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Bir amerikan muharririnin Japonya
da yaptığı harikul§de bir röportajı 
neşredeceğiz. Bu yazryı da "Avrupa 
ve Amerika'nın 400 milyonluk müş
terisi Çin" ismindeki röportaj kadar 
büyük bir al§ka ile okuyacaksınız. 5 KURUŞ 

Ata türkün çok yüksek f eragatleri 
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Hazineye teberrü edilen müesseseler 4.800.000 lira kıymetindedir'. 

TÜRK MUSiKiSi 

Fasıl musikisi 
milli musiki. 

Devlet %İraat işletmeleri kurumu 
kanunu kamutayda konuşuldu 

olmadı ve değildir 
BUyük Önder, 1934 de Kamutayı 

açma nutuklarında, yeni türk musi
kisine şu istikameti verdiler: "Garb 
kültürünün teknik kaidelerine uy
mak,.. 

Y .azan: Kemal ON Al 
di asır mahrum kalmıştır. Türk ta
rihinin son asırlardaki kara bahtı, 
birçok milli faaliyetler gibi, musikiyi 
de ileri gitmekten yüzlerce yıl alı
koymuştur. 

Devlet ziraat i§lebneleri 
kurumu ne gibi 

işlerle meşgUl olacak ? 
Genç musiki elemanlarımız bu di

rektife göre yetişmektedir. Garb tek
niğine uygun türk musikisini yarata· 
cak hazırlık, oldukça ilerlemiştir. 
Falih Rıfkı Atay'ın güzel tabiriyle 
şimdiki halde "yeni türk musikisi 
kendi seslerini buluncaya kadar" "ku
lakları ve zevkleri garb musikisine 
alıştırma" ve ''ona ısınma" devrini 
geçiriyoruz. Bu devrede memleket 
birçok fırsatlarla garb eserlerini din
lemektedir. 

Musikimiz parlak istikbalini yeni 
istikametinde ararken ortaya kendi

Büyük kurtuluşla; her şey hayata 
kavuşurken musiki de kendine yara
şan istikameti buluyor. Kemalist re· 
jimin şıarı, Türk'e en iyiyi ve en ile-

(Sonu 8 inci sayfada) 

! 
................................ ~ 

GÜNDELiK ................................ 
Devlet ziraat 

işletmeleri kurumu 
liğinden bir mesele çıkmaktadır: Es- Kamutay, dünkü toplantısmda 
ki musiki ne olacak? Atalarımızın his devlet :ıiraat İ§letmeleri kurumu 
ve heyecanlarını taşryan eserleri ne hakkındaki kanun layihaamm mü

Atatürk bugün hazineye hediye ettikleri çiftlikleri İşte böyle 
çalı~arak kurmuşlardı 

y~pac:ığız ? .. : Bunların ço~.u . yal~ız \ zakeresini yaptı. 
bır mıras, bır hatıra da degıldır. Bır- Devlet ziraat iıletmeleri kurumu, o c·ııı· . 
çoğunun bugünkü hayatımızda da te- Türkiyede örneği mevcud bir zirai rman 1 ıaw 1 
airi vardır. iıletmenin genitletilmesi auretile bü-

F .,1.-; m•·::kinin ne olacaih sualine tiin - ....... 1 .. 1r .. ~ :- -:-~; 1c111k•""'D9"- . ~~ 
cevab vereöılıriek ıçın onun a.unya da, vebunun neticesi olarak, ekono. ..,~ ~ · 
musiki telikkisine göre, mahiyetini misinde büyük bir vazife ifaama 

bilmeliyiz. namzed çok modern bir teıekküldür. Ço ak be sah d 18 yıl 
Garb musikisinin bugünkü b·inye- Atatürk'ün 1 ikinci teırin günü, Ka. r ır a a 

sinde birçok seslilik (Polyphonie) mutayı açarken söyledikleri prog. 
vardır ve bu hal, tek sesli (Monodi- ram - nutkun her tarafı gibi ziraate • d ku 1 b yük 
que) musikiden sonra gelen bir te- tealluk eden kısımları da hatırımız. ı·çın e ru an u·· .. 
rakki merhalesidir. dadır:• Bu nutuklarında Atatürk 

Tek sesten maksad, bir musiki par- ziraatin, sanayi, ticaret ve nafıa ile 

çası, birçok sazlar tarafından çalın- bir kül teıkil ettiğine iıaret buyur- bır· medenı·yet esen.dır· 
dığı zaman, her aletin birlikte çıkar- muılardı. Fakat zamanımız realite-
dığı sesin bir notadan olmasıdır. Ya: !erinin bu emri gene Atatürk•ün 
but birçok kişilerin hep birden aynı 11 - 6 • 1937 tarihli mektublariyle 
nağmeyi tekrar etmesidir. hazineye teberrü ettikleri çiftlik ve 

Tek ses, garbta on ilçüncü asra müeaııeselerin idare tarzında, ta ku· 
kadar yegane musiki metodu id.i. Bu ruldukları günlerden itibaren fili 
tarihten sonra başhyan çok seslı mu- ifadesini bulmu§tu. 
sikide sesler, ayrı ayrı no.tal~rdan çr- En modern ziraat usulleri, ekono
k 1 rak ahenk temin edıldı. Asırlar mi icablarma uygun bir iıletme, bu
il~:~:dikçe bu ahenk; insan sesi ~~ri- lundukları yerlerde kalkınıp geliı
ne aletlerle daha geniş ve daha guzel me teminini İstihdaf eden i&abetli 
elde edildi, (Senfonik musiki) ~o~- bir gaye .... 
du. Ses ve alete hareketlerin de ıştı- Ankaralılar ve bütün Uluı okur· 
raki, (dramatik musiki) yi yarattı. ları Ankaradaki orman çiftliğinde 

Musikinin bu ilerleyişi, sanatı~ yalnız civar ziraati için değil, ıehrin 
felsefesi akışına da uygundur. Tabı- ve mıntakanın bin bir ihtiyacmı kar
at hadiselerinde sesler ayrı ayrı no- ırlamakta ne değerli hizmetler ifa 
talardandır. Kırlar, denizler, bahar, etmi §olduuğnu bilirler. Bu çiftlik 
kış, fırtına, harb,. .. bir yğın ayn ses- muhiti güzelleıtirmi§; halka gez
le doludur. Bu sesler ancak ruhları- mek, eğlenmek ve dinlenmek için 
mızda vahdet ve ahengini bulur. Mu· -- lokantaları, gazinoları ve diğer 
aikinin de bize tabiatı, iyi ifade ede- tesislerile - bir orman temin etmi§, 
bilmesi için aletlerde çok ses topla- hilesiz gıda maddeleri venni§; bun... 
ması ve buna ahenk vermesi lazımdır. ların piyasadaki fiatlarını ayarla-

Tabiatta yaşıyan ahenkleri, onun mıftır. Bu mütaleaları, teberrü edi . 
dışında kalan ruh hadiselerinde, bü- len diğer çiftlik ve müesseseler için 
tün sessizliğine rağmen duymak in- de aynen tekrarlıyabiliriz. 
sanhğın yüksek bir vasfıdır. En ha- Bunlara, köylülerin çalıımalarına 
fif neşemizden en sert ıstırabımıza rehberlik etmek, ziraat endüstrileri 
kadar hislerimizin seslere tevdi edi- yaratmak hususundaki faydaları da 
lebilecek bir iç ahengi vardır. Ueri ilave etmeliyiz. 
insanlık bu sessiz iç ahengi, tabiat ihdas edilmekte olan devlet :ıira. 
hadiselerinde olduğu gibi çok sesli at İfletmeleri kurumu, bu ve bu gibi 
musiki ile ifade etmektedir. gayeleri göz önünde bulundurarak, 

Bu sebeble, modern telakkiye gö- bugün Ziraat Vekaletine bağlı bulu
re "musiki, tabiatı naklederken oldu- nan çiftlik ve müesseaeleri de, - ih
ğu gibi, ruhumuzun ne~e ve ıstırabla- tiyaca göre - diğer ziraat mıntaka-
rını da ifade edt:rken bırçok ayrı ses- ek 1 · . d 

larında tesis edilec yenı crını e 
leri ahenkleştiren bir sanat şubesi- . d' 1 d 1 

Kamutay dün Fikret Sılay'ın reis
liğinde toplanmıştır. İnhisarlar teka -
üd sandığı hakkındaki bir tefsirin ve 
barut ve mevaddı infilakiye inhisarı 

ve yükse kmühendis mektebleri hesabı 
kati Hiyihalarmın müzakeresinden son 
ra, vekilin talebi üzerine devlet ziraat 

işletmeleri kurumu kanunu görüşül

müştür. 

Söz alan Manisa mebusu Ya~r şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Huzurunuzda müzakereye konu
lan layihanın ruhunu Büyük Şef'in 

(Sonu 8 inci sayfada) 

. 
Sanghayda yenı bir hadise 

Japonlar iki İngiliz 
polisine· dayak attılar 

İngiltere hadiseyi ıiddetle protesto etti 

Çinliler cephelerde 

taarruza geç01ek 

niyetindeler 

Madde 1 - Her türlü ziraat işleri 
ve sanatları ile iştigal etmek ve mer
kezi Ankarada olmak tizere Ziraat 
Vekaletine merbut ve hükmi şahsiye
ti haiz bir (Devlet ziraat işletmeleri 
kurumu) teşkil olunmuştur. 

Madde 2 - Devlet ziraat işletme
leri kurumu bu kanun ile hususi hu
kuk hükümlerine göre idare olunur . 
Bu kurumun yapacağx muameleler 
muhasebei umumiye kanuniyle eksilt 
me, arttırma ve ihale kanununa ve 
inşaat dolayısiyle 2443 ve 2799 sayılı 
kanunlar hükümlerine ve Divanı Mu
hasebatın vize ve murakaoesine tabi 
değildir. 

Enternasyonal kömür sergisinde 
mükafat kazananlara verilecek madal
yalar ve diplomalar hazrrlanmıştrr. 

Yukarıdaki resimlerde madalyaların 
iki yüzünü görüyorsunuz. 

Vekiller hey'eti 
toplantısı 

Vekiller heyeti dün Başvekil Celal 
Bayar'ın reisliğinde toplanarak muh
telif i§:ler üzerinde görüşmüş ve bu iş
lere aid kararlar vermiştir. 

Vekiller heyeti toplantısında Mare
şal Fevzi Çakmak da hazır bulunmuş-
tur. (A.A.) 
_, .......•.............................• __ . 

dir.,, 
İnsanlık ileri musiki teknigine ka

vuşuncaya kadar tabiat ve ruh hadi
selerini asırlarca tek sesle ifadeye ça
lıştı. Yukarda dediğimiz gibi ancak 

13 üncü asırdan sonra esasen çok ses
li olan tabiatla beşeri. his ve. h.eJ'.'ecan. 

1 ne çok sesli bır muJıkının a-

hirleıtirip, hepsini. tım ıye ~a ar o -
duğu gibi, ticari usullerle ıdare et. 
mek vazifesini üzerine alacaktır. 

Ticaret usullerine ve binnetice 
bususi hukuk hükümlerine göre ted. 
vir edilecek olan yeni kurumun on 
be§ milyon lira itibari sermayesi ola
cak ve lüzum görüldüğü takdirde 
maliyenin kefaleti ile tahvilat çıka. 

Şanghay, 7 (A.A.) ~ Enternas
ıonal imtiyaz bölgesinin polis teşki
latına mensub olan ingiliz çavuşu 
l'urner ile polis müfettişi Vost bugün 
japon askerleri tarafından döğülerek 
yaralanmışlardır. 

İngiliz çavuşu Turner, bir çinliye 
:<a rşı hoyratça hareket eden bir ja- • 
_>on neferine ihtarda bulunmuştu. Bir 
japon, çavuşun burnuna bir yumruk 
ıtarak "sen bize ne karışıyorsun" di-

BUGÜN 

16 sayfahk 
ilôvemiz 

ar, ge .. k" ·1 "f 
h . içine girdi. Bu mute amı ı a-
engı k 

1
. . 

d t ına geçilirken te ses ı musı-e arz .h. . 
k . b' ana atılmadı. Tarı ın mırası 

ı ır y d ·1 b" 
1 ler yeni bünye e ası ırer o an ses , M k" .. 

malzeme olarak kullanıldı. us ısını 
son asır içinde moder.nleşti.re~ mem
leketlerde de, tek seslı musıkı bu va
zifeyi görmÜ§tür. 

Eski musikimiz henüz tek S!'S saf-
hasındadır, yeni garb tekniğinden ye-

rabilecektir. 
Bu kadar esaslı ve etraflı dÜ§ÜDÜ· 

lereık en iyi gayelerle kurulmakta o -
lan devlet %İraat işletmeleri kuru
rnııı'nun memleketimiz bünyesinde 
pek hayırlı tesirleri olacağı muhak· 
kaktır. 

Yeni müesseseyi en derin memnu· 
niyetle karıılamalıyız. 

~ wghay'daki yabancı imtiyaz 

bölgelerinden bir görünü~ 

ye bağırmıştır. O zaman japon asker
leri, ingiliz müdafaa bölgesine gire· 
rek Turner'i yakalamışlar ve onu bir 
müddet sürükledikten sonra yere a-
arak yumruklamışlardır. 

Polis miifetti§i işe karışıyor 

Tütün ve teki 
lliivemizin içinden aynca 
çocuk sayfalarım çek.ip 
çılmrınız ve çocuklarınıza 
veriniz. Onları sevin'dirir
siniz. 

Polis müfettişi Vost, müdahale e
lerek Turner'in serbest bırakılması -
nı istemiştir. Japonlar, cevab olarak 
Vost'u da döğmeğe başlamışlardır. 
Neticea,. ingiliz polislerinin her iki-

( Sonu 3 üncü aa;,lada) ~ ............................. 11111111111' 

Madde 3 - Devlet ziraat işletme
leri kurumunun yapacağı başlıca ig
ler aşağıda yazılxdır. 

a) Bu kanunla uhdesine geçecek 
ve ilerde uhdesine verilecek zirai vt 
sınai müesseseleri işletmek ve bunla• 
rın ziraat ve ziraat sanatları sa.hasm
daki işletme ve yetiştirme hizmetlerini 
yapmak. 

b) Bölgelerine göre lüzumlu zira· 
at çeşitlerini, usullerini ve sanatları• 
nr gösterip yaymakta nümune ve reh· 
ber olacak yeni .ziraat işletme mer· 
kezleri, fabrika ve atelyeler tcsia vı 
idare eylemek. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Küçükmendresle 
Gedizden sonrq 

Ceyhanın suları 
da yükseldi 

Çukurova su içinde, 
münakale durdu · 

İzmir, 7 (Hususi muhabirimizden 
telefonla) - Gediz ve Küçük Mende· 
res nehirleri bastırdıkları sahada epiy• 
ce zararlara sebeb olmuşlardır. Nüfus· 
ça zayiat olduğu da anlaşılmaktadır. 
Şimdiye kadar 1 kadın, 1 işçi ve bef 
nüfuslu bir ailenin, yani 7 kişinin bo· 
ğulduğu söylenmektedir. Fakat bu hu· 

' susta henüz resmi malUmat gelmemiı· 
tir. Bu iki nehirle kollarının birleştik· 
leri noktalar birer gölü andırmaktadır. 
Küçük Menderes'in taşması, temizle· 
me için açılan ihtiyat kanalla, Cellad 
gölü kanalını tahrib etmiştir, Bu fe
Hiket kar§ısında üç köy halkı birleşe• 
rek alelacele sedler kurmuşlar ve su· 
larm eski felaket mıntakasına doğru 

yayılıp daha büyük zararlara meydan 
vermesini önlemişlerdir. 

Seylap karların erimesi yüzünden 
vukua geldiğinden, havaların soğuma• 

(Sonu 8. inci sayfada) 

B. Van Zeeland 

B. Van Zeelandın 
Londrodaki 
temasları 

Londra, 7 (A.A.) - B. van Zeeland, 
bugün B. Çemberlainin yanında dört 
saat kalmıştır. 

Van Zeeland, gazetelere beyanattı 
bulunarak yaptığı ekonomik anket hak 

(Sonu 3 üncü aaylada) 
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Bir asansör hikayesi 
Geçen gün apartmanın birinde, asansörü çağırıp yukarı kata çıkacak

tım. Düğmeye bastım, bastım; geri gelen olmadı. Seslendim, aldıran çık
madı. Biraz da yorulmuş olacağım ki nefes nefese merdivenleri tırman
dım ve bitkin bir halde istediğim kata gelebildim. "Acaba bu asansöre ne 
olmut ki) 1.. . ., diye kapının zilini çalmadan merakla asansöre baktım. 
Bir de ne göreyim; iç ve dış kapılar ardlanna kadar açık. İçimden "Mü
barek adam i sen kendin bu alatten istifade edip çıktıktan sonra senden 
başkalarının da bunu kullanacaklarını hiç düşünmedin mi; ne egoist in· 
sanmışsın?,, diye kim olduğunu bilmediğim bu düşüncesiz yolcuyu ken
dimce tekdir ettim. 

Kafa, durur mu? Bir kere işlemeye başladı mı onu bu hareketinden alı
koyacak hangi kuvvet vardır? Bu asansör hadisesi, beynimde vızıldama
ya başladı. Çabuk bir atlamayla hemen umumi hayata geçtim. Vaziyet, 
onda da çok kere böyle olmıyor mu) Adamın biri zati liyakatiyle veya 
diğer müeasirlerden faydalanarak yükseliyor; tıpkı bir asansör içinde i
miş gibi bu şakuli yolculuğu yapıyor. Kader, çalışmak, bilgi, ne derseniz 
deyiniz, onu bir hadde kadar yükseltiyor. Artık bu yükseliş kendisini de 
§Öyle böyle doyurur bir hadde gelmiftir. 

iş buraya kadar iyi. Fenalık bundan sonra başlıyor. Kendi yükseldi, 
üst kata çıktı ya. Aşağıda sayısız yükselme bekli yenler var, onları hiç dü
ıünmez oluyor. Asansörü, alt kata göndermeyi büsbütün unutuyor. Da
va, yalnız insanın kendi yükselmesinde olmasa gerek. Maharet, başkala
nnı da yükseltmektedir. Asıl can sıkacak nokta, hem baıkalannı yük
aeltmeği düşünmemek, hem de üstelik, onlann yükselebilecek olanlarına 
engel olmaktır. Her asansörlü apartmanın alt katma kalın yazılarla şöy
le büyük bir lavha asmalı : 

"Yolcu! uansörü geri yollamayı unubna. Apğıda,, 
"senin gibi üıt katlara çıkmak iatiyen pek çok insanlar var.,, 

ya bu lavhayı okutmak için ne yapmalı ) ••• 

Romanyaya giden 
ticaret heyetimiz 
lstanbula döndü 

X eni anlaımanm ana 
hatlan nelerdir? 

lıtanbul, 7 (Telefonla) - Roman· 
ya ile ticaret görüşmeleri yapan ticaret 
heyetimiz bu sabah Köstenceden şeh
rimize geldi. 

Heyet reisi ve Ekonomi müstoşan 
B. Kurdoğlu öğleden sonra ticaret oda
tmda tacirlerle konuşarak yeni anlaş • 
ma etrafında kendilerine izahat verdi. 
Bu izahata göre iki memleket arasında· 
ki ticaret mübadelelerinde azami ko· 
!aylıklar temin edilmiş, bankaların ta
vaııutu kaldırılmıf, para muameleleri· 
nin yalnız iki memleketin Merkez Ban
kaları tarafından yapılmaları kararlaş

tırılmıştır. 

Romanya' dan alınacak mallar 
Romen parası ikiye ayrılmıştır. Bir 

kııım pranın yüzde 38 prim farkı var • 
dır. Bizim için bir türk lirası 82 ley ola
rak kabul edilmi§tir. Romanya'dan 
600.000 liralık benzin, 600.000 liralık 
kereste alınacak, buna mukabil ihraca
tımızın yüzde altmışı pamuk ve pirinç
le kapatılacaktır. Bu suretle ilk defa 
romen piyasalarına bu iki türk malı nis
beten geniş bir ölçüde girmiş olacaktır. 
İhracat yekQnu 4 milyon liraya vara
caktır. 

Tacirlere bu izahatı veren B. Kur
doğlu şunları da ilbe etmiştir: 

Hasan. Ali YÜCEL 

Yugoslav 

memur lan 

demiryolu 
Ankarada 

Yılbaşı tatillerini dost Türkiye top· 
raklarrnda geçirmeği arzu eden Yugos 
lavya demiryolları memurlarından 39 
kişilik bir kafile şehrimize gelmiştir. 

Meslekdaşlarırun bu ziyaretinden ha -
berdar olan Devlet Demiryollan itlet
me genel direktörlüğü ecnebi lisanı bi
len memurlarından bir kaçını bu kafi
lenin mihmandarlığına tayin etmigtir. 
Misafir demiryolu memurları gündüz 
Çubuk barajını, ziraat enstitülerini, 
Çankayayı. gezmişler ve akşam saat 17 
de devlet demiryolları işletme idaresi 
tarafından yeni Ankara garının gazino
binasında ıereflerine verilen çay ziya • 
fetinde bulunmutlardır. Türk ve Yu -
eoslav:ya ıi~ryoll:ıın ,Jnell'11rlanrırn 

aileleriyle iştirak eyledikleri çay büyük 
bir samimiyet havası içinde ve çok ne· 
şeli geçmiıtir. Yugoslavyalı misafirler 
türk meslekdatlarmı Belgradı ziyarete 
davet eylemişler ve akşam eksprese 
bağlanan ve kendilerine tahsis edilen 
iki hususi vagonla İstanbula dönmüş -
ler ve garda uğurlanmışlardır. 

MiaaJirler gittiler 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Yugos -

lav demiryolu memurları bugün Anlca· 
radan lstanbula geldiler ve ak§8mk:i 
trenle memleketlerine gittiler. 

Sekiz muallim istifa etmiş 
addolundu 

latanbul, 7 (Telefonla) - Maarif 
inzıbat komisyonu bugilnldl toplantı -
unda, mazeretsiz vazifelerine gelmiyen 
sekiz muallimi istifa etmiı addetmittir. 

ULUS 

Bandırmada blyiik 
bir heyelan oldu 

8,800 karemetrelik bir 
arazi parçası kaydı 
İç Bakanlığa gelen mahlmata göre 

Bandırma'nın Melez mahallesinde 8800 
kare metrelik bir arazi parçası kaymış
tır. Kaymakamlık bu kayma neticesin
de oturulanuyacak bir hale gelen 18 evi 
boşalttırmrş ve evi tahliye ettirilenler 
civar evlere yerleştirilmişlerdir Kayma 
esnasında Erdek - Bandırma şosesin • 
den 500 metrelik bir kısım da kaymış 
ve münakale kesilmiştir. Münakale ci
vardaki başk~ bir yol ile temin edil
mektedir. Bandırma kaymakamlığı ka
yan yolun en kısa bir zamanda yapılma
sı için hazırlıklara başlamııtır. 

Orta ziraat mektebleri 
servis talimatnamesi 
Ziraat Bakanlığı, orta ziraat mek

teblerinde ve bu mekteblere bağlı 

çiftliklerde yapılmakta olan işler 
hakkında bir servis talimatnamesi ha

Kamutay 

Encümenlerinde 
Dün toplanan encümenlerin 

kere mevzuları şunlardır: 

Adliye enciimeni: 
' 

müza-

Yabani zeytin ağaçlarının aşılanma
sı ve zeytin mahsullerinin iyileştiril

mesi hakkındaki kanunun müzakeresi 
bitirilmiştir. 

Divanı iUuhatcebat encümeni: 

Evkaf umum müdürlügü 1933 hesabı 
kati kanunu müzakere ve kabul edil
miştir. 

Maliye encümeni: 

Tütün ve tütün inhisarı kanununun 
müzakeresine başlanmıttır. 

Arzuhal enciimeni: 

Encümence havale edilmiş arzuhal
lardan ruznameye alınmış olanlar, ve· 
kaletlerden ve encümenlerden gelen 
cevablara ve mevcud hükümlere göre 
karara bağlanmıştır. 

l kıısad encümeni: 

zırlamıştır. Talimatname her türlU 1- Türkiye _ İtalya ticaret anlaşma
itlerin tümul ve ehemiyet derecesini sına aid İcra vekilleri heyetinin 2.11. 
yakından görüp anlamak, unutulmı- 1937 tarihli kararnamesinin tasdiki ka
yacak şekilde ve yaparak öğrenmek, nunu, 
tarla ve bahçe işlerini her mevsimde 2- İtalyadan ithal edilecek bazı eş
bilfiil takib ve tatbik ederek lüzum- yaya aid İcra vekilleri heyetinin 28.9. 
lu teknik bilgiyi kazanmak maksa- 1937 tarihli kararnamesinin tasdiki 
diyle hazırlanmıştır. Talimatnamede kanunu, 
genif hükümlerle izah edilen servis 3. Türkiye ile Sovyet cumhuriyetle
işleri arasında tarla ziraatleri, zeo· ri ittihadı arasında aktedilen ticaret 
tekni ve sUdcülük, bahçe ziraatleri, ve seyrisefain muahedesiyle merbut
bağcılrk ve ziraat sanatları da var· tarının tasdiki kanunu müzakere ve 
dır. Servis işleri talimatnamede tale- kabul edilmittir. 
benin esaslı bir surette yetişmesini 
temin edecek tekilde izah edilmiftir. Büdce encümeniı 

Sigorta tetkil&b 
kanunu • • 

proıeıı 

Ekonomi Bakanlığı bir sigorta teş
kilat kanun projesi hazırlamaktadır. Bu 
kanun projesinin hazırlanmaaından 
sonra iş kanununun muhtelif bakım -
lardan yapılmasını amir bulunduğu hü
kümler dairesinde işçilerin içtimai ve 
diğer branşları hakkında da bir işçi si • 
gorta.sı kanun projesi hazırlanacaktır. 
Rn rı .. ,,._3. ı.,..,11""" hvin •+tioa .. ı.t.~m 
ve müddetler içinde hazırlanmış bulu • 
nacaktır. 

Gümrük kanununda 
detifiklik yapılacak 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı, 
gümrük kanununun bugünkü şartlara 
ve ihtiyaca göre yapılmasını kararlq-

tırmıştır. Bakanlık, gerek kanununun 
tadilinde bizim için faydalı olabilecek 
bazı büyük memleketlerin gümrük ka
nunlarını getirtmiştir. Bu kanunların 
tetkikinde nsonra işe yarayacak hü • 
kümleri alacak ve yeni hazırlanacak 

projenin hazırlanmasında göz önünde 
bulunduracaktır. Bakanlık bu tetkikle· 
riyle yeni bir gümrük kanununu kül 
halinde yapmak kararındadır. 

I- 1334-1918 dahili istikraz tahville
rinin (1938) ikramiyeli tahvillerile ve 
1933 türk borcu tahvillerinin de dahili 
istikraz tahvillerile mübadelesine dair 
olan kanun layihasını, 

il- İlk ve orta tedrisat muallimleri
nin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 
1702 sayılı kanunun 2 inci ve 2517 sayı
lı kanunun birinci maddelerine birer 
fıkra .eklenmesine dair olan kanun la· 
yihasını müzakere etmiştir, 1702 sayı
lı kanunun 2 inci maddesinde yüksek 
mekteb mezunu olmayan resim, elişi, 
beden terbiyesi, biçki, dikiş, musiki, -:r--·-- ryı- -u.s:nnn\r.a.-ı.ıın.ı uı-uc 

tedrisat muallimliğine intisab ettikle
ri zaman alacakları maaş dereceleri ya· 
zılıdır. Bu maddeye (kendi sahaların
da yüksek tahsil yapmıJ olanlar hak
kında kanunun birinci maddesi hük
münün tatbik olunacağı) fıkrası ilave 
edilmiştir. 2517 sayılı kanunun birinci 
maddesinin A bendi orta tedrisat mu· 
allimlerinin lise ve orta sınıflarda haf
tada okutmakla mükellef oldukları 

ders ve müzakere saatleriniA göster
mektedir. Buraya (beden terbiyesi, 
müzik, resim, dikiş, biçki gibi dersleri 
outan muallimlerin üzerlerindeki ders 
ve müzakere aaatleri sayısı birinci fık· 
rada tesbit edilen mikdardan az ise 
Kültür bakanlığı bu muallimlerin, ge
ri kalan ders saatlerini münasip göre
ceği yerlerde ihtisasları dahilindeki 
derslere tahsis edebilir) fıkrası ilive 
edilmiştir. 
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Hukuk ilmini yayma 
kurumunun mektebliler 
arasındaki müsabakası 

İştirak edenlerin sayısı 
Hukuk ilmini yayma kurumunun 

kendi sahasındaki çalışmaları arasında 
bir de talebe arasında müsabaka terti
bi bulunduğu mlOmdur. Bu müsabaka
ya iştirakin son günü ı ikincikanun 938 
idi. Şimdiye kadar ne netice alındığını 
kurum başkanı Manisa mebusu B. Re -
fik İnce'den sorduk, bize şu malUmatı 
verdiler: 

- İki senedenberi talebe arasında 
müsabaka açıyoruz ve bundan biricik 
maksadımız talebeyi her han 'r mev-
zu üzerinde etüd yapmıya <. , tırmak 

ve onlardan eserler yaratacak bir kabi
liyette bulunanların daha genç yaşla -
rında istidadlannı inkişaf ettirmektir. 

lştiriik edenlerin sayıaı artıyor 
Geçen sene müsabakamıza ancak bir 

talebe iştirak etmiş idi ve bu talebe üç 
sualimize birden cevab vermişti. Biz o 
talebeyi gösterdiği alakadan dolayı 
takdirle karşılamış ve mükafatlandır -
mıştık. Fakat bu sene müsabakamıza 
( 17) talebe iştirak etti. Geçen seneki 
alaka azlığı karşısında çok müteessir 
idik, bu sene nisbeten memnunuz. Mü • 
sabaka Ankara ve İstanbul Hukuk Fa
külteleriyle, Sıyasal Bilgiler okulu, 1k
tısad Fakültesi, Yüksek Ticaret mek • 
tebi talebesine mahsus idi. Bu (17) den 
beşi Sıyasal Bilgiler Okulundan· yedi
si Ankara Hukuk Fakültesinden, üçü 
İstanbul hukuk fakültesinden, ikisi İk
tısad fakültesindendir. 

' Su<ıllcr nelerdir? 
Suallerimiz de şunlar idi: 
A - İdare hukukundan: "Tama ka-

"Tiryaki,, aitaralan 
çok rağbet görüyor 

za davilariyle iptal davaları arasınd 
farklar ve iptal davalarının hukuki nr 
ticeleri. 

B - Esas hukuktan: "Esas huku 
bakımından kanun, nizamname, BüyUk 
Millet Meclisi kararlan, kararname, tr 
limatnamelerin huyuki mahiyetleri, 

C - Ticaret hukukundan: Faiz \ft 
buna müteallik hükümlerin ticaret hu• 
kuku bakımından tetkiki. 

Her biri bu mevzulardan birisi ıe • 
çilmek üzere bize gönderilen etüdler, 
gençliğimizin istikbali hakkında emnl• 
yet verecek mahiyettedir. Daha gen~ 

yaşlarında fikirlerini ilmt delillerle sil' 
lemek isteyen bu gençlerin yalnız ka • 
nştırdıklan kitablarrn listesini görmek 
göğıümilzü kabartacak iftihar mevzu• 
lanndan sayılır. 

J' erilecek mü kaf aı 
Şimdi gelen yazılan eski iUinımıl 

veçhile birer jüri heyetine tevdi ederek 
her ıualden birinciliği kazanana da el• 
li lira mükafat vereceğiz. İkinciden be
şinciye kadar olanlara da takdirname 
verilecektir. Jüri heyetinin basılmayı 
layık göreceği nisbette beğeneceği ese
ri bastırmak lutfunda bulunmasını Ad· 
!iye Vekilimizden ricaladık, lutfen vaid 
buyurdular. 

Yakında size kazananların isimleri• 
ni ve nihayet Adliye Vekaleti tarafın• 
dan eseri basılmak saadetine ulaşacak· 
tarın hüviyetlerini bildirmek bahtiyar
lığına kavuşacağımda §Üphe yoktur. 

Sekizinci halk 
konseri 

İnhisarlar idaresinin yeni ıenede Bu hafta sekizinci halk konseri 
ilk defa piyasaya çıkardığı ince ve ka- Cumhur başkanlığı filarmonik orkea
lın "Tiryaki't sigaraları halkın göster • trası tarafından Müzik öğretmen oku• 

lu konser salonunda verilecektir. 
eliği büyük rağbet dolayısiyle piyasa-
da hiç kalmamrgtır. Ankara İnhisarlar Şef: Emst Praetorius 
ki>-- r.ı-w~·-- ...__...... .___,.,_ ,,_~-~~ .... 
rmdan fazla mikdarda gönderilmesıni 
istemiştir. Bu sigaralarin bugün ~elme· 
si beklenmektedir. 

Dcnizbank' a aid kanunun 
tatbik şekli 

Ekonomi Bakanlığı yeni sen.eden • 
beri kurulmuş bulunan Denizbankın 
teşkiline dair olan kanunun tatbik ıek
li ve organizasyonu hakkında projeler 
hazırlamıştır. Projeler Denizbankın 
genel direktörü ve idare meclisi tayin 
edildikten sonra tatbik edilecektir. 

Temizlenen tohumlar 
Ziraat Bakanlığı geçen ayın ilk on 

be şgünü içinde Trakya mıntakasında 

ve Erzurum vilayeti içinde 246,000 ki· 
lo tohum temizletmiştir. 

1· Fr. Smetana (1824 • 1884) ı 
Bohemya'nın koruları ve çayırla• 
rından. senfonik Jiir, Nr. 4 

Memleketimizde ilk defa çalmıyor. 
2· 'Georg Göhler (29.5,1874): 

Viyolonsel • Koncertoıu la majör 
a) Allegro con brio 
b) Adagio molto 
c) Rondo, Allegro vivace. 

(Solist: David Zirkin) 
ıo dalcika dinlenm• 

3- N. Mjaıkowaky (1881) ı 

7 inci senfoni, op. 24. 
a) Andante sostenuto, calmo • Al• 

legro minaccioso, 

Poco stravagante • b) Andante • 
Allegro scherzando et tenebroao 

• Molto sostenuto, calmo • Allegro di· 
soerato. 
Memleketimizde ilk defa çalınıyor. 

- Pamuk için kaliteye çok itina gös
termek lazımdır. Bu yeni pazardan bun 
dan sonra da iıtifade için, pazarın ihti
yaçlarını göz önünde bulundurmak ve 
ona göre mal göndermek lazımdır. 
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Gelecek konser 14.1.1938 cuma günü 

saat 20.30 ve 15.1.1938 C. ertesi pat 
15.30 dadır. 

Pamuk ihracatını imkan nisbetinde 
ve hiç bir veçhile inhisar mahiyetinde 
olmamak üzere bir elden yapmakta 
fayda vardır. Hüki.imet ilk parti olarak 
romen pazarlarının istediği kaliteden 
bir mikdar pamuk satarak piyasalarda 
türk malını hakiki kalitesiyle tanıtma
ğa çalışacaktır. 

B. Kurdoğlu pazar akşamı trenle 
Ankaraya dönecektir. Kendisi bugün 
bir müddet de Türkofil'te tacirlerle ko
nuımuıtur. 

Toprak kanununa dair 

yalnış bir haber 
lki gün evel Ankaraya gelen S ıon

kanun 1938 tarihli Cumhuriyet gazete
sinde toprak kanunu projeıi üzerinde-
ki çalıtımların bitmek il.zere olduğu 
ve toprağın ailenin en büyük evlidına 
intikal etmeıi esasının teıbit edildiği 
yazılıyordu. 

AHikalı makamlar nezdinde tahki
katta bulunduk. Şimdiki halde böyle 
verilmit bir karar olmadığını ve mese
lenin tetkik mahiyetinden ileri geçme
diğini anladık. 

Zirai asayiş hakkında 
vilayetlerin mütaleaları 

lç Bakanlık, zirai asayiş kanun pro
jesi hakkında viliyetlerden mütaleala
nnı sormuştu. Vilayetlerin proje hak -
kındaki mütaleaları tamamen gelmiı ve 
proje bu miltalealar göz önüne alınmak 
ıuretiyle yeni battan tetkik edilerek ı 
aon şeklini almıştır. 

Ne bereketli şeymiş 
şu şarab şişesi ! 

Bir çok sarho.şları yere deviren 
.şarab, koskoca bir lran edebiyetznı 
ayakta tutmuıtur. Bizim divan ede
biyatımızda da bir kadehden az mıs· 
ra, az kıta, az gazel mi çıktı ? 

Haddeden ıeçmiş nezaket yalü bil 
olmuş sana 

Mey aüzillmüı çiaeden ruhsan l1 
olmuı ıana 

Deyen şuh Nedimi; 

..... badei yakut renk 
Devri ıelıin, senden öfrensin ıipihri 

bi-drenk 

Diyen mUbaligacı Nefiyi ; 

Aferinler prabı giU-renıe 
Linet olıun boza ile benıe 

Diyen merhum Liedri'yi ; 

Bir pire müntehayı makaad 
Bir ıiıe ıarib, bir aemen-had 

Diyen kanaatkar Ziya Paşayı ve 
nihayet : 

Sermesti müdam olduiu Safi! bakirin 
Terki elemi budü nebud etmek içindir 

Diyen bedbin üsküdarlı Safiyi 
bir tarafa bırakınız. Bütün gazelle· 
rinde ah/iki hikmetler savurmağa 
ve didaktik olmağa gayret eden ko· 
ca Ragıp Paşa bile : 

Bezimde kulkuli mina mlUUn 
lı:eyfiyyetin ıöyler. 

Diye ıarab sürahisinin çıkardığı 
sesten hikmet çıkatmııtır. 

Yukarıki !jiirlere ilham veren şa
rab kadehleri, şarab sürahileri han
gileri idi, bilmiyoruz; fakat .Anka· 
rada bir barcının içine su karıştırdı-

ğı bir .şarab ıişesinden çıkan yazılar 
karşuında bütün bu edebiyat gölge
de kalıyor. 

llk önce bizim gazetenin adliye 
muhbirleri bundan üç, dört haber çı· 
kardılar. Arkasından bir arkadaı bir 
fıkra yazdı, ben - galiba - iki fık
ra ya.zdım. Şimdi de aziz doktoru
muz (G. A.) bu hadise dolayısile 

bir takım makaleler yazmağa devanı 
etmektedir. 

Balun, ne bereketli şeymiş .şu i
çine su katıştırılan .şarab şişesi I 

1 çinden bir dav§ ,bir kaç fıkra, 
bir kaç nükte, iki üç tane hayat ve 
sıhat makalesi ~ılrtı. Bütün bunlar 
yetişmiyormuş gibi, nüktedan bir 
arkadaşımız, dün gene bu hadiseden 
dem vurarak soruyordu : 

- Şaraba su katan bu barcı, acaba 
vaktile sütçü mü idi? ltiyad saikası 
ile mi bu SU)U işledi? - T. 1. 

Fareler ve re3im MJnaıı! 

Bütün dünyada ıiir ölüyor; aa. 
nat itibardan düıtü; tairler on pa
raya muhtaç, reNamlar itaizlikten 
aürünüyor 1 

Diye bağırıp duruyoruz. Belki 
haklıyız, belki hakaızız. 

Pariıte açılıp kapanan büyük 
aersi, önümüzdeki yıl yeniden açı. 
lamıyacalanıı. Niçin biliyor mmu
nuz? Farelerin yajh boya tablola-

rına ve bunun neticesi olarak on
ların reaaamlarına kartı göater
dikleri takdir ve alaka yüzünden. 

Bu fareler, bir çok yailı boya 
tabloları kemirmiıler, harab et-
1niıler. Böyle alaka, böyle takdir 
mi olur 7 Diyecekainiz. 

Zavallı fareler, kendi hallerince 
bundan fazla takdir mi göaterebi
lirlerdi 7 
Meıhur hikayedeki kaz da, bül

bülden imrenerek güle muhabbet 
beılemit ve bahçe kapıamın açık 
kaldıiı bir günde bir okka gül ye
memit miydi 7 

Fakat Pariı farelerinin bu hare
ketinde ,bence, daha mühim mana 
ve makaadlar vardır. Onlar, bu e
serleri harab etmek ıuretile aerıi 
idareainin ressamlara yeniden tab· 
lolar ıamarlıyacaiını, bu aW"etle o 
zavallılarm yeniden bet on para 
kazanacaimı wnmuılardrr. Fakat 
nerede inaanlarda o aanat takdiri, 
sanatkar himayesi ? 
Fransızlar da, itte, tabloları ye

niden ypatrracklarma aeraiyi ka
patıp itin içinden çdmııılar 1 

Bir sütçünün icadı! 

lngilterede büyük bir sütçü, 
ineklerine içirdiği ıuları elektrik
le bir mikdar ıııtınıı, bunun üzeri. 
ne haJ.Vanlar daha fazla ıu içme· 

ie, neticede on yedi inek eakiıin. 
den 150 litre daha fazla süt ver· 
meğe baılamıılar. 

Şimdi bu ingiliz ıütçüıü, bu ha· 
rikulade ! keıfindea memnuamut. 

latanbul aiit!ülerinden biri.ine 
bu keşif hakkında ne dütüadüğü. 
nü soraaydık, muhakkak, ,öyle bir 
cevab alırdık: 

- Bu da it mi 7 Bu kadar cihaz· 
lar, elektrik cereyanı, teaiaat 1 A· 
damcağız fazla zahmet etmiı. Biz, 
onun yaptığını yıllardan beri, maa
rafaız, paraaız yapıyoruz. Fakat 
südü sağmadan önce değil de, aai· 
dıktan aonra 1 

iki diiğiin 

Uzun zamandan beri, Akdeniz. 
de tayyareler, Akdenizde meçhul 
denizaltı gemileri bahae mevzu ol· 
makta, bunlara kartı el birliii ile 
tedbirler almmakta idi. Hülaaa, 
bir Akdeniz meaeleai vardı. Gaze
teler, "Akdeniz ... ,. diye bir yazıya 
baıladrlarmıydı, arkasından müd
hit haberler çıkacaimı korka kor
ka bekliyordunuz. Bu meaele, büa
bütün ortatlan kalkmadıyaa bile 
son günl-..rcl.. tiddet ve dehıetini 
kaybetmi~tir. 

Şimdi gazeteler,' aene Akdeniz. 
le ilgili iki hadiseden, fakat iki me
aud hadiseden bahaediyorları Ak.. 
denizin timalinde ve cenubunda 
iki düiün var. Atinada veliahdın, 
Kahirede de kralın düiünü olacak. 

Bu iki ıaıaah hadise, bari, fU 
denizin alacağı vaziyete de uiur 
getirae de biz de "Akdeniz maaa. 
lını,, ıu tekerleme ile bitiraek: 
''Onlar ermit muradına, biz Çika• 
lnn kerevetine!,. 

Halkevinde konser 
Yarınki pazar günü 17.30 da Cum· 

bur başkanlığı filarmonik orkestrasına 
bağlı salon orkestrası, üçüncü konae• 
rini Necib Yakup idaresinde halkevin• 
de verecektir. Program 'udur: 

1 • Luıtspiel ouverture: Keler Bela, 
2 • Nocturne: Chopin, 3 • Ungarischeı 
Zigeuner tanz: Garminati, 4 - Kauka· 
sische Suite: İppolitov İvanov, 5 • 
Mein Le ben ist mein Lied: Joe Ed· 
wards , 6 - Schönste Frau von Wierıı 
August Pepok, 7 - Spanisches Liebeı· 
lied: Armandola, 8 - Zweite ungarl• 
sche Rhapsodie: Franz Lisyt. 

Biletler halkevinden dağıtılır. 
~~~~~~~~~~~~~---

Dün hava karii geçti 
Dün hava şehri~izde karlı ve hafif 

rüzgarlı geçmiştir. En düşük ısı sıfı• 
rın altında 1, en yüksek ısı da sıfırın 
üstilnde 2 dereceye kadar yilkselmff• 
tir. Yurdun biltiln bölgeleri kapalı .,, 
yeryer yağıilı geçmiştir. 24 saat içirı• 
deki ya~ıtların karemetreye bıraktıl1 

su mikdarı Slirdde 20, Trabzonda ıo, 
Erzurumda 8, Zonguldakta beş kilO"' 
gramdır. 

Yurdda en düşük ısılar Edirnede v• 
Karsta sıfırın altında 7 derecedir. :Eıı 
yükıek mlar İzmirde 6, Trabzonda S. 
Antalyada 10, Adanada 11, Bartında ıJ 
derecedir. 
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Açık sözlü bir japon 
Japon Dahiliye Naz~ ~ra) Suet-

' fikirlerini begenır veya be-sugu nun . 
_ . Bu bünak&§a kaldırır bır 
genmeyız. , . k 

l ~, Fakat •üpheııız, herkes açı tnese e(llr. " . 
.. 1 .. 1 ..•.. ··n hayranıdır. Dıplomatla· aoz u ugunu . 

rın ve devlet adamlarını~, ~p~~ası 
lisanı arkasına gizledikler~ ~akiki sıya-
• aksadlarını anlamak ıçm o kadar 

aı m ki b ak 
uğratıyor ve yoruluyoruz u ~ : 
aadlan açık olarak ifade ederek bızlerı 
külfetten kurtaran bir devlet adamı sı
fatiyle japon dahiliye nazırını selamla-

rız. 1 
Bugüne kadar hiç bir japon d~v et 

adamı Japonya'nın Uzak Şark'taki he
deflerini Suetsugu kadar açık bir li
sanla dünyaya bildirmiş değildir. Ge
çen ağustosta başlıyan ja~? aske? ~a: 
rekatı için bir japon askennın katli ~ıb~ 
küçük bir hadise bahane olarak ılerı 
sürülmüıtü. Sonra komünist tehlikesi
ne kar§ı alınmış bir tedbirdir denildi. 
Bir müddet geçtikten ıonra japon a • 
Jeyhtarhğı sebeb olarak gösterildi. Şim
di Dahiliye Vekili Amiral Suetsugu, 
Japonyanm hedefini izah ediyor: Me
sele san ırkın beyaz R'ka kartı girişti • 
ği bir mücadeleden ibarettir. Uzak ıark 
bir asırdan beri beyaz ırkın hegemon
yası altında yaşıyor. Bu hegemonyaya 
nihayet vererek, san ırka "Allahın 
dünyada kendisine tahsis ettiği" mev
kii temin etmek zamanı gelmiıtir. Çin 
bu davada bizim düşmanımız değil, 
müttefikimizdir. Beyazlara karşı iki
miz birlikte mücadele etmeliyiz. Fakat 
Çin hükümeti bu ırk davasına ihanet 
ederek beyazlarla beraber yürümek is
tiyor. Ve bu hükiimete İngiltere yar
dım ediyor. Eğer İngiltere yardım et
meseydi, Çin hükümeti LJaponya'ya 
karşı mukavemetten vaz geçecekti. 
Binaenaleyh Uzak Şarktaki harbın de
vamından mesul lngiltere'dir. lngilte
re'ye karşı bi rmuharebe pahasına da 
olıa, bu yardıma nihayet vermek İcab 
edecektir. 

lşte Dahiliye Vekili Amiral Suet· 
sugu'nun salahiyetli ağziyle izah edİ· 

len japon davasının hulasası budur. Ve 
zannederiz ki bu, davanın en İyi izahı
dır. 

Japonya Çin'i parçalamak veya fet• 
hetmek için mücadeleye girişmiı değil
dir. Korayı ve Mançuri'yi aldıktan 
sonra Çin' den bir parça daha arazi al· 
rnıs! Bu .Jan9nv" için enteresan değil· 
cıır. Japonya nın b cıttrı daha genış v 
daha şümullüdür. Uzak Şark'ta ıan ır· 
kin bir hegemonyasını kurarak aVl'Upa· 
Wara ve amerikahlara aid menfaatleri 
tasfiye etmek istiyor. Bunu temin ede· 
bilmek için her §eyden önce japon li
derliğini Uzak Şark halkına kabul et
tirmek lazımdır. Prusya Cermen ırkına 
kendi liderliğini tanıtmak için 1866 
senesinde Avusturya'ya karıı bir mu• 
harebe yapmak mecburiyetinde kaldı
ğı gibi, Japonya da Çin'e karşı harb ya
pıyor. Çin IJaponya'nın liderliğini tanır 
tanımaz, ıan ırkın hegemonyaaını kur
mak için daha ehemiyetli adımı atmak 
zamanı gelecektir. Önce beyazlardan 
hangisinin geleceği malfun değildir. 
Sovyet Rusya mı, İngiliz menfaatleri 
mi, Amerika mı? Bu, o dakika içindeki 
vaziyete bağlıdır. 

Fakat bugün Japonya Çin ile, japon 
devlet adamlarının tabirince "teşriki 
meaai" etmeğe çalıştığı sırada karşısın· 
da lngiltere'yi engel olarak görüyor. 
Sovyet Rusya için tehlike daha az de
ğildir. Fakat Sovyetler, kendi hududla
n tecavüze uğramadıkça ve dıt Mongo• 
listan'a dokunulmadıkç&t Japonya ile 
barba girınemeğe karar vermişlerdir. 
Uzak Şarkın Japon hegemonyası altı • 
na girmesine mani olmakla alakası olan 
diğer iki kapitalist devlete, İngiltere 
v Amerika'y&f İtimadları yoktur. A
merika'ya gelince; İngiltere beş aydan 
beri bu devleti Uzak ~ark istatükosiy
le fili ıurette alakadar etmeğe çalışıyor. 
Fakat bir takım dahili ve harici politi -
ka mülihaazları dolayııiyle, Amerika'· 
da kınuldamıyor. Japonya'ya karıı yal
nız kalmca İngiltere de teenni ile ha
reket etmektedir. Fakat İngilizler, Çin 
hükümetinin mukavemetini takviye et
mek için elden gelen her şeyi de yap
maktadırlar. 

İngiliz yardımı olmasa, mukaveme
tin kırılacağına kani olan Japonya, mü
cadele uzadıkça asabileşmeğe başladı, 
Dhiliye Vekili Suetsugu'nun sözleri, 
bir dereceye kadar bu asabiyetin teza
hiirüdür. Fakat samimi sözler ol&uğu
na şüphe yoktur • 

Askerler arasında lngiltere'ye kar
şı duyulan bu iğbirarın tezahürlerine 
gelince; Şanghay enternasyotllll mınta. 
kasında yapılan geçid resmi, ıon:-a bu 
rnıntakada japon nüfuzunun tesisi İçin 
her gün ablan yeni bir adım. Dünkü 
telgt·af haberleri Şanghay radyo mer· 
kezinin japon askerleri tarafından İ§gal 
edildiğini bildirmişti. Hongkong'u, 
hinterlandından ayırmak için girişilen 
askeri harekat. Bütün bunlar, Çin'den 
ziyade lngiltere'yi istihdaf eden hare
ketlerdir. Hulasa, Uzak Şark harbı, git
tikçe, bir çin • japon harbı olmaktan 
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1 B. Van Zeelandın 
Londradaki 
temasları 

. . . .. -·- ,,. ' ,:.,.._. 

T erueldeki şiddeti i 
harb devam ediyor 

Muahedenin tatbiki için 

Fransa - Suriye 
görüşmeleri 

Faris, 7 tA.A.) - Şamdan bildiril
diğine göre, fransız fevkalade komise
ri ile Suriye hükümeti delegeleri ara
sında Fransa - Suriye muahedesinin 
tatbiki hususunda görüşmelere başlan
mıştır. İki hafta kadar sürecek olan 
bu görüşmeler esnasında bilhassa ekal
liyetler meselesi ile idari ve dini hu
kuk meseleleri bahis mevzuu edilecek
tir. Suriye devleti servislerinde fran
sız müthassısları kullanılması da ayrı
ca görüşülecektir. 

(Başı 1 inci sayfada) 
kında oldukça mufassal bir raporun 
pek yakında Londra ve Parise tevdi e
dileceğini tıövl~rniştir. 

Van Zedand, bu ragorun muhtevi
yatx hakk,nıJa ne;:_recli!tn haberlerin 
do~ıu •)lmadığını ilave etmiştir. 

Amerika Havay adalarındaki 
kuwctlerini arttırıyor 

San Diego, -Kalifomiya- 7 (A.A.)
Havay adalarının müdafaasını takviye 
etmek üzere 1938 senesinde 42 bombar
dıman ve keşif tayyaresi bu adalara gi
deceklerdir. 18 tayyare ve 100 kişilik 
mürettebattan ibaret ilk grup, 19 son
kanunda buradan hareket edecektir. 

12 tayyareden mürekkeb olacak olan 
ikinci grup da temmuz sonunda veya 
ağustos başl:-n3ıcmda gidecektir. 

Resmi tebliğ 
Londra, 7 (A.A.) - Çemberlayn -

Van Zeeland görüşmesinden sonra a
şağıdaki tebliğ neşredilmiştir : 

"Van Zeeland, fransız ve ingiliz hü
kümetleri tarafmclan kendisine veri
len vazife hakkında raporunu tamam· 
lamadan önce Çemberlayn ile temasa 
gelerek alelumum vaziyet ve bilhas~a 
ekonomik ve mali sahalarda yapılabı • 
lecek enternasyonal hareket bakımın· 
dan görüşlerini öğrenmek istemiştir. 

Müzakere esnasında Van Zeeland 
yaptığı tedkikatın neticelerini hillasa 
etmiştir. 

Van Zeeland artık raporunu tamam
lamış ve 15 gün içinde bu raporu fran
sız ve ingiliz hükümetlerine vermesi 
karar !aşmıştır. 

Fransız ve ingiliz hükümetleri ta
rafından tedkik edilir edilmez mezkur 
raporun neşri hususunda Van Zeeland 
ile mutabık kalınmıştır.,, 

Hükümetçi askerler asilerin sığındııdarı bıı,aıara. ateş ediyorlar ı 
12 tayyareden. mürek~eb son grup i

se sonteşrinde gıdecektır. Filistin de grevler 
Barselon, 7 (A.A.) - Teruel mu-, 

harebesi durmadan şiddetle devam 
etmektedir. Asiler, ellerinde bulunan Sanghayda yeni bir hôdise Kudüs, 7 (A.A.) - Son kargaşalık

lar dolayısiyle Hebron şehrinin müşte
rek para cezasına çarpışmasını protes
to etmek üzere grev ilan edilmiştir. 
Dükkanların büyük bir kısmı kapan
mıştır. Takviye kıtalan sevkedil~ş
tir. Şehre giden yollar muhafaza edıl
mektedir. 

malzemenin ehemiyetine rağmen yap
tıkları bütün hücumlar, cumhuriyet 
topçu kuvvetlerinin şiddetli bir bom
bardımanından sonra geri püskürtül
müştür. 

Asi hava ve topçu kuvvetleri milis 
!erin mevzilerini şiddetli bir ateş al
tına almış olmalarına rağmen hiç bir 
muvaffakıyet elde edememişlerdir. 

Muela de Teruel bölgesinde milis 
ler yeniden bazı asi mevzilerini zap
tetmişlerdir. 

Cumhuriyet hava kuvvetleri. ası

lerin beş tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Asilere göre 

Salamanka, 7 (A.A.) Terucl 
cephesinden bildiriliyor: Kıtalarımız 
evelki gün bazı noktalarda düşmanın 
mukavemetini kırarak bazı istihkam-
1'"' ... " ~""' ... ""-"-!o1 -- ..i • +t • ..ı::~,.,..,~- ,. •. --
tayyaresi dUşürülmüştUr. 

Karı~mazlık komitesi ne 
~aman toplanacak? 

Londra, 7 (A.A.) - Diplomatik 
mahfillerin kanaatine göre, 11 sonka
nunda toplantıya çağnlan karışmaz
lık tali komitesi, bilhassa İspanyaya 
gönderilecek komisyonlarda çal.şacak 
eşhası seçmek ve aynı zamanda, geri 
çekilecek gönüllüler mikdarı ile iki 
tarafa bazı muharib hukuku tanımak 
keyfiyeti arasındaki münasebeti 
yin etmek ile meşgul olacaktır. 

ta-

Yapılacak toplantı etrafında 

Londra, 7 (A.A.) - Karışmazlık 
tali komitesinin gelecek toplantısın
dan bahseden Deyli Telegraf gazetesi 
gönUlllilerin geri alınması için te
ferruatlı bir planın gözden geçirile
ceğini yazarak diyor ki: 

"Projeye göre, bu iş için 400 bin 
İngiliz lirası lazımdır. Ve bu da ko
mite büdcesinden verilecektir. Nakle
dilecek gönüllü adedi 100 bin kadar
dır. 

Bundan başka proje, memleketle· 
rine dönecek gönüllüler hakkında her 
türlii farklr muamelenin önüne ge
çecek bir hükmü ihtiva etmektedir. 

Asi tayyarelerin f a<ıliyeti 
Saragos, 7 (A.A.) - Teruel cebhe

sinden bildirildiğine göre Franko ha-
kuvvetleri düşman hatlarını mües-va d .. 

sir bir tan:da bombar ıman etmış:ır. 
Bilhassa yedek kuvvetler ve naklıye 
kollan şiddetli bir ateş altına alınmış· 
tır. Topçu kuvvetleri de büyük faali· 
yet göstermişlerdir. 
Düşman şehir kenarındakı Franko 

mevzilerine çok şiddetli taar uzlarda 

bulunmuşsa da püskürt~.lmu. t ır. Bır 
çok cumhuriyetçi subay olmuştur. Ce-

ladas bölgesinde frankocular ilerle
mişlerdir. Alınan csirlerın ıfade ıne 
göre cumhuriyetçiler Madrid ve En· 

dülüs cebhesinden mütemadiyen tak • 

viye kıtaları getiriyorlar. Yeniden 
mühim komünist gönüllüleri Allbace
taya gelmiştir. 

Japonlar iki İngiliz 
polisine dayak · attılar 

(Başı ı. inci sayfada) sonra neşredilen bir tebliğde Japon-
si de serbest bırakılmışlardır. yanın maksadı Uzak şarkta sulhu te

min etmekten ibaret olduğu hatırla-
f ngiliz makamlannın tılmakta, fakat çinliler hatalarını dU-

protestosu zeltmek istediklerini açıkça gösterme 
Enternasyonal imtiyaz bölgesi po· dikleri müddetçe Japonla~ın a.skeri 

lisi, Noel günü japon subaylarının harekata devam edeceklerı tasrıh e
ingiliz polis müfettişi Benett'i döğ- dilmektedir. 

melerini japon den~z !11akamları nez· Japon~"'a ile lngiltere arasında 
dinde protesto etmıştır. b 

Polis ayni gün ingiliz polislerin· har çıkarsa..... . 
den Sinclair'in döğülmesi hadisesini Tokyo, 7 (A.A.) - 1ngıltere ıle 
de protesto etmiştir. Japonya arasında çıkması muhtemel 

11 .. .. d lar bir harb hakkında sekiz japon gene· 
nnmınıı 0!11/R e car~ışnıa ,.,11 ara:ııımld gt~.:uıle y<tpılan mU-'a• 

netıce vermedı kereleri tefsir eden Hinode mecmua-
Hankeu, 7 (A.A.) - Resmi tebliğı 

Dün Hangşov civarında vukua gelen 
çarpışmalar sonunda kayda şayan ne
ticeler elde edilmemiştir. Çin takviye 
kıtaları Çientang nehrini geçerek hü
cum hattına vasıl olmuşlardır. 

Dün Vuhu tayyare karargahını 
bombardıman eden Çin tayyareleri, 
altı düşman tayyaresini tahrib etmiş
lerdir. 

iki japon toprekeri batırıldı 
Çin tayyarelerinin, pazartesi gü

nü, Vuhu civarında, evelce söylendi
ği gibi bir değil fakat iki japon top
çekerini batırdığı teeyyüd etmiştir. 

İki hafta süren bir sükun devre
sinden sonra Anvhei ve Kiangsu'nun 
şimalinde muhasamata tekrar başlan
mıştır. Japonlar, Hveimingvang'a 
doğru tazyik icra eylemektedir. 

Şimali Çindeki japon ileri 
hareketi 

Tokyo, 7 (A.A.) - Domei ajan· 
sına Tientsin'den bildirildiğine gö
re, dün Tsinan'ın 120 kilometre cenu
bunda Kufau'yı zapteden japon kıta
ları, halen Tsinan'ın 30 kilometre ce
nubunda Tsauhsieni ele geçirmişler
dir. Bu japon kıtaları, cenub istika
metinde yürümelerine devam ediyor
lar. 

Cenubi Şantung'daki japon kıtaları 
da, Tsinan-Tsingtao demiryolu bo
yunca ilerlemektedir. Motörlü kıta
lar, Çin kıtalarını geri püskürtmüşler 
ve Tsingtau'un iki yüz elli kilometre 
garbında kain Çentien'i zaptetmişler
dir. 

sı diyor ki: 

"Bu generaller, uzak şarktaki hak 
ve menfaatlerini müdafaa etmek için 
akıbetini tehlikeye koymak iatemi
yen İngiltereyi mağltlb etmek için si· 
Iaha sarılmak lbımgelmediği kanaa
tindedirler. 

Japonya için mühim olan nokta, 
kendisinin mücadeleye karar vermiş 
bulunduğunu göstermekten ibarettir.,, 

Yeni bir f evkaliide biidce 
Tokyo, 7 (A.A.) - Asahi gazete

si, harb ve deniz bakanlarının, Çin 
harbının masraflarını karfılamak U
zere dört milyar yen'i tecavüz ede
cek olan fevkalade bir büdce proje
sini tevdi edeceklerini zannetmekte
dir. 

I ngilıerc şiddetle protesto elti 
Şanghay, 7 (A.A.) - İngiliz baş

kumandanı Telfers - Mollett, japon a
taşemiliteri Harada'yı ziyaret ederek 
ingiliz müdafaa mıntakasına vaki olan 
tecavüzü şiddetle protesto etmiştir. Ku
mandan bu gibi hadiselerin pek vahim 
neticeler verebileceğini ilave etmiştir. 

Hadise, bir tek ingiliz neferi tara · 
fından işgal edilen bir İngiliz ileri kara
kolunun önünde, neferin bir şey yap • 
masına vakit bırakmadan bir süratle ce 
reyan etmiştir. Aciz bir halde bulunan 
neferin gözü önünde japonlar, işgalle
ri altında bulunan topraklarda Turneri 
dövmüşlerdir. 

Başka bir İngiliz de mevkuf 
tutulmuş 

Ford'la hükümet arasındaki 
anlaşmazlığın yeni safhası 

Vaşington, 7 (A.A.) - İş münase
betleri milli konseyi, Ford otomobil 
kumpanyasının, yol verilen 29 işçiyi 
tekrar alması için milli konsey tarafın
dan verilen kararı tatbik etmesini isti
naf mahkemesinden istemi~tir. 

Amlrıl Suetsııunuı 

beyanatı hakkında 

~lr flYZih 
l'okyo, 7 (A.A.) - Dış işler bakan~ 

lığı namına söz söylemeğe salahiyetlı 
bir zat, buglin, gazetecilerin toplantı
unda, iç bakanı B. Suetaugu'nun "Ka
izo,, mecmuaıında çıkan beyanatı hak· 
kında aşağıdaki tavzihte bulunmuştur: 
"- Bu beyanatı, B. Suetsugu, iç ba

kanlığına tayininden dört hafta önce 
vermiştir. Binaenaleyh bu beyanat, 
yalnız B. Suetsugu'nun şahsi fikirle
rini göstermektedir. Hükümetin fikir
leri ile hiçbir alakası yoktur. Esasen 
beyanatın esas metninde, "beyaz ırkın 
tardı,, politikasının güdtileceğine da· 
ir de hiç bir kelime yoktur. 

Bu beyanatta, yalnız, hakiki 
dünya sulhunuo, beyaz ırkın öteki ırk
iar Uzerıne tahakkümü esasına daya
nan bugünkü sisteminin değişmesi ile 
vücuda gelebileceği tebarüz ettiril· 
mektedir. İngilterenin ve Sovyetler 
birliğinin Çin'e yardım eylemekte ol
duklarını kaydetmekle B .. Suetsu~
nun bu memleketleri tehdıd eylemış 
olduğu bahis mevzuu e~ilemez: Zira, 
B. Suetsugu, yalnız, silah teslımatı~a 
nihayet verilmesi lüzumunu tebaruz 
ettirmek istemiştir. Nihayet B. Suet
sugu, hiç bir .zaman İngiltere .. ile b~r 
harb arzusunda bulunduğunu soylemı~ 
değildir. Esasen bey~natın -~~~jinal 
metni iyice tetkik edilırse, butun bu 
yanlış manaları tamamiyle ortadan 
kaldırmak çok kolay bir iş olacaktır.,, 

Çin miihim mikdarda silulı 
ısmarladı 

§anghay, 7 (A.A.) - Royter mu
h biri bildiriyor: Çin mahfillerinden 
ogrenilcliğine göre, Çin hükümeti, 10 
ilkkanun tarihinde yabancı memleket· 
ler silah ve mühimmat fabrikatörleri 
nezdinde, ağır topçu bataryarları da 
dahil olmak üzere, 20 milyon dolar
lık silah ve mühimmat ısmarlamıştır. 

Londra, 7 (A.A.) - Şanghay enter· de taarruza geçmek fikrini müdafaa.~t
na..;yonal mıntakasında iki ingiliz aske- mişlerdir. Çin kumandanlarına gore 
rinin japon askerleri tarafından dövül- dağınık ve aralarında büyü~ ~es.afeler 
düğü haberini büyük başlıklarla yazan olan ve geri münakaHitı da ıyı hıma~e 
Londra gazeteleri, ingiliz kuvvetleri edilemiyen japon ordularına karşı bu
kumandanı tarafından yapılan protes- tün cephelerde ve aynı zamanda taar -
toya kuvvetli bir müzaheret göstermek- ruz edilmek lazımdır. 

tedir. Çin kıtaları Tsi11ingi ıerkettiler 

Siliilılar iki yolla gelecek 

Morgan adında diğer bir ingiliz de Hankov, 7 (A.A.) _ Çin generali 
Şanghay baş konsolosluğuna müracaat Hanfuşu'nun kumandasındaki kıtalar, 
ederek noel bayramında dört gtin ja - Kveyç'in şimali garbisinde kain Tsi
ponlar tarafından mevkuf tutulduğun- ning'i şehri her ne pahasına olursa ol -
dan dolayı şikayette bulunmuştur. sun müdafaa etmek emrini almış olma-

Çinliler bütiin cephelerde ta- larına rağmen terketmişlerdir. 
arruza geçmek niyetindeler Santımg' daki harekat 
Hankov, 7 (A.A.) - Çin yüksek ku- To~yo, 7 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
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Balkanlarda iktisadi 

iş birliği 
TAN' da Ahmed fanin y al~~n, Ro-

h .. k · eti ile hükümetimız ara• manya u uım 

sında ıon imzalanan ticaret a~a~sı• 
nm iki memleket arasında yeru muba: 
dele imkanları açmak h~suıu~daki 
faydalarından bahsederek dıyo~ ~: 

" B lk memleketlerinin bırıbırle-
a an ··td' 

rine sattıkları eşya hududıuz degı ır. 
Çünkü dört memleketin ihracat mad • 
delerinden çoğu biribirine benzer: ~u· 
nunla beraber iyice aranılınca, w bız~
le Romanya arasında yapıldıgı g~b~ 
mübadele edecek mal bulmak pek ala 

.. k'" olur Bundan başka Yugoa
mum un • 'b" 
lavya ile afyon işinde yaptığımız. gı 1 

bazı müşterek mahsulleri dünya P~!'~ · 
sasına toplu bir halde arzetmek, buton 
alakadarlar için istifadeli olabilir. 

Bu makıadla ilk düşünülecek nok • 
talardan biri, müttefik memleketler a· 
rasındaki münakale imkanlarını kuv• 
vetlendirmektir. y ugoslavya ile 1 stan• 
bul ve belki de ilerisi arasında ~~ .. Y~ 
luyla münasebet kurulması du.~unu• 
lecek bir meseledir. Macarların vucude 
getirdikleri tipte vapurlarla Yugoslav• 
ya ile Türkiye arasında aktarmasız de· 

. ·· akale yolları kurulması yalnız nız mun , 
1 iktısadi olabilir. Yunanistan la ~~ ~ 

ketirniz arasınd'a iki tarafta~ . bınnın 
veya her ikisinin idare ve tesm altında 
deniz münakale yolları bulunmaması! 
iki memleketin iktısadi münasebetl~n 
ve dostluğu bakımından da Balkan bır· 
tiğinin maddi teçhizatı b~ından da 
bir noksandır. Bizimle Yunamıtan ara: 
aında esaslı bir himmetle çok ~ym~tli 
iktısadi inkişaflara yol açmak mumkun• 

dür. d 
Balkan memleketleri arasın a ayn 

. ı'hti· bir turizm takası kurmak da bır 
yaçbr. Muhit değiıtirmek ~~·ufi~ku 
duyanlar kartıhklı olarak mutte 
memleketlere gidecek olurlarsa hem 
döviz tasarruf edilir, hem de bu mem • 
leketler araıında tanıııkhk ve yakınlık 
artar. 

Romanya ile bir iktısadi an1a?ma1:a 
vannamız münasebetiyle temennıye la· 
yik gördüğümüz nokt&t Balkanlar'daki 
müttefik memleketler arasındaki ikb • 
ndi münasebetlerin inkitah için timdi· 
ye kadar olduğundan daha canlı, daha 
ameli çareler dütünülmesidir." 
Mı\ZlYl TASFlYE EDENLERE 

MiNNET 
SON POSTA'da Ercümend Ekrem 

Talu yazıyor: 
" Yıkılan osmanlı impanıtorluia 

zimamdarlannın doymak bilmiyen it
tihalan yüzünden zavallı milletin sırtı
na yükJetihnit olan ağırlıktan cumba • 
riyet idaresi kaldıra kaldıra bitireme • 
di. 

O menhus devirde bir yabancı ser
mayedarın dilediği imtiyaz ve menfaati 
nasıl kopardığını kendisi için en müıa• 
id, yani memleket ve millet beaabrna 
en ;zararlı şeraiti ne türlü temin eyledi· 
ğini yakından bilen bir arkadaşla geçen 
gün bu bahis üzerinde görüşüyorduk. 

Yalnız bir alman mali müessesesi· 
nin bir takım işler görmek için, o zaman 
kimlere neler vermiş olduğunu, o, bir 
bir sayıp dökerken, hayretle karııık bir 
tiksinti duydum. 

Cumhuriyetin temiz idaresi, bütün 
bu itlere el koyduktan sonradır ki, 
"Hasan'ın böreği'' nin ne türlü yağma 
edilmiş olduğunu gördük ve anladık. 

Ve bittabi, osınanlı saltanatınm bu 
seyyiat mirasını tasfiye etmek, milki 
ve milleti mütemadi bir zarardan ku .... 
tarmak İcab etti. 
Yabancı sermaye bize kar§ı doat dav• 

randıkça, ona hürmet etmeyi bilen, 
yurdun ekonomi ve endüstri kapılarını 
ona ııeve seve açık bulundurmayı, ve 
karşılıklı, fakat mütevazin menfaatler 
mevzuu bahsoldukça yardımlarının her 
türlüsünü esirgememeyi ııar edinen 
yeni türk varlığı, o eski, mide bulandı• 
ran, emniyet ve itimad telkin edemiyen 
mukaveleleri, tarlnameleri bozmaktan, 
yırtmaktan ba§ka bir it yapamazdı. 

Çünkü onların hükümleri devam ettik
çe, içinde yaıadığımız temiz ve dinç 
havayı ifaad ediyordu. 

Kıynıetli nafıamızın, şuurlu ve azim
li bir program dahilindeki şirket satın 
almaları ve mazi tasfiyesi bu ha~ayı 
büsbütün arık kılmak endi§esiyledir, 

Ve onun içindir ki bu müesseseler
den her biri tarihe kanştıkça ferah 
duyuyoruz. 

Haıiı ve ferdi menfaatler mukabi· 
Jinde, fU Veya bu çelebiye adeta bağış• 
lanır gibi verilen ve ekseriya muhtelif 
zamanlarda, muhtelif vesilelerle devle· 
tin baıma gaile açmak suretiyle ni-met
şinulıklarını izhar eyliyen bu kurum· 
lardan bizi kurtaran Kemalist rejime 
ne kadar minnet duysak azdır." 

Sipariş, ıo bin modern tüfeği. mil· 
him mikdarda hafif ve ağxr makinalı 
tüfeği, 100 bin gaz maskesini ve muh
telif bataryaları ihtiva etmektedir. 
Bu sipariş, biri Hindiçini ve Yuan
nan, diğeri, sovyetler birliği Sinki
ang ve Kansu olmak üzere iki yol
dan Çine idhal olunacaktır. 

Siparişin satın alma parasının iki 
sülüsü peşinen tediye edilmiştir. Ge
ri kalanı, teslimde verilecekth. 

manda heyetinin Çang Kay Şek'in reis- Şimali Çin' de Şantung eyaletinde hare
liğinde yaptığı toplantılar bugün bit - kata devam edilmektedir. Tsiman -

miştir. Bu toplantılarda ileride yapıla- Nankin şimendifer hattı uzunluğunda 7 4 kaçakçı yakalandı 
cak askeri harekatın kati planları tes - faaliyette bulunan japon yürüyüş kolu, 
bit olunmuştur. Çin kumandanlan he - 4 sonkanunda Tsimarun 120 kilomet • Geçen bir hafta içinde gümrük mu· 
men vazifeleri başına gitmek üzere bu- re cenubunda kain Küfov şehrini işgal hafaza teşkilatı 74 kaçakçı, 1349 kilo 
radan ayrılmışlardır. ttmiştir. İkinci bir japon yürüyüş kolu gilmriik kaçağı, 46 kilo inhisar kaçağı. 

ai halini alıyor. Bu miıcadelenin netice
ıi ne olacak? Anlafıbyor ki Japonya 

yalnız lngiltere'den korkmıyor. Fakat 
İngiliz - Amerika cephe birliğinden 
korkmaktadır. Eğer İngiltere, Ameri
ka'yı Uzak Şark istatükosiyle alakadar 
etmeğe muvaffak olursa, Japonya bir 
müddet için geriliyebilir. Aksi takdir· 
de Uzak Şark'ta kurmaya çalıştığı he
gemonya siyaseti mu\affak olacaktır • 

Tokyo, 7 (A.A.) - Konoye, Hiro
ta, Sugiyama ve Yomai Çin hüki.ime
tinin sulh tasavvurları hakkında gö-

Sızan ba.zı haberlere göre Çin ku • 6 sonkinunda Kilrfov'un 50 kilometre 73 gram uyuşturucu madde, 22 türk li
mandanları şimdiye kadar takib edilen garblnde klin Tsining'e taarruza başla- rası, 2 silah, 29 mermi ile 8 kaçakçı 

._ ____ _....ı....~-.......ıı..-ıu.._._~,:.....-..:·~~~u....:ı.ı....-.... ____ ~------~------.--._....311~ıı...-l.lı:ıııu:nıC!ll:lrae...ımıJwı:1II11ua.ıllll:a.ı.ı:.-....p_lıl.!!~!!J.~nı~u~·d~a~f~a~a~s~is~t=enu!!!:!.·.Y.Se~rı~·n~eub~ü~t~ü~n~c~e~h~e~le5r~-~ını~un~r~.~-----------~------~--ih~ay~v:a~n~ı~e~l~e~g~e~ç~i~rm~iş~t~ir~.----~------~--_J 
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Bir dolandır1eının 
marifetleri 

_M_A_T_E_M_A_Ti_K_T_E_R_İM_L_ER_j 1 RADYO 

Ya.zan: 
Yüzbaşı F. W. von Her bert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Uzaktan bir boru sesi geliyor ve elli 
ath üzerimize saldırıyordu ! 

İıtanbul, 7 (Telefonla) - Sahte 
firma ve yalan adreslerle dolandırıcı -
lık yaptığı iddiasiyle tevkif edilen 
Mahmud Saim'in yeni bir davasına da
ha başlandı. Mahmud Saim Galatasa -
ray, Fener neşriyat müdürlüğü başlı -
ğını taııyan kağıdlarla Anadoluda muh 
telif tacirlere iş teklifleri göndermiş, 

bunlardan bir kaçını da dolandırmıştır. 

Osmanhca - Türkçe 
G 

Gaye - Limite - Limit 
Gayri kabili irca - Irrcductible - Er

ginmez 
Gayri mahdut - Illimitc - Limitsiz 
Gayrımahdut müstakim - Droite indefi

nie - Sonsuz doğru 

Helezon !jekilli - Helicoide - Helisoit 
Hemzaman - Simultanc - H emzaman 
Hemzaman, müttehidülvakit - Simulta-

nement - H emzamanleyin 
Hendese - Gcomctrie - Geometri 
Hendesei murakkama - Geomctrie co

tee- Kotel geometri 
Hendesi ıilsilei alelvila - Proıre11ion 

geom~trique - Georoetrik ulam 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 13.30 Muht 
neşriyatı - 13.50 Plak : Ttirk mu 
halk ıarkıları - 14.15-14.30 Dahili tt 
ci haberler. - 15.30 dan itibaren M,::tt 
retmen mektebinden naklen: Cu~ 
kanlıiı filarmonik orkestra heyetinif 
seri . Şef Praetorius. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plak 
yatı - 18.35 Çocuklara Karagöz (1' 
li) - 19.10 Türk musikisi ve halk 
(Hikmet Rıza Sesgor ve arkadat 
19.35 Saat ayan ve arapça neıriyat 
Türk musikisi ve halk ı;arkıları (Se 
nan ve arkadaşları) - 20.15 Hukuki 
ma: Hukuk ilmini yayma kurumu 
dan - 20.30 Tıirk musıkisi ve halk 
(Salihaddin ve arkadaşları) - 21 AJ 
berleri - 21.15 Stüdyo salon orlı: 

Tereb ile Bakkalın takımları ve 
aancak takımı ilk safta, Seymour'un 
takımı ile, sonradan gelenlerden ya
pılmıt bir takım da ikinci safta. Bu 
takımı, Üzüm bağlarında biz kaçak· 
ları toplarken bize yardımda bu
lunmut ve askerlerini bize getirmiı 
olan yabancı bir mülazımın kwnan
daaına vermittim. Saat beı buçuk 
aularında idi. Isa tabyası ile Kritin 
tabyalarından durup dinlenmeksi
zin top ve tüfek aeıleri geliyor ve 
vaziyetteki gÜçlüğü anlatıyordu. 

bir sevk ile sığınacağımız yer olan 
Bağlarbaıı istikametine doğru ha
reket etmiı bulunuyorduk. 

Mahmud Saim bugün asliye üçün -
cü cezada aorguya çekilmiş, firmasının 
sahte olmadığını, adı geçen tacirden 
elli lira istediğini ve aldığını, fakat si
pariılerini göndermeğe vakit kalmadan 
tevkif edildiğini iddia etmiştir. 

Ga?'n. muayyen - Indetermine - Değ
termmsız 

Gayn muntak adet - Nombre irration-
nelle - Nelrasyonel :;ayı 

Gayrı musavat - Incgalitc - Neğeşitlik 
Gayrı nıümkıin - Impossible - Olamaz 
Gayrı mümkün hal - Solutiou impossi-

ble - Olamaz çözey 

Hesabı asgari naı ıütenahi - Calcul in
finitcsimal - Finikt ıI hesap 

Hesap - Calcul --. Hesap 
Hesap cetveli - Regle a calcul - Hesap 

cetveli 
Homografik - Homographique - Ho-

mografik 
Hulasa - Rcsumc, - Hulasa, rezilme 
Husus~ - Particulier - Özel, özgü 
Huıusıyet - Particularite - Ôzellilc 
Huzme - Faisceau - Huzma 
Hiıkum - Conclusion - Hüküm 

Tabyadan 250 yarda kadar uzak
Jaımıttrk ki elinde kılıcı, geriJiyen 
askerleri tehdit eden Rıza bey : 

Doayaaı tetkik için müddeiumumili
ğe tevdi olunmuş, muhakeme de başka 
bir güne bırakılmı§tır. 

Gayrı mü~terekıil mikyas adet - Nombre 
incommensurable - Komolçülmez sayı 
Gayrı mütecanis - Hetcrogene - H ete-

rogen 
1- Manfred: Cchanson Slave. 2- L 
vellentanz. 3. Manfred: Shenade 

1 ki eroin kaçakçısı 
mahkôm oldu 

Gönye - Equerre - Gönye 
Grafik - Graphique - Grafik 
Grafikle irae - Reprcsentation graphi-

que - Grafikle gösterme 
Grafik olarak - Graphique - Grafilc 
Gram - Gramme - Gram 
Güzergah, taslak - Trace - Çi:ley, taslak 

ı 
ne. 4· d'Ambrosio: Miramar. 5- Mi 
Czardas No. I. - 21.55-22 Yarınki 
ve İltiklil marı• 

İstanbul : 

Birdenbire, aıağnnızda duman 
bulutlariyle örtülü duran vadiden 
tüfek ateılerinin parlayııını gör
dük. Bizim hücum kıtalarımız de
vamlı surette atef ediyorlardı. Bir 
kurıun kulağımın dibinden geçti; 
Bölüğümden bir kaç kiti yere yu
varl~ndı. 

- Geri dön ! Diye bağırdı. Bin· 
batı onun yanına gitti, Bakkal ça· 
vuı ve on on bet askerle birlikte 
ben de oraya kottwn. Müliznn 
Azif, o da oraya geldi. Bizim aaker· 
lerimizden yirmi, otuzu; avcılardan 
çoğu bizi takib ettiler. içimden "O 
neye gelmedi?,, diye düıünerek et
rafımda Jack'ı aradım. 

.Fakat o, ve takımı bir müddet 
Önce gözden kaybolmuılardı. Onla
rı karanlık içinde sol tarafta Terni
na yoluna doğru uzaklaıırlarken 
görmüıtüm. 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Eroin 
imal ederken yakalanan Militaris ve 
Aram'ın muhakemeleri bitti. Militaris 
bir ıene altı ay hapse 2163 lira ağır pa
ra cezasına, Aram bir sene hapse ve 
1329 lira para cezasına mahküm oldu. 

H 
Hacım - Volume - Hacım 
Hacımların işari usulde okunması -

Numcration millesımale des volumes -
Hacım/arın bindelik sayılması 
Hacım mcsahası - Mesures des volumes 

- Hacım olçuleri 

~ıkonto - Escompte - Iskonto 
lfade - Expression - ifade 
İfade - Enonce - Oıbeyan 
İfade - Enonciation - Ozbeyanlama 
İfade etmek - Enoncer - Özbeyanla-

mak 
İfadevi - Enonciatif - Özbeyanlay 
İhtar - Remarque - J htar 
İhtisa~ - Simplification - Sade/eme, 

sadeleştırme 

İ~tisar - Reduction - Sade/eme, sade-

Oğle Neşriyatı: 12.30 Pıtld• 
musikisi - 12.50 Havadiı - 13.05 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif pi.O 
riyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plilı:la 
musikııi - 19 Safiye: Piyano ve ke 
fakatile - 19.30 Konferans: SeliıD 
Tarcan (iki mahll) - 19.55 Borsa ha 

lstanbulda yapılacak 

afiş kulesi 

Had - Terme - Terim 
Hadde zaviyeli miıselles - Triangle acu-

tangle - lJarıiçgen 
Hakikat - \'erite - Sağıt 
Hakiki- Vcritable - Sağağ 
Hakiki - Effectif - Ebey 

Ieştırme 

İhtisar - Abreviation - Kısaltr 
İhtisar etmek - Abreger - Kısaltmak 
İhtisar etmek - Sinıplifier - Sadeleştir-

mek, sade/eme 
İhtisar etmek - Reduire - Sadeleştir-

mek, sade/emele 

- 20.00 Sadi ve arkadaıları tarafındao~ 
musikiıi ve halk şarkıları - 20.30 Ha 
poru - 20.33 Ömer Hıza tarafından 
söylev - 20.45 Semahat Özdenıeı ve 
daşları tarafından türk musikisi ve halk 
kılan (saat ayan) - 21.15 ORKES 

Gülleler baınnızm üzerinden ge
çip üzüm bağlarma gidiyordu. Ya
kmımda bulunan Rıza bey dürbü
nünü Bağlarbatma çevirmiıti. Ku
mandan yanımızda bulunan bora
zana - ileri 1 Borusu çalmasını 
emretti. Kıta, harekete geçti. 

Sağda Kavanlık tabyaaınm de
rin bir siperini gördüm. Burada 
ruslar, ölü askerleri Üst üste yığ
mıılar, Üzerlerinden atet ediyorlar· 
dı. Burada büyük bir yaylım aleti 
bizi karııladı. Biz, gene ilerlemeğe 
devam ediyor, her beı, yahud altı 
adnnda bir durup bir yaylımla düt
mana karşılık veriyorduk. Avcıların 
Binbaıısı atı ile birlikte yere yu
•arlandı. Artık, sis ve duman bulut
larmm içine girmittik, ileride Ka· 
'\'anlık tabyasmı hayal meyal goru-
7'01"duk. Cephesinde rua avcı kitle
leri vardı. DüflDanm açtığı atef, 
bize fazla zayiat verdireceği için, 
ilk Önce, uzaklafl!Uf, ondan sonra 
da gerilemeğe baılamııtık. Bir 
müddet 80IU'a borazanlar ı - Ri
cat ! Borusunu çaldılar. Saf tara

fımdaki avcılar, cenuba doğru biz
den ayrılmıf, gidiyorlardı. Bunlarm 
Bailarbaıma doğru gittiklerini tah· 
min ettim. Yapılacak en doğru ha· 
reket de bu olurdu. O zaman ilerle
meye batlayan dÜf111anm kuvvetle
rimizi ikiye ayırmasma imkin ver
ınezdik. Y avatça yarı geriye, yarı 
aaia dofnı çekiliyorduk. Ruslar 
ilerliyor ve biz, aradaki meaafeyi 
(250 yarda) muhafaza ediyorduk. 
Bu, iki, üç dakika kadar böyle de
vam ettikten aonra borazanlar ye
niden : 

Fakat durup düıünmeğe vakit 
yoktu. Şimdi burada yÜz elli kiti 
kadar toplanmıştık. At~f dehşetli 
idi. Burada kalıp ta helik olmak
tansa ilerlemek daha kolay görü
nüyordu. 

KO§ar adımla ve geliıi güzel bir 
nizam içinde tabyaya doğru ilerle
meğe batladık. Her dakika, orta
lık biraz daha kararıyordu. Bir a· 
ralık, birdenbire, kendimizi rua av
cılarınm on bet adım yakmmda 
bulduk. Ben rovelverimi botalttnn. 
Kulağımıza nal sesleri geliyordu. 
Uzaktan bir türk borusu : 

İstanbul, 7 (Telefonla) - İstanbul
da yeni yapılacak afiş kuleleri için bir 
tip kabul edildi. Kulelerin yerleri ve 
adedleri de tesbit edildi. Bunlar 50 ka
dar olacaktır. Proje B. Prost'un tasvi
bine iktiran ettikten sonra derhal tat -
bik edilecektir. 

Hakiki atlet - Nombre reel -Reel sayı, 
gerçek sayı 

Hale - Solution - Çozey 
Hail - Rcsolution - Çözıim 
Hal - Cas - Hal 
Halita - Alliage - AlaŞim 
Halita - Melange - Karışım 
Halita yapmak - Melanger - Karıştır-

mak 
Halledilmiş - Rcsolu - Çözuk 
Halletmek - Resoudre - Ço:zmek 

İkame etmek - Elever - Yükseltmek 
İki hadli - Binôme - iki terimli 
İki murabbalı muadele - Equation biar

rce - iki .kareli denk/ey 
İki vecihli zaviye - Angle di~dre - IIci-

yiızeyin açı 

İkmal eden - Finissant - Bitiren 
İkmal etmek - Finir - Bitirmelc 
İlim - Science - ilim 
İmtidat - Prolongement - Uzantı 

1- Glinka; Tıchernomor marche. 2· 
man: Maritza. 3- Linke: Serenade ~ 
moureux. 4- Dorn: La poupph de 
laine. 5- Guttmann: Valse lente - 22.ı 
jans haberleri - 22.30 Plakla ıololar, 
ra ve operet par~alan - 22.50-23 Son 
ler ve ertesi gunun proıramı. 

Anupa: 

U.t'.t.;.t<A ve OPERETLER: 12.40 Jtl 
munıter - 21 Milano - 21.30 Liyon. 

- ileri 1 Borusunu çaldılar. Bin
J,aınn yanında olduğu halde Rıza 
bey ön aafta idi. Askerlerimiz de 
intizam içinde ve tamamiyle emri· 
mizin altmda idiler. iki saf halinde 
ilerledik; dütman geriledi; artık 
tabyaya 100 yarda kadar aokulmuı
tuk. Fakat tiddetli yaylım ateıleri, 
saflarımızda bir çok botluklar VÜ· 
cuda getiriyordu. Biraz sarsılmağa, 
duraklamağa baıladık. Once bir ki
ti, 90nra iki kiti, sonra üç kiti, daha 
aonra küme küıne askerler, nihayet 
bütün kuvvet aağa çekildi. Biz tabii 

- Süvariye hazırlan ' Borusunu 
çalıyordu. Biz, çabucak mustatilin 
Üç çephesini aldık. 

Elli kadar atlı bize doğru dört 
nala geliyorlardı. Biz, bunlarm 
hangi taraftan olduiunu bilmediği
miz gibi, onlar da bizim kimler ol

duğumuzu bilmiyorlardı. Biraz aon· 
ra bunlarm kazaklar olduğu anla
tdllllflı. Bereket verain. 7anl11 bir 
ihtnne.lc lu>:ndi.ıul.d ı.. ... pıu ............ ,1ı.'h.. 

Rıza bey diılerini gıcırdatarak, 

- Bir f aydaaı yok bu itin; geri 
dönmeliyiz 1 Dedi. Bunun üzerine 
Bağlarbaıı yolunu tuttuk. Biz gi. 
derken kazaklar, arkamızdan ,. 
tiımiılerdi; biz de bir defa daha ge

ri dönmeğe mecbur olmuttuk. Yap
tığımız yaylan ateıi kazakları da

ğıtmııtı; fakat bir kaç tanesi pek 

yakmımıza kadar gelmeie muvaf· 
fak olmuılardı. 

Artık kılıcımı kullanıyordum. Ya· 
nı batımda da birisi, elinde mızrak· 
la hücuma hazırlanıyordu. Tam bu 
sırada vaziyeti gönnüı, yahud fark 
etmiı olan bir avuç avcı aakeri gel
di. Bunlar, karanlıia atet etmeie 
baıladılar. Daha sonra bir mikdar 
çerkea ıüvarisi de yetiıti. Bunlar, 
kazaklarla biribirleriyle tüfek ateıi 
ve kılıç darbeleri taati ederlerken 
biz de Bağlarbaıına ricat etmeie 
muvaffak olduk. Aakerlerimizin 
çoğu, esasen, orada toplanmıt bulu
nuyordu. 

(Sıonu var) 

- Tu n'••l pa aue.z gentille avcc lui •.. 

İslim eserleri müzesi müdürü 
Yunanistan' a gitti 

İıtanbul, 7 (Telefonla) - Türk ve 
isllm eserleri müzesi müdürü Abdül
kadir Erdoğan Yunanistan müzelerin -
deki ıark eserlerini tetkik için bugün 
hareket etti. 

Balkan memleketleri tütün 
Kongresi lstanbulda 

toplanıyor 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Balkan 

memleketleri tütün kongresi ayın 17 
sinde İatanbulda toplanacaktır. Kon • 
uev• Yunanistan~ Bulıırari•t• .. v•-Yu
goslavya delege göndereceklerdir. 

Gayrimübadiller ışı 

kati olarak halledilecek 
Hüktlmet, gayri mübadiller ifine 

katt bir hal 'ekli vermek üzere icab 
eden tetkiklerde bulunmaktadır. Ha
len taayyün etmiş bir şey yoktur. Bu 
meaeleye dair gazetelrde yapılan neı
riyat hiç bir esasa istinat etmeyen 
bir takım tahminlerden ibarettir. 

Çocuk çıktı 
Çocuk Eıirgeme kurumu genel mer

kezi tarafından çıkarılmakta olan (Ço
çuk) adh derginin (68) inci sayısı çık
m19tır. Yurd yavrularının sağlık, soı
yal kültürel durumlarının inkişafına 
hizmet eden bu kıymetli dergiyi ço
cuklara, çocuklu ana ve babalara tavsi
ye ederiz. 

Halli gayrı muayyen - Solution inde
terminee - Değterminsiz çözey 

Haricen - Extcrieurement - Dıştan 
Haricen mersum daire - Cercle circonı· 

erit - Dışdayire 

Haricen menum mudalla - Polygone 
circonscrit - Dışpoligon 

Haricen mütcbadil - Alterne-externe -
Dış ters (açı) 

Harici, hariç - Extcrieur - Dış 
Harici kısmet - Quotient - Bolüm 
Harici zaviye - An&le extcrieur - Dıs-

açı 

Haricanilmerkez - Excentrique - Dıı
merlcez 

Haricanilmerkezlik - Excentricite -
Dıımerkezlik 

Has- Propre - Ôzgü 
Hasıh zarp - Produit - Çarparrğ 
Ha11a - Propriete - ôulil: 
Hat - Ligne - Çiz•i 
ı.ı·•~- Bt.;--T'-u-
Hattı - Lıneaıre - Çizgel 
Hattı katı - Secante (la) - Kesele 
Hattı mail - Oblique (l') - Eğile 
Hattı munassıf, hattı nahı - Biuectrice 

(la) - Açıortay 

Hattı mümas - Tangente (la) - Teğet 
Hattı münhani - Curviligne - Eğri, el-

ri çizgi • 
Hattı münhani - Ligne courbe - Elri 

çizgi 
Hattı münkesir - Ligne birsee - Kırıl: 

çizgi 
Hattı müstakim - Lime droite - Dolru 

çizgi 
Hattı rasim - Ligne de rappel - Andı. 

ray çizgi 
Hattı \İstüva - Equateur - Denlcter 
Hattı visıt - Mediane {la) - Kenaror

tay 
Hattı zemin - Ligne de terre - Yer çiz-

gi 
Hayali - Fictif - Kurgal 
Hektar - Hectare - Yüzarl 
Hekto- Hecto - Yüzo-
Hektoıram - Hectogramme - Yüzo

gram 
Hektolitre - Hectolitre - Yüzolitre 
Hektometre - Hectom~tre - Yüzomet

re 
Hektometre mikabı - Hectometre cube 

- Yüzometre küp 
Hektometre murabbaı - Hectometre car-

Dil 2 rakkınbmb 
re - Yüzometre Jcare 

Helezon - Helice - Helis 
Helezoni - Helicin - H elisiğ 
Helezoni - HClicoidal - H elisoital 

İlmi hesap - ArithmCtrique - Aritme-
tik 

İmtidat, vüsat - Etendue - Uzam 
İnhina - Courbure - Eğrilik 
İnitaf noktası - Point d'inflexion - Dö

nüm nolctası 
İnkip.f, tevsi - Developpement - Açı· 

lım 

İnkişaf ettirmek - Dcvelopper - Açmalc 
İnşa, tersim - Construction - Kondur

ma 
İnşa etmek, tersim etmek - Construire 

- Kondurmalc 
İntıbak - Coincidence - Çalcışma 
İntibak etmek - Conicider - Çaicıımalı 
İptidai - Primitif - llbel 
İrat - Rente - Gelir 
İrca - Reduction - Er•i 
İrca etmek - R~duire - Er•irmd 
lrtllcl - Allll\lt!l! - A ""'"""' 

İrtifa - Altitude - Yüce/ti 
İrtiaam ettirmek - Projeter - lzdüıür-

mele 
İrtisami - Projectif - lzdüıel 
İıir - Trace (la) - lz 
İıpat - Demonstration - ispat 
İspat etmek - Prouver - Salıtlamai. 
İıpat etmek - Demontrer - lspatlamal 
İster - Stere - lsterl 
İstiap vahidi kıyasisi - Unite de capaci-

tc ou de contenance - Kapsrl birimi 
İstikamet - Direction - Direget 
harct - Signe - lıaret 
haret etmek - Noter - Not/amale 
İpretleme, notlama - Notation - Not-

alma 
İştikak - DErivation - Türeme 
htikak ettirmek, müttakkım almak -

Deriver - Türetmek 

Tiirkiye - Çekoslovakya 
ticaret müzakereleri 

Bir müddettenberi devam etmekte 
olan Türkiye - Çekoslovakya ticaret ve 
kliring anlaşmaları etrafındaki müzake
reler sona ermi9tir. Bugünlerde parafe 
edilecektir. 

ORKESTRA KONSERLER! ve ı; 
FONİK KONSERLER: 18 Pariı - .P'...';1 
- 19.10 Laypzig - 20 Kopcnhaı - P 
Keza - 21.30 Paris - P.T.T. - Strasi-'
- 22 Liıkaemburg. . i 

ODA MUSiKiSİ: 18.30 Beromünıat'9! 
SOLO KONSERLERİ: 9.30 Kolo 

14 Laypzig - 16 Stokholm - 17.15 Mi 
Pariı • P.T.T. - 18 Munib - 19.10 B 
22.15 Roma. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ v.s.): 1 

Stokholm - 16.15 Varıova - 18.25 
burı - 19.10 Viyana - 19.15 Stuttpr' 
19.20 Prag. _ .t 

ORG KONSERLERİ ve KORO~ 
15.20 Hamburg 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Berlin H . 

alman istasyonları - 8.30 Fraııldwt .,. 
ier alman istasyonları - 10.30 Ham~ - ---1ra ................ -
iıtasyonları - 13.15 Münib - 14.ıs B 
Kolonya - 14.25 Münib - ıs Stutısar' 
16 Frankfurt ve diğer alman iıtu7onJad~ 
18 Berlin - ıs.ıs Köniııberı - 19.10 
lonya, Königsberg - 20 Varto•• -
Viyana - 21.45 Tulu - 22 Beromliııltet 
22.30 Stuttgart - 22.45 Kopenbac -
Frankfurt. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stutt~ 
18.15 Liypzig - 19.10 IFrankfurt -
Budapeote (Sigan mliziii) 

DANS MÜZİGİ: 19.10 Frankfurt -~ 
Liypzig, Stuttprt - 22.20 Münib, Vi~ 
- 22.30 Berlin, Breılav - 23 Brüksel, -.: 
toviç, Krakovi, Poznan, Roma, Vitna_, 
23.5 Poste - Parisien - 23.30 London - ,. .. ,; 
gional - 24 Droitvich, Milano, Lüld 
burg, Roma, Strazburg. 

lstanbulda bir kilo 

hamsi 1 ku ruıa ! 
İstanbul, 7 (Telefonla) - 'Ha~ 

rın son değiıikliği dolayıaiyle b~ 
Boğaziçi ve limana büyük bir balık 1. 
kını oldu. Fazla mikdarda hamai, ~ 
mut ve uskumru tutuldu. Haımıirıiıı 111 
losu bir kuruıa kadar düttiL 

Diyordu. Genç kız ise fettan bir tebessümle gÜ· 
lümsiyerek omuzlarmı silkiyordu : 

- Mai. que veux-tu que je lauc, Maman ? il 
,., •İ ruervi, •i dutant et •i peu ... 

- Si peu quoi ? 
BİR SÜRGÜN 

şehrin, bir yalgın ( 1) gibi efıunlu bir cazibeai vardı. 
Li.kin, genç adam bu cazibeye kapılmaktan kendini 
tutuyor ve gördüğü va.kanın bir ziya in'iki.amdaa 
ibaret yalandan bir manzara oldufunu bilen bir çöl 
yolcuıu gibi ona kartıdan bakmakla yetiniyordu. 

- Je ne •an vraiment pa•··· 
Arlette'in doktor Hikmeti anlamamakta hakkı 

vardı. Doktor Hikmet, yalnız Arlette için değil, 

kendisi için de gitgide bir muamma haline girmek
tedir. Zaten Mizantrop, utangaç ve alıngan olan 
mizacı, onu, gün geçtikçe sertliği ve keaifJiği ar
tan bir madde gibi ihata ediyordu. Gerçi, Parise 
geldiği ilk günlerin, ilk aylarm sinir buhranlarm
dan, ihtiliçlarından onda hemen hemen eser kal
mamıı gibiydi. Hatta ruhuna bir nevi sükWıet gel
miıti. Hatta kendini biraz mesud bile hissediyor
du. Hele Montmartre tepesinde, bu yeni evinde 
yatamaia hatladığı hayat ona, bir büyük felaket
ten kurtulmut bir İnsan sevincini vermekte idi. 
Sanki, ilk gençlik demlerinden beri hasretini çek
tiği dünya Rue Lepice'deki bu iki odalı apartman· 
dan ibaretmiı gibi, buradan, bir dakika ayrılmak 
istemiyor ve yemek vakitleri haricinde hemen bü
tün ıaatlerini kib elinde bir kitabla kanapesinin 
üzerinde olarak, kah penceresinden Parisi seyre
derek geçiriyordu. Evinin içi, kendisi hazır olsun 
veya olmaam, daima Arlette'in atmosferinin tadıy
la doludur ve engin tehir, ayaklannm altında bir 
okyanosun kayalıklan ( 1) gibi müheyyiçtir. Bu 
lrızm havası ve bu ,ehrin profili doktor Hikmetin 
hassasiyetinde biribirini tamamlayan ve biribirine 

(1) Recifs demek istıyorum. 
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karıtan iki hayat eatetiiinin unsurları gibidir. Ar· 
lette ile Paria. •• Likin, bu iki varlık arasında ne 
münaaebet vardı ? Arlette bir sea, bir bakıı, bir 
tebessüm, bir ahenkli kımıldanıttır ve güzelliği

nin hiç bir pli.atik tarafı yoktur. Halbuki, Paris 
bütün manaıiyle monumental bir ıehirdi ve taftan 
hatlarmm, Monmarl1'1ı kızın yüzündeki seyyal 
çizgilerle ancak bir tezadı olabilirdi. Tanrı hatun 
Atenea, her cihetten Atina tehrinin patronu • 
dur. Çünkü, bunun vücudiyle o beldenin mimarisi, 
usulce birbirine uygundur. Bir napolili kadın, renk
leri, kıyafetiyle bütün Napoli demektir. Fakat Ar
lette, Paris'in içinde bir ekzotik çiçekti. Bununla 
beraber, niçin bu ıebir o kızı, o kız bu ıehri anlayıp 
sevmeie yardım ediyor ? 

Gerçi, ilk günler doktor Hikmetin gözleri önünde 
serilen tehrin içindeki belli batlı büyük binaları ve 
abideleri parmatmm ucuyla göstererek bunlarm ad
larını ona birer birer aöyliyen Arlette idi. Şimdi o -
nun bir kaç defa tekerrür eden dersleri aayeainde bi
liyordu ki, mesela, birinci plinda ve hemen kendi 
maballeainin altmda yiikHlen iki büyük binanın 

damlan Lycee Rollein'le St. Lazare garma aiddir ve 
gene birinci pli.um aol tarafında ırözüne çarpan boz 
renkli dVYarlar St. Luare hapiehaneaiyle Marc:be du 

YAKUB KADRi 
Temple'ın duvarlarıdır. Baımı sağa çevirince biraz 
uzakta Opera'nın çatılarını ve Madeleine kilisesinin 
sütun batlıklarını, ''Asaomption,, ' un mutantan kub
besini, Louvre sarayı ile Palaia Royal'in arduvaz'la
rını ve biraz daha sağda, ta uzakta Arc de Triom· 
phe'un yandan kemerlerini görüyordu. Aynı istika· 
mette Tour Eiffel üzerinden seken gözleri yavaı ya
vaı sola dönerek Palais de Juıtice'le Notre-Dame'ın 
vakur ve mehabetli omuzları üstünde duruyor; son
ra bu manzaradan yorulmut gibi Pantheon'un y99il 
ve armudi batlığına çevriliyordu. 

Bu Paris, bir gün Tour Eiffel'in birinci katmdan 
seyrettiği Paris'e benzemiyordu. Doktor Hikmet 
büyÜk ıehre, bu sefer çok daha yakından ve aıaiı -
dan baktığı için, ona çok daha munis geliyordu ve 
buradan mahallelerin; binaların bütün teferrüatı o 
kadar iyi gözüküyor; zeminin bir takım tatlı yokuı 
ve initlerle bir yandan St. Cloud'ya, bir yandan 
Montparnaaae'a doğru kabarııı o kadar iyi hissolu -
nuyordu ki, doktor Hikmet, bütün Pariı'i, adeta 
odasının içinde zannediyordu. Sabah akf&ID, onunla 
yatıp kalkıyor; onu, her dakika kendi emrine ve te· 
matasma &mide buluyordu. 

Hele geceleri, semt semt, mor, Yetil, mavi •tıkla. 

riyle, Jekpare bir toz pembe aydınlık içinde koca 

Doktor Hikmetin, Arlette'e kartı da vaziyeti tıpe 
kı böyle idi. Onu da sadece güzel bir manzara gibi 
seyretmekle kalıyordu. Hemen aöylemek icabeder 
ki, bunun sebebi, yalnız mizacının çekingenliji " 
sıkılganlığı değildi. Ne de yalnız gönül itlerincleki 
beceriksizliğiydi. Bu genç kız onun mahremiyetin• 
ilk karıtan kadm olmakla beraber, doktor Hikmet. 
peki.la hissediyordu ki, o, kendiaine maddeten n• 
kadar yakın görünüyoraa, manen o kadar uzaktır. 
Arlette, onunla daima hot, neteli ve ....Umi idi. 
Hatta, bazı anlar bu arkadatça muamelelerine ka .. 
dınlığmdan bir şey, bir İfve ve bir nevi cinaiyet rlfe.. 
si kattığı bile oluyordu. 

Nitekim bir akıam .•• oh, ne acayib, ne feerik bir 
aktamdı ol... Mutfaim küçük balkonundan, Pa
ris'e doğru, yan yana efilmiıtiler. Kah ateı böcekle
rinin uğul uğul kaynathklan bir uçuruma benzettiti 
Paris, mayıs ayınm bu serin ve ıslak saatinde, mavim 
tırak bir tüle bürünmüt gibiydi ve bu ince aiı taba .. 
kaaının içinde bütün kubbeler, çatılar ve çan kulel .. 
ri yollarını kaybebnit bir takım gemileri andırıyor
du. Şehrin mutad oiultuıunda bile bir bqkalık, bir 
yumutaklık, sabah vakti bir limanm uyanıtmı veya 
gece yanaı, yerin altından bir selin akıımı hatırlataa 
bir teY vardı. Y akmdaki bahçelerin birinden ve bel• 
ki Montmartre mezarlıfından ıalanmıı taze ot al'O" 

malanya kanıık leyliık kokuları ıreliyordu. Doktar 
H;tunet : (Sonu vat) 

(1) Serap demekir. 
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lstanbul taksileri 
niçin işsizlikten 

şikôyet ederler? 
ki altı yüzden fazlası bu taksilerde ça
lışan şoförlerin malı değildir. 

* * * 
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Çeviren: Kerim Bükey -8- Yazan.: H. Lechenperg 

İstanbul taksilerinde çalışan şoför
ler bir vakit hususi taksilerden şika

yet ediyorlardı, sonra hususi arabalar 
çoğaldı dediler, şimdi de; otobüsler e
limizden ekmeğimizi aldı diye söyle
nip duruyorlar. 

İşin iki sakat tarafı şöyle tetkik edi-

Bunun en belli baıtlı misali Amerikan koşucusu 

Bili Bonthrondır. Princeton kolejinde bulunduğu 
müddetçe uzun mesafe rekortmeni Cunninghamın 
tehlikeli bir rakibi olan Bill Bonthron, kolejden 
çıkar çıkmaz fena halde gevtemi§ ve iyi koşucula
rın i§tİrak ettiği müsabakalarda mevzuubahis bile 
olamamı§trr. Ve veda ko§usu olan 1935 ''Princeton 
milini de" ancak haftalarca evvel işini bcrakmak 
ve ciddi anrenman yapmak sayesinde bu kadar iyi 
ko§abilmittir. Adeta bir daha koleje dönmÜ§ olu
yordu .. Mesleki hayattan son bir izin. Ah §U Ame
rikan kollejleri ... 

lstanbul tramvaylarmın - Üsküdar 
Kadıköy dahil değil - bir yılda taşı
dıkları yolcu sayısı 60 milyona yakın
dır. Günde ortalama yüz otuz yedi bi
ne yakın yolcu. 

Şöyle bir hesab yapılabilir : 
137 bin yolcunun birinci ikinci smıf 

uzak yakın mesafeler için, ortalama 4 
kuru§ ödediklerine göre; bir günde 
5480 lira. 

lstanbulda çalışan taksi arabalarının 
aayısmın ortalama 800 olduğuna ve bu 
taksiler günde 10 Iiıadan aşagı kazan
cı zarar saydıklarına göre; 

Zararsız işleme hesabı, 

800 X 10 = 8000 lira 
Az zararla işleme hesabı ; 
800 X 8 = 6400 lira 
Zarar hesabı, 
800 X 5 = 4.000 lira. 
Taksilerin ortalama olarak, bir se

ferden yetmiş kuruş aldıklarına ve her 
seferde 3 kişi taşıdıklarına göre şehir 
içi nakliyatına yaptıkları tesir şudur; 

Zararsız işleme hesabı, 

'15 sefer X 3 yolcu = 45 yok .. 
Az zararla işleme hesabı, 
12 sefer X 3 yolcu = 36 yolcu. 
Zararla işleme hesabı, 
7 ı:ıefer X 3 yolcu = 21 yolcu. 
Bu hesaba göre, lstanbulun 800 tak

sisi zararsız işledikleri takdirde, bir 
gLinde kazanacakları 8400 liraya mu
kabil 36000, zararla işledikleri takdirde 
kazanacakları 3920 liraya mukabil 
16800 yolcu taşırlar. 

Bilmem bir şehirde halkı, ödeme ka
biliyetlerine göre; 

137 bin kişi 5480, 36 bin kişi 8400 ve
ya 3920 liradan fazla nisbetlerle lehde 
ayırmağa imkan varını dır ? 

* * * - İstanbul taksilerinin kar ve zarar he-
ecıuicuı d.9c:t~1 yllkw.. ll' ... , .................. ~... .,._ 

anıyor: 

Bir arabanın bir günde on lira ka
,sandığma göre; 

Aylık gelir; 300 lira 
Buna mukabil aylık masraf 
%20 şoför hissesi 60 
Benzin ve yağ 70 
Garaj 10 
Plaka 5 
Lastik ve hasar payı 
Taksit ... 

10 
120 

275 
300 lira gelire karşı 275 lira masraf. 

Bir günlük gelir on liradan aşağı dü
şerse? otomobilin bu işten geçim bek
li yen bir de sahibi vardır. 

* * * lstanbulda taksiler için yıllardan-
beri söylenen, ve tam tedbirleri alınma 
dıkça daha yıllarca konuşulacak şey 
budur· sahibi ne yiyecek?. 

Bu ~ünasebetle lstanbulda taksi ka
zançları meselesinin bir taksi sahible
ri meselesi olduğunu hatırlatmak iste
rim. Taksi kazanıyor, fakat rant ol
muyor. 

lstanbuldaki sekiz yüz taksinin bel-

lebilir : 
1 - Bir şehirde takside araba çalı§:· 

tırmak, o şehirde, badanacılık, sobacı
lık, tesviyecilik, makinistlik yapmak, 
atölyede çalışmak, hatta küçük tezgah 
sahibi olmak gibi küçük sanat adam
larının yapacağı bir iştir. Ve bütün 
küçük sanatlarda olduğu gibi bu işte 
ancak çalışanı besler, sermayeye pay 
vermez. 

1stanbulda bir şoför kadar mütehas
sıs, sermayesiz işçi günde, - 100-150, 
yine bir şoför kadar mütehassıs küçük 
tezgah sahibi - sermayesiyle beraber -
150 - 200 kuru:ş kazanır. Zararla çalış
tığı zaman bile eline geçen elli liradan 
fazla bir para, niçin bir şoför için şika
yet mevzuu olsun ?. 

Taksi arabaları lüks için değildir. 
Bunlara acale bir yere gitmek, vaktini 
tramvaylarda, otobüslerde kaybetme
mek istiyenler binerler. Onlar, için tak 
si arabaları her yerde çok temiz fakat 
içinde çalışana ekmek parası kazandı
racak kadar ucuzdurlar. 

Ü zerlerindeki işaretler ve saatleri 
olmasa, lstanbulda bu yıl piyasaya çı
karılan 300 taksiyi hususi lüks araba
lardan ayırdetmek kabil değildir. Ay
nca bunların yarıdan fazlası, iki üçyüz 
lira daha fazla borçlanarak veya öde
yerek birer radyo makinesi almışlar

dır. Radyolu taksi, ve sonra zarardan 
§:ikayet ! 

* * * İstanbul taksilerinin kazançsızlık-
tan şikayetlerini önlemek, ve bu işte 

çalışan 800 den fazla vatandaşa mü
reffeh değil ise bile rahat bir geçim te
min etmek için; 
a - Şoför olmıyan ve arabalarını biz
zat işletmiyenlere - çünkü bazı kimse
lerin takside 8 - 10 arabaları vardır • 
• .,ı,qİNP ,,.,.,h,. r<>l•ohTm<ılt müsaadesi 
vermemek, 

b - Ucuz taksi arabaları için bir nü
mune kabul etmek, kafidir. 

Hakikatte, ne tehirde otomobillerin 
otobüs gibi çalışmalarına müsaade olu
nabilir, ne de plaka ücretini indirmek 
veya hususi arabalara fazla plaka ücre
ti koymak suretiyle, belediye geliri ve 
halk tazyik edilebilir 1 

Köy kızları için 
kurslar açılacak 
Kültür Bakanlığı köy kızlarına ev 

idaresi, biçki dikiş ve nakış öğretmek 
tizere yurdun muhtelif mıntakalarmda 
kurslar açmayı düşünmektedir. Bakan-

• lık bu yıl bir tecrübe mahiyetinde ol -
mak üzere Bursa köylerinde seyyar bir 
kurs açmıştır. Tayin edilen muallim 
kursun tahsil müddeti olan dört ay bir 
köyde tedrisatta bulunacak, bu suretle 
bir sene içinde üç köyde kurs açılmıt 
olacaktır. Bu kurslardan alınacak neti
celere göre yeni kurslar açılacaktır. 

KESİK BAŞLAR 
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Bu kule, cebheden bakıldığı takdir
de bir kule idi. İçeriden, sadece, bina
nın bir tarafına ilave edilmiş dar iki 

ttan ibaretti. 
!kisi de bir kapıdan geçtiler, hele

zonvari bir merdivenden çıktılar, ve 
nihayet, bir gece evvel Briksanın Bağı 
görmüş olduğu koridora vardılar. 

Sir Gregori, bir kapıyı açarak : 
- İşte bahsettiğiniz oda, dedi. 

xxıv 

Maymunun izleri 

Yazan: Eclgtır W allace 

zerine 'Gregori cebinden bir anahtar 
çıkardı. Ve bir çok tereddildlerden ve 
kurnazlıklardan sonra kapıyı açmağa 
mecbur oldu,. 

- Hizmetçim biraz acele gitti. 
dedi. O kadar hastalanmıştı kı kendi
sini göndermek mec:buriyetind kal
dım. 

Briksan elektrik düğmesini çevire
rek : 

- Madem ki hastalanarak gıtmiş, 
bana hangi hastanede olduğunu söyli· 
yebilir inız. 

Onları ziyaret ettim. Her tarafı gezdirdiler, her 
§eyi iyice tetkik ettim. Harward, Yale, Princeton, 
Columbia, bunlar §ark üniversitelerinin en büyük
lerinden bir kaçı. Her yerde ayni levha ile karşı· 
la§tıın. Bir mekteb levhau, yüksek spor mektebi 
levhası. Bu üniversitelerde ders de yapıldığı mu

hakkak, fakat gene muhakkak ki, üniversite fa · 
aliyetinde sadece ders en ehemiyetlisi olan değil. 
Spor ayni derecede ehemiyetli. 
Bazı ünivrsitelerde sabahleyin dokuzdan on bir 

buçuğa kadar ders yapılır. Oğleden sonra üçten 
altı buçuğa kadar spora tahsis edilmi§tİr. 

Günde üç buçuk saat spor, iki buçuk saat ders. 
insan hele bir Avrupah bu vaziyet kar§ısmda gü
lümseyebilir. Pekte haksız olmayarak.. 

Fakat hiç bir zaman unutmamalıdır ki, bir 
çok Amerikan üniversiteleri hususidir. Hükume
tin, teker teker Birletik hükumetlerin, yahud §e
hirlerin her hangi bir rabıtaları yoktur. Şu var ki, 
bu §artlar bütün Birleşik Hükfunetlerdeki üniver
siteler için varid değildir. Amerikada hükumet ü
niversitelerinin sayısı pek çoktur. Üstelik New
yorktaki City College gibi, bir çok şehir üniversi
teleri vardır. 

Avrupada üniversiteler hükumetindir. Kendi 
kendilerine yaşayabilmelerini yahud kazanç te
min etmelerini kimse beklemez. Amerikada hü
kumetin olmayan ve parasını çıkarmağa mecbur 
olan bir üniversitenin paralı talebeye, müşteriye 

ihtiyacı vardır. Bu talebeyi nasıl elde eder ? Ame
rikada müşteri nasıl temin edilir ? Reklam saye
sinde. Bir üniversite nasıl reklam yapar ? Yüksek 
tedris kuvvetlerine nazarı dikkati celbederek ? 

Filan meşhur profesörün vereceği kura İ§aret e
derek: ? Bu tekilde bir reklam Amerikada çok 
sarmaz. 

Daha iyisi var : Spor ! Futbol takımının büyiik 
maçlar kazandığı bir üniversiteden gazetelerin bi
rinci sayfasında bahsedilir. Ve üniversitenin ismi 
insanın kafasına yerleşir. Bir sakız fabrikası ya
hud sigara müessesesinin senede reklam işi için 
verdikleri milyonlardan fazla iıe yarar. Newyork
ta yahud Chicagoda kimin garbdeki küçücük 
Notre Dame üniveraiteıinden haberi olabilirdi ki? 
Fakat Notre Dame en kuvvetli ve en tehlikeli fut
bol takımlarından birini çıkarınca ismi bir mef
hum oldu. 

Ve Notre Dame üniversitesine talebe akını ba§
ladı. 

Spor üniversiteler için yalnız rekli.m değildir. 
Ayni zamanda büyük bir varidat menbaıdır. Maa• 
mafih üniversitelerin yalnız spordan yatadıklarmı, 
yalnız spordan kazandıklarını iddia etmek iftira 
olur. Böyle bir §ey yoktur. Spordan alınan aynen 
spora sarfolunur. Bana Harvardda verdiklerini a
şağıda gösteriyorum. Bu Harvard Athletic Ossoci

ation (Harvard atletizm birliği) nin senelik bilan· 
çosu, Amerikanın en büyük üniversitelerinden 
birindeki spor faaliyetinin bilançosudur. 

::Orıyu llenı ımınasf:.k y<quyc.1r 

HARV ARD UNIVERSITESI SPOR iŞLERi 
1935 SENESi BiLANÇOSU 

(Marka çevriler~k hesab edilmiıtir) 
Hasılat Sarfiyat 

,, 

Beysbol 32565 57131 
Korbbal 9270 17832 
Boks 5865 9726 
Kürek 2400 36921 
Kürek yeni sandallar 12837 
Eskrim 330 10764 
Futbol (Amerikan futbolu) 464840 204207 
Golf 3000 6789 
Hokey 15245 37209 
Lakros 11493 
Soker (Avrupa futbolu) 153 7995 
Yüzme 4815 15651 
Tenis 150 7824 
Hafif atletizm 12225 57525 
Güreı 2445 10860 
Umumi spor masrafı 15721 
idame ınaarafları 118710 
Sıhiye §ubesi 8130 
Misafir gelen takımlara garanti edilen 
mikdar açığını kapatmak üzere verilen 
tazminat 505338 

1553303 11&2665 
Spor sahaları, binalar, otomobiller, ça• 
maşır, muhtelif varidat ve maaraf· 
ları 157776 419550 
''H. A. A. Newş" (Harvard •por gazete• 
ai) 101580 98742 

1812659 167095b 

Muhakkak sadece kuru rakamlar. Fakat bu kuru 
rakamlardan meydana çıkan yalnız Harvard için e• 
hemiyetli, ve yalnız tek batma bir mia.l İçin mani -
dar değil, aynı zamanda bütün Amerikan kolej •PO· 

ru için ehemiyetli ve manidardll'. Biz her ,eyden ön. 
ce kolej aporu, yani amatör sporundan evel, etrafb 
ve ticari bir organizasyona lüzurtı olduğunu göriiyo~ 

ruz. Görüyoruz ki, burada batka menı1eketlerdeki 
huauai ıpor teıekkülleri idarecilerinin rüyada bile 

görmeğe cesaret edemiyecekleri paralar dönüyor. 

Fakat gene bu paraların aynen spora, bütün sporla
ra ve her spora, cömerdceaine sarfedildiğini görü -
yoruz. 

Bu bilançoyu bir defe daha yakından tedkik ede
lim: "Hasılat,, sütunundaki rakamlar,. aynı zamanda 
muhtelif spor §ubelerinin karııbkh haiz oldukları 
ebemi yet nisbetlerini de göstermektedir. 

(Sonu vat) 

- Maymunun izleri, Bağın izleri, - Zannedersem. 
dedi. - Kocası da buradan canlı olarak 

ntne de kriket topu bu iğrenç mahlu -
kun oyuncak vazifesini görüyordu. 

Sir Gregorinin cevabı şu oldu ; ını çıktı ? 
- Evet, burada küçük bir mücadele . -;--- ~u.nları isterseniz bizzat ö~rene

vukua geldi... Bahsettiğim herif bura- bılırsıhız. Benim bir şeyden haberim 
ya kadar çıkıp hizmetçimin kendi karı- . yok ... Ben, belki yarım saat, kendim-
sı olduğunu iddia etti • , • den geçmiş olarak buraya yuvarlanıp 

- Adam ne oldu? kaldım. Fakat Bağ kılıç. kullanmasını 
Gregori cevab vermedi. bilir ... 

- Adamın başına neler geldi? Söy- Mışel Briksan, mahzeninden tavana
leyin.... rasına kadar gözden geçirmeden evden 
. - Bıraktım gitti, kadınla beraber git çıh."madı. Bütün hizmetkarları çağırtıb 

tı. İşin en tehlikesiz tarafı bu idi. sorguya çekti. Biri müııtesna, hepsi fe-
Briksan "aa .... ,. diyerek yere iğildi lemenkçe biliyordu. Fakat bildikleri 

ve yatağın önünden parlak bir cismi al f~lemenkçe hafiyeyi iyice aydınlata
dı. Bu, ortasından kırılmış bir kılıç bılec~k derecede değildi. 
parçası idi. Üzerinde leke filan yok- Brıksan kütüphaneye dönerek bü-
tu. O zaman Briksan, kırık iskemleyi tün lambaları yaktı, 
alıp ayaklarını tetkik etti. Ayaklarda - Bağ'ı görmek istiyorum, dedi. 
kılıç yaraları vardı. -:- Dı~arı çıkmış olduğunu ıize söy-

- Burada geçen vakayı, olduğu ledim, Bana inanmayonanxz dairesine 
gibi tahmin ediyorum. Siz ve bakınız .. 

Briksan, şimdi, Bağ'm eve nasıl gi
rip çıktığını anlıyordu: Divarda, ze
minden bir buçuk metre kadar yüksek
te dört köşe, camsız ve perdesiz bir de· 
lik vardı. Bu deliğin alt tarafında da 
iki basamaklı bir merdiven bulunuyor
du. Briksan, binanın dıi tarafında da 
böyle bir merdiven yapılmış olduğunu 
gördü, 

Burada hiç bir kan lekesi, Bağın bir 
gece evvelki korkunç ıahneye karı,
mrş olduğuna dair hiç bir iz yoktu. 

Briksan, tekrar kütüphaneye geldi. 
Araştırmalarına devam etti ise de bir 
şey bulamadı. Nihayet, bir gün evvel 
saklanmış olduğu küçük ıalona girdi. 
Orada, pencere küpeştesinde bazı izler 
buldu: Bir çıplak ayak 9ekli ve ağır 
bir cismin buradan geçirilmif olduğu
ncl dair işaretler ... 

- hayır. Bu oda beni alakalandır
maz. Bu geçidin dibinde bir başka oda 
vardır. 

Sir Gregori tereddüd etti. Tatlı de
nilecek bir sesle : 

- Bana inanmıyormusunuz ? dedi. 
Ne bedbin adamsınız. Haydi, canım, 
vaz geçin bu sevdadan. Sizinle müna
kaşa etmek istemem. Gelin de aşağıda 
~öyle bir iki kadeh bir şey içelim. Pek 
berbad bir haldeyim .... 

Briksanın şöylece odaya bakması ka
dının hakikaten pek acele gitmiş ol
duğunu anlamasına kafi idi. Fakat o
danın manzarası bu gidişin pek nor
mal şartlarla olmamı9 olduğunu da an
latıyordu. Yatak karma karı91ktı. Yas
tıkta kan lekeleri vardı, Divarda da 
öyle ... Bir aandalye, param parça yerde 
yatıyordu. Halıda JÜpheli lekeler gö
rünüyordu. Bunlardan biri de bir çıp
lak ayağm izine benziyordu. Mişel 
Brikaan, çar9afta bet parmağın bırak
mı9 olduğu bir leke gördü. bir insan e
li bu lekeyi meydana getiremezdi. 

dostumuz Bağ, tam odaya girdiği Sir Gregori yazıhanesine giderek 
sırada adamı b a s t ı r d ı n ı z. Bu düğmeye bastı, Bağ'ın oda kapısı açıl
is.kemle kavgada kırıldı Onu Bağ'- dı, Fakat hayvan görünmedi. 
ın bir silih gibi kullanmı; olması muh- Briksan, bir an tereddüd etti. Sonra 
temeldir. Adam buradan kaçabilmiŞıo bir eline rovelverini, diğerine de cep 
kütüphaneye inmiş, kılıcı alıp tekrar fenerini alarak maymunun inine gir
yukarı çıkmıştır. Ve aıxl muharebe- di. Temiz tutulmuş, fakat hususi bir 
de o zaman ba,lamıştır. Zannederim ki koku neşretmekte bulunmuş olan iki 
bu kanlardan bir parçası da sizindir.... odadan birinde yorganı yastığı olan 

Bu •ırada, Brikaa.nm Çayçestere 
göndermiş olduğu şoför iki poliı me
muru getirdi. Bunlar da hafiyeyo yar
dun ettiler. Firarinin izini takibetmek 
kolaydı: Çakıllar üzerinde kan leke
leri ve ince knpılmı' çayırda da çıp· 
lak bir ayağın bırakmıJ olduğu ezik
likler görünüyordu. Bunlar da sebze 
bahçesinde kayboluyordu. 

- Ben, bu odayı görmek istiyorum. 
- Anahtar yanımda değil. 
- Gidip almtz. 
Bir emir gibi söylenen son sözler ü- Briksan .• 

- Bir parçası hal Hangi bir parça- dar bir karyola, cevizle dolu küçük bir 
ıı? hepsi benim.... dolab ve suyu daima akan bir musluk 

İkisi de auıtu • gördü. (Briksan daha sonraları öğren-
- Kadın buradan sağ olarak mı çık- diki Bağ, bütün zekasına rağmen, bir 

tı ? musluğu açıp kapıyaınazdı) bir köşe-
Gregori1 ıuratı asık, c:evab :verdi ı de eski bir koltuk vardı. Nihayet ilç 

Briksan, polis memurlarına hıidise· 
yi bir kaç kelime ile anlatınca bunlar
dan biri : 

- Meıele kimin kimi taşıdığını an
lamaktadır, dedi. Ben o fikirdeyim ki 
kadınl- erkek ovdo öldilriilmüJier vo 

-S-

iyi _şehrin tarifi 
Kuzguna yavrıuu güzel görünür .. 

mÜ§. 
Muhabbet ve tercihlerimizin hiw 

sebeblerini anlatan bu söz köyler, 
kasabalar, tehirler için de doğru de· 
ğil midir? Herkes kendi aokağmda, 
kendi semtinde, kendi mahallesinde 
bir hususiyet bulup ona bağlanır. 
Bir su başı, kuıtların cıvılda§tığı k~ .. 
çük bir koru, ruhu oktayan bir ufuk, 
sevmit olduğumuz su bqı; bqı• 
mızı dinlendirmil} ve kalbimize ferah 
vermit olan koru ve ufuk ise dünya • 
nın en serin kaynakları, en haşmetli 
ormanları ve en cazib ufuklannm 
ne ehemiyeti olur ? 

Ancak &evimlilik başka, iyilik bat-
kadır; hele bir tehir bahse konduğu 
zaman .... 

Amerikalı doktor Thomike, ista • 
tistikler üzerinde çalışa uğraıa iyl 
ıehir'in vasıflarını bulmuı ve tarifi· 
ni yapmııtır; artık bir şehrin iyiliği
ni ve kötülüğünü tesbit için elimize 
ölçüler verilmiş olmasından dolayı 
rahatlayıp sevinebiliriz: 

1 - İyi ıehirde tütüncü dükkünı 
çoktur; çünkü bu, o tehir halkımn a
ğır değil ,hafif kusurları olduğuna 
delalet eder. 

2 - lyi tehirli, ahlakında ayıbla· 
naınıyacak ve zekasında hayran o
lunacak cihetler bulunan tehirli de
ğildir. iyi §ehirli üçüncü derecede 
edebiyat okuyan ve radyo dinleyip 
evinde oturmağı kahveye gitmeğe, 
dedikodu yapmağa veya açık aaçık 
hikayeler nakledip bunlarla vaktini 
geçirmeğe üstün tutandır. 

3 - lyi ıehrin, isimleri kibar alemi 
listelerinde yazılı az ıakini vardır. 

4 - Bir tehrin iyiliği ile ehemiyeti 
arasında münasebet aranmamalıdır. 

Şehirler hakkmdaıki araıtınnala• 
rına devam etmesi için doktor Thor
nike' e• Carucgie müessesesi 100.000 
dolar vermİ§tir. 

Amerikalı doktorun dört madde • 
•İni okuduktan sonra ancak §U hiik· 
me varmaz mıyız ? Orta hallilerin o.. 
turtlukları ,ehir en iyi şehirdir. V • 
bu bulut Kristof Kolomb'un yumur • 
tası nevinden bir ıeydir. Çünkü -
iyilik rahatlıksa - böyle bir tehir en 
iyi ıehirdir! Şehirlilerin derdi asgari 
haddedir, ,ehri idare edenlerin de 
öyle •.• 

Fakat ideal ıehir bwnudur ? 
ideal ,ehir çok dağdağalı, çok eğ. 

lenceli, çok gürültülü, çok ıstırabh, 
çok ıııkh, her teYi ve her §CYİ çok 
mübalagalı tehirdir. 

Halia tehirli de, bu her ,eyi müba.. 
lega tehirden zevk alan tehirlidir 

lyi ve ideal ıehirleri kartılaıtın· 
nız, ve h~ngiaini beğendinizse ona 
göre bir tehirli olduğunuzu bili· 
niz. - N. Baydar 

İstanbul gümrük 
ambar ve antrepoları 

Gümrük ve İnhisarlar. Bakanlığın
dan verilen matamata göre İstanbul 
gümrük ambar ve antrepolarının birleş· 
tirilmesi değil tefriki üzerinde çalışıl~ 

maktadır. Bakanlık ambar ve antrepo
ların ayrılarak idaresinin tüccar için da
ha fazla kolaylık temin edeceğini ümid 
etmektedir. 

bunları Bağ alıp bir tarafa taşımıştır. 
Bağın odasında hiç bir kan lekesi bu
lunmadığına göre katilden sonra hay• 
van buraya gelmemiştir. Şayed. may
munu bulacak olursak bu küçük sır da 
çözülmüş olur. Bütün bunlara rağmen 
muhakkak olan Sir 'Gregorinin Kala
kesen olduğudur; bunda şüpheye ma
hal yok. Geçen gün kendisi ile konuş
tum, onda müteassıb bir insan hali 
gördüm. 

Briksan, yavaş yavaş : 
- Haklı olduğunuzdan pek emin de

ğilim, dedi. Tahminlerim size garib 
görünse bile, Eğer Sir Gregorinin ara
dığımız katil olduğu meydana çıkarsa 
hakikaten şaşarım. Bağın odasında her 
hangi bir ize tesadüf edilmemesine 
bakarak nazariyenizin büsbütün yan
lış olmadığı da düşünülebilir. Her 
halde merkezle temas edinceye kadar 
evi nazaret altında bulunduralım. 

Bu sırada, etrafı tetkik etmekte olan 
ikinci polis hafiyesi gelerek açık olan 
bahçe kapısı civarında bir takım izler 
bulduğunu bildirdi. Üçü birden oraya 
koştular ve filvaki aynı izlere orada da 
rastladılar. Parmaklığın iç ve dış ta
raflarında da kan lekeleri vardı. Bah
çıvan burada bir yığın kuru ot bırak
mıştı. Bu otlar üzerinde bir insan yat
mıŞıtı: bir insanı taşıyan biri burada 
yorulmuş da dinlenmek için yükünü 
sanki bu otlar üzerine bırakmıştı. Fa
kat izler, parmaklığın öte tarafında 
büsbütün görünmez oluyordu. 

.(Sonu var). 
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iZMİRDE 

artistler 
birbirine 
girmişler 

1 Yurddan resimler ı Bursa' da 

Süt, peynir 
ve yoğ fabrikası 

İzmir (Hususi) - Şehrimizde 
garib bir davanın görülmesine baş

lanmış, fakat dava ilk celsede sukut 
etmiştir. Hadise şudur: 

Kordondaki barda bir hadise ol
muş, artistlerden Aliye ile İzmaro a
dınd .. ki iki kadın saçsaça haşhaşa 

kavga etmişlerdir. İkisi de şık, genç 
ve paralı bir genci seviyorlarmış . 

Hiidisc gecesi bu delikanlıyı bir tür
lü aralarında paylaşamamışlardır. 
Kavga esnasında, İzmaro, ayağından 

çıkardığı iskarpini Aliyenin suratı

na fırlatmıştır. Aliyenin sol gözü 
mosmor olmuştur. Fakat kavgaya di
ğer artistler de karışmışlar ve her ta
raftan kadın iskarpini yağmağa baş 
lamıştır. 

Mahkeme huzuruna muhelif bü
yüklükte 22 çift kadın iskarpini geti
rilmişti. Aliyenin yüzündeki çürüğün 
hangi iskarpinle yapıldığı araştırıla

caktı. Fakat artist hakime barıştıkla
rını söyledi. Ortada bir amme davası 
bulunmadığı için davanın sukutuna 
karar verildi. Artistler gülüşerek 

ayrıldılar. 

Antakya'da tayinler 

Antakya' 5 (Hususi) - Hoyban 
cemiyeti sabık umumi katibi Selim 
Memduh ikinci sınıf maliye müfettiş -
liğine tayin edilmiştir. 

Suriye hükümeti adliyesine nakle
dilen Sadi Sultan garib bir emirle tek
rar münferid hakimliğine nakledilmiş
tir. 

Egede sular taıh 
Menderes nehirlerinin Gediz ve 

tasmasına dair tafsilôt 

Gediz nehri ve köprüıünclen bir görünÜf 

lzmir (Huıuıi muhabirimizden) - Son günlerde yağan fası
lasız yağmurlar üzerine Gediz ve Mendereı'in suları kabarmağa 
ve etrafı tehdid etmeğe bqlamııtır. Bu husuıta aldığım tafıilat 
ıudur: 

Konya da 

Beı kafadar kadtn oynahrken 
yakalandı 

Konya, (Hususi) - Abdullah i
simli bir adamla dört arkadaşı bir ev
de toplanmışlar, kafaları çekip kadın 
oynatmağa başlamışlardır. Bir ara 
iyiden iyiye coşmuşlar konu komşu· 
yu rahatsız etmişlerdir. vaziyetten 

haberdar edilen zabıta oturakçıları 

suçüstü yakalamıJtır. 

Hayırsever bir kadın 
Konya, (Hususi) - Rahime adlı 

hayırsever bir kadın öleceği gün no
teri çağırarak vasiyette Lulun:nuştur. 
Bu temiz kalbli türk kadını; Kızıla
ya, memleket hastahanesine, Ta}yare 
cemiyetine, su işlerine, yollara, yetim 
çocuklar kurumuna ve diğer bazı fay
dalı müesseselere yüzer lira vasiyet 
etmi,tir. 

Aydın kazalarında 

ilkokul binaları 
Aydın, (Hususi) - Karacasu, Na

zilli ve Çine İlçe merkezlerinde yap
tırılması kararlaştırılan ilk okul bi
nalarının temel ve ilk kat divarları
nın ihalesi daimi encümence yapıl
mı'9 her üç okulun da intasına baş
lanmıttır. 

Menderes'in suları dört metreye 
kadar yükselmiş bulunuyor. Tire yo
lu üzerinde, Celladı akıtmak için a
çılan ihtiyat kanal suların hücumiy
le yıkılmıştır. Kanalın yıkılmaaiyle 

sular civar araziyi kaplamıştır. Mü
hendisler derhal mahalline hareket et 
mişler ve akşama kadar önleme ted-
birleriyle meşgul olmuşlardır. • 

Bergama istikametinde Bakırçay 
taşmış, sular büyük Bergama köprü
sü seviyesine kadar yükselmiştir. 

Manisa istikametinden gelecek su
lar bu kısım için tehlikedir. Bakır

çayda bir ki,inin boğulduğu haber 
verilmekte ise de hüviyeti hakkında 
resmi makamlara malômat gelmemit
tir. 

Gedizin Manisa kısmı ta,arak su
lar ovayı istila etmiş ve tarlalar ta
mamen sular altında kalmıştır. Ma
nisa dağlarından karların erimesiyle 
ve yağmurların devamiyle şelile ha
linde inen sular ovayı kaplamıştır. 

Birçok köylüler, köylerine gitmekte 
mütkülat çekmiş; ancak sandallar va
sıtasiyle köylerle muvasala temini 
mümkün olmuştur. Gedizin Manisa 
k11mında bir taraftan diğer tarafa 
sandalla geçmek istiyen bir köylü; 
sandalla beraber sular arasında kay
bolmuştur. 

Gene Manisa mıntakasında, sula
rın bir koyun sürüsünü çobaniyle bir
likte götürdüğü söylenmektedir. 
Kumtepe ile Seyrekköy arasında Ge
dizin taJması civardaki köyleri kor
ku içinde bırakmıftır. 

Bursa' da kokmuş sucuklar 
(Bursa, (Hususi) - Polatlıdan 

tehrimize getirilen 230 kilo sucuk 
muayene edilmiş, kokmut oldukları 
anlqıldığından imha edilmiftir. 

Zonguldaktan bir görünüş 

Agrıda Uayır1dırlı~ 

Önümüzdeki sene içinde 
büyük binalar yapılacak 

Hududa giden transit yolu için 
650 bin lira daha harcanacaktır 
Erzurum, (Hususi) - Ağrı vilayti dahilindeki imar itlerine 

gelecek sene de devam edilecektir. Gelecek sene bu vilayet hu
dudları dahilinde masrafları umumi muvazeneden ve Huıusi Mu
hasebeden verilmek üzere muhtelif binalar inta edilecektir. 

lzmirde 
evlenenler 
Geçen seneye göre 

yüzde 18 arttı 
İzmir, (Hususi) - Belediyenin 

hazırladığı bir istatistiğe göre, 936 

yılında İzmir evlenme dairesinde 
1005 çiftin nikahı kıyılmıştır. Geçen 
sene 1193 çiftin nikahı kıyılmıştı. 

Karşıyaka evlenme dairesinde de 936 

da 110, 937 de 139 çiftin nikahı kı-

ydmıttır. Bir sene evveline nazaran 

Karaköseden hududa giden 
tranıit yolunun yeni inp edile
cek kısmı için 656 bin lira sarf e
dilecektir. Merkezde 11 O bin li
ra aarf iyle bir hükümet binası 
yaptınlacak, 36 bin liraya mal
olacak modern bir ceza evi inp 
ettirilecektir. 

Bunlardan başka 25 bin liraya 

malolacak bir inhisarlar binası, gene 
25 bin liralık bir otobüs istasyon ve 
garajı, merkezde 30 bin liralık bir ilk 
okul, idarei hususiye apartmanları ve 
vilayet hududları dahilinde birçok 
nümune jandarma karakolları inşa et-

tirilecektir. 

Gene gelecek sene 50 bin lira sar
fiyle Tutak köprüsü yeniden yaptırı
lacak ve hususi idare büdcesinden 
köylülerin ianesiyle yaptırılacak mek-

evlenmelerin artma nisbeti yüzde 18 teblerle, Eleşkirtte kurulacak dispan
dir. 

lzmit halkevinde 
İzmit, (Husust Muhabirimizden) 

- Halkevi temsil kolu çalışmalarını 
genitletmit bulunmaktadır. Eskiden 
Halkevimizin temsil kolunda kadın 

rollerini de erkekler yapıyorlar ve 
garib bir vaziyet hasıl oluyoıdu. Şim
,U temsil kolumuza Uç kadın aza gir 
mit bulunuyor. Geçenlerde Zor ni
klh, Mahçublar, Beyaz kahraman ko
medi ve piyesleri temsil edildi ve mu
hitte rağbet gördü. 

sere 10 bin lira yardım edilecektir. 
Bir hayvancılık merkezi olan Ağ

rıdaki hayvan cinslerinin ıalihı için 
bir aygır deposu tesisi de kararlaştı
rılmış ve bu maksadla büdceye 8 bin 
lira tahsisat konmuştur. 

lzmirde bir heyelan 
İzmir, (liususi) - On beş gün

denberi devam eden tiddetli yağmur
lardan Altındağ üstündeki kireçtepe
ler heyelandan tekrar yerlerini de
ği,tirmeğe başlamıştır ve bu yüzden 
Kemer ile Kızılçullu arasındaki çift 
hat dahi bozulmuttur. Şimendifer i
daresi hattın yerini iptal etmittir. 

Konyada Türkkuşu Şimendifer yolunun kenarındaki 

tepe sulu çamur halinde demiryoluna 
Konya, (Huıusi) - Türkkutu şube akmaktadır. Heyelan devam ederse 

sine şimdiye kadar 77 kız )'e erkek ta· Vezir ve Osmanağa ıu yollarının da 
lehe kaJ.dolunmu,ıur1 • bozulmauııdaıı korkuluyor, 

Balıkesir 

Bursa, (Hususi Muhabirirni 
- Şehrimizde üç yıl önce açıııııf 
lan süd tozu fabrikası, mevcud 
satına ve buz fabrikasına tilrki 
ilk modern yağ ve peynir fahri~ 
da ilave etmiş bulunmaktadır. 
yılıyla birlikte piyasaya ilk defi 
rak yerli Graviyera, Rokfor ye 
landa peynirlerini sevketmiye 
yan fabrika, bunları yapan maki 
Danimarkadan getirtmi' bulu 
tadır. Bursa mükemmel bir süd 
mıntakasıdır. Bugün Karacabey· 
Haranın südleri yalnız Bursayı 
civarı bile beslemektedir. Bu s 
buradaki peynir ve süd tozu fab 
sının soğutma tesisatı ile muh 
olunarak etrafa sevkedilmektediı 
Fabrikanın soğuk hava depal 

da yalnız Bursanın değil mülha 
ve Balıkesir ile Bergama, S 
Cihanbeyli, Eskişehir gibi uzak 
lerin bile peynirleri ve diğer baıl 
da maddeleri muhafaza edilmekt 
Buradaki yağ ve peynir tenek 
mecmuu (30) bini buluyor. Kaşar 
posunda (100) bin kilo kaşar pe 
muhafaza ediliyor. Yumurta dep 
da 400 tabut yumurta, Krema dd 
sunda (10) bin teneke muhafaza 
lunmaktadır. Bu suretle bu mu~ 
soğuk hava depoları yalnız Bur.-t 

değil civarın bile bozulacak ma:.:ttUI 
nı mevsiminde muhafazaya yar 
itibariyle mühim bir ihtiyaca ce 
vermekte bulunuyor. - Musa At 

Adana muallim mektcbind 

Adana, (Hususi) - Erkek mual 
mektebi talebesi muvaffak bir mü 

~:~ ~::j ~:~lk•~l~d•lari 

~pkaallk, Pıek~llk, dlklı 

blıkl, okuma kursu ıııldı 
... 

Balıkeıirclen bir görünüf 

Balıkesir (Hususi) - Halkevi tarafından Mithatpap okulun
da Bayanlar için ıapkacılık, çiçekçilik, metod ve biçki dikit, oku
ma, yazma kursları açılmıttır. 

Kursun açılmasında Vali, Maarif 
müdürü vekili, parti vilayet idare he
yeti azaları ve Halkevi reisi, Halkevi 
idare heyeti azaları hazır bul unmuş
lardır. 

Halkevi bandosunun çaldığı istik
lal marşı saygı ile dinlenmiştir. Vali, 
Halkevinin, kültürü yükseltmek hu
susunda yaptığı hizmetleri saymış ve 
bayanların ev işlerinde asrın icab et· 
tirdiği yenilik ve ilerilikleri öğren

melerinin ehemiyetini tebarüz ettir
dikten sonra açılacak olan bu kursla
rın büyük faydalarını saymıştır. 

Bundan sonra derslere başlanmıt· 
tır. 

Şapkacılık, çiçekçilik kurslarına 

ilkokul ve ortaokul mezunlarından 40 

bayan alınmıttır. 
Metod, biçki, dikiş kursları üç fU· 

bedir. İki fUbesi ilk ve orta okul me
zunlarından 50 kişiliktir. 

Bu kurıun üçüncü ıubesine ilk 
mektebi bitirmemi' olanlar arasından 
alınmıştır. Mevcudu 30 dur. 

Yozgatta 
Kayak kulübü 
Kuruluyor 
Yozgad, (Hususi) - Şehrimizin et· 

rafında kayak ıporu yapılıp yapılamı
yacağı hakkında yapılan tetkikler 
müspet netice vermittir. Çamlık etek
leri, Nohutlu, Keltepe, Mushbelen 
11rtları kayak için çok elveritli bulun
muttur. Bu sahaların krokileri yapıl
mıf ve ilimizde de bir dağ kulübü vü
cuda getirilmesi kararlaşmıştır. İlk it 
olarak onbet kayak için siparit veril
mittir. 

Bir kadın 
bir erkeği 

dövdü 
Adana, (Hususi) - Şehrimlzc!e ır 

rib bir hadise olmu,, bir kadın bir er
keği döverken suçüstü yakalanmı,ut• 
Hadise föyle olmuttur: 
Yarb&Jı mahallesinde oturan Dur

sun adında bir kadın, aynı mahalleci• 
oturan lamaille bir hiç yüzünden ka.,. 
ga etmiı, biraz sonra kavga büyümilf' 
tür. Kadın İsmaili döverken suçüsti 
yakalanmıt ve ikinci sulh ceza mahke
mesine verilmittir. 

Bir çocuk 
ezilerek öldü 

Giresun, (Huıuıi) - Şoför Raıuııl• 
nin idaresindeki otomobil dokuz ya• 
§ında bir kız çocuğuna çarpmııtır. O
tomobil altında ezilen çocuk bird 
sonra ölmüştür. Şoför yakalanmıştıt• 

Konyada eski 
eserlerin tamiri 
Konya, (Hususi) - Şehrimizdeki 

tarihi kıymeti olan eserlerin tamiri i• 
çin bütün hazırlıklar bitirilmittir. su 
eserlerin tamirine ilkbaharda baııana· 
caktır. Karatay ve İnce minare tasıslt 
g8rocek nef ia eserler araaındadır. 
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Fasıl musikisi 
milli musiki' 

olmadı ve deği.ldir 

Orman Çiftliği 
(Başı 1 inci sayfada) 

yüksek feragatle hazineye teberru bu· 
yurdukları çiftlikler tcgkil etmekte· 
dir. Bu çiftliklerin baglangıcından iti· 
baren ıonuna kadar bUtiln tck!mill 
safhalarını takib etmit bir ziraatçi sı • 
fatile bunlar üzerinde kısaca durarak 
bu Hlyiha ile ziraatimizde görecekleri 
hizmetleri, müsaadenizle, tebarüz et· 
tirmek istiyorum • 

Devlet ziraat işletmeleri kurumu 
konunu kamutayda konuşuldu 

(Başı 1 inci sayfada) 

rlyl maletmektedir. Buna göre musi
kide de tek sesten çok sese, geri bir 
metoddan ileri ve modern tekniğe 

geçmek yeni hayatımız için bir zaru
rettir. Büyilk Deha; musikimize ye
ni istikametini; bu ana prensip için
de vermiglerdir. 

FASIL MUSİKİSİ: 
Tek sesli eski muıikimiz, bazı e

serleri biribirine çok yakın olmakla 
beraber, iki ana zümrede toplanır: 

Fasıl veya enderun musikisi, halk 
musikisi. 

Fasıl musikisi, tıpkı divan edebi
yatı gibi, tamamen yabancı tesirler 
altında kalmış ve mahdud bir zümre
nin ifade vasıtası olmuştur. Onu yal
nız: imparatorluğun milli zevkten 
mahrum entellektüelleri anlıyabilmiş
tir. Halka malolmamıştır. 

caklardır. Millt hüviyetimiz ancak, 
halkın; yabancı tesirlerden uzak ola
rak kendi yurduna ve tarihine gı>re 
yarattığı ıeslerde görülür. Bu sesler 
onun sevinciyle güler, acısiyle ağlar. 

Yeni musikimizin ihya ameliye
sine milli unsuru verecek halk tür
küleri bizde tilkenmez bir hazine ha
lindedir. Milli ruhun harimlnde ıak
lanan bu eşsiz servete el koymuf bu
lunuyoruz. Genç tekniıiyenlerimiz 
bu ıahada sebatla çalışıyorlar. 

Halkın ruhundan gelen sesler, ge
ne ona işlenmiş olarak verilince, ruh
lar kendi öz malına daha zenginleş
miş olarak kavuşmaktan derin bir haz 
duyar, yarattığı heyecan ise doğu
şundakinden çok kuvvetli olur. Mo
dern musikilerin milli olması psiko
lojik bir icabtır. Gene bu icabtır ki 
cumhuriyet, halk seslerini arar, bu
lur, sanatkirlarımızın dehUarında 
yuğrulacak bir malzeme olarak hazır
lar. 

Tabiatın bütün çetinliklerile müca
dele mahsulü olan bu yüksek müesse
selerden bilhassa Orman çiftliği hak. 
kında 12 sene evel Ulus'ta çıkan yazı· 
larımdan kısaca bir iki fıkra okumak
lığıma müsaadenizi rica ederim: 

"HUlasa çiftliğin bütün tesisatında 
hüınü tabiat ve vukuf eseri olan este· 
tik bir manzara vardır. Güzel hissedi • 
lerek ve düşünülerek, güzel yapılan bu 
tesisat güzel görülmekte, çiftlik; An· 
kara için büyük bir tenezzüh mahalli 
olmak itibarile gehremanetini, (o za
manki belediye tegkilitına göre) yeni 
çiftliğe bir örnek te§kil eylemesi sure· 
tile Ziraat Vekaletini temsil eylemek· 
tedir.,, 

Şimdi iftiharla görülüyor ki bu mü
esseseler bugün ziraatımızda atılacak 
yeni adımlarda önderlik vazifesini gö
rüyorlar. 

(Başı 1. inci sayfada) 
c) Silo ve ambar işleriyle uğraş

mak ve silolarda varant muamelesi 
yapmak. 

d) İştigal mevzularlyle amcalı te
şekküller vücuda getirmek veya bun
lara iştirak etmek ve gene iştirik 

mevzuuna dahil itler için imtiyaz ve 
milsaadeler almak ve işletmek, tica
ret, nakliye ve kredi işlerini yapmak, 

Madde 4 - Devlet ziraat işletme
leri kurumu bu kanun ile uhdesine 
intikal eden veya ilerde ilhak edile
cek veya kendisi tarafından tesis e
dilecek olan işletmeleri, fabrika ve 
tesisleri İcra Veklleri Heyeti kara
riyle kendisine bağlı olmak Uzere ku
racağı hususi hukuk hükümlerine ta
bi hilkmi şahsiyetler halinde idare e
debilir. 

Madde 5 - Atatürk'ün 11-VI-1937 
tarihli mektub ile Hazineye teberru 
ettiği bütün menkul ve gayrimenkul 
mallar ve bunlara aid hak ve vecibe
ler bu kanunun neşri tarihinden iti
baren Devlet Ziraat işletmeleri kuru
muna intikal eder. 

zasının müddetleri Uç sene olup tek· 
rar tayin ve intihabları caizdir. İdare 
meclisi reis ve azasının ziraat ve zira-
at sanatları ve toprak ekonomisi işle· 
rinde mesleki yükse\ tahsil görmüş, 
öilgi ve tecrübe sahiliA olmaları ıa. 
zmıdır. Müdilrün ihtiyaca göre bulu
nacak muavinleri Ziraat Vekilinin 
teklifi ve Başvekilin tasdikiyle tayin 
olunur. Muavinler idare meclisi içti· 
malarına rey vermek Uzere iştirak 
edebilirlec. 

Madde 9 - Devlet ziraat işletme
leri kurumunun hesabları Maliye ve 
Ziraat Vekliletleriyle umumi heyet 
tarafından intihab edilecek birer mu
rakıbden müteşekkil üç kişilik bir he· 
yet marifetiyle murakabe edilir. Mu
rakiblerin hizmet müddetleri üç se
nedir. Yeniden tayin ve intihabları 
caizdir. Murakiblere verilecek ücret 
umumi heyetçe tayin olunur. 

Murakibler kurumun mevcudla • 
rını ve her türlü muamelelerini mun
tazaman tetkik ve murakabe ederek 
neticelerini her Uç ayda bir Ziraat 
Vekaletine bir raporla bildirirler. Bi
rer nUshası Maliye Vekaletiyle idare 
meclisine de verilecek olan bu rapor· 
lar sene nihayetinde umumi raporla 
birlikte umumi heyete arzolunur. 
Bundan başka Ziraat Vekaleti lüzum 
gördiikçe kurumun ve kurum işlet

me ve müesseselerinin hesab ve mu-

Madde 17 - Bu kanun neşri tarU 
den muteberdir. 

Madde 18 - Bu kanun hükümle• 
icraya lcra vekilleri heyeti memure 

Muvakkat madde 1 - Beşinci ın 
denin birinci fıkrası mucibince De, 
ziraat işletmeleri kurumuna intika 
decek müeaaeselerin memur ve ı:n 
tahdemlerinden hizmet müddetleri 
ıeneyi geçenlere almakta oldukl 
son ücretleri üzerinden hizmet xni 
detlerinin beher senesi için bir ay 
hesabile ikramiye verilir. Bunlar< 

açıkta kalacak olanların ikramiyel 
verilerek alakaları kesilir. Hizmetin 

devam edeceklerin ikramiyeleri y 
dım sandığına yatırılır. Bunlar araı. 
da bulunan ve evelce maaşlı vazif ed 
alınan, ziraat mekteblerinden meı 

meslek memurlarının bu kanunun ZJ1 

rıyetine kadar mezkQr müeaseacde g 
çen Ucretli hizmetleri bir defaya me 
sus ve yalnız terfi hakkına müeıs 
olmak ilzere maaşlı hizmet müddet! 
rine ilive olunur. 

Muvakkat madde 2 - On dördüne 
maddede yazdı nizamname yapılınc 

ya kadar kurumun idare, murakabe i 
leri ve te~ilfi.tının vazife ve sallhiye 
leri Ziraat vekaletince tesbit olunaca 
esaslar dairesinde yürütUlilr. 

Modern musikimiz yalnız mümtaz 
bir sınıfın değil, bütün milletin malı 
olacağından, balkın ruhuna girmemiş 
olan seslerin yeni eserlerde yer ala
mıyacağı şüphesizdir. Bu sebeblerle 
zevkini ve kulağını yeni musikiye ha· 
zırlıyan cumhuriyet gençliği fasıl 

musikisinden süratle uzaklaşmakta

dır. Bazı itiyadlar ise uzun mUddet 
mukavemet edemiyecektir. 

HALK MUSİKİSİ: 

İleri tUrk cemiyetine hitab edecek, 
ona milli seslerini .zengin bir ahenk
le verecek musiki, mutlaka modern 
tekniğe ve zengin icra vasıtalarına 
kavuşacaktır. Geçici heyecanlar vere
rek ancak basit oyunlara yarayan mo
noton sesler türk musikisi olmaktan 
çıkacaktır. İptidai sazların birkaç te· 
linde usandırarak tekrarlanan dar a
henk yeni türk hayatında çok sönük 
kalır. 

Orman çiftliğinin ilk kuruluşunda 
manzarası: Gözün alabildiğine geni§, 
çıplak, otsuz, tek ağaçtan mahrum, 
yer yer bataklık, sazlık bir saha iken 
bu gün o manzara büsbütün başka bir 
vaziyet arzetmektedir; milyonlarca 
meyvalı meyvasız ağaçların meydana 
getirdiği ormancıklar ve bunlar içeri
sinde yüze yakın büyük, küçük bina
lar, on iki fabrika, altı imalathane gö
ze çarpmaktadır. Bunun on üç sene e
velki vaziyetle, şimdiki vaziyeti ara • 
sında işte büyk fark. 

Devlet veya Devlet müesseseleri
ne aid olup birinci ve üçüncü madde
lerde yazılı maksadlara uygun mahi
yetteki diğer menkul ve gayrimenkul 
mallardan muvafık bulunanları lü
zum görilldükçe Ziraat V ekfiletinin 
teklifi üzerine Devlet Ziraat işletme
leri kurumuna devre İcra Vekilleri 
Heyeti sa!Ahiyetlidir. 

melelerini her zaman teftiş ettirebilir. r--------------~ 

Halk musikisinde vaziyet ayni de
ğildir. Tilrk milleti kendi ruhundan 
kopan nağmeleri basit sazlarına aöy
letmeğe, • tarihin verdiği vesikalara 
göre - dünya killtürilnil yarattı~r u
zak devirlerde baılamıştır. Milletimi
zin kollektif hafızası; asırlardanberi 
adıız çocuklarının yarattığı güzel e
serleri kıskanç bir itina ile saklamış, 
değenizlerini de unutarak tasfiye et
miştir. Millt ruhu ifade eden sesler 
mukaddes bir emanet gibi ağızdan a
ğıza geçerek birçok nesillerin malı 
olmuıtur. Bunlar, sade bir teknik i
çinde basit sazlarla hlil! milyonların 
ruhunu heyecanlandırmaktadır. 

Halk muıikisinin birçok parçaları 
herhangi bir iylnde veya toplu sevinç 
zamanlarında tUrkiln yalnız hissini 
değil enerjisini de hareketlendiren 
kıvrak nağmelerle doludur. Bu tip· 
ten olan ıesleri bugünün caz parçala
rı sayabiliriz. Halk basit his ve hare
ketlerini o seslerin' ahenguıe uydur-
makta ve bundan zevk almakta devam 
edebilir. Harmandalı gene harmanda
lı olarak kalır. Ancak bu sesleri, tUrk 
muıikisinin bir örneği bir esaıır ola
rak saymak duyguda darlığı ve geri
liği g8ıterir. 

HALK MUSİKİSİNDEN 
MODREN MUSİKİYE: 

Alacağımız garb tekniği, her mil-
'let için birdir. Ancak onun kalıpları
na girecek sesler milletlere göre ay
rılmaktadır. Türklerde garb kalıpla
rına kendi hüviyetlerini taşıyan ses
leri koyarak milli musikilerini yapa-

tleri türk musikisi, oynamağa, sıç
ramağa lüzum kalmadan da duyulabi
lecek birçok hisleri ifade edecektir. 
Modern bir cemiyetin hayat faaliyeti 
birkaç oyunla basit bir neşeden ibaret 
değildir. Yeni musikimiz, bütün mo· 
dern musikilerde olduğu gibi, türk 
dimağında hal ve istikbal için geniş 
ufuklar açacak, onu tahayyül, tehey
yüç ve tefekküre sevkedecektir. Yeni 
musikimiz, fikirlere hitab etmekle 
beraber ruhlara da en temiz duygula
rı verecektir. Yurd, aile, fazilet sev
gisi, onun ahenginde en müessir ifa
deyi bulacaktır. Atavik kahramanlı
ğnnız, yeni muıikimlzin metanet, a
zim ve irade veren seslerinde şahla
nacaktır. 

Yeni sanatkblarımız; uyuşturucu, 
bunaltıcı, bedbinleftirici, ölüm ve ıs
tırab dolu engin nağmelerden artık 
uzak kalacaklardır. Onların eserleri 
fikirlerimizi, hislerimizi hareketlen
direcek, bize tabiat ve hayatı sevdire
cektir. 

Bilyük kurtarıcının türk hayatına 
verdiği yeni istikamet, mUziıyenleri
miz için de muvaffakıyete götürilcü 
bir disiplindir. Bestekirlanmız bun
lara riayet ederek "yUzümiizU ağarta· 
cak" musikiyi yaratacaklardır. Bu 
şerefli ve fakat güç işde onlara yar
dım biltün ediblerimiz, şairlerimiz, 

sanatkirlarımız ve hatta bütün bil· 
ginlerimiz için bir vazifedir. 

Kemal ONAL 

Jngiltere ve Amerikadan sonra 

Çiftlikteki şubeler arasında bilhas • 
sa memleketin bira ihtiyacını karşıla· 
yan bira fabrikası iftiharla görülecek 
sanat eserlerinden birisidir. Ziraat sa
natlarının en çetin şubelerinden biri • 
sini teşkil eden biracılık bu günkü 
tekniğin en yeni ve en ufak incelikle
rinden istifade üzerine müessestir. 

Bu müessese bugün bize birayı da 

milli içkiler arasına koymuş bulunu
yor. Çıkarılan biralar da haricin tak· 
dirine mazhar olmuş bir vaziyettedir. 
Bu fabrika ile orta Anadolunun arpa 
sarfiyatına da az çok bir mahreç bu
lunmuş oluyor. Arpanın ıslahına doğ· 
ru da bir adım atılmış bulunuyor Bu 
gün devlet ziraat işletmeleri kuru
muna iltihak eden bu müesseseler 
i,800,000 Ura kıymetinde bir varlıktır. 
Bu müesseselerin senelik vergileri 
150.000 liradır. Seneli!,!: ciroları ise 
8.000.000 liraya yakındır. Senelik biid
celeri 1.600.000 liradır. 

Büyük Şef'in son nutuklarında işa· 
ret buyurdukları gibi bugün ekonomi
de, ziraat ,ticaret ve sanayi işleri bir. 
birinden ayrılmayan bir küldür. Ata. 
türk çiftlikleri çoktan beri bu şartlar 
dahilinde idare olunmaktadırlar. 

Sanayi ,ziraat ve ticaret cebhesin
dcn bu çiftliklerde 26 şube vardır. Bu 
şubelerde şimdiye kadar yetişen genç
lerin adedi 1700 dUr. 

Yüksek ziraat enstitülerine girecek 
gençler bir senelik staj görmek vazife
sini de bu çiftliklerde yapmaktadırlar. 
Bu gençler, çiftliğin bütün şubelerin
de bir sene tatbikat gördükten sonra 
yüksek ziraat enstitüsüne giriyorlar. ltalya da yeni harb 

gemileri yaphracak 
Şu halde bu çiftliklerde haddı za. 

tında öğreticilik vasfı da vardır. Dai. 
ma görmekle her şeyi yapmaya alışmış 

Londra, 7 (A.A.) - İvining Standar ı him mikdarda denizaltı in,a edilecek
gazeteıinin yazdığına göre, Japonya· tir. İki ıaffıharb gemisi Roma ve İm· 

1 olan köylülerimiz bu layihanın istih -
daf ettiği kurumdan şübhesiz ki büyük 
istifadeler edecekler ve bu suretle 
;iftçimiz yeni ziraati, istihsali arttır· 
ma yollarını daha esaslı bir kavrayış
la bu müesseseler sayesinde öğrenmiş 
bulunacaktır. Bu layiha ile kurulan 
Devlet Ziraat İşletmeleri de Atatürk 

nm 16 pus toplarla mücehhez 46 bin pero isimlerini alacaklardır. Bu zırhlı
tonluk üç zırhlı yapmaya karar verme- }ardan biri Triyeıtedeki Adriyatik 
si üzerine İngiltere ve Amerika da ay- tezgihlannda, öteki de Cenevede An • 
nı büyüklükte zırhlıları yakında tez- saldo tezgahlarında yapılacaktır.,. 
gaha koyacaklardır. 

Martta neşredilecek olan ingiliz de· 
niz büdcesinde bu zırhlılardan iki ve
ya üçünün inşası vardır. Bu gemilerin 
en aıağı 16 pusluk topları olacaktır. 

l ngiltere' de yedek deniz su
bayları da mıııxu;:;a/a alınıyor 

Londra, 7 (A.A.) - Yeni deniz; in· 
şaat programı dolayısiyle deniz kadro· 
sunun genişliyen ihtiyaçlarını karşıla
mak üz;ere amiralhk yedek deniz su-
bayları muvazzaf hizmete yeniden ka
yıd muamelesine başlamıştır. 

Röyter ajansının yazdığına göre bu 
kararın neticesi şu olacaktır ki, ticaret 
filosundan alınmakta olan yedek su· 
baylar muvaz;zaf sınıfa geçeceklerdir. 

1 talyanın yeni deniz programı 

Roma, 7 (A.A.) - İtalya, 35.000 ton· 
luk iki yeni zırhlı ile 12 kruvazör ve 
mühim miktarda denizaltı inpsına ka
rar vermiştir. 

Bu hususta aşağıdaki resmi tebliğ 
neşredilmiştir: 

"Birinci kanunda Venedik sarayın· 
da yapılan birkaç toplantıdan sonra 
Musolini bahriyenin yeni inş_aat prog· 
ramını tesbit etmiştir. Bu program 
mucibince, 35.000 tonluk iki zırhlı, Ex
ploratör tipinde 12 kruvazör ve mü· 

Küçükmendresle 
Gedizden sonra 

Ceyhanın suları 
da yükseldi 
(Başı 1. inci sayfada) 

sı su hücumunun azalmasına yol aça
caktır. 

Akdenizde fırtına 
Akdenizde şiddetli bir fırtına hü

küm sürmektedir. Bu yüzden vapur 
seferlerinde intizamsızlıklar olmuş

tur. Fethiyeden hareket eden ve evelki 
gün buraya gelmesi beklenen İnönü 
vapuru fırtınanın şiddetinden yoluna 
devam edememiştir. Vapurun yarın İz· 
mire gelmesi beklenmektedir. 

Ceyhan nehri de yiikseliyor 
Adana, 7 (Hususi muhabirimiz;den 

telefonla) - Son yağmurlar dolayısiy
le Ceyhan nehri kabarmağa baıJamıt· 
tır. Sular eski ıeviyeye göre 4 metre 
yükselmiştir. Çukurova su içindedir. 
Münakalat durmuştur. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

çiftliklerinin takib ettikleri nurlu, fe
yizli yoldan ayrılmıyacaklar, ziraati· 
mizde yeni bir inkişaf yolu açacak· 
lardır. 

Sözümü bitirlrken; tabiatla 13 se
nelik çetin bir mücadeleden sonra bu 
eseri meydana getiren ve millete ba· 
ğıglıyan Atatürk'e derin minnet ve 
şükranlarımi bir defa daha sunmayı 
borç ve vazife bilirim. (Alkışlar) . 

Türk gemi kurtarma anonim şirke • 
tinin tasfiyesi ve imtiyaz mevzuunun 
İktisad Vekaletine bağlı hükmi tah· 
siyeti haiz bir idareye verilmesi 
hakkındaki lliyihayı büdce encümeni 
istemi§ ve bundan sonra da orduda 
kullanılan köpeklerin tayınları hak
kındaki kanun kabul olunmuştur. 

Meclis pazartesi glinü toplanacak· 
tır. 

Kont Volpi Belgrad'da 
Belgrad, 7 (A.A.) - Geçmiş asırlar

da italyan portreleri sergisini tertib 
etmek Uzere üç gün önce Belgrada gel
mit olan italyan devlet bakanı Kont 
Volpi dün Naib Prens Pol tarafından 
kabul edilmiştir. 
Başbakan Stoyadinoviç, Kont Vol

pinin şerefine bir öğle yemeği vermiş
tir. 

Kont Volpi, dün akşam Belgraddan 
hareket etmiştir. 

Bu maddenin birinci fıkrasına gö
re devlet ziraat işletmeleri kurumuna 
intikal edecek malların 1 ikinci teş
rin 1937 tarihindeki bilanço ve mev-
cudat vaziyetleri esas tutulmak üzere 
Maliye ve Ziraat Vekaletleriyle ku
rum tarafından tayin edilecek birer 
zattan müteşekkil üç kiş.ilik bir 
komisyon kıymetlerini tesbit edeceği 
gibi bu maddenin 2 inci fıkrasına gö
re bilahare görülecek lüzum üzerine 
devlet ziraat işletmeleri kurumuna 
devrine karar verilecek devlete ve dev
let müesseselerine aid mallar hakkın
da da devir tarihlerindeki vaziyetle
rine göre ayni komisyon marifetiyle 
kıymet takdiri muamelesi yapılır ve 
bu kıymetler sermaye hesabına mah
suben vuku bulmuş tediye sayılır. 

Madde 6 - Devlet ziraat işletme
leri kurumunun itibaıi sermayesi 
15.000.000 tUrk lirasıdır. Bu sermaye 
Ziraat Vekaletinin teklifi üzerine 
kurum umumi heyetinin kararı ve İc
ra Vekilleri Heyetinin tasdikiyle bir 
misline kadar arttırılabilir. Kurumun 
tediye edilmiş sermayesi: 

a) Bu kanun mucibince kuruma 
intikal edecek veya devrolunacak mal 
ve hakların kıymetleri, 

b) İşletmelerden hasıl olacak kar
ların ilavesi, 

c) Devletçe verilecek tahsisat ve 
vuku bulacak teberruat ile teşekkül 
eder. 

Madde 7 - Devlet Ziraat işletme
!eri kurumu Ziraat Vekaletinin tek
lifi ilzerine umumi heyetin kararı ve 

İcra Vekilleri Heyetinin tasdikiyle 
itibari sermayesinin nısfına kadar fa. 
izli veya faizsiz, ikramiyeli veya ik
ramiyesiz, temettü hissesine iştirakli 
veya iştiraksiz tahvilat çıkarabilece

ği gibi on beş seneye kadar vadeli is
tikrazlar dahi yapabilir. Maliye Ve
kileti kurumun çıkaracağı tahvilita, 
ve yapacağı istikrazlara kefalete me
zundur. 

Madde 8 - Devlet ziraat işletme
leri kurumu Başvekilin riyasetinde 
Maliye, İktısad ve Ziraat Vekilleriy· 
le Büyilk Millet Meclisi BUdce, Di
vanı Muhasebat, İktısad, Maliye ve 
Ziraat encümenlerince her defasında 
kendi azası arasından intihab edecek· 
leri Uçer azadan ve Ş\trayi Devlet ve 
Divanı muhasebat reislerinden te
ıekkül edecek bir umumi heyet ile 
reis ve müdür dahil olmak Uzere beş 
azadan müteşekkil bir idare meclisi 
marifetiyle idare olunur. İdare mec
lisi reisi ile müdür ve azadan biri Zi
raat Vekilinin bir aza Maliye vekili
nin imhası ve İcra vekilleri heyeti
nin karariyle, Reisicumhur tarafın

dan tayin ve bir aza da umumi heyet
çe intibah edilir. Müdür hariç olmak 
üzere idare meclisi reisi ve a-

Amerikan diplomatları 

ara mda değişiklikler 

Vaşington, 7 (A.A.) - Gazetelerin 
bildirdiğine göre Amerika birleşik 
devletlerinin Moskova büyük elçisi 
Davis Brüksele, Brüksel biiyük elçisi 
de Santiagoya Şiliye tahvil olunmuş
tur. 

B. Ruzvelt, B. Kennedyinin Londra
ya ve B. Vilsonun da Berline büyük 
elçi olarak gönderilmesini, yakında se
natonun tasvibine arzedecek ve pek 
muhtemel olarak bu esnada Moskova 
büyük elçiliği için de kimin ileri sürü
leceğini tayin eyliyecektir. 

Madde 10 - Devlet ziraat işlet

meleri kurumun• hesab senesi tak
vim senesidir. Seııelik bilanço, kar ve 
zarar hesabları müteakib senenin ilk 
dört ayı zarfında . idare meclisi ve 
murakıbler raporlariyle birlikte Zira
at Vekaletine verilir. Ziraat Vekaleti 
kendisine tevdi edilen bilanço ve klir 
ve zarar hesablarını tevdi tarihinden 
itibaren bir ay zarfında tetkik ederek 
mütaleasiyle birlikte umumi heyete 
verilmek üzere Başvekalete takdim e
der. BiUinço, kar ve zarar hesabları, 
umumi heyetin tasdikiyle katileşir 

ve tasdik keyfiyeti idare meclisiyle 
alakadar memurların o hesab senesi 
için ibralarınr tazammun eder. 

Madde 11 - Devlet ziraat işlet
meleri kurumunun safi karından yüz
de onu evvela ihtiyat akçesi olarak 
ayrılır ve ihtiyat akçesi sermayenin 
yüzde yirmisine baliğ oluncaya ka
dar bu suretle ayrılmağa devam edi
lir. Karın geriye kalan kısmının u
mumt heyet karariyle yUzde ikiıine 

kadarı idare meclisine ve yUzde ye
diye kadarı nizamnamede tayin edile 
ceıt esaslara göre memur ve müstah
demlere ikramiye olarak verilir ve 
safi kirın mütebaki kısmı kurumun 
itibari sermayesi tamamlanıncaya ka
dar 6 ıncı madde mucibince sermaye 
hesabına geçirilir. İtibart sermaye ta
mamlandıktan sonra kar baklyeıinin 
yarısı sermayenin yüzde otuzuna ba
liğ oluncaya kadar fevkalide ihtiyat 
hesabına tefrik ve diğer yarısı hazi
neye teıviye olunur. 

Madde 12 - Devlet ziraat i'letme
leri kurumunun malları Devlet malı
dır. Bunları çalanlar, ihtilis edenler, 
zimmetine geçirenler veya her ne su
retle olursa olsun suiistimal edenler 
devlet malları hakkında ika olunan 
bu gibi suçlara müterettib cezalara 
tabidirler. 

Madde 13 - Devlet Ziraat işlet
meleri kurumu memurları halk ve 
mensub oldukları idare ile muamele 
ve münasebetlerinde hususi müessese 
memurları hakkındaki ahk!ma tibi
dirler. Kurum memur ve müstahdem
leri aylıklarından yUzde beg kesilmek 
ve 11 inci madde mucibince kirdan 
memur ve müstahdemler için ayrıla· 
cak ikramiyeden buna tekabül ede

.. 

lstanbul borsası 
7 - 1- 1938 

PARALAR 
ALIŞ SATIŞ -Sterlin 625.- 630.-

Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 86.-
Liret 99.- 106.-
Belç. Franıı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
11. frantı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin . 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avus. 21.- 23.-
Pueta -- --Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Penıa 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- --Kuron 11. 30.- 32.-
Altın 1075.- 1077.-
Banknot 273.- 274.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ . 

Londra 626.- 629.-
Nevyork 0.7985 0.795 
Pariı 23.53 23.435 
Milano 15.1757 15.1112 
Brilkıel 4.7072 4.6844 
Ati na 87.30 87.8840 
Cenevre 3.45 3.4338 
Sof ya 63.8975 63.593 
Amıterdam 1.4346 1.4278 
Praı 22.7425 22.6343 
Viyana 4.222 4.2019 
Madrid 13.738 13.6725 
Berlin 1.9825 1.!173 
Varıova 4.2025 4.1828 
Budıpeıte 4.0135 3.9944 
Blikreı 106.55 106.0413 
Belırad 34.465 34.7442 
Yokohsma 2.7442 2.731 
Moıkova 23.6225 23.735 
Stokholm 3.0988 3.084 

ESHAM VE TAHViLAT 
AÇILIŞ KAPANIS -1933 tilrlı: borcu l 

.. .. .. 
1933 ikramiyeli 

Erıani ht. 
Sıvaa-Erzurum 

II 

18.55 18.55 
(Peıin) 

18.575 18.575 
(Peıln) 

97.25 

hattı 11. I 102.25 102.25 
Anadolu demlryolları 

I ve II 40.40 40.40 

MUme11!1 
(Vadeli) 

40.- 40.-

cek mikdarx tefrik ve tahsis olun- "" ~ 
mak suretile bir (Yardım sandığı) te· ._ _____________ ,,, 

(Vadell) 

sis olunur. 
Madde 14 - Devlet ziraat işletmele

ri kurumunun idare ve murakabe şekil
leri ve idare meclisile mildür ve mua
vinler ve murakıplerin vazife ve aali
hiyetleri ve kurum yardım sandığı 
hakkında bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren bir sene zarfında bir nizamna
me yapılır. 

Madde 15 - Devlet ziraat işletmele
ri kurumuna intikal edecek ve devro· 
lunacak malların intikal ve ferağ mu
ameleleri harç ve resme tabi değildir. 
Kurum tarafından yeniden tesisine lü· 
zum görülecek işletme ve müesseseler 
için muktazi arazi Ziraat vekaletinin 
tasvibile usulüne tevfikan istimlak e
dilebilir. Kurum, kendisine intikal e· 
decek veya devrolunacak veya bundan 
sonra kendisi tarafından tesis edilecek 
sınai müesseseler için teşviki sanayi 
kanununda yazılı müsaade ve muafi· 
yetlerden istifade eder. 

Madde 16 - Devlet ziraat igletmele
ri kurumunun aynı mahiyette olup Zi
raat vekaletine merbut diğer devlet 
müesseselerinden satın alacağı veya bu 
müesseselere satacağı mallar ile bu ka
bil devlet müesseselerinin satılmak il
zere kuruma tevdi edecekleri mallar i
çin artırma, eksiltme ve ihale işleri 

kıymet takdiri suretile ve Ziraat veka· 
!etinin muvafakatile yapılır \. 

ANKARA 
Borıaıı 

Günlük fiyat cedveli 
7 - 1- 1938 

Azamt Aıgart Vaaati 

Yumuıak buğday 4.75 
Sert ,, 4.90 
MahlQt ,, 4.00 
SUnter 4.55 
Cavdar 3.00 
Arpa 3.00 
Nohut 6.00 
Yulaf 4.00 
Mısır 3.50 
Mercimek 3.00 
Bulgur 6.00 
Faaulye 7.01 
Tiftik 90 kr. 

4.37 
3.80 
3.88 
4.55 
3.00 
3.00 
4.50 

4.000 
3.50 
3.00 
5.00 

7.01 
90 kr. 

4.58 
4.32 
3.95 
4.55 
3.00 
3.00 
5.40 
4.00 
3.50 
3.00 
5.70 

7.01 
90 kr. 

Ankara ply11a11nda milhim bazı 
maddelerin vasati perakende flatları: 

METAIN 
tSMl 

Ekmek 
Francala 
Koyun etl 
Dana eti 
Sıiır eti 
Balık .. 
Koyun baııı 

VAHlDl KIY ASl 
ve 

KALiTE KURUf -13lrincl Kilo 10 
- . .. 14 

Kilosu 40 - 30 .. 35 
Torik. Adet 55 
Kefal. .. 75 

Adet 1~ 
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H i K 

Akademinin geniş denanesinde, 
genç talebeler, bir masanın üzerinde, 
çıplak vücudunu teşhir eden modeli, 
kağıdları üzerine geçirmişler, kroki
lerınde son retüşleri yapıyorlardı. 

Ders saati bittigi için muallimin işare
ti üzerine model, masasından yere at
ladı, penyuarını omuzuna alarak oda· 
sına geçmek üzere yalnız erkek tale· 
belcrden mürekkep bir grupun işgal 

ettiği köşeye doğru ilerledi. Fakat tam 
kapıyı açıp çıkacağı ııırada kabarık 

saçlı, ve papyon kravatlı bir genç, ıı.ivri 
burnunu ona doğru uzatarak: 

- Geçmiş bu iş senden yavrum, de
di, yerini daha tazelere bırak. 

Pek de yava§ sesle söylenmemiş olan 
bu söze civardan kahkahalar cevab ver
di. 
Kadının kapının tokmağına uzanan 

eli birdenbire yanına düştü. Sendeler 
gibi oldu ve arkasını kapıya dayaya
rak, gözlerini kendisine hitab edene 
çevirdi, bir put gibi hareketsiz kaldı. 
Yüzü &apsarı kesilmişti. Sanki vücu
dundan kan çekilmiş gibi idi. Ve asabi 
bir buhran geçiriyormuş gibi her ta
rafı tirtir titriyordu. 

Birden, sivri burunlu gençten iki a· 
dım ötede duran ve bu sahneyi gözden 
kaçırmamış olan sarışın bir talebe, ar
kadaşına yaklaştı. Dudakları arasın· 
dan ıslık gibi bir kelime fırladı: 

- Terbıyesiz 1 • 
- Ve şiddetli bir tokat sesı bunu ta-

kib etti. 
**"' 

Selami dersanede bir arkadaşını to· 
katlamak suçundan dolayı bir haftalık 
muvakkat tard cezasını tamamlıyarak 
mektebe döndiıkten sonr tuhaf bir va· 
ziyet karşısında kaldı. Olganm mode~
lik ettigi saatler onun için adeta hır 
işkence halini aldı. Vakayı bilen arka
daşlarının kendisine işıttirecek kadar 
hızlı sesle fısıltıları onunla Olga ara
sında bir münasebet ihtimaline bütün 
sınıfın inandığına ir delildi. Aksi 
g bı, eskiden mevcudıyeti?in bi~e. far· 
kında olmayan Olga, şimdı kendısıyle, 
başkalarına hissettırecek kadar meş
gul olmaya başlamıştı. Sıksık gozlerı, 
genç ve yakışıklı delikanlının üzerin
de duruyor, teneffüslerde, konuşmak 
için bir fırsat arıyormuş gibi, onun bu
lunduğu tarafa yaklaşıyordu. Bu hal-

ri gözden kaçırmıyan Selami, mah
p b·r çocuktu. Arkadaşlarının ma

n s z ve yersiz rivayetleri kadar, bu 
kadının yeni peydahlanan ve ~erk.esin 

nda tezahür etmekten çekınmıyen 
arası . . . d 0 l~k da onu sınırlendırıyor u. n· a a ası R . . h 
dan ne istiyordu? ~cdaba b emzınıl~ kka: 
k t . karşı bir vıc an orcu te a ı 

are ıne . k d . . 
t . lduğu ınüdahaleyı, en ısıne 

e mış o . d rı . 
karşı hususi bir sempatıye .de ı. ~ı 

imdi bu sempatı en ıiitl· 
saymıştı ve ş . . 
f d 

. . la münasebet tesısıne 
a e ıçın onun 

mi çalışıyordu? . 
Bu hal haftalarca devam ettı, ve.~af-

t l S lami Olgayı nerede gorsc, 
a arca e ' • di ine hitab et-
yakınlaşmasına ve ken s . . d 

eınek ıçın on an 
mesine imkan verm retle hakkın· 
bucak bucak kaçtı. Bu su b. iha et 
daki manasız dedikodulara ır :: . [ı 
vermek ve eğer varsa, kadının umı e· 
rini kırmak istiyordu. .,... 

.. . .. d. Adada bir arka· 
Bir pazar gunu ı ı. . 

k . · apura bınen 
da~ını ziyaret etme ıçın v .. d 
Seliimi pek kalabalık olan guverte e 

' d l{anapele-
kcndisine bir yer arıyor u. 
rin birinde iki kadın arasında sıkışa-

A y E 

bilecek kadar bir yer gözüne ilişti. 
Derhal ilerledi ve ancak otururken sa
ğındaki kadınnı model Olga olduğunu 
farketti. İnsiyaki bir hareketle doğru
lup uzaklaşmak istedi, fakat bu hare
ketinin Olgaya karşı, bir arkadaşının 
hakaretini tekrarlamaktan başk bir 
mana ifade etmiyeceğini düşünerek, 
istemiye istemiye oturmaya mecbur 
oldu ve kadının verdiği selama hafif 
bir baş eğmesile mukabele ederek yü
zünü diğer tarafa çevirdi. Fakat yanın
da tatlı bir ses ona hitab ederek: 

- Size rastladıfrm için ne kadar se
vindiğimi bilmezsiniz, diye başlayınca 
Selami, içinden "Eyvah, dedi, faka 
bastık. Şimdi kimbilir ne sululuklara 
kalkıpcak. 

Aynı ses devam etti: 
- O. günden beri, şahsıma karşı ya

pılan bır hakareti tamir için o fedaka
rane harekette bulunduğunuz günden
b~ri, size iki kelime söyliyebilmek için 
bır fırsat bulmayı öyle istedim ki .. Fa
kat benden hep kaçıyordunuz. Size 
hislerimi bilmem anlatabilecek mi
yim? Bilmem, o günkü hareketinizin 
benim için ifade ettiği mananın bü
yüklüğünü ve bu yüzden size olan min
net borcumun hududsuzluğunu tasav
vur edebiliyor musunuz? 

Selami bu sözler üzerine Olganın 

yüzüne baktı. Otuzunu a~km olan bu 
kadının gözlerinde, bu berrak mavi 
gözlerde, o zamana kadar yakından 
görmediği için farkedemediği bir asa
lı:t ifadesi okudu. Hayır, bu gözler ya· 
lan söylemiyorlardı. 

- Bu iş için, bu bayağı ve bayağılaş
tmcı iş için doğmuş değildim. Memle
ketimde zengin bir aileye mensubdum 
ve sağlam bir terbiye almış.tım. Daha 
on yaşında iken kaybettiğim babamın 
bana yegane mirası, hassas ve içli bir 
kalp oldu. Halbuki ,onsuz sefaletimi 
ne kadar kolay taşıyabilecektim. 

Durdu, kirpiklerine yükseldiğini 
hissettiği nemi kurulamak için mendi
lini seri bir hareketle gözlerıne götür
dükten sonra devam etti: 

_ Orada mevkiimin ne oldugunu 
çok iyi anlıyorum. Masa üzerinde çı
rılçıplak seyrettikleri ~Ucudu, bir sü
tun uzcrindeki herhangı hır heykelden 
farksız sanıyorlar ve belki de haklı
dırlar. Ben, onlar için ,ancak bır ş kil, 
bir objeden ibaretim. Kartonların ge· 
çirdikleri bir vazodan ne farkım var:. 
Onlar bu çıplak viıcudun altın a bır 
kalp, hem de hassa sbir kalp çarptı mı 
düşiınebilirler mi? Nasıl hır v zonun 
yanında çirkinliğinden ba~setm kte 
mahzur görmüyorlarsa, benım d~ ku· 
surlarımı yüzüme karşı söylemeyı pek 
tabii buluyorlar. 

Mavi gozleri, yaz guneşinin altında 
pırıldayan mavi sulara daldı, sesı bır
az daha hüzünlendi: 

- Bana en agır gelen de bu oldu. 
İnsanlık haklarımı k ybettıgimi, ci
simleştigimi, maddeleştıgımi görme.~, 
herkesin gözünde yalnız bir çıplak vu: 
cuddan ibaret sayılmak, işte bu benı 
öldiıriiyordu. Bu hayata, bu manevi 
sefalete daha uzun boylu tahammül e
demiyecektim. Madem ki insanların a
rasında yerim yok, mademki artık bir 
insan haysiyetine sahih olmayı ümid 
edemiyeceğim, şu halde herkes için bir 
ruhsuz cesedden başka bir iey olmayan 
bu vücudu daha fazla süründürmekte 
mani ne, diyordum. O gün, o müthiş 
hakareti işittiğim dakikada, artık her 
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1 Andaç ı ·--· 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Puar İstanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez 
Salı Ankara • 
Çarşamba Yeni ve Cebeci ecz.lcrl 
Pcrıembe Halk ve Sakarya • 
Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yeni~e!ılr ec.led 

HALK ve YENl SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergiin 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
ıs.oo 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi g{inlerinden baalı:a 
HALK sinemasında hcrglin H a l k 
matineleri: 12.15 

Film değiıme gilnleri: Pazartesi Te Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. -Telefon müracaat 
şehir: 1023 • 1024. - Şchirleraraaı: 2341 -
2342. - Elektrik vcı Havaguı Anza Me
murluğu: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaraları: 
Zincirlicaıni civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civan: 2806, 3259. - Yeni
liehir, Havuzba:iı Bidm taksi: 2323 -

Havuzba:iı Birlik taksi: 2333 

OTOBÜSLERİN l l k ve SON 
SEFERLERİ 

Sabah 
111ı: 

sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dereden Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.SO 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Kcçiörendcn Ulus M. na 6.30 
Ulus M. dan Btlik'e 6.30 
Etlik'tcn Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M.'Cla 7.00 
Cebeci'den Aı. fabl. ra 15.SO 

Ak!iım 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

• 23.SO 
23.SO 
20.00 
20.SO 
21.00 
21.30 
20.SO 
21.00 
20.30 
20.30 

As. fabl dan Cebeci'ye 17.15 
S. pazan'ndan Akköpru'yc 6.SO 7.15 
Akköprii'den S. pazarı'na - 9.45 

Yenişehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
her sa.atı beş geçe muntazam seferler 
vardır. Pazar günleri ilk seferler birer 
saat sonra ba11lar. 

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

TREN SAATLER! 
Haydarpaliaya : Her sabah 8.20, her 

akşam 19.15 ve 151.45 
de (Salı, pcrvembe, cu· 
martesi Toroı ıUrat}. 

Samsun hattına : Herg{in 9.35 (Ka:vsc· 
ri, Sıvat, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.40 
Zonguldak hattı : Hcrgün ıs.oo 
K.rnkkaleyc rayotoblls 16.05 

GONLUK: 
Arabi· 1356 
6 Zilkade 

S. D. 
Güneıı 7 24 

Rumi -1353 
Birinci kinun 25 

S. D. 
Akşam 15 58 

aLKa 
HALKEVLERl DERGiSi 

59 ikincikanun sayısı 
Ulusal ekonomi artırma meselesi, 

Celil Bayar,· bugünkü Fransada ah
lak meselesi, Ziyaetti n Fahri,· Mabe· 
din yollarında, (şiir) Sıtkı Akozan; 
Yarı yol (şiir). Feyzi Kutlu,· Bey 
böyrek hikayesi, Osman Turan; Os
manlı imparatorluğunda çiftçi sınıf
ların hukuki statüsü, Ömer Barkan; 
Mir - Ali • Şir ve siyasi hayatı, A. 
Caferoğlu; Orta zaman tilrk • isUim 
dünyasında yahudiler, ve hıristiyan
lar, Prof. A. Mez, (çeviren Cemal 
Köprülü); Ar'ın Prehistorik kaynak
ları hakkında, Profesör Doktor Şev
ket Aziz Kansu; Makberde Leyla ve 
l\~ecnun ile Hüsnü aşk tesirleri, Fev· 
zıye Abdullah; 

~otlar ve iktibaslar: Asırdaş ti.irk 
nesrı Herbert W. Duda · Halkevleri 
haberleri ve çalışmaları,' fikir hayatı; 
bibliyoğrafya. 

96 sayfa olan derginin sayısı her 
yerde 25 kuruştur. 

Alaka kat'ı 
Yeşil Köşe namı altındaki lokanta

mı, B. Behzad Noyan'a devrettim. İlan 
ederim. Sadı Gür..ıli 
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şeyın bitmiş olduğunu anlayan bir i
dam mahklimu gibi titredim. Halil ya-

makta ısrar edebilecek miydim? İşte 
o zaman sizin müdahaleniz beni kur
tardı, bir ölüm mahkumunu azad etti
niz. Demek ki, dedim, herkes için bir 
hiçten, bir heykelden ibaret değilmi
şim .. Demek ki benim de bir kalbim, 
bir haysiyetim olabileceğine inananlar 
varmış. 

Size, bana belki bilmeden yaptığınız 
pek büyük eyılik için hiç olmazsa iki 
kelime ile teşekkür etmek fırsatını bi
le bulamamak, bundan sonra, en büyük 
kederim oldu. Şimdi işte buna nihayet 
muvaffak olduğum için seviniyorum. 

Selami, birdenbire, ne zamandan be-
ri aradığı şeyi bulmuş bir insanm he
yecaniyle elini uzatarak Olganın elini 
tuttu. Uzun bir an, bir kelime -söyle
meden bakıştılar ve aralarındaki sevgi 
işte böyle başladı. 

Hikfıyeci 

İngiliz ordusunun yeni 
baıkumandanı kimdir? 

Noyes Viner jurnaldan 

İngiliz ordusunun başkumandanlı
ğında son zamanlarda esaslı değişik
likler yapılmıştır. İngilterenin kuv
vetlerini yeniden organize etmek için, 
ordunun başına en cesur ve enerjik su· 
baylardan Lord Gort getirilmiştir. 

Halen Britanyanın 'Genel kurmay ve 
askeri şüra başkanı olan ve bundan 
sonra Britanyanın feldmareşalı olacak 
olan Lord Gort 51 yaşındadır. 

Bu ya~ta bir adamın bu mevkie geç
mesi Ingilterenin aakerlik tarihinde 
ilk defa görülen bir şeydir. 

O, beklenilmiyen bir şeyi başarma
ya, en karışık vaziyetlerden zaferle 
çıkmaya, yatına niabetle büyük kar
yer yapmaya alışmıştır. Arkadaşları o
na "Lucky" yani "talili" lakabını tak
mı~lardır. Çünkü, o imkansızı müm -
kün kılmağa, en güç vaziyetlerde, aded 
ve strateji itibarirle düşmanın üstün· 
lUğü kartısında bile .askerlerini zafe
re eriştirmeğe muvaffak olmu~tur. 

Subaylık iliğine işlemiş, emirleri 
kati ve şiddetli olan fakat aynı zaman
da nükte ve şakadan da anlayan lord 
Gort, orduda çok sevilen, büyük saygı 
gören bir zattır. 

Dünya harbmdanberi ne sosyetede 
ve ne de askerlik sahasında, hiç bir 
gösteride bulunmadıgı için, İngiliz 
milleti, onun hakkında nısbeten pek 
az bir şey bilmektedir. Fakat onu, as
kerleri iyi biliyorlar. Lord Gort, üç yıl 
müddetle, Camberleydeki askeri aka
demide kumandanlık etmiştir. Talebe
leri ona "kaplan" adını vermişlerdir. 

Lord •Gort, kendinden çok daha genç 
olanları bile kıskandıracak derecede 
çevik bir sporcudur. Eskiden en çok 
muvaffakiyet kazanan bir binici idi; 
amatör - cokey olarak birçok at yarı~
larmı kazanmı,;tır. Bundan başka mü
kemmel bir yüzücü ve kayak sporcusu· 
dur. Arkadaşlarının söylediklerine 
bakılırsa, o birdenbire böyle bir ma
kam işgal etmesini kayak sporuna 
borçludur. 

Bundan birkaç yıl evel İsviçrede kış 
sporları yaparken şimdiki harb bakanı 
Hoare - Belisha ile tanışmı~tır. Bu mü
nasebetle ikisi arasında bir doıotluk ku
rulmuştur. Hoare-Belisha o günlerde 
nakliye işleri bakanı idi. 1sviçredeki 
bu karşılaşmanın üzerinden birkaç ay 
geçtikten sonra da harb bakanı olmuş
tur. Bunun üzerine, lord Gort, harb ba
kanının askerlik ekreteri ve şahsi mü
şaviri olmuştur. 

Genç bir üniversiteli iken harba gir
miş olan Belisha, daha o zaman ingıliz 
ordusundaki hareketsizliği, askerin si
Hih altına alınmasındaki kusurları 

görmüştü. Bundan dolayı, ingiliz or
dusunu zamanın icablarına uydurmaya 
yarıyacak olan yegane çare diye telak
ki ettiği esaslı bir ıslahata giritmeğe 
karar verdi. Lord Gort bütün bu icra
atta ona mi.işavirlik etti. Bu itibarla 
biz~z.t iler~ sıirmüş olduğu reform iş: 
lerını tatbık edebilecek ondan daha 
münasib bir kimse olamazdı. 

Lord Gort cihan harbı esnasında en 
büyük nişanı alan bir İngiliz ıubayıdır. 
Harbın bitmesine birkaç hafta kalan 
o gün~erde bir livaya kumanda ediyor
du. Lıva, Flesquierres civarında taar
ruza geçmişti. Lord Gort bölüğilnün 
başında iken yaralanmı9, fakat kuman
dayı bırakmamıştı. İkinci bir mermi 
gelerek onu yere yuvarlayınca bir se
diyeye yatırılarak, mermi sağnağının 
d~şına çıkarılmıştı. Ancak, kan kaybe
dıp dermansız düştüğü halde, emirle
rini vcrmeğe devam etmiş, savaşı sah· 
ra hastahanesinden idare etmişti. Ni
hayet askerleri, boğuşmayı kazanarak 
mevzileri i~gal etmişlerdi. 

Terhisten sonra, Lord Gort ordudan 
ayrılmadı ve pilot imtihanı vererek 
tayyareci oldu. O, aynı zamanda iyi bir 
yelkeııcidir. 

"Carlotta" adındaki yatıyle başın
dan birçok deniz maceraları geçmiş ve 
bu münasebetle mükemmel bir denizci 
olduğunu da isbat etmiştir. Bu vasıfla
rı dolayısiyle, onun genel kurmay tef
liğine tayin edilmiş olması gerek de
niz, gerekse hava kuvvetleri arasında 
büyük bir hoşnudlukla karşılanmıştır. 

Bütün Britanyanın müdafaa ciha
zmda en ehcmiyetli vazife Lord Gort
un vazifesidir. O, ordunun teknik ve 
strateijk tekmil talim ve terbiyesinden 
mesuldür. Lordun en yakmi general 
Liddelldir. Ordunun yeni organizas
yonunda en ehemiyetli bir it olan as-

ker alma işi ona verilmiştir. Bu dava, 
gerek eski bakan Duff-Cooper'e ge
rekse şimdiki bakan Belisha'ya çok bü
yUk zorluklar çıkarmıştır. Bu mesele, 
ancak çok çalışkan ve enerjik bir ada
mın başarabileceği bir işti. Lord Gort
dan üç yaş büyük olan general Liddell, 
1923 deki Britanya enternasyonal ser· 
gisini tertib etmiş ve eseri o zaman çok 
beğenilmişti. O tarihtenberi o, harb 
bakanlığının organizasyon işlerile 
meşgul olmaktadır. 

Lord Gort'un ikinci iş arkadaşı, a
miral ~ir Harold'dur. Bu zat uzun 
müddet deniz bakanlığının başmühen
dis~iğini yapmıştır. Harb güdumünün 
teknik işlerini ,orduda onun kadar bi· 
len kimse bulunmadıgı soylenmekte· 
dir. 

Fransa 
ıııgıu .... .a·~~nin Bükrcş nczdin

dcki tcsc.olJu::ıü 
İngil terenin Bükreşte yaptığı de

marş hakkında Pöti .Parizyen gazete&i 
diyor ki: 

"Dostça olduğu kadar acil bir de
marş şımaıye ıtauar }'dp.unış olmalı i
di. Ugreniyoruz kı ıranı;ıı; nukumeti 
de aynı suretle teşebbuiitc bu1unmuş
tur. Bsasen meiiele, Bli. Eden'le Del
bos'un Cenevrede romanyalı kollegle· 
ri B. Micesco ile yapacakları görüş te· 
atisi sırasında da banis mevzuu olacak· 
tır. O zamana kadar BlikreJ kabinesi
nin kiyueuı davranacağı muhtemel· 
dir. Azlıklar muahedcı;ının nakzı Ro -
manya için de bir tehlike arze· 
der. Zira mesela Macaristan kolay-
ık a yeni iıtck erde bulunabilir. Bük· 
reşten son gelen haberler, 'Goga hiıkü
metinin tehıikeyi anlamağa başladığı
nı gösterir mahıyettedir.,, 

İngiltere ve İtalya 
Pöti J uıucu e>clZC:tCtil, lhb•HZ - ital

yan munaı;eocuı:n hakkmaa yazıyor: 
".iki taraflı bır ıngılız - italyan an

la,maaı bugun olduk~& zor gozukliyor. 
Gorüşmelere ancak J.talya, alman - 1-
talya blokunun veyanut ıtaıyan - al
man - Japon grupunun da UKır!erıne 
terceman olarak ortaya çıkmaoıgı tak
dirde, tasavvur edıleoılır. ·.ı. ıpkı ounun 
gibi, Roma dıplomasisi, J."ransa ıle an
tantına sadık oulunan lngılterenin bı
zim görüşumüzü de kenuısınınkı gıtJi 
mlidaıaa etmesini hoşnudsuzlukla Ka
bul edebilır. 
Aynı mevzu hakkında Ordr gazetesi 

~u satırları yazıyor: 

"İngilterenin ıtalya ile münasebet
lerini tazelemek ve bir tesviye sureti
ne varmak istediği ~üphesizdir. Bu iiU· 
retle Avrupa karışıklığına bir çare bu
lunacaksa ne aıa 1 Fakat Londra'nın a
şikar olarak gösterdiği Roma ile bu 
yaklafma arzusunun, ltalyanın hattı 
hareketinde ve kullandığı lisanda her 
zamandan ziyade şiddet gösterdiği şu 
sırada, italyanları, hiç şüphe yok, yük· 
sek: isteklerde bulunmağa teşvik ede
cektir. Korkudan müzakere istiyor 
hissini vermek daima fena ~eydir.,, 

Japonya kiminle harb ediyor"! 

Amiral Suetsugu'nun beyanatından 
tekrar bahseden Epok gazetsi yazıyor: 

"Japonya komlınizme karşı değil, 
beyazlara ve Avrupaya karşı harb edi
yor. Amiral mıilakatmı istedigi kadar 
hafifletmeğe çalışsın, bu mülakat kuv
vet ve kıymetınden hiçbir şey kaybet
mez. Komünist aleyhtarlıgı ideolojik 
bahanesi, Rusyayı şimal Siberyası step 
lerine atmak ve İngiltere ile Fransayı 
cenub Asyasından çıkarmak istiyen 
bir milletin emperyalist hedefini i:İZ· 
lemekte idi. Almanya gizli ihtirasları
nı aynı tarzda gizlediği gibi İtalya da, 
Moskova tehlikesinden teatral bir tarz
da bahsettiği zaman, bizi aynı suretle 
aldatmaktadır.,, 

İtalya 
Roma protokolları konfcran"'ı 

B. Gayda, Ciornale d'İtalia da, Roma 
protokolları konferanıından bahsede
rek diyor ki: 

"Roma protokolları, hedefleri bakı
mından muvaffak olmuJ bulundukla
rından, bu seferki toplantıdan yeni bir 
anlaşma daha bekle111llemelidir. Yal-
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nız, protokolları Avrupadaki bugünkü 
vaziyete tatbik olunarak adapte edile· 
cektir. 

Bunun için, önce, Tuna havzasında
ki alman menfaatlerinin tanınması la· 
zımdır. Esasen bu menfaatler, italyan 
- alman anlaşması ile şimdiden tanın· 
mış bulunmaktadır. 

Romanyaclaki kabine 
dcuisikliüi " :) " 

Diğer taraftan, iç siyasetindeki de-
ğişikliği Tuna havzası münasebetle
rinde çok müsaid bir tarzda tecelli e
deceğe bcnziyen Romanya ile olan mü
nasebetler, hususi bir ehcmiyeti ha
iz bulunmaktadır. Yeni romen hükU· 
meti reisi B. Goganm İtalya hakkında
ki sarih beyanatı, İtalya ile sıkı bir 
yaklaşma vadeylemektedir. Öte taraf· 
tan, Romanya ile Avusturya arasında 
da hiç bir anlaşmazlık yoktur. Maca
ristan ile olan münaslf etlerde de ekal· 
liyetler meselesi bir hal sureti bulma· 
lıdır. 

Ekalliyetler mc ele i 

Bu ekalliyetler meselesi, esasen Ro
manyanın enternasyonal münasebetle
rinde esaslı unsuru teşkil eylemekte· 
dir. 
Budapeşte konferansında, ayrıca, 

sulh için bir garanti ve diğer devletler 
için bir imtisal nümunesi olan Berlin 
- Roma mihveri de görülecektir. Fran· 
ko hükümetinin tanınması ve bolşeviz
me karşı mücadelede bulunulması, 

müstakbel Avrupa için gidilecek yolu 
göstermektedir. Antikomünist paktı 
ve Almanya ile İtalyanın Milletler ce· 
miyetinden çıkışı, siyasette de yeni bir 

istikameti tebarüz ettirmektedir.,, 

Taka~ işlerine aid muamclelc· 
rin sadcJe tirilmesi 

Ticaret anlaşmalarına bağlı liste -
ler mucibince cereyan etmekte olan Ta

kas işlerine aid muamelelerin formali • 
tclerini sadelqtirmck maksadiylc tcş • 
kil edilmiş olan komisyon çalışmalarını 
bitirmiştir. Komisyon bu mesele üze • 
rinde aldığı kararları Ekonomi Bakan
lığına verecektir. İhracat mevsimi ol -
ması dolayısiyle tesbit oluoan esasların 
sUratle tatbikinin teminine çalışılacak· 
tır. 

Çapraz kelimeler 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

1234567 
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Soldan sata ve yukarıdan a$a ıya: 
1- İki boğaz arasında bir turk denızi 
2· Büyuk sopa • İçtiı;imiz. 
3. Az pişmiı yumurta 
4. Şifa. 
5· Japon millet meclisi 
6· Saygı 
7. Vazıh • Uzunluk 
8- Bir renk 
9· Hareket etme!. Ruyümüş kuzu 

İZMİR Entema~onıl 
fuar1nı Hı11rlınınız 

20 agaıstos 20 eylul 

1938 3-7041 
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Bina yaptırılacak ~ 1 L A N ~ 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan: ~ Satıhk İYİ bir ~-

Demiryolları 

-Evelce iliin edilmiş olan İzmir - Af- : 

yon hattı üzerinde Turğudlu istasyo- § ticaret yeri : -
nunda yapılacak istasyon binası ile -

Ankaranın, telsiz arkasında ba : 
alimantasiyon binası inşaatı kapalı : ruhsat sahibi bulunduğum kireç : 
zarf usuliyle yeniden eksiltmeye kon- : ocağını ve ocağıma ait baraka, : 
muştur. : ahır, samanlık ve ocağın tdcr- : 

1 - Bu işlerin keşif bedeli ceman _ ruatiyle beraber satacağım. Ya- : 
40000 liradır. - but ticarete "°'ina az ıermayeli : 

: çalışkan ve doğru bir kimseyi : 
ticarctime ortak olmak iizcrc ya- 5 

§ nıma şerik alacağım. Talib olan- : 

2 - Mukavele projesinin dördüncü 
maddesinde yazılı inşaat müddeti 30-
8-938 tarihine kadar temdid edilmiş

tir. 

3 - İstekliler bu işe aid şartname 
proje ve sair evrakı devlet dcmiryol
larının Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci, 
Afyon ve İzmir veznelerinden 200 ku
ruş bedel mukabilinde alabilirler. 

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

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 

aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon riyaseti
ne tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
ğun 3000 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şart
namede yazılı vesikalar. 

c) Nafia vekii.letinden musaddak eh
liyet vesikası. 

(4743) 1-47 

Travers alınacak 
D. Demiryollan Sabn alma Komiı -

yonundan: 

Muhammen bedeli 67200 lira olan 
11250 adet makas meş,e traversi 24-1-
938 pazartesi günü saat 15.30 da kapa-

ların sanayi caddesinde 86 No- : 
: lu Saraç dükkanında kireççi Ce- : 
_ mat Gürere müracaatları. 1-165 : 
111111111111111111111111111111111111111111 

Satıhk arsalar 
Selii.nik caddesinde 385 M. 2 
Meşrutiyet caddesinde 390 M. 2 
Cebeci asfaltında mülkiye M. Sı-

rasında. 

Satıhk ev 
Kavaklıderede en mükemmel mev

kide büyük bahçeli ucuz fiatlı yeni 
yapı komisyoncu Hayri Dilman Ka
raoğlan Koç Ap. No. 4 Telefon: 2181 

1-169 

lı zarf usuliyle Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4610 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafia müteah
hidlik vesikas ıve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 336 kuru!Ja Ankara ve 
Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir ve Mu
danya veznelerinde satılmaktadır. 

(44) 1-160 

Lokomotiif aksamı ahnacak 
D. Demiryolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı muhtelif cinı 
lokomotif aksamı ayrı ayrı ihale edilmek şartile 8-3-938 sah günü oaat 
15,30 da Ankarada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklif 
lerini aynı gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri lizım
dır. 

Şartnameler 165 kuruJ mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin
de satılmaktadır. 

Kalemin Muhammen muvakkat 
Eksiltme 

No. 

J Pistonlar, piston kolları, 
tirvar kolları, Muylular, 
dingil ve kontrmaniveller 

JI Emniyet süpapları, regü-

JII 

latör, kros, glisyer, şan

del ve emsali armatürler. 

Buvat agresler tanpon gra
sörler ve buvatgres muha
faza lavhaları. 

Miktarı 

92 

74 

68 

bedeli 
Lira 

55000 

52455 

33150 
(4755) 

Tezgôh alınacak 
D. Demiryolları Satın Alma Komisyonundan : 

teminat 
Lira 

4500 

3872,75 

2486,25 

1-158 

Muhammn bedel ve muvakkat teminat mikdarları af2ğıda yazılı 6 gu
rup tezgah gurup gurup ihale edilmek şartile 9-3-938 çarşamba günü saat 
15 den itibaren sıra ile Ankarada idare binasında ve kapalı zarfla satın alı
nacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatla
rile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tek
liflerini aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 160 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin
de satılmaktadır. (2) 

Tezgihın cins ve mikdarı 

53 adet torna tezgahı 
11 11 freze tezgahı 
8 ,, Demirhane tezgahtarı 

34 .. Dökümhane tezgah ve edevatı 
23 .. Ahşap işleme tezgahları 

8 ,, Rovelver torna tezgahı 

Muhammen bedel 
Lira 

298000 
65000 
60000 
50000 
32000 
55000 

Cıvata ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muvakkat 
teminat Lira 

16150 
4500 
4250 
3750 
2400 
4000 

1-159 

Yerli ve ecnebi mala aid muhammen bedeli ve ismi aşağıda yazılı muhtelif 
civatalar 21. 2. 938 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi olduğu
na göre hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika
ları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. . 
Şartnameler 167 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

satılmaktadır. 

Yerli mala aid 
Muhammen Muvakkat 

Ecnebi mala aid 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
İsmi Lira Lira 

52 kalem muhtelif cıvata 60600 4280 
(3) 

bedel teminat 
Lira Lira 

33318 2498.85 

1-99 

ULUS 8-1-1 

Beyoilu Clördüncü 
noterliğine 

htanbulda Bahçekapıda Ata bey 
hanında 26 No. da avukat Yusuf Ke
nan nezdinde misafireten mukim ol
duğunu bildiren Ankarada Yenişehir
de Selanik caddesi 21 No. da Atak, 
Makina ve lndüstri işleri Türk A
nonim Şirketi idare meclisi reisi 11-
hami Masar imzasile noterliğiniz ma
rif etile tarafıma gönderilen ve Bur
sadan avdetimi müteakip mündereca
tına ittila edilen 29 K.evel 1937 tarih ve 
17095/493 No. lu protestoya cevaben 
ve bilmukabele keşide edilen protes
todur. 

İkinci kanun 28,29 tarihine müsa
dif çarşamba gecesi vukuu iddia edi
len hadise serapa hillifı hakikattır. 

Aaılsızlığı resmi tahkikatla da teyit e
den bu iddia ve isnadı nefretle redde
derim. İddia ve isnat kasda makrun
dur. Bunu tebarüz ettirmek üzere 
yedimde bulunan vesaikten Atak şir
ketinin teşkili sıralarında imzaladı

ğımız mukavclcnamenin bir suretini 
aynen a,ağıya dercediyorum. Bu mu
kavelename münderecatı muhatap ta
rafından çekilen protesonun kendisi
ne ve arkadaşlarına yaptığım iyilik 
ve arkadaşlık sayesinde ancak şeriki 
bulundukları şirkete tarafımdan vaz 
edilen sermayeye tamamen tesahüp 
edebilmek için uzun zamandanberi 
aleyhimde yaptıklarını maalesef ahi
ren öğrendiğim propaganda hareket
lerinden biri olduğunun ve bununla da 
ticaret hayatıma kast edildiğinin en 
bariz delilidir. 

Yukarda yazılı olduğu üzere ll
hami Masara rızası hilafına veya teh
dit suretiyle tarafımdan hiç bir vesi
ka imzalattmlmamış olduğu cihetle 
bittabi bunların ibrazına da ne imkan 
ve ne de mahal yoktur ve olamaz. Şu 
kadar ki: İlhami Masar ve diğer şe
rikler le aramda evvelden münakit 
mukavelename ve bununla vaki teah
hütleri teyit eden vesikalar mevcut 
ve bunlara müteallik kanuni biletim-

, ' 

le haklarım mahfuzdur. HU!ba İlha
mi Masarın asılsız isnadat ve müd
deiyatını reddile ve gerek bu suretle 
ve gerek ahar suretlerle şeref ve hay
siyetime vaki tecavüzlerinden dolayı 
bilcümle kanuni haklarımı muhafaza 
eylediğimi beyan eder ve bu yüzden 
duçar olduğum maddi ve manevi za
rarların tazmini cihetine gidilerek 
ihtiyar edilmiş ve edilecek masraf
larla avukatlık ücretinin kendisinden 
istenileceğini bildiririm. Be§ nüsha 
olarak takdim kılınan protestoname
den bir nüshasının muhatap İlhami 
Masara birer nüshasının derhal Cum
huriyet ve Ulus gazetelerine gönde
rilerek işbu gazetelerle ilinını ve bu
na tavassut buyurmanızı ve dördilncü 
nüshasının yüksek dairenizde hıfzile 
beşinci nüshasının tarafıma verilme
sini saygılarımla dilerim. 

YUKARDA1SMİGEÇEN 

MUKA VELEN1N SURETİ 

Ekonomi Bakanlığına teşkil ve 
kanuni merasiminin ikmali için mü
racaat edilecek olan Atak, Makina ve 

İndüstri işleri T. A. Ş. nin müessis
Jerinden Bay Baha Moltay, Bay İl
hami Masar ve Bay Ekrem Kıvılcım 
arasında umur ve muamclei ş,irkctten 
mütevellit karşılıklı hak ve borçlar 
işbu mukavele ile tayin ve tahdit e
dilmiştir. 

1. - Şirketin sermayesi Bay Ba
ha Moltay tarafından konulduğu ci
hetle diğer ortaklar Bay Masar ve 
Bay Kıvılcım yekdiğeri zimmmetinc 

müteselsil kefil olmamak şartile his
selerine düşen bu sermayeyi Bay 
Moltaya borçlanmışlardır. Şirketin 
müddeti bittiği veya şeriklerin rıza-

sile şirketin feshine karar verildiği 

takdirde alacaklı ortak bu parayı tir
ket mevcudundan veya şirketin ü
çüncü şahıslardaki matlubatından is
tifa etmek hakkına maliktir. 

2. - Şirketin devamı sırasında ha
sıl olacak kardan sermaye borcunun 
ödenmesini akidler şimdiden kabul 
etmiş oldukları cihetle hasıl olacak 
ilk kardan alacaklı, borçlu ortakların 

rızalarını almağa muhtaç olmakaızm 
alacağını almak hakkını haizdir. 

3. - Bay Moltay 15 Mayıa 1935 
tarihinden itibaren komisyon üzerine 
şahsen Türk makina yurdu veya ba§
ka namla iş yapmamağı teahhüt etmiş 
olduğundan bu tarihten itibaren 
Türk makina yurdu namına yapılan 
komisyon işlerinin karı otomatik teş
kil edilecek şirkete ait olacaktır. An
cak demir sanayii için Kopera ve Di
mag firmalarından alınacak komisyon 
Türk Makina yurduna ait olacaktır. 
Bu işlerin takibi için yeni şirketin 

veya ortaklarının faaliyetini Bay 
Moltay arzu ederse bu işler için ay
rıca bir anlaşma yapılacaktır. 

4. - Bay Moltayın ayrıca tesis 
ettiği Sümak şirketinin faaliyet saha
sı harp malzemesi olup bu şirketle 
rakip olabilecek vaziyet hadis oldu
ğu takdirde iki firma birbirile anla
şacaklardır. Anlaşma tarzı şöyledir: 
!ki firmadan biri diğerinin sahasına 

ait bir iş yaptığı takdirde karlar ara
larında müsavi olarak taksim edile
cektir. 

5. - Şirketin müdür olarak idare
si Bay Masar ve Bay Kıvılcım tara
fından deruhte edilecektir. 

.. 
"' l 

tediyesinden ıonra va1rf oluru i•b 
ııerikin hissesi kendisine tediye ed 
!erek tirketle olan alaka.11 kesilir. 

7. - Şirketin karı fU ıuretle tıl 
ıim edilecektir: Bay Moltay % 49. 
Bayan Moltay % 2, Bay Dr. Malll 
% 25, Bayan Masar % 2, Bay Kıv~ 
cım % 22. 

8. - Ôlüm: Şeriklerden eermayt' 
dar olan şahsın vefatı halinde varİV 
)eri şirketi devam ettirmek ve yahUI 
sermayei mevzua ile vefat tarihin• 
kadar olan hissei temettüü alarak ,w 
ketten çekilmek hak ve ihtiyarına ın'' 
liktirler. Sermayedar olmayan diğef 
şeriklerden birinin vefatı halinde ~ 
fat eden ferikin varisleri vefat tarl" 
hine kadar olan hissei temettüü alr 
rak şirketten çekilmek hakkmı hail 
oldukları gibi varisler §irketin d..,.,. 

mını arzu ettikleri takdirde hali Jıa• 
yatta kalan diğer iki şerikin kabul t' 
debilecekleri bir mümessil ve mUdill 

verese tarafından tayin edilmek k•" 
yıt ve t"rtile şirketin devamına ı.-• 
rar verirler. Bu takdirde ölen teri• 
kin neslinden doğmuş evlatları vat 
ise kendilerine münasip şehrt bir ,,.... 
aş veya ücret dahi tahsis edilir. 

9. - İşbu mukavelename üç nU•· 
ha olarak tanzim ve teati kılınmıftır· 

Beş nüshadan ibaret bu protesto 

dairede saklı aslına mutabık olmak• 
la Ticaret kanunu ahklimına tevfi!ılll 
ilan edilmek üzere Ankarada münt•• 

6. - Şeriklerden Bay Dr. Masar 
ve Bay Kıvılcım şirkette bilfil çalış
maları esastır. Biri veya ikisi sıhhi 

esbabı mücbire olmaksızın bilfiil ça
lışmaktan istinkaf ettikleri takdirde 
şirketteki hisselerini şirket lehine za
yi ederler. Bu şerik yerine diğer şe- şir Ulus gazetesine irsal kılındı 93S 
rikler aralarında intihap edecekleri senesi K. sani ayının S inci günü. 

1-162 
birisini şerik olarak alırlar. Hastalık -
ve saire gibi es.babı mücbirc halinde 

altı aydan fazla bir zaman şirkette il••••••••••••• .. 
kirahk garaj 

Çocuk Esirgeme kurumunun 
Bahriye caddesinde yaptırdığı 
binanın altındaki garaj kirayı 

verilecektir. Kiralamak ve fCra
iti öğrenmek istiyenlerin kuru· 
mun muhasebe direktör!Uğtlııe 

müracaat etmeleri. 1-167 

bilfiil çalışmadıkları takdirde yerle
rine diğer şüreklinın muvafık görebi
lecekleri bir zatı tayin edeceklerdir. 

Aksi takdirde bu zaman bilançosunda 
hisselerinin ancak nısıf temcttüüne 
iştirlik edebilirler. Ve diğer nısfı ka
lan işi görmek hakkı olarak diğer şe
rikler emrine hiıseleri nisbetinde ka
lır. Bilfiil çalışmaktan imtina serma

ye borcunun Bay Moltaya tamamen •••••••••••••·-



Jandarma 
Yüz elli hin metre yazlık 

kumaş alınacak 
Jandarma Genel Komütanlıiı An

kara Satın alma Komisyonundan: 

keri Fabrikalar Ticaret kalemine gel
meleri. 

kuru§ ve muvakkat teminatı (202,14) 
liradır. 

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

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

Sıhat bakanhğı 

Alôt ve pamuk 
ah nacak 

Şartname : Her gün saat 13,30 dan 
15,30 a kadar Ankarada Ticaret kale
minden, İstanbulda : Fındıklıda As
keri Fabrikalar Yollama müd" 1 .. _ 
ğ .. d uru 

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

Ankara Merkez Hıfzı111hha Mü
eaaeseai Satın Alma Komisyonundan 

Kilim ve çadır alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An· 

kara Sabn Alma Komisyonundan : 

1 - Muhammen bedeli 1020 lira olan 
21 kalem alat ile 300 kilo pamuk ve 50 
kilo hidrofil pamuğu 19-1-938 çarşam
ba günü saat 11 de açık eksiltme sure
tiyle satm alınacaktır. 

2 - İştirak etmek istiyenlerin tica -
ret odasında kayıtlı olduklarını ve bu 
iş üzerine muamele yaptıklarını tevsik 
etmeleri lazımdır. 6 

1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun 
olarak on binden on iki bin be! yüze 
kadar kilim, ve bin iki yüzden bin beş
yüze kadar portatif çadır kapalı zarf 
usulü ile aşağıda yazılı tarihte satın 

alınacaktır. 

2 - Satın almacak bir kilme (350) 
kuruş ve bir portati' çadıra (630) ku
ruş kıymet biçilmiştır. Kilime aid tart 
name (219) kuruş karıılığında Ve por
tatif çadır şartnamesi de paraaız ko· 
misyondan alınabilir. 

3 - Ekıiltmelerine girmek istiyen
lerin kilim için (3281) lira (25) kurut· 
hık ve portatif çadır içinde (708) lira 
(75) kuruşluk teminat makbuzu ile 
şartnamede yazılı vesikaları muhtevi 
teklif mektublannı dördüncü maddede 
yazılı gün ve saatten evvel komisyona 
vermit olmaları. 

4 - A ·kilim eksiltmesi 19.1.938 çar 
tamba günü saat (10) da 

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

(4746) 1-so 

Kablo alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An-

kara Satın Alma Komisyonundan: 
l - Vasıf ve örneğine uyğun ve ön 
dört bin d!Srt yüz yirmi lira kıymet 

takdir edilen iki yüz altı kilo met
re ağır sahra kablosu 25-1-938 &alı gü
nil aaat (10) da kapalı zarf usulü ile 
ıatm alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye girmek 
lstlyenlerin (1081) lira (50) kuruşluk 
ilk teminat ve şartnamede yazılı belğe
leri muhtevi teklif mektublarını bel
li gün ve saat dokuza kadar komisyona 
.vermiş olmaları. 

(20) 1-155 

Ankara Belediyesi 

Satılık at 
Ankara Belediyesinden: 
Belediye temizlik direktörlüğüne 

aid dört attan 27. 12. 937 tarihinde 
Uçil satılmıı, binek atın muhammen 
bedeli tutmadığından geri bırakıla
rak 10. 1. 938 pazartesi gUnU saat tam 
ıekizde mezbaha civarındaki hayvan 
pazarında satılacaktır. İsteklilerin °· 
radaki komisyona müracaatları. 

(16) 1--91 

Satılık eşya 
Ankara Belediyesinden : 
Belediyeye ait 56 kalem eski etya 

18-1-938 tarihinde açık artırma ile aa· 
tılacaktır. İsteklilerin o gün ve saat 
onda itfaiye arkasındaki levazım an· 
barında bulunmaları. (8) 1-n 

Mahkemelerden 
Ankara iflas memurluğundan: 

Ankarada Bankalar caddesinde Lo· 
zanpalas otelinde müflis İstefonun if· 
las idaresince alacak ve istihkak iddia
lannın tahakkuk ve tetkik muamelesi 
bitmiı ve icra ve iflas kanununun 206 
ve 207 nci madedlerine tevfikan tetki
kine hazır bulundurulmuştur. Kanu-

n yapılması lbımgel~n. ikinci top
lanma için 29-1-938 tarıhınde cumarte· 
si günü saat 11 de alacaklıların Anka
ra iflAs dairesinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 1-
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Ankara Dördüncü icra Memurlu-

iundan: 
Dairemiz tarafından kiraya verile-

3 - Muvakkat teminat yüzde 7,5 
üzerinden hudud ve sahiller sıhhat u
mum müdürlük veznesine yatırılır. 

4 - Şartname her gün meccanen ve-
rilir. 1-57 

lla<leme gömleği alınacak 
Ankara Merkez Hıfzı11ıhha Mües· 

seaesi Sabn alma Komisyonu Reisliğin
den: 

1 - M Uesseseye muhammen bede
li 1440 lira olan doktor, mustahzır, ha
deme gömlekleri 12-1-1938 çarşamba 
gUnU saat 11 de açık eksiltme suretiy
le pazarlığa konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin yüzde 7,5 üzerinden teminat 
akçesinin hudud sahiller sıhhat u
mum mildürlüğü veznesine ya .. ırma· 
ları lazımdır. 

3 - Taliplerin ticaret odasında ka· 
yıtlı olmaları ve bu gibi iş üzerine mu 
amele yaptıklarını tevsik etmeleri la
zımdır. 

4 - Şartname her gün mUessese baş 
kltibliğinden meccani temin edilebi • 
lir. (4671) 3-7235 

I 
.............. ' ... ' ........... . 
Orman koruma 
Genel komutanh§ı ...................................................... 
Çamaşırlık bez alınacak 

Orman Koruma Genel Komutan
lık Satın Alma Komisyonundan : 

Orman koruma genel komutanlık 

kıtaları ihtiyacı için 26867 metre 
çama§ırlık bez kapalı zarf uıultyle 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 
14/2. klnun 15138 cuma günü saat 14 
de Ankarada Yeni9ehirde orman ko
ruma genel komutanlık ıatın alma 
komisyonunda yap•lacaktır. 

Çama9ırlılt bezin muhammen tu
tarı 6985 lira 42 kuruş olup muvak· 
kat t~mi.natx 523 lira 91. kunıttur. 
İsteklılerın kanuni vesika ve temi· 
nat mektuplariyle birlikte teklif zarf
larını ihale saatinden en az biı saat 
evveline kadar mezkur komisyona 
vermeleri. Şartnamesi bedelıiz ola
rak her gün komisyonda gCh'Ulebilir. 

(b735) 3 - 7270 

Maliye bakanhğı 
Telef on santral tesisatı 

yaptırılacak 

Maliye Vekaletinden: 
Kapalı zarfla ekıiltmeye konulup 

fenni ,artnameıine uygun teklif yapıl· 
ınadığı için ihalesi icra edilemiyen da
hili otomatik telefon santraliyle tesi
satının bu kerre prtnamesi tadil edile
rek yeniden kapalı zarfla ekıiltmeye 

konulmuştur. 

1 - Muhammen bedeli (10.000) lira 
ve muvakkat teminatı (750)liradır. 

2 - Eksiltme 24-1-938 pazartesi gil
nü saat 15 de levazım müdürlüğünde 
toplanan eksiltme komisyonunda yapı-

lacaktır. 
3 - Muaddel fenni, idari ve eksilt-

me şartnameleri levazım mudurluğun
de ve lstanbulda Dolmabahçede maliye 
evrakı matbua anbarından parasız alı-

nır. 

4 -- İstekliler 2490 sayılı nunun 
2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı be geler 
ve muvakkat teminat makbuz veya ban 
ka kefalet mektublariyle birhkte ka
nunun tarifatı ve şartnamelerde ı şe
raitine tamamen uygun ve nok ansız 
olarak yazacakları teklif mektublarını 
havi kavalı zarfları ihale saatinden bir 
saat evvel komisyon reisliğine verme· 
leri. (21) 1-156 

un en parasız alınabilir. (474o) 
3-7284 

30 ton aleminyom alınacak 
Askeri Fabrikalar Umwn Müd" 1 ... 

ğ .. T' uru 
u ıcarct Kaleminden: 
10-1-938 günü pazarlığı yapılacak 0 _ 

lan bu aleminyomun görülen lüzum ü
zerine pazarlığı l - şubat - 938 salı gü
nü saat 14 de bırakılmıştır. İsteklilerin 
pazarlık için bu günde gelmeleri. 

(22) 1-154 

15 t kalem mnkkap, rayba, 
erkek ve saire 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüiünden: 

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

dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (146) lira (25) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin • 
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. ( 4 778) 

1-56 

Gümrük ve inhisarlar B. 

lUü kirat atış deposu 
ya ptırrla<'ak 

Ankara inhisarlar Ba~ Müdürlü • 
ğündcn: 

1 - Baş müdürlüğümüz binası bah
çesine yaptırılacak müskirat satış de
posunun (5596) lira 10 kuruştan ibaret 
keşif verakasına göre inşası resim, 
plan, fenn'i ve idari şartnameleri veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

V - Eksiltmeye iştirak edecek· 
lerin fenni evrak ve vesaiki ınhisar
lar inşaat şubesine ibraz ederek mil
nakasaya iştirak için ayrıca vesika al· 
maları lfizımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için 
tayin edilen gün ve saatte % 7 ,S gü
venme paralariyle birlikte yukarda 
adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (8605/ 4723) 3-7246 

Tiit.iin Bakınıevi yaptırılacak 
lnhısarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - !deremizin Trabzon BaımU

dürlüğüne bağlı Polathanede şartna
me ve projesi mucibince yaptırılaca
ğl Tütün bakım evi inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 145611 lira 30 
kuruş ve muvakkat teminatı 8530.57 
liradır. 

III - Eksiltme 25-1-938 tarihine 
rastlayan salı günü saat 15 de Kaba
taşta Levazım ve milbayaat tubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 7.28 
lira bedel mukabilinde inhisarlar u
mum müdürlüğü inşaat şubesiyle An· 
kara, Trabzon Başmüdürlüklerinden 

ve Polathane mUdürlilğünden alına· 

bilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek 

istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
inhisarlar inşaat şubesine ibraz ede· 
rek ayrıca ehliyet vesikası almaları 

lazımdır. 

Vl - MUhürlil teklif mektubunun 
kanuni vesaiki ve eksiltmeye iştid.k 
vesikasiyle % 7,S güvenme parasını 

ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek
siltme günü en geç aaat 14 de kadar 
yukarda adı geçen alım komisyonu 

başkanlığına makbuz mukabilinde ve-

rilmiş olmalıdır. (62-55) 1-172 

2 - Açık eksiltme ve ihale 17-1-938 

tarihinde pazartesi günlı saat 15 de 
Bankalar caddesinde inhisarlar baş 
müdürlüğü binasında milteıekkil ko-
misyonda icra edilecektir. --------------

3 - Talihlerin tayin edilen gün ve 
teren resmi vesikalariyle ve bedeli 

saatte fenni ehliyet ve liyakatlarıru gös· 
muhammenin yüzde yedi buçuğu olan 
419 lir~ 70 kuruş ilk teminat paralariy
le birlikte komisyona milracaatları Ii
zımdır. 

4 - Yapılacak inşaatrn keıif varaka
sı, resim. plan ve şartnameleri her gün 
satıı 9ubemizde görülebileceği ilan o-
lunur. (4719) 3 - 7264 

Bayınd1rhk BakanhOı 

Betonarme köprü inşaatı 
ekslltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Maraş vilayeti dahilinde Ma-

raş • Eloğlu ve Maraş • Kayıeri yol
ları üzerindeki Aksu, Alikaya, Suça
tı ve Tekir köprülerinin bctonaruıe 

olarak inşaatı kapalı zarf usulile mü
nakasaya çıkarılmıştır. 

Elektrikli iskele vinci alınacak Bu dört köprünün yeni keşif be-
deli (217 500) liradır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüfün - 2 - Eksiltme 17-1-938 tarihine 
musa ıf pazartesi günü saat (16) da den : ·· d. 

1 ":'""" İd~r~mizin Pa~abahçe müskirat Nafıa vekaletinde şose ve köprüler 
fabrıkası ıçın tartnamesi mucibince 1 reisliği eksiltme komiıyonu odasın
adet bir tonluk seyyar elektrikli iske- da yapılacaktır. 
le vinci pazarlık usuliyle satın alına. 3 - Eksiltme şartnamesi ve bu-
caktır. na mütei\rri diğer evrak (1088) ku-

.. I~ - ~ontajı da dahil biltiln tefer. ruş mukabilinde şose ve köprüler re
ruatıle vıncin muhammen bedeli sif isliğinden alınabilir. 
ls.tanb~~ "8000:, lir~ ve muvakkat te· 4 - Eksiltmeye girmek istlyen-
mınatı 600,, lıradır. lerin (12 125) liralık muvakkat te-

lli - Eksiltme 18/1/938 tarihine minat vermeleri ve bu gibi itleri ya
rastlayan salı günü saat 15 te Kaba· pabileceklerine dair vekalet'm" d 
t~ıta levazım ve mübayaat şubesinde- verilmiş müteahhitlik vesika~il~z ;~ 
kı I~ım komisyonunda yapılacaktır. caret odasına kayıtlı olduklarına dair 

.-:- ~-a~~nameler parasız ol~~k vesaik ibraz etmeleri lbımdır. 
her gun sozu geçen şubeden almabılır. lsteklilerin teklif mektu larını 

V ~ Eksiltmeye iştirak etmek isti· ikinci maddede yazılı saattan b~r saat 
yen fırmalar fenni mufassal teklif evveline kadar komisyon reisli~ine 
m.ektup ve kataloglarını, kaldırma, in· makbuz mukabilinde e l i k dırme f "b k v rme er mu • 

ve ren tertı atını açık olara tazidir Post d l k 
g

öste · 
1 

· • k b' · a a o aca gecikmeler 
. . ren resım erın , ataloglarınr ı· kabul d'l (47 ) 

rıncı Si f b
. f' k .. e ı mez. 10 3-7285 

nı ır ırma oldu larını gos-
terir evrakı eksiltme gününden en az --------------

~- M. bakanhğı un evetine kadar inhisarlar umum 
m ilrlüğü müskirat fabrikalar ıube • 
s n vermeleri ve münakasaya iştirak 
edebilmek için de tekliflerinin kabu· 
lunu mutazammın vesika almaları la -
zımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için ta· 
yin edilen gün ve saatte - V - inci 

maddede yazılı vesıka ve % 7 ,5 güven· 
me paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(8358/ 4698) 3-7228 

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

1 - Her bir tanesine tahmin edilen 
349 kur~ş olan 20000 tane kilim kapalı 
zarf eksıltme gününde talib çıkmamış
tır. Tekrar kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

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

cek olan Etipalas altuıda bir numaralı 
Posta Telgraf idaresi tarafındaki köıe· 
deki dükkanı ~ene Etipalasın diğer 
köşesinde ve halen Burla ~iraderleri.n 
tathtı işgalinde bulunan dilkkirun bır 
ıenelik ican açık arttırmaya çıkarıl· -------------
mıştır. Birinci arttırma 12·1:9~8 gü~ü 
saat 14 de talih zuhur etmedığı takdır
de ikinci arttırma 14-1-938 tarihinde 
saat 14 de dairemizde yapılacaktır. 
Talip olanların mezkur saatte bir sene
lik kira karşılığının % 7 ,5 ğu pey ~kçe
aiyle arttırmaya iştirak etmek uzere 
müracaatları ve bu husustaki şartname· 
yi görmek üzere 37. 8526 numaralı 
icra dosyamızdan öğrenmeleri ilan olu-

Kara barut deposu yaptırılacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün • 
den : 

3 - İlk teminatı (4740) liradır. 
4 - Evsaf ve prtnamesi (349) kuruş 

mukabilinde M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

--174 

Askeri Fabrikalar 

Fabrikalar ihtiyacı için: 350 
ton kurşun satın alınacaktır 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Ticaret Kaleminden : 

İsteklilerin 28. 2Kanun 938 tarihli 
cuma günü saat 14 de yüzde on beş 
teminatlariyle birlikte Ankarada Aı-

1 - Aydında şartname ve proje
si mucibince yaptırılacak kara barut 
deposu inşaatı 20-Vll-1937 tarihinde 
ihale edilemediğinden yeniden ve pa
zarlık usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

II ·- Keşif bedeli (2695) lİra (17) 

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

(4748) 1-43 

Ankara Valiliği 

Ankarahların 
dikkat nazarlarına 

Ankara Valiliiinden: 
Ağır benzin alınacak Hacı kadın deresi, baraj, Solfasol, 

M. M. Vekaleti Sabn alma Komiı- Karaağaç, Araplar, Kayaş. Yürelil 
yonundan: davulcubağları, lmrahor, Esatlar, 

1) Beher kilosuna biçilen ederi 21 Çankaya, Dikmen, Balkat, Orman 
kuruf olan 47 ton a~ır benıin kapalı çiftliği, Etlik köy ve mevkileri çev
zarfla eksiltmeye konmuştur. resinin içindeki saha ziraat mücadele 

2) İlk teminat parası 740 lira 25 ku- mıntakasıdır. Bu sahada bulunan a-
ruştur. ğaç sahipleri 2906 No. lu kanuna tev-

3) İhalesi 25-1-938 salı gilnU saat ıs fikan aşağıdaki mücadele vazifeleri-
dedir. ni yapmakla mükellef tutulmuşlardır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa- 1 • Söiüt ağaçlarının taç k111mları 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde g!Svdeden itibaren 1-1.S karıt yukarı
istenilen belgeleriyle birlikte teminat dan budanacaktır. (Geçen tene bu ıe
ve teklif mektublarmı ihale gününde kilde budanananlar müstesnadır). 
en geç bir saat evveline kadar M.M.V. 2 • Uzerlerinde kabuklu bitler bu-
satm alma komisyonuna vermeleri. lunan akasyalar keza söğütler glbl 

(51) 1-153 budanacak ve kesilen dallar yakıla-

Hamam tamiri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Ke§if bedeli 1843 lira ~2 kurut 

olan askert konak hamamının tamiri 
açık eksiltmeye konmuştur. Eksilt· 
mesi 10-1-938 pazartesi gUnU ııaat 11 
dedir. Ke,if ve pl!nlar 10 kurut mu
kabilinde M. M. V. inşaat §Uhesin· 
den alınır. İlk teminatı 138 lira 27 
kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı· 
lı kanunun 2, 3. maddelerin.!e yasılı 
belgeler \'e teminatlariyle l irlikte 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satın alma komiıyonunda bulunma-
ları. ( 4688) 3-71519 

caktır. Kalan dallarla gövdenin bir 
karışlık kısmı gözlere zarar verilmi
yecek tekilde bir paçavra ile ıiline· 
cektir. Yollardakilerden de ıahiplerl 
mesuldürler. 

3 - Bazı ağaçlarda görülen (ökse 
otu veya burç) adındaki tufeyli ne
batlar tamamen kesilip atılacaktır. 

4 - Bazı ağaçlarda içerisinde bin

lerce tırtıl saklayan haıere kıt 
yuvaları vardır. Bunlar haterenin 
yaptığı bir iplikle dallara bağlanmıt
tır ve kuru bir yaprağa beıuerler. 
Bu yuvalar toplanıp yakılacaktır. 

lkinci madde için mehil 20.1.1938, 
diğerleri için 31.1.1938 dir. Vazifele
rini yaprnıyanlar hakkında kanunun 
hükümleri tatblk edilecektir. 

A. Levazım Amirligi 

Terlik alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

ma Komisyonundan: 

Mücadele hakkında izahat almak 
istiyenler Necatibey mahallesinde 
aaylavlar &okağında Ferah apartıma

al- nında mücadele müdürlüğüne müra
caat edebilirler. MüdürlüğUn telefon 

1 - Ordu hastaneleri için 10.000 
çift terlik kapalı zarfla 25-1-938 saat 
15 de Tophanede İstanbul Lv. amirliği 
ıatın alma komisyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18000 lira ilk 
teminatı 1350 liradır. Şartname ve nü· 
munesi komisyonda görülür. İıtekli· 
lerin kanuni vesika ve teklif mektub
larını ihale saatinden bir eaat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(49) 1-151 

Battaniye alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Saba al

ma Komisyonundan: 
1 - Ordu hastaneleri için 1700 adet 

battaniye 25- 2. kan. - 938 ıaat 15.30 da 
kapalı zarfla elrsiltmeai Tophanede 
İstanbul Lv. tmlrllğl a&tın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28900 lira ilk 
teminatı 2167 lira 50 kuruttur. Şartna
me ı \ ve nümunesi komisyonda görü
lür. İlteklilerln kanuni belgeleriyle 
teklif mektublarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona verme
leri. (50) 1-152 

Buğday alınacak 
An. Lv. A. Sa. Al. Ko.dan: 
1 - Pazarlıkta olan işler: Kırklar

eli ve Tekirdağ birlikleri için 100 ton 
buğday. 

2 - Tekirdağ buğdayının muham· 
men bedeli 62500 ve Kırklarelinin 
dahi 62500 lira ve muvakkat teminatla
rı 4687 lira 50 ter kuruştur. 

3 - İhalesl 26 • 2. kin.· 938 saat 11,15 
de ayrı ayn Teklrdağında askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şart 
nameleri görmek iıtiyenlere satın 

alma komisyonunda her gün görebilir

ler. 
(4775) 1-41 

Vilôyetler 
Pavyon yaptırılacak 

Afyon Nafia Müdürliltünden ı 
Afyon lisesine ilaveten yaptırılacak 

(44,799) lira {66) kuruı bedelli pav

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

lanacak komisyonda ihale edilmek üze 
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko

nulmuıtur. Eksiltme prtnametıi ve bu
na mütcferri diğer evrak iki lira yirmi 
dört kuru' mukabilinde Afyon nafia 
müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat 
teminat (3360) liradır. İıteklilerln na
fia vekaletinden 937 senesi için alın

mıt (30.000) liralık müteahhitlik vesi
kası göstermeleri ve teklif mektubla
rmı 20-1-938 perşembe günü saat 14 de 
kadar Afyon nafla ınildilrlU&ilne aön
dermcleri illn olunur. (4780) 1-52 

No. su 2309 dur. (13) 1--87 

Çadır alınacak 
Ankara Valiliiinden : 
Nafia mUdürlüğU için keşif bedeli 

3900 liradan ibaret bulunan 60 adet 
mahruti amele çadırı alınacaktır. İha
lesi 20.1.938 pertembe gilnU aaat 15 de, 
hükümet daire-ainde daimi encllmendo 
açık eksiltme ile yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 293 lira 50 kurut 

tur. İsteklilerin teminat mektubu vı 
ticaret odasından musaddak veiikala· 
riyle, ihale gUnU, encUınene gelnıeleri,, 
buna aid keşif ve şartnameyi nalla 
müdürlüğünde her gün görebilecekle
ri (4774) 1-sı: 

Kazalar 
Bina • • 

proıesı 

Akhisar Belediye Reisliğin 
den: 

Akhisarda yaptınlacak bele
diye binasının projesi müsaba
kaya konulmuştur. İstekli ınl
mar ve mühendi lerin scraltJ 

;ı. 

anlamak üzt•rc lwlediyemlze 
müracaatları ilan olunur. 
(4734) 3-7271 

Zayiler 
Zayi - Ankara belediyesinden aldı

ğım 362 numaralı bisiklet pllkamı kay
bettimı yenisini alacağımdan eskisinin 
hUkmU yoktur. lbrahhp Yılmaz. ı-17 l 

Ankara 
Elektrik 
şirketinden 

Hacı ha) ram ve lsmctpa
şa mahallelcriıule yapıla 
cak kablo tamiratı dolayı-
iyle 9. 1. 193H pazar gii

nü sabah ~nat 8 den 12 ye 
kadar cert·yanm kesilt•ccği 
ilan olunur. 142 

.:!1111111 55 Kuruş 1111111~ 

~imren Lokantası~ - -E HUkümet caddesinde Ankara- E 
E nın en temiz ve en şık vı: Lokan· E 
: tacılıtın biltiin inceliklerini ha· : 
: vi (İmren) Lokantasında 3 kap E 
E yemek zengin çeşitli Tabldot : 

~llHllllllllllllllllllllllllllllllllll~ : yemeği su, ekmek ve salata dahil E 
: B E YA z z A M B A K : E 55 kuruştur. Meşrubat ve meze• : 
~ ~ S l~rin fiyatı:ırr çok ehven t1lup E 
: Kay Francia : - hır defa ziyaretiniz bu SÖ?.iımü- : 

.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ~ ı:Un sıhatini ispata kafidir. 1-121 § 
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 
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Küçük ilan 

ŞARTLARI 
Dört satırlık küçük ilinlardan
Bir defa için 30 kuruş 

İki defa için 50 kuruı 1 
Uç defa için 70 kuru' 
Dört defa için 80 kuruş ahn1r. 
Devamlı küçuk ilinların her defası J 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa ı 

i neşredilecek bir ilin için 14G kuruı i 
l alınacaktır. i 
i Bir kolaylılr" olmak üzere, her aatır, İ 

ı
ı kelime aralarındaki boşluklar müstes- i 

na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük ! 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 1 
Dört ıatırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruş ahrur. --·----

Satılık : 

Kiralık : 

Kiralık daire - Yeni şehirde Tuna 
caddesi 40 No. B. Ferit apartımanında 
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 apartımaru 

1 ci daire. Bitişik İstanbul lokantasın
dan sual. 

Kiralık oda - Sıhhiye Bakanhğı 

karşısında Çağatay sokak Yukaruç Ap. 
J No. da ehven şeraitle bir oda kiralık
tır. İçindekilere müracaat. 1-17 5 

Kiralık daireler - Yenişehir Sıhiye 

Vekaleti karşısında yeni yapılan Uğur 
apartımanında 4 ve 5 odalı modern ter
tibatı haiz iki daire kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. Telefon 1851 1-161 

Kiralık daire - Y enişehirde, elek
trik Şirketinin tam önünde, 34 N o. lu 
apartımanda. İki oda, bir hol, mutbak 
ve Banyo. Suyu ile 40 lira. 1-153 

Kiralık müstakil kat - Kavaklıdere

de fransız sefareti karşısında 4 oda su, 

uı:us 

Günde yalnız bir defa 

HASAN 
DANTOS 

Diş macunu ile dişlerini · 

zi temizlerseniz, ömrü· 
nüz müddetince dişleri · 
niz sağlam ve inci gibi 

parlak ve beyaz kalır. 

Dişleriniz çürümez, diş 
etleriniz kanamaz 
Tüp 7.5, dert misli 12.5, 

en büyük 20 kuruştur. 
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 

elektrik, havagazı vardır. 40 lira. Tele· J•••Bım•••••••••m::;:;i•••••••••••• 
fon: 3843 1-164 Satılık arsalar - Yeni şehir Karan

fil sokak 400 M' Konur sokak 
373 M' Telefon: 1538 3-7295 

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

İzmir Enternasyonal Fuar Komitesinden: 

Satılık - Orta Ayrancı bağların

da Güven evleri asfaltına S dakika me

safede güzel manzaralı 30 dönüm bağ 

toptan veya parça olarak satılıktır. D. 

D. Yolları malzeme muhasebesinde 
Şevki Fincancıya müracaat. 1-145 

2 ve 3 odalı kiralık daireler - Yeni
şehir Özenler caddesi Yiş sokağı Ev
rentuğ apr. No. 17 Devlet Şurası ar· 

1938 İzmir Enternasyonal Fuarı 
için LUnapark te'sisatı 

yasctinc müracaat. 
yaptırılacaktır. Proje ve şartname ile komite ri· 

1-173 

Satılık arsalar - Yeni şehirde Selii
nik caddesinde Maliye şubesi karşısın

da 592 ve 423 metrelik. Tel. 1538 ko-

misyoncu Hayri. 1-80 

Acele satılık bağ ve hane - Dik

mende en nazır bir mahalde 6 dönüm 

bağiyle ve ehven fiatla acele satılıktır. 

Tel 2487 1-168 

Satıhk radyo - 0 filips" marka 4 

kasında TL 2311 1-93 

Kiralık oda - Çocuk sarayı arka
sında Kizım apartımanında banyolu 1· 
2 oda kiralıktır. Bankalar caddesi Ber -
her Hakkı Öcal No. 38 1-97 

Kirahk daireler - Ankara sebze hali 
arkası Yeni Hamam apartımanında iki 
daire kiralıktır. Hamam katibine mü· 
racaat. 1-130 

Mobilyalı oda - Yenişehir inkılap 
sokak No. 4 alt kat Kutlu arkası 1-123 

lş Anyanlar : 

it arıyor - 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 iş 

aramaktadır. Posta K. 143 1-129 

Sabf memuru aranıyor - Ecnebi ]i. 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. -= Cebeci hastanesi KULAK, -- = - BURUN ve BOCAZ -mütehassısı -= -
Dr. Şevket Hüsnü Taray -= --

Viyana ve Frankfurt = = -Kliniklerinden mezun --
: Her gün hastalarını saat 14 den : 
;: sonra Adliye Sarayı köşesi Sar- : 
: raf Hakkı apartımanı No. 5 de : 
: kabul eder. Tel. 1279 : 
= 1-79 ; 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

lambalı bir radyo ruhsatiyesiyle 45 li

raya satılıktır. Görmek istiyenler sa -

at 18 buçuktan sonra Posta cad. 4 ün

cü şube altındaki dairede Kadri Tekere 

Dans dersi - Diplomalı bir profe
sör bayan, beden terbiyesi (kültür fi
zik) ve modern dans derse. ri vermekte
dir. Ders toplu, hususi olduğu gibi aile 
nezdinde de kab:ıl olunur. Yenitehir 

san servisi için eyi almanca ve fransrz- --------------

müracaat. posta kutusu 1046 1-38 
ca bilen bir gence ihtiyaç vardır. AK- llllll••••••••••• .. 
BA'ya müracaat telefon 3377 1-170 

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası Müdürlü~nden 

Halkın sağlam ve ucuz bez 
ihtiyacını temin makaadiyle fabrikamız 938 • 

senesı 

mamOlltmm evsafını fevkallde yükıeltmiı ve 

Sabş fiyatlarını indirnıiştir 
Anahtarlı kaput bezi • 

yenı fiatlarla 
85 santim eninde 

Topu 783 kuruş Metresi 21, 7 5 kuruş 
80 santim 765 " '' 21,25 " 75 

" 720 " " 20,00 " 

Elektrik 
şirketinden 

Ağaç direk 
satın alınacak 

100 adet 20 - 15 cm. 
kutur 8 metre uzunluk eb

adında ağaç direk alına

caktır. İsteklilerin en geç 

17. 1. 1938 tarihine ka

dar fiat ve teslim müddeti

ni bildiren tekliflerini gön

dermeleri veya getirmele

ri rica olunur. 1-143 

Dr. Raif Gürün 
Göz hastalıkları mütehassısı 

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

l~~I 
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Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve en 
ucuz geçirmenin çaresi bir ka,e 
GRİPİN almaktır. Mideyi boz
maz, böbrekleri ve kalbi yor
maz. 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zarar 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir, isim ve markaya di 

ve her yerde ısrar la Gri pin isteyiniz. 

3-6908 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarıpn, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
asırdanberl kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 
1-30 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

--= -
-----
= 
= = -------
---------
~ 8/1/938 cumartesi ve 9/1/938 pazar -= akşamları aile dine dansanlarda JANOSSY ------

-
~ ... ::: 
::: 

~ ::: 

~ ::: 

~ ... 
Fiyatlar: Kayseri teslimi ve peşindir. Alivre 

satış yapılmıyacaktır. 

Toptan müşterilerimizden; Kayseride: 
(Hacı Bekir Saybaş) Şaban Kara Halil, 

Kayseri malları 

Nuh Mehmed 

satış evı 

Karagözlü 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharrirı 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idr.re eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faile FENiK 

U /us Basımevi: Ankara 

~ 
; ı-140 Teı. 2038 Karpiç ~ 

orkestro SON konserler verecektir. 
~Masaları MUHAKKAK evvelden TUTUN ÜZ 
= 

lstanbulda : Mahmudiye hanındn Nıui 

tarafından memleketin her tarafına aynı fiat 

balyaya kadar satılmaktadır. 

Bu fiatlardan fazla : 

Topbaş firmaları 

ve şartlarla bir 

Taleb karşısında fabrikamıza 
olunması rica olunur. 

müracaat 
1-150 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! 

-l 
N 
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YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE ... 1111 ı.. BU GÜN BU GECE 

.. 1evsimin en büyük aşk ve ihtiras filmi Aşk ve macera dolu ve nefis aşk musi-

= - kisiyle bezenmiş büyük şark filmi -
BÜYÜK AŞK = - ŞEYH AH,1ET -= -- = Baş rollerde: - = Baş rollerde: Ramon Novarro -

CLARK GABLE - MİRNA LOY - - Katlen Burke -
Fransızca sözlü = -- Türkçe sözlü 

Ayrıca - Dünya haberleri = - Ayrıca - Dünya haberleri -= = Seanslar: 1 - 2,30 - 4,30 - 5,30 
Seanslar: 1 - 2,45 - 4,45 - 6,45 ., ... ,,. 

Gece 21 de 
Gece 21 de 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 1-29 


