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Ekonomi sayfası 

Hatay' da seçim işi Fransa ile beraber hazırlanmış! 

T ib edilen bu usulü milletler 
cemiyeti nezdinde protesto ettik 

Arttırma ve yerli mallar haftası Hatay seçimi talimatnamesi üzerinde 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maliye müst~ıar1 radyoda 
bir konferans verdi 

Hükümetimiz kat'ı, ihtirazı 
ruarruf fikri nasıl doğdu, hangi devirleri 

geçirdi, Lomndan sonra inkitaf eden 
ekonomik kalkınmamızda bugünkü vaziyet 

kayıdlar serdeHiğini bildirdi 
Ankara, 15 (A.A.) - Anadolu A

jansının haber aldığına göre Millet
ler Cemiyeti tarafından Hatay'a gön-

A l. il h f ilk zamanlannda hakim bulunmakta ba rttırma ve yer ı ma ar a · derilen komiıyon intiha tın sureti 
taıı münasebetiyle Maliye Müa- idi. Borç müeneseleri, bir para darlığı icraıı hakkında 87 maddelik bir tali
lefan B. Cezmi Ercin dün •kpm karşısında, ucuz borç vermek suretile matname hazırlamıt ve Milletler Ce
raclyoda a-.pdaki nutku söyle- fakir tabakanın kendi kuvvetleriyle bu miyeti Konseyi reisi tarafından tas-

.,- darlığı atlatmalan hususunda yardım · t · nıiıtir: dik edildikten sonra merıye e gırmek 
(Sonu 8. inci sayfada) · · ı·· t d. · _ Saym dinleyicilerim: üzere kitibı umumı ıge ev ı etmı,. 

Yıllardanberi güzel bir an'ane ha- tir. 
linde devam eden arttırma ve yerli "Hatay" da mandater hükümet ma-
lnalı haftası dolayısiyle bana da bir kamlariyle daimt temas halinde bulu-
9azife verdiğinden, Ulusal Ekonomi narak huırlanmıt olan bu proje Mil-
•e Arttırma Kurumuna ve onun sa- Jetler Cemiyeti devairi tarafından 
)'ın genel sekreterine teşekkür et- gayri resmt ıurette ve yalnız mala-
lbekle söze batlamak isterim. Bu va- mat huıulü için Türkiye hükümetine 
aifeyi, tasarruf fikrinin ve tasarruf bildirilmit ve konsey reisinin taadi-
"-reketlerinin artırılmalı ve kıymet- kinden aonra mandater hUJıı:Umete, 
~-a-..... ı -•lrtı.;uUY1f' muhtelif tatblJıı:atma ceçllmek bere re .... 

eketlerde ft "bisde UmDllJ" a- ... t..Uj; ... sıı ....... ,1 m ...... _ 1t.,.. .. ehm-

hııınakta. bulunmq olan tedbirleri, muttur. 
baaca dylemek euretiyle. lfa etme- Milletler Cemiyeti lranrlannm 
te çabpcafım. tam olarak tatbiki f~in intihabatın 

Taaarru./ nedir? cereyan tarzı ehemlyetle nuan iti· 
Tasarruf, ilerde bir ihtiyaç çıırtığı bara alınacak bir merhale tetkil etti-

Milletler C.,,.q.ıinin ......,.. •irlniiıii 

Fransız kurDiay y' 
bu sabah ıehriınizde 

aman kullanmak makaadiyle, eıya fi halde bu intihabatı tanzim eden 
•e paranın derhal aarf edilmesmesi, talimatnamenin alikadar devletler- Milletler Cemiyetinin Hatay hakkındaki karan üzerine immlantnl§ 
biriktirilmeıi demektir. den biriyle daimi temas ve müpvere olan türk - franuz muahedesinde derpif edilen kurmay temaalanncla 

,,. f "h" halinde bulunarak hazırlanmıt olma- b 1 .,. __ ,_ Ankar do la ... 1.-. 
ı aaarru un tan ı • ıma mukabil ·aynı derecede allkadar u Uuuum üzere aya ğru yo 'Jr&AA•uf olan Eranıız aıkeri heye-

Taaarruf fikri ve tasarruf hareket· ti dün T oroı ekiıpreaiyle Türki ... •e nnırmdan rr_.,.,.i•tir. 
] MaJive Müıt-... ikinci devlet olan Tllrkiyeye gayri G " e-r••-s 
eri insanlık kadar eski ise de, tasar- " -s-· eneral Hutzinger'in reisliğinde bulunan heyet bu aabah aaat 8 de 

ruf tedbirlerinin batlangıcı olarak B. Cezmi Ercin (Sonu 6. ıncı aylada) tchrinıize gelmit bulunacaktır. 
Para sistemine geçildiği devreyi ka· r-------------------------------------------------------
bul etmek doğru olur. Çilnkli, ancak 1 
:n:~::~!: ;:~:~~:~!e~er:~~:~~ ~.~ AMER KAN VE INGILIZ GEMiLERiNİN BOMBARDlMANINDAN SONRA 
letınek ve aahiblerine menfaat temin 
etnıek suretiyle, para biriktirilmesi
ili Uçüncü phıalar teıvik etmeğe bat
laınıtlardır. Bu iti, ya gl>rünlitleri 
~ya phst servetleri dolayısiyle iti
lbad edilen huıust tahıılar, veya u
llıunıt müesseseler veya bizzat devlet 
ilzerine almakta idi. 

Para biriktirilmesine ait tedbirlerin 
izlerine, ilk çağlarda dahi tesadüf edil
lbektedir. Delphi Mabedinde bulunan 
kitabelere göre: Esirlerin necat fidye
leri, mabette biriktirilip idare olun
llıakt;1 ve ser~'est bırakılaec!k ofanlan 
•erilınekte idi. Roma'da askerler ara -
~ Adete göre de: Askerlerin he -

Ye olarak elde ettikleri paralann, 
lllenaup olduktan latalara verilmesi ve 
Orada aa1danmuı icab ediyordu. Bu 
~retle yalnız askerlerin sadakati te
llıin edilmit olmakla kalmayıp, ihtiyaç 
Slkınca ve vazife göremez bir bale gel
~lclerinde kendilerine lhımgelen yar
~da bulunulması imkanlan da hazır. 
--llllı toluyordu. 

Bankalar nmıl doğdu? 
q Orta çağdaki hukuki emniyetaizlik 

lktıktan sonra, meseli kuyumcular 
•.e ~raflar gibi bazı §Bhıalar, para bi
;?'tirnıek arzusunda bulunanlara kar
it hizınet etmeğe btladılar. Bu hare
lt et, Yi'.vq yavaş para ve para yerine 

11:;-nılan kağıt ve senet ticaretiyle 
tr ~ mücaaesclerin yani Bankala -

1\ VUcut bulmastnı neticelendirdi. 
iti 18 İrici asırda daha fazla inaant fi
bi r~er~e. halkın fakir tabakasına para 
ln rıktirebilmek ve ihtiyaç ve zaruret 
bu!:ın~ bu paralardan istifade ede -
lltlıtı ek ıınkinlan araıtmlmaia bafla
huı 1ttır. Tasarruf sndıklannın vücut 

111,,rtıaıı bu gayenin tahakkuku için ol-
.. ıtur, 

Ruzvelt'in mektubu üzerine 

Japonya imparatorluk 
karargô:hının tebliği 

Hadisenin yanhshk yüzünden 
çıktığı bildirilmektedir 

Tokyo, ıs (A.A.) 
- İmparatorluk u
mumi kararglhının 

deniz 'ubesi tara· 
fından neıredilen 
ve Yangtze hadise
leri hakkında reamt 
iazahat veren bir 
beyannamede japon
ların Çin vapurları 
gördüklerini zan
nederek taarruz et
mi' oldukları bildi
rilmektedir. Tay -
yareler, bozulan çin 
kuvvetlerinin baki
yesiyle Yangtze neh 
rinin menbaına doğ- ~ 
ru yol almakta olan 
vapur ve kayıkları 
takib etmek emrini 
almıtlardı. 

Beyannamede ne· 
tice olarak fÖyle 
denilmektedir· 

İngiliz ve Ameri
ka harb gemilerine 
k&rfı yapılan bu ta-
arruzlann tamamiy- Japonyt/Ja talaıİJ'efİ mulıaJJn telaJJıi 
le arızi ve teaadUfr etlilen İmparator 

\ 

,,, 

lngiltere Tokyoya 
bir nota gönderdi 
Edeı'lı Awı• Umırasııdıkl siylewl 

Jap0nlar da hadisenin mes'ullerini 
ceza olarak Japonyaya gönderdiler! 

Londra, 15 (HUtual) - Batvekil Çemberlayn ile hariciye na
zın ~den dün akpm Y anıtze' de bombardıman edilen inrıiliz 
ıemıleri hakkında aöriltmütlerdir. Kabine bu sabahki toplantı
ımda Japonyaya verilecek notanın metnini taıdik etmiıtir. 

Diğer taraftan, lnailtere'nin 
Uzak Şark'taki filosunu takviye 
etmeli dütündüiü söylenmekte
dir. Avam Kamaraaı azalann
duı birçoklan da bu fikirdedir. 

Avam Kamaruanda 
Bugün toplanan Avam Kamaraıı 

bu ~le ile mef1Ul olmuftUr. Bat· 
vekıl Çemberlayn Çin hidiıeleri bak
kmda sorulan bir suale cnab olarak ! tunları 16ylemittlr: 

1 ~- ~vam Kamaruı, Uuk Şark
i taki ingılls menfaatlerinin himayesi 
1 ingiliz hllkUmetinin daimi dllfünce 
1 
mevzuunu tetldl etmektedir. Bu hu-
ıuata bugün bqka bir eöyliyecefim 
yoktur." 

11111111111111111111111111111111111111111 111111 UH 

Atatürk' ün 
teıkkürleri 

Riyaaetacumhur Umumi Ka
tiplijinden : 

Sekizinci arttırım ve yerli ma· 
b haftuı münaaebetiyle ~
dun her tarafından, Atatürk'~ 
vatandatların samimi duysuJ•· 
rmı ve ekonomi aluundaki uya
nıklık ve ileri_. .. verliiini 
söateren bir çok telgraflar gel
mektedir. Bundan çok mütbaa
aia olan Atatürk. tetekkürleri
nin Anadolu AjaDal vuıtaaile 
iletilmeaini emir bu:rmm111Jar. 
dır. 

ı11aun UR sssnaunsvnna 

Sporcular! 
Vlıu aayfalarında birkaç 
giin.e kadar aon zamanlar 
ıporlanna aid en giisel bir 
eaeri te/rilca eımeie bafl1-
yoru. .. 
.... ..,.,..calarm .. ~ 
la en uzaktan alakadar olan 
lann bile zevkle olaıyacak. 
lan bu eterin iami pdurı 

Spor esran 
Bu tefrika türk ıpor ıenç11-
line Ulusun en güzel bir ho
diy•i olacaktır. .. 
Bir lailı4ye lraJar tatlı ya
mmq olan bu lıitab •pot 

miitelaaaulannı layJalan • 
tlırJıfı lraJar M)'İrcİ ve lae
valıiTlar taralından Ja la.
setle talıib eJilecelıtir. 

aırananorı:crıo 5 ,,. ooos OtLTW 

Fılrrcı 

Harakiri 
Bilmem bazı telgrafların boflıı

ğu liurinde sis de benim gibi dalıP. 
gidiyor musunuz? Bunlardan biri di
yor ki: "Eğer Nankin alındıktan son
ra, çinliler gene muluıvem•tttt devam 
edttrlerse, Japonya harb ilin f!tmep 
mecbur lralacalctır.,, 

Bir telgraf da fU: .. Japonlu Pe
lrin'de 2 aded eski Çin Cumhur Rei· 
sinden, J aded eslci Çin bqvekilia
den, 5 aded eski maliye aauıadu 
ve 4 aded eski devlet msrrında11 
yeni bir Çin hülcilmeti laırmııftur •• 

Eğer sıfatlara bahcalr olurann. 
japonlar Çin'e % 100 bile değil, % de 
200 çinli bir hlikiJmttt hediye 11tmiı
lerdir. Mogolistandalıi eserl•ri tQri 
olduğu kadar! Japon istilfsının ora
yı da Cengis'in torunu vasıtası iltt 
idare etmekte olduğunu biliyorsunus.. 

Mançulro'yu bir imparator, Çirll 
iki cumhur reisi, ve Mogolistanz Cen
giz torunu ile yedenler, bir amerikan 
topçekeri ile Uç petrol gemisini "-· 
tırsa/ar ne çıkar? Bu, maiyet kıral. 
/arın yer öperek selimladığı tlirk 
başbuğ/arının, Viyana'ya giderken. 
Tuna listlJnde bir iki kayık del11»le
rine benzer! 

Yalnız bu fetih oyunlarınra içia
de Asya kurtuluşu diye bir vehme 
kaprlanla11n sevinçlerine ne isim ver
meli?O ismi de, hlilrlim sliren mod•
ya göre, japoncadan aeçelim: Hara
lciri! 

tU 1'aıarruf sandıklan kurmak sure
~İc ha~n fakir tabakaama yardım et
dof fikn ancak 18 inci asır aonlanna 
1lcu~ tah~kkuk etmit olduğu halde, 
)'! ~edı vermek suretile bu tabaka-

Ye etmek fıkrl, daha orta çağın 

bir tekilde yapıldıklarına fliphe yok· ı çarpacak mahallerde hariciye neza-
tur. reti ile denb malwnlarnım teblif le-

Bu aabahki japon matbuatı, ~e ( Soııu 6. ıııcı aılada l 

Bundan 'SOnra B. Eden muhalefet 
lideri B. Atlee'nin dlln aorduju ıual· 
lere cevab vcrmifo Japonyuua lngil-
tereye verdili notanın metnini oku- y 

( Sonu 6. ıııcı aylad• ) lııPL lhflfler Ba1canı B. Eden rar•t':!. 1r;::;,vaJarırua hraııu ya-
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Hürriyet sarhoıluğu 
Fransız muharrirlerinden Pierre F rondaie "Gönüllü'' isimli yeni ro

manından dolayı faşistlikle itham edilmemesi için yazdığı bir önaöZde 
ıunlan söylüyor : 

"F qist olaaydmı bunu hareketlerimle i.a.t ederdim. ŞimdiJe bdar 
iabat etmif oldujum teY, ihtiyar hürriyeti aevcliPndir. Onu öyle ibtj. 
nala aeviyorum ki ne hale geldiğini görmek bile beni ondan IOğuta
mıyor. O kendini politikacılara veriyor Ye onJann nezareti altmda ça
lqıyor. Vücudünü melezlere eabyor. Entrilralan korkunçtur. Şimci 

de vücudü bir kadavra gibi taaffün etmektedir. Bununla berabs 
zavallı ben, onu arzu etmekte devam ediyorum. Beni bnclne 0 ~ 
dar ııkı bağlumıbr ki ondan aynlanuyorum. Ben artık aerbest bir a
dam değilim. "Hürriyetle beraberim." 

Bu sözler, b~~ "?~ncının itir~fları ~lmak~an çıkarak hürriyet aııiı 
F ransanın bugun ıçınde çırpmdıgı ruhı haletın bir ifadesi haline gelmi
yor mu} 

Sevilen, bir kadın gibi arzu edilen. bir mabut gibi tapılan hürriyet 
burada, mesud ve refahlı hayatın bir vasıtası olarak değil, her türlÜ 
fayda ve menfaat dütüncelerinden azade, üzerinde mantıktan ziyade 
hislerin konuıtuğu bir abatraction'dur. 

Bütün kusurlannı, bütün zararlarını, bütün ~kınlıklarmı bile bile. 
hürriyete prC§teı eden fransız entelektüeli, mabedinin kapısını müda
faa eden bir zahid taaaubiyle, onu bu kusurlanndan, zararlarından ve 
ta§kmbklanndan tecrid edecek her harekete karşı koymaya amadedir. 

Hürriyeti, adeti onsuz teneffüs edilemiyecek bir hava gibi kabul et
tirmeye çalışanlar. kendileri üzerinde yaptıkları devamlı telkinlerle 
hürriyetin tahdidi yolunda atılacak en küçük adıma bütün felaketleri 
müreccah görecek bir zihniyete vannıtlardır. 

Entrikalan korkunç olmuf, vücudü bir kadavra gibi taaffün etmiş 
ne zarar, onu bütün realitelerden mücerred bir aenbol haline getinnit 
olanlann ihtiraslanndan hiç bir fCY eksilmiyecektir. Kendisine ihanet 
eden ve felaketini hazırlıyan sevgilisinin ardından kotmakta devam e
den deli qıklar gibi. 

Hürriyetle aarhot olanlann meatisi ne kadar sürecektir} Ayılma 
gününde karııl8§ılacak hakikatin pek acı olması muhtemeldir. Bu 8fJn 
hürriyet 8fkına kalblerini kaptınruı olanlar, yalruz kendilerini değil, 
bizzat sevgilerinin mevzuunu da beraberce felikete sürüklediklerini 
biliyorlar mı } 

••Hürriyetin en büyük dü§lllaru hürriyettir" demit olan haksız mıy· 
dı} - YAŞAR NABİ 

AtatOrk'On tUrk 

ULUS 16. 12. 1937 

B. Herbert 

AtatOrk ve TOrkiye 
hakkındaki hislerini 

anlahyor 
tetanbul. 15 (Telefonla) - Bir ted· 

kik ıeyahati yapmak U.ere memleke • 
timize gelmiı olan tanınmıı İngiliz 
gazetecilerinden B. Herbert Bothen 
bugün öğle yemeğini türk meılekdaf
larile birlikte Park otelde yedi ve ye -
mele esnasında Atatürk ve yeni Türki
ye hakkındaki dllfüncelerbli 'öyle ID
lattı : 

.. _ TOrklyeye ilk defa olarak geli
yorum. Fakat bu ziyaretim sonuncu 
olmıyacaktır. Geldiğim günden beri 
her tarafta fevkalade nezaket ıör
dUın. 

Sailam bir doıılulc 
Bana karıı gösterilen bu nezaketi 

yalnız türk misafirperverliğinin bir 
misali değil, türk - ingilia dostluğunun 
bir nişanesi telakki ediyorum. Mem
Jeketlerlmb uzak mazide birbirlerile 
dostluk yaptılar, düımanlık yaptılar. 
Siz bizi İstanbul civarında mağHlb 
ettiniz, fakat bütün bu tecrübe ve mü
cadelelerden ortaya sağlam bir d09t • 
luk çıktı. 

Tek makaad: Sulh .,. t.erakld 
Memleketlerimiz bundan sonra hep 

aynı maksadlar için beraber yürüye
ceklerdir. Bu maksadlar da sulh ve te
rakkidir. Bilyilk Gazi Atatürk hak
kında bir çok 11yler itittim. Kendisi -
ne kelimenin dar bir manhiyle "dik • 
tatör" diyenler vardır. Eğer bütün 
diktatörler Atatürk gibi olsalardı 
dünya bahtiyar olurdu. 

.4ıaıürk: Hakiki bir demokrat 
1'8 büyük bir 1'Gta1UeHr 

Bence Atatürk hakiki bir demakrat 
ve büyük bir vatanseverdir. Atatürk 
hakkında derin bir hayranlıpn var -
dır. Eserleri halıckmdald bilıilerlmi, 
burada bulunduğum müddet sarfında 
derinleıtireceğim. 

Sıbna ile 
mücadele 

Kamutay toplantısında 

Ankara köylerinde 

atmaya kartı naad 
mOcadele ediliyor 

Pasaport harçlarına dair 
tadil layihası konuıuldu 

Sıtma mücadeleaine tabi tutulan 
köyler umumiyetle ıenede iki defa u· 
mumt nmayeneden geçmektedir. Yu 
menlmbie raatlıyan muayene bitmiı, 
ikinci muayene yeni bqlamııtır. 

Kamutay dün Refet Camtez'in bqkanlıiı altında toplan 
mebmlardan bazılarına Yerilen isinleri kabul ettikten sonra De
nizli mebusu Necib Ali Küçüka'nrn mu.iki notalannın gümrük• 
süz geçirilmeıi hakkındaki kanun teklifinin ikinci müzakeresini 
bitinniı ve 20 teıriniaaoi 1934 tarihli puaport kanununun tadili-ı 
ne dair layihayı müzakere ebnİflİr .. Li1iha tudur: 

Ankara vitrin 
müsabakası 
dün bitti 

Anlrarada sıtma mücadele mmta • 
kaaına dahil 283 köy vardır. Bunlar -
dan bir kımu Çankın, bir kısmı Yoz -
gad ve Kırfehir köyleridir. Vilayeti -
miain köyleri de bu hududa dahildir. 
Bu 28S k8yUn nüfuıu 77112 dir. Bun- , 
lardan muayene edilenler 74814 kiti· Sekizinci uluaal ekonomi ve yerli 
dir. Binaenaleyh muayene edilenler mallar haftası münasebetiyle tertib e· 
nUfuıun yüzde 9S inden fazladır. Mu- dilen vitrin müsabakası dün nihayet 
ayene edilen 74 bin küsur köylünün bulmuştur. 
16.000 kadannda dalak bulunmuştur. Jüri heyeti saat on buçukta tetkik· 

Bunlardan hariç 28176 nüfus da terine Kız enstitüsünden baılamı' ve 
artma tedavisine alınmııtır. Bu sene tetkiklıerini bitirmittir. 
içinde ııtma mücadele llboratuvarmda Müsabaka hakkında jüri azasından 

Bn. Naci Eldeniz bir muharririmize 
37373 kan muayenesi yapılmııtır. 314 
kilo kinin daiıtılmIJ, 1492 ampul, tunları söylemiştir: 

- Birkaç senedir. bilhaasa yerli mal· 2355 kutu kompirmeai kullarulmıttır. ları teşhir eden Ankara tic<ırethanele
Bu kutu kompirmeleri de tedaviden rini yakından tetkik ediyorum. Herse-
sonra zayıf olanlara verilmiştir. Ayn- ne vitrin müsabakasında jüri heyıetin-
ca çocuklar için 70400 tatlı sulfato de bulunuyorum. 
kompirmesi dağıtılmıtıır. 

Sivri sineklerle mücadele için ıe -
birde ve tehir dı11nda 36 kilıur ton 
ınaaot aarfedilmiıtir. 

Sıtma mücadeleainin bu ıeneki me
saili içinde vaktiyle kurutulan Çankın 
dabilinde Fesliğen bataklığı ile Çan -
kın Acısuyunun taıması ile vücude 
gelen bataklıldann evvelce açılmış ka
nallan temizletilmiı, Çanlan villyeti
nin ve belediyeainin koydukları para i
le 790 metre 1Uunluğunda yeniden bir 
kanal açılmı,tır. Çankın belediyeai bu 
kananann boaulmaması için kontrolu 
iberine almı,tır. 

Madde 1-20 teşrinisani 1934 tarih
li pasaport kanununun on altıncı mad• 
desin! değiıtiren 21 mayıs 1934 tarib 
ve 2437 sayılı kanunun birinci maddO" 
ıinin (A) fıkrası apğıdaki tekilde de
ğiftirilmi,tir: 

(A • Puaport barcı 25 liradır. MÜll" 
haaıran tahııl için hükUmet tarafmdall 
gönderilenlerle ta.Mbe oldukları "" 
tahsil maksadiyle aeyahat ettikleri 
mahalli maarif müdürleri tarafmdall 
tasdik olunan kimselerden yarı harç a
lınır. Yabancı memleketlere gidecek o
lan amelenin puaport harcı bir lira
dır. 

llmi tetkiklerde bulunmak ve mü ... 
bauıara ittirik etmek veyabud yaban• 
cı bir devletin mümuil te,ekldllleri 
ziyaret veya onlar tarafından Türkiye
ye yapılmıı ziyaretleri iade eylemek 
ınaxsaoıyle yabancı memleketlere ıi· 
decek olan mekteb talebelerine, apor• 
cu ve izcilere en az be§ kitilik katil• 
halinde bulunmak ve mekteb talebele
rüıe izciler muallimleri nuaretind• 
gitmek l&ftile altı aylık mü,terek ~ 
aaport verilir. Bu takdirde muallimleri 
de dahil olmak üzere her birinden bi• 
rcr lıra hare alınır. 

~u hükümden istifade ile yabancı 
memleketle" &idenlcr bu vuiyotleri• 
ni kaybettikleri takdirde umumi hU• 
kümlere tibi olurlar. 

Kültür hakanlıtmda 
yeni tayinler 

Sıvaı sanatlar evi memuru BB. 
tmnall Sıva• lfseıi kttibliğfne, Kaa
tamonl lisesi idare memuru Faik ay
nı llae heaab memurlupİıa. Vefa li· 
seıi kütüphane memuru Fabri, aynı 
lise den aletleri memurluğuna. Af
yon lisesi yardirektörii Fehmi aynı 
lise başdirektörlOğOne, 'UslrUdar f. 
kinci ve üçüncü orta okul doktorlu· 
ğuna Ahmed Vicdani. Gireıun orta 
okulu tabliye yardımcı muallimliği

ne açıktan ŞeYki. Dilzce orta okul rl· 
yazfye yardımcı mualllmllline açık· 
tan Maide, Beykoz orta okul yardım
cı maallimliline açıktan Feyzi, Kadı· 
köy ildncl orta okul yardımcı mual
limliğine açıktan Müveddet, İltanbul 
cumhuriyet orta okulu yardımcı mu
allimi Umia Kayseri liseai tUrkçe 
yardımcı muallimliğine, Afyon liıe
ıi tarih-coğrafya ıtajiyerliğine açık
tan Fuad, Tıb Fakültesi fiziyolojl 
asiıtanlığına açıktan Piraye. Tıb fa
kültesi umumt ve tecrilbevi emrazi a
ıistanlığma açıktan Zülfi, Beyoğlu 
akıam kız sanat okulu erkek çamaıır 
ıtajfyerlifine açıktan Pembe, Konya 
mmtaka sanat mektebi tesviye atel
yesi muallimliiine açıktan Sal&had
din. (Uzel sanatlar akademiıi mima
ri ,ubesf aıiıtanlığına açıktan Fazıl 
tayin edilmiıler ve Taksim orta okuJ 
türkçe stajiyeri Sıdıka, İstanbul 
kız liıe.i tarih - coğrafya ıtajiyeri 
Sabiha, İzmir erkek lisesi tarih - coğ
rafya stajiyeri Hüseyin muallimliğe 
terfi ettirilmiflerdir. 

yOksek mOhendisler 
Dünyanın diğer memleketleri Tür

kiyenin yarısı kadar makul olsalar, o -
nun yarı11 kadar hakka riayet etıeler, 

cemiyetine iltifatlar1 yalnıa kendi memleketlerinin ihtiyaç -
Milbendialer cemiyetinin 12 lnd lannı n iyilllinl dU,ünseler. menfa -

konpwl milnuebetilı çekilen tanm atlerlnl batka milletlerin sararlarmda 
telgrafına bilyilk tef fU telgrafla ce • aramualar. dünya çok mnud bir yer 

Bitik önündeki bataklık sahasına 
250 metre unuıluğunda yeniden bir 
kanal açılımttır. Polatlı kazası dahilin
de Güantıı ıuyu denen mahalde de 
1200 metre uzunluğunda bir kanala. 
çılmıftır. 

Ankara ticarethaneleri yerli malı
nın güzel bir şekilde teşhiri için çok 
gayret ediyorlar. Fakat bilmiyorum. 
nedendir. seneler arasında bariz 
farklar göremiyorum. Bir kaç ticaret
hane istisna edilirse hemen bütün dük
kinlar gündelik teşhir tarzlarında de
vam ediyorlar. Yerli mallar haftasının 
hususiyetini vitrinlerinde tebarüz et
tirmiyorlar. Gönül ister ki. her tioaııet 
evi vitrinini ha.ıırlarken bir pye ve 
bir hedef ittiha.ı etmelidir. Bu hedef 
hiç şüphesız, yerli malının evuf ını. i
şe yaradıgı yerleri, ucuzluğu, sağlam
lığı, memlekete getirdiği geliri gibi 
mühım noktaları meydana çıkarmalı
dır. Diğer taraftan yerli malı ile aynı 
kalitede yerli olmayanın mukaye.esini 
yapmak da llzımdu •. 

Binaenaleyh vitrin mUaahabaında 
aranılan bunlar olsa gerektir. Ma
mafih vitrinlerin güzel tansimi ile be
raber vitrin camlarınm, boyalarmm, 
tenvir iflerinin gü&el, temb ve bol 
aiyalı olmuı llzımdır .zannederim 

Daimi ıurctte pasaport tafunaaıDI 
mecburi kılan yaba.ncı memleketlerde 
tahsilde bulunan tuu talebe ve ame· 
leye o memleketlerden çı.kıt halinde 
umumi hükümler tatbik olunmak ,ar· 
tile tabail veya itinin devamı müade· 
tince bir lira hare mukabilinde daiJDl 
adi paaaport verilmeıi caizdir. 

İkinci, üçüncü maddıder aynen bıra
kılmıftır. 

lşyerleri tallmabna aid 
tebliğdeki yanbtbklar 

Ankara, ıs (A.A.) - 8 birinci klnun 
tarihiyle İktıaad vekllctinden gönde· 
rilmi' olan teblilin ke,ideıinde bazı 
bat hataları görülmüttür. Yanlıt bir 
anlayıta meydan vermemek üzere all
kadarların ellerinde bulunan tebliği a
pğıdaki surette tashih etmeleri rica 
olunur. 

1.· 3 numaralı bend izahının "Ç" fık· 
ruında: 00çalı1ma saatleri,, ibaresi ··ça
lıflDll ııralarının., olacaktır. 

2.- ""6 numaralı bend hakkında'" fık
ruırun sonundaki ihtar: "Ücretin mu
kannen olarak haftanın hangi günün
de veya ayın kaçında, saat kaçta ve it
yerinin neresinde verildiği de tasrih 
edilir.,. ıeklinde olmak lizım gelirken 
bir satırı ekıik olarak neıredilmiıtir. 

3.- 7 numaralı bend hakkındaki ua
hın "a'" fıkruında: "ityerlerinden" ke
limeıi. "i,yerinin.. ıuretinde düzeltil
mek icab eder. 

4.- 9 numaralı bend hakkındaki iza
hın batlangıcı fU ıuretledir: 

"9 numaralı belld hakkında: 

1tyerinin mahiyetine ıöre imibat 
tedbirleri ve prtları sayılacaktır. 

İhtar: tı iıuibatı bakımından aranı
lacak hususlar bilbaua fW1lanhr : .. 

vab vermek lutfunda buıunmu,tur : olurdu. Nümune hastahanesi Aabrl fabdblardald harb aanafil 
kıtaları erlerine verilecek ye'YIDiye •• 
devlet heablanııda liranın -- iı • 

LWUI C0UDJa91 ~.&a Türk üksek mühendialeı" c · e
tliıln 12 ~el senelik konıres mE-
betlle bana karıı ıöıterilen temb duy
gulara tetekkür ederim. K. Atatürk. 

Y ugoalavya ile talebe 
mtibadeleü batladı 
lstanbul, ıs (Telefonla) - Yuıoa

lavya ile talebe mübadelesine bq1an • 
dı. Bugün ilk olarak Yug09lavyadan 
lstanbula 2 talebe ıeldi. Bunlar üni -
veraite umum! kltibi tarafından kabul 
edildiler. İltaftbul üııiYenitesinden de 
biri hukuktan. dileri edebiyattan ol -
mak üzere Yuıoalavyaya ild talebe 
gönderilecektir. 

Prenı Seyfeddin'in cenazesi 
dün Mısıra gönderildi 

lstanbul, ıs (Telefonla) - Prens 
Seyfeddin'in cenuesi bu sabah 1s
kenderiyeye gönderildi. Tabut Mııır 
bayrafrna aarlmıştı. Tabut vapura 
yüklenirken tören yapıldı. 

Dünya ıulhunun garanıüi 
T&rk.,._ln -.. btantnalwı me•• 

den büyük bir iıtikball vardır. Bu iı - lıtanbul, 15 (Telefonla) _ Anka-
tikbal arazi zabtetmekle delil. • kalb ra nümune hutanffi bl§ hekimliğine 
fethetmek teklinde olacaktır. lkı kı • tayin edilen Doktor Semih Rilftii Çap
tanm anımda bulunaıa latanbulun. buaUn ölle treni le Anbrava ba-
TUrJdyenin. elinde b~~uı:uzıaır, dünya :ket etti. 1 
sulhunun bır garantıııdır.,. -TUrk gazetecilerinin biılerlne de B. 
Ahmed Emin Yalman tercüman olmuı Deniz mfüıtetan lstanbula gitti 
ve onun sözlerine türk meılekdqları- Deni amüatetarı B. Sadullib Güney 
nm da iıtirak ettitini güzide ıazete • Almanyada yapılmakta olan ıemilerin 
ciye anlatnuıtır. inpatını tedkik etmek üzere Alman-

Mister Herbert Bothen bu akpm yaya gitmek için dün İstanbula hare -
ekıpresle Ankaraya hareket etti ve ket etmiıtir. 
Haydarpapda matbuat mUmeuitleri -------------

HUlha. bu seneki vitrinler ıeçen 
senekilere nazaran çok muvaffak ol -
muı sayılmua bile biç muvaffak ola • 
mamıı da aayılamaz. 

Ticarethanelerin bllhaua dekoru -
yon itlerine ehemiyet vermelerini ve 
cameklnlarını çok eıya ile delil. u 
eıya ve fakat müıterlyl allkalandıran 
ıekilde tanzim etmeleri tavaiye olu -
nabilir .. ,. 

Bugün saat 14 te birinci, ikinci ve 
üçüncülere verilecek puvanlar ticaret 
odasında jUri heyeti tarafından teabit 
edilecektir. 

tarafından uturlandı. ........ ııııııııııııııııııııııııııııııııL. ı. -
: E tanbul'da fırtınadan 

Buld~~·n defineyi paylat11n 5Ankara okurlar1mıza s b. . kttl 
ı~çiler mahkemede 5Bise ,...lctub t.elsfonfa5 il' ev ÇÖ 

İltanbul, 15 (Telefonla) - Geçen 5adreıleri • b .~ k la : İstanbul, ıs (Telefonla) - Dün 
aene Aunalı meacid mlnareıinl yı- : nı 1 ıren o ur ·: gece yanımdan sonra baılayan fev-
karken temelinde bir ç&ıılek doluıu 5nnıısın 81'lerine her 8abahE kallde tiddetli lodos fırtınaıı bu sa
tariht meıkQklt bulan ve aralarında 5''Vlıll" wa-ıe.ı bırakmalc: bah ıükfinet buldu. Kua yoktur. Yal-- -

baları nunameye almDUJtır. 

lstanbul'da gıda 
maddesi satan yerlerin 

kontrolu 
• 1atanbul. 15 (Telefonla) - lıtan-

bul belediyesi ııda maddeleri aataJI 
yerlerin kontroluna tiddetle devdi 
ediyor. Evelld li1n Emin&ıtl mınta• 
kumda yirmi qçı dilkktnı ve mair 
sa bpanmıı. buliln de kirli ça119tık
lan, maiıut yemeklik yağ yaptı:klarl 
teabit edilen 30 iymalathancnln ubl
bi adliyeye verilmitlerdir. 

Kamutay çalrılan 
X Adliye encümeni bucün Uçt9 

toplanacaktır. paylafan ve ıonra bu paralar ellerin
den alınan Ahmed. Saim n Mahmud 
admda Uç amelenin muhakemesine 
bugün başlandı. 

5için tertibat aldık. 5 nız rüzgarın fiddetinden Beylerbe-
5 Telefon Noı ( l 06 l) :_- yinde ahpp bir ev çökmüştür. Bugün ------------

,11111111111111111111111111111 ıııııı ııır tır. 
: _ lodoı rüzglrı dumıuf ve bava açmıı· H A :W 

~~o,~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~~ i ~ ~ 
liyen bir haber baflıj'lndan ela an-

DDımanhk mı, 

dostluk mu? 
Japonya Mançurfyi iatilf fitti. 

O zaman, bu harekete kar§l kem 
Hm edeıılere /•flOtJya : 

- Hayır, diye cevab vermi§ti, 
ben orayı iıgal «medim. Yaptrfım 
batan ledakl.rlılt orada ıdatakil 
bir imparatorluk kurmak ipndi. lı
te ıimdi Jlaaguko'ya iatilcll.J ver
miı, başına genç bir imparator ge
tirmJı bulunuyorum I 

Japonya Şaagbaydan aoan Naa
kiae de girmlf balrunı,ar. Oeae : 

- Japonya Çlıli ba.bltb yut
mafa plıf110r. Saldırgaalılı edi
yor I 

Diye ISli•l•n•ııl•r 'FU. ,.aht ]•· 
ponya. onlara da Pekin6'4• mu'Fak
kat bir Çin hakiJmeti kurdurduk
tan, Jlarepl Çan • Kay - Şek'I w 
111.n ettirdikten 110ara dlpcelıtir ki: 

- Ben, biJtiJn bıı aluaetl•rl, bu 
Hlltltlerl, bu mMralları Çlıle ı.tilt-
1'1llll nrmek, Çlıllıı IMfıaa dalla 11-
ymtll adamlar ptlrmek için yap
tım. Binlerce /•po• uhrl ba afıır
da iSldl. Dalla ae latenllll•1 -

Belld Mupıko'da Japonlu için 
bir fÜnD fbld-' dlkllmlftlr. 

Her ba14• Nuklade de Çin ata
lan, mJWo'.,. mluettalıklarnu 
üa4e N-. lbideler dikmek ipıı s• 

Jıp.caklardır. 
Yalnıs ıu var ki Jtangulo impa

ratorlulu da, yeni Çin billJıııeti de 
birer ylUı: gibi geliyor biu. 

Hamallığı çinlilere, keyli de /a· 
ponlara dlfecei bit yak/ - T. J. 

Paptolon 

Bir iqilia fıkrası ~ 
Gramer derainde öiretmen çıoc11-
ian birine w .,. ı 

- Bu fıkra içiacleki "pmatıolon" 
kelimeai, miifnd midir, oellli mi
dir? 

Çoc1lk biru clltüadildea -
ra ceYab veri;rar ı 

- Efendim. atalı tarafta cemi
cUr, fakat ,.aJran tarafmcla ..... 
red olw. 

Dünldi Ulaa'ta ~ bir polla 
nbma olm,.unca IMa ,...,.. ha
tırladım : 
Adamın biri Ankara maiasala

nndan birine siriJOI' ve tesslhdar 
bir iti• metralbn &aO.. ...O• 
pantolonlardan biri.mi bDdl p&Do 

.._.. ........ ..., •• Ta· 
ltll.dalann .. ,.._ çdma., açık 
sis ........ -V iltfi J91galnmq-
br. 

Yakan .. ~leclilimb ıual o.,. •• 
siyett• .... 1na açık söze aorul
ea:rcb. laer halde çoealan Hrdiii 
.,..,..bı .. _••eli. 
Boı ltalan bir ltapülıane 

Eraw da sak-•t• batllJ'&a 
"Dola.. ................ bir haber 
baflıtı 1 

"Dola..,.., .. altı.,... be-

ri hiç bir Taka···-hJmaber
&la hapialaaae kapılan &la açıla-
cak.,. 

Dola .......... delll, Tlll:retle-
rlal bU., ..... oa..p, ...,_ .... 
kalana J'&pılcbfı ,....ıer diye tam· 
mas nu,.dmıs? 

Cwnhmi1etin hpi ne demek
tir? Banu, Wr tok misallerle bera
ber llepsıt'ta hapitlaane kapda· 
l'IDlll llkbaharcla açdaeatım .c;,.. 

layabilirainiz. Don hava kapalİ geçti 
Balon 

lzmir nahiyelerinden biriainde 
bir çocuk. bir balonu titirm•ie ui· 
rqırken boiulup ölmiif. Kendi 
zevkini temin ve tatmine ujrafD'
ken batı belalara cirenler çoktur. 
Fakat ba zavallı çocuk, pek dik
kataiz znkinin kurbanı olnıUf. 

Bir çocuk, kendi batma nuıl 
balon ıitiriP uçurabilirdi? Fakat 
biçare, bu itin bugünlerde - bat
tl her Hman - biiyiik diplomat
larm bile ıüçlülde yapabildikleri 
bir it oldatunu naıd bilebilirdi? 

Halkın karan 

lapanya cumhur reiai Ba,. Aza
na, k•cliaine itimaclnameaini tak
dim eden yeni franaız elçisine IÖY· 
lecliii bir nutukta, lspanyanm ba
sinkG bedbaht Yaziyetini ort&J'• 
koyduktan sonra ı 

- ispanyada IOll karar halkm
dD'I D..U.. 

Bu, bilinmi,.... bir t-.r mi icli 7 
Ve zaten iıpaayol halkı. HrCliii 
karan kam ve cam bahuma .,.ıar
dan beri aöylemi70I" mu icli T 

Fakat bu karar, ''Taralu mihrü 
vefa,, kabilinden telakki eclilmiı 
ve bir çoklan bu karara kartı te
cahüli arifane aöltermifti. 

Dün tehrimhde hava öğleye kadit 
kısmen kapalı ve az yaiı,ıı, öiledcll 
sonra bulutlu ve hafif rüzıirlı ıli• 
mittir. 

Dün yurdun f&l'k ve orta Anado111 

mıntakalarmda hava mn.111 yalıtl" 
diler bütün mıntakalarda bulutl11 

geçmiıtir. Dünkü yatıılarm ~ 
reye bıraktıkları ıu mikdarları Tekir' 
dalmda 9. Çorluda 7, tamirde 6. Edil"' 
ne ve lstanbulda 5 kilogramdır. J>illl 
en diltük ııı ııfırın altında Karsta 9, 

en yüksek ııı da sıf ım üstünde Trab'° 
zonda 17. Balılıceairde 18, lzmirde J9 
derecedir. 

Yrırdll"f I 
Dolan ~a nal• , ... 

,,.,... plıartır wi6i, "-"""" 
6ir luamıl 1a .. a61 Gffır. çot:r 
,..,.. ~ iyiJilı •lmİf olflf" ...... 

Y urcld"f / • 
Bir milyon türlı ayda 6;r.f ı;. 

ra 6irilılir•ler 7dcla 11 rnil1"" 
lira 6irilıir. lıt• mm.t ..,..,.ılır 
ri 6ö7fe toplanır .,. 6öy'- ~I"' 
lır. 
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Çin - Japon harbi ve 

Amerika 

DÜNYA HABERLERİ 
iT 0 R K 1 YE BAS 1 N 1 
ı ı ı ı ı 11 ıınnuuuuıuuu11utuueu•uuıuııuıl 

L .............................................. .. 
Başbakanın nutku 

k
Nankin'e karıı yapılan askeri ha

re ~t !>. • eanasmda japonlar tarafından 
ıı Anıerika gemilerinin batırılma· 

&ı .. • 
\lz~ıne Japonya ile Amerika ara-

lltıdak· .. b 1 . 1 . 

8. Delbos 
Prağ'da 

Şimal kutbunda buzlar 
üzerinde yaııyan Alimler 

Bugün İstanbul gazetelerinin he
men bütün makaleleri Baıb&kanımwn 
tasarruf haftasını açan nutkunda 
memlekete verdiği müjdeleri tahlile 
hasredilmiıtir. 

AKŞAM'da Necmeddin Sadak ya• 
zıyor: r ı nıunaae et er gergın eımıı -

~· Ajanı telgraflarının bildirdiğine f ore japon tayyareleri tarafmdan 
•tll'llan gemiler dört tanedir: Pa • 

rı:-1 torpido çekeri ve Standard Oil 
lırketine aid üç petrol gemisi. Pa
llay torpidosunun içinde birçok A· 
:ıerika gazetecileri ve Amerika se • 
l arethanesine mensub memurlar bu-

Kutupta hayat nası 1 geçiyor? 
Bu sene de Baıvekil Celal Bayar 

merakla ve alaka ile dinlendi. Uzun 
nutku geçen senenin sarih ve sade bir 
bilançosudur. Bu bilanço işleri çok iyi 
giden büyük bir müessesenin hesabı 
aibi, müeueae sahibi milleti memnun 
edecek mahiyettedir. Celal Bayar'm 
geçen seneyi tasviri ferah vericidir. 
Dünyanın geçirdiği siyasi ve iktıaadi 
bu korkunç kararsızlık devrinde, Tür
kiye yolunu muvaffakiyetJe yürümüt
tür. Dıı ticaretimiz artıyor 1935 ıene
ai 143 milyon lira iken bu sene 183 
milyona çılanııtır. Beı ıenelik sanayi 
programı, devlete 90 milyon liraya mal 
olduğu halde, memleketin ve rniJJetin 
verim kaynaklan ula zorlanmadan ba-

~llYonnuı. Bunlar galib ihtimale 
l?re, askeri harekatı mahallinde 
10tınek üzere Panay gemisine binip 
llebir Üzerinde dolapnakta iken, ja
Pon tayYarelerinin taarruzuna uğ • 
r~tlardır. Bu taarruz neticesinde 
0~1 . kadar insanın telef olduğu bildi • 
tı 'Yor. 

h Aınerika cumhur reisi Roosevelt, 
\l hareketi japon imparatorunun 
~ad?ıde protesto etmİf ve alelusul 
ınıinat verilmesini, suçluların ce -

~l.&ndırılmaamı ve bu nevi hadise
"'in tekerrürüne meydan verilme
ltıe.ini taleb etmiıtir. 
h Hatırlardadır ki uzak ıarkta harb 
•ıladığ ıuralarda japonlar lngilte

~eye karp daha ağır bir, tecavüzde 
.lllllıunutlardı: lngiltere büyük el· 
~11Üıin Üzerine bomba atmıılar ve 
d endisini ağır surette yaralamıılar -

1
1
• Sefir haataneıye kaldırıldı ve ay

&rca yatakta kaldı. Milletlerarası 
lbüııasebetlerinin tarihinde bir misli
ile leaadüf edilmiyen bu tecavüz kar
:1•1nda İngiltere hükümeti ne yap-
1.! Japonyaya ıiddetli bir protesto f0 nderdi. Tarziye ve istikbal hak· 

t ltlda teminat iıtedi. Japonlar baı • 
--~savma cevab verdiler. Sonra ted
. ~kat yapacaklarını beyan ederek 
~~birkaç ay aalladılar. Bu arada hü-

1.l!net tarafından gönderilen pro
t~ato nota11nın lüzumundan fazla 
l•ddetli olduğu birçok ingilizler ta • 
hafından söylendi. İngiliz hükümeti 

\l notayı göndermekle adeta ıuçlu 
~~ıiyete düıtü. Ya Japonya ıiddetli 
ır nıukabelede bulunuraa lngiltere 
~ Yapacaktı? Ingiliz hükümetini 
. ır endifedir aldı. Nihayet Japonya 
~Riliz hükümetinin imdadma yetit
;: ~otaya mutedil bir cevab verdi. 
Ce .,. ' .1--!_ ı..:_ --&~ -•---t.. ı.,. 

vahı kafi addettiler ve mesele ka
Pandı. 

Şimdi Amerjka ile beraber lngiI • 
tere gene bir tecavüze uğrayor. Tel
iraf haberlerine göre, japonlar, dört 
.\tnerika gemisini batırırken Y ankze 
:::~ri Üzerindeki İngiliz harb gemi -
~ ınin Üzerlerine bomba atmıılar. 
•1 •kat İngiliz hükümeti bu defa itina 
1 

e hareket ediyor. Önce Amerika
;~~ ne yapacağmı görmek İ•tiyor. 

1 ha.kika Amerika ve lngiltere be -
ta~er hareket ederlerse, Japonya ü
~~e ınüesair ikti&adi tazyik yapa -
h~ •rler. Fakat böyle bir tazyiki ya -
-rken, Japonya ile harbı göze al -
~lıdırlar. Halbuki Amerika büyük 
~"<l!l>ten aldığı acı derslerden sonra 
,{•ıiai tecavüze uğramadığı takdir
t'e barba girmemeğe karar vermiı • 
ır. Anı ·k d • d d w le erı anın ogru an ogruya 

B. Stoyadinoviç Pariste bulunduğu sı
rada B. Delbos'Ja beraber alınmış 

bir resim 

Budapeşte, 15 (A.A.) - Praga git
mekte olan Delbos, saat 6.05 de Buda
peşteye gelmiş ve istasyonda dı~ ba
kanlık umumi katibi Apor tarafından 
karşılanmıştır. Delbos bu zatla bir çey
rek saat kadar konuşmuştur. Tren is
tasyondan 7.02 de hareket etmiştir. 

Çekoslovakya sınırında 
Bratislava, 15 (A.A.) - Çeteka a

jansı bildiriyor: Fransa dış bakanı B. 
Delbos, sabah saat sekizde Çekoslovak 
sınırını geçmiı ve hudud istasyonun
da Fran&anın Prag elçisi ile dış bakan
lığı mümessili B. Çormak, küçük an
tant matbuat birliği reisi Sovhovski ta
rafından karşılanmıştır. 

Prag' a muvasalat 
Prag, 15 (A.A.) - \sCteka ajansı bil

diriyor: B. Delbos, saat 16.20 de l'rag~ 
vasıl olmuş ve istasyonda dış işler ba
kanı B. Kamil Krofta, Çe.koı:;lovakya
nın Faris elçisi Osuski, Prag belediye 
reisi Petr Zenkl, dış bakanlık erkanı 
ve fransız kolonisi mümessilleri tara
fından karşılanmıf tır. Birçok mebus
lar ile kordiplomatik azasından birçok 
kiti de istikbalde hazır bulunmuştur. 
t~·~ ....... •trafını kaolavan kesif bir 
halk kütlesi, Fransa dıŞ. işler bakanını 
hararetle alkıJlamıştır. 

B. Delboa, şerefine fransız ve Çekos
lovak bayraklariyle aüslenmit olan so
kaklardan otomobille, halkın heyecan· 
h alkışları arasında, geçerek Pragda 
bulunduğu müddet zarfında ikamet e· 
deceği fransız elçiliği binasına gitmiş
tir. 

Küçük antant kurmay 
toplantısı 

Prag, 15 (A.A.) - Çeteka bildiri
yor: Reisicumhur Beneş, küçük an
tant erkanı harbiyeleri konferansına 
ittirak etmekte olan Yugoslavya erka
nı harbiye reisi general Nediç ile Ro
manya erkanı harbiye ikinci reisi İo
neskuyu kabul etmi~ ve bilahare gene
ralleri heyet aza.Jariyle birlikte öğle 
yemeği~e alıkoymuştur. 

1 ~lldiaini alakadar etmiyen mücade-
~ere karıı takib edeceği siyaset, bi- Bir tren kaza1'ı 
b aflık kanunlarile ifade edilmiıtir. Varşova, 15 (A.A.) - Varşova. Lju-
~ \l kanunlara göre bir harb çıktığı bin hattında iki tren çarpıımıştır. Ka-

Moskova. 15 (A.A.) - Büyilk 9imal 
deniz yolu idaresi şefi Sovyetler birli
ği kahramanı unvanım haiz akademis
yen Otto Şmit Tass ajansı muhabirine 
§U beyanatta bulunmuştur: 

"-Dört tayyareden mUrekkeb Sov
yet heyetinin fimal kutbuna inmesin
den ve orada bir ilim iataayonu tıeaia 
eylemesinden beri altı ay geçmiftir. O
rada bırakılan dört kiJi, tayyarelerin 
dönmesini müteakib, aabih buz üezrin
de buzun seyrine tabi olarak kalmıJlar 
ve şimdiye kadar hiçbir tetkika tabi 
tutulrnamı9 bulunan bu mıntakada her 
gün çok enteresan ilmi tetkikler yap
mışlardır. Bütün dünya ilimleri deni
zin derinlikleri, cereyanların kuvveti, 
sürati ve istikameti üzerinde yapılan 
araştırmaları büyük bir alika ile kar
şılamaktadır. 

Altı ay zarfında, istasyonun üzerin
de bulunduğu sabih buz parçası, bin 
kilometreden fazla mesafe katetmittir. 
Halen Groenland ile Spitzebrg arasın
da 82 inci derece civarında bulunmak
tadır. Bu sahih buz parçası, denizi ku
tub havzasını kaplayan muazzam buz 
heyeti umumiyesinden bir cüzdür. 
Buz, bu mütemadi harekete çok mü
kemmel surette mukavemet etmiş ve 
istasyonda kışlayan dört cesur filim, 
yerlerini değiştirmek veyahut müsta
cel tedbirler almak için ilmi tetkikle
rini velev muvakkat bir müddet için ol
sun terketmeye mecburiyet hissetme
mişlerdir. 

Buzun hareketi daha ne kadar süre
cek ve istasyondaki gurup ne zaman 
bangizlerden kaldırılacaktır? Bu sua
le de cevab vereyim: 

Şimal kutbu Sovyet istasyonu'nun 
çalışma programı 1938 e kadar bir sene 
için hazırlanmıştı. Filvaki tetkik istas
yonu, şimdiye kadar katiyen herhangi 
bir araştırmaya sahne olmamış bulu
nan şimal mıntakalarından çıkmıştır, 

fakat halen bulunduğu mıntaka da tet
kik edilmemiştir. Ve tetkiki büyük bir 
kıymet arzetmektıedir. 

~o~ 1 "'''llc.!..1 UU• ~ AlW., ~ .. ~.u.:ıç.rıu~ 

devam arzusundadır. Heyetin bu arzu
&unu çok iyi anlıyorum. Filvaki, arktik 
mıntakasında yaşamak ve çalışmak ko
lay bir fey değildir. Fakat Sovyet k!
şifleri, şimdiye kadar, tehlikelere mü
kemmel surette mukavemet göıtemıiı
lerdir. Bundan böyle vaziyetin mahsus 
surette daha ziyade tehlikeli bir hal a
lacağını düşünmek için ek hiçbir sebeb 
yoktur, istasyonun üzerinde bulundu
ğu buz parçası, üç metre kalınlıkta ve 
.iki kilometre kutrundadır. Bir giln bu 
buz parçasında yarıklar açılması pek 
muhtemeldir. Maamafih, bu keyfiyet, 
tecrübeli kutub kaşifleri için hiçbir 

tehlike arzetmemektedir. Daha ziyade 
ufalmış buz parçası üzerinde de yaşa
maya ve çahflllAya devam olunabilir. 

Heyete, her ihtimale karşı, bir sene
de yiyebileceğinden daha çok mikdar
da yiyecek bırakılmıştır. Bu yiyecek
ler biribirinden oldukça uzak muhtelif 
yerlerde depo edilmiş bulunmaktadır. 
Mesken vazif~ini gören çadır ise, ora
da bulunan dört kişinin bozmadan bir 
taraftan bir tarafa nakledebileceği va
ziyette yapılmıJl!tır. 

Kutub istasyonundaki kaşiflerin va
ziyetinin tehlikeli olduğuna dair bazı 
yazılar okudum ve bazı düşüncelere 
muhatab oldum. Buz parçasının Groen
landa yaklaşınca parçalanacğı ve kay
bolacağı söylenmektedir. Bu fikirler, 
kutub hakkındaki bütün tecrübelere 
muhaliftir. İstasyonun bulunduğu buz 
parçası sahillere yaklaşmıyacaktır. 
Fakat sahilaen uzakta buzların sıkış
ması bu derecede sağlam bangizleri 
parçalayamaz. 

Şimal kutbu istasyonunu hamil buz 
parçası, bittabi çok ince ve mütemadi 
tetkiklere tabi tutulmaktadır. Lüzumu 
takdirinde François J osef arazisinde 
bekliyen tayyareler, derhal buz parça
sına doğru uçacaklardır. Tayyareler, 
bu uçuşlarını havaların fena olması 
takdirinde dahi yapabilirler. Zira, iı
taıyonun bulunduğu mahal netice iti
bariyle uçulacak istikamet tamamiyle 
bellidir. İstasyonda bulunan telsiz, 
tayyarelere, yolu çok mükemmel gö.
terebilecek ve oradaki dört katif, za
manında tayyarelerin inmesini kolay
laştırmak üzere ateı yakabileceklerdir. 

Bütün bu sebeblerden dolayı, tesbit 
edilen tarihten evel heyeti, buz parça
sından almayı düşünmüyoruz. İlkba • 
harda mesai nihayete erdiği vakit, Er
mak buzkıranı istasyonun illerinde bu
lunduğu buz parçasına doğru giderek 
heyeti alacaktır. Eğer o zaman istas
yon, buz kitlesinin kenarlarında değil 
de ortalarında bulunuyorsa tayyareler 
~önderilecek \'le heyet bu suretle kaldı
rılacaktır. 

Tarafımızdan ilk defa olarak tatbik 
edilen sibih buz parçası üzerinde ku
rulmuJ istasyon usulU, çok iyi netice
ler vermi§tir. Halen elde edilen ve tea-
bit edilen büyilk neticelerden başka, 
Papanin, Krenkel, Şirşov ve Fedoro
vun. topladıkları ilmi malzeme bil!ha-

re daha pek çok istifadeli neticeler 
çıkarılacağından eminiz. Her halde bu 
gün bu dört Sovyet k!şif ve alimi, bü-

tün dünyanın hürmetine Sovyıet mille
ti.ni?. ~er~n muhabbetine ve Sovyetler 
bırlıgı htikümetinin devamlı müzaha
retine ınakes bulunmaktadı•. 

Fransada gizli ve büyük 
bir silôh deposu 

daha bulundu 

B. Flanden 

Flanden Berlinden 
Parise döndü 

Paris, 15 (A.A.) - Eski başvekil B. 
Flandin, bu sabah Berlinden buraya 
gelmiştir. 

Mumaileyh, seyahatinin huıuıi ma
hiyette olduğunu, yalnız seyahat inti
balarını B. Şotan'a bildireceğini söy
lemiş ve fU sözleri ilave etmiştir: 

- Halihazırda Almanya ile Fransa 
arasında derin görüş anl.:şmazlıkları 
mevcud olduğu mütaleasındayım. Fa
kat iki hükümet vıe iki millet, muhtelif 
prensiplerle ve muhtelif uıullerle ol
sa da fransızlar kadar almanlarm da 
son derece arzu etmekte oldukları zan
nolunan sulhu muhafaza etmek için 
karııhklı yapabilecekleri fedakarlıkla
rı ihtimamla ~tkik etmek mecburiye -
tindedirler. 

Madrid 
Yeniden 
Bombalandı 

Madrid, 15 (A.A.) - Şehir, dün 
&kfam yeniden bombardıman edilmiı
tir. Yolcu ile dolu olan bir tramvaya 
bir bomba isabet etmiftir. 15 ölü ve 
3Q yaralı vardır. 

Hendaye, 15 (A.A.) - FruaJı:iıt 
memurlar, ihtimal yakında yapılacak 
frankist taarruzun arifesinde firarla
ra mani olmak için franıız • ispanyol 
hududundaki kontrolü takviye etmit· 
lerdir. -

Bir hitabet profesörü 
Ankara'ya geliyor 

İstanbul, 15 (Telefonla) - tsviç
renin maruf hatiblerinden ve Cenev
re konservatuvarı hitabet kilrailsü 
profesörü B. Jan Bard İstanbula gel
di ve bugün türkoloji enstiıUnde "Hi
tabetin sırrı" mevzulu bir konferans 
verdi. Profesör cuma günü Ankaraya 
hareket edecektir. 

Zehirli gaz kurslan 

§&rılımıbr. Harici tecaretimizde, iki se
ne içinde görülen bu mühim farktan 
batka ihracabmızda geçen seneye na
zaran 10 ayda 10 milyon lira fazlalık 
göstemüıtir. Büdcemizdeki muvazene 
samimi ve devamlıdır: 1935 ıeneainde 
6 ayda 95 milyon lira vergi tahsilatı 
olmuı iken bu senenin alb ayında 147 
milyon lira olmuıtur. 

... Celal ayar, bu yıl ikbaad hafta
sında, hükümetin iki maden programı• 
ıu da anlatarak, geçmİJ senenin ferah 
verivi manzaruına, gelecek yıllann 

ümid verici ihtimallerini de ilave etti. 
Kendisini bu aydınlık renklerde 

tasvir edebilecek memleketler, bu· 
günkü dünyada pek az olduğu için, 
önümüzdeki yıllarda dünyayı aarama11 
çok muhtemel olan beynelmilel kanpk
lıklan kuvvetli bir ekonomi cihazı ile 
karıılayabileceğimizden dolayı bahti • 
yar olmalıyız.'' 

CUMHUR1YET'te Peyami Safa 
töyle diyor : 

" Celal Bayar, ekonomik meselele
rin bajlı oldukları en büyük faktöre 
iıaret ediyor: Dahili ve harici emniyet 
kabadayıbk ananesini yıkan inkılabın 
vatan içinde ıekavetten eser bırakma
dığını babrlattıktan sonra, dünyanın 

bugünkü muvazenesizliği içinde istik
rarını muhafaza eden harici politikamı
zın dayandığı milli vahdeti ve onun 
muvaffakiyet aırlanru tahlil ediyor. Bu 
sözler içinde aklımızın ezeli prensiple
rine uymayan tek bir mUhakeme ve ia.. 
tidlil yoktur. Çünkü Celil Bayar, bir 
mekteb talebesinin idrakini bile zah. 
mete ıokmıyacak mükemmel bir sara
hat içinde, bize bütün bir memleket 
mekanizmasının en çaprqık tarafları • 
ıu gösteriyor. 

Kudretli bafvekilin son nutkunda 
edebiyabn ve nazariyenin yerini dol
duran rakam ve realite, onun, ıimdiye 
kadar olduğu kadar bundan sonra da, 
elde ettiği ve edeceii zaferlerin en açık 
delilidir; halis bir iı adamının da farık 
alimeti sözlerinin bu realist ve aydın• 
lık üslübundan bqka bir teY değildir." 

TAN'da Ahmed Emin Yalman di· 
yor ki: 

11.tn&n. . 
. <:a neticeı.inde bir kişi ölmüş, 9 kişi ya-

h l - Muharib devletlere ıilih ve ralanmıştır. 
~eı- ııevi harb malzemeai &atmak ~ ..... -~....,~~'!'!!!'~·...,..~--..-

ernnu olacak. 
lıt ı - Muharib devletlere amerika
a.ı ar tarafından para ikraz etmek 

elltrıu olacak. 

mania Avrupa harbı Amerika kaıno
yuna bir medeniyet daviaı teklinde 
göaterildi. Amerikalılar da medeni
yeti kurtaracağız diye harba girdi • 
ler. T azminataız, ilhaksız bir sulh 
yapılacak. Adalet ve hakkaniyet 
prensiplerine dayanacak ve her mil
lete kendi mukadderatına sahih ol • 
mak hakkını verecek olan bu sulhun 
muhafazası için de bir milletler ce
miyeti kurulacaktı. Halbuki yapılan 
ıulh amerikalılar için büyük bir ha
yal ıukutu olmuıtur. Amerikalılar 
kendil~rini müdhit bir politika ku
marbazlığının kurbanı vaziyetinde 

Habeşistan 
umumi 
valisi 

Duc d'Aoste Şimal 

Paris, 15 (A.A.) - Bu sabah Picpus 
··· bulvarında, bir garajda C. S. A. R. me

selesi tahkikatının baılangıcından be
ri tesadüf edilmemiş derecede mühim 
bir sililı deposu meydana çıkarılmıı -
tır. 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Zehir
li gazlardan korunma çarelerini hal -
ka öğretmek için açılan kursların il -
çüncü devrcai bu akşam ba§ladı. 

Deniz mfü•teşarı Almanya'ya 
hareket etti 

" Milli tasarruf hafta11 güzel bir 
anane kurmuttur. Hükümet bu müna
sebetle halka bir senelik bir heaab ve
riyor. Heaab daha ziyade iktıaadi itle
re aiddir. Fakat ikbsadi itlerle diğer 
memleket itleri araıında aıkı bir alaka 
bulunduğu için millet, diğer memleket 
ve dünya itlerinin umumi manzarası 
hakkında hükümetin neler düıüncfü -
ğünü de bu arada öğreniyor. 

Baıvekil Celal Bayar, Milli tasar
ruf haftasını açık ve güzel bir nutuk-

~ "": Muharib devlet gemilerinde 
a.ı erıka tebaıınm seyahat etmeıi 

ellıııu olacaktır. 
te ~tnerikalıların kanaatlarına gö
)e' endilerini büyÜk barba ıürükle
tltı ~· Aınerika dıtındaki menfaatle -
feb~ .. nıüdafaası için yaptıkları te
le . llatür. Binaenaleyh bu menfaat
ıı:•~ müdafaası için bir defa daha 
h.. ı- a •Ürüklenmek istemiyorlar. A· 
.. •eı"k 
lılc 1

• anın bu bitaraflık ve karıımaz-
deıij'Yaaetinden ayrılmak istediğine 
Serti et edecek yegane emare, ge
ı-af, erde cumhur reisi Roosevelt ta • 
t\l. ~daıı Şikago' da söylenen nutuk
ct,.. er tarafta büyük ümidler uyan
ı.ı~:n bu nutkun Amerika efkarında 
tei ~dı.-dığı akisler Amerika cumhur 

••rai ·ı b . . cl.ltrıh gerı emeğe mec ur etmıttır. 
lllltk llr reisine y(lkm olanlar, bu 
"1ı- ~ Aınerika kamoyunu iskandil 
l'a btıııde tefsir etmektedirler. Dün
~ea-·~l'ıtu~.' korumak noktasında A
lil'e: a hukümeti üzerine bir mesu • 
teiai Rlıın ını, almasın mı? Cumhur 
lllltukıOoaevelt,, Şikago'da söylediği 
&ol'ln a anıerikalılardan bu suali 
tetak~·tur ve aldığı cevab da menfi 
llletıf' 1 ediliyor. Bu cevabın neden 
tilcaı; olduğunu anlamak için ame -
jiıerhı ~l'ı~ harbtan sonraki psikolo
Sılctığ 1 bılınek gerektir. Büyük harb 
~ca,~ ~ınan Amerika Avrupadaki 

eleye karıı lakaytb. Fa.kat za-

gördüler. Hele harba iıtiraklerinin 
ffbebleri etrafındaki esrar perdesi 
açılıp da medeniyeti kurtarmak için 
değil, bir takını aili.h tüccarlarının 
kazançlarını temin etmek için müca
deleye i§tİrak ettiklerini anlayınca, 
bundan böyle hiç bir bahane ile bi
taraflıktan ayrılmamak kararı sar • 
aılmaz bir azim haline gelmittir. Ja
pon tecavüzü kartısında Amerika. 
da heyecan uyandığı bildiriliyor. 
Hakikatte heyecanın uyanmasına 
sebeb, tecavüzün yapılması değil, 
böyle bir tecavüzü bahane ederek 
Amerikanın uzak ıark itlerine kan1-
masına taraftar olanların faaliyete 
geçmeleridir. Amerikalılar, japon
lardan ziyade bundan korkuyorlar. 
Japonya Amerikanın bu pıikolojiıi -
ni pek ala biliyor. Ve bildiği içindir 
ki uzak tarktaki teıebbüsüne girit -
miıtir. 

A. Ş. Esmer 

• 
Afrikasına hareket etti 

Roma, 15 (A.A.) - Habeşistan 
umumi valisi Duc d' Aoste, şimali 
Afrikaya gitmek Uzere bugün Napo
liden Tara kruvazörüne binmiştir. İ
talya veliahtı ile iş nazırı Cobollo 
Gigli, şarki Afrikadaki italyan kıta
larının başkumandanı general Caval~ 
loro, ıarki Afrika vali muavini Co -
rulli de dilkle birlikte gitıniflerdir. 

Tara kruvazörti refakatinde bir
kaç muhrib olduğu halde bu sabah 
Napoli'den hareket etmiştir. 

Sovyet 
• 

seçım 

Rusya' da 
neticeleri 

Moskova, 15 (A.A.) - Seçimin ne -
ticesi - İntihab edilen 1143 mebustan 

855 i komünist olup 288 i hiç bir fır -
kaya mensub değildir, 184 kadın me -
bus vardır. 

Tescil edilen müntahiblerin adedi 

99 milyon 640 bin rey verenlerin ade -
di, 90 milyon 320 bindir Yani nisbet 
yüzde 96,5 tur. 

Resmen bildirildiğine göre, intibah

ta kazanan 1143 namzedden 569 u yük

sek federal meclisine, 574 ü de nas'yo

nalist meclisine intisab edeceklerdir. 

Garajda ezcümle altı mitralyöz ve 
sekiz muharebe tüfengi bulunmuştur. 

Garajın sahibi kaçmıştır. 

Eski 1 rak başvekili 
İ ngiltere'ye gidiyor 
Ş~m, ıs. (A.A.) - Eski Irak bat

vekilı Nurı paşa tayyare ile Bağdad
dan gelmiıtir. Buradan Beyrut'a gi
decek, oradan da vapurla İngiltereye 
hareket edecektir. 

Nuri papnın Filistin meselesi 
hakkında hukuki bir tavassut vazi
fe~i~le mlikellef bulunduğu öğrenil
mıttır . 

~ - -

Yurddat! 
Bu halta, eğer bankada 

bir ta•arrul he•abın var•a, 
ne yap yap ona birkaç para 

.daha ilave et. 
Eier bankada bir taıarrul 

hesabın yok•a, )'İne ne yap, 
yap muhakkak •en de bir ta-
•arrul he•abı açtır. • 

YurddQf! 
Bu halta bol teker ye ve 

gençlq. 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Deniz 
müsteşarı B. Sadullah Güney bugün 
şehrimize geldi ve Almanyaya hare
ket etti. 

İktı~atl Fakü1tesinde tören 
yapılacak 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Arttır
ma ve yerli malı haftası münasebetiy
le yarın İktıaad Fakültesinde tören 
yapılacak, profesör ve talebeler kon
feranslar vereceklerdir. 

Bir nüfus memuru hak'tında 
takibat yapılıyor 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Fener 

nüfus dairesi müddeiumumilik tara
fından teftit edilirken nilfus memu
runun 28,65 liralık kıymetli kağıd ve 
parayı zimmetine geçirdiği anlatıl

mış ve hakkında takibata başlanmış
tır. 

Bir ölçü müfettişinin meni 
muhakemesine karar veri1di 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Ölçü 

aahteklrhğı hadisesinde rUıvet aldı
ğı iddiuiyle yakalanan eski ölçU mU
fettiflerinden Avni, isnad edilen suç 
sabit görillememit ve kendisi hakkın
da monimubakcme kararı verilmittir. 

la açmııhr. Celil Bayar, bu nutkunda 
mücerred iddialarda bulunnuyor. Ra· 

kamlar söyletiyor. Rakamların ortaya 
koyduğu hakikatler de ferahlık vere -
cek, bundan sonraki çalıımalar için 
cesaret uyandıracak yoldadır. 

KURUN'da Asım Us yazıyor: 
" Celal Bayar bu hulasayı yapar

ken iyiliğe doğru gittiğinde, hatta ıür
atle yükseldiğinde şüphe olmıyan iktı
sadi ve mali vaziyeti çok parlak söz· 
lerle tasvir edebilirdi. O, bu yola git
meıniıtir. Bütün aözleri hep ölçülü ve 
mütevazidir. Fakat bu ölçülü ve müte
vazi sözler en parlak edebi nutuklar
dan daha kuvvetli olmuttur. Şu itibar
la ki Celil Bayar iktısadi ve mali bi
lançosunu sadece rakamlar üzerine 
kunnuıtur. llctısadi ve mali iılerde ise 
sözüne ve ıehadetine inanılacak sade
ce rakamlardır, sadece istatiıtik ra
kamlarıdır." 

Bir Sovyct genıicisinin ce!-ie<li 
Odesa'ya gönderiliyor 

.. İstanbul, 15 (Telefonla) - Eğe de
ruzınde meçhul bir denizaltı gemisi ta
rafından batınlan Sovyet vapurunda 
ölen ve evvelce yunan adalarına gö -
mülen Sovyet denizcisinin cesedi ya
rın Odesaya nakledilecek ve Sovyet 
konsolosluğu tarafından vapura gidi -
lip cenazeye bir çelenk konacaktır. 
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No: 45 Fransa'daki beş cinayetin hikayesi 
romanına döndü 

·~ 

Radyo 
çok meraklı bir polis \ ~ •• !'' ~ 

ANKARA: 

Yazan: Ceviren: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert NUTettin ART AM 

Bizim tabya temmuzun yirmi 

Vaydman'ın suç ortakları 
gelib polise teslim oldular 

ÖGLE NEŞRİYATI : 12.30 Muh 
pllik neşriyatı - 12.50 Plak : Türk mu 
ıi ve halk varkıları - 13.15 - 13.30 D 
ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30 Mu~ 

plak neşriyatı - 19.00 Türk musikisi 
halk ıarkıları (Makbule Çakar ve arka 
lan) - 19.30 Saat ayan ve arabça neşr 
- 19.45 Türk musikisi ve halk şarkı 
(Servet Adnan ve arkadaşları) - Z 
Konferans: Kültlir vekileti talim ve te 
ye reiıi Bay İhsan tarafından -
Plikla dans musikisi - 2100 A 
haberleri - Zl.15 Stüdyo aalon orkest dokuzunda tamamlanmıştı 

Osman patanın bütün kuvveti, o
tuz üç tabur, elli yedi top, altı süvari 
bölüğü, iki bölük osmanlı kazağı, 
dört yüz gönüllüden, yani 20,000 as
kerden ibaretti. Buna Lofça'daki 
kuvvet dnhil değildir. iki cenahtaki 
kuvvetlerden çıkarılmıf dokuz ta
bur, üç buçuk batarya, dört süvari 
bölüğü de ihtiyat bırakılmıftı. Bu 
taburlardan birisi Plevnenin muha -
fazaaına memur edilmİftİ. Batar
yalarla &iivari bölükleri kasabanın 
ıarkındaki tepelerde, Osman pafa -
nm karargahı yanma yerleıtirilmi§ -
lerdi. Geriye kalan sekiz tabur da 
aynı tepenin §arka ve ~enuba bakan 
IY&maçlarına ycr.leşmişlerdi. Yirmi 
iki top, bütün muharebe aahasınm 
üçte ikisine hakim bir vaziyette mev
zie konulmuştu. 

parmağında kırk hüner olan, bece
rikli, it bilir Bakkal ÇaVU§, bizim 
takını için bir çok ıeyler temin et
miş, bizim odamız öteki taknnlara 
Örnek olmuştu. Her §CYİ büyük bir 
itina ile yerlettirmiıtik. Jack ve ben 
her hususta gayet titiz davranıyor
duk. Mülazımıevvele"de bizim usul
lerimizi tatbik etmeai hususunda 
israr ettik. Neticede bizim tabya, 
bütün tabyalar arasında en temiz 
ve en aıhatli bucak haline geldi. 

Löblon öldürüldüğü 

kaldırmış, Kolet'de 
zaman "Milyon,, cesedi 

kan lekelerini yıkamış! 
1 - Suppe : Leichte Cavellerie 2 - Bo 
Mefiıtofeles. 3 - Ziehrer: Faschinkin 
4 - Gluck: Alceste - 21.55 - 22.00 
rmki program ve lSTlKLAL MARŞI 

ıSfANB.UL : 

Türk mevzilerinin mesafeleri de, 
aşağı yukarı, §Öyle idi : Garbteki 
Vid köprüsünden ıarktaki baştab
yaya kadar yedi mil, ıimaldeki 
Opaneçden cenubtaki "Yeşil tepe-
ler,. e kadar altı mil. 

[Not : Plevnenin cenubunda ve ka 
saba ile Krişin arasında bulunan te
pelere "Yeşiltepeler" diyorum. Türk
lerin buraya "Yeşilbayırlar" dedikle
rini hiç duymadım. Fakat .r~slar tara
fından uydurulan ve arazının manza • 
rasına da uygun düşen bu isim, artık 
tarihi yerler olmuştur.] 

Bizim tabyada yer oyulmuş ve 
uyumağa mahauı zeminliklerle er
zak ve saire koymağa mahsus yer
ler ayrılmıştı. 

Plevnenin §İmal ve ıarkındaki te
pelerde pek az ağaç bulunduğu iç~ 
inşaatta mümkün olduğu kadar dı
rek kullanmamağa gayret etmiı
tik. Cenub ve garb tarafları ise a
iaçhktı; ağaçlarm çoğu da yemiş 
ağaçları idi. Bu yemit ağaçlarına 
yukarıdan verilen bir emirle hiç 
el sürülmemiıti. Bu ağaçlar, ayni 
zamanda bize bir çok yiyecek veri-

yordu. 
Tavanlar, döteme ve sandık kı

rıklarmdan, derme çatma bir suret
te vücude getirilmiı, altlarına da 
çadır direğinden payandalar vurul
mU§tU. Duvarlar, yontularak biçi
me aokulmuf tatlarla sağlamlaıtı
rılnuftı. Zemin ise öldürülmÜ§ hay
vanların kurutulmuf postlariyle, aa
~larla ve Üzerinde yatılacak 
beyliklerle örtülmüıtü. Plevneye, 
yahud civardaki köylere gidip ge
len herkes beraberinde kap kacak, 
alet, avadanlık nevinden bulabildi
ğini getiriyordu. Bunları türkler is
teye isteye, bulgarlar ise korku be
lası veriyorlardı. 

Bir takım §eYler de zorla almmıt· 
tı; biz bunlar için "iğreti olarak a
lmmış,, tabirini kullanıyorduk. Pa
ramız yoktu; Fakat aldığımız eıya 
mukabHinde yazılı senedler veri
yorduk. Bunların alınarak yerleri
ne para verilmesi de hiç vaki olma
mıştır. 

Her gün biraz daha yerle§İyor, 
biraz daha rahat ediyorduk. Kırk 

Neferlerin suyun müsaadesi nis
betinde yıkanmaları, çamaıır yıka
maları, tahtaları fırça ile oğmaları 
hususunda dikkatli davranıyorduk. 
Dezenfekte etmek için elimizde hiç 
bir ilaç bulunmaması en büyiik 
mahrumiyetlerimizden birisi idi. 
Fakat ben seyyar hastahanedeki 
eczacıdan bir mikdar permanganat 
dö potas, biraz tahta kurusu tozu, 
biraz aıid karbonik almııtım. Sabun 
da Plevneden "iğreti olarak" alın
mıştı. Çünkü tayın arasında verilen 
sabun kafi gelmiyor, tevziat ta 
muntazam yapılmıyordu. Mum İçin 
ayni §eyi söylemek lazımdır. Kendi 
yağımızla kavrulmak zorunda bu
lunduğumuz için neferler, günde, 
ancak, bir defa sabunla yıkanmak 
imkanını bulabiliyorlardı. Tahta 
kurusu tozunu elmas zerreleri imit gibi 
hesablı kuJlanıyordum. 

Bakkal Çavuşun ke§fettiği pmar
dan içme sularımızı temin ediyor
duk. Öteki taraflarda ise bu cevher 
kıymetindeki aeane, bir mil uzakta 
bulunan Griviçadan fıçdarla öküz 
arabalariyle getirtiliyordu. Tabyada 
lağım ve yağmur sularını muhafa
za edecek sarnıç tertibatı da vücu
de getiritmi§tİ. 

Önümüzde ilerliyen bir düıma
nm siper almasına ve sığınmasına 

elveritli olan her JCY yok edilmitti. 
Bu suretle elde ettiğimiz otlan, dal
ları, gÜne§te kuruttuktan aonra, 
yakmııtık. 

Bizim tabya da 29 temmuzda la· 
mam olmuıtu. Fakat bir çoklarında 
zcminlikler, ancak muharebeden 
sonra bitirilebilmitti. Bir çok yer
lerde askerler, çamurlar üzerin
de ve keçelerin altında yatma
ğa mecbur olmuşlardı. Bir yer
de mahon bir elbise dolabı gördüm 
ki içinde bir vapur kamarasında 
imişler gibi, altı nefer yatıyorlar
dı. Bir yemek masası da karyola 
haline konulmuıtu. Plevnenin umu
mi tahkimatı ancak ağustos sonla
rında bitirilmif, garb cephesinin 
tahkimi iae ilktep-in ayma kadar 
sürmÜftÜ. Kısaca söylemek laznn 
gelirse 31 ağustosta 30 temmuzda
kinin iki misli tabyaya malik bulu
nuyorduk. 

29 temmuz günü ikindi vakti bir 
harbe giritileceği artık muhakkak 
görülijyordu. Yüksek rütbeli zabit· 
ler umumi karargaha çağırıldı ve 
gece bamıadan bize li.zım gelen 
talimat verildi. Binbaşı, bizi yanına 
çağırarak bir nutuk söyledi. 

(Sonu var) 

Son gelen fransız gazeteleri, gene 
baştanbaşa, be~ kere katil Vaydman
ın cinayetleri etrafındaki tahkikat 
safhalariyle doludur. Cinayet tarihi
nin en meraklı vakalanndan birini 
teşkil ettiğinde şüphe olmıyan bu 
hadise etrafında biribirini takib e
den malumat, Vaydman meselesine 
en meraklı bir cinayet romanı mahi
yetini vermektedir. 

Vakanın teselsülüne dün bıraktı
ğımız yerden devam edelim: Vayd
man'ın suç ortağı telakki edilen Mil
yon ve Jan Blan isminde iki erkekle 
Kolet Triko isminde bir kadının a
ranmakta olduğunu, bu üç zanlının, 
polis tarafından sarılan bir otelden 
kaçmaya nasıl muvaffak olduklarını 
dünkü sayımızda uzun boylu anlat
mıştık. 

Rir 3iirpriz 
Bugün, gene bir sürpriz karşısın

dayız. Hududun yakınlığı dolayısiy
le lsviçreye geçmiş olduklarından 
şüphe edilmiyen Vaydman'ın suç or
takları, hakikatte Parise gelip polise 
kendiliklerinden teslim olmuşlardır. 

Hadise şöyle cereyan etmiştir: 
Vakit gecedir. Sorgu bakimi M. 

Berri, üzerine aldığı vazifenin ehe
miyet ve mesuliyeti dolayısiyle 48 
saatten beri mevkiinden ayrılmamış
tır. Vaydman tahkikatının her an ye
ni sürprizlerle dolu tahkikatını ida
re ederken uyku ve yemek gibi za
ruri ihtiyaçların tatminini bile unut
muştur. 

Sorgu bakimi, polisin Nantua ci
varında firarileri faaliyetle aramak
ta olduğundan haberdar ve bürosuna 
yemek getirtmiş ve birkaç lokma al
mak ilzere masasına oturmuştur ki i
çeriye giren hademe kendisini biri
nin görmek istediğini aöyliyor. Bu 
audlll ı.nıını vermemekte, yalnız 

Vaydman iıi etrafında malfunat vere
ceğini bildirmektedir. Saat 14 dür. 

Sorgu hakimi, meçhul şa.lısın yanı
na getirilmesini emrediyor. Ve bir 
müddet sonra bu adam içeri giriyor. 

M. Berri'nin gözlerinde bir hayret 
ışığı parlıyor. 

Bu, 25 - 30 yaşlarında uzun boy· 
lu, sportmen tavurlu bir adamdır ki 
son günlerde gazetelerde intişar e
den bir resme son derece benzemek
tedir. 

- Beni tanıdınız mı, B. hakim? 
- Evet, oturunuz. 
Esrarengiz ziyaretçi Vaydman'ın 

ortağı Roje Milyon'dan başkası de
ğildir. Ve bütün fransız polisinin i
zini bulmak için seferber edildiği bir 
sırada kendiliğinden sorgu hakimini 
ziyarete gelmiştir. Bundan iyi bir 
sürpriz olabilir mi? 

Milyon, çok sakin bir tavurla, ha
kime diyor ki: 

- B. Hakim, sizinle görüşmek is
tiyorum. 

Sorgu hakimi derhal katibini çağı
rıyor ve sorguya başlıyor. 

Kol et T rikot 

Jan Löblon 
Arkadaşlarınız Kolet ve Jan 

Blan nerededirler? 
- Kolet buradadır, koridorda bek

liyor. Jan Blan ise adli polise teslim 
olmuştur. 

Aynı anda bir telefon darbesi, hl-
1<un, nn-.1L111LA Jilıı oı&ıı JU .. uu pou• 
müdürü M. Meye'nin bürosunda bu
lunduğunu bildiriyor. Ve Kolet diye 
anılan Röne Triko da koridorda Ma
dam Pares isminde bir avukatın ya
nında oturmaktadır. Avukat, kendisi
ni sorgu ha.kimine takdim ederek, 
Kolet'in vekilliğini kabul ettiğini ve 
sorgusunda hazır bulunmak istediği
ni bildiriyor. 

Kolet etrafını derhal saran gaze
tecileri hayal inkisarına uğratmıştır. 
Çünkü günlerdenberi bahsedilen ''sa
rışm ve kibar Kolet" değildir. Mu
hayyelelerinde canlandırdıkları "me
şum kadın" tipinden ise kendisinde 
zerre kadar eser yoktur. Eskimiş şap
kası, porsumuş mantosu, normal hat
lı yiiziyle bu orta halli alelade bir ka
dındır. 

Roje Milyon anlatıyor 
Roje Milyon, Vaydman'la alaka

sını şöyle anlatmıştır: 
"- Vaydman'ı Frankfort hapishane

sinde tanıdım. Döviz ticaretinden do
layı altı ay hapse mahkum olmuştu. 
Tahliye edildikten sonra ona ikinci 
defa olarak Pariste rastladım. Şim-

di Karrer adını taşıyan Vaydman be
ni tercüman sıfatiyle hizmetine aldı. 
"Büyük işler yapıyorum, benimle ça
lışırsan iyi para kazanırsın" dedi. 

Bir gün Vaydman bir ilanı gös
tererek "bunu oku!" dedi. İşte bir 
iş için ortak arayan bir adam. Ona 
mektub yazmalısın I" Bu adam Löb
lon'du. 

- Bu mektubu yazdınız mı? 
- Evet. Adamdan randevu aldık 

ve 15 ilk teşrinde Vaydman'Ja birlik
te bir kahvede buluştuk. Otomobili 
olan Löblon bizi Sel • Sen Klu'ye 
götürdü. Saat 11.30 da oraya geldik. 
Vaydman kendisine evi gezdirirken 
ben salonda oturuyordum. 

Saat on ikide idi ki bir tabanca se
si işittim. Yandaki odaya koşunca 
Löblon'un halı üstünde yattığını gör
düm. 

uCLE N.ı::.~rt.ı.:iATI : 12.30 Plikla t 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 P 
türk musikiıi - 13.30 - 14 Muhtelif 
neGriyatı. 

AK:;>AM NEŞRİYATI : 17.00 lnki 
dersi universiteden naklen Bay Hikmet 
yur taratından - 18.30 Seki:unci tasa 
ve yerli mau haftau Konferans: Kız 
lar mektebı miıdürü Bayan Aylie - 1 
Hayan lncı: Peşrev ve saz semaileri, p · 
no Leman, Çello, ve Nıı;fiye ile - 1 
Spor muııahebclcri: Eşref Şefik - 19 
Borsa haberleri - 20.00 Cemal Kamil 
arkadagları tarafından türk musikisi 
halk şarkıları - 20.30 Hava raporu -
Omer Rıza tarafından arabça soylev 
20.45 Faaıl saz heyeti: Okuyanlar, Kil 
Safiye, İbrahim, Ali: Keman Cevdet, 
nun .Muammer, klarinet Hamdi, tanbur 
lahaddın, ut Cevdet Kozan (S.A.) - 21 
ŞAN: Julya tarafından stüdyo orkest 
refakatıyle - 21.45 OH.KESTRA : 1 
Offenbach: Le Mariaıe aux lantern 
2 - Svendsen : Romance. 3 - Translate 
Wohzeituug in liliput. - 22.15 Ajans 
berleri - U.30 Plikla sololar, opera ve 
peret parçalan - 22.50 - 23 Son haber 
ve ertesi .:unün programı. 

Vaydman'm elinde bir brovning 
vardı. İçeri girdiğimi görünce ta- A VIUJP A : 
bancasını bana çevirdi: 

- Bir kelime söylemiyeceksin, 
yoksa kendini ölmüş bil. 

Bunu neye yaptın? diye sor-
dum. 

V.r'!!.KA V l:!: V.PERETLER : 21 J<o 
- 21.30 Bordo, Strazburr. 

OH.KESTRA KONSE.t<LER1 VE SE 
FONIK KONSERLEH : 13.15 Münih 
19.10 Hamburg - 19.40 Droitvich - 19· 
Beromiınster - 20 Breslav, Kolonya, }{ 
niksberg, Laypzig, Sottens - 20.15 Bükr 

Para için, cevabını verdi. - 20.30 Monte ~eneri - 20.55 Prag -
Beni o kadar korkuttu ki Villa- Bruksel - 21.15 Frankfort - 21.30 Pa 

- 22.30 Lüksemburg. 
dan dışarı çıkamıyordum. Akşam üs- ODA MUSIKlSI : 18.10 Kolonya 
tü arkadaşım Kolet benimle bulu§- 18.30 Könipbcrg-19.30 Straaburg-21· 
mak için oraya geldi. Geceyi villada Stokholm. 

SOLO KONSERLERİ : 9.30 Kolonya 
geçirdik. Ertesi gün Vaydman'ı ve 14.10 ı.·rankfort - 14.45 Stokholm -
cesedi beraber evde bırakarak Kolet- Stuttgart 15,25 - Hamburg- 16 Münib 
le ben Parise geldik. Vaydman'm ce- 17 Berlin - 17.30 Frankfort, Viyana -

Bruksel - 19.15 Stuttgart - 21.15 Bu 
sedi ne yaptığını dün gazetelerde o- pc§te. 
kudum.,, NEFESLİ SAZLAR (Marı ve saire 

Sorgu hakimi, diğer zanlıları din- 6.30 Breslav - 8.30 Keza - 12 Kolon 
Münib - 20 Stuttgart - 20.50 Floransa• 

!emek için bu birinci sorguyu bura- ORG KONSERLERİ VE KOROLAR 
da kesmeyi muvafık görüyor ve zile 19.10 Königsberg - 19.30 Paris P.T.T. 
basıyor. İçeri giren iki J'andarma ne- 20.30 London - Regional 

HAFİF MÜZİK : 6.30 Hamburg ve 
feri, onları görünce sapsarı kesilen ğer alman istasyonları - s.30 FranJı:fo 
Milyon'a bir kelepçe uzatıvorlar. !Ç§!lils!~frK~ M~.njh, ~\ıUJ,uıt ... - ...... L{ll 

- L<>blon'un katlinde suç ortaklı- Frankfort ve diiier alman istasyonları 
ğiyle itham ediliyorsunuz. 13.15 Kolonya - 14 Stuttgart - H· 

Laypzig - 14.15 Berlin, Kolonya -
Ve sorgu hakiminin yanma sakin Frankfort, Hamburı, Laypzig, Stuttıart 

bir tavurla girmi§ olan Roje Milyon, 16.10 Könlksberı - 17,15 Münib -
hakimin bu sözleri üzerine, bitkin bir Bertin - 19.10 Berlin, Franfort, Kolorı 

Münib - 20,10 Hamburg 
şekilde onun yanından çıkıyor. HALK MUSİKİSİ : 11.30 Stuttıart 

21 Var§ova - 24 Stuttıart. 
Röne Trikonun itirafları DANS MUZtöİ : 20 Berlin - 2z. 

Milyon'dan sonra sorgu hakiminin Laypziı. Stuttgart - 23 Floransa. Mila 
- 23·23.30 Krakovi - 23.30-24 Poste P• 

yanına getirilen Röne Triko, diğer sien - 23.25-0.30 . London . Reıional 
ismiyle Kolet de şunları söylemiştir: 24 Droitvich - 0.5-0.30 Lükscnburıı 

0.30·1 Droitvich. 
- Roje Milyon'la geçen sene ma- ---~~..,....,-...,_.-----~~ 

yısta tanıştım. Roje derhal hoşuma 
gitti. Sevimli, mülayim, terbiyeli bir 
gençti. Sık sık beraber gezmeye baş
ladık ve onun metresi oldum. Roje 
bana Vaydman'ı temmuz sonlarına 
doğru tanıttı. Onu Frankfort hapis
hanesinde tanımış olduğunu da itiraf 
etti. Bir müddet sonra Roje, Vayd
man'ın kendisine sermaye bulmak ü
zere mecmualara ilan verdirdiğini 
söyledi. İşte bu suretle arkadaşım 
Pradiye ismiyle Löblon'la tanıştı. 
Bana büyük bir iş yapacaklarından 
bah,sediyordu. 

Kuffi'nin katlinde kızıl saçlı bir 
kadının görülmüş olduğunu hatırlı-

yarak hakim sormuştur: 
- O zamanlar saçlarınız kızıl 

ğil miydi? 
Röne Triko başını sallıyor: 
- Hayır 1 Daima esmerdim. 

hiç bir zaman saçlarımı boyatmadı 
Hakim suallerine devam ediyor : 
- Sen-Klu seyahati hakkında 

lumatınız nedir ? 
- Lüblon'u villaya götüren 

Milyon'dur, fakat cinayete iştirak 
memiştir. Katil hadisesinden az so 
Roje ve Vaydman'la beraber villada 
turuyorduk ki radyo Löblon'un ıcıı 
ni haber verdi. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Doktor Hikmet, son günlerin nahoş hadiseleri
nin kendi üstünde bıraktığı tesirleri tahlil ettikçe 
yüreğinin merareti artıyordu. Çünkü; bun)arın bü
tün meauliyetini hep kendi üzerine alıyordu. Dr. 
Foisaard'la mülakatının adeta acıklı fiyaskosu; 
tablo satıcısiyle genç artist araemda oynadığı ro
lün gülünç pasifiliği; nihayet son defa ıair Lavali· 
ere'in kızı tal"afından uğradığı hakaret, hep onun 
kendi beceriksizliğinin, kendi sersemliğinin, kendi 
aıkılganlığının haklı cezası idi. ·Diyelim ki, Foia
aard'a meşhur ve monden bir itimin soğuk

0 

vekarı 
ve §ımarık snobisması vardır. Diyelim ki, doktor 
Hikmetin samimi bir entelektüel sıfatiyle müba
rek bir nesne gibi telakki ettiği bir sanat eseri et
rafındaki münazaa, insanda her hangi bir reaksi
yona imkan vermiyecek kadar çirkin ve adidir. 
Fakat, kendisine karşı, ilk anda, o derece nezaket 
ve samimi.yet gösteren Arlette'in, nihayet, tavrmı 
dl.ğiştirip de ona bir "Tete de Turc,, muamelesi 
yapmasının kabnhati kimde idi ? Genç kız merdi
venlerden inerken ona elini vermişti; teıekkür et
mesi lazım değil miydi 1 Sokakta yürüdükleri 
müddetçe onunla konuşmak için dereden tepeden 
türlü türlü bahisler açmı§tı. Bu sözlere tatlılık ve 
zarafetle mukabelede bulunması İcab etmez miy
di ? Arlette, ondan, daima tek heceli, aoiuk ve 
katı bir takım cevablar almı§ olmaama rağmen 

ona yolunun sonuna kadar refakat etmek teklifin
de bulunmuştu. Doktor Hikmet, bunu da kaba bir 
tavurla reddetmişti. Gerçi arada o kahkahalar, o 

fAkalar ve alaylar vardı. Lakin bunlarda bir dişi 
mahluk cilvelerinden, işvelerinden bir fey bulmak 
ne anlayışsızlıktır ! Doktor Hikmet, ıimdi, kendi 
kendine : "Hey koca 1eraem; diyordu. Kız, aana 

BİR SÜRGÜN 
geçtikçe daha iyi ölçüyordu. lıte, bir kaç haftadan 
beri kurslarına devam ettiği "Ecole de Medecine,, 
de epeyce gençle tanışmııtı. Bazı entelektüel mu· 
bitlerine girip çıkmağa ba§lamııtı. Hatta bu mu• 
hitteki İnsanlar arasmda tim.diden arkadaılık etti• 
ği kimseler bile vardı. Bunlarm bazıları, tam, dok• 
tor Hikmetin sevdiği tarzda dimaği, artist ruhlu, 
edebiyat merakl111, hassas ve heyecanlı gençlerdi. 
Konuımalan daima ho§, tatlı ve çok defa derin, 
ince fikirler ve faydalı malumatla doluydu. Dok• 
tor Hikmet, onları dinlerken bütün kendi kendin• 
kitablardan edindiği bilgileri tashih, tadil ve kon
trol etmek imkanını buluyordu. Bu gençlerin, ha• 
yat, insanlık ve cemiyet hakkında da bir aürü ori
ginal, fayanı dikkat görüıleri ve anlayışları vardı. 
Umumiyetle liberal, ferdiyetçi ve asi tıynette idi· 
)er. Sosial olsun, şahsi olsun her nevi adaletsizli• 
ğe karşı hemen feveran ediveriıleri doktor Hik• 
metin çok hoıuna giden huletlerinden biriydi. 
Onların, hoıuna giden bir tarafı daha, aralarında 
hararetli bir bahis açıldı mı zaman ve mesafe ınef• 
humlarmı tamamiyle unutuvermeleri bazı, kahv-• 
köıelerinde, bazı, sokak kaldınmle:rı üstünde sa• 
bahlıyacak kadar kendilerinden geçmeleri idi. 

-45-

elinden gelen bütün avansları yaptı. Fakat, sen 
bunların hiç birinden istifade etmesini bilmedin. 
Elini verdi. Onu, hiç değilse avcunun içinde ba
fifce a1kacaktm. Kahkahayla güldü. Sen de bu 
kahkahaya bir kahkahayla cevab verecektin. Ve; 
ve bahusus, sana : "Hafızanız, ne kadar zayıf ••• 
Benim adım neydi, bari hatırlıyor musunuz ? ,, 
dediği vakit hemen gülümsiyerek mukabele ede
cektin : "Her ıeyi unutabilirim; fakat, sizin adı
nızı, aala .•. ,, 

Doktor Hikmet, kendince çok manalı, çok do
kunaklı bulduğu bu sözü, Arlette'e yollamak is
tediği bir mektuba koymak için günlerce zihnin
de evirip çevirmişti. Mektubunda, kendisinin o 
günkü halini ince bir zeka ve mizahla tasvir ede
cekti. Birden bire, nasıl, yıldırımla vurulmuş afal 
bir &§ık vaziyetine düıtüiünü anlatacaktı. F ak~t, 
bir türlü, bu mektuba verilmesi lazmı gelen edayı 
bulamadı. Lüzumundan fazla lirik ve romanesk 

görünmekle Monmartrlı kızın bir kerre daha is
tihzasmı tahrik etmekten korktu. Alelade özür di
leyen terbiyeli bir adam gibi yazmakta aoğuk bir 
ukalahk buldu. O hi.diae üzerine bir takım "esp
rit,, ler uıydurmağı ise çok geç ve zevksiz bir it te
likki etti. Nihar.et; yazıeçti ye mıutmak ittedi. 

YAKUB KADRi 
Evet, unutmak, hepsini unutmak istiyordu. Pa

risteki bu ilk sendelemelerini, bu ilk ayak burkul
malarını, açık manasiyle bu ilk acemiliklerini, pa
tavatsızhklarını artık şöyle bir yana bırakıp haya
tına yeni bir istikamet, muhite göre bir üslup, bir 
çekidüzen vermek zamanı gelmitti. Artık, lalay
la tayayla büyiimüş bir lstanbullu konak çocuğu 
tavır ve edasiyle Parla halkma karıımanm imki.n
sızhimı görüp anlıyordu. Nasıl ki, ilk günden iti
baren aokakta hızlı hızlı yürümek; koyu renk el
biselerle dolaımak ve ne yapacağını bilir bir adam 
gibi hareket etmek lüzumunu duymuıtu; timdi 
de bu tadilatı kendi iç hacyatına tatbik etmek; 
kalbinin çarpmtılannı bu yeni dünyanın tempo
suna uydurmak ihtiyacım hissediyordu. 

Doktor Hikmet, çünkü dilini kendi dilim ka
dar biliyorum, çünkü edebiyatma, kültürüne ken
di edebiyatondan, kendi kültürümden ziyade va
kıfım diye bu dünyaya kendi has vatanına girer 
gibi girmek istemiıti. Fakat, ıimdi, anlıyor ki bu 
yabancı bir dünyadır. Bunun büsbütün başka bir 
coğrafyası, büsbütün baıka bir iklimi vardır ve 
toprağmm, insanlarının kokusu bile büsbütün baı
ka türlüdür. Sultan Muradın mabeyincisi utufetli 
Ruteni beyin oğlu, bu baıkahğm derinliğini gÜD 

Lakin, Fransız gençliğinin hayranı kaldığı bU 
meziyetlerine rağmen alışamadığı, ıarnamadığı bir 

takım halleri de vardı ki, doktor Hikmeti, onla.r~ 
büsbütün .yakmla§Jnaktan, onlarla dilediği gıb• 
hatır netir olmaktan menediyordu. Ve onun gön· 
lünün en ziyade aç ve muhtaç olduğu §ey de zate?' 
yalnız bu fikir hayranlığı değil, böyle samimi bıt 
ruh ve hia kayna§ma.Sı idi. Gerçi, iki üç haftalık 

(Samı fHl/TJ 
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Tütünün • 
pıyasası 

. Tütünün büyük ticaret ileaüncle larm kulaklarında kamer yaptıiı 
~ PİYaaaaı olduiu gibi hekimlikte haberini ve bu haberin ciddi oldu
• • bir PİcYaaau vardll'. Vakit vakit junu seçenlerde yamiufb& Şimdi 
llaer çıkar. de, nikotiad-, kıad d•ıcede u· 
c1ı!iitün içenler daha pek çofalma· caklıkta uçarak hiç bir teair bD"ak• 

Spor anketimiz 
Ankara muhteliti nasıl 

tertib edilmeli ? 
•• ZaınanJarda tütün mutlak au- madıfı auaılan •ehinlen ,..ı ha· 
~· fena aayılırdı. TGtiba fiddetli herler çılayor. 
..... hirdi, onu içmek kendini bil• Anketi·mı·· sporcular arasında büyük bir ~ laaatalıta 1ıötilrmekt1. TGtiba ~ .. :a: :::...:~ : • 
S..:aaıaı.tı yapardı. ...... ~ aet1ceı.w kay· alaka gördD. Gelen cevablan neırediyo~z 

'- tit\in içenlw totalcbkça delmltl•· Tltla clumuu ......... 
.... titiin içenin matlek• lluta rla ,........_ laanett• dltGr- Şehrimhe ıe*:elini haber verdiii· 
~ ıörilldilkçe. ..._ clc»lıua mit. iDae .............. ·•'fbilalh miz Blikret muhtıllltl De ıeııne nisanda 
._... .... de çoP llaua ....... ......u.. ltra.lanm ubrmll. ... memlekedmin siyaret edecek Bporta 
~ titiinila pipauı pftf :ra- feelll'lal u tc9k -- middet clar- takmımm Ankara muhtellti ile yapa. 

"'-idi. Bl7lk Wdm Tnm- ... .., .W.W. bebekl..ml iN- catı mQeebeır.ıara nail blr takım sı· 
"-• d....W inldllularmdaa tik&- Jltmlf, ...,.._ldarmı laerebttea kanlmuı lbn plcHlln' oJmyw:uJa. 
~ .._ hutaluma -~ at .....,_.., alalanndald ..ı,.,. a• rımıs aruında 11gtılnm bir anketle 
=---a bir aiıara lpnel..W bile aalbmt. afra ifrularl7I• Wrllkt• mblte karar vermlftlk. 
~~ •tmele kadar P-lftl. Za- ...eıa ifruı ela ualdıfmclaa Da- . ~kil Aymıısda prtlanllı kaydet· 

6 ~ de tGtilll oaa- içla da .-.. miWan artmq.. tığımız bu anket Anlalr&da mndufu· 
~••dl. lr m1ır.d•n daha ıenit bir aWra u7andır-
~ ..ı..ı,.ata hliri olda- Ba aetlcelerin hepal caa .,.,,.._ mıttır. Bu huaua ii!A bir &Ilı içinde Ankara Hukrılnıa- Hacıbayram Uy-

h. dal, ecleltlptm da laeldmlip te- .. .,,.. .. ama, • IOD'IDCmu .......... bluat matbeemı• kt.d9r a-tiril• •e dan N. K60.r gurdıa Haydır 
liri °'-· P-.. LaQS'ia .. , .. ba- kötil. .Şek• laeet•lılı Ptdlırıse ~ po11ta ile ı&ıderilm mektuplarm •J•· 
.._dıfı bir sin, tGtGn d111Nnm- ,_, ~~ ~ titla ~ 11 yibe yakl•f'Dlftlr. ::!ıe:! : Fuad (M.G.) 
~ ilham alarak yaHıil o nefis çoia m•~ mı Çok memnun oldutumus bu. al&b. : Yqar (DA.Ç.), lhwı (G.B.) 
~ her dile pnilmİf oldu- Tecrübeleri yapua hekimlerin d .. tetebbU.Umiisiln ne kadlır ~rinde ol- Raflar : AbdW ( .G.), Huan (G. 
h İçia, okumayan hekim de kal dikl~e I~ ba feaa teairl.-in dutunu &öıtermıekle beraber, takım . B.), Muaa (A.G.), 
~b. Eaki JUD&Dldarduaberi in- hepai nikotmclen, yahacl onma açar- tefkili vazifeauıi iberlerinde t&flyan Akıncılar. Selimr(G.B.), Rın (M.G.), 
~ hulabildikleri bir tek ke- ken ,.nn. bıraktıiı batka birse- bölge idarecilerinin de di&lratlerini ~~ ~ H .!!: l(Hyt 
>il •autaamı çekiftirmek. hekimli· hirden Deri reli,_, tiitinla J'anar- gebe ıerektlr. ZIAftediyonu ki. aıı- y r · · • 1 ı · · 
h "1RUD olaa bile, zeftaizliie lla· ken. haul ettili kiadlr elqiaiacl• kete cevab ~ ıuretlM. bu temaU ), 
~ olurdu. delil.. maçlara kartı hulu olduklarını ıöe- Adliye V ekileti Zat itlerin de 

Onua için tüt\inün damarlar ve Titiin içen inlaalara teMIH .... teren okuyuc:ularamıs Jlaklıchrlar. B ı..:- Koral 
"-fea boruları üzerine fena teairi cek bir nokta var : Köpek lnaanla• Çünkü bu &üne kadar yapılan temsili e~ 
.... da fikir üzerine iyi tuir ettiii ra ne kadar yalan ha.7Yan ol• da ve milli maçlarda yeııilmelerimizin ıe- ıc.Iecl 
~111 edildi. Gözler ai1ıara dumanı , ... ltlehütila iman elemek delil- bebleri araaında maddi ve teknik tart- Bekler 

: Fuad (M.G.) 
: Yatar (D.Ç.), Saffet (M. 

~da hiç bir ,.7 aeçem~ Ya· clir. Anlayıp bul inaaalarm anlaya- ların nokıanlı&ı da bulunmakla bera
ilit fikrin parladıfmı herke• taadik ımdan fasla ol• bile olnmaaaı yas- ber, çok vakit elde mevcud elemanla- Haflar 
, Tütüne ka11ı mücadele açan mau 10ktar. Okutup yazan inaan• rm iyi bir mihenkteıı ıeçlrilerek ta· 
11111' cemiyet, tütinün zararlarnu larm da basılan titlnden fikirleri kımlara alınmadıkları da ıörillmilttUr. 

G.), 
: lluea (A.G.), Hatan (O. 

B.), Kamil (D.Ç.). 

~ anlatmak üzere hir yazı m6- üzerinde fa:rcla baldaldarmı iclclia Türk ıpor kurumunun Ankara böl-
~ açtılı Yakit, siizel :razı• eclerler. geai idarecileri bu hatllara dutmiye. 

Akıncılar: Hamdi (A.G.), lakender 
(Albnordu), Rıa (Muha
fız), Ali (G.B.), Şerif (H. 
G.), ~e ınüaabakayı kasanua bir held- Sonra, inaualarm •tinde, tütün cek lr.adar tecrilbeli ve bilıilldlrler. Bu 

..._ .ınakaleai tütüaG daha ziyade dumanmm warlarnu ualtmak b~~ çıkarılacak takım hakkında 

... dinneie aebeb oldu. Nikotinin, için çare de var : Siaaranm duma· güve?ais vardır. Anketimiz, bu nok
• tlddetli •e kötü zehirin hile, alsa• mm aiısclua r.ıt:mamak. Hele usun tayı ı~et ettiktıeıı 90IU'at Mmln kay • 

Hacıbayram Uygur aokak No . 
8 Haydar 

.._..... Ucu kırmızı oldufu vakit uça• ltir afıslıfa takıp ~ 0 ... dedelım: Sırf futbolu MWD •e onu x.aı.ci 
~ lalç ltir fena teür yapaauyaca• man, dumanı hunıunu.claa da a· lr&vracbklanııı göstereıı ıporcu halkı- Bekler 

: Jl'uad (M.G.) 

liat...UdL.. zaklqtırmq ol111'11111us. mıam ıöriltlırlni telbitten ibarettir: Haf1Jı'. 
.. nbalarda tltflaGn plyaaaaı Ama. bü.Mitüa bD"aküilirMais 

: Nuri (G.B.), Yatar (D.Ç.), 
ı Gui (D.Ç.), Huan. (G.B.) 

Muaa (AJG.) 
~~ dlpnefe batllJOI'. Tiltflnln elbette daha İ)'i olur. 
~fı kab'anclan dolayı taytan- G. A. Anketimts, mektupların arbaı alı .. 

~~------------------------~ı....-------------------ı nmcayakadardeftme~.Bina1 

Akıncılar: (Harbiy. süet aağaçığı), 
Yqar (A.G.), Rua (M.G.), 
Fabri (A.Q.). 11....ıa (Dr 
Ç.). 

kadınlar 

asker olUyorlar 
Ticaret lisesinin 

mOsameresl gazel oldu 
Vaııon. 15 (A.A.) - HtıkGmet ta· Evolld gün balkeYinde Anlrara tlca

lliıııdan parlamentoya verilen bir lra- ret u ... ı tarafından yerll mallar haf
-- llyihuma ıöre, kadınlar 19 ya- taa~ münuebetile &ilzel bir müsamere 
""4lan 45 yqma kadar yardım aa- "rilmiftir. KWttlr büanlıtnun ileri 
'-rllk cı plenleri ile Jralabahk bir halk kütlftl 
~ hlmıetlnl yapabileceklerdir. tarafından aeyrecUlen bu &tbel milla· 

enal'Yti. buıtbıe kadar ankete l~ 
-etmıyenıer, autuncelerını bıt mektubj 
la gu9temfse bUdlrtbDlrWr. Me~ 
fU maddelere ce'f9b ı.ptJ edeeektlr: 

Aclli1e V eltileti memurlarm. 
"-ııVeclad~ 

1· llulatıelitıe ıtrmnmi U)'IUJl fÖr• KaJıeci ı 01m11D (AJG.), 
düiüııüa futbolcunun, Bekler : Yqar (D.Ç.), Sabri (H.G.) 

A· Adı, HafJer : lılua (A.G.), Huan (G. 
B- KuUibU, B.), Semih (A.G.), 
C- Oynıyacajı yor. Akmçılar: Hamdi (AJG.), Yapr (A. 

2- ~ete iftir~ edenin adroai. (Di• • G.), Rua (M. G.), 1aaet 
leyb~l~ ı)yı çıkmıt bu fotojrafııu ıöııde• (H.G.), Şerif (H.G.) 
re ı ır . 

3- Mektublar (Uluı, Spor muaaı) Alkerl fabrikalar nakliyat kıa-
adreılle guetemls .idarehaneılne ıön• mmcla Etnf Güntel 

lıd11111111por 

19brlmlie geliyor 
B. Am Doianm nlllil• taylnln

den aonra ıpor tetkilltı kurulan ve 
bet altı aydanberi resmi bir •por ha
yatı bqlayan Kutamonu bölgeai, bu 
yakın fakat 6slii çahpıaamm ölçüaü
nı bir mlhek tePll etmek t..n, fut
bol taJamlarmduı birini Ankara'ya 

-s-

Mesut musunuz? 
M...t IDDlllDUZ ? .. 
Evet •eya hayır, demeden eve) aa• 

adeti tarif ediniz • 
Fakat M&deti tarif edebilir miai • 

nis 1 Sudet, eadec:e halinden mem • 
DiBi olmak JDlclJr, JOkaa daha mİİ
rekkeit bir la.._ hiaai midir? Mesud g&ndermete karar vermiftlr. 

Haber verildiiine göre, Kutamo- olmanm uın nedir 1 
nu apor kulübü futbolculanndaıı mU· Y aklqmakta olan yeni sene mü • 
reJdceb bir kafile cuma ,unu Kuta • "•..betile berkeae aaaclet temenni 
monudan hareket edecek ve erteal ... bir dersi ımıharlardan, orta 
c\inü Ankarada bulunacaktır. Kuta· Wliler-., fikir adamlarmdan, ao
monulu ıençler puar pfl Ankara kakta rutlanıla.nlardan, berkeet• 

• Gençler BirJ.iil Uo bir maç yapacak • aaadet haklundaki clütGnceaiai _. • 
!ardır. Muhafıs alayı komutam ve maktadır • 
Muhafız Gücli Bafkanı Albay Tekçe - Saadet 1 Bir ~a, aevilen ve Iİ
Muhafız Gilcü aahaamı bu maç için si mtnaffakiyete ıötüna bir m ... 
misafirler emrine terketmiıtir. lek: Bence aaacletin batka aJITI JOk. 

Uzun yıllardan beri aporun yer· tur. E.trafmıu baknu .. i' 

letmitkbiliulund dutu Kutamouhtnllfuda böl· .; ldiçGklti ltiiyüldii .::...~::;a ~ 
ge teı n en aonra m e ıpor Di daha ıeait bahtiyarlık imkinlen 
tlamıubelerindlyle verlmlltl 1 blrld~ibat-tlr Petind• kofanlar U.e ..adetin 811'1'1• 

ı n ne ce er e e f • ~--ki~=- L ............ 

ı k .. _,__ ld-"" Dl .... --- ~= -•...an .......... 
Buna nazaran, ıe ece ~o ua• h · lii' deci' 
ça kuvvetli Ye teknik vuıf1an hah un t~ -~ ... _.~· ---lllTIDl-aGl'tl• bul~nmaktadır. Her halde &nUmO.S • ,........1 Bence ba, hayab olcluta 
deki ~azar gllnU, eauen heyecanlı •e P.i kabul etmektedir. Fakat bqka. 
sevkli geçecek llk maçlan araamda IMmm aaadeti bülıbitiia ı..- Wr 
güzel ve ent~reaan bir kaf'lllapna tekilde tellldd etmekte olduldarma 
daha aeyretmıı, olacatıs. . çakdefap.laidolclumı Yemek, içmek 

Kutamonu da bu maç ipnl or· __ ....... 1 ol L .L -a.: 
• • Y9 --o WM IUD aaunm.-. •-

ganue etmek ve bazı mahfWerle. ko- -Allol Allol _ "E•et, ltenW .. ,, 
nufllUk bere apor balıe ldarecile • • __ ... _.ı- • _ ... :..1 "Sa-
. d '~ t 1mi ' B t1ar --aDT11tllCen....- -nn en uç za ıe ttir. u za de . ?'; "Evet. aa.detha 

Türk Spor Kurumu Ankara Bölgesi• a tiD -:.;:.:.; detia bir ~ 
le, futbol federaayonunu ve Genç- um..,;; .._ ...:-btfelııılİf ota. 
lerbirlili ldarecllerlnl .alyaret et• ~7,,' onu 
mitlerdir. Saad • bllmi .. 
Bu meyanda sporcularmıuuı bliyük - etıa UITIDI torum. çan-

himiat Adliye Bakanı B. Şükril Sa • kü ömrümde ~eaacl ol~!ım. 
rasoilwıa Kutamonu aporca ıençli· - Saacletimia ........ J ... baPa 
ğinin aaygılanru arzeden heyet, muJı. : ~jdlm ne eceti-
terem binam Kaatamonu ıpor ku.. • 
lübü fahri relalilini kabul etmesi ri· - S.Mielıia 111'1'1 bafkalumı _. • 
caamda bulunmuflar •e mu't'&fabt • MICI ebMktedlr. __. 
lerini alarak telgrafla bu haberi ar- - SudedD -". batkalanm 
bdqlatma bildirmlflerdlr. ~llldlr. k aud ~ 
Gençlerbirlfği - Demf"'°"lcaya - Hu;.:-....:: ......,......;-. 

maçı geri kaldı Sin bir hiltl:re aaklecle)imı "Benim 
Kutamonu aporwı Anbraya ı~ Wr ..,.._ vardır ki •-

lifi dolayııiyle cumartoal ıUnü iehir lüwtti tManak iet..tii' ••••" •u 
ıta4yomunda yapılacak olan Demir· illrlr • a.. tak....- elimi :ralaytp 
çaııbya • Gençlırblrliil arumdald ,...._ mbmetle baker. Köpelimia 
lik maçı de't'fl aonuna bırakılmııtır. adı Meclor'dm.,, Ba laaeaüa ta 

Pwr _.oq41 HarW.,. J--. Y .. w..,i ............. 1-='.- ~ 
- u. ........ QW ........ ~ W.•' ...................... . 
tak lik maçının da aym &lin ~ p11ı•tl oı--•v'zr'•• 
saat 11 de yaprhnur ...... ,.., ı+wtf 'ftcmrfnEl•ı Netle:••• W.4ell • 
tir. ain .............. . 

"- Ketfim _,.ıiDcl• mil,..lar 
B.), llı.au (A.G.), kasanacak Ye inunlara rinnemit 

Akmcılar: AbcŞW (A.G.), Yapr (A. oldukları iylliklerde balanac:ajaa. 
G.), Ali llıa (ll.G.), luet "'- Baaclaa dolaıa ........ ...... 
(H.l.), KlfDal Seflk (D.Ç.) nu T 

Alkerl fabrikalar yollama _. "- MMUCI ae d--"I Deli slti 
muru Ethem lloayifit ......ı-.., 
Kaleci : Fuad (M.G.) M.ad ............ ? - N. &ay-.. 
Bekler : Yqar (D.Ç.), Ennr (A. 

(Q.), ..-.--------MI 
de letl tehdit eden bir tehlike halin • mere iıtiklll marfı ile bqlamıf ve Ti· 
'liıra~..,. harb n1111nında bu ıurotle ta• c:atot lileıi türkçe öifetmenl tarafın· 
L.... .. •ı terbiye ıörmüt ola kadınlar dan "yerli malı, ıuarruf, iarafla mUca
-lllllt ban htıcOmlanna brp mllda- dele .. mevauları lhıeriDdt beyecmılı bir 
S.., llbi sayı.. nrilmittir. 
' ye, nakliyat " baro lflerlnde Son lllllftaıı bir talebe "İktuıad le· 

derilmeli nya bırakılmalıdır. Kaleci : .Flllld (11.G.) 
Bekler : Yqar (D.Ç.), 

Gelen cevablar 
Ankara Hukuk Fakülte.inden 

N. Kalmer: 

Bn•er (A. Raflar : Kadri (O.B.), Huuı (G. 
B.), Mu .. (A.G.). 

Yurddaıl 
Oelirlııd•ıı lala MrhtıMI G.), 

ılabileceklerdlr. ferberliji. iamlnde bir maıı.ume oku- Raflar : Kadri (G.B.) HMaıı (G. 
B.), Musa (A.G.), 

Akıncılar: Mustafa (D.Ç.), AbdtU (A. 
llrezuyaıım denir.altı gem(leri 

ha"--. ~5 (A.A.) - Bredlya bahri -
l "-ma ltal:yan te•alhlannda inp 

~ Tupy, Tymra ve Tamayo iıim
~ deki Uç deninltı Brezilyaya ıit· 
-..,_~ere bufUn Spe•ia'dan hareket 

--t&erdir. 

duktan 10nra bir im talebe de ısa dlll
midn kıymetini tebarlls ettirmiftir. 

KöyHl elbi1e1i Jiyen küçük TUrki· 
nm ıözleri takdirle lrartılanmıtur. 

Bundan aoma Amerika cumhur relai
nin pek beiendiji tlirk filmi ilk defa 
olarak huauıt bir mUaaade ile bu mliaa
merede ıöaterilmittir. MUeamero bel
lerin andı ile nihayetleamittir. 

Kaleci : Fuad (M.G.) 
Bekler : Y&f&l' (D.Ç.), Salih (il.O.) 
Raflar : Kadri ('G.B.), Huan (G. 

B.), Abdili (A.G.), 
Akıncılar: Sal&haddln (G.B.), Ali (G. 

B.), Rua (11.G.), Orhan 
(D.Ç.), Naci (M.'O.). 

Anafartalar caddeainde Uha· 
tat eobk M. Koroter 

G.), Ali Rua (11.G.), !uet 
(H.1.), Kemal Şefik D.Ç.) 

t'"üçük Yozıad' dan lbrahim 
Ruhoiha 
Kaleci 
Bekler 

Haflar 

: Fuad (M.G.) 
: Ya,ar (D.Ç.), Elıver (A, 

G.), 
: Kadri (G.B.), Huan (G. 

KESiK BAŞLAR 
- Olur FY dolil I diyordu; ılneml - Bilınem. bana öyle dedL Knebvort 

szlımlıjı baylelerine bile liray.t edi· taraf mduı &8nderillp 16nderllmedill
yor 1 Gec:eııb hayır ol•un Bayu... A· ol k•dlaiııden tordum. Hayır cevabı
dınu ne icU ?- Ha, Bayan Liminpn, m nrclL Ben delikanlılann ıeııç Jm
değilmi? Oecenls Jaaytt olıun 1 lan dyaret etmelerinden pek boflan-

y CISCUI: Eti•• w ollac:e 
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Adel, biltUn c:oaarıtinl toplıyarak m11Mm da aabahtanberi beJdedliı içln 
baflamıf oldufu &öriltmeniıı his de bunu, lateneım, aalona almu. Ben 
umdufu ıibi iyl bir netice vermcımit flmdiye kadar aktriıtlerden kiracı al-

~ 8iJınem iri- lbi rabatau edece
~ aa.4:, korlrarım, B. ı.onavaı. Bun-
'- aiainl•-lte.U': Loncvaı Xnebvort'un 161ilnü 

u;; Para meaeleıindeıı bahaetmok ia
lala. ~ tic:a ederim devam etmeyi
'1bf ~~ bütün diier modem rıcyler 
.... ., ~ ile de ali kadarım. !htlyar
"- beaıtııilikler aleyhinde bulunurlarsa 
"- f ~dan dejilim: Za1111ngn11. 
~tıızıiıı bue temin ettiji harikalar. 
il teıı büyük bir aevk duyarım... 
-~ı bir ıüliifle devam etti : 
f~ •r eüıı beni de - nıınedırim kiS llırııuız ve bu tilmde rakibim o-
" ... Orıe bir film ki bunda ben 
Jtk r ceddimin rolilnfl oynarım. .. 
~ bir ~~bvort yarı alaycı, yarı ptır
ha ~de ihtiyara bakıyordu. Be
tt~dede de kendilerini ıörmek ia
~t ~e böyle ıık 11k teaadUf ederdi. 
bit 11a-~~ SamplOD Loaıvaldan böyle 
-~~ bek1ememı,t1. 
~•tle • 

-ı> . 
~ : llleııınun olurum. dedi. Cedle
~l Pbeala bu memlekette tanmm•t 

-.,erden idL 

~ isini sekti ı 

- Teeuürilm, dolruden dojruya oldufwıu dlltünerek evinbı Jr.apmma madım: itlt.rımı daima muhafaa et
~arl Hanri kolundan plmemit olmak- geldi: Filmde rol aalıibi olmaktan her tim, Ye bundan .ama da töhretimin ıe-
tır: bu, ailemizin en mefburu ve be- valdtldnden daha usaktı, mis lım•meıını lltıerim-
nlm amcamdı. Ben Bordolu Lonıval· Jll Adel liUUmaecH : 
ler kotundan ıetmeylm. Adımız tarl· Fr&n1ia Elmer'in •eX--: - Bir Mbah aiyarıti ldawoniıı itiba-
hidir, bizim.... ı ..... deli 

- Siz franııa 1DJ1mıs, Bay Lonıvaı? Adel Limiııaıou, pek mUtovulh nm ae Yemu bayaıı Vataon, di~-
Ihtiyar, ıuali anlımamıt &örilndil. manara1ı bir evde küsüctık bir oclıa it- ~;iıya iaip aokak kapıamı açtı. 

Dalgın dalıın duruyordu. Sonra. bir- pl ediyordu. Fakat öyle Mmla•ırı ya lraldaam llffriıacle bekllyen 
denbire: da oluyordu ki, Jaac:atıa, bu odıam &-s kap17& arkumı dhmilftU. Kapı-

- Evet, evet, dedL Allmm franau- neden daha ldlçtlk, fani ayhimm Dl- ma ~lmı ifitir ifitmu yfbibıtl se
clı. Büyük blıblmm bablaı bir ln&ills den daha u 01madıima OMf edl1oı· ftrdı. 8nimli, tılllüa pylnmlf. ctUer 
lmı ile evlenmiftl. Dlrelmınr ama- du. Jtldll bir ademch. 
nmda plip lnplterede yerleflDlfler._ Jak KsMlwoıt 1namp.a,..... ,.. - EY aabibinbia ıid benim ytldm-

Bay Lonanı bu ıırada Adell ıare- doklorl, oynadıkları aman, u paraka· dm •JUdırmadıtmı flmld ederim. 
rek ona dotru döndU " aaygı ile etil- aanme•larclı. Fakat o,....,ıh:Jın da pek cledL Daha bekleyebillrc:llm. SU Bayan 
eli. Ve cebinden ~kardıtı bilyilk bir nadirdi: Zira JaJr, aile faclalarmda Uı· Ade1 Llminıton delflmlalnls p 
altm aata bakıp : tlaalı olan cllrektlrlerciea blrl idi. Adet, mllaflrtnı 9fy& dolu kilçtlk bir 

- Artık pdeylm. dıedl. O cUn. ey llblbl B&Jan Vat1oa. •· alona cötilrilp kapıyı Jrapı7arak bek· 
Kneb't'ort, ihdyarı bolla lrapıama bah bb't'&ltılmı Ptirdilf mman Adol ledL 

lradar &öttlrtlrken Adet onları nuarla- pyiniyordu. - Bir ıueteclylm. 
riyle takibettıl, ve ıonra, Bay Longval'- - ltit almaktan dhc:ltlPm - Ba. ...,flCi~ba 11.u, png Jmın yii
in, o ırwnam Jradar his rutlam11nı' ol- ıisi beklemekte ollla bir PDS l&'dlm. dilde bemoll ..._llr altmetleri belirt
dup eald model bir otcımobile bindi- Çok tıerblyeli bir pnce beuiyor. Km- ti. 
lini. ıöcdil. Bu otomobil yWmok tebr- diaiDe hoatis uykuda oldutuıuan tay- - JPraaala amcam dolayml ıo ml 
lekll. alır, rahaıma b1r otomobildi: ledim. beni gıermop pldlaUP A~ 
Kaldırımda 16k. &ibi &lrliyenk )'&'t'lf Geas ku, ~yretle eordu ı b1fım bir fellket ml pldl p Bir Mfta 
J&ftf losıiP &itti. - Beni mı &kmek latıi,or P lımd9r nn1 bk polla hafl,.U beni .ı. 

Jalı: KmbYoıt pri pldi ı aa,.a Vatlaa ........... &illi ı JUCt etti. JPakat aonn, his bir biber a· 

Akıncılar: AbdW (A.Q.), lakender 
(A.0.), Ali Rıza (M.G.), 
izzet (H.'G.), KOIDll Sıefilt 
(D.Ç.) 

Altmorclula Ziya Ozan: 

Kaleci : Fuad (11.G.) 
Bekler : Yqar (D.Ç.), Sabri (H.G.) 
Haflar : Muaa (A.G.), Haean (G, 

Yıutldql 

Ba balta DMiualartldi 
mallarımısıa ~d•riae bek n 
nvlo. 

Yurddaşl 

Tttrk klJylasa yurdumu
SUD •fsi• mab.sullırlnl ••nla lçiıı 
y11tiştiriyor. 

Onları bol, bol ye ki; Jı6y
ıaaaa ylJzü ıaı.aa. 

BJ, Cahlt (M.Q.) 
Akıncılar: Hilmi (H.G.), İakonder 

A.O.), Ali Rısa (MJG.), 
iz.ot (H.G.), All (G.B.) ı-----------ı 

lamadım. Amcam acaba bulundu mu ? - Siz bilyilk bir sinema yıldm-
- Hayır, bulunamadı. Sis tablt ken- ımız, deiil mi ? 

dlaini pek yakmdmı tamramu, detll· Adet. amcuuıı dilflinmekte olmMı· 
mi? na rajmen, ıülilmaemekten kendini a· 

Adel batını aalhyarak: lamadı. 

- Hayır, tımdıye ıcadar ancak iki - Büyük bir ıinema yılduı olmü 
kere g6rmüttUm. Onunla babam ben t.aıüm. ancak ıb bunu ıuetcniwöe l· 
dofmadan bosupnutıardı. Aıncan>ı bir 1'n ederseniz tahakkuk edebilir, dedi. 
kere babun111 öMlmilndıen eonra, blr 
kere de annemin hutalılmdan önce Biru ptıran Brikaan: 
gördüm. - Nerede illıı edonom, dedinU1 

Adet, muhatabının bu l&lleri dol- Pardon ... IGuetemdı- Tabii 1 
ru ve Wi bul'Nıma fAftL ŞUpheyıe dUtUY«en Adil : 

- Fakat onu Çayçeaterde de ıördü- - Ben ıizin ıazeteci oldupnua 
ntis delil mi P hiç lnanmıyonun, cevabmı verdi. 

- Evet, bir ilin. bialm kumpanya - Temin ederim Jd puteciyim. 
arkada,ıariyle Gudrovkpark'a araba i· Emin oluma.-
le liderken onu yaya kaldırımında, Brikaan daha ileıi &iderek bir de 
bir tlitUncil dUkkAnmdan çıkarkqı, KUetc ilmi .aylemck oeearetinde bu· 
ı~rdüm. Kolunun altında bir p.ete, lundu. 
elmde de bir mektub varctı. ve hatta, _ Biiylk bir Jddu olmamakla 
yahud meytla bir bati vardı. ve böyle bir muvaffaldyete eriteceil· 

Genç aueteci hemen aordu : mi de ümid etmemekle beraber IÖ~ 
- Bu tüdbıcCl dllkklaı nerede ? rinbe .inanıyo~~· Si~e~ yıldızhfı· 

Adelin 't'Ordili ıdreli defterine na ,.ımce; dedıgım ııbı, yıldu olaca
kaydıden ıms ıuallerlae de't'am etti: tımı hlç sanmıyorum. Hatti Bay 

- O ıilnden ac.ıra enanm bir UJaa Knebvort, benim bir ite yarıyacağımı 
g5rmedinu ml P bile ummuyor. 

- Hayır, ıd.._p aı. bir felt- Bribaıı yeni vazifesinde blfka bir 
kete mi ujradı P Framla amcamm ıau- aWaı bulmuftu: Franaia Elmerin ye.. 
bati ve kayıc:lau bu adam oldupau ID· lenine taalluk eden bir aıau... o, Adet 
nem taylerdi. Yoku lflaclen dolayı !radar &ibel, umjmt w tabii bir ceas 
bir ukıntı,a mı afradıP kın henüz raatlanwrn,ıı. 

Ml.,ı - Çtbıkl bu a-ç. bldm - Tahmin ederim ld ıtliclyoJa &icS. 
llltel BrilmllJdr • Blmerln bu &ibi cektiniz. 
llkmtdan oldulamı •d ederek - Evet. 
IOl'duı (Soau var) 
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Hatay seçimi talimatnamesi üzerinde 

Hükümelimiz · kat'ı, ihtirazi 
kayıdlar serdettiğini bildirdi 

(Başı 1. inci sayfada) 
resmi ve malfımat husulü zımnında 
bildirilmiş olmasını biç bir veçhile 
kabili tecviz görmiyen cumhuriyet 
blikümeti, Milletler Cemiyeti umumi 
katibliğine, takib edilen bu usule kar
şı protesto ettiğini ve talimatname 
üzerinde kati kuyudu ihtiraziye ser
deylediğini bildiren bir telgrafname 
göndermiştir. 

Fransa - Suriye i§birliği 
Faris, 15 (A.A.) - Hariciye mii,s.

teşarı Detessan Suriye başvekili Cemil 
Mardam ile yaptığı müzakereler so
nunda aşağıdaki tebliği gazetecilere 
vermiştir: 

" Suriye Başvekili Cemil Mardanı 
ile hariciye müsteşarı Detessan arasın
da yapılan noktai nazar teatileri, Fran
sa • Suriye işbirliğinin ortaya koydu
ğu meseleleri siyasi, idari ve iktisadi 
sahalarda tetkik imkarunı vermiştir. 

Bunlar iki memleket arasındaki müna
sebetlerin itimada dayanan bir dost
luk havası içinde inkipf ettirilmesinin 
iki memleket menfaatleri iktızaaından 
bulunduğu huausunda mutabakatlarını 
mütahede eylemişlerdir 

Fransa - Suriye muahedeıinin 
tm1diki 

Paris, 15 (A.A.) - İyi malumat al -
makta olan mahfillerde Suriye baıve • 
kili ile Fransa hariciye nezareti ara
sında yapılmakta olan noktai nazar te
atileri ile alakadar olmak üzere Fransa 
ile Suriye arasında aktedilmit olan 
ilkkanun 1936 muahedesinin büdce 
müzakerelerinin nihayetinde tasdik 
olunacağı beyan edilmektedir. Ekalli
yetler meselesine gelince yakında bir 
mektub neıredileceği ve bu mektupta 
Fransa hükümetinin ekalliyetler hu· 
kukunun tatbiki ve ekalliyetlerin hi -
mayesi hususunda hareket ıerbeıtiai • 
ni muhafaza etmekte olduğunu beyan 
edeceği söylenmektedir. Bu himaye. 
umumi surette bahtcdilecektir. Yeni 
idare, kapitiiluyonlar:m llpamdan 
ıonra Mısır'da teşkil edilmi! olan ida· 
renin aynı olacaktır. 

Kont 'dö Mart.el ve 
Sancak rejimi 

Şam, 15 (Husuıi) - Hatay rejiminin 
tatbik mcvkiine ginnesi dolayıaiyle 
Şamda, Hamada. Humuada protesto 
mitingleri yapılmııtı. Bu tezahürat 
münaaebetile Kont dö Martel Şam de
leguine çektiği bir telgrafta Sanoa.kta 
tatbik edilecek rejim hakkında ba%ı 

ınütlealarda bulunmuftur. Bu mütale
alarda Suriyenin Sancakta bazı bakla· 
J"JJUn tanınacağını ileri sürülmiiJtür. 
Bilhaaaa Hatayda bulunacak konsoıo.
ların Suriyenin muvafakati ile vazife
lerine devam edeceklerini bildirmiftir. 
Kont dö Martel ef kirı oyalamak için 
bu telgrafı açık olarak çekmittir. 

Sıuiye' de ıürk doııluğu 
Şam, 15 (Huausi) - Yükack ,ahai

yet sahibi bir arab münevveri bana 
tunları söyledi: 
"- Suriyede türkler aleyhinde ya

pılan tahriklere rağmen halk türk mil
letine ve Atatilrke karşı büyük bir 
sempati göıatermektedir. Bu sempati 
gün geçtik~ artmaktadır. Türkiyenin 
Suriye hakkında izhar ettiği dostane 
hissiyat, bilhassa 918 denberi mütema
diyen Suriyenin istiklali lehinde ya
pılan hareketler tahriklere rağmen bir 
hakikat halinde zihinlere yerleşmek
tedir. Müstakil Suriye hakkındaki 
Türkiye temennileri ~uriyenin istik
bali hakkında yegane garanti telakkı 
olunmaktadır. Bu cereyana bir gaze. 
teci ve birkaç menfaatperest politika
cı mani olmaya çalıımaktadır. Hakika· 
tin ortaya çıkmasına kimıı.e manı oı. 

nuyacaktır. Dostluk karvanı çoktan 
yol almıştır. Hatta size şu kadarını cıa 
aöyliyeyim ki, Suriyede türk dostlu· 
ğunun kıymetini takdir edemeyışı ve 
vaktiyle ona lazım geldiği kadar ehe
miyet vermeyişi bugünkü hükümetı. 
daha fazla iktidar mevkiinde kalamı
yacağını tahmin müşkül değildir. Hat
ta bugünkü hükümetin istifası mese· 
lesi fevkalade bir hadise teşkil etmi· 

Yurda~! 
Banka olmayan zamanlar-

da atalarımız: 
"Ak akça, kara gün dos

tudur," demitler. 
Şimdi biz: 

Bankalardaki arttırma he
sablan, kara gün dostudur! 
diyoruz. 

Kara günlerde do.UUz 
kalma! 

yecektir. Çekilecek olan Cemil Mer
dem hükümeti yerine Şeyh Tacettinin 
hükümeti teşkil etmesi çok muhtemel
dir. Fakat Suriyede Tacettin hüküme
ti çok tutunamaz. Çünkü türk hükü
metine sempati göstermiyen bir kahi· 
nenin faaliyeti halkın hissiyatına da
ima aykırı düşecektir. 

Fransızlarla usbeciler arasında 
anl.a§mazlıklar 

Antakya, (Hususi) - Fransızlar
la Usbeciler arasında çıkan ihtilaf 
son hadde gelmiştir. Fransız delege
sinin ısrarı üzerine vatanilerle bir 
cephe halinde birleşmek üzere usbe
ciler geçen gün içtima etmişlerdir. 
Zeki Arsuzinin yalnız sancağa değil, 
bütün arablığı kurtarmak ( 1) ve bir 
arab imparatorluğu kurmak hakkın
daki mütaleası üzerine Şahin Cebbare 
yalnız türklere karşı bir cephe alma-

nın icab ettiğini, fransızları da mem
nun etmek lazımgeldiğini ileri ıür
müş her ne pahasına olursa olsun mu
hakkak intihabı kazanmak istedikle
rini söylemiştir. Aralarında cereyan 
eden şiddetli münakaşalardan bir ne
tice alınamamıştır. Fakat toplantr 
mahallinden çıkılır çıkılmaz Zeki Ar
suzi ve arkadaşları tevkif edilerek 
polis dairesine götürülmüştür. Biraz 
sonra kadınlı erkekli yüz kadar Ar
suzinin taraftarları karakolun bulun
duğu binaya hücum etmişler, karako
lu taşlamışlardır. Hadiseye karakolda 
bulunan polis, jandarma ateşle müd~
bale etmiş ve neticede halktan ikisi 
ölmüş ve 7-8 kadarı da yaralanmıştır. 
Zeki Arsuzi ve arkada§ları askeri ha
pishaneye götürülmüşlerdir. Hadise
ye türk halkından bir tek kimse da
hi karışmamıştır. 

Ruzvelt'in mektubu üzerine 

Japonya imparatorluk 
karargahının tebliği. 

(Ba11 1. inci sayfada) 

rinl neıretmekte fakat bunlara hiç bir 
tey illve etmemektedir. 

Ruzvelt'in imparatora şahsi mek· 
tubu neşredilmemektedir. 

Mikado'nun şahsiyeti mukaddes 
addedildiği ve imparator siyasetin 
fevkinde bulunduğu için bu mektub 
japonların hassaaiyeti için ciddi bir 
darbe teşkil etmİltir. Bununla bera
ber imparator Neiji'nin 1894 tarihin
de Çareviçe karşı yapılan tecavüz do
layııiyle teessüflerini beyan etmek 
üzere bizzat tedbirler almq olduiu ha· 
tJrlatılmaktadır. 

Japonyanın resmi notaıı 

Tokyo, 15 (A.A.) - Japon hari
ciye naıın Hirotanm Amerikan bü
yük elçisine verdiği resmi notada ez
cümle deniyor ki: 

"Görüı kabiliyetinin pek az olma
sı dolayısiyle japon tayyareleri ol
dukça aşağıdan uçmuılaraa da gemi
lerden hangisinin amerikan vapuru 
veya harb gemisi olduğunu farkettire
cek bir işaret görmemişlerdir. Binaena
leyh Panay topçekerinin ve Standard 
Oil'in vapurları kaçan Çin kuvvetle· 
rini taşıyan Çin gemileri zannedile
rek bombardıman edilmişler ve batı
rılmı§lardır. 

Yukarıdaki şerait altında hadisenin 
tamamile bir yanlışlık eıeri olduğu i
tikar ise de, japon bükümeti Amerika
nın harb ve diğer gemilerine yapılan 
zarara ve gemilerde bulunan insanlar 
arasında ölenlere fevkalade mütees
sirdir ve bu nota ile samimi tarziyede 
bulunmak ister. 

Japon hükümeti bütün zayiatı taz -
min edecek ve hadisenin mesulleri 
hakkında da icabı veçhile hareket ey
liyecektir. 

Bundan başka japon hükümeti, ma
halli makamata, bu gibi hadiselerin 
tekerrürüne mani olmak için kati e
mirler vermiştir. 

Japon hükümeti, Japonya ile Birle
şik Amerika hükümetleri arasındaki 
çok dostane münasebatın bu teessüfe 
şayan hadise yüzünden bozulmıyaca -
ğı hususunda hararetli ümidler bes
ler.,, 

Juponyanın nota·o 
kafi gifrülmiiyor 

Vaşington, 15 (A.A.) - Salcihiyet
tar mahfiller, B. Hirota'nın Paney ha
disesi münasebetile kendiliğinden gön 
dermiş olduğu notanın müsaid bir su
rette karJılanmış olmakla beraber, a -
merikan isteklerine cevab teşkil etme
mekte olduğunu söylemektedirler. 

Bu notada yazılı olan, tarziyeler ve 
tazminat teklifleri kabule şayan gö -
rülmüştür, fakat Çindeki amerikalıla
rın mal ve canlarını tehdid edecek ye
ni hadiselerin vukuuna mani olmak 
için alınacağı bildirilen tedbirlere aid 
kısım, kafi ..,örülmemektedir. 

Birleıik Amerika Jiloıunun 
maneı•rrıltın 

Vaşington, 15 (A.A.) - Havay ile 
Samoa arasında martta başlıyacak olan 
bahriye manevralarının daha evvel ya
pılacağı tekzib edilecektir. Manevra
lar sahası olarak Samoa - Havay mın
takasının da Uzak Şarktaki buhranın 

Çin'e rafmen 

Japanyanın çinde 
kurduğu yeni 

hUkUmet 
Londra, 15 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabirinden: Diplomatik mah
flller, .Peıı::tn'de ja~ntar tarafından 
muvakkat bir Çin hükümeti kurulma
sına hayret etmemektedirler. Çünkü 
böyle bir tedbir bir müddetten beri 
derpiş edilmekte idi. 

Japonların diğer Çin eyaletlerinde 
de aynı sistemi tatbik edecekleri şüp
helidir. Çünkü buralarda sivil ve as· 
kerlerin mukavemeti iatihfaf edilecek 
gibi değildir. 

Siyaıt müJllb.idlcr, Çan • Kay - Şek· 
in yeni hilkümetin merkezini kunnak 
ve japonlara karıı askeri harekatı ida· 
re etmek için ııimdi Canton'da bulun· 
duğu hakkındaki şayialara büyük bir 
ebemiyet atfetmektedirler. 
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ba,ılamasmdan evvel seçilmiş bulun· 
duğu da ayrıca tebarüz ettirilmekte • 
dir • 

Uz<.ıh Sark'ıaki amerikan 
gemileri 

Vatington, 15 {A.A.) - Bahriye 
nezaretinin bildirdiğine göre, Şang • 
haydaki demir atmış bir halde bulunan 
Augusta ve Marbelhead kruvazörlerin 
den maada, Uzak Şarkta halen kırk a· 
merikan harb gemisi vardır ve bun
ların içinde 4850 zabit ve nefer mev
cuttur. Bu kırk gemi, torpido muhri
bi, topçeker, denizaltı gemisi ve saire 
gibi küçük gemilerden ibarettir ve Çin 
ve Filipin sahillerinde dağınık bir hal
de bulunmaktadır. Denizaltı gemileri 
Geridi M::ınille limanında durmakta • 
dır. 

T okyo<la ıoplaıuın konferanı 

Tokyo, 15 (A.A.) - Bugün öğle
den sonra büyük erkanı harbiye aza
ları ile kabine azalarından mürekkeb 
bir konferans toplanmıştır. Bu toplan
tıda, ezcümle, ordu erkanı harbiye i -
kinci reisi general Tada, bahriye er -
kanı harbiye ikinci reisi amiral Koga, 
bar.vekil Prens Konoye, harbiye nazı
n Sugiyama, bahriye nazın Yonai, ha
riciye nazırı Hirota ve maliye nazırı 

Kaya bulunmuştur. Bu konferans, 
y.ınn öğleden sonra da toplanacaktır. 

Müzakerelerin mevzuu etrafında 
hiç bir şey işaa edilmemiştir. 

Harb ilanı için plebiıiı 
lazım mı ? 

VCl§ington, 15 (A.A.) - Hariciye 
nazırı B. Hull, gazetecilerle yaptığı 

bir görüşme esnasında, harb ilanı için 
daha evvel bir plebisit yapılması la • 
zım geldiği tarzda kanunu esaside ta
dilat yapılması hususunda Ludlov ta -
rafından verilen takririn aleyhinde bu
lunmuıtur. 

NAN KIN 
müdafaasında 

70,000 
Çinli öldü 
Tokyo, 15 (A.A.) - Domei ajansı 

görmenlerin Nankinde ölen Çin asker
lerinin mikdarını 70.000 olarak tahmin 
ettikleri bildirilmekte ve henüz resmi 
rakamlar neşredilmediğini ilive! et
mektedir. 

Çinin cenubunda da harb 
baflıyor 

Şanghay, 15 (A.A.) - Cenubi Çinin 
yakında Çin - japon muhasematma 
sahne olacağı tahmin edilmektedir. 
Şanghay ve Nankin havalisinde bulu
nan japon kuvvetlerinden 50.000 kişi
nin Çinin cenubunda Kvantung'a taa
arruz etmek üzere sevkedilecekleri 
söylenmektedir. 

Çinin cenubuıuı doğru sevkiyaı 
Hongkong. 15 (A.A.) - Reuter mu

habiri bildiriyor; Kantondan gelen, ia
kat henüz teeyyüd etmiyen haberlere 
göre, kuvvetli bir japon filosu himaye
sinde, askerle dolu on iki nakliye ge
misi, Toyçana yaklaşmaktadır. 

Hongkong civarındaki sularda vu· 
kua gelen faaliyetle ingiliz sömürgesi 
civarında görülen tayyare faaliyeti de 
Cenubi Çine bir hücumun bqlamaaın
dan ve bwwn pek yakınlığından hah· 
seden p.yiaları kuvvetlendirecek ma
hiyette görülmektedir. 

Çin - ingiliz hududunda 
Hongkong, 15 (A.A.) - 3 japon tay

yaresi, bugün öğleden sonra çın - ingi
li:t hududunda Shumchun'u bombardı
man etmişlerdir. Japon tayyarelerinin 
hedefi zahiren, Çin arazisindeki telsiz 
telgraf istasyonu ile Shumchun'un ü
zerinde ingiliz ve çin topraklarını bir
leştiren köprü idi. Haaarat henüz tes -
bit edilememiştir. 

Japonlar ilerliyorlar 
Tokyo, 15 (A.A.) - Nan.kindıen Do

ınei ajanaı:na bildiriliyor: Japoın kuv
vetleri Yangtze'nin sol sahilinde Kian
gpou şehrini almışlardır. Japonlar bu 
suretle nehrin her iki sahilinde sevkül
cey' noktalarına ve nehre Vuhu'ya ka
dar hikinı bulwımaktadırlar. 

Çinliler Poukeou-Tientain dcmiryo
lu uzunluğunda y<ni bir mukavemet 
,.."ı.. .............. Öılfl. ... -~ı...._.,a_ı 

Nankin'i tahliye etmiş olan Çin kıta-
ları Vonpuda toplanmaktadırlar. 

Nankinin zabtı meraıimi 
Şanghay, 15 (A.A.) - Amiral Hase

gava bir harb gemisiyle Yangze'nin 
membama doğru gittikten sonra Nan
kin'in zaptı dolayısiyle bu şehirde ya
piliuı merasime iştirak etmiştir. 

Merasim dün Çin baluiye nezareti
nin metruk binası önünde yapılmııtır. 

lJlenler, yaralaıuınlar 
Şanghay, 15 (A.A.) - Abatan ame

rikan vapurlarında kazaya uğrıyanla
rın kati liatesi Augusta Amiral gemisi 
tarafından neşredilmiştir. 

Bu listeye göre üç ölü, dört ağır ve 
10 hafif yaralı vardır. 

Panay kazazcdelerinden James Mar
shall dıemiftir ki: 

"- Ruyet feraiti mükemmeldi. Ja
pon tayyare.Ieri o kadar alçaktan uç
makta idiler ki onların ecnebi vapurla
rının üatünde bulunduklarını anlama
malarına ihtimal vermek kabil değil -
dir. 
Bombardıman esnasında Marshall 

gemiden denize atlamış ve Meian ge
rnisine iltica etmittir. Bununla bera -
ber bu gemi de bombardıman edilmiş 
ve bu esnada Marshall'in omuzuna bir 
tarapnel parçası isabet etmiştir. 

Tahkikat için 
Şanghay, 15 (A.A.) - Japon memur

larından mürek}Qeıb bir grup, Panay ha
disesi hakkında tahkikat yapmak üze
re bir deniz tayyare&ile Hohsien'e git
mittir. 

Japon gazetelerinin yazdıkları . 
Tokyo, 15 (A.A.) - Dün a.kşamıu 

gazeteler ıırf Yangtze'de vukua gelen 
hadiselerin uyandırnuş olduğu endişe
lıet'den bahsetmektedirler. Gazeteler, 
bu hadiselerin ehcmiyetini küçültmek
te ve Japonyanın özür dilemiş ve bu 
hadiselerin "tamamen tesadüfi,, oldu
ğunu beyan etmif bulunduğu nokta -
ıında ısrar etmekted!rler. 

Halka gelince, halk bir parça endişe 
hissetmekle beraber sakindir. 

Tokyoda Amerika ve İngilterenin 
asabiyetlerine muvakkat nazariyle ba
kılmaktadır. Tokyoda şöyle diyorlar : 

"Ufak bir hadiseden büyük bir ihti
laf çıkan zaman geçmiştir. 

Çin'in müdafaa hattı 
Şanghay, 15 (A.A.) - Hankeudan 

bildirildiğine göre, Çin kuvvetleri, 
Uhudan çekildikten sonra, merkezi, 
Uhunun yirmi kilometre garbında ka
in Lukangda olmak üzere yeni bir mü
dafaa hattı kurmuılardır. Bunlar taze 
Çin kuvvetleri ile kuvvetlenmi§:tir. 
Hankeu önünde mühim askeri tahşi

dat yapılmııtır. Bizzat Hankeuda ve 
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İngiltere Tokyoya 
bir nota gönderdi 
Eden'ln Avam kamarasındaki söylevi 

muştur. 

Nankin kapılarında 

( B'Jfı 1. inci aaylada) 

Japon hükümeti, bu notasında, in
giliz gemilerinin bombardımanı hadi
seleri dolayısiyle derin surette özür 
dilemekte, bu gibi hadiselerin teker
rürüne mani olacak tedbirler ile me
sullerin layıkı veçhile cezalandırıl

ması hakkındaki tedbirlerin derhal a
lınacağını bildirmekte ve zarar ziyan 
için lazım gelen tazminatı vermeği 

teklif eylemektedir. 
B. Eden japon tarziye notasını 

okuduktan sonra aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

''- İngiltere hükümeti, bugün bü
tün hadiseler serisi hakkında aldığı 
vaziyeti bildiren bir notayı japon hü
kümetine göndermiştir. İngiltere bü
kümeti, bu notasında, bu suretle hu
sule gelen vaziyetin vahimliğini kay
detmekte ve kendisince bu vaziyetin 
icab ettirdiği talebleri bildirmekte
dir. İngiltere hükümeti, aynı zaman
da japon notasında zikredilmemiş o
lan diğer h,adiselerin vahimliği üze
rine de Japonyanın dikkat nazarını 
celbeylemektedir. İngiltere büküme
ti hn tr;h: 1.~..4:.-1 • ...:- "' • 
kati surette mani olacak tedbirlerin 
alınmış olduğuna dair teminat alma· 
yı bilhassa arzu etmektedir. Bu hadi
seler, bizzat japon hükümetinin de 
hissettiği veçhile, ingiliz - japon mü
nasebetlerine dokunacak mahiyette
dir. 

İngiliz notası, daha japon biikü
metinin eline varmamı,tır, bundan 
dolayı metni yarın sabahtan evvel 
neşredilmi yece ktir. 

Bir mebus B. Eden'den Şanghay
daki, Nankinde ve bütün Çinde irıgi
liz tebaalarının ölümleri ve yahud 
gördükleri zarar ve ziyan dolayJSiyle 
tazminat ödenmesi için japon hükil
metinin sarih bir tarih tayin edip 
etmediğini sormuştur. 

B. Eden, bu suale, hayir cevabını 
vermiş ve Maamafih bu hususta mü
zakerelere devam olunmaktadır diye 
ilave eylemiştir. 

lıalya ve Milletler Cemiyeti 
Avam kamarasında, İtalyanın Mil

letler Cemiyetinden çekilmesi üzerine 
Milletler Cemiyetini takviye hususun
da fngilterenin siyasetinde bir deği
şiklik vukua gelip gelmiyeceği hakkın
daki bir suale B. Eden, hayır cevabını 
vermiştir. 

Notanın metni Amerikaya 
bildirildi 

Londra, 15 (A.A.) - Royterin öğ
rendiğine göre ingiliz notasının metni, 
Amerika Birleşik devletlerinin malu
ınattar olması için, telgrafla Vaşing
tona bildirilmiştir. 

İngilterenin Amerika iştirak etme
dikçe bir deniz nümayi§i yapabilece • 
ğinde şüphe edilmektedir. Herhalde 
İngilterenin japonların taleb ettiği veç
hile Çin sularındaki gemilerini geri 
çekmiyeceği muhakkak addedilmekte -
dir. 

lngiliz notnsında neler yazılı? 
Londra, 15 (A.A.) - Royter bil -

diriyor: İngilterenin Japonyaya verdi
ği protesto notası Yangtse nehri üze
rinde vukua gelen tecavüzler hakkın -
da tafsilat verdikten sonra şöyle de -
vam etmektedir: 

12 teşrinievevlde Vuhu'da Nan
kin civarında İngiliz harb gemileri ile 
ticaret gemilerine karşı japon tayyare
leri ve kara ordusu kıtalan tarafından 
yapılan hücumlar sarih surette vahim 

bunun karşısında kain Uçang ,ehrinin 
bilhassa tayyarelere karşı mühim mü
dafaa tertibatı alınmıştır. Sivil ahali
den birçok kişi şehri terkeylemiıtir. 

Merkezi fransız imtiyazlı mıntakasın
da olmak üzere bir iltica sahası vücu
da getirilmesi dU9ünülmektedir. 

bir Çin takımı 

meseleler ortaya koymuş bulunmaıct" 
dır. . 

Büyük Britanya hükümeti, ingilil 
haı b gemilerine yapılan hücumlard~ 
dolayı derin tarziyeler veren, bu gılı' 
hadiselerin tekerrürüne mani olmak il' 
zere derhal tedbirler alındığım bildi' 
ren ve mesullerin layıkı veçhile mu•' 
mele göreceklerini ve lazım gelen tar 
minatın ödeneceğini ilave eden 14 ıca· 
nunuevvcl tarihli japon notasını alın" 
kla m·emnun olmuştur. . . 

Maamafih, Büyük Britanya hül<a 
meti, japon notasının İngiliz ticaret g~ 
milerine yapılan hücumlardan bahset 
memekte olduğunu kaydeder. Ben. bıl 
japon notasında söylenen her husıJ • 
sun aynı zamanda bu hücumlara ~ 
şamil olduğu hakkında teminat tale 
etmek talimatını almış bulunuyorurıı-

Büyük Britanya, mesullerin layı' 
kı veçhile tecziye edileceği beyanııı ' 
dan bilhassa kaydimalümat eyler. ?.fil' 
zakerc mevzuunu teşkil eden bu ıı~· 
cumların mesullerinin lüzumu veçb'' 
le cezalandırılması, Büyük Britaıır' 
hükümetince, yeni suikastlerin öııilt'' 
~;,~~J~~~k isin yegane yolu te§kU et• 

Büyük Britanya hükUmeti bu ırP 
sele münasebetiyle, evvelce ya~ 
hadiseleri hatırlatmaktan kendini .ıı· 
mamaktadır. Malum olduğu üzere, 1'11 

hadiseler üzerine, japon hükümeti İP' 
giliz tebaası ve mallarına kartı ya~' : 
lan hücumlar için teesaürlerini bil.~t 
mit ve her nevi tekerrüre mani o~ 
için lüzumlu tedbirlerin alındığı t~ 
natıru vermişti. Büyük Britanya bU 
kü.meti, Çindeki ingiliz büyük elçisi• 
ne karıı yapılan hücumu, bunu rniit~ 
akib ingiliz resmi memurlarını baıP" 
otomobillere yapılan hücumları, Şaıt~ 
hay müdafaası mıntakasında sivil 
asker ingilizlere karıı yapılan büc~ 
lan ve daha diğer hadiseleri hatır1'; 
maktadır. Büyük Britanya hiikfuJıe • 
aynı zamanda, halen Çindeki anlat 
ınazlıkta üçüncü devletlerin menafiiıı' 
tam surette hürmet ve riayet husu•~ 
da japon hükümetinin müteaddid dC 
verdiği teminatları hatırlatmaktadıt': 

Japon hükümetinin, bu gibi Jıil • 
cumlara mani olmak için timdiye ~ 
dar aldığı tedbirlerin bu ana kadar lı." 
defterinde muvaffak olmadığı sarib~ 
Bu vaziyette Büyük Britanya bükii 
meti, bugün ıikayetini mucib olan ~ 
diaelere sarih surette nihayet verev
mahiyette tedbirlerin hakikaten ~ 
dığı hakkında maH!mattar edi~ 
taleb mecburiyetindedir. 

Suçlu japonl.ara ce:ıa t 
Şanghay, 15 ( A.A.) - Japon "6' 

yük elçiliği namına söz söylemeJC' ,,. 
Wıiyettar bir zat, gazetecilere, Y ~ 
ae hadiseleri meıullerinden bir ça'I" 
nun menkıiben Uaponyaya geri ,ötJll' 
rilmiı olduğunu bildirmiıtir. 

Lo d f ·kit" n ra, 15 (A.A.) - Eden'in ı .,. 
lerini neırettiği söylenen Yorksb• • 
Post gazetesi, Wangpoo'nun boınb",ıı 
dımanı dolayISile Almanya tarafıııd f, 
v~rilen protesto notası hakkında teaf' 
sırlerde bulunmakta ve Çinde alak • 
bulunan bütün devletlerin Tokyo ııe~o 
dinde yapmalrı muhtemel bir prote~ 
hareketine Almanyanın da iştirake t' 

ceğini ümid etmektedir. 

A.lmanyanın proıesıosıJ ,ıı 
Londra, 15 (A. A.) _ AlmaııY~ııde 

Çindeki sefaret memurlarının iç''\,. 
bulunduğu Whangpoo ismindeki '·r 
giliz harb gemisinin japon deniz t;·ı· 
yareleri tarafından bombardıman e ~ 

· · . Tolıı mesı netıcesınde Almanyanın d°P' 
nezdindeki protestosu LondraJ\1~ ~it 
lomatik mahfillerinde pek mUsaıd ,41' 
tesir hasıl etmiştir. Bu mahfill~\etıı 
manyamn bu hareketiyle kom111 fi. 
aleyhindeki paktı imza etmit olın' ıt• 
na rağmen bir dereceye kadar ser.bto1• 
çe hareket edebildiğini isbat etııı1t 
duğunu beyan etmektedirler. 



Dolayıslyle --
Bir okuyucunun kaleminiien 

Her ıabah nasıl doğan günden 1 rılrnıtlardı ? Onları uzaklattı:an 
beklenmiyen §eyler umarsak yeni sebebler ne idi ? Biraz ha~sı!'~t 
açtığımız bir kitabda da itidilme· fazlalığı, biraz düşünce ekaıklıgı. 
dik ve görülmedik fikirlere, hislere, Fakat bunlar, kaçtıkları ve nefret 
iiılup oyunlanna raıtgelmek için ettikleri beıer~eti mevzu olarak 
&abırsızlanırız. Nihayet onda da kullanmaktan bir an geri kalmıt 
• hayatta olduğu gibi • bulduğu- değillerdi. Yalnız iti ten ~araf~dan 
lnuzla kanaat ederiz. Fakat bu ki- tutmuılar, aebeblerle netıcele~ı ka
tab hakkındaki hükmümüzü • gene nıtırmıtlar, kendilerini rencıde e
he.yat hakkındaki hükmümüz gibi • den kötülükleri "mukadder,, ~n
taııdığı kıymetlere göre değil, onda mışlar ve nereden doğd~lar~.ı ın· 
arayıb bulamadığımız kıymetlere celiyecek yerde onları barer mucer· 
e 0"'re · · red mefhum halinde muhakeme "' verırız. 

• • • etmitlerdi. lıte, artık nihayet bulan 
Zannediıyormn ki hiç bir kitab, muazzam fikir macerası budur. 

••• 
Yazanla okuyanı ayni derecede Okumak, zamanla bir meslek, bir 
tatınin etmez. Ya müellifi, onun 

sanat oluyor : Yani yazmak, reaim gizli kuaurlarını görerek bu kuaur- k . d b" t "P o-
ları görmiyen okuyucuyu istihfaf yapma nevın en ır sana · r 
eder, yahud okuyan, müellifin za• fesyonel,, okuyucular batlı batına 
)'ıf taraflarını sezer ve ona itimat bir aınıf teıkil ediyorlar. Adet ve 
etmez olur. Baıka tabirle sanat e- kalitece yükaek oldukları memle-

. ketlerde edebiyatın ni.zımı rolünü &eri hiç bir zaman, herkesin Üzerın· 
de ittifak edeceği bir mükemmeli- yapmaları bu yüzden değil mi ? 
Yet taııyamaz. * * * 

••• 
Okumak için okumayın diyenle

!'e uymak lazım gelirse hiç bi rıeyi 
okuyamayız. Kitab okumanın zevk
li ve faydalı tarafı, HIYf a, cümle, 
kelime yığınları arasında bir iki 
''öz,, e raıtgelmek, bütün bu söz 
tufanmı mazur ve meıru gösteren 
Parıltılı bir fikir keıfetmektir. 

••• 
"Sanat için sanat,, düsturuna en 

Şimdiye kadar, maddi ıartlar 
değişmez zannederek insanlara o 
ıartlara boyun eğmeği öğrettiler, 

Bunun için de insanları "içeriden,, 
11liha çalıtblar, yani onlar için bir 
muhayyel alem kurarak bu prtlara 
rağmen hayatı tanzim etmeğe alıı
tırdılar. Kitablar hep bunun tarihi
ni yazarlar. 

Fakat bundan aonraki kitablar 
maddi tartları yemneıini bilen ve 
dünya kurulalı beri bedbinlik kay
nağı maddeyi nete kaynağı haline 
getiren beıeriyetin tarihi olacak. 

••• 
Tefekkür ve hassasiyetin iki e

saslı ınerhalesi demek olan bu iki 
devir arasında bugünkü devrin ki
tablarmda görülen en bariz hususi
yet, istikbale henüz ürkerek bakma
lan ve fakat maziye kartı saygı ve 
batlılıfı gittikçe kaybetmeleridir. 

•• 
Üıoyor mu? 
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Genç f(lİrlerimis arasında açmı§ olduğumuz ankete 
Ahmed Kudai, Ziya Oıman, Behçet Kemal Çağlar, 
Ômer Bedreddin ve Haluk Nihad Pepeyin tarafından 
verilen cevabları bundan önceki ıayfalanmısda neıreı
miııik. Bugün de B. Swıd Kemal Yetkin'in cevabını 
neırediyorus : 

Suut Kemil Yetkin söylüyor 
Dünya ölçüsünde bir şiir buhranı 

mcvcud olduğu aon zamanlarda bir çok 
entelektüeller ve estetlerce ileri sürü
len bir iddiadır. Edebiyat bütün tarzla
rı.na kaynaklık etmiş olan öz ve ana sa
nat hakiki bir tehlike mi geçiriyor ? 
Halk kütlelerinin, şiire karşı göster
diği alakanın gıtgide azaldığı inkar e
dilemez bir hakikattir. Şair sözünün 
bile bir, hatta yarım aıurdanberi amme 
için ifade ettiği kıymetten ne kadar 
şey kaybetmiş olduğu a~kardır. ~u 
halde bir şiir buhranından bahsedenle
re hak vermek mi lazımdır. Genç edib 
ve mütefekkir Suud Kemal Yetkin bü
tün sanat şubelerine şamil bir buhra
nın vücudüne inanıyor : 

- Sanat, kendine mahsus bir teka
mül takib etmekle beraber siyasi, dini, 
iktisadi, bir kelime ile içtimai vakala
ra bağlıdır. Bugünkü cemiyetin ikti
sadi ve ruhi krizlerle sarsılması, çetin 
bir hayat kavgasına girişmesi artık her 
hangi bir sanat şubesinde bir buhran 
uyandırmıştır .. Fakat bu buhran bir 
keyfiyet buhranı olmaktan ziyade bir 
kemiyet buhranıdır. Şiirde buhrandan 
sık sık bahsedenler ya kemiyeti kas
tediyorlar, yahud da şiirdeki din ta
havvülü - eski sanat telakkisi ile ye
tiştikleri için - tedenni sayıyorlar. 

B. Suut Kemal Yetkin 
lıpların dcğiftneaine lüzum vannıdır ? 

_ Sanat eseri, teklini de beraber 
sürükliyerek kati bir determinizm ile 
dış dünyaya süzülen ifade yüklü bir 
heyecandır. İfade, duyuş, ycnileşme
dikçc kalıpların yenileşmesi mevzuu 
bahis olamaz. 

- Şiir meselesini bir de kendi bakı
mımızdan ele alalım. Bugünkü pir ıe
viyemizi yükseltmek için ne yapmak 
mümkündür? 

&adı),, müteassıp birer sanatki.r ge
Çitıen ediblerin bil~ kaynatan dün
Yarıın uğultusuna, fikir kavgalan
ıını cazibesine, sosyal aavatların ıı
C:alc realitesine mukavemet edemi
Yerek çıkmıt olduklarını zannettik
leri yalnızlık tepelerinden inip aö
:ıe, nıünakataya ve mücadeleye ka
l'Jtınağa koyulduklarını gördükçe 
içitı için gülüyormn. O infirad ihti
>~uuz ne oldu ? Azametiniz nere
Ye gitti 7 itte, ormanlarda aç ka
larak inaan topluluklarında yiye
cek aramafa inen kurtlar gibi, on
lar da gıdaaız kalmıt kaf alarmı 
beslemek için Öz kaynaklarma geri 
dönüyorlar. Bu kB\YDaktan niçin ay-

Lakin mazi hakkında beliren bu il- ~---------------------------------
gisizlik istikbal için beslenen açık, 

- Fakat şiirin kütle nazarında 
günden güne rağbetten düştüğü mu
hakkaktır. Şiire eski ve asli itibar ve 
ehemiyetini iade etmek için tiirdc bir 
reforme, meseli bugün kullanılan ka-

- Sanatkarın nazarlarını, hayatt za
ruretlerden ayırıp haabi temata !lemi
ne çevirmeaine imJrAıı veren her fey.,, 

kesin ümid ve emniyetten ziyade 
halin karı§ıklığmdan doğan endife· 
nin eseridir. 

Retad Nuri DARAGO 

J'enw'ün bir heykeli 

Edeblratla lahsllln alakası 
Mesleki 
lannın 

muvaffokiyetlerinde mektep hayat-
rolU hakkında meıhur muharrirler 

bir anket arasında yapılan 
Tahsilin hayatta ve meslekte mu

vaffakiyet hususunda oynadığı rol 
hemen daima bir ihtillf ve münaka
şa mevzuu olagelmiştir. Mesleklerin
de muvaffakiyctin en yüksek derece
lerine çıkmıf insanlar araamda, tale
belikleri eınasında haylaz ve becerik
siz telakki edilmiı, fena notlar almış 
ve bir çok defalar sınıf dönmüt o
lanların bulunuıu tahsilin hayatta 
fazla bir rolü olmadığı iddiasında 
bulunanlar için bir delil olarak ileri 
ıüriil~ektedir. Fakat, böyle bir esas
tan hareket etmek bizi doğru bir 
prensibe ulaştırmaz, çünkü sınıfın 
birincisi olan ve zckasiyle arkadaşla
rı arasında temayüz eden talebeler
den çoğu, hayatta da ön saftaki mev
kilerini ellerinden bırakmamışlardır. 

Mektebde bütün muvaffakiyetleri 
anlamadan czberlemiyc inhisar eden 
gençler, sınıflarında birinci olabilir
ler ama, hayatta dümenci olmaktan 
pek zor kurtulurlar. Fakat, sınıf ar· 
kadaşları arasında hafızalarından zi
yade zekaları ve anlayıf kabiliyetleri 
ile temayüz eden gençlerin, meslek
lerinde ayni zeka ve kabiliyeti gös· 
tererek muvaffak olmamaları için hiç 
bir sebeb yoktur. 

Sonra muhtelif mesleklerde tahsi
lin muvaffakiyet üzerindeki rolli 
ayni değildir. Sınıfta tembel ve ka
biliyetsiz tanılmıf bir mühendis veya 
hekimin mesleğinde yüksek mevkile
re ulaflll&sı nadirdir. Fakat mesela 
sanatkirlar arasında, öğretmenlerini 
haklarında ümidsizliğe dii§ürmU. o
lanlar pek çoktur. 

Bugün üstad diye etraflarına biir
met ve takdir hisleri telkin eden bir 
çok edebiyatçılar, daha mekteıb sıra
larında mesleki alakaları uğrunda 
diğer derslerini ihmal ettikleri için 
hocalarından fena notlar almışlardır. 

İşte bir franaız muharriri bugün 
dünyaca tanılmıf büyük edebiyatçıla
rın talebelik hayatlarını merak et
miş ve buhususta bir anket yapmış. 
Müracaat ettiği altı edipten üçü mek
tebe hiç bir fCY borçlu olmadıkları
nı, diğer üçü ise lise derslerinden 
çok istifade etmiş olduklarını söyle· 
mişlerdir. 

Paul 1' alery 
Franau: edebiyatının en yübck 

otoritelerinden biri olan Paul Valcry 
şunları söylemiştir : 

"Tahsilimin mealekim UzerindelU 
tesirlerini mi soruyorsunuz ? Bu bel
ki vardır, fakat menfi bir tesirdir. 

Gerçekten ben çok kötü bir tale
beydim_ Son derecede kabiliyetsiz 
bir talebe. V c profcsörlcrim bakalor
ya imtihanında muvaffak oluşuma 
çok kızmıştılar. Bu, bütün tahminle
rin hilif ında bir fcydi.,, 

Taliin ne tuhaf bir cilvesidir ki, 
bugün de profesörler, lise sıralarında 
talebelerine tahlil ve tetkik mevzuu 
olarak onun yazılarını veriyorlar. 
Jean Cocteau 
Fransız şiirine bir çok yenilikler 

getirmiş olan şair J can Coctcau da: 
'Tahsil mi ? Demiftir, bana sordu

ğunuz şeye bakın; ben daima fena biı 
talebeydim. Bütün liselerden kovu
luyordum. Esasen buna esef etmekte
yim, çünkil gençler için bu çok fena 
bir örnektir.,, 

Roland Dorgeleı 
Goncourt akademisinin en genç 

azası, meşhur romancı Roland Dor
geles de, tahsilin ve mckteb hayatının 
edebi kabiliyet üzerindeki tesirlerini 
tefrik etmenin güçlüğüne işaret et
tikten sonra demiftir ki : 

"Edebiyata intisabını yalnız mek
tebden aldığı olgunluğa borçlu olan 
adam, korkarım ki pek değersiz bir 
muharrir olacaktır.,, 

}ean Giraudoux 
Fransanın en mefhur romancı ve 

temaşacılarından biri olan J can Gi
randoux tahsile pek çok şey borçlu 
olduğunu itiraf etmektedir : 

"Pek çok. Bilhassa klasiklerin etü
düne. Profesörlerim harikulade a
damlardı. Onlar benim elimden tut
tular ve bana rehberlik ettiler. Ev
velce politekniğe girmek üzere ha
zırlanıyordum. Beni edebiyata aevke
dcn bu hocalarım oldu . ., 
Leon Frapie 
Kuvvetli bir halk romancısı olan 

Leon Frapie de demiştir ki : 
"Ben çok mütevazi bir aileden ge

liyorum. Liseye gitmem ailem için 
bir fevkalidclikti. Liaede temaı et
tiklerim araaında uzaktan olsun ede
biyatla alakalı kimse yoktu. 

Garpta f lklr hareketleri: 
' 

Eski fransız baıvekili Leon 
Blumun birkaç kitabına dair 

Siyasi hayata atılmadan eve! tanın
mıı ve kıymetli bir edib olan eski 
fransız baıvekili B. Leon Blum'un en 
mühim eserlerinden üçü, bu sene için
de tekrar basıldı: biri L'Exercice du 
Pouvoir (iktidar mevkiinde); ötekisi 
Du Mariage (evlilik),- üçDncüsü (Nou
vcllea Converaations avec Eckermann) 
adlı kitablar. Genç fransız münakkid
lerinden B. M. Thiebaut, B. Leon 
Blumun bu eserlerini Nouvclle Revue 
Française dergisinde şöyle tahlil edi
yor: 

B. Blumun güttüğü politika hakkın
da hüküm vermek bana düşmez. Eli 
kalem tutan her kimsenin sapdığı bu 
hatalı yola dlişmemek gerektir. Blum 
kabinesinin düşmesindekı açık yahud 
gizli scbcbleri araştırmıyacağım. Bu 
scbebleri bilmiyorum. Bilsem dahi bir 
hüküm vermekliğimc yardım edecek 
malılmata da sahib değilim. 

Fakat, buna mukabil, B. Leon Blu
mun iktidar hakkındaki, kitablarında 
tesadüf ettiğim telakkilerinden bahse
debilirim. İktidar mevkiinde bulunan
la ferdler arasında teessüs eden mü
nasebet, mahiyeti itibariyle mukaddes 
sayılabilir. 

Ancak, B. Leon Blumun iktidar te
lakkisi bu merkezde değildir. Onun, 
başvekil iken söyledikleri nutuklar 
kırk sene cvelki edebiyat tenkidcisi
nin fikirlerini tamamı tamamına hatır
latır. Her ikisi de ayni derecede zeki 
ve ayni derecede dürüsttür. Fakat B. 
Blum iktidarı "idari" bakımdan gör
mektedir. 

B. Bluma göre iktidarı tesis cd~n 
"meşruluk" dur. Halbuki aksine ola
rak "mefruluk" iktidar tarafından te
ıia edilir. İktidar, esas itibariyle sert
tir ve onu icabında suiistimal etme
mek, onu öldürmektir. Nizam ve inti
zamı korumak bahis mevzuu olduğu 
uman .kanuna riayet bile batıl bir te
Jakki sayılır. 

"Evlilik" adlı kitabında ise B. Blum 
kadınla erkek aruuıdald münuebet· 
lerin hiç bir ıuretle dramatik olamıya
cağı kanaatindedir. 

Muharririn kitabında müdafaa etti
fi feylerin bir çoğu artık adet ve ha
yatımıza girmiştir: fakat tabii kitab
taki penbe renkleriyle değil... Filha
kika bu eserin bir huıusiyeti de bir ne
vi hiasi c~ete tarafdar olmak, aş
km tehlikelerine karıı derin bir kor
ku · göstermektir ki bu, muharririn, 
gençliğinde aşkın elinden çok çektiği 
kanaatini uyandırıyor . 

Tiyatronun vazifesi 
Europe dergisinde B. E. C. Bernan

ose, "tiyatronun vazifesi" ni şöyle ta
rif ediyor: 

Bugünkü tiyatrolardan birini sey
redelim. Sahnede sanatkarlar, bizzat e
nerji ifade eden eseri halka dinlettir
mek için enerji aarfederler. Halk da 
dikkatle dinler. Fakat o halk, bugün, 
eskisi kadar kolaylıkla dinlemiyor, 
kendisine oynanan eseri münakaşasız 
kabul etmiyor. Temaşa edebiyatının 
en meşhur kahramanları artık bizi 
güldürmekte, mevzular bize haddin
den fazla basit gelmektedir. Yani bu
gün sahne halka hakim olmaktan çık
mış. halk eserden daha "ileri" olmuş
tur. 

Bunun sebebi pek sadedir. Beıer ak
lı "pasif" olmaktan çıktı. Beşeriyet 
bir elektrik pili gibi kuvvetle doldu. 
İnsan, mahIUk olmaktan çıkarak ha-

lik oldu. Hakikatte biz, binlerce scno 
devam eden bir devrin sonuna gclmit 
ve yeni bir Alemin e'iğine dayanmıf 
bulunuyoruz. Bu şartlar içinde halkın, 
şimdiye kadar rağbet gören temaşa e• 
serlcrinden iğrenesinc naaıl şaşılır? 

Yarınki temaşa .sanatının hususiyeti 
ne olacak? Be,cri muhayyel menkibc· 
lerle avutmak olan esas vazifesi artık 
lüzumsuz olacağına göre tiyatro orta· 
dan kalkacaktır. Fakat büsbütün yeni 
bir fC}cilde tekrar doğacak. 

Artık "efendi" olan befere ideal 
sunmağa hacet yoktur. Çünkü kendisi 
bizzat "ideal" olmuştur. Tiyatronun 
mutlak bir realite olması, daha ziyade 
bir sentez olması prttır. 

Beşer, tecrübelerini y~ptı, -~itirdi. 
Binaenaleyh vücude getırecegı eser· 
de kendisi gibi mücerredat ile madd~
yatın birleşmesi, ilhamın değil, kud· 
rctin yükselttiği bir bina olacaktır. 

Eski tiyatronun aksine olarak se
yirci, aktif kutbun vazife~ini göre• 
cektir. Tiyatroda beşeri tetkık ve tah· 
lil modası artık bitmİ§ sayılır. 

Bütün beşeriyet tabiatc doğru döno
rek onu anlamağa koyuldu. Artık sah• 
nede hadiselerin sebebleri de izah cdi· 
lecektir. Bu suretle antikitedeki tc: 
maşa kaideleri gene canlanacak; yan~ 
bir taraftan hidise gösterilirken ötekı 
taraftan scbebleri de gösterilecek; fa. 
kat bu ikinci ameliye rumuzlarla de
ğil, tabiatın keşfettiğimiz sırları ile 
gösterilecek. Büyük yuna?,. ~c.~~ 
muharrirlerinin hepsi birer ınıtıe 1• 

diler. Yarınki temaşa muharrirleri bi
rer filozof olacaklardır • 

Guıtedllk • 11111• ltlllldıl 
L'llluatration derlli•i llauteciliğin 

bir tarihçeaini çiarken ilk gaz.eteler 
hakkında fU malıimatı veriyor : 

Roma imparatorluğunda havadis 
küçük levhalar vaııtasiyle neıredilir
dL Bu levhalar köte baflarma aaılır, 
berberlere dalıtıhr ve böylece herkes 
tarafından okunurdu. Bunların ver
dikleri haberler gilndelik hidiseler, 
Forum'dan alınan siyasa veya adliye 
haberleri, yarış ve oyunlar programla
rından ibaretti. Daha çok 90nralan 
Vencdiktc, Fransada ve Hollandada 

d "M " Al "gazete", Londra a ercures , • 
manyada "Zeitungen" isimleri ~tın~ 
negrcdilen yaprakların prototıplcn, 

her halde bu Roma levhalarıdır. Fakat 
asıl gazete matbaanın icadından sonra 
doğmuş ve inkişaf edebilmittir. Mo· 
dern gazetenin bütün prtlarını ken· 
dinde az çok toplayan ilk hakiki gaze
te, ThCophraste Renaudot'nun 30 ma· 
yıs 1631 tarihinde tesia ettiğidir. 

Renaudot, fikrini eski "Gazetta di 
Venezia" ya medyundur. O, ilk tekli
ni, fransız muharririnin ticari tCfCb
büslcrini tanıtmak için bastırdığı ilin
larda bulmağa başladı. Şahsına ve poli
tikasına karşı yapılan hücumlara cc· 
vah vermek istf yen Richelicu, bu fikri 
beğenmiş ve Renaudot'yu teıvik et· 
migti. İşte bu surctledir ki Renaudot 
gazetesini neşretmek için imtiyaz al· 
mııtır. 30 mayıa 1631 de "matbuat" de· 
nilen müessese böylece doğmuftu. Bu 
"matbuat" ilkin inhisar fCklinde ve 
devletin kontrolü altında vücuda gel· 
miş ise de yava, yavaş kayıdlarından 
sıyrılmıştır. Renaudot'nun gazetesi 
başlangıçta bir nevi ''resmi ceride'' 
mahiyetini taşımış ve mühim mikdar· 
da tahsisat almıştır. 

Renaudot gazetesinin ilk nüshasın
da mühim bir mukaddime neşrctmiı ve 
onda, gazetenin faidelerinden bahaey· 
lemişti. Fakat bu mukaddimenin e!1 
ziyade dikkate değer tarafı muharrı
rin, her sınıf okuyucuyu memnun et
mek imkansızlığından bahsettiği fU 
satırlardır: 

Beni edebiyata hazırlıyacak hiç bir 
fey yoktu ve beni ona doğru sevke
den tahailim olmadı. Zola'yı, Mirbe
au"yu okuyor, fakat bu muharririn 
meslek taraflarını dU.ünmiyordum 
bile. Kendime rağmen cntellektüel 
şeylere alika duyuyordum. Liseden 
ayrıldıktan sonra arkadaşlarımın iz
lerini kaybettim. On sekiz yaşında 
memur oldum ve belediye tahsil kişe
sinde beklemekle vakit geçirdim. 
Bütün bunlarda edebiyatla alakalı 
bir taraf olmadığını itiraf edersiniz. 
Bazı kitablarımda lise hayatından 
bahsettimae de, bunlar için şahsi ha· 
tıralarımdan değil, bana anlatılanla
rından istifade ettim.,. 

Abel Hermanı 
Dilci ve edip Hcrmant tabeilinden 

çok istifade etmiştir : 
''Tahsilime çok ıey borçluyum. d.i· 

yor. Aldığım ilk terbiyeye çok ehc
miyet veririm. Fakat bana :yol göste
ren profeaörlerim değil, tahsilin biz
zat kendisi oldu. Şüphesiz ki hatıra
larını hali muhafua ettiğim çok iyi 
profeaörlerim vardı. Fakat onların 
iberimde hiç bir nüfuzu olmadı. 

"Kumandanlar gazetede her gün bir 
muharebe yahud bir fetih haberi bul
malt isterler. Mahkemelerde davası o
lanlar mahkeme kararları ararlar. So· 
fular en meşhur vaizlerle günah çıka
ranların isimlerini arar. Sarayla mü
nasebeti olmıyanlar onun gizli taraf· 
ları hakkında malUmat bulmağa çalı
şırlar. Saraya bir emanet götüren her 
hangi bir kimse, ve yahud bir bölük 
askeri bir köyden öbür köye bir kaza
ya meydan vermeden götüren her han· 
gi bir zat ismini gazetede görmezse fe
na halde hiddet eder. Kimi gazetenin 
ıüslü bir uslUbla kaleme alınmış ol
masını ister. Kimi de bu usllıbun bir 
iskelet gibi etsiz ve cansız olmasını ar
zu eder. Ben de hem onu, hem bunu 
memnun etmeğe gayI'ct ederim. Bu 
şartlar altında bana acımamanıza, her
kesi birden memnun edemiyen kalemi· 
mi mazur görmemenize imkin var 
mı?" 
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Arttırma ve yerli mallar haftası 

Maliye müsteıarı radyoda 
bir konferans verdi 

Yurddq I 
nim, bna ~ fa7'fa

larmı :remi, :yeni anlamala hat-
1.,or. 

I Bir papazla evli bir 
kadın dörder ay 
hapsedilecekler 

Fransa'daki bet cinayetin hikayesi 
çok merakh bir polis romanına döndü 

Halbuki mi tGrld•, uma 
lnt gecelerinde hep kara ,...Uı 
Terlermit 1 Atalll'8DISID ...... 
detini yeniden evlerimize .oka
lmı. 

(Baıı 4. Onca say/ada) 
Hayretle Vaydman'a sordum ı 

latanbul, 15 (Telefonla) - Bugün _ Neoldu ? 
ıehrimlsde, bir bqpapula 38 y&fmda Bana kızdı : 
Eleni adında bir kadının me§hud cü - _Böyle işlere karı§masan daha iyi 

Tasarruf fikri nasıl dotdu, hangi devirleri 
' 

Yurddat 1 
Bankada bir tuarruf 

olmıyanlar 1 

rilmler mahkemesi tarafından dörder edersin. Yoksa seni susturmanın yo
ay hapla cezasına mahkOm edilmeleri lunu bilirim. 

heabı ile neticelenen bir hidise olmuştur. Bundan fena halde korktuğum için 

geçirdi, Lozandan sonra inkitaf eden Bankaaa bir tuarruf beial>ı 
olmanm ne demek oldufunu, 
bankada bir taaarruf beP.bı o
lanlardan 801'11DUZ. 

Balatta Ayayani kilisesinin başpa • Rojeile beraber villadan uzaklaşarak 
pazı olan Difteoa, günah çıkarmak 0 gece bir otelde geceledik. Ve Jan 
milnuebetile kendilerile tanı§tığı ka- Blan bize bu otelde iltihak etti. 

ekonomik kalkınmamızda bugünkü vaziyet dınları ötedenberi baştan çıkarmakta· _ Jan Blan dostlarınızdan mıydı ? 
dır. Bu adamın bu gibi halleri eskiden _ Roje onu galiba Almanyada ta -

(Başı ı. inci sayfada) 

etmek istemiılerdir. Ve bugün de bu 
gayeyi takip etmektedirler. Buna m~
kabil, tasarruf sandıklan koruyucu mü 
esseseler olarak diltünillmüş olup hal • 
kı darlıktan korumak gayesini güt
mektedirler. 

Büyük endüaıri devrinde 
19 uncu asırda, büyük endüstri ha· 

reketlerinin batlaması üzerine, tasar • 
ruf edilen paranın sadece korunması 
değil, bu sermayeden milli istihsalde 
istifade olunması cereyanı baıladı. Bu 
asır içinde, gittikçe çoğalan, tasarruf 
sandıklan kurulması suretiyle halkın 
tasarrufa teıvik olunması ; tasarruf 
sandıkları mevcutlarının milli ekono
miye kanalize edilmesi her memleket
te en ehemmiyetli itlerden biri oldu. 

En iyi taşarruf yolu. . 
Mall1mdur ki, tasarrufun en ıyı yo-

l tasarruf edilen paranın sahibi elinu, 
de bulunmamasıdır. Kumbaraların çe • 
1itleri bu sebeble umumileımi§tir. Ta
sarruf sandıklan da, tekemmül etmi§ 
kumbaralardan ba§ka bir ıcy değildir. 
Şu fark ile ki, tasarruf sandıklan, ya • 
tınlan parayı sadece saklamazlar, bun
ları ekonomik bakımdan f aideli bir su
rette işletmeği de gaye edinirler • 

Taaarru/un §Ortları 
Tasarruf sandıklan, ıu prtlan ta

hakkuk ettirmek mecburiyetindedir • 
ler: 

ı. - En küçük tasarruflan da ka
bul eylemek ve bu hususta mümkün o
lan en bUylik kolaylığı göstermek, 

2. - Halkı taaarrufa tetvik mak • 
udiyle yatırılan paraya fazla faiz ver
mek, 

3. - Yatırılan paraya muhakkak 
bir emniyet temin eylemek. 

Bu JUtlan: Kolaylık, teıvik, em • 
niyet kelimeleri ile hulha edebiliriz: 

Tasarruf mevzuunda, kolaylık te
mini ifine çok fula ebemi.yet nrilir. 
Bunu elde etmek için memleketiınizdo 
umumfletmif olan tasarruf cüzdanlan 
ve kumbaralardan bafka, dikkate de • 
ter ban usuller d~ vardı~ ve b~r 
muvaffakiyetle tatbik edilmektedir. 
Banlarmı aöyliyeyim: 

Bir ıaaarruf uaulü 
Biriktirilmesi vaad 'ff taahhüt olu

nan muayyen miktardaki parayı, para 
birllrtirenlerden hususi memur vaaıta
ıiyle muayyen zamanlarda tahsil et • 
tirmek uaulO tatbik edilir. Muntaram 
surette para biriktirenlerin adedi çok 
oldufu takdirde, tasarruf sandıklan bu 
usule gitmektedirler. 

Hediye taaarruJ cüRlanlan 
Hediye tasarruf cilzdanlan usulü 

mevcuttur. Meseli bir isdivaç, bir do
lwn ve saire vesilesiyle tanıdıir bir 
kimseye hediye vermek isteyen phıa
lar, bu kabil cüzdanlardan birini alıp 
arzu ettiği miktarda parayı o cüzdan
daki hesaba yatırmakd ve cüzdanı he
diye vermek istediği kimaeye vermek
tedir. Bu cüzdanın muteber olabilme
ıi için, cüzdanı alan tarafından sonra 
o hesaba para yatırılması ıart konul
maktadır. 

Bir 00,ka uaul 
Yalnız reıit olmıyan kimseler hak

kında tatbik edilmekle beraber, umum 
tarafından da rağbette olan diğer bir 
usul, tasarruf cüzdanının muayyen bir 
.zaman için bloke edilmesidir. Bu u
aule göre, tasarruf cüzdanı hesabına 

yalnız para yatırılması kabil olup, o he
saptan müddetin bitmesinden evel pa
ra çekilmesine imki n yoktur. 

sarruflarına en emin ve faydalı bir 
plasman bulunur ve diğer taraftan 
devlet de, mevduattan biriken para· 
ları faydalı aaahalarda kullanmak fır
satını ve tasarruf edilen meblağın 

milli ekonomiye aktarılmasını temin 
eyler. 

O vakit siz de bankada mu
hakkak bir tuarruf beaabı aç-
tıracakamız. 

beri bilinmektedir ve kendisi polise nımıştı. Hep beraber Liyon'a gittik. 
kadar aksettiği halde sonradan kapa - Liyondan da Roje'nin bir teyzesinin 
nan bir hldisenin de kahramanıdır. oturduğu Nantua'ya. geçtik. 

Günah çıkarırken Jan Blan'ın sözleri 
Difteos bundan bir müddet önce, Jan Blan'm saat 18 de batlamıt olan 

''devrinden bGtka bir ıey Je-,, Fenerde oturmakta olan zahire taciri sorgusu sabah saat 3 te bitmittir. 
"ğiltlir.,. . Hristo'nun 38 yatındaki karısı Eleni'- Evvela her ıeyi inkirla batlayan 

iki çeıit UJMJrruf Bu yüksek direktif, cumhurıyet yi de günah çıkarmak basanesile baş- zanlı, yağdırılan sual yağmurları ve 
Mevzuu daha genit olarak f'le a- devrinin umumi ve huıusi iktıaadiya tan çıkarmııtır. mahirane idare edilen aorgu neticesin-

lalım: tında en feyizli bir faaliyet aahaa Karısının halleri kendisinde şüphe de her şeyi itiraf etmeğe mecbur kal-
Methur iktıaadçı Charleı Rist, ta- açmıştır. uyandıran .zahire taciri, bu iki aşıkı mıştır : 

ııarrufu, ikiye ayırmakta birine ihti- Cumhuriyet Halk Partisinin pro yakalamak için mUnaaib bir fırsat kol- _ Milyon'u 1931 de tanıdım ve o 
yat tasarrufu (~pargne rC.erve). di- gramındaki fU maddeyi o.kuyal.ım: _ lamağa baılamıı, kilisenin papazların- zamandan beri 11k sık görüıürüz. Ev
ğerine yaratıcı tasarruf (epargne "Elıonomüle laarelıetlı lıapital o- dan birinin de bu husuada yardımını veJa bir yabancı döviz işile uğraşma
cr~atrice) demektedir. Bu tabirlerden nemlülir. Nonnal lıapitalin telı lıax • temin etmittir. mızı teklif etti. Bunu enteresan bul -
ufak bir tadil ile, fU mlnalar anlatı· nafı, alual çallf"'a .,. tutmndar. Hriato'nun günlerden beri gözledi- dum ve iştiraki kabul ettim. Fakat it 
lır: 811111111 için çaltfmayı artırmalı, lerd fi fırsat bugün gelip çatmııtır. Karısı sandığım gibi çıkmadı ve bu yüzden 

ihtiyat taMJrru/u ile aile laayatuada.,. cleolet.,. laülrü- günah çıkarmak için kiliseye yolla- 21 aya mahkfun oldum. lşte bu mahktl
metin •enel oe öael bütün yönetltele- nınca, Hriıto da Eyub müddeiumumili miyctimi Frankfort hapishanesinde ihtiyat tasarruf, ilerde ki ihtiyaç . • L "Ll ~.it k 
rinde tutam liltrını "'o"" •r-··· • fine koprak, cUrmil meşhud yapma gedrdiğim sıradadır ki Vaydman'ı ta-Jara sarfolunmak ve yahud plase e- "pi • .ı .ı:. :I' 

partinin batlıca preruı enncıencı .. .,, üzere kiliseyi buma kararı almıştır. nıdım. dilmek suretiyle faiz veya kira alın- i ı t • 
B Türkiyede tasarruf fikr Ye, ~ Gi,.,lı' •--pulan girince... Bir akşam Vaydman ve Milyon bir mak üzere yapılan tasarruftur. u b .. tuı 

sarruf edilen paraların yaratıcı ır Hristo ile .zabıta memurları kilisenin tuvalet müstahzaratı işi etrafında bc-gibi taıarruflar, ta1arrufu yapanın i il · millt h 
tasarruf haline get r mesı ve . etrafında gizlenerek Eleni'nin içeriye raber çalışmayı teklif ettiler. 1937 a-ruhi haleti, düşünceai, ve paraaını d ile.bihr f 

1 iktısadiyata akıtılmaar, en gı'rmesı"nı· beklemi,lerdir. Aradan bir ziranmda onların emrine 13.000 rank kullanma tarzına göre banka ara ya Bi de 
kk t ki, aynı samanda b&flamııtır. z. müddet geçtikten sonra, Hristoya yar verdim ki, Vaydman bu paranın bir tırıhnazlar veya muva aten ya ırı •• ı d 

1 
hrlar. tasarruf sandıkları inki.,- e emem '' dımını vlldeden papaz onu ve zabıta kısmile Sel-Sen-Klu villasını kirahya

tuarruf itinde millt bankalar ve bil- memurlarını gizli bir kapıdan içeriye rak döşedi. Ticaret iti buradan idare Yaratıcı taMırruf hassa ı, Bankası ebemiyetli bir rol almııtır. edilecekti. 
Yaratıcı tasarruf ise, irat kay- oynamı,lardır. Bunlar, iki geçkin itıkın odasına Ha.ziran sonunda Vaydman benden 

nakları yaratan tasarruflardır. İhti • Taaarru/ta emniyet girerek ikiıini de suçlu bir halde ya- tekrar para istedi. Fakat vermedim. 
yat tasarrufların karakteri muvakkat Memleketimizde tasarruf sandık- kalamıtlar, haklarında zabıt varakası Löblon'un öldürülmesinin ertc.i günü 
plbman olduğu halde, yaratıcı ta- larının reglmantasyonu ve bunlara tanzim ettikten sonra kendilerini cür- Milyon'un babasının evine çağrıldım. 
sarrufların karakteri muayyen bir za- yatırılan paraların devletin zıman ve mU mefhud mahkemesine teslim et- Roje ile metresini orada buldum. Ro
man için veya daimi olarak plise e- kefaleti altına alınması cumhuriyet mitlerdir. Mahkeme auçu sabit göre - je babasına Löblon'un katline naııl 
dilmelerldir, Yaratıcı tasarruflar, ya devrinde kabul olunan 1711 numaralı rek batpapaz ve Eleni'yi dörder ay ha- ittirak etmit olduğunu anlattı. 
doğrudan doğruya sahibleri tarafın- kanun ile temin olurunu,tur. piı cezasına mahkQm etmiıtir. Katil naaıl oldu? 
dan kullanılır veya aksiyon ve obli- Bu kanuna göre, hilkümet, villyet Katil hadisesini ,<>yle tarif etmit. 
gasyon alımı suretiyle, ıermaye piya- husus! idarelerine ve belediyelere ta- "I tir : 
aaııına arzolunur. Bu nevi tasarruflar, sarruf sandığı açmağa müsaade ede- A N K A R A _ Löblon, Röne Triko ve Vaydman-
hıer iki kullanıf tekline gSre de ya bilecektir.Kanun milıt tasarrufu ıu la birlikte villanın salonunda oturu. 
yeni ekonomik müesseselerin kurul- hükümlerle emniyet altına almakta· Boraaaı orlarken birdenbire Vaydman milı-
masına ve yahud mevcudlarının in- dır: 15 - 12 - 1937 :erisile yalnız kalmak iatemit- Röne 
kiıafma yararlar. Tuarrul •andılılanıH1 yapdan Triko ve Milyon odadan daha çıkar 

En iyi miyar tclHliat deoletin unan.,. ltelaleti GOnlük fiyat cedveli çıkmaz bir silih seai ititilmiı. Odaya 
Bir memlekette, bankalara ve ta- oltmdadır. Asamı Aaıarl Vaeatl girince Löblon'un cansız cesedini yer-

sarruf andıklarına yatırılan tutarı, Her ıdla.a aMl tndiattan hin lira • 1, - ~- - cı. s•~iitl•r . 
umumi ıurette elham n tahvtllt mlk 1111 ltadar olan """" 11aemlanama. Yama1&'i bult1•1 5~0 uo 4·89 Vaydman kendilerine "suça sis de 

Sert ,, 5.00 4.21 4.68 darı yani yaratıcı tasarrufun genif- Bu kanun hükmünün dikkate de- Mabltlt • ua 4.29 4.31 ittirak ettiniz, beni polise veriraenis, 
liği ve tllmulli, o memleket medeni- ğer noktası, yatırılan paraların ati- Sünter UO 4.60 4.60 ai.zin de bafını& bellya per, dıemit-
yet seviyesinin en iyi bir miyandtt. Ya- mal ıckline verilen istikamettir. H6- i~dar ~:~ ~:: ~:~~ tir. ,, 
ratıcı tuarruf u.un bir vide ile veya klimet, ne bazı etatist rejimlerde ol- Yulaf 4.10 4.00 4.08 Bunun il.zerine Milyon, cesedi beze 
daimi plbman •eklinde para yatırd- duğu &ibi, devlet eahamının pllma- Nohut 6.00 6.00 6.00 sarmak hususunda Vaydman'a yardım 

:ır f ı b' k' de Mıaır 3.69 3.69 3.69 
1 

i ması demek olduğuna göre, bu ta· nına az a ır mev ı ayırmıt, ne Mercimek 4.50 4.50 4.50 etmit ve metresi yerdeki kan leke er -
aarrufların artmaaı, balkın milU pa- serbest tasarruf •andıklarının mev· Balıur 6.55 6.00 6.151 ni yıkamıştır. 
raya ve devletin nüfuz ve kudretine duatı kullanma tarzından daha dar Fasulye 7.65 7.6S 7.5s Milyon'un bu itirafları Userlne ba • 
karfı olan emniyetinin eı. reel bir de- bir hareket aahıası, ihdas eylcmiıtir. Aıılı:ara pl;raaumda mühim bazı baıı gidip poliae teslim olmumı tav-

M 'lli ba k 1 1 lkd maddelerin ftUtl perakende fiatlan: ıl'lini te•kil eder. 1 n a ara yatırı acak m arın siye etti. Fakat buna ben mani oldum. :ır ta ... d · il 1 VAHİDİ KIYAS! Memleketimizde taMZrruf yınını e nı.zamname c çerçeve e- Ve onlara kaçmayı teklif ettim. Evve· 
miştir. la ıimale ıittik. Fakat Pariae yakm Bunları anlattıktan sonra timdi, Dill" a• tedbirler dil Un k d 

memleketimizdeki tasarruf fikrine ve ....., bulundufumu.ıu 1 ere ora an 
tasarruf hareketlerinin yaratıcı bir Milli tasarruf itleri b.rfıamda alı- Kan'a geçtik. En sonra Nantua'ya ılt· 

nan devlet tedbirleri bun..1-- ı'baret de- t'k Mil onla metreıini orada bıraka -bale getirilmesi için alınan tedbirle- \MU& ı • Y 
fildir: Bu tedbireri, piri "dofrudan rak Parise d8ndilm. Vaydman'm tev • 

re geçebilirim. doğruya tasarrufu tetvik ve himaye 1- kifi esnaımda tesadüfen Nantua'da bu 
Avrupada 19 uncu asırda batlıyan1._ çin alınanlar,.; diğeri "bu mevzuu ya- lunuyordum. 

endüstri hayatı, tasarruf hareketler kından alikadar eden aair tedbirler,, Nantua'"'a kim telefon eUi1 
ne ve tasarruf edilen meblağların -klindıe tasnif edebiliriz. .r 
li 1 ·-'-- • 

1
-• hazır- ..,- Firarilerin Nantua'dakl otellerine P aman arına 9CIMI ve ım-n Birinci gruba dahil olanlardan me 

1 k o·-·-ı d 1 t" d a nı ta- v- Pariıten telefon edilmlı oldulunu e • ar en, -.. ı ev e ın e Y duatı 1Goruma kanunu; bankalar U.nu- Bankalar kanunu 
rihte böyle bir hareket görülmemek- b' l velce yumııtık. Poliı yaptıi ıtahkl-
tc:dfr. Dahili ve harici emniyetsizlik, nu ılhasaa mühimdir. kinci gruba Bankalar kanununun tasarnıf işleri- kat neticesinde bu telefonun nereden 
umumi kararsızlık, ve devlet idaresi- dahil olanlardan ödünç para verme Jra- ne aid hükümlerine gelince: geldilini tesbit etmiıtlr. Vaydman'm 
ne hikim olan ekonomik zihniyet, ne nun:, türk parasuım kıymetini koru- Bu kanunda dahi tasarruf mevduatı, tevkifi haberini ilk 8irenen Milyon'un 
tasar ruf hareketlerinin canlanmaaına :.~1 .. anunu, muhtelif bankaların te,ek diler mevduattan ayrılmıt ve tasarruf bir arkadaıı Pariste oturan Milyon'un 
ne de tasarruf edilebilecek paraların uBune aid hükümler söylenebilir. ' mevduatı ıahipleti, hususi bir himaye kardeıine telefon etmlıtir. Bunun ü • 

u arada, memlekette tasarruf fikir glSnnüttUr. d l N t • yaratıcı bir surette pliıımanma im- b · . . . zerine Milyon'un kar eı an ua ya 
M.11A ve ter ıyesını netır ve tamim etmek Bu kanuna g6re: "Tasarruf mevdua- telefon ederek aranmakta olduklarm-kin verecek halde değildir. ı ı ta- k d 'l 

1 illi ma aa ı e kurulan u usal ekonomi ve tı sahibleri mevduatlarının yüzde 40 ı- dan onları haberdar etmı'ftir. sarrufta büyük bir rolü olan m 
1 ğ d . k d artırma cemiyetinin pek kıymetli ve na milaavi bir mikdar için bu mevduatı Ut! arkada• polialn oteli sarmasın-bankacı 1 ın a ı bıle geçmeme te ır. ıümullü olan çalıtmalarını tükraııla kabul etmif olan bankanın aktifinde ll' :so 

Memleket, yarı müstemleke halinde, ka d k iz d B i dan evet alelacele otelden çıkarak Ek-
aadece sirat ve ham maddeler mus- y eb~e 1 ım ır. ~ cemiyet, her mevcud bütün kıymetler üzerinde m- lüy iaminde bir k8ye ıelmiıler ve ora-

sene ır tasarruf ve yerlı malı baftuı tlyazlı alacaklıdır. lflaa vukuunda ta- ı 
tahısili vaziyetinde bulunuyor. Mut· yaratmak auretile tasarrufun lüzum ve sarnıf mevduatını.n imtiyazlı kısmı, da ıecelemiıler. Bir takaiye at ayarak 
lakiyet devrinin tutumu metrutiyet ehemiyetini daima göz önünde bulun- tasfiye neticnl beldenmeksizln sahib- Burı'a ıelmiıler, oradan trene bin· 
devrinde de devam eylemektedir. durmak muvaffakiyetini temin eyle- lerine tediye olunur.,, miıler ve sabah aaat 7,30 da Pariıe in-

T · k' de l •. l · · mitlerdir. ü.r ıye fuur u laMırr..., mıftır. Yukarıld kanunı hUkümlerın· tesiıiy-
Jan Blan beyanatında, Löblon'dan 

Lozan muahedenamesiyle memle- Mevzula alakalı kanunlar le, cUmhuriyet hUkümeti, milli taaarru- niaaduınm katillerini trende okudu. 
Gençlik 110ndıklan 

Mektep ve gençlik tasarruf 
dıkları usulü vardır. 

ketin siyaıt varlığı kurtarıldıktan ve Mev.zuumu.zu doirudan doiruya a- fumuza. liyıkolduğu teminatı en ieniş ğu gazetelerden aırendiiini a8ylemiı-
san- iktıaadi inkipfına mani olan bağlar llkadar eden mevduatı koruma kanu- mikyuta venni' bulunmaktadu. tir ? 

kaldırıldıktan sonra, TUrkiyede dahi nu ile bankalar kanunundan bir kaç Sayın dinleyicilerim: ndelci 
Para biriktirme taahhüdü 
Almanyada 1924 senesinden itiba

ren tatbik olunan bir usul de, para bi
ritkirme tcahhUdüdUr. TeahhUd, hem 
sözle h em fotoğraflı bir teahhüdna
me ile yapılır. Bu teahhild usulünün 
fayduı, ekser memleketlerce kab~l 
olunmaktadır. Netekim, bu usul, Mı
lano'da toplanan tasarruf kongresi 
ruznamesine birinci madde olarak ko
nulmuştur. 

Çok /ai~ vermek 

ıuurlu bir mim iktısad ve tasarruf kelime ile bahsedelim; Türkiye cumhuriyetinde, tasarruf V aydman'ın evi 
hareketi başlamııtır. Türkiye ancak Bankalara olan mevduatın scııeler mevduatı 1920 ıeneıindıe 1.675.000 lira- al'Qftırmalar 
bu devrededir ki dahili ve harici em- geçtikçe mütemadiyen artmaaı ve mü- dan batlayarak 1925 aenesinde 7 .526.000 Vaydman'ın evindeki araıtırmalar • 
niyete kavupıuf, devlet idaresinde him mikdarlara varan bu paraların mil- liraya; 1930 aeneıinde 32.287.000 lira- da bulunan eıyalarm tesbitine hara
istikrar görmilttür. Atatürk, 1923 ae- li ekonomi ve maliye hayatındaki te- ya; 1935 ıenesinde 72.234.0000 liraya ve retle devam edilmektedir. Bu eıya a • 
nesinde töyle diyordu: airltri göz önünde tutularak, ticaret içinde bulunduğumuz 1enede (90) mil- raaında bilhuaa bir gok pasaport ve 

''Tanla, milletimizin itila ve kanunumuzun tayin eylediği mUraka- yon liraya yükseldi iae, çok iyi takdir hüviyet varakaları çılanrıtır. Bunlar 
11• la' L-b ., be tekillerine il&ve olarak mevduat Jra- buyurununuz ki bu oetice bir tesadüf muhtelif lılmlere tanzim edilmiıler • ın ıtat Uocı mı Ol'Gfhnrken,, bul eden bankalarm sıkı bir mUrabbe- eseri deiildir. Bu yükaelig, fuurlu ve dir ve aahtedirler. L&orb'un evrakı da 
"birçok aİyai, cu'eri, içtimai,, ye tibi bulundurulması kararlqtırıl- metodik bir çalıtmarun, milli iktısada bunlar aruındadır. Ve bunun baıka 
"•ebebler bulmakatJır. Süphe,, mı' ve bunun için mevduatı koruma hlkim olan .zihniyetin feyizli bir seme- bir lıimle deiiıtirilmesi ameliyesi ya
" yok bütün 6u Nbebler, laa-,, kanunu kabul olunınuftur. reaidir. Cumhuriyet hükümeti, Büyük rım kalmııtır. Bundan bqka evraka· 
"tli•atı içtİmaiyeJe miiaairJir-,, Bu kanuna göre, bankaların anonim Şefinin &öaterdiii iıtikamettc, bir ta- ra1mda bot hüviyet varakaları bulun
"ler. Bir milletin JoinıJan J,-ıı. veya hi11eli komandit veya limited tir- raftan amal kalkınma ile birlikte, mil- muıtur. Bunları Vaydman'a kimin Tasarruf sandıklarının yatırılan .,..,, 
''rava havatiyle alalıoJar olan, ,, ket halinde olmaları; mevduatın kabu- U ıekonominin her aahaaında yakından vermiı oldulu araıtmlmaktadır. paraya yUkıek fais vermeleri, halkı " " 1 a1 AL-... ıc. Uhim 

b. i "o mı'lletı"n ı"ktuaJivah.ıır.,, lil için bankanın sermaye.inin muav- ve kuvvete -.-...uar olurken, bütün Dikkate deler olan dl.er m tetvik için batlıca unaurlardan ır • " a " k lm 
L.! • l yen bir mikdara baliğ olması vıe emni- tuarrufları toplayan ve onlara iktıaa- bir nokta villada meydana çı arı ıı dir. Hem faizi yUkaek tutabilmek, ,. Yeni Tiir'"yemızi ciyık B 

... " yet telkini için kabul edilebilecek mev- di ve emin plumanlar bulan milli ban- olan birçok kadın çamqırlarıdır. un-
hıem para yatıranlara katt bir emni- "olduğu mertebei ruanete iy.,, duatm azamı mikdarı tesbit edilmittir. kalarm kurulmaaile de pek esaslı su- lardan bir ikiıinln üzerinde Janin, 
yet telkin edebilmek için tasarruf "sal edebilmek için beheme-,, Kanun, tuarruf mevduatile diler mev- rette mefgul olmut ve bugünkü teşek- Jilbcrt, Kloteld iıimleri iılenmiıtir. 
mevduatının muayyen bir kısmınm "hal UıtıMUliyahmı:uı birinci,, duatın ayrılması, lrualarda tutulaealr klire liyık netice, ancak bu suretle ta- Gene burada bulunan bir not defte-
ve hattA tamamının devlet esbamına ıu ~---.ı lr la 've karp lrk mikdarları, ihtiyat akçeleri • hakkuk ettirilmittir. rinde kırk kadar isim ve adres kayıdh-yatırılması birçok memleketlerde bil- ••~• ve en ço e emı., f,, 

1 
· imi ri 'dl 

" L b • t'nJ • nin sureti te,.klrUUl hakkında da ebe- Sözüme nihayet verir ve hepinizi dır. Bunlar suçlu arın ıs e mı r, haısa iltizam olunur. oernteıırr mec anye ı eyız, za.,, mi etli hükUmleri muhtevidir. hllrmetle ıelamlarım. yoksa kurbanların mı? İlerideki tah-Bu ıuretle bir taraftan, halk ta· "mcınunız tamamen bir iktuod,. Y 

kikat bu noktayı aydınlatacaktır. 
Nihayet bir de haata bakıcı kadın 

bluzu bulunmuıtur ki, tahkikatı ida • 
re edenler buna çok ehemiyet vermek• 
tedirler. Muhtelif cinayetler esnasın· 
da görülmüş olan kızıl saçlı ve sarışı:a 
kadının Röne Triko olmadığı tabak• 
kuk ettiğine göre, şimdi onun izini ele 
verecek bir ip ucu aranıyor. 

J' aydman müteessir 
Vaydman tevkifhanede, muhafaza 

karakolunun yakınında bir odaya ko
nuJmuıtur. Fakat odada yalnız değil• 
dir. Yanında bulunan diğer iki mevkuf 
herhangi bir intihar teşebbüsü yaptığı 
takdirde polisi haberdar etmeleri içiıı 
emir almıılardır. Eaaıen Vaydman'a 
kaçmaaını imkllnsız kılacak hususi bit 
nevi gömlek giydirilmiştir. 

Vaydman gayet iştiha ile yemek ye
mekte ve bot zamanlarında pek sevdi• 
ği bir itle yelpaze yapmakla igti&al 
etmektedir. 'Röne Jarden isminde bit 
avukat katilin vekilliğini deruhde et• 
miştir. Vaydman avukatile ingilizcı 
konuımaktadır. 

Katledilen dansözün nişanlısı oldu• 
ğunu ıöyliyen bir adam timdi Ameri• 
kada bulunmakta ve genç kadının ame
rikan polisinin alikaııı.zlrğı yüzünden 
kurban gitmit olduğunu s5ylemekte
dir. Moris Brenner adını tatıyan bll 
dansö.zUn Pariste bulunan Jan Koven'• 
tien aldığı son mektubunda genç ka• 
dın, Vaydman'la tanışınıt olduğunll 
bildirmekte, onu methetmekte ve se
vimli almanın kendiaini İngiltere sa• 
rayında dansettirmeyi videttiğini bil• 
dirmekte, nihayet Sen-Klu'daki villa• 
sına gideceğini yazmakta idi. Mektubll 
almadan bir iki gün evet Jan Koven'• 
in kaybolduğu haberini gazetelerde 
okumut olan Brenner derhal Ameri• 
kan polisine bat vurarak, herhalde 
mektubda bahsi geçen almanın bu hi• 
dise ile allkaaı olması lazım geldiğini 
aöylemiı ve fransıs polisinin hadise• 
den haberdar edilmesini istemiftir. 
Fakat polia sözlerini ciddiye atmamır 
tır. 

6 ıncı cinayet 
Fontainebleau, 15 (A.A.) - Vayd· 

man'm verdiil isahat üzerine katilid 
altıncı kurbanı Bayan Joanne Kelber'• 
in cesedi de Fontainebleau ormanında 
gömWü olarak bulunmu9tur. 

Ankara Gnnas lrulnhD 
Jstanbuldald GUnq kulübünün ~ 

karada bir ıubesinin açılacağını melD" 

nuniyetle haber aldık. Bu kulüp d• 
Bolu saylavı B. Cevad Abbu GUrer'io 
himayesi ve batkanlığı altındadır. 

Ankara GUnef adını tatıyacak olad 
bu yeni te9ekküle muvaffakiyet dilo
ris. 

f ' lstanbul borsası 
15- 12 - 1937 

,,. 

PARALAR 
ALI8 IATI8 

Bterlhl oas.- 621.-
Dolar 122.- 126.-
Frank IO.- u.-
Liret 100.- ıoa.-

~:t:ıraacı IO.- 14.-
11.- 2S.-

ı .. fraııcı 570.- 510.-
Len 20.- 2S.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 11- 12.-
ımnAna. 11- ıs-

ueta -- --Mark ıe.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Penı6 21.- 25.-
Le1 11.- 14.-
Dinar 41.- 52.-
Yen -- --Klll'OD tL so.- S2.-
Altın 1063.- 1065.-
Banknot 260.- 210-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANI8 

Londra 625.- 624.-
NeY70rk o.ıo O.IO 
Parla 23.545 23.6025 
Mllano 15.2050 U.216S 
Brükeel 4.7025 4.71 
Atfna 17.44 17.51 
Cenevre 3.4575 S.4625 
SofJ& 64.- 64.1025 
Amaterdam 1.4372 1.44 
Praı 22.7445 22.71 
Vl1ana 4.2211 US55 
Madrfd IS.76 13.71 
Berlln 1.51125 1.0160 
Vareon 4.21512 4.2260 
Budapeete 4.02 4.0264 
Blllu .. 106.72 1ouoıo 
Belırad S4.52 S4.575 
Yokobama 2.7411 2.7570 
Moakova 23.6025 23.565 
Stokbolm UOJI UOl7 

ESHAM VE TAHViLAT 
ACILIS KAPAN,,!! 

UISS Türk borcu 
I 14.50 
I 14.45 

14.625 Vadeli 
14.45 P .. ID 

151SS Tllrk borcu 
II 1uo 

151SS fkrambeli 
Erpnl 517.50 

Sıvaa • Ernrunı 
battı ta. I . 101.25 
Mllmeu!L SU5 
Bomontf 

nektar 
Anlaıı 

çimento 

7.75 

9.6S 

1uo P .. ID 

07.50 

101.25 
Sl.65 Vadell 

7.75 

960 



16. 12 - 1937 

H 1 K A y E 
Ölüme hazırlanırken 

Yazan: Paul Reininghauı Çeviren: Hikmet Tuna 
~l numaraıı ıokaktaki müneccim za- - Olur 9ey değil 1 

bana ıöylcmişti : - Evde olmadığınızı söyliyeyim 
Bu yılın sonunda herşey nihayete mi? 

~etekti. Ne Dolly'den vıe ne de ticaret - Sus, koca kakavan ı Çabuk koş ve 
B Yatnndaki taliden bir iz kalacaktı. onu yukarı getir 1 

u arada "Siz de rahmete kavu§acak- İlk anda duyduğum saadetten, se-
•ınız,, diye de ilave etmişti. vinçten adeta çıldıracak gibi oldum. 
~u.· nun üzerine, hiç tetiğimi bozma- Birdenbire kapı açıldı ve içeriye 

Dolly girdi. Küçücük burnunun iki 
- İntihar edeceğimi mi murad edi- yanında pırıl pırıl parıldayan o güzel 

)'orıunuz? diye sormuştum. gözlerile bana tı;;kıyor ve oiıctn beşe 
dıı - Hiç şüphe etmeyiniz. Merih yıl- kadar bile doğru dürüst aayamıyan bir 

ının gazabına uğramış bulunuyor- çu'-uk haliyle kaışımda duruyordu. 
•unuz. Mukadderat sizi çiğniyecektir. Aldığı tavır, boynuma sarılacak his
in ~u görüşmede edindiğim ilk vıe ıor. sini verıyordu. Fakat, kendisine dik-

l tibi, bu adamın çok pi9kin bir adan, dik bakı~ım c~suetmı kırmı.1n. 
~ du~~ merkezinde idi. Bu biçim şey- ~ir ıey söylemiş olmak için, 
her ıoyledikten ıonra, üıtüne bir de - .ben senı s:o ıı... cl1.1c1 ................. u sanı-
l _nden 50 dolar alıyordu! Fakat var- yordum, diye mırıldandım. 
1&1nıın zaten bir manası kalmadığın- - Henüz gitmedım, sevgilim. Bu-
~· adam 'öyle demış, böyle söylemiş, nun bırıncı ııebebı, ııana bır cıeta cıaha 
Unların hıç ehemiyeti yoktu. ''Allabaııomarladık,, demek ıstedım. 1-
lloııy, bu can ııkıcı ve manaaız dün· kıncisi de .... burada kalarak yanından 

)tnın kapkaranlık göklerinde pırılda- ayrılmamağa karar verdim. 
Yan biricik yıldızdı. !kinci kanunun - Ya öyJe mı? 1 
lonunda, bana, hakikaten bir veda - Kvct, öyle. Ayıılrrıar!lızı talik et-
lllektubu yazdı. Bu mektubunda, meğe karar verdim. 

"lyice dü,ünüp tafındıktan sonra, - Sahi mi? ı 
~rIJına.mızın ÇOK muvafık olacağına - Sana aşık olduğumdan dolayı de-

rar verdim. rlu mektubumu sana lı· ğil .. Sakın boyle bır ııey CLKuna gc:lme
~~ yazıyorum. Vapurumuz cenuL sın! llrodvayda bir aecııkoauuur gıaı
S nızıne dogru yollanmış bulunuyor. yor. üuya, ben seni terketmenuşmı oe, 
lt~den çok rıca ederim: sakın izimi ta- sen bana pasaportumu elime vermış-
ıb etmeğe, arkamdan gelmeğe kalk- sin .. Bu benim kibir ve gururuma fena 
~I Maamafih, böyle bir hare.ıı:etııı .... oalde dokunau. 
~Çbir netice vermez. Hayatta bir daha - Ya, demek kibrine dokunuyor ( 
be r'u.aşmamamız lazımdır. Bunun ıe- Va benim gururum ne oluyor? unu 

bını sana aoyJıycmıyeceğim. Yalnız hiç sormuyorsun. Hizımkı mukavva
tunu itırat ecıeyım kı, bu kararı ver- dan mıdır ki? 
:ek bana çok guç geldi. Seni unutmı- - Aman Curry, ne kadar drkin, ko-,,aca • :ı 

gıın. ln .. ,, nuşuyoraun .. ::>esın horoa gıt>ı çıkıyor. 
Boyle 9eylere pek aldırış etmem a- Bu evde isterik olmak hakkı yalnız ba
~ bu deia nasılsa, kendime hakim o- na aiddir. Bunu yapacak yerde, viski 
y~dım. Böbrek1erim ağrımağa, göz getirirsen daha ıyi edersın. Biraz çe-
aıı guddelerim gevşemege başıadı, rez ısterim. 

t btaazııatıh, çoı< geçme~n kendimi - Çerez mi? Bir hafta evel sen bana 

1°fHaaırn. Can sıkıcı, t>ır tutbol maçını iyi bır çerez göndermıttın. unu mu 
ıc:Yrctnıekten uaanınıJ ve bu maçın bir ıstı yorsun? 
~V&a. ve döğüşle ncticelenmcıinden - Canım, o §:Clkadan başka bir şey de-
le ~un olan biri gibi, hayatımın ğidi. 

Yırcisi idim. kal il - Ne güzel f& Bunun bir ,aka 
i k fırsatta vasiyetnamemi gözden olmasına, tavuklar bile gülerler. Ben 
~rer~k, bir yabani kedi gibi aramız- aana, ölmüş gözüyle bakıyordum. Be
lll no ınunaaebeti param par5a eden ay· ni taziye ecuyorlardı ve ben de, büyük 
tihab lly'yi yegine miraaçım olarak in- ve hem dıe çok ciddi bir yolculuğun ha
budaıa7tim. Gençliğimde yapmadığın. ı:ırlığını yapıyordum. 
h ık kalmamıştı; yaşlandım diye, - Sevgilım, şimdi artık projeni dc-
U.Yuı:nu deiiıtirecek deiildim yal iittirirıiıı, biter gider. 
:au .ara~. Amerika· Avuıturalya 

Ctnı tröatilnun temeli ayılan genç - Projemi deği9tirirmi9im 1 Hem de 
~cvorth'un a§k yüzünden intihar et- ne biçim konuşuyor? l Sanki, asansör
~f olduğu Nevyo.rkta ağızdan agıza cü, mevkiini vazifesini değiştiriyor
'IQlaşıyordu. 

muş gibi bir şey 1 Sen galiba, münase-
tlündelik gazeteler bu haberi mem- betitniz, eski ıeklini muhafua etsin, 

~iye~le ne9re~mi9lerdi. Bende iıe, denıek iıtiyor1un. Beni biltiln dünya 
1ı. hidıae tamamıle aksi bir teair yap· ve ileme kartı re.dl ettiğini acaba bili

4e l>ü9ünüyordum: Dolly'nin yuzun

cl tı belki elli yıl, kardeşlerimdeıı, 
l °'tlarınıdan, kulüp arkadaşlarımdan 
ı:1 kaımı9 ve kenaımi !iOCUk~ bir ıp-

Ya vermiştim. Fakat, gene bu b~ 
::ı Uınıaı etugım iyi yureı.ı:ıi ınsanlar, 

a!ınu çevirıp, bana cesaret telkuı 
~fler,. uzun yıllar hasretim çekti -
~ sanıınu havayı tekrar yaraunıılar-

d!ir nıüddettenberi Dolly'yi adım a
•ııa takib etmege memur ~ttıgım hu
~ı detektifin beni gormek ııtedığı 
~ er veruaıgı vaıut vazıyet ışte ı.,. .. 

r.ıcezdc ıdı. 

~ - ~is Dolly'yi benim elimden alan 
.ı.:.ud ır.sanın xım olauğunu te&oıt e
lill lldiniz mı? dıye kenaııune sorawn. 
J!ır da, daha .ıiyaae bır teorık-psıkolo-

aıakactan uerı geııyordu. 
~ ~Üphelerım, sınema artıstınc: 
~" ııyl!n bır dellkanlı uzerinde topıa

.ror, 

1ıe;; Oeınek ki, parasız, beyinıiz bir 
1 kuklası ı 

-:ı.' )ortıı ak.at genç bir adam, Mister Mac-
lııtt 1 lienı genç hem de dınç ı .l:iare
Ctıc :0ktaaına kauar izi takib edcbile
~d. erecede hen uz uzun muddet geç-
4-, ~.l~lUhakkak olan bir şey varsa, o 
deıiıc ıs i<ov'un, son de.ta sarışın biı 
)etid anlı ıle gorülmilş oldugu .ıı:eyfi-

- ~r·: ~ıçınu benı andırıyor. 
Qi d kısını samımı vuıyeuerde .. Ya

-e::Ck istıyorum ki .. 
_ ı:ı ay~r l\'ııster Macvorth, asla! 

de..,ilın e.ıc~ öyle ise. Araıtımwlarınıza 
t. cı:.uu.z. 

b.tb'kidenberi bana yolda§hk eden ta
~,~ A.l.askadakfayı avında bayatı
lerain e~a kurtanw\ltı. Hu ~eıer, tan; 

)ord e bır ınakua ı"in ôni.ımde duru· 
ı:ı. z :s "'1 

811 
evk .:;anıo h modern bır ın-

4-t hi at~yle, oavayı, kabı! c.ldugu ka
~t&e Çbır tee11ür duymadan hallct
~lttu~alışıyordum. Posta kutusuna 
)e.plllak ~tı!ormuşum gibi basit bir iş 

'l' ıstı yordum. 
h..._ anı bu anda h. . 
~ uc • ızmetçım ayakları-

- G una baaarak yanıma geldi. 
deıncd·ene ne var? Sana, çalışıyorum, 

ını nıi? 
-ı.ı· ~ ıa noıı, dıprda bekliyor efen-

yor musun?. Beni, bir tiyatro faciası-

nın son perdesinde ölen bir kahramana 

çevirdin. Kısacası, kendiıni tabanca i
le öldürmek istiyordum. Tali ve mu

bdderatla heaab.unı keıtirn. Remzi 0 • 

larak ifade etmek lazım gelse, şimdi 
yüzde yetmiş toprak altındayım. Be

nim cenaze alayımı taciz etmekten baş

ka bir ıey yapmıyorsun. Anladın mı? 

Bu sözlerimin cevabı, bir kahkaha 

oldu. Ve hemen arkasından, kadife gi

bi yumuf&k kolunu boynuma dolaya
rak, beni, durmadan öptü ... 

Üzerinden uzun müddet geçtikten 

sonra, bu veda mektubuna neyin sebe
biyet verdiğini anladım. Dolly'nin alii
lı:uı, hakikaten bir hafta müddetle baı· 
ka birine geçmişti. Hususi detektifim, 

Çapraz kelimeler 
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Soldan sata Ye :rukarıdaıı aıaiıya : 
1 - Bir nevi çukolata. 
2 - Tunada emici bir türk adaıı. 
3 - İıtirahat - olmanuı. 
4 - Kiralık ev - franıızea eier • 
5 - Yu - Kıtıa :ratar. 
6 - Beş parmaklı aza - Kuı yiyeceği 
7 - Polonyah • Köpek • 
8 - Milletler cemiyetinin heyeti umu

~-L 
51 - Kwııaııda • yabancı. 

ULUS 

TAYYARE POSTALARI 
Ankaradan kalkıı 14.10 
latan bula vanı: 16.00 
lstanbuldan lrallaı 10.00 
Ankaraya vanı 11,50 

NÖBETÇi ECZANELER 
Pazar : İstanbul eczanesi 
Pazartesi M erkeı 
Salı Ankara .. 
Caraamba Yeni ve Cebeci ecı.leri 
Perıembe Halk ve Sakarya • 
Cuma Ece eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Y eniıehir ec.lert 

HALK ve YENİ SiNEMALARDA 

Hercün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.0~ 

MATİNELER 
Cumartesi 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Puar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi gilnlerinden ba&ka 
HALK ıincmaaında her&iin H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film değiııme günleri: Pazartesi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yanrm ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
ııehir: 1023 • 1024. - Şehirlerarası: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havagazı Arı.sa Me
murluau: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Takıl Telefon numaraları: 
Zincirlicaml civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazarı civarı: 2806. 3259. - Yeni-

şehir ,Havuzbaşı Bizim taksi: 2323 -
Havuz başı: 3390. 

OTOB0SLER1N l 1 k ve SON 
SEFERLERİ 

Sabah 
t 1 k 

sefer 
Uluı M . dan K. dere'ye 6.45 
K. dereden Ulus M. na 7.15 

Uluı M. dan Çankayı' ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Ulus M . dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiôrenden Ulus M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlık'e 6.30 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Uluı M. da 7.00 

Akiam 
Son 
ıefer 

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

Cebeci'den Aa. fabl. ra 6.30 -Aı. fabL dan Cebeci'ye 11.15 

S. pa.ıarı'ndan Akköprti'ye 6.30 7.15 
Akköprü'den S. paııarı'na - 9.45 

Yenişehir, istasyon ve Bakanlıklara 
her saati bet geçe muntazam seferler 
"ardır. Paıır günleri ilk ıeferler birer 
saat sonra başlar. 

POSTA SAATLERİ 

Poıta aut 19 a kadar İltanbul cihetine 
mektub kabul eder, 
Taahhütlü 18 e kadardır. 
Tayyare postası 13 e kadar mektub ahr. 

TREN SAA TLERl 
Haydarp•1&1• : Her sabah 8.30, ber 

akıtam 19.15 ve UJ.45 
de (Sah, perıembe, eu

-------·-mart"i Toroı ıürat). 
S&mıwı hattına : HerlUn 9.35 (Kayse

ri, Sıvas, Amaıya bu 
hat tb:erindedlr). 

Diyarbakır battı : Herıiln 9.40 
Zonıuldak battı : Herciin 15.oo 
Kırıkkaleye rayotobüı 16.05 

GÜNLÜK: 

Arabl • 1356 
12 Şevval 

S. D. 
Güneş 7 19 

Rumi - U53 
Birinci Kinun 4 

8. D. 
Akpm 16 41 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

- -
§ Halkevlnde ~ -
~ koni erans ~ - -- -- Profesör Doktor Ş. Aziz Kanıu : 
=tarafından (Sanatın prehistorik: 
§kaynakları hakkında 18 - cumarteıi§ 
:saat 18 de sanatın tarihten önceki: 
Edevirlerde nasıl doğduğunu anlata-E 
:cak olan bu değerli konferansa her-E 
:keı gelebilir. E 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

bana bu hususta uzun uzadıya tafıilat 
verecek mevkide değilmiş. Çünkü, o 
kibar ve sarışın delikanlı, bizzat kendi
si imiş ... 

Yeni bulmacamız 

Eıki bir türk oyununun ıtkırlaklı 

kahramanıyım. Eskiden çocuklar beni 
seve seve seyrederlerdi. 

ı, 2, 3 üncü harflerim kışın yalar 
1, 2, 3, 4 üncü harflerim siyah 

2, 3, 4 üncü harflerim fasıla 

1, 2, 7 inci harflerim aptallığı ile 
meşhur kümes hayvanı. 

5, 7 inci harflerim iç 

2, 7 inci harflerim çok değil. 
5, 2, 3, 4, 7 inci harflerim kin 

1, 4, 7, Z inci harflerim ilçe 

S, 6, 7 inci harflerim görme a.ziıı 

5, 4, 3 üncü harflerim istasyon. 

5, 2, 7 inci harfLcrim ne sulb, ne de 
mayi. 

7, 4, 3 üncü harflerim tavlada atı
lır. 

4, 3, 7 inci harflerim en. 
1, 6, 3 Uncü harflerim ıözü gönni

yen. 
1, 2, 3, S, 4 üncü harflerim ekin dUş

mam siyah bir kurt. 
Benim ne olduiumu anlıyabildiniz 

mil 

Çin hadiselerinin N evyork, 
Londra ve Paris 

basınındaki akisleri 

Amerika 
Japonya ile siyaı;ıi miinasebet 

idame ctnıcğe ı;cbeb yok 

Panay gambotunun tahribi üzeri
ne japonyaya karşı azimkarane bir 
hattr hareket takib edilmesi lazım
geldiğini ıöyliyen Nevyork herald 
tribün gazetesi, ezcümle şöyle yaz
maktadır : 

Amerikan gemilerinin bombardı
manları bir yanlışlıktır deniliyor. 
Her zaman bu kelimeye verilen ma
nada bir yanlışlık eseri olamaz. Ame
rikanın, yüksek rütbeli mesul zabit
lerin geri çağmlarak cezalandırılma
larını ve bu husuıta alinan tedbirle
rin bütün japonyada namuskarane bir 
şekilde neşredilmesini iıtemeğe hak
kı vardır. Tokyo'nun bunu tecrübe 
edemiyeceği veya etmeğe cesaret e
demiyeceği anlatıldığı takdirde böy
le bir hükUmctle reımi diplomatik 
münaaebetler id.ııne etmek için orta
da bir ıebeb kalmıyacaktır. 

Nevyork timeı gazetesi amerika
nın, Yangt&e nehrindeki hadiseye 
benzer hadiıelerin tekerrür etmemesi
nin temini hususundaki talebine ja
ponyanın ne suretle cevab vereceğini 
merak etmektedir. Japon orduıu çin
de kaldığı müddetçe bu &ibi temina
tın üstüne yazıldığı kağıt kadar da 
kıymeti olmiyacaktı~. 

İngiltere 
Londra ve Vllflngton 
sıkı temas halinde 

Gazeteler hemen hepsi timdilik 
Vaşington ile Lonra'nın ııkı temas 
halinde bulunduğunu mU,ahcde et
etmektedirler. Bazı gazeteler Ameri
ka ile İngiltere'nin sadece -mazeret
lerle iktifa etmiyeceklerini zannet
mekte ve uzak ıark ıularında bir de· 
niz nümayişi yapılmaıı ihtimalinden 
bahsetmektedir. 

Times gazetesi Japonlar'm ecnebi 
devletlerine karşı vahim ta,kınlıklar· 
da bulunduklarını söylemekte ve Ja
pon zabitlerini 9iddetle tenkid etmek
tedir. Bu gazete Londra'nın, Vating
ton hükümetinin tokyonun mazeret
lerile iktifa edib etmiyeceğini bekle· 
diğini zannetmektedir. 

İngiltere Amerika'nm teşeb
büslerine yardım edecek 

Times Amerıka'nın uzak şarktaki 
menfaatlerini takdir etmiyormu~ gi
bi göründüğünü kayd ve londra'nın 
her halde bUtün amerikan teşebbüsle
rine muzaheret edeceğini ili.ve eyle
mektedir. 

İngiltere nasıl tatmin 
edilebilir ? 

Daily telgraf gazetesi, Japonya 

Dünkü çapraz kelimelerin 
balledilmiı tekli 

Bilmiyormutl 
Anne ile kıs arumcla 
Kız - Anne, o genç diin ..

ce beni öptü. 
Anne (hiddetli) - Peki ne

ye bana haber •ermedin ? 
Kız - Anneciiim, aenin de 

öpülmek iıtedifini ne bileyim? 

tam tazminat verdiği ta~:dirde İngil
tere efkarı umumiyesini tatmin etmiş 
olacağını yazmaktadır. 

Daily herald gazetesi, ingiltere ile 
Amerika'nın tokyo'ya müşterek bir 
nota vereceklerini haber vemektedir. 

News Kronikl gazeteıi, seri kararlar 
ittihaz edilmesini ve Japonya'ya si
lah gönderilmesine nihayet verilme
sini istemektedir. 

Daily ekspres gazetesi, ingiliz ka
binesinın bugün müfterek bir ingi
liz - fransız - amerikan teşebbüsü ya
pılması ıhtimallerini tetkik edeceğini 
bildirmeKte ve amerika'nın en şiddet
li tedbırıeri almağa hazır bulunduğu· 
nu kayuwtınektedir. Çin sularında 
mı.işterek bır deniz nümayişi yapılma
sı keytiyetinin müzakere edilmiş ol
duğu söylenmektedir. 

Daily mail, çinde yapılan harbin 
ecnebilerin ve bunlara aid malların 

tamamile .zarar ve ziyandan vikaye 
edilmesini müşkülleştirmiş oldugu
nu yazmaktadır. Bu gazete ingiltere'
nin, bu gibi hadiselerın tekerrürüne 
mani olmak için japonya'nm lazım. 

gelen bütün tedbirleri aldığını mü
phcde etmekle iktafa etmek mecbu
riyetinde kalacağını ilave etmektedir. 

Fransa 
Amerika l~arekete geçmezse •.• 

Pariı balını da u.ıak p.rk mesele· 
ıiyle meşgul olmaktadır. 

"Republique,, diyor ki : 
İngiliz hariciye nezaretinin ne gi

bi fili tedbirler alacağını merak edi
yorıu. Ede.n dün avam kamaraaında 

yaptıiı beyanatta çok muhteriz dav
ranmıttır. İngiltere'nin paria ve va
!ington nezoinde mü.terek bir hare
kette bulunmak i5in tekrar iarar et
meıi muhtemeldir. Paris'te belki de 
bu müracaat nazarı itibara alınacak
tır. Fakat vatington'da Amerika'nın 
bu iıte harekete geçmemeıi her halde 
endiıe verecek mahiyettedir . ., 

Tarziye üzerine tarziye 
"Hldi.elerin ilerde alacağı cere

yan her şeyden evvel cfklrı umumi
yede yapacağı akıillamele bağlıdır. 
Efkarı umumiyeye karıı Ruzvelt en 
hassas davranan devlet reislerinden 
biridir. Amerikalıları da japon te
cavüzü kadar ialeyane &etiren hiçbir 
mevzu olamaz. bu tokyo'da o kadar 
iyi hiı olundu ki, resmi müracaatlar 
yapdmaıı beklenmeden, tarziye üze
rine tarziye verildi.,, 

Yeni bir mesele 
Hunıanite : 
"Dünkü tecavüz, ortya yeni bir 

meaele çıkarmıştır. Bu mesle yalnız 
Amerika ve İngiltere'yi değil sulhun 
muhafazasında alikadar bulunan bil
tün büyük deniz devl ~tlerini alaka
dar eder. Şimdiye kadar her hangibir 
hareketten kaçınıldı fakat bundan 
sonra böyle bir hareket intihar etmek 
olur. E~er dikkat edilmezse fransız 
gemileri de ingiliz ve Amerikan ge
milerinin akibetine uğriyacaktır ... 

Ordre : 
"Eğer devletler" "günün gün olsun" 

siyasetini taklb ile iktita etmek iste
mezler ve istikbali teminat altında 
bulundurmak arzusunda iseler, azim
kar hareket etmeğe mecburdurlar.,, · 

Y angtse nehri hadiseleri 

Tempe ga.eteı.ı bat makalesinde 
Yangtse nenrındc VUKUa eelen hadise
lerin enenuyetını tebaru.ı ettirmeKte 
ve imparatorluk makamlarının milita
riıt partiyi kontrol edemiyecek hale 
gelmeıinden korkmaktadır. 

Bu guete, beynelmilel ihtilaflara 
meydan vermemek üzere böyle bir teh
likeyi uzaklaftırınak japon hilkümeti
nin menfaati iktiauından olduğunu 
kaydettikten ıonra devletlerin çin har
bına müdahale etmeğe katiyen niyet
leri olmadığı fakat japonların da dev
lıetlerin hakkını çı&ncmckten kaçın
maları lbım geldiğini ıCSylemektedir. 
Tempı, bu hidiaclerin diplomasi ta

rikiyle halled:llmeai mUmkUn olacağı
nı ümid ettiğini illve etmi,tir. 

Almanya 
Milletler Cemiyeti ölmüştür 

Alman gazeteleri ltalyanm Cenevre· 

-9-

den çekilmesinden ve alman beyanna· 
meıinden ıonra Milletler Cemiyetin
de haııl olan vaziyet ile meşgul olma
ğa devam etmektedirler. 

Folkifer Beobahter gazetıcsi diyor 
ki : 

"Milletler Cemiyeti tarafından tav
siye edilen paktlar ıistemi büyük harb 
esnasında fransız politikacılarının or 

taya attıkları fikirlere istinad etmek· 
tedir. Hitler, Verdill~'da kurulmut o

lan bu müeasesenin haricinde ıulhu 

tesis etmenin çarelerini aramı,ur. Bu

gün Milletler Cemiyeti ölmilştür. Bir 
taraftan menfi kuvvetler neticede kol· 

lektivizmin muzaffer olacağını ünıid 

etmekte, diğer taraftan da terakki 

kuvvetleri şimdiki vaziyetten alınma

sı lazım gelen neticeleri pek iyi gör

mektedirler.,, 

Yeni bir devrin başlangıcı 

Berliner Lokalansaygcr şöyle yazı

yor : 
"Almanyanın sureti kıl.tiyede Cenev· 

reden vazgeçmesi mill tler arasrndaki 

münasebetlerde yeni bir devrin baş

langıcı suretınde tefsir edilmelidir. 

Almanya bütiin memleketleri Cenev
renin boğucu havasını terkederek ce

miyt:t esasına mı.istenid bir Avrupa 

teşriki mesaisinin açık ve serbest ha
vasına girmeğe davet etmektedir. He

nüz bu yeni siyasete mam olan güçlük

lere ragmen böyle bir siyasetin bir 

gün galebe çalacağı ümid edilebilir. 

Çünkü bu, Versaılles mezarlığından 

daha iyi neticeler vereceği ,uphesiz 

bulunan genç, dinç bir siyasettir.,, 

Hakiki bir anlaşmaya doğru 

Berliner Moq~enpoıat gazetesi, Reich 
tarafından verilen kararın ehemiyetini 

mümkün olduğu kadar küçültmek hu

susundaki gayretlerin göz boyacılık

tan ibard olduğunu yazmaktadır. Ce
nevre hakkındaki alman beyannamesi 

hi5 bir vo5bile beynelmilel va~iyeto 

kartı bir tehdld mahiyetinde değildir. 
Bi18.kis her 9ey şimdi daha büyük bir 

himmetle muhakeme edilmekte ve ha
kiki bir anlşmaya doğru giden yol bu
gün her zamandan ziyade temin edil
miş bulunmaktadır. 

Yugoslavya 
Belgrad temaslan 

Gazeteler, M. Delboıun Belgrad· 

daki ikameti hakkında hararetli yazı

lar nefretmekte ve M. Delbosun Bel

gradda istikbali sırasında tezahür et

miş olan hiıiyatı sözle ifade etmenin 
hemen hemen imkansız olduğunu yaz
maktadırlar. Fransanın mümessili, bu 
münasebetle yugoslav milletinin dost 
ve müttefik Fransaya olan sarsılmaz 

sadakatini mütahede edebilmiştir ve 
binaenaleyh fransız milleti nezdinde 
bu hisaiyatın tercümanı olabilecektir. 

Sam ı.J prava gazetesi, neşretmiş ol
duğu uzun bir makaleyi M. Delbosun 
şahsiyetine aid mütalealara tahsis et
miştir. Bu gazete, bilhassa M. Delbos-' 
un Avrupada sulhun bakasına en faal 
bir surette çalışan devlet adamların
dan biri olduğunu yazmaktadır. 

Taziyet 
Esbak DiY.arbakır valisi merhum 

Ohrili Bay Mazhamı damadı ve es

bak Dersim mutasarrıfı Diyarbakırlı 
Bay Ziyanın mahdumu huıusf muha

sebe memurlarından Bay Fikri Kara

koç yedi buçuk aydanberi müptela 

olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 

gnçliğine doymadan 32 yaşlarında ve

fat etmiştir. Geriye refikasiylc üç 

yetim yavru bırakmıştır. Kederdide 
ailesi efradına ve kain biraderi vila
yet idare heyeti azasından Bay Ce
vad Akma beyanı taziyet eyleriz. 

3-7003 15. 12. 937 

Dr. Muzaffer Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mUtehasaııı 

Viyana Üniversitesi kadın kli· 
nikleri aabık (Hilfurzti) Adliye 
sarayı hizaıında Ahmed Şahin A· 
partımanında hutalarmı her gün 
kabul eder. Telefon : 2022 
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BiBLiYOGRAFYA .................................................... 
ÜLKÜ 

Halkevleri dergisi ÜLKÜ'nün bi· 
rinci kanun tarihli 58 inci sayısı her 
zamanki gibi dolgun yazılarla bit 
kültür organı halinde intişar etmiş
tir. 96 sayfalık büyük bir cild teşkil 
eden mecmuada şu yazılan görüyo· 
ruz: Profesör Fuad Köprülü: Toprak 
meselesi, Dr. Ş. A. Kansu: Anadolu 
üniversiteleri, Ömer Barkın: Osman· 
h imparatorluğunda çiftçi sanatının 
hukuki sitatüsü, doktor Ali Nihad 
Tarlan: İran edebiyatında roman 
(Derviş Kurban), Pr;)fesör 1. Dugas: 
Ravaisson'un terbiye ıi fikirleri, Na
ci Kum Atabeyli: On sekizinci asır 
halk şairlerinden Budala hakkında 
notlar, Murad Elçin: Köroğlu hak
kında notlar, Pertev Naili Boratav: 
Eğin türklerinin başlıca temelleri, 
profesör A. Mez: orta zaman türk -
isllim dünyasında hıristiyanlar ve 1 

yahudiler, V. V. Bartold: Mir Ali j 
Şir ve siyasi hayatı, Sıdkı Akozan: ! 
Gılgamış'ın zaferi (şiir), Hans Hein
rich: Şarkta yunan istilasından arab 
istilasına. B. Kemal Çağlar: Halkev
lerinde bariz çalışmalar ve beliren 
değerler, fikir hayatı: Nahid Sırrı: 

1937 nobel mükafatı, Akademı Fran
sezde, güzel sanatlar akademisinden 
haberler, Francis de Croisset, roman 
ve hikaye yazanlar için bir ibret der
si, bibliyoğrafya: A. Caferoğlu: Ko
valski'nin bir eseri, H. Ortekin: Ru
denko (başkırlar). 

H acmine nazaran 25 kuruş gibi 
çok küçük bir ücretle satılan bu kıy· 
metli mecmuayı bütü okurlarımıza 
tavsiye ederiz. 

Maliye 
Maliye Vekaletince iki ayda bir 

neşredilen bu mecmuanın 4 üncü sa
yısı şu münderecatla çıkmıştır: Etüd 
ve tercüme ~ Devlet sermayesıyle iş
leyen müesseselerin mali idareleri, 
Yunanistan devlet maliyesi, hazine 
muamelatı, açık, tevzin akçesi, mü
dafaa iktısadiyatı ve mali sıyaset. 
Jürisprüdans: Devlet Şurası, Divanı 
Muhasebat, temiz komisyonu karar . 
lan. İstatistik - masraf, vergi, saire. 
mevzuat - büdceler ve büdceyi alaka
dar eden kanunlar, kararlar ve hesab 
katiler, mali kanunlar, kararlar, ka
rarnameler, mali itilaflar ve saire, ta· 
limatnameler, umumi tebliğler. Mali 

T .. C. 

ZiRAAT BAN~ASl 
PAQAU OLANlN 

YÜZÜ GÜlf..R 
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12 Birincikanundan 18 Birincikanuna kadar 

Ulusal Tasarruf Haftası 

dır 
Bu hafta içinde kumbarası olmıyan her türk bir 

kumbara alarak para biriktirmeğe başlamalı, kum
barası olanlar da mümkün olduğu kadar para yatıra
rak Ulusal Tasarrufu arttırmağa çahşmahdırlar. 

Bu hafta içinde bankamızdaki tasarruf hesabla
rma en aşağı 10 lira yatıranlarla 10 liralık yeniden bir 
tasarruf hesabı açtıranlar arasında 2 mart 1938 de 
kura çekilerek kazananlardan 100 kişiye muhtelif 
nisbetlerde 1000 lira ikramiye dağıtılacaktır. Yal
nız, bu kur'aya iştirak edebilmek için yatırılan para
dan şubat 1938 nihayetine kadar en aşağı on liralık bir 
bakiye bırakılması icabeder. 3 - 6904 

haberler - dış ve iç haberler - İlave: .-----------------------------
Alman muhasebei umumiye kanunu. 
Geniş eb'adda 198 sayfalık bir met

ni ihtiva eden ve büyük kıtada bir ki
tab hacmini ifade eden bu mecmua
nın tertib, tanzim ve baskısındaki 
nefaset de münderecatının kıymetiy
le mütenasib bir şekildedir. 

Enerji 
İspartada genç bir zümrenin neşret

tiği bu değerli mecmuanın sekizinci 
sayısı çıkmıştır. Bu nüshada Nazmı 
Örensun'un cumhuriyet bayramı baş
lıklı bir milsahabesiylc "kültür ve o
nun delalet ettiği mefhumlar ve kıy
metler,, başlıklı yazısı ve "şahsiyet ve 
karakter" unvanlı seri halindeki ma
kalelerinin "Ailede ebeveynin ve ve
lilerin tesiri" ni tetkik eden dör
düncü kısmı vardır. Enerjinin bu sayı
ımda Sabri Erkin'in "Malarya ve be
şeri inhitatlar,, başlıklı yazızısmın 
üçüncü kısmı devam etmekte ve Tahir 
Erdem'in altı nüshadır devam eden 
"pansiyonlu okullar hakkında umumi 
dütilnceler" unvanlı yazısı sona er
mektedir. 

"İnsan zuhurunun ilk devirlerinde 
iptidai hayat,. unvanlı yeni bir yazı 
silsilesi enerjinin bu sayısında başlı
yor. Mecmuadaki diğer yazılar şunlar
dır: Zekai Yürüker'in "Bakteriler", 
Tevfik 1 ıghnın "Koyde öğretmen ev
leri", Adnan Dcmirtaş'ın "İlk okullar
da beden terbiyesi", İbrahim Göçmen'
in "okullarda oyunlar". 

Bir meslek mecmuası olarak başla
yan "Enerji" geniş bir kültür mecmu
ası olmak temayülünü göstermiştir. 
Mesleki neşriyata ihtiyaç kati olmak
la beraber memleketin kültür eserleri
ni de aynı hisle beslediği aşikardır. 
Bu bakımdan "Enerji"nin hacmine gö
re her iki sahadaki çalışmasını faydalı 
buluruz. 

Zayiler 
Zayi - Payas Gümrük idaresinde 

emanet suretiyle tevdi ettiğim altmış 
türk lirasına mukabil almış olduğum 
8.12.1936 T. ve 106571-138 sayılı mak
buzu zayi eyledim. Mezkur paranın is
tirdadı için makbuz kayıd suretini ala
cağımdan zayi makbuzun hükümsüz 
olduğunu ilan ederim. Dörtyollu tüc-
cardan Nazif Bozdoğan 3-7008 

Zayi - Orta mektebten aldığım şa· 
hadetnamemi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Cevdet Türkeş 3-6992 
Zayi - 1330 senesinde Selanik 

Feyziyesinden aldığım lise şahadet

namemi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

3-7002 Mehmed Mcıtçi 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -- Cebeci hcutanui dahili hmtalıklar mütehaınn ------- Doktor Zeki Hakkı Pamir 
E Hastalarını her gün saat 14 den sonra Himayei Etfal apartıma.nmdaE 
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Serveti fünun 
1891 UYANIS Serveti fUnun 

1891 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık reıimli ga· 

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik obanc 10 lira, Sayısı 20 kuruı 

Elektrik santral binası 
yaptırılacak 

Bolvadin Şarbaylığından : 

5375 lira 47 kuruş bedeli keşifli ka • 
zamız elektrik santral binası 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmu§ 
tur. 

1 - İhale 20 klinunuevel 937 pazar
tesi günü saat 14 de belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

2 - Talihler ihale saatinden evvel 
% 7,5 teminatı muvakkate parası 403 

lirayı ya nakden veya muteber bir ban
ka mektubu ile vereceklerdir. 

3 - Elektrik santral binası beledi -
yemizde mevcud fenni ve hususi şart
name ve planı mucibince yapılacak
tır. 

4 - MUteahhid ihaleyi müteakib 
muvakkat teminat parasmı % 15 e ib -
lftğ ve noterden mukavele senedini 
yaptırmağa mecburdur. 

Bu hususta fazla izahat almak isti -
yen talihlerin her gün belediye riya -
setine müracaatları illin olunur. 6814 
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eksiltme ilam Küçük il&n .Kiralık : 
Bolu Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bo
lu - Dtizce yolunun 22+650 - 40 + 
819 kilometreleri arasında keşifna
mesinde kilometreleri yazılı 3 adet 
2.00 metre açıklığında ve 1 adet 1.00 
metre açıklığında betonarme ka
palı menfez ile 1 adet 6.00 metrelik 
betonarme köprü ve 28+264 - 40+819 
uncu kilometreleri arasındaki kırma 
taşı hazır olan bozuk 11261 metre u
zunluğunda şose esaslı tamiratı. Tah
min edilen mikdarı 10218 lira 93 ku
ruştur. 

2 - B uişe aid şartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi 
D - Menfez, köprü ve şose tami· 

rine dair fenni ve hususi şartname 
E - Keşif hulasası, silsilei fiat, 

mesahat cetvelleri. 
F - Köprü ve menfez projeleri 
İstiyenler bu şartnameleri ve ev

rakı 51 kuruş mukabilinde Bolu Na
fıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-12-937 tarihinin 
cuma günü saat 15 de Boluda hükü
met binasmda Nafıa müdürlüğü oda
sında eksiltme komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliy
le yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklinin "767" lira muvakkat temi
nat vermesi bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi la
zımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bu
lunduğuna dair vesika 

2 - İstekliler on bin liradan yu
karı inşaat işlerini yapabileceğine 
dair nafıa vekaletinden 937 tarihiyle 
alınmış ehliyet vesikasının teklif ev
rakı meyanına konulması. 

6 - Teklif mektupları yukarda 

Kiralık - Beş oda havagazı elek· 
ŞARTLAR( trik, su, elli lira. Erkek lisesi altınd~· 

Kıtay sokak. Fazla izahat, Yenişehır 
Kazımözalp caddesi Düzenli soka!< Dört u.tırhk küçük illn.lardan

Bir defa için 30 kuruı 

İki defa için SO kuruıı 1 
Uç defa için 70 kuruıı 

Dört defa için 80 kuru:s alınır. 
Devamh küçük illn.larm her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 

Bir kolayhiı' olmak üzere, her satır, 

kelime aralarındaki boıluklar müsteı
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin ızo harften ibaret olmalıdır. 

No. 23. • 3-6794 

Kiralık üç odalı daire - Yenişehir· 
de, Elektrik Şirketinin tam öniinde 
No. 34 Bay Ekrem. 3-6879 

Kiralık Çok Ucuz Daire - Maltepe" 
de 2 oda ı bollu, 5 oda 1 bollu, 4 oda 
bir bollu 3 daire: İmalatıharbiye evle-

ri civarı. Bakkal Rasime müracaat. 
~935 

Dört satırdan fazla her satır için ay- Kiralık Küçük Daire - Çankaya 
nca ıo kuruı alınır. caddesi macar sefareti kar~sı, 27 nu· 

........................... ,,..,,,,,.,.,,.,,,. .. ,.,. mara üst kat: iki büyük oda, bir ınut· 

Satılık : 
1 

fak bir hamcım tamamiyle müstakil .,r 
güzel bir bahçe içinde. 

Çok mühim bir fırsat - Çocuk Derhal kiraya verilebilir. Telefon : 
sarayı caddesinde, Kurşunlu camii ya- 3060. 3-6933 
mnda, asfalt üzerinde, müstakil iki Kı'ral k y · h' T"" k Ma ..:ı . . . . ı - enışe ır ur aı .. 
daırelı su, hava gazı, elektnk tesısat- . . 
lı 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki cemıyetı koleji karşısında No: 10. su. 
6 numaralı arsa satılıktır. 2797 tele- elektrik, havagazı mevcud alt katti 
fona müracaat. 3-6725 iki oda bir hol. 3--0938 

Her tarafta - Satılık - Arsa, Ev ve 
Apartımanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilman, Karaoğlan Koç apartıman. 

Tel: 2181 3-6304 

Satılık arazi - . Yeni yapılacak 
meclis civarında Yukarı Ayrancıda 

kırk dönüm bağ arazisi ucuz satılık
tır. Tel. 2036 3-6951 

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

3-6939 

Satılık ev - Yenicami Kızılay Şef
kat yurdu karşısında, elektrik ve su
yu havi müstakil iki daireli' bir ev satı-
lıktır. Bakırcılar çarşısında 124 No. 
müracaat. 3-7000 

Kiralık ev - Ynişehir Lozan me:Y· 
danı Emciler caddesi No. 66 üst kJt 

4 büyük oda her konforu havi. İçiıı• 

dekilere müracaat. Tel. 1800 
3_7()04 

iş Arıyanlar : 

Almanca, Fransızca, lngiJizc• 

ders - İsviçreli Bayan yeni metotl• 
ve mükalemeli öğretmek istiyor· 

Ulus (S.S.) rumuzuna müracaat. 
3-695-4 

İngilizce derı - İngilizcesi kuf• 
vetli olan bir üniversiteli ehven fiat • 
la ders vermek istiyor. l. S. K. ruı:nu· 

ziyle Ulus'a müracaat. 3-6719 

üçüncü maddede yazılı saatten bir h Verenler : 
saat evveline kadar Bolu nafıa dai- ....... ------

Orta ve lise talebelerine : Takvi:Ye 
için akfam dersleri hesap, hendese, ce
bir, kimya Demir tepe Necatibey cad• 

resine getirilerek eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü madde
de yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile kapa
tılmı§ olmas\ lbımdır. Postada ola
cak.;.,&"ecikmeler kabul edilmez. 

(8064/4440) 3--6745 

İngilizce, fransızca, almanca lisan desi. No 27 3--6934 

muallimi alınacak. Kınacı Han No. 7 
Tel: 3714 Posta Kutusu: 277 3-7012 Müteferrik : 

Mü.said şeraitle genç bir hizmetçi 
aranıyor. Okuma yazması olan ve bir 
ecnebi lisan bilen tercih olunacaktır. 

Ulus'ta M. T. rumuzuna müracaat. 
3-7013 

Bir av köpeii bulundu - Cins bit 

av köpeği bulunmuştur. Sahibini.ll 

Ulus İ. Y. rumuzuna müracaatı. 1 
3--6gso 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
MERKEZi: ANKARA 

Sübeleri - İstanbul, 
• 
lzmir, Bursa 

Yapdacak ve yapısına baılanmıı meskenler l~ln 

vatandaılara mümkün olan kolayhkla yardım eder 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yapar 

Faiz senede % 9. 1/2 dur. 
aynca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti 
istekler için 1, 

( 1.000 ) liraya ka<lar 
fazlası için 2 liradır 

GayrimenkLil ipoteği ve Esham 
ve tahvilôt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 
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: Baş bakanhk 
Kitap bastırılacak 

Başvekalet lıtatiıtik Genel Direk
törlüğü Eksiltme ve ihale Komiıyo
llundan : 

1 - 500 ila 600 sahife tahmin olunan 
9 uncu cild istatistik yıllığının 2000 a
det baskısı kapalı zarf usuliyle eksilt· 
ıneye çıkarılmıştır. 

2 ·Tahmin olunan bedel 1961 liradır. 
148 lira muvakkat teminat verilmesi la
Ztrndır. 

3 - Eksiltme 1937 kanunu evci ayının 
20. inci pazartesi günü saat 15.30 da is
tatistik umum müdürlüğü binasında 
toplanacak olan komisyonda açılacak
~ır. '!-'eklif mektuplarının bir saat evel 
0tnısyon reisliğine verilmesi lbım

?ır. Şartname komisyon katipliğinden 
18tenebilir. ( 4394) 3-6682 

Kitap bastırılacak 
t" Başvekalet lıtatiıtik Genel Direk· 
0rlüğü Ekıiltme ve İhale Komiıyo

llUndan : 

1 
1 - 300 - ila 500 sahife tahmin o

kunan genel nüfus sayımının memle-
et itibarile umum neticelerini gös

~eren kitabın 5000 adet baskısı kapa-
t zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl

lllıştır. Bu eser Ankarada bastırıla
caktır. 

1. 2 - Tahmin olunan bedel 1085 
ıra olup 82 lira muvakkat teminat 

\'erilmesi lazımdır. 
3 - Eksiltme 1937 kanunuevel 

?ının 20 inci pazartesi günü saat 
4,30 da Umum Müdürlük binasında 

toplanacak olan komisyonda açıla
caktır. Teklif mektuplarının bir saat 
:;veı komisyon reisliğine verilmesi 
/~tndır. Şartname komisyon katip-
ığınden istenebilir. Niimune dairede 
~ecektir. (4393) 3--6681 

·. M. M. bakanlığı 
Sablık esva 

"" 
iM. M. Vekaleti Satın Alma Ko

bıi3yonundau : 

Atağıda cins ve mikdarları yazılı 
'!Ya artırma suretile satılacaktır. Satı§ 
~-12.937 salı günü saat 10 da M. M. 
~· •atın alma Ko. da yapılacaktır. 
\'!Y~yı görmek istiyenler her gün 
t enı cami civarında Levazım eşya ve 
eçhizat anbarına ve artırmaya °"ire
~ltler satıı günü ve aaatmda M. M. 

1 • Batın alma Ko. na müracaat etsin
er. 

Satılacak Efyanın 
llıikdarı Cinıf 
Adet --11 

1 

2 
2 

lo 
16 
1 

12 

12 
1 

1 

17 
2 

16 
4 
2 
2 

1 
2 
6 

Gümüş dondurma kaşığı 
Gümüş ve sarı yaldızlı bar
dak altı. 
Kemik çatal 
Kemik kaşık 
Salep fincanı 
Muhtelif kiiçük ayaklı kadeh 
Küçük ayaklı rakı kadehi 
Gümüş zarf maa fincan mah
faza içinde 
Fakfur nevruziye 
Tabağı ve kulpu gUmUı kah
ve fincanı mahfaza içinde 
Ayaklr gümüş dondurma ta
bağı 

Maden dondurma tabağı 
Billor kristal ayaklı kadeh 
B illor şamaanlık 
Kemik hoşaf kaJığı 
Gümüş kaplama şamdanlık 
Gümüş muhallebi kaşığı 
mahfaza içinde 
Sırma İ§lemeli el havlusu 
Çorba kasesi 
Maden yemek kaşığı 

(4557) 3--6958 

Boş sandık satılacak 
-.· P.t. M. Vekaleti Satın Alma Ko

••tonundan ı 

lala 
1 

- Yirmi tane boş sandık artır
suretile satılacaktır. 

hı Satı, günü 20 birinci kanun 937 
'-t artesi günü saat 10 da M. M. V. 

ın alrna Ko. da yapılacaktır. 
le.~ - Sandıkları görmek iıtiyenler 
'-ıa · V. Borç verme Ko. na ve artır
-tı~: girecekler artırma günü ve sa
lt! . a M. M. V. satın alma Ko. na 

11nlcr. (4562) 3--6957 

Matara alınacak 

ta11":-d iM. V. Satın Alına Komiıyo
aıı : 

'1$ ~ - Bir tanesine tahmin edilen 
'lc ...... ~ruş olan (95000) adet ~ıplak ... ın ·· :ıı 
•iıtnı Yurn matara kapalı zarfla ek-

2 eye konmuştur. 
itin·· - İhalesi 20-12-937 puartesi 

3u &aat 11 dedir. 
~lıru -tu İlk teminatı (4812) lira 50 

§ r. 
4-ş 

~lıltab ·l· artname bedeli 357 kur~ 
5 

1 ınde satın almadan alınır. 
'-Yı}z~ Eksiltmeye gireceklerin 2490 
lerınd anunun 2, ve 3. üncü madde
.,, te~l. g!Ssterilen vesaikla teminat 
'-atınd ıf ınektuplarile birlikte ihale 
'1. Sa ~ en az bir saat evvel M. M. 

· l. komisyonuna gelmeleri. 
(4389) S--6738 

Bay1nd1rlık BakanlıOı 

Adliye Vekôleti 
binası inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Dev

let mahallesinde Emniyet abidesi ile 
gümrük ve inhisarlar vekaleti arasın
daki sahaya yapılacak olan Adliye ve
kaleti binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 547,000 liradır. 
2 - Eksiltme 6.1.1938 perşembe gü

nü saat 15 de Nafia vekaleti yapı işle
ri umum müdürlüğü eksiltme komis
yonu odasında kapah zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 27 lira 35 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür
lüğünden alınzbilir. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için is
teklilerin 25630 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve nafia vekaletinden alın

mıi yapı müteahhidliği vesikası ibraz 
etmesi ve yaptığı en buyük işin 150.000 
liradan aşağı olmaması lazımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir ıaat 
evveline kadar komisyon reisliğine, 

makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazıdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4544) 3-6996 

Müteahhitlerin nazarı. 
dikkatine 

Nafıa Vekaletinden : 
1937 takvim senesi için muteber 

olmak üzere vesika alanlar nihayet 
kanunuevvelin 20 inci gününe kadar 
ellerindeki vesikalarının mezkür ve
sikaları aldıktan sonra yaptıkları iş
leri ihale bedellerile zikretmek ve a
lacakları referansları da dilekçeleri
ne bağlamak ıuretile tebdili hususun· 
da vekalete müracaat etmeleri aksi 
takdirde ellerinde yalnız 1937 senesi 
için verilmiş olan vesikalarla yeni 
sene teahhütlerine iştirak edemiye
ceklerl ilin olunur. ( 4548) 3-6981 

Mobilya eksiltmesi 
Nafıa Vekaletinden : 

23-12-937 pertembe günü saat 15 te 
Ankarada Nafıa Vekileti malzeme ek
ıiltme komisyonu odaamda cem'an 
11130 lira muhammen bedelli 222 parça 
mobilyanın kapalı zarf usulile eksilt· 
mesi yapılacaktır 

Muvakkat teminat mikdarı 834 lira 
75 kuruıtur. Eksiltme şartnamesi ve 
teferrüatı Ankarada vekalet malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına· 
bilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını tali
matnamesine göre veklletten alınmıı 
malzeme müteahhidliği vesikası ile 
birlikte 23.12.937 perşembe günü uat 
14 e kadar komiıyona vermeleri lbım 
dır. ( 4456) 3 - 6805 

A. Levazım Amirligi 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
Tekirdağmda tümen kıtaları için 

1000 ton ve Kırklareli kıtaları için bin 
ton ki ceman 2000 ton buğdayın Te
kirdağında teslim edilmek tartile ka
palı zarf usuli ile münakasaya konul
muttur. 27 l. KAn. 937 pazartesi gUnil 
saat on birde Tekirdağınm ve saat on
beşte Kırklarelinin ihaleleri yapılaca
ğ ıııuan talip olanların muhamı.. 
deli olan altı buçuk kuruş üzerinde te 
minatı muvakkaetelerile beraber ihale 
saatinden bir saat evel komisyona mil 
racaat etmeleri ilan olunur. (4526) 

3-6915 

Garaj noksanlan ve ıu tesiı;atı 
yaptırılacak 

Ankara Levuım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Lüleburgazda mevcud garajın 

noksanlarile su tesisatı kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuttur. 

2 - İlk pey parası 2053 lira olup 
şartnamesini görmek istiyenler Çor
luda Kor. satın alma komisyonunda 
137 kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Münakaaası 27.12.1937 pazartesi 
günü saat 16 da Çorluda Kor. kararga
hında yapılacaktır. İstekliler belli gün 
ve saatten bir ıaat evel zarflarını ko
misyona vermiı olmaları lazımdır. 

4 - İstekliluin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerindeki belgelerile bir
likte belli gün ve saatte Çorluda Kor. 
aatn alma kıomisyonuna müracaattan. 

(4525) 3--6914 

40.000 kilo lahana alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komiıyonunclan : 
1 - Ankara garnizon ve harb okulu 

ihtiyacı olan 40000 kilo lahnanın 24-11-
937 eksiltmesinde vuilen fiat pahalı 
g6rilldilğünlen 20-12-937 saat 14.30 da 

açık eksiltmesi Ankara Lv. amirliği 

satın alna komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira ilk 
teminatı 180 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. Ekıiltmeye 
gireceklerin kanuni vesika ve tıeminat
lariyle belli gün ve saatte komisyon
da bulunmaları. (4556) 3--6995 

60.000 kilo patates alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Sabn 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Garnizon birlikleri ve harb oku

lu ihtiyacı olan 60.000 kilo patatese 
8.12.937 açık eksiltmesinde verilen fi. 
at pahalı görilldüğünden 20.12.937 saat 
15.30 da Ankara Lv. amirliği sa. al. ko. 
da pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3600 lira ilk 
teminatı 270 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanuni vesika ve teminatlariyle belli 
gün ve saatte komisyonda bulunmala
rı. ( 4513) 3--6994 

Kültür bakanlıOı , .. 

İki mütercim ah nacak 
Kültür Bakanlığından : 
Bakanlığımız için bir Almanca bir 

de İngilizce mütercimi alınacaktır. 
Mütercimlerin her birine verilecek 
aylık ücret 200 liradır. 
Mütercimliğe alınacaTdarda aranan 

şartlar şunl~rdır : 
1 - Türk olmak 
2 - Memur olmak için lazım olan 

bütün tartları haiz olmak 
3 - Bakanlığımızda · yapacağı mü

tercimlikten başka bir vazifesi olma
mak 

4 - Şimdiye kadar çalıştığı yerler· 
den aldığı hüınü hal ve başarı belge
lerini göndermek 

5 - Ankarada bulunacaklar için 
Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fa
kültesinde İstanbulda bulunacaklar 
için de Üniversiteye bağlı yabancı 
Dil okulunda yapılacak imtihanı ka
zanmak 
Yukarıda yazılı şartları haiz olan

ların kendilerinden iıtenen belgeler 
ile birlikte 31. 12. 1937 tarihine b· 
dar Bakanltğnnıza ba,vurmaları ll· 
zımdır. 

Müracaat sahibleri içinde yukarı

da yazdı şartları bais olanlara imti
han günü ayrıca bildirilecektir. 

(4578) 3--7005 

İktisat bakanlığı 
Boş benzin tenekesi ve müsta

mel otomobil dış lastiği 
satılacak 

Ikbaad Vekaletinden : 
Vekiletimizde (641) adet boş ben

zin tenekesi ile 14 Adet müstamel oto
mobil lbtiği satılmak Uzere artırma
ya konulmuJtur. 

Taliplerin 17-12-937 tarihine teaa
dif eden cuma günü saat (10) da ve
kalet satın alma komisyonuna mUra· 
caatları ilin olunur. (4459) 3 - 6784 

· . · Enstitüler 
34 adet dershane sıra8ı 

yaptınlacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enıtitilıü 

Rektörlüğünden : 
1 - Yüksek Ziraat Enstitüsü ders

haneleri için (34) adet sıranın yerin
de yaptırılması açık ı ksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhale 27-12-937 pazartesi gü
nü saat 15 de Rektörlük binasında 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 2340 ve 
muvakkat teminat 176 liradır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak iltlyenlerin enıtitü 
daire müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (4484) 3-6885 

kert ... Fabrikalar 

67 Kalem Eğe 
Askeri Fabrikalar Umum Müdflrlü

tünden : 
Tahmin edilen bedeli (6946) lira 

olan yukarda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme Ankarada askeri fabrikalar 
umum mlldilrlüğU satın alma komi1-
yonÜnca 27-1-938 perşembe günü saat 
ıs de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname paruıs olarak komiıyon
dan verilir. 

Tahplerin muvakkat teminat olan 
(520) lira (95) kurutu havi teklif 
mektuplarını mezkQr günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı Jranu· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki yeıalkle 
meıkar gUn ve saatte komisyona mü-
racaatları. ( 4486) 3-6848 

Maliye bakanhğr 

Telefon santrali ile 
buna aid tesisat 
yaptır1lacak 

Maliye Vekaletinden : 
1 - Muhammen bedeli on bin lira 

olan satın alınacak yüz elli numaralı 
dahili telefon santraliyle buna aid 
tesisat kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 22. 12. 937 salı günü 
saat on beşte Levazım müdürlüğünde 
toplanan ekıiltme komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Fenni ve idari fartnameleri 
levazım mildürlüğünde ve lstanbulda 
Dolmabahçede maliye evrakı matbua 
anbarından parasız alınır. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncU maddelerinde yazılı bel
geler ve 750 liralık teminat makbuz 
veya banka kefalet mektuplariyle 
birlikte kanunun tarifatı ve prtna
melerdeki şeraitine tamamen uygun 
ve noksansız olarak yazacakları teklif 
mektublarını havi kapalı zarflarını 
ihale saatinden bir saat evvel komis-
yon reisliğine vermeleri. (4455) 

3-6793 

Daktilo ahnacak 
Maliye Vekaletinden : 
Varidat umum müdUrlUğünde mün

hal bulunan 60 ve 70 lira ücretli dak
tiloluklar için 18 birincikan un cu
martesi saat 15 de makineden yapıla
cak müsabaka imtihanına girmek is
tiyenlerin fotoğraflı nüfus kağıdı, 
mekteb şahadetnamesi ve varsa bon
servisleriyle birlikte 17 birincikanun 
aktamına kadar Maliye vekaleti Zat 
i§leri müdürlüğüne müracaaatları. 

(4494) 3-6857 

Bankalar 
MDhim bir Silo ŞefliGi 

için imtihan 
T. C. Ziraat Bankaaından : 
Münhal bir silo ,efliği için lstanbul

da müsabaka imtihanı açılacaktır. Ta
liplerin atağıdaki şeraiti haiz bulun
maları lazımdır. 

ı - Türk olmak 
2 - Hiç bir veçhile mahkümiyeti bu

lunmamak. 
3 - En aşağı lise derecesinde bir 

feın veya sanat mektebinden mezun ol
mak. 

4 - 30 yaşından aşağı ve 50 den yu
karı olmamak. 

S - Vazifesini muntazaman ifaya 
mani olabilecek bedeni arıza ve hasta
lıklarla malQl olmamak. 

6 - Buhar ve elektrik makinaların
da ihtiıaaı olmak. 
Yukarıdaki maddelerde yazılı şart

lırı haiz olup aynı zamanda ıilo, fab
rika ve değirmen gibi müesseselerin 
fenni kısmını idare etmif olanlar ve 
ziraat mühendisi diplomaımı haiz olup 
da makinacdıkta ihtiaaaı olanlar ter
cih edilir. 

Kazanana mesleki bilgisine ve im
tihanında göstereceği muv&ffakiyet 
derecesine göre (150 - 175) lira ücret 
verilecektir. 

Taliplerin bu ayın 28 inci salı günü
ne kadar İttanbul fUbemize muracaat
la evrak ve vesaiki tevdi etmeleri şart
tır. 

İmtihan buhar, elektrik, değmnen 
makineleri nazariyat ve ameliy&trından 
yapılacaktır. 

İmtihan 30-12-1937 perıembe günü 
İstanbul tubeınizde icra edilecektir. 

3-6993 

Ankara Belediyesi 

1 mar müdürlüğünde işi 
olanlara kolayhk 

Belediye reisliğinden : 
Belediye imar müdürlüğünde işi o

lanların işlerinin ıilrat ve selamet
le görülme.ini temin için mezkOr 
müdürlükte bir müracaat memurluğu 
ihdas edilmittir. Her türlü müracaa
ta bu memur tavaaıut edecektir, İş 
sahiblerinin her huıuı için doğruca 
bu memurlufa müracaat etmeleri i-
lin ounur. (4495) 3-6858 

iki at ve iki beygir sahlacaktır 
Ankara Belediye Reiılifinden : 

Be)ediye temizlik direktör! üğUne 
aid iki at ve iki beygir lüzumuna bina
en satılacaktır. İsteklilerin 27.12.1937 
pasarteıi günü ıaat tam 1ekizde Ak
köprllde mezbaha civarındaki hayvan 
pazarında teşekkül eden komisyona 
müracaatları. (4531) 3--6911 

Orman koruma 
Genel komutanh ı 

Elbiselik bez kumaı 
alınacak 

Orman Koruma Genel Komutan • 
hiı aatın alma komiayonu Ra. den ı 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için 6955 metre 
yazlık elbiaclik bez kumaş açık eksilt: 
me ile ihalesi 27 1. Kl. 937 pazarteıı 
günü aaat 10 da Ankarada Yenitehirde 
Yükıel caddesi komutanlık binuında 
satın alma komisyonu dairesinde yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3825 lira 25 
kuruı, muvakkat teminatı 286 lira 87 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ile tartnamede yazılı veıika
larla ihale gün ve saatinde komiıyona 
müracaatları ilan olunur. (4519) 

3 - 6901 

... Mahkemelerden 
Ankara 3. üncü Sulh Hukuk Mah

kemeainden : 
Hava yolları i§letme idaresi pilotla

rından olup İzmıt Karamürsel civarın
da vefat eden Mehmed Ekremin tere
kesine mahkemece el konmuş olduğun
dan kefaleti heaabiyle alacaklı olanlar 
da dahil olduğu halde bilcümle alacak
lı ve borçluların ve mirasçının vesaiki 
resmiyeleriyle beraber bir ay zarfında 
3 üncU sulh hukuk mahkemesine müra
caatları ve alacaklarını vaktiyle kayıd 
ettirmiyenlerin mirasçıya ne şahsen 
ve ne de terekeye izafeten takib edemi
yecekleri lüzumu ilan olunur. 

3-5999 

Ankara 3. üncü Sulh Hukuk Mab· 
kemeıinden : 
Kavaklıdere Güven mahallesinde 39 

numaralı evde ikamet etmekte iken 
vefat eden Hüseyin karısı Süheylanın 
terekesine mahkemece el korunut oldu
iundan kefaleti heaabile alicaklı olan
larda diahil oldugu halde bilcümle ala
caklı ve borçluların ve miraaçının ve
saiki resmiyeleriyle beraber bir ay zar
fında 3 üncil ıulb hukuk mahkemıeıine 
müracaatları ve alacaklarını vaktiyle 
kayıd ettinniyenlcrin mirasçıya ne 
şahsen ve ne de tıerekeye izafeten takib 
edemiyece.Ideri lüzumu ilin olunur. 

3-6998 

Boşanma kararmın 

kesbi katiyeti 
Mcrzifonun harmanlar mahane

sinde oturan Mehmed AH karıaı Ha
tice tarafından kocası gaip Mehmed 
Ali aleyhine ikame eylediği boşan
ma davasında: Müdeialeyh Mehmed 
Aliye ilanen tebliğat ve gıyap kararı 
yapıldığı halde gelmediğinden gıya
bında 10-5-937 tarihinde Merzifon 
Asliye hukuk mahkemesinde boşan
malarına karar verilmiş olduğundan 
ilin tarihinden itibaren 15 gün zar
fında hUkmU temyiz etmcdifi takdir
de kararın katiyet kesbedeceği ilin 
olunur. 3--7009 

Ankara Valili"' i 

72 takım elbise 
yaptırı lacak 

Ankara V aliliiinden : 
1 - Kızılcahamam yatı okulu tale

belerine lüzumu olan 72 takım elbise
nin beher takımının fiyatı 1000 ku
ruştan 72.000 kuruş, 72 adet buluzun 
beheri 100 kuruttan 7.200 kuruı, 54 
adet yedek pantolon beheri 60 kurut
tan 3.240 kuruf, 144 adet donun behe
ri 30 kuruştan 4320 kuruş, 71 adet 
g8mleğin beheri 30 kuruJtan 2.130 
kuruş, 45 adet terliğin beher çifti 140 
kuruştan 6.300 kurut. 144 çift fotinin 
beher çifti 450 kuruttan 64.800 kuruş 
ki ceman 1.599 lira 90 kuruştur. 

2 - İıbu eıyalar açık eksiltme su
retiyle alınacaktır. 

3 - Pazarlığa girecekler muham
men bedelin % 75 n.iıbetindeki mu
vakkat teminatını huıuıi muhasebe 
mUdUrlUIU vesneılne yatırmaları 11· 
zımdır. 

4 - Eksiltme 3. 1. 038 pazartesi 
gUnU saat 15 de Vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

5 - İıteklllerin prtnameyl ıBr· 
mek Uzere KUltUr Dlrekt8rllliUne ve 
ihale günü de daimi encümene mü-
racaatları. (4558) 3-7006 
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Demiryolları 
İstasyon ve alimantas

yon binası inşası 
D. D. Yollan Sa. Al. Ko.dan ı 

İzmir • Afyon hattı üzerinde Tur
gutlu istasyonunda yapılacak i~tas· 
yon binası ile Alimantasyon bınası 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konmuıtur. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli ceınan 
40 000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve aair evrakını devlet demir 
yollarının Ankara; Haydarpaşa, Sir· 
keci, Afyon ve İzmir veznelerinden 
200 kuruı bedel mukabilinde alabi· 
lirler. 

3 - Eksiltme 27. 12. 1937 tarihin· 
de pazartesi günü ıaat 15 de Devlet 
Demiryolları ı,1etme umum müdür· 
lüğU yol dairesi binasında toplana
cak merkez birinci komisyonca yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltme}'\! girebilmek için 
isteklilerin atafıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat 14 de kadar 
komiıyon riyasetine tevdi etmiş ol· 
malan lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy· 
gun 3000 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve 
tartnamede yazılı vesikalar, 

c) Nafıa Vekaletinden musaddak 
ehliyet vesikası, 

5 - Teklif mektuplarının ihale· 
günü saat 14 de kadar komisyona tev· 
di edilmiş olması lazımdır. 

(4482) 3--6853 

Umumi hela ve revizör
lük binası yaptırılacak 

Devlet demiryolları aatm alma 
komiıyonundan : 

Ankara istasyonunda yapılacak u· 
mumt hela ve revizörlük binası inpa· 
tı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nmuştur. 

1 - Bu itin ke§if bedeli cem'an 
39.500 liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı devlet demiryolla· 
nnın Ankara, Haydarpap ve Sirkeci 
veznelerinden 198 kuruş mukabilinde 
alabilirler • 

3 - Eksiltme 27-12-937 tarihinde 
pazartesi günü saat 1 S te Ankarada 
devlet demir yollan işletme umum 
mildilrlOfD yol daireııi binasında top
lanacak merkez birinci komiayonunca 
yapdacaktır. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için iı • 
teklilerin aplıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat 14 de kadar komis
yon reisliğine tevdi etmi§ olmaları li
zımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 2962.50 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve prt• 
namede yazılı vesikalar. 

c) Nafıa Vekaletinden musaddak 
ehliyet vesikası. Teklif mektuplarının 
ihale günü saat 14 de kadar komisyona 
tevdi cdilmit olmaları lizımdır. 
(4283) 3 - 6854 

B. tipi salon vagonu alınacak 
D. D. Yollan Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 75000 lira olan bir 

adet B. tipi salon vagonu 1-2-1938 lalı 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alına· 
caktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 5000 lira· 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikaları ve nafia müteah
hidlik vesikası ve tıe-kliflerini aynı pn 
saat 14 de kadar komisyon reislitine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 375 kuruşa Ankara ve 
Haydarpap veznelerinde dağıtılnaak· 
tadır. (4543) ~997 

Akseki icra Memurluiundan ı 

Belen İlvatlı Mikdada senetle 
(157) lira 16 kuruşa borçlu Hacı İl· 
yas mahalleıinden Ahmet otlu izze
tin muayyen ikametgahı olmadıfm· 
dan kararı dairesinde tarihi ilandan 
itibaren on gün zarfında icra ve if
lb kanununun 60 ve müteakip mad
deleri hükümlerini yerine .getirmezse 
icraya devam olunacağı tebliğat ma
kamına kaim olmak üzere itan olu-
nur. 3-7011 

Çocuk esirgeme kurumu 
Pavyon yaptırılacak 

Çocuk Eıirl'eme Kurumu Genel 
Merkainden: 

Kurumumuz Ankarada Keçiören
deki Anakucağı müeaaesesine ilave· 
ten yüz yataklı bir çocuk pavyonu 
inşasına karar vermiş ve pavyonun 
projesini müsabakaya koymuştur. 
Projeleri muvafık görülenlerden bi
rinci ve ikinciye ceman 500 lira mü
kifat verilecektir. Müsabakaya işti
rlk etmek lstiyenler kurumun muha
ıebe direkt8rlilğündcn izaha:: =stiye-
biliıler. 3--7010 
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EN KIYMETLİ 
YILBAŞI HEDİYESİ 

NE OLABİLİR? 

Mutlaka söylememi istiyorsan, beni 
en çok memnun edecek hediyenix 

il • 

bir VEBOLI D,, olacaktır 

VEBOLID 
Knıreçon slYI flotır~ <eölrilaı~D©lırn 

GÜZELLIGIN SIHHATIN SERVETİN MUHAFIZIDIR. 
VEBOLID LiMiTED iDARE MERKEZi: lstanbul, Galata, Voyvoda caddesi No. 40-42 

Ankara ıubesi: Ankara'da Bankalar caddesi 
Ankara aatıf yerleri: Vehbi Koç Ticaret Evi ve Şark Merkez Ecza Deposu. 3-7001 

Ok.ürenlere ve 
cöğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Başağrısı, dişağrısı 
NEVRALJi 

Bütün istırabları teskin eder 

GR1PlN 
Bilhassa bunlara kartı müessirdir. 

it batında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kate 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

lsiın ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız 

Güzel diş İstiyenlerin macunudur. 

DOGU-•-.. 
Biçki Dikiş Yurdu 

ı - Yurtta talebe kaydı ilkka
nun sonuna kadardır. 

2 - Yeniden kaydolunacak ta
lebeye geçen ayların dersleri üc
retsiz olarak verilir. 

3 - Devam müddeti haftada 
4 gün sabahtan akşama kadardır. 

4 - Talebenin anlaması ve 
öğrenmesi için en son metodlar
la ders verilir, tekrarlanır ve öğ
retilir. 

5 - Ders bitimi haziran sonu, 
Sınav da Temmuz iptidasıdır. 

6 - Aylık ücret (4) liradır. 
7 - Fazla bilgi edinmek ve 

talebe kaydettirmek istiyenler 
Hacıbayram caddesi Yıldız so
kağı No: 2 ye müracaat etmeli-
dir. 3-7007 

1Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa -
bık Başmuavini ve Berlin Üni
versitesi (Charite) sabık muavini 

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

İmtiyaz ıabibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı idare · eden 
Yazı tılerl Müdürü 

Müıntaz Faik FENİK 
Ulus Basımevi: Ankara 

DIŞ TABIBl • 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haı

talanru kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Aparbmam No. 1 
3-6949 

Vahdi Doğruer 
1 nan komüsyon evi 

Ankaranın her tarafında Yenişehir 

ve Cebecide satılık ev, arsa, apartman 
telefon 2487 Anafartalar Caddesi 
Taksi sokak No. 5 Ap. kat 2 3--6953 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima Sabit 
Daima Tabii 

İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu
varlarında hazırlanan Juvantin saç bo
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen ari olup saçlara tabii renkle
rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

Evkaf apartmanında 

Yedi odah 
devren 

Telefon: 1897 

bir daire 
kirahkt1r 

3-ô730 

Diin}'a mevaddı gıadiyesi arasında en büyüli 

miikafatla zafer nişanını, diplom donör ve 

ahın madalyayı kazanan ve hu suretle 

birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 

Pirin{:, l'ula/, JUercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 
Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Ôzü 
Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuv· 
vei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. NeşvünU· 
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta· 
hksız tombul yapar. Hasan Özlü Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HAS AN Markasına dikkat. 3-6818 

Dis tabibi Hamdi Alagün - Ihsan Candır 
Pazardan maada hergün diş tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafartalar No 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 

Hiç tereddüde düşmeden 
satın alabilirsiniz! .• 

Türkiye it ve Ziraat Bankaları Üzüm Kurumu 

her yerinde nefaset, güzellik ve temizlik 

tanıtmıftır. Üzümü her mevsimde her zaman 

her ya~taki insanlar için eşsiz bir gıdadır. 

markasını dünyanrn 

garantisi olarak 

yiyebilirsiniz. O züm 

Bilhassa çocuklarınıza 

üzüm yedirmeği kat'iyyen ihmal etmeyiniz. Üzüm Vitamin komprimeıidir. 

Ankara umumi acentamız Memurlar Kooperatifidir. 

Her vilayette acente anyoruz, isteyenler müracaat edebilirler 

Telgraf adresi: T ARIŞ • IZMIR. Posta kutusu: 53 Telefon: 2017 • 2018 

Türkiye it ve Ziraat Bankaları UZUM KURUMU Limited Şirketi 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

BEYAZ MELEK 

Sevimli fransız yıldızı 
Simone Simon'un temsil 
ettiği en güzel filmlerden 

Aynca - Dünya haberleri 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 9 da 

.allllL. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
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BU GECE 

Fransız şark hududlannda MAGİNOT 
kalelerinde geçen askeri büyük 

casusluk filmi 

ÇELİK KALE 

Baş rollerde : 

Vera Koren - Victor Francen 
AYRICA - Dünya haberleri 

Seanılar: 2,30 - 6,30. Gece 9 da 

Halk Matinesi 12,15 de: Büyük Oyun 

938 PHILCO radyoları geldi Merkezi: 

Şube: 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


