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"Şekispirden hikayeler,, 
i .atle ve güzel bir ü.Iubla düimi
ze çevirmittir. Yeni •enenin en 
iyi hediyeıi: 400 •ayla l lira 

ispanya' da müthiş bir harb oluyor 
Gazetecilik 

mesleğini' 
korumak • • 

ıçın .. 
Gerektiği zaman kendisinden 
ılıca milli hizmetlerden birini 
klediğimiz ve istediğimiz va

ife ve mesuliyetini, u~umi 
enf aatler sırasında muhakeme 
ttiğimiz ve ölçtüğümüz ve adına 
azeteci dediğimiz vatandaıın 
ukukça ne kadar geri olduğunu 

ha dütünüyor muyuz? Her 
hah elinize aldığınız ıazete 

er türlü yazı ve havadisleri ile
1 

eseli bir yazı itleri müdürü~ 
ün iktidar ve ahlakına ema·net 
ilmittir. Beğendiğiniz veya 

tenkid ettiğiniz her fey onun e
linden geçiyor. Şayet bir muhar
ririn kaleminden kaçan bir zem 
aözüne dikkat etmemiıse, mah • 
~eme ve hapislerde sürünecek
tır. Yahud, gazetenizde seneler
denberi güzel tercümelerini o
kuduğunuz bir mütercim, fıkra 
veya yazılarını severek takib et
tiğiniz bir muharrir tasavvur e
di~iz. ~nu itin.den çıkarmak için, 
kogacagmız hıunetçi kadar bi
le dütünm-:k zorunda değilsiniz. 
Baskı makınasının en son itçiıi, 
ondan daha fazla hukuklanmıt
br. 

Sahibi olduğum gazeteyi bin
d~n yüz bine çıkardıiı zaman 
bıle, ona on para zammetmiye-
bilirim ve yahud, aldığını fazla 
bulup, piya-.dan daha ucuzunu 
alabilirim. Maele miinll88lnın 
benim keyif, menfaat" ulrıcliri
me bailıdır. 

T enıik ve tanzim olunmıyan 
nadir mesleklerden biri, timdi. 
lik, bizimkidir. Avukatlar, he
kimler, hepsi müıteana kayıdlar 
içine almmqtır. Barodan tardo
lunan bir avukat artık mahke
meye ıiremez. Vatan hiyaneti 
yapan bir adam bile, iatediii ıa· 
zete vuıtaaı ile diledifi telkin
lerde bulunabilir. Hulba ıazete
ciyi ne müabet, ne menfi, mes
lek hükümleri içine alrnamqız. 
dır. 

Falih Rıfkı ATAY 

gazetecilerle vücud bulacaktır. 
imdi iyi gazeteci elde etmek 
için, onun tartlarmı hazırlama
lıyız. Baıın birliği kanunu, bu 
bakıJDdan, her türlü endi9elere 
cevab verir mahiyettedir. • Bir ik kanunu projesinin 2 inci maddesi-
ne ıöre birliğin vazifeleri türk basın men
auplarırun müıterek hak ve faydalarını te
min etmek; iı kanunu dışında kalan birlik 
mensuplarından basın sahasında çalıpnlar
la iı veren veya vekili arasında iı akdi e
saslarını tanzim eylemek; bu münasebet

lerden doğan ihtillflarda taraflardan biri • 
nin müracaati halinde bu ihtilifları ıider
meye çalışmak; gazetecilik mekteb veya 
meslek kursları açmak; türk basınını tem
ıil etmek : beynelmilel meslek temasları 
yapmak; meslek haysiyet ve tesanüd d~Y: 
gularını kuvvetlendirmek; matbuatı mılh 
maksadlar ugrunda uyanık ve toplu bir hal
de bulundurmaktır. 

Üçiıncil maddeye göre birlik azaları ıun
lardır: a - Matbuat kanununa göre beyanna
me imzalıyarak çıkarılan matbua sahipleri 
ile bu matbuaların ve istihbarat ve neşriyat 

(Sonu 8 inci sayfada) 

l,..;Jtere Bt11vekili B. 
Çemberlayn 

lngilterenin 

1938 deki 
dış politikası 
Almanya'nm IÖmtirge 

İlteklerhıe bir hal 
çarelİ bulmıacak 

[Yarrsı üçiJncü sayfada] 

1 

Jıpanyada aıüere karfı yuvaıını müdafaa için silaha •arılan 
br ihtiyar kadın 

Dizlere kadar batan kar içinde 

ve sıfırin altinda 12 derecede 

Hükümetçiler yeni 
ve şiddetli . bir 

taarruza geçtiler 
Saint. Jan. dö Luz, (A.A.) - Buraya gelen haberlere göre 

Teruel muharebeıi bir kar fırtınası altında devam etmektedir. 
Hararet derecesi ııfırdan qaiı 12 dir. Birçok yerlerde kann 

yitkaekliği bir metreden f azlay'- çıkmıt, harekitı ve bilhaaaa top
çuların harekitmı son derece ıüçlettirmi9tir. 

Asilerin Tenıel'in timalindeki -----------·--
ileri hareketlerinin iıtikameti 
Valdecebro kasabaııdır, cenubta 
ise frankiıt kollar Castralbo ka
aabaıına yaklatmaktadır. 

H ükümetçiler ba:zı mev:zileri 
aldılar 

Teruel cephesi, 2 (A.A.) - Havaı 
muhabiri bildiriyor: Fena hava ve 
kar, kısmen harekata mani olmakta 
devam ediyor. Bununla beraber, cuın· 

(Sonu 3. üncü say/ada) 

Romanvadaki veni 

kabine hakkında 

Kral Karol'un 
söyledikleri 

Bükref, 2 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

itte bunun mahzurlarını dü. 
tündüğü için iç Bakanlıiı ıeçen 
ıene Basın Birliği kanununu ha
zırlamıfbr. Bu kanun Kamutay 
encümenlerinde tetkik olunmak
tadır. Kanun eaaalarına göre, 
Basın Birliği, memleketin muh· 
telif bölgelerinde basın odalan 
açacak, baf yazarından aabcısı· 
na kadar, ıazete ile alakalı her
kesi aza kaydedecek, it akdi e
aaslarmı tanzim edecek, bütün 
meılek itlerini diıiplin albna a
lacakbr. Kanunda gazeteci tarif 
olunmut ve bir takım tartlara 
bailanmıfbr. içinde Temyiz 
Mahkemesi ile Devlet Şiiraıı re
iılerinin tayin edecekleri birer 
daire reiıi bulunan bayıiyet di
vanı, bir gazeteciyi meılekten 
çıkarabilir. [Kendisine bu karar· 
dan sonra ancak Devlet Şiiraıı
na müracaat etmek hakkı veril
mİftir.] Baıın Birlifi, yalnız meı
leki büyük bir takım kötülükle
re kartı müdafaa etmekle kal
mıyacak, gazetecinin menfaat
lerini, meslek iıtikrannı da ni
zam altına alacaktır. 

Hatayda araplar seçime 
iıtirak etmiyeceklermiı ! 

Kıral Karol, Veliaht Mihael Bat
vekil Goga, diğer bütün nazırlar ve 
yükaek devlet memurları huzuriyle, 
yeni yıl münasebetiyle, Romanya baş 
metrepo!idi tarafından bir ruhani i
yin icra olunmut ve halk, kiliseye gi
diş ve dömişte kıralı şiddetle alk19-
lamıştır. 

Basın birliği te9ekkül ettikten 
sonra, türk gazeteciliği tarihin
de yeni bir devir hatlıyacağına 
asla 9üphe yoktur. Bilhaıaa bir
lik kanununun dikkate aldığı 
gazetecilik mektebi veya kurıla
n, bugünkü kadronun ıeviyeıini 
yükseltecek, it unsurları, herhan
gi bir meslek gibi, gazeteciliie 
de iyi seviyeli gençlerin emni
yetle heveı etmelerini temin e
decektir. 

Umumi menfaat namma iste
diğimiz iyi ıazeteler, ancak iyi 

lttilıaJı Anaıır cemiyetinin toplandığı turizm otelinin kapıaı 
Adana, 2 (Huauai muhabirimizden) - Suriyeclen alman haberlere ıö

re ittihadı anaaır cemiyeti dün Antakyada Turizm otelinde bir toplantı 
yapmıt ve Hatay'daki arablarm aeçime iıtirak etmemelerine karar ver
mittir. 

ittihadı anasır cemiyetinin kongreaini belediye reiai Etemle, doktor 
Alber idare etmiıtir. 

Hatay'da zulüm devam etmektedir. Kırıkhan Halkevi, bir firarinin 
aaldandıiı bahanMile zabtiyeler tarafmdan buılmıt ve içeı jde ne varaa 
hepai alan talan edilmittir. Çeteci Koço'nan idareaindeki çapulcular 
tarafmdan türk kö,.leri baaılmakta ve aoyulmaktadr. 

Kırat, öğle üzeri, sarayın taht sa
lonunda başvekil ve bütün nazırları 
kabul etmiştir. Başvekil B. Goga. ye
ni sene için· kırata tebrikitta bulun
muş ve tahta karşı olan derin bağlı
lığını bildirmiştir. 

Kıral, verdiği cevaht3 temennilere 
teşekkür ettikten sonr .. ezcümle de
mişti· ki: 

"- Hükümetimin, doğru bir hat 
üzerinde, zamımımızın umumi .,,ıhni· 

yetine doğru müteveccih o::uak hare· 
ket etmeğe azmeylemiş bulunmasın
dan çok memnunum. Zamanımızın 
zihniyeti, evvela, milletimizin tarsin 
ve takviyesini istemektedir. Bu, her· 
kesi memnun eyliyecektir, zira bu 
kuvvetlenme hiç kimsenin aleyhine 
müteveccih değildir. 

Biz, hayat hakkına malik olan bir 
milletiz, fakat bu, katiyen diğer mil
letlerin ezilmesi demek değildir. Biz, 
müsaadekar bulunmutuzdur. Milleti
mizin bu hasletlerini daima nazarı 
dikkatte tutarak çalışmalısınız.,. 

B. Stoyadinoviçle B. Goga 
arasında 

Belgrad, 2 (A.A.) - Batvekil ve 
:ıariciye nazın B. Stoyadinoviç B. 
Goga'ya eelimlarına hararetle teıek
kUrU mutazammın bir ccvab vcrmiıtlr. 

EGER JAPONLAR SULH 
İSTEMEKTE SAMİMİ iSE 

Sulh şartlarını 
değiştirmelidir! 

Çang-Kay.Şek'le Alman 
arasında görüşme devam 

elçisi 
ediyor 

Japonyanın ileri sürdüğü sulh 4artlarını reJdeden 
Marqal Cana • Kay • Sek 

Şanıhay, 2 (A.A.) - Burada teyid olunduium: göre, ja~ 
lar, tiddetli muharebelerden sonra, Çantung eyaletınde Taıan ı 
zaptetmitlerdir. • 

Bu arada, Nankin' de japonlar tarafından tesiı edilen hükü
met komiıyonu Çang • Kay • Şek rejimini reddeylemit ve halkı 
japonlarla itbirliği yapmaia davet etmittir 

Kongçov' da da japonların hi- ı 
mayeıinde bir ıulhu koruma ko- F ıltra 
miıyonu teıiı olunmuıtur. -

Japonya ıulh iıtiyor.a Eksiklerimiz 
Hankeu, 2 (A.A.) - Royter mu

habiri bildiriyor: Çang - Kay - Şek'· 
in japon sulh ,artlarını reddetmesine 
rağmen mareşal ile B. Trautmann a
rasındaki görüşmelere devam olundu
ğu öğrenilmittir. Resmi Çin mahafi
li, tanıamiyle gizli tutulmak istenen 
müzakerelerin öğrenilmit ve şartla
rın netredilmit olmasından hayrette
dir. Şimdi, resmi mahafil, eğer Ja
ponya samimi aurettc sulh iatiyoraa 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Kral Faruk 
parlômentoyu 

tatil etti 
Kahire, 2 (A.A.) - Kıral bir emir

name ile parlamentoyu bir ay müddet
le tatil etmittir. 

Gazetecileri kabul eden yeni batve
kil Muhammed Mahmud Paşa, yeni 
hükümete karıı mısırlılar ve yabancı
lar tarafından gösterilen hararetli 
kaşrılamadan dolayı teşekkürlerini 
bildirmiş ve parlamentonun bir ay 
müddetle tatili hakkında demiştir ki: 
"- Bu keyfiyet, evelce tavsif edil· 

dili gibi, bir fesih değildir. Bu, bir ta
liktir ve kanunu esasiye tevafuk et· 
mektcdir. 

Kıral Faruk için Kahire' de 
nümayiıler 

Kahire, 2 (A.A.) - Ekserisi Azhar 
üniversitesinden olmak üzere binlerce 
talebe Abidin meydanında toplanarak 
kıral Faruk lehinde tCAhiiratta bu
lunmuttur. 

Gazetemizin bir andacı var: Onda 
.Ankara' dan kalkan trenlerin saadeti• 
ne Jcadar bir çok faydalı maltlmatı bu· 
labilirsiniz. Fakat pek nadir bit devlet 
merkezi olarak, ıehrimizde, hangi ti• 
yatroya gideceğinizi öğrenemezsinD. 
Haftada bit defa konser, büyilk samt 
namına hepsi o kadar/ 

Bizim de artık bit ıehir tiyatromu• 
olacağmı haber alıyo•uz. Sahnemizin 
değeri hakkında mübalaga edecek d .. 
ğiliz: Fakat iyi bir tiyatro, i§l_iyea, 
himaye gören, sırasına göre tenkid v .. 
ya takdir olunan, zaman zaman tas/iye 
olunan yeni unsurlar yetiJtiten bir 
sahne ~lmazsa nasıl teıekkül edebilir/ 
Stadyomsuz spor, sahnesiz tiyatroı 
ikisinin de mümkiln olacağım sana«• 
meyiniz. 

Bu bir n ü v e • dit: Kültilr Ba
kanlığımızm mektebi, bu nüveyi biJ. 
yülterek, bizi milli sahneye kavıqtu• 

racaktır. 

Bir baılca büyük zar u re t daha 
var: A'nkaramızm 1 ay süren Jcıı mev
siminde hemen hiç musiki sahnesi 
seyretmiyoruz. Her Jcıı, her biti biç 
olmazsa ıs gün eymyan, ha/illi ağır• 
lı, bir kaç trup değiıtirmeliyiz. YaJaı• 
sanatkarı değil, s eyi r c i de ye
tİftİtmek lizım! Bu truplar hem mek
tebde okuyan sahne namzedleri, beaı 
de seyirciler yığını için mekteb bi•· 
meti görecektir. Hükümet bu trupla • 
ra vermif olduğu tahsisatı biletler• 
kalbederelc, her akpm, tiyatroya genç
ler ve mekteblilerden bir ana JcalalM • 
ilk yollayabilir. Localarla artan sırı• 
ları da müıteriler alabilir. 

lJJB Jcı11mn, sevgili .Ankaramızıa 
ıon le ıı r ıı m e v si m 'i olDJUlal 
temenni edelim. - Fatay 
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Polis 
Yeni açılan polis enstitüsünde ders veren bir dostum, talebesine 

müşahedelerini anlatan birer yazı yazmak vazifesini vermiş. Ertesi 
ders, gelen yazılar içinde bir tanesi çok enteresandır. 

Bu talebe, aşağı yukan, şunu anlatmaktadır: 
"Bir gün kaleye doğru çıkıyordum. Önüm sıra annesiyle beraber 

yürüyen bir küçük çocuk, huysuzluk, yaramazlık ediyor; annesi de 
onu şu sözlerle korkutuyorClu : 

- Uslu durmazsan, karışmam, şimdi seni polise veririm! 
Demek ki bu kadrom kafasında benim mensub olduğum meslek, 

bir nevi umacılık gibi bir şeydi. Halbuki biz, kanunun dediğini yerine 
getirmek, şehirlerin asayişini korumak, düşkün ve yoksullara yardım 
etmek gibi bir takım insani vazifeleri üzerimize almış vatandaşlar de
ğil miydik~ Bizden, yaramaz çocuklara birer "umacı" gibi bahsetmek 
doğru olur muydu~ 

Bu telakkiye üzüldüm ve kafasına bu yanlış fikir sokulmak istenen 
bir tek çocuğa olsun, polisin sempatik bir vatandaş olduğu kanaatini 
vermek için, yanma yaklaştım, elimdeki paketten biraz şeker vermek 
istedim. 

Bu hareketimin maksad ve manasını anlamaktan, hala uzak bulu
nan anne, bu sefer de bana dönerek sözüne devam etti: 

-Aman polis efendi, bir daha yapmıyacak, bu seferlik onu tutma
yınız; bana bağışlayınız!. ..•. ., 

Genç polis, teessüründe ne kadar ha'khdır. 
Kafasından, eski "zaptiye" }erin hayalini silememiş. çocuğunu, ha

la, umacılarla korkutarak terbiye! etmenin ne kadar zararlı bir şey ol
duğunu öğrenmemiş olan bu anneye demeli idi ki: 

- Fırtınalı gecelerde, karda, tipide, yağmurda siz çocuğunuz ve 
kocanızla birlikte sıcacık odada, rahat ve asayiş içinde yaşarken sokak
larda bir takım vatandaşlar dolaşır. Onların rahatından fedakarlık etme
leri sayesindedir ki siz, malınızı ve canınızı emniyette hissedersiniz. 

Polis denilen o vatandaşların kanundan aldıkları kuvvet, hırsız ve 
katilleri yakalayacak birer pençe, fakat onların cumhuriyet rejiminden 
aldıkları fazilet ve şefkat duygusu da yoksullar, yurdsuzlar için birer 
kanad olur. 

Siz, eski günlerden kalın~ yanlış bir kafa ile, bir polisi kötü bellemiş 
olsanız bile, gözünü cumhuriyet ışığında açmış olan çocuklarınızın ka
fasına eski telakki miraslanru aşılamağa hakkınız yoktur. 

Bırakınız, yavrunuz "pqlis'' kelimesini duydukça korkunç bir uma
cıyı değil, ona güler yüzle yaklaşıp şeker uzatan sempatik vatandaşı 
hatırlasın. - Nurettin ART AM 

Muhat ızgücü güzel 
bir ath yürüyüı yapll 

Dün Muhafız.gücü atlıları güzel 
bir yürüyüş yaptılar. 
Muhafızgücünün bütün azaları on· 

!arın sayın davetlileri olan atlı spor 
kulübü, jandarma subay okulu ve 
Ankaranın bütün at severleri grup 
grup gelip elektrik fabrikası civarın
da toplanmışlardı; nal şakırtılarına, 
at seslerine karışan şen kahkahalar 
bu nezih kütlenin çok zevkli bir spor 
günü yaşıyacağını vadediyordu. 

Saat 9,30 da muhafız alayının de
ğerli komutanı ve Muhafızgücü Ba§· 
kanı Albay İsmail Hakkı Tekçenin 
öğütünü dinliyoruz ve işaretiyle ka· 
dınlı erkekli 96 kişilik bu kafile ne· 
9e içinde yola koyuluyor. 

Köy plônlar1nda 
yeni tedbirler 

Köy kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki projede 
nüfus ve gelirleri başlı başına birer i -
dare kurmaya ve faaliyette bulunma -
ya müsaid olmayan dağınık köyleri; 
köy mahiyetindeki meskfın yerlerin 
en çok beş kilometrelik mesafe dahi· 
linde bir idare altına alınmak husus· 
larını derpiş ettiğinden İç Bakanlığı 
vilayetlere bir tamim yaparak bazı 
tavsiyelerde bulunmuştur. 

Vilayetlerce proje halinde hazırla
nıp merkezde tedkik edilmekte olan 
teşkilat cedvelleri ile köy anketleri -
nin birleştirilmesinden sonra kati şek· 
lini alacaktır. Bu gibi köylerdeki bü • 
yük işler, ancak bundan sonra yapıla· 
caktır. 

Vekalet plan ve projelerin hazır
lanmasını ve bu işlerin daimi ve sıkı 

bir kontrol ve murakabe altında bulun 
durularak alınacak tedbirlerle elde e -

.................... 
Yekiletlerlmlz 

Yeni yıla 
girerken 
V ekaletlerimiz, yeni yıla 

girerken, 1931 den devredil
miş hiç bir muamele bırak
mamak için yeni senenin yak
la§tığı g.ünlerde kadrolarını 
tam ve devamlı bir faaliyet 
halinde çalıftırmışlardır. 

Bu devamlı çal'tfma, bir
i çok vekaletlerimiz ve bunla-

1
: ra bağlı olan devlet dairele

rinin yeni yıla, eıki sene ile 
alakalı hic bir evrak ile gir

t memeleri gibi, memnun ol-

ı 
maya d eier bir netice temfn 
etmiştir. Kırtasiyecilikle mü
cadelenin günün en belli bcış

i lı mevzularından biri oldu
i ğu ve eıaılı olarak tetkik el dildiği ,,ünlerde bu tecrübe 

.. ~~~ .. ~.~3:::.~~~:.~:~: ...................... . 
Ankara halkevlnde 
bugünkü konlerans 
Ankara Halkevinden: 
Evimizin daveti üzerine Ankara

ya gelen İstanbul Üniversitesi Tec
rübi psikoloji ve terbiye ordinaryüs 
profesörü ve pedagoji enstitüsü di
rektörü Dr. W. Petera vereceği iki 
konferanstan birincisini bugün saat 
17.50 de evimizde verecektir. 

Konferansın mevzuu: Meslek in
tihabında psikolojidir. 

Konferans projeksiyonludur. B. 
Nusret tarafından tecrüme edilecek 
konferans çok sade ve herkesin anlı
yabileceği bir şekilde hazırlanmıştır. 
Herkes gelebilir. 

HAV A 

b9-T:B 
Hava çisentili geçti 

Dün şehrimizde hava öğleden evel 
kapalı ve rüzgarlı, öğleden sonra ha -

fif çisentili geçmiştir. Günün en dü. 
şük ısısı sıfırın altında 6 en yüksek ısı 
da sıfırn üstünde 3 derece olarak kay
dedilmiştir. 

Dün yurdun Trakya, Ege ve doğu 
bölgelerile Karadeniz mntakası yağış-
lı ve diğer yerler kapalı ve yağıJaız 
geçmiştir. Yağışların karemetreye bı-
raktığı su mikdarı Trabzonda 15, Ça
nakkalede 12, Çorlu ve Islahiyede 7, 

Elazığ, Siird ve Vanda 4, Erzurumda 
3 kliogramdır. Yurdda günün en düşük 

Şimdi her an değişen bir manzara 
şeridi içinde ilerliyor ve biraz daha 
değişen araziyi tırmanıyoruz. Karşı
dan Çankaya sırtları bu kafileyi yeni 
sürprizler hazırlamış gibi kendine çe· 
ki yor. dilecek neticelerin merkeze bildiril • ısısı Sıvasta sıfırın altında 5, en yük -

mesini ve yaptırılacak plan ve proje sek suhnuneti de Bodrumda sıfırın 
tiplerinden üçer nüshasının da gönde- üstünde 10 derece olarak kaydedil-
rilmesini istemiştir. miştir. 

Elma dağda 
kayak 

Ankara'nın civaranda 
dehşetli tipi vardı ! 

Yılbaşı gecesi yağan kar bir çok 
sporcuların yüzünü güldürdü. Ve bu 
kardan istifade edebilmek için Halk· 
evi kayakçıları dün sabah saat 8.30 da 
kafile halinde Halkevi önünden oto • 
büsle Elmadağa gittiler ... 

Fakat Elmadağın eteğinde otobüs 
karlara ve çamurlara battı. Sporcular 
hep birlikte otobüsü iterek çıkarmağa 
uğraştılar; fakat yokuşun uzunluğu 
ve başlayan tipi bu iti yarıda bıraktır
dı. Sporcular kayaklarını yüklenerek 
dağ yolunu tuttular. Yarım aaat sonra 
tipinin artması yürümeği zorlaştırma
ya ve kayaklar da gittikçe ağırlaşma· 
ya başladı. Sert bir rüzgar ve tipi yüz
leri haşlıyor yol güçlükle yürünebili
yordu. 

Bu gezintiye iıtirak edenlerden bi· 
ri bundan sonrasını şöyle anlatıyor: 

- Tipi ile iki saatlik bir mücadele
den sonra önümüze bir çukur çıktı; 

nereden geçsek diye düşünürken altı· 
mızda bir köylü : 

- Hey 1 Orada ne arıyonuz 1 Diye 
bize bağırıyordu. 

Hayret, köyü daha uzaklarda arar -
ken meğer köy damları üzerinde dola
ııyormuguz .. Köylüler bizi köy odası
na götürdüler; bizden önce başka bir 
kafile gelmiş çantalarını orada bıraka
rak kaymıya gitmişler. Rüzg!r ve ti
pi biraz diner gibi oldu; kayakları 
yüklenerek zirveye tırmanmaya başla
dık. Arkamızda Yakub Aptalköyü 
kaybolmuıtu. Bir kaç saat kayıldık -
tan sonra tipinin birden bire tekrar 
başlamasile köye sığındık ve otobüs
lere atlayıp şehre geldik. 

Ankarada sert rüzgardan ve kardan 
eser bile yoktu. 

Köylerde antropometri 
tetkikleri 

Sıhat ve l~timai Muavenet Bakan -
lığı yurdu on bölgeye ayırarak başta 
bir tabib ve kafi mikdarda sıbat me
muru olmak üzere her bölgeye ekipler 
göndermiş, bu ekipler vasıtasile her 
bölgede muayyen yatlarda 6000-10,000 

kiti muayene edilmek üzere 64,000 ki
şi muayene ettirmiştir. Bu ekipler 
muayene neticelerini Antropometri 
anket fiılerine doldurmuşlar ve Ba -
kanlığa göndermiılerdir. 

Bu anket fişlerinde demografik 
maHlınatla beraber antropometrik ma
Hlınat da vardır. 

Sorgularda demografik malilmatı 
muayene ve müşahede edilenlerin cin-
siyeti ,yaşı, kendisile anasının ve ba
basının doğduğu yer, meslek veya iç· 
timai vaziyeti vardır. 

Sıhat Bakanlığı bu ekipler vasıtasi
le şimdiye kadar toplanan fişleri tas-

nif etmek ve neticelerini almak üzere 
istatistik umum müdürlüğüne devret
miştir. Tasnif ve tahlilden sonra neti· 
celeri neşredilecektir. 

Ankara' da 
gittikçe 

Bu yıl 
854 
çift 

evlendi 
Evlenmek üzere 

Ankaka belediyesi
ne müracaat eden
lerin adedi günden 
güne artmakta ve 
bilhassa 1937 yılın
da bu fazlalık pek 
bariz bir şekilde 

göze çarpmaktadır. 
1936 yılında mua
melesi tekemmül e 
derek evlenen çift· 
terin adedi tam ye
di yüz iken 1937 yı
lında 154 fazlasiyle 
854 e çıkmıştır. Bu 
fazlalık her cihetçe 
şayanı memnuni

evlenenler 
çoğahyor 

fi' 
yettir. 

Bir muharririmizin yaptığı tetkika- ı dini müteakib cüzdan ile beraber ket 
ta nazaran evlenme muamelesinin baş- dilerine bir de nüfus ihbariyesi ,,cı 
langıcın·ian sonuna kadar kıymetli mektedir. Evlenenlerin bunu nüfus~ 
evrak, cüzdan, damga ve posta pulu iresine götürerek icabeden muamel 
bedelleri olmak üzere asgari yedi lira yaptırmaları lazım gelirken bunl• 
kadar bir para sarfı icabetmektedir. Eh ne vakit olsa yaptırırım diye ij 
İşi yolunda olanlar için bu paranın e- ihmal ediyorlar. 
hemiyeti yok ise de halkın bir çokları- Günün birinde ya kağıd kayı>a 
na b~ kadar para ağır gelmektedir. luyor veya araya bir ölüm giriyor 

.K.oylerdekı. kız kaçırma v~k~la~ınm Bilahare görülen lüzuma binaen nUfııl 
saıkı bu olduguna kilnaat getırılmış ve idaresine müracaat ediliyor. Kayıd ' 
~u ma~r~flann. kısmen ve~a ta.ı:namen çılıyor. Bekar görünüyor. Veyah 
ılgası ıçın malıye vekaletıne muracaat karısından ayrılmış ise gene evli o 
olunmuştur. rak kayıdlı bulunuyor. 

Bu masraflar kamilen kalktığı tak- B · le d akt" d 1 ·1-1 
. . . . u ış r en v ın e muame es w 

dırde evleneceklerın adedı pek zıyade apt · ah.hl · 1 1 ·1aA~ • .. . . y ırrruyan ış s ı eny e ge en ı 
artacagına şuphe etmemelıdır. ve ı·hbarı·ye · akt. d k d · _ı. 

G h 
. . . . • . yı v ın e ay a geçırlll' 

ene mu arnnmızın yaptıgı tetkı- yen nu'"fu lar ·· t kell . . . . s memur mı muş ere 
ka1t·t1~kel vl.e~mıdş o:.afnlarkı~ .. _:~serısının kabahatlı addetmek icabeder. İşte Atı' 
ev ı ı ennm e nu us utugune geç· ka a yr:.1· B 1 d. R • • N at . .. . . r " ı ve e e ıye cısı ev.ı 
memış olduğunu oğrenmıştır. On sene T d • t · · ff k ld ;;.u . • . an oganın emınıne muva a o U&-
evvel evlenmış çocugu olmuş bılahare iş budur. 
kan veya kocasından mahkeme karari· 
le ayrılmış olan bir erkek veya kadın 
tekrar evlenmek üzere müracaat ettiği 
zaman evlenırıe memuru bu adamın 
medeni halini mukayyed bulunduğu 
nüfus idaresinden sorar. Gelen cevab 
ne olsa beğenirsiniz Kayden bekar .•. 

Yahud ölen bir adamın karısı veya 
çocukları veraset senedi almak üzere 
mahkemeye müracaat ediyorlar. Mah· 
keme mütevaffanm muvazzah künyesi· 
ni nüfus idaresinden soruyor. Gelen 
cevabın ekserisi (mütevaffa kayden 
bekardı) dan ibaret oluyor. 

Bunların neden neşet ettiğini söyli
yelim. Evlenme memuru evlenme ak-

Bugün Nevzat Tandoğan'ın evlet1' 
me dairesine verdiği direktifler aldığı 
cezri tedbirler sayesinde 1937 yılı baf 
langıcından itibaren Ankara belediye
si evlenme daire.sinde evlenen çiftleritl 
evlendiklerine dair olan nüfuı ihbari• 
yeleriyle doğrudan doğruya tanzim o
lunan yer değiştirme varakası ayııı 

günde Ankara nilfus mlidilrlüğU vesa• 
tatiyle evlenenlerin mukayyed bulun• 
dukları nlifus dairelerine gönderilmeJc 
tedir. Bu muamelenin iyiliği bir sene 
tecrübe ile sabit olmuştur. Bu usulüıı 
diğer belediye evlenme dairelerine nil· 
mune olmasını dileriz. 

Yepyeni ve modern 
bir kasaba: Yeni çağa 

Bir sayfiye ve seyyah şehri olabilir 
Bolu, (Hususi) - Aşağıdaki ıatırlar ıize yepyeni bir nahiyeyi 

tanıtacaktır : Yeni Çağa. 

İşte nihayet Çankayanm sert, kes
kin rüzgarlariyle kucaklaşıyoruz; 

şimdi önümüzde yılankavi Mihye va
disine inen yol uzayor, gerek yürü
yüşün başından beri daima yükselen 
arazide yorulan hayvanları dinlendir
mek ve gerekse binicilerin soğuğa 
karşı mukavemetlerini arttırmak için 
başkanın, yere in, işaretiyle yaya ge
çiyoruz, bunu da kafi görmiyen ko
mutan ylirUylişün süratini arttırarak 
vadi tabanına kadar hayvanlarımız 
yedekte koşuyoruz. 
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Yeni Çağa, bir kaç 11ene evvel ayni 
isimdeki gölün etrafına planla kuru· 
lan şirin bir kasabadır. Bu kamuna 17 
köy bağlıdır. Bu köyler gölün dört 
tarafına serpilmit bir vaziyettedir, 
Kamunu!l bol ve kireçsiz suları var• 
dır. Gölün etrafı bataklık değildir. 

Yol artık hafif iniş ve çıkışlarla 
tabanı takib ediyor, işte Çankaya sırt
larının sürprizlerinden biriyle karşı
laşıyoruz; oh ne güzel biniş havası, 
sanki ilkbahardan unutulmuş birkaç 
saat ... 

_Daha sonra vadiden doğuya ayrı· 
lıyoruz ve yeni bir arazi ile kar
~nlaşıyoruz, burada genç subayları

mızın biltün kafileyi neşelendiren 

marşlarını dinliyoruz, yolun bu kıs

mı da Kosunlar köyünde ınibayet bu
luyor, buradan Kosunlar vadisini ta· 
kib eden yolla Kayaşa varıyoruz. 

Gücün iyl tertib edilmiş sofrala
rında iştaha verici yemekler yeniyor, 
danslar ediliyor, resimler çekiliyor 
ve 13,15 de hareketle neşeyi arttıran 
ha~if bir kar altında Kayaş • Mamak
Cebeci yolu ile bitim yeri olan yeni 
şehir otobüs garajında kafileler biri
birlerini sevgi ile selamlıyarak bu 
güzel günün bırakmış olduğu tatlı 
izlerle ayrılıyor ve bu suretle senelik 
biniş programının birinci haftası ne-
9e içinde kapanıyor. 

ATLI 

Kamutay 
Dahiliye Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
X Arzuhal encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 

Galeya·n, nota, cevab, 
memnuniyet, sükut! 
Üç perdelik bir trajediyi gözünü

zün önüne getiriniz: Birinci perde 
vaka hazırlanır, §Bhıslar tanıtılır, 

ikinci perde bir takım vakalar, ihti· 
raslar, sevgiler, entirikalar birbiri
nin içine girer. O çüncü perdede ise 
muharrir, vakaları dilediği gibi bir 
neticeye götürür; perde kapanır. 

Trajedinin muvaffakiyeti, yahud 
muvaffakiyetsizliği bütün bu hare
ketleri iyi yapıp yapmamasına bağ
lıdır. 

Uzak §arkta oynanan japon traje
di ise perdelerinde bu türlü tema· 
§a §artlarına riayet etmiyen mono
ton bir facia halinde devam edip 
gitmektedir. 

Japon tayyareleri, Lady Bird 
topçekerini batırıyorlar: lngiltere'
de heyecan, hiddet, derken bir no
ta ... Bir müddet sonra Japonya bu 
notaya cevab veriyor,· lngiltere bll
tün hiddetinden, öfkesinden vaz ge
çiyor; memnundur. 

Gene japon ta~ yareleri Panay 
topçekerini batırıyorlar. Bu sefer 
de Amerika galeyanda. Harb il/ınzn
dan, filo gBndermekten bahsolunu
yor. Tabii oradan da bir nota; o no· 
taya da bir cevab. Neticede ihtilM, 
sularda kaybolan topçeker gibi orta
dan kalkıveriyor. 

Dünkü telgraflar, japonlarm bir 
portekiz adasına asker çıkardıkları
nı bildiriyordu. Bunun neticesi ne 
olacak? diye, artık, kimse merak 
etmiyecektir. Gene heyecan, gene 

nota, gene ccvab, gene memnuniyet 
ve sükut. 

Sükut altındır, doğru; fakat dün
yanın bu sessizliği içinde japon 
topları, gittikt;e daha tiz perde güm
bürdeyecektir. - T. 1. 

Selıid gazeteciler ! 

lapanya'da Teruel harbında ö
lenlerle birlikte bizde - yani gazete
cilerde - bir kaç ıehid vermiıiz. 

Otomobille bir taraftan bir tarafa 
giden bu kapı yoldaılannın üzerin
de bir obüs patlamıt; Royter muha· 
biri ile bir amerikan gazetecisini öl
dürmüı, Aaaociated Presa muha,bi
rini bacaklarından Taymis muhabi
rini batından yaralaırut. 

Yer yüzünü dolduran gazete o· 
kurlan, dünyanın uzak ve yakın kö
ıelerinde yapılan muharebelerin en 
ince tafsilabnı öğrenmek istedikçe 
ve bu harblar da her gün biraz daha 
cehennemlettikçe, tabii, askerler, 
milisler, gönüJlüler, lejiyonerler gi
bi gazeteciler de ıehid verecekler
dir. 

Fakat haber alayım derken yara 
almak, haber vereyim derken can 

vermek de fraklı bir ıe1 değil mi 7 

Vaydman argo öğreniyormuş! 

· Katil Vaydman'ın Veraay hapis· 
hanesinde, arbk, yelpaze, yapmak· 
tan bıkbğı anlqılıyor. Gazeteler, 
ıon günlerde, Delbos'un seyahatini 
takibettiğini, yani siyasetle meıgul 
olduğunu bir taraftan da argo öğ
rendiğini yazıyorlar. 

ilahi sersem katil! insan önce ar
go öğrenir de sonra cinayet itler. 

Yoksa, acaba, Vaydman argo öğ
renmezse cehennemde etrafını ala
cak olanlarla anlaıamıyacağı kana· 
atinde midir ? 

Saiir r 
Fıkranın batlıimı görünce yep

yeni bir kelimedir, sanmayınız. Bu 
bildiğiniz, gözünüzün alıtbif, harf
lerini hecelemeden bir nefeste oku
duğunuz ıair kelimesinin münakkid 
dostumuz Nurullah Ataç'm verdiği 
yeni ıekildir. 

Bir "harf sukutu ile nadiri "nar'' 
haline getiren eski katiblere "elleri 
kalem olsun!,, diye beddua eden 
Fuzuli sağ olsaydı, ıimdi muharrir
lerin kelimelere harf ilave ettikleri
ni görünce, muhakkak, sevinirdi. 

Galiba, Nurullah Ataç, aç kalan, 
)'ardım görmiyeıi ıaire kalemi ile 

bir yardım yapmak için bu "ğ" yı 

ilave etmektedir. 

Belediye imla hocalığı da 

ya;'amaz: 

Her ıeyi hükümetten, hele bele
diyeden beklemek eski adetimiz
dir. lstanbulda bir mağaza, yap· 
tırdığı bir ilana ıu yazıları yazdır
mıt : 

lngiliz kumaılar 
Muafık olmak isterseniz 
bize yelirainiz . 

Bir akıam gazetesi bunu alıyor 
ve altına ıöyle bir mütalea da ka· 
tıyor: "lıin garibi, afitin kenarın
da lstanbul belediyesi afiıaj me· 
murluğunun damgası da var.,. 

''Böyle ibaresi bozuk ilanların 
tasdik edilmemesini dileriz.,, 

Güzel ama, bizim bildiğimize 
göre belediye bütün bu afitleri 
tudik etmek için değil, onlardan 
muayyen bir ücret almak için alt
larına damga basar. Meaela bil
mem ne lastiğinin en sağlam las
tik olduğunu iddia eden bir ilanın 
altındaki belediye damgası, İstan
bul belediyesinin de bu fikir ve ka
naatte olduğunu değil, o afişten 
muayyen ücretin alınını§ olduğu· 
nu gösterir. 

imli. ve ibaredoğruluğunu temin 
etmek için baıka türlü nizamlar 
isteyiniz. Her halde belediyeye 
bir gelir getirmek için kurulmuı 
olan afiıaj ıubesi, güçlükler çıka
rarak bastırıp hazırladıkları ilan. 
lan bozdurarak mütterilerine im
la hocalığı edecek makam değil
dir. 

Kışın göl donar. Köylüler, gölUn 
üstünde tilki izleri gördükleri .za. 
man, gölün donduğunu ve sağlam bir 
buz tabakası kapladığını anlarlar, vo 
göl üzerinden arabalarla geçerler. Göl 
donduktan sonra kış sporlarına çok 
elverişli bir hal alır. 

Yeni Çağa, tabiat güzelliklerinin 
hepsini kendisinde toplamıttır. MU· 
ktmmel bir seyyah şehri olabilir. Bu 
tirin kasabada her ihtiyacı karşılaya· 
cak mağazalar vardır. 

Bu kasaba ile ona bağlı olan köy· 
lerde dört aydanberi devamlı çalı'· 

malar göze çarpmaktadır. Kasabanın 
yatılı okulu tamamlanmıştır. Okulda 
25 tane yatılı talebe vardır. Hükumet 
önü modern bir ,ekilde divarla çev· 
rilmiştir. Ana cadde plana göre 20 
metre genişlikte yapılmaktadır. Bil· 
tün yollar kaldmmlanmaktadır. 

Bu kasabanın en mühim hususiye· 
ti, Bolu, Zonguldak ve Ankara yolla• 
rmm ayrım noktasında bulunmasın· 

dadır. Bu itibarla güzel bir sayfiye 
ve seyyah şehri olması için bütün va· 
ııfları ha.izdir. 

Köylerde pulluk 
Ankara valiliği köylülerimizin ka• 

ra sahandan kurtularak pulluk ile e • 
kim yapmaları için köylülere pulluk 
dağıtılması hakkında hazırlamış ol· 
duğu programın tatbikine devam et· 
mektedir. Yeniden bir parti pulluğun 
ek11iltmeei yapılmıştır. 



BASIN 1 iCMAL DIŞ D .O N Y A H A B E R L E R i ... 
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İngilterenin liö'~'Kıve 
yıl onyanın sulh şartlar1 

ile mücadeleye giri~tikleri 
I~ beri japon devlet adamlan
kıde bir tekrar ettikleri söz §U • 

ı 

apo~ya Çin'i parçalamak iste· 
~· ~ın'in mülki tamaıiılığı japon 
ı sıyaaetinin eaaalı bir umdeai· 
.a~nya Çin ile tefriki mesai et. 

Dizlere kadar batan kar içinde 

ve sıfırin. altinda 12 derecede 
8. Hitler'in 

Roma 
ziyareti 

1938 deki 
dış politikası 

Yeni 
lstanbul gazeteluinin batlıca ma• 

kaleleri, bu gün, 1938 yılına giri§imiz 
hadisesini tahlile hasredilmiştir. 

ı&tıyor. O kadar.,, 
.e~i _ikmeaai,, çok mübhem ve 
ıkı bır tabirdir. Bir devlet batka 
evl~e mesela sulhu korumak 

Hükümetçiler yeni 
ve şiddetli bir 

taarruza geçtiler 

R>0ma, 2 (A.A.) - B. Hitlerin Ro
maya mayısın 9 unda gitmesi ihtimali 
çok kuvvıetlidir. 

Londra, 2 (A.A.) - İyi malfımat al· 
makta olan mahfillerin 1938 senesi i· 
çin umumiyetle yapmakta olduğu tah
min şudur: 

Seçim yapıldığı takdirde memLeke
tin istiyeceği enternasyonal vaziyetin 
ıslahı gayesine vasıl olmak için B. 
Çemberlayn'ın kabinedeki şahsı rolü
?ün kuvvetlenmesi, B. Kadogan'm dış 
ışler bakanlığı daımi müsteşarlığına 

tayini, Başba.-anın otorıtesini goste
ren ilk hadiseciır . .t<'akat bu hal ıngil
tere hükümetınin dış politikasında bir 
d'eğişiklik o1acagını gostermemekle 
beraber ihtirnai a"ş ışıer uakanlıgı, te
şebbüsler memoaı o.ıuaittan çıb.arıla

rak daha ziyaoe bır ıcra organı naııne 
getiriıecektır. Bu tevkalaae elastiki
yet 19J8 senesincıe dış politikanın ted
virini daha ziyaoe koıay laştıraca!{tır. 
Almanyaya muteallik nususlaraa ın
gııtere' 1ıukümetı, Avrupaya muteallik 
nacı prensıp meseıelerını ortaya at
maıuan tc vakı.a euc1..e.K ve Alnıanya
nm mcmrıunıyen mucıt> olaca.ıc şeı<ıl
a~ soıı1ur gcı.... ıuescıesme bır naı çare
:ııı teKııı ve ırat: eueceKtır. 

SON POST A'da Muhiddin Birgen 
"Türkiye 1938 senesinde niçin geçen 
seneden daha mesud olacaktır,,. baş
lıklı yazısında, 1937 senesinde ge
rek harici siyasette, gerek dahili si· 
yasette vaziyetini sağlamlaştırmıf 
ve ekonomik durumunu taıkviye et• 
miş olan Tiirkiyenin 1938 M'lnesine 
yeni ünıidlerle girdiğini söyliyerek 
diyor ki : te§ftkı mesai eder ki bu bır" · • ' ın. 

w~~ur. Bazan tefriki mesai 
e_gım dıye bir devlet, diğer dev. 
h_~ayesi altına alır. Japonyanın 
ıkı mesai,, tabiri arkasına bazı 
adlar gizlediği fÜphesizdi. 
t bunların ölçüsü ne idi? Çok 

alagah değilse, bunlarm kabul 
rek, bet aydan beri devam eden 
arebeye nihayet verilmesine ta· 
ar olan çinliler vardı. 

apon baıvekili nihayet baklayı 

d_an çıkarmıttır: Alman sefiri 
asıyle Çan-Kay-Şek'e tebli w d" 

sulh f&rllarına bakılacak !ı e ı
nya, hakikaten, Çin'i parura,a, · . ça a-
ıs~em~y:r. Tamam olarak yut. 
nıyetın edir. Japonyanın sulh 

ları altı maddeye ayrılıyor: 

- Ja~onya, §İmendifer ve gÜm· 
er dahı.l olduğu halde, Çin'in bil-

um v~rıda!~n~an istifade edecek. 
- Çın hükumeti, komünizme 
ı yapılan pakta iltihak edecek. 
- Ja~nların Çin'de daimi ıu-

e garnızonları bulunacak. , 
- Japonların Çin'de gö•t ; 

1 
. "' ere. 

erı mıntakalar silahtan te "d 
cek. crı e-

- Mongoliatanda müstakil bir 
ümetk urulacak. 

6 - Çin harb masraflar .. d' • mı o ıye. 

itte Japonyanın ''te" "k" . . . ,..rı ı meaaı 

ırı arkasına gizlediği makaadl '' 
Ç~n : K~y - Şek, Japonya'ya :~ 
ır hır Çın mağlubiyetinin biİe te
edemiyeceği bu tartları derhal 

detmittir. Binaenaleyh gee _ 
~tosta baılıyan ilansız harb d:.:a: 
yo~. F~k~t.~ulh f&rtlarının bu a. 
ık ı~erı surulmesinde dikkat odi· 
k bar kaç nokta vardır. 

1 - .E~ela Japonya, bugüne ka· 
lr,bÇın'ın diz üıtü yalvararak ıulh 
e ınde bulunmasında ısrar eder -

nk, ansbulrzın Al~yan:aı tevaaautu-
a etmeaı. 

2 - Nankinl(in aukutundaıı eonra 
71~ay - Şek'i arbk Çin'in mü· 

aaı 1 olarak tammıyacainu bildi -
ken ve Pekin'de bir "Çin hüküme

• kurmuı iken, aulh tekliflerini bu 
ndana yapmıf olmaaL 

Çin'in mukavemeti karııaında ja. 
? ~·k~ri kuvvetinin aciz kaldıtı 
la ıddia edilemez. Japonya bugün 
~yanm en kuvvetli askeri devle • 
ar. JaJ)Olllar bu uzak tark mü d i i . . . ca e-

ç.ın yınru Mneden beri hazır-

aktadırlar. Binaenaleyh Çin'' 
ilW>, hatta i.-abederae, her tara~ 
ı i11al etmeie muktedir olduklıarı 

• 

B. Hitler'in ziyareti, imparatorlu
ğun kuruluşunun ikinci yıldönümüne 
aid şenliklere tesadüf edecektir. 

B. Hitler, devlet reisi olduğundan 

kendisinin İtalya kıralını mı ziyaret 
edeceği suale şayan görülmüştü. An
cak B. Hitler filen nasyonal sosyalist 
partisinin şefi olup faşıst partisi şefi
ne mülaki olacaktır. 

B. Hitler, Romada 6 veya 7 gün ka
lacaktır. Ostie istasyonuna gelecek o
lan B. Hitler Avantino caddesini ve 
zafer ve imparatorluk yollarını takib 
ederek Venedik sarayına gıdecekti\. 

B. Musolini, misafirini ıstasyonda 
karşılıyacak ve ikametgahına kadar 
kendisıne refakat edecektir. 

Führer'in harpten evel ikinci Vil
helm'in inmiş oıuugu lJoria sarayında 
ıkamet etıı ..•... ı .... ı.cı ıel~ir. 

Uğrenildıb •.• ..: gore .ô. Hitler, Ro
mada ikametı eı.nasmda Kirinal'da ka
oul olunacak, imparatorluğun kurulu
şunu kutlamak için yapılacak büyük 
aakeri geçid ile Napolide yapılacak 
bahri bir geçitte hazır bulunacaktır. 

r 
Roma ile Napoli körfezinde B. Hit

lerin şerefine ±evkalade tenvirat yapı
! lacaktır. 
ı 
' 

· ispanya şehirlerinde görülen leci manzarolar 
(Başı I. inci sayfada) ı dir ki birkaç bin muharib dizlere ka-

huriyetçiler, Franko kuvvetlerinin hfi d~r kara batmış ve ayn~ zamanda aç 
cumlarına muvaffakıyetle mukavemet bır halde el bombaları ıle çarpışmı9-
eylemektedir. Mukabil taarruzlar es- l~rdır. Çarpışı:n~ gece yarısı ancak 
nasında, cumhuriyetçiler, iki gün ev- nıhayete emıiştır. 
vel kaybettikleri bazı mevzileri geri Asilerin tebli;;ı 
almışlardır. e 

Şehrin dahilinde · ise, cumhuriyet
çi topçular, Frankocularxn aığınmı§ 
olarak bulundukları binaları bombar
dımanda devam eylemektedir. 

Siddeıli çarpl§malar 

. .saragos, 2 (A.A.) - Havas muba
hın bildiriyor: 

1 kanunusani günü zarfxnda Fran
ko kuvvetleri, Teruel cephesinde taz
yiki fazlalagtırmağa ba,lamı,ıar, fa
kat durmadan yağan kar dolayıaiyle 
fazla sıkıntı çekmi,lerdir. 

Satamanka, 2 (A.A.) - BUyUk u
mumi karargah tebliğ ediyor: 

Teruel c:epb.esinde hüküm aür
mekte olan fırtına ve kara rağmen 

cumhuriyetçi kuvvetlerin takibine 
devam edilmiştir. Frankistler, yüz
den fazla esir almışlar ve mühim mik
darda harb malzemesi zaptetmigler
dir. Bu meyanda 4 tank vardır. 

Yaralana.n gaeteci öldü 

Negüs'ün Hollanda 
kraliçesine telgrafı 
Londra, 2 (A.A.) - Habeşistan 

Necaşisi Haile Selasie, Hollanda kı
raliçesine göndermiş olduğu telgrafa 
aşağıdaki cevabı almıştır: 

Hükümetim, devletler hukukunun 
müdafaasından ibaret olan ananevi 
siyasetinde sabitkadem olmakla be
raber Habeıiatan araziainin İtalya ta
rafından iş;gal edilmiş olması hldiae
ıini ve Milletler Cemiyeti tarafından 
ittihaz edilmiş olan tedabirin bu ig
gale mani olamamı, bulunduğunu he· 
saba katmak mecburiyetindedir. Maa
mafih bUkümetim, bu itgali hukukan 
tanımağ'a tevetslil etmek niyetinde 
değildir. 

Sığır eli istihlaki icin 
Zirdaat ve Ekonomi Bakanlıkları, 

müşterek bir çalışma ile sığır etleri -
nin yenilmesinin fazlalaştırılması için 
tedbirler tesbit etmektedirler. Bu ara• 
da mekteblerde ve orduda sığır etinin 
fazla yenmesi için çalıtılacaktır. Bir 
et hayYanı olarak ve bir cer v .. ıtaaı o· 
larak kullanılan sığırın fazlalaıması 
için böyle bir tedbire lüzum görülmek 
tedir. 

''Celal Bayar hükümeti memleket• 
te ucuzluk yapacak bir takım tedbir• 
terin alınması hususunda kuvvetli 
vaidlerde bulunmuıtur. Baıvekil bu 
vaidlerini tutacak ve hayali daha ko· 
laylaıtırıp istihlaki arttıracak bir 
takım tedbirleri 1938 sene&inde bi • 
rer birer alacaktır. İkinci derecede 
Türkiye iş hacmi önümüzdeki sene 
birkaç derece daha yük&elecektir. 
Yeni fabrikalar itl.meğe baılaya
cak, memlekette iktisadi hareket ar
tacak ve muhtelif sahalarda ilerleme 
alametleri görülecektir. 

Büdc .. mizin varidat kısmında gö
rülen fazlalık, 1938 senesi esnasında 
da devam edecek, yani nasıl 1936 ve 
1937 seneleri, tahminlere nazaran, 
fazla varidat getirmişlerse, 1938 ı;e -

nesi tahsilatı da tahminlerden faz· 
la çıkacaktır. Bunun sebebi, 1938 se
nesi için yapılacak tahminlere, bu 
sene zarfında vuku bulacak iktisadi 
inkişafa aid fazlalıkların sokulma• 
mış bulunma&ından ileri gelecektir. 

. İtalyaya gı:lın~e, hatta Habeşistan 
~u.tullacmııı tanınması pahasına oıarak 
ıkı memıeket arasmciaıu gergınlığin 

gıderuüı.vsı arzusunun izharınoa ae -
~wn uıunı:<1..aı.t ıaı..at bu aı"zu l.ngııu:re 
aleynınueı.tı uutuıı pıv1;>aganaa nare
ketıerının tı:rlteauuıe;;ı:.u1e ,abı olaca.«
tır. Fransa ııe ittıta.IC, lngııtere politi
kasının ter.cı.~l ta~ oıaraı< kalacaktır. 

Fakat Ingiltere niıkı.ımeti transı:ı: • 
ingiliz satvetinın mutlak bir zaruret 
oluu~una kailcıır ve ~ ransanın teslı

hatınm ııısuetını artırın""' ıçın .l:"aııı; 

nukuıııı:.ı 111:.<:uınut: ıShh ua IJu.unacaı..
tır. 

ıngiltere hükümeti, kanunun hü
küm,aniıgı ideahne otan ımanını mu
hafaza etmektedir. Fakat milletler ce
miyetinin ıslahına nıuarı.ı değildir. 

Avrupadaki kuvvet üstünhiğü, de
mokrat devletler lehinedır ve Merkezi 
Avrupa milletlerinin bitaratlığa dog
ru istikamet almış olmalarını tloma -
Berlin misakı ile mesai birliği icrası
na matuf bir hareket suretinde tefsir 
etmemek gerektir. 

Gazete muhabiri, fransız • ingiliz 
birliğine ehemiyetle i'aret ettikten ve 
B. Delboa'un son Avrupa ıeyahatin -
den de bahıettikten r.onra Polonya, 
Romanya, Çekoslovakya ve Yugotlav
yanm, Londra tarafından taavib edil
mi' şartlar içinde, Franaanın doatlan 
olcıuklarmı ilave etmektedir. Polon· 
ya, Romanya ve Çckoılovakyanın İn
giltere ile olan dostluğun kendi harici 
aiyaaetlerinin eaaı prensibi olduğunu 
bir kere daha beyan ve ilin etmit ol
ınaları manidardır. Roman yadaki son. 
tebeddüller, bu noktai nazarı değiştir· 
memiştir. 

Uemek oluyor ki, Türkiye vatan• 
daşları ıçin 1938 aenesi hayırlı bir 
&ene olacaktır. Hariçte &ulb devam 
edecek, dahilde iktisadi inkitaf ve 
memleketin iktisadi bünyeaindeki 
yenileıme, medenilepne ve ilerleme 
hareketi de devam edecektir. 

Bu &özleri, karıısmdakileri, tatlı 
sözi rle hoşnud etmek İ&tiyen bir 
falcı gibi söylemiyorum. Okuyucula• 
nmı temin edebilirim ki 1938 senesi, 
Türkiye için bayırlı bir sene olacak• 
tır. Beni bu kanaate sevk eden sebebe 
ler de çok kuvvetlidir. 

1938 senesini ümidle ve heyecan• 
la karıılayınrz, aziz okuyucularım.ı 
Etrafımızda gördüğünüz veya göre• 
ceğiniz kusurlardan dolayı hiç ü
midaizliğe düımeyiniz, ıevkiniz kı • 
rılmaam. Dahili bünyesinde buitlik• 
ten mürekkepliğe dojTu inkitaf 94 

den her :memlekette bir taknn ku• 
aW'lar olabilir. Bunlar ilerlemeye 
mani una\U'lar deiil, belki de ilwle • 
melde olduğunu göateren alamet• 
lerdir. Bunlara hiç bakmayınız ve 
ıunu biliniz: Türkiye yavaı yavaı 
çalıpna fevkinin, ilerleme heyecanı• 
nm hiç bir zaman mükifataız kalmıya· 
cağı bir memleket oluyor. Bu hare
ket, 1938 senesinde kuvyetle arta• 
caktır.,, 

*** CUMHURIYET'te Abidin Daver 
de ıunu yazıyor : 

• bbeaizdir. Fakat Japonya uzak 
rktaki hedeflerine varırken müın
. ın olduğu kadar az ınaddi feda

A Irkta bulunmak ister. Sonra kar· 
~aıtı.ğı dügmanlar yalnız Çin değil
ır. Şımalde Sovyet Rusya vardır. 
aponyanm Çine daha derin batma• 

Sierra Palomera'daki Franko ce
nah kuvvetleri, fena hava 9eraitine 
rafmen, mukabil taraftan bazı mev
zileri almata muvaffak olmu9tur. 

Me~~e.~de büyük değişiklikler yok 
tur .. Hukumetçilerin yaptığı iki mu
kabil h .. 

Saragos, 2 (A.A.) - Asaociated 
Press'in Teruel cephesinde yaralan
mış olan muhabiri Edouard Neil, 
yapılan kan nakli ameliyesine rağmen 

saat 11 de ölmüştür. 

l ıalyan gazetecilerinin sevinci 
EGER JAPONLAR SULH 

"Ferdi hayatlarnnızdan bir yıl da· 
ha eksildi; milli hayatımız bir aene da
ha artb; çünkü türk milletinin tarihi· 
ne bir yıl daha zMn olduğu. 1938 e gİ• 
rerken 1937 nin bir blançosunu yapar-o 
aak, bu aene içinde bot dunnadıinmzı, 
her aahada çabttığımızt ve ilerlediii· 
mizi görürüz. Bu itibarla 1937 bofuna 
geçmiş bir sene değil,· bugün bqlıyan 
1938 içinde, ümid verici bir it yılı ol· 
muştur. 1937 nin faaliyet bilinçoaunu 
bu sütunda hülasa etnıeğe dahi imkan 
yoktur. Son gününü dün idrak ettiği· 
miz yılda yapılan İflerin bqlıcalarmı 
ayn ayrı aütunlarda okuyacaksınız. 

nı uzaktan bekliyen lngiltere var
r. Hatta daha uzakta olmakla be
Ow~~· Japonya'nm muvaffakiyetaiz
gını temennide hıailtereden ıwi 
.. ı~ayan Amerika vardır. Japonya, 
ut.un askeri vasıtalarını Çin'i feth 
e lfgal etmeğe tahsis ettiği bir sıra

f ucuın Franko kuvvetleri tara-
ından tardedilmiştir. 

En giddetli çarpışmalar Teruel 
ceph · · ' eaının cenubu garbi m.mtakaaın-
da vukua g 1 k d' f e me te ır. General Vare-
la ırkaaı. ~arafından çevrilmekten 
korkan hükumetd kuvvetleri b .. t .. .. M 

1 
" , u un 

gun ue a müstahkem mevkiine biri-
biri ardına birçok şiddetli hücumlar
da bulunmuşlar ve Muelayı niha et 
öğleden sonr~ ele geçirmişlerdir. ~ü 
ca.dele .çok şıddetli olduğundan, hü
kümetç~ler . fazla zayiat vermişlerdir. 
Muela ıle ıstasyon mahallesi arasın
da, Turia nehrinin geçtigi ağaçlıklı 
bir vadi vardır. İşte bu vadi içinde-

da bu Üç de•letten birinin veya bir 
açının taarruza geçmesinden kork
aktadır. Japonyanm uzak tarkta 

~ha çok yıpranmaaı Almanyanın da 
lfıne elvennedifinden ve Japonya 
zayıfladıkça, Sovyet Ruaya da o nia-
b~tte ~uvvetleneceiinden, alman hü· gal edilince garbe doğru giderek ja· 
kumetiı Uaponya ile Çin araaında ta- ponları oraya davet etmiştir. Uzun, 
vass~tta bulunmak vazifesini Üzeri- maarafh ve yıpratıcı bir harb ile kar. 
~e a ~ııtır. Japonya tarafından tek· ıılaıan Japonya, sulh teklifinde bu-
lıf edılen ıartlarm pek agwır old ~ lunmaya karar vermi•tir. Bu teklifin 

"bh ugu- "' h~ §U e yokaa da japon askerleri. reddedilmesi, Japonya için harbe de-
nın. nazarında bunlar, büyük bir kon- vam etmekten baıka takib edilecek 

ba~aıyondur. Japon askerleri, uzun bir yol bırakmıyor. Binaenaleyh hem 
ır muharebeye giriımeğe lüzum Çin'e karıı harekat, hem de Çin'in 

kalmaksızm, bir iki ağır darbe il tealim olmasına engel olan devletle
Çin hüküm.etinin Japonya'ya teslir: re kartı tecavüzler devam edecek
olacağmı sanmıtlardı. Askeri hare. tir. Şu nokta daima hatırda tutulma
katın mahiyetine bakılacak olursa lıdır ki Japonya, Çin'in mukaveme -
Çin'~ is.tila. gibi bir makaaddan ziya ~ tinden dolayı, Çan - Kay - Şek kadar 
de çmlılerın maneviyatlarını bozmak "üçüncü devletleri,, meaul addet
g~yesini İstihdaf ettiği anlatılır. Bir mektedir. Japon hükümetinin yılba
&~n Şanghay alınır, ertesi gün Nan- fi" beyannamesindeki bu fıkra çok 
kın~, timdi de Kanton istilaya uğrar. manidardır : . 
lngıltere ve Amerika'dan yardım "Japonya, çin - japon anlaf!Daaı -
g~lemiyeceğini çinlilere anlatmak i- na mani olan bütün güçlükleri yıka· 
çın bu devletlerin imtiyazlı mmtaka. caktır. Esaaen üçüncü devletlerin 
l~r~a ve harb gemilerine tecavüz e- müdahalesi olmaM.ydı, uzak ıarkta 
dılır. Kalabalık tehirler üzerine aulh, fiındiye kadar çoktan temin e-
bomba atılır. dilmiı olurdu.'' 

F:ıkat ha.rbden ziyade tedhit hare- Uzak tarkta sulhun teminine en -
ketıne benziyen bu tabiye Çin'in gel olan zavallı Çin ve üçüncü dev· 
mukavemetini kıramamııtır. Şimali letler ! Buna iatihaza mı, mugalata 
Çin'i kaybeden Çan. Kay_ Şek, ce- mı demeli; pek kestiremiyoruz • 

nuba çekilmiı. Hükümet merkezi it· A. Ş. Esmer 

Roma, 2 (A.A.) - Gazeteler, Te
ruel'in frankistler tarafından geri a
lınması haberini büyük başlıklar al
tında yazmakta ve italyan lejyoner

lerinin frankistlerin hareketlerine 
iştirak etmiş olduklarını ehemiyetle 
kaydetmektedirler. 

Stampa gazefesi, İtalyanın italyan 
lejyonerlerinin müşkülat ile dolu bir 
takım harekat icra etmek ıuretiyle 
muharebeye igtiraklerinden müfte· 
bir olduğunu yazmaktadır. 

Küçük Dış Haberler 

X Londra - Hariciye nazareti dai
mi sekreteri Van Sttardın hariciye na
zareti baş siyasi müşavirliğine tayini 
hakkında alınan malumata göre Van ' . 
s.ttard hariciye nazırının gaybubetle-
rınde nazıra vekalet edecektir. 

XVqington - 1926 senesinde Ce· 
n~vrede aktedilıniş olan silahları tah· 
dıd konferansında amerikan milrahha
sı olarak hazır bulunmug olan Amiral 
Hilary Poblard Joice, 74 yaşında vefat 
etmiştir. 

XBudape§te - Hariciye nazın 

Dıranyi ile terbiye nazırı Homan, bu 
akşam Viyana civarında Baden'e hare
ket etmişlerdir. Orada bir hafta kadar 
hususi surette kalacaklardır. 

XBelıırad - Valide kıraliçe Mari, 
bugün saat 13 de Romanyaya müte
veccihen hareket etmiş ve garda Ro
manya elçisi ile kıralın mülki ve aske
ri müıİıessilleri tarafından seUmlan
mıştır. 

X Belgrad - Başvekil ve hariciye 
nazın B. Stoyadinoviç , Türkiyenin 
Belgrad elçiıi All Haydar Aktay'ı ka
bul etmiştir. 

İSTEMEKTE SAMİMİ İSE 

Sulh şartlarını 
değiştirmelidir! 

Çang-Kay-Şek'le Alman 
arasında görüşme devam 

elçisi 
ediyor 

(Ba~ı 1. foci sayfada) , 
şartlarını mühim surette değiştirme
lidir demektedir. 

Merkezi hükümeıin Sansi 
üzerindeki niif uzu 

kuvvcıleniy~r 
Şanghay, 2 (A.A.) - Hankovd<ı.r 

al~~an haberlerde, Şansi eyaletinin 
°?udafaasını idare eden general Yen 
şışan tayyare ile Hankova giderek 
Maretal Çang - Kay - Şekle görü ... 
mü,tür. :ı 

Malfim olduğu üzere japonlar bir· 
çok defalar general Yenşif<in nezdin· 
de te.şebbüste bulunarak bu genera~ 
ken~ı davalarına kazanmak istemiş 
lP.rd ır. 

Generalin Hankova yaptığı bu zi
yaret, ~ör~enleri? beyanatına göre, 
merke%t hukUınetın Şansi üzerindeki 
nüfuzunu kuvv"tlendirmektedir. 

Askeri makamların 
ıalahiyeıleri 

Şanghay, 2 (A.A.) - Milli müda· 
faa istişare komisyonunda yapılan 
tensikat neticesinde Çin askeri ma-

• 

Simali Cinde, Cin seddine tır
manma talimi yapan japon 

askerleri 
kamlarının siyasi ve iktıaadi salahi-
yetlcrinin 
dır. 

artacağı .zannolunmakta-

Türkiye 1937 de terakki ve refah 
yolunda kuvvetli adımlar abmfbr. 
Aaya ile Avrupanın elele verdikleri 
müstesna coğrafi, siyasi vaziyetten İı• 
tifad'e ederek 1923 den beri daima ol· 
duğu gibi, dünyanın bu kısımında mü• 
him bir sulh amili olmuıtur. 1938 de 
de aynı kutlu yolda yürüyeceğimize 
fÜphe yoktur. Yeni yıl, Türkiye için 
gene bir çahtma, yükselme ve barış yı
lı olacaktır. Fakat ihtiyar dünyanın her 
köteıi için böyle bir ümide düıemeyiz. 
1938 aeneıi, öteki yıllardan arta ka
lan harblerle girdi. Eski dünyanın u
zak şarkı ile uzak garbinde yıl batı 
tatlı Öpücükleri~ değil; kanh boğuı
malarla karşılandı. 
. :erşenbenin gelişi çarşambadan bel
lıdır derler. Onun için "gelen gideni 
aratır,, aözünün 1938 yılı içinde doğru 
çıkmasından endişe ediyoruz. 

Harbın önüne geçen hıırb korkuau 
idi. Bu korkunun ba-zı memleketler ve 

' ı:nilletlerin yüreğinde yirmi yıldan 
fazla yaşaması ihtimali çokt Ç" k" ur. un u, 
cla'ıa evvel harbı göze aldıranlar oldu. 

yarının büyük harbı, 20 yd önce bi
ten büyük harbı aolda sıfır bırakacak 
k~dar müdhit olacaktır. 1938 aenesi
nın bu harbın b&§ladığını gören uğur
suz yıl olmamasını temenni etmekten 
başk~ yapacak bir ıey yoktur. 

Azı~ okuyucularıma mesud bir yıl te
mennı ederken bugün baş)ıyan 1938 
hakkı~da daha parlak temenniler yürü
temedımse kabahatin bende olmadığını 
arzederim.,, 



~~. 1 MA TEMA Ti K TERiMLER 1 
Fikir alemi 

-.~ , t'\üdafaa!:>ında. Bir 
INGİLİZ ZABİTİ 

Türkçe - Osmanlıca Yeni yıla 
girerken 

Ankara: 

Uğie Neşriyatı: l2.30 

Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von H abert 

Gün kararıncıya 
topçu harbi 

Bu büyük eylul muharebeainde 
bize bücmn eden rua kuvvetleri, 
107 tabur, 91 ıuvari bölüğü, 444 
toptan, yani 12.000 kitiai suvari ol
mak üzere 100.000 kitiden mürek
kepti. Oç Romanya fırkaaiyle do
kuzuncu kolordu ruaların sai cena
hmı, dördüncü kolordu merkezi, 
lmretin.ki kumanclaaındaki kuvvet 
aol cenahı tetkil ediyordu. Her ce
nahta suvari kuvvetleri vardı. 

Dokuzuncu fasıl 

3 üncü Pilevne 
muharebesi 

< 7 Eytuı -12Eylut1877) 
7 eylul cuma sabahı aaat altıda, 

takımı ile birlikte tabyada nöbetçi 
olan T ereb tarafmdan kaldınldnn. 
Tereb, Raditevo taraflanndan top 
Msi geldiiini söylüyordu. Hemen 
iki davulcuya tehlike İfareti çalma
larını emrettim. Bir dakika l'eçme
den bütün bölük tabyanm ön aiper-
lerinde vaziyet almq bulunuyorlar
dı. Topçular da mevzilerinde ateıe 
hazırdılar. Oteki bölüklerde bir iki 
dakika 80Dra toparlandılar. Biraz 
aonra Binbatım, Miralay, Adil pa· 
fa ve erkinıharbiyeai aramızda idi
ler. 

Ayazlı ve aert bir aabahtı. Rüz
ıar yabtmlfh· Bir ahmak ıslatan 
Y•imuru yaimaia bqlamak üzere 
idi. Yerler ka11andı Ye ıökyiizü 
kül rengi üniformasını ıiymifti. Si
perlerin üzerine çıktım. F &kat gö
rünürde hiç bir dütman yoktu. Ce
nupta Ye cenubu tarkide ke.if : r 
8ia, bütün menzara11 örtüyordu. 
Çok seçmeden ortalık açddı Ye yaf· 
_. darda. Fakat hlli, haYa ndu
betJi Ye toprafın üs.-i bujaha idi. 

Saat aekize doira cenupta Ye ce
naba tartDcleld top ...Jeri daha 
yülueldi. Bat tabyada cevab verdi. 
Fakat Bulgareni yolunan öte tara
fında tabyaların ne ;raptıfı ıi.ten, 
putan dolayı ıöriinmüyordu. Bi-

zim batarya da tecrübe nevinden 
bir, iki aülle attı. Görünürde üzeri
ne ateı edileceke düpnan yokta. 

Bütün gÜn, ortabk kararmcaya 
kadar uzaklarda topçu muharebesi 
devam etti. Saiımızdaki tabyanın 
arkumdaki kamplardan biriainde 
,..._ çıkb; bunun üzerine ça.clır
lar, bet JÜZ 7arda ıarbe kaldınldı. 
Ba ite benim bölilfüm de yardan 
etti. Atıf tabyaemcla da yangın ol
du. Şark tarafmclan gelen bir takım 
güllelw, bizim tabyanın 200 yarda 
luadar yakınında patlıyordu. Evvel
ce aöylediiim ıibi. öileyin, timal 
cepheeini takviye etmek üzere ce
naptan iki tabur geldi. Bundan fV• 
na anlıyorum ki Mütir, cenaba kar
tı yapılan bombard1111•nm bir fa• 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

kadar uzaklarda 
devam etti 

ıırtma makaadiyle yapıldıima aaıl 
hücmnun aol cenab11111za kartı ya
pılacağına kanaat etmifti. Fakat 
bunda yandnuıtı. Bütün gÜn mevzi. 
)erimizde kaldıktan IODl'a geceleyin 
mahfuz mahallerimize indik. Top. 
çu ateti istihkimlarımıza, mevzile
rimize askerlerimize bir zarar ver
memit, dÜ§IDan hücmn da etmemit
ti. geceleyin nular, yirmiter dakika 
fasıla ile Griviça ve RadifeVo'dan 
ateılerine devam ettiler. 

Erteai gün ( 8 eyliil) de, ataiı 
yukan, bu suretle geçti. Hava kapa
lı ve bulutlu idi; fakat yajmur düt
müyordu. Gelen seslerden, düpnan 
topçusunun mevzilerimize daha zi
yade yaklattığına hükmec:liyorduk. 
Bizim tarassut direğine tırmanıp 

baktnn. Ruslar kartıcla Pelitart yo
lu civarındaki tepeden birisinin üze-
rine bir direk dikmitlerdi ve üzerin· 
de iki kiti duruyordu. Of leyin, düt
man toplan bat tabyaların 1500 
yarda kadar yakınma duldular. 
münasib bir yerden dürbünümle 
karaltıların hareketlerini 1eçebili
yordum. Öğleden sonra bu mevkile
rin tarkmdan Romanya piyadeai be
lirdi. Bunlar, tüfek atefiyle karp-
l&fbklannc:lan bir gö.terif yaptık
tan IODl"a yerlerine döndüler. Artıa
lannc:la 200 ölü ve yaralı bıralamt
lardı. Kalan yaraldardan çoğu e9İr 
edildi. Cenub tarafmdaki diifman 
topçusunun yaklaıtıfmı da İfİtİyor
duk. Türk topçusu bir gün evvelki:ı-

den çok daha tiddetli at91 ecliJor
du. Bizim tabyanın önünde diifman 
görünmüyordu. Fakat Opaneçden 
gelen haberlerde kUYTetli Roman
ya aüvariainin gube dofru ilerlecli· 
ii bildiriliyordu. Alqamüatii .al' 
cenahnnızm Kritin ile Plevne ara
aında rua piyadeaiyle zorla bir m. 
barebeye tuhqıtu)darmı, cf.ipnenm 
•ir zayiat verdiiini öjrendik. Me
.. ı& SlrGIMlef b-.Gn. 1000 ....... 
kaybetmifti. Gece, topçu ateti f ... 
lalarla devam etti. Bq tabya, her 

on bet dakikada bir atef ediyoe du. 
öteki iatihkimlarm aeai çılmu70l'da. 
Gece Janu. fark tarafmdan Jaıy. 
vetli bir tüfek ateıi duyuldu. bmi
deki siperlerde bulanan neı.ra-i
miz, karanbia geliti güzel •tef el· 
tiler; fakat cevab ıelmec:li. Biraz 
80nra ortalık yatıftı; bizde 7•laca· 
imıa yerlere indik. 

G 
G11lir - Irat - Reate 
G11a11I - Umumi - General 
Gt1at1I bair - Umumi kesir - Fraction 

ıenerale 
Geaell111tirme - Tamim - Generaliaa -

üon 
Geaelleıtirmd: - Tamim etmek - Ge-

nerali1er 
GeaelliJı - Umumiyet - Generalit6 
Gt10metri - Hendese - Geometrie 
Geometrill il - Mahalli hendesi - Lieu 

pometriqae 
GeometriJı ulam - Hendesi ailailei alel

rill - Proıreaaion ıeometrlque 
Gerçeilemell - Tahakkuk ettirmek -

R6aliaer 
Gerell- Lbım- Neceuaire 
Gerdlill - Lüum - Neceaaite 
Gerell ve y11ter ıart - Lizım ve klfl prt 

- Condiüon niceuaire et auffiaante 
Gilme - Tırnak, ciime - Guillemet 
Göç•rtim - Tebdili mevzi - Deplace

ment 
GöçertmeJ: - Tebdili mevzi etmek -

Deplacer 
Göçe7 - Müteharrik - Mobile 
Göa7e - Gönye - Equerre 
GöreY (ıörel) - Tabi - Fonction 
GöreYlt1rin deliı11yi - Tabilerin tahav· 

Ytilii - Variation de. foncüona 
GraJill - Grafik olarak - Grapbique 
Gralilı. - Grafik - Graphique 
Gralii111 ıöst11rme - Grafikle irae - Re

preaentation ıraphique 
Grım - Gram - Gramme 
Güç - Kuvvet, takat - Puiuance 

H 
Hacım - Hacım- Volume 
Hacımlarıa bind111iJı aayılmaaı - Hacım

lann ltarl uaulde okunması - Numeration 
milleaimale des volumea 
Hacım ölçll111ri - Hacım meuhuı - Me-

auret dea volumea 
Hal- Hal - Caa 
Harmoai - Ahenk - Harmonie 
Harmoailı. - Müellef - Harmonique 
Hata - Hata - Erreur 
Heli• - Helezon - Helice 
H eliıil - Helezon! - Helicin 
H eliaoit - Helezon tekilli - Helicolde 
H •liıoital - Helezoni - Helicoidal 
Hnuamaa - Heımaman - Simultane 
H•mıamanle7ia - Hemuman, müttehi· 

diilvaldt - Simultanement 
H eaap - Hesap - Calcul 
H eaap ct1t'lft1li - Hesap cetveli - R~ıle 

l calcul 
H eteroıea - Gayrı mütec:ania - Hetero

dne 
Hiperbol- Kat'ı zait - Hyperbole 
HiperboliJı - Kat'ı zaidi - H7Perboli

que 
Hiperboloit - Müceaaem kat'ı zait -

Hyperbololde 
Hiperboloidal- Müceaaem kat'ı zaidt

H;rperbololdal 
Homoıea - Mütec:aııia - Homoı~e 
Homoıralill - Homoırafik - Homoıra

fique 
Homoloı - Nazir, mümaail, milteeabi· 

ben mevn - Homoloıue 
HomoloıJ - Teeabüh - Homoloıie 
Homot-' - Miiaalemet - Homotb6tie 
Homot.uJı - llümuil - Homotb6tlqu 
Bal ... , rnflm• - Halba - R'9a!M 
Huma - Huzme - Faiaceau 
HWm - Hüküm - Concluıion 

1 
lrabd - Mütebait - Diverıent 
lrda7 - Tebe.üt - Dinrıence 

ı 
iç - Dahilt, dahil - Int&ieur 
iç açı - Dahili zaviye - Aıııle int6rieur 
lçbiiJıe7 - Mukaar - Concave 

(Sona oar) lçda7ire - Dahilen menum cJaire - Cer-
de inacrlt 
lçpoliıoa - Dahilen meramn madalla -

Polyıone inacrit 
,:!11111111111111111111111111111111111111~ tÇtea _ Dahilen_ lnt6rieurement - -5 Ankara okurlarımıza§ t.!::f:t~:> - Dahilen mııtebadiı - Al-

= : I ç7arıçap - Nnıf katnı kaim - AP<>
: Bi2e mekıub veya telef on- : tbane 

5 la adrealerini bildiren o- 5 ifade - İfade - Expreaaion 
: : tııat lı.öJı - Muzuf cezir - Racine dou-
: kurlanmızın evlerine her : ble - -: ~h ''Ulua" gmsete•i bı- : llıtar - İhtar - Remarque 
5 raknıak ü-ı"n •-r•:baı aldık. 5 illi breli deallle7 - İki murabbah mua-
: ~ n:: w : dele - Equation bicame 
: Telefon No: (1061): llliterimli-!ldhadli-Bin&me 
- - llliyü:ıeyia açı - iki vecihli aaviye -
'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' .Anele di~e 

liizienar üçı11a - Müteaaviyiiualı:eyn 
nıüıelles - Trianıle iaodle 

lllizbnar yamulı. - Sakeyn ılbih münha-
rif - Trapeze iaodle 

llim - İlim - Science 
llll, birinci - Evel, birinci - Premier 
llbl - Mukaddem - Preliminaire 
lllıia - Evveli, birinci olarak - Pre-

mierement 
llile7ia - Mukaddem olarak - Preli-

minairement 
/Ilı.sel - İptidat - Primitif 
imsel - Mıimaail - Similaire 
lmsiy - Mümaaelet - Similarite 
lmsiy- Mümaselet - Similitude 
ladel - Müı'ir - indice 
ladirm111l - Tenzil etmek - Abaiıaer 
/pot11tilı. - Farazi - Hypothetique 
l pot11z - Faraziye - Hypotheae 
lrdt1lem11 - Münaka .. - Di1euaaion 
lreıil, llaid11 - Kaide - Reele 
Iskonto - tıkonto - Eıcompte 
lspat - tapat - Demonıtration 
lspatlamai - İıpat etmek - Demontrer 
lıt11r11oırali - Milnavirüttaavir - Stere-

oıraphie 
lat11r11ogralii - Menazirüttaarirl - Ste-

reoırabpique 

lst11rl - İater - Stere 
lıaret - İpret - Sipe 
lz - İair - Trace (la) 
lzdüıt1I - İrtiaaml - Projectif 
lzdüıilm- Mürtesem- Projection 

Projection 
lzdiildrm11Jı - İrtiaam ettirmek - Pro

Jeter 

K 

Sonbahar yapraklariyle birlikte, 
1937 yılından son yaprağın dü,tüğü 
fU ıurada insan, artık birer hatıra o
lan günlerin bilançosunu yapmaktan 
ve "firari hayat" la "ebedi hayat''ı 

kartılaştırmaktan kendini alamıy9r. 
Nedir bu ebediyet ? 
Ebediyet, hatırasız bir hayat; ora

da dakikalar dakikaları takib etmez, 
.orada Pascal'm "elimizde olan şeyle
rin akıp gittiğini hissetmek ne kor
kunçtur" sözü kadar manasız bir söz 
olamaz. Orada neıe ve zevkten ba§ka 
bir şey yoktur, yalnız huzur ve saa
det hüküm sürmektedir. 

Dinler ve bir çok felsefi sistemler, 
görütünlerin arkasındaki ebediyeti, 
ebedi hayatı böyle tasvir ederler. Hal
buki içimizde biran eğilmek ve şuuru
muzun mahiyetini incelemek "ebedi
yet" denilen şeyin hakikatte "yokluk., 
tan bqka bir şey olmadığını isbata ka
fidir. 

Ebedi bir hayat arkasından koşan 
§U mahdud hayatımız ne ? Sonsuz bir 
iıteyiften, bir eksiklikten başka bir 
şey mi ? Yaşamağa susamış olan ru
humuz durmadan, yorulmadan isti-

Kalan - Baki - Reıte yor : Daha iyisini, daha doğrusunu, 
Kalıalıll - Si.han - Epaiuear daha güzelini. Hayat budur, ve haya-
Kapalı. - Takke - Calotte tın paha biçilmez kıymeti de bu son-
Kapital - Sermaye - Capital ıuz iıteklerden geliyor. Ebediyet 
Kap:ul birimi - İatiap vahidi kınaiai - ne ? Ebediyet yani son hedef, öyle 

Unite de capicte ou de contenance 
Kart1 _Murabba_ Carre bir durut noktasıdır ki oradan ötede 
Kare llölı. - Cezri murabba _ Racine arzu edilecek artık hiç bir şey yok-

carree tur. Orada, o noktada bütün arzular, 
Kareye yiüat1ltmei - Terbi etmek - emeller, ihtiraılar tatmin olunmuş, 

Elever au carre silkOnet bulmuştur. 
Karııım - Halita - Melanıe 
Karıııll devirli oadalıll llnir - Kari t- Oraya ebedi bir huzur geniş gölge

prli devril mürekkep - Fraction decimale aini atmıttır. lıte beklediğimiz ebe-
periodique mizte diyet f Bu ebediyette yapmaktan ne 

Karıııt - Mahldt - Melanı6 · kadar uzağız. Hiç bir feyle netice-
Karııtırmd - Halita yapmak - M61an-

ıer lenmeyen bo' bir çırpınıştan korktu-
Karmaıılı. sayı - Muhtelit adet - Nom- ğumuz içindir ki bir hedef, bir gaye 

bre Complexe İ.ltiyoruz. Çünkü neticesiz cehidler öy-
Karıılaıtırma - Mukayese - Comparai- le bir azaptır ki hiç bir teY onu aön-

aon düremez. Bunun i9indir ki gözleri-
Karıılaıtırma diUeyi - Mukayese müa-

teviai - Plan de comparaiaon miz, her dilfüncemize, her işimize 
Karıılaıtırmalt - Mukayese etmek - bir mani veren, huzur ve ıÜkun dolu-

Comparer zamandan ve mekandan uzak bir ebe-
Karııt - Mütekabil, mukabil - R6cipro- diyete çevriliyor. Fakat unutuyoruz 

qııe ki hayatm pıtı zaman, tuurun mabi-
Karııtilıi - Tekabül - Corrnpondance 
KarptiJıia - Mütekabil - CorreaPon- yeti tahavvüldür. Bizzat bayatı ba-

dant yat yapan bu hedefe ylirüyilf ve erif-
Karırtlqıa - Miltebbilea - R6cipro- mek lateyiftıir. Hedefe \'arıldığı an 

quemem bütün arzular susacak yani hayat ni-
ltaqıdıJı - lltltelmMHJ'lll- JiLWıırocltı6 ha,et buJac8ktıt. 
ıcaa - lli9il - llaltlı>le 
Kau, _ Sulb _ Sollde Madem Jd bayatm mahiyeti daimi 
Katlı çiltemetre - Katlanan dubl met- bir su&ayl§tır, sonu gelmez bir ileri 

re - Double metre pliant atılıttır, öyle iae bunlar sük&ıet bul-
Katlı IMtre - Katlanan metre - .ll~e duğu gün biz ebedi varlığa değil, e-

pliant bedi yokluğa g~ olacağız. Demek 
Katm11rli lai:ı - Faiai mürekkep - in· ebediyet hakikatte hiçlilani' l 

ter&t compoae *** 
Katorcalt - .lliali mütterek - Commun 

multiple 
K11aar - Dı1ı - C6t6 
K11aarorta7 - Hattı v&aıt-Mediane (la) 
Kutal - Kental - Quiııtal 
Kt1at11l - Hattı katı - 86c:uıte (la) 
Kt1Hll - Katı - 86cant 
Keıii (lloai)-Nakıa (mabnat) -Tronc 

(de c&ne) 
Keıill piramit - Nün ehram - Tronc 

de pyramide 
Knir - Keeir - Fraction 
K11si1e7 - Miltekatı - Concourant 
K11sit - Makta - Section 
Kearil sayı - Kari adet - Nombre frac

tionnaire 
Kmll çizıi - Hattı mtiııkeair - Lipe 

briaee 
Kıaaltı - İhtiaar - Abreviaüon 
Kıaaltmd - İhtisar etmek - Abreıer 
Kıaım - Faaıl - Chapitre 
Kilom11tre küp - Kilometre mikibı -

Kilomhre cube 
Kiriı - Veter - Corde 

Sonsuzluktan gelen rüzgarın ağaç
lar ye yıllan lildiği, "pprmıı ve 
aararmıı" günleri birer birer düşür
düğü böyle bir zamanda çok sevdiğim 
Remy de Gourmont'un ebediyet hak
kındaki düıüncelerini buraya geçir
mekten kendimi alamıyacağnn : 

''Birincikinunun bu ıon günlerin
de mütemadiyen öldüğü için. hiç bir 
şey olmıyan ve mütemadiyen doğdu
ğu için her tcY olan hayatı dilfünü
yorum. Hayat, düıtüğil andan itiba
ren akan su damlasıdır; fakat bqka 
bir damla onu, dU,erken ta~ib edi
yor ve itiyor. Bi.z buyuz, yalnız bu; 
biriken, düşen, akan ıu damlaları. 
Bununla beraber bu kadar kısa aarıi
yelerde bir Alem yaratacak ve yaşıya
oak zamannnız var.... Hayat, yqadı-

n 
Plak: Turk muaıkiıi ve halk 
13.15-13.JQ Dahili ve harid 

Akşam Neşriyatı: 1 

- 18.35 İn.ıılizce den: As 
Türk muıikııi ve halk tar 
Çakar ve arkadaıları) - 19.30 
araps;a neıriyat - 19.45 Tiirl' 
halk şarkılan (Hikmet Rıza yt 

- 20.15 Spor konutmaıı : N 
tan - 20.30 Plilda dana m 
jana haberleri - 21.15 Stüd70 
traıı: 1-Tıchaikovıky: La M 
bulka: Serenade, A. Toni. S
sie, Neron. 4- Roıey: Eapanitar 
intermezzo Liana - 21.55-22 1i 
ram ve İıtiklll marıL 
İstanbul : 

Uğie Neşriyatı: 

ne tarafından - 19 Bn. İnci: 
keman retakatile - 19.30 K 
Salım Ahmet (Elektrik ~rp 
runma, mabat) - 19.55 Boru 
20 Rıfat ve arkadaıları taraf 
ııkıai ve halk prkdarı - 20.30 
ru - 20.33 Ömer Rıza taraf 
aoylev - 20.45 Belma ve ar·kac .. "'1 
fından turk musikiıi ve halk 
ayarı) - 21.15 Radyo fonik t 
facialan) Stüdyo orkntraaı 
22.15 Ajanı haberleri - 23.30 
!ar, opera ve operet parçalan 
Son haberler ve ertesi ıünün p 

Avrupa: 

OPERA ve OPERETLER: 11 
ve diıer alman iıtaayonlan - 1 
burı - 19.25 Viyana - 19.55 B 
- 21 Berlin, Roma - 21.30 Li7 

ORKESTRA KONSERLERİ 
FONİK KONSERLER: 20.55 
Hamburı - 22 Varıova 

ODA MUSİKİSİ: 17 Ber 
21.45 Kopenhaı - 22 Parla • P. T. 
Kopenhaı. 

SOLO KONSERLER!: 14 
14.30 Stokholm - 16 Münib -17 
17.15 Vartova - 17.30 Viyana -
riı - P.T.T. - 18 Beromilnater, 
- 19.10 Berlin - 21.10 Breala• 
Frankfurt - 22.15 Milano - 24 S 

NEFESLİ SAZLAR (Mart ._ 
Bre.lav - 8.30 Brealav, Stutprt 
Frankfurt - 16 Stuttprt - H.10 
- 22 Stokholm - 22.30 Tulu. 

ORG KONSERLER! ve KORO 
Paria - P.T.T. -20 Llnaic-30. 
bolm 
HAFİF MUZİK: UO p· .... w...

ier alman iıtaayonları - 7 .10 il 
Bertin - 10.30 Hambarc - 11 
Stuttprt - 14.15 Bedia, g·,.,,,,... 
Brealav, Fraııkfurt, Hamburc, K 
- 18 Bedin - 19910 ~ 
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ğmuz müddetçedir; hiç bir 
nun kadar kati olunu. Bunwa 
dir ki her günün bitiminde 
den bir~ daha kaybetmif olan 
ni malı güzelleftirmeğe çalıtm 
cehdler hürmete liyılıctır. Saf 
rın bili inandıkları ebediyet, 
öte tarafında değil, hayatm k 
dedir ; ve bütün imanlar '" 
lar arasında paylatılmıttır. O 
ditten her birimizde yalnız 
parça var, fakat en fakirleri bil• 
ginleştirecek kadar kıymetli. 

İtimadla bu siyah veya be 
meği ıaıralım ve gün d&ıtlmii 
arttırdığı zaman batıların da 
pfak olduğunu düıünelim.,, 

Suad Kemal YET 

- ... EYet, ıarbm yeni kapitali• rejimi, itte, bir 
medeni Yarlıfı; - hiç fÜphesiz keyfiyet itibariyle 
Roma imparatorluiundan ne daha qafı, ne daha 
üstün - bir devlet ve cemiyet nizamını, bir &all' 

zarfmda böyle bir Yiraneye çevirdi. Emin olun ki, 
Barbarların Roma11 i•tilbı bundan daha yıkıcı ol
mamııtır. Ye A'Yl'Upa emperyaliatleri, bu neticeyi, 
ı.w küme bezirginla, bet on murabahacı sayesinde 
elde etmittir. Bütün iKila orclaaa bundan ibarettir. 
Bir küme bezirgan, bet on murabahacı... Cermen 
.-dularmm, asırlarca baıaramadıiı fütuhatı, alt
mıı yd içinde tamamlayıvermiıtw. Şimdi, Oaman
lı imparatorluia, bir çöl ortumda bir ahtab sa
raydan ibarettir. 

BiR SÜRGÜN 
ve medeniyet l'Ötünnütferdir. lfte, Mı ... 1 o.ha 
düne kadar bizim idaremiz altmda Ull'len:a bir 
mezbele halinde kalmıı oluı bu ülkeyi hıısiliza., 
itte, yirmi beı yıla varmadan bir cennete çevia .. 
ler. Oraya, hem umran, hem zenginlik, hem de-
Hürriyet götürdüler. Doktor Hikmete, mba-. d.ıa 
ima dereli ki : ''Oğlum, bu itin yalnız bir çıkar 100 
lu var. Günün birinde, lna'ilizler mi ob .. , F........, 
lar nu, AlmanJ.r ını, her halele Diioeli ,,,,.....,.. 
dan biri gelip bu memlekete vaziyet eclecek w ... 
zi, kafamıza vura vura inaanlığa, medeniyete abt
tıracaık ve illa fela ••. " 

''Jyan Teodorof 1 Ben, bu tarihi hadi.eyi anla
tırken ''Kapitalist rejim" tabiri üzerinden çok ... 
nr edifimin sebebi, biç fÜpheaiz, bütün proc.• 
.-'leri ondan çıkarmak ve ona irca etmek fikri 
cleiildir. Yalnız, Türkiye gibi bir misal önüme çık
mqkea kendi kendime bir kerre daha, kapitaliat 
nizamm cehennemi kudretini tebarüz ettirmek is
tedim. Ben de biliyorum ki, Omıanlı deYletinin in
hitatı, bütün kuruna vuatayi .müesseseler gibi, bu
har ve makinenia meydana çıkıtiyle batlainlflır. 

Ba İle ayn bir Wıiatir." 
Doktor Hikmet, .. rwnlemit bir halde idi. Ken

e IDll'aWreti, badi milletinin tarihi mukadderatı 
etrafmdalü bu mübahaaa, Osmanlı dnletinin ba 
acaJ'ib ve orijinal tarifi Ye Oananlı tarihine dair 
bu yepyeni tefsiri• oaa derin ve tatsız bir hayre
te clüfibmüp. 8ütüa ba fikirler, bu mütalaalar 
oaa ;ralms aylun ıörünmüyorda; ayni sunanda, 
lrendi milli mevcudiyetine dair eclinmiı oldaiu ka
aaatlere tabut hl.ene ucl ıeliyorclu. EYet, Omsan-
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lı imparatorlafa, Morotof'an dec:liii gibi, 'bundan 
bir kaç Ull' eTYeline gelinceye kadar yeır yiirinün 
en azametli, en mahabetli ve en zeqin dnletle
rinden biri ve belki bir tanesiydi. Adeta, bugünün 
lqiltereai gibi bir teYdi. Fakat, birihirini takın e
den aefilı, diYane, cahil Ye kötü Sultanlarla, bun
ların kullanclıiı cleYlet adamlarmm eliacle ;r&Yaf 
J'&Yaf haralt olup çCilaneie batlaclL 

Uçüncii Selimle, Mahmaclun bazı cari teceddüt 
ve kalkınma hareketlerine raimen ba inhitat cleY
reainin iaüne pçilemecli. Niha~et. idare ikinci 
A L .. ı.::.IL--!...I" ı• ...I.." .. :.J büab::.a."- L-UUV&ll-ID e uae uUfWe .,.er -..... _.... 
bad oldu, Tirki:renin mukadderatı metGm bir saf· 
haya girdi. Bu sllİID hikimclarm etrafım alan bir 
takım alıliıluıs Ye hwuz ademlar milleti IOJ'UP ao
iana çnircliler. ŞİIDdi, (jön türklük) itte ba fa
cia:ra, ba saliz drama kartı 'bir re.aiyaaa ifade 
etmektedir. Mitlaat p&1&, Mamak Kemal w arka
dqlarmm kahr•m•DCa laanketlsij'le batlaJ'&D 
ve nerede İM bir kaç ...Ulik bir ananep malik 
bulunaa bu teceddüt " reforma cereyam muvaffak 
oldaiu takdirde her ..,. J'&Y&f PY&f yolana Pre
cek; memlekette, milletin lr.antNlana tabi bir ida-
re teeaaiia edecek. uwktı•lerde ilim ve fen koatrol

au -.. tabclicbia tedrie eclilebileceks fikir " • 

YAKUB KADRi 
dan hürriyeti, u;rat Yencı bir nefha halinde bü
tün gizli kalmq kabiliyetimi halkın bajrmdan dı
farlJ'• f ıtkırtacalm. 
Şu küçük Raa ihtıililcisinin mütalaa ve nazari

yeaine göre İM, bütün bu telüdüleri Ye bu ümidi 
terkelmek : Hürriyet davuıma bütün lirik Ye ide
alüt tarafını bir takım ekoaami ve finana düatur
lan içine hapaeclip emaek lazım ıeii,ordu. Şu 
halde Tayif'te bopzlanan kahramanm tahadeti 
demek ki, bot bir hareketin cezaaı İmİf 1 Demek 
ki Mecoua kaleaincleki zincirbend hürriyet ula
nmm Y<aveyla'ları beyhude bir flllD&tadan ibuet
mit l Demek ki, Fizan'dan Bitlis'e kadar Türkiye
nin zmclanlarmda praDl'•:ra Yanılan yüzlwce, 
binlerce genç Yataa nliclı bir çıüriik daYi. yoluna 
can çekifi,ar. D .... k ki, o elenin ehlanlar, o ku
,Warcla bofulanlar hep bot yere öldülw. Zira, bü
tün banlarm dini. imanı olan hiirrqet Ye JDefl'Utİ· 
yet bir çocukça emelden batb bir ~ deiilmif. 

Doktor Hikmet, bana, bir türlü imkia veremi
yordu. Daha dojnua Morotof'ma nazarİ7eaİne bir 
türlü akıl erdiremiyordu. Türiüyenia ia1aitat ve 
inhiclamma Mbeb AYnapa dewletı.iJmif, Ne ta-
haf bir icldia 1 N. ...... bir .......... 1 Aksine, 
Awup.a dnı.tl.-i .....,. a*' 'ıl ... orqa hayat 

Babasının yanında bu Rua ibtililciU ona bir S.. 
yazıdlı aofta kadar geri ve dar kafalı görünü,_.. 
du. Buna raimen, bilmem neden, onun her aösl 
beynine bir çivi ıibi aaplanmıı ve fikri uaJİIİDe 
bir nevi fln"İf salmııtı •• 

-XIX-
Babçenin bot kanapelerinden biri üetüade ;ral

nızdı. Elinde açılmıı bir kitab, düıünmekle oku
mak araamda, clalgm, oturuyordu. Zihninden biri
birini tutmaz bir takım §eyler geçmekte idi. M .. 
•li bir taraftan Arlette'e dair bir tahanüle da
larken, öbür taraftan gözünün önüne, Moam.artre 
tepesinde, s.cre Coeur civarındaki yan rüstayi '°" 
kaklar, Jetli ot bürümiif bot arsalara bakan iki
ter, üçw katlı eTler geliyor. Deran, bir akfUD 
evvel gene bir miibahaaelerini dinlediii R• ihte
lilcilerinin bazı sözlerini hatırlıyordu. Doktor Hik• 
met, bunlan ıit gicle daha antipatik bulaJ'QI', f .. 
kat bir türlü fikri teairlerinden kendini kurtar ..... 
yordu. Onlan antipatik buluyordu ı Zira, hiç ia
wıi bir t....n.n J'Qkta. Ne öfkelWDeiıİ&i, ne ala7, 

(Sona .,.,. ) 
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En önce 
n1&11 oğlunun, et hatlamaıiyle et 
tmaıından hangiıini daha önce i

etmit olduğu erbabı arasında hay. 
ayrılığa aebeb olur. Etin timdi-

gibi ııkarada, döner dolap üze
e yahud fırmda kızarbnaıı de
• de, bir arrığa takarak ateıin 
me tutarak kızartmaamın daha 

it olduğunu düfilnenler ıakara
hatlamadan önce olduğunu id
ederler. Pek eaki zaman adam
ın hikayelerinde hatlamalar
hiç bahaolmadığı halde, bütün 

unlan yabud bütün ıığırlan 
kar1111nda kızartarak yedikle

in tafsil edilmeai de o iddiaya 
verdirir. 

Vakıa aletin icadından aonra il
kızartmanm hatıra gelmeıi ta

dir. Ancali: inaan oğlunun aıcaklı
ilkin ateıte duyduğunu kabul et
k güçtür. Tabiatte ateıten baı

kendi kendilerine aıcak bu ka
feyler var. Bir kerre aıcak, kay
aula~. Sıcak maden suları, bu 

dar bınlerce yıl medeniyetinden 
ra biz~ bile itimize yarıyor, 

de bır çok dertlerimize deva 
uyor... Sonra, kir..,. gib"ı u·· . 

-% , zerıne 

dokununca birdenbire kızııan 
~deler... Daha aonra kızgın gü. 

tın alhnda dura dura yüksek 
c~de mnan madenler, laflar. ln
o~lu daha ateıi icad etmezden 

ce ııte bunları görmüı ve aıcaklı
tanımııtı. 

O halde yiyeceği §eylerin aıcak
ta daha lezzetli olacağını bil • 1 en 

og unun o kaynar ıulardan 
zgm taılardan İatifade etmeyi, a: 

yakmazdan önce akıl etm" 1 d •• . ' lf o. 
• aıı a tabudır. Bugün bile i t"d • 

ald d d"•· . P ı aı e e ıgımız kavimlerden b • azı-

, agacı oyarak Yaptıkları tahta-
~ tencere içeriaine et parçaaiyle 
~a~ au. koyarak - ateı yakmasını 
~ldıklerı halde, daha kolay olıun 
ıye - kızgın taıların Üzerine bıra
anlar vardır. Kiıniai de bir kam • • • ıf 
r:-aıne, yıyecelderi sebzeleri yer-
ıtırerek gene kızgm taı Üzerine, 

Fransız parlamentosu 

ve senatosu yeni 
büdçeyi kabul etti 

P~~is, 2 (A.A.) - Ayan mecliıi, 
Un ~ğleden sonra, üçüncü tokunu9un

büdceyi ittifakla kabul etmi,, fakat 
ebuııan meclisinin metninde birçok 

eği,iklikler yapmıttır. 
İki mecliı arasında büdcenin gidip 
lmeai devam etmektedir. Parlamen

o dördüncü okunuşa başlamıftır. lh
ilaf 21 maddeye tealluk etmektedir. 
arlamento finans komisyonu senato-
un tadil ettiği metinden yalnız 10 

ddenin kabulünü teklif etmiştir. 
Parlamento gece dördüncü okunu-

9unda büdceyi, umumiyetle mebusan 
maliye encümeninin telakkilerine uy
gun olarak 52 reye karşı 539 reyle ka
bul etmiştir. 

Büdce açığı 13.656.333 frank olarak 
teıbit edilmiştir. 

Celse senato meclisinin dördüncü o
kunuşunu bitirmesine intizaren nba
hın birine bırakılmıştır. 

Paris, 2 (A.A.) - Senato büdceyi 
dördüncü okunmasını müteakib 20 re· 
)'e karşı 276 reyle kabul etmiştir. Bun 

pastırma 
yahud kaynar ıu içeriaine bırakır
lar. Et parçalarmı yapraklara aara• 
rak pitınek üzere gene kızıın tat
lar üzerine bırakanlar da görülmüt
tür. 

- Peki ama, inaan pipniı yeme
iin daha lezzetli olduiunu naaıl 
öirendi 7 Diyeceksiniz. Onu da 
fÜpheaiz paıtırmadan öğrendi. Ri
vayete göre inaan oğlu ilkin otlar· 
la, yemiılerle geçinirdi. Bağıraak
larmın hala pek uzun, bazı kıamı
lannın faydaaız bile olmaaı bunu 
göaterir. Sonra tabiat içeriainde öte
ki hayvanlardan akıllı olduğunu 
anladıkça eline geçen ve öldürmek 
için gücü yettiği hayvanlan yeme· 
ie baıladı. Daha aonra ağaçlardan 
kendiaine mızrak yaparak büyük 
hayvanları da yemeie alııtı. Tabii 
onları parçalar ve çiy olarak yerdi. 
Fakat doyduktan aonra yemediği 
parçalardan bazısı güneş altında 
kaldı ve kurudu. Bir müddet aonra 
yiyecek diri bir hayvan bulamayın· 
ca o artık parçalara rağbet etmeğe 
mecbur oldu ve bir de gördü ki on
lar taze etten daha lezzetli J 

işte paatırma böylece ve pek ta· 
bii bi. aurette, icat edilmiş oldu. 
Zaten bazı yerlerde günlerce av
lanmağa çıkanlar da öyle yaparlar. 
Yola çıkarken yanlarına yalnız tuz 
alırlar, ne ekmek götürürler, ne de 
gittikleri yerde ateı yakarlar. Avla
dıkları hayvanları tuzlayarak güne
fe bırakırlar. Pastırma olunca yer
ler . 

lnaan oğlunun yemek iılerinde ilk 
hüneri paatırmadır. Bundan 'olayı, 
ıüpheaiz dikkat etmiıainizdir, Kay· 
aeri paatırmaıını aatanlar paıtırma· 
yı doğrarken kollarmı kabartırlar. 
Böyle yapmakta onların bir hakla
rı daha vardır : Kayaeri pastırma· 
aı inaan oğlunun ilk icadmı yükaek 
bir aanat haline, pastırmayı da pek 
lezzetli ve ne kadar yenilse bakıl
maz bir gıda dereceaine çıkarmıı· 
tır •. Ah, onun kokuau olmaaaydı .. 

G. A. 

Amerika'da 11 milyona 
yakın işsiz var 

Vaşington, 2 (A.A.) - Tahriri 
nüfus idaresi tarafından işsizlerin 
mikdarını tesbit için yapılmış olan 
tahrir, 16 il1 20 ilkldnun tarihinde 
ışsız olduklarını beyan edenlerin 
mikdarı 7.822.912 kiti olduğunu mey
dana çıkarmıştır. 

Bu tahrir esas ittihaz edilmek su
retiyle, yardım işlerinde kullanılmak 
ta olan 2 milyonun da dahil olmak 
üzere işsizlerin mikdarının o tarihte 
10.870.000 olduğu tahmin edilmekte· 
dir. 

dan ıonra parlamento, betinci okuma
da senatonun yaptığı değişiklikleri 
kabul etmek suretile 1938 büdccsini 63 
reye kar'ı 572 reyle kati olarak kabul 
etmiştir. Büdcede varidat, yuvarlak 
he&ab, 54 milyar, 776 milyon, masarif 
te ve ingiliz amirallrk dairesinin bu 
mentonun kapanmasına müteallik o -
lan kararname, her iki mecliste okun
muştur. 

. ~e~lis önümüzdeki toplantısını 11 
ıkıncı kanunda akdedecektir. 

KESİK BAŞLAR 
~1 

Briksan kütüphanenin kapısını ki
lidledikten sonra lambaları söndüre
rek pencereleri tetkike başladı. Pan
çörler demir çubuklarla tutturulmuf· 
tu. Briksan bu çubukları çıkardı pan
çörleri yavaşça araladı. Sonra pe~cere
yi açtı. İkinci ricat yolu da hazırlan
mıştı. Artık tehlike ile karşılaşabilir
di. 

Briksan geri dönerek kütüphanenin 
kapısı önüne çömelip kilid deliğinden 
içeriyi tetkike başladı. kütüphane ay
dınlıktı ve içerde konuşan biri vardı. 
Bir kadın konuşuyordu 1 ya\'aşça tok
mağı çevırdi, kapıyı bir iki milimetre 
araladı, içeriye baktı. 

Sir Gregori, şömineye arkasını çe
virmiı, ayakta duruyordu. Önündeki 
masa üzerinde içki şiıeleri sıralanmıı
tı. Anlaşılan bunlar olmayınca Sir 
Gregori hayattan zevk almıyordu. 

Alçak bir koltukta Stella Mendoza 
oturmu§tu. Sırtında bir kürk manto 
vardı. Boynunda parlıyan gerdanlık 
kadar güzelini Briksan henüz görme
miıti. 

Belli idi ki bu iki kifinin görüştük· 
leri mevzu pek zevkli değildi. Çünkü 
Sir Gregorinin suratı çatıktı ve Stella 

Yazan: EJ11ar W allace 

da memnun görünmüyordu. 
Sir Gregori, Stellanın aerzeneıine 

cevab vermekte olacak ki §ıÖyle diyor
du: 

- Sizi yalnız bıraktım, zira hizmet
çilerimden biri hasta idi, gidip doktor 
getirmeğe mecburdum. Zaten gitme
miş olsaydım netice değişecek değildi. 
Bir şey yapamam yavrum. Altın yu
murta yumurtlıyan tavuk artık yu
murtlamaz oldu. Knebvortla kavğa et
memeli idiniz. 

Stella bir şey söyledi ise de Briksan 
anlı yamadı. 

Sir 'Gregori müstehzi bir tavurla de
vam etti : 

- Evet, size aid bir kumpanya pek 
mükemmel bir şey' olurdu 1 Bu benim 
için de mükemmel olurdu: Para harca
maktan pek zevk alan ıiz biru daha 
para harcardınız. Hayır Stella, bu i9 
yürüyemez. Ben size kabil olan her i
yiliği ettim. Hcveılerinizi tatmin et
mek için ifliıa gidemem Stella .•• 

Stella heyecanla cevab verdi : 
- Bu bir heves eseri değil, Gregori 

bir zarurettir bu. Siz benim ıtüdyodan 
stüdyoya gezerek ilk teklif edilecek 
rolü kabul etmemi iatmıeniııb; delil· 

Çeviren: Kerim Bükey -3- }'azan: H. Lechenperg 
Ve aonra l'ene her feY hapı yuttu. Şapka, aiıara, 
Avrupa, metanet. Benim için dünya gene parlayan 
bir buz tabakası ve boğuıan insanlar. Parmaklık
lann birinden ıarkıyor ve her hangi bir liaanda 
bir şeyler haykırıyorum. Bir aaatten beri yepyeni 
bir kıtada Amerika topraiındayım. 

Sonraları Kanadada ve bilhaaaa Birleıik hüku
metlerde buz üatünde hokey oyunu aeyrettim. Her 
zaman ayni levha. Çok yükaek apor ve alabildiği
ne kabalık. 

Tam buz Üatünde hokeyden bahsederken : Ka
nada ve Birleıik hükumetlerde - tabii kıt sezon
larında - buz üatünde hokey en mühim apordur. 
Yüzlerce takımlar vardır, ve hemen hemen hepsi 
de bizim Avrupa taknnlannın canına okuyabilir
ler. Büyük timlerle bunları kontrol eden liğJer 

profeıyoneldir .Amatörler de var, fakat amatörlü
ğün pek te irapta mahalli yok. Bu aözüm ona ama
törlerin isimleri profeayonel kulüblerin acemiler 
liateainde yazılıdır. Ve bir yer açılınca takıma alı· 
narlar. Bu itin böyle olduğunu Amerikada her ço
cuk bile bilir. Say111z liğlerin çoğunun yalnız mahal
li bir ehemiyeti vardır. Amerikada ve Kanadada 
buz hokeyini kontrol eden liğe "National Hokey 
League" (Milli hokey liği) dir. Biri Kanada diğe
ri Amerika ıubeai diye ikiye ayrılır. Bu şubelerde, 
takımlar biribirleriyle bir defa müaabaka ve bir 
defa da revanı yaparak en iyi takımlarını aeçer
ler, ve bu iki en iyi takım bir aeri oyundan aonra 
ıampiyonu seçer. Beri tarafta da bir aürü kupa 
maçları ve huauıi karıılatınalar devam eder. Se
zon da ancak beş ay aürer, ve Newyork Chikago, 
St Louia, Montreal, Toronto ve Ottova da haftada 
üç defa oynanır. Binaenaleyh buz Üatünde hoke
yin Amerikan ıpor hayatındaki ehemiyeti hakkın· 
da inaan bir fikir edinebilir. Bir takım aezonda 
yuvarlak heaab elli mü&abaka yapıyor, yarısını 

kendi sahalarında, yarısını aeyahatlarda. 

Fakat timdi Halifaxm &&hasında heyecanlan
mıı bir sürü inaan ortasında ve etrafnndaki insan
larla beraber bağırdığım, beraber heyecanlandı· 

ğım zaman, bütün bunları düıünmüyorwn ve ya. 
vat yavat önümde olup biteni kavranıağa bathyo-
rwn: 

Bu boğutma topun etrafında değil. Dava bu kü
çük topu karşı taraf kaleaine aokmakta da değil. 
Obür taraftaki adamdan daha iyi, daha açık göz 
ve daha çevik - hatta yapılacak baıka bir f8Y 
kalmazaa - daha kuvvetli olmak. iki taraf biribi
rine vuruyor, biribirini eziyor, ardı ardına favullar 
yapılıyor : Adam adama boğufllla. 

Bir kaç ay aonra... Chikagoda, ufak ikinci amıf 
bir ring .• Bıyığı henüz terliyen iki genç bokaör kar
tı kartıya gelmiı... Biribirlerine yumruk atıyor, 

biribirlerine yapı§JDıf, biribirlerine dit biliyor, aan· 
ki biribirhırini muhakak yok etmek iatiyorlar. Her 
ikiai de ölü gibi yorgun ve kanlar içinde. 

O kadar yorgun ve bitkin ki, hiç biriai artık a· 
dam akıllı bir yumruk vuramıyor. Ama ne ziyanı 
var. Biribirine vurmaya devam ediyorlar. iki.in
den biri yere aerilinceye kadar biribirini bırakmı· 
yacaklar. 

Adam adama ..• 

Bir kaç ay aonra ..• Detroitde bir (Amerikan fut. 
bol" partiai •.. On birer kitilik iki takım oyuncu 
kartı kartıya dizilmiı... Dev gibi iri yarı cüaaeler ..• 
Kararını vermiı çehreler. Şimdi hücum ediyorlar. 
Nereye ? Biribirlerinin üstüne. Biribirlerinin Üatiİ· 

Maks Şmeling karısı artist Anni Ondra 
ile beraber Berlin garında 

ne aıçrıyorlar, biribirlerini yere yıkıyorlar. Çamur· 
larda yuvarlanıyorlar. Biraz aonra artık çamur ve 
kirden tanınmıyacak hale geliyorlar. Yerden he
men kalkıveriyorlar, oyun devam ediyor. Sazan 
da bir tanesi olduğu yerde kalıyor. Obürleri aldır· 
mıyorlar bile, bütün dikkatlerini hasım Üzerine 
teksifle o kadar metguller ki. Birazdan gene Üs· 
tüne çullanacaklar ... 

Adam adama ... 

Kendi kendini 
koruyabilme 

efendice 
hüneri 

Amerikan sporundan bahaetmek demek, boks 
aporundan bahsetmek demektir. Büyük maçlara 
yüz bine yakın aeyirci geldiği sabah akşam her 
allahın günü boka maçları yapıldığı, bir ıene zar
fında aş.ağı yukan beş bin maç tertib edildiği için 
değil, ve nihayet boka sporunun Amerikada en çok 
yapılan spor olduğu için de değil - "Amerikan 
futbolu" hariç - sırf Amerikaya aid bir Ameri
kan aporu olduğu için. 

Boksta kuvvetli, enerjik, çabuk, yani genç ve 
dinç olmak lazımdır. Amerikalı iae, genç ve dinç
tir, yani kuvvetli, enerjik ve çabuk. 

Boka demek, adam adama demektir. Adam ada· 
ma iae gördüiümüz gibi kı~ca Amerikan sporu• 
nun özüdür. 

Boka gporu aalında lngiltereden l'elmedir. Ama 
Amerikada yapılmakta olan boka Amerikada doğ
muıhır. 

lngilizler bokaa "inaanm kendini efendice ko
ruyabilme hüneri" adını verirler. Şu halde boka
tan anladıkları kendini korumadır. Demek oluyor 
ki bokaları, haamı uzaklaıtıran, haanım hücumu
nu daha baılangıçta körleıtiren, haanıı büabütün 
çileden çıkıp tamamen kendini kaybedinceye, 
büal>ütün afallaııp kati bir harekete geçemeyince
ye kadar tartaklayan, üzen, ıinirlendiren aol di
rektler bokaudur. 

Efendice hüner §Öyle duraun, Amerikahlar için 
bolu hiç te kendini koruma değildir. Onlar kendi
lerini korumayı değil haammm icabına bakmayı 

kollarlar. Gövdelerine adeta kalkan olan bir aola 
ihtiyaçları yoktur. Karııamdakinin çeneaine yer· 
leflirecekleri ve icabına bakacakları bir aağa ih· 
tiyaçları varda. 

(Sonu var) 

mi Gregori ? 
- Ben sizin çalışmanızı istemiyo

rum, zaten buna mecbur da değilsiniz. 
Diğer taraftan Knebvorta karıı da bir 
diyeceğiniz olmamak lizımdır. O ol· 
masaydı benimle tanışmaınıt olurdu· 
~uz; benimle tanıfmUaydınız binlerce 
hranız eksik olurdu. İstediğiniz ne· 
dir? Bir değifiklik değil mi ? 

- Buraya girip beni bekleyiniz. Beş 
dakikaya kalmaz gelirim. 

- Burada biri var'Gregori: Bana hü
cum etmesine müsaade etmeyin Gre
gori. Stella maymunla karşılaşmış ol
duğunu sanıyordu. 

Sustular. Genç kızın başı önünde i· 
di. Briksan yüzünü göremiyordu • Fa· 
kat kız cevab verdiği .zaman sesindeki 
kin ve hiddetten nasıl bir ruh hali i
çinde bulunduğu anlatılıyordu. 

- Belki değitiklik istiyen asıl ıiz· 
siniz. Eğer ben isteaem hakkııuzda 
öyle şeyler ifşa edebilirim ki gazete· 
ler kapışırlar. O .zaman değişikliğin 
ne demek olduğunu görürsünüz. Bu· 
nu iyice aklınıza koyunuz, Sir Grego
ri. Ben budala değilim. Ben burada ne
ler gördüm, neler ifittim 1 ben kimin 
dost, kimin ... katil olduğunu öğren· 
mek iıterim. .. 

Sir Gregori kadının üzerine fırlıya· 
rak kocaman elleriyle ağzını kapadı. 

-Kaltak 1 
Bu ıırada kapıya vurulmuş olacak ki 

Sir Gregori dönüp yabancı bir lisanla 
bir ıeyler ıöyledi. Sonra daha sakin : 

- Beni dinleyiniz, Stella. Foı gel· 
mi,, beni bekliyormuf, dedi. Bu işi si
zinle birazdan tekrar görüşürüz. Siz 
timdilik turaya giriniz. 

Böyle diyerek yazı masasına kadar 
gitti. Döğmeyc bUtı. Bağ'ın oduını 
açtu 

Doğramalar araıında açılmıı olan 
gizli kapıya Stella ıilpheli tilpbeli ba
kıyordu. 

- Hayır. Evime gideyim. Yarın ko
nuturuz. Size kaqı kabalık ettiğime 
müteesaifim. Ama siz de beni bazan 
çileden çıkarıyorsunuz J 

- Şuraya giriniz. 
Stella sarardı. 
- Hayır, girmeyeceğim. Ah alçak ı 

bilmiyormuyum ki Bağ orada yatar ? 
Ah ne zalim inaansınu;, ıiz 1 •••• 

Herifin ıuratı manzarasına taham
mül edilemiyecek kadar iğrençti; san
ki bütiln zekbı fCYtani bir tekallüste 
tonplanmıttı. 

Korkudan nefesi kesilen Stella dı
vara kadar gerilerek Sir Gregoriye 
bakmağa batladı. O da nihayet kendi
ne hilkmederek, kupkuru gırtlağından 
çıkan bir hırıltı ile : 

- Peki öyle ise küçük salona geçi
niz, dedi. 
Kapı açılıp Stella odaya girinceye 

kadar Brikaan ancak lambaları IÖndü
rüp dıvara yulanabildL 

- Burası kap karanlık J 
- Elektrik düğmelerini arayın. 
Ve kapı hızla kapandı. 
Brikaan bir muamma kar9ısında idi. 

Dıvar boyunca ilerlemekte olan genç 
kızın göl~ini görüyordu. Kızın ken
dine temu etmemeıi için bir hareket
te bulunurken bir iskemleyi devirince 
Stella bağırdı: 

Briksan yerinden fırladı, Stellanın 
önünden geçerek pencereyi bulup bah· 
çeye atladı, tahta perde boyunca kot· 
maya başladı. 

Fakat kaçmakta gösterdiği isticale 
rağmen kendinden daha çevik, kendin
den daha büyük ve uzun bacaklı biri 
pefine düşmüş, bir kuı gibi tuhaf tu· 
haf öterek hızla geliyordu. 

Hafiye bu aesi ititince kim olduğu
nu anladı. Bağ hangi gizli köıeden 

çıkıvermişti? Yokaa, Bııkaan pencere· 
den atladığı sırada bahçede mi bulunu· 
yordu ? Delikanlı, cebinde bir hafiflik 
hiaaetti. Muhakkak ki rovelveri pence
reden zıplarken dilpıüıtü. 

Ayak ıeıleri gittikçe yaklaşıyordu. 
Brikaan, birdenbire yana saparak boı
tanın içinde lahanalara takıla takıla, 
her dakika yuvarlanıp düfDle tehlike
leri geçire geçire kofID&ğa başladı. Fa
kat koca hayvan da her an kendisine 
biraz daha yaklaşıyordu. 

Brikaan, nihayet, kilçük bahçe ka
pısının da kilidli olduğunu gördü. Za· 
ten kapı açık olaaydı da divar, may
mun için, mühim bir engel te9kil et· 
mezdi. Hayvanın elinden kaçıp kurtul· 
mak artık imki.naızdı. Nefesi keıilen 
Brikaan, korkunç haamına doğru dö· 
nünce, gece karanlıkta bir çift yetil 
gözün fel§ket yıldızları gibi parılda

dığını gördü. 

Bir musiki üstadı öldii' 
Debuaay'den sonra Franaa'nm en 

büyük bestegarı olarak tanılan Mau
rice Rauvel'in öldüğünü dün gelen 
gazetelerden öğreniyoruz. 

Güzel aanatların en güçlerinden 
biri ve o nisbette verimaizi olan mu
sikiye hayatını vakfederek Rimaki 
Korçakof gibi büyük bir aanatki.rm 
Şebrizadmı hali. zevkle dinlenecek 
hale getiren: Debusay'nin Jberia'· 
sına kendi ıahsiyetinin damgaamı 
vuran; Dafuiı ve Kloe gibi hia ve 
hayalden ibaret bir §aheser yara
tan; en beğenilmiş ıairleri beateli· 
yen Ravel, klaıik konserlerin imen• 
tüıü sayılan Bolero'su ile kendini bü
tün muaiki alemine tanıtınıttı. Seı 
gibi ha .. ..ikulade bir malzeme ile hiı 
ve fikirlerimizi ifade etıneii bilen 
nadir bir insanm aramızdan çekiliti· 
ni bülbülün awmaıına değil, belki 
bütün bahar çiçeklerinin birden dö • 
kül ütüne benzetebiliriz. Ravel'in Ö • 
lümü ile musiki dünyaamda böyle 
bir hazan hadiseıi vukua gelmittir. 
Yazık ! 

Garblı anlayııı ile muıikinin ede • 
biyattan, mimariden, beykeltırqİ• 
den, reaimden ne farkı vardi!'? Biri 
kelimeleri; diğeri taı ve kireç l'ibi 
maddeleri; öteki balçıfı, mermeri 
veya tuncu; dördüncüaü renkleri 
kullanarak duygu ve dütüncelerimi• 
zi idealleştirip naaıl terkiıb ederlerse 
muaiki de aynı gayeye aea vasıtuile 
eritir. Garblı beategirm elinde aea, 
basit nefhalardan mürekkeb mutta• 
rid bir ahenk değil, her ıeyi ile tabi
atm ve tabiat içinde inaanm if adeai 
olabilmiı bir musiki yaratmıftır. 

Bir muaikiıinasm ölümü veailesile 
de ol&a, mıuiki bahsi açılır açılmu, 
bizde genç nesil, ifte bu mu.ikinin 
haaretini çekmekte olduğunu duyup 
dütünür. Monodik ve polifonik muaİ• 
ki asırları çoktan kapanmıttır; sen
fonik musiki çağlarında yaııyorua. 

Heyheylere, yalnız atktan ve ıatı• 
rabdan bahaeden türkülere tebam
mül edebilir miyiz, ve bir Ranl Ö

lünce ona nuıl acımayız? -N.Baydar 

ULKU 
HALKEVLERI DERGtSt 

59 ikincikônun sayısı 
Ulusal ekonomi artırma meaeleıl, 

Celil Bayar; bugünkü Fransada ah· 
Hik meselesi, Ziyaettin Fahri; Mabe
din yollarında, (şiir) Srtkı Akozan; 
Yarı yol (§iir), Feyzi Kutlu; Bey 
böyrek hik!yeai, Osman Turan; Os
manlı imparatorluğunda çiftçi sınıf· 
ların hukukt statUail, ômer Barkan; 
Mir • Ali • Şir ve ıiyaei hayatı, A. 
Caferoğlu: Orta zaman türk - ialam 
dUnyasında yahudiler, ve hıristiyan· 
tar, Prof. A. Mez, (çeviren C~I 
Köprülü); Ar'm Prehistorik kaynak• 
tarı hakkında, Profesör Doktor Şev• 
ket Aziz Kansu; Makberde Leyla ve 
Mecnun ile Hüsnü aşk teairleri, Fev
ziye Abdullah; 

Notlar ve iktibaslar: Asırd84 tllrk 
nesri Herbert W. Duda; Halkevleri 
haberleri ve çalışmaları, fikir hayatı; 
bibliyoğrafya. 

96 ıayfa olan derginin aay111 her 
yerde 25 kuruştur. 

xx 

Hiç bir ümid 
kalmayınca ... 

Mişel Briksan son ve beyhude bir 
mücadeleye hazırlanıyordu. Fakat ta· 
ıırıp kaldı: Maymun durdu ve kuş gi· 
bi ötüşü memnuniyetsizlik ifade eden 
bir homurdanma oldu. Arka ayakları 
üzerinde kalkarak yumruklariyle göğ
sünü döğmeye başladı. Yumruk darbe
leri altında ,göğsünden çıkan acı kor· 
kunçtu. 

Fakat bu korkunç ıesle beraber Brik 
sanın kulagına bir de acaip bir uılık 
geldi. Etrafına bakındı. Kimaeler yok· 
tu. Gözlerini divarın tepeıine kaldı· 
rınca orada bir adam gördü. Bu, Çay
çeıterde o gün görmü' olduğu bakır 
renkli yabancı idi. 

lalık aeai gittikçe fazlataıtı. Yaban· 
cının elinde parlak ve kıvrık bir şey 
vardı. Bu parlak ve kıvrık fCY• Sir 
Gregorinin tömineai üzerindeki kılıç· 
lara benziyen bir kılıçtı. Yabancı bu 
kılıcı durmadan aallıyordu. Biraz son
ra, adam dıvardan atlayınca Bağ, insan 
gibi bağırarak geri dönüp dört nalla 
kaçmağa batladı. 

Brikaan maymunun arkaaından, 
kayboluncaya kadar, baktı. Ve aonra. 
dönerek felemenkçe : 

- Dostum, tam zamanında imdadı
ma yetiştiniz, dedi. 

(Sonu var). 
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Ankarada lik maçları 

Ankaragücü 2-D. Çankaya l 
Harbiye 1-AnkarasporO 

Ankara lik maçlarına dün Şehir sta
d} •J1nunda devam edildi. Ankara gücü 
- Demirçankayayı, Harbiye İdman 
yurdu da Ankara sporu yenr1Her. Ha
vanın soğuk olmasına rağmen stad
yomda epeyce kalabalık toplanmıştı. 

Bilhassa ikinci maç, Ankaranm bütün 
ı;porcu gençliğini bir araya toplamıştı. 

llirinci maç : 
Birinci maç Ankara gücü ile Demir

çankaya arasında idi. Bu maçın hake
mi B. Ômerdi. Her iki takım da bera
berce sahaya çıktılar; tam saat 12.15 
de oyuna ba§landığı zaman takımlar 

şöylece dizildiler: 

Arıkcıra Giicii : 
Osman, Kartal Rıza, Enver, Nusret, 

Muıa, Abdül, Hamdi, Yatar, Fikret, 
lsmail, Ali Rıza. 

Demir Çankaya : 
Al(•~, Yaşar, Fuad, Gazi, lbrahim, 

Kamu, Mustafa, Orhan, Arif, Fethi ve 
Kemal Şefik. 

Oyuna Ankara gücünün vuruşu ile 
başlandı. Uzun müddet berabere bir 
şekilde devam eden oyun nihayet An
kara güçlülerin üstünlüğünü meydana 
koydu. 

Ankara Güçlülerin birinci golii 
Sağaçık Hamdinin sağdan sürerek 

ortaladığı bir topa santrfor , yerinde 
bir kafa vuruşu yaparak 35 inci daki
kada Ankara gücünün ilk sayısını yap
tı. 

Bundan sonra demirçankayahlar bir 
az canlanır gibi oldularsa da netice ü-
2erinde müessir olabilecek hiçbir ha
rekette bulunamadan haftayimi 1-0 
mağlCıb vaziyette bitirdiler. 

lkinci lıaftaym : 
Bu haftayim birinci haftayime nis

betle daha hareketli geçti. Ankara 
güçlüler &ene üstün oynamağa baıla
ddar. Demirçankaya kalesi aıksık teh
likeler atlatmağa başladı. Demirçan
kaya kalecisinin hatfilı ve akropatik çı
kışları dün stadyomda bulunan kendi 
taraftarlarına pek üzüntülü anlar ya
pttı. 

Ankara Güçlülerin ikinci golü : 
Ankara gücü hücumlarını sıklaştır

dı. Bilhassa sağdan yaptığı hücumlar 
pek müessir oluyordu. Oyunun 12 inci 
dakikasında sağaçık Hamdinin ortala
dığı bir topa kaleci bir çıkış yaptı. U
kin topu yakalayamadı, Yaşar ayağına 
gelen topu arkadaşı Hamdiye attL 
Hamdi sağdan yetişerek açık kalan ka
leye topu &Oktu. Böylelikle Ankara 
gücü 2-0 galip vaziyete geçti, Bundan 
aonra demirçankayalılar takımlarında 
bazı değişiklikler yaparak bek oyna
yan Yaşan sağiçe aldılr. Bu şekil za
yıf düşen Demirçankaya müdafaasına 
tehlikeli anlar yaşattı ise de Yaşarın 

öne geçmesi de zaten mağliıb vazıyete 
düşen demirçankayalılarm hareketsiz 
ve cansız kalan hücum hattına biraz 
can verdi. Orhan ile Yaşar mükemmel 
çalışarak üstünlüğü temine muvaffak 
oldular. Lakin sağaçığm kendilerine 
uymayışı ayağına aldığı topu fazla 
bekleterek ezişi, galibiyet ümidlerini 
ailiyordu. 

Çankayalıların ilk ve son golü : 
Sağiçe geçen Yaşar arkada§?larının 

bir şey yapamıyacağına kanaat geti -
rince işi şahsi enerjiye dökerek çok 

·defalar Ankara gücü kalesine hücum
lar yaptı. Nihayet 34 üncü dakikada 

ayağına aldığı topu sürerek karşısına 
gelen oyuncuları birer birer geçti, ka
leci ile karşı karşıya kalınca sıkı bir 
şiltle takımının ilk sayısını yapmağa 

muvaffak oldu .. Bundan sonra demir
çankayahlar beraberliği temin için 
çok çalıştılar. Ankara gücü her şeye 

rağmen bu maçtan galip çıkmağa az
mettiğini gösteren son bir gayretle ka
lesini güzelce müdafaa ederek maçı 
2-1 galib bitirdi. Oyun umumiyet iti
bariyle tatsız ve hareketsiz geçti. 

Harbiye ldnwrı }'urdu 
Ankara :Spor m.ac.;ı 

Birinci maçtan canı sıkılan nalk tri
bünlerde harekete geçti. Sessız oturan 
seyirciler arasında konuşmalar, kay
naşmalar başladı. Nihayet günün bek
lenen maçının çocukları koşarak bir 
harbiyeli bir Ankarasporlu olmak ü
zere pek samimi bir şekilde ortaya 
gelerek birlikte halkı selamladılar. 

'fribünlerdeki halk bu selama coşkun
ca mukabele etti. Soğuktan üşiıdüğü 
belli olan hakem B. Kemal Halim elle-
rini uğuşturarak sahaya çıktı ve der
hal oyun başladı. Takımlar şu kadro i
le oynuyorlardı: 

Harbiye idman Yurdu : 

gollük vaziyetleri büyük bir soğuk 
kanlılıkla, hem de ayagıyle mukabele 
ederek, kurtarması çok alkışlandı. Her 
ne kadar bir kaleci için topa ayakla 
mukabele etmek doğru degılse oc Ca
hidin yaptığı hareketlerde hiç düşük
lük yoktu. Bilakis pek isabetlı bir mu
kabele oluyordu. Birinci haftayim O·O 
berabere bıtti. 

l kinci lwf taym : 
tlarbıyeıııer uana canlı bir şekilde 

oyuna başladılar ve derhal iıstunıugu 
ele aldılar. Ankara spor kalecısı mu
nakkak goııük şütlerı topluyor ve aı
k1şıan1yvr. Kaleci <.:ahidın uzun bır 
dcgaJını .t- etnı yaKalıyarak ıırrı go
turou, ortaya attı. lskender yakaıam, 
ÇCKtıgı şut Kaleyi tutmadı. .bu fırsat 
cıa kaçtıKtan sonra Ankara sporlular 
teıcraı oasKıya duştüler. ı-ıarbıye lehi
ne ııcı acıa lıt:it iıste korner oldu. Lakin 
korneroe u.ctroıye aleyhıne bır tavul 
olau ve uu su1e.ıe Ankara ı>porıular 

oaı. ... 1odn 1-..11.uıuuıar. Uyun !jOk canıı 

ve scrı vuua.,.4 oaşıadı. der ıki taraf 
da çok çalışıyor. uarbiye sağaçıgı rtıl
mi sağdan sürdüğü topu öyle güzel or
taladı ki bunu gol yapmak için dokun
mak kifi idi. Lakin sıra ile Harbiye 
forvertleri boşa ayak sallayarak ıska 

Fethi, Şükrü, Celal, Taran, Zeki, .1 b k k 1 1 .. k 
geçtı er ve u muna a o an go u a-

Haıim, Hilmi, Celi.1, Abdurrahman, d 1 çır ı ar. 
izzet ve Şerif. 

Ankara sporlular biraz yorgun düş-
Ankara Spor : tüler. Bilhassa sol haf aksamağa baş.-

Cahid, Nihat, Mehmed, Turğud, ladı. 
Sedad, Rauf, Taceddin, Necmi, lıken- Harbiyelilerin ve maçın tek 
der, Orhan ve Fethi. golü: 

Oyun başladı. Sağımda, solumda o
turanlar pek memnun. Herkes hah iş
te, oyun böyle olacak, yaşayın çocuk
lar, diye oyuncuları teşvik ediyorlar
dı. Her iki takım da müsavi bir oyun 
çıkarıyor. :taman zaman karşılıklı hü
cumlarda tam manisiyle beraberlik 
var. 

Kaçan fırsatlar : 
Ankara sporlular sağdan bir hücum 

yaptılar; kale önünde bir kargaşalık
tır gidiyor; top ayaktan ayağa dolaşı
yor. Halk, haydi lskender diye bağırı
yor, likin lıkender yetişemıyor. Mu
hakkak bir gol fırsatı kaçıyor. Bun -
dan sonra aynı şekilde an.kara sporlu
lar, bir fırsat daha kaçırıyorlar. Har
biyenin solbeki Sabrinın bugünkü en 
büyük vazifesı galiba gol kıralı İsken
deri tutmaktı. Uyunun devamınca her 
an ikisini yanyana gördük. ~üphesiz 

bu hal harbiyelilerin lehine oldu. Har
biyeliler müthiş sıkışıyor, lskenderin 
çektiği aıkı bir şüt direğe vurarak geri 
geliyor. Gol diye bağıranların haddi 
nesabı yok. Doğrusu harbiyeliler çok 
şanslı. Top direkten geri geliyor, la -
kin müdafiler kornere atarak bu sıkı
şık vaziyetten kurtuluyorlar. Top 
şimdi Harbiyelilerde.. izzetin çekti
ği sıkı bir şüt direklerin üzerin<ie:n a
vuta gidiyor. Ah vahlar arasında avut 
çekiliyor lakin harbiyeliler topu yaka
hyarak Ankara spor kalesine sokulu
yorlar. Çok sıkışık bir vaziyette kaleci 
Cahid ayağıyle uzun bir vuruş yapa -
rak topu uzaklaştırıyor. Harbiyelile
re bir tirikik oldu; bunu İsken der çok 
güzel ç.ekti; lakin top direğin üzerin
den süzülerek avuta gitti. Bundan 
sonraki zaman hep harbiyelilerin üs
tün oyunuyle ve Ankara sporluların 

müdafaasile geçti. Bu haftayimde An
kara spor kalecisi Cahidin muhakkak 

Harbiyeliler hep sağdan işlemeğe 

başladılar. Hilminın ileri götürdüğü 

topu sağiç Celal yakaladı. .Kaleye bir 
şilt çekti. Kaleci yer tutmağa vakit bu
lamadı, eline biçimsiz bir şekilde ge -
len topu tutamadı ve top 28 inci daki
kada ağlara takıldı. Harbiyelilerin 1-0 
galip vaziyete geçmesi stadyomu biri
birine kattı. Harbiyelilerin dakikalar
ca alkış ve teşvik sadaları yükseldi. 

Bu teşvik Harbiye oyuncuları üze
rinde çok iyi bir tesir yaptı. Daha can
lı oynamağa başladılar. Ankara spor
lular da bu oyundan mağlub çıkmamak 
için daha fazla çahşmağa başladılar. 

Oyunun son dakikaları her iki tarafın 
çok çalışmasiyle geçti. Netice üzerine 
müessir olabilecek hiçbir hareket ol
madı ve maç da 1-0 harbiyelilerin gali
biyetiyle bitti. 

• 

Ankaraspor - Harbiye idman 
yurdu maçında kala oyunları 

Dünkü maçlarda tribünlere bir lxık11 

Dün Ankarada yapılan maçları heyecanla •eyredenler 

Harbiye - Ankara•por maçından 
bir en•tantane 

Nasıl oynadılar ? 
Her iki takım da çok çalıştı. Kaleci

lerin her ikisi de iyi idiler. Fethi'ye o
kadar iş düşmedi. Ankara spor kaleci
si güzel kurtarışlar yaptı ve muvaffak 
oldu. Harbiye bekleri güzel oynadılar, 
Sabri İskenderi iyi tuttu; yanından 
bir an bile ayrılmadı. Ankara spor bek
lerinin ikisi de iyi oynadı. Lakin haf 
hatları beklediğimiz oyunu göstere
medi. Bilhassa sol haf pek durgundu. 

Buna mukabil Harbiye hafları pek 
canlı oynadılar. Bilhaua santrhaf her 
zaman için topun peıinde idi. Forvet
lere gelince : 

Harbiyenin forvet hattı çok işlekti. 
Hepai de çok çalıştılar. Dün torvet 
hattının en durgun oynıyanı sol açık
tı. Ankara spor torvet hatt da bekleni
len oyunu gösteremedi. Sağ açığın ilk 

anlarda ayağından sakatlanması sağ ta 
rafın atıl kaımasına sebebiyet verdi. 

Santrfor da gol kralı unvanını aldığı 
için mütemaaıyen tutuldu. Güzel bir 

.fırsat yakalamak nasib olmadı. Içler -
le sol açık da kendilerini göstereme
diler. Hülasa Ankara sporun haf hat
tı ile hücum hattı dün hiç oyruyaınadı. 

Hakem ve laysmenler: 
Dünkü oyunda en çok hoşumuza 

giden hareket hakem ile yan hakem
lerinin anlaşması idi. Gerek futbol a
janlığından gerekse kulüblerden dai
ma yan hakemlerini seçerken dikkat
li olmalarını istemek hakkımızdır. 

Hakemin işini kolaylaştıracak oyu
nun düzgün olmasına müessir olacak 

olan yan hakemleridir. Binaenaleyh 
futbol oynıyan ve futboldan anlıyan-

lardan ıeçilecek olan yan hakemleri
nin oynıyacağı rol şüphesiz daha fay-
dalıdır. Dün sahada ilk defa yan ha
kemlerinin hakeme yardım ettikleri-

ni gördük ve çok beğendik. Böylelik
le hem oyuncularımıza maçın kaide-
lerini öğretmiş hem de tekaüde sevk
edildikten sonra kaideleri hakkiyle 
bieln hakemleri hazırlamış oluruz. 
Bundan sonra oyunun tadını kaçıran 

sırf para almak ve bunun için de 
bayrak sallamak üzere ortaya çıkan 

yan hakemleri görmiyeceğimizi ümid 
eder ve bu işi alakadar olanlardan 
bekleriz. 

Kulüblerin vaziyeti : 
Oyunlarım bitirerek bir kenarda di

ğerlerini seyreden M. Gücüne karşı 

Harbiye İdman yurdu 10 puvanla bir 
şampiyonluk rakibi oldu. Harbiyeli -
ler gelecek haftaki maçlarını da kaza
nırlarsa lik birincisi olacaklardır. Ye -
nilirlerse dün dokuz puvana düşen An
kara spor için, bir galibiyet veya bera
berlikle milli küme için yeni bir ümid 
güneşi doğacaktır. 

Ankara Gücü taraftarları da bir ta
kım ihtimalleri hesabla meşguldürler. 
Demir Çankaya. Gençler Birliği diğer 
iki kulübün vaziyeti üzerinde müessir 
olabileceklerdir. Bereket versin ki ne
tice o kadar uzak değil, en çok bir haf
ta bekliyeceğiz ve Ankara ıampiyonu
nu alkıılıyacağız. 
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Beıiktaı lstanbulsporu, 
Beykoz Süleymanİyeyİ yend 
İstanbul, 2 (A.A.) - Futbol maçla-

rına bugün de devam edildi. Dün gece 
yarısından sonra başlıyan yağmur mü
temadi yen ve şiddetle yağdığı iç •. 1 sa
halar berbad bir halde idi. Bu yüzden 
Kadıköyünde ve Taksimde oynanacak 
maçlar yapılamadı. Taksim stadında 
Vefa - Güneş maçı baıladığı halde 
hakem otuzuncu dakikada oyunu tati
le mecbur oldu. Bundan evel çamur i
"çinde oynanan Beykoz - Süleymani
ye maçını Beykoz 3 - 2 kazanmıştır. 

Sere.' Stadında : 
Şeref stadında çamur vaziyeti diğer 

sahalara nazaran daha iyi idi. Bunun 
için, havanın devamlt yağmurlu olma
sına rağmen maçların yapılmasına im· 
kin baaıl oldu. 

tık maçı Beşikta§ - İstanbul spor 
takımları yaptılar. İstanbul sporun 
her zamanki takımına mukabil, beşik
taşlılar son haftalarda daima eksik çı
kardıkları kadrolarını tamamlamışlar 
ve şöyle sıralanmışlardı : 

Mehmed Ali - Enver, Hüsnü -
Rifat, Feyzi, Fuad - Hayati, Rıdvan, 
Hakkı, Şeref, Eşref. 

Maçı fenerbahçeli Cafer idare edi
yordu. 

Beşikta§ hakim : 
Oyunun başlangıcında İstanbulspor

lular daha canlı görünüyorlardı. Fa
kat beşiktaşldar hakimiyeti ele almak
ta gecikmediler. Ve İstanbulspor ka
lesini tehdide başladılar. Hücumlar 
ekseriyetle ortadan inkişaf ediyor ve 
Hakkı, Şerefe çok müsaid fırsatlar ih
:r.ar ediyordu. Bunların sayı ile netice
leneceğini tahmin etmek zor değildi 
ve filhakika on birinci dakikada Şeref, 
Hakkının bir pasile güzel bir gol çı -
kardı. 17 inci dakikada gene Şeref 
ikinci golü, 25 inci dakikada da Hakkı, 
bir frikikten üçüncü golü yaptı. Birin
ci devre bu şekilde 3 - O Beşiktaşın 
lehine bitti. 

Beşiktaşlılar ikinci devrede de ay
nı hakimiyeti idameye muvaffak oldu-
lar. Ve 12 inci dakikada Şerefin, 21 in
ci dakikada Rıdvanın, 32 inci dakika
da da Hakkının ayağı ile dördüncü, 
beşinci ve altıncı gollerini yaptılar. 

Maç bu suretle 6 - O İstanbul sporun 
aleyhine bitti. 

Fener bahçe - Galatasaray : 
Son maçı Fenerbahçe ve Galatasa

ray takımları oynuyordu. Bu maçların 
İstanbul şampiyonasını tayin edecek 
bir mahiyeti haiz olmamasına ve milli 
kümeye girecek latanbul takımlarını 

tesbit edecek bir seçmeden ibaret bu -
lunmasına rağmen müsabaka büyük 
bir alaka ile telakki olunuyordu. Kar
şılaşan iki rakibden herhangi birinin 
alacağı netice, milli kümeye girecek 
dört takımın vaziyetini değiştiremez
di. Sonu neye bağlanırsa bağlansın ve 
bu maçın galibi herhangi takım olur
sa olsun milli kümeye ayrılan kulüp -
ler muayyendi. Buna rağmen iki takı -
mın mazisi ve ananevi rekabeti etra -
fında derin bir alaka uyandırmııtı. 

Takımlar karfı karııya : 
Sahaya iki takım beraber çıktılar. 

Fenerlilerin saflarında uzun zaman
dan beri görillmiyen Ali Rıza göze 
çarpıyor, buna mukabil galataaaraylı -
ların İzmirli Adnanla takımlarını tak
viye ettikleri görülüyordu. 

Fenerliler ıu tekilde dizildiler : 

Necdet - Sedad, Lebib - E 
Aytan, Reşad - Naci, Niyazi, Ali 
za, Bülend, Fikret. 

Galatasaray da şu kadro ile oyn 
yordu : 

Hızır - Salim, Adnan - Celal, N 
bar, Fazıl - Necdet, Süleyman, B 
lend, Haşim, Danyal. 

Hakem beşiktaşlı Rüştü. 

Yağmurun altında : 
Oyuna sicim gibi yağan yağmur 

altında başlandı. Sahanın etrafın 

beş bine yakın bir kalabalık var. Bu 
tarın Iaakal üç bini yağmur altında 
yunu seyrediyor. 

Başlama vuruşunu galatasaraylıl 
yaptılar, Top F enere geçti ve Bülen 
den derin bir pas alan Fikret Celali 
Saimi arkasına takarak Galatasara 
kalesine doğru inmeğe başladı. On be 
metreden atılan sıkı bir şilt kale dir 
ğini yalıyarak avuta gitti. 

İlk dakikada bir tehlike atlatan G 
latasaray müdafaası Fener hücfun hat 
tını durdurmak için büyük bir gayre 
sarfediyor. Fakat mücadeleci ve atd 
gan bir oyun çıkaran beş Fener mu 
hacimi, arkadan da sıkı bir yardı 

gördüğü için akın üstüne akın yapı 

yorlar. İzmirli Adnan, sahanın en bet 
bad yeri olan kendi mıntakasında Nac 
ile Niyaziyi durdurmak için çabalar 
ken, Salim Fikretle uğraşmak zarur 
tinde kalıyor. Ali Rıza ve Bülend il 
ri pasları kovalamak vazifesini aldık 
lan için, takib edilen tabiye iktiza& 
mütemadi deplasmanlarla Galatasara 
müdafaasını şaşırtıyorlardı. 

Kaçırılan bir f ırs<ıt : 
Sekizinci dakikada iyi bir fırsat ya• 

kahyan Ali Rıza, sağdan gelen topu 
tutmadan şüte tahvil etti. Fakat top 
Hızırın elinde kaldı. 

Fenerlilerin hakimiyeti devam edi· 
yor. Galatasaraylıların seyrek muka • 
beleleri Fener muavin hattında kesili· 
yor. 11 inci dakikada Sedadın kısa dü
şen bir vuruşunu yakalıyan Süley· 
man, Necdete ileri bir pas verdi. Nec• 
det Lebibi atlatarak kaleye doğru sü • 
zülürken Esad karşıladı ve akını uzun 
bir vuruşla neticesiz bıraktı. 

14 üncü dakika : 
:Fenerliler Galatasaray kalesini sı • 

kıştmyorlar. Üç dakika içinde iki 
korner yapmak zaruretinde kalan sarı· 
kırmızı müdafaa, zaman zaman boca• 
lıyor. Niyazinin Naciden aldığı bir 
pası, ileri fırlayan Naciye verdiğini 
ve Nacinin topu düzelterek güzel bir 

vuruş yaptığını görüyoruz. Top, Naci• 
ye şarj yapan iki galatasarayh müda· 
fiin üstünden aşarak Bülend'e geldi 
ve Bülend de güzel bir kafa vuruşile 
ilk sayıyı yaptı. 

ilk sayıdan sonra : 
Yeniden başlıyan oyun gene fener· 

lilerin lehine bir inkişaf gösteriyor. 
Galatasaray kalesi etrafındaki çembe· 
ri gittikçe darlaştıran fenerbahçeliler, 
iki cenah muavininin de iştirak ettik• 
leri sıkı hücfunlar yapıyorlar. Reşad 
la Esadın, ön hattın karışıklı ğı arasın

da şilt çıkarmadıklarını görerek, 25 
metreden kaleye sıkı vuruşlar gönder
mediklerine §ahid oluyoruz. 

Niyazi - Ali Rıza - Bülend hattı
nın, Galatasaray müdafilerine serbest 
vuru§ iınldlnı vermiyen faaliyetleri o

(Sonu 8 inci sayfada) 



Çalr kuşu (Huguette Dufllos) çok 
işi olan bir adamın ihmal edilen karı
sıdır. Onun ıçin iki yetişkin oğluna 
hem annelik, hem de arkadaşlık edı 
yor. Fakat hala genç ve güzel olan bu 
"Çalı kuşu anne" yi, monden hayat ar
tık eğlendirmemektedir. Günün birin
de, oğullarının arkadaşı olan bir gen
ce ( Jean-Pierre Aumont) aşık oluyıor. 
Geçkin, fakat hala güzel kadınla, genç 
aşık Cezaire kaçıyorlar. Fakat saadet
leri uzun sürmüyor. Genç adam, başka 
bır kıza aşık oluyor. "Çalı kuşu anne" 
ogullarının yanına dönüyor. Artık o, 
geçkin bir sevgili değil, müşfik bir bü
yük annedir. 

Tamamen iransızca olan bu güzel 
filmi Yeni sinemada göreceksiniz. 

Söh.ret hırsızları 
Bugünlerde bütün artistler korku

dan titriyorlar. Çünkü şöhretleri, hat
ta isimleri bile artık halkı celbetme
ye yetmiyor. Mesela son günlerde ar
tistlerin şöhretleri hakkında yapılan 
bir anket neticesinde Grcta Garbo 
ta .... 31 inci dereceye düşmüştür. 

Bunun sebebi halkın, artistin is
minden ziyade senaryonun güzelli
ğine ehemiyet >'ermesidir. Sinema 
.ıyıldızları da bunun farkına vardıkla
rı için eskisi gl.bi dik kafalılık etme
mekte, daha anlayışlı davraı.makta
dırlar. Yıldızlar böyle hareket eder
ken, ikinci plAndaki artiıtlerin de 
kendilerine yaptıkları rakabeti göz
den uzak tutmamaktadırlar. 
. Bazı yıldızlar da çevirdikleri fi
Iımlerde kendilerinden ehcmiyetsiz 
bir rol alan diğer artistlerin daha bü
yük bir muv:ıffakiyet kazandıklarını 
görmektedirler. Bazıları bu ··JZiyeti 
tevekkülle kabul ediyorlar, bazıları 
da hiddetle karşılıyorlar. Constance 
Bennett gibi "iş kadını" olanlar da, 
yanlarında şunun veya bunun oyna
masına aldırış etmeden filimlere or
tak olmakta ve bunların kendilerine 
getirdiği kira bakmaktadırlar. 

Shirley Temple, Warner Bakıter, 
Magdc Evanı, John Boles gibi çok 
tanınmış artistlerle birlikte ilk fil
mini çevirdiği zaman, 4 yatında, kur
naz gü1Uş1ü bir küçük kızdı. 

İşten anlayanlar bu küçük kızın 
"ilerliyeceğini" hemen farkettiler, 
N~tekim afişlerde onun ismi büyüye 
~yüye nihayet hakiki bir yıldızın 
ismi gibi kocaman harflerle yazılma· 
ğa başladı. 

Şöhret hırsızlarının en genci Shir· 
ley Temple olacaktı, eğer Maurice Che 
valier, Baby Le Roy ile beraber bir 
filim çevirmeseydi. 

rigitte Helm film 

(evirmiyecek 
Kendisini evine, kocasına ve 

çocuğuna hasretmeğe karar verdi 
Brigitte Helm'i çoktan beri gö

remez; olmuştuk. Seali ve .essiz /i
limlerini büyük bir takdirle seyret
tiğimiz bu güzel Alman artisti ge
ç•nlerde Pariate bir müddet kaldık· 
tan sonra Berline gitmiıtir. Bu mü
nasebetle Fransada bir kaç filim 
çevireceği hakkında rivayetler do
l~pnıf, lalı.at aonradan bunun aslı 
çıkmamıftı. 

Brigitte Helm'in niyeti hendisini 
tamamen hocasına, çocuklarına ve 
evine hcuretmehtir. Böylelikle bu 
güzel artist, 1 O sene evvel gayet 
aanaaayonel bir fekilde atıldığı si
nema hayatını birdenbire terkedi
yor demek .. 

Vniformalı bir genç kız 
1925 te 18 yafında olan Brigitte 

bir taraftan Berlinde bir mektebte 
okurken, diğer taraftan da bütün 
genç hızlar gibi •inema artisti ol
mağı taha~yül ediyordu. 

Tam o sıralarda da Metropoli.'i 
çevirmek iateyen Fritz. Lang, yep
yeni bir yıldız aramakta idi. Bunun 
için de bir 8İnema mecmuasına ilôn 
vermİ§tİ. Brigitte'in anneai bu ilanı 
11örünce, kız.ının sinemaya b<J§lama
aı için münaaib lıraatın geldiğine 
hükmetti. Fritz Lanğ'a bir mehtub 
yaz.arak kızının amatör temsillerin
de kaz.andığı muvallakiyetleri an· 
lattı. Fritz. Lang, genç kızın güzel
liğine hayran oldu, kendi.ine Ka 
mera önünde bir kaç tecrübe yap 
tırıldı : Korku, hayret, çekingenlik 
ilah 6ibi... Ve neticeler çok iyi ol-
du. · 

Metropolia filminde, Brigitte'in 
iki rol yaptığını tabii hatırlaraınız : 
Biriai kendi halinde bir İfçi kız, Ö· 
teki de deli bir mühendis tarafın
dan yaratılan çelih kadın. Böyle
likle genç artist daha mealeğinin 

•fiğinde iken, önünde iki yolun bir· 
den açıldığını görüyordu : Sal bir 
genç kız. veya mefum, felaket geti
ren bir kadın, yani bir "vamp" •.• 
Bir iki filmi iatiana edilirae, o dai
ma "vamp" rolleri yaptı : Mandra-
60r ve Atlantid'i bu arada hatırla
talım ... 

Garib bir macera 
O arada da Brigitte Helm, Weis

bach adında biriyle evlenmifti. Fa
kat bafından garib bir macera geç• 
ti : Bir otomobil kazası yüzünden 
üç sene hapse mahkum oldu. Bazı 
dedihoducu kimseler, Hitlerci ma
kamların Guatav Fröhlich'İrt Aryen 
olmayan karısı Gitta Alpar'ın elin
den alması fartiyle ona mahkumi
yetini affetmek teklifinde bulun
duklarını aöıylemiflerdi. Fakat bu, 
roman mevzuu olacak acayip 
macera, aöylenilen fekilde bit-

medi. Vakıa Gustav Fröhlich karı
aını boıadı ama, Brigitte Helm de 
hapis cez.asını çekmemek için Al
manyayı terhetmek mecburiyetinde 
kaldı. 

Mısırda 
Artist Almanyadan ayrılınca ıtfı

sıra gitti. Burada çölün ortasında 
hocasının bir malikcinesi vardı. Bu 
Malikane Brigitte'e Antinea'nın 
hulyalar dolu §Otosunu hatırlatıyor
du. Sonradan Parise gelerek bir 
kaç ay orada kaldı. Bu arada /i
limlerde rol alması irin kendiaine 
tehliller yapılmadı değil.. Fakat o 
bunları, kendisini aile hayatına has
redeceğini söyliyerek redetti. 4.rtrk 
bundan aonra Brigitte Helm yok, 
sadece evine sadık, çocuklarının ü
zerine titriyen madam W eisbach 
var •.. 

Güzel Ginger Roger~i yakında 

sempatik havalyesi Fred Astaire'le 
birlikte "Uçan valsler,, de görece

ğiz., ve aeyredeceğimiz. dansların ıey 

tani temposu biz.de de havalanma 
arz.usu uyandıracak. 

------------------------- -

Casusluktan aktörlüğe ... 
John Boles büyük harbte başından 
geçenlerin filmini yapmak istiyor 
John Boles Amerikanın &ayılı nuşabildiği için mukabil casus

yıldızlarından biri olmadan ön- :uk teıkilatına girdi. Bu tetkila
ce uslu uslu trb fakültesine gidi- ~tın vazifesi, düşman taraf ımn 
yor ve doktorasını hazırlıyordu. -asuslarını şaşırtmak, yakalat
F akat ne kendisi, ne de Teksasın mak ve kontrol etmektir. 

sakin ve aristokrat milyonerleri Sonradan bir yıldızın hayatı
olan ·anası ve babası, hu durgun nın icab ettirdiği bütün yaygara
gidit kartısında pek fevk duy- h reklamlara katlanan John Bo
mıyorlardı. les o zamanlar kendisine verilen 

Genç doktor namzedi, okudu- vazifeyi sessiz sadasız, mutavazı 
ğu tıb kitablarında boyuna ma- bir şekilde ifa ediyordu. 

cera çetnisi arıyor, fakat kendi- Harb bitip Amerikaya dönün. 
sinin rastlamak istediği tehlike- ce, artık bu tehlikeli maceralar
li sergüzeştlerin günün birinde dan sonra sakin bir hayat süre
gelip çatacağını hiç aklından ge-
çirmiyordu. miyeceğine iyice inanmı§tı. Ak-

törlüğe heves etti ve stüdyola-
Çok sürmeden bu fırsat zuhur rın kapısını aşındırmaya başla-

etti. 1917 de Amerika da harba dı. Babası ve annesi de vakıa o
girdi ve John Boles de tabii ilk ğullarının silik, dümdüz bir ha. 
vapurla Avrupaya geldi. yat geçirmesını istemiyorlardı 

Macera zevkini tatmin ede· ama, bu kadarını fazla buldular 
cek vazifeyi de bulmakta gecik- ve John Boles'a harçlık verme
medi: Birkaç lisanı aksansız ko- meğe başladılar. Fakat bu onu 

----,.-.~· . -
yıldırmadı. Senelerce devam e-
den çetin bir mücadeleden sonra 
nihayet Hollywood' da, bildiği
miz muvaffakıyetleri elde etti. 

Bugün şöhretin zirvesine çık
mış olan bu yakı§ıklı artist, u
mumi harbta geçirdiği en tehli
keli maceraların bir senaryosu
nu yazmı~tır ve başlıca arzusu 
da bunun, baş rolünü kendisinin 
alacağı bir film haline girdiğini 
görmektir. 

John Boles harbta bu kadar 
mutevazı çalıştığına göre, bu 
kadarcık bir şey de ona çok gö
rülmez, değil mi? 

Zavallı S)h·ia Sydney'in ba
şmdan hiç derci eksik olmaz. 
Bazan hapse girer, hazan da 
~fadame Butterfly'dc olduğu 
hazin maceralar g•~çirir. Bu 
hafta da onu Halk ·incma~ında 
h. ''K D " k ır an avası na arışını~ 

göreceğiz. Bu film retıkli ve 
fraıısızca ısözliidür ••• 

X Hiç yapmadığınız bir hesab, bu• 
günkU istihsal masraflarına ~öre "i~i'' 
sayılan bir filmin bir metresı 300 ıle 
600 lira arasında bir paraya mal olu· 
yor. 

X Marcel L'Herbicr, çok t:ınınmıt 

ve ıevilmiş bir fransrz ıahne vaziidir. 
Fakat kendisine yapılan bir çol< tek
liflere rağmen bir türlü Hollivud'a g:t
memektedir. Çünkü bir çok babriye 
filmlerini çevi~it old~ğu halde, kcn~ 
c:lsini fena halde deniz tutuyor . 

• X Kadın artiıtlerden birinin yaıın-
dan bahıolunuyordu. Birisi onu ço
cukluğundan tanıdığını .öyledi : 

- O zaman ıekiz ya,rnda idi ve do
kuzuna giriyordu. 

Birisi cevab verdi : 
- Şimdi de yirmi be, yatında ve 

yirmi dördüne giriyor . 

X Sevimli fransız artisti Edwige 
Ft.uillere'nin Taskııyı çevireceği ıöy
leniyordu. Kendisi hemen atıldı: Me
rak etmeyin, dedi. Şarkı ııöylemiyece
ğim. ! 

X Hollivud'a giden Danielle Darrİ• 
cux bütün Amerikayı teshir etmiıtir. 
Kendisini çalııtıran film kumpanya11 
bunu görünce derhal güzel artiıtin 
mukavelesine bir ~rt koymuftur t 
Saçlarının tuvaletini değiıtirmemek. 

XArtiatlcr ne kadar tanınmıt olur
larsa olaunlnr, çok sıkı b!r di iplin al• 
tındadırlar. Geçenlerde Pariıte bulu• 
nan Marlcne Dictrich'in Alll(:rikaya 
hareket etmeıi lazımdı. Kızı hasta <>
olan Marlcne bin rica ile ancak bir 
gün izin alabilmiştir. 

--~~-----------

ı-;;:;:·~~·~~;:··~~·;~~·;;~~··~~~~:ı 
ive Vidane Ronuırıce'i yakın
İ da '·l'cıhıcı bii.<celer,, filmin
i de görecf~ğiz. A~ağıda Vivia
l ne Rom(lnceı nwndolin ca/,an 
i Tino Ro.•~i'yi "can kulağiy

İ le,, dinlerken göriiyorsunuz. 

Bir Arslanın Hikttyesi 
Metro Goldwyn !ilimlerinin ba§zn· 

da gördüğünüz ve sesli filim çıkalı

dan beri kükrediğini de işittiğiniz 
Arslanın hiHyesini hiç merak ettiniz 
mi? 

!sterseniz size bunu anlatayım : 
Sinemanın "kahramanlık,. devirlerin
de, sonradan Metro Goldwyn §İrketi
nin reisi olan M. Goldwyn o zamanki 
filim sezonu için iki "yıldız" angaje 
etmi§ti : Bunlardan biri me§hur fran
sız facia aktrisi Sarah Bernhardt ve 
öteki de ... bir Arslandı. 

Gerek aktris, gerek Arslan, M. 
Goldwyn'e çok pahalıya mal olmuştu . ~~-......,..,... 

Fakat M. Goldwyn büyük facia artis· ı O sıralarda kimsenin aklından geç. 
tini kullanmak imkanmı kolayca bul- miyen bir şey oldu : Sesli filim icad 
masına mukabil, hiç bir senaryoda edildi. Ve M. Goldwyn şu kararı ver· 
Arslanına uygun bir rol bulamamı~- di : Şimdiye kadar filim/erde yalnr• 
ti. ba§ını sallayan Arslan, bundan sonra 

Halbuki, bir filim şirketi müdürü kükremeli ! .. 

için en kötü şey de etek dolu:su para Fakat, Arslanın kükremesini zap~ 
vererek "inhisar" ınr elde ettiği bir 
yıldızr kullanmak imkanını bulama
maktır. 

Buna fena halde içerliyen M . Gold
wyn "bu Arslan her filimde hiç ol
mazsa bir defa gozükecek : Diye ka
rar verdi. Bunun üzerine hayvanın ba
şı filme alındı ve gel zaman git za· 
man, bu Arslan başı Metro Goldwyn 
firmasının m:ukası oldu. 

Tesadüf bu ya I O sene de Metro 
Goldwyn firmasrnın yaptığı bütün fi. 
Jimler büyük bir muvaffakiyet ka
zandı. Bunu goren M. Goldwyn, Ars
lanın firmasına uğur getirdiğine hl1k
mederek onu bir nevi tılısım addetti. 

Seneler geçti ve sinemacılık büyük 
dünya endüstrilerinden biri haline 
geldi. Bütün dünyamn sinema perde
lerinde me:;hur olan Arslan, Hol/y
wood'da biç bir iş görmeden mesud 
güaler 8e~iriyordu. 

tetmek ıçın hayvancağızın önüne 
ses makirıeleri yerleştirilince, bekle
nilmiyen bir hadise daha oldu : Ars· 
lan öldü l 

Sevgili Arslanını bir "uğur" telik· 
ki eden M. Goldwyn bu "darbe" kar
şısrnda az daha filim çevirmekten 
vaz geçiyordu. iş ar!:adaşları onu bu 
korkunç niyetten güç caydırdılar. 
Bunun üzerine dünyamn dört kô§e· 
sine telgraflar gönderildi; Metro 
Goldwyn'in acenteleri, bütün sirkle• 
ri ve hayvanat bahçelerini ziyaret e!· 
tiler. ölen Arslana t1patrp uygun bır 
Arslan arayıb buldular. Yeni Arslan 
şimdi bütün dünyamn beyaz perdele· 
rinde kükriyor. Fakat yüreğine ~~rt 
dü§mÜ§ olan M . Goldwyn, kendısıne 
her yeni filmin senaryosu getirilince 
irkilmekten de geri durmıyor : Çün
kü yeni Arslana emniyeti yok / .. 



-3- Çeviren: Nurettin ARAT AM 

Cinlilere göre Amerikaya ıeytanların 
verdiği .zarar gangsterlerden fazladır 
Seytanlardan kurtulmak iı;in : 

Bundan bir kaç sene önce yeni bina
mıza taşındığımız zaman bütün adam· 
!arımız şu kaygıda idiler: Acaba yeni 
binadaki cinlerle periler iyi mi, fena 
mı idiler? Yani, burası uğurlu mu idi, 
uğursuz mu idi ? 

Çinliler, asırlardanberi, bilirlerki 
bir iş hazan muvaffakiyetle neticelen
diği halde, hazan da, aynı şartlar için
de yapıldığı halde muvaffakiyetsizlik
le biter. Bu vaziyeti inceliyen filizof
lar, böyle bir işin uğurlu ve yahud u
ğursuz olacağını önceden ölçmeğe im
kS.n bulunduğu neticesine varmışlar
dır. Bizim yeni binamızın uğurlu ol· 
duğu anlaşılmıştı. 

Bunun için bir müneccim getirilmiş 
ve ben yokken burada uzun zaman he
aablarını yapmış, remillerini dökmüş
tü. Beni de görmesi icabettiği için ben 
de kendisiyle karşılaştım. Orta yaşlı, 

muallim kılıklı, sade giyinmiş bir a
damdı. 

Eşyaya bir takım istikametler ver
mişti. Bilhassa benim masama ehemj
yet veriyordu. Bunu da pencereye doğ
ru çevirtti. Muhakkak ki gözleri zayıf 
bir adamın böyle ışığa karşı oturması 
doğru değildi. Fakat müneccim bunu 
böyle muvafık görmüştü. Neticede bi
zim binanın uğurlu olduğuna karar 
verildi. 

Bu müneccimlerin böylece gözden 
geçirdikleri ve kendilerince çeki dü
zen verdiği yazıhaneler yalnız bizimki 
ler değildir. Fakat ben, onların dedik
lerini kabul eden mahdud insanlardan 
birisi idim. 13ir çok yabancılar, böyle 
fCylere karşı gülerler. Çinli itçiler, 
bu yabancılardan para aldıkları için 
buna ses çıkaramazlar ama, yine eşya
ya uğurlu olacak şekilde istikamet ve
rirler. Komşularımdan yaşlı bir İngi
liz, bana onbef aenedenberi, ııı,ığı ve 
havuı kötü bir yazıhanede çalııtığını, 
sünldl Çinlilerin böyleıi uğurlu olaca
fını söylediklerini anlatmı9tı. 

Giinün birinde Sanghay civarındaki 
köylerden biriılnin ağası ciddi bir va
zife ile bizi ziyaret etti. 

Bir aene kadar önce köylerinin ya-

kınına koydurmuf olduğumuz bir ıi
gara reklamı o taraflara uğursuzluk ge
tlrmi§ti. Mahsul fena olmuf, hastalık 
çıkmış, bu yüzden bir kaç kiti de öl
mü9tür. Bunun üzerine köyün yaflıla
rı bir müneccim çağırmı,lar, o da bu 
sigara ilinının oraya uğursuz cinlerle 
perileri topladığını haber vermişti. 
Köy ağası, bu ilanın oradan kaldırıl
masını bizden rica ediyordu. 

Ben, ilanın etrafına odun yığıp yakar 
sak bütün o cinlerin, perilerin korkup 
kaçacağı fikrini ortaya attım. Köy a
ğası bu fikri muvafık buldu. Danıştığı 
müneccim de bunu muvafık görmüı ve 
on dolarlık odun yakılırsa bu i9in ola
bileceğini ıöylemi9ti. Hayatımda ilk 
defa §Cytanları ürkütüp kaçırmak va
zifesini görecektim. Söylenilenin iki 
miıli odun yakılmasını emrettim. 20 
dolara dehşetli odun satın alınabiliyor 
du. Köylüler benim bu hususta bu ka
dar rnaaraf edişime hayrette kalmı9Jar
dı. Yanan odunlar, dehıetli bir çatır
dı çıkarıyordu. J3öylece feytanlar kork 
tular ve başka memleketlere kaçtılar. 
Her halde bir daha geri gelmemıt ola
caklar ki köy refaha kavuftU ve bir da
ha tikayet edildiğini duymadım. 

Bir kaç ıene evvel Amerikaya geldi
ğim zaman, bizim memlekette hır çok 
evlerin müneccimlerin ugurıuz say
dıkları fOkilde yapılm19 olduğunu gör
düm. Çinlilerin kanaatince Amerikaya 
şeytanların verdili zarar, Gangıterler
den fazladır. Belki de son buhranlar 
onların yüzünden çıkmıttır. Bir çinli, 
asli, bir binanın üst katlarında yazıba· 
ne tutmaz Ye tutulmasını doğru bul
maz. 

Çin köpekleri : 
Ne zaman gerli ferli bir amerikah 

Şanghayda bana gelecek olursa onu, 
köpeklerin üzerinde yapacailı teıiri 
göetermek il.zere beraberime alıp Çin 
köylerine götürilrilm. 

Bu köpekler, bizi görünce dehıetli 

surette havlarla. Yabancı ziyaretçi bu
nun aebebini sorunca ben kendiıine 
yabancı olduKuınuzdan cnabmı veri
tim. 

(Sonu var) 

Gazetecilik 
mesleğini 
korumak • • 

ıçın •• 
(Bap 1. inci sayfada) 

ajanu mileueaelerinin ,.uı, haber, rnlm, 
fotoiraf, taahilı, idare, mubaıebe, abone, 
J'Um& ve ilin alma iılerinde çalıpnlar ve 
pıetelor için talıail&tta bulunanlar •• bun
ların ıermayelerinde allkaaı olanlar; b .. 
Matbuat kanununa &öre be1&J1DA1D• vererek 
tek bapna veya ortaklıkla matbaa açanlar 
ve matbaalarda dizme, kliıe, baakı ve cilt 
iılerinde çalıpnlar, c - Tek baaına V•7& or
taklıkla matbaalarda ilin neırlne dol&let e
denler, d .. Matbuat kanununda yasılı her 
türlü matbuaların tlbiliiini ve büyük küçük 
ticaretini yapanlar, birlije sirmıye mec
burdurlar. 
Yukarıdaki fıkraların btllı:ilmleri dıpda 

kalan ıerbeıt mubarrirlerle telif baklann
dan faydalananlar, diler lene birlije yuda
bilirler. 

Türk.iyede çalııan yabancı baım mümeı
ıil ve menıupları, merkez heyeti karari7le 
birliıie mi1&fir u& yazılabilirler. 

İkinci maddede Ayılan kimıeler, bulun
dukları mınta.kalarm Bum birliii odaları· 
na ya.zılarak veıilu. almakaızm bu iıleri 7a
parlaraa, o yerin en büyük mü.ikiye ~~i
nin yazılı emriyle zabıtaça iıtcn menedilır. 

Bu halin tekerrüründe vil&yet idare hey
etlerince baldarmda 25 liraya kadar temyi
zi kabil olmamak üzere hafif para cuaıı 
hükmolunur. 

Altıncı maddeye a:öre birlij:in uilan ib
t11&slarına a:öre aazeteci, idareci, iıçi, İ· 
llncı, tabi ve utıcı (müvezziler hariç) 
olmak üzere yedi iı koluna ayrılır. 

Yedinci maddeye a:öre türk bum kartı, 
siyasi ıazete ve mecmuaların yuı, haber, 
fotoirai ve reıim iılerinde ve Matbuat u
mum müdürlütunün teknik iılerinde üç yıl 
çahınuı olan auetecilere, birlik merkez he
yeti karari7le verilir. Bu kanunun nqrin
den önce 15 yıl cuetecilik ettikten sonra 
siya.al auete ve mecmualarda daimi ıuret· 
te çalıımayıp yuı 7uma.k ıureti7le mnle
i;e bailılıklarını hakikaten veya bilkmen 
ke"mıedikleri hakkında birlik merkez b97e
tince karar verilenler. kart ta11mak aallhi
yetini haiz olurlar. 

Birlik ta.rafından a:u:etecilik mekteb ve
ya mealek kunu açıldıktaıı ıonra bu mek
tep veya meılek kursunu muvaffakiyetle 
bitirenler, bir yıl aı:llık ettikten IOnr& kart 
taıımak aal1hiyetini merkez heyetinde ta
leb edebilirler. 

11 inci maddeye cöre birlik merku hey
eti; kart taııyan bir pı:eteci ulnm ba~· 
kaıılıimda olmak tlaere kart tall}'&ll aekız 
aueteci azi ve bir illncı, bir tabı, bir bayi, 
bir matbaacı, bir iıçi ve bir idareciden te
ıeklrill eder. 

Birlik merkez heyeti, birliıtlnin bötlln lı· 
leri için en Nlihiyetli mercidir ve bqlıca 
vuJfeleri ıunlardır: 

kararları nihaidir, yalnız meılekten çıkar
ma kararına karıı ıftrayı devlete müracaat 
edilebilir. Bu müracaat, kararın infazını 
tehir etmez. 

lıten menedilenler muharrirıe, ıerek im· 
ı:ah •e serek imzaıız ve milıtear adla yaz
dıkları yazılar matbualara konamaz. Gaze
teci iaeler, o müddet zarhnda ıazetecuık
le; diier baaım iılerinde iıeler, bu işlerle 
uirapmazlar, 

1ıten menedilenlerin yazılarını koyan ve 
onları cahştıran neıriyat müdürleri ve mü
eııese eahib ve müdürleri haysiyet divanı
na verilirler. Gazete ve müessese sahipleri 
hakkındaki iıten men kararlan, pzetenin 
neıriyata devamında ablikt mahzur yokaa, 
para cezaıına çevrilebilir. 

Baıın birliğinden çıkarılanlar; hakların
daki kararın meriyete &irdiii tarihten bir 
yıl sonra, evelce verilmiı cezanın kaldırıl
m.ııı için yükıek haysiyet divanına müraca
at edebilirler. 

Divan, müracaat edenin umumi ahvalini 
göz önüne alarak o kimıe hakkında yeniden 
birliie sirme karan verebilir. 

Kanunun konıreler, bölge hayaiyet divan
ları, teıkilit ve sair hükümlere aid madde
leri bu hulisaya alınmamııtır. 

Sovyetler birli§inde 
yılbaşı gecesı 

Moıkova, 2 (A.A.) -Tas ajansı bil
diriyor: Sovyetler birliği halkı, yılba
tını ••vkle kutlamı9 ve Kızıl Moskova 
büyük bir neşe içinde yüzmü,tür. 
Parklarda ve iıçi kulüplerinde birçok 
süvareler, balolar, kostllmlü balolar 

tıertib olunınu9 ve i9çi evlerinde bin
lerce yeni yıl ağacı dikilmi9tlr. 

Yılbatı Sovyetler Birliğinde, Krem
linin büyük saati daha 17 yi vururken 
baflamıttır. Zira, o dakikada yeni yıl 
Viladivoıtok'da gelmiş bulunuyordu. 

Pravda gazetesi, bu münasebetle 
yazdığı bir makalede ezcümle diyorki: 

"1938 seneıi, Sovyetler birliğinde, 
milli ekonominin daha çok terakki e
deceği, it veriminin umumi ıurette 
fazlalatacağı ve büyük birliğin müda
faa kuvvetinin daha çok artacağı bir 
aene olacaktır. Biz, mU.takbel zafer
lerden eminiz, zira, Sovyetler birliği 
milletlerinin b"f'nda, Lenin ve Stalin
in partisi vardır.,. 

Dekorasyon'un sergisinde damgalı tiirlı -t eserleri 

Bir güzel döşemek • 
evı 

• • 
ıc;ın 

Hangi eşyayı nereye 
ve nasıl yerleştirmeli ? 

SergÜJeki eski ve modern 
qyalan 

1 

Türlı 

İstanbul' da açılan 
bir sergi bize 
bütün bunlan 
ötretmektedir 

Türk mobllyecillğinde inlı:lllib yap
tıfını milbalaj!a etmeksizin aöyliye
bileceğimiz B. Salahaddin Refik, bir 
müddet evvel ev tezyin eıyası ve dö
J•melik kurnat satmak üzere Beyoğ· 
!unda bir mafaza açmı9tı. Ayrıca da 
evlerini modem zevke göre döıemek 
isteyenlere resimler yapmak, tavsiye
lerde bulunmak suretiyle yardım edi· 
yordu. 

B. Salahaddin Refik son haftalar
da A vrupaya bir ıeyahat yapmı9, ora
da satın aldıtı bir çok yeni tezyin Cf
yalarını ve kumaşları kendi huaual 
kolobiyonlyle blrl.,ıirerek mağaza· 
sının arka lı:ıtmıııda bir aerci llÇIDlf" 
tır., 

A- Mıntaka adetlerini tnbit eder. B .. Hü~ 
kümetle matbuat arasında işbirliiini tanzim 
eder ve bu maksadla birliğin azllanna eli· 
rektif verir. C- Yardım ve tekaüd sandıkla· 
rı kurar ve iıletir. D- Mıntakalann idare 
ve hesab işlerini tetkik ve teftiı ve onların 
çahşma proıramlannı tasdik eder. E- Ga
zetecilik mektebi ve meslek kuraları açar. 
F- Odaların bütçelerini tetkik ve tasdik e
der. G- Azi araımdaki anlaımazlıklan hal 
için tavaısutlar yapar ve bu maJı:udla hay· 
sı yet divanlarını harekete &etirir. 

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

ıs inci madd97e söre yttkuJr. bQsiJ'et di
vanı ihtar ve tevbih cnalanadan t..tb iç 
aya kadar işten men ve birlikten çıkarma 
kararlarım verir. Yükıek bayıiyet divanı 

iSTANBULDA 
Fener 3 -G. Saray 2 

• 

Sergideki ena 

1 Yurddan resimler 1 Beıiktaı lıtanbulıporu, 
Beykoz Sttleymaniyeyi yendi 

Bu 1ergide, bqta eeld ve yeni 
damgalı tilrk gilmllf -t eeerlerl oı. 
mak il.zere yazılar, topralr, tabı._ fil
dlfl, udef, demir, lıürr ff)eri, Bey. 
koz parçaları, yerli veya Avruı-
nın eaki ve yeni vazoları, avizeler, 
bilyolar, tablolar ve difer muhte.!lf 
tezyin etyaları bulunmaktadır. Bu. 
ııergi derhal bllyilk bir ralbet gör· 
müf, bir çok kıymetli eıya bemea -
tılmıftır. 

Gaye nedir 1 
Kendiıiyle görilttütümilz B. -

haddin Refik, bu 11erginln açdlfU'.S.. 
ki gayeyi bize ,CSy le anlatmıttır : 

Bursada ihtiyar bir çınar 

(Başı 6 ıncı sayfada) 
yunu Galatasaray yan sahaaından çık
mamaya mahkum ediyor . 

Birinci devrenin ıonlan : 
Fenerlilerin daha ziyade cenahlar

dan sartkıtını gören galatasarayhlar, 
iki açığı kademeli bir müdafaa ile tut
mak iıtediler. Fakat bu tabiyenin mu
vaffakiyetli bir netice vermediği gö
rüldü. Fikret bu mükerrer müdafaayı 
yalnız bqına dribllng!.erle al'ftak im
kinmı buldulu &ibi ortadan Ali Rıza, 
Bülend ve Niyazinin loolayca akmak 
fırsatını bulmaları bu tecrübeyi az da
ha pahalıya mal ediyordu. Nitekim Ni
yazı 34 üncü dakikada bu bofluktan is
tifade ederek kalenin yakınlarına ka
dar aktığı halde top bir ıu birlkiotlıl
ne girdiği için tütünü atamadı. 

Birinci devre bu 9ekilde 1-0 Fener
babçenln lehine bitti. 

l kinci dewe ı 
İkinci devre bafiangıcmda fenerli

ler &ene biJdm oynuyorlardı. Saldan 
yapııan birkaç güzel ini" fencrlılcro 
korner · fınatları kazandırdığı halde 
bunlardan iltifade edilemedi. Nihayet 
Galatasaray beraberlili temin etti. 

Hlkim oyunlarına ra&ınen berabere 
düşmek fenerlileri ne kadar kırdı iae 
umulmayan bu vasiyete eritcn &alata
saray hları da o kadar canlandırdı. Bir 
dakika içinde Galatasarayın vaziyete 
tılkim oıaulu ve azimklr hücumlarla 
Fener müdafaaaıru zorladılı görillme
ğe blfladı. Fakat ıuurunu kaybetme
yen Fener muavinleri bu akınları kes
tiler ve oyunu yeniden 1' ener blkimi
yetl altına sokmafa muvaffak oldular. 

l'enerin ildnci golü ı 
Çetin bir mücadeleden aonra, otu • 

zuncu dakikada BUlend yeniden takı
mını gallb vaziyete çıkaran golü attı. 

Gittikçe f!ddetinl artıran yap.ur 
altında çamurun meydana koydufu 
binbir miltkillltı yenmele ulrqan 22 
oyuncu, böyle §&l't1ar altında çıkarıl· 
ması imklnı olmayan gllsel bir oyunu 
kelimenin tam manlaiyle yaratıyorlar. 
Küçlilı: cöllerdon miltefOlı:lıil bi.t "' bi· 

rikintisi halini alıın atadda topun aza
mi derecede mükemmel kontrol edil
diği görülüyor. BilhaHa fenerbahçeli 
Esad, arkasındaki müdafiin zayıf ol
duğunu hiaaettlrmiyen bir muvaffa
kiyetle müdafaaya yardım ettiği gibi 
ileri hattın bütün akınlarını akııııma
dan takib ediyor. 

Beraberlik sayısı : 
31 inci dakikada bir Galataaaray hü

cumu 11ralarmda hakem Fenerbahçe 
aleyhine bir penaltı verdi. Topun Le
bibin eline değmeıi bu cezaya ııebebi
yet vermi9ti. Necdet 11kı bir rıütle be
raberliği yeniden temin etti. 

Oyunun devamı Galatasaray kaleıi 
önünde geçti. Fenerliler galibiyet sa
y11ını çıkarmak azmiyle durmadan hü
cum ediyorlar. Maçın bitmesi yaklq
tılı için Galatasaray müdafaası aert 
bir tabiye ile ıonu bulmak gayretini 
sarfediyor. Oıt Ülte birkaç firlkik oc
tı ve üçüncü frikiki atan Naci aıla bir 
tı ve Uçilncü flrikiki atan Naci 11kı bir 
tütle üçüncü Fener golünü yaptı. Maç 
dört dakika sonra 3-2 Fenerbabçenin 
galibiyetiyle bitti. 

Nasıl oynadılar: 
Bugünkü oyunun en mükemmel vas

fı tam ıportmence oynanmasıdır. İki 
takım da güzel, canlı ve aizmkir idiler. 
Daha kuvvetli bir manzara arzeden fe
nerlilere kartı Galatasarayın aldılı 
3-2 lik netice takdire llyiktlr. 

Halkevinde 
fransızcci ders 

- Memlekette iktıisadl refahın 
muntazaman artl§ı, 10nra eviçini tes
yin merakını da tedricen artırmalrta
dır. Mata.za ve aergi açmaktan mak· 
sadım, eıki veya modem e9yanm kul· 
!anılacak yerini ve l9ini tayin etmek 
lıteyenlere yardımdır. Bunda bata 
yapanlar ekıik delildir. Bazıları nar
gile ıişeaini mua llimbuı, bazıları 

da çocuk betiğini kitab rafı olarak 
kullanıyorlar. Bir çok evlerde de dl· 
var teıyinatı ve billıMsa renk, çolıi 
ihmal edilmektedir. 

Tezgahtar sevki 

Bizde timdlye kadar f!V dllfemeli 
ı,iyle Avrupada olduğu gibi buauml 
ıurette uğrapn adamlar yoktu. Mo
bilyeyi yapmak, yerlett!rmek veya 
Avrupaya ıımıarlamak itlerini kato
lollara göre - sevkleri bu ı,. alqma
mıı - tacirler veya malua çıraklarr 
yapardı. 

A vrupaya aon seyahatimde, döp 
melik kumaı yapan bUyWt fabrika 
sablblerlnden biri bana ı 

- Kusum, dedi, memleketinizde 
sevk ve moda biç defipes mi ? Ken· 
dilerlyle münasebette bulunduğum 
büyük maluaların sabibleri krrk yıl
dan beri bana aynı kumafı ıÇarlı edi
yorlar. 

itte, gerek dekorasyon mapzuı, 
gerek açtıfım ııergi eHıi11ede olduğu 
gibi eıyacla da, kumaşta da, balkı se
ri Jı,alinde yapılmıt e9ya ve kumq 
kullanmalı: mecburiyetinden kurtar· 
maktu. 

Eski ve yem 
lılerlmbi blru daha tanzim ettik· 

Franaızcaaı oldukça ilerlemlt olan- ten aonra mU,terlleriınize yeni rc
ların konupııa ve anlama kabiliyetle • alm ve plln yererek delil, bbsat ev
rini çolaltmak için Ankara Halkevin• !erine giderek hangi e9yanm nereye 
de yeni bir kun daha açılmıttır. Bu ve nuıl konutunun zevke daha uy
kunu bir fran11z muallim idare ede- gun oldufunu göstererek de yardım 
cektlr. Derslere 7 ikincllılnun cumar- edeceti.z. 
teai saat üçte Halkevinde lııı9lanıcık· Zevklerin "eaki" ve Myeni", tark 
trr. Ve her cumarteei aynı saatte den-

1 

ve prb ara11ndı bocaladıkları bu 11-

lere devam olunacaktır. Bu lı:unlara ralarda, B. Sılabaddln Refik'! bu 
dmım etmek iııtlyenler 9imdiden halk güzel tqebbliııünden dolayı tebrik et-
m ~müracaat etmelidirler. mcmek mtımkOn mil ? 



H i K A y E 
Kızağın çıngırakları 

Yazan: Franz Molnar Çeviren: Hikmet TUNA 

I. ! landı ve başznx kürkünün yakası içi-

• Mahal1enin kıyısında bir katlı bir ne gömdü. , .. 
vıllanın önünde bir kı k d d G Kızak Blocksberg e sapmadan on· 

za ur u. a- · d · k lk k yet şiddetli bir kııı. h''k·· .. .. ce, Bay Vadasz yerın en a ara 
:r u um suruyor- . .. . .. - · ı f 1 

du. Her tarafı kalın bir kar tabaka- si.ıructinun kulagına hır şey er ısı -
ıı kaplamıştı. dadı. 

Kızaktan, direktör Vadasz indi. Bella, 
Ç k · · - Ne var? diye sordu. 0 zengın hır kimse olduğu intiba-
ını bırakan bu genç ve 9ık delikanlı 
hakkında bu havalideki halkın yakın 

· malfun t k a 1 yo tu. Sonbahar batlxyalı-
?anb:ri, o her akşam Bayan Kis'e "~Y 
ıçmeg r :r-. e ge ıyordu, Ancak, bu ziyare-
tın hedefi dul bir kadın olan Bayan 
Kis d - ·ıd· K'b egı 1· ı ar delikanhyı o eve 
çeke~, daha ilk bakışta gönlilnil kap
ttrdıgı dul kadının güzel ve firin kı· 
zı Bella idi. 

Aynı günlerde profesör Szabo da 
dul kadının evine sık sık devam edi
yor, likörünü içtikten sonra, ekseri
ya gece geç vakit evine dönüyordu. 

Direktör Vadasz dul kadının evi
ne gidip gelmeğe başladığı vakit, ko
nu komşu, profesör Szabo'nun Bella 

i~e hemen hemen ni~lı gibi bir va
zıy:te gelmiş olduğunu biliyordu. 
İl alem de, candan bir kız olan Bel
l~yı zavallı profesörden ziyade, kibar 
dırektöre münasib gördüğünden, Sza
bo'nun likörle ıssız kıt gecelerinden 
başka bir dostu yoktu ... 

Kısa bir spor kürkü giymiş olan 
direktör Vadasz Bayan Kis'in evine 
girdi ve uzun mUddet kalmadan Bel
la ile birlikte geri döndü. 

.?enç kız kızağa bakınca güldü ve 
"mukemmel !" diye haykırdı. Bella 
seve seve gülüyordu; çünkü, gillUnce 
Y~na~ıa:ında gamzeler peyda oluyor, 
süt gıbı beyaz dişleri görünüyordu. 

Vadasz, büyük bir nezaketle genç 
kıza y~rd~ ederek kendisini kızağa 
Y~rleştırdı ve getirdiği büyük bir 
kürke onu itina ile sardıktan sonra 
yanına oturttu. 

Delikanlr, kızağm sürücüsüne, 

- Andrassy ve Stefan caddelerin
den ~eçerek şehre sürünüz, emrini 
verdı. 

Kızak hareket etti. Kızağm ilk 
sarsıntıları başlayınca, Vadasz, kız 
rahatsız olmasın diye kolunu Bella
nın arkasına uzattı. Uzaktan bakılın
ca, sanki direktör küçük Bella'ya sa
rılmış gibi görünüyordu. 

Kızak evinin önünden yavaş ya
vaş geçerken, profesör Szabo da lo
kantaya gidiyordu. Ciddi bir adam o-
lan profesör gamını, içki ile gider
meğe çalışıyordu; fakat her şeye rağ
n:ıen ~ella'nın hatırasını gönlünden 
eıle!11ıyordu. Direktörün muvaffakı
yetı onu çok müteessir etmiıtti. 

Szabo. ~ızağı görünce, sürücüye, 
durması ıçın işaret etti. 

Vadasz'a dönerek • 
. - Bayım, böyle güzel bir bayanla 

hır kızakta yolculuk etmek saadeti
n~ kavuşmuş olsaydım, atlara, melo
dıli bir piyanoyu andıran çıngıraklar 
takardım, dedi. 

Direktör, sürücüye, 

- Çek! diye haykırdı. 
Kızak, profesörün yanından kayıp 

geçtikten sonra, yanıba§mda oturan 
güzel kıza döndü v~: 

- Atların hakikaten çıngırakları 
olmalı. Hem de piyano gibi ses ver
meli. Dedi. 

Bella her nasılsa bu defa gülmedi. 

II. 

Büyük bir hızla kır yolunu takib 
eden kızak, Blocksberg'e saptı. İnsa
nın yüzünü haşlayan, fakat, sıhate za. 
rarı dokurumyan bu soğuk havada 
böyle bir yolculuk yapmak çok zevk
li bir e i. B 11 arka a do - ru as-

Vadasz, 
- Gizli bir şey 1 cevabını verdi. 
Suratını asan Bella, 
- Güzel bir harekette bulunuyorsu

nuz 1 dedi. 
Vadasz, kızın yumuşak elini tuta-

rak okşadı. 
Müze caddesine geldikleri zaman, 

kızak, tabelasında "saraç., yazılı bü
yük bir mağazanın önünde durdu. 

Direktör, kıza, 
- Bir dakika müsaadenizi diliye-

ceğim. 

Dedikten sonra, kızaktan inerek 
mağazaya girdi. 

Bella için için gülüyordu. Çünkü, 
olup biteni seziyordu. 

Birkaç dakika sonra, direktör, ya
nınde bir adam olduğu halde mağa
zadan çıktı. Mağaza sahibinin elinde, 
sürücünün yardxmiyle arabanın oku
na tesbit ettiği bir çıngırak takımı 
vardı. Bay Vadasz tekrar kızağa bin
dl ve sürücüye 

- Andraaııy ve Stefani caddeleri· 
ne doğru çek 1 

Bella büyük bir zevkle gülüyor
du. Ağzından bir tek laf çıkmadan, di
rektörün elini bir parça daha samimi 
sıktı. Bu hareketiyle çıngırakların a
lınmasına teşekkür etti. 

Arabanın okundaki çıngıraklar 
tıpkı bir piyano gibi ses çıkarıyorlar
dı. Çünkü atların başlarını da aşacak 
derecede büyük bir ribab'a akordlu 
bir şekilde tertib edilmişlerdi. Böyle 
bir şeyi seyrek görmüş olan sokakta
ki halk, birdenbire duraklayıp bu 
çıngıraklı çalgıya hayretle bakıyor
du. Sürücünün göğsü kabarmış ve 
yüksek sesle atlarla konuşmağa baş
lamı~tı. Fakat, sinirli sinirli ku1lak~arı
nı sivriltmiş olan atlar, galop la ılcr
liyorlardı. Stefani caddesini boydan 
boya katettikten sonra tekrar şehre 
döndüler. 

Vadasz sürücüye, 
- Sayfiyelere 1 emrini verdi. Bu 

emrini bağırarak vermek zorunda i
di. Çünkü, birçok çıngırakları olan 
ve pırıl pırıl pırıldayan gümüş ren
gindeki ribab'ın sesi onun sesinden 
kuvvetli çıkıyordu. 

Direktör yol arkadaşına dönerek, 
büyük bir alaka ile, 

_ Ü~üyor musunuz? diye sordu. 

Bella, 
_ Hayır, hayırı diye cevab verdi. 
_ Sıcak bir çay ne iyi gelecek. 

Kız, 

_ Tabii, bizde içeceğiz. Karşılı-

ğında bulundu. 
- Memnuniyetle! 
Sayfiyelerin bulund~ğ-~ xere var

dıkları vakit, Vadasz, surucuye, kıza
ğı yavaş sürmesini emretti ve kıza 
dönerek, 

_ Profesör çıngırakların sesini 

işitsin, dedi. 
Kızak profesörün küçücük evi ~

nünden geçerken, profesör de ~-akı
katen pencere önünde durmuş, gozle
rini adamakıllı açmış onlara bakıyor
du. 

ın. 

Kızak küçük villanın önünde dur
du· Bella ile Vadasz indL Kapının 
önUnde, direktöre doğru ilerliyen iki 
erkek duruyordu. Bu iki erkekten bi
ri, soğuk bir eda ile, 

(Sonu var) 
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NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar İstanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez 
Salı Ankara ,, 
Çarşamba Yeni ve Cebeci ecz.leri 
Perşembe Halk ve Sakarya 
Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yenişe!:ıir ec.lcri 

HALK ve YEN! SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Her gün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.0() 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi gilnlerinden başka 
HALK sinemasında hergün Ha l k 
matineleri: 12.15 

Film deği~me günleri: Pazartesi ve Cuma 
LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
şehir: 1023 - 1024. - $ehirleraraın: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - M esajeri Sehir An ba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaraları: 
Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanrıazarı civarı: 2806, 3259. - Yeni
şehi r, Havuzbaaı Bizim taksi: 2323 -

Havu:ı:başı liirlik taksi: 2333 
OTOBUSLER!N 11 k ve SON 

SEFERLERİ 
Sabah 
ı 1 k 

5 erer 
Ulus M dan K. dere'ye 6.45 
K. dereden Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M na 7.10 
Ulus M. dan Diknı"n e 7.30 
Dikmen'den Ulus M na B.00 
Ulus M. dan ı<.cçı iııe ı ı e o.OU 
Kecıorenden Ulus M 11~ 6.30 
Ulus M dan Etıık e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dıın Cebecı'ye 7.00 
Cebeci'den Uluı M. da 7.00 
Cebeci'den As. fabl. ra 6.30 

A.kşanı 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 
23.30 
23.30 
20.00 
20.30 
21.00 
21.30 
20.30 
21.00 
20.30 
20.30 

As. fabl. dac Cebeci'ye 17.15 
S. pazan'ndan Akköprü'yc 6.30 7.15 
Akköprü'den S. pazarı'na -- 9.45 

'i enl,ehir, htasyon ve Bakanlıklara 
her ıaatı beıt rec;e muntazam seferler 
"ardır. Paur gilnlcri ilk seferler birer 
saat sonra baıslar. 

POSTA SAATLERİ 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 
Tayyare poıt111 13 e kadar mektub alır. 

TREN SAATLERi 
HaYdarpaşaya : Her sabah 8.20, her 

ak,am 19.15 ve 19.45 
de (Salı, perıembe, cu
martesi Toros sürat). 

Samsun hattına : Hcrgün 9.35 (Kayıe· 
ri, Sıvaı, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır battı : Hergün 9.40 
Zonruldak hattı : Hergün 15.00 
Kmkkaleye rayotobüs 16.05 

GÜNLÜK: 
Arabl-1356 
30 Şevval 

S. D. 
Güneş 7 26 ............. 

Rumt • 1353 
Birinci kftnun 22 

S. D. 
Aksam 16 49 

Bernard Shw' ın nükteleri 

Shaw ve filmler 
Bir film kumpanyasının direktörü, 

dramlarmdan birinin filmini çevirmek 
için Bernard Show ile görüşüyormuş. 
Direktör, bazı sahnelerin değiştiril
mesini iatemit. Uzun uzadıya münaka
şalardan sonra, nihayet Show buna 
muvafakat etmiş. 

- Peki, · demiş; dramı size terkedi· 
yorum. Bildiğiniz gibi hareket edin. 
!ster uzatınız, isterseniz kısaltımz 
Ne yaparsanız yapınız. Ho~unuza git
miyen şahısları, tipleri değiştiriniz. 
Hasılı gönlünilzün istediğini yapınız. 
alnız bir şartım var . . •• 

Shaw'un muvaffakat etmesi üzerine 
sevinen direktör, 

- Şartmzzı liltfıen söylermiıiniz ? 
Diye sorar. 
- Eserin adını değiştirdikten sonra 

benim adnnı da silmeyi unutmazsı

nız ... 

Musiki ve Shaw 
Shaw, sı.uı:aua 1k1.:n musııu dinle

mekten fena halde sınirlenmektedir. 

Davetli olduğu bir akşam yemeğinde 
cazbandın çalması mukarrer imiş. Bu 
nu gören Shaw, orkestra şefini yanına 
çağırmış ve kendisine büyük bir neza
ketle : 

- Yemek esnasında, benim dedikle
rimi yerine getirmek lütfunda bulu
nurmusunuz ? 

Orkıestra şefi : 
- Emir edersiniz ... Mister Shaw 1 

demit. 
- Ben sofrada bulunduğum müd

detçe, arkadaşınızla domino oynayı
nız. 

Veraset meselesi 
Shaw'ın ingıliz aristokları arasında 

bir çok muarızları vardır. Kıraliçenin 
tertib ettiği bir garden partide, yaban
cı memleketlerin elçilerinden birini 
ingiliz dostları kışkll'tip Shaw'a gö~ 
türmüşler. O da gökten düşer gibi : 

- Demek Bernard Shaw sizsiniz ? 
Babanızın, ufak bir terzi kalfası oldu
ğu hakikaten doğru mudur ? 

Shaw: 
- Hakikaten çok doğrudur. 
- Öyle ise, sizde neden terzi olma-

dmız? 

Bütün gözlerin üzerine ·çevrilmiş ol
duğu Shaw, gülümseyerek : 

- Öyle ise, benim de size bir sualim 
var. Sizin babanız bir centilmen değil
miydi ? 

- Hiç şüphesiz 1 
- Madem ki böyledir, sizde neden 

bir centilmen olmadınız ? 

Japonya Çin'in üçte 
birini nüfuzu altına 
sokmağa uğraşırken 

DIGER DEVLETLERiN VAZİYETLERİ 
Çinde japon istilası genişlemekte

dir. Şantung'da Tsinan - Fu'nun işga
linden beri, beş şimal vilayetinin bü -
tün mühim şehirleri japonlarm eline 
geçmiş bulunuyor. 

tt;ı:~·~· .. ~:;;;i;;;·ı 
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baş yazısından 1 ..................................................... 
Tokyo kabinesinin ilk planı, bilin-

miş olduğunu bildirdi. Amerika bir 
diği gibi, bu vilayetler üzerinde bir kere daha hatırladı ki Japonya ile ti-
kontrol tesisinden ibaretti. Gene bilin- careti ithalat itibariyle 150 milyon ve 
diği gibi muhtelif hadiseler, ve bilhas- ihracat itibariyle 200 milyon dolarlık 
sa ordu ve donanma unsurlarının arzu- bir rakama yükselmekte iken Çinle 
lan bu planı çok genişletmiştir. Bu • ti~areti ithalat itibariyle 63 ve ihra
gün, beş şimal vilayetinden maada, ja- cat itibariyle 47 milyonu aşmamakta
pon kuvvetleri altı merkez vilayetin- dır. 
de harekete geçmişlerdir: Kiang - Su J aponyanın ingiliz notasına verdi
N gang_ Hoei, Honan, Hupey, Kiang - ği cevaba gelince, henüz bunun met~ 
Su ve Çekiang. Yakında Çinin üçte bi ni malQm değildir, fakat uzlatıcı bir 

ifade kullandığı tahmin edilebilir. rinin japon nüfuzu altına girmesi 
Japon hükümetinin Nevyorka göster-

muhtemeldir. diği dere'cede saygıyr Londraya gös-
Mareş:al Çang • Kay - Çek ordula- termeye amade olmadığı da kaydolu

rmın gösterdiği canlı mukavemetin nabilir. Japonya, Çin ordusu lehine 
dıtında, bu hareket bir hayli müşkü- Hong - Kong ve Kanlım yoliyle silah 
Hl.ta maruz bulunmaktadır. ticaretinden dblayı İngiltereye küs-

Güçlüklerden başhcası işgal ettik- kündür. 
leri vilayetleri idare için japonların Bununla beraber İngiltere muhak
t~aia etmek istedikleri mahalli şurala- kak ki, Birleşik devletlerle anlaşma
ra girecek Çin şahsiyetlerini bulmak • dan bugünkü politikasının istikameti-

ni değiştirmiyecektir. Amerikanın 
trr. Büyük ve devamlr gayertlere rağ -

• sabrı ise, 1917 de görüldü ğü gibi, e-
men, Pekinde ilan edilen "Çin cumhu- bedi değildir; fakat uzundur. Şimdi-
riyeti muvakkat hükümeti" tamamiy- lik Vaşington kongresinin bir harb 
le tefkil edilememiştir. Vilayetlerde ilanının plebisite tabi tutulması hak
teşkil edilen "ıükQnu koruma komis • kmdaki Ludlow teklifini reddetmek
yonları" iae ancak üçüncü derecede le iktifa edeceği tahmin olunabilir. 
şahıelardan mürekkeb bulunmaktadır. Anglo - Sakson devletleri ihtiyat
Çin belediye reisinden, japon işgali k§:r davrandıklarına göre, şimdilik 
lehinde bir beyanname elde edilmiş ol- Çin - japon harbında bir harici müda
maarna rağmen, mühim Çin şahsiyet • hale ancak Sovyetler Birliğinden ge-

lebilir. Şurası muhakkaktır ki, bir 
leri, hatta eski Nankin hükümetine müddettenberi, sovyetlerin durumu 
muhalif olsalar da, istilacıya karşı so~ daha az pasif bir hal almaktadır. Faz-
ğuk davranmaktadırlar. Bu da, yeni Ja ''l§kayd" görüldüğü için Çindeki 
ve dikkate değer bir hadise olan Çin sovyet elçisinin geri çağrılmı' olma
vatanperverliğinin doğuıuna ayn bir sr ve Sun - Yat - Sen'in oğlunun 
delildir. Moskova seyahati buna delildir. Ko-

Japonya için ikinci bir güçlük kay- mintang'm antikomünist azası Vang
nağı da, askeri ve bahri otoritelerle Çing - Vey'in istifası haberi de bu 
Tokyo kabinesi arasındaki münasebet- bakımdan dikkate ,ayandır. Görünü
lerdeki gerginlik vaziyetidir. Bu mü • şe göre, sovyetler, müstakil Çinde 

aksiyonlarını daha faal bir hale ge
nasebetleri ıslah için, kabineye Amiral tirmektedirlcr. Sovyetler Birliğinde 
Suetsugu'yu aldılar. Diğer taraftan foki,af eden milliyet ve vatanperver
halk arasında çok maruf olan general lik propagandası da belki rus mille
Arakinin de kabineye girmesi mevzuu tini Uzak Şarkta muhtemel bir har
bahsedilmektedir. ba hazırlık içindir. Fakat ortada ja-

Fakat bütün bunlar, hatta Çin har- pon alman anlaşması vardır, ve bugün 
bmın Japonyaya yüklediği vahim ma Asya kıtasında bulunan 700.000 japon 
ıt vaziyet de dahil olduğu halde, her- askerinden 300.000 e yakını sovyet 
halde, bir yabancı müdahale araya hududuna yakın yerde hazır bulundu
girmediği takdirde, Japonyanın Çin- rulmaktadır. 
de kendisine geniş bir hisse ayırma- Fakat Tokyo ile Moskova arasın-
sma mani olamıyacaktır. da bir anla~ma formülü bulunmasına 

Böyle bir yabancı müdahalesinin •da intizar olunabilir. Bunda kazana-
vukua gelmesi ihtimali var mıdır? cak tabii ki Çirt olmıyacaktır. 

Brüksel konferansının menfi neti- Fransaya gelince, o, bu meselede 
celerinden sonra, böyle bir ihtimal Hindiçini'den dolayr ata.kasını unuta
varid değil gibi görünürken, 11 ve 12 maz. Fakat kuvvetlerini dağrtmama-

bir yazı neşrederek hükümetin bu mu• 
zir propaganda ile mücadele etmesini 
istemekte ve tek bir bulgar kızının 
kaybolması keyfiyetinin bulgar mille
ti için mühim bir milli kayıp oldHğu
nu hatırlattıktan sonra "hükümette, 
yirminci medeniyet asrında Sofya gi
bi bir şehirde yükselen bu meş'um esa
ret duvarlarım yıkacak kadar kuvvet 
yok mudur?,, diye sormaktadır. 

"Utro" gazett'.1i de uzak memleket
lerde manastırlara kapanarak rahibe 
olmak uzere Sofyadan ayrılan kızların 
bir listesini ne~ı·ettikten sonra Paris
teki Jan d' Ark kız mektebinde talebe 
iken kandırılarak kaçırılan bir başka 
bulgar kızının hadisesini hikaye et
mekte ve: "birçok kızlarımız hükümet 
hesabına işte bu mektepte tahsil gör~
yor" demektedir . 

Ziraat işleri 
"Mir" gazete::.inde .h..neja tecrübe is· 

tasyonu direktörü Dr. P. Rodomirof, 
"lıulgaristan için müstemleke'' başlı
gı altında neşrettiği bir makale ile za
ı.ıan, .ıaman nududları değişmiş ve ni
hayet 103 milyon ,46 bin 200 dekarlık 
bir arazi halinde kalmış bulunan bu· 
günkü Bulgaristanda altı milyon nü
tusun yaşamakta bulunduğunu; vaea· 
d olarak 41 milyon dekar yerin işlen· 
mekte olduğunu ve buna mukabil 62 
milyon dekarın işlenmediğini yazdık· 
tan sonra şöyle bir istatistik vermek· 
tedir: . 

Mezkur 41 milyon dekarlık arazı 
1936 yılı zarfında 750 bin 313 çiftçi ta• 
rafından işlenmiştir. Bunlard~n 181 
bin 935 kişiye yirmi ~kar; 89 bı~ ~37. 
kişiye 20·30 dekar; 82 bin 592 kışıye 
30-40 dekar; 73 bin 155 kişiye 40-50 de
kar; 210 bin 441 kişiye 50-100 dekar; ?4 
bin 606 kiş_iye 100-200 dekar: 1~ ?ın 
340 kişiye 200-300 dekar ve 470: k:şıye 
de 300 dekar toprak isabet :tm~ştı_r. . 

Muharrire göre bugün çıftçı bır a!• 
lenin geçinmesi ve refaha yakın bır 
hayata mazhar olabilmesi için l~al 
50 dekar toprağa ihtiyaç var~rr: Bı_n~
enaleyh 400 bin çiftçinin yanı çıftçılık 
yapan ailenin gösterilen .mikdar top· 
rağa ihtiyacı var demektır. Bu?,lara, 
topraksız olup ta başkalarına gunde
likle çalışan ve fakat senenin her mev· 
siminde iş bulamıyan çiftsiler de katı
laca kolursa Bulgaristanda bir "top
rak açlığı,, mevcuddur. Bu vaziyet 
karşısında akla gelen _ilk _ça~e işlen· 
memekte bulunan arazıden ıstıfade et
mektir. Bunun 22 milyon dekarı or• 
manhk · mütebaki kısmı da mer'a, 
metruk' yerler, suların ve seller_i~ kap
ladığı yerler v.s .... Ormanlara ıhşme • 
nin doğru olamıyacağma ve mevcud 
mer'aların ise ihtiyaca kifayet edecek 
bir halde bulunmasına göre bunlardan 
araziye kalbederek istifade olunamaz. 
üst tarafta kalan araziyi ziraate elve
rişli bir hale sokmak bundan maada 
toprağın verim kabiliyetini arttırmak 
lazımdır, ki kan dökmeksizin ve hiç 
kimsenin malını gasbetmeksizin Bul • 
garistana "müstemleke,, temin eyle· 
mek demektir. Bu "müstemleke" lerin 
zaptı için bittabi paraya ihtiyaç var
dır. Hükümetin, 1938 büdcesine bu 
maksad için tahsisat koyması ümid o· 
lunmaktadır. 

Dünyada denizaltı 
ilkkanun hadiseleri, meseleyi tekrar ya mecbur olduğu için, ancak Anglo- gemilerinin inşaatı 
ortaya çıkarmıştır. Sakson devletlerin politikasına işti-

Bilindiği gibi yukarda zikredilen rakle iktifa etmek zorundadır. Yal- . Londra, 2. (~.~-) - Sund_ay Tirı;es, 
tarihlerde Yang-Tse'de demirli ingi- nız şurasını kaydetmeliyiz ki Şang- hır makal.~s~nı ~un~ada denı_z~ltı fılo· 
liz ve amerikan gemileri japon tayya- hay nüfuz mm takasında ki fransız o- !arının muhım bır nısbe~ d~hılınde art
releri tarafından bombardıman edil- toritesinin enerjik ve haysiyetli du-1 ması hususun~ hasr7tm1Şıtır ... 

· t' A 'k p rumu Çinde memleketimizin itiba- 1 Bu gazetenın denız muhabırı, başlı· 
mış ır. men an anay topçekeri • . . . 
· dd tl' · 1 .. · tutulmuş rını artırmaya yaramıştır. ca yedı donanmanın servıs veya ınşa 

şı e ı mıtra yoz ateşıne h 1. d 639 d · lt malik oldug· u-
t f ı b" "'k · - a ın e enıza ıya 

ve d ay a arı uyu zayıata ugramış- B 1 ı 1 nu yazdıktan sonra ingiliz - alman de· 
lar ır. U garıs an niz muahedesinin Almanyanın deniz· 

Bu hadise İngilterede ve Ameri· altı filosu nisbetini İngiltereninkine 
kada büyük bir heyecan uyandırdı ve Rahibe olan tJUlgar kızları göre yüzde 45 nisbetinde tahdid etmiş 
japon hükümeti derhal bu heyecanı oldug· unu hatırlatmakta ve fakat ge-

k Son zamanlarda bazı bulgar kızları-
tes ine çalıştı. Daha 13 ilk kanunda, mı'lerin mikdarını tahdid etmemiş bu· 
V . nın misyoner propagandasına kaprla-
aşıngtondaki japon büyük elçisi B. 'k . lundug-unu 1·1aAve eylemektedir. Al· rak ana ve babalarını terkettı lerı ve 

Sayto şifahen özür diliyor, ertesi gü- Af 'k ç· A maııya ufak hacimde gemiler inşa et-. d Amerikaya, rı aya, ıne ve vru-
niı e yazılı bir nota ile bu itizar tek- mek suretı'yle bu''yük ve sayısı çok bir 

1 panın bazı uzak yerlerindeki manas-
rar anıyordu. Amerikan hükümeti . 1 . h"d. fı'lo meydana getı'rmı'ştı'r. Hali hazırda tırlara rahibe sıfatile gittık erı a ı-
bunları kafi görmiyerek 15 ilkkanun- ~ h k 36 sı servı'ste bulunan 61 gemı·, İngil-seleri umumi efkarr eyecana sev et-
da Tokyoya enerjik bir protestona- miştir. "Slovo" gazetesi "yirminci a- tere için aşikar bir tehlike teşkil et-
me gönderdi. Buna benzer bir protes- ,, b 1 - al d 'dd tl' mektedı'r. 

sırda esaret aş ıgr tın a şı e ı toname de 16 ilkkanunda in.giliz hti-
kümeti tarafından veriliyordu. 

Vaziyet oldukça gergindi ve bil
hassa Birleşik devletlerde kamoyun 
daha az pasif bir politika lehinde in
kişaf ettiği görülüyordu ki, 24 ilkka
nunda Amerikan protestosuna Japon
yanın verdiği cevab notası geldi. Bu 
notada japon hükümeti, Panay'a ya
pilan taarruzun sadece bir hata neti
cesi olduğu tezini müdafaa etmekle 
beraber, tedbirlel', cezalar ve tazmi
nattan bahsediyordu ve bu cevab a
merikan h.ükümetine tatmin eçiici 
mahiyette göründü. 25 ilkkanun ta
rihli, oldukça soğuk ifadeli bir nota
da Amerika muvakkaten tatmin edil-

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllll!:. - -- = 
§ İZMİR Enternasyonal Fuarına ~ 
~ Hazırlanınız § -
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Küçük ilAn 
ŞARTLARI 

Dört satırhk küçük il1nlardan
Bir defa için 30 kuruı 

l lki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kurui 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük ilinların her defası 
iç.in 10 kuruı alınır. Meseli JD defa 
neıredilccek bir ilin için 141 kuruı 
alınacaktır. 

Bir kolaylı; olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boıluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilin 12(1 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır 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 
Janyo. Suyu ile 40 lira. 3-7207 

Müstakil kiralık kat - Dört oda, 
~ol, mutfak, banyo. Işıklar caddesi Ne
oati okulu yanında No. 2. Telefon: 2092 

3-7294 

Kiralık ucuz daire - 5 oda 1 hol 2 
nela, mutfak ve banyolu daire 45 lira
j"a Maltepe fm,J ·it ı harbiye evleri civa
" bakkal Rasi '0 müracaat. 1-18 

Satılık : 

Satılık arazi - Ankara Balkat kö
yünde ceman üç yüz dönüm tarla, iki 
ev, toptan veya parça parça acele satı -

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarını kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakla Apartımanı No. 1 

3-6949 

P. T . . T. 
, Gişe tadilatile asansör işi açık 

eksiltmeye konulmuştur 
'.Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - 24. 12. 937 de ihalesi mukarrer 
Ankara postahanesindeki kişe tadi

Utiyle Asansör işi açık eksiltmesi 
3. 1. 938 pazartesi günü saat 15 de 
ihale edilmek üzere on gün uzatılmı~
tır. 

2 - Kişelerin keşif bedeli 2332 li
ra 25 kuruş muvakkat teminatı 174 

lira asansörün keşif bedeli 2200 lira 
muvakkat temin.atı 165 liradır. 

3 - Talihlerin ihale gününden ev
vel teminatlarını müdürlük veznesi· 

ne yatırmış olmaları ve ma""'1zlariy· 
le ve Nafıa vekaletinden i.acakları 
ehliyetnameleri ile komısyona müra· 
caatları. (4725) 3-7248 

bktır. Köyde Mustafa Bora'ya müra -
caat. 3-7273 

Acele satılıl eczane - Ceyhanda 
29 senelik kıdemli ve tarulmıg vatan 
eczanesi sahibinin ahvali sıhiyesinden 
dolayı satılıktır Almak için sahihi Ali 
Rıza Atasağuna müracaat. 3-7256 

Satılık arsalar - Yenişehir Karan
fil sokak 400 M ° Konur ıokak 

373 M• Telefon: 1538 3-7295 

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

3--6939 

Aranıyor : 
. 

Arsa alınacak - Taşhan Babkpaza
rı, İtfaiye arasında satılık arsası olanla
rın Çankaya matbaasına müracaatları. 

Tel. 3655. 3-7193 

Bağ alınacak - Satmak istiyenle -
rin Yeni Halde Çankaya matbaasına 
müracaatları. Telefon: 3655. 3-7194 

Müteferrik : 

Terceme - Her lisanda, muhabe -
re, terceme, eski ve yeni yazıların kop· 
yesi teksiri muhasebe tanzim ve kont· 
rol ederiz. 4. kuruşluk pul ile Ankara 
Posta Kutusu 25 müracaat. 3-7290 

Dana deni - Diplomalı bir profe
sör bayan, beden terbiyesi (kültür fi
zik) ve modern dans derselri vermekte
dir. Ders toplu, husu.si olduğu gibi aile 
nezdinde de kab:ıl olunur. Yenişehir 

posta kutusu 1046 1-38 

NASl'Q 1lAC1 
KANZUK . 

ffr 6ua. 

En ~ki nasırları bile pek kısa bir 
zamanda tamamen ve kökünden çıka
rır. 

Umuınl deposu: İngiliz Kaıuuk ec
zanesi. Her eczanede bulunur, ciddt 
ve müessir bir nasır il!cıdır. 1-30 

Dr. Raif Gürün 
Göz hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını Bahkpazarmda Ku· 
yumcular sırasında No. 87 de 
öğleden sonra kabul eder3-7036 

Osraın mJ lamha~ını kullanınız. 
Ucuz bir ışık temin eder. 

OSRA 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 
: Doktor : ------ = Duray Rıza ------- Cebeci Hastanesi -§ RONTGEN mütehassısı Çocu!<E 
_ sarayı caddesi Niyazi Kansuk: 
: Ap. No. 2 Telefon: (3509) = 3-6033 = 
"1l111111111111111111111111111111111111lr" 

• 

iyi ışık 
Söglam iş 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

, ' 

Vilayetler 
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 ıesli sinema ma

kinesi elimizde gümrük muafiyet ve
sikası vardır. Radyo ile uğraşanlar 
15 kanunusani 938 kadar teklif vara
kalarile müracaatları ilin olunur. 

1-19 

Pavyon yaptırılacak 
Afyon Nafia Müdürlüğünden : 

Afyon lisesine ilaveten yaptırılacak 
(44,799) lira (66) kuruş bedelli pav

yon inşaatı 20-1-938 perşembe günü 
saat 15 de Afyon nafia binasında top

lanacak komisyonda ihale edilmek üze 
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko

nulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve bu
na müteferri diğer evrak iki lira yirmi 

dört kuruş mukabilinde Afyon nafia 
müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat 
teminat (3360) liradır. İsteklilerin na
fia vekaletinden 937 senesi için alın

mış (30.000) liralık müteahhitlik vesi
kası göstermeleri ve teklif mektubla
rmı 20-1-938 perşembe günü saat 14 de 
kadar Afyon nafia müdürlüğüne gön
dermeleri ilan olunur. (4780) '1-52 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa· 
bık Başmııavini ve Berlin Üni
versitesi (Charite) sabık muavinı 

Her gün saat 16 dan sonra ATA· 
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımam 7 N o. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. 3-6861 

.. 
N 

l 

f6UGÜN • KUMBARANİZA·A~CAGiNİi··S· KURU~ 
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YARIN· KURACAG 1 N iZ ·EVİN-TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Kohinor 
Size inci 
kokulu 

gibi 
bir 

dişler ve 
temin ağız 

güzel 
eder 

3-6399 • 

Uyanıı-Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

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



M. M. bakanlığı 
'.Arttırma suretile eşya satılacak 

M. M. Vekaleti Satın Alına Komis
yonundan : 

2 - İhalesi 20-1-938 perşembe günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (4740) liradır. 
Gümrük ve inhisarlar B. 

Çam tomruk ve azman 
alınacak 

D. O. Yolları Sa. Al. Ko.dan ı 

Muhammen bedeli 16582 lira olan 
1050 adet çam tomruk ve azman 18.1.938 
salı günü saat 15.45 de kapalı zarf usu
liyle Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Afağıda cins ve miktarları yazılı e•
ya artırma suretiyle 5-1-938 çarşamba 

günü saat 10 da M.M.V. satın alma ko
misyonunda satılacaktır. Eşyayı gör
mek istiyenler her gün M.M.V. daire 
~.d ... ne ve artırmaya girecekler satış 
gunu ve saatinde M.M.V. satın alma 
Ko. na müracat etsinler. 
Miktarı Cinsi 

4 - Evsaf ve şartnamesi (349) kuruş 
mukabilinde M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

misyonda görülür. Teklif mektubları 
belli gün ve satten bir saat evveline 
kadar kabul olunur. Kanuni vesika ve 
nafia vekaleti fen müdürlüklerinden 
alacakları ehliyet vesikalariyle belli 
vakitte komisyonda bulurunalarr. 

Kara barut deposu yaptırılacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün -
den : 

3 - Eksiltme 17 Ununusani 1938 
ayının pazartesi günü saat 15.30 da 
umum müdürlük binasında toplana
cak olan komisyonda açılacaktır. İş
tirak edeceklerin bir saat evvel tek
lif mektuplariyle teminat zarflarını 
komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. Nümune dairede görülecektir. 
Şartname bedelsiz olarak komisyon 

Bu işe girmek istiyenlerin 1243,65 
lira muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafia müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.45 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri laznndır. 

704 Çift Fotin 
191 " 

6adet 
4 .. 
2 .. 
8 .. 

Yemeni 
Evrak çantası 
Saç tava 

2 .. 

Su güğümü 
Şezlong 
Elektrik memer tevzi 

tablosu 
(4689) 3-7218 

Mil ve Delik taşlama 
tezgahı alınacak 

. M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
mısyonundaı.ı. : 

1 - Bir adet mil ve delik taşlama 
tezgAhı kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

, 2 - Tah,ınin edilen bedeli 5.500 li
ra olup ilk teminat parası 412 lira 50 
kuruştur. 

3 - İhalesi 4 Şubat 938 cuma günü 
ıaat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
d~ istenilen belgeleriyle birlikte, te
mınat ve teklif mektublarmı ihale 
gününde en geç bir saat evveline ka
dar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 4610) 

3-7073 

9360 çjft yün çorap alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komİı· 
Yonundan: 

1- Müteahhid nam ve hesabına 
~übayaa edilecek ve beher çiftine bi
çılen ederi 35 kuruş 60 santimden 
9360 çift yün çorap açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İlk teminat parası 250 liradır. 
3 - İhalesi 4. 2.kanun 938 salı gü

nU saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

&ayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte iha
le gün ve saatında M. M. V. satın al
ma komisyonunda hazır bulunmala
rı. (4622) 3-7075 

59 kalem eczayı 
tıbbiye alınacak 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa
tın Alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 1500 li
ra olan 59 kalem eczayı tıbbiyenin 
açı~ eksiltme ile münakasası 5. ı. 938 
tarıhine müsadif çarşamba günü saat 
14 de Ankarada Vekalet bhasındaki 
komisyonumuzda yapılacaktır. 

2_ - Şartnamesini görmek istcyen
lerın he~ gün münakasaya iştirak e
decekler~n de mezkilı gün ve saatte 
112/50 lıralık teminat mektupları ve 
kanuni belgeleriyle komisyonumuza 
müracaatları. (4590) 3-7079 

180 adet gradrop yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ınisyonundan : 
1 - Eksiltme gününde talip çık

mayan 180 adet Gardrop tekrar ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyat 64 liradır. 

3 - İhalesi 6. ı. 938 perşembe günü 
ıaat 11 dedir. 

4 - İlk teminat (864) liradır. 
5 - Evsaf ve şartnamesi ve örneği 

görmek isteyen bedelsiz olarak her 
gün öğleden sonra M. M. V. satın al
ma komisyonuna müracaat. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evvel komisyo
na vermeleri. ( 4621) 3-7074 

Hamam tamiri 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

Keşif bedeli 1843 lira !i2 kuru$ 
olan askeri konak .hamammm tamiri 
açık eksiltmeye konmuştur. Eksilt
mesi 10-1-938 pazartesi günü saat 11 
dedir. Keşif ve planlar 10 kuruş mu
kabilinde M. M. V. inşaat şuhesin· 
d!n alınır. İlk teminatı 133 lira 27 
kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı kanunun 2, 3. maddelerin;!e yazılı 
belgeler ve teminatlariylc l irlikte 
muayyen gün ve vakitte M. M. v.' 
satın alma komisyonunda bulunma-
ları. (4688) 3-7199 

Kilim alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al Ko.dan : 

1 - Her bir tanesine tahmin edilen 
349 kuruş olan 20000 tane kilim kapalı 
zarf eksiltme gününde talih çıkmamış
tır. Tekrar kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. ' 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 

(4748) 1-43 

Depo tamiri 
M. M. Vekaleti Sa. AL Ko..dan : 
Akköprtideki depolardan be' adedi 

pazarlıkla tamir ettirilecektir. pazar
lığı 11-1-938 salı günü saat 11 dedir. 
Muham'men keşif bedeli 246 lira 50 ku
ruştur. Eksiltmeye gireceklerin mu
ayyen gün ve vakıtta M.M.Vekaleti 
satın alma komisyonunda bulunmaları. 

(4757) 1~39 

Jandarma 
Yüz elli bin metre yazlık 

kumaş alınacak 

Jandarma Genel Komütanbğı An
kara Sabn alma Komisyonundan: 

1 - Metresine altmış kuruş fiyat 
tahmin edilen vasıf ve örneğine uy
gun yüz elli bin metre yazlık kumaş 
10. 1. 938 pazartesi günü saat onda 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

I - Aydmda şartname ve proje
si mucibince yaptırılacak kara barut 
deposu inşaatı 20-VII-1937 tarih.inde 
ihale edilemediğinden yeniden ve pa
zarlık usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Il - Keşif bedeli (2695) lira (17) 
kuruş ve muvak:{at teminatı (202,14) 
liradır. 

III - Eksiltme 13-1-1938 tarihine 
rastlayan perşembe günü saat 16 da 
Kabataşda Levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

katibliğinden istenebilir. 
(4611) 3-7105 

Çadır alınacak 

Ankara Valiliğinden : 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden, Eski
şehir ve İzmir mağazalarından dağıtıl
maktadır. (4741) 1-46 

Dökiim koku alınacak 

D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan a 

Muhammen bedeli 24500 lira olan 

Nafia müdürlüğü için keşif bedeli 700 ton döküm koku 18.1.1938 salt gü-
3900 liradan ibaret bulunan 60 adet nü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
mahruti amele çadırı alınacaktır. İha- Ankarada idare binasında satın alıoa-

lesi 20.1.938 perşembe günü saat 15 de, caktır. 
hükümet dairesinde daimi ,encümende Bu işe girmek istiyenlerin 1837,50 
açık eksiltme ile yapılacaktır. liralık muvakkat teminat ile kanunun 

(4747) 1-42 

2 - Buna aid şartname dört yüz 
elli kuruş karşılığında komisyondan 
alınabileceği eksiltmesine girmek is
tiyenlerin (5750) liralık ilk teminat 
makbuz veya banka mektubunu ve 
şartnamede yazılı diğer belgeleri 
muhtevi teklif mektublarını belli 
gün saat dokuza kadar komisyona 
verilmiş olmaları. ( 4619) 3-7131 

IV - Şartname ve projeler 13 ku
ruş bedel mukabilinde inhisarlar u
mum müdürlüğü inşaat şubesiyle Ay
dın başmüdürlüğünden alınabilir. 

v - Eksiltmeye iştirak edecek- Muvakkat teminatı 293 lira 50 kuruş 
!erin fenni evrak ve vesaiki inhisar- tur. İsteklilerin teminat mektubu ve 
lar inşaat şubesine ibraz ederek mü- ticaret odasından musaddak vesikala

tayin ettiği vesikaları ve nafia müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 

gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. · · A~ Levazım Amirli~i 

Koyım eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

nakasaya iştirak için ayrıca vesika al
maları lazımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için 
tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralariyle birlikte yukarda 

riyle, ihale günü, encümene gelmeleri, 

buna aid keşif ve şartnameyi nafia 
müdürlüğünde her gün görebilecekle
ri (4774) 1-51 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da melzeme dairesinden ve Haydarpa
şada tesellüm ve sevk ~efliğinden da

Alına Komisyonundan: 

1 - Ankara garnizon müesseseleri 
için 90000 kilo koyun etinin kapalı 

zarfla eksiltmesi? - 2. Kan. - 38 saat 15 
de Ankara Lv. amirliği satın alma ko

Kilim ve çadır alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Sabn Alma Komisyonundan : adı geçen komisyona gelmeleri ilan Ankara Valiliğinden : 
olunur. (8605/4723) 3-7246 2901 sayılı kanun hükümlerine göre 

ğıtılmaktadır. 

(4738) 1-45 
1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun 

olarak on binden on iki bin be~ yüze 
kadar kilim, ve bin iki yüzden bin beş
yüze kadar portatif çadır kapalı zarf 
usulü ile aşağıda yazılı tarihte satın 

alınacaktır. 

:Memur alınacak Ankara merkez kazasında çalışan 2. Bina yaptırılacak 

misyonunda yapılacaktır. 
Gümrük ve lnbiıarlar Vekaletinden: N.lu arazi tahrir komisyonu 3-1-938 

tarihinden itibaren aşağıda yazılı mev
kilerin tahrir işinde çalışacağından bu 

D. O. Yollan Sa. Al. Ko.dan ı 

2 - Muhammen bedeli 40500 lira ilk 
teminatı 3037 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi 203 kuruş mukabilinde komisyon
da alınabilir. Kanuni vesikalarda bu
lunan teklif mektubları saat 14 kadar 
kabul olunur. Eksiltme için belli gün 
ve saatte komisyonda bulunulması. 

(4580) 3-7046 

Un alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın al· 
ma Komisyonundan : 

2 - Satın alınacak bir kilme (350) 
kuruş ve bir portatif çadıra (630) ku
ruş kıymet biçilmiştir. Kilime aid şart 
name (219) kuruş karşılığında Ve por
tatif çadır şartnamesi de parasız ko
misyondan alınabilir. 

1 - Vekalet tetkik müdürlüğüne 35 
lira aylıkla bir memur alınacaktır. A
ranılan şartlar şunlardır : 

a) Memurin kanununun 4 üncü 
maddesinde yazılı şartlan haiz bulun
mak, 

b) Hukuk veya ali ticaret ve yahud 
siyasal bilgiler okulundan iyi derece
de mezun olmak, 

c) Ecnebi lisanlarından fransızca, 
ingilizce ve almancadan birisine hak -
kiyle vakıf bulunmak, 

d) Askerliğini yapmış olmak, 
e) Yaşı 35 den yukarı olmamak, 

mevkilerde arsa ve arazileri bulunan
ların tasarruf vesikalariyle birlikte 

komisyona müracaat etmeleri ilan olu-

nur. 

Merkez 2 N.lu arazi tahrir komisyonu 

2. Kanun mesaisi 

Binektaşı 

Ağılkaya 

3 kanunsani 

8 
Keçiören 14 
Kı.zlarpınarı26 

(4761) 

8 5 gün 

14 5 " 
26 10 ,, 

1 5 " 
1-49 

Evelce ilan edilmiş olan İzmir - Af· 
yon hattı üzerinde Turğudlu istasyo
nunda yapılacak istasyon binası ile 
alimantasiyon binası inşaatı kapalı 
zarf usuliyle yeniden eksiltmeye kon

muştur. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli ceman 

4-0000 liradır. 
2 - Mukavele projesinin dördüncü 

maddesinde yazılı inşaat müddeti 30-
8-938 tarihine kadar temdid edilmiş· 
tir. 1 - Denizli birlikleri için 151.100 

kilo unun kapalı zarfla eksiltmesi 
11 2. Kanun 938 s::ı::ıt 14 de Isparta As
keri satın alma komisyonunda yapı

3 - Eksiltmelerine girmek istiyen
lerin kilim için (3281) lira (25) kuruş
luk ve portatif çadır içinde (708) lira 
(75) kuruşluk teminat makbuzu ile 
şartnamede yazılı vesikaları muhtevi 
teklif mektublannı dördüncü maddede 
yazılı gün ve saatten evvel komisyona 

vermiş olmaları. 

2 - Bu şartları haiz olanlar arasın-
da 14-1-938 günü saat 10 da Ankarada --------------

3 - !atekliler bu işe aid şartname 
proje ve sair evrakı devlet demiryol• 
!arının Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci, 
Afyon ve İzmir veznelerinden 200 ku
ruş bedel mukabilinde alabilirler. 

lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19643 lira 
ilk teminatı 1474 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. Teklif mektub
larınrn saat 13 e kadar komisyona ve
rilmesi. (4656) 3-7145 

4-A - kilim eksiltmesi 19.1.938 çar 

şamba günü saat (10) da 

B - Portatif çadır eksiltmesi 
20.1.938 perşembe günü saat (10) da. 

(4746) 1-50 

Akara Levaznn Amirliği Satm Orman .. koruma 

vekalet binasında müsabaka imtihanı 

yapılacaktır. İstekliler 7-1-938 akşamı
na kadar dilekçe ile ve belgeleriyle 
Ankara vekalet zat işleri müdürlüğü -
ne, lstanbulda gümrükler baş müdür
lüğüne baş vurmalıdırlar. 

(4711) 3 - 7245 

· Bas bakanhk 
700,000 kilo buğday alınacak -----... -;ı 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye ko- Genel komutanhğı . 

nulan 100.000 kilo buğdaya istekli ................ _ .. _.................... Kıtab bastırılacak 
çıkmadığından bir ay içinde netice- Çamaşırlık bez alınacak 
lendirilmek üzere 26. 12. 937 den iti- Orman Koruma Genel Komutan- Ba§vekalet istatistik Genel Direk-
baren bir ay içinde pazarlığı Erzu- lık Satın Alma Komisyonundan : törlüğü Arttırma, eksiltme ve ihale 
rum Lv. amirliği satın alma komisyo- Komisyonundan: 
nunda yapılacaktır. Orman koruma genel komutanlık 

2 
_ Muhammen bedeli 36750 lira kıtaları ihtiyacı için 26867 metre 

ilk teminatı 2756 lira 25 kuruştur. çamaşırlık bez kapalı zarf usuliyle 
İstekli çıktığı takdirde pazarlığı her eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 
gün yapılacaktır. (4726) 3-7249 14/2. kanun 1938 cuma günü saat 14 

de Ankarada Yenişehirde orman ko-
Buğday alınacak ruma genel komutanlık satm alma 

komisyonunda yapılacaktır. 
An. Lv. A. Sa. Al. Ko.dan: Çamaşırlık bezin muhammen tu
l - Pazarlıkta olan işler: Kırklar- tarı 6985 lira 42 kuruş olup muvak

eli ve Tekirdağ birlikleri için 100 ton kat teminatı 523 lira 91 kuruştur. 
buğday. İsteklilerin kanuni vesika ve temi-

1 - 300 - 500 sayfa tahmin olunan 
genel nüfus sayımımn memle~e·t iti
bariyle umumi neticelerini gösteren 
5000 adet kitabın kapalı zarf usuliyle 
eksiltmesinde taljb çıkmadığı ıçın 
pazarlıkla eksiltme ve ihale yapıla

caktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltme kanun sani 
1938 ayının 7 inci cuma günü saat 
15.30 da umum müdürlük binasında 

toplanacak olan komisyonda açıla

caktır. 

3 - Nümune dairede görülecektir. 
Şartname komisyon katibliğinden be

· Demiryolları .. 
Seyyar dizel motörlü komple 
kaynak cihazı ve elektrik kay

nak Umformeri alınacak 
Devlet Demiryolları Sabn alına Ko

misyonundan: 

Muhammen bedeli 8100 lira olap 2 
adet seyyar dizel motörlü komple kay
nak cihazı ve 2 adet elektrik kaynak 
Umformeri 28-1-1938 cuma günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 607,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mütt -
ahhitlik vesikası ve tekCh:rini aynı 

gün saat 14,30 a kadr komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

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

4 - Ebiltme 19.1.938 tarihinde çar
şamba günü saat 15 de devlet demir 
yolları işletme umum müdürlüğü yol 
dairesi binasında toplanacak merkez 
birinci komisyonca yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon riyaseti
ne tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamma uy
ğun 3000 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şart
namede yazılı vesikalar. 

c) Nafia vekaletinden musaddak eh

liyet vesikası 
(4743) 1-47 

Lisan bilen memur a1ınacak 
D. D. Yollan Satın Alına Komisyo

nundan: 

Eksiltme tarihi 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan : 

Devlet demiryolları idaresi için An
lı:arada istihdam edilmek üzere türkçe
den almancaya ve almancadan türkçeye 

20-1-938 tarihinde eksiltmesi yapıla- iyi tercüme yapacak memur alınacak-

2 - Tekirdağ buğdayının muham- nat mektuplariyle birlikte teklif zarf
men bedeli 62500 ve Kırklarelinin larım ihale saatinden en az biı saat 
dahi 62500 lira ve muvakkat teminatla- evveline kadar mezkCir komisyona 
rı 4687 lira 50 şer kuruştur. vermeleri. Şartnamesi bedelsiz ola-

3 _İhalesi 26 _ 2. kan.- 938 saat l l,'l 5 rak her gün komisyonda görülebilir. 

delsiz olarak istenebilir. 
(4654) 

dekleri eksiltmesi idarece görülen lü

zum üzerine 10.2.938 çarşamba günü 
göre ücret verilecektir. Taliplerin ve
sikalariyle birlikte devlet demiryolla
rı zat işleri müdürlüğüne müracaat et
meleri ilan olunur. (4716) 3-7261 

3_7156 cağı evvelce ilan edilen lokomotif ye- tır. Bu memurlara tahsil derecesine 

de ayrı ayrı Tekirdağmda askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şart 
nameleri görmek istiyenlere satın 

alma komisyonunda her gün görebilir

ler. 
(4775) 1-41 

Patates alınacak 

An. Lv. A. Sa. Al. Ko.dan: 
l - Garnizon birlik ve harb okulu 

ihtiyacı olan 60.000 kilo patatese 20-12 
- 937 pazarlığında verilen fiat pahalı 
görüldüğünden 7-2. kan - 938 saat 14 de 
Ankara Lv. amirliği sa. al. ko'da pazar

lıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 3600 lira ilk 

teminatı 270 liradır. Şartnamesi komis 
yonda görülür. Kanuni vesika ve temi
natla belli vakıtta komisyona müracaat 

(4735) 3-7250 
Evrakı matbua hakkı~da 
Başvekalet istatistik Genel Di

rektörlüğü Arttırma, Eksiltme ve 
Akhisar Belediye Reisliğin - ihale oKmisyonundan : 

Bina • • 
proıesı 

den: 
1 - 26 Forma kadar tahmin olunan 

Akhisarda yaptırılacak hele- 936-37 senesi maarif yıllığından 1750 
diye binasının projesi müsaba- adet kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

kaya konulnıu~tur. İstekli mi- çıkarılmıştır. 
mar ve mühendislerin "'eraiti 2 - 16 Sahifelik beher forması için 

:s 45 lira üzerinden 1170 lira bedel tah-
anlamak üzere bekcliyemize min edilmiştir. Yüzde yedi buçuk he-
müracaatları ilan olunur. sabiyle 88 liralık muvakkat teminat ve-
(4734) 3-7271 sikası verilmek Iağımdrr. 

~~~~~~~~~~~-=-~~~~~ 

Sığır, kuzu, koyun eti 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı 

Tahmin edilen 
bedeli 
Kuruş 

ah nacak 
Muvakkat 
teminatı 

Lira Kuru~ 
edilmesi. 

(4727) 

Pavyon yaptırılacak 

1-40 Sığır eti 
Kuzu eti 
Koyun eti 

69768 kilo 
28000 kilo 
14Z29 kilo 

32 
43 
43 

3036 . 38 

An. Lv. A. Sa. Al. Ko.dan: 
1 - Çatalcada gösterilecek mahalde 

bir pavyon in~aBI kapah :zarfla ihalesi 
21.2. kan .. 938 cuma günü saat 16 da 
Fındıklıda İstanbul komutanlığı satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen ketif bedeli 30424 
lira 64 kuruş, ilk tt>minatı 2282 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko-

1 - Yukarda olns ve miktarları ile birer kilosuna tahmin edilen bedeli ve 
muvakkat teminatı yazılı olan üç kalem et, 8 - ikinci kinun - 938 tarihine 
rastlıyan cumartesi günü saat 11,5 da kapalı zarf usuliyle alınmak üzere 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu üç kalem ete aid şartname 203 kuruş mukabilinde komisyondan her
gün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektublarını en geç belli giln ve saatten bir saat evveline kadar 
pasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makLuz mukabilinde vermeleri. 

.(4659}. 3-7157 

saat 15 e talik edilmiştir. 
(4754) 1-44 

Tezgôh ah nacak 
D.D. Yollan Satın Alma Komisyonundan : 

Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif tez
gahlar ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 17 .2.938 perşembe günü saat 15 den 
itibaren kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin aş.ağı da gösteriltn miktarda muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesika! ar ve tahmin bedeli 5000 liradan yük
sek olan eksiltmeler için nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri şarttır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden ve Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

T"zgahın cinai 

J. .1.>oru te;ıganıarı 
II Takım torna tezgahı 

III Kollu testereler 
IV Arzani torna tezgahı 
V Çentrolama tezgahı 

VI Hidrolik montaj presi 
VII Diş açma makinası 

VIII Elektrikli perçin ocağı 
IX Hidrolik dirsekli perçin 

Miktarı 

5 

1 

6 
1 
2 

1 
1 
1 

makinesi. 1 
X Hidrolik boru bükme presi 1 

Muhammen Muv: teminat 
bedel L . L . 

.. 
12UUU 9üu 

9000 675 
7500 562 5 

12000 900 

1200 90 
2000 150 

3000 225 

4000 300 

250~ 187 5 

1200 90 

(4745) 1-48 



ETİ BANKA 
Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz iştahanız yok, mutlaka 

H A S A N meyva özü 
İmtihanla müfettiş 

alınız. Yarım bardak su içinde alman ve meyva usarelerinden yapılan bu 
harika midenize rahat ve huzur verecektir. Ş.işe 25, büyük 

ah nacaktır 
Müsabakaya duhul şartlan: 

A - Türk olmak 
B - Yaşı 28 den aşağı ve 40 dan yu· 

karı olmamak. 
C - Banka memurlarına mahsus be

yannameyi doldurmuf bulunmak, 
D - Askerliğini ifa etmiş olmak. 
E - Yüksek lktısad ve Ticaret, mül

kiye veya hukuk mektebinden mezun 
bulunmak veya bu mektebler muadili
ni ecnebi memleketlerde ikmal etmiş 
olmak. 

F- Mali veya sınai müesseselerde 
asgari beş sene hizmet ifa eylemiş ol· 
mak. 

C - Memuriyete kabul olunduğu 

takdirde 15 gün berayı tecrübe Banka 
emrinde çalışmağı teahhüd etmek. 

H • Mali ve sınai muhasebe, riyazi
ye, bankacılık, iktısad ve hukuki ma
IUmattan 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 · Eti· 
bank • Ankara adresine tahriren yapıl· 
ması. 3-7214 

İmren Lokantası 

40, dört misli 60 kr. 

\ · ::"·:: ~ 
~ ,.,..._, : .:.;... -~ 

......... !'~ ,.,- , ·r>; . 
,/' .... --

1 . ·~ :: : .,.,. .· . . -,,,. ....... .. --* ---- . ,· :· ·:· :. . .. : 

HASAN gazoz özü 
Hükümet caddesinde açılmış

tır. Tabldot çeşitli ve müntehap 
(3) kap yemek su, ekmek ve sa
lata dahil (55) kuruştur. 3-7302 

Limon, portakal, mandalina çeşitleri vardır. Meyve usarelcrindcn ya
pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan Ga
zoz özü ikram ediniz. 

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

Bq, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarmızı keser 
lcabmda günde 3 kaıe alınabilir. 

..t ı 111111111111mı111111111111111111111&. 

§ Çocuklarınıza en kıymetli'§ 
~ Yılha~ı hediyesi Dadıdır. -
-----------------------

1-26. § --- -............. TOPT AM-PERAKEN DE 1111111111~ i i 
= = = = -- ODU Ko .. MU"' R MADEN KO .. MU .. RU"' : § Dadı çocuğunuzu eğlendirir, : = r ' = = yürümeğe alıştırır, gezintilerde = 
: : : taşımağa yaradığı gibi icabında E 
-
: Vagonla almak istiycnlerin sipariş vermeleri S : rahat bir salıncak olur. : 

§ YENİ YAKACAK PAZARI 3-7219 § = Yeni Eczanede satılıyor. 
: Kız Enstitlisü karşısında silo yanında Tel: 2367 : : 3--7253 : 

i'ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı'i -:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.;: 

Q 'i, 'l..A L lJ lıi. 
,,_O 35 WATT ~ 
OSRAM 

D 1'ovoô 

: 
of.~Al(JA, 

• 1/1.0 35 VVATT ~..,, 

Ampul üzerindeki marka .. 
ziya kudretini vP. istihlak 
edilen vat mıktarını garanti 
eder. Her vata mukabil da· 
ha zi yatlar bir ışık veren 

Osram fm ampullerini alır· 
sanız daha ucuz bir ışık 

elde edersiniz. 

• 1 ...... ~o~sgA~M....-......................... . 

a 
Dekaliimen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

3-6602 

Hediyelik bizden alın! 

. - -·- ----

Diı Tabibleri 
Diyorlar ki: 

3 d~f a f ırçalayınız. Ancak 
''Lazım olan, ditleri alabildiğine fırçalamak değildir. Evvela 

dit temizliyen tertipleri iyi intihap etmelidir,, 
Dişlerini fırçalıyan birçok kimseler bildiğimiz halde dişleri güzel ve 

beyaz pek az insan tanımaklığımız bu sözün doğruluğunu ispat eden 
en kuvvetli delillerden biridir. Diş macununuzu iyi düşünerek seçiniz. 
Daha doğrusu diş macunu denince ilk akla gelen ve en mükemmel, en 
müessir, en çok sevilen ve kullanılan macun olduğunda şüphe bulurunı
yan ''R A D Y O L 1 N" i kullanınız l 
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RADYOLİN 

MERKEZİ· ANKARA 

Sübeleri - İstanbul, 
• 
lzmir, Bursa 

ASI 

Yapllacak ve yapısına baılanmıı meskenler iıin 

valandaılara mümkün olan kolayhkla . yardım eder 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yapar, 

Faiz senede % 9. 1/2 dur. 
ayrıca komisyon almaz 

El<spertiz ücreti 
• istekler için 1, 

( 1.000 ) liraya ka<lar 
fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul iooteği ve Esham 
ve tahvilöt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

~] 
Kara Ege oğlu Mahmut - .. 

Yakacak ve Yiyecek Ticaret Evi 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı id&re eden 
Yazı İtleri Müdürü 

lstaayonda Kooperatifin açık kömür depolan yanındaki depomda 
&Ömİ kok piriket kıriple ve bütün Zonguldak maden kömürleri cin
sinden ve belediyenin gösterdiği fiatlar Üzerinden toptan ve peraken-

de satılmakta olduğu ilin olunur. Telefon: 1641 3 - 7204 

Çankaya Eczanesi açlldı 

.... 
L 
N 

Mümtaz Fallı FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara [ Meşrutiyet caddesi Yenişehir 3- 7216 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE .......... BUGÜN BU GECE 

Henry Bataille'm meşhur eseri - -- - Sivia Sidney ve Fred Mac Murray -ÇALI KUŞU - -- - tarafından temsil edilen aşk - kin • - -- -
Baş rollerde : Jean Picrre Aumont - - intikam ve ihtiras filmi - -- -Hugctte Duflos - -- -... - KAN DAVASI 

Fransızca sözlli - -- -- -- - Tamamen renkli - -Ayrıca - Dünya haberleri - -- -- - Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 9 da Gündüz seanslarında: - -- -- -
ATEŞ GECESİ - - HALK MATİNESİ 12,15 de -.,, ... ,.. 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 9 da AŞK KUBANI 

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

) 


