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taheıerlerinden biri olan 

"Şekispirden hikayeler,, 
i ıaıtle ve gü:zel bir üıliibla dilimi-
ze çevirmiftir. Yeni ıeneni~!_e_n 1 

iyi hetliyelİ: 400 ıay/a 1 ~ 

ng-Kay- ek sulh teklifini reddetti 
Halkevi 'nin HONG KONG'UN CENUBUNDA ~ 9 o SOl7IJllll 

Atatürk'Un 
teşekkürleri 

• 
yenı 

halk hatibi 
Japonlar bir Portekiz 

adasına asker çıkarddar Riyaseticumhur Umumi Katibli -
ğinden: 

Yeni s ne münascbetile yurdun 
her tarafından, Atatürk'e, vatandaı
ların yüksek duygularını ve samimi 
temennilerini bildiren birçok tel
graflar gelmektedir. Bundan çok 
mütehaasis olan Atatürk, teıekkür
lcrinin ve saadet dileklerinin Ana
dolu Ajar.sı vasıtasile iletilmesini e-

..:.. Anliara Halkevinden bir röportaj -

Portekizliler bu hareketi 
Tokyoda protesto ettiler 

Yazıyoruz: Ağacı sevmek lazım
dır; çünkü ağaç ... 

Fakat yazılarımız muayyen bir fi
kir seviyesinin üstünde bulunanlara 
hitab ediyor. Münevver, ağaç sevgisi
nin propagandacısı olabilir; tatbikat 
sahasında onun rolü bahçesini süsle
mekten ileri gidebilir mi? 

Ağaçla doğrudan doğruya temas 
eden köylüye sesimizi nasıl işittire
biliriz? 

Gene yazıyoruz: Kağnı hayvanla
rı yorar, ufaltır; yolları bozar. Dört 
tekerlekli araba kullanınız. Zira dört 
tekerlekli araba ... 

Fakat kağnıyı kullanan, dört te
kerlekli arabanın faziletlerine inana
cak olan köylüye bu meseleyi bunun
la izah etmiş oluyor muyuz? 

Bir başka mevzu: Temizlik, bol 
su ... 

Diğer bir mevzu: Çocuk bakımı ... 
Bütün bunlar zihinlerimizi işgal 

eden, kütleye maledilmesi lazımgelen 
davalardır. 

Ne yapmalı? Ne yapmalı ki Tür
kiye nüfusunun ekseriyetini teşkil 
eden köyler halkı bu davaları ve ben
zerlerini bir an evet ehemiyetle te
lakki etsin? 

*** 
Ankara Halkevi reisi telefonda 

sordu: "Bu akşam, yirmi birden iti
baren iki saat boş vaktiniz var mı? 

...., ,,..._ • .._ 3 .... ..,,..~ 

kere ve münaka§Cl etmemek prtiyle 
evet ..• 

- G!Srmek ve dinlemek için ... ve 
ilAve etti: Kahvehanelerde başladığı
mız projeksiyonlu konferanslara halk 
inanılmıyacak bir rağbet g!Ssteriyor. 
Dikkate layık bir hadise ..• 

Yıllar var iri bir halk kahvehane
sinin kapısından girmiş değildim. An. 
karada, bir akpm, böyle bir muhitle 
temas etmek, bir gazeteci için, cemi
yet hakkındaki görgüyü arttıracak 
bir fırsattı. Daveti derhal kabul et
mekle beraber itiraf edeyim ki pro
jeksiyonlu bir konferansın da kahve
haneleri sadece boşaltmağa yarıyacak 
bir tedbir olabileceğini düşündüm. 

••• 
Ankarayı tanır mısınız? 

Yenişehir şimendifer köprüsün
den bakanlıklara kadar az çok kesa
fetli ve ondan sonra bir şerid halin
de devam eden Yenişehri, yani yeni 
Ankarayı hatırlıyarak "Evet!" deme· 
yiniz. Ankaranın yüz otuz bine yakla
§an nüfusundan en az doksan bini es
ki Ankarada sakindir. Eski Ankara 
ise, geçen gece, karışık sokaklarında 
döne kıvrıla otomobille geçip nihayet 
önünde durduğumuz "Hamdi ve şeri
ki kahvehanesi" nin bulunduğu Atpa
zarı semti gibi sık sık ziyaret etme
diğimiz geniş mıntakalardan mürek
kebtir. 

Atpazarı meydanında Hamdi ve 
şeriki'nin kahvesine zor girdik. Yüz 
metremurabbahk salonda belki iki 
yüz, belki daha fazla insan vardı. 
Derhal çaylar, kahveler ikram olun
du. Seyyar sinema makinası bir kö
şeye, küçük bir beyaz perde bir du
vara yerleştirildi. 

Etrafa göz gezdirdim: Kahvede
kilerin hemen hepsi kasketli ve genç 
denecek adamlardı. Sıhatli, güler yüz 
idiler. Hazırhklara dikkat ederek a
ralarında konuşuyorlardı. 

Tavanda toparlak ve mat abajür
lr.r, bir duvarda bir asma saat vardı. 
Bundan on beş yirmi sene evelki 
Otello'yu, Mohaç'ı, yahud süzgün 
gözlü ve lepiska saçlı dilberleri gös
teren taş basması levhaların duvar
lardaki yerlerini aynalar ve inkılab 
rıcalinin resimleri almıştı. Hamdi ve 
şerikinin kahvesi "gazino" adı verile
cek kadar güzel bir kahve idi. 

*** 
Genç hatibi sakin ve dikkatli din-

lediler : 
"- Yurddaşlar; biz Halkevinden 

geliyoruz. Halkevi, adından da anlı
yacağınız gibi halkın evi demektir. 
Cumhuriyet hükümetimizin yaptığı 
sayısız faydalı işlerden biri de Halk
evlerinin kuruluşudur. Burada halk, 

Yazan: N. Baydar 

gençler, velhasıl her yurddaş topla
nır, çalışır, okur, okutur, bildiğini 
bilmiyenlere öğretir, memlekete ve 
yurddaşlara iyilik etmek için elin
den geleni yapar. 

Uiz de işte bu Halkevinin bir ko
luyuz. Size bu gece geldik, hem eğ
lenceli ve hem faydalı birkaç dakika 
~~çirteceğiz. Size iki film gösterece
gız. Bunlardan birisi ağaç içindir. 

Ağaç, biliyorsunuz ki yurdun ca
nıdır. Ağaç sağlık demektir, ağaç ha
vayı temizler, hastalıkları yok eder, 
yağmurları çeker. (Mısır'da yurddaş
lar, hiç yağmur yağmayan ağaçsız bir 
yerde ağaç dikmişler ve sonradan sık 
sık yağmurlar yağmağa başladığını 
tecrübe ile görmüşlerdir.) 

Ağaçlı yerler, sulak, serin, sağlık· 
lı, verimli ve cennet gibi bir yurd 
köşesi olur. 

mir buyurmuılardor. 1 ............................... 
Romanya Batvekili B. Goga 

Romanya başveki 1 i radyoda 

bir nutuk sövledi ve dedi ki: 

"Romanya yahudileri,, 
"Hep irtişa, kaçakçıhk,, 
"yaparak yaşamışlardır,, Atalarımız ağaçlara çok değer ve

rirlerdi, yurdumuzu yemyeşil bir ha
le getirmişlerdi. Onun için kuvvetle
ri ve sıh.atleri yerinde idi. Sonradan 
osmanlılar bu sevgiyi kaybetmeğe 
başladılar, ağaçlara insafsızca kıydı
lar ve yer yer yurdumuz çırçıplak, 
çorak ve kederli bir görünü' almağa 
başladı. Onun için de sıhatimiz bo
zuldu, köylerimiz susuz, tarlalarımız 
yağmursuz kaldı. 

Hong - Kong'u ve portekizlilerin Mokao mıntakaıını 
göıterir harita 

Romen baıbakanının B. Litvinofa· 
gönderditi mektub iyi karıılandı 

Ağacın bu faydalarını bildikten 

(Sonu 8 inci sayfada) • 

Hankov, 1 (A.A.) - Japon kıtaları tiddetle Taian'a hücum 
etmektedirler. Şehrin pek yakında düteceği söylenmektedir. 

Taian tehri Tsiman'ın cenubunda mühim bir merkezdir. Ja
ponların T singtao • T siman demiryolu üzerinde W eihsien'i zap
tettikleri bildirilmektedir. 

Bükref, 1 (A.A.) - Kıral Karol, radyo ile romen milletine 
hitaben söylediği bir nutukta herkeıi saltanata ve hükümete tul• 
hu kuvvetlendirmek yolunda yardım etmeğe davet etmittir. 

- -

lspanyol ösileri 
C• laıll bir habten s•rı 

Terueli geri aldılar 
Salamanl<a, 1 (A.A.) - Franl<o kıtalarının dün saat 16,30 da 

Tenıel'i istirdat ettikleri resmen bildirilmektedir. 
Frankistlerin tehirde muhasara altında bulunan garnizonla 

temua geçmeleri büyük tezahürlere vesile olmuştur. Cumhuriyet 
kuvvetleri büyük mikdarda zayiat vermişlerdir. 
Franko kuvvetleri Tenıelde r------ --- -----

mühim mikdarda harb malzeme
si İğtinam etmitlerdir. 

Muharebe nasıl oldu? 
. Paris, 1 (A.A.) - Teruel cephe
sınden bildirildiğine göre, bu şehrin 
Franko kıtaatı tarafından istirdadı 
ş~hre aynı zamanda üç istikametten 
gıren ve general Aranda, Majica ve 

(Sonu 8 .inci sayfada) 

Aıilerin 1aVleti lrarıısınJa Jeh
ıete tlüten bir iıpanyol /ratlını 

Merhum Necati'nin 10n 
relimlerinJen biri 

Merhum Necatl'nln 
kabri baıında 

Dün hazin bir anış 
töreni yapıldı 

(Yazısı 2. inci sayfada) 

Bitler mayısta Roma'ya 
Jfaa3pylf 

Roma, ı (A.A.) - Royter bildiri
yor: lyi bir menbadan alman malfima· 
ta g!Sre, Hitler, Musolini'nin Berline 
yaptığı ziyareti iade etmek üzere 6 
mayusta Romaya gelecektir. 

Japonyanın •ulh §arılan 
Pariı, 1 (A.A.) - ÖVr ga

zeteıinde Bayan Tabouiı yazı
yor: 

"Japon sulh şartlarım Çank-Kay
Şek'e bildirmeıi Almanyadan ikinci 
defa olarak rica ediliyor. Bu prtlar, 
kabul edildiği takdirde Japonya, mia
li geçmemiş bir zafer kazanmıt olacak
tır. Fakat bu prtlar kabul edilmiye
cektir. 
Bunların celbettikleri alaka, Roma -

Berlin mihverinde husule getirdikleri 
ihtilaftan ibarettir. 

Çünkü İtalya, tavaasuta iştirak et
ınek için bot yere israr etmiştir. Bu 
itibarla Reich hükümetinin tek başına 
bu ite girişmesinden memnun değil· 
lir. 

Maref(Jl Çang - Kay - Sek 
ıulh ıarılarını reddetti 

Hankov, 1 (A.A.) - Japon sulh tek
liflerinin bugün Hankovdaki alman 
elçisine bildirildiği şekilde Çank-Kay
Şek'e teklif edildiği, fakat bu şartla
rın derhal reddedildiği, burada emin 
bir membadan öğrenilmiştir. 

Japon hükümeıinin 
beyannameıi 

Tokyo, l (A.A.) - Yılbaşı münase
betiyle netrettiği bir beyannamede hü
kümet ezcümle diyor ki: 

"En büyük arzurumuz, Çin anlaş
mazlığının çabuk ıurette hallidir. Fa
kat, millet, harbm devam etmesine ha
zırlanmaktan geri durmamalıdır. Zira, 
Çank-Kay-Şek bütün japon sulh tek
liflerini reddeylemektedir. Japonya, 
ıon dakikaya kadar Çank Kay Şekin 
fedakarhklarda bulunmasını bekledi 
ve ümid eyledi. Fakat, bugün, memle-

(Sonu 8 .inci sayfada) 

Romınya'nın tlrk 
mllleflne kırıı 

dostluğu 

Romen baıvekili ile 
B. Celal Bayar arasında 

samimi telgraflar 
Ankara, 1 (A.A.) - Yeni Roman

ya kabinesinin te9ekkülü münasebetiy
le başvekil Bay Celal Bayar ile Roman
ya başvekili Bay Octavien Goga ara
sında aşağıdaki telgrlfaar teati olun -
muştur: 

Ekselans Celil Bayar Başvekil 
Ankara 

Haşmetlu hükümdarın Majeıte Kıral 
tarafından bana tevdi edilen kırallık 

başmüşavirliği vazifesini deruhte etti
ğim ilk andan \tibaren, büyük bir koru
yucunun azim ve dehası sayesinde bu· 
gün yeni bir hayata açılan türk milleti
ne Romanya'nın sarsılmaz surette mu
hafaza ettiği hareretli dostluğun ifade· 
sini kabul etmesini ekselansınızdan ri
ca ederim. 

Yakın bir mazinin bir çok iyi hatı • 
ralarmı yad ederek ekselansınızdan 

yüksek tazimlerimin kabulünü dilerim. 
Başvekil 

Octavian Goga 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Sancakta çeteler 
Bir türk köyünü bastılar 

köyü yağma ettiler 
Adana, (Huıuai muhabirimizden) Hatay'dan gelen haberlere göre 

Kırıkhan'm mabud komi.eri Seyid Sabri Şam'a alınmıttır. Türkiye'den 
Antakya'ya gelen hatayıla.ra nüfus daireli: ''Sancak nüfu.uncla kaydı· 
nız ve oamanlı bükümetinin nüfw tezkereıi •arsa nüfuaa tMCil edilebi • 
lirsiniz.,, ce.abmı vermektedirler. Ve böyle olmadıiı takdirde tNCil 
yapmamaktadırlar. 

Silahlı arab atiretleri dün gece Reyhaniye'nin Yılantepe köyünü baa
mıtlar •e türk muhtarı Haliı'i öldür.Uye dövmiiflerdir. Çeteler, kö~ 
yajma ebniflwdir. 

Kıral, milletin istikbalinden 
emin olduğunu aöylemİf, ordu 
ve ıençliğe aelimlarmı bilclir
miıtir: 

BQfbcıkan Goga'nın nuıku 

Bükreg, ı (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: Batbakan Goga, yeni yıl 
milnaaebetiyle IÖylediği nutukta hükil
metin programını anlatmıştır: 

Milli duygu, "Romanya romanyah
larm" avazesiyle bugün bütün kalble
re hakim bulunuyor. Bu, yeni hülrllme
tin doğum beratıdır. 

Biz, bütün romen milletinin iıtediği 
milli tarihimizin ihyası ve köylillerimi
zin hayat prtlanmn ıslahı fikrini tem
sil ediyoruz. Biz, Romanya milletinin 

(Sonu 3. anca sayfada) 

Fıkra 

Rejimler arasında 
Herhangi bir seçim olduğu uman, 

eğer partilerden biri kafi ekseriyet 
yapmamı~sa, fa~izm veya diktatür, bet 
hangi bir otoriter rejim havadisi bek· 
leyiniz. 1914 de böyle değildi: DemoJc
rasiye itikad tamdı ve demokrasi bir 
nevi dogma idi. Milletler, ya fSb
si hakimiyet [istibdad] veya milli ha
kimiyet [parlmantarizm], ve bunlara 
azçok yakın şekiller arasında bocala
yıp durmakta idiler. 

Büyük demokratlardan birinin söy
ledigı üzere, demokrasi buhranlara ça· 
re bulamadığı zaman, ona karşı i t i • 
k a d zayıflamıştır. Şimdi herhangi 
bir a n , ın zaruretlerine ve ihtiyaçla· 
rına cevab verea bütün idareler m eş. 
r u ğ 'dur/ar. 

Gene, bir zamandanberi, dilctatorya 
bir mistik haline geldi. Artık onun da, 
yeni moda ıizere, bir e n t e r n a s • 
y o nal 'i var. Mesele bu noktada 
milli ve mahalli ve tesirleri mahdud ol· 
maktan çıkıp, daha şümullü, ve cihan 
nizamı aavalarrnı cepheleştiren bir e
hemiyet almaktadır. 

Hürriyet ve milli hakimiyet taraf -
tarları, nerede muvazene şartlarzru 

mıidafa etmezlerse, nerede milletlerin 
politika kavgalarından bıkkınlığı, sü
ktin, ıstikrar ve say nizamına baglılrğı 
diye tesbit edebileceğimiz ruh bilinı 
ihmal ederlerse, yalnız kendi varlıkla· 
rznr değil, demokrasinin bütün inaa
calarrnı da tehlikeye koymaktadırlar. 
Biz rejimimizin üstünlüğüne, ve tür 
menfaatlerinin hakiki ifadesi olduğu
na boş yere inanmadık. Ve bu rejimi 
ideolojisini, yabancı taklidlerle bulan 
dırmak istiyenlere bOf yere isyan et 
medikl :- Fatay 
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Değişen ölçüler 
Zamanın değiştiğir,i, dıvarda asılı duran takvimden daha fazla bir 

takım telakkilerin, bir takım ölçülerin, hatta bir takım mefhumlara ve
rilen manaların değişmesinden anlayabiliriz. # 

Bundan yirmi bC§ sene önce "'harb .. ne manaya gelirdi? Sefirler, 
adetfı merasimle, çekilir: notalar, bütün etiketlere, bütün teşrifat kai
delerine uygun olarak, "teati" edilir; bu da yetişmez ültimatomlar 
verilir ve nihayet gayet kati, gayet muayyen bir günden, hatta bir sa
atten sonra iki millet biribirine "harb ilan etmiş., sayılırdı. 

Bugün, harb ilan etmek, neredeyse, sokağa orta-çağ kıyafeti ile 
çıkmak kabilinden, ayıp sayılacak, utanılacak bir hale gelmiştir. 

Merasime, ananeye, usule fazla riayet gösteren bir tarihçi iseniz, 
hiç bir tek "harb ilanı" bulunmadığı için, yazacağınız eserde ne Habe
§istan, ne ispanya, ne de Çin muharebeleri'nin adı geçmiyecektir. Hal
buki Çin dağlarında, vadilerinde bir günde eski muharebelerin bütün 
zayiatı verilmektedir. 

Sonra harb-öncesinde yığınları kışkırtmak için kullanılan vasıtalar 
da bugün köhne kruvazörler gibi, zamanımızda, harb safı dışında ka
lıyor. 

Reis Vilson ·un amerikan milli kongresinde, Amerikayı büyük har
ba sokabilmek için okııduğu meşhur nutku bilir misiniz? 

Son yıllarda yazılan amerikan edebi yazıları arasında seçme bir yer 
alan bu nutuk, Amerikayı Almanya aleyhine harba sokabilmek için en 
kuvvetli madde olarak şunu alıyordu: 

"Amerikan gemileri batırılmış, amerikan vatandaşları öldürülmüş
tür. Bu harba, demokrasiyi kurtarmak için girmeliyiz.,. 

Bu nutuktan sonra, tarih, Amerikayı da Almanya ve müttefikle· 
rinin karşısında harb.• girişmi~ gördü. 

Aynı sözler, Panay faciasından sonra da tekrarlandı. Fakat Ameri
ka hükümeti Monroe nazariyesine her zamankinden daha sadık ve Ja
ponyadan aldığı cevabi notadan memnundur. 

Ölçüler o kadar hızlı değişiyor ki esaslarını yarım asır önce tesbit 
etmiş olan bir takım bilgilerin, elli sene sonra hiç bir işe yaramıyaca
ğmdan korkabiliriz. 

Almanyanm birkaç yıl önce geçirdiği ekonomik buhran sırasında 
3000 ekonomi mütehassısının verdiği 3000 raporun hiç birisi bir işe 
yaramamıştı; bilmem hatırlar mısınız? - N. ARTAM 

Lekeli hümma 
ile mücadele 
Lckelihumma hastalığına karşı 

ha talığın görilldilğü yerlerde &ıhat 
teşkiIS.tınca mücadele yapılmaktadır. 
Bununla beraber yurdun muhtelif 
yerlerinde hastalığın münferid vaka
lar halinde tekerrür etmekte olduğu 
göz önüne getirilerek bazı köylerde 
umumi bir şekilde mücadele yapılma
ıı karar laştırılmıştır. 

Lekelihumma hastalığının önUne 
geçilmek için olduğu gibi temizlik 
bakımından da lilzumlu ve faydalı 
görülen bu mücadele için valiliklere 
bir tamim ile lazımgelen talimat ve
rilmittir. 

Verilen talimatta mücadele yapı
lacak köyler için birer buğu sandığı 
ve yıkanma yeri temini !Uzumu bildi
rilmiş ve tedarik edilecek buğu san
dıkları ile yıkanma yerlerinin birer 
krokileri gönderildiği gibi bunların 
tedarikine imkin görülemiyen yer
lerde tatbik edilecek basit mücadele 
uıulleri ve mücadelede takib oluna
cak yollar hakkında lüzumu kadar 
malQmat verilmiştir. Bunlardan baş· 

Yılbaşı 
talili leri 

Büyük ikramiyeyi 
kimler kazandı 

En büyü kikramiye olan 500.000 li
ra elektrik şirketi ııaat şubesine, diğer 
büyük ikramiye olan 150.000 lira jan
darma subay okul kıaun 2 erlerine, 
100.000 lira Klzım Refik ile Adapaza
rı Tilrk Ticaret Bankasına, 70,000 lira 

adliye tebligat dairesi mübaşiri Ah
mede, 60.000 lira Karaoğlanda cumhu

riyet oteli altındaki Niyazi ile Atpa

zarı Çukurhanda Aliye ve 50.000 lira 
da Necatibey ilk okulu üçüncü sınıf 

öğretmeni Melihaya düşmüştür. 

:Maaş bağlananlar 

!ç Bakanlık k!nunuevelin birin

den 38 senesi başına kadar 26 teka
ilde ve 18 yetime maaş bağlamıttır. 

Merhum Necatl'nln 
kabri baıında 

Dün hazin bir anış 
töreni yapıldı 

On yıl evvel, memleket yeni sene 
ye girme hazırlığı yaparken aramızdan 
ebedi olarak ayrılan bizi mahzun ve gö
zü yaşlı bırakan inkıli.b çocuğu Necati
nin Cebecide kabn başında dün hazin 
bir anış töreni yapıldı. 

Dün birçok ankaralı münevverler 
Maarif Vekili olduğu sıraalrda örnek 
bir enerji ve inanla çalışan Necatinin 
kabri başına toplanmıştı. Milli Müda· 
faa Bakanı Kfizım Özalp, birçok mebus
lar, türk kültür kurulu idare heyeti ati· 
lan, Spor Kurumu reisi ve sporcular, 
Kültür Bakanlığı Genel direktörleri, 
muallimler, talebeler ve izmirliler Tür
kiye halkı adına Necatiyi andılar. 

Kabre Milli Müdafaa Bakanı Ki • 
zım Özalp, Kültür Bakanı Saffet Arı· 
kan, Türk Maarif Cemiyeti, Türk Spor 
Kurumu, mektebliler, Ankara Gücü 
Spor kulübü ve ailesi tarafından çelenk· 
ler konulmuştu. 

B. Raif Altıok, Hasan Ali Yücel'in 
Necati için yazdığı şu içli şiiri okudu: 

AZIZ NECA TiYE 
O levent cuşunla hayattın, candm; 
Neşeydin, kudrettin ve heyecandm; 
Bu kara toprağa nasıl uzandın; 
Ölüm mü oraya koyan başını? 
Saymadı mı yoksa ecel yaşını? 

* Susmayan gür sesin kulaklarımda, 
Adın ayet gibi dudaklarımda, 
Sevgin yaş dolu göz kapaklarımda, 
Ölümün, ölümü inkar ettirdi; 
Ümidi hüsrana şikir ettirdi. 

* Sevdiğin türklilğe kalbin yuvaydı; 
Ne olurdu o yuva bozulmasaydı; 
Hayat, takdirinden sonuna caydı; 
Sen can yoldatunızdın kaçırdık elden 
Öc alabilseydin zalim ecelden. 

Bundan sonra bir genç, Necati için 
duygularını şu hisli cümlelerle anlattı: 

- Aziz Necati; 
Başını yasladığın şu kara toprak

tan bir an kaldır. Sana diyecekleri· 
miz var. Çok sevdiğin ve kendini çok 
sevdirdiğin gençlik bıraktığın ema
netleri her gün daha fazla artan bir 
hızla başarıyor sana bunun hesabını 
vermeğe geldik. Necati ümmilikle 
mücadelenin en p.heser Abidesi olan 
millet mekteblerinin kucağı çocuklu 
annelere eli asalı ihtiyarlara delikan
lılara genç kızlara kapılarını açtığı 

gün gözlerini yumdun değil mi? O 
günden bugüne yüzbinlerce yurddaş 
okudu, yazdı, ve bala da okumakta ... 
Pravantoryomun yolunda yavaşlayan 
uçuk benizli inkılab çocuklarına taze 
hayat veriyor. Büyük küçük mekteb
lerden her yıl yurdun her köşesine 
binlerce genç koşuyor, dünyanın göz· 
!erini kamaştıran hür, kudretli bir 
inkılab Türkiyesi arz yuvarlağının 
üstünde parlamağa başladı. Büyük 
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ihtisas • • 
ıçın 26 milyon lira 

Avrupaya Bu yıl pamuklarımızın· 
gönderilen tahmini geliri budur 
d 0ktof1 Q r Ziraat Bakanlığının ana itleri araaına alarak üzerinde eheml· 

S ha t . • yetle durduğu pamuk meselesi; bu sene ilk müsbet verimlerini 
ı t ve çtımaı Muavenet Balcan· vennit bulunmaktadır. 

lığı her yıl olduğu gibi bu sene de Av-/ Milli endüstrinin ve dış pazar-
ruya ve Amerikaya tahsil için doktor- 1 · t d. ~· "k k k l•t 1. .. 
ı .. d k . arın ıs e ıgı yu se a ı e ı mu-
ar gon erme tedır. Bu yıl Bakanlık t · 26-30 M l 

he abma iki sene tahsil edip ihtisas ~ecanıa • ve ~ m. uzun u-
yapacak doktorlarımız şunlardır : gundakı pamu~ yurdun he~ ~a-

Merkez hıfzsha müessesesi müte· rafında ve bol mıkdarda yetııtır
hassslarndan Muhtar, parazitoloji U- mek gayesini hedef tutan çalış
şak memleket hastahanesi dahiliye ma evvela pamuğun istihsal mas
mütehasssı Muin sinir ve akıl hasta. raflarını asgari hadde indirmek 
lıkları, Ergani hükümet tabibi İzzet gibi, bu mevzuun en belli hatlı 
Tok göz hastalıkları, Bitlis merkez işini ele almııtır. Bunun için beı 
hükümet ta~ib! Adil cild v~ .zühre~i senelik olarak hazırlanmıt bulu
hastalıklar ıhtısası yapmak ıçın Parı- nan pamuk programı. dördüncü 
se; merke zhıfzıssıhha müessesesi bi • tatbik yılında çok ~ d. · · • 

1 · · b · · E b .. • aevın arıcı ne 
yo OJı şu esı asıstanı yu tecrubı t• l · · · d • k tt• • t• 

1 ·· 'h . . . A 'k ıce erını ı ra e ırmıı ır. 
pato OJl ı tısası ıçın merı aya, Ga- y d · · d d b .. ·· 
zianteb memleket hastanesi kulak, bu- ur. ~çın e ~evcu utun doku-

b - h 1 kl .. h ma ve ıplık fabrıkalarının tam ekiple run, ogaz asta ı arı mute assısı 1 . 
Z . dd' h 1 kl h .1 . . ça ıştıkları takdırde 24-30 mm. uzun-
ıyae ın aynı asta ı arı ta sı ıçın 1 ğ d k' . · . 

B 1
. K .. d 

1 
• u un a ı pamuk ıhtıyaçları takrıben 

er ıne, on ya sıtma muca c esı ta - b -
b 'bl · d F · M lk h " k" 18,293 ton ve undan aşagı uzunlukta-

ı erın en 1 evzı a ara u umet k. . . . 
ı pamuk ıhtıyaçları ıse 7444 tondur. 

tabibi Enver rontgen ihtisası için Vi - Bu sene yurdda 24.30 mm. uzunlu
yanaya gideceklerdir. 

ğunda 20000 ton ve bundan aşağı u-

Kamutay çağr1lara 
Dahiliye Encümeni 3. 1. 1938 pa

zartesi günü saat 10 da toplanacak
tır. 

zunlukta ise 40000 ton pamuk istih
sal olunacağı tahmin olunmaktadır. 

Bu rakamların açık ifadesinden, 
daha bu seneden itibaren yurdda ça
lışacak bütün dokuma fabrikalarının 
muhtelif uzunluktaki pamuk ihtiyaç
ları tatmin edildikten başka ihraç e

X Arzuhal encümeni pazartesi dilmeğe hazır 34.263.000 kilo pamuk 
saat 10 da toplanacaktır. elde edileceği meydana çıkar. 

Şef gene başımızda artık ona yalnız 
biz değil bütün dünya inanıyor. Za
lim kader vücudunuzu toprağa dlişür
mÜf bile olsa büyük inkılab ülkünü
zü yürütecek biz varız. Kısa bir za
manda sen bunu bize duyurdun. Müs
terih ol ölümünden yıllarca sonra is
teğine en çok sevdiğin gençliği diz
lerin dibine getirdin. Bugün senin 
için ağlayanların hıçkırıklarını işiti

yor musun? 

Aziz ölü benliği türk inkılabının 
zaferlerine o kadar çok verdin ki bu 
inkılabın kabaran her dalgasında se
nin hayalini, senin sesini, senin çelik
lenmiş iradeni ve azmini görüyoruz. 
Dün bir vücuddun bugün bir fikir 
bir sembol olarak her an bizimle be· 
ıa\,c,.-ro1&.a, 

Bıraktığın emanetleri türk inkıla
bının hızına yaraşır bir kıskançlıkla 
yürütmeğe devam edeceğiz. Ho;;ça 
kal gene geleceğiz. 

İnkılab alanında kazandığımız her 
zaferi ilk defa sana müjdelemeğe ge
ne geleceğiz . ., 

Bundan sonra B. Halid Bayrak 
merhum hakkında gösterilen bu bü
yilk kadrişinaslıktan dolayı gelenle
re aile adına minnet ve şükranlarını 
bildirdi ve her sene ihmal edilmez 
bir vazife sevgisiyle yapılan Necati
yi anış töreni böylece bitti. 

Bu yılın umumi pamuk istihsalatı 
bugün kısmen düşük olan pamuk sa
tış fiatlarına göre kıymetlendirecek 
ve çiğit tutarı da ilave edilecek olur
sa takriben (26.000.000) lira gibi bir 
rakam elde olunur. 

Uzun ve fenni tecrübelerden son
ra yurdun muhtelif bölgelerinde va
sıflarını bozmadan yetiştirilebilen 
pamuk çeşitlerinin çiftçiye temin et
tiği faydalar sayesinde son seneler
de pamuk istihsatatımızda bariz bir 
yükseklik görülmektedir. Aşağıdaki 
cetvel keyfiyet hakkında bir fikir 
verebilir. 

Ekilen saha Alınan mahsul 
Seneler Hektar Ton 

1932 ıs~ııg ~l\?J)Q 

!933 16 14 28052 
1934 197060 34865 
1935 209945 52257 
1936 253635 51779 
1937 317000 60000tah-

mini 
Son sene içinde pamukçuluk planı 

içinde üretilen yeni çeşit pamuk to· 
humlarile, Adana, İçel, Malatya, El
azığ, Diyarbakır, Urfa, Maraş, Gazi
anteb, İzmir, Manisa ve Antalya vi
layetleriyle Nazilli ve İznik kazaları
nın eski ve bozulmuş açık kozalı pa· 
muk tohumlukları tamamen değişti

rilmiştir. Tohum meselesi halledilir-

ken bir yandan da pamuk maliyet fi· 
atlarının düşürülmesi çareleri aranrl• 
mıştır. Bu hususta Adana, Nazilli ve 
Sakarya vadisinde kurulmuş olan zi
raat vekaletine aid pamuk üretme ve 
ısllih istasyonları birçok fenni tecrü• 
belere girişmişlerdir. Buralarda ah· 
nan neticeler çiftçilere gösterilmek· 
tedir. 

En uygun ziraat metodlarını ve 
pamuk ekiminde makina kullanılması 
nın iktısadi faydalarını amelt olarak 
çiftçiye gösterip öğretmek üzere bu yıl 
73 çiftçi ile devlet ortakçılığı yapılmıt 
tır. Bu şekildeki beraberce çalışma 
sayesinde, ortaklar pamuk ekimi
nin en verimli metodlannı ve makine 
kullanılmasından elde olunan kln vo 
bu makineleri kullanmasını bizzat çalıı· 
mak suretiyle öğrenmişlerdir. Aynca, 
bu sistem dahilinde elde olunacak fazla 
gelir keselerine girmiş olacağından 

fenni ziraat usullerinin verimli netice
lerine kulakla değil fakat göz ve el ile 
görerek takdir edeceklerdir. Pamuk zl
raatinde mibzer ve at çapası kullanıl • 
masının iktısadi neticeleri ve amele te
dariki müşküllerinin önüne kısmen 

geçmesi dolayısiyle bu aletlerin tami
mi maksadiyle son yıl zarfında Seyhan, 
İçel, Antalya, Muğla, Gazianteb, Ma
raş, Malatya, Diyarbakır, Elbığ, Urfa, 
İzmir, Manisa vilayetlerine takriben 
500 kadar pamuk mibzeri ve at çapası 

dağıtılmış ve bunların mühim bir kısıru 
vekalet memurları tarafından çiftçi tar 
lasmda işletilmek suretiyle kullanılma· 
lan pamuk ekicilere gösterilmiştir. 

Son yıl içinde ziraat bakanlığı tara
fından türlü mıntaka çiftçilerine 
1.809.686 kilo yeni çeşit pamuk tohu • 
mu dağıtılmıştır. Cumhuriyet devri pa
mukçuluğunun yaptığı kuvvetli hamle
ler yalnız yurdda bu mahsul yüzünden 
bir gelir temin etmekle kalmamaktadır. 
Çiftçilere fenni usullerin fayda ve kar
larını ameli olarak ve filen göstermek 
suretiyle köylüyü aydınlatmakta ve fen 
nt usullere karşı hevesli kılmaktadır. 

laa.Ucı 1 IÇlll 

tedbirler • yem 
İstanbul, 1 (Telefonla) - EminlS

nünden Unkapanına kadar uzanan kı. 
smı hallerle tehrin dahilt ietimlikino 
mahsus ticaret mıntakası olarak ayrıl-
mıttır. Burada bir rıhtım yapılacak. 

hal ve kamyonlardan, hal pavyonla· 
rından ba~ka hallere girmiyen, fakat 
yalnız şehirde sarfedilen maddeler i
çin bir serbest ithal mmtakası kurula-

caktır. Bu ij için istimlak edilecek 
yerleri tesbit etmek Uzere belediyece 
bir komisyon kuruldu. 

ka halkı temizliğe alıştırmak için 
köylülerin anlıyabilecekleri şekilde 

yazılmış öğüt nümunesi gönderilerek 
köylülere dağıtılması da temin edil; 
miştir. 
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Gümrüklerde 

Sıhat Bakanlığı valiliklere birer 
taminı ile mücadele işi için tertib 
ettiği cedvelleri de göndermiştir. Bu 
cedvellerle mücadele mesaisi munta
zam bir ıuretle Bakanlığa bildirile
cek ve ayrıca raporlarla bu işler hak· 
kında etraflı malumat verilecektir. 

Profesör N issen 
Amerika'ya gidiyor 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Tıb fa -
kütleıi cerrahi profesörü Nissen ya
kında Amerikaya gidecek ve Vaşing
tonda toplanacak· olan enternaıyonal 

cerrahi kongreyi temsil edecektir. Pro 
fesör kongre için bir tez hazırlamıştır. 
Kendi şubatın beşin~ kadar şehrimize 
dönmilş olacaktır. 

l>ün hafif kar yağdı 
Dün Ankarada gece başhyan kar, 

sabahleyin de bir müddet devam et· 
mişse de tedricen hava yükselmeğe 

başlamış ve günün ekseriyeti bulut
lu geçmiştir. 

Günün en dü§Uk ısısı ırfrrın altın
da 1 ve en ylik~ek ısı da sıfırın üs
tünde 3 derecedir. Yurdun dün Ana
dolu, Karadeniz mıntakasiyle orta A
nadolunun şark kısımları yağışlı, di
ğer mıntakalar kapalı geçmi~tir. 

24 ııaat içindeki yağışların metre
murabbaına bıraktığı su mikdarı Kay 
ıeride 14, Islihiyede 15, Sıvasta 13, 
Zonguldakta 10 kilogramdır. 

Zavallı edebiyat! 
Şair Nef'i: 
Ben bu tab'ımla tenezzül mU ederdim 

ıire 
Neyleyim, kurtulamam tab'ı 

hevesnakimden 
Demişti. Aşağıdaki beyit de gali-

ba Ruhi'nindir: 

Şuara namına ol denlil edani var kim 
Bulamazsın arasan binde bir a11 ıair. 
Şair Akif de şairliğin, edip/iğin 

koyu düşmanlarındandr: 
- Şairim, olmaz ola:ı-dım o ne yüzler 

karuıl 
Bence dünyadaki iı;ıizlerin en 

maskarası 
Üdebanız, hele gayetle bayıığ 

mahlQkatl 
Halkı irıad edecek, öyle mi bunlar, 

heyhat! 

Yazdığı romanlardan milyonlarca 
satan ve binlerce lira kazanan al
man yahudisi Feucht Wagner bun
dan beşon sene önce lngilterede 
kendisiyle goruşen gazetecilere 
kendisine dair birçok §eyler söyle
dikten sonra şunu da ilave etmişti: 
"- Hayatımda iki büyük iyilik 

ettim: Bunlardan birisi bir çocuğu 
edip olmaktan, birisi de bir başkası
nı aktörlükten vaz geçirmem ol
muştur.,, 

Bizim Va-Nu da evelki gün, An
karadan kendisine mektub gönderen 
bir çocuğa verdiği cevabda bu deli
kanlıyı ediblikten vazgeçirmeğe ça
lışıyor ve "ediblikle serserilik ara
sında bir bıçak sırtı kadar hudud 
vardır.,. diyor. 
Zavallı edebiyat/ Ona reva g6rü

len bu kadar kötü s/Jzler bir araya 
toplandığı zaman geM bir "edebi
yat" vücuda getirmiyor mu? - T.l. 

Bey(l:; takkeli diplomatlar! 

Diplomat deyince gözünü:riin 
önüne ne gelir ? Silindir ıapkab, 
tek gözlüklü, fraklı, simokinli, ja-

ket ataylr, vestonlu centilmenler 
değil mi ? Halbuki bir fransız ga
zetesi, bakın, ne diyor : 

"Jyi bir atÇı, yabancı bir memle· 
kette Fransanm bir sefiri gibidir. 
Yeni açılan atçı mektebi, bizim 
için iyi propaganda yapacak dip.
lomatlar yetiıtirecektir.,, 
Şu halde, bundan sonra, diplo

mat deyince, gözümüzün önüne 
beyaz önlükülü, beyaz takkeli in
aanlar da gelecek 1 

Halbuki diplomatlar, aon yıllar
da insanların ağızlarınm tadmr 
kaçırmamı§lar mıydı ? 

Sonra' franaız diplomatları ara
smda delege Garo gibi ''pipniı a
ıa su katmağa., uğraıanlar da yok 
mu idi ? 

"Çok hoıuma gidiyorsunuz. Ba
na inanınız, aözlerime gÜveniniz. 
Siz, idealimde yaıattığan kadmsı· 
nız. Bir esmer gÜzelisiniz. Ben, es
mer kadınlara, hem de sizin gibi 
balık etinde olanlara bayılırım.,, 

Bu aözleri katil Vaydman, ma
dam Andre isminde bir kadına 

ıöylemiı imiı. itin garib olan tara
fı ıu ki bu kadın, bu sözleri, kendi 
ağzile bir gazete muhabirine aöy
lemiıtir. 

Bir cinayet kahramanmm ka· 
zandığı ıöhretten hafif meıreb 
bir kadının kendine reklam yap· 
mak için iıtif ado edeceğini hatD'a 
getirir miydik 7 

Dı~ haberler, iç ·haberler. 

Gazetenin dıt haberterı yazan 
aayf aıma tüyleriniz Ürpermeden 
bakamıyoraunuz: "Teruel onun· 
deki kanlı muharebeler devam edi
yor!'', "Çingtao ıehrinde müdhiı 
bir panik çıktıl,, gibi baılıklar, a
teıe hazırlanmıı iki büyük topun 
resmi, hele bir yılbaır gününde ha
zin ıeyler değil midir? 

Halbuki iç haberlerin çıktığı 

sayfaya geçecek olursanız, o za
man içinize bir huzur ve sükun 
serpilir : 

"Trabzonda 250 yataklı bir haı· 
tane yapılıyor" , "Gureba hasta
nesinde yeni anfi yapılıyor" , "fa
kir üniversiteliler için yurd yapı
lıyor.,, 

Sahici sulhun sükunun ve in
sanlığm nerede yatadığmı anla-
mak için, bir kaç havadis baılığı
na bile bakmak kafidir. 

Eşek! 

Güzel gözlü, yumU§ak tüylü, ça
lıtkan, azimkar bir mahluk oldu· 

iu halde, nedenae, insanlar tara
fmdan hor görülen bir hayvan var· 
dır: Etek l 

''Eıek gibi'' , "eıek kafalı" , "e
ıekce., gib tabirlerle kötü insanla
rı vasıflandırırız. 

Hatta bu havan eski edebiya-

tımıza bile girmiıtir. 
"Şeyhi., nin "harname., sini bi

lirsiniz. 
Yük altında inleyen, zayıf, sıs

ka bir eşek, o eserde ne güzel ti
kayet eder : 

Onların başlarına tic neden? 
Bize bu fakru ihtyic neden? 

Bir de ıu hicve bakınız : 

Öyle eşşektlr ki balisındaki teşdidinin 
Aleti timara benzer Ul.yuad dendaru var 

Hatta, bu ismi ağızlarma almak-
sızın karıılarmdakini tahkir et
mek iatiyen enderun hacivadları 
"nrsfr zıddı mukaddem,, gibi ter
kibler uydurmuılardır: Mukadde
min zıddı muahhar, muahharın ya
rısı da har, yani eıek. 

Bundan batka : 
Fahri alemsin VO lakin "fa,, ar 

yok! 
Gibi eıek oyunları yapmaktan 

hoılanmıı divan ıairleri görülmüt· 
tür. Burada da "fa,. yı kaldırdığı
nız zaman hari alem kalmaktadır. 

Neyse uzatmıyalun: E,ekp bu 
bahtsız hayvan Amerikada da bir 
kadmm ıervet yapmasına aebeb 

olmuıtur. Bu kadın, tıbkı eıekler 
gibi anırdığı için para kazanmıı. 

Jıte size eıeklero reva görülen 
haksızlıkların yeni bir örneği. 

Hakiki eıek sürünüp gidiyor; 
sahte eıeğe servetler bağıılanıyor. 

Renkli nehirler 

Şimdi türlü türlü boğupnaiara 
aahne olan Çin'do nehirlere renkli 
isimler konulmUflur: San nehir, 
mavi nehir ... gibi. 
Eğer oradaki muharebeler, bu 

feoaatile devam edip giderse, o 

zamanp bu renklerin hep$İ bir renk 
olacaia benzer: Kırmızı nehir •• 

• yem 
çalıımalar 

Bütün devlet dairelerinde ve bu &• 

rada gümrüklerde kırtasiyeciliğin kal
dırılıp ve muamelelerin baaitleştiril

mesi için giritilen çalışmalar ilerlemiı 
ve tatbikata geçilmiştir. 

Bu idarelerde gelen ve giden kSğıd· 
ların kaydı için iki ayrı defter tutu· 
luyordu. Şimdi bu iki defter birleşti• 
rilmiştir. On dört sütunlu olan yeni 
defterlerden başka, gümrüklerde dos
ya, varidat ve kayıd defterleri tutul
mıyacalctır. 

Diğer taraftan gümrük ve liman iş• 
letme idarelerinde müşterek bir ordi
no kullanılıyordu. Bu ordinodan baş• 

ka, liman itletme idaresi ambarlardan 
kaldırılacak eşyalar için de serbest bir 
çıkış kağıdı doldurarak sahiblerine ve
ri yordu. Şinıdi tek ordino kullanıla
caktır. 

Bu yeni şekiller aynı zamanda it· 
!etme kadrolarında ufak tasarrufları 
da sağlamıştır. 

Edirne asfalt şosesinin hudud nok
tası olan Kapıkule'de yapılacak güm
rük binası için bulgar gümrliklerile 
görüşmeler başlamıştır. Gümrlikler 
İstanbul başmüdürü, Trakyaya yaptığı 
son seyahatinde bu işle meşgul olmu1-
tur. 

Edirne ve Uzunköprüdeki gümrilk
lerin iç eşyaları yenileştirilmiş, bu iki 
şehirdeki yolcu salonlarının yeniden 
düzeltilmesine başlanmıştır. Bu salon· 
larda son sistem bankolar da yapıl

maktadır. Bu iki gümrüklerdeki diğer 
ihtiyaçlardJ en kısa bir zaman içinde 
yerine getf\ilmi§ olacaktır. 

h 
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DIŞ iCMAL 

1 rl6nda ve 1 ngiltere 
lrlanda kanunu esaıiıinin geçen 

afta meriyete ginneıiyle İngiltere im
torluiu, aiyui teümülünün yeni 

ir merhaleaine daha varmıt bulunuyor. 
u kanunu esaai lrlandada bir cumhu

" yet kurmaktadır. Fakat bu cumburi
et dolayııiyle, lqiltere kıralma tabi

dir. 

lrlanda'nm lqiltere imparatorluiu 

U L (J S 

DÜNYA HAl!JERLERİ 
Romanya başvekili radyoda 

bir nutuk söyledi ve dedi ki: 

"Romanya yahudileri,, 
"Hep irtişa, kaçakçıhk,, 
"yaparak yaşamışlardu,, 

(Başı 1. inci sayfada) 

Romanya'nın Hirk 
mlllellne karıı 

dostluğu 

Romen baıvekili ile 
B. Celal Bayar amsında 

samimi telgraflar 

Milletler Cemiyeti genel ıekreteri 
B. Avenol 

Dış ticaretimizi 
canland1rmak için 
CUMHURIYET'te Yunuı Nadi. 

dit ticaretimizi inkitaf ettirmek ve iç 
pazann ihtiyaç ve imkinlariyle muva
zeneli bir hale getirmek için cumhuri • 
yet devrinde ve bilha11a bafbakan B. 
Celal Bayann ekonomi bakanlıiı es
nasında alınnut olan bir çok yerinde 
tedbirleri ve yapılmıı büyük gayretleri 
hatırlattıktan sonra diyor ki: ünyeai içindeki vaziyetini anlamak 

kolay bir meaele değildir. Bu, hukuk 
prenıiplerinden ziyade bir asırlık tari
hi tekamülün neticeıine dayanıyor. 
Filhakika bütün on dokuzuncu aırr 
içinde lngilterenin dahili politikaıı lr
landa meaelesi etrafında temerküz et
mitti. lngilizlerle aralarmda bir ırk 
münasebeti olnuyan irlandalılar, muh· 
tariyetlerini elde etmek için ~b~ 
sonraya kadar beklemek mecbunyetin· 
de kaldılar. Bir uırlık mücadeleden 
sonra nihayet lngiltere ile lrlanda ara
sındaki birlik 1921 aeneıinde ilga edil
di. Otuz altı kontluktan ibaret olan lr
landa'nm yinni altı kontluguna "Ser
best lrlanda dnleti" adı verildi. lrlan
cla serbest oluyor. Fakat mebuıları ln
siltere 1aralma sadakat yemini edecek
ler ve imal lrlanda' da bir vali vaııtaai • 
le temsil edilecekti. Geri kalan altı 
kontluğun nüfuıu katolik olmayıp pro
teıtan olduğundan, hükümet merkezi 
Belfaıt tehri olmak üzere burada ayn 
bir hiikümet kuruldu. Fakat lrlandalı 
politikacılardan Coagrave tarafından 
imza edilen bu itilifı, babası iıpanyol, 
anası lrlanclalı olup kendiai de Ameri
kada doğan ve lrlanda ile lngiltere ara
ıındaki balların büıbütün keıilmeıine 
taraftan olan de V alera kabul etmedi. 
Neticede Coagrave ve ona taraftar olan
lar galebe pldılar ve 921 itilafı İrlanda 
mecliıi tarafından tasdik edildi. Fakat 
bir müddet aonra de V alera partiıi se • 
çimi kazandı. Bundan aonra İngiltere 
ile lrlanda aruındaki münaaebetler 
gerginlqti. de Valera İngiltere kıralı
mn ıalamyetini tanımak istemedi. 1921 
itilafiyle İngiliz lordlarına aid emlak ve 
arazi için verilmeli lazım gelen tazmi. 
natı vennedi. lngiltere, İrlanda ticareti 
üzerine tahdidat koyarak de V alera'yı 
tazyik etmeğe çalqtı. Vaziyet, 1931 ae
neainde İngiliz dominiyonlannın huku· 
ki ıtatüıünü teabit eden Westıminiıter 
kanumı kabul edilinceye kadar bu yol
da dnam etti. MalUındur ki Westıni· 
ister kanuniyle dominiyonlar İngilte-

ruhani kalkınmasının hıristiyan kilise
siyle mümkün olacağına kanilz. Biz dev 
Jetin temelini teşkil eden kıraliyete ina
nıyoruz. Nihayet biz milletin devlette
ki kurucu haklanna iman ediyoruz, öy
le ki, bizim etnik idaremizin mühürü 
bütün milli hayatımızın şubelerinde 
basılı bulunsun. Bu prensipler şu su
retle tahakkuk edebilir : 

Miceskonun B. Litvinof'a, umumi ba
rı'ın muhafazasında kendisiyle itbir
liği ve Romanya tarafından bu husus
ta yapılmış olan teahhüdlere riayet 
etmek arzusunu bildirmcğe lüzum 
görmesi dikkate layik addedilmekte
dir. B. Litvinof'un cevabı da çok na.ıi.. 
kine olmuıtur. Bununla beraber B. 
Miceskonun bu telgrafının Goga ka
binesinin burada müstakbel dış politi
kası hakkında hasıl ettiği fikri ziya
desiyle değiştirebileceğinden şüphe e
dilmektedir. 

(Başı 1. inci sayfada) 

Ekselans Bay Octavian Goga batvekil 

Bükreı 

Haşmetlu kıralıruz tarafından ekse· 
lansınıza tevdi edilen yüksek vazifeyi 
bana bildirmek için lutfen gönderdiği • 
niz telgraftan ve şefimiz ve memleke • 
tim hakkınde& izhar buyrulan ve türk 
milletiniu ruhunda necib Romanya mil
letine karsı aynı sadık makes bulan 
çok dotnne hissiyatınızdan pek müte
hassis oldum. 

Kollektif 
emniyet 

Milletler Cemiyeti 
genel aekreterinin 
radyodaki nutku 

"Türkofiı teıkilatının yabancı mem
leketlere kadar teımili bu çok ebemi • 
yelli gayeyi ıöz önünde tutan eauh 
tedbirlerimiz cümleıindendir. Cumba • 
riyet hükümeti dıt ticaretimizi daima 
daha canlı bir halde tutmak için yalım 
bir teıkilatla da iktifa edip kalmıyarak 
her veıile ve fıraattan biliıtifade bu 
yolda yeni yeni tedbirler almaktan ge
ri dunnamaktadır. Bütün dünya ekono
miıinin geçirmekte olduğu buhranlı 
devre bizi de hemen her memleketin 
müracaat ettiii tedbirlere teve11ül et • 
mek zarureti kart11ında bulundurmut
tur. 

ac:ueıı ·~"' • .- ,...... u".A. u.a"'o~'hll 
devlet tekline sirmekteclir. Yalım do-
miniyonlan biribirine ve lnsiit-e'yi 
de dominiyonlara bailayan bir imal 
vardır. Her clominiyonun hükiimeti ay
n ve müstakildir. Ve bqvekiller doi· 
ruduı cloiruya kıra! ile temas edebilir· 
ler. 

lngilten ile diier dominiyonlan 
arasındaki münalebeti tanzim eden bu 
Weatminister kanunu, lrlanda mesele
aini baUeclemedi. De V alera seçen ma
yııta lrlanda için bir cumhuriyet kanu
nu eaaaiai tanzim etmiıtir. Bir defa bu 
kanunu e1a1~ yalnız yİrmİ altı kontluk 
için delil, bütün lrlanda adası içindir. 
Sonra umumi valiliii ilga ederek yeri
ne halk tarafından ıeçilen cumhur reiai 
ikame ediyor. Kanunu esaside inaillz 
kıralmdan ve İngiltere imparatorlu-

ğundan bahiı bile yoktur. Yalnız dıt 
münaseebtlerinin tanziminde Eire adı 

verilen yeni devletin, bir devletler gru· 

pu ile ortaklık yapabileceği tasrih edili
yor. itte bütün kanunu esaaide lngilte
re imparatorlujıma olan ima bundan 
ibarettir. 

Geçenlerde meriyete giren bu kanu
nu eaaaiye lngiltere hükümeti tarafın-

dan ileri ıürülen tek bir itiraz Eire dev
letinin hududlan içine timali lrlanda • 
mn da alınmasa teıebbüıünden ibaret -
tir. İngiltere timali İrlandayı teıkil e-

den ve nüluıu proteatan olan alb kont· 
luiu Eire' den ayrı telakki ediyor. Ka
nunu eaaainin cliier noktalanna itiraz 
edilmemektedir. Fakat kanunu eaaai 
meri~te sirer girmez, kıral altmcı 

George için mütkül bir vaziyet meyda
na gelmiıtir: ltalya hükümeti Eire'ye 
bir sefir tayin ettiiinden lrlanda bükü-

meli de Roma'ya bir sefir tayin etmeie 

karar vermittir· Sefirin itimadıuımesi 
lngiltere kıralı tarafmdan imzalanmalı. 

dır. ltalya, sefirin, İtalya kıralı ve babet 
İmparatoru nezdine eönderilmeainde 

ıırar ettiiinden İrlanda da bu tarb ka
bul etmiıtir. Binaenaleyh altıncı Geor
ge lngiltere kıralı aılatiyle Haile Seli
se'yi, İrlanda kıralı diyemiyeceğiz; fa
kat lrlandanın harici münaıebetlerini 
tanzim eden hükümdar aıfatile de Vik-

tor Emanuel'i babct imparatoru olarak 
tammak mecburiyetinde kalıyor. Kıral 
altına Georl(9'un bu yolda bir itimatna
me imza •tmeie hazır olduğu bildiril
mektedir. 

imparatorluk hazım cihazının lnav
vetine delalet eden bu İngiliz garabeti 
Muıaolini'yi çileden çıkarabilir. Ve 
hakkiyle-

A. Ş. ESMER 

1 - Bütün ana yasa eşkaline hürmet 
edilerek kanunlar yapılması, 

2 - Hükümet tarafından, kendi me
suliyetler· ve haklan dahilinde, doğru
dan doğruya tedbirler alınması, 

Tetrii meseleye gelince, bir anlaş -
ma ve feyizli iş yapma imkanını verme
yen bugünkü parlamentonun feshi sıra
sında hükümet programını izah ede
cektir. Romenlerin tekrar devlet idare
sinin başına getirilmesi işinde memle
ketimiz de ekalliyetlerin istifade hakla
rı olan hususattan mahrum bırakılma
sı demek değildir. Adalet evet, zulüm 
asla. Ben şahsen hürriyet için çok ça -
lıştığım cihetle zalim olabilmeme im -
kan yoktur. Devlet mefhumuna fikir ve 
hareketleriyle iştirak eden bütün ekal
liyetlq kendi ırki temayülleri dairesin
de bütün haklanndan istifade edebilir
ler. 

Ecnebi memleketler bizde, devlet 
hayatının şeklini milletin muvafakati
le ve tam sükunet içinde tesbit eden 
bir rejim görmelidir. Çalışkan ve sulhu 
seven milletimiz, kurtuluşunun en mu
vafık prtlanru kendi kiyaaetine göre 
araştırmaktadır. H ükümetimiz, yüksek 
menfaatlerimizle harici siyasetimizi bi
ribirine uyduracaktır. Bu itte ihtilit
lardan içtinab olunacak, mevcud itti
faklara riayet edilecek ve hududlanmız 
ı..~.: .. ;"~"''" ..l,..ı:tluklar artırılacaktır." 

Başbakan Goga müteakiben hükü-
metin ilk icraatını anlatmııtır. Ecnebi 
memleketlerin birer ileti olan. Adve
rul, Diminieata, Lapta gazeteleri kapa
tılacaktır. Yaıto'da birkaç yahudi ga
zeteai kapatılmııtır. 

}' ahudi meselesi 
Hükümet vatanda§lak haklannın 

tadili meselesini tetkik etmektedir. 
Harbtan sonra memleketi istila eden 
yüz binlerce yahudi unsuru hep kazanç, 
irtip ve kaçakcıhk zihniyetile yap
mıştır. 

Hükümetin milli mesaiyi himaye 
kanununun tatbik edilip edilmediğini 
kontrol için ecnebi müesseseler nezdi
ne komiserler tayin etmesi de tetkik o
lunmaktadır. 

Dahili sermaye ile çah§tığr, devle
tin bir takım imtiyazlarından iıtifade 
ettiği halde muhtelif itlerde ecnebileri 
kullanmayı tercih eden müeaseıelerin 
romanyalılaıtırılması. 

Hükiimet ziraat ve endüstri fiatları 
arasındaki muvazenesizliği tetkik ede
cek ve köylüye elzem olan fiatları ara
sındaki muvazenesizliği tetkik edecek 
ve köylüye elzem olan maddelerin fiat
larını ucuzlatacaktır. 

Bulgarbtana gelecek yahudiler 
Sofya, 1 (A.A.) - Memleketlerini 

terke&cek olan Romanya yahudileri
nin Bulgaristana girmemelerini temin 
için resmi hiçbir tedbir alınmamıştır. 
Bununla beraber, keşif bir muhaceret 
altını karşısında kalındığı takdirde 
hükümetin bunu tahdid etmek üzere 
tedbirler alacağı zannedilmektedir. 

Tiıülesko köylü partisine 11irdi 
Bükreş, 1 (A.A.) - Şimdiye kadar 

hiçbir partiye intisab etmemiı olan 
Titüleskonun milli köylü partisine 
girdiği öğrenilmi!tir. 

Titulesko, bu bareketile Goga hü
kümetine karşı mücadeleye girişece
ğini anlatmak istemiştir. 

Kont Ciano' ya çekilen telgraf 
Roma, ı (A.A.) - Yeni Romanya 

hariciye bakanı Micesko. Kont Ciano
ya sulhu muhafaza etmek ve italyan
romen dostluğunu kuvvetlendirmek i
çin kendisile işbirliği yapabileceğin· 
den mütevellid memnuniyetini bildi
ren bir telgraf göndermi9tir. 

Ciano da aynı hisleri ifade eden ve 
Miceskonun fatiıt hükümetinin ıem· 
patisine güvenebilcceiini ilive eden 
bir telgrafla cevab vermiştir. 

Litvino/'la rom.en dıı 
bakanı araaında 

Moskova, 1 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: Yeni Romanya kabinesi te· 
Jekkül eder etmez hariciye nazın B. 

B. l>elbos'a çekilen telgraf 
Parıs, ı (A.A.) - B. Delbos, Roman

ya dış bakanı B. Miceskoclan. aşağıdaki 

telgrafı almıştır: . . 
"Hariciye bakanlığı vazıfe&1:11e baş

larken, Ekselanslarına, Romanya ile 
Fransayı bağhyan ananevi dostluk 
münasebetlerınin barışın muhafazası 
ndine olarak ve müteıanid menfaatle
rimiz için kendileriyle işbirliği ede
bilmekten doğan büyük memnuniyeti· 
mi arzederim. Deruhte ettiğim vazife
nin benim için elzem olan hararetli 
yardımı Ekaelanııları nezdinde bul
makla çok bahtiyar olacağım. Bu vazi
feyi, şerefli fransız milleti hakkında 
alenen beslediğim büyük hayı:anhk ve 
derin bağlılık ruhu dairesinde ifa ede
ceğim.,, 

B. Delbos aşağıdaki cevabı vermiş· 
tir: 

"Ekselanslarınızın nazik telgrafla-

Ekselansınızdan en samimi tebrik
lerimin kabulünü rica ederken mesai -
sinde ta-n bir muvaffakiyet temenni et
meye müsareat eder ve yüksek tazim -
terimin kabulünü dilerim. 

Cenevre, ı (A.A.) - Milletler Ce
miyeti radyosu dün akşam cenub Af
rikası Başvekili general Smuts ile 
genel sekreter D. Avenol'un Cenevre 
müessesesi ve kollektif emniyet sis
temi lehindeki yılbaşı nutuklarını 

neşretmiştir. 
General Smuts ezcümle demiştir 

ki: 
"- Bütün dünya bugüne kadar 

Avrupa devlet adamlarının tanımadı
rındaki ifadeden ve asil Romanya mil- ğı bir vaziyette bulunuyor. Batıda 
Jetine mütesanid menfaatler ve kar- fikirlerde ve işlerde büyük bir karı-

fıkhk var. Doğu, neticesi henüz meç
deşlik münasebetleri ile bağlı bulunan hul bir taarruz hareketine ba,ıamak 

Baıvekil 

Ce/81 Bayar 

fransız milleti hakkında gösterdikleri için bu karışıklıktan istifade etmek
dostluk hissiyatından pek mütehasaia tedir. Milletler Cemiyeti böyle bir 
oldum. Ekselansları ,iki memleketi de- vaziyet karşısında harekete geçebile
rin bir surette merbut bulundukları· cek kadar kuvvetli değildir. Zira he-

ba · · d k" t "k" ·ı · d k nüz genç ve tecrübesizdir. Kendisi 
rıf ıtın e ı eşrı ı meıaı erın e ço h kl d d 1 · h b d . . . a tın a a yapı an ıt am u ur. 

dostane bır surette bırlcştımş olan an- Ekseriya Milletler Cemiyeti B. Gran-
anevi politikaya sadikane merbutiye- di'nin düşündüğü gibi, galib devlet
timdcn emin olabilirler.,, 'terin hakimiyetini ezelileştirmek için 

yapılmıf bir mekanizma olarak gös

PARIS'TE ÇIKAN GREV 

Grevcilerin yevmiyelerine 
zam yapdacak mı ? 

terilmektedir. Bununla beraber, vad
edilen garantiyi tahakkuk ettirme
mekle itham ediliyor. İlk azasından 
birkaçı tarafından terkedilen bu ce
miyet halen vazifesini yapabilecek 
iktidarda değildir. Bu ithamlara ne 
cevab verebilirim? Milletler Cemiye
tinin paktı, beynelmilel teşriki mesa
iye dayanan bir cemiyetin terakki yo
lunda en ileri noktaudrr. Kuvvetini 

Paris, 1 (A.A.) 
- Amme himıetle
ri itçilerinin gün
deliklerinin arttı • 
rılması hakkında be 
rılması hakkında be
lediye meclisi umu
mi mecliı araunda • 
ki anlapnulık de
vam etmektedir. 

Umumt meclis dün 
1200 franklık bir 
zam kabul etmiş ve 
işçi bundan mem
nun olmu,tur. 

Halbuki belediye 
mecliai 600 frank
tan fazla zam yapıl 
ması taraftarı de
ğildi. 

Sen valisi Villey 
bir anlaşma husulü
ne çalışmaktadır. 

Belediye meclisi 

yapan bu nokta olduğu gibi zifını da 
bu nokta teşkil etmektedir. İcab e
derse pratik bir reforma Amadeyiz. 
Fakat hiç bir surette teslim olmağa 
değil. 

B. Avenol şu beyanatta bulunmuf
tur: 

''- Milletler Cemiyetinin muvaf-
fakıyetıizliğe uğraması yüzünden, 
kendisinden ümidi kesmemelidir. Za
man vah.imdir. Halen işlerin idaresin
den mesut olanların cesaret ve ihti
yat göstermeleri lizımdır. Vazifemiz 
çok naziktir.,, 

B. Avenol, Milletler Cemiyetinin, 
barışın muhafazasını iatiyen millet
ler için mutlak ıurette lizmı oldu· 
ğunu bildirerek sözlerini bitirmittir. 

Bir kadın tayyarecinin 
kı rch§ı rekor 

ualan evelki gece Timi~~!!!~, Kahire, ı (A.A.) - Kadın tayya-
parlamento tarafın- 1 reci Dupeyro dün sabah Kudüsten 
dan verilmiş olan uçarak altı buçyk litrelik tayyareler 
kararın hareketleri- ı 1' .- için kadın dünya mesafe rekorunu 
ni haklı göstermek- _.. kırmaya teşebbilı etmiştir. Tayyareci 
te olduğunu bildir- j S 'I bugün öğleden aonra Marsamatruya 
mektedirler. Bu ka· gelerek yere inmittir. 1900 kilometre 
rar mucibince bele- kateden bayan Dupeyron bu ıuretle 
d. ı k d" Paristen güzel bir görünüc: Eyle/ kulesi 
ıye er en ı me- ~ mesafe rekorunu kırmıttır. 

murlarına devlet memurlarından faz- .-----------------------------
la zam yapmıyacaklardır. 

Şotaıı. kendisinin aoıyaliat bakan· 
ların bur hareket tarzlariyle. grevci
lere bulunmuı oldukları vaad:leri tas
vib etmediğine dair çıkan haberleri 
katiyetle tekzib etmiıtir. 

Bir komiıyon kurulaıcak 
Parla, 1 (A.A.) - Beledfye mec

lisi, itçilerin gündeliklerinin arttırıl
ması meselesinde belediye meclisi i
le umumi mecliı arasında bir anlaş -
ma zemini bulmak içıin bir komisyon 
tetkiline karar vermittir. 

Sovyetler birliği deniz 
filosunu kuvvetlendiriyor 
Sovyetler her hangi bir devletten 
daha çok denizaltına maliktir 

Hitlerden 
başvekiline 

Moakova, 1 (A.A.) - Havu ajarm 
bildiriyor: Sovyet bahriyesi timdiye 
kadar, ordu ve hava işleri gibi müda • 
faa ve halk komiserliğine ballı bulu
nuyordu. Yeni bahriye komiaerliğinin 
ihdası, aovyet hükilmetinin kuvvetli 

foto•ğraf bir donanma tesisine verdiği ehemiye-

b
.1 ti &CS.termektedir. MalOmdur ki, rus 

Budapefte, 1 (A.A.) - Renmen 1 
- donanmaaınm ilk binisi halk araaın-

dirildiğ~e. g5re, Almanyanm Bud:· da fevkallde mefbur olan bUyük Pi
pefte elçısı B. Erdmanns Do~, batv · yer'dir. Fakat halefleri tarafından de
kil B. Daranyi ziyaret ederek kendisi· 1 niz röneaanıını takviye için yapılan 
ne B. Hitlerin çok dostane it!hafiı bir teşebbüsler aldm kalmııtır. Tıhuıhl· 
fotoğrafını vermlıtlr, B. Hit1er, aynı ma'dan ve ondan sonra da bir kere da
tarzda bir fotofrafmı da haridye na - ha ihtiWden IOllra ruı bllhriyni ame
zın B. K.anya'ya g6ndemılftl1'. 11 bir ıurette mevcut delildi ve IOY• 

yeller ite enerjik bir ıurette yoktan 
batladdar. Sovyetlerin filosu hakkın-
da burada pek az malOmat mevcud ol
makla beraber, yabancı ekıperlerin U• 

mumiyetle tahmin ettiklerine göre, 
aovyetlerin herhangi diğer bir millet -

ten daha fasla denizaltı gemiai mev • 
cuddur. Sovyetler hafif bir deniz üs
tü filosu lnpsına ehemiyet vermişler
dir. Keza yabancı gazeteler Amerika
dan bir kaç affı harb gemiıinin teda
rikinden de bahaetmitlerdir ki, bu ge· 

miler Sovyetler Birliilni dünya deniz 
kuvvetleri arasında mühim bir unaur 
haline getirebillr. 

Bütün bu çalıtmalar içinde bir tane
ıi var ki biz ona devletce ne kadar çok 
ehemiyet verilirae asla fazla sayılmıya• 
cak ıurette yerinde olacağım takdir e
diyoruz: Türkiye iıtihaalitı için dıt 
memleketlerde yeniden yeniye pazar • 
lar yaratmak için aarfedilecek emekler 
ve fedakirlıklar. Bu mesai ıubeai çok 
ehemiyetlidir, ve itiraf etmeli ki biz ona 
henüz layık olduğu derecede kıymet 
vermeie vakit bulamadık. Milli türk 
metalanna dış pazarlarda yeniden ye • 
niye mü,teriler bulmak için adeta tica. 
ret miıiyonerleri yaratmaya mecbur ol
duğumuzu her gün daha fazla bissedi • 
yoruz. Bu meaele cloinıdan doinay• 
devletin duyacağı ve öylece eline de .. 
lacağı büyük bir iştir. 

Bizzat ticaretle meıgul olan nice ..,. 
ki ve faal vatandatlar vardır ki devlet 
ihracat iılerimizi canlandırmakta onla
nn himmet ve faaliyetlerinden pek bii· 
yük faydalar temin edebilir. Devletin. 
bu yolda bu vatandatlan yerinde ve 
kıymetli yardımlariyle tetvik ve tefCİ 
etmesi JUımdrr. Nihayet türk malini 
dünyanın bilinen ve bilinmiyen pazar
larında revaçlandırmak için iyi seçilme
lerinde muvaffak olunmut bir lalam 
vatandqlanmızm 'muhtelif ~ 
halinde her yıl müteaddid memle~ 
de seyahat ettiklerini görebilmeliyiz. 
Bu seyahatlerden her yıl az çok netice
ler alma alma giderek cbt ticaretimizin 
fevkallde inkipflanna fahid olınetda 
bahtiyar olacağımıza bizim zerre kadar 
tüphemiz ykotur.'' 

FRANSA LEVANTENLlQI 

AKŞAM' da Ahmed Ihsan T-.-, 
tarkta fransa levantenliiinin clo,...mk 
bilmez iıtihemn ve &ansız hiiküa*inİ 
bile pefinden aüriildemeye lllllftffM 
olan entrikalanm anlatarak diyor kiı 

"Emperyalistlerin 1914 yılma b
clar ıürdükleri kapitülasyon aaltanatml 
Fransa 1923 den aonra Suriye',. SÖ
türdü, o saltanat ile çöplenen leftDUD
ler lstanbul'dan Suriye'ye ıöç ettillr. 
Türklük Hatay'daki haldmu ist.,U.C. 
bu aaltanatm Suriye'deki kumandanla• 
riyle neferleri ayaklandılar: Türklük 
kendi hakkını beynelmilel muhite, C.. 
nevre'ye götürüp Fransa hiikümetiyle 
orada insanca anlqınca ve bu anlatma 
Milletler Cemiyeti tanfmdan tadik olu
nunca, Suriye' deki levanten güruhuna 
el albndan kancıklıklar yapmaktan bat
lca bir it kalmadı. Şimdi onlan yapıyor
lar, oradakileri biribirleri aleyhine taı.. 
rik ediyorlar. Fakat türk milleti ve cin. 
leli Milletler Cemiyetine de tasdik et
tirdiği hakkını almak için Franaanm 
müstemleke madrabazlanna kulak asa• 
maz; Türkiye beynelmilel hakkım hu
kuk ve mantık daireıinde müdafaa et
menin yolunu pek ala bilir. İtin aonun
da küçüklük gene Franaa'nm müatem • 
leke memurlarına düıecektir ve onlar 
da öfreneceklerdir ki seneler geçti, 
dünyada fikirler yürüyor, hele siyasi 
sahada bilgiler ve görgüler ileri gicl
yor. Artık politikacıların, biz insaniyet 

ve medenivet adına hareket ediyoruz, 
vahud zıulüsn altında inleyen hrriıtiyan• 
lan ve küçük milletleri kurtaracafız 
sribi sözlerine kimsenin inanmak 
değil, fÖyle kulak allığı da yoktur. 

Burada fqacak nokta bir tektir: 

Nasıl olur da Fransa gibi büyük bir 
..,,metin kurduğu cumhuriyet hüküme

ti, i,in bu iç yüzünü bildiii halde, 
müstemlekelerindeki Levanten ruh ve 

görgülü aoyguncu memurlanna sözünü 

geçiremez; iıte benim buna aklım ermİ• 
yor. Ben çok kültürlü franaızlarla ko
nu,tum. Bu gÖrİİf tÜjüm hakiki fransız
ların hemen hepsi tarkta tatbik olunan 
müstemleke politikasındaki sakatbk • 

larctan habersizdirler. Hatta onlar bpi
tülisyonlann adını bilir de ihata ettiii 

teca'riialeri bilmez ve aöylenine inan -
ımk iıtemaler. Çiinlrii hakikaten ba 
asuU... inanılacak tefler delildir. 
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GİLİZ ZABİTİ 
Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Her bert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Agôh Efendi 
Matbuat umum müdürlüğü müşa

virlerinden ve eski gazeteci arkadaş
larımızdan B. Server Rıfat İskit, 
türk gazeteciliğinin kurucusu olan 
"Agah Efendi" hakkında çok dikka
te değer bir kitab neşretmiştir. 

Müellif eserinin basında maksa
dını şöyle izah etmektedir: 

l_M_A_T_EM_A_T_İ_K_T_E_Ri_M_L_ER_I ı=: =R=A-·_o=v= o.: 
Türkçe- Osmanlıca 

D 
Dakka - Dakika - Minute 
Dara - Dara - Tare 
Dar açı - Zaviyei hadde - Angle aigu 
lJarüçgen - Hadde zaviyeli mıiselles -

Triangle acutagle 

Dönel - Devri - Rotatoire 
Döney - Devreden - Rotatif 
Döndüren - Müdevvir- Rotateur, -trice 
Dönüğ - Devir, devran - Rotation 
Dönüm noktası - İnhiraf noktası - Point 

d'inflexion 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.~0 Muhtel 
ncljnyatı. -

Plak: Türk musikh;i ve halk şarkı!J 
13.15-13.30 Dahili ve harici haberler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plli.l',1 
yatı - ıs~ 

cuklara masal: Nurettin Artam - 19 
musikisi ve halk şarkıları (Servet ~ 
ve arkada§lan) - 19.30 Saat ayan vt 

• -. . . . . . .. • 

onu 
ta Ruslar, 3 .. ncü Plevne muharebesine 

100 bin asker, 444 topla girişmişlerdi 
"Bizde gazeteciliğin bir meslek 

oluşuna imkan ve vücud vererek, ge
çimi gazeteciliğe münhasır ilk mes
lekdaşları yetiştiren, ilk mili gaze
tenin müessisi Agfilı efendi omuştu. 

Dayire - Daıre - Cercle 
Dayirevık - Dairevi - Circulaire 
Deger - Kıymet - Valeur 
Değişey - Tahavvül - Variation 
Degişik - Mütenevvi - Varic 
Değişkerı - Mütehavvil - Variable 

Dörtgen - Münharif - Quadrilatoire 
Dörtgen pürüzma - Münharif menşur -

Prisme quadrangulaire 
Dört işlev - Amali erbaa - Quatre ope

rations (les) 
( ı) Dörtyüzley (2) Ü çı:cn piramit - Zu-

ça neşriyat - 19.45 Türk musikisi ' 1 

şarkıları (M. Knrındaş ve arkadaı;l• 
20.15 Edebi konuşma; Behçet Kemal, se 
lar - 20.30 Plakla dans musikisi - 21 r Elb 
haberleri - 21.15 Stüdyo salon orkeS! 
1- Salabcrt: Lcs Airs de Drnnnen. 2· ~ 
cher: Cıırlotta. 3- Leopold: Hungl• ın 
Schubert: Scrcnade - 21.55-22.00 '/f. 

Benim taburum, başka iki tabur 
ve iki batarya ile beraber garb ta -
rafında bulunan Yanıkbayır tabya -
aında idi. Miralay, Ferik ve erkanı 
harbiyesi bizimle beraberdi. Bizim 
tabyanın 300 yarda kadar gerisinde 
bizim fırkanın ihtiyatları, yedek de
poları ve gene bizim fırkaya mensub 
iki süvari bölüğü vardı. 

yır tabyasında merdivenli birer di
rek vardı. Bunlar, imamların üzeri
ne çıkıp ezan ve dua okumaları 
için vücuda getirilmişti; fakat bu
rası muhn.·el . :zn- anında t,. .. ,.ssud 
mevkii olarak kullanılmıştır. Biziın 
tabyadan iki mil uzakta bulunan 
karargah tepeleri görünüyordu ve 
arada i~retleşme tertibatı vücuda 
getirilmiıti. 

"Onlara kanunun eliyle, bir Birlik 
ve istikbal teminine de Bay Şükrü 
Kaya muvaffak oluyor.,. 

Değışmck - Tenevvü etmek - Varıer 
Degişmcz - Sabit - Constant 
Degmc noktası - Temas noktası - Point 

de contact 
Değtcrminel - Tayini - Detcrminatif 
Dcğterminey - Tayin - Determination 
Değtcrminlcmd - Tayin etmek - De· 

erbaatulvücuh - Tetraedre 
Durum - Vaziyet - Position 
Dıişey - Şakuli - Vertıcal 
Düşey - Şakul - Vertical (la) 
Düzey - Müstevi - Plan 
Düzey - Sathı müstevi - Plan (le) 
Düzey - Sathı müstevi - Surface plane 
Düzey geometri - Müstevi hendese -

program ve İstiklal marljı. 

İstanbul : 

Oğle Neşriyatı: 12.~. ~lakl• pa1 

Tabyanın muhafızı olan yirmi bö
lükten ( 4, 8, 8) sekiz tanesi (bir ta -
:Our) cebheyi ve yan siperlerini, dört 
bölük (yarım tabur) bizi şarktaki 
tabya ile birleştiren ara siperlerini, 
4 bölük (benim taburum) tabyanın 
içini tutuyordu. Dört bölük (yarım 
tabur) arkada ihtiyatta, süvarinin 
yanında bulunuyordu. Bukova ile o
lan muvasalamızı, orayı muhafaza 
eden kuvvetlerden ayrılmış bölükler 
temin ediyordu. 

Benim bölüğümün durumu son za
manlarda tadil edilmi§ti. 

Rahmetli mülazım Hardar'm ku
manda ettiği birinci takım mülazan 
Tereb'in kumandasına, ikinci (be
ııiın) takım da Bakkal çavll§UD ku
mandasına verilmiıti. Üçüncü takı
ma eskiden olduğu gibi mülazım 
Seymour kumanda ediyordu. 

Sancak takım, ağustosta Edir
neden kura efradiyle beraber gel
miş olan mülaznn Murad Azif'in 
kumandasındaydı. Bu adam, son 
zamanlarda terfi edilmiş otuz yaş
larında, kendisine güvenilir, meşak
kate dayanıklı, vicdanlı, fakat oku
yup yazma bilmez, cahil bir alaylı 
zahitti. Tavurlan hareketleri baba
yağnice idi. Fakat ben onun bu 
hallerinden h<>§lanıyordwn. Ara
mızda yaı farkı olmasına rağmen 
bütün eınirleriıne hiç ağzını açma
dan, surat etmeden isteye isteye ita
at ediyordu. Kendisi, Edirne civa
rmdandı. Babası bir zaptiye (jı...ı
darmn) yüzbaşısı idi ve o sıralarda 
Süleyman paıanm ordusunda bulu
nuyordu. 

Harb için almıt olduğumuz ba§
lıca tedbirler ~unlardı : Nefer başı
na altı yüz kuqun, top başına yüz 
gülle verilmişti. Sekiz günlük pek
aimet, bir mikdar mısrr unu, ekmek, 
pirinç, biraz da meyva, tabu- başı
na bir baş sığrr dağrtılmıftı. "Her 
neferin yanında seksen kurşun var
dı. Biner kuT§unluk sandıklar tab
yalarda ve siperlerde emre amade 
bulunuyordu. Yaralıları götürmek 
üzere her taburda iki, üç araba 
vardı Ye Yanıkbayırın c . nub yama
cmda da ilk tedaviyi yapabilecek 
bir revir vücuda getirmişti. Mü
himmat depolarını icabında kurtar
mak için, öküz arabaları, mekkare 
beygirleri, top arabaları hazır du
nıyordu. 

Atlı posta neferlerinden mürek
kep muntazam bir servis, Opaneç, 
Bukova, Bat tabyalar ve Plevne i1e 
muhaberemizi t JJnin ediyorlardı. 
Bu postalar bir süvari zah:t:nin ku
mandası altında idi. Şiınaldeki Baş 
tabyadan giden bir tel, · ·- : karar
gaha bağlıyordu. Her iki Y anıkba-

Dürbünlü bir zabit, bu işle uğraı
mağa memur edilmi§ti. Baş tabya
da bir kaç yardımcısiyle birlikte us
ta bir telgrafçı vardı. Bölük ve ta
kım kumandanlarına kadar bütün 
zabitler yanlarına kurşun kalem ve 
defter almı§lardı. Hareketleri tam 
zamanında yapabilmek için bütün 
saatler, biribirine uygun bir suret
te ayar edilmi~1erdi. (alatu·'<" sa
atle güneı saat on ikide batar. Be
nim alafranga saat Üzerine söyle
diğim vakitler, aşağı yukarı, tahmi
ne müsteniddir.) 

Mevzilerin ~li.nlan dağıtılmıştı. 
Köşe başlarma konulmuı i;~ .. ~t lev
halarında, kumandanların, tabyala
nn ve içlerinde bulunan ünitelerin 
isimleri yazılı idi. 

Taby;..ların ve siperlerin içine mu
ayyen fası lalarla su fıçı lan ve pek
simet çuvalları yerle§tirilmiı ve e
mir verildiği zaman bunları dağrta
cak neferler Önceden tayin edilmiı
ti. 
Ahçı mangaları yapılmış ve ica

bında t.~eı hattına sıcak yemek 
gönderebilmek için tertibat alın
mıştı. Karanlık bastığı zaman bir 
bölüğün üçte biri dört saat müddet
le nöbette kalacak, ve bu eanada 
geriye kalan Üçte ikisi elbiseleri 
üstlerinde, silahları ellerinde dinle
neceklerdi. Gündüzün, yıkanmak 
ve aoyunmak üzere arka tarafla 
muvasala temin olunmuştu. Her 
tabyadan birer müfreze ayrılmıştı. 
Bunlar fenerler ve aletlerle vukua 
1ıelecek her hangi 'bir ha-n tamir 
etmeğe memur idiler. Topra~ın 1· 
çinde oyu}mU§ yerlere petrol depo 
edilmişti. Her taburun bataryalarını 
derme çatma yapılmıf teakerelerle 
taşıyacak sıhiyeciler önceden tayin 
olunmuştu. Her tabyada çıkması 
muhtemel bir yangmı söndürecek 
askerler ayrılmıı, su dolu kovalar 
hazırlanmıştı. Bunlar, ayn~ zaman
da, su tedariki ile de meıgul olacak
lardı. Çöpleri uzağa dökmek ıçın 

tertibat alınmış, ileri karakolları 
ve ileri postalan koruyacak çukur
lar ve siperciler vücuda getirilmiıti. 

Şurasını teessürle söylemek la
zımdır ki bütün bu parlak teaisat
tan, hücuma uğramayan biziın tab
ya müstesna olmak Üzere, hiç bir 
tarafta istifade edilememiştir. 

Bizim mevzilerimizin timal ve 
garb kapılarını teşkil eden Vid köp
rüsünü ve Opaneç tabyalarmı mu
hafaza eden askerlerin kumandan
larına aon nefrleri ıehid oluncaya 
kadar yerlerinden ayrılmamalan 
hakkında kati emirler verilmişti. 

(Sonu var) 

"Mesleğe büyük hizmetleri doku
nan bu iki şahsiyeti tarih muvacehe
sinde elele vererek, birincisinin çok 
enteresan hizmetlerini tesbit eden bu 
etüdümü, ikincisine ithaf ediyorum ... 

1860 senesinde ilk hususi türk ga
zetesini tesis etmiş, ilk başmakaleyi 
yazmış, gazetesinin bütün işleriyle 

bizzat uğraşmış olan Agah efendinin 
hayatı, bu itibarla, matbuatımızın ta
rihiyle mezcolmuş bulunuyor. 

Server İskit, yeni intişar eden e
serinde, Agah efendinin hayatı ile 
birlikte, Türkiyede gazeteciliğin ku
ruluşunu etüd mevzuu olarak ele al
mış ve vesikalar üzerinde yorucu ve 
yıpratıcı bir çalışmadan sonra, mat
buat tarihimiz için ehemiyeti inkar 
edilemez bir eser vücuda getirmiştir. 

Güzel ve orijinal bir kapak içinde 
nefis bir şekilde basılmış olan bu e
ser büyük hacimde 56 sayfa ve ayrı
ca kuşe kağıdı üzerine basılmış fo
toğrafilerden mürekkeptir ve bir lira 
fiatla satılmaktadır. 

Felsefi ve içtimai konferanslar 
İstanbul üniversitesi profesör ve 

doçentleri tarafından muhtelif tarih
lerde verilmiş olan konferanslar Çı
ğır mecmuasının teşebbüsiyle kitab 
halinde neşredilmeye başlanmıştır. 
Tesis edilmiş olan serinin ilk sayısı 
olarak intişar eden kitabta şu konfe
ranslar vardır: Profesör Mustafa Şe
kip: Memleketimizde felsefenin in
kişafı için lazım şartlar. Doktor Zi
yaettin Fahri: İstikra- felsefesi. Ali 
K!mi: Milliyet meselesi. Sabahattin 
Rahmi: Fransız edebiyatında içtimai 
roman - Nusret Kürkçüoğlu: Atom 
nazariyesinin bugünkü vaziyeti. 

76 sayfalık bir eser 4-0 kuruş fiatla 
satılmaktadır. 

Tagore, lıayau ve c ·crıc.ı.i 
Hindistanın büyük milli şairi Ta

gor'dan §imdiye kadar dilimize muh
telif yazılar çevrilmiş ve hakkında 
mecmua ıayfalarında kalan bazı ma
kaleler de yazılmıştır. Fakat bize Ta
gor'un hayat ve aanatmı anlatan ilk 
eseri M. Atsızayoldaş vermi~tir. Mu
harrir, 100 aayfahk küçük eserinde, 
eserleri hemen medeni dillere çevril
mif olan hind şairinin hayatını an
latmakla beraber, eserlerinden birçok 
parçalar veriyor, ve bunları izah edi
yor. 

Çok itina ile hazırlanmış olan bu 
eserden Tagor hakkında etraflı ve 
toplu bir malQmat elde etmek müm
kündür. Ayrıca içindeki seçilmiş par
çalar da, Tagor'un yüksek sanatı hak
kında bir fikir verecek mahiyettedir. 
40 kuruş fiatla satılan bu eseri okur
larımıza tavsiye ederiz. 

Kiitahya ilinin kısa tarihi 
Kütahya öğretmenlerinden Musta

fa Yeşil bu isim altında bir broşür 

ne,retmiştir. İlk okulların ileri sınif-

terminer 
Değtcrminli - Muayyen - Determine 
Dcgtermin/iyen - Dalle - Determinant 
Dcğterminsiz - Gayri muayyen - lndc· 

termine 
Değtcrminsiz çözey - Halli gayri muay. 

yen - Solution ındctermince 
Denk - Muadıl - Equivalent 
Denkleşme - Muadelet - Equivalence 
Denk/ey - Muadele - Equation 
Denkter - Hattı iıstüva - Equateur 
Derece - Derece - Degre 
Derinlik - Umk - Protondeur 
Dış - Harici, hariç - Exterieur 
Dışaçı - Harici zaviye - Angle exte

rieur 
1.Jışbükey - Muhaddep - Convcxe 
lJışdayire - Haricen mersum daire -

Cercıc circonscrıt 
Dışlar - Tarafeyn - Extrcme 
Dışmcrkez - Haricanilmerkez - Excen

trique 
lJı~merkezlik - Haricanilmerkezlik -

Extentricite 
lJ.ışpoligon - Haricen mersum mudalla 

- Polygone circonscrit 
Dıştan - Haricen - Exterieurement 
Dı~ters (açı) - Haricen mütebadil -Al

terne-externe 
Dışyarıçap - Nısıf kurur - Rayon (du 

polygon regulier) 
lJıJr.ey - Amudı - Perpendiculaire 
Dikey - Amut - Perpandiculaire (la) 
Dikey açı - Zaviyei kaime - Angle droit 
Dikey ayağı - Mevkii amut - Pied de 

la perpt:ndiculaire 
Dikey dörtgeıı - Mustatil- Rectangle 
Dikeyin çap - Veteri kaime - Hypotc

nuse 
Dikeyin kenar - Dıh kaim - Côte droit 
Dikey piirıizma - Kaim men;ıur - Priı

me droit 
Dikey silindir - Kaim üstüvane - Cylin

dre droit 
Dikey üçgen - Kaim zaviyeli müselles 

Triangle rectangle 
Dik.ey yamuk. - Kaim ııibih münharif -

Trap!.ıe rectangle 
Dikgen - Kaim - Ortbogonal 
Dilim - Kıtaı daire - Secteur 
Diregcn - Müveccih - Directeur -trice 
Diregen - Müveccih - Directric~ 
Direget - İstikamet - Direction 
Doğru - Müstakim, kaim - Droit, -e 
Doğru - Müstakim - (Droite (la) 
Doğru çizgi - Hattı müstakim - Ligne 

droite 
Dolru. dolru çizzi - Müatakim-Recti-

~~grıı metrı - Metre cetveli - Metre 
droit 
Doğru oranlı - Mepsuten mütenasip -

Directement proportionnel 
Doğru parçası - Müstakim kıt'ası - Sec

mcnt de droiet 
Doğru yarımetre - Yarım metroluk cet-

vel - Demi metre droit 
Doğruay-M üvellit - Generateur, -trice 
Doturay - Müvellit - Generatrice (la) 
Doğuray kesir - Kesri mütevellit -

Franctiorı gcncratrice 

larmda yurd tetkikleri yapılırken 

muhitin tarih, coğrafya. meşahir ve 
abideleri hakkında verilmesi laznpge
len bilgilerden Kütahya vilayetine 
aid en mühimlerini iki ayrı eserde 
toplamak gayesiyle hareket eden mü
ellif, bu eserlerin birincisini yukarda
ki isimle.neşre muvaffak olmuştur. 

Eserde Millddan önce ve sonra
ki Kütahya hakkında mevcud malft
mat, herkesin anlıyacağı sade bir dil
le anlatılmaktadır. Kitabın sonuna 
Kütahyarun muhtelif tarihi eserleri
nin resimleri konulmuştur. 40 sayfa
lık bu kitab, 25 kuruş fiat taşımakta
dır. 

Geometrie plane 
Düzeyin açı - Zaviyei müsteviye - An

gle plan 

musıkısı -
Havadis - 13.05-14 Eminöniı ha)kefi 
terit kolu tarafından bir temsil. o 

Düzgün - Muntazam - Regulier 
Düzgün altıgen - Muntazam müseddes 

- Hexagone regulier 
Düzgün beşgen - Muntazam muhammes 

- Pentagone regulier 

E 
Ebey - Hakiki - Effectif 
Eğik - Mail - Oblique 
Etik - Hattı mail - Obligue (l') 
Eğik pürüzma - Mail men!jur - Prisme 

oblique 
Eğik silindir - Mail iıstüvane - Cylin

dre oblique 
Eğım ölçeği - Meyil mikyası - Ecbelle 

de pente 
Eiri - Münhani - Courbe 
Etri çizgi - Hattı münhani - Ligne 

courbe 
Eğrı, eğri çizgi - Hattı münhani - Cur

viligne 
Eğrilik - İnhina - Courbure 
Eğri yüzey - Sathı miıııhani - Surface 

courbe 
Eksen - Mihver - Axe 
... eksi ... (-) - ... nakıs ... - Moins 
Eksilen - Matruhünminh - Plus grand 

nombre (le) Soustraction (Minuende) 
Eksilme - Tenakus - Decroissemcnt 
Ekzemek - Mümarese yapmak - Exer

cer 
Elczey - Mümarese, temrin - Exercice 
Elips - Kat'ı nakıs I- Elhpse 
Elipsoidal - Mücessem kat'ı nakısi -

Ellipsoidal 
Elipsoit- Müceı.sem kat'ı nakıs - Ellip· 

soide 

Eliptik. - Kat'ı nakısi - Elliptique 
En büyük. - Azami - Maximum 
En büyük eğim çizgisi - Meyli azam 

hattı - Ligne de la plus grande pente 
En büyu/ı. ortalc bölen - Kasımı mü;ıtere

ki azam - Plus grand commun diviıeur (le) 
En küçük - Asıı:art - Minimum 
5'!-~-.ll-'-- .L•'(nr..tAk - _ .... . - - • • 

gar - Plus petıt commun multıple (le) 
Eplikat - Tatbik, tatbikat - Application 
Ergi - İrca - Reduction 
Ergirımez - Gayri kabili irca - Irreduc-

tible 
Erginir - Kabili irca - Reductible 
Ergirmek - İrca etmek - Reduire 
Ertel - Tertip - Ordonnce 
Ertelemek - Tertip etmeö - Ordonner 
Ertey - Mertebe - Ordre 
Eşit(=)- Müsavi Egal 
Eşitlik - Müsavat - Egalite 
Eşitleyin - Müsavi olarak - Egalement 
Eşkenar dörtgen - Main - Losange 
Eşkenar paralclyüz - Main yüzlü cisim 

- RbomboCdre 
Eşkenar üçgen - Müsellesi müteı;aviyül

adla - Triangle equilateral 
Eğim - Meyil - Pcntc 
Eğli - Meyil, inhiraf - Inclinaison 

F 
Faiz - Faiz - Interct 
Faktör - Amil - Facteur 
Far/ı. - Fark - Diffcrence 
Farklı - Farklı - Distinct 
Faydalarr eşitlemek - Tevhidi mahreı; 

- Reduire au meme dcnominateur 
Finilcsel hesap - Hesabı asgan namüte

nahi - Calcul infiniteaimal 
Fokus - Mihrak - Foyer 
Formül - Düstur - Formule 

(Sonu var) 

Akşam Neşriyatı: Plakla daııl tor 
sikiıi- 19 

ye: Keman ve piyano refakatile - d 
Konferans: Salih Murat: Radyodan if 
tice nasıl alınır? - 20 Müzeyyen ve 
daşları tarafından türk musikisi ve 
şarkıları - 20.30 Hava raporu - 20J Ö 
mer Rıza tarafından arabca ıöylev - g 
Bay Muzaffer llkar ve arkada;ılan uf 
dan türk musikisi ve halk şarkıları (SJ' 
yarı) - 21.15 Viyolon solo Orhan ~ z 
tarafından - 21.45 Orkestra: 1- Ça~ 
ki; Andante de S ~me Symphonie. 2. l 
Rapsodi No. 14. 3- Vieniavıky: Obertl 
Çaykovski: Canzonetti. 5- Monti: ÇI 
- 22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plikll 
lolar, opera ve operet parçaları - 22.S 
Son haberler ve ertesi gÜnÜD progra~ 

Avrupa: 

OPERA ve OPERETLER: 17 Roı:d :ve 
19.5 Münih - 20 Hamburc. 

ORKESTRA KONSERLERtveS 
FONİK KONSERLER: 8.30 Liypıu 
11.30 Bedin - 14 Berlin - ıs Hambu 
17 Milano - 17.5 Stokholm - 17.30 'fi 
- 20.15 Keza - 20.55 Brno - 21 Franı 
- 21.15 Stuttgart - 21.30 Paris. 

ODA MUSİKİSİ: 10.30 Stuugıı( 
11.15 Beromünster, Kolonya - 14.30 S 
holm - 15,40 Viyana - 19.30 Stuttcat;-

1 SOLO KONSERLERİ ve KOROv 
9 Münih - 9.30 Breslav, Münib - 1 
Breslav - 11.30 LS.ypzig - 15.45 Stok!, 
- 16.5 Varşova - 19.5 Kolonya - 20 1Jl 
te Ceneri - 22.30 Varşova. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v.ı): 6 J{ 

burg ve diğer alman istasyonları -
Frankfurt - 9.40 Königsberg - 10.30 f 
kfurt, Varşova - 11 Stuttgart, Prag- J 
Beromünster - 21.15 Kezn. 
HAFİF MÜZİK: 8.10 Königsberl 

8.15 Kolonya - 8.25 Hamburg - 9 St! 
gart - 9.30 Kolonya, Laypzig - 10 se 
- 10.15 Breslav - 12 Berlin ve diğe! 
man istasyonları - 13 Stokholm - 14 t 
lonya, Münih-14.5 Laypzir- 14.30 ff 
kfurt - 14.30 Stuttgart - 15.30 BerJill 
16 Brealav, Königsberg - 18 Berlin, J 
lonya, Frankfurt - 18.10 Münib - ıt 
Hamburg - 19.25 Berlin - 20 Berlin, 6 
ılav, Frankfurt, Viyana - 20.10 Liypıif 
21 Brüksel - 22.20 Hamburı - 22.40 ) 
nic!~erg ~~r~~~!fu:~ - . .,. 
gan orkestrası) 

DANS MUZİ~İ: 12 Kolonya - ~ 
Stokholm, Viyana - 22.30 Viyana - s1 
Prag - 23 Krakovl, Lemberı, Milano, l'• 
nan, Roma - 23.5 Poste - Pariıicn ... 
Lükse~burg, Paris - P.T.T., Strublll'I • 

Amerikada gümüş fiatı 
indirildi 

Vaşington, 1 (A.A.) - Ruzvelt. 
merikada madenlerden yeni çıkarıl 
giimüşün ons başına kıymetini 77• 
cent'ten 64.6't cent'e indirmiştir. 

Ruzvelt v~ Morgenthau, bu huf 
ta hiç bir sebeb göstermemişlerdir. 

Mısıra asker gönderilmedi 
Londra, 1 (A.A.) - İngiliz sif1 

mahfilleri, Filistin kıtaatının Mısırd" 
politik vaziyet dolayısiyle mısıra gl 
derildiği hakkında dola~an şayiaı 
kati surette yalanlamıştır. 

Bayburt orta mektebi 
Bayburt, (Hususi) - Bugün l 

evde tedrisat yapmakta olan o 
mekteb için bir bina yapılması kar1 
laşmıştır. Civardan gelen talebelet 
çin okulun bir de pansiyonu vardf 

•• 
d 

ğ 

ı 

ev sahibi, ağzmı açıp ufak bir itirazda bulunamaz. 
Bulunmak hakkına ve kuvvetine malik değildir. 

Çünkü ... çünkü capituler etmiıtir. 
Odanm içindekiler, (Doktor Hikmetle bu sözleri 

aöyliyen müstesna olmak Üzere) hep bir ağızdan 

bir kahkaha kopardılar. Bir pencerenin içinde ayak
lc.rını sallayarak oturan, Mongol çehreli, iri kemik
li bir genç, ağzından piposunu çıkardı : 

BİR SÜRGÜN 
lerine ne taraftan itiraz edeceğini bilemedi. Kü
çük adam devam etti : 

"- Ve bu İnsan yığmları, keyfiyet itibariyle o 
insan yığınlandır ki, tarafgir Avrupa müverrihle
rinin dediği gibi, diğer İnsanlar için yalnız yıkıp 
yakıcı bir afet değildirler; hayır, belli batlı yük· 

- Mülkiyet hakkının komik bir tefsiri t Dedi. 
ve piposunu gene ağzına yerle§tirdi . 

- .... Ne zaman, hangi muharebede ve kimlere 
karşı "kapitüle" etmi§tir ? Bunu kimse bilmiyor. 
Daha doğrusu bu hadisenin kökleri tarihin karan
lıklarına gömülmÜ§ duruyor. - Bir gün vaktim o
lursa onu da tetkik edeceğim - Fakat §U anda bir 
hakikat var ki : Osmanlı jmparatorluğu, müştere
külmenfaa bir anonim şirketin (bütün manasiyle 
anonim) monopolu altında işletilen bir kocaman 
çiftlik manzarası irae etmektedir. Hepsi yabancı· 
lnrdan mürekkeb bu anoniın şirketin hissedarları 
kendi aralarında nasıl uyu§uyorlar ? Ganimeti na
aıl taksim ederler ? Ve yerli ahalinin emeğini ken
ki emirlerine nasıl müheyya kılarlar ? Burasını da 
pek iyi bilmiyorwn. Yalnız, lngiliz ve Fransız ser
mayeli bir bankanın •. 

Başmı ilk defa olarak doktor Hikmetten yana 
çevirip sordu : 

- Neydi bu bankanın adı ? 
- Osmanlı Bankası ... 
- .•. Osmanlı bankasının bu hüviyeti meıkuk, 

gözü pek yağmacılar tröstünü en geniş miky&Jlta 
finanse ettiğini ya bir yerde okumuş, ya birinden 
i§İlmiştim. Gene bu bankadır ki, ara $1l"a Sultanın 
hazinesi sıkışınca ona bir kaç milyon bahtit verir. 

-62-

(Bittabi, hayır ve hayale sığmaz ağır tartlar ve 
faizler mukabilinde). Öyle ki, bunlar birike birike 
devletin yarı varidatını yutmakla ancak kapana
bilir. Osmanlı devletinin bir çok vergi ve resimleri 
bu yüzden doğrudan doğruya yabancı alacaklıla
nn cebine gider. Hem de ne kanaldan bilimıisi
niz ? (Düyunu umumiye idaresi) denilen ve tam 
manasiyle bir maliye nezaretinin evsaf ve teraiti
ni haiz olan - yani vergi biçen, vergi toplayan 
bir enternasyonal müeaseae kanalıyla .. 

Bu sözleri söyleyen kısa boylu, aıska adamın aon 
derece donuk ve ıahsiyetaiz bir sesi vardı. Gözleri
nin ve teninin rengi de sesi gibi donuktu. Konuş
maaı her türlü heyecan ve ihtirastan ari idi. yal· 
nız, kelimeleri dimağmm derinliklerinden zahmet
le aöküyormut gibi, tane tane, ağrr ağır telaffuz 
ediıleri ve ba.zılannm üstünde ayrı bir aabır ve 
dikkatle dW"U!lan, ona, bir matematik profeaörü
nün jfade tarzmdaki mehe.betli kunıluğu veriyor
du. Bundan baıka, tavrmdaki ciddiyet ve kendi 
üzerinden hiç eksik etmediği ilmi kontrol, hürmet 
ve dikkatle dinlemeği emrediyordu. 

Sözüne devamla : 
- Görüyoraunuz ki, dedi, kapjtalist alem, bura

da, biiabütün bllfka bir iıtili. "J/C iatismar uaulü tat· 

YAKUB KADR1 
bik ebnektedir. Son derece zahmet.iz ve rizikoauz 
bir "ticari ve mali teıebbüaler" sistemi... Bunun 
sayeainde emperyalistler, hiç bir ordıı techizine 
lüzw:n görmeksizin, hiç bir donanmalarını hareke
te geıtirmeden, Osmanlı devletini kendilerine ciz
ye-gi.l:zar kılmışlar ve onun hayati kudretlerini 
kendi iradelerine ramebnitlerdir. Türk milleti, 
bundan yüz yıl evveline gelinceye kadar dünya
nın ctn zengin milletlerinden biriydi. Kendine gö
re yüıluek sane.yii vardı ve içeri pazarlarının eko
nomifk organizasyonu, bugün, hala bir çok modem 
memleketlerde misal olarak almacak kadar mü
kemnıeldi. Şimdi ne o servetten, ne o sanayiden, 
ne deı bu organizasyondan bir eser kalmıştır. Ar
kasın.da dört bet asırlık bir fütuhat devresiyle, 
dünyımm en azık topraklarını ihtiva eden, bir kaç 
milyo.o metre burabbaı bir meaahayı aathiye üzerin
de, aç ve çıplak bir takan İnsan yığmlannm, ya
vaş Y,a.vaı mağara devrine doğru avdet ettiklerini 
görüyoruz." 

Doktor Hikmet, bu Rus ihtilalcisinin kendi 
memleketinden bu tarzda bahsetmesine kızıyor

du. La.kin, karıısındaki, o kadar ilmi ~r aam.iıni
yetle konuıuyor ve mevzuuna her nevi hiaai unsu
ru lmtmaktan o kadar uzak görünüyordu ki; 8Öı:I· 

aek bir medeniyetin pişdarlanydılar. Türk akınla• 
n olmasaydı, Rus mujiğine toprağı sünneaini ve 
buğday ekip biçmesini kim öğretecekti ? Kim, 
Volga kıyılarında yabani domuz sürüleri gibi do-

laşan göçebe kabileleri yerletik cemiyetler haline 
koyacaktı ? Eğer bugün, aynı mujikler, her çıkan 
harbde Türk ordularmın hakkından gelecek kuvv.

ti iktisab ettilerse, bunu gene Türklere borçludur
lar. Zira, bir fenni metod vebir tabiye usulü dai
re.inde döğüşmeyi biz Oanıanlı ordularından öi
rendik. Bununla demek İstiyorum ki, Türk milleti 

yalnız :zengin değildi. Osmanlı İmparatorluğu yal• 
nız sağa sola akınlar yapmadı. O aynı zamanda 

yÜksek tipte bir medeniyetin ifadesi idi. Garbnı 
yeni kapitalist rejimi ... 

Pencerenin içinde oturan Mongol çehreli deli• 
kanlı piposunu tekrar ağzından çıkardı : 

- Lakin, dedi: aziz Morotof, her kabahati fal 

kapitalist rejimin üstüne atmayalım. Biraz da ta• 
rihi kanunlann rolünü kabul edelim. Bir millet 

naaıl çıkar, nasıl batar. Bunu sen de pek i.li. bi
lirsin, 

Morotof, eliyle, sözünü kesene, "Şimdi oraya da 
geleceğiın." der gibi bir İ§aret ederek aözünü fU 
suretle tamamladı .: 

(Sonu var) 
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Anteb 
Eski dilimizin bir takım yanlış· 

lıkları arasında ıam fıstığı dediği
miz bu güzel yemişin Anteb fıatığı 
olduğunu öğrendiğimiz bu günlerde 
onun daima kendini yükseklerde tu
tan aristokrat bir yemiş olmasının 
sebebini, bilmem, düıündünüz mü? 
Elbette dikkat etmişsinizdir ki, aon 
yıllarda, burunları en büyük olan 
İngiliz lirası, amerikan doları bile a
zametlerinden az çok feda ettikleri 
halde bizim Anteb fJ&tığı - halis 
yerli malı olmakla beraber - altın
dan daha sabit kalarak, fiatından on 
parasını indirmedi. 

Ante bfıstığının bu kadar kibirli 
olmasına aebeb vaktiyle bir İmpara
tor yemiıi olarak tanınması olması • 
dır. Evet, vaktiyle - ama pek de es
ki bir zamanda - Roma İmparato
ru Vitelliua, daha tahta çıkmazdan 
Önce, Tiberius devrinde Anadoluya 
geldiği vakit burada fıstığın lezzeti
ni tatmıt ve boğazına pek düşkün -
zaten iıtahının tükenmez olmasile 
de methur - olduğundan memleke
tine dönerken fıstık ağacını da bir
likte götürmüş ve oraya alııtırmııtı. 

Bundan dolayı Anteb fıstığının 
koltuklarını kabartmaya hakkı olsa 
bile kendisinin daha Önceki tarihini 
unutması lazım gelmez. Aristokrat 
Roma imparatorları onu tanımazdan 
ve beğenmezden daha önce demok
rat eski yunanlılar da fıstığı tanımıı· 
lar ve sevmiılerdi. Filozof Teofraat 
fıstık ağacının dallarını ve yaprak • 
larını badem ağacınınkilere benzet· 
mekle beraber yemiıini bademden 
daha lezzetli bularak haylıca öv
müıtü. O vakitlerde fıstığa, yılan 
sokmasına kartı, panzehir olur diye 
bir de ilaç payesi verHirdi. 

Sonradan bizim büyük türk heki· 
mi 1bni Sina fıstığın ilaç olmak has • 
aasını çok genişletti. Rengi yeşil ol • 
duğundan karaciğer hastalşkların • 
da safra çıkartmak için, teklini yüre
ğe benzeterek kalbe kuvvet ve neşe 
vermek için klllanırdı. Onun arka· 
aından bir çok hekimler fıstığın bu 
hasaalarmı tasdik ettiler. 

Fakat larail oğlu hekim Rabbi Mu
sa daha ziyade açık gözlülük etti. 
Fıstığın aşk ihtiyacını arttırdığını 
keıfetti. Bunun Üzerine tair hekim • 
lerin ı:ıerileri heyecana gelerek fıstık 
UaıtK Oa fl&1• , ..... _.,ıcu ı,,n .,. "'..ı-
,l;ıizim Anteb fıstığının kendini o ka
Clar yüksekten tutmaamda elbet de 
bunların da teairi vardır. Onun erba
bı arasında bu hasaasma inananlar 
belki hi.li. bulunur. 

Bu kadar itibar bulan fıatık artık 
türlü türlü derde deva oldu. ihtiyar
lara kuvvet verir, hastalık nekaheti
ne girenlerin dermanını arttırır, ve. 
remlilerin öksürüğünü dindirir, itti
halarını açar diye ıöhret buldu. Ye
miı olarak yenildiği vakit arttırdıiı 
iddia edilen aşk ihtiyacından sonra 
bel ağrılarmı da geçirmek için mer • 
hemler içeriaine de girdi. 

Fıstığın eski zaman hekimlerin
den gördüğü bu rağbet kendiainin 

hatırında kalmış olsa bile, ıimdiki 

hekimlikde ondan hiç bir eaer yok
tur. içinde yüzde 63 nisbetinde yağ 

bulunduğu halde fıstık yağı çıkaran 

bir fabrika bile bilinmez. 

Şimdi Anteb fıstığı sadece bir ye • 
mittir. Fakat, doğrusu, yemiı olarak 

fıstığı 
lezzetine kimsenin itirazı olmamıt
tır. Çocukların kendilerine verilen 
küçük paralarla fıstık almaları pek 
güçse de babalan aylık aldıkları va
kit ondan biraz getirebilirlerse, ço
cuklar fıstık yemeğe bayılırlar. Ço • 
cuk olmıyanların da tadma bakmak 
için bir iki tane yemeğe batlayınca 
kağıd keselerdeki fıatık bitinceye 
kadar yanından ayrılamazlar. Onun 
için kendileri fıstık alamıyanlara, a
teş yakmağa yaramak Üzere, sade 
kabukları kalır. 

Fıstık tuzla kavrulup Önce yemek
lere, tatlılara, pastalara da girebi
lir. Fakat biz onu en ziyade fıstıklı 
rahat lokumla fıstık ıekerlemesin -
de aeveriz. Pilavla dolmalara girme
sine hiç bir mani olmadığı halde pa
halılığından dolayı öteki fıstığı -
fıstık üzümün fıstığını - tercih ede
riz. 

Anteb fıstığı kendinin yerli malı 
olduuğnu tanıttıktan sonra, küçük 
keaelere de elveritli olabilmek üze • 
re, arada sırada olaun piyaaasını İn· 
dirae, kendi menfaatine de uygun o
lur. Çünkü bu nefis yerli malımıza 

biz, Z&il'Urİ olarak, yabancı kalıyo
ruz. 

G.A. 

Yunanistancfa 

Son yıllardaki 
çalıımalann 

bir bilAnçosu 
Atina 1, (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: Başvekil B. Metaksas, yeni 
sene mesajında bütün elenlere, deniz

de ve karada nerede bulunursa bulun· 
sunlar, sıhat ve saadet, civanmerd bir 
yunanlılık imanı, işlerinde muvaffa • 
kiyet ve yurd için itila temenni et· 

mektedir. 
B. Metaksas, ordu kuvvetleri hak

kında da temennilerde bulunduktan 

olan gayretlerinde tam verim ve elen 
işçiler için de hükümet tarafından ken 
di lehlerinde alınan tedbirler sayesin· 
de temin edilen sosyal barışın tahki
mini temenni etmektedir. 

Hükümetin 1937 yılındaki 'eserinin 
bilançosunu yapan gazeteler ezcüm
le sosyal yardımı, kurutulan arazinin 
tevziini, iş kanununu, köylü, memur 
ve bütün çalıtan sınıf lehindeki ka
nunları ve milli müdafaa sahasında 

yapılan bUyUk mesaiyi kaydediyorlar. 
Gazeteler keza, memlekette sükfuı 

ve asayişin takviye ve maliyenin tica
ret ve endüstri ıartlarının ıslah edil • 
diğini ve turizmin inkitafında elde e
dilen terakkileri tebarüz ettirmekte
dirler. 

İngiliz - Mısır dostluğu 
Londra, 1 (A.A.) - Kıralın hususi 

müıaviri Ali Pata Mahir ile yeni baş • 
vekil Mehmed Paşa Mahmud'un İngiliz 
• Mısır dostluğunu inkitaf ettirmek la
zım geldiği hakkındaki beyanatları 
memnuniyetle karşılanmııtır. 

KESİK BAŞLAR 
Yazan: EJgar W allace 

20 ====================================j 
- Hayır, kulede görünen kızı fil. ğimi orada bulursam Sir Gregori bu 

min o kısmından çıkarabiliriz. Elli geceyi hapishanede geçirecektir. 

metre kadar bir şey... Fakat sizin bu x ı x 
kısmı görünce memnun olacağınızı 

düşündüm de onun için çıkarttırma-ı Bir gece ziyareti 
dım. Mişel Brikıan, Londradan pek de-

Salonda lambalar yakıldı ve iki dost ~ 1. 1 · •htı' a eden bir bavul ge-
h d .. d··ı ger ı şey erı 1 v 

yazı aneye on u er. tirtmişti. Yarım saatten beri bu bavul-
Kne~vort : . . . la meşgul oluyordu ki otelin garsonu 
- Sır Gregorıy! ben hır çok sebeb- gelip kiralamış olduğu motosikletin 

ıerle sevmem, dedı. Mendozaya göster- getirildiğini haber verdi. 
diğı büyük alakayı haber aldtğımdan Hafıye, sırtında bir dağ torbaaı ol-
beri büsbütün sev~e~ ~ldum... duğu halde aşağı indi, motosiklete 

- Mendoza dedıgınız ışten çıkardı- bindi ve biraz sonra, Süseka vilayeti-
ğınız yıldız değil mi ? nin dolambaçlı yollarında bütün hı· 

- Evet, Stella Mendoza ... Fena bir ziyle iJerlemeğe ba§ladı. Dower House 
kız değil ama iyi bir kız da değil. Sir un yakınına gelince motosikletin ıUra
Gregorinin bize evini, bahçelerini fi. tini yavatlattı, nihayet durup makine
lim çekmek üzere sık sık ikram etme- yi bir tarafa gizledi. 
sinın seb~b.ini '~mdi d~ha iyi anlıyo- Tarlalardan geçerek Grif tatoıunun 
rum. E~ınım ~ bu Grıf şatosu pek küçük bahçe kapısına yakla9tığı sıra-
esrarl~ bır yerdır. da saat 11 e yaklaşmıştı. Kulağı daima 

Briksan hafifçe güliımsedi : kirişte ve Bağ'ın yumuşak adımları 
- Bu esrardan hiç olmazsa bir tane- sesini işitmeğe hazırdı. 

ıi bu gece anlaşılacaktır, dedi. 'Gidip Küçük kapı kapanıp arkadan sürme
kuleyi gözden geçireceğim ve araştır- lenmi9ti. Fakat Mişel Brikaan bu enge
malarımı yaparken de Sir Gregoriden li hesaba katmı,tı. ç.ntasını açarak i
müsaade istemiyeceğim. Tahmin etti- çinden üç parçadan mürekkeb bir ba· 

v-rupcı L " " ozu ' ı. e 
.ı 

1 
Çeviren: Kerim Bükey -2- Ya.zan: H. Lechenperg 

Amerikan sporu: Döğüşme için spordur. 
Amerikan sporu döğüıen, döğüıken bir halkın 

ifadesidir. Ne İse ve ne olmuısa, kendi kendine olu
vermiı bir yığının ifadesidir. Amerikan sporu, hare· 
ket ve muvaff akiyetin en sarih ifadesini yanında· 

kinden daha güçlü, daha çabuk ve daha çevik adam 
timsalinde gören bir yığının ifadesidir. Amerikan 
sporunun manası adam adama oluşundadır. 

YENİ DÜNYA 
Burada adamın adama karıı mücadelesine hu· 

dudauz imkanları var. Bunu Amerika toprağına 

ayak bastıktan tam bir saat sonra öğrendim. 
Evvela birleıik hükumetlere çıkmadım. Kana

daya geldim. Newyork limanına mutad gelişten 

mahsus kaçındım, mahaus bu memlekete adeta ar· 
ka kapıdan giriverdim. Newyorka giriıten, hürri· 
yet abidesinden, "Manhattan" in masallara karıt
mıı grasyelJerinden çok fazla bahaetmitlerdi. Ba
zıları bunu ya§amıt olmak lazım geldiğini ile &Ü· 

rerler, bazıları da Newyork asıl Amerika değil

dir ,derler. Ben baılangıçta, göz kamaıtıran bu fe· 
sadın tesiri altında kalmak istemedim. Bir rapor· 
törün evvelden edinilmit fikirleri olmamalı. 

Bunun için Kanada Üzerinden Amerikaya git
tim, ve soğuk, sisli bir kıt gecesi geç vakit küçük 
Halifax ıehrine çıktım. Buz gibi soğuk bir peron 
üzerinde yapılan gümrük muameleai ve pasaport 
kontrolu hayatın tatlı taraflarından sayılmaz. Ni
tekim bu işlerle meşgul olan memur da bu kata
goriye girmez. Nihayet, neden sonra itini bitirdi
ği zaman, sordum : "Newyorka ilk tren ne zaman 
kalkıyor ? Bu akşam hareket edebilecek miyim?" 

Gümrük memuru birden bire insanlaştı. Kula
ğına inanmıyormuı gibi baktı. Çehresinde sonsuz 
bir hayret belirdi. ''Ne" dedi, bu akıam mı gitmek 
istiyorsunuz ? Amada yaptınız ! Olacak it değil 1 

"Demek artık tren yok ?" 
Adam gene hayretle gözlerini bana dikti. "Spor 

palasa gideceksiniz tabii. Bizimkiler Montrealli 
Royallara kartı oynuyorlar. Kaçırmağa gelmez.'' 

Oyle oldu ki sahiden gitmeğe mecbur oldum. 
Forumunda Halifxın spor palası ve Wolverinler 
ile Royaların iki buz hokey takımı olduğu, ve bu
gün sezonun en son oyunu olan Allancup için çar· 
pı§tıkları, ve ayni zamanda bu oyuna Olimpiyat 
oyunlarının bir nevi seçmesi olarak bakıldığı son· 
radan anlatıldı. 

Gene anlatıldı ki Halifax küçük, çok küçük bir 
ıehirdir. Kalubeladan kalmıt bir taksi ile geçti
ğim sokaklar bômboıtu. Saat daha sekiz bile de
ğildi. Bu manzara ''Bremen" limanının gece saat 
birdeki halini hatırlatıyordu. Bana bu anda Hali
faxın en büyÜk atraksyonu olacak olan, Newyork 
ekapreaine binmit olmamaklığmıa piıman oluyor· 
dum. 

Sonra birden bire kendimi ölü tehrin en canlı 
noktasında, Forumda, heyecan içinde, bağırıp ça· 
ğıran on on bet bin insan arasında, buldum. Anla· 
ıılan kim var kim yok, hepai burada, ve sahada 
buz üstünde hokey oynanıyor. 

Evveli. bizim Avrupada bildiğimiz hokeyi oynu· 
yorlardı. Ve biz A vrupada Kanadalılar naaıl buz 
hokeyi oynuyorlar unıyoraak, öyle oynuyorlardı. 
Ustaca, tık ve müthit çabuk. Buzunn Üatünde ko
fUyorlar, aanki uçuyorlardı. Patenleri buza hiç 
değmiyor gibiydi. Yaptıkları konbinezonlar İnaa· 
nın gözle takib edemiyeceği kadar çabukdu. 

Pası veriyorlar ve insan daha farkma varmadan 
topu geri alıyorlar. Çalan yapıyor, geçiyorlardı. 

Zenci Boksör }oe l.,ouis, hmmını en çol• 
nalmvt ile mağliıb eden adam. Ruracla 

Louis'in Paolino'yu yerlere serdiği 
göriiliiyor 

Bunun hakikaten seyrine doyum yoktu. 
Birdenbire, biri sopasını diğer birine indirdi, ve 

birdenbire iki ki§i buzun üstünde yatıyordu, ve 
§İmdi durmadan ıslık çalınıyor, her ıey biraz ka
rı§mağa batlıyordu, kan içinde kalanlar, bayılan
lar, ve mütemadiyen ııopalariyle biribirlerine vu
ran oyuncular, mütemadiyen çoğalan ıslık sesl- ri, 
durmadan dı~rı çıkarılan oyuncular; fakat bu
nun manası yoktu, zira oyunda kalanlar daha az 
azılı değildiler. Nihayet hakemler oyuncuları dı

~rtı çıkarmadan vaz geçtiler. Ve artık herkes ca
nı istediği gibi biribirine vuruyordu. Oyun hi.la 
çok çabuktu, ve hala çok güzel ve boyuna yeni 
yeni bonbinezonlar yapılıyordu. insanı hayretler 
içinde bırakan çok marifetli oyunlar, fakat ayni 
zamanda çok sert, derecesiz aert ve kaba. Etra· 
fnndakiler hırslanmıılar, kendinden geçmişler, 

çılgınlar gibi bağırıtıyorlardı ve bu çılgınlara ka· 
tılan ben de beraber bafırıyordum. 

Şimdi, oyun sahasına doiru çıkık gazeteciler tri· 
bününde, parmaklıktan yan beline kadar urk· 
mı§, ııon derecede heyecanlanan Kanadalı gazete· 
ciler arasına ka.kılmıt duruyordum. itte Wolve· 
rinler kaleye doğru hücum ediyorlar, adamlar bi
ribirine çarpıyor taklak atıyor, insan gövdelerin
den bir yumak buz üstünde yuvarlanıyor, bir tane
si kendini kurtarıyor, bir daha düşüyor, gene kal
kıp topu kaleye aokuyor. Saha adeta sallanıyor, 

yanandaki adam omuzwna vuruyor, anlamadığım, 
ihtimal kendisinin de anlamadıiı bir teYler bağı· 
rıyor. Şapkuı ensesine inmiı, yüzü ter içinde, el
leri titriyor. Ya ben ? Vay canına, bana da ne o· 
luyor ? Ben Avrupada bir sürü buz üstünde ho
key oyunu aeyretmiıtim. Oyle ise artık elimde 
yamru yumru olmut çuha parçasına, eski ppka 
teklini geri vermeğe çalışıyorwn, alnımı siliyorum, 
bir sigara yakıyorum. Bu kadarı da çocukluk. in
ana neye sinirlensin, titremek, bağırıp çağırmak 
neye ? Şimdi gene Avrupalıyım. Otuz saniye için. 

(Sonu var) 

lık oltası çıkardı. Bu oltanın ucuna 
kalın bir çenkel taktı. Bunu dıvarın Ü· 

zerine atarak sağlamca taktı. Oltayı 
kendisine doğru kuvvetle çekip sağ
lamlığını denedi. Ve bu asma merdive· 
ne s~rılarak bir anda bahçeye atladı. 

- Hayır, hayır, teşekkür ederim Sir 
·Gregori, Ben zaten yürümeği severim, 
ev de uzak değil. Geceniz hayır olsun 
Sir Gregori. 

Bir sahanlığa geldi. Burada kapı filan 
yoktu. Bir kat daha, bir kat daha çıktı. 
Nihayet dördüncü katta bir kapı ile 
karşılaştı. Bir an içeriyi dinledi; Bi
risi kımıldanıyordu. Terlikle yürüyen 
bir kimae olmalı idi.Sonra içeri taraf
tan bir başka kapının kapandığı işitil
di. Briksan biraz daha bekliyerek kar
!Jaındaki kapının tokmağını çevirdi. 
Kapı açıldı ve Briksan yavafça içeri 
girdi. 

Sır Gregorinin o iğrenç vasıtasının 
habersizce eline geçmemek için müte
madiyen sağına soluna bakarak • bir 
kere daha geçmiş olduğu . yolda iler
lemeğe başladı. Bostanla iç bahçeyi 
biribirinden ayıran tahta perdenin u
cuna yaklaştığı sırada büyük kapı o.çı· 
lıp iki ki§i dı~rı çıktı. Bunlardan biri 
Sir Gregori idi. Briksan diğerini bir· 
den bire tanıyamadı. Fakat sesini işi· 
tince bunun da Sampson Longval ol
duğunu anladı. 

İhtiyar : 

- Zannedersem yakında iyileşir, 
diyordu. Yaralarmda bir hususiyet 
var. Denilebilir ki bir hayvan ayağiyle 
tırmıklanarak husule gelmiştir. Uma
rım ki size faydalı oldum, Sir Gregori. 
Fakat tekrar ediyorum: eUi seneden
beri hekimlikle alakamı kesmiı bulu
nuyorum. 

Demek ki ihtiyar Longval hekim
di 1 

Bunu öğrenmek Brikaana hayret 
vermedi. İhtiyar Longvalin hallerin
deki iyilikseverlik Briksandan dik
katsiz bir müşahidin bil-e timdiye ka
dar gözüne ilişebilirdi. 

Sir Gregori : 
- Arabam sizi evinize götürsün de

di. 

Sir Gregori de "Geceniz hayır ol
sun,, diye homurdanıp kapıyı kapadı. 

Briksan, ~tonun kapısındaki zincir
lerin şankırdısını işitti. Sir Gregori ka
pısını iyice kapıyordu. 

Kaybedecek vakit yoktu. Sampson 
Longval karanlıklara iyice dalmadan 
hafiye çantasını açmış ve biraz evvel 
kullandığı ip merdivene üç parça daha 
ilave etmişti. Mişel Briksan hafiyelik 
hayatının bin bir icabı ile bir takım 
evlere bu suretle girip çıkmıştı. 

Mesafeyi tahmininde yanılmamıştı. 
Zira merdiveni atıp çengelini kulenin 
ilk penceresi kenarına taktığı zaman 
ilk baaamak topraktan uzak değildi. 
Merdiveni çekiştirip sağlamlığına ka
naaat getirdikten sonra bir kaç hare
ketle tepesine kadar çıktı. Ve küçük 
pencereyi açmakta azhmet çekmedi. İ· 
çeri girince kendini kap karanlık ve 
dimdik bir merdivenin basamağmda 
buldu. 

Cep lambasını çıkardı, yukarıdan a
~ğıya doğru merdiveni aydınlattı. A· 
şağıda bir küçük kapı gördü. Bu kapı· 
dan hole geçilmek lazımdı. Basamakla· 
rı inip bu kapıyı açmağa çabaladı. Ki· 
lidli idi. Brikaan cebinden bir takım 

aletler çıkararak kilidi zorladı. tcabet
tiği zaman bu kilidin açılabileceğini 

ımlıyiJ'ak tckıar merdivenleri çıktı. 

Bu, küçücük ve yüksek tavanlı bir 
oda idi; mobilya olarak alçak bir kar
yola vardı, ve karyolada bir kadın ya
tıyordu. 

İyi ki kadının arkası kapıya dönük
tü; simsiyah saçlariyle kehribar ren
ğindeki çıplak kolu onun Avrupalı ol
duğunu anlatıyordu . 
Kadın, birdenbire öte tarafa döndü. 

O zaman Briksan bunun filmde gördiı
ğil kadın olduğunu anladı. Genç güzel 
bir kadındı bu. Gözleri kapalı idi ve 
uyurken için için ağlıyordu. 

Briksan odanın ortasına kadar gel
mişti ki diğer kapı mandalının döndü
ğünü görünce yıldırım süratiyle ka
ranlık sahanlığa döndü. 

Gelen Bağ' dı. Bacağında mavi bez
den bir pantolon ve elinde bir tepsi 
vardı. Bacağını uzatarak bir maaayı 

yatağın önüne çekti ve tepıiyi de ma
sanın üzerine yerleştirdi. Genç kadın 
gözlerini açıp tiksinerek bağırıp geri 
çekildi. Kadından bu muameleyi gör
meğe alıpk olmak lazım gelen Bağ'da 
ıeı 5ıkarmıyarak odadan çıktı. 

Çahşmok, yahud 
yokolmak 

Uyuıturucu maddeler alarak ha• 
yatı daima penbe görm k kabildir; 
bizzat hayatı korkunç derecede kı • 
saltmak pahasına ... 

Fransadaki sosyalist tecrübeleri 
fransrz cemiyetinin hayatı üzerinde 
bu tesiri yapmış görünüyor: Geçen 
hafta sonunda s natoda cereyan e • 
den büdce müzakerelerini okuyan 
fransızlnr derin ve acı düşünmüş ol· 
mak gerektir. Finans bakanı, Ge
orges Bonnet: "1938 yılında istik· 
razlarla kapamak mümkün olmıyan 
hazine teahhüdlerine kartı yirmi se • 
kiz milyar frank bulmak mecburiye• 
tinde,, olduğunu söylerken uki ba • 
kanlardan biri itiraz ediyor: "Ha• 
yır, kırk milyar!,, 

Yirmi sekiz milyar frank, yani bir 
milyar dört yüz milyon; yahud kırk 
milyar frank, yani iki milyar türk li
rası ! 

Büdcenin rakamları üzerinde böy· 
le bir münari:aşa başlark .. n ihtiyar 
bir finans ve devlet adamının aeşi i • 
şitiliyor : 

-Eksik yirmi veya kırık milyar ol• 
sun; bunun ne ehemiyeti var, yeter 
ki millet kaybettiği say ve tasarruf 
zevkini t . krar bulsun. Hakikat fU • 
dur ki milletler çalışarak ve kazan• 
dıklarından bir kısmını biriktirerek 
yaşarlar. Onları bu itiyadlanndan 
ayırmak giinahtır; o kadar günah• 
tır ki say ve tasarruf fikirleri balta • 
lanmnkla memleketin büyüklüğüne 
itimadı da baltalanmııtır. 

Senato bu müzakerelerle me11ul· 
ken Paris metropolitenlerile otobüa
leri grev halinde bulunuyor, fr.anaız 
başbakanı "nakliyat buhranı,, nı çı • 
karanlara hakemlik ediyordu. 
Kırk saatlik hafta, eğlence, dinlen• 

me, ücretli tatiller ve saire ... Dem.a• 
gojinin hududu mu vardır? 

- Çalışmak, var olmanın ıartıdır. 
Bunun çenberinden kendini kurtar• 
manın yolu yoktur. Eğlence hay-:tın 
gayesi olamaz. Eğlence ancak d~ • 
lenme içindir. Dinlenmek çalıpnaga 
hazırlanmaktır. 

Ostad Fatay evelki günkü fıkrasın• 
da: ''Y ıpranmıyan tek zevk, gönül 
verilmi§ herhangi bir ai.yden ibaret• 
tir. Hayat ,ancak onunla asilleıiyor, 
ve, yalnız çall§tığı zamandır ki inaan. 
niçin doğmuı olduğunu sormuyor!,. 
diyardu. 

lnaanlar için olduğu gibi milletler 
için de hakikat budur: Çalıpnak, ya
hud yokolmak ! 

Biz tasarruf haftasını on bet gün 
eve) ~amamladık: Çalııan ve tuar· 
ruf eden bir milletiz. Güçlükleri 
bir az daha artan 1938 de deği· 
ıecek değiliz: Çalıtacak ve yaşaya• 
cağız. - N. Baydar 

1 ngiltere hariciyesinde 

yapılan tayinler 
Londra, 1 (A.A.) - Bu sabah gaze

telerine göre, Sir Robert van Sittart, 
hariciye birinci diplomatik müşavirli· 
ğine tayin edilmiştir. 

Hariciye müsteşar muavini Sir Ale· 
xander Cadogan hariciye daimi müste· 
~rı tayin edilmiştir. 

B. Eden tarafından B. Çembcrlayn 
ile istişareden sonra ihdas edilen bi· 
rinci diplomatik müşavirlik, enterna&· 
yona! vaziyetin gerginliği neticesidir. 

Briksan tekrar odaya girip kendisi· 

ni kadına göstermeksizin öteki kapıya 
kadar giderek açtı. İki metre geride 

Bağ oturmuş, Briksana bakıyordu. 
Hafiye hemen kapıyı çekti. Odadan 

çıkıp o kapıyı da kapadı ve sUratle 

merdivenleri inmeğe başladı. İçeri gir· 
diği pencereden çıkacak yerde aşağı 

kapıdan hole girdi. Bu kapıyı stirme
ledi. Bir an sonra kapının ardından 

Bağ'ın sık sık soluduğu işitiliyordu. 

Briksanın ilk hareketi ricatını te· 

min için sokak kapısının zincirlerini 
kaldırıp sürmelerini çekmek oldu. Bu 
işi sezsizce bitirdikten sonra geriye 

dönerek Sir Gregori'nin odasına kadar 
ilerledi, Şimdiki halde maruz kala· 

cağı tehlike malezyah hizmetçilerden 
birinin kendisini görmesi idi. Brikaan, 
şatoyu bundan evvelki ziyaretlerinde 
kütüphanenin kapısı yanında bir di· 
ğer kapı görmüştü. Bu kapıdan biı 
mabeyn odasına girilmek lftzımdı. Ka
pı kilidli değildi. Kap karanlık bir o· 
daya girdi. 

Divar kenarından yavat yavaş yilrü· 
yer~k elektrik döğmesini buldu ve çe
virdi. 

Bu, her halde kullanılmamakta olan 
küçük bir salondu. Zira takımlara kı· 
lıf geçirilmiş ve şömine yakılmamıştı. 
Pencerenin yanındaki kapıdan kütüp
haneye girilmekte idi. 

(Sonu var) 



Bir kadın 
Jir kaza yüzünden 

Can verdi 
Balıkesir, (Hususi) - Şamlı nahi 

/esinde çok feci bir kaza olmuştur 
Tiryaki Mahmud adında bir adam av 
dan dönerken arkadaşı Mustfanın e
vine uğramış, elindeki çifteyi de di 
vara dayamıştır. İki arkadaş konu
turlarken Mustafanm karısı da ocak
ta yemek pişirmekle meşgul olmuş
tur. 

Bu esnada divarda dayalı bulunan 
av tüfenki birdenbire yere düşmüş, 
müthiş bir patlama olmuş, ve bunu 
acı bir çığlık takib etmiştir. Mah
mudla Mustafa derhal koşmuşlar ve 
ocakta yemek pişirmekte olan zavallı 
kadının kanlar içinde yere yuvarlan
dığını görmüşlerdir. İki arkadaş ya 
ralı kadını bir arabaya bindirerek 
şehrimize ı:etirmek istemisler, fakat 
zavallı kadıncağız yolda can vermiş
tir. Tahkikat yapılmaktadır. 

Gümüşhanede talebe 
. 

pansıyonu 

Gümüşhane, (Husus~) - Şehrimiz

de bir orta okul pansiyonu açılmış· 
tır. Pansiyona orta okulu bulunma· 
yan ilçelerle nahiyelerin okuma he
veslisi talebeler alınmaktadır. 

Turhalda pancar ekimi 
Turhal, (Hususi) - Bütün çevre

de en büyük meşgalenin pancar eki· 
mi olmasına rağmen mahsul fabrika 
için gene kafi gelmemektedir. Bu yıl 
Turhalda fabrika çevresinde bulunan 
bütün tarlalara da doğrudan doğruya 
fabrika tarafından pancar ekilmekte· 
dir. 

.. 

Tokadın kalkınmasında büyük bir hi.ıeıi olan Turhal 
\... ,., Seker labrikcm 

u~us 

Yurddan resimler 

• 

Artvin - Hopa yolundan bir •• •• •• gorunus 

AYDI N'IN BEŞ YILLIK Pi.ANI 

Beş sene içinde Aydan 
yeni tesisata kavuşacak 

Erzurum' da 
dilencilik 

yasak edildi 
Erzurum, (Hususi) - Şehrimizde 

dilencilik yasak edilmiştir. Dilenci
lik edenler polis ve belediye zabıtası 
tarafından toplanmakta ve düşkünler 
yurduna gönderilmektedirler. 

Dilencilere yardım yapmak iste· 
yenler bir makbuz mukabilinde Er
... urum yoksullar ıı:urumuna teberru· 
larda bulunabileceklerdir. 

Bir inek üçüz doğurdu! 
Balıkesir, (Hususi) - Küpeler na

hiyesinde Macarlar köyünde Murta
za adlı köylünün ineği üç yavruyu 
bir arada doğurmuştur. Buzağıların 

hepsi de yaşamaktadır. 

Uludağ yolunda 

Bir adam 
donarak 

öldü 
Bursa, (Hususi) - Uludağ ka 

evi hademelerinden Süleyman a 
da bir adam, birkaç gün evel Ulu 
yolunda kaybolmuştur. Bütün a 
tırmalara rağmen Süleyman bulu 
mamıştır. Otelin sığınağında Süte 
mana aid kayaklar bulunmuştur. 1' 
kayaklardan birisi ortadan kırlmıt~ 
Anlaşıldığına göre, Süleyman, kaY-j 
tarından birisi kırıldıktan sonra~ 
hına elindeki kayak bastonlariyle 
vama mecbur kalır.ıştır ve zavallı 
da kara saplanarak donmuştur. :S 
tün araştırmalara rağmen Süleyma 
cesedi ve bastonları bulunamamıştıl 

Evlôdhğını döven 
kadın 

adliyeye verildi 
İzmir, (Hususi) - Kemalpaşa ~ 

zasında bir evladlığa fena ınuamelf 
eden, ve kızcağızın vücudunu yart 
bere içinde bırakan Hatice adında bil 
kadın hakkında adliye tahkikata bar 
lamıştır. 

Zehra adında ve dokuz yaşında O' 

lan evladlığın anası ve habası kı:ı:ıll 

vücudunu yara bere içinde görüne• 
adliyeye müracaat etmişlerdir. Bu• 
nun üzerine kız muayene edilmiş vı 
yara izleri tesbit olunmuştur. Zehra. 
en küçük bahanelerle mütemadiyeıı 

dövüldüğünü söylemiştir. Hatice, e'/• 
ladlığı dövmediğini, kızın üzerine ~ 
dun yıkıldığını söylemiştir. Kızcağıl 
hastahanede tedavi altına alınmıştır • 

Kahta köprüsü 
Kahta (Hususi) - Malatya çevr~ 

sinde Kahta yolu üzerind~ki Kahta 
köprüsü tarihi eserlerin çok dikkate 
değer olanlarından biridir. Çok eski 
devirlerde inşa edilen bu köpril sağ• 
lamlığını hala muhafaza etmektedir. 
En büyük seller bu meşhur köprüyil 
bozamamı~ır. ---

Çoruh kulübü 
Bayburd (Hususi) - Burada Ço

ruh adlı ikinci bir spor kulübü tesis 
edilmiştir. Reisliğe öğretmen B. Ce
mal seçilmi,tir. Kulüb kayakçılığa da 
ehemiyet verecektir. Bu iş için 6 çift 
kayak takımı geirilecektir. 

[ol<at gittikçe ilerliyor Malatyada tarih eserleri 

T olCatta güzel ve modern 
bir halkevi binası var 

Tokatta baymdırlrk itleri büyük bir hızla ilerlemektedir. Eski 
tehirle bugün cümhuriyetin feyizli ıtıklarını kucaklamıt olan 
Tokat arasında dağlar kadar fark vardır. 

Bugün Tokat her türlü ihtiyacı 
kartılanmış ve büyük terakki hamle
leriyle tanınmış, mamur vilayet mer
kezlerimizden birisidir. 

Şehrin tam ortasındaki Atatürk 
heykeli Tokada ayrı bir güzellik ver
mektedir. 

Düğün evinde 
bir adam 
öldürüldü 

Aydında Parti ve Halkevi binaaı 

Şehrin hangi yanına bakılsa büyük 
bir çalışma izi vardır. Her gün yeni 
eserler doğmaktadır. Son yıllar için
de kurulan memleket hastanesi, okul 
binaları, modern yapılar bu eserler 
arasındadır. Son yılın en güzel eseri 
ise hiç şüphesiz Halkevi binasıdır. 

Tokatlılar hakkiyle övünebilirler. 
Halkevinin son dekorasyonları da 
bitmiştir. Halkevinin gösterit salonu
nun, Ankara gibi bir iki yer müstes
na, türkiyede bir eşi bulunmadığını 

not etmek gerektir. Sahnesi otima
tik tertibathdır ve raylar üzerinde 
itlemektedir. Her türlü teknik işler 
düşünülmüştür. 

Tokatta kültür durumu da çok iyi
dir. Değerli genç öğretmenlerin bü
yük bir hararetle çalıştırdığı cumhu
riyet yavruları tam bir sevgi ve neşe 
ile kendisini derslere bağlamışlardır. 

Okulları gezdim. Hepsi de munta
zam. Hepsinde de bugünkü rejime la
yık bir iz var. 

İhtiyar bir köylü ile konuıuyor
dum. Okullarına koşan yavrularını 
işaretle : 

Aydın, (Hususi Muhabirimizden) - Belediyemiz be, senelik 
çalı,ma programım hazırlamıttır. Bu programa göre, elektrik te
sisatı genitletilecektir. 

Mersin (Hususi) _ Gülnarda biı Bundan başka asri kabristan, buz 
düğün evinde feci bir cinayet olmuş. fabrikası, souk hava depoları, koru
hiç yüzünden bir adam öldürülmüş· luklar, sokakların tesviyesi ve kaldı
tür. Hadise 'udur: rımları yapılacaktır. Kanalizasyon 

İshaklar köyünden bir delikanlı i'i mütehassıslara etüd ettirilecektir. 

evlenmektedir. Düğün evine İshaklar Çay mecrası ıslah edilecek ve mev
köyünden ve civar köylerdeki dost ve cud sedler tevsi ettirilecek, cumhuri

akrabalar davet edilmi,tir. Davetliler yet meydanı imar olunacak, süd ço· 
muht lif odalara taksim edilmislcr cuğu bakım ve müşavere evi yeniden 
dir. İçki masaları kurulmuş, bütün ve modern bir şekilde inşa ettirile· 
köy neşe ve zevk içindedir. Düğün cektir. Ayni zamanda belediyenin bu· 
evinde bir de ince saz vardır. lunduğu adadaki arsa ve binalar is

timlak edilerek buraya asri bir bele-
Davetliler kafaları dumanladıktan 

sonra çalgı yüzünden münakaşalara 

başlamışlardır. Gençler, çalgının ken 
di odalarına gelmesini istemişler, ih
tiyarlar buna razı olmamışlardır. Bu 
suretle Latlayan münakaşa biraz son
ra büyüyor düğün evi darma dağnık 
bir döğüf meydanına dönüyor. Ka
dehler fırlıyor, aandalyalar atılıyor •. 
bıçaklar ve tabancalar çekiliyor. 

diye kurağı yapılacaktır. Bunlar için 
lazım olan para beş yıllık belediye 
büdcelerinden temin olunacaktır. 

Bu proje, şehir meclisinin ilk top· 
lantısında, meclisin tasdikine arzo
lunacak 938 büdcesinden itibaren pa
ra ayrılmağa başlanacaktır. - O. Be· 
cerik. 

Musta bayındırhk 
çahsmaları 

Muş, (Hususi) - Tabiat itibariyle 
çok zengin ve güzel olan şehrimiz 
yakında Doğunun bayındır bir ülkesi 
olacaktır. Bir buçuk ay gibi kısa bir 
zaman içinde şehrimiz bir vali kona
ğı ile bir orta okul binasına kavuş

muştur. İnşa halinde olan Atatürk 
anıtı, memleket hastahanesi ile aygır 
deposu bitirilmek üzeredir. Halkevi 
ve vilayet konağı elektrikle aydınla
tılmıştır. Muşun bayındırlık progra· 
mında belediye parkı, çocuk bahçesi , 
şehir elektriği işleri vardır. 

Bayburd'un 

elektriklenmesi 
Bayburd, (Hususi) - Şehrimizde 

Ulucami antreıinden bir göriinüş 
Malatya, (Huauai) - Malatya tarih eserleriyle dolu bir 

{ alnız bu eserlerin bir kıamınm bakımsu: bir halde buluntı 

- Mesut nesil 1.. Dedi.. Biz oku
mak isterdik de bırakmazlardı 1 .. Ta!I 
mektebi bile haram sayarlardı 1.. Şim· 
di bu yavruların neşesine bak. Oku
mak zevkini tatmaktan büyük saadet 
olurmu ki 1 .. - Vedat U rfi Bengü 

Düğün evinin bir arbede yeri ha
line geldiğini göre köyün ya,ıı adam
larından Mahmud, kavgacıları yatı•
tırmak istiyor, fakat Mahmud nasihat 
ederken İbrahim admda bir haydud 

tabancasını çekiyor ve zavallı adama 
ateş ediyor. Mahmud, aldığ ı yaranır 

tesiriyle yere yuvarlanıyor biraz son 
ra da ölüyor. Düğün evini kana bul. 
yan katil, bir fırsatını bulup kaçma 
ğa muvaffak oluyor, fakat jandarma 
lar tarafından yakalanmak üzeredir. 

.::ktrik tesisatı yapılması için teşeb
ıüslere girişilmiştir. Bunun için 10 
bin liralık bir istikraz yapılacaktır ' 
Şehrimiz elektriğe kavuştuktan sonrıı 

yeni halkevinin sinema salonu da ça 
hpnağa bqlayacaktır. l verleri üzmektedir. Uluc•miin antreai de tamire muhtaç bir 

tedir. 

-'iyardır. 

ırih ae
vaziyet• 



FOTOGRAF Poz fazla 
gelirse -

AMATORLERi 
Klişeleri nasıl 

hafifletebiliriz? 
Geçen nushamızda sayın okuyucu

larımıza tecrübe edilmiş (revelatör) 
Rcvelateur formülleri vermiştik. Bu 
sefer de fazla poz verilmiş klişeleri 

hafifletmek için al}ağıdaki usulü tav
siye ediyoruz : 

~ ...................................................................................................... ~ 

ı rotoğrafın tarihçesi 
Fotoğraf bugünkü 

devresine, nası l 
tekômül 
vardı? 

................................. ' ............................................................................................ ._ ..... ...ı 
Niepce ve Daguerre tarafından a

meli sahaya naklolunan "Daguerre _ 
otypie" her ne kadar Foucauet ve Fi
zeau isminde iki fransız alimi tarafın
dan ıslah edilmişse de bu usul bir safi
hadan ancak bir resim alınabilmesi ve 
bu sa:ihanın büyük güçlüklerle hazır
lanabılmesi yüzünden herkesi alakadar 
edecek bir şekilde taanunüm edememiş 
ve yalnız bir kaç spesyalist elinde kal
mıştı. 

Talbot isminde bir İngiliz bir çok 
!ecrübeler neticesinde nitrat darjanla 
ıyodür dö potası sürdüğü bir kağıd 
tabakası üzerine karanlık hücrede ha
yali aksettirilidikten sonra bunu as. 
galik, asit asetik ve nitrat darjan mah
lülleri içinde yıkamak suretiyle ilk ne
gatif kağıdı elde etmeğe muvaffak ol
du. Gerçi böyle bir modelden, aynı su
rette hazırlanmıı kAğıdlar üzerine tat
bik ve ziyaya arzetmek auretiyle biı 
çok nUshaların elde edilmesi imkinı 
hasıl olmupa da negatif olarak kulla-
1t.ılan ldğıddaki kaba elyafm diıl resim
le beraber pozitif çıkmaaı yüzün-
den alınan kapyalar tam bir memnuni
yet verecek tekilde olamıyordu. Ne
gatif materyel olarak ilk defa camı 

kullanmak Doguerreotypie muhterii 
Niepce'nin yeğeni Niepce de Saint • 
Victor'un aklma gelmi9ti. Mwnaileyh 
idi bir camın üstüne iyodür darjanı 

muhtevi bir albümin tabakası aürmü9 
ve bu suretle o zamana kadar kağıddan 
kağıda nakledilen resimlerde görülen 
mahzurları bertaraf etmeğe muvaffak 
olmuştur. 

Bilahare albümin yerine camların 

üstüne klodyon mahlfılünü ikame e
den gene bu zattır . 
Yalnız şurasını hatırlatmak lbım

dırki her kullanıştan evvel yapılması 

ve bilhassa yaş olarak istimali icabeden 
bu plaklardan alınan randman da fo
tografla uğraşanları tatminden henüz 
çok uzaktı. 

Ya9 kolodyon yerine kuru kolod
yon kullanmak Poitevin'in fikri ol
makla beraber bunu da kuvveden fiile 
çıkararak fotografın her sahada ve a
kıllara hayret verecek bir şekilde taam
müm etmesine hizmet edenlerin ba
şında Roussell, Fry ve Gaudin'i zik
retmek lazımdır. 

Bu uzun süren saylerinin mah
sulü olan ilk kuru plakların piyasaya 
arzedildiği tarih "1871" dir. 

Hassasiyeti mütemadiyen artırılan 

bu kuru plaklar sayesinde daha sonra 
müteharrik cisimlerin de fotografları
nm alınması imkan dairesine girmiş 

ve bu yeni adım devrin büyük bir ha
disesini teşkil etmi9tir. 

Seneler geçtikçe süratle tekimül e
den alıcı makinelerle; negatif ver
diği muntazam randıman sayesinde a
lınmaaı kabil olabilen enstantaneler Ü· 

.zerinedir ki hikmetıinas Marey hare
ket halindeki ecsam üzerinde kendisi
ne büyük bir muvaffakiyet kazandı

ran Inefhur tetkiklerini yapabilmiş 

ve böylelikle de aineınarun ilk temeli
ni kurmuıtur. 

Bilahare ainematoğrafi keşfeden 

Lümiyer biraderlerin bu keşiflerinin 

esası, Marey'in hareket eden ecsamm 
aldığı vaziyetler üzerindeki tetkika
tının aentetize edilmiş teklinden baf· 
kabir §CY değildir. 

Fotografın bilmediğimiz devirlere 
aid olan kıamının gayet kın bir tarih
çesini yaptık. Gelecek bir makalede 
de renkli fotografın geçirdiği iatiha
lelerden bahsedece2iz. 

Okyanoı adalarından bir peyizaj 

Fazla poz vermek neticesi olarak 
kontrastı kaybolan klişelerde görülen 
yeknesak garibliği mümkün mertebe 
izale etmek, ışık ve gölgeler arasında 
mevcud olması lazım gelen kontrastı 
meydana çıkarmak için kuru plak 
veya filim bir litre suda hallolunmuş 
50 gram iposolfit ile 5 gram Ferricya
nure de potassium mahlUlü içine ba
tırıldığı takdirde yavaş yavaş açılma
ğa başlar. Suya konmasını takib eden 
ilk anlarda bu terkip jelatin üzerinde 
tesire devam edeceğinden klişe iste
nilen (Ton) a gelmeden biraz evvel 
çıkarılarak suya konulmalıdır. 

Suda yıkama müddeti bir saat ka
dardır. 

1 

........................ --··---:-ı 
Bir kadın portresi 1 

İşbu mahlCıl pek çabuk bozulmakta 
olduğundan hazırlanmasını müteakib 
hemen konulmak lazımdır. 

Azami bir kaç saat muhafaza ede
bilmek için % 5 nisbetinde amonyak 
ilavesi icap eder. 

Yalnız amatörler için 
bir müsabaka açıyoruz 

Şartlar şunlardır 
1 - Ulru gıuete•i bu •aylcuında 

amatör okuyucularını alakadar .. 
decek büyük bir konkur açmakta
dır. 

Bu konkur A : M anııara, B : Por· 
tre ve C: Natürmort olarak üç •ını· 
la ayrılm.,tır. 

2 - Her amatör utediii •ınıllara 
İftira ketmekte •erbe•ttir. 

3 - Bir kuponla ve beher •ınıl 
için a.zami üç re.ııim kabul edilir. 

4 - Gönderilecek re.imler ancak 
•İyah olabilir. Mat ve parlak olma
•ında bei. yoktur. (Yalnd parlak 
re•imler gaatede kliıe,,- daha iyi 
gelir.) Roprodük•İyon, boyanmlf lo
toğrallar, ayrı ayrı kliıelerden ya
pılmıı montajlar kabul edilme~. 

5 - RHimler 9 X 12 ila 13 X 18 
ebadında olmalıdır. 

6 - F otoiralların nihayet on beı 
kanunu.ani akıamına kadar Ulu. 
idare.inde bulunacak tckilde gön
derilmİf olma•ı la~ımdır. 

1 - Konkurda mükafat kcuanan 
resimlere aid negatiflerin jüri he· 
yeti tarafından tetkiki meırut oldu
iundan gönderilen re•İm klifeleri· 
nin konkur netic .. ine kadar iyi aı
rette muhalaııa edilme.i lôımdır. 

aalaiblerine birer takdirname verile
cektir. 

9 - Gönderilen re.imler iade o
lunmCIJIGCak bunlardan mükafat 
ve takdirname k4&Clllmlf olanlar 
•ıraayle 1 fUbat 938 tarihli lotoi· 
ral .aylcuında neıredileceii pi 
diierlerinden de okuyucuları için 
fayanı i.tifade gördüklerini Ulu. 
gedete•i •ahibinin İ•mini ~ikretmek 
Nıretiyle neıir hakkına malik ola· 
caktır. 

10 - Gönderilen re•İmlerin Ü•· 

tüne uim ve odre• )'(Ullmayıp yal

nııı bir •ıra numara•ı konacakhr. 

Re•İm •ahibinin ad ,.ayadı ve .a· 
rih adre•iyle reaimlerin İRnİ ve nu· 
mara•ı .•. bu uıyladaki kupona oku • 
naklı bir •urette ya~ılacaktır. 

11 - Re.unler kuponla birlikte 
bir zarla konacak ve üarine ( lo
toiral konkuru) ibaren yazılarak 
ikinci bir 20rl içinde ( AnJrar Ulıu 
gıuet••İ Ularehanea lotoiral lıon· 
kuru memurluğuna) gönderilecek
tir. 

12 - /(upon•U:ll wönderilen ve İf
bu konkur talimatname•İ maddele-
rine u,,mıycm rcnmler mü.abaka 

8 - Her kategoride birinciliii harici addolunacaktır. 
ka.zanan re•İm •ahibine Ulu. idare· 13 _ Memeleketimmn tanınmıt 
•i güzel bir lotoiral makine•i, ikin· .. . . .. . . 
ciliği kaııananlara muhtelif fotoi· :11evatından muteıeklııl ıurı heyetı 
ral mabeme•i hediye edecektir. NO'lft cbcuının mmleri 1 fUbat ta-

Jüri heyeti taralından intihap e·I rihli nruhanın fotofral .a~fuında 
clilecek dijer muuallalı olmut •••r müncleris olacaktır, 

Bir kar manzarası 

P orfre aparken 

Ziyayi ne suretle 
tanzim etmeli? 

Oda içinde ilk portre yapmağa bat
layan amatörler süjelerini hemen da
ima cepheden yani operatörün arka
sından tevcih edilmiş bir ziya men
baından aydınlatmağı tercih ederler. 

Gerek bu ve gere1cae yandan : 

Veya tavandan gelen 

Fon 

3 

Ziyalarla alınan resimlerin birinci
sinde hiç bir derinlik görillmez. Süje 
ile fon biribirine yapı9ıkmıt binini 
verir. Detay yoktur. 

İkincisinde resim de kotraat çok 
fazladır süjenin pencere tarafına ge
len kısmının bütün detayları beyazın 
içinde kaybolmasına mukabil muka
bil tarafı siyah denecek derecede ko
yudur. Bu gölgeler ekseriya yüze 
munis bir ifade vermedikleri gibi 
bilhassa burunu ve ağız kenarlarını 
gayri tabii bir tekilde karartırlar. 

Üçüncüsünde tavandan ve aüjenin 
üatünden gelen ıpk gözlerin etrafın
da koyu bir halka peydah eder. Ya
nakların üst kımıını beyaz bırakarak 
alt taraflarını gölgelendirmeai yii
zünden süjenin karakteriatik nokta
ları tamamen değişir. 

Her tUrlü fanteziyi bir tarafa bı
rakmak 9artiyle iyi bir portre elde 
etmek için şu şekilde hareket etme
lidir. 

Bir portre 

Bu krokide görüleceği veçhile ev· 
veli pencere önüne ve saniyen de o
nun mukabili olan tarafa 2 beyaz çar• 
şaf germeli bunlardan pencere önün· 
deki ziyanın sertliğini gidermek ve 
dağıtmak diğeri ise ışığı karanlıkta 
kalan cepheye aksettirmek suretiyle 
o tarafın fazla kararmasını11 önUnil 
almak için lazımdır. 

Bu suretle elde edeceğiniz resimde 
gölgeler muntazam bir surette yayıl· 
mıı olarak teressüm edecek silje ile fon 
arasında boşluk meydana çıkacak, yil· 
zUn hatları ve bilhassa fiziyonoml 
değİfmemiş olacaktır. 

Bu aon tarif ettiğimiz şık portreye 
ilk ba,tayanların hare ket noktasıciır. 
Ziya sistemi her amatörün zevkine ve 
görüşüne nazaran değiştirilmek sure• 
tiyle artistik neticeler elde edilebilir. 

Ulus f oloğraf konkuru kuponu 
Amatörün adı ve soyaclı-------------------

Sarih adresi----------------------

\. 

Resmin 
No. aı tami 

Fotot. 
mak. 

Neptifin 
cinai 

•e markau 

Kullanılan 
klğıdın 

cinai 
ve markaaı 
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-2- Çeviren: Nurettin ARATAM 

Sanghay 
Clünyanın en 

limanı 
temiz 

neden 
limanıdır 

Şanghay limanı dünyanın yalnız 

en civcivli limanı değil, aynı zaman
da en temiz limanıdır da. Orada de
nizin yüzünde, öteki limanlarda gö
rülen çöpler, aandıklar, eaki çuvallar, 
direk parçaları ve çürümüt yemi,ler 
görülmez. Bütün bunlar, limanda do
laşan öteberi derleyici kayıklar tara
fından hemen toplanır. Bu kayıklar
da ekseriya, karı, koca ve sahilde it 
göremiyecek kadar küçük olan çocuk
lar bulunur. Bu ailenin blitün enerji
ei denize düJmüt maddeleri toplama
ğa sarfolunur. Bunlar işlerini o ka
dar iyi görürler ki Şanghay lima
nında hiç bir martıya rastgelmezainiz. 
Bu çapulcu kutlar İskoçya sahillerin
de bile gül gibi geçindikleri halde, 
Şanghay'a gelseler, açlıklarından ö
lürler. 

Bir ticaret gemisi, yahut bir gan
bot, Şanghayda demirler demirlemez, 
bu kayıklardan birkaç tanesi, onlar
dan atılacak nesneleri yakalamağa 
müsaid stratejik noktaları tutarlar. 

İngili.s ve amerikan gemileri, çok 
Clefa. Şanghay sahillerine gelirlerken 
bir iki gün temizlik yapmazlar. Bu 
euretle bu kayıklara gün doğar. Çün
kü böylelikle, orada denize atılacak 

birçok bot tlteler, tenekeler ve bozul
mut yemekler birilanit olur. Hatti 
tayfalar, bir takım eski püskü elbise
lerini de Şanghay'ın bu insan martı
larının aervetini arttırmak için, ora
ya gelmeden denize atmazlar. 

Ganbot'lardakl tayfalar için bu ka
yıkların kendi gemilerine doğru yap
tıkları yarıtı aeyretmek büyük bir eğ
lence olur. Yarıtı kim kazanırsa o
nun mUlı:tfatı en iyi parçaları ahnak
!ır. Fakat her ıeyin de ilk gelen ta
rafmdan alınmuına müsaade edilmez. 
O, alacağım aldıktan sonra, usa1ı:la-

pr; yerini baJkalarma bırakır. Şan
chay'a gelen herhangi bir ganbot, o
radan kalkıp gidinceye kadar bu çe
tid kayıkların muhasarası altındadır. 
Bunlar, hiç bir ıeyi kaçırmazlar. Her 
flyden istifade olunur: tenekelerle 
tfteler puara gider: bozulmu9 ye • 
meklerte de domuzlar ve tavuklar le· 

mirtilir. 
Çinde her fey servettir ve kolay~ 

ca paraya çevrilebillr. 

Göse görünmenin değeri 
Ben bu satırları yuarken Uf&ğım, 

pencere camlarını parlatıyor. Binada 
camları parlatılacak birçok pencere
ler vardır. Fakat o, Veranda'nın kö
teainde, benim bagmu kaldırdığım 

saman görebileceğim camı parlatma
yı tercih etmektedir. Ben buradan çı
kıp gideraem, o bu pencereyi bıraka
caktır. Fakat havyar kesmek için de
ğil. Çünkü bunlar, gUn doğmasından 
uyuyuncaya kadar çalışırlar. Ben 

yokken o, başka itlerle uğratır. Me
seli mutfağın dötemesini temizler. 

Fakat ben geri geldiğim zaman 
gene o söylediğim camları silmekle, 
yahut Verandada sabahleyin tozları 
alınmış egyanın yeniden tozlarını al
makla uğraşmağa baılar. Eğer benim 
görebileceğim bir it yapmaya imkan 
bulamazsa o zaman atağıda benim du
yabileceğim bir gürültü ile odun kı
rar. 

Bu, tecrübe için aldığımız yeni 
bir uşak değildir. Uzun zamandanbe
ri yanımızdadır. Biz de onsuz ede
meyiz; kendisi bunu da bilir. Fakat 
bunlar ti cedlerinden öğrenmitler

dir ki bir if, o it sahibinin gözünün 
önünde yapılacak olursa parası daha 
istene istene ödenecektir. 

Bir if için bizi görmeğe birisi gel
dimi idi, uşaklarda gürültülü patır

dılı bir faaliyettir, başlar. Hemen a
na kapıdan sandıklar, paketler geti
rilmeğe, götürülmeğe başlanır. Ben 
uzun zaman, bu işlerin eşya asansörü 
ile yapılmasını temine uğraştım. Fa
kat yazıhane için siyah bir takım al
dığım zaman, bunlar gene dört kat 
merdivenden uşakların sırtında çıka
rıldı. O kadar gürültü yapıyorlardı 
ki bir zurna ile davulları eksikti. 
Dört kattaki kiracılar da bu etyayı 
görüp beğeniyorlar, fiatını soruyor
lar, bu suretle gürültü bir kat daha 
artıyordu. Böyle eürültülü iş gör
mek, her nedense, çinli uıatr ve işçi
lerin kendi nefislerine karşı duyduk
ları itimadı arttırır. 

Sırası gelmeden herhangi bir uşa
ğın gündeliğini artırmak, bütün uşak
lar arasında hoşnudsuzluk uyandırır 
ve adaletsizlik tellkki edilir. Böyle 
bir terfi, bir yazıhanenin bütün ahen
gini bozabilir. Hatt4 terfi ettirilmek 
istenilen işçi de, ötekilerini kendine 
dütman etmekten korktuğu için, bu
na tarafdar görünmez. 

Çinliler tuhaf adamlardır. Mesela 
burada bir kumandan, bir isyan çı
karır, sonra tenkil edilir. Başka yer
de olsa böyle bir adam, hapse atılır; 
ceza görür. Çinde ise blSyle olmaz. 
hayır, onu alıp uzakta, zararsız bir i
fe, meseli İsviçrenin denizaltı gemi
lerini, yahut Haydpark'ta yetişen pa
tatealeri tetkike memur ederler (*). 
Bu siyasetin şu faydam olur. Bu mağ
IQb kumandanın taraftarları arasın· 

da düşmanlık hisleri uyanmaz; böyle
ce hUkümete de sadakatleri temin e
dilmiş olduğuna inanılır. 

(Sonu var) 

[*] Çin baıtumandanmı daia kaldırıp 
hapsetmiı olan general Yang-Fu-Çeng bun
lardan biriıidir. Bu adam, ıon zamanlarda 
"askeri ve ekonomik durumu" tetkik etmek 
vazifesiyle Amerikaya gönderilmiıtlr. Se
yahat ve tetkik maarafı olmak üzere ken· 
disine 300.000 dolar nrllmiıtir. 

İspanyol ôs·ileri 
(ok kanlı bir llabteı sonra 

Terueli geri aldılar 
Teruel harbinde 

1 ki gazeteci 
öldü! 

Hendaye, 1 (A.A.) - Franko kuv
vetlerinin yanında bulunan Royter a
jansının hususi muhabiri Sheeps· 
hanks ile amerikalı bir gazeteci, Te
ruel muharebe mıntakasından otomo
bille geçerken vurularak ölmütlerdir. 
Muhabirle gazetecinin bindikleri o
tomobile bir obüs isabet ettiği sanıl

maktadır. 

Bunlardan maada otomobilde bu
lunan A11ociated Press muhabiri E
douard Neil de bacağından yaralan
mıştır. 

Patlayan mermi parçalarından Ti
mes gazetesinin muhabiri Phiby de 
başından hafifçe yaralanmıttır. 

İngiliz işgüderi bu sabah erken
den keyfiyetten haberdar edilmittir. 
İaminin Johnson olduğu anlaşılan 
gazetecinin Nevyork spor mecmua
ıına menıub olduğu öğrenilmittlr. 

1 

(Başı 1. inci sayfada) 
Valera kumandası altındaki üç müf
reze tarafından yapılmıştır. Bu es
nada kalın bir sis mevcud olduğun-

dan tayyareler harekita ittirik ede
memiştir. General Valeranın kıtaatı 

öğleden sonra tehrin cenubunda bu
lunan Muela mevkiine geldiği vakit 
şehirde mahsur bulunan Franko kuv
vetleri de timal istikametinde bir 
çıkış taarruzu yapmıtlardır. Kanlı 

bir çarpışmayı müteakib Franko kı
taatı üç iatikametten tehre girmişler
ve aralarında irtibatı tesis etmiıler

dir. 
Biltiin bu muhıarebeler sıfırın al

tında on bir derece soğukta yapıl

mıştır. 

Frankocuların esir aldıkları cum
huriyetçiler arasında general Pallos 
ile bütün erkinıharbiyesi de vardır. 

Aynı otomobilde bulunan Associated 
Pre11 muhabiri Nesil'in bacağından 
yaralandığı söylenmektedir. 

İngiltere ifgUderi obüslin cumhu
riyetçilerin bulunduğu istikametten 
geldiği kanaati hasıl olduğunu, fakat 
hldisenin bir kaza eseri olduğu tüp
hesiz bulunduğunu beyan etmi§tir. 

Sanıldığına göre cesedler Teruel 
civarında bir seyyar hastahaneye nak
ledUmittlr. 

uı:us 

HONG KONG'UN CENUBUNDA 

Japonlar bir Portekiz Bugün yapılacak maçlar 

adasına asker çıkardılar Ank H b. ·c1m ara spor • ar ıye ı 
Portekizliler bu hareketi yurdiyle Ankara gaco 
Tokyoda protesto ettiler D. Çankaya ile karıılaııyor 

Halkevi 'nin 
• 

yenı 

halk hatibi 
(Bafı 1. inci sayfada) 

sonra hepimizin vazifemiz, borcumuz 
ağaçları çocuklarımız kadar sevmek 
ve onları korumaktır. 

Büyük bir adam demiş ki: 
''- Bir mühendis yol yaparken 

karşısına bir ağaç çıkarsa ağacı kes
memeli, yolu başka yere çevirmeli -
dir.,. 

İşte yurddaşlar, değerini bilenler 
ağaca bu derece ehemiyet verirler. 

Atamız bize güzel bir örnek ver-
di. Ankaranın en çorak yerini - hepi· 
niz biliyorsunuz - az zamanda cennet 
gibi yemyefil bir hale getirdi. 

Bu filmde küçücük mekteb yav
rularının nasıl bir memleket kadar 
büyük orman yetittirdiklerini göre
ceksiniz. Ve eminiz ki ıiz de bundan 
sonra köylerinizde, bahçelerinizde, 
evlerinizde ağaçlar dikecekıiniz, dik
tireceksiniz, seveceksiniz sevdirecek
siniz ve koruyacaksınız. 

İkinci filme gelince, size bu film 
her gün gördüğünüz Ankaramızın 

eski ve yeni halini gösterecektir. Bü
tün dünyanın şa§tığı bu değiıiklik 
cumhuriyet hükümetimizin yapıcılık 
gayretinin bir fahididir. Yurddatlar, 
sultanlar halktan topladıkları parala
rı sefahatte israf ederken cumhuriyet 
hükümetimiz, görUyorsunuz ki, bu 
paraları yurdun iymarı ve halkın in
san gibi yaşaması için aarfetmekte
dir. Bu değişiklikler yani bu iymar 
yalnız Ankarada değil, yurdun her 
tarafında aynı hızla yUrUmektedir . ., 

••• 
Konferans bundan ibaretti. Fakat 

sık sık, bravolar, alkıılarla kesildi. 
Kahve balkı sessizce dinlemesini, gü
zel fikri beğenmesini, muvaffak sö
zü alkıtlaınasını çok iyi biliyordu. 

Filmler gösterildi. Genç hatib, 
projeksiyon esnasında izahat veri
yordu: 

"Fideler böyle hazırlanır. 
Çukurlar böyle kazılır. 

Ağaç böyle dikilir. 

Ağaçlı yerlerde kağıd gibi, cigara 
gibi ateş çıkarabilecek teyler top
rağa böyle gömüllir. 

Ormanlar böyle kesilir. Gelişi gü
zel kesme şu sebeblerle zararlıdır.,, 

• •• 
İş bittikten sonra halktan birkaç 

kişiye fikirlerini sordum. 
- Ankara filmi güzeldi. Her gün 

içinde bulunduğumuz halde tehri 
bilmiyormuşuz. Fakat ağaç filminden 
çok şeyler öğrendik. Biz ağacı bu ka
dar faydalı sanmıyorduk 1 

Buradan, Kayseri caddesinde İs
mailin kahvesine gittik. Orada da ay
nı kalabalık, aynı alaka ve aynı man
zara ... 

Halkevinin bu çatııması, halkı ay
dınlatma davbında yepyeni bir bu-
lu§un ifadesidir. Bu tarzda köylerde 
de çalıJılmaktadır: 

Sıtmadan nasıl korunulur? 
Verem nasıl bulaşmaz? 
Çürük dişlerin zararları nedir? 
Kümes hayvanı yetiştirmenin fay-

daları nelerdir? 
İlAh .... 
Mekteb, köy eğitmeni, Halkevle

rinin halkı okutma ve köylü yardım 
kolları elele vererek köy kalkınmasını 
kısa zamanda tahakkuk ettirecek un
surlardır. 

Romanya ile 
ticaret anlaşmamı% 

Bülcreıte, yeni ticaret anla§ID8ları 
için devam eden konuflJl&lar bu gün • 
terde bitecektir. Konuşmaların esas 
hatları üzerinde anlapnaya varıldığı 

ve yeni mukavelenin bu hafta içinde 
parafe edileceği haber verilmektedU. 

Tahmin edildiğine göre yeni anl&f
mada iki memleketin ticaret münase
betlerinde daha genit bir anlaşmayı 
temin edecek hükUmler vardır. Heyet 
yarın K<Sıtenceden lstanbula hareket 
edecektir. 

(Bafı 1. inci sayfada) 
ket Çin-Japon anlaftDRsına mani olan 
bütün güçlükleri yıkmak için her tür
lü vasıtalardan istifade eyliyecektir. 
Esasen üçüncü devletlerin bir müda
halesi vaki olmaaa idi sulh uzak tarkta 
şimdiye kadar çoktan temin edilmiş 
olurdu. 

Portekiz adasına asker 
çıkarıldı 

Lizbon, 1 (A.A.) - Hongkorig'dan 
bildirildiğine göre, Portekiz kıtaları 

Makao Portekiz sömürgelerinin civa • 
rında kain V onkam adasının garb cihe 
tini iıgal etmiştir • 

Bu tedbirin alınmasına sebeb, 29 
ilkkanunda japon kıtalarının bu ada -
nın bir kısmım işgal eylemeleridir. 

Esasen uzun zamandanberi, bu ada
nın mülkiyeti hakkında Portekiz ile çin 
arasında anlaşmazlık vardı. Öğrenildi
ğine göre, Portekiz hükümeti, aynı za
manda, Japonyaya karıı da görüşünü 

idame ettirmek üzere japonların bu a -
dayı iıgal eylemelerini Tokyoda pro -
testo etmiıtir. Söylendiğine göre, ja -
pon kıtaları da Portekiz tarafından 
mülkiyeti taleb olunan araziye girme -
mek emrini almıtlardır. 

Makao'da Portekiz'in 
tedbirleri 

IJzbon, 1 (A.A.)- Makao civann
da klin Hankaru adası hidiaesi hakkın
da gazeteler bir tebliğ neşretmekle ik
tifa eylemektedir. Bu tebliğde şöyle 
denilmektedir: 
"Adanın garb kısmında japonlar ka

raya çıkmış olduklarından portekizli -
ler de adanın prk kısmım iıgal etmiş -
lerdir. Bu ada çoktan beri Çin ile Por
tekiz arasında bir anlagmazlık mevzuu 
olaark kalrnıı olduğundan Portekiz ge
rek Çin gerekse Japonyaya karıı hakla
nnı muhafaza etmek istemektedir. 

Yan reamt Diario Damanjia gaze • 
teai hidiaeyi kısaca tefsir ederek Por -
tekizin haklanna riayet edllecetlni kay
deylemektedir.'' 

Japon askerlerine gene 
bomba atıldı 

Şanihay, 1 (A.A.) - Hankov -
Road civarında japon askerlerinden 
mürekkeb bir grupun üzerine bomba
lar atılmııtır. Bir ıubay ile üç nefer 
ve üç çinli yaralanmıştır. Polis, hldi
se mahallinin etrafını kordon altına 
almıı ve evlerde arattırmalar yapma
ğa başlamıştır. 

Nankin' deki Sovyeı 
elçiliği yandı 

Şanghay, 1 (A.A.) - Royter ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Nankinden verilen bir japon habe
rine göre Nankin'deki sovyet elçiliği 
bugün bir yangın neticesinde tama
miy le harab olmuştur. Yangının se
bebi anlaşılamamıştır. 

Bugün şehir atadyomunda iki ente
resan karııiaıma var: Ankara Gücü -
Demirçankaya ile Ankara Spor da Har
biye İdman Yurdu ile Ankara birincili
ğinin en mühim maçını yapacaklardır. 

Muhafız Gücü bütün maçlarını yap
tıktan sonra, 13 puvanı kazandı. Kendi
sini takib eden kulüblerin ikincilik ve 
üçüncülük mücadelelerini karşıdan se
yr etmektedir. 

Ankara Spor'un 8 puvaru var ve iki 
mühim oyunu kaldı. Eğer bu iki maçı 
da kazanırsa, bu takdirde bölge birinci
liğini almış olacaktır. Bir galibiyet ve 
bir beraberlik ihtimali de pmpiyonluk 
için Muhafız Gücü ile ikinci bir maç 
yapmak mecburiyetini tahmil edecek
tir. Diğer taraftan Harbiye ile puvan
ların beraber olması, yahud da üçüncü
lüğe inmesi de düşünülebilir. 

Harbiye idman Yurdu bugün Anka
ra Sporla, gelecek hafta da Demirçan
kaya takımlariyle oynıyacaktır. Ankara 
Spordan bir puvan eksiği bulunduğun
dan Ankara birinciliğini kazanmaıı da 
o nisbette bir zorluk arzetmektedir. 
Çünkü iki maçını da kazansa bile pu· 
vanı Muhafız Gücü ile beraber olacak 
ve birincilik için üçüncü bir maç yapa
caktır. 

Demirçankaya, üç maçta beş puvan
la ikincilik ve tiçlincülük arkasındadır. 
Ankara Gücünü ve Harbiye İdman 
yurdunu yenerek ikinci olabilir. Fakat 
bu takdirde de Ankara Sporun ve Har
biyenin iki maçını da kaybetmesi lizım
dır. Bu takımların galibiyet ve beraber
likleri Demirçankayanın bu ümidini 
bozacaktır. Takımın yenilmesi de ken
dilerini lik cetvelinin aşağısına doğru 
götlirecektir. 

Ankara Gücü, bugUnkU bir tek gali-

Macariıtan'ın 

dıı politikası 

Macar baıvekilinin 
radyodaki nutku 

Budapefte, 1 (A.A.) - Batvekil 
Daranyi, yeni yıl münasebetile radyo-

da bir nutuk söylemiştir. Başvekil dlf 
politika hakkında demiştir ki: 

"Macarlar'' tarihi vazifeleri muci
bince Tuna havzasında hıristiyan me
deniyetinin büyük kıymetlerini mu
hafaza etmelilerdir. Bununla beraber 
macarlar kendi milli ve ırki benlikle
rini de koruyacaklardır. 

Bu ise harici faal bir siyaset icabet
tirir. Bu muslihane makaadlar nefine 

biyetiyle, her ıeyden evvel, Demir 
kaya takımının ilerisine geçece 
Aksi ihtimaller ise bu kulübü ancak 
sona kalan takımın üstünde tutar. 

Kimler kazanacak 
Bugün maçı olan dört kulübiln 

van vaziyeti üzerinde bu tetkiki 
tıktan sonra, hangi takımın kazan 
ihtimali olduğunu tahmin etmeği d 
nebiliriz. Bu hesab tabii olarak, bu d 
kulübün bugüne kadar yaptıkları 
tarda aldıkları neticelere göre yapıta 
taktır. Sonra, takımlan teıkil eden f 
bolculnn da değerleri aşağı yukan 
lumdur. 

Yalnız bu tahminler hiç bir kati 
ifade etmediği halde çok vakit oy 
cuları ve idarecileri sinirlendirmek 
dir. Bu sebeble maçlardan sonra te 
noksanlar üzerinde durmağı hale d 
uygun görüyoruz. 

Yalnız şu kadar kaydedelim ki, 
kımlardan hiç biri hazılıkaız bulund 
ğunu, oyuncularının eksikliğini id 
edemiyecek hale gelmiştir. Forml 
yerindedir. Binaenaleyh normal şart 
dahilinde yapılacak olan bugünkü ma 
tarın neticeleri kazanan tarafın üstün 
lüğünü su götürmez şekilde isbat ed 
cek canlı bir misal olacaktır. 

MQ{lann saatleri 
Bugünkü birinci takım maçların 

her ikisi de şehir stadyomunda yapıla
caktır. Birinci maç, saat 12,30 da Anka 
ra Gücü - Demirçankaya arasındadır. 

İkinci maçı saat 14,15 de Anka~ 
Spor - Harbiye İdman Yurdu takımla• 
rı yapacaklardır. 

Bundan başka 10 da Muhafız OOcll 
.sahasında Gençlerbirliği - Muhafd 
Gücü iklnc i takımlan maçı vardır. 

Ame·rikada 
ekonomik 
vaziyet 

Vaşington, 1 (A.A.) - Siyast sene, 
idarenin Ruzvelt hükUmetiyle müeuit 
silrette itbirlifi yapmak istemiyen bil· 
yük ıermayeye karp yeni bir hücumiy
le nihayet bulmuştur. 

İç itler bakanı lckes taraf mdan ya• 
pılan hücumdan sonra Ruzvelt, baka· 
run beyanatına iştirak ettiğini bildir
miştir. 

Ruzvelt'in pazartesi günü parla· 
mentonun açılışında aöyliyeceği nutuk· 
la salı günil büdcenin görüşmeleri esna• 
sında yapacağı beyanat kaygı ile bek • 
lenmektedir. 

Sefaret, memurların 

naklindenberi bot idi. 
Hankov'a olarak Macaristan mevcud dostluk 

münasebetlerini idame edecek ve di- Esasen iyi olmıyan ekonomik vazi· 
yetin biiebütUn fenalaımasmdan kor • 
kan gazeteler, ekseriyetle hükümetin 

hareket tarzını tenkid etmektedirler. 

Lddy Bird hadisesi 
Londra, l (A.A.) - Diplomatik 

mahfillerde, İngiltere tarafından ja
ponyaya tevdi edilen notanın Yang
tse h!diselerine aid görüşmeleri ka
pamış bulunduğu bildirilmekte ve İn
gilterenin yeni taleblerde bulunmayı 
lüzumlu görmediği ilave olunmakta
dır. Herhalde İngiltere hükümcti çok 
uyanık davranacak ve ingiliz tebaa ve 
menfaatlerine karşı yapılacak her
hangi yeni bir tecavüz Tokyo hü
kümeti tarafından verilen mükerrer 
hüsnüniyet teminatından sonra husu
si bir vehamet arzedecektir. 

B. Göbelsin radyoda 
verdlll nutuk 

Berlin, 1 (A.A.) - B. Göbbels'in 
alman milletine hitab eden ananevi 
masajı dün akşam bütün alman radyo 
postaları tarafından ıerdelimiştir. 

Propaganda nazın bu mesajında, re· 
jimin muvaffakiyetlerini kaydettik
ten sonra Almanyanın bir mucizeye 
mevzu teşkil ettiğini söylemiş, reji-

min sosyalist eserini överek naayonal 
soayalizmin 19 uncu asrın milliyetper
ver hareketiyle 20 inci asrın soayalist 
hareketinin telifi olduğunu bildirmif, 
bolşevizme hücum ve Almanyanın as
keri kudretini methetmiştir . 

B. Göbbe-la dıt politikadan bahse
derken ıu sözleri söylemiştir : 

"Varaay ölmüştür. Onun neticesi o -
lan Cenevre tetkilitı da aynı akıbete 
uğrıyacaktır .. 

ğer devletlerle de münasebetlerini in
kişafa çalışacaktır. Merkezi Avrupa 
meaelesinin memnuniyeti mucib bir 
tarzda halline doğru ilk adım atılmıt
tır. Bunun esası Macaristanın tam bir 

Bazı mahfiller, Ruzvelt'in 1933 se
nesinde yaptığı gibi fiddetle mUcadele

hukuk müsavatına mazhar olamaıı, ye baılıyacağmı zannetmektedirler. 
macar ekalliyetlerinin haklarının ta-
nınmaaı ve enternasyonal muahedele
rin verdiği bu hakların yerine getiril
mesidir. Macaristan Tuna mıntakaaı-

nın tam ortasında bulunuyor. Binaen
aleyh bizim de hararetle iıtediğimiz 

barıf, içinde Macaristanın bulunmıya
cağı hiçbir grup tarafından temin edi-

lemez. Bu hakikat gün geçtikçe daha 
ziyade tebarüz etmektedir. Bizim ha-
rici siyasetimizin başlıca hedefi ecne
bi reımi mahafilini samimi olarak sulh 
arzusunda inandırmak ve bizim haklı 
davamız lehine onları kazanmaktır. 

Daranyi, ekonomik bağların da in
kipf ettirilmesi lüzumunu kaydettik
ten aonra iç politikaya geçmif ve de
miştir ki: 

"- Memleket içinde de nizam ve 
muvazeneyi temin etmek lazımdır. 

Hükümetin siyasetine esas olan bıris
tiyanhk ve nasyonalistliktir. Hükü
met, bir sağ cenah siyaaeti takib et
mektedir. Fakat her türlü ifrata mua
rızdır. Gayri kanuni makaadlara milsa· 
maha edemez ve parlamento rejimine 
sadıktır. Hükümet bütün icraatında 
milletin umumi menfaatlerinden mül-
hem olmaktadır.,. 

Ba9vekil yeni intihabat kanunun
dan bahHderek aoayal mzamı altüste 

edebilecek temayüllerden aakmdmaaı 

lüzumunda ısrar eylemiştir. 

Sirkeci yolcu salonu 
İatanbulda Sirkecide yapılmakta o· 

lan yolcu salonu bu ay içinde törenle 
açılacaktır. Galata yolcu salonunun 
inıaaı, daha bir seneden fazla sürece· 
ğinden bu müddet içinde deniz yolu 

ile gelen Avrupa yolcularını ıehre bu· 
radan sokmak düşünülmektedir. Bu 

tasavvur üzerinde tedkiklere geçilmiı 
ve buradaki rıhtım tamir edilmiştir. 

Su derinlikleri büyük vapurların bu· 

raya yanaımasına müsaade ettiği tak· 
dirde karar derhal tatbik edilecektir. 

Doktorların kazan( vergiri 
Doktorların kazanç vergisinde esas 

tutulacak listeler, her yıl olduğu gibi 

yeniden hazırlanacaktır. Sınıfları de· 

ğiıen doktorlar bu listelerle tesbit e • 
dilecektir. 

B. Cevad geldi 
İstanbul Üniversitesi ve diğer yük

sek mekteblerde bir müddetten beri 

meıgul olan Kültür Bakanlığı yüksek 
öğretim genel direktörü B. Cevad dün 
ıehrimize dönmüştür. 
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H i K A y E ı ı· __ And_aç _· ~ 
NÖBETÇİ ECZANELElR 

Vapurda 
Pa.zar : İstanbul eczanesi 
Pa.zartesl Merkez 
Salı Ankara ,, 
Çarşamba Yeni ve Cebeci e<!s.lerl 
Perşembe Halk ve Sakarya 
Cuma Eıe eczanesi 

aradeniz, gene dalgalarını başı boş 
ış koyvermişti. Vapur, yokuş yo

Tabii alyanaklı refikaihayatın firengi 
çekti. Hapishanede felce uğradın, im
dad Hamzadan, oğlun değil mi? Ko
desten çıktın, dayansın Hamza, altını 
temizlesin Hamza. Yapılarda akşama 
kadar çalışsın, yorgun argın gelsin, 
gece de sana çorba pişirsin Hamza. Ha 
mal Hamza, "baba darülacezeye git,, 
der "gitmem,, diye dayanırsın, uzak 
mahallelere kaçar, kimsem yok diye 
fakir bir aileye güvey girip başını din
lendirmek ister, sekiz karı almış, es
ki memur, felçli baba mahkemeye da· 
yanır. "Gelsin, babasına baksın Ham· 
za. Hay Hamza ile beraber yerin dibi· 
ne gir. 

Cumartesi Sebat ve Yenlıe!ıir ec.leri 

giden ihtiyar ve halsiz bir adam gi
Clim inim inliyordu. Arabanın tava
Ja yanan küçük bir gemici feneri or
iı aydınlatamadığı i_çin utanıyor sa
rdı. Camları kıp kırmızı kesilmiş

HALK ve YENİ SlNEMALA:RDA 

Herı:ün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.~ 

MATİNELER 
Cumartesi 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pıazar 
ıı.oo 
13.00 
L4.45 
X6.45 
Jı8.45 
m.oo 

Pazar ve cumartesi ıilnlerindıen baıka 
HALK sinemasında herıUn H a l k 
matineleri: 12.15 

Fransız gözüyle 
dünyanın vaziyeti 

am lambanın altında çilingir ıof
kurmuş iki adamdan biri durına
Anadolu havaları söylüyor, diğeri 
ldıkça onun, kadehini dolduruyor 
usu yordu. 

Film değişme günleri: Pazartesi ve Cuma 
LÜZUMLU TELEFON NUMAHALARl 

Yangm ihbarı: 1521. - Telefon ınilracaat 
şehir: 1023 • 1024. - Şehirlerara111: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havaıa.zı A:oza Me· 
murluğu: 1846. - Meaajeri Şeh'ir Anba· 
rı: 3705. - Tabi Telefon nuıaaraları: 

lamento ile kabine arasındaki duru· 
mun nasıl olması meselesi hususunda 
bir müddettenberi devam etmekte o
lan polemiğe temas ederek vekillerin 
mebusların arasından seçilmiyerek 
doğrudan doğruya kıral tarafından 
tayini keyfiyetinin kabine ile parla· 
mento arasında hiç bir rabıta bulun• 
matlığına delalet edeceğini ve böy
lelikle yalnız mebuslardan değil, ha· 
riçten de alınacak bu zevatla parla· 
mento arasında bir iş beraberliği kur
manın mlimkün olamıyacağını; me• 
buslara aid hukuk ve salahiyetlerin 
tahdidi işinin de parlamentonun k~
bineyi kontrol etmek hakkına malık 
olmasını bertaraf etmek olacağını 
yazdıktan sonra şöyle dem~ktedir:. 

Le Temps gazetesinin 
baş makalesi 

ir vapur memuru anbardakilerin 
ttlerini kontrol etmek için elindeki 
ktrik fenerinden yardım bekliyor
Anbarın bir kenarındaki denklerin 
ine otumuş iki genç adam konuşu

lardı.: 
Hamza gözlerini halatların az iler

sindeki irice bir izmarite dikti. Kalk
ti, aldı, izmariti dudaklarının arasına 
yerleştirerek sözüne devam etti : 

Zindrlicami civarı: 2645, 1050, 1196. -
Saınanpazan civarı: 2806, 3259. - Yeni· 
şehir, Havuzbaşı Bizim taksi: 2323 -

Havuzbaıı Birlik takıl: 2333 
OTOBUSLERlN 1 l k vo Sa<> N 

SEFERLERİ 

Bu karı~k yıl sonunda memleketle
rinin cihandaki vaziyetinin ve dış po
litikasındaki müessirliğin ne olduğu
nu kendi kendinden soran fransızlar 

letlere karşı Fransanın her tarafta şid
detli bir harekete g~çmesini temenni 
edenlerin arzularını tahakkuk ettire
memektedir. Avrupanın bugünkü vazi
yetinde böyle bir politika muhakkak 
surette harbe müncer olabilir ... 

Dünyanın hiç bir tarafında bu 
·1 seyahat insanlara değil, hayvan-

bile reva görülmez. Hem para ver, 
oturacak bir yer bulama. Vapurun 
rında sefil olmak gücUme gidiyor 

rusu. 
- Ben geçen gün bir franıız mec

lasmda bir resim gördUm: Afrika 
ilerini, hem de azılı mahkumları 
upa hapishanelerine naklettikleri-

gösteriyor. Heriflerin ellerinde ke· 
çe, altlarında da sıkılmadan bizim 

"lerin ikinci mevkii diyeceğin o
racak yerleri vardı. 

"- Doğduğun memlekette iş bula
mazsın, aç yatarsın, eaki tanıdıklar ba
şının etini yerler: Babana bakmıyor

sun, diye. Bilmem nerede bir kereste 
fabrikası var, amele istiyor diye işitir
sin, zor bela bulduğun üç buçuk lira 
bilet parasını cebine yerleştirırsin, ar
kandaki baba püsürü dile gelir: 

.. _Bir şey değil, yolculuk bitinceye 
r serseriliğe alışıp şehirlerde de 

dırım üstünde yatacağız. 
nbarın dip taraflarından bir gü-

tü oldu, gemi memuru yüksek sesle 
ırmağa başladı : 

... ··- Bu kepazelik, bu rezalet, gene 
1 biletin yok. Ben ıeni kaç defadır 
letsiz yakalıyorum. Geçen senede 
lak vak martı" vapurunda teni bi
tsiz tutmadım mı, belimısın be a-
tın? 

Tıraşı uzamıg biletsiz adam sakin-

··-Uzatma be kardeşim, dedi. Uzat
a. Gene sogan ıoyduracak bir adam 

kömür attıracak bir ateşçi yamağı· 
l ihtiyacınız vardır. Elbet ben işsiz 
parasız kaldıkça, şehirden şehire 

ıyahata çıkacağım, ıiz de çaresiz be
bedava götüreceksiniz. Ne yapalım, 

z lokma ekmek dünyası bu. 
Vapur memuru biletsiz adamı ite 
aka anbardan çıkardı. 

Gece ipey ilerlemişti. Seyahatleri 
Lr kaç gün uzayacak yolcular, denkle
ııden yataklarını çıkarmı9lar üzeri
• uzanmışlardı. Kenardaki bir yolcu, 
yağından pabuçlarını çıkarmış, uzan. 
ağı çulun üzerinde pabuçlarından 
endisine yastık yapmııtı. 
Herkes uyuyordu. Yalnız, akpm

anberi dipteki patates çuvallarının 
anından ayrılmıyan otuzluk ve hırpa· 

kılıklı bir adam, uyanıktı. Etrafı 

kin keıkin süzdükten sonra, eliyle 
valları aradı, hafifçe seslendi.: 
.. _ Baba, dedi. Herkce uyudu, bilet· 

al bundan sonra gelmez, istersen gü
flCrteye çıkalım, biraz hava alırsın. 

"Amar. oğlum kaçıyor, beni de gö
türsün,, diye insan kaçakçılıgı yapar
sın, Muhterem, muhtelıs babanı vapu· 
ra biletsiz bindirirsin, patates çuval
larından başını çıkarır çıkarmaz "ek· 
mek,, der. 
Acı acı güldü, dudaklarının arasın· 

daki izmariti göstererek, 
"- Bulduğun izmariti yakacak kib

ritin yoktur, fakat biletsiz olarak ka· 
çırdıgın ve kursağına lokma geçme
miş olan baban (ekmek) der gene. Hal
buki bir taraftan görülüp bileti sorula
cak olsa, ara yerde gene yanacak Ham· 
zadır. Çünkü peder hastalıklıdır, pe
derin günahı yoktur. Ah Ah. tek başı· 
ma bir kalabilsem. 

İhtiyar adam oğluna, şefkat ve mer
hametle baktı. 

"-Hamza, haklısın, dedi. Fakat 
ben de çaresizim. Sana olan vazifeleri
mi yapmadım, doğru. Fakat insan öm· 
rü öyle tuhaf bir yolki hele insan his· 
leri onları bu kadar çaresiz kalmadan 
tahlil etmenin imkanı yoktur. Şimdi 
bir elim, bir ayağım tutmuyor. Darül· 
acizeye bir türlü giremiyorum, bana 
oğlum bakım diyorum. Ama niçin, 
bunu bilmiyorum işte. Öyle sanıyorum 
ki: Bir gün ben gene eski hüviyetimi 
kazanacağrm, gene, cemiyetin eski 
hürmete değer adamı olacağım ve aa
nıyorum ki: oğluma eskiden yapama· 
dığım yardımları yapacağım. 

Hamza güldü, 

"- Masal, dedi. 
İhtiyar, ısrarla sözüne devam etti : 
"- Maaal değil Hamza. Seni küçük

Patates çuvalları kımıldadı, arala
rından uzun kırcıl sakallı, beli bükük, 
pejmilrde kılıklı bir ihtiyar çıktı. 

ken nedense sevmezdim. Ama 9imdi, 
hapishaneye girinceye kadar tanımadı 
ğım o, evlid sevgisi beni deli ediyor. 
Senden ayrılmak iatemiyorum. Seni 
hali, o kundaklı halinde görüyorum 
sanki. Seni kucağıma almak, sıkmak, 
ôpmek istiyoruıa. 

Hamza can ıukıntısiyle ıılık çalma
ya başlam19tı. Babaaının sözünü kesti: 
"- U zatına, dedi. Açlık beynine 

vurmuş, zirvahyorsun. Sen şurada O· 

tur, kimseye görünme. Biraz ekmek 
bulursam getiririm. 

"- Bittim, dedi. Açlıktan öleceğim. 
Beraber anbarın merdivenlerine yü

iiidüler. Vapur, kuvvetli dalgalara da
ranamıyor, iki tarafa sallanıyordu. 
kerdivenin dibinde başı çatkılı bir ka· 
dın. bir eliyle kesik bir limonu koklu· 
7or, diğer eliyle üstü açılan kızının 
rorğanını düzeltiyordu. Baba oğluna 
eordu : 

"-Saat kaç? 

"- Bilmem. Gece yarısını geçmiş 
olmalı. 

"- Desene, daha on iki saat açız. 
Oğlu acı acı güldü. 
"- Sanki on iki saat sonra hemen 

karnın mı doyacak? Rıhtıma ayak bas
tığımız vakit ne yapacağız, asıl mese· 
le o zaman. 

Hamza, vapurun iç taraflarına doğ
ru yürlidü. Vapurun makine dairesinin 
önünden geçerken sıcak bir hava sağ 
yanağını, 11cak bir hava bir havlu gi
bi sardı. 

Bu sıcaklık ona, Tophane hamamı
nı hatırlattı: İçinden "Ah, dedi. gö
bek taşında uyumak ne tatlıdır.,, Va
purun yemek salonuna yakla9tı. Bir 
garson masaların üzerinden boş yemek 
tabaklarını topluyordu. Kapının önün
de sefil kılıklı bir adam görünce dışa· 
rı çıktı : 
"- Sen ayıb bilmezmisin, dedi. Bu

rada yemek yenir. Hiç yemek yiyenle
re bakılır mı ? 

Sabah ' Akpm 
İlk Son 

ıefer sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K dereden Ulus M. na 7.15 23.20 
uius M. dan Çankaya'ya 7.25 23.30 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.30 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 20.30 
Ulus M. dan Keçıoren'e 6.00 21.00 
Keciôrenden Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlık'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 20.30 
Cebeci'den Ulus M. da 7.00 20.30 
Cebeci'den As. fabl ra 6.30 
As. fabl dan Cebeci'ye 17.15 
S. pazan'ndan Akköprü'ye 6.30 7,15 
Akkôprü'dcn S. pazarı'na - Sl.45 

Yenl•ehlr, htasyon ve Bak ıınlıklara 
her saatı bee gec;e muntazam seferler 
uardır. Pazar günleri ilk ıcfcr ,'ler birer 
saat sonra baelar. 

POSTA SAATLERİ 
Posta saat 19 a kadar İstanbul ı:ihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 
Tayyare poıtaaı 13 e kadar mertub alır. 

TREN SAATLERİ 
Haydarpaşaya : Her sabah l"'..20, her 

akşam 19.15 ~e 19.45 
de (Salı, perşembe, cu
martesi Torc. ıürat). 

Samsun hattına : Hcrgün 9.35 (Kayıe· 
ri, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindemr). 

Diyarbakır hattı : Herıün 9HO 
Zonpldak hattı : Herıün 15J>O 
Kmkkaleye rayotobüı 16..05 

GÜNLÜK : 
Arabi -1356 
29 Şevval 

S. D. 
Güne§ 7 26 

Rumt • ~53 
Birinci klnun 21 

S. D. 
Akpm ll6 49 

Gene man~ tüneli 

çoktur. 
... Böyle bir tetkikin güç tarafı, so-

ğuk kanlılıkla dütünınek, temennileri 
ve esefleri birer hakikat farzetmemek, 
ve bahusus tercihleri, hatta iç politika 
ihtiraslarını enternasyonal imkanlarla 
biribirine karıştırmamaktır. 

Cihan harbı sonunda vatandaşları
mızın beslemiş oldukları iyi ümidle
rin suya düşmüş olduğu bugün bir 
vakıadır. 

... Sulh, 1919 da tasavvur edilmiş ol
duğu şekliyle hem kuvvetli ve hem, 
aşağı yukarı cihanşümul bir Milletler 
Cemiyetine istinad ediyordu ... Ha.lb~
ki, Amerika Birleşik Devletlerının 
istinkafı üzerine cemiyetin cihanşiı
mullüğü ilk adımda tehlikeye girdi. 

Bununla beraber, galib ve Milletler 
Cemiyeti azası olan büyük devletler a
rasında devamlı bir mutabakat saye
sinde kafi bir insicam temin edilebilir· 
di. Bazı ham hayallerin, hususiyle in
gilizlere aid bazı ham hayellerin bu 
anlaşmayı nasıl gevşetmiş olduğu ha
tırlardadır. 

İş böyle olunca, mağllıb yahud tat· 
min edilmemi§ devletlerin te§:t'bbüsle
rine yol açılmıt oldu. Milletler Cemi
yetini japonların, alınanların ve niha
yet italyanların bırakıp çıkmaları 1919 
da tanzim edilmif olan sistemin yıkı
lıp dağılışını kaydeden birer hadise 
dir. Bunun neticelerini cihan hartası 
üzerinde Mançukuoda, Habeşistanda, 
Ren nehrinin aol kıyılarında ve niha
yet Çinde görmek kabildir. 

Bunun manası ccearetsizlik göster· 
mek, pasif bir vaziyet almak, dostları
mızı bırakmak, bütün zararlı teşebbüs
lere sahayı serbest bırakmak mıdır ? 
Katiyen. 

Vaziyetimizdeki zayıf noktaları gör 
mek lazım geldiği gibi o va .. iyetin kuv· 
vetli noktalarını da ihmal etmemek, 
ve hatti muhtemel muarızlarımızın va· 
ziyetlerindeki zayıf noktaları aramak
tan vazgeçmemek gerektir. 

Bu gibilerin muvaffakiyetleri ekse· 
riya bizim tereddüdlerimizden ileri 
b'-lmıştir .. Her şeyi tartarak dcnilebi
lır ki Fransa cihan ordularının en iyi
lerinden birine maliktir, ve hava kuv· 
vetleri kifayetsiz bile olsa bunu ta· 
marnlamak imkansız değildir. Bundan, 
başka, bugün artık tamamiyle uyanmış 
olan İngiltereye de, Amerika birleşik 
devletlerinin sempatisine de istinad 
etmek kabildir. Şu da vardır ki gerek 
bu yardım ve gerek bu tempati, fran
sız sömürge imparatorluğunun menba
lariyle birleşince icabettiği zaman im
kanlarımızın hududsuz olacağı mey· 
dana çıkar. Şunu da düş.ünmeliyiz ki 
büyük felaket gelip çatacak olursa, 
kar§ımızda, modern harbın elzem kı.1-
dığı bazı ilk maddeler bakımından bız 
den çok geri devletler bulacağız. 

Bütün bunlar ba9ka yerlerde belki 

" Mademki sıyasal partıler mül· 
gadır ve yalnız şahıslar intibah edi~e
cektir; o halde seçilecek olan bu kun 
sclerin programları ne ola:bilir ve ol· 
sa bile tek bir şahıs tarafından orta• 
ya atılan bir program ne gibi bir ma
na ifade edebilir? .. Bu durum yarın 
parlamentoda mevcud mebusların a
dedi kadar çok bir program yükünün 
parlamentoya toplanmış olmasını mu· 
cib olmaz mı? Ve bu vaziyetten böy· 
le bir endişe~ düşmek doğru değil 
midir? Yahud parlamentoyu teşkil e
den mebuslar, orada muhtelif politik 
partiler halinde taazzuv ederlerse, o 
zaman gerek kabinenin ve gerek par
lamentonun vaziyeti ne olacaktır ? 

Sosyal İf ler 

1938 aeneeinin gelmesi, ~sa ile 
İngiltereyi biribirine &ağlıyacak olan 
meşhur Mant tünelinden baı.edilme
sine vcıile wnni9tir. 

Man9 tüneli yapılmalı mr, )'apılma· 
malımı? · 
Manş tüneli yapılabilir mi.ı yapıla

maz mr? 
Fransızlar bu tünelin yapnlmasını 

can ve gönülden arzu etmekmdirler : 
Kendilerini İnğiltereye biraz daha yak 
!aştırıp İngiltereyi Franaaya biraz da· 
ha bağlıyacaklarmı umduklar:ı için ... 

Vakıa çekilitlere mukabil ehemiyet 
li bir iltihak vuku buldu: Sovyet Rus
ya Milletler Cemiyetine girdi. Fakat 
enternaıyonal nizam bakımından bu 
iltihak sade meaud neticeler getirme· 
ri. Sovyet Ruıya, iıter istemez, dışarı
da cihan ihtilalinin kaynağı manzara· 
ıını haizdir. Onun Cenevrede de tesisi 
komünizme şiddetle muhalif bir çok 
hükümetleri kaygılandırmakla kalma· 
mı9tır. Haklı veya haksız olarak ken
dilerini müe11eı nizamın müdafii sa· 
yan devletler bu kaygıdan maharetle 
istifade etmitlerdir. 

Franaadan daha iyi bilinmektedir. Ve 
bütün bunlar, barışseverlikleri şüphe
li olan bazı milletlerdeki hayırlı te
reddüdü de izah etmektedir. 

Bu tereddüdün sulh tarafında te
kerrür etmesi ehemiyetli surette Fran
saya bağlıdır. Fransa bu ne~iceyi .. ne 
müdahaleci ve ne de gevıek bır polıtıka 
ile istihsal edemez. Hegemonya teala et· 
me zamanları artık geçmit olduğundan 
Avrupa ve • netice itibariyle dünya • 
sellmetini ancak müvazenede, herke
sin meıru ihtiyaçlarının tatmininden 
ve aynı zamanda ba9kalarının huku· 
kuna ve emniyetine hürmetten doğan 
haklı bir muvazenede arşyabilir ... 

"Utro" gazetesinde •'Tuna tUrkle· 
ri hicret etmek istemiyorlar" bafhkh 
bir yazı vardır. Gazete muharrirlerin• 
den biri, Tuna üzerinde kain Ziştevi 
kasabası belediye reisiyle görüşerek 
kasabanın ekonomik ve kültürel işle• 
ri hakkında aldığı maHlmatı neşret· 
mektedir. Belediye reisi kasabanın e
konomik durumundan bahsederken 
bir zamanlar bir ticaret şehri olan 
Ziştevi'nin şimdi çok kısır bulundu· 
ğunu ve bilhassa kasaba nüfusunun 
dörtte birini teşkil eden türk halkı· 
nın ziyadesiyle fakir olduğunu, bun• 
}arın vaktiyle bir kereste ticareti mcr 

kezi olan Ziştevi'de hamallık etmekte 

olduklarını ve fakat Romanya ile 

Bulgaristan arasmdak:i ticart mUna· 
sebetler hasebiyle kereste ticaretinin 

sukutundan sonra türklerin çok kara 

gilnler geçirdiklerini; bununla bera· 

ber belediyenin aldığı tedbirler saye• 
sinde vaktiyle hamallık eden bu hal• 
kın timdi bağcılığa atıldığını ve böy• 
lelikle durumlarını düzeltmekte ol· 
duklarını anlatmıt; gazetenin: Tür
yiyeye hicret etmek istemiyorlar mı? 
sorusuna da: 

- Hayır .. Doğdukları bu memleket· 

te komşuları bulgarlarla haşhaşa vere• 
rek çalışmak ve burada yapmak eme· 

!indedirler. Kasabamızda 'imdiye ka• 
dr türklerle bulgarlar arasında en U• 

fak bir hadise bile olmamıştır. Bunla

rın en büyük kusurları cahil olmaları 

Tünelin bir kaç tane projesi vardır, 
ve tünel sanki hemen yapılacakmış gi
bi proje her sene bir takım yenııliklerle 
tadil edilmektedir. Son proje:y,e göre 
Manş tüneli 50 kilometre uzunluğun· 
da, gidip gelme iki yolu ihtiva eden 8 
metre nısıf kutrunda bir Ustüıvane ola 
cak ve denizden 90 metre dıCrinlikte 
inşa edilecektir. Üçe taksim edilecek 
olan bu üstüvanenin merkezit.nakliya
ta tahsis edilecek, üst kısmı hawa alma· 
ğa, alt kısmı da kirli havayı deıfetmeğe 
mahsuı aletler ve saire ile doilacaktır. 
inıa masrafı 85 milyon türk l!iraaı ka
dar bir şey hesab edilmektedin. 

1938 de bir projenin tahakkukuna 
doğru gidilebilecek midir? 

ğırmalarını yavaşlattılar. Sonra hep 
beraber makine dairesine doğjru yürü· 
diller. 

Milletler cemiyeti üzerine kurulan 
binayı aaraan bütün bunlar, aynı za· 
manda, fransız diplomasisinin, Avru
pa için, pakttaki noksan tarafları ta
mamlıyacağını zannetmiş olduğu an
latpıalar ıistemini de tehlikeye koy
muştur. Bu sistem, Franaa ile şarki ve 
cenubi Avrupanın mevcud nizamdan 
memnun görünen devletleri arasında 
kartılıklı bir münasebet ve teminat şe· 
bekesi kumıağa matuftu. Besbellidir
ki Almanyanın kuvvetli bir ordu vücu
de getirerek Renin sol kıyılarında, hta 
ti Fran&a hududu boyunca vaziyetini 
tahkim ettiği gün bu mekanizma kıs
men bozuldu. İşlerin ters gitmesini, 
bir taraftan, Belçikanın yarıtarafsız 
bir politikaya temayül etmesi yüzün
den hareket acrbestimizin tehdid olun
muı, ve diğer taraftan franıız • ital
yan münasebetlerinin soğuması ticil 
etti. 

Bulgaristan 
Bulgari.atanda politik meseleler 

"Zora" gazetesi "Yeni yıl arife
sinde Bulgaristan" başlıklı yazısında 
hükUmetin ıon bir hafta zarfında iki 
mühim işle meı1gul bulunduğu ve yıl
başından önce bunları bitirmek için 
azami gayret sarf ettiğini yaztnakta 
ve bunlardan birinin 1938 senesi dev· 
let büdcesi; diğerinin de mebus se
çimi mıntakalariyle namzedler üze
rindeki incelemeler olduğunu izah et-
mektedir. 

ve iptidai hayat tarzı yapmalarıdır, 

cevabını vermiştir. 

Güverteye çıktılar. İhtiyar adam bit 
ınişti. Yorgunluktan göksü hırıldıyor
du. buma yürüdiıler, halatların arkası
na geçtiler, oturdular. Uçsuz bucaksız 
karadeniz siyah bir ifrit gibi önlerin
deydi. Burna çarpan koca dalgalar 
sanki vapura "tos, tos" diye bağrıyor
lardı. 

İhtiyar adam, 
"- Biraz ekmek bulsak, dedi. 
Oğlu birden hiddetlendi : 

Hamza müşkülatla söze başladı : 
"- Vallahi haklısın, dedi. Yalnız 

on parasızım. An~k bilet par~sın~. bu
larak vapura bindım. Açım, mumkunse 
biraz, artık ekmek ver. 

'Garson Hamzayı süzdü, sonra içeri 
girdi. Bir yıgın parça ekmek getirdi. 
Elinde bir gazete kağıdına sarılmış u-

Hamza usul usul vapurun bumuna 
yanaştı, halatları geçince duı:aladı, ba· 
baaı yoktu. Bir an yakalanma.ı ihtima
lini düşündü. Böyle bir şey olamazdı. 
Gayri ihtiyari burna doğru yürüdü, 
vapurun burnuna çok yakın çıpa deli· 
ğine baktı, sap sarı oldu. Çipanın üze· 
rinde babasının çaketinden kopmuş ko
ca bir parça rüzgarın tesiriylıe dalgala
nıyordu. 

Demek, babası gemicilerle biletsiz 
adamın gürültüsünü duyunca, yakalan 
mamak için buraya iruniş ve felçli ko· 
lunun kuvveti kesilince denize düfDlÜŞ 
tü. Her halde vakit geçmit olınıyacak
tı. Vapur şimdi durdurulacak olursa 
babası mutlak kurtulurdu. Bağırmak 
istediği halde bir türlü ağzını açamı· 
yordu. Babasını kurtarıp ne yapacak· 
tı? Bu felçli adamı, gene sefalete, gene 
açlığa mahkfun bir halde yaptınak 
doğrumu idi ? ..•• 

İcabettiği takdirde şarktaki ve ce
nubu şarkideki dostlarımıza milessir 
surette elimizi uaztmamız, bugün, 
vaktiyle göründüğünden büsbütün 
ba9ka unsurları muhtevi bir strateji 
meselesi halinde tezahür edebilir. Bu 
müşahede Polonya, hatta Romanya ve 
Yugoslavya politikalarının bazı halle· 
rini de izah eder. 

Görülmemek iııtenilmesi manasız, 

hatta tehlikeli olabilecek olan bu reali· 
teler, Cenevre mezhebine muarız dev· 

Gazeteye göre büdce meselesi bu 
son hafta zarfında bitmiş olan ve Bul 
garistan 938 yılına yeni blidce ile gir
miş bulunacaktır. (Bulgaristanda ay· 
rı bir mali sene yoktur.) İntibah me
selesine gelince: gazete, ikinci kinu· 
nun yortularla dolu olduğu düşünü
lür ve seçimi ilgilendiren işlerin sey
ri nazarı itibare alınırsa, intihabların 
ancak şubat sonlarına doğru yapıl
ması ihtimali mevcud olabilir. Bunun 
la beraber, er veya geç, Bulgaristan 
ilk yaza parlamento ile girecektir, di· 

yor. . .• ,. 
1 

~ 
"Bulgar kadın bırlığı organ ıg.ı.: 

ğını yapan "Jenski Blas kadın sesı,, 
gazetesi de "müstakbel parlamento 
başlığı ile yazdığı bir makalede par-

K•ral11r: 
1) Piyade a2-al 

Btyular: 
1) Piyade e7-e8 fak bir pakette vardı : . 

"- İçinde söğüş var, dedı. Al fakat 
bir daha bu taraflara gelme. "- Vızırdayıp dunna. Ekmeği ne

reden bulayım 1 
Dizleri dökülmüş 

göksü sicimledikilmiş 
terdi : 

Hamza teşekkür edemedi. Paketle 
pantolonunu, ekmekleri aldı ve yürüdü. Ön güğerte· 
ceketini gös ye geldiği zaman iki üç gemicinin an

bardaki biletsiz adamı ortalarına al
dıklarını ve bağırdıklarını gördü, dur
du, yüreği hopladı. 

"- Senin yüzünden, dedi. 
İhtiyar adam, gözlerini boşluğa çe

virdi. Oğlu : 
"- On iki senedir felçlisin, iki se

nedir sana bir hasta bakıcının yaptığı
nı yapıyorum. Ne bulacağım sanki. 
Sanki şimdiye kadar ne buldum ki. Se
kiz defa evlendin. Kendi anamda dahil 
olduğu halde sekiz kadının sekiz tür
liı dayağını yedim. Bari beni okutsay
dın, adam etseydin, ne gezer. Sekizin
ci yaşımda kahveci çıraklığına nasbc
dildim. Son karın yüzünden bir de ih
tilis yaptın, girdik sekiz sene kodese. 

.. _ Ulan, ateşçinin tabakasını mey-
dana çıkar, kemiklerini kırarım. 
"- Basın sopayı terese. Hem bilet· 

siz vapura binmeğ:, hem de hırsızlık 
etmeği öğrensin. 

Biletsiz adam, tok tok söylendi 
.. Uzun etmeyin. Ateşçinin tabakası· 

nı ben almadım. Ben doğru söyliyen 
bir adamım. Alsam aldım derdim. 
Hem, ben böyle pek sopada yemem, 
bilmiş olun. 

Gemiciler bu tok sı:>z kar9ıaında ba· 

Karadeniz uluyarak köpürüyordu. 
Babasını denizden çıkartsa, biletçi ya
kalarına yapışmıyacak mıydı ? 

Dalgaların sesini dinledi. Elinde, 
dilendiği ekmek parçalariylıe ıöğüş 
paketine baktı. 
"- Allah rahmet eyle.in, dedi. 
Ve anbara doğru yürüdü. 
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(Vezir olur) 
2) Vezir e8-el + 
3) Vezir cl-e6+ 
4) Fil d8-f6 
5) Fil f6-c3 
6) Vezir e6-el+ 
7) Vezir el-al+ 

Bundan bir hamle 
olur. 

2) Şah 

3) Şah 

(Vezir) 
bl-&2 
en eyisi 
a2-bl 
en eyisi 

4) Vezir a1-a3+ 
en eylıi 

5) Vezir a3-a4 
6) Şah bl-«2 
ıonra karalar mat 

Diinukü bulmacamızın halli 

1- His 
2- Asid 
3- İnsan 
4· Han 
5- Hat 
6- An 
7- Ad 
8- At 
9- And 

10· Has 
11· Sadi 
12· Sahi 
13· Tan 
14- Tad 
ıs İsa 
16- tnad 
17 Asi 
Hindistan'dır. 



Çocuk i lôvemizde 

Bilmecemizi doğru halleden 
isimleri çocukların 

Dün çıkan çocuk ilavemizde çocuk bilmecesini doğru halle
den fakat mükafat kazanamıyan çocuklarımızın isimlerini neşre 
başlamıştık. Diğer çocuklarımızın isimlerini aıağıya koyuyoruz: 

Ankara İnccsuda Süleyman Basri kızı 
İnci, Etlik ilk okulundan Yüksel, İstanbul 
Kızıltoprak 49 uncu ilk okulundan 2 Tom
ris Tiırkkuş, Konya pınarbaşı istasyon şe
fi Vacid kızı Ayten, Ankara Mimar Kemal 
okulundan 484 Baki, Ankara Namık Kemal 
okulundan 433 Sıiheyla, İzmir Karataş orta 
okulundan 1229 Kerameddin Acarlı, Elazığ 
Ataturk ilk okulundan 407 Neriman Barba
ros, Dıyarbakır erkek lisesinden 111 Fahri 
Gul, Dıyarbakır lısesınden 819 Mazhar A· 
rıkan, Malatya Frat ilk okulundan 356 Sü
zan Pekman, Sivas İsmet paşa ilk okulu 
birinci sınıfından Günsel Ozgen, Amasya 
C.H.P. de Arıf oslu Hilmi Bilgili, Ankara 
cumhuriyet ilk okulundan Aktüze İrkin, 
Ankara Mimar kemal ilk okulundan Ümid 
Yaman, Harbiye okulu istihkam bolusunde 
Mehmed Gultekin, Ankara İltekin ilk oku
lunda 582 İlhan, Ankara Necatibey ilk oku
lundan Onat, Ankara Gazi lisesinden 402 
Kemal Dilek, Ankara Mukaddem mahallesi 
lkin sokak 7 numarada Melahat Ergen, 
Ankara erkek lısesınden 578 Mahmud, 
Kastamoı.u Murad oey ilk okulundan 141 
Nahıde J.Jemiroglu, Çorlu ılk okulu dördün 
cu sınıfından 44l Habıbe Çetın, Kıitahya 
orta oltuıundan 473 l<dat Ozkurt, Ankara 
İsmetpaşa ılk okulundan 789 Karanfil, Ada
pazarı orta'sından 12 Hasan Özçelik, An
kara Ataturk okulundan 95 Yavuz, İstan
bul Kuzsuncukdere meydanı 23-25 No. da 
Manuel ~rgan, İstanbul Bayaı:ıd, Sırakah
vcler .liugdaycılar sokak Bolu Lezzet lo
kantasında Halil, İstanbul Kuleli lisesi S. 
Si Kısım 3 674 Hakkı, Istanbul Hahcıoglu 
birıncı ılk okuldan 129 Mualla Erdem, Nığ
de orta'sınaan 18 f..krem Kazancı, lstanbul 
Laleli 51) uncu ılk okuldan 70 Niyazi, An
kara birıncı orta'sından 1377 Nerim, Rıze 
orta okul 67 Necla Arman, Devrim ilk oku
lundan 767 Perran, lstanbul Hayriye lise
ainden Feyyaz Kutun, Adana erkek öğret
men oulundan 736 lbrahim Ulus, Kayseri 
Etiler ilk okulundan 333 Rahmi Çalrağı, 
İstanbul Gelenbevı orta'sından 129 Ahmed 
Taştepc, Edirne garb hudud taburu muha
bere gedıkli başçavuşu Adil oğlu Erdoğan, 
Deniz1i Jısesınden 193 Şefik Erdin, İzmir 
Ögretmen okulundan 9505 Seyid Sanlı, İs
tanbul 52 incı ilk okulundan Belma Baram, 
Diyarbakır lisesinden 82 Mevhibe, Zile orta 
okulundan 128 Ahmed Albaş, Ergani made
ni kaymakamı oı:lu Ertugrul, Diyarbakır 
orta okulundan 321 Tahır Altuğ, Erzurum 
mustahkem mevkı karargı.hı komutanı kızı 
Naıme Erturk, ~ alvaç orta okulundan 177 
Hıkmet, İstanbul c;..enge.koy Setbaııı 22 No. 
da Refet Gunsay, Jj,y .. oakır İsmetpaşa ilk 
okulundan 2 Lemı Karabulut, Diyarbakır 
lisesinden 886 Lutıı l.iunduz, Diyarbakır 
Zıya Gökalp ılk okulundan Fikret Tuluğ, 
İstanbul ticaret lisesinden 1153 Nuri, An
kara Atatilrk ilk okulu birinci sınıfından 
Ayten, Amasya orta okulundan 51 Osman 
Beııok, Konya Topraklık No. 397 de Ab
dullah Sarı, Diyarbakır Süleyman Nazif o
kulundan 61 Tevfik, İsparta orta okulun
dan 217 Azmi Çakmakçı, Adapazarı Sabiha
nın okulundan 447 Erdal, Ankara Divanı 
muhasebat D. 4 memuru Fethi, Amasya orta 
okulundan Coşkun Abanoz, Büyük Millet 
Meclisi zabıt katibi Vecih lııık e:ıi Müzey
yen Iıık, Ankara Dumlupınar okulu 645 Ke
mal, lzmir Bornova topçu alay baytannın 
oğlu Emin Beynam, Silivri ortaköy ilk o
kulu 188 Ayten Gıiney, Bursa Nalbandoğlu 
okulu Özcan, Ankara erkek lisesi 1332 Na
zif, Çankın orta okul 300 Fettah Akıncı, 
Erzurum Aııağı mumcu millet bahçesi kar
ıısı 5 No. da Cangôren, Kayseri Cumhuri
yet ilk okulu Mehmed, İnebolu Karadeniz 
okulu Kamuran, Turhal ilk okulu Turgud, 
Kastamonu Cumhuriyet okulu Gulbahar, 
Konya Dumlupınar okul 65 Fikret, Ankara 
posta kutusu 351 Tuna Şahingil, Ankara 
Gazi lisesi 1201 Necdet Tuncay, Ankara 
Atatürk kız okulu Şevki Selen, Ankara Mi
mar Kemal okulu 1020 İlhan Berkman, An
kara İltekin okulu 799 Nezihe Samaner, 
Ankara Devrim okulundan 786 Celadet, 
Ankara Necatibey okulundan 992 Cazibe 
Çayga, Çankaya ilk okulundan 150 Nedim, 
Ankara birinci ortasından 1369 Celal Erat, 
Ankara İnönü okulundan 100 Osman Tek
man, Ankara Dumlupınar okulundan 130 
Dogan Demircan, Ankara İnönu ilk oku
lundan 817 Neriman, Yenişehir Selinik 
caddesi 3 No. da Swıa Araz, Seferihisar Si
cacık ilk okulundan 48 M. Başak, Ankara 
erkek lisesinden 1373 Feridun Özdoğan, 
Ankara Gazi lisesinden 694 Bülend Gürkan, 
Ankara erkek lisesinden 30 Necdet Akman, 
Ankara Yenice mahallesi Dölek sokak 46 da 
Şemsettin, Çanakyade orta okulundan 381 
Mehmed Tan, Ankara kız lisesi lB. den 
Şükran Selen, Ankara birinci orta okulun
dan Necdet İpek, Aydın 7 eylul ilk okulun
dan 208 Çetin Örgen, Ulus Basımevinde 
Bekir Ercan, Ankara erkek lisesinden 753 
Rifat Köksal, Ankara Hacı Bayram caddesi 
61 Ergun Çağlar, Elizığ orta okulundan 90 
Bozkurd Göknar, Mimar Sinan ilk okulun
dan 65 Nevzad Çağlayan, İsparta cumhuri
yet ilk okulundan 228 Fikret Kayacan, An
kara Mimar Kemal okulundan 334 Nur 
Taşkan, Ankara Çankaya okulundan 197 
Ferhan Erdıişun, Çaycuma nahiyesi ilk o
kulundan Abdurrahim, Diyarbakır Ziya 
Gokalp ilk okulundan Nuran Pelin, Ankara 
ltamamonu Akyol sokağında 8 Vecihe, An
kara İsmet İnönü ilk okulundan 251 Hamdi 
Ermanav, Ankara İltekin ilk okulundan 765 
İbrahim Çayabakar, Ankara İltekin ilk o
kulundan 130 Buyral Gündüz, Ankara İs
metpaşa ilk okulundan 647 Necdet Kayase
zer, Fatih Darilşşefaka lisesinden 8 Şükril 
Gökçadır, Ankara birinci orta okulundan 
10 Ahmed Payas, Ankara Necatibey oku
lundan 195 Süheyla Tuna, Ankara İsmet 1-
nonü okulundan 314 Süreyya Tuna, Ankara 
Atatürk ilk okulundan 381 Ayten Sarkanak, 
Ankara Devrim ilk okulu beşinci sınıfın
dan Hasan Çolak, Ergani madeni ilk oku
lundan 66 Nezahat Temel, Ankara Gündoğ
du mahallesi Demirtaş sokak 10 No. da Se
niha Gerçeker , Ankara Necatibey okulun
dan Can Ergün, İstanbul Taksim orta oku
lundan 501 Nihad Tdzüntürk, Zonguldak 
inşaat başmühendisiiğinde Orhan vasıtasi
le Fevziye Güran, Zonguldak Atatürk cad
desi furuncu İsmail oğlu Mustafa Ataç, An
kara Dumlupınar okulu sınıf 3 den Neşe, 
Ankara İnönü okulundan 1172 Muzaffer 
Akgün, Mersin orta okulunda 202 Mehmed 
Boner, Afyon lisesinden 384 Kemal Eşli, 
Ankara İnönü ilk okulundan 928 Ayten Dü
ner, Ankara erkek lisesinden 1221 Sıtkı E
ğilmez, Ankara Atatürk okulundan Günseli 
Çakır, İstanbul Kartalı Maltepe nahiyesi 
ilk okulundan Halid Güldiken, Zile orta o
kulundan 188 Turan Tümay, Ankara N eca
tibey ilk okulundan 810 Necli Öyel, Anka
ra Gença apartımanında Hediye, Adana öğ
retmen okulundan 246 Salihaddin Ayata, 
Ankara Dumlupınar okulu sınıf 3 den İb
rahim Caran, Adana erkek lisesi orta kıs
mından 1152 Sami Baki, Sıvas lisesinden 
728 Rifat Sönmez, Ankara Yenice mahal
lesi Göçmen sokağı 6 da Mahmud, Y eni!ie
hir Orün sokak 9 da Sema Yılmaz, Ankara 
İltekin ilk okulundan 97 Beyhan Şenol, Ço
rum, Alaca posta tevzi memuru Abdullah 

kardesi Süleyman Sonmez, Kayseri liıeıin
den 373 Rahmi Yıldız, Ankara ticaret lise
sinden 326 Kadriye, Zonguldak orta okulun
dan 401 Z. Işık, Ankara bahkpazar Iııklar 
cad. İsmail Akartürk, Bursa erkek lisesin
den 268 Naci Erten, Adana ikinci ortasın
dan 130 Ömer Ulustürk, Zonıuldak Gazi 
ilk okulundan 217 Suad Yavuz, Ankara Ata
türk erkek okulundan 60 Emel Conker, 
Konya Ereğlisi İsmetpap mahallesinde 3 
No. da Salim oğlu Emin, Ankara Çankaya 
ilk okulundan 47 Samih Saraç, Ankara er
kek lisesinden Şerefeddin Bolat, Karaman 
orta okulundan 57 Hayat, İzmir Selimiye 
mahallesi Halil Rifat pasa cad. 44 No. da 
Nuriye Devran Ankara sanat okulundan 
326 Hikmet Bengil, Ankara iltekin okulun
dan 706 Belma Dinçer, Ankara Sarı Sinan 
mah. Üı; yol sok. F. Şevket, Karaman orta 
okulundan 10 Salim Nazlı, Erzurum müs
tahkem mevki kumandanlığında R. kızı Na
ime Ertürk, Ankara birinci orta okulundan 
Ahmed Karıı, Ankara Mimar Kemal oku
lu ikinci sınıfından Günayaktuğ, Argıthan 
istasyon §efi oğlu İzzet Yücel, Yozgad 
Cumhuriyet okulundan Jale Türksoy, Ada
na Namık Kemal okulundan 1130 İsmail 
Gokbuğa, Ankara birinci orta okulundan 
496 Zafer Özbaran, Ankara erkek lisesin
den Fuad Akdur, Ankara Doğanbey mahal
lesi Tnşdo.veme sokak 7 No. da İhsan Türk, 
İstanbul Usküdar Değirmenciler cad. 125 
No. da Fahhameddin Ertekin, Ankara er
kek lisesinden İ&mail Canıkara, Ankara İl
tekin okulundan 795 Erdoğan Aksoy, Me
nemen Emiri ilk okulundan Fahriye Yayla, 
Ankara sanat okulundan 129 Fikret Olgun, 
İstanbul Beyoğlu dokuzuncu ilk okuldan 
Nakip Anlar, Ankara birinci ortasından Na
zif, Ankara Gazi lisesinden Haluk Onal, 
Ankara Atatürk ilk okulu 10 Sevim Tima
ğur, Atatürk ilk okulu ikinci sınıfından 90 
Nezahat, İstanbul telgraf servis memuru 
Tevfik kızı Gülçin 

925 Cebeci Yenice sokak 69 numarada 
Necla Gürle, Adana Ulucami önü berber 
Halil eliyle Osman, Afyon Dumlupınar 
okulundan 253 Müfide, Ankara İltekin 
ilk okulundan Mesadet Anar, Ankara Gazi 
lisesinden Cevdet, Ankara Gazi lisesin -
den Süleyman yılmaz, Aynı mektebten 
Selim Atak, Ankara Ulus basımevinde Ya
şar Çetinkaya, Ulus basımevinde Kemal, 
Ulus ı;inkoğraf hanesinde Süleyman, An
kara Y enihayat ilk okulundan Seyyare 
Tandoğan, Zonguldak orta okulundan 
Berran Bavaran, Ankara kadastro fen 
memuru Süruri oğlu Raha Toytan, Anka
ra Altay mahallesi Haymana sokak nu -
mara 11 de Hediye Sezer, Ankara Gazi 
lisesinden 545 İbrahim, Eski~ehir lisesin
den 1075 Kemal Şava;ı, Ankara ı;anat oku
lundan Şevket Onat, Ankara sanat oku
lundan 288 Fedai Tuna, Ankara İltekin 
ilk okulundan Omid Gökberk, Ankara 
Gazi lisesinden 1159 Hüsameddin, Anka
ra İsmetpaşa okulundan 290 İlhan, İltan
bul Çamlıca Topaneli oğlu sokak 69 nu
marada Ferid va11tasiyle Nazım Salmay, 
Ankara kız lisesinden Behleviye Konuk, 
Ankara Ticaret lisesinden 87 Azu Apay
dın, Ankara Dumlupınar okulu A. Cemil. 
Eskiıehlr posta kutusu 22 Cankuva1. An
kara Cumhuriyet okulu Cenıtlı, Ankara 
sanat okulu 300 Kadir, Ankara Türk Ma
arif Cemiyeti ilk okul 157 Yurdakul, An
kara Atatürk kız okulu 43 Lem'i Çakmak
çi, Ankara Devrim okulundan Şükran 
Gür, Ankara kız lisesinden 1040 Muazzez 
Koçak, Ankara İnönü ilk okulu Mübeccel 
O'nyeli oğlu, Ankara ikinci orta okul 
Lütfiye Uçkun, Ankara Çankaya okulu 
Uğur Payver, Ankara İnönü okulu Aysel 
Kolak, Ankara Divanı Muhasebat müra
kıbı Tevfik oğlu Turhan, Ankara İnönil 
okulu Ergun Ener, Kamelya mağazuın
da Kadri kızı Saadet, Ankara Keçiören 
Avnipaııa tepesi göz doktoru Vefik evin
de Suna, Ankara Gazi liseai 763 Cevdet, 
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Dünyada neler oluyor .................................................... 
Brigitte Helm 

Sezsiz sinemanm meşhur yıldızı 

Brigitte Helm, sesli sinemada da oy
nadı; pek o kadar muvaffak olamadı. 
Sonra, geçen sene artistin otomobili i
le bir adamı çiğnediğini, muhakeme al
tına alındığını, alman hükümeti ile a
rasının açıldığını işittik. 

Son gelen L' İnteransigeant Brigit
te Helm'in veda mektubunu neşredi

yor: " ... Mühim bir karar vermiş bulu
nuyorum: Sinemadan çekilmek kara
rı. Buna hayret mi ettiniz? Fakat artık 
hayattaki rolümün değişmiş olduğuna 
kaniim: Hayatımı kocama ve çocuğu
ma hasretmem lazım. Halbuki stüdyo
nun icablarına tabi olsaydım bu vazi
femi yapamıyacaktım: Artistlik eden 
kadın,, hayatı sinemada geçen kadın, 
karı ve ana olan kadın ... Bu kadar rolü 
kendime çok buldum. 

"Günün birinde tekrar sinemaya dö
neceğimi sanırsınız. Hayır, bunu ben
den beklemeyin. Zira şimdiye kadar 
hiç bir kararımdan nükül etmedim. 

.'Bütün okurlarınıza vedalarımı su
nunuz . ., 

Bir yıldız daha söndü .•• 

Vaydman ne yapıyor? 
Katil Vaydman hakkındaki haberler 

ilk günlerdeki kadar alaka uyandırıcı 
değildir. Son rivayetlere göre çetenin 
asıl reisi milyonmuş, ve Vaydman o
nun elinde bir vasıtadan ibaretmiş. 

Vaydman şimdi Versay hapishane
sinde politika ve argo ile meşgul ol
maktadır. 

Fransız dış bakanı Delboa'un 
Prag seyahatmın neticelerini pek me
rak ederek bakanın Parise dönüp dön
memiş olduğunu öğrenmek istemiş

tir. 
Diğer taraftan, argo yani Faris 

külhanbeylerinin kullandıkları husu
si lisanı tahsile karar vermiş görün
mektedir. 

Vaydman aklını mı kaçırdı, derai
niz? 

UEUS 
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Çankaya Eczanesi açddı [ Meşrutiyet caddesi Yenişehir 3 - 7216 

Elbise ve kaput 
Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 

Cinsi Adet takım beherinin muhammen 

Sivil elbise 
,, kaput 45 

135 

fiatI 
Lr. Kr. 
22 00 
22 00 

ah nacak 
Teminatı 

Lr. Kr. 
223 00 

75 00 

l 

İhale günü: 12 - 1 - 938 çarşamba 
günü aaat 16 da 

Yukarda cins ve mikdan yazdı sivil elbise ile palto 27-12-937 tarihinden 
12-1-938 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
yukarda yazılı gün ve saatte kanuni belgeleriyle birlikte Emniyet Müdürlü-
ğünde toplanan komisyona gelmeleri. .(4705), 3-7239 

Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört aaurlık küçük ilinlardan
Bir defa için 30 kurut 
İki defa için 50 kurut 
Uç defa için 70 ku~ 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük illnlarm her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli it defa 
ne!jredilecek bir ilin için 14t kuruş 
alınacaktır. 

Bir kolaylı; olmak Uzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruş alınır. .................................................... 

Kiralık : 

Kiralık daire- Yenişehirde, elek
trik şirketinin tam önünde 34 No. apar 
tımanda iki oda, bir hol, mutfak ve 
banyo. Suyu ile 40 lira. 3-7207 

Acele kiralık - Yenişehir Kızılay 
civarında 3 oda bir hol banyo, mutbah 
bir daire su kapıcı dahil 39 liraya dev
ren kiralıktır. Kurulmuş vaziyette so
balar da terkolunabilir. Saat 14 den 16 
ya kadar telefon 1069 a müracaat. 

3-7289 

Kiralık ucuz daire - 5 oda 1 hol 2 
hela, mutfak ve banyolu daire 45 lira
ya Maltepe İmalatı harbiye evleri civa
n bakkal Rasime müracaat. 1-18 

Kiralık oda - Mobilyeli, kalori
ferli güzel bir oda kiralıktır. Yenişehir 
Atatürk Bulvarı Ali Nazmi apartnnanı 
daire 11. 3-7269 

Müıtakil kiralık kat - Dört oda, 

cza&"j§rj 52 

1 

hol, mutfak, banyo. Itrklar caddesi rf 
cati okulu yanında No. 2. Telefon: 2rJ 

3-7294 

Satılık : 

Sablık ar831 - Ankara Balkat JI 
yünde ceman üç yüz dönüm tarla, 
ev, toptan veya parça parça acele .. o 
lıktır. Köyde Mustafa Bora'ya mürt 
caat. 3-7273 

Acele satılık eczane - Ceyhaol 
29 senelik kıdemli ve tanılmıt vad 
eczanesi sahibinin ahvali aıhiyeaindİ 
dolayı satılıktır Almak için sahibi ~ 
Rıza Atasağuna müracaat. 3-72" 

Sablık arsalar - Yenişehir K~ 
fil sokak 400 M2 Konur soP 
373 M2 Telefon: 1538 • ı-129' 

Aranıyor : 

Arsa alınacak - Taşhan Balık~ 
rı, ftfaiye arasında satılık arsası oiatil 

a- -•~ 
rıı. Çankaya matbaasına müracaatJll" 
Tel. 3655. 3-7193 

Bağ alınacak - Satmak istiyen11 

rin Yeni Halde Çankaya matbeasıİ 
müracaatları. Telefon: 3655. 3-111 

Müteferrik : 

Tercerne - Her lisanda, muhat>' 
re, terceme, eski ve yeni yazıların kof 
yesi teksiri muhasebe tanzim ve koıl 
rol ederiz. i. kuruşluk pul ile Ank~ 
Posta Kutusu 25 müracaat. 3-71" 

Danı dersi - Diplomalı bir pr°' 
sör bayan, beden terbiyesi (kültür 1 
zik) ve modern dans derselri vermeJctl 
dir. Ders toplu, huawıi olduğu gibi~ 
nezdinde de kab:.ıl olunur. YenifC" 
posta kutusu 1046 1-38 

Diş tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Çandır 
Pazardan maada hergün dit tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 
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Bu sütunlarda günü güniinc resmi gazetede çıkan 

kanunları, nizamnameleri ve tamimleri bulacaksınız .................................................................................................... 
K rar ameler 
Türk parası kıymetini koruma 

12 numaralt kararname hakkında 
Bu beyannameler taallQk ettikleri devre

nin hitamından itibaren nihayet bir ay zar
fında kambiyo murakabe mercilerine mak
buz mukabilinde tevdi olunur. 

İhraç edilen her malın ticart defterlere 
uygun ve ticarethane tarafından muıaddak 
bir satış faturası suretinin beyannamelere 
raptedilmesi mecburidir. Bu faturalarda ih
racat eşyası bedelinin hakiki satııı bedelin
den noksan gosterilmcsi memnudur. 

verilir. Bu beyannamede malın menşei, ir
sali muktazi bedeli, bu bedelin hangi vade
lerde tediye edileceği, evelce tediyat yapı
lıp yapılmadığı beyanname sahibinin dövizi 
mevcud olmadığı taıırih edilir. Bu beyanna
meler tetkik edildikten sonra kambiyo mu· 
rakabe merciince eshabma verilecek mezu
niyete müsteniden döviz tedarik edilebilir. 
İbraz olunan vesaik ka:nbıyo murakabe 
mercilerince ibtal edilerek eshabına iade o
lunur. Madde 17 - İhracatçılar ihracat döviz

lerine taallQk eden hususat hakkında kam. Madde 24 - Döviz mezuniyeti almadan 
biyo mlirakabe mercilerince iııtenilecek ma- ithalat eşyasına aid gümruk makbuzlarını 
lumatı vermek ve buna dair vesikaları tevdi zayi ettiklerini iddia edenlere zıya keyfi. 
etmekle miıkelleftirlcr.1hracat eşyası dövi- yetini türkçe intişar eden ve birisi İstan
zi bankalar tarafından bu kararname mu. bulda olmak üzere iki gazete ile vazıh bir 
cibınce verilecek kambiyo alış vesikasının ııekilde ilin ve bu ciheti tevıik eylemeleri 
ibrazı suretiyle tevsik olunur. §artile giımrük idarelerince 22. ci maddede 

Madde 18 _ Tllrk tabiiyetini haiz vapur gosterilen meşruhatı havi tasdikli bir mak-
&uz sureti verilebilir. Bu gibi musaddak 

idarehaneleri hariçte bulunan e:ıhas ve mil- makbuz suretleri iızerine kambiyo muraka
essesat lehine ifa etmiş oldukları nakliye- be mercilerince döviz mezuniyeti verilmesi 
cilik hizmetınden mütevellit olarak bu ka- makbuzun tealluk ettiği malı gönderen ec
ramameden evvel tahsıl etmiş olduklan ve nebi memleketteki müessesenin bu mala aid 
bu~d~n böyle t~hsil edeceklerı navlun döviz matlulı ınu henüz almadıgına dair verecegi 
l~rınıı;ı cmırlerı~de bulunan kısmını elde et- vesikanın mahalli türk konsolosluklarından 
tıklerı tarıhten ıtıbaren nıhayet on beş giın tasdik edilmesine ve döviz talebinde bulu
zarfında doviz olarak memleke~e cetirip bir nanlar tarafından asıl makbuzun hiç bir su
bankaya. satmağa veya kendı na'!llarına ı ~~tle döviz mübayaasında istimal edilmedı
Cumhurıyet ~erkez B~_asına ~evdı etıne: ~ı~e ve makbuz atiyen bulunduğu takdirde 
)'e veya Mahy~ vekale.tının ta_yın edece~ı ıstımal edilmeyip l:ambiyo murakabe mer
esham ve t~hvıllitı haı:_ıçte mubayaa edıp cilerine ibraz edileceğine dair noterden 
memlekete ıdhal etmege mecburdurlar. musaddak bir teahhüdname verilmesine va-

Yataklı vagon §İrketi ile ecnebi vapur a- bestedir. 
centalan gibı memaliki ecnebiyede müeHes Bu hliküm bu kararnamenin neşrinden e· 
§irketlerin memleketimizdeki ıubclerinin vel dövizi alınmadan zayi olduğu iddia olu
hasıl tından indelicab memaliki ecnebiye- nan makbuzlar hakkında da aynen tatbik o
deki merkezlerine sevkolunacak miktarı i- lunur. 
çin kambiyo murakabe mercileri vizesiy
le kambiyo alınabilir. 

Madde 19 - Posta idarelerine tevdi edi
lecek kıymetli veya teahhlidlü mektub ile 
diğer kıymetli paket ve eşya posta memu
ru huzurunda bendedilir. Posta memuru 
bunların muhteviyatını goriir ve bu kararna
me mucibince ihracı mtisaadeye tabi tutul
muli para ve kıyemi menkule mevcud olup 
olmadığını kontrol eder. Resmi dairelerle 
Cumhuriyet Merkez Bankasının irsalitı bu 
madde hükümlerinden müstesnadır, 

. Madde 20 - Ankonsinyasyon geklinde 
ıdhal olunan veyahud bazı müessesatın ha
ris;teki merkezlerinden Tiırkiyedeki acenta 
veya gubelerıne irsal edilen malların dö
vizleri bu muesseselerin mali vaziyetleri ve 
satıı:ı nlsbetleri tetkik edildikten sonra kom
biyo mürakabe mercileri tarafından verile· 
cek miısaade üzerine temin olunur. 
~u dövizlerin temin zamanı gene kambiyo 

murakabe mercilerınce tayin ve ibraz olu
nan vesaik iptal olunur. 

Madde 21 - Alelftmum masarifi dahil ol· 
dugu halde transit eşya bedelleri ancak 
t~it dövizle odenir. Transit eıyasının 
hans;ten gelen dbvlzleri kambiyo mürakabe 
~ercilerlndcn alınacak mezuniyete mliıte
nıden bankalarda bir hesaba matlilp kayde
dilir. 

Harice bors;lanılan transit emtia bedalle
ri de gene kambiyo murakabe mercilerinin 
miısaadeslyle bu hesabtan tesviye olunur. 

Bu eljya için bankalardan alınan deviz a
vansları aynı hükme tabidir. 

Madde 22 - BilQmum idhalata müteallik 
döviz ihtiyaçları için kambiyo murakabe 
mercilerinden mezuniyet iıtihaal edilir. 

Gümrük idareleri muamele vergisine tabi 
eşyaya aıd gumruk makbuzlarında mal kıy
metini orijinal faturada yazılı ecnebi ve 
muadili tlirk paraaiyle gosterecekleri cibi 
vergi matruhına dahıl olması icabedcn nav
lun sigorta vesaire gibi bilumum masrafla
rı da ayrı ayn dercedecekler ve her mak
buzda malın menşeini ve marka ve numara
sını ve kap adedini göstereceklerdir. 

Posta idareleri de posta ile gelen idhalit 
eşyasına ald makbuzlara aynı meşruhatı 
vermek ve malın kimin namına geldiğini i
uaret etmekle mukellehir. 

Takasla idhal olunan emtia makbuı:ların
da yukarıdaki meşrubattan başka takas ve
aikasının numarası ve vesıkanın hangi ma
halden alındığı ve Türkiye ile kliring mu· 
kaveleıi akdedilmlli memleketlerden ıelen 
c3yanın makbuzuna da mal bedelinin kli
ringc dahil olduğu ve serbest döviz veril
miyeccği tasrih edilecektir. 

GUmrlik resmine tibi olup da yalnız mua· 
mele vergisinden miıstesna bulunan emtia
ya aid makbuzlara malın menşei ecnebi ve 
tlirk praaiyle kıymeti, navlun ve sigorta gi
bi masraflan dercedecek ve vergıye tabi 
olmadığı yazılacaktır. 

Muafen veya muamele vergisine tabi o
lamıyarak çıkarılan eıiYanın kıymetleri 
menııe ıehadetnamclerinde goı;terilmemiş 
oldugu takdirde bu mallara aid faturaların 
mahreçteki ticaret odalarınca tasdikli ol
ması şarttır. 

Emanet, dipozito ve mahsub makbuzları 
ilzerine doviz mezuniyeti verilemiyeceğin
dcn bu cihet gumruklerce bu makbuzlar ü
zerine İliaret edılır. Bunlardan resme tabi 
tutulanlar için billihare verilecek makbuz
ların zahrına gumrük idarelerince (bu 
makbuz uzcrine doviz verilmez) kaydı der
cedilir. 

Ancak bu gibi ahvalde ve ıümriik reıımi
ne tabi olmaksızın vuku bulan ithali.tın dö
viz mezuniyeti gumruk idarelerince yazı
lacak ve yukarıda gıimrlik makbuzlarına 
dercedileceği tasrih edilmiş olan malQma
tı ıhtiva edecek olan resmi tezkereler üze
rine verilir. 
Yukarıda zikredilen makbuz ve veıı;ikala

ra müsteniden a!Akadarlann kambiyo mu
rakabe mercilerinden döviz mezuniyeti is
ihsal edebilmeleri tafsilatlı bir beyanname 
vermelerıne ve beyannamelerine giımruk i
darelerine vrdiklri orijinal faturanın bir 
suretini rabteylemelerine mutevakkıftır. 

Madde 25 - Bedelinin tediyesi veya sene 
dinin kabul ve imzası mukabilinde teslimi 
meşrut konuşmentolarla relen mallar için 
döviz mezuniyeti verilebilmesi konuş
mentonun bu ~artla vurudunu bankalarca 
ve malın o ay kontenjanına dahil olduğunu 
veya kontenjana tabi olmadığının (iimrük 
idarelerince tasdikına ve tayin edilecek 
müddet zarfında alakadarlar tarafından 
(Ümrlik makbuzunun ibraz olunacağına dair 
kambiyo murakabe merciine bir teahhiıd· 
name verilmesine bağlıdır. 

Bu hıiküm konuımentosu doğrudan doğ
ruya tuccar namına celcn mallarda vadesi 
huliıl eden senedin tediyesi için vaki olacak 
döviz talebleri hakkında da aynen tatbik o
lunur. 

Bu 1Jekildeki bir teahhüdün billhare ade
mi ifası malın herhangi bir ıebeble henüz 
gümrükten çıkarılmamııı olmasından mün
bais bulunduğu takdirde bu cihet usulü dai
resinde tevsik edilmek ve alikadarların su
nu taksirinden veya suiniyetinden miıtevel
lid olmadığı isbat olunmak ıartile teahhüd 
müddetlerinin temdidine kambiyo müraka
be mercilerince izin verilebilir. 

İbraz edileceği teahhüd olunan makbuzun 
zıyaı iddia:ıı kabul olunmaz. 

Taahhüdlerini kambiyo mürakabe merci
lerince kabule oayan cörülemlyecek maze
ret serdiyle ifa etmiyenler iı;bu kararname
ye muhalif hareket etmi~ addolunur. 

Madde 26 - İthalit eıyaaının cUmrük 
makbuzlarına dercedilecek mal kıymeti ve 
masrafı haricinde kalan teahhur faizleri i
le alllmeti farikanın hariçte tescili masrafı 
ve liıans iıcreti veya ihtira hakkının isti
mali gibi ahvalde harice tediyesi İcab eden 
dövizler alikadarlar tarafından ibraz edile
cek ihticaca salih vesaik mukabilinde kam
biyo murakabe mercilerinin vizesile temin 
olunur. 

Teknik ,etüd, proje muayene ve emsali 
hizmetlerden ve beynelmilel teıekkiıllere 
mensubiyet dolayııiyle tahakkuk eden ai
dattan mütevellid doviz talebleri merkezce 
tetkik ve intaç edilir. 

Madde 27 - İhracat e:ıyası bedeli ile it
halat enaıı bedellerinin mahsubu ıeklinde 
takas muamelesi Maliye vekl.letinin mtisa
adcııı olmadıkça yapılamaz. 

Yalnız ihraç edecekleri malı iştira mak
sadile hariçten döviz celp ve bankalara sat
mış olan tacirlein ihraç edecekleri mal be
delinden bu dovızlere tekabül eden kıımı 
ve hukümetı;e verilen mezuniyete binaen 
yapılan umumi ve hususi takaslar için döviz 
taleb edilmez, 

Ancak. bu muamelelerin kambiyo muraka
be mercıleri nezdinde tevıiki ıarttır. 

MenY.ul kıymetlerin takası aynı kıymette 
olmak uartile kambiyo murakabe mercileri
nin musaadesile icra olunur. 

İhracat eşyasına aid komıuyon ve 1aire 
gibi masarifin dövizi veııaik ibrazı suretile 
kambiyo murakabe mercilerinin mezuniye
tile temin olunur. 

(Sonu var) 

Zavalh deliler 
Fransada yukarı Lovar eyaletinde, 

noel yortusu günü mUdhiş bir facia 
olmuştur .. Bu eyaletin Püianvaley de
nilen yerinde 2000 kadar delinin teda
vi edildiği bir timarhane vardır. Noel 
gecesi, bunların da biraz gülüb eğlen
melerine, ve bu meyanda sigara içme
lerine müsaade edilmiştir. Facianın 
sebc!:ıi olarak bu müsaade gösterilmek
le beraber elektrik tellerinin kontak 
yaptıgına ihtimal verilmektedir. Tah
min ettiğiniz gibi timarhane o gece 
yanmıştır. 

ULUS 

10 ton motor yağı ahaııcak 

M. M. V. Satın Alma Komiııyonun· 
dan: 

1) Beher kilosuna biçilen ederi 42 
kuruş olan 10 ton motor yağı açık ek
ıiltmeye konmuştur. 

2) tık teminat parası 31S liradır. 

3) İhalesi 3-2. Kanun - 938 pazartesi 
günü saat 11 dedir, 

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

(4608) 3-7058 

Selimiye kışlasının çatısı 
tamir edilecek 

Ankara Levazım Amirliği 
Alma Komisyonundan: 

Satm 

ı - Selimiye kışlasının çatı tamiri 
ihalesi kapalı zarfla 4- 2. kan. - 938 saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen keşif 
bedeli 25110 lira ilk teminatı 1884 lira
dır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülür. 

2 - İsteklilerin ilk teminat mektub 
veya makbuzlariyle ve kanuni vesika
larından mada nafia vekaleti fen mü
dürlüklerinden alacakları ehliyet vesi
kalariyle beraber ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektub
larının Fındıklıda İstanbul komutauh 
ğı satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4605) 3-7052 

Bobin keten ipliği alınacak 

An. Le. A. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Dikim evleri için 16 numara
dan 1750 kilo, 18 numaradan 735 kilo, 
25 numaradan 230 kilo, 60 numaradan 
5630 kilo bobin keten ipliği 20 2. kan. 
938 saat lS de Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 112030 lira 
ilk teminatı 6851 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 560 kuruş mukabilinde ko
miıyonda alınabilir. Nümuneleri ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle teklif mektublarmı ihale 
saatından bir saat eveline kadar ko
misyona vermeleri. (4436) 3-6756 

Mercimek alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü -
esseseleri için 15000 kilo ,kırmızı mer
cimeğin açık eksiltmesi 5- 2.k&n.· 938 
saat on beşte Ankara levazım funirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1800 lira ilk 
teminatı 135 liradır. Şartname ve nü· 
munesi her gün komisyonda görülür. 
Eksiltmeye gireceklerin kanuni vesi
ka ve teminatlarile belli gün ve ııaatta 
komisyonda bulunmaları. ( 4S52) 

3 -6966 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon bırlik ve mil • 
esseseleri için 7 SOOO kilo kuru fasulye 
nin kapalı zarfla eksiltmesi 6-2.Un-
938 saat 15 te Ankara levazım S.mirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira ilk 
teminatı S62 ı;ra 50 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi her gün komisyonda 
görülür. İçinde kanuni vesikalar da 
bulunan teklif mektupları saat 14 e ka
dar kabul olunur. Eksiltmeye girecek· 
lerin belli gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. ( 4553) 3 - 6967 

20.000 kilo cima alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın al· 

tna Komisyonundan: 
1 - Ankara garniLon ve h ·J okulu 

ihtiyacı olan 20.000 kilo elmanın 
14. 12. 957 pazarlığında istekli çıkma
dığından 3. 2.Kftnun 938 nat 14 ö 
Ankara Lv. Smirliği sa{ alma 1

<0· 

misyonunda pazarlı~ı yapıl. aktır: 

olan 120.000 kilo sığır eti kapalı zarf
la eksiltmesi 12. 2.K.in. 938 saat 16 
da Kırklareli tümen satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Miktarları altta yazılı 3 ka
lem elbise ve palto kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beher kilo
su 26 kuruş SO santimden tutarı 31800 
lira. ilk teminatı 2385 liradır. Teklif 
mektubları belli saatten bir saat ev
veline kadar kabul olunur. Şartname
si komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarını havi teklif 
mektublarını belli vakitte komisyona 
vermeleri (4728) 3-7230 

Ot69 - t 

Alat ve ~ihi malzeme alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko.dan : 

1) 96 kalem aH\t ve sıhhi malzeme 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2) Tahmin edilen bedeli 2250 lira 
olup ilk teminat parası 168 lira 7 5 
kuruştur. 

3) İhalesi 18/2. Kanun/938 salı 
günü saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saydı kanunun 2,3 üncü maddelerin
de istenilen belgelerle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

3-6772 

ı Bay1nd1rhk Ba~anıioı :.:~,~. 

İnşaat ve ray f erşiyatı 

münaka aya konulmuştur 

Nafıa Vekaletinden: 

Diyarbakır - Cizre hattının Diyarba
kırdan Cizre istikametine doğru yir
minci kilometresinden kırk ikinci ki
lometresine kadarolan ikinci kısım in
şaat ve ray ferşiyatı kapalı zarf usuliy
le münakasaya konulmuftur. 

1 - Münakasa 10-1-938 tarihine te
sadüf eden pazartesi günü saat 15 de 
vekUet demiryollar inşaat dairesinde
ki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli 
650000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 29750 lira
dır. 

4 - Mukavele projeai, münakasa 
şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, vahidi kıyasii fiat cetveli, 
fenni şartname, ahJ&p traverale ferşi

yat talimatnamesi, çimento norm'u, 
telgraf hattı prtnamesi pian ve profil
den mürekkeb bir takım münakasa ev
rakı 32,5 lira mukabilinde demir yolla
rı inşaat dairesinden tedarik olurı.abi
lir. 

5 - Bu münakasaya iştirak etmek is
tivenler 2490 numaralı arttırma, eksilt· 
me ve ihale kanunu mucibince ibrazına 
mecbur oldukları evrak ve vesaiki ve 
938 senesi içinde muteber müteahhid· 
lik vesikalarını mezkQr kanunun tari· 
fatı dairesinde hazırhyarak fiat tekli· 
fini havi mektublariyle beraber bir 
zarf içinde 10-1-938 tarihinde saat 14 
de kadar makbuz mukabilinde demir
yollar inşaat dairesi artırma ve eksilt
me ve ihale komisyonu reisliğine tevd\ 
etmiş olmaları Iiizımdır. 

(4646) 

Asan Öi' ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 

3-7182 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Baş
vekalet binasında yapılacak asansör 
i'idir. Keşif bedeli : 4455 liradır. 

2 - Eksiltme 10. 1. 938 pazartesi 
günü saat ıs de Nafıa Vekaleti yapı 
i;;leri eksiltme komisyonu odasında 

pazarlıkla yapılacaktır. 

3 - İhale 3-1-938 tarihine rastla
yan pazarteıi günü aaat ıs de yliksek 
enıtitü rektörlük binasında yapıla
caktır. 

4 - Muhammen bedel (llSOO) ve 
muvakkat teminat (863) liradır. 

5 - İstekliler teklif mektupları
nın ihaleden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reis
liğine vermeleri ve ihale saatında ko
misyonda hazır bulunmaları. 

6 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiycnlerin enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. ( 4602) 

Cinsi Adet 

Erkek elbisesi (414) 
,, ve kız paltosu ( 174) 

Kız tayyör ( 32) 

Muhammen 
kıymet 

Lira 

(11500) 
3-7054 

Elhi"'c yaptırılacak 
Gıızi Terbiye Enstitüsü Direktör

lüğünden: 

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

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

3 - İstekliler 2490 ııayılı kanun 
hükümlerine göre teklif mektubları

nı ihale saatinden bir saat evvel mak
buz mukabilinde komisyon başkanına 
vermelidirler. 

4 - Şartname her gün Gazi Terbi
ye Enstitüsü Direktörlüğünde görü
lebilir. (4763) 1-37 

. r Kazalar · .. -· .. ~. 
1 çmc suyu i!'alcsi m ün aka a ı 

Kalecik Belediye Reiıliğinden : 

1 - Kalecik kaıabasmda :rnıe e
dilecek içme ıuyunun kapt ,j, çelik 
isale borusu, ferşi ve depo inı,>hSı ve 
sair teferruatı 15-12-1937 ta: il. inden 
14-1-938 tarihine kadar bir ay mild· 
detle ve kapalı zarf usulile eksiltme· 
ye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 18219.99 liradır. 
3 - Proje, keşifname ve ııa tname 

si 225 kuruş mukabilinde K~!eı ik be· 
tediyesinden alınabilir. 

4 - Münakasaya iştirak etmek is
tiyenlerin Dahiliye Veklleti İmar he
yetinden musaddak ehliyet!!cıme ib· 
raz eylemeleri şarttır. 

S - İsteklilerin 2490 no. h kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki : ~ra'ti ha
iz olmaları elzemdir. 

6 - Muvakkat teminat m.kdarr 
!367 liradır. 

7 - Taliplerin teklif melı:tubları· 
nı 14-1-938 cuma günü saat 'r. ue ka
dar Kalecik belediye dairesin:lc mü· 
teşekkil ihale komisyonuna gönder
miş olmaları lazımdır. 

8 - İhale 14-1-938 tarihine rast
layan cuma günü saat 15 de Kalecik 
belediye encümeninde yapılaı:..ıktır. 

(4685) 3-7197 

Eczacı aranıyor 

Iıkilip Belediye Batkanlığından: 

Nefsi İııkilip on bin nüfusu müte

caviz bir kasabadır. Mülhakatiyle be-

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna raber yetmiş bin nüfusa maliktir. Ev
müteferri evrak 22 kuruş bedel mu
kabilinde yapı işleri umum müdürlü

velce mevcud olan eczane 

askere gitmesi dolayısiyle 

eczacının 

kamil en 
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ia- kapanmıştır. 
teklilerin 334 lira 13 kuruşluk mu- Belediyenin bir eczahane binası 

vakkat teminat vermeleri ve Nafıa mevcud olup eczacıya bilaicar veril

vekaletinden alınmış elektrik müte- mektedlr. Eczacıya belediye meclisi 
ahhidliği vesikası ibraz etmesi ve 
milteahb,i.din elektrik mühendisi ol
ması şarttır. (4758) 1-34 

· .. · ·. Enstitüler 
... r ,_ • 

karariyle ayda yirmi beş lira maktuen 
yardım akçesi verilmesi kabul edil
mittir. Müsait şeraitle eczane açılacak 
yer arayan aczacılar için bu fınattan 

istifade etmek istiyenlerin müracaat 
etmeleri ilan olunur. (4742) 3-7261 

; 

Filarmonik orkestrası 

konserleri haftada iki 

defa verilecek 
Müzik Öğretmen Okulu Direktör

lüğünden : 

Müzik Öğretmen Okulunda veril
mekte olan Cumhur Başkanlığı Flar
monik Orkestrası konserleri bu yıl çok 
fazla rağbet görmüştür. Bunun için 
konserler 7-1-938 cuma gününden iti
baren haftada 2 defa verilecektir. 

Cuma konserleri akşam saat 20.30 da 
başlıyacaktır. Bu konserler için bilet 
dağtılmzyacaktır. Her istiyen bu kon
sere gelebilecektir. 

Cumartesi konserleri eskisi gibi öğ· 
leden sonra saat 15.30 da başhyacak· 
tır. 

Bu konserler için hususi bilet dağı
tılacaktır. Eldeki biletler 1-1-938 den 
itibaren muteber değildir. Bundan baş
ka flarmonik orkestrasına bağlı salon 
orkestrası her cumartesi günü halke
vinde konserlerine devam edecektir. 

(4677) 3--7217 

Nikdaj ve kromaj i~leri 
yapılıyor. 

Ankara Bölge Sanat Okulu Direk· 
törlüğünden : 

Okulumuzda yeni bir nikelaj ve 
kromaj atölyesi açılmıştır. Bir müte· 
hassısın idare ettiği bu atölyede u· 
fak boyda, çay, tath, sofra, takımla· 
riyle alatı cerrahiye ve dişçi takım· 
Iarı gibi avadanlıklara pek güzel şc· 
kilde nikelaj, kromaj, gümüş, altın, 
kadyum ve prinç kaplanmakt~dır: 

Arzu edenlerin okulun sıparış a· 
tölyesine müracaat etmelerini tavsiye 
ederiz. ( 4 700) 3-7226 

Battaniye alınacak 
Jandanna Genel Komutanlığı Sahn 

alma Komisyonundan: 
ı - Bir tanesine dokuz lira fiat 

tahmin edilen 6SOO den 7 500 taneye ka
dar vasıf ve örneğine uygun battaniye 
14.1.938 cuma günü saat onda kapalı 
zarf usulu ile satın alınacaktır. 
2-Şartnamesi 338 kuruş karşılığın· 

da komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek istiyenlerln (4625) 
liralık ilk teminat makbuz veya banka 
mektubu ile şartnamede yazılı belge • 
leri muhtevi teklif me.ktublarını en 
geç belli gün saat dokuza kadar komis-
yıona vermiş olmaları. (4678) 

3-7237 

... -:·;Mahkemelerden · 
İlaç alınacak 

Ankara Ceza Evi Direktörlüğün• 
den: 

Ankara ceza evinin 937 mali yılı 
ihtiyacı için ( 41) kalem ilaç yirmi 
iki giln müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

!stekilerin % 7,5 teminatı muvak
kate akçesi olan (61) lira (13) kuruş
luk banka ,mektubu veya o mikdarda 
paranın Ankara defterdarlığı vezne· 
sine yatırıldığına dair makbuzlariyle 
birlikte yevmi ihale olan 17. 1. 938 
tarihine rastlayan pazartesi günü sa
at lS de Ankara Cumhuriyet Müddci
umumiliğinde müteşekkil komisyona, 
ilacın cins ve evsafını ve şeraitini an· 
lamak için ceza evi direktörlliğüne 
müracaatları ilan olunur. (4744) 

1-35 

DIŞ TABlBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has· 

taJarınr kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No. 1 

3-6949 

Fazla kambiyo almak maksadile ithalat 
eşyasının maliyet fiatını hakiki mikdar ve 
ihtiyaçtan fazla göstermek veya gllmrıik i
darelerine ibraz olunan vesaik haricinde 
kambiyo murakabe mercilerine vesaik ib
raz: eylemek memnudur. 

Büyük bir yangının aklı başında o
lanları çıldırttığını düşünürseniz bir 
timarhııne yangınmın ne korkunç bir 
şey olacağını tasavvur edebilirmisiniz. 
Delilerden bir çoğu kaçmış, ve dokuz 
tanesi de yanmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 4.000 lıra 
ilk teminatı 300 liradı::-. Şartnamesi 
komis} "nda gör:.. . İsteklilerin ~a
nuni vesika ve teminn~lariyle komıs
yonda bulunmaları '4584) 3-7144 

Elbise, palto ,.e tayyör 
)'aptrılacak 

Yüksek Zin:.at Enstitüsü Rektör- Uyanıı -Servetiftinun 

Madde 23 - Memlekete ithal olunan a
lelumum mal bedelleri için döviz irsaline 
llizum görulcn ahvalde alikndar müessese· 
nin salahiyettar imzalarını havi bir beyan
name muamele vergisi makbuzu ile sair ve
saik rabtolunarak kambiyo müdürlüğüne 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. - : = JAPON GOLO : -- -= -- Sessu Hayakava -- -- -'=111111111111111111111111111111111111111,. 

1 k lüğünden: 
120,000 kilo sığır eti a ınaca 

Akara Levazım Amirliii Salm 
Alma Komiayonundan : 

1 - Kırklareli tümen birliklerinin 
mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı 

1 - Kurumumuz talebeleri için sa
tın alınacağı evelce ilin olunan el· 
bise palto ve tayyöriln aded v6 tart· 
lan değiştirilerek aşağıdaki ~rtlarla 
yeniden ilana lüzum hasıl olmuştur. 

1891 

Başyazarı: A. lhsan Tokgöz 

42 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabcvidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! Halil Naci Mıhçıoğh.ı Ankara Merkezi: Anafartalar caddeıi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalat caddesi. Telefon: 2619 t-29 



Günde yalnız bir defa 

HASAN 
DANTOS 

Diş macunu ile dişlerini 
zi temizlerseniz, ömrü
nüz müddetince dişleri . 
niz sağlam ve inci gib1 

parlak ve beyaz kahr. 

Dişleriniz çürümez, diş 
etleriniz kanamaz 
Tüp 7.5, dert misli 12.5, 

en büyük 20 kurut tur. 

• 1-33 

Bahk ahnacak 
~nkara Yatılı Okullan Satm Al· ma Komisyonu Batkanlığından : 

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

ve ilk teminatı yazılı senelik balık ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - ihalesi açık eksiltme usulü ile 17. 1. 1938 pazartesi günü saat 15,30 

da Ankara mektebler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacak
tır. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ilk teminatlarını 

belli günde ihale saatından bir saat evvel mezkur r.mhasebe veznesine ya
tırmaları lazımdır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Ankara mektebler muhase-
beciliğinde komisyon katibine müracaat edebilirler. (4764) 1-36 

Muhammen tık temi- Münakasa 
Mlkdarı Muhammen bedeli natı tarihi 

ismi kilo fiatı kuruş lira kuruş lira kuruş saati 
·----Uskumru balığı 650 50 325 00 24 37 

Torik balığı 925 20 185 00 13 88 
Kalkan balığı 375 60 225 00 16 87 
Kefal 400 60 240 00 18 00 17. ı. 1938 
Mercan 075 80 060 40 04 50 Pazartesi --1035 00 77 62 15-30 

ETİ 
l.:!11111111111111111111111111111111111111!:_ 

BANKA ~ Çocuklarınıza en kıymf"tli~ 
: Yılbaşı hediyesi Dadıdır. : - -- -- --------imtihanla müfettiş ~ -----ah nacaktır 2 ---Müıabakaya duhul tartları: ---- -- -----A • Türk olmak ----B - Yaşı 28 den aşağı ve 40 dan yu- : 

karı olmamak. : : 
C - Banka memurlarına mahsus be· 

yannameyi doldurmut bulunmak, 
D - Askerliğini ifa etmi9 olmak. 
E - Yüksek İktısad ve Ticaret, mül

kiye veya hukuk mektebinden mezun 
bulunmak veya bu mektebler muadili
ni ecnebi memleketlerde ikmal etmiş 
olmak. 

~ - Mali veya sınai müesseselerde 
asgari beş senıe hizmet ifa eylemiş ol
mak. 

C • Memuriyete kabul olunduğu 

takdirde 15 gün berayı tecrübe Banka 
emrinde çalışmağı tcahhüd etmek. 

H • Mali ve sınai muhasebe, riyazi
ye, bankacılık, iktısad ve hukuki ma
lUmattan İstanbul ve Ankarada 15.1. 
1938 cumartesi yapılacak imtihanda 
muvaffak olmak (Lisan t;i!enler ten:ih 
edilecektir). 

Müsabakaya girebilmek ve memur 
beyannamesi almak için müracaatların 

en geç 10.1.1938 tarihine kadar Ji.ti· 
bank· Ankara adresine tahriren yapıl· 
ması. 3-7214 

Radyo ve hoparlör 
ah nacak 

Yozgat Halkevi için 938 modeli 
büyük bir radyo ile beş yüz metre 
kutrunda bir daireye ses verebilecek 
bir hoparlor ile bir sesli sinema ma
kinesi elimizde gümrük muafiyet ve
sikas ı vardır. Radyo ile uğraşanlar 
15 kanunusani 938 kadar teklif vara
kalarile müracaatları ilan olunur. 

1-19 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -: Dadı çocuğunuzu eğlendirir. : 
: yürümeğe alıştırır, gezintilerde : 
E taşımağa yaradığı gibi icabında E 
: rahat bir salıncak olur. : - -: Yeni Eczanede satılıyor. : 

= 3-7253 = - -..,,1111111111111111111111111111111111111,. 

NASl'Q 1lAC1 
K~NZUK 

En eski nasırları bile pek kısa bir 
zamanda tamamen ve kökünden çıka
rır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk ec
zanesi. Her eczanede bulunur, ciddi 
ve müessir bir nasır ilacıdır. 

1-30 

Sayın müşteri 
ve dostlarımın 

1-25 

ULUS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlin'de 
HOTEL TEMPO 

Kurfürstendamm'ın 

En modem oteli 
Adres: Kurfürstendamm 59 / 60 

: Telefon : 32 39 11 . . . 
~Sahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 
Oda kiraıan 

.13 oda tek yataklı 2,40 Mark . . 
3,40 : 4 .. ,, .. " • 3,90 : 2 " " 

,, ,, 
:ıı " .. " 

4,40 " 
=ıı " çift " 

5,90 " 
6 " .. " 

6,90 .. 
1 

" " .. 8,- .. 
Odaların hep•İnde akar sıcak. 
ve •oğuk su ve telefon vardır.: 
Bazılr--mda hususi banyo var-: 
~~ : . . . 

Baş ve diş ağrısı ıstırabları 
en müthişidir. 

En şiddetli dit ağrılarını 
dindirir. 

GRIPIN 
Bütün ağn, sızı ve 
sancıları keser 
Baş ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir • 

isim ve markaya dikkat ve her yerde ısrarla Gripin istey' ' 
1-32 

Kahvaltı: 1,10 Mark ~ -
Türk vatandaşlara lisan hu-~ 

susunda azami kolaylık. Misa-E 
firlerden daha önce gelen: 
mektub ve saire memnuniyet· E 
le muhafaza edilir. : . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beynelmilel Nakliyat 

ANKARA 

l 
ile 

l 
. 

LONDRA 
arasında ve bu meyanda 

Sofya, Niş, Belgrad, Triyeste, Vene
dik, Milano, Lozan ve Paris'e 
1. 1. 1938 tarihinden itibaren doğ

rudan doğruya nakliyat servisimiz 
başlamıştır. Telefon: 3705, 1523 

EDE ve Şürek&aı - Merkez Bankası 
kar9ısında No. 7 

1-20 

İmren LokantasE 
Hükümet caddesinde açılmış· 

tır. Tabldot çeşitli ve müntchap 
(3) kap yemek su, ekmek ve sa
lata dahil (55) kuruştur. 3-7302 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Ne,riyatı idare eden 

Yazı itleri Müdürü 

Mümtaz Faile FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BU GÜN BU GECE 

''Çelik Kale" filminin unutulm 
ZI VİCTOR FRANCEN ile 
MORLA Y tarafından temsil 

hissi aşki bir şaheser 

ATEŞ GECES 

s 
Baş 

ve 
diş 
Ağrıları 

FALİN 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 

Baıınız ağnyoraa derhal bir Sef alin 
alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajlarını isteyiniz. 

1-31 

• o ınor 
Size inci 
kokulu 

gibi dişler ve 
bir ağız temin 

güzel 
eder 

3-6399 

Kara Ege oğlu Mahmut -• 
Yakacak ve Yiyecek Ticaret Evi 

istasyonda Kooperatifin açık kömür depolan yanındaki depomda 
sömi kok piriket kıriple ve bütün Zonguldak maden kömürleri cin• 
sinden ve belediyenin gösterdiği fiatlar Üzerinden toptan ve peraken• 

de satılmakta olduğu ilan olunur. Telefon: 1641 3 - 7204 

SİNEMALAR HALK 
........... BU GECE - -az yıldı- -- -- Müthi§ heyecan - Aşk - Kin 

intikam şaheseri GABY - -- -- -edilen -- -- -- -- - KAN DAVASI - -- -
ı - -- -- - (Tamamen renkli) - -- -

Ayrıca - Dünya haberler ive ... - -- -- -
Baş rollerde : S!LVİA SİDNEY -

HENRİ FONDA 
öğretici filim l 

N Seanslar : 11 - 1 - 2,45 - 4 ,45 
6,45 Gece: 9 da 

- -- -- -- --..,, .. ,,. Gündüz seanslarında: DİŞİ T ARZAN 
Seanslar : 11 - 1 - 2,30 • 4,30 

6,30 Gece: 9 da 

Yeni senesıni kut u anm 
Dekor ve boya işleri mütehassısı 

OTTO WOBER 


