiyle konserve yapanlar : 
Sucuk ve pastırma imalathane
leri : 

Madde 302 - Aşağıdaki şartları ha
iz olduğu belediyece tasdik edilmiyen 
sucuk imalathanesi açmak yasaktır. 

1 - İma'lathaneler müstakil olacak
tır. Evlerde, hanlarda ve başka işler i
çin kullanılan yerlerde imalathane ku
rulmasına müsaade edilmez. 

2 - İmalathanelerin zemini tama
men ve dırvaları zeminden en az bir 
buçuk metre yüksekliğe kadar su geç
mez ve daima yıkanabilir bir madde i
le döşenmiş olacak ve zeminin icabe
den yerlerinde ucu mecraya bağlı si
fonlu ve iskaralı delikler bulunacak ve 
hiç bir tarafda su birikintisi olmıya
caktır. 

3 - İmalathanelerin her tarafı bol 
gündüz ışığiyle aydınlatılmış olmak ü
zere kafi derecede pencereleri olacak 
ve bu pencerelerin her tarafı ince tel
le örtülü bulunacak ve lazım olduğu 
kadar hava tazeleme tertibatı yapıla

caktır. 

4 - İşçiler için imalathanenin için
de olmamak şartiyle, temizlenilecek 
yerler ve sıhhi tertibatı haiz abdesha
neler bulunacaktır. 

5 - Bütün işçiler iş gömleği giye-
ceklerdir. · 

6 - İmalathanede etler frigoda veya 
kafi büyüklükte bir tel dolapta bulun
ôurulacak ve başka bir yere konmıya
caktır. Buradaki etler kışın en çok bir 
hafta ve yazın ancak iki gün bekleti
lebilir. Daha fazla bekletilmesi y<ısak· 
tır. 

(Sonu var) 

Almanca ve 
fransızca bilen 
memur aranıyor 
Ankara' da bir bankada çalış

mak iizere almanca ve fransız
ca bilen, tercihan mali bir mü
essesede çalışmış, ve bu lisan
lardan biriyle muhaberat yaııa
hilecck bir memur alınacaktır. 

Verilecek iicret iktidarına 
göre yiiz - yiizclli lira arasında
dır. 

İsteklilerin tcrcümei halle
riyle, boy fotoğraflarını ve re
f eranslarmı 505 Ankara, nu
maralı posta kutusuna hu ay 
sonuna kadar yollamaları la-

Belediye meclisi 1 - şubat - 938 salı 

gtinti saat 17 de kanun~ toplantısını ya
pacağından azanın teşrifleri rica olu
nur. 

RUZNAME: 

1 - Encümenler intihabı, 

2 - Mütehassısa verilmekte olan 
masraf bedelinin maktuniyete rabtına 
dair belediye encümeni kararı. 

3- Büdcede münakale icrasına dair 
encümen kararları. 

(212) 1-475 

Beyoğlu Dördüncü 

Noterliğine 
İlhami Masar aleyhine keşide eyle• 

diğim protestoma cevaben ve İstanbul 
altıncı :ıoterliğince 13.1.938 tarih ve 
772 sayıyla tarafıma tebliğ edilen pro
testoname cevabıdır. 
İlhami Masarın yolsuz iddialarına 

bundan evvelki protestomda cevab ver
dim. Proje taslağı telakki ettiği muka· 
vele ahkamını tanırruyan bu zat bugü
ne kadar ancak bu mukavelenin kendi
sine bahşettiği menafi sayesinde bede· 
lini ödemeden şirketin hisselerine sa• 
hib bulunmuş ve evvelce milstahdem 
bulunduğu firmadan infikakmdan beri 
geçimini temin etmiştir. 

Hal böyleyken üç şerik tarafından 

imzalanmış bir mukaveleye proje tas
lağı demekten çekinmiyen ve bunun 
hükmünü inkarla hiç bir kanuni lü
zum ve zaruret mevcud olmadığı hal· 
de çektiği protestoyu gazeteye derç ve 
ilan ettiren bir adamın vaziyeti propa~ 
2'andadan ve efk::ırr umuroivei lehine 
teşvikeden baş.ka bir şey olmıyacağx 

gibi böyle bir kimsenin neşir edilecek 
her hangi bir vesikayı inkara kalkışa-

cağı da bedii ve aşikardır. · 
Kanun ve hakikate muhalif olan 

İlhami Masarın iş:bu protestosu 
mündericatını şiddetle reddeder ve 
mahza cevabı protestonun ilan et-
tirildiğinden dolayı işbu protes-
tonun ilanına lüzum gördüğümü 

ve bundan böyle vuku bulacak te
şebbüslerinin cevabsız bırakılacağı

nı ve maamafih bugüne kadar vuku 
bulmu~ ve bundan sonra vuku bulacak 
teşebbüs ve hareketlerinden tevellüt 
etmiş ve edecek maddi ve manevi zarar 
larm kendisinden isteneceğini bilmek 
üzere beş nüshadan ibaret işbu protes
todan birer nüshasının Cumhuriyet ve 
Ulus gazetelerine derç ve ilanına ta
vassutunuzu diler ve bir nüshasının 

vekili Yusuf Kenan Antelin Atabek 
hanındaki 23 numaralı yazıhanesini ka 
nuni ikametgah ittihaz eden llhami 
Masara tebliğiyle diğerinin dairenizde 
hıfzını ve musaddak bir nüshasının 
bana iadesini rica ederim. 

Galata Bahtiyar han 34 
BAHAMOLTAY 

1-466 

Açık artt1rma 
Ereğli Cumhuriyet Halk Partisi 

ilçe Yönkurul Ba~kanlığından : 

Cumhuriyet Halk Partisine aid Ka

radeniz Ereglinin müftü mahallesi 

hududu dahilinde ve çarşı mevkiinde 
cumhuriyet parkı ittisalinde 456 ar
şın murabbaı muadili 259/ 92 metre 
murabbamdan müfrez 167 / 25 metre 
murabbaında tahtanı kargir anbarlar 
ve fevkanisinde halkevi salonu hariç 
kalmak üzere tahtani bir eczahane ve 
bir kahvehane ve bir anbar ve fevka
ni dört oda ve bir sofa ve bir salon ve 
bir abdestlik ve abdesthane ve bir 
merdiveni müştemil kargir mağaza

nın müfrez bu kısmı 23 şubat 938 ta
rihine müsadif çarşamba günü saat 
14 de parti binasında ihale edilmek 
üzere (51) gün müddetle açık artır

maya ve bedeli peşin alınmak şartiy. 
le satılığa çıkarılmıştır. Bedeli mu
hammini (12000) liradır. İsteklilerin 

şartnameyi parti binasından alabile
cekleri ve ilk artırmaya gireceklerin 
(900) liralık teminat akçeleriyle iha
le günü parti ilçe yönkurula müraca-

tır. zımdır. 1--460 at etmeleri ilan olunur. 1--477 



ULUS 

H 1 K A Y E 
NÖBETÇİ ECZANELER 

}'azan: A. P. Cehol 
:Sayan Lyubova Grigoriyevna. bir 

tün demiryolu kondoktörü Stiçkin'in 
)anında oturuyordu. Kırklık güzel ve 
kanı sıcak bir kadın olan Lyubova, 
evlenme dellalı idi. Stiçkin, müfkül 
bir vaziyette idi. Ağzında bir sigara 
Olduğu halde, odada ciddi bir tavur
la bir aşağı bir yukarı dol8fıyerdu. 
leadına döndü ve, 

- Hakikaten çok memnununm. Si
ti bana, Semyon lvano'riç tavsiye et• 
ti. Bana, husuat hayatımla yakmdan 
•lakası olan çok ciddi bir meael~d~ 
)ardım edeceksiniz. Yqım elli ikıyı 
buldu; bu yaş, bir çok kimseleri~ ya
tını bafına alımt çocuklara aahıb ol
dukları bir yqtır. Sağlam bir mevki
brı var Bu itibarla, hem sevdiğim ka
dını h~m de, çocuklarını beıliyebile
cek kÜdretteyim. Maaıımdan b&fka, 
bugüne kadar ıllrdüğUm doğru ve dü
liiıt bayat sayesinde biriktirdiğim 
be, on param ela oldu u lize bir 
'>11 Ula&- auy 
la.ıimde bir adamım. MilbalAguız di
)ebilirim ki, bir çok kimselere ~k 
Olacak derecede hedefinden emın ve 
Ciddi bir hayat sUrmekteyim. Bir tek 
eka.iğim var 1 Ocak ve sadık bir ba
)at arkadaıı. 

Kendisiyle görüşüp danıpcak, ha~ 
ta olunca bana bir bardak su verece 
hiç kimseciğim yok. Bundan. bafka. 
evli bir adamın sosyetıecleki itibarı da. 
ona göre bambatka oluyor. Bundan 
dolayı, evlenmeğe b~yilk bir arzum 
\'ar. . bö' le bir ışe elwrecek bir • yanı, Y • • ___ ,. isti o-
kadınla hayat birlığı kw- Y 
ruın. 

Kadm içini çekti ve, . Dl 
- Doğrusu çok güzel bır fCY· ye 

ilave etti. . daınım. te· 
- Ben yapyalnız bir a ' 

-·- Bu birde hi kimeeyİ tanJIDl)'O• -
• ç . . d " nuzdan, ar· ıtte çok becerıklı ol u.,u . 
L- l · bana ııze ~datım Semyon vanovıç, ' 
bat vurmamı tavsiye etti. Lyu~va 

tayinUl· Grigorevna. mukadderatımın 
d . . izden çok 

c bana yardım etmenızı 1 

rica ederim. Memlekette, evlenıneğe 
Bana el-

)atar her kızı tanıyorsunuz. . . 
"eritli gelecek kadını bulmak sızın 
için güç bir mesele otmaaa gerek. 

- Ol1D11maaı için bir aebeb yok .. 
- Lyuba Grigorevna, içaenize ... 
kadın kadehi emin bir tavurla ağ· 

' ·· il u·· bile zırıa götürdü ve içerken, yuz n 

buru,turmadı. 
- Peki, nasıl bir kadın istiyorau-

lluz ? Diye sordu. ban& 
- Ben mi ? Mukadderatımın 

leçtigı kadını... ? Çiln· 
- Fakat ne biçimde olsun ıı 

kU b" . b" ba'"'"'ası da ıneee , ırı urıtı~, ır ~. fif e çe-
Clınerden hotfanır. lçinı ha ç 
~n Stiçkin, . vna. ben 

- Bakınız, Lyuba Grıgore ur:. Be· 
C:lddt ve ahlik sahibi bir adam örii 
hiın g6zümdc güzellik ve bele dıt g gU· 
rıu, hiç bir rol oynamaz; çUnkU. dan 
Zcllik denilen tey, geçicl~ir; ~=n bafı 
1-ıka, ıüzel bir kadınla ı~:"ce, bir 
~itten kurtulmaz· Kana& eheaıiyetli 
~dında aranılacak olan -·'-t .. onun nu• 
ley, onun dıtı değil, ıçı, d bir par-
•-.ıflarıdır. Maamafih, ka ın hı .. 
~ d . b lc:a otursa. ~ erlı toplu, toın u il ve terbiye 
de fena olmaz; ancak, tabi · etlidir. 
tö b ebemıy 
D rınüş olması, da a • keyfiyet de-

u da o kadar zaruri bır mağrur 
fildir; çünkü, öyle olun~ bı'le dik· 
ol • d .. wrneıını 

ur ve caketiının .ug 'mi baılt bir 
Ilıca. Bunun için, ıyisı ' duygulu 
~ız istiyorum. Beni aa~s;, birlikte 
oı._.,, aaadetini benıaıl ktalardır. 
kurınaaı, bence en e~lı no labilir ? 1 

Puar : lıtanbul ecaaaeal 
Puartnl Merku • 
Salı Ankara ., 
Çarpnıba Yeni ve Cebeci ecnnelen 
Perıembe · Halk ve Sakaeya ., 
Cuma : Ece ecaaneai 
Cumarteıi Sebat ve Yeniteblr ecaaneleri 

HALK ve YEN! SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Puar Hercün Cumartesi 
14.45 13.00 
16.45 14.45 
11.45 11.45 
21.00 21.00 

11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
11.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ıUnlerinden batka 
H A L K ıinemaamda herlibı balk 
matineleri: 12.15 

Yugoslavya Başbakanı 
B. Stoyadinoviç Berlinde 

bir feydir. Bununla beraber izahı koa 
taydır. Yeni kabine merkezle burjuva
lar, partizanlar, endüstri ve patronlar 
için para ve ekonomi sahasında hcn\ls 
kurtarılabilecek olan şeyin halen m~ 
kün tek muhafızıdır. Komünistler İM 
halk cepheei efaane1inin muhafazau
nı istiyorlardı.,, 

Ru~aılan çeviren: Hikmet Tuna 
- Ben, zengin bir kadın aramıyo

rum. Yalnız para için evlenecek dere
cede vicdansız da değilim. Ben kadı
nın ekmeğini yemek istemiyorum. 
Kadını, ben bakmak istiyorum. Fa
kat, bu böyle olmakla beraber, onun. 
fukara bir kadın olmaaına da hacet yok 
Vakit ve hali yerinde bir adamım: 
kazanç temin etmek ihtiruiyle değil, 
sevgi aaikaıiyle evleniyorum .. A~
c:ak buna rağmen. büsbütün fakır bir 
kızİa evlenmek iıtemiyorum. Çünkü, 
siz de biliyorsunuz ki, hcfl'ey günden 
ıtıne pahalılqıyor.. Bir de çocuklar 
dünyaya gelınce .. 

- Biz de, drahoması olan zencin 
bir kız ararız ... 

- lçsenizc... Lyuba Grigorevna ... 
ikisi de bet dakika sustu. Kadın, 

içini çekti; alıcı göziyle kondoktöre 
baktı ve ondan sonra. 

- Belki, yaşınıza başınıza uygun 
bir dul kadın istersiniz ? .. 

rum ki. bekknnda iyi niyetler belli

Film degiıme günleri: Pazarteal ve Cuma 
LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
ıehir: 1023 - 1024. - Şelıideraruı: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havaıruı Arın Me
murluiu: 1846. - Meujeri Şehir Anba
rı: 3705. - Takıi Telefon numaraları: 
Zincirlicami civan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpuan civan: 2806, 3259. - Yeni
ıehir, Havuzbaıı Bizim tabi: 2323 -
Havuzbaıı: Birlik takai: 2333 - Çankırı 
caddeıi. Ulua tabi: 1291. 
OTOBÜSLERİN l 1 k ve S o n 

SEFERLERİ 
Sabah 
İlk 

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

Uluı M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Uluı M. na 

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

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

Uluı M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Uluı M. na 

• Uluı 11. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulaa il. na 

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

aefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

6.30 

S. puar'ndan Akköprü'ye 6.SO 
Akköpni'den S. puarı'na 

Ulaa M. dan Y eaitelıir'e 7.00 
Y eniteblr'dea Ulaa 11. aa -

Akpm 
Son 
ıef er 

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

:u.oo 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

17.15 

7.15 
9.45 

7.10 

Yeniıehir, İltaıyon ve Babnhldan 
her 111t1 bet sece mmıtuam Hferler 
vardır. Puar ıünleri ilk seferler 
birer IUt IOnr& batJar. 
Akpmlan Uluı meydanından Yeni

ıeblr'• ve Yeaitehir'den Uluı me~ 
-1decek otobüılerin hareket uatleri, ııne
malarm daiıhı 1Utleriııe tlbiclir. 

POSTA SAATLERİ 
Poata uat 19 a kadar !atanbul cihetine 
melrtub kabul eder. 
Taahhtitlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 
H&Jdarpat&Ja ı Her aabah 8.20. Her 

akpm 19.15 ve 19.45 
de (sah, perıembc, cu
martesi Toroa süraL} 

~t üzerindedir). 

yoraunus. Bir fCY ıormama mfilıade Di,arbabr hattı ı Herclln 
edinls. Zabmetinizin bedeli ne olacak- Zonpldak battı 1 • 

tır? Kınkb1e7e rqotoblla • 

1.40 
15.00 
11.0S 

- Çok blr teY delil. Yirmi bet rub- G O N L 0 K. 
le ile, adet oldutu wçhile blr de, bir ------'
elbiselik lnıınat verirsiniz.. Drahoma-
dan da yüade olarak ayrıca bir teYJer 
ödersiniz.. Çünkü, bu heaab, ayn. bir 
beaabdır. 

Stiçkin, kollarmı 18t.une kıavut
turdu... Ondan sonra, 

_ Bir parça pahalı buluyorum; 

dedi. • 
_ Aman efendim, bunun neresı pa-

halı ? 1 Eskiden evlenmeler bol oldu
tu zaman. bu itleri ucuz yapıyorduk. 
Fakat, bugün ? itlerin hafif gittiği 
bir ay içinde iki defa yirmi bet rub
le kazanınca. çok memnun oluyorum. 

Stiçkin hayretle kadma ba~ıy?rdu. 
_ Hım, niçin? tki kere yırmı bet 

ruble az mı ki? 
_ lyi günlerde yüzden fazla kaza· 

nıyordum. 
_ Sabih mi ? Bu itte blJ kadar çok 

kazanılabileceğini aklıma getirme· 
. tim ı Elli ruble 1 Bu kadar da ka-

mıt t . . . 
zanarnaYan erkekler var. çınız, rıca 

edcriın-· . · 
Kadın emin bir tavurı. tekrar ıçtı. 

Stiçkin biç sesini çıkarmadan kadını, 
rnağa kadar süzüyordu. 

tepedeE~l:ı ruble. Yılda altıyüz ruble 
- inean 

kt. Lyuba Grigorema, 
deıne ır. . . 

f 
. . ile bile iyi bır partı ya

hunun aızı 

pabilir. 
Kadın gütüınıiyerek, 

-ı ? Ben artık yaşlı sayılı 
- Ben nu 

nm. d ğ"l 1 Endamınız o ka Hl .. de e 1 •• 
- ~ . . .. o derece beyaz kı . 

dar güzel,yüzüntu 1 kadın bir par· 
Evlenme de~lall~ 0 ~tiçkin.' kalktı, 

ça sıkılır gibı o u. 
kadının yanına oturdu ve: büyük 

Erkekler Oserbıde 
- h · üpbc olma-

bir tesir yaptığınıza ıç f bilen 
1 para tutmaaını 

sa gerek. Uı u, . daın. bir de 

Arabi -1356 
23 Zilkade 

8. D. 
OIMt 'I 16 

Ruml-lSSS 
!kiad Jrlmm 12 

8. D. 
Alıpm 1'I 16 

5 kuruşla 
Aç bir -çocuau 
doyurabilirsiniz 
Çocuk Eeirıeme Kurumu ıenel 

merkezi her Rne oldufu gibi bu sene 
de Ankara ilk okullanndaki sayıf ve 
kimseliz (585) çocuğa her gUıı etli aı
c:ak öğle yemeği vermektedir. 

Bir çocufwı bir llfUn1i1k yemefi 
e~ii ile beraber bet kurut tutmak • 
tadır. Her vatandq kwuma bet kurut 
yardım etmek suretiyle yoksul blr yav· 
ruya kan ve can •ennit olur. 

Kurumun dilkkin ve mafualarda 
bulunan kumbaralanna bet kuruı at
mak ıuretiyle yapılacak yardım da bu 
güzel maksadı temin eder. 

Bir kaç dakika gene ıllkOtla geçtL 
Stiçkin yerinden kalktı ve sinirli Iİ· 
nirli odada dolaf?D8ğa batladı. 

- Ben genç bir kadın istemiyorum. 
Ben yqlı bir adamım... Onucı için ... 
Sizin gibi bir kadm iıtiyorum. Ualu, 
akıllı, insaflı ve sizin endamınızda 
bir kadın olmalı ... 

Mü,k 1 bir vaziyete düten kadın, 
gülerek 

- Aman yarabbi, ıene nelemylll
yonunu.z f Diye haykırdı. 

- Uzun uzadıya dütUnecek ne var? 

Le Temp• gasete•inin 19 •on
kônun tarihli ba§makaleıi 

Bay Stoyadinoviç Almanya seyaha
tinin resmt kı11111 bittikten sonra Yu
goslavya başbakan ve diş bakanı Es-
sendeki Krupp fabrikalarını ve Münih 
deki nasyonal sosyalist merkezini hu
susi surette ziyaret etti. 

•.. Rayh hükümeti Yugoslav hükü
meti reisinin ziyaretine ·- Belgrad i
le olan münasebetlerinin inkişafına at
fetmekte bulunduğu chemiyeti teba
rüz ettirerek - pek hususi bir parlak
lık vermek iıtemiftir. Hatta görünüşe 
bakılına bu ıurctlc de biraz ileri git
miştir. 

Bu Berlin konupıaları neticesinde 
ne,redilen tebliğ pek yeni bir şey öğ
retmekte değildir ... Yalnız görüşmele
rin .. ıamiml bir doetluk ve iki tarafın 

politik tclikkilcri hakkında tam bir 
anlayıt havaaı içinde,, cereyan etmit 
olduğunda ısrar etmekte ve "devamlı 
bir dotıtluk ve Avrupa sulhuna faydalı 
bir iş birliği tartlarının iki memleket 
arasında her sahada mevcud,, olduğu
nu söylemektedir. 

Bunlar, bu gibi tebliğlerde pek u
mumi formüllerin dıtında sayılabile
cek feyler değildir. Vakıa 'General Gö
ring tarafından Karinhall'de verilen 
öğle ziyafetinde söylenen nutuklara 
bakılırsa yuıoslav hü.kümeti reisinin 
Alamnya seyahatinin nasıl bir hava i· 
çinde cereyan etmit olduğu daha iyi 
anlaplır. General, bu ziyafette Alman
yadan bahaettikten sonra. kartılıklı 
menfaatleri bidbidni pek mesud bir 
tekilde ikmal ve itmam e<kn Almanya 
ile Yugoslavyayı her hangi bir politik, 
ekonomik, kültürel anlaşmazlık gibi 
arazi bakımından da biç bir anlaşmaz
lığın ayırmadığını tebarüz ettirmiş
tir. 

Le Temps, makalenin bu kısmında, . .. 
manya ile Yugoalavyanın dalına sıkı 

bir İf birliğinin taıbaıkkuk ettirilebile· 
ceğine inandıima, zira alın yazılarının 
iki milleti her vakit tefrik etmit oldu
juna miu1 olarak büyük Fredirikin 
arayı &ıllnde aııblarm nöbetçilik et· 
mit oldupnu ve aırb milletinin çek· 
mit oldutu acıları da aJl'b prkılamu 
da en evvel alınanların anlamı bulun· 
dutunu" anlatan sözlerini aldıktan 
90nra; mnuml harbe aebeb olan Avua· 
turya - Sırbistan anı....,.•lrf ında Al· 
manyaııın oynaDUf olduğu rolü ve müa 
takil Sıd>iataııı dünya barkaamdan ıil
mek için alman ordıalanıun neler yap
mıt bulundufunu hatırlatmakta ve 
.. Bu hatıranın tarihte öyle bir yeri var 
dır ki, kendi hmuruna bakim olan ani> 
milleti biuat kendini inkar etmedikçe 
buma unutmnu," demektedir. 

Rayh hOldlmetiııin misafiri olan Bay 
Stoyadinoviçe alman milletine karıı 
duJdutu hayranlığı nasıl ifade ederse 
etain ve Almanya - Yugoslavya dost
lujunu derinleıtiımek için General 
Göringin phll pyretlcrini ne kadar 
övene övalln, bunlar nihayet hararetli, 
fakat plwl duygulardan ibaret olup 
bizi, Berlin seyahatinin hakiki tilmu
lüne dair iyice tenvir etmekte değil
dir. 

İmdi, bütün bu sözlerden vazıh bir 
netice çıkarılam•maktadır. Maksadın 
Almanya ile Yugoslavya aruında her 
hangi bir anlapna iJD.ZMı balwe kon
mut görünmemektedir. Ola olu iki 
memleket b•ınnu& dair bir beyannmıc 
buırlanmuı tasavvur edilmit olabilir. 
Halbuki, Almanya ve Avueturya buı
mna aid olarak bu iki memleket anam
da kararlattırılmı.t olan ,eyler göz ö
nüne getirilince bu gibi tetebbU.lerin 
tatbikatı aahalındaJd kıymetin ne ol
duğu görülür. Almanya ve Yugoslav
ya gazetelerinde intitu eden yazıla
rın tek mevzuu alman - yugoalav doat
lufunun ve ekonomik münaHbetleri
nin inkitafıdır. 

tedir. Bu, bugünkü prtların imkanı 
ni&betinde tekrar ele alınan .. Mitteleu
ropa" politikasının kendisidir. Yugos
lavlar - ve bafkaları - ıu basit hakikatı 
düşünmelidirler ki politik hckemonya 
olmayınca ekonomik hekemonya da 
olamaz, ve politik hekemonya ise ·biz
zat tarifi dolayısiylc - buna ister iste
mez razı olmak lazım geldiğine hük
medebilecekler için her türlü haysiyet 
istiklalini ncfyeder. 
Günün bütün laGdU.lıeri halıleuada. 

düılJla gaatelerinin mütalea H 

telairlerini okNttiren OfGiıdalı 
basın hulô•aları, Anadolu Ajan
•ınm bültenlerinden alınmalıto
dır: 

Fransa 
}"'ransız - alman yakınlaşması 
Sosyalist Populer ve komünıst 0-

manite gazeteleri franıız - alman mu
karenctinc şiddetli hücum ediyorlar. 

Popüler gazetesi franıız gazetele
rinden bir kıamını bu fikri ortaya attı
ğından dolayı müaheze ediyor ve böy
le bir yakınlaşmanın halk cephesi ta
rafından güdülen kollektif emniyet ve 
sulhun bölünmezliği politikasına uy
ğun olmadığını yazıyor. 

Omanitc gazetesi de Hitlerin sulh 
tekliflerini bir küatahlıık telakki edi
yor ve diyor ki : 

"Maalc.ef bu ıulh teklifleri son 
fransız kabine krizinde mühim bir rol 
oynamıttır.,, 

Aynı gazete, fran.sız • alman müna
sebetlerini iyileştirmeğe çallfaD Ber
lin<kki fransız büyük elçisi Pome'ye 
de hücum eylemektedir. 

B. Delhos Berlin' e 
gidecek mi? 

'Gene fransız - alman mün~ebetle
inden bahseden E k aıetesi diyor . . 

Fransız dış politikası 

Berliner Lokal Ansayger de diyor 
ki : 

.. Yeni hükümet, dış politika saha· 
sında bir çok noktalarda bir irtica ola• 
rak telakki edebilecek bir ısrarı ifade 
etmelidir. Fransanın Milletler Cemi• 
yetine olan sadakati: ı,te esas budur. 
Buna, fran.sız dış politikaamm haki.ki 
surette mülhem olduğu her feyi ihtiva 
eden formül iamini vermek daha mu
vafık olurdu. silih yarı,mın, Venayı' 

devletlerinin, üatilnlüğüğil muhafaza 
etmek istiyerek, silahlarını bırakmak· 
tan imtina etmeleri ve bunun üzerine 
de diğer devletlerin kendilerine milli 
müdafaa vasıtaları temin etmeleriyle 
başladığı meskOt geçilmektedir.,, 

Gazete, Şotanın bütün memleketler
le bir anlapıa esası aramak için teşriki 
mesai etmek arzusunu kaydederek di· 
yor ki : 

"Samimi surette arayan, hiç tüphe· 
ıiz bir fcyler bulacaktır.. Almanya 
bundan geri kalmıyacaktır.,, 

İngilterecle madenlerin 
·nıı .L!....!1-__ .: m•_efunuucaa 

Londra, 24 (A.A.) - Amele partisi 
mebuslarından Parkinson lngiltcre, 
lskoçya, Gal memleketleri ve Maııt a· 
daları madenlerinin 1.1.1939 dan itiba
ren millileştirilmesi için parlamentoya 
bir kanun layihası tevdi etmiştir. 

Topraktan çıkarılan kömür üzerinde 
toprak ıahiplcrinin hakları demek olan 
Royalte1lerin millilcttirilmeai için 
hükümet bizzat bir proje tevdi etmit 
olduğu için bu layihaıJın kabul edilme
si ihtimali azdır. 

"Şimdilik B. Delbos'un Berlini ziya· 
reti mevzuu bahis değilae bile, fran-. 
ıız - alman münaaebetlerindc gerginli
ğin binni8be zayıfladığım ıörüyoruz. 
Fakat iki memleket ar•mda bir yak· 
lafllMl mulii, peikolojik bir it değildir, 
bilüia çok müabet vak&alarl dayan• 
a.lıtadır. 11..ı ... ı, aulhu eıa iyi suret
te temin Jauauauncla Berlin ve Parla. 
çok ayrı dütilncelere malik bulunuyor• 
ıar. Aynı mesele hakkında sarih olarak 
Londranın da ne dütündüğünü çok öğ· 
renmek istedik." 

Çapru kelü•ler 
1 2. 3 4 ~- g 

ispanya iç harbı ve Muıolini 
İspanya harbinden bableden Popü

ler diyor ki : 
"Bir çok yerlerden gelen haberlere 

ıöre, İtalya iailere ıilih ve inun gön
dermekte devam eylemektedir. Palma 
de Majorque üaaündcıki italyan tayya
relerinin Valansiya. Baraelon ve ıair 
tehirleri tiddetli bir surette bombar· 
dımana devamları da bunu göstermek
tedir. Mu90lini, lapanya gibi, dahill 
ve harict güçlüklerini bir ileri barok~t
le örtmek tuavvurundadır. Teruel, 
1apanyıida fatizm müdabaleaindc yeni 
bir safha açmaktadır.., 

Milletler Cemiyetinin ıslahı 
Eke> dö Pari ıueteai, Milletler Ce

miyeti reformu hakkında fU satırları 

yazıyor : 
"Paria ve Londra, paktın 10 ve 16 ın· 

cı maddelerinin ortadan kaldmlm1111 
tezine giriflllCIDeye karar vermif görü
nüyorlar. Cenevre kanunu bundan 
böyle en büyük enternasyonal fenalık
ları önlemesinde kendileri için acaba 
ne fayda vardır? Totaliter devletlerin 
hareketlerinde daha mutedil davrana
caklarına ve çünkü delegelerinin Ce
nevre sarayında akademik müzakerele· 
re ittirik edeceği aannediliyoraa, bu 
ela ancak bir hayaldir. Vilaoıı rüy•ı 
siliniyor. Bundan böyle Milletler Ce
miyeti ya miıtearrıza kartı mukavemet 
nüvesi olacak ve yaıhuöda hiç bir 9cy 
olmıyacaktır. İngiltere ve Frama dıt 
bakaıılıklan paktın faydalı olabilecc
ii kanaatindedirler. ve bu da müuke
reyi kapamak için klfidir. 

Soldın sdı ve 7uiırıdıa •ı•fl7ı: 
1- Torik bahiının küçüi ü 
2- Bılr~ı mavnaaı 
3- A vrupanın eaki bir milleti - Mahal. 
4- Deniz kumandam • Bir nota 
5- Y emiı utan. 
6- Ekmek 14pslan madde - Topratm 7tik

ack lalDll. 
7- Genç at • Adlarımızı hareket ettir• 

etler 
1- Arka.tiaı - Kırmızı 
9- MailGb olmuı 10n beyaz naa kumaıa

dam 

MOessif bir alom 
Anadolu müfettiti merhum Milfir 

Şakir Papnın kızı ve Sadrazam Ed
hem pqa oğullarından Mübarek Galib 
Edhemin eti Fatma Munise 19 ikinci 
kinun 1938 çarpmba günü vefat etmit
tir. Merhum Munise tam manaaiyle 
kadınlık fazilet ve meziyetlerinin tim
sali idi. Muhtelif liaana ve türk hanı• 
na bihakkın vakıf olan merhum mem
leket kadınlığının nadir yetittirdiğl 
yünek bir kültüre aahib idi. Bu tel&· 
fisiz kayıp ve tesellisiz acı için taziyet· 
te bulunan dost ve ebbablara ayrı ayrı 
te,ekküre imkin bulamadığnnızdan 
bu tetcldcilrlttimize sayın gazetenizin 
tavaıu.tunu rica ederiz. 

1938 

Kocası 
Mübatek 'Galip Eldem 

1--465 

_ ... ,ı dolgunca bır a b 
ve ..- . . 1 b" adamın o
ıizin ıelirilllZ··: Bo~. e ır ktur. İki· 

'

una gideceğinıze fUPbe yo 

Siz benim çok hoıuma cidiyoraunuz. 
Çok iyi taraflarınız, vasıflarınız var. 
Bana gelince, ben de ciddi, uslu bir 
adamım, ben de sizin hotunuza gidi
yorsam, geriye ne kalır ? Onun için. 
sizinle evlenme talebinde bulunmmna 
milaade edermieiniz 'I 

Evlenme dellab kadın, bir yandan 
gillüyor, bir yandan atlıyordu. Muva· 
fakat ettiğine delllet etmek üzere, 
kadehini Stiçkin'in kadehiyle tokut
turdu. Bunun fberine uadete g&nn· 
len kondoktör, 

Deutche Allgemeine Zeitunc'un yaz 
dığına göre bu seyahatta, Almanyayı 
ablokadan kurtarmak için muvaffaki
yetle yapılmakta olan mücadelenin ye
ni bir merhalesi saymak llzundır ... 

. Bu ı~yahatin merkezt Avrupadaki 
fili vazıyet üzerinde ne grbi Akisleri 
olacaktır? Yuıoalavyanın. Franeaya, 
kilçWı:: antanta ve balkan antant.masa
dık kalacağı hakikatte Bclgrad tara
fından vcrilmiı olan remıl ve mUker
rcr teminata timdilik itimaddaıı bqka 
yapılacak bir ICY yoktur. Fakat bea bel 
Udir ki bu alman idarecileri nazarında 
Yugoslavya, Almanyanın merkezi ve 
prkl Avrupada hckemonyMmı tahak
kuk ettirmefe uğr11f8D politik•ında 
blfbca umurluduı birini tctJdl etmek 

Almurı lzmir 

Enternasyonal 

Fuar1 

. 'f kumru gibi yapraınız .. 
nız bır çı t ·· lemiyorau· 

Neler de neler soy 

nuz ?I 
- Ben mi ? _Ni~i~t~-ı..w .. hızlı bıslı 
Sn sada kesıldı. ...--· dellalJllJJl 

nefes alıyordu. Evlenme 
yüzü kımkımıızı Jraildi ve utana u· 

tana, .__..ıı... Usa"CJftlZ 
Ya sisin .. _. 

var Nilrolay Nikolayeriç?.... "'··" 
_:_ Benim mi? lkramlyekıveA ~ 

yetmit bet ruble-

- Öyle iee mi1•de ediniz de, baya· 
tmıUı nasıl tanzim etmek istedilimi 
ılze anlatayım. Dedikten sonra. otur
du, derin bir nefea aldı " yavuklu· 
suna aile bayatı balrkmdald dU1Unc:.
ltıiDi anlatmaP blfladı .. ~ 

Fransız kabine inin aldığı 
itimad reyi 

Bertin pzetcleri, franaız parlamen
to.unda hilkümetin aldıfı itimad reyi 
hakkmda tefsirlerde bulunmaktadır
lar : 

Berliner Taıeblat p.ıeteai ezcümle 
diyor ki: 

"B. Şotan tarafından elde edilen et
li& ebeııiyot ilk bak.,ıa hayret ver\Ci 

Dünyanın en güzel ve karlı abf 
veri§ yeridir. 

Ucuz seyahat, Bol eğlence 
20 Ajutos • 20 E7lül 

1-7041 

____ _ _ ____.;;;,. daha tabii ne o 

------~~~~~~~~~-----~--~~~~~~----~~~~~~~~ 
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~ ŞEHİR TİYATROSU ~ -- ---( Halkevinde) --- -------- Umuma 
-------29 Kanunusani cumartesi günü aktanu saat 21 de 

-- 30 
31 " Pazar 

Pazartesi " " " " " " ------ Halk gecesi -----" " " " " " -----------
-----------AŞK UYUMAZ ------ (Komedi ---- Yazan: --- de FLE ve KAYAVE --

4 perde) 
Dilimize çeviren: 

lımail Müttak Mayakon 

------------------ · 29 - 30 cumartesi ve pazar günleri saat tam 2 de ----- --- -5 (TALEBE MATiNESi> 5 - -- -: Kite bergün saat 13 den itibaren açıktır ; : 

: Oyun günleri sabah saat 10 dan itibaren açıktır. : 

= 1--480 = - -- -""llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 

.................................................... 
Küçük ilan şartlara 

Dcirt satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için SO kuruş 
Uç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilaruarın her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 
neıredilecek bir ilan için 140 kuruı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruş alınır. 

111111111111uıuuıuuııu111111111111111111111111 

Satılık: . 

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

Satılık - Yeni şehirde Kocatepede 

2 büyük 3 küçük daireden mürekkep 

bahçeli büyük bir evle Sıhhiye Vekaleti 
civarında 600 metrelik bir a.rsa satılık-
tır. Telefon: 1:\86 1-375 

Satılık ev - Kavaklıderenin en gü
zel nezaretli yerinde 1000 M 2 bakıltnı§ 

bahçeli iki katlı su, elektrik, havagazı 

ve banyolu. Tel. 2181 1---421 

Satılık ev arıyonmı - Yenişehir. 

de manzaralı ve havadar asfalta ya
kın bir ailelik müstakil veya iki kat-

ta en az dörder odalı iki daireli sağ
lam yapı ev arıyorum. Tafsilat ve en 
aon fiyatların, ipotekli olup olmadı

ğının Ulusta K. S. A. rümuzuna ya-
zılması. 1---423 

Acele satılık arsa - Kavaklıdere. 
de Esadlar caddesi üzerinde fevkala
de nezareti havi arsa satılıktır. De-

mirtepede Güleryüz bakkalı B. Sadı
ka müracaat. Tel. 2629 1---430 

Sablık - İsmetpaşa mahallesinde 
bağlara nezareti kamile ve tam kon!or
lu 4 daire ve 12 odalı yeni kargir apar
tıman ve Yenişehirde arsalar. T. 2992 

3-6939 

Satilik - Ay başına kadar alman 
marka piyano ve bir singer dikiş maki
nesi satılıktır. Atatürk bulvarı Cener 
ap. No: 8 1---474 

Kiralık: 

Kiralık - Yeni şehir Selanik cadde· 
ai arkasında Türe sokak 6 No. apartı

manda 3 odalı daire, - bir dairede aile 
yanında 2 oda - bodrum hatta müsta -
kil 2 1/2 oda. 1-310 

Kiralık - Adliye sarayı karşısında 
ikinci noterin üst katı kiralıktır. Tele-
fon 3717 ye müracaat. 1-355 

Kiralık aparbman - Yenişehir, 
Dikmen asfaltı, Sözenler caddesi No. 3 
Oyhon apartımanı. Dört oda, bir hol, 
tam konfor. Kapıcıya müracaat Tele -
fon: 3955 1-376 

Tenzilat ile devren kiralık daire -
Uç oda, hol, sıcak su, kalorifer. Ata
türk bulvarı Ali Nazmi apr. No. 14 
Tl. 3837 1---407 

Kiralık - Ankara Yenişehir Fi
danlık karşısı Hal sırasında Elmadağ 

sokağında 4 oda 2 hol bir daire su da
hil 52 liradır. Yukardakilere müracaat. 
Tel. 3810 Dr. Abdülkadir Çilesiz. 

1---406 

Kiralık - Havuz başında Karanfil 
,oka ğında solda üçüncü binada üç oda 
bir hol, dört beş, ve altı odalı daireler 
acele kiralıktır. İçindekilere müracaat. 

1-399 

Kiralık daire aranmaktadır - Yeni
şehirde üç odalı ve bütün konforiyle ka
loriferli bir daire aranmaktadır. Mek
tubla matbaamızda N. Artam adresine 
müracaat. 1---429 

Kiralik - Yenişehir Karanfil sokak 
Beton apartmanında üç oda, bir sandık 
odası, banyo mutfakla iki büyük bal
kon .. 7 No. lu daireye müracaat. 1---461 

Kiralik Daireler - Yenişehir Özenli 
sokak. yeni yapılan "5" numaralı apar
tımanda 4 oda, 1 hol bir hizmetçi oda
sı banyo, mutfak ... Konforlu iki daire 
kiralıktır .. Kapıcıya müracaat. 1---462 

Kiralık daire - Y enişehirde Mimar 
Kemal mektep sokağında geniş hol, 
dört oda gayet kullanışlı konforlu daire 
kiralıktır. Telefon 187 5 den sorulabi-
lir. 1---482 

Miitcff·rrik: 

Nakil - Arar lisan mektebi, daktilo 
ve Steno kursları Yenihal arkasında 

Yeni Hamam apartımanı ikinci katına 
tapnmııtır. 1-364 

Ana arıyorum - Yenişehirde Em
niyet meydanından Koca tepe ve Ka
vaklıdere istikametinde asfalta ya
kınca manzarası ve havası açık Vil
la yapmağa müsaid cephesi genif 500 
ila 1000 metrelik arsa arıyorum. Fiyat 
ve tafsilatın Ulusta M. Ş. K. rümzuna 
yazılması. 1---424 

İtçi araniyor - Okur yazar Bayan 
ve fotograf işçileri aranıyor. Yeni si
nema karşısı Foto Venüs. 1--464 

Memur alinacak - Şubemizde müs
takilen çalışabilecek faal plasiyerlere 
ihtiyaç vardır. Taliplerin a§<lğı.daki ad
rese acele müracaatlerı. Bankalar cad
desi Vebolid Limited şubesi. 1---454 

Daktilo Kursu - 43 üncü devre 1 fU· 
batta başlıyor. Kurs mezunlarına 2 ay
da diploma verilir. Tahsil aranmak111-
zın herkes alınır. Yeni hal arkası yeni 
hamam apartımanr kat 2 Tel: 3714 

1--469 

Arar lisan okulu - Almanca, Fran
sızca, İngilizce dersleri için talebe, me
mur ve mesleki kurslar teşkil edilmiı

tir. Yeni hal yanında Yeni hamam a
partımanı kat 2 Tel : 3714 1---468 

Dr. Kemal Ar1can 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa 
bık Ba~muavini ve Berlin Uni· 
versitesi (Charite) sabık muavinı 

Her gün saat 16 dan sonra ATA· 
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar· 
tımanı 7 No. lu dairede hastala· 
rını kabule başlamıştır. 3--686 

Zayii er 
Zayi- Urfa orta okulundan aldı

ğım tasdiknameyi kaybettim. Yenisini 

alacağımdan eskisinin hükmü olmıya

cağı ilan olunur. Abdüllatif Saydam. 
1---463 

Zayi - 927 senesinde Mengen nahi
ye merkezi ilk okulundan aldığım p
hadetnamemi zayi ettim. Yenisini ala

cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ahmet Aydemir 1-467 

Saçları 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklen

mesine mani olur. Komojen saçların 
köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. Tabü 
renklerini bozmaz, latif bir rayihası 
vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri 
maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

LINIMANTOL KANZUK 
ROMATiZMAN iN KA Ti 

DEV ASiDiR 1-30 

ro og - peratör 

Dr. Kemal Serav 
Avrupa tetkikatından dönmüş 

ve hastalarını Çocuk Kurumu 
caddesinde Kayserili İbrahim a
partımanının 5 numarasında ka
bule başlamıştır. Muayene saatle· 
ri: 15-19. Telefon: 3935 1 - 314 

.:! 1111111 Göz tabibi mmıa.. -: Dr. Esedullah Someren : - -: Cebeci Hast. Göz Mütehassısı : - -

ULUS 

,, 

Kazalar 
Haymana kaplıcalarına istira

hat mahalli yaptırılacak 

Haymana Belediye Reisliğinden: 

Haymana kasabasında belediyeye 
aid kadınlar kaplıcasının (5294) lira 
(65) kuruş keşif bedelli soyunma ve 
istirahat mahallinin yeniden inşası 

bir ay müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

İsteklilerin % 7,5 muvakkat temi
nat akçesi ve vilayet baş mühendisli
ğinden musaddak iktidar vesikalariy
le birlikte 10-1. 938 tarihinden 10-2-938 
tarihine kadar her gün mesai saatleri 
dahilinde belediye encümenine müra
caatları. 

Hususi, fenni şartname ile proje 
ve planlarını belediye muhasebesinde 
meccanen görebilecekleri ve ihalenin 
10-2-938 perşembe günü saat on yedi
de sonuçlandırılacağı ilan olunur. 

(68) 1-199 

Jandarma 

Battaniye ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan : 1 

1 - Vasıf ve örneğine uygun bir ta
nesine dokuz lira kıymet biçilen 

(6500 den 7500 taneye kadar battaniye 
kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 15 -
2 - 938 salı günü saat on beşte satın a
lınacaktır. 

2 - Şartnamesi 338 kuruş karşılığın
da komisyondan alınabilecek, bu pazar 

lığa girmek istiyenlerin (4625) liralık 
teminat ve şartnamede yazılı vesikala
rı ile birlikte belli gün saat on beşte 

komisyona baş vurmaları. 
(187) 1---455 

: Balıkpazarı - Işıklar caddesi : .:! 11111111111111111111111111111 lll il lll I ~ 
Kiralık daire - Yenişehirde, Elek

trik Şirketinin tam önünde, 34 No. lı 
apartımanda. İki oda, bir hol, myo ve 

Zayi - 4. 1. 937 tarih ve 861 sayı
lı belediye mezat idaresine satılmak için 
bıraktığım sobanın makbuzunu zayi et
\jm. Hükümsüzdür. Hasan Vestur. 

: Trakya apartımanı 4 No. da : : NAMUSLU KADIN : 
: Öğleden sonra hastalarını : : Meg Lemonnier • 
: kabul eder 1-141: : : 

mutbak. Suyu ile 40 lira -419 1-478 111111111111111111111111111111111111111111 'ılııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

25 - 1 - 1938 

Neden 
'Aspirin ? 

Çünkü ASPIRIN~enefe"'7 
denberi her türlü soğukat~ 

gınlıklarına ve ağrılara karşı , 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunıı 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in ·tesirinde• 

emin olmak için lütfen ffi marka.1 

sına dikkat ediniz. 

Ayaş icra Memurluğundan : 

Ayaş sulh hukuk mahkemesinin 
6-5·934 gün ve 219 esas 98 karar sayılı 
ilamiyle şuyunun izalesine karar veri
len Ayaşın Ömer oğlu mahallesinde 
Kabak oğlu namı di ğeri Çıplak oğlu 
Mehmed, Şükrü, Hüseyin kamil Satıa, 
Hüseyin kızı Şerif ve torunu Hatice
nin müştereken mutasarrıf bulunduk
ları bir evin vaziyet muamelesi icra üç 
yüz lira kıymet takdir edilmiş olup 
takdiri kıymet zabıt verakası ve satı' 
ilanının vueseden Mehmed kızı Ayşe-
1in halen ikametgahı ve hayat mematı 
1e9hul bulunduğundan kendisine teb-

l iğ edilememif olmakla satif şartname-

1459 

1 
si 17-1-938 gününden itibaren açık bu· 
lundurulduğu ve satışın 18-2-938 güni1 
Ayaş icra dairesinde yapılacağı ilan o-
lunur. 1---453 

Adliye bakanhğı 
Menemene noter olmak 

istiyenler 
Adliye Vekaletinden : 

Açık bulunan Menemen noterliğin• 
imtihanla ve imtihansız talip olanla• 
rın bir ay içinde Adliye Vekaletin• 
müracaatları ilan olunur. 

1--457 

b 

• 

• 
3 
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M. M. bakanlığı ... 

Kundura alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

b:ıisyonundan : 

1 - Her bir çiftine tahınin edilen 
( 490) dört yüz doksan kuruş olan 
22000 ila 284-00 çift kundura kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 4. 2. 938 cuma günü sa-
at 11 dedir. . 

3 - İlk teminatı (8208) sekiz bin 
iki Yüz sekiz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (696) ku
ruş tnukabilinde M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ci ve 3. üncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
\re teklif mektublariyle birlikte ihale 
'aatinden en az bir saat evvel komis. 
Yona vermeleri. (104) 1-283 

Müzik alat ve edevatı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lniayonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 
1979 lira olan 37 kalem (bando) mızı
ka alat ve edevatı açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 29 ikincikanun 938 
curnartesi günü saat 9,30 da M. M. V. 
tatın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - İlk teminatı 148,43 liradır. Şart 
namesi komisyonda parasız olarak gö
rül tir. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
terninat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. 
~. V. satın alma komisyonunda bu-
lunınalrı. (4559) 3 -6961 

l\Jiizik alat ve edevatı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

lnisyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3968 lira olan 54 kalem Bando\ mızı
ka alat ve edevatı açık eksiltme ile 
•atın alınacaktır. 

2 _ Eksiltmesi 29 ikincikanun 938 
CUtnertesi günü saat 10 da M. M. V. 
•atın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Liste ve şartname parasız ~
larak M. M. V. satın alma Ko. da go
fÜlür. 

4 - İlk teminat 297 lira 60 ku· 
tuştur. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanu· 
"" ·--····-· .. ,.. T:7'Q- ..._,.. ........... ______ -

\te 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme gün ve saatın
da M. M. v. satın alma Ko. da bulun-

trıaları. ( 4560) 3-6960 

A. Levazım Amirli{li 

Bobin keten ipliği alınacak 
· rx.· Satm ~nkara Levazım Amır 151 

~bna Komisyonundan : 
. · · 16 No·dan 1 - Dikim evlerı ı!iın · 

·1 25No· 1750 kilo 18 No :dan 735 kı 0 • • 

dan 2370, kilo 60 No.dan 5630 kilo b~-
b. . w. • k 1 zarfında verı· ın keten iplıgının ap ı d w olma ıgın· 
len teklifler kanuna .~y.~un 

14 30 da 
da ... 28 1 938 cuma gunu saat · -· • • . rwi satın 
Tophanede İstanbul Lv. aınır ıg. 
alma Ko. da pazarlıkla eksiltmesı yapı-
lacaktır. · e 

2 - Tahmin bedeli 112030 lira ılk t -
. . t r Şartnaıne-

ınınatı 6851 lıra 50 kuruş u · d 
ai 560 kuruş mukabilinde komisyon ~~ 
alın b"l" N"' eler komisyonda go-a ı ır. wı:ıun A 1 le-
tiilebilir İsteklilerin kanunı be ge 
. . . t komisyona 

rıyle beraber bellı saat e 
gelmeleri. 

1-458 
(194) 

Kışla çatısı tanıiri 
Ankara Levazım A.nıirliğİ Satın 

Alına Komisyonundan : 
· · ek-

Selimiye kışlasının çatı tamın. . 
•iltmesinden sarfı nazar edilm~ştır. 
Ve 26-1-938 kapalı zarf eksiltmesıA de 
" v ~ d 1 n mal umu .raptlmıyacagı alaka ar arı 

1
-4

76 
0 Irnak l re ilan olunur. 

Fabrika unu alınacak 
• l•v• Satın 

Ankara Levazım Amır ıgı 
Alına Komisyonundan : . 

. birliklerı 
1 - Diyarbakır garnızon 

ih . k"l fabrika unu 
tıyacı için 430.000 1 0 

938 
kapalı zarfla eksiltmesi 7 • şubat: 1 .v. Dl aınır ıgı 
saat 15 de Diyarbakır Ievazı 

d apılacaktır. 
satın alma komisyonun a Y . ·ık 

2 - Muhammen bedeli 45795 ııra ı 
tenıinatı 3434 lira 63 kuruştur- Ş.artna: 

·1· de komısyon 
rnesi 229 kuruş mukabı ın "' gün 
d l"l ·n mezkur 
an almabilir. 1stek ı erı. kadar ka. 

\te saatten bir saat evvelıne kl"f mek
nuni vesikalariyle birlikte te . 

1 

t hl errnelerı. u arını komisyona v 1-326 
(83) 

Koyun eti alınacak 
"'mirliği Satın 

Ankara Levazım ""' 
Alına Komisyonund~n : ınüessese-

1 - Ankara garnızon . . ka-
l . . k un etının 
erı için 90000 kılo oy 

palı zarfla eksiltmesi 27 /2. ~arı_.;~:_~ 
saat 15 de . Ankara Levazım amırlıgı 
satınalma komisyonunda yapılacak· 

(14ti) lira (25} kuruş ve 2490 numaralı iresinde satın alma komisyonunda ya
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa- pılacaktır. 

tır. . 
2 _ Muhammen bedeli 40500 lıra 

'lk teminatı 3037 lira 50 kuruştur. 

~artnamesi 203 kuruş m~kabili~de 
komisyondan alınır. Kanunı vesıka
larda bulunan teklif mektuplarının 
saat 14 de kadar komisyona verilme-
. (76) 1-203 

sı. 

DemiryQlJ~_rt< ~· 
, " 

Sürat trenleri 
tarifesi 

D. D. yolları Sa. Al. Ko.dan : 

l.2.1938 tarihinden itibaren: 

1 _ Sürat trenlerinde muteber 

olmıyan tenzilli tarifelere tevfikan 
bilet almış olan alelumum yolcular 
trene binmeden evvel istasyonlarda 
munzam ücret tediye ederek sürat 
trenlerine mahsus munzam biletini 
almak şartiyle bu trenlerde seyahat 

edebilirler. 
Sürat trenlerinde muteber bileti 

olmıyan yolcular hakkında biletsiz 
muamelesi tatbik edileceğinden sayın 
yolcuların her halde trene binmeden 
evvel biletlerini temin etmiş olmala
rı kendi menfaatleri iktizasındandır. 

ikle mezkur gün ve saatte komisyona
müracaatlerr. 

(211) 1-471 

Kablo ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için 14 kalemde 

muhtelif perlik kurşunlu kablo ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (30500), mu
vakkat teminatı (2287 ,50) lira olup ek
siltmesi 2 mart 938 çarşamba günü 
saat (15) de Ankarada P. T. T. U. 
Müd. binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, Ti
caret odası vesikasından başka müte
ahhidlik vesikasını ve teklif mektu
bunu muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat (14) e kadar mezkur komis
yona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbul Beyoğlu P. T. 
T. ayniyat şube müdürlüğünden 
(153) kuruş bedelle verilecektır. 

(109) 1-261 

5 - Evsaf ve şeraitini öğrenmek is
tiyenler eksiltme gününe kadar her 
gün ve eksiltmeye girecekler de yazılı 
gün ve saatte harta satın alma komis
yon una müracapt etmeleri 

(210) 1--470 

Tamirat 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (964) lira (20) kuruş
tan ibaret bulunan Ankara ceza evi 

jandarma karakolun işgalindeki dört 
oda ve nöbetçi kulubesinin tamiratı 
5 şubat 938 gününe rastlayan cumar~ 
tesi günü saat 11 de vilayet binası da
hilinde Nafıa komisyonunda ihalesi 
yapılmak fü:ere pazarlığa konulmuş

tur. 
Teminatı muvakketcsi (72) lira 

(32) kuruştur. İstekliler teminat 
makbuziyle ticaret odası vesikası ve 
Ankara Nafıa müdürlüğünden ala
cakları ehliyet vesikasiyle birlikte 
sözü geçen günde Nafıa komisyonu
na gelmeleri bu işe aid keşif ve şart
nameyi Nafıa dairesinde görebilecek-
leri. (173) 1-397 

Kükürt satın ahnacok 
Ankara Vilayetinden : 

2 - Sürat trenlerinde muteber 
olmıyan tenzilli bilet hamili ya:akh 
vagon yolcularının sürat trenlermd~ 
seyahat etmek için tediye edeceklerı 
munzam ücret, umumi tarife ücreti
nin yüzde on iki buçuğuna indirilmiş· 

1 - Vilayet bağcılarına dağıtılmak 
üzere 6500 kilo kükürt eksiltme ile sa

Gümrük Muhafaza Genel Komutan· 
tm alınacaktır. 

Sivil baytar 
ah nacak 

lığından : 
· Gümrük muhafaza teşkilatında 2 - Kükürdün muhammen bedeli 

tir. (95) 1-241 
Mardin merkezinde çalışmak üzere 1300 liradır. 

Traverslik cam tomruğu emeklilerden binbaşı maaşı ve rütbe- 3 - Şartnamesi Ankara Ziraat mü-
• ..> 

alınacak siyle formalı veya 165 lira ücretli si- düdüğünde görülebilir. 

vil olarak bir baytar alınacaktır. E- 4 _ !hale 7-2-938 pazartesi günü sa

mekli baytarlardan 165 lira sivil üc- at üçte vilayet daimi encümeninde ya
ret1i olarak alındığı takdirde tekaüd pılacaktır . 

D. DemiryoJJarı Onuncu lıletme 
Müdürlüğünden: 

6.1.938 gününde eksiltmeye konu-
lan 2500 metre mikabı traveslik çam 

tomruğu görülen lüzum üzerine yeni

den ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ve .kru:ıulmustur. 

1 - Müliammen ôedel tomrukların 

maaşlarım gene tamamen alırlar. İs· 5 _ İstekliler muhammen bedelin 

tekli olanların dilekçeleri v.e otur J~~- %7,5 tutarı olan meblağa aid banka 

lan yerdeki açık adreslerı ve sıcıl mektubu veya hususi muhasebe direk
numaralariyle Ankarad~ gümrük mu- t.iirlfüxii v<>2n..ina..v;ıtu lmış makhıı:ı 
liataza genel"Ko utanlıgma m racT-° ile birlikte eksiltme günü gösterilen 
atları. (191) 1-432 . d . ~ .. . 1 beher metre mikabı 14 liradan 35000 

liradrr. • 
2 - Muvakkat teminat 2625 lira

dır. 
Bayınd1rhk Bakanhoı 

3 - Traveslik çam tomruklar Kars 

orman müdürlüğünce oltu ormanla- isle.hat ameliyatı 
rrndan devlet demiryolları idaresi İ-

!iin tahsis edilecek maktalardan tcda- Nafıa Vekaletinden : 
rik edilecektir. ı _ Eksiltmeye konulan iş: Ber-

4 - Teslim yeri Kars istasyonun- gamada Bakır Çay ovası ve nehir ısla-
da vagon üzerindedir. hatı ameliyatı, keşif bedeli (1 564 903) 

s _ Talihlerin 2490 No.lu kanun lira (86) kuruştur. 
hükümleri gereğince icab eden vesa- 2 - Eksiltme: 16 şubat 1938 tari
iki haiz bulunmaları lazımdır. . hine rastlayan çarşamba günü saat 

6 _ 1.2.938 salı günü öğleden son- 15 de Nafıa Vekaleti ~ular Umum 
ra saat 15 de Erzurumda Gölbaşında Müdürlüğü Su Eksiltme komisyonu 
işletme müdürlüğü binasında müte- odasmda kapalı zarf usuliyle yapıla
şekkil komisyonda ihalesi yapılaca- caktır. 
ğından talihlerin 2490 No.lu kanunun 3 - İstekliler: Eksiltme şartna-
32 inci maddesi mucibince teklif mesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
mektublarını saat 14 de kadar komis- işleri Genel şartnamesi, fenni şartna
yon başkanlığına vermeleri. me ve projeyi ( 50) lira mukaqilin~e 

7 
_ Şartnameler 175 kuruş muka- Sular Umum Müdürlüğünden alabı· 

bilinde idare veznesinden tedarik e- lirler. 

b·ı· (60} 1-298 4 - Eksiltmeye girebilmek için 
dile ı ır. ) ·k· isteklilerin (60697) lira (12 on ı ı 

Fabrika lor·· , 
Müteahhit nam ve hesabına 

10 ton gümiiş kumu 

A 
keri Fabrikalar Um~ Mü-

s Al Komısyonun • 
dü.rlüğü Satın ma 

dan : . d'I bedeli (800) lira O-
Tahmın e ı en " F ... 

ti .. ş kumu Asken au-
lan 10 ton g mu··d""rlügwü satrn alma 
'k 1 umum ınu u rı a ar 2 938 salı günü sa-
komisyo~unca 8

· k · 'ltme ile ihale edi
at 14,30 da açık e sı 

lecektir. !arak komisyon· 
Şartname parasız o 

. . Talihlerin muvakkat te· 
dan verılır. . 2490 numara
minat olan (60) }ıra ve 1 . deki ve-

2 3 madde erın 
lı kanunun ve ·-

~ .. n ve saatte komı:,-
saikle mezkur gu (165) 1-392 
yona müracaatları. 

154 kalem makkap, Ra) ba, 
erkek ve sair('. 

Müdür-
Askeri Fabrikalar Umwn d . 

r· wü Satın Alına Komisyonun an • 
ug O) l" a o 

Tahmin edilen bedeli (195 ır -
ba erkek ve 

lan 154 kalem makkap, ra~ mum 
. Ankarada askeri fabrıkalar u 

saıre . onunca 
müdürlüğü satın alma komısy 

. .. .. aat 14 de açık 
31-1 938 pazartesı gunu s 

d·ı ktir Şartna-eksiltme ile ihale e ı ece . . . 
1 ak komisyondan verılır. 

me parasız o ar . lan 
Taliplerin muvakkat teınınat o 

kuruş muvakkat teminat vermesi ve 
(500) bin liralık Nafıa Su İşleri veya 
mümasil insaatı teahhüt edip muvaf
fakiyetle bi~irdiğine ve bu kabil işle
ri başarmakta kabiliyeti olduğuna da
ir Nafıa Vekaletinden alınmış müte
ahhitlik vesikası ibraz etmesi, istekli
lerin teklif mektupları ikinci madde
de yazılı saatten bir saat evveline ka
dar Sular Umum Müdürlüğüne mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (116) 1-318 

--

-... Hari-~o-~Umuin Md.· 

Muhtelif cedvel ah nacak 
Harita Genel Direktörlüğünden: 

1-Harta Gn. Dr. Topoğrafya Ş;ube
si için 10 adet invar cedveli, 300 adet 
map, 3C adet mikyas cedveli, 30 adet 
sürgüHi hesab cedveli açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1540) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (116) lira o
lup eksiltme günü komisyonca yalnız 

banka mektubu veya sandık makbuzu 
kabul olunur. 

4 - Eksiltme 8-şubat-938 salı günü 
saat 14 de harta genel direktörlüğü da-

saatte vılayet aımı encu.menıne ge -
meleri ilan olunur. 

(202) 1-456 

:. .. .. Vilayetler· · · 
Makinist ahnacak 

Antalya vilayetinden: 

Şvartskop marka vilayet silindiıle
rinde çalı§mak üzere dört daimi maki
niste ihtiyaç vardır. Ücretleri 70, 50, 
35, 30 liradır. Talihlerin vesikalariyle 
birlikte 15 şubata kadar Antalya nafıa 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (245/139) 1-366 

Hastahane pavyonu 

ikmali 
Çorum Vilayeti Nafıa Müdürlü. 

ğünden : 
4 şubat 938 cuma günü saat 15 de 

Çorum Daimi Encümeninde ihalesi 
yapılmak üzere 13000 lira keşif be
delli hastahane pavyonu ikmali inşa
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. Şartname plan, keşif ve 
buna müteferri diğer evrak Çorum 
Nafıa dairesinde görülebilir. Muvak
kat teminat 975 liradır. 

İsteklileri nteklif mektuplariyle 
bu işi yapabileceklerine dair Nafıa 
Vekaleti ehliyetnamelerini ve ticaret 
odası vesikalarını ihale günü saat 14 
de kadar ihale komisyonuna vermele-
ri lazımdır. 1--479 

Bina yaptırılacak 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encüme

ninden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle ıs gün 

müddetle eksiltmeye konulan iş: Ba
lıkesir merkezinde müceddeten ya
pılacak doğum ve çocuk bakımevi ve 
köy ebe mektebi binasıdır. Evvelce 
eksiltmeye konulan bu işin keşif be. 
deli ve şartnamesi değişmiş halen ke
şif bedeli 95748 lira 82 kuruştur. 

2 - Eksiltme 3.2.938 tarihine rast· 
layan perşembe günü saat 15 d~ Ba
lıkesir hükümet binasında encümeni 
vilAyet huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve müte
ferri evrak Balıkesir nafıa dairesin· 
de ve encümen kaleminde görülebi
lir. 

4 - Eksiltmeye girmek i!lin istek
lilerin 6037 lira 45 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve nafıa vekaletin
den 938 yılı için alınmış müteahhid
lik vesikası ibraz etmesi l!zımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektubları
m 2490 numaralı kanun hükümlerine 
tamamen uygun olarak ikinci madde
de yazılı saatten bir saat eveline ka. 
dar encümen riyasetine makbuz mu
kabilinde vermeleri muktezidir. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (185/126) 1-300 

İhale temdidi 
Çankırı Belediyesinden : 

1 - 1. 14. 938 tarihinde ihalesi mu
karrer olan şehir elektrik tesisatına 
talih zuhur etmediğin.den evvelki şe
rait dahilinde (20) gün temdit edil
miştir. 

2 - İhale 3. 2. 938 perşembe günü 
saat on beşte Çankırı belediye encü
meninde yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid proje keşif, şartna· 
me ve saire Ankara ve İstanbul bele
diye fen müdürlliklerindedir. 

(377/197) 1--434 

Garaj santrah 
yaptırılacak 

lzmi: Belediyesinden : 

36, 39 sayılı adalarda heyeti umu

mi yesı ikiyüz ellibin liraya olup buse
nei maliye içinde vahidi fiyat cetve-

line tevfikan yirmi beş bin liralık 

kısmı yaptırılacak garaj santralı işi 
8-2.1938 salı günü saat on altıda 2490 

Elektrik tesisatları 
yaptır1lacak 

Kars Valiliğinden: \ 
''461104., lira "34" kuruşluk elekt.. 

rik tesisatları : 
1 - Kara şehrinin idrolik elektrili 

tesisatı "296400" lira. 
2 - Sarıkamış şehrinin lokomobil 

elektrik tesisatı "80011,, lira "71" ku· 

ruş. 

3 - Iğdır şehrinin lokomobilli e
lektrik tesisatı "84692" lira "63" ku· 
ruş ki ceman ''461104" lira "34" ku
ruşluk üç kasaba elektrik inşaatı için 
tayin olunan 45 günlük eksiltme 
müddeti içinde talib çıkmadığından 
2490 sayılı artırma, eksiltme ve iha· 
Iat kanununun 40 ıncı maddesi hilk· 
müne tevfikan i~ pazarlıkla intacı 

muamele olunmak üzere 30-12-937 gü• 
nünden itibaren bir ay müddetle pa
zarlığa konulmuştur. 

4 - İstenilirse %20 dahilinde na
fia vekaletine tasdika gitmiş olan 
Tuzluca,Kağızman, Arpaçay, Susuz, 
ve Selim kasabaları elektrik tesisat
larından her hangi biri yaptmlacak-
tır. 

5 - Nafia vekfiletince tasdik edil
miş yukarıda yazılı ilç şehrin dosya
sındaki evrak şunlardır: Proje, Keşif 
silsilei fiat, fenni şartname, hususi 
şartname, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, mukavele projesi, nafia 
vekaletinin 938 senesi için kabul et• 
tiği elektrik nizamname ve şartna· 

mesidir. 
6 - Taliplerin bu işleri yapabile· 

ceğini gösteren 937 • 938 senesi için 
nafia vekaletinden aldığı ehliyet ve• 
sikası ile 937 • 938 seneai ticaret o

dası vesikası. 

7 - En aşağı ''200000" liralrk bir 
şehir tesisatı yaptığına dair vesika 
göstermesi. 

8 - Muvakkat teminatı '24306" Ji .. 

sayılı kanunun maddei mahsusasma radır. 
tevfikan kapalı zarflı eksiltme ile i- 9 - Tediye peşindir. 
hale edilecektir. Keşif şartnameleri 10 - Dosyası Kars ve İstanbul na.. 
mezkur 2490 sayılı kanunun maddei fıa mi!cfürlüklerindedi::. 
mahsusasına binaen bedeli mukabilin- 11 - Pazarlık 31-1-938 pazartesi 
de başmühendislikten tedarik edilir. günü saat 15 de Kars hükümet kona· 
İştirak için bin sekiz yüz yetmiş beş ğr içindeki daimi encümen odasında 
liralık muvakkat teminat makbuzu yapılacaktır. 

a Banka teminat mektubu ile söy- 12 - Taliplerin muayyen gü~ vo 
vey T' S ·· 1 k s o-
l enen günde saat onbeşe kadar mek· saatte Karsta vı ayet ure omı Y 

l ·· e kabul olunur } nuna rnüraca~t.lan ilan olunuı. tup ar encumenc . 
'1-=-439 (127) 1-287 

Menfez ve köprü inşaatı 
lzmir iVlayeti Da.imi Encümenin-den : 0-f 947 

Eksiltmeye konulan iş : Gülbahçe - Karaburun yolun~n 

Keşif bedeli : 
Eksiltme : 

İstekliler : 

Eksiltmeye girebilmek için 

(221) 

- 2 +338 ve 8+025 - 26+986 kılometre• 
}eri arasında yeni şose ile 46 menfez ve 
16+100 kilometredeki 2Xl0 açıklı· 
ğmda bulunan Balıklava köprüsünün 
yapıları 

(120055) lira (23) kuruştur. 
14 - şubat • 938 tarihine rastlıyan pa• 
zartesi günü saat 11 de İzmir ili daiml 
encümeninde kapalı zarf usulü ile ya

pılacaktır. 

Elailtme şartnamesi, mukavele proje
si, bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
fenni ve hususi şartname, ve projeleri 
İzmir - Ankara· İstanbul nafia müdür· 
lüklerinde görüp inceliyebilirler. 
İsteklilerin 7253 lira muvakkat teminat 
vermesi ve nafia vekaletinden ahnmıŞı 
müteahhidlik vesikası ile ticaret odası: 
ve11ikasmı teklif mektublan ile birlik· 
te yukarıda üçüncü maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar İzmir vi· 
la.yet daimi encümeni başkanlığına 

teiılim ederek makbuz almaları lazun· 
dır. 

Postada olan geçikmeler kabul edil· 
mez. 

1-473 

Şosa onarılması 

İzmir Vilayeti Daimi Encümenin-den : 
Eksiltmeye konulan iş : Bergama - Soma yolunun 4-f 00-0 - 9 +: 

Keşif bedelı : 
Eksiltme : 

İstekliler : 

Eksiltmeye girebilmek için : 

,(220) 

100 kilometreleri arasındaki 5100 met• 
relik şosenin esaslı onarılması. 
(16489) lira (32) kuruştur. 
10 - şubat - 938 tarihine rastlıyan per· 
şembe günü saat 11 de İzmir ili öaimi 
encümeninde kapalı zarf usulü ile ya· 
pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi, mukevele proje
si, bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
fenni ve husuı.i şartname, ve projeleri 
İzmir - Ankara - İstanbul nafia müdür· 
lüklerinde görüp inceliyebilirler. 
İsteklilerin 1237 lira muvakkat teminat 
ve nafia vekaletinden alınmış müteah-
hidlik vesikası ile ticaret odası vesika
sını teklif mektublariyle birlikte yu
karda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar İzmir vilayet 
daimi encümeni başkanlığına teslim 
ederek makbuz almaları liizımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. 

1-47.2 
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~ Şehir lokantası ~ 
Tango Kıralı 

Edvardo Bianko 
her akıam proframına 

muvaflakiyetle devam ediyor 

Masalarınızı evvelden tutunuz 

Tel: 2038 Karpiç 
1-426 

' 

ÜRAVDEREK SPARTON 
_......... ALINIZ 38.MODELi 

Vehbi Koç ticaret evi TL. 3450 1- -210 

Kohinor 
Size inci gibi dişler ve güzel 
kokulu bir aOı:z temin eder 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Dördüncü keti de 11 Şubat 938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
undan bafka: 15.000, 1~.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

Bakımsız dişleri 

Bekliyen akibet 
D itlerini kaplıyan kir taba

kası sinek kağıdları ai
bi yapıtkandır. Mikroplan çe
ker, muhafaza eder ve beıler. 
Dilinizi ditlerinizin üzerine 
gezdirirıeniz bu tabakayı ıiz 
de hissedersiniz. 

T ehlike bq göstermit de
mektir Bir gün her teY 

olup bittikten sonra ditlerini
zin donuk sarı bir renk aldığı
nı görecekıiniz. Bunu dit ağ
rıları, ve bir çok vahtm has
talıklar takib edecektir. 

RADYOLiN 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegine dit macunudur. Ditleri
nizi temizler, parlabr, mikropları öldürür, dit etlerini kuvvetlen
dirir. Günde iki defa RADYOLIN kullanmakla pek kısa bir za
man içinde hakikaten beyaz ve temiz ditlere sahih olursunuz. 

ffBuGÜN • KÜMBARANiiA·ATACAGTNIZ · 5· KURUŞ 

YARIN·KURACAGIN1Z ·EVİN·TEMELİDİR 
~· 

T.C. 
ZiRAAT IANKASI 

DIŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her sün bu

talanm kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı J'8111Dda Sarraf 
Halda Apartımanı No. 1 

3-6949 

Dr. Raif Gürün 
Göz hastalıkları miltehaasısı 

Haıtalarmı Balıkpazarında Ku
yumcular sırasında No. 87 de 
öğleden sonra kabul ederl--7036 

1---432 

lmtiyu sahibi ve Bl.fDluharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umuırt Netriyatı idare eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Vlıu Ba:rımevi: Ankara 

YENİ 
BURLA BiRADERLER BU GÜN BU GECE 

H ASA N 
Yarım yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGi 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 1-90 

~- Yenisehir halkına müjde --~ 
ATATURK BULVARI No. 18 

•• 
TlCARET EVl 

Yeni açılan mağazamızda her çeıid elektrik malzemeai, ıık 
avizeler, ampuller, bisiklet, motosiklet ve teferrüatı. Her yerden 
ucuz olarak tedarik edebilirsiniz. Radyo, bisiklet ve motoaikletle
rinizi müaaid takaitlerle alabilirsiniz. 

Sayın müıterilerimizin hem aldanmaması, hem de zamanla· 
rından taaarruf edebilmeleri için fiatlar rekabet kabul etmiyecek 
.. kilde indirilmiı Ye maJrtu yapılmııtır. Bu hakikati anlamak için 
bir tecrübe Jr,Rfidir. H,.,,. -: .. 1:.ı - l-1 . .... :ı. :.ı . .. ı_ : .. _. __ ,_ ...--.--' -· 
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~lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
- -
~ ANKARA P ALA5 ~ - -- -
§ P A VlYONDA ~ - -- -- -

Çarşamba 26 İkinci Konun ~ ----- -- -
~ "Soiree de Gala" ~ - -

i f.~!~I§~~~:~;;,::::§.~:ç:~:Ş,~] 1 - -- -- ------'Şenlik· Sabaha kadar· ----- ------
-
~ AnkaraJa gijrtJlmiyen, eflenceler ---------''Bal il "Cotillon,, ------ -- ---------= -Artistler -

tarafından ------ -- -- --------Yeni program ------ --- -··· -- -
§ Maaalannızı tutunQ §§ - -
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

SİNEMALAR HALK 
~llllL. BU GÜN BU GECE - -- -- -Hi11i ve muazzam bir şaheser - -- - Casusluk aık ve heyecan filmi - -Ticarethanesi 

Ulus abidesi karşısında ve Mey dan Palas yanındaki 

... 
~ 

KOÇAK HANINA 
Nakleylediğini sayın müşterilerine arzede·r. 

Hediyelik eıyanızı bizden ahn ! 

- -
GÜNEŞ BATARKEN - -- - TROİKA - -- -- -Baı rollerde : - - Baş rollerde : - -- -- -EMİL Y ANNİNGS - - Jean Murat-Jany Holt. Charleı Vanel - -- -- -- -- - Seanslar: 2,30 - 4,30 • 6,30 gece 21 de - -- -- -- -

Seanslar: 2,45 • 4,45 • 6,45 gece 21 de ,1111r Halk matinesi 12,15 de: Yalnız sen 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
~ubeai: Ankare. Bankalaı caddesi. Telefon: 2619 1-2~ 


