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Bir amerikan muharririnin ]aponya
da yaptığı harikul§de bir rö/X)rtajı 
neşredeceğiz. Bu yazıyı da "Avrupa 
ve Amerika'nrn 400 milyonluk müş
terisi Çin" ismindeki röportaj kadar 
büyük bir alaka ile okuyacaksınız. 

Ege mıntakasında seylablar oldu 
Gümrük iılerimiz 

yeni bir 
Küçük Mendres taşh 

bazı köyler 
çığıra gi.rmiıtir su altında kaldı 

- Türkiye gümrükleri hakkında bir anketimiz - Nüfusça • myıat yoktur 
Kesnin Bey tarafından yazılıp 

Paris'te basılmış eskice bir kitab; 
••şarkın hastalığı". Bu Keanin Bey 
kimdir? Osmanlı imparatorluğunun 
parça parça edilip lokma lokma yu
tulmasını bir osmanlının bile mübah 
gördüğünü anlatmak için aranmamı9, 
fakat iyi uydurulamamış bir isim 
mi? .. 

Kesnin Bey, kitabının ilk sayfa
sında, Sirkeci garına veya Galata 
rıhtımına çıkan yabancının karşılaf<l· 
cağı gümrük güçlilklerini sayıp dök
meğe başlıyor ve bir türlü bitiremi
yor: Osmanlı gümrükleri bir gayya 
kuyusudur. 

Bu kitabı bırakıp bir başkasını 
alıyorum: "Diyunu umumiye varida
tı muhassasa idaresi,, tarafından maki
ned~ yazdırılıp yaba!}CI gümrük mü
fettışlerine dağıtılmış bir risale ... Bu, 
bu ve bu istikrazlara karşılık olarak 
!U, şu ve şu gümrüklerin geliri veril· 
miştir. Filan, filan ve falan istikraz
larm karşılığı da falan, falan ve filan 
gümrüklerin varidatxdır. Gümrük res
mi şu suretle cibayet olunur; tahsilat 
Osmanlı Bankasına yatırılır; Düyunu 
Umumiye varidatı muhassasa idaresi· 
ne bunlara dair şu fCkilde bordrolar, 
bu biçimde makbuzlar, tarif edilen 
tarzda cedveller gönderilir .. 

Ad Valorcm. .• 
% 8 resim .. . 
% 11 resim .. . 

:c_~!!!i[.~t{ !_fl_S}!D}}_!_e" , 
lııtikrazının resülmal ve faizlerini 
tesviyeye tahsis edilmiş olduğundan ... 

Osmanh gilmrükleri karmakarışık 
bir idare ve düyunu umumiye ise, 
avrupah alacaklıları mürekkeb faizle 
doyurmak için bunun başına musal
lat edilmiş dev gibi bir karga idi. 
Kapitülasyonlar gümrüklerde taht 
kurmuştu. 

••• 
Osmanlı imparatorluğu toprakları

nın Anadolusu ile Rumeli'nin Edirne 
ötesine kadar olan büyücek kısmı
nın varisi olmuş olan Türkiye cumhu
riyeti, Lozan ınuahedesi!'le .~api~ülas
yonları kaldırmıştır. Gümruk ıdare
lcri arasında, Kesnin Beye sayfalarca 
zem mevzuu vermiş olan Galata ve 
Sirkeci gümrükleri bugün, Türkiye 
cumhuriyetinin elindedir. Geçe?ler
de bir avrupalı muharrir, gazetesınde, 
türk gümrüklerinde gördüğü ne~a.ke· 
ti ve iyi muameleyi yaza yaza bıtıre-

miyordu. . d 
_ Sadelik ve kolaylık bahsın e 

başka misaller verebilir misi:ıi~? . 
_ Gümrüklerde iş takıbındekı 

güçlüklerden bahsedilirdi, değil mi? 
Taşra teşkilatının başında gelen İs
tanbul gümrüklerinde başlamış olan 
muamele takibini kolayla§tırıp sade
le§tirme tedbirleri iyi neticeler ver
miştir. Bunlar başka gümrüklerde de 
tatbik olunacaktır. 

Bir misal daha: Trabzon - Teb
riz yolu üzerinde İran transi~ ti.c~re
ti:ıin yeniden inkişafını temın ıçı? 
gümrük bakımından lüzumlu tedbır
ler alınmıştır. fran hükümeti ile 
Trabzon • Tebriz • Tahran yolundan 
eşya ve yolcu nakil ve transitini .k?· 
laylaştırmak ve fayda~aş:ırma~. ı~~n 
b . mukavele aktedılını tır. Gumruk 
ır . ·1 . k 

muamelelerinin sadeleştırı mesı ve . ı~ 
saltılması maksadile Gürcübulakta. ıkı 
hükümetçe müşterek ve modern güm· 
rük binaları inşası kararlaşt~rılmıştır. 
Müşterek gümrük binasına aıd pl§.nl~r 
N f Vekaletince hazırlanarak Harı· 

a ıa ! h"k .. . V kaleti vasıta iyle ran u u-
cıye. . e tasvı"bine arzedilmiştir. İnşaat 
metının . 

f . . ıazımgelen tahsısat alın· 
masra , ıçın t h""k"' . 

J .l - için ran u umetınce 
mış o vugu • 

b l. ce inc:aata başlanacaxtır. 
ceva ge ın s •. · d 
T b Tebriz yolu uzerınde ev-

ar zon • . t alı 
let demiryolları idaresınc.e sa ın -

b.. ve kamyonlar ıle yolcu ve nan oto us -
eşya nakliyatına başlanmış. oldugun-
dan bu kamyonlarla sevkedılen e~ya· 

gonları içinde nakledılen 
ya, tren va . b"k" . 
transit eşy.:sı muamelesı tat ı . ı cı· 

h . . .ı ·1erek gUmrük formalı tele etme gıuı . . . .. 

Misaller bitmeden; birine daha işa
ret edelim: Gümrük tekniği dışında 
olup şimdiye kadar gümrük eliyle 
idare edilmekte bulunan İstanbul ve 
İzmir gümrük anbarlariyle İstanbul 
rıhtım şirketinden satın alınan antre
poların pbsi bükmiycti haiz olarak 
teşkil edilen İltanbul ve İzmir liman 
işletmelerine devri yapılmış ve bun
ların ticari zihniyetle idarelerinin 
temini yoluna gidilmiştir. 

- Yabancılar gümrüklerimizde na· 
sıl muamele görüyorlar? 

Gümrükler Vekaleti bize şu malU
matı verdi: "Memle,ketimize, kendi
lerine aid otomobil ve diğer motörlil 
nakil vasıtaları ile gelecek seyyah
lar hakkındaki gümrük müsaade ve 
sühuletleri bir kanunla genişletilmiş
tir. MeseHi, altı aydan ibaret ikamet 
müddeti bir seneye çıkarılmış, müc
bir sebebler ve arızalar yüzünden bu 
müddette tekrar ihraç edilemiyen na
kil vasıtalarının ihraç müddetlerinin 
uzatılması için vekalete salahiyet ve
rilmiştir. Otomobillere takılı T. S. F. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Japon kadınları harba giden japon askerlerinin ölmemesi ve ya
ralanmaması için dağıtacakları ,muskalara gelene geçene 

birer dikit vurduruyorlar 

Çin tayyareleri şiddetli 
bir taarruza geçtiler 

2 topçeker batırddı beş 
tayyare tahrib edi idi 

Hangçeu, 6 (A.A.) - Çin ajansı 
bildiriyor: Birçok Çin kıtaları daha, 
Hangçeu civarında bulunan ve küçük 
baskınlarla şimdiden ciddi surette 
sarsılmış olan japon mevzilerine kar
şı taarruzu takviye için Çientang 
nehrini geçmişlerdir. Hangçeu civa-

rındaki mühim mevzileri ele geçir
mek için çalışan iki taraf arasında 

muharebe bütün şiddetiyle devam et
mektedir. Şangtung cephesinde dün
denberi hiç bir değişiklik yoktur. 
Çin hattının merkezi şimdi Yançeu 

(Sonu 8 inci sayfada) 

lzmir, 6 {Telefonla) - Ege bölgesinde üç gündenberi devam· 
h olarak yağmakta olan yağmurlar Küçük Mendres nehrinin laf· 
masına sebeb olmuıtur. Bazı köyleri tamamiyle su basmı§tır. 

Küçük Mendres, Hacıhüseyinler köyü civarında kanalda ya
rıntı yapmıt; sular kanal sedlerini aıacak ıekilde kabarmaya 
baılamııtır. 

Gediz' de iki gün eve) başlayan ta§ma dolayısiyle ovanın genit 
bir kısmı sular altında kalmııtır. Yeni ve eski Harmandalı köyle
rini sular basmı§tır. Bu köylerdeki halk kurtarılmı§tır. Nüfusça 
zayiat yoktur. Heyetler mahallinde tetkikler yapmaktadırlar. 
Maddi zarar tesbit edilmektedir. 

Yağmurların devam etmesin
den ve Küçük Mendres'in daha 
fazla kabarmasından endi§e edi
liyor. Etrafında kanal tesisleri 
olmıyan bu nehrin ta§mau, me
yilli bir ova olan sağ sahilini bir 
su istilası altında tutacağından 
bu havalideki ekilmi§ toprakla-
rın tehlike altında olması bu en
diıeye sebeb olmaktadır. Geçen 
yıl olan taımada bu çevre mü
him zararlar görmüştür. 

Ha tayda 
Türklere boyuna 
zorluk ~ıkarllıyor 

Antakya, 6 (Hususi) - 40 seneden· 
beri Antakya nüfusunda mukayyet bu· 
lunan fakat doğum yeri Antep gösteri· 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Ankara şehir tiyatrosu 
temsillere haz1rlanıyor 

.-······································-.. . 
YARIN 

16 sayfahk 
ifovemiz 

Köstenceden güzel bir görünüt 

Romen Veliahdi Mihai 
büyük bir tehlike atlattl 
Tayyarelerimiz ve torpitolarımız 
Romen Veliahdini kaybolduğu 

müddetçe Karadenizde aradılar! 

Veliahd nihayet Köslenceye dönebildi 
Yunan Veliahdi prens Pol'un, 

Prenses Frederika de Brunswick ile 
evlenme töreninde bulunmak üzere 
Prencipesse Maria torpidosiyle Ati· 
na'ya gitmek üzere Köstenceden ha -
reket eden Romanya Veliahdi Prens 
Mihai'nin bu seyahati, iki gündenbe
ri Romanya ve Romanyanın dostl,p.rı 
için bir endişe mevzuu olmuştur. Bu
na sebeb Karadenizde gene bir sürü 
kazaya sebeb olan şiddetli fırtınadır. 
ilk h11ber: 

Babası Majeste Karol'u temı>il et· 
nek üzere Atina'ya gitmekte olan 
Prens Mihaı'nin h reketi sırasında 
1enizin vaziyeti normale yakındı. Fa
kat hareket gecesi, Karadenizde iki 
gündenberi şiddetle devam eden fır
tına başlamıştır. Dun Sofyadan gelen 
bir telgraf, torpidomın Burgaz açık
larında iddetli bir frrtınaya tutul
duğunu, gemınin Varnaya girmek 
niyetinde olduğunu telsizle bildirdi
crini anlatıyordu. 

Sofyaya verilen bu haber üzerine, 
Julgar hükümeti, bütün sahil telsiz 
postalarının gemi ile temasa gelmele
rini emretmiştir. Sahil telsiz postala
rı, devamlı olarak gemi ile temasa 
f{elmek için faaliyete geçmişler, fa. 
kat iki saat süren bir araştırmaya 
~ağmcn geminin yerini ve vaziyetini 
esbit edememişlerdir. 

'lomanya' da endişe: 

Sanatkar Raıld Rlıa anlatıyor : 
ilk eserler 

kadrosunda 
nelerdir ? Tiyatro 

hangi artistler var ? 
Geçen sene Ankara hükümeti, İs

tanbul şehir tiyatrosunun temsil et· 
tiği Ştremberg'in "Baba" sını göre· 
bilmek için yeni sinemanın önünde 
muayyen vakitten saatlerce önce top· 
landılar, beklediler, salonda yer bu
labilmek için kapıları kırdılar ve za
bıta, temsili menetti. 

Ertesi gün Ulus'un açtığı ankete 
memleketin birçok tanınmış münev· 
verleri cevab verdi ve bu hadiseyi, 
kısaca, ''Bir şehrin sanat seviyesi rüş
dünü isbat eden kültür ihtiHili" ola· 
rak vasıflandırdılar. 

••• 
Vali ve Belediye reisimiz B. Nev

zad Tandoğan, Ankaraya en güzel 
hediyelerinden biri olan şehir tiyat
rosu hakkındaki duygularını bize 
şöylece anlattı: 

- Ankarada bir şehir tiyatrosu
nun kurulması, ötedenberi, partinin 
v~ devletin olduğu kadar belediyemi
zın de ba lıca gayelerinden biriydi. 
Medeni ve modern bir şehrin, tiyat
ro gibi yüksek bir kliltür ve terbiye 
vasıtasına malik olmayıijının ne kadar 
müh~m bir eksik teşkil ettiğini hep 
takdır ediyorduk. Bugün, Ankaranın 
~ir tiyatroya sahih olması yolunda 
ılk ve mühim adım atılmıştır. Bu 
müessesenin, Türkiyenin başşehriı\e 
Iayik kuvvetli bir sanat yuvası hali

ne gelmesi için elbirliğiyle çahşmal: 
benimize rli.!şen bir vazife olmuştur ... 

Ankara felıir tiyatrosunun haki
ki bir değeri olan sanatkar 

Sadi Karagözoğlu 

llk temsil: 
Ankara şehir tiyatrosu, ilk temsi

lini önümtizdeki cumartesi akşamı 
veriyor. Kadro cidden kuvvetlidir. 
Bu kadronun, başşehir halkına sahne 
zevkini bütün tezahürleriyle yaşat-

-. . . 
• . . . 

• • . . . . . . . . . . . . . . 
Tütün 

• • . 
ve 

lltivemizin içinden ayrıca 
çocuk wyfal.arını çekip 
..;ı1mrınız ve çocuklarınıza 
veriniz. Onlan sevindirir-
ıiniz. 

. . . . 
• . 

. . 
• . . 
• --•....................•............... ,_. 

Fıkm. 

Dörtte üçü 
Bu lransız pek ciddi bir fikir adamı 

idi. lstanbul ve Ankarada iken onunla 
konuşan arkadaşlarımız, yazılarım 
pek merakla beklediler. Çıka çıka ne 
olsa beğenirsiniz: Garib amerikan 
filmlerinden süzme bir Türkiye! 

Tesadüf burada tanımış oldukların· 
dan birini Pariste aynı muharrirle bu· 
luşturdu: 

- ... fakat bize sorduğunuz sualler· 
den, bizden anlamağa çslı§tığrnız da
valardan sizin büsbütün başka makale. 
ler yazacağrnızı zannediyıorduk. 

- Belki onları bir gün bir mecmu· 
ada kullanırım. Benim çalıştığım ga
zete hergün üç milyon, pazarlarc da 
beş milyon satıyor. Bu gazetenin 
dôrtte üçü büyük kalabalığın merak 
ve heveslerine hasredilmiştir. Ciddi 
mevzular ancak dörtte birinde yer bu· 
labilir, ki onda da nöbet serası lngilte· 
reye bile gelinceye kadar kimbilir ka~ 
hafta beklemek lazım! 

"Ben gazetem iı;in s ü r ü m T Ü r • 
kiye si 'ni araştırdım. Herhangi bir 
fransız şehri gibi bir türk Ankarasın
dan bahsetmekle, J milyonun hangı 

merakını gıcıklayabilirdim?,, 

Fakat ı urkiye meseleled, herhangi 
bir zaman ve fırsatta, bazen bizi 
bile yalnız s ürü m tarafından ala· 
kalandırdıktan sonra, büyük fransr:r. 
fikir tüccarrnı ne kadar ku:surlandıra
biliriz? 

ri pek ziyade sadeleştırılmış, tucca: 1 
vakit ziyamdan ve bir takım fuzulı 
masraflardan kurtarılmıştır. Romen Veliahdi Pren• Mihai 

Bulgar sahil telsiz istasyonlarının 
(Sonu 8 inci sayfada) Şehir tiyatro•u arti•tlerinden bazıları 

Framuzlarc kendi hallerine bıraka
lım : Fakat inkılablar basın müessese· 
:sini tüccar oyunu, yani fikir ve sanata
damlarrnrn soyuculuğu olmaktan kur
tarmak zaruretindedirler. Gazetecili
ğe, bütün unsurları ile, mürettibindcn 
başyazarına kadar, tekmil kadrosu ıle 
bir amme hizmetinin disiplinlerini te
min edeceJı. olan kanuni bir müessese 
onun için lazımdır. - Fatay 
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Diyet 
Yazı mesleğinin muharrire birçok manevi hazlar temin ettiği mu

hakkaktır . Yazınızda kendi fikirlerinin ve arzularının ifadesini bulan o
kurların memnuniyet ve takdirlerile karşılaşmak kadar zevkli ne olabi
lir? Düşüncelerinde, kanaat ve hükümlerinde yalnız kalmadığını gör
mek bile, tek başına, insanı sevindirmeye kafi iken, pekçok kimselerce 
duyulduğu halde izhar edilememiş kalan bir hisse, bir düşünceye terco
man olmanın temin edeceği hoşnudluğun büyüklüğü kolayca tahmin 
edilebilir. 

fakat bunun yanında, muharrirliğin can sıkıcı ve teessür verici ne 
cilveleri de vardır. En küçük bir fena niyet veya tariz maksadı besleme
den, bir umumi temayüle işaret için yazılmış bir makaleniz, sizi, tanı
dık tanımadık hiç ummadığınız kimselerin serzeniş, itiraz, hücum ve 
hatta tahkirlerine hedef kılabilir. Herhangi bir yanlış anlayışa meydan 
vermemek için kelimelerinizi, cümlelerinizi istediğiniz kadar dikkatle 
ölçmüş olunuz, insan ruhundaki vesvese ve evham hislerinin hudud
suzluğu, sizi, gene de nahoş sürprizler karşısında bırakabilir. 

Yazınızı kaleme alırken hatırınızdan bile geçirmemiş olduğunuz bir 
dostunuz, bahsettiğiniz vaka veya temayülde kendisinin kastedildiği 
kanaatiyle sizden hesab istiyebilir, hiç tanımadığınız bir okur, ne hakla 
kendisini yazınıza mevzu aldığınızı sorabilir, en halis niyetle düşünül
müş makalenize en kötü maksadlaratfedilebilir. 

İnsanın her yerde kendini bulınaya amade olması psikolojik bir 
vakıadır. Nice kimseler, onları asla tanımamı§ romancıların eserlerinde 
kendi hayatlarını ve fikirlerini bulmuşlardır. İstikbalin keşfedilebileceği
ne İnanan safdillerin, bir falcının sözlerinde kendilerini tanımaları gibi. 

Muharrir, bu neviden vesveselerin, yanlış istikamete tevcih edilıniş 
tefsirlerin kurbanı olınaya daima namzeddir. Ve hiç bir şey, onu, böyle 
haksız bir itham ve hücuma maruz kalınak kadar müteesir edemez. Bu 
teessür mesleğinin kendisine temin ettiği haz ve sevinçlerin bir diyeti 
olarak da kabul edilebilir. - YAŞAR NABi 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara aid taahhüdler 
TUrkiye Cumhuriyet Merkez ban

kasından alınan hcaab hulaaalarına gö
re 31.12.1937 tarihindeki kliring he
sapları bakiyeleri ve kredili mübayaa
ta aid tcahhüdlcr yckQnları: 

CETVEL· 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban

kumdaki blokajlar 

Memleket MiktarT.L. 
' 

Avusturya 1.990.900 
Belçika 45.300 
Bulgaristan J.•00 

Çekoılovakya 2.486.500 
Finlandiya 958.000 
Fransa 4.082.000 
Holanda 1.105.900 
İngiltere 8.395.900 

İıpanya 414.200 

bveç 1.621.500 

İıviçre 877.200 

İtalya \.687.400 
Maacristan 830.700 

Norveç 542.200 
Romanya 1.829.000 

Ruıya 314.300 

Yugoslavya 294.700 
Yunanistan 141.700 

YekQn 27.618.700 

Resmi daireler Husust 3ab15lar YekQo 

T .L. T.L. T.L. 
1.875.667 5.304.290 7.179.957 
Bakiye daha uzun veya baş,ka vadeli 

mübayaata aid tcahhüdlcr yekQnunu i
fade eder. 

3 • Almanyadan gayri diğer mcmle
kctlcrc aid yukarıdaki umumi yekQn
da dahil altı aya kadar vadeli mübaya· 
at: 
Resmi daireler Hususi ıabıslar YeJrlln 

T.L. 
916.440 

T.L. 
1.617.988 

T.L, 
2.534.428 

Da.h.lyç .ı.1..... --··- ... -;- ""-,}- • -.a.- 1.!. 

mübayaat teahhüdle( yckQnunu ifade 
eder. 

4 - Her memleketin kredili teahhild· 
!erimiz de dahil olmak üzere hesaben 
alacaklı bulunacağı meblağ teabit cdi· 
lcbilmck için 1 numaralı cetvelde o 
memleket için gösterilmiş olan blokaj 
yckQnuna aynı memlekete ald olarak 
işbu 3 numaralı cetvelde münderiç te
ahhütler yckQnunun ilave edilmesi 
icab eder. 

Balkan antantı turist anlagması 
Türkofiı reialiğiı Belırad'da topla

nan Balkan turiıtik konıeyinde kabul 
edilen Balkan antantı memleketleri 
turist anlagmasmın tatbikatı etrafın
daki hazırlıklarına baflan>ıttır. 

Bugünkü 
Kamutay 

1 - İnhisarlar umum müdürlüğü tc
kaüd sandığı hakkındaki 2921 sayılı 

kanunun 7 inci maddesinin tefsirine 
dair mazbata. Büdce encümeni mazba .. 
tasına göre inhisar idaresi memurları 

maaşından ve ücretlerinden yüzde 2 
hava vergisi tckalid sandığı aidatı ke
silmeden evvelki mikdar üzerinden alı
nacaktır. 

2 - Barut ve mevaddı infilakiye, fi
§ek, av mühimmatı ve av saçması inhi
sarları muvakkat idaresinin 1933 yılı 

ıon heıabına aid kanun liyihası. 
3 - Yüksek mühcndiı mektebi 1933 

yılı son hesabı hakkında kanun IS.yihası. 
4 - Türk gemi kurtarma anonim 

tirkcti tcıkili hakkındaki 2070 sayılı 

kanunla mütcıckkil girkctin tasfiyesi ve 
Dcnizbanka devri hakkında kanun li
yihası. 

5 - Askeri tayinat ve yem kanunu -
na ek kanun layibaaı. 

6 - Devlet ziraat iglctmelcri kuru -
mu tctkilinc dair kanun layihası. 

7 - Muhaıcbei umumiye kanununa 
muzcyycl kanun H!.yihası. 

8 - Oyun aletleri resmi hakkında 

kanun Ulyihası. 

Komutaya gelen 
yeni layihalar 

1 - Muhaıebci umumiye kanunu -
nun, mtiruru zamana uğrayan varidat 
bakayasının terkiyni hakkındaki 44ün
cü maddesinin tadili layihası 

2 - Hava kuvvetleri için 21,500,000 
liralık tcahhüde giritilmesi hakkında
ki 2881 sayılı kanunun birinci madde
sinde verilen mezuniyete iliveten 
7,000,000 liraya kadar tcahhüde girişil
meai için mezuniyet verilmesi IS.yiha-
11. 

3 - 1937 mali yılı büdcesindc yapı
lacak bazı milnakalclcre aid liyiha. 

4 - Zaruri sebcblerden dolayı talı -
siline imkan görülemiyen 794,520 lira
nın tcrkiyninc ait Başvekalet tezkere
si • 

Bir dolandırıcılık iddiası 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Serasker 

Rıza Paşanın torunu Bn. İffet 21350 
lirasının ve kıymeti yüksek emlaki
nin Nuri iıminde biri tarafından ida
re etmek SUJ'J'tile. de "~<:frildw;n; vr 
sonra dolancıırılcııgını ıcıcııa cdereK 
adliyeye müracaat etti. 

Kamutay çatnlan 
X Arzuhal encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 
X Maliye encümeni bugtin umumi 

heyet içtiınaından sonra toplanacak
tır. 

Yugoslavya tazminatı mesele
sini tetkik için toplantıya davet 
Yuıoslavya tazminatı meselesini 

tetkik edecek Parti grupu komisyona 
mensub zevatın buglin saat on birde 
grup odasında bulunmaları rica olu
nur. 

Kamutay 

Encümenlerinde 
Büdce encümeni: 

Dün toplanan encümenlerin mil
zakere ettikleri mevzular şunlardır: 

Dahiliye V ckalcti merkez tctki
litı mahalli idareler kısmında yapıla
cak değişikliğe aid kanuni layihalar 
müzakere edilmiştir. 

Maliye encümeni: 

1 - 1918 istikarzı dahili tahville
rinin 1938 ikramiye tahvilleriyle ve 
1933 türk borcu tahvillerinin de da
hili istikraz tahvilleriyle mtibadclesi
nc dair layiha, 

2 - Muhasebci umumlye kanunu
nun milruru zamana uğrayan varidat 
bckayasının tenzili hakkındaki 44 lin
cü maddesinin tadili liyihası müza -
kere ve kabul edilmiştir. 

Hariciye encümeni: 

1- Japonya ile aktcdilen ticaret an
laşması ve buna bağlı mektuplarla an
laşmanın tatbikına dair uzlaşmanın 
tasdik: hakkında kanun layihası, 

2- Türkiye cumhuriyeti ile Afgan, 
İran, Irak devletleri aras ında tanzim 
olunan ademi tecavüz ve müşavere mu· 
ahedenameainin tasdikına dair kanun 
layihası 

3- Türkiye ile İran arasında hudud 
hattının taahihinc müteallik anlaşma
nın tasdikına dair kanun layihası , 

4- Bazı ihracat mallarımız için İtal
ya tarafından verilen munzam konten· 
jan listesinin kabulU ve buna mukabil 
İtalyanın genci ithalat rejiminden 
mutlak surette istifade ettirilmesi, 
2294 sayılı kanunun verdiği salahiye~ 
istinaden hükümetçe tckarrür cyledi
ğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 
.ı:faşvekalct tezkeresi 

lVl üzakcre ve kabul edilmiştir. 

lktısad encümeni: 

1- Türk parasının kıymetini koruma 
kanununa ek kanun layihası müzake
re ve ka.bul edilmiştir. 

2- Genci ithalat rejimi kararnan>csi· 
ne bağlı listelerde yazılı bir kmm ct· 
yanın gümrilk resimlerinde yapılan 

tenzilatın taıdiki hakkındaki Batv•
kfilet tcz)ı:creai müzakere ye kabııl e• 
dilmittir, 

.o· A.usua. .anatıar kanununu tetsıK 
eden komisyon mllı:akerelerine devam 
ctmi}tir. 

Adliye encümeni: 

Basın birliği kanununu tetkik et· 
mck üzere encümen azası araomdan ··
çilen komiıyon liyihayı müzakereye 
başlamıştır. 

Esnaf Cemiyet1eri yardım 
teşkilatı 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Esnaf ce
miyetleri idare heyetleri bugün halke· 
vinde toplanmışlar, birleşik merkez ta
rafından kurulan yardım te§ıi<i!S.tının 

faaliyetini tetkik etmişlerdir. 

Turistik el • • • 
sanayısının 

' 

~orunması için 
esaslı tedbirler alınıyor 

Yeni bir kanun projesi hazırlandı 
Ekonomi Bakanlığı; tarihi kıymeti olan eaki türk sanatları• 

nın gelişimini sağlıyacak mühim ve enteresan bir kanun projesi 
hazırlamıştır. Proje "turistik el sanayii" nin geniş ölçüde ve esa1-
lı tedbirlerle himayesini hedef tutmaktadır. 

Büyük köy kalkınması 
etrafındaki tetkikler 

Ziraat Bakanlığı, bllyük köy kal
kınması etrafındaki çalışmalarına fa
sılasız bir şekilde devam etmektedir. 
Muhtelif mevzuları tetkik ve karar
lar alarak bakanlığa vermek üzere 
teşkil olunan komisyonlar toplantıla
rına her gün devam etmektedir. Top
rak kanunu projesi üzerindeki tet
kikler önümüzdeki günlerde tamam
lanmış olacaktır. 

Ticaret Odasının yıllık 
teftişleri bitti 

Muamelat ve hcsab müfettişleri ti
caret odasının yıllık teftişlerini bitir
mişlerdir. Teftiş neticesinde şubele
rin muvaffakiyetle çalıştığı ve oda 
büdcesinin tahminden fazla varidat ve 
iyi bir tasarrufla kapandığı anlaşıl
mıştır. Teftiş raporları önümilzdcki u
mumi içtimada okunacaktır. 

Denizde bir 
cesed bulundu 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Bu sabah 
saat 9.5 da Halıcroğlu iskelesinin 20 
metre kadar açığında bir insan ayağı
nın denize batıp çıktığı görülmüş, po
lise haber vcrilmit ve bunun denizde 
baş aşağı yüzen bir insan cesedi oldu
ğu anlaplınca hemen sahile çıkarılmış
tır. Cesedin dudakları kopmu,, sağ gö
zü çıkarılmıttır. Balıkçı ve gemicilere 
mahsus bir halatla boğulduğu, ayağına 
da, ucunda on kilo ağırlığında tat bu
lunan bir aicim bağlandığı tcsbit edil· 
mittir. Ceacdin onbcJ gün kadar de

!!!~~-~~aldığı t~1!T.L? ~i~!.!Y.~r,_ Cel!,e\!Jıı 
lunan bir çanta çıkınl§tır. Ceıedin hil
vlyetl teıbit edilcmemittir, Morgda 
tefhir edilecektir. 

Bir morfin kaçakçısı 
yakalandı 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Evelki 
gece Sirkeciden kalkan tren Uzunköp

rü istaayonunda muhafaza memurları 

tarafından araştırmalar yapılmış, ya
taklı vagonlar memurlarından fransız 

tcbaa11 Doviç'in kompartımanında 9 
paket morfin bul unmuş ve Dovlç E
dirne müddei umuıniliğine teslim e
dilmiştir. 

Ekonomi Bakanlığının Batba• 
kanlığa verdiği proje, Maliy• 
Bakanlığında tetkik edihnektll' 
dir. Kamutayın bu devresi içill' 
de kanunlaıması muhtemeldir. 

Turistik el sanayii: 

Tezyin, tezhib, kakmacılık, tclkart. 
gümüş işleri, el ile işlenmiş türlü örtiY 
!er, halı, minyatür gibi tarihi türk aa• 
nat eserlerinin memleketimize gclcO 
turistler tarafından daima alaka ile a • 
rarunası, bu gibi eserlerin sanat ley • 
metlerinin bütün dünyaca tarunmıı ol• 
duğunu göstermektedir. Fakat uzuıı 

elemeği isteyen, buna mukabil az men• 
faat temin eden bu gibi eserlerin yapr• 
labilmcsi için caaslı bir himaye, bu ara• 
da bilhassa kredi temini, satış birlikle
ri kurulması İcab etmektedir. Yeni pro
jede bütün bu ihtiyaçlan karşılıyacal< 
hükümler vardır. Bunun için de "tu• 
ristik el sanayii" adiyle bir büro kurul· 
maktadır. 

Bu sanatları modernize etmek: 

Diğer taraftan proje, turistik el sa
natlarmm tam bir revaç bulabilmesi i· 
çin bunlann modernize edilmcsinl do 
istihdaf etmektedir. Bunun için Avru· 
padan birçok örnekler getirtilecek, 
bunlar tetki kedilccck ve aralanndan • 
milli tekniğe uygun olanlar aynlarak 
Üzerlerinde çalışılacaktır. 

Bugün Avruparun birçok yerlerin• 
de turistlere &atılarak mühim kazanç• 
!ar temin edilen eşyanın çoğu mcmle • 
kctimizdcn gitmedir. Bunlar, bugünlin 
turistlerinin zevklerine göre tadil e • 
dilmekte ve daima değişik tipler halin
de piyasaya çıkar:ılınaktadır. 

Getirtilecek örnekler; memleketin 
türlü mıntakalarmda ve bu örneklerin 
şimdiye kadar yapılmakta olduğu mu• 
hi

0

t!er: gönderilerek yapılmaaına çalı • 

Kredi ve salıf ı 

Kanun projesi, turlıtik el sanayii 
ile uğraıan ve hayatını bu ite vakfeden 
sanatkarı tatmin etmek için ona kredi 
bulacak ve malını değeriyle satabilmek 
için de teşkilatlandıracak hükllmleri 
taşımaktadır. Bu kredi, milmkUn oldu
ğu kadar az faizli ve müsaid vadeli ola
caktır. Satış birlikleri, turistlerle doğ· 
rudan doğruya tcmaı edebilecek, dai • 
ma ıcrgiler açacak, memleket dıfında 

açılmış olan ıcrgllcre lttlrtk edecek, 
türk el sanay!inln nefis şaheserlerinin 
her yerde tanınması için çalıp.caktır. 
Turistik el sanayii bürosu, blltün bu 
işler için lilzumlu olan tedbirleri al
mak vazifesiyle mükellef olmaktadır. OETVEL-2 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bank•l•rmdaki blokajlar 

Rılchabank • Berllıı'dclı:i blokaj yelı:Onu 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Bir taraftan, sayısı hiç de azımsan
mıyacak bir mikdarı bulan sanatkS.rla~ 
zümresinin refahı; diğer taraftan mil • 
ti kültürün gilzel örneklerinin yapıl • 
ması ve tanınması gibi iki esaslı gaye
nin gerçekleşmesi için hazırlanmış o -
lan proje, el ıanatlan hayatımızda bir 
dönüm noktaaı olacaktır. 

A heaabı T.L. g.531.100 
B hcaabı T.L. 4.325.600 
C hcaabı T.L. 3.685.800 

AlmanTad&lr.i umumi 
blokaj yelı:Onu T .L. 17 .542.500 

Eıtonyada.ki 
blokaj yelı:Qnu T .L. 2BOO 

Lehiatandalı:i 
blokaj yekOnu T.L. 101.200 

Umumi blokaj yekilnu T.L. 17.667.200 

CETVEL-3 
Muhtelif memleketlerden kredili ola

rak yapılmıı olan mübayaata ait 
teahhütler yekunları 

Memleket 
Reımt 
daireler 

T.L. 

Almanya 19.562.995 

T .L. 

Avusturya 60.066 
Belçika 
Cekoılovak. 570.353 
Eıtonya 
Finlandiya 16g 
Fransa 8.585 
Hollanda 89.384 
İngiltere 200.142 
İspanı;ra 18.630 
İıvef; 1.504.754 
İsviçre 39.445 
İtalya 27.948 
Macaristan 797.410 
Norveç 56.763 
Lehiıtan 17.794 
Yuıoslavya g9,385 
Yunanistan 
Ruıya 420.481 

YekGn S.911.309 

Husuıt 
oalualar y ekOn 

T.L. T.L. 

11.287.723 30.850.718 -
T.L. T.L. ---

276.102 336.168 
49.897 4g,897 

581.829 1.152.182 
12.819 12.819 
30.780 30.949 

227.724 236.309 
70.989 160.373 

397.249 597.391 
34.870 53.500 

356.024 1.860.778 
291.889 331.334 
205.518 233.466 
175.lJg 972.549 
68.320 125.083 
21.846 39.640 
37.189 136.574 
54.659 54.659 
32.223 452.704 

2.925.066 6.836.575 

ı · Siparifi mukaveleye bağlanmış 

olduğu halde henüz memlekete ithale-
dilmcmit olan mallar bedelleri yukarı-
daki yekQnlarda dahil değildir. 

2 - Almanyaya aid yukarıdaki ye-
kQnda dahil bulunan altı aya kadar va· 
deli mlibayaat: 

Rahmetli ıiir 
Ulus'un fkir ve sanat sayfasında 

açtığı "§iir ölüyor mu?,, anketi dan 
ıair Necib Fadıl Kuaklirek'in verdi
ği cevabla sona erdi. 

Eski ermeni evlerinde misafire 
şöyle bir sual sorulurdu ı 

- Bir kale içmezsiniz ? 
Ve bu menfi sual karşısında in

sana : 
- lı;meml Demek arzusu gelirdi. 
Bizim anket de yapılırken sual· 

/erin çoğu şairlere soruldu. Böylece 
onlara, biraz da, 

- Bundan sonra mahsul vermi .. 
yecek misiniz ? 

Demiş gibi oluyorduk. Onlar da 
şiir için büsbütün öldü/ de diyemi
yorlar; ölmedi demeğe de dilleri 
varmıyordu. 

Ne yalan söyliyeyim, bütün bu 
cevablardan benim çıkardığım neti
ce ıu oldu: Şiir ölmedi; fakat yaşa· 
mıyor da. Şu halde uykudadır. 

Fakat bu ay başında lstanbulda 
çıkan edeb1 bir mecmuadaki ıiirlere 
bakacak olursanız, şiirimize "All§h 
rahmet eylesin/,, demek lizrm gele
cek. Çlinkü bu şiirlerin içinde : 

Birleııin aynı yolda 
laa, Muaa, Muhammed de. 
Seneler bir yalyarıı, 
Seneler Rabba varıı 1 

Ne zaman ıözlerimi kapıaam, dal um 
bir an, 

Karıımda harab olmuı bir mabed var, 
oanırmı. 

Gibi beyitler, "cennet", "cehen
nem", "Zerdü§t", "Brahmen,, gibi 

başlıklar ve kelimeler dolu idi. 
Acaba, blitün bunlar, 6/en şiirin 

ilahileri, mersiyeleri midir? - T.1. 

Nazari hırsızlık! 

Bu türlüsü d, olurmuı meğeri 
Hırsızın biri bir eve girdiği zaman 
yÜkte hafif, pahada ağır ne bu
lursa toplar. Fakat ,bir de, JU za
bıta haberini okuyunuz : 

''İsmail iıminde bir sabıkalı, bir 
kaç gÜn evel Oaküdarda bir eve 
girmiı, yalnız bir yemek kitabı ça
larak kaçmııtır. lsmail yakalan
mııtır.,, 

Bir nevi ''nazari hırıızlık,, değil 
mi? Yoksa sabıkalı lsmail, girdiği 
evi tamtakır bulmuı da büsbütün 
elim bot çılmııyayun diye mi bu 
kitabı çalmııtır ? 

Iran f&İrİ Sadi'nin "Güliıtan"m
daki hikayeyi bilir miıiniz ? 

Hani hıraızın biri geceleyin bir 
eve girmiı, etrafı yoklamıı, bir ıey 
bulamakıızm dönerken rv sahibi, 
arkaıından aeılenmiı ı 

- Oğlum, nafile zahmet ettin; 
ben bu evde ııün ıııiında bir ıey
cikler bulamıyorum. Sen zifiri ka
ranlrkta ne bulabilirain ? 

Aşkın, yahud deliliğin 

bir nevi! 

Atık Omer, bir kurbajanın ııö
züne itık olmuı, yedi sene onun 
karımnda kalmıt; derler, 

Bir efsaneden ibaret de olsa at
kın o türlüsünü duymuıtuk; fakat 
bu türlüslinü ititmit miydiniz? 

Bundan bir kaç gün eve!, Beya
zıtta bir eve bir adam gidiyor ve 
üst kattaki kiracılardan birisine : 

- Bahçede öten horozun sesine 
atık oldum. Bu horozu bana veri
niz; ben polis müdürüyüm! Diyor. 

Kiracılar buna imkan olmadığı
nı söylüyorlar; adamcağız da se· 
sini çıkarmadan dönüp gidiyor. 

Bir iki gün sonra aynı adam, ay .. 
nı evin kapısını çalıyor ve gene 
horozu İstiyor. Fakat bu sefer, 
kondöktör olduğunu, Nııancada o
turduğunu söyliyerek. 

Gene maıukunu ele geçiremiye
rek dönüyor, gidiyor. Bu adamı 
polise haber veriyorlar; tahkika
ta baıla.nıyor; itin bu tarafı mü
him değil. 

Atkın bu türlüsünü duymuı mu 
idiniz? Atkın ve yahud onunla 
sinonim sayabileceğimiz deliliğin 
bu türlüsünü ? 

Tlryakiler ! 

Dünyanın en tiryaki insanları, 
ıimalde Groenla.nd' da oturan Es
kimolarmıt. Bunların genci, ihti
yarı, kadını, erkeği, çoluğu, çocu
ğu büyÜk pipolarma kaba tütün 
yapraklarını tönbeki ııibi ıalatarak 

doldururlar, alı:ıam demez, sabah 
demez, tüttürüp dururlannıf. 

Bu Eskimoların tütüne karıı o
lan sevgileri o kadar fazla imit ki 
küllerini de toplar biriktirirler· 
mit. Orada yaıayan bir avrupalı: 

- Bizim evdeki tütün tablaları 
hiç bir zaman kirli durmaz, çünkü 
yerliler, kül bırakma:ı:larl Diyor. 

Çinlilerin tiryakiliği de meıhur· 

dur. Fakat timdi bu zavallıların 
keyifleri burunlarından ııeliyor ve 
kendileri kül oluyorlar. 

4000 metre yüksekte hayat! . 

Belçikada ııenç bir doktorla bir 
tayyareci, yeryüzünden 4000 met· 
re yüksekteki hayatı arattırmak i
çin fenni bir tecrübe yapmıılar. 

Acaba, 4000 metre yÜkoekte ve 
Merih yıldızına daha yakm olan 
yerlerde sulh fikri daha kuvvetli 
mi idi? 

Afkve sulh! 

Almanya imparatoru birinci 
Vilhelm, yirmi yaımda iken ıev· 
diği Eliza i<"1inde bir kızın aıkını 
tam yetr, ~ •'le kalbinde aalı:la
mıı, a'!ve-:.--=t hiç unutmamı§, 
hatta ölürken yaptığı aon it de bu 
kızm minyatürünü dudaklarına 

ııötürmek ve ihtiyar dudaklarile 
onun ismini anmalı: olmUf. 
Zamannnızda ıalak tülbend ku

ruyuncaya, yahud vazoya konul
mamıı bir çiçek soluncaya kadar 
devam eden catk•, demek ki bir a
srr önce bu kadar uzun aürebili
yormUf. 

Deaenize zamanımızda ·'atk0ın 
da "ıulh., ııilıi ömrü kısaldı 1 

İstanbul sandal bedestanı 
ve yollar 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Çarfıdakl 
sandal bcdeıtımının tamirine ba91an
mıştır. Eminönünden 19 bankaamın ö
nilne kadar yapılan asfalt yolun Anka
ra caddesinden belediyenin önllne ka
dar uzatılmasına başlandı. 

HAV A 

89?=-
Hava kapalı geçti 

_Dün fchrimizdc hava kapalı ve ha
fif rilzgarıı gcçmi9, ısı gece sıfırın al· 
tında 2, gündüz sıfırın üstünde 1 dere

ce olarak kaydedilmiştir. Dün yurdun 
Ege mıntakasında hava kapalı diğer 

bütün mıntakalarda yerycr yağıtlı 

geçmi9tir. Dünkli yağıtların karcmct· 
reye bıraktıkları su mikdarları İslahi
ycde 32, Zonguldakta 29, Diyarbakırda 

25, Adanada 16, Kocaelinde 16, diğer 

yerlerde 1-13 kilogram arasındadır. 

Dün en düşük ısı sıfırın altında olmak 

üzere Kars ve Çorluda 6, en yüksek ısı 

da sıfırın üstünde lzmirde 7, Antalya

da 13, Adanada 15 derecedir. 
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DIŞ iCMAL ......................................... 
Mıs1r buhranı 

Mmr'da Nnhas Paşanın nzline se· 
beb olan buhran, Veft partisi hüküme. 
tinin iktıdardan çekilmesiyle nihayet
lcnmemiş, bilakis şiddetlenmiştir. Ön
ce bir taraftan kıral, diğer taraftan da 
Mısır politika hayatına hakim olan 
Veft partisi arasında bir ihtilaf §eklin· 
de beliren bu buhran, son birkaç gün 
içinde dallanıp budaklanmıttır. Kahi· 
reden bildirildiğine göre, Veft partisi 
de iki zümreye ayrılmak üzeredir. 

Malfımdur ki Nahas Paşa hüküme· 
ti, Mısır parlamentosunun yüzde dok· 
ıan ekseriyetine dayanmakta iken, ka· 
nunu esasinin bazı maddelerinin tefsiri 
yüzünden kıral ile hükümet arasında 
ihtilaf çıktığı için nzledilmişti. Kıral 
Faruk, bunun üzerine, başvekalete li
beral partinin lideri olan Mehmed Mah
mud Paıayı tayin etti. Ve bu zat da di
ğer üç ekalliyet partisinin liderlerini bir 
araya alarak yeni hükümeti kurdu. Bi
naenaleyh bugünkü hükümct, dört e • 
kalliyet partisine daynnmaktadır. Fa • 
kat mecliste V cft partisine nazaran, 
dördünün bir arada ancak bir avuç me
busu vardır. 

Ancak bu buhrarun çıktığı günden. 
beri Vcft partisi erkanı arasında da bir 
anlaımazlık hissediliyordu. Meclis reiıi 
ve tabii V eft partisine mensub olan Ah
med Mahir, geçenlerde kıralın müıavir
liğine tayin edilen eski baıvekillcrden 
Ali Mahir Paıanın kardeşidir. Nahas 
hükümcti ile kendi arasında ihtilaf çı • 
kınca, kıral baıvekilliği Ahmed Mahi
re teklif elmitti. Bu zat da bu teklifi 
kabul etmeğe mütemayildi. Fakat parti 
grup~ ~ir içtima akdederek, Nahas Pa
şaya ıtımad beyan etti ve Veft partisi 
azalan arasından başka birinin bükü. 
met teıkili vazifesini üzerine almama
sına karar verdi. Ahmed Mahir .de kı· 
ralın teklifini kabul edemedi ve Faruk, 
baıvekilliği Mehmed Mahmud Pqaya 
tevdi etti. 

Nahas Paşa ile meclis reisi Ahmed 
Mahir arasındaki ihtilafın derinliği bir 
kaç gün sonra ruılqıldı. Yeni hükümet 
ikbdara geçer geçmez. meclisi fesih 
değil, muvakkat bir zaman için tatil et
meğe karar verdi. Yeni baıvekil, mec· 
liste laralın bu emrini okumak üzere 
ayağa kalkacağı bir sırada Nahas Pqa 
•ÖZ istedi. Reis Ahmed Mahir IÖz ver· 
meyince, mecliste bir gürültü koptu. 
Ahmed Mahir celseyi tatil etmek iste • 
,ı: ·"• ·.~··•!r"\. .ı: .. ı-r ..... : .. ,.... JJl""lrtı-ilr. 
Ienn sonau ını e1ru1 tu . .r. ek nk· 
ler söndürüldükten sonra da mebuslar 
kibrit yakarak müzakereye devam et
tiler. Kibrit ziyası içinde yapılan bu iç· 
timada neler görüıüldüğü malüm değil. 
Fakat Veft partisi idare heyeti
nin bundan sonra derhal top
lanıp Ahmed Mahiri partiden ih
raç ettiğini biliyoruz. Şimdi Ah
met Mahirin Nahas Paıa liderliğindeki 
:zümreden ayn bir parti teıkil ettiği 
bildiriliyor. Yani Veft partisi ikiye ay
rılnuıbr. Bütün mesele hu ikiliğin ıü
mulündedir. Acaba Ahmed Mahirle bir
likte yürüyenler, ehemiyetli bir züm
re midir? Yoksa parti disiplinine muha· 
lif hareket dolayısiyle zaten Veft'ten 
kovulan veya kovulmak üzere bulunan 
birkaç azadan mı ibarettir? yani kıra
lın bir nevi darbeye benzeyen bu hare
keti karırsmda Veft partisi tesanüdünü 
muhafaza ediyor mu; yoksa dağılmak 
Üzere mi? 

K.ıral ve taraf tarları, bu buhranın 
baıından beri, aradaki ihtilafa, ekseri • 
yet partisi ile laral ara11nda bir anlaş· 
mazlık manzaraar vermekten çckinmiı· 
ler, bunu, daha ziyade, Nahas Pqa ve 

bir avuç taraftariyle laral arasında bir 
ihtilaf ıeklinde &'Östermeğe çalıımıılar· 
dır. Bu, kuvvetli bir siyasi partiyi yık· 
mak için rnalüm olan bir politika ma
nevrasıdır. Bunun içindir ki Faruk bat· 
vekilliği bu parti azasından Ahmed 
Mahire teklif etmişti. Anla§ılıyor ki 
tabiye muvaffak olmuştur: Meclis rei
si Nahas Paıa zümresinden ayrılarak 
bir parti kuruyor. Fakat acaba muvaf. 
fakiyet derecesi nedir? Hükümetin mu
kadderatı buna bağlıdır. Başvekil Meh
met Mahmud Paşa meclisi tatil etrni,. 

tir. Binaenaleyh §İmdilik ekseriyetin 
itimadını temin etmek kaygısından kur
tulmuıtur. Fakat bu tatil devresi niha
yetlenir nihayetlenmez, meclisin huzu

runa çıkarak itimad istemeğe mecbur· 
dur. Vcft partisinin iki zümreye ayni. 
nuuıı meclis içindeki ekseriyetini 
sarsmamıısa yeni hükümet parlamen
toyu Eeshetıneğe mecburdur. Bundan 

sonra Mehmed Mahmud'un on sene ev
vel yapbğı gibi, Mmr'ı parlamentosuz 
idare eder. Yahud da yeni seçim yapar. 
Veft partisinin eski tesanüdünü n Mı
sır kamoyu üzerindeki e .. ki kuvvetini 
muhafaza edip etmediğini bu seçimin 
neticesi gösterecektir. 

Vaziyet duruluncaya kadar bu buh
ran da devam edecek gibi görünüyor. 
Mısır'ın müstakil devlet hayatına ayak 
basar basmaz, böyle derin bir buhran 
İçine atıldığını görmek, bütün M11ır 
dostlannı müteessir etmiştir. Mısır, bu· 
günkü enternasyonal münasebetlerde 

ULUS 

Milletler 
Cemiyetini 

l Yaşatmak 

Filistinde ingiliz polisi arabların Üzerlerini arattırıyorlar 

Filistinde suykasdlar 

Kudüs - Y ofa yolunda 
bir kaç yahudi öldürüldü 
Kudüs, 6 (A.A.) - İkisi Kudüste 

ve biri de Kudus - Yafa yolu üzerinde 
olmak üzere arablar üç suykasdda bu· 
lunmuşlardır. İki yahudi ölmüş ve 
d?rt yahudi de yaralanmıştır. 

Bir otobüs tecavüze uğradı 
Kudüs, 6 (A.A.)-Telaviv'den Ku -

düse gitmekte olan bir yahudi otobü • 
sü taarruza uğramıştır. Bir yahudi po
lisi ağır surette yaralanmıştır. Kudüs 
varoşlarından birinde bir yahudi ame
le ölmüştür. 

Filistin meselesi gene 
siirüncemede 

Gazeteciler toplantısında söz alan 
yahudi teşkil5.tlarına mensub bir çok 
yüksek şahsiyetler İngilterenin, beyaz 

mkiınotan da anlasıldıll'ı ilzere Filistin 
.:.,eıcsınce ratı oır kararı antaK o r 

kaç ay sonra · alabileceğini, halbuki 
Avrupa memleketlerinden bir çokla
rında yahudilerin vaziyeti gitgide fe
nalaştıfını ve Filistinin bunlar için 

yegane ümid olduğunu ehemiyetle 
kaydetmişlerdir. 

Siyoniat teşkilatının bir 
müracaatı 

Londra, 6 (A.A.) - Royter ajanı;ı • 
nın öğrendiğine göre, dünya sionist 
teşkilatı sömürge bakanlığı nezdinde 
teşebbüste bulunarak beyaz kitapta 
bahsedilen ve yahudilerin Filistine 
gir~esi için şart koşulan yüksek siya· 
si seviye hakkındaki kaydın derhal 
kaldırılmasını ve yahudilerin serbest
çe Filistine hicret edebilmelerini iste· 
miştir. 

Filistin'in taksimi 
Kudüs, 6 (A.A.) - "Beyaz kitab,,ın 

neşri arablar tarafından husumet his· 
sinden ari olarak karşılanmıştır. Fa
kat arablarla yahudiler, Filistinin tak. 
sı ı m seıcsrıun Katı sun: te naıuıı.• 
den evel uzun bir intikal devreai geç· 
mesinin memleket ekonomisi için tev· 
lid edeceği neticelerden korkmakta
dırlar • 

Amerikanın silôhlanma büdcesi 

Sulh zamanında görülmiyen 
en yüksek rakamı buldu 

Vaşington, 6 (A.A.) - Cumhur re
isi Ruzvelt önümüzdeki temmuzda 
başhyacak olan 1939 büdcesini parla· 
mentoya tevdi etmiştir. 

ıllilli mii.dafaa 
Milli müdafaya gelince, ordu tem· 

muza kadar yeniden 583 ve gelecek 
büdce senesinde de 474 tayyare iste 
mektedir. Bu suretle 1938 de ordunun 

Cenevre, 6 (A.A.) - B. Avenol, t. 
talyariın milletler cemiyetinden çckil
meı;i meseleı;i hakkında görüşmelerde 
bulunmak üzere yakında Paris ve Lon
draya gidecektir. 

B. Avenol'un milletler cemıyeti mi
sakının esaslı surette islah ve tadilinin 
muvafık olmıyacağı, çünkü bu misakın 
ufak mikyasta bile olsa ihlal edilmesi· 
nin 1919 mukavelenamesini tamamiyle 
tahrib etmek demek olacağı mütalea
sında bulunmaktadır. Yalnız bu rnisa· 
km bazı maddelerini fideta uykuya dal
dırır gibi hükümsiız bir hale getirmek, 
bazılarını da hal ve zamana uygun bir 
şekilde tatbik etmek mümkündür. 

Milletler cemiyeti, kendisine büyük 
devletler tarafından bilhassa iktısacli 

sahada faaliyeti için muktazi maddele· 
rin itası halinde, yaşıyabilir. 

lngiltere Mıs1rda bir 
hava üssü yaptı r'lca k 
Londra, 6 (A.A.- - Evening Stan· 

dart gazetesinin Portsaitden aldığı 
malUmata göre, Süveyş kanalı mınta
kası İngiliz kumandanlığı Geneffaöa 
yakın şarkın en muazzam tayyare ka· 
rargahının inŞ:a masraflarına Mısır hü· 
kümeti de iştirak edecektir. 

Öte taraftan Portsaitdeki sivil tay· 
yare karargahı da genişletilecek ve as· 
keri bir hale getirilecektir. 

İngiliz makamları son zamanlarda 
milliyeti bilinmiyen birçok tayyare
lerin Süveyş kanalı bölgesinden yap· 
tıkları uçuşlardan kaygılanmağa baş

lamışlardır. 

Terueldeki 
Hakiki vaziyet 

Şehrin bir kısmı 

ôsılerin, bir kısmı 

h""k"imetcilerin elinde 
r-1' 

Cumhur reisi bu milnascbetle parla
mentoya gönderdiği mesajda silahlan
ma için icabında yeni tahsisat istemek 
hakkını muhafaza etmektedir. 

Cumhur reisi Ruzvelt bu seneki mil· 
li müdafaa büdcesinin sulh zamanında 
şiırn.liye kadar aJ>la çıkmamış oldugu 
bir rakamı bulacağını beyan etmiştır. 
Biıdce 991 milyon dolardır. Bunun 
569 milyon 827 bin 400 ü bahrıyeye ve 
geri kalam da orduya aittir. 

elinde birinci sınıf 2320 tayyare ola· 
caktır. Ordu aynı zamanda subaylar 
kadroı>unun 12 bin 485 kişiye çıkarıl· f.• Ji•lf4• 
masını da istemektedir. 

Geçen 8eneye göre 
• 

Yeni büdce masrafları geçen sene· 
kine nisbetle 539 milyon dolar daha az. 
dır. Geçen son bahardan beri mevcud 
iktısadi buhran ve yeni ticaret muahe· 
deleri sistemi dolayısiyle hasılatın Ö· 

nümüzdeki büdçede geçen büdceye 
nisbetle 949 milyon dolar daha az ol
ması muhtemeldir. Düyunu umumiye 

34 milyar 467 milyon dolara baliğ ola-

caktır. 

son derece nazik vaziyeti olan bir mem
lekettir. Mısır'daki dahili buhranı ha
rici tesirlere atfeden Avrupa gazeteleri 
varsa da biz buna ihtimal vermiyoruz. , . . 
Mısır devlet adamları, hangı partıye 
mensub olurlarsa olsunlar, ve İç politi
ka üzerinde aralarındaki ihtilaf ne de
rece derin olursa obun, her hald mem
leketlerinin zorlukla ve nğır fedakar
lıklarla kaz~rulan istiklalini tehlikeye 
düıürecek bir adımı atmaktan çekine • 
cek derecede vatanperver adamlardır. 
Fakat enternasyonal münasebetler ba
kımından dünyanın en hassas bir nok
tasında bulunan bir memlekette bu de
rece derin ve ıümullü bir buhranın de· 
vam etmesi, dolayrsiyle, enternasyonal 
bir buhran da meydana getiriyor ki, 
Mmr vaziyetinin durulmasını istemek, 
hem bu dost memleket namına, hem 
de enternasyonal sulh bakımından çok 
yerinde bir temenni olur. 

A. Ş. ESMER 

Bahriyeye gelince, yeniden 2 zırh· 
h, 2 hafif kruvazör, ~ destroyer, 6 de· 
nizaltı ve dört muavin kruvazör yapı· 
lacaktır. Bahriye deniz tayyareleri i
çin de ayrv;:a 23 milyon dolar tah"ıisat 
istemektedir. 

Atlas denizinde de filo 
bulundurulacak mı? 

Vaşington, 6 (A.A.) - Parlamento 
deniz komisyonu azasından Hilton 
dün parlamentoya bir kanun teklifin· 
de bulunmuştur. 

Bu teklifte Atlantik denizinde de 
kuvvetli ve daimi bir filo vücuda ge· 
tirilmesi ileri sün.ilmektedir. Ameri
kanın bu Atlantik denizi filosu, mez· 
kür teklife göre, eekiz ..:ırhlı, yirmibeş 
bin tonilatoluk bir tayyare gemisi, 17 
kruvazör, 40 destroyer, 35 denizaltı 
gemi i, 15 mayn ve muavin kruvazör 
ve nihayet 125 deniz tayyareıinden 
mürekkeb olmalıdır. 

Silohlanma 
yarışı 

Londra, 6 (A.A.) - Amerika tara
fından yeniden 18 harb gemisi inp e • 
dileceği haberi, ingiliz efkarı umumi
yesinde heyecan uyandırmıttır. · İn
gilterenin silahlanması işinin müm
kün olduuğ kadar fazla ileri götürül -
mesi mütaleası ileri sürülmekte ve 
Fransanm da bu şekilde hareket ede
ceği ümid olunmaktadır. Böyle yapıl
dığı takdirde demokrasiler, her vazi
yette hak ve mantık ile sulhu muha
faza edebileceklerdir. 

l'eruct den bir manzara 
Salamanka, 6 (A.A.) - Kueipo de 

Llano, bir nutkunda Teruel vaziyeti
na dair aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

Hükümetçiler Teruel'in ellerinde 
olduğunu bildirdiler. Diğerleri bizim 
elimizde olduğunu söyliyorlar. Bun
ların ikisi de yanlıştır. Zira Teruclde 
hem Frankistlerin, hem de hükümet· 
çilerin kuvvetleri vardır. Bazı mahal
leleri biz aldık, bazıları ise hUkUmet
~i~erdedir. Dışardan gelen ve 9ehrin 
ıçıne doğru ilerliyen Frankist kuv
vetler birkaç dtişman kıtasını, çıka
mıyacak veçhile tamamen çevirmiş
lerdir. Unutmamalıdır ki, caddeler 
dar ve dolatık olduğu için şehrin i
çinde mücadele çok zordur. Netice 
orada değil dışarda belli olacaktır. 
Hava düzelir düzelmez mesele çabuk 
halledilecektir. 

Salamanka, 6 (A.A.)- Franko ka· 
rargahmın bir tebliğine göre Fran
kistler Teruel'de hareketlerine de
vam ederek düşman mukavemetini 
kırmışlardır. Cumhuriyetçiler ağır 
zayiata uğramışlardır. Frankocular 
yeniden mühim bir~ok mevziler ele 
geçirmişler ve düşmanın 5 avcı ve 3 
keşif tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Salamanka, 6 (A.A.) - Franko 
karargahının bir tebliğinde Teruel 
cephesinde esir edilen askerlerin bu 
cephede İspanyoldan ziyade yabancı 
muhariblerin bulunduğunu söyledik
leri bildirilmektedir. Cumhuriyetçi 
karangfthı hemen hemen münhasıran 
fransız subaylarından mürekkebtir. 
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Kıral Faruk'un nişanlısı Safinaz 

Kral Faruk 
ayın 20 sinde 

evleniyo 
Kahire, 6 (A.A.) - Kral Faruk, di

ni müşavirlerin mütaleası veçhile, 
Zülfikarm ananevi peçeyi muhafaza 
etmesine ve halk içine çıkmamasına 

karar vermiştir. Buna binaen 20 son· 
kanunda kubbe sarayında yapılacak o
lan evlenme töreni tamamen basit ola
caktır. Bütün Mısırda şenlikler birkaç 
gün sürecektir. Hiç bir yııbancı çağrıl· 
mamıştır. Bununla beraber, diplomat
lar akşam üzeri sarayda verilecek zi
yafete davet edileceklerdir. 

B. Goga Bükres 
orta elçimizle 

Bükreş, G (A.A.) - Başbakan Go· 
ga dün saat 11.45 de TUrkiye orta el· 
çisini kabul ederek uzun milddet nez· 
dinde alıkoymuştur. 

Saat 12.30 da 'ı'ürkiye ve Romanya a
rasındaki ticaret münasebetlerini tan· 
zim eden yeni mukavele endüstri ve 
ticaret nezaretinde imzalanmıştır. 

Bu münasebetle Türkiye orta elçisi 
Tanrıöver ile Romanya ticaret ve en· 
dUstri bakanı 'Gigurtu nutuklar teati 
edereıt bu anlaşmanın faydasını ve ıki 
müttefik memleket arasında yapılan 
görüşmelerin çok dostane bir hava i· 
çinde cereyan ettiğini tebarüz ettir· 
mişler ve aJtlaşmanın her iki memleke· 
ttn menfaatlerıni koruduğunu söyle· 
mişlerdir. 

Her iki taraf da yeni anlaşmaların 
akdine müncer olan müzakerelerde 
gösterdikleri karşılıklı anlı:yış ve hüs · 
nüniyetten dolayı heyeti mu'rahhasa
lara teşekkür etmişlerdir. 

Suriyede 
azlıklar 
mes'elesi 

Şam, 6 (A.A.) - Cemil Mardam 
Bey, Suriye hükümetinin azlıklar hak
kındaki tavrını fransız mümessilleriy
le birlikte sarahtaen tayin etmiş oldu· 
ğunu bildirmiş ve: 
"- Din azlıklarının ve fransız me· 

murlarının vaziyeti hakkındaki bütün 
endi9eleri ortadan kaldırmak için, 
muahedenin tatbikinden doğan bütün 
meseleleri tetkik ettik.,, 

Demiştir. 
Başvekil, fransız teknisyenleriyle 

işbirliğinde hak gibi hareket edece
ğini söylemiştir. 

Cebelidürüz mebusları dün ilk defa 
olarak parlamento toplantısında hazn 
bulunmuşlardır. 

Roma anlaşmaları 

devletlerinin toplanhsı 
Budapeşte, 6 (A.A.) - Macar ajan· 

sının siyasi muharriri, İtalya, Avus· 
turya ve Macaristan dışbakanlarınm 
10 sonkiinunda Budapeştedc toplana· 
caklarını bildirmektedir. BB. Şuşnig, 
Ciano ve Şmid'in iştirak edeceği bu 
konferans üç gün sürecektir. Misafir 
ler 9 sonkılnunda burada olacaklar ve 
Naib tarafından kabul edileceklerdir. 

Cümhuriyette doğu 
KURUN'dn üçtlncü umumi mÜ• 

fetti' B. Tahsin Uzer'in son yıllarda 
doğu vilayetlerimizin hızlı kalkın· 
ma hamlesini anla.tan güzel bir ma • 
kalesini okÜyoruz. Tııhsin Uzer, bu 
kahrnınanlık ve asalet diyannda de· 
miryolu, yol faaliyetlerini anlattık· 

tan sonra diyor ki : 

''Doğu diyarının hemen her ye
rinde, kultur, ekonomi, bayındalık 
teşebbiısleri göze çarpar. lki yıl 
içınde yüzden fazla iık okul, ve dört 
orta okul yenid-.n yapılmıtlır. Trab
zon lisesinin en modern plan daire • 
sinde yapılması tahakkuk etmiştir. 
Ayrıca kız enstitüsü açılmıştır. Evel· 
ki yıla nazaran bu yıl bu mektebler• 
de okuyan yavrular tam iki misli
dir. Her türlü mahrumiyete katlana· 
rak bu yurd çocuklarını yetiıtiren 
sevgili çah§kan öğretmenlerimizin 
bu yükscıt vazifeyi görüşleri ancak 
·'ibadeti vataniye,, cümleaile tavsif 
olunabilir. 

Memleket hayatında hiç bir §eyin 
milletten gizlenmemesi Atatürk'ün 
verdiği devlet terbiyesinin icabıdır. 
İşte bunn dayanarak doğu diyarının 
üç b..!ş yıl evele düşen vaziyetleri Ü· 

zerinde bir takım rakamlar söyliye
ceğim ve Istnnbulla uf ak bir muka • 
yese ynpacağım: 

240 bin nüfuslu Beyoğlu kazasın• 
da 800 doktora mukabil 2 milyona 
yakın nüfuslu doğu diyarında 67 
doktm· vardı. Gene 94 bin nüfuslu yal· 
nız Eminönü kazasında 50 den fazla ec• 
zahaneye mukabil şarkta altı ecza • 
hane m vcuddu. Ebelerimizin adedi 
lstanbulun bir hastanesinde bulunan 
ebelerden azdı. 28 baytnrı bulunan 
10 vilayetin hayvanatına muadil ta· 
bii servetimizi sinesinde taşıyan 

Kars vilnyetinde tek bir baytar gö • 
rülmüyordu. 
Doğuda bütün bayındırlık Ye yol 

i~l rini idare eden mühendislerimi• 
zm mikdnrı herhangi bir müteahhi • 
din mühendislerinden azdı. 7 vili.· 
yette iunme hukukunu müdafaa e
den avukatlar !stanbul barosunda 
mukayyed meslekdaılarının yirmide 
birini tetkil ediyordu. 
Şark mmtaka6md yÜkae.k tahsil • 

de bulunanlar 250 bin nüfuılu Fatih 
kazasındaki iıli tahsil görenlerin an• 
c.ak on ikide birini tutabilirdi. 

Bu acı rakamların mukayesesin
den 60nra bu günkü vaziyeti bir ıük· 
ran dilil yidetmek bir vecibedir. 
Bu gün doğu diyannda 150 doktor, 
,imendiferlerde çalııanlar dahil ol • 
duğu halde 80 • 90 mühendis, di ... 
panserlerle beraber 20 eczahane, 25 

b ytar, her iki kazaya bir ebe, lstan• 
bul da hattô. Avrupada yüksek tahsil• 

dıı 500 talebe, eakisine nazaran bir 
mislile takviye edilmi§ genç avukat• 
lar bu güzel diyarın kalkınmaıuıa 

ııarılmıılardır. 

Şarkın geniı servet kaynaklan, U. 
di ve müstahsil kooperatif ıebekeleriy• 

le bağlanmış ve sağlıunlaıtınlnutbr. 

Henüz kurulan bu ikt11adi müeaaeseler 
İyi randıman vermektedirler. 

29 teırinievel cumhuriyet bayranun• 
da açılma töreni yüksek baıvekaletten 

bana tevdi edilen Kuvarahan bakır ma• 
deni, Erzurumd8, Kıırndenizin bir la • 
l"llllnda yakında kurulması tekarrür e
den iplik, bez ve soğuk et ve konserve 
fabrikaları, gene Erzurıumda teıebbüıü 
şahsiyle yapılan kiremid, tuğla fabrika· 
11 ve yarın Kuvarshan &'İbi işlemeıine 
intizar edilen Muqı-ul bakır madenleri 
memleket servetine alan verecek büyük 
teıebbüslerdendir. 

Erzurum, Bayburd, Kars, Gümüı
hanc, Artvin ve Ağrı merkezlerinde bit· 
meleri yaklaıan muazzam halkevleri, 
Partinin ınl".ka verdiği kıymet ve ehe· 
miyeti tebarüz ettiren delillerdir. 

Doğu valilerinin ,kaymakamlarının, 
yekdiğerine rekabet edercesine meyda· 
na getirdikleri kıymetli eserler idare 
amirlerimizin yüksek vatanseverlikle
rini gösteren medeniyet harbr, cidali· 
dir. 

Rü§dÜ medenisini bihakkın isbat 
eden bu kahramanlar diynnnda artık 

emniyet ve asnyi§ meselesi hükümet 
düşüncelerinden uzak kalmıı bir 
mevzudur. Mıntakanın bazı vili· 

yellerinde bir yıl içinde bir iki 
ıahıi vaka olu§u halkın ne derece mu· 
nis ve medeni ıuurla mütehallik bulun• 
duğunu gösteren bir tnblodur. 

Çok yerlerde mahkemelerimiz an· 
cak hukuk itleriyle meş&'uldür. Devir 
ve teftiıiındc Kemah, Hasankale tahki
kat hakimlerine sorduğum ııuale • ay· 
lardan beri hiç bir iıimiz yoktur • ceva· 
bını aldım. Bir m mleketin huzur ve ra
hatı böyle ifade edilir. 

işte ınrkta cumhuriyetin yüksek 
manası budur. Ve işte Erzurum'da, 
Trabzon'da milletin kurmak üzere bu· 
lunduğu muazzam Atatürk anıtları 
türk milletinin ıükran duygularını bü
tün dünyaya gösteren eııerlerdir." 



-4- ULUS 

No: 67 

1 MATEMATiK TERiMLER 1 ~DYO q~ 
··~ ~, Müdaf aa.!>ında. ~i'r 
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Marş 
· Müsabakamız 

15 inci yıl mar•ı güllesinin, 
,airinin emek ve heyecanı
nı uygunsuz bir beste ile a
raya vermq olmamak ıçın, 
Tiayeti .mecburi biT takım 
musiki kayıdlan göz onun
de tutularak hazırlanmasını 
muvafık buluyoruz. Evvelki 
ilaanlarda veTdii?imiz talsi
latı, bu defa tanınmış beste
karlaTla temastan sonTa, şu 
şekilde tavzih ve tasnii et
mek imkanını elde etmit bu
lunuyoruz : 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: Muht 

Yazan: CevİTen: 
Yüzbası F. W. von HeTbert NuTettin ART AM 

Düşman eline düşen Kovanlık 
tabyasını geri 

olabilmek için uğraşıyorduk! 
::>ağ tarafımızdaki üzüm bağla

nnda bir takım kaçak askerler giz • 
lenmiılerdi. Fakat artık yükünü aJ. 
mıı, kuvvetimizi artbrmıf olduğu

muz için bunları toplamağa lüzum 
görmedik. Şimdiki halde taburumu
zun saflarına 200 yabancı asker gir. 
mit bulunuyordu. Bir takım asker
ler, gönüllü olarak bize k&tıttılar. 

Kavanlık tabyası düıman elindedir 
ve birbiri ardınca muhtelif yerler • 
den gelmiı olan on iki tabur mağlub 

olmu§, dağılmııtır. Bir avcı onbaşııı 
bunu bana söyleyince binbatıya 
kO§tum ve eğer Ternina yolu üzerin
de yürüyüfe devam edecek ve Ka
vanlık tabyasına 400 yarda yakla
§'lcak olursak o zaman sol tarafı· 

mızdan düııman atefine tutulacağı • 
mızı söyledim. 

Binbatı, dört nala bize doğru gel
miı olan bir takım çerkeslerden, e
sasen, bu uiursuz haberleri almrt 
bulunuyordu. Bütün itidal ve süku
netini bozmuttu : 

- Emin pafa yaralandı; bir tab
ya elden gitti, on iki tabur bozguna 
uğradı; orta yerde kala kala bir ta· 
bur, biz kaldık; bizim de bir ite 
yanyaeağ.muzı &anmıyorum. 

Dedi. 
Bu sırada tabır da son ilerliye

bileceği noktaya kadar ilerlemitti. 
Binbatınm soğukkanlılıktan uzak· 
lattığmı görerek kendisine §Öyle 
bir teklifte bulundum : 

- Askerler, sola dönüp dütmana 
karıı cephe alsmlar ! Dediğim ya
pıldı. Bu zamana kadar hiç zayiat 
Yerilmemitti; üzerimize hiç bir İsa· 
bet olmamııtı Fakat tam cephe de
ğiıtirirken aramızda bir gülle pat
ladı. Bu infilak, Binbaımm aklını 
batma getirdi. Bunun üzerine fU e
mirleri verdi : 

- Son bölük avcıya yayılarak 
cepheye 1 lki bölük sağa aola 1 Sol 
cenah bahçelerden dotru llerlıye

cek 1 Bir bölük a1'kada üzüm bağ
lannda kalacak ! 

Bütün bu emirler tam bir intizam 
içinde yerine getirildi. 

200 yarda kadar öteye ilerleıniı 
olan sol cenah müstesna olmak Üze
re, biz, Ternina yolu üzerinde idik. 
Böylece a§'lğı yukarı, cenuba doğru 
cephe almrttık. Vaziyetimiz açık 

tarafı cenuba bakan bir kavis ha
linde idi. 

Sağ tarafmuzm en öndeki nefer
leri, Plevnenin aon evlerinin bir çey
rek mil kadar yakmmdaıydı. Sol ta· 
rafmıız, l<aıabanm bahçelerine ka
dar uzanıyordu. Yol cenubu garbi
ye doğru hafif bir meyme yiikıelen 
dağlık arazinin içtima hatımdan 
geçiyordu. 

Tepede Plevneden bir buçuk mil 
uzakta Krifin tabyaJannm ·en timal
dekiai olan Bağlarbatı tabyası bu
bmuyordu. Arkamızda üzüm bağ

lan, önümüzde ise parça parça e
kilmit tarlalar uzanıyordu. Bizimle 
Tulçeniça arasmda ve bizden bir 

mil uzakta, ıimdi dü§lll&ft eline 
dütınüı olduğunu bildiğimiz Ka
vanlık tabyası vardı. Fakat hava 
o kadar ağır ve duman bulutlan 
o kadar kesifti im bütün bunları 
gözlerimizle göremiyorduk. Duman
lar ve buğular küçük vadinin dibin
de mıhlanmıf gibi duruyordu. 

Bu vaziyeti alıııınızdan bir daki· 
ka sonra idi. Bu taraftan hiç bir 
hücum beklemeyen dütman bizim 
farkımıza varmamııtı. Üzerime hiç 
bir ateı açılmamııtı. Yalnız yakını· 
mıza iki gülle dütmüt, fakat bir za· 
rar vermemiıti. Bu sırada Binbaıı 
bütün bölük kuma.ndanlarmı yanı· 
na çağırdı. Kendisi bizi görerek 
Bağlarbafı tabyasından atını bu ta· 
rafa sürmüt olan Miralay Rıza bey
le İstİ§'lre ediyordu. Öğrendiğimize 
göre vaziyet, kısaca, ıu idi : 

Harb sahnesine sabahleyin er· 
kenden gönderilmiı olan Rifat pa· 
§'lnm yanında timdi, ancak dört 
çerkeı bölüğü kalmııtı. Geri kalan 
on iki tabur (Em.in paıanm sekiz, 
Rifat paıanm beraberinde getirdi
ği dört tabur) Kavanlık tabyasmm 
dütmesi üzerine bozulmut ve dağıl
mıılardı. Kriıin tabyaları her ne 
kadar elimizde idiaeler de Y unwı 
bey tabyasmda vaziyet o kadar teh
likeye girmiıti ki kumandan Yunus 
bey topları oradan kaldırmııtı. lsa 
tabyası, elden gitıniı gibi bir §eydi. 
Rifat pa9a, §>İmdi, Kavanlık ta.bya
sına hücum etmezden evvel Bağlar
baıında kaçakları toplamakla ınet
gul oluyordu. 

Biz, burada ne pahasına olursa 
olsun, kalıp düıımanın Plevneye gir
mesine mani olacak, ondan aonra 
verilecek bir ipret üzerine Rifat 
paf&Dm garbden yapacağı hücumla 
birlikte ıimalden Kavanlık tabyası
na taarruz edecektik. Dört bölük 
avcı askeri bizim sağ cenahımıza il· 
..ı.ı. ...... .l--t-A.: 

Rıza bey ı 

- Yerinden ayrılmağa kalkıp.n 
olursa vurun 1 Dedi. 

Biz daha müzakere halinde il<
dört avcı bölüğü aağnnıza gelmif, 
bir bölük, avcı nizamında ilerlemiı, 
iki bölük yanaıık nizamda yolun 
üzerinde, bir tanesi de ihtiyat ola
rak geride bağlarda kalmrıtı. Bun· 
larm Binbaıılan da beraberlerinde 
idi ve burada Plevne ordusunun a• 
kibetini tayin edecek vaZ'İyete gel. 
mit olan bir buçuk taburluk kuv
vet, toptan Rıza beyin kumanduı 
altına girmiıti. 

Bunmı üzerine bölUklerimize 
döndük. Bunlardan bir tanMİ avcıya 
yayılmrt, ilerlemif, bir tanesi onun 
100 yarda gerisinde, bağlar araım
da ihtiyata kalmrttı. Benim bölü
ğümle bir batka bölük de soldaki 
Plevne bahçeleııiyle sağdaki avcı· 

lar arasmdaki mesafeyi İfgal edi
yordu. Ben, bölüğüme ıöyle bir va
ziyet verdim : 

(Sonu var) 

A 
Adadı apriye - Nombres dCcimaux -

Ondalık ıayılar 
Adedi - NumCrique - Nümerik, sayıca 
Adedi faikryet - SupCriorite - numCri

que - Nüm.erik üstünlük 
Adedi kıymet - Valeur numCrique - NÜ· 

merik deler 
Adedi olarak - NumrCriqucment - Sa

yıca 

Adedi ıilıilci alelvili - Progression a
rithmıEtique - Sayıl ulam 

Adedi tam - Nombre cntier - Tam sayı 
Adedi temrin - ElCercice numCriquc -

Nümerik ekzey 
Adet - Nombre - S;ıyı 
Adi keıir - Fraction ordinaire - Baya

lı keıir 
Abadı basite cümlesi - Classe dcs unitCs 

simplc (la) - Birimler bölüğü (sade bi
rimler. Oll.luk. birimler. yüzlük birımler) 

Ahenk - Harmonie - H armo'ni 
Ahenksizlik - Anharmonie - N eb.armonı 
Akis - Inverıion - Tersbirlik 
Akisce nazir - Antihomologue - Anti· 

homolog 
Alet - Inıtrument -- Alet 
Amali erbaa - Quatres operationa (Ies) 

- Dört iılev 
Amil - Facteur - Faktör 
Amudi: - Perpendiculairc - Dikey 
Amut - Perpendiculaire (la) - Dikey 
Ar-Are-Arf 
Asgari - Minimum - En küçük 
Asli adet - Nombre premier -Asal sayı 
Asli: tabi - Fonction primitive - Primi-

tif görev 
Atari - DCcimal - Ondalık 
Atari adet - Nombre d6cimal - Ondalık 

sayı 

Aıari logaritma - Logarithme dCcimal 
- Ondalık logaritma 
Aıerat - Dizaines (les) - Onluklar 
Aıere - Dizaine - Onluk 
Ayak - Pied - Ayak 
Azami - Maximum - En büyük 

B 
Bakı - .ı<eıte - Kalan 
Basit kesir - Fraction simple - Basit 

k.eıir 
Baıit ıelise kaidesi - Regle de trois 

simple - Üçlü kaidesi 
Baskül - Baıcule - Baskül 
Beyzi - Ovale - Oval .. 
Beyzi - Ovale (!') - Oval 
Binde - MilliCme - Binde 
Binde birler - MilliCmes (les) - Binde· 

ler, 
Binler cümlesi - Classe des millies (la) 

- Binler bölüğü 
Bir hadli (.zuhaddivahit) - Monôme -

Bir terimli 
Birriyaziye - MathCmatiquement - M a

temıtikleyin 
Buut - Dimension - Boyut 

c 
Canibi - Lathal - Yanal 
Canibi aatıh - Surface Jatirale - Yanal 

yüzey 
Cebir - Alcebre - Cebir 
1'-L.-9 .. l-~'-.J-- n.-s.-; .. 
Cem - Addition - Top/ay 
Cemedilecek adetler - Nombres A addi· 

tionner (les) - Toplanacak. sayılar 
Cemetmek - Adclitioaner - Toplamak 
Cephe battan - Ligneı frontalcs - Ô

n•y 'izciler 
Cephe müstakimleri - Droites de profil 

- Yanay dolruları 
Cephe müsteviıi - Plan de froııt - O. 

n•ydüzey · 
Cetvel - Reaıe - Cetvel 
Cezir - Racine - Kök. 
Cezri mihver - Axe radical - Kuvvet 

ıkıeni 
Cezri mikip - Racine cubique - Küp 

kölı: 

Cari murabba - Racine carree - Kare 
kölı: 

Ceıı:rlye, cezri - Radical - Köke/, lı:ölı: 
iıareti 

Cihet - Sens - Y öa 
Cihetleme - Orientation - Yönet 
Cihetlenmek - Orienter (ı') - Yönetle-

melı: 

Cibetlenmiı - Oriente - Yönetik. 
Cisim - Corpı - Ci5im 
Cümle - Claaıe - Bölülı: 

c 
Çift adet - Nombre paire - Çift sayı 
Çizmek, re1metmek - Tracer - Çizmek 
Çok vecihli ıekil - PolyMre (le) - Çok 

yüzlü 

Çok vecihli şekilde - Poly~dre - Çal 
yÜ7lü 

Çok vccihli zaviye - Angle polyedre -
BoldÜ2eyin açı 

D 
Dahilen - IntCrieurement - 1 çten 
Dahilen mersum daire - Cercle jnscrit 

-lçdayire 
Dahilen mersum mudalla - Polygone inı

crit - 1 çpoligon 
Dahilen mütebadil - Alterne-interne -

1 çters (açı) 
Dahili, dahil - IntCrieur - lç 
Dahili zaviye - Angle intCrieur - lçaçı 
Daire - Cercle - Dayire 
Dairevi - Circulaire - Dayirevı]c. 
Dakika - Minute - Dakka 
Dalle - Determinant - Değterminliyen 
Dara - Tare - Dara 
Darıbı mü§tcrek - Raiaon (d'une prog-

ression gComCtrique) - Ulam değişmezi 
Dava - ThCoreme - Teorem 
Deka- - DCca- - Ono-
Dekagram - DCcagramme - Onogram 
Dekalitre - DCcalitrc - Onolitre 
Dekametre - DCcametre - <1tıometre 
Dekametre miki.bı - DCcametrc cube -

Onometre küp 
Dekametre murabbaı - DecamCtre carrC 

- Onometre kare 
Derece - DegrC - Derece 
Desi- - DCci- - Onda-
Desigram - DCcigramme - Ondagram 
Desi ister - DecistCre - Onda} isterğ 
Desilitre - DCcilitre - Onda litre 
Desimetre - DCcimCtre - Ondametre 
Desimetre mikibı - DCcimetre cube -

Ondametre küp 
Desimetre murabbaı - DCcimf;tre carre 

- Ondametre k.are 
Devam etmek - Continuer - Sürmek. 
Devreden - Rotatif - Döney 
Devri - Rotatoire - Dönel 
Devir, devran - Rotation - Dönüğ 
Dılı - CôtC - Kenar 
Dd'ı kaim - CôtC droit - Dikleyin ke-· 

nar 
Dılın ortasından çıkan amut - MCdiatri

ce (la) - Ortadikey 
Doğru - Vrai - Sağıt 
Dubl desimetre - Double dCcim~tre - · 

Çift ondametre 
Dubl metre (şerit) - Double metre (ru

ban) - (Şerit) çiltemetre 
Düstur - Formule - Formül 

E 
Ecza - Sous-multiple - Askat 
Ehram - Pyramide - Pıramit 
Ehrami: - Pyramidal - Piranıidal 
Emsal - Coefficient - Kafçıta.n • 
Esas - Fondament - Temel 
Esasi Fondamental - Temel 
Esham - Action - Aksiyon 
Esmai idat - Numeratifs mota) - Sayal 

(kelimeler) 
Etem zaviye - Angle couvrant tout le 

plan - Tükey açı 
Evvel, birinci - Premier - tik, bıcinci 
Evveli, birinci olarak - PremiCrement 

-ilkin 

F 
Faiz - IntCrSt - Faiz 
Faiz fiati - Taux - Tol 
Faizi mürekkep - IntCrSt compoıe -

Katmerli faiz 
Farazi - Suppose - Varsayık 
Farazi - HypothCtique - ipotetik 
Faraziye - HypothCse - lpotez 
Faraziye - Suppoıition - Vacssyı 
Fark - DiffCrence - Fark. 
Farklr - Distinct - Far/ılı 

Farzetmek - Supposer - Va1s.ıty'J1ak 
Fasıl - Cbapitre - Kısım 
Fasıla - Intervalle - Aralık 
Faslı mü3terek - Intersection - Aı.ake .. 

sit 
Fayda - Benelice - Asıl 
Fazla - Abcisae - Tri.rem 
Fazlı müşterek - Raison (d'une rrogrea~ 

sion arithmCtrique) - Ulam değişmezi 
Feza, mekin - Eıpace - Uzay 

İç Ticaret Genel Direktörlüğü 
teşkili.tında 

İç ticaret genel direktörlüğü teşki
latının genişletileceği ve dı' ticaret 
işlerile de uğraşacağı, Türıkofis tefki
latının yeni bir şekle sokulacağı etra

fında bazı gaeztelcrde çıkan haberleri 
alakalı makamlar tekzib etmektedirler. 

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

11A'.': Ana fikirleri ihtiva eden, baa
ta ve diğer kıtalarıa sonlarında birer 
defa tekrar edilen ana parçadır. 

B ve B 1 , "A" daki yalın mısraların 

izahını ve edebiyatını yapan iki kıta
dır. 

2 - Hece sayısının çift olması ter
cih olunur. 

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

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

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

Bu itibarla heceleri dört kısma ayı-
racağız: 

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

bir telaffuzda üzerinde en fazla du
rularak kuvvet verilen hece sesidir. 
Hemen söyliyelim ki: Uzun hece vur
gulu hece demek değildir. Meseli 
vurgu kelimesinde "vurgu" "gu" he· 
ceaindedir. "Vur" uzun hecedir, vur
gulu hece değildir. Bir kelimenin han· 
gi hecesinin vurgulu olduğunu, ken
di kendinize ,tabii teliffuzunuzla, her 
hecenin üzerinde bir kere durup, her 
hecenin bir defa en fazla hakkını ve
rerek kelimeyi söylemek suretiyle, 
kontrol ve teabit edebilirsiniz. lstia
nalannın çok olduğunu pe§İn söyli
yerek ıa umumi kaideyi kaydedebili
riz. Türkçe keUmelerde vurgu, ekse
riya eon hecededir. Fiillerde, muzari 
ve hal siga]arında lahikalardan bir e .. 
velki hecede, mazi aigalannda lihika
nm kendisindedir. Tek heceli keliı:ne
ler, ifadedeki ehemiyetlerine göre 
vurgulu veya vurgusuz itibar olunabi
\WM' nThlen&zıi olmalılrı istenen· ıi:iıs
rilarda ve musiki bünyeleri birbirinin 
aynı olması şart olan B ve B1 kıtala

nnda bir nevi musiki aruzuna riayet 
etmek, hecelerin yalnız uz:un ve krıa
hklanna deiil, vurgulu ve vurgusuz 
oluşlanna göre de mütenazır olm.ala
nnı temin etmek li.ıımdır. 
Şöyle bir mısri alalrm: 

Meydan, bu gök senin: çık da yüksel! 
Hecelerinin cins ve nevilerini teı .. 

bit edelim: 
Uzun. uzun ve vurgulu, kısa vurgu

ıuz, uzun vurgulu. kısa vurgusuz, kı
sa vurgulu, uzun vurgulu, krsa vur&'U
suz, uzun vurgulu, uzun vurcuiu. 

5 - Çift sayılı mısraların son hece
lerinin muhakkak vurgulu ve açık 
sesli harfleri ihtiva eden uzun hece
lerden aeçilmiı olması prttır. 

Bu kayıdlara riayet etmek Ye 

bu suretle iyi bir besteye imkan 
vermek §&J'!İyle hazrrlanımı ırüf· 
teler arasından birinciliği kaza. 
nanın ıairine telif bakla olarak 
500 lira verilecektir. 

Güftelerin en çok 28 fUbata 
kadar "Ulus mart müaabakcuı,. 
adreııine gönderilmen lôzımdır. 

12.30 . 
neşriyatı - 12.50 Plik: Türk mu 
halk şarkıları - 13.15 - 13.30 Dahili 
rici haberler. 

Akşam Neşriyatı: 30 Plik 
18. 

riyatı - 18.35 lna:ilizcc ders: Aziııı1 
- 19 Türk musikisi ve halk şarkıları 
met Rıza Sesgör ve arkadaşları) -
saat ayarı ve arapça neşriyat - 19.45 
musikisi ve halk şarkıları (Haluk R 
arkadaştan) - 20.15 Konferans: Pt 
log Nevzat - 20.30 Saksafon solo: 
Esengin - 21 Ajans haberleri - 21.lJ. 
dyo salon orkestrası: 1- Mozart: LI 
EnchantCe. 2- Mozart: Andante Fa 
d'Ambrosio: intermezzo Primaıve 
Schumann: Nuit Etoiles. 5- Mozart: 
finta Giardinera. 6- Mozart: La Wi 
Rapitar - 21.55-22 Yarınki prograırı 
tikli! marşı. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyaa: 
12.30 Plikla 

musikisi - 12.SO Hivadis - 13.05 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Plikll 

musikisi - 19 Konferans: Ali Kimi 
(Çocuk terbiyesi) - 19.30 Beyoğlu 
vi i'ÖSterit kolu tarafından bir t 
19.55 Borsa haberleri - 20 Necmettin 
ve arkadaşları tarafından türk musi · 
halk şarkıları - 20.30 Hava raporu -
Ömer Rıza tarafından arabca söyl 
20.45 Bayan Muzaffer Güler ve arka 
tarafından türk musikisi ve halk şar 
(saat ayarı) - 21.lS ORKESTRA: l
eke: Norche. 2- Marohe: Meyerbeer, 
hugucnots, fantezi. 3- Çaykovslri: El 
4- Rosey: Figliar, intermezzo. 5- Yos 
mo: Latcrnentauz. 6- Sgambatti: Sere 
valse - 22.15 Ajans haberleri - 22.30 P 
la sololar, opera ve operet parçaları 
22.50-23 Son haberler ve ertesi günün P 
ramı. 

Avrupa: 

OPERA ve OPERETLER: 15.30 ~ 
semburg - 19.55 Budapeşte - 20 Fr 
furt, Liypzi& - 20.55 Praı - 21 Roına 
21.10 Beromünster - 21.30 Strubur1ı~ 

ORKESTRA KONSERLERİ ve S 
FONİK KONSERLER: 16.10 Köniı• 
- 17 Beromünster - 18 Stokholm - l:J'l
Hamburg, Kolonya - 20 Kolonya -
Var§ova - 21 Brüksel, Milino, Stutt 
- 21.30 Kopenhaa. 

ODA MUSİKİSİ: 1S.2S Hamburlj 
17.15 Varı;ova - 18 Münib, Paris - 21 
Kolonya - 23.15 Lüksembu.rı. 

SOLO KONSERLERİ: 13.45 Stokbo 
- 14 Stuttgart - lS.30 Liypziı - 17 a 
lin - 19.10 Königaberg - 20.15 Berom' 
ter - 20.30 Monte Ceneri - 24 Stutt 
Frankfurt. 
NEFESLİ SAZLAR (Mart ve ııaice)!, 

6.30 Breslav, Hamburg, Könipberı - l.P 
Brealav, Stuttaart - 12 Hambura, ~ 

ORG KONSERLERİ ve KOROLAR& ıf; 
K(?~bcr~~ l(_V1fr)M..ı.a.1u1~ ™' 
nih - 9.30 Berlin- 10.45 Hambıırı- U.ıf 
Berlin - 12 Kolonya - 13.15 Münih - ıA 
Lliypziıı - 14.10 Franklurt - 14.15 Berlİll!' 
Kolonya, Münib - 16 BrHlav, Frankfutlt 
Hamburg, Liypzig, Stuttprt - 16.25 K,, 
lonya - 18 Berlin - 19.10 Bertin, Münib_,,. 
19.15 Stuttgart - 20 Köni&•beıg - zzJt 
Ke.za - 22.30 Berlin, Stuttgart. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgart-'! 
17.25 Berlin - 19.10 Franldurt. 

DANS MUZİGİ: 21.30 Stuttgart, Paris • 
P.T.T. - 22.20 Viyana - 22.30 Frank!uı" 
- 22.35 Liypzig - 23 Katoviç, Krako'lk
Milino, Poznan, Roma, Vilna - 23.5 Buda' 
peşte - 23.25 London - Regional - 24 
Lüksemburg 

Çukurova gecesi 
Çarşamba akşamı Adananın kurttl" 

luşunun 16 ıncı yıl dönümü münaseb"" 
tile Halkevinde çay ziyafeti vcrilmi'I" 
tir. Adanalı gençler coşkun söz ve şiif' 
ler1" heDl§ehrilcrinin heyecan ve te • 
hassüslcrine bütün varlıklarile iştirak 
etmişler, Ankarada bulunan çukur<>" 
valı gençler namına Atatürk'c taziııı. 

ve minnet telgrafı çekmiflcrdir . 

Genç kızın, ne gibi s&ikler altında, doktor Hikmet 
uğruna bu kadar zahmet ve angaryalara katlan• 
dığmı ketfetmek için o kadar ince bir psikolog ol
anağa da hacet yoktu. Zira, doktor Hikmet, Sacre 
Coeur yakınında bir yere geçip yerletmek niyetini 
ilk defa Madame Lavaliere'in hazır bulunduğu 

bir mecliste açmrıtı ve gene o mecliste, o gün Ma
dame Lavaliere kızma b.ir ifle meıgul obnasmı, 
kendine mahsus kati tonu ile emretmitti. O za
mandan beri, Arlette'in her gün böyle bir emirle 
harekete gelmediğini kim söyliyebilir 7 Bahusus, 
doktor Hikmet, son günlerde Lavaliere'lerin evine 
sık ark girip çıkmak itibariyle pek ala biliyordu 
ki, Madame Lavaliere, yalnız kocasını kendi nüfu
zu altında ezrnit bir karı değil, ayni zamanda, kı
zmı tir tir titreten bir anadır. Vakıa, genç kız AJ. 
bert'in anlattığı gibi kendi gönül meseleleri mev
zuııbahis olduiu vakitte bu tahakküme ıinsilil<, 

kurnazlık ve mürayilik silahlariyle karıı koyına· 
amr biliyordu. Fakat, Ari ette, bu meselelerle ilitİ· 
ği olmayan vaziyetlerde bedava bir İtaat ile ana· 
11nm bükümranlığma baç vermekteki faydayı da 
anlayacak kadar zeki idi. 

BİR SÜRGÜN 
itte, tam bu sıralarda Madame Lavaliere'in kar

tısma, doktor Hikmet çıktı. Feleğin çemberind
geçmiı bu kurnaz kadm bu toy ve genç yabancıyı 
kızı ile bir arada ilk gördüğü dakikadan itiba.._ 
onun yüreğindeki zaafı hemen ketfedivermifti. ]h. 

tiyar tairln karısı, gayet positif diifünceli, ve mu
hayyeleıi dar bir ıiııaan olmakla beraber, clok
Hikmetin tatıınalota bulunduğa tüııldiik ve ,_tdı
lık aıfatlan, onun Üzerinde bile teair ye.pma.lrtan 
hali kahnıyordu. Yıllardanberi, Leteaaier'nin Jatan.. 
bula dair anlattığı te:v!er ve gösterdiği vesikalar 

Madame Lavaliere'i de teshir etmifti. Hele, dok· 
tor Hikmet ve mensub olduğu aile hakkmda g
Letenier'den aldıkları mahima.t onu el üatiinda 
tutınaık için ki.fi geliyordu. Arlette'.in anne.; bili

yordu ki, doktor Hikmet bir eski sultan "ı:lıambel
lan" ıdıT, ve m-'cilb olma.ama rağmen gene hali 
ve vakti yerindedir. latanbulda kııa mahAU on 
bet yirmi odalı bir Hotel parliı:uliersi, yaza mah· 

aus, Boaplıore kıyılarında bir yalısı vardır ve oğlu
na her ay dört bet yüz frank harçlık gönderecek 
kadar grand aeİgneurdür. Doktor Hikmetin tahaı 
ise her türlü fÜphe ve tereddüdün fevkinde idi. 
Ağırbatlı, nazik 'Ye vakur bir gençti. Hayatını al
nmm teriyle kazanmak zaruretinde bulunmadığı 

ve çoktan Docteur en Medecine olduğu halde ge
ne çalı§lllaarnda devam ediyordu. Madame Lavali. 

ere doktor Hikmeti bir erkek olarak ta kuaurauz 
buluyordu; ve içinden bu eamer, kara gözlü, kar

tal bırunlu, narin ve uzun boylu delikanlıya kızı• 
DID bi.la gönül ftl'melDit oimuma tatıyordu. Ar. 
lettıe'e fırat ~ ·I 

Küçük bir gelir ve günü gün~ bir takmı küçük 
kazançlarla geçinen, orta halliden biraz daha aıa· 
ğı bir Fransız ailesi içinde yirmisine baamıt ve he· 
nüz ekonomik vaziyeti taayyün etınemiı bir evlad, 
kız olıun erkek olaun ana ile bahanm omuzunda 
bir ağır yüktür ve Lavaliere'ler, tam böyle bir aile 
tipi idi; Albert'le Arletıe de tam bu vaziyette ço
cuklardı. Diyelim ki Albert, tahıilini bitirdikt
ııoııra bir baltaya sap olacaktır. Fakat, elinden hiç 
bir İt gelmiyen, tahsili de yarım kalmıt olan Arlet· 
te'in batını kurtarması keyfiyeti aon derece müp-
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hem biT mesele idi. Bir ite mi ıirecekti 7 Madame 
Lavaliere kızında hiç bir sanata istidat görmüyor
du. Evlenecek mi idi ? Heyhat, drahomasız bir 
kız için, bu muhitte ve böyle bir zamanda bunu 
ümid etmek bir hayali hamdı. Çok da güzel değıil
di ki, bir büyük atkın nihayet imdada yet~i 
beklenebilsin. 

Madame Lavaliere buıılan dütündükçe aklı ba
tmdan çıkacak gibi oluyardu. Arlette, bütün ku
surlarmdan bat&<a bir de giyinip aüalenmeğe, ıe· 
zip eğlenmeğe diifkün bir kızdı. Ara sıra ' baba· 
smdan çarptığı çep harçbklarmı gidip bir kahve· 
de veya her banııi bir eğlence yerinde sarfetmek
ten çekinmiyordu ve yabud da bu para ile, çc;k de
fa, bet paralık kıymeti olmayan bir takım cici bi
ciler alıveriyordu. itte o zaman Madame ı.a-lie
re bü.ı.ütün küplere biniyor, kızmm .... atma ağ
zına gelen küfürleri savuruyordu ve onu, günlerce 
aç bırakmakta adeta NUlique bir zevtk duyuyordu. 

Zavallı Arlette bu gazap günlerinde, dostu bo
ockmaker'in, kendisine yaptığı ufaık tefek ikram· 
!arla güç tutuna.biliTdi. 

Madame Lavaliere, bu boockmaker maceraamı 

bilmiyor değildi. Fakat lrilmemezlikten ııeliyardu. 
HMti. ic:ab ed-, ıa- bu adamlıa miinaHbatı· 

YAKUB KADRi 
nr kendi himayem altma almaktan bile çekinmiye· 
cekti. Zira, ortada Arlette'in batından defolup git· 
11\eaİ iççin bundan batka bir ümid göremiyonlu. 
Sözün kısası, onun, bir büyük bankere metrealik 
edecek ve yahud bir nazırm kanar olacak hali 
yoktu ya. ! 

Evet, ihtiyar tairin kansı elinden gelse kızBHt. 
bu gizli münasebatmda yardıın bile edecektıi. La
kin, yüreğinde, hiç tanımadığı o herife kartı de
rin bir emniyetaizlik, bir fÜphe tqıyordu. Kendi 
kendine "bu tip herlfler kabil değil evlenmez.'' di
yordu ve günün birinde, Arlette'in, karnmda bör 
piçle, hüngür hüngür ağlıyarak ayaıldarma k .. pan· 
masmdan korkuyordu. Ve itte, Madame Lavaliiıre 
böyle lıör akibet kartıamda, ııünahki.r kızma -
kak kapıaınr gösterebilmek hakkmı kendinde bul
ma.ık için, onun gece gezintilerinden, gizli ka.paı!.lı 
müli.katlarmdan bihaber görünmek iniyordu. Zıi
ra, bundan haberdar göründüğü takdirde mesuli
yetıin yarısını Üzerine almq olacaktı. Gerçi, ma· 
dam La.valiere, iotediği va.kit bu tehlikeli _.güzet· 
tin önüne geçebilirdi. Fabl:, yÜzcle bet bir ümid, 
boockmaker'in kızıyla yiizde bet evleımıeai ümidi, 
onu, bu meaelecle kati bir karar )« ·khn alııko
)'117.0C'dU. (Sonu-> 
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~ HAYAT ve SIHHAT ~ 
: i 
--·········································································· 

Beyaz mı, siyah mı ? 
- Renk işine karışılmaz. Şaraba 

au katılmıyacağım öğrendikten son
ra isteyen siyahından isteyen beya
zından içer .•. 

Demeyiniz. Siyah şarabla beyaz 
şarab arasında fark sadece renk de
ğildir. İkisinin arasında - Her şa
rabın kendine mahsus kokusundan 
başka - Bir de haylıca büyük ta
nen farkı vardır. Beyaz şarabda ta
nen az olduğundan şarab tüccarla
n onu bozulmadan saklıyabilmek 
için tanen katmağa bile mecbur o
lur. 

Siyah farab daha ağızdayken ağ
zı az çok buruşturur. Çok siyah ve 
az ekşi şarablarda böyle ağzı bu
ruttunnak hassası daha ziyadedir. 
Mideye girince, onu içerden kapla
yan müköz ağızdakinden daha da
yanıklı olduğundan buruşturması 
az olur, fakat şaraba renk veren 
ınadde midenin ifraziyle birleşir, 
Reçine gibi bir maddeden adeta bir 
kaplama hasıl eder. Bundan dolayı 
mide az çok büzülür. Midenin iç:O
deki mayalar da hem tanenin, hem 
de alkolün tesiriyle topak topak o
lurlar. Bereket versin ki alköl sinir
leri tehyiç ettiği için midenin hazmi 
gene kabil olur. 

Daha aşağıda onun buruıturucu 
hassası gene devam eder. Onun için 
aiyah ıarab içenlerin çoğu inkibaz
dan tikayet ederler. Bazısında ak
sine olur, bu tür1üsü daha ehemiyet
lidir, çünkü §arab bağırsaklarda il
tihap yapın§ demektir. 

Bu hassalarmdan dolayı, siyah 
§arabı zararsız olarak içebilmek 
için insanın ağzında ve midesinde 
İfrazatı bol olmalı ve inkibaza zaten 
İstidadı bulunmamalıdır. Bu da an
cak çok yiyerek çok hareket eden
lerde ve kollariyle çok çahtanlarda 
olur. 

Siyah ıarab çocuklara hiç içiril
m.ez. Hatta çocuk olmayanlar siyah 
§arab içtikleri vakit onun hassasiy
le bağıraakların büzülmesi çacukla· 
ra da geçtiğini iddia edenler varoır. 
Buna karııhk yaılı adamlara biraz 
aiyah ıarabm faydası olduğunu İn· 
kar etmezler. Bu da şarabın içinde
ki az çok çelikten dolayı kana ve 

uı u llu hul••a ı 
Adliye bakanlığı üçüncü grup sor

gu hakimliği imtihanında muvaffak o
lanları terfian sorgu hikimliklerine 
tayin etmiştir. Bunları yazıyoruz: 

Gerze aorgu hflkimliğine Ünyeden 
Tevfik; Menemen aorgu hakimliğine 
Menemenden Behçet, Polatlı sorgu 
hakimliğine Polatlıdan Hüsameddin, 
Keşan sorgu hlkimliğine Geyveden 
Nuri, Şile aorgu h!kimliğine Şileden 
Ramiz, Maniaa ıorgu hAkimliğine Ma· 
nisadan Fethi. 

Ankara polisine teşekkür 
Geceli gündüzlü tulu ve fer~gatli 

bir çalışma ıonunda ve pek az bır za
manda apartımanımızı ıoyanları çal
dıkları etya ile birlikte meydana çıka· 
ran kıymetli Ankara poli~ine ve sayın 
direktörleri Bay Sadrettın Akaya iç
ten gelen tebrik ve takdirleriml.e açı~ 
teşekkürümü areztmeyi bir vazıfe bı
lirim. 

bütün nesiçlere biraz kuvvet ver
mesindendir. 

Fikirleriyle çalışanlara gelince, 
siyah tarabın fikirle daha ziyade 
çalıımağa hizmet ettiği meıhurdur. 
lbni Sina'nın gece sabaha kadar ça
lışabilmesini içtiği siyah taraba at
fettiğini, ıüphesiz, bilirsiniz. Büyük 
hekimin serhoş diye adı çıkması da 
bundandır. Newton kendisinin de 
böyle adı çıkmasından korkmuı o
lacak ki mühim tetkikler yaparken 
şaraba ekmek batırıp yermif. On
lardan önce büyük hekim İpokrat 
da ~ahı ''mutedil olmak, münasib 
zamanda ve herkesin mizacına göre 
içilmek şartiyle insan tabiatine, 
hayret edilecek derecede uygun 
şey" diye övmüştür. 

Beyaz şaraba gelince, onda ne 
ağzı ne de mideyle daha ötesini bu
ruşt~rmak hassası vardır, olsa bile 
gayet azdır. İştahı artırır, vücudda 
gıda maddelerinin erimelerini ko
laylaştırır, neticede idrar çoğalır. 

Fakat içindeki tanenle çeliğin da
ha az olmasından dolayı verdiği 
kuvvet de azdır. Sinirleri, belki si
yah §arabm yaptığından daha ça
buk tehyiç eder, keyif daha ça· 
buk gelir, ama daha da çabuk ge
çer. Beyaz ıarab içmeğe uzun müd
det devam edilirse eller ve ayaklar 
daha çabuk titremeğe başlar. 

Beyaz şarab çok eski olursa, o va
kit, tesiri büsbütün değişir. Çok ne
şe verir, insana dünyanın acıklı ta
raflarını unutturur. Fakat uzun 
müddet içmeğe tahammül edilemez. 
fazla tehyiç ettiği sinirleri pek ça• 
buk yorar. Ondan dolayı eskimiş be• 
yaz ıarab için, insana nörasteni ve • 
rir derler. 

En az zararlısı Üzernden yalnız 
bir kış mevsimi geçmiJ beyaz ıarab
dır. Şarabın zevıkinden 'anlayan mü
tehassıslar da, sufrada içmek için 
en lez:ıetli ıarab böyle olduğunu ri
vayet ederler. 

Daha iyisi, her günkü yemekler
de sade su içmek, §arabı da - siyah 
olsun, beyaz olsun - keyiflenmek 
istediğiniz müstesna günlere bırak· 
maldır. 

G.A. 

TiirJc • f g·uaQ t~s>QrıP.t VıP. 
kliririg anlaşması 

Geçen ayın sonunda müddeti biten 
İsveç ticaret ve kliring anlaşmaları 
yerine kaim olmak üzere yeni bir an -
laşma yapıldığını evelce yazmıştık. 
TUrkofisden verilen malQmata göre 
anlaşmanın ıniiddeti bir ıenedir. Bir 
ıenenin nihayetine üç ay kala ihbar e
dilmek §&rtile feıholunabilccek, aksi 

takdirde anlatmalar ıenclik devreler 
için kendiliğinden yenilenmiı addolu
nacaktır. 

Yeni anlaşmada yl.in ve pamukları -
mızın timal memleketlerine satışını 

imkAn dahiline almak maksadile, İs
veçten yapılacak pamuklu ve yünlü 
ipliklerin huıuıi takaa ıuretile yapıl· 
ması tesbit olunmuıtur. 

İıveçten ıon senelerde bu maddele
rin ithalAtı fazlalagmıı olduğu göz ö-

nüne alınacak oluraa yeni anlatmalara 
konulan bu hükmün pamuk ve yünle -

Orman Hmenajman başmühen· rimizin ihracı üzerinde müsbet tesir -
disi M. Cevad Alevcan ler yapacağı Umld edilmektedir. 

KESİK BAŞLAR 
- 25 

"Bu sabah Gobham Kommon'da ke· 
sik bir baş bulundu. Hemen Literhid 
komiserliğine gelin. Şitaynes.,, 

Bir saat sonra, bir otome>bil, Briksa
nı komiserlik kapısı önüne bırakıyor· 
du. 

Şıtaynes· onu kapıda bekliyordu. 
- Bu sabah, seher vakti bulundu. 

Kesik başın hüviyeti henüz tesbit edi
lemedi. 

Yazan: Edgar Wallace 
./ 

yasının eski senaryocusu. Daha dün 
akşam saat on birde haya:ta idi. Ke~
disini gören olmuştu. Hatta ben de, gor 
medimse de sesini işittim. Saat on bir
den biraz evveldi... Sir Gregorl Pen'e 
aid olan •Grif şatosunda idi. Her za
manki pusulayı da buldunuz mu ? 

Şitaynes yazı malı:i~esi i.le ya:ulmıf 
olan pusulayı gösterdı. İyı sıralanma

''} t b. mış harflerle bir tek satır : § e ıt 

hainin başı.,, 
Hepsi bu kadardı. 

ULUS 

~p n u e. vrupa.. ı.. ozu 
. ı 

1 
Çeviren: Kerim Bükey 

Amerika - amatör boksörler için - otuz iki 
mıntakaya ayrılmıttır. Bu mıntakaların her biri 
senede bir tek şampiyona tertib ed r. Sonra bu 
mıntaka tampiyonları, A A U tarafından organize 
edilen, milli şampiyona için çarpışırlar. Her mın
takaya, muayyen ağırlıkta muvaffakiyet ihtimali· 
ni zayıf gördüğü bir şampiyonu, göndermemek ve 
yahud diğer ağırlıklarda iki veya üç boltt.Ör gön· 
dermek hakkı verilmiştir. Her halde milli şampi
yona turnuvasında bütün katagorilerde, yuvarlak 
hesab otuz otuz beş bgokaör karşılaşıyor. Binaen
aleyh maçların sıkı olduğu, ve fampiyon olanların 
az çok bir şey bilmeğe mecbur oldukları aşikar. 
Mıntaka ve milli §ampiyonlardan başka bir de, 

hassatan gazeteler ve mağazalar tarafından ter
tip edilen, bir aürü büyük turnuvalar vardır. Bu 
turnuvalar içinde en mühimi, Amerikanın en bü
yük gazetesi olan Chicago Tribune tarafmdan ter
tip edilen Chicagoda ki Golden glove turnuvaıudır. 

Bu turnuvanın prestij bakımından milli §ampi
yonlan gölgede bıraktığını söylemeğe lüzum yok. 
Bunun böyle olması için Chicago Tribune ile bu 
gazete sahibinin malı olan bir takım gazeteler 
ic.ab edeni yaparlar. 

Avrupa gençliği futbol oynar. Amerikan gençliği 
boka yapar. Tabii kolejlerde de çok boks yapılır. 
Bunun ile beraber amatör boks sporunun siklet 
merkezi üniversitelrde değildir. Yüksı?k tabaka 
denilen aoayete muhitinde de değil. Sosyete spor• 
ları : Tenis, hafif atletizm, futbol, golfdır. Boka 

orta tabakanın sporudur. lıçinin. Amerikaya hic
ret edenlerin ve bunların torunlarmm. 

Amerikan boks sporu (yalnız amatörlerinki 
değil) göze çarpacak kadar enternasyonaldır. A· 

matörler oldukça çeşidli bir levha arzederler: lrlan
dalılar, Almanlar, Italyanlar, Yahudiler, Zenciler 
ve tabii Amerikalılar. • 

Amatör boks sporunun yuvası kulübdür. 
Amerikada kendisini boks sporuna bağlamış 

binlerce küçük kulübler vardır. Newyorkun tar· 
kında, Bowery etrafında, ve Bronxun ve yahud 
Haarlemin her sokağında en a.§ağı bir boks kulü
bü vardır. Orada işçi genç boksörler yahud bok
sör olacaklar, akıamlan itlerinden döndükten 
sonra antrenman yaparlar. Bu kulüblerde fazla 
Ha,. .. ..,.,..'(,. - 1..iidik bir iiınnastik salonu. bir kac 
kwn torbası, ipler, pançikboUer ve derme çatma 
bir ring - hepsi bu kadar. 

Fakat azalar ve kulüb idarecileri kulüblerine 
kar§ı fevkalade ciddi. Her akşam antrenman ya
parlar, ve haftada bir defa, ekseriya cuma günle
ri de küçük bir turnuva. Ayda bir defa komıu bir 
kulüb ile müsabaka yapılır. Fazla istidat gösteren 
genç bir boksör, kısa zamanda, biraz daha büyü
cek bir ıkulübde, yani mahallenin en mühim kulü
bünde boks yapmak fasatlnı bulur. Ve bundan 
sonra da alır yürür. Her ıehirde az çok temam ta
knnı olan bir kulüb vardır. insan böyle bir kulübe 
kendini beğendirirse bölge ıampiyonluiuna ittİ· 
rak edebilir. 

Buraları Amerikanın her yd kullandığı ve har· 
cadığı bitmez tükenmez profesyonel bokaörler re
zervuarıdır. Ve Tunney, Scharkey gibi, Joe LoW. 
ve Barney Rot.s gibi büyük boksörlerin çotu bu
ralarda baılayarak alıp yürüdüler. Belki, daha da 
ehemiyetli olan cihet : Buralarda boka aporuna 
kar§ı mevcud alaka beslenip büyÜtülür. Burada 
boks .sporu üzerine gece gündüz konuşulur. Boka 
sporuna aid her mesele münaka§a edilir. Her ü.s
tad ve her istidat, her mühim maçın her ravundı 

-7- Yazan: H. Lechenperg 

Sonya lleni yüzme havuzunda 

her büyük boksörün her vuruşu pertavsız ahına 
alrnır. Burada boks sporu fevkalade eh m!yetli· 
dir, ve boks sporiyle alakadar olan her §eyin bir 
ehemiyeti vardır. 

insan bir defacık olsun bir boka akpmmı böyle 
bir kulübde beraberce geçirmiı olmalı. Lki yüz ki
tilik bir salonda tıka baaa oturan bet yüz kitinin, 

sıgara içip aakız çiğneyen, boksörleri teşçi editi
ni görmeli. Hep biribirinin tanıdığı olan, biribiri
nin arkadaıı, anası, babası, büyük anaaı, büyük 
babası ve hiç olmazsa komtuau olan bu insanlarla 
beraber bulurunu§ olmalı. 

Bir kaç sene evvel, krizden Önce, Madison Sgu
are Ga.rden gibi büyük apor yerlerinin varidatı 

birdenbire bat aıaiı dütmeğe hatladığı zaman, 
nafile yere bunun sebebi arandı. Kabahatin, kü
çük kulüblerin kıyasiye vergiye tabi tutulmaaında 
olduğnu bulan Tunney oldu. Bu küçük kulüblerin 
yÜzlercesi kapamnağa mecbur kalınca. neticede 
Madison Sguare Garden de bo§ kaldı. 

Çünkü : bu kulüblerde yalnız gelecek dünya 
§ampiyonlan keıfedilmiş ve edilmekte değil, ye
tiştirilmiş ve yetiştirilmekte de değildir. Çünkü bu
rada, ayni zamanda, bu dünya fBJDpiyonlarmı 

bir gün alkı§lıyacak olan seyirci kitlesi de yetişti
rilmit ve yeti§tİrilmektedir. 

Üniversite ve Kollej-Spor 
kaynağı 

Kolej Amerikan aporunun :yuvaaıdır. Kolej ve 
ıpor etle tırnaktD'. Amerikan aporu, münhuD'an 
kolej çerçeveıindeki faaliyeti eayeaiııdedir ld bu· 
günkü inkiıafa kavu§abilmiıtir. Amer.ik.aıı ıporu
nu esasen ancak kolej çerçevNİ dahilinde kavra
yabilmek mümkündür. 

Normal bir Amerikan kolejinin dört ımıfı var· 
dır. Bu dört amıf talebelerinin iaimleri ı Freehmuı, 
Sophomore, Junior. Senior dır. 

Feahmenler, yani birinci emıf talebeleri. aktif 
bir ıpor yapmaz ve müaabakalara ittirik etmez-

ler. Sadece kendilerini hazırlıyabilirler. Diler ÜÇ 

aınıf ıpor yapar, hem de ne dereceye kadar iöre

ceiiz. Spor yaparlar ve yaptıkları Amerikan ama

tör aporiyle tamamen müteradiftir. Çünkü kolej

den bir defa ayrılan, it hayatına atılan bir inu.n, 
çok defa apor hayatı için kaybolmut demektir. 

Çünkü binbir düşüncesi binbir derdi olur. Ameri
kan sporunun allahı kıskanç bir allahtır. yanında 
kendinden baıka allahlara tahammülü yoktur. 

(Sonu c>ar) 

adamın saat on birle üç arasında öldü
rüldüğü besbelli. Hatta ilçe doğru öl
dUrillmilş olması daha kuvvetle muh
temel. Zira katil eğer Süseks vilaye
tinde oturuyorsa kesik ba~ı Gobham 
Koınmon'a kadar götürerek sabah ol
madan evine dönmüş olması lazımdır. 

mişti. Belinde iki tane büyük tabanca 
vardı. Başı sargılar içinde idi. Yalnız 
bir gözü görünüyordu. Sol kolunda bir 
bandaj vardı. Ve yürürken topallıyor
du. 

dan dolayı Ü%erini.zc atılırlar. Onu tes
kin için elimden geleni yaptım ..• 

Briksan kanlı kılıca baktı. 
- Evet görüyorum, dedi. Dediğiniz 

gibi tam manasiyle onu teııkin ettiniz 
mi? 

Briksan~ otomobiline binince sürat
le Çayçestere döndü. Şehre girmeden 
yana saparak Grif ~atos,una doğru yo
luna devam etti ve geç vakit oraya i
rişti. Şatoda her zamanki gamlı hal 
vardı. Delikanlı kapının ziline bastı. 
Fakat cevab alamadı. Tekrar çaldı. 

Nihayet Sir Gregorinin sesi, yukarı 
kat pencerelerinin birinden işitildi : 

- Kiın o? 
- Benim, Briksan, sizi görmek isti-

yorum Sir 'Gregori. 
- Benden ne istiyoraunuz ? 
- Aşağı ininiz de söyliyeyim. 

Canı sıkılmış bir adam haliyle : 
- Bir kaza geçirdim, dedi. 
Misafiri onu ba11tan ayağa kadar tet

kik ederek : 

- Görünü~e göre pek fena bir kaza 1 
- Burada böyle konuşamayız. Oda-

ma geliniz .. 
Sir Gregorinin kiltüphanesinde bir 

kavganın göze görilnilr izleri vardı. 
Divarda bir ayna parça parça olmuştu. 
Ve Mişel Briksan başrnx kaldırıp ba
kınca iki kılıçtan birinin yerinde bu
lunmadığını gördU. 

- Bir şeyiniz kaybolmuş, onu da 
kaza esnasında mr kaybettiniz? 

- İma etmek istediğiniz kendimi 
müdafaa edip edemediğimse söyliyeyim 
ki müdafaaya muvaffak oldum. Borcu
mu aynı para ile ödedim.. Ellerimi 
göğsüme kavufturup herifin beni, ken
di .evimde öldürmesine razı olama.z
dun ya. Ben de herkes kadar iyi kılıç 
kullanırım. 

- İyi kullanmıf olduğunuz belli. 
Fos ne oldu ? 

Sir 'Gregorinin çehresinde bir kıl 
bile oynamadr. 

- Bana kimden bahsediyorsunuz ? 
- Size dün akşam burada bulunan 

Lavley Fostan bahsediyorum. 

Şitaynes, hafiyeyi bir odaya götür
dü. Odanın ortasında, bir masa üzerin
de, bir sandık duruyordu. Binbaşı Şi
t ynes sandığın kapağını kaldırdr. 

Hriksan, maktulün balmumu sarısı 
yüzüne bakınca kendi de sap sarı oldu. 

_ Dorking polis merkezine telefon 
ettim. Hava yağmurlu idi. Oradan bir 
çok otomobiller geçmiş o~duğu . hald.e 
hiç birınin kime aid oldugu tayın edı· 
lemedi. 

- Ben yatağa girmiştim. Yarın sa-
bah geliniz. 

Sir Gregori başı ile tasdik etti. 
Diğer kılıcın manzarasında bir şey 

Briksanın dikkatine çarptı. Müsaade 
istemeksizin bunu çividen alıp kının
dan çıkardı. Kandan kararmıştı. 

- Şu sinemacı heriften mi? Onu 
haftalar var ki görmedim. 

Bu kesik baş, Lavley Fos'un ba;n 
idi. 

XXII 

Bir i.z üzerinde 
Dehşet içinde kalan Briksa~ b~ .feci 

manzaranın bir kaç saniye seyırcısı ol
du. Sonra sandığın üzerine bir örtü a
tarak dışarı çıktı. 

Şitaynes sordu : 
- Tanıdınız mı ? 
- Evet Knebvort sinema kumpan-, 

_ Gazetede ilfo da intişar etti mi? 

_ Hayır biz de ilk önce onu düşün· . . 
dük. Şimdi bütün ga.zetelerı nazaret 
altında bulunduruyoruz. Zaten gaze
teciler de böyle bir ilan derçedilec~k 
olursa haber vereceklerini vadetmış
lerdi. Fakat biç bir şüpheli yazı çık· 
madı. 

Briksan, amirine : 
- İhtimallere dayanarak tetkikte 

bulunmaktan başka çare yok, dedi. Bu 

Hafiye sert bir tavırla: 
- Sizi şimdi görmek istiy.,rum, ve 

yanımda da bir araştırma emri var. 
Bu doğru değildi. Böyle bir emir al

mağı düşünmemişti. 

Sir Greg-0rinin başı birden bire içeri 
çekildi, ve pencere şiddetle kapandı. 
Bundan sonra epey zaman ses sada işi
tilmedi. Bu sessizlik 0 kadar devam et
ti ki Briksan artık içeri almmıyacağı
nx düşündü. Hat! ediyordu. Çünkü ka
pı açıldı, ve Sir Gregori, elinde bir 
lamba ile, kapı eşiğinde göründü. 

Tuhaf bir kılık 1 Sir Gregori giY.in-

Sert sert sordu : 
- Bunun manaıı nedir ? 
- Dün akşam evime biri girdi. Bir 

malezyah. Karısını kaçırmış olduğu
mu iddia ederek bir takım akıl almaz 
masallar anlatıyordu. Bana taarruz et
ti, ben de tabii kendimi müdafaa ettim. 

- Hakikaten kansını kaçırmış mı i
diniz ? 

Sir Gregori omuzlarını sil~ti : 
- Mantıksız bir masal: Bornelula

rın çoğu delidir. Bir evet veya hayır-

- Yalan söylilyorsunuz. O dlln ak
~ burada idi. Bunu ıize temin ede
bilirim: Zira ben o sırada yanındaki o
dada idim. 

Sir Gregori, rahat bir nef eı alarak : 
- Demek ki o sizdiniz? Evet, Fos 

benden para istemeğe gelmişti. Elli li
ra verdim, gitti. Kendisini bir daha gör
medim. 

Brikaan, gene kılıca bakarak : 
- Eğer size Lavley Foııun kesik ba

tı bu sabah Gobham Kommon'da bu
lunmuftur, denem pşmazınnız değil 
mi ? 

Fransanın yıl başı 

dilekleri 
Tepes.inde Frigyalı takkesHe bİI' 

kadın heykeli ba§ı; Marianne ... 
Albnda ''birlik kuvvettir,, umde• 

ai eksik, biribirine kavu~mut iki el. .. 
Fakat üıtte ~u cümle: "Milli birliği 
korumak .... " 

Sene batından beri gelen fransız 
dergilerinde bu gibi sembolik re

simler, ayrılrklardan şikayet ed~n 
veya birleşmenin faziletini anlatan 
yazılar görtiyoruz. 

Şu satırları okuyunuz: 
"Teıettüte uğramıt bir Avrupa, 

homurdanan bir Afrika, harb eden 
lapanya; Çin'de savaş, buhran için• 
de bir Amerika; cihanın bütün de -
nizl rinin bütün noktalarında git· 
tikçe çoğalan güçlüklerle karşı kar• 
ııya bir İngiltere. lşte 1937 nin 1938 e 
mirası!" 

iç manzara ıu cümlelerle tarif o
lunmaktadır : 

"Bu yıl, elimizde mevcud olandan 
26, 35 veya 45 milyar fazla harca• 

mağa mecburuz. Demek ki 1938 de 
her fransız 600 frank daha borçla

nacaktır. Halbuki adam batına za• 
ten 7000 isabet ediyordu. Şu halde_ 

önümüzdeki sene doğacak her fran
aız çocuğunun, daha doğarken, 7 .600 
frank borcu olacağını heaa.b edebi· 
liriz.,, 

Neticeye bakınız : 
"Bunun içindir ki gerek dıtat'da 

ve gerek içerde 1938 seneai bir ıstı-

rab aeneıi olacaktır. Avrupa ve 
Fransa aon hadde vannıılardır; ya 

kallump birlef111eli, yahud ölüme 
doğru devam eden koşunun daha 
hızlanacağını bilmelidir.n 

"Her fransız, Fransanln temsil et• 
tiği aervetin büyüklüğünü göz önü• 

ne getirmelidir: Dünyanın ikinci m:ı· 
pa.ratorluğu; vatandaşlarını; hiç 

tiibhesiz en iyi besleyen memleket; 
ferdlerin yataına seviyer.inin en 
yüksek olduğu yerlerden biri; Avru· 

panın bile bilmi~ olduğu en geniı 
kültür prestiji ... Bütün bu nimetleri 

sayıp döktükten sonra da Descar• 
tea'in ıu aozunu hatırlamalıdır; 

''Bir !eyin korunması onu yaratmak 

için sarf<;>lunandan az gayrete te
vakkuf ebnez.,, 

Bütün bu sözlerde, muhakkak ki. 
pek çok doğru taraflar vardır: U· 
fuklar penbe değildir; yalnız Avru• 
pada defil, bütün dünyada Fransa • 
ya dilıen vazifeler bulunmak gerek• 
tir. Yalnız içerde değil, dıtarda da 

el birliği etmek sulhun devamı için 
lazımdır. 

Fakat ... Fakat milli birliii kurma• 
ğa yarayan unsurlar adam batma 

7 .800 frank borç, dünyanın ikinci 
imparatorluğu olmak gururu, iyi 
bealenmek, yafama seviyesinde yük
aeklik gibi ıeyler midir? Millet va• 

tana kesesi, boğazı ve enaniyeti ile 
mi bağlıdır? 

Marianne'ın huzurunda vatandaı
lannı el ele vermeğe davet eden 
fransız muharrirlerinin bu yazılarını 
- 1789 Fransasını da hatırhyarak
hatayhlar ve suriyeliler okumalı• 
dır. - N. Baydar. 

Sir Gregori, hafiyeye hayretle baktı.. 
Gayet sakın : 

- Pek ziyade şaştım, dedi. Ben bir 
kadını iııhad etmek istemezsem de 
Fosun buradan çıkıp gitmiş olduğunıı 
şahidle isbat edebilirim. Bayan Stella 
Mendoza burada, bende, yemekte idi • 
Siz de o sırada yan odada bulundu~u
nuza göre bunun böyle olduğunu bil· 
meniz lazımdır. Fos Bayan Stella Men 
dozadan evvel gitmişti. 

- Sonra tekrar geldi. 
Sir 'Gregori, hiddetle : 
- Ben kendisini görmedim. İlk zi

yaretinden sonra tekrar buraya geldi· 
ğini bir tek gören olmuşsa beni tevkif 
edebilirsiniz. Onu öldürmüş olduğu
mu mu sanıyorsunuz ? 

Briksan cevab vermedi. 
- Yukarıki kulede bir kadın vardı, 

o ne oldu? 
Sir Gregori dili ile dudaklarını ıs

lattı. 

- Kulede bir tek kadın vardı. O da 
hasta bir hizmetçi idi. Gitti. 

- Gittiğinden emin olmak isterim. 
- Pek alS.. Geliniz öyle ise. 
Koridora çıktı, ve sonra, holün aksi 

istikametine döndü. On adım kadar i
lerleyip dıvardaki tahta korkuluk ara
sına gayet muharetle gizlenmiş bir ka
pı açtı. Elini uzattı, bir elektrik döğ
mesini çevirerek hole doğru giden bir 
merdiveni aydınlattı. Sir Gregorinin 
peşinden giden Briksan kulenin bir he
yoladan ibaret olduğunu anlamakta 
gecikmedi. .(Sonu var) 
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1 Yurddon resimler 

Giresundan bir görünüş, ve sandalcılar 

EreOli bez fabrikasında 

Fabrikanın iplik ve 
bezleri çok beğeniliyor 

Fabrikada 1100 işçi 
çalışmaktadır 

Ereğli, (Hususi) - Sümerbank'm 
Ereğlide kurulmuş olan bez fabrikası, 
tekamül sahasında hergün biraz daha 
ilerlemektedir. Fabrika, geçen birinci 
ve ikinci teşrin aylarında Adana piya
sasından 156.622 kilo klevland cinsı 

pamuk satın almak suretile, bu cins 
pamukların umumi fiat sukutundan 
müteessir olmamasına bir dereceye ka
dar yardım etmiştir. Vasat! 35-38 ku
ruş üzerinden alman bu pamuklardan 
maada Nazillide ekilen Akala cinsi pa· 
muklardan vasati 38-42 kuruş fiatl• 
~5.513 kilo satın alınmıştır. 
Ereğli bez fabrikasının günden gü

ne normal vaziyete girmekte. olan sa
tışları her ay yükselmektedir. İki teş-

Birinci genel müf ettiıllkle 

Bölgelerin ağaçlandırılması 
• • 
ıçın tedbirler alındı 

Yakında bütün bölge 
ağa(lanacak 

Diyarbakır, (Hususi muhabirimi.t 
den) - nırıncı ut!tıei ı\11.ufettı~lli<. b..ıı

gesinin agaçlandırıhna:u ıçin .;.:nel 
müfettişhkç.: alıııan e~d:SJl tc..ıo.rıı.:r 

feyizli sonuçlar verme ğe ve mulı~clif 

yerlerde fidanlıklar, kavaklıklar vucu
de getirilmeğe başlanmıştır. 

Bölgede şimdiye kadar tesis edilen 
fidanlıklardan başka dört vilayetın iş

tirakiyle Van gölü kıyısında ve Ahlata 
yakın bir arazide de yeniden büyük bir 
fidanlık kurulmasına çalışılmaktadır. 

Bu fidanlığın arazisi çok mümbittir. 
Çevresindeki Muş, Bitlis, Vazı ve 
Hakk3ri vilayetlerinin ihtiyacını kar -
şılayabilecek kadar sulak ve geniştir. 

rin ayı zarfında 49451 kilo iplik ve Ereğli bez labrikaaının içinden bir örünü 
151376 metre bez satışı yapılmıştır. . g ş 

Ağaçlama işlerinin daha hızlı yürü
mesi için son günlerde Genel Müfettiş
lik tarafından vilayetlere bir tamim 
yapılarak memleketin muhtaç olduğu 
kereste, mahrukat kısmım kolaylaştır
mak maksadiyle bölgeyi geniş ölçüde 
ağaçlandırma işine lazım gelen ehemi
yetin verilmesi ve bu hususta göz önün 
de bulundurulacak tedbirlerin neler -
den ibaret olduğu bildirilmiştir. 

Bilhassa İstanbul trikotaj fabrika-ıhı mallarının re.kabetine i.m.kan kal~ı
larile, Denizli, Babadağ ve Buldan ha- yacaktır. Gene ılk~ha.r ıçın, fabrıka, 
valisi tarafından aranan iplikler gün- kadın ve erkek elbıselık kumaşları da 
den güne büyük bir alaka uyandırmak- hazı~lama!a başlamıştır. . . 
ta ve Avrupa ipliklerinden farksız ol- İkı t~~ı~ a;>'ı z":'fmda fabrık'?'ın ı-
dukları itiraf edilmektedir. mal ettığı ıplık mıkdarı 82225 kılodur 

ki buun 42717 kilosu kendi imalatına Ereğli fabrikasının bilhassa son za
manlarda imal etmeye başladığı taran
mış iplikler piyasaya çıkarıldığı za
man hayretle karşılanmış, ve bu kadar 
mükemmel ipliklerin yerli malı oldu
ğuna inanmak istemiyenler görülmüş
tür. 

60-80 numraya kadar imal edilmekte 

olan ince iplikler piyasada benzeri ec

nebi mamulatını aratmıyacak kadar 

mükemmel evsaftadır. 

Bez satışları da hararetle devam et

mektedir. Bilhassa fabrikanın kutulu 
aile hassaları ile mermer şahileri piya
sanın en yüksek kalitelı malları ara
sında yer almıştır, ve talebin fazlalığı 
yii>:ünden fabrika geceli gündüzlü 
bir çalışma ile bunu karşılamaya gay
ret etmektedir. Ereğli hassaları mem
leketin her tarafında halk ve köylü ta
rafından beğenilmekte ve aranmakta
dır. Birinci kalite mermer şahiler üze· 
!'ine konulan etikette bir heykel resmi 
vardır. Bu etiketi taşıyan mallar halk 
arasında "hacivadlı mermer,. diye ta· 
nılmış ve herkes ısrarla bu malı isteme
yi itiyad edinmiştir. 

Ereğli fabrikası son imal ettiği püp
linleri de piyasaya arzetmeye başlamı' 
olup bunlar da büyük takdirlerle kar
şılanmıştır. İlkbaharda piyasaya çıka
rılmak üzere gayet güzel desenli ınaııa 
örtüleri hazırlanmıştır. Bu malların 
piyasaya arzından sonra benzeri ecne-

hasredilmiş ve diğer kısmı piyasaya 
verilmiştir. Bez imalatı bu iki ay için
de 215306 metreye çıkmıştır. 

Şimdi iki ekiple çalışan fabrika ya
kında üçüncü ekipini de teşkilatlandı
racak ve o zaman bütün kapasitesiyle 
çalı.maya koyulacaktır. Şimdiden fab
rikanın işçi mikdarı 1100 u geçmiştir. 

Gerek Ereğliden, gerek civardan ge
len işçiler fabrikaya büyük bir arzu i
le kaydolunmakta ve kendilerine veri
len işleri muvaffakiyetle başarınakta
dırlar. 

Fabrikanın spor ıe,ekkülü süratle 
kuvvetlenmektedir ve cumhuriyet bay
ramında yapılan geçid resminde kısa 
zamanda ne kadar terakki ettiğini gös
termiştir. 

Fabrika bahçesindeki flatbol saha
sında fabrikanın ekipleri arasında her 
hafta maçlar yapılmakta ve muhtelif 
spor eğlenceleri tanzim edilmek sure
tile tatil günlerinde i'çilerin eğlence
li ve faydalı bir aurette vakit geçirme
lerine imkan hazırlanmaktadır. 

Erzurumda fırtına 

Erzincan, 6 (A.A.) - İki günden be
ri devam eden tiddetli fırtınalar bu 
akşam ıükQnet bulmuş, serpinti halin
de yağan yağmur ıulu kara çevirmiş -
tir. 

Bir çocuk 
At tüfeğiyle oynaıtea 

Kardeşini 
öldürdü 

Adana (Husus!) - Ceyhanın Cegere 
çiftliğinde feci bir kaza olmuştur. On 
iki yaşlarında bulunan Ahmed adında 
bir çocuk babasının av çiftesile oynar
ken, çifte ateş almıştır. Bu esnada dört 
yaşlarında olan Naciye adındaki kar -
deşi de evin önünde oynuyormuş •. !şte 
bu anda zavallı masum yavru birden• 
bire yaralanarak yere yuvarlanmıştır. 

Naciye biraz sonra aldığı yaraların 
tesirile ölmüştür. Ahmed yakalanmış -
tır. 

Muğlada vergi 
tahsilôtı 

Muğla, 6 (A.A.) - İkinci teşrin so
nuna kadar ilimizin vergi tahakkuk ve 
tahsilatı şudur: Davar ve develerden 
148,241 tahakkuk 125,531 tahsilat ya -
pılmıştır. Hayvanlardan 90,100 tabak- · 
kuk 53,520 tahsilat yapılmıştır. Diğer 
39,264 liralık tahakkuktan 18,414 lira
lık tahsilat yapılmıştır. Umumi tahak
kuk yekQnu 615,857 lira tahakkuk, 
492,946 lira tahailattu. 

Aynı zamanda mevcud ağaçlıklarla 
ormanların korunması işine de önem 
verilmektedir. Bölge ormanlarının a -
mcnajman işleri devam etmektedir. 

Çeşidli iklimi havi bölgede sıcak 
ve soğuk iklimlere mahsus ağaçlar 

kolayca yetişebileceği iç.in yakın bir 
istikbalde bu bölgede geniş bahçelik 
ve ağaçlıkların vücudunu görmek 
mümkün olacaktır. - Usman Eti 

Safranboluda 
orman işleri 

Safranbolu, 6 (A.A.) - Orman u -
.num müdürlüğü işletme müdürü B. 
Rıdvan buraya gelmiş, Keltepe ve 
Büyüktür ormanlarının devlet işlet

mesine aid teşkilatını tedkik etmiştir. 
Ormanda ağaç damga ve kat'iyatına 
başlanmıştır. 

Muğlada hayvan ıslahı 
Muğla, 6 (A.A.) - Hayvanların ıs

,hı işine büyük bir ehemiyetle devam 
olunmaktadır. Mevsim dolayıaile baş
layan ıslah işi devam ediyor. Yalnız 
merkeze bağlı köylerde şimdiye kadar 
137 hayvan ihsa edilmiştir. 
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Adapazarında ziraat iılerl 

Akova mühim bir zira 
bölgesi halindedir 

Adapazarı, (Hu
susi) - Adapazarı 
yurdun mühim zi· 
raat merkezlerin· 
den biri halinde
dir. Ovada bir çok 
çiftliklerde trak
törle ziraat yapıl

makta, bir çok köy
lerde de beygirle 
ziraat yapılmakta
dır. 

~Tll/İ 

• 1 
ı 
1 

2 000 PA11CAR 

150 ffOHUT 

'350 PAMU>5.. 

150 81/RÇAH 

VE. 

• E.t<ım 
Akova bölgesin

de buğday sapları 
150 - 160 santimet
re büylimektc, ve 
bir dekar yer 300 -
350 kilo mahsul veı 
mcktedir. Mısırlar 
4 metre büyümekte 
ve gene bir dekar 
yer 400 - 450 kilo 
mısır vermektedir. 
Bu vaziyet topra
ğımızın yetiştirme 
kabiliyeti hakkın
da bir fikir vere
bilir. Son üç yıl
danberi bölgemiz
de buğdaylar bire 
kırk vermektedir, 

- 4 000 FA.SULYA durum 
1 500 BAHLll 

750 SA~f'llJAH 

1000 .SO~Aft 

.. 1 250 TUTU!i - 2500 CELTİH 

5 o p T ıs 

375 o 161 

1 500 OARI • 1500 ÇAVDAR 

936 senesinde A
dapazarı - Arifiye 
demiryolu ile şose
sinin birleştiği yer 
de bir tohum ıslah 
istasyonu kurul -
muştu. İslah istas 
yonunun 25 hektar 
lık bir arazisi var
dır. Bu istasyonu-

- 2 000 KAPLICA - 3 500 YULAF 

•ı 
2 000 8VGDAY 

Adapazarında hektar heıabile ekim 
durumunu göateren grafik 

nun Akova ziraatinde çok büyük tesir
leri görülmüştür. 

Burada yeni ve fenni bir anbar ya
pılmıştır. İstasyonun çiftliğinde to
humlar muhtelif şekillerde ve husus! 
bir dikkatle yetiştirilmektedir. Yetiş· 
tirilen bu tohumluklar köylüye müba-

dele veya ödünç şeklinde verilmek! 
dir. 

Akovada, en çok patates, mısır 

buğday ziraati yapılmaktadır. Bund 

başka çeşidli mahsuller de yetişmek! 
dir. 

Aydında zeytin ziraat ve 

Bu yılki rekolte 10 bin kilo fazladı r 

Aydında bir zeytinlik 
Aydın, (Husus! Muhabirimizden) - Aydın zeytinciliği son yılJarda 

büyük bir inkişaf ve terakki göstermektedir. Evvelce dağlarda orman ara· 
larında kendi kendine yetişen delicelere kimse ehemiyet vermez, köylüler 
bunları keserek bağcılara hevenk ağacı olarak satardı. 

Şimdi köylü bunun bir tekini bile 

israf etmiyor. Bunları aşılayarak ken
di toprağına dikiyor, fazlasını da ova 

bahçe ve tarla sahiblerine satarak o
vada da zeytin yetiştirilme ve üretil

mesine hizmet ve yardım ediyor. Son 

yıllarda ova bahçe ve tarlalarına çok 

mikdarda zeytin aşısı dikilmiş ve ye
tiştirilmiştir. 

tamameü kendi eline aldı. Mütehas· 
sıs bir fen memuru göndererek bun• 
!ar, birer gelir kaynağı haline getir• 
di. Bugün 200.000 ağaç zeytin temin 
etmiştir. 

Vakıflar idaresi, halka da örnek ol• 
muş, herkesi zeytinlerini imclr ve ti• 
mara teşvik ettiği gibi ovada aşı di• 
kip yetiştirmekte de ön ayak olmuş· 
tur. 

Aydın zeytinciliği keyfiyet bakı- Vakıflar idaresinin en çok gelir el• 

mından bu suretle ilerlerken kalite de ettiği illerden birisi de Aydındır. 

itibariyle de yükselmekte ve geliş- Buna rağmen vakıflar idaresi bugüne 

mektedir. İlimiz yağlarında asid mik- kadar Aydının imarı için büdcesin• 

darının yüksek olması, bunların iç den bir santim bile harcamamıştır. 
pazarlarda yemeklik olarak istihla- Bugün Aydının fenni ve modern iki 
kinden ziyade sabun olarak kulJanıl- zeytin yağı fabrikasına ihtiyacı var

masını ve bu maksadla dış pazarlara 
ih;aç edilmesini mucib olurdu. Ye
meklik sarfiyatı hemen hemen Aydın 
ve komşu illere münhasırdı. Hatta 
zeytin memleketi olan Aydında bile 
mutfağında Ayvalık yağı kulJananlar 
vardır. Halbuki şimdi asidsiz yağlar 
elde ediliyor. 
Aydında en kuvvetli zeytin müs

tahsili Vakıflar idaresidir. Cumhuri-
yetin vakıflar idaresi, saltanatın vak
fından 80.000 ağaç zeytin devraldı. 

Bunların da çoğu bakımsız orman 
halinde, kalanı da mütevellilerin ve 
şunun bunun fuzQJi istifadesine ter
kedilmi§di. Vakıflar idaresi bunları 

dır. Vakıflar idaresi bu fabrikalarr 

kurmakla hem kendi zeytinlerinin 

daha çok verimini artıracak ve heın 

de halkın zeytinlerini sıkarak hatırı 

sayılır bir gelir kaynağı kazanacak
tır. 

İlimizde salamura zeytincilik hiç 

inkişaf edememiştir. Bir mütehassıs 
gönderilirse, Aydın zeytinciliğinin 

bu bakımdan da ilerlemesi temin olu
nacaktır. Bu yılki rekoltenin 10 mil
yon kilo olduğunu söylemek Aydrn 
zeytinciliğine sarfedilecek emeğin 

bo'3 gitmiyeceğini tebarüz ettirir sa• 
nırnn. - O. Becerik 
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Ankara şehir tiyatrosu 
temsillere hazırlanıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

mak için günlerden beri faaliyet ha· 
linde bulunduğunu gördükten sonra 
güvenimiz daha c;ok arttı: Şubatın 

on be'ine kadar en çok muvaffak ol
m"' ve bir kısmı da yepyeni eserler 
ıeyredeceğiz. 

Diln Ankara Halkevinde, Ankara 
ıehir tiyatrosunun idaresi değerli ve 
tecrübeli eline verilmiş olan kıymetli 
aanatkAr RaJid Rızayı gördük: 

"- İşte nihayet senelerdenberi 
hep beraber petinde kotutuğumuz ga
yemiz hakikat oldu . ., dedi ve ilave 
ettiı 

"- Biliyor musunuz; içimde genç 
llğimin en atO§li anlarını hatırlatan 
bir heyecan var. Ankara halkını ve 
bize ltimad edenleri muhakkak mem
nun etmek istiyoruz. İlk temsilimiz 
bu ayın on beşinci cumartesi günü
dür. Elimizdeki program, sanırım ki 
bizi mahçup etmiyecektir. 

Doktor Ali Suhanm "Alev., isimli 
llç perdelik bir dıramı, Mahmud Ye
sari'nin ••saçlarından Utan" isimli 
bir komedisi, İsmail Müştak Maya
kon'un uA§k Uyumaz" isimli bir ko
medisi, Sabahattin Alinin "Esirler" 
lıimli bir telif trajedisi, Vedad Ne
dimin "Kör" ü ..• elimizde tezgahla
dığımız eserler bunlardır. 

Temsillerimiz, azamf şubat niha
yetine kadar devam edecektir. Bun
dan sonra memleket dı,ına bir seya
hat yapacağız. Suriye, Filistin, Irak, 
Mııır ve Yunani•tana gideceğiz. 

Kadromuzda kadın artistlerden 
Şaziye, Feriha Tevfik, Leyla, Neza
het ve Kadriye vardır. Dilmev ve 
Kadriye Halkevinin daimi elemanla
rı idi. 

Erkeklerden İstanbul 'eh!r tiyat
rosundan mezun olan Kemal, Yaşar, 

Avni ile Şadi ve bir de yardımcı ola
rak gene Halkevinden Ercilmend Beh 
ud vardır. Halkevi aahneiinden, ken
dini aevdirmi§ olan amatörler araeın
da profesiyonelliğe atılarak sahneyi 
meıılek yapmak istiyenleri de alıyo

ruz. 
Bilhassa bu meselenin üzerinde 

durmak lazrmdır: Böylelikle Halke
ri, bir taraftan ıebir tiyatrosunun 
bir eleman dcpoıu vazifesini görecek
tir. Diğer taraftan, sahne istidadı o
lan gençlerimizin hayatını kazanma 
ve emin bir istikbal verme bakrmın· 
dan mühim bir adım atılmıı olacaktır. 

Türk sahnesinin yarını !çın çok 
mühim olan bu meseleyi bir an evvel 
gerçekleştirmek için bir narnzed sı
nıfı kuruyoruz. Buraya alacağrmız 
gençlere timdilik 30-40 lira vereceğiz. 
Gençler, evveli Halkcvi sahnesinde 
plıpcaklar, yetlııecekler ve sonra fe· 

hir tiyatrosunun asıl elemanları ola
rak kadroya alınacaklardır. 

Devlet tiyatrosunun nüvesi 
Ankara şehir tiyatrosu, devlet ti

yatrosunun nüvesidir. Devlet tiyatro
su, sanatkir yetiştirmeye başlayınca, 
sahne hayatımızın ikinci programı 
başlıyacaktır. Bu program 'udur: 
Türkiycnin evveli\ büyük merkezle· 
rinden başlıyarak sahneler kurmak ... 
Bugün memleketimizde bir aahne 
hasreti olduğu hakikati üzerinde kim 
tercddüd edebilir? Bu, lı,er ıeyden 
önce bir eleman meselesidir. Bir ta
raftan devlet tiyatrosu, bir taraftan 
bu vasıtalarla karşılanacak olan ele· 
man ihtiyacından sonra kalan mesele 
bunlara memleketin dört tarafında 
yer bulmaktır. Bu yerleri doldurma· 
ya hazır ve bekliycn yığınlar olduk
tan sonra geri kalan ııeylcr teferru
attır, o kadar. 

Ankaradan nasıl bir alaka bekle
diğimizi soruyoraunuz .. Biz Ankara· 
nın sahne zevkini tecrübe etmişizdir. 

Üzerimize düşen iki taraflı vazifeyi; 
halkın alakasına lllyık olmak ve böy
lelikle bu işi kuranların bize göster
dikleri itimad ve güveni değerlen
dirmek için çalışacağız. Ankara şehir 
tiyatrosunun henüz bir binası bile 
yoktur, Bina meselesi için evkaf a
partnnanındaki tiyatro binasını dü
şünüyoruz. Bugün Dil Tarih Fakül
tesinde konferans ıalonu olan bu yer, 
bugünkü ihtiyacımızı karşılıyacaktır. 

Fiatlar: 
Fiatlarımız normaldir: Localar 

400 ve 300; koltukları 100, 75, balko
nu 50 kuruş olarak tcıbit ettik. Tem
ıiller, hafta Uç gece olacaktır: Cu
martesi, pazar, pazartesi geceleri ve 
cumartesi ile pazar gündüzleri. Yani 
haftada üç ıuvare, iki matine. Pro
gramları haftada bir değiştireceğiz. 

Halkevi, bize bütün vasıtaları ve 
elemanları ile yardrm etti. Bu işi ku
ran büyüklere ve Halkevi reisine te
şekkürü tabii bir borç biliriz.,, 

Diğer arıistlerin inıibalan 
Şehir tiyatrosuna girmiş olan di

ğer artistlerle ve bu arada İltanbul· 
dan gelen sanatkirlarnruzla görüıtük 
ve Ankara hakkındaki intibalarını 

sorduk. 

Sanatkirlarrmızın hep baHehre 
gelmekten dolayı büyük bir zevk 
duyd.uklannr ve Ankara halltmı mem
nun etmek için çok çalışacaklarmı 

anlatmışlardır. Bilhassa kurulmakta 
olan şehir ve yeni Ankara, burada Jı,er 
kültilr ve aanat hareketinin en geniş 
ölçüde muvaffak olacağına kani ol
duklarını söylemişlerdir. 

Gümrük iıleri.miz 
yeni bir 
çığıra gi.r111iıtir 

(Başı 1 :11ci sayfada) 
cihazları, spor aletleri, kamping mal
zemesi, yedek ve tecdit parçaları, o· 
tomobillerin hazineleri içinde gelen 
mutat benzinler de gümrük resmin
den muaf tutulmuştur. Bu suretle 
memleketimize en çok kir bırakan 

otomobilli turistlerin gelmesi ıçın 
gümrük bakımından gerekli tedbirler 
tarnamile yerine getirilmiş ve 1935 yı
lında Peıtcde toplanan (Londra • İs
tanbul) yolu kongresinin dilekleri 
de tahakkuk ettirilmiştir. 

- Bu kadar mı? 
- Bu kadar olur mu? Mesela, es-

ki bir ananenin devamına artık milsa· 
adc edilemezdi: Nef'i hazine zihniye
ti... bu zihniyete harb illin edilmiştir. 
Mesele ticareti ve halkı tazyik eden 
lüzumsuz usul ve rasimelcrin orta
dan kaldırılması idi. Bu yoldaki ye
niliklerin kökleşmesine ve formali
telerin sadeleştirilmesine çalışılmış· 

tır. 

Gene, meseli geçen yıl cenub vi
lliyetlerimizde kaçakçılığı önlemek 
üzere dahili ticaret nakliyatı üzerine 

konmuı bulunan gümrük formalitele
ri kaldırıldığı gibi açık deniz liman
ları arasında vapurlar ile nakledilen 

dahili ticaret eşyasının mahreç ve 
mevritteki muayenesi ancak kuvvetli 
§Üphe hallerine haarcdilmiJ, tüccarın 

mcvrittc ve mahreçtc c,yaaını güm· 
rük anbarlarına scvketmcsi mcc:huri

ycti kaldırılarak vakitten ve masraf
tan tasarruf etmelerine imkln veril· 
miftir. 

Marmara havzasındaki nakliyata 
da daha geniı bir serbeıtlik temin e
dilmi,tir. 

••• 
Türkiye cumhuriyeti gümrükle

rinde bugün hüküm süren zihniyetin 
ifadesi, devlet gelirinin kanunt tarif-

!er dairesinde herhangi bir zarara 
maruz bırakılmıyarak tahsili ile bera
ber gümrüklerle muamelesi olan yer
li ve yabancı bütün müracaat sahib
lerine hiç bir güçlük gösterilmeden 
işlerin yapılmasıdır. 

Zamanla limanlarımız modernle
şip bütün teknik vasıtalar tamamlan
dıktan sonra gümrük muameleleri, 
muhakkak ki, daha kolaylaşacaktır. 

Ancak, bugüne kadar elde edilmiş 
olan iyi neticeleri ve yarın için ta
savvur olunan 11lahları bafaracak un
surlar mevcud mudur? 

Bu sualin cevabını da vereceğiz. 

* 
Tahsilden dönen gençlerimiz 
İstanbul, 6 (Telefonla) - 193Z de 

Fransaya tahsile gönderilen İzmir li
sesi mezunlarından 3 genç tahsillerini 
bitirerek memlekete dönmüşler ve üçü 
de fen fakültesinde vazife almıtlardır. 
Bunlardan Halid kimya, Macid astro
nomi, Besim tecrübi fizik asistanlığı
na tayin edilmişlerdir. 

Vniversiteliler Şair Akil'in 
mezarını yapbnyorlar 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Üniversi
te talebeleri İatiklal mar91 ,airi Aki
fin mezarını yaptırmaya karar vermiş· 
!erdir. Her fakülteden bir delege se
çilmi9 ve toplanan bir komisyon çalış
maya ba9lamı9tır. 

'Uir tayfa kömürden 
zehirlenerek öldü 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Aksu va
purunda furunculuk yapan İbrahim 
vapurda, kamarasında ölü olarak bu
lunmuıtur. İbrahimln odaya bıraktığı 
yanmamıg kömürden zehirlendiği an
laşılmış ve gömülmesine izin verilmiş
tir. 

u ı: us 

Çin tayyareleri şiddetli 
bir taarruza geçtiler 

2 topçeker batırıldı beş 
tayyare tahrib edildi 

(Başı 1 inci sayfada) 

yakinindc teessüs etmiştir. 

Çin tayyarelerinin faaliyeti 
Çin tayyareleri pazartesi günü 

Vuhu nehri mcnbaında bulunan bir 
japon topçekerini bombardrman et
mi,lcr ve mühim hasara uğratmışlar
dır. Aynı günde Pekin civarında bir 
dütman tayyaresi düşilrülmüttür. 

Dün Hangçcu üzerinde 30 japon 
tayyaresi uçarak tayyare karargahı 

civarına 50 kadar bomba atmışlarsa 

da hasar ehemiyctsizdir. 
Muhasamatın vergi tahsiline in

dirdiği çetin darbeye rağmen Çin ma
kamları vergilerin evvelki gibi tahsil 
edilebildiğini bildirmektedirler. 

Uhu bombardımanının 
tafsilaıı 

Hankcu, 6 (A.A.) - 60 Çin tay
yaresi Nankinin cenubu garbisinde 
ve Nankinden 80 kilometre ötede bu
lunan Uhu japon tayyare karargahı 

nı bombardıman etmiştir. 

5 japon tayyaresi tahrib olunmuş 
ve bir japon tayyaresi de düşürül
müştür. 

Bu tayyareler aynı zamanda Yangt
ıe nehri üzerinde bulunan iki japon 
topçekerini de bombardıman ederek 
batırmışlardır. 

Sansör meselesi 
Şanghay, 6 (A.A.) - Japon san

sör memurları bu sabah kablolar kum
panyalarına gelmişlerdir. 

Sansör meselesi etrafında 
Londra, 6 (A.A.) - Şanghay'da 

japon sansörünün konulduğuna dair 
alınan haberleri teyid eden hiç bir 
rapor henüz Londraya gelmemiştir. 

Radyo telgraflarına sansör 
Şanghay, 6 (A.A.) - Yabancı mem

leketlere çekilen radyo telgrafları ü" 
zerine japon sansöril vazolunmuştur. 

Bugün gazetecilerin japon salihi
yettar makamı nczdindeki konferansı, 
çok gergin bir hava içinde cereyan et· 

miştir. Yabancı memleketler gazeteci
leri, salahiyettar japon memurundan 
sansör hakkında sarahatle aynı zaman
da bu sansörün muntazam, dürüst ve 
çabuk bir surette yapılacağı hakkında 
teminat istemişlerse de hiçbir cevaba
lamamı§lardır. 

lngiliz elçisi B. Hirota 
ile konuştu 

Tokyo, 6 (A.A.) - lngiliz sefiri, bu 
gün öğleden sonra B. Hirota ile görüş
müştür. GöriliJlllcnio mevzuu ne olaca
ğı hakkında bir gilna mal(lmat verilme
miştir. 

!jangluıy - Hongkong 
telgrafları 

Tokyo, 6 ( A.A.) - Domei ajansının 
bildirdiğine göre, Şanghay ile Hon
kong arasındaki telgraf irtibatı bugün 
saat 13 de kesilmiştir. 

Japon tayyarelerinin 
bombardımam 

Hankov, 6 (A.A.) - ZZ japon bom
bardıman tayyaresi, beraberlerinde 16 
avcı tayyaresi bulunduğu halde bugün 
öğleden sonra Hankov üzerinde bir 
cevelan yapmışlardır. Kendilerini tay
yare dafii topların şiddetli bir ateşi 
karşılamıştır. Fakat bu tayyarelerden 
hiçbirine isabet vaki olmamıştır. 

Tayyare meydanına 50 kadar bom
ba atılmıştır. Tayyareler, telsiz istas
yonunu da bombardıman etmişlerdir. 

Bombalar istasyona isabet etmemiş
se de civardaki fakir bir mahallede bir 
yangın çıkmasına sebebiyet vermiştir. 

Amerikan Amiral gemisi 
Şanghay, 6 (A.A.) - Amiral Yar

neglin bayrağını taşıyan Augusta a
dındaki amerikan kruvazörü, bugün 
muhasamat esnasında Şanghayda bu
lunmakta idi. Bu kruvazör, senelik ta
miri yapılmak üzere Manille'e hareket 
etmiŞıtir. 

Amiral Yarnell, bayrağını dün ak
şam Manilleden buraya gelmiş olan İ· 
sabel ismindeki karakol gemisine nak
lettirmiştir. 

Romanyada kabine proGramının 

f atblkl i~n ilk tedbirler 

B. Micesko Praga gidiyor 
Bükreş, 6 (A.A.) - Kabine bükü· 

met programının tatbiki yolunda alına
cak ilk tedbirleri tetkik etmiştir • 

Kabine toplantısından sonra neşre
dilen tebliğde deniyor ki: 

" Köy halkının sıhatine zararlı olan 
ve yahudilerin idaresinde bulunan mey· 
hanelerin kaldırılmasını mevcut ka
nunların çerçevesi içinde temin için bir 
komisyon teşkil eidlmiştir. 

Yabancıların va:ıiyeıi 
Kabine, umumi harptan sonra Ro

manya'ya gelerek müsaadesiz yerleşen 
ve yolsuz olarak Romanya tabiiyetine 
geçen yabancıların vaziyetini de göz • 
den geçirmiştir. İç işler ve adliye ba • 
kanlarından mürekkeb bir komisyon en 
kısa hir zamanda bu meseleyi hallede • 
ccktir. 

Kabine köylüler tarafından bilhas· 
sa istihlak edilen maddelere aid fiatıa
nn inmesini temin edecek tedbirleri al
mıştır. 

Nihayet hükilmet, gerek devlet 
mekteblerindc gerek ekalliyet mekteb
lerinde romencenin ve romen millt tari· 
hinin romen ırkından olan öğretmenler 
tarafından öğretilmesini karar altına 

alnuştır. 

Bazı gazeteler, umumt seçimin 8 ni
sanda yapılacağını bildirmektedir. 

B. Micesko Prag'a gidiyor 
Bükreş, 6 (A.A.) - Dı' bakam Mi

ccsko pazar günü Prag'a hareket ede • 
cek ve orada pazartesi günü de kaldık· 
tan sonra Belgrad'a uğrıyacak ve ora · 
dan Cenevrc'ye gidecektir. 

Prağ'da memnuniyet 
Prag, 6 (A.A.) - Romanya dış ba· 

kanının küçük antant lehinde bir teza
hür sayılmakta olan ziyareti haberi bü
yük bir memnuniyetle karşılanmıştır. 
Goganın yeni romen kabinesinin kil· 

çük antantın müşterek menfaatlerinin 
müdafaasına ve Romanyanın ittifaklar 
sisteminin idamesine ihtimam edeceği
ni ve kendisinin selefleri tarafından gi· 
rişilmiş olan teahhüdlerlc bağlı hisset· 
mekte olduğunu bildirmi' bulunduğu 
hatırlatmaktadır. 

B. Micesko'nun Çekoslovakyanın 

pek ziyade taraftar olduğu Macaristan 
küçük itilaf mukareneti meselesi hak
kında B. Hodza ile görüşeceği muhak
kaktır. 

Romanya ve luıbe şilluıkı 
Öğrenildiğine ıgöre, Romanya, Ro

ma'ya yeni J:ıir elçi gönderecektnr. İti 
matnamc, İtalya kıralı ve habc§ impa· 
ratorunu muhatab ittihaz edecektir. 

Romanya hükümeti, Roma'daki Ro
manya orta elçisinin "İtalya kıralı ve 
Habeşistan imparatoru" na hitab eden 
itimad mektubu ile tayinine karar ver
miş olduğunu İtalyanın Bükreş orta el
çisine resmen tebliğ etmiştir. 

Yahudilerin vasiyeti ve 
Amerika 

Vaşington, 6 (A.A.) - Dış iglcr ba
kanı B. H ull, yabancı memleketlerde 
ve bilhassa Romanya'daki yahudilerin 
vaziyeti hakkında sorulan bir suale ce
vaben demiştir ki: 

.. _ Hükümet Romanya'dan gelen 
haberleri dikkatle takib etmektedir. 
Fakat şurasını açıkça söylemeliyim ki 
henüz hadiseler vaziyetin tetkikini ica
bettirecek bir inkişaf göstermemiştir.'' 

I ngili:ı - fronsı::; ıe§ebbüsü 
etrafında 

Londra, 6 (A.A.) - Bükreı'tcki 

İngiliz ve fransız orta elçilerinin yahu .. 
di meselesi hakkında yaptıkları tcfCb
büsten bahseden Deyli Tclegraf gaze • 
tesi, yeni Romanya hükilmetinin bu i§i 
Milletler Cemiyetine bildirmeğc hazır 
olduğunu yazıyor. 

Deyli Herald gazetesine göre, B. Go
ga, bugün Romanya'da kendilerine ro· 
men tabiiyeti verilmekten iıtinkaf edi
len 500 bin kişi mevcut olduğunu söy
lemiştir. Bundan başka, ana kanun ve 
seçim kanunları parlamentoyu tahdid 
edecek şekilde değiştirileceği gibi kor
porasyonlar tarafından seçilen korpo . 
ratif bir senato ihdas edilecektir. 

Dcyli Ekspres gazetesi, bizzat İn • 
gilterenin, Filistindeki yahudi mesele
sini henüz halletmediğini ve İngiltere
yi bir müddet i'gale yalnız bu mesele
nin kili geleceğini yazıyor. 

Kız lisesinde bir kaza 
İstanbul, 6 (Telefonla) - İstanbul 

kız lisesinde askerlik dersi verilirken 
Zahide isminde bir kızın mavzeri na
sılsa ateş almış ve çıkan manevra kur
şunu dört kız arkadaşının gayet hafif 
yaralanmasına sebeb olmuştur. 

7. ı . 1938 

Romen Veliahdi Mihai 
büyük bir tehlike atlattı 

(Başı 1 inci sayfada) 
bu çalışmalarının verdiği netice ve 
fırtınanın devamlı olarak artması; 

Romanyada büyük bir endişe uyandır· 
mıştır. Bulgaristandan gelen haber· 
!er bu endişeyi arttırmış ve Romanya 
hükümeti, torpidonun fırtınanın seyri 
dolayısilc takib edeceği yolun en za
yıf ihtimalli taraflarını bile düşüne
rek Karadenizin o civarile sahildar o
lan memleketlere vaziyeti bildir
miştir. 

Varnada beklenen iki Holanda ve 
bir İtalyan vapurunun limana gelme -
mcsi dolayısilc hiç birisinden haber 
alınamadığından, fırtına da 5/ 6 gccesin 
de şiddetini arttırmış bulunduğundan 
Bükreştc kral sarayında, hükilmet 
mahfillerinde ve bütün Romanyada 
büyük bir merak ve ıstırab hükiim sür· 
meye başlamıştır. 

Aroşıırmalar: 
Romanya hükümeti, Köstence -

Pire yolu üzerinde seyreden bir gemi· 
nin fırtınadan muhtemel istikamet de
ğiştirmesi dolayısile düşebileceği sa· 
hillerdeki devletlere vaziyeti bildiıen 
Romanya hükümeti, bu arada hüküme
timize de vaziyeti bildirmiştir. 

Romen elçiliğinin verdiği bu haber 
üzerine, dış bakanlık derhal alakalı 

makamlarla beraber harekete geçerek 
Karadeniz sahillerindeki b ü t ü n 
tarassud istasyonlarının yardıma ha
zır bulunmaları bildirilmiştir. 

Diğer taraftan bir torpido muhri
bi de Karadenize açılarak araştırma· 
!ara başlamıştır. Dost memleketin bu 
müracaatına, azami alika ve hassasi
yeti göstermiş olan hükümetimiz, de
niz tayyarelerine de araştırmaya iş· 
tirak emrini vermiş ve birçok tayya
relerimiz, boğaz açıklarına kadar u· 
çarak Romen torpidosunu araştırmış· 
lardır. 

Karaburun açıklarındaki gemi 
Birkaç taraflı yapılan bütün hu araştır 
malar hi-ç bir netice vermemiştir. Yal
nız dün gece yarısından sonra saat 
ikiye doğru,Karaburun tarassud istas 
yonu, telsizle şu malfunatı vermiştir: 

"- Bir gem! bu gece saat birde, 
şiddetli fırtınanın tesiriyle Karabu
run yakınlarına kadar sürüklendi. 
Çatlaklara çarpmak tehlikesi varken 
jı:endini toparladı, bir müddet durdu, 

sonra yıldız istikametinde ilerleme
ye başladı. Sis ve karanlıktan gemi
nin milliyetini ve mahiyetini tayin 
edemedik. Şu dakikada gemi açık de
nize doğru açılmıştır ... 

Karaburundan gelen bu haber; bu 
geminin Veliahdi ta,,yan torpido ol· 
duğu ihtimalini uyandırmııtır. 

Hatayda türklere 
zorluk çıkarıyorlar 

(Başı 1 inci sayfada) 
len Hacı oğlu Mehmet, Gazozcu İsmail 
oğlu Ali ve İhsan Mürael'in Sancak 
vatandaşlığına kabul için yaptıkları 

müracaat doğum yeri Hatay olmadığı 

bahanesiyle reddedilmiştir. Türklere 
karfI nüfus dairelerinde yapılan hak • 
sızlık akla ve hayale gclmiyecek şekil • 
de devam etmektedir. Hatay nüfus da
irelerinin e.ski kayıt defterleri tamamen 
mevcud olmadığı gibi yırtılıru§ olduğu 
ve hatta bir kısım defterlerin bakkalla
ra tartı ile satıldığı malum olduğu hal
de bir çok türklerin nüfus kayıdlanna 
tesadüf edilemediğinden bahisle mua
meleleri reddedilmektedir, 

Kayıdları ibraz edilmesi için verilen 
15 gün mühlet zarfında bulundurula • 
rak ibrazına nasıl imkan olur? 

Miinferid hakimlerin 
karan 

Antakya, 6 (Hususi) - Delege Ga
ronun riyaseti altında ikinci bir defa 
toplanan Antakya, İskenderun ve Kı
rıkhan münferid hakimleri Tiirkiycden 
gelip de nüfusta mukayyet olmıyan ha
taylıların taleblerinin reddedilmesi ve 
fakat suriyeli olup ta nüfusta mukay • 
yet bulunmıyanların sadece bir şeha • 
detname üzerine muamelelerin hemen 
yapılmasına karar verilmiştir . 

B. Van Zeelônd 
Londrada 

Londra, 6 (A.A.) - B. van Zceland 
bugün buraya gelmittir. Yarın başba
kan B. Çembcrlayn'le görüşecektir. 

Umumiyetle sanıldığına göre, B. 
Van Zeeland, Londrada ikameti esna
aında, ekonomi sahasında kendisine 
verilen vazife etrafında müzakereler
de bulunmakla iktifa eyliyccek ve ra
porunu, Fransa ve İngiltere hükümet
lerine sonra verecektir. 

B. Van Zceland, kendisine verilen 
tahkikat işinde vardığı neticeler hak
kında çok ketum davranmaktadır ve 
bu neticeler, halen çok az kişi tarafın
dan bilinmektedir. Bundan dolayı, bı; 
neticeler üzerinde yürütülen her tür
lü tahminler, büyük bir ihtiyatla kar
fılanma!ıdır. 

Torpido Köstence'ye döndü .• 
Dün sabaha kadar, Karaburund 

gelen bu haberden başka, Karadcni 
de araştırma yapan vasıtalardan 

telsiz istasyonlarından hiç bir mal 
mat alınamamıştır. 

Nihayet sabahleyin KöstenccdcO 
gelen şu haber; Prens Mihai'yi taf 
yan torpidonun, hiç bir kazaya uğ• 
ramadan ve fakat yoluna devam c 
meye imkan bulamıyarak Köstcnceyt 
döndüğünü bildirmiştir: 

"Bükreş, 6 (Hususi)- Prens Mi 
bai'yi Atina'ya götürmekte iken Kar• 
denizde şiddetli bir fırtınaya tutulan 
Maria Rogina adrndaki romen torpi• 
dosu, King Lear ismindeki İngiliz va
puru tarafından çekilmek suretile bd 
sabah salimen Köstenceye gelmi~ir. 

Prens Mihai, trenle Bükreşe gel• 
miştir, buradan kara yo/İ/e Atinaya gi• 
decektir .,, 

••• 
Diğer taraftan gelen haberler, Ka• 

radcnizde fırtınanın devam ettiğini 
anlatmaktadır: İngiliz bayrağını ta· 
şıyan ve Köstcnce ile Hayfa arasında 
işleyen Harkarmel vapurunda yan· 
gın çıkmıştır. Tayfalar, güçlükle kur• 
tarılabilmiştir. Zarar 7 milyon mark• 
tır. 

Fırtına yüzünden 

Prenses f rederlkanın 
treni de gecikti 

Atina, 6 (AA.) - Veliahd prene 
Pol'ün nışanlısı prenses Frederik de 
Hanovre ile ailesi ileri gelenlerini ge
tiren trenin bugün öğleden aonra Ati• 
na istasyonuna giriıi, top atılmak su
retilc selimlanmı§ ve prenses, istaa
yonun kral, kral hanedanı iizaaı, baş· 

vekil B. Mctaksas, bütün nazırlar, yük• 
ıek devlet ricali ve elçiler heyeti tara· 
fından karşılanmıştır. 

Sabahtan beri prensesi beklemekte 
olan büyük halk kütlesi, miiatakbel 
Elenler kraliçeıini heyecanla alkışla• 
mıştır. 

Şehir ve akropol tamamilc donan• 
nııştı. Gazeteler, prcn11c11in gelitine 
sütunlar dolusu yazılar ayırarak ken• 
disini hararetle seHimlamı§lardır. 

Prenses Frederik elen prenııesi 11 • 

fatilc hfil1t taşıdığı isimlerden ba§ka 
Margarita ismini de alacaktır. 

Bclgrad, 6 (A.A.) - Naib Prens Pol 
ile refikası dük düşes döXcnt Olga ile 
birlikte, yunan veliahdinln evlenme 
merasiminde bulunmak üzere bu gün 
öğleden sonra Atinaya hareket etmlt
lerdir. 

lstanbul borsası 
6- 1-1938 

PARALAR 
ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 625.- 630.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 86.-
Liret 99.- 106.-
Belç. Fran111 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
İı. frangı \70.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avua. 21.- 23.-
Pueta ~- ~ 

Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Le7 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron la. 30.- 32.-
Altın 1075 1076.-
Banknot 273.- 274.-

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sol ya 
Amstcrdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varıova 
Buda peşte 
Bükrcş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

AÇILI$ KAPANIŞ 

627.-
0.798 

23.49 
15.1549 
4.70 

87.861 
3.4463 

63.7953 
1.4325 

22.7065 
4.215 

13.716 
1.9782 
4.2057 
4.007 

106.3795 
34.41 
2.74 

23.64 
3.0938 

627.50 
0.798 

23.4285 
15.1475 

4.697 
87.D916 

3.4438 
63.745 

1.4314 
22.6884 

4.212 
13.705 
1.9775 
4.2025 
4.007 

106.3825 
34.3825 

2.7375 
23.68 
3.0914 

ESHAM VE TAHVİLAT 
AÇILIŞ K 'l.PAN1$ 

1933 türk borcu .u ......... 

(Vadeli) .. .. .. il 18.75 18.65 
(Vadeli) .. .. .. ili 18.55 18.55 
(Peşin) 

1933 ikramiyeli 
Erpni İs. 97.- 97.25 

Sıvaa-Erzurum l 102.25 102.-
hattı Is. il 95.- 95.-

IV 95.25 95.-
C. Merkez bankası 97.- 97.50 
Anadolu demiryolları 

l ve il 40.35 40.35 
(Vadeli) 
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Kapri cinayeti 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar ı İltanbul eczaneli 
Pazarteal Merkez ., 
Salı Ankara ., 

- Söz müdafaarundır. 
Romalx meşhur avukat Ettore Ka

ınera hemen ayağa kalktı, ve alnına dö
külen bir tutam saçı mutadı veçhiyle 
düzelterek müdafaaama başladı : 

- Sayın mahkeme reiıi, tayın jüri 
heyeti; size ve vicdanıma borçlu oldu
ğum üzere bir ciheti derhal beyan ede
yiın: Müvekkilimi ıuçsuz bilerek öy
lece müdafaa edeceğim. Milvekkilim 
Anriko Agostini, geçen ağustosun 14 
üncü günü, Ottavio Langone'nin bile 
bile ölümüne sebebiyet vermig olmakla 
itham edilmiştir. HMiselerin izahiyle 
anlaşılacaktır ki Anriko Ogostini'de 
taammüd suretiyle katil, veya bile bile 
ölüme sebebiyet verme değil, hatta 
ihtiyatsızlık sevkiyle adam öldürme 
suçu dahi görülememek lbrmdır. 

"Sayın jüri heyeti; Anriko Agosti
ni kimdir? üniversitemizin geç üıtad
larından biri, bir ilim, bir sanatkar ki 
otuz ya9mdan evvel Raven'deki Santo 
Vitale ve Piza'dald Kampo Santo hak
kında bilğince eserler nefretmiştir. 
Sanatın pisikolojisi adında bir eser 
hazırlamaktadır. Bir estetikci, değerli 
bir muharrir, sakin bir insan, hatasız 

bir vatandaş olarak saygı görmekte
dir. 

"Biliyoruz ki ölüm kar9ııında ten
kid silahını wılim eder ve biz faniler 
için boynumuzu eğip susmak gerektir. 
Bununla beraber bu işte ortaya kon
muş bir ba§ bulunduğunu unutamam 
ve bunun içindir ki Anriko Ogostini'
den sonra Ottova Longone'nin de bir 
krokisini çizmek lUzumunu hissede
rim. 

Ottavio Lango, ne bir tüccar ve 
zengin bir tüccardı. Pe~n!r ı~tar~k 
ıervet sahibi olmuştu. Mıllı e~~ü~t:ı. • 
lerimizden büyük ve güzel bırını ıtı
bardan dUşümıek fikri benden lllak
tır. Mozzerellami.za, Kaçyo Kavallo
mxza, hele italyan hamurlarının bütün 
töhretini temin eden parmözanımu:a, 

k d. " bilirim ki dünya imrenme te ır. , .. 
Jüri heyetinden bazı aza bu son so.ı-

lerden dolayı gülümseyip avukatı tas
dik eder gibi ba9larmı salladılar. 

Ettore Kamera devam etti : 
- ... Ben daha ileri gideceğim: Bir 

peynirci hem gayet namuslu bir ins_an, 
hem de münevver, ık ve ~ok terbıye 
lı olabilir. Ottavio Langone böyle mi 
idi? Bu husustaki hükmunüzü bizzat 
vereceksiniz. Hadiseye geliyorum. 

Anriko Agostini 4 ağustosta evlen
. tı· Kendisine eş olarak - kendi is-

mış . . , .k 
. 1 söyleyim _ Lucıetta yı, o harı u-

mıy e ,,. . . F' 
l " d Floransa kızlarından uırını, ı-
a e B · 11·•1 · 

ı . Lippi'lerimizin, ottıce ı erı-
ıppo . . d"' h . . Cinıabue'lerimızın, unya ay-
mızın, . .

1 
. . 1 

1 d ·ıye ince çızgı erını av-ran o sun • ~ 

halarında resmetmiş oıdu1darı ırkımı-

k··ıt· · ru··n 0 nefis meyvalarından 
zın ve u u 
b. . . mis.tir Genç çift balayı se-
ırını seç :ı. • ~ t t Flo 

kınıştır. S agus os a -
yahatına çı · Sien'e As-
ransadan hareket etmış, ' ·• 
. • R maya uğrıyarak Kaprı ye 

sız e ve o . G d • 
ı . 13 akşamı Marına ran e ye ge mış ve 

ayak basmıştır. . . 
.. Ancak bu· haf tadenberı .ev~ı, yepye-

. t bir ı•ıftın sevda ni saadetlerıylc ınes ~ . 
. . . bu adadakı ruh 
ıçın halkedılınış oıan . d 

b'l eğini sız en sora-hallerinin ne ola 1 ec b h .. .. 
rım. Bu çift, 14 agustos sa a ı, uzum 
b ~l t"n orınanlan arasından 
ag arı ve zey ı d bir ıgık tu· 

denizi seyrede seyre e, . 
f . . d T'ber'in beldesıne çıkıyor. 
anı ıçın e, ı . d 

Anriko A ostini'nin ° kasavetlı zın a
.. g . ıar akarak, hıç-

nında, gozlcrınden yaş . 
1 

b 
· ~ · bır scıo e u 

kırıkların sık sxk kestıgı kl 
gezintiyi anlatışı şu anda kula arım· 

dadır. .. k" den 
- İhtiyar imparatorun koş un 

kalan harabeler arasında kanınla yan-

Yazan: J. GanJon 

yana, belki bir saat denizi seyrettik, 
diyordu. Ne mavi denizdi 1 Onun o de
rin maviliği bana hep Anjeliko'yu ha
tırlattı. Onun sakin sathında ne bir 
yelken vardı, ne de bir köpük ... Her ta
raf sakin, rahattı. Orada her gcy bir 
insanın hayatında pek nadir tesadüf 
edeceği bir ~uzur içinde idi. Tabiat ve 
a9kım elele vermişlerdi. İki taş arasın
dan penbe bir çiçek kopararak Luçiet
taya uzattım. Luçietta kollarımın ara
sına sığındı, ve orada, bu vaziyette, sa
adetten ağladık .... ,, 

Ettore Kamera bir an durdu. Devam 
etti : 

- Baylar, bu sözler cani sözleri de
ğildir. Bir facianın hazırlanmakta ol
duğuna kim inanabilirdi?. Öğleden 
sonra Anriko Agostini ile karısı Mavi 
Mağara'ya gittiler, Ne yazık ki bura• 
daki vazifem, füsunlu bir yarıkaranlık 
içinde gayri hakiki bir nur mucizeti 
ni tarif ve izah etmek değildir. Hak· 
kında birazdan hükmünü verece&inlz 
genç ilim bana şöyle dedi: "Luçietta 
elini auya soktu. Ve bir kamelya veri
kasından zarif ve beyaz olan bu el, o 
suda, gümüı bir aaanın eırarlı parıltı
sı ile parladı.,, 

••oece olunca Anriko ile Luçietta, o
dalarının önündeki küçük bahçeye çe
kildiler. Fena bir talih eserj olnak bu 
bahçe yalnız onlara mahaua değildi; 
yandaki odayı işgal eden zavallı Otto
vo Langone de bu bahçeye çıkabilirdi. 
Genç karı koca, biribirine sarılmış, bir 
incir ağacının arkasında, bir bahçe ka
nepesine oturmuşlardı. Bir ka~ metre 
aşağıda deniz zaman zaman gelıp kıyı
daki kayalara çarpıyordu. Gökte ay 
yoktu, yalnız sayısız yıldızlar ve ileri
de de Napoli'nin ışıkları pıldıyordu. 
O güzelliği, kalbıniz üzerinde sizi se
ven bir kalb heyecanla çarptığı ve bur· 
nunuza da sevilen vücudun teshir edi
ci kokusu yükseldiği böyle bir geceye 
mahııus sükunun zaruri güzelliğini si
ze hangi kelimelerle tarıf ede bilim? 
Ottavıo Langone, ne yazık ki, ince 
duyğulu bir adam değildi. Yanmda, 
Napolide rastlanıp tanıııılarak bura
ya getirilmiş hafif meşrep bir kadmca
ğız vardı. Oldukça bayağı mizaçlı o
lan bu kadmın nazarmda kendini yük
seltmek için mi, bilinmez, bu hariku
lade gecenin kalblere dolan güzelliğini 
en iğrenç külhanbeyi şarkxlarmdan bi
rini söylexneğe ba~hyarak mahvetti. 

Çar:ıamba Yeni ve Cebeci ecz.leri 
Per:ıembe Halk ve Sakıu')'a ., 
Cuma Ege eczaneai 
Cumartesi Sebat ve Y enlıe!ıir ec.leri 

HALK ve YENl SlNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumarteıi günlerinden ba~ka 
HALK sinemasında bergün H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film değişme günleri: Pazarteıi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
:ıehir: 1023 - 1024. - Şehirleraraaı: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havaııazı Arıza Me
murluğu: 1846. - Mesajeri Sebir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaralan: 
Zincirlicaml civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civan: 2806, 32Sg, - Yeni
ııehir, Havuzba3ı Bidm takıi: 2323 -

Havuzbaşı Birlik takıi: 2333 

OTOBÜSLERİN l 1 k ve S O N 
SEFERLERİ 

Sabah Akıam 
İlk Son 

sefer ıefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dereden Ulus M. na 7.lS 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.30 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.30 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 20.00 
Dikmen'den Uluı M. na 8.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'e G.00 21.00 
Keçiörenden Uluı M. ııa G.SO 21.30 
Uluı M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 20.30 
Cebeci'den Uluı M. da 7.00 20.SO 
Cebeci'den Aı. fabl. ra 6.30 
As. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 15.SO 7.15 
Akköprli'den S. pazan'na - 9.45 

Yenişehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
her saatı beş &"eçe muntazam seferler 
•ardır. Pazar ~leri ilk seferler birer 
ıaat sonra baılar. 

POSTA SAATLER! 

Poıta aaat 19 a kadar İltanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhlltlü 18 e kadardır, 

TREN SAA TLER1 
Haydarpaııaya ı Her aabah 8.20, her 

akşam 10.15 ve 19.45 
de (Salı, per:ıembe, cu
marteıi Toroa ıilrat). 

Samıun hattına ı Herıtın 11.35 (Kıyae. 
ri, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Herıün 9 . .0 
Zgnııuldalı: hatn ; Herıtııı 15.00 
Kırıkkale;ye rayotobllı 1«5.05 

GUNLOK: 

Arabi - 13515 
s Zilkade 

Rumi- ısss 
Birinci kanun 25 

Holkevinde konferans 
Halkevlnin daveti ile iki konferanı 

vermek üzere Ankaraya gelen İstan
bul üniveraiteıi tecrübi paikoloji ve 
terbiye ordinaryoıu prof eııörü ve pe• 
dagoji enstitüaü direktörü Dr. W. 
Petres (meslek intihabı) mevzulu kon
feransını 3-1-938 puartesi &ilnü akşa
mı vermişti. (insan karakterlerinin ya
pıh§ı) mevzuundaki konferansını da 
çarşamba akşamı çok kalabalık bir 
kUtle huzurunda vemıi§tir. 

Projeksiyonla verilen bu konfe
rans Bay Nusret tarafından herkesin 
anlıyabileceği tekilde izah edilmiş 

dinliyenler aruında çok alaka uyan -
dırmıgtır. 

İskelelerden yapdacak yük
leme ve bo~altnıa işleri 

Ekoonmi Bakanlığı, mahalli idare
lerce işletilmekte olan iskelelerin inşa 
ve ıslahına tahsis edilen müruriye re -
simlerinin zıyama meydan bırakılma• 
masını temin için limanlarda.ki yükle
me ve boşaltma işlerinin bu iskeleler -
den yapxlması için hazırlanmakta o
lan lirnan nizamname projesine hü
kümler koymuştur. 

Bu nizamname projesinin Bakanlar 
Heyetince taadik ve yürürlüğe girme
sine kadar, kendi malını kendi iıkele
sinden geçirenler hariç olmak ve odun 
ve kömürün iıkelelerden gayri yerler
de yükleme ve boşaltılması müteamil 
olan yerlere bu teamlil ihlal edilme• 
mek kaydile deniz yollarına devredi -
lecek iskelelerden başka mahallerde 
yükleme ve boşaltma işlerinin mahal
lf idarelerce işletilmekte olan iskele • 
lcrden yapılmasma müsaade edilmiş • 
tir. 

Bu şarkının daha birinci mısrağını 

işitir işitmez Luçietta'nm ölmüş bir 
kuzu gibi yerinden fırladığını ve ikin
ci mısrağa tahammül edemiyerek der
hal odalarına girmeği kocasından rica 
ettiğini söylersem hayret ctmezsıniz. 
Anrıko ses çıkarrnamaı;ını karısından 
rica etmekle beraber, bu anın blitiın 
şiirini uçurup kaçıran, bir rorn8rköri.ın 
dumanı arasında kirlenip kararmış bır 
martıya çeviren münasebetsize de iljin 
için kızıyordu. Anriko, nefsine hilk· 
metmeğe çalışarak Langone'nin yanma 
gidip büyük bir nezaketle bu şar~ıya 
deva meum:sini rica etti. O da bu rıca
ya kahkaha ile mukabelede bulu~.du. 
Agostini ricasını tekrarlad~, fakat ote
ki devam edecegini söyledıkten başka 
Luçiettaya bakarak hakkında bir de 
gayet kaba söz ıarfedince A~riko h~
kareti sahibine bir tokatla ıade ettı. 
İki erkek birbirine girdiler.,, 

Bu sözde - istirham ederim, samimiye
time inanınız - hiç bir hitabet oyunu 
yapmak maksadı yoktur: Ottova Lon
gone öldü ise güzelliğe hakaret ettiği 
için ölmüştür. Güzellik, bu her şeyden 
rakik harika bütün insanların malıdu. 
Onu hangi ırktan, cemiyetin hangi sı
nıfından olursa olsun, kaba., kalın ruh
lu insanJars. kar~ı her vesil• ile koru
mak lazımdır. 

"Üst tarafını biliyorsunuz. Kavga
nın en hararetli zamanında Langone'
nin ayagı kaydı. Kıyıda idi. Kayaların 
üııtüne yuvarlandı. Ve ölüm an~ ~~d:1. 

"Size aorarım: Anriko Agostını nın 
suçsuzluğunu ııize ne diye i11bat e?.e
yim. O öldürmek istemiyordu. Öl~~r
medi. Buna bir kelime il§.ve edecegım. 

Sayın jüri heyeti, güzelliğin koru
yucuvu olmak faziletine sahib bulun
duğunuzu mahkemenin bütün sualleri
ne birer birer "hayır!,, cevabı ve(mek
le isbat edeceksiniz.,, 

Büyük avukat yerine oturdu. 
Bir saat sonra, jüri, Anriko Agosti

ni'yi, gen~ karıema iade etmişti. 

İki dünya arasındaki bağ: 
Bu günkü Türkiye 

Londrada ve yakın Şark ceıniyetinin 
bir toplantısında söylenen nutuklar 

Great Britani and the Eart dergi
sinde <>kunduğuna göre birincikanu
nun yirminci günü Londrada "Yakın 
ve Orta Şark Cemiyeti", lngiltere ile 
Türkiye arasında bir yakınlık vücude 
getirebilmek için bir hayli çalışmış 
olan Sir Ernest Bennett'in başkanlığı 
altında bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda ilk sözü, şimdi İn
giliz radyo tirketinde çalışan Bayan 
Emel Gazimihal isminde genç bir 
türk krzx almış ve ''bugünkü türk ka
dını" mevzuu üzerinde konuşarak de
miştir ki : 

- Türk devletinin laikliği, türk 
kadınının hürriyete kavuşması husu
sunda büyük bir mil olmuştur. Ar
tık türk kadını için yeniqen ele ge
çirilecek hiç bir şey kalmamıştır. O, 
ti.irk erkeği ile tamamiyle ve her hu
susta müsavi bir vatandaştır. Artık 

ona madiln bir mahluk göziyle bakıl
mıyor. O her şubede, her meslekte, 
bankalarda, fabrikalarda, tayyareci
likte, hulba her yerde çalışmaktadır. 

Birdenbire karanlıktan rşığa çık

mak kabilinden bir hareket olan bu 
bUrriyet, bazı kadınları bir parça ür
kütmil9te olaa, onlar da çok geçme· 
den bu inkilSbın değerini takdire 
baglamıtlardır. 

Tilrk kadın C>ğretmenlerinin tesiri, 
memleketin, en uzak köşelerinde bile 
kendini göstermektedir. Türk kadını, 
ev idaresi bitgiıini de ihmal etmiyor. 
Onlar, kadınların ilk vazifesi analık 
vazifeıi, sosyal hayatın esası ev ve 
aile olduğunu ve sosyal zevkler için 
kadının bu analık vazife ve imtiyazı
nı ihmal etmemeıl llzım geldiğini 
biliyorlar. 

Her şeyin fevkinde türk kadını, 
maddi ve manev! huıusta terakki et
meyi kendisine UlkU edinmiştir." 

Bayan Emelden ıonra Yüzbaşı 
Tracy Phillppı "iki dünyanın biribi
rine ba~r ı Yeni Türkiye hakkında 
ılSı: almı' ve demt,tir ki : 

"- 1922 den itibaren cumhuriyetin 
ilk günlerinde bir çok türkler, büyük 
bir dikkatle Japonyanın garbliletme
sini tetkik etmişler, Japonyanın Av
rupa ile olan münasebetlerinden bir 
takım dersler almt~lardrr. 

Modern ti.irkiye, prk ile garbi bi
ribirine bağlayan bir bağdır." 

Hatib, bundan sonra Atatürk'ün 
saihk, ekonomi, iç ticaret, kömür 
madenleri ve ııair madenler, gemici
lik, demiryolları, spor, milli müdafaa, 
hususunda çizmiş olduğu milli prog
ramdan bahsettikten sonra bu prog
ramda dış siyaset hakkındaki madde
ye gelmiş ve burada Hatay mesele
ılnden, Orta Aıya paktından, Akde· 
niz meselelerinde türkiyenin takın
dığı tavurdan, Atatürk'ün garbi şar
ka tercih ile İngiltereyi tabii bir 
müttefik olarak gördüğünden bahset
tikten sonra hitabesini şu &özlerle 
tamamlamıştır : 

••- Çinden Akdeniz kıyılarına ve o
radan Avrupanrn içine doğru uzanan 
tilrk milleti, esaslı bir garb ırkı t~
kil etmekte ve iki dünya arasında 
bir bağ halinde bulunmaktadır. 

Şarkta Ruslara karşı dost kalan, 
Asya milletleriyle bir pakt aktederek 
arkasına Avrupa nüfuzlarının husu
line imkan bırakmayan, şimalde ve 
garbde Balkan Antantr devletleriyle 
mUttefik bulunan, şarki Akdenizdeki 
menfaatleri İngiltere ile müşterek o
lan Türkiyeye Cumhurreisi, dış siya
set hususunda, yeni Başvekille bir
likte, yeni bir istikamet çizmiş bulu
nuyor. 

Bu ay Atatürk, garblileşmiş türki
yenin tekamülü hususunda, büyük 
bir itimadla ikinci bir devreye gir
mektedir. 

Bugün artık sömürgeler düşünme
yen ve İslim İttihadı hulyaları kur
mayan, fakat türkiyeyi ve türk mil
letini düşünen Atatürk türkleri, da
yanışma ve sulh uğrunda mücadele 
etmektedirler." 

Fransa 
Ekilen biçiliyor 

Figaro gazetesinde D'Ormeııson, 
şöyle yazıyor : 

tern aleyhinde İtalya, Almanya ve 
Japonya arasındaki anlaşmaları ile 
telif etmek nasıl mümkün olur ? Al
manlarla İtalyanların Uzak Şarkta a
razileri yoktur, fakat bundan daha 
fazla bir şeyleri vardır : Mühim eko
nomik menfaatler." 

D'Ormesson, bundan sonra Çin sı

naileştirildiği zaman Japonyanm ve 
Almanya da dahil olmak üzere Garb 
devlr.tleri ile rakabete girişmekte ge
cikmiyeceğini izah etmektedir. 

D'Ormesson, mütalaalarına ''ekilen 
biçiliyor" diye nihayet vermektedir. 

Kovduranlar da kovulacak 
Epok gazetesi yazıyor : 
"Bazı memleketleri Çinden kovdu

racaklarmı ve bundan bizzat kendile
rinin istifade edeceklerini ümid et
miş olanlar, bugün kendilerine de 
kovulmak sırasınm geleceğini anla· 
mış bulunuyorlar." 

Ordr gazetesi yazıyor: 
"B. Suctsugu'nun beyanatı, Alman

ya ve İtalyaya yapxlmış bir ihtar teş
kil etmelidir. Bu iki memleket, Ja
ponyanın kendileri ile ittifak etme
sinin sebebi uhdesinden gelebileceği 
gün kendilerini daha ziyade kolay
lıkla yutmak olduğunu anlamalıdır
lar." 

İlalya 
Habeş ilhakı ve Hollanda 

İnformazione Diplomatica gazetesi 
yazıyor : 

"İtalyanın Habeşistan ilzerindeki 

Mkimiyetinin tanınması için Hallan· 
da hükClmeti tarafından yapılan te-
9ebbüs mesul İtalyan mahfilJerinde, 
bu meselenin, Hollanda dış bakanının 
yaptığı gibi, realite ve sağduyu ilzeri
ne mütalea edildiği zaman, aydınlan
ması ve basitleştirilmesi mümkün o
lacağına bir delil olarak teJakki edil
mektedir. İtalyan hükümetinin Hol· 
landanrn bu tetebbilsilnde hiç bir te
ıiri olmadığı malfimdur. İtalyan hU
kiimeti, İtalyanın Habeşistan üzerin
deki hikimiyetini tanrmış olanların 
bu jestini daima takdir ile karşrlaş

mış olması ve Romada henüz munta
zam bir temsil heyeti bulundurmayan 
memleketlerle diplomatik münase
betlerin normal hale gelmesini pek 
iyi karşılayacağı tabii bulunmuş ol
makla beraber, imparatorluğun tanın
ması için hiç bir kimseye hiç bir şe
kilde müracaatta bulunmuş ve bu
lunmak niyetinde de değildir." 

lmpaartorluğu hukukan 
tanıyanlar 

Esasen Avrupada ve Avrupa dışın
da, imparatorluğu hukukan tanımış, 
yahud Romada "İtalya kıralı ve Ha
beşistan imparatoru" nezdine mü· 
messil göndermiş ve yahud da eski 
Habeş imparatorluğu toprakları üze
rinde hakimiyı,:timizin icrasını tam
mış olan memleketler bundan böyle 
müteaddiddirler. 
İmparatorluğu hukukan resmi ıu

rette tanımıı olan memleketler tun
lardır : Almanya, İsviçre, Avustur
ya, Macaristan, Yugoslavya, Japonya, 
Arnavutluk, İspanya, Mançukya ve 
Yemen, 

Bu devletlere, İtalyan-Habeş meııe
lesinc halledilmiş gözü ile baktığını 
Cenevrede bildirmit olan Lchistam 
da katmak mümkündür. 

Kıral ve imparator nczdine 
elçi gönderenler 

Romada İtalyan kıralı ve Habeşiıı
tan imparatoru nezdine mümessil ta
yin etmit bulunan memleketler şun· 

İZMİR Ellernı!JORll 
f111r111 Hııırlınınıı 

20 agustos 20 eylul 

1938 "Eğer B. Suctaugu'nun beyanatı, 
Japon hükUmetinin beslemekte oldu
ğu fikrin ifade·si ise bu fikri komin- ' 

3-7041 1 , 

İmparatorluğu filen 
tanıyanlar 

Eski Habeş imparatorluğu üzerin
de İtalyan hakimiyetinin icrasını fi .. 
len tanımış olan memleketlere gelin
ce, bu memleketlerin isimleri de a,a. 
ğıdadır : 

İngiltere, Fransa, Belçika, Yuna
nistan, Bulgaristan, Romanya, Çekos
lovakya. Türkiye, İran, Peru, Haitl. 

Görülüyor ki, Hollanda hükfuneti
nin takdire şayan teşebbüsü sayesin· 
de, Oslo grupu devletleri arasında 

müzakere edilmekte olan meseleye, 
büyük bir kısmı itibariyle, şimdiden 
halledilmiş gözüyle bakılmak icab e· 
der. Bu meseleye teması ve bunu hal 
imkanında bulamadıklarını zanneden 
memleketler mevcud ise, bunun za
rarı hiç şüphesiz f talyaya olmıyacak· 
tır." 

Alaka kat'ı 
Yeşil Menekşe namı altındaki lo

kantayı, B. Behzada devrettim. tıan 
eylerim. 

Sadi Gürelli 

Ses 

Gen) şair ve muharrir Sabahattin 
Alinin son hikayeleri bu ad altında bir 

cildde toplanmıştır. Nefiı bir kapak 

altında yeni kitabçı tarafından neşre
dilen ve 30 kuruş fiatla satılan bu eser 
80 sayfalık bir cild vücuda getirmek
tedir. 

Hikaye vadisinde günün en bariz 
değerlerinden biri olan arkadaşımızın 
bu kitabı, güıel hikayeler okumak iı
tiyenler için en iyi bir fırsattır. 

Gece Yarısı İtirafı 
Akademi franıez azasından ve Fran• 

sanın bugün en me~hur romancıların
dan biri olan Georges Duhamel'in en 
beğenilmiş, etrafmda en fazla alaka u
yandırmış eserlerinden biri "Gece ya• 
rısı itirafı,. ba9ltğını tagıyan romanı
dır. 

Fransız romancısı, şuuraltını tahlil· 
de bu eaerinde azimi muvaffakiyeti 
göstermit ve bu vadide herkesi hayre-

te düşüren inceliklere varmasını bil
miştir. Okunması belki ilk bakıfta güç 
ve sıkıcı görünen bu romanı, zamanı

mızın en faydalı ve kıymetli edebt e
serlerinden biri telakki etmekte hati 
yoktur. 

Bu güzel romanın Suud Kemal Yet
kin ve Salahaddin Rahmi gibi iki ıa

labiyetin titiz kalemlerile dilimize 
çevrilmi~ olduğunu da illve edersek 

kıymet ve ehemiyeti hakkında daha 
etraflı bir fikir vermiş oluruz. 

Remzi Kitabevinin dünya muharrir
lerinden tercümeler serisinin 10 uncu 
cildini teşkil eden bu kitab 50 kuruf 
fiatla satılmaktadır. 

Çapraz kelimeler 

Soldan sala: 
1- MUd!ir. 
2- Kapr onündeki tümsek - Eski ellrleriıa 

vezni. 
3- Ü.zerine ev yapılacak toprak. 
4- Dullar - Bir nota 
5- Boşama 
6- Lahim - Sorgu 1 edatı • Beyaz 
7- Gelecek - Istırap 
8- Duman karartısı - Zayi oluı 
9- İsim - Kliring 

Yukarıdan aşağıya: 

1- Murahha~ - Mağara 
2- Meşguliyet - Keder. 
3- Gerilemek. 
4- İIS.ve - Engel. 
5- Familya 
6- Ekilecek toprak - Ü}'. 
7- Üzerinde demir dövüllir - Yere çakılu 
8- Bir hayvan hastalığı - İri ta,. 
9- Sicim - Topu oyunda bir ayaktan bir 

ayağa geçirmek. 
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Küçük ilin 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük ilinlardan-

ber Hakkı Öcal No. 38 1-97 
Mobilyalı oda - Y cnişehir inkılap 

sokak No. 4 alt kat Kutlu arkası 1-123 

Kiralık daireler - Ankara sebze hali 
arkası Yeni Hamam apartımanmda iki 
daire kiralıktır. Hamam katibine mü-

Bir defa için 30 tpıru3 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 

İ racaat. 1-130 

Dört defa için 80 kuruş alımr. 
Devamlı küçük ilb.lann her defası 
iısin 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruo 
alınacaktır. 

Bir kolaylık' olmak ilzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes- İ 
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 1 
ilin ızo harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay-
nca 10 kuruş ahnır. i 

Satılık : 
Acele satılık eczane - Ceyhanda 

29 senelik kıdemli ve tanılmış vatan 
eczanesi sahibinin ahvali sıhiyesinden 
dolayı satılıktır Almak için sahibi Ali 
Rıza Atasağuna müracaat. 3-7256 

Satılık arsalar - Yenişehir Karan· 
fil sokak 400 M 2 Konur sokak 
373 M" Telefon: 1538 3-7295 

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

3-6939 
Satılık - Orta Ayrancı bağların

da Güven evleri asfaltına 5 dakika me
safede güzel manzaralı 30 dönüm bağ 

toptan veya parça olarak satılıktır. D. 
D. Yollan malzeme muhasebesinde 
Şevki Fincancrya müracaat. 1-145 

Kiralık : 
Kiralık daire - Yenişehirde Tuna 

caddesi 40 No. B. Ferit apartımanmda 
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 45 lira
ya Maltepe imalatı harbiye evleri civa
rı bakkal Rasime müracaat. 1-18 

2 ve 3 odalı kiralık daireler - Yeni
ıehir Özenler caddesi Yiş sokağı Ev
rcntuğ apr. No. 17 Devlet Şilrası ar-
kasında Ti. 2311 1-93 

Kiralık oda - Çocuk sarayı arka
sında Kazını apartımanında banyolu ı-
2 oda kiralıktır. Bankalar caddesi Ber • 

ULKU 
HALKEVLERl DERGtSt 

59 ikincikônun sayısı 

iş Arıyanlar : 

Danı derai - Diplomalı bir profc· 
sör bayan, beden terbiyesi (kültür fi. 
zik) ve modern dans dcrselri vermekte
dir. Ders toplu, husust olduğu gibi aile 
nezdinde de kab:ıl olunur. Yenişehir 

posta kutusu 1046 1-38 

lı anyor - Alaturka ve alafranga 
nefis yemekler yapan Sefaretlerde aşçı
lık yapmış bir erkek iş aramaktadır. 

Ulus, (İ. E.) rumuzuna müracaat. 
1-106 

Mürebbiye arayanlar - Fransızca
ya vakıf genç mürebbiye vazife arayor. 
Talipler Salti ve Franko mağazasında 
M. Mordo Tel. 1855. 1-98 

Bir bayan it arıyor - Türkçe dakti
lografi ve iyi fransızca bilen bir bayan 
yarım gün ve yahut bütün gün için i1. 
aramaktadır. Posta K. 143 1-129 

Bir bayan İf anyor - Fransızca, aı .. 
manca ve müzik bilen bir yabancı ba
yan çocuklu aile yanında mürebbiyelik 
aramaktadır. Ulus L. S. rumuzuna mü-
racaat. 1-131 

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

yah deri kaplı bir pudralık kaybol
muştur. Ulus (R) rumuzuna getirene 
mükafat vcri!ecektir. 1-65 

Zayiler 
Zayi - Asken Fabrikalar Usta mek

tebinden 337 senesinde almış olduğum 
nazari ve 339 senesinde tesviyeci ve 
elektrikçi olarak aldığım ameli şcha

detnamemi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 155 
İhsan Raif Yıldırım 1-122 

Zayi - Mülkiye mektebi çamaşırla
rı için teminatı katiye olarak 5-7-937 
tarih ve 1/ 1 No. ayniyat makbuzunu 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. Müteahhit A. Re-
şat Çavuşoğlu. 1-128 

Zayi - Hüviyet cüzdanımı kaybet
tim. Yeni sini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Çorumun Şeyheyüp 
mahallesinden İamail lnu NaolL 1-lllı 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. --= LA BOHEME ---= -: Martha Eggerth • Jean Kipoura : --., . , •• • 111111111111111 111111111111111111,. 

Elektrik Beyoflu 4 üncü 

Noterliğine 
Ulusal ekonomi artırma meselesi, 

Celal Bayar; bugünkü Fransada ah
lak meselesi, Ziyaettin Fahri; Mabe· 
din yollarında, (şiir) Sıtkı Akozan; Şİ rketi nden "Atak" namiylc mcvsum makine ve 
Yarı yol (şiir), Feyzi Kutlu; Bey endüstri işleri Türk Anonim Şirketi-

böyrek hikayesi, Osman Turan; Os- nin (50) hisse itibariyle 10 hissesinin 
manlt imparatorluğunda çiftçi sınıf- Ağ o ç direk sahibi bulunan Baha Moltay hissesini 
ların hukuki statüsü, Ömer Barkan: Bay İzzete ve diğer on hissesinin sa-

Mir ·Ali· Şir ve siyasi hayatı, A. SQt ln ah nacak hibi bulunan Eıni Moltay da kendi 
Caferoğ/u; Orta zaman türk • is!am hissesini Şefike satmışlar ve usulen 
dünyasında yahudiler, ve hıristiyan- 100 adet 20 _ 15 cm. 
!ar, Prof. A. Mez, (çeviren Cemal keyfiyeti tesçil ve ilan etmişlerdir. 
Köprülü); Ar'm Prehistorik kaynak- kutur 8 metre uzunluk eh- Ancak ikinci kdnun 28/29 tarihine 
!arı hakkında, Profesör Doktor Şev- adında ağaç direk alına- müsadif çarşamba gecesi saat 18.30 da 
ket Aziz Kansu; Makberde Leyla ve ı:akıır. ı~teklilerin en geç Baha Moltaym daveti üzerine Beyoğ-
Mccnun ile Hüsnü aşk tesirleri, Fev- !unda Ayaspaşada Çampalas apartıma· 

l 7. l. 1938 tarihine ka-ziye Abdullah; nının alt katında vaki apartmana git-
Notlar ve iktibaslar: Asırdaş türk (lar fiat ve teslim müddeti- tim. 

nesri Herbert W. Duda; Halkevleri ııi bil<liren tekliflerini gön- Saat 19.30 raddelerinde mumaileyh haberleri ve çalışmaları, fikir hayatı. l 
bibliyoğrafya. dermeleri veya getirme e- tarafından evvelce izhar olunan ve mc-

96 sayfa olan derginin sayısı her ri rka olıınur. 1-143 ali itibariyle beni mezkür şirket aksi
yerde 25 kuruştur. •••••••••••••mıil yonları ve ~rket mesaisinden mütehas
------------------------------- sıl kar hakkında şahsen ve Baha Emi
..ı 11111111111111111111111111111il11111111111111111ilil111111111il!1111111111111111 !::. den hariç olarak devam etmekte bulu-

= = 
-= : 

. . 

:. . -
= 

8/1/938 cuınartesi ve 9/ 1/938 pazar 

: akşamları aile dine dansanlarda JANOSSY -
= orkestro SO N konserler verecektir. 

= 
= 
= 
= 
= = 
= 
= 
= 
= 
= 
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= ------------- -

§Masa ları MUHAKKAK evvelden TUTUNUZ: - -- -
: Tel. 203s Karpiç ~ 
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nan şirketimiz namJna teahhüdata so
kan 8 adet tarihsiz varakayı tehdid al
tında imzaladım. 

İmzadan sonra da polise müracaatle 
ı3zım gelen muamelata mübaşeret et
tim. Ancak im":ala<lığım ve münderica
tına dahi tamamen vö.kıf bulunmadı

gım varakalarla üçüncü şahıslar lehine 
.,aki olacak her hangi bir temlik ve ci· 
ronun hükmü olmıyacağını ve şirket 

namına girişeceği taahhüdatın mute

ber bulunmadığını ve şirketimizdeki 

hisselerin Şefik ve İzzete devir ve fc· 
rağıııın gazetelerle ilSnı tarihinden iti· 
baren gerek Baha Moltay ve ge· 
rek .b.mi Moltayla şırkctimizin hiç bir 
alaka ve irtibatı bulunmadığını şayet 

Emi ve Baha Moltay, Atak şirketinde 
bir hak icldi a ediyorlarsa işbu ihtarna· 
menin gazetelerle ilanı tarihinden iti
baren 24 saat zarfında mezkilr sekiz kı· 
ta veıikayı makamınıza veya aid oldu
ğu salahiyettar makama ta ibraz eyleme 
sini ,bunu yapmadığı ve ihtarnamemi
zc cevab vermediği takdirde bu gibi ve 
saikin mevcudiyetini iddia edcmiyc 
ceğini ve bilmukabele ihtarnamemizde 

yuıh müddo.lyatr kabul etmlf toWdd 

JR ' 

olunacağının kendisine lbllğz ve key
fiyetin Cumhuriyet ve Ulus gazetelerile 
ilanına tavassutunuzu altı nüaha olarak 
tanzim kılman içbu protestonamedcn 
bir nüshasının Galatada Bahtiyar ha· 
nında 33/34 No'da mukim Baha Mol
taya ve diğer nüshasının Beyoğlunda 

Ayaspaşada Çampalas apartımanmm 

alt katında mukim Erni Moltaya teb
liğini, diğer musaddak nüshaların he
men ilan olunmak üzere Cumhuriyet 
ve Ulus gazetelerine tevdiini, bir mu
saddak nüshasının berayi i~icaç tara· 
fından tevdiini ve diğer nüshasının 

dairelerinde hıfzını saygılarımla rica 
ederim. 

Adres : Misafireten lstanmulda 
Bahçekapıda Atabey Hanında 26 No. 
avukat Yusuf Kenan nezdinde bulu
nan ve Ankarada Yenişehir Selanik 
caddesi 21 No. da "Atak" makine ve 
endüstri işleri türk anonim 'irketi 
idare meclisi reisi İlhami Mazhar . 

1-126 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa 
bık Ba~muavini ve Berlin Üni· 
versitesi (Charite) sabık muavinı 

Her gün saat 16 dan sonra ATA· 
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımanı 7 No. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. 3-6861 

iLAN 
Evvelce sade bir tercüman olarak 

istihdam ettiğim Fuat Emcet Ataul· 
!ahın (Holanda Rod Landon Eng· 
land) bundan böyle benimle veya 
bana nisbet i olan guruplarla alakası 

kalmamı§ olduğundan mumaileyhin 
netayici efalindcn dolayı hiç bir gilna 
mcsuliyct kabul etmediğimi beyan ey
lerim. 

.. ... .. 
l 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Üçüncü keşide 11 ikincikanun 938 dedir 

Büyük ikramiye 45.000 liradır 
Bundan bafka, : 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 ... 

'BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINİZ · S ·KURU$ 
- - -- -

- -- - --

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·lEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT. ll~KA:SI 



'. ı. 1938 

Askeri Fabrikalar 

Tabih ve eczacı alınacak 
~alreri Fabrikalu Umam Midirlii· 

•· elen: 
İki tabib ile bir ecazcı alınacaktır. 

•teklilerin prtlarını anlamak üzere 
tida ve birer hal tercümesi ile umum 
üdürlüğe müracaatları 

(4721) 1-6 
P. T. T. 

ULUS 

rin kanun! veaUralarmı havi teklif dır. Ve heyeti umumlyeıine on Uç bin 
mektublanm belli vakitte komlayona altı yib on lira kıymet takdir 1 
vermeleri. (4728) 3-7250 tu 

0 
un-

Çab tamiri 
PlUf r. 

Asansör yaptırılacak SATIŞ ŞART 
Müteahhit nam ve hesabına Ankara P. T. T. Midiirlüfünden: Ankara Levazım Amirliii Sabn . LARI Alma Komia•o _ _.__ 

1 
1 - Satıt P. etın para ile olmak üzere 

15 ton Lüleci Kili 3-1-937 tarihinde ihaleai yapılmak " .._ 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür- il%ere ekıiltmeye çıkarılmıt olan 2200 1 - Selimi ye kıtlumın çatı tamiri 

92
•
937 

tarihine mUudif ÇUf8mba gü-
lüiiinden : lira ketif bedel)i ve 165 lira muvakkat ihalesi kapalı zarfla 26-2.lrln.-938 aaat nU .... ton dört on altıya kadar icra da-

Tahmin edilen bedeli (525) lira o- teminatı merkez ı>09tahaneainde yap- 16 da Fmdıkhda İıtanbul komutaıılıp ireaı gayri menkul Atıf memurluğun-
Ja k k · · • ı i ·1 ıatın alma komiıyonunda -'--'-. da yapılacaktır. 

n yu arıda miktarı ve cinai yasılı tırılaca uanaör ııı • puar ı a çevn - yap~ T li 1 ._ ... 
1 

tır. 2- a p er ta.uir edilınit olan yu-
llla zeme askeri fabrikalar umum mU- mittir. dürlüğü satın alma komiıyonwıca 13- Pazarlık 25-1-938 cuma günU aut 2 - Muhammen kefil becleU 25110 1rarıdakl muhammen kıymetin %7.S ğu 
1-938 pcrtembe günü saat 14 de açık 15 de P.T.T. müdürlük komiıyonun- lira ilk teminatı 1884 liradır. Şartna- niabetinde pey akçesi wya milli bir 
eL .

1 
. 

1 
k mesi her ntı .. öğleden evevl '--Z-yon- bankanm teıninat mektubu ile kanu-

&ll tıne ıle ihale edilecektir. da yapı aca tır. .~ auuua temina tarak Şartname parasız olarak komisyon- Talihlerin o gUn komisyona mUra- da g6rU1Ur. İıteklilerln ilk teminat nen t 
0 

kabul edilen hazi-
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi- caatları. (43) 1-137 mektub veya makbuslan ft 2490 aayılı ne tahvilleri getirilecektir. . 
nat 1 kanunun 2 - 3 inci maddelerinde v-.. 3 - Satıf gUnU artırma bedelı takdir 

0 an (39) lira (38) kurut ve 24510 1ı vesikalardan mada Nafia -~--;-ti1• edilen kıymetin %75 ini bulduktan ve 
numaralı kanunun 2 ve 3 üncü madde- ·~e n .. d f nida · ild21

-"' 

l fen müdu 1 .. ki • d al lrl hli ~ e a ettir ~en 90llra mez-
erindeki veaaikle mezkdr gUn ve aa- r u erm en aCl _an e -

Yet vesikalarını ihale uatinden bir aa- kQr günün. o.n altmcı aaatmda en çok 
atte komisyona müracaatları tal b ihaJ 1 

(25
) 

1
_

132 
700,000 kilo buğday alınacak at evvel komiıyona vermeleri. artıran 1 me e 

0 
unur. 

------------- Aakara Levuan Amirliii Satın (38) 1_ 133 4 - lıbu tarihteki artırmada teklif 
Alma Komiayonmıdan 

1 
edilen bedel muhammen kıymetin 

1 
_ Kapalı sarfta ekailtıneye ko- % 7~ ini bulmadığı takdirde 24.2.938 

lan 700.000 lıcilo buğdaya istekli tarihine mUaadif pertembe günü saat Demiryolları 

Adliye bakanlığı 

-
M. M. bakanllğı 

Fireze makinesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma K.. 

mia~unclan ı 
1) İkl Adet freze maklneıi puarlı~ 

la ebiltmeye konmuttur. 
2) Tahmin edilen bedeli 10815 Ura 

olup ilk teminat parası 811 lira 13 ku
ruttur. 

baç alınacak 3) İhaleli 24-l.Q38 pazarteai gilnll 
Ankara Ceza EYi DireJdörlüiiia. aaat 15 dMir. 

den : 4) Ebiltmeye gireceklerin 2490 a-
Ankara ceza •evinin 937 mali yılı yılı kanunun 2, 3 Uncü maddelerinde 

ihtiyacı için (41) kalem ll~ yirmi iatenllen belgeleriyle birlikte ihale 
ikl &ün müddetle açık ekıiltmeye ko- ıUn ve saatinde M.M.V. aatm alma ko-
.nulmuftur. misyonunda hazır bulunmaları. 

latekilerin % 7,5 teminatı muYak- (41) ı-131 

kate akçeıi olan (61) lira (13) kurut- Çelik boru ve çelik 
luk bana mektubu Teya o mlkdarda 
paranın Ankara defterdarlığı vezne- çubuk alınacak 
sine yatırıldığına dair malrbuslarlyle M. M. Vekileti Satın Aı.a ~ 
birlikte yevmt ihale olan 17. 1. 9S8 misyonundan : 

1) Hepıine biçilen ederi 1650 lira o-
tarihine rastlayan pazartesi gUnU aa- lan 3300 Jcilo çelik boru ile biçilen .. 
at 15 de Ankara Cumhuriyet :Milddel- derl 2300 lira olan 4520 kilo çelik çu
umumiliğinde mütepkkil komiıyona. buklar puarlıkla eksiltmeye konmu,. 
il&cın cinı ve evsafını ve ıeraitlni an- tur. İfbu mabemeler her i.kiıinin iba
lamak için ceza evi direkt&rHllüne 
müracaatları ilAn olunur. l-35 leai yapıldıiı ıibl ayrı ayrı ihale edl-

------------- lebilir. 2) tık teminat param mecmuu 29611-

Enstitüler ra 25 kuruıtur. 

Döküm koku alınacak n~dığmdan bir ay içinde netice- 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artır-
D. D. Yollan Sa. AL Ko.dan 

1 
fendirilmek üzere 26. 12. 5137 der ... i- Barut tecrit deposu inşaab mada en Ç~ ~ihale olunacaktır. 

Muhammen bedeli 
24500 

lira olan baren bir ay içinde pazarlığı l J- lnbiaarlar Uımmı Müdürlüiünden: 5 - Binnc ve ik nci artırmalarda Elbise yaptırılacak 
700 ton döküm koku 

18
.
1

.
1938 

aalı gU- • Lv. Amirliği aatm alma komisyo- 1 _Mersinde prtname ve projesi ihale bedeli ihaleyi müteakib verilme- 1~;!.~erlli~e Enıtitüıi Direlrtör-

3) İhaleli 25-1-938 aalı ıünü uat on
dadır. 

4) Ekailtıneye ıireceklerin 245'0 ... 
yılı kanunun 2. 3 UncU maddelerinde 
lıtenilen belıeleriyle birliıkte ihale 
&Un" aaatında M.M.V. aatm alma ko
miıyonunda haı:ır bulunmaları. 

nü aaat 15.30 da kapalı :ıarf uauli ile nunda yapılacaktır. mucibince yaptırılacak barut tecrit diği takdirde üzerine ihale edilenin 1 - Gul terbiye enatltUatl erkek 
Ankarada idare binumda aatın alma- 2 - Muhammen bedeli 36750 Ura deposu inpatı pazarlık usuliyle ek- talebi berine ihale tarihinden itibaren 

ilk teminatı 2756 lira 25 kuruttur. siltıneye konmuttur. bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi taJebeıi için 180-185 takım elbise yap-
caktır. btekll çıktığı takdirde pazarlığı her 2 - Keıif bedeli (11851) lira (35) için yedi gün kadar mehil verilecektir. tırılacaktır. Kuınat. maheme, itççilik 

Bu i- girmek iatiyenlerin 1837,50 .,nft yapılacaktır (4726) 3-7249 dahil beher takımmm muh.......,.en fı"-
7- a~ • kurut ve muvakkat teminatı (89,21) İ..ı.u müddet zarfında ihale bedeli ya- --...-u 

(40) 1-134 

liralık muvakkat teminat ~ kanunun .,.. yatı 3100 '--- nL -ı--
un alınacak liradır. tmlmadığı takdirde ihale bozulacak &urut. U& taua1atı 430 lira 

tayin ettiği vesikaları ve nafia müte- • 13 kuruftur Jandarma ahhitlik veıı·'---ı ve tekliflerini avnı Ankara Lnazmı Amirliii Satın aJ. 3 
1
- Ekaıltme 13. 1. 1938 tarihine ve bu tarihten evvel en yüksek teklif- • 

.... " - ma v --=·1onundan ı rast ayan pertembe günü saat 14 de te bulunan talibine teklifi veçhile al-
2 

- İhalesi kapalı sarf uıuliyle 
gün saat 14.30 a kadar komiıyon reiı- _. Kabata ta ı ··ba 17 1 1938 puarteıl ...n n t 15 d ı - Denisll birlikleri için 151.100 . 1 . evazım ~e mu yaat fU- mata razı olup olmadığı sorulduktan · · ... nu aaa a liğine vermeleri lizımdır. besındeki alım komıayonund Ankara me ..... ebler -·'----becı"lı"ğın" de Battaniye alınacak 

kilo unun kapalı aarfla ekailtmeai 
1 

-Lt a yapı- sonra teklifi veçhile almağa razı ise &~ ~ Şartnameler paruu olarak An1rara-
11 

"' ••-
938 

aut 14 de lana ... A acıur. ır. ibal f k b" . . tal" yapılacaktır. Juacluma Genel Komutanhiı Saba 
C!a mebeme daireaindeıı ve Haydarpa· .. -"un r- - a- 4 - Şartname ve projeler (6) ku- e ar ı ırıncı ıbten ta?ıil ed~l- 3 - latekliler 2490 aayılt kanun .ım. KaaııiaJOllanmı 
tada teaellUm ve aevk tefiiiind~., da- kert aatm alma komiıyonunda yapı- rut bedel mukabilinde İnhisarlar in- mek ~ere b~ talibe ihale edılecektır. hükümlerine gör• teklif mektubları- 1 - Blr tanHine dokus Ura ita 
iıtılmaktadır. la~Muhammen bedeli 19643 Ura pat tubeıiyle Menin müdürlüğün- Teklifı veçhile almağa razı olmazsa nı ihale saatinden bir aaat evvel mak- taı.:nin edilen 6500 den 7500 taneye ka-

(4738) 1 
,.

5 
den almabilir. pyri menkul yeniden on bet günlük -i dar vaaıf " örneğine uygun battaniye 

._ ilk teminatı 1474 liradır. Şartnamesi 5 - Eksiltmeye ittirik etınek iste- kinci artırmaya çıbnlacak en çok ar- buz mukabilinde komieyon bqkanına 14.1.938 cuma gUnU aaat onda kapalı 
Çam tomnık ve azman komisyonda g6rUUlr. Teklif mektub- yenlerin fenni evrak ve vesaiki İnhi- tıran talibe ihale edilecektir. vermelidirler. sarf aauJu ile satın alınacaktır. 

_
1

_ --L Iarmm aaat 13 e kadar komisyona ft- 1 'ft•••t be-ı "b de .. H n..ı 4 - Şartname her gUn Gul Terbi· .,_t:. ........... 11• 338 kuruı '---"·'·lm-
11UU8ca& rilmeıi. (

46
S6) 3-7145 aar ar MAW- ıu 1Nne ı ru e rek v- er &&& artırmada gayri men.kul _,,__ liA&f&A& 

D. D. Yollan la. AL ICo.clma ı ayrıca vesi~ ~aları lizmıdır. talibine ihale edildikte tapu harcı mut ye EnatftU.U DlrektarHlltlnde ,ara. da komilyonduı alınabilecek olan bll 
MııhammeQ becleli 16582 Ura olan 120,000 kilo .p ed almacak 6 - İıtekhlerın pazarlık için tayin teriye, lhale tarihine kadar olan müte- leblllr. (4763) 1--37 eksiltmeye ıirmek iatlyenJerln (4625); 

1050adet~tomnıknummı 18.1.938 Ankara Levaama Amirliii Satm edilen &ün ve saatte % 7,5 pvenme rakim verp" dellaliye reami iae aa- llralık ilk teminat makbuz wya banka 

~E?.~:!: =:"om":'O:~~ ~ ~~-:n· blrliL1ermin :~~%~li~~~:~:ı~ ;: uı7bed~~.: :::::.~rla dlter a- [:::::::!.!~~!~:~~~::::::::::ı =~ =:. ~== 
Bu ip girmek iıtlyenlerln 1243,155 mayıı 938 nihayetine kadar ihtiyacı llkadarların gayri menkul il%erindeki J'ODA vermit olmaları. (4678) 

lira muvakkat teminat ile kanunun ta- olan 120.000 kilo ıığır eti kapalı zarf· haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa Elbise yaptınlacak 3-7237 
yhı ettlll vcaikalan~v~ =~ah- la ekliltmesi 12. 2..Ian. 938 UJt 16 dair olan iddialarını evraknnüıbitele- Tarih, Dil, Coirafya Fakiilteai 
hitlik weikallı ve tehılifterbd aJ91 lilll da Kır~U dimen aatın arma ı. ~le yirmi gb tpme dairemin bil- DirektörliiiüM- 1. Ankara Ticarel ve Sanayi 
aaat 14.45 e kadar komlayon re181lfim miayommdıa J111Pılac:Utır. Aç* arttırma dirmeleri lbadır. l - Ku talebeler için cllktldlecek Odası Rlyuednden 
l'ermeleri lhımdır. ıu226-;!'r:ı'!'8;"'~~:!1 = 3~ Ankua icra Daln.i Gqri M•· Abi takdirde baklan tapu ıiciUyle 20 manto, 29 rop, 6 tayyar, 6 etek 4-l Ticaret ve sanayi odaları kanun• 
, Şartnameler ~~ıs olarak Anbra- lira. ilk teminatı 

2385 
liradır. Teklif kul Sabf Memurlulundan ı lllbiıt olmadıksa •tıf bedelini paylq- ·1938 cUnü mD0ıkaaaya konmqtu. Ta· nun llçUııcU maddeaine tevfilruı oda

da malzeme daireamden. Haydarpap· meJrtubları belli aaatten bir aut ev- ipotek olup aatıta çdranlan lamet mumdan harlı tutulacaktır. lip sıJnnedtlmdan t~ mUmJreu,a da mukayyet her muf tacir w ına. 
da teaellUm ve aevk tefliiinden, Eül- veline kadar kabul olunur. lartmme- pap mahallen uwı yol IOkak topu· 8 - Artırmaya iftlrlk edecekler konmUftur. etHNtln ıı.r tem llcretl b,.tiyeyl 
tehir ve lmıir matualarmdan dağıtıl- ai komiıyonda ıörWeblllr. lıteklile- ııun iki pafta 4ada1 panel ııumaraam• 20-1-5138 tarihinde 37 /45 numara ile 2 - tkincl mttnabu 12-1-1938 pa- tesviye ederek tecdidi kayıt muame-
IDlktadtr. (4741) 1-46 da kayıdlı ev aplıdaJri prtlar daire- dairemizdeki 7erinde herkne asık· sarteai lllnl aaat 15 de mektebler .... lesini lfa ettirmeleri mecburidir. 

Malzeme alınacak 
Devlet Demir7olJan Satın Alma Ko miq9andanı 
Muhammen bedeli. iıim ve mlkdarlan qağıda yuılı Uç llate muhtevi-

yatı malzeme 4-2-1938 cuma gilnl aut 15 ele kapalı sarf uıuUl ile Ankarada 

idare binasmda aatm alınacaktır. • 
Bu i innek istiycnlerin hlzalarmda yuılt muvakkat teminat ıle. ka-

fi .1 ü"ğ" vcıilmları " Nafıa müteahhitlik vesikalı ve teJrbfie-
nunun tayın et ı . ••-ımd rlni gU t 14 de kadar komllyon reiallfıne vermeleri ... ır. 

aynı n ua tarak Ankaracla mal.eme dairelinden. Haydarpa-
Şartnamcler paraau: o 1' tlmak d 

tada teaellUm ve aevk ıefllğinden da.,ıt ta ır. 
lluhelDIMn 

Liate 
No. 

-
1 

2 

a 

Malzemenin ismi 

Mikdarı 

Kg. 

Muhtelif Rondcll, gupilya ve 
24570 

bakır perçin 
lluhtellf maden ve ataç vida-

ları 
98 blem H ahalter ve Resny 
ıiatemi ıUr'at kontrol ıaatı ve 

ıefcrruatı 

21775 

bedeli 
Lira 

8000 

13400 

8500 
(4777) 

Te.zaah alınacak 

JIU'ftkbt 
teminat 
Lira 

1005 

u1 1ı. 
1-86 

D.D. Yollan Satm AbDa KomiaJCIDGDClan 
1 

n bedelleri ve muvakkat tıeaıinatları yuıb muhtelif tes-
Ataiıda ~edilmek prtlyle 17.2.938 pertembe günü aaat 15 den 

llblar ayrı ayrı ihal l" 1 Ankarada idare binumda utm almac:alrtır. 
itibaren kapalı sarf uau ıy e da vakkat te 

Bu l tere girmek iıtlyenlerin qalıda g6ıterilen miktar m~ -
f · ettiği vesikalar ve tahaıin bedeli 5000 liradu yilk-

~na;:.c ==e~fç: nafia müteahhitlik veelkaa ve te1r1lflerini aJm iUn 
0 e k mi on reiıliğine vermeleri prttır. 

laat 14 e kadar 0 •Y k Ankarada malseme dairesinden ve Haydarpa 
Şartnameler paraaıs olar& dır 

tada teaellUJJı ve aevk ıcflijinden dalt t;ı1makta • 
Muhammen :Muv: teminat 

Tezglhın cinai 
Miktarı bedel L. L 

l Boru te:ıpbları 
il Takım torna teıiÜU 
[il Kollu testereler 
iV Arzani torna te.r:glhı 
V Çentrolame tıe•ailU 

VI Hidrolik montaj preal 

5 
1 
6 
1 
2 
1 
1 

VII Dit açma makmaaı 7 
VIII Elektrikli perçin ocal~ 
ıx Hidrolik dlraeldl perç 

• 1 
maldneaı. • 1 

X Hidrolik boru bUJdDC prcaı 

12000 5IOO 

9000 675 

7500 562 5 

12000 900 

1200 90 

2000 150 

3000 225 

4000 300 

2500 187 5 
1200 90 

(4745) 1--48 

tinde açık artırmaya çıbnlmt9tır. bulundurulan prtnamemld okuyabl- huebedllflııde ,-.pdlıcalmr. Teodicli byıt mu .... leaine l-1-9'1 
EVSAF VE MUŞTTMILATI lirler. 1-127 3 - thaledaı bir mt meline ka- tarihinden itibaren bltl•nmtt old• 

Birinci kıaım : 4ar 146 liradan ibaret ola teminatın fundan ı••adarlarm müddeti kin• 
Kapıcluı slrlJdlkte semini çimento mektebler muhasebeciliği ve.meainc niyesi sarfmda odaya mUracaatla o. 

yatınbnıt olmuı llzımdır. retl bydiyeyi tesviye ederek teccH-
ufak bir aralıktan, aafdaki kapıdan gi- 4 - 1ıan Ucıetl mtlteabhlde alddir. dl ka7ıt muamelellnl lfa ettirmeleri 
rildikte tavan ve tabanlı bir oda ve se- Teblli 
min ve tavam beton ve ıu tertibatını ha· Ankara A.U,. Birinci Hukuk Mah- (l9) 1-116 iltn olunur. 1-64 

vi bir mutfak ve 13 ayak merdivenden kemninden: 
sıkıldıkta tavan ve tabanı ahpp ikl İıtanbul Bet1ktat Valide Çepıcsi 
oda ve bir banya ve bir hal& vardır. Çavdarcı eolrak 11 No. da otururken 
!kinci lmım : halen nerede olduğu belli olmıyan 

Fatma Esma diğer adı İtmete: 
Ve umumi kapıdan girilip •ldaki 

kapıdan girildikte aağda iç içe tavan 
ve tabanı tahta ikl oda ve yandaki ara· 
bktan tavan ve tabanı beton ve bahçe
ye bir kapı ile açılır bir mutfak vardır. 
Ve mutfakta au tertibatı mncuddur. 
Ve on dart ahpp bir merdivenle yuka
rıya çıkıldıkta ufak bir koridor ve ta
van ve tabanı ah,ap iki oda vardır. Ve 
koridoı: yanında ıu teaiaatını havi bir 
hail ve bir banyo vardır. 

UçUncti knım: 

Usun yol fberlndeld muftr evini
kinci kapıdan içeri ılrildikte .zeınin ve 
tavanı beton bir aralık ve aağ tarafta 
ı:emin ve tavanı beton Uç oda ve 90lda 
bir aralık üzerinde terkoa teaiaatmı 

bavı banyo, hal1, mutfak vardır. 

Dördüncü kısım : 

Arkadaki bahçedeıı on dört ayak ba
samak ıözaiften mamQl blr merdivenle 
Uçüncü kwnm Uat katma çıkıldıkta 
.zemin ve tavanı beton bir koridor ve 
aolda üç oda ve bir balkon ve aağda ıu 
teaiıatını havi hali ve banyo ve mut
fak mevcuddur. UçUncll ve dördUncU 
dairenin pencere ve kapı camları he
nlla takdmamıttır. Uçiincil dördUlıcü 
daire inpatı tamamen betondur. 

Birinci ve ikinci daireler ahpp ve
la, haJ1, banyo, mutfak betondur. 

~Uncu ve d6rdUncU daire inpatı 
tamamen betondur. 

Birinci ve lklncl daireler ahf&p ve 
balla, heli, banyo, mutfak betondur. 

Heyeti umumlyealnin Uacri Elkite· 
hlı kereatffl ile arttıUldtlr. 

Ye her kıa11Dda elektrik t11lntı vu-

Kocanıı: Ahmet :Mitbat Yazıcı ta
rafından aleyhinize açılan ihtar da
vbınm yapılan durupnuı aonunda 
kanunu medeninin 132 inçi maddesi 
mucibince (bir ay içinde davlcının 
ıöeterdiği eve dönerek aile vuifele
rine riayet etınenizin ihtarına ve 
mahkeme meaarifinin sizden almma
aına) Temyiz yolu açık olmak Usere 
17-12-937 tarihinde ıöz birlikle karar 
verilmif olduğu tebliğ makamına ka
im olmak üzere illn olunur. 1-146 

1 LAN 
Polathnm Bayburt köyünden Mue

tafa oğlu Şiikrü'niin hazinei maliye a -
leyhine açtığı mezkQr Bayburt köyü
nün Belyol mevklindc prkan urı Ha
lil yolu, garban ŞUkril flmalen Şiikrll 
ve İsmail tarlalan ve cenuben aırt ile 
mahdut kırk dönllm mlktarmdakl ara
dye davacının babaaı tarafmdan arazi 
haliyeden ihya ederek pdiye kadar 
faaılans ve nisaaız taaarruf ettiğinden 
bahiıle murili namına teaciline dair da
vlntn lcra kılınmakta olan muhakem. 
ainde müddeabih aradye dlyetlik id
diasında bulunanlar varsa evrakı mU.
biteleriyle birlikte 151-1-5138 tarihinden 
evvel Polatlı sulh hukuk mahkemesine 
mUracaatlan ilan olunur. 1-144 

DlfTABlBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Puarclan muc1a her sin hu

taı.ınm ....... tldnl ..... 

AdliJe Sar.,. ~ Sanal 
Halda Apartmma No. 1 

3-6949 

Sıiır, kuzu, koyun eti alınacak 
ı>.niz Levamn Satın Alma KamiaJOIUIDdaa: 

Cinal 

SıiJreti 
Kunetl 
Koyun eti 

Miktan 

69768kllo 
28000 kilo 
14229 kilo 

Tahmin edilen 
bedeli 
Kurut 
32 
43 
43 

Muvüılrat 
teminatı 

Lira Kurut 

3036 • 38 

1 - Yukarda cini ve miktarlan ile birer klloeuna tahmin edilen bedeli " 
muvakkat teminatı yatlı olan Uç kalem et, 8 - ikinci lrlnun - 938 tarihine 
rutlıyan cumartesi gUnll aaat 11,5 da kapalı zarf uauliyle alınmak iben 
mHaabaaya lıDonulmuftUr. 

2 - Bu Uç kalem ete aid prtname 203 kurut mukabilinde komisyondan htl'
giin alınabilir. 

3 - İıtekWerin 2490 aayılı kanunun tarifatı dahilinde tamim edeceld.-1 
kapalı teklif mektublannı en ıeç belli sUn" uatten bir aaat evveline kadar 
puımpqada bulunan komisyon bafkanlığma malrbm mukabilinde vermeleri. 

(4659) 3-7157 

Bahk alınacak 
Aalcua Yatılı Okallan Satm Alma Komiı;rona Batlranlıimdaa r 

1 - Ankara yatılı okullarının &f&fıda adı, mikdarı, muhammeıı fiyatı 
ve ilk teminatı yuılt senelik balık ihtiyacı açık ebiltme1e konulmuttur. 

2 - lbalffl açık ıblltme utull Ue 17. ı. 1938 puarteai günü aaat 15,30 
da Ankara mektebler muhuebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacak· 

tn'· 
3 - lateklllerin 2490 aayılı kanun hUJı:Umlerine g8re ilk teminatlarnu 

belli günde Urıale aaatmduı bir llat evvel aıezlrQr muhaaeba vuneline ya
tırmaları lhımdır. 

4 - Şartnameıini ıörmek iıtiyenler ber gün Ankara mektebler muhale
beciliiinde komisyon kltlblnı müracaat ıdeblllrler. (4764) 

Muhammen İlk temi· MUnabla 
lllkdan lluhl!IN!llft bedeli natı tarihi 

laml kilo fiatr kurut lira kuruş lira kuru, saati - ·----Uuumru bahtı 6SU su 32:> uv ı .. ;;ı 

Torik batıp 925 20 185 00 13 88 
Kalkan bahtı 375 eo 225 00 16 87 
ltefal 400 eo 240 00 18 00 17. l. l9SI 
Mercan 075 80 060 40 04 50 Pazartesi -- -·-- ıcw 00 77 6a 15-30 
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~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz iştahanız yok, mut 

--
Ankara Palas Konserleri ---- --- -- Dişlerinizi her gün H A S A N meyva özü 

aluuz. Yar= bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan 
lıarika midenize rahat ve huzur verecektir. Şişe 25, büyük - --~ 11 Pavillon11 da Cuma 7 ikinci ----------

Kônun 1938 §il§ 

5,30 da 
-----------

40, dört misli 60 kr. 

---- ----Mr. otto Geitner'in idaresinde diş macunu ile fırçalayını.z ----
-------= ---
----= ---------------

PROGRAM 
Birinci kısım 

l. - Ouverture de 
Rosamunde Schubert 

2. - Bruch Violon 
Konzert il Satz (Solo Ervin Polak) 

3. - Serenade Solo 
Violoncelle Cassado (Hans Klika) 

4. - Steppenskizzen Borodin 

İkinci kısım 
R. Wagner 
Bocheri·ni 
Grieg 

.:!1111111 55 Kuruş 1111111!:. 

~imren Lokantası~ 

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

R 
A 
D 
v 
o 
L 
• 
1 

N 
: Hükümet caddesinde Ankara- : 
E: nın en temiz ve en şık ve Lokan- E: 
: tacıhğın bütün inceliklerini ha- : 
: vi (İmren) Lokantasında 3 kap : 
: yemek zengin çeşitli Tabldot : 
: yemeği su, ekmek ve salata dahil : 
: 55 kuruştur. Meşrubat ve meze- E 
: !erin fiyatiarı çok ehven olup : 
: bir defa ziyaretiniz bu sözümü- : 
: zün sıhatini ispata kafidir. ı-ızı : 

Yurdda ittifak halin:! gelen bu kanaati 
tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu ? H A S A N gazoz özü 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Çünkü "RADYOLİN., in ter
kibi yüksek bir kimya şahese

ridir. 

Çünkü "RADYOLİN,. nsal

kullananların dişleri temiz, sağ
lam ve güzeldir. 

Çünkü "RADYOLİN" emsal
siz rağbeti dolayısiyle hiç stok 

yapmadığı için mütemadiyen ta
ze taze piyasaya çıkar. 

Çünkü "RADYOLİN., diğer 
macunlara nazaran çok ucuz .. 
dur. 

Artık bütün bunlardan sonra 
"RADYOLİN,, kullar.an on 
binlerce kişinin ne kadar haklı 
olduğunu anlamak kolaylaşır. 

Çankaya Eczanesi açıldı -1111111ııı. 

Limon, portakal, mandalina çeşitleri vardır. Meyve usarelerinden yr 
pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan Ga-
zoz özü ikram ediniz. 

Yakında ananas, çHek muz frenk üzümü kayısı, 
çıkacaktır. Şişesi 25, büyük 35, dört misli 50 Kr. 

ağaç çileği nevileri 
1-54 

Meşrutiyet caddesi Yenişehir 3 - 7216 

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası Müdürlüffnden 

Halkın ağlam ve ucuz bez 
bıtiyacmı temin maksadiyle fabrikamız 938 senesi 

mamOlltınm evsafını fevkallde yükaeltmif ve 

Sabş fiyatlarını indirmiştir 
Anahtarlı kaput bezi yeni fiatlarla 

85 santim eninde 

Topu 783 kuruş Metresi 21,7 5 kuruş 
8@ santim 7 65 '' " 21,25 " 75 

" 720 " " 20;00 " 
Fiyatlar: Kayseri teslimi ve peşindir. Alivre 

aahı yapılmıyacakhr. 

Toptan müşterilerimizden; Kayseride: Kayseri malları satış evı 

(Hacı Bekir Saybaş) Şaban Kara Halil, Nuh Mehmed Karagözlü 

lstanbulda : Mahmudiye hanında Nuri Topbaş · firmaları 

tarafından memleketin her tarafına aynı fiat ve şartlarla bir 

balyaya kadar satılmaktadır. 

Bu fiatlardan fazla : 
J aleb karşısında fabrikamıza mü-racaat 

olunması rica olunur. 

Hediyelik eıyanızı bizden alın! 

Ankara 
Elektrik 
şirketinden 

Hacıbayram ve İsmetpa
şa mahallelerinde yaptla 
cak kablo tamiratı dolayı
siyle 9. 1. 1938 pazar gü
nü sabah saat 8 den 12 ye 
kadar cereyanın kesileceği 
ilan olunur. 142 

Dr. Raif Gürün 
Göz hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını Bahkpazarında Ku
yumcular sırasında N o. 87 de 
öğleden sonra kabul eder3-7036 

lmtiya:ı: sahibi ve Bapıuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı idare eden 

Yazı İtleri Mildürü 

Mümtaz Faile FENiK 
Ulus Basımevi: Aııkara 

Uyanıı-Servetifünulı 
--

1891 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

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

Size inci gibi dişler ve 
kokulu bir ağız temin 

güzel 
eder 

3-6399 • 

ANKARA PALAS 
Avrupada da emaaline az tesadüf edilen 

gayet aanatklr akrobatik artistler 
gelmittir. Görmek için geceleri paviyona, 

paurlan danalı çaya geliniz. ı-61 

Okaürenlere ve 
ıröğiiı nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

-L 
N 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE ..ıllllı.. BUGÜN BU GECE - -- - Aşk - His ve macera ile dolu nefis 

Mirna Loy ve Clark Gable tarafından - -- -- - bir şark filmi - -temsil edilen fransızca sözlü nefis - -- - ŞEYH AHMET - -bir şaheser - -- - Türkçe sözlü ve şarkılı - -- -- - Baş rollerde: Ram.on Novarro -
BÜYÜK AŞK - -- -- - Katlen Burke -- -- - Seanslar: Z,30 - 4,30 - 6,30. Gece 9 da 

Ayrıca - Dünya haberleri - --- -- -- - HALK MATİNESİ IZ.15 DE Seanslar: Z,45 - 4,45 - 6,45. Gece 9 da - -., il il,. w. PLAN 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
~ubeai: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 1-29 


