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sarayla Harbiye Jdman yurdu arasın· 
da yaprlan maç, 1 - O Gslatasarayrn 
galibiyeti ile neticelenmi§tir. lstan
bulda, Fenerbahçe - Üçok. maçı yapı· 
lamamıştır. Bu husustaki tafsilatı 5 
inci sayfamızda bulacaksınınız. 
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~ Balkan ittifakı bizim ötedenberi samimiyetle üzerinde durduğumuz i 
~ bir idealdir. Bu idealin her gün geniş bir saha üzerinde ~ - -
; daha ziyade genişlemesini ve mesaha almasını görmekle bahtiyarım i 
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Atatürk Çankayadalıi kötklerinde Balkan antantı deuletleri delegeleriyle bir arada 

r 
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Reisicumhur Atatürk, yunan Batvekili Eluelana Metakau, Yu
goıla vya Baıvekili Ekselans Stoyadinoviç ve Romanya Hariciye 
Müstep.rı Orta Elçi Ekaelam Ko~n~n ile. diler Balkan murah
hasları erkanını dün Çankayadaki koıklennde çaya davet buyur-

ınu•lardır. . . B k B k"I b"tü' ek'll t Bal B da B. M. Mechıı at ~·· aıve •.~ .~ n v ı e , .. · 

kan
u çay ' d letleri orta elçilen, lamet lnonu, Balkan ve türk 
antantı ev 

·ı . h zır bulunmuılardır. • ··-•aazetecı en a .1 . . VukU bulan temeımileri üzenne Atatura 
B ika azetecı ennın . d' a n g .., dak · beyanatı lütf etmııler ır: 

kendilerine ap.gı 1 
• • 1 .. · d 

. . kı b. ·m ötedenberi samımıyet e uzenn e 
" B Ik n ıttıfa ızı • b. h a a . "d Jd" Bu idealin her gün genış ır sa a 

~ d .., hır ı ea ır. .. uur ugumuz . . . 1 mesini ve mesaha almasını gor-
üzerinde daha zıyade ghenış et müttefik Balkan devletlerini 

. Bu usus a ki 
nıeklc bahtıyanm· b"yük himmetleri ve muvaffa -

k • d den zevatın u . . 
sev ve ı are e ""hl klan şayanı takdırdır. 
yelleri ve ittifaka ~ag 1 hi he imizin memnuniyetini mucib 

Bugün, bu şekliyle da. u· ~n bir gün bir çok kimselerin 
ı Ik b . ) ik vazıye nı ' al "" A k Balk J l l · J o an Ba an ır eş . edikleri mütekimil şekli acagına tatür an antantı eu et erı elegeleriyle konufuyorlar 

hatırlarından bile geçil"Dl ;------------__..;.. _____ .;,__ ____ _ 

itimadım berkemaldir.. k müttefik devletlerin başında ı Beı yıllık askeri pla""'n 
B "k k ideale gıder en d bi b" "k h" -u yu se • matbuatın a uyu ız 

bulunan zevatın himmederıne.... u müşahede etmekteyiz. 
metlerinin sebketmekte olduf un üksek ideali kendi idealle
Balkan milletleri mathuatı?ın 1~ ; hakkuku için bütün im
li telakki etmelerini ve bu ıdea ~n da temenni ederim. Mat
kinlarla çalışmalarını kendiJen~ e~fesini ifa etmiş oldu
huatm şimdiye kadar_a!°ı surete v 
ğuou da tekrar etmelıyım. b k ba~ka milletlerin ünyon 

Dünyada, şmdiye kadar, aş a d ki n tarihte göriilmüş· 
Yaptıkları ve asırlarca h~~be.r ~~şa ı a tarihte geçmiş olan 
tür. Bizim kurmak i~tedıgımız un~onu_n 
.. k · de olma~ını ıı;ıterız. 1 unyonların çok fev ~? s~k bir idealin esas temel taşı ya nız 

Tarihi bu kadar yukd k 1 az Bunun esas temel taşlan 
. k Jann a a am . .. k .. 

geçıci politi a esas i herlerile dolu olsun, çun u 
lazımdır ki kültür ve ekon~~ cevt • tikamet veren hazlardır. 
kültiir ve ekonomi her tiirlu s }]·akse ~ ısler bizlerden dahi uzak 

d .... · iz par a p;un 
Her haJde bekle ıp;ım kl • e tabii 0 giinlerin parlak-

değilclir Bizden sonra ~elecde e~;s dir ,, 
lıfynı b2.l1th"Pr' tdarlı! trı;;İt e ece er . 

. 1 relin• uerdili yemekte 
·--'ır er ıe B Süluii Kaya' nın nılM'I ~ baJtın • bt!JJUJtlDltıt8lfll 

Yeni hiç bir vergiye veya 
istikraza müracaat 

edilmeden başarılacakhr 
Belgrad, 27 (A.A.) - Avala Ajansı bildiriyor: Vereme gaze. 

tesi Ankarada Balkan antantı konseyinin ilk celsesi hakkında 
huıuıi surette gönderdiği muhabiri B. Svetov&ki'nin telefonla 
verdiği uzun bir makalesini nteretmektedir. 

Muhabir, Ankarada Balkan antantı r-----------.:__
devletleri murahhaslarının yaptıkları J' 1111111111111111111111111111111111111~ 
toplantının barış bakımından ehemi
yetini tebarüz ettirmekte ve Türkiye· 
nin beş yıllık askeri planı hakkında 
Türkiye Baıvekili B. Celil Bayar'la 
yaptığı bir görilfmeyi naklederken 
ıunları söylemektedir: 

"Bu plin yeni hiç bir vergiye 
veya istikraza müracaat etme
den baıarılacaktır. Türkiye Bat- • 
vekili bu münasebetle ezcümle 
demittir ki: 

"- Milletlerimizi kuvvetli ha
le koymak lüzumunu, bantlarını 
bozmak isteyecek berhanıi bir 

Dil bahisleri 

Ecnebi 
ismihaslar · 

Ecnebi ismihasların nasıl 
yazdması lazımgeldiği hak
kındaki dikkate değer ma- : 
kaleyi bugün 8 inci sayfa- E 
mızda bulacaksınız. S j kimseye kartı ittihaz etmeleri 

icab eden enerjik battı hareket 
dikte Jıtmektecllr.., -. ...................................... ; 

Teblig 
8alkan antantında umumi politika mü_şterek 

menfaat ve karşıhklt 
münasebetlerde tam bir görüş birliği vardır 

Antant deYletleri Cenevre eserinin kendi politik 
istiklallerine Ye milletler cemiyetinin bütün diğer 
azası muyacehesinde tam müsaYiliklerine riayet 
prensiplerine uygun bulunmasını kaydederim' 

Akdeniz politikası 

iyi münasebet ve 
işbirliği politikasıdır 
.. : :.__ ... . . . '. ,-_ .. ~ ' 

Habeşistan işi· 
gayrimevcud bir 
hale gelmiştir 

Yugoslavya Romara majeste ltalra 
krah ve Habeılstan imparatoru nezdine 

reni bir el~I tarın etmiıtir 
Türkiye ve Yunanistanın da icabını 

y'-lpmaları lazım geldiği 
kanaati gösterilmiştir 

Frankoya ajan 
yollanabilecektir 

Balk~n an.t~nh kon•eyİn.in. Ç~tfmcuı Jolayı•iyle nefredilen 
re•mı teblıgın tam metnını 8 ınci •aylamıula bulacak•ınız. 
Gene mi.alirlerin ı,,.Tilleri dolayı•iyle dün Sehir •tadyu
manda yapılan tezahürler ve Celal Bayar'ın verdiii 8UCl1'eye 
aiti tals'ilat aynı aaylamuJatlu. 
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Fikirlerimizi okuyan bir ôlet: Psychograph 
Ne mi düşünüyorsunuz? Haberiniz olmadan bunu kaydedebilmek. 

Resminizi fotoğrafla, sesinizi fonografla, hareketlerinizi sinematograf
la tesbit etmeğe muvaffak olan fen ve teknik, neye bir dördüncü aletle 
fikirleri de yazıp meydana koyamasın? 

Bir ziyarete gitmişiz. Oturduğumuz koltuğun bir kenarına iliotiril
miş küçük bir makine, dimağımızdaki hareketleri durmadan yazıyor. 
Konu§tuğumuz mesele hakkında söylemeyi muvafık bulmadığımız fi
kirler, hep oraya geçmektedir. 

Yahud kadınlı, erkekli bir mecliste bulunuyoruz. Ev sahibi, bu aletten 
muhtelif yerlere yerleştirmiş. En nazik ve saygılı sözler arkasına her 
mevzuda gizlenmiş bütün düşünceler o aletler tarafından zaptediliyor. 

Bunların pelikiiHerini, tıpkı fotoğrafta olduğu gibi yıkattırıyor ve 
aletin söyleyici kısmiyle tekrar ettiriyorsunuz. Ziyaretçinin ev sahibi 
ile veya makam sahibi ile konu~urken içinden geçen düşünceler, kala
balık mecliste şunun, bunun birbiri hakkında kurduğu tasalar teker te
ker meydana çıkıyor. 

Okuyucularımı endişede bırakmamak için hemen haber vereyim ki 
henüz böyle bir alet keşfedilmiş değildir. Andre Maurois'mn (La Ma
chine a lire tes penses: Fikirleri okuyan makine) isimli fantezi bir hika
y~sinin mevzuu olan bu alet, kolay kolay yapılacak bir makineye benze
rnıyor .. Fakat önümüzde Jules Yeme dururken kati bir şey söy1'eme
ye de ınsanın dili varmıyorsa da herhalde bugün için korkuya ve şüp
helenmeye mahal yok. Şimdilik çekinmeden istediğimizi düşünebilir ve 
bu düşüncelerimizi istediğimiz veya istemediğimiz gibi söyliyebiliriz. 

Haıan - Ali Yücel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I marttan itibaren tedavüle çıkarılacak olan yeni yüz liralık ku
pürlerin vaııllarına aid malumatı neşretmiştik. Reıimlerimiz yeni 

kupürlerin ön (yukarda) ve arka (aşağıda) yüzlerini 
göstermektedir 

Konya belediye 
reisi şehrimizde 

Konya belediye reisi B. Şevki Er
gun Konyanın imar planının hazırlı
ğı olmak üzere yapılan program icab
larmı gerçekleştirmek ilzere şehrimi
ze gelmiş ve aUikalr makamlarla te
maslara girişmiştir. 

Belediye reisi kendisiyle görUşen 
bir arkadaşımıza demiştir ki: 

"- Konya şehrine aid imar pl~
nı işi için dahiliye imar heyeti ile te
mas etmek ve yeni sene içinde şeh
rin iman için yaptığımız programın 
kablarmı gerçekleştirmek maksadiy
le belediyeler bankasından bir istik-

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

raz yapmak maksadiyle geldim. 
Tarihi türk sanat eserleriyle dolu 

olan Konya, modernleştirilmek ihti
yacını çoktan sezmiş ve umumi men
faatlere cevab olacak birçok işler ya
pılmıştır. 

Dört sene ev el yapılmış fenni bir 
mezıbaha vardır. Buna aoğuk hava de
posu ve buz fabrikası da ilbe ederek 
mezbahayı tekemmül ettireceğiz. Ö
nilmüzdeki sene bir de hal yapaca
ğız. 

Şehrin bir tek mesire yeri olan 
Meram bağlarına bir şose yaptırıyo

ruz. Netice itibariyle bütün imkan
ları kullanarak çalışıyoruz. İmar pla
nını tatbik ederek bu tarihi şehri 
cumhuriyetin bayındır bir köşesi ola
rak göreceğimiz zaman uzak değil
dir.,, 

ULUS 28 - 2 - 1938 

(ukurovada ne 
varsa hepsi IOrklür 

Profesör H. R. Tankutun 

Tarsusta konferansı 
Adana, 27 (A.A.) - Şehrimizde bu

lunmakta olan dil tetkik kurumu ikin
ci bqkanı Maraş saylavı Hasan Reşit 
Tankut yapılan davet Uzerine Tansusa 
gitmiş ve orada iki konferans vermiş
tir. 

Profesör 'Güneş - Dil teorisi esasla
rına dayanarak Tarsus adının ziraatçi 
ve denizci eski bir kUltilre alem oldu
ğunu ve büyük medeniyetin halikleri 
olan Proto Türk Alpinlerinin bu me
deniyetleri Afrikaya kadar götilrerek 
orada da bu isimlerde siteler yaptıkla
rını anlattıktan sonra, "Çukurova top
raklarının altında ve listünde her ne 
varsa bunlar en ince hususiyetlerine 
kadar türktüler. Kemalist Türkiyenin 
doğruya ve aydına istina deden ilmi 
bu hakikati tamamen isbat etmif bulu
nuyor,, demiştir. Konferans birçok 
dinleyiciler tarafından şiddetle alkış
lanmıı, ve kayda layik bir duygu ve 
geni~ bir sevinç uyandırmıştı~. 

Halkevlerinin 
• 

neırıyatı 
Alikalı makamlar, Halkevlerinin 

son bir sene içinde mecmualardan ve 
gazetelerden ayrı olarak bastırdıkları 
eserlerin bir liıtesini hazırlamışlar

dır. Bu listeye göre, Halkevleri, son 
bir sene içinde 100 den fazla kitab ve 
broşür netretmi,ıerdir. 

Alfabe ıırasiyle Halkevlerimizin 
neşrettikleri eserler tunlardır: 

Adana: Adana şairleri, Adana ta
rihi, Karacaoğlan, AnlCara: Hitabet, 
Truva hafriyatı, arkeoloji lUgati, Kü
çükyozgad köyü, yeni nesilden seç
me şiirler, Balıkesir: Savaş manileri, 
19 mayıs, öz ses ve zevk kaynakları
mız, köylU ormanlardan nasıl fayda
lanır, 17-18 inci aaırda Bahkeııir ha
yatı, Bartın: DügUn\c:r, Bolu: Ata 
sözleri, Bolu coğrafyası, Bursa: lz. 
nik ve Bursa tarihi, köylüler için mü
sabaka dereleri, GUne, - dil nazariye
sine aid etild1er, zilhrev1 hastalıklar, 
verem, Bergama: Kemıes, Denizli: 
KöycUler köyde, Leodikya, Diyarba
kır: Diyarbakır tarihi, Diyarbakır 

iktısadiyatı, Diyarbakır halkiyatı, 
Diyarbakır tilrkleri, Elazığ: Elazığ 

türkilleri, Tunceli tUrkUleri, hukuk 
ve ceza daviları nasıl açılır, inkılab 
tarihi, miras itleri, Edremit: Edremit 
tarihi, İzmit: Haydi Tuna, Gazian
teb: Halebin e.ki tarihi, onuncu hic
ret asrında Anteb, İğdr Baba, İzmir: 
Arkeoloji kılavuzu, köylerde bef yıl
lık kalkınma programı, Kayseri: Köy 
gezileri brO§ilrleri, Erciyas, Mimar 
Sinan, Konya: Yaprak uyuzu, bağcı-

Hatay için 

Cenevreye gidecek 
heyet ôzôsı 

Okul kooperatifleri 

Milletler cemiyetinin Hatay hak
kındaki müzakerelerine iştirak edecek 
olan heyet tcsbit edilmiştir. Türk he
yeti, dış bakanlık genel sekreteri B. 
Numan Mcnemencioğlu'nun reisliği 
altında adliye veldUeti hukuk işleri u
mum müdürü B. Şinasi, siyasi bilgiler 
okulu devlet hukuku profesörü B. Et
hem Menemencioğludan mürekkeptir. 

Yasaya göre mekteplerde 
en modern koopera · 

teşkilatı kurulacak 

Heyet bu akşam Ankaradan hareket 
edecektir. 

Halkevinde 

Gençlik için 
danslı çaylarr 

Halkevi, gençliğin nezih ve ucuz 
bir surette eğlenobilmesini temin için 
eskiden olduğu gibi bu yıl da salon
larında sık sık müzikli eğlentiler ter
tibine başlamıştır. Halkevi, bilhassa 
öğretmenler ve yüksek mektebler 
gençliğinin bu gUzel toplantılardan 
azami istifade etmelerini temin gaye
sini takib etmektedir. Dün saat '17 de 
gene bu toplantılardan biri neşe için
de yapılmıştır. Halkevi hollerinde 
kurulmuş olan resim sergisi münase
betiyle antreler ziyaretiçilerle dolu 
iken salonda da mümtaz bir gençlik 
dans ediyordu. Bu toplantılar her 
hafta tekrarlanacaktır. Temiz ve çok 
ucuz bir büfeden, çay, meyve, pasta 
v. s. temin olunabilmektedir. Kültür 
gençliğinin muhtaç bulunduğu din
lendirici ve nezih eğlenceler tertib 
eden ve gençliğin böyle temiz bir 
muhitte toplanabilmesi imkanını ha
zırlayan Halkevini tebrik ederiz. 

Halk opereti geliyor 
HükUmetçe kendisine sekiz bin 

liralık yardım yapılan Halk Opereti
nin şehrimize geleceğini haber aldık. 
Evelki gün şehrimize gelen Halk O
pereti direktör ve rejisörü Bay Lut
fullah Süruri, kendisiyle görüşen bir 
arkadaşımıza şunları söylemiştir: 

Mekteb kooperatifçiliğinin yeni bir tekilde düzenlenmesi mak
sadiyle Kültür Bakanlığınca bir yasa hazırlandığını yazmıştık. 
Bilhassa ilk mekteblerimizde geliıme halinde bulunan koopera
tifçilik bu yasadan sonra daha verimli bir hale gelmesi için yasa
ya çok geniş ve etraflı hükümler konulmu~tur. Talebeleri ve tale
be büyüklerini yakında·n alakalandıran bu yasanın nasıl tatbik 
edileceğini anlatan bazı maddeleri alıyoruz: 

Bakanlık, seri halinde devam 
eden bu yeni tedbirleriyle, ilk 
mekteblerimizde it ahlakını ve 
kollektif çalışmayı güzel misal
lerle kurmut olabilecektir. 

Yasadan, kooperatiflerde top
lanan para, teıkilat, genel kurul, 
idare kurulu, kontrol kurulu ve 
memurların vazifelerine aid 
maddeleri alıyoruz. Yasadaki 
hükümler, türk kooperatifçilik 
cemiyetinin de fikirleri alınarak 
hazır la-runııtır: 

Okul kooperatifinde toplanan 
para 

Okul kooperatifi için toplanan pa
ra, imza mukabilinde okul direktörü
ne veya başöğretmene veya kendile
rinin bu iş için memur edeceği kim
seye teslim edilir. Parayı teslim alan 
kimse, kendinde toplanan paranın yir 
mi be' liradan fazlasını milli bir ban
kaya veya bir tasarruf sandığına ya
tırır ve banka veya tasarruf sandığı 
bulunmayan yerde kendi mesuliyeti 
altında saklar. 

Okul kooperatifi, UçüncU madde
de sayılan işleri görmek üzere lüzum 
gördüğğii her türlü masrafları yapar. 
Kooperatife aid masraflar, yönetim, 
kurulu karariyle yapılır. 

Okul kooperatifi teşkilatı 
Okul kooperatifi teşkilatı, genel 

kurul, yönetim kurulu, kontrol kuru
lu ile aynca muhasebeci, katib, vez
ne katibi, ambar ve idare memuru ve 
lüzum görülecek muhtelif faaliyet 
kollarından ibarettir. 

Umumihcyeı 
Umumi heyet okul kooperatifinin 

ilk toplantısında bir umumi heyet 
başkanı bir de genel kurul zabıt ~ 
tibi seçilir. Bu toplantıda yönetiıd 

kurulu ile kontrol kuruluna girecek• 
ler de s~ilir. 

Umumi heyet, kooperatifin büdc~ 
sini ve bir yıllık faaliyet planını ta~ 
zim eder. İdare heyeti tarafından bet 
ay yapılan işleri tedkik ettiği gibi der9 
yılı sonunda idare heyetinin bir yıllılır 
faaliyet raporunu ve kontrol kurulu• 
nun hesab raporunu tetkik edereıı! 
haklarında karar verir. 

Umumi h,eyetin zabıt kitibi, umu• 
mi heyet milzakerelerinin zaptını tu
tar. Kararları bir deftere geçirir. Za• 
bıtlarla kararlar başkan ve kitib tara
fından imzalanır. 

I da re heyeti 
İdare heyeti bir başkan ile en aı 

d9rt üyeden mlirekkebtir. Okul koo
peratifine yazılı faal üyelerin çok ol• 
duğu okullarda idare heyeti Uyeleri• 
nin sayısı umumi heyet kararı ile ar• 
tmlaıbilir. 

İdare heyeti aralarından birini 
başkan, birini yarbaşkan, birini de za.ı 
bıt kitibi aeçer. 

İdare heyeti üyelerden ayrı ola• 
rak kooperatifin muhasebeci<sini, ka• 
tibini, vezne k5.ti'bi ile ambar ve idare 
memurunu da seçer. Hepsinin hizmet 
milddeti bir yıldır. Tekrar seçimleri 
caizdir. 

Üçüncü maddeye göre kooperatif 
tarafından yapılacak işleri yapmak için 
lüzum görülecek kollar idare heyeti ta• 
rafından seçilir. 

İdare heyeti haftada en az bir defa 
toplanır. Kurulun verdiği kararlar bir. 
deftere yazılarak imza edilir. "- Bugüne kadar bize manevi yar 

dımlarını eairgememi · olan hüküme
t.knlz bize yen\ bir ~arar a nıaddi yar
dımdada bulunmuştur. Şimdi yeni e-

'-"',u, .• c-•• -...7._ • .,. .. a.-.--- n•u1.cKKeOtır. 
İdare heyetinin vazifeleri şunlat"!' 

aır . 

serler oynamak imkSnını bulmuş o

luyoruz. 

Halk Operetinin kadrosu 60 kişi
den mürekkcbtir. Operetin en büyük 
noksanı Primadonna'sının bulunma
yıfı idi. Alev isminde genç bir Pri
ma Donna ile tamamlanan kadromuz 
mükemmeldir. Denebilir ki Halk O
pereti bugün Balkanlardaki operet 
truplarının artist elemanları bakımın
dan en kuvvetliaidir. Bir buçuk ay 
İstanbulda çalıştıktan sonra Ankara
ya geleceğiz ve burada bir aydan faz
la kalarak temsiller vereceğiz. Anka
ra halkının teveccühilnU kazanabile
ceğimizi sanıyoruz ve bunun için çok 
çalı,acağız.,, 

·~---------------------------

Genel kurul, her ayın ilk haftasında 
toplanır. Toplantı zamanı ile mUza
kere edilecek şeylerin üç gün evel 
okulda illin edilmesi şarttır. İdare he 
yeti, lüzum gördüğü zaman umumt 
heyeti fevkalide olarak toplantıya 

çağıra'eilir. Kooperatife yazılı faal 
üyelerin yarısından fazlası toplantı
ya gelirse müzakereye başlanır. 

İlkokulun birinci ve ikinci sınıf· 
larında bulunup kooperatife faal aza 
olarak yazılı bulunan talebenin umu
mi heyet toplantısına iştirak etmele
ri mecburi değildir. İştirik edenler 
rey hakkından istifade ederler. İlko
kullarda umumi heyet toplantısına 
iştirake meobur olanların yarısından 

fazlası toplantıya gelirse müzakereye 
başlanır. 

a) Kooperatifin canlı bir yasaya uy
gun bir tekilde yaşamasına ve iş gör• 
mesine canla başla çalışmak ve koopera 
tife yazılı bütiln Uyelerin elbirliğiyle 
çalışmalarını temin etmek. 

b) Umumi heyet tarafından verilen 
kararları icra etmek 

c) Kooperatife ait mal ve eşyalan 
muhafaza etmek, 

d) Kooperatife Uye yazmak. 
e) Üyelerin durumu ile ilgilenerek 

yasaya ve intizama riayet etmiyenleri 
umuınl heyet kararı ile kooperatüten 
çıkarmak. 

f) Umum! heyet tarafından müzake-
re edilecek maddeleri tesbit etmek. 

g) Kooperatifin faaliyeti hakkında 
üyelere maIQmat vermek. 

lık, hayvan hastalıkları, Ağaç, hay - mık Kemal, Sıvas: Deliktaşlı Ruhsa
vanlara dair öğildler, Kastamonu: ti, Serdari, Zonguldak: Uzun Meh
Maniler, Merzifon: Merzifon şairle- med, İskip tesisatı, Atatilrk gUnü, 
ri, Niğde: Halk türküleri, Trabzon: Abdülhak Hamit, Halkevinden köy
Fındık hastalıkları, Tekirdağ: Na- lilye. 

Faal üyelerin yarısından fazlasının 
gelmemesi yüzünden umumi heyet top
lantısı yapılamadığı takdirde toplantı 
ba!ka bir güne tehir olunur ve o gUn, 
toplantıya gelen ilyelerin sayısı ne o -
tursa olsun müzakere yapılır. 

Ders yılı başında umumi heyetin 

h) Ders yılı sonunda idare heyeti • 
nin faaliyet raporunu ve yeni yılın 
biltçe projesini hazırlamak ve yeni 
teklif ve temennilerde bulunmak. 

. 
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İdare heyeti baıkanının vazifesi ida
re heyeti toplantılarına başkanlık et• 
mek, toplantı zamanını tayin etmek. 
idare heyeti işlerinin yolunda gitme· 
ıine bakmak, muhtelif kol ve heyetle
rin ve vazife gören diğer arkadaşları• 
nın işlerini ve hesaplarını kontrol et• 
mek, talimatname hilkümlerinin ve ve• 
rilen kararların tatbikini kontrol et• 
mektir. 

• • 

Gazi Osman Paşanın müdafaa
sında "Plevne" de kilçük yaşta 

bulunmuş olan bir 

Türk zabiti 
matbaamıza geldi. "Plevne 
müdafaasında bir ingiliz za
biti" tefrikasının mütercimi
ne Plevne' deki 

hatıralarını anlattı. Neden 
aonra aynı zabit Plevne'ye 
giderek eski hatıra yerlerini 
dolaşmı•tı· Muharrir arka-

daşımıza bu ikinci 

Hatıralar 
mı anlattı. "Plevne müdafaasın
da bir ingiliz zabiti" tefrlka11n
dan sonra, size birkaç gün süre
cek olan bu nefis tefrikayı ve
receğiz. 

Bekleyiniz! 
--······································--

Bal - kan! 
iki üç gündür, dost ve müttef Jk 

Balkan memleketlerinin sayın dev
let adamları Ankaramizda misafiri
mizdir/er. Balkan konseyinin bu 
yılki toplantısı Ankaradan dünya
ya bildiriliyor ve gene Ankara yolu 
ile tarihe giriyor. 

A vrupamn öteki memleketlerin
de sulhu korumak ve zeytin dalım 
beyaz güvercinin ağzında sımsıkı 
durur görmek mümkün olduğu za
manlarda, bütün dDnyanrn heyecan 
meraklılarr Balkan Yarrmadasına 
''barut fıçısı,, adı verirlerdi. 

Bugiln, A vrupada sulh, beyaz 
güvercinin ağzında bir zeytin dalı 
değil, kurumuş bir ağacrn üzerinde 
yarı kopmu§ bir gazel ma.nzarası 

arzederken vaziyet tamamiyle de
ğişmiştir. 

Eskiden Balkanların durumunu 
bu iki heceli kelimenin sonuncusu
nu ele alarak ifadeye yeltenenlerin 
yanlışını bir daha düzeltiyoruz: 
Bu ismin birincı' hecesini alınız ve 
onun üzerinde oturanlardan dört 
milletin arasındaki dostluğu, kar
de§liği tatmış olursunuz/ - T. t. 

llaıa lm~a f(t.u·ti ! 

Çin'dcki japon kuvvetleri ku
mandanı general Ma.taui Tokyoya 
geri çairıldı. Japonya ve Avrupa
nın razeteleri bu deiiıiklikten 
türlü türlü tefairlerle bahtediyor
lar. 

Mataui'nin yerine gönderilen 
kmuandanm adı general Hata'drr. 

Japonya, Çin'i istilaya baıladıiı 
zaman, bu hareketin bir ''hata,, 
olduiunu aöyliyenler çok olmut
tu; fakat japonlar bunu kabul ct
memiflerdi. 

Son değipneden gonra Japonya
nın ''Hata,, ya baı kumandanlık 
verdiiini rörüyoruz. 

Bundan aonra göğaünüzü gere 
gere Çin'deki japon harekatının 
batında "Hata,, bulunduğunu 
&Öyliyebilirsiniz. 

Kuşlara dair •.• 

Martın birini yarm takvim yap
rağında okuyacağız. Fakat bu &e

neki mart, kapıdan baktırıp kaz
ma kürek yaktıracağa benzediği 
için ''bahara giriyoruz,, diyemiye
ceiiz. Fakat kUJlardan bahsede
ceğiz. 

Kuıt yalnız : 
"Ciı;ekli dallara konmuı kanadh 

bir hulya" 
Olduğu zaman ''Edebiyatı cedi

'1e,, cilere ilham verirdi. Biz, onu 
ayazİı bir günde dallan donmU§ 

bahçede yem ararken de düıünü
rüz. 

Fakat bu satırları, bahar ıecik
tiği ve kıt uzamakta devaın ettiği 
için aoğukta yemsiz kalan kU§lar 
için de yazmıyoruz. Bize bu fıkra
yı yazdıran lngiltercde olmuı bir 
vakadır : 

Hayatını ve hayatındaki bütün 
merakını beslediği kU§lara venniı 
bir ihtiyar, aon nefeainde kuılarmı 
anarak ve dünyada aon aea olarak 
onların kanad çırpıılarmı duyarak 
ölmüf. 

insanların kuşlara sevgi besle
melerine ve ölünceye kadar o aev
giden ayrılma.yıılarıoa bu hadia.e 
ilk miaal olarak göaterilemez. Fa
kat hikaye burada bitmiyor : 

lhtiyann ölümünden biraz son
ra bütün o sevdiği ku§lar da ölmüt
tür! 

Kafeslerin içine hapaedilerek 
ıalonlara asılmıı kuıları gördüğü
nüz zaman iatediğiniz kadar muz
tarib olun; yukarıda anlattığun 

hadise, her halde, yüreiinize do
kunacaktır. 

Bülbülün güle qık olduğuna 
dair asırlardan beri sÖylenen man-

zum ve mensur hikayeler, bana ka
·lırsa, bu iki kelime biribirile kafi
yeli olduğ için uydurulmuıtur. Fa
kat ihtiyar ingilizin kutları, sahib
lerine geçerken gönül vermemi§ 
olsalardı, onun arkasından can ve 
rirler miydi ? 

Yinninci asırda koskocaman in
san kalblerinde bile zor yer bulan 
atkın minimini kU§ yüreklerinde, 
hem de Kerem ve Aslı'yı hatırla
tan bir ateıle yer buluşuna hayret 
etmez misiniz? 

Emekliler 

Devlet kapısında ancak yirmi 
bet sene hizmet ettikten, yahud da 
yaı altınıtı geçtikten aonra birçok
larımıza verilecek olan ''emekli,. 
tabirit sporda gayet çabuk tevcih 
olunur. Bir çok arslan gibi futbol
cular, daha otuzu ile otuz beti ara
sındayken "emekli,, sayılır. Zaval· 
lıların va.:...:· ••• bn pı:ık erken gelmit 
olan bu müstear ihtiyarlıiı ile alay 
bile edilir. 

Dün ıehir atadyumunda Gala
tasaray ve Güneı emeklileri ara
sında yapılan emekliler ınaçmda 
da iı böyle oldu. 

Sporda bu kadar ça.buk gelen 
yaılılık, her nedense, edebiyat ve 
ıiir aleminde hazan gelmek bil
mez. 

Bu yiizden değilmidir ki yaşını 
başını almış, el"kek, kadın bir ta
kım tairlerimize hala ''genç tair,, 
demekte devam edeceğiz ? 

Yurdun her tarafındı kıJ 
Dün şehrimizde hava kapalı geç· 

miş, u•ı gece sıfırın altında 15, gün· 
düz gene sıfırın altında 1 derece ola· 
rak kaydedilmi§tir. Dün yurdun kıs· 
men Trakya mıntakasiyle, şarki Ana
dolu ve Karadeniz sahillerinde hava 
yağışlı, diğer bütün mıntakalarda bu
l utlu geçmiştir. Yağışların karemet· 
reye bıraktıkları su mikdarı Bandır
mada 6, Zonguldakta 9, Muşta 10, 
Trabzon ve Giresunda 11, Orduda 12, 
Rizede 38, diğer yerlerde 1-5 kilo
gramdır. 

Dün kar kalınlığı Muşta 204, Na
zımiyede 167, Rizede 82, Sarıkamışta 
79, Dinarda 64, Orduda 56, Giresun
da 55, diğer yerlerde 1-50 santimetre 
olarak ölçülmüştür. En düşilk ısı sı· 
fırın altında Vanda 14, Sıvas, Bolu, 
Niğde ve Karsta 17, Erzurum'da 18, 
Ulukı,lada 19, Kayseride 21 derece· 
dir. En yüksek ısı da sıfırın üstün
de Balıkesirde 4, İzmir ve Edirnede 
6, Bodrumda ve Antalyada 8 derece
dir. 
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Londraya 
gidecek 

Lord Halifax 
londra'dan bildirildiğine göre, Bay 

Eden'in i&tifasiyle inhiliJ eden hariciye 
':ekilliğine Lord Halifax tayin edilmit· 
Ü!'. Halifax'ın bu sırada hariciye vekil
li~ine tayini, Eden'in istifası kadar ma
nıdardır. Eden'in çekilmeıi etrafında 
Avarn Kamarasında yapılan hararetli 
lniinakata eınaıında iıçi partisi lideri 
Attlee yeni hariciye vekilinin A• 
Yanı kamarası aziları arasından 
-Silmeıinde urar ederek Hali· 
fax'ın tayinine mani olmaya çabt· 
tı. Çünkü lordlar kamarası azi11D· 
~olan Halifax Avam KaJDarallDID 

hlÜzakerelerine ittirak edemiyeceğİ için 
h.rici rneaelelerin ön planda bulund~ -
iu bir sırada bu meclis harici vaziyetin 
'?Üzakereıinde en salahiyetli olan ve~
li, arasında göremiyecekti. Batvekil 
Charnberlain bu noktayı göz önünde 
t~tacajını biİdirdiği halde Halifax'ı ha
l'lciye vekilliğine tayin etmiıtir. Cham· 
herlain'in batvekilliğe geçtiği :zaman· 
danberi lngilterenin iç politikasrnı !~· 
landan takib edenler, Halifası'n bancı
Jeye ıeleceiinden ıüphe etmemekte 
l..11!1 • ,. b '?~·Gerçi Halifax, Balt'wın ın. aıv.e-
IQıuii deruhte ettiği gilnden ben lngıl· 
ter. kabinesinin nafiz bir uzvu idi. Fa· 
k.t. Baldwin çekilip de Chambe~~ain 
"-hıne reisliiine geçtikten sonra nufu-
111 biiıbütün arttı. Ve bir müddetten be
ıi Chamberlain namına lngiltere'nin 
1-rlci siyaıetini idare eden Halifx idi. 
Bu zabn telkinatiyledir ki geçen yaz 
~lain Mussolini ile mektublq -
'baya baıladı. Baıvekil, Almanya ile te
nıa.. Halifax'ı memur etmiıti. Birkaç 
ay evvel Van Sittard'ın hariciye vekil· 
liği daimi müsteıarlığrndan ayrılması -
na Halifax amil ohnuştur. Hulasa in -
liltere kabineıinin iki iıtikamet takib 
eden harici siyasetinin bir cephesini 
lialifax idare eliyordu. Bu istikamet Ü

~rinde yürüyerek ltalya ve Almanya 
de uü- anlatmaya vannak iıtiyen Cham
berlain, bu sırada Halifax'ın hizmetle
rinden müstağni kalamazdı. 

Halifax, 1926 ıeneıinde Hindistan 
lllnumi valiliğine tayin edilip de bet se
'1141 bu ehemiyetli vazifeyi mu\.'aff akiyel· 
le gören lord lrwin'dir. Bu isimle da
ha büyük ıöhret kazandılı için, birkaç 
sene enel babasının ölümiyle Halifax 
lordluğuna variı olup ela o namı aldık
taıı aonra, İngiltere iç politikasını ya
"-ct.n takib ebnİyenler kendlsini tanı-
....... , rı• w ı t..: _ "'--ı.a... .... ..a 

lf•lifax, muhafaZakar partinin koJU 
lllUhafazalcir olan zümresine menıub
tur. Ve kabineye dahil o.lan Sir Samuel 
Hoare ile beraber bunlar, bu partinin 
genç ve idealist unsurlannı tetkil eden
lerden aynlmaktadırlar. Bunlar, MiJ • 
Jetler Cemiyeti, kollektif bant, hatti 
icabederae, demokrasiyi İmparatorlu
ğun yüksek menfaatlerine feda etmek
ten çelcinmezler. Cerçi yeni hariciye Te

kili ve arkadaılan sulh taraftandırlar. 
Fakat sulhun haddizatında iyi bir tey 
olduiuna kani oldukları için defil, in -
giltere imparatorluğunun menfaatleri
ne uygun olduğundan ıulha taraftar -
dırlar. Halifax, hedefine varmak için 
her ıeyi caiz gören bir de\.'let adamıdır. 
Caribtir ki Hindistanı idare ederken, 
Halifax birçok defalar bugÜn~ . sib~, 
lngiltere imparatorluğunun hayısıye~· 
ne kartı hassa•iyet göstermemekle ıt
ham edilmiıti. Bu yüzden en ziyade 
tenkide utnyan hareketlerinden biri de 
Candi il• anlaıma•ı idi. Gandi'nin Hio
diıtan' da bir kuvvet olduiunu ve lngil
tere imparatorluğunun menfaatleri na
nuna bu adamla anlaımak lazım geldi -
iini anlayan Halifax, hind milliyetper
Verini kendisiyle görüımeie çağırdı. 
Candi, ayakları çıplak ve vücudu da bir
kaç metre patiıkaya sarılı olduğu halde 
Hindistan umumi valilik dairesinin 
rnuhteıem merdivenlerini çıkarken, 
lialifax, çıplak hindliyi karıılamaya 
ıelmiıti. Hadiselerin earib cilvesidir 
lci o zaman Candi kartısında zaaf gös
terdiği için tenkid edilen adam bugün 
de Grandi önünde zaaf göstermekle it-
ham ediliyor. 

Eden ve Halifax, yaı, tecrübe, pren
sip, zihniyet itibariyle biribirinden ta -
mamiyle ayn olan iki ıahsiyettir. Bun
lar iki ıahıs değil, lngilter~ politik~11-
nın iki ekolüdür. 1 ngiltcren.n kanaatine 
aöre Eden'in ekolü imparatorluğun 
menfaatlerini konıyamamııtır. Şimdi 
bir de Halifax ekolü tecrübe edilecek
tir. Harici it lerin idaresindeki el deiit· 
lİnnenin ıümul ve mana•• budur. 

A.Ş.ESMER 

1 Küçük Dış Haberler 

X Belgrad - Parlamento diln adli • 
Ye nezareti büdcesinin ikinci okunuşu 
rnUzakerelerine devam etmiştir. Ce.l
senin sonunda adliye nazırı Simonovıç 
s8z alarak muhaliflerin bazı itirazları -
na ~evab vermiştir. Bundan so~ra reye 
geçılrni§ ve parlamento büdceyı kabul 
Ctrni~f ~ ır. . 

X Marsilya - Dok am~l.es.i .~atorı 
lttaru isrnindeki japon genusını yuklet -
l?ıckte • • · · n ırntına etmıştır • 

Fransa İtalya ile 
anlaşma yapabilir 

Fakat ..• 
Karışmazlık 

yatıştırıcı 

meselesi hakkında 
teminat almalıdır 

Evelki gece yarrsından sonraya 
kadar devam eden fransız parla
mento müzakerelerini dünkü say~· 
mızda bütün talsilatile neşretmış 

Şotan kabinesinin parlamento
~~n 439 itimad reyi aldığım yaz-

mı~tık. , 
Dün Anadolu Ajpnsı Şotan m 

arlamentodaki beyanatı hakkında 1fr telgraf daha vermiştir. ı::ransız 
dış palitikasını aydınl:Jtan cumlele· 
ri ihtiva eden bu kısmı da ayrıca ko-

yuyoruz : . 
B. Şotan dıt politika hakkın.?akı 

mUzakereyi kapatan nutkunda ezcum -

le demiştir ki: 
.._ J(ollektif emniyetten ve Fran -

sanın totaliter devletlerle yaklatma 
meselesinde takındığı vaziyetten vaz • 

geçmiyeceğiz. • 
Fransız • Sovyet paktı ideolojik bır 

pakt değildir ; Hiç kimseyi tehdit etme
mektedir. Bu pakt harbın değil, barııın 
muhafazası için akdedilmiştir. Harbı 
sakınılmaz bir hale koy~~~k. ol~n iki 
muhalif blok te§ekkül ettıgını go~~k 
arzu etmiyoruz. Harba mani .o~~~ ıçın 

·f'k milletlerin birleşmcsını ıstıyo • 
pası ı . .1• f 
ruz. Fransanın politikası, ıngı ız - ran-
sız işbirliğini t~hlikey~ koymaksızın 
milletler cemiyetıne istınad etmekte 

berdevamdır. 
Emniyet, pakta değil, beynelmilel 

lunduğunu hatırlattığı i~in teşekkür 
etmek lazımdır. O da İtalya ve Al
manya ile görüşmelere taraftar, fakat 
müsavat dahilinde. 

Pöti Pariziyen gazetesinden: 

Şotan ve Delbos, yakın ve uzak 
seleflerinin anancvt politikalarının 
pren~iplerine sadık olarak şunu bil
diriyorlar: 

Fransa herkesle konuşmaya ama
dedir. Mükemmel bir prensip t Ancak, 
onun büyüklUğünün ve asilliğinin 
korunması için: cvevl: . ancak kuvvet
li ve kendi emniyetimizi temine muk
tedir. olduğumuz takdirde mUzakere 
edebileceğimiz, sonra da İngilterenin 
müzaheret, mUdafaa ve hatt! garanti
si olmadan yalnız başımıza hareket 
etmek istemediğimiz teyid edilmiş.tir. 

övr gazetesinden: 
Başvekilin Şansölye Hitlere "Can 

çekişen" ve fakat o kadar fena vazi
yette olmayan demokrasi adına gu 
mukabelede bulunmaaı Franaada ve 
hariçte takdir edilmekten hali kalın
mıyacaktır: "Diktatörler diktatörlük· 
lerini tantana ile ilanda serbe.tirler. 
Bize gelince, biz başka bir fCYi ter
cih ediyoruz ve bunun bu vesile ile 
söylenmesi fena olmaz. ,, 

Popüler diyor ki: 
Mecli11, hükUmete 2 reye kartı 439 

reyle itimad etti, çünkü muhalefet, 
sanki kendi kendinden utanıyormuı 
gibi kendini &Öltermeye çesarot ede
medi. 

Grazda vaziyet 
gerginleşti 

Hlklmet emniyet 
tedblrlerl aldı 

Viyana, 27 (A.A.) - Stiriya'da bazı 
nilmayiıçilcre kartı alındığı bildirilen 
hwıuai tedbirler hakkında 'Graz'dan a
pğıdaki haberler verilmektedir. 

Graz ve civarına dün gece mitral
yözler yerlettirilmittir. Şehir askeri 
müfrezeler tarafından kufatılmış bu
lunmaktadır. Vaziyetin inkipflarını 
takibe memur olan ukeri tayyareler 
mütemadiyen ıehir üzerinde uçuflar 
yapmaktadırlar. Şimdiye kadar yeni 
bir nümayiş veya hadise çıkmamıştır. 
Şehirde silkQn hüküm sürmektedir. 

~ehrin dün sabahki hali 

Graz, 27 (A.A.) - Bu aa:bah Graz 
ş.ehri müdafaa halinde bulunan bir yer 
manzarası arzediyordu. Filvaki nas
yonal sosyalistlerin takındıkları tavır 
netic~i olarak vaziyet dUndenberi ve
hamet kesbeuniş.tir. Ortalığı yatıştır

mak için kurulm°' olan tefCkküller si
yasi nümayifleri yasak ettikten sonra 
bu sabah için "vatansever cebhcdeki 
komünist tahriklerine,, karşı bir nü
mayif tertib etmişti. Bu nümayişe 
Graz'ın ve orta Stiriyamn bütün nazi 
teıekkülleri iştirak edeceklerdi ve nü
mayişin sonunda da dahiliye nuuı 
Seiss lnquart bir nutuk söyHyecekti. 
İşler bu vaziyette iken Viyana emni
yet idaresiyle hilkilmet arasında mUıa
keRler batlamı,ıır. B. Selıu 1nquart, 
Stiriya'nın nui halkından milteıekkil 
nazi partisinin vatan sever cebheye il
tihakını tahakkuk ettirmek üzere Gra
z'a gideceğini söylemiştir. Bu beyanat 
üzerine nümayişin yapılması yasak e
dilmiı w nuilere, Oraz'a yapac;akları 
yürilyilfton vu geçmeğe davet olun· 
muşlardır. Aynı zamanda da öğleden 
önce graz şehri civarında ihtiyat ted
birleri ahnmıf ve muhtelif yerlere mit

anla§malara dayanır, bu anlaşmaların 
en kıymetlisi fransız - ingiliz anlaş~~
sıdır. lngiliz - italyan müzakerelennın 
muvaffakiyetle neticeleneceğini ümid 
ediyorum. Fransa, Romadan bilhassa 
İspanyada kanşmazlık meselesinde ya
tı§tmcı teminat aldığı takdirde, İtalya 
hlikÜmetiyle yeni auJatnlalAlC akQetınc:ıı. 

Alman gazetelerinin yazdıkları raly<Szler yerıe,tirllmif, biraz sonra 
bunlara tanklar da iltihak etmiş ve 

le bahtiyar olacaktır. 
Baıvckil, Fransanın, orta Avrupa 

milletlerini ve Çekoslovakyayı himaye 
vazifesinden kaçamıyacalını ve yaban
cı devletlerin lıpanyaya müdahalesi
ni kabul edemlyeceiini söyliyerck söz
lerini ıu suretle bitirmiıtir. 

Berlin, 27 (A.Aı) - Sa'oah ~aze- tayyareler şehir üzerinde u~ğa baş· 
teleri, fransıs mecli• müzakereleTİ lamıttır. Graz aokakları yiizde aok:aem 
hakkında aenit tefairatta bulunuyor- nıuiler.den mürekkep oİmak üzere, kr 
lar. !abalık bir halk tarafından ifgal olun-

Ve B. Delıboeun nutkunu •icldetl• JDUft'Ur. Bununla beraber hiçbir h!dl-
tenlcld ediyorlar. se Çılmıadıfından ihtiyat tedlrirlerhı-

Lokıl Anzelger guetftf yazıyor: den bir Jnmu kaldırılıauftır. Saat 14 de 
her taraf NJdndi. 

"- Bilhasaa fransız enerjilerini ge
nişletmeliyiz. Milli bir birlik htnW: 
mümkün değildir. Fakat bu vahim dev
rede hilkümetle azami tesanilt göster -
mek lbımdır. Partiler arasında anlaı -
ma mümkün olmadığı takdirde, ba§lıca 
vazifeler hakkında bir anlaıma yapa
lım. Fransızlar, bir enerji devresine 
girdiğimize kanaat getirmeli ve bütün 
sosyal sınıflar rekabet ruhunun yerine 
fedakarlık ruhunu koymalıdır. Bu su • 
retle Fransa cumhuriyeti, barııta ikti -
ham etmeı>i ıiizım gelen engelleri devi -

Delbo&'un nutku, fransız drı po-
Htikaınm halen pek büyük hattl ve Diğer taraftan öğrenildiğine göre 
hattı kendisine hu bir hatta malik yeni bir ipra kadar llnivenite, poli
olmadıfını iö&tennektedir. teknik mekıtebi ve ilk mektebler kapa

lı kalacaklardır. 

recektir." 
lıimod reyi verenler 

HUkUmete 439 itimat reyini §U par
tiler verıniglerdir: 

Radikal sosyalistler, sosyalistler, 
sosyalist ve cumhuriyetçi birliği, sol cc
neh demokrat ve müstakil radikaller, 
halkçı demokratlar ve demokratlar it -
tihadnun hizbi, Pol Reynod ile birlik 
hareket edenler. 

Flan.den'i takib edenlerle merkez ve 
.sağ cenahın diğer teıekkülleri mil5ten· 
kü kalmışlardır. 

Berliner Bönıen Zeitung gazete
sinin Parfı muhabirinden B. Delbc»
un franaız • Çek teunildU hakkında· 
ki beyanatının ltd{akla alkıtlandığı
m bilhana kayd ve fpret ediyor. 

İngiliz kabinesinde 

ı•• dellılkllk mi 1 

Çemberlaynin 
halefinin 

ismi veriliyor 
Fran.ız gazetelerinin tef ıirleri 

Paris, 27 (A.A.) - Gazeteler, mec- Londra, 27 (A.A.) - Havu ajaneı 
listeki dl! politika müzakeresine ge- muhabiri bildiriyor: Lord Halifaka, 
niş bir surette tefsir ediyorlar. hariciye nezaretinde as bir müddet 

Matin gazetesi, yazıyor: 
Şahsi prensipi blitiln hatibler ta- kalacaktır ve Başvekil, E den çekilişi-

rafından göz önüne alınan Kamil Şo- nin doğurduğu heyecan yat .. tıktan 
tan, gece senasınrn başlangıcında kür sonra kabinede yeni tadilit yapmağı 
siye çıktı, ince fakat çok azimli olan derpiş etmektedir, 
nutkunda, ingiliz politikasında bir Avam kamarası koridorlarında söy
değişiklik değil, bir uyma olduğunu, lendiğine gö~, B. Villiam • Morrieon 
fransız hükümetinin İtalya ile bir an hariciye nezaretine seçilmek için en 
laşmayı daima temenni etmit bulun- büyük ıantı ıaıhibi olmakla beraber 
duğunu ve fakat bunu Akdeniz men· kamara azaaından bir hariciye nazırı 
faatlerimizin koruıuna11 kayd ve şar- intihabı kolay olmıyacaktır. 
tiyle istediğini söyledi. Kabinedeki muvakkat değitiklik 

Almanya ile görüşmelere gelince, İtalyan müzakerelerinin muvaffakı· 
Şotan keza müzakerelerin de, Avru- yetle neticelenmesine kadar uman 
pa mlizakeresini korumak prtiyle ya- kazanmak için yapılmıftır. Böyle bir 
pılmasını temenni etmiştir. Bunun i- muvaffakıyet, kabinenin mevklinl 
çin, başvekil, partilerin birleşme.si kuvvetlendirecektir. 
mlimkün olmadığı takdirde herkesın Aynı mahffller, B. Lold Lennok
iyi niyetine mUracaat etmittir. Mec- nun mesai nezareti mUatetarhfına ta· 
Jisin iyi niyeti temin edilmi§ bulun- yinini, müfrit saf cenahla tetrikl me· 
maktadır. sal için gayret aarfedilnıekte olduğu-

Figaro'da Dormesson diyor ki; na bir delil addedilmek lbımgeldlfi· 
Fransanın kudret potansiyelinin ne fikrindedirler. 

olduiYunu, ekseriya unutanlara veya Diğer tahminlere göre, ÇISrçll ka-

k yme
tinden az görenlere hatırlattı- bineye girecektir. Çembcrlayn'dan 

1 
• • h B ~ ından dolayı Reymu ya mınnettar 90nra en mu temel atyekil olarak 

~trnak fcab eder. Ona, Fransanın ne- Lordda Sir 'Ilıomat lnakin'in ı.mı 
ye muktedir olmuş vı olmakta bu· ı:lkredilmektedlr. 

Şiddetli bir 

ha rbten sonra 

Japonlar Lingshihi 
zapdettiler 

Pekln, 27 (A.A ) - Lingahih' de 
çarpıpalar yavaı yavaı bilyilk bir mu 
harebe haline &irmektedir. Çinliler iki 
defa mukabil hUcQmda bulunmuşlar 
fakat püüUrtUlmilflerdlr. Muharebe 
dnam etmektedir, 

Hankov, 27 (A.A.) -Tokyodan 
ıelen haberlerde Unııbih,in dün 
aktam japonlarca aabtedildifi bildi
rilmeidedir. 

Chanıi' de m.iyeı 
Pekin, 27 (A.A.) - Uç &Un aUren 

tiddetli harblardan sonra, orta Chan
sideki Chich hattında hücQmlarda bu· 
lunan jal>on kıtaları hedeflerine vasıl 
olmuşlardır ve cenuba doğru ricat e. 
den Çin kıtalarını takib etmektedir
ler. 

Cenubu şarkiden irelen japon kıta
ları Chansi'nin cenubu prkisinde bu
lunan Tchon Sen Tien'e varmıılardır 
ve Çin kıtaatınm ricat hattını kesme
(:e çalışmaktadırlar. 

Diğ~.r . taraftan da japon kıtaatı 
Chansı nın cenubu garbiainde ilerle • 
mcktedirler. 

Hava muharebeleri 

Şanghay, 27 (A.A.) - Japon deniz 
tayyareleri dUn Klangsinin merkezi o
lan Mançang üzerine bir ateı açını,. 
lar ve 50 çin tayyareaiyle hırbetmit· 
lerdir. 18 japo navcı tayyaresi 37 Çin 
tayyaresini dUşiinnüftUr. 2 japon tay
yare9i hareket ü11Une dönmUttllr. 

Baf}<a Japon deniz tayyaresi filoları 
Klangal, Çelriang ve Fu.lden eyaletle
rinin hava meydanlarını bombardıman 
etımlflerdlr. 

Bükrcş, 27 (A.A.) - Kıral Karol, 22 
martta Londra'ya gidecektir. Başvekil 
patrik Miron Kristea'nın bir müddet 
daha hükilmetin batında kalmaıı ihti
mali vardır. ÇünkU yeni anayasanın 
müttefikan kabul edilmiş olmasına 
rağmen milli hayata, intihal> kanunu
na, bankalara ve matbuata teallQk eden 
esaslı kararnameler henüz resmen ilin 
edilmemiştir. 

Macaristanda 

Birçok nazi 
tevkif edildi 

Budapefte, 27 (A.A.) - Macar za
bıtası birçok nazileri tevkif etmiştir, 
Bazı resmi macar şahsiyetleri hakkın
da tahrik edici yazıları havi risaleler 
neşretmiş olan 15 kadar nazi dün gizli 
bir matbaanın meydana çıkarılmasın
dan sonra tevkif edilmi~tir. Bunların 
şefi eski bir komünisttir. Binbaşı Sza
lassy ile arkadaşlarından 71 nazi 22 şu
batta tevkif edilmişlerdi. Bunlar hal! 
polisin kontrolu altındadır. 

Milli müdafaa için 600 milyon pen
gölük bir istikraz akdedileceği gu sı
rada muzir unsurlara karşı alman bu 
tedbirler memnuniyet uyandırmıftır. 

Romanyadı yeni · 
anayasa dan 

merlyete girdi 
Bükreş, 27 (A.A.) - Romanyanın 

yeni ana yasası bugünden itibaren 
meriyet mevkiine konulmuştur. Res • 
mi bir tören esnasında baıvekil kırala 
plebiltln reaml netkeaini bild!rmlg ve 
bllthare nazırlar yemin ederek yeni ana 
yasayı imwamıılardır. Kırıl da' anaya· 
sayı dalma idame ve m\idaiaa edece
ğini bildinni§tir. Bu tören esnasında 
verilen nutuklar bütün romen radyo 
istHyonları tarafından neşredilmiş
tir. T~renden tonra kordlplomatlk •· 
zaJarı krrala tebrflderfni arsetmfıter-
dir. 

Hükümetçilerin 
Teruelde yaptığı 

taarruzlar 
Baraelon, 27 (A.A.) - DUn radyoda 

bir nutuk veren başvekil B. Juan Neg· 
rin Teruel mıntaaksında hUkUmetçi 
kıtaatın yaptıkları taarruzların ehemi
yetini tebarüz ettirerek demiştir ki: 

"-Bir hafta içinde cumhuriyetçiler 
binlerce esir almıılar, mühim mevziler 
ifgal etmiiler ve frankistler planlarını 
tatbikten vaz geçmeğe mecbur kalmJl· 
lardır. Frankistler ancak mühim mik
darda takviye kıtaatı aldıktan sonra
dır ki, kaybettikleri mevzileri geri a
la.1>ilmişlerdir. Bununla beraber biz de 
hC<lefimize varın .. bulunuyoruz ve Te
ruel elimizde olsun veya olmasın, ni
hai zafere olan imanımızı muhafaza e
diyoruz. 

Hüküm.etçilerin tebliği 
Barselon, 27 (A.A.) - Milli mUda

faa nezareti tebli ğediyoru: Şark ceb
hesinde Horna mıntakasında dUşman 

1929 d.kımlı tepe ile Latalosa tepesine 
Uç defa taarruz etmiş ve büyUk zayiat
la püskürtülmUştUr. DUşman, hareket 
üssUne dönememiş ve iki hat arasında 
bulunan Ravin'e iltica etmittir. 

İrlanda - İngiltere görüşmeleri 
Dublin, 27 (A.A.) - B. de Valera 

İngiltere ile İrlanda arasında imzala
nacak olan antaıma hakkında matbua
ta hiç bir nikbinlik ihtiva etmiyen 
beyanatta bulunmuştur. Kendisi ara
da mevcud ihtilafların büyük oldu
ğunu söylemiştir. 

Pertembe günli Londrada devam 
edecek olan ingiliz - İrlanda konu'
maları bilyük bir ihtimalle haftanın 
sonuna do~ru bitecektir. 

Karadenizde 
fırtına 

Giresun, 27 (A.A.) - Fırtına de
vam ediyor. Gireıun - Karahiaar yolu 
temamen kapanmııtır. Bir haftadan
beri vapurlar da gelmemiıtir. Bunlar· 
dan bir lımmı Vona ve diğer bir kısmı 
da Pulathane limanlanna ıığınnuı
lardır. Şehir içinde kar 80 aantim, dı
pnda 150 aantimi bulmuıtur. 
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Balkan bayramı 
Ahmet Emin Yalman müttefik deV' 

Jetler mümessillerinin Ankarayı zi
yaretlerine aid intibalarını "Tan'' da 
''Ankarada balkan bayramı,, adb 
yazısında fU suretle anlatmaktadır ı 

BALKAN BAYRAMI 

"Bugün Ankara senelik balkan 
bayramının ilk gününü ya§adı. Bu 
bayramın istuyondaki kartılama. 
teklinde, marılar çalması, ziyaretler 
yapılması suretinde merasim tarafı 
da vardır. Fakat aaıl bayram du;ygu
ları, kalblerde yaııyordu. Aradaki 
birlikten; ahenkten, emniyetten ve 
sevgtden doğan bir bayram. 

Müttefik balkan milletlerinin kıy· 
metli reisleri trenden indikler.i za.. 
man ortada bir kardeı bulU§IOUIDın 
samimi manzaraaı peyda oldu. Her 
taraftan hemen hep tanıdlk yüzler 
görülüyor. Dostlar biribirlerini haki. 
ki bir sevinç içinde buluyorlardı. 

Mealekdqlarla dünya h&di.aelerin
den bahsederken, inaana, bir limaa 
içinden fırtınalı bir alemi Myretmek 
hiaai geliyordu. Akıam baric:iye v .. 
kilimizin ziyafetinde okunan nutuk .. 
lar da bu yolda hiıleri kuvvetlendi
recek mahiyettedir. 

Hariciye vekilimizin nutkunda d .. 
diği gibi, balkan milletleri, dünyanna 
halini beraberce gözden ıeç.irirken 
balkan birliğinin ne kadar mühim 
bir bant ve iıtikrar amili oldutunu 
söylüyorlar ve hidieelere ıakin bir 
vicdanla n biribirlerini anladlkla· 
rmdan tamamiyle emin olarak bak .. 
biliyarlar. Yunan btııveldlinin nut
kunda da balkan birliğinin acı teo
riıöelerinden, uzun mücadelelerClen, 
ikim rekabetlerden eonra elde ecliJ.. 
mit olgun bir kıymet olduiu Ye dai. 
ma inkitaf a devam edeceği tebarüz 
ettirilmiıtir.,, 

İDEOLOJiLER ve BALKANLAR 

SON POSTA'da Muhidin Birgeıa 
ideoloji mücadelelerinin Avnıpa'da 
farattıiı tehlikeli havayı ve bu salgı
nm büyÜk zararlarmı anlatarak bu 
meseleyi bir de Balkanlar bakımın
dan mütalea ederek diyor ki ıl 

" Balkan memleke.tleriode De ko

müniz.m, nede fa ti mı için yu olma• 

mak lazımdır. Sanayi bakımmdan 
inkitaf etmemit memleketlerde, aı 
memleketin içtimai ve ikt.ieadi bün " 
yeainin tabii bir neticeıi olarak dol ... 
bilecek bir komGnizm hareketine ma 
hal olmamak .ica.beder. Komiai
olmayan yerde fafİzme ..bel» yak .. 
tur; çünkü ikinci hareket, birinci haOı 
reketin reaksiyonundan batka bir, 
teY deiildir. Her iki hareket de Bal .. 
kan memleketleri için, hariçten da • 
hile aızmıf bu harekettir ve tabii de.ı 
iil, bünyenin kendi ıartlanndan do • 
ğan bir zaruret deiil, belki de milll 
veya içtimai bir bünye içine sokul.. 
mut ''yabancı,, bir madde, bir virm, 
bir intan unaurudur. 

Meseleyi bu tftilde miitalea etti
iimiz zaman görüyonız ki çok mü. 
him bir mevzu üzer.indeyiz. Balkan 
devletleri, el birliii yaparak, bu iki 
temayüle kartı gelmek ve bu iki te
mayülün enternaıyonal ha)"&tla 11-

yandırdıiı mücadeleye karıJID811'8k 
aqaaetini, Balkan antantının eauı °" 
larak teıbit edemezler mi? Bu ba
hiate mesela Türkiye, çok ciddi ve 
çok titiz bir •İyuet tutmuttur. Geçen 
gün Şükrü Kaya'nm nutkunda aöyl .. 
diği ve daha evel Atatürk'ün aenelik 
nutkunda iıaret edilmit olduuğ gibi, 
Türkiye bu iki cereyanm haricinde 
kalmaya azmetmittir ve bu azmini 
dikkatle takib ·ve hayata tatbik ecli • 
fOr. Diier Balkan memleketleri de 
aynı yoldan giderler ve aralarmclaki 
bağlan kuvvetlendirirleree bahsetti· 
timiz neticeyi elde etmek neden ka· 
bil olmaam? 

Bizce er geç Bnlkan devletleri bu 
ihtiyacı mutlaka hiaaedeceklerdir, 
Dört - ve hatta beı - Balkan devle
ti birbirlerine dayandıkları takdirde 
mükemel bir dünya kuvveti vücuda 
ietirebilirler. Askerlik bakımından, 
ıtrateji bakımından, coirafya bakı
mından, iktiaad bakımından birbir • 
lerini ikmal ede ede mükemmel bir 
dünya kuvveti vücuda getiren bu 
dört - ye yahud be§ - devlet eğer 
isterlerse vatanlarını bu ecnebi ruh • 
tan ve bu ruhun uyandırdığı müca • 
dele hastalığından pek mükemmel 
muhafaza. edebilirler. Ancak bunun 
için bir §art lazımdır. Her iki fikre 
kartı da aynı kuvvetle reaksiyon ya
pabilecek bir balkanlılık ruhu. Bu 
ruhu, bugünkü antant arkada§ları o
lan dört devlet pek mükemmel suret· 
te uyandırabilir?er ve onlar bu r.ahu 
uyandırdıkları zaman, beıinci devlet 
olan Bulgaristan da bunların arkala· 
rmdan yüriimeğe ve nihayet onlarla 
birlikte, aynı Balkanlann aynİ auJh 
•• iatiidll davasını müdafaa etmei• 
mec:b.., olw.,, 
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Kara ticareti 

Deniz ticareti 

hukuku 
hukukü .. ı i~'.ı..... _._._ 

INGİLİZ ZABİTİ 
Yazan: Çeviren: 
Yüzbası F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Kara ve deniz ticaret kanunları
nın ahkamiyle tatbikatını tetkik ve 
tahlil eden ve Paris hukuk fakülte-

Timur temsili doloyısiyle 
Etrafımızda zabitsiz kalmış, 

siyle Sience Politique mezunlarından 
Abdi Denel tarafından yazılmış olan 
bu iki kitab, son günlerde neşredil

miş olan hukuki kitabların en orji
nallerindendir. 

Şehir tiyatromuzda bu hafta, 
Behçet Kemal'in "Timur" isimli e
seriyle, ilk defa olarak bir manzum 
piyes temsil edilmiştir. Genç tairin 
güzel ve yer yer yüksek bir ş.ür kıy
meti alan bu piyesi sahnemizde u
mumiyetle muvaffak bir §ekilde oy
nandı diyebiliriz. Anca.ok, bu muvaf
fakıyetin, mensur eserlerde gösteri
len ~biliyet derecesinde olmadığı
nı da ilave etmek §Arliyle. Raşid 

Rıza, rolünü baştan sonuna kadar 
aksatmadan, fakat fevıkaladeliğe 
yükselmeden bitirdi. Erciiınen.d Beh 
zaıd, çadrr arkasmda okuduğu şür
de mükemmeldi. Fakat sahnede ko
nuşUTken aynı kudreti gösteremedi 
ve bilhassa piyesin son sözlerini ga
yet gevşek ve monoton bir eda ile 
söyledi. Feriha Tevfik kısa ve kolay 
rolünd~ kusursuzdu ve in§adı da iyi 
idi. Şaziye fazla nesre kaçıyordu. 

bozulmuş 
askerlerden başka 

bitkin 
kimse yoktu ! Bugiin Belediyeler Bankası mua

melat direktörlüğünü ve Ankara Ti
caret mektebi ticaret hukuku mual· 
limliğini yapan Abdi Denelin bu iki 
kitabı, on senelik hocalığının ve çok 
eski bankacılığının tecrübelerine gö
re yazılması ve mevzuun bu görgüle
re dayanan tetkik ve tahlili dolayı
siyle hakikaten kıymetlidir ve en ba
riz vasıfları da; şimdiye kadar yazı
lan hukuk kitabları gibi yalnrz hu
kukçulara değil, bu vadide ilk defa 
olarak herkese hitab etmeleridir. 

Bütün bunlar, ben o civardan ay
nldıktan sonra vukua gelmi§ti. Zaten 
ben burada ancak yirmi dakika ka
dar kalabilmiştim. Çünkü bütün bu 
olup biten i§ler beni fena halde sinir
lendiriyor, muztarib ediyordu. Bura
da yirmi dakika kalmam bile fazla 
idi. Zira ne olursa olsun, bir an evvel 
taburumu bulup ona iltihak etmem 
lazımdı. Bu sebeble yüreğim gayet 
muztarib olarak Opaneç köprüsüne 
doğru yürüdüm. 

Bu bozgun halinde ilerliyen kolla
rın arasında itile kakıla, nihayet ta
burumu buldum. Y ahud da taburum
dan arta kalanları bulabildim. Çün
kü bu tabur Çirviça köprüsünden §i· 
rnale doğru bir vaziyet almış olduğu 
için yeniden bir çok zayiat vermiş ve 
mevcudu benim umduğumdan çok 
daha az kalmıştı. 

Binbaşrmı bulup gördüklerimi, 
duyduklarımı bildirdim ve albncı li
\'anın son müdafaa hareketine işti
rak etmek şerefini kazandım. 

lki taburda dört yüz nefeı·den faz
la mevcud kalmamıştı. Bölüğümün 

aon mevcudu da kırk kişiden. fazla 
değildi. Küçük çayın kenarlarına sı
ra sıra dizilerek mevzi aldık. Nefer
ler sakin ve toplu bir halde, önlerine 
çıkacak hadiselere hazırdılar: Ya 
teslim, ya helak olacaklardı ! 

Y a.kın.larımızda zabitsiz kalmış, 
bozulmuş, bitmiş askerlerden ba~a 
kimsecikler yoktu. Bunlardan bir ço
ğu da yorgunluktan. yerlere çökmüş
lerdi; başı sarılı bir zabit boş yere 
bunlara nizam ve düzen verıneğe uğ
ı-aşıyordu. Buranın manzarası çok 
mahdud olduğundan fazla bir §oeY 

göremiyordum. Teslim olduktan son
ra öğrendim ki bu sırada birinci fır
kanın muhtelif taburlarından birleş
tirilip bir tabur haline konulmU§ olan 
bir kuvvet Griviça ve Nid ~\an
ııın birleştikleri yerde teıkil ettikle
ri Deltayı tutmuşlardı. Yine bi~;°1ci 
fırkanın altı, yedi taburundan vucu
de getirilmit bir kuvvet de Namaz
gah sırtlarında mevzi almışlardı. 

onun kmnandası altında yapmıştım. 
- Alay dur l kumandası verildiği

ni duydum. Safın en önünde yürü
yen mülazan, hemen bana temas e
derek durdu. Bundan sonra JU ku
manda verildi : 

- Bir tabur, bir arşın aralrkla ao
la açıl! lki tabur, birer a11~ın aralık
la sağa açıl! 

iki bölük sağ cenahın aııkasına iki 
sıra ol ! 

Bütün bu emirler, hayrete değer 
bir intizamla yerin':! getirildi. Sanki 
bütün askerler, artık Plevne mace
rasının nihayet bulmakta ve türk da
vasının kaybedilmekte olduğunu an
lıyor gibi idi. 

Ders müfredat proğramlarma göre 
de tanzim edilmiş olan bu kitablar 
Devlet matbaası tarafından bastırıl
mış ve satışa çıkarılmıştır. Bu iki 
kıymetli eseri, alakadarlarına hara
retler ve emniyetle tavsiye ederiz. 

Hüseyin Kemal, heyecanlı olmak i
çin sesinin tonunu boğuk bir perde
ye yükselttiği için sözlerinin büyii.k 

Bu sırada civarımızda hiç ateş ol- bir kısmı anlaşılamıyordu. Manzum 

nuyordu. Fakat arkamızdan faııla- Diploma alan domuz (Obanlanl konuşma bakımmdan en mükeın-
sız silah seslel"i geliyordu. Gözümün mel bulduğumuzun Avni olduğunu 
gördüğü yeTlerde dü§mandan eser -L söylemeden geçmiyelim. Kısa rolle-Macaristanda bir müddetteuueri ye-
yoktu. rinde o tam işinin adamıydı ve ken-

. ni bir tahsil şubesi faaliyettedir. Bu 
Aradan birkaç dakika geçmiş.ti ki üç disine piyeste neden daha mühim 

sıra avcının biribiri ardınca yarım mil şube, Macaristan ovasının muhtelif bir rol verilmemiş olduğunu sormak 
kadar şarkımızdaki Bukova yamaçla- yerlerinde açılmış olan çobanlık kur- ta haklıyız saıurrm. Şadi ve Yaşar 
rrndan aşağı indiklerini, arkalarından sudur. Nezihi sadece şimdiye kadar man
bir liva miktarında olduğunu tahmin Domuz, sığır, beygir, koyun çoban- zum piyeslnrde rol almamış olduk
ettiğim bir piyade kuvvetinin yerden tarından terekküp etmekte olan kur· larını göstermekle iktifa ettiler. 

biter gibi, ufukta belirdiğini gördüm. sun dinleyicileri, yaşları 50 yi aşmış Bu temsil dolayısiyle, tütık sahne-
Dürbünümle dikkatli bakınca bunların si için henüz halledilmiş olma.yan 

olan kimselerdir. Çoğunun yazma ve 
sırtında Romanya üniformalan bulun- bir dava tekrar hatıra gelmektedir: 
duğunu farkettim. Bizim avcılar ateş okuması olmayan bu çobanlar, kursla· Manzum piyes nasıl oynanmalıdır? 
açmc:Q romanyalıların ileri hareketi du- ra büyük bir alaka ile devam etmekte Gerçi bu hususta garbın sahne 
rakladı. Başımın üzerinden geçen kur- ve ameli hayattaki bilgilerinin yar- üstadları da müttefik değildirler. 
§Unların vızıltısını duyuyordum. Benim dnnı sayesinde dersleri anlayıp kav· Ve manzum eserlerin temsili husu-
on adım kadar ilerimde bulunan mira- rarnaktadırlar. sunda bir İngiliz tarzı, bir almaın ve 
lay sağ tarafımızdaki kıtaya dönerek bir fransız tarzı tefrik etmek mÜm· 

Konferans şeklinde verilen dersler, 
bağırdı: kündür. Bununla beraber, böyle bir 

meralarda ne suretle b,areket edilece-- Dokuz yüz... temsilin ana hatlarını tesbit için lü-
Bu kumanda daha tamam olmadan ğine, hayvan bakımına, hayvanlara ya- zumlu esasları birlikte araştO'abili-

altındaki at, külçe gibi yere yığıldı. pılacak ilk tedaviye, hayvan hastalık- riz. 
Kendisine bir ıey olmamıfb; onun için larına ve çobanların hukuki vaziyet- Şurasını hemen tebarüz ettirme-
kalkarak kumandasını tamamladı: lerine dairdir. liyiz ki, bazı realistler, sahnede 

- Mene yay\nn at~il Bu kurslar çok bU.y\ik bir -uva.{. 8~ t.ebii bir ifa~v.. tıahanmıüJ 
Bir erkanı barb zabiti, biraz daha fakiyet kazamnışlardır. Şimdiye ka- ol-.mıyac&fm.ı aöyliyerek, man-

~ ah b dar 235 r.oban diploma almı"-tır. Bir zum. aözlerin de hpkr nıeın.aunnut gi-
geride mevzi almıt olan aag cen a u ::ı- .,. bi, yani aynen konupna ec:Iui:y'le 
emri ulaşhrmak için abnı ıürdü. çok köy cemaatlerinden ziraat bakan~ .. l . 1.. mu·'daf.· ........ 

soy enmesı uzumunu - .... 
Arkasına döndüğü zaman beni gÖ• lığına gelen yüzlerce istidada memle- derlerken hataya düşmektedirler. 

ren miralay sordu: ketin daha bir çok yerlerinde çobanı Nasıl opera ve operette konuşmanın 
- Burada kaç taburunuz var? kursları açılması istenilmektedir. teganni edilmesi bize anormal gel-
Fakat ben, daha cevab vermeden 

.o ı ını 111111111111111111111111111111111111111111111111111111mı111111111m11111 !:. 

miyor ve buna pekala tahamm.ül e
diyorsak, tıpkı onun gibi, manzum 
eserde, mensur sözlerden baınbaş
ka tarzda konU§ulması ioab ettiği
ni kabul etmeliyiz. Aksi halde, mü
ellifin kendisini sıkmtıya koyarak 
ve ifade kabiliyetini daraltarak e
serini manzum yazmasının mana ve 
hikmeti kalmaz. Maırızum eserin 
sahnede aynen mensur piyes tekni
ğiyle temsilini istemek manzum pi
yese muhalefet etmeye müsavidir. 

Buna mukabil, manzum piyes 
temsillerinde bir de kötü in.şad mü
balegacılğı vardır ki, bunun man
zum eserin mensur tarzda oynan
masından daha kötü bir usul oldu
ğunu kaydetmeliyiz. Esasen birinci 
cereyanı sahnede bu kötü inşadcılı
ğın, tabii bir reaksiyonu olarak da 
kabul edebiliriz. 

Doğru olan ne o, ne budur. Man
zum eser hususi bir tonla oynan
mak lazımdır. Fakat mübaleğaya 
kaçmamak, gülünç olmamak da bu 
bahiste dikkaıt edilecek başlıca nok
talardır. Manzum eser içinde alel
ade konU§ma toniyle söylenmesi i
cab eden kısıınlar vardır. Mesela: 
"Ver bana o kağıdı,, kabilinden a
lelade bir cümle bir mısram parça
sını teşkil etse de, elbette ki en ta
bii tonla söylenecektir. Buna muka
bil, bir heyecan ve his parçasında, 
mısraların şiirle~tiği yerlerde, aktör 
onların bütün şiir kıymetini tebarüz 
ettirmek vazifesiyle mükelleftir. A
lelade bir ifade bu kıymetin anlaşıl
masına ve sezilmesine mani olur ki, 
o zaman, aktör müellife ihanet et
miş demektir. 

Bir aktörün manzum eseri iyi oy
nayabilmesi için, şiirb yakından ül
fet etmİ§ olması §arttır. Mensur e
serlerdeki kabiliyet derecesi ne o
lursa. olsun, §ür terbiyesi eksik olan 
aktöre manzum eserde rol verilme
mek en doğTU hareket olur. ln~d, 

manzwn temsilin ruhudur. Fakat 
bu tabirle mekteble!'de umumiyetle 
öğretilen kötü İn§adı ka.sdetmiyo
ruz. ~Js,tör inş.a,dr, m.eık.~- ... ~v-!"
de, tiırı ü."ıamaııc ve duy.:mak ıçm 
aarfedeceği gayretle öğnıın.ec:.ektir. 

Bir §İİri bütün kuvvetiyle ve kıyme· 

tiyle duyan ada.mm hele kendisinde 
bir aktör kabiliyeti de varsa, onu 
fena in,ad etmesi nadir vakidir. Fa
kat şiirle yakından tem.as etmemiş 
bir kimsenin mısraı duymak haasa
smm kuvvetli olabileceğine de inan
mak güçtür. 

Birdenbire müstakil livaya men· 
auh üç tabur, arkamızdan üçer, dör
der olarak çıka geldiler. Bunlar talim 
meydamnda yürür gibi sakin ve metin 
bir yürüyüşle yürüyorlardı. Bunların 
yanında alay erkanı harbiyesi, liva er • 
kanı harbiyesinde nbir kısmı vardı. Fa· 
kat liva kumandanı Said bey yoktu. Son 
radan onun elindeki beş taburun başın
cfa Vid köprüsünün batını tutmu§tu. lki 
taburun fırkadan daha sabahleyin 

binbaşım atım ııürmüş ve kumandana 
tekmil vermişti. Neferlerim vaziyet al
dılar. Bu sırada ben önce, gelen ııüvari- _ 
leri, sonra arkadan gelen avcıları, daha : 
arkadan da kesif bir piyade kütlesini : 
gördüm. Bunlar, evvelce bizim Opaneç : 
tabyamızm bulunduğu yerin şarkında : 

Manzum eserin temsili hususun
daki bu mütalealardan kasdettiğıi

- miz ''Timur'' temsili değildir. Çün-
Q~~I 5 kü şehir tiyatrosunun bu temsili, 

Yazan: Alexis Tolstoi No: 13 : ---
-bulunan Opaneç bayırından a§ağı ini • E 

erkenden ayrılmış olduğunu daha : 
önce söylemiştim. Bunlar, bir im.ka- Dürbünümle baktım: Bunlarm sır- : 

-yorlardı. 

28-2-~ 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: pıj_ 
12.30 Muhtelif .. fi 

neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikt~ 
halk iarkılarr - 13.15-13.3() Dahili ve 
ci haberler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Pt.ik nt: 
yatı - 18.35 İngilizce ders: Azime İP''° 
19.00 Türk musikisi ve 'halk şarktlarl (~ r 
bule Çakar ve arkadaşları) - 19.30 s~ 
yarı ve arabça neşriyat - 19.45 Turk ; 
kisi ve halk şarkıları (Servet Adnan V.!:.,. 
kadaşları) - 20.15 Spor konuşması:~~; 
mettin Kırşan - 20.30 Türk musikıtl 
halk şarkıları (Salahaddin ve arkad ~ 
- 21.00 Ajans haberleri - 21.15 Stüd~O.-.ı 
lon orkestrası: 1 - N esvedba: ParaPllfdı 
! la Loreley. 2 - O. Fetras: Suvenie! , 
Chopin. 3 - Leo Deli bas: Pas des fleu~ 
Leoe Fail: Die Rose von Stanbul, OP it 
te - 21.55 - 22.00 Yarınki program 11e 
tiklal marşı. 

İstanbul: 

Uğle Neşriyatı: 12.30 Plakla türk oı': 
siiksi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla~ 
musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif plik ııcır 
yatı. 

Akşam Ne§riyatı: 17.00 İnkılabdl" 
si: üniversitden naklen Mahmut Esat B". 
kurt tarafından 18.30 Çocuklara masal:~ 
yan Nine - 19.00 İnci: Şan piyano ve: 
man refakatiyle - 19.30 .Memleket şar'I 
tarı: Malatyalı Fahri - 19.55 Borsa ha~ 
leri - 20.00 Rıfat ve arkadaşlar ıtar~: ~ 
dan türk musikisi ve 1:1.alk şarkıları - ~ 
hava raporu - 20.30 Omer Rıza tarafı~ 
arabça soylev. - 20.45 Belma ve arkaU"' 
!arı tarafından türk musikisi ve halk ~! 
lan (Saat ayarı) - 21.15 Fasıl saz be:r-:·. 
okuyanlar: İbrahim, Ali, küçük safiye,! 
nun Muammer, klarinet Hamdi, ut Ce~ 
Kozan, tanbur Salahaddin, keman Ce" rl 
- 21.SO Radyo fonik temsil: Stüdyo 
kestrası refakatiyle (Per Gynt) - 22.4~~ 
jans haberleri - 23.00 Plakla sololar, oıı:-., 
ve operet parçaları - 23.20. - 23.30 Son .,.. 
berler ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 

V..l:'~ı<.M. vE OPERETLER: 12 Laypsif 
- 19.10 Berlin, Laypzig - 20.35 Stokbol" 
-21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE Si~ 
FON1K KONSERLER: 10.20 Strazburl,, 
12 Hamburg ve diier alman istasyonıarıd#'. 
20 Königsberg, Kopenhag - 20.10 BU ıJ 
peşte - 21.30 Paris - 21.45 Brüksel - / 
::>tokholm, Varşova - 22.20 Kopenhag t 
23 Droitwich - 3.15 Tuluz - 23.30 ı..ıı 
semburg. 

ODA MUSİKİSİ: 15.5 Frankfurt - ~ 
Berlin, Beromünster - 17.15 Varı;ova -
Sottens - 22 Faris - P.T.T. 

SOLO KONSERLERİ: 16 Münib "" 
17.15 Milano - 18 Haınburg, Stuttgart"" 
18.10 Breslav - 18.15 Strazburg - 18.sO 
Laypzig - 19.10 Königsberg. -
NEFESLİ SAZLAR (Marı; v. a.): 

Berlin - 20.20 Sottens. 

--~!tG ~~ER~ERİ V~ KOR~~}ll 
P.T.T. - 19.45 Prag. 
HAFİF MUZİK: 6 Franlı:furt ve dii,ı 

alman istasyonları - 6.30 Breslav - s.5' 
Breslav, Frankfurt, Stuttgart - 9.30 Bet' 
lin - 10.30 Hamburg - 12 Kolonya, Stu~ 
gart - 13.15 Münib - 14.15 Berlin - ıs. 
Keza - 16 Breslav ve diier alman istasyoll' 
lan - 17.10 Münih - 18.20 Kolonya _,,. 
18.30 Frankfurt - 19.10 Frankfurt - 19.tS 
Stuttgart - 21 Berlin - 22.40 Königsbet~ 
- 24 Stuttgart. 

HALK MUSİKİSİ: 8.30 Kolonya "" 
11.30 Stuttgart - 23.5 Budapeşte (SiP' 
müziği). 

DANS MUSİKİSİ: 14.10 Laypzig "" 
21.15 Stuttgart - 22.10 Floransa - 2z.30 
Breslav - 23 Katoviç, Milano, Vilna ..,,. 
23.25 London - Regional - 24 Droitwicbı 
Lüksemburg - 0.30 Droitwicb. 

Mançuride 

seferberlik 

umumi 
başladı nmı bulup Blasivaç'a gitmişler, ora- bnda Rossiori <Romanya !-lussarlan) _ 

da Adil paşanın verdiği son muhare- ların yakası yarı açık parlak kırmızı E 
beye iltihak etmişlerdi. ünifomıaları vardı. Bunların arkasın - = 

On üçüncü alay kumandanı Per- dan beş altı batarya topun da ufuk hat- E 
tev bey, harekatın ba§ında yaralan- b üzerinde tepeye doğru dört nala gel- : 
mış ve on dördüncü alay kumandanı diklerini gördüm. : 
kaymakam Mehmed Ali bey kuman- Bunun üzerine binbaşım, benim ta· -
dayı eline almıştı. Ben de Plevne se- burumun dört bölüğüne: 1: 
ferinde giri~tiğim son muharebeyi ( Sonu var ) E 

: bazı amatör gruplarmm aynı nevi
: den eserlerde gösterdikleri acemili
E ğe nazaran çok muvaffakıyetli &a· 

= yılmak li.zımdır. Biziın i~aret etmek 
: istediğimiz nokta, manzum bir ese
- ri temsil etmek için ele alacak olan 
: tiyatro trupunun, bu manzumluk Tokyo, 27 (A.A.) - Domei ajansı,,
: hususiyetini, üzerinde ayrıca dü~ü- Hsinkingden bildirildiğine göre M:.P 
: nülmesi lazım gelen ehemiyetli bir çuri hükümeti, umumt seferberlik ,,, 

unsur olarak ele alması lüzumudur, nunu ilan etmiştir. Bu kanun da haJel' 
: ki bu noktanın, bizde pek ihmale japon meclisinde müzakere edilen .mil' 
E uğradığını umumiyetle görmekte· 11 seferberlik kanununa benzemekte' 

~~~-=~:._..:._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·: 
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HULASA 
LÇiftliğinin demirbaş k~Heler!n~en ikisini 

çağırtıp bir arkadaşı ıle ?ırlıkte yola 
çıkan Vasili Volkov isminde bır boyar, ken
disine köle olarak satılmış bulunan Alyoş
ka isminde bir de çocuk beraberinde olarak 
Moskovaya geldi. 

Kremlin cihetinde, iki topun muha
fazasında bulunan köprü önünde st- : 
reliçler omuz omuza itişiyordu. ---

~I yiz. YAŞAR NABi dir. 

- 1 Eıaa11rııııııııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı 
: silah patladı. Süvari, atını sürüp halk Sessiz, güneş altında pırılda-yaJI 
- arasına girerek zahmalar üstünde aya- Kremlin'de pencereler birer birer 1'1' 
: ğa kalktı. Traş edilmiş başının derisi panıyordu. -- titriyordu. Sivri burunlu uzun yüzü 
: atınr bu suretle koşturmaktan kızar
- mıştı. Sık sık nefes alıyor, kömürle 
: çizilmiş gibi kalın siyah kaş1ar altın
- daki gözleri kıvılcım saçryordu. .. 

Kendisini tanımışlardı: 

-14-
Sabırsızlanıp sıralarından çılc~ 

. 1 A . •-•ı• strelıç er, saraya ve nonsıasyon $> 

sesine kadar geldiler. 
Hassa milislerinin yoklaması münasebe

tiyle Moskovaya çağırılmış olan boyarlar 
toplantı mahalline giderken Alyoşka kııak
taki koşumların çalınmış oldugunu gördu. 
Koştu, başından geçenleri babasına anlattı. 
Babası da onu bir tanıdıgına göndererek 
ond:m bir binek atı istemesini emretti. 

Köprü başında,çarın muhafız kıtasın _ 
da çalışan, atlı ve yaya, asılzadeler E 
görünüyordu. Kaftanlarının sırtına : 
yapıştırılmış kuğu kanadları onla- : 
rın kim olduklarına alametti. Azlık : 
idiler ve toplaşmakta olan binlerce : 
kişiye pek de korkusuzca bakmıyor- _ 
lardr. : 
Aleksaşka köprünün yanında, biı 

şeytan gibi, öteye, beriye koşuyor 
Çocuklar çörekleri çoktan satmışlar. 
önlüklerini kaldırıp atmışlardı. Ar 
tık ticaret hayatı, şimdilik bitmişti. 
Bundan dolayı hem korkuyor, hem se
viniyorlardı. Hayat mı bu? Herkes şi
kayet ve Kremlin'in . dı~arlar~n~ 
tehdit ediyordu. Esnaftan ıhtıyar hırı 
çöplerin üzerine çıkmış, çıplak başını 
açmış, ağır ağır anlatıyordu: 

- Büyüh Petro ve Aleksandr Menşikol 

;: - Tolstoyi ... Petro Andreeviç .. Mi
: loslavskinin yeğeni. .. Bizden ... dokun

mayın ... söyliyeceklerine kulak ve· 

İçlerinden çoğu da kalabalıktan a'f 
rılarak boyar evlerinin kapılarını zot' 
luyor, çan kulelerine tırmanarak it!)' 
dad çanları çalıyorlardı. Müthiş .1<1aJI 
kulesinin binlerce pud'luk (1) çanı ~ 
ağır ve haşmetli sesiyle homurdanz.ıı' 
ğa başlamıştı. Daha şimdiden, Ol' 
racrk yollarda, çıkmaz sokaklarda, a~ 
lularda, pencereleri nehre bakan re6"~ 
dairelerin sarı drvarları ile mana&~ 
lar arasında, cesedler yateyordu. r 
yarların hizmetçileri, inliyerek re, 
!erde yuvarlanıyorlardı. Ürkmüş b' ~ 
vanlar gemi azıya alıyıor, ve aııkalat~, 
dan koş_acak yerde herkes kahkahal 
la gülüyordu. Her taraftan 'feryadl,t: 
haykırışmalar yükseliyor, camlar 1< 1~, 
lıyorou. Sterliçler, ha1k, çocuklar (W 
leksaşka ile Alyoşka da pek tabii 0 ~ 
rak bunlar arasında idi) Kremlin tı' _. 
hallesinin dörtte birini işgal eden, sl , 
ca bulaca ve çiy renkli çar sarayına ~e 
kıyorlardı Öyle bir kütle ki büyüle ·ı• 
küçük kırmızı, yeşil, mavi binalarla 1 

1 
baların ve geniş salonların, uzun "e.~ 
kısa, düz veya çıkmtıh kulelerin, b)ı 

Bu sırada çar ölmü~ ve yerme, küçük bır 
çocuk olan Petro, c;ar il5.n edilmiştir. 

Danila'mn evine giden ve kovulan Alyoş
ka Danila'nın oğlu Aleksaşka ile birlikte 
kaçıyor. İki çocuk, dolaşa dolaşa gittikleri 
pazar yerinde Sterliçlerin halkı boyarlara 
ve kıral ilan olunan Petroya karşı isyana 
teşvik ettiklerini görüyorlar. Fakat Prens 
Kovanski ile Goliçin bunları susturuyor ve 
alıp kışlaya götürüyorlar. Meydanda, da
yak yemiş bir adamla yalnız kalan çocuklar 
bunun bir çörekçi olduğunu anlayıp onun 
çırakları oluyorlar. 
Diğer bir sahne: Çarın kızı Sofiya sevgi

lisini bekliyor. Prens gelip Sofiya'yı alıyor 
ve bir b3şka odada bekliyen kendi taraftar
larının yanına götürüyor. Sofiya impa.~at~
riçe olmak istediğini bunlara açıkça soylu
yor. 

Diğer taraftan çörekçi çırağı olan iki ço· 
cuk, çörekçiden dayak yidikleri için, o kış 
nihayetinde buradan da kaçıyorlar.] 

ancak ürperttiği ayna gibi suda sa
kin sakin ak!:>ediyor. Fakat halk sakin 
değildi. Üst taraflarmdan çar sara
yının ve boyar konaklarının iç 
kıcıklayıcx renk renk damlarının 

yükseldiği bu koca divarlar arkasın
da tasalandırıcı bir takım hadiseler 
oluyordu. Henüz tafsilat yoktu. 

- Rahmetli Aleksei Mihailoviç za
manında da h.alk böyle ayaklandı. Ek· 
mek yoktu, tuz yoktu. Paranın kıyme
ti kalmamıştı. Hazine, gümüşü kal
dırıp bakır para bastı. Boyarlar doy
mak bilmiyor, kanımızı içiyorlardı. 
Halk ayaklandı, Alekseiyi atından 
aşağı aldı, kürkünü parçaladı... Bir 
çok boyarların evleri yakıldı. Bir 
çokları da öldürüldü.. Ve Razin, bu 
büyük kazak baş kaldırdı .. O zaman
lar insan hürriyetini eline geçirebilir, 
rahat rahat yaşayabilirdi.. Fakat 
Razin'e icab ettiği kadar yardım edil
medi.. .. Halk zayıftır, ne diye bağıra· 

cağını bilmez. Çocukluktan beri kor
kaktır ... Eğer, dostlar, şimdi de bir 
fikirde değilseniz, dar ağacı ile bal
tadan başka bir şey beklemeyiniz. Bo
yarlar hakınızdan gelir. 

Onu açık ağızlarla, büyümüş göz
lerle dinliyorlardı. Ve halk arasında 
bir ürpenme oluyordu. Artık Krem
linde kumanda edecek kimse bulun
madığı, bu asırdide kuvveti sarsma 
zamanının geldiği anlaşılıyordu. E
vet. Fakat nasıl? 

Bir başka tarafta, bir streliç hay
kırıyordu: 

- Ne duruyorsunuz? Boyar Mat
veev seher vakti Kremlin'e girdi.. Bo
yar Mateev'i iyice tanırsınız, değil 
mi? Boyarların başında kimse olma
dığı, köpekler gibi birbirleriyle hır
laştrkları zaman, eh.. şöyle böyle 
yaşanabilirdi, Şimdi, sahici bir çar 
çıkacak, dizginleri ele alacak. Aşar 
yüzünden, vergiler yüzünden hiç bir 
zaman olmamış olduğu gibi ezilece
ğiz. Eğer bu gün ayaklanma:ıaak 

yarın geç kalmış oluruz. rin !.. 
Bu gibi sözlerle kafalar dönmeğe Petro Andreeviç, tiz bir sesle, ke-

başlamıştı: Yarın geç kalmış olacağız 1 sik kesik, anlattı: 
Gözler kan çanağı gibi idi. Krem- _ Ey ahali!... Ey streliçler ! .. Fe-

lin sarayı bir serab halinde görünü- Jaket ... Matveev ile Narişkinler çare
yor, hilekar, memnu meyva gibi, içi viç İvan'ı boğazladılar. Vakit kaybe
altın dolu ... Kale divarları üzerindeki dersek, Petroyu da boğacaklardrr. 
toplar metruk gibi idi. Başlarında hiç Çabuk Kremlin'e geliniz ... Yoksa geç 
bir topçu yoktu. ve üzerlerinde çay· kalmış olacağız .. 
laklar uçuşuyordu. Halk homurdandı, haykırarak köp-

B irdenbire, karşı sahilde, sırtların- rüye doğru hücum etti. Binlerce baş 
da kuğu kanadları olan muhafızlar 
arasında sesler ve haykırışmalar duyul arasından Tolstoyinin beyaz atı görü

nüyordu. Köprü çatırdadı, suya gö
du. Beyaz atlı bir süvarinin bunlar müldü. Halk diz kapaklarına kadar 
arasında fırıl fırıl dönmekte olduğu 

sular içinde yürüyordu. Streliçler, 
görüldü. Muhafızlar geniş yüzlü halkı itip kakarak, suratları asık, hid
mızraklariyle yolunu kesiyorlardı. 
Süvari, atını şaha kaldırdı, ileri fır- detli, müfreze müfreze, ilerliyorlardı. 
tadı, kalpağını kaybetti ise de çılgın- 'Hepsinin kalbleri kin dolu idi. Bir 
ca bir stiratle tombazlı köprünün tize- çan sesi duyuldu. Bum ... bum ... buı:ıı.. 
rine atıldı ve tahtalarını suyun içine Bu işkillendirici ses gittikçe hızla
çökertti. Tahtalar arasından su lok narak tekerrür etti. Buna öteki çanlar 
lok diye fı~kırdı. At neşeli neşeli da cevab verdiler ve Mos~ovanın 
kuyruğunu sallıyordu. Nal sesleri du- kırk kere kırk klise6i ölüm çanları 
yuldu. Halk auatu. Karşı kıyıda bU çalmağa başladı. 

(Sonu '/St 

(1) Pud, 16,38 kilo ağırlığında bir r11t °" 
çilaü 
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p R 
• • damların~~k ht~ç~~~~~~ • 

buyu 0 d" Danimarkalı profeıör Soeren~n de bala yeni meyvalar vermekte ır. 
yetrnit yaşına geldiği için tekaüd edil· D ·markalı hocanın bulduğu ve 

. . . . d çahıtı• anı d" mış, otuz yedi yıldan ben ıçın e ~ bütün dünyada büyiik alim ıye tanı.n: 
ğı ve bütün dünyaya erefle tanıtbgt nıaıına sebeb olan prenıip hayat ıabıbı 
Carlsberg laboratuvarını bırakmıf··· .. dlarda asitler ve alkalenler ara • 

Ad" vucu ~ • 
Eherniyetsiz ve pek tabii bir hi ı~~ sında bir muvazene bulundugu prensı· 

diyeceksiniz, her devlet memuru. gıbı pidir. . .. 
bir profesör de ancak muayyen hır ya· Ki y:a dilinde H p işaretiyle goste• 

1 

G. Saray Harbiye İdman 
yurdunu O - 1 yendi 

ı . e çe • m • · b l §a kadar çalıırnalı, o yaıa ge ıncalı' .1 bu muvazene prenıipının u un • 
kilmeli ve yerini gençlere bırakm rı en ek eski olmadığı halde ondan da· 

B" k"t b "" ""k kimyacı Berthloth masa c~ımpdiden büyük neticeler çıkmıali '.hr .. ır va ı , uyu . da 
0 

ka· ,. 
d tckaüd ya§ına gelrnif, onu d Şimdi biliniyor ki aağlik h . nuzın 
dar ıereflc yükselttiği laboratuvr~ an devamı kanımızda ve bütün neaı~ledırrde 
sıkannnğa knlkışmıılardl. fakat rdan· · bulunrnaııına baglı • 

. ek .. d kanunun an o muvazcn~rukn ımuc. olan tabiat bir ta· aa'da halkın aesı t au .. .. k "lim Muvazeneyı uıı ,. ~ al 
daha kuvvetli olmu§tu. Buyu :nu raftan da onu daima Y~l!.a ç ııır. 
İçin mahıua bir kanun çıkarı~arak t Vücudumuzda hayatın,. sag~ıgın deva· 
·· .. · d ve labora uva- hafif derecede olunccye kadar deraın e . k 'd · · bu·· tün neıiderın 

d Darumar a a m11çın ~ d•v• · 
hnda bırakmışlar ı. .. alkalen olması lwm gelirken ye ıgı~z 
bö • ~ga lüzum gor • ·· · ıkannak ıçın yle bır kanun yapma kili yemekler, hattiı kalorı Ç 
tncrniıler, ki Soerensen sessizce çe • ddcler daima asid ha11l 

yaktığımız ma al 
1 Yor. ederek muvazeneyi bozmağa ç ıtı~ ar. 

B- 1 b- ük ilim adamlarını başka .. dumuz sağlık halınde 
oy e uy • h' t tarak falan Fakat vucu 1 

devlet mcmurlanyle ır u k . • • ka)d k daima bozulmnğa hazır o an 
k ıçtımaı ' ça, .. . M "' l' . terinden çe me azeneyı" daı"mn duzeltır. uvaze -JBfa ge ınce ıf ki d 0 muv . 

1
. 

kanunların en büyük yanl.ıth ar:'n ~ bozulunca hastnlık halı ge ır. 
b• "d" ç·· k •. ··yle fılimlerın çekılmesı ne d'" • . 1 • de 
ırı ır. un u o Ziraat i§lerinde, en ustrı ıı erın 

b.. .. d" . . arnrdır Laboratuvar . b 
1 

b e 
utun unya ıçın z · . d d ""him tatbik yerı u an u muvaz • 

alimi bir filozof gibi, bir edcbıyat a a - n:;r:nsipi, hayatı ve sıhatı kimy~v•ile 
nu gibi tekaüd yaıına geldi~ten .~onra ani tam ilmi bir surette izah ettıgın· 
da köşesinde oturup fikirlerıyle d~nya~ ~an hekimlikte de büyük umutlara yol 
Yı aydınlatmakta devam edemez.. nd~ 

b la kaım ır nçmııtır. . çaJı.,rnası ancak la oratuvar . . k d f d 1 b r 
'" d k mak tabı- Büyük hocanın o a ar ay a ı .• Onu laboratuvarın an çı ar ' • v P 

atın eskitmek istemediği, bunatmakdı.gı ıekilde kurduğu ve anlattıgı preıuı 
fikrini atalette • söndürmek dem~ tir. bütün neticelerini er veya geç elbette ve 

b 1 k lazım recektir. Fakat kendisinin liboratuva • V akta gençlere de yer u ma ' d t 
fakat büyük hocanın yerinde kalmaıı o- rında kalarak araıtırmalarına ev~ e -
raya bir gencin daha gelmesine engel meıi beklenilen neticelerin. daha once 
değil daha faydalı olur. Ruslar gene alınmaııına yardım edecektı. 

' d h d • hare Bo'"yle adamların çalıımadan çekil-bunı. benzer bir i te a a ogru -
lı: 1 a ··ı ·· e kadar melerı" 1·1,·m bakurundan insana hüzün • et ctıuiıler, Tnv oı u o uncey .. 
tekaüd cbncdikten baıka yanına yuz vermektedir. G. A. 
yinni !fille muavin vermiılerdi. 

Milli küme maçlarını oynamak üze
re gelen ve iki gündenberi şehrimizde 
bulunan lstanbulun Galatasaray takı
mı şehir stadında dün ikinci karşılaş
masını Ankara gampiyonu Harbiye ile 
yaptı. 

Günün pazar ve havanın düne naza
ran daha güzel olması stadyoma 10 bin
den fazla seyirci geJmeaini temin et
mişti. 

Harbiye takımının çok güzel ve can
lı bir oyun çıkarmasına rağmen, bugün 
dünden daha iyi bir oyun çıkarmaya 
muvaffak olan galatasaraylılar maçı i
kinci devrede yaptıkları bir golle ka
zanmaya muvaffak oldular. 
Maçın tafsilatına gelince: 
Mutad saatte her iki takım da bera

ber ve kardeşçe sahaya çıkarak halkı 
selamladılar. Uzunca süren merasim
deı· sonra takımlar karşılıklı dizildik
leri vakit Galatasarayı düne nazaran 
kadrosunda bazı tadilat yapmış oldu
ğu halde ıu şekilde görüyoruz: 

Sacid - Salim, Rep.d - Suavi, Adnan, 
Eşfak - Necdet, Süleyman, Bülend, 
Haşim, Fazıl. 

Buna mukabil Ankara 'ampiyonu, 
hastalığı dolayısiyle bugün takıma il
tihak edemiyen en kıymetli uzvu olan 
sağ muavin Haşimden mahrum olarak 
şöylece yer almış bulunuyordu: 

Fethi - Şükrü, Sabri - Zeki, Muh
terem, Necati - Mücahid, Celal, Mur
taza, İzzet, Şerif. 

Hakem İstanbul sporlu B. Kemal 
Halim. 

Oyun haroiyelilerin, Galatasaray 
müdafaasının güçlükle ve ancak kor· 

Galatasaray ve Harbiye idman Yurdu taaımlarının bir arada 
alınmtt Tesimlcri 

.l..$n ayrı iılerde çalııan ilim adam· Amerı"kada yakalanan· 
lannı biribirleriyle mukayese ebnek 
doğru olamıyacağından dımimarkalı bu 
hocanın frnnsız büyük kimyası, ı:u•· 
yalı büyük fiziyoloji hocası derecesm • 
de bulunup bulunmadığını söylemek 
kabil değildir. Fransız büyük kimyacı· 
nin meydana çıkardığı termoşimi pren· 
aip)erindcn, bugün milyonlarla müka • 
fnt d • ıtmaf a ıebeb olan dinamit icad 
emnnış, ene onun cuıduğu scntetık 

nerle kesebildiği fakat neticesiz ka- Dünkü ımaçtan heyecanlı bir an 
lan seri bir hUcumu ile başladı. Buna, Milli •.. .,1 nd Ü 

casus üç Galatasaraym yaptnıf olduğu muka. ume m8"ın 1 Fener - çok 
bil hücum Şükrü ve Sabri müdafaa· 

sında kolaylıkla durduruldu. 1 kulüplerin puvan vıziyetl maçı yapılmadı 

kimya prensipleri de sayılaımyacak ka· 
dar çok iyi neticeler vermiıtir. Rusyalı 

Vaşington, 27 (A.A.) - Federal 
araştırma bürosunun müdürü, casus· 
luk y apan ve Amerika sahilleriyle 
Panama kanalı sahillerinin istihkam· 
larına aid askeri sırlan ecnebi bir 
devlete, satmaga te§ebbiıa eden uç Jn· 

Müsavi prtlar altında devam ot• Kulüp lt!ac. Gn. B er. Ma. At. Yt! Puv. 
mekte olan oyunun 17 inci dakikasın·B - k -

3 
- -

3 
- - -

8 
-

2 
-

9 . kal . .. 1 . d eşi taş . . da Haşim Harbıye ebı on erın e Güncı 3 s 12 4 g 
-:ı mPtre lc;ıdat hir mr"Safedcn çektiği G.saray 3 2 • l 5 4 ? 
filt havadan gitti. M. tucil 4 • 2 2 5 8 6 

şinin Nevyorkta tevkif edildiklerini 
bildirmektedir. 

• • '- • 1 d U ~ok 3 ı . 2 3 7 5 Harbıyelı mu"acım er e aynı su- F.bahçe 2 ı ı 2 s s 
retle 20 inci ve 23 üncü dakiakalarda H.t.Y. 2 ı ı 2 3 3 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Direktörlüğünden 

1·2·1938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla kaput bczlerimi· 
zi satacağımızı saygı değer milfterilerimize ilan ederiz. 

Genişlik Top Top 
santim Metre fi atı 

Aslanlı bez tip 2 

" tip 2 
" Şapkalı ,. tip 4 

" 
.. tip 4 

75 
90 
85 
90 

36 

36 
36 
36 

725 Kr. 
839 .. 
695 .. 
725 .. 

. "k t slimi bedeli peşin tediyeli ve toptan aatıJ 
Bu fıatlar fabrı a e k an olan perakende satışlar için % 2 fark 

fiatıdır. Bir balyadan no 5 

alınır. . . de acentası yoktur. Bütün müracaatla.. 
Fabrikamızın hıç bır yer lınası müşterilerimizin menfaatı ica-

rın fabrika müdürlüğüne yapı 1-528 

bındandır. 

YEŞİL DEFTE R 

. b sabah emretti-Daymler gara31na u . 
.. . • •1 · • beklıyor. 
gınız otomobı sızı 

Banger: il 1 dedi. 
- Çok gUzel, ç.0~ ~ :~ıl etmemek i
Beyhude yere ızınıfb b"r şirketten 

. b"l" maru ı Çın, otomo ı ı . . olan Karamas-
kendi namına getırtmış. . anlıyordu. 
kenin manevrasını pek ıy~ d ki banka-

N ddcsın e 
eylor, Beyker ca k otluk on pa· 

ya giderek yirmişer ban n hazırlanmış 
ketten mürekkeb eve~cebir şey söyle
parayı aldı. Memur hıç ··n gara· 

. da her gu ınedı; para hususun alışkındı. 
b esasen etlerle karşılaşmaya . kadın he-n . "htıyar 

aha geçen hafta bır 1 ktikten ve 
abındaki biltün parayı çe tekrar be

birer birer saydıktan sonra 
liabına yatırmamış mıydı? Lankestr 

Bir dakika sonra Neylor,d tayin e· 
Geyt ile Merbl Ark arasın0a da ken· 
dilen noktada bekliyo~du. h.~: ~anza· 
di&ine tavsiye edildiğı veÇ b~anesiyle 
ranın letafetini seyretme~ örı:neye ça· 
karamaskenin ortakların g 
lrşıyordu. rkta a-

Bu gilzel eylül sabahrnd: ~abii bir 
Vare dolaşanlara ra tlama ıneden 
" "d" b rok geç 
•'<1 ıse olmakla bera er, :ı: • len üç 
hareketleri kendisine şUphelı ge 

Yazan: Margörit Randü 
10 = 

.. d'" Eveli otomobilden bir 
Şahıs gor u. ' k 

··tede demir parma hklara kaç metre o kl b. 
k sketlı ve cokey kıh ı ır 

dayanmıf a .. ·· .. d 
1 1 la alakadar gorunuyor u. 

adam at ı ar b" b" .k 
"d acaib tavırlı ır ısı • Sonra, gerı e, b · 

letli makinesine dayanmış ır g~nç 

kızl~ konuşuyordu. Ney lor k~nu .. er~~e 
tetkike vakit bulamamıştı ı goz. u .• 
.. k düı:müş saçları kakuletesının lu ve a r·· k" .. k 
altından fışkıran bir ~adın ~çu a· 
dımlarla yaklaştı. Ehnd~ ~ır çan~a 

d tun öte yanındakı bır sıra u· var ı, yo b . .. 
. turdu Bu kadında mı enı go-

:zcrıne o · d"' N 1 B 
l. ? Dı"ye düşün u ey or. u zet ıyor 

takdirde rolilr.il pek mük~el oynu: 
d ünkü biraz sonra hır sersen 

yor u, ç • b" 'k . 
1. sıra üzerine uzanınca, ır tı sın· ge ıp .. b.. a 

ti jesti yaptı ve sıranın ta o ur ucun 

çekildi. . 
Neylor yerinden kalktı ve otomob~

rn etrafına çepçevre bir göz gezdirdı. 
~okey kılıklı adam yolun öb~r ya~ı~a 
eçmişti ve ihtiyar kadınla dılencının 

~r.tu"nde bulundukları sıranın yanın· u.. . 
dan ağır agır geçıyordu. Kadın~ ça~ta-

k g~ında elinde tuttuğu bır kıta-
sı J"' • -
ba dalmış görünüyordu. Neylor, bu uç 

. . . haydudlarm suç ortakları ol-
kışının . 
duğuna kanaat getirdi ve aralarında ı-

iki güzel gol vaziyetinden istifade Alııancak '2 2 o 4 2 

edemediler. 
Serl ve hey~canla devam eden ma

çın ilk devresi bütlin gayretlere rağ· 
men golsüz O - O beraberlikle netice
lenmiştir. 

İkinci devreye lki takım da büyilk 
bir hızla ve muhakkak bir galiıbiyete 
erişmek azmi ile batladı. Gerek Har
biye ve gerekse Galatasaray, yapmış 

oldukları karşılıklı akınlar biribiri 
için çok tehlikeli oluyordu. 

28 inci dakikada: gıiliı.tasarylılar ge· 
ne Harbiye kalesini tazyike ba§ladı
lar, Süleyman kale önlerinde geriden 
aldığı topu güzel bir ara pası ile ken
dinden daha müsaid ve demarke vazi
yette bulunan Bülend'e geçirdi. BU· 
lend bu fırsatı bir ganimet bilerek ya
vaş fakat isabetli bir vurugla topu har
biye ağlarına takarak takımının ilk ve 
son golünü yaptı. 

1/0 galib vaziyete geçen sarı-krrmı
zılılar harbiyelilerin birbirini kovala
yan hücOmları kar§ıtında, elde ettikle 

şaretleştiklerini farzederek hiddetlen
di. Ah, bir şu herifleJ">i ele geçirse, ver
diği paraya hiç acımıyacaktı. Onlara 
kafa tutmaya cesaret eden ilk adam o 
değil miydi? 

Perdeleri inik koyu kırmızı bir oto
mobilin yaklaşması onu bu dilşilncele
rinden ayırdı. Karamaske mi gdiyor· 
du? Sa.bırsu: bir jestle bir el uzandı, 
ve Neylor, i5inden kendi kendine "ah· 
mak" diyerek para ile dolu çantayı 
uzattı. 

Kırmızı otomobil Lankestr ·Geyt'e 
doğru yoluna devam etti. Neylor an
cak X D 7 503 numarasını farkedccek 
kadar vakit bulabildi. Sonra progra
mın sonunu beklemek için kanapesine 
yaslandı. Cokey, gene eskisi gibi atlı
lara bakıyor, ihtiyar kadın okumru;ına 
devam ederek başını sallıyor, bisiklet· 
li otomobilin arkasında duruyordu. 
Fakat arkadaşı ortadan sır olmuştu. 
Neylor, aaabiyetinden yumruğunu ı· 
sırdı . 

Böylece, bitmek bilm z bir aiırlık
la u.ıun bir saat &c5ti. Neylor, Rezayr'· 
ın aldığı parayı hak etmek ve intika· 
mını almak için çalıştığını umuyordu. 
Etrafında onu gözetlediklerini farzet
tiği insanlara bir kerrc daha baktı ve 
kendisini, örümcek ağına düfffiÜf bir 
ıinek halinde tasavvur ~tti. Bu düşün
ce ile a~zından bir sürü küfür dökül· 
dü. 

Birdenbire, yeşil bir otomObil ya
nurdan geçti ve kendisine bir paket a
tan adamı ve numarasını bile f aıket-

ri sayı avantajını kaybetmemek için 
Fazılı da geriye alarak mildafaa hat -
tını takviye ettiler. Ve bunda isabet 
ettiler. Çünkü oyun bundan sonra, 
hiç olmazsa beraberliği temin maksa· 
diyle .son bir enerji ııarfiyle canla baş
la çalışarak İstanbul kalesi önüne yer
leşen harbiyelilerin tazyiki altında de
vam etti. Fakat bu tazyik Galatasara • 
yın uzun vuruşlu ve sistemli müdafa
ası karşısında bir semere vermedi. Ve 
maçta son dakikalarda Harbiye lehine 
olan bariz bir penaltının hakem tara
fından verilmemesi sebebiyle Galata. 
sarayın 1/0 galibiyctile neticelendi. 
Misafir takım bu akşamki ekspresle 
lstanbula hareket etmiştir. Misafirler 
garda hararetle uğurlandılar. 

Bu maçtan evet yapılan Güneş - Ga
latasaray tekaüdleri maçı Ga1atasara
yın hakimiyeti altında geçmiş ve 5/ 0 
Güneıin mağlfıbiyetile neticelenmiş
tir. 

meye vakit bulamadan sliratle gözden 
kayboldu. Neylor sevinçle paketi ya
kaladı ve bir geniş nefes aldı. Çok şü
kilr haydudlar dUrUst hareket etmiş
tiler ve demek oluyor ki Rezayr'ın ta
kibinden haberdar bulurumyordular. 
Nihayet kurtuluşuna kavu§muştu. 
Kıymetli vcsıkaları elde ettikten son
ra timdi istediği gibi intikamını ha
zırlamaya devam edebilirdi. 

Mairur bir tavırla ayağa kalktı ve 
haydudlardan her biri istikametinde 
yumruğunu salladı. Cokey yüzünü bu
rufturdu; ötekiler alakasız kaldılar. 
Nihayet Neylor oturdu ve 9oföre, ken
disini Portmen Skedayr'e götünnesini 
emretti. Şoför müşteri inin bir tahtası 
nok an olduğuna kanaat getirdi. 

Neylor'un otomobili gözden kaybo
lunca, dört seyirci, bir müddet hare
ketaiz durdular, sonra bisikletçi bir 
kibrit istemek için Cokeye hltab etti. 
Sonra, cokey sıraya yaklaştı ve elleri 
cebinde, uyuyan dilenci ile çantasını 
elinde sım sıkı tutan ihtiyar kadını 
küstah bir bakışla süzdü: 

- Söyleyin bakalım, istedi~inizi 
gördünüz, değil mi? 

Dilenci uyanmadı. 
İhtiyar kadın hayretle gözlerini kal

dırdı, ve elini kulağına götürerek sor
du: 

- Efendim? 

- Nasıl bu geçen sahneye ne dersi-
niz? lyi oynandı, değil mi? 

İhtiyar kadın şaşkın bir tavırla: 
- Ha? Dedi, sırada yatan da yerin-

İstanbul, 27 (A.A.) - BugUn Fcner
bahçc- Üçok maçı oynanmamıştır. Yap 
tığımız tahkikat neticesi ıudur : 

Geçen aene bu gibi deplasmanlı 
maçlar Uı; saha araSJnda taksim edile • 
rek bunlara oyun hasılatının yilzde l 5 
US 20 si niabetinde bir hisse tefrik edil
mekte idi. Bu sene futbol federasyonu 
doğrudan doğruya Taksim atadı ile bir 
mukavele akdetmiş ve badema bütün 
maçların bu ıahada oynanmasını karar 
altına almıgtır. 

Fenerbahçe kulilbü teşkilAta müra· 
c:.aat ederek ııtadda maç yapılmıyacak 

olurı;a sahanın icabettirdiği azim mas
raflara dayanmak kabil olamıyacağını 
ileri üımüş ve geçen sene olduğu gibi 
maçlardan kendi oynıyacağı maçlann 
kendi sahasında yapılmasına müsaade 
edilmesini rica etmi tir. Teşkilit bu ta· 
lebe esas itibariyle muvafakat ettiğini 
kulüb riyasetine şifahen bildirmiş ise 
de bu haftaki maçların Taksim stadyo -
munda oynanması hususunda ısrar ey· 
lemiştir. Fencrb~hçe kulübü ise ilk ve • 
rilen karar mucibince takımını kendi 
sahasında hazırlamış, Üçok ise Taksim 
stadyomuna gitmiş olduğundan iki ta -
kımın karşrlaşması kabil olamamıştır. 

den doğrularak gözlerini oğuşturma
ya başladı. 

Cokey devam etti : 
- Umumiyetle biz seyircilerden 

hoşılanmayız. Fakat madam ki allkalr 
tarafdansınız, hazır bulunmanızda bir 
mahzur görmedik. Fakat her halde bu 
bir işinize yaramadı, çünkü ııizi göz 
hapsine aldığımız için arkadaşları· 
mızla temasa gelemediniz. Neyse, ar· 
tık perde indi ve piyes bitti. 

Dilenci kılıklı adam ihtiyar kadına: 
- Suratına bir tane indireyim mi? 

Diye sordu. 
Kadın sükOnet bulmasını ve gitme

sini işaret etti. O da Cokey kılıklı fa. 
kat centilmen gibi konuşan adamı baş
tan aşağı istihkarla sUzerek uzaklaş
tı. 

O gittikten sonra, ihtiyar kadın sı
radan kalktı, muhatabını başiyle se
lamladı ve ince bir sesle dedi ki: 

- Sizi tebrik ederim, Sir; yenildi· 
ğimi itiraf ederim. 

- Hadi gidin de hepsini patronu· 
nuz B. Rezayr'a anlatın. 

İhtiyar kadın çantasını sım ııkı tu
tarak kısa adımlarla uzaklaşırken: 

- Emrinizi yerine ietireceiim, di
yordu. 

Cimmi Rezayr (çünkü kadın ondan 
başkası değldi) çantasına çok itina e· 
diyordu, çünkü içinde en küçük mo
delde ve çok pahalı bir verici telsiz is
tasyonu vardı ve Cimmi bir saattir i
cab eden irtibatı bu makine sayesinde 
temin etmişti. 
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116Uo IQiol 
iki spor günü 

Gumarteai günü sıfunı altmda b-&r 
kaç d.erıece eoğuğa rağmen tehir &ta· 
dmd& Muhafız Gücü· Galataaaray 
maçını seyredenler 3. 700, dünkü 
Harbiye idman yurdu • Galataaaray 
maçmda seyirci aayraı 12.000 kadal'
dı. Gene tehir &tadında yapılan ma
raton kotmuna i tlrak eden gençler 
kırk, elliden fazla idi. Evelki gün, 
Yenifehlrde, Ankaradaki galata~
raylılarca kurulan kulübün açılıı to
reni apora kartı devi t merkezinde 
bealencn aliikanm ne kadar kuvvet· 
li olduğunu bir kel' daha gösterdi. 

Gene bu iki spor gününün faaliyet 
mevzularını göz önüne getirirek de
riz ki, Ankarada oynanmakta bulu-. 
nan futbol, keyfiyet itibarile, Jştan,. 
buldaki futboldan hiç de geri deiil
dir. Cumartesi günü, Muhafız Gücü 
takımı, mlisabakanm ilk yarısındaki 
üstün oyunu ile elde etmif olduğu 
muvaffakiyetle iktifa ederek müda· 
faaya çekilmek gibi bir idari bati. 
irti.kab etmeseydi belki dün Harbiye 
idman yurdu da asabi bir oyun tarzı 
ihtiyarına lüzwn gönnezdi . 

An.karadaki futbol ta.knnlarmm 
tek kusuru, müsabaka tecrübC$İnİn 
eksikliğidir. Bu takımların. ~e~~ 
kendi ve gerek :rakib kalelerı onun• 
deki hallerine dikkat ediniz: Kale 
önüne yaklaşan karşı taraf oyuncu. 
larrnm gol yapacaklannı muhakkak 
addecüyorlarmıı da buna ~öre 10n 

çarelere bat vurmak zaruretinde. b.u· 
lunuyorlannıı gibi bir intıba eduıır: 
ainiz. Aynı futbolcular ralub kalesı 
önünde ise bunun aksi haldedirler: 
Gol yapmaları imkanı yokmuı da 
ancak herhangi bir tesadüfün tahak· 
kukunu bekliyorlannı • yahud tali
lerini lehlerine neticelenecek bir ka· 
rışıklığa bağlamaktan ~ yapa· 
caklan yokmuı gibi bir tcYdır • 

Bu dediğimiz aibi, tecrübeli ve 
daha' yiik&ek teknik sahibi takmıla.r· 
la kar§ıla§Jllak fırsatının ulığmdan 
gelme bir eksiktir. Nitekim Muhafız 
Gücünün Galatasaraya karşı aldıiı 
2 _ ı + O - 2 neticesi de Harbiye 
idman yurdunun O - l •Verec'i de 
bu mütaleanm yanlq olmadıiına de
lalet eder. 

Bir kaç güne kadar futbol an~ 
nör kursu açı\acaktır. Bu kurwn td • 
resi ve Ankara futbol taknnlarmm 
yetiıtinlmeşl için getirtilmiş olan 
antrenörlerin değerli öğretmenler ol
d uklan .öyleniyor. Ankara futbolcu· 
ları hem bu imkanlardan, hem de 
devam edecek olan milli kiline maç
larındaki karıılapnalArdan ut.ifade 
edeceklerdir. Ankara futbol taknnla 
rmın menim aonunda çok ilerlemiı 
olduklarını göreceğimizden eminiz. 

Güreş faaliyeti de batlamak üze· 
redir. Bu hıuusta federaayonca alm· 
mıt olan tedbirler bilhaua serbe.t 
güreşin 6üratle ıelipneaini temin e
decek mahiyettedir. Bu gibi sporla· 
rın inkip.fına çok hizmet edecek ol· 
duğu muhakkak bulunan kapalı .a
lon yapılmuı hakkındaki dileklerin 
gerçelepne&i gecikmiyecektir. . 

Diğer taraftan öpeniyoruz kı An· 
karadaki yÜkaek ve orta mektebler 
arasında da futbol, basketbol ve vo
leybol turnovaları baılamnk üzere • 
dir. 

Bütün bu faaliyetler Ankarayı 
türk sporunun hakiki mer.kezi hali· 
ne getirecektir. Bugünlerin uzak ol· 
madığma inanalım. - N. Baydar 

Lankestr 'Geyt'de yanında sepeti o
lan bir motosiklet bekliyordu. Sepette 
oturan adam, gözlerine ltadar sım ıııkı 
sarılmıştı ve hareketsiz duruyordu. 
Başında pek büyilk bir deri kask taşı
yan arkadeıı be makinesi üstüne e il
mif, onu tamirle meşgul görünüyor
du. Birden kulağına gaibten sesler 
gelmiı gibi dinlemege başladı. Sonra 
kaltağa atladı. 

- Bize doğru geliyorlar, Jo, dedi. 
Hazır mısın. 

Bu sözleri söyliyen Hayalop'tu? 
Jo Plumer: 
-Hazır da nedemek? Dedi. Numa

rası kaçmış? 

- X D 7503. Yani geçen akşamki 
numara. Koyu kırmızı bir §efild. Kah
ve rengi elbiseli genç bir şoför kulla
nıyormuş. Bildiğim bundan ibaret. Ö
tesi bizim dirayetimize kalmış bir it. 
Bunları söylerken, içinde bir çift 

kulaklık gizlenmiş olan deri kaskını 
çıkarıyordu. Arkadaşı bir motosiklet 
kasketi ve gözlUkleri takarken J o, deri 
kaaki ıepetteki küçük radyo makine
sinin yanına yerleştiriyordu. 

X D 7503 numaralı kırmızı otomo· 
bil önlerinden ge5erek Lankestr Geyt
in çıkış yeri yanında durul'ken Hays
lop: 

- İşte onlar, dedi. Geri pencerede 
bir &öz görUnce devam etti: Takib e
dilip edilmediklerini öğrenmek isti
yorlar. Bizden şüphelenemezler. Çün
kil onlardan evel buradaydık. 

(Sorıu var) 
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lzmirde kaplan var 
yok 

Bir canavarla bir avcı 
arasındaki kanii boğuşma 

Yeni bir mesele çıkardı 
lzmir, (Huıuai) - Ege de kaplan var mıdır, yokmudur mese

lesi ötedenberi miinakap mevzuu olur. Bir kaç gün evvel vuru
lan bir kaplan bu münakq.ayr tekrar tazelemittir. lzmir müzesi 
direktörü B. Salihattin Egede kaplan bulunduğunu hararetle mü
dafaa etmektedir. Müze müdürü iddiasını §Öyle anlatıyor 

- Bu ayın 18 inde sclçuk ahalisin
den kırk kişilik bir avcı kafilesi do
muz mücadelesi için sürek avına çık
mıştı. Bunların arasında henüz yirmi
ıWne basmamış Mehmed Ali oğlu Muas 
Tutkım da bulunuyordu. Bu yıl bura
larda bir kaplan türemişti. Avcılar 
dört tarafı kolaçan ederlerken Musa 
da çalılar arasında ilerliyordu. Bu ea
nada be§ on metre ilerisinde bir henga 
me koptu. Azgın bir kaplan dağları in
leten, öd koparan naresini ba&mı!J ve 
phlanmıştı. Tam Musanın ~er~n~ ~tı~ 
lıyordu. Fakat delikanlı hıç ıstıfını 
bozmamıştı. Büyük bir soğuk kanlı· 
lığiyle kırma çiftesini bir deneğine ge
tirdi ve tetiğe dokundu. Kaplan cane· 
•inden yaralanmııtı. Fakat her yaralı 
kaplan gibi, 0 da ate,in ve ~umanın 
geldiği yere bir yıldırım gibı atıldı. 
Şimdi Ef ezli delikanlı il~ ~f~zli ~ap
lan arasıooa tüyler örpertıcı bır muca
dele başlamııtı. Kaplan Musa~ı m~~t~ 
lif yerlerinden yar~l~ıg, . tufengı~ı 
çentik, çentik etmıştı. Dchkanlı b~
tün kuvvetiyle mücadeleye devam edı
yordu. Fakat yaralı kaplan biraz aon
ran cansız düşmüştü. 

Musa memleket hastanesine kaldı
rıldı. ~planın derisini bana getirdi· 
]er. Şimdiye kadar gördüğ~~. ölçtü
iüm ve vaktile avına yeltendıgım kap
lanların en büyüğü Uç metre kırk san
timdi. Halbuki bu kaplan tam üç metre 
75 santimdi. Derinin büzülmesi de göz 
önünde tutulursa hayvan canlı iken 
her halde 4 metre idi. 

Hayvanat bilgisinde bugünün sala
hiyetli geçinenlerinden bir kısmı bü
yük bir yanlıtın içine gömülüp kal
mışlardr. "Anadoluda kaplan yoktur 

ULUS 

Yukarıda kapla-ı 
nın vurulduiu 
Bülbül daiı ve 
o civardaki tari
hi Mermer cad
de, aaida Mu
sanın ııurduiu 
kaplanla· bera-
ber hutaneJe a
lınmıf bir re•mi, 
ve Egede kaplan 
bulunduiunu id-

idia etlen /:zmir 

l
mü:zeri müdürü 
Bay Salahattin 
Kantar ..•• ............................ 

EDİRNEDE KÜL TÜR 

Trakyada yeniden bir ıok 

meklebler, kurslar 111llyor 
Edime, (Huıuıi) - Trakyada kültür hare

ketleri çok geniJtir. Edime, Çorlu, Çanalckale, 
Kırklareli merkezlerinde büyük mektebler ya
pılacaktır. Büyük köylerde başlanmış olan el
li bet kadar mekteb te bu sene bitmit ve den
lere açıim!f olacM.tır. il. 111 ........ .. 

Geçenlerde Ga-
zianteb halke
vincl e bir çocuk 
balosu tertib e
dümif ve muhit
te alaka uyan
clırm~tı. S o l -
da ki re•im, bu 
baloya aid bir 
intibaı gö•ter
mekteJ ir. ............................ 

'811Ç9D ~ 9'fi .. 1'11 0" ... 

sine alan Edime ve :Kırklareli 

köylerinde 33 yeni mekteb ya
pılmıştır. 938 nisanında eğitmen 
okulu gene Karaağaçta açılacak ve bu
raya 150 eğitmen devam edecektir. 
Şimdiden çiftlik kiralanmıştır. 1938 • 

939 ders yılında bu yüz elli eğitmen 

den dört vilayet hissesini alacak ve bu 
gidişle üç yıl sonra Trakyanın kültür 

bünyesi çok değiımiş olacaktır. 

1938-939 içinde bir çok küçük okul

lar yeniden yaptmlaca.Ktır. Be' sınıflı 
mekteblerin merkezlerde pansiyon a
dedi artacaktr. Köy yatılı okulların 

aayıaı da önümüzdeki ders yılnda ge
ne programlı bir çalışma ile artacak

tır. 

Kültür bakanlığının yaptırmakta ol
duğu büyük orta mekteb de bu sene 
bitecektir. ve olamaz!,, diyorlar. Ve "Tiğre" yi 

kaplan, "Panthere" yi para tercüme e
derek bu hataya düıüyorlar. Arslanla 
kaplan arasında bir canavar vardır ki 
fransızcası Tigredir. Bunun ulı da 
türkçe tekirden gelir. Fakat bu cana
var tark dillerinde gene türkçe olarak 
Böbftr teklinde kullanılır. Böbur kap-

1 75 bin lira harcanarak Kız ve erkek sanat mektcbleri git
tikçe tekamül ediyor. Kız sanat okulu
nun önümüzdeki sene kadrosu artacak 

ve üç daireli enstitü hayatına girecek
tir. Urf aya temiz su getirilecek 

landan daha yırtıcıdır. Derisi yukarı
dan apğıya çizgili ve yolludur. 

İııte kaplan bundan ıonra gelir ki 
Pantheredir. derisi pul, pul, damğa 
damğadır. 

Bu müna.Kbetle şu temennilerde bu 
Junmalıyım: Kaplan avı Anadoluda 
yasak edilmelidir. Zira bu canavar son 
derece domuz düşmanı olduğu için zi
raatimize çok faydalıdır. Anadolu kap
lanı çok güzel bir hayvandır. Nümune 

çiftliklerinıizde ve hayvan bahçeleri
mizde de bulundurulmalıdır. 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

- = - -~ Dr. ~Yket Hüsnü Taray 5 - Urfa' da bele diye parkı - -= Cebeci haataneai : - -- -§ Kulak, Boğaz ve Burun : Urfa (Hususi) - Şehrimizin asır-
: hastalannı kabul eder : lcsrdanberi devam eden içme suyu der
: Viyana ve Frankfmt üniversite • : di nihayet halledilmi,tir. Şehre içme 
: leri kliniklerinden mezun : suyu getirilmesi için hazırlanan plan 
- - ve projenin İcab eden muameleleri ya-
§ Her gün saat 14 den sonra § pılmı~tır. 
: hastalıklan mütehassısı : İklim itibariyle çok sıcak olan Urfa
: Adliye Sarayı köııeainde sarraf 5 ya, yeni su tesisatı yeni bir hayat ve 
: Hakkı apartımanı No. 5 : yeni bir çehre verecektir. Çünkü şim
: Muayenehane: TL 3912 Ev 1279 : diye kadar halkın hastalanmasına _ve 
S 1 79~ aari hastalıkların intişarına sebeb mık
., l 11111111111111111111111111111111 llll l r" ıob1u sular kul1Alulıyord"1 

Tesisat projesine göre bu ite sarfe
dilecek paranın mikdarı 17 5 bin lira
dır. Bu para belediyeler bankasından 
istikraz suretiyle alınacak ve dahiliye 
vekaleti belediyeler imar heyeti tara
fından eksiltmeye çıkarılacaktır. Tes
bit edilen esaslara göre işin hepsi iki 
senede ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Belediye reisi Ömer Alay ietikru 
işini takib etmek Uzere viliyc:ıtçe An· 
karaya göoderilmiftir • 

Köy muhtar ve katibleri kursu ile 
sağlık korucu, nalbant ve tarapçılık 

kursları umumi müfettitlik planına a
lınmış işlerdendir. Trakya umumi mü
fettişliğinin nalbant kursu ikinci dev

resi bu haftalar içinde İatanbulda Se
limiye Nalband mektebinde prof. Be
sim ve direktör Ahmetin idaresinde 

başlıyacaktır. Hazirana kadar kurs bi
tecek, ondan aonrui kuralar yeni çı

kacak kanuna göre ziraat vekiletinin 
büdceainden devam ettirilecektir. 

Antikite ıevenler kurumu 
Antikite sevenler kurumu Edirne 

tarihini, Trakya kılavuzunu, Gelibo
lu tarihini ve Turovayı ayrı, ayrı kıy
metli üıtadlara ve ihtiaaa adamlarına 

yazdırmıt ve bu eserler üzerine enaz 
bir iki yıl çahıılmıgtır. Hepai basıl
mak üzere devlet baaımevine verilmiı

tir. 

18 Marı 
Trakya köylüsü 18 mart bayramına 

büyük ölçüde hazırlanıyor. O gUn hem 
köy kanunu, hem de büyük kahraman
bk tarihine yazılan Çanakkale zaferi 

kutlulanacaktır. Program yapılmıt

tlr a 

ı:::::::::::~:~~~:~~~~::::~~~:~i.::::~~~:~~~~~~:::::::::J 
lngiltere adliyesi 

İngiliz 
görür ve 

avukatlan nasıl tahsil 
yetişirler ? ne şekilde 
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İmtihan lnns'den her birinin 
dört murahhas gönderdiği on altı .ki
şilik bir heyet tarafından icra kıh -
nır. Bu heyet en az iki kişilik grup -
lara ayrılarak vazife görür. Her nam
zet kayrttan önce muayyen bir meb -
lağı tesviye etmek ve aynı zamanda 
avukatlıkla içtimaı caiz olmıyan bir 
iş deruhte eylememiş olduğuna dair 
bir beyanname vennekle mükellef -
tir. Beyannameye namzedin itimada 
şayan ve avukatlık mesleğine layık 

bir gentleman olduğu ilave edilerek 
ziri iki avukat tarafından imza ve 
keyfiyet iki bencher tarafından tas -
dik olunur. Hakkında kabul kararı 

verilmiş olnn her talebe muayyen 
devrelerde devama "keep Terms" da
ha doğrusu her devrede altı defa 
"İnn" in büyük salonunda verilen ak
şam yemeğinde bulunmağa mecbur -
dur. Talebeler salonda avukatlık ro
bunu labis olarak ve kıdem sıraları
na göre yer alırlar. Devam mecburi
yeti Avuelik yapmış olanlar için 
dört diğerleri için on iki devre yani 
en az üç sene sürer. Avukatlık mes -
leğine intisap arzusunda bulunmayıp 
sadece avukat unvanını ihraz etmek 
istiyenler umumiyetle akşam yemek
lerinde bulunmak ve imtihanlara ha
zırlanmakla iktifa ederler. Avukatlı
ğı meslek itihaz edenler zamanın bü
yük kısmını bir avukat nezdinde ça -
lışmak, onun dava dosyalarını "brie
fs" tetkik eylemek mesleki istişare -
!erde bulunmakla geçirirler. Namzet, 
nezdinde çalıştığı avukata her sene 
oldukça mühim bir meblağ öder. 

Tedris ve tahsil şekline gelince: 
Her ders yılı 11 • kanunuaaniden 30 
marta, 15 nisandan 31 temmuza ve 1 
teşrinievvelden 28 kanunuevvele ka
dar süren üç kıama ayrılır. Bu müd -
det zarfında üç grupa taksim edilen 
kur ve konferanslar vardır. Roma hu
kukiyle Devletler umumi ve hususi 
hukuku birinci grupu, İngiltere ve 
Dominyonların esas teşkilit hukuku 
ikinci ..,,..-.nu lıuriliz bukulr~..ıt.n-n 
sruı>u M9kll edel'. Bu eonuncu lr"IP 
medent hukuk, borçlar hukuku, ceza 
ve hukuk muhakemeleri usulü ve ce
za hukuku kısımlarından mürekkep -
tir. Tedrisat profmr, rektör ve mu
avinleri tarafından yapılır. İngiliz 
müellifleri bu sistemi kifayetsiz ad
dederek mesleki yetiırmenin bilhassa 
avukat nezdindeki stajla temin edil
diğini ileri sürerler. Bununla bera
ber inns of court teşkilatı yalnız ln-
giltereden değil dUnyanın her kÖfe -
sinden bir çok talebeyi celp etmekte
dir. Baroya kabul olunabilmek için 
yukarıda sayılan üç gruptaki imti -
hanları muvaffakiyetle geçinniıı ol -
mak şarttır. Roma hukuku imtihanı 

dördüncü derecede yani ikinci sene -
nin baııtangıcında diğerleri dokuzun
cu devreden sonra üçüncü sene zar • 

Alelade toplantı 
davetnamesi 

Türle Ticaret Bankuı A. Ş. lda -
re Mecliainden : 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. hisse
darlarının toplantısı 28 mart 1938 pa
zartesi günü saat 16 da Ankarada I
şıklar caddesinde Banka merkezinde 
yapılacaktır. 

Esas mukavelenamenin 24 üncü 
maddesi mucibince iştirake salahiyet
tar olan hissedarların 26 ıncı madde
ye tevfikan toplantı gününden en az 
iki hafta evvel duhuliye varakası al
maları lazımdır. Vekillerin de hisse
darlardan olmaıı meşruttur. 
Hissedarların duhuliye varakası al

mak üzere Banka merkezine veya fU
belerine müracaatlarını dileriz. 

Müzakerat ruznamesi 

fında icra kılınır. Her maddey• al 
imtihan şifahi ve tahriri olup şif 
imtihan 10 dakika, on veya on i 
suali ihtiva eden tahriri imtihan 
saat devam eder. İmtihanda ehliy 
gösterenler yirmi bir yaşını ikmal 
miş oldukları takdirde baroya 
ve kabullerini talep edebilirler. Ka 
bul talepnamesi on dört gün mü 
le döııt "inna of court" ta ilan 
namzedin manevi evsafı haiz olup 
madığı idare heyetince tetkik ol 
Talepleri terviç edilenlerin ha 
kabulü, merasimi maheusaya tib" 
Call day denilen merasinı günün 
akşanu mükellef bir ziyafet tertip 
dilerek yemek sonunda yeni avuka 
ların şerefine içilir. Avukat olabi 
için lüzumlu olan şartlar bu sayı 
lardan ibarettir. Barrister - av 
unvanını taşıyanların adedi scned 
seneye devamlı bir surette artmıftı 
On dokuzuncu asrın baflangı 
sekiz yüzden ibaret olan bu adet 18 
de 3500 e 1900 de 7000 e çılmut 
seneler zarfında, bir misli daha art 
mıştır. Bununla beraber inns of co • 
urt levhalarına yazılı olan avukadr 
rın büyük ekseriyeti sadece unvanı 
taşımakla iktifa eylediklerinden bil
fiil icrayı vekilct edenlerin adedi iki 
veya üç bini aşmadığı iddia ediknelo' 
tedir. 

İngiliz bar01Sunun en bariz bir bll" 
susiyeti hakiki bir hiyerarşiye tabi 
bulunmasıdır. Baronun en yüksell 
mümessili, birinci şahsiyeti, attorncf 
general ikincisi Solicitor generaldit• 

Baş.müddeiumumi diye tercüme r 
debileceğimiz Attorn~y General, SO" 
licitor Generalle birlikte devlet hll" 
kuk müşavirliği vazifesini de haiz o
lup doğrudan doğruya bafVekil tara
fından ve parlamento azası arasmdd 
seçilir. Bu suretle baro hükümeH 
mensub iki siyasi şefin idaresi altına 
girmiş oluyor. Bittabi gerek Attol"" 
ney General ve gercık Solicitor Gene" 
ral kendilerini seçmiş olan Bapekl• 
ı: .. ,.. •• 1-.a.ı .... tın;a tAh: .... ,...,...~_. .. -
nunıa birlikte uctıdar mevkıınden çe• 
kilmekte, yeni gelen hükilmct de b\I 
mevkie kendi mensuplarını yerle,tir
mektedir. Mesleki menfaatlerin hüktl 
met nezdinde bu iki mühim ,ahaiyeC 
tarafından ve bu sıfatlarının bah§Cr 
lediği bütün salahiyetle müdafaa e
dilmesi ve her avukatın bir gün btl 
mevkie çıkabilmek ümidini ta,ryabil• 
mesi bu sistemin en mühim faydalarınl 
teşkil eder. Filvaki bu iki vazife he
men daima parlamento azasından mc41 
}eğinde hakkiyle temayüz ~it avu
katlara tebliğ edilcıgclmeld:edir. Ed
sen bu vazifelere tayin edilmi' olan
lar avukatlığı terketmeğe meobur ol• 
madıklarından bilfiil icrayı vekalet
lerine devam ve meslekle olan irtibat
larını bu suretle de muhafaza ederlet• 

(Sonu var) 

Alelade toplantı 
davetnamesi 

Ticaret Tin Anonim ŞiaW 
idare Mecliainden : 

Ticaret Türk Anonim Şirketi hilı
sedarlarının alelade senelik toplantlll 
28 mart 1938 pazartesi günü aaa.t (11) 
on birde Ankarada Işıklar caddesindt 
şirket merkezinde yapılacaktır. 

Esas nizamnamemizin 61 inci mad• 
desi mucibince asaleten w veldlete• 
asgari 25 hisseye sahih olan hiMedar
lar umumi heyete iştirlk edebilirlet• 
Ancak vekillerin de şahsen hissedat 
olması icab eder. Toplantıda buluna" 
cak hissedarların içtima gününden lr 
ikal bir hafta evvel şirket merkezini 
müracaatla duhuliye varakalarını al
maları llzımdır. 

Müzakerat ruznamesi 
1 - İdare meclisi ve mUraldplcl 

ı - 1937 senesi muamelitına aid raporunun okunması. 

idare meclisi raporiyle milrakipler 2 - 1937 senesi bilanço ve kir 'ff 
raporunun okunması. zarar heaablarının tasdiki ve idatf 

2 - 1937 ıenesi bilinç09u ve kir ve meclisinin ibrası. 
zarar heaablarının tasdiki ile idare 3 - Temettüün tevzii suretinin "' 

meclisinin ibrası. 

3 - Müddetleri biten idare mecli
si uaaı yerine aza intihabi. 

4 - 1937 senesi mürakipler ücreti
nin tayini ve yeniden iki mürakip in
tihabı. 

S - İdare meclisi azalarına verile
cek hıuur hakkınm tayini. 

.idare llocliM 

tevzi tarihinin teabiti. 

4 - 1938 senesi için iki mUrakip .r 
çilmesi ve ücretlerinin tayini. 

İdare Meditl 
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Yakıcı Buseler 
Baı rollerde : 

Tino Rossi, Viviane Romence, 
Mi rei l le Bal in 

"Y k b fer" Tino Rossi'nin iki güzel fransız aktrisiyle, Viviane 
a ıcı use . f'l d ' 

Romance ve Mireille Balin'Je birlikte çevirdiği güzel bır J m ır. 
Bir fransız münakkidi şunları yazıyor: 

. . .. .. vardır· Film hırsızı. Yakıcı buse/erde de bu 
"A.merıkalıların bır sozu · . . . . 

· · ·· 1 k /azım Bu güzel aktrısın ısmı de va-Bôzü Viviane Romance ıçın soy eme · . . . 
· d d g~il ama hakıkatte fılmın yıldızı o ... Her kıa afi"'1erin en mutena yerın e e ' k 'k - 1 ı 

ır 1 k ve biraz arı atura o an tarafrndan yakıcı buseler ve sex-appea a ıyor 
rolünü tatlı, komik ve doğrğu bir §eki/de yapıyor.,, . . . 

' 1 ·· - Tı'no'yu da yabana atma.yın. Daıma şık gıyın-Fakat bu satır arı gorunce . . 
ıniş olduğu halde, o güzel sesiyle bizi gene teshır ~dıyor. 

Filmi, büyük ita/yan sahne vaz11 A.ugusto Genına yapnuştır. Senaryo 

o kadar çapr~ık değildir: . . 
B · ·· u- el bir genç kızla evlenmek üzere. Fakat entrıkacı bır kız ır §antor, g z _ , .. 

onu bu fikrinden caydırıyor ama çok geçmeden o da bu ~antor u a/d~t~y~r. 
Genç adam da vicdan azablariyle kıvrandığı halde, gene eski sevgılısıne 

dönüyor. . . . _ ~. 
Fransızca sözlü olan bu fi/mı de Yem sınemada gorecegız. 

Lupe Velez 
Meksikada 

bir filin 
çevirecek 

Bundan on sene kadar evci Lupe 
:V clcz Meksikadan ayrıldığı zaman, 
mütevazi bir genç kızdı. 

Şimdi de, Meksikada çevrilecek 
bir filinin bq rolünü oynamak üze
l'e, memleketine, etrafı bir şöhret ve 
ıeref halesiyle çevrilmiş olarak 
dönüyor. 

Güzel artist, üç haf tahk bir çalış
ma istiyen bu rol için bizim para
mızla ...• 50.000 lira ala~kt~r. Şim· 
diye kadar ilk defa olarak bır Mek
sika kumpanyası bu kadar yü~sek 
bir ücret vererek Hollywood dan 
artist getirtmektedir. 

Ç 'lecek filmin bir hususiyeti 
evrı ba b" .. 

vardır: Mevzu, baştan şa ut~n 
Meksika tarihini ihtiva etmektedır. 
O . . f ·ım ııirketinin memleke· nun ıçın, ı :I' • • • b 
tin çocuğu olan b~~ artıste nıç~? :. 
kadar yüksek bir ucret vermegı k 
bul ettiği kolayca anlaşılır. 
Şunu da kaydedelim ki Lupe v .e

lez Meksikaya kocası Johnny Weıs
amüHer'in (yani Tarzan'm) muhte· 
§em yatiyle gidecektir. 

Bu vesile ile bir az da dedi kodu 

yapalım: 

B d L-o sene önce J ohnny un an ~ 
'"'' . " ller'le Lupe Velez evlen· 
,weıssmu 

dikleri zaman Hollywoodda herkes, 

la ak bir kaç hafta beraber 
on rm anc . . F 

b'l ceklerini söylemıştı. a· 
YCl§aya 1 e koca hala beraber 
kat bu genç karı d ·· ·· .. k mesu gorunu-
yaşıyorlar ve ço d H llywood' _ 

8 ·· den e 0 
yarlar. u yuz kmlıklarına 
daki şom ağızlıların şaş 
payan yok .... 

Eddie Contor en me:ıhur amerikan 

komikleri araaına ıirdi. Bu sevimli 

artistin Ali Baba adlı yeni filmi, türk

çe aözlendirilmi~tir ve Halk ıinema

ıında ıoıterilecektir. 

Sinema endüstrisi 
Hollywooddan 

bafka bir yere mi 
nakledilecek 

V rgilerin ağırlığı yüzünden Holly
e . . N k d'daki film atelyelerının evyor 

:eooFlorida'ya nakledilmesi düşünül-
mektedir. . . 

K ı . f rniyadaki vergıler, fılm en· a ı o 1. . . b'" . . . saf"ı olmayan ge ırının u-
düstrısının . 

.. k b' k .. mını almaktadır. Fılm en-yu ır ı.. . d 
d .. . . den alınan vergı 1937 yılın a 
ustrısın . 

b. · ı ar doları bulmuştur. Bu vazı-
ır mı y .. · · · ı 

k da fı·ım endustrısını ış e-yet arşısın 

sahibleri, kazançlarının a-ten sermaye . 1 ~ .. 
. aanvn büyük bır te aş ıçın-

zametıne r ı.·-

d d . 1 Çünkü devlet dile kolay ge· 
e ır er. • 'bl . d 

len bu milyarı sinema sahı erın en, 
. ......,acılarda seyircilerden almak zo-

sın..... k d .. 
rundadır. Halbuki, film ne a ar gu· 
zel oluna olsun, aeyircile~ du~uliye-
. ahalı olan sinemalara gıtmemekte-

sı p . 
1
. 

dirler. Meaeli, Brooklyn'deki hır ı-
man iıçisi, Bronx'daki bir ayak kabı 
boyacısı, bizim paramızla y~i buçuk 

kuruşundan fazla oldu mu sınemaya 
g itmemektedir. 

Nevyork ve Florida'daki atelreler· 
den alınan vergi, Hollywood'dakı ate~
yclere nisbetle çok ~ ol~uğ~_ndan· 11• 

ma endüstrisi vergılerın yukıek ol-
ne .. k i 
madığı bu memleketlere goç etme n -
yetindedir. Bir müddet aonra, Holly
wood'un villa ve parkları, atelye ve 
garderobları, yıl~ızları, bMıl=; 
sinemacılık il«Dı bafka 1-tka 

. • . • 'ıt fllmtnı bafuda 30 do
Robert Taylor ~n •1 . • Jti.liıQ.S' pl)JldDDllSZ 
lar içrctlc icvırdiiiD' 

kf.Uerc dajdacalJiıır, 

Mirna Loy 
Evi i 1 i k te saadetin 
sırrını anlatıyor 
Mirna Loy bir aenedenberi Para

mount'un biiyük felleri.nden Arthur 
Hornblow'la evlenmiıtir. Genç karı 
koca çok mesud bir hayat sürüyor
lar. 

Mirna Loy saadetin sırrını §Öyle 
anlatıyor: 

"Bir :zevce diğer kadınların reka
betinden a:zade kalamaz. Onun için, 
rakibleri kadar ıılı ve güzel olması 
lazımdır. 

Bazı kim.eler, baıka kadınlar ba
his mevzuu olduğu .zamaJ1 erkekle
rin zaaf gösterdiklerini söyleyip du
rurlar. B:.ı, fÜphesi:z., doğrudur. Zc:
ten if böyle olmasaydı aık ve izdivaç 
sıkıcı 1eyle5 haline girerdi. Asıl lii,. 
:z.umlu olan ıey, zevcenin, kocasını 
teshirden hiç bir :zaman geri durma
maaıdır. 

Kadınlar, yeni yeni, asıl mücade
lenin düğün günü değil, o.ndan aonra 
başladığını anlıyorlar: evlilikte sa
adete varmak için çetin bir mücade
le .... ,, 

Fakat ekseriya evdeki pazar çar. 
fıya uymıyor ve en güz.el niyetlerle 
evlenen erkekler veya kadınlar, ge
ne badbaht oluyorlar. Bununla be
raber Mirna Loy'un nasihatleri de 
fena değil. 

SUiiSTiMAL DAV ASI 
Danielle Darrieux'nün güzel bir filmi 

"Suiistimal davası'', Danielle Darrieux'nün 
Amerikaya hareket t;tmed ı Avrupada çevir
diği filmleri·n sonuncusu, ve • çekinmeden söy
liyebiliriz • şimdiye kadar çevirdiklerinin de 
en iyisidir. Genç ve güzel artistin bu filmde 
daıha ''olaunlaıtığını,, ve ilerisi için bize bir· 
çok güzel roller vadettiğini çok iyi biuediyo
nız. 

Meıhur f ransız tiyatro muharrirlerinden 
Pierre Wolff'un yazdığı senaryo, epey melo
dramatik olmasına rağmen, çok iyidir. insanın 
heyecanı, filmdeki sahneler ilerledikçe, artı-

yor ve bu, filmi·n aonuna kadar devam ediyor. 
Filmi sahneye koyan da, güzel artistin ko

casıdır. Mizansen o kadar güzeldir ki, inaan 
bir piyes seyrettiğini unutuyor ve hakiki bir 
vakanın içine karııtığını sanıyor. 

Esasen insan bazı filmlerde tenkid hiuim 
bile kaybeder, çünkü film doğrudan doğruya 
hislerimize hitab eder ve üzerimizde fizik bir 
tesir uyandırır. Bizi ağlatan filmler, bize haki
katen 11tırab çektinnit olanlardır. 

Filmde roller de çok iyi t&kaim edilmiftir, 
ve hiç bir aıtiet, bat rolü oynayan yıldıza feda 
edilmemiıtir. Belki de filmin mükemmel inei
cami bundan ileri geliyor. 

Charles Vanel çok iyidir. Valentine TeHİel! 
(Kadınlar Kulübü'nün unutulmaz doktona) 
kadınlığı, inceliği, anlayııı kendinde toplamıt
tır. 

Diğer rollerde Yvette Lebon, Pierre Min
gand, Therese Dorny gibi tamnmıt ve iyi aJ'loı 
tiıtlere verilmittir. 

F ranıızca sözlü olan bu güzel filmi yakında 
yeni sinemada göreceğiz. 

Paula Wessely 
tıb fakültesine 

devama basladı 

... Fakat doktor olmak 

için detil, yeni bir 
f ihn çevinnek için 

Viyana tıb f akült .. ıi talebelerinia 
ağızları aevinçlerinden kulaklarına 

varıyor: Çünkü büyük Avuaturyalı 

aktriı Paula Wuaely her gün fakül

tenin deralerine devam etmektedir. 

Fakat güzel artiıt bu d rılere doktor 

olmak değil, tıb tahsil eden bir kıs 

rclünü etüd etmek için devam et• 
mc!ttedir. 

etmektedir. 

SPOR KıRALLARI: 
Geçenlerde bu filmin ilk parçala

rı çevrilmeğe baılanmıtlır. Fakat i
tin aaıl tuhaf tarafı, bu filmin aktör

leri araımda Viyananın meıhur ~ 

mektebine menıub büyük tahaİyet• 
lerin de bulunmaııdır. Çünkü fil. 
min iLk sahnelerinden biri üniveTIİte 

nin büyük salonunda çcvrilmif, pro

feaörler aktörlük, talebeler de fip 
ranlık etmiılerdir. 

Fernandel ve Raimu 
F ernandel, Raimu... Bu iıimleri duyar duy

maz dudaklarınızda bir tebesaüm beliriyor. 
Çünkü bu iki artistin, halkın aevdiği iki bü
yük komik olduklan, artık itiraz götürmez bir 
ıeydir. 

Bir ainema filminde daha ince zevkler, daha 
dolaıık hiıler arayanlar belki de bu filmden 
hotl•nmazlar. Faıkat filmin de hiç bir iddiaıı 
yok. 

Mey.-1 aiililPi afh&I& bb: ,. ~--

ıürüklenen Manilyalı iki kahve garsonu
nun batına gelenleri anlatıyor. Filmde Fer
nandel'i bokaörlük ve kalecilik yaparken, Ra
imu'yu müsabakalarda kazanırken görüyoruz. 
Jules Berry dolandırıcılık yaparken, Lisette 
Lanvin de F emandel'le niıanlanıyor. 

F emandel ve Raimu itiraz götürmez bir te
kilde, bu filmin kırallarıdır ve inaan onları bir 
AradA 1~ Pimeclon ~r. 

Bu hhnede her milletten ıenç 
doktorlar ve genç talebeler göriil· 
mektedir. Bu talebelerin çoiu i~ 
filmin çevrilmesi mesud bir hi.diM 
olmuıtur. Çünkü bunlara, beyaz per
nin "profeıyonel" lerine olduğu ai
b i, ücret verilmiftir. 

Paula Weaaely bu filmde de, enel

ce bir kaç defa birlikte oynaclıiı P .. 
'- PetWIOla'la birlikte rol almltts. 



Dil bahisleri 

Ecnebi ismihaslar 
Türk alfabesinin en bariz vasfı im

layı sadeleştirmiş, en büyük hizmeti 
de Türkçe okuyup yazmayı kolaylaş
tırmış olmasıdır. Başka milletlerde zc
~yı yıpratıcı ve zamanı israf edici bir 
gaile olan imla meselesi bizim için ar
tık mevcud değildir. O derecede ki 
bugün orta tahsilini yapmakta olan bir 
Türk çocuğu ile en yüksek ilim seviye
sine çıkmış bir Türk münevveri arasın
da okuyup yazma kolaylığı bakımın
dan hemen hiç fark kalmamış gi.bidir. 

Bu böyle olduğu halde Ecnebi ismi
haslar meselesinde imlamız henüz iki
likten kurtulamamıştır. Türk imlası
nın pürüzsüz nizamı içinde bir çıkıntı 
gibi duran bu ahenksizliği gidermek 
zamanı pek geçmemişse bile her halde 
çoktan gelmiştir. 

Mesele şudur: Ecnebi ismi hasların 
kendi dillerinin fekillerini muhafaza 
ederek mi, yokaa bunların tellifuzun
dan çıkan sesleri Türk alfabesinin 
konaon ve vokalleriyle şekillendirerek 
mi yazmalı? 

Ecnebi ismihaslarda asli §ekillerin 
muhafazasına taraftar olanlar, - ki ben 
bunlara kılişeciler diyorum, - fikirle
rini §Öyle müdafaa ediyorlar: 

- lamihaslar birer etiket, birer ala
meti farikadır; bunları Türkçeye alır
ken aali 9ekillerini değiştirmeğe hak
kımız yoktur. Bu ismibaslar kendi dil
lerinde nasıl yazılıyorsa bizim dilimi
ze de öyle geçirilmelidir. 

Bu iddiayı nazari olarak bir an için 
kabule cevaz versek bile tatbikatta yer 
bulamıyacağı meydandadır. Filhakika 
laıav, Grek, lbrani, Çin ve Japon gibi 
bizimkinden büsbütün ayrı şekilde al
fabe kullanan milletlerin iamihasları
nı (Şehir ve şahıs isimlerini) Tünkçe
ye naklederken yegine ölçü kulaktır; 
yani bu milletlerin iamihasları telaf
fuz olunduğu zaman çıkan sesleri zap
tederek bunlara kendi alfabemizle şe
kil vereceğiz ve bu ıuretle o ismi has
lan yazmış olacağız. Kılişeciler, tabii, 
buna bir §ey demiyorlar, ancak sıra bi
zimki gibi alfabe kullanan garp mil
letlerinin ismihaalarma gelince o va
kit ayak direyorlar. Bundaki mantık
eızltk itikir değil mi? Alfabeleri bize 

benzemiyen milletlerin ismihaalarını 
dilimize alırken ölçümüz kulak ve ses 
oluyor da diğer garp milletlerinin is
mlhaslarında neden bu ölçUyü bıraka
rak g<Sz ve şekil ölçüsüne müracaat e
diyor:.ız? Maamafih bu yol il.zerinde 
kılitCf ileri takibe bir an için razı olsak 
bile dvhal bir imk!nsızlrkla karşı\aşı
ıız. Şöyle ki: 

Bilindiği gibi Türkçede her vokalin 
ayrı ve tek bir ıesi vardır. Yan yana 
gelen iki vokalin her biri kendi sesiy
le ve ayrı ayrı telaffuz olunur. Türk 
konsonları birer vokal yardımiyle o
kunurlar. Aralarında vokal olmaksızın 
yanyana gelml§ iki konsonlu kelime 
bizde nadirdir; hele vokalsiz üç kon
sonun art arda geldiği yoktur. 

Halbuki garp dillerinden meselt 
Fransızcada (ei, ai) birleşik vokalleri 
( e) sesini, (au, eau) birleşik vokalleri 
.(o) sesini, (ou) birleşik vokalleri biz
deki (u) sesini, (eu) birleşik vokalle
ri bizdeki (ö) sesini verirler. (eh) bir
leşik konsonları bizdeki (9) gibi, ( dj) 
birleşik konsonları bizdeki (c) gibi, 
(ph) birleşik konsonları bizdeki (f) 
gibi, (tch) birleşik konsonları bizdeki 
(ç) gibi okunur. (c) konsonu yumu
şak bir vokalden evvel gelirse bizdeki 
(s) ve kalın bir vokalden evvel gelirse 
bizdeki (k) sesini.verir. İki vokal ara
sında gelen (s) harfi (z) gibi okunur. 
Bıuı kelimelerin sonunda görünen (r, 
•, t, z) harfleri kimi kelimelerde kendi 
ıscsleriyle telaffuz edilirler, kimi keli
melerde hiç okunmazlar. 

Almancada: 
Bu dilde vokallerden (a) Türkçede 

uzun (e) gibi, (ei) birle,ik vokalleri 
(ay) gibi, (eu) birleıik vokalleri (oy) 
gibi, (ie) vokalleri uzun (i) gibi oku
nur. Konsonlara gelince: (c) konsonu 
kalın vokallerden evvel ve kelime so
nunda (k) gibi, ince vokallerden evvel 
(tz) gibi, (j) konsonu bizdeki (Y) gi
bi, (•) kon&onu bazen (z) ve bazen (g) 
gibi telaffuz edilir. (eh = h), (sch = 
ş), (tsch = ç), (v = f), (w = v), (z c:::o 

tz), (phc:= f), (g = k), (x = ks), (y = 
i), (ek-= k), (gg = g) dir. 

lngilJzcede: 
Vokaller ve diftonglar için umumi 

bir kaide yoktur. Bu dilde kelimelerin 
okunuş tarzı ayrı ayrı öğrenilir. (a) 
vokali (a, e, o) seslerinden her birini 
çıkarabilir. Bazı seslerin bizde hiç mu
kabili yoktur. Konsonlara gelince: (g) 
konıonu hazan bizim (g), hazan da (c) 
okunur. (eh) öz İngilizcede bizim (ç) 
gibi, Fransızcadan alınmıı kelimeler
de (ş) gibi, Grekçeden alınmış kelime
lerde (k) gibi okunur. (sh) birleşik 
konaonu (~) sesi verir. (Wr = r), (lm 
- m), (gbt ::::: t), (gn == n), (j = c) 
dir. 

Bünyelerinde böyle kaideler, daha 
doğrusu kaidesizlikler ta9ıyan ecnebi 
dillerin isrnihcu;larmı aynen dilimize 
geçirmek usulünil kabul edecek olur
sak, gözü ve .zekası Türk alfabesinin 
temiz ve dUzgün akışma alışmış olan 
Tilrk çocuğunu ya yıntıı okumağa, 

yahut karanlık içinde çırpırunağa sev
ketmiş olmaz mıyız? Hem bu o demek
tir ki, bir Türk çocuğu ecnebi ismi
hasları doğru yazıp okuyabilmek için 
birkaç yabancı dil öğrenmek mecburi
yetinde kalacaktır. Buna imkan olma
dığı gibi mahza bundan dolayı sebep 
te yoktur. 

Bugün tahsil çağındaki her hangi 
Türk çocuğu, yahut bir ajans telgra
fını okumak suretiyle Türk dünyasını 
cihan vukuatından haberdar etmek is
tiyen bir radyo spikeri bir noktada du
rakladı mı, biliniz ki o çocuğun, o spi
kerin gözleri ecnebi bir ismihasın çap
raşık ve okunmaz manzaraaiyle karJı
laşmıştır. Böyle bir vaziyette kalan o 
çocuk, o spiker ya hiç okumadan atlar, 
yahut yanlış bir gey mırıldanarak ge
çer, neticede onun kafasına ve bizim 
kulağımıza sakat bir klişe yerleşmiı o
lur. 

Yukarıdanberi verdiğim izahatı bir 
kaç misal ile teyit etmek isterim. 

Fransız başvekilinin ismi, Fransız 
imlasiyle, (Chautempa) dır. Bu keli
medeki (eh) birle~k konsonları Türk 
çocuğuna yabancıdır; kelimenin eo
nunda vokalsiz olarak sıralanmtf bulu
nan (mps) konsonlarının hiç okunma
yan birer süsten ibaret olduğunu ço
cuk bilemez. Şimdi bu TUr.k çocuğu ne 
yapsın? Öğrendiği gibi okumağa kal
kışırsa o zaman ortaya çıkacak 9ey 
Fransız devlet adamının iami olmaz. 

İşte bir kelime daha: (Renauldt); 
bu kelimeyi Fransızlar (röno) tarzın
da telaffuz ederler. Bir Türk çocuğu 
yalnız Fransızcayı değil, Fransızlarda 

bu ismihaıun nasıl okunduğunu da ev
velden bilmelidir ki bunu doğru dü
rüst telaffuz edebilain. 

Bir kelime daha: (Herriot); bu bli
yilk Tilrk dostunun ismindeki (r) ter
den biri ile söndaki (t) konsonunun 
hiç okunmaz ve (io) birle§ik vokalle
rinin bizdeki (iyo) tarzında okunur 
olduğunu bilmeyen bir Türk çocuğu
nun bu ismi ne doğru yazmasına, ne de 
doğru okumasına imkan yoktur. 

Bir kelime daha: (Franchot d'Eepe
ret) bu, bir Franaız mareıalının ismi
dir, ve bildiğime göre (Fran9e Dep~
re) tarzında okunur. Bir TUrk çocuğu 
için yukarıdaki Fraruıı.ı iml4 9eklin
den aşağıdaki okunuş tarzını çıkarma
ğa nasıl imUn olabilir? 

Büylik İngiliz şairinin adr (Shaks
peare) dlr. Bunu 1nalllzler (jekaplr) 
tarzında okurlar. Kellmenln yuılıtı l
le okunuşu aruındaki bu derece bariz 
bir fark var iken bir Türk çocuğu Oöy· 
le vokalsiz üç konson ve kıonaonsuz 
dört vokalden teşekkül eden bir keli
meyi okuyamaz veya yanlış okuyacak 
olursa kabahat onda mı, yoksa bu ço
cuğu böyle sapa yollarda yürüterek ze. 
kasını yorup yıpratanlarda mı? 

Almanca bir J<lhıa iami: (Schueh
nig~); başka bir isim: (Seiss İnquart). 
Bunların doğru okunması için mutla
ka hem Almanca bilmek, hem de Al· 
manların bu iıimlerl nasıl okudukları
na vakıf olmak lazımdır. 

Şahıs isimlerinden daha yüzlerce ve 
yüzlerce misal getirmek mümkündür. 

Şehir iaimlerine gelinco: Kılifeci
lerin fikrine uyup ecnebi 9dıir isim
lerini kendi dillerinde oldutu gibi 
yazmağa kalkıtınak okuduğumuz

dan kimse bir teY anlıyamaz. Meeell 
ingillzler gibi yazmak llzım gelirse 
(London) demeliyiz; halbuki Fran· 
sızlar bunu kendi tellffuzlarına uy
dur4rak (Londreı) diyorlar. Biz Bte
den'beri (Londra) demekteyiz. Fran
sızların Akdenizdeki mefhur limanla
rı (Maraeillet) dır. Biz tilrk çocufu
na bunu böyle yazıp (Martilya) 9ek
linde okuyacaksın diyebilir miyiz? 
Franaanm mefhur tarab ıehri (Bor
deaux) dır. Bu kelimedeki (eau) vo
kalleri (o) teklinde okunarak ve son
daki (x) harfi hiç okunmıyarak kell
me teliffuzda (Bordo) olur. Biz bu
nu Fransızca yuıp Tilrkço ml okuma
lıyız? 
Avusturyalılar kendi hUkQmet mer

kezlerinin ismini (Wien) diye yuar
lar, (Viyn) tarzında okurlar; Franaız· 
lar (Vienne) 9ekllnde yazıp öyle okur
lar. Biz ise Tilrk cetlerimizin akın de
virlerindenberi bu ıehri (Viyana) di
ye tanıdığımız için ne Almanlar ribi 
yazacağız, ne de Franuzlar gibi oku· 
yacağız; Türk alfabe.iyle ve konuftu
ğumuz gibi yazıp öyle okuyacağız. 
Almanların kendi memleketlerine 

(Deutchland) demeleri İngilizlerin bu 
memleketi kitap ve haritalarında (Ger· 
meny), Franıızların (Allemaıne) İ
talyanların (Tedesco) diye gösterme
lerine hiçbir mani teşkil etmiyor. Bi
zim İsviçre dediğimiz memleketin adı 
Fransızlarda (Suisae), lngillzlerde 
(Switzerland), Almanlarda (Schveiz), 
İtalyanlarda (Svizera) dır. Cemiyeti 
akvamın toplandığı Jehre biz, İtal
yanlar gibi, ( Cinevre) deriz; buna 
Fransızlar (Geneves) Almanlar 
( Qenf) derler. . 

Bizim dilimizde (Hongrle-Hon· 
rois) diye bir tabir yoktur. Biz Maca
ristan ve Macar deriz, öyle yazar öyle 
okuruz. Biz (Autriche) veyahut (Öı· 
terrelch) bilmeyiz. Bizim blldlğimiz 

ULU:S 

Do•t ve müttefik devlet delegeleri fehir stadyomunda 

Ankara stadyomunda 

Dost devlet delegelerine 
yapalan candan tezahür 

B. Metaksaı ıiddetli 

tiirk milletini ve türk 
alkıılar arasında 

gençliğini selamladı 

Balkan antan
tı konseyi dün 
öğleden önce E
len Baıbakanı ve 
konsey baıkanı 
Ekselans Metak
aaa'ın baıkanlığı 

altında toplana -
rak müzakereye 
devam etmittir. 

Dün Ankara 
ıtadyomun
da dost ve mUt -
tefik devlet dele
gelerinin huzur • 
tarından dolayı 

çok samiınt ve 
candan bir teza - B. M etakscu konıey reiıi .,; aliyle 
hUr olmuıtur. türk gençliğine hitab ederken 

Dahiliye vekili ve Parti Genel Sekre- çekildi. 
teri B. ŞilkrU Kaya muhterem Balkan Adliye Bakanı B. Şükril Saraçoğ
devletleri delegeleri şerefine Anadolu lu, Milli Müdafaa Bakanı General Ki
kulübUnde bir öğle ziyafeti vermiştir. zım Özalp, GUmrUk ve lnhiaarlar Ba
Misafirlerimiz ziyafetten saat 15.30 da kanı B. Rint Tarhan kendilerini kar
ayrıldılar. Kulübün önünde toplannuı şıladılar. Doet ve müttefik devletler 
bulunan knif bir halk kUtleıl kendile - mUmeullled tcref tribilnunde sıörU -
rlni ıürokll ve flddetli al~tladılar. De- nUnce, ıtadyomu dolduran binlerce 
legeler ondan sonra, beraberlerinde İç halk hemn ayaia kalktılar. Şehir stad
Bakanı ve Parti Genel Sekreteri B. yumu timdiye kadar az rastlanan bir 
Şilkril Kaya olduğu halde şehir stadyo- şekilde, dakikalarca alkışlarla çınladı. 
muna şeref verdiler. Maraton kulesine Maç birkaç dakika durdu. Elen başba
derhal milttefik devletlerin bayraktan kanı ve antant konseyi başkanı gene • 

(Avusturya) dır. Mısırlılar kendi 
memleketlerinin i&mini (Masr)" diye 
telUfuz ederler. Bia: ötedenberi (Mı
sır) dediğimiz için öyle de yazaca~ız. 

Bu huıuata en kuvvetli misal bizim 
kendi memleketimiz iaminin başka 
milletlerce yazılı§ ve okunu9 tarzıdır; 
biz memleketimize (Türkiye) deriz; 
fakat garp milletleri kendilerini bu 
yazılı9 ve okunuf tarzına hiç bağlı tut
mıyarak Franau:lar (Turquie), İngi
lizler (Turkey), Almanlar (TUrkeiy), 
İtalyanlar (Turchla) diyorlar ve coğ
rafya kitap ve haritalarından mektup 
zarflarının Uatündeki Mireelere kadar 
her yerde böyle yazıyorlar. Her halde 
biz Türkler dilimize eevgi ve saygıda 
da onlardan atalı kalamayız. 
· Buı ki.ımeler meselenin enternas
yonal cepheainden UrkUyorlar. Bizce 
dll bahtinde böyle bir cephe yoktur ve 
olamaz. Mesele TUrk imliıı meselesi
dir. Diplomasi ,ticaret ve iktıiaat H· 

halarında, - o da kaideye halel ve zarar 
vermemek 9artiyle, • hususi ve iatis
nat bir yol bulunabilir. 

Hulba imllmm ecnelıi iımihaslar 

bakımından daha fazla ihmal içinde 
bırakmamalıyız. Bu&Un mUaamaha et
tllimiz bu yanlıflık yarın dilimizin ve 
imllmızm bUnyeılnde mUzminletebi
lir. 

Biz ecnebi iımlhaaların okunutta 
çıkardıkları sese kıymet veririz; bi
zim kendi alfabemizle tckillendirece
iimlz fey bu ıestir. 

Yapılacak, hem de derhal yapılacak 
teY fUdUrJ 

1 - Ecnebi tahıı iıimlerind, kendi 
dilerindeki telaffuz şekillerine göre 
bizim alfabemizle yazmak; 

2 - Ecnebi şehir isimlerini bugün 
bizim telUfuz ettiğimiz tekillerle ve 
Türk alfabesiyle yazmak; 

3 - Asya, Afrika ve Amerikanm 
bizce meçhul şehirlerinin iıimlerini 
onların en doğru telaffuzlarına göre 
ve gene kendi alfabemizle yazmak. 

Vazifeye bir kaç cepheden başlamak 
icab eder: KUltUr bakanhğ~ mektep ki
taplariyle, müellifler eıerleriyle, ho
calar ders verriken, gazeteciler gün
delik sütunlarında, Anadolu Ajansı 
telgraf servislerinde, nihayet radyo 
iataayonları:ıruz telsiz neşriyatta bu 
vazlf enin birer sahibidirler. 

Türk imlisını beynelmilel bir şekil 
aerıisi olmaktan kurtarmalıyız. 

lımail Müıtak Mayakon 

ral Metakaas, Yugoslavya ba§bakanı 
ve dıt itleri bakanı B. Stoyadinoviç, ve 
romen dıt itleri bakanlığı mUste,arı 

B. Komnen Ankara halkınlll ve genç
liğinin bu tezahüründen çok miltehaı
sis oldular. Ekıelını Metaksas halk 
ve gençlik ile kartı karııya gelmek 
fırsatından iltifade ederek, gerek 
kendi ve gerek çok muhterem meslek
daşları namına mikrofon önünde kıaa 
bir hitabede bulundu ve gençlik ara -
aında bulunmaktan duydukları bahti
yarlığı ifade ederek konsey hası ve 
antant milletleri adına tUrk milletini 
ve tUrk gençliğini aelAmladı. 

Atina elçimiz B. Ru§en E§ref ü
naydm tarafından türkçeye çevrilen 
bu hitabe, ıtadyumu dolduran binler
ce halk tarafından çok hararetli bir su
rette alkıtlandı. 
Maçın sonuna do~ru dost ve mütte

fik devletler mUmeasillerlnin stad
yumdan ayrılıtları gelitlerinde oldu· 
ğu gibi halkın samimi ve içten duy
gularının bir kerre daha tezahürüne ve
sile oldu. 

B. Stoyadinoviç hareket etti 

Dün aktam bafbakan B. CelU Bayar 
misafir delegeler ferefine Ankarapa
lutı bir suvare veımi9tir. Suvare çok 
samimi olmuttur. 

Yugoslavya Ba9bakanı ve Dı9 işler 
bakanı B. Stoyadinoviç bu sabah saat 
bir buçukta huıusi trenle Ankaradan 
hareket etmittir. Dost devlet bafbaka
nı Dr. Stoyadinoviç garda Başbakan 
Celil Bayar, Dahiliye vekili ve Parti 
genel sekreteri ŞUkrü Kaya, Dıı işler 
bakanı Dr. Aras kordiplomatiğe men
sup birçok kimseler tarafından uğur
lanmıştır. 

Dr. Stoyadinoviç İıtanbulda ancak 
birkaç saat kalacaktır. Taksim cumhu
riyet abidesine bir çelenk koyacak ve 
bu akşam Belgrad'a hareket edecektir. 

İngiliz· İtalyan 
görüımelerine hazırlık 

Londra, 27 (A.A.) - Royter'in öğ

rendiğine göre İngilterenin Roma bü
yük elçisi Lord Perth, sekiz gün ka
dar Londrada kalarak bu milddet zar

fında italyan - ingtıiz görü~eleri 
hakkında Forign Offise'le daimt bir 
temas halinde bulunacaktır. 

Teblig 
J\ ... kara, 27 (A.A.) - Balkan antantı daimi kon.seyi 25, 26 ve 27 

fUbat 1938 tarihlerinde yunan bqvekili ekaela.na B. Metak.aas'ın 
Başkanlığmda Ankarada toplannuı ve bu toplantıya eluelans BB. 
bafbakan Stoyad.inoviç, Comnen ve Dr. Araa iıtiri.k etmiılerdir. 

Tam bir görüş birliği 

1 - Atnant azası devletlerin mümesailleri, umumi politikanın 
bütün veçheleri hakkında wnunıi bir noktai nazar teatisinde bu
l unmU§lar ve kendiler.ini hauatan alakadar eden meaeleleri mü
zakere etmiılerdir. 

Balkan antantının, Avrupanm bu bölgesinde barı§ ve huzurun 
muhafaza.ar için en mümıir bir rol ifa ettiği ve takibinden hali kal
madığı barıı ülküsünün tahakkuku için en sağlam bir amil te~kil 
ettiği müttefikan müşahede ve tesbit edilmi~tir. 

Konseyin müzakereleri e•ncuında, bütün umumi politika, müı
terek menfaat ve karşılıklı münasebetler meseleleri hakkında her 
~aman olduğu gibi tam bir görüı mutabkatı tezahür et.mİf ve antant 
az;asını birleştiren te•anüd her zamankinden daha salabetli ve da
ha sağlam olarak tecelli eylemiştir. 

Milletler cemiyeti ve antant 

2 - lptidada Milletler cemiyeti paktının mUlhem bulunduğu pren
siplere bağh bulunan Balkan antantı devletleri, Cenevre müessesesinin 
sadık azası kalmaya azmetmiı bulunmaktadırlar. MezkQr devletler bu 
müessese eserinin kendi politik istiklallerine ve Milletler cemiyetinin 
bütün diğer azası muvacehesinde tam müsaviliklerine riayet prensipine 
uygun bulunması lizun geldiğini bilhassa kaydederler. Diğer devletle
rin dahili politikalarına teallQk eden meselelere karr~ya kati su
rette azmetmiş bulunan Balkan antantı hilkUmetleri kendi dahilt işleri
ne, her ne mahiyette olursa olsun, hiç bir mUdahaleye karşı müsamaha 
göstermemeye karar vermiş bulunmaktadırlar. 

Akdeniz politikası 

J-1Balkan antantının Akdeniz politikasına teaJl(lk eden meselelerin 
tetkiki esnasında, kıonsey Balkan antantı azası devletlerin daha bidayet
ten beri tamamen mutabık bulundukları politikanın, Akdeniz havzasına 
tealJak eden kısımda bu denizde sahildar başlıca devletlerden her biriyle 
yani lngiltere, Fransa ve ltalya ile, barış için bir iyi münasebet ve işbir
liği politikası olduğu kanaatinde bulunmuştur. 

Balkan anta·nb, bu politikayı azası arasında tam bir ahenk 
mevcud olarak takib etmiı ve dört müttefik memleketin yu. 
karda zikredilen Akdeniz devletleriyle olan bağlarım takvi
ye için semereli meaai aarfetmiştir. 
Habeıistan meselesi, malUnı aafhalamı geçirdikten sonra, 

Balkan antantı için gayrimevcud hale gelmiştir. 
Milttefik devletler, bunun üzerine mUşterek Akdeniz siyasetleri-

nin tahakkukunu takib eyleyerek, yukarda iaml geçen devletlerin her 
biri ile yaklatma sahasında ciddi gayretler sarfetmişler ve bunlarla 
dostane mUnaaebetlerl takviyeye muvaffak olmuşlardır. 

lıt• Y11110.lac>ya. itaba Ue lnr Jo.tlalc pu/ctc w:ııkJc:J.:;rlccn 
ve 6u auretle hndi mUnaaebetlerini, antant azaaından olan 
ve Akdenfade .ahili buluan iki devletin itaba ile claha ev
vel mümcuil paktlarla teıiı ettikleri münaaebetlerle hem
ahenk kılarken, bu clüf.iince ile hareket etmittir. 

Diğer tara/tan daimi konsey, bu eınada Yugoılavyanın 
yeni it al yan kanun eıa•iıine tevfikan, Romaya majeste 1 tal
ya Kıralı ve Habeıiıtan imparatoru nezdine yeni bir elçi ta· 
yin eylediğini ve halen aynı vaziyette bulunan Romanyanın 
ela bilôteahhur yeni bir elçi tayin etmeye karar vermif bu
lunduğunu mü,ahecle etmiftir. 

Yukarda mevzuu bahis Akdeniz politikası liakkında 
Balkan antantı azası arasında mevcut tam fikir mutaba
katını Akdeniz havzasinda enternasyonal işbirliğini ko
Jaylaştırmak için, Yunanistan ve Türkiyenin Habeşistan 
meselesindeki battı hareketlerini İtalya ile idame eyle
dikleri dostane münasebetlere tevfik etmek üzere icabını 
yapmaları lazım geldi kanaatindedir. 

Kon~cy, İtalya'nm Montreux muka,·clcnamcsinc muh
temel iltihakı yukarda kaydedilen enternasyonal işbirliği 
sahasında mühim bir adım atılacağına da kani bulun
maktaclir. 

4 - Balkan antantı daimi konseyi, Atinada toplan&n .on ekc>
nom.ik konaeyin kararlarını tuvib etmiıtir. 

5 - Koruıey, İspanya itlerinde ademi müdahale politikasını ida
meye karar vennittir. 

Antant azası devletler, General Franco hükiimeti ile te
mas tesiı; ve bu suretle ekonomik menfaatlerinin mulıafa
zasını temin nıaksadile, ajanlar yollayahilccckler ve ka
bul edebileceklerdir. 

6 - Ekselans Başkan Mctaksas ve Dr. Aras, türk - elen 
antant kordial paktından doğan işbirliğinin, mevcut ta
ahhütler çerçevesi dahilinde, geni~lctilme!ini mutazam
nım bir türk - elen münzam muahede proje i tc\·di etmiş
lerdir. 

7 - Konsey, önümüzdeki iki içtimaınm, eylul 1938 de Cenevre
de ve ıubat 1939 da Bükreşte yapılmasma karar vermİ§tir. 

............................... ! 
kurumu .. ......................................... .. 

Bronz tel ahnacak 
Türk Hava Kurumundan : 

1. - Tayyare alanları arasında tesis 
edilecek telefon hattı için 500 Kg. 2 
milimetrelik bronz tel satın alınacaktır. 

2. - Muhammen bedeli 625 lira, ilk 
teminatı 47 liradır. 

3. - Şartname.si her gün Kurum Le -
vazım Müdürlüğünde görülebilir. 

4. - İhalesi 7. 3. 1938 paı:arteıi ıünü 
saat 1 S de Kurum Levazım Müdürlü -
ğünde yapılacaktır. 

S. - İsteklilerin vesikaları ve temi -
natlariyle birlikte belli gün ve saatte 
haı:ır bulunmaları. 

Münakua tehiri: 24. 2. 1938 pnli 

Fransız kabinesi 
tehlikede mi ? 

Paria - Senatoda hükUm ve telifi 
beyn usulleri hakkındaki kanun pro· 
jeıini mUdafaa eden B. Şotan, senato 
parlamentonun metni iki meclis ara· 
sında anla,mayı imkinsız kılacak bit 
şekilde değiftirdiği takdirde hilkü· 
metin iktidarda kalmasının kabil ola• 
mıyaca~ını aöylemittir. 

ihalui yapılacağı ilin olunan telefon 
teıiıatı malzemeıinden 7 50 metre 2 çift 
nakilli ve 1350 metre bir çift nakilli 
kurıunlu ve arma yeraltı kablosunun 
ihalesi 7. 3. 1938 pazartesi gUnü saat 
15 e tehir edilmiıtir. Diğerleri eskisi 
gibi 24. 2. 1938 saat ıs de yapılacaktır. 
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HİKAY~: 

Çifte aldanış 

Tanışmaları garib bir tesadUf ;':1et~
ce.si olmuştu. Faruk, bir akşam ~s~U, 
Cıhangirin arka sokaklarından bır~n
de oturan bir rum arkadaşının evın
den dönerken, yolu Ustünd.e, bir. kaç 
Ç~pkın gencin bir kızı t~kıb. ettıkle
rıni gördü. Kibar ve temız bır kılık· 
ta ?lan kız, peşine dUten .~d~ların 
takıbinden ve küstahça sozlerınden 
bi,ar olduğunu anlatan bir tavurla a· 
dımlarım sıklaştırıyor, fakat arka· 
sından gidenler, Uç kiti olmaktan ar· 
~an cüretleriyle ıeılerinin ve kaba 
Jestlerinin perdeıini an bean artı~· 
tnaktan geri durmuyorlardı. Hatti bır 
aralık işi onun ta yanına ya~lq~p ~l 
§akalarına başlayacak kadar ılerı gö
tilrdliler. 
Şahid olduğu bu çirkin •ah.ne Fa

'Uğu sinirlendiraıiftl. Aciz ve zavallı 
bir kadına kar§ı böyle kaba harekette 
huıunmaktan utanmıyorlar mıydı? 
lii_ç sanki, bir genç kızın hiddetine ve 
lzıtraliına sebeb olmaktan batka, ne 
kazançları vardı? 

:Sir aralık, dayanamadı. Adımlarını 
•ıklaştırarak yanlarına yakla.ttı ve 
hiç de kendinden ummadığı bır cesa
retle: 

- Bana baksanıza, dedi. Bayanı 
neden rahatsız ediyorsunuz? 

Uç kafadar, hiç beklemedikleri bu 
hitabı hayret ve sonra hiddetle karşı
ladılar. 

En iri yarılan olanı: . 
G.t . . d lı'kanh dedi, kendıne - ı ışme e • kma 

aid olmayan feylere burnunu 10 • 

Yanındaki de atıldı: k 
- Vay beğim vay, kabadayılı sa· 

tacak züppeye bak! 
Faruk bu sözler üzerine kanı?ın 

b t . Biraz ıle· eynine fırladığını hisset ı. 
ride giden genç kız, bu asabi konud~-

. 'b ken t· malan ftitince batını çeıvırı , 
sini korumak için üç kişiye karşı. gei 
len genci minnetdar fakat endışel 
bir bakı9la sUzdü. 

Üç serseriden o zamana kadar sus
nıu§ olanı atıldı: 

- Bayanın avukatlığına seni kim 
tayin etti. 

Fakat daha fazla söyliyemedi. ı:a: 
ruk, gerilmiş sinirleri~in . kuvvetını 
bir kaç misline çıkarc!ıgı hır yu~nruk· 

..... F kat aynı anda ta onu yere sermıy.ı. a . 
iki arkadaşı da üzerine hUcum etmış-
lerdl. 
Akşamın alaca karanlığına bürün

müş sokakta dehşetli. ;r yumruk kav
gası başladı. Takib edilen genç kız, 
biraz ileride, ne yapacağım şaşırmış 
bir vaziyette, kendisi için hayatını 
tehlikeye koyan gencin yard~~na k~-

ktan muztarib taş gıbı kesı-
şamama • 
lerek bir köşeye sinib, kavg~nın ~ere-

dişeli gözlerle takıb cdıyor, 
yanını en . . d 
k bile aklına getıremıyor u. 
açmayı 'd f 1 laşı 
Fakat gürültü git, gı e az a • 

yor sokaktan gelip geçenler ~avgacı· 
lan' ayırmaya çalışıyorlar, ~agıran ve 

.. ..... rdu Nıhayet, so-
çağıranlar goru uyo • 

'k' polis memuru kağın bir ucundan ı 1 

g .. .. d'' K şa koşa geldiler, kalaba-
orun u. o a ırdılar. 

lığı dağıtarak kavgacıları Y • 
Ve kısaca aldıkları ifadeler netıce· 
• b' kö ede hSla heye-sınde kavganın ır Ş • 

candan titreyerek bekleyen bır ~enç 
··ğrenınce kızın yüzünden çıktığntı 0 • ' 

k la davet ettı-nezaketle onu da kara o . 
1 ler. Bu beklenmedik fena haberı a an 

genç kız kadere rızadan başka yakpa· 
' d" ·· erek a-cak bir şey olmadığını . uş~n • lek· 

fileye katıldı ve biraz ılerıdekı ~ 
trik lambasının altına geldiklen z!· 
rnan dönüp geriden gelen F?ruga 
baktı. Yüzü gözü kan içindeydı •• Fa· 
k~t bu haliyle de gene güzel ve kıbar 
hır gösterişi vardı. 

Karakolda yarım saat kadar kal~~
lar. İfadeler alındıktan sonra, üç mu· 

tecaviz arkadaş bir başka karakola 
sevkedilmek Uzere alıkonuldu ve ge~~ 
kızla Faruğa gidebilecekleri teblıg 
edildi. 

Karakolun kapısından yan yana so
kağa çrktıkları zaman ikiıi de ne ya
pacaklarını bilmez bir vaziyette dur-

dular. •. 
Genç kız, h,fila yUzUnde cesur mu-

cadelcainin izlerini taşıyan vak~r ta· 
vurlu adama baktı ve mahcub hır 9e
kilde gözlerini indirdi: 

- Size minnetimin derecesini anla
tamıyacağım. Çok merdcc hareket et
tiniz. TetekkUr ederim. 
Yolları ayni istikamette olduğu 

için yan yana yürüdüler ve bir mUd
det sonra, geçirdikleri maceranın 

verdifi 1amimiyetle çok doıtça ayrıl· 
dılar. 

Bu akşamdan sonra sık sık birbirle
rini görmeye başlamıştılar. İzzeti 
nef aine çok dü~kün olan Faruk, ona 
kibar ve zengin görünmek için hiç 
bir fedaklrhktan çekinmiyor, aldığı 
küçUk ma&fı, yalnız beraber ce.anele· 
rinin zarurf masraflarına hasrederek 
bir odadan ibaret bekir .-neskeninde 
ekmek ve peynirle karnını doyuru
yordu. 

Artık kendiıine ıevgiıini açmıf ol· 
duğu Suzan o kadar kibar ve şlk gi
yiniyordu ld yüksek bir aileden ol
duğunu muhakkak addettiği bu genç 
kız yanında mahcub düşmemek için 
bütün gayretini urfediyordu. 

Onunla beraber gezdikleri günlerin 
akşamında, Cihangirde Suzanın otur
duğu mükellef bir apartmanı~ kapı
sında ayrılıyorlardı. Faruk, 1 ır. sev
gilisinin mükellef apartmanını, bır de 
kendisinin Aksaraydaki harab odası
nı göz CSnUne getiriyor ve günün .bi
rinde hakikat meydana çıkacak dıye 
titriyordu. Muhakkak ki Suzan.' ay
lardanberi kendisine karşı zengın .V.e 
kibar bir adam rolü oynayan sevgılı
sinin altmış lira maıışh mUttvazi bir 
memur olduğunu öğrenince ondan so
ğuyacaktı. 

Evet, bu hakikati şimdi genç kız· 
dan saklıyabilirdi. Fakat ne zamana 
kadar? Halbuki bUtün hayali çok sev
diği bu kızla bir yuva kurmaktan 
başka bir fCY değildi. 

Bir akşam gene Suzanla beraber, 
apartmanın kapısına ge!dikleri esna
da apartman kapısından yaşlı ve es
naf kılıklı bir kadın çıktı. Genç kız 
onu görünce şaşaladı, Faruğa bir şey 
söylemeden içeri kaçtı. Fa~uk, .~~n: 
disine yaklaşan kadının ne ıstedıgmı 
anlamak için hayretle ona bakıyordu. 

O, pişkin bir tavurla söze başladı: 

- Çocuğum, kaç defadır, Ayşeyi 

kapıya kadar getirdiğinizi görüyo
rum. Bu defa sabredemedim. Size 
yalnız şunu söyliyeyim ki, ~ap.tığ~nız 
yazıktır. günahtır. Siz bellı kı kıbar 

ve zengin bir ailedensiniz. Tabii be· 
nim gibi bir kapıcı kadının kızıyla 

evlenmeyi hatırınızdan geçirmezsi
niz. Biltün maksadınız onunla eğ
lenmekten ve vakit geçirmekten iba· 
ret değil mi? Ama biraz da bu kızın 
istlkbalini düşünmelisiniz. Kendisine 
lftyık bir adamı bulmasına mani olu· 
yorsun uz. 

Faruk, hayretten ne diyeceğini 
şaşırmıştı. Nasıl? Aylardaberi seviye· 
sine erişememek azabiyle kıvrandığı 
Suzan, bu apartmanda kapıcının kızı 
olan Ayşeden başkası değildi, demewk? 

1 inde müthiş bir eza duydu. Boga
zına bir şey tıkanır gibi oldu._ Ned~n: 
anlamıyordu. Bütün eaki endıte~erını 
izale eden, Suzanın hatta kendınden 
daha atağı seviyede olduğunu ona 

i~K·Jll•Z•DEI 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : İltanbul euanni 
Pazarteai : M erkeı: " 
Salı : Ankara " 
Çarşamba : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe : Halk ve Sakarya " 
Cuma : Ese eczaneai 
Cumartesi : Sebat ve Yeniıehir " 

HALK ve YEN 1 
Sinemalarda matineler 

llcrgıin 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumarteıl ıilnlerinden baıka 
H A L K ıinemaaında herıiln halk 
matineleri: 12.15 

J• ilm değişme gilnleri: 
P a z n r t e ı i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

y .. n&ın ihban: (1521 ). - Telefon, milra
c .. .ıt, ııchlr: (1023-1024). - Şehırlerara
ı;ı: l2.:ı41-2342). - Elektrik ve Havaıı:nz! 
Arıza Memurluı.;u: (1846). - MeHJen 
Şehir Anban: (3705). - Tak.• i. Te
lefon numaralan: Zincirll camı cıvarı: 
(2645, 1050, 1196). - S~ınanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Ycnışehir, Havuzba
şı Bizim taksi: (2323) - Havuzba§ı: 
GÜvcn taksi: (3848); Birlik takıl: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus takıi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve ıon 
Seferleri 

Ulus M. d:ırı J{. dere'ye 
K. derc'dcn Uluı M. na 

Uluı M. dan Çankaya'ya 
Çankayı'dan Uluı M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'dm Uluı M. na 

Uluı M. dan Keçlören'e 
Keçiören'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'tcn Ulus M. na 

Uluı M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'denUJuı M. na 

Cebeci'den As. fabl. ra 
Aı. fabl. dan Cebeci'ye 

Yenlıchir'den Uluı M. na 
Uluı M. dan Yeniıehir'c 

Sabah 
ı ık 
ıefer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.30 
7.00 

6.SO 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-
1.00 
7.10 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 
Akkoprüden S. pazarı'na 8.00 

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.30 
g,45 

§ U. Meydanı ile İıtaıyon araaında her 
bet dakikada bir ıefer olup tren H• 
manian aeferler daha 1rktır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı araamda saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; aaat 7 den 1 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam eeferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanından aaat 23 
deki son seferlerle bunların Ulua Mey
danına dönUıleri sinemaların daiıhı 
saatlerine tlbldirler. 

Poıta Saatleri 
Posta ... t 10 a kadar btanbul c~etlne 
mektub 1ı:ıbal eder. 
Te&hblitlii 11 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydaıı>Bı•'Y• : Her sabah 8.20.Her 

akıam 19,15 ve 19,45 
de (salı, perıembe, cu
ınarteıi Toros aürat.) 

Sımıun hattısıa : Her&ila !1,35 (Kayse
ri, Sıvae, Amasya bu 
hat ünrindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9,40 
Zonguldak hattı : ,, 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüı ,. 16.05 

GÜNDELiK 
Hicri. 1356 
Zilhicce: 27 

S. D, 
Gllncı: 6 !IS 

Rumi - 1353 
Şubat: 15 

S. D. 
Akşam: 17 59 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş fekli 

• 

lzmir Enternasyonal 

Fuarına haz1rlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

anlatan bu habere sevinmeli değil 
miydi? 

Fakat bu muhakeme içinde akis 
bulamadı. İhtiyar kadına cevab ver
mek için bir kelime bulmaya çalıştı, 
bulamadı. Şapkaamı çıkarıp onu se
limlıyarak, oradan, hızlı adımlarla 
uzak laftı. 

Ve bir daha Suzanı aramadı. 
HiKAYECi 

-C-

Almanya ve ltalya 
karşısında Avusturya 

tefsiri hususunda büyük bir mübhe~ 
lik hüküm sürmekte olduğunu göster 
mektedir. 

Maamafih, ilk gayri müsaid inti
badan sonra daha nikbinane bir hi• 
kaydedilmiştir. ÇUnkü bazı akşam ga· 
zeteleri Avrupa devletleri arasında 

ekonomik meselelerle silihlarm tah· 
didi meselesi hakkında yakında gö
rüfmelere girifileceğindcn bahsetmek 
ğe başlamışlardır. 

Le Figaro'nun 15 şubat sayısında, 
Wladimir d'Ormesson'un baş yazısı: 

Başbakan Hitlerin 20 şubatta olduk
ça sert beyanatını beklemek lazımdır. 
Son hadiseler enternasyonal kamoy Ü· 
zerinde derin akisler yapmıştır. İmdi, 
diktatora rejimleri prestijle yaşar ve u· 
mumi zaafa delalet eedbilecek tazyik 
düşüklüğüne müsamaha gösteremez
ler. Bundan dolayıdır ki Führer'in, ba
zı vakıalar dolayısiyle elden kaçabil
miş olanı bir takım şiddetli formüller
le tekrar ele geçirmeğe mecbur olaca
ğını tahmin etmek gerektir .... Bunun
la beraber,Avusturya hakkındaki mü
dahalesinin birdenbire ciddi bir şekil 
alacağını tasavvur etmek de güçtür. 

Üçüncü Rayhın tefini izaç eden ne 
Avusturya, hatta ne de başbakan Fon 
Şutnig'in phıiyeti değil, Berlin • Ro
ma mihveridir. Bu politikanın kuvvet
li tarafı da Almanyaya, İtalya ile ga
ye birliği etmek suretiyle, diğer mem
leketler üzerinde tazyik icra edebilme
sidir. Bu sayede Almanya, Avrupada 
kendine daha fazla otorite, daha fazla 
huzur temin etmektedir. Fakat zayıf 
tarafı şudur ki, Almanya, müttefikinin 
menfaatlerine en haasas noktasında 
dokunmadıkça Avuıturyaya karşı olan 
taarruzunu daha ileri götürememekte· 
dir. Şu halde Hitler politikası - Hi~ 
olmana 9eklen - faaliyetini tahdid e
den bazı ihtiyatkirlıklara muhtaç bu· 
lurunaktadır. 
Vakıa İtalyanın vaziyeti de aynidir. 

Muhakkak ki İtalya, zımni bir şekilde 
olsa bile, Anfıluı'un tahakkuk etmir: 
olduğunu görmek niyetinde değildir. 
Büyük harbe ittirak etmiş olan memle· 
ketler arasında İtalya, politik sahada 
hakikaten muzaffer olmuş tek memle· 
kettir. Onun rakibi olan habsburglar 
iınparatorlutu filen ortadan kaldırıl-
mıştır. 1Gölgeıl Adiryatiğe vuran, hu
dudu Arnavudluk dağlarına dayanan 
bir Avusturya - Macaristan kalmamıır 
tır. Bunun yerine bir takım fakir, ve 
biribirlerine kartı ayaklanmıı küçil· 
cillr devletler ikame olunmuıtur. Hüla
.., ltalya en iyi vulyettedir •.•• 

Fakat yarm Avuaturya, alman hük
mü altına &irccek olursa vaziyet tersi
ne dönmüş olacaktır: italyanlar, 1918 
zaferini kaybetmi' olmakla kalmaya
caklar, tarihlerinin en ağır mağlubiye• 
tine de uframıt bulunacaklardır. Zira, 
esasen müziç olup yıkılmış bulunan 
bir rakib yerini yUz kerre daha müziç 
ve korkunç bir batka rakibin aldığını 
görmek diplomatik bir felakettir .•.. 

Zaten İtalyanlar da bunu pek iyi bil· 
mektedirler. Bunlardan, aıgari derece
de enternaayonal kültür ıahibi olanlar 
bu tehlikeye vakıftırlar. Ancak İtalya, 
difer tarafdan, diplomatik faaliyetini 
almanyanınkine teşrik etmekte men
faat görmektedir. İtalya, (bilhaHa de
ıvokraıilerin deryadil, heyecanlanma· 
ğa müsaid, ve biraz da budala olmala
rından dolayı) bunu, menfaatlerini te
minde bir ürkütme vasıtası olarak kul
lanmaktadır. İtalya, yalnız baıına olsa, 
iki senedenberl yapmakta olduklarının 
dörtte birini yapamazdı. Almanya ile 
bir olunca mesele ba,kala§maktadır. 
Avusturya-Macaristan da, büyük harb
ten önce, Berlinle olan ittifakını böyle 
kullanırdı. • 

Demek oluyor ki İtalyanın bütün 

mahareti, Berlin - Roma politikasının 
ifade ettiği mutezat ceryanlar arasında 
muvazeneyi idamede, yani bu politika
dan, Avrupada, diğer devletlere kar'ı 
cüretkarane bir oyun oynamağa imkan 
verecek olan kısmı kullanıp geri kala
nı izale etmektedir. Hakikatte Berlin -
Roma mihveri "halk cephesi" gibi bir 
şeydir: unıurları ayrı, ve hatta esas i
tibariyle, biribirine karşıdır. Ancak, 
başkalarını muvaffakiyetsizliğe uğrat
mak bahse konunca - türlü sebebler
le - mükeııuncl surette biribiri ile 
uzlaşmaktadır .•• 

Görülüyor ki Avusturya meselesi et
rafında ehemiyetli hidiseler beklemek 
mevsimsiz olmak gerektir. Almanya ve 
İtalya, bu yakıcı sahada, biribirine 
karşı uysal olmağa mecburdurlar. İtal
ya, A vusturyaya, hiç şüphesiz, baJba· 
kan Bitlere şekle aid müsaadelerde 
bulunup esasta sağlam tutulmasını 
tavıiye edecektir. Meselenin ehemmi· 
yetli tarafı Almanyanın bu gibi ufak 
tef ek nıuvaffakiyetlerle ne kadar za
man iktifa edeceğini ve tamanıiyle şek
le aid müsaadekarlıkların kendisine 
değil İtalyaya gösterilmesi talebinde 
ne zaman bulunacağını bilmektedir ..• 

Bütün bu davidan çıkarılacak neti· 
ce iıe, Avusturya hUkUmetinin baJında 
Fon Şuf11lg gibi bir adamın bulunma
•ında İtalyanın talii olduğudur. İtalya 
bu taliini fazla zorlamamalıdır. 

Blrleıik devletler 
İngiliz dı~ politikasının yeni 

istikameti rnübhcm 
Reımi mütaleaların azlığı, ingiliz 

dıf politikasının yeni istikametinin 

A'·anı Kamarasında Almanya
ya hiicumda bulunulmadı 

Avam kamarasında Almanya ya hiç 
bir telmihde bulunulmamış olduğ11 

dikkate değer görUlmek~dir. Ve Va
şingtonun salfi.hiyetli mahfilleri, Bay 
Chamberlain'in B. Hitlerin beyanatı
na rağmen İtalyayı Almanyadan ayır· 
mak ümidini muhafaza etmekte olup 
olmadığını suale şayan görmektedir. 

Amerikalı mUşahidlerin çoğu bu 
nikbince mUtalealara iştirak etme
mekte ve İtalyan • alman işbirliğinin 

müsbet bir surette İspanyada kendi
sini göstermesinden korkmaktadırlar. 

Bulgaristan 
"'Alnıanyanm gerçekleştirdiği ,, 

muazzam eser. 

Bulgar gazeteleri Hitler'in nutku

nu mevzuubahs etmekte devam edi
yor. Ezcümle Slovo gazetesi diyor ki ı 

''Hitler'in nutku Almanyanın ger· 
çekleştirdiği muazzam eseri bir .kere 
daha meydana koymuştur. Almanya 
büyilk devlet mevkiini tekrar elde et
miştir. Hitler bütün bunları aulh yo
luyla kazanmıştır. Nutku da sulh ar
zuıundan mülhem olmaktadır. Bey
nelmilel münaıebetlerde iyi ttsirleri 

olacağına §Uphe yoktur . ., 

'BtJGÜN·KUMBARANİzA·ATAGAGINIZ· 5· KURUS 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

593 
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1/2/938 tarihinden itibaren kaput bezlerimizi aşağıdaki 
fiatlarla satmağa bqladığımızı aAyın mti§terilerimize ilan ederiz. 

Tip Genişlik santim 

2 Çifçi bezi 
4 Astarlık bez 

75 
85 

Top Metre 

36 
36 

725 
695 
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Elektrik ve telefon 

tesisatı 
D. D. Yollan Merkez 1. ci Komis

yonundan : 
Sivasta Cer atelyeleri müdürlük, ka

pıcı ve kantin binaları elektrik, saat 
ve telefon tesisatının yapılması kapa
h zarf usuliyle eksiltmeye konmuş

tur. 
ı - Bu işlerin keşif bedeli 7300 lira

dır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname ve 
sair evrakı devlet demir yollarının 

Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vezne
lerinden 37 kuruş mukabilinde alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 18.3.938 tarihinde cu
ma günü saat 15 de Ankarada devlet 
demiryolları yol dairesinde merkez bi
rinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubiyle birlikte a
şağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni 

. gün saat 14 de kadar komisyon reisli
ğıne tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 547 .50 liralık muvakkat teminat, 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesi
kBlar, 

C) Bu gibi işleri başarmış olduğuna 
dair nafıa vekaletinden musaddak eh-
liyet vesikası. (516) 1109 

Kayın ağaç olrnacak 
D D. Yolları Satın Alma Komis -

yonundan: 
Muhammen bedeli 17920 lira olan 

16000 adet kayın ağaç 10.3.938 perşem
be günü saat 15.15 de kaplı zarf usu
liyle Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1344 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.15 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
rada malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden, İz. 
mir ve Eskişehir idare mağazalarından 
dağıtılmaktadır. (452) 986 

Makas traversi alınacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komisyo

nundan: 
Muhammen bedeli 67.200 lira olan 

11.250 adet makas meşe travesi 8.3.938 

salı günü saat 15.45 de kapalı zarf u
sulü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 4610 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.45 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 336 kuruşil Ankara ve 
Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, Mudan
ya ve Balıkesir veznelerinde satılmak-
tadır. (424) 958 

Muhtelif inşaat 
D. D. Yolları Merkez 1. ci Komis

yonundan: 
Avrupa hattında Yedikule istasyo

nunda yıkanma ve yemekhane binası 

ile tahtani geçit inşası ve Yenimahal
le istasyonunda iki bekleme mahalli 
yapılması işleri kapalı zaı f usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli 50.000 li
radır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname 
ve sair evrakı devlet demir yollarının 
Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vezne
lerinden 2.50 lira mukabilinde alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 23.3.938 tarihinde çar
şamba günü saat 15 de Ankarada dev
let demir yo1Iarı yol dairesinde mer
kez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - E:,siltmeye girebilmek içı:-ı is
t?khlcrin aşağıda yazılı teminat Vf' 

vesaiki ayni gün saat 14 de kadar ko
misyon<' tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 3750 liralık muvakkat teminat, 

B) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

C) Nafra vekaletinden musaddak eh-
liyet vesikası, (514) 1107 

Demir malzeme almacak 
D. D. Yolları Merkez 1. ci Komis

yonundan: 
Muhtelif istasyonlarda inşa edile

cek zahire hangarları için montaja ha
zır bir halde takriben 210 ton demir 
malzeme mübayaası kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu malzemenin muhammen be
deli 50.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname ve 
sair evrakı devlet demir yollarının 

Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vez-

Tasfiye vesikası 

hakkında 

Sahlık eski gazeteler 
Adliye Vekaletinden : 

Ankarada Adliye Sarayında bulunan 
vekalet anbarında mevcud 250 kilo ka
dar günlük gazete,. olduğu yerde açık 
artırma ile bedeli peşin verilmek şar
tiyle satılacaktır. Taliplerin 12 mart 
938 cumartesi günü saat 10 da satış 
yerinde hazır bulunmaları. 

(513) 1062 

Tapove Kadastro U. Md. 

Kadastro tetkikatı 
Ankara Birinci Mıntaka Kadas

tro Müdürlüğünden : 
Etlik, kuyu yazısı, yukarı ve aşağı 

Ayvalı, İncirlik, Eğlenceler ve Kurdi
ni mevkilerinde kadastro postalarmca 
tesbiti yapılan gayri menkullerin ev
rakı komisyona verilmiştir. Komisyon
ca 15-3-938 tarihinden itibaren tatkika
ta başlanaca]Qtır. Bu ilanın bir nüshası 
belediye muhtarlık işleri müdürlüğü
ne gönderilmiştir. Mülk sahiplerinden 
gelenler olursa huzurlariyle gelmi
yenlerin gıyabında tetkikat yapılacağı 
ilan olunur. (530) 1112 

İnşaat yaptırllacak 
Haymana Belediye Reisliğinden : 
Haymana kasabasında belediyeye 

aid kadınlar kaplıcasının (5294) lira 
( 65) kuruş keşif bedeli soyunma ve 
istirahat mahallinin yeniden inşası 

10. 2. 938 perşembe günü ihale edil
mediğinden 2. 3. 938 çar1amba günü
ne talik ettiği isteklilerin % 7,5 mu
vakkat teminat akçesi ve vilayet baş 
mühendisliğinden musaddak iktidar 
vesikalariyle birlikte 11. 2. 938 tari
hinden 2. 3. 938 tarihine kadar her 
gün mesai saatleri dahilinde belediye 
encümenine müracaatları ve ihalenin 
2. 3. 938 çarşamba günü saat 15 de so
nuçlandırılacağı ilan olunur. 

(454) 948 

Belediye b1nası proje 

müsabakası 
Akhisar Belediyesinden : 

Belediye bina proje müsabakası 

15.2.938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle temdid edildiği ilan olu-
nur. 1001 

Canavar düdüğü 

alt nacak 
İnegöl Belediye&inden : 
İtfaiye için Alamanyanın Jurk-Sı

renen fabrikası mamulatından (634) 
L sirane markalı ve çift motörlü ve üç 
sesli bir adet canavar düdüğü alınacak 
tır. 22-2-938 tarihinden 9 mart 938 çar
şamba günü saat 15 e kadar kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ta
liblerden tafsilat istiyenlerin beledi
yeden şartnamesini istemeleri lüzumu 
ilan olunur. 1064 

nelerinden 2.50 lira bedel mukabilin
de alabilirler. 

3 - Eksiltme 21.3.938 tarihinde pa
zartesi günü saat ıs de Ankarada dev
let demir yolları yol dairesinde mer
kez birinci komisyonunca yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat 14 de kadar ko
misyona tevdi etmiş olmaları lazım

dır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 37 50 liralık muvakkat teminat, 

B) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

C) Nafia vekaletinden musaddak eh· 
liyet vesikaları, (515) 1108 

U L lJ S 
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Tahmil ve tahliye eksiltmesi 
Devlet Demiryolları Birinci bletme Komisyonundan: 

Ameliyenin cinsi 
Dökme, Cevher, Maden kömürü. Kok kömürü ve Briket Ma1zeme ve muhtl'lff e"8 

Muhammen Tutan Ton Muham:nen Tutan Ton Muhammen Tutarı 
T on bı:dr1 kuruş bc·l(?J kU""'l h"o"•: J:ı•r:ı<; -1 - vapur daıulınde vinçle supalan yapmak, bu ameıiyede rıhtım veya vapuı 

güvertesine vermek, bırakmak da dahildir. 64991 12 779892 4418 30 132540 4100 30 123000 
2 - Supalandan açıktı vagona tahmil ve ınütekabilen vagondan supalan yap

mak ve idare vinçiyle vagondan denize vermek veya mütekabilen deniz-
den almak. 72919 

3 - Vinç iştiraki olmaksızın rıhtım veya silo iskelesine veya güverteden 
vagona tahmil etmek veya mütekabilen. 34514 

4 - Supalandan alınıp açık araziye nakil ve istif etmek mütekabilen. 34511 
5 - Silo iskelesine yanaşmış vapur güvertesinden veya silo iskelesinden na-

kil ve yerleştirmek. 
6 - Vinç iştiraki olmaksızın vagondan açık araziye mağazalara nakil ve is

tif ve mütekabilen. 
7 - Vagondan idare vinçi ile açık eraziye ve istif ve mütekabilen. 
8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden küfelerle veya arkalı veya el ile çıkarıla-

56623 

rak vagona tahmil açık araziye mağazalara nakil ve istif ve mütekabilen 567 
9- Vagondan olukla tahliye 

8 

22 
24 

6 

14 
8 

24 
6 

583352 3340 

759308 510 
828264 

792722 
3084 

13608 341 

12 

25 
24 

10 

25 
10 

28 
10 

40080 13688 

12750 12417 

9844 
30840 

1-0 13(ı68() 

20 248340 
2(1 -
1'8 -
25 246100 
15 -
24 7<»>0 
1"' 23ti196 

264125 3757146 11693 

9548 2930 
-- 19683 

225758 62662 1060836 

10.-Saatle müteahhitten alınacak amele. 
11-Yevmiye ile alınacak amele. 

67 
753 

Umumi tonaj yekunu 

20 
140 

1340 
105420 

106'/tıO 

TON 

2 b 4 l 2 .'.ı 

1 1 6 9 3 
6 2 6 6 2 

3 3 8 4 8 o 

::;ıl 

KURUŞ 

3 7 5 7 l .,. 6 
2 2 s 7 5 8 

1060836 
1 o 6 7 6 o 

5 l 5 o s o o 

. İdare~izi~ ;r>e_rince li~~nına bir sene zarfın~a~ gelec~k ~lan ma~en, kok, bri~et k_ömü.rlerile muhtelif eşya ve malzemenin 11 ameliyedn ibaı-et tar 
mıl ve tahlıye ışı bır sene mudcletle yukarıda takrıbı tonaJ mıkdarlarıle her amelıyenın hızalarmda yazılı tahmin bedelleri üzerinden 9.3.938 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 11 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki birinci işletme komisyonu tarafından kapalr zarfla eksiltmeye konmuftUt• 
Y~karı~a her a?1eliyenin hizasında yazılı tonaj mikdarı takribidir ve umum mikdar 338480 ton olarak tahmin edilmiştir. Bu mikdar ihaleyi müteakip 
akıt ve .ımza edılecek muka~eleye e_sas teşki~ et~iyecek ;.e müteah?it bir. sene. zarfın.da_ Derin~e limanına gelecek olan maden, kok, briket kömürleriyle 
muhtelıf eşya ve malzemenın tahmıl ve tahhyesını teahhut edecektır. Bu ışe gırmek ıstıyenlerın (3825) lira (25) kuruşluk muvakkat teminatla 2490 sa· 
yılı kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 7 .5.936 tarih ve 3257 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış veaik• 
ve teklifleri~i aynı günde saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Teklif mektuplarında yukarıdaki listede gösterilen ameliyelerin va• 
hidi kıyası fıatlarınm her birinde yapılan tenzilat ayrı gösterilecektir. Bu şekilde verilmemiş mektuplar kabul edilmiyerek iade edilecektir. Bu ifC aid 
şartnameler ve mukavele projeleri Haydarpaşa liman baş müfettişliğinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (954) 1049 

ı 11-3-1938. cuma günü s~at 15 t~n itiba- ı lerini aynı gün saat on dörde kadar tılacaktır. 
Maki na yağlarl ah nacak ren sıra ıle Ankarada ıdare bınasmda komisyon reisliğine vermeleri lazım . ı Cins ve mikdarı Muhammen 

bedel 
Lira 

250 ton sürşof yağı 52.000 

D. Demir yollan Satın Alma Komi ve kapalı zarfla satın alınacaktır. dır. 
syonundan: Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda 

Muhammen bedeli ve muvakkat te - gösterilen muvakkat teminatlariyle 
minatları ve mikdarları aşağıda yazılı kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
yağlar ayrı ayn ihale edilmek şar.tile nafıa müteahhidlik vesikası :ve teklif-

Şartnameler parasız olarak Ankara-

da malzeme dairesinde ve Haydarpa ~ 

şada teıollüm ve sevk tefli2inde da2ı-

1100 " rezidü yağı 114.500 
250 " mazot 17.125 

.(445) 



_ .. ·- P. T. T. 
Benzin ahnacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - Müdürlüğümüz vesaiti nakliye
si için 14000 litre benzinin alınması işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2590 lira 
ınuvakkat teminatı 195 liradır. 

3 - Eksiltme 4-3-938 cuma günU sa
at ıs te P. T. T. müdilrlüğU binasında 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 -Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
nıuvakkat teminatlarını yatırdıklarına 
dair alacakları makbuzla o gün komis
yona müracaatları. (457) 974 

Yük asansörü yaptırılacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüiünden: 

1 - Merkez postahanesinde bir yük 
aaansörU yaptırılması açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keıif bedeli 2200 lira, muvak -
kat teminat 165 liradır. 

3 -Eksiltme 4-3-938 cuma günü sa· 
at ıs te P. T. T. müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 -Eksiltrl\eye iftirak edecek olan· 
lar ~afıa Vekaleti yapı işleri umum 
tn~dürlüğünden bu işi yapabileceğine 
daır alacağı elektrik müteahhidlik ve· 
sikasını komisyona ibraz etmiye mec -
burdur. (458) 973 

-
Vakıflar Umum Md. 

Sat.tık arsa 
M Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
uhaınmen kıymeti 
Lira Kr. --45222 75 

Teminat mikdarı 
Lira Kr. 

3391 71 

Metrotıu 

3014 85 

Galatada Yenicami mahallesinde 
kain derununda 4 masura suyu ile 
birlikte depo, dükkfuı. haıı, çarşı, ga
raj, ve saire yapmafa elverifli vakıf 
araanuı tamamı satılmak tbere ve ka
palı z;ırf usuliyle 2-2-938 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle arttırmaya 
konulmuştur. 
Şartnamesi her gün Beyoğlu vakıf

lar müdürlüğünde görülebilir. İstek
lilerin yukarda yazılı teminat mek
tubu veya makbuzlariyle 2490 No: lı 
kanunun tarifatı veçbile hazırladık
ları teklif mektublarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz 
lllukabilinde Beyoğlu vakıflar mUdUr· 
lüğünde müteşekkil ihale komisyonu 
riyasetine vermeleri JAzımdır. Posta 
ile gönderilecek mektupların keza i
hale saatinden bir saat evveline ka· 
dar gelmiş bulunmaları meşruttur. 
Postada vukua gelecek gecikmeler 
kabul edilmez. lhalesi 4-3-938 cuma 
gilnU saat 15 de Beyoğlu vakıflar mü· 
dürlilğü binasında toplanan komiı -
yonda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat almak istiyenlerin i
hale gününe kadar her gUn mah101lt 
kalemine müracaat eylemeleri. 

(346) 754 

·-._ · Defterdarhk 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Defterdarhiındaa ı 

Bedeli keşif Muvakk~t teminat 
Lira k Lıra Kr. r. 
917 90 70 00 

Et" ahiyesinde 918 lira be· 
ımesut n . . .1 1 deli k "fl" 10 adet nıemurın evı 1 e 
eşı ı ~. d 

adet çoban evi tamir ettirilecegın en 

ber mucibi keşif ve şartname{ 1~·;3= 
perıu""be günü saat 15 de de ter r .ı 

~·· ·h 1 edıl 
ta müteşekkil komisyonda 1 a e -

~ Boy1nd1rhk BakanhOı 

Asfalt kaplamah yol 
inşaatı 

Nafıa Vekaletinden ı: 

ı - Ankara civarında Ankara - la
tanbul yolunun 11 + 000 - 18 +550 
kıilometreleri arası ile Etimesğud yolu 
ve Dikmen yolundan ayrılan Harb o
kulu iltisak yolunun asfaltlı kaplama 
ve teierruatı inpatı kapalı zarf uau
liyle münakasaya çı:karılmıftır. 

Bu yolların kefif bedeli (203.018) 
lira (59) kuruştur. 

2 - Eksiltme 17.3.938 tarihine mü-
sadif perşembe günü saat (16) da na
fıa vekaletinde pa ve köprüler reis
liği eksiltme komisyonu odasında ya-

pılacaktır. 
3 - Ekail tme şarıtnamesi ve buna 

müteferri diğer evrak (508) kuruş. mu
kabilinde tosa ve köprüler reialiği ka
leminden alınabilir. 

4 - Ekailtmeye girmek iatiyenlerir:ı 
(11401) liralık muvakkat teminat ver
meleri ve vekiletimizden alınmış mU
teahhidlik veaikaaiyle bu gibi asfalt 
yol işlerini yapmış olduklarına dair 
vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatI dairesinde hazırlayacakları tek· 
lif mektublarını ikinci maddede yasılı 
vakitten bir saat evetine kadar komis
yon reisliğine makıbuz mukabilinde 
tealinı otmeleri muktui olup pc»tada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(478) 1106 

Yapı ilCinı 
Nafıa Vekaletinden ı 

ı - Eksiltmeye konulan i§ : Anka· 
rada Çankaya jandarma bölüğü inşa
atıdır. 

Keşif bedeli : 26.408 lira 12 kurut· 
tur. 

2 - Eksiltme 2. 3. 1938 çar§amba 
günil aaat 15 de Nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasın<lı 
kapalı 11rf uıuliyle yapılacaktır. 

a - Eksiltme pıtnmıeti ve buna 
milteferri evrak 132 kuruş bedel mu-

Gümrük ve ~nhisarlar B. 

Bina yaptırılacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartname ve projesi mucibince 

Urfada yaptırılacak mUdUrlUk binası 
inpatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Keşif bedeli "22864" lira "97" 
kuruş ve muvakkat teminatı "1714" li
ra "87" kuruştur. 

ili - Eksiltme 7.III.938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü aaat • 15 • de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartname ve projeler "1.15" 
lira bedel mukabilinde inhisarlar u
mum müdürlüğü levazım ve mübayaat 
fUbesiyle Ankara bapıUdUrlUğUnden 
ve Urfa mUdUrliiğUnden alınabilir. 

V - Eksiltmeye i9tirak etmek iıti
yenlerin fenni evrak ve veaaikini inhi-
11rlar umum mildlblUğil inşaat 9ubesi
ne ibraz ederek ayrıcı ehliyet veaikaaı 
almaları llzımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
hususi vesaik ile S inci maddede yazılı 
eksiltmeye iıtirak veıikaıını ve mu
vakkat teminat parasını ihtiva edecek 
olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat· 14 - do kadar yukarda adı ıe· 
çcn alım komisyonu başkanlığına mak
buz mukabilinde verilmit olması la-
zımdır. "B" "51151" 5163 

Toprak doldurulması 
Ankara lnbiurlar Bat Müdürlü

ğünden ı 
Çankırı Tuzlasında tuz anbarları ö

nünde çöken sahanın 700 metre mild. 
hında toprakla doldurulmuı iti 350 lira 
muhammen bedelle foıınl prtnameaine 
göre aleni puarhia koııuhnuıtur. Ta
liplerin 26 lira 25 kuruı ilk teminat pa
ralariyle birlikte 11-3-5138 tarihinde aa
aat 16 da bq müdürlükte toplanacak 
komisyona celmeleri ilin olunur. 

(466) 1011 

- A. Levazım Amir\i{Ji 

300 ton buOClay 
alınacak 

kabilinde yapı l9leri umum mUdUrlU- Anlrıara ı.....an Amirlifl Satm 
fikıden alauıbillf. Alma Korı.,_-.c1 .. ı 

4 - Eblltmey• girebilmek l~n 1 - 300 wn buldayrn kapalı zarfla 
isteklilerin 1980 lira 61 kuruı muvak- eksiltmesi 17 mart 5131 aut 11 de Erzu 
kat teminat vermeleri ve Nafıa.veka- rum Lv. Smlrlill satın alma k.omisyo
letinden alınmı' yapı mUteahhldllll nunda yapılacaktır. 
vesikası göstermesi lhrmdır. 2 - Muhammen bedeli 1'1250 Ura ilk 

tstekUlerin teklif mektuftlarmı teminatı 1293 lira 75 kuru9tur. Toklif 
ikinci maddede yaz•lı saatten bir saat mektulbları aaat ona kadar kabul olu
evveline kadar komisyon reisliğine nur. Şartnamesi her gUn komisyonda 
makbuz mukabilinde vermeleri llzım- görülUr. lateklilerin belli gün ve saat-
dır. ta komisyonda bulunmaları. (529) 

Postada olacak rccikmclcr kabul e- 1111 

dllmer. <390> 894 Sade yağı alınacak 
görmek Uı:ere defterdarlık milli em· 
lak müdürlüğüne müracaatları. 

(541) 1114 

Satıhk mermer perdah 
maki nası 

Ankara Defterclarlığmdan : 
Bir adet Herman Polmer marka 

mermer perdah maklneei 4.3.938 tari
hinde _ cuma • ıünü saat 14 de Akköp
rUde Necatinln mermer tesviyehıne· 
sinde müzayede ile satılacaktır. 

Taliblerin mezkur saatta orada bu· 
lunmaları illıı olunur. (526) 1110 

Daktiloluk imtihanı 
Ankara Vilayeti Defterdarlıiın

dan: 
Muhakemat müdürlüiünde elli lira 

aylık ücretli daktiloluk için 4-3-938 
cuma günü sat 10 da imtihan yapıla

caktır. Orta tahsil gCSrmUJ olanların 
mezk\ir uatte def terdırlık muhakemat 

Ankara Lv. Amirliii Satm Alma 
Komisyonundan : 

1 - Sankamı' birlikleri için 23000 
kilo sade yağının kapalı zarfla eksilt· 
mesi 12. mart - 938 ıaat 11 de Euurum 
Lv. aınlrliii sa. al. ko.da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 21850 lira ilk 
tominatı 1638 lira 75 kuru,tur. Teklif 
mektubları belli aaatten bir saat eveli· 
ne kadar kabul olunur. Şartname her 
gUn komisyonda g8ri11Ur. hteklilerin 
belli gün ve saatte komisyonda bulun• 
malan. 

(490) 1026 

Sade ya§ı ahnacak 
Ankara Levazan ,Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birlikleri ıçin 19500 ki

lo Nde yağın kapalı zarfla eksiltmesi 
14. 3. 938 saat 15 de Lüleburgaz tümen 
Ntın alma komiıyonunda yapılacak· 
tır. 

M. M. bakanhğı _ 

Y ağh iperit elbisesi 
ah nacak 

M. M. V. Satın Alma Ko.dan : 
1 - Beher takımına tahmin edilen 

flatı 25 lira olan 100 takım yağlı ku
maıtan mamul iperit elbisesi açık ek
siltme ile .atın-alınacaktır. 

Küçük ilan 1Qrtlan 
Dört satırlık küçük illnlardaıı: 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Üç defa ic;in 70 kunıt 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı kiıçük ilanların her defuı 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 1mnıt 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak Uzerı, her utır, 
kelime aralarındaki boıluklar milatea· 
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruı alınır. 

iş arayanlar: 

Yenihs.J arkası Yeni hamam apartmaaı 
kat 2 Tel. 3714 lOll 

Daktilo lnanu - Tahsil aranmaı.~ 
zın herkesin girebileceği bu ır.. 

2 ayda kültürden tasdikli diploma v•
mektedir. Yeni hamam apartmanı ket 
2 Tel: 3714 1011 

iş verenler: 

Memur aranıyor - Kefalet verebiJe.. 
cek mesuliyetli bir ambar memuruna 
ihtiyaç vardır. Anfartalar caddesinde 
Emek Apartımanı Arkur firketine mtl-
racaat. 1031 

Sahlık: 2 - Eksiltme 14 - mart - 938 pazar
tesi günü aaat 10 da M.M.V. satın al
ma ko.da yapılacaktır. 

Meslekten yetiırniı tedris usulüne ----

3 - İlk teminat 187 lira 50 kuruttur. 
4- Şartname ve evsafını almak için 

M.M.V. satın alma Ko.na ve daha faz
la malCUnat için de Cebecide kimya ta
bur komutanlığına müracaat edilmesi. 

vakıf bir öğretmen - Türkçe ile mu- Sablık arsa - Çankaya caddesinin. 
kayeseli pratik ve grematikal franaız- en ,Uzel mevkiinde bakanlıklara yiis 
ca öğretmektedir - Ulus C.B. 1077 metre mesafede yeni yapılacak B. M. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

Mühendis - Yalnız Nafıa Bakanlı· Meclisine ıiden caddenin köşesinde 25 
ğma tazminat borcu olan serbest bir M. cepheli. Tel: 2585, ve 2884 879 
mühendis it aramaktadır. Uluı"da Sablık araalar - Yenişehir Karanfil 
M. h. s. rumuzuna yazı ile müracaat sokak Nafıa karıısmda 485 m2, Sıhiye 
edilmesi. 1097 vekaleti yanında 490 m2 iki arsa acele 

3 üncü maddelerinde -yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. 
M. V. satın alma ko.da bulunmaları. 

Kuvvetli heaap öğrenmek için - ıatılıktır. Telefon; 1449 939 

(472) 1017 

70 kalem kimya 
alôtı ahnacak 

Yeni bir metod sayesinde en az hesap Satılık aparbman: Yenitehrin en gii
bilenlere dahi azamt 45 ıünde mlikem· sel bir yerinde yılda 6500 lira kira ge
me! hesap öğretilir. Şerait ehvendir. tiren yeni konforlu bir apartıman satı• 
Ulus'ta (hesap) rumuzuna yazı ile mil· lıktır. Kolaylık gösterilecektir. Kara
racaat edilmesi. 1085 oğlan Koç apartımam No. 4 komU. 

M. M. V. Satın Alma Ko.dan : 
Eksiltme günü talip çıkmayan 70 

kelem kimya ilat ve edevatı pazarlık
la satın alınacaktır. Hepsine tahmin 
edilen fiat 2367 liradır. 

Pazarlığı 3 mart 938 cumartesi günü 
ıaat 10 da M.M.V. aatm alma ko.da ya
pılacaktır. İstekliler kanuni 177 lira 
53 kuruşluk teminatlariyle birlikte 
eksiltme gün ve saatinde M. M. V. 
satın alma ko. na müracaat etsinler. 

(467) 1012 

10,000 metro kışhk 
elbiselik 

M. M. Vekaleti Sa.tm Alma Ko-
misyonundan : 

Kiralık: 

Kiralık - Adliye sarayı karı111ndı 2 
inci noterin üst katı kiralıktır. Müraca-
at. Tel No. 3717 979 

Kiralik ucuz daireler - Maltepede 
2 oda birer hol, mutfak, banyo, çok kul 
lanıılı 2 daire. Maltepe bakkalı Abdul· 
laha müracaat. 1024 

Kiralık kat - Yenişehir Selanik cad
deıi 22 No. lu evin müstakil birinci ka
tı 45 liraya kiralıktır. 3 oda mutfak 
banyo alt kata müracaat 1054 

Bayan ve aile için - Ost kat sıht ve 
kaloriferli 1 veya 2 oda. Bakanlıklar 
Karakol yani Olgunlar sokak Tan a
partman kapıcıya müracaat. 1069 

Kiralık kat - Yeniıehir Demlrtepe 
Urunç sokak Na: 2 apartmanın zemin 
katında dört odalı bir daire kiralıktır. 
Telefon: 1348 1078 

1 - Her bir metresine tahmin edi- Kurslar : 
len (275) iki yUz yetmiJ bef kurut o- .. 2 ayda diploma- Mart bafında bat· 
lan 10.000 ile 15.000 metre kışlık el- hyacak olan daktilo kursunun 44 üncü 

biselik kumaş kapalı .zarfla münaka- devresi iki ayda diploma verir. Yenihal 
•ya konulmuştur. arkası Yenihamam apartımaru kat 2 

2 - İhalesi H. 3. 938 pazartesi &il- Tel: 3714 1020 
nU ıaat 11 dedir. 

3 - llk teminatı (3093) üç bin dok· 
un Uç lira 75 lnanıttur. 

4 - Evsaf ve 11rtname bedeli 207 
kurut mukabilinde M. M. V. satın al
ma komisyonundan almır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
Nyılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rinde yazılı belgelerle teminat ve tek
lif mektublarlyle birlikte ihale ua
tinde-n en az bir saat evvel .komisyona 
vermeleri. (446) 985 

Vilôyetler 
• 

4f üncü devre - Daktilo kursu ay 
bafmda bu devresine batlıyor. HerıOn 
kayrd ve kabule devam etmektedir. 

layeti daimi encümeni batkanlığın3 
teslim ederek makbuz almaları lbım
dır. Potıtıda olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (433) 930 

Fabrika, anbar ve su 
deposu yapılacak 

Seyhan Nafıa Müdürlüiünden : 
1 - Eksiltmeye konulacak iı: A-

dana Uretme çiftliğinde yapılacak çır 
çır fabrikaaı, kUtlU anhan ve ıu depo
ıu ketif tutarı olan 21776 lira 518 ku
ru,ıa ve kapalı zarf ueuliyle eksilt-Yol ınsaatı . meye konulmuıtur. 

İzmir ili Daimi Encümeninden : 2 - Ketif evrakını görmek isti-
GUlbahçe - Karaburun yolu inşaatı f. yenler Nafıa mildürlüğüne müracaat 

çi.n 17. 'ubat. 938 tarihinde yapılan t'k- edebilirler. 
siklltmede bazı teklif mektuplarında 3 - Kapalı zarf usuliyle ebiltme 
noksanlık görüldü&ünden aşağıda ya- 2-3-938 tarihine müsadif çarşamba 
zılı hususat dairesinde bu işe aid ek· gUnU saat on birde nafıa dairesinde 
siltmenin yeniden yapılmasına kaıar yapılacaktır. 
verildiii ilin olunur: 4 - Ekıiltmeye girebilmek için 
Ekıiltmeyc konulan it: Gülbahçe _ 1632 lira 28 kurut muvakkat teminat 

Karaburun yolunun 9 + 947 _ 2 + 33ı; vermesi ve nafıa vekaletinden veril· 
ve 8 + 025 - 26 + 986 kilometreleri a- mit müteahhitlik veaikaıını göster
raıında yeni IOIC ile 46 menfez ve JG mcıi lizımdır. 
+ 100 kilometredeki 2 - 10 açıkhtın- lıtiyenler teklif mektuplarını 3 ün
da bulunan Balıkovı köprüsilniln ya- cil maddede yazılı saatten bir saat ev
pıları keıif bedeli 120055 lira 23 kurut- veline kadar nafıa müdürlUtüne mak
tur. buz mukabilinde vermesi muktazidir. 

Ekıiltme: 7 Mart 938 tarihine raıtll\· 
yan pazartesi gilnil aaat ı 1 de İzmir 
ili daimi encUmenlnde kapalı zarf u
suliyle yapılacaktır. 

lıtekllle~: Eksiltme ,artnamesi, mu
kavele proJeıi, bayındırlık iıleri &enel 
şartnamesi fenni ve husuıi ,artnamc v~ 

Poıta ile aönderilen tekliflerin dış 
zarfı milhür mumu ile iyice kapatıl
mı9 olacaktır. Postada olacak gecik
meler kabu !edilmez. (837/429) 910 

Jandarma pavyonu 
yapılacak 

Sürt Nafıa MUdürlüfünden : 

yoncu H. Dilman Tel. 2181 999 
SATILIK - Etlikte cadde üzerin

de üçer oda birer salon ahır ve garajı 
havi iki daireli ev ucuz satılıktır. NU
mune hastahanesinde Dr. Klmileye 
milracaat. 1006 

Satılık ana -Sıhhiye Vekileti ya
nında aıfalt cadde ldSfeıinde 27 • 37 
cephelidir. Blok apartıman inpsına mü-
saiddir. Tel. 3059 103g 

Sablık arsa - Yeniıehir konur so
kak 373, Maltepede en hlkim yerde 625 
M. ehven fiyatla verilecek. Tel. 1538 

1040 
Acele Satılık Arsa - Karanfil soka

ğında 500 metre 15 metre cephe. En 
müsait fiat 15 lira. Milracaat: 16 Se
linlk cad. Tel: 2323 1051 

Sabbk ilri arsa - I. Yenişehirde ~ 
zenler cadd. ı, sokaiında. II. Anka~ 
da - Yanım yerinde. Ehven bir fiatJa 
acele aabhktır. Ulusda (S.) rumuz~ 
le. 1071 

Aranıyorı -
PlYANO ARANIYOR- Piyano-

sunu aatmak veya kiraya vermek iıtl
yenlerin Ulus Gazetesinde Hayda&: 
PinyaJa mllnlcutları. !OH 

Buit tekilde bir yatak odası, bir ~ 
mek oduı ve bir ulon takımı aran-
maktadır. Telefon: 3011 983 

ten bir saat evveline kadar komisyon 
riyasetine ıöndermeleri mecburidir. 

(437) 1041 

Şose yapılacak 
Seyhan VillııYet Daimi Enc:Arne

ninclen l 

1 - Eksiltmeye konulan it: Kara
isalı - Tarsus iltisak yolunda yapıla
cak 1544.50 metre uzunluğunda fOIC İ· 
le bir menfes inpatı ketif tutarı oları 
15381 lira 60 kunı9la kapalı sarf uau
liyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Ketif evrakını görmek istiyen
ler Nafıa dairesine müracaat edebilir
ler. 

3 - Eksiltme 9.3.5138 tarihine milaa
dif çarpmba pnü saat ıı de vilayet 
daim! eneUmeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1153 lira 62 kuruı muvakkat teminat 
vermesi ve nafıa vekiletlnden veril
mif müteahhitlik vesikası gösterme
leri lazımdır. lstiyenler teklif mek
tuplarını 3. Uncu maddede yazılı ta• 
atten bir saat eveline kadar vilayet da
imi encümeni reisliğine makbuz mu
kabilinde vermesi muktazidir. Poata 
ile gönderilen tekliflerin dıt zarfı 

milhilr mumu ile iyice kapatılmıı o
lacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (827/ 428) 909 

Ziraat bokanhğ~ . 

Benzin mubayaası 
mek üzere açık eksiltmeye konmuş· 

mlidürlüğüne mliracaatları. 

2 - Muhammen bedeli 21450 Ura projeleri lmıir, Ankara, htanbul Na
ilk teminatı 1608 lira '15 kuruştur. fıa mUdürlilklerinde görüp inceliycbi· 
Teklif mektublarr saat 14 e kadar lirler. 
kabul olunur, lsteklilerin prtnameıi- Eksiltmeye girebilmek içtn: htek
ni görmek üzere her &ün ve eksilt- lilerin 7253 lira muvakkat teminat ver· 
meye ittlrlk etmek için belli gün ve meal ve ~~fıa veklletinden ahnınıt 
saatte teklif mektubları ve kanuni ve- mUteahhltlık vealkuı ile Ticaret oda
alkaları ile Lüleburgaz tümen satın sı veaikaıını teklif mektuplıriyle bir-

Siirdin Huo nahiyesi merkezinde 
yeniden yapılacak 52585 lira bedeli ke
tifli iki bölüklWr bir jandarma pavyo
nu lcapah zarf uıulü ile eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

Zirai Kombinalar Kurumu Direk
törlüfüaden : tur. . . (491) 

t.ıekmenn k•t;ı Satd;k"'"dükkllnlar 
1027 

Ankara Defterdarlığındanınah: 11 . Sahı"bi ve 
K . . c· . eıı Numarası İzahat 
ıymctı ıradı ınsı 

560 DüWn 

500 .. 

}iocapap 
Sefer ıokaiı 

,, 

borçlu 
Akif 

" 

4 

6 

934,937 sene· 
teri kazanç ver
ğiıinden olan. 
6799 lira -.9 bor· 

cu için . 

alma komiıyonunda bulunmaları. likte yukarıda UçUncU maddede yazılı 
( 476) 994 ı-'-a-•t-te_n_bı_r_aaa_t_e_v_el_i_ne_ka_d_ar_ı_amı_r_v_ı-

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliii Sata Alma Komisyonundan 1 

Apğıda yazılı un lılabiye askeri aatln alma komisyonunda eksiltmesi ya
~ılacaktır; Şartn~esi komisyonda &örülür. lıteklilerln teklif tnektuplırı.nı 

1 - Eksiltme ıünU 25-mart-938 cu
ma &UnU saat 15 de teabit edilerek Si
irt hilkümet konalı içinde vilayet ma
kamında yapılacaktır. 

2 - !etekliler evrakı fenniyeıini 
Siirt nafia müdürlüğünde okuyabile
ceklerdir. 

3 - Muvakkat teminat 3944 lira
dır, 

1 - Kurumumuı için açık eksilt· 
me usuliyle ıekiz yüz teneke benzin 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme g{inil 11 mart 1g38 
cuma günü saat onbeştir. 

S - Beher teneke benzinin muham
men kıymeti üç yüz otuz iki buçuk 
kurut ve muvakkat teminatı iki yüz 
liradır. 

8 
1700 ,, " " • · kuller sa hibmın vergı borcundan dolayı aatıla-

ıhale saatınden hır saat evetine kadar komisyona vermeleri. 
Miktarı Muhammen İlk Eksiltme 

4 - İltekliler resmi gazetenin 7-5-
936 gün ve 32517 sayılı nüahuında çı

kan talimftnameye göre vesikalarını 
hazırlayıp 2490 sayılı kanunun 32 ci 
maddesi nıucibince teklif mektubları
nı birinci maddede yazılı gUn •e uat• 

4 - Şartnamesini &örmek isteyen
lerin kurumumuza ve isteklilerin 
2490 numaralı kanun mucibince iıte· 
nilen bel&eleriyle eksiltme günü zi
raat vekaletinde satın alma komisy9-
nuna müracaatları llinolunur. 

Yuharıda yazılı gayl'l men • 
- .. d 1 .. zayedeye konmuştur. 

cagından 21 gün mud et. e.mu •. adif çarşamba günU saat ıs de Ankara vi-
Taliblerin 16-2-938 tarihıne mus. A (Sl3) 1U3 

liycti idare heyetine müracatları ılan olunur. 

Clnıi 
Un 

kilo bedeli teminatı ıekli 
305000 394517 2962,31 ICapalı 

.(438) 

Eksiltme 
tarihi 

7.3.938 
929 

saati 
15 

(381) 851 
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Türkiyenin en eski D AKTJLQ KURS Yenihal ark 
Yenihamam U: 44 üncü devresine ay ba,mda batJıyor. İki ayda diploma veriJir.par•nna•• ı.aı 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -- -- -
~ EYÜB SABRI MEHMET TUNCER ~ - -- -- -~ TÜZE CADDESİ No. 42 E - -- -
§ ANKARA ~ - -- -- -: ispirto fiyatının ucuzlaması nisbetinde kolonya ve los- : - -: yon fiyatlarımızda tenzilat yapıldığını muhterem müşte- : 
: rilerimize saygılarımızla tebıir ederiz. 1074 : 

- -~tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

•ı================================ 

Şehir Tiyatrosu 
Halkevinde 

Bugün saat 15 de talebe matinesi 

T 1 MU R 
Tarihi manzum piyes 4 perde 

KohİDOr •==va=zan:=Behç=et K=ema=ı Çağ=lar.=990= 

Size inci gibi dişler ve güzel 
kokulu bir ağız temin eder 3-6399 

Anıivirüsle 

tedavi 

Uyanıı -Servetifünun 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarınm arasındaki kaşın
tılar, dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, brq 

yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Bqyazan: A. Ihsan Tokgöz 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette lemin eder. 1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada aatıf yeri AKBA Kitabcvidir. Senelik abone 10 lira. 592 

Sark İspen(iyari laboraluan i S TAN BUL 1s1 

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası Müdürlütünden 
Halkın ıağlam ve ucuz bez ihtiyacmı temin maksadiyle imal etmekte olduğumuz XIV 

tip anahtarlı kaput fiatları: 

85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuruş 

Satıslarımız fabrika "eslimi ve pesindir 
Fiatlar asgar1 b~r balya içindir 

Bu fiatlara yüzde 2 zam suretiyle bir topa kadar perakende satıı yapılır. 

Balyalar 20 top ve 720 metredir 
Sipariıin 6eCleli fal>rikamıza vasll olmaCldcça 

siparis tediye ve sevkedilmez 644 

T. İS BANKA~I -
1938 

KOçük Cari Hcısaplar 

lkramİlje. pl&nt::= 
4 .... 1000 llrıllk- 4000 lira 
8 il 500 il 4000 il 

16 il 250 il 4000 ,, 
76 il 100 il 7600 

" 

1-483 

KANZUK 

En ho§ meyva tuzudur. Inkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-
mı kolayla§tmr. 596 

İngiliz Kanzuk eczanm 

ULUS - 19. uncu yıl - No.: 5954 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı idare eden 
Yazı İ§leri MüdürU 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

Tel : 3714 102 

Başağrısı, dişağrısı 
NEVRALJi 

Bütün iatırabları teskin eder 

GRlPlN 
Bilhassa bunlara kartı müessirdir. 

it batında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaıe 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

İsim ve markaya dikkat. Ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 762 

r·"'"' N E R Y 1 N 1111111111 
= = = . 
§ Sinir ağrılan, asabi öksürükler, uykusuzluk, § 
- -- -~ baı ve yarım baı ağruı, baı dönmesi, § -
~ baygınlık, çarpıntı, ve sinirden ileri gelen ; - -§ bütün rahataızlıklan giderir. - -.,,,,,,,,,,,,, .................................................................... ,. 

Zayiler 
ZA Yt NÜFUS TEZKERESİ -

Nallıhan kazasının Karaköy köyün
den aldığnn nüfus kağıdımı kayıbet

tim. Yenisini alacağmıdan etıkisinin 
hükmü yoktur. 

Koca Osman oğullarından 
1115 İsmail oğlu Mehmet Aıktat 

,..SiNiR HASTALIKLARI 
MOTEHASSISI 

Doktor Halit UlaJ 
Parla Salpetriere'den mezun 
Adliye sarayı hizası Sarraf 

Hakla Ap. No. 5. Salı, cumadan 
başka saat 3 - 1. 082 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ANKARA PALAS 
PAVIYONUNDA 

Türkiyede ilk defa görülen 
Dünyanın en me,hur 

"Revue de Danse,, tarından 

Trio Marino 1115 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

80 il 50 il 4000 il 

Okaürenlere ve 
göğüı nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

200 ,, 25 il 5000 il 

384 il -28600 .,, 

Kuralar: l mart, l haziran, l ey
lôl, l birincikanun tarilılerinde 

!:ekilecektir. 
11111111111111111." ............................................... . 

En tı% 50 lira mevduatı 
bulanan haaplar kara
lara dahil edilecektir. 

Hediyelik eıyanızı bizden alın! 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE BUGÜN BU GECE 

..llllllL. 
Vazife a,kı - arkadaşlık sevgisi -Çok eğlenceli, meraklı ve gülilnçlü - -- -spor sahneleriyle dolu büyük film - - heyecan - macera filmi - -- -- - TEKSAS FEDAİLERİ SPOR KRALLARI - -- -- -- -Baş rollerde : - - Baı rollerde: - -- -- - Fred Mac Murray - Jean Parker Fernandel - Raimu - Nita Raya - -- -- - Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 

Gündüz seanslarında: - -- - .... - -- - HALK MATİNESİ 12,15 de L NEVYORK DAMLARINDA - -- -- - IQ - - ŞAHANE MENEKŞELER .... - -Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de .,, .... ,. 

Halil Naci Mıhçıoilu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
~ubeai: ~ Bank•lar caddesi. Telefon: 2619 595 


