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Fransa ile Türkiye arasında görüşme.ler yapllacak 

Maden 
işletmemiz 

- Yeni 3 senelik progaram -

Bir hakikat: Türkiye, bugün, ~n 
ınühim maden sanayiini tesise imkan 
verecek ham maddelere ve dış ticare
timizi besliyecek topr .ik altı serveti
ne maliktir. . 

Bu hakikatin tatbik sahasındakı 
~~~ahürlerini şöyle telhis edebil_iriz: 
Taş kömürü; bir mikdar antrasıt v: 
::ok hariç, kendi ihtiyacımızı kendı 
kömürlerimizle tatmin ediyor ve dı-
şarıya da satıyoruz. . 

Diğer madenlerimizden ~~rç~kla7 
riyle bir takım maden endustrıle.rı 
kurabilir ve battii bu ham maddelerın 
fazlasını başka memleketlere de. sa
tarız. Esasen böyle hareket edıyo-
ruz. 

Fakat madenlerimiz, şimdiki hal
de, bizim için birer döviz kaynağıdır. 

Büyük Şef'in direktifleriyle üç 
yıllık bir programa bağlanmış olan 
maden işlerimizin hangi esaslar da
hilinde inkişafına çalışılacağını ha
tırlatalım: 

Kömür madenlerimizde rasyonel 
çalı~ma - Bu suretle yalnız Eti kö -
tnürünün istihsalini 1.100.000 tona çı
karmak. Diğer madenlerimizde üzer. 
lerine düşen vazifeleri yapacakların
dan umuınl istibsalimiz 3.000.000 to· 
nu bulacaktır. 

Diğer taraftan tecrübeli işçi ve 
mütehassıs yetiştirmek. 

Ayrıca, linyit kömürü istihsalimi-
. .:ı~ı.m • t1h1ıı:ı..; ı.. la a ir.in JaO .. 'ı'ıHt'-'Oia\l.I -,-cm• ~pP.1 • .-in !it ~··A;-ct 

line ehemiyet vermek. Mesela, bu me
yanda Etibank, Değirmisaz'da 30.000 
~onluk bir istihsal programının tat
bikine başlryacaktır. 

Bakır endüstrimiz - Kuvarshan 
bakırı senevi 2.500 tonluk bir istih
sal kabiliyeti ile Türkiye. iktısadi 
bilançosunda aktif\ bir vazıyete geç· 
tniştir. Ergani bakırı 7.5~0. - lO.OOO 
tonluk bir tesisini ikınal ıçın gece 
gündüz çalışmaktadır. Çoruh'taki 
Morgul madeni için, _iki;1c! sene s~
nunda 10.000 tonluk hır ıstıbsal kabı-

. 1 k ·· re liyetinde tesisata sahıb 0 ma ~ze : 
M. T. A. yapmakta olduğu tetkıklerı 
bitirmek üzeredir. k 

Altın ve simli kurşun ba ımın-
dan Bulgardağı büyük rolünü oyna-

yacaktır. . 
Eski tarihlerde çok iptidai .. ~.ır 

d gw•ında butun 
tarzda işleyen Bulgar a A • 

izabe güçlüklerini yenecek asrı tesı-
. · · 'n icabeden 

satın vücuda getirılmesı. ıçı 
0 000 

l 
Yakında bir anlaşmaya 

varllacağı umuluyor 
Cenevrede görüşülecek meselede 

lngiltere Fransa 
arasında tam 

görüş birliği var! 
Cenevre, 26 (A.A.) - Milletler Cemiyeti konse· 

yi bugün öğleden sonra toplanmıyac~k~ır. ?ğled.en 
evvel saat 11 de Iran murahhası Adle nın rıyasetın
de yapılan bir toplantıda kons~y az~la~ı siyasi cel~e
nin yarın öğleden sonra akdedılmesıne karar vermış-

lerdir. 
Bugün yemekten sonra murahhaslar 

iştirakiyle bir içtima akdederek bütün 

Avenol'ün 

diplomatik 
Milletler Cemiyetinin toplandığı 

Cenevre'denbir görünüş 

meseleler hakkında bir itilafa varmak 
gayesiyle hususi müzakerelerde bu- _....__.,.._ 

alay se~ım nde Bu sabah Delbos Romanya Hari
ciye Nazırı Micesko ile görüşmüştür. 
Nazır, bu sabah Cenevreye gelmesi 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Hatay ve Cenevre 

Bizim istediğimiz 
tadilôt yapılacak 

C ENEVRE, 26 (A.A. ) - Havas bildiriyor: Fransa 
Hariciye Nazın Delbos, Hatay'da yapılacak ilkse

çim dolayısiyle çıkan tali müşkülleri en adil bir zihniyetle ha
reket ederek halletmek üzere bu akşam, Türkiye Hariciye Ve
kili Rüştü Aras'la görüşecektir. Seçim nizamnamesini tanzim 
etmiş olan komisyon tekrar toplanacak ve türk ve fransız mü
tehassıslarının da iştirakiyle, Ankara'nın istediği bazı tadilata 
ıevessül edecektir. Meselenin Ankara ve Paris hükümetleri 
nazarında had şeklini kaybedeceği ümid olunmaktadır. 

Sokaklarında 10.000 çinlinin cesedi biriktiği haber verilen 
Sanghay1da İngiliz imtiyaz bölgesinden birgörünüş 

300,000 Çin askeri 
mukabil bir 

taarruz hazırlıyor 
Çin mukavemeti arttı 

Londra, 26 (A.A.) - Royter ajansı Hankeu' dan bildiriyor& 
Salahiyetli bir Çin kaynağından verilen habere göre, Suçıtu - Ha· 
&'il'bu lrölroi-ndc. ;rcalcı.r.u~a b.'flanıa•ı },şk)enen muharebe için çin· 
liler 300.000 kişi tah§id etmitlerdir. Çin hükümeti bu muharebe-
yi anlatmazlığm neticesi için hayati ve kati ehemiyeti haiz bir 
amil saymaktadır. 
Çinin şimalindeki Çin kıtalarının - - -

maneviyatı iyidir ve ş.i.mdiki vaziyet ~ Fi1A
7

L 

karşısında kendilerine itimad gelmiş Hariçten satın 
olan birçok mülteciler, Şantung ve Ho-
nan'dan evlerine dönmektedirler. Çin a' 1 nacak 
kıtalarında kumanda birleştirilince 

kıtaların mukavemetinin artacağı kay· k' 
dediliyor. Honan ve Şanside de muka- Ün İ tü r er İÇ İ n 
vemetin artması beklenmektedir. 

Royterin Şanghay'dan bildirdiğine DO .. y' k ı """ 
göre, Tientsin ~ Pkov hattındaki japon iZ arıı ıgı 

(Yazısı 8 inci sayfada) ileri hareketi bir müddetten beri ya
vaşlamıştır. Bu halin Tokyoyu kaygı
ya düşürdüğüne dair mühim deliller tu:RJJi!CllJl.J iJllJlJ!S ıaJ1tıfilJlll.."IJiJfJS li'
vardır. Havalar da fena gitmekte ise de Fıkra 
japonlarm bu bölgede umduklarından 
daha fazla bir mukavemetle karşrlaş
tikları anlaşılmaktadir· İnanılır bir 
kaynaktan haber verildiğin~ göre Ge
neral Matsui Tokyodan dört fırka da-

( Sonu 8. inci sayfada) 

Bizim olanlar 
lzmir telefonu da nafıa tarafından 

satın a/rnmıştır. 

etüdler yapılmış ve netıcede 25 · 
tonluk % 7 kurşunu ihtiva eden ve 
bu cevherin beher tonunda 11 gr~~ 
altın, 250 gram gümüş buh.~na.n Bı~ 
cevher mikdarı tesbit edilı:nış~ır .. 

Milletler Cemiyeti'nin bu seferki 
toplantısında bizim Hatay davamıza 
aid meseleler de görüşülecektir. iyi bir 
tesadüf olsa gerektir ki, şimdiye kadar 
mukavelelere daima en çok riayetkar 
olmuş olan Türkiye'nin haklı bazı ta • 
lehleri, Milletler Cemiyeti'nin varlığı
nı korumak yani ona birçok taraflardan 
yapılmakta olan hücum1ara tam karşı 
koymak icabettiği bir anda . gör.~~ül~· 
cektir. Kuvvetle ummak ıstedıgımız 
nokta, cemiyetin, muahedeler ve cemi· 
yetçe verilmiş prensip ve kararlara 
sadık kalması ve bu suretle, kendisin
den beklenen işleri halleder bir mües • 
sese olduğunu bir kere daha isbat eyli- İşbankası ve 

Etibank genel 
direktörleri 
londraya glHiler 

Dış ticaretimizde büvük .. 

lstanbu/da ekmeğini amerikan U • 

nu ile yuğuran nesiller, herhangi bir 
medeni tesis üzerinde y a b a n c ı 
bir damga görmeğe /ışkın idiler. 
Böyle teşebbüsler içi11. sermaye türk 
kesesinin dayanamıyacağı kadar ağır, 
s§y ise türk seviyesinin erişemiyece· 
ği kadar garblı olduğu telakkisi ile 
terbiye olunurduk. Bizler, olsa ol· 
sa, Uzak - Şark veya Afrika yer/ileri
nin basit hizmetlerini yapabilirdik. 

. b" haya ınhısar 
nııkdar muayyen ır sa 
etmekte olup bu yekunun ç~lışm~ 
programmda tatbik edilecek ıhzarı 
ameliyelerde daha fa...:la kabarması 
.muhtemeldir. . .. 

Burada bir nokta vardır kı mu-
himdir: Bulgardağı cevherinde te~-
bi t edilen mikdarlar,. mu~_n.re~fa;~~ 
sermayeyi amorti edebılecegını_n 1 

sidir. Keban madeninin ayn~ ışle.!~e
Ye bağlanarak istismarı kabıl gorul-

nıektedir. 
Bug-:10, bildiğimiz gibi, baly~ ve 

A.namor simli kurşun madenleri ışle-
?llektedir. M T 

Demir Divrikıde bulunmuştu~. ;i~ 
A.. Enstitüsünce yapılan tetkıkleh r 

k b" ev e 
burada 10-15 milyon tonlu ır c 

. ld - hatırlar-
Yekfınu tesbit etmış o ugu 
dadxr · . 'd · tihsal devre-

Bu cevherin ~ımdı en ıs d ·. 
. b .. kt kurulan emı. 

sıne geçmesi Kara u e b .. den 
fabrikalarımızın ihtiyacını . ~gun 
h k demır ıhracına 
azırlamış bulunma ve .. üş e-

hernen başlanmak programın gor 

saslarmdandır. 
1 

.1 ek ve 
P geniş etı ec 

et rol aramaları D · g· er 
. . - ltılacaktır. • sonda] aletlerı çoga . d aın 

~ dairesınde, ev 
araştırmalara, plan 
olunacaktır. ~ k den bu e-

Bugüne ve yarına tellu e b 
ladıktan ve u 

sasları bu suretle hatır emleketi-
esaslara göre çalışıldıkça m - 01 
tnizde iş hacminin ne kadar a.rtacatg~i 

da ucare -
vç maden ihracatımızın kii ala-
lançomuzda kendine lay~~:e; 

yeceğidir. . . w. 
Türb.iye'nin bu sefer ıstedıgı 29 

mayıs kararlarının m~~e _ve ruha sadık 
kalmak suretiyle tatbı~dır:. . . 

Çünkü Sancağın yenı re11mını Fran
, tatbik ediş tarzı (bayram yapıl-

sa nın • w• h t 1 
bı.le nasıl menettigı a ır ar· 

masını dı 

d dı ) hüsoüniyete dayanmamakta r. 
a r , . ., . b 

K Milletler Cenuyeh nın azı or· 
ezla, ta ahndan girişilen tatbikatın 

gan arı r . d .• 
d ne de şeklın e e.amımı· 

da ne esasın a . 
dır Öyle )d sankı 29 mayıs ka-

yet var · ' f b" · .. Cenevre'de, sır ızı oya-
rarları, o gun, . .h l 
Jaınak ve avutmak için ıttı az o un· 

muştur. f ki ·· 
Milletler Cemiyeti, bu se f\r m~-

k al d bizim kadar o da tasdık na aş ar a, 1 
d ktı. k" 29 mayıs karar arı çerçc-

e ece r ı, . b 
. d .. ına çıkan bir tatbık tarzı, un-

vesı ı,. k .. 
larm hem metin hem ruhuna arşı ı:o.s· 

·1 - bı'r .ınübalatsızlık V'e Hatay ıçın 
terı mış · l 
iki tarafın muvafakati~le tesbıt o un • 

.. · e bu rejimın esasını ve ma-
muş reıımı v k 
hiyetini değiştirmeğe matuf. olara a-

l tek taraflı bir adım, bır suykast· 
b mış . l Cemi 
d B nu üstelik bir de Mıllet er -
ır. u l -

yeti'nin bazı organlan kolay a§brmaa:a 
kalkışırlarsa, o zaman muahedelere .rı· 
ayet etmek prensipinden acal:ta gerıye 

ne kalır? l .. 
Bazılarınca cemiyetin tam şümu lu 

bir tenkidi yapılmak üzere iken bu su· 
a] üzerinde düşünmek,_ ö~le sanıyo~z 

k. anında ve zarurı bır harekettir. 
~zam • ki •. 
Bekleme gününde söybyece erımız 

bu kadarl 

Merkez bankası genel 

direktörü de gidiyvr 
İktisad Vekili B. Şakir Kesebir dün 

ögleden evvel Türkiye İş Bankasına 
giderek B. Muammer Erişle makamın
da bir müddet görüşmüştür. Bu görüş
mede Eti Bank umum müdürü de ha-
zır bulunmuştur. 

Türkiye İş Bankası umum müdürü 
B. Muammer Eriş ve Eti Bank umum 
müdürü B. İlhami Nafiz Pamir Lond
raya gitmek üzere dün şehrimizden 
ayrılmışlar ve istasyonda iktisad ve 
maliye vekaletleri ile bankalar erkanı 
ve güzide bir kalabalık tarafından u
ğurlanmışlardır. B. Muammer Eriş'e 
Türkiye İş Bankasmm mali tetkikler 
servisi müdürü B Hazım Atıf Kuyu
cak refakat etmektedir. 

Cumhuriyet Merkez Bankası umum 
müdürü B. Salahaddin Çam acele işle · 

(Sonu 8 iaci ~ayf{Jdal 

bir inkisaf var 
J 

Tütün satışımız 24 m ilyondan 
43 
bir 

buğday milyona, 
milyondan 

satış ı mız 

m ilyona çıktı 7 

Başbakanlık istatistik Umum Müdürlüğü 937 yılı dış ticaretimize aid 
rakamları tamamiyle tesbit etmiştir. Yukarda 935, 936, 937 senesindeki 
idhalat ve ıhracatımızın artı§ nisbetlerini tesbit eden bir grafik görüyor
şunuz. Bu hwuata ikinci sayfamızda tafsilat bulacaksınız. 

Evvela, tılısım bozulmuştur. Ya
bancı sermayenin nice seneler bin sı· 
krntr ile başardığı demiryoJ/arrm bir
kaç senede yüzde yüz milli para, ni
hayet yüzde yüz millI say ile meyda
na getirdik. Bankalar, şirketler kur
duk. 

Sonra, şuur değişti: Umumi hiz. 
metlere aid imtiyazları tasfiye etme· 
ğe başladık. Yabancı sermaye ile el
birliğini reddetmek değil, [çünkü 
Belçika fransrz sermayesine yahud 
lngiltere amerikan sermayesine na• 
srl muamele ederse biz de öyle yapı· 
yoruz!] fakat bir memlekette ancak 
onun sahiblerine aid olmak lazım ge
len say ve teşebbüsleri kendimize 
hasretmek davasındayız. 

Artık bir şehirde, hatta daha kolay
lrk görmek için türkçeden gayri dille, 
yabancı sermaye telefon karrsma te
lefone etmeğe, yahııd, köprüden Hay· 
darpaşa'ya yabancı sermaye vapuru 
ile geçmeğe tahammül edebilir miyiz? 

Yabancı sermaye, herkese açık ve 
aciz osmanlr imparatorluğu ile istedi
ği anlaşmaları yapmakta ı·aktıyle ne 
kadar haklı idi ise, biz de bugün, ona 
karşı, usul, kanun ve tealıhüdlerimi
zin müsaade ettiği imkanları kullan. 
makta o kadar haklıyız. - Fatay 
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Kabahat pedagoji sisteminde mi ? 
Son zamanlarda, öğretmenlere kar§ı kendi talebeleri tarafından ya

pılan tecavüz hadiselerinin dikkate değer bir §ekilde çoğalması, maarif 
hayatımızda tatbik edilen pedagoji sistemine kar§ı bir kampanya açıl
masına sebebiyet verdi: Talebelerin cüretkar ve çirkin hareketlerin
den bu sistemin tesis ettiği maddi cezasızlık usulü mesul tutu1mak iste. 
niyor. 

Ortada bir dert bulunduğu ve mesul arandığı zaman, göze her §eyde~ 
Önce zahiri sebeblerin çarpması pek tabii görülebilir. Ancak bu zahiri 
aebebler, bizi, hükümlerimizi derhal ve katiyetle vermeye ace
le ettirmemelidir 

Evvela, unutmamalıyız ki, bahse mevzu olan silahlı tecavüz hadisele
ri, mekteb disiplininin vereceği hafif cezalarm hududunu a§arak ceza ka· 
ııunumuzun müeyyidelerine dayanan hareketlerdir. Şu halde, böyle bir 
harekete te§ebbüs edenlerin cezasız kalacaklarını hatırlarına getirme
lerine imkan olmadığı ve mekteb disiplinini takviye için koyacağmız 
müeyyidelerin, daha ağır cezaları bile göze almaktan çekinmiyen tale
beye kar§ı bir tesiri görülerniyeceği a§ikar değil midir ? 

Son tecavüz hadiseleri faillerinin ekserisi cinayetlerini İ§ledikten şon
ra kendi hayatlanna nihayet vermye de te§ebbüs etmi§lerdir. Bu kadar 
büyük bir kararı vermek iktidar ve cesaretini kendisinde bulan çocuğu 
her hangi maddi bir cezanın yolundan çevirebileceğini nasıl hatırınıza 
getirirainiz? Görülüyor ki, derdin kökü çok daha derinlerdedir, ve an
cak, hadiseler üzerinde derinle§tirilecek bir anket bizi daha esaslı hü
kümlere götürebilir. 

Yakaların ekserisinde anormal bir muhitin beslediği anormal ruhlu 
çocuklar kar§ıamda bulunduğumuz ileri sürülebilir. Fakat anormal ço· 
cuklar iç.in pedagojinin hususi terbiye kaideleri vardır ve bunları. normal 
çocuklara mahsus mekteb çerçevesi içinde, disiplin nizamınız ne §ekilde 
olursa olsun, ıslah etmek pek kolay mümkün olmasa gerektir. 

Tahsil çerçevemizin, sosyal bünyemizin tekamül seyriyle mütenasib 
olmıyan bir süratle genİ§lemesi de, derdin tebarüzünde rol oynamı§ .ola
bilir. Düne kadar münhasıran sokağın yeti§tİrİp terbiye ettiği bir çok 
çocukların, mekteb muhitiyle temasa gelmesinden bazı sarsıntılar olma
aı zaruriydi. 

Derd meydandadır, fakat devasının sanıldığı kadar basit olduğunu 
aanmıyorum. Her halde mekteblerimizde falaka usulünü tekrar tesis e
derek kendimizi medeni dünyaya gülünç etmemizi istemezsiniz. 

Maliye tayin ve 
terfileri 

Maliye Bakanlığının muhtelif u
mum müdürlüklerinde yeniden bazı 

nakil, terfi ve tayinler yapzlmıştır: 

YAŞAR NABi 

Yüksek bir hayır 
• 

eserı 

Mühendis-müteahhid Abdurrahman 
Naci Demirağın Divrikide bir hasta
hane yaptırmak üzere olduğunu dünkü 
nüshamızda yazmıştık. Haber aldığı
mıza göre en son usuJler dü~ünülerek 
yapılmış olan proje Sıhiye bakanlığımız 
ca tasdik edilmiştir. Hastahane için 
Abdurrahman Naci Demirağ istasyon
dan kasabaya giden yol üstünde 70 bin 
metre murabbaı yer satın almış olup 
burasını teşcir edecektir. Takriben ;zoo 
bin liraya mal olacak olan bu hastaha
ne için hayır sahibi, böyle bir müesse
seye tamamen muhtaç olan Divrikiyi 
intihap etmiştir. Hastahanede çalışa
cak olanlara maaşlarından gayri yar
dım edilebilmek üzere bankaya bir 
meblağ da yatırmak fikrindedir. 

Kudreti olanlara örnek olmak lazım 
gelen bu asn hareketinden dolayı yük
sek vicdanlı vatandaşımızı bir daha 
tebrik ederiz. 

Vilayet umumi meclisi 

Vilayet umumi meclis devresinin 

üçüncü toplantısını önümüzdeki pa

zartesi günü yapacaktır. Bu toplantı

da encümenlerden gelen birçok rapor 
lar göril~ülecektir. 

Sark 

dün 
tütünleri konferansı 

çallşmalarıni bitirdi 

B. Hasan Sakanın yapdan 
işler hakkındaki beyanah 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Şark tütünleri konferansı çalış
malarını hit!rmiş ve dağılmıştır. Konferans reisi ve Traıbzon me· 
busu B. Hasan Saka konfera·nsm mesaisi ve alı:ınan karar hakkın
da fU beyanatta bulunmuftur: 

de bir defa Sofya, Atina ve İstanbul. 
da toplanarak umumi konseyi yapa
cak ve bu umumi konsey alınacak ted 
birleri, hareket tarzlariyle tayin ede
cek ve bu tedbirlerin tatbik edilmesi-

"- Şark tütünleri hakkında 
müstahsil memleketler arasında 
bir anlaşma yaparak müştereken 
hareket etmek ve tütünlerin da
ha iyi bir fiatla satılmasını temin 
etmek fikri ikinci balkan konfe- ni kendi hükümetinden istiyecektir. 

ransmda ortaya atılmıştı. 
Üç memleket arasında bir tütün 

ofisi teşkil etmek suretiyle dahilde 
ve hariçte tütünlerin gerek ıslahı, ge
rek satılması çarelerinin araştırılma
sı, o zamanki teklifler arasındadır. 

Türün ofisi projesi 
Bu ,teklifler üzerinde 932 ve 933 

senelerinde iki defa delegeler topla
narak müzakerelerde bulunmuşlardır. 
933 ün mesaisi bu defa müzakere 
mevzuu yapmak istediğimiz tütün o
fisinin statüsünü vücuda getirdi. 

933 denberi dünya piyasalarında 

cereyan eden ahval, müşterek bir fa
aliyete geçilmesine mani oldu. Dün
ya istihlak piyasalarında şark tütün
lerinin senevi satışı 120 _ 130 milyon 
arasındadır. Bu mikdar dünya istih
lakinin ancak yüzde 6-7 sini teşkil e
der. 

Müşterek hareket fikri 
Sürüm imkanı bulunduğu takdir

de bu mikdarm iki misline çıkarıl· 
masını temin edecek arazi ve menabi 
mevcuddur. Müşterek hareket fikri, 
şark tütünleri meselesinin ziraatin
den başlıyarak istihlak ve piyasala
rında iyi şartlarla sürümüne kadar, 
yapılması icab eden icraatı ve alına
cak tedbirleri üç memleketin menafi. 
ini korumak için birlikte tesbit et
mektir. 

Güdülen gaye 
Bu kanaatled.ir ki bu defa Uç mem

leket mlimessillerini toplıyarak mese. 
leyi neticelendirmek ve vücuda ge
tirilecek teşkilatı faaliyete geçirmek 
istedik. 1933 denberi dünya tütün ti
caretinde ve istihsalinde husule gel
miş olan yeni vaziyet ve yartlarx da 
nazarı itibare alarak evelkı tetkikle
rin neticelerini ona göre tadil etmek 
gayemizi teşkil etmiştir. 

Yunan delegasyonunun projesi 
Konferansa iştirak eden bulgar 

arkadaşlarımız bu neticeyi verebil
mek için kafi derecede hazırlıklı ve 
icabeden satahiyetlerle mücehhez o· 
larak gelmedikleri için 1933 ofis pro
jesini bir tarafa bırakarak yunan de
legasyonu tarafından ileri sürülen 
ikinci projeyi ele aldık. 

Milli tütün konseyleri 
Bu projeye göre üç memleketten 

her birinde milli bir tütün konseyi 
vücuda getirilecek ve her konsey ken 
di memleketinin tütün ziraat ve tica· 
retine aid bütün vaziyetlerini esas
lı olarak tetkik ettikten sonra sene-

Bulgar delegasyonunun 
takındığı tavır 

Milli konseylerin ve umumi konse
yin mesai tarzına ve salfilıiyetlerine aid 
projede ayrıca bir nizamname tanzimi 
de düşünülmüştür. Bu nizamname şim
diye kadar derpiş ettiğimiz ofis proje
si yerine kaim olacaktı. Maalesef bulgar 
arkadaşlarımız bu şekilde bir müşte

rek faaliyet esasına da girişmek için 
talimat almadıklarını ve konferansın 
mesaisine iştirakleri müşahid vaziye
tinde kaldığını, son bir deklarasyonla 
bifdirdiler. 

Buna nazaran müzakerenin deva -
mına lüzum kalmadığı neticesine var
dık ve mukabil bir deklarasyonla türk 
ve yunan delegasyonlarının bu ikinci 
proje esasına göre şimdiden faaliyete 
geçilmesinde esaslı faydalar mütalea 
ettiklerini bildirdik. 

Türk - yunan delegasyonla
rının kararı 

1ki memleket arasında meriyet mev· 
kiine girmek üzere bir projenin kabu
lü ve kendi hükümetlerine arzedilmesi 
kabul edildi. Buna göre türk - yunan 
delegeleri birer milli konsey vücude 
getirecekler, ilk umumi konseyin tarih 
ve yerini bulgar mürahhaslarına da 
bildireceklerdir 

Bu teşebbüse iştirfilc niyetinde bu
lunmaları ihtimaline binaen kendile
rine kapı açrk bulundurulacaktır. Bu 
neticeler bir protokol finale dercedil
miş, bu suretle ikinci tütün konferan
sı mesaisini bitirmiştir. 

Kaçakçılık hakkında 

-, ürk - yunan anla~ması 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Türk -

yunan hükümetleri arasında kaçakçılı
ğın meni ve takibi için imzalanan mu· 
kavelenin tatbikine başlandığı için 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti İstan· 
bul gümrük başmüdürlüğüne tebligat 
yaparak yunan makamlarına verilecek 
malümat için yunan hilkümetiyle mu
habereye salahiyettar gümrük muha
faza gruplarını tayin etmiştir. Garp 
hududlannuzda yedi grupa bu salahi
yet verilmiştir. 

İstanbul şehir meclisi 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Şehir 

meclisi salı günü toplantısına başlıya
caktır. 

Dış ticaretimizde büyük 
bir inkişaf var 

Tütün satışımiz 24 milyondan 
43 milyona, buğday satışımiz 
bir milyondan 7 milyona çıktı 

Başbakanlık istatistik umum müdür
lüğü, 937 yıh dııı ticaretimize aid olan 
rakamları tan.amen hazırlamış bulun
maktadır. 

Birçok ticari tedbirlerin alınmış ol
duğu 1937 senesinde, kontenjanın kal
dırılması, yeni ticaret anla~malan ya· 
pılması gibi ekonomik hareketlerin; 
dış ticaretimiz bünyesi üzerinde ya
pacağı tesirlerin kati neticesini, ala
kalı mahfiller merakla beklemekte i· 
diler. İstatistik umum müdürlüğünün 
makinaları, hükümetin aldığı tedbir
lerin büyük isabetini, su götürmez bir 
açıklıkla ispat etmiştir. 1929 danberi 
kurulmuş olan dış ticaret muvazene
si, her sene olduğu gibi bu sene de 
inkişaf seyrinde yeni bir rekor ver
miş bulunuyor. 

*** 
1936 yılına göre, ithalatta 21 mil

yon 848 bin lira, ihracatta da 20 mil
yon 250 bin lira artış olduğu anlaşıl
mıştır. İthalata göre ihracat fazlası, 
23 milyon liradır. 

İthalat ve ihracat kıymetlerinin 
1935, 1936 seneleriyle kıyaslamaları 

aşağıda gösterilmiştir: 

1935 1936 
!thaHlt 88.823.000 92.531.ooo 
İhracat 95.861.000 117.733.000 

1937 
114.379.000 
137.983.000 

Her sene, ihracatımız, itb,alatrmız
dan daha büyük ve geçmiş olan yılı 
aratmıyacak kadar dolgun farkları aş
maktadır. Buna mukabil ithalatımız
da, memleketin yeni hayat şartları
nın icab ettirdiği eş.yanın satın alın

mış olmasından doğan bir yükseklik 
gösteriyor. 

Bu; bilhassa üzerinde durulmaya 
değer bir meseledir: Memlekette sos
yal hayatın gelişmesi, medeni vasıta
ların çoğalması, ekonomik bünyemi
zin yeni kuruluşlara ihtiyaç göster
mesi, taze endüstri şubelerinin doğ
ması; hulasa bu ithalat artışı, kalkın
mamızın süratini anlatmaktadır. 

Memlekete neler geldi ? 

l hracatımızda. fazlalık: 
İthalat fazlalığı karşısında ihraca· 

tımızda da devamlı artış vardır. Buse· 
ne, bilhassa tütün, hemen hemen bir 
misline yaklaşan bir yükselme kaydet
miştir: 936 da 24.465.000 lira olan tü
tün satışı, 937 de 43.895.000 lirayı bul
muştur. 

Satış kıymetleri artan mahsullerimiz 
şunlardır: 

Buğday satışımız 1.927.000 den, yedi 
milyon 885.000 ne yükselmiştir. Türk 
köyltisünün anamaddesi olan buğday 
üzerindeki bu büyük satış artl§:lnı; ya
kın zamanlara kadar buğday ithal eden 
bir memleket olarak, büyük bir sevinç
le kaydediyoruz. 

Yün ve keçi kılı ihracatımız 5°431.000 
liradan 6.550.000 liraya yükselmiştir. 
Büyük bir artma kaydeden mahsulle
rimizden birisi de arpadır: arpamızın 
satışı 1.068.000 liradan 5.089.000 liraya 
çıkmıştır. 

Kimlerden mal aldık, kimlere 
mal sattık? 

937 de dış ticaretimizin başlıca mem
leketlerle olan taksimi, şu suretle ol
muştur: 

(Rakamlara üç sıfı~ ilavesilc) 
İthal§.t İhracat 

Memleketler 1936 19~7 1936 1937 

Almanya 41.l"T.o 'tlS.iJ-' bV.IJ't-' 5u .... 2 
Amerika 8.993 17.295 13.419 19.203 
İngiltere 6.103 7.129 6.356 9.769 
Rusya 5.034 7.092 3.964 6.508 
İtalya 2.026 6.085 4.343 7.266 
Çekoslovak. 3.627 3.006 4.012 6.093 
Mısır 1.134 2.451 1.050 l.449 
İsveç 2.057 2.148 1.661 1.921 
Hindistan 572 2.040 1.135 820 
Brezilya 1.607 2.006 361 357 

Hılkewinde Y•I 11llpnılar 
Halkevinin köycülük ve halk ders

haneleri şubesi propaganda işine çok 
ehemiyet vermektedir. Halkevi bil
hassa yurddaşların toplu bulunduk
ları kahvelere, gazinolara hatiblerini 
göndererek halkı aydınlatıcı sözler 
söyletiyor ve filmler gösteriyor. Halk 
evinin halk dershaneleri için hususi 

1 

1936 ya göre, 1937 de dışarıya faz. 
la para vererek getirdiğimiz madde
lerin başlıcaları şunlardır: 1936 da de
uıır, !tt:uıt vt: mamuıauııcı veraıgımıı 

para 14.414.000 liradır. 1937 de bu mik

dar 18.292.000 lirayı bulmuştur. Dört 
milyon liraya yaklaşan bu fazlalık de
mir endüstrisinin yurd içindeki inki
şafının büyük isbatıdır. 

~~~~t!~~!M,_zıf.!'Feclı~e-ıftH~{Uuy~1ci.ıc3~tr. 
şunda gösterilmiştir. Filmin biri a- • • 
ğaç dikme ve koruma üzerine, diğe. 

1936 da 13.431.000 lira olan pamuk 
mensucat, 1937 de 16.995.000 lirayı 

bulmuştur. Gene 1936 da 12.202.000 li
ra verdiğimiz makinalara, 937 de ö -
dediğimiz para 15.057.000 liradır. 

Pamuk ipliği 3.071.000 liradan 
5.476.000 liraya yükselmiştir. J3u da, 
iç endüstrinin ihtiyacının çoğaldığı-

nı anlatıyor. Yün ve kıl ipliklere ve
rilen para, 3.646.000 liradan 5.057.000 

liraya fırlamıştır. Kara nakliye vası
talarına 1937 de verdiğimiz para, 
4.138.000 liradır. 

ri eski Ankara ve yeni Ankaraya ait
tir. Halkevinin içerdeki faaliyetin
den başka dışardaki çalışmaları, pro
jeksi yonlu konferansları halk üzerin· 
de iyi intibalar bırakmaktadır. 

Halkevi komite ôzôlr§ı . . 
seçımı 

Halkevi Başkanlığından: 

Büdce ve mali kontrol ikinci mü
meyyiz namzedi BB. Şinasi Taber 
büdce ve mali kontrol birinci mUmey
yizliğine, Şarkikaraağaç varidat me -
muru Arif Te ' in Eşme malmildürlü
ğüne, birinci ıade tümeni muhase. 
be katibi Ömeı Öztüp, birinci kolor
du muhasebe katibliğine, birinci kol
ordu muhasebe katibi Vehbi, birinci 
piyade tümeni muhasebeciliğine, mu
hasebat umum müdürlüğü daktilosu 
Bayan Memnune yerinde bir der~ce 
terfi, Kırklareli muha!!ebe müdürü 
Hu!Usi Sönmez Zonguldak muhasebe 
müdürlüğüne, Zonguldak muhasebe 
müdürü B. Şevki Öndür Kocaeli mu
hasebe müdürlüğüne, İstanbul tahsil 
kontrol memuru Abdülkadir Erol İs
tanbul varidat memurluğuna, İzmir 
muamele vergisi hesab mütehassısı 
Mehmed Ali Adolan İzmir muamele 
heyeti hesab mütehassıslığına, açık
tan Ali Galib Ertürk muntazam borç
lar umum müdürlüğü muvakkat müs
tahdemliğine, Zonguldak tahsilat kon 
trol memuru B. Şahab Demren Zon
guldak tahsilat kontrol memurluğu

na, Hocapaşa maliye şubesi icra me
muru Selim Sırrı Ayber levazım mü
dürlüğü birinci mümeyyizliğine, le
vazım müdürlüğü memuru İbrahim 
Aydın levazım ikinci mümeyyi?:1iği
ne, İstanbul evrakı matbua anhan 
memuru B. Hüsey'in Talay yerinde 
bir derece terfi, nakil ve tayin edil
miı;ılerdir. 

11111111111,.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

İki yıllık intihap müddetleri hitam 
bulmakta olan halkevi komite üyeleri 
intihabları aşağıda yazılı günlerde ya
pılacaktır. Her şubeye mensup üye ar
kadaşlarının şubelerinin intibah gün
lerinde saat 18 de halkevinde bulun· 
malan rica olunur. 

Ş. KaralıiRar'da hava tehlike
sinden korunma kursları 

Şarkikarahisar, 26 (A.A.) - Halk
evinde hava tehlikesine karşı korun
ma çarelerini öğreten bir kurs açıl
mıştır. Hükümet doktoru Mehmed 
Baran Halkevinde toplanan şehirli 

ve köylü bir kalabalık önünde hava 
tehlikesinden korunma çareleri ve 
çeı,itli zehirli gazlar hakkında alaka 
ile takit> edilen bir konferans vermiş
tir. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 

doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

merkezi her sene olduğu gibi bu se

ne de Ankara ilk okullarındaki zayıf 
ve kimsesiz (585) çocuğa her gün et· 
li sıcak öğle yemeği vermektedir. 

Bir çocuğun bir giinlük yemegı 
ekmeği ile beraber beş kuruş tutmak
tadır. Her vatandaş Kuruma beş ku

ruş yardım etmek suretiyle yoksul 
bir yavruya kan ve can vermiş olur. 

Kurumun dükkan ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına beş kuruş at
mak suretiyle yapılacak yardım da 
bu güzel maksadı temin eder. 

Dayak 
- Dayak cennetten çıkmadır/ 
Eskiden bu söz çok çok, tekrar· 

lanırdı. Bir gün, bilmem kimdi, bu 
söze ~öyle cevab vermi§ti: 

- 1yi bir şey olsaydı, cennette 
kalırdı. 

1stanbul gazetelerinden birisi, 
mekteblerde öğretmenlerin talebe 
üzerinde otorite kuramadık/arını 

söy/iyerek ''bizim pedagoji üstad
larrnrn bayıla bayıla propaganda 
ederek memleketin başına bela kıl
dıkları maddi cezasız talim ve ter
biye usulü., nden şik§yet ediyor. 

Bu gazeteye göre "bu yanlış yol
dan hemen dönmek, manevi otorite
yi maddi cezalarla teyid etmek,, 1§
zımdrr. 

Fakat anlaşılmıyan bir nokta 
var: Bu gazete "maddi ceza,, de
mekle ''dayak" mı istiyor~ Halbu
ki vaktiyle cennetten çıkan falaka, 
hemen Jıemen, meşrutiyetle birlikte 
mekteblerimizden kapı dı§arı edil. 
mişti. Bizim çocukluğumuzda "tev
kif, tevbih, izinsiz,, gibi cezalar 
vardı. Bugünkü mekteblerde de ay
nı neviden ''tescil, muvakkat · tard, 
tard,, gibi cezalar veriliyor ki eve/
kilerden daha az tesirli olmasa ge· 
rek. 

Yukarda bahsimize mevzu etti
ğimiz yazı, birkaç talebenin öğret
menlerine sil§h çekmelerine de ce
zasızlığı sebeb olarak gösteriyor. 
Bana k~lırsa, kökten sürme beş altı 
genç haydudun bu vakitsiz saldır
ganlıklarını mekteb duvarının için
de mütalea etmemeliyiz. Bu suçlar, 
mekteb inzibat meclislerinden zi-

yade, mahkemeleri ve polisi ilgi. 
lendirir. Bilmem, ceza kanunumu
zun önüne geçemediği bu suçları, 
mekteblerde "maddi ceza,, ya döne· 
rek nasıl önleyebilirdik? 

Eğer, "maddi ceza" kelimeleriy
le, gerçekten, istenilen, dayak ise: 

Aman, o revzeni mahlil as;ılma11n 1 

Dayak, vaktiyle çıkmış olduğu 
cennete yeniden girebilir; fakat 
meşrutiyet .mektebinden bile ko· 
ğulan dayağın, cumhuriyet mekte
binde, bı'lmem, yeri olabilir mi - T.İ. 

''Sis'' 

Saragoadan gelen ve Teruel cep· 
heıini anlatan bir Havas telgrafını o
kuyorum size : 

" Bu ıabah, bütün Terue1 cephesi 
tiddetli bir sis tabakasiyle örtülü idi. 
Bazı yerlerde on adını ilerisi görü
leıniyordu. Y otlarda ıeyrüsefer çok 
zorlqımftır. 

Siı araıında tektük tüfek aesleri, 
bir de bir obüsün patladığı iıitiliyor· 
du. Hatlarda tam bir sükunet hüküm 
sürmektedir." · 

Eğer 1 spanya'mn da bir "edebi • 
yat cedidesi" ve bir "Tevfik Fikret"i 
olsaydı, Teruel,deki bu sis karşısın
da: 

Sarmış gene afakını bir dudu 
muannid, 

Bir dQdu muannid ki peyapey 
mütezayid 

Tazyikinin altında silinmiş gibi elvah; 
Bir tozlu kesafetten ibaret bütün 

e5bah 
Diye bir "sis" manzumesine baş· 

lıyacak ve ba§ka taraflarında bil
mem, fakat fU ımsraında yerden gö
ğe kadar haldı olacaktı: 

Örtün, evet ey haile, örtün evet 
ey şehri 

Kararan yıldızlar deiil, 

saçkır olacak! 

"Ev, kadın, moda" sayfamızın Ef
ser Ablası dünkü sayımızda "bu se
ne açık renkli saçlar moda değil; su· 
ni sarııınların yıldızı kararıyor!'' di
yordu. 

Bence kararacak olan yıldızları 

değil, aaçlandır. Bunun için de bir 
kaç ay sabretmek kafi gelir. 

Yalnız, insan, ne de olsa, kendisin
de bulunmıyan §eylere malik olmak 
istediği için o zaman aslında saçı 
simsiyah olduğu halde, bir iki sene
dir, modaya uyup sarı§mlaıtan ha
nımlar, tekrar saçlannı hakiki r~nk
lerine çevirince: 

- Ah karde§İm, bu moda da ne· 
tuhaf fey, diye sızlanacaklardır, ona 
uyayım diye sapsarı saçlarımı siya • 
ha boyatmağa mecbur oldum! 

Gazetelerde say_fa sayısı! 

Uzun bir Amerika seyahatine çı· 
kan Akşam muharriri, orada Kolom
biya üniversitesinin gazetecilik mek
tebine yaptığı ziyareti anlahrken di· 
yor ki: 

" Önüme iki sayfalık bir gazete 
koydular: 

- Bu, dediler, 44 sayfa çıkan bir 

gazetedeki bütün yazıların küçültül
müş bir şeklidir. Bu iki sayfalık ga

zetede 44 sayfalık gazetede çıkan ya
zıların hepsi vardır; hiç biri eksik 
değildir. 

Demek oluyor ki birçok yazılar, 
istenilirse, 44 sayfa da yazılabilir, 
;ki sayfa da ..• " 

Istanbulun tanınmış gazetecile
rinden birisi bu haberi okuyunca bı
yık altından gülmü§: 

- Bu da İş mi? Demiş, onlar gel· 
sinler de ben, onlara iki sayfalık ya-

zııun on altı sayfaya nasıl çıkarilabi
leceğini göstereyim!. 

Okur yazaı· ? 

Matbuat tarihimiz hakkında neı
redilmiı olan "Agah Efendi" hak
kında yazılıp" dünkü sayımızda çıkan 
bir yazıya yazı iıtleri müdürümüz 
şöyle orijinal bir imza koymuıtu: 

" Kitabı yazan Server lskit • kita
bı okuyan N. A." 

Bu takdirde uzaktan balalınca ak
raba sanılan Server ile N. A. bir ara
da okur yazar mı sayılmalı? Ne der
siniz? 

1 - Şubat - salı köycülük ve ar 
2 - Şubat· çarşamba gösterit ve ki

tabsaray 
3 - Şubat - perşembe sosyal yardım 

ve halk dershaneleri 
4 - Şubat - Cuma dil tarih ve edebi· 

yat 
5 - Şubat - cumartesi Müze 
6 - Şubat - pazartesi spor ••• 

Bir İngiliz vapuru serbest 
bırakıldı 

İstanbul, 26 (Telefonla) - 'Geçen 
hafta Kuruçe~pıede Anadolu vapuru
na çarpan ingiliz bandıralı Hilarya va
puru ikinci ticaret mahkemesince tak
dir edilen teminatı ödemiş haciz fek· 
edilerek yoluna devam etmiştir. 

Hava hafif sisli ge(li 
Dün Ankarada hava hafif sisli ve bu

lutlu geçmiştir. En düşük ısı sıfırın al
tında 10 en yüksek ısı da sıfırın üstün-

de 1 dereceye kadar yükselmiştir. Yur
dun cenup doğusu cenup, doğu Ana
dolunun şark ksmmda kapalı, ve yer
yer yağışlı, diğer kısımları bulutludur. 

24 saat içindeki yağışların kara metre
ye braktıkları su mikdarı Sinopta 34, 

Siirdde 18, Rizede 11, Giresonda ve 
Orduda 6, Bandırmada 5, Antalyada 4 
kilogramdır. En düşük ısı Ulukışlada 
sıfırın altında 20, en yüksek ısı da İz
mirde 10, Çanakkalede 11, Adanada 12 
derecedir. 
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Cenevredeki siyasi 

faaliyet 
Milletler Cemiyeti konseyinin 

j)\İ2üncü içtimaiyle Cenevre gen~ 
jdıplonıaıi faaliyetinin ıiklet mer~e~ 
!Dı~u. Konıey, dün lran delegeaının 

••liği altında açıldı. fakat bu defa 
bevre'de daha ehemiyetli politika 

..ıiyeti, birkaç gün sonra içtimaı~ 
dedecek olan "yirmi sekizler" komı· 

teai etrafında toplanacaktır. 
Yinni sekizler komiteıi, konsey ta· 

"-'nıdan 1936 •enesi temmuzunda ve
l'İlea karar ile kurulınutlur· O •ıralar
ct. lt.ıya'ya kartı tatbik edilen z~ 
tedbirlerin muvaff akiyetaizliği yüzun· 
deıı Milletler Cemiyetinin zaafı tebariiz 
•bniıti Binaenaleyh cemiyetin ıılahı 
ır.eaeleıi bahiı mevzuu oldu. Konsey, 
4 letnmuz 1936 da cemiyete azi olan 
~letleri, 11lahat hakkındaki fikirleri· 
ili bildirmeğe davet etti. Temmuzu ta-
lcib eden aylar içinde kırk iki devlet 
C4ılbiyetln 11lalu hakkmdaki bakımını 
~Yet sekreterliiine bildirdiğinden, 
lcoııaeyin karariyle bunlan biribiriyle 
telif edip bir rapor hazırlamak için ko
l!Iİıyon tqkiline karar verild:. lıte bu 
lco.biıyon yirmi sekizler komite•idir. 
~ seçen bir sene içinde Mille~ 
Cemiyetinin 11lahı namı altında faali· 
Yette bulunan bu komiıyon, bir taraf. 
!-n cemiyeti büıbütün taıfiye etmek 
••tiren Almanya ile ltalya, difer taraf· 
t.ıı cemiyeti korumıya çalıtan lnsiltere 
•e Franaa arasında bir mücadele aahne
ıi olnıuıtur. 
. Küçük devletler, büyük devletlerin 
ilci 2ümreye ayrılmalanndan korktuk-
1-rı ~n kollektif bant ıiıteıni demek 
ol.ıı Milletler Cemiyetine karfı gittik
Çe daha muhteriz davranmaya batla· 
l!ııtlardır. Demek ki bu bir sene içinde
lci briicadelede daha çok fqiat devlet
ler kazamnıılardır. fatiat devletlerin 
hedefi, küçük devletleri kendileri ıibi, 
~lletler Cemiyetinden, büıbütün ayır
~b. Bunda muvaffak olduktan iddia 
edileınez. F qiıt devletlere tibi olan 
Polonya'nm dıt bebnı, pçenlerde .Öy• 

lediği bir nutukta cemiyet baklandaki 
İlilladıızlığım açık bir liıanla anlatımt
tı.-. Fakat Polonyanm caniyetten çekil· 
lbelı niyetinde ohnadıiuu ela ifade et
"1İttir. Budapeıte içtimamda Kont Ci
'-'o da Avuıturya ve Macariıtan'ı Mil· 
l.tı... Caniyetinden çekilmeğe tetvik 
•bni · fakat muvaff ol•DW"' br. 

&tfüetler Caniyetini aayıflatmü ve 
ltıiimkünıe ıiyaaetle metsul olan bir 
-.-.. eıe halinden çıkararak entemu
>'Olıal hayır cemiyeti haline getirmek 
~mda daha çok muvaffak olduk • 
ı.... iddia edilebilir. Bu muvaffakiyetin 
'-ili ele Lebiıtan, A vuıturya ve Maca· 
l'İıtan ıribi, kendilerine tibi olan dev • 
!etlerin vaziyetlerinden ziyade bitaraf 
de.letlerin hareketleridir. Boquncu • 
1"1c Belçika'dan bqlamııtır. Avrupa'· 

et. •ntemuyonal münasebetlerin mu • 
"llzeneye dayandığı zamanlarda~
••z Yatamak itiyadını ha•ıl eden bu kü· 
çiik clevlet, son birkaç aene içind~ en • 
ternaıyonal münasebetler öyle bır çı• 
fıra ırirince, rahataız olmaya bqladı. 
Ve Fnua ile yaptığı ittifakı, ~o 
rn-.k.aveleıini, Londra anJqmallDI bır 
larafa bırakarak harbtan evvelki e•ki 
laraEıız vaziyetine avdet etti. Bundan 
aorıra ela Milletler Cemiyeti kadroıu 
içindeki vaziyetini bu yeni iıtatüıüne 
~Ydurmaya çalıftı. Bu da Cemi.ye~ 
-.... bailarım aevıetmek demekb 
.\Lnanya'nın ve 1 talya'mn itlerine el • 
"erirdi. 

DÜNYA HABERLERİ 
Kırk gün süren harbten sonra 

Hükümetçiler T eruelde 
gene taarrunı geçtiler 
Çarpışma, şiddetini muhafaza ediyor 

B 1 n 26 (A.A.) - Cumhuri- tan hareket eden ingiliz Sheaferst va
arse o , . b" ""dd b" . 1 · k al dün Teruel cebhesınde puru ır mu et sonra ır ıspanyo 

Yetçı ıt ar• · · f d d d 1 
kı:o b 1 tardır Bu kıtalar Te- harb gemısı tara rn an ur uru muş. 

hare "ta aş amış • . ' A • 

ruel'in 30 kilometre şimalinde kaın tur. .. 
. k da Kataloyud - Te- Cebeluttarık, 26 (A.A.) - Royter 

.Sıngra mınta asın a geçrnitalerdir. bildiriyor: lngiliz Bereas destroyeri 
ruel boyunca taarruz :ı • • • • d 

. ·ıer 1071 ve 1080 rakım- ıle ası harb gemısı arasın a yapılan 
Cumhu:ı~etçı ' i terdir. Bu mıntaka- temastan sonra Sheaferat v~purunun 
lı tepeyı ışgal etm ş b d hareket et _ inkıtasız yoluna devam etmış oldu-
run şarkında ve gar ın ~ La Ha a ğunu bildirmektedir. 
mekte olan başka kollar ıse y - n··k·· ·ı . b. 

• 1 · kadar ilerlemiıı ve Sing- u umeıçı erın ır 
nın ılk ev erıne ~ • • 
ra'ya sokulmağa muvaffak olmuş bu· muval/akıyeıı 

1 yordu. Barselona, 26 (A.A.) - Fucnte de 
unu T f lfveti Todos'ın batı cenubundaki dağlık a-

ayyare . 00 ~· t ti _ razide cumhuriyet kıtaları dün, ken
On beş tayyare bır fra 15k.Pl a ayı di mevzileriyle Villanuva düşman 

d a 7 500 ı o mec· . . 
cı maddeler eposun d mevzilen arasında bulunan hır kısım 
mu sikletinde bo~alar .atmışlar ve e· araziyi muharebesiz işgal etmişlerdir. 
poyu berhava etmıılerdir. . Bu ilerleyiş, cumhuriyet bataryaları-

Teruel cephesinde beş ~umhurıyet nın Azuilondan Bellşie • Karilna yo
avcı tayyaresi ile altı frank~st bombar- luna bağlanan yol kısmını ateş altına 
dıman tayyaresi arasında bır hava mu· almak imkanını veriyor. 
harebesi cereyan etmiş ve düşman tay-

Romanyada yeni 
seçime hazırhk 
Bükrcf, 26 (A.A.) - Dün akşam 

toplanan kabine, önilmUzdeki seçim 
esnasında aükG.n ve nizamın temini 
hususunda aşağıdaki tedbirleri karar
laftırnııttır : 

1. - Tanınmıt bütün partiler, ka
nunlar çerçevesi içinde propaganda 
hürriyetine sahih olacaklardır. 

2. - Seçim dairelerinde yabancı 
efhu, hiç bir politik faaliyette bulu
namıyacaklardır. 

3. - Memurlar, siyasi tezahürlere 
iştirak etmiyeceklerdir. 

4. - Yarı askeri mahiyetteki te
şekküller memnudur ve bu husustaki 
kanunlar, bütün tiddetiyle tatbik o
lunacaktır. 

5. - Nizamın ve yukardaki karar
ların tam olarak tatbiki için mahal
li jandarma kıtalarını takviye etmek 
üzere lüzumu kadar aaker harekete 
geçirilecektir. 

Liberal partisinde tahrikat 
Belgrad, 26 (A.A.) - Vreme ga· 

zetesi, Bükreşten almış olduğu bir 
haberi neşretmektedir. Bu haberde 
liberal fırkası içinde bir takım tahri
kat yapılmak• a olduğu ve hatta B. 
Tataresko ile B. Bratiano'nun taraf
tarları arasında bir ihtilaf zuhur et. 
miş bulunduğu bildirilmektedir. 

yarelerinden ikisi düşürülmüştür. 

Barselon bombardınuınları 
Asi tayyareler dün öğleden son.ra 

Barselon'u tekrar bombardıman etmış
lerdir. Şiddetli bir mukab~l to~ ~teşin
den sonra bu sabah oldugu gıbı, tek
rar kuvve;li patlama sesleri. du~
muştur. Taarruz u devam etmış ve ıu
kunet süratle tekrar kurulmuştur. 

gece, Avrupanın 
noktalarında 

Ewelki 
bir çok 

Asiler bir ingiliz gemisini 
ıevkiJ eııiler . 

Tanca, 26 (A.A.) - Saat 15 de a
lınan bir telsize göre, Cebelüttarık-

Muhteşem bir şimal 
fecri hadisesi görüldü 

Londra, 26 (A. 
A.) - Dün gece, 

lngilterenin muh
telif yerlerinden, 

ezcümle cenup ve 
Londra mıntakala-

rından binlerce ki-

B. Stoyadinoviç 
14 subatta 

Ankaraya geliyor 
Belgrad, 26 (A.A.) - Balkan antan- şi· hayret içinde, 

tı konferansının tehiri dolayısiyle Bay muhteşem bir şimal 
a ha· . 

Öğrendiğimize g6re Bay Stoyadino- çok kiımeler gök 
viç, balkan uıtantı konferanamda bu· yüzündeki bu kızıl 
lunduktan sonra Ankaradan dönerken renkleri, önce, muazzam bir yangının 
kısa bir müddet Sofyada tevakkuf ede· akai f?larak telakki eylemiılerdir. 
cektir . Bu fimal fecri, Avrupanın batka bir 

Anadolu Ajanaınm notu: çok mıntakalarmdan de görilnmilftür. 
Bu sefer ıs şubatta Ankarada topla· Royterin Viyana ve taviçrede Wengen 

nacak olan balkan konferanarıım bu te- muhabirleri, geceleyin gök yilı:ünde 
biri, Milletler CemJyeti kon1eyi içti· birdenbire kızıl bir qık peyda olduiu· 
maının tehiri Userine vukua gehiıit- nu ve dal tepelerini tamamiyle •ydın· 

lattıiını bildirmektedir. 
Meteoroloji iıtuyonları, pe.Jı: muhte· 

mel olarak dün geceki 9imal fecri Jıi. 
l.zmitte 31 inci f1rkaya diaeaiyle alikadar olabilecek bir me

teor geçi9i hadi•esini teapit eylemif· 
lerdir. 

tir. 

sancak verme töreni 
İzmit, 26 (A.A.) - Baş kumandan 

Atatürk tarafından 31 inci alya gönde· 
rilmiş olan sancak, bugün Cumhuriyet 
alanında yapılan bir tören. eın~aında 
Orgeneral Fahrettin Altay ın eliyle a· 
lay komutanına verilmittir. • 

Törende bütün alay ve aakerı komu
tanlar, vali, hükilmet erkim, mekteb· 
ler ve kalabalık bir halk kütlesi bulun· 

muştur. 

sancağı te•lim alır1":1'k~.n büt~ ~-

Diğer memle~ılerde 
Fransada bu hadise memleket}n Şer

burgdan Marsilyaya kadar olan ,ark 
kıamında, fakat daha parlak olarak ti· 
mal taraflarında görillmilttür. 

Polonyada şimal fecri önce iki beyaz 
şerid halinde görünmüş, sonra kaybo
larak kızıl 9eritler halinde yeniden 
meydana çıkmı,tır. 

Portekizde bu hidiıe kırk ıeneden
beri ilk defa olarak görüldüiünden, 
bazı köyler halkı müthiş bir heyecana 
kapılmışlardır. 

lıflık eskiden de, aonradan da ııkaık ya 
pılmııtır.Nitelc:im 1709 da K.openhagda 
vuku bulan bilhaaa büyük ve ziyadar 
bir §imal fecri eanuında askerler •i
lahlarını kaparak kıflalarından dı,arı· 
ya fırlamıflar, hallı:ı tehlikeden ( 1) ha· 
berdar etmek için trampete çalmıflar
dır. 

Bir korku mev:ıua 
Eski zamanlarda fimal fecri daima 

batıl bir takım itikadlara ballı kalmıf, 
ıonradan sihirbazlar, kihinler ve fal
cılar da ite karıtınca halk için daimi 
bir korku mevzuu olmuıtur. 

İlk defa 1621 de, Guaendi, bu hldi
ıeye fimal fecri adını vermig.tir. Çün
kü o zamana kadar bu fecir cenup nıııf 
küresinde hiç görülmeınifti. 

Gerek Guaendi'nin, gerek ondan 
ıonra bu mevzu üzerinde çalı,an Casai
ni ve Roemer'in tetkikleri üzerine, ti-
mal fecri • hiç olmazaa mUnevver ve 
bilgili halk tabakaları tarafından • ar· 
tık fevkattabiiye bir hadise telakki e· 
dilmemeye başlanmıştır. 

~ ı;ORKIYE BASIN 1 

C. S. A. R. tarafından tahrıb edi
len PrHburg .akaiındaki 
patronlar •endika•ı bina•ı 

FrınSldl t s. A. ı. • ıld 
bombalar tetik edilirken 
Korkunç bir 
infilak oldu 

13 kişi öldü 
Paris, 26 (A.A.) - Villejuif bele· 

diye laboratuvarında bir patlama ne· 
ticesinde on kiti ölmU,tür. Laboratu. 
varda C. S. A. R. meselesi dolayıeiy
le yapılan araıtınnalar esnasında ele 
geçirilen bombalar tetkik edilmekte 
idi. 

Patlamanın gUrültUıü iki kilo· 
metre mesafeden işitilmittir. Civar
daki evlerin camları kırılmııtır. 

Kaza olduğu esnada laboratuvarda 
adli hüviyet tahkiki şubesinden iki 
fotoğrafçı. bir askeri kimyager, la
boratuvarın başkimyageri ve on ka
dar da asker bulunmakta idi. 

Türkiyede turizmi 
genişletmek için 

SON POST A'da Muhiddin Birsen, 
memleketimizin birçok tabiat 1rüzellik· 
lerine malik olduğu için turiıtlerin .. 
kın akın bize koımalan lazım aeldiğine 
inandıklarını .öyliyerek, hakikat halde 
turiıt gelmediğini, çünkü tabiat güzel· 
likleri her tarafta mevcud olduğunu, 
turiıtlerin bundan baıka konfor ve e(5• 
lence aradıklannı ve bizde bunları la • 
yikiyle bulamıyacaklarım anlatarak di
yor ki: 

"lıte bizim memlekette olmıyan 
ve kolay yapalamıyacak olan ıeylerden 
biri de budur. Çünkü, bu, ıennaye kuv• 
veli ile bir hamlede, rutıele her yerde 
hemen yapılamaz. Bunun içtimai tara
fı çoktur. Elimize uıta bir mimar, iyi 
bir elektrikçi ve bir de mükemmel dö
temeci geçirdik mi konforu derhal te • 
mi nederiz. Fakat eğlencenin temini ko
lay değildir. Çünkü, o hem birçok kon
forlu ıeylerin bir araya topla.,.,...., 
hem de o konforlu feyleri bir araya top
lıyan içtimai muhitin, bu konforu, bot. 
eğlenceli, çekici, zevk ve aafa ve ferah 
verici bir ru bile canlandırmaıı aayeıİn• 
de meydana gelir. lnaanların güzel )o. 

yafetleri, oturup kalkıılan, muamele • 
leri renk, muıiki, aeı, nqe kahkaha, 
bütün bu güzel teYler hep bir araya sel• 
melidir ki konforl• ıemütlich birletmit 
olıun. 

Halbuki bizler henüz bunu temin 
edebilir bir cemiyet devrinde değiliz. 
Kadmlannuz daha dün açıldılar : mil
li muıikirniz henüz dünkü oamanb mu
ıikiıidir: Ya ah ve vah, yahud' curcuna. 
Henüz türk ruhunun clailarda dolatan 
süzel muıikiıi tehre ve konservatavara 
girmedi. Henüz fakiriz. Memleketin 
her köıeainde neıeclen ziyade ızbrabm 
ıeıi ititilir. Sokakları temiz olnuyan, 
temiz aokaklannda temiz ve süzel la • 
yafetli inaanlar dolapnıyan ve ilh ve 
ilh .•. bir ıehir gemütlich olamaz ve ora
ya turiıt de 1relmez.,, 

Hadise akabinde itfaiye servisinin Bu muharrir, bunun için kendi ar.-
tulumbaları faaliyete geçerek yangı- mızda turizm hareketini uyandmnayı 
nı aöndürmütlerdir. Bundan sonra ve eğlence aanatmı öirenmemizİ tavaİ• 
kaza kurbanlarının her tarafa dağı- ye ediyor. 
lan cesedlerinin aranmasına batlan· • • • 

mıştır. CUMHURlYET'te Abidin Daver, 
Villejuif balkı tehrin guometro- ıu ıehri y alova ile Marmara bavzaamm 

ıu patladığını veya şehre bir obüs i- Balkanlar ve yakın tark memleketim 
sabct ettiğini sanmışlardır. Bazı kim. için eberniyetli bir turizm bölgeli ol· 
seler ,ehrin bir hava hücumuna ma- duğunu, burada modem teıiaat ve koo
ruz kaldığını sanmıjlar ise de n etice- '- vücıul•,.atirilcliii nİ•bette bu böl
de herkee laboratuvarların UR?mcıe genin turiıtik kıymetinin artacaiım 
yükselen ıiyah dumanı görerek haki- kaydederek diyor ki: 
kati anlamıftır. 1 

" Eaaaen Marmara banau, atanBu kaı:anm sebebi ne olabilir? · 
bulu, Burıaıı, Y alovaaiyle yalan tarlma 

ÇUnkU belediye laboratuvarları en büyüle turizm mmtakaıı o1mafa 
mUdUrU Kling, C. S. A. R. bombala- namzed bir mmtakadır. Bu mmtaka.,.. 
rına dokunmakta bir tehlike olmadı· keoloji, tarih, İ•tirahat ~ 
fmı ve bir kaza çıkanmk için ~k oldufu aibi au teduiıi bebnmdan da 
beceribb olmak ltı:nqeldilini aöy- pulak bir istikbale aabibtir. Jatmbal, 
lemifti. • Boiazı, Adalan " Filoryuiyle ....ı. 

Son dakıkada ölenlerin aay•ımm • b• ..c edi Bu Yalo 
l aız ır aa,. .. y r. r .. w n •• 

13 U bulduğu haber verilmekte ld ehi 1 . d t d . • ..._L•• ' r en e, w e avın Ye uıuu ......, ... 
ralannm süzellifi itibariyle feftallele 

1 0•000 L-. llL haya inkitaf'a müaaid yerlerdir. Buralarda 
IUH a yapılmağa baflanan modem teaiaatla 

bu inkitafm temeli ablmıfbr. Marma • 

seferi sona erdi 
... Fakat Moscatelli 

Natalda kalma§a 
mecbur oldu 

Roma, 26 (A.A.) - Stefani Ajanaı 
bildiriyor : 

Belçikanın bu hareketi, A~u.pa''!
~hr vaziyette bulunan lıviçre açın bır 
0 t'nek oldu. Arkadan 1 akandinavya dev· 
letıeri seldi. Bunlar küçük devletler ~1-
~la beraber kollektif bant ıiıtemın· 
de, ıiya•i eh.:.myetleriyle mütenuib 
~an bir ağırlık ifade etmektectirler. 

1 bir tek er kalıa dahı, turk mılletı
ay, o "klAl" . . -a"'li şerefi, namusu ve ıstı a ı 
nın tı...- • . . 
olan bu sanca~ı d.üş~ana teılım etmı-
yeceğine and ıçmıştır. 

Cenubi Norveçte fecir bilhaaaa kuv
vetli olmuf, Telemark eyaletindeki 
Rjukan şehri birkaç saat gündüz gibi 
aydınlanmııtır. 

~k~ z~nlarda norveçliler şimal 
fecrını gorunce Valkyrie denilen ila-
helerin, koyu r enkli atlan üzerinde ha
vadan geçtıklerıni sanırlardı. Fakat ti· 
maide, bu hadiseye çok sık rastlanıldı
ğı için artık halk bundan korkmamağa 
batladı. 

Dün sabah İtalya saatiyle aaat 9.10 
da, üç "ı-79" tayyaresi Rio-de-Janeiro
ya müteveccihen Dakardan havalan
mıştır. Tayyareler, vasati olarak 3800 
metre irtifada uçmuşlar ve Atlantik 
denizinin orta mıntakasmda fırtına ve 
aksi istikamette esen rüzgarlarla kar
tıla§ntışlardır. Albay Biseo ve teğmen 
Bruno Musolininin tayyareleri, aaat 
17.30 da Brezilya sahillerine varmış ve 
saat 22-45 de Rio-de-J aneiroda salimen 
yere inmiştir. 

bavzaıı, coirafi vaziyeti dolayıaiyle 
Avrupa'nın bazı memleketlerine uzak. 
tır. O uzak memleketlerden Marmara 
havzasına gelirken, yol üıtünele bqka 
aayfiyeler, ıu tehirleri vardır. Bu iti
barla oralardan lıtanbula ıelecek tu • 
riıtlerin büyÜk bir kıımmı bu meıhur 
ve niıbeten daha yakın yerler cezbetM 
bile, sene aym coğrafi mevki, Marmara 
bavzaıına bqka seyyahlar celbedebilir 
ve bu seyyahlar, selip geçici defil, bü
tün yaz mevıimini burada geçirmek i .. 
tiyen kalıcı nevidendir. "İ•tanbul. Bur
.. • Yalova" mmtakaaı, balkanların, 
Suriyenin, Filiıtinin, lralan, lraıun, 
Mııırın tabii aayfiyeıidir. (Hotel Ter
mal) aibi moffm teıiaat kuruldukça, 
Filorya ve Boğaziçi imar edildikçe bu 
seyyahlar Marmara ba.zuuu diier 
aayfiyelere tercih edeceklerdir.'' 

Bu küçük devletler, Milletler Cemi· 
)etİllin ilgaamı iıtemiyorlar. fakat on 
'1tıllcı madele ile zecri tedbir tatbik et• 
.._le İçin ıririıtikleri teabhüdün k.e~d! 
~İyetleri için tehlike tetkil ettı~ı 
1~dia ediyorlar. Bunun bir tffilde tadı
~llİ ve her halde kendilerinin bu teab· 

iidclen ıerbeat bırakılmalannı iıtiyor
~- li.ıbuki bu on altıncı madde büt~ 
~~ ruhudur. On altıncı ınad~eyı 
~'-lctan ,.,,__ __ ... Milletler Cemıye
ti le r~ • c1ew• tİr• 

onıepıiyonunu temelinden Sif 
~le demektir. . 

On altıncı maddenin deiiıtirilme11• 
ile en ziyade aleyhtar olan f ranaaclır. 
Ve larib tecellidir ki ltalya'ya Jw:ıı 
:ecri tedbirleri hüınü niyetle tatb: 
~ btteyip de bu maddeyi baltalaY~ 
"•llaadır. lngilterede iki temayül var
~· Biri dıı bakanı Eden tarafından tem 
•al edilen kollektif banta brfı ~b
irle. Diğeri de baıvekil cJıamberleı~ •e 
lord Halifakı tarafından temail e~en 
~kir lci, bunlar, artık Milletler CemiYe-
tillin ·--~ ... ___ .. .....nu)anuYaCll"' " _.ına _,, 1ı soz , _ takib 
11"- ve daha realiat bir ıiyaaet 
:__diııne•ine taraftardırlar. ()yle. ~= 
.. 7or ki hadiselerin son aylar ıçın 

-
Müsbilden zehirlendi 

1 26 (Telefonla) - Reşid 
latanbu • ,.. bmed Ali aldığı 

kamarotu .ı.ne 
vapuru k ölmil' ve cese· .. bilden ı:ehirlenere 
mua 1 tır di morga kaldın ınış . 

Cbarnberlein ve taraftarlan-
cereyanı, · ör" Eden Ce-. ardım etmıf · m takvıyeye y _ _... .. ere ikm 

e hareket etnwa UıZ • • 
nevreY . tli bir kabine ıçbmaı 
Londrada eheıntY~ . b noktada 
akdedilmit ve lnaılterenua ~ .... ül 
&-•-=b edeceii ıiyaaet mesele•• aoruı • 
Ula& • .-:ı: ....... baka 

.. .. Bundan sonra uı•- .... -
muıtür. da da franıız 

· ~IDlf ve ora m Parıae Ua• -- ·• ·• 1 'l dm)ariyle görüımuıtur. na• -
devlet a Milletler Cemiyetin· 
tere ve FranıanıD hlikeli aören 
de A olarak kalmayı te 0 

aza · t ermeleri ba-kü ük deYletlere temına v . 
ç .eli. B t-: ... t verilecek bi mevzuu ı a _.__ 
~ yerilaÜ,_- mi? Verilecekıe, tek· 
~ olacak? Baadan lnsiltere ye F~
~ Milletler Cemiyetine kartı vaza. 

etleri anJatdacaktır. 
1' Milletler C.eınfyeti etrafında yap1 • 

b politika ananevruınm ıümul ye 
lan u ç.!!-L!: .._ __ 

• • b"...::L.f.ôir UPAU en~- • ehe1111yeb U7-·-· _ • 

al ··na--L-tJercle ba mucadelenın 
yon aru -• • ··- ~Le aJacaktır. 
neli eune so ... Y~ A. Ş. ESMER 

İtalyanın muhtelif yerlerinde de 
gök yüzü bir saat müdrlıPtle krnkızıl 

kalmııtır. 

• Şimal fecri nedir? 
Şimal fecri, en güzel tabiat hadiacle· 

rinden biridir ve bunun mahiyetini, 
amanımızda dahi tamamen izah et

mek mümkun olamamıftır. 

Bu fecırlerin muhtelif 'ekilleri, göz 
alıcı, parlak renkleri, çabuk çabuk bi
çım de ıştiritleri, hiç beklenmiyen an· 
da gorunütleri daima halkın dikkatini 
uyandırmış; diğer taraftan eararlı ma
hıyetleri, arzın mıknatmi veya bazı 
kosmik hidiıelerle alakalı oldukları 
binini vermeleri de, ilimleri arqtır· 
malarda bulunmağa ıevketm.iftir. 

Şimal .fecri, Akdeniz kıyıları gibi 
daha fazla cenupda olan mıntakalarda 
pek de 11k görülmiyen bir hidiae olma
sına rağmen, eskilerce malQmdu ve 
Ariıto, Çiçeron ve bilhaaaa tabiiyatçı 
Plin bunun hakkında tetkiklerde bu· 
1 uıunutlardı. 

Eaki müellifler, timal fecrinin ziya
ları arza gayet yakın olduğu için çok 
saman bu hidiıenin yanll§lıkla bir 
yangın aaruldığmı aöylerler. Bu yan· 

1250 •~nesine doğru, ismi meçhul 
kalmış hır norveçli alim "Kıralın ay-
nası" adiyle yazdığı hem felsefi, hem 
siyasi eıerde şimal fecrini çok iyi ta
rıf etmiş ve bunun, "buzun gündüz 

mauettiği zıyayı gece netretmcain
den" husule gelmcai muhtemel oldu-
ğunu ileri sürmüttü. Şüphesiz bu na

tamam bir izahtır. Fakat Deacartea ile 
Sir John Franklin'in asırlarca müddet 
bu hadise hakkında ileri sürdükleri 
nazariyeye çok benzemektedir. 

. Sonr~dan bu hidise hakkında birçok 
••.kandınav, franıız, alman ve ingiliz 
ilimler tarafından da birçok eserler 
yazılmııtır. 

Fransa' da alman düşmanlığı 
Parla •. 26 (A.A.)- De Kerillis, Epok 

gazetesınde Humanitenin bir yazısına 
telmih ederek diyor ki : 

"Fransız nasyonalistledyle komü
nietler arasında tek bir temas noktası 
vardır. O da, miifterek alman diifman
hP, 

Yüzbqı Moscatellinin tayyaresi, 
pervanelerine arız olan aakathk dola
yısiyle bütün seyahati iki motörlc yap
mak mecburiyetinde kalmuı aebebin
den, filo reisinden aldığı emir üzerine 
Natal'a doğru istik8111Ct deği9tirmiJ ve 
saat 19.19 da Natal'da yere inmiştir. 

Beseo ve Bruno Muıolininin tayya
releri seyahatin bu ikinci günü zarfın-
da, 13 saat 45 dakikada, saatte vasati 
393 kilometre ile 5350 kilometre katet
mitlerdir. Roma· Rio-de--Janeiro sefe
ri, 10 bin kilometre üzerinden 24 sa
•t 20 dakikası hakiki uçuş aaati olmak 
üzere 39 aaat 17 dakikada yapılmııtu 

İtalya' da sevinç 

Roma, 26 (A.A.) - İtalyan tay
yarecilerinin Atlantik seyahatleri 
milnaıebetiyle hava bakanlığı önünde 
halk niimayiıte bulunınuttur. Hava 
mU.te,arı general Valle balkona çıka
rak halkı ıeJamlemlftır • 

••• 
ASRI PEDAGOJiNiN ACZi MI 7 
AKŞAM'ın "Dikkatler'' ıütunun • 

da okuyoruz: 

" Mekteblerdeki facialar ailıileaine 
yeni bir ilave: 

Fena numara alan ahmak bir çocuk 
lmütte, tabüye hocuına tabanca çek
miı, birkaç hayla arkad&fı da, tehdict. 
iıtirak etmiıler ••. 

Siyui fırkaların tedbiıçiliğine, mil· 
yonluk kazançları iıtihdaf eden ka
çakçılığın bududqın mal aeçirmeıine, 
beroinciliie, irticaa, türklü w •• tahki 
ka "ili gu re, 

ti ie, hır•ızbia, qkiyabğa ilh hu • 
ıa .. büyÜklerin iıliyebilecekleri 

1

türlü 
türlü cürümlere kartı kanuni çareler 
bulunuyor. Bunlardan fayda batıl olu· 
yor. 

Koskoca uri peclqoji ilmi, bacak 
kadar çocukların hocalarına ıilih çek· 
meıi derdine kartı, eıki falakalı medre
aeler, izin•izli icladiler kadar olaun bir 
tedbir bulanuyo...a, kabahati bir ele 
kendi nazari .... 1anmn üriiklü w •• ele 
aramalıdlr." ç IUD 
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Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Allaha güveniyorduk ama barutu 
da daima kuru sakhyordük 

Allaha güveniyorduk; fakat aynı 
zamanda barutumuzu kuru saklı
yorduk. Yani daima uyanık; daima 
tetikte idik. Veyi, vücudundan bir 
kısmmı karınnızda gösterebilen ga
vurlara; kurşuni arımızla hemen o
nu yere deviriyorduk. Yiyecek boldu; 
bunu biliyorduk. Yakacak odun ve 
kömürden, tuzdan, çizmeden başka 
her şeyin Plevne depolarında ve ca
milerde yığılı olduğunu biliyorduk. 
Hatta ayazın, karın, bu kutublara 
mahsus kışın devamına, rahatsız ve 
huzursuz olmamıza, aramızda has • 
talık çıkmasına rağmen gene kalbi· 
mizden kuvvet ve ıecaat çekilmemi~
ti. 

llk teşrinin 24 üncü günü Gorna 
Dubnik ile Teliş'de neler olduğunu, 
ancak, bil' lıafta aonra öğrenebildik. 
Fakat ben. burada bu meşum günde 
neler olduğunu anlatmak içn okuyu
cumu geriye, üçüncü muharebeye 
götüreceğim. 

Plevneye dehşetli bir hücum ile bu
rayı almak, muharebeyi bir savletle 
nihayete erdirmek, 1864 de Duppel
in yaptığını yapıvermek iddia ve 
makaadile bu muharebeye gırıten 

ruı kumandanları netice umdukları· 
nın zıddına çıkınca apıtmış ,kalmış

lardı. Bu mücadele daha batlangıç
ta aayılabildiğ halde bu kadar kan 
dökülmüt olması çarın vicdanına a
zab veriyordu. Dahili karışıklıklar 

imparatorluğu sarsıyordu. Bunları 
yatıftırabilmek için, ancak, göz ka
maıtıran zaferler kazanmak lazım -
dı. Sonra düşününüz ki ruslar, hıris
tiyanlık namına ve hrristiyanları 
kurtarmak için harekete geçtikleri
ni söylemişlerdi. Bu harbden vaz 
geçmek, hem kendi memleketinin, 
hem de Avrupanın nazarında Rus
yanm prestijinin mahvolması demek· 
ti. Hiç bir defa mağlub edilememit 
olan Osman pafaya karıı harbe de· 
~am etmek ise rua ordularmm bir
biri ardmca yok olmaama yol aça
caktı. Esuen §İmdiye kadar - rua
Jarm telakkisine göre - hıristiyan 
medeniyetinin ilerlemesine barbar· 
ca mani olan bu devin önünde rus 
orduları iki binden fazla kurban 
vermiş, buna mukabil türklerin za
yiatı bu mikdarın bette birini bile 
geçmemitti. Şimdi bu müslüman 
Moloch'u ile boy ölçüıebilecek bir 
adama ihtiyaç vardı. Bu dakikada 
her günkü bir mağlubiyet, rusyanın 
ve ikinci Aleksandırın adını ıeref
aizliğin gülünç örtüsüyle Örtmiye 
kafi gelecekti. 

O ikinci Aleksandır ki yirmı uç 
sene önce bütün dünyada kendi töh
retinin çalkalandığma inanmı§tı; 

timdi düşünmüş, taşmnu§, meşhur 
harb müteha11111 ve Sivaıtopol mü
dafii Todleben'in vasıfları arasına 
bir de "Plevne fatihliği" katmaya 
karar vermişti. 

Bu sebeble general Todleben, 27 
eylUlde Gorna Studen'deki çarın 

ikametgahına vardığı zaman orada 
rus feref ve haysiyetinin bir kurta
rıcm olarak karşılanmıştı. Bu ku-

mandan eylulün otuzunda ilk hare
katta umumi karagah vazifeıini gö
ren Porodim'e geldi. Daha aonra, 
Plevnenin düşmesine kadar Tulçe
niça'da oturdu. lıkteırinin dördün
de ise neşredilen bir imparator ira
desiyle Todleben, garb ordusunun 
kumandanı olan Romanya prensi 
Karola, Patmişnik (muavin, yaver) 
tayin olundu. Bunun hakikatte ma· 
nası, prensin bir bostan korkuluğu 
gibi kumandanlıkta kalacağı, Tod
leben'in ise filen kumandayı ele a.' 
lacağı idi. Todleben'e ayrıca bir er
kanıharbiye de verildi ki bunda 
prens lmeretinski reis, general Reit
linger istihkam kıtaları, general 
Moller topçu kumandanı idi. Bun
dan başka bu heyete bir takım muk
tedir ve İyi yetişmiş zabitler dahil 
bulunuyordu. Prens Karolun erka
nıharbiye reisi ve hakikatte ordu 
kumandanı olan general Sotov, ar
tık gölgede kalmıf, ilk önce kuman
da etmiş olduğu dördüncü kolordu 
kumandanlığına çekilmiş, buraya 
kumanda etmekte olan Kirov da 
Vid kıyılarında bulunan süvari kuv
vetlerinin baıına geçmitti. Bir çok 
seçme doktorlar da, ııhi bakımdan 
türklerden çok daha kötü bir halde 
bulunan, garb ordusunun sıhatini 

yoluna koymak vazifesiyle buraya 
gönderilmişlerdi. Askeri sıhiye teş
kilatını yapmak hususunda büyiik 
bir otorite olarak tanınmış olan Dr. 
Köcher, ordunun umumi sıhat mü
fettiıliğine getirilmişti. 

General Todhben'in kararı, 
Grandük Nikolanın, general Gurko 
ile Skobelef'in muhalefetlerine rağ
men, Plevneyi hücumla değil, fakat 
sürekli bir muhasara ile düşürmek
ti. Todleben'in şu sözü tarihe mal 
olmuıtur : 

"insan eliyle yapılmıt istihkamla
rın en kuvvetlisi olan Plevne, tül'k
ler tarafından da müdafaa edildik
ten aonra hiç bir zaman hücumla 
elde edilemez." Ona göre bundan 
sonra buraya kartı yapılacak her 
hangi bir hücum, 11 eyhildeki gibi 
&kametle neticelenecekti. 

Türklerin işgal ettikleri saha 
yirmi bet mil murabbaında ve cephe 
otuz mil uzunluğunda olduğu için 
nizami bir muhagara yapmağa da 
imkan yoktu. Kaldı ki burada rua
lann muhasara topları da bulunnnı
yordu. Yalnız otuz ağır toplan var
dı. 

Mesafe uzak, yollar bozuk, hava 
soğuk olduğu için yeniden getirtme
ğe de imkan bulunamazdı. Sonra 
Bulgaristanda kıt bu 9iddetle, bel· 
ki, daha aylarca da sürecekti. 

Başından sonuna kadar Todleben 
bu kanaat ve kararından kıl kadar 
ayrılmamış ve büyiik bir enerji ve 
hayrete şayan bir sebatla hep bu 
maksada hizmet etmişti. Sotov. 
Krüdener ve lmertinski ~e büyük bir 
bağlılıkla ona tabi oldular. Bu ku
mandanlar, Osman paşanın kim ol
duğunu anlamış olduklarından yeni 

(Sonu var) 

Bir casus 
yirmi liraya 
Çinde casuslar 
denizde bahk 
kadar boldur 

Bir fransız gazetecisi, Çinde, casus
larla mücadele eden teşkilata mensup 
bir Çin subayı ile konuşmaya muvaf
fak olmuştur. Bu teşkilat, Japonyanın 
Lavrensi denilen general Doybaranın, 
Çinde teksif ettiği faaliyeti kötürüm
leştirmek için bütün gayretiyle çalış
maktadır. Çinli hafiye demiştir ki: 

- Çinde casustan bol bir şey yoktur. 
Delil mi istiyorsunuz. Çin ordusunun 
"Mükafatlar tarifesi., ne bakınız. Bir 
harb gemisini tahribe muvaffak olan 
her nefer 3000 sterlin lirası alır. Bir 
düşman tayyaresini düşüren veya hat
larımızda inmeye mecbur edenin mü
kafatı altmış sterlindir. Bir tank için 
otuz sterlin ve bir top için 24 sterlin 
verilir. Bir japon subayı esir edildiği 
takdirde mükafat altı sterlindir. As
ker veya sivil, bir casusu hükümete tes
lim eden adam ise ançak üç sterlin alır 
(yani yirmi lira). Niçin bu kadar az 
verildiğini biliyor musunuz? Çünkü 
casuslar o kadar çoktur ki tevkif edi
len casus başına üç sterlinden fazla 
para vermeye kalkışacak olsa Çin ban
kası kişelerini kapamaya mecbur ka
lır. 

Şarklılar, bildiğiniz gibi, casusluğu 
bir sanat haline getirdikleri için bizim 
işimiz çok güçtür. Size, japonlarla an
laş;<ırak Kantonda bir isyan çıkarmaya 
çalışan casusun nasıl yakalandığını an
latayım. 

Bu adam çinli idi. General Li Şiyen 
Şi uzun zamandanberi ondan şüphele
niyordu. Fakat tevkifini icab ettirecek 
delilden mahrumdu, Adamın evi muha
sara altında idi. Hizmetçilerinden ço
ğu polisin gizli adamı idiler, telefon 
kontrol altında idi ve evinin kapısın
dan çıktığı andan itibaren hafiyeler 
peşini bırakmıyordu. 

Günün birinde maruf bir lokantaya 
girdi. Şapkasını portmantoya astıktan 
sonra, bir köşede birkaç dostu ile bir 
masaya oturdu. Her zaman gibi, bir 
polis müfettişi kendisini gözetliyor
du. Bu müfettiş, tesadüfen, onun şap
kasını astığı port mantonun altında 
bir masaya oturdu. Aradan ancak bir i
ki dakika geçmişti ki, müşterilerden 
biri, h~a:ıhınr eördükten SOAt'ıt kalka
rak kapıya doğru ilerledi. Port manto
nun yanından geçerken şüpheli ada
mın şapkasını aldı ve gitti. Bir saat 
sonra, şapkanın sahibi, kendi şapkası
na benziyen başka bir şapkayı alarak 
başına geçirdi ve dı~rı çıktı. 

Ertesi gün, polisler gene aynı lo
kantaya gelen adamın peşinde idiler. 
Aynı sahne tekerrür etti. Bu defa şap
ka hırsızı derhal bir hafiye tarafından 
takib edildi. Şapka değiştirme hadise· 
si bir diğer lokantada tekrarlandı, ve 
bu sefer asıl şapka bir hindlinin başın
dayken adam yakalandı. Şapkanın as
tarında Tinbah askeri tayyare meyda
nının ve Şepkey radyo istasyonunun 
plcinları çıktı. Yirmi dört saat sonra, 
general Li Şiyen Şi, çinli ve yabancı 
elli kadar kimseyi tevkif ettirdi. Bun
lar Çinin cenubunda bir casusluk mer
kezi vücuda getirmişlerdi. Ekserisi i
dama mahkum edildiler. 

Size bunun gibi daha pekçok hika
yeler anlatabilirim· İşte bir tanesi da
ha: 

Günün birinde, gizli zabıta japonla-

FİZİK TERİMLERİ 

Osmanhca - Türkçe 
Merkezi basari: - Centre optique - Gö

reymerlcez 
Mesele - Probl~me - Problem 

Mesnet - Support - Destelt. 
Meşbu - Sa tur~ - Doymuş 
Meyi - İnclinaison - Eylim 
Meyl - Declinaiıon - Eğilim 
Mıftah - İnterrupteur - Anahtar 
Mıftahı elektriki - Manipulateur - El-

dek 
Mıknatıs - Aimant - Mıknatıs 
Mıknatısi elektriki - Electro-aimant -

Elektro Mıknatis 
Mıknatisi endüksiyon - Induction mag

nctique - Manyetik ündüklem 
Mıknatiııi saha - Champ magnctique -

Manyetılr. alan 
Mıknatisiyet - Magnctisme-Manyetiz

ma 
Mıknatisiyeti mütebakiye - Magnetisme 

remanent - Artılı. manyetizma 
1- Mıknatisleme, 2- Mıknatislenme - Ai

mantation - 1- Mıknatisleme, 2- Mıknatis
lenme 

Mıknatisliyen - Magnetisant- Manye· 
tiz/iyen 
Mıstara - Curseur - Sürgü 
Mihrak - Foyer - Fokus 
Mihrak budü - Diııtance focale - Fokus 

uzaklığı 
Mihver - Axe - Eksen 
Miıııahede - Observation - Görgem 
Miışahede etmek - Observer - Görge-

mek 
Müııbi - Saturant - Doyuran 
Mihveri asli - Axe principal - Prensi-

pal ck.;en 
Mikabı hacmi - Cubique - Kübik 
Miksefe - Condensateur - Yoğunlaç 
Mıkya.. - Echelle - Ölçey 
Mikyası hava - Aerometre - Hava ölçer 
Mikyası hurdebin - Micromctre - Mık-

romctrc 
Mikyası kesafet - Densimetre - Yoğu

yö/çey 
Mikyası kuvvet - Dynamometre - Kuv

vetolçer 
Mikyası ıuhunet - Calorimetre - Isıöl

çer 
Mikyası tazyiki hava- Barometre - Ba

sölçer 
Mikyasülmayiat - Areometre - Yoğun· 

o/çer 
Mirfea - Levier - Kaldıraç 
Misma - Ecouteur - Kulaklık 
Mi:.ı:anülharare - Thermometre - Sıcak· 

ol çer 
Montaj - Montage - Kuray 

Monte etmek - Monter - Kuraylamak 
1 - Motör, 2 - Muharrik- Moteur -

1 - Motör - 2 - Devitken 
Muadelet - Equivalenc"e - Denklik 
Muadil - Equivalent - Denk 
Muhaddep - Convexe - Dışbükey 
Muhalif kuvvei muharrikei elektrikiye -

Force contre-clectromotrice - Karşıt de
vitken elektrilt. kuvvet 

Muhallil - Dissolvant, Solvant - Erit
ken 
Muhallil - Analyseur - Analizer 

Muhallilüllevn - Chromatique - Renk
ser 

Muhallili (ziya) - Dispersif - Dağıtkea 
Muhalliyetülhava - Machine pneuma

tique - Solumbaç 
Muharrik - Moteur - Devitken 
Muhavvile - Tranııformateur - Değiı

lci. 
Muhit. vasat - Mtıieu - Or :a.lP 
Mukaar - ~oncave - ıçtJu ey 

rın Fokiyen vilayetinde mühim bir ca
susluk merkezi vücuda getirmiş olduk
larını haber aldı. Bütün zabıta memur
ları, gizli ajanlar seferber edildi, muh
telif yerlerde baskın şeklinde araştır
malar yapıldı, fakat bir netice çıkma
dı. Günün birinde, esrar kendiliğinden 
aydınlandı: Amoy limanında bir mo
tör bir kayığa çarptı. Kayığın içinde 
bir adamla bir kadın vardı. Kayık dev
rildi ve kadın denize düştü. Kendisi 
kurtarıldı ve gebe olduğu için hasta
haneye nakledildi. Doktor, kadını mu
ayene edince, gebelikle bir alakası ol
madığını hayretle gördü. Karnına yu
varlak bir tas bağlamıştı. 'Gebe gibi gö
rünerek polisin kendisine nezaket ve 
merhametle muamele etmesini temin 
ediyordu. Bu suretle kayıkları muaye
ne eden polisler, daima ona dokunmu
yorlardı. Halbuki kadının karnındaki 
tas çalınan kıymetli vesikaların taşın
mas için en emin vasta olarak kullanı
lıyordu. 

Güdbetik 
Türkçe eritmatik 

terimlerinin 
izahı ve tahlili 

(Binomal) i
Binomal = Binormal kinci nomal 

manasına ve 
iki kelimeden yapılmış bir terimdir. (No
mal) bilindiği gibi türkçe "kanun, talimat" 
manasına (nom) kelimesinin sıfatı olup 
(Normal) e tekabül eder. 

(Bi) sözüne ıelince, bu da şebih, muadil 
ve bir şeyin ikincisi manasına geldiği aşağı
daki karsılaştırmadan anlaşılır. 
Beğdeş - manent, miısavi, nazir 
Beğit == rabıta (beg/bağ) 
Beğ, bi = hakim 
Bek, bey = hakim, amir, zevç (eş) 
Bige = zevce 
Bigi = mesil (Muht,) 
Bigin = misilhi. (B.T.t. "Uyg."; "Çağ") 
Bu karşılaştırmada: A) Beğ, bek, bey, biğ 

ve bi sozlerinin mana bakımından müsavi 
olduğu, B) bunların zevç (eş), gibi (kip) , 
mesil anlamını da verdiği açıkça gc:irülmek
teciir. 
Şu halde (Binomal), tam (binormal) e 

karşılı): türk~e bir terimdir. .... ,~ .. 
Mukabil - Correspoııdant - Yöndeş 
Mukavemet - Rcsistence - Direnç 
Mukavemeti mahsusa - Rbistivitc 

Ôzdırenç 
Mukavim - Resistant - Direngen 
Mukayese - Comparaison - Karşılaştır

ma 
Mukayyit - Enregisteur -lmleç 

Mukiz - Excitateur - Uyartaç 
Munkatı tayf - Spectre discontinu -

Kesikli gorüntü 
Muntafi-Amorti -Amırult. 
Mu~avvit - Microphone - Milt.rolon 
Muta - Donnce - Veri 
Mutlak - Absolu - Mutlak 
Muvakkat - Temporaire - Çağda! 
Muvazenet - Equilibre - Denge 
Muvazeneti daime - İndiffcrence - Du-

raydenge 
Muvazeneti daime halinde - İndifferent 

- Duraydengeli 
Muvazeneti mayiat - Hydrostatique -

Sudenge 
Muvazi - Parallcle - Paralel 
Mübeddilül - Yesar - Commutateur -

Çevirgeç 
Müberrit - RHrigcrent- Sogutan 
Müberrit - Machine friıorifique - So-

lutma makinesi, Soğutmaç 
Mücerret - Iaolc - Soyut 
Mücerrit - İsolani - Soyutkan 
Müessir - İnducteur - Ündült.leç 
Müe111ir kıymet - Valeur efficace - ..fCt.. 

kin d•l•r 
Mile lr yet - t .. -'nrtlnn .,,.,./t nd •i l-IP.nJ 
.&UWı ~ IUl'!ttJ't.,.,...TUCC" 

Mükemmel ıu - Gaz parfait - t"liel 
gaz 

Mükerrer tartma - Double pcsce -
Çilttartma. 
Mün'akiı - Rcflechi - Yansıt 
Münakiı olmak - Reflechir (se) - Yan

sımak 
Münaaebet - Relation - Bağıntı 
Münhal cisim - Corps dissout - Erimiş 

cisim 
Münkesir - Refracte - Kırılmış 
Münteıir - Diffus - Dağınık 
Mürekkep - Compoıe - Bileşik 
Münil- Emetteur - Verici 
Müııahhin - Calo~ifique - Isıveren 
Müstakır - Stable - Duray/ı 
Müstaktap - Polarisc - Kutupsanık 
Müstaktip - Polariseur - Kutupsar 
Müstevi ayna - Miroir plan - Düzayna 
Müstevii mihraki - Plan focal - Foku! 

düzeyi 
Miış'ir - lndicateur - Gösterge 
Müştak cereyan - Courant dcrivc - TÜ· 

rev alt.ım 
Müştak - Dcrivc - Türev 
Müteakip - Successif - Ardal 
Mütebait - Divergent -Iraksak 
Mütecanis - Homc.ogene - Homogen 
Müteesssir - İnduit - Ündiıklenmiş 

Müteharriri binefsihi - Automatique -
Otomatik 

Mutekabil - Reciproque - Karşılıldı 
Mütckarip - Convergent - Yakrnsak 
Mütemadi tayf - Spectre cotinu - Ke· 

r RADYO ................ ,..; 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif P 
neşriyatı - 12.50 Plak: Turk musikisi 
halk şarkıları - 13.15 - 13.30 Dahili ve ha 
ci haberler - 17.30 - 18.30 İnkılab dersle 
Halkevinden naklen. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plak neŞ! 
yatı - 18.35 Çocuklar için radyo fonik tef 
ııil: (Şehir tiyatrosu artistleri tarafındı: 
- 19.00 Türk musikisi ve halk şarkıll 
(Haluk Recai ve arkadaşları) - 19.30 S 
at ayarı ve arabça ncşrıyat - 19.45 ~ 
musikisi ve halk ışarkıları (Bay Myzaff 
ve arkadaşları) - 20.15 Meteoroloji mevS: 
unda konuşma: Tevfik Goymen - 20 
Pl5.kla dans musikisi - 21.00 Ajans habf 
leri - 21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1 - f 
çik: Pocme Elegique. 2 - Verdi: Rigolett 
3 - Albeniz: Souslle Palmier. 4 - Yvan: ı> • 
Haut. 5 - Gabrel Şebek: Auf n den Kampf' } 
21.55 - 22.00 Yarınki program ve İı;tiı& l 
marşı. 

İıstanhul: 

Öğle Ne~riyatı : 
~ 12.30 Plakla tü~ 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plak 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif pl5 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18_30 Çocuk tı 
yatrosu: (Tiltil ve Mitil istikbal diyanndJ 
- 19.00 Radife ve arkadaşlan tarafını!J'. 
türk musikisi ve halk şarkıları - 19.30 speı 
musahabeleri: Eşref Şefik - 19.55 Borf 
haberleri - 20.00 Cemal Kimi! ve arkadJ 
lan tarafından tılrk musikisi ve halk pr1'1 
ları - 20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer F 
za tarafından arabça soylev - 20.45 Fas'. 
saz heyeti : okuyanlar; İbrahim Ali, Küç 
Safiye, Kanun Muammer, klarinet Hamdi 
Tanbur Salahaddin, ut Cevdet Kozan, l{t 
man Cevdet (Saat ayarı) - 21.15 ORKES1 
RA: r~fakatlyle Bedriye Tüziın, Şan - OR 
KES1RA : 1 - Malilart: Leıo dragonı el 
Villars, ouverture. 2 - Rimııky. Korsakoff 
Le conte du 'l'sar Saltan. 3 - Straııate: Ro' 
manza Andaluza. 4 - Glazounov: BachbaO. 
5 • Eschaikowsky: Divrtimento. - 22.15}. 
jans haberleri - 22.30 Plakla sololar operl 
ve operet parçaları. - 22.50 - 23 Son haber' 
ler ve ertesi gunun programı. 

Avrupa: 

OPERA ve OPERETLER: 21 Roma .., 
21.30 Pariı;, Eyfel kulesi. 

ODA MUS1K1S1: 21.10 Münib. 
SOLO KONSERLERİ: 14.30 Stokhold 

-17.15 Var§ova - 17.30 Stokholm - 19.34 
Berlin - 20.25 Beromunster - 21.15 Bud•· 
peşte - 21.35 Prag - 22.25 Laypzig. 
NEFESLİ SAZLAR (Marli V. S.): 6.30 

Breslav - 8.30 Keza - 12.35 Prai - 19.2S 
Viyana. 

ORG KONSERLTRİ ve KOROLAR' 
19.30 Kolonya - 21.15 Stokholm. 

HAFiF MÜZİK: 6.30 Hamburı ve di• 
ğer alman istasyonları - 8.30 Kolonya, KO' 
nig&berg - 10.30 Frankfurt, Hamburg ... 
11.15 Berlin - 12 Breslav ve diger almaO 
istasyonları - 14 Stutgart - 14.15 Berlillı 
Kolonya - 16 Breslav, Frankfurt, Harıı· 
burg, Kolonya, Stuttgart - 16.5 Köniı•· 
berg - 17.10 Münib - 18 Berlin - 19.10 
Frankfurt, Kolonya - 19.35 Münib - 111.45 
Sıoldıolm - 20 Laypzig - 22.20 Könipbert 
- 23.SO Strazbura. 
ıg~f~ fuıili'.::'2tM~ıu ·,aıt. -

DANS MÜZ!Gt: 20 Berlin-20.15 Stut
tgart - 23 Floransa, Krakovi, Milano, Vil• 
na - 23.25 London - Regional - 23.30 Pof' 
te-Parisien 23.50 Lüksemburı - 0.15 DrO' 
itvich. 

silt.ı;iz görüntü 
Mütemerkiz - Concentrc - DerişiJ.: 
Mütenavip cereyan - Courant elternatif 

- Alma~ık akım 
Mütesaviyülharare - İı<•\mrme, iıother• 

mique - E~ısıl 
Miıtesaviyüzzemanhk - llochronisme _... 

Eşkurunluk 
Müte$ehhip - İncandescent - Alt.kor 
Müteveccih, cihatı muayyen - Oriente -

Yönetik 
Müvellit - Gcncrateur - Doğuray 
Muzdevice - Couple Çiltley 
Müzilüllevn - Achromatiquo - Renlcsr 

mez. 

N 
Nakil - Conducteur - lletken 
Nakil (intikal) - Transmission - GöçiJ. 

rüm 
Nikliyet - Conductance - iletim 
Nazariye - Thcorie - Teori 
Nazım - Regulateur - Düzengeç 
Neşir, sudur - Emission - Salıt 
Nim şeffaf - Tran~lucide - Yarısaydatd 
Nispi, izafi - Relatif - Bağıl 

( 

i 

Doktor Hikmet, evının kapısından girerken a
deta yüksek sesle : "egoistliğimin derecesine ba~ 
kın ki; dedi, babamın ne kadar srkınh içinde bu
lunduğunu bildiğim halde, ne Izmirde, ilk defa 
150 lirasını alırken, ne de burada kırkar, elJişer, 

otuzar liralarını çekerken hiç bir saniye bu para
lar da nereden geliyor ? Bunları nasıl bulup bana 
yoJlıyabiiiyorlar ? demedim. Halbuki, yalınm re
hinde olduğunu pek ala işitmittim. Babamın yir
mi bin kurut tekaüd maaşından baıka bir geliri 
kalmadığını, ben tıbbiyeden çıkıncaya kadar bü
tün dükkanlarının, MahmudpafA hanındaki yarı 

hissenin satılmıı olduğunu biliyordum. Şu halde 
nasıl oldu da bu yüz elJi liraları, bu kırkları, bu el
lileri, vicdanım hiç bir saniye rahatsız olmakıızm 

ve yahud hiç değilse asil bir tecessüs saikasiyle ne
reden geldiklerini bir defa sormaksızın ferihi fa
hur yedim. Hatta bu paralan daha idareli bir 
tarzda sarfedebilirdim. Onu bile düşünmedim. 
Şimdi de, zavallı babacığım, her şeyini benim için, 
evet benim için, satıp savdıktan sonra bana maa
tını paylapnamı teklif ediyor. Yani lokmasının ya
rısını koparıp bana uzatıyor. Hayır, hayır •.• Bunu 
olaun kabul etmiyeceğim. Açlıktan gebereceğim; 

fakat bu lokmanın yarısını ... " 

BİR SÜRGÜN 
müddet her hangi bir iyi fırsatı bekliyebilmek im
kanını verir. Siz, daha gençsiniz ve istikbal, önü
nüzde türlü türlü ihtimallerle serilip duruyor. Ben, 
bu yıl altmışa girdim. Asıl felaket bu ! Onü hiç 
alınamıyacak, tehlikesi gittikçe artacak bir fela
ket ! Hem de, benim gibi bir adam için. Ne çolu. 
ğum, ne çocuğum var. Bu koca §ehrin içinde bea 
de aizin gibi yapyalnızım. Bir bakmıa göre, gene 
aizin gibi bir yabancıyım. (Doktor Pierrot hazin 
hazin gülümsedi.) Bu sözüme hayret mi ettiniz 7 
Size bir yahudi olduğumu söylersem, belki, gene 
her şeyi ifade etmiş olmıyacağnn. Zinı, kendi ken. 
dinize diyeceksiniz ki ''yahudi, budi veya müılü• 
ınan olmakla, insan bir millete mensub olmak hak· 
kını kaybetmez ya !" Bu mantıkın delilidir. Fa. 
kat, hakikat, başka şey söylüyor. Kendimi bildi· 
ğim bileli, ta ilk mektebden beri, bu yahudi sıfatı
nı, derimin üstünde bir cehennem damgası gibi 
hissetmişimdir. Bununla beraber, - garib değilmi· 
dir ki - ben yahudiliğin ne demek olduğunu biJ. 
miyorum. Babam da bilmezdi. Pierrot halis bir 
fransız adıdır ve biz, kendimizi ailece, daima, her 
~yden evvel fransız addetmiıizdir. Ana dilim, 
kim bilir kaç kuşaktan beri fransızcadır. Beynime 
ve ruhuma kantmıt bir başka kültürün en hafif 
bir izini bile hiaaetmiyorum. Buna rağmen, bu ya· 
hudiJik yüzünden hayatta çekmediğim mihnet kal• 
mamıthr. Bunun yüzünden bana her türlü muvaf· 
fakiyet kapıları kapanmıştır ve mensub olduğum 

ilim alemindeki bütün gayretlerim, emeklerim hep 
boşa gitmiıtir. Bugün, kartınızda gördüğünüz bu 
inaan yıkıntm, itte, böyle bir aosial facianın kur· 
banıdır. 

Babasına, bu karannı ifade eder bir mektub 
yazmağa koyuldu. Fakat, mektubun daha yarısı

na gelmeden enerjisi yumuşayıverdi. "Gebermek, 
peki ! Fakat, bu, bir çarei hal mi ? Benim ölü
mümle itler büsbütün karanlık bir haile safhasına 
girecek. Onlar da benim arkamdan dayanamayıb 
öleceklerdir .. işte, bir egoistçe düşünce daha ! Ya
fay;ayun, öleyim ! Daima ben, daima ben ... Benim 
hayatım, benim ölümüm. Sanki bunlar, dünyada 
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her şeyin batlangıcı ve her şeyin aonu imiş gibi ... 
Burada mevzuubahis olan mesele ne idi ? Ana
mın, babamın aon günlerine, mümkün olduğu ka
dar rahat ve huzur temini değil mi ? Bu, ancak 
benim çalışmam; yani benim ya§amamla kabildir. 
O halde yaşamalıynn ve çalıtmalıyım !" 

Bu sefer, tekrar Ragıb beye bat vurmağı düşün
medi. Şimdi, onun bir başka dostu daha vardır : 
Dr. Pierrot. Zaten Provansadan avdetinde bir kere 
kendisini gidip görmeği vadetmişti. Eski kağıdla
rını karıştırdı ve Pierrotnun reçetelerini buldu. 
Adres bunların üstünde yazılıydı. "Onu, hemen 
§İmdi gidip görmeliyim." dedi. Bu ainir gerginliği 
geçerse bir şey yapamıyacağınr, yeniden derin bir 
uyuşukluğa düşeceğini biliyordu, Şapkasını alıp 
sokağa fırladı. 

Dr. PierTot'yu bulmak onun için çok güç bir şey 
olmadı. Reçetenin üatünde okuduğu yeri adeta e
liyle koymuş gibi buldu ve doktor, onu samimi bir 
neşe ile karşıladı : 

"- Gördünüz mü bire kere, gördünüz 
kere, istirahatın mucizevi tesirini... Bu 

için iatirahattan iyi bir tedavi yok. Bir de .. 
Doktor Hikmet : 

mü bir 
hastalık 

"- Fakat; dedi. Maatteesaüf bundan aonra pek 

YAKUB KADRi 
istirahat edemiyeceğim. Çünkü çalıtmağa mecbu
tum, ve kırk yıllık bir dostuyla konU§uyormU§ gi
bi bütün ailevi sıkıntdarmı ve nihayet, aon aldığı 
mektubu anlattı. 

Dr. Pierrot'nun çehresi birdenbire bozuldu. Fa
kat, bu bozuluı, bir iki saat evvel, Mme. Lavalie
re'in yüzünde gördüğü değişikliğe benzemiyordu. 
Önünde muztarib ve endişeli bir adamın siması 
vardı. Pierrot, bir müddet, uzun, ince parmakla
riyle küçük çene sakalını sıvazladıktan sonra : 

"- Her şeyden evvel, sizi bir defa muayene e
deyim; dedi. 

Ve doktor Hikmeti aoyup, göğsünü, arkasını U· 

zun uzun, inceden inceye dirıledi : 
"- Balgam çıkarıyor muaunuz ? diye aordu. 
"-Ara sıra .• 

' '- Bir defa balgamı da analize etmeliyiz. 
Düşündü, dütündü ve birden çehresine bir zo· 

raki betatet venneğe çalışarak ilave etti : 

''- Ancak ondan aonra sizinle bir maitet ve ha
yat projesi yapabiliriz. Kendinize bu gibi §eyler 
için fazla heyecan vermeyiniz. Bu dünyada hiç bir 
şey, tragique'e alınmağa değmez. Şimdilik pederi
nizin size göndermek vadinde bulunduğu o cüzi 
para,yı kabul ediniz. Bu, bize, hiç olınazaa bir (Sonu var) 
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Uyku gelmezse ••. 
u kusuzluğu büsbütün onlara mah· 
s!s bir §ekildedir. Ak§aından yatın· Bu uzun geceleri geçirmek için 

İyi çarelerden biri de §Üphesiz uyu· 
lnaktır. Yatakta okumak da ~un· 
dan dolayı faydalı olur. V~ktıyle 
h'!kinıler herkesin uyku saatıne de 
karışırlar ve yedi saatten ziyade U• 

Yunıanıağı tavsiye ederek fazla u· 
Yutııak insanı mankafa ed~r, der· 
lerdi. 

Şı. d' b'l' . ki uyku hayatın nı ı ı ınıyor . . 
lüzunılu bir kısmıdır. Hele fıkırle· 
l'iyle çah§an insanlar için uyku da· 
ha ziyade lüzumludur. Fikri itleıne· 
Yene zaten §U kadar saat uyumalı, 
denıek fayda vermez. O ne vakit 
i~iz kalsa hemen içi geçer,. u.yku~.a 
dalar. Fikri itleyen de kendısıne.1~· 
.. ı ''dd tini bılır, -.unı u olan uyku mu e 
onun uyku müddetine karı§mak da 
fazla olur. 

Hekimce asıl düşünülecek §ey 
'llykusuzluktur. Uykunun liizuınun· 
dan azolmaaı, fazla olmasından da· 
ha ziyade zarar verir. Bundan d~ 
ı · · t" lu ayı uykusuzları uyutmak ıçın u~ • 
türlü ilaçlar icad edilmiş ve h3:1a 
icad edilmektedir. Bunler acele ı§· 
lerde ve kısa bir zaman kullanıl· 
tlıak §artiyle iyi teylerdir, fakat uy· 
ku ilacına devam edilince o da u~

' kusuzluktan daha ehemiyetli bır 
haatabk olur. . . 
Uykusuzluğu düzeltmek . ıçm o

b\ln aebebini bularak aebebı orta· 
dan kaldırmak lazımdır. Uykusuz· 
luğun aebebleri de hemen heınen 
Uykuıuzlarm sayısı kadar çoktur. 
kiıniai mide bozukluğundan, yahud 
... k1 • . d y. t. dı'gy ın· den dola· 
.1 eıne erını egıf ır 

Yı uyuyamaz. yemek İ§İ düzel tilin· 
ce uyku da gelir, bir kalb hastası 
İyi nefes alamadığı için uyumaz. 
lııtirahat edib de kalbini kuvve~l~n~ 
dirince uyku düzelir. Böbreklerı ~rı 
· .. l sud ı~lemiyenler bir kaç gun ya n~z. . 
İçmekle, böbreklerinin daha ıyı ı§· 
lernesini temin etmekle uykuları ge· 
lir. IGmisi çayla, alkolle uykusunu 
ı_ l "t·· l Va 11:açırır, kimisi de faza tu un e. • 
kıa çay, alkol, sigara kullananlar~~ 
hepsi uykusuz değildir, onlar ':'1: 
cudlarmm zehirlenmesine daha ıyı 
tahammül ediyorlar demektir. 

Hazımları daima bozuk olanların 

rlar da gece yarısından sonra 
ca uyu ' d 
b' den bire uyanırlar. Onların a, 
~ anı yemeklerinde eti kaldırmak, 
:~eği az yemek çok defa. uyku· 

zluklarını düzeltir. Ate§lı hasta· 
~~arda uykusuzluğu anlatm~yaca· 
w 1 da uykusuzluk belh baş-
gım on ar k · 
h bir hastalığın al,ameli .d~me tır 

ak hastahgw ın tedavısıyle geve anc 

çe1;iirde sinirlerinin her vakit ayak· 

d aınıyanlar var· ta olmasın an uyuy . 

d Bunların uykusuzluğunu geçır· ır. •ıA l 
d h .. olur Uyku ı aç arma 

mek a a guç . . . l' k 
k d .. enler de böyle sınır ı uy u-

ço l udşır Halbuki o ilaçlar pek ça-
suz ar · . 1 . d 
buk alı§ıkhk hasıl ettık erın ~n on· 

d 
l kullanmak kcndı ken• 

ları evam ı u ku u 
dine gelmesi lazım olan Y Y 

b .. b'.tu"n kaçırmak olur. . 
us u . ·ı . . k iyı 
U --ayan sinırlı er ıçın ço yuyc:µa• . d " .. . k m üzeri ı§ten onunce 

hır çare ata§g~ a girmektir. O saatte 
hemen ya kt 

L "" umaz fakat yata a 
insan ta~ıı uy ' b ' iki 
.. l . dinlenir. Yattıktan ır 
sınır erı taktan kalk· 

t &0nra ~ gene ya 
saa y. . hafifçe yerse 
madan - yemegını 

k 
nra uyku tatlı tatlı ge· 

yeme ten so d · 
lir. Böylece bir kaç gün devam e m· 
ce hiç ilaç içmeden uyku zamanı 
tanzim edilir. 

Kimisi de yatağmm fazla yumu
k yahud fazla sert olmasından 

!~yamaz. Yatağı düzeltmek ko· 
laydır, fakat bazısı da yatakta yal
nız olmadığı için uyuy~maz. ~~a 

Oldugy unu tabının edersınız. 
çare ne . b' b. · 
Ancak iki eşin uyku saat)erı ır ırı· 
ne uymazsa yalnız yatağı ayırın.ak 
da yetişmez. yatak odasını da ayır· 
mak lazım olur. 

Uykusuzluğa en ye ni çare)er~en 
biri yatağı §imalden cenuba dogru 
. "k. ette bulundurmaktır. insan 
ıstı am d 
ıniknatis istikametinde yatmca a· 
ha kolay uyur. Bundan ba§ka yatak 
odası toprağa ne kadar yak~n ol~: 
sa uyku 0 kadar çabuk gehr. lk~sı 
de, uykusuzluğa sebeb ol~ elektrılC 
tesirlerinden kurtulmak ıçın. 

G.A. 
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§ Yakm .ar a tı ,~"°- eni Sov et ~ 
§ dizel vapuru Slvanetıa,, : 
=- 29 'k' ı'k~nun 1938 den itibaren Yakın Şark hattında .eşya ve yol- : 

ı ınc "' . ,, . 1 · b 1 -
: kl k ··zere yeni Sovyet Vapuru "Svanetıa ış emıye aş ı- _ 
- cu na etme u . _ -= B İstanbul Pire ve Hayfa lımanlarına ugrıyarak : 
:: yacaktır. u vapur, ' -- . s 't arasında muntazam seferler yapacaktır. _ 
::: Odesa ıle Port • aı . " . ,, : 
E: 5 000 tonilatoluk olan ve bir saatte 17 mıl yap~ Svanetıa v.a~u- : 
: · . ılının sonunda bitmiştir. Fennın en son şeraıtıne : 
:: runun ınşası. 19~ 7 Y b apur yolcular için azami konforları te- : 1: göre inşa edılınış olan u v ' • : 

- . d :: mm e er. ---... 
:: Vapurun, . • k' 
... B' "kı' kişilik 1 • ıncı mev ı 

----... ır ve ı -= . d .. t 2 .. 3: lkı " or " 3 - üncü 
.. ----" -:: " .. " " --

~ kamaraları vardır. . rahat mobilya ile döşeli ve her yolcu için 
:: Bütün kamaralar stıl ve 1 da dış hava ne olursa olsun, iste- : 
- b dır Kamara ar ' 'b : :: ayrı bir gardro var . : . den hususi bir vantilasyon tertı atı, -
:: d cesını temın e 1 k .. e ... nilen hararet ere d o ve her mevkie mahsus o ma uzer -
:: .. .. kamaralarda ra y -
:: vardır. Butun w k duşları bulunmaktadır. 
- k sogu su -- banyolar ve sıca ve .. ayrı ayrı lokantalar, fümuvarlar, : = ah olmak uzere -
:: Her mevkie m sus . 'len verandalar çocuk odaları ve : 
- 1 kahve ıçı , -:: dans salonları, Bar ar, : 
:: Berber salonları vardır. d H mmendir : ::: kl r ve tıbbi yar ım mue . . : 
S Yolcular için enfes yeme e k U. S. H. Ş. "lntourist" mümessıl- : 
- ı~ t yakın Şar b'l' ı 502 : ... Her türlü ma uma• · ·an Han) alına ı ır. - -
:: 1 G lata Hovagımı -
:: liğinden (İstanbu • a ' 11111111111 111111111111ıı111111111•r ... 111111111111111 
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S. ak'b diyordu. Bir-. ır Gregori onu t ı e d 1.1. - ·n d w e ı ıgı 
cnbric ayılmış ve yaptıgı . ahat 

bütün feci akibetleri ~ö~le .b~ 5~~dan 
le gözleri önüne gelmıştı kı or 
t . . 1 d Hemen 
ırıl. tiril titreıneğe baş a 1" . 1 

kütüphaneye dönerek oradakı :asaJ 
!Çıp içinden bir avııç banknot lçıelabris: 
'°" .. ·· de ası ı ... nlarr kapının onun 1 · e a ' cep erın 
skısında duran paltonun 

" . . ıkarıp kalın 
"erıeştirdi Terliklerını ç ld' 
f · · Bağ ge ı. 0tınler giyerken aklına h an n ~ . t Fakat ayv 

ag ın oda kapısını aç 1
· A· 

0 · · maymunun 
rada deg"ildi. Gregorı .. · · ö· d ı· y · · gozlerının 
e ı yakalayabilecegını . . b ba· 

n.. - ıstıra tan 
~ une getirerek duydugu 1 "yle tıkadr . 
gırınamak irin agw zını el erı b l a 

x Bağ'ı um . 
Fakat ne olursa olsun .. this 

s ı~ 1 g~ ında o mu ). 1 azımdı. Gece karan 1 ~ a ıktı. 
\'e acaib hizmetkarını araına~tü;erek 
l>arnıaklarmı dudaklarına g d ko· 
ağlar gibi tuhaf ve uzun bir fderyadaima 
" . d' ka ar :ardı. Bu Bağ'ın şım ıye . uiç 
ıt ' · davettı ....... 
b.aat gösterdiği bir nevı i bir daha 
ır cevab gelmedi. Bu davet 

a~an: "" 

w Bay bu sesi işitmiş i
tekrarladı. Ege~ .. g.. de ilk defa sa

. . demek kı omrun 
dı ıse .. teriyordu. 
bibine ita~tsizlik go:ınından buz gibi 

Gregorı durdu, Fakat bu korkunç 
terler boşanıyor;u· .. terdiği heyecan 
vaziyet karşısın a go~ ~ ' bulamayın· 
bundan ibaret kald~. od:;ı~a çıktı. Pi· 
ca hemen şık yata.. delik elbiselerinı 
jamasını çıkarıp gun . a· Bağı tek-

g iydi. Tekrar b:ıhçeye ın ı. hir bir ta· 
~ d Fakat hayvanın :s 

rar çagır 1
• etmediğini görünce iç~-

raf Jan zu~ur d k viski daha çektı. 
. · ·p hır bar a leli 

rı gırı 1 b ' az emniyet ge . 
1 . bu suret e ır 
çıne . . b kan uşağı çağırdr. 
Otomobılıne a .. .. 

obili yandaki kuçük kapının 
- Otoı:x: . dedi Parmaklıklı kapı-

. u .. ne çekınız, . d' . B on 1 na dikkat e ınu:. u 
nın açık ka ması eg" e gitmem ihtima
gece t~krar gezm 

li ;ar.kif edileceğinden hiç şüphe et· 
ev B a böyle bir şey gelecek 

·yordu aşın d 
mı . b'' "k serveti ve ne de ost-
olursa ne uyku nu kurtaraınıyacaklar· 
luklarxr. artI o 

n· ı u 

ozu ' t e vrupa. ~ ı. 

1 

1 
Yazan: n. Lechenperg 

Bir hafta evv.el manialı 220 yardalık yeni bir 
rekor tesis etmiş ve kezalik 100 yardalık cihan re· 
koruna yetişivermiş ? 

* Yukarıda demiştik ki, zencilerin çıkış ve atlayış 
bakımından üstünlüklerini belki izah edebilen bu 
teori, alelumum Amerikalıların Avrupalılarla mu
kayesesinde, Amerikalıların faikiycti için bir ni
hai sebeb daha aranmak istenildiği zaman, bunla· 
rın Avrupalılara karşı faikiyetlerini de izaha yarar. 
Bu faikiyetin müteaddid sebeblerini evveJce uzun 
boylu anlatmış bulunuyoruz. 

Amerikalılar millet olarak Avrupalılara naza
ran sadece daha genç değil, her §eyden önce he
nüz sükun ve sükU.net dolu bir hayat şekline var· 
mı§ değilJerdir. Pek ala mümkündür ki, (tabii bu 
da sırf bir nazariye) İngilizlere, franıuzlara ve al
manlara uzun zamandan beri tabii gelen müem
men bir burjuva hayatı ve şartları A.rıerikada he· 
nüz birleşmemi§ ve bu vakada şimdiii~ tesirlerini 
göstermekten hali kalmamıştır. işte bu haya~1a 
mücadele zaruriyeti Amerikayı kolonize eden ın
sanlarm torunlarında hala hissediliyor. 

Böylece münhasıran şimdiki faikiyeti izah edil
mi§ olmakla kalmıyor, bu faikiyet bugünkü veya 

yarınki nesle münhasır kılmmı§ oluyor. . 
Şu kadar var ki Amerikan hafif atletizmi tetkık 

edildiği zamaP tesbit edilen ikinci nokta daha ala
ka uyandırıcıdır : Amerikalıların uzun mesafeler
de tamamen geri kalışları ve buna mukabil çıkış, 
fırlayış, atlayış gibi, hulasa, zamanla mahdud ve . 
biredn bire kendini toparlayışı ve ani bir irade 
tekasüfünü istilzam eden diğer bütün müsabaka

lardaki fevkalade faikiyetleri. 
Burada gene kitabımızıu başında söyledikleri

mize dönüyoruz. Amerikalı için spor : Adam ada· 
ma çarpışma, adam adama karşıla~madır. Hafif 
atletizmin adam adama kar§ılşmğr mümkün kıldı
w 1 enerji indiflarına imkan verdiği yerler._ karşı· 
g 1 

w • k v t b t da.kini yere çalmağı, ezmegı, ırmagı, uz uz e • 
meği rakibinin peşine düşüp enseainden inmeme• 
ği, ~ü.mkün kıldığı yerler, Amenkalmın benims~
diği yerler, kendine mal ettiği sahal~adır. Amerı· 
kalının sabn yoktur; beklemez, beklıyemez. Has

min üstüne atılmak, silip süpürmek, i~i temizleyi
vermek ist er. Çarçabuk, sıçrıyarak, tepesine bine-

rek. .• 
B :at!a hafif aile~ mü~bb~d .AmeTµta spor 

z1hn'l;etınin ve spor vazıyetmın bır ıfadesı o1ma1'-
tan başka bir şey değildir. Çabukluk, atılı§, müca• 
dele ve tam vuzuh üzerine müeuis bulunan Ame· 
rikan wnumi yaşayı§ının bir ifadesidir. 

Yüzücüler. 
Amerikan yüzücüleri hakkında hafif atletlerde 

söylenilen şey, yahud, bunun hemen hemen ayni 
söylenilebilir. Burada da ta§anJ>ir malzeme bollu
ğu var. Burada da tahakkuklarını kolejlerde geçen 
hayatla, kulüblerdeki antrenmanlara, "amatör at
letizm birliği'' nin mükemmel organizasyonuna 
borçlu olan fevkalade ba§arılar var . 

Hafif atletizmden farkı, atletizm yıllardan beri 
durmadan ilerlediği halde Amerikan yüzme spo
runun bir kriz geçirmiş olmasıdır. Ve bu kriz haJô. 
tamamiyle yenilmiş değildir. Bu krizin adı : John
ny Weismü11er. 

Geldi, gördü ve yendi. Amatör sporundan, çeki
linceye kadar Amerikada kendisiyle boy ölçÜ§ebi
lecek bir tek adam yoktu, ve dünya yüzünde de 
pek az kişi vadrı. Ba,arılan rekorların avant~jsı~ 
tarafları da oluyor. Weissmüller, sırf mevcudıyetı 
ile yalnız Amerikadaki hakiki rakiblerinin değil, 
kendisinden sonra gelenlerin de cesaretlerini kırdı. 

Amerikan yüzme sporunun çökÜ§Ü Loa Angele
se kadar Amerikablarca da meydanda olan bir -

-24- (;eviren: Kerim Biikey 
,. . . ' ., 

.-

Rngby, en fazla fizik {ıCayret istiyen 
bir oyıındur 

hakikat değildi. Dünya bir tarafa dursun. Los An· 
gele& de Clarence Cra.bbe dört yüz metreyi güç 
bela kazanabildi. Bütün diğer müsabakaları Ja
ponlar topladı, evet, yüz metre arka wtü yüzme
de, birinci, ikinci ve üçüncülüğü aldılar, ve ilci yÜz 
metre kurbalamada, ve bin be§yÜz metre krolde 
de ayni tekilde kazandılar. 

Bu Amerikalılar için acı oldu, fakat ü.midlerini 
kesmediler, çalı~ağa ve yetittirmeğe başladılar. 

Weisamülleri bulup yetiştiren ve Valenin a.ntre
nörü olan meşhur Kiputh dişlerini aıkıp yeni bir 
Amerikan takımını kurmağa başladı. 

Kendine mahsus bir sistemi vardı. (Y alede ÇA• 

lıştığından beri yirmi senedir bu sistemi tatbik e
diyor). Bu &isteme göre Hk iki ayda hiç bir yüzü. 
cüyü suya sokmuyor. Jimnastik yapılıyor. Kol a· 
daleleri mide adaleleri, boyun adaleleri inkişaf 
ettiriliyor. Bacak adalelerinin ywnuşaklığı mü
kemmel olması için dinleninceye kadar bacaklar 
imkan dahilinde iııtirahat ettiriliyor. 

Bu iki ay zarf mda - yani mühtedi talebe auya 
daha bir adım atmadan Mr. Kiputh hangi mesafe
ye çalışacağına karar verir. Ve Kiputh nadiren ha· 

ta yapar, o da §ayed yaparsa. 
Bundan ııonra davanın çetinliği hakkında biz 

Avrupalıların havsalası almıyacak şekilde bir an

trenman başlar. Günde iki üç aaat yüzme havu· 
zanda. Jimnastik. H er yüzücünün bünyesine gö~ 
tamamlayıcı sporlar. _Kiputh~ k endisi .. t~~~!ından 
<ayın edilen för perhiz. Ve Kiputb, yuzuculerıne 
nezaret etmeğe, muayyen bir hareketi - ne aöy
lüyorum : Bir hareketin binde birini - tashih et· 
meğe ve günlerce, haftalarca, aylarca çalıştırmağa 
Ü§enmez. 

Ve kendisiyle beraber çalışan diğer antrenör sÜ· 
rüsü, Los Angeles de imkansız görüneni baıal'dı· 
lar : Loa Angelesdeki mailubiyetin acısını çrkar
mağa hazır yeni bir Amerikan yüzücü ordusu ha· 
zırlandı. Weissmüllerler orduau. laimleri mi 7 

işte yüz metre dünya rekortmeni Peter Fick. 
işte iki yüz yirmi yardacı Gilhulo. l§te Johnny 
Higgns, yüz ve iki yüz metre kurbalama yüzücü· 
sü. işte arka Üstü yüzmede sansasyon yapan Adolf 
Kiefer, işte Ralph Flanogan, Johnny Maicones ve 

en başta Jack Medica. 
Medica eksperlerin nazarında W eiMmÜllerin 

hakiki selefi ;ayılıyor, hatta ayni zamanda Weisa-
müller ve Arne Borgun ikisinin birden. Son iki yıl 
içinde iki yüz metre ile bin beş yüz metre araııın
da yuvarlak hesab on dünya rekoru kırdı. iki yüz 
metreyi : 2 .07,2 de ve bin beş yüz metreyi : 18 : 
59,3 de yüzdüğünü göz önüne getirmeli. Weisa
müllerin iki yÜz metre rekoru 2 : 8 ve Arne Sor
gun bin beş yüz metre rekoru : 19 : 7 ,2 idi. Fakat 
Amerikan yüzme sporu Madica yüzünden vaktiy
le Weiıısmüllcrin tesiri altında kalını§ olduğu gibi 
ezilmek tehlikes.inde değildir. (Sonu var) 

dr. Son macerasının delice bir hadise
d.:n fazla bir şey sayılacağından emin· 
di ! 

Ancak bunları düşünürken Stella 
Mendoza'nın yukarıki odada kapalı 
bulunduğu aklına geldi. Oraya gitti. 
Stella, 'Gregorinin halini görür görmez 
fevkalfıde bir vaka karşısında bulun
duğuııu derhal anladı. 

mak için dönerken kapının kapanıp a
nahtarın da delikte döndüğünü işitti. 
Gregori dışarı çıkmış ve her zamanki 
gibi mekanik bir hareketle kapıyı ki
lidlemişti, tıbkr kapıya vurulan yum
rukları hiç işitmiyerek gene mekanik 
bir hareketle aşağıya inmekte devam 
ettiği gibi.. .. 

olduğunu far ketti; ilk önce bunun 
Gregori Pen olacağım düşündü, fakat 
sonra Longvalin evinde görmüş oldu
ğu maymunu hatırlayarak olduğu ye
re yıkılacak kadar müthiş bir korku 
his etti. Gelen Bağ'dll Adel dıvar bo
yunca, kabil olduğu kadar sessiz ve bir 
çalılıktan ötekine geçerek koşmağa 
başladı. Fakat Bağ, Adeli görmüştü ve 
acele etmeden, kızın sanki ele geçiril
mesi pek meşru olmıyan bir av oldu
ğunu düşüniıyormuş gibi, yavaş yavaş 
geliyordu. Adel belki baş.ka bir kapı 
bulmak ümidiyle ilerlemeğe devam 
ederken hep arkasına bakıyor ve elin
de de brovniğini sıkısıkı tutuyordu. 

- Adel nerede? dedi. 
- Ne bileyim ben. Kaçtı. Elinde bir 

rovelv r vardı. Bağ da kızın peşine 
duŞ:tü. Şayet Bağ onu bulacak olursa 
neler olacagını ancak allah bilir. Onu 
parça parça eder. Bu ne bu?.... . 

Uzaklardan hafif bir silah sesı gel· 
ci. 

İçi Hr türlü rahat olamıyan Grego-
l'l: 

- Hırsızlar olacak, dedi. Beni din· 
leyin Mendoza; ben gidiyorum. 

- Nereye gidiyorsunuz? . 
- Bu sizin vazifeniz değil. İşte s:· 

ze biraz para. 
Böyle diyerek kızın avucuna bir 

mikdar para koydu. 
- Gregori siz ne yaptınız? 
- Hiç bir şey yapmadım. Fakat gene 

beni tevkif edecekleri muhakkaktır. 
Gidip yatıma bineceğim. Buraya k~: 
seler gelmeden kaçarsanız siz de ıyı 
etmiş olursunuz. 

Stella şapkası ile eldivenlerini al-

Grif şatosu, bildiğimiz gibi, bir ya
macın tepesinde ve Çayçester yolları 
da Sir Gregorinin gözleri önünde uza
yıp gitmekte ıdi. Şatonun önünde du
rup, her şeye ıağmen, uzaklara baka
rak Bağ'ı görmcğe çalışırken yolda, 
şatoya doğru hızla gelmekte olan bir 
otomobilin fenerlerini gördü. 

- Polis. diye inledi ve bostanda ba
ta çıka parmaklığa doğru koşmağa baş
ladı. 

xxxvıı 

Yine eski kule 
Adel, bu iğrenç evden kaçmaktan 

ba~ka bir şey düşünmiyerek iki tarafı 
ağaçlı dar bahçe yolunda koşuyordu. 
Büyük kapı kapalı idi, kapıcının oda
sı kap karanlıktı. Adel asma kilidi kır
mak için boş yere uğraştı. 

Adel, başını arkasına döndürünce 
şatonun açık kapısmdan sızan elektrik 
ziyası arasında, çayırlı tarh boyunca 
bir hayaletin yavaş yavaş ilerlemekte 

Adel, biraz sonra, dıvara sığınmak
tan vaz geçip çayırlığa girdi ve bu su
retle maymunun takibinden kurtulmuı 
olduğunu zannetti. Fakat Bağ onu gör
müş, ve telaş etmeksizin peşi sıra yü
rümeğe başlamıştı. Adel, böylece yolu
na devam ettiği takdirde hayvanın ar
tık takibe lüzum görmiyerek geri dö· 
neceğini tahmin etti: Bağ'ın tecessii· 
se kapılarak arkasına düşmüş olması 

muhtemeldi. Fakat kızın bu ümidi de 
suya düştü: 

Ağaçlıktan geçip bir keçi yolundan 
ilerlerken tekrar dıvara, yani Bağ'a 
yaklaşacağını anlayınca bu yolu bıra
karak kırağıdan ıslanmış çayrlara sap
tı. Biraz sonra dizlerine kadar sınl 

Müjdeler 
lııtanbuldaki arkada§unızın tele

fonla verdiği haberi dünkü Ulus' ta 
okuyup sevinenler arasında bulundu
ğwnu itiraf ederim: 

Bursa'nın, mütehassıs Valdenberg 
tarafından yapılmı§ olan beş yılbk İ• 
mar planına dair bildirilen noktalar, 
büyük bir turizm mıntakasının en gÜ• 

zel parçasını kalkındıracak mahiyet· 
tedir : 

"Yüzlerce tarihi eserle dolu olan 
Bursa §ehrinde ana caddel~r bu eser• 
leri meydana çıkaracak surette açıla• 
cak, Uludağ kış sporları merkezi ha• 
line getirilecek, dağa elektrikli ti• 
anendüfer, dağda modern tes~sler ku· 
rulacaktJr. Bursa, Mudanya, Yalova 
Bur&& yolları yapılacaktır.,. 

Sayın Ba,bakanm Yalova' da İltan• 
bullu arkad&§larmuzla yaptıkları gö. 
rütme eıaıen bu haberin ilk müj. 
decisi idi: lıtanbul, Yalova, Buraa 
merkez olmak üzere bütün Yalova 
havzuı dünyada bir eti daha obnı• 
yan inanılmaz zenginlikte bir turizm 
sahasıdır. 

Turist ne ister ? Tarihi eser, ori• 
jinalhk, manzara, deniz, göl, güzel 
hava temiz au, dağ, nohir, orman, 
iyi U:eyva ve nihayet • yahuıel ilk Ön• 
ce • nwdern konfor ••• 

Herhangi bir turizm bölgeainin 
yalnız bir kaçı ile iktifa ederek istİs· 
marma dört el ile aarıJacaklan bu ka
zanç unsurları, Marmara havzumda, 
bir arada ve fazlaaiyle mevcuttur. Y.., 
lova'dan Buna'ya, Buraa'dan Mudan
ya • Tirilya yolu ile Karacabey ke~ 
lanndan geçerek tekrar Bur.a'ya kadar 
bir devir yapınız. Uludaia çıkınız, ora
dan Tavıanlıya geçiniz, [)omaniç'ten 
Inegöle inip Yenişehir yolu ile lzniie 
uğrıyarak tekrar Y alova'ya geliniz. 
Yalnız buraların tabii güzelliğine, te.• 
rihi ve iktııadi servetine, her türlü in • 
kitaf imkanlarına d'air edinebileceği• 
niz intibaları birkaç cildlik bir kitabta 
tophyamazıımız. 

Bir Gemlik körfe%İ, bir Apolyond 

ııölü, bir lznik kasabası, yazın veya kı· 
ım bir Uludağ, bir Yalova kaplıcalan, 
bir Çitli .-uyu. .. • fakat, saymanın imki.· 
m mı var? • Bütün bunların her biri, 
l:iath batına birer hazinedir. Bunlara, 
dünyanın her tarafından, dört mevıim
cJe, akın akili gelecekler vardir. KOn • 
for, ucuzluk, eğlence ... iyi i,liyen bir 
turizm idaresi ... Marmara bavzaımda 
bir aylık bir kür - eıki tabirle • ömrü • 
müze ömür katar. 

Verilen müjdeyi yakın zaınanda 
tahakkuk ebnİ! göreceğimizden emi
niz. - N. Baydar. 

Türk üniversitelilerinin 
Budapeşte ziyareti 

Budape~te, 26 (A.A.) - Macar a

jansı bildiriyon Profesör B . Muhlis

in riyasetinde İstanbul üniversitesi 
talebesinden 36 ki~ilik bir heyet, bir 
hafta Macaristanda tetkik seyahati 
raparak birçok kültür müesseselerini 
gezmişlerdir. 

Maarif nezareti yüksek tedrisat 
dairesi şefi B. Fuelei Szanto, heyet 
~refine bir akşam ziyafeti vermiş ve 
bu ziyafet sonunda BB. Fuelei Szan
to ve Muhlis, Macaristan ile Türkiye 
arasında dostane münasebetleri teba
rüz ettiren samimi nutuklar söylemiş
lerdir. 

sıklam olmuştu. Fakat bunu his etmi
yerek yoluna devam ederken tekrar ar
kasına baktı: Bağ da dıvar kenarından 
yürümeyor, tarlalar arasından doğru 

iizerine geliyordu . 
Adel bahçenin hep bu dıvarla mah

dud olup olmadığını istirab içinde dü· 
~ünürken karşısında açık bir parmak
lıklı kapı görerek sevindi ve hemen o 
tarafa doğru bütün hıziyle koşmağa 

başladı. Kapıdan çıktı ve hemen yolu 
bulup, nereye gittiğini bilmediği bu 
yolda deli gibi ilerlerken, arkasına ba
kıp Bağ'ı gene ayni mesafeyi muhafa· 
za ederek, kendisini takib eder buldu. 

İki mil kadar uzakta pencereleri ay
dınlık bir ev gözüne ilişti. Memnuni· 
yetten hıçkırarak o tarafa fırladı. Bir 
yamacı tırmanınca ışıkların gene eski
si kadar uzakta bulunduğunu gördü. 

Nerede idi? etrafa göz gezdirince 
bunu da anladr. Sol tarafında, ileride, 
eski 'Grif kulesinin hayali beliriyordu. 

Bu sırada Bağ, o vakte kadar muha· 
faza etmiş olduğu seyirci vaziyetini 
bırakarak köpek gibi uluyup kendisine 
doğru lırladı. Adel kule tarafına dö
nerek nefes nefese ve ağlaya ağlaya 
koşusuna devam etti. Kalbi öyle hızlı 
çarpıyordu ki birdenbire duracakmış 
sandryordu.. Artık kuvveti kesiliyor· 
du. (Sonu var) 
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A vukatlarm hak ve 
vazifeleri nelerdir ? 

f Yurddan resimler ' 
Avukat ihtilôflar1n halline ve aynı zamanda 

hukukun devamh Jekilde inkiJafına hizmet eder 
2-

Avukatlığın bir devlet memuriyeti 
haline ifrağı ve avukatların vazifeleri
ni hakimler gibi maaş mukabilinde 
görmeleri muhtelif yerlerde tecrübe e
dilmiş bir sistemdir. Baronun yaptığı 
ıui istimaller Prusya kıralı ikinci Fre
deriği avukatlar mesleğinin ilgasına 
ıevketmişti. Bir kararname ücretli a
vukat istihdamını men etmiş bunun ye
rine maaş mukabilinde vazife gören 
ve taraflara meccanen hizmet etmekle 
mükellef bulunan kanuni müşavirler i
kame eylemişti. Kıralın bu memurları 
\'azifeleri devam ettikçe mafevklerine 
bir asker disipliniyle bağlı bulunuyor
lardı. Aynı tarihlerde avukatlar İspan
yada kıral, Avusturyada imparator ta
ra.fuıdan tayin edilirdi. Birinci Nikola 
"Bfıll çar oldukça Rusyada avukata ih
tiyaç olmıyacaktır" diyordu. Sovyet 
Rusya 30. Teşrinieevl. 1914 tarihinde 
avukatlığın tamamen serbest olarak ic
rası sisteminden, onun, tam zıddı olan 
devletin aylıklı memuru sistemine 
geçmişti. Bu usulün esas gayesi hiç 
fÜphesiz avukatların davayı uzatmak
taki menfaatlerini kaldırmak, her tür
lü tavik ve tehir yollanru kapamaktı. 

Fakat bu maksad hiç bir yerde filen ta
hakkuk edemedi. Hükümetten aylık 
alan bir avukat, tarafların seçmiş oldu
ğu avukatın gösterdiği gayret ve me
haretle çalışmıyordu; ve bilhassa, da
\'acı, işini muayyen bir avukata tevdi 
mecburiyetinde kaldığından, kendisi
nin itimadını kazanını' her hangi bir 
tahsa müracaat imkanını bulamıyordu. 
Bu usul, en son tatbik edildiği Sovyet 
Rusyada genit sui istimallere yol aç
tı; müdafilerin büyük ekseriyeti irti
kab ve ihtilastan maznun olarak mah
kemeye sevkedildiler. Bunlardan bir 
kısmı idam diğerleri hapis cezasına 
mahküm oldular. Bunnu üzerine bu 
aistem 920 senesinde ilga edilerek ad
liyede müdafaa vazifeleri meslek, kül
tür veyahut şahsi vasıfları bu vazife
yi icraya müsait olanlar tarafından ifa 
edilen bir imme hizmeti haline ifrağ 
edildi. Bu suretle avukatlık vazifeleri 
mahiyet ve icabının m~murlukla telif 
kabul etmediği bir defa daha teyyüd 
etmi' oldu. 

den veya cezayı hafifleten sebeblerin 
vücudiyle birlikte kasdi cürümlerden 
biriyle mahkum olanların bu mahku
miyetinin stajyer veya avukat olmaya 
mani olup olmadığına disiplin mecli
si tarafından karar verilir .• " Fıkrası 
ikame edilmiştir. Buradaki en esaslı 
fark kasdi olmayan cürümlerle cezayı 
hafifleten sebeblerin mevcudiyeti ha· 
linde disiplin meclisine verilmiş oıan 
takdir hakkıdır. Mesleğe nihayet ve
ren hallerde avukatlar için hakimler
den farklı bir mahkumiyet mikdarının 
esas tutulması avukatların daımi biı 

mücadele halinde bulunmaları ve bu 
yüzlen diğer mesleklerde oııuayan teh
likelerle yanyana yaşamalarından mü
tevellittir. Bittabi şeref ve naysiyetı 
muhil suçlarda böyle bir tefrik yapıl
masına mahal yoktur. 

Avukatlığın tam manasiyle bir ser
best meslek halinde tanzimi, gerek 
meslek müntesi}llerinin ve gerek mes
leki teşekküllerin muayyen haller bari 
cinde adli otoritenin devamlı muraka· 
besinden azade tutulmasını veya bu 
murakebenlı> asgari hadde indirilmesi
ni icab ettirir. Bu usul, adli teşkilatı
mızın dayandığı esas prensiplere uy
gun diifUıez. Kaldı ki "her baro levha
aına hikimdir" düsturu artık önceden 
bu sistemi kabul etmiş olan yerlerde 
bile mahalli tatbik bulunmamaktadır. 

2 -Avukatlıkla içtimaı caiz olan va
zife ve meşgaleler arasına hakemlik, 
lıkidatörlik, kaza mercilerinin veya ad
li bir dairenin verdiği her hangi bir va
zife ve hizmet, anonim ve kooperatif 
şirketleri, meclisi idare azalıkıarı ve 
murakipliği ve hayır ve ilim müessese
leri reis ve azalıkları da kongre tara
fından ilave edilmiştir. 

3 - Kötü düşünce ile yapılan temyiz 
taleblerine mani olmak maksadiyle 
vaz edilmiş olan hükümler yerine aşa
ğıdaki maddelerin ikamesi kezalik bu 
kongre sırasında kararlaştırılan husus
lardandır. 

Madde: 45 - Temyiz mahkemesin
de baroda kayıdh olan her avukatın bir 
fişi bulunur. Davayı temyiz eden avu
katın bu fişine hukuk usulü muhake
meleri kanununun 444 üncü maddesi
nin tatbik edildiği hallerde ceza işare
ti konulur. 

Bu hüküm tashihi karar taleblerin
de de caridir. 

Temyiz mahkemesi birinci ve ikinci 
reisleri bu fişlere esas olacak maluma
tı hazırlamakla mükelleftir. 

Madde: 64 - Kötü dü§ünce ile tem
yiz yapan avukat hakkında temyiz 
mahkemesi hukuk ueulü muhakemeleri 
kanununun 444 üncü madedsi hükmü
nü tatbik etmekle beraber keyfiyeti a
vukatın mensub olduğu baroya da bil
dirir. 

İki yıl içinde be' defa bu cezaya uğ
rayan avukat iki aene müddetle temyiz 
arzuhal ve layihası yazmaktan ve tem
yiz mahkemesinde duruşmadan mem
nudur. 

Bir evelki fıkrada yazılı halin teker
rürü temyiz mahkemesinde avukatlık 
yapmak hakkının izaasını muciptir. Şu 

kadar ki bu cezaya bir senede üç defa 
uğramış olanlar hakkında hiç bir mu
amele tatbik edilmemesi doğru görül
mediğinden bir yıl içinde üç defa ceza 
gören avukatların da aynı memnuiyete 
tabi tutulmaları vekale~çe muvafık gö· 
rülmüştür. 

Vazife sırasında veya ifa ettiği vazi
feden dolayı bir avukat aleyhinde i'le
nen suçlara dair olan 48 ve 49 uncu 
maddeler baro mümessillerinin de iş
tirakiyle yapılmış olan tetkikler neti
cesinde ilave edilmiştir. 

r ........................................ ·~ 
· BiBLiYOGRAFYA ............................................ 
M. T. A. nın son sayısı 

Filistin Üniversitesi, Maden tetkik 
ve arama enstitüsüne bir mektub ycµ
mış ve enstitünün Türkiyenin yeraltı 
servetlerinin hali ve istikbalini anlatan 
mecmuasından tam bir seri istemiştir. 
Mektubta şu satırlar vardır: "- Bu e
sere, hayran kaldık. Sizi tebrik ederiz,. 

Maden tetkik ve arama enatitüaünün 
Ü~ :Jc;nc;,kflb Ol"a s ı lrarc'frğr m0 .. '2>U::I •siT' 
dünyanın dört tarafından buna benzer 
takdir ve tebrikler gelmiştir. Bir çok 
memleketler, onu örnek olarak almış

lar; aynen tatbik etmişler, benzerlerini 
çıkarmışlar, benzemeye çalışmışlardır. 
Bir dava, bir mevzu, bir mesele nasıl 

millete maledilir ve nasıl ahlak haline 
getirilir ? Bir tabiat güzelliğini anla
tan şaheseri, bir çok vesilelerle ve bil
hassa onun anlattığı mevzula karşı kar
şıya geldiğiniz zaman hatırlamak gibi, 
M. T. A. mecmuası da, yurd toprakla
rının her hangi bir parçası üzerinde 
yeraltını anlamak tecessüs ve itiyadını 
veriyor. Bu itiyad, yeni ve müreffeh 
Türkiyeyi kuracak hazinenin anahtarı 
demektir. . "'. 

M. T. A. nın son sayısını görmenizi 
bilhassa tavsiye ederiz. Derginin bu 
sayısı, türk madenciliğinin 937 yılın

daki büyük başarılarını; mükemmel bir 
teknik, nefis bir baskı ve örnek olacak 
bir zevk içinde türk milletine sunmak-
tadır. Mecmuanın ilk sayfasında Celal 
Bayar'ın, evlerimizi süsleyecek kadar 
güzel bir resmi vardır. Şakir Kesebirin 
seçilmiş bir fotografı onu takib ediyor. 

Denizliden genel bir görünüş 

Çorum hararetli bir 
inşa çalışması içinde 
Mekteb, hastahane 
binalarının birinci 

ve cezaevi 
katları bitti 

Ço~ (Huauai) -. - Şehrimizde bayındırlık çalıımaları muh
telıf ıstıkam~tlerde ıle~lemektedir. Bilhıu~a !lehrüniztlP vi>L-c 1-
mekte olan bırçok binalar şehrin çehresmde büyük bir değişikÜk 
yapmaktadır. 1937 çalıflJla mevsiminde vilayetimizde üç büyük 
betonarme köprü yapılmıştır. 
Bundan başka birçok betonar-r------------

me menfezler yapılmıştır. Bu 
müddet içinde 15 kilometre u
zunluğunda yol yapılmış 40 ki
lometrelik yol da tamir edilmiş
tir. 
• Şehrimizde bir de orta okul bina
sı yapılmaktadır. Bu bina 64 bin lira
ya çıkacaktır. Binanın bodrum ve bi. 
rinci kat inşaatı bitmiş, bu kısımlara 
27 bin lira sarfedilmiştir. Binanın di
ğer kısımları da müteahhide verilmiş
tir. 

Vilayet hastahanesine ilave edilen 
pavyonun inşaatı da ilerlemiştir. Bi
nanın bodrum ve birinci katı bitmiş
tir. Büyük ilave pavyonu 50 bin lira
ya malolacaktır. Bu pavyon bittikten 
sonra memleket hastahanesi bütün 
fenni tesisatı, konforu ile yurdun mo
dern hastahanelerinden biri haline ge 
lecektir. 

14 ayhk çocuk 
pirzola yermi ? 

İzmir (Hususi) - Şapkacı Ceb
bar adında bir adamın 14 aylık çocu
ğu, yemek masasında bir pirzola ke
miğini yutmuş, kemiği yalarken bo
ğazına kaçırmıştır. Kemik çocuğun 
boğazına tıkanmıştır. Memleket has. 
tahanesinde ameliyat yapılmış ise de 
yavru kurtarılamamıştır. 

Sivas ta halkevi 
Sıvas (Hususi) - 100 bin lira har

canarak yeni ve modern bir Halkevi 
binası yapılacaktır. Yeni evin salonu 
1000 kişi alacaktır. Halkevinin şimdi
ki binası belediye dairesi olarak kul
lanılacaktır. 

Bir adam 
Bir hiç yüzünden 

kardeşlerini 

öldürdü 
Ilgın (Hususi) - Kaza.mıza bağ• 
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bir adam iki kardeşini birden öldür• 

müştür. Hadise 'udur: 

Mevlud, Hasan ve Aşir isminde 
üç kardeş bir evde oturup sakin bir 
hayat geçirmektedirler. Bunlardan 
Hasan bir hayvan otlatmak mesele• 
sinden Aşirin karısına bir tokat at• 
mıştır. Aşir, Mevliide yaptığı hare• 
ketin çok çirkin olduğunu söyle .. 
mek istemiş fakat Mevh1C. ta
bancasını çekerek Aşiri yaralafWitır. 
Tabanca sesine koşan Hasan da Mev• 
lüdün kurşunlariyle yere serilmiştir. 
Talisiz kardaılardan biri oracıkta bi· : 
ri de tedavi için gönderildiği hasta· ' 
hanede ölmüştür. Mevlud yakalan.. 
mıştır. 

Konyada kültürpark 
Konya (Hususi) - Şehrimize Zin• 

dankalede inşa edilecek olan kültür 
park sahasında hazırlıklara başlan• 
mıştır. 

Projenin takib ettiği sistemde avu~ 
kattığın mümeyyiz vasfı bir amme hiz
metinin ifası maksadiyle tesis edilmi~ 
olmasıdır ki, o da, adaletin tedviridir. 
Mesleki kaidelerin esası, işte hep bu 
tedviri adalet icablarına dayanır. A
vukatların şahsi menfaatları bu kaide
lerin teşekkül etmesine tamamiyle ya
bancıdır. Müvekkilin şahsi menfaati 
de mesleki vazifelerin hududunu çiz
mez. Çünkü hasım olan tarafların aynı 
derecede himayeye layik menfaatleri 
vardır. Bu bakımdan layiha avukatlı
ğı amme hizmeti mahiyetinde bir mes
lek addetmiş ve avukatların bilgi ve 
tecrübelerinin adalet hizmetine tahsi

Bundan başka avukat ücretlerine 
mütedair olan 130 ve 131 inci madde-

sini mesleğe gaye olarak göstermiştir. lerle meslek sigortası hakkındaki hü-

İlk yazı "Türkiye Cumhuriyeti Ma
denciliği,, ismini taşımaktadır. Hazır
lanan programla aydın talii belirtilen 
yeraltı servetlerimizin bize getireceği 
refahla kendimizi haşhaşa buluyor gi
biyiz. 

Yapısına başlanan Cezaevinin de 
bodrum kısmı yarıya gelmiştir. Kışın 
bastrrmasiyle bütün faaliyetfni dur
durmuş olan nafıamız bu tatilden is
tifade ederek bir çavuş ve müteahhid 
kursları açmıştır. Kurslara 90 na ya
kın yurddaş devam etmektedir. 

Aydın halkevi kütüphanesi 
Bir yandan müdafaa vazifelerinin kümler bu tadilat meyanındadır. 
hakkiyle ifasına öte yandan tarafların 

A vukaıların hak ve vazifeleri menfaat, haysiyet ve talilerini ellerin-
de tutanların ilmi ve ahlaki vasıfları-
na verilen ehemiyet projedeki sistemin 
belkemiğini teşkil eder. Bu esastan 
mülhem olarak tanzim kılınan layiha 
ilk önce İstanbul barosu mecmuasın
da neşredilmişı bir müddet sonra An
karada baro mümessillerinden müte
şekkil bir kongrenin tetkikine arzolun
muştu. Kongreye iştirak eden baro mü
messilleriyle adliye vekaleti arasında 
layihanın ana prensipleri bakımından 
esaslı bir ihtilaf kaydedilmemiştir. Al
tı maddenin tadili hakkında yapılan 

bazı teklifler layihanın umumi siste
mine halel vermiyecek mahiyettecljr. 
Bu tekliflerin birincisi avukatlığa ma
ni teşkil eden ceza mahkumiyetlerine 
mütedairdir. Kongrede cereyan eden 
müzakere sonunda "şeref ve haysiyeti 
muhil bir suçtan veya aşağı haddi bir, 
yukarı haddi beş seneden az olnuyan 
hapis cezasını müstelzim bir cürümden 
dolayı mahkum olanlar "fıkrası yeri
ne" şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan 
veya aaşğı haddi bir seneden, yukarı 
haddi beş seneden fazla hapis veya a
ğır hapis cezasını müstelzim bir cü
rümden dolayı mahkum olanlar staj
yer veya avukat olmaktan memnudur
lar. Şu kadar ki gayri kasdi cürümler-

Avukatların amme hizmeti mahiye-
tinde bir meslek icra etmelerinin en 
bariz netıcesi muayyen bazı hak ve va
zifeleri tevlid etmesidir. Davaların ih-
zar ve müdafaası bu vazifelerin ifası ve 
bu hakların istimalini tazammun etme
dikçe adalete kusurlu bir şekilde hiz
met edilmiş olur. Kanun projesi, bu ba
kımdan avukatlığa aid vazifelerin bir 
kısmını muhtelif maddelerde tesbit et-
miş bunların en ehemiyetli olanlarını 

umumi şekilde ifade eylemiştir. Çünkü 
şeref ve nezahete taalluk eden kaideler 
metin halinde toplanmağa müsait değil
dir. 

Onlar hiç şüphesiz faziletli insanların 
vicdanına hak edilmişlerdir. Burada 
bunları izahtan maksadımız yeni pro
jenin hedef tuttuğu meslek zihniyeti
ni tebarüz ettirmekten ibarettir. Çiçero
n 'un dedlği gibi fıtri birer kanun olan 
ahlak kaidelerini kendiliğinden temes
sül edemiyenler onları bu zihniyetin 
t~sirı altında öğrenirler. Türk avukat
ları:ıın büyük ekseriyeti kendi samimi 
duygularını bu husustaki telkinlere 
tercih edecektir. 

Halkevi namına alınan son sistem 
büyük radyo makinesinden ev salo
nuna ve şehrin iki büyük meydanına 
konulan hoparlörler vasıtasiyle ajans 
ve bütün radyo neşriyatından halkın 

Umum maden durumu bahsinde 
Türkiye madenlerinin istihsal miktar
larının doğru rakamları hepimizi se
vindirebilir. Bu yazıyı takib eden 937 
de dünya madenciliği etüdü, enternas
yonal ekonomilerin temel direği olan azami surette istifadesi temin edil-
madenciliğin bütün bir yıl içinde ve miştir. Hususi muhasebe namına mü
hi.ıtün cihanda akışını, tesirlerini ve bayaa ve celbedilmiş olan sesli film 
bugünün neticelerine dayanarak yarı- makinasile de halkın eğlence ihtiya. 
nını tayin eden bu yazı, bilhassa entre- cı bir derece temin edilmiş olmakta
eandır. 

dır. Eğlenceye susamış bulunan hal
Dördüncü yazısında enstitü bize bir k 

ın bu arzusunu tatmin için vilayet-
yılının teknik blinçosunu veriyor: . 

çe getırilen filmler halka bedava gös
Türkiyenin hangi köşesine kazma vu- terilmektedir. 
ruldu? Yurdun neresinde toprağın al-
tını örten sır perdesi kaldırıldı? Bütün Kış programını, her şubesinde de
maden isimlerinin geçid resmi içinde ğerli bir muvaffakıyetle tatbik eden 

b 1 k b. · d · de şehrimiz halkevi müzik kolunda bu un ara anca ır sınema per esın 
olduğu kadar süratle bakabiliyoruz: yıl yetiştirdiği gençler tarafından 

hafta içinde çok muvaffakıyetli bir Çünkü o kadar çok, renkli ve dolgun-
. konser verilmiştir. dur. Ara,tırmaları gösteren beş renkh 

haritadan güzel yurdumuzun en 
doğru çizilmig ve nefis basılmış hartı uknatısi. inhiraflarına dair bir yazısı, 
lan olarak her yerde faydalanabilirs :onguldak intibalarrndan İhsaniye o-
niz. Bu be' harta, toprak altının ayna. ;:ağında ekib tesisatı, tabii elektrik ce
gibidir. reyanlarından istifada ve zengin bir 

"Maden sahalarının tahdidi,, yazı dökümantosyon kısmı ... 
smda mad:ncili~in m~vzuatla ?lan mü· ı Benzerleri içinde örıtek olmak hak
nasebetlerr tetkık edılmektedır. kını kazanan bu eserle hepimiz övüne

Fotogrametri şubesinin Türkiye'dc biliriz. 

Kütüphaneden bir KÖrünüş 
Aydın, (Hususi) - Aydın Halk

evi kitabsarayı gün geçtikçe zengin
leşmekte ve Aydında mühim bir ihtL 
yacı karşılamaktadır. Bilhassa bu yıl 
gençlerin ilgileri çok artmıştır. Mek
tebinden çıkan orta okullular kitabsa
rayda toplanmakta ve gece de burada 
ders yapmaktadırlar. 

Kitabsarayda kitab sayısı 2645 i 
bulmuştur. Kitablar tamamen tasnif 
edilmiş ve talimatına göre fişleri dol
durulmuştur. Kitabsarayda henüz 
cildlettirilmeyen 3583 tane muhtelif 
mecmua ve beş yıllık muhtelif gazete 

koleksiyonları vardır. 

937 yılında kitabsaraya 479 kitab 
gelmiştir. Kitabsaraya, Ulus, İstan· 
bul, İzmir ve bir çok vilayet gazetele· 
riyle 54 muhtelif dergi gelmektedir· 
Kitabsaraya 937 yılında 15216 kişi ge· 
lerek kitab, dergi ve gazete okumuş• 
tur. Kitabsaray ve yayın şubesi şil11' 

diye kadar beşi Halkevinde verilel1 
konferanslar, dördü zirai ve biri de 
Halkevi çalışmalarını gösteren dergi 
olmak üzere on eser bastırmış ayrıc• 
Aydın tarihinin birinci cildini dC 
bastırmıştır. 



Musiki bahisleri 

Ludwig Cxacxkesin 
piyano konserleri 

'Avusturyanın en tanınmı§ piya· bak l • 
tıistlerinden Bay Ludwig Czaczkes, Ecnebi edebiyatına ·ış ar: 

Bir roman 
bir kaç yıl kalmak, Ankaraın~zı 
Yiiksek konserleri ile istifadelendır
rnek üzere §ehrimiz müzikcileri ar~
aına katıldı. Onun bu geli§i fİmdı
Ye kadar herkesçe duyulmadıy&a Bazan romancılara gıbta ediyo· 
da, konserlerinin önümüzdeki baft~ rum. Bütün sanatkarlar arasında, 
baılamasiyle değeri muhakkak kı yarattıkları eserden en çok zevk 
\Unulan alkıılar18: . karırlan:~a~~ d lardır Her türlü sanat 
hayranları zümre&ı bızde de yu kuyga:s:nüstünde bütün bir alem, o 
)'Üverecektir. Ankarada orke&tra ay t · t · ·1 

• b 1 du alem içinde uzun uzun ye ı~ ırı en 
dolusu türk müzikçilerı u un • b slenen ıahıslar vücude getırmek; 
iundan ve bunlar ara&ında yurddat e h b" · a ver ' • 1 bunlara birer ru ' ırer sım. -
Tsirkin gibi üç bet değerın yer a • mek; aöyletmek, hareket ettı~mek; 
dığından bahsetmittik; 50? z~man- h birinin mukadderatını çu:erek 
larda bir iki de ecnebi otorıtenın ka- h:~iseleri birbirine bağlamak~ son· 
tılmaaiyle müzik çevremiz . §Ü~~e ra bunlardan bir ikisini hepsınden 
Yok ki bir kat daha .itizleıtı, mu.ı- k h L d d ha çok sevmek ve a raman p~-
kilpesentlik arttı. itte B. u w~g a . vermek bunları bütün menkı· 
Cza.czkes (Çaçbk~11d ~kulyund::> bir: ~=::rin 11ıkle~ merkui yapmak; hu-
yenı gelen ecne ı eger er "k · l yarat 

1 lasa etten kemı ten ınsan ar • 
dir. Ankarada bir çok konse~ e.~k~e- mak ve öteki insanların arQ!lına sa-
r-erek piyano edebiyatı~m. ~uyu .. ~- lıvermek : işte ne şairin, ne re~s~
r-ini tanıtmag-a çah§acagı ıçın buvı- ı· · h kelcının 

b. k ot mın, ne mora ıstın, ne ey . 
yeti hakkında •imdiden ır aç n kl bır ,. hiç bir zaman duyamıyaca arı 
yazmağı faydalı bulduk. M"" 

B. L. Czaczkes Viyanalıdır •.. ~· haz:. · · · 
ı t Muzık Kim olursak olalım her bırımız 

zile tahsilini Viyana Dev e . h l 
1 k ya deruni hayatımızda mu ay.ye .f'!· Akademisinde tamam ıyara ' pı • h l l%ın 

· Jo hıslarla yafarız. Mu ayyı em .... no için Emil von Sauer, teonye • h 
aef Marx ve orkestra ıefliğine F. bu gizli çocukları bizim ayat. gorı:-· 

d ·· ·· ·· ı"ladeaidir. Bütün giızellık Löwe yanında çalıftı. 1916. a ya~- ıumuzun ·· l d·-· 
k mu ve lazilet hulyalarımızla sus e ıgı-

dığı bir "Lied" ile ompozısyon • · d 
t h m; ... o ıahıalar belki en zı.ya. .e sev .. -

kafatı kazandı. Konservatuar a • ..,.. H 
h ·ı· • d yapan dı·g-ı·m~ kimselerdir. epımız:ın .. Y~: aili ile birlikte lise ta sı ını e k l lk 

• ·· · "tede Guido reg-imizde taııdığımız ema u • ". 
artıst, aynca unıversı • • .. _ n d l V 
~dler yanında müzik tarıhı ogre • sünü onlar temsil e er er. e ıçı-
nıiştir. Kompozisyonları olara~ : miden biri çıkıb da ruhumuzun b~ 

ı Lıd ses•iz sakinlerine birer isim ve fekıl &onatlar, piyano parça arı ve - " 
verdiği zaman kendi hayaliyle be-

leri var.. . d b · kl n ha-
Henüz yirmi be§ ya§ında ı.ken. ~.e raber azıcık a ır ço arımızı 

E. Sauer'in çekilmesi ve tavaıyesı u- yalini hakikat saha11ına çıkarm!f ~-
D 1 t M ·· "k Aka- lur. E11erlerinde yalnız mesavı ıle zerine Viyana ev e uzı .. .. _ .. 

demiainin bat piyano profesorlugu- yuğrulmuı, lezahat içinde yetişmİf 
ne tayin edilmesi Bay Çaçkes'e ıahıslar canlandıran sanatkarlar 
farklı bir nam kazandırmıttı : o bile sanki ideal ıahıslarının intika
:yaıta böyle bir i~e getirilmesi pek mınr almak gayeaini güderler. He-
müsteana bir hadise idi : sonsuz ça- le beıeriyetin bu karanlık örnekle· 

Fontain blean mektebi 

Avcu Dianc 

Devlet ve tiyatro 

Lomre müzesi 

kültürü 

Almanyada Nazi rejiminin tiyatro 
telakkisine ve tiyat'ro 

sahasındaki .çahşmalara bir bakış 

Yazan: Yap.r Nabi 

Münekkid nasıl çalışır ? 
Fransanın tanınmış münekkidleri 

arasında yapılmış enteresan bir anket 
Edebi münekkid nasıl çalııır ? 0-

kuyacaiı eserleri ncuıl aeçer ? 
Bizim gibi, edebi mahaulleri pek 
zayıl olmayan, her ay yüzlerce 
romanın çıkııına tahid olan 
memleketler mevzuubahi• olun
ca, bu sualin hatıra gelmemesi 
imkansızdır. Yalnız kariler de
ğil, eserlerinin tenkid edilmesini 
bekliyen edibler de, münekkidin 
hangi metodla çalı§tığını, bah
aettiği eserleri nasıl seçtiğini. ta
mamiyle okuyub okumadığını 
- bizde okumadan bahsedenler 
ne kadar çoktur l - Dostların
dan bahsederken iltimas yapıp 
yapmadığını merak ederler. lf 

te bir lransız muharriri de bu 
merakla meıhur lronşız münek

kidlerini sıgaya çekmif. Aldılı 
cevabları aıağıda hülôsa ediyor: 

Edmond Jcılou.x 

- Nasıl okursunuz ? 
- Bir münekkid için hayat cehen. 

nemi bir mahiyet almıştır, karışıklı

ğa mukavemet etmek imkansızdır. O
kunacak pek çok şey var. Pek entere
san eserlerden istediğimden çok da
ha geç bahsettiğim vakidir. 

- Meşhur muharrirlerin haricin
de, yeni eserleri okumak için nasıl 

bir intihab yaparsınız ? 
- Evvelce, gençlik mecmuaları çı

karken, bunları dikkatle okurdum ve 
bir genç istidadı keşfedince, kitab 
neşrettiği zaman onu takib ederdim. 
Bu çok yeni kabiliyetleri bu suretle 
öğrendim. Diğerleri için, bir şey söy
liyemem, kendimi tesadüfe bırakı
rım. 

yat kuvvetlerinin elbirliği ettikleri 
iddia edilebilir. Kar§ılaştığınız adam· 
da, hayatın hangi tuzağına düşebile· 
ceğini farkedersiniz. 

- Münekkidlik faaliyetiniz yaratı· 
cı çalışmanıza engel mi olmuş, yoksa 
bilakis ona yardım mı etmiştir ? 

- Milnekkidlik faaliyetim, edebt 
faaliyetime değil, umumiyetle faali
yetime karşı engel oldu. Seyahatlar
dan, konferans turnelerinden vaz geç· 
mek mecburiyetinde kaldım. Ancak 
okumak için kafi vakit bulabiliyorum. 
Halbuki hayatımın sonundan önce, 
dünya hakkında kabil olduğu kadar 
tam bir fikir edinmek isterdim. 

A.ndre Tlıerive 

- Nasıl mı okurum ? Kitabın be
yaz sayfasını eserin kıymetine dair 
işaretlerle kaplarım ve metinin bazı 
pasajlarını çizerim. Not almam. 
Diğer münekkidleri okurum. Çün· 

kü pek çok eser çıkıyor ve umumi bir 
intiba elde etmek Jazımdır. Halt 
meçhul, unutulmuş muharrirler bulu
nabileceğine inanmıyorum. Münek
kidler yalnız birbirlerini okumakla 
kalmazlar, eserler hakkında aralarında 
konuşurlar ve mübadele ettikleri fi. 
kirler aJakahırını kamçılar. Tama· 
miyle objektif c!abilmek için kimseyi 
tanımamak lazımdır, halbuki insan en 
nihayet haklarında hüküm vereceği 
kimselerin hepsiyle tanışıyor. 

Dünyada en zevkli şey, ilk olarak 
bir eseri keşfetmektir. Münekkidin 
vazifesi daima uyanık olmak, daima 
müteyakkız bulunmaktır, onun mesle· 
ki bir kaşif mesleğidir. 

Leo Larguier 

Goncourt akademlıi azasından ve 
Eve mecmuası mimekkidi Larguier 
şu alaylı cevabı vermiştir : 

l L-1 .& -!!.l.~-..... ........-.-1...ı. A...-• ft•" ~ ~ "W-•r - _..::--1, --
k:rumda J. Marx • yanmda .t~~i nİ•, aıc:alı ve temüı .imalar yarat
aersi muavinliğine, ıdare m~cl~sı ~- mak •uretiyle güzellik, cilicenablık. 
yeliğine, müsabakalar heyetı uyeh· kahramanlık ihtiyaçlarımzı tatmin 
iine yÜkseldi. yoluna lıoyulan sanatkar, bir nevi 

Akademi dı§ındaki çahıma~ar~n- hayır •ahibidir. Böyle ıahıalarla 
dan olarak yirmi dört ya§m.~~ .'Zın· muhayyel bir tema.sdaki lezzeti ta

k demi" nin ikinci ~eflıgu~ı ba- aavvur ediniz. Ve bir kitabın •ayla-

:;anat, gerçi, pek eskı devirlerden be· 
ri, devletin resmi alakasından büsbü
tün uzak kalmış değildir. Ancak, dev-
etin, sanatı, yalnız umumi surette in
kişafına yardım etmekle kalmıyarak, 
organize etmeye, ideolojisini ve hayat 
telakkisini yayacak bir vaaıta haline 
getirmeye çalrtmaaı, fÜphesiz ki yeni 
ve harb sonrasının doğurduğu bir key
fiyettir. 

tertib etmek mecburiyetindedir. Bil
yükçe ıehirlerde ise musikili veya mu
sikısiz temsillerin mikdarı senede kır
ka kadar çıkarılır. Teşkilat tiyatro yo
liyle, alman kültürünü halk tabakala
rına yayma sahasında, büyük başarılar 
elde etmektedir. 

"Bir kitabı karıştırırken, her hangi 
bir alakaya değer noktasını gördüm 
mü onu sonuna kadar okurum. Büyük 
çapta bir eser mevzuubahis olunca, 
sayfaları karıştırırken bir şey farket
mek mümkün değildir. Fakat içinde 
pek büyük bir gizli çalışma bulunma
.Yan Pkseri .esctleı:in kıymetleri labu.k 
göze çarpar. Eğer kitab pek aşagı hır 
kalitede ise, ufacık bir pasajını oku
makla bunun farkına varılabilir. Fa. 
kat kitab kompleksse, hüküm bu kadar 
çabuk verilemez. Umumiyeti itibariy
le pek alelide bazı eserler, it.ina ile 
okununca, size, biltiln kitabı ızah e
den dört be§ sayfa arzederler. 

- Her halde okumamın fizik tara· 
fını merak ediyorsunuzdur, size itiraf 
ederim ki ancak gözlüklerle iyi oku· 
-ı.. ı..ı..:ı~ı.. T•rlik v"" lritab arka
daştırlar. Bütün gün yazdığım olur
sa, ancak yattığım zaman bir kitab a
çarım ve uzun kxraatlar mevsimi kıt
tır. 

Fena uyuduğum için çok okurum. 
Üç yaşındayken, tek başıma, ok~ 
yı öğrendim, ve o zamandan ben -
elli beş senedir - matbu kağıd üze• 
rimde hükümran bil' iktidara aahib 
olmuştur. 

ga a . d k. · onserlennden ları arasında YClfayan bu ıahsı, ha-
farmıf Vıyana a ı d . d h ' R ve Çekoslova.ıtya a kiki hayatta olabıleceğinden a a 
ba§ka, usya önümüzdeki iyi tanımak aaadetine de mashar o-
da turneye çık~ış~~~iltere konser- lursunuz. Çünkü bu güzide mahlu
eylulde Fran~ ı e Avusturya müzik kun her hareketini, her düıüncesini 
lerine çıkaca t~~·İ .. - .. müzik öğreti· her duygusunu - hayatın aksine ?
işleri organizator u~u, . d b Iun- larak - hiç birini kaçı.rm.ad. an ta.kı_b 

. d" kt"" lüg•ü vazıfelerın e u S 
ını ıre or J . . • · r"ne etmek imkanına 8ahıbsınız. uı!' 
nıası pedagoji yolun El-· .• k . - . . ·n hiç bir sırrı yoktur: Bu emsalsız 
binaen olmuıtur : piyano tde. ~1~1 ıçı · · · · h 

f 
slar ver ıgını, zevki size, canlı hemcınaınız:ın an-

hakkında kon eran Avu•tur- · b·1· ~ 
t dunun .. gisı vere ı ır · 

kendi piyano me ~. .. z Dünya- *** 
d ıd - goruyoru • l • d d ya a yayı ıgmı l . talebele- Fakat -, sanat kaide erı ışın a 

nın her tarafında~ g.e.ml I~ gelenleri kurulan bu alemleri, bu şahısları 
.. - . k ttı kı ı erı k. h l re ogretme ... ı e • hatta Pa· canlandırmak ve haki ı fa ıs arın.' 

•"ımdı· Alın,. ... ya, lngılte.bre. '. terde bu· lf"" tt"kl rı· havayı zı· 
Y "' fi" - · ı 1 I§· içinde tene us e ı e • ' . 
riste orkestra te ~-gı 1! Rootz §imdi yayı, hula•a manevi ve maddı muhı· 

R
lunuyorlar : e~um§eftir; F. Eigl ti yaratmak, gene, her feyd.e? e~~el 

eval Operasın a .. "k direk· bir sanat iıidir. Henüz ~ıtır~ıgım 
timdi Dessau'da ge':'el muzı anınmıt nelis bir kitab bana o hakıkatı tek· 
törüdür •. Talebelerınden t rar hatırlattı. B. Jean de la Varen
piyanistler de var.. }mı§ bir de'ın Nez-de-Cuir adını taşıya~. ~u 

Piyanosu hakkında yazı ı r- . (1) romanda aranacak butun 
d Fakat on a eserı , b. a-

çok kritikler oku um. k zıınızı tları bir arava toplamıf ır s 
dan iktibasta bulunma

1 
yAankara şar ·d· Bir kere heyecan un· n t eserı ır. l 

çok uzatacaktır. Duygu arı daha na · l -rulmuş · sonra on arır 
k 1 . d ra çıkması surları)! ~ yugb ·ı sö~dürmiyen bir 

onser erın en aon 9 1935 ta- "ni bır an ı e 
d ğ l ? 29 . ateşı 1 ~ Bir sanatkardan o ru o maz mı · • l" gaze· l. l yazı mı ... 
r-ihli "Neues Wiener Jouhrna Man'm us hup a e istenebilir ? Neden bahse-
tesinde çıkan Dr. JoseP -· b ·· da a n · b" kitabın her •atırında 

"k "b etmegı ugun d se etsın ır - b l tu satırlarını ı tı as k bu er eni bir kaynagını u • 
• • A • •• r . "L. Czcz es, heyecanın y tufanına kapıl-
ıçın kafı gore_ım. • A ili Viyana- k heyecanın 
zor söylenen ısmın hamd • b·ırı· dir ma , o d" . kelimelerin en seç-

d 1 rın an mak; ke~ lını. •n inceleri, dıiıiın-
nın en iyi pe agog a b" varlık i- k" l · hıs erın "' b 
(Bu bile baılı baıına ır . . bir ın e~ı, ·sabetlileri arasına ı-
fade eder). Tabiatiyl.e gayet mıyaıruf- celerın e~ ı tkôrdan beklene-

. . . G dowskı çalışı rakmak. ıfte sana.,. Müellifin asa· 
J>ıyanısttır. . o a dı"kkate .. ayan k h z;ların en ası ı. d d ,. ce a ki. ayni .zaman a tur. Kompozısyon . . .. "k teori· • .k ren ı ve d 
b. . . Id w gıbı muzı bı, çevı • . bazı yerlerın e 
ır utıdat o ugu ! .. .. lere da· . liıbu eserın . • 
. yenı goru§ derın u11 . l ücude getırmıf. 

Bu sahada ilk geniş hamle, biliyo
ruz, sovyet rejimi tarafından yapılmış, 
ilk örneği veren o olmuştur. Fakat, 
uoktdnleri onunla taban tabana zıd o
lan faşist rejimlerde de, sanat, devle
tin hususi itina ve murakabesine tabi 
olmaktan geri kalmadı. Bilhassa, nazi 
partisinin iktidar mevkiine gelişinden 
beri, Almanyada bu sahada çok kuvvet
li bir harekete şahid olmaktayız. 

Nasyonal sosyalist partisinin sanat
la alakadar olmaya başlaması, esasen, 
iktidar mevkiine gelişinden çok önce 
L).ışlamıştır. Partiye tabi bir organizas
yon olan "Kampfbund für deutsc.he 
Kultur"un tiyatro bürosu 1928 senesın
denberi doktor Walter Strang'ın idare
si ve Alferd Rosenberg'in kontrolü al
tındd çalışmaya başlamıştır. Bu teşki· 
}at .933 senesinde, B. Hitlerin iktidar 
mevkıine gelmesiyle bir devlet orga· 
ni:.:ması halini aldı ve faaliyet sahasını 
genişleterek az sonra bi:c:zat A. Rosen
berg'ir. başına geçirildiği "Nasyonal -
rosyalist Kulturgemeinde" organizas
yonuna inkılab etti. 

Bu teşkilatın hemen bil tün alman şe
tıirlerinde şubeleri vardır. Bu şubeler 
tiyatro temsilleri, bunların programla
rı hatta mevki fiyatlarına varıncaya 

kadar bir çok hususlarda karar vermek 
salahiyetini haizdiler. Tıyatro veya mu
sikı temsilleri, konferansları, sergiler, 
kutup aneler hazırlarlar. Bu kurumun 
şubelerı kasabalarda her sene sekiz 
dram, ikı opera temsili, altı sen
fonik konser, altı dokümanter film se
ansı ve daha başka kültürel hareketler •ı bakımından >;;P h'ın "/yi tadilatlı hakiki mucı.ze ebravılıca kahramanı 

Yanmak üzere ac b. de eser H l omanın J 
Klavsen'' i hakkı~dae··ırle kafalar e e r Tainchbraye'i 11even u- ----------------

. t oy Roger de . · ı roman ıa- ı· · b" 
meydana getirm1t ;;~tivallerde y~r d"th'in emsalsız aımas 1 k ti" kendine mahsus bir güzel ıiı, ır a-
Çoktan arsıulusal. k konser daha 

1 
d aradığımız en ı~e. ı saleti vardır. imparatorluk harble-

aah"b"d" b·"yle hır aç hısların ak d" de toplamı§ gıbıdır. rinde aldıg-ı korkunç yaralara rai-
ı ı ır; o • b" d n aonra ge· vasıflar~ eb~ .ınd •aman ve mekci- d" . 

lertib edebilınesı . ızd e 
5 

olacaktır, .. nun ırın e .. k men rast geldiii her kadına ken ını 
leceklere güzel bır der göreceğiz.'' O, s;;'erinlikleri araaından çıhkarda. sevdirmeie muvallak olan Taiı1c:h-
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Fakat bu tetkilitın vazifesi sadece 
gelişi güzel temsiller hazırlamaktan 

mı ibarettir? Hayır 1 sanat hareketleri
nin nasyonal sosyalizmini sanat ve u
mumiyetle cemiyet. hakkındaki telik
kilerine uygun bir seyir takib etmesi
ni temin etmek de vazifesi icabıdır. Bu 
telakki, her türlü marazi telakkilere 
düJmandır ve sağlam vücudda sıhhatli 
zihin prensipini güder. 

Führer, 1936 da Nüremberg kongre
sinde söylediği nutkunda bu sanat te· 
lakkisini şöyle tarif etmişti: 

"'Hıristiyanlık devri ancak hıristi

yan bir sanata sahih olabilirdi. Nasyo

nal - sosyalist devrinde ancak nasyo
nal - sosyalist sanatı, milli topluluğun 

ınkişa:ına hizmet edecektir. Onun i
çindir ki, artık geride bırakmış oldu
ğumuz mütereddi bir dünyanın teza
hürlerine müsamaha gösteremez. Biz 
sıhhatli olanı severiz. Milletimizin, vü
cudunda ve ruhunda bulunan yuksek 
vasıflar, milleti tazim edecek olan bu 
sanat için en iyi ölçülerdir. Önümüz
de yeni bir nesil yetışiyor. Işık, temiz 
hava güneş, bize yeni bir ideal veri
. or. Samimi ve yeni bir sanatın doğu
funu uvzi güzellikte görüyoruz." 

Bu beyanattan da anlaşılabileceği gi
, i, nazı sanat telakkisi evela din aleyh. 
darıdır. Ve bu din aleyhdarlığı milli 
kült için hıristiyanlığın bir engel te§
kil etmesi yüzündendir. Nasyonal sos
y~lizmin "herşey millet için" nazariye
sı malumdur. Aynı nazariye bütün 
kuvvetiyle sanatta da hakimdir. Sah
nede "alman zihniyeti yayan alman 
müeliflerinin eserleri" onun parolası 
olmuştur. 1933 de Berlinde başlıca üç 
tiyatroda verilen 900 temsilde 615 eser 
ecnebi müelliflerin imzalarını taşıyor
d.u. Şimdi vaziyet tamamiyle değişmiş
tır. Ancak küçük bir mikdarda ecnebi 
eserlerin, o da nazi telakkilerine muha
lif olmamak şartiyle, Almanyada oy
nanmasına müsaade edilmektedir. 

- Diğer münekkidleri okuyor mu
sunuz ve onlardan müteessir olmanız 
mümkün müdür ? 

- Makalemi yazmadan münekkid
leri hiç bir zaman okumam, ya}\ud da 
bahsetmek istemediğim eserler hak
kındaki tenkidleri okurum. Diğer mü
nekkidleri okumak beni iki noktadan 
sıkar : Eğer onlarla ayni fikirde 
isem, tesir altında kalmış olamaktan 
korkarım. Onlarla mutabık değilsem 
bu defa da kendi kanaatimden şüphe
lenirim. 

- Müellifi şahsen tanıdığınız tak· 
dirde bir eserden bahsetmek sizin için 
sıkıcı mıdır ? 

- Şahsen tanıdığım müelliflerin e
serlerinden bahsetmek benim için sı
kıcı olmak şöyle dursun, bilakis 
müellifi tanımamak benim için bir 
mahzurdur. Bazan bir eser hakkında 
yanlış kanaat hasıl ettiğim olur, fakat 
müellifi gördüğüm zaman, kesafeti, 
şahsi kıymeti husunda yanıldığım na. 
diren vakidir. Muharriri, eserini vÜ· 
cude getirmekten men için bütün ha· 

rosu hayatı aksettirmekle mükelleftir. 
~akat hayat, çok geniş bir kelimedir. 
"Kütlenin hayatını" demeliyiz, çünkü, 
ancak beş on entelektüeli alakadar e
debilecek "küçük meseleler"le uğra
şan eserlerin aleyhinde kuvvetli bir ce
reya ı vardır. Burada sosyalist ve nas
yonal sosyalist sanat nazariyelerinin 
aynı noktada mutabık kaldıklarına şa
hid oluyoruz: halk için sanat 1 İşçilerin 
ve köylülerin hayatını anlatan piyes
ler, bugün Almanyada çok ragbet gör
mektedir. Yeni telakkiler, eski üstad
lardan bir çoğunu sahneden uzaklaştı
rırken pek çok genç istidadlara ış t~ 
min etmiştir. Fakat gençlikle birlikte, 
sahneye tecrübesizlikler ve acemilik· 
ler de gelmiştir. Tezin, bilhassa, zora
ki olunca, eserlerde sanat kıymeti
nin aleyhine bir rol oynamaması im
kansızdır. diyor... k •imdi müzik ·- bütün melekelerı sarıp ag- manlığının en aon hududlarına ka-

8 L d ·g Çaç es " magı, k e.rmeden mukaddder dar mdebiliyor. Kahramanlıiın bir y u wı b piyano rro- l an ve ço g r . d •• 
konservatuarınuzın a§ ne değerli a". · - arak göz öniın en tek ölçüsü olduğu ve muhitin müsa-
feaörü bulunuyor. Bunun b ·ıerek sa· akıbetıne -ug~Ylde bütün bir ömrü adesine muhtaç olmadığı düfÜ-
b" k ki k Iduğunu 1 t kayboldugkuadına dır. Bu iki kahrama- nülürse aenç Roger'nin bu vasfa la-ır onu u o kt diraye d lduran ·1 ~b • 
natından faydalanına le~elerinden ~n etrafında büyük Fransa inkı ~ ' yık olduğu kabul olunabilir. Fakat 
göstermelerini genç ta ler verme- n ·· ercinden henüz çıkmıf, a bu kitabın tadına varmak için okun· 
bekleriz. Sık sık kod~slerı·z .• en bü- hercudm h ·1a barut kokuları dola- mcuı lazımdır. Hele romanı ua.ıen-

er vasın a a . k" da ı .ı 
sini de kendisinden 1

1 
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kuk edecektir. .ı R Kö•emihal -(1) Na~irü Plorı, ı>ariı, 

Realite ve tez, piyeslerden aranan 
başlıca vasıflardır. Doktor Clemana 
Saurermann'ın şu satırları dikkate şa
~1andır: "Şu anda dramatik realizasyo
nun tarzı, tezin kıymeti yanında ikinci 
derecede kalır. Kelimenin, imandan 
doğan sihirli kuvveti, yaratıcı iktidarı 
ecdadımızın tanıdığı şekilde idame et
UlClO muY.affak olacaktır." Nazi tiJ.at-

Bu cihetten müşahade edilen mah
zur ne kadar büyük olursa olsun, geniş 
halk kütlelerine tiyatroyu sevdirmek, 
ve temaşa sanatını bir kultür vasıtası 

h~line koymak için nazi rejiminin yap
mış olduğu tecrübe çok dikkate şayan
dır ve kültürlerini süratle kuvvetlen
dirmek zaruretinde olan memleketler 
için alınacak derslerle doludu• 

Mahmu" • 

Bana gönderilen bütün kitablara 
karşı hürmet ve nezaketle muamele 
ederim, sonra fikrimi değiştirsem de. 
Çünkii kristalin cam gibi ses çıkarma
dığı bir vuruşta anlaşılır. Çok kitat; 
neşrediliyor ve hepsini son sayfasına 
kadar okuduğumu sıze temin ede
mem. 

Pcml Reboux 

- Nasıl okursunuz ? 

- Taylor sistemini tatbik ederek. 
Hayat pahalılığı bir misli arttığı hal· 
de muharrirlere ayni para ödenmekte
dir. Şu halde bunların ya iki misli ça· 
lışmaları veya açlıktan ölmeleri icab 
eder. İşlerini Tayloriye etmek mu· 
harrirlerin istihsalini artırmak için 
tek çaredir. Ben not almam. 

- Bahsettiğiniz eserlerin hepsini 
okurmusunuz ? 

- Bir hastahanede, tecrübeli bir 
servis şefi, ekseriya ilk bakışta has
tanın derdini teşhis eder. Bu hlr tec· 
rübe, insiyak meselesidir. Bunun gibi, 
bir eseri üç yerinden açınca, üzerim
de yapacağı tesiri derhal keşfederim. 
Eğer beni aHikadar etmezse, artık o
nunla meşgul olmam. 

- Ya meslekdaşlarınızı okur mu· 
sunuz ? 

- Evet, öteki münekkidleri oku· 
rum. Fakat eseri alır almaz okuma 
notlarımı aldığım için, arkadaşları. 
mm mütaleaları üzerimde tesir yapa
maz. 

- Dostunuzun kitablarını tenkid
den hoşlanır mısınız ? 

- Eseri kötü olan bir dostu müte· 
essir etmemek o kadar kolaydır ki. 
Umumiyetle kabiliyetinden bahseder
siniz, onun hoşunuza giden eserlerini 
zikredersiniz. İyi develope edilme· 
mekle beraber tezinin enteresan oldu
ğunu söylersiniz. Nazik kalarak her 
esere hakkını vermek, hatta hakkın· 
da şiddetli davranmak mümkündür. 

**"' 
Enteresan bir anket değil mi ? Mü-

nekkidlerimiz olsaydı da, biz de onla
rın arasında buna benzer bir anket 
açarak cevablarını toplamak ve yuka
rıdaki mütalealarla kıyaslamak imka· 
mm bulsaydık. 



Yakında bir anlaşmaya 
varllacağı umuluyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
beklenen Litvinof ile görüşmeden ev· 
vel Sovyetler Birliğinin Paris elçisi 
ile öğleden sonra konuşacaktxr. 

Delbos'un teklifi üzerine konsey, 
milli tarih ve sanat miraslarmxn hima 
yesine dair beynelmilel bir mukavele 
akdetmek, teşekkül edecek olan dip
lomatik konferansın toplanma tarihi
nin tesbi ti işini cemiyetin mayıstaki 
içtima devresine tehir etmeğe karar 
vermiştir. 

Spaak grda meselesi raportörlüğü
ne, İsveç murahhası Unden de san
cak meselesi raportörlüğüne tayin e
dilmişlerdir. 

BB. Eden, Delbos ve Şotan 
arasında görÜ§ birliği 

Paris, 26 (A.A.) - Dün akşam sa
at 22 de neşredilen resmi bir tebliğe 
göre, B. Eden Şotan ve Delbos, en
ternasyonal vaziyetin bütün safhala
rınx tetkik etmişler ve Cenevrede mü
ıakere edilecek olan bütün safhaları
nı tetkik etmişler ve Cenevrede mü.. 
zakere edilecek olan bütün meseleler 
hakkmda tam bir itilafa vasıl olmuş
lardır. 

Paristeki konuşmalarda enternas
yonal vaziyetin her safhası tetkik e
dilmiş ve nazırlar, Milletler Cemiye
ti konseyinin içtimamda müzakere e
dilecek olan meselelerde tam bir iti
laf elde etmişlerdir. 

Konseyin görüşeceği meseleler 
Faris, 26 (A.A.) - Havas bildiri

yor: Milletler Cemiyeti konseyinin 
yüzüncü içtima devresi ruznamesinde 
sayılı meseleler arasında, Şili hükü
metinin talebi üzerine kaydedilmiş 
cemiyetin evrenselliği meselesi de 
vardır. Bu meselenin müzakeresi te
hir olunacaktır. Zira, bu meselenin 
müzakeresi için, siyasi vaziyetin te
vazzuh etmesi ve diplomatik yollar
la müzakere için hazırlık yapxlması 
icab eylemektedir. 

Romanyadaki vaziyet hakkxnda ya
hudiyerin verdikleri protestolar, bil
hassa Kulis müzakerelerine mevzu 
teşkil edecektir. Romanya hüklimeti, 
bu taleblerin normal usuller dairesin
de, yani evvela ekalliyetler dairesin
~,. ve aonr"tı Üil•r kvıı.ıltc~.intle ı.uUza

keresini istiyecektir ki bu da olduk
ça uzun bir zamana ihtiyaç göster
mektedir. 

Sancak seçimi 
Konsey, sancaktaki seçim rejim 

hakkında Türkiyenin mülahaza ve 
ihtiraz kayıtlarını da müzakere ede· 
cektir. Fransa ile uzun müzakereler
den sonra lskenderun ve Antakya 
sancağına muhtariyet verilmesini el
de eden türk hükümeti, bu mıntaka· 
larda &efim rejimini hazırlıyan bita
raf eksperler komuyonunun verdiği 
neticelere itiraz etmektedir. Fransa 
ile Türkiye arasında doğrudan doğ
ruya yapılacak müzakereler netice
sinde bu mesele üurinde yakında bir 
anlafmaya varılacağı ümid edilmek
tedir. 

Mali ve ekonomik meseleler, siya-; 
si meseleler ile alakaları dolayısiyle 

pek muhtemel olarak konsey tarafın
dan derin müzakerelere mevzu teşkil 
eylemiyecektir. Konseyin Cenevre 
müessesesinden ayrı olarak, ekono. 
mik bir teşekkül vücuda getirilmesi 
hakkındaki Van Zeeland projesini na
zarı dikkate alacağı pek muhtemel 
değildir. Konsey, bu bahiste mübade
lede, işte, malda ve sermayede ser· 
bestinin tedrici surette yeniden tesis 
olunması ve iptidai maddelerden her 
kesin müsavi tarzda istifade eyleme
si keyfiyetlerini tavsiye eden ata.ka
dar komisyon raporunu tasvib ile ik
tifa eyliyecektir. 

Nihayet, konsey, müşkülatsız ola
rak, muhtelif teknik komisyonların, 

ezcümle mandalar komisyonunun, af
yon komisyonunun, kadın ticareti ko
misyonunun raporlarını kabul ede
cektir. 

Tramvay şirketinin 

fazla aldığı paralar 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Vaktiy

le tramvay şirketinin halktan fazla o
larak aldığı paradan şimdiye kadar 
1.340.000 lirası şirketten tahsil edilmiş
tir. Şirket son taksiti 938 birinci kanu
nunun ilk günü verecek ve bu suretle 
Eminönü meydanının açılmasx için 
lüzumlu para merkez bankasında top
lanmxştır 

B. Tahsin Uzer 
Viyana'ya gidiyor 

ıstanbul, 26 (Telefonla) - Üçüncü 
umumi müfettiş B. Tahsin Uzer tedavi 
olmak üzere bir kaç güne kadar Viya
naya hareket edecektir. 

Habeşistanda 
Hal4 şiddetli çarpışmalar 

devam ediyormuş ! 
Londra, 26 ( A.A.)- Londradak 

habeş elçiliği, bugün neşretmİ§ oldu 
ğu bir beyannamede son iki ay içinde 
İtalyanlar ile İtalyanların hizmetin 
deki alrikalıların altı bin kadar ölü. 
vermiş oldukları iddia edilmekte• 
dir. Habeşlerin uğramq oldukları :za· 
yiat da yüksektir. 

Beyannamede Habeşistanın şima· 
linde Ve §İmali garbisinde muharebe
ler devam etmekte olduğu ve o ha
valide italyanların kcııybedilmiş mev
zileri geri almak için yapmış olduk
ları teşebbüslerin ancak muvakkat 
bir muvaff akiyetle neticelenmiş bu· 
lunduğu ilave edilmektedir. 

lngiltere habeş ilhakını 

baıbakanın İngiliz İtalyan müzake
relerine yeniden giriıilmesine medar 
olmak üzere aelirlerin itimatname· 
Zerinde "ltalya kıralı ve Habeıistan 
imparatoru" unvanının zikri suretiy
le italyan imparatorluğunun tanın

ması lehindeki görüıüne iştirak et
miş olduğunu beyan ve teyid etmek· 
tedir. 

Ôğrenildiğine göre lngiltere hükü
meti, bu mesele hakkında Cenevrede 
bir müzakere yapılmasına taraftar 
olmadığı gibi bu babta her hangi bir 
müşterek karar verilmesini de ar.zu 
etmemektedir. Her devletin kendi 
hattı hareketini kendiliğinden tayin 
etmesi tercih edilmektedir. 

lngiltere hükümetinin Romadahi 
tanıyacak mı? sefirin itimatnamelerinde yukarıda-

Londra, 26 ( A.A.)-Havas Ajan• ki tabirleri kullanmış olan Belçika 
sı muhabirinden : iyi malumat al- ı ve Hollandanın yolunu takib edece· 
makta olan mahfiller, B. Eden'in ği söylenmektedir. 

300,000 Çin askeri 
taarruz hazirlıyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
ha takviye kuvveti istemiştir. 

Salahiyetli japon makamı, Tientisin 
- Pukov demiryolu cebhesinde değişik
lik olmadığını bildirmiştir. Japon kuv· 
vetleri arasındaki mesafe onbeş gün
dür değişmemiş yani japonlar hiç bir 
ileri hareketi kaydetmemişlerdir. 

Tsining bölgesinde muharebeler 
devam etmektedir. 

V uhu bölgesinde 

hil olmak teklifini reddeylemiş, fakat 
aynı zamanda "japonların gayri mede
ni bir surette ve sebebsiz olarak yaptı· 
ğı tecavüz harbınx" takbih ederek fede
rasyonun geçen konferansında kabul 
edilen japon aleyhtarı boykotaj siste · 
mini tatbika hazır olduğunu bildirmiş • 
tir. 

Dr. Şahı Rayhşhank Müdür
lüğünden de mi ayrılıyor? 

Vuhuya hakim bulunan Taku dağı- Berlin, 26 (A.A.) - Rayişbank di-
nın zabtı için çinlilerle japonlar arasın- rektörü B. Şaht'ın istifası hakkında
da muharebe devam etmektedir. 

Bir çin tebliği, son yirmi dört saat 
içinde Yangtse üzerindeki on japon 
harb gemisinin Çin mevzilerine 1000 
den fazla obüs attığı bildirilmektedir. 

Çin hareketi, Confuçiusun doğdu -
ğu şehir olan Çufudaki japon garnizo -
nunun cenahını tehlikeye düşürmekte
dir. 

Çin tayyareleri Nan kin 
üzerinde 

Şanghaydan bildiriliyor: Çinlilerin 
beş bombardıman tayyaresi, bu sabah 
Nankin üzerinde bir cevelan yapmışlar
dır. Bunlardan bir tanesi japon tayya
relerinin ve harb gemilerinin tayyare 
dafi topları tarafından yere düşürül -
müştür. Diğer dördü çekilip gitmiştir 
ve japon tayyareleri tarafından takib 
edilmektedir. 

.Şanglıay sokaklarında 10.000 
cesed birikti 

Senenin başından beri Şanghay so
kaklarında ekserisi hastalıktan, açlık -
tan ve susuzluktan ölenlerden ibaret ol
mak üzere on bin çinli cesedi birikmiş
tir. 

Para cezasına mahkum olan 
İngiliz gemicileri 

Nagoya limanında bir evde asılı o· 
lan japon bay~aklarını yırttıkları için 
tevkif edilen İngiliz Severnleigh vapu
runun iki tayfası, bu şehrin harb diva
nı tarafından 200, yen para cezasına 
mahkum edilmişlerdir. 

Bir ingiliz vapııruna ceza 
Ayrıca, askeri nizamlara aykırı ola

rak Tokyo müstahkem koyuna demir -
!iyen Marion Moller adlı ingiliz vapu -
ru da 1500 yen para cezasına mahkQm 
edilmiştir. Fırtınadan dolayı 8 sonka
nunda bu koya demirlemek mecburiye
tinde kalan bu vapurun japon makam · 
!arınca zabtedilmesi muhtemeldir. 

Amerikan iş konfederasyonıı 
ve japon tecaviizü 

ki şayialar tazelenmiştir. Yerine Ko. 
lonya ticaret ve endüstri odası reisi 
Banker fon Şröder gösterilmektedir. 
Bu şayialar resmen teyid edilmemiş-
tir. 

lstanbul borsası 

26-1-1938 

f ARALAR 
ALI$ SATIŞ 

Sterlin 626.- 631.-
Dolar 123.50 123.50 
fc'rank 80.- 85.-
Liret 99.- 105.-
Belç. frangı 80.- 84.-
ıJrahmi 18.- 22.-
lS. frangı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
.$ilin Avus. 21.- 23.-
t'ezeta - .- -.-
Mark 26.- 29.SO 
.lloti 20.- n-
c'cngö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İs. 30.- 32.-

ÇEKLER 
J.1. ~ ılı~ F. ı<.apanış F. 

Londra U.t;:f,.: a U..>V.-

.l'levyork 0.79215 0.79:.!5 
!'ar is 24.3725 2-4.392:. 
Milano 15.0894 15.07lı. 
Brüksel 4.7068 4.70 
Atina 86.8494 86.746u 
Cenevre 3.-4386 3.434~ 
Sof ya 63.5675 63.492l 
Amsterdam 1.4260 1.424~ 
Prag 22.6350 22.608 
Viyana 4.2050 4.20 
Madrid 13.6670 13.651 
ôerlin 1.9725 1.97 
\l"arşova 4.19 4.18~ 
.3udapeşte 3.9925 3.99l 
Bükreş 106.3170 106.19 
Belgrad 34.2868 34.24(, 
Yokohama 2.73 2.726 
Moskova 23.7625 23.792 
Stokholm 3.0825 3.079. 

ESHAM VE TAHVİLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 türk borcu I. 19.025 19.-
(Vadeli) 

Amerikan iş konfederasyonu icra 

1 
komitesi, Miami'de yaptığı toplantıda, 

1933 
İngiltere, Fransa, İsviçre, 1sveçı Sov - ikramiyeli Ergani 98.50 98.50 
yetler birliği ve Hollanda gruplarının Anadolu D.Y. I ve II 40.60 40.60 
japon aleyhtarı ekonomik ittifaka da • \._.,. ____________ _,; 

Hariçten satın 
alınacak 

ünitürkler için 

Döviz karııllğı 
Türk parası kıymetini koruma hak· 

kındaki 12 No. lu kararname ile mem
lekette satılması lhım gelen dövizler
den, gene kararname mucibince Mali
ye vekaletinin müsaadesiyle, hariçten 
tahvil mübayeasında istimal edilebile
cek olanlardan ihracat emtiasına teal· 
Hlk eden komisyonlarla Üni Türk tah
vili mlibayaa edilebilecek ve bu müsa
ade: 

- C Kontenjanından getirilmek Ü· 

zere, alman kliringindcn; 
- A kontenjanından getirilmek üze

re, tam tediye esasına müstenid kli
ringlerden gelecek bilumum komüs
yonlara teşmil edilecektir. 

Karanamenin, getirtilip satxlması 
hakkında bir mecburiyet vazetmemiş 
olduğu, irattan, piyango ve ikramiye
lerden, miraslardan, depo faizlerinden, 
ve tahvilat satışlarından veya gelirle
rinden ve mümasil membalardan müte
vellit dövizlerle; ihraç edilecek ecne
bi tahvilatı mukabilinde Üni Ti.irk it
hali için yapılacak talepler kambiyo 
müdürlüklerince is'af edilecektir. 

Hizmet bedellerile tahvil ithali ta· 
lepleri merkezde tetkik edilecektir. 

Maden 
işletmemiz 

(Başı ı. inci sayfada) 

cağını kaydettikten sonra geçen bir se
neye göz gezdirelim. 

Maden Tetkik ve arama enstitüsü, 
dergisinin son sayısında 1937 senesi
nin on aylık maden imraratı başlığı al
tında şu listeyi neşrediyor: 

Taşkömür 1.960.000 Ton 
Linyit 89.689 " 
Krom 155.023 " 
Çinko cevheri 10.2so " 
Kurşun cevheri 12.045 " 
Borasit 3.278 " 
Zımpara 9.408 " 
Lületaşı 493 Sand. 
Cıva 393 Şişe 
Antimuan 395 Ton 
Amyant 
Kükürt 
Zırmk 
Çimento 
Manye;ı. it 

Kil 

112 
2.900 

15 
136.084 

200 
8.355 

" .. .. 
,, 
,. 

Mermer 2.345 t ve ll2 m3 
Maden suyu 864.587 L. 

Bu listeyi tetkik edersek görürüz ki 
maden istihsalimiz inkişaf halindedir. 
En baŞ:ta gelen kömür istihsalimiz; ik
tısadi ve idari bazı ehemiyetli tahav
vüllere rağmen, bir sene evelki yek(\
nu tutmaktadır. 

Krom istihsalimiz 1923 den beri de
vam eden artma hızında yürümektedir. 
10 aylık krom istihsalimiz 155.000 to
nu geçtiğine nazaran 1937 ihracatı 
180.000 tonu aşacağı tahmin edilebilir. 
Bu yekfinda Eti bankın Güleman mağ
deninden ihraç ettiği takriben 50.000 
tonluk bir mikdar da bulunacaktır. Ku
varshan bakır mağdeninin ilk 400 ton 
kadar tutan saf bakır ihracatı yukarı
ki listede yoktur. Saf bakırın bu raka
mını da memnuniyetle göz önüne ge
tirmeliyiz. 

Türkiye madenciliğinde rasyonel 
çalışma devresine ancak M.T.A. nın 
teşkilinden beri başlamış bulunuyoruz. 
Üç yıllık programın henüz bir aylık 
bir mazisi vardır. 

Türkiye toprak altınm bizi ne sür
prizlerle karşxlaştıracağını kim tah-
min edebilir ? * 

İşbankası ve 
Etibank genel 
direktörleri 

(Başı 1 inci sayfada) 

rini tamamlıyarak bir kaç gün sonra 
hareket edebilecek ve arkadaşlarına 

Pariste iltihak edecektir. 
Öğrendiğimize göre Türkiye İş 

Bankası ve Eti Bank umum müdürleri 
Londraya gitmeden evvel kısa bir müd 
det Pariste kalarak müesseselerini a
lakadar eden bazı görüşmeler yapacak
lardır. 

Mali müesseselerimiz direktörleri
nin Londra seyahatlerinin memleketi
mize vaki bazı ziyaretleri iade maksa
dınx istihdaf etmekte olduğunu tekrar 
işaret etmekte fayda görmekteyiz. Ge
ne bu seyahatten istifade ederek B. 
Muammer Erişin Türkiye İş Banka
sı Londra şubesinin açılması işile de 
meşgul olacağını öğrendik. 

Zayiler 
Zayi - Ankara belediyesinden 1928 

senesi aldığım sicil 118 sıra 482 nu· 
ınaralr şoförlük ehliyetnamemi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Konyalı Şahap 1-508 

Zayi - Bur.sa ziraat mektebinden 
(1336) senesinde almış olduğum şeha
detnamemi zayi ettim. Yenisini alaca -
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. Or
man çiftliği memurlarından Kemal Sak 

1-501 

i LAN 
Müflis ufak ,ayalC 

f ah rikası türk anonim 

tirketiiflb idaresinden 
1 - Açık artırmaya konulan şe

yin cinsi: Uşakda bahçeler arasında 

kain malumlilhudut sekiz bin metre 
murabbaı arsa üzerinde dört bin met• 
re mikabı inşaatı havi eski (Hacı Ge-

c::=~Ote rf i.k l =~:~~:;~:!~~:t:~;:;;2ı:iş\;: i:!: 
._ ______________ __, kası bir yıl müddetle icara verilece-

Ankara ikinci Noterliğine ğinden 27 birinci kanun 937 tarihin• 
Ankarada seçkin sokağında 1 - 3 den itibaren bir ay müddetle açık ar• 

numaralı mağazada kain (Ankara tırmaya konmuştur. 
Şark pazarı Hasan Tahsin ve Hüse- 2 _Fabrikada mevcud makine, a
yin Hüsnü Aker Kardaşlar ve Abdul- lat . ve edevatının başlıcaları şunlar• 
lah Şefik Köklü) kollektif şirketi dır: 

unvanlı şirkette merhum zevcim Ab- ı adet 150 beygir kuvvetinde bu
dullah Şefik Köklüye ait hissemizi har makinesi çift silindirli, bir adet 
bütün hukuk ve vecaibi ve zimem ve buhar kazanı, ı adet elektrik tesisatı 
matlfibatı ve bilcümle mükellefiyet- tamamen mevcut, 1 adet toz çarkı, 1 
teriyle beraber namrma asaleten ve adet şeytan çarkı, 3 adet çelik tarak, 
küçük çocuklarım namına velayeten ı adet dört bobinli 120 fitilli ince ip
bu kerre yüksek dairenizde imza et- lik için tarak, 3 adet tarak kırkar fi. 
tiğim beyanname mucibince Hamdi tilli, 2 adet 300 iğli seyyar vargel, ı 
Köklüye devir ve ve temlik eylemiş adet 260 iğli seyyar vargel, ı adet 
olduğumdan keyfiyetin alelusul ita- 200 iğli seyyar el vargeli, 2 adet çöz
nmı dilerim. gü dolabı, 3 adet son sistem Şönher 

Ankara Anafartalar caddesinde dokuma makinesi dokuz mekikli, l a-
Cafer zade apartımanmrn 2 numaralı det ingiliz çakarı dokuma makinesi 
dairesinde mukime Refia Köklü. 

Dairede saklx aslına mutabxk olan 
bu nüsha talep üzerine berayi neşir 
ve ilan edilmek üzere Ulus gazetesi-
ne tebliğ olunur. 1-498 
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= SEZAR BORJİYA = 
E TUrkçe sözlü tarihi bir film --.,., .................................... ,.. 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima Sabit 
Dalına Tabii 

İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu
varlarında hazırlanan Juvantin Ba!J bo
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen ari olup saçlara tabii renkle· 
rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

U rolog - Operatör 

Dr. Kemal Serav 
Avrupa tetkikatmdan dönmüş 

ve hastalarını Çocuk Kurumu 
caddesinde Kayserili İbrahim a
partımanının 5 numarasında ka
bule başlamıştır. Muayene saatle· 
ri: 15-19. Telefon: 3935 1 - 314 

Bölge kordelası eskrim 
müsabakalan 

Bölge eskrim ajanlxğı tarafından 
tertib edilen "bölge kordelası,, eskrim 
müsabakaları cumartesi ve pazar gün
leri yapılacaktır. 

Müsabakalar o günler saat 20 de hal
kevinde olacaktır· Ajanlık bu müsaba
kaları idare edecek jüri heyetlerini ve 
sekreterleri seçmiştir. 
Müsabakaların muntazam olması i

çin her türlü hazırlıklar tamamlanmış
tır. 

Liman idaresinin ısmarladığı 
mavuna ve dubalar 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Pireye 
ısmarlanan 24 mavna birkaç güne ka
dar limanımıza gelecektir. Liman iş
letme idaresi beş ay içinde teslim e
dilmek üzere fabrika ve havuzlar mü
dürlüğüne de beş tane büyük duba ıs
marlamıştır. 

İneboludaki atelyelcrde 25 ahşap 
mavna inşa halindedir. 

dokuz mekikli, 1 adet ingiliz çakarlı 
battaniye makinesi dokuz mekikli, 8 
adet ingiliz dokuma makinesi tekme· 
kikli, 6 adet Avusturya tek mekik in· 
ce kumaş ve pamuklu dokuma maki· 
nesi, 1 adet ütü makinesi, 1 adet ma
kas, 1 adet hav ve fırça, 1 adet link, 
1 adet yıkama, 1 adet süzgeç, 1 adet 
battaniye havı için şardoh, 1 adet de
mirhane bütün teçbizatiyle, 1 adet 
marangozhane bütün teç.hizatiyle, 

Ayrıca müdür odası, katip ve bek
çilere mahsus odalar, yapak ve şayak 
depoları, odun ve kömür depolarını 

havidir. 

3 - 6 adet ince kumaş dokuma 
tezgahları hariç olmak üzere ayda 
6000 metre şayak çıkarabilecek kabi
liyettedir. 

4 - Fitiller dokumalara kıl.fi ip
likten fazla olarak ayda tahminen bin 
liraya yakın halı levazımı nesciyesi 
imal eder . 

5 - Bir yıllık icar bedeli muham
meni 12000 on ikibin liradır. 
· 6 - Fabrikanın icarma aid şart• 

name Uşakta pekmez hanında 3 nu• 
marada bulunan iflas idaresinden be· 
delsiz olarak alınır. Talep vukuunda 
dışarıya gönderilir. 

7 - Açık artırma ve ihale 27 ikin· 
ci kıinun 938 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 de Uşakda pek
mez hanında 3 numarada bulunan if· 
las idaresi merkezinde yapılacaktır. 

8 - Fabrikanın bir yıllık icarı 

açık artırma suretile yapzlacaktır. 
9 - Muvakkat teminat akçesi 900 

dokuz yüz liradır. 
10 - Bilumı:ım vergi ve rüsum 

müstecire aiddir. 
11 - Daha fazla malUınat almak 

için iflas idaresine müracaat olun-
ması ilan olunur. 1-94 
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Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa -
bık Başmuavini ve Bertin Üni
versitesi (Charite) sabık muavini 

Her gün 'Saat 16 dan sonra ATA· 
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
txmanı 7 N o. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. 3--0861 

DIŞ TABlBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün bas· 

talannı kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparhmanı No. 1 

3-6949 

,, 

~ 

Dr. Raif Gürün ~ 
Göz hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını Balıkpazarında Ku
yumcular sırasmda No. 87 de 
öğleden sonra kabul eder3--7036 

Öksürenlere ve 

ıöiüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 



Macar hikayesi 

Bozuk derece 
Yazan: Lui Zilahi 

Lui Kis Altö caddesinde oturur· j derecenin eşini istiyorum. . • 
j · . ' . ş ı· ·d·. sa- Ve çocuğun bapnı okşayarak ılave 
U; yırmı yedı yaşında ve ev ı 1 1 • • 

rı ve ince bıyıkları vardı. Her sabah ay- cttı: .. . . 
n k b' f a - Lolo otekını kırdı . . ·nın karşısına geçıp ısla ır .ırç 
lle :.açını arkaya yatırırdı. Me~le.ğı,. u- Dereceyi otuz altı ııekize getirerek 
Çuncü beledıye dairesinde katıblıktı. ümid burnunu (1) bir daha aşmaması 

Lu: Kis'in bir çocuğu vardı: Lolo için bozmak vazifesi bana. d.üştü. Eve 
l<is dört yaşında ıdı ve kendisini, ana- giderek otuz altı onda sekızı b~h.~~~a-
5ıııaan beş adım kadar önce, elinde bir ya kadar dereceyi bir beze surttum, 
b:tstoıı, başının tam tepesinde bira bar- sonra ucunu açtım, hava boşluğunu su 
dagı büyiıkh.iğünde yeşıl, sivri bir Ti- ile doldurdum, deliği bir parça bal 
toı şapkası, sık sık 1'ehervar caddesin· mumu ile kapadım. Tam Wr buçuk saat 
ele gormek kabildi. Bu şapka, kendisi çalışarak dereceyi eskisinden farkedil
lcaoar kocaman bir sıilıin tuyü ile süs- mez bir hale getirdim: elli derece ha
lcnmişti. rarete arzedilse 36.8 den yukarı çıka-

Bayan Lui Kis, başı yana çevrilmiş, mazdı. Ertesi gün onu Bayan Lui Kis'e 
l.ohv'nun ardı sıra yurürdiı. Hadik verdim. 
kahvesinin pencere:oınden onları ekse- İki gün sonra, Lolo, sülün tüylü Ti
tiya görür ve Bayan Lui Kis'in başın~ rol şapkası ile önde, yüzü gülen bayan 
böyle yana çevirişine bakarak kendı Kis arkada, onlara gene cadde de rast-

kendime: "Bayan Lui Kis hayatla ba- ladnn. • 
rışık," der ve onu içimden tebrik eder- - Hiç mesele yok, dedi, işler yolun
diın: zira bu musibet hayatla uzlaşabil- da ... Luis gelir gelmez dereceyi koyu-
~k, onu tatlı unu, 'eıxatıc o.ıcfayan yv•, DırilZ' ~ıu11 ""'"' !ıi .. gıup~ıuı, 
llısan saygıya layıktır· bak, bugün de ateşim yok," diyor. Va

Bir gün diş macunu al~. üzere ec- ziyetten o kadar memnun ki her türlü 
.tahaneye ug· ramışum. Luı Kıs d~ ~ra1-1 çılgınlıklar yapmağa kendinde hak gö-

rüyor. Dün bütün ak§am küçükle oy
}'il gelcı ek: .. Bana bir derece ve~ınız, nadı. 

dedi. Bir başka tanıdıkla uzu.n .b~r ha~- o zamandanberi dört ay kadar geç
ıe dalmış olduğumdan kendısı ıle g.0,: mişti. Geçen gün Fehervar caddesinde 
l'ii§emedim. Yalnız onu: ··servus, Luı, bayan Lui Kis'in karşı tarafdan geldi
lözteriyle selamladım. ğini gördüm. Lolo gene önde, sülün 

Erte:oi gün, ] erar hamamları ön:~nde tüylü şapkası gene başında idi. Fakat 
bayan Kıs'e teııadiif ettim. Lolo onde, bayan Lui Kis'in yüzünü dullara mah
başındaki sülün tüyü ile, yiıry~rdu;.. sus uzun siyah tül örtüyordu. Baştan 

- Evde biri mi hasta· dedım. Dun aşcığa kadar siyahlar giyinmişti. Korka 
kocanız eczahaneden bir derece aldı. korka yanına yaklaştım. 
l{adıncağız: _ _Ne oldu bayan Kis? dedim· 
- Kocam her akşam ateşi ~ldug.un- _ Öldü. On beş gün oluyor. 

dan bahsediyor. Gidip kendinı :ıe~ıme Ve sonra, meyus, gülümsiyerek: 
&bıotermis. Hekim de ehemiyetlı bı~ ş:- _ Ölümü aldatmak kabil olamıyor, 
,,. :ıo t esı la-
" 1 olmadığını biraz hareket e m 
ıırn geldigin{ bir buçuk iki ay ~a~ar 
h ' l' kabı! ıse ava tebdil ederse, mese a 
l'at • . • · 1·ne gelece.... raya gıderse sıhatı yer_ _ 
&ıni söylemiş ... A, bakın yagmur başla 
dı. 

Bayan Kiı; şemsiyesini kaldırıp aç
tı. 

- Lolo şemsiyenin altına gel, ~iye 
~0cuğunu çagırarak devam etti. Luı de 
Zlıütbiş bir vehim var: her akşam saat 
ılltında eve geliyor sallanır iskemleye 
Oturuyor ve hemen dereceyi kolunun 
lltına yerleştiriyor. Biraz so~ra ~en
terenin onüne gidip dercccyı çıı~arı
" . .. I" ,,or, kılıfına koyarken: .. otuz yecıı uç 
diyor. Pakat sözlerinde öyle bır umıd
•iılik his ediyorum ki, müteessir olu· 
~0tUın gözlerim doluyor. Hu derece
~c kar~ı nefret duyuyorum, tutunc~ 
Pencereden atacak gıbı oluyorum. Luı, 
hu işi bitirdikten ı:ıonra .ardından ken
<liaini kovalayan biri varmış gibi, oda
llın içınde üç aşağı beş yukarı dolaşı: 
Yor. <,.:ocuklcı meş .... ul almıyor. Halbukı 
eılciden onunla s:atlerce oynardı 1 • 
Zavallı kadını teselli etmek istedım: 

f · 1 konu~u-- Geçen gün bir pro esor e .,. 
>'ordum. bana merkezi Avrupada he
ı:n ' . · akalan-en herkesin göğıis nezlesıne Y 
dığını, fakat hastalıı;ın ço~ ?afi.~, ae~ei
~ farkedilmeden geçtığını soyl d · 
4rlidernki bu hastalık salgın ha~de, . ~
l:rıeic ki h . . sıraınm bekiıyebılı· r· epımız 
~. 

·aa· ımakta - Fakat Lui bunu cı ıye 
de ' Ah §JU hın-varn cder&e ne yaparım. d' . 
Zır d da otuz ye ıyı h· erece bir bozulsa 

1Ç ker ı xmese .... .. 1 ri parlı· 
burdu, yüziıme baktı, goz e 

>'ordu: 

- Dereceyi bozalım, dedi. 
!Gülmekten kendimi alanıadım. 
Sonra heyecanla ı:ıordu: . ı 

' d etsenıze - Ne olur, bana yar ırn 

Ayni eczahaneye gittik. olduğu 
- Geçen gün kocamın alınış 

dedi. 
Yan yana, sesiz, yürüyorduk. ~eher-

var caddesinde bir oyuncakçı dukkinı 
vardır. Lolo vitrininin önünde durup 
burnunu cama dayadı. 

Bayan Lui Kis, yavaşça elinden tu-
tup Lolo'yu kenara çekti. 

Bir çocuk yetim olunca, burnunu 
oyuncakçı dükkanının camına dayama-

mahdır 

) Macarca "fok" kclimcı;i h~m derece, 
( 1 h de burun manisına gclır. cm 

Almanca ve 
fransızca bilen 

memur aranıyor 
Ankara.la bir bankada çalış-

.. hnanca v•~ fransız-
nıak uzerc a • . .. 

b'lcn tercihan rnah hır mu-
ca ı ' . , bu )İ!\an -
essesede çalışmış, '\C 

)ardan biriyle ınuhabcral yapa-
• bir meuıur alınacaktır. 

bılecek .. 'ktidarma 
Verilecek uc~e~ ı da-

göre yiiz - yiizelh ]ıra ara ın 

dır. .. . 1 Uc -
isteklilerin tt·rcuıneı ıa 

• ·J boy fotoğraflarını ve re-
rıy e, 5 A k nu-
{ cranslarını 50 n ura, 

1 Po..,ta kutusuna bu ay 
mara ı " ]" 

kadar yollamaları a-
somına I--4 60 
zımdır. 

Andaç 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar : İstanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez ., 
Salı Ankara ., 
Çarşamba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe · Halk ve Sakarya ., 
Cuma · Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yeniochir eczaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 

Her gün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

MATİNELER 
Cumarteı;i 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden baıka 
H A L K sinemasında bergün halk 
matineleri: 12.15 

Film degiııme günleri: Pazartesi ve Cuma 

iSPANYA i ... i:;~~.:~·;~·;:~;::-;::~ı 
künıetçilerin ellerinde bu

lunan cyaletlerdehi ına - • 
denlerin yerlerini göste-

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
şehir: 1023 - 1024. - Şehirlerarası: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havagazı Anza Me
murluğu: 1846. - Mesaj eri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaralan: 
Zincirlicaml civarı: 2645, 1050, 1196. -
S:ımanpazan civarı: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuzbaşı Bizim taksi-: 2323 -
Havuzbaşı: Birlik taksi: 2333 - Çankırı 
cadde i, Ulus taksi: 1291. 

Silahlanma yarışma giren 1ı devletler için ham madde. 

ren harita. Bazı yabcıncı 

devletlerin ycıpL"-kları yar-
dım. bunların 

almak içindir. 
imtiytızım 

OTOBÜSLERİN t 1 k ve S o n 
SEFERLERİ 

Sabah 
İlk 

Ulus M. dan K. dcre'ye 
K. dcrc'den Ulus M. na 

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

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

Ulus M. dan Kcçiorcn'c 
Keçiörcn'dcn Ulus M. na 

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

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

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

11 c fer 
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. •pazar'ndan Akköprü'ye 
Akköprü'den S. pazarı'na 

6.30 

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

7.00 

Akşam 
Son 
ıef er 

23.00 
23.20 

23.30 
23.SO 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.SO 
20.30 

17.15 

7.15 
9.45 

7.10 

Yenişehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
her saatı beş gece muntazam seferler 
vardır. Pazar günleri ilk seferler 
birer ıaat sonra başlar. 
Akşamları Ulus meydanından Yeni

şchir'e ve Yenişehir'den Ulus mey~a~ına 
gidecek otobüslerin hareket aaatlerı, sıne
maların dağılıı saatlerine tibidir. 

POSTA SAATLERİ 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

• TREN SAATLERİ 

kaynağı 
Frank C. Hanighen, Nevyork 

Taymis gazetesinde yazıyor: 
Almanya ile general Fr .. nko arasın

da imzalanan bir ticar<:t anlaşmasına 
göre alman hükümeti İspanyadan ham 
demir ve bakır alacak ve bu husustaki 
nakliyat başlamış olacaktır. Bu mad
delerden sade almanlarm mı istifade e
decegi, yoksa İngiltereye de bir takım 
imtiyazlar verilip verilmiyeceği henüz 
tamamiyle belli değildir. 
Almanyanın silahlanma programı

nın tatbiki için pek lüzumlu olan bu 
ham maddeler mukabilinde Franko hü
kümetine bol bol cephane ve silah ve
receğine pek az adam şüphe edebilir. 
Muhakkak olan şudur ki İspanya, Av
rupada ham madde ihtiyacında bulu
nan devletler için bir mücadele mer
kezi halini almaktadır. 
İspanya yarım adası, bugün silahlan

ma yarışına girmiş devletler için, ham 
madde bakımından büyük bir ehemi
yet kazanmıştır. 

Silah yapmak için pek lüzumlu olan 
demir madenleri, İspanyanın Bask e
yaletinde, Asturia ve Leon yakınların
da pek zengindir. Bundan başka is
panyol Fasında da açılmış ve açılma- yor. 
mış bir takım demir maddeleri vardır. Bunlar bundan başka bir takım ma-

Haydarpaşaya : Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.45 
de (sah, peruembe, cu
martesi Toroı ıürat.) 

Cebelüttarık yakınlarında bulunan denlerden ve mahsullerden de fayda
Huelva eyaletindeki Rio Tin ti bakır lanabilirlerse de abluka yüzünden bun
madenleri de Avrupanın, ve bütün lan vapurlarla sevketmeleri müşkil ol
dünyanın en ehemiyetli bakır maden- maktadır. 

!erindendir. Katalonyada bir takım ehemiyetli 
Bundan başka memleketin cenup fahrikalar mevcud ise de bunların ça-

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse- kısmında da şurada burada.Jllt.ço • Wnıası daha...ziya.ck-dırımlan gelecek 
.. · ~·-·· • · ro ıJ... rrr enler v raır. ham maddelere bağlıdır. hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergün 
Zonguldak hattı : ., 
Kırıkkaleye rayotobüs ., 

GÜNLÜK: 

9.40 
15.00 
16.05 

Arabi - 1356 
25 Zilkade 

S. D. 

Rum! - 1353 
İkinci kanun 14 

S. D. 
Güneş 7 15 Ak&am 17 19 

Capraz kelimeler 

" 5 
6 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiı ıekli · 

1 2. 3 4 

1 1 
ı--t--+-1t-

2 1---ı--"'t--r-
} 

4 
5 

6 

t 

8 
q 

....,.-t--..... 

ı.---r--

Soldan sağa: 

9 

1 - Patatese benzer bir sebze. 
2 - Od - Kakııs. 
3 - Bayanların kirpiklerine ılirdukleri bir 

madde· Si. 
4 - İplık sarmala mahsus. 
5 - Şarablar için "kuru" manasına kullıı· 

nılan bir kelime. - En eski tlirk hükümdar
larından bırisi. 

6 - Asmak emir - Açık kelimesinden son
ra kullanılır bir sıfat. 

7 - Örümcek ve balıkçı tarafından örülür. 
- Kemiğin içi, düğme deliği. 

8 - Türkçe bir erkek ismi - bir sorgu eda-
tı. 

9 - Esnasında. 
Yukarıdan aıağıya: 

1 - Uçurum - Altmııı dakika. 
2 - Yeni radyo istasyonumuzun kurulmak-

ta olduğu kasaba. 
3 - Pek az zaman ve mesafe. 
4 - Merkeb - Gerçek. 
5 - Tibettcki esrarengiz bir reis - Beyaz 
6 - Bir nota • keman yayına sürülen bir 

:ıeıne. 

7 - Beygir - atılmaktan emir. 
8 • Pus • Keailmemiı hububat. 
9 - Aydınlık· Kesmekten emir, 

Bundan başka İspanya, bakırla ka- Yalnız şu var ki her iki tarafın da 
rı~k pirit madenleri bakımından da elde bulundurduğu ham maddeler, h
birinci safta gelir ve bu maden, kim- panyada cephane ve silah' yapmasına 
yevi sanayide ve patlayıcı maddelerde pek az yardım edebiliyor. 
kullanılır. Kaldı ki memlekette pek az silah 
İspanyada Kord'Ova'nın şimalindeki fabrikaııı vardır ve her iki taraf da dı

Cindad Real eyaletinde bulunan Al
maden civa madenleri de dünyanın en 
zengin cıva kaynaklarıdır. Bir çok 
kimya endüstrisinde ve patlayıcı mad
delerinde kullanılan cıva da birinci aı
nıf harb ham maddelerinden sayılır. 
İspanya hükümeti bu madeni asırlar
danberi İfletmekte bulunmugtur. (Bu 
madenin Almaden ismini ta;;ıması, a
rablar zamanında da buranın bilindiği 
ve işletildiğini göstermektedir. • Çe
viren.) 

İspanya, yer yüzünde fosfat istihsa
li bakımından dördüncü, potas bakı
mından beşinci, kur9un bakımından da 
sekizinci gelir. 
İspanyanın sair maden kaynakları 

arasında kükürt, çinko, manganez, mo
libdenum, teneke, linyit, biz.mut ve tuz 
vardır. Bundan başka pek iyi cinsten 
olmamakla beraber maden kömürü de 
mebzuldür. . 

Afrikadaki İspanya sömürgesi Rio 
de Oro'da zengin kauçuk da vardır ki 
bu madde harb endüstrisi bakımından 
çok değerlidir. 

Biıtün bu hakikatler göz önünde bu
lundurulacak olursa ispanyol harbının 
bütün ham madde pazarlarında büyük 
bir alaka ve büyük bir hareket vücude 
getirmesine hayret etmemek lazım ge
lir. 

Fransa, şimdi kendi cephanesi için 
İspanyadan pirit alamadığı için, bunun 
yerine kükürt kullanmağa ve bu mad
deyi de İtalyadan satın almağa mecbur 
olmu,tur. 
İspanyanın mantarları, zeytin ve 

zeytinyağı ve portakalları da piyasada 
mühim bir mevki tutar. 

tandan gelecek silah ve cephanelere 
bel bağlamaktadırlar. Fakat ham mad
delerin bundan baıka bir değeri vardır. 
Bununla b8fka memleketlerden silah 
ve cephane alınabilir. Netekim, asiler 
bu suretle hareket etmektedir er. 

İhtilalin ilk günlerinde , de-
mir madenlerine hakim oıa ..... .mko, 
yarı r~mi bir alman firması olan His
ma Rovak ile Almanyanın ham demiri
ni temin etmek üzere müzakerelere gi
rişmişti. Bu müzakereler neticesinde 
Frankonun on iki ay içinde Almanya
ya 800.000 top ham demir vermcai ve 
bunun parasının Frankonun Almanya
ya olan borcundan indirilmesi karar
laştırılmıştı. 

İngiliz Rio Tinto şirketi, bu siyaset· 
ten ziyadeı;iyle zarar görmü~tü. Bu 
şirketin elinde bulunan bakırlardan 
bir çoğu asiler tarafından alınarak Al
manyaya gönderilmi;;, bunun mukabi
linde de artık kıymetten düşmüş olan 
pesetalar verilmişti. 

Bunun üzerine lirketin reisi, bu va
ziyet karşısında İspanyada bir iş gör
mek imkanı kalmadığını resmen söyle
miştir. 

Ham maddeleri vererek mukabilinde 
silah almak kabil olduğuna göre aske
ri harekatın hedef olarak neden ma
denler bölgesini seçtiğini anlamak güç 
almaz. İlkbaharda bilhassa italyanla
rın yaı dımı ile asiler Al maden bölge
sini zabtetmek için teşebbüslerde bu
lunmuşlarsa da muvaffak olamamışlar
dır. Eger bu teşebbüste muvaffakiyet 
elvt:rmiş olsaydı, o zaman dünyada cı
va istihsalinde ikinci gelen 1 tal ya, 
dünya cıva piya&asına tam manaaiylc 
hakim kesilecekti. 

İngilizler, bundan evelki ispanyol 
buhranlarından daha ziyade Bilbao'
nun sukutuna ehemiyet vermiş, alaka 
göstermişlerdir . 

Bask bölgesindeki madenlere birçok 
ingiliz sermayesi yatırılmıştır ve ingi
lizlerin bnşlıca demir ithal ettikleri 
yerlerden birisi de İspanyadır. 

Bir sene süren muharebe neticesin
de bu kaynakların bir çoğu asilerin C• 

line geçmiştir. Bilbao'nun zabtedilme
si de demir havzasının general Fran
ko'nun eline geçmesine sebeb olmuş
tur. En iyi "bakır sahaları ise daha is
yanın ilk günlerinde lisilerin elinde 
bulunuyordu. Bask'daki ve Sevil'in 11i
malindeki kömürler, Fastaki ve İspan
yanın cenubundaki manganezler, kö
mürlerin bir kısmı, kurşun, kilkUrt ve 
pirit de gene 5.silerin elindedir. Bun· 
dan başka, mantar, zeytin ve portakal 
sahalarına da frankoist'ler hülanedi
yorlar. 

Hükümetçilerin elinde ise Almaden
deki cıva madenleri, bir çok çinko ve 
kUkürt madenleri, cenubtaki bir kısım 

1 kurşun ve kömür madenleri bulunu· 

Acaba, general Franko, harb esna
sında gösterdikleri yardımlardan do
layı muzaffer olduğu zaman ve yahut 
ondan daha önce İspanyanın ham mad
deler imtiyazını Almanya ve 1talyaya 
verecek midir? 

Her ne kadar Franko hükümeti, bu
nu tekrar tekrar yalanlamr9 iee de Al· 
manya ile yapılan son ticaret anlaşma-

AS İl.. ER 
u ... •. 

HUKUMETCILfR. . 

sı buna doğru gidildiğini göstermekte• 
dir. 

Almanya ile İtalyanın böyle bir 
maksad uğrunda manevralar yaptrkla
rı şüphe götürmez. 

Temmuz ayında Bay Hitler, Alman
yanın ispanyol asilerine ham madde 
elde edebilmek için yardım ettiğini 
söylemişti Romad:ın gelf'n J;nn haber
lerde de Franko muzaffer olduğu tak
dirde italyan - ispanyol maden ticarc• 
tinin inkişaf edeceği bildirilmektedir. 

Bildirilen, fakat teyid edilmiyen 
bir habere göre Almanya, daha şimdi
den, Galicia'daki teneke ve Vigo'daki 
demir madenlerinin imtiyazını almıt
tır. 

Dola~n bir şayiaya göre de İtalya i
le Almanya şimdiden İspanyanın ma
den servetini sömünnek hususunda bi· 
ribirlerine rakib kesilmişlerdir. 

İkinci kanun ayında Fariste çıkan 
Övr gazetesi, İtalyanların Estramadu
ra bölgesindeki madenlere doğru, bu
raların alınanların eline bırakmamak 
maksadiyle, ilerlediklerini haber ver
mi~ti. 

lngiltercnin de bugün, kendi silah· 
lanma programı için ehemiyetli bir 
kaynak olan Bilbao madenlerinden 
faydalanabilmek için general Franko' • 
ya kur yaptığı söylenmektedir. 
İspanya hadiselerinin girdiği son 

safha şudur: Buradaki ham madde 
kaynakları, ispanyollardan ziyade ya· 
bancılar için ehemiyet kazanmıSftır. 

İZMİR Enternır,yonıl 
fuar1na Hıı1rlanınız 

20 aglistos 20 eylul 
1938 3-7041 



Mideniz bozuk, diliniz puh, kabız Ç'!kiyoraunu.z ittabanı.z yok, mutlab 

HASAN meyva •• •• ozu 
alınız. Yarım bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şişe 25, büyük 
40, dört misli 60 kr. 

HASAN gazoz özü 
Limon, portakal, mandalina çeşitleri vardır. Meyve usarelerinden ya

pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan Ga
zoz özü ikram ediniz. 

Yakında ananas, çilek muz frenk üzümü kayısı, ağaç çileği nevileri 
çıkacaktır. Şişesi 25, büyük 35, dört misli 50 Kr. 1-54 

İ nsaat sahihlerinin nazarı dikkatine 

KİREÇ 
Senelerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarında 

imal ettiğim kireçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına aatmakta 
idim. 

Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin iyiliği
ni bütün infCl4ltçılar teslim etmişlerdir. 

Bu defa mallarımı kimilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çubuk
çu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele
fon: 2791 

Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi Ismail 
Ozer, Telefon: 3659 

Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon: 1446 ve 
Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon' 2861 vuıtaaiyle aat
tırmaktayım, 

Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler vasıtaaiyle ıL 
parişte bulunmalarını bütün müşterilerime saygılarımla ilan ederim. 

Karaköy Pazarcığında KireçÇi 
1-514 Mehmet Çavuş 

OY 
l!.ADY 

\/EJllAOY 
Y IVERUL>Y 

IADY l!:VER&AOY 
Vl!:R!ADY !Vl!:Rl!.ADY 

ADY EVl!.R!AOY IVERIAOY 
E' ERl!.AOY EVEREADY EVEREAOY 
l!"f.READY l!.VUll!:AOY l!:VEREADY 
f:\'ERl!ADY l!VERl!ADY l!:VUf.ADY 
E"l!RP.AOY 1!.VlUU!ADY EVl!REAOY 
l!VF.RP.ADY EVUEADY l!:VERltAOY 
EVF.READY 1!.VUEAOY l.Vl!REAOY 
E\ l!Rf:ADY EVl!REAOV l!Vl!:RP.AOY 
ıtVF.REAOY EVERf.ADY P.VERl!.AO 
S\ ERE.AOV l!VERl.AOY EVi! 
lt\'l!Rı:ADV ı;vE;Rf;AL>Y 
EVl!REAOY EVERE 
f;VERl!ADY I! 

VEREA 

Clhan•Omuı •öhretı haiz eıektrlk Jamba, fe. 
ner ve plllerın en bOyOk marka•• 

EVEREADV dlr. 
Bu markadan hiç •••mayınız. 

IDURLA BiDlDERLER 
ıSTAN•Ul AN~Aı::iA oLMoR 

KDçUk ilcin 1Qrtlan 
Dört utırhk küçük illnlardanı 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük ilanların her defaıı 
için 10 kuruı alınır. Meseli. 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacakur. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarmdaki boıluklar mUıtea
na 30 harf itibar edilıniıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört uurdan 'fazla her satır için ay
nca 10 kuruı alınır. ................................ 

Satılık: 

Satılık - İsmetpaşa mahallesinde 
bağlara nezareti kamile ve tam konfor· 
lu 4 daire ve 12 odalı yeni kargir apar
tıman ve Yenigehirde arsalar. T. 2992 

3-6939 

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

Satılık - Y enigehirde Koca tepede 
2 büyük 3 küçük daireden mürekkep 
bahçeli büyük bir evle Sıhhiye Vekaleti 
civarında 600 metrelik bir arsa satılık-

tır. Telefon: 1386 1-375 

Satıbk ev - Kavaklıderenin en gü
zel nezaretli yerinde 1000 M2 bakılmış 

bahçeli iki katlı su, elektrik, havagazı 

ve banyolu. Tel. 2181 1--421 

Sabhk - Ay ba,ına kadar alman 
marka piyano ve bir singer dikiş maki
nesi satılıktır. Atatürk bulvarı Cener 
ap. No: 8 1-474 

Acele aabbk apartonan - Y enige
hirde senede 5000 lira irat getiren bir 

apartıman ehven fiatla verilecek. Te-
lefon: 1538 1-493 

Hediyelik bizden alın! 

Kiralik - Yenitehlr Karanfil sokak 
Beton apartmanında üç oda, bir sandık 
odası, banyo mutfakla iki büyUk bal
kon •. 7 No. lu daireye müracaat. 1--461 

Kiralik Daireler - Yeni9ehir 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 - Mobilyalı bir oda yalnız 
veya bir madamla beraber kadın için ki
ralıktır. Nilüfer caddesi Güzeller so
kak 2 ~nci Yusuf Ap. No. 8 1-511 

Kiralık - Bir oda mutfak ve sofa ile 
beraber ay başından itibaren kiralıktır. 
Yenişehir Sıhhiye Vekaleti karşısında 
Dikmen caddesi Özbayrak Ap. No. 2 

1-512 

Nakil: 

Nakil - Arar lisan mektebi, daktilo 
ve Steno kursları Y enihil arkasında 

Yeni Hamam apartımaru ikinci katına 
taşınmıştır. 1-364 

iş verenler: 

Memur alınacak - Şubemizde müs
takilen çalışabilecek faal plasiyerlere 
ihtiyaç vardır. Taliplerin aşağıdaki ad
rese acele müracaatlerı. Bankalar cad
desi Vebolid Limited şubesi. 1-454 

iki mücellit alınacak - Bir mücellit 
ve bir mücellit çırağı alınacaktır. Sü
mer Baaımevine müracaat. 1--497 

Dağınık: 

Pansiyon aranıyor - Bir bayan te -
miz bir aile yanında pansiyon kalmak 
istiyor. 1257 ye telefonla müracaat e -
dilmesi. 1-515 

... 
N 
N 
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~ ŞEHİR TİYATROSU i - ~ 
~ '( Halkevinde ): § 
- -= 29 Kinunuaani cumartesi günü ak§811U saat 21 de Umuma ::: = ~ : 30 " Pazar " " ,. ,. ,. ,. ::: 
: 31 Puarteıi Halk gecesi ::: - ,. "" """ -- -- -I AŞK UYUMAZ ~ 
~ (Komedi 4 perde) 1 
: Yazan : Dilimize çeviren: ::: 
: de FLE ve KAYA VE lsmail Müıtak Mayakon ::: 

: 29 - 30 cumartesi ve pazar gü nl~ri saat tam 2 de 1 
: <TALEBE MATiNESi) ::: - -- ~ : Kite hergün ıaat 13 den itibaren açıktır ; -= ::: : Oyun günleri aabah saat 10 dan itibaren açıktır. ::: = 1-480 ::: 
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Uyanıı · Serv etifttnun 
1891 

Ba,yazarı: A. lhsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satıt yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

Daktilo Kursu - 43 üncü devre 1 9u
batta başlıyor. Kurs mezunlarına 2 ay
da diploma verilir. Tahsil aranmanı

zın herkes alınır. Yeni hal arkaaı yeni 
hamam apartımanı kat 2 Tel: 3714 

1--469 

Arar lisan okulu - Almanca, Fran
sızca, İngilizce dersleri için talebe, me
mur ve mesleki kuralar te9kil edilmiı
tir. Yeni hal yanında Yeni hamam a
partımanı kat 2 Tel: 3714 1-468 

r 
N eosi'ce ıri n 1 

iılayatta en büyük kazanç has- 1 
talı~· 1 yakalanmamaktır Ağız 1 
ve boS'az yolile giren bütün bu- 1 

i !aşıcı hastalıklar NEOSTERİ~ ı 
kullanmakla onlenebılir 

! !er eczaneden reçetesız alınır. ~ 

1-432 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeıi. Telefon: 1230 
Şubeai: Ankara Bankalar caddeıi. Telefonı 2619 1-29 



Sıhat bakanhğı 

Renkli afiş bastırılacak 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Veka· 
letinden : . 

l - Sağlık propagandası için nu
tnuneleri vekalette mevcud yedi cins 
renkli afişn tiastmlması kapalı zarf 
Usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale Sıhhat ve İçtimai Mua
'Venet vekaletinde teşekkül eden hu· 
IUsi komisyon marifetiyle ve 31 .1. 
1938 pazartesi günü saat 14 de yapıla· 
caktır. 

3 - Teminatı muvakkate mikdan 
(562) lira (50) kuruştur. Teminatı 
lllu'Vakkate nakden komisyonca alın· 
truyacağından bunun daha evvel vez· 
neye yatırılmış olması ve makbuzu
llun zarfı içine konulması lazımdır. 

4 - Zarfların: 31. 1. 1938 günü 
ıaat on üçe kadar komisyona veril
trıiş olması ve dış taraflaımın mühür 
trıuınu ile mühürlenmiş olması şarttır. 

S - Şartnameler Ankarada Sıhhat 
~e İçtimai Muavenet vekaleti sağlık 
Propagandası ve tıbbi istatistik umum 

tniidürlüğünde, lstanbulda sıhhat ve 
İçtimai muavenet müdürlüğünde gö
l'Ülebilir. 

6 - Numuneler Sıhhat vekaletin-

dedir. (63) 1-221 

Adliye bakanhğ·ı 
Noter muavini aranıyor 

Adliye Vekaletinden : 
Açık bulunan Nizip Noter muavin

liğine imtihanla ve imtihansız noter 
muavini olabilmek şartlarmı haiz ta
lihlerin bir ay içinde Adliye Vekale· 
tine müracaatları ilan olunur. 

(221) 1-505 

Ankara lcra Daire&i Gayri Menkul 
Sabş Memurluğundan : 
l\nıtara 15..Izuoey caaaes oevıç so

kak 8 No. lu hanede Sebahat vbisi 

kazım. 
Kavaklıderede hisseli mahcuz bağ 

ve evinize 7000 lira kıym;t takdir 
edilmiştir. Bu iş hakkındakı zabıt va-

.. 15 ·· kinde takasını görmek uzere gun :r 

Ankara icra dairesi gayri menkul sa
tııa memurlug~unun 36/10 numaralı dos 

" · ·1~ ıunur Yaya müracaat etmenız ı an o · 
1-499 

Ankara Icra Daire&İ Gayri Menkul 

Sabt Memurluğundan: 

l . d ı satılmasına zaleyı şuyudan o ayı 
karar verilen Ankaranın Sakarya ma· 
hanesinde 449 ada 10 parsel numaralı 

~ 1 dairesinde arsa aşagıda yazılı şart ar • 
açık artırma ile satışa çıkarılmıştır • 

EVSAF ve MüŞTEM!LATI : 
murabbaı· Boş arsadır. 495 metre 

150 dır. Beher metre murabbaına ( ) 
kuruş kıymet takdir edilmiştir. 

·1 lmak üze· 1 - Satış pesin para ı e o 
re 28. 2. 938 t~rihine müsadif pazar· 
tesi günü saat 14-16 ya kadar icraw da
. Iugun· ıresi gayri menkul satış memur 
da yapılacaktır. 

2 - Talihler takdir edilmiş olan 
Yukarıdaki muhammen kıymetin 
% 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya 
tnilli bir bankanın teminat mektubu 
ile kanunen teminat olarak kabul edi
len hazine tahvilleri getirecektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 75 şini bulduk
tan ve üç defa nida ettirildikten son

ra mezkur günün on altıncı saatmda 
en çok n,.+ıran talibine ihale olunur. 

4 1 . k' t rmada teklif - şbu tarıhte ı ar ı . 
Cdiien bedel muhammen kıymetın 
,,.. . . b lmadıg~ı tak-
" Uz de yetmiş beşını u . 

talibe ihal~ edilecektir. Teklif veçhile 
almağa razı olmazsa gayri menkul ye
niden on beş gi!nlük ikinci artırmaya 
çıkarılacak, en Çok artıran talibe iha-

le edilecektir. . 
6 _ Her iki artırmada gayrı men-

kul talibine ihale edildikte Tapu har-
müşteriye, ihale tarihine kadar o-

cı ,..
1
. 

lan müterakim vergi ve della ıye res-

mi ise borçluya aiddir. 

7 _ Borçlu ve alacaklılarla diğer 

alakadarların gayri menkul. üzerinde-

k . haklarını ve hususiyle faız ve mas-
ı k .. 
fa dair olan iddialarını evra ı mus-

ra d . . 
biteleriyle yirmi gün içinde . aıren:ı· 

bildirmeleri lazımdır. Aksı takdır-
ze b" 1 
de hakları tapu siciliyle sa ıt o ma.. 
dıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç tutulacaktır. 

8 _ Artırmaya iştirak edecekler 
lO. 2. 938 tarihinden itibaren 38/7 nu

ile dairemizdeki yerinde herkese 
m~a . . k 

k bulundurulan şartnamemızı o u-
açı 1-503 
yabilirler. 

Demi ryol la rı ·~·~,, :: 
5 doktor ahnacak 

Devlet DemiryoJları Umum Mü
d'ürfü.ğünden : 

ldaremizin muhtelif işletmelerinde 
istihdam edilmek üzere 177 lira üc. 
retle beş tabib alınacaktır. ihtisası o· 

tanlar tercih edilecektir. 
Sinleri 45 den fazla olmamak şar-

tiyle talihlerin ufak b~r te~cü~e!. h.~1 
ve bir fotoğrafla Zat ışlerı mudurlu
ğüne müracaatları. (208) 1-504 

Mahkemelerd~~ .. ~. '~-· 
Ankara Birinci Asliye Hukuk Mah

kemesinden: 
Ankaranın Çakırlar köyünden olup 

Ankaramn Gökçe oğlu mahallesinde 
21-25 numaralr evde 303 doğumlu Ali 
Yukarıda adı yazılı Alinin 331 sene

sinde harbr umumiye iştirak etmek il· 
zere askere gidip bir daha avdet etme
diği cihetle gaipliğine karar verilme~i
nin ölü Kamilenin kocası Abbas tara-
•·-'-- •-1-r .-..ıa~~g ··- ''"alA.f'\ cl:ıi'l'"P~n-
de mahkemece altı ay müddetle ilanına 
Ankarada çıkan Ulus gazetesiyle ilan 
edilmiş ve hayat ve mematmdan bir ha
ber alınamadığından tekrar altı ay 
müddetle gene ilanına ve muhakeme
nin de 15.7.1938 cuma saat 14 de icrası
na mahkemece karar verilmiştir. Karar 
veçhile yukarıda adresi yazılı Aliyi 
bilip tanıyanların ve görüp malumatı 
olanların mezkur gün ve saate kadar 
Ankara asliye birinci hukuk mahke
mesini haberdar etmeleri için ikinci 
defa olarak ilan olunur. 1-510 

tıaıı 
Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Ha· 

kimliğinden : 
Ankaranın Bozkurt mahallesinde 

mukim iken 13. 1. 938 tarihinde ölen 

Çorbalı Mehmedin tere~esine mah· 
kemece el konmuş oldugundan kefa-

leti hasebiyle alacaklr olanlar da da
hil olduğu halde bilcümle alac.a~lı ve 
borçluların ve mirasçı~ın vesa1kı res. 
miyeleriyle beraber bır ay zarfında 
3 Unci.i Sulh Hukuk mahkemesine mü
racaatları ve alacaklarını vaktiyle ka-

id ettirmiyenlerin mirasçıya ne şah-
y ve ne de terekeye izafeten takib 
:~~ıniyecekleri lüzumu ilan olunur. 

(228) 1-506 

Jandarma 
Matbaa ınalzemesı alınacak 

d 
Genel Komutanlığı An-

J an arma . d • J Komısyonun an • 
kara Sat.ın ~mü~ lira bedel tahmin 

1 - Bın uç Y z 
e id matbaa mal-

edilen. ~;n; ~~~u:u~:rtesi günü saat 
zemesı · · 1ü ile satın a 
onda açık eksiltme usu 

tınacaktır. e idlerin mikdarı 
2 _ Alınacak Ç ş 

1 
k k 

· arasız o ara o-
yazı lı şartnamesı .P. 

lan 10 ton gümüş kumu Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 8. 2. 938 salı günü sa
at 14,30 da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Talihlerin muvakkat te
minat olan (60) lira ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkfir gün ve saatte komis
yona müracaatları. (165) 1-392 

Harita Umum Md. 

Freze maknesi alınacak 
Harita Genel Direktörlüğünden 

1 - Harta genel direktörlüğü fo. 
toğrafhanesi için bir freze makinesi 
alınması ve yerine kuruluşu açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1550 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (117) lira 

olup eksiltme günü komisyonca yal
nız teminat makbuzu veya banka 
mektubu kabul olunur. 

4 - Eksiltme 14 şubat 938 pazar
tesi günü saat 14 de Cebecide Harta 
genel direktörlüğü dairesinde satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Evsaf ve şeraiti öğrenmek is
teyenler tatil günlerinden başka her 
gün ve eksiltmeye gireceklerin yuka· 
rıda yazılı gün ve saatte Komisyo
na müracaat etmeleri. ( 4706) 3-7241 

" .. Vakı'flar Umum. Md. · 

meyegirmek isteyenlerin resmi gaze
tenin 3645 sayılı nushasında çıkan ta
limatnameye tevfikan nafıa vekaletin
den almış müteahhidlik ehliyet vesi
kası ile ticaret odasından alınmış ve
sika ve muvakkat teminatları ile bir
likte teklif mektublarınr yukarıdaki 
günde ihale saatinden bir saat evve
line kadar komisyon reisliğine verme
leri ilan olunur. (438/223) 1-496 

Okul binası yaptırılacak 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
4. 2. 938 cuma günü saat 15 de İs

tanbulda Nafıa müdürlüğünde 

(43529.85) lira keşif bedelli Üsküdar, 
Fıstık ağacında yapılacak orta okul 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık iş

leri genel hususi ve fenni şartname
leri, proje keşif hulasasiyle buna mli
teferri diğer evrak (218) kuruş mu
kabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (3265) liradır.· 

İsteklilerin teklif mektubları ve 
en az ( 40,000) liralık bu işe benzer 
iş yaptığına dair Nafıa vekaletinden 
almış olduğu müteahhidlik ve ticaret 
odası vesikalarını havi kapalı zarfla
rını 4. 2. 938 cuma günü saat 14 e ka
dar lstanbul Nafıa müdürlüğüne ver
meleri (69/72) 1-226 

Malatya Cezaevi eksiltmesi 
Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 

28. ı. 938 cuma günü saat 15 de Ma
latya Nafıa dairesinde (75457.98) li-

Satlhk ev ve arsalar ra keşif bedelli Malatya ceza evi in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: konulmuştur. 
1 - Ankarada Gökçe oğlu mahal- Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş-

lesinde Büyük millet meclisi cadde- leri genel, hususi ve fenni şartname
sinde kain 7, 8, 9, 10 numaralı dört leri, proje, keşif hulasası ile buna 
ev ve miitemmimatı olan arsalariyle müteferri diğer evrak her gün Nafıa 
birlikte ve toptan mülkiyetlerinin pe· müdürlüğünde görülebilir. 
şin para ile satışı kapalı zarf usuliy· Muvakkat teminat 5023 liradır. 
le artırmaya konulmuştur. İsteklilerin teklif mektubları ve en 

2 - Artırma müddeti 20 gün olup az 40.000 liralık bu işe benzer iş yap
ihale 3 şubat 938 tarihine tesadüf eden tığına dair Nafıa vekaletinden almış 
perşembe günü saat 16 da ikinci vakıf olduğu müteahhidlik ve ticaret odası 
apartmanında Vakıflar umwn müdilr- vesikalarım havi kapalı zarflarını 

lüğü varidat ve tahsilat müdürlüğtin- 28. ı. 938 cuma günü saat 14 de kadar 

de müteşeltkil ihale komisyonunda Mala!Ya Nafıa müdUrlü~üue vetm~
yaprıacaımr. - leri (86) 1-229 

3 - Teklif mektublan ikinci mad-
dede yazılı ihale günü saat 15 şe ka
dar ihale komisyon reisine verilmiş 
olacaktır. 

A. Levazım Amirli~i · 

4 - Taliblerden 7500 lira teminatı 
muvakkate alınacaktır. Bu teminat 
ya banka kefalet mektubu ve yahud 
vakıflar veznesine makbuz mukabili 
yatırılmış nakid olacaktır. 

S - Şeraitini görmek isteyen talih
lerin ikinci vakıf apartmanında va
kıflar umum müdürlüğü varidat ve 
tahsilat müdürlüğüne müracaatları. 

(151) 1-347 

Ankara Valiliği 

Kükürt sahn ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet bağcılarına dağıtılmak 
üzere 6500 kilo kükürt eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

2 - Kükürdün muhammen bedeli 

1300 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara Ziraat mü

dürlüğünde görülebilir. 
4 - İhale 7-2-938 pazartesi günü sa

at Uçte vilayet daimi encümeninde ya

pılacaktır • 
5 - İstekliler muhammen bedelin 

%7,5 tutarı olan meblağa aid banka 
mektubu veya hususi muhasebe direk
törlüğü veznesine yatırılmış makbuz 
ile birlikte eksiltme günü gösterilen 
saatte vilayet daimi encümenine gel
meleri ilan olunur. 

(202) 1-456 

· "~ Vilayetler 
' ' . ' 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - İdareleri İstanbul Lv. amirli
ğine bağlı müessesat için alınacak o
lan 300 ton yulaf 8 şubat 938 saat 15.30 
da Tophanede İstanbul Lv. amirliği 
Sa. Al. Ko. ca kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

-Tahmin bedeli 15750 lira, ilkte· 
minatı 1181 lira 25 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülür. İs· 
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber 
teklif mektublarını ihale saatından hır 
saat evel komisyona vermeleri. (17 5) 

1--410 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amiriği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garniz<m birlik ve mü

esseseleri için 70.000 kilo pirincin ka
palı zarfla eksiltmesi 7. şubat 938 saat 
15 de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10500 lira ilk 
teminatı 787 lira 50 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi komisyonda görülür. 
İcıinde kanuni vesikalar da bulunan 
teklif mektublarının saat 14 e kadar 
komisyona verilmesi. (188) 1-415 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amiriği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İdareleri İstanbul Lv. amirliği

ne bağlı müessesat için alınacak 300 
ton rırpa 8. şubat 938 saat 15 de Topha
nede İstanbul Lv. amirliği Sa. Al. Ko. 
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. dirde 15. 3. 938 tarihine müsadıf sah 

&Ünü saat 14-16 ya kadar yapıla.cak 
ikinci artırmada l'.n çok artırana ıha-

. ondan almabıhr. 
mısy k isteyen-

3 - Eksiltmesine karışma 
Cezaevi. insaatı 

2 - Tahmin bedeli 16500 lira ilk te
mhatı 1237 lira 50 kuru§tur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülür. ts
teklikrin kanuni vesikalariyle bera
ber teklif mektublarını ihale saatmdan 
bir s<>at eve! komisyona vermeleri. 

lc olunacaktır. . 
1 

da 
5 B. . - e ikincı artırma ar 

ihal;b dırıl~c~h:leyi müteakib veril-
e e ı ı . 1 dile-

tnedigw i takdirde üzerine ıha e e . 
'h. den ı

nin talebi üzerine ihale tarı ın . 
tibaren kendisine bedeli ih~le~.1 tes· 
ı· · . · · yedı gun ka-
ınıı vezne eylemesı ıçın "dd t 

d k . lşbu mu e ar mehil verilece tır. d w 
Zarfında ihale bedeli yatırılma ~:ı 
takdirde ihale bozulacak ve bu tarı • 
t kl'fte bulunan en evvel en yüksek te 1 

t . 1 wa razı olup 
alıbe teklif veçhile a mag kl'f 
01trıadığı sorulduktan sonra tke b

1
• 

'h le far 1 1-"cçhile almağa razı ise 1 a b 
r' ilmek üzere u 

d" lira elli altı kuruş-
lerin doksan ye ı t aınede yazılı 

k 'Ik teminat ve ııar n 
lu ı b 11 . gün saat on-

1 · · en geç e 1 
belge erını · lmaları · ona vermış o · 
dan evvel komısy 1-222 

(80) 

f abrikolor . .~ 
'• . 

l\Iiiteahhit nam ve hesabına 
10 ton güınüş kumu .. 

Askeri Fabrikalar Um~ Mu· 
diirfüğü Satın Alma Komısyonun • 

dan : . d"l bedeli (800) lira o-
Tahmın e ı en . 

Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden: 
Zonguldak vilayeti Bartın kazasın-

da yapılacak otuz üç bin iki yüz elli 
dört lira otuz beş kuruş keşif bedelli 
yüz ki§ilik ceza evi inşaatı işi kapalı 
zarf usuli ile eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmesi 25 şubat 938 cuma gü
nü saat on beşte Zonguldak Nafia 
müdürlüğü odasında toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. Eksiltme şart. 
namesini ve buna müteferri diğer ev
rak yüz altmış altı kuruş mukabilin
de Zonguldak Nafıa müdürlüğünden 
alınabilir. Muvakkat teminat iki bin 

dört yüz doksan dört liradır. Eksilt-

{174) 1-409 

Zayi 
Ankara Levazım Amirliği Satın al • 

ma koıniıyonundan : 
Ankara piyade alayı levazımına aid 

280977 sayılı beş ayniyat tesellüm 
makbuzunun her üç parçası kaybol. 
muştur. Zuhurı.:nda hükilmsüz adde
dileceği ilan olunur. (229) 1-507 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK~ PİYANGOSU 

Dördüncü ketide 11 Şubat 938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

1-21 

Malzeme ahnacak 
In~at usta okulu direktörlüğü.ndden : 

Parti Ahnacak malzeme Muhammen Muvakkat 
No: nin adı ve evsafı Miktarı fiyatı Tutarı teminatı 

1 Sönmemiş kireç 50 ton 
2 Tuğla (birinci nevi) • 250 bin 
3 (Çakıl 200 M3 

(Kum 300 " 
• 

Çimento (Yunus) 800 t~rba 
(Demir çubuk 15 ton 
(Çivi 500 kilo 
(Tel (3 Mm.) 60 " (Kumlu katranlı kağıt 60 top 

6 Kereste • 60 M3 

1600 K. 
1500 

" 200 
" 

200 " 

152,5 " 
14500 " 

26 .. 
25 .. 

160 ., 

4500 
" 

800 L. 

3750 " 
400 .. 
600 .. 

1000 " 

1220 " 
2175 .. 

130 " 
15 " 
80 " 

2400 .. 

2700 " 

60 L. 
281,25 L. 

75 L. 

91,50 L. 

180 L. 

202,50 L. 

1. - Yukarda adlan, mikdarları, muhammen fiyatları, tutarları ve mu
vakkat teminat akçeleri yazılı on kalem temrin malzemesi açık eksHtme 
ile ve parti parti olarak taliplerine ihale edilecektir. 

2. - !hale 4 şubat 938 cuma gilnil saat (15) de Ankarada Okullar sağış· 
manlığında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

3. - Taliplerin ihale saatinden evvel teminat akçelerini ismi geçen 
muhasebe veznesine yatırmaları lbımdır. 

4 - lhale edilec~k temrin malzemesine ait şartnameleri okumak veya 
nümunelerini görmek istiyenler her gün İnşaat Usta Oukuluna ha§ vura0 

bilirler, (115) 1-317 

Travers ah nacak 
Nafia Vekaletinden : 

Aşağıda cetvelde parti miktarları yazılı olan ceman 256439 adet normal 
ve "140 takımlık'• 5460 adet basit makaslık kayın traversi değiştirilmiş olan 
fennt şartnaıneaine göre yeniden sekiz partide ve 4 şubat 938 cuma günü 
saat 10,30 dan itibaren ayn ayn eksiltmeıi yapılacak surette kapalı zarf 

usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme Ankarada vekalet malzeme eksiltme komisyonunda yapıla-

caktır. 

Her partiye ait eksiltme şartnamesi ve teferruatı cetvelde hizalarında 
yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vekalet malzeme mildürlüğiinden alı .. 
na bilir. 

Isteklilerin her parti için ayn ayn tanzim edecekleri teklif mektupla· 
rını cetvelde hizalarında gösterilen muvakkat teminat ve talimatnamesino 
göre Vekaletten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 4 şu
bat 938 cuma günü saat 9,30 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme müdürlü· 
ğüne vermeleri lazımdrr. (145) 
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Lira kr. Lira kr. Lira kr. 
Traverslerin kesileceği 
Devlet ormanları 

70920.50 4796.03 

55206.90 4010.35 

--
3.55 

2.76 

Kocaeli vilayeti Hendek 
kazasındaki Çamdağı - At
ba~ı ormanından 

Kocaeli Viliyeti Karasu 
kazasındaki Mollahasan 
pınarı ormanından 

95505.20 6025.26 4.78 Kocaeli vilayeti Hendek 
kazasındaki Keremali Ha.. 
raklıüstü ormanından. 

216653.50 12082.68 10.83 Bolu vilayeti Düzce kaza-

69083.70 4704.19 

sındaki Girişkuzu ormanından. 

3.45 Bolu vilayeti Dilzce kaza
sındaki Kelkaya ormanın· 
dan. 

27867.00 2090.03 1.39 Bolu vil~yeti DUzce kaza· 
sındaki Kokurdan orma• 
nından. 

VII 55265 175190.05 10009.50 8.76 Bolu vilayeti Akçakoca 

VIII 13000 5460 67730.00 4636.50 

1-346 • 

kazasındaki Orhandağı or• 
manından. 

3.39 Bolu vilayeti Düzce kaza-
ıundaki Keçidere - Dik
:nenaltı ormanından. 

Un ve sadeyağı alınacak 
Ankara Levazım Amiriği SatınAlma Komisyonundan : 

Kastamoni birlikleri için aşağıda cina ve mikdarı yazılı iaşe maddelerinin 
eksiltmesi Ankara Sarıkışla piyade alay satın alma komisyonu binasında ya
pılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülür, Teklif mektublarmın 
saat 10 a kadar komisyona verilmesi. 

Muhammen tlk 
Miktarı fiatı teminatı Eksiltme Eksiltme 

Cinsi Kilo Kuruş Kuruş şekli tarihi saati 
,. .. 

Sade yağı 4,500 103 34760 Kap ah 8.2.938 11 
Un 130,000 13 126750 Açık 8.2.938 10 

(176) 1--414 
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Dişlerinizi her qün 

diş macunu ile fırçalayınız 
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Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu ? 
Çünkü "RADYOLİN,, in ter

kibi yüksek bir kimya Jahese

ridir. 

Çünkü .,RADYOLİN,, emsal
kullananların dişleri temiz, sağ
lam ve güzeldir. 

Çünkü "RADYOLİN" emsal
siz rağbeti dolayısiyle hiç stok 

yapmadığı için mütemadiyen ta
ze taze piyasaya çıkar. 

Çünkü "RADYOLİN., diğer 
macunlara nazaran çok ucuz
dur. 
Artık bütün bunlardan soma 

"RADYOLİN,, kullanan on 
binlerce kişinin ne kadar hakh 
olduğunu anlamak kolaylaşır. 

1-124 -

Yenişehir halkına müjde 
ATATORK BULVARI No. 18 

•• 
TiCARET EVi 

Yen( açılan malaza.mızda her çetid elektrik malzemesi, tık 
avizeler, ampuller, bisiklet, motosiklet ve teferrüatı. Her yerden 
ucuz olarak tedarik edebilirsiniz. Radyo, bisiklet ve motosikletle
rinizi müsaid taksitlerle alabilirsiniz. 

Sayın mütterilerimizin hem aldanmama11, hem de zamanla
rmdan taaarruf edebilmeleri için fiatlar rekabet k&bul etmiyecek 
tekilde indirilmif ve maktu yapılmııtır. Bu hakikati anlamak için 
bir tecrübe kafidir. Her çeıid elektrik aletleri tamiratı yapılır. 

1-361 

Fiatı her keseye elverlşfi 
Büyük radyoların evsaf 

ve kudretinde 
Lüks gösterişli 

bir radyo 

LİRA VER.EREK 
ALINIZ 

SPARTON 
38 MODELi 

Vehbi Koç ticaret evi TL. 3450 1- 0 210 
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NKARA PALAS 

PAVİYONUNDA 
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Muhtelif eğlencelerle 

27 - 28 - 29 
Akşamları 

_ Devam ediyor 
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ULUS 

llJC f 1 1tat1rıatrnak a aı ' en büvlik ke$fln nrnt$ Ne• 
sanki asr1rn•z::.:: gibi göklere tırrn:n bUrntven 

1 rekzediltnl$ bir ;A 8 u i L D i H G .. '"' bU9 
ıc n •un meshur •• A 
vork ates 11arl : 
yoktur. ın ba$ında şu Oc 
su rnoesseses ~ CA 

~ d onsuz saha· 
gözü ceker. t kmilini ihtiva e en s 

t tbikatının e 
RCA: ra~Y~ ~sim . /erde tehlikede bu
da en buyuk . bu. sıhırlı vasıta ile dentı un emrine konulan 
Telsiz t~/graf. canlar kurtarılmıştır .. K a~ili yakalanmıştır. 
Junan bınlerc~ de binlerce cani takıp .e d pbin/erce kilome· 

fı n sayesın i sanıye e d o bu e . ~ n.ında bu per ratı uygun ra y 
Ticaret'.n ;hy~~ı:mmel olduğu ~a.dar .. :d~il radyo neşri· 
tre kat. e e~ I e milyonlarca kışı mu de yorgunluğunu 
alet/erıle bın ere , d egw /enir ve o saye 

d istifade e er. 
Yahn an bunun . rnoUkse. 
gidertr. d en bOVLik nama nda basta bll· 
ACA. radvo sana~~ e:dostrının her sattası 
flfkrnetl ACA•nın yavt1mastna sebeP 
ıunrnasıdır. lflerl ve radvonun de bugOn radvoctan 
ACA•nın veni ke5k rnrnouerl savesın bir 11CA ractvosu 
oıan veni veni tehı:ın en bOVDk arzusu 
11osıanan her -
sahibi oıınaktır. 

Kohinor 
Size inci gibi 
kokulu bir 

dişler ve güzel 
ağız temin eder Baş, diş. nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 

lcabrnda günde 3 kate alınabilir. 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basrmevi: Ankara 

.... 
l 
N 

3-6399. 1-26. 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Hakiki bir dram, hakiki bir şaheser 
Almanca sözlü 

GÜNEŞ BATARKEN 

Baş rolde: EMİL Y ANNİNGS 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

..... h .. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --. -- -- -- -- -- -- -- -- -,1111r 

BU GECE 
Fransız sinemacılığının yeni 

bir ,aheseri 

MAHKÜMLAR KALESİ 

Baş rollerde: 
ANNA BELLA - PİERRE RENOİR 

Gündüz seanslarında: TROİKA 
Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 

HALK MATİNESİ 12,15 de: 
RASPUTİN 


