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"Şekispirden hikayeler,, 
i ıaJe ve güzel bir ü.Ziibla clilimİ· 
ze çevirmittir. Yeni senenin en 
iyi hecliyeıi: 400 ıay/a 1 lira 

Hatay seçiminde Cenevre komisyonu çok yanlış yola sapmıştır 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

arımn anlaşılması lazımdır 
• 

iç ticaret 
boyuna 
artıyor! 

Secim nizamnamesinde bariz 1 

Başbakan bir nutkunda .. Türkiye 
yalnız umumi buhranı göğüslemek kud
retini göstermiş bir memleket değil ay
nı zamanda bu buhran ortasında büyük 
milli kalkınma savaşım başarı ile ilcr
letmeğe muvaffak olmuş memleket· 
tir'' demişti. Hakikaten memleketin 
bugün umui ekonomik manzarası, pros 
perite safhasında bulunan ekonomiler
de müşahede olunan bütün karakteris
tik çizgileri arzetmektedir: Ekonomiye 
yapılan sermaye envestismanları teza
yüd etmekte, piyasalarda ticari mua • 
meleler genişlemekte, milli gelir yük • 
selmekte, ahm kabiliyeti artmaktadır. 
Bu sayfalarda bu ekonomik hareketleri 
sırası geldikçe rakamlarla gösterdik ve 
ileride de göstereceğiz. 

Memleketin iç ticaretinin, bu umu
mi ekonomik kalkınma safhasında arz. 
ettiği hususiyetler dikkate değer mahi
yettedir. Memleketin umumi ekono
mik kalkınmasına muvazi olarak inki· 
şaf etmiş olan iç ticaretimizin hareketi
ni, kısmen dahi olsa, Devlet demiryol
ları nakliyatında takibedebiliriz. Mem
lekette bir taraftan endüstriyel ilerle
me, diğer taraftan dış ticaretin genişle
mesi, Devlet denıiryolları nakliyatının 
artmasına ehemiyetli nisbetlerde amil 
nn harnmadde, zriaızeme, ma~Ql -~~d
de sevkiyatr, yahut inşa halinde bulu • 
nan ~abrikalara ve imar edilen şehir
lere ınşaat malzemesi, işçi ilh. nakli
yatı, demiryolu münakalatında son se
~elerde pek kabarık yekunlar vermiş
tir. 

Devlet Denıiryollan nakliyatı: 

Eşya Yolcu 

Seneler 
Hayvan (1000) (1000) 

(adet} (ton) (kisi) - -1930/ 31 83 398 945 5 453 
1931/32 71870 1176 4.899 
1932/33 64 242 933 4.859 
1933/ 34 112 863 1 191 5.261 
1934/35 125 287 2 071 8.510 
1935/36 245 602 2 109 11.564 

Yolcu nakliyatı 1935/36 da bir yıl 
öncesine kıyasen % 35,89, eşya nakli
yatı % 1,83, hayvan nakliyatı% 96,03 
artmıştır. 

1937 yılın 9 aylık eşya nakliyatı, 
2.193.563 tondur. Halbuki 1936 yılı 

9 aylık yekunu ancak 1.558.499 tondu. 
Tezayüd % 40.75 dır. 1936 takvimse
nesinde naklolunan eşya, 2.448.433 to
nu buluyordu. Senenin son üç ayı mev
sim icabı ticari faaliyetlerin en yüksek 
olduğu aylar olduğuna göre, eşya nak
liyatının son üç ayda ehemiyetli nis -
bette artmış olması icabeder. 

Yolcu nakliyatında 1937 d·e aynı 
seri artış olmuştur. Senenin 9 ayının 

yolcu nakliyatı, 1936 yılının 9 aylık 

yolcu nakliyatından % 57 ,36 fazladır. 
1936 nın 9 ayında 9.115.087 yolcu, 
1937 nin 9 ayında ise 14.343.136 yol
cu nakledilmiştir . 

Devlet Demiryolları nakliyatının 
artışına müessir olan amiller meya
nında yeni yolların yapılmasiyle iç ti· 
carete açılan mıntakalann hissesini ve 
tarifelerde yapılan tenzilatı da zikret
mek lazımdır. 

. - - - . .. ·. - . ..... . . ...-. . . 

bir larafairlik ·vardır! 
Hükümetimizin notalariyle Milletler 

Cemiyeti Genel Sekreterliğinin 
cevablarını aynen neşrediyoruz 

.ı.uua.y ınnnaoa~ ıuzııuuıcııuı;:n "41\." 

kında Türkiye Hariciye Vekaleti tara
fından Milletler Cemiyeti nezdinde ya
pılmış olan protesto ve taleb üzerine 
bu meselenin ı 7 - ikincikanun konseyi 
ruznamesine konulmuş olduğu maHlm
dur. 

Meselenin ehemiyeti hasebiyle pek 
meydanda olan türk haklarının etrafh 
bir surette anlaşılmasını temin için 
aşağıdaki vesaiki aynen neşrediyoruz. 
Bu vesikalar Türkiye Hariciye Veka . 
Jeti tarafından gönderilmiş olan nota
larla Milletler Cemiyeti Umumi Katip
liğinin cevablarından mürekkebtir: 

Güzel Antakyadan iki görünüş 

(Sonu 6. ıncı sayfada) Cenevre komisyonu azaları Hatayda cetkikler yaparlarken 

Hangıov ıln tehdidi altında 

Japonlar arasında panik var 

Şanghaydaki radyo ve telsiz idareleri 
japonla rca isgal edildi 

Bir japon tankı istihkam kıta/arının yaptığı muvakkat 
köprüden geçiyor 

Hankov, S (A.A.) - Çin tebliği: 

Türkiye - Romanya 
ticaret anlaıması 

dan imzalandı 
Bükreş, 5 (A.A.) - Hususi muha

birimiz bildiriyor: Türkiye • Roman
ya arasındaki yeni ticaret ve Kliring 
anlaşmaları ve ekleri bugün saat 13 
te endüstri ve ticaret bakanlığında 
Türkiye namına Hamdullah Suphi 
T~nrıöver ve Ekonomi Bakanlığı 
musteşarı Faik Kurdoğlu, Romanya 
namına Bakan Juguto tarafından me
rasimle imzalanmıştır. Anlaşmalar bu 
ayın 13 ünden itibaren mer'iyete gi
recektir. Eski alacaklar gene esasta 
mal almak üzere hususi tediye şartı· 
na bağlanarak ayrı bir hesaba alın
mıştır Yeniden başlıyacak olan .Kli
ring hesablarında türk lirası primsiz 
olarak 82 ley'den hesablanacaktır. 
Karşılıksız tediyat yalnız milli ban
k~~ar Y?li~le olacaktır. Anlaşmanın 
muddetı hır senedir. Anlaşmaya bağ
lı müteakib protokollar vardır. 

~urd~_ğlu'nun reisliğindeki heyet 
bugun Bukreşten hareket etmiştir. 

Kadın tayyareci Maryse 1 

Hilsz Basra'ya geldi 
Basra, S (A.A.) -- Kadın tayyareci 

Maryse Hilsz, bir bedevi grupu refa
katinde iki gün deve üstünde seyahat
ten sonra Jaskdan buraya gelmiştir. 
Hafif surette hasara uğrayan tayyare 
kaza yerinde kalmıştır. 

Bir zamanlar dış ticaret faaliyetle

rine tabi olan yani dış ticaret genişle· 
diği takdirde genişleyen, daraldığı 

takdirde daralan iç ticaret bugün dış 

ticaret yanında iç ekonomi hareketle

rinin de bir fonksiyon'u haline gelmiş 

bulunmaktadır. İç ekonomi faaliyet -

!erinin bilhassa milli endüstri hareket· 

lerinin genişlemesi veya daralması da 
iç ticaretin seyrini tayin etmektedir. 

Bunun şu bakımdan ehemiyeti büyük
tür. Dış ticarette vaki olabilecek her 

hangi anzi bir daralma yüzünden iç 

ticarette tahaddüs edecek bir t enaku

su, milli endüstri faaliyetleri telafi ede

bilecektir. Bu telafi, tam olmasa dahi, 

reaksiyon'lann şiddetini azaltmış ola
bilir. - * 

Çin taarruzunun tehdidi altında bulu
nan Hangşov'daki japon kıtaları ara
sında panik baş göstermiştir. 

lan tarafından yapılan taarruzlar neti
cesinde arazi düz olduğundan daha 
fazla müdafaa imkanı kalmamış ve dün 
Yentov'u tahliye etmiştir. Hsuşov'un 
şimalinden gönderilen takviye kıtaları 

Tayyareci, motoru sakatlanınca pa
raşütle atlamayı düşünmüıse de niha
yet Karjamski yakınında mecburi bir 
iniş yapmayı tercih ettiğini söylemek
tedir. 

Tsinpu demiryolunu müdafaa eden 
Çin kuvvetleri, düşmanın motorlu kıta- ( Sonu 3 üncü •aylada) 

Adanadaki kurtuluf anıtı heykellerinden 

Adana'nın kurtuluş bayramı 

coşRun tezahürlerle kutlandı 

il Türk olan her kitlenin. 
hakkı verilmelidir,, 

Hatay için 
Adana'da bir çok hatibler 
çok güzel sözler söylediler 

Adana, 5 (Hususi Muhabirimiz te- .--------------
le fonla bildiriyor) - Adana bugün Fıkra 
büyük bir heyecan içinde on altmcı 
kurtuluş yddönümünü kutladı. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da bayram dört 
ikinci kanun geces: or. ıkide top ses
leriyleri ve fabrika düdükleriyle bay
ram ilan edilmişti. 

Sabahleyin saat dokuzda belediye
nin önünden büyük ve tarihi bayrak, 
omuzlar üzerine alınarak saat kulesi
ne getirildi ve kuleye çekildi. Bütün 
Adana bayraklar ve dövizlerle donan
mıştı. 

İstiklal marşından sonra, söz alan 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

İstanbulda bir ameliyat geçiren 
Dıt itler bakanlığı genel sekreteri 
B. Numan Menemencioğlu tamamiy
le iyiletmittir. Bugün ıehrimize ge
lecektir. Sa.ym Menemencioğluna 
.reçmif oban der.iz. 

Radyo dili 
Dünyada hemen hemen 200 milyon 

insanın ana dili İngilizce olduğunu 
bilirsiniz. Buna bir de Japonya, Çin, 
Hindistan, Mısır ve diğer memleket -
!erde İngilizce konuşanların sayısını 

da ilave ederseniz, heybetli bir rakam 
kar~ısında kalırsınız. 

lmdi zannedersiniz ki radyonuzu 
açtığınız vakit yüzde SO İngilizce, 

yüzde ZS almanca ve Fransızca, 'bir 
mikdar da dığer lisanlarda nutuklar, 
konferanslar, !jBrkılar ve saire işite -
ceksiniz. 

Hayır, bir müddetten beri, uzun kr· 
sa bütün dalgalar arabca konu!juyor! 

Geçenlerde İngiliz radyosu, İtalyan 
arablığrna kaqı, kur'an dili ile neşri· 
yata başlıyacağınr ilan etti. llk neşri
yat töreninde Yemen lmamrnın oğlu 
da hazır bulunacaktı. lngiliz arablığı· 
na karşı radyo propagandası yapan 
İtalyanlar, ne çare bolsa/ar beğenirsİ• 
niz? Aynr günde, aynr saat ve dakika· 
da büyük arab şarkıcılarından birine 
gazel okutmak! Onlar bütün arab 
radyo amatörlerinin türküyü nutka 
tercih edecekleri iddiasındadırlar. 

Bizzat arab radyosu ise, her biri bir 
çeyrek süren ya le l •/er içinde ken• 
di keyfine bakıyor. 

Bu hadiseden alabileceğimiz ders, 
raclyo'nun yirminci asır neşir vasctala· 
rı içinde kazanmış olduğu büyük ehe· 
miyettir. Ôyle bir vasıta ki ne sansü· 
rü, ne gümrüğü, ne müsaderesi, ne de 
hapsi var. "Evrakı muzırra,, devrinde 
bir sayfa okumak için neler çektiğini· 
zi düşününüz. Sultan Hamid tevekkeli 
telefon ve elektrik gibi icadlardan 
korkmazmı§." Eğer radyo onun zama • 
nında bulunmuş olsaydı, hafiye ku· 
/akları, şübhesiz, uzun kırmızı fesleri• 
nin ibik/erinden aşacaktı. - Fatay 
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Gazete ahlakı 

ULUS 

Emniyette Kamutay 

yeni tayinler Encümenlerinde 

Kamutayın 

6 - 1 - t938 

dünkü toplantısınd 

C~zeteciliği şerefli ve haysiyetli bir meslek seviyesine çıkarmak 
gayesıyle hazırlanmış olan basın birliği kanunu, meslekten olanlara te
min ettiği birçok menfaat ve faydalar yanında, bir iç disiplin ve ceza
landırma teşkilatı da tesis etmektedir. Bunu, matbuat mensuplarını 
korumak için alınan tedbirlerin karıılığında onlara yüklenen bir ağır 
mükellefiyet gibi telakki etmek hiç de yerinde bir görüş olmaz. Bila
kis, tesanüdsüzlüğü, iç disiplini temin edecek müeyyidelerin mevcud 
olmayışı, hepimizin gördüğümüz ve şikayet ettiğimiz birçok derdlerin 
de en mühim amilini teşkil eden gazeteciliğimiz nam ve hesabına, böy
le bir karan ancak memnuniyet ve şükranla karşılıyabiliriz. 

Gazeteciliğin şerefli ve haysiyet 1i bir meslek haline gelmesi bahsin
de, basın mensuplarının iş refah ve emniyetine kavuşturulması keyfi
yeti kadar ehemiyetli olan bir başka nokta da, gazetenin, mesleki hay
siyete yakışmayan bütün kusur ve seyielerinden temizlenmesi değil 
midir? 

UçUncU umumi müfettişlik emni-
yet müşaviri BB. Mithat Uyguçun Dün toplanan Kamutay encümenle
terfian emniyet işleri genel direktör- rinin müzakere ettiği meseleler şun
lüğü yedinci şube direktörlüğüne, !ardır: 
Sarayköy kaymakamı Hadi Edirne Dahiliye Encümeni: 
emniyet direktörlüğüne, Kütahya i- Orta okul öğretmenıeri yetiştirmek 
kinci sınıf emniyet amiri Fuad ter- için Gazi terbiye enstitüsünde açılan 
fian aynı vilayet birinci sınıf emni- kursa devam eden öğretmenlerin kur
yet amirliğine, Ankara emniyet kad- sa devamları müddetince maaşsız me
rosunda ikinci ımıf emniyet amirle- zun addedilmeleri ve bu müddetin kı· 
rinden Hamdi İstanbul emniyet di- demlerine eklenmesi hakkındaki Iayi
rektörlüğil beşinci şube direktör mu- ha müzakere ve kabul edilmiştir. 
avinliğine, eski Mkimlerden avukat Divanı Muhasebat Enciimeni: 

İki şehid tayyarecimizi 
ailelerine yardım 

edilmesi kabul edildi 
Kamutay dün Refet Canıtez'in 

başkanlığında toplanmıştır. 

İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar 
kanununun 16 ıncı maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki layihaya dair 
Hüsnü kitabçının teklifini reddeden 
büdce encümeni mazbatası okunmuş
tur. Hüsnü kitabçı, müstahzarlara ya
pıştırılan resim pullarının kaldırıl

ması hususunda ısrar etmiş ve buna 
büdce encümeni mazbata muharriri 
Raif Karadeniz cevab vermittir. Maz
bata ve madde kabul edilmittir. 

mamak için onlara devletçe vakit 
çirmeden yardım etmek zaruri bU1 
duğu noktai nazarını göz önünde 
tan büdce encümenimiz, daha f 
onu tehir etmemiştir. Arkadaşıtn 
söylediği gibi bunu diğer kanuni 
hükümlerine atfetmekte isabet b 

Umumi hayat çerçevesine göre hazırlanmış olan kanunlarımız, 
matbuatın derdlerini, mesleki bir gözle görüp teşhis etmek ve ona ge
rekli devaları getirmek hususunda elbette ki kati gelmiyecekti. Bunu 
ancak, mesleklerinin haysiyet ve menfaatlerini, milli haysiyet ve men
faatler menşurundan göri.ıp müdataa etmek azmiyle mücehhez bir 
mesleki teşkilat temin edebilirdi. 

Matbuatın, herhangi dığer bir iş sahasile kıyaslanamıyacak kadar 
geniş olan tesir ve imtıyazıan ona, memleket ve mıllet karşısında agır 
vazife ve mesuliyetler yüklemektedir. Hu mesuliyeti idrak edemiyecek 
veya kasden etmek istemiyen kimselerin, neşriyat sahasında, memle
ket ve meslek menfaatlerine serbestçe süikasd yapabilmeleri imkanının 
önüne sedçekmek, her şeyden önce, matbuat haysiyetini koruma yo
lunda en doğru ve yerinde bir hareket olur. 

Gazetelerimizin sırf rekabet endi~esinden doğma öyle itiyadları 
vardır ki, mesleki bir teşekkülün karariy le önlendikleri takdirde, bun
dan şahsen kimse zarar görmemekle beraber, memleket hesabına bü
yük kazançlar elde edilmiı olur. 

Hazırlanan basın kanunu ile kurulacak olan haysiyet divanının, 
neşir vasıtalariyle yapılan ve meslek namına, içe dışa karşı hiç de iyi 
tesirler bırakmıyan, birçok yanlış hareketlerin tekrarlanmaması için en 
kuvvetli müeyyide, ve hakiki bir basın ahlakının memlekette teessüsü 
yolunda ilk kuvvetli adım olacağından hiç §Üphe etmiyorum. - • 

YAŞAR NABi 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun yardımları 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer
kezi tarafından 16.12.1937 tarihinden 
1.1.1938 tarihine kadar 15 gün zarfında 
2115 çocuğa yardım edilmiştir. 

Bunlardan 177 hasta çocuk ve anne 
genel merkezin polikliniklerinde ba
kılmıf ve tedavi edilmiştir. 
Ayrıca di§ bakım evinde de 316 ço

cuğun dişleri bakılmı9 ve tedavi edil
ıniştir. 

989 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir • 

SUt damlasından hergün 92 ç<><:uğa 
aUt verilmiş ve 15 günde yekun olarak 
805 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 
Yardım için genel merkeze başvu

ran 21 yoksul yavruya para yardımı 
yapılmıştır. 

Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz çocuklar için genel merkezde 
açılan aşhaneden her gün sı8 çocuğa 
sıcak etli öğle yemeği verilmektedir. 

İki fakir ayleye 60 kilo bulgur veril
miştir. 

Kurumun Keçiörendeki Anakucağı
nı görünüz. Dikkat ve şefkatle bakı
lan yurd yavrularının sağlıkları ve ne
tcleri sizi sevindirecektir. 

Danimarka ile· 
ticaretimiz: 

Danimarka ile hükümetimiz ara
sında bir müddettenberi devam et
mekte olan ticaret ve kliring anlaş-
ma11 etrafındaki müzakerelerden 
Cumhuriyet Merkez Bankasında mev
cud olan bloke paraların tasfiyesine 
aid olan kısmı ikmal edilmiştir. Türk
ofis reisi B. Burhan Zihni Sanus ile 
Danimarka M••lahatguıau ara:&ma.s 
imza edilmiş bulunan bu anlaşmaya 
göre Türkiyeye yapılmış olan idhalat 
bedeli olarak Cumhuriyet Merkez 
Bankasına yatırılmıt olan paralar 
Danimarkaya halı ve şarab ihracı su
retiyle tasfiye edilecektir. 

Diğer kısımlara aid olan müzake

relere Yunanistana gitmiş olan Dani

marka maslahatgüzarının avdetinden 
sonra tekrar başlanacaktır. 

Kamutay 
X Parti Grupu Mahalli İdareler 

Komisyonu bugün onda toplanacak • 
tır. 

X Hariciye encümeni bugün saat 
15 de toplanacaktır. 

X İktıaad encümeni bugün ıaat 
on beıte toplanacaktır. 

Hayri genel direktörlük ikinci sınıf -------------
emniyet amirliğine, levazım yüzbaşı
lığından müstafi Hüsnü genel direk
törlük ikinci sınıf emniyet amirliği
ne, Giresun birinci sınıf emniyet i
miri Osman Kırşehir birinci sınıf 
emniyet amirliğine, Kırşehir birinci 
sınıf emniyet Amiri Atıf Giresun bi
rinci sınıf emniyet imirliğine, An-
kara birinci sınıf emniyet amiri Şük
rü Ankara ikinci şube direktör mu
avinliğine, Muğla birinci sınıf emni
yet amiri Hamdi genel direktörlilk 
birinci sınıf emniyet amirliğine tayin 
edilmişlerdir. 

Mutbaktuzu 
yüzde 30 
ucuzladı 

İnhisarlar genel direktörlüğü mut
fak tuzu fiatlarını yüzde otuz nisbc
tinde ucuzlatmıştır. Şimdiye kadar 
Çamaltı tuzlasında 4 kuruı 30 paraya 
satılan mutfak tuzununJiatı yeni ten-
zilitla 3 buçuk kuraıa indirilmittir. 
Çamaltı tuzlasından muhtelif §ehir· 
lerdeki depolara gönderilecek mutfak 
tuzlarına yalnız depolara kadar yapı
lan masraflar il!ve olunacaktır. Genel 
direktörlük bazı bilyUk şehirlerimizde 
masraf da katılmak ıuretile mutfak 
tuzunun depo eatıı fiatını tesbit et-
mi9tir. Buna göre mutfak tuzunun de· 
polarda satı§ fiatı Ankarada 4 kuruş 
39 santim, İstanbulda 3 kuruş 80 san-
...:- . t - ·--' - "' L..---· &.I\ .... _ ... _ ~--

sunda 3 kutu§ 90 santim, Trabzonda 3 
kuruı 93 santim, Adanada 4 kuruı 18 
santim, Meninde 3 kurut 88 aantim· 
dir. Bu vaziyete göre Ankarada mut
fak tuzunun kilosu 50 para, latanbul
da mutfak tuzunun kilotıu da ı kurut 
45 santim ucuzlamıt bulunmaktadır. 

İnhisarlar ~nel direktörlüğü, pe
rakende ve çuval Üe tuz aatıtı yapan 
dükkincılarla tuzcuların normal kir 
ile satıt yapmalarını temin için milli 

inhisar ıubelerinin belediyelerle dai -
mi temas halinde bulunarak, ihtikha 
meydan vermemelerini de teşkilatına 

bildirmiştir. 

Bu cümleden olarak Ankara inhi
sarlar baş direktörlüğü, şimdiye ka
dar perakende 7 ,5 ve 8 kurup satılan 
mutfak tuzunun yeni tenzilattan son

raki satıı fiatı için bir narh konulma
sı etrafında ıehrimiz belediyeıile te • 
masa baılamıştır. 

ı ıJ.:. ı tıa.ı:ıı cı.ıı, u:ınıJJu:t., cı.b .. , .. v" .. 1 ,a
rına aid üç aylık raporun müzakeresi 
yapılmıştır. 

I kıısad Encümeni: 
~ 

ı- "~ıo ıstıKra.;;ı u .... ıııi tavillerinin 
1938 ikramiyeli tahvillerile ve 1933 
tilrk borcu tahvillerinin de dahili is
tikraz tahvillerile mübadelesine dair 
kanun layihası müzakere edilmiştir. 

2- Encümenin beş azasından mürek
keb komisyon öğleden evel toplanarak 
küçük sanatlar kanununun müzakere
si hazırlığına devam etmiştir. 

Adliye Encümeni: 

1- Basın birliği layihasının heyeti 
umumiyesini müzakere etmiştir. Dahi
liye vekili ve Parti genel sekreteri B. 
Şükrü Kaya encümende layiha üzerin
de izahlarda bulunmuştur. Layiha en
cümen azası arasından seçilen hususi 
bir komisyonda tetkik edildikten son
ra encümen heyetince müzakere edile
cektir. 

2- Yabani zeytin ağaçlarının aşılan
ması ve zeytin mahsullerinin iyil~ıjti
rilmesi hakkındaki layiha müzakeıı:e e
dilmiştir. 

Arzuha lEnciimeni: 

ı:.ncuım:ut: vıa ....... c:ırzuhall.:rden 

ruznameye alınmıı olanlar hakkında 
vekaletlerden ve encümenlerdcn ge -
len cevablar ve mevcud ahkam tetkik 
edildikten sonra bu arzuhaller karara 
bağlanmıştır. 

lstanbul otobüs iıi 
tetkik edildi 

1c Bakanlıira rrelen malumata "'ö
re, J.?ltanouıöa ot6"oua 19ıru tctKnta 

memur edilen tcftif heyeti reisi B. 
Tevfik Talat ile Mülkiye Müfettiş

lerinden BB. Hamdi ve Ali Seyfi bu 
işe aid tetkiklerin.i bitirmitlerdir. 
Mülkiye teftiş heyeti reisi ve mülki
ye müfettitleri kendilerine verilen 
diğer itlerin tetkiki ile mefgul ol
maktadırlar. Otobüıı i'ine aid hazır
lanacak raporun önümüzdeki günler
de ,ehrimize gelmesi beklenmektedir. 

lsviçre ile ticaretimiz 
İsviçre ile hükümetimiz arasında ya

pılacak yeni ticaret ve kliring anlaş
maları müzakerelerinde hükümetimiz 
adına Türkofis Reisi B . Burhan Zih
ni Sanus ile Türkofis müşavirlerin

den B. Cabir bulunacaktır. BB. Bur
han Zihni Sanus ile Cabir bu ayın 
yirmisine doğru Bem'e hareket ede
ceklerdir. 

Türk gemi kurtarma anonim şir
keti teşkili hakkındaki kanunla müte
'ef kil şirketin tasfiyesi ve imtiyaz 
mevzuunu teşkil eden hizmetlerin 
İktısad Vekaletine bağlı hükmi şah
siyeti haiz bir idareye devri hakkın
daki kanun layihası evelki gün dağı-
tılmış olduğundan müzakeresi te
hir edilmiş ve bundan sonra va -
zife esnasında şehid olan pilot Ek
rem ve Makinist Saminin kanuni mi
rasçılarına verilecek tazminat hak
minat hakkında kanun layihası görü
şülmüştür. 

Refk İnce (Manisa) - Devlet ha
va yolları tayyarecilerinden Ekrem 
isminde bir vatandaş uçarken rahmeti 
hakka kavuşmuş. Bunun ailesine tah
sisat verilmesi için büdcede lüzumu 
kadar tahsisat yokmuf, binaenaleyh 
vazife esnasında şehit olan pilot Ek
rem ve makinist Saminin ikramiyesi 
hakkında bir kanun geliyor. Şimdi 

pilotlardan bugün, yarın öbilrgün 
herhangi birisi ölse o kimse hakkın
da bir kanun yapmak vaziyeti hasıl 
olacaktır. Nasıl ki askeri §ehitler 
hakkında ahUm vardır. Böyle isim 
üzerine kanun yapmamak yolunu bir 
an evel aramak mecburiyetindeyiz. 
~üdce encümeni hükümetin bu işi 

hazırlamakta olduğunu ve fakat o ha
zırlanıncaya kadar bu kimselerin ye
timlerini bekletmek muvafık olmıya
cağı gibi insant ve doğru bir mütale
aya binaen bu işi yapmış olmakla be
raber ben emsal üzerine verilmekte 
n;c;c~d -h-ükmü Devlet İfava 'Yô!Iirİ 
pilotlarına dahi teşmil etmeği kabil 
görmekteyim. Binaenaleyh mümkün
se, büdce encümeni dahi bunu vesile 
ittihaz ederek böyle buıgün Sami için, 
yarın Ahmed, öbür gün Mehmed için 
bizi mütemadiyen bir kanun yapmak
tan ve belki kanunlar arasında husu
le gelecek ve bazı mübayenetler ha
sıl edecek adaletsizliğe meydan ver
memek için umumi hükümler konul
masını muvafık görmekteyim. 

Buna Trabzon mebusu B. Raif 
Karadeniz cevab vermiş ve bu ~ehid
lerin ailelerine derhal yardım yapıl
ması lazımgeldiğini söyliyerek de
miştir ki: 

"- Bu yardım nasıl olabilir? As
keri hava şehitleri ailelerine tazmi
nat olarak ne veriliyorsa onu aynen 
ve defaten vermek lazımdır. Hava iş
leri ve hava vazifeleri ifa eden va -
tandaşların şevk ve gayretlerini kır-

mamıştır. Bu para defaten veril 
aynca kanunen mazide bu şekilde 1:1 

şehit veresesine böyle bir şey vertf.I' 
Iazımgeldiği takdirde ayrıca teeırııııt 
olunsun demiştir. Binaenaleyh lı' 
nun için ayrıca bir kanun kabul etııı' 
mizin sebebi budur. 

Gl. K. Sevüktekin (Diyarbakıt 
- Bu, askeri şehitlere verilen parf 
dan fazla mıdır, yoksa müsavi ıni? 

B. N. M. M. Raif Karadeniz (Tr~ 
zon) - Müsavidir. 

Refik İnce (Manisa) - Raif ti 
kadaşımızın verdiği izahat benim tf 
zettiğim maruzatın ne kadar doğr' 
olduğunu göstermektedir. Bugün i· 
çin Hava yollarında ~bit düşenletf 
tesbit ettiğimiz tazminat mikdarı " 
kerlikteki esastır. Çok doğru. 

Yarın yapacağımız kanun bir bar 
ka mahiyette çıkarsa, bugünkü içlD 
ayrı, yarınki için ayrı bir muamel• 
yapmak gibi bir vaziyet hasıl olacak• 
tır. Hazırlanacak olan kanunun ına• 
hiyeti meçhuldür. Biz diyoruz ki de'/• 
let hizmetinde olanlar vazife g6r
mek itibariyle birdir. Halbuki encU• 
men ayn bir kanun yapıyor, bu ay• 
rılık doğru değildir. Binaenaleyb 
bunları bir esas dahilinde yapalırıı. 
eşhasa sureti mahsusada her biri içiıı 
yeni yeni kanunlar yapmaktan kur· 
tul alım. 

İkinci bir meselede hatırıma geli· 
yor. Hava yolları her yolcu için bir 
sigorta paraaı alıyor. Bir tayyareye 
binen müşterinin hayatı sigortalı o· 
luyor da bunu ııevkeden tayyareciniıı 
hayatının ıigortalı olması neden dil• 
şünülmüyor? Bu şekil hem devletin 
vereceği tazminat karıılık tutulmuş 
olmaz ve hem de bu zevatın ba§ına 
Rr"oMftf\r~f'EcegTiniZ'tazmınattan aa• 
ha çok menfaat temin etmif olurlar. 
Onun için bu noktanın nazarı dikka• 
te alınması lbımdır. (Doğru ıesleri). 
Bendeniz encümenden rica ediyo
rum, istedikleri zaman kanunları bl· 
ze pek çabuk getirmekte bazı miaal• 
ler göıtermişlerdir. Kendileri iyi tecs 
rübelere de maliktirler, binaenaleyh 
bu kanunun çıkarılmasında bir zor• 
luk yoktur. Muhterem heyetiniz be
nim ricamı kabul ederse ahkamı umu
miyeyi müstelzim olan bir kanun ge· 
tirsinler. Zannederim dirayetli arka• 
daşlamn bu lütfü eeirgemezler. Bu
nunla beraber yakında gelecek böyle 
bir kanun var mı? Bunu Nafıa Veki
li arkadaşımızdan sorarım, bu kanu· 
nun ne zamana kadar gelmek ihtima
li vardır. Yakın zamanda gelecekse 
tayyare kazalarının her zaman olma
sı ihtimalini nazarı dikkate alaralC 
kendi hesabıma bu teklifimden vaz 
geçerim. 

Jicaret ve sanayi 
odasında 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 HükUmetten bu hususta hazırlan

makta olduğundan bahsedilen kanun 
hakkında bizi tenvir etmelerini rica 
ederim. 

Ticaret odaları nizamnamesi mu -
cibince her ıene yeniden intihap olun
ması lazım gelen Ticaret odası idare 
heyeti ile fiat tahmini komisyonu 
azalarını intihap etmek üzere Ticaret 
odası umumi heyeti önümüzdeki haf
ta içinde ticaret ve sanayi odasında bir 
içtima yapacaktır. 

Ankara Palasta konser 
Ankarapalas otelinin güzel bir kara

rını haber aldık: Müdüriyet otel mızı
kasına salı ve cuma günleri hafif kon
ıerler verdirecektir. Bu konserlerin 
programını ilan sütunlarımızda bula
caksınız. 

Hava yağıılı geçti 
Diln 'ehrimizde hava kapalı ve ya

ğı~lı geçmi9, ısı, sıfırın üstilnde olmak 
üzere gece 2, gündüz 9 derece olarak 
kaydedilmiştir. Dün yurdun bütün 
mmtakalarında hava kapalı ve yeryer 
yağışlı geçmiştir. Yağışların karemet
reye bıraktıkları su mikdarları Antal
yada ı43, Bodrumda 102, Eskifehirde 
ıs, İzmirde 11, Ankarada ıo, diğer yer
lerde 1-ıo kilogram arasındadır. 

Diln en düşük m sıfırın altında 

Karata 12, en yliksek ısı da sıfırın üs
tünde İzmirde 9, Bodrumda 11, Antal
yada 12, Adanada ıs, Trabzonda 18 de
recedir. 

Renklere dair ••• 
- Dün geceki baloda, ea çok ne 

renk tuvaletler vardı ? . 
- Bu sene ea fazla hangi renk 

moda 1 
- Vindsor düşesi; ac;ıba, hali o 

vallis mavisini giymeğe devam edi· 
yor mu 1 

- Bazrlatr liliziyi çok severler 
ama ben bu renkten biç hoşlanmam. 

-Ama da yaptınrz ba1 filizi kibar 
bir renktir. 

- Ne kadar kibar olursa olsun, 
zevk benim değil mi? Hem iki giJ. 
züm, lrenlr.lerin meıhur sözUnU bil
miyor musun: "Renk üzerinde ma· 
nakaıa olmaz.,, 

Bu bir renk bahsidir; fakat bu
racıkta bir lransız ata sözU ile kıpa-
nrr. 

••• 
- Mısırda mavi gömlekliler kal· 

dırılmıı, yeıil gömlekWer de kalka· 
cak 1 

- Almanyıda parklardaki bazı 
kanapeleri sarıya boyayorlarmıı; 
yahudiler ancak bu sarı ksnapeler· 
de oturacakmıı. 

- Japon dahiliye nazırı ne siJy
Jemiş duydun mu ? "Beyazın Asya· 
dıki hegemonyasının sona ermesi 
lazımdır/,, demiı. Sırı tehlike dile 
geldi desene 1 

Bu da ba§ka türlü bir renk bahsi
dir. Neredesin "renk üzerinde mü· 
naka~a olmaz,, Diyen atalar sözü? 

Bu renk bahsi, ba~ka türlü renk 
bahsi ... Üzerinde münakaşa değil, 
muharebe bile olu1or. - T. 1. 

Takaiı haıt.alığı 

Evelki gün bir arkadqmı diyor· 
du ki ı 

- Bu ay elime 150 lira para geç· 
ti; timdi cebimde bütün bir ay için 
beı liradan fazla para yok. 

- Kayıb mı ettin; kumar mı oy• 
nadm ? Diye aordum. 

- Hayır, dedi, borclarmıa da
ğıttan. Ay baılarmda biz, ayhğı 
ıskat alır gibi alıyoruz: Yani bir 
elden alıp öteki elden veriyoruz . 

Galiba, bir çoklarımız bu vazi-
yetteyiz. • 

Bir halı görüyorsunuz; pahalı 

ama ,üzel. Satan da evliya gibi 
bir adam. Size on takıitte vere• 
cek. Alıyor ve üıtelik ucuz bir ke
lepir yakalamıı gibi aeviniyorsu
nuz. Bu halıya bir de yeni döıeme 
takonı li.zun. Allah razı olaun, 
maiaza aahiblerinden onu da on 
iki takaitte veriyorlar. 

Akf&Dlfan radyo.uz kalacak de
ğilsiniz ya. Paraımı Alli.h deiilae, 
bile takıit usulü kerim. Haydi bir 
de radyo. 

Radyo, her vakit iıtenen hava· 
ları çalmaz; bir do taksitli bir gra· 
mofon. 

Artık döıenen ,dayanan bu ev
de refikanız eaki dikit makineaile 
dikit dikebilir mi? Eski makineyi 
yok pahasına aatıp yerine a-ene 
taksitle bir yeniıini alıyorıunuz. 

Banana yerli mallardan taksit
li bir mantoluk kumaı, kendinize 
terziden, gene taklitle, bir kat el· 
biae alırken kıt çattyor: Taksitle 
kömür ve odun alına mevaimi! 

Böylece aklmız a1ra, ucuz ve 
ehven bir hayat yaıamaia batla
yoraunuz ama, aylarca avucunuz
dan para tranıit eıyaıı gibi gelip 
geçiyor ! 

Papmlık ve ortlaılik ! 

Bir ainema mecmua11, franıız 
artisti Larquey'in hayatından babı 
ediyor. Buradaıa öğrendiğimize 
göre bu artiıt önceleri papaa mek
tebinde okurken oradan sahneye 
geçmif. 

Bize kalırsa papas mektebinde 
okumakta devam da ebeydi, ge
ne bu artistlik etmesine mani ol
mazdı. 

Balattaki Ayayani kilisesinin 
bat papasmı açık saçrk bir sevda 
filmi çeviNrken >:a.kalamadılar 
JDJ .?. 

Y cryüzünde bir takını hadiıe· 

ler olur, gülersiniz; bir takım ha
diseler olur, ağlarsınız; bir kısım 
hadiseler de hiç alakanızı çek
mez. Fakat bir kısım hadiseler 
karıısında fagmamazlrk edemez
ıiniz. Meaeli. : 

* Los Anceloı'da genç bir ge
lin kendini yaralamıı; sebebi; e
ğer doğru ise, kocasmm bir tite bi
ra içmesi imiı. 

* lngiltere'de Vilyam Şekapir 
iaminde bir iıçi kanunun müaaade
ıinden fazla içki içerek aarhoıluk 
ve sarkmtılk ettiii için mahkeme 
tarafından altı yedi lira kadar bir 
para cezaama çarpılmıı. 

Hakim bu hükmü teblii eder
ken : 

- Bütün vatandaıların sakın
maları lazım gelen bu türlü ıuç
lardan senin büsbütün çekinmen 
gerek. Büyük adaımı düıünaene l 

lıçi cevab vermit ı 

- O da kim oluyor 7 Ben adat 
madq tanımıyorum. 
* İngiliz kaaabalarmdan biri

ıinde bir mevkuf karakoldan ka
çınca onu yakalamak için ne ka
dar polis varıa, hepsi sokağa fır

lamıılar. Karakolda ne olmuş bi
liyor musunuz? Açık göz bir hır
ıız kimsecikler bulunmadığı için 
içeriye girmiş, orada bulduğu 20 
İngiliz lirasını ve yükte hafif, pa
hada ağır neler buldu iae onları 
çalmıı ve kaçmıı 1 
Şazmaz mısınız ?. 

Nafıa Encümeni Başkanı Azis 
Samih İlter, Hava şehidleri hakkın· 
da sigorta meselesi düşünülmekte ol· 
duğunu, hava seferleri kış münasebc
tile tatil edilip yaza kadar ıefer ya
pılmıyacağmı, sigorta yapmak usulü 
şirketle görüşülecek ve yaza kadar 
bu meselenin hallolunacağını bildir
di. 

General Naci Eldeniz (Seyhan) -
Bu teklif hakkında Refik İnce arka
daşımızın söyledikleri esas itbariyle 
çok doğrudur. Nitekim encümende 
de görüşülmüştür. Bu noktayı nazar 
da mevcuddu. Bunun isabetini ben
deniz de teslim ederim. Fakat hava 
hususatında zamanımızda her gün 
görmekte olduğumuz ilerleyişler, ge
ri kalmamak için bütün memleketle· 
ri, bütün milletleri husust olarak ça
lışmaya sevkediyor. Bu noktayı fazla 
uzatmıyacağım. Askeri tayyarecili· 
ğin ehemiyeti hepimizce müsellem
dir. Bunu da fazla uzatmıyacağım. 
Tayyarecilikte tayyareci, ve yahut 
pilot ve yahut makinist, ve yahut tel
sizci ne demek olduğunu bittabi he
pimiz takdir ederiz. Bir harb esna
sında tayyare yapılabilir. Mesela mal
zeme vakti zamanında idhal edilir, 
ihtiyaç zamanında, alelacele iıtenildi
ği kadar makine yapılır. Umid etmek 
iıterim ki, tamamen bu vaziyetteyiı. 
değilsek inşallah pek yakında bu va
ziyete geleceğiz. Bunun temini la
zımdır. Fakat temini müşkül bir şey 

(Sonu 8 inci sa fada) 
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Goga hiikiimeti iç 

ve dış politikası 
Romanya'da 20. birincikanun aeçi

ninin neticesi nihayet resmen ilan cdil
niıtir. Bükrq'ten bildirildiğine göre, 

manya meclisinin üç yüz seksen ka-
lar m bueu partiler arasmda ıöyle tak
ı\İm edildi: 
~ 1 -ifatarcsco partisinin liberalleri 
11152, 

2 - Milli çiftçiler 86 
3 - "Her ıey v tan için'' denilen 
§iııt parti 66 
4 - Goga'nın milli bıristiyan par

~tisi 39, 
11 5 - Macarlar 19, 

6 - Bratianu'nun liberalleri 16, 
7 - Radikal çiftçiler 9. 
Malumdur ki Tatareıco, aranın yüz

de kırkını temin demediğinden prim 
hakkından mahrum kalmıı ve istifa11ru 
kırala vermiştir. Par:lamanter devlet
lerde it bll§mda bulunan bir parti hü
kÜlnet teşkil edecek ekseriyeti t~n 

~ e~e~y~ek ve yahud bir kovalisiyon 
hükümeti kuranuyarak ikbdardan çe -
k!l~~ olur a, kırnl kabine teşkili va· 
xifesıru muhalefet partisine tevdi eder. 
Fakat bu defa liberallerden sonra en 
çok rey alan milli çiftçi partisine hü
kümet teıkili vazifesini vennekte iki 
malm.ır vardı: Evvela onlnr:ın kazan· 
dıklan reyi r, hükümet partisinden da· 
ha m:dı. Sonra kıral, hükümet teıkili 
v~eıini seçim yapılmazdan evvel 
teklif ettiği halde bu parti, bir takım 
§artlar ileri ıürüldüğünden, teklifi red-

• etmİ§tİ. seçimde, dolayıaiyle, kırala 

• karşı vaziyet almışlar ve hükümdarın 
• itimadını kaybetmitlcrdi. Bu iki parti

den ıonra gelen "her şey va.tan için .. ,, ı· 
partisı ne ge ıncc; bunlar, açıktan açı· 
ğa fqist olduklarından ve kıral bunla
ra da itimad edemiyeceğinden batvekil
lik, seçimde ancak otuz dokuz mebus 
kazanabilen Goga partisine verilmiıtir. 

Goga'nın yeni mecliste ekseriyet 
temin edecek her hangi bir konmbine • 
zon yapmasına ihtimal verilem z. Bi • 
naenaleyh yeni hükümet iki yol taldb 
edebilirdi: 

1 - Meclisi feshederek yeni intibah 
yapmak. 

2 - Meclisi feshettikten sonra inti • 
hab yapmayıp, Romanya'yı diktatör
l~kle idare etmek. Filhnkika milli hrrİs· 
fu olduğ

0

u~ gcire; · oga'n~,R~an
ya~ ~liaaiz idare etmesine ihtimal 
venliyordu, 

. ~ncak baıvekil tarafmdan ıon hal-
:~~çınde yapılan beyanat, asla diktatör
u kyoluna sapmak istemediğini göıter
nıe tedir. Binaenaleyh Goga, 20 ilkka· 
nun ae .•. ~ h 

çımını ı-es ederek yeni seçim 
~acak deın~ktir. Bu seçimde hazamp 

nuyacagı hakkında bugün IÖyle
:.C:~k her §ey tahminden ibarettir. Ro
~•Ya'da 0 ki ·· p ti . 1 YllZ elli mebusu olan bir n:b nın Yapılan yeni bir seçimde on 
sek· uı ~ruıamadığı vaki olduğu gibi, 
k ız ?1Cbusu olan bir partinin iki sülüs 

e .~erıy ti lemin edebildi;;..: de .,.örül-
ınu t.. B ts• • 

1 ur. İnaen leyh, Goıa'nın parla-
~ntoyu feshederek yapacağı yeni seçi
nun neticesini beklemek lazımdır. 

.. Fakat bu arada yeni Roman'ya hü
kumetinin tnkib edeceii dahili ve bil
hassa harici siyaset, her tarafta bü
Y.ük alAlca uyandmnaktadır. Par • 
tı Pl'Ogramı meydanda olduğun • 
dan dahili siyasette takip edile · 
cck yoJ, kafi derecede sarihtir: Milli 
hıristiyan partisi, otoriterdir. Fakat 
diktatörlüğe taraftar delildir. Milliyet· 
l>Crvcrdir, Fakat ekalliyetlerin haklan
na riayetsiz değildir. Sonra yahudi 
aleyhtandır. Ve ıimdiden yahudiler 
hakkında alınan bazı tedbirlerden bu 
Yolda hayli ileri gidileceği anlatılmak· 
tadır. Şunu hahrda tubnak gerektir ki 
Goga partisi, ihtiyar Cuza'nın y hudi 
aleyhtarı olan partisinin bir istihaleai • 
dir. Bu partiden baıka türlü bir hare. 
ket beklenemezdi. 

• Fakat Romanya dıımdnki kamoyu 
alakadar etrneıi lfızım gelen dıı politi
ka meselesine gelince; partinin yahudi 
aleyhtarı ve otoriter olduğuna bakıla
rak ve parti reisinin geçen aene Alman. 
yaya yaptığı bir seyahatte Hitler tara
fından kabul edilmiş olması hatırda tu
tularak, Romanya harici politikasına 
büsbütün aylan bir istikamet vereceği 
snmlmıtb• Gerek batvekil Goga ve ge· 
rck hariciye vekili Micescu bu :ıehabı 
tashih etmek için bir haf tadan beri hiç 
bir fırsab kaçınnan11ılardır. Malum
dur ki Romanyanın harici politikası 
çok dallı budaklıdır. Franaa'ya dostluk 
nıuahedesiyle bağlıdır. Leruıtanın müt
tefikidir. Küçük antantın bir uzvudur. 
Balkan ııntantmın azasıdır. Yirmi ıe -
nelik bir tarihe, uzun ananeye ve coğ • 
rafya vııziyetine dayanan bu politika, 
bir gece içinde değiıtirileme:z. Sonra 
Romanya'nm iç ve dıt politikasından 
bahsederken, ekseriya, kırelm rolü u
nutuluyor. ikinci Karol, Romanyanın 
iç ve dıı politikasında en ehemiyetli 
unsurdur. 

Herkes biliyor ki, Tataresco, ara· 
nın yüzde otuz sekizi yerine, yüzde kır· 
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8. Micesko'nun beyanatı 

"Romanya hükümeti 
muahedelere sadıktır,, 

Yahudilere karşı yeni tedairler ahndı, 
bir çok vilayet gazeteleri kaİ>atddı 
Bükreş. s (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: Dış bakanı B. Micesko, ga· 
zetecileri kabul ederek kendilerine a · 
şağıdaki beyanatta bulun~u~tur : 

"- Dış bakanlığına tayınım esna
sında da söylediğim gibi, Romanya, 
ittifaklarına karşı bir sadakat politi -
kası gildecek ve aynı zamanda müna
sebette bulunduğu bütün devletlere 
de dürüst ve samimi bir •urette elini 
uzatacaktır. 
Romanyanın dış politika.,ı, her tür

lü iç politika kaygılarının üstündedir. 
Mfüıasebette bulunduğumuz bütün 
memleketler tarafından da iç politika 
ile dış politika arasında aynı fark gö. 
zetilmesi keyfiyetile karşılaşacağımız 
ümidile, bu devletlerden, Romanyada· 
ki muhabirleri vasrtasile, fena maHi· 
mat alan bazı gazeteler tarafından ya· 
pdan yanlış haberlerin tesirinde kal· 
mamalarını rica etmiş bulunuyorum. 

M ualıedelere sadcılaıt 
Dış politika meselelerinin hallini 

takib ederken, romen hükilmeti, ken • 
disini, Fransaya, Polonyaya, küçük 
antanta, Balkan antantına bağlayan 
muahedelere sadık kalmaktadır. 

Yakında Cenevreye yapacağım se -
yahat esnasında kendilerile görüşme· 
lerde bulunacağım bütün zatların ro -
men hükümetinde her türhi şahıs de -
ğişmeleri kaygılarından azade olarak 
yalnız Romanya namına söz söyliyece· 
ğimden emin olmalarını görmekle 
bahtiyar olacağım 

Gazetelerin göz öniine alması 
gereken noktalar 

Bu emirname mucibince yahudilerin 
kırk yaşından aşağı romcn kadınlarını 
hizmetlerinde kullanmaları yasaktır. 
İş idarehanelerine de bu yolda emirler 
verilmiştir. Bundan maksad yahudile· 
rin kadın ticareti yapmalarına mani 
olmaktır. 

Bir tekzib 
Bükre§. s (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: Salaiyettar mahafil, B. fon 
Ribbentropun Bükreşi ziyareti proje
si hakkında bazı yabancı gazetelerde 
çıkan haberlerden katiycn malQmntla
rı olmadığını bildirmektedir. 

1500 romanyalının ltalyadaki 
seyahaıi 

Roma, 5 ( A.A.) - Angusta sergisi
ni gezmek için Romaya gelen 1500 ro
manyalı me!lhul askerin mezarına çe
lenk koyduktan sonra bunların bir he
yeti Venedik sarayında Muıolini tara
fından kabul olunmu9tur. 

lngiltere ve Fran~a yahudilere 
yardım ediyorlar 

Londra, 5 (AA.) - Bükre9teki in· 
giliz orta el~isi Romanya htikümeti 
nezdinde bir teşebbüste bulunarak, in
gilb htiklimetinin Romanya ile miltte· 
fik devletler arasında aktedilen ve ırk, 
din, dil ulıklarının politik ve dini 
haklarını zıman altına alan 9.12.1919 
tarihli azlıklar muahedeı;ine atfettiği 
ehcmiyetin berdevam olduğunu dosta
ne bir şekilde bildirecektir. 

B.: Ruzvelt 

Kongreye 3 mesaj 
daha gönderecek 
Vaşington, 5 (A.A.) - Beyaz aaray 

erkfinı, Ruzvelt'in ekonomik sıkmtda· 
nn önüne geçmek üzere bütlin if a· 
damlarının itbirliği yapmalarını taleb 
eden meaajmın, evelki mesajlardan hiç 
birine nasip olmamış derecede iyi bir 
surette kar9ılandığmı söylemektedir. 

B. Ruzvelt şimdiki halde, kongreye 
daha üç mesaj göndermek tasavvurun· 
dadır; 

l· Büdce hakkında bir meıaj , 
2- Tröst aleyhtarı kanunların takvi· 

yesi hususunda bir mesaj, 
3. Muhtemel olarak, munzam 

masrafları hakkında bir meaaj. 

Prens Pot' un eytenmesl 

Davetliler Atina'ya 
gitmete bqladılar 
Belgrad, 5 (A.A.) - Yunan Veli

ahtı Prens Pol'un evlenme merasimin
de bulunacak olan davetlilerin bUyUk 
bir kısmı Belgrad'dan gelecektir. 

Yunan kırahnın yeğeni prenses 
Alexandr ile Danimarka prensi Knud 
Danimarka prensesi Mathilde, Prus
ya prensesi Orcar, Prusya prensi 
Augusr-Guillaume, Prusya prensesi, 
Cocile, duc de Meklemburg ile dUşes 
Anastasio de Meklemburg dUn Ati
naya gitmek üzere Belgrad'dan geç
mi~lerdir. 

BUkreş, 5 (A.A.) - Veliaht Prens 
Mlhai, dUn akşam bir torpido muhri
bi ile Atinaya hareket etmi9tlr. Prens 
Mihai, Elen Veliahtinin evlenme tö
reninde babası kırat Karol'u temsil 
eyliyccektir. 

Londra, S (A.A.) - Dük ve dü
şes de Kent, yunan prensi Paul ile 
prenses Frekrika de Brunswick'in 
evlenmelerinde hazır bulunmak üzere 
Atinaya gltmi,lerdir. 
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K11 yarclımı 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, 

fakir ve yokıul iıuanlar için kqın ne 
inaafaız ve ıiddctli davranan bir 
menim olduğunu habrlatarak, eğer 
bir hayır cemiyetinin, kı§m tahriba• 
tma maruz zavalldann imdadma 
kotacağmı bilseler bir çok ki~aele • 
rin yardıma koımakta tereddud et• 
miyeceklerini söyliyerek diyor ki : 
''Dünyanın her köıesinde kıt yar• 

danı diye bir ses işitiliyor. Her taraf· 
ta yoksuzlara uzanan eller var. Bir 
taraftan yardım listeleri açılıyor. 
Diier taraftan•türlü türlü eğlence• 
ler tertib edilerek damla dam1a para 
toplanıyor. 

Biz de bu yolda fa8liyetler itiyad 
haline gelmemiştir. İçtimai muave
net tetkilitı devlet ve belediye vazi
feleri arasmda faal bir yer almamıt
tır. içtimai sigortalardan hiç biri u • 
umumi ıekilde bayata karıımamıtbr. 
Bunun için ancak hayır cemiyetleri 
vasıtaıile temin edilebilecek içtimai 

Terııel §ehrinden bir görünüı yardımm yeri bottur. Bu noksan da 
acı bir surette duyuluyor. 

Sıfırın altında on beş Memleketimizde itıizlik yoktur. 

T eruel' de harb 
devam ediyor 
Barselon, 5 (A.A.) - Resmi teb • 

liğ: Asilerin Teruel mıntakasındaki 
hücumları, akamete uğramıştır. Teruel 
cephesinde hararet dereceıi, ııfırdan 
aşağı 15 tir. 

Asilerin bir tayyaresini dil§Urdük. 

Aıilere göre 
Salamanka, 5 (A.A.) - Reımt teb

liğ: Teruel etrafında muharebeler de • 
vam etmektedir. DUımanın 11 tayyare
ıini dUşürdUk. 

Siı ve tiddetH ıoğuk harekltı gUç • 
le§tirmektedir . 

JUadrid bo§alıılıyor 
Baraelon, 5 (A.A.) - Röyter ajanıı 

bildiriyor: Bir kararnamede Madrid -
de kalmaıı askerlik hizmeti bakımın
dan lilzumlu olmıyan bütün ıivillerin 
otuz gün zarfında ı.ehri terketmeai 
emredilmektedir. 

Her çalıtan az da olsa biT parça ek• 
mek buluyor. Fakat hayatın türlü 
türlü felaketleri nrdw ki bir aileyi 
bu günden yanna geçinme kayna
ğından mahrum ede~lİT. lhtiyar~ık 
yüzünden ve diğer bır aebebden aıle 
reisinin işini kaybetmer.i, ölüm, has
talık, kaza, bapıe mahkumiyet gibi 
türlü türlü &ebebler vardır ki ancak 
ömürlerini günü gününe devam et • 
tirecek kadar geçim imkinlan bu • 
lunan aileleri birden bire mahnımi· 
yetin en atai• derecea.ine dütürebi • 

lir. • • 
Bütün bu ihtimallere kartı ılmın 

ve tecrübenin lüzum gö&terdiği yol· 
da içtimai korunma ve yardım tetki
latı elbette memleketimizde kurula· 
caktır. Fakat o zamana kadar hayır 
cemiyetler.inin bu b~lui~ d_old~r· 
malarma ve hayJT &abiblenle ıt bır • 
tiği etmelerine mutlaka ihtiyaç ..-ar· 
dır. 

Bu vazifeyi de en evet Kızılaydan 
beklemek hakkunızdır. Kızılay umu• 
mun emniyetini ve sevgisini kazan • 
mııtır, Mevsimin ıiddetleri yÜzÜn• 
den had bir hale ıelen yoksuzluk 
yaralarmı aarmaya kalkı§acak olur· 

Her memlekette dış politika ile 
meşgul olan gazeteler eğer romen hü· 
,.. ___ ,.. _____ ·s r-····-- --- -- .. 
ğı tedbirler hakkında hükilm yürüt· 
meden önce, romen devletinin haki· 
miyeti bakımından, Romanyanın en· 
ternasyonal teahhüdleri ile iç kanun
ları arasındaki mutabakatı, romen ana 
kanunu zihniyeti içinde tedkik eder • 
lerse vazifemi bittabi çok kolaylaştır
mış olacaklardır Şurasını tebarüz et· 
tirmek isterim ki romen ana kanunu 
mucibince, devlet makamlarile şahıs -
Jarın hukuku araaındaki münasebetler, 
romen haklarının romen devleti için • 
de muhafazaıına dayanmaktadır., 

İvnin Standard gazeteıoi, Fransanın 
da buna benzer bir demar§ yapacağını 
ve bu müdahalenin Romanya yahudi
lerine yardım için yapılmı9 olduğunu 
bildirmektedir. 

ıuıııı nırısııyan punuımm 

teüikkilerl 
Hanııo pn tehdidi ltlncla 

aa her vatandaıtan candan alaka v• 
yardun ıörecektir. 

Dünya.um her memleketi kq yar-
dam diye harekete geçtiği bir aırada 

Vilayeı ve belediye meclisleri 
Jeılıediliyor 

Bütün departman ve belediye mec
lislerinin feshine müteallik bir karar· 
name iadar edilmiştir 

Bükreş polis mUdürli ve kralın mu
temedlerinden general Galıriel Mari· 
ncsco'ya bir dahiliye müsteşarının ha· 
iz olduğu a;alfilliyetlere müşabih sala· 
hiyetlcr verilmigtir 

l'a ıudi ~ıstıran g<ızcteler 
knpcııılıyor 

İç bakanı yahudi muharrirler kulla· 
nan bir çok viliyet gazetelerini kapat· 
mıştır. Bunların arasında Çarovitz'de 
almanca olarak intişar eden bütün ga· 
zeteler de vardır. 

Bu tedbir yazılarile romen miletine 
zarar vermiş olan diğer bütün gazete· 
lere de te~mil olunacaktır. 

Romen kadınları yalmdilere 
hizmet edemiyecek 

Hükümet gazetesi olan Traza Noat
ra iş bakanının bir emirnamesini ne9· 
retmektedir. 

kını alsaydı egki hükümet iktıdarda ka
lacnkb. Yüzde iki nok5an rey aldık• için 
istifa etti de yerine Goga geçti diye 
Romanya'run harici politikasına tama. 
miyle yeni bir istikamet verileceğine 
inanmak caiz değildir. Bununla bera· 
ber esaaen Tatnresco ıı:amanında da 
bpks, Lehiıtan ve Yugoslavya'da oldu
~u gibi, son birbuçuk ıene içinde, Fran· 
sa ile dostluk bağlarını muhafaza et
rmkle beraber, Almanya ve ltalya'ya 
doğru bir temayül hissediliyordu. Bu 
temayül Titülesco'nun istifa gününden 
sonra baılanuıtır. Olsa olsa, Goı;a da 
~aten Tatareıco "amanında böyle bir 
istikamet almıt bulunan bir yol üzerin· 
de ve belki azacık daha hızla yürür. 
Y oke Romanya dıı politikasında bir 
inkılab beklenemez. Romanya bqveki· 
linin bu nokta üzerinde dost v0 mütte
fik devletlere verdi i teminata itimad 
etmek c izdir, 

A.Ş.ESMER 

B. MicHko, Tan gazetainin BUkre9 
muabirine yaptığı beyanatta, Roman· 
ya milli hıristiyan partisi te14kkilerl· 
nin italyan faşiıot partisinin yahud da 
alman nasyonal sosyalist partisi tel~k-

Japonlar arasında panik var 
Kızılay bu .sahada elbette ..-arlıfım 
ı<>.tcrecektir ve muhtaçlann yarala• 
rma alaka duyanlarm önüne düıe
cektir. Buna hiç ıübhe etmi.yonız.,, . 

Sanghaydaki radyo ve telsiz idareleri lNGlLTERE EKTlClNl 
BlÇYOR 

CUMHURYET'te Abidin Daver, 
Japonyanın dirilmesinde ve cımper • 
yaliat bir devlet haline gelmea.inde 

memurları Inıilterenin oynadıfı mUeuir rolü ve 

kilerinin aynı olmadığı gibi Fransa· 
nın hukuku be9er tellkkiıi ile de mil· 
nasebeti olmadrğmı, parti umdesinin 
yalnız Rotnanyayı alakadar ettiğini, 

japonlarca İ5gal edildi 
(Baıı ı. inci StJylada) 

Yengov'un cenubunda yeni bir mlida • 
Romanyanın romen milletinin hakiki faa hattı vlicude getirilmiıtir . 
duygularını hesaba katnuyanlarla eko· 
nomik görüşmelere giri11emlyeceeini, 
Romanyanın harbden önce Almanya i
le daima iyi ticaret münasebetlerinde 
bulunmuş olduğunu, buna binaen kim· 
senin bu iyi münasebetlerin yenilen-
mesinden hayrete dil,memesi icab e· 
deceğinl ve Romanya ile İtalya arasın· 
da ananevi bir ıempati mevcud bulun· 
duğunu kaydederek demiştir ki: 

"- Hlikümet Almanya ile tlcart 
münasebetleri ve İtalya hakkındaki 

sempati hislerini jnkişaf ettirmeye ça· 
lışacaktır. Romanya, Fransa ile olan 
sıkı münasebetlerini muhafaza edecek· 
tir.,, 

Fena biten bir çocuk 
yaramazlığı 

İstanbul, 5 (Telefonla) - 10 kadar 
çocuk hakkında yaralama suçundan 
dolayı takibata başlandı. Hadise şudur: 
Bu çocuklar harbiye mektebinin dıvar
lan dibine yığılan kliller araıına tahta 
koymu,lar, ucuna bir ip bailamıılar, 
oradan gesen yolcuların ayaklannın 

altından bu tahtayı çekerek bunları 

kuyuya dlltUnnüşlerdir. Bugün gene 
böyle eğlenirken Ahsabet adında blr 
ermeni kadınını kuyuya dilşilrerek bel· 
kemiğinin kırılmasına &ebeb olmu!Jlıu· 
dır. 

Gümrüklerde 
tedbirler 

. 
yenı 

İstanbul, S (Telefona!) - GUrnrUk
ıer Umum MUdUrU Mahmud Nedim 
gümrüklerdeki tetkiklerini bitirmek il· 
zeredir. Mahmud Nedim şehrimizdeki 
ambar ve depolann bir tek unvan ve 
muamele altında toplanacafını, hepal
nin antrepo muamelesine tAbi tutula • 
cafını söylemittir. Bu tedbirler tlicca
nn iglerlni kolaylaştıracak ve ambara 
verdikleri ardiyeyi azaltacaktır. 

Bir hlançıı miif reze~i 
çinlilere geçti 

Japonlar aleyhine iıyan eden bir 
Mançuko müfrezesi Taiyuan'dan yirmi 
mil mesafede bulunan Şintaih'de Çinli· 
lere iltihak etmiş ve japonlara kar§ı 
çete harbma başlamıştır. 

Puyang • Hopei hattında japonla • 
rın bir mukabil taarruzunu pilskürten 
Çin kuvvetleri şimal istikametinde ile -
ri hareketlerine devam ederek Şingteng 
ve Nanlo'yu zabtetmiıterdir. Japonlar 
Taming üzerine çekiliyorlar 

Radyo idaresi i~gal edildi 
Şan1rhay, S ( A.A.) - lıapon memur

lan !>'1rün radyo idaresini i11al etmiı -
lerdır. işleri, münha11ran japonlarla te
mine ~ahııyorlar. 

Londra' da heyecan 
Londra, 5 (A.A.)-Şanghay enter

nasyonal bölgesindeki radyo merkezi -
nln japonlar tarafından ltgall, Londra. 
da büyük bir heyecan uyandırmıştır. 
Gazeteler, bu hadiseyi çok mühim gö
rüyorlar, 

lvning Standard, bu hadlae yilı:Un
dcn japonlarla alakalı yabancı devlet • 
l~r ar~~n.da vahim bir anlagmazbk çıka
bılecegını kaydediyor. Japonların en· 
ternasyonal bölge belediyesinden yap
tıkları taleblere gelince, İngiltere ve 
Amerika bu mesele hakkında vaziyet 
almadan belediyenin cevab vermesi 
muhtemel değildir. 

Japon mallarına boykot için 
bir beyanname 

~ndra, ~ (A.A.) - Çin'e yardım 
komıtesi, bır beyanname ne,retmi9tir. 
Bu beyanname, bilhassa profesCSr Al
b~rt Einstein tarafından imza edilmig. 
tır. Beyannamede japon mallarına 
kargı enternasyonal bir boykotaj ya • 
pılması tavsiye edilmektedir. 

Telgrafhanelere de lallsür 
konuyor 

Şanghay, 5 (A.A.) - Japon orduıu, 
çekilen ve alınan telgrafları kontrol 
etmek maksadile Eastem, Northom 
ve Commercial Pacifie kablo kumpan· 

yaları bürolarına sanıöı 
yeti~tiımek Uzt:rf'dir. 

Diin japonlarm nöbetçiler ikame et· 
miş oldukları international radio'nun 
memurları, bu sıabah vazif eteri ba~ma 
gelmemiılerdir. Bu yüzden telsiz ser· 
visi bozulmuıtur. 

Japon kıtalarının hareketi 

Hankov, 5 (A.A.) - Royter ajanaı 
bildiriyor: Suşavfo'da bulutmak üıe • 
re Tlentıin • Pukov demiryolu boyun· 
ca timalden ve cenubdan ilerlemekte 
olan japonlar bugiln hedeflerine ıl· 
maiden ve cenubdan 160 kilomt!tre ka· 
dar meaaf ede bulunuyorlardı. 

Çin'in bir muhtırası 

Hankov, 5 (A.A.) - Royter ajanıı 
bildiriyor : Çin dış işler bakanlığı in. 
giliz, fransrz ve Amerika hükümetle
rine birer muhtıra vererek, polise ge • 
niş ı.alfilıiyetler veren Şanghay beledi
ye meclisi kararının tatbik mevkllnc 
konulmaması için acele tedbirler alın
masın. istemiştir. 

Romen veliahdının 
bindiği torpito 

fırtınaya tutuldu 
Sofya, S (A.A.) - Yunan veliahdı

nrn evlenme töreninde hazır bulun
mak Uzere Yunanistana giden Roman
ya veliahdını hamil olarak yola çıkan 
Romanya torpidosu Prlnclpe11a Maria 
Burgaz açıklarında tiddetli fırtınaya 
tutulmuştur. Gemi, Varnaya girmek 
niyetinde olduğunu telıtizle bildirmiş· 
ıe de o zamandanberi yeni bir haber a
lınamamıJ ve iki saattenberi bütün aa· 
hil telsiz postaları da gemi ile temasa 
gircmemi~t~r. Bu hususta resmi bir 
maHlmat mevcud olmamakla beraber 
burada endi9e uyandırmı9tır. 

Fırtına devam ediyor 
Sofya, S (A.A.) - Kar fırtınası de

vam ediyor. Bulgaristanda fevkalade 
bir soğuk hUkUm sürmektedir. Varna
dan beklenen iki Hollanda ve bir ltal
yan vapuru limana gelmemi,tlr. Bu 
vapurların aldbetinden cndiıe edil
mektedir. 

yaptıfı hizmeti anlatarak diyor kit. 
Geçen aınn ıon yıllannda lnıilte

renin en büyük kOTkusu bütün A .. 
yaya hakim olmak istidadında bulu· 
nan Çarlık Rusya idi. ikinci korkusu 
Almanyanm bütün Okyanuata takib 
ettiii yayılma aiyaseti idi, İngiltere 
için üçüncü bir umacı da büyük Ok
yanustaki inıiliz ticaretini tehdid e
den Amerika ticaretidir. Bu üç rakib 
ve hasma karıı lnıriltere, Japonya'yı 
kuvvetlendirmeyi muvafık ıördü. 

Inıilizler, japonların kendileri ~ibi 
denizci. kendileri ıibi baria olduiu
nu biliyorlar, fakat küçük Japonya.· 
da yaııycuı küçük japonlan, inıili• 
olmadıkları için kendilerinden ataiı 
bir millet ve binaenaleyh, Okyanua
lar kıraliçesi lngiltereye rakib ola• 
maz, sanıyorlardı. Gurur, uzak gö -
rüılü olmakla meıhur İngiliz devlet 
adamlarmm ıözlerini kör etmiıti ve 
Japonyaya milyonlar<:& inriliz lira
ıı borç verdiler. Japon donanmaaını 
yaptılar, bunu yaparken de verdik-
leri paraların bir kımımı, büyiik 
karlarla geri almağı unutmadılar 
tabii. 

Küçlik Japonya, kocaman Çin ile 
1844 de ilk harbını yaparken lngilte
renin kendişine temin ettiti modern 
silahlarla galib geldi. Bu sırada 
prens lto, Asyayı Japonya ile Rusya 
araamda taksim fikr.ini ileri ıürer• 
ken lngiltere daha çabuk davrana· 
rak Rusyaya karşı Japonya ile bir 
ittifak akdine muvaffak oldu. Çarlık 
Rusya, uzak ıarkta fena bir mağlu· 
biyete uğradı. İngiltere, korktuğu a
yının di§lerini Japonyaya söktür
mUJtÜ. Büyük harbde, Japonya, ln
rilteraıin müttefiki suretiyle Çin'deki 
alman müstemlekesini ve Okyanus· 
taki alma nadalarını zaptetti. Japon 
endüı;triıi çok büyüdü, 

Büyük harb ortasında, tecdid ve 
temdid edilmiı olan İngiliz • japon 
ittifakı, hakikatte lnailtereye değil: 
Japonyaya yaramııtır. Çünkü Ja· 
ponya, buıün, lnıiltereye meydan 
okuyacak kadar kudret ve satveti 
lngilterenin mali, bahri ve siyasi 
yardmılarile kazanmıttır. Jngiltere, 
uzak farkta ektiiini biçiyor, hiç ti • 
klyete hakin yoktur. Bu atalar ı;Ö:.ı;Ü 
kıaneA Amerika icin de variddir. 
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~ocuğu otomobiline 
almıyan sporcu! 

T 
Taban - Kaide - Base 
Tabiği sayı - Tabii adet - Nombre na
Taban - Kaide - Baae. 

turel. 

Uzantı - İmtidat - Prolongement 
Uzay- Feza, mekin - Espace 
Uzay geometri - Mücessem hendese -

Geometrie dana l'espace 
Uzunluk - Tül - Longueur 

Öğle Neşrı,,au, M hteli 
12.30 u 

neşriyatı - 12.50 PU'ik: Tıirk musı fi 
halk ~rkıları - 13.15 • 13.30 Dahıll 
rici haberler. 

Akşam Neşriyatı: "' 
18.30 ,IJ' 

Damlar üzerindeki kadınlarla 
~ocuklar, uzaktaki tanrılar harbini 

seyrediyorlardı ! 

Geçen günkü gazetemizde, Elma
dağında kayak sporu yapınağa giden 
bir kafilenin yolda karlara saplandı
ğını ve şehrimizdeki mühim müesse
selerden birine mütehassıs olarak ge-

Tam kısım - Tam kısım, farika - Partie 
en ti ere. 

Tam kısım (Olgaritmada) - Kısmı tam 
- Caractcristique. 

Tam sayı - Adedi tam - N om bre entier 
Tacil, sıaırlam - Tarif, tahdit, - Defini

tion. 

o 
Üçgen - Müselles - Triangle 
Üçgen - Miısellesi ehram - Pyramide 

triangulaire 
Üçgen pürüzma - Müsellesi menşur -

- Prisme triangulaire 

plak neııriy::ıtı - 19.00 Turk musi 
halk şarkıları (Makbule Çakar ve ı 
!arı) - 19.30 Saat ayarı ve arabça o 
- 19.30 Türk musikisi ve halk 
(Servet Adnan ve arkadavlan) -
Meteoroloji mevzuunda konuşma: 'f 
Göymen - 20.30 Plakla dans mut 
21.00 Ajans haberleri - 21.15 Stiı<fYO 
orkeı;trası: 1 - Al beniz: Orientale 2"' 
opold: Praha 3 - Mozart : Celebre 
Ante 4 - Stcauss: Du und Du 5 - :R• 
ninoff: Melodıe - 21.55 - 22.00 'I 
program ve İSTİKLAL MARŞI. 

Oç dakika kadar beklemiştik ki 
binbaşı döndü ve bize ilerleme emri
ni verdi. Yarım sağa yöneldik. Tepe
nin boyun noktasını dolanmıştık ki 
Mü~ir ile yedi sekiz zabitten ibaret 
olan maiyetini gördük. Bunlar atla -
rında ninmi§ler ve atlarını süvari ne
ferlerine vermişlerdi. Yirmi, otuz 
çerkes, yerinde duramıyan uzun 
kuyruklu, çirkin atlarmm Üzerinde 
verilecek emirleri her tarafa ulaştı • 
rabilmeğe hazır duruyorlardı . 

bizim ne yaptığımızı anlayarak ci
vardaki bölüklerden bir takım Mü
lazımlarla Çavuılar da çıka geldi
ler. Bunlardan birisi bir kaçağı ba
cağından vurdu. Nihayet, biz, yet
miş kişiyi toparlayarak tabura gel
dik. Binbaşı emretti : 

tirilen bir ecnebi bunlara rastgelerek 
donmak üzere bulunan bir çocuğu a
rabasına almak istemediğini yazmış
tık. 

Tasarığ geometri - Tersimi hendese -
Geometrie descriptive. 

Teget kirişaçı - Veter mümas zaviye -
Angle entre une tangente et une corde. 

Teget - Hattı mümas - Tangente (la) 
Teget - Mümas -Tangent, e 

Üçlük kaidesi - Basit selase kaidesi -
Rcgle de trois aimple 

Üçyüzeyin açı - Üç vecihli zaviye -
Angle tricdre 

Üstel (üs) - Üs - Exposant 
fı-;tanhul : 

- Bunlan bölüklere müsavi mik
darlarda dağıtınız ! 

Bu ecnebi gazetemize bir mektub 
göndermiş ve bizim kaydetmek iste
mediğimiz ismini de vermiştir. Bu 
zat Ziraat Enstitüsü terbiyei bedeni
ye muallimi B. Ridel'dir. 

Teğet altı - Tahtı mümas - Sous-tan-
gent. 

Teketmek -Tevhid etmek - Unifier. 
Tekrarlama - Tekrar - Recapitulation 
Temel - Esasi - Fondamental 
Temel - Esas - Fondamcnt 
Teorem - Dava - Thcorcme 

v 
Varsayık - Farazi - Supposc 
Varsaymak - Farzetmek - Supposer 
Vektör - Şua - V ecteur 

Ugle Neşriyatı: 12.30 PWd• 

musikisi - 12.50 H avadis - 13.05 ı* 
turk musikisi - 13.30 • 14 Muhtelif 
ne~riyatı. 

Osman Paşa, bir iskemleye otur
muştu; dürbünü ile birteviye cenub 
tarafını tetkik ederek karşısında a
yakta duran genç bir yavere bir şey
ler yazdırıyordu. Yanlarında hemen 
yola gönderilmek için bekleyen sa -
kallı iri bir çerkes vardı. Bu iri a
dam, ufak tefek atının yanmda nis • 
belsiz dercede kocaman görünü
yordu. 

Çabuk bir taksim yaptık. Her ta
knna bunlardan beı, altı kiti düıü
yordu. Hepsi de yaptıkları işe utan
mağa başlamıılardı. 

Mektubunda hadiseye dair izahat 
vermekte ve çocuğu almadığını ma
zur göstermek için sebebler ileri 6Ür
mektedir. 

Teori - Na:ı:ariye - Theorie 
Terim - Had - Terme 
Terim, terminğ - Nihayet - Terme 
Ter mi ney - Müııteha - Terminaison 
Terminlemek - Nihayet vermek - Ter-

y 
Yakınsak - Mütekaribe, mütekarip -

Convergcnt 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Çi 

tiyatrosu ( T iltil ve Mitil gece sa~ 
-:- 19.00 N ezıhe ve arkadaııları tar.•~uı 
turk musıkısı - 19.30 Spor müsahaDP:. 
Eşref Şefik- 19.55 Borsa haberleri-~ 
Cemal Kamil ve arkadaşları tarafındaD 
musikisi ve halk ııarkıları - 20.30 H•" 
poru - 20.33 Omer Rıza tarafından a 
soylcv - 20.45 Fasıl saz heyeti: oııJ 
!ar: Küçük Safiye, İbrahim, Ali: V 
Muammer, Klerınct Hamdi, Tanbur ~ 
haddin, Ut Cevdet Kozan, Keman Ce 
- 21.15 Bedriye Tıizıin: Şan orkestra -
katiyle - 21.45 ORKESTRA: 1 - Glill' 
Yvan Susanin, iıvertur. 2 - Friml :İO 
Love Call 3 - Gouno<l : Romeo et juli 
fantazi. 4 - Çaykovski: Rcverie inte~ 
pue - 22.15 Ajans haberleri - 22.30 Pır 
sololar, Opera ve operet parçaları - zJ. 
• 23 Son haberler ve ertesı &unun proıfll 

Biz, bu iıleri bitirir bitirmez, a
rabalar da geçip gitmiş olduklarm
dan tabur hareket etti. 

Çamurlu sokaklara daldık. Pani
ğe uğramıı ahali, kapılara uğramıı· 
lardı : Türkler, merak içinde titri
yorlar, Bulgarlar da bir fenalık et
miş olan adamlarda görüldüğü ü
zere asık suratlı ve şüphe içinde 
bulunuyorlardı. 

Bu mektubun hadiseye aid kısım
larını aşağı koymakla beraber don
mak üzere bulunan bir çocuğu araba
sına almak istememesini sporculuk 
namına hiç bir zaman kabul edemiye
ceğimizi ilave etmek isteriz: 

miner. 
Terminoloji - Mephaaı ıstılahat, ııtıla

hat - Tenninologie. 
Terminolojik - Mephası ıslahata müte

allik olarak - Terminologique. 
Terminus - Münteha - Terminus 
Tersaçı - Re'sen mukabil (zaviye) -

Opposc par le ıommet (angle) 
Tersbirley, ters - Mekus - inverse 
Tersbirlik - Akis - İnversion 

Yakınsay - Mütekaribelik - Conver
gencc 

Yaklaşık değer - Takribi kıymet - Va
leur approchce 
Yaklaşık değer - Takribi kıymet - Va-

leur approximative 
Yamulc - Şibih munharif - Trapeze 
Yanal - Canibi - Lateral 

Biraz geride derme çatma yapıl
mış bir kulübe vardı ki buradan üç 
tel uzanıyordu: Burası telgrafhane 
idi. Yanından geçtiğimiz sırada Mü. 
tir bize seslendi: ''Vazifelerinizi ya
pınız; peygamber yardımcınız ol
awı ! ,, dedi. Neferler haykırdılar, mü 
)azim Azif sancağı kaldırdı ve salla
dı. Ben de kılıcımı çektim ve büyük 
bir şevkle taburun heyecanına ka
tııtım. 

Silahlar bunlara çevrildi; fa.kat 
kimse öldürülmedi. Birisi : 

- Bunlar baıımızm belasıdır 1 
Dedi. Hadiselerde bu adamın haklı 
olduğunu isbat etmiıtir. Binbaıı. 
Sivil bir türkü çağırdı; bu adam bi
ze kılavuzluk etti. Çocuklar aske
re ekmek ve çörek dağıttılar. Bu 
yüzden biraz karga.talık olduğu 
için, ekmeklerle çörekler bittiği za. 
man ben, memnun olmU§lum. As
kerler, sabahtan beri bir pekaimet· 
ten batka bir şey yememi§ oldukla
n için tatlı çörekleri oburcuına tı
kınıyorlardı. 

Oaman Paıa, daima kulağının ar • 
kasında bir kurşun kalemi taşırdı. 
Bu, onun adeti idi; heyecan, telaş 
ve tehlike zamanlarında silahlı bir 
adamın kılıcına davranması kabilin
den o da kalemini kapardı. 

Tekrar yarım sağa döndük ve yo -
kuştan aıağı evlere doğru yürüyüşü
müze devam ettik. Burada ywnuşak 
toprak üzerinde müşkülatla yürü. 
yebilen yaralılarla dolu arabalar, 
yolumuzu keamişti. iki kafilenin bir
birini yanp geçmesi lazım ge'ımce U• 

fak bir kargatalık, bir gecikme oldu. 
Sol tarafımda yÜz kadar nefer gör -
düm ki bunlar küme küme sokaklar
da aığmacak yer arıyorlardı; muha
rebede bozulmut, kaçmıı askerler
di. 
Binbaıı, bunları bana işaret etti 

ve hepisini bize iltihak ettirmem 
için emir verdi. 

- Eğer dinlemiyecek olurlarsa 
Üzerlerine ate§ ediniz 1 Diye bağır· 
dr. Ayni kmnanda.yı ben de Jack ile 
Bakkal ÇaVU§A ulaştırdım. Bunun 
üzerine üçümüz de kendi kıtalarımı
:Em baımdan ayrılarak bu kaçakla
rın ara.ama gittik ve onları tatlı, sert 
sözler, kumandalar, tehditlerle ara· 
mıza katılmağa çağırdık. Bütün bu 
müddet zarfmda Jack da, ben de 
revolverlerimizi sağ elimizde tutu
yorduk; Bakkal ÇaVU§un tüfengi 
tetikte idi. Otuz kiıiyi çevirebildik; 
ötekiler sıvıttılar. Bunun üzerine 
ben ateı ettim; Jack da ateı etti. 
Kurşunlaronız her ne kadar kimse
ye isabet etmedi ise de faydası gö
rüldü. Çünkü bu sayede yirmi ki§i 
daha geri gelmiş oldu. Bu sırada 

Damlarm Üzerindeki kadmlarla 
çocuklar, cenupda Skobelef'le Yu
nus bey arasmda yeniden b&J}ayan 
ve bu iki kumandan da biribirleriy
le karşrlatacak meziyette oldukJa
rmdan llyadaki gibi "tanrılar har-
b:.•• .....:....--...1 ... -- - •• ı.. ... ..ı... .... _..: ----..ı:_ 
yorlardr. 

Binbafı, bana karargilıla Krifin 
tabyaları arasmdaki telgraf teli ke
silmiş olduğu için Miitirin., Yunua 
beyin akibetinden endiıe ettiğini, 
Plevnenin Isa ve Kavanlık tabyala
rının, eğer hala düpnan eline geç
memipe bile, tehlikeye maruz bu
lunduklarmı, fayed bir defa Kritin 
tabyaları elden gidecek olursa kasa· 
banın da tehlikeye düıeceğini SÖy· 
lüyordu. 

Sonra §İmale doğru saptık. Bir ca
miin yanından geçtik ki içeri.inde 
yüzlerce yaralı esir, iyiletmit hasta
larla silahlanmı§ rencberlerin muha
fazası altında hapsedilmiıti. Yollar • 
da durmaksızın rastladığımız ka
çakları devfiriyor ve yolumuza de
vam ediyorduk. Biz yaklattıkça mu
harebenin çahrdılan, gök gürültü· 
sünü andıran gürültüleri kulakları 
sağır edecek derecede artıyordu. 

Bütün manzarayı duman bulutları 
kaplamıştı; havanın ağır olması ve 
yağmurun yağması yüzünden bun • 
lar oldukları yerde duruyorlardı. 

(Sonu var) 

Mektubun hAdiseye dair olan kı
sımlan \ludur: 

"Geçen pazar günü eşim ve iki 
ahbabımla birlikte kayak kaymak ü
zere Elmadağına gitmiştim. Avdette, 
şehre inmek üzere hususi otomobili
mize bindiğimiz esnada gene şehre 
dönmek mecburiyetinde olan ve fakat 
biraz evci içinde 2 çocuğun ve bana 
mektubla tarizde bulunan zatm da 
bulunduğu 10 kişilik hususi bir kap
tıkaçtı onları almadan hareket etmiş 
olduğundan dağın başında kalmış o
lan 2 kişiyi yanımıza almak mecbu
riyetinde kalmı,tık. Biz onları yanı
mıza almamış olsaydık onlar uzun 
müddet orada kalacaklardı. Takriben 
10 kilometre katettikten sonra onları 
yolda kalmış olan kendi otomobilleri
ne bıraktık. Biraz sonra da yukarda 
zikrettiğimiz ve içinde 10 kişi bulu
n.an hususi kaptıkaçtıya rastladrk. 
Bu otomobil, motörü bozulduğu ci
hetle yürütülmek üzere içindekilerin 
bir kısmı tarafından itilmekte idi. 
Bu vaziyet karşuında içinde 4 kişi 
DU!Unan ve oır suru qyca u~ uuıu ..,.. 
lan küçiik otomobilimize gene ild ki
şi almağı teklif ettik. Ankaraya va
rır vannaz da derhal iki taksi gönde
receğimizi bildirdik. 

Burada her şeyden evet bir oto
mobilin şehre vasıl olarak dağın ba
tında kalmıf olanları getirmek üzere 
yedek otomobil göndermesi lizrmdı. 
Fakat bunun için bizim de yolda &ap· 
lanıp kalmak tehlikesine karşı ica
bında arabayı iterek yürütebilecek 
birkaç kuvvetli kimsenin otomobili
mizde bulunması lazımdı. Esasen 
Halkevinin otomobilinin de gelmek 
üzere olduğunu bildirmiştik. Otomo
bilimizin içinde arabayı kullanandan 
ve benden başka güçlü olarak bir tek 
kişi vardı ki, herhangi bir tevakkuf 
veya kaza karşısında arabayı iterek 
saplandığı yerden çıkarmak v. s. gibi 
bir iş görmek oldukça zordu. Diğer 

taraftan, kuvvetli bir kar tipisinin 
mevcudiyeti hiç bir surette hakikata 
uygun olmadığr gibi arabamıza alın
ması teklif edilen çocuğun kapalı o
lan büyük otomobilin içinde, açık o
lan ve hayli yüklü bulunan otomobi-

Ters oranlr - Maküsen mütenasib - In-
versement proportionnel. 
Toğ - Faiz fiatı - Taux 
Ton - Ton - Tonne 
Toplam - Yekiin- Somme 
Toplamak - Cemetmek - Additionner 
Toplanacak sayılar - Cemedilecek adet-

ler - Nombres i additionner (les) 
Toplay - Cem - Addition 

Tutay -Tevkifat- Retenue 
Tükel kare - Murabbaı tam - Carre par

fait. 
Tükey açı - Ttem zaviye - Angle couv

rant tout le plan • 
Tümey- Tamam (1) - Complement (le) 
Tümey - Tamamlıyan - Complemen

taire. 
Tümlemek - Tamamlamak - Complc· 

ter. 
Türem - Fazla - Abacisse 
Türeme - İştikak - Derivation 
Türetmek - İştikak ettirmek, müıtakını 

almak - Deri ver. 
Türer - Kabili iştikak - Dcrivable 
Türev - Müştak - Deri ve 

u 
Uç, son - Münateha- E~treinite 
Ulam - Silsilei alelvili - Progresaion 
Ulam değişmesi - Darıbı müşterek -

Raison (d'une progreasion geometrique) 
Ulam değişmezi - Faslı müşterek -

BWJrltJ:nrr .:"~ıM!tİflll!'ıı;•Lİ.tlyofıtGi~· .. \ 
Ulayı k esir - Kesri mütevali - Fraction 

continuo 
Uzak.Irk. - Mesafe - Dlıtance 
Uzam - İmtidat, vüsat - Etenduo 

liınizle gitmekten daha iyi muhafaza 
edilebileceği de pek tabii idi. Her
hangi bir tehlike karıpsında oldukla
rını görmüş olaydım, kendi malım ol
mıyan ve Enstitüye aid bulunan ka
yak v. s. gibi eşyayı orada bırakmak 
mesuliyetini de üzerime alarak, yal
nız bir değil orada bulunan iki çocu
ğu da birden yanmııza alacağımız ge
ne pek tabii idi." 

Bundan da anlaşılacağı veçhile 
mütehassıs B, Ridel çocuğu otomobi
line almak istemediğini itiraf etmek
tedir. 

Ridel dağdan inen bir otomobili 
çamur yüzünden hazan itmek mecbu-
riyeti hasıl olduğunu söylediği hal
de imdad olarak göndereceğini bil
dirdiği otomobillerin yokuş yukarı 
dağa tırmanabileceklerini kati olarak 
nasıl biliyordu. Ve bu vaziyette ka
yakları bırakıp çocuğu niçin araba
sına almamıştır. 

Yanal yİlzey - Canibi satıh - Surface 
laterale 

Yanay doğruları - Cephe müstakimleri 
Droites de profil 

Yan, terim - Taraf, had - Membre 
Yanay - Profil - Profil 
Yarıçap - Nısıf kutur - Rayon 
Yarıdogru - Nısıf müstakim - Demi 

ciro ite 
Yaruy- Şua - Rayon 
Yatay - Ufki çizgi - Horizontal (l') 
Yatay - Ufki - Horizontal 
Yatay düzey - Ufki sathı müstevi -

Surface plan horizontal 
Yatık açı - Müstakim zaviye - Angle 

plat 
Yay - Kavis -Arc 
Yaypayı - Kıt'aı daire - Seıment (le) 
Yaza/ - Tahriri - Ecrit 
Yedigen - Müaebba - Heptagone 
Yer çizgi - Hattı zemin - Ligne de 

terre 
Yeter - Kafi - Suffiaant 
Yeterlik - Kifayet - Suffiıı;ance 
Yıldızıy - Necmi - Etoilc 
Yoksonu - Nihayetsiz - Sans fin 
Yön - Cihet- Sens 
Yöndeş açılar - Mütevafık zaviyeler -

Angles correspondants 
Yönet - Cihetleme - Orientation 
Yönetik - Müvecceh - Dirige 
Yönetik - Cihetlenmiı - Oricntc 
Yönetlenmek - Cihetlenmek - Oricnter 

(s') 
Yönetmek - Tevcih etmek - Orienter 
Cüuıti - Jet.Ha ._.A.ltitud• 

lcur superieure 
Yükseklik - İrtifa - Hauteur 
Yükseltmek - İkame etmek - Elevcr 
Yüre - Küre - Sphere 
Yüreçap- Küre kutru - Diametre de la 

sph~re 
(Yüre) kuşağı - Mıntakai (küre) -

Zone (do la sphcre) 
Yürevik - Kürevt - Spherique 
YüreJlarıçap - Küre nıaıf kutru - Rayon 

de la sphcre 
Yüz - Vecih - Face 
Yüzarğ - Hektar - Hectare 
Yüzde - Yüzde - Centi~me 
Yüzde - Yüzde - Pourcent 
Yüzde- - Santi - Centi· 
Yiizdearğ - Santiar - Centiare 
Yüzdegram - Santigram- Centigramıne 

Yüzdelitre - Santilitre - Centilitre 
Yüzdemetre - Santimetre - Centimetre 
Yüzdemetre kare - Santimetre murabbaı 

- Centimctre carrc 
Yüzdemetre küp - Santimetre mikabı -

Centimctre cube 
Yüzdey - Yüzde nisbcti - Pourcentage 
Yüzey - Satıh - Surface 
Yüzeylerin yüzdelik sayılması - Satıhla

rın apri usulde okunması - Numeration 
centiımale des surfacea 

Yüzey ölçüleri - Satıh mesahası - Me-
ıure de aurface ou de superficie 

Yüzlük - Mie - Centaine 
Yüzlükler - Miat - Centaines (lea) 
Yılzo- - Hekto- - Hecto-
Yüzogram - Hektogram - Hectoııram

me 
Yüzolitre - Hektolitre - Hectolitre 

Avrupa: 

OP~.i<A VE OPERETLER : l~ 
Laypzig - 20 Varşova - 21 Roma - 21 
.Parıs. 

Ok.KESTRA KONSERLERİ VE S61 
FONIK KONSEI<LEH. : 10 StokholJ1l 
19.10 Breslav, Lüksenburg - 19.55 Bel' 
munster - 20 Kolonya - 20.05 Prag -
Brüksel, Stuttgard - 21.30 Strasburı 
22.20 Kopenhag - 22.30 Liıksenburg - z3J 
Tuluz - 24 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ : 15.40 Viyana -
Münib - 18 Stuttgart - 2l.10 Frankfuc$ 

SOLO KONSERLERİ : 12 BerorniiJll 
ter - 14 Stuttgart - 16.15 Vaqjova -
Bedin - 17.40 Kolonya - 18 Breslav --' 
Münib - 21.30 Monte Ceneri . 
NEFESLİ SAZLAR (Marıı v. s.) : 6' 

Bedin, Breslav - 8.30 Breslav. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR 

9.30 Kolonya - 15.25 Hamburg - M JC' 
lonya - 18 Stokholm - 19.10 Laypzig " 
23.30 Kolonya .• 
HAFİF MÜZİK : 6.30 Hamburg ve di 

ğer alman istasyonları - 8.30 Frank!~ 
XDa.i~ ... --'M~ ••• s~66W'~ • ._.., .. .-ı-..11'\ 
diğer alman istasyonları - 14 Layp:tig .1 

14.10 Franlı:furt - 14.15 Bertin - 16 Ber~ 
ve diğer alman istasyonları - 16.10 Köni~ 
berg - 17.15 Münib - 18 Berlin - ı!l.1 
Frankfurt, Münih - 19.15 Stutt&"art - = 
Monte Ceneri - 20 10 Mamburg - 22· 
Ham bur&'. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Stuttgart "' 
14.15 Kolonya - 22.30 Stuttgart - 23 'I 
yana (Sigan orkestrası). 

DANS MÜZlôt : 20 Berlin - 22 FID' 
ransa , Lüksenburg - 23 Katovi~, Kara!(~ 
vi, Millno, Vilna - 23.25 London-Regioı?' 
- 24 Droitvich - 0.15 Lüksenburg. 

lstanbul<la Tiirkkuşu ~na 
300 talebe yazıldı 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Türkkıl' 
şuna şimdiye kadar 300 talebe yazıl• 
mıştır. Kayıdlar ayın onunda kapana· 
caktır. 

Yüzometre - Hektometre - Hectonıi' 
tre 

Yüzometre kare - Hektometre murab
baı - Hectom~tre carrc 

Yüzometre küp - Hektometre mikabı~ 
- Hectomctre cube 

z 
Zıt - Zıt - Contraire 

-XX-ki, kim bilir, buna benzer ne çok zeka, ehliyet ve 
kudret kendi yolunu açamadan, dikenler bürü
mÜ§ bir ormanda gibi kaybolup gidiyor. Şimdi 

(hürriyet), lgor lgoreef'in dediği gibi bu çocuğun 

neyine yarar ? O hür olmaktan bitiyor. itin ve ser
mayenin insaflı bir taksimi, işin ve sermayenin ye
rine ve verimine göre taksimi hiç şüphesiz ki, bu 
ferdi faciaların, bu iktidar ve enerji israfınm önü
ne geçebilirdi. Esası fazilet ve adalet Üzerine ku· 
rulmU§ bir cemiyette Ausiere gibi filiz süren de
halara laznn olan şey başı bo§ bir ya§ama hakkı 
değil, bilakis, nizam içinde bir çalııma vazifesidir. 
Hak ve vazife ! Lakin, bunlar acaba biribirinin 
zıddı şeyler mi ? Cemiyet, Ausicre'e bir takım 

haklar vermiş; fakat onu hiç bir vazife ile mükel
lef kılmamıı. Keşke, bütün haklan alsaydı da tek 
bir vazife verseydi. Ona deseydi ki : ''işte, sana 
bir atölye, bir sehpa, bir tuval; işte sana boyalar, 
fırçalar; oturacaksın ve bize kendi bildiğine göre 
renklerin ve ıekillerin musikisini yapacaksın." Hiç 
§Üphesiz Awıiere daha bahtiyar olacaktı ve evvela 
bir insan sonra da bir artist olmanın gururunu du
yacaktı. Şimdi ise ne onu, ne bunu duyuyor. insan 
cemiyetinin hiçe saydığı bu ferd, bir İnsan cemi
yeti içinde ya§adığınr hissetmiyor bile. Tamamiyle 
instinc:t'lerinin elinde esir, yarı hayvani bir dere
keye diifüyor ve artistlik gibi yüksek bir misyonu, 
para kazanmağa, karın doyurmağa yarar her han
gi bir zanaattan farklı tutmuyor. 

BİR SÜRGÜN 
iki küçük oda ile bir daracık mutfaktan ibaret 

yeni evinde yerleımek, doktor Hikmet, için uzun 
ve tatlı bir meşgale oldu. Uzun, çünkü, ev pek ya .. 
rmı yamalak döşeli idi ve bu yÜzden bir aürü ek .. 
siklerini tamamlamak li.znn geliyordu. Tatlı, çün .. 
kü bu iıleri hep Arlette'le birlikte yapıyordu. 

Günde, hiç değilse, bir iki saat, Rue Upic:e'le Pi.. 
gaile meydanı ve Clichy ile Rochechourt bulvarla• 
n arasında genç kızla yan yana dolatıtlar, o dük
kandan bu dükkana girib çıkışlar, sonra ellerinde 
bir takım paketlerle de eve gelip tıpkı yeni evliler 
gibi alınan şeyleri asmak, mıhlamak ve sermek 
için biribirlerine yardım ediıler; arada bir. şöyle 
birer iskemlenin kenarına iliıip baıarılan işlere 

dair birer mülahaza söyleyişler; kısa bir sohbet 
zemini açıılar; Arlette'in bir '8kası, bir gülüşü, 

bir gözünün ucuyla doktor Hikmeti süzii§, ona, 
rüyada görse inanamıyacağı saadetler gibi geli
yordu. 

Ausiere, yalnız bu hususta cemiyetle mutabık

tı. Zira kitablardaki değil, fakat rayiçteki kıymet 
hükümlerine göre insanın ıerefi nisbi ve arızi bir 
keyfiyettir ve sanat eserlerinin bu pazarda endüs
triyel matahlardan hiç farkı yoktur. 

-66-
Doktor Hikmet, Paris gibi bir medeniyet ve ir

fan merkezinin göbeğinde bu düşüncelerle dolaş· 
maktan derin bir hüzün duyuyordu. Daha doğru
su, bu bir hüzün değil, bir ümidsizlik, bir fütur
du. Artık burada da inaaıı zekası, insan ruhu ilahi 
misyonunu ifaya imkan bulamıyorsa; burada da 
bir sürü cebirler ve tazyikler ferdin hür ve seraza· 
de inkitafma mani olmakta ise nereye gitmeli? 
Hangi ülkenin kapısına baı vurmalı ? 

llahi miayon ! Fa.Ut gerçekten insanda böyle 
bir sıfat var mıydı ? insan denilen mahlUk had
dı zatında bütün hayvanların en kötüsü, en fazilet
sizi, en ihtira.sim, en egoi•tİ, en ıeriri değil miydi ? 
Ve bütün kanunlar, bütün soayal ve moral pren
sipler hep onun korkunç inatinc:t'lerine gem vur
mak için konulmamıı mıydı. Kanunlar ve moral 
prensipler •.. Ukin bunları icad edenler kimlerdi? 
Bunlar her halde bazı mutekidlerin zannettikleri 
gibi gök.ten inme bir takım emirler ve nehiyler de
ğildi ya 1 Bunları da yapanlar insanlardı. Ama, 
bunlar, bütün bu kesif ve iğrenç kalabalık araaın
dan kaç kiti idi ? Her asır baıma ve yahud her on 
milyona bir faziletli insan düşmüyor muydu ? 
Bunların da hayatı kim bilir ne iztiraplar, ne fütur
lar, ne hayal kırgmlrldariyle geçip gidiyordu. 

YAKUB KADRi 
Bize bıraktıkları eserlerdeki o derin hüzün ve me
li.l izleri, onlarm ne kadar betbaht kimseler oldu
ğuna kafi bir delil değil miydi ? Niçin bütün ede
bi kitablar birer (Orn) gibi göz yaılariyle doluy
du ? Niçin bütün tragedia'lar bir yeis atmosferi 
içinde bitiyordu ? Lejislatör niçin merhametsiz 
ve sertti ? Sosyolog neden daima gayrı memnun
du ? Daima bir ıey değiştirmek istiyordu ? Filozof 
en sonunda neden her ıeyi inkara varıyordu ? Ve 
yahud şu son yahu<li peygamberi Marx gibi bütün 
mevcud inaan cemiyetlerini alt üst etmek emrini 
veriyordu. 
Kafası bu biribirini tutmaz düıüncelerle karma 

karııık, bahçeden dıtarı çıktı, caddelerin kalaba
lığına katıldı. Fakat, bu kalabalık onu her vakit
ten ziyade rahataız ediyordu. Doktor Hikmet, fU 
dakikada yalnızlıktan bqka hiç bir ıeyin hasre
tini duymuyordu. Y a.lnızlrk... Uki~ bir ıehrin gü. 
rültüsü içinde, pencereleri bir itlek caddeye bakan 
bir odadaki yalnızlığı değil, tam manasiyle bir 
kır ortasında, aeaaizlik, tembellik ve tahayyülle do
lu bir yalnızlık istiyordu. Acaba ainirleri çok mu 
yorgun dütmüıtü ? Bütün vaziyetinde bir tayini 
güç kn-ddık var gibiydi. Ak§amları bir parça da 
nöbeti olduğunu zannedi1orda. 

Gerçi, Arlette'den, kendine karıı hissi bir alaka· 
nm uyanmış olduğunu veya uyanmak Üzere bulun
duğunu ummuyordu. Bu eve yerle§me işinde ken• 
disine bu kadar arkada§ÇA yardım ediıini bile doğ
rudan doğruya gönülden gelen bir aayike atfede
m.iyordu. Hatta, doktor Hikmet, bazı günler, şüp
he ve septiıizmasmda daha ileri giderek, genç kı
zın, bütün hareketlerinde batkasmm zoru ile ya
pılan ne:r:aketlerin ıemmesini bile seziyordu. Ger
çi, Arlette'in narin ve oynak omuzları arkasından, 
hemen her an Madame Lavaliere'in mütehakkim 
ve kesif gölgesini hi&aetmemek mümkün değildi. 

(Sonu r>ar) 
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Se(im nizamnamesinde bariz 
bir tarafgirlik vardır ! 

(Başr 1. inci sayfada) 

J'esika-1 
ıdilletler Cemiyeti Umumi 

K~ibliğine 

Cenevre 

15/ 12/ 1937 
Milletler Cemiyeti nezdindeki Tür -

kiye daimi delegeliği bana bildiriyor 

ki : 15 - nisan - 1938 tarihinden evvel 
Sancak'ta yapılması Iazımgelen teşrii 

seçimlerin icrası suretlerini hazırla

mak üzere oraya gönderilmiş olan ko
misyon, yakında vukubulacak olan u
mumi reylere müracaatın şekillerini 

tesbite mahsus 87 madcielik bir nizam
name projesini konseyin şimdiki reisi
ne tevdi eylemiştir. 

Bundan maada delegemiz, bu ni
zamnamenin, icabeden idari tedbirler 
alınmak üzere Fransa hükümetine, 
mandater devlet sıfatiyle, resmen teb
liğ olunacağını bana bildirmektedir. 

Diğer taraftan bu nizamname pro -
jesinin bir suretini Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetine, sırf bilgi olarak ve 
gayri resmi surette tevdi ettirdiniz. 

Münderecatı bence henüz meçhul 
olan bu projeye karşı hiçbir vaziyet al
mamakla beraber Türkiye'yi bir teşek
külün emri vakii karşısında bulundur
mak ister gibi görünen Milletler Cemi
yeti uzuvlarınca ittihaz olunan hare · 
ket tarzından mütevellit hayretimi iz -
har etmeğe ehemiyet veririm.Bu hare
ket tarzına karşı hükümetimin en kati 
ihtiraz kayıtlannı dermeyan ettiğini 

size beyana mecburyiet hissediyorum. 

Milletler Cemiyeti Komisyonu San
cak'ta mandater devletin fili iştirakiy
le etüdler yapmıştır. Bu çalışma birliği 
neticesi olan nizamname projesi, bu iş
te en ziyade ilgili devlet olan Türkiye 
hükümetine "sadece bilgi için ve gayri 
~es.mi surette" tebliğ olunmuştur. De
mek .ki: Proje bu gibi ahvalde takib e
dilen usule göre Milletler Cemiyeti 
konseyi reisi tarafından strf şeklen ka
bul edilmesi ;sured ne kart ı.uaıııyedul 

iktisab eyliyecektir • 

Jlesiktı- 2 
Dr. T. R. Aras 

Türkiye Hariciye Vekili 
Ankara 

16/ 12/ 1937 
15 kanunuevvel tarihli telgrafna

menizi aldığımı bildirmekle şerefle

nirim. 
İntihab kO(llisyonu, konseyin in

tihab nizamnamesi hakkındaki karar
larının neticesini tesbit etmiş oldu
ğundan katibliği aşağıdaki hususların 

ifasına davet etmiştir: 
1. - İntibah nizamnamesinin me

riyete konulması için tertibat alınma· 
sı talebiyle Fransa hükümetinin teb
liği, 

2 - Konsey kararına göre intihaba
tın icrası tarihi ile memurların tayinle
ri hususunda intihab nizamnamesine 
müsteniden konsey reisine terettüb e
den kararları ittilıa2 etmesi için komis
yon tekliflerinin konsey reisine bildi · 
rilmesi. 

Telgrafnaınenizi konsey reisine, in
tihab komisyonu reisine ve Fransa hü
kümetine tebliğ ediyorum. 

AVENOL 
UMUMi KATiB 

Jlesika- 3 
MilletLr Cemiyeti Konsey 

Reisliğine 

Cenevre 

24/ 12/ 1937 
Cumhuriyet bükü.metinin Sancak

ta intihabların tanzimine mütedair o
lan nizamnamenin tahriri ve tatbik 
mevkiine vazı hakkında kati ihtiraz 
kayıtları dermeyan etmiş olduğunu 
konseye bildirmekle şeerflenirim. 

Bu ihtiraz kayıtlarının iptina et
tikleri mülahazalardan bazıları şekil ve 
usule ve diğerleri esasa taalluk etmek
tedir. 

Cumhuriyet bükü.metinin fikrince 
Milletler Cemiyeti komisyonu tarafın
dan hazırlanan nizamname projesinin' 
ihzar şekilleri ve nızamnamenm "CaUJu• 

leme alındığı sırada konseyde yapıl
dığı gibi, sadece fer'i bir nokta üze
rinde dahi olsa, verebileceği malfıma -
ta müracaat etmiş olduğunu· da size 
söyliyemez. 

Cumhuriyet hükümetinin ihzari ko
mitesi ile beraber çalışması hakkmda
ki talebine komisyonun mesaisinde 
türk konsoloslarını n yardımına müra
caatta kusur etmiyeceği cev.abı veril -
miş olmasına göre komisyonun bu iç -
tinabı bir kat daha anlaşılamaz olur. 
Bu konsoloslar komisyon tarafından 
bir guna malfimat itasına veya reyle -
rini beyana davet edilmedikten başka 
komisyon onları mücanebete de lü
zum görmüştür. 

Bu halde cumhuriyet hükümeti an -
!aşma aslının mahiyetini tamamen de
ğiştirebilecek tefsiri bir nizamname 
ile anlaşma esaslarının gelişi güzel 
tatbik olunmasını kabul edemez. 

Bu sebebden dolayıdır ki hüküme -
tim, metni tarafınıza bildirilen tel
grafnameyi genel sekretere gönder
miştir. 

Meselenin esasına gelince: Komis
yonca kalem~ alınıp şimdiki konsey 
reisi tarafından tasdik olunan proje -
nin tedkiki, hükümetimin endişesini 
ve "procedure., hakkında sureti mah -
susada dermeyan ettiği ihtirazi kaydı 
tamam ile haklı göstermiştir. 

Sancak intihablarmı idare ve tan -
zim edecek nizamname M. de Caix ve 
hala Sancağın maliye direktörü bulu -
nan muavini H. Djebbare tarafından 

eksperler komitesinde dermeyan olu
nup türk eksperi tarafından verilen 
izahat üezrine komitede rey birliği ile 
reddolunan tekliflerin bir çoğunu 

tekrar ele almaktadır. 
Nizamname, demokratik memleket

lerde elbette geçmiyen ve ürkütmeğe 

ziyadesile elverişli ve seçim serbesti -
sine münafi bir yılgınlığın Sancak'ta 
hüküm sürmesine badi olacak mahi
yette bir takım cezai hükümleri ihti -
va etmektedir. 

Kabulü mümkünaüz olan bu ni
%.arnnurnev; l11111kil •A~n 87 nıa.Jd-1.14n 
her birinin gerçek manası hakkmaa 
konseyi mulassalan tenvir etmeğe 
Türkiye daimi delegesi hazırdır. 

Delillerimi tebarüz ettirmek için 
bir kaç belli başlı misal zikredeceğim. 
Eminim ki konsey bunları hakiki kıy
metleriyle takdir eyliyecektir : 

lngilizlerle araplar 
çarpışıp dururken 

londrada Filistin i~in yeni 
bir beyaz kitab neıredildi 
Kudüs, 5 (A.A.) - Gazetelerin 

yazdığına göre, Filistin'in şimalinde 
yeniden kırk arabla ingiliz kuvvetle
ri arasında çarpışmalar olmuştur. A
rablardan üçü ölmüştür. Hebron hal
kı, ingilizlerin bir tedib hareketi es
nasında kendilerine yardımdan imti
na etmişlerdir. Halk, şehri kısmen 

boşaltmıştır. 

Hayfa'da ve Kudüs-Hebron, Ku
düs - Yafa yoJJarında otobüslere ateş 
edilmiş ve birçok yahudi yaralanmış
tır. 

Beyaz kitab neşrolunuyor 
Londra, 5 (A.A.) - Filistine gi

decek olan yeni hükünıet komisyonu
nun salahiyetlerini tarif eden bir be
yaz kitab, bugün neşre dil ecektir. 

Bu komisyon, lord Peel'in rapo
runda tavsiye edilen iki teşekkülün 
vazifesini görecektir. Lord Peel ra
porunda, Filistine m-.Ji bir komis
yonla taksim ptanına göre mıntaka

ları ayırmak üzere bir hud ud komi s
yonu gönder ilmesini teklif etmiqti. 
İngiltere hükümetinin F ilistini ta !{
sim projenine kabul edilmiş n:ızariy

le ba!ı;tığmı hatırlatrrı1k Iazımn · r . 

Milletl er Cemiyetinin temmuz top · 
lanttsmda İn6ilterenin taksim pH\ nr
nı h:uaretle r.ıüdafaa ettiği ve cemi
yet konseyince kendisinden mufassal 
bir taksim pliint tevdi etmesi istendi
ği malUm:lur. 

Londra mahf illerinrn fil~irleri 

Londra, 5 (A.A.) - İngiliz siya
si mahfillerinin "beyaz kitab" karşı

sındaki ilk aksülamelleri, heyeti mec
muası itibariyle müsaittir ve haliha

zırda inıgiliz parlamentosunun karar
ları yüzünden güçlüğe uğramadan 

Filistin meselesinin tasfiyesine doğ
ru bir terakki vücuda getirmek için 
kabul edilmiş olan usulün mahirane 
olduğunu meydana çıkarmaktadır. 

Kabul edilmiş olan hal sureti, vakti 
gelince kararların parlamento ve Mil
letler Cemiyeti tarafından tasdik e
dilmesi için planxn tatbikine müteal
lik bütün teferruatı ihzar etme~e el-
• .... ı. .ı9ıı\.UI". 

Deyli Herald gazetesine göre "be
yaz kitab,, ka.bine azaları arasında 
bir anlaşmazlık mevcud olduğunu 
göstermektedir. Kabine azasının bir 
kısmı Filistinin süratle tak11im edil
mesine taraftardır, diğer bir kısmı i
se bu taksimden vazgeçilmesini arzu 

Adana'nın kurtuluş bayramı 

coşkun tezahürlerle kutlandı 

il Türk olan her kitlenin 
hakkı verilmelidir ,, 

Hatay için 
Adana' da 

çok güzel 
bir çok hatibler 
sözler söylediler 

(Başı 1. inci sayfada) tiklfüe taparlığı ile büyük kurtuluş "il 
hatibler, kurtuluş bayrağının o gün yükseliş hareketleriyle esir ve ümidsiJ 
aynı yere nasıl bir sevinç ve milli milletlere örnek olmuş, yol göstermit 
gurur içinde çekildiğini tebarüz et- olan Kemalizm bugün erkin ve olgun 
tirdiler ve türkün asla esarete taham- devreye girmiş bulunuyor. Fakat ar • 
mül edemiyeceğini, türk olan h,er kadaşlarım bugün cumhuriyetin bu bil• 
kütlenin hakkı verilmesi lazımgeldi- yük eserlerinin verdiği haz içinde kur• 
ğini ileri sürdüler ve kardeş Hatay tuluşumuzun göğüs kabartan şanlı ha• 
davasını hatırlattılar. İnsaniyet ve tıralariyle dolu şu mesud ve şen günü• 
sulh prensipleri içinde vadedilen is- nü anarken bizi sevinçle ve fakat gıb· 
tiklalin Hataya verilmedi ğ i takdirde ta ile seyreden bir vatan parçası, bir: 
türkün hakkını almağa muktedir ol- türk varhğı, bir Hatay olduğunu bil • 
duğunu büyük bir iymanla haykırdı- memiz lazımdır." 
lar Hatib bundan sonra sözlerine de • 

Saat kulesi dibinde kürstiye gelen vam ederek yakında Hatay'ın da bü • 
Etili tü~klerden ve Adınalı g~nçl.~r- yük bir bayram yapacağını işaret etti. 
den Emın Semre heyecanlı bı r soy- Bundan sonra söz alan adanalı genç• 
Icv ' 'e rerek Adana kur~~ılu~,u~u ve !erden Kocaeli saylavı İbrahim Diblen 
H-.~~yı~ ıstırabını tebaruz cttırcreı:, ı de bugünün heyecanına tercüman ola-
dedı kı: rak 

- H:ıtay, Hatay! emniyet ve hu
zur i~inde yaşamak istiyorsan istik
lale bir an evel kavuşman lazımdır. 

Bu istiklali kazanmak için önünde 
güçlük kalmamıştır. Korkma saadet 
gü:ıled yakındır. 

Saat kulesi dibinde on buçukta bi
ten törenden sonra Atatürk anıtının 

buluntlugu bı.iyük meydana doğru mil
li kıyafetlerle binlerce atlı, köylü, ço
luk, çocuk bir insan seli halinı.:ıe yürü
yordu. l:>urada Büyük ~efin heykeline 
minnet ve şükran çelenkleri konduk
tan sonra hatıbler, hazırlanmış olan 
kürsüde bayran.ın büyük manasını te
barüz ettirdiler. İlk olarak kürsüye ge
lenlerden Vedad 'Güçlü, hemşerileri -
nin o günkü ıstırab günlerine ve bu
günkü sevinç bayramına terceman ol
du:.-Y ~ .. !ll}'lf\..gttJı.\ttJı:l,ate~~4ı~4esJ,! l§i.:_ 
hır tavsiye ediyorum. rv1usterıh oıı.uıı

lar. Kendilerini belki kendilerinden 
çok düşünen ataları ve kardeşleri var
dır.,, 

Bundan sonra kürsüye gelen adana
lı Niğde sayla.vı Cavid Oral uzun bir 
söylev verdi ve ezcümle dedi ki: 

"-Her tarafı kanxmızla sulanan bu 
güzel yurdun kurtuluş tarihi olan bu· 
gün ne kadar sevinseniz hakkınızdır.,, 
dedikten sonra, Hatay meselesine te
mas etmiş ve demiştir ki: 
"- Hatayda alevileri, türklüklerin· 

den uzaklaştırmak, atmak, ayrı yaban· 
cr bir unsur gibi göstermek istiyorlar. 
Halbuki alevı mezhebine salik olan 
bizler, halis türk olduğumuz gibi Ata• 
türk ıt-jimi ile de bütiın meden1 içti
maı, siyasi haklarımıza kavuşmuş bu
lunuyoruz. 

bunuan sonra geçid resmi başladı. 

As.tCerı kıtalar, izciler, esnaf cemiyet• 
leri, malfıl gaziler, partililer, traktör· 
ler, ve mini mini Adana çocuklarilo 
büyükleri ellerinde Hatay ve Çukuro-
vanın kurtuluşunu canlandıran sem .. 
g~Veriyle şiddetli alkıs.lar araamda 

.uuııuctn sonra kumandanlıkta ve be· 
ledıyede kabul resimleri yapılmış. hal• 
kevi.11de temsiller verilmiştir. Gece fe· 
ner alayları yapılmıştır. Gece, bu gü· 
nün şerefine, belediye, halkevinde par
lak hır balo vermektedir. 

Bay umumi katib ; elbette teslim 
edersini% ki konseyin 29 mayıs tarih
li kararlarmın icrasr. bu yüzden hü
kümetimin murakabesinden tamamiy
Je kaçtığı halde diğer zfunin devlet 
icra keyfiyetine en sıkı bir şekilde 

'karıştırılınıştır. 

mevkiine vazı hususunda tutulan usul. 
29 - mayıs • 1937 kararlan metin ve 
müeddasrna aykırıdır. Filhakika San · 
cak intihablarının tanzimi, Türkiye ile 
Fransa arasında Milletler Cemiyetinin 
sahabeti altında husule gelen anlaşma 
tarzına bir engel teşkil etmektedir. Bu 
anlaşmanın müdekkikane hazırlığı eks 
perler komitesince yapılmiş, hassatan 
mevzuuna en iyi elveren formülleri a
raştırmak için sarfedilen gayretlere 
türk azası faal bir surette iştidik et • 
miştir. 

Hakikati halde millet iradesinin ilk etmektedir. --- Arkadaşlarım, yurtseverliği ile is-

Bu gün münasebetile Seyhan valisi 
ve C.rl.P. ilyönkurul başkanı Tevfik 
Hadi Baysal çukurovalılar namına Bü
yük Onder Atatürke tazim ve minnet 
telgrafı çekmiştir. - Nihad Tangöz 

Halbuki konseyin yukarda anılan 

kararındanberi manda organları San
cakta hayırhah ve bitaraf bir ha
mi otorite gibi değil belki San· 
cakta failt olan türk unsuru zararına 
olarak intihablar neticesi üzerine ge· 
niş mikyasta tesir hasıl edecek mahi· 
yette daima müdahalelerde bulunan 
işte ilgili bir taraf gibi hareket. et· 
mişlerdir. 

Cumhuriyet hükümeti, Sancak'la 
Türkiye'nin lakayd kalaınıyacağı bir 
sömürge(eme hareketi takib eden 
manda mümessillerinin icraatı üze • 
rine Fransa büküınetinin ciddi dik -
kat. n-.zarını çekmekten geri durm.a
rnı~tır. 

Aşikardır ki MilJetler Cemiyeti
nin bu münazaalı işte rolü, manda o
toritelerinin hareketlerini örtmek ga
yesini değil bilakis alakadar taraflar 
arasmda bu havaliye aid itilafı tev
sik ve böylece matlilb sükftneti temin 
etmek maksadiyle ittihaz edilmiş o
lan ve hakikatte bir kompromi teşkil 
eden Milletler Cemiyeti kararlarının 
metin ve ruhuna tamamiyle uyarak 
mevzuu bahis işi tesviye için Fransa 
ve Türkiyenin fevkine çıkmak sure
tiyle bir bitaraflık hareketi icra et
mesi maksadına matuf olmalı idi. 

Sancak seçimlerine müteallik ni
zamname projesinin tanzim ve tatbi
kinde Milletler Cemiyeti organları
nrn kararlaştırdıkları usuliin, Millet
ler Cemiyetine en halisane bir suret
te sadık memleketlerin şimdiye ka
dar bu cemiyete ve en müşkül ahval
de Cenevre'nin milletlerarası orga
nizmine karşı gösterdikleri bağlılığı 
kut"'Vetlendirecek mahiyette olduğu

nu burada tasdik etmek bence müm
kün değildir. 

Binaenaleyh bu tarzda harekete 
karşı şiddetle kıyam etmeğe ve Mil
letler Cemiyeti komisyonunun, inti
habata müteallik olan 29 mayıs karar
larını konseyce hakemliği yapılan ih
tilafta ilgili taraflardan biri ile iş

birliği yaparak hazırlanmış olan şart
lar dairesinde tatbik mevkiine kon
masına karşı cumhuriyet bükü.meti
nin kati ihtirazı kayıtlar serdettiğini 
aize bildirmeğe müsaraat eylerim. 

Dr. T. R. ARAS 
TÜRKiYE MARIClYE 

Türkiye hükjimeti fikrince nezaret 
komisyonundan ayrı olan ihzar komis
yonunda kendisinin de birlikte çalışma
sına lüzum görüleceği mütaleasmda 
bulunmuş idi. Halbuki türk - fransız 
iştirakinin hariç bırakıldığı bu nezaret 
komisyonu hakkındaki konsey kararı 

kati olsa da, beş delegeden mürekkeb 
ihzar komisyonunun, kaleme alacağı 
metinlerin 29 - mayıs uzlaşmasının ru
hundan ayrılmaması ve ihtilafın yeni -
den baş göstermemesi için türk ve 
fransız delegelerinin yardımına müra
caat etmesi lbımeden idi. 

Hükümetim tarafından bu husus -
ta dermeyan edilen talebler Fransa hü
kümetince kabul edilmedi ve metinle
rin bu takyidi tefsiri karşısında biz, he
yeti umumiyesiyle bir yanlış anlama 
teşkil eden komisyon metninin esasın
da mevcut hatayı kaydetmekten başk' 
bir şey yapmadık. 

Milletler Cemiyeti komisyonunun 
henüz başlangıcında sürüklendiği sa -
lahiyet iltibası ilk tesirlerini şüphe yok 
ki bu komisyonun Cenevre ali mües -
sesesine aynı sıfatla tabi iki heyet ara
&rnda işbirliği olmasından daha mantı
ki bir şey olamıyacağını zannederek 
Sancak'ta manda makamları ile tesisi
ne lüzum gördüğü mezkfir işbirliğinde 
göstermiştir . 

Sancak'taki ilk tahkikat e&nasm· 
da geçen zaman zarfında, komisyo 
na hep manda maka~ları delil ol
mu§tur. K.omi&yon bu suretle çerçe
velenen hüsnü niyeti, doğru mÜ§ahe
de ve adilane ve bitaraf ane kanır 
§eklinde tecelli etmeğe imkan bula
mazdı. 

Bu vechile hazırlanan nizamname 
projesi Türkiyeye gayrı resmi ve sırf 
marn.mat olarak bildirilmiştir. Komis
yon, manda makamları tarafından ken
disine hiç bir telkin, hiç bir mülahaza 
ve ne de bir tashih talebi vaki olmadı
ğını ve projenin kaleme alınmasın

da hiç bir eleman verilmediğini ko
misyonu gönderen konsey huzurunda 
söyliyemez. 

Fakat komisyon, uzlaşmada i.kinci 
1 ·-

. . 

tecelli merhalesini teşkil eden mtinte
hibler listelerinin kayıdları, nizamna
mede tahrü olunmuş ve adeta bir nü -
fus sayımı şeklini almıştır ki eksper -
ler komitesi bu fikri açıktan açığa red 
etmişti. 

Konsey kararlarının, eık&perler ko -
mitesi zabıtnamelerile müeyyed, mü· 
eddasınca : İntihabların bu ilk safha· 
sında icra edilecek yegane murakabe, 
bir kimsenin dileğini serbestçe izhar 
etmesi üzerinde bilvasıta tesir icra et
mek değil belki o kimsenin mükerre • 
ren tescillerine mani olmak gayesini 
istihdaf etmeli idi. Bu kayıdların, bi
dayeten teemmül olunduğu g.ibi, gizli 
olmayıp aleni olmasının sebebi, evelki 
sayımlara bakılmıyarak her cemaatin 
listelerine reylerini vermi§ olan mün· 
tehibleri bu sistem sayesinde tadad 
etmektir. Komisyon ırk murakabesi 
yapma hakkını takmıyor. Ve hayret 
verecek derecede kaygın olan bu saha· 
da aldığı tedbirler, milli iradenin te • 
zahürünü, mezheb ihtilafları sevki ile, 
yanlış yola saptırmağa müncer olu
yor. "Nizamnamenin 15. 20 inci mad
delerine baic,,. 

Başka bir misal: komitede birçok 
münakaşadan sonra, intibah etmek ve 
edilmek haklarına ehliyetsizlik halle
ri, anayasanın yedinci maddesiyle tes
bit olunmuştur. Bu maddede yapılan 

tadad takyididir, tayin mahiyetinde 
değildir. 

.rlalbuki nizamname, bu tadadı tek
rar ele alarak ona derpiş olunması eks
perler komitesince açıktan açığa red
dedilmiş olan maddeleri eklemiştir. 

Bu zenginleştirmenin ancak ekseriyet 
unsuru olan türk unsurunu istihdaf e
debileceği sancağı tanıyanlarca aşi
kardır. 

Mevcud otoritelerin nizamname mu
cibince haklı olarak yanlış addedebile
cekleri beyannamelere karşı kullanı
lan cezalar eksperler komitesince der
piş olunan muamele hilafına olarak 
her cemaattan bir mümessil bulunması 
na imkan bırakılmamak ihtimali ve i
kipci derece müntehibler ile mebusla
rı taksim etmek için lazım gelen en 
sağlam unsur birkaç küsura yakın ola
rak kaydedil~n müntehiblerin adedin
de mevcut iken bu mukasemenin bila 
temyiz üç intihab dairesi arasında ya
pılması hususunda komisyona verilen . ... 

karşı müteveccih ve diğer unsurların 

~ttifakını ve iktidar mevkime geçme
sini kolaylaştmnağa matuf hükumler
dir. Bundan daha tazla olarak manda
ter otoritenin hizmetindeki müdür ve 
muhtarın iştirakiyle intibah büroları 
teşkili ve reylerini serbestçe kullan
maları lazım gelen müntehiblerin ifa
delerine mtidtir ile muhtarın itiraz et
mek hakkı verilmesi intihabların en
camını manda otoritelerine tekrar ter
ketmek olur. Halbuki intihabların ser· 
bcsttisini temin etmek için konsey in
tihabların heyeti umumiyesini ihzar 
ve nezaret komisyonlarına tevdi etme· 
ğe karar vermişti. 

Hükümetim emindir ki bu bariz ta
rafgirlik milletler cemiyeti komisyo· 
nunun işi değil, komisyon ile manda 
otoriteleri arasında, ve bu otoriteler i
le manda hizmetinde bulunan yerli 
unsurlar beynindeki sıkı işbirliğinin 
marifetidir. Sancakta tatbik edilecek 
olan nizamname, mayıs ayında kabul 
ettiğimiz telif şekline aykırı bir ni
zamnamedir. Bundan doğacak rejim, 
anla§manın istihdaf ettiği rejim değil
dir. 

Kararınızla ve Fransa ile yapılan 
uzlaşma ile bağlı bulunan hükümetim, 
metinlerin bu surette tahrif olunması 
hususunun kabul edilemiyeceğini be
yan eder. ve 1937 mayıs celsesi sonun
da gösterdiği muvafakatin bazı nazari 
formülleri istihdaf etmeyip belki uz
laşma heyeti umumiyesinin filen ta
hakkukunu istihdaf eylediğinin senet 
ittihaz olunmasını rica eder. Binaena
leyh hükümetim zaten hata ile lekel~ 
olan bu nizamname hakkında suretı 
mahsusada ihtiraz kayıtları dermeyan 
eder ve bu nizamnamenin konsey hu
zurunda zaten alakalı taraflar olan i
ki de~letin beraber çalışmasiyle yeni
den tetkik olunmadıkça tatbik mevkii
ne konulmasını protesto eder. 

Dr. T. R. A RAS 
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VEKlLl 

Vesika-4 
Dr. T. R. Aras 

Türkiye Hariciye V ekili 

An k ara 

zı aldığımı bildirmekle şeref duya
rım. Arzunuz veçhile telgrafı konsey 
reisine tebliğ ettim. Konsey reisinin 
talimatına tevfikan adı geçen telgra
fın konsey azalarına bildirilmesi için 
lazımgelen tedbirleri aldım. Bu tel
grafı konseyin gelecek içtima devre
sinde meselenin ruznameye ithal e
dilmesi için bir müracaat olarak te
lakki etmem lazım gelip gelmediği
nin işarmı rica ederim. 

AVENOL 
UMUMi KATiB 

Vesika- 5 
M illeti r Cemiyeti Umumi 

Katil>liğine 

Cenevre 

25/ 12/ 1937 
24 kanunuevvel tarihli telgrafını

zı aldığımı bildirmekle şeref duya
rım. 24 kanunuevvel tarihli telgra
fımla konsey reisine bildirmekle şe

refyab olduğum veçhile, Türkiye hü
kümeti Sancak'ta yapılacak intiha
batın tanzimine müteallik talimatna
menin ihzarı ve tatbike vaz'ı hususu 
hakkında kati ihtirazi kayıtlar der
meyan etmektedir. 

Adı geçen telgrahmın muhteviya
tından konsey azalarını haberdar et
mesini konsey reisinden rica etmiş 
olduğumdan, reisin meseleyi konse
yin gelecek i~tima devresinde ruzna
meye kaydettireceğini kuvvetle ü
mid ederim. 

Dr. T. R. ARAS 
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VEKiLi 

Vesika- 6 
Dr. T . R. Aras 

Türkiye Hal'liciye Vekili 

A nk a r a 

28/12/ 1937 
İskenderun intihabatı meselesinin 

17 kanunusanide açılacak olan konse
yin 100 üncü içtima devresinin mu
vakkat ruznamesine kaydedildiğini 

27 kanunuevvel tarihli telgrafıma 
zeylen bildirmekle kesbi şeref eyle-
rim. 

Büyük su projesinin Seyhan 
üzerindeki kısmı 

Adana, 5 (A.A.) - Adana kurtuluş 
gününde Çukurova topraklarının da 
kurtuluş temeli bugün atıldı. Büyük 
su projesinin Seyhana aid kısmının ilk 
fili hareketi bugün başladı. Öğleden 
sonra binlerce adanalı Seyhan üzerinde 
yapılacak hafriyat ve inşaat yerine gi .. 
derek temel atma töreninde bulundu. 
Temeli Adana valisi Tevfik Hadi Bay• 
sal alkışlar arasında attı. Ve ilk kazma· 
yı kullandı. Bu temel atma merasimi a· 
danalılar için milli kurtuluş, bayramla· 
rı kadar büyük bir heeycan vermi~tir. 
Çukurovalılann bu projenin fili saha • 
ya geçmesinden duyduğu sevinç bü· 
yüktür. 

Buna'nın şehirler arası 

telefonu 
Bursa, (Hususi) - Bursa - İstan

bul arasındaki bronz telefon hattı de
ğiştirilerek yerine bakır hat döşen

mekte ve bu suretle İstanbul - Bursa 
arası mükalemelerinin daha kuvvetli 
olarak yapılması imkan dahiline sokul· 
maktadcr. İzmir - Bur.sa mükalemesi 
de yakında açılmak lızeredir. Bursa 
postahanesinde bu hat ile ayrıca An -
kara - Bursa arası için yeni tesisat ya
pdmaktadır. 

Mardin ve Urfa valileri 
Diyarbakır' da 

Diyarbakır, " (Hususi Muhabiri

mizden) - Bugün Mardin valisi Feh· 
mi Vural ve Urfa valisi Kazım De· 
mirer Diyarbakır'a gelerek vilayetle
rini alakadar eden hususlar hakkında 
Birinci Genel Müfettiş Bay Özmenle 
temas ettiler. 

Ilgın'da konferans 
Ilgın (Hususi) - Binbaşı B. H--·

ri öteygün Halk partisi salonun •. a 
zehirli gazlar ve uçak konusu üze-

24/12/ 1937 AVENOL rine bir konferans vermiş, il i ile 
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Dolayıslyle 

Bir şiir kitabı okurken 
Münekkidler biraz avculara ben

zerler. Avcular geçen kuşu bekledik
leri gibi onlar da geçen kitabı bek
~er, nişan alır, çeker, düşürür veya 
ısabet ettiremez. Fakat avcuda da, 
münekkidde de "vurmak" azmi oldu
ğu muhakkaktır. 

Maamafih böyle bir rnaksadla değil
dir ki geçenlerde, bir tatil günü, ka
na kana bir şiir kitabı okumak iste
?i~ ve bu arzumu yerine getirmek 
ıçın mazrufu itibariyle şiir ve şairlik 
mefhumlarına cevab veren bir eser 
seçtim: Genç bir şairimizin eseri ; ço
cuklu ğ~~d~n beri nazarımda baştan 
aşağı şıır ıfade eden bir Orta Ana
dolu şehrinde basılmış; kabı, zevkle 
tertip edilmiş; hacmi, pınarların ince 
ve berrak sularını hatırlatıyor. İı
minde de asil bir mahviyet, sadelik 
var. Böylece en müsaid bir ruhi halet 
içinde kitabı açıyorum. 

Onar, on beşer mısralık parçaları 
okuyorum. Birinci parça, ikinci, ü
çüncü.... onuncuya geldim. Fakat bu 
tiir kitabında bala şiiri arıyorum, 
kendimi dalgınlıkla itham ederek 
tekrar baştan okumağa koyuluyorum. 
Otuz sayfayı geçmiyen bu küçük e
ıeri nih.ayet tamamladıktan sonra o 
k~~ şevkle, iyi niyetle, adeta aev
gı ıle okumağa başladığım manzu -
nıelerin bende bır'!ktığı his, garip bir 
zavallılık, bir fikri kansızlık, merha -
met uyandıran bir çıplaklıktır. 

İıJte bu olmamış, müellifinin isti
dadına, sevimliliğine, şiir aşkına rağ
men yarım kalmış küçük kitab beni 
şöyle bir sual karşısında bırakıyor : 
Şiirin unsurları nedir ? Düşünüyo
rum ki onlar, mevzudan başka her 
yerdedirler. Baıka tabirle ''şairane" 
ve "gayri pirane" mevzu olamaz. E-
aasen iyi düşünülürse eşyada şiir 
yoktur. Buna mukabil o unsurların 
l.uaue:,_. • ., uo f""••1 ~•H''I hPr :ına; hir 

mevzu tafıyabilir, yani akJaıD, çiçek, 
kadın ve saire gibi klbik temlere in
hisar etmezler. Nitekim bu küçük 
eserde muharrir tarafından seçi
len mevzulardan bazılarının, "pren
ıi p" itibariyle şiirle hiç münasebeti 
olmamaları lazım gelir. Halbuki on
lara yüksek bir şiir mahiyet ve mana
ıını verebilecelt aanatkarlar bilirim. 
Demek ki muharriri, uygunsuz mev
aular seçmiş olmakla da itham edeme-

yiz. Çünkü mevzuun ehemiyeti yok · 
tur. Olsa olsa o, ilham bakımından 
bir rol oynıyabilir : Bu kadar, yani 
hemen hiç. 

Kala kala sanat, sanatkarlık kalı
yor. Şiirin aradığımız unsurları hep 
bunda toplanmıştır. Sanat, "şairane" 
yi arayıp bulmakla mükellef olmak
tan ziyade dokunduğu her şeye şiirin 
füsununu verecektir. Şairane mevzu
lar aramak ve terennüm etmekle ikti
fa eden şiir 'iir değildir ki : Çünkü 
"şiir", o mevzuun kendisindedir ve 
onun taklid ve tekrarından ibaret o
lan bir eser şiirin zayıf bir gölgesi
dir. 

A.<Sine olarak sanatın ele aldığ ı 
mevzu, sanatkarın kudretiyle mebsu
ten mütenasip surette zengin bir şiir 
kisvesine bürünüyor. Böyle bir muci
zenin sebebi, şair tarafından, eşyanın 
manasını tarif ve tahlile kalkışmak
tan ziyade onlara kendi görüş ve du
yuşuna göre birer mana verilmesidir 
ki bu, o eşyanın muhayyilemizdeki 
mevkiini yükseltir ve, daha geniş bir 
sahada "mefhum" luk mahiyetlerini 
zenginleştirir • 

Bana öyle geliyor ki şiirin büyük 
düşmanı "şairane" dir. Şiir kaynağı 
olabilecek, yani manzarası veya ma
hiyeti itibariyle "şairane" mevzular 
aramağa koyulan şair, belki eski bir 
ananeye riayet eder, fakat sanat ba
kımından pek fena bir tuzağa düşer. 
Bu sanatta acemiliğin ve iptidailiğin 
birinci kademesidir. İkinci kademesi 
de "şairane" mevzuları bulduktan 
sonra onları olduğu gibi, belki bir kaç 
tahassür iniltisi ile slialiyerek mısra 
haline getirmektir ki artık bunun ö
nünde ümidsizlikten başka hiç bir 
hisse kapılmak imkinı kalmaz. Bun-

lara iptidailik diyoruz ama, o ipti· 
dailikten kaç kişinin sıyrılabildiği 
var ? Kaç kisi olursa olsun : "siir" 
mefhumuna cevab ve mana veren on
lardır. 

Şiirden bahsedildiği zaman daima 
biz~ koca Nefi'mizi hatırlarım. O, 
benım nazarımda, şiirin hakiki tim
salidir. Belki "•iirin" değil, ''nazm" 

ın timsalidir diye tashih edeceksiniz. 
Bu kelime oyununu 1ııo, bulmakla be
raber kanaatimde ısrar eyliyeceğim. 
Çünkü onun altından ve tunçtan 
mısralan .. pirane" den kurtulan şif-

Marı; (acbille Borghese) 
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Anketimiz değerli şair Necib Fazıl Kısaküreğin cevabi
le bitiyor. Necib Fazıl'm bu güzel ve orijinal cevabını 
okurlarımızın alaka ile oku yacal.·larından eminiz. 

- Dünya ölçüsünde bir tiir 
buhranı olduğundan bahsediJi. 
yor. Şaire ve tiire garbde veri
len kıymet ve itibarın günden 
güne azaldığı inkar edilemez. 
Şu halde f iirin ölüme doğru git
tiğinden bahsedenler haklımı· 
dırlar ? 

- Sorgunuza cevab vermeden ev· 
vel meselemizle doğrudan doğruya 

münasebeti olmayan bir kaç noktaya 
takılmak isterim. Evveıa, bir anket 
açıyor ve bu ankette "Şiir ölüyor 
mu ?" diye soruyorsunuz. Şiirin is
tikbal ve kadri hakkında, salahiyet 
sahibi farzettiğinize de remil döktü· 
rüyorsunuz. 

Şiir ölüyor mu ? ? 
Böyle bir sorgu birçoklarınca ''U· 

ludağ kayıyor mu ?" tarzında bir su
aledn farksızdır. Faraza Uludağ heı 
gün Marmarya doğru beş on santim 
kayıyorsa bunu ancak arz tabakaları 
ilminde yüksek ihtisas sahibi bir i
lim bilir. Meseleyi ortaya o alim atar. 
Ona da ayni seviyeden bilginler ce· 
vab verir. Meselenin mahrem makta· 
tarını görmeyenlerce Uludağ daima 
yerli yerindedir ve bu suale verile· 
cek cevab da ya cahil görünmek kor
kusiyle ağız dolusu safsata, yahud 
abdalcasına bir hayretten ibaret kala
caktır. 

Avrupada oldukça geniş ölçüler
de yuğurulan bu meselenin hamur
karları daima bu çapta ehliyetler ol
muştur. Onlar şiirin cemiyetteki 

rin nerelere kadar, ne yüksekl~ 
çıkabileceğini gösterir; sanatın tari
fini emsalsiz bir kudretle verir. 
İçinde şiir aramak hevesine düştü

ğüm bu küçük eserde ancak müelli
finin şiir ihtiyacını bularak acı su
rette ben de duydum, ona ben de iş
tirak eyledim. Kitab belki beni tat· 
min etmedi ; fakat muharririni aev· 
dim : Şiiri aradığı için. 

,. · Reşad Nuri DARAGO 

Necib f'azıl Kısakürek 

(placement) ı ve idrak fakültelerimiz 
üzerindeki müeyyidesi bakımından 

korku ve endişelerini anlatmışlar, 

herkes te bunları her hangi bir şiiri 
dinler gibi dinlemi,, fakat mesele 
hiç bir gün, ameli ve içtimai bir en
dişe halinde (Anket) e kadar varma· 
mıştır. 

Hangi birini söyliyeyim a birader 1 
Ben zaten (Anket) denilen şeye hu· 
dudsuz kızarım. Bunu da bir çok ve· 
silelerle söylemişimdir. Anket, rey 
tt>plıı:m11k dçrm;kth . v~kuı. rey ver
mekte mini mini fikircikler göze çar-
pana da derin fikirden ziyade anf 
karar vardır. Reyin yeri ise edebiyat 
değil Belediye meclisleridir. Onun 
içindir ki anket mevzuları daima "Ga
lata köprüsü asma mı yapılmalı, duba 
üzerinde mi ?" kabilinden sudan 9ey
ler olmalıdır. Yoksa anket, ancak tek 
ve kudretli ferdin yuğurabileceği bir 
tecrit stratosferine doğru yükeeldik
çeç ona cevab verenler, işi derhal ka· 
bak çekirdeği sohbetine indirmekte 
birebirdirler. Yani, anket ya bizzat 
sudan olmalı, yahud binnetice sudan 
olacağını bile bile işe girişmelidir. 
Anketinize verilen cevabların bir ço
ğunu okuyamadım. Fakat itiraf ede
rim ki okuyamamak mazeretimde, bi
raz da okuduklarımdan aldığım inti· 
balar amildir. Kimi "insanda sevgi 
ölmedikçe, duygu ölmedikçe, ruh öl
medikçe şiir ölmez" gibi, kanto ide
olojile~in.den farksız şeyler söylü
yor, kımı de "şiir ölmü9tür, çünkü 
hakiki şiir yapılamamıştır, artık öl
miyecektir, zira onu biz yapacağız" 
tarzında, insana doktor çağırtacak 
kadar merhamet verici arazlar göste
riyor. Ah bu genç adamların nefis 
murakabesizliği J 

Netice : 
Büyük ve mücerret meseleler an

ket işi değil, kitab, mecmua, hareket 
ve ceht i!Jidir. Böyle davalar kar,ı
aında söz sahibi olanlar da, meseleyi 
sorulunca hatırlıyanlar ve konuşan
lar değil, not defterinin bir köşesine 
ve programındaki maddelerin ıçıne 

evvelden yazmıı ve düşünmüş olan
lardır. 

Gelelim davaya : 
İleride geniş mikyasta eke alaca

ğun bu işi kısaca ve kabaca (vulga
riser) edeyim. 

Tiyatronun dekor ve makyaj gibi 
sözle alakalı olmayan vasıtalara faz
la ehemiyet vermesinin aleyhinde o
lan, hatta bu gibi unsurları tiyatro 
sanatına sonradan musallat olmu§ ve 
mutlaka oradan çıkarıp atılması la
zım gelen parazitler diye telakki et
meye kadar varanlar vardır. Bu tezi 
müdafaa edenlerin kanaatine göre, ti
yatro bir edebi metnin canlandırıl
masına yarayan vasıtadan başka bir 
şey değildir. Halbuki sahnede dekor 
zenginliğini, süs ve ihtişam gibi un
surlar, sey ircinin dikkatini, asıl gaye 
olan s özden bir dereceye kadar uzak
ıa,tırmak neticesını doğurdukları 
için, tiyatro sanatında faydalı olmak
tan ziyade zararları görülen amiller
dir. 

Tiyatronun, hitabet gibi münhası
ran bir konuşma sanatı olduğunu ka
bul ediyorsanız, bu görüşe iştirak et
memenize imkan yoktur. Çünkü, hi
tabet için dekor veya makyajın lü
zumunu iddia edebilirmisiniz ? 

Bu tezin lehinde ve aleyhinde olan
lar arasındaki ihtilaf, tali bir nokta
da değildir, esasta, yani tiyatronun 
tarifinde başlamaktadır. 

Tiyatroyu, sadece bir metnin can
landırılması; bir vakanın, o vaka 
kahramanlarının hüviyetine bürüne
cek aktörler tarafından hikaye edil
mesi tarzında değil de, insan hayatın
da geçen bir vakanın - vaka hayvan
lar veya tanrılar arasında geçse 'bile 
bunların sahnede insanlaşttrıldıkları 

unutulmamalıdır - suni surette can
landırılması diye tefsir edenler için, 
sahnenin, bize, bütün teferruatiyle 
tam bir hayat illusion'ı vermesini is
temek, aykırı bir arzu sayılamaz. 

İmdi, takdir edersiniz ki hayat sa
dece sözden ibaret değildir ve her 
vaka, güzel veya çirkin, mutlaka bir 
dekor içinde cereyan eder. Shakespe
are zamanında olduğu gibi, sahneye 
bir levha aıoıp üzeri.ne " bura&t ~rayp 

dır" diye yazmakla seyircilerin göz
leri önünde bir saray manzarası can
landırılamıyacağı atikardır. Dekor
suz bir sahnede tavandan dümdilz i
nen bir siyah perdenin önüne gide-

dört k<>fe gören hududlu ve determi
nizmacı telakkilerden uzak kaldığı 
devirlerdir. O devirlerin ruhf firika
sı bir nevi ve ulvt saffettir. Aynanın 
hayali iyice zaptetmeıi için buğudan 
kirden ve pastan temizlenmesi lazım 
değil midir ? İnsan ruhundaki ma
vera fotoğrafçılığı yapan ve insana 
insanlığını ve meçhulün fatihi ol
mak şanını teyit eden yüksek mele
kenin faaliyeti için de, ruhun böyle 
bir saffet ve sükun iklimine kavuş
maıı ve 'ek, korku, inkar ve ihtilaç 
gibi ruh bitlerinden ayıklanması li
zımdır. 

Şüphesiz ki yirminci asır başları 
ve bilhassa dünya harbı sonrası insan 
ruhunda böyle bir kasırganın sahnesi 
olmuştur. İnsanın ruhiyle kafasını ve 
inanlariyle tecrübelerini bu kadar 
tehlikeli bir tezat haline getiren ve 
diş dişe, tırnak tırnağa, kanlı bir 
cenge sokan imil nedir ? Bu kocaman 
bir davidır ve mikyası bir anket hac
mine sığamaz. Bu hususta müsbet bil
gilerin, maddeci telakkilerin, fen bu
luşlarının ve makinenin muazzam te
sirleri olmuştur. Nitekim yirminci a
sır sonuna doğru korku ve ihtilatın 
•iirini yapanlar, insan ruhunu pusu
da bekleyen fırtınanın habercıleriy
di ve o kadar kuvvetli sanatkarlardı 
ki, ,airin gaipten ve istikbalden ha
ber verme hassasına kadar yüksele
bilmiştiler. Bugün Avrupada, "şiir 
ölüyor mu ?" meseleıini ortay3 atan
lar, topyekun bütün Garbın, en bü
yük fileıofları ve sanatkirlariyle, ye
ni bir doğuşa muhtaç olduğu iddiası 
etrafında, korkunç bir sıkıntı ve bağ
sızhğın ruh haletinden bir kaç ses 
ve çizgi yakalayabilmiş, fakat dava
nın büyük sentezini örmek ve iç pla
nını deşmek kudretinden aciz sanat 
ve fikir adamlarıdır. 

Şiir insanlık tarihiyle beraber baf
ladı. Yer yüzüne düşünce, ağlaya ağ
laya Havvasını arayan ve kendisini 
ona kavuşturması için Allaha yalva
r~n Adem, insan oğlunun ilk 'iir ih
tıyacını temsil eder. O günden bugü
n~ kadar inaandaıl bir (merveilleux), 
bır (ademin üatünde hakikat) teUlk
k~si ya.pdı~kça şiir, yer yüzünde gece 
dıye hır h,idise kaldıkça ı§ığın lüzu
mu gibi, insan ruhunun (ANA İH
TİYAÇ) !arından ba91ıcasını kur
muştur. Sinema oynatılacağı zaman 
perdedeki hayallerin iyice görünme
si için nasıl ı§ıklar söndürülür ve 
pencereler siyah örtülerle kapatılıraa 
tiirin de, şu veya bu ekol ve ilet 
mümtaziyeti halinde değil, fakat top
yekun müessese halinde en çok ran
dıman verdifi devirler, be'er haya
tında (merveilleux) tellkkilerinin 
kuvvetle hüküm ıilrdliğii ve kiinatı 

En büyük adedin daha büyüğü kal
dıkça, radyonun keşfinden sonra 
meydana televizyon çıkdıkça, tayya
rey le okyanos geçilir geçilmez Meri
he gitmek göründükçe, meçhulün ik
limleri her şubede çepeçevre sarıl
madıkça ve ruh, kafanın iğneli fıçı
sında ne kadar kıvranırsa kıvranıın, 
fakat varlığını duyurdukça ve zamanın 
nerede başladığı ve mesafenin nerede 
bittiği parmakla gösterilemedikçe şi
ir vardır ve ölmez. Yalnız kah avaz 
avaz tutuşan, kih için için yanan so
balar halinde, hayat ve macerasını ıu 
veya bu tekilde ~ gayet cerarlı deh-

rek "dışarda ne kadar çok kar yağıyor
diyen aktörün, seyirciler arasında u• 
yandıracağı tebessümlerde, tiyatro
dan asıl beklediğimiz gaye için zarar
lı değil midir ? 

Elbette ki hiç dekorsuz ve makyaj
sız oynanabilecek eserler de vardır 
ve yazılabilir. İçinde muayyen bir va
kaya, muayyen bir yere telmih olma
yan, sadece fikri mahiyette bir muha• 
vereden ibaret kalan bir eserin, zen
gin dekorlar ilivesinden ayrıca bir 
şey kazaruruyacağı düşüncesini hak· 
h bulabiliriz. Bununla beraber, bu ne
viden sahne eserlerinin pek az oldu
ğunu ve hatta bu nevi eserlerin tema• 
şa sanatının asıl gayesinden biraz u
zaklaştıklarını da kabul etmek §&rtİy• 
le. 

Tiyatroda azami zevk ve heyecanı 
duymak için - ki matlup olan da bu
dur - sahnede geçen vakaya kendi
mizi kaptırmamız, bir tasannuğ ve 
taklid karşısında bulunduğumuzu u
nutmamız lazımdır. Bunun ıçın se, 
sah.nede canlandırılan vakanın, bütün 
görünüş ve tezahürleriyle azami de
recede tabii hayata benzemesi, zihni
mizi kurcalayacak hiç bir eksik ar• 
zetmemesi lazım değil midir ? 

Bu düşüncemiz, bizi, tiyatroda ıö
zü esas unsur saymaktan elbette ki 
menedemez. Dekor, makyaj ıfık gibi 
unsurların temaşa sanatında oynadık· 
ları ve oynamaları icab eden rolü till 
derecede telakki etmekte bati yok· 
tur. Bir edebi metne istinat eden sah
ne sanatı, her şeyden önce, bütün 
kudret ve kabiliyetini, söz üzerinde 
teksif etmek mecburiyetindedir. Bir 
temsilin üzerimizde yaptığı tesirde 
en genit rolü oynayan elbette ki söz• 
dür. Mükemmel bir dekor, bize fena 
bir temsilin kusurunu unutturamaz. 
Mükemmel bir temsil iıe bizi fena 
bir dekora kar§ı daha müsamahalı 
davranmaya sevkedebilir. 

B Ut \ln mesele, tiyalru sanatını ter· 
kip eden unsurlar arasında, nisbetle

ri iyi heaabhyarak, mükemmel bir 
ahenk temin edebilmekten ibaret• 

tir. - Yaşar Nabi 
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Ülkü 
Halkevleri mecmuası ÜLKÜ'nün i

kinci kanun tarihli 59 uncu sayısı çık
mıştır. Başbakanımız CelAI Bayarın 
Ekonomi ve artırma haftası milnue
betile 12 ilkkanun günü Ankara hal· 
kevinde söylemiş olduğu nutukla baf
layan bu sayıda şu yazıları görüyoruz: 
Ziyaeddin Fahri: Bugünkü Fransada 
ahlak meselesi, Sıtkı Akozan: Mabe
din yollarında (şiir), Feyzi Kutlu: 
(Yarıyol) şiir, Osman Turan Bey Böy
rek hikayesi, Ömer Berkan: Osmanlı 
imparatorluğunda çiftçi sınıflarının 
hukuki statüsü, Cafer oğlu: Mir-Ali· 
şir ve siyasi hayatı, prof. A. Mez: Or· 
tazaınan türk islim dünyasında yahu
diler ve hıristiyanlar (çeviren Cemal 
Köprülü), prof. Şevket Aziz Kansu: 
(arın prehiıtorik kaynakları hakkında) 
Fevziye Abdullah: Makberde Leyli ve 
Mecnun ile Hüsnüaşk tesirleri, Her• 
bert W .Duda: Asırdaş türk nesri (çe• 
viren Cemal Köprülü), B. Kemal Çağ
lar : Halkevlerinde bariz çalışmalar ve 
beliren değerler. Halkevi neıriyatı; 
Nahid Sırrı: Bir okuyucunun notaları, 
Pertev Naili Boratad : Kitablar ve 
mecmualar : Çakıcı Efe, H. Ortekin: 
Kara kalpakların tarihine dair materi
yeller. 
Görüldüğü gibi bu kadar faydalı ve 

kıymetli yazıları altı formalık bir cild 
halinde bir araya getiren bu mecmua
yı okurlarımıza tavsiye ederiz. 

!izler arasında yaşar ve gider. 
İşte size kısaca ve ağızdan söyliye

bileccğim şeyler ... 

Bütün dünya, kafamızla ruhumuzun 
tezatlarını barıştıracak ve dünyaya 
yeni bir doğuş getirecek fikir ada· 
mını ve sistemini bekliyor. Bu yakın· 
dır. Ve bu sentez in sarayı kurulur 
kurulmaz bu sarayın sını rsız bir gül 
bahçesi halinde, bir şiir platforması
na oturtulacağ ı görülecektir. 

- Türkiyede ıiirin istikbali 
hakkında ·ne düşünüyorsunuz ? 

- Dünyanın beklediği bir çok ,ey
lerin Türkiyeden çıkacağına inanı
yorum. T ürkiye, dünya problemlerine 
her büyük memleket kadar hak ve sa
lahiyetle sarılmıf bir ülkenin imıl• 
dir. 
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Milli küme maçlan başlıyor 

~tina muhteliti bayramda Ankara 
'istanbul ve İzmir takımlarile oynıyacak 

lstanbul ve lzmirde milli küme maçlarına girecek takımlar 
b~lli olm~ttur. Ankar~daki takımlardan da hangilerinin milli 
kümeye gırebıleceklerı bu hafta belli olacaktır. Futbol federas
yonu !imdiden hazırlıklarını yapmıştır. Fiküstürünü de milli kü
meye girecek takım belli olduktan sonra ilan edecektir. Futbol 
federasyo_?u, milli küme maçları için bir talimatname yapmıttır. 
Bunu a§agıda okuyucularımıza bildiriyoruz: 

Mill küme talimaınameıi rasyonumuz da Avusturya fcdcraayo· 
ve maçları : nundan llzım gelen referansları lıtc· 

mitti. Bütün bunlardan alınan netice· 
ye göre federasyonumuz Ankarada a
çılacak yerli hakem kursunu idare et· 
mek üzere muallim antrenör olarak M. 
Bindcr'i angaje ctmcği düıünmckte

dir. Antrenör olarak da Avusturya fe
derasyonu tarafından Frank Köhler 
tavaiye edilmiştir. Bunlardan Mösyö 
Bindcr halen Viyana profesyonel ta· 
kımlarmda antrenörlük yapmaktadır. 
Frank Köhlcr de üç sene Mısır milli 
takımında, üç ıenc Lübnan milli takı· 
mında, üç sene de Avusturya takımla
rında antrenörlük yapmıf, iyi ve uata 
bir antrenördür. Federasyon bu iki 
antrenör için kurumdan müsaade iste
miştir. 

Geçen aayılarıınızda milli küme ta
limatnamesinin federasyondan tasdik 
edilmek üzere genel merkeze verildi
iini yazauttık. Bu talimatname genel 
merkezin tasdikinden çıkarak Ankara, 
latanbul ve İzmir bölgelerine tebliğ e
dilecektir. 

l· Milli küme likine İstanbuldan 4, 
Ankaradan iki, İzmirden iki yani ge -
çen aenc olduğu gibi gene 8 kulüp i~ti
rik edecektir. Bugüne kadar alınan 

neticelere göre İstanbuldan geçen se
ne olduğu gibi Fenerbahçe, Galatasa
ray, Betiktaş ve Güneş; İzmirden Üç· 
ok ile Alaancak (eski Altay ve Altın· 
ordu) Ankaradan da bu haftaki maçla· 
ıın vereceği neticeye göre Muhafız 

&ücü, Ankara spor ve Harbiye İdman 
yurdundan en fazla puvan toplayacak 
olan ikisi girecektir. 

2· İstanbula ıeyabat edecek takım
lara yedi'er yüz lira, İzmir ve Ankara
ya gidecek olan takımlara sekizer yiU 
lira müteferrik ve zaruri masraf kar
tılığı verilecektir, 

3· Deplasman yapmayan kulüplere 
150 lira para eczası verilecek ve bunlar 
hükmen de mağlQb addedilecektir. 

4- Kendi sahasında, diğer şehirler
den gelecek kulüplerle maç yapacak 
olan takımlar maçtan imtina ederse 250 
lira para cezası verilecek ve hükmen 
ınağ!Ob addedilecektir. 

S· Sabayı terkeden talmplar hük
ı;ı:ıen mağlllb addedileceği gib~u maça 
a.id hisseleri de verilmiyccektir. 

Galawsaraylıların A.nkaradaki 
çal&§maları : 

Galatasaray kulübü idare heyeti c· 
velki gün prof. B. Ethem Menemenci· 

oğlunun reisliğinde bir toplantı yap· 
mış ve kulübe aid birçok i,ler hakkın· 
da kararlar vermiştir. 

Ankarada beş yüze yakın aza ile fa

aliyete geçen kulüp önümiUdcki haf· 
ta içinde lokalini tcsbit ctmİf olacak· 
tır. 

Sarı kırmızılıların Ankarada şube 

açması dolayısiylc, idare heyetine yur· 
dun her tarafındaki galataıaraylılar 

tarafından birçok tebrik telgrafları 

gelmiştir. 

oı:us 

"Ulus,,un küçük evleri 

Binanın çatı sathı 96,20 m2 

Tekmil bina hacmi 357,50 m• 
Oturulan yerler ao,oo m• 
Hava iıabeti (m1 ) na 3,72 m' 
Binanın maliyeti 4362,SO lira 
Teraı 137,50 "tF-:'~:ı,:ı;,ı,;;;ı.;.ı.::ı,:.ı,:;ı,:.ı,:,ı;ı:::,ı:~~J!l:!l!l!~/;;oı, 
Y ektin 4500,00 ., ll!ED 

Ölçüleri genif 1 ~ 
tutulan bu ev ferah 
olduğu kadar mü· 
tcnazır ve dolayıai-
lc göze hol görü· 
nen bir tiptir. 

Bodrum kamil en 
taf duvardır. Üat 
kattaki mutfak ve 
banyonun altında· 

ki bodrum kısmın· 
da diğer yerler gi· 
bi imla yapılmayıp 
buraaı kömürlük ve 
çama91rlık için a
s;ık bırakılınııtır. 

Birinci kat ise 
33 cm. tuğla du· 
vardır. Şimale dü· 
şen girişin solunda 
banyo ve heli, sa· 
ğında mutfak var• 
dır. 

Yatak odaları ,ark, büyük oturma o
dası, (icabında kabili tcfriktir) garb 
taraf dadır. 

Bahçe odaaı binanın cenubunda o· 
lup lüzumu takdirinde bu oda yatak o· 

., 
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dası olarak da kullanılabilir. 

Her hususta aağlık bakımına uygun 
olarak intibah edilen bu ev bilhassa 
Ankara imar vaziyetine tevafuk eden 
en şayanı tercih ve zarif bir tiptir. 

6- Mctru ıebeblerle maçın tehiri 
yalnu: Federasyona aiddir. 

Bu aym 22 inci cumartesi günü ls
tanbulda tekrar toplanacak olan Gala· 1----------------------------
tasaray yüksek mürakab• heyeti •on Kamutayın toplantısında dünkü 7- Bölgeler araaı milli küme harici 

ıırup ı;ampiyonluğunu üıtüıı.tc iki sene 
kazanan takım milli kümeye girecck
ıir. 

8· Hakemler, deplasman yapan maç
lar için federasyon tarafından tayin e
dilecektir. Aynı şehirde aynı bölgenin 
kulüpleri arasında yapılacak maçların 
hakemlerini kulüpler aralarında anla· 
J&rak seçecek, şayed anlaşamazlarsa 
federasyon .. namına futbol ajanları re· 
ıcn tayin edecektir. 

9· Milli küme fiküstürleri Ankara 
lik maçlarının hitamından sonra ilan e
dilecektir, 

lswnbul muhıeliıi A.nkqra 
muhıelitiyle kar§ıla§ıyor : 

btanbul ve Ankara gençliğini biri
birine daha iyi tanıtmak ve araların· 
daki sevgiyi artırmağa vesile olmak 
maksadiyle yapılacğını haber verdiği· 
miz İatanbul • Ankara muhtcliti maçı 
bu ayın 22 ve 23 üncü cumartesi ve pa
zar günleri Ankara şehir stadında o· 
lacaktır. Federasyon vermiş olduğu bu 
kararla hem iki şehir futbolcularını 

yekdiğerinc kaynaş,tırmı' hem de pek 
yaklaşan milli küme maçları için ça· 
lışma ve hazırlanma imkinını vermiş 
oluyor. Keyfiyet alakalılara bildiri!· 
miştir. 

Kurban bayramında 

A.ıina muhteliıi geliyor 
Futbol federasyonu bu sene futbol 

meraklılarına iyi ve güzel beynelmilel 
maçlar görmek için vesileler yarat· 
maktadır: Kurban bayramında da Ati· 
na muhtclitinin Türkiycyc gelerek İs· 
tanbul, İzmir ve Ankara muhtclitlcri
le üç maç yapacağı haber alınmıştır. 

Futbol federasyonumuz yunan fcde· 
rasyonuylc temasa gcçmittir. İki fcdc· 
rasyon anlaşmak iUere bulunmaktadır. 
Eğer son dlkikada bir anlaşmazlık 
çıkmazsa bayramda seyredeceğimiz 
maçların programı şöyle olacaktır: 

11.2.1938 tarihinde İzmirdc (İzmir
Atina muhteliti). 

14.2.1938 tariindc Ankarada (Anka· 
ra • Atina muhtcliti). 

17.2.1938 tarihinde İstanbulda (İs
tanbul • Atina muhtcliti). 

Bu suretle yunan futbolcuları mcm· 
Jckctimizc gelerek üç maç yapacaktır. 
Biz de üç şehir muhtclitimizin alacak
ları neticeye göre şehirlerimiz arasın
daki futbolun derecesini ölçmüş ola-
cağız. 

Antrenörler geliyor: 
Geçenlerde yazdığımız vcçhilc fut· 

bol federasyonu antrenörler ı getirt· 
mck üzere Avusturya federasyonuna 
müracaat etmiş ve 12 antrenör tarafın
dan da müracaat :vaki olmuştu. Fedc· 

toplantmnda kulübün Ankara fUbe&i· 
nin murahhaaları olarak kongrede bu· 

lunmak !!zere BB. Ercümcnd Ekrem 

-------

Talu, Mecdi Soyman ve kulüp umumi 
kaptanı Mithat Ertugrul acçilmitler· 
dir-

İki şehid tayyarecimizin 

Gebze holkevi 
binası yandı 

ailelerine yard.ım 
edilmesi kabul edildi 

İzmit, 5 (A.A.) - Çıkan bir yangın 
neticesinde Gebze halkevi binası ile o· 
nun altında maliye ve ziraat memurlu· 
ğuna aid mücadele levazımının tama
men yanmış olduğu haber verilmekte· 
dir. Halkcvindcn çıktığı anla9ılan bu 
yangın etrafa yayılmadan aöndürül· 
müştür. 

Yeni kurulan kazalann 

hududları 
Kanunu mahsuaiylc kurulmuı olan 

Erzurumda Karayazı, Tuncelindc Ka· 
lan, Diyarbakırda Çınar, Mardinde İdil 
ve Mazıdağ kazaları hududlarının ta • 
yin ve tesbiti hakkındaki kararname 
projesi Bakanlar Heyetince kabul edil
miştir. Kararnameye göre merkez na • 
hiyelcri de dahil olmak iUcrc Kalan 
kazasına 4, Mazıdağına !, İdil'c 3, Ka
rayazıya 4, Çınar'a 2 nahiye bağlan
maktadır. Kararnamede bu kazalara 
bağlr nahiye ve köy isimleri ayrı ayrı 

gösterilmektedir. 

lstanbul ticaret odasıda 
reislik divanı seçimi 

İstanbul, S (Telefonla) - Ticaret 
odasının yeni umumi mecliai bugün 
ilk toplantısını yaptı. Toplantıyı vali 
ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ 
açarak muvaffakiyct temennilerinde 
bulundu. Bundan sonra riyaset divanı 
seçimi yapılarak birinci reisliğe Mit
hat Nemli, ikinci reisliğe Ziya, reis ve
killiklerine de Ahmed Kara ve Yusuf 
Ziya Öni§, muamcl!t müfetti91iğine 
Ziya Kınacı, hcsab müfetti9liğinc Sab· 
ri, kongre müfctti91iğinc Hasan Vafi 
ve Seyid Ömer seçildiler. 

Bu toplantı dolayısiylc Atatürkc, 
Başbakana, meclis reisine ve ekonomi 
bakanına saygı telgrafları çckilmi9tir. 

(Ba~ı 2 i.tıci sayfada) 
vardır: O makineyi kullanacak in· 
sanlar. Bunlar ol, demekle oluver· 
mczlcr. Bunlar çalııtırılacaklar, tcc· 
rübe edilecekler, kendileri de tccrü· 
be yapacaklar, it sahibi, tecrübe sa
hibi, meleke aahibi olacaklardır. Bu 
adamlar kolay yetitmez. Bir ihtiyaç 
zamanında, yangın var denildiği za· 
manda bunlar kolayca yeti9cmcz, na· 
çar kalınır. Bunlarr ycti9tirccck olan 
işte hava yolları dediğimiz neviden 
teşekküllerdir. Yani bir nevi ihtiyat 
zabitliği ve yahut ihtiyat küçUk za
bitliğidir. Bu cihetleri teşvik etmek· 
liğimiz lizımdır. Bu cihet herkesçe 
müsellemdir. Teşvikin, mukabelenin 
en iyisi anında olanıdır. Bütün arzet· 
tikleri mülahazaların çok mantıki ol· 
duğunu kabul etmekle beraber bu 
yüksek mülıihazadan bu mükafatın 
derhal verilmesinin kabulünü bende· 
niz de rica ederim. 

Nafıa Vekili Ali Çctinkaya (Af
yonkarahisar) - Hava yolları tcşki· 
!!tına, ma!Qmu Uinizdir ki, geçen sc· 
ne başlandı ve elimizde ki.fi derece· 
de ne pilotumuz vardı ne de makini•· 
timiz. Enkaz halinde beş on kişiden 
ibaret bir kadro idi. Biz bu idareyi 
yeniden kurmağa ve hayatiyet verme-

Küçük Dış Haberler 1 
X Viyana - Salzburg mahkemesi 27 

naziyi üç aydan dokuz aya kadar muh
telif cezalara mahkllm etmiştir. 

X Viyana - BB. Şuşnig ve Guido 
Şmid Budapcıtcyc hareket etmişlerdir. 

X Roma - İngiliz sefiri arabca rad
yo neşriyatı hakkında Kont Ciyano ile 
görüşmüştür. 

X Amsterdam - Prens Bcrhard 
hastahaneden çıkınııtır. 

X Brüksel - B. Van Zceland Lon-
Sokak isimlerini gösteren dra'ya hareket etmittir. 

levhalar değiştirilecek x Pariı - Salı günü batlamıı olan 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Sokak kar devam etmektedir. 

isimlerini gösteren emaye levhalar X Tokyo - Dolaıan şayiaların hill· 
çabuk bozulduğu için bunların yerine ima olarakı Japonya Kahircde toplana
siyah üzerine kabartma yazılarla yap· cak enternasyonal olempiyad komiteeİ· 
tmlmış leyhalar kon;ıc;ü<tır, ~ ııc delege göndcvni;ıı:es;cktir, 

ğc mecbur olduk. O günden beri ça· 
lışınaktayız. Son zamanlarda, almış 

olduğumuz tedbirler sayesinde, bu 
kadro emniyet edilebilecek bir şekil 
almıttır. Bundan ıonra tekcmmlll et· 
miş safhalara girecektir. Bu kazaya 
duçar olan iki arkada, çok kıymetli 
bir pilotumuz ve maklnistimiz idi. 
Her ikisi de evli ve birer çocuklarr 
da vardır. Biz umumiyetle hava teş· 
killtı için bir kanun hazırlamakta i· 
dik. Bu kazanın vukuu üzerine tabi· 
atilc bu kanunu biran evci yapmak 
lü:<umunu hissettik. Ancak bunların 

ailelerinin muztarib, dütkün bir vazi
yette kalmamaları için Devlet namı
na derhal bir tazminat vermek lüzu· 
munu hissettik ve askeri tayyareci
ler hakkında olan kanunu esas itti· 
haz ederek ve blldccmizdcki sigorta 
tahsiaatmı da kartılık göstererek be
şer bin liralık bir tazminat vermeyi 
kararlaftırmı9tık. Mesele bundan iba
rettir. Derhal ailelerine yardım etmek 
mecburiyeti vardır. Kanun da h,azır· 
!anmaktadır; yakında gelecektir. 
(Güzel ıeslcri). 

Bu izahat üzerine Refik ince tek· 
lifinden vaz gcçmittir. Kanun kabul 
olunmuştur. Kamutay cuma günü 
toplanacaktır. 

Bir adam elektrik cereya 

nına kapılıp öldü 
latanbul, S (Telefonla) - Kadıkö· 

yünde odun deposunda çalışmakta o· 
lan Zühdü adında biri elektrik cere
yanına kapılıp ölmüıtür. 

Nevyork'ta Ticaret konseyye

liğinde bir muavinlik kuruldu 

Türkofis reisliği büyük ve ticari 
noktadan ehcmiyctli olan ecnebi tehir· 
!erindeki tcıkilitını daha randımanlı 

ve faaliyetli bir hale getirmek için ça • 
lışmaktadır. Bu cümleden olarak bil· 
yük müstehlik ıchlrlcrdcn olan Ncv • 
yorktaki Türkofiı ticaret konaeyycli • 

ğinde bir muavinlik ihdas edilmiş ve bu 
muavinliğe merkezden B. Huldi Sar

ban ta;ıı:in edilmiiti~. 

- ~-...... 
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KALIFORNIYA KIYILARINDA 

Korsanlık oyunu 
Ovnıyan gene bir amerikalı 

bir yat sahibini öldürdü 

Kaptansız kalan yatı bir 
tayyare kurtardı ! 

Ncvyork, 1ikincikanun1938-Pa
rls-Soir muabirinden: ? 

" Sulara kapılmış giden bir küçük 
yelkenli keşfettim. Bana imdad iıarcti 
verdi. Kurtanlması için hemen romor
körler gönderiniz!' 

Amerikan hava filosuna mensub bir 
deniz tayyaresinin pilotu, Büyük Ok· 
yanus kıyrlarında yaptığı bir keşif u
çuşundan Kaliforniya'daki hareket Us· 
süne döner dönmez, hükümet memur -
)arına işte bu sözleri söylemiştir. Hadi•enin olduğu yeri 

Sulara kapılarak sürüklenmekte o • harita 
göaterir 

lan yelkenli, Sanfransisko zenginlerin· ı--------------"' 
den Bay Faulding'e aid Aafjc adındaki lstanbulda cı•ddetlı• 
küçük, güzel yattı. Bu yat, on gün ka· 'il 
dar evvel, on kadar genç kadın ve erke- .,. k f 
ği alarak, San Pedro limanından hare • 509 U ve 1 rtl na 
ket etmişti. Gezintinin çok neşeli geçe-
ceğini uman yolcular yolda bir facianın 
şahidi olmuşlardır. 

Gönderilen romorkörlercc bulunup 
sabile getirilen yatın baş güvertesinde 
bir cesed, gemi sahibi Bay Faulding'in 
cesedi vardı, ve yolculardan biri de, tu· 
tulup bağlanarak denize atılmış olduğu 
için, eksikti. 

Zamane korsanı 
Yolcular, başlarına geleni şöyle an

latmışlardır: Faulding, milyoner ve de· 
nizc aşık olduğunu söyleyen Jak Mor· 
gan adında bir gençle tanışmıştı. Bu 
genç denize aşık mı idi. Kendine göre 
evet. Yani, korsanlık etmek, büyük 
denizlerde maceralar geçirmek sevda • 
smda idi. Milyoner mi idi? Hakikat şu 
idi ki Jak Morgan'm milyoner olmak 
için ilk dolan yoktu. 

Fakat, Faulding, denizi acven mil
yoner arkadaşının hoşuna gitmek 
makaadiyle bu deniz gezintisini tertib 
etmişti. 

Aafje, limandan çıkıp ufukta uzak-
ıı:ıı;uu."'a. lnUigo..u, UU~UUlUP.y ... t..ı-5- r"Q. 

nı tatbika kalkışııuştır: Cebinden ro
velverini çıkarıp Faulding'in alnına 

dayamış ve: 
- Gemiyi bana bırakınız, yoksa ya· 

karım. 

Der demez, iki ahbab arasında kor· 
kunç bir kavga başlamış ve dehşet için· 
de kalan diğer yolcuların gözü önünde 
Faulding vurulup öldürülmüştür. 

Korsanlar zamanın'da 
olduğu gibi 

İlk mücadeleden bu ıurctle galib 
çıkan Morgan, Faulding'in davetlileri· 
ni kamaralarına kilidlcmiı ve onlara, 
ccnub denizlerine doğru giderek ıssız 
bir adayı hareket Ussü yapacağını ve o 
civarda rastlıyacağı gemileri soyacağı· 
nı ıöylemiıtir. 

Bu suretle geçen iki gün zarfında 
gemiciliği korsanlıktan güç bulan Mor
gan davetlilerden ikisini, kendine yar
dım etmeleri için kapalı oldukları yer· 
den çıkarmıştır, Bunlar da • pek tabii 
olarak • bir dalgınlığından istifade edip 
Morgan'ı yakalamış ve iyice bağlamış· 
!ardır. 

Denize atılan adam 
Böylece tutulup bağlanan Morgan 

derhal köpe9teden denize fırlatılmıt
tır. 

Morgan'ı denize atanlardan Horn: 
- Yüzmcğc çalrştı mı, yokıa çırpı· 

nıp derhal sulara gömüldü mü, buna 
dikkat bile etmedik, zira çok tehlikeli 
bir adamdı, demiştir. 

Gemidekiler nihayet serbest bir ne· 
fea alabilmişler, fakat yelkenli kullan • 
mayı bilen Faulding ile Morgan arala
rından bilinen şekilde çekilince yat da 
suların ve rüzgıirın keyfine tabi olarak 
kendi baıına meçhule doğru g!tmcğe 

baılamıgtır. 

Sadece bir §aka idi ••• 
Ne olacaktı? Açıklarda, yahud ka. 

yalar üzerinde gemi parçalanıp gez· 
mcğe çıkanlar, baılanna gelen felaket 
yetmiyormuş gibi ölüp gidecekler mi 
idi? 

İmdad gelinceye kadar yi yecck ve 
içecek maddeleri tayın ıcklinc konul· 
du. Yola çıkarken üç günlük bir soya • 
hat tasavvur cdilmitti... Zavallıları tay
yare on gün ıonra görmügtü. 

Bu maceranın kahramanları bugün 
sağlam toprağa ayak basmıılardır. Da· 
vctlilcr araaında Morgan'ın karı.aı da 
vardı. 

- Kocamın maksadı aadecc taka ol
mak gerekti! demiştir. 

Şaka? 

Yat sahibi ile kendi hayatına mal o· 
lan bi~ ıaka.r 

Vapur aef erlerinin 
intizamı bozuldu 

İstanbul, 5 (Telefonla) - İstanbul• 
da aoğuk sıfırın altına dllşmü,tllr. Ak• 
şama kadar fasılalarla yağmur yağdı. 
Karadenizdc oldukça pddetll bir kara• 
yel fırtınası vardır. Deniz ticaret mil• 
dllrlüğü fırtınaya kat"lı tedbirli bu• 
lunmalarını a!ikadarlar vasıtasiylo 

tebliğ etmi,tir. F11tma limandaki kil• 
çük vasıtaların işlemelerini güçl.,tir
miştir. 

Bir motor karaya oturdu 
Gelen haberlere göre Öıncr kapta

nın idaresindeki 120 tonluk Hanl!nll 
motörll kömür yüküyle Kcfkcn adaaı 
civarında karaya oturmuştur. 
Geminin mürettebatı kcndilerW gü;· 
ilikle kurtarabilmitlerdir, 

Vapur seferleri bozuldu 
Fırtına ve aiı yüzünden uzak yerle: 

re yapılan seferlerin intizamı kaybol• 
muştur. Bazı vapurların Marmara vo 
Karadeniz limanlarma sığındıkları sa
nılmaktadır. Mudanyadan kalkan Bur• 
sa vapuru Armudluya iltica etmi,tir. 
!atanbul poataaı üç aaat gecikerek gel• 
mi9tir. Karadeniz vapuru da Sinop 11· 
manına sığınınıttır. 

lstanbul borsası 
5-1-1938 
PARALAR 

Sterlio 
Dolar 
Frank 
Liret 
Bel~ Fran111 
Drahmi 
la. fran111 
Leva 
Florin 
Kuron Çek. 
Şiliıı Avua. 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pe~ö 
Le1 
Dinar 
Yen 
Kuron ı.. 
Altın 
Banknot 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Milano 
Brilkıel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amaterdam 
Prac 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varıova 
Budapeıie 
Bükreı 
Bcl&rıd 
Yokohama 
Mokova 
Stokholm 

ALIŞ SATIŞ 

625.- 625.-
122.- 126.-

80.- 86.-
99.- 106.-
80.- 84.-
18.- 22.-

570.- 580.-
20.- 23.-
65.- 70.-
78.- 82.-
21.- 23.-
-.- -r-
26.- 29.50 
20.- 22.-
21.- 25.-
12.- 14.-
48.- 52.-
-.- -.-
30.- 32.-

1079.- 1080.-
273.- 274.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

626.25 
0.7984 

23.50 
15.175 
4.705 

87.23 
3.45 

63.8767 
1.4338 

22.7645 
4.2186 

13.727 
1.9822 
4.2138 
4.01 

106.4644 
34.4375 
2.742 
23.605 

3.0963 

626.-
0.798 

23.5175 
15.187 
4.7588 

87.30 
3.4525 

63.8975 
1.435 

22.7825 
4.2:!2 

13.738 
1.9838 
4.2132 
4.0135 

106.55 
34.465 

2.7442 
23.5875 
3.098 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1933 tiirlı: borcu I 

.. " .. 
1933 ikramiyeli 

Ergani İs. 

il 

Sıvas - Erzurum 
hattı İs. I. 

Açılıı Kapanış ----
18.50 18.70 

(Vadeli) 
18.50 18.99 

(Vadeli) 

97.- 97.-

102.- 102.-
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H i K A y E 
Rüya ve hakikat 

2 - hakikat 
5'azan: FRANZ HERCZEG 

Şimdi anlattıldanm, artık rüya de
dcğildi. 

Bir başşehrin binicilik mckt~inde 
bir adamın döelloda vurulduğu gün, 
b~ r~yanın üzerinden on bet yıl geç· 
ını~t~. Olan şey, bir faciadan ziyade, 
talısız bir tesadüfdü. 

Çünki, onun ölümünü hiç kimıe 
istemiyordu. Hatti tasavvur edilemi
yecek derecede kötü bir tabanca ile 
onu otuz adımlık bir mesafeden vu
ran hasnu bile, onun ölümünü iıtemi
yordu. 

İki arkadaş Pil.itine kaçan sarı 
saçlı bir güzel kadm yüzünden biri
ı.ı-ı •• :-. 1.. ....... "'1"'11Jl:. .. ~r v~ hıı iki 
arkadaş, biribirlerine çevirdikleri ta
bancaları ateşledikleri vakit ekendi 
isteklerinden .ziyade il alem için>, 
bunu, döellodan aonra kol kola gir
mek kasdile yapmıflardı .. Fakat, tesa
düf, başka türlü olmasını iıtemi9ti. 
Döellonun galibi, tamam.ile harab bir 
halde idi : 

Doğrusu, ben bunun böyle olmasını 
istemedim. .. 

Böyle bir hiç için 1 Zavallı Ludvig 
bu anda bana bir ıille indirmiş olsay
dı büyük bir baz duyardım ... 

İşin asıl hoş olmıyan tarafı bundan 
IOnra baflamıttı : 

Ölüyü, hayatında pek az meşgul 
olduğu aileıine teslim etmek 11.zımdı. 
Ondan ayrılmak istediği ıöy.lenen 
karısı Magda. bir müddettenberı ka
aabadaki ana - babasının yanında ya
ııyordu; ,ahidkrin kendisine telgraf
la malılmat vermeleri üzerine hemen 
başşehre hareket etmişti. 

Gözleri yaşlı, benzi uçuk dul ka
dın, kocasının tabutuna yaklaştı. O
nun göz yaşlarını akıtan, haya~ arka
daıı oluıu dolayıaiyle duydu~u. ma
tem değil, insanlık duyguları ıdı. 

Ludvig onun aaygisı ile birlikt.e 
9Cvgisini de kaybettiği gündenberı, 
o kendini dul hissediyordu. Eğer o 
ıamimi olmak istese, Ludvig'in ahla
ki konkordatosındaki mahsub mua
melesinin altına kara bır çizgi çeken 
mukadderata isyan etmesı ıçin ~i~~~r 
sebeb yoktu : çünki, ondan. alabıldıgı
ne aşağılanmaktan başka bır ~y bek
leyemezdi. 

Magda tabutun ayak ucunda bir 
dua iskemlesi buldu; iıkemleye diz 
çökerek ellerini kilidledi, . ~ak~.t .. 0 

dua etmiyordu; başın ellerının ustu
ne eğerek mazisini d iınuyordu. ~~ 
• 1 . t ' k'ı bu derece b tsız nasıbı 
ış emış ı • 
olmu,tu 1 • 

Kocası onu sevdiği mliddetçe - ~ı 
bu da pek kısa sürmed~ - asil, hodbın 
olmıyan, iyi yürekl_i . hır ad~'?.dı. La
kin, karısının kendını ona butun var· 
lığı ile verdiğini gördUdükten, ?nun 
bu haline bıktıktan sonra, kalbsız ~e 

. t b' adam olmuştu. Solmaga ego ıs ır . 
b 1 kadının onu artık çekemedı-

81 ıyan ' ·1 .. . 
.ır.· • • 1 g· e lüzum bı e gormıyor-
•ını gız eme ı.. • 

d F k t kendi sanki her gun hır 
u. a a, • 'b' 

parça daha gençleşiyor~uş . gı ı, ge-
zib tozmak ihtiyacını hıasedıyordu ... 

Magda onun önünde diz çökmüı-
t .. ş· d.' kocasına ağlaması lbım-
u. ım ı ğ'l kalb. 
geldiğini, yalnız dışına de 1 ıne 
de dulluğun kara yasasını ıarma;ın 
milnaaib olacağını düşünüyordu. a
kat olmıyordu. Ağlarken, sadece 

• lb' de matem 
k d. ag-hyordu. Ka ın ' 

en ıne . .. uurunu 
değil ailesinın sukiin ve ş Oi 
müte:Uadiyen tehdid etmif olan ebe 

Çeviren: Hikmet TUNA 

tehlikenin artık ortadan kalkmI§ ol
duğunu, acıklı bir hafiflik bulundu
ğunu hissediyordu. 

Dul kadın, ürke ürke tabuta eğildi 
ve cenazenin yüzünü örten bezi kal
dmd. Ölünün yüzü bir parça uzamı9 
ve rengi uçmuş gibi, kendinden de 
çok daha genç görünüyordu. Göğaü 
delik deıik bir halde, onu avdan eve 
getirdikleri vakit de, Magda kocaamı 
rüyasında bu biçimde görmüştü. .. 

.&{adının yüzüne kan hücum etti 
ve vaktile onu uykusunda kaphyan 
ölçillüz ıztırabı tekrar duydu. Birden
bire hafı döndü ve gözlerini kapıya
r~ tr t.::ıhub tby:ırurken, m.Ü§e.vveı bir 
hasretin teairine kapıldı ;dua eder ai
bi ,gayet hafif bir sesle kendi kendi
ne söyleniyordu : 

<Her tcYe kadir olan tanrım, on
beş yıldanberi bütün bu olan biten 
feyleri rüyaya tebdil et....... Benim 
genç kocamın ormandan eve ölü ola
rak getirilişi ve benim ona tükenmez 
göz yqları dökütüm tatlı bir hakikat 
olsun.. > 

Sıhiyede 
yeni tayinler 

Bahçe hükümet tabibi Hüseyin 
Hamid, Tursunbey hUkümet tabibli
ğine, emrazı sariye sabık mütehassıs
larından Osman seyyar emrazı sariye 
mütehassıslığına, 36 senesi tıb fakül
tesi mezunlarından Sadık İstanbul 
düşkünler evi çocuk asistanh~ma, 

Kayseri memleket hastahanesi opera
törü Veliyettin aynı hastahane batta
bibliğine, Artvin eski operatörü Ce
vad Kars memleket hastahanesi ope
ratörlüğüne, Karı memleket haıtaha· 
nesi operatörü Hüsnü, Sinob memle-

ket hastahanesi operatörlüğüne, Ba
baeski hükümet tabibi Zeki Beyoğlu 
has ahanesi hariciye asistanlığına, 
Urfa trahom mücadele hastahanesi 
mütehassısı Abdil Gazianteb trahom 
hastahanesine, Adıyaman trahom mü
cadele hastahanesi mütehass111 Ra
miz Urfa trahom hastahanesi müte
hasaıshğına, latanbul akıl ve sinir 
hastalıkları hastahanesi mütehassısı 
operatör Cemil Şerif ~il~.f~~ memle
ket hastahanesi operatorlugüne, Bur-

sa sıtma mücadele tabiblerinden İh
san Kargı hükümet tabibliğine, An-

kara nümune hastahanesi çocuk asis
tanlarından mütehassıs Saffet Di
yarbakır belediyesi süt ve çocuk ba
kımevi çocuk mütehassıslığına, açık
tan eczacı Abdurrahman Bolvadın 
belediye eczacılığına tayin edilmiş
lerdir. 

Siird memleket hastahanes: dahili-

ye mütehassısı Hasanın istifası kabul 
edilmiş ve Amasya ~e.mleket . has.ta
hanesi eczacısı Kadrının vazıfesıne 
nihayet verilmiştir. 

Bükreş ve Budapeşte'ye 
gidecek hukuk talebeleri 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Ayın 

onbeşinde hukuktan beşi kız olmak 
üzere 25 kişilik bir talebe grupu Bük
reşe, burada 3 gün kaldıktan sonra da 
Peıteye gideceklerdir. 

ULUS 

l. Andaç 

NÖBETÇi ECZANELER 

Pazar İstanbul ecaaneai 
Pazartcııl Merkea 
Salı Ankara ., 
Çarııamba Yeni Ye Cebeci ec&.leri 
Perııembe Halk Ye Sakar7a • 
Cuma Eıe euaneal 
Cumartesi Sebat ve Yeniıe!ılr ec.lerl 

HALK ve YENi SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Herıün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartcııl 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ıilnlerlnden batb 
HALK ıinemasmda berıiln H a l k 
matineleri: 12.15 

Film deiiıme ıünleri: Puarteai Te Cuma 

LOZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ibban: 1521. -Telefon müracaat 
şehir: 1023 - 1024. - Şebirleraruı: 2341 -
2342. - Elektrik ve Hanp..sı Ana& Me
murluğu: 1846. - MesaJeri Şehlr Anha
n: 3705. - Ta.kıl Telefon numaralan: 
Zincirlicami ciY&n: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civan: 2806, 3259. - Yeni
ıebir, Havuzbaııı Bizim taksi: 2323 -

Havuz başı Birlik takıl: 2333 

OTOB0SLER1N 11 k ve S ON 
SEFERLERi 

Sabah Aqanı 
İlk Son 

sefer •efer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dereden Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulu~M. dan Çankaya'ya 7.25 23.30 
Çankilya'dan Ulus M. na 7.10 23.30 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 20.00 
Dikmen'den Ulus il. ıuı 8.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'• 6.00 21.00 
Keçlöreııden Ulus il. ıuı 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'• 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. ıuı 7.00 21.00 
Ulus Jıl. dan Cebeci'ye 7.00 20.30 
Cebeci'den Ulus il. da 7.00 20.30 
Cebeci'den As. fabL ra 6.30 
As. fabL dan Cebeci'ye 17.15 
S. puan'ndan Aldröprü'ye 6.30 7.15 
Akköprü'den S. puan'na - 9.45 

Yenieebir, İatuyon ve Bakanlıklara 
her sa.atı bet ıeçe muntuam seferler 
ftrdır. Puar ıtlnleri lllı seferler birer 
uat aonra ballar. 

POSTA SAATLERİ 

Posta A&t 19 a kadar üwıbul cihetine 
melrtab kabul eder, 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAA TLERl 

Ha7dupqaya : Her aabab 8.20, her 
akeam 19.15 ,,. 19.45 
de (Sah, pertembe, ca
marteai Toroe ııtlrat), 

Samıuo hattına : Hercün 9.35 (Kayae. 
ri, 81T&s, Amasya ba 
hat ilseriııdedir). 

Diyarbakır hattı : Hergiln 9.40 
Zonıuldak battı : Hergün 15.00 
Kmkkaleyo ra1otobüs 16.05 

GÜNLÜK: 

Arabi • 1151 
4 Zilkade 

Ruml-1158 
Birinci klmuı 21 

Makbuzlan tahrif eden bir 
f81ıu mabkôm oldu 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Makbuz· 
ları tahrif ederek .zimmetine kırk lira 
geçiren Kızıltoprak belediye tahsilda
rı Burhaneddin a~ır ceıı:a mahkeme
sinde bet .ene on ay hapıe mahkQm 
oldu. 

B. Nurullah Sümer 
İstanbul' a dönüyor 

lıtanbul, 5 (Telefonla) - Viyanada 
bulunan sUmerbank umum müdürü B. 
Nurullib Esad Sümer önümüzdeki 
hafta içinde lıtanbula gelecekti'!'. 

Beyoğlu Halkevinde bir 
kitab sergisi açıldı 

latanbul, 5 (Telefonla) - Beyoğ
lu Halkevinde bugün bir kitab sergi
si açıldı. Sergide 1936 ve 1937 sene
lerinde neşredilen telif ve tercüme 
500 den fazla eser vardır. 

Küçük iç Haberler 
' 

X lç Bakanlıkta - iç Bakanlık 
memurin intihab komisyonu bugün 
müatetar B. Sabri Çıtağın reiıliğinde 
toplanacaktır. Komisyon münhallere 
yapılacak tayinler ile becayifler üzerin
de görüıecek ve kararlar alacaktır. 

X lhaai anket - İstatistik Umum 
Müdürlüğünün memurlara aid açtığı 
ihsai ankete gelen cevablar genel di
rektörlükçe taanif edilmektedir. 

X Ticaret odalarında - Ziraat 
bankalan ıubelerl bulunduklan mahal
lerde ticaret odalarına ne ıerait dahi
linde kaydolunmuıtarsa senelik kayıd 
ücretlerini o suretle tesviye edecekler 
ve kaydolunmayan banka ıubeleri ae
nevt S lira kayıd ücreti vereceklerdir. 
İktı,ad Vek&leti bu hususu alakadarla
ra bildirmittir. 

X Yugoılavya'dan gelen bir ra· 
por - Belgrad ticaret odası Ankara 
odasına bir mektubla Yugoılavya'da 
mevcüd büyük mağazalann idare au • 
retleri hakkında geniı bir rapor gön -
dcrouştir. Mektubta Türkiyede mev -
cud buna mümaail mağazalar hakkın
da tetkike mU.tenid cevab istemekte -
dir. 

Belgrad odası aynı zamanda Anka
rada bilumum ticarethane ve mataza
ların aabah ve aktam açılı§ ve kapanış 
saatleri ile öğle tatili müddeti hakkın
da maHhnat istemektedir. 

Frankfurter Saytung gazetesinin 
çinliler tarafında bulunan hususi mu
habiri Bayan doktor Lily Abegg, Han
kaudan gazetesine yazdığı bir yazıda, 

Nanking'in son günlerine dair intiba· 
Iarını anlatmaktadır. Bu yazıyı aşağı 
ya koyuyoruz : 

Hükümet memurlarının bir kısmiyle 
yabancılar kolonisi iki gün için Han
kau'a taşındı. Yabancı elçilikler de, 
bir kaç memur geri bıraktıktan sonra 
buraya geldiklerinden, Nanking'dc 
kalan yabancılar kolonisi elli kiŞ,iyi 
geçmemektedir. 

Buraya gelenler,Hankau'nun sulh 
ve sükun içinde geçen gündelik hayatı 
kar9ıımda, kendilerini hayretten ala
mıyorlar. Ne tayyare tehlikesini ilan 
eden düdük ve tôp seıleri, ve ne de 
sığınaklara girenler var. Dans yerleri 
sabahlara kadar dana eden çinlilerle 
dolup bofalmakta, yabancıların kulüb
lerinde zevk ve DıCfC içinde vakit geçi
rilmektedir. 

At yarıtları, •inemalar hasılı harble 
al!kası olmıyan ve ıulh içinde yaşıyan 
memleketlerdeki gibi normal bir ha
yat l Nankinden kaçıp gelenler, bura
daki balkın ıükiinetini bir türlü kavrı
yamıyorlar. 

Eski hükümet merkezinde, son gün, 
ler, tayyare hücumunu ilan eden dü
dük aeıleri, göç edenlerin ardı arkası 
keailmiyen kafileleri, ı;ehri müdafaa 
etmiye gelen yeni kıtaların şehre akış
ları arumda geçti. 
Sandık ve ev efyuiyle ağızlarına ka

dar tıka baaa doldurulmuş otomobil ve 
arabalar, gece ve gündüz sokaklardan 
geçip gidiyordu. Kapanan mağaza ve 
dükkanların aaym, her gün artıyordu: 
bir çokları iıe, elektrik cereyanını kes
tirmiı,i olduklarından, mağazada kalan 
mallarını, ınum Jflimda ellerinden çı
karıyorlardı. Ba.W, el çantası, ıandık 
Ye ambalajkatıdı, piyasada kalmadı. 

Son hafta içinde Naııkin'den 200.000 
kiti ıCSs etti. Vaktiyle milyonluk bir 
tehir olan hilldlmet merkezinde 350.000 
kfti kalmı9tı. §imdi, orada bulunan 
halk lso.ooo kişiyi a'111amaktadır. 

Son üç gün çok korkunçtu. O vakite 
kadar kayıdsız davranmış olanlar te
laştan yapacaklarını JClfırmıılardı.. 
Tekmil hükümet memurlarının, ya ha· 
reket etmiş ve yahud da şehri terket
mek üzere oldukları hükümetin yeni 
merkezi olarak Seıuan'da Çımking 9eh 
ri ıeçilıniş olduğu, fakat, şimdilik ba
kanlıkların bir kısmı Hankau'a bir kıs
mı da Çankçaya yerletcceği haberi or
taya çıktı. 

Umumi bir yarıı başladı; otomobil 
bulmak imkansızdı; resmi memurlar 
bile biribirlerinin kamyonlarına el ko
yuyorlardı. Bir kamyon için binlerce 
dolar t~klif ~denler vardı. Cöç eden
ler, kesıf kafıleler halinde limanın yo
~u~u tutmuflardı. Çünkü, kaçabilmek 
ıçın, Yangse nehrindeki vaaıtalara baş
vurmaktan batka çare kalmamıftı. Li
mana akın etmi9 olan göçmenlerin va
p~r ve gemilere hücumları, korkunç 
bır manzara arzediyordu. Bu vaziyet 
kalJıımda, vapurlar rıhtıma yanafmak 
tan korkuyorlardı. Bundan dolayı, ıan
dallarla vapurlara gitmek icabediyor
du •. Fak~t, bu kaçan insanların te9kil 
ettıklerı siyle, limandaki sandal ve 
kayıklar yetmediğinden, hiddetten kö
püren halk, vapur acentaliklarına hü
cUın ederek, kapı, pencere, huılı önle
rine çıkan her fCYi param parça edi
yorlardı. 

.~!~anlar o kadar telAı etmiyorlardı. 
Çunku, alman elçiliği, daha eyluldeki 
korkunç bava bombardımanı sıraların
da bir İngiliz vapurunu kiralamı9tı. 
Kaptan rıhtıma yaklafmak istemedi
ğinden, vapur açıkta duruyordu. Fakat 
b~na rağmen,, 500 çinli yolcu güverte
sınde peyda olmuştu. Bunların, nasıl 
ve ne zaman geldikleri hakkında kim
ıenin malfunatı yoktu. Kancalar taka
rak, halatlar sarkıtarak, vapura tırman 
mıtlardı. 

. Olan biten ıcyler yetmiyormuş gibi, 
bır de, Yangtse nehrinin yukarı tara
fında bir baraj kurulacağı rivayeti or
taya atıldı. Bu rivayet, telaşa katmerli 
bir fekil verdi. Yangtae'nin iki barajı 
arasında kapanıp kalmak, ne Şanghaya 
ve ne de Hankau'a gidememek dütün
ceai, maneviyatı 11fra indirdi. 

Bir taraftan halk limana akın ediyor. 
diğer taraftan canavar düdükleri, dur
madan tayyare hücumu tehlikesini i
lin ediyorlardı l 
Almanların da kaçmıt oldukları son 

gün, saat yediden öğleden sonra dörde 
kadar beş dakika tayyare tehlikesi ilan 
edildi. Bunun manası, seyrü seferin 
durması, halkın sokaklardan çekilip 
ıığnaklara girmesi demekti. 

Her telike ilanı arasında, insan, an
cak yarım saat rahat bir nefes alabili
yordu. Halk, japonlarm bombardıman 
tayyarelerine alışmış olduğu için, te
tiğini bozmadan yolculuk ve göç ha
zırlıklarına devam ediyordu. Japon 
tayyareleri, bombalarını surların dışı
na atıyorlardı. Bu esnada faaliyete ge
çen çinlilerin tayyare defi topları za
yıf bir ateş açabiliyorlardı.Besbelli ki, 
bataryaların çoğ\l çekilip gitmitti. 
Japonların öğleden sonra yaptıkları 
hücumda, halk büyük bir ıürprizle 
karşıla9tı: Çin tayyareleri, çoktanbcri 
görülmemişti. Fakat, hücum esnasında 
birdenbire, fevkalade süratle hareket 
eden bir avcı çin filosu veyda oldu ve 
yedi bombardıman tayyaresinden mü
rekkeb bir japon filoauna saldırdı. Ha
vadaki sahne, çok heyecanlı idi. Her 
Çin avcııı bir japon borbardıman tay
yaresine çullanmış, tepesinde dolaıı
yor, altına dalıyor, tekrar üstüne çıkı
yor, hasmına nefes aldırmıyordu. 

Nihayet, üç bombardıman tayyaresi, 
yana yana, biri şehre, biri civardaki bir 
tepeye, bir diğeri de ,ehrin dııına dU,
tü. 

Bir yandan halk şehri terkediyor, 
öbür yandan askerler akın ediyorlar
dı. Bu gelen aıkcr, vilayetlerden ge
lenlerdi. Pamuklu üniformaları ve sa
man şapkalı olanlar, cenub vilayetle
rinden gönderilmişlerdi. Disiplinleri 
olduğu intibamı bırakıyorlardı. Her 
birinin l,ı1: tüfeği vardı ki, vilayetler
deki kıtalarda bulunan askerlerin hep· 
sinde ~ilih bulunması dikkate dc~er 
bir mesele idi. 

Buna mukabil, Seçuandan &elıen aı
ke rlerin kılık kıyafetleri çok bozuktu. 
Yalın ayak, baldırı çıplak bir kafile i· 
dl. Nankinden ayrıldığım gün, fehir 
bir ordu karargihmı andırıyordu. 

Fransa 
Hayret verici bir hadise 

PopUler gazetesi yazıyor : 
"Entemuyonal münasebetler tari

hinde belki Japonya iç işler bakanının 
nutku kadar hayret verici hiç bir hi
diıe olınamı9tır. Bu hal, Japonyanın 
Mançuriyi i§galde, Jehol'ü ilhakta 
§ahar-Hopei hilkUmetini ihdasta, Pe
kin muvakkat konseyini ve Nankin ba
rış komitesini tesiste ve Cenevre pak
tiyle Vaşington muaheaini ve Briand
Kollong paktını imza ederken deruhte 
ettiği bütün teahhüdleri nakzda gör
düğü kolaylıklarla izah edebilir. 1931 
den beri devam eden bu cansız kalma 
keyfiyetine, Almanya ve İtalya ile o
lan anlaşması katılmııtır. Bu iki fa. 
tist devlet sarıların beyazlara karşı 
seferlerini teıçi etmiılerdir. Her halde 
Suetsuzo'nun beyanatının antikomü
niıt mücadelesinin mahiyetini ortaya 
çıkarmak gibi bir faydası olacaktır. 

Şimdi resmen biliniyor ki, Japonyanın 
Çindeki hedefi komünizme kartı mü
cadele değil, İngiltere ile ve bütün 
Avrupa ile, bunları Asya kıtasından 

çıkarmak için mücadeledir.,, 

Japonya ve beyaz ırklar 
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Fetihlerden doğan sulh 
Giomale d' ltalia Amerika Reiıl 

Cumhuru Ruzveltin mebusan mecli· 
sindeki nutku hakkında f()yle ya.zı· 

yor: 
"Ruzveltin göklere çıkardığı ıulh 

fetihlerden doğan aulhtur. 
Bu sulh enternasyonal bir kaç kapi· 

talistin kurduğu küçük sendikanın 
imtiyazlarını korumaktadır.. Bu ıen
dikadır ki, vaktiyle Habefistanı • daha 
iyi iatiamar edebilmek için İtalyayı 
mütecavizlikle itham etmif ve şim
di de Çini istismar etmek için Japon
yaya karşı aynı ithamda bulunmak
tadır. 

:Gene böyle bir fikirledir ki, vaktiy· 
le Almanyadan çalarak kendi muazzam 
aömürge imparatorluklarına ili.ve et
miş olan demokrat devletler Alman
yanın bu müstemlekelerini geri iıto
mcsini reddediyorlar. 

"'Amerika kendine baksın!" 
Eğer Ruzvelt totalitaire devletleri 

demokratik hücrelerine tekrar aok
mak iıteyoraa aldanıyor Dünyada bat
ka bir yol üzerinde inki,af etmekte· 
dir. 

Amerikadaki 12 milyon ipui, ifçl 
~vlerinin vh.14t.ini., A.meıciÇ ist.ihn ... 
lltınm mütemadi azalmakta oldufunu 
ve yeni bir krizin ba9langıcı olmak il· 
zere Nevyork bonumdaki debfetll 
sukutu galiba unutuyor.,. 

Almınyı 

Bile bile haksızlık etıenler ••• 
Amerilıa cumhur reisi Ruzveltia 

parlamentodaki nutkunu babis mevzu 
eden Diplomaliacbc Korrcspoııdenz 
guetcai diyor ki: 

"Ruzveltin bu nutkunda totalitaire 
devletleri enternasyonal muahedelere 
riayet etmemekle tahtie ediyor. 

Filhakika bu devletlerde buı listem 
den ve bazı muahedelerden ayrılmak 

temayülü &örülüyorsa bu aaıl demok· 
rat devletlerin taahhüdleri hilafına o
larak mezkU.. mµahedelerde ihlil et· 
mit oldukları bak prensiplerini elde 
etmek içindir. Ancak inıanlık ve ada· 
let prensiplerini muzaffer kılmaya ça
lı,an devletlerdir ki, kendilerini dün
ya aulhunun bekçisi telikki edebilir· 
ler. Bil.c bile haksızlıkta ısrar edenle
rin böyle bir iddialı olmamalıdır. 

60 ailenin hakim olduğu 
memleket 

Sonra demokrasi kelimesini milletin 
Mkimiyeti manasında kullanmakta da 
biraz ihtiyat gösterilmelidir. Filbüi· 
ka daha geçen gün Amerika hükümeti 
azasından biri Amerikada alan19 aile· 
nin bir nevi hakimiyeti ıürdüğilnil aöy 
lemiıtir. Her halde parlamento rejimi 
bu olmasa gerek: Halbuki totalitaire 

Aynı mevzu hakkında Epok gazete- rejimler bütün kudret ve kuvvetlerini 
si yazıyor : milletten almakta ve bütün ıosyal aı-

"Çinden yalnız franıız, iniiliz ve nıflar arasında tam bir müvazene kur· 
amerikahları değil, aynı zamanda 'im- maktadır. Her halde kendi heıabına 
di ihtiyacı temin için kendilerinden Almanya bu prensiplerden mUlhem ol· 
istifade edilen alman ve italyanları da makta ve ayrıca da diğer memleket· 
sürmek mevzuu bahistir. Bunlar da lerle de barı' ve anlaşma gayesini ta· 
sarı ırkın diierleri kadar düşmanları- kib etmektedir. Reisi cumhur Rozvelt
dır. Bir kaç ıene önce, Muıolini, çınlı- in nutkunda ise hiç de böyle bir tema
yan bir nutkunda. bu Asya toprakla- yül görillmilyor. Bilakis bu nutuk de· 
rından yükselmekte olan tehlikeyi i- mokrat denilen devletlerle totalitaire 
lln etmi9ti. O .zamandanberi, bu tehli- denilen devletler arasındaki uçurumu 
ke ile kendi memleketinin menfa- daha ziyade derinleftirmektedir . ., 

atlerine uygun sandığı şekilde oy- ~--•••••••••••~ namaktadır.,, J 1 
İtalya IZMIR 

ltalya'ya karşı radyo harbı 

B. Gayda, Giornale d' ltalia gazete
sinde, ingiliz radyolarının arab dili ile 
propaganda neıriyatmdan bahseden 
bir yazısında diyor ki : 

.. Deyli Ekspra gaze•eıinin,, İtalya
ya kartı radyo harbı,. ismini verdiği 

fllnll lluirlllı11ı 

20 agustos 20 eylul 

1938 3-7041 
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-6- Çeviren: Nurettin ARATAM 

Çin demirci eri at nahndan bıçak 
ve ustura yapm ğa başladılar 

Çinlilerin iri "beygir fasulye" leri 
fasulye fasilesinin en kötü n evidir. 
Bu, çorak topraklarda yarı yabani bir 
halde yetiştiği için insanlar, kıtlığa 
uğramadıkça bunlar, gemilere yükle
tilerek kömür madenlerinin bulundu
ğu memleketlere gönderilir. Ve ora
da çalışan katırlar bunlarla beslenir. 
Bu hayvanlar, güneş ışığı görmedik
leri için almaları lazım gelen vitami
ni bu fasulyadan alırlar. 

Bu fasulya, diinyanın en ucuz nes
nelerinden birisi olduğu için bunda 
hile yapılması hiç akla gelmiyen bir 
şeydi. Fakat dostlarımdan bir tücca
rın yaptığı tecrübe bunun aksini is
bat etmiştir : 

Çünkü bu adam, fasulyaları gön· 
derdiği memleketlerden şikayet mek
tubları almış, bunlarda çuvallardan 
bir çok toprak çıktığından b

0

ahsedil· 
mişti. Bundan dolayı tüccar, gemiye 
yükletilmek üzere olan çuvallarda 
sıkı bir araştırma yaptı. Önce her 
şeyin yolunda olduğunu gördü. Yal
nız bir takım fasulyalar, dört köşe O· 

larak ikiye bölünmüştü. Halbuki fa
sulyanın böyle kırılmaması lazımdı. 
Adam, bundan şüphelendi. Daha sıkı 
bir muayene neticesinde vaziyet an
laşılmıştı. Mevcud fasulyaların yir
mide biri fasulya şekline getirilmiş 
kilden ibaretti. Bunlar ayni biçimde, 
ayni renkte ve ayni ağırlıkta idi. Bazı 
çuvalların ıslanması yüzünden bunla
rın kilden yapılma oldukları meyda
na çıkarılmıştı. 

Demek ki senelerden beri bir çok 
zavallı katırlar, fasulya yerine bu 
killeri yiyorlardı. Bundan hiddetle
nen tüccar, tetkiklerini ileri götürdü: 
Hankov yakınlarında kilden fasulya 
yapan bir imalathane buldu. Burada
ki işler, Yangçe nehri kıyılarından 
topladıkları killeri fasulya şekline 
koyuyor, o rengi veriyorlardı. Ondan 
sonra bunlar hakiki fasulyalarla bir
likte çuvallara dolduruluyor, yaban
i' r """"m 1.1r .. tJerP •~vkol ıınuyord u. 
Dostumun bu tetkikleri ve keşfi sa
yesinde bu hilekarlığın önüne geçil
mit ve zavallı maden katırları kil par
çalan yemekten kurtulmuştu. 

H amburgtan gelen at nallan : 
Hamburgtan gelen at nalları iUe

rinde yapılan muamele, Çinlilerin bir 
başka dalaverelerine misal olarak 
gösterilebilir. Çinden çay yüklenmek 
üzere boş gelen bir takını gemiler, 
kendilerine safra olabilmesi için bir 
takım eşyayı gayet ucuza taşıyorlar
dı. Bu devirde böylece yükletilen eş· 
ya arasında Haınburgta kullanıla kul
lanıla, artık, dehşetli surette incel
miş at nalları da vardı. 

Çin demircileri hemen bunları al
dılar ve bunlardan gayet iyi bıçaklar 
ve usturalar yapılabileceğini gördü
ler. Bunun üzerine bu eski nallara 
fazla taleb gösterilmeğe başlandı. 
O kadar ki bir müddet sonra bu 
"'Hamburg nalları" Çin ticaret eşyası 
arasında mühim bir mevki tuttu. Ham
burgtan başka şehirlerde de böyle 
kullanılmış at nalları vardı. Oradaki 
tüccarlar, bunlardan yakalarını kur
tannak ve para kazanmak maksadiy
le bunları gemilere yükleyip Çine 
gönderdiler. Artık Liverpul'den Nev
yorktan, Paristen yüklenen nallar 
Çine akın etmeğe başlamıştı. Fakat 
Çin demircileri müttefikan bu nalla
rı istemediler. Bunlar, Hamburg cad
delerinin o zamanki iri taşlı caddele
ri üzerinde aşınan büyük nalların iş
lerine daha ziyade yaradığını söylü
yorlardı. Bunun üzerine her taraftan 
eski nallar Hamburga gönderildi; o
radan Çine gelince müşteri buldu. 
Son yirmi sene içinde Çinde Japon 
Şefild usturaları kullanılmağa baş· 
landığı için artık bu at nalları kıy

metten düşmüştür. Demirciler bun
lardan ancak, bıçaklar, çakılar yap
maktadırlar. Daha sonraları, Hamburg 
sokakları yeniden yapıldığı için, ar
tık, burada aşınan nallarda itibardan 
düştü. Şimdi Çine en ziyade at nalı 
gönderen şehir Liverpul'dur. 

Çin yumurtaları : 
Fakat malların kalitesi hakkında 

kendilerini ve başkalarının aldatan
lar, yalnız Çinliler değildir. Çinde 
yumurta çok ucuzdur. 1919 senesinde 
Çinin yumurtaları büyük bir rağbet 
görmekte ve İngiltere ile Amerikaya 
vasi mikyasta gönderilmekte idi. On
dan sonra bu Çin yumurtaları aley
hinde acı bir propaganda başladı. 
Bunların memlekete bir takım mik
roblar ve muzur hayvan tohumları 

getirdiği söyleniyordu. Bir İngiliz 
çiftçisi kendi memleketinde çıkan bir 
gazeteye Çin yumurtalarını kuluçka 
tavuğunun altına koyduğunu ve bun-

dan civciv değil, yılan çıktığını yaz
dı. Bu yazıyı bir çok İngiliz gazete
leri istinsah ettiler ve İngiliz kadın
larını Çin yumurtalarından soğuttu
lar. Bununla beraber fırıncılar gene 
bu yumurtaları almağa devam ettiler. 

Her ne kadar Amerikada Çin yu
murtaları aleyhinde yapılan propa
ganda, içinden hayali yılan yavrusu 
çıkaracak kadar ileri gitmediyse de 
gene iyi tesirli oldu. Saf ve hilesiz 
yiyecek maddeleri kanunu bu işe fe
na halde ket vurmuştu. O dereceye 
kadar ki Çindeki Amerikalı yumurta 
ahcıları otel borçlarını güçlükle ödi
yerek kalkıp gittiler. İngiliz yumur
tacıları ise meşhur inadlarını göste
rerek bu işte sebat gösterdiler. Bun
ların bu hamakati neden gösterdikleri 
bir zaman anlaşılamadı. Nihayet an
laşıldı : Çin yumurtaları İngiltereye 
gittikten sonra yeniden ambalaj yapı
lıyor, İngiliz yumurtası diye Ameri
kaya sürülüyordu. Bugün de Ameri
ka, İngiliz yumurtası diye bir çok 
Çin yumurtası ithal etmeğe devam 
etmektedir. 

Dünya memleketlerinin komfU
luğu ve diş lırçalarumz : 

Elinizdeki diş fırçasına bakarak, 
dünyanın en uzak memleketlerinin 
bile bize yakın komşu olduğuna hük
medebilirsiniz. Son zamanlarda Çin 
hükumetinin eşkiyadan ve komünist
lerden temizlemek için Zeçun'e as. 
ker gönderdiğini gazetelerde okumut
sunuzdur. Burası esrarengiz Tibet 
ile hududdur. Bilmem, bu iki mese
lenin birbiri ile alakalı olduğunu ha
tırınıza getirdiniz mi ? 

Diş fırçaları bu bölgede bulunan 
domuzların kıllarından yapılır, en 
iyi fırçalar, Zeuçendeki beyaz do
muzların kıllarrndandır. Diinyanın 

başka yerlerinde yetişen beyaz do
muzlardan bu kadar iyi diş fırçası 
yapmağa imkan bulunamamaktadır. 
~u naıac, aunyanın ıyı c:Uf firçaaı 

bulabilmesi Zeiıçen domuzlarınm ya
şamasına ve sıhatte bulunmasına bağ
lıdır. 

Bir diş fırçanıza bakınız ve dünya
nın küçüklüğünü düşilnünüz. Bu yüz
den 400 milyonluk Çinle komşu olu-
yoruz. - SON -

Resmi Gazete f"............ ıstı n sah ı ara ............... ! 
Bu sütunlarda günü gününe resmi gazetede çıkan 1 
kanunları, nizamnameleri ve tam.imleri bulacaksınız 

Karamimeler 
parası kıymetini koruma Türk 

hakkında 12 numaralı kararname 
Madde 33 - Türkiyede mukim türk ve 

ecnebilerden kendi nam ve hesablarına tah
sil, tetkik ve tetebbü maksadiyle ıeyahat ve 
ikamet edeceklerden : 

A - Seyahat edeceklerin beyannamelerine 
rabtedecekleri seyahat evrakı müıbiteıi o
larak vizeleri ikmal edilmiş pasaport, 

B - İkamet eden namına hareket edenle
rin beyannamelerine rabtedecekleri mek
tebe kayıd ve müddeti devamı mübeyyin ma 
hallindekl türk talebe müfettiıliğinden, 
bunların bulunmadıkları yerlerde türk kon
solosluklarından ve bunların da bulunmadı
ğı yerlerde mekteb idaresinin en büyijk i
miri tarafından musaddak mekteb vesikası 
ibraz eylemeleri şarttır. 

Mekteb vesikası senelik devreyi tahsil 
müddetine şamil olmak üzere bir defa için 
taleb ve kabul olunur. 

Bunlardan tahsil için gideceklere avdet 
masraflarına mukabil ikinci mevki bilet es
maru ve Türkiye haricindeki ikamet müd
deti için ayda aynı ülke veya şehirde hükü
mct veya resmi bir idare hesabına tahsilde 
bulunanlara verilen miktara kadar kambi
yo verilir. 

C - Mesleki malumatını tevsi maksadiyle 
gidenlere ıebebi ikametlerini mübeyyin 
konsolosluktan ve bulunmıyan yerlerde de
vam ettikleri müesseselerden bir vesika ib
raz etmek prtiyle aynı memlekette tahsilde 
bulunanlara verilen miktarın azami bir mis
li fazlasına kadar kambiyo verilebilir. 

D • Tahsil ve tetcbbü maksadiyle bulun
dukları memleketten bir diğer memlekete 
gitmek mecburiyetinde kalanların orada bu
lundukları muddetçe alacakları aylık tahsi
sata ilaveten bu yüzden vuku bulacak seya
hat masrafları tevsik edilmek ıartiyle ayrı
ca verilir. 

Mad<le 34 - Sihi ve ticari sebeblerle va. 
ki olacak seyahatler için ıidilecek memle
ketin hayat pahalılıı";"ına ıöre ayda yüz lira
dan iki yüz liraya kadar kambiyo talebleri 
doğrudan doğruya kambiyo mürakabe mer
cilerine kabul ve terviç olunur. 

Bunların avdet masrafları için kambiyo 
müsaadesi yine mürakabe mercilerince ve
rili r. 

A - Sihi maksadla yapılacak seyahatlere 
döviz müsaadesi verilebilmesi tam teıek.-

killlü bir heyeti sihiye tarafından hastalıiın 
hariçte tedavisine zaruret olduğuna dair 
verilecek raporun kambiyo mürakabe mer
cilerine ibraz edilmesine mütevakkıftır. 

Sıhl sebeblerle seyahat ve ikamet edenle
rin dahil oldukları hastahane veya sanator
yom müdürlerinden veya tabibi müdavileri 
olan profesörden masarifi ııehriyeyi mü
beyyin olarak alacakları fatura veya rapor
lar üzerine mürakabe mercilerinin vizeı;iy
le kambiyo müsaadesi verilir. Tevsik edi
len bakaca tedavi ve operasyon masrafları 
varsa ayrıca nazarı dikkate alınır. 

B - Ticari maksadlarla yapılacak seya
hatlar için döviz müsaadesi verilebilmesi 
maksadı seyahatın ticari ve zarurete müste
nid bulunduiunun mahalli sanayi ve ticaret 
odaları idare heyetleri ve bu te;ıkilatın bu
lunmadığı odalarda riyaset divanı tarafın
dan verilecek karara ve bu kararın lktıaad 
vekiletince taadikına bailıdır. 

Madde 35 - Memeliki ecnebiyede ihti
laf veya davalarını takib için veya bu kabil 
zaruri bir sebeble seyahat edeceklerle bun
ların gönderecekleri vekillerin şahsi ıeya
hat ve ikamet masraflariyle bunlar haricin
de ihtiyarına mecbur kalacakları masrafla
rı veya mahallerinde tayin edecekleri vekil
lerin masraf ve üçretleri ıibi husuaattan 
mütevellid kambiyo ihtiyaçları bu babta a
likadarlar tarafından verilecek beyanname 
ve iıin icabına göre taleb olunacak evrakı 
miiıbite üzerine kambiyo mürakabe merci
lerince verilir. 

Madde 36 - Kendileriyle tediye mlivaze
nesi esasına dayanan kliring anlaımalariyle 
baih bulunduğumuz memleketlerle ülkesin
de tahakkuk edecek gayri ticari mahiyetteki 
ihtiyaçlarımız için bloke bir heaab açan 
memleketlere : 

1 - Resmi devair ve müessesat tarafın
dan memuriyeti muvakkate veya daime ile 
veya tetkik ve tetebbü için gönderilecek
lerle, 

2 - Türkiyede mukim türk ve ecnebiler
den kendi nam ve hesablarına tetkik ve te
tebbü için sihi ve ticari veya sair sebebler
le, 

Gideceklere verilecek döviz miktarı ıidi
lecek memleketin hesab vaziyetine göre 
kambiyo milrakabe mercilerince takdir o
lunur. 

,. ' 

Madde 37 -Ticari ve amal ve mali mües 
ıeaatın muayyen bir it için muvakkaten me· 
maliki ecnebiyeden celbedecekleri müte
hasaıılarm harcirah ve ücretleri ıibi husu
aattan mütevellid kambiyo talebleri bu bab
ta alakadarlar tarafından verilecek beyan
name ve işin icabına ıöre taleb olunacak 
evrakı müsbite üzerine kambiyo mürakabe 
mercilerince tetkik ve intaç olunur. 

Madde 38 - Hükümet ve hükümetin ser
maye itibariyle al.ikalı bulunduiu müesse
aatla 20-11-1935 tarihinden evvel yapılan 
mukaveleler müstesna olmak üzere yapıla
cak veya tecdid olunacak mukavelelerle ec
nebi müteha11ısların harice çıkarabileceii 
serbest döviz miktarı maaı veya ücretler· 
den her türlü veri\ ve tevkifat çıkarıldıktan 
sonra elde kalan miktarın azami beıte biri
ni ceçmez. 

Madde 39 - Kendileriyle tediye müva
zenesi esasına dayanan kliriı anlaşmalariy
le bağlı bulunduğumuz memleketlerle ül
kesinde tahakkuk edecek eayri ticari mahi
yetteki ihtiyaçlarımız lı;in bloke bir heaab 
açan memleketlerdeki, 
Efradı ailelerine para ıöndermek istiyen 
1 • Resmi devair ve müessentta çalıp.n 

ecnebi mütehassıslarla, 
2 - Kendi hesablarına çalııan ecnebilere, 

maaı veya ücretlerinden veya tehri kazanç
larından her tiırlü vergi ve tevkifat çıkarıl
dıktan sonra elde kalan miktarın üçte biri 
edilecek bir beyannameyi kambiyo müraka· 
kabe mercilerince verilebilir. 

Bu haddin fevkinde döviz verilmesi, pa· 
ra ıönderilecek memleketteki henb vazi
yetine göre tayin olunur. 

Madde 40 - Resmi veya husuli devair 
veya müe11esatta çalıııp türk parası ile ay
lık veya ücret alanlardan hariçte iaıesiyle 
mükellef bulundukları efradı ailelerine pa
ra göndermek istiyenler mahalli istihdam
lariyle ıehri ücretlerini natık olmak üzere 
tazim edecekleri ve müstahdem bulunduk
ları müesseseye tasdik ettirecekleri beyan
nameyi kambiyo mürakabe mercilerine tev
di edeceklerdir. 

Türkiyede kendi hesabına çahıan ecnebi
lerden hariçte ia;ıeleriyle mükellef bulun
dukları efrad ıailelerine para göndermek is 
tiyenler ıehri kazançlarını mübeyyin olarak 
tanzim ve mahalli vergi idarelerince tasdik 
edilecek bir kanunnameyi kambiyo mürake
be mercilerine tevdi edeceklerdir. 

Madde 41 - Ecnebi sefaret ve koruıolos
lukları ile memurlarının kambiyo müraka
be mercilerinin mezuniyeti olmaksızın ha
rice çıkarabilecekleri döviz namlarına ge
len ve bankalara tevdi olunan döviz mikta
rını geçemez. 

Bu dövizlerden bankalara satılan kıs
mının bazı istisnai ahvalde tekrar mübayaa
ıı maliye vek5.letinin müsaadesine müte
vakkıftır. 

Madde 42 - Yolcuların zati eıyaaı bo ka
rarname ahk1mına tabi değildir. 

Madde 43 - Türkiyedeki ikamet müddet
leri ne olurıa olsun hariçten Türkiyeye ge
len ecnebi seyyahlara ecnebi it adamları
nın ve ecnebi memleketlerde müeaaes türk
lerin hariçten beraberlerinde getirip ilk 
türk ıümrük merhalesinde alakadar güm
rük memurlarına pasaportlarına kayıd ve i
saret ettirdikleri paralarından Türkiyede 
sarfedemedikleri kısımlarını avdetlerinde 
kambiyo mürakabe mercilerinin vizesine 
hacet olmaksu:ın harice çıkarabilirler.. 

Madde 44 - Türk parasının idhal ve ih
racına müteallik talebler yalnız merkezce 
tetkik ve intaç olunur. 

Yolcular zaruri ihtiyaçlarına karıılık o
larak yirmi beı lira kadar (dahil) türk pa
raaını serbestçe Üzerlerinde idhal ve ihraç 
edebilirler. 
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. ,. . Zayiler 
Madde 45 - Merkez bankası tarafından 

idhal ve ihraç olunacak eıham ve tahvilat 
müıtesna olmak üzere alelUmum esham ve 
tahvilat ile kuponların Türkiyeyc idhali ve 
ya Tiirkiyeden ihracı kambiyo mürakabe 
mercilerinin mezuniyetine mütevakkıftır. ı 

Türkiyeye idhaline mezuniyet verilen Zayi - 1339 senesinde İzmir sulta• 
esham ve tahvilit mukabilinde döviz veril- nisinden aldığım tasdiknameyi zayi et• 
mez. . 

Tahsil için bankalar vasıtasiyle hariçten tim. Yenisini alacağımdan eskisinın 
ıönderilen devlet tahvillerine aid kuponla- hükmü yoktur. Baha Sakatürk 1-108 
rın döviz müsaadesi kambiyo mürakabe 
mercilerince verilir. Zayi - Ankara Memurlar Koope-

Türkiyede icrayı faaliyet eden ıirketlerin ratif Şirketinden almış olduğum 1528 
memaliki ecnebiyede bulunan hissedarlarına 
ve tahvilat himillerine aid kuponların dö- numaralı hisse senedimi zayi eyledim. 
vizi şirketler hakkındaki hususi hükümlere Yenisini alaacğımdan eskisinin hükmi! 
tibidir. olmadığı ilan olunur. İnhisarlar Ve· 

Türkiyeden ecnebi memleketlere esham 
ve tahvilit ve kupon ibra çeden hakiki veya kaleti Şoförü Recep Becerenler. 1-105 
hükmi ııahıslar ihraç olunan bu esham ve 
tahvilat ve kuponların bedeli olan dövizleri 
emirlerine ceçtiği tarihten itibaren on beş 
gün içinde Türkiyede bir bankaya aatmağa 
veya kendi namlarına Türkiye cumhuriyet 
merkez bankasına tevdia mecburdurlar. 

Kayıp - Yılbaşı gecesi saat ikide 
çakmak şeklinde N. R. S. markalı si· 

yah deri kaplı bir pudralık kaybol· 
muştur. Ulus (R) rumuzuna getirene 
mükafat veri!ecektir. 1-65 Madde 46 - Kambiyo muamelatının mü

rakabesi ve döviz taleblerinin tetkik ve in
tacı maliye vekileti namına merkez kambi-
yo teıkilatınca ve kambiyo mürakabe mer- ..t l il 111111111111111111111111111111111 il L. 
cilcrince yapılır. : :: 

Kambiyo mürakabe mercilerinin ıalihi- - H • S -
yet derecesi indelicab maliye vekiletince : Oseyın İret E 
tayin ve tahdid olunur. - -

Kambiyo miirakabe mercileri ıunlardır : : Ô • : 
Kambiyo müdür ve mürakıbları, bunların : %Seve fi n : 

mcvcud olmadığı mahallerde, mahallin en _ :E 
büyük nıalmemuru. - K 1 1 k •1 : 

Kambiyo mürakabe mercileri kambiyo iYi cım 1 u : 
ve nukud, esham tahvilat muamelatına aid : : 
hususatın tetkiki için bankalar ile alelümum _ -
eşhas ve müe11eıelerin evrak ve defterleri- : ismindeki mecmuai efarı S 
ni tetkike salihiyettardırlar. : yeni çıkmıştır. 1--81 S 

Bankalar, ıahıs ve müesseseler kambiyo - _ 
miirakabe mercilerince istenilen her türlü "1 l 11111111111111111111111111111111111 il .. 
malilmatı bunlarca tayin edilen mi.ıddet i-
çinde itaya ve evrak ve vesaiki teslime 
mecburdurlar • 

Madde 47 - Borsa acentalan acentalık- ..tlllllll 55 Kuruş 

imren Lokantası 
11111111. 

tan başka hiç bir iı yapamazlar. Kendi nam ----------
ve hesablarına kambiyo ve nukud ve esham : 
ve tahvilat alıp satamaz ve aldırıp ıattıra- : 
mazlar. Bunlar muamelelerini günü ıiinüne _ 
defterlerine kaydetmeğe ve aynı ıünde bir : 
cedvelle beraber mahallin kambiyo mura- : 
kabe merciine bildirmeğe mecburdurlar. 

Hükümet caddesinde Ankara- ::: -: nın en temiz ve en şık ve Lokan- :: Madde 48 - Kambiyo ve nukud ve esham 
ve tahvilat almağa ve satmağa mezun ban
kalar aldıkları ve sattıkları dövizlerin ve 
esham ve tahvilatın nevi ve miktarı ile ta
rihini ve ahı verişin icra edildiği aaatı ve 
fiatını ve müıterinin isim ve hüviyetini ve 
imzasını gösterir dip koçanlı bir vesika ver
meğe ve bu muamelelerini aynen mahallin 
kambiyo mürakabe merciince muıaddak 
bir deftere kaydetmeie ve bu defterlere bir 
ıün zarfında yazılı olan muameleleri ertesi 
ıünii öğleye kadar bir bordro ile mürakabe 
mercilerine bildirmcğe mecburdurlar . 

.(Sonu var) 

- -: tacıhğın bütün inceliklerini ha- ::: 
5 vi (İmren) Lokanta ve gazino- :: 
5 sunda 3 kap yemek zengin çeşit· S 
: li Tabldot yemeği su, ekmek ve :: 
5 salata dahil 55 kuruştur. Meşru- S 
: bat ve mezelerin fiyatları çok :: 
: ehven olup bir defa ziyaretiniz :: 
_ bu sözümüzün sıhatini ispata ::: 
- kafidir. 1-121 S - -"11111111111111111111111111111111111111•,. 
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Askeri Fabrikalar 

154 kalem makkap, rayba, 
erkek ve saire 

~skeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Tahmin edilen bedeli (1950) lira 
olan 154 kalem makkap, rayba, erkek 
ve saire Ankarada Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Satın alma komis
yonunca 21-1-938 cuma günü saat 14 
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyon
tfan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (146) lira (25) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin • 
deki vesaikle mezkQr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (4778) 

1-56 

· M. M. bakanhğı 

3 adet motopomp 
alınacak 

M. M. Veületi Sa. Al. Ko. dan: 
1 -- Hepsi (30.000) lira fiat tah

min edilen 3 adet otopomp ve bir ili 
üç motopomp kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 10-1-938 pazartesi gü
nü saat 11 dedir. 

T opo ve Kadastro U. Md. 

Tescil 
Ankara Birinci Mmtaka Kadas-

tro Müdürlüğünden : · 
Atıfbcy mahallesinin dcmirliköp

rü civarında ve bendderesine giden 
asfalt yol ile bu dere arasındaki bah
çe ve hanelerden bir kısmının tahdid 
ve tesbit işi ikmal edilerek sahibleri 
namına tesciline karar verilmiştir. 

Bu gayri menkuller için iki ayltlc 
ilan kağıdından bir nusha belediye 
ilan tahtasına asılmıştır. Bu gayri 
menkullerle alakası olanların komis
yonumuza müracaatları itan olunur. 

(18) 1--102 

Demir dolap yaptırılacak 
Tapu ve Kadutro Umum Müdür

lüğünden : 
Tapu ve Kadastro umum müdürlü-

hakkında ihtarına karar verilmesi 
hakkındaki arzuhalin sureti yukarda 
yazılı adresinize gönderilmiş ve mü
başirce yapılan tahkikatta ikametga
hınızın meçhul bulunduğu tesbit e
dilmiştir. DavAcı Hamdiyenin talebi
le arzuhal suretinin on giln zarfında 
cevab verilmek üzere tebliğine ve 
mahkeme günü olarak da 28-1-938 cu
ma günü saat 14 de icrasına mahkeme
ce karar verilmiştir. İşbu davliya ta
rihi ilandan itibaren on gün zarfında 
cevab vermekle beraber mezkQr gün 
ve saatta Ankaranın Adliye sarayı

nın üçüncü katında asliye birinci hu
kuk mahkemesinde hazır bulunmanız 
ve yahut musaddak bir vekil gönder
meniz lüzumu arzuhal suretinin bu 
suretle tebliği ve davetiye makamına 
kaim olmak üzere de H. U. M. K. 
142 inci maddesi mucibince ilan olu-
nur. (36) 1--117 

Ankara Belediyesi 

müracaatları ve ihale 18 kanunusani 
938 sah günü ıaat 11 de Belediye En
cümeninde yapılacağından isteklile
rin o gün saat ona kadar teminatla
riyle birlikte teklif mektublarını Be
lediye Encümenine vermeleri. 

(34) 1--115 

Satılık ar.-a 
Ankara Belediyesinden 
1 -- Hal arkasında 7 numaralı ar

sa on beş gün müddetle kapalı zarfla 
artırmaya konulmuştur. 

2 -- Muhammen bedeli (6000) li
radır. 

3 -- Muvakkat teminatı ( 450) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
müracaatları ve ihale 18 kanunusani 
938 salı günü saat 11 de Belediye 
Encümeninde yapılacağından istekli
lerin teminatlarile birlikte teklif 
mektublarmı saat 10 na kadar Beledi
ye Encümenine vermeleri. (33) 1-114 

3 -- İlk teminatı (2250) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnameti (150) ku· 

tuş mukabilinde M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
1ayı11 kanu;ıun 2, ve 3 üncü madde
lerinde gös.erilen vesaikle ve temi
nat ve teklif mektuplariyle birlikte 
ihale saatından en az bir saat evvel 
M. M. V. satın alına komisyonuna 

ğünden tapu sicilleri mahzeni ıçın 

dört adet iator demir dolap yaptırı
lacaktır. Talihlerin şartname ve re
simleri görmek üzere her gün pazar
lığa iştirak edeceklerin de muham
men bedelin % 7,5 pey akçesiyle ek
siltme günü olan 14. ı. 938 cuma gü
nü saat 3 de umum müdürlük zat iş

leri levazım müdürlüğüne müracaatla 
rı. (19) 1--103 

Satılık arsa ı· 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Yangın yerinde 676 ıncı ada-

vermeleri. ( 4283) 3-6541 

Avadanlık malzemesi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Komisyonun
tfan: 

1 - 535 kalem avadanlık malzeme
li kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 30.000 
lira olup ilk teminat parası 2.250 li
radır. 

3 -- İhalesi 8 şubat 938 salı günü 
aaat 15 dedir. 

4 -- Şartnamesini 150 kuruşa M. M. 
~- satın alma komisyonundan alınır. 

5 -- Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saydı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte te-
-: ... " ..... t.ol.lia --•la.tup.Lır..rny a,,,,,. 
günü en geç bir aaat evveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 4625) 3-7124 

Depo tamiri 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko.dan : 
Akköprüdeki depolardan beş adedi 

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

(4747) 1--42 

Benzol alınacak 
M. M. V ekileti Satın Alma Komiı

)'onundan: 
1) Beher kilosu 34 kuruş olan 11 

ton Benzol açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2) llk teminat parası 280 lira 50 ku-

rtlftur. . ... 
3) İhalesi 7-2. kanun·938 cuma gunu 

aaat 14 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa· 

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
ıUn ve ıaatinde M.M.V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

(4749) 1--4 
f 

Pulanya tezgahı alınacak 
M. M Vekaleti Sa. Al Komisyonun

dan: 
1 - Bir adet pulanya tezgahı kapa

lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 5500 

lira olup ilk teminat parası 412 ıira 50 
kuruştur. 

3 -- İhalesi 7 şubat 938 pazarteıi 
günü saat l 1 dedir 

4 -- Eksiltmeye gı c lerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 Uncu maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte temi· 
nat ve teklif mektublarını ihale gü· 
nünün en geç bir saat evveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4624) 3-7123 

Bir adet iç vida kesme 
tezgahı alınacak 

M. M Vekaleti Sa. Al. Komisyonun· 
dan: 

ı _ Bir adet iç vida kesme tezga
hı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

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

3 - İhalesi 7 2.K!nun 938 cuma 
gUnü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2~90 
sayılı kanunun 2, 3 Uncü ~a~dele~ın
de istenilen belgeleriyle bırlıkte ıha
le gün ve saatmda M. M. V. satın al
ma komisyonunda hazır bulunmaları. 

~4626) 3--7125 

A. Levazım Amirliği 

Bakır karavana alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

alma Komisyonundan: 
1 -- Ordu ihtiyacı için azami a

lınacak olan 300 büyük ve 300 küçük 
bakır kazan 3000 bakır karavana, 2000 
kapaklı bakır bakraç, 1000 bakır saplı, 
1000 bakır süzgeç, 1000 bakır kevgir, 
1000 bakır yağ tavasının 13 - 2. kan. -
938 '8at 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği Sa. Al. Ko. da kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 -- Muhammen bedeli 26150 lira 
ilk teminatı 4057 lira 50 kuruıtur. Şart 
namesi 281 kuruş mukabilinde alınır, 

nümuneler komisyonda görülUr. İstek 
111.:ılu kcuıuut vcıitkalculyle tekin :mck 
tuplarmı ihale aaatmdan bir uat ev • 
veline kader komisyona vermeleri. 

(4687) 3--7236 

Vakıflar Umum Md. 

Uzun oluk değirmeni ve 
arsası satılacaktır 

Vakıflar Genel Direktörlüğünden: 
1 - Ankarada Hatıp çayı kena

rında uzun oluk değirmen ve araaıı
nın mülkiyetinin satılması kapalı zarf 
usuliyle ve peşin par:ı ile artırmaya 
konulmuştur. 

2 -- Artırma müddeti 9 birinci kl
nun 937 gününden 7 ikinci kanun 938 
gününe kadar 30 gündür. 

3 -- lhale 7 ikinci kanun 93a gü
nüne tesaJür eden cum~ günü saat 
16 da ikinci vakıf .ıpartımanmda Va
kıflar Umum Müdilrlilğü var;oat mü
dürlüğünde y'lpılacaktır. 

4 - İstekliler teminatr ınuvakka
te olarak 525 lira vereceklerdiı. Bu 
teminat ya vakıflar veznesine mak
buz muk:ıbilinde yatırılmış naiııt ve
ya hükümetçe muteber bir bankadan 
alınmış mektup olacaktır. 

5 - Teklif mektupları 7 ikinci 
kanun 938 cuma günü saat 15 şe ka
dar 3 üncü maddede yazılı mahaldeki 
1 le komisyon reisliğine verilmi9 
olacaktır. 

6 _ Teklif mektuplarında şartna-
menin tamamen okunup kabul edil
diği tasrih olunacaktır. 

7 _ Satış şartnamesi Ankarada 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Varidat 
müdürlüğüyle btanbulda Vakıflar 
Başmüdürlüğünde bulund~r~la~aktır. 
İsteklilerin adı geçen mudurluklere 
müracaatları. (4488) 3-6887 

Mahkemelerden 

Tebliğ 
Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Mahkemesinden : 
Ankarada İktısat Vekaleti muvak-

kat müstahdemin tertibinden ücret 
alan ve Yenişehirde meşrutiyet cad
desinde 29 No. da ikamet eden Os
man Nuriye. 

Davacı karınız lktısat Vekaleti 
evrakı umumiye kaleminde Hamdiye 
tarafından aleyhinize açılan ihtar da
vasının arzuhalinde 29 Nisan 937 ta
rihinde evlenerek 1 Haziran 937 tari
hinde evlenmenin tahmil ettiii vazi
feleri ifa etmemek makaadile terket
miş olduğunuzdan evinize dönmeniz 

da 9 parselde fazla zuhur eden 48 
metre murabbaı arsa on beş gün müd
detle açı.k arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (192) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 14,40 lira-
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 18 kanunusani 1938 
sah günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları. (30) 1-111 

Satılık arsa 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Hal arkasında bulunan 8 nu

maralı arsa on be' gün milddetle a
çık arttırmaya konulmuştur. 

2 -- Muhammen bedeli 4825 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (361,87) 
liradır. 

4 -- Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
i tcklilcrin de 16 kinunuae.ni lOa& 

salı günü aaat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (29) 1-110 

Polvarizatör alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 -- Temizlik i§lerinde kullanıl

mak üzere motörlü ve tekerlekli bir 
aded polvarizatör on beş giln müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 -- Muhammen bedeli (500) lira
dır. 

3 -- Muvakkat teminatı (37,50) li
radır. 

4 -- Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 18-1-938 salı gUnil 
saat on buçukta Belediye Encüme-
nine müracaatları. (31) 1--112 

Çalı süpürgesi alınacak 
Ankara Belediyeıinden : 
1 -- Temizlik işlerinde kullanıl

mak üzere (8000) aded çalı süpürgesi 
on be' gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (880) lira
dır. 

3 -- Muvakkat teminatı (66) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isti
yenlerin her giln yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 18 kanunuaani 938 
sah günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (32) 1-113 

Satılık ada ve yol fazla~ı 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Yenişehirde 1044 üncü adada 

6 parselde fazla .zuhur eden 11 metre 
murabbaı ada fazlasile 103 metre mu
rabbaı yol fazla ı on beş gün müd
detle açık artırmaya konulmuştur. 

2 -- Muhammen bedeli 625 lira
dır. 

3 -- Muvakkat teminatı (46,87) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her giın yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18 kanunusani 938 ıalı 
günü saat on buçukta Belediye En
cümenine müracaatları. (35) 1-116 

Arsa satılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Hal arkasında 6 numaralı ar

ta kapalı zarfla artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (6225) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 466,87 li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı i9leri kalemine 

Filarmonik orkestrası 

konserleri haftada iki 

defa verilecek 
Müzik Öğretmen Okulu Direktör

lüğünden: 
Müzik Öğretmen Okulunda veril

mekte olan Cumhur Başkanlığı Flar
monik Orkestrası konserleri bu yıl çok 
fazla rağbet görmüştür. Bunun için 
konserler 7-1-938 cuma gününden iti
baren haftada 2 defa verilecektir. 

Cuma konserleri akşam saat 20.30 da 
başlıyacaktır. Bu konserler için bilet 
dağtılmıyacaktır. Her istiyen bu kon
ıere gelebilecektir. 

Cumartesi konserleri eskisi gibi öğ
leden sonra saat 15.30 da başlıyacak

tır. 

Bu konserler için hususi bilet dağı
tılacaktır. Eldeki biletler 1-1-938 den 
itibaren muteber değildir. Bundan baş
ka flarmonik orkestrasına bağlı salon 
orkestrası lier cumartesi günü halke
vinde konserlerine devam edecektir. 

(4677) 3-7217 

Dahiliye bakanlığı 
Muğla şehri içme suyu tesisat 

ve inşaatı eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 
Muğlaya 4,5 kilometre mesafedeki 

Şemseddin menbaının şehre isalesi 
ıu deposu inşaıı ve tehir teıiaatı ile 
diğer müteferrik işlerin yapılması 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş

tur. 
1 - İşin muhammen bedeli (89645) 

lira (71) kuruftur. 
2 -- İstekliler bu işe aid prtname, 

proje ve sair evrakı 448 kuruş muka
bilinde Dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
ler. 

3 -- Eksiltme 22. 1. 1938 tarihine 
rastlayan cuma günü saat on bir de 
Ankarada Dahiliye vekaleti binasın
da toplanacak belediyeler imar he
yetince yapılacaktır. 

4 -- Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları rnzımdır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci meddelerine uygun lira 

kuruşluk muvakkat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun dördüncü maddesi mu

cibince eksiltmeye girmiye mani bu
lunmadığına dair imzalı bir mektub. 

D) Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme için 
alacakları vesika. 

S - Teklif mektubları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarının iadeli taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması Hlzımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(11) 1--101 

Harita tan7Jmi 
Dahiliye Veki.letinden ı 

Malatya viliyetinde Adıyaman ka
sabasının hali hazır hartalarının tan
zimi işi pazarlıkla eksiltmeye çıkarıl
m19tır. Muhammen ke9if bedeli 4.000 
liradır. Ebiltme 22. 1. 1938 tarihinde 

cuma günü saat 11 de, Ankarada Da
hiliye vekaleti binasında Belediyeler 
imar heyetinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 300 liradır. Şart
nameler bilabedel Belediyeler ımar 

heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
(10) 1--100 

·. ~-:: Vilôyetler 
Yol tamiratı 

Çanakkale Nafıa MüdürlüğünJcn 

Çanakkale vil!yeti dahilinde 46588 
lira 68 kuruş bedeli keşifli Gclibolu
Ketan yolunun C+ OOO - 12+ 000 kilo
metreleri arasında 12 kilometrelik 
kısmın tamiratı esasiyesi intaatı 25-
1-938 salı günü saat 15 de ihale ya
pılmak üzere 3-1-938 tarihinden iti
baren 21 gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuıtur. 

1 -- 46,588 lira 68 kuruş keşfi o
lan bu işin 20,351 liradan 937 ve mU
tebakisi 938 senesi bütçesinin tasdi
kinde tediye edilecektir. 

2 -- Bu işe talip olanlar, Nafıa 

Vekaletince verilmiş 937 senesine aid 
müteahhitlik vesikası ile ticaret oda
larına mukayyet bulunduklarına dair 
vesika ve 3494 lira 10 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri lhrmdır. 

3 - Teklif mektuplarının 25-1-938 
sah gün il saat 14 de kadar vil!yet ma
kamında toplanan encümen riyaseti
ne verilmesi ve bu saatten sonra ve
rilecek ve posta ile gönderilecek zarf
ların kabul edilemiyeceği ve bu işe 
aid evrakı keşfiye ve şartnameleri 

görmek ve tafsilat almak iıtiyenlerin 
Nafıa Müdürlüğüne müracaatları. 

(3/28) 1 - 120 

Ak-:akale ve Resülayn istas
yonlarında Gümrük ve 1\luha

f aza bölük komutanlığı 
yapılacak 

Urfa Nafıa Direktörlüfün.den ı 

Vilayetin cenub hududu üzerinde 
Akçakale ve ReaUllyın iıtuyonlann
da yeniden inşa edilecek olan iki adet 
Gümrük Muhafaza Bölük komutanlı· 
ğı binau (55,462) lira (80) kurut~ 
deli keşif üzerinden kapalı nrf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

1 -- Ekıiltme 11-1-938 tarihine 
müaadif ıalı günil saat 14 de Urfa Na· 
fıa mildllrlüğil odasında toplanacak 
komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

2 -- Bu iki bina inşaatına aid mu
vakkat teminat mikdarı (4023) lira 
(14) kuruştur. 

3 -- İsteklilerin teklif mektupları
na aıağıdaki evrakı bağlamalan prt
tır. 

A -- Yukarıda mikdan yazılı temi
nat akçesinin malsandığına yatırdıkla
rına dair sandık makbuzu veya hilkü
metçe muteber bir bankadan alınacak 
teminat mektubu. 

B -- Teklif sahiplerine Nafıa Ve
kaletinden verilmiş asgari (30,000) li
ralık ehliyet vesikası veya musaddak 
sureti. 

C - Teklif sahiplerinin mensub 
oldukları ticaret odasından aldıkları 
1937 senesine aid vesika veya muaad
dak sureti. 

D -- İsteklilerin mühendis veya fen 
memuru olması veya bunlardan birin· 
den bu işin mesuliyeti fenniyeıini der
uhte edeceğine dair alacağı teahhüt se· 
nedi. 

4 - İsteklilerin arttırma ve ekıilt
me kanununun umumi hükümleriyle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye dair o
lan maddeleri ve eksiltme ıartnameıi 

ahkamına ve yukarda yazılı maddele • 
rin icabına riayet eylemeleri şarttır. 

Aksi halde hiç bir mazeret kabul edi
lemez. 

5 -- İsteklilerin bu işe aid proje, 
evrakı keşfiye ve şartnameleri Urfa 
Nafıa müdürlüğünden isteyerek göre
bilirler. 

6 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatından bir saat 
evveline kadar eksiltme komisyonuna 
varması şarttır. Postada vaki gecikme
lerden dolayı komisyon mesuliyet ka -
bul etmez. (8432 • 4639) 3--7082 

Kazalar · 
içme suyu isalesi münakasa8ı 

Kalecik Belediye Reiıliğinden : 

1 - Kalecik kaaabaıında !rale e. 
dilecek içme suyunun kapt ,j, çelik 
isale borusu, ferşi ve depo in~c.sı ve 
aair teferruatı 15-12-1937 tulJ.lnden 
14-1-938 tarihine kadar bir ay mlld· 
detle ve kapalı zarf usulile eksiltme. 
ye konmuştur. 

2 - Ketif bedeli 18219.99 liradır. 
3 - Proje, ketifnamo ve ıtaı tname 

ıi 225 kurut mukabilinde K.ı.~edk }>e. 

lediyeıinden alınabilir. 
4 -- Münakasaya iştirak etmek ı .. 

tiyenlerin Dahiliye Veklleti İmar he
yetinden musaddak ehliyetnC'me if>. 
raz eylemeleri şarttır. 

5 - İsteklilerin 2490 no. lı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki :!rai.ti ha. 
iz olmaları elzemdir. 

6 -- Muvakkat teminat m.kdan 
1367 liradır. 

7 - Taliplerin teklif melc:tublan

nı 14-1-938 cuma günü ıaat '~ .le ka
dar Kalecik belediye dairesin;Jc mil• 
teıekkil ihale komisyonuna gönder. 

mit olmaları lazımdır. 
8 -- ihale 14-1-938 tarihine raat

layan cuma günü saat 15 de Kalecik 
belediye encümeninde yapılac,1ktır. 

(4685) 3--7197 

Eczacı aranıyor 

lskilip Belediye Batkanlığmdani' 

Nefsi İskilip on bin nüfusu müte
caviz bir kasabadır. Mülhakatiyle be
raber yetmi' bin nüfusa maliktir. Ev-
velce mevcud olan eczane eczacmm 
askere gitmeıi dolayısiyle k.imilea 
kapanmıştır. 

Belediyenin bir eczahane binuı 
mevcud olup eczacıya billicar veril• 
mektedir. Eczacıya belediye mediu 

karariyle ayda yirmi bet lira maktuen 
yardım akçesi verilmesi kabul edil· 
miştir. Müsait şeraitle eczane açılacak 
yer arayan aczacılar için bu f ırıattan 
istifade etmek istiyenlerin müracaat 
etmeleri ilin olunur. (4742) 3--7281 

Satılık taylar 
Karaca.bey Haraaı DirektörHl· 

ğünden: 

Müeueıemizde yetiıtirilen buıu• 
si bakım ve itina ile neşvünemaları 
haddi azamiıine çıkarılan anadan ve 
babadan yarışçı bir dişi, beşi erkelt 
olmak üzere 936 doğumlu altı ba.f uf 
kan ingiliz Tayı 19 kanunuaani 938 

çarf&mba günü ıaat onbeıde açık an
tırma ile hara merkezinde aatılacalı:· 
tır. Bu hayvanların pediğrilerini v• 
fotoğraflarını görmek iatiyenler An· 
kara, lstanbul, Buna Adana Veterl· 
ner Direkt8rlilklerine müracaat ede
bilirler. 

Taliplerden her hayvan arttırma
sına iştirak için yüz lira muvakkat te-
minat alınacaktır. (2/27) 1-119 

angın arazözü alınacak 
Tanua Belediye Reialiğinden ı 

Belediyemiz itfaiyesine kapalı 
zarf uauliyle bir yangın araz&U ah· 
nacaktır. Muhammen bedeli (6830) 
lira olup muvakkat teminat akçeal 
(512) lira (25) kuru,tur. lhaleal 
20-1-938 per~mbe günü saat 15 de 
Belediye Encümeninde yapılacalm
dan İsteklilerin f&I'tnameıini Beledi· 
yemizdcn aramaları ilan olunur. 

(1/26) 1--118 

icra 

Bir han sahlacak 
Haymana lcra Memurluğundan il 

Haymanada Kazım Kavukçu otlu 
ile Ali damadı Yusuf aralarında yarı 
yarıya ba tupu mutasarrıf oldukları 
kasabanın Pazar caddesi mevkiinde 
sağı mukaddema Hacı Ömer ve elye· 
vm İstifan mağazası solu ve arkaaı 
ve cephesi tank ile mahdud 3000 lira 
değerinde maa mü9temilat bir hanın 
tarafeyn araımda taksimi mümkil11 
olmadığından satılmak suretiyle fU• 

yuun izalesine karar verilen mezlı:Qr 
hanın evsafı aşağıda gösterilmiştir ı 

Alt kısmında bir kahvehane iki 
dükan iki ambar iiç ahır iki hila : 
Bir kuyu bir ufak nalbant diikklnı, 
ilst kısmında 21 oda 1 hlila vardır. 
Yukarda hudud ve evsafı yazılı gayri 
menkul açık artırmaya konmuş olup 
şartnamenin 15. 12. 937 trihinden iti· 
baren dairemizde herkes tarafından 
görülebileceği gibi 26. 1. 938 tarihine 
mUsadif sah günü saat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde açık artırma ile aa
tılacaktır. Artırma bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini bul
madığı takdirde en son artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere 11. 2. 938 
tarihine müsadif perşembe günü 18· 

at 14 den 16 ya kadar dairemizde ya· 
pılacak olan ikinci artırmasında gay
ri menkul muhammen kıymetinin 
yilzde yetmiş beşini bulduğu takdir· 
de dellaliye ve ferağ masrafı ve harcı 
alıcıya eski ve yeni vergileri mal ıa
hiblerine aid olmak üzere en son ar· 
tırana ihale edilecektir ve bulmadığı 
takdirde satış geri bırakılacaktır. Ta
lihlerin muhammen kıymetin yüıde 
yedi buçuğu niıbetinde pey aJrıçeıl 
veya milli bir bankanın teminat mek· 
tubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

Daha fazla malQmat almak iste· 
yenlerin 937/653 doıya numarasiyle 
müracaatları illn olunur. 1-107 
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NEVRALJI 

Bütün iatırablan teskin eder 

GRİPİN 
Bilhassa bunlara kartı müesairdir. 

Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük ilinlarda.Qoo 
Bir defa için :ıe kurut 
iki defa için 50 kurut 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için IO kuruı al.mır. 
Devamlı küçük Uinlarıo her defaıı 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin iç:j.n 140 turuı 
alınacaktır. 

Bir kolaylı1r olmak üzere, her ıatır, 
kelime aralarındaki boıluklar müıteı· 
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört utırdan fazla her ıatır için &J'· 

nca 18 kuruı alınır. 

Satılık : 

Acele ıatılık eczane - Ceyhanda 

Kiralık oda - Çocuk sarayı arka
sında KSzım apartımarunda banyolu 1-
2 oda kiralıktır. Bankalar caddesi Ber -
ber Hakkı Öcal No. 38 1-97 

lş Arıyanlar : 

Danı deroi - Diplomalı bir profe
sör bayan, beden terbiyesi (kültür fi
zik) ve modem dans derselri vermekte
dir. Ders toplu, husus! olduğu gibi aile 
nezdinde de kab'11 olunur. Yenitehir 
posta kutusu 1046 1-38 

lı anyor - Alaturka ve alafranga 
nefis yemekler yapan Sefaretlerde aıçı
lık yapnuş bir erkek iş aramaktadır. 

Ulus, (l. E.) rumuzuna müracaat. 
1-106 

Mürebbiye arayanlar - Fransızca· 
ya vakıf genç mürebbiye vazife arayor. 
Talipler Salti ve Franko mağazasında 
M. Mordo Tel. 18SS. 1-98 it batında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kate 29 senelik kıdemli ve tanı!tmş vatan -------------

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

İsim ve markaya dikkat. Ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 1-104 

Uyaruı-Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

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

Diş tabibi Hamdi Alagün - Ihsan Candır 
Pazardan maada hergün diş tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 ~627 

eczanesi sahibinin ahvali sıhiyesinden 
dolayı satılıktır Almak için sahibi Ali 
Rıza Atasağuna müracaat. 3-7256 

Satılık arıalar - Yenişehir Karan
fil sokak 400 M2 Konur sokak 
373 M2 ll'elefon: 1538 3-7295 

Satılık ana - Ankarada Adliye bi
nası arkasında Çıkrıkçılar yokuşunda 
bir arsa acele satılıktır. İstanbul Bey
oğlu Nevizade sokak. No. 28 de Jüziye 
müracaat. 1-7S 

Kiralık : 

Kiralık daire - Yenitehirde Tuna 
caddesi 40 No. B. Ferit apartımarunda 
3 çer oda birer holden ibaret iki daire 
kiralıktır. Fiat 40 ve 45 liradır. Tele· 
fon: 1369 1-76 

Büyük oda - Merkezi teshin, ya
kınlık. Karaoğlan merkez apartımanı 

1 ci daire. Apartman karşısındaki ga-
zeteciden sual. 1-78 

Kiralık ucuz daire - 5 oda 1 hol 2 
hela, mutfak ve banyolu daire 4S lira
ya Maltepe İmalatı harbiye evleri civa
rı bakkal Rasime müracaat. 1-18 

2 ve 3 odalı kiralık daireler - Yeni· 
şehir Özenler caddesi Yiş sokağı Ev· 
rentuğ apr. No. ı 7 Devlet Şftrası ar-
kasında Ti. 2311 1-93 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
MERKEZİ: ANKARA 

valandaılara mümkün olan kolayhkla yardım eder 
Şübeleri - lstanbul, İzmir, Bursa 

Yapılacak ve yapısına baslanmıs meskenler i'ln 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yapar 

Faiz senede % 9. 1/2 dur. 
aynca komisyon almaz 

Ekspertiz 
istekler • • 

ıçın 

ücreti 
1, 

( 1.000 ) liraya kadar 
2 liradır fazlası • • 

ıçın 

Gayrimenkul iooteği ve Esh.am 
ve tahvilôt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima Sabit 
Daima Tabii 

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

LİNlMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

P. T. T. 
Kok kömürü alınacak 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 
Fiyat, miktar ve tesellüm 9artları

mn; bugünkü vaziyetin değittirmesi 
dolayısiyle ihtiyacrmız olan kok kö
mürü yeniden kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konuımu,tur. 

1 - Satın alınacak kok kömürü 
209 tondur. 

2 - Muhamınen bedeli SS38 lira 
SO kuru' muvakkat teminatı 415 lira 
39 kuruştur. 

3 - Buna ald şartnameler ve mu
kavelename Ankara P. T. T. Müdür
lüğünde her gün görülebilir. 

4 - !hale 17-1-938 pazartesi saat 
ıs de Müdürlük binasında toplana
cak komisyonda yapılacağından ta
liplerin o gün kapalı zarflarını ko· 
miayona tevdi etmeleri illin olunur. 

(23) 1-109 

l~I 
İmtiyaz ıahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Fail< FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BU GECE 

Diinya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük mükafatla 
zafer nişanını, diplom donör ve albn madalyayı ı.azanan 

ve bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 

Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Özü Unlarını 
Çocuklarınıza Yediriniz. 

Allahm yarattığı saf 1 1>ubattan alman, vitamini ve kalorisi kuv· 
vei g:ıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve müke=el gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. NeJviinÜ
malarma yardrm eder. Onları çabuk büyütür. NeJ'eli, tombul, hasta
lıksız tombul yapar. Hasan Ozlü Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HAS AN Markasına dikkat. 1 - 28 

Demiryollan 
Cıvata ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
Yerli ve ecnebi mala aid muhammen bedeli ve ismi atağıda yazılı muhtelif 

civatalar 21. 2. 938 pazartesi günü ıaat ıs de kapalı zarf uıuliyle Ankarada 
:..ı-... ı.t-- .. -..ı- ----- ...ı.-.... -ı.. •• -.. 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi olduğu
na göre hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika· 
!arı ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri ıazımdır. 
Şartnameler 167 kurut mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

satılmaktadır. 

ismi 

Yerli mala aid 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
Lira Lira 

!>; kalem muhtelit cıvata 00600 4l~U 

(3) 

Ecnebi mala aid 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
I.ira I.ira 

3331~ <49d.~:ı 

1-99 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Uçüncü keti de 11 ikinci kanun 938 dedir 

Büyük ikramiye 45.000 liradır 
Bundan ba§ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ... 
1-21 

SİNEMALAR HALK 
.ı 1111 ı. BUGÜN BU GECE - -Fevkalade bir mevzu çerçevesi dahi

linde temsil edilen franaızca sözlü = = = 
Nefis şark musikisile bezenmiş türk-

çe sözlü büyük şark filmi 

.. 
J, .. 

BÜYÜK AŞK 

B"f rollerde: 

CLARK GABLE - MİRNA LOY 
Ayrıca - Dünya haberleri 

GÜ.NDÜZ: ÇAL! KUŞU 
Seanslar: 2,4S - 4,4S - 6,4S. Gece 9 da 

----- = ---- = -- -- -- -= --
,llllF" 

ŞEYH AHMET 

Ba~ rolde: RAMON NOVARRO 

Seanslar: 2,30 - 4,30 • 6,30. Gece 9 da 

HALK MATİNESİ 12.15 DE 
w. PLAN 

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

• 


