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in 50 fırkalık yeni bir ordu kuruyor 
Ctbnlıuriyet merkez bankası 
genel direktörünün söylevi 
.Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu 

taaarruf mefhumunu ifade için 

gtjzel bir kelime bulmuştur:" Arttırma,, 
Cumhuriyet Merkez Bankası Genel 
Direktörü B. Salihaddin Çam eko
nomi ve yerli ma/lar haftası dolayı
sile dün akşam radyoda enteresan 
bir konferans vermiştir. Bu konfe
ransı aşağı koyuyoruz : 

Aziz Yurddaşlarım, 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku

rumunun sekizinci arttırma ve yerli 
ına!ı haftasını kutluyoruz. Bu müna
ıebetle bu akcıam birkaç söz söyle
tnek vazifesini üzerime almış bulu
nuyorum. 

Arttırım ve Yerli Malı : Ulusal 
hayatımızın ekonomi cephesini tutan 
iki varlıktır. Büyük Kurtarıcı Ata
türkün yapıcı ve kurucu dehasına 

borçlu olduğumuz bu iki varlıktan 
bahsetmek için sözlerime başlarken 
Büyük Şefimize içten gelen en derin 
aaygı ve tazimlerimi sunmayı ilk va
zife sayıyorum. 

Aziz Yurddaşlarım, 
Artık canlı ananelerimiz sırasına 

girmiş olan bu haftanın mana ve ehe
ıniyetini bütün genişliğiyle kavramış 
bulunuyoruz. Senelerden beri verimli 
Çalışmalariyle milli hayatımızda çok 
lüzumlu ve faydalı bir te11ekkül hali

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Banka•ı Genel Direktörü 

B. Salahaclclin Cam 
ni alan "Ulusal Ekonomi ve Arttır-.---------------
illa Kurumu,. bizi her ıenenin muay
ten bir haftaıında vazife batma çağı
..... ,.. .. • R·,.; uy,.,.ı; M~lt. v~ "'Arttır
Jni,, mefhumları üzeflnde dOşUnme
le, .. blltUn dlfilncelerimizi bu iki 
ana fikir etrafmda tekıif etmeğe da
vet ediyor. 

Aziz Yurddaşlarım, 
"Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku

rumu., tasarruf mefhumunu ifade için 
çok güzel bir kelime bulmuttur : 
., Arttırma,,. Bu kelime yerine pek 
lll "Tutum,, veya "Biriktirme,, diye
bildirdi. "Arttırım., ve "Arttırma,, ke
liınelerinin tercih edilmiş olması se
bebsiz değildir. Bu kelimede evvela 
t.aarrufa vücud veren ve tasarrufun 
!nahiyetini ifade eden bir mana var
dır. Filhakika tasarrufta asıl olan tey 
kazançtan arttırmak suretiyle ayrılan 
bir pay olmasıdır. Ondan sonra tasar
ruf edilen §Cyin itıl ve verimsiz bir 
halde bırakılmıyarak işletilmesi, eko
nomi çarklarının döndürülmesindeki 
tabii ve normal rolünü baıarması, az 
\'eya çok bir gelir getirmek suretiy
le devamlı olarak artması bugünkü 
telikkiye göre en lüzumlu sayılan bir 
farttır. Bu itibarla milli Kurumumu
zun kendisine Unvan olarak seçtiği 
•e haftasını adlandırmak için kabul 
ettiği "Arttırma., ve ''Arttırım,, keli 
limelerinin ne kadar zengin manalı 
•e ne kadar isabetli bir buluş olduğu
rıu burada ehemiyetle belirtmek is
tedim. 

Sevgili Yurddaflarım, 
_Bilirsiniz ki ferdlerin hayatı gibi 

Jbılletlerin hayatı da başlıca politik, 
IOıyal ve ekonomik amillerin tesir
leri altında gelifir ve olgunlaşır. Ge
ne bilirsiniz ki adına refah ve te
l'akki denilen idealler tahakkuk yolu
na girebilmek için bu muhtelif amil
ler arasında ahenk ve muvazenenin 
lağlım temeller üzerine kurulmuş ol
Jbaıına ihtiyaç vardır. Bilhassa siya
•t Ye içtimai olgunluğun ekonomik 
olgunlukla tamam olacağı, ona daya
:ac~ğı ve ondan kuvvet alacağı cum-
Urıyet vatandaşları için bugün artık 

t~crübe ile sabit olmuş bir hakikat
~ır. Bu hakikati bize Büyük Şef daha 
b~23. senesinde fU veciz ifadeleriyle 
•ldırmişti : . 

,, " ... Yeni Türkiyemizi layık olduğu 
•• ~ertebei reıanete isal edebilmek 
,,1~in behemehal iktisadiyatımıza bi
,,rınci derecede ve en çok ehemiyet 
,, \rcrnıek mecburiyetindeyiz. Zamanı
.. ~ız tamamen bir iktisad devrinden 

a~~a bir şey değildir . ., 
Buyük Önderin bu yüksek irşadla

~tndan hız ve kuvvet alan milli eko
b?ıni bu on beş sene içinde devamlı 
~r inkipf ve terakki halinde bulun
l u9, taın ve hakiki manasiyle olgun
.;:rnı,, ileri bir ekonominin ıartları-

uymak hususunda büyük blr in
(Sonu 8 inci sayfada) 

Türk hava seferleri 
Zamammızın en süratli münakale 

va11ta11 olan tayyare • bütün emniyet 
tedbirleri alınnutaa • en tehlikesiz va· 
11tadır da. Emniyet tedbirlerine gelin
ce; bunlar bizzat tayyarenin sağlam 
ve ekıikıiz, ve ıonra, hava ve meydan 
ıartlannın mükemmel olmaıiyle ifade 
edilebilir. 

Hava yolları devlet ifletme ~a
reai, cumhuriyetin en genç ve en mo
dern müeueaelerinden biri olarak bü
tün emniyet tedbirlerini tamamladık
tan sonra 25 mayıı 1936 da iıe batla
nuıtır. O tarihten bu senenin mayıı 
ıonuna kadar yapılan uçuılara aid ra
kamlar dikkate layiktir. 

Ankara - İstanbul arasında 
sefer sayısı 
Katedilen mesafe, km. 
Nakledilen yolcu aayısı 
Huıusi olarak kiralanan 
tayyarelerin sefer aayııı 
Katedilen mesafe, km. 
Y olc:u aayııı 

587 
244.428 

1.248 

11 
4.410 

31 
Umumi ıeferlerde nakledilen 
gazete, kilo 7.095 
Nankeliden baiaj, kilo l.375.500 
Nakledilen poıta, kilo 206.129 
Bunlardan baıka, bu müddet zar-

fında, hava münakalesine halkı alıtbr
mak makaadiyle, ıehir uçuılan yapıl
nuı ve bunlara ahaliden 918 kiti itti· 
ri.k etmiı, 7.434 kilomell'elik mesafe 
katolunmuıtur. 

Hava yollannın kurulmasında iki 
ıaye ıözetilmiıtir: 

1 - lktıaaden yükaelmit ıehirleri
mizi hava yolu ile de biribirne baila
malc. 

2 - Avrupa, Asya, Afrika hava 
yollanmn Türkiyeden geçen kısmında 
kendi tayyarelerimizi iıletmek. 

lkbaaden yükaelmit olmak, bava 
nakil vaııtaıının it ve it değeri bakı • 
mından üstünlüiünü anlamak için li
zımdır. Milletlerara11 hava yollannın 
bizden ıeçen kıunında kendi tayyare
lerimizi kullanmak iıe, kendi iç tayya
re seferlerimizin inkitafı için olduğu 
kadar teknik kabiliyetimizi harice ta
nıtmak bakımından da lazımdır. Nuıl 
dıtardan gelen trenlerin bir hududdan 
bir hududa götürülmesi kendi demir -
yol idaremizin vazifesi ise, bududdan 
hududa hava seferlerini idare eylemek 
de hava yollan idaremizin vazifeıi ıa· 
yılabilir . 

Burada, hava seferlerindeki emni· 
yetin malzeme ve teıkilat kadar pilot-
1~.r .~ar-!~dan da temsil eclilclifi ileri 
ıurulebılirıe de, bizim için sefer emni
yeti dııında bir de memleket hava em
niyetinin mühim olmaıı ve bundan 
baıka da, kendi bava yollan idaremizin 
malzeme ve teıkilit kadar pilotlanna 
da güvenmeıi, ileri ıürülecek olan bu 
rnütaleayı yerıiz kılmafa kilidir. 

Şimdiye kadar hava seferlerimizin 
emniyet index'i beynelmilel servisle
rinkinden ıeri kalnwmıbr. Bu, prek 
iç ıervislerimizi ıerelı be7119lmilel eer
visleri pürüzüız ve lnzuız idare ede-

Japonlar tarafından eıir edilen Çin a•kerleri biribirlerine halatlarla bailanarak •evkecliliyor 

Panay topçekerinin batırılması mes'elesi 

Amerika'nın Japonya'ya karsı 
azimli davranacağı anlasıllyor 

Nankin, 17 (A.A.) - Oahu ismindeki amerikan 
topçekeri, Panay felaketzeclelerini alnuıtır. Bunlar 
bitkin ve •oiuktan donmuı bir halele bulunuyorlardı. 
Eavablan liyme liyme olmuıtu. Oalıu'ya 4 tane tabut 
yükletilmit tir . 

Bir cenaze alayı tetckkül etınit-

lllrb tıılyeft 
Londra, 17 (A. A.) - Tokyo'dan bildirildi

ne ıöre Prem A..ka, ıeneral Mataui ve amiral 
Hueıava buıün öileden eonra törenle Nankin'e 
ıirmitler ve tehrin zaptı eıki Çin umumi karar
ıilunda resmen kutlanmıttır. 

tir. Başta giden Kaıaga iımindek1 ,......~,,-------"""""""""''71 
Harb devam ediyor 

Suriye blıveklll 
Ankarayı geliyor 

Suriye Baıvekili Cemil Merdam•• 
m üç gün sonra Ankaraya geleceği 
haber almmııtır. 

Suriye Baıvekili dün sabah Pa
risten Türkiyeye doğru trenle hare
ket etmİf tir. 

Tiber nehri suları 
boyuna yükseliyör 

Roma, 17 (A.A.) - T:iber nehri ıu
larının seviyesi bu akşam da yükaele • 
rek 17 metreyi bulmuftur. Bütün mer .. 
kezi İtalyada yağmurlar hala devam et• 
mektedir. 

BugOn: 

12sayfa 
ayrıca 

16 sayfalık 
ilôvemiz 

EY, Wıı, .. 
Çocuklar için dert 
sayfayı ilavemiz 

içinden çekip çıkann 

Fı.lıra -japon harb gemisinin arkasından bay 
rakları yarıya indirilmit olan Oahu, 
Lady Bird ve Kotore ismindeki ge
miler gitmitlerdir. 

Bir Çin reamf tebliğine göre 
Nankin'in ıukutundan ıonra harb Bir telakki tarkı 
Kanau ve Anvei'de devam etmektedir Keu .. mm k 0 p e k diye tahkir .. 

F elaketsedeler Şanghay' da 

Şanghay, 17 (A.A.) - Lady Bird 
adındaki İngiliz topçekeri ile Oahu 
ismindeki amerikan topçekeri Panay 
ile Yangtze nehrinde batmlmıt olan 
gemilerde sağ kalmıı olanlar ı • bu
gün buraya getirilmişlerdir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Gazianteb 
saylavlığı 

Guianteb saylavı Numan Menemen· 

cioilunun iıtifaıı üzerine boplan Ga
zianteb aaylavlığına Türk Dili Tetkik 
cemiyeti azisından Dr. Mahmet Ali 

Ağakay Parti Genbafkurunca Parti 
nam.zıedi olarak onaylanmııtır. Sayın 

aeçicilere bildirir ve ilin ederim. 

C. H. P. 'Genel Batlran Vekili 
C. Bayar 

ceiimizin delili defil midir? 

Hava yollan devlet iıletme _..,.._ 
Ji dünyamn tanınmıı bir fabrikuın
clan, bütün temniyet tertibab ile cihaz· 
lanmıt kuvvetli ve süratli tayyareler 
aabn alarak münakaleye tabıiı etmit· 
tir. 

İzmir ve Adana'claki yer tertibatı 
tamamlnaınca lıtanbul - lmür ve An
kara • Adana hatlan da açılacaktır. 

Bütün tayyarelerde ve hava mey· 
danlanncla alıcı ve verici telsiz cihaz· 
lan vardır. 

lıtanbul - Ankara, lstanhul - J.mr, 
Ankara • Adana hallan üzerinde yir
mi iki tane ihtiyat iniı meydanı ffl'* 

dır. 

En kıaa yoldan, uıari .manda 
yolcu ve et:r• lafryan tananmn 
ucm w emniyetli Wr münakale ...,. 
tul olcluiuna bilerek ondan iıtifadeye 
çabtmakli.....dır. 

J~onlar Hıinpu, büyük bnal ve den Ta h i r Efendi isminde birim 
Husyan boyunca timale doğru ilerle • ıafrin hicviyesini henüz lıatrrlıyUJl• 
meğe çahııyorlar. Şimdi harb Buyi, rrmız bulunur: 
'iangıov, Tahiıhing ve Ho .. eien civa
·ında vuku bulmaktadır. 

Son japon harekatının inkitaı 
ettiği mıntakayı gÖ•ferir harita 

Japonlar, HangfOV ilzerine bir taar
uz huırlamaktadır. Kaıing-Buıing 
nıntakalarındaki japon kuvvetleri mü 
nim ıurette takviye edilmittir. 

(Sonu 8. inci say/ada) 

Hatay aeçimi için Milletler Cemiyeti 

komisyonunun bazırladıtı rapor etrafında 

Milletler Cemiyetindeki 
daimi murahhassımız 

hükümetten talimat aldı 
~ 

l 

Hatay İfİ için telarlmlu gelen lran.u •lıeri heyeti clün 
Genel Kıırmay'tlan çılıarlNn 

(Yaıu 1. iaci aylıth) 

Bana Tahir Efendi kelp demi• 
1 timadı b\l sözde zahirdir; 
Jıhlikl mezhebim, benim .ıira 
İtikadımca kelp, tabirdir. 

Krtanıa manisını anlayabilmel•ri i
çin, bugünkü çocuklara, m a J i Jr. l 'aia 
müslümanlıkta bir mezheb, ta h i r • .. 
in lllgat manl.sı da "temiz11 olduğu.nu. 
söylemeliyiz. 

Köpek §arkta bir sokak hayvaaı4 
~arbda ise hemen hemen ev aüfıuua
daadır. Londra. sokalclarıada seyrüu
fer polislerinin, yayalar i~ia o/dulu. 
gibi, lurJı kaldırıma geçmek iatiy•a 
1eöpelıler için de cadde aJunlarınr dur.· 
durduğu rıvayetinin doğru olup olma· 
dığını bilmiyorum. Fakat bir dostum 
ingilizcede köpeğin sıfatlarından biri 
de a s i l olduğunu nakletti. Frenk
lerin ölen köpeklerine, süslü ve zengin 
kabirler yaptıkları malümdur. Birço.t 
garb ıehirlerinde yalnrz köpek hasta• 
haneleri değil, bu hastabaneleria 1•· 
nrnda köpek mezarlıkları vardır. 

Köpek Tuna'dan bu tarafa itibarıru 
Jıaybetmeğe başlar: Bizim srnrrdaıı 
sonra, küıürlerın en kötüleri arasına 
gırer. 

Abidin Daver'in hassas olmakta hak
kı var: .t:ger bahsettıgi masal türkç• 
yazılsayaı, yahud, turkçeye, olduğu 
gibi, tercüme olunsaydı, bunun derhal 
yapanın suratına çarpılır bir kusur ola· 
cagına şüphe yoKıu. Masal muharriri 
ae kopegın prktaici şöhretinin ne oJ .. 
cı ugunu biliyor idiyse, kabalığı söz gij.. 
ıurmez. 

Ancak, köpeğe sevmediği §eyin iı
mıni koymak, bu ~yvanr hakir gören· 
Jere has bir adettir ki garb düşüncesi 
bunun tam zıddıdır: Garblı, köpeğine 
de, atı gibi isim koyar. Bizde Ahmed· 
cik, Mehmedcik adlı köpek var mıdır! 
Halbuki evimizde avrupalı bir köpek 
var ki adı jacky olup bir ingiliz tara
f rndan konmu§tUr. Demek herhangi 
bir Avrupa şehrinin sokağında onu ça
ğıranrn üstüne, sokaktan geçen bütüa 
Mösyö ]aclc'larıa hücum etmesi Jf. 
ıım. • Fatay. 
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Amerikalı • 
gazetecı 

Yugoslavlar, bir amerikalı gazeteciyi memleketlerinden çıkardılar. 
Avala ajansının bildirdiğine göre; bu gazetecinin suçu, İngiltere ve 
Amerikaya (kasda müstenid yanlıı) haberler vermektir. 

Bir baıka amerikalı gazeteciyi de ben, lstanbulda tanımıştım. Ol
dukça yaşlı idi ve Amerikada üniversite tahsili yapmıştı. 

Önce kendisini ağır başlı, ciddi şeylere ehemiyet verir bir adam 
zannettim. Buluştuğumuz zaman, kendisine gazeteden, kitabdan, ra
kamdan bir haf tada, on günde topladıklarımı anlatır, beynelmilel meae· 
leler hakkında da kendisinden düşündüklerini sorardım. 

Bana bir ıeyler söyler miydi, söylemez miydi timdi pek hatırlaya· 
mıyorum. Fakat onun dinleyişinde, düıünüıünde, konuıuıunda biz
den ayrı bir şey olduğunu - o zaman - içimizde onu tanıyan herkese ıöy· 
lemiştim. 

*** Şehin§ah Rıza Pehlevinin lstanbula geldiği gün, Saraybumu par· 
kında, bu gazeteci ile beraberdim. Kendisine - kısmen benim de ittirak 
ettiğim - bu seyahat hakkında izahat verdim. Sözlerimi, en küçük tefer· 
ruatıru ihmal etmeden sonuna kadar dinledi. Ve motör nhtıma yanat· 
tığı, marş çalınmağa başladığı zaman cebinden not def terini çıkardı ve 
içine iki kelime yazdı. 

- Hafızanıza hayret ediyorum! 
Dedim. Bilakis 1 diye itiraz etti; 
- Aklımda hiçbir şey tutamam. Gördüğüm ve dinlediğim ıeyleri 

kelime kelime not etmeden hiçbir şey yazamam! 
Şa§ırdım ve bir yıllık bilmeceyi halle karar vererek ısrar ettim, 
- O halde bana notunuzu gösterinizi 
Gazetecilik yapmıyacağıma, kimseye söylemiyeceğimc, ve darıl

mıyacağıma dair teminat aldıktan sonra, söyledi: 
- Marşınızda bir matem marşı çeşnisi var! 
istiklal marşının yapıldığı milli mücadele yıllarım düıündüm. Ame

rikalı arkadaşım belki de haklı idi. Fakat ben onu daima, daha başka 
türlü şeylere dikkat eder, ehemiyet verir zannederdim. 

Kimbilir, Mr. Hubert Harrison'un, Belgraddan, İngiliz, amerika ga
zetelerine yazdığı (kasda müstenid) haberler nelerdir} - N. ATAY 

Mütehassıs 

yetiştirmek 

İçin tedbir 
Kamutay bUdce encümeni sınai 

müesseselerle sigorta şirketlerinde 
kullanılan ecnebilere mukabil türk 
memur ve mütehassıs yetiştirilmesi 

hakkında 9u kanunu taıvib etml§tir: 
Madde 1 - Hususi veya sermaye· 

sinde devlet iıtiraki bulunan veya 
devlet sermayesile kurulan imtiyazlı 

veya imtiyazsız bilumum sınat mües • 
seselerle sigorta şirketleri herhangi 
bir iıte istihdam edecekleri her ecnebi 
için İcra Vekilleri Heyetince aylık o -
laralı:: takdir olunacak bir mütehassıs 
yetiıtirme Ucretini tediyeye ve vere • 
cekleri bu ücretleri her altı ayda bir 
peıinen hazineye yatırmağa ve muka • 
bilinde alacakları makbuzların tarih 
ve numaralrınnı lktisad V ekiletine 
bildirmeğe mecburdurlar. Hazine ken
disine tesviye edilen bu paralan Sil· 
mer banka verir. Bu paralar gününde 
hazineye yatırılmadığ ıtakdirde yUz -
de yirmi fazlasile mükelleflerden tah· 
sil olunur. 

Madenler hakkında 2818 sayılı ka • 
nunun ikinci maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

Madde 2 - Sümer bank bu para ile 
memleket sanayiinin muhtaç olduğu 

anuırı yetiıtirmek üıere ecnebi mem· 
leketlere talebe göndererek bunların 
iyi bir surette yetiımelerini temin ile 
mükelleftir. 

Ecnebi memleketlerde 

1 nhisa rların staja 
göndereceOi 
mütehassıslar 

İnhiurlar ıenel direktörlülü mU • 
tehasaıs memurlarının bilgi ve glSrıU· 
!erini arttırmak için bu aenelik 12 me-
murun bilgi ve sanatta ileri olan mem· 
lr.ketlere staj için göndermeğe karar 
vermiştir. İçlerinde bir tohum mü· 
hcndiai, iki imilit mUhendiai, W. ldım
yager, bir ziraat mühendisi, beş ekı· 

per ve ilci harmancı bulunan bu müte· 
ha111ıslar bildikleri yabancı dillere g8-
re gruplara ayrılarak bir kısmı Ame • 
rikaya, bir kısmı Franuya, diğer bir 
kısmı da Almanyaya gönderilecekler· 
dir • • 

Bu memurlar hakkındaki kararname 
tasdikten çıkmrttır. Pek yakında me
murlar yola çıkacaklardır. 

Bir haftada 126 

kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu· 

hafaza te9killtı, ikisi l:>lü, biri yaralı 
126 kaçakçı, 1251 kilo gümrük kaçağı, 

609 kilo buğday, bir kilo 900 gram u -
yuşturucu madde, 2570 defter sigara 
kağrdı, üç altın lira, 57 tilrk lirası, 4 
sil!h, 78 mermi, 120 kesim hayvanı ile 
21 kaçakçı hayvanı ele geçirmiş· 

tir. (A.A.) -

ULUS 

Polisin vazife 
ve selAhiyetleri 

Polisin halka 
yapacağı yardımlİr 
Polis vazife ve sal!hiyet kanunu· 

nun tatbik şeklini göstermek üzere 
emniyet itleri genel dlrektörlUfUnce 
hazırlanan nizamname projeal Devlet 
ŞOrası tanzimat dairesince tetkik e· 
dilmektedlr. 

Nizamname projesinin ihtlva ettl
fi esaslara göre asayif, imme, tahıs 
ve tasarruf emniyeti ve mesken m&· 

suniyetlni korumak ve halkın ırz, 
can ve malını muhafaza ve Ammenin 
istirahatını temin etmek poliıln va· 
zifelerinden olacaktır. Bunlara her· 
hangi bir suretle vuku bulacak taar
ruzuz, tecavüz ve urkıntılıfı menet· 
mek ve mUtecaairlerini yakalamak 
polislerin yapacakları itlerden ma
dud olacaktır. 

Polis, yolda hastalananlara, kaza 
geçirenlere, acele tedaviye muhtaç O· 

lanlara yardım edecek, buna benzer 
müracaatleri kartılayarak yerine re· 
tirme ğe çal ııacaktır. 

Polis, çocuk doğurmak gibi mil•· 
tacel hallerde vuku bulacak taleble· 
ri ve zaruretleri yerine getirecek, 
doktor ve ebe tedarik ve temin ede
cektir. Polis, bir yerde vapur, şimen
difer gibi vasıtaları kaçıran, bulun· 
duğu memleketi tanımıyan ve yata
cak yeri olmıyanları münasib yerler· 
de barındırmak çarelerini arayacak, 
sokaklarda dolaşan çocuklarla aciz
lerin kanuni mümessillerini bularak 
teslim edecek, şurada burada kimse· 
sis oldukları anlatılan çocukları hi· 
maye edecek, yer soranlara yol gCSı· 
terecektir. 

Belediye zabıtası olan yerlerde be -
lediyenin mevcud zabıta teıkilatı po • 
lise intikal edecektir. Belediyelerin 
belediye zabıtası teşkilatında çalışan
ların içinde polis evsafını haiz olan
lar kabul edilecekler ve polis mevsu -
atına cöre istihdam olunacaklardır. 

Otel, gazino, kahve, içki yerleri, 
bar, tiyatro, ainerna, hamam ve plaj gi· 
bi umuma mahsus istirahat ve eğlence 
yerleri polisin daimi kontrolü altında 
bulunacaktır. Bu gibi yerleri açmak, 
tıt)da ne mUracaata ve yapılacak tah-
kikata ba~h olacaktır. 

Garson, ~kçi gibi müstahdemlerin 
yatı 21 den küçük olmayacak, içki 
kullanılan yerlerde bu ya,tan kUçUk 
kadın ve erkek hiç bir suretle çahgtı· 
rılmıyacaktır. Müstahdemlerin çaltı -
malan müessese ıahiblerinin müraca
atı üzerine yapılacak tahkikattan son· 
ra verilecek müsaadeye bağlı olacak -
tır. 

İçkili yerlere 18 yatından küçük o -
tanlar katiyen giremiyeceklerdir. Gir
mek latiyenler polis tarafından mene

dilecek, muhalefet edenler 18 yaıın· 
dan küçlik olanların kanuni mümesail
leri dahi olsa haklarında takibat ya -
pılacaktır. 

Kamutay' da 
Dün konuşulan 

layihalar 
Kamutay dün Fikret Sılay'ın bat· 

kanlığında toplanmış ve buı maden 
hurdalarının dıtarıya ~ıkarılmaaının 
1!2enlne dair ve askeri ve mUlkt teka· 
ild kanununa bir madde ilivesine da· 
ir kanunların ikinci müzakeresini yap 
tıktan ıonra i&pençiyari ve tıbbi müs
tahzarlardan alınacak resimler hak
kında llyihayı müzakere etmlttir. 

HUınü Kltabçı (Mufla) - Tıbbt 
müstahzarlardan alınacak c:Uzt resim-

lerin halkın faydası dUtUnülerek büs· 
bUtUn kaldmlmaıı lbımgeldifini ve 
bunun büdcede büyUk bir tutar teı
kil etmiyecetini ı8ylemittir. 

Büdce encümeni, bUdcede tesiri 
bakımındın bu mUtaleaya lıtirak et· 
memi9tir. HüınU Kitabçının teklifi 
kabul olunarak encUmene verilmittir. 

Yalova arazisinin iıtiımarına aid 
kanun llyihasının ikinci mUzakeresi 
yapılmı9 arazinin ipotek edilememe
ıine dair Emin Drama'nın teklifi ka-
bul edilmemiı ve kanun aynen kabul 
olunmuttur. 

Askert fabrikalar sanayi efradına 
verilecek yevmiyelerin devlet heıab
larında liranın esas tnınmasına dair 
kanun llyihuının birinci mUzakere
leri yapılmıttır: 

"Madde 1 - BilOmum vergi ve 
resimlerin tahakkukuna ve devlet 
borçlarının subutuna esas olan mik
dar ve nisbetler değişmemek şartiyle 
hazinenin kabz ve tediye muamela-
tında ve hesab kayıdlarında lira esas 
ittihaz edilerek kuruş onun kesri iti
bar edilir. Tahakkuk, tahsil ve tedi
yede yirmi para ve daha apf ı kesir
ler tay ve yirmi paradan fazla kesir
ler kuruta iblağ edilir.,. 

Müteaddid zevata verilecek hizmet 
vataniye tertibi kanundaki tadilden 
sonra tayyare cemiyeti tarafından 

Millt Müdafu Vekaletine teberru e
dilen paraların ne suretle urfedile
cefine dair olan kanuna bir madde 
illvesl işi ıcsrUJUlmüttUr. 

Söz alan Kamil Dursun, Büyük 
Şefimizin dilimizin sadelettirilmeıi 
ve genişletilmesi hususunda himaye· 
leri altına aldıkları büyük mesaiden 
bcah•..,._.,..._01b\L -evı th'1ı;; iT 1 '-

ni layihalar ihzarında bunu göz Ö· 

nünde bulundurduklarını kayıdla be
raber bunun daha yeknaaak bir \lekil· 
de yapılması için bir dil encümeni· 
nln mecliste bulunmasının çok mu· 
vafık olacağını, mecliıte gerek Dil 
Kurumunda çalışan ve diğer müna· 
ıib zevattan bir dil encümeni teşkil 

edilirse bu encümenin kıymetli ça· 
tışmalarından çok faydalanrlacağını 
söylemittir, 

Hatib, riyaset divanının ve Parti 
Genel Sekreterinin bu huıusta naza
rı dikkatini celbcderek kanunda adı 

geçen ''Tayyare Cemiyeti" ibaresi 
yerine "Türk Hava Kurumu" denme-
sini teklif eylemi.tir. Kanun bu ta
dille kabul olunmuıtur. Meclis pa
zartesi günü toplanacaktır. 

Muammer Eriş geldi 

Mesken içinde ve dııında halkın ra

hatsızlığını mucib ıürültü yapanlar, 

velvele yapanlar, çan, radyo, gramo -
fon ve diğer müzik aletlerini çalanla -

rın bu hareketleri, bir şikayet olmasa TUrklye iş bankası umum mUdUrü 
dahi muayyen saatlerden sonra mene- Bay Muammer Eriş dün İstanbuldan 
dilecektir. gelmittir. 

18. 12. 1937 

Kamutay enclmenlerlnde ..................................................................... 

lktisad encümeni tütün 
ve tütün inhisarı 

l&yihasmı tetkike baıladı 
lktı~cul Enciimeni: 

Kamutay iktısad encümeni, dün 
tütün ve tütün inhisarı kanunu layi· 
hası üzerinde tetkiklerine ba~lımış· 
tır. 

Em:ümende İnhisarlar Vekili bu· 
lunmut ve İnhisarlar Genel Direkt8· 
rü B. Mithat tarafından izahat veril
miştir. Genel direktör, sorulan sual· 
lere cevaben, 1701 numaralı kanun 
yerine bu kanunun niçin teklif edil
miş olduğunu kısaca izah etmiştir: 

Bundan evelki kanunda tiltün iş· 

lerimiz daha çok maU noktadan dütü
ntilmil~tü, daha birçok bakımlardan 

düşünülmesi lazım gelen esaslan ih
tiva etmiyordu. 

Yeni liyihaya ihraç mallarımızın 
birinci safında gelen bir maddemiz 
olmak dolayrsiyle tütlin üzerinde 
müıtahsillerin tetviki ve kalitenin 
daha yüksek olarak tutulması gibi 
esasları temin edecek kayıdlar kon
muştur. 

Tütün, iıtihsalinden ihracına ka
dar birçok kayıdlara tabi bir maldır. 
Fakat bizim belli başlı bir ihraç ma
lımız olmak itibaPiyle memleketten 
çıkarken de, bu malın yilksek vasıf
larına dikkat edilip edilmemek hu
susunda bir kayda tabi olmıyor, yani 
standardizasyonun temini lizımdır. 

Genel direktörlUk bu kanunu ha
zırlarken ihtısas ve i9 erbabından mü
rekkeb büyük bir komisyonun mesai
sinden istifade ettiği gibi, hazırla
nan Ulyiha inhisarlar teşkilitının ve 
ziraat odalarının mütaleaaına arzedil· 
mek suretiyle geniş bir anketten ge
çirilmiştir. 

Bu izahlardan sonra kanunun mad
deleri üzerinde konuşmaya geçilmiş, 
müzakereye ziraat encümeninin ha· 
ıırladfğı 18.yiha üzerinde baılanmış· 
tır. 

X Sovyetlerle ticaretimiz - Tür
kiye cumhuriyeti ile Sovyetler Birli· 
ği arasında imzalanmı9 olan 16 mart 
t not. ..--.ı L t ı_;.,,:_ ___ _ _,,_ _ _ • • ---.... 

kavelesi milddetintn bir buçuk ay 
daha uzatılmasına dair notaların ka· 
bul ve tasdik edilmesine dair layiha 
iktısad encümenince tasvib olunmut· 
tur. 

X Zeytin ağaçlarının aşrlınmasr 

- Mahsul veren ve yabani zeytin a· 
ğaçlarının atılanması ve zeytin mah· 
sullerinin iyileştirilmesi hakkında 
Ziraat Vekaletince hazırlanmıı olan 
layiha ziraat encümeninden geçtik
ten sonra iktısad encümenine veril· 
miştir. Yeni layiha, toprak ve mah
ıullerimfz arasında çok önemli bir 
yer alan zeytinlerin memleketimiz i· 
çin emin ve devamlı bir gelir kayna· 
ğı olarak muhafazası ve istihsalinin 
arttırılması için esaslı hükümler ihti
va etmektedir. 

Zamanla ziraat ilminin terakkisi 
sayesinde bu mahsul diğer Akdeniz 
memleketlerinde dev adımlariyle art· 
ma ve iyileşme kabiliyeti gösterdiği 
halde y urdumuzda dededen kalma 
bir takım iptidat usullerin tesiri al· 
tında gerilemekten kurtulamamış ve 

birçok tarihi hadiseler sebebiyle bu• 
~ünkü hale gelmiştir. 

Bugün mevcud olan 26 milyoıı 
mahsul veren zeytin ağacırlfl daha l• 
yl bakmak ve yabanilerini a9ılamak 
istiyenleri teşvik eden mühim esasla• 
rı ihtiva eden liiyiha bazı tadilleri• 
encümende kabul olunmuıt:.ır. 

Dahili)·e Encümeni: 

.tı:cnebilerin seyahat ve ikametleri 
hakkında geçen celselerde mUzaker~ 
ıi başlayan kanun layihasının ged 
!talan maddeleri de görüıtilerek rnyi· 
hanın müzakeresi bitirilmiştir. 

Nafıa Enciimeni: 

Vazife esna&ında şehJd olan pilot 
Ekrem ve makinist Sami'nin kanuni 
mirasçılarına tazminat verilmesi hak· 
kındaki kanun layihası kabul edil• 
miştir. 

Milli Miida.faa Encümeni: 
-~-~---·--------------Yarbay Niyazinin naab tarihinin 
düzeltilmesi hakkındaki arzuhal en· 
cUmeni tezkeresi mU:ıakerc edilmiş· 
tir. 

Muvakkat memurin 

lfoc imeni : 

Gümrük ve İnhisarlar Vekltetl 
memurları kanunu layihuınrn heyeti 
umumiyeıi konu,ulmuş, maddelerin 
müzakereıine geçilmemiştir. 

Adliye Encümeni; 

Noter kanununun iki celsedcnberl 
süren müzakeresine devam edilmiş· 

tir. Layiha gelecek celselerde biti· 
rilebilecektir. 

Maliye Endi.meni : --------------------Orman nizamnamesinin 16 ıncı 
m&ddeıino göre alınacak yaylakiye 
resminin ilgasına dair olan kanunun 
tefsiri görütülmüf, bir karar alınm&!' 
mıttır. 

Ağavat dairesinin içindeki qya "' 
Dolmabahçe sarayının parçaların· 

dan olan Agavat dairesinin içindeki 
eski saray arabaları, arabacı üniforma· 
tarı ile birlikte milzeler idaresine dev· 
rine BilyUk Millet Meclisi Reislik di• 
vanınca karar verilmiıttir. 

Bir romen ees artisti 
şehrimizde 

Tanınmıt romen sopranosu bayan 
Letiçia Anugca Praccini, bir konscl' 
vermek üzere dün fehrimize gelmlf • 
tir. Bayan Piraccini İstanbulda verdi• 
ği konserde çok muvaffak olmuı, çok 
bcğenilmi§tir. 

Mes'ut bir evlenme 

Gönderilecek talebenin hangi mes • 
lek ve sanatta ne miktar yetiştirilece • 
&i ve yetiıtirme tarz ve usulleri İkti • 
sad Veklletince tayin olunur. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Türk Dil Kurumu Genel sekreteri 
Burdur mebusu Bay İbrahim Necmi 
Dilmen'in kızı Bn. Zerrin Dilmen ile 
eski maliye memurlarından B. İbrahinı 
Ku~dah'nın oğlu B. Mahmud Kuşada• 
lının evlenme töreni, dün belediye sa• 
!onunda, iki tarafın dostları araaında 
yapılmıştır. 

Genç evlilerin yeni kurdukları yuva· 
da meaud olmalarını dileriz. Madde 3 - Umumt, hususi veya 

millhak büdcelerle idare edilen sınai 
müesseseler bu kanun hükümlerınden 
müstesnadır. 

Madde 4 - 1055 sayılı teşviki sana· 
yi kanununun 28 inci maddesi muci· 
bince ecnebi istihdam eden sınai mü • 
e111eselerin bu ecnebiler yerine türk 
yetiıtirmeleri mecburiyeti kaldırıl

mııtır. 

Madde 5 - Bu kanun neıri tarihin -
den muteberdir. 

Madde 6 - Bu kanunun hükümleri
ni icraya Maliye ve İktisad Vekilleri 
memurdur. 

.aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

i Halkevlnde ------ -
E konferans -

------- -- -E Ar"m preiatorik ------ -E kaynaklan ~ - -5 Prof eaör doktor Ş. Aziz : 
5 Kanıu, halkevinde, bugün -
E ıaat 18 de, ıanatın tarih- : 
E ten önceki devirlerde na- : 
E ııl doğduğunu anlatacak E 
E bir konf eranı verecektir. : - -5 Bu değerli konferansa E 
: herkes gelebilir 5 
~11111111111111111111111111111111111111;:" 

"Comedie Française !,, 
Gazeteler, uzunca bir turneye çı

kan bir kaç Komedi iransez artisti
nin lstanbula geldiklerini ve orada 
bir iki temsil verdiklerini yarıyoı
lardı. 

Comedie Française'in büyük bir 
fransrz tiyatrosu olduğunu bilirsi
niz. Fakat aynı kelime "fransız ko
medisi., manasına da gelir. 

Büyük fransrz tiyatrosund•n bah
si başkalarına bırakalım. Bis, bura
da daha siyade hakiki "fransı• ko
medisi,, nden, onun artistlerinden 
bahsetmek istiyoruz. 

Bir BHtil'in zabtını, bir "hukuku 
beıer,, beyannamesini daıananaz, 
bir de Hatay tUrlrlerinin Userindeki 
klbusu fiJ• iJnUne getirinis. 

Pariste kanlı Vaydıun'lar• •ltı, 
yedi cinayet yaptıracd k•dar tole· 
rans sahibi olan lru.ıs hUrriyeti, 
Antalcyada tebrik kanı yaun tUr.k
lerl b•pae tıkacak d•reced• deapot
tur. 

Hataydı umumi •l llfn oluamuı
tur: /akıt tUrkHnis bu ı/tan iıtlla
de edemusinis: Bir tara/ta bu ı•· 
rabetl gaıteren bir millet, at• t•ral
ta "yer ya.andı hakiki demolcrıt o
larak kalı kalı bis kaldrlc!,, Diy• 6· 
vüniir. 

Bize kalırsa hakiki Comed" Tran
çaise budur. Ama, bu idare komedi· 
den ziyade trajedi oynıyorl Diye· 

ceksini•. Zararı yok. Bu iki kelime, 
/ransızcada, icabında, biribirinin ye
rine geçer: Bu ismi taşıyan ve bir 
lcaç artist memleketimiH ı•len bü
yil.k tiyatro da öyledir; komedi de 
oynar; trajedi de. 

Turneye çıkan bu ırti•tlerla Ha
tay• ufrıyacalclarını ummam. ÇOn
kO delege Guo : 

- Ben buradayım yı: bıfkı itan· 
•t• alct6rane ne lüzum vırl diy•bi
llr. - T. 1. 

Salda mı, ıolda mı? 

Bütün dünyada aajlarla sollar 
arumda bir çekiıme olup dururken 
lstubul beledi1esi de otomobiller· 
deki taksimetrelerin aolclan sal• ıe
çirilmeaine karar •enniı. 

Hw halde kalender toförler, 
• etw •arsa • "bisim aaimm solu· 
mu ,oktur., di1ecelclerclir ama, 
bu delittinnenin -.raflı bir it ola· 
cafını düıünerek canı tıkılacaklar 
da bulunaeakbr. 

Bizim fikrimizi soruyor muıu· 
nuz? Bizce takıimetre tolda dunaraa 

daha iyi olur. Çünkü ıaiclan ekseri· 
ya kadın, yahud misafir vaziyetin • 
de bulunan erkek oturur. Parayı ve· 
1'9Cek yolcunun yeri, çok defa, sol 
tarafbr. Talctimetre de onun üzerin· 
deki rakamlarla yakından alikalaı 
olanın SÖZÜft\in Önünde itleH fena 
mı olur? 

Sahte nii/us kaiıdlı artisti 

lstanbuldaki arlcaclaınmz, dÜll 
telefonla bilcliriyorduı 

"Elizabet İuninde bir bar artisti 
sahte nüfut kaiıclı lnıllandıtı için 
tnkif edildi.'' 

Bu kadın ne için sahte nüfus kl· 
tıclı kullanmıt acaba? Diye merak 
edenler olur; fakat ben, merak etmi· 
yorum. MalUın ya, bar artiıtlerinin 
en büyük hünerleri yqlarmı küçük 
ıösterebilmeleridir. Eldeki nüfuı 
kiiıdındaki yqı ise ne pudra ile, 
ne kremle, ne operuyonla, ne rimel
le, ne .. ç boyuı ile küçültmek im
kinı bulunmaclıima söre bu kaclın
c:aja onu defiıtİa'meie lünm ıör
müt ola~! 

l l!i ticarete vuran coban ! 

Bahkeıirin Y akup köyünde Aziz 
adında bir çoban, kendiıine emanet 
edilen bir türü koyunu parti parti 
aatbktan tonra ton partiyi satarken 
yakayı ele vermi,. 

Belki de adamcaiızı bu harekete 
ıevkeden ekonomik bir telakki ol· 
inuıtur: 

- Ziraatten sonra ticaret 1 
Belki de çoban Aziz fÖyle dü

tünmektedir: 
- Ziraat hayatından hoşlanma· 

dım; bot dunnayı da tevmem; tam 
işi ticarete vuruyordum, yakaladılar . 

Papa~ın mari/P.ti 1 

Balat'ta Ayayanı kilitesinin bat· 
papa11 Dif teo•, zahire tüccarların • 
dan Hiriıto'nun otuz Hkİz yqında· 
ki kantı Eleni'nin günahını çıkanr
kan kadıncağızı battan çıkamut. 

Tarihin eıki ve yeni aayfalan 
birçok ruhanilerin türlü türlü abllk
•rzlıklariyle doludur. Fakat ilk defa 
bunlardan bir tanesi me,hud cürüm· 
ler mahkemeıinin huzuruna çıkanl· 
ll1lf ve bat papasla günahını çıkar· 
tan ıünahki.r Eleni, dörder ay hapis 
cezatı yemiılerdir. 

Demek ki papaı, sahiden her za· 
muı piliY yemezmit; evli erkekle
rin hakkına vanncaya kadar, yedik· 
leri çok ıeyler bulunduiumı naklet
tijimb hidiseden anlıyorsunuz. 

Hava kapah geçti 
Dün ıehrimizde hava kapalı ve rUı• 

garsız geçmiı, ısı gece 4, gündüz 16 
derce olarak kaydedilmittir. Diln yur· 
dun Trakya, Kocaeli ve Ege mıntıka• 
larında hava kapalı ve yer yer yağıtlı, 
ıarki ve cenubu şarkt Anadolu mınta· 
kalarında ıiıli, diğer büttin mıntaka• 
larda çok bulutlu geçmigtir. DUnt<U 
yağıtların karametreye bıraktıkları 
su mikdarlarr Kocaelinde 3, Zongul· 
dak, Bolu ve Afyonda 1 kilogramdrr. 
Dün en dütük ısı Karsta sıfırın altın• 
da 9, en yüksek ısı da Adanada 23 de· 
recedir. 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - -- -- -EAnkara okurlaramıza ~ - -- -SBize mektub veya telefonlo~ 
Sadreılerini bildiren okurla-~ - -Erımı:;ın evlerine her 8abah~ 
5''Ulua" aazeteıi bıraJ..·mak~ 
• e -
Elçin tertibat al,dık. ~ 
§ Telefon No: ( 1061) § 
~1111111111111111111111111111111111111•' 
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[ :::~:~~:::::~:~:~~:~::::::::ı 
.ispanya mes' el esi ne 

va%iyette? 
t ~vrupa sulhu için eskisi kadar 
;hlikeli olmaktan çıktığı için mi? 
t okaa batka ufuklarda daha büyük 
dehlikeler belirdiğinden mi? Her ne· 
~llae; ispanya meaelesi, bir müddet· 

il beri ikinci plana atılmııtı. Zaman 
~n, Londrada karıımazlık ko • 
~•)'onunun toplandığını bazan da 

ranko'nun tekrar taarruza hazır • 
~dı~anı iıitiyorduk. Fakat o ka

0

d8:r. 
d lllldı meaele yine tazelenmek 11b • 
•dını göateriyor. 

liatırlardadır ki askeri harekat 
~.safhadadır: Franko, Bilbao'nun, 
h JOJı'un iıgalinden sonra ıimalde 
&ıi>ı nihayetlendirmiıtir. Bundan 

'°llra timaldeki kıtalarını Madrid 
tebheıine nakletmiı ve bu cebhede 
~-.ııaza geçmeğe hazırlanmaya bat 
&aııııtar. Madrid ıehri üzerine sık 

ille lanare bombardunanları yapıl • 
lllakla beraber, kıt gelmezden evel 
hpılacağı bildirilen bu taarruz he • 
~~~ ~ılamamııtır. Bunun için iki se
-o deriye sürülüyor : 

1 - Araya ramazanın girmesi. 
&taJİİnıdur ki Franko'nun bir çok kı
talarını f aalı müslümanlar teıkil edi
~°'· Ramazan ayı içinde bu krtaların 
•rb yapmak istemedikleri ve bu 

>:'izden Franko'nun da bayram erte· 
bllli beklediği bildirilmiıti. Fakat 
•Yram geçeli iki hafta olduğu hal

de hata taarruz batlamamııtır. 
2 - ikinci bir aebeb de portakal 

~ıulü imit. İspanyanın büyilk bir 
hrtakal ihracatçıaı olduğu bilini
>"or. Franko portakal mahsulünü sa· 
lap elde edeceği para ile harb malze
llıeıi satın alacak ve taarruza baıla • 
hcakJnıı. 

lier iki sebeb de pek makul gö
l'iin.nemekle beraber, her halde ıu -
ll\l iabat diyor: Franko gerek aaker -V •e &'erek paraca ııkınb içindedir. 

e Almanya ile İtalyanın yardımla
t'llla eakiai kadar dayanamıyor. 

~eselenin siyasi safha11na gelin
ce; bu da aylardan beri olduğu yer
de &ayıp durmaktadır. Malumdur ki 

1:owıdra karıımazhk komisyonu, pren· 
•ıp İtibarile İspanyadaki yabancı 
•s"-'lerin &'eri çağrılmalarına ve 

t~ıı"' •ı ..... ,_;" a-.ri ı-ekil1p~lex-i başl'-r 
•ıı.az da Franlfo bükumetmm 

ibıahariblik haklal'llllD taaDMDaama 
lcarar vermiıtir. Bu karar her iki ta-
"-fa da tebliğ edilmiı ve her iki ta
taf da cevablarmı bildirmitlerdir. 

Cevablar, bir çok ihtirazi kayıd -
lar ileri sürmekle beraber, herhalde 
'-kerlerin geri çeki1meleri prensipini 
~iinakaıa etmemektedir. Yani hem 

•drid hükümeti, hem de Franko 

)abancı aakerleri geri yollamafa ra
tldırlar. Şimdi yapılacak iı, her iki 
~afa da birer entemaıyonal ko
!aı~sYon gönderip yabancı askerlerin 
!aıiltdarını teabit etmektir. Londra 
lcarıtnıazlık komisyonu bu komia
)~llların teıkili ile me§iuldür. Ko
laıııyonların teıkili, lapanyaya git
~leri, yabancı askerleri saymaları 
"e leri gelmeleri aylarca sürecek bir 
~\laıneledir. Bundan sonra da belki 
.)larca müddet Londrada askerle • 

rırı llasıl geri rekileceği etrafında 
-·· >' 
"~kereler yapılacak. 

Diier taraftan Franko ,imdiden 
"ılahariblik hakları tanınmıı gibi ha
~lcet ederek hükümetçilere tabi o -
•tı ispanya sahillerini abluka altına 
:1'rı•ıtır. Malumdur ki abluka ilan 
~ek, meıru olan veya muhariblik 

lt··lclarını elde etmit bulunan bir hü
~ "~tiıı Mlahiyetidir. Bu yüzden 

ı ~·nun lngiltere ile arası açıldı. 
il ·ı ~ti tere hükümeti ablukayı hükümsüz 

il dedec:.iini Franko'ya bildirmiıtir. 
eliti . ·1· d d k" d' ... ıngı ız onanmaaın an çe ın -
1tı .• 

.._. lçın Franko İngiltere ticaret ge
•11ıle. to .,''ine dokunmıyacaktır. Fakat 
ti ~ne kestireceği diğer devletlerin 

"ı~t gemilerini İspanyaya git
~- . ten lllenedecek olursa, o zaman 
•• ~•Yet be olacak? Nyon konferan -
"ıi) il ~arlai-ı bu gibi meselelere ta· 
~., lb.idar, değil midir? Her halde 
~ .,.'Jıo, mubariblik hakları tanm-
1'-lc Zdan evvel ispanya sahillerini ab
le l._ altllla almafa teıebbüı etmek· 
,~sP&ııya meaeleaini gene ön plana 
ol •ı 0luyoı·. Fakat bayii tehlikeli 
d .,. bu te§ebbüıte ne dereceye ka • 
L •r il ... · ' ' b'l .._.._ 1 gıdeceiı Almanya ve ı -
h.rı ltalyadan göreceli teıvike 
l'a 11drr. Bu da lngiltere ile Alman -
"1i

1 

b~alya ve Franaa araaında umu -
ite., ;r ~nlatına için giriıilen müza -
di., ~!'°ID giditine bağlı bir meaele • 
~.lc11Ulenaieyb ispanya meselesinin 
~e ~.:.lte lııgiltere, İtalya, Frana 
derı 'b &laya araımda bir mücadele
blt;i1 •ret olduğu bir defa daha le -

~ et11ıif oluyor. 
A. Ş. Eamer 

ULUS 

DÜNYA HA'BERLERİ 
Akdeniz de 

lr16ndanın Romaya elçi 
göndermek istemesi 

Londrayı hayrete düıürdü 

Yunan krah 
Yugoslavya da 

Belgrad, 17 (A.A.) - Yunan kıralı, 
diln, buraya gelmiftir. Kıral naib 
prens Pol'ün misafiri olarak sarayda 
kalacaktır. 

Samuprava gazetesi, bat makaleal • 
ni yunan kıralı Jorj'un ziyaretine tah
sis etmittir. Bu gazete, kıralı Yugos -
lavya ile her zaman doıtane milnase -
betler idame etmiı olan doıt ve kom
ıu bir memleketin hUkümdarı ııfatile 
ıelimlamaktadır. 

Bir vapura 
taarruz edildi 
Tanca, 17 (A.A.) - Sidney adında 

ki franıız vapurundan alınan bir tel· 
sizde, vapurun Cebelüttarık açıkların
da bu sabah bir harb gemiıinin taarru
zuna uğramış olduğu bildirilmekte
dir. 

Londra, 17 (A.A.) - İrlanda hü
kümetinin bir tebliğine göre, İtalya 
hükümeti nezdine aiyaai bir mümea
sil göndermek huauaundaki kararı İn
giliz aiyaai mahfillerinde oldukça bil· 
yük bir hayretle kartılanmıttır. 

Bu mahfilerde de Valeranın İngil· 
tere hükümeti ile dominyonların fikri· 
ni almadan bu huıuata bir kara rittihu 
etmiyeceğini zannetmektedirler. 

Bununla beraber de Valeranın dahi 
meclia önünde böyle bir kararın Hab, 
Ş,istan iatiliaının hukukan tanıldığ 

şeklinde tefsir edilemiyeceğini beyaı 
ettiği ve meselenin aadece bir beynel· 
milel nezaket eseri mahiyetinde oldu
ğunu söylediği taarih edilmektedir. 

Pol11rı Ye lel~kı 
Milletler Cemiyetinden 

çekiliyorlar mı? 
Belgrad, 17 (A.A.) - Avala ajansı 

bildiriyor: Gazeteler, Lehistan ve Bel
çikanın Milletler cem,yetinden çekil
meleri ihtimali hakkındaki haberleri 
hususi bir dikkatle takib etmektedir
ler. Bu münasebetle ecnebi matbuatı
nın tefsirlerini ve bilhassa İnforma
tion Politique Polonaise'de çıkan ve 
Milletler cemiyetinin yalnız cihanşü
mullük mefkuresinden uzaklaşmakla 
kalmayıp bir Avrupa müesaesesi sıfa
tile hlikım bir rol oynamaktan da aciz 
kaldığı hakkındaki tefsirleri iktibas 
etmektedirler. 
Diğer cihetten Brükselden gelen ha

berleri tefsir etmekte olan Vreme ga
zetesi, İtalyanın Milletler cemiyetin
den çekilmesinin Belçikanın hükümet 
merkezinde kuvvetli bir teair bıriktı· 
ğını ve burada Cenevrenin İtalyaya 
kartı büyük ve say111z kusurlarda bu
lunduğu söylendiğini yazmaktadır. 

~ 

Almanya bir mııyar 

marklık yeni bir 
istikraz yapıyor 

Berlin, 17 (A.A.) - Havaa - Bu 
akşam ilan olunduğuna göre, bir mil
yar marklık yeni bir istikraz, kanunu
saninin üçünde piyasaya arzedilecek 
ve kayıt muameleıi 18 kanunusanide 
kapatılacaktır. Bu istikraz, Almanya. 
nın silahlanma için ve it programının 
tatbiki için akdettiği kısa vi.deli borç
ları konsolide etmeği iıtihdaf etmek
tedir. Kayıt muamelesi, 98.75 üzerin
den yapılacak ve bu husuıtaki hazine 
bonoları yüzde 4.5 faiz getirecektir. 

Bu istikraz: 1938 in ilk iıtikrazı o -
lacaktır. 1937 aenesinde bu tarzda üç 
istikraz aktedilmiıti. Biriıi, fubat a
yında 700 milyon marklık, ikinciai ma· 
yıs ayında 800 milyon marklık, üçün· 
cüsil de eyliil ayında 850 milyon mark
lıktı. 

Mali piyaaada fazla mikdarda boş 
para bulunduğundan kayıd mikdarı • 
nın, bir milyarı muhakkak surette &e
çeceği tahmin olunmaktadır. 
Almanyanın 1935 seneıinden beri 

akdettiği iıtikrazların mecmuu 7 mil -
yar 450 milyon markı bulmaktadır. 
Yeni istikraz, 18 ıene zarfında amorti 
edilecektir. Bankaların timdiden 250 
milyon mark mikdarında istikraz ka -
patmış oldukları bildirilmektedir. 

İngiliz mahfilleri Romada bir İrlan
da ıefiri bulunmaaının müJkül bir va 
ziyet ihdas edeceğini gizlememekte
dirler. Serbest İrlanda devleti tliphe
siz hakkını kullanmaktadır ve itimad
nameye imzasını atmakla da kıral Al
tıncı lGeorge, İrlanda kıralı ııfatile ha
reket edecektir. 
Mancheıter Guardian gazetesi, de 

Valeranm, milat.akil İrlanda devletini 
dünyaya ilin ettiği sırada İtalyanın 
muhtemel bir itiruından korktuğunu 
yazmakta, fa~t.t yeni sefirin itimadna
meaine kıralm imzuını koyması İngi
liz imparatorluğunun diplomatik bir
liği için muhakkak yeni bir darbe teş
kil edeceğini illw eylemektedir. 

Samuprava, yugoılav - yunan doet
luğunun mütekabil anlaşma ananele -
rine istinad ettiğini kaydetmekte ve 
bu dostluğun, her ıeyin iki memleketi 
birlettirdiği ve hiç bir ıeyin ayırmadı
ğı için hiç bir ıaman ıaraılmamıı ve 
ekıilmemit olduğunu illve eylemek -
tedir. 

C. S. A. R. h6disesi 
uydurma mı? 

Sidney vapuru, Ceuta'ya sığınmı' -
tır. Vapur, bir ingiliz torpidosunun 
yardımını istemiştir. 

Teruel ceplıesindc 
Barselon, 17 (A.A.) -Resmi tebliğ: 

Teruel cebhesindc cumhuriyet kuv
vetlerinin taarruzu havanın fena git -
mesine rağmen memnuniyete şayan 

bir şekilde devam etmektedir. 

Dün tarafımızdan işgal edilen mev
ziler tahkim edilmiştir. Düşmandan 

200 esir alınmıştır. 

Asilere gifre 
Salamanka, 17 (A.A.) - Tebliğ: 

Sancakta güya 

af ilan edildi 

Paris, 17 (A.A.) - Liberte gaze~si 
poliı tarafından son günlerde meydana 
çıkarılan silah depoları hakkında di

. yor ki: 

İki gün süren çarpışmalardan sonra 
Teruel cebhesinde cumhuriyetçiler 
geriye püskürtülmüşlerdir. 

Aragon cephesinde tifo 

TOrkler boyuna 
tevkif edlllyorl 

Antakya, 17 (Hususi) - Hatayda 
yeni rejimin ilanı dolayısile köylerde 
bayrama iştirak eden tUrkler tevkif 
edilmektedir. Mosdana köyünden 
Mehmed ile Sanaralı Bekir ve Reyha· 
niyenin Geli köyünden Akklş oğlu 
Ziya Ömer ağa karakoluna ve Cum na. 
hiyesinden Ar oğlu Ömer de Cu~ ka
rakoluna sevkedilmiıler ve franıızla -
rın emrile hapsedilmişİerdir. 

Türkleri arablara katmak için 
Antakya, 17 (Hususi) - Garonun 

Sancakta tahrikAtının bir cebhesi de 
bilhassa tUrklerle arabları küçük ihti
laflar vesileıile ayırmak, türkleri a
rablar ,arabları türkler aleyhine çevir· 
mektir. Bu makaadla yurd kaçakla· 
rından ve irtica elemanlarından Hoca 
r .. 1s1 .. ~ .. ·•acil• tiir\r1•r1,. arablar ara· 
ıını açmak için Suriye bayrağını ihti· 
lif mevzuu olarak ortaya atmııtır. Ho 
ca Celil arablar arasında Suriye bay· 
rağını çekmek için propagandalar yap 
maktadır. 

Türkler aleyhinde tahrikler 
Humus, 17 (Huıusi) - İlk kinunun 

altıncı gilnU Humus'ta Suriye izcileri 
namına ortodokı karde,lik rabıtası 
kulübünde bir müsamere verilmiıtir. 
"Bu müsamerenin mevzuu büyük harb 
ve Cemal Papnın Suriye harekttı 
münaıebetile rilrkler aleyhinde pro • 
paganda yapmak olmuttur. 

lıkenderun'da bir arab 
cemi yed 

İskenderun, 17 (Huauıi) - laken -
derunda Garonun himayeai altında 
"İakenderun arablığını koruma,, ce
miyeti namında bir teşekkül vücuda 
getirilmek istenmektedir. Cemiyetin 
başkanlığına Hüsnü Cebbarenin baba· 
sı Şahin Cebbarenin getirilmesi mev -
zu bahsolmaktadu. 

"Bu kadar mükemmel ve bu derece 
iyi neticeler veren arattırmalar çok 
mükemmel istihzaratı tazammun eder. 
Herhalde bu ne bir tesadüf eseridir, ve 
ne de zabitanın bir ketfidir. Bu sadece 
bir oyundur.,, 

Londra, 17 (A.A.) - Times gazete· 
sinin bildirdiğine göre Aragon cebhe

sinde hükilmetçi milisler arasında 

ıiddetli bir tifo salgını hüküm sür

mektedir. 

Vitrin müsabakası bitti 

Yerli mallar pazarı ve 
İsmet pafa kız enstitüsü 
birinciliği kazandılar 

YURDDAS 
. KiLERSIZ 

TATSIZ YlJ~ ........ , .. , .. f.. 

KADINI .YWANI 

lımetpafa K.ız Enıtitüsüncle bir vitrin 

Yerli mallar haftası münuebetiyle Ankara ticarethaneleri 
arasında açılmıt olan vitrin müıabakaımda muvaffak olanlar 
hakkında jüri heyeti karannı vermiıtir. 

Bu ıene hemen her ticaretha
ne güzel vitrinler hazırlamıı ve 
yerli malı teıhiri huıuıunda bü
yük aayret göıtemıittir. Bu ıe
bebten bu sene mükafat ve ma
dalya alanlar geçen ıeneye na
zaran daha fazla olmuıtur. 
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Akhn hakimiyeti 
TAN'da Ahmed Eınin Yalman, bu· 

gün türk milletinin elinde bulunan İm• 
ki.n ve fıraatların tarihin hiç bir dev• 
rinde hiç bir millete naaib olmadığını 
kaydederek gerek otoriter, gerekıe de
mokrasi memleketlerinin hiç birinde, 
Türkiye'de o lduğu kadar milletçe bir 
kalkınııı kolylaıbracak mükemmel bir 
idareye rastlanmadığını söylüyor ve 
diyor ki: 

" Aklın Türkiyede kurdufu haki
miyet tarihte eııizdir. Hiç bir mille • 
tin tarihinde Atatürk tipinde bir inkı
labçı yoktur. Hiç bir tarihi rehber, 
muvazeneli hareket yolunu bu kadar 
isabetle bulamamıı, ileri gidite mani 
olan engelleri bu kadar cesaretle tas • 
nif etmemiıtir. Gene hiç bir tarihi reh· 
ber, bir milletin yanru için bu kacfar 
eıaılı bir temel hazırlıyamamıı, her 
türlü ifratlardan uzak kalmayı bu ka
dar iyi bibnemiıtir. 

Tarihte eti olmıyan bu içtimai 
tartların ne kadara erbest ve çabuk 
bir gidit temin ettiğini ve ne kadar ye
ni ve güzel varlıklar yarattıfıru, her 
türkün göğsünü kabartan eserleriyle 
görüyoruz. Bütün dünya için eısiz bir 
örnek olan bu büyük eıer üzerinde tit
remeye mecburuz. Tarihi bir görüı 
sahibi olanların bu hakikati görmeme
lerine imkin yoktur. Yaratılan eserin 
mukayeseli manasını anlamıyanlara 

duyurmak da bu gibiler için en büyük 
bir vazifedir. 

Türk vatandatlarının hepsine dü
ıen yükıek bir vazife de, böyle bir 
esere layık olmak ve bunun inkitafı 
için ellerinden geleni yapmaktır. Bu 
yolda verimli bir inkitafın üç eqeli o
labilir: 

1 - Dünden kalan ve hakikatin 
canlı icablarını ölu ıekillere feda eden 
itiyad ve uıuller, 2 - Hatıra, gönüJe, 
intiıaba dayanan bir içtimai ıatıfanın 
kalıntıları. 3 - Umumi hayata aid bir 
nüfuzun, gerek bir adamın kendi talı· 
smı ve gerek hatır ve gönlüne kıymet 
verdiği adamlara taalluk eden men • 
faatlere alet edilmesi ve böylece umu• 
ıni menfaatin çiğnenmesi. 

Osmanlı idareainden miras kalan 
itiyad, uıul ve zihniyetlere kartı inkı • 
lab idareıi ilk günden beri cephe al
ıruıtır.,, 

JAPON EMPERY ALIZM[ 
CUMHURlYET'te Abidin Davw, 

japon emperyalizminin emeUeriadea 
ve hedeflerinden bahseden Jazıamı. 
§Öyle bitiriyor: 

" Japon emperyalizmi, ordu ve do
nanmaya, yani aıkerlen dayanan bir 
militariıt bir emperyalizm olduju için. 
hiç bir zaman fütuhata doymryacaktır. 
Japonya cihangirliğe azmebnittir. Sa • 
bık Almanya İmparatoru, 30 sene ev • 
vel sarı tehlikeden babaetmiıti. Sabık 
Kayser'in, birçok yanlıt görüıleri için• 
de bir tanesi doğru çıkmıtbr• Filhaki
ka aan tehlike, tahakkuk ebnek üzere 
bulunuyor. 
Japonyayıdurdunnakiçin,baıtaA• 

merika ve lnailtere olmak üzere Fran-
aa ve Sovyet Ruıyanın ela dahil olaca
ğı bir dörtler ittifakı akdederek hare • 
kete geçmekten, yani icabında barba 
kadar gitmekten baıka çare yoktur. 
Böyle bir hareket, eakiıinden çok daha 
kanlı bir dünya harbı dernek olacajt 
için lngiltere ve Amerika, timdilik, 
böyle bir aıkeri anlqmaya mittemayil 
görünmüyorlar. Fakat, japon emperya
lizminin ittihuı arttıkça, böyle bir it• 
tifak tahakkuk edecektir. 

Şimdilik, Japonya uzun vadeli Iİ• 
yaıetinin birinci merhalesi olan "tima• 
le doğru" kı•mını tahakkuk ettirecek· 
tir. İngilizlerle amerikalılar ve fran • 
ıızlarla ıovyetlerae sadece protesto no
talan vermekle iktifa edecekler, böy • 
lece infial ve hiddetlerini yebniı ola • 
c:aklardır ki bu da bir 19yclir.'' 

KABA BiR MUAMELE 

AKŞAM'ın "dikkatler'' sütununda 
okuyoruz: 

"-Ölü Ratid'in kansı Nimeeetl •. Sovyet seçiminden sonra 

Hüsnü Cebbarenin faal adamların
dan ve franaız muhiblerinden bir zat 
da Yeniıehir mahallesindeki evini ku· 
lüb binasına tahıiı etmittir. Arabhğı 
koruma namı altında kurulacaiı aöy -
lenen bu cemiyet arab davasının değil 
doğrudan dotruya intihabatta franıız 
muhiblerini kazandırmak gayesine 
hizmet edecektir. Nitekim kulübü aç· 
mak için çalıpnlar timdi franıız ta
raf darlarından mlirekkeb bir cebhe 
birliği vücuda getirmek için propa
ganda yapmaktadırlar. 

Jüri heyeti vereceği kararı çok 
incelemiş ve en güzel vitrinler üze
rinde uzun uzadıya münakatalar yap
mıştır. Neticede Sümer Bank Yerli 
Mallar Pazarı vitrinleri ile İametpa
p kıs EnstitUıU vitrinleri çok be
ğenilmiş ve bu iki mlleaaeıe üzerin
de reyler ittifak etmiştir. Ticari sa
hada büyük muvaffakıyetler gösteren 
Yerli Mallar Pazarı birinci olarak 
kabul edilmekle beraber yerli malla
rını teşhir etmek bakımından lamet 
pap Kız Enıtitüail vitrinleri dahi 
ticaret aahaıı haricinde f evkalide 
1örillmü9 ve ona da birinci mükafat 
verilmesi tenıib edilmittir. 

- Reami dairelerin kaJ)ıaında iı aahib-
lerini davet için böyle haykınyorlar . Moskova, 17 (A.A.) - Havas mu

habiri bildiriyor: Seçim mücadelesinin 
bidayetinde tescil edilmit olan namzed 
ler listeıi ile yükıek sovyete mebu.a se-. 
çilenler llıtesi araaında yapılan muka
yese, 15 namzedin baıkalan ile tebdil 
edildiğini göstermektedir. Diğer taraf-

tan, milliyetperver sovyetinde yirmi 
sandalya da adam değiıtirmi§tlr. 

Baıımıza gelen ini felaket ne
ticesi olarak kaybettiiimiz sev· 
gili refika ve hem,iremiz Silhey
la için do&rudan doğruya veya 
bilvaaıta taziyette bulunan vece
naze meraaimine i9tirlk eden 
muhterem zevata ayrı ayrr te
şekkür etmeğe derin teeullril· 
mUz mlni olduğundan teıeklrilr
lerimizin iblağını sayın gaaete
nizdcn dileriz. 

Ko. Kard. 
H. Ulug Arsın H. Avni 

3--7061 

Fransanın yeni yd 
bUdçesi 

Parla, 17 (A.A.) - Parlamento 1938 
büdcesinln heyeti umumiyeılni 25 re
ye kartı 547 reyle kabul etmi9tir. 

Varidat 54.600.332.000 franka, rnaaa
rifat 54.599.ll.8.000 franaa baliğ olmak
tadır. 

Büdccnin heyeti umurniycal hakkın
daki mUAkereler dün aktam batlamıt 
ve bütün gece devam etmi9tir. 

Söz alan maliye nuırı büdcenin ıa· 
mimi olduiunda ıırar etmittir. 

Maliye nazırının izahatına göre, a
lellde muraflar bir milyar 300 milyon 
frank artırılmıttır. Önümüzdeki ıene 
mUli müdafaa için 18 milyar fevk&llde 
maarafm kartılanmuı icab edecektir. 
ÖnUmlizdeJri MM ceman 28 milyar 
frank istikraz akdolunaC&Jr " bu su
retle buine bütün teahhUdlerini yeri
ne ptirmek imlrhını buluaktır. 

Ancak, Yerli Mallar Pazarı para 
milkifatı almayı arzu etmedifi için 
lımetpa,a Kız EnıtitUsUne verildifl 
gibi Yerli Mallar puarma da Sarı, 
beyaz madalyalar ve ayrıca da tak
dirname verilmeıine karar verilmif
tir. 

Difer ticarethanelerden para mü
kafatı ve madalya alanların liateaini 
apğıya dercediyoruz. 

TictıJ"et .alauıncla ikinci: 
Sa_manpuarında Gemlik pazar:ı 

ıahibı İzzet 25 lira müklfat, bir sa
rı madalya. 

Ticaret aalatUtncla ü~üncü: 
Halk Puta Salonu 25 lira milkl

fat bir aarr madalya. 

KataRorilercle birinciler 
tunlarclır: 

Haber Ekmel, oyunea1rçr Cevad 
Ömek, Koyunpuarmda Ayakkabıcı 
Fevzi, Anafartalarda kırtaılyecl Ha
lil Naci Mıbçıoll u, Sebat Eczabane-

Sümer Bank Yerli Mallar 
Pazarında bir vitrin 

ıi sahibi Muzaffer Gürcan, Bankalar 
caddesinde Bakkal Raşit Hulusi, 
bunların hepsi 25 er lira mükafat bi
rer ıarı madalya almışlardır. 

San madalya ve diploma alanlar 
funlarclır: 

Çiçekçi Sabuncaki, tuhafiyeci Es-
klnazi, Buna yağ pazarı, Şekerci Os
man Nuri. 

Beycu madalya alanlm 
ıunlarclır: 

Halıcı Zeynel, Şekerci Ali Raif 
Oıkay, Atlas kundura mağazası S. 
İbrahim Atlas, Kuyumcu Mahmut, 
Ankara memurlar kooperatif şirketi, 
latanbul Ec.zahaneai. Şekerci Ali U
sun, Hırdavatçı Adnan. 

Evvela ölmüı bir adamdan "ölü" 
diye bahsetmekte - bahuıuı zevcesi
nin yüzüne karıı "ölünün karın" diye 
haykırmakta • haıiyet verici bir kaba
lık vardır . 

Bizse ince bir milletiz. Dilimzde 
türlü türlü nazik farkları ifade için 
kelimeler vardır. 

Saniyen bütün demokrat memle • 
ketlerde ferdlere bir likabla hitab et • 
mek idıettir. Hatti boltevilder bile ken
eli aralannda biribirlerine "yoldaı • ta
•aris" derler. Bizde de "bay • bayan" 
var. 

Bu rencide edici haykırmalara ar • 
tık bir nihayet verilsin." 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda, kliring hesab

larına dair verilen rakamlardan birin
ci cetvelde Hollandaya aid rakamın 
l.157.800 olmaaı lazımdır. 

Uçüncil cetveldeki Belçikaya aid 
yekun da 856.386 olacaktır. Düzelti
riz. 
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Şeker nasıl yapılır? Ankara: 
OGLE NEŞRİYATI : 13.30 :Mubt~ 

plak neşriyatı - 13.50 Plik: Türk aıus~ 
ve halk şarkıları -14.15 14.30 Dahili 'l/C 

rici haberler . . 

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

Karşıda 

göründü; 
külliyetli düşman kuvvetleri 
ileri karakollar sipere girdi! 

Turhal fabrikasını bana 
gezdiren mühendis anlatıvor 

AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30 plak .~et~ 
riyatı - 18.35 Çocuklara karagöz (Ku~. 
Ali) - 19.10 Türk musikisi ve halk pr s! 
ları (Hikmet Rıza ve arkadaşları) - .}9:rl 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 19.50 ~ 
musikisi ve halk şarkıları (Servet A ElıO' 
ve arkadaşları) - 20.15 Konferans: ~ 
nemi Bakanı Bay Şakir Kcsebir tarahnııtı 
- 20.30 Türk musikisi ve halk şar~aııl 
(Salahaddin ve arkadaşları) - 21.00 Al •. 
haberleri - 21.15 Stüdyo salon orkestra~' 
1 - Suppc : Die Schöne Galathc 2 - Ep ol 
ınan : Die herzogin von Chicago 3 - 'd' 
Lincke: Le Chemin du caeur 4 - LeopO~~ 
Ukranischos Echo - 21.55 - 22.00 Yal'JI"'" 
progrpm ve İSTİKLAL MARŞI. 

Neferler yerlere diz çöküp otur -
dular. Biz, tarassud yerine çıkıp etrafı 
dürbünlerimizle &eyrettik. Fakat 
monoton bir beyazlıktan baıka bir 
!ey görünmediğinden gözcülere her 
tarafa iyi dikkat etmeleri için yeni· 
den emirler vererek aıağı indik. Bu 
da lüzumsuz bir ihtiyattı. Çünkü hiç 
bir ıey görmeğe imkan yoktu. Yal· 
nız siperde bulunan neferlerin sesle
ri duyuluyordu. 

Biraz ötemizde bir takım erkanı 

harb zabitleri bir masanın etrafına 

toplanmı§, bir haritayı tedkik edi • 
yorlardı. Bizim yüzbaıı, nereden a • 
!ırıldığı belli olmayan, bir mutfak 
iskemlesinin üzerinde uyuklayordu. 
Biz, Jack'la birlikte aıağıya indiğimiz 
zaman gözlerini açtı; kurnaz kurnaz 
ve kötü kötü gülümsedi. Bizim toy -
luk yüzünden gösterdiğimiz fazla 
gayretin yakında kalmıyacağını bil
diği için olacak. Bu rutubetli buhar
lar, fı§kıran bir volkanı dondurmağa 
kafi idi. 

isti§are oldu. 
Adil paıa, benim bulunduğum 

yere geldi ve elimden tutarak yu
karıya tırmandı. Artık genç değil
di; zayıf değildi; onun için, tabii 
olarak, böyle bir yardıma ihtiyacı 
vardı. 

Adil pa§a ile mülazım arasında 
§Öyle bir konu§ma oldu : 

Pa§a - Silah sesi duydunuz mu? 
Mülazım - arkta patlıyan top

tan ba§ka bir §ey duymadık efen
dim. 

Paıa - Nereden geliyorsun ? 
Mülazım - Birinci siperden efen

dim. 
Pa§a - lleri karakollarınız sipe

re girdiler mi ? 
Mülazım - Düımanm yaklaştığı

nı anlar anlamaz, evet. Fakat mu
tad nöbetçiler, hala, yerlerinde bu
lunuyorlar. 

Turhal'daki üç günlük ikametimde 
beni en çok alakalandıran taraflar, bu 
yeni şeker endüstrisinin sosyal bün
yemiz üzerindeki ekonomik tesirleri 
idi. Üç sene evvel yerinde yeller es
mekte olan Turhal fabrikasının, geniJ 
bir mıntakayı nasıl kalkındırmış oldu
gunu en salahiyetli ağızlardan dinle
dim, gözlerimle gördüm, vesikalardan 
tetkik etim. Şekerciliğin merak edip 
de ögrenmege imkan ve vakit bulama
mış olduğum pancar tohumunu, pan
car ziraatı, şeker edebiyatı ve şeker 
ticareti gıoı meçnuh.im olan bir çok 
cihetlerıni gozden geçirmem ka
bil oldu . .rakat bızzat şeA.l!rcılıgı, yani 
şekerin nasıl yapıldığ.ııı mutenassıı.la
rınoan sorına~ı ve mıuu ş • .Ker tabrıka
sını gezınegı en son::ı IJ.r ........ tım. 

İstanbul : . 

t,,-..~·~ n.tJ.,..-lYATI : 12.30 Plakla tii~ 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05-1'4 Pi.
la türk musikisi. el 
AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30 Seki:ı:iıı 

tasarruf ve yerli malı haftası konferaııf 
Akşam gazetesinden Selimi İzzet - 19· 
Safiye: Piyano ve keman refakatiyle 
19.30 Konferans: Çocuk esirgeme kurıJlll 
tarafından. Çocukta zeka ve karakter (JJt 
Şükrü Hazım) - 19.55 Borsa haberleri 
20.00 Sadi ve arkadaşları tarafından t 
musikisi ve halk şarkıları. 20.30 Hava ra..,.. 
ru - 20.33 Ömer Rıza tarafından araıırı 
söylev - 20.45 Semahat Özdenses ve arlı' 
daıilan tarafından tiırk musikisi ve halk~ 
kılan (S. A.) - 21.15 ORKESTRA : l 
Bethoven: Coriolan, uvertür. 2 - Remi . 
KorsakoH: Şeherezade. 3 - Çayko~· 
Şan doton. '4 - Kalman: Dasvarn noh ııf 
tın - 22.15 Ajans haberleri - 22.30 PJaJtl' 
salolar, opera ve operet parçaları - ız.SO' 
23 Son haberler ve ertesi günün prograınJ.,,, 

Kahvaltı geldi. Kaynamı§ pirinç
ten ve bir gece evel pişirilmiı ek
mekten ibaret olan bu kahvaltı, key
fimizi yerine getirmitti. 

Mehmed, hemen satranç oynamak 
teklifinde bulundu. Kasabada son 
kaldığımız yerden "eğreti olarak., 
bir takım getinnitti. Mehmed, Bak -
kal çavuıun hazırlamıt olduğu geniı 
sedir Üzerinde benimle, mezarın be
ri tarafında son satrancını oynuyor· 
du. Zannederim ki cennetteki huri • 
ler, yanına inmitlerdi. Beni yendi; 
fakat bu galebe eskisi kadar kolay 
olmadı. Bu aralık cigara içmeğe izin 
verilmiıti; fakat konuşmak yasaktı. 

Saat sekizde baş tabyadan bir İ§a· 
ret ve yahud bir ihtar olmak Üzere 
bir top atıldı. Kaptan yukanya fırla· 
dı; aatranççılar daha ataiıya, daha 
münasib bir deliğe indiler. Uyukla· 
yanlar bir silkinme ile uyandılar ve 
hiç uyumamı! gibi göriimnek için 
kendilerini sıktılar. Zabitler grupu • 
nun içinde bir hareket oldu. Yaver • 
lw Ye emir neferleri aağa sola ko§U§• 
tular. Emirler verildi. Atlılar dört 
nala kottular ve sisler içinde gözden 
kayboldular. 

Top aeai üzerine bir süvari mÜf· 
rezesi ıimaldeki Nikbolu yoluna 
doğru atlarını sürdüler ve yırmı 
dakika 1<>nra yerde sürünerek geri 
geldiler. Topçulara talimat verildiğin· 
den zabitler, toplara lazımgelen vazi· 
yeti verdiler. Bu sırada yukarıdaki 
nöbetçilerden birinin sesi geldi. 
Yüzba§ı ile birlikte yukarıya fırla· 
dık ve aıağıda kıyafeti ile seçilen 
bir mülazım gördük. 

Bu adam bağırıyordu : 
- Birinci siperdeki Yüzbaıı ha· 

ber gönderiyor. Külliyetli düıman 
kuvvetleri karşıda belirmiştir. tleri 
karakollar, gelen sesten bunların 
altı tabur ve birkaç batarya olduk· 
larmı kestiriyorlar. Süvari görün· 
mü yor. 

Yüzba§ı, bu haberi Binbaııya bil
dirdi. Masanın etrafında ufak bir 

Paıa - Haydi ileriye gidiniz ve 
kendi Yüzbaıınızla ikinci siperdeki 
Yüzba§ıya aöyleyiniz. Zayiat ver
memeye çalııaınlar. Vaziyet İcab 
ettirirae hemen geri alınacaklardır. 
Vadi ile üçüncü aiper, aon raddeye 
kadar mukavemet edeceklerdir. 

Müliizim sisler içinde ka.yboldu. 
Paıa. &§ağı İnerek bana l'!>rdu : 

- Bir ate§iniz var mı? (Türklerin 
sigara tiryakiliklerini anlatamam. 
Günde yüz sigara içenleri bilirim.) 
Paıa, ondan sonra zabitlerinin yanı
nıı gitti. 

Topçular, toplarını tekrar muaye
ne ettiler ve saat sekiz buçukta ate§ 
ba§ladı. Sağımızdaki bataryanın üç 
topu da bizi takib etti. Bir kaç da· 
kika sonra ruslar cevab verdiler. Ya
ni bir mil kadar §imalden top &esle
rini duyuyor, arada sırada da geçen 
güllelerin uğultusunu iıitiyorduk. 
Fakat hiç bir feY göremiyorduk. Bu 
güllelerin nereye isabet ettiğide an • 
Iaıılmıyordu. 

Bu vaziyet, bir &aat kadar sürdü. 
Ondan sonra ortalık biraz açıldı ve 
biz, kar§ıdaki rus bataryalarmm a • 
teıini, beyaz bulutlar içinde çakan 
§İ.m§ekler gibi görmeğe ba§ladık. 
Topçularımız da toplarının vaziyeti· 
ni yeniden düzelttiler. 

Saat onda ortalık taınamile açıl • 
ınıt ve dütman hatlarını dürbünlerle 
görmek mükün olmuıtu. Bu sırada 
cenupta v~ cenubu şarkide ebemi • 
yetli bir top ateıi de baılamıı bulu· 
nuyordu. 

Biz, boyuna. bekliyor, beklemek· 
ten baıka bir fey yapamıyorduk. Be· 
nim ncferlerimden birisi : 

- Vuruluncnya kadar bekliyece • 
ğiz galiba! dedi. Adamcağızm hak· 
kı da yok değildi. 

Rusların topçu hattı kuvvetli idi. 
Eiraz sonra nışRngah değiştirmiş o
lacaklar ki gülleler, vadi ile tabya· 
l.ır arar.ına düpneğe başladı. Ben 
dürbünümle, çıkan a teılere bakarak 
karşıda ateş eden kırk top saydım. 
Buna karşı bizim, bu noktada ancak 
sekiz topumuz vardı. 

(Sonu var) 

Mulakata gelen dVıupcuı nıunarrire: 
"İşkrı sırasıyıe mutaH.:a edelım., dedi
gi ıçm yabancı gazeteıerce ogülen es
ıci bır şehırcminımiz gıbı orada goni
lecek olan işlerımi sıraya koymuş ol
duguından aolayı tabrıka ziyaretini 
sona bırakmış değilim: ~eker kampan
yası başlamak ıizere olaui,!undan iab
rikadakı faaliyeti son teınizliıderden 
ibaretti de ondan ... 

Fakat bir elektrik, bir otomobil, bır 
alüminyom, bir demır veya havagazı 

rabrıkası ne kadar buyuk olursa oıı:;un 
binalar hemen yarı yarıya boştur. Son 
gun gezoigim şeker fabrikası, tıklun 
tıklım dolulugu ile beni, itiraf ederim 
ki, şaşırttı. Ocaklar, kazanlar, dittizör
ler, tulumbalar, vakum cihazları ve ni
hayet kilometrelerce borular fabrika
nın bet altı katını bir başından öte ba
şına ve zemininden tavanına kadar 
do>d..ıruyordu. 

Bana fabrikayı gezdiren mütehassıs
tan şekerin nasıl yapıldığını sordum. 
Teker teker makinelerin batında dura
rak ve icabettikçe bir kat daha çıı<ıp 
tekrar alt kata inerek bana uzun oir şe
ker deni verdi : 

"Pancar fabrikaya teslim edildikten 
sonra yıkanıp temizlenir, tartılır .• 
Tartı otomatiktir. Terazinin kefesi 
dört beş saniye içinde dolar ve boşalır. 

Kantardan biçak makineıine dökü
len pancar erişte gibi kesilir. Bun
lar diffüzör denılen usare almağa mah
sus kazanlara doldurulur. Yalnız bu 
sırada bir adam yabalarla pancarı dif· 
füzöre iyice yerleştirir. Pancar diffü· 
zörde sıcak su cereyanına maruz hıra· 
kılır ve bunun tesiriyle hücrelerin ci
darları gevşer, yumu,ar ve içersindeki 
şekerli madde, ''plazma,, yı suyun alıp 
birlikte götürmesine müaaade eder. 

Bu pilazma siyaha yakın bir renkte· 
dir. Buna hamşerbet adı verilir. Bun· 
dan sonra fabrikasyonda tasfiye ve te
mizlik başlar. çünkü diffüzyon hadise
si esnasında pancarın içinck şekerden 
matla bazı ecnebi maddeıer şerbetle ka
rışır. Bunların kristalizasyondan 
evel tasfiyesi lazım gelir .. İlk tasfiye 
kireçle yapılır. Kireç taş.ı muayyen 
nisbet dahilinde temiz bir kok kömürü 
ile yakılır. Yanmış kireç söndürülür 
ve kireç sütü halinde ham şerbete mu
ayyen bir nisbette ilive edilir. Kireç 
sütü koyu ham şerbet aatüratör dedi-

Tokad'dan bir gür ··,.ü, 

YAZAN: 
Nasuhi Baydar 

ğimiz karbonatasyon kaznına girer. 
Bu kazanlar içinde kireç ocağında taşı 
yakarken elde ettiğimiz karbon gazını 
veririz. Karbon gazı sönmüı kireç üze
rine tesir yaparak tekrar kireci taş ha
line ifrağ eder. Bu mayie çamurlu şer
bet leriz.. Çamurlu şerbet filtre-pres 
dediğimiz filtrelere sevkedilir ve bu
rada, karbonatasyon neticesinde teres
süb eden maddelerden ayrılarak altın 
sarısı bir mayi halinde süzülür. Geri 
kalan kireçli rüsup çukurlara atılır. 

Altın sarısı rengindeki mayide bili
tizam bir miktar kireç daha bırakıl
mıttır. Bu kireç de ikinci karbonatas
yonda tersip edilir, yani ikinci satura
törlerde tekrar karbon gazı verilir ve 
bilahare ikinci fil tre-preslere sevkedi· 
lerek daha temiz ve berrak bir mayi el
de edilir ki daha açık aarı ve berrak 
tır. ııuncı uıtre-preaıeroen çıkan mayı 

kaynatma kazanı dediğimiz ufak bir 
kazanda 100-103 derece hararette kay
natılır. Bu arada tereaaüb eden bikar
bonatlar da mihaniki filitrelerde süzü
lür ve ayrılır. Elde edilen şerbete de 
sulu şerbet denir. 
Yukarıda bahsettiğimiz hadiseler 

mütemadidir, pompalar ve tabii akış
larla olur, kaynatma hadiseleri ise hep 
buharladır. 

Taafiye itleri sulu terbette nihayet 
bulur. Sulu terbct koyulattırma ka
zanlarına sevkedilir. Bu kazanlar biri
birine bağlı ve buhar hararetiyle ısıtı
lan tebhir kazanlarıdır. Ekseriyetle 
bizim fabrikalarımız da üç kademeli
dir. Şerbet her kazanda biraz koyula
şarak son kazandan koyu şerbet halin
de çıkar. Bu şerbetin rengi de kesafeti 
dolayısiyle biraz daha koyulatmı§.tır. 

Bu şerbet biraz daha tasfiye edilmek 
üzere bir filtraayondan daha geçiri
lir. 
Şimdi kristalizasyon başlar: Koyu 

şerbet vakum dediğimiz kazanlar içi
ne ıevkedilir ve kaynatarak kristal el-

de edilir. 
Vakum denilen kazanlar, tazyik al- Avruı>a : 

tında değil, hala altında kaynayan ka- u.1:"..ı.ıü~ t/E OPEifüTLEH : ıs.os 1' 
zanlardır. Bunlar da hala kaynama su- lonya - 19.50 Viyana - 20 Laypzig 20.4 
retiyle hasıl olan buharın soğuk su ile ~openhae - 21 Monte Ceneri - 21.'45 P'1 k 1 k · · · · rıs - P. T. T. - 19.30 Droitvich - ı 
arşı aıara teksıf edılmesı sayesınde Brüksel, Roma_ 21.30 Strazburg- 22 L 

istihsal edilir; tebahhurat esnasında ıemburg - 24 Stuttgart. 
buhardan gayri intipr eden gazların HAFIF MÜZİK : 6.30 Berlin ve diğer al 

k 1 b man istasyonları - 8.30 Frankfort ve diicl' 
ve azan arın şurasından urasmdan alman istasyonları - 9.30 Berlin - 12 sel" 
kaçabilen havanın kondansasyon esna- lin ve diğer alman istasyonları - 14 sıııtj 
sında hasıl olan boşlu~u doldurmama- prt - 14.10 Frankfort, Laypzig - 14.l 

Berlin - 16 Münih - 16.45 Frankfort .,,, 
smı temin için de bu gazları emmeğe 17.30 Viyana_ 18 Berlin _ 18.15 LaypıiJ 
mahsus hava - hala pompaları vardır. 19.10 Kolonya - 20 Stuttgart, Vaqova.,,, 

Vakum kazanında • icabına göre • 22.'40 Könikaberg . 
mayi 75 • 90 derecede kaynar. DANS MÜZ1ô1 : 22 Floransa - 2z.20 

Münih, Viyana - 22.25 Budapeşte - ız.3D 
Şerbet önce meşbu, sonra fevkalmeş- Breslav ve diğer alınan istasyonları - ı' 

bu hale geldiği zaman şurubun koyu- Landon Rea-ional - 23-23.30 Krakori Lefll' 
luğunu iplik tecrübesi dedikle"ri bir tec bere - 23.5 Poııte. Parisien - 23.10' Sr~· 

sel - 23.30-1 London - Regional - 24 ~D' 
rübe ile anla§ılır. Bu da bir miktar ma- ma, Milano, Pariı P.T.T., Strasburg _ z4'l 
yiin iki parmak arasında iplik iplik Drotvich - 24.2 Lükııenburg. 
uzayıp uzamadığını anlamaktır. 

Fevkalme§bU hale gelen şerbette 
billurları kısa bir zamanda elde etmek 
için ince döğülmüt bir miktar ıeker bil 
lfır mayası olarak kazana atılır. Bu bil· 
lurlar yavaı yavaı büyütülür, büyü
dükce veniden lca7.ana .11.f'rh..t at.~rr v'"' 
kazan dolduktan ıonra altındaki karıt· 
tırıcı ve soğutucu kazanlar (Refrije
ratörlere) boşaltılır. Bu halitaya şeker 
lipaaı deriz. Ve koyu ıerbetten istihsal 
edilen ıeker lapasına da birinci mahsül 
şeker lapası deriz. Bunun rengi koyu 
şerbetin renginden hatta biraz daha 
koyudur. 
Şeker lapaaı refrijeranlardan santri

füjlere aevkedilir, çünkü bu lapa için
de kristalize olmamıı şurup da vardır. 
Bu şurubun kristallerden aynlmaaı 

içinde kuvveianilmerkeziye ile te· 
min edilir. Kuvveianilmerkeziye ile 
kristallere yapışık şurubun hepsi ay
rılamaz. Bu sebeble santrifüj içinde 
billurları bir miktar su ile yıkamak 

lazım gelir, bu da bitince santrifüjler 
tevkif edilir, hafif rütubetli ve sarımtı
rak renkte olan şeker bo,ahr. Bu şeker 
bizim yediğimiz kristal şeker değil
dir. Buna birinci afinad şekeri derler. 
Bu sarı feker sıcak su ile eritilir ve 
karbürafin dediğimiz bir nevi aktif kö
mürden süzülür. Bu süzülü~ esnasında 
mahlt'.llün tamamiyle renk verici mad
delerini bıraktığı görülür. Bu mayie 

birinci Klere derler, bundan da kP" 
me şeker lapası aynı tarzda pişirirJet• 
(yani vakum kazanında) kesme şekel 
lapası bildiğimiz şeker rengindedir. 

Kristal teker kesme şeker Iap_.,-
d.an._ aantrilifii• v••••••• ... ı•-·'•- ~ 
ruhlar ve üçüncü mahsul şekerin eı 
tilmesinden elde edilen üçüncü klete'• 
den pifirilir. 

Birinci mahsulün şurublariyle kri': 
tal şekerin şuruplarından da ikirıc.I 
mahsul şeker santrifüjlerde afine r 
dildikten sonra birinci mahsul şeJtef' 
den çok az farklı koyulukta olduğ.ıl 
için iyi bir filtrasyon neticesinde bı' 
rinci klereye yakın bir renk alır ve 11" 
sebeble bu da birinci klereye ilave ,. 
dilerek preselerde tazyik olunmak sır' 
retiyle kesme şeker yapılır. . 

Üçüncü şekerin şurubu melas deC1' 

ğimiz koyu ve yarısı şeker ve yarıt1 
gayrijekerden müteşekkil bir mablıll 
dür ki ıeker fabrikalarının tesisatı IJıl 
mahlüldeki şekeri almağa müsaid d~ 
ğildir. Bunlardan şeker almak iç~ 

ı· Al pullu ve Uşak fabrikalarımızda 
kinci bir, Melas fabrikası vardır. :eıı 
fabrikalarda Melastaki şekerin % ~ 
ila 70 i tekrar kristalize edilmektedit· 
Şimdi, nazari olarak, ben de kendiııı' 

şekerci sayabilirdim. Fakat nuarif' 
ile ameliye arasında dağlar olduğtıll11 

bilmeseydim! ... 

grupu arasında yegane entelektüel bulduğu adam 
Sezai Beydi. Hususiyle çocukluğunda okuduğu 

"Sergüzeıt" romaniyle "Rümuzüledep" unvanlı 
bir küçük hikayeler kitabı onun dimağında olduk
ça derin ve tatlı bir hatıra bırakmıt bulunuyordu. 
Bundan baıka Mısırda çıkan "Şurayı-Ümmet,, te 
kendisine yegane heyecan veren yazıların çoğu 
Sezai Beyin ateıli makaleleri idi. Bunlarda sami
mi bir ihtilalciliğin bütün hummaları &eziliyordu. 

Halbuki, Ahmed Rıza, hem yazıları, hem tahsı iti
bariyle bir mütekaid mutaaarrıftan farksızdı. Ta
vur ve edasında daimi bir kitabeti resmiye kuru
luğu vardı ve her vakit, bunun, insana fütur veren 
ekıiliği, aoğukluğuyla "Sergüzeıt,, müellifinin ro

mantik taıkınlığı arasında bariz bir ruh ve karak· 
ter tezadı göze çarpardı. Bu iki kutup ortasında 
kalmıı olanlar ise her türlü tahs~etten ve çqni
den mahrum bir küme avarelerdi. 

BİR SÜRGÜN 
cazibeli seyahat planları vardı ve zindanının pen• 
ceresinden gök yüzünün engin maviliklerine ba• 
karken omuz baılannm ucundan, tatlı kaşıntılar
la iki kanadm çıktığını hissederdi. Şimdi, onda., ne 
bu hızdan, ne o ümidden artık hiç bir eaer kalma• 
mııtır ve onun etrafında dünyanın ufukları daral• 
dıkça daralmııtır. 

Doktor Hikmet, bunlara, içindeki ideolojik buh
ranı açmak ıöyle duraun, hatta alelade "idee" ter
den bile bahse imkan görmüyordu. Bir iki "fikri 
ubit,, fransız ihtilaline dair bir iki fıkra, bunla
rın bütün kafa zenginliklerini tetkil eden unsur
lardı. Sonra, yarmm endişesi ve bin türlü geçim 
:zorlukları • Sazai bey müstesna olmak üzere • he
men hepsinde, zeki.nm kendi kendine arayıı, bu
lut, müıahede edit kabiliyetini körletmiıti. Bun
dan batka, Jeune Turc,ler, o kadar kendi araların
da, kendi muhitlerinde mahsur yaıamaktadırlar 
ve bütün frenkperestliklerine rağmen frenklerle 
o kadar az ülfet etmektedirler ki, bunların adet 
ve seciyelerine, daha umumi surette, garb alemi

nin strüktürüne dair bir fikir ve malUnıat edin
mit olmalarının ihtimali yoktur. Gözü kapalı bir 

-47-
A vrupa medeniyeti hayranlıiı, bu medeniyete dair 
kalıplaımı! bir takım kanaatler ... Iıte, doktor Hik· 
metin türk arkadaılariyle her konutmaamda, ken· 
di ıüphelerine, kendi suallerine kartı cevab ola· 
rak bulduğu ıeyler bunlardan ibaretti. Halbuki, 
onun bu hayranlıfmda yav•! yavq rahataız edici, 

endite verici bir ıuur uyanıyor ve kalıp-kanaatler 
nevraljik ağrılarla ötesinden berisinden çatlama· 
ğa baılıyordu. 

Eğer, doktor Hikmet, bu derdinden Ahmed 
Rıza beye bahsedecek olea, Jeune Tme'ler tefi, 
ona, mutlaka §Öyle bir nasihatta bulunacaktı : 

- Avrupa medeniyetini anlamak o kadar ko
lay bir ıey değildir. Ben ki bir eski "pozitivist,, 
im; hala, bunun künhüne eremedim. Auguste 

Comte'u okuyunuz; Auguate Comte'u okuyunu:ı:. 
Sezai beye açılsa : 

- Bu ummanı bipayan, azami 63 santimetre 
kutrunda bir kafa taama ujmaz. tarzmda bir cüm
le dinliyecekti. 

Doktor Nazım ise : 
- Bırakın, bu züppelikleri, be birader; diye

cekti. Görülen köy kdnu.z iKemez. Var mı, sende 
böyle caddeler ? Var mı aende böyle ibideler ? 
Memleketinde vatan kelim•İni, hürriyet .özünü 

YAKUB KADRi 
talaffuz edebilir mısın ? lıte, burada edebilirsin. 
Ben ondan ötesini anlamam. 

Bahaeddin Şakir'e gelince, o, cevab vermeie 
bile tenezzül etmiyecekti. Gözlerinin madeni pa· 
rdtılariyle doktor Hikmeti süzecek ve acıyarak 
dudaklarını bükecekti. 

Bir bakıma, Ragıb bey bunlar arasmda gene en 
iyisiydi. Hiç olmazea; o, Pariain, •ilence Parisinin 
zevkine varmıt bir adamdı ve burada yiyip içmek· 

ten, gezip ef lenmekten baıka bir iddiau yoktu. 
Hatti, Doktor Hikmet, ona bakarak kafumı bur· 
gulayıp duran dütüncelere, auto-analizlere artık 
bir nihayet vermeli ve koca ıehrin bütün haz ve 
safa imkanlarından istifade etmeli çok daha akıl· 
lıca bir hareket buluyordu. Fakat, muzip ve mü
ziç dimaimm li:ontrolundan kurtulmak ne müm
kün ..• Nereye baksa, kimi görse, ne yapsa benliii· 
nin derinliklerinden akseden ainai ve nafiz bir ııı· 
im aydmlıimcla her feyİn iç yüzünü, herkeain ia
keletini ve kendi kendisinin gülünç tekiller alan 
gölgesini ıörüyordu. O vakit yegane kurtulut ça
resini kaçmakta, her 19yden ve herk.ten kaçmak
ta buluyordu. 

Kaçmak ? F.k11t, nereye 7 l.zmir'de sürgün 
iken, lrafaemm içiDcle wu bir ha,.I ildimiüa 

- Bilmezsiniz, ne kadar içim sıkılıyor, Ragıb 
Bey ..• 

- için mi sıkılıyor ? Amma yaptm ha.. Bari, 
kİJnaeye söyleme, birader Pariate insanın içi mi sı• 
kılır mıı ? Ben, en bunalmı! zamanımda bile oba 
Rue de La Paix'den Opera meydanma, Opera 
meydanmdan Boulevard des ltaliens'e doğru bir 
İnip çıktım mı, yüreğimde ne gamdan, ne kasvet• 
ten eser kalır. Adeta, yirmi, .yaı daha gençleşirirn-

Fakat bu ablak yüzlü Mefistofeles, ne yazrk ki, 
bu gençliğin ve bu yapma fevkinin sırrını ona, bir 
türlü telkin edemiyordu. 

Ragıb bey doktor Hikmete rehberlik ve mentor
lult hizmetini büyük bir i.tekle yapmakta devanı 
ediyordu. Bunda, o, yalnız iyi, aevimli ve nazik 
bulduiu bir vatandaım itine yaramak zevkini de
iil, ayni zamanda, Pariıi bir Parisli kadar iyi ta• 
nryan ve bunu iabat etmek fıraatmı bulan bir ya• 
bancmm gururunu duymaktadır. Doktor Hikınet, 
Raııb beyin bu tarafmı pek iyi hiuettiği içindir 
ki, kendini, onun çocukça arzularına; hatta ba• 
zıan kaprialerine terk etmekte hayır itliyen bir in• 
aanm Yicdan fwahlığmı buluyordu. 

Nitekim, bir gün, doktor Hikmet, gene bu yÜı:
den, harikulade bir feclakiırhkta bulundu. Ragıb 
beyin bç zamandD' kendisini götünnek istediği 

(Sonu var) 
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Kakao ve 
liylkiainin araaındaki farkı, tabii, bi

oraunuz: Toz halinde kakao aütle 
~e tekerle, yahud sadece au ve fe• 

p -•• İçilir, nefia bir kahvaltı olur. 
alcat yalnız kakao tozundan hamur 

~~~dıraa lezzeti iyi olmaz. Onun için 
~)'u yüzde altmıf, yetmit niabe· 
~de tekerle karıftırırlar, bildiiiniz 
:taiiz çikolata meydana çıkar. Süt-
• çikolata da yapılır ama, aütaüz 

ISİkolataya tarçınla vanilya katılırsa •• • fia aetı ve kokuıu bakımından en ne-
tatldardan biri olur. 

kakao içindeki azotlu ve yağlı 
~ddelerle, hiç ıeker katılmadan 

bulunan, ıeker yapacak madde
~-. dolayı iyi bir gıda olduğu tÜP· 
ı.~:az~lr. Yüz gram kakao tozu 472 
~ •erir. Bundan batka içinde 
~ maddeıi de bulunduğun· 
.t.a, bununla da mide, kalb ve böb· 
~leler üzerinde iyi bir münebbih o • 
:· yzunca bir yo~sunluktan aonra, 

J\icek bir çay fıncanmda, kakao 
~ yorsunluiu ridermek için ke
tilli bir vuıtadır. 
.Hazmı da kolay ıörünür. Çünkü 

llaideye ne ağırlık verir, ne de &'azla· 
ta lebeb olur. Fakat içinde yağlar 
~ hazmedilemezler. Bundan 
~ciğer haylice yorulur. Onun için 
~aciierleri zaten iyi itleyemiyen • 

kakao da, çikolata da yaramaz. 
IA~~taüz kakaoyu zevk erbabı ıüt • 
•...une tercih ederlerae de hazmı en 
~ ekaik kalan Ye karaciğeri en zi
hcl yoran budur. Sütlüıü tercih e • 
.ın..elidir. Sütaüz kakaonun inklbaz 
,__ek huaaaı da Yardır. 

Çocuiclar kakaoyu da, çikolatayı 
.._ büyüklerden daha ziyade hamıe• 
"-lw. Bununla beraber çok mikdar· 
"- olunca çocuğun karaciğerine de 
dok11nur. Tam karar mikdarmı bul• 
..._ güç olduğundan, hekimlerden 

ltir Çop çocuklara hiç çikolata Je • 

çikolata 
dirmemeği tavıiye ederler. Bata çı
kabiliraeniz bu tavaiyeyi tutarauuz. 

Buna kartılık, intibahı kalmamıı 
yatlı adamlara kuYTetlice bir gıda 
verebilmek üzere ıütlü kakaonun i • 
çeriıine bir yumurta aarıaı katarak 
içirmeği tavaiye eden hekimler çok • 

Ankara muhteliti nasıl 
tertib edilmeli ? 

tur. 
Hep, yağlı olmaıından dolayı kıt 

mevaiminde kakao da, çikolata da 
aıcak zamanlardakilerden daha iyi 

Anketimiz sporcular arasında 

alaka gGrdD. Gelen cevablan 

bDyük bir 
neırediyoruz 

hazmedilir ve daha iyi beıler. Mide· Anketimize bugün de devam ediyo
ai ve karaciğeri aailam olanlar ıütlü ruz. Bugün ve yarın akJ&ma kadar ge
kakaolarım günün her hanıi bir aa· len cevabları da netredeceğiz. Onun 
atinde içebilirlerae de , karaciğeri için anketimize ittirik ıuretile Ankara 
yorgun olanlarm onu ikindi kahval· futbol itlerine ve gazetemize kargı a
hlarında içmeleri daha az zarar ve· lika gösteren okuyucularımızın cevab
rir. Karaciğeri bozuk olanlar zaten ların.ı bir an evel göndermelerini rica 
sabahları aktam yattıkları zaman· ederız. 
dan daha yorıun olarak kalkarlar, Ankara futbol yıldızları 
yağlı kakaoyu daha güçlükle hazın Anketımlıın tabii bir neticeai olarak o-
ed l kuyucularımızın en çok re1 verdikleri fut. 

er er. . • . bol aalarmın adlarını yuıyoru.1. lki ıiin i. 
Kakao karacııerl yormakla be • ı;indc çıkan cevllblara ıore futbolc:ulanmı

raber, fikirle çalıtan adamlarm pek zın ku~dıklan reyler ıöyledir: 
rrag· u kahve gibi kakaoyu da devam· KAL:b:C~: Fuad (M.G.) 16, 0911Wl (A. 
T- • • • G.) 3, Cahıd (G.B.) 1. 
lı çalııabilmek ıçm faydalı bulmut • i:)AliHEK: Yapr (D.Ç.) 17, Nuri (G.B.) 
lardır. Büyük tabiat alimi Linne ka· 1, Saffet (M.G.) 1. 

d 
·ı·hl ·..ı.· · k SOLBEK: Sabri (H.G.) 7, Enver (A. 

kaonun a ını ı a ar lır-ı•ı oymUf • G.) !ı, Saftet (M.G.) 3, Yaşar (D.Ç.) 1, ~a-
tu. lib (M.Q.) 1, .ı.haan (G.B.) 

Bu raibette kakaonun atk arzu• SAGHAF: lVıuı;a (A.G.) 8, Kadri (G.B.) 

and
-ak insana kevif ve 6, Ali Rıza (A.G.) 2, Semih (A.G.) 1, Gazi 

ıunu uy .. ... • " (D.Ç.), Abdül {A.G.) 1. 
halinden hotnudluk vermek haasaaı• OtU'AliAF: Haıan \G.B.) 18, Ali Rıza 
nın da teairi olıa ırerektir. Meraklı· (A.G.) 1. 

b h d h SOı.HAF: Musa (A.0.) 8, Abdiil (A.G.) 
ları kaka~nun .. u aaa~aı~ı ~ a 4, Ki.mil (D.Ç.) .a, :semih (A.G.) 2, Cahid 
ku'VVetlen~hnnek uzere bır kılo çiko- (M.G.) 2, Hiııeyin (u.Ç.) 1. 
lataya 72 ıranı niabetinde anber ili.· SAGAÇIK: ttıımı (H.G.) 5, Selinı (G. 

· · d b l lard B.) 4, Şerif (H.G.) 3, Muıtafa (D.Ç.) 2, Ab-
H etmek çareamı e U mut ır. dül (A.G.) 2, Ali (G,B.) 2, Sallhaddin (G . 
Anberli çikolata dermanaız i.fıklarm B.) 1. 
büyük yardımcwclır. SA01Ç: Yapr (A.G.) 8, Rıza (M.Ci.) 4, 

... -L · ld··~u vakitt d ka • İakender (A.O.) 3, Ali (G.B.) 2, İuet (H, 
.ruauenız O ... e e, G.) 1, Abdül {A.G.) 1. 

kao çokça ~eker ve daha az nıtaıta ORTA: Rıza (M.G.) 14, Abdurrahman 
ve pirinç unile karııtmlarak bula• (H.G.) 3, Musa (A.G.) 1, Orban.{D.Ç.) ı. 

· · · · ·1· ki b SOLtÇ: İzzet (H.C(.) 5, Fahrı (A.G.) 4 
maç gıbl pıtırı ınce çocu ara ve ea YalU (A.G.) 4, lakender (D.Ç.) 3, Petbİ 
lenmeıi lazım zayıf haatalara hem (D.Ç.), ı Ali (G.B.) ı. 

SOL AÇIK: Hamdi (A.G.) 4. Ali (G.B.) 
kuvvetli, hem de haanı kolay lez• 4, Hilmi (H.G.) S, Kemal Şefik (D.Ç.), 3 
zetli bir yemek olur. G. A. 

0
Mustafa (D.Ç.) S, Naci (M.G.) 2, Şerif (H'. 

.) ı. 

Yenişebirde res· 
sam zalli 

Çiliagirollu 

Gençlik berberi 
Receb GIJrvardar 

Ana/artılırdı Sıl-Anıfartalarda !sak 
vanor 1.zelberg Lombro:ıo 

ban (D.Ç.), Fahri (A.G.), Kemal Şefik (D. 
Ç.) 

Y enlşebirde reseam Zülfü 
Çllingtroilu: 

----------------------------------------- Tecim lisesinden 
Mübin Dikel 

Fuad (Jıl.G.) - Ya .. r (D.Ç.), Ali Rıza 
(A.G.), - Musa (A.G.), HaAn (G.B.), Ab· 
dlil (A.G.) - Hilmi (H.G.), takender (A. 
O.), AH Rısa (M.G.), Füruzan (G.8.), Ali 

Gazianteb'in kurtulu~ 

günil kutlanacak 
Gtaianteb kurtuluıunun 16 ıncı yıl 
~ yirmi bet birinci Jrinwı cu· 
ı··-· I>- •• "--=-- ........ A .. 1r2T":a Vf'. 

~•tanbuı balkcvlerinde pı;ianteplilcr 
· e halk tarafmdan bllytık törenle kut· 
lanacak, bu milnaıebetle milli tarihi
lblain Plevne, Çanakkale, Sakarya ıi· 
bl tanlı yararlıklarından biri olan Ga
•lantep mUdaf aa11na dair kahraman
~lar anlatılacaktır. Aynı günde An· 
-.ra radyoıu da bu mevzu üzerine net· 
tlntta bulunacaktır. (A.A.) 

l' artltl04/ 

Porıalıal meuftminde her 
dn porlalıal yemeyi ilamal 
etme. Ve irilerini porlaluıl. 
reçeli ue "'"'plariyle tloltlur. 

Almanya'da demir ve 
çelik kullanmak yasak 

Berlin, 17 (A.A.) - DUn reamt ga· 
setede neıredllen bir emirnamesinde 
ekonomi nezaretinln, garaj, telefbn tca~ 
uını, ııı::td, !!>....,..,,..,. o .. ~.11 ı.a~ı.u, r-
çerelcr ıtor ve buna mümull teY· 
ler inıaatı için bundan beyle demir ve 
çelik kullanılmayacaktır. Memnuniyet, 
ıilo ve yalak clbi airutte kullanılan 
eıya ile meaar bqma dikilecek haç, ti· 
caret illnlan ve pmdan ve nire gibi 
daha bir takını eıyaya da pmildlr. 
1938 klnunusaninln birinden itibaren 
meriyete ıeçec:ek olan bu emirnameye 
gC>re, bUtlln bu intut, alman malı en
dil.ltrl mahıullerinden yapılacaktır. 

Küçük iç Haberler 

Fuad (M.G.) - Yatar (D.Ç.), Sa':>ri (H. 
G.) - Mun(A.G.), Hıun (G.B.), Abdül 
(A.G.) - Selim (G.B.), İakcnder (A.O.) 
Rıza (M.G.), Fahri (A.G.), Ali (G.B.) ' 

(G.B.) 
Gençlik Berberi Receh Güçvar 
Fııad (M.G.) - Yaııar (D.Ç.), Enver 

(M.G.)-Abdül (A.G.), Hasan (G.B.), Mu· 
H (A.G.) - Mustafa (D.Ç.), Rıza (M.G.), 
Orhan (D.Ç.) , İzzet (H.), Şerif (H.). 

Evkaf apartmwwıda Askeri faalt~ Ali 
Ali Sioou: Özpeçem ı 
Fwıt (11.G.) - Nuri (G.B.), Yt'"tar (D 

Ç.) - Kadri (G.B.) Haaaa (G.B.), llu~ Fuad (M.G.) - Yapr (D.Ç.), Sabd (H. 
(A.G.) - Miso (D.Ç.), Yap.r (A.G.), Ali G.) - Abdili (A.O,), Semih (A.G.), Hasan 
Rıza (M.G.), izzet (H.G.), Ali (G.B.) (G.B.) - Hilml (H.G.), Yapr (A.Q.), Rıza 

(M.G.), İzzet (H.G.), Ali (G.B.) 
Taş döşeme ıokak 
Kfrkor Kayar Boyacı Ali mahallesi tlhan 

Fuad (M.G.) - Ya .. r (D.Ç.), Sabri (H. sokak Nihad Arkan 
G.), - Kadri (Q.B.), Halall (G.B.), lluu Peth" (H G 
(A.G.) - Selim (G.B.), İlkender (A.0.), B) 'Abd. .) - Yaşar (D.Ç.), Nuri (G. 1 · - ül (A.G.), Haun (G.B.), Yusuf 
Rısa (M.G.), Het (H.G.), Ali (G.B.) ~~~» t Hilmi (H.G.), Ali (G.B.), Rıza 
Kültür Bakanbğoıda yaman· . . . zzet (H.0.), Şerff (H.G.) 

lar ıpordan Şemsettin Ergun: ismet İnönü 29 numarada 
Fuad (il.O.) - Yatar (D.Ç.), İhlln (G. Nuri Tuna : 

B.) - lluu (A.0.), Halall (G.B.), Kadri 
(G.B.), - Hilmi (H.G.), YalU (A.0.), Ali Cabit (G.B.) - Yapr (D.Ç.), Nuri (G. 
Rısa (11.G.), Juet (H.O.), Naci (il.O.) B.) - Kadri (G.B.), Haaan (G.B.), Yusuf 

x Tayinler - Pravantoryom ve (G.B.)G- Hilmi (H.G.), Kü. Ali (G.B.), Rı-
Aıken" Fabrikalar Umum .. (M. .), laaet (H.0.), Raaim (G.B.) 

aanatoryom uiatanhltna açıktan Dok· 
tor BB. Sadık, lıtanbul mıntaka .. • Müdürlük evrak kalemiıJde Bankalar caddesi Fırsat ma-

-S-

Bugünkü . 
maçlar 

Bölge futbol ajanhfından: Bu haf- Tasarruf terbiyesi 
ta yapılacak lik maçları apf ıya ya· Biz tutumlu bir milleti• ı Dilden 
zılmıftır : dile dolaf&ll meaellerimiz bu fikrin 

delilleri de~l midir 7 
1 - Gençlerbirlifi • Demirçanka- •• 

ya birinci takımları bygün uat 14,15 Ak akçe kara sün içlnc:lir, 
de fehir ıtadında; Bol bol yiyen bel bel bakar. 

2 - Ankaragücil • Harbiye td- Damlaya damlaya söl olur. 
man yurdu birinci takımları puar Bu meaeller bizim eaki ahlik ve 
gUnü IU.t 11 de şehir ıtadında; iktiaad umdelerimisdi. Kara ıiin 

3 - Altınordu • MuhafıagilcU bi- korkusu, iaraf kayrıaı " nihayet ta• 
rinci takımları pazar ıünü saat 14.30 aarruf lüzumu bu ....Ileri ilham et• 
da Ankaragücü sahasında: miı olmak ıa • ..,dı. Tarla, "• odala-

4 - Gençlerbirliii • Muhafızgü- nmızda halılar, kadml...-..m kol • 
cü ikinci takımları pazar günü saat larmda bilezikler veya kulaklannda 
10,30 da Muhafızgücü sahasında kar- küpeler, bir aizli kötede çıkınlan• 
şılaşacaklard ı r. mıı altmlar .••. Bu korkunun, bu kay• 

T k 
. . .. gınm ve bu lüzumun zihı"nlere naul 

a ımların hakemlerını muştere- · . • . 
k 1 

. .. . yerletmıı olduaunu ı-Lat -...1-rdi 
en seçme erı ve maç ıunünde her· • ..., - · 

hangi bir teahhura meydan vermeme- Har vurup harman aavurmak aev· 
leri ilan olunur. daama cihan hubmda kapıldık. Fa· 

kat o günlerde özrümüz çoktu: fj • 
Bugiinkü kır koşuları atlar yükıeliyor, kıymetler diifüyor-

Ankara bölgesi atlet izm ajanlığm· du. Sağlam taammıı evler çökerken. 
dan : bir günde yeni evler yükseliyordu. 

Evelkilerin aebebaiz görünen çürük· 
liltü karııamda berikilerin zamana 
intıbakla izah olunabilen ha§IDetİ 
karııaında gözler kamattı vo çabuk 
ka~andıracak Yeya k.. saauuıda 
zengin edecek yollara düıenler bir 
çoiunluk halini aldı. 

Bugün şehır stadyomunda yapılacak 
olan futbol maçı esnasında küçüklere 
3, büyükl~re 8 kilometrelik kırk koşu

ları tertib edilmittir. Müsabakalar 
ferdi ve üç kişilik takım halinde yapı
lacaktır. Atletlerin saat 14.30 da Şehir 
stadyomunda bulunmaları ilin olunur. 

Ankara halkevinde 

konser 
Cumur rcislıii filarmonik orkeıtra

sı salon nıfü: i~ı tarafından cumarteıi 
günü saat 20.30 da evimiz salonunda 
bir konser ver ilecektir. Proıram aşa
ğıda yazılıdır, önceden girif kartı hal· 
kevinden tedarik olunur. 

Uvertür T ankret: Ro&aini, Senpitö
reks: Maıen, Çardaş: 'Grosman. 

- 10 dakika istirahat -

Eva: Lchar, Parafraı: Podak, Süvit 
ceviz kıran dansı: Çaykovsky, Unga
ri~e dans: Brahma. 

B.) - Kadri (G.B.), Hasan (G.B.), Muaa 
(A.G.), - Selim (G.B.), Yapr (A.G.), Rıza 
(M.G.), İakender (A.0.) , A li (G.B.). 

Meçhul uker sokak 
Medih KutYan : 

:Ji'uad (M.G.), - Yal&I' (D.Ç.),. l&ffet (il. 
G.) - Gaal (D.Ç.), llaaaa (0.Jt), Mua (4. 
G.) - Mutafa (D.Ç.), İakender (A.O.), 
Rıza (M.G.), Ali (G.B.), .Kemal Şefik (D, 
Ç.). 

lsmelpaşa mahalleıi Ulucak 
sokak Osman Olgaç: 

Fuad (M.G.) - Yaıar (D.Ç.), Salih (M. 
G.) - Kadri (G.B.) - Ha11&11 (G.B.) Mu.a 
(A.G.) - Hilmi (H.G,), lakender (A.0.), 
Rıza (M.G.), İzzet (H.G.), Rasim (G.B.) 

Veteriner Fakültesinden 
Ali Bunalıgil : 

Puad (il.O.) - YalU (D.Ç.), Saffet (il. 
3.) - Musa (A.G.), Semih (A.G.), HaPll 
(G.B.) - Ali (Q.B.), Yap.r (A.G.), Rıza 
(M.G.), Orhan (D.Ç,), Naci (il.O.) 

Kızılhey Maliye tahsil 
şubesinde Ömer Apak 

Cumhuriyete kadar devam eden 
bu devir, eaki ekonomi kanual..-m • 
dan baılıcaama yerini bırakıp tari • 
hin acaib bir faıb olarak kapandı. 

Kalkmmak mecburiyetinde olan 
yeni bir millet taaarrufa riayet et· 
mek lasanclı. Fakat bu lbimede ka· 
ra •iln korkuıa " ianf kQsıua.._ 
f ula lrUGllCINlıın """"P milli IHr 
sermaye te.U eım- kararı hakim4L 

Ev, tarla, balı, mobilya, aıkmtı• 
uz bir g~ Evet, fakat kollarda 
bilezik, kulaklarda küpe n ıi.li kö
ıelerde altm. .• Hayır! Bilezik "Ye kü· 
peden .v..I bankada beaab ... Ve bu 
he.abm lriiçiik olmaaında da bir beia 
yoktu; çünkü damla)'G cl"'"laya •öl 
olurdu. 

Damlaya damlaya ıöl olmutturaı 
Bankalardaki cari heaablarm, vlde
li meYdaatm ye)dinmıu da: endü.tri 
pli.nmm tahakkukunda ba yekU-0 
oynamakta olduğu büyük rolü de 
bili:JOl'tls. Milli baekalM'lll .W. ve
rerek kwdaklan fabrikalar 'ft 'fa
.,,...u1 likriıai daima söa ieiade tu • 
ttırak dmetia ~ .....e by. 
naldan arttll'ID&DID Tlrkiyecle aaad 
anlqılmlf oldujuaa ayn birer ör
nektir. Yerli mcılı İM bot tutulup ye
t ittirilerek bü,ütülmui ildi .. eden 
bir yavru gibi bütün Yatanclatlarm 
ihtimamına bırakıldılt 7akm giin
lerdeıı beri umulmadık bir gelitime 
ennittir: ~Ü bir genç kız gibi 
ancak kı•kanç bakıılarm tehdidi al· 
bnda olabilir: Fakat koruyucuau bü
tün millettir. 

Arttırma Ye 19rli malı mftalan • 
nın her kutlandıfı yılda modern ta• 
aarnıf anlayqınm wrbnlerini daha 
derin bir lıayranl•la aeyredec:e
ğiz. - N. Baydar. 

l' artltltlf / 

Ratlyonun parazitlerine 
'-" laeniiz bir alet lıetletlU
ırtetll. 

nat mektebi mutemed ve mllba· Celil Ömer ğazasında Mebmed Kayar : 
yaa memurlutuna açıktan Huan Tah· İstanbul rasathanesi bir 
ıin tayin edilml·1er ve lımetn.a .. Ja:ı had (il.O.) - Y•IU (D.Ç.), Sabri (H. Fuad (M.G.) - Yaşar (D.Ç.). Saffet (M. r r-s- O) - llau (A.0) Haan (GB) ...... ~ül· G.) - Kadri (G.B.), Hasan (G.B.), Musa zelzele kaydetti 

Fuad (M.G.) - Yapr (D.Ç.) , İhsan (G. 
B.) - Muaa (A.G.) Haun (G.B.) Abdül 
(A.G.) - Selim (G.B.), Yapr (A.G.), Ra
sim (G,B.), Rıza (M.G.), Naci (M.G.) 

ı.._Faluıı artılı anl"'Jtlı lci; 
~ paraiflerine lıarfl en 
VllYiİAr tleva elrnatlır. 

en.ti""1-U fen bil-'-1 ıtajiyerl MULer- · ' · ' · • • auu A G ) na 5•111 & (A.G.), - Hamdi (A.G.), Fahri (A.G) Rı· ( · · - Hilmi (H.G.), İıkender (A.0.), 
rem muallimlile terfi ettlrllmiıtir. a (il.O.), Yapr (A.G.), lelim (G.a.).' Rua (M.G.), Ali (G.B.), Kemal Şefik (D. Gençler Birliği berberi İstanbul, 17 (A.A.) - 16 blrind· 

x Çocuk E • Kurum da •-- d Ç.). kanun 1937 de saat 19 u 37 dakika s 
aırs-ne un - Deınlrçan-ya an Nurla Ankara Hukuk Fakültesinden Ahmed Çahşkan 1 saniye geçe lstanbul raaathaneai, .;d. 

Dünden itibaren Çocuk Elirceme Ku- M h Fuad (M.G.) - Yapr ( D.Ç.), ııı..n (G. :r 
rumu, öğleleri fakir ve 1dmae.tz tale- G raad JlliGib ç i"rr (D.Ç.), Saffet (M. a mud Arslanbaş: B.) - Abdül (A.G.), Semih (A.G.) Muaa detliçe bir zelzele kaydetmiıtir. !ıler-
belere yemek vermele baflaımıtır. (.\.G.) _ .. Hnmİ (H.G.)~ ... ~·(Bll,).G, ,)il, Oaaar· fA.G.) - Hilmi (H.G.), Yaşar (A.G.), Ali kezin İstanbuldan mesafesi 520 kilo-

~:=:ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!İ!!!!!!!İ!!!!!!!!!!!!!l.!!!!~~...,..~~;;~~~~O;;ım;ı;n~(;A.;G~.)~-~y~a;pr~(~D;·Ç~.~),~N;un;;·~(;G~. ~R;;ız~a~(M~.G~.)~,~F~ah~r~i~(~A~.G~.~) ,~$~e~ri~f~(H~.G~.)!!!!!!!!!!m!!!!!!!llet~re~t~abm!!!!~ln~ed!!!!i~lm!!!!ekte!!!!~d~ir~.!!!!!!!!!!!!~ 
- Aman rica ederim. beni meıauı Bl'ikaan, elinde tuttuğu kiiıdı gös- - Siz bu müaveddcyi hiç ıörmedi

niz mi? 
zil müzmin bir ha&tahiı olduiunu an· 
!atıyordu. Fakat Lavley Foa'u harab-

KESiK BAŞLAR 
Yacın: Etl•ar Wallace 
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ı.;- liayır, hayır, onlarda kuaur yok. 

f llın1 çıkarını• da ıörellm. 
Jt~ll dakika ıonra Adel, küçük pro
otıa l)on aalonunda, direktörün yanma 
.sı,, l'llıuf, kendi tecrübe filmini 1eyre-

,, ordu. 
ltııebvort, birden bire batırdı : 

tı-'l'aınam, kuıuru buldum: Saçlar. 
ltıı -:sları 1evmem ben; kadına erke· 
ttrı ba ve kendi belenmi9 halini ve· 

er. 

lJl 8-ıon aydınlanınca Adelıe bakarak •e •tti · 
- Baçl~ınısı uutmıpmuı:. J i:vet,· Bay Knebvort. 

der~ Adeli ıe1ais bir takdirle 1eyre-
ll1Zlanır ılbi kararını bildirdi : 

~""'; 8u ite yaranını:ı. Gidip elbi1ec:i· 
"ııt IÖriinUz ve ondan Bayan Mendo· 
et. .: koatUmlerlni alınıs. Sise f1.\llU 
•eceıCeıne& iıterim: Rolü iyi yapabi· 
l)t v 1• &ibl kötü de yapabilininis. 
~· kötü, ancak bilini:ı ki ıbin ai· 
ı1ra 1 •da hiç bir iıtikbalinıa yoktur. 
fiıı lıta nıUterede artiıtler dlrektörl•· 
lf.ıbu~1•11 ol~raa muvaffak olabilirler. 
lliyet' 1 bcnım ıizinle evlenmeğe hiç 
-k ıın Yok ... Gelip önümde db çöke· 

Yalvarsanız bile ... 

Size bir naılhat vereyim kuı:ım: E
ter bu filmde muvaffU: olunanıs blr 
ingilis ılnema direktörü bulmata çalı· 
9ınıs ; hani ıu, Uç dekor parçasının or
taaına bir çiçek .U1111 koyarak buna 
ulon adını veren incili• direktörler· 
den birini .... O .sunan meHle kalmu 1 

Direktör, muavinine dönerek : 
- Hani, Bayan. .. Bayan ftye. •• piye

ain mUıveddelerlni verlnb. 
Sonra, Adele hltabederek : 
- Si:ı de buradan çıkıp aülri\netle 

çalıpbilecetbıb blr yere cidinb " 
roltinllac çalııuus. ı,. bqlunak isin 
C>ntinüzde yvım uatinb var .... 

Adel, riya ıördUIUne l11111ac:ak ka
dar Pfkm, fırladı, ıtüdyonun yanında· 
kl bahçeye Çıktı Ve bir aıas altına U• 

unıp elindeki klfıdlara 11raluunıt 
.. tırları anlıyabilmek için aklını bqı
na toplamata ulrqarak ıöslerinl on
lara dikti. Birbç daldkadanberl batı· 
na ıelenler haldkat olamudL Bütün 
bunlar imldNıs 9eylerdl-

Bahçenln çakılları Userinde ayak 
ıealeri ifiterek batını çevirince o sa
bah kendini ziyaret etmit olan MiJCl 
Brikaanı yanı b:afında &ördü. 

Adel, telif içindıe : 

etmeybm, $ledL JlolünıU. büyük rolü tererek : 
oyıuyacalım. - Bu kağıd elinize nercdaı geçti ? 

Adelisı balbıde öyh yalvarıcı bir dedi. 
mana vardı kl Brlban hemen pd - Bilmem. Müaveddelcr ara11nda 
döndll. idi. Fakat ben de onun Rozel rolü ile 

- Beni affetmenizi rica ederim. alikaaı olınadıiını hemen ıördüm. 
Fakat Ad.el, tellfla, 41llndekl kliıd· - Bana kim mal ümat verebilir?. 

lan dü9ürünce Bdkaan hemen ıeri dö· - Knebvort. 
nüp onları yerden tıoplaınak iıtıerken - Onu nerede bulabiliı:im ? 
batı Adclin bqma çarptı. - Şu kapıdan giriniz. Onu ıtlldyoda 

- Oh, affederılnia .. Bbde böylece bulursunuz. 

eakl bir Vodvil Nhneaini tekrarlamıt Brikaan, batka bir ıaz ıC>ylemeden 
oluyonıs. Ad ld 

Fakat ıö:ıleri alsında kaldı. Göaleri e en ayrılıp çabucak binaya gir-
dd in bl dl. Aradıtı adamı, artiıtler aruında, :u.w en r yapratına takdm•ı· ıevkitabiiıi ile buldu. Jak Knebvort, 

Okuyordu : rabancıyı gC>rünce katlarını çattı; zira 
"Mahlen ıeni' ve tavuıdaki llmba 11 samanmda siyaretçileri kati ıurettc 

ile aydınlanm1ktadır. Ortada blr de- yuak etmittL Fakat bu babeni:ı ziya
mir parmaklık vardır " parmaklıiın retin Hbebhıi IOrmap vakit bulama· 
ıerillndo blr nöbetçi &idlp ıelmektıe· dan Briban karfl9ma dikildi. 
dir.,, -lkl dakika ıbtnlo ıörilflDOk iıti· 

yorum. • 
Brilaıuı. yüzll ıarararaıc batırdı : Jak, ainirti blr •·-·•la •· 
- Olur teY delil 1 -·-
Makine ile yuılmı' olan mlllvedde· - Blr dakika bile ıörüpmcm, ceva-

dekl U'lar ılllk, ti'ler okunmu halde 1. bmı verdi. Siz kimlinb, ıbi buraya 
dl. Mlllvcdde KalakenaJa ölüaı teb· kim böyle bıraktı ? 
li~l rini d 1 maki - Ben dı9 bakanlık baflyealyim. 

• e yu ı ı nede yuılmıftı. Jakm tavrı hemen deilfti. Ve Brik· 

Lavley Fos 
Adel, delikanlının yüzündeki ciddi· 

yeti g<>rerek sordu : 
-Ne var? 

aanı kendi oduına götürerek aordu : 
- Bir teY mi var ? 
Brikaan muanın üatüne makinedıe 

yazılmıt kağıdı sererek : 
- Bunu kim yazdı ? 

- Ben timdiye kadar böyle bir ki· 
ğıd görmedim. Bu kağıdın neai var?. 

- Hayır, size yemin ederim ki ıör
mcdim. l<' akat edebi kıımmıızm direk
törü sizi tenvir edebilir. 

Jak, bir zile baatı ve gelen hademe· 
ye : 

- Lavley Fos·a söyleyiniz, hemen 
buraya gelsin, dedi. 

Gene Briksana dönerek anlattı : 
- Kitabları okumak, bunı.arla, se

naryolarla ve oynanacak pıyeslerle a· 
likalanmak vazueai tamamıyle edebi 
kııım direktC>riıne bırakılmı9tır. rier
hangi piyeai filme alınma&a liyik 
bulmayacak oluraa böyle bır plyesin 
mevcudiyetinden haberim bile 01maz. 

Hatti, iti bu ıuretle tanzim etmıf ol
duğwnuzdan dolayı bazı iyi ıenaryo
larm oynaNmunıt olduaunu da aanı
rım. 

BU uı tıereddlldden 10nra devam et
ti : 

- Dotruaunu ilteneniı, ben ve o 
aynı fikirde imanlar deiiliz. Fapt B. 
Brilrun, ıbl buraya kadar ıetiren bu 
kliıdm hazııi meaeleye aid oldujunu 
bana söyleme• miılnis ? 
Miıel Brlkaan, ketfindeki ehemlye

ti bir kaç kelime ile anlattı : 
Jak mırıldandı : 
- Demek ki itin içinde kafa keaen 

vanııq 1 
Kapı vuruldu Lavley Foa içeri gir

di. Bu zayıf, ufak. hilq14r ıözlU bir a
damdı. Dedn çizgilerle kaplı olan yil-

eden asıl hastalığı haaeddi. Gençliğin· 
de yazmış olduğu bir iki piye. bir kas 
hafta bir muvaffakiyetle oynanmı9tı. 
Fakat sonraları, tiyatro kapılarmı bot 
yere çalm19tı: hiç bir direktör onun 
müıveddelerini bile ıözden ,eçirmek 
iıtememi9ti.... • 

Foa, direktörün odaaına ıirince Mi· 
~.el Briksana fÜphe ile baktı • 

Jak Knabvort : 
- Foı, ıizi, RıOzcl piyesinin müs

veddeleri arıwna karıfDUI olan bu 
kiğıd hakkında ıörüpnek makaadiy
le görmek.istedim , dedikten sonra 
Briksana dönen:k ıordu : 

- Bana anlattıklarınızı Fosa IÖyli-
yebilirmiyim ? • 

Hafiye tıereddüd etti. İçinde bir ses 
ona bu iti gizli tutmasını fnıldıyordu. 
Fakat .aiduyunun bu ihtarına rağmen 
hafı ile "evet" i,areti verdi. 

Uvley Fos, direktörün dediklerini 
sesini çıkarmadan dinledi, ve sonra, 
~ebv~rt·~~ eli?dcki kağıdı alıp tet· 
kık e.ttı. YuzUnün hiç bir adelesi, göz· 
1-e.rinın h.e~ ~ngi bir kırpıpıası dü· 
fÜncelerını ıfp etmiyordu. 

- Kütübhanede istediğiniz kadar 
piyes müsveddesi var. Bundan dolayı 
size hemen ccvab veremem. Fakat bu 
kiğıdı alıp götürmeme ınilaaade eder· 
seniz hangi piyese aid olduğunu arat· 
brırım. 

(Sonu var) 
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Köşkün önden görünüşü Köşkün arkadan görünüşü 

Diyarbakırda Atatürk köşkü 
Yıl 1916 .. . ;:\I 

Diyarbakırı düşman tehdidinden 
kurtaran plônlar burada hazırland ı 
Diyarbakır, (Hususi Muhabirimizden) - Mardin, Bitlis, Yan 

ve Muıun, yani Doğu yollarının birleıtiği yer olan büyük Dicle 
köprüsünden Diyarbakıra girerken yeıil bahçeler arasında güzel 
ve beyaz bir kötk gözlere çarpar. 

Bu kötk Çankayadaki köık 
gibi Atatürkün yurd kurtuluıu
nu hazırladığı kutsal bir yuva
dır. 

Yıl 1916. 
Memleket, genel savaşın en ac1 

günlerinden birini yaşıyor. Düşman 
orduları Vanı, Bitlisi, Muşu işgal et
miş, ta Diyarbakır kapılaraına da-
yanmı,. 1916 da Atatürk Ordu ko
mutanhğiyle Diyarbakıra teşrif edi

yorlar. Ve aırasiyle şark vilayetleri
nin iatirdadiyle .neticelenen harekatı 

idare ederek Diyarbakırı da düşman 

tehdidinden kurtarıyorlar .. 
İşte Ulu Atamız, Diyarbakırda bu

lundukları &ırada, tarka doğru bir 
kartal süzülüşü gibi kurulmuş olan 
bu kötkte oturmutlar, bölgenin kur
tuluş planlarını bu köşkte hazırla

mışlardı. 

Nasıl Çankaya, Ankaranın, Türki· 

yenin ve bütün şark dünyasının kalbi 
ise, bu köşk te Diyarbakırın kalbidir. 

Ulu Önder Diyarbakıra teşrifle
rinde köşkü de gezmişler, ve eski 
hatıralarını canlandırmışlardır. -
Usman Eti 

Beyşeh i r'de bir facia 

Azgın bir deli mavzerle 
iki ki§iyi öldürdü 

Deli bütün bir köy halkına 
çok korkulu dakikalar yaşattı 
Konya (Hususi) - Beyşehirde 1 yere yuvarlanmıftır. 

tüyler ürpertici bir facia olmuş, ti- Bu ikinci facia üzerine köylüler 
marhaneye sevkedilmek üzere olan a- bu azgın deliyi yakalamağa karar ver· 
zıh bir deli eline geçirdiği bir mav- mişler, fakat deli evine girmiş ve 
zer1e iki kişiyi öldürmüştür. Facia pencereden gelene geçene ateş etme
fÖyle olmuıtur: ğe başlamıttır. Jandarma da hadise 

Beytchirdc Nuri adında bir adam mahalline yetişmiş, ev abloka edilmiş 
delirmiş timarhaneye gönderilmek tir. Jandarma evin etrafında lazım-

' gelen tertibatı aldıktan, ve deli kur-iizere yakalanmıştır. Nuri timarhane-
şunlarını tükettikten sonra yakalan-

ye sevkedilLken yoldan kaçmağa mu- mıştır. Bu hadise dolayısiyle bütün 
vaffak olmuş ve köyüne dönmüştür. köy halkı korku ve heyecan içinde 
Köyde her nasılsa eline bir mavzer kalmıştır. 

ıcsiren bu azgın deli s~ğa sola sal-

Köıkün fercqından iki görünü• 

Çeşme' de 
bir hodise 
İzmir, (Hususi) - Çeşmede esefle 

karşılanacak bir hadise olmuştur: Ko
operatif reisi B. Hüseyin Okyay'la e
lektrik fabrikası müdürü B. Kelami 
Artam arasında ötedenberi bir tarla 
me&ele&inden bir anlaşmazlık varmış. 

Kooperatif reisi, elektrik fabrikası 

müdürüne yolda tabanca ile altı el ateş 
etmiştir. Bir tesadüf neticesi B. Kela· 
mile bir fey olmamıştır. B. Hüseyinin 
evinde yapılan ara§tırmalarda bir yu
nan tüfeği, 45 mermi, 20 tabanca kur
şunu bulunmuıtur. Tahkikat yapıl· 
maktadır. 

Develide havalar iyi gidiyor 

Develi, (Hususi) - Develide hava
lar bahar günlerini andıra nbir güzel
lik içinde gidiyor. Erciyesin cenub e· 
teğinde bulunan ve 1240 rakımlı olan 
ilçemiz, geçen yıl bun dan 25 gün evel 

en az 60 santim yüksekliğinde karlr 
örtülmüf bulunuyordu. Bu yıl henü: 
kar yağmamıı, kuru soğuk yapan acı 
rüzgarlar da başlamamıştır. 

Havanın bu müaaid vaziyetinden is· 
tifade eden halk kış yakacağını bol, bol 
ve sıkıntısı zşartlar içinde temin et
miştir. Odun fiatları son günlerde ol· 
dukça dütınüştür. - F evzi Öztürk 

dırmağa başlamıştır. Deli Nuri, bir 
ara bacanağının bulunduğu eve gir
miş ve her şeyden habersiz bir vazi
yette bulunan bacanağını birkaç kur
şunla yere sermiştir. Zavallı adamca
ğız, biraz sonra hayata gözlerini 
yummuştur. Kudurmuş vaziyette o
lan azgın deli, bundan sönra da köy 
halkının toplu olarak bulunduğu bir 
odaya girmiştir. Köy halkı gözleri 
yerinden fırlayan deliyi görünce ka· 
ÇlfD'lağa başlamış, deli de kaçanların 
üzerine ateş etmiştir. Köylülerden 
Süleyman adındaki zavallı adam da 
delinin kurşuniyle cansız bir halde 

Gaziantepte sürek avı 

Konyada köy kanunu 
tatbikatı 

Konya, (Hususi) - Dahiliye veka
leti 938 yılı için köylerimizde köy ka
nununun tatbikına her seneden ziyade 
ehemiyet verilmesini vilayetlere tebli (j 
etmiştir. Aynı zamanda bu sene t : 
.z:im edilecek köy büdcelerinde para 
hububat mukabilinde verilecek mak 
buzların şeklinde de tadilat yapılmış 
tır. 

Gaziantep, (Hususi Muhabirimizden) - Ziraate zararlı hayvanlar mü
cadele teşkilatı çalışmalarından çok iyi neticeler almaktadır. Bu sene de 
Antep, Pazarcık, Islahiye kazalarında ekinlere çok zararlı olan domuzlarla 
mücadeleye başlanmıştır. Gönderdiğim resim, tertib edilen sürek avından 
bir intibaı göetermektedir. 

BALI KESİRDE 

Kıskançlık 
yüzünden 
bir cinayet 
Balıkesir, (Hususi) Şehrimizde ge

çen gün aşk ve kıskançlık yüzünden 
tüyler ürpertici bir cinayet olmuştur. 

Hadise şudur : 
Aydında, su işlerinde memur bulu

nan 20 yaşlarında ve Sermed adında 
bir genç, şehrimizde Müberra adın
da bir genç kızla bir müddettenberi 
tanışmaktadır. 

Sermed bayram tatilinden istifade 
ederek şehrimize gelmiş ve bir müd
det burada kalmıştır. Genç burada 
kaldığı müddetce Müberra ile görüş
müştür. Hadise günü Sermed, gene 
Müberranın evine gelmiş iki genç so
kağa çıkmışlar, konuşa konuşa, kol 
kola Develoncası semtine doğru iler
lemişlerdir. Buraya vardıktan sonra 
bir müddet oturup konuşmuşlardır. 
Bir aralık Sermed tabancasını çeke
rek, genç kızı beş yerinden yarala
mıştır. Kurşunların dördü genç kı

zın muhtelif yerlerine isabet etmiş, 

genç kız kanlar içinde yere yuvarlan
mıştır. 

Genç kız derhal hastahaneye kaldı
rılmıştır. Yaraları ağır olduğundan 
hayatından endişe edilmektedir. 

Sermed, cinayetinden sonra büyük 
bir soğuk kanlıhkla itfaiye garajı 
önünden geçerken polis tarafından 
yakalanmıştır. 

Cinayetin sebebi malCım değildir. 
Yalnız iki gencin kısançhk yuzun
den münakaşa ettikleri ve çıkan kav
ga üzerine Sermedin tabancasını çek
tiği anlaşılmaktadır. 

Diyarbaki'rda havalar 

iyi gidiyor 
Diyarbakır, (Hususi) - 5-10 gün 

önce soğuyan havalar düzeldi. Ilık 

bir bahar havası var. Şimdi hava pal

toya ihtiyaç olmadan gezilebilecek 
kadar ılıktır. Toprak dah,a yeşil çeh
resini deği§tirmedi. 

İzmir'in 
yapılan 

Ilıca su larında 
tetkiklerin sonu 
-

Bu 
her 

suların civarında yapılacak 

turfanda meyva mevsimde 

seri erde 

yetişecek 

Gemlik'te 

kooperatifi 
zeytin 

kurulacak 
Bursa, (Hususi) Vilayetimizin zey

tin mıntakası olan Mudanya, Gemlik 
ve Orhangazide zeytin faaliyeti art
mıştır. Son lodoslar, zeytinlerin bir 
kısmını yere düşürmüş ise de, yağ
mur gelmediği için, bu dökülüş, top
lamayı kolaylaştırmıştır. 

Mahsul, güzelliğini bozmamıştır. 
Amele sıkıntısı da yoktur. Halk, ha· 
vaların güzel gitmesinden ötürü, işi
ni rahatça görmektedir. 

Toplanan zeytinlerin satışı başla
mıştır. 

Kaplık zeytinler yedi ila on sekiz 
kuruş arasında satılmaktadır. Dip ve 
yağlık mahsul ise beş buçuk kuruş
tan muamele görüyor. 

Gemlikte bir zeytin satış koopera
tifi kurulacaktır. 

İzmitte stadyom 
yapı hyo( 

İzmit, (Hususi) - İzmit sporcuları 
"ngin bir neşe ve sevinç içindeler, zir~ 
İzmitde 65 bin lira sarfiyle büyük bir 
stadyom inşası işi artık tahakkuk et· 
miş bulunmaktadır. İzmit stadyomu 
mümkün olduğu kadar kısa bir zaman 
içinde inşa edilecektir. Bu hususta ya· 
prlan temaslar ve çizilen planlar tama · 
miyle bitmiş ve tahsisat da gelmiştir. 

Afyon'da şehre 
kurt inmiş 

Afyon, (Hususi) - Şehrimize bir 
kurt inmiş bir kuzuyu kaçırırken ya· 
kalanmıştır. Ayni kurt Hıdırlık etek
lerinde marangoz Beytullah tarafın
dan öldürülmüştür. 

İzmir, (Hususi) Çeşme, Ağaaıd'° 
nun, Arapçiftliği ılıcalarmda ve 111" 
lanın Malgaca içme suyunda yapıll' 
fenni tetkikler çok iyi neticeler ~ 
miştir. Bu tetkiklere göre, büyük P"" 

eser vücude getirildiği takdirde, dı" 
caların bulunduğu mıntakalarda rtr 
nenin her mevsiminde turfanda ~ 
va ve sebze yetiştirmek mümkün " 
lacaktır. 

Ağamemnun ılıca sularının, kıfl' 
da dere sulariyle karıştığı ve bu yOI' 
den evsafını kaybettiği anlaşıldıtı" 
dan. ılıca sularının, motörle dilz -
ziye akıtılması ve orada ser vncoclt 
getirilmesi muvafık görülmekteclif-

Ancak, suların akıtılacağı arazi " 
bipli olduğundan, bu iş için fa* 
masraf lazımdır. 
Yapılan tetkikat, ser için en fll

nasip yerin, Çeşme ılıcaları oldol' 
kanaatini vermiştir. Bununla bera.,.,. 
Çeşme ılıcalarından akan suyun, t/I 
ser yapmağa ve orada turfanda .,,, 

ze yetiştirmeğe kafi olup olmadsf 
henüz tesbit edilmediğinden, bu n~ 
ta da tetkik edilmektedir. 

Urla civarındaki Malgaca içme ti' 
larında yapılan tetkikatta bu sulardt 
Ağamemnun ılıca sulariyle ayni tJf' 
safı haiz olduğu görülmüştür. 91,J
nız, bu sular, kaynaklarından çı~ 
tan sonra, ayrı ayrı topraklardan ıtıf' 
tiği için, Ağamemnun suları sır;ı) 
ve Malgaca içme suyu ise soğuk oıor-
Ağamemnun ılıca sularının rad,. 

aktivitesi de fevkalade yüksektir. yr 
pılan tetkikat, bu ciheti HiyıkiyJI 
meydana koymuştur. 

İzmir' de 

alan 

boykot cecaSI 

oyuncular 
İzmir, (Hususi) Doğanspordan 9r 

lim ve Halid, hakeme karşı geldiklr 
rinden kendilerine altı ay boykO' 
cezası verilmiştir. l' . .. ........ . . 4 • 

YURDDAN RESiMLER 1 

Amasya' da suya akseden gölgeler 



Nobel mükafatı 
Roger-Martin dü Gard 

{Hayab ve sanab) 

İsveç akademisi tarafından her yıl 
dağıtılan Nobel enternasyonal edebi 
Jnükafatı, bu sene, Roger-Martin du 
Gard'ın şahsında, beşinci defa olarak 
ll'ransaya verilmiş oldu. 

Bitaraf bir yabancı akademi tara
fından memleketinin, mükafatlandı
rıltnaya layık en büyük mümessili o
larak kabul edilen bu edib, Fransa
llın lçerde ve dıtarda bugün adı ge· 
Çen büyük edebi töhretleri arasında 
Pek az zikredilir. Daha düne kadar 
tlinümüzün en büyük fransız muhar
rirlerinden beşinin veya onunun zih
ni bir listesini yapan entellektüeller 
arasında R. M. du Gard adını hatır
lanuyacak olanlar az değildir. 

Nobel mükafatı kendisine verildi
ği zaman, bu hadiseyi tefsir için ka
lemi ellerine alanlar onun Fransada 
.,e dışarda layıkı veçhile tanınma

ınakta olduğunu itirafta birleştiler, 
fakat ayni zamanda bu takdirin ne 
kadar yerinde olduğunu tasdik hu
ıuaunda da tam bir beraberlik müşa
hede edildi. 

Roger-Martin du Gard, eseri yüz 
binlerce nuıha, gazetelerde resimleri 
Yilılerce defa basılan gösterişli edib-
1crden olmadığı içindir ki, verildiği 
tah•lyetin etrafında derhal büyük bir 
töhret ve alika halesi yaratan Nobel 
mükafatının kendisine tevcihi pek 
çok münekkidle~e. içtimai bir hak· 
ıızhğın tamiri,' pek büyük bir beşeri 
gayretin layık olduğu mükafatla tal
tifi teklinde tasvir edildi. 

'Bu içtimat haksızlıkta, onun, töh· 
retten ve kendinden bahsettirmekten, 
adeta marazi bir tekilde, nefret edi
ti de Amil olmuştur. Hayatında bir 
tek defa anket ft mülakatlara cevab 
"ermemiı olan du Gard, en büyük 
lnazhariyete eritmesinin ertesi günü, 
ayni tefebbüsii tekrarlıyan bir gaze
teciye ıunları söylemiştir : "Müla
katlardan pek hoşlanmam... Hem, ls
\'eç akademisinin bana bu istisnai 
tevcihte bulunurken, yalnız çok nata
ınam olan bir eseri tetviç etmek de
lil, ayni zamanda dünyadan uzakta 
Yaşayan, ve kendinden bahsettirmek
ten nefret ettiğini pek çok defalar 
iıbat etmit olan bir müellifin bu du
rumunu tefvik etmek istediğini, haklı 
\'eya haksız olarak, tasavvur ediyo
rum ... ,, 

Bu büyük mazhariyetin vermiş ol
ltıası lazım gelen haklı sevinç bile 
onu hayatının esaslı prensiplerinden 
biri olan sükut ve mahrumiyetten a
Yıramamıştır. 

Bugün elli altı yaşında olan Roger
lttartin du Gard, "Devenir,, isimli ilk 
rornaniyle 1908 de edebi hayata atıl
hııttır. Demek oluyor ki ardında otuz 
•eneleik edebi bir mazi vardır. Otuz 
lenelik, titiz, yorulmaz, inadcı bir 
Çalıtma. 

Bütün bir neslin hayatını canlandı
ran ve ilk büyük eseri olan "]ean 
llarois,, intişar ettiği zaman otuz iki 
Yatında bir gençti. İntişarı anında la
}'ık olduğu ehemiyetle karşılanma
lnıt olan bu roman, müellifinin ne ka
dar parlak bir edebi istikbale namzed 
Olduğunu isbat edecek kadar kudret
li bir eserdi. 

:Sütün harb devamınca orduda hiz
lnet gördükten sonra, 1918 de evine, 
hUyUk bir eser.in planiyle döndü. Ar
tık ondan sonraki hayatı bu büyük e
•erin tasavvurdan fiil haline geçme
sine hasredilecekti. 

Les Thibault umumi adını taşıyan 
•e harb neslinin hayatını canlandır· 
~ak gayesini ta§ıyan bu büyük ha· 
cırnu eserin ilk yedi cildini 1922 ile 
1929 •neleri arasında neşretti. 
. Bir gaye uğrunda yazılan, bir şey 

•öylernek, bir şey isbat etmek iddia
•ında olan ve bu itibarla da çerçeve
li . 
.~1 çok geniş tutmak lazım gelen 

böyle bir eseri anlamaya ve alikalan
ınaya devir hiç te müıaid görünmü
}'Ordu. Fakat alakanın azlığı, onu, da-

ha karlı sahalarda tabilerin istedikle
ri mevzuları işlemek için, hayatının 
büyük gayesini feda etmeye sevke· 
demedi. Dar da olsa kendisine sadık 
bir kari kütlesi yaratmıştı. Eserle
rinin intişarını mümkün kılan bu dar 
kütle ile iktifa ediyor, tiraj rakam· 
lariyle övünmeyi daha hafif meslek
daşlarına bırakıyordu. 

Les Thibault nun en mühim faslı 
olan ve tek başına üç büyük cild tu· 
tan "1914 yazı., nın yazılması diğer 
kısımlara nazaran çok daha uzun sür
dü. Bunun sebebi de L'Appareillage 
isimli cildi yazmakla eserini yanlış 
bir yola sevkettiği kanaatine varması 
oldu. Ancak bu eseri feda etti~ten 
sonradır ki 1936 da eserinin son üç 
cildini neşredebildi. Fakat arada 
''Confidance Africaine,, ve Vicille 
France isimli iki eser daha yazmak 
ve evvelce intişar eden iki piyesine 
"Le Tacitume,, isimli bir üçüncüsünü 
ilave etmek imkanını buldu. 

Gençlik devresinde Maurice Mar
tin du Gard tiyatroya karşı batta 
romandan ziyade bir temayill hisset
mit ve "Le Testament du pere Le 
leu,, ile "La Gonfle,, isimli klSy haya
tını tasvir eden iki fars yarmıştı. Fa
kat tiyatro ve tiyatro muhitlerinin 
iç yüzü onu inkisara uğrattı. Ve bu 
suretledir ki halkla ve ne9ir vasrta
lariyle teması çok daha az olan roma· 
na kendini hasretmeyi tercih etti. 

Büyük Fransız sahne vazii Jaogu· 
es Copeau diyor ki : "Martin du 
Gard,, tiyatroyu seviyordu. Tiyatro· 
ya istidadı vardı. Bu malOm bir ha
kikattir. Piyesleri ve romanlarının 
muhtelif parçaları, tiyatro yazan \>ir 
çok romancıların mahrum oldukları 
ölçü ve relief, diyaloğ vaııtasiyle tas· 
vir etmek kabiliyetine delildir. Ro
ger Martin du Gard, yoksa roman ya
zan bir temaşa muharriri midir ? Bu 
mümkündür ?.,, 

"Söyleyecek nem varsa hepsi Leı 

Thibault isimli eserime geçmekte
dir.,, Demi' olan bu bilyük muharrir, 
eserinin bütün kusurlardan masun 
olması için hiç bir feyi ihmal etme
miştir. Öyle ki çalıtma odasını bir a
telye haline getirmiştir. Romanını 
tam bir inziva içinde ve kimse ile 
temas etmeden, zihnini başka hiç bir 
hadise ile meşgul etmeden yazabil
mek için kendisine lüzumlu her şeyi 
bu odaya yerleştirmiştir. Yiyecek ve 
içecek dolablarından, kütüphanelere, 
yazı masasına fiş ve dosya dolabla
rına kadar her 'ey. BüyUk bir inti· 
zamla çalışır. Müsveddelerini fit u
suliyle dosyalar içinde tasnif eder, 
belki on sene sonra işine yarayacak 
olan bir parçayı, bir notu, lüzumunda 
derhal eline geçecek surette ihtimam
la yerine yerleştirir. Esasen bu kadar 
hacimli ve büyük bir eserin hazırlan
masının ancak bu metodik zihniyet 
ve çalışma ile kabil olacağı aşikardır. 

Nobel mükafatını almadan bir haf
ta evvel, tuhaf bir tesadüfle Pariı 

şehri mükafatı kendisine tevcih edil
mişti, Bu suretle milli bir takdiri, 
enternasyonal bir tevcihin takib et
miş olması, bu fransız romancısını 

derhal aktüalitenin en ön safhasına 
almış ve aramadığı, istemediği töhre
ti zorla kendi kapısına getirmiıtir. 

Bugünkü fransrz edebiyatının bü
yük şöhretleri bu edebi takdirin ye· 
rindeliğini ittifakla tasdik etmekte· 
dirler. 

Andre Mauroiı diyor ki : "Bir ro
mancıyı mükHatlandırabilecek bil· 
tün prixleri ve bir insana verilebile
cek bütün dostluğu Roger Martin du 
Gard'a daha çok önce vermittim.,, 

Georges Duhamel de ondan föyle 
bahsediyor : "Ona bugün Nobel mil· 
kafatını kazandırmış olan en mühim 
eserinin kitab kitab ve evvelce sayfa 
sayfa büyüdüğünü gördüm. Bu güzel 
eserin usta eliyle yapıldığını biliyo
rum. Roger-Martin du Gard, üzerin-

Ölümden sonra yeniden 
yaıamak kabil midir? 

Doktorlar, inaan iJmrünü laaılalara 

takaim etmek. insanı ayn ayn devir-

/erde yafQtmak imlılınını araşhnyor 

Mlrolre dü Monde me<muasından 
Muayyen bir devirde uyuyup, u

zun seneler ölü gibi hareketsiz kal
dıktan sonra, başka bir devirde uya
nan bir insanın etrafını ne kadar hay
ret ve dehşetle seyredeceğini tasav
vur ediniz. Bu tem, bir çok roman
cıların muhayyeleıini işletmiş ve bu 
faraziye üzerinde birçok romanlar bi
na edilmiştir. 

İlmi bakımdan bu mesele şu şekil
de ortaya konulmaktadır : Bir insan 
vücudunda hayat fonksiyonlarını 
son derecede yavaşlatmak ve hatta 
durdurmak, bu suretle de onun ihti
yarlamasına mani olmak mümkün
müdür ? Yani kısacası, uzun veya kı
sa tevakkuf fasılalariyle, muhtelif de
virlerde ayrı ayrı yaşamak mümkün
müdür ? 
"Yavaş hayat,. hadisesinin basit te

şekküllü mahlOklarda, bakterilerde, 
mikroblarda çok görülmüş olduğunu 
kaydedelim. Çok aşağı bir ıuhuncte 
düşürülünce, bu küçü kmahlıiklar is
tihlak ve •hareketlerini azami derece
de tahdid etmekte, aylar ve hatta se
nelerce hayatla ölüm arasında mev
cudiyetlerini idame edebilmektedir
ler. Yavaş yavaş bir ısınma onları ye
niden hayata iade etmek için klfidir. 

Sürünücü hayvanlarla balıklar gi
bi soğuk kanlı hayvanlarda da, çok 
daha mürekkeb tefekküle malik ol
malarına rağmen, yavaş yaşama ha
disesine rastlanmaktadır. İçinde bu
lundukları su ile beraber dondurul
dukları halde sonra bu su tekrar ısı· 
tılıp mayi haline gelince, yeniden ha
yata dönen bir çok balık cinsleri var
dır. 

Bizi daha yakından alakadar eden 
memeli hayvanlarda, ta.biat çok daha 
mütkUlpeıentdir, bir buz kitlesi için
den tatlatmıt olarak çıkarılan bir kö
pek, bir keçi veya bir insanın tekrar 
hayata dönmesi görülmüş şey değil
dir. Bununla beraber, kabahati, bu 
neviden öliileri hayata tekrar döndU
recek olan fennin kifi derecede te· 
rakki etmemi§ olmasında aramak 11· 
zımdır. Çünkü dondurulmuf canlı ne
ıicler milkemmel bir halde muhafaza 
olmaktadır. Siberyada, binlerce yıl 

evvel buz tabakaları altında kalarak 
donmuş olan tam tefekküllü bir ma· 
milt meydana çıkarılınca ve bu bin
lerce yıllık konserveyi kurdlar kapı· 
ııp yemitlerdir. 

"Kışlayıcı,, hayvanların mevcudi· 
yeti, perdilemi daha canlı bi ,ekilde 
vazetmektedir. Marmot gibi sıcak 

kanlı bazı hayvanlar, kıtın uyumakta 
ve gayet yava1lamıt olarak hayat ka· 
rakterlerini muhafaza etmektedirler. 
Kalb son derece yavaılamakta, hara· 
ret dütmekte, teneffüs dakikada bir 
defaya inhisar etmektedir; her on bet 
günde bir hayvan uykulu bir halde 
kalkarak tabii ihtiyacını defetmek 
için ininden dıtarıya çıkmakta, sonra 
tekrar yuvasına dönerek uykusuna 

de çalıftığı esere karfı samimi ve ya· 
kıcı bir ihtirası vardı ki if bqında 
heyecan ve hürmet duymadan seyre· 
dilemez.,, 

Andre Gide de ıöyle yazıyor : 

Leı Thibault'u okurken anlıyorum 
ki ancak devirlerine kartı mücadele 
eden ve akıntıya karfı yüzenlerdir ki 
beni derinden alakadar ediyor. Ro
ger-Martin du Gard'ın precieuJC olmı· 
yan yegane edi·b olduğunu iddia ede· 
cek değilim; fakat precieuıc olmıyan· 
tar arasında, heıa.ba katılacak yalnız 
o olduğunu sanıyorum. Yirmi sene 
zarfında bunun farkına varılacaktır.,, 

Andre Tlerive, Temps gazetesinde 
bu hidisenin tahliline haarettiği u· 
zun yazıda lsveç akademisinin ind· 
hablarmda eserlerin edcbt kıymeti 
kadar içtimat ve ahlikt kıymetinin de 
imil olduğunu hatırlatarak Martin 
du Gardın eserlerinde böyle bir hale· 
ti ruhiye mevcud olmakla beraber ab
lak ve cemiyet kaygısının bugün ese· 
rine hikim olduğunu ve mükafatın 
kendisine verilmesinde bu karakteri
nin de tesir yapmıf olduğuna ipret 
ediyor. 

Her halde İneç akademiıi, Roger
Martin du Gard'ın tahımda ayni za
manda kuvvetli bir edib, un bir in
san, vicdanlı bir i§çi, yorulmaz bir 
azim ve insanlık maceraaının buaa
ıiyetiyle titreyen bir kalbı takdir et
mek iıtemittir. 

Hakiki edebiyatın, yolunu çok de
fa tatırdığr bu asırda, bu intihap, 
sanata yerinde bir ihtar olursa. ne 
mutlu 1 

yatmaktadır. 
Bu "yarım hayat,, halinde vücu

dun yıpranması da yavaşlamaktadır. 
Marmot, uykuya yatığı andan dört 
veya altı ay sonra, ancak on gün ih
tiyarlamıı olarak uyanmaktadır. 

Böyle bir metodu daha mükemmel 
teknik şartları içinde insanda tatbik 
etmek kabil midir ? Burada ilmt tec
rübelerin noksaniyle karşılaşırız. 
Tıp tarihinde, uyku hastalığı, kata
lepsi gibi vakalar nadir değilse de, 
burada mevzuubahis olan marazi hal
lerdir, ve bu hastalıkla uykuya dalan 
insanların, bu yüzden ömürlerinin 
uzamış olduğunu iddia etmek bir 
cüret olur. 

Bununla beraber, gençleştirme a
meliyelerinde, bilhassa adali tezahür
lerinde hayatın yavaşlatılması esası 

bazı hekimlerce muvaffakiyetle tat
bik edilmiştir. 

Başı bir yastıkla hafifçe kaldırıl

mış olarak arka üstü yatırılan, kalk
mak, giyinmek, okum:ık haklarından 
mahrum olarak bir müddet istirahat 
ettikten sonra kuvvetli bir kan cere
yanına maruz tutulan erkek veya ka
dın bu tedavi usulü neticesinde ıit· 
manaa zayıflamakta, zayıfsa fİşman
lamaktadır. LUzümsuz neıicler asıl 
uzuvların lehine olarak erimektedir. 
Böylece, yalnız ihtiyarlamanın seyri 
durdurulmakla kalmıyarak, bir mik
dar geriye bile dönmek mümkün ol
maktadır. 

••• 
Edmond Demaitre, Hindistanda el

liden fazla göstermiyen doksanlık 
Yogiler görmüş olduğunu anlatır. 

Bu gençliğin sırrı İsveç jimnastiğine 
benzeyen idmanlarla, bir nevi ihtiya
ri uyuıukluk halini mümkün kılan 
irade kuvvetidir. 

Böylece, teksen y&Jında bir adam, 
zamandan yirmi otuz yıl çalmaya mu
vaffak olmaktadır. 
Broaıe ve Lauberg isimde iki dok

tor Yogiler arasında çok dikkate de
ğer ilmi arattırmalar yapmıılardır. 

Bu araıtırmalar iradenin uzvi hayat 
üzerindeki bUyUk tesirlerini meyda
na çıkamııftır. 

Bu Yogiler teneffilıU hakikt ritmi
nin onda biri ni•betinde yavaılatma
ya ve saatlerce müddet büsbütün kes
meye nıuvaffak olmaktadırlar. Yogi
lerden biri, tıbbt kontrol altında, can
lı olarak gömiltmu,, ve altı saat son· 
ra mezardan çıkarılınca tekrar haya
ta dönmüıtür. 

Bazı Yogiler, hatları toprağa gö
mülü olarak haftalarca kalabilmekte
dirler ve hattl içlerinden bir ikisi
nin kendilerini bir tarlaya gömdür
dükleri, bu tarlaya ekin ekildiği ve 
mahsul biçildikten sonra mezar açı
lınca tekrar yqamaya ba,ladıkları ve 
bu mahıulden yedikleri söylenmekte· 
dir. 

Sabit ıuhunetli bir Alet içine konu

lacak iyi idmanlı bir adam belki haf

talarca ve aylarca yavaf bir hayat ya

pmaya muvaffak olacaktır. Fakat bu 

anormal uykunun yirmi veya ot.uz se
ne devam edebileceğini iddia etmek 

kabil değildir. 
"Muvakkat ölüm,, araştırıcıları 

timdi ba9ka metodlar üzerinde çalı

tryorlar. BUyUk tıp ilimi Alexis Car

rel, bUtUn kanı bof&ltılarak öldürillen 

bir köpeği, kanını tekrar enjekte et· 
mek suretiyle diriltmeye muvaffak 

olmuftur. İhtiyar olan köpek, genç 

bir halde dirilmittir. Fakat bu ıunt 

gençlik ancak üç hafta devam etmiı
tir. 

Ruıyada Brunhanenko, içinde ad

renalin bulunmuı muhtemel olan di

riltici bir mayi ketfetmif ve bununla 
<SlmUt insanlar Uzerinde ümid verici 

neticeler elde etmittir. Birleıik dev
letlerde Crile i•minde bir hekim, ya

rım saat evvel 81mU, insanları dirilt
miıtir. 

Şu hıalde uyutulduktan sonra kanı 
boıaltılan ve bu halde dondurularak 
muhafaza edilen bir insan tasavvur 
etmek pek bot bir hayal olmasa ge
rektir. Fakat timdilik yeniden diri
lit için mühlet, bir, iki veya dört sa
attir. Fakat fen o kadar ıüratle te
rakki ediyor ki, yakın bir istikbalde, 
muhtelif fasılalarla yaf&JD&yı ve "ya
vaflatılmrt hayatı,, mümkün kılacak 
teknik vurtalarrn keıflne inanmak 
bOf bir hayal delildir~ 

-- ----------

-7-

Vaydman'ın cinayetleri 

Katilin daha. baıka 
cinayetlerin faili 
olması muhtemel 

Vaydman'ın cinayetlerini örten eı
rar perdeıi kıamen kaldırılmrı olmak
la bera}>er, henüz bu hususta her feyi 
öğrenmiı olduğumuzu iddia edebilecek 
vaziyette değiliz. Her geçen gün, kor
kunç caninin çevirdiği entrikalar ve bu 
esnada kendisiyle birlikte hareket e • 
den ıebekenin faaliyetleri hakkında bi· 
ze yeni yeni ıeyler öğretmektedir. 

Ensesinden bir kurıunla öldürül· 
müt olarak vaktiyle bulunmuş olan 
toför Markof'un da Vaydman'ın kur· 
hanlarından biri olması ihtimalini dün
kü sayımızda yazmııtık. Bu cinayet 
tahkikatını idare eden polis şefleri bir 
fransız gazetesinin bu husustaki sua
line cevaben demiştir ki: 

" Size henüz kati bir cevab vere. 
cek mevkide değiliz. Yalnız şunu ıöy
liyebiliriz ki bu cinayetin de Vaydman 
tarafından ifl'Cnmiı olması ihtimali po
lisin gözünden kaçmamıştır. Yalnız bu 
hususta yaptığımız tahkikat henüz 
kati neticeye varmıı değildir." 

Fakat şüphelerin Vaydman üzerin
de toplandığı daha başka suçlar da 
vardır. Polis, her gün, haklı veya hak
sız olarak evvelce işlenmi§ cinayetle
ri Vaydman'a atfeden birçok müraca
;:ıtlar karŞısında kalmaktadır. Bütün 
bu ihtimaller ilzerinde dikkatle tahki
kat yapılmaktadır. Fakat bu şüphele
rin hepsinin tahakkuk etmesi tabiidir 
ki beklenemez. Çünkü 1937 mayısın • 
dan beri iılenmit olup da faili bulun • 
mamı1 ne kadar cinayet varsa heIJ11inİ 
yakalanmı9 bir suçluya yüklemek isti
yeceklerin bulunacağı unutulmamalı • 
dır. 

7 ilkteırinde Ren nehrinden çıka -
rılmı9 olan kafası kesik kadın cesedi -
nin Janin KeUer'e aid olduğu sanıl -
mı9sa da, bu cesedin evvelce yapılan 
muayenesinde maktulenin ana olmadı
ğı tesbit edilmiı olması, iki çocuk ana
sı olan }anin Keller'le alika11 olamı -
yacağıru iıbat edecek mahiyette görül
müştür. 

Liyon toförlerinden Duyar 2 ilk • 
tCfrlnde otomobili içinde kafası iki 
kurşunla delinmiş olarak bulunmuıtu. 
yapılan araıtırmalar, toföriüı, tabi ga· 
rajından telefnola çaf nlmıt olduğunu 
göstermiı fakat suçlular meydana çı • 
karılamamıttı . Şimdi bu cinayetin 
Vaydman çetesi tarafından iılenmiı 
olması ihtimali hatıra gelmektedir. 
Bundan başka Fuke isminde bir ıofö
re bir tecavii.z yaprmı ve vaka yerine 
yetişen polislere ateı etmit olan ada • 
mm da Vaydman olup olmadığı arat • 
tırılmaktadır. 

Vaydman'ın kurbanlarından 

fan Keller 

bilhassa bir tanesi dikkatlerini çekmit
tir. 

Alsas'm istasyon Şıeflerinden B. Sil· 
berıtayn ıu beyanatta bulunmuştur: 

" Ben evliyim ve iki çocuk baba• 
ııyıb. Karımla uzun zamandanberi ge
çinemiyorduk. Bir iki ay evvel karım 
beni terketti. Yanında 300, 400 frank 
olduğu halde Pariıe hareket etti. 

Madam Keller gibi iş bulmak Uze
re gazetelere ilan vermit olan zavallı 
kadının da aynı akıbete uğramıJ ve 
Vaydman'm kurbanları arasına girmif 
olmaaından endi,e ediyorum." 

Cani itiraf ediyor. 
Cani Vaydman, hapishanedeki oda

sına avukatını çağırtarak }anin Kel• 
ler'i kendisinin öldürmüt olduğunu, bu 
hususta ertesi gün sorgu hakimine be
yanatta bulunacağını ve ~imdiye D:dar 
yakalananlardan batka bır suç ortagıru: 
daha haber vereceğini söylemiıtir. 

Bu yeni suç ortağını timdiye kadar 
söylememi1 olması ve ismini ifta et• 
mek için de bir gUn daha kazanmak 
istemesi, onun kaçmasına nman bı .. 
rakmak m&ksadiyle oldu&u sanılmak .. 
tadır. 

Vaydman'ın suç ortaklarmın tev • 
kifleri esnasında iizerlerinde taııdık .. 
ları elbiseler timdi itina ile muayene 
edilmektedir. Teslim olduğu sırada 
Kolet Triko'nun üstünde tqıdığı bit 
rönarın maktul Madam Janin Kelle
re aid olması ihtimali hatıra gelmekte
dir. Bazı ıahidlerin Madam Keller de 
aynı renkli bir rönar görmü' oldu~la· 
nnı söylemeleri bu ıüpheyı takvıyı 

Tahkikatı idare eden polislere ya- etmektedir. Vaydman'ın öldürdüğü ka .. 
pılmıt olan birçok milracaatlar içinde dırun eşyalarını dostlarına dağıtmak· 

Yaya olarak 
20,000 kilometre 

tan çekinmiyeceği muhakkak görül '" 
mektedir. Çünkü Jan de Koven'den 
çaldığı paralarla iki kadın çantası satın 
atmıı olduğu bilinmektedir. 

Vaydman'ın oturduğu villadaki o
dasnda iki peruka ve yüksek kadın po
tini bulunmuıtur. Bunlardan katilin 
cinsi bir delllete miibtela olduğu ma• 
nasını çıkaranlar vardır. 

Konyak Jey sokağında 22 numara• 
" lı binanın kapıcısı kadın, Löblon'un 

bir erkek ve bir kadınla beraber daire 
lciralamak maksadiyle evvelce binaya 
geldiklerini polise haber vermişti. Ka· 
pıcı kadın Röne Triko'nun gazeteler• 
tfe çıkan resmini gördükten sonra Löb
ton'la birlikte gelen kadın olduğunu 
~arumıştır. Yalnız öteki erkeğe gelin• 
r.e, onu da Vaydman'a benzetmekte i· 
ıe de bu hususta emin olmadığını da 
ilave ediyor. 

Avusturya haltercilerinden Awgus l 
Mader 1940 Tokyo olimpiyadlarmda 
bulunmak üzere 15. tem. 1937 de Avuı· 
turyanm Gru tehrinden yola çıkmıt
tır. 

Tokyoya kadar 20,000 kilometrelik 
yol yürüyecek olan Mader, Macaristan, 
Yugoslavya, Romanya, Bulgariatan
dan geçerek birkaç ıUn evet Ankaraya 
gelmiftir. Gru ile Ankara aruında 
3600 kilometrelik yol yiirümil9tür. 

Buradan, Adana, Beyrut, Şam, Bağ· 
dad, Tahran, Lahur, Benares, Kalkuta 
ve Çin sahillerini takib ederek Şang
hay'a, oradan da Japonyaya geçecek, 
O.ıaka, Yokabama iberinden Tokyoya 
varaeaktır. Olimpiyad yolcuau, 1940 
temmuz ortumda Tokyoya varacatmı 
Umid etmektedir. 

Meşum villada bulunmuş olan ka .. 
dın çama1ırlarında Janin, Sofi ve Ja • 
net isimlerı görülmüştü. Janin marka .. 
h çam~9mn Janin Keller'e aid olduğu, 
keza Sofi'nin de bu kadının anasının 

ismi olduğu anlaşılmıttır. Yalnız Ja • 
net'in kim olduğu henüz belli değildir. 
Fakat üç ay evvel kaybolan Janet a
<lında 15 yatında bir genç kızın anuı 
zabıtaya müracaat ederek tahkikat ya
~lmaıını iıtemiıtir. Villada bulunan 
1<adın çamaşırlan arasında gayet kısa 
llir siyah dekolte bulunmuıtur ki bu • 
ııun bir küçük kıza aid olması ihtimali 
vardır. 

Her halde devam eden tahkikatın 
bu meraklı zabıta romanının yeni saf. 
halarını bize açacağı muhakkaktır. 

Yurddtıf I 

Şam lıatrfr diye anılan lıatıJı, 
yalnız Gaziantepte yetifCn türlr 
lıatıiıdır. Fıatrk gibi olmak iati
yen Anteb lıatrir yer I 

Yurddaı / 

Karadt!niz kıyıları dünyanın 
t!n nefis lrndığınr yt!tiştirir. 
lnsın vücudunun en kuvvetli 

k~müra fındıktır. ... 
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• • • • Cümhuriyet merkez bankası 
genel direktörüİıün söylevi 

Çinliler yeniden 50 
fırkalık ordu kuruyorlar 

Hatay aeçımı ıçın Milletler Cemiyeti 

komisyonunun baZJrladığı rapor etrafında 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu 
taaarruf mefhumunu ifade için 

güzel bir kelime bulmuştur:" Arthrma,, 
(Ba~ı 1 inci sayfada) ocağı olan aile ve ilk mekteb muhit

lerinde tasarruf terbiyesine l!yık ol
duğu ehemiyetli yerin verileceği :za
manlardan çok uzakta bulunmadığı
mıza emniyetle hilkmedebiliriz. Bize 
böyle bir temennide bulunmak cesa
retini, bugün ulaşmı§ bulunduğumuz 
tasarruf merhalesi veriyor. 

Gemi mes'elesl 
(Başı ı. ·inci sayfada) 

Felaketzedelerin anlıaıtıkları 
Augusta gemisinde gazeteciler ta

rafından isticvab edilen Panay feli
ketzedeleri içinde bulundukları gemi 
batmakta iken japonlar tarafından 
mitralyöz ateşi altına alındıklarını 
teyid etmişlerdir. 

. 
Harb vaziyeti 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
General Hanfu Şu,angtung'u sonu

na kadar müdafaa edeceğini bildirmiş
tir 

Milletler Cemiyetindeki 
daimi murahhassımız 

hükümetten talimat aldı 
tibak ve temessUl kabiliyeti göıter
mi,tlr. 

Çinlilerin bir mukabil t.aarruzu 

Siyasi ve içtimai alanlarda müessir 
olan imilleri bir tarafa bırakarak e
konomi mevzuunda olgunlaşma bahsi 
üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Ekonomik olgunluğu 
tarif edebiliriz : 

föyle 
Bugün bankalarda toplanmıı olan 

tasarruf mevduatı 90 milyon liraya 
yükselmiş bulunuyor. Bu yekOna 
Devlet esham ve tahviUltmın ve milli 

İki japon çatanasında bulunan 
milfrezeler, Panay'ın amerikan bay
rağını çekmif olmasına rağmen gemi
ye girmiflerdir, 

Şanghaydan resmen bildirildiğine 

göre Nankini müdafaa etmekte olan 
kuvvetlerden ayrılan Uç Çin fırkası 

japon hatlarını yarmağa muvaffak o -
larak pek ağ}r zayiat verdikten sonra 
Kwangtch'e kadar ilerlemeğt muvaf -
fak olmuılardır. 

Üç japon harb gemisi Yangtae neh
rinin manaabma doğru giderek Ank -
vei eyaletindeki sahil bataryaları ile 
bir topçu dlielloau yapmıılardır. 

Hariciye Vekili doktor Rüttü Araı, Genel Sekreter Numan 
Menemencioğlu ve Milletler Cemiyetinde Türkiye daimi murah• 
hası Necmeddin Sadak dün Hatay ıeçimleri hakkında Milletler 
Cemiyeti tarafında·n Hatay'a gönderilen komisyonun hazırladığı 
rapor etrafında görütmütlerdir. 

1 
Hükümetimizin bu huıuıtakl 

C k 1 aky noktai nazarı hakkında talimd e OS OV 8 alan daimi murahhaıunız Baf Tahkikat başladı 
Necmeddin Sadak Milleller C.. 

Ferdçe ve milletçe günü günUne 
yaşamaktan ibaret bir hayat tarzı ye
rine yarın için de yaşamayı bir ah
lak kaidesi yapan ve bu hareket düs
turunu faaliyetlerimizin bütün şube
lerine h!kim kılan bir itiyad. 

bankalar ve şirketler hisse senedleri
nin türk vatandaşlar elinde bulunan 
kısmının ifade ettiği kıymeti ilave 
edecek olursak türk ekonomisinde 
hayati rolünU ifaya ba~lamış olan 
milli sermayenin menkul kısmına aid 
oldukça ehemiyetli bir yekun elde 
etmiş oluruz. ·Bu yekOn Türk mille
tinin kudret ve kuvvet kaynakları a
rasında ehemiyetle hesaba katılması 
İcab eden ekonomik bir potansiyelin 

Panay topçekerinc karşı yapılmış 
olan taarru;ı; hakkında Amerikanın 
Aıya filosu nezdindeki Amerika hü
ktimeti komiseri tarafından resmi bir 
tahkikat icrasına başlanılmıştır. 

Simal cephesinde vaziyet F miyeti konıeyinde hazır bulun-Ve ranaa mak üzere pazartesi günü c .. 
nevreye gidecektir. 

"Günü eUnUne ya,amaktan ibaret 
bir hayat tarı:ı,, demekle yarını hiç 
dütUnmiyerek ve yarının ihtiyaçları
nı hiç hesaba katmıyarak varını yo
ğunu sarfetmekten ibaret bir hayat 
tarzı kasdettiğiml anladınız. "Yarın 
için de yaşamayı bir ahlak kaidesi 
yapan,. diyerek vasıflandırdığım ha
yat tarzında ise "yarın., ın rahatını 

temin için bugünü her türlü mahru
miyetler içinde geçirmeyi tavsiye e
den bir zihniyete yer olmadığını el
bette takdir edersiniz. Esasen yük
sek killtUr sahibi bir milletin münev
ver ferdi eri nazarında tasarrufun bu 
yüksek manasiyle basit ve iptidai bir 
hasislik arasında hiç bir münasebet 
tasavvur edilemez. Bu anlayı'a göre 
tasarruf yalnız paraya da inhisar et
mez. Sıhattan tasarruf, zamandan ta-
1arruf, paradan tasarruf kadar lü
zumlu bir tasarruftur. Çok. defa sı
hattan veya zamandan tasarruf için 
paraca fedakarlıkta bulunmak zarure
ti hasıl olur ki bunun adına da tam 
ve hakiki manasiyle "tasarruf,. deriz. 

Bütün mesele, günün ihtiyaçları a
rasında en lüzumlu ve faydalı olanla
rını seçdikten sonra bunlarla yarının 
ihtiyaçları arasında rasyonal bir mu
vazene kurmak, günün zaruri ihti
yaçlarını susturan, ruhi, fikri ve be
dent inkişafları körleten mahrumi
yetlere .katlanmağa mecbur olmadan 
.. , ... .,.., • loa&9• har.•rlıl..lı Lulunnıaya 

bizi sevkeden bir hareket tarzını be
nimseyebilmektedir. 

"Tasarruf,, ağacının hangi iklim
lerde en iyi meyvelerini verebildiğini 
buıünün cumhuriyet vatandaşı çok 
iyi bilmektedir. Bu iklimin havasına 
emniyet ve istikrar adını verebiliriz. 

ifadesidir. Bu yekun zengin ve mü
reffeh Türkiye idealinin yakın sene
lerde canlı bir hakikat ol,!lcağını bize 
müjdeliyen bir işarettir. Bu yekun 
yarını huzur ve emniyet içinde kar
şılıyabilmemiz için çok katiyet ve 
belağat ifade eden bir rakamdır. 

Bu emniyet ve huzur havası içinde 
Yerli Malı ve Arttırım haftanızın 

kutlu olmasını diliyorum, Sevgili 
Yurddaşlarım. 

Romanya'dan 1500 
göçmen gelecek 

lıtanbul, 17 (Telefonla) - Nazım 
vapuru Köstencede biriken 1500 göç
meni almak üzere bugün lstanbuldan 
hareket etti. Bu kafile bu sene getirti
lecek olan göçmenlerin sonuncu parti
sini teşkil etmektedir. Gelecek ıene ye
ni nakliyata tekrar başlanacaktır. 

Battal pullan kullanan 

bir sahtekar 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Fatih 

ahkamı şahsiye ve icra dairelerinde ça
lışan mübaşir Kadri, muameleden kal
dırılan dosyalara yapıştırılan yüksek 
kıymetli pulları sökerek tekrar kullan
mak suçiyle zan altına alınını' ve hak
kında tahkikata başlanmıştır. Kadri 
bunun üzerine üç gündenberi ortadan 
kaybolmuştur. 

İstanbul' da Arttırma ve Yerli 
1\lalı Haf tası 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Ekono
mi ve Arttırma haftası münasebetiyle 
bugün de mekteblerde tezahürler, mü
samereler ve musahabeler yapıldı. Vit
rin müsabakasında kazananları tayin 
edecek olan jüri heyeti de mağazalar
da tetkiklere bafladı. 

İstanbul' daki motosikletler 
hakkında bir karar 

İstanbul, 17 (Telefonla) - İstan -
bul belediyesi, bundan böyle moto • 
ıikletlere de otomobiller gibi gürültü 
çıkarmayan iletler takılmasını karar -
!aştırdı. 

1 ki otomobil kazası 

Evveli Devlet maliyesinin arzetti
ği emniyet ve istikrar manzarası; 
Devlet itibarını her mülahazanın üs
tünde tutan bir zihniyetle idare edi
litine senelerdenberi alışkın olduğu
muz Devlet maliyesi; mitli bankala
rımızın faaliyetleriyle telkin ettikle
ri emniyet ve istikrar; gerek tedavül 
ve gerek kredi i'lerinde bankalarımı
zın ihtiyat ve basiret prensiplerinden 
mülhem olarak dikkat ve hassasiyetle 
takib ve muvaffakiyetle tatbik ettik
leri usuller; Türk parasının alım 
kabiliyetini ve bankalardaki tasarruf 
mevduatını korumak için alınmış o· 
lan tedbirler; memeleketin tediye 
muvazenesini temin etmek ve dış 

ticareti rasyonelleştirmek ve muay
yen hedeflere doğru sevketmek için 
aarfedilen gayretler; endüstrileşme 
yolunda, yol ve maden işlerinde plan
lı ve sistemli çalışmalar; bayındırlık. 
sıhat ve kültür alanlarında elde edi
len müsbet neticeler ... Bütün bu mü
said amillerin tesirleri altında tasar
ruf milessescsi sıhatli esaslar Uzerin
de gelişebilmek için elzem olan nor
mal şartları bulmuştur. 

Devlet yardımının ve devlet kon
trolunun himayesi altında seneden 
seneye dikkate değer nisbetlerde art
makta olan milli tasarruf yekfinu ta
sarruf terbiyesinin memleketimizde 
git gide umumileşmekte ve büyük 
halk kitleleri arasında süratle yayıl
makta olduğunu gösteriyor. En yük
sek manasiyle tasarruf ahlakının, ta
sarruf terbiyesinin ve tasarruf fazi
letinin Türk milletinin yilksek has
letleri arasına girmiş olduğunu se
vinç ve iftiharla müşahede ediyoruz. 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Çarııka
pıda Kerim isminde bir genç, ıoför 
Ahmedin idaresindeki otomobilin ar. 
tında kalmış, 10 metre kadar sürük
lendikten sonra başından ağır yara
lanmıştır. 

Bu mesud neticeye bakarak yarın 
için bu alanda daha geniş ölçüde ba
farılar bekliyoruz. Tasarruf terbiye
sinin kooperatif terbiyesi gibi ilk ve 
orta mekteblerimizde ameli bir sis
tem halinde teşkilatlandırılarak yeni 
cumhuriyet nesillerinin ilk terbiye 

Yu;~J~l~m· ~etı:· ::~lel ' 
tahvilidir. 

Yurddaş! 

Devlet tahvili alan hem 
kendine, hem yurdun imarı
na yardım etmiş olur. 

Şiılide şoför Arifin idaresindeki o
tomobil Şişli çocuk hastahanesinin ö
nünde 55 ya~larmda Sulhiye isminde 
bir kadını çiğnemiı ve kadın derhal 
ölmüştür. Şoför Arif tevkif edilmiş -
tir. 

Zeytin burnundaki 
çimento fabrikası 

işten ahkondu 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Zeytin

burnundaki çimento fabrikasının çı
kardığı :ı:ehirli dumanların civa~ hal-
kmm ııhatini bozduğu iddiasiyle be
lediye tarafından yedi yıl evci açılan 
davl neticelendi. 

Birinci hukuk mahkelDC9i ehli vuku
fun raporunu tasvib ederek fabrikanın 
iften ahkonulmaeına karar verdi. Fab
rika idaresi, civarda bulunan ve zarar 
gören eraı:iye karfılık belediyeye de 32 
bin lira tediye edecektir. 

Amerika a::ıimkar hareket 
edecek 

Vaşington, ı 7 (A.A.) - Panay 
topçekerinin batırılması hldisesi et
rafında dıf bakanlığına gelen son ma
lUmat, Vaşington'da çok fena bir te
sir hasıl etmiştir. Amerikan hüküme
tinin Japonyaya karşı daha azimkir 
bir tavur takınacağı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan Nankin'deki Ame
rikan büyük elçiliğinin japon asker
leri tarafından işgal edildiğine dair 
gazetelerde çıkan haberler resmen 
teeyyüd edecek olursa, amerika · hil
kUmeti Tokyo nezdinde şiddetli i
kinci bir protestoda daha bulunacak
tır. 

Yarı resmi mahfillerin fikri 
Kamoya istinad eden yarı resmi 

amerikan mahfilleri, Amerikanın Çin 
deki umumi veya hususi menfaatleti
ne japonlar tarafından vuku bulacak 
tecavüzleri red için hiç bir fırsatı 
kaçırmayacağını katiyetle beyan ey
lemektedir. Bu tecavüzler kamoya 
bildirilecek ve amerikan menafinin 
himayesi hususunda kati teminat ve 
tarziyeler istiyecektir. 

Harb ilanı için plebisit 
yapılabilir mi? 

Gazetecilerin kulübUnde, B. Ruz
velt, harb ilanı için plebiıit yapılma
sının hükümetin temsili tarz ve fekli 
ile teıad te§kiL eylemekte olduğunu 
~ylemi,tir. 

B. Ruıvelt, Panay hadiseıi hakkın
da herhangi bir fikir söylemekten 
kaçınmış ve bu hususta kendisine su
al soran gazetecilerden, dıt bakanlı
ğına müracaatlarını rica eylemiştir. 

• 
Toliyo' da bir direktuar 

kuruluyor 
Tokyo, 17 (A.A.) - Birkaç hafta 

evvel kurulmuş olan istişari meclisin 
lağvedilmesine karar verilmi~tir. Bu 
meclisin yerine mali şahıiyeilerle or
du ve donanmanın nasyonalist şefle
rinden mlirekkeb bir nevi direktuar 
kaim olacaktır. 

Müşahidler, birçok iktııadcı ve 
maliyecilerin Çin - japon ihtilafının 
süratle halledilmesini istemedik -
lerini çünkü o. zaman endüstrinin 
millileşmesini intaç edecek olan bir 
faşizm teessüs etmesinden korkmakta 
oldtıklarını kaydetmektedirler. 

Bir de nuıli komite kurlllacak 
Domei ajansının bildirdiğine göre, 

japon hükümeti, maliye siyasetinin i
yi bir şekilde tatbikine neazret etmek 
üzere bi rkomite teşkilini kararlaştır
mı)Jtır. Hükümetin bu maliye siyaseti, 
Çin hidisatının yarattığı vaziyeti kar
şılamağı istihdaf etmektedir. Bu komi
tenin sene sonundan evel faaliyete· gir· 
mesini temin için icab eden bütün ted
birleri almağa maliye nazırını memur 
eylemiştir. 

Londra gazetelerinin 
tefsirleri 

Londra, 17 (A.A.) - Gazeteler, ja
pon amirah Mitsunarni'nin Panay 
destroyerinin tahribinden mesul tutu-
larak Tokyoya geri çağrıldığı haberi
ni büyilk başlıklarla neşretmektedir. 

İngiliz büyük elçisi İngiliz hükü
metinin notasını bugün Tokyo dıt ba-
kanlığına tevdi etmiı ve bu münase -
betle dış bakanı Hirota ile uzun bir 
görüşmede bulunmuştur. 

Yurddaş / 

Barsak/arı iyi Jşlemiyen/ere 
en birinci iliç Aydın inciridir. 
tavsiye ederı'zl 

Yurdda~ / 

Tasarruf ve yerli malı haftası 
bitti. Fakat tasarruf ve yerli ma
lı seferberliği devam ediyor. 

u vn UUhhUUU t 

Pekindeki Royter muhabiri bildiri -
yor: Hadiseleri yakından takib etmek
te olan müşahidler, Hankeu'nun Pei
ping - Hankeu demir yolu boyunca yu
karıdan yapılacak bir hücumdan pek 
az korkması lazım geldiği kanaatinde
dir. 

Pralda yıpllan 

Buradaki umumi kanaat, japonla
rın, Peiping - Hankeu demiryolu bo -
yunca, en fazla Sarı nehirden cenuba 
sarkmalarının imkansız olduğu mer -
kezindedir. Aksi takdirde, japon ordu
su, sağ cenahını, Hopei - Şansi hudu -
dunda bulunan yirmi bir bin kişilik 
Çin kuvvetine tehlikeli surette açık 
bırakmış olacaktır. 

Elli fırkalık yeni bir . 
ordu kurulacak 

Şanghay Taymı gazetesinin bildir
diğine göre, Çin karargAhı umumisi 
seferberliğin ikinci safhası ile, elli fır
kadan mürekkeb yeni bir ordu vücu
de getirmektedir. Bu ordu, ilkbahar 
başlangıcında harekete iştirAk edecek
tir. 

Muazzam bir baraj 
Hankeu'daki Royter muhabiri bil

diriyor: 400 bin çinli işçi, dört aydan
beri gece gündüz devamlı surette ça -
lışarak Kiukiang'da Yangtse üzerinde 
mua:ı:zam bir barajın inşaatını bitir
mi,lerdir. Daha ileride başka barajlar 
da ypılmıştır. Bunlrm hedefi japon 
gemilerinin Yangtse boyunca lerleme
lerine ve Hankeu bombardıman emelle
rine mani olmaktır. 

Cenllbi Çinde lwrb 
hru!lıyacak mı? 

Cenubi Çinde askeri hareketler ih
timaline binaen Hong Kong'daki ingi
liz memurları, çin - ingiliz hududu -
nun mühim noktalarında beş tarassud 
mahalli vilcude getirmişlerdir. 

Hankov'dan bildirildiğine göre de, 
Cenubi Çin'in istiliya uğramasından 
korkan Mareşal Çang Kay Şek Kvang
tung askeri makamlarına barba hazır
lnmalarını emretmiştir. 

Bir Çin generali kurşuna 
dizildi 

Şanghay'daki çin gazetelerinde çı
kan haberlere göre Çin kıtalarının 
Şanghay ve Vuıung'dan çekildikleri 
zamana kadar bu kıtaların kumandanı 
bulunan general Yanghu geçenlerde 
Hankov'da, kendisini rüşvet almak ve 
askeri emirlerin tatbikinde muvaffa -
kiyetsizlik göstermekle itham eden 
Çang Kay Şek'in emriyle kurşuna di
zilmiştir. 

General Yanghu, komintang'ın en 
kıdemli adsı idi. 

Bir Çin lf<lzetesinde grev 
Müdüriyetinin kararı ile japon 

sansürünü kabul etmiş olan Vin van 
pao adlı mühim Çin gazetesi, muhar -
rir ve mürettiplerinin grev yapması ü
zerine bu aa'bah çıkmamıştır. Gazete 
idarehanesini iıgalleri altında tutan 
grevciler, japon sansürünü kabul et -
mekten ise gazetenin Şanghayda neş -
riyatına nihayet vermesini istemek -
tedirler. 

1 Küçük Dış Haberler 1 

X Londra - Tiyatrodan dönmek
te o~an . kırat .ve kıraliçeyi hamil oto
mobıl dığer bır araba ile çarpışmıştır. 
Yaralı yoktur, 

X Roma - B. Van Zeeland eko
nomik tetkiklerine devam için buraya 
gelmiştir. 

X Viyana - Buraya gelmiş olan 
B. Lansburi ~ı! bakaniyle konuşmuş 
ve cumhur reısı tarafında nkabul edil
rni,tir. 

X Roma - Macaristan milli müda
faa bakanı General Röder, Guidonia'
daki tayyare fabrikalarını gezmiştir. 

X Tiran - Son feyezanlar dola -
yısiyle İtalya Arnavudluğa birbuçuk 
milyon lire!lik yardım yapmıştır. 

X Berlın - Yeni bitirilmiş olan o
tomobil yollannın 218 kilometrelik al
tı parçası törenle açılmıştır. 

X Londra - Buraya gelmit olan 
fransız hava bakanı Piyer Kot ingiliz 
devlet adamlariyle konuşmalarda bu
lunmaktadır. 

Prag, 17 (A.A.) - Lany'de Delbos, 
Masarik'in mezarı önünde eğildikten 
sonra Praga dönerek Hodzanın ziyare
tini kabul etmiştir. 

Delbos, Benes ile haşhaşa öğle yeme
ğini yemiştir. Yemekte fransız bakam 
ziyaretinin en mühim konuşmasını 

yapmak fırsatını elde etmiştir. Akşam 
Delbos, Fransanın Prag sefiri tarafın
dan verilen ziyafette hazır bulunmuş
tur. 

Kendisi yarın saat 11.55 de Parise 
dönecektir. 

Görü§ birliği 
Dün Delbos ile Krofta arasınaa ya

pılan konuşma Çekoslovakya ile Fran
sa ·arasında tam bir görüş birliği mev
cud olduğunu teyid etmiştir. İki dev
letin başlıca meşgaleleri sulhun idame
sidir. Bunu temin etmenin de en iyi 
çaresi .müşterek emniyettir. Her iki 
devletin de milletler cemiyetine emni
yetleri vardır. 

Ekalliyetler meselesi hakkında Kro
fta, bunlara Çekoslovakyada diğer 
memleketlerden daha iyi muamele e
dildiğini söylemiıştir. 

Ekalliyetler meselesi 
Paris, 17 (A.A.) - Matin ~azetesi, 

Hod:ı:anın Delboaa Sudet almanlan 
hakkında, Londraya da gönderilmesi 
muhtemel, bir muhtıra verdiğini yaz
maktadır. 

Bu gazeteye göre, İngiltere bu me
aele hakkında Almanya ile Çekoslo
vakya arasında mevcud olan gerginli
ğin izalesini istemektedir. 

Re3mi tebliğ 
Prag, 17 (A.A.) - Bu akşam sa

at 20.15 de çıkarılan resmi tebliğde, 
B. Delbos'la Çekoslovak devlet adam
ları arasında gerek fransız - çekos
lovak münasebetleri, gerek Avrupa 
umumi vaziyetini alakadar eden me
seleler üzerinde yapılan görü~eler
de iki tarafın görüş birliğinin mü§a
hede olunduğu bildirilmektedir. 

İki tarafın devlet adamları, arada
ki ekonomik milnasebetlerin genişle
tilmesi lüzumunda karar kılmışlar ve 
Çekoslovakyanın kuruluşundan beri 
bu hilkümetle Fransa arasındaki 

dostça münasebetlerin hiç bir zaman 
bozulmaksızın devam ettiğini mem
nuniyetle müşahede etmişlerdir. 

B. Herbert 
Bot hen İstanbulda 

İstanbul, 17 (Telefonla} - Mem
leketimizde bir seyahat yapmakta o
lan tnınmış İngiliz gazetecisi B. Her
bert Bothen Ankaradan döndü ve 
matbuat umum müdürlüğü İstanbul 
mümessili tarafından karşılandı. Ken 
disi öğleden sonra muhtelif ziyaret
ler yaparak müzeleri ve camileri gez
di. Gece şerefine belediye tarafından 
Tokatlıyanda verilen ziyafette gaze
tecilerle birlikte hazır bulundu. 

Samimi nutuklar 
Yemeğin sonla'°ına doğru beledi

ye reis muavini B. Rauf &öz alarak 
İngilterenin en büyük gazetecilerin
den biri olan B. Herbert Bothen'i İs
tanbulda türk meslekdaşları arasında 
görmekten mütevellid memnuniyeti
ni anlatarak kendisini şehir ve bele
diye namına selamladı. 

Bu sözlere cevab veren B. Her
bert Bothen memleketimizde gördü
ğü iyi kabulden çok mütehassis oldu
ğunu bildirerek teşekkür etti. Büyük 
Şefe olan sonsu:ı: hayranlığını , anlat
tıktan sonra İngiltere ile Türkiye a
rasındaki münasebetlerin dostluktan 
çok daha ileri olduğunu söyledi ve 
Türkiyeye tekrar geleceğini, iki 
memleket arasındaki dostluğun in
kişafı için, kendisine düşen vazifeyi 
yapacağını ilave etti. 

Ziyafet çok samimi bir hava için
de nihayet buldu. 

Fransız aakeri heyetiyle 
yapılan görüımeler 

Hatay meıelesinl görUımek Uzere 
ıehrimize ge1mit olan Suriyedeld 
fransız kıtaları kumandanı Huntziger
in başkanlığındaki fransız askeri heye
tile müzakerelere dün sabah genel ku,,_ 
may başkanlığında batlanmııtır, Mil• 
zakereler öğleden sonra da devam et
miştir. 

Misafirler öf le ve akşam yemekle• 
rini Ankara Palasta yemişlerdir. 

.MUı:akereye bugün de devam olu• 
nacaktır. Ak§am fransız büyük elçisi 
heyet şerefine bir ziyafet verecektir. 

Babalar ve çocuklar 
Rus romanctları arasında GogoJ, 

Tolstoy Dostoyevski, triyosuna yakla
şamamakla beraber, bu Uç büyük üstadı 
heımn takib edenler arasmda birinci 
safta ve belki de ilk mevki aahibi olaJI 
Turgenief, memleketimizde en fazla 
tanınmı~ romanları dilimize en fazla 
tercüme edilmiş bir romancıdır. 

Turgenief, hakikaten bütün memle
ketlerde, halkı üstadlarından faı;la te9" 
hir etmenin yolunu bulmu9tur. O, daha 
hassu, daha içli, daha romantiktir. O. 
nit kütlelelere kendisini •evimli y 
pan başlıca me:ı:iyetleri de belki bulll' 
!ardır. Her ne de olsa, kuvvetli bir ro
man tekniiine, ince bir üalfıba, mü
kenunel bir tahlilci kabiliyetine malik 
olan Turgeniefin eserleri edebiyattan 
hiç ~nlamıyanlar kadar, en titiz edebi• 
yatçıları da tatmin eden bir milkemme
liyete maliktir. 

Bu kıymetli rus romancıaının timdi• 
ye kadar dilimize birçok eıerleri çev• 
.rilmi9 olmasına rağmen bunların eJI 
mühimi, ve ıanat~ın taheseri sayılaA 
"Babalar ve çocuklar,, ı henüz dilimi• 
:ı:e geçmemitti. Hasan Ali Ediz ve Va
ııf Onat tarafından basılarak timdi in
ti§&r eden tercüme ile kütilphaneınif 
Turgcnief'i türk okurlarına tanıtına• 
ya en layik olan eseri kazanmıı oluyor. 

Mütercimlerin romanı doğrudan 
doğruya rusçadan tercüme etmiş ol• 
duklarını da memnuniyete değer biC 
hadiae olarak kaydedelim. 

Filhakika garb dillerinin vaeıtaliğl 
ile ttirkçeye çevrilen bazı eıerlerde a• 
sıllarının güzelliğinden pek az fey ba• 
ki kaldığını görmekteyiz. 

Babalar ve çocuklar, biribirini anla• 
mamaya mahkum bir nesil ihtilUmıll 
sentezidir. Aynı içtimai buhran içindi 
yaşadığımız bu yıllarda, bu itibarla, 
.ur;ı: oKurları için hususi bir aktüalitl 
ı:eıymetıni haizdir. 

Mütercimlerden H. A. Ediz, tercii• 
mesınin başına 'l'urgeniyef ve eserleri 
hakkında alaka ile okunmaya değer <>" 
tu .zsayıalık bir etüd ilave etmiştir. 

Remzi kitabevinin "Dünya muhar• 
rirlerinden tercümeler,, serisinin 12 vı 
13 iıncü cilolerini teşkil eden bu ro• 
man, iki cild halinde 100 kuruş fiatla 
satılmaktadır. 

Kürek cehennemi 

Tullio Murri isminde memleketimiz• 
de şimdiye kadar tanınmamış maruf 
bir İtalyan edibinin eseri olan bu ro• 
man .Hüseyin Cahid Yalçın tarafındaJI 
dilimize çevrilmi~tir. 

Eserin başına konulan ön söıdetı 
öğrendigimi:ı:e göre 'l'ullio Murri on• 
yedi sene hapiste yaşamıştır. Küre.IC 
cehennemi, dediği, bu itibarla kendi 
hayatından başka bir tcY değildir. ~· 
ıstırab çektiği seneler zarfında edindı• 
ği intibalarla bu ıstırablarını mükafat· 
!ayacak büyük bir edebi eser yazrna:w 
nı bilmiftir. 

İnsanı heyecan ve teessürden titre~ 
ten bu müthiş ve canlı eser aslındak1 

heyecan ve güzelliğinden hiçbir şe1 
kaybetmeden dilimi:ı:e çevrilmişti!· 
Remzi kitabevinin tesis ettiği .. Dün~8 

muharrilerinden tercümeler serisi,, nın 
15 inci sayısını teşkil eden bu kitab 50 
kuruı fiatla satılmaktadır. · 
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Jouma1 de Moscou'ya göre Y11osllYJI 
A wupa'daki diplomatik 

aeyahatlerin manası 
Manen ve maddeten 

aprbirdarbe 
Smnupran ıuete1i, ltalyanm MU. 

Jetler cemiyetinden çekilen I~ bl9 
ytlk de'llet oldupa yumütaclır. 

·ıouıaaı • llOIKOU" ıuetMi. •Dip- Bwıdaa blfka Franunm Orta Anu- Bu pzete eliyor ld: 
lomatlk faaliyet,, bqlılı altında )'Udı- J*lald lttifü ,. yan lttifaldan adam· "Darbenin ıereJt manen .,. pıek 
la bir müll• Brlbel kıooferuaı- alrıllı undmaftır. llitecaYlae tavh af. maddeten pek atır oldupnu lnktr • 
Dm akim lraJN'I Uaerinl bU,WC bir al· ywd •• Fnmanuı ilin ettlii preulb- met mümkün de fildir. Cennrenla .
yaal faaliyet blfladılmı )'Uarak diJ,or lerin tatbilrinclıld ı••kllii, aöaleriy· uaen Amerilun.ım bulunnwneemda 
ki: le bueketıeri aruınd&ld teadlar, mü- dolayı cihanfUanıl bir lmbiyetl llaU 

.. !Jk ipretl •eren lncUteıe obnuf • tecavislerin ona bl'fl tevcih ettikleri olmayan kararlarmm ,ann eatemu • 
tur. b&Utmt. mll\eC&Yislerin tahrikçi hareket " tokatlara boyun eğmesi, yona1 mahiyeti hab olacatmı lmid • 
barebıJeripe ~ en lJi clftbıo PranMnm mtlttefllderinl bu memle- mek mtlfkildtlr. 
Lord Halifakua Aımuıyaya ı&ı4ed· ketten yardım f&'ebileceklerinden Difer taraftan Cennrede n1l•rt 
lerek adltecobllriD bafbuiuna kom- fllphe ettirmekte. mütecHisin kuvve· mtlracaat edildiil unda İtalyamn ... 
plimanlarda bulunmak olduiuna ka· ti hakkında müfrit bir fikir vermekte riifüne iftirlk etmiı olan Cenubi Ame
rar vemıiatir. vıe bunları 79ni bir yola 11vkeylemek· rilra devletler tberinde İtalyuun ce-

Sonra 1,ord HAllfakaın ıeıircliji ha tedlr. l>elhoe, ne Bık'i, ne de Stoya- miyetten çeldl-lnin buı teelrler lo
berleri mUıUen etmek üeaı e ... ~ duıov !Ç ı iJma edemmniftlr. BeJr. alman ra etmesine intisar olaaabilir. Ban• 
bebalın 11'-IMr ıdilmitıleraır, taraftan olan hareketini muhafaza et- dan bqlra ıCenubt A1mrika dnletleıo 

Hitltr, 1-1 b(sbir 11)' ldylemaait- mit n lto,acllnoviç de Delboe"la gö- rinden budanmn Milletler oemlyetla. 
tir. hkai ~ yenilikler olmuf-~ ince afdlp ltalyan tap.mi- den çektlmeai iiaeriae Avrupa dn1-. 
tur: bıp!b • frannaız ıörilflDtlerilade Din relalııden dırekmler almıftır. !erinden bir kıamııım, bu ilçiııci ur-
'11111ın deYlet relalııin mU.temlüe ve aıntıdan aonra otoriteai " kuneti aft-
diiu taltbhri karfı11nda 1a,llttre ve Çıekoslovuya ya ıeJiııce... gide atfa dU,.-te batlllD'f olan Mil-
Franaannı ldmlpt edicl bir hareket ~üçik utan, ıu,ıu~ lwdlietler letler cemiyetinin 61Umtlnil tnrl • 
aldddüı ı&rOlmUtttıı:· cemi~e aadık tek memleket olan meainden de korkulur.,, 

Ahnanpnm idarecileri. prck Lord ÇekoalOYÜJ&)'a ıellnce, büyük mütte- eadriblar 
Haıtfm•m seJlbatbıdea prek fnmu: tikinden den almaya muhtaç delildir. Faydam 
• bıaflis iDUlakenleriııde.ıı caaret aı.- Hltler'ln &nUIUnu yerine cetlrmek i· Gene Sımıuprava pllRlll. "Fayduıs 
r8 daha bll;,Gk iitelderde bul~p çin Çekollovakya tberinde tuylk yap entrilaalar" iinY1811 bl,.,.blealnde 
'-flemlfl~rdır· Rechberl'in Fr....,,en lbak tetebbüatl ancak ft ancak bu ,c>yle yuıyor: 
LorraiM 1 Iat.mnl bu t:ba1"9Nir. memleketin Ji'raua,. olan merbutlye· .. B. lvon DelbolllA Belırada ıelm9i. 
Alman)'& aaleblerini arttıraeak tini aayıflatır. ai, .muhaliflerimidn puplarmda _.. 

lnailtere Ue Franaanın mUtecavhe telif entıiülara yol açtDlftır. BtltM 
l>iM,,ı .,,._. İq.u\lhc ~;;a lfW- tavb aiyuetJer1 bır zaruret icabı da memleket. is 1D1ıpNclıkları ıes &ilJ!o 

ıım aıııı barcıteun"4:n c:eıwret . bulan deiildir. 'Wilnkü l< rama ve J.ncilteııe ne almakluın, franaız d11 lfler ...-. 
Japoa,. .., fanpayduı ecnebi men- MWetler cemiyetinin bqında t»Uluııu- nmı Fr~ya lrarfı bealedifi ~ 
--~ Wflıılriai •· yorlar ve Birletik Amerika hilkUmet- hisleri ile brplamı.ftır. ırraa11n• ~ 

--~-._ uluorta ~ !eriyle diler devletlerin yardım ve nıbqında bulunabılecek o1'n yabm 
meye . Aynı cinıten birkaç aayııama iatinad edi lar Bundan mcllltd imlt poi ıaetıermep tefeb
~ ,..,.na• daha wkıa JNJuna bafka Almanya 1ıJ

0r pbi bile etmlfkrdir. Bu malaladla IP'lhalll· 
AllDD~ 11atıriWı barb ıeıDUeriııin lmıtıaı da kmi" 1ar ya para ••· lerimia. arbedeler çıkarmak için loliak-
inlllil ..... hlı"'Mla .._..._tek· çe yor ... lara dökülmtifler, muhalif oıma,.ı.. 
ıar yap~mı t.temekta .. ~ Joarml de lloeccna, llliltecamlare nn Franaaya lehdar olaadılmı" Ya-"::tmall. .. ~· ..-111 .,... ..... püaY)'ada ,.ıau mubalifJeda ,__ 

.. • ..... ı'olchıplu • 

B • ..........,.. eafirimid ...us .. .ma Wr .-,.._ 
pleeek IOJmwflarchr. ırrwa,. llilw, Pa. 

bl•r 1"Qf1'H Q (• a' · -. Yuıoalayyada, bndilloe lrufıe Ud 
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1Ca41 ... 17 (AA) - Bir uker mlf· bll~ ,er., bqveldl B. Tatara- miUammelen bilmektedir· YupllaY 
....... ilWlh ~ ll'Ü ~ anam - ko ... IDUllDi •11 sarfında, v~ Bapekill B. Stoyadlnovlç'in dedifi el· 
c1a cim dal'uda ,_.ım bir lldllade- ,.ıa ile PviM Pltc:ek " &JDI ........ bl., Franaa ile tnalltere araamdüi ,.. 
dde clört ll'lb lhDlf w bir bç lftb da yolda BerliaJle de bir Ud S0n imla- pıcı tefriki mnai, blslm dw politlb-
da ~. taılllslerden yara· cütır. mwıa ana 1aattıc1ıt .. 
h Mr ..ı9r ftrdır. 

Nabl111 -.b ti.tediye relalnln adi
ni ,.,,.... lfta Nabldl belediye Wa • 
....... bl)'lk bir mltla& alrdedUmit *· Oç ....._ tuıa .._)'ininin it· 
tlnlr ettlll ba mldnP .... anb 
llııltlblert btltlma ellttlDl --. .. 
••ltmltl•rdlr . 

Ba toplantıdan aonra anıb etnfı, 
.......... mlnıaat ederek aeffllırinl 
mllc1afu itin al1ih tapmlr talebinde 
bahmmuflarcbr. 
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.hleıllua ,.al ................. ,.,.....,. .. 

N""'°k. 17 (A.A.) - Balui19 ko-

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -1 IZMIR Enternasyonal Fuanna 1 
5 Hazırlanınız li 

a 20 toı 20 eylul 
9 

! 1938 l--7041 ! 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Gayri menkullerin mUlkiyet ihal • 
1 

... ,_. ıı ticaret,.... ... derlW ----------------------

.... ~ mQn•-. ~tir. Bu p. 

...... mlftutlarn\ hplnclen daha .... -...._.,.,...........: 

~ lokalı 

llWI Tahrirciler Alapp n 
Hanardı • . .. 
KardGflll•• • 
Tapucular • 
Daraoık • 

PUU"JOlaaf11 • 
ile lap KWM 

.. Abfap "" 
Çankırı Alıpp " 
caddeli " dtıkklıı 

Ana 
• 

~ .:, 
.~u Bal 

I/• tJUusı utııacaktır. 
.. SSS/153e0 Hi..-l atııacaktzr • 

Meftil ft'Ja 
llildln .... 
11.2 •• 

95 
13 

130 
110 
212 
120 

" +M 
m -•ı 
102,5 
117 

2120 
5514 

U7 
uı 
124 
121 
144 
11'1 1., 
ili 
445 

323 

s... •• 
11 
u 
67 
20 
e 
1 

11 

• 

Veraf 
N. 

223/7 = 24f/J 
llS/14 

67/l 
lt/6 

S3/21 
U/4612 

7/l/87M 
l/M 
ZŞ/4 .. 
15/J 
16 

Ada 
N. -
'" 117 , .. 
ı• 
175 .. 
• • -n 
ıı 

218 .. 

adi --.. 1Cf ..p,oo .,_. pb • 
Panel ........ Dl,..ıt caklan ...... e4ili101. Ameribn ti-

•• Ura Kr. u~ Kr. caret cemDertnln artttn1mDı prosra • -17 

• 
' aı 

16 
-l 

7 
l4 
1 

--1200 00 
3000 00 
4300 QO 

eooo °' IOOO 00 
l400 00 ... 
l40it • .... 

1IO 08 
lı4S 00 
ili 00 
715 00 
Sil 00 

IOO 00 

-- -~•ırlkdnln· 
IO 00 ... Ws ~ "9ldl ........ 

23100 --------------------------111 00 
4'0 00 
llO 00 
1IO 00 ..: ........... ,.. 
A 75 llAKAIJtLBJta 
u Q Tepnk ......... ,.,. ,_, .. ,. 
IS 2I rtll ·Anadolu 811lnnltel.t. Dr. f. A. 
• 40 ..... o-il lmpaatorhllwla 
... o. 
n u ~ . nm -tinieıo 

41 00 .......... ,... flldrllri. Prof. 1 
Da.- (,,..,.,. •• f .J • Oa 1"iDd • 

._ Becleıı 1ekls 1ene •lds tabitte istifa olunaca~r. 
Jettr~i mevkilnde balın hududu-: farba bap Bedro1. ptben yol. tl-.1• qlaU Kamı., caubta *81 

flr a.tlk pirlerba._ B•4Wa \llrkm
da Mtlar, NICl Saia • ~· ._. 
...._ aotıar, 1- Murad Jatia • Bfla 

~oe mnklladeld balın hudu•t Demini Dtlf -... Aı._ etmekçl ..U ......... CiM- olü 

biter e. w analarm huduclu: P1l m111 dndir. 
~~ Yabrda malı yuıh P1fl IDIDkaUeria IDIWd,e~ Daallll 11·1Hl7 ....... &lal ._ il .. ,.. 
~ .... agılr arbn1111Ja ,,,,.ıı1mattar. !hale bedeli wda.,. ,...._ .U,. tMwll*. • w ..-n il 
~-:renı•r ihale pilnclea nel defterdarlık mlDt -1a mtldlrllll• .. ,. • ....,. Ye teHpl11la lllle 

Wftl ......,_da yanlı dlpo.tderln deftmlmtdc......., ,uuaden. 
3 -eooo Un becllll mubaı1 111DH ..ıa utamıu bpllı.., ..UJI• • ıMMll&tlr. ~ tllllll.U 

'; 
1 

1aat l4 den 14,30 kadar 4elttnlarbk aut 1 ı tır•• ııll'lllM ,_._. w 111111 ...... 
~ 1lmr w...-ım illa ..... (4448) • ·-

tlddllerllda •• ..a.rt. Penn 
N. Buton • lllr Ali lir w ti,. 
.. ..,... • v. v .......... (Sftlrea: 
A. Caferolla) • ........ mm 
(fllr), lldm A•- • ..... w iktl-
._., HallıllYltrl ............... .. 
ltd •• ,.,. ... lııeı .... ....,.. ..,,.. 

on· ·••11111 11..-
w.r~•111m,_..11._.... 

EFALIN 
BBf·Dit 
ağrılan 

Nezle- p 
v,ü.blM,ıc.m 

t 
B.. ağnları 

Derhal geçirir 

&-nelerden 
Birlik ve on ikilik 

amhalajlan 



-10- ucus 

A Levazım AmirliOi 

İki pavyon, bir ahır, 
hamam, etü, 

çamaşırhane ve 
mutbah 

yaptırdacak 
. '.Ankara levazım amirliği &atın al· 

ma komisyonundan : 
1 - Kırkağaç garnizonunda kıtaat 

askeri için inşa edilecek iki pavyon 
ile bir ahır ve bir çatı altında hamam, 
etüv, çamaşırhane ve mut~ak_ eksiltm~ 
ve artırma kanununun 31 ıncı maddesı 
mucibince kapalı zarf usulile münaka
saya vazedilmiştir. 

2 - Münakasası 23-12-937 perşembe 
günü saat 16 dadır. 

3 - Tahmin bedeli 23900 lira ilk te
minatı 1792 lira 50 kuruştur 

4 - Keşifleri plan ve şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir • 

5 - İstekliler artırma ve eksiltmeye 
girebilmek için kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesaiki haiz olma
sı şarttır. 

6 - Talip olanlar teminatı muvak
kate ve teklif mektuplarım münakasa
nın icra kılınacağı gün ve saatten bir 
saat evetine kadar Manisada tümen 
satın alma komisyonuna vermiş olma-
ları lazımdır. ( 4468) 3 - 6807 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

'.Alma Komiayonundan : 
1 - İstanbul Tümen birlikleri hay

vanatı için 350500 kilo yulaf vermeği 
teahhüd eden Ustenci nam ve hesabına 
262000 kilo yulafın açık eksiltmesi 
4- 2. kan. - 938 saat 16 da Fındıklıda 
İstanbul komutanlığı sa. al. ko. da ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15065 lira ilk 
teminatı 1130 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görüle
bilir. İsteklilel'.in ilk teminat mektub
ları veya makbuzları ve kanuni vesi
kalariy le vakti muayyeninde komisyo
na gelmeleri. (4527) 3-6926 

Pijamalık bez alınacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Askeri lise ve orta okullar için 

77996 metre pijamalık be.z 21 1. kan 
937 saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17159 lira 12 
kuruş ilk teminatı 1286 lira 93 kuruş
tur. Şartname ve nümunesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanuni ve
ıika ve teklif mektublarını ihale saa
tından bir saat eveline kadar komisyo-
na venneleri. (4435) 3--6755 

Bobin keten ipliği alınacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Dikim evleri için 16 numara

dan 1750 kilo, 18 numaradan 735 kilo, 
25 numaradan 230 kilo, 60 numaradan 
5630 kilo bobin keten ipliği 20 2. kan. 
938 saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
imirliği satın alma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 112030 lira 
ilk teminatı 6851 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 560 kuruş mukabilinde ko· 
misyonda alınabilir. Nümuneleri ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
ıvesikalariyle teklif mektublarını ihale 
saatından bir saat eveline kadar ko
misyona vermeleri. (4436) 3-6756 

134.200 metre patiska 
alınacak 

An. Le. A. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Ordu hastahaneleri için 134200 
metre patiska 21.12.937 saat 15.30 da 
Tophanede İstanbul levazım amirliği 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 48312 lira ilk 
teminatı 3623 lira 40 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle tek
lif mektublarını ihale saatından bir 
saat eveline kadar komisyona verme-
leri. (4433) 3-6753 

Askeri sanat lise"i i<:in elbiselik 
kuma~ alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

dürlüklerinden alacakları ehliyet vesi
kalariyle beraber ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektub
larının Fındıklıda İstanbul komutaıılı 
ğı satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4605) 3-7052 

Kereviz alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
Harb okulu ihtiyacı olan 12.000 kilo 

karevizin 15-12-937 pazarlığında talip 
çıkmadığından ı. - 2. kanun 938 saat 
11 de Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1440 lira ilk 
temınatı 108 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. isteklilerin belli 
vakitte komısyonda bulunmaları. 

(4596) 3-7047 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma h.omisyonundan: 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 90000 kilo koyun etinin kapalı 

zarfla eksiltmesi? - 2. Kan. - 38 saat 15 
de Ankara Lv. amirligi satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 40500 lira ilk 
teminatı 3037 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi 203 kuru§ mukabilinde komisyon· 
da alınabilir. Kanuni vesikalarda bu
lunan teklif mektubları saat 14 kadar 
kabul olunur. Eksiltme için belli gün 
ve saatte komisyonda bulunulması. 

(4580) 3-7046 

l\tohilya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
Ankara ganizon müesseseleri için a

şağıda cins ve miktarı yazılı üç kalem 
mobilyanın 21-12-937 saat 15 de An
kara Lv. amirliği satın alma komisyo
nunda pazarlığı yapılacaktır. İsteklile
rin nümunelerini görmek üzere her 
gün ve pazarlık için belli vakitte ko
misyonda bulunmaları. 

10 Adet yazı masası 
2 - koltuk. 

13 = sandalye • 
(4598) 3-7058 

10.000 kilo ekmek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn al· 

ma komiayonundan: 
Miktarı M. bedeli 1. teminatı 

Cinsi Kilo Lira Lira kuruş 

Ekmek 10000 1100 82 50 
Kırıkkale askeri sanat Mp. leri 

muhafız erlerin ihtiyaçları olan 10000 
kilo ekmeğin 8/ 1. Kan./ 937 açık ek
siltme günü talibince beher kilosuna 
teklif olunan on kuruş fiat gali gö
rüldüğünden ihale on gün müddetle 
uzatılarak 20/ 1. kan./937 günü saat 
14: 15 kadar açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. İsteklilerin yukarda mu
hammen bedeline mukabil gösterilen 
82 lira 50 kuruştan ibaret ilk temi
natlarını Kırıkkale askeri fabrikalar 
muhasipliği veznesine yatırarak bel
li gün ve saatta Mektep Sa. Al. Ko. 
na gelmeleri. (4606) 3-7053 

ihale ııı ii<ldt•ti uzatıldı 
Ankara Valiliğinden : 

2-12-937 gününde ihalesi ilan edilmşi 
olan Bankalar caddesi Kızzlbey soka
ğında 11 ve 13 N. lu mağazalara talip 
zuhur etmediğinden 2-12-937 günün
Jcn °tı b3ren l;i. :ıy ıJJdetle 1,,.zarlığa 
konulmuştur. Taliplerin perşembe ve 
pazaıteı; , gün!eri sat · ı !ı .ıe '1Hiyt t da
imi encümenine müracaatları ilan o 
lunur. (4536) 3 - 6921 

• - T 

Bankalar . . 
Safran ham satılığa 

cıkarılmı~tır , .. 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

YERİ 
Depozito 
Miktarı 

Ankara, Arslanhane Sutepe 
mahallesinde Pirinçcihanı 

ookağında yeni 40/ 36 kapı 

3 ikinci kanun 938 pazartesi günü sa
at on birde bankamız Genel Direk
törlüğüne müracaatları. (4612) 3-7059 

Mühim bir Silo Şefliği 
için imtihan 

T. C. Ziraat Bankuından ı 

Münhal bir silo şefliği için İsta.nbul
da müsabaka imtihanı açılacaktır. Ta
liplerin atağıdaki şeraiti haiz bulun
maları lazımdır. 

1 - Türk olmak 
2 - Hiç bir veçhile mahkumiyeti bu

lunmamak. 
3 - En aşağı lise derecesind-e bir 

fen veya sanat mektebinden mezun ol
mak. 

4 - 30 yaşından aşağı ve 50 den yu
karı olmamak. 

5 - Vazifesini muntazaman ifaya 
mani olabilecek bedeni arıza ve hasta
lıklarla malul olmamak. 

6 - Buhar ve elektrik ınakinaların
da ihtisası olmak. 
Yukarıdaki maddelerde yazılı şart

ları haiz olup aynı zamanda ıilo, fab
rika ve değirmen gibi müesseselerin 
fenni kısmını idare etmiş olanlar ve 
ziraat mühendisi diplomasını haiz olup 
da makinacılıkta ihtisası olanlar ter
cih edilir. 

Kazanana mesleki bilgisine ve im
tihanında göstereceği muvaffakiyet 
derecesine göre (150 - 175) lira ücret 
verilecektir. 

Taliplerin bu ayın 28 inci salı günü
ne kadar İstanbul şubemize muracaat
la evrak ve vesaiki tevdi etmeleri şart
tır. 

İmtihan buhar, elektrik, değirmen 
makineleri nazariyat ve ameliyatından 
yapılacaktır. 

İmtihan 30-12-1937 perşembe günü 
İstanbul §ubemizde icra edilecektir. 

3-6993 

Vakıflar Umum Md. 

Üç değirmen satılacak 
Vakıflar Genel Direktörlüğün • 

den: 
1 - Eskişehirde mazbut vakıflardan 

Akarbaşr, Defterdar ve Çeribaşı Ali 
Bey adlarındaki Uç değirmenin mülki
yetleri ıartnamesi mucibince satıl
malc üzere 26-11-937 gününden itiba
ren bir ay müddetle pazarlığa bırakıl
mı§tır. 

2 -Her üç değirmenin birlikte mu
hammen bedeli (70,000) liradır. 

3 - İhale bedeli dört taksitte alına· 
caktır. Birinci taksit hini ihalede ni· 
hayet bir hafta içinde peşin verilecek 
ve diğer üç taksiti müsavi mikdarlar 
üzerinden ihale tarihinden itibaren bi
rer sene fasıla ile üç senede ve her tak
sit senesi batında nakden ödenecektir. 

4 - İhalesi 25-12-937 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat 11 de Eskite· 
hir vakıflar müd~rlüğü ihale komis
yonunca pazarlıkla vakıflar umum 
müdürlüğünün tasdikine talikan yapı
lacaktır. 

S - Muvakkat teminat muhammen 
bedele göre (4750) liradır. 

6 - Satışa aid şartname Ankarada 
vakıflar umum müdürlüğü emlak mü
dürlüğünde, lstanbulda İstanbul va
kıflar başmüdürlüğünde ve Eskişehir
de vakıflar müdürlüğünde parasız ve
rilir • 

7 - Pazarlığa iştirak edenler şart
namenin bütün muhteviyatınr kabul 
etmiş sayılır. (4480) 3 - 6852 

Pazarlık suretile dükkan 
tamir ettirilecek 

Vakıflar Genel Direktörlüğünden : 

Koyun pazarında vakfa aid 36 numa
ralı dükkanın keşfine göre 195 lira ile 
ve vahit fiat üzerinden pazarlık sure
tiyle tamiri müzayedeye konulmuş

tur. 
İhalesi 20-12-937 pazartesi günü saat 

15 de yapılacaktır. Taliplerin% 15 te
minat paralariyle birlikte vakıflar u
mum müdürlüğü inşaat dairesinde mü
teşekkil komisyona müracaatları. 

(4571) 3-7045 

M. M. bakanhğı 

Askeri sanat lisesi ihtiyacı için 750 
metre haki gabardin kumaşının 22.12. 
937 saat 14 de Ankara Lv. amirliği sa
tın a;ma komisyonunda pazarlığı ya -
pılacaktır. Evsaf ve nümunesi komis-
yonda görülür. (4613) 3 - i 056 

448 ada, 12 parsel No. lu 
Safran hanı namiyle maruf TL: 
gayrimenkul 2.000.- Alat ve sihi malzeme alınacak 

Sclimiye kışlasının çatısı 
MÜŞTEMİLATI: M. M. V. Sa. Al. Ko.dan : 

tamir edilecek 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan: 

Zemin katında : 1 methal, 16 oda, 1 
Satın yazıhane, 3 dükkan, 1 kahvehane, S 

hela, 2 banyo yeri, 2 avlu, 

1 - Selimiye kışlasının çatı tamın 
ihalesi kapalı zar fla 4- 2. kan. - 938 saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen keş.if 
bedeli 25110 lira ilk teminatı 1884 lira
dır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülür. 

2 - İsteklilerin ilk teminat mektub 
veya makbuzlariyle ve kanuni vesika
larından mada nafia vekaleti fen mü-

Birinci katta: 25 oda, 1 tonoz koridor. 
Evsaf ve müştemilatı yukarda ya

zılı, "Safran Hanı" namiyle maruf 
gayrimenkul açık artırma usulü ile 
ve ilk taksidi peşin olmak üzere se
kiz senelik taksitle satılacağından is
tekli olanların depozito akçeleri, bi
rer vesika fotoğrafı ve hüviyet cüz
danlariyle &atlf gününe tesadüf eden 

1) 96 kalem aıat ve sıhhi malzeme 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2) Tahmin edilen bedeli 2250 lira 
olup ilk teminat parası 168 lira 75 
kuruıtur. 

3) İhalesi 18/ 2 . Kanun/ 938 salı 
günü saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerin
de istenilen belgelerle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

J.-...()772 

Vazelin alınacak 
M. M. V. Satm Alma Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiatı 2000 li

ra olan 3500 : 5000 kilo vazelin açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. 
Eksiltmesi 29-12-937 çarşamba günü 

saat 11 de M.M.V. satın alma Ko. da 
yapılacaktır. 

İlk teminat 150 liradır. Şartnamesi 
parasız olarak ko. dan alınır. Eksilt
meye girecekler kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı belge ve kanuni teminat
lariyle birlikte eksiltme gün ve saatin
da M.M.V. satın alma ko. da bulunma
ları. (4528) 3-6923 

Satılık eşya 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundau : 
Aşağıda cins ve mikdarları yazılı 

eşya artırma suretile satılacaktır. Satış 
21-12-937 salı günü saat 10 da M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Eşyayı görmek istiyenler her gün 
Yeni cami civarında Levazım eşya ve 
teçhizat anbarına ve artırmaya .,:ire
cekler satış günü ve saatmda M. M. 
V. satın alma Ko. na müracaat etsin
ler. 
Satılacak Eşyanın 
mikdarı Cinsi 
Adet 

11 Gümüş dondurma kaşığı 
1 Gümüş ve sarı yaldızlı bar

dak altı. 
2 Kemik çatal 
2 Kemik kaşık 

10 Salep fincanı 
16 Muhtelif küçük ayaklı kadeh 
1 Küçük ayaklı rakı kadehi 

12 Gümüş zarf maa fincan mah
faza içinde 

12 Fakfur nevruziye 
1 Tabağı ve kulpu gümüş kah

ve fincanı mahfaza içinde 
1 Ayaklı gümüş dondurma ta

bağı 
17 Maden dondurma tabağı 
2 Billor kristal ayaklı kadeh 

16 Billor şamaanlık 
4 Kemik hoşaf kaşığı 
2 Gümüt kaplama şamdanlık 
2 Gümüş muhallebi kaşığı 

mahfaza içinde 
1 Sırma iJlemeli el havlusu 
2 Çorba kiseli 
6 Maden yemek kaşığı 

(4557) 3--6958 

10 ton motor yağı alıancak 
M. M V. Satın Alına Komisyonun

dan: 
1) Beher kilosuna biçilen ederi 42 

kuruş olan 10 ton motor yağı açık ek
siltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 315 liradır. 
3) İhalesi 3-2. Kanun - 938 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinde M.M.V. satın alma ko
misyonunda hazır bulunmaları. 

(4608) 3-7058 

P. T. T. 
Postane çatısı ve su dereleri 

tamir edilecektir 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Merkez postanesi çatısının ve 

su derelerinin tamiri açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi 744 lira muvakkat 
teminatı 55 lira 80 kuruştur. 

3 - Şartname her gün müdürlük 
kaleminde görülebilir. 

4 - İhale 27. 12. 937 pazartesi günü 
saat 15 te müdürlükte müteşekkil ek -
siltıne komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Talihlerin nafıadan alacakları 
ehliyetname ve muvakkat teminat 
makbuzlarile komisyona müracaatları 
ilin olunur. (4570) 3 - 697'! 

Mahkemelerden · 
Ankara Asliye Mahkemesi Ticaret 

daireıinden: 

Müddeialeyh: Denizlinin ermeni 
mahallesinden Hacı Gazar oğulların
dan ve tüccardan Hacı Artin oğlu 
Hacı Serkis. 

Davacı Konyada ceviz altında 69 
No. lu hanede mukim Rifat vekilleri 
avukat Mustafa Kemal Olgun ve 
Ştikrü Halil Beyhanın Maliye Veka
leti ile aleyhinize ikame ettikleri 
29-5-937 tarihli Aksaray Noterliğin
den tasdikli senet muhteviyatı olan 
8355 liranın tahsilini muta.zammın 
dava arzuhalinin ikametgahınızın 
meçhul olması dolayısiyle hukuk u
sul mahkemeleri kanununun 142 inci 
maddesi mucibince ilanen tebliğine 
karar verilmiş ve 20 gün cevab müd
deti tayin kılınmıı olduğundan tebliğ 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilin olunur, J-7065 

Gümrük ve inhisarlar B. 

10.000.000 adet 
mantar ahnacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 - Şartname ve nümunesi muci
bince 20 X 25 eb'adında 10.000.000 a
det mantar pazarlıkla satın alınacak
tır. 

il - Pazarlık 24-1-938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden alınabi
lir. 

IV - Eksiltmeye iştirak etmek 
istiyenlerin Mantar nümunelerini 
münakasa gününden 5 gün evveline 
kadar İnhisarlar Levazım ve müba
yaat 9ubesi müdürlüğüne vermeleri 
lazımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için ta
yin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralariyle yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8171/ 4467) 3-6809 

l\lemur evi yaptınlacak · 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Küçük Yozgatta şartname ve 

projesi mucibince yaptırılacak 3 oda
lı memur evinin inşaatı 23. X l.937 de 
ihale edilemediğinden yeniden ve pa
zarlık usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. 

II - Keşif bedeli 3730 lira 95 kuruf 
ve muvakakt teminatı 280 liradır. 

III - Pazarlık 20.XII.937 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 16 da 
Kabatafda levazım ve mübayaat fUbe· 
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartname ve projeler 19 ku
rut mukabilinde inhisarlar umum mü
dürlüğü in9aat fUbesiyle Ankara baş
müdürlüğünden alınabilir. 

V - Elailtmeye iştirak etmek isti
yenlerin fenni evrak ve vesaikini in
hisarlar i~at tubesine ibraz ederek 
münakaaaya iıtirak için ayrıca vesika 
almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için ta
yin edilen giln ve saatte %7.5 güven
me paralariyle birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 

(8087)/ 4438) 3--6759 

Sıhat bakanhğı 

Elbise ve palto 
yaptırılacak 

Ankara merkez hıfzıaaıhha mü -
esaesesi satm alma komiıyonundan: 

ı - Müessese hademeleri için dikti
rilmesine lilzum görülen ve tutarı 
1362 lira bulunan elbise ve palto 29. 12. 
937 çarşamba gtinü saat 11 de açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İstekli şartnamesini müessese 
muhasebesinden parasız olarak alabi -
lirler. 

3 - İsteklinin terzilik ettiğine ve 
ticaret odasına kayıtlı olduğunu tev -
sik etmesi ve ayrıca 102 lira 15 kuruş 
muvakkat teminat göstermesi lazım

dır. (4477) 3 - 6849 

Çiçek aşı tüpü alınacak 
Ankara merkez hıfzıssıhha mü • 

eaaeseai aatın alma komiayon reiali
ğinden : 

1 - Müesseseye muhammen fiatı 
1848 lira olan çiçek aşı tüpü 25-12-
937 cumartesi günü saat 11 de açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliye şartnamesini para
sız müessese muhasibliğinden verilir. 

3 - İsteklinin bu iş ile iştigal et
tiğini tevsik etmesi ve aynca 138 li
ra 60 kuruş muvakkat teminat verme-
si lazımdır. (4479) 3-6851 

Çocuk esirgeme kurumu 
Pavyon yaptınlacak 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden: 

Kurumumuz Ankarada Keçiören
deki Anakucağı müessesesine ilave
ten yiU yataklı bir çocuk pavyonu 
inşasına karar vermiş ve pavyonun 
proJesını müsabakaya koymuştur. 

Projeleri muvafık görülenlerden bi
rinci ve ikinciye ceman 500 lira mü
kafat verilecektir. Müsabakaya işti

rak etmek istiyenler kurumun muha
sebe direktörlüğünden izaha~ !stiye-
bilider, J-7010 

ıs.». 1937 

Orman koruma 
Genel komutonh§ı 

Orman koruma kıtalan içi 
avcı yeleği alınacak 

Orman. Korwna Genel Komut 
lığı Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel ko 
tanlık kıtalan ihtiyacı için (3500) 
ded avcı yeleği açık eksiltme ile İ 
lesi (29-12-937) çarşamba günü 
11 de Ankarada Yenişehirde Yillc 
caddesinde orman koruma genel le 
mutanlık binasında yapıbcaktır. 

2 - Avcı yeleğinin muh 
bedeli (4900) lira ve muvakkat t 
natı (367) lira (50) kuruştur. 

3 - Avcı yeleğinin şartnamesi 
delsiz örneğini görmek üzere her 
komisyona gelmeleri. 

4 - İsteklilerin teminatıariY 
birlikte mezkur gün ve sadtte ko · 
yona gelmeleri ilan olunur. ( 4547) 

3-6976 

· · · Enstitüler· · 
"eı'· 

Elbise, palto ve tayyör 
yaptnlacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsü R 
lüğünden: 

1 - Kurumumuz talebeleri için 
tın alınacağı evelce itan olunan 
bise palto ve tayyörün aded ve şJ 
ları değiştirilerek aşağıdaki şartl 
yeniden ilana lüzum hasıl olmuştur· 

2 - Miktarları altta yazılı 3 
lem elbise ve palto ~apalı zarf usıılı 
eksiltmeye konmuştur. 

3 - İhale 3-1-938 tarihine rast 
yan pazartesi günü saat 15 de yük 
enstitü rektörlük binasında yapı 
caktır. 

4 - Muhammen bedel (11500) 
muvakkat teminat (863) liradır. 

5 - İstekliler teklif mektupla 
nın ihaleden bir saat evveline ka 
makbuz mukabilinde komisyon rei 
liğine vermeleri ve ihale saatında 
misyonda hazır bulunmaları. 

6 - Daha fazla izahat ve pa~ 
şartname almak istiyenlerin enst11 

daire müdürlüğüne müracaatları il 
olunur. (4602) 

Cinsi Adet 

Erkek elbisesi (414) 
,, ve kız paltosu (174) 

Muharnıı>e 
kıyınet 
Lira ___ _.....,,, 

(11500) 
Kız tayyör ( 32) 

3-7# 
Daktilo alnıacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektjjt 
lüğünden: 
Beş ay müddetle çabuk ve yanlıŞS 

yazan bir erkek daktiloya ihtiyaç 
dır. Kendisine ayda 70 lira ücret 
rilecektir. 

İsteklilerin 30.12.937 ye kadar ylj 
sek ziraat enstitüsü rektörlüğüne~ 
vurmaları. (4603) 3-7 

Mektepler 
Eski bir binek arabası 

koşumlarilc beraber satılac~ 
Siyasal Bilgiler okulu alım, •• 

Komisyonu Reisliğinden : tıil 
Siyasal bilgiler okuluna aid eski 

binek arabası koşumlariyle beraber f 
zarlık surctiyle satılacaktır. jr 

Muhammen kıymeti yüz liradır. ·~ 
tiyenler birinci kanunun yirmi be!~ 
kadar her gün mekteb idaresine ınil (; 
caat etmelidirler. ( 4604) ~ 

·Ankara Belediyesi 
Fabrika Kaloriferli apartıuı91 

ve ev sahihlerinin nazarı 
dikkatine 

Belediye Reisliğinden: ti' 
1 - Şehirde mevcut fabrika, k~l~ 

ferli apartıman veya evlerde şehrıfl ~ 
vasım bozacak mahiyette duınaı'I 1 
kurum veren kömürlerin yakılı:naS~O 
kanunu sani 938 tarihinden itiba 
yasak edilmiş.tir. . j{ 

2 - Bu gibi binalar sahiblct111,,, 

şimdiden anagöre tertibat almaları ô 
hilafına hareket edenlerin cezatatı1; rılacakk. ı ilan oJ·· ·r. (4532) 3.69 1 
Yenişehirde bir ar~a satıM 11 

Ankara Belediyesinden: ~ 
1 - Yenişehirde 1152 inci ad~ 

28 parselde 520 metre murabbaı 11 f' 
on beş gün müddetle açık artırtı" 
konulmuştur. fı1' 

2 - Muhammen bedeli 2600 1 

dır. ·fi' 
3 - Muvakkat teminatı 195 11 

dır. . • • ,~· 
4 - Şartnamesini görmek ıstı) <' 

lerin her gün yazı i şleri kaleı:n~~~,ı 
isteklilerin de 4-1-938 salı gü~ıl ıııil' 
on buçukta Belediye encümenıne 
racaatları. (4618) 3-~ 

···'~ ..1111111111111111111111111111111111• ~ = ~ - ~ _ KANUN HARiCi ~ 
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ŞEHİR LOKANTASI 
1 1 kiplik methur JANOSSY orkeatro 

ıelcli. iki orkeatro ittirakiyle aile Dine 

elaman. Mualan evvelden tedarik ediniz 

3-7065 Karpiç Tel: No. 2038 

Ydbaıı gecesini 

nkara palasta geçiriniz 
Her yılba91 ıeceaini Ankaralılara en eflencell ıurette geçirtmek· 

te olan Ankara Pal11 idaresi, bu sene eğlencelerini daha zengin bir 
9ekilde tertibe ve salonlarını bu vakte kadar Ankarada görülmemit 
bir feTkalidelikle tezyine karar vermit ve timdiden hazırlıklara 
ba1lamı9tır. 

Yerler pek mahduttur. Bu ayın 25 inci akpmına kadar pe9inen 
bedeli reıepsiyona verilip tutuln:ıayan yerler için idare hiç bir teah
hüd altına giremez. Bu yalnıır y~ek bedeli olup gelinmezse iade 
edilmiyeceği gibi konaomasyona da mahsup edilmez. 

Bir yemek 5 liradır. 3-7035 

• 

KOHİNOR 
Gttzel diı istiyenlerin macunudur. 

T .. C. 

ZiRAAT BAN~ASI 
PARA\1 OLANIN 

YÜZÜ GÜLER 

12 Birincikinundan 18 Birincikinuna kadar 

Ulusal Tasarruf Haftası 

d1r 
Bu hafta içinde kumbarası olımyan her türk bir 

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

Bu hafta içinde bankamızdaki tasarruf hesabla
rına en aşaiı 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 edeJ>ilmek için yatınlan para
dan şubat 1938 nihayetine kadar ep aşağı on liralık bir 
bakiye bırakılmam icabeder. 3 - 6904 

. Vilôyetler · 
Kavak ve kayın 
eıçarı arttırması 
Kocaeli Orman Baı Mühencliı 

Muavinliğinden : 
1 - Kocaeli vilayetinin Geyve ka

zasında vaki hududları ıartnamede 
yazılı müflis dere devlet ormanında 
mevcud 2500 M3 gayri mamul kavak 

• ve 400 ıayri mamul M3 kayın e9carı 
· 22 cUn müddetle ve kapalı sarf usu
llyle arttırmaya konulmu9tur. 

2 - Artırma 20-12-937 &Unüne 
müaadlf pazarteal gUnO aut on bet
te lnnltte Kocaeli Orman Baf!Dtlhen
dis muavlnllfi binaıında icra edile
cektir. 

3 - Xavak afacınm beher ıayri 
mamul metre mikabınm muhammen 
bedeli 180 ve kayın 210 kuruttur. 

4 - Muvakkat teminat 400 liar 
50 kuru9tur. 

5 - Şartname ve mukavele for
mülünü ıörmek istiyenler Ankara 
Orman Umum Müdürlüğü ile Koca
eli Orman Bqmühendis muavinliği
ne ve mahalli mUhendislifine müra-
caat edebilir. (4474) 3-6831 

Kiitab1ada 8 eaydı J. Okul Komu. 
tanhiıadan ı 

Tutarı 

Lira ku. 
Çoğu 

Kilo 
Ası 

Kilo 

19,000,00 190.000 160.000 
% 7,5 

Teminat 

Tahmin 
edilen fiat 
kurut Sa. 

10. 9 50 

1425 Francala nev'inden birinci 
ekmek 

1 - 6 aayıh Jandarma Okulu ih
tiyacı için yukarda miktarı yazılı ek
mek kapalı zarf usuliyle ebiltmeye 
konulmuttur. 

2 - Talipler kapalı zarf mektup
larını kanunda yazılı prtlar dahilin
de muayyen saatten bir aaat evvel 
komisyon b&fkanlığma makbuz mu
kabilinde tnlim edeceklerdir. 

3 - Eksiltme 20-12-1937 pazarte
si günü saat 10 da Kütahyada J. O
kulu satın alma komilyonunda yapı
lacaktır. 

4 - Şartnameyi g8rmek iıtlyen
ler komiıyon l9yarhğına müracaatla
rı illn olunur. {8049/4439) 3-6763 

Demiryolları 
36 kalem evrakı QUltbua 

tabetdrlleeek 
D. D. Yollan S.bn Alma Komisyo

nundan: 

Lokomotif tender ve vagon 
bandajlan hakkında 

D. D. Yollan eaba alma komiıyo • 
nundan: 

Muhammen bedelleri, muvakkat 
teminatları ye eksiltme aaatı afağıda 
yazılı lokomotif Tender ve Vagon 
bandejlan Z·2·1938 çar,.mt>a günü 
kapalı zarf usulU ile Ankarada idare 
binasında ayrı ayrı ıatın alınacaktır. 

Bu ite girmek lstf yenlerin aşalı
da yatılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Na
fıa müteahhitlik vnikaaı ile teklif
lerini aynı gün saat 14 de kadar ko
misyon reialiğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 219 kurup Ankara 
ve Haydarpqa veznelerinde satıl
maktadır. 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

lmıi Lira Lira saat 
1 - Loko ve 

43857 

131 Gtt1 :rm:ı ~ ;1 
Kftçlk ilan 
SARTLARI 

Kiralık ı 

KiıUk iç oclab ....__ Yeniıehlr
de, Elektrik Şirketinin tam önünde 
No. 34 Bay Ekrem. 3-6879 
Kinlık Çok Ucu Dmre - Maltepe-

Dört satırlık ldlslllr lllal&rduo de 2 oda 1 bollu, 5 oda 1 bollu, 4 oda 
Bir defa lsla • kanat bir bollu 3 daire: lmal&tıharbiye evle· 
İki defa lsla il kanat 
Uç defa lsla 71 laanat ri civarı. Bakkal Rulme müracaat. 
Dört defa lsla • kanat alaur. 3-6935 
Devamlı ktlslk lllalarm her defuı Kinbk ~ Daire - Çankaya 
için ıo lauıat almır. 11...ıl ıı defa caddesi macar sefareti karıJSI, 27 nu
neıredilec:ek bir Ula lsla •• kanat mara Ult kat: Ud büyük oda, bir mut· 
alınacaktır. fak bir hamam tamamiyle müstakil .,,. 
Bir kol~ olmak Usere, her utır, güırel bir bahçe içinde. 
kelime aralarındaki botluklar milat.... Derhal kiraya .erilebilir. Telefon : 
na 30 harf itibar eclilmlıtlr. Bir ldlsllk 3060• 3-6933 
ilin ızo harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fula her utır ısın aJ- Kirahk - Yenlfehlr Türk Maarif 
nca ıe kanıt alınır. cemiyeti koleji karııaında No: 10. Su, 

ı ... ___________ _. elektrik, havaguı mevcud alt katta tender 
bandajları 

2 ·Vagon 
bandajı 

3289) 
> ıs Satılık : iki oda bir hol. 3-6938 

Kiralık ey - Ynitehlr Lozan mey .. 
danı Emciler caddesi No. 66 üst kat 
4 büyük oda her konforu havi. İçin· 
deJdlere müracut. Tel. 1800 

96000 6050) 
(4591) 3---7049 

B. dpi ulon vagonu alınacak 
D. D. Yollan Sa. Al. Ko.dan : 
Muhammen bedeli 75000 lira olan 

bir adet B. tipi salon vagonu 1-2-938 
sah günü uat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binaıında satın 
alınacaktır. 

Bu i9e girmek istiyenlerin 5000 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiii vesikaları ve nafıa müte
ahhidlfk vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 de kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdı{. 

Şartnameler 375 kuruşa Ankara ve 
Haydarpqa veznelerinde dafıtılmak-
tadır. (4543) 3-6997 

Evkaf apartmanında 

Yedi odah bir daire 
kirahkt1r 

3-6730 

Zayiler 
Zayi - Ankara belediyesinden al

dığun 2150 No. kamyon plAkuını kay
bettim. Yeniıini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Vehbi Koç 3--7044 

Z&)'i - 1929 senesinde Aakert aa
,nat okulua• aJdıpg fdladetııtme
mi zayi ettim. Yenisini çıkarcağımdan 
eıklı'nla hiıkmil 7oktur. Adnan Öz -
man. 3-7063 

Defterdarlık 

Çok mühim bir fırsat - Çocuk 
sarayı caddesinde, Kurıunlu camii ya· 
nında, asfalt üzerinde, mUstafil iki 
daireli su, hava gazı, elektrik teaiaat
b 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki 
6 numaralı arsa satılıktır. 2797 tele-
fona müracaat. 3-6725 

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

Tel: 21s1 3-6304 

Sat,lık arazi - Yeni yapılacak 
meclis civarında Yukarı Ayrancıda 

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

Sabbk ev - Y enicami Kızılay Şef
kat yurdu kar11ıında, elektrik ve su
yu havi milatakil iki daireli bir ev satı
bktır. Bakırcılar çarpsında 124 No. 
müracaa~ 3-7000 

Y enişehirde Mimar Kemal mektebi 
karıısında, Yüksel ve Onovluk cadde
lerinin birleştiği noktada, Yeşil ve u
falt yol üzerinde, iki cepheli 630 met
re arsa satılıktır. 1220 telefona mü
racaat. 3-7019 

Sablık - tsmetpap mahallesinde 
bağlara nezareti kamile ve tam konfor
lu 4 daire ve 12 odalı yeni k&rpr apar
tıman ve Yenlıehirde analar. T. 2992 

3-6939 

it Verenler ı 

İnplizce, franaızca, almanca liaan 
muallimi a1rmtak. Xmacı Han No. 7 
Tel: 3714 Posta Kutusu: 277 3-7012 

Müsaid teraitle ıent lıir Msmetıp 
aranıyor. Okuma yumuı olan ve bir 
ecnebi lisan bilen tercih olunacakttt'. 
Ulua'ta :M. T. rumuzuna miiracaa~ 

3-7013 

Piyano öğreten bir bayaıt aranı • 
yor. Ulus gazetesi V. G. rumuzuna 
müracaat. 3---7067 

3-7004 
Kiralık oda - Posta cad. 57 No. 

da Naci B. Ap. alt katta aile yanında 
mobilyasız bir oda kirabktır. içindeki· 
lere müracaat. 3-7037 

Kaloriferli 6 odalı daire ehven fi. 
atla kiralıktır. Çankaya caddesi San
kÖJk karıı11 No. 49 tekerci Hacı Be-
kire müracaat. Tel. 3050 3---70Z9 

Kiralık daire - Yeni şehir Deliler
tepesi Bakanlıklara yakın Fethi B. 
kötkü civarı 3 oda hol ve banyolu eh· 
ven fiatla kiralıktır. Tel: 1452 Kap-
lana. 3-7034 

Kirahk yazıhamler - Anafartalar 
caddesinde Kmaa H•-• kalorifer· 
li odalar. Telefon: 1270 3---7064 

'Kiralık Oda - lloltilyab veya mo
bilyaaız. Yeniphir, lsmet İnönü «*I. 
No. 74 3-7071 

Kiralık mobilyalı oda - Yenite
hir inkılip sokak. No. 4 alt kat. Kut-
lu arkası. 3-7062 

I~ Anıanlar : 

Almanca, Fran11aca, faıiliace 
dera - 1ıviçreli Bayan yeni metotla 
ve mükilemeli öiretmck istiyor. 
Ulus (S.S.) rumuzuna müracaat. 

3--6954 

Orta ve liee talelaelerine : Takviye 
için akfam dersleri heup, hndeae, GC· 
bir, kimya Demir tepe Necatibey Cld-
deai. No 27 3-6934 

Blrtnd muf &ffllardanım alafreı. 
p ve alaturka her türlü nen. y.-k 
yapanm. Arsu edenlerin qatıdalıd ad
reae müracaattan. Elkf pottane qçı
lar kahvesinde Bolulu Ali Rlza No. 28 
Tel. No, 2110 3-7069 

Muhammen bedeli 5352 lira olan 36 
kalem evrakı matbua tab ettirilece· 
ğinden bunun eksilbnesi 5·1-938 çar· 
şamba günU aut 15.30 da kapalı nrf 
usuHyle Ankarada idare binasında ya· 
pılacaktır. 

Bu ite girme kiatiyenlerin 401.40 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun ta• 
yin ettiği veıikalan ve nafıa müteah· 
hitlik vcaJkası ve tekliflerini aynı &ün 
saat 14.30 a kadar komisyon reialipne 
vermeleri ll.z:ımdır. 

Doıya dolabı, bank(), dosya 
ralı masa ve müpmba f ertf 

yaptırılacak 
Ankara Deftenlarlığmdan ı Aranıyor : 

lnıilizce derı - İngilizcesi kuv· 
vetll olan bir üniversiteli ehven flat· 
la ders vermek iıtiyor. 1. S. K. rumu
ı:iyle Ulus'a müracaat. 3-6719 

Defterdarlık Kızılbey maliye tahlil iki odalı bir daire aranıyor - '{e-
ve tahakkuk ıubelerine yaptırılacak nişehirde Orduevin civannda iki oda
dosya dolabı Banko, dosya rafı, mua h mUstatdl bir daire aranıyor. Ordu 
ve mu,ambe ferti fenni ketif ve §&11- Dişevi B. Fazilete mektupla müraca
nameai mucibince açık eksiltmeye ko- at. Tel: 2641 3-7068 
nulmu9tur. Bedeli ketif 3900 lira olup -------------

Mauachaaetts E1aleti Veraaet Malı
....... 1 

Şartnameler paruız olarak Ankara· 
da malzeme daireainden ve Haydarpa· 
,ada maiua ,.fiilinden dağıtılmak· 
tadır. 

Bnakı matbıaa örnekleri de aynı 
yerlerde 18rtllebllir. 

(4599) 

eksiltme 29.12.937 çar,amba günü saat 
15 de yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 292 lira 50 kurut
tur. 

Mütef errlk : 

Bir a• köpeti balaaau - Cins bir 
av köpeil bulunmuttur. Sahibinin 
Ulus t. Y. rumuzuna müracaatı. 

Esse:ır:, 

Meırktlr eyalette Peabody ,.birli 
ve KARAMAR KUDDA, MUSTA· 
FA EVRiL namlariyle de maruf mü· 
teveffa HUSEIN ASZIZ'in tereke
siyle alakadar olanlara: 

Taliplerin ketlf ve 9artnaıneyi gör-
3-7051 mek üzere her gün defterdarlık milli 

eml&k mUdürlülilne mUracutları . 
Telpf dlreif eksiltmesi Ve ihale günü aaat 15 de muvakkat -------------

feeholundu teminatları ile birlikte defterdarlıkta 

3--6950 

Elyevm tasfiye edilmemi9 olan 
işbu terekenin idareaile muvazzaf 
memur ikinci heaabatını tasvib edil· 
mek üzere yukarda zikredilen mah· 
kemeye takdim ebnlftlr. 

D D. Y oOan S.bn Alma Komiqo- ·· kkil · d haz b 1 ;... mutqe komısyon a ır u un-
nwa 

1 
• maları lazımdır. 

Görülen lflnma bınaen 28-12-1937 Bu 1·,e · ki •ıA t f" il 
1 k 1 gırece er vı aye na ıa m -

tarihinde yapı aca o an çam telpf dü lü - ·· d b .• 1 • • f A hli .__u · falı r gun en u ı,..cr ıçın ennı e -
direği eaautmesı olunmuttur. } yet YHlkaar almalan prtttr. (4533) 

(4586) S-7050j 3-6937 

İk•ınetglhlan meçhul olarilar 
Ankara Defter.......... ı 

c: ... 
a 

~ " ö ô 

a :ı: :ı: UO•Q 
.r:ı - -a ~ Mükellefin lmıi 

c: ... 

" Nevi ittlpli ·~ ·5 CI J:E 8 ~: " .ı:ı- ti 
i-1 Ul ... u > ~ 

Lira K. 
Anlan Hasan ciıol Kuru kahveci 56 34 96 935 14 87 2316 
Osman Sebzeci 36 556 934 e 56 2436 
Mustafa oğlu Mebmed. Bakkal 20 70 742 935 7 85 5948 
Mehmed Özkan Kasap 3 60 139 9~6 7 65 6553 
Mehmed Özkan Kasap 48 139 936 29 95 6553 
oaman otlu Şakir. Atçı • 28 46 936 45 34 6242 
Osman oğlu Şakir. Atçı 19 32 46 936 45 35 6242 
Oıman otlu Şakir Bakkal 6 46/1 935 45 38 6242 
Ahmed otlu Nuri Berber 34 42 476 936 48 2 6325 
Müzeyyen Terzi 41 50 438 934 10 ıo 6328 
Musttfa oğlu Ahmed Kunduracı 5 01 807 935 6 16 6330 
Şerif oflu Ziya Terzi 45 830 936 29 93 6338 
Şerif otlu Ziya Terzi 3 37 15 936 29 99 6338 
Retit kalfa Müteahhit 4 87 13 934 55 31 6450 
Tevfik İbrahim Hususi 
Tayda9 müteahhit. 18 125 937 52 47 6588 
Mihriban Berber 6 os 22 935 48 69 6782 
Zekeriya Kasap 107 52 146 935 14 25 6857 

Yukarda isimleri yazılı mükelleflerin ikametgihlan meçhul olduğun-
dan namlarına matruh kazanç vergisine ait ihbarnameleri tebliğ edileme-
mittir. 

Hukuk uıultt muhakemeleri kanununun hükUmlerine ıöre tıebliğ ma-
kamına kaim olmak üzere illa ola nur. (4614) ~7060 

Dr. Muzaffer Sezer 
Dopm ve kadın hastalıkları 

mtltebaaaısı 

Viyana Univeniteai kadm kli· 
nilderi aabrk (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin 1-
partımarunda haatalanm her cUn 
kabul eder. Telefon: 2022 

ltiraı:ınız oldulu takdirde itbu 
celbln inkua tarihi olan 1938 sene
si ikinci ktnun ayınm 3 üncü günil 
sabahı aut 10 dan evel Salemdı kiin 
meırkar mahkemeye tarafınızdan ve
ya veldliniır vuıtasiyle tahriren mll
racaat edilmesi tebliğ olunur. 

Taadlkan; HARRY D. DOW, 
meırkilr mahkemenin Reisi; 1937 se
nesi ikinci tetrin aymm 2 inci pnfl. 

WILLIAM F. SHANAHAN. 
s-6865 Katip 

Krem Balsamin 
Kumral Sarlfl11t Eamer ber tene tevafuk eden yeglne ııhhi krem· 

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kimilen izale eder. Yaran 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremi eridir. 

KREM B~LSAMIN 4 ŞEKlLDE TAKDiM EDlLlR 
1 - Krem Balaamin yallı, gece için pembe renkli 
2-Krem ........,,. ,.flıs, gtlndtız için, beyaz renkti 
ı - Krem Balumin acı badem, gilndü.z: için beyu renkli 
4 - Krem Balsamiıı acı badem, gece için, pembe renkli. 

iLiZ KAN UK ECZANESi. - Be lu. İstanbul 
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Dünya mcvadch gıacliyesi arasında en büyük 

mükafatla zafer nişanını, diplom donör ve 

altın madalyayı kazanan ve bu suretle 

birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mı&ır, 

,,.. Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Özü 
Unlarını Çocu.klarınıza Yediriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alman, 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. Neşvünü 
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta 
hksız tombul yapar. Hasan Ôzlü Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HAS AN Markasına dikkat. 3-6818 

Diş tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Çandır 
Pazardan maada hergün diş tedavi•i, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

Serveti fünun 
1891 UYANIŞ 

Serveti fünun 
1891 

Başyazarı: A. lhsan Tokgöz 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A K.itabevidir. Se· 
nelik obane 10 lira, Sayısı 20 kuruş 

Boşu boşuna ıztırap çekti 

Fakat bir kaşe 

alınca bUtiln ağnlarmın, hemen geçtiğini gördü. Neşesi yerine geldi 

Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet tahavvülleri her rahat

sızlığa yol açabilir. Eğer yanınızda dalına 

GRiPlN 
Bulundurursanız kendinizi bütün hastalıklara karşı sigorta 

etmiş olursunuz 3-6878 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
İsim ve markaya dikkat ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz 

u~us 

Biçki Diki~ Yurdu 
1 - Yurtta talebe kaydı ilkk!

nun sonuna kadardır. 
2 - Yeniden kaydolunacak ta

lebeye geçen ayların dersleri üc
retsiz olarak verilir. 

3 - Devam müddeti haftada 
4 gün sabahtan ak§ama 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 iptidasıdrr. 

6 - Aylık ilcret ( 4) liradır. 
7 - Fazla bilgi edinmek ve 

talebe kaydettirmek istiyenler 
Hacıbayram caddesi Yıldız . so
kağı No: 2 ye müracaat etmeli-
dir. 3-7007 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haı

tafanm kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartımanı 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 

Kolayhk-Şıklık 
Hor fOydon •••el kolay lı§ı ""' 

yın ıpol' me,.ıkh• ı S•yınl•r, o,,,,, 
için yop ılm ı7 ol•n bu HntOr-kO
lotlorı g iyerek flk lı§ı do tomln et
mlf olurlar. Hı.tutu lncıttlr VD· 
cudun tenuObOnG diiıtltlr •• en 
••dld horokotlord• bile hl'lyyen 
kaymu 
Fiyatı ı 7 1/ 2 !iraden ltlboren . 

Satı• yeri ~alnı• ı 

3-6892 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa . 
bık Başmuavini ve Berlin Üni
versitesi (Charite) sabık muavinı 

Her gün aaat 16 dan sonra ATA· 
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımanı 7 No. lu dairede hastala
rım kılbule başlamıştır. 3-6861 

"''"' Dr. Raif Gürün mıa. - -- -E Göz hastalıkları mütehassısı E 
5 Hastalarını Balıkpazarında Ku- : 
: yumcular sırasında No. 87 de E 
E öğleden sonra kabul eder. : - -- 3-7036 = 
111111111111111111111111111111111111111111 

Dr. GQlib Gök'er 
Gülhane hastanesi nİfaiye ıeriri· 

yatı sabık muavini 
Birinci ıınıf kadın hastahkları V\ 

doğum müteha1aııı 

Hergün öğleden sonra Postahane 
caddesi Devrim ilk okulu karşr 

smda Esen apartımanmda 7 numa 
rada hastalarını kabule başlamış-
tır. felefon: 3549 3-6190 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

EN KIYMETLİ 
YILBAŞI HEDİYESİ 

NE OLABİLİR 

Mutlaka söylememi istiyorsan, beni 
en çok memnun edecek hediyeniz 

bir "VEBOLİ D,, olacaktır 

L 
GÜZELLİGİN SIHHATIN SERVETİN MUHAFIZIDIR. 

VEBOLID LiMiTED iDARE MERKEZi: Istanbul, Galata, Voyvoda caddesi No. 40-

Ankara ıubesi: Ankara'da Bankalar caddesi 
Ankara satış yerleri: Vehbi Koç Ticaret Evi ve Şark Merkez Ecza Deposu. 3-70 

it•• s it 11 lt.,l.\.lll 
Sil[ ,.E 
S.~t .. , L.~~t\ltl il 

YENİ SİNEMALAR HAL 
BUGÜN BU •GECE 

İlk defa iki büyük yıldızın beraber 
oynadıkları büyük aşk ve ihtiras filmi 

ALLAHIN BAHÇELERİ 

Baş rollerde: Charles Boyer -
Marlene Dietrich 

Fransızca sözlü ve tamamen renkli 

Seanslar: 1 - 2,45 - 4,45 - 6,45. Gece 9 da 

Numaralı yerlerinizi gündüzden alınız 

.,, ....... - -- --- --- -- -- -- -- --- -- -- --- -- -- -- ----- ---.,ıuır 

BUGÜN BU GECE 

Fransız sinemacılığının büyük şah

eseri olan fransızca sözlü 

ÇELİK KALE 

Aşk ve vazifenin çarpıştığı büyük 
askeri filim 

Baş rollerde: Victor Francen -
Vera Koren 

·~ 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! 
Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. 
Telefon: 1230 
Şubeıi: Ankara Bankalar. caddeıi. Telefon: 2619 


