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Hisar vapuru batb 24 kişi boğuldu 
Atatürk, Suriye başvekiline Türkiye'nin Suriyeyi 

müstakil ve mes'ud görmekle 
bahtiyar olaca(lını beyan buyurdular 

,/ 

Japonlar 
.bugüne kadar 

ne yaptılar? 
Y aan: Raltmi APai 

Amerikan bayraOına hakoret edildi 

Bir(ok vapurlardan 
haber alınamadı 
Fırtınadan lstanbulda 
muhtelif kazalar oldu 

Httkümetçiler T eruel'i 
aldıldannı bildiriyorlar 

Asiler de 10,000 ölU verdirerek 
hUkUmetçileri pUskUrt nıUıler 

Ba.nelon, 22 (A. 
A.) - Teruel ,eh· 
rinin cumhuriyet 
kıtaları tarafından 

saptedildiii resml 
bir tebliide bildi
rilmektedir. 

Relllll tebliide 
töyle denilmekte
dir: 

21·22 gilni cum
huriyet kıtalarmm t=u ~ 
Teruel'e ıirmesiy- f§ 

le bitmif ve ,ehrin 
büyük bir kıamı ta· 
rafmııadan itpl e
'dilmittir. 

DilflDUlln, bir -
çok takviye kıtala
rı almıt olmuına 

ratnıen. mukabil H~ Jntelann T eruel'i mptetmeleriıwl• 
taarruzları aktm kal l --..3aJıi • • . • L~ 
mııtır. Saat 16 da Nftnl apan,_., ucızıyeti ıtödenr 1111T1ta 
cumhuriyetçiler ,ebrln metbalinde rindeki evleri itgal ettikten IOIU'a 
tahkim edilmit olan ttadyoma hücum köprüden geçerek dllplanm fiddetll 
etmifler ve uat 18 de 11raJarm Uıtfin- ateı eden topçuların himayesinde Te
de •ilnctl llngilye yapdan kanlı çar- ruel ıelırinhı prk lumwu iyal et
p•palardaıı aoma barumı aptet • . 
mlflerdlr. ll&ft karardı&ı amaıı hli- mıflerdir. 
ldlmet lmnetltd pbtlıa elif IDl!belle- (Soıaı I Jaci Aylada) 
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Fikir ve sanat 
Geçenlerde, .. himayesi lazım bir müstahsil" den bahsetmiş ve 

"'müstahsil'' derken, umumiyetle fikir ve sanat adamlarını, bunlan hi
maye etmek lazımdır derken de, şahıslarını değil tuttuklan işleri kaı· 
detmiştik. "Fikir" ve "'sanat". Şüphe yok ki, bunlara da bir nevi istih
sal nazariyle bakılabilir. Pırlanta yahud altın istihsalinden daha yüksek 
değerde bir istihsal. Eğer bu iddia üzerinde, yalnız nazari değil, ameli 
bir mütabaknt olsa, bu memlekette, beynelmilel kıratta cild cild eserler 
ve biribirinden güzel romanlar, şiirler, mecmualar çıkması; resim ser
gilerinin bir yılın en büyük hadiselerini teşkil etmesi; bir tiyatro mu
harririnin, nazarlarda ve hafızalarda ve muamelelerde el üzerinde tu· 
tulması lazımdır. 

''Fikir" ve ''Sanat" a baıta gelen bir paye bağışlamak, kültür'e içer• 
den gelen bir inan ve ateş ile bağlı bulunmak demektir. Her türk evinde 
bir aile kütüphanesinin mevcud olınası, babanın okuması, ananın oku· 
ması, çocukların okuması demektir. Sanat eserlerine ve süsleyici san
atların zevki en ince eleklerden geçirici yüksek hassasına derin bir gö
nül ürpermesiyle inanmak ve evlerimizi, binalarımızı, mekteblerimizi, 
hatta sokaklarımızı ve camekanlarımızı bunlarla süslemek ihtiyacını, 
samimi olarak duymamız demektir. 

Bizde yemekten anlayan, bir meze kompozisyonu yapabilen ne çok 
ile babasına mukabil, kültürü, bütün faziletleri ve üstünlükleri ile evi

ne sokabilen ne kadar az aile babası vardır. 
Bu nedendir? - B. 

Gazi ntebin 
kurtuluş 

yıldönümü 
Gaziantıebin kurtuluşunun on altın

cı yxld6nümU cumartesi günü akşamı 
Halkevinde bUyük törenle kutlanacak
tır. 

Törene aaat 19.45 de İstiklal ınar;ı 
ile başlanacak ve B. Ömer Asım Aksoy 
a"ıht söylevini verecektir. Bundan 
sonra şiirler söylenecek. müzik çala
cak, Anteıbin mUdafaasma aid türkü
ler, destanlar okunacak, halk tUrküle· 
rilc Antcbin halk oyunları oynanacak 
ve t8rene onuncu yıl mar§iyle son ve
rilecektir. 

29 milyon kilo tütün 
satıldı 

TUdfofise gelen son malfunata göre, 
Ege tütün rekoltesi olan 32 milyon ki· 
lo tiitiinrlen simdive lr:ut::.r ?.Q mih10n 
kilosu satılmıftır. Daha ziyade düşük 
kalitede olan müstahsil elindeki S mil
yon kilo tütünün de yeni seneden son
ra daha ziyade artacağı tahmin edilen 
satış eanasmda tamamen elden çıkarı
lacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Fillandiya tUrkleri 
bir birlik kurdular 

Filandiyada Tamperede bulunan şi
mal millettatıarunu: Tamperc tUrkler 
birliği adiyle bir cemiyet kurmuşlar
dır. Cemiyet; Tamperede yaşayan 

türkleri bir araya toplamak ve elbirli
ği ile tahsil çağındaki türk çocukları
na milli terbiye vermek için çalışacak. 
halk arr.sında milli, edebi temsiller, 
konferanslar v.ererek türk haraını, me
deniyetini, tarihini ve türk yurdlarmı 
halka tanıtmağa çalışacaktır. 

Devlet ju rası reisi 
Devlet şurası reisi B. Reşad Mimar

oğlu dün lstanbuldan gelmiş ve tekrar 
vazifesine başlamıştır. 

Köy sağlık kurucuları 
kursunda 

Köy kanunumuzda mahsus bir mad
de ile tasrih edilen köyler için yetiş -
tirilecek ve kullanılacak ıağlık koru
cuları, kursları ve vazifelerine dair 
(köy sağlık korucuları ) namile bir ta· 
limat tanzim olunmuş ve bu talimata 
uygun olarak ikinci teşrin içinde Urfa 
vuayet merıcezınae bir kurs coısıımış 

ve bu ktırsa sı kitl iştirak etmlfti. Ya· 
pılan imtihan neticesinde bunlardan 
on kiti kazanmı§ ve Urfa villyetlne 
tayin edilmiştir. 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -
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amutay'da 
Diln kamutay saat on beıte Refet 

Canıtez'in reisliği altında toplandı. 
Kamutay 1937 yılı ikinciteşrin ayı he
sabı hakkındaki meclia hesablarının 
tedkik encümeninin mazbatası okun -
du. Ruznarnedeki Deniz bank kanunu· 
nun müzakeresi, azaya tevzi tarihin
den itibaren 48 ınat geçmediğinden 
gelecek toplantıya bıraklıdı ve meclis 
önUmUzdeki cuma günü toplanılmak 
üzere daiıldı. 

KAMUTAY 

ENCÜMENLERİNDE 
Dün toplanan encümenler aşağıda

ki meaelelerle me§gul olmuglardır : 

Biidce enciimeni: 

Vazife esnasında §ehid olan pilot 
Ekrem ile makinist Saminin kanuni 
mirasçılarına tazminat verilmesi hak -
kındaki layiha kabul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü tekaild 
sandığı kanununun ikinci fıkrasını~ 
tefsiri hakkındaki hükümet tezkeresı 
ilıerinde de müzakereler yapılınıgtır. 
Tefsiri istenilen fıkra şudur: "San
dıkların mcvcud par sile aidatı ve pa
raların kazandıracağı faiz ve temettü
ler bir gftna vergi ve resme tibi değil
dir • ., Bu fıkradan çıkarılan hUkmc gc· 
lince "hava veriisl, memur maagının 
aslından mı yok a sandık aidatı çıkı • 
rıldıktnn ıonra kalan mikdardan mı 
keıilecektlr., Ancak bu meaelenin tef· 
sirle değil yeni bir kanun yapılarak 
halledilmesi lbım geldiii kanaatinde 
bulunmugtur, 

Memurlar 
hakkında 
bir anket 

Ammo teşklatna mensub bütün me
mur vıeı mtiatahdemlcr hakkında ista· 
tistlk umum müdürlüğü tarafından ha· 
zırlanan istatistik anket önümüzdeki 
yılbafı gilnU yapılmıf olcicaktır. Hazır
lığı üç aydanbcri devam eden bu iş i
çin bütün amme teşkilatına dahil me
murlara bizzat doldurulmak ii%cre fer· 
di fifler g8nderilmiftir. 

3.1 dlk klnunda bütün memur ve müs
tahdemler bu fişleri doldurarak eı bü
yük funirlerine teslim edecekler ve bü
tün bu veaaık iıtatietik umum müdür· 
lü~nde toplanacaktır. 

Anketin tasnif neticesinde devletin 
muhtelif teşkilatında umumi ve husu
ıt bUdcelerle vilAyet ve belediye büd
celerlnden maaş veya Ucret namiyle 
para alan kimselerin adedleri kati ola
rak tesbit edilmekle beraber bu meyan
da fu bilgilerde ihaat bir ~kilde temin 
olunacaktır: 

1 • Memur ve müstahdemlerin yaşla
rlyle hfzınet müddetleri ve ellerine ge
çen aylık para mikdarı, 

2 • Tahsil dcreceleııi, 

3 ·Ecnebi lisanlara vukuf dereceleri 

4 ·Memurların medeni halleri (evli 
veya bekar olmaları) 

5 • Her memurun aile yUkü (bc91edi
ği nUfuı mikdarı) 

6 • Evi veya hayat sigortası olanların 
mikdarı, 

7 • Memurların ödedikleri ev kirala
rı. 

Maliye encümenl: Bütün bu ınalfunatın fChirler, vila
• yetlcr ve vekaletler itibariyle tasnifi, 

Orman nizamnamesinin 16 ıncı memur sınıfının içtimat ve iktısadi va
maddeıi mucibince alınacak yayla ka· ziy.eti hakkında kıymetli bilgi temin 
yıd resminin ilgasına dair olan 892 ta· edecektir. 

yılı kanunun tef slri hakkındaki Baş· Anketin mahiyeti tamamen ihsai o
vekfilet tezkereai milzakere cdilmi9tir. lup toplanan mal\imat memurların si
Encümen bu meselenin son çıkan ka - cillcrine &eçmiyecek, sadece istatisı. 

tablolar halinde tasnif edilecektir. 
nunlarla halledilmiş olduğuna ıkatar 
vermiştir. 

lar kanunu liyihası üzerinde yapmak-
Adliye encümeni: • ta olduğu tedkiklcrc devam etmişler -

rir. Noter kanunu layihasının mUzake • 
resine dev~ edilmiştir. Arzuhal encü Divanı Muhasebat encümeni: 
meninden gelen bazı evrak üzerinde --------------
de tedkikler yapılmıştır. 

Tunceli vil~yetl halkından olupta 
nufus ve askerlik kanunlarına göre 
kendilerine verilmesi lazım gelen bazı 
cezaların affına ve burada nufus yazı
mı ile askerlik işlerinin nasıl yürütü
leceğine dair olan 8 ikincikanun 1936 
tarihli kanuna bir madde eklenmeıi 
hakkında hükümetçe hazırlanan layi
ha müzakere edilmlgtlr. 

Mart, nisan, mayıs 1937 aylarına aid 
üc avlık divanı muhasebat raporunu 
yedinci maddesine bdar tetJOJı: ve .ı.a-
bul etmiştir. 

Arzuhal enciimeniı 

Kamutaya sunulan bası arzuhaller 
üzerinde kararlar alınmıştır. 

Kamutaya gelen evrak: 

Bu cumartesi .... = kurlarımızın evlerine her : lktıtJcid enciimeni: -

İcra Vekilleri heyetinın 2/ 7005 sa -
yılı kararilc tatbik cdilmeğe başlanan 
"genel ithalat rejimi., kararnamesine 
bağlı listelerde yazılı bir kısım e ya -
nın gümrük resimlcrlnde yapılan ten
zilitın 2294 aayılı kanun mucibince 
BUyUk Millet Mecllainin tasvibine arz 
edildiğine dair olan hUkUınet tezkere
si dün meclise gclmi§tir. 

"Ulus'' un ilavesi 

Türk şehirleri 

-: sabah ''Ulus" gazetesi bı- : 
~ rakmak için tertibat aldık. E 
: Telefon No: (1061) : -'"1l1111111111111111111111111111111111111r"' 

TUtUn lfiyihaeının milzakıeresi bltl
rilmi§tir. tktiaad encQıneninin bet l -
zasından mUrekkeb olan bir komisyon 
öğleden evel toplanarak küçük sanat· 

23. 12 - 1937 

Kızı/ayın 60 ıncl yıldönümü 

Cumartesi günü Ankara' da 
büyük bir tören ya ılacak 
Kızılay cemiyetinin, kuruluşunun 

altmışıncı yıldönilmü 25.12.1937 cu
martesi gUnU Ankarada merasimle 
kutlanacaktır. 

Bu münasebetle Kızılay 'Genel mer
kezi gündüz bayraklarla süslene<:ek, 
gece ışıklandırılacaktır. 

Atatürk bulvarında, Ulus meyda
nında, Samanpazarı alanında taklar ya
pılacak, bu taklar Kızılay bayraklariy
le tezyin edilecek ve gece tenvir edile
cektir. 

25.12.1937 gUntl şehir otobüsleri Kı· 
uly bayraklariyl~ tezyin edilecektir. 

25.12.1937 cumartesi günü ilk ve orta 
okullarla, liselerde ders saatlerinden 
biri Kızılayın umurnt hizmetleri hak
kında talebenin tenvirine hasredile
cektir. 

25.12.1937 günü saat 12 de kutlama 
merasimine i§tirak edecek mektebliler· 
le dığer müessesata mensup olanlar ve 
devlet memurları emniyet abidesiyle 
.Kızılay bahçesi arasındaki caddede 
kendilerin-o tah is edilen yerlerde top
lanmış olacaklardır. 

Hareketten biraz evci toplantıda bu· 
lunanlara Kızılay adına Kızılay Anka
ra merkez heyetı azasından Dr. Ragıp 
Tüzün tarafından bir hitabe verilecek
tir. Hitabeyi takiben alay hareicete ge
çecektir. 

Alay süvai polislerinden, anıta ko
nacak ve kızılay renkleriyle hazırlana
cak çelenklerle, Kızılayın mesainini 
temsil eden karnyıonlardan, gaz maske
li efraddan, sekizinci tUm bandosun
dan, yüksek okullar, liseler, orta okul
lar, sanat okullarından, jandarma ban-

Fakir çocuklara sıcak 
yemek 

Çocuk Esirgeme Kurumu her ıcne 
olduğu gibi bu sene de Ankara ilk 
okullarındaki zayıf ve kimsesiz (505) 
yavruya 15, 12. 1937 tarihinden itiba -
ren ııcak !Sğle yemeği venneğe başla -
rnıştır. 

Bir çocuğun bir gUnlük yemeği beş 
kurut tutmaktadır. Her vatandaş Ku -
ruma beş kuru§ vermek suretile yok· 
sul bir yavruyu ıevindirrnek imkanını 
bulabilir. 

dosun<lan, Türkkuşundan, askeri kıta· 
dan, jandarma kıtasından, Parti, halke
vi, Kızılay Uyeleri, esnaf cemiyetleri 
mümessilleri, devlet memurları, Kızıl· 
ay memurları ve gaz maske fabrikası 
memurları ve halktan mürekkeptir. 

Bu suretle teşekkül edecek olan a· 
laym aevk ve idaresini birinci orta o
kul direktörü Feridun Dundar idare e· 
deccktir. 

Alay Atatürk bulvarı, Cumhuriye\ 
caddesi, Bankalar caddesi yoluyle 11 4 

lus meydanına gelecek ve orada het 
müea&ese için evvelce tesbit edilmij <>' 
lan yerler işgal edilıecektir. 

Ulus meydanındaki merasime harb 
okulu bandoıunun çalacatı İstiklal 
ına~iyle başlanacak, anıta çeJenlder 
konacak ve biribirini takiben evvela 
Harb okulundan bir talebe, onu ta.ki • 
ben Ankara kız lisesinden bir talebe ve 
daha sonra da Gazi terbiye enstitüıUn· 
den bir talebe söylev vereceklerdir, 

Bu s8ylcvlerden sonra her okul ve 
müessese kendi istikametlerind top
lantı yrini terkedeceklerdir. 

Saat 17 de Kızılayın altmışıncı yıl
dönümü münasebetiyle Kızılay · genel 
merkezi tarafından Ankarapalasta ve· 
rilecek çay başlıyacak ve bu çay saat 
20 ye kadar devam edecektir. Çaya ge
lenlere Kızılay tarafından hatıralar ve• 
rilecektir. 

Saat 20.15 de Kızılay Ankara merke· 
zi başkanı Naki Cevad Akkerman tara· 
fından Ankara radyosunda Kızılay me• 
eaisi hakkında bir konferans verile· 
cektir. 

Diyarbakır 
Irak hattı 

Hat üzerinde yaptlan 

çalışmalar ilerliyor 
Diyarbakır • Cizre • Irak hattı ile 

Diyarbakır - Tatvan - İran hattı U· 
zerindeki çalışmalar faaliyetle devanı 

Ankara Halkevinde 
Gökyüzüne ve Kainat bilgi-

• ,_.,_..ı:- '-'•1'\ .... "'A"V\İ Ua•r• -jJcl 
.... hattın uzunluğu 410 kı omettecıır. 

ıine dair projeksiyonlu 

Konferans 

İstanbul üniversitesi Astro .. 
nomi doçenti Bn. Dr. Nüzhet 

Toydemir tarafından 

25-12-1937 cumartesi 
saat (17) de 

Bunun 300 kilometresi Cizre • Irak 
110 kilometresi de iltisak noktasın

dan itibaren Tatvan • lran kısmın· 
dadır. 

~imdiye kadar Diyarbakrr'daı\ iti· 
baren 65 incl kilometreye kadar olan 
yeni hattın etüd itleri tmamlanmı' 

ve gUzergllhı zemine tatbik edilmi~ 
tir. 

65 inci kilometreden 115 inci ki
lometreye kadar olan hattın etUd it· 
leri zemin Uzerinde bitirilmiştir. Bu 

'
~ hafta içerisinde bu kısmın haritaları
~ nın çf.zilmeıine ba§lanacaktır. 

--------------~ 20 kilometrelik birinci kıamın in· 

ne huredilmittir. Türk 
ıehirlerine aid 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
f&atına geçen ayın on birinde' imaa
lanan mukaveleden on gUn onra bat
lanılmı tır. 22 kilometrelik ikinci k11-

mın intaat mUnakaaaaı da illin edil· 
mit bulunmaktadır. Her iki hat U••· 
rinde bUyUk köprülerin mahalli hav· 
zaları ile araziıinin clnıleri ve me
yilleri tayin edilmittlr. Projelerin 
yapılmasına da baııantlrnıttır. 

Fevkalôde resimler 
Bundan başka ilavenin son 

kapak sayfasında 

Ankara planı 
Gene bu ili.venin içinde, 

birçok enteresan yazı 
ve fıkralar, 

Ostad profesör 

Bruno Taut 
Modern mimari içinde 

türk üslubunun nasıl doğa. 
cağını, yeni türk evinin na
sıl olacağrnı, mimar Sinan 
ve eseri hakkındaki hayran· 
hklarım, ve Ankara şehrine 
aid mülahazalarım anlatı· 
yor. 

Profesör Egli 
Türkiyede in~ hareketi· 

ne dair pek kıymetli bir ya
zı vermiıtir. Nihayet 

G. Bartch 
Türk şehirlerinin karakte
ristiklerini, birçok resim
lerle anlatıyor. 

CUl\tARTESlYI 
BEKLEYINtZ I . . 

~._.,.,.,.,.._,.._,.,,._,,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.._,.._..,.,.,..,.,.,...,M,lr 

Yolsuzluk 
Evılki gilnkil Ulus'un başyazısı 

~/Jyle başlıyordu : 
"Hep biliriz ki cumhuriyet, mem

leketi tam manislle yolsuz bulınuş
tur.,1 

Gerçekten, her manasile yolsuz
luk içinde bocalıyan bir memleket, 
yeni rejimden sonra yola gfrmeğe 
başladı. 

JJcnim lstanbulda oturduğum kö
yün caddesini meşrutiyet nafıa, 
yahud belediyesi ilk defa : 

- Padişah oradaki camiye selam
llğa gelecek/ Diye tamir ettirmişti. 
Bir gün, bir yola acele acele taş dö

şendiğini görür ve bu faaliyetin se· 
bebini merak ederdiniz Nihayet an- · 
/aşılırdı : 

- Yeni gelen kiracı bilmem nere
de belediye müdürü imiş; şehremi
ninin adamı imiş; ondan bu yol ya· 
prlmaktadır. 

Gerçekten bu yol, o "yeni kiracı,.
nın evinin önüne kadar gelir; on
dan ötesi yine eskisi gibi yamrı, 
yumru bir toz ve çamur deryası ha
linde kalırdı. 

Misallerimi, istibdadın da, meşru
tiyetin de en fazla ehemiyet verdiği 
bir şehirden, lstanbuldan alıyorum. 
Orası öyle olduktan kelli, öteki ~e
hir ve kasabalrın ne halde bulundu· 
ğunu, o günlere yetişmemiş olanlar 
bile kolay kolay tahmin edebilirler. 

Evet her manasile yolsuzluk •.• 
Zaten koca bir imparatorluğun ba
§Inl da bu "her manasile yolsuzluk,, 
yemedi mi ? - T. 1. 

Ah bu lıtanbul tramvayları! 

Birkaç gün evel elektrik fren· 

leri tutmıyan bir sltanbul tramva
yından telnıla atlıyan yolculardan 
bir çoğu hali. hastanededirler. 

Evelki aüıı de Topkapı - Sirke· 
ci hattında sefer yapan tramvay 
arabası, Yuıufpaıaya aelcliii 11· 

rada elektrik kontnkt yaparak , ... 
rar çıkannağa baolamıı ve bu hal 
uzun müddet ıürdüiü için yolcu· 
lar telaı ve heyecana düımilıler. 
Yolcuların bir çoiu atlamaia bat
lamıılar, bunlardan yirmi yaım· 
da acnç bir kadıncafız, muvaze· 
nesini kayb derek yeredüpnüı. 
vücudunun bir çok yerlerinden ya· 
ralanmııtır. 

Ah, bu latanbul tramvayları! 
Şimdiye kadar yayan yiirüyeııleri 
çiğniyerek, yanlarından reçen na· 
kil vaııtalarına çarparak kaza çı· 
kararlardı. Şimdi de içlerindeki 
bozukluklar yüzünden müıterile· 
rinin baıını beli.ya tokuyorlar. 

Kazada da moda mı ? 

Sigorta t • 
Anlatırlar ı Ya Namık Kem&· 

le, yahud Ziya Paıaya bir ecnebi, 
eski evlerin çatı cebhesinde asılı 
duran "maıalli.h" , "yi. hafız,. ai· 
bi levhalrı gösterip bunlarm ne ol· 
duğunu sormU§ da ıu cevabı al
mı~ : 

- Bunlar, halkm bir nevi ıiaor-

ta tetkilatıdır ! 
G•çon iki ay içinde latanbulda 

tam 65 yangın olmUf. Ahıap yapı· 
ları bu kadar bol olan lıt nbul ai· 
bi bir ıchirde yangın çıkmasın, ol· 
maz. Hatti bu ıchrin imar ve 
yol tarihini araıtıracak olurınnız, 
bir çok yanaınlara da rastlarsınız. 
Fakat aııl hazin olan taraf, bu ka· 
dar binadan ancak yüzde onunun 
ıiaortalı oluıudur. Hila mı Ziya 
Pa9a, Namık Kemal devrinde ya· 
ııyoruz 1 

Köhne devir t 

Bir gazete, bir takım eıki icad· 
tarın ne kadar aüçlüklerle karıı· 
laıtığını anlatan bir yazııındo. 
ıöyle bir mütalea yürütüyor ı 

"Bu ailn yeni keıifleri herkes 
büyük bir alaka ile takib ediyor. 
Halbuki bir zamanlar her yeni ke· 
ıif, her yeni icad sahibi, büyük ha· 
karetlere uğranuıtı. 

llk Yapur yapılmasına kalkıııl
dıfı saman meıhur bir inıiliz 
profesörü "buharla iıliyen ıemi
lerle ıeyahat etmektense aya ıit· 
mek daha kolaydır" demiıti. 

Hakikatte o günler çok kötü de· 
virlerdil Bırakın, ıu muahedelere 
riayet eden, harb ili.n etmedikçe 
bir memleket sınırlarına ordula· 
nnı tokmıyan, muharebeye girmi· 

yen ıivil halk üzerine yağmur gibi 
bomba yağdırmıyan o köhne devri, 
aiz de. 

Cellii<lın merhameti ! 

Türlü türlü yalanlar uydurarak 
etrafındakileri kandırmaktan bü
yük zevkler duyan ya§lı bir dostu· 
mun, nisan ayının ilk günü de bir 
.. Nis n balığı,, uçurmaya çalııtıiı
nı görerek ı 

- Aman üıtad, bugün bırak, de
miotim, senenin bütün ıünlerinde 
etrafındakileri kandırmağa ufra
ııraın; bugün de, bırak, biz yapn
lım u iti. 
Dünyanın ıarkında, aarbında, 

cenubunda bu kadar canlara kı
yıldıfı bir sırada Franıanın remıi 
celladı Henri Dcıibler, Mary ismin
de idama mahkCım bir kadını idam 
etmemiı; 

- Elim varmıyor l Dcmiı. 
Merhamet nöb tini celli.dlara 

bırakacak bir devird!' mi yaııyo
ruz ? 
K.a:aycı uğrayan İ§çiler 

lat nbulda yine bir vapurda bir 
deniz iıçisinin yilz kiloluk bir 
balya altında kalarak bacakların
dan ağır su.rette yaralandıiını öğ
r niyoruz. 

Bir ev yapılırken onun duvarı 
altında kalan, bir t meli kazarken 
çöken topraiııı altında can veren 
iıçilerimizin say111 her mevıim bir 
az daha artıyor. 
Eğer iıçiler tedbirıizlik ediyor

larsa onlara alınması gereken ted
birleri öfretmek, iıleri daha ihti
yatlı yilrüt:mek de o itlerin batın· 
da bulunanların vazifesi sayılma
malı mıdır? 

Bu hatlar üzerinde kurulacak bU· 
yük köprülerden şimidiye kadar belll 
olanlar Dicle, Anbar, Kuruçay, Pa· 
mukçayı, Salat suyu, Sinan ıuyu, 

Batman çayı köprUleridir. Bu köprU· 
lerin açıklıkları 100 metreden ntalt 
olmadığı gibi içlerinde 300 metre a
çıklığında olanları da vardır. 

Dün hava yağışlı geçti 
Dün şehrimizde hava kapalı ve f.-ı

lalı yağı'lı geçmig, saat onda cenubdatı 
e;.en rilzgflr saniyede 14 metreyi bul· 
muştur. En dUşük ısı gece ufırın al· 
tında 2, gündüz atfırm üstünde 10 de
rece olarak kaydedilmiştir. 

DUn yurdun bütün mıntakaların~ 
hava ycryer yağı'h geçmittir. Y&ğrt
ların karemetreyc bıraktıkları su ıni1'· 
darlar Balıkesirde 37, Muğlada 34, 11· 
mir ve Akhisarda 33, Manisa ve Nazil· 
lide 30, Buruda 26, Tekirdağ, Yalova 
ve Bodrumda 25, Çanakkaledc 24, Çot"' 
lu ve !stanbulda 15, yurdun diğer yer· 
lerinde 1-14 kilogramdır. 

DUn en dUtUk ısı Karsta sıfırın al
tında 8, en yilksek ısı da Antalyada •1• 

fırın UstUnde 18 derecedir. 
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At üzerinde iri yarı bir rus miralayı 
üzerime saldırdı ve kıhcını ... 

aid ·Vak a 
Hisseli 
MahlOI yerler 
Vakfa aid hiueli mahlul yerlerin 

hiaaedarlarına ne auretle aatılacaiına 
dair kanun llyihaaı bir çok vatandaf
ları pek yakından aliladandıracak bir 
mevzuu halletmektedir. 

Kamutayda birinci müzakereleri ya
pılan layihayı netrediyonu: : 

Madde 1 - Mesken ve müteznmhna. 
Dünyanm bütün kuduz yurcllan iç- tarafa çeıktim. Eğer böyle yapma- tı ile mettken analarında evkafa aid 
terinde ne varN burada inaanlıim saydım, bu kdıç darbeai, hiç jüphe- mahHU hiueler 8§&ğıda yazılı ,artlar 
ihtiraamı ve huzursuzluğunu arttır- ıiz kafa tuDDJ ikiye bölecekti. Fa- dairesinde biucdarlarma tetUilltla 
mak ve körüklemek için buraya dök- kat aene lulıcmm ucu benim ymarı. teffiz olunur. 
müt gibi idi. ya dönük duran yüzüme geleli ve Altında dükkin bulunan meelccnler 

Bana gelince ben bir teYler ha- burnumla çenemde bir ,.ra açtı. Sı- dahi aahibleri aynı olduğu ve mahUUi
tırlamıyorum. llk temaı, böyle bir cak kanların boiaz1mdıan içeriye aü- yet de yalnız diikkMıa aid bulunmadı
hücumun paikojik anı, belki bir da- züldüiünü hi.aaecliyordum. Bu düı • ğı takdirde aynı hükme tibi tutulur. 
kika .ürer; fakat onun içine bir ö- JD&D.I tekrar aradığım zamai bunun Madde 2 - Birinci maddedeki hiı
mür cloluıu va.kalar toplandığı için dalgalanan iman denizi içinde kay. ııedarlar kendilerine yapılacak tebli
hafıza onu anmakt~ onu tayin et- bolmut olduğunu gördüm. gat üzerine mahlul hiıııeyi tef wvüze 
mekte, mutlaka, yanılır. Bütün bil- Bir kant toprak bile vermekaimn talih olduklarını üç ay içinde yux ile 
diiim ıudur : Roververimin altı gene keneli kendimize kaJclıiımız bildirmekle beral.er teffiz muameleai
prjorünü botaltmııtmı; fakat ki- zaman Bakkal çaV\lf, yüzümü göete- ni d • mut1:akib üç ay içinde yaplıro.ıa
me ? Onu bilmiyorum. Kılıc1m ka- rerek bana bir teY söyledi. Jack da ları lazımdır. 
na boyanmııtı; fakat bu kan kimin hararetli bir aeale bir teYler aöylü. Akai halde mahUll hisse umumi hü
kanı idi, bilmiyorum. Ve birdenbire yordu. Onlara cevab verdim. Fakat kümler dahilinde arttırmaya konur 
hayret içinde biribirimizin yüzüne söyledikleri ne idi? Ben, onlara ne veya şuyuu izale edilir. Şu kadar ki 
ba.kııtık. Çünkü rualar kaçmqlardı. diye cevab venniıtim. Hadiselerin teffiz muamelesinin üç ay zarfında bit
Hepıi aoluk soluğa nefeı alan, kan debfeli karflamd& hafızam 0 kadar memesi rcmıi ve kanuni ı.ebeblerden 
ter içinde kalan ve çehrelerinde bü- kanpnlfb ki bunların birini hatır&a- mütevellit ise mııamdeye devam edi
Jiik bir gayzm panltıaı görülen yamıyorum. Bu bal muharebeden le-rek teffiz intaç edilir. 
..11--tl d dıık s· çok .n•. _;..,.; Mahli'il hiue •· bütün hissedarlar ta-- ar araım ay . ır "-· aonra da bir müddet devam e~. 
lerden kan akıyordu. Saflar çözül- Bir aralık arkamızda ikinci •fı tet- lib oldukları takdirde, bunların hcpai· 
mit, harbe girerken kurulan ünite- kil eden a.kerlerin bizden ileriye ne müttereken ve akai halde yalnız ia
ler bozulmuttu. Bir çoğumuz çılgın-

1
_.tiklerini bizden daha ataiıda te- tokli olanlara teffiz olunur. Ancak 

1 ·b· b i ··ı" k .. fred. -y mahUH hiaaenin tamamına hissedarlar ar gı ı a ırıyor, gu uyor, u ı- penin eteğinde yer tuttuıklarmı ve o-
~. yerimizde duramayıp uynuyor- radan ıiddetli ve sürekli bir ateı aç- ayrı ayrı talib oldukları takdirde yal-
..11-1.... nız hissedarlar arasında ve ilana lüzum 
-· tıklarmı farkettim. 

H brl d wım ikıncı· · .... y boraza l olmakaızın arttırma yapılır· Ve 4 ünciı • a ıg s- ' • Şöyle hayal meyal hatır~~: 
am çaldıiı : Bir arabk aı:aan kanlan emaın diye maddcdelci bedelden a.z olmaı:nak \4er .. 

- Alet 1 elbiaelerimi boiaz1111& ve göğaüme en çok bedel verece tıcffiz olunur. 
•---...1 B .. -:- L- Madde3 - Mahl11.1 b;•-nin kıymeti, 
---· unun uz-...... &açan L--•-d- Yüzüm deh-tli aurette '" --..11! 1 " ~ .... - s- mahlu"lün mahiv~;-e go"re bina veya aÜfl'Mnm arkaaından yay un uzeri- yanmaia ve batan döameie batla • ,, ... wu 

ne yaylan açtık. dı. Biraz sonra dizlerimin gevtediii- arazi vergileri kanunlarmdaki bü.küm-
0 zaman atlı bir zabit geldi ve ni, biriaini tutawı diye ellerimi uzat- lere göre tayin olunur. L--- Lo··ıu"X.."!-e d" en vermem ı"rın· On Madde 4- U~üncü madde mucibin-

~=:-encluı.· •- uz Y tıiUDJ bir parça hatırlıyorum. . • :ıı 
- dan sonra olup bitenler tamamıle ce bulunan kıymetten yapılac.ak tenzi-

Jack'ın, lbrahimin, Bakkal Çaw- m--Lulümdür. lat niıbetleri tunlardır : 
ıma hepsinin yaralanmanuı olduk- Haftalarca keadimclen geçmıfllD Mahlwe aid hiue; dörtte üçten faz-
lamu keıfettim. P bölüğündeki mü- aanı-...lum; halbuki bu hal bir saat la olduğu takdirde %20, dörtte ikiden 
1:.-- r.Ane-:-...1 ... _ bır· yara alını_.• 7vav. dörtte n ... (üç dahil) kadar olduğu 
- ~- ..uu-. ora• •• •• aürmemİflİ. Uyandıjım za· ~ 

Ça'Y11f mü.tema olmak üzere hiç bi- =:ta ortada gün lfıiı vardı. Ci • takdirde o/o30, dörtte birden dörttıc ilci-
rimiz yerimizde duramıyor çıldır- v&l'llDDCla tüfek ateti dunn\lftu; fa· ye (iki dahil) kadar olduğu takdirde 
autlar• benziyorduk. Ça'YQf tama- kat uzaklardan derin bir uialtu ha- %40, dörtte bir ve dıaıba .,ağı olduğu 

Yaydman dnayetlnln esrarı 

Kolet, Vaydman çetesinin 
aranmakta olan 

sanım kadım değil ! 
Vaydman'ın iflediği cinayetlerin 

tahkikatiyle meıgul olan polis tefle
rinden biri bir franaız gazetesine ıu 
dikkate değer beyanatta bulunmut
tur: 

- Vaydman'ın henüz tanımadığı
mıı:, fakat yakında yakalıyacağımızı 
umduğumuz ıuç ortakları vardır. Sa
dık müıteriai tarafından haber veril
miı olan aahte pasaport tanzim edici 
Moria, herhalde bu ad altında, ve bel
ki de hiç, mevcud değildir. Polis es
kiden bar itletmit Moris adında bjri
ni bulmutsa da bunun meseleyle bir 
alikaaı tesbit edilememittir. Fakat 
herhalde bu sahte evrakı tanzim eden 
biri mevcud olmak Uizımdır. 

Vaydman'ın çaldığı otomobilleri 
bizzat boyadığını ve bu hususta kim
aenin yardımından istifade etmemi§ 
olduğunu iddia etmesine rağmen, bu 
iti yapmış olan biri vardır. 

Kolet, çetenin aranmakta olan sa
rıfın kadını değildir, bu kadının ya
kın zamanda meydana çıkacağını u
muyoruz. Ve herhalde bu kadının, 
Milyon'un itiraflarında, La Vulzi vil
lasındaki toplantıları neşelendirmeye 

geldiğini haber verdiği kadından da
ha fazla bir rolü olmak lazımdır. 

Vaydman'ın, bize itiraf ettiklerin
den daha batka kurbanları vardır. 
Villada bulunmut olan markalı çama
fırlar da buna delalet eder. Etyala
rını çaldırmıı olduklarından bahisle 
polise müracaat etmif olan Deatruel 
ailesi bu çamaflrların tamamın: be
nimsememittir. Esasen bu iddia da 
ayrıca tetkika muhtaçtır. Ve Bordo 
adliyeıi buhuıusta lbımgelen tahki
katı yapacaktır. 

Vaydman'la Milyon'un otomobil
lerden qya atırmakla ittigal etmiı 
olmalarına pek ihtimal verilmemekle 
beraber, daha batka fÜpheli teıebbüı 
ve ticaretlerle mefgul olmutlardır. 
Avuç dolusu aarfettikleri paralar her 

halde işledikleri cinayetlerden ileri 
gelmiyordu. 

Vaydman, Franaada bet altı gün 
süren birçok seyahatler yapmıttır. Bu 
seyahatleri sırf gezinti makaadiyle 
yapmlf olmasa gerektir. 

Vaydman buı lüka otellerin mü
davimiydi. Burada birçok kimselerle, 
bilhaaaa üç amerikalı aile ve genç 
kızlarla münasebet tesis etm~ti. Da
ha az lilkı olan orta halli otellere de 
devam ediyordu. Bunlar beyaz kadın 
ticaretiyle uğratanların daima uğra
dığı yerlerdir. 

Vaydman, ingiliz gazetelerinde it 
arayan genç kız ilinlarını takib eder 
ve onlarla mektublatırken - Ganga
ter'in dosyaaında gelen cevabla:-dan 
birkaçı bulunmuıtur. Sırf öldürmek 
makaadiyle hareket etmiş olamaz. On
ları canlı halde de istiımar etmeyi de 
dütünmüttür. 

Şimdi Vaydmanla alakalı görülen 
birçok kadın kayıbları üzerinde tah
kikat yapıyoruz. 

- Katile mektub yazmış olan bü
tün kadınların izini buldunuz mu? 

- Hayır. Evveli, ıimdilik mühür 
altında bulunan ve ancak suçlunun 
huzurunda açılabilecek olan Vaydma
na aid dosyaları tetkik etmek lazım
dır. Pazartesi günü evinde bulunan 
veıikalar, çama9ırlar ve prokalann 
nereden geldiği hakkında Vaydman 
sorguya çekildiği zaman bu mühürler 
açılacaktır. Hiç ıüphesiz ki katil ken 
diliğinden bazı izahlarda bulunacak
tır. Bunların ııhati tahkika tabi tu
tulacaktır. Söylemekten istinkaf ede
ceği noktaları da tahkikat meydana 
çıkaracaktır. Herhalde pazaresi günü, 
tahkikat aafhaıında mühim inkipf
lar beklenebilir. Villida ele geçirilen 
veıikalar ve Vaydman'ın adreı defte
ri aayeainde canavarın kimlerle mü
nasebette bulundufu anla9ılacalctır. 
Bunların araımda maruf kimselerin 
de bulunduğu aanılmaktadır. 

mbl• 90fm kanlı, uıkin hir ta- lıinde top ae.ıeri gelmekte idi. takdirde o/o50. 
raftan pebimedini UU'IJ'GI', bir ta- Gözümü ilk açtıi- zaman gördü- Madde 5 - MahUU hi8aeleriıı yuka· tok göaterillr. iateı- aıttama ile iatekliaine •tılaın 
Nftan da nefwlerini arıyordu. fecidi rı.ki madde mucibince yapılacak tena- Madde 8 _Bu kanunun netrinden muhMl'lrlleQ kıymeti (SOO) liradan yu-
Bôlüfüın üçte ikiaini bulduk. Ge- iüm manzara 

1 littaıı aonra bulunac.ak bedeli, ilk tak· ne1 mahUU hı.e kendilecine veya karı olan biw1i mahUU akar bedeli 
ri kalanlar tehid diİfmÜf, l>ir lnmu- Uzun. basık, fena ~ peap- aiti fent anında verilmek ben birer .ı.a.kalarma ldralanmıt detilae yukarı- befte biri pef1ıı ye geri kalanı dört 8C" 
... bir bqka tarafa aitmifleiili. naiz bir aalafm içini taiavvur edinİao ttene fuıla ile uu muaavı taJmıttc öde- dald maddeler uyarınca luMcoarJara ncuç v..-\lu ... -n ... ...; ... 1r. • ....., ;vı,.";. 
Dört takmu on iki kadar da yaban- Soma aıcU bava içinde tiirlii tiirlii ko- nir. PCfiıı verenlere bedelin yibde 10 u teffb edilecek mablQl hiaelerin ver- Bu euretle tabite baillmmıt olanlar 
cı ~feri ~alarma katarak yeniden kular __ .. ___ kapalı bir yeri göziini- niabetinde bl9klca taıailit yapılır. gi, tamirat ve mevcud iee ai.gorta ve yedinci madde htıklmleri dairesinde 
•---- -.-. ~- Vadeleri hul\U etmiyea takaitlerin aair muarifi biaeedarlara aid olmak ipote~e raptedilir. Bedelini pefin veya _... ~.._ .. .. .. . • • B taaaYYUrU • 

tik hücamdan OD bet. yirmi da- zun oaune getiriniZ.v ; lir I . hepaini PCfİn vermek iatiyeıılere de kaydiyle mahlQl müddetlerine aid ki· vakti ıeJmemi9 talmitlerini tamamen 
ldka IODI'& rular tekrar geri dön- bile sizi baata etmege ge • çuı· yalnız bu taksitlerin mütebaki aenele· ralar aran.dmu. verenlerden yalnız yüzde 10 teıuillt 
dtiler. Bu aefer biz ilerlemedik de ıizin dahil oldufunuz yüzlerce a- ri için sene adedine göre yüzde 1 ten- Madde 9 - Birinci madde haricinde yapılır. 
:Yerimizde •bit ol~ onlar sün- elam. içleri ıuıuzlulda kavrularak ve zilit yapılu. kalan ve akar mahiyetinde bulunan Madde 10 _ YukarıJd maddelıerde 
'...r.ıerden bir divara k•-ı kotunca- çektikleri ızbrab yüzlerini Y. akarak,. M.alde 6 - Takaitler fai.ze tibi de- mahallerdeki mahl\U biuelerdca ... 
.... --y ha • •--- tl · kendi ellerin yazılı olatılarm haricinde kalan vakfa 
J'• kadar üaerlerine yaylım ateti bütün yati un<..-e en • ğildiır. Şu kadar ki herhangi bir takait tılmalar.ı muvafık göıillenler hakkında aid mahlftlit aabfları 2490 numaralı 
açbk. Buna kimin emriyle böyle elen sitmit bir halele 9Plak tabtalann vaktinde verilmediii takdirde geçecek hts.edarlara ikinci madde mucibince kanun hülr:ümleri mucibince arttırma
pptıimuzı bilmiyorum. Belki de üstünde bütün yükleri yanı bqlannda zamanlar için yüzde 5 faiz almu. An- tebligat yapılır. Hi11edarların hepai ya konur. 
hiç lüıme bir emir vermemİf ve biz samandan yaabklara uzenmıılardır; cak mütealdb takaitin vadeai hul\Uün- veya buısı mahl\U hiueye müttıcre.ken 
kendi aramızda aeuizce bu karan çojunun yaralarmdan kanlar akmak • de de her iki tabit birden verilmediği talib oldukları takdirde muhammen Madde 11 - MahlOlitı Evkafdan 
~ik. l>üpnanm hücumu birin- ta. kimiai ölmekte, kimiıi çoktan can takdirde borcun tamamı mu•cceliyet kıymet üzerinden tenzilitaız kendile- yalmz meaken ve menzil hakkındaki 
ciai kadar fiddetli deiilcli. Bizimle nrmiı bulunmaktadır. Bir kısmı inil· keabedcr ve ona gör~ takibat yapılarak rine teffi.1 olunur. Hi•edarlar mllftc> 16 tubat 1287 tarihli ni.ıamname ile 24 
tam temu haline gelir gelmez kar- elemekte, bir kıımı haykırmaktadır. alacağı istifa olunur. reken almağa muvafakat etmiyerek her muharrem l297 tarihli zeyli, mahUUi-
pmıaclaki düpnan .. flan bozulmut. Çoiu çetid çefid clillerle bir damla au Madde 7 - Bedeli tabite bailaomıt biriıi mahl(U hiaaenin tamaır.ına talib tın .ıevc '"' zevcelerıc ve peder ve vali-
nular aene geri çeıkilmitlerdi. için yalvanmıktadır. olan hiuelıer mütefevvize aid hiae ile bulundukları veya hiç talib olmadıkla- delere aureti teffiz haklwıdaki 17 mart 

Ba ikinci hücUmclan hafızamda Aman Yanbbİ, ıu: beraber vakfa teminat olarak birinci n veyahud muhammen bedeli kabul et- l300 ve 16 niaan 1320 tarihli iradeler ve 
)'er eden bir intıba varclft' ki ıuclur: - Su! Feryadı'; bunu ne kadar ıık derece ve sırada ipotek göaterilir· Hia- medikleri takdirde uaulen arttırmaya bu kanuna muhalif diler bilQınum hü-
Abn üzerinde iri yan bir adam - aık duyuyorum. Aradan yıllar geçtik- ledarın kendi hiuenin bu derece veya konur. Şu \adar ki, pey aürülmedea kUmler mülgadır. 
aaliba bir miralay - dört nalla be • ten aonra da bu aeı ve bu manzara, ııraaı kapalı Üte yalnu: teffiz olunan talih oldukları takdirde arttırmadan Madde 12 - Bu kanun netri tarihin-
nim üzerime Mldırarak kılıcını var birçok rüyalarımda benden ayrılma· mabl\11 hiae birinci derece ve aırada çıkarılarak muhammen kıymet üzerin- den mutebredir. 
lmvvetile üzerime doiru havale et· tnıfbr. ipotek göeterilib hiasedarın kendi hiı- den hiaaedarlarına teffiz olunur. Madde 13 _Bu kanun hü.kilmlerini 
IDiıti. Var kUYVetimle kendimi bir (Sonu var) eeai açık olan ilk derece ve ıırada ipo- İater hİeledarlarma teffiz · olumun, icraya Bqvekil memurdur. 
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~:~:J 
Ankara: 

ÖGLE NEŞRİYATI: 12.30 Muhtelif 
plik neıriyatı - 12.50 Plik: Turk muı. 1'>. 

si ve halk prkıları - 13.lS-13.30 Dahııı fi 
harici haberler. f 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 MuhteU 

plik nqriyatı - 19 Türk musikisi ve ııaı.i 
prkıları (HalQk Recai ve arkadaşları) ;5 
19.30 Saat ayarı ve arapça neşriyat - 19. et 
Türk musikisi ve halk ıarluları (Hikdl 
Rıza Sesgör ve arkadaıları) - 20.15 M~ 
ki konuıması: Halil Bedi - 20.30 Pi ~ 
dana musikisi - 21 Ajanı haberleri - 21.ı,, 
Stüdyo salon orkestrası: ( 1- Suppe: Fr11111 

de Bandits. 2- Verdi: il trovatero. 3-H~ 
Löhr: En achönen Tal der İsar. 4- Serr~· 
Re:ızo Einnamer Sonntaı - 21.SS-22 ar 
rmki program ve iıtiklil marıı. 

İstanbul : 

OGLE NEŞRİYATI: 12.30 Plikla ttı' 
muaikiıi - 12.50 Havadis - 13.05 Plikl' 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif Pı.
neıriyatı 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Plilıl' 

dana muıikiıi - 19 Necdet ve arkadaıJlll 
tarafından türk muıikiıi - 19.30 Spor Old' 
sahabeleri: Eıref Şefik - 19.55 Borsa bt" 
berleri - 20 Cemal Kamil ve arkadaııatl 
tarafından türk musikisi ve halk ııarkıJlll 
- 20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer Rd' 
tarafından arapça söylev. - 20.45 Fasıl "' 
heyeti: Okuyanlar: İbrahim, Küı;ük ~!~ 
Ali, Kemal Cevdet, kanun Muammer, sa-•• 
net Hamdi, tanbur Salihaddin, ut Cevcit' 
Kozan. - 21.15 Bedriye Tü:ıün Şan orlı:_. 
tra refakatile. 21.45 ORKESTRA: 1- !li
colai: Die Luatigen Weiber, uvertür.,. 
Drigo~ Valıe bluette. 3. Puccin: M~ 
Leacaut. 4- Glinka: Der Zvveifel - zı.ı 
Ajanı haberleri. - 22.30 Plikla sololar, " 
pera ve operet parı;aları - 22.50-23 Son 111" 
herler ve erteıi günün programı. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 14.10 Lill': 
.ziı - 18.55 Viyana - 20 Varııova - 20.ıS 
Kolonya - 20.30 Floransa - 21 Milano" 
21.30 Liyon - Stra.zburg - 22.45 MilaJIO 

ORKESTRA KONSERLERİ ve sEıf
FONlK KONSERLER: 19.30 Hamburft 
Stokholm - 20 Kopenhag - 20.lS Bülı:,..e 
- 20.30 Stuttprt - 21.10 Kopenhal "" 
21.30 Brüksel - 22.30 Lüksemburg - IS 
Droitvich - 23.15 Tulu:ı 

ODA MUSİKİSİ: 16 Münib - 17 ser 
lin - 18.15 Sottenı - 21.lS Stuttgart - 1' 
Vartova 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 Kolony~:: 
15.25 Hamburg - 17.lS Kolonya - 1111" 
Liyp.zig- 19.SS Beromünster 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v.11.): 1sıJI 

Strazburc - 22 Roma 
ORG KONSERLER! ve KOROL/JI' 

18Hamburc-19.30 Pariı- P.T.T. -20..S 
Beromiinater - 21.30 Pariı - 24 Fr..,.., 
furt. 
HAFİF MOZlK: 6.30 Berlin, Breala'• 

Hamburc, Llypzic - 8.30 Breılav ve di~ 
alman iıtaıyonlan - 9.30 Stuttgart - JI 
Berlin - 10.30 Hamburc - 11.15 Berlin..,.. 
12 Brealav ve diler alman iıtaayonlan ..,.. 
14 Stuttprt - 14.10 Frankfurt - 14.Jf 
Berlin, Kolonya - 16 Hamburc, Könil'" 
bere, Stuttprt-17.15 Münib-18 Beılllll 
- 19.30 Llypziır - 19.35 Berlin, FrankftJfl 
- 20.45 Sottena - 22.30 Hambarc . ıı 

HALK Musıxısı: 11.30 Stuttıart• 
11.15 Vaqoq - 2Z.10 ltattprt 

DANS 110Zl0t: 20 Berlin - 22.45 ~l· 
~ .. ;:::,2.! .. Jf~o'.!_iı.!.~ ::-.. ~~!» .. ~...; 
0.30 Lfibembarc - 0.15 Droitvicb. 

Öldürülen yaban domuzları 
Ziraat Bakanlığı yurdun muhtelif 

mıntakalarında yabani domuzıarll 

mücadeleye faaliyetle devam etme~• 

tedir. Bakanlığa vilayetlerden geleO 
malOmata göre geçen ayın son on bet 
günü içinde 5014 domuz öldürülınUf 

tür. Öldürülen domuz mikdarları AY• 
dın viliyetinde: 249, Afyonda: 56, J.• 
maayada: 5, Burdurda: 57, Çanakkall' 
de: 579, Denizlide: 49, Edirnede: P 
Erzurumda: 36, Gaziantepte: 77, Gitf' 
aunda: 45, İzmir vilayetinde : 1461, lr 
tnnbulda: 73, Kırklarelinde: 124, gar 
tamonuda: 12, Kocaelinde: 93, }t{aı

dinde: 185, Muğlada: 897, Niğdede: ı. 
Urfada: 4, Sinopta: 22, Samsun ilincl' 
587, Tekirdağında 31, Zonguldaktl1 

73, Bitliste: 149 dur. 

Montmartre'm bir renclez-voua yerini andıran 
kahvelerinden birinde, ta kötede bir yuvarlak mer-
mer maaanm batında kartı karflY• oturuyorlardı. 
Burau. giyİniflerinden, tavur ve hareket' .... rinden 
ya hafifmetreb bir takım kadmlar veya battan 
çıknut bazı aile kızlan olduktan tahmin edilen 
latif cinse menaab miifterilerin çokluiu ile göze 
çarpıyordu. Pariae geldiii günclenberi, henüz hiç 
bir kadmla temu etmemit olan doktor Hikmet. bu
rada, kendini bir takım tehvani tahayyüllere kap. 
brmaktan menedememekteydi. Ve itte, biraz da 
bunun içindir ki, kartııında söylenen delikanlının 
lüzumundan fazla ciddi ve hatta haileli nutkunu 
lazım gelen dikkatle takib edemiyordu. içinden : 
"ne acayip genç; hiç bir defa etrafına bakmıyor. 

Bu genç kadınlardan biç birine kartı velev gelip 
seçici bir alaka bile hiuetmiyar. Bu Yatta yalnız 
nefret etmeıini biliyor." Ona bir teY söylemiı ol
mak için: 

BİR SÜRGÜN 
-52-

bah dfalll bir tefkat ekıiri ıibi teneffüa etmeie 
katlanacakt1m. Çünkü, o, her kapıdan çııkqnnda da
ima tatblaıtırmaia çalııtıiı ekti (ev kadım) aeai ile 
bana aıkpma erken dönmemi aöylediii vakit. yünt
iim dayanamıyac:ak, dönecektim. Aile aofrau deni
len o iıkence trapezeainin önüne oturacakt.n. Ço
culduiumdan beri, her gün, ayni aaatte ve ayni te -
kilde tekrar edilen sözlere karıtacaktım. Babamın 

bayat zırılblarmı dinliyecektim, ve kız kardeıimin 
ualu, itaatli, tefkatli bir aile kızı maJJDunluklanm 
seyredecektim. 

YAKUB KADRi 
alaka ile dinU,.or ve yavaı yavat k~dine aeliyor 
gibi,.di. 

Fakat Albert, birden au.atu. Gözleri kaptclan yana 
bir noktaya çevrilmiıti. Bir aır tevdi ediyol'IDUf gibi 
aiır Ye alçak bir seıle mırıldandı ı 

lnıvvetini verdi. Çünkü, kahvenin dumanlı ve ka
pamli bavaa birden bire Arlette ile o kadar dolmıq. 
o kadar be1Taldaf11Uf, o kadar tazelenip tatlılaımıt
b ~ doktor Hikmet aenç kızın ten yüzü çakıp git • 
meaile bu aibirin boz111maamclan korktu. Zaten 
ayakta o kadar çok adam vardı ve Albert'le kencliai 
lrıahvenin o kadar kuytu bir köteainde idiler ki, genç 
kız onlan görmeden tamamile aıkai istikamette bir 
maaya doiru gitti ve bir müddet ayakta, müterecl
dicl, chardmdan IODJ'a yüzü kapıya dönük ve arka11 
onl&N çevrik olarak oturdu. Albert : 

"- Li.kin bu yaıta, bu kadar peNimümc aize 
çok iztirab vene gerek. •• " dedi. Albert, bir küçük 
hayvana ifkence etmekten zevk duyan bir yara
maz ve zilim çocuk tebeaaümü ile aiilümaiyerek : 

"- latD'ab mı ? Bil&kiı, nefret benim kll'YYetim
clir; dedi. Da balomdan ben kendimi biraz Nieta
a:elann addediyorum. insanlardan nefret etmesem, 
onlara acımam li.zım gelirdi. Acımak; kuvvetli bir 
karakteri açuramlara aiirükliyebilir. Dütünnüz bir 
kere, eier ben babamdan ne&et etmeaem, ona mer
hamet etmeie mecbur kalacaktım. Yani onu aeve
cektim. Onu aeverken onun mielcia ve zavallı mu
kadderatına iftirak edecektim. Y &V&f yav&f onun 
sibi bir rati olacakbm ve bir cimri, titia 6orırpoia 
karıu olan an•mm bütün evi &ehirlİJ'• nefeaini aa• 

Doktor Hikmetin yiireii budıaluyordu. Albert 
devam elti : 

"- Niçin bu kadar kötü bir tiyatro aahneainin dai
mi miifteriai olacakmıfDD? Ben keneli hayatımı, yal
nız keneli hayatımı yqamak isterim. Zira, ben bir 
münzeviyim. Ne kümes, ne atıl, ne aürü benim ye
rim delildir. Zira. ben inaanm her feyden eYYel bir 
carnauier olduiuna kaniim. 

Ve bir müddet, uzun bir müddet İnMnm yırtıcı 

haJ"Yanat ciminden bir mahliik olcluujn11 iabat için 
binbir dereden aa getirdi. Genç adam o kadar çok 
maliimatla mücehhezdi ve o kadar çok kitab •• mü
ellif adı zikrediyordu ki, doktor Hikmet, onu iıcleti. 
aizı aç* dialemeie batl••ıfb. Gittikçe artlıa bir 

U lıte, bi uaJ il L-- ZID 11 a e aı:aı •..• ,. 
Ve ha sefer doktor Hikmetin :rüreii aizma geldi. 

Arlette, kaJryeain kapJUDdan içeri IİriJOl'du. Şair 
Lavalia'in oflu, zayıf bo,.nmau doktor Hikmete 
doiru uzatarak ı 

"- Kıa karcletim doatana aramaya aeliyor; dedi. 
Birkaç z•manchr. bir takma acaib ~erde balut
tuldamu biliJ'Ql'dam. Fakat burası hiç aklıma gel • 
memiıti. Bilmiyerek ona bir azizlik ,......... old1*. 
Rica ederim, oau görmüyor aibi davranıma.,, 

Ona görmüyor ıibi dawaamak 1 Doktor Hikmet 
için buna imkin var mıydı? Arlette'in bu ini aörii
nÜfÜ ile beraber bütün iradesi elinden ıitmitti. Du
daklarında tebeaaüme benzi,.en bir tekallib ve söz
lerinde f&tkm bir balatla, bap. genç kızın bulunclu
iu noktaya cloiru çevrilmifti. 

Albert: 
"- Belli ettiniz; beni aiirdii -.derim. Şimdi 

çakar aicler; dedi. 
Ancak ba IÖ• clobaıi- HMr-ete. kmdini toph•ek 

"-Kim bilir, dedi; evdekileri ne martavallarla 
aldatıp bu saatte buraya ıelebiliyor. A proptH, 
qaelle heare e.t-il 1 

"- Saat dokuz buçuk .•.•. 

,"-Ha, ihtiyarlar yatmıı olacak. Anlatıldı. Küçük 
Hanım, artık iateclifi •atte dönebilir. Zaten çok de
fa, geç vakit evin önünde birbirimize rutgeldifimia 
oluyor. Bir defumc:la herifiyle beraberdi. Bilir mi • 
aiaiz bu herif kimdir? Bir booltmalıer. Zanneder
sem, bookmder'in ne olduiunu bilmiyordunuz. At 
kotularmda mütt.nt.e giiya taycıu veren bir ser
seri. 

Arlette'den, batta Arlette'in aeYdiii adamdan bu 
tanc:la bahMClilit doktor Hikmete dayanılmaz bir 
ı.tll"&b veriyordu. Sanki Albert elinde bir hançeri• 
onan kalbini aiır aiır defiyor gibiydi. Az kalun. 
"yeter, merhamet 1 Bana bu itten bahsetmeyiniz!,, 
diye yalvarac:akb. Bunu ;rapamadıiı için yavafÇ& 
dedi ki ı 

" - Ne olaa, bemtireai.dir. Ona yardım ebnelili
Dis. Ona lna JOlclua kurtarma,.. ça)ıpnalıunız; 

(Sona NI') 
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i HAYAT ve SIHHAT İ 
• • 
"················································································~ Spor anketimiz 
Köpekten gelen haıtalıldar 
köpekler, eskiden evl...&mizin içi- lercle J(lacle mana kadara ftlemli • 

~ aokulmadıkları zamanlarda bile, cllr. Bu hutabk • aı,.de ~..,. ki
~~k sevgisi, her yerde olduğu gi • peklerde olm. H&JTUI baa batta 

Ankara muhteliti naad 
tertib edilmeli? 

BUkreı muhtılitine ,ıkardacak takım 

haıkkındaki anketimiz bugUn bitti 

ı, biade de vardı. Sokaklardaki kC>- iDaanlardua abr Ye balta o~uaJa. 
~--. kÖfklerde bekçi diye eh• ra bal&fbl'mak lçba 'f'Ud& ol•. O.. 
~etle beslenen köpeklere, avrupa• mek ld bir nele ....U -... bal• 
~ Japbklan gibi, büyük adam- awa •• J'&ama klpetm ılrm:..a 
ı.._ hatta bayatı insaıılarm adlan •• maal olmamak,, hem ....,.._ 
';ıbnazdı, fakat bir çoiunun, sev· haJYW baltahlı aplamalr, Mm .. 
~ Ye7a emniyet ifade eden, husuai bqkaluma balattırmak a... ftll
lliıaıleri olurdu. Sokaklarda sabibaiz ta hamrlamak ~. Klpek fO • 
dol-..n köpeklerin hepsi hima1e e • culdarm ela pek ...ctlll bir ...ucla-
~ve hiç biri açlıktan ölmezdi. Fi- fi olur. Fakat .......... .... .... içinde yedi milli OJUDCU bulunan ~l.o) 11.:-.. <t:a) ~T.J!~x..ramdl 
--aofların dedikleri gibi "ihsana en la1hlda ._.... hutabtma tutuW'*- BWuet mubtelltl yum Aalrarada bek· • ' • • 
t.Juıı hayvan", "inaanm en sadık 1anm bllelitlaia ltla, YWımH bir 111- lewktedlr. Buaün futbol ajanlılmm Blalm okuldan NeJ&t Cuıclaner 
do.tu,, olan köpeğe karıı insanların pefia puldarl& oJ11M1i1au ıl• 1- Ankara takımına Hçdil futbolcuları· Oamu (A.0) - Mehmet (A.8), Ya1&r 
leyıiaini, köpeklerin evlere sokul· aüne ıetirince 1... mu da ekstnablerinl bltJPlf bulun- (D.Ç) - Muu (A.~, Haun (0.B), Ab· 
~ istemiyen mezhebin de bW. 1_._ L. ..aa.. Lir b maktadırlar. Eter ajanlıtm ıuıtt- dW (A.0) - Naci ( .O), Rıaa (M.0), h-
~.::_ k b , .•• ı Malta hU""DHI .,,_ .,G,_., .. mlade çıkan Uıttel tıetldk ..Mltffk o- ktndw (A.I), Yaear (A.G), A. Rlaa (A.0) 

'"IAll ay ettıremem•ra· kim Nloolle, iatlkbal huta.laiMbr .UM 
Şin.di bu tabii sevgi daha ziyade d..d,u. zamaa OD& hak ........ bana halkın bt&endllf. " la •• o- Birinci orta okulda Necati Çörek 

ltrbeat olarak meydana ç.&u;ror Ke>- b ._,_ L.- el )'UDCularm mubtıelltıe ptnld&klan •· 
.... L b' _. _. b __ L • • • • • la butahk em to .... , __ , - • '•••'ır ika '--'--..1- ullldmbbı ne had (Jıl.0) - Yqar (D.Ç), labri (H.O) 
-. azue ue - aı muııarnr11111zıa akW pbwl ketll..U. ...,_. __.. • _._ - ::.i!Q), Huan (Q 11) AbdW (A. 
~ ıünkii fıkruındaki tabirile- lard • plcliti .ambrkeD, ;:... ki. llıldar faldtll oldutu ..,._ ~~ GJ- (ff.O~, Yqar (A.Ö), Rıu (lıl. 
--- hemen evlerimiain, aparta• .,..:.._ ele lm&Da ıetdli ......... Ouı~ ... ıU~ .... ~l!~~ tıertlb et- G • (H.0), •fili (D.Ç) 
"-lanmızm nufuaunclan oluyorlar. mtt maa~Y• iN ••n• Ankara atleti • d 
~klarda gezenler de süalü bayan• JOl'Kap.ldercle, ba1aada fNql bula· miftL Koydutumu ~!e!-/! Nuri Sd~Jdm erın en 

hem J'ilreld•inden IMm ele bo- • len cevablan ıuulyıt ..,. •• -
~dan bailı yoldq olarak do- hlma eelMb olan 11piroketalara beD- kıımı da bu,un yuarak anıkatl llıapa- Paac! (Jıl.0) - Yapr (D.Ç), lhlımed 
~ aer paraaltı.r Yardir. Klpek bua· mıt bulunuyorua. Yarm anketin neti- (A.I) - Huaıa (0.B), Cihat (il.O), lluaa 

Bö 1 ar. --Ll f ed' larla una .. ,..n bot ıeçiair, fakat celerlnl tahlil ederek muhtelit takım (A.G)-All (0.8), Orhan (D.Ç), Rıaa (lıl. 
ıııL.._ .. 1 e ya~ a ~· A • ıyoruz, buua oalardaa dolara atar bir ean • bük ndakl flld Le l lal yuacalıs. G), lıkmder (A.I), (Harbl7e ulaçılı) 
-.uemez. Çunku tabu bacliM mut· 1_1_ b I .._, t11t111ar Baal ID. 1 r r m _,,.A ber nl 
.__ d -·ı.aea&t .lnaancla uaalta ı•- • ana Anketi neır• baıladıtımd •--• i Kurtuhat Osa ar eokak 
L:ı.__ · "!'1e1 ana ._.... ır. . aaıalara ıeçtltl ve buualarcla da ala' her futbolcwıwı kuandllı r•>' l&)'lllDI da y y ld 
~ .. vgiai tabii olUDCa, uuan b. aanbk bastahlı ~aptıp ıirill• )'UIJOru, h ıuretle ADkata bıUrnun fut· &f&? 1 iZ 
ee.ıuini mutlaka aöaterecektir. Ev· 1!.tiir bol 71lduı olarak tanıdıjı futbo~~ ta· Fuad (il.O) _ Yatar (D.Ç), llehmed 
~ k""pek t t .,. fena tarafları m,... • mmıı olacatıs. Düne kadar elde •ne- (A.8) - Musa (A.0), Hasan (0.B), Ab-

0 ~men • Köpekte bu haatabklar bulunma- tice ıudurı dili (A.0) - A.Rısa (A.0), Ya1&r (A.0), 
~da olsa, ~~yle bay~;'"a do sevaı• • bile tüylerinin araama mikroplar KALECl: Fuad (M.0) 109, Oaman (A. lüender (A.0), Fahri (A.0), Hamdi (A.0) 
-. •a• geçanı• d91D- a;r a v~· k•· li buta •tmden inaaala• Q) 14, Cahid (A.0) ıı 
..... EYinizcle, apartımanmıada kC). alrer, oa:..ırı. Kipek, kel, 117'18 IAQBEK: Yapı (D.Ç) uı. Saffet (il. Hamam&nü Oluüzce aokaiıncla 
hiini. 1o1ua ne aıa... ra •arv bulat a..ket 0) 6, Nuri (0.B) 5. • Oaman 

Fakat yana ODClan kencliDise, ço • olur~ kiimbanölarl •teri evdtınren • b-L .... 80LBEK: Sabri (H.0) 41, BnYer (A.0), 
"'ldarmma ıelebileoek haatallklan veram Ye .. . Ç& - r 28, İhsan (G.B) 6. Fuad (M.G) - Sabri (H.G), Yaaar (D. 

... bilmel' . • Köpeld..d- İDaua• kanlır. Fakat kopeim karnmda bu- SACHAP: Kadri (G.B) 41, llua (G.B) i~-:. ~ .. <~cr~)~i:1~~Blb~Ç~"~~ 

..... I 
1-=-~efbur n - kork11n9 hman türlü türlii teny.a'lardan babe- 41, Abcllll (A.0) 9, M.G), Yıpr (A.G), X. AH (Q.B) ..... :-:..JÜI' Puteur onun teda'Yi riniz olmadan, onl~ maanlara bas• ORTAHAF: Hasan (G.B) 105, Cahid Okul B 

....,1iaıii•baldujunclan beri eeki ehe- talık getirir. Köpeiin pireleri de in- ('M.G) 9, Semih (A.G) 8. .. ~!;.fa K~ak~:m 
'-iJetini ka,betti. ETierdeki köpek• MDlara musallat olur. a SOLHAFQ: lıluaa (A.G) 56, Abdiil (A.G) •. _ .... (Jıl.O) - Nihat (A.0), Yatar (D. 
l....t . L.--...-• i Y k"" i' kokU11? O kolm ... 2.., Halall ( .8) 1. •UAU 
-. n4e kaldıkça bu u.-.aı .a tu: a, ope ID e a..:. IAOAÇIK: Hilmi (H.O) 41 Selim (G. Ç) - Kadri (0.B), Haaan (G.B), Musa (A. 
~imanlara da aeçlAIDI• hotlanmıyanlar köp le uza~an ..,. B) 27, Muıtafa (D.Ç) ıs. G) - Ali (0.B). Yapr (A.G), Ali Rıu 
hcıeii arbk İ7İC8 biliniyor. ~imdi nalık ederler. B~z~ları da ko~ek ~o- SA01Ç: Yıpr (A.Q) 52, bkender (A..O) (M.G), Fahri (A.G), Fethi (A.0) 
~-- hHtabp kırlarda batıbot .. kuaunu pek keyıfl~ bul~ Ye. k~~gile 23, Rıza (M.Q) ao. Bn. Leman 
ı-...; köpekleırdea veya 0 haatalıia bwun buruna ıelir. Köpeiinı:u, pek ORTA: Ruıa (lıl.G) ıs, lakender (A.O) 
....__. L.- ani d • ..... .. hl9 olmaua bmu JaP- IO, Ali (G.B) ı. 
~abilen batka _,. ar an ae • '"110 Hel _ __..1 ....,__., le IOLlÇ: Falari (A.O) il, ı.... (H.Q) •. 
llr.. naayıms. • ~- an -...-• Ali (G.B) 13. 

,_. (M.G) - !b1&11 (0.B), Yll&I' (D • 
Ç) . - lıfuaa (A.0), Halan (G.B), Semih 
(A.G) - Ali (G.B), Abdurrahman (H.G), 
Rıza (M.G), Yapr (A.G), Selim (G.B) Ancak, köpefİD kendi tutulabile • oynamaktan koruyun•, çocuia ~i· SOLAÇIK: Kemal f•fik (D.Ç) 35, Ali 

~ aoara da imanlara bul&fbNca• lenc:eli arisadat olan yavru k~f.ın, (G.B) 22. Naci (M.G) 1. H==.mönü alenmda N. Onal 
• 1autabk handan ibaret deliWfr. 7ii* IMt :ralaad Jtbcl• aa ~ T Aa lro · .ti 
-.;;; mekteblerlnel• ba,..a mu• d.W ftl ımM'• . ..,.,~ .. ......., •. ~af ~ .~ ceııy Cllldt (A.0) - Y'..- ~D.O), Mehm~ 
"---•--t- a.:-il k'"peklerden bulunmadığmı bılemezamız. Mıtb&t Gözum (A..O) - Musa (A.G), Cahıt (M.G), Necmı 
....... ..-uıe ıeua en ° ' G. (A.0) - Ali {G.B) Yap.r (A.G), İaken-!'- ,...ne ;rücle beti ,bam 'Jftr • A,. ~~acf.ll) ·-=-~a):= ı~ .1- (A.O), Rı- (M.~). Selim (G.B) 

K ' Mumla Dana t.ar r~.~ \~S\: i'tl<U)(A.I), Jlua Maltepe. T. F. (latanbW) 

ızııay ğu::.ır::~~ •1r1ao1oıta... B~H!!ı0tQ.B)~~:~<~~>.~~~ 
_ kavelıyı iıtl&wltn Jııllllr4lll Alrdtnlı A .... Erlıılma G), - A. ._ cM.O), ı.um (G.B), Ab

vı Eıe denlal limlnlanmlla plecü had (il.O).., YPIU' (D.C), .... (A. durrahman (H.G), Nael (M.0), lızet (H.O) 
y llbaıı gecesi gemller ve yolcular hükmda tedbir· ~1 -11 .. CA.O>, Huu <cr.I), c.w <H. HarW,.clen Hilml Arman 

ter almmuı kararllftu'dmzt ft •ilik OM - Hllml (H.Cl), lsk.t. (A.I), Jlua 
Sergievinde büyük bir bakanblı tarafından lllkadırlara bil· ( .O), rabrl (A.G), Ali (Q.B) Fuad (M.G) - Yatar (D.Ç), Ali Rıza (A. 

dlrllmlıdr. 119 •bnlıpda IMIP g~ = f:J::! ~%.ı~ ~::; ~~:~~:~~il=: 
e~lenCe tertib etti Otmlltr4e Dans hlltlllma lllWlab GtlntUrldba G), lüender (A.O), Haci (IUİ) 
il olanlardan mtmlekltt ıdmıallr latlJC• Harb 

kızılay Ankara merlNd tarafmdan 
Nbqı gecesi Sergi evinde tertib edi· 
leıı ıuvareain bütün hazırlıkları tamam 
~. 8u.atenln hareketli •t lllU• 

~fakıyetli geçmesi için hiçbir feda· 
~tlıktan kaçınılmamıft •e baftehlr aa• 
~erinin yeni yıl geceelnl aonıuı bir 
~ içinde geçirmeleri teınln olun· 
'-ııtur. 

ler tec:rld ıdilıcelder " pmlltrda I) ~~>-,TZ:.~if.a ~= ~~ i1eclen HiMJin Kurt 
slvrl ıinekltrbı &WUrllmellne pbp • •> -AU (~ b (il.O), ~*-t• (A. lfaad (ll.O) - Yatar (D.Ç), Ali ttıu (A. 
lacaktır. 1), K..a ltflll (D.Ç), 11 ...... (D.Q) 0) - Kadri (0.B), lemib (A.0), labrl (H. 

0) -y Selim (G.B), Rua (11.G), Huıuı (G. 
Huta olmıyank bu1qlk limanlar• 1f11km Flkllteelade ffatuaotlu B), asar (A.G), !ııet (H.G) 

dan ı•lın yolcular bulundülan yır • Hakla Slba HarbiJ•.ı- T'- •~.. v __ 
lırdt 8 &Un tıbbi nesaret altına ahu· u ... - ~ na~-. 
cülardır. had (il.O) -H!= (D.Ç), Kmt (0.B) had (M.G) - Yapr (D.Ç), Ali R111a (A. 

Suvarede iki milatesna cezband bu· 
1'.r.acaktır. Birçok piyangolar, eğlen
Celer ve ucuz ve güzel büfeler geceniı 
l1tnaınnı artıracaktır. Su•are d&Yeti· 
~ her yıla nlıbetle daha ucu· 

- Kadri C!J .. Jt if·•), 11 .. (A.G) G) - Kadri (G.B), Haaan (G.B), Hliaeyin 
za temini lçln yeni kararlara ftn1mlr N.:ıt.a).""tı.i.-ıta~)O), Y$111' (A,G), (D.C) - Selim (G.B), Rıza (M.O), lüen-
ve beher davttlyenlıı btdtll 150 lnarut der (A.O), Ya .. r (A.G), lsın (H.0) 

olarak teıblt olunmuatur. Davedyııtr Maarif Ceml1etl orta okul Mecliı Matbaaaında 
blltUn ecamılerdıl, ply•ıo bayWlln- llep& Erlaaen HtisnU Yurduten 
de, Akba ldtab mndı Mbhla çllılrıl· ~il.O) - Y,.., (D.Ç) •1ır1 (B.G) P~ (11.G) - Yapr (D.Ç), Saffet (lll. 
ını9tır. - (0 •• ), HUml (H.0), a... (G. G) - Muaa (A.G), Hasan (0.b), Keıfi (Ci. 

kESIK BAŞLAR 
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O ıaman, delikanlmm ıözleri, ka· lardan yalauı bldnbı bir parÇMmın 
~lir kCS,eıine bapaedilmil olan Bağ nıeakQıı oldutunu ıördU. Yalnu bu in· 
~'larmııı, sahibinden alacağı emir· sımdakf pencereler camlı idi. Dlterle· 
~ l'i dütünmeden ve merhamet etmeden rinde i,sıe camların hemen hepsi kırık 
~~ tatbik için beklediği kütüpha· ve öyle ıoılu idi ld inun bunları Jrill 
.:"illi pencer•lnt takıldı. Tehlikele· rengıne boyanmış saıurdL 

~ her çeıidini görüp tadarak kapr· ~u hal tuhaf ma aidip dikkatine ~ar
~· olan Brilawı tüylerinin ürpeı yan .tırikaan. günette pırd uml yanan 
"''llıi hiuetti. · ç ıplak bqı, kızıl külotu, kadife yeleii 

IX ve Sir Gregorinin ıarifi.., tıpkı tıpla-
• ama uyan modalı g~lf caketl ile 
rencerecleki hayalet kendilerine doğru gelen Sampson 

bu Loııavali ilk defa olarak ı«Srclii. 
.. \Ver Houıe fOtcden uzakta idi veı İhtiyar, ıllnl uzatmlf, KnebYott'u 
~ rrna karıtık çalılıktarla yıkık bir dı~ kartılıyordu : 
~ lrkaaına gizlenmit tek katlı bina· s· 
ıııı.-~ nıürekkebti. Eski devirlerde bl1 - ın gördUjümo cidden memnu· 
~~n kapıaı ö~Uıı~e bir ~kçi num, Bay &aıebvort. BYİID iyi değll ı· 
"·'-6be.ı vardı, fakat §imdi, bu kulübe• ma ıize onu en içten kelme miaafil'· 
""'il Pen d lik porverlikle ikram ecliyorum. Çayı kil
detik cereleri kırılmıı ve çatısı e ,.ük .......... ,,. oda"'• L--ır'-~-- B--ı 
llaıa olnıuttu. Çift kanadh bahçe ka· :ıı 7- - uıp; IMIM&lo -

..__ 
1 iae neaillerden beri hep açık kal· kumpanyanın 8te iz!larma da tanıtır-

..... , Y 1.--- mıamu ? "saaa e ~dlardan biri de kapıyı son 
)ıp 111 bıraktığı halde yerinden fırla· Longvalin batka bir uııdan kalma 
~'Yara dayanmıttı. Binaların önil nezaket ve iltifatı pek cana yakındL 
otlar 'le Yetil bir çayırken fimdi yaban Briksan. zamanmıu muhitine reçmiı 
"9 lllın kapladıiı bir ceqel mana· ıanıerkı ıllzel ba•aama ıetlren bu ao-a lbıuttı. sevimli ihtiyara kartı bakılld bU .... 

ribaiı. ,CSyle bir bekınu bu bina· babbot lüuetti ı 

Knelwort ı · 
- BaJ J.ıonayal, &Uneı .,...dan 

bir aabDql füme almak latıerdlm, de• 
dl. BucllD doll11 mUMade edtntnia 
pya tml bir ttYrt.k Mit tülle edece· 
~ 

&omaarkllma dlntnkı 
- Bir ubntJi dtl'tılımtk latlyor• 

dum. POI ntredt 1 
Artlltlerdla bld Otftb ftrcU ı 
- Bey Poe, Otlf fltolundUl yaya 

geleceğini söyledi. Sır Gregori ile ko
n&&,ac&&ı \fal'm'lo 

Jak J.Uıebvort, çenesi dütük dleılek· 
dafı hakkında kuvvetli olduğu kadar 
acafb bir ır:tlfUr uwrduttan aonra, 
Bribana dCSnerek : 

- UmalllD lıi 8ir Gregoriden borç 
para a1aU -hsaadiyle geri ka1m1f 
olmaem. Dikkat etmesem bu adam be· 
nim bu IDdDle.keııe itibarım1 dlıvedt· 
oek •••• 

Knebvort, hafiye hükmdl daha iyi 
hisler beüemep bqlaaııt fibi idi, ya· 
b\ld n11tcnıcl clitılpliıal bo"Ndan ancak 
onunla dol~ konu,abilece&ini dilfil· 
nüyordu. 

- Biiyle bir hutalıiı mı vardır Fo
aun 1 

- Evvel! bcc- .zaman parasızdır, ft 

tonn. dalma bir f81ler lcadeıdt...ı.: ıen
tln olmak 1-terken ber tefebo.uaden 
blru daha zUIUrtlemlt olarak çıkar. 
tmııun .ıdhnlııl bu gibi f11ler kurcala· 
yıp dururu. bllln!nls ld, baplehalw u
m 4eiildlr. 

Ve meYIUU delifdrerek ı 

- Bu gece b\1rada mı kalacakıınıa ? 
Fakat burada yatabileceiinw zannet
mem. Londraya döneninia, •iU mi 1 

- Hayır, hayır, ali benimle ıne91ul 
olmaymıa. Biat rabaıaı• etmek iate
mem. 

&nebYort Brilrlana, yat/Affa : 
- Gelin de .tzi ihtiyarla t.anııtırl

yım, dedi. Çoc:\llc ruhlu acaib bir in-
san •••• 

- Zaten ıedir ıönnu bOfWD& git
ti : 
ı.onsvaı, kendisine takdim edilen 

BrikBMU IDelllD&&nlyeUo kaftılad1o 
- Korkarım ki yemek odamda ra

bat rahat çayuuzı l~yeceMiaiz. Fa
kat lıdhilpbuaeye de bir mua koydwn.. 
Ama arkadqlarınızla birlilne çayını
aı içmek iatiyorsanıa ona kanpııam. .. 

- Pek liltwk&ramu Bay LonavaJ. 
Bay Bri.baıu daha evvel de ıömıilf
mii idi.DU? 

lbdy• Plilmaiyerek mdik maka
mmda bafam önüne ildi : 

- OD\lllla fariunda olıbıyuak ta
DJf'llD. Pakat ielmleri hatırlıyamıyo
naaa... Bu, büyük emoam lult'in de 
bir kuauna idi. 

Longval, mieafulerini evin bütiln 
derinliğince uzanan dar bir salona ~ 
tirdi. Ta'tllaı brallUf batlllara daya· 
nıyordu. Zamanla parlayıp ibülmlit 
olan lilpilrgelilder ~ u befytk ıene· 
ilk olmak lhımdı. 

Mife1 Brlban, kendi kendine: -Su 
t&nfnenln berinde -.ııç filan yok.,, 
dedi. 

Alıç ıorumı o.mi· Blrlaol orta olulda 
71ti12dı il. 08slba Adau •rbwa 

Jlaaril cıml71tl o- Blslm Olufda 
lulWJda R. Brlmıa Nı/ad Cuduer 

Birinci orta olul- Anlaraspor atlet• 
da N ecati Çörek luinden N. Sıla7d11D. 

ICurtuluş Ozanlar Halffam~nande 
sokok Yaşar Yıldız Osman 

B) - Selim (G.B), Yapr (A.G), 41i Rı.ııa 
(il.O), AH (0.B), Naci (Jıl.Q) 

M. M. Vekil.eti Sı._ 41. 
Nedim Ozketen 

Fuad (M.G) -Saffet ('M.G), Yapr (D. 
C) - Musa (A.G), Cihat (11.G), Xıdrl (0. 
B) - Naci (lıl.G), Fahri (A.0), RıA (M. 
G), Ali (0.B), lelim (G.B) 

At. Fab. Umum Md. 
Vehbi Gürakan 
Natık (M.G) - Yatar (D.C) •eJt A. Rı

ıa (A.G), Salfh (M.0) ven Saffet (il.O) 
- Kadri (0.B), leMlh (A.O), llua (A.0) 
- Mutafa (D.Ç) vqa Abdili (A.0), 'Yatar 
(A.G), Rısa (11.G), Orhan (D.Ç), Naci (Jıl. 
G) 

Sümer Bank U. Md. lük. 
Nihat Ozbek 
Natık (11.G) - Ya1&r (D.Ç), A. Rua 

(A.G) - Hatan (G.B), Cihat (M.G), Mua 
(A.O) - Selim (O.B), Rısı (M.0), Orhan 
(D.Ç), Ya1&r (A..0), Fahri (A.Q) 

Erkek liaeai ikinci O. ikinci 11mf 
Kamuran Akaöy 
Natık (lıl .0) - Yatar (D.Ç), A. Rıza 

(A.0) - Kadri (0.B), Cihat (Jıl.0), Muaa 
{A.0) - Jılastafa (D.Ç), Yll&I' (A.G), Rı
•• (M.0), Ali (0.B), Nacl (Jıl.0) 
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Yaşasın Kubilôy 
Geri:re dönmek, ileri atılanluı 

çelmelemek geçmiı eünleri canlan· 
clırmak, kunaldatmda kalmıt iğrenç 

iıtihalara :rem bulabilmek... Mme • 
men 10ftalannm ve onlara uJID&k 
pfletinde bulunmut olulerm iate
dikleri bunlardı. Onlerine ıenç bir 
zabit çıluTerdi. Onwa da iltemediti 
bunlardı. 

Onun da iatmıediii bunlardı; 
çünkü l'•iai korkunçtu. lleri ablaut 
olanlar aynlıfl. zulmü. iatibdadı 
smtmmut olanlardıı birlepnek, bir 
millet halinde ı•lİfblek, elele ...ap 
istildi.I ve refah havası içinde )'&f&• 
mak için kan dökmif, uir&flDll, di • 
dipniı, can Yel'lllİf olanlardı. 

Genç zabitin iatemediti aeçmif 
günlerin canlanma• ldl. Zira ıeçmiı 
günlerd• bb: •atan parçal&Dll'k•n 
Menemendeki aott.lar cimindea o· 
tanlar dUpnanla it birliti etmifler. 
yalnız kenclileriai, yalmz o.Hm itti· 
halannı d6f0mriflerdL Softalar 
"ist ... erikl,, di1orlanb. letemeclik. 
leri hallun ıöailDCin •Pm-u. taa.. 
NptaD kurtulmMI, hüıri)9ete, ukl • 
ya, irfana kaftllll&ll leli. Genç ultit 
onlarm bunlan bildili içindir ki ,.ı. 
nıs batma b•lerine atıldı. 

- Çaldırdmız iDi 7 
Ent çılclırmqlardı ki J011vaı ke

sen ıenci tutup öldürdül•. Yüacl 
kendi dar iaanlarma sön yapabile • 
cekleri saten bu idiı <>zamana ı.. • 
dar öldürdükleri Yicdanlar, JOk tr1: • 
tikleri inaanlar, eöndürdüld•i o
caklar J'iİa binlerle, milyoalarla sa • 
;rılabilir mi icli? Bir Kubila;r'm OD • 

larca ne dejeri Yarciı 7 
Vat.Da k-;.;... .-net ebDit 

olanın aeai Kuhilay'm kulaiaMla 
idi: " - Biriaci ..,.aifen. türk istilda • 
lini, türk cumlauriyetini, ilelebed. 
muhafaaa ve müdafaa etmektir. 
MHcucli;retiain ve istikbalinin :re
&i.ne temeli budur. Bu temel, senin 
en kı)'ID8tli haailıendir. l.ükbalcle 
·dahi, NDİ, bu hazineden mahrum et• 
me kiatıİJecM dahili ve harici bed· 
balılann olac:aıktr ... Mulataç olduilm 
kadnt. damarlarmdaki asil kanda 
mevcuclclur.,, 

Kubilay'm kanı mürtecileri bol • 
du. 

Bu aün. kahram•nc• ölümünü aa • 
dıiımm Kubilb. ietildaJ Ye cqmha • 
ri eti, cöm.dce kumu -..renk mii
~ .... tlrls ••• d... &11.Ji. 
clir. Ba sün M•...-'de, ÖDÜDde 
toplanılacak olan Kahlla:r abicleai 
irticam önüne çıkıp iatiklal Ye cum
buri)'eti yolunda c:umu veren türle 
sençliiinin zafer abideaidir. 

Gerilik bir Kubilay öldünbilmit. 
la.kat ilerilik binlerce, JÜz binlerce, 
mll:roalarca Kubib yaratmqbr. 
y.,.._ Kubila1 1 -N. Btqtlar 

Bükreı takımı bu sabah 
geliyor 

T. S. kurumu Ankara bölgeai bq • 
kuılıiınd.n : 

Aalıara mubteUtile iki maç yapmak 
üzere Anka.raya &•lmeleri mukarrer 
Bükreı muhteliti sporcuları 23. 12. 937 
perıetnbe gtlntt nat 8,10 da Ankarada 
bulunacaklardır. 

Miaafirltri karııl&lbak GzeTt anka· 
ralı sporcuların trenin muvasalat sa
atinden önce istasyonda bulunmaları 
rlca obanıar. 

Valna kılıç yoktu: Yalnu pyet sc- cinsten dlrlll tilrlü gtlMl kadınlar ta
vlmli çehreli blr ihtiyar adamın yağlı nımtftı. Bunlardan bir kaçını hapee 
boya rnml vardı. RttlmdeW adan, bir göndennitti. Hatta bir gün V emıen'de 
kelime llt, bafmetll bir adamdı. bir franaız ıakımm111 lnıf!UD& cüatiği 

Brlklan bu ree&m hakkında bir ,ey bir cuuı kadmı da görmtittU. Bunla.r
sormadı, Lonral da bir fe1 eöylemedi. dan birkaçı Briksanın botuna gitmit
Çıy çabucak içildi. Vı Roııl piye· ti. Ve işte bugün, duygularını ıotuk 
ılAln bir sahnul çekilmtlt başladı. kanlılıkla tetkik ederken ancak o sa
Brikaan bir dıvar k\wma oturup ar- bahtan beri ı&rUp tannn'f oldu&u bm 
ti.itlerin oynayıpu Hyredırktn Adi- png kııı HYIDtk tebllktıi lflDde bu
lin ıöttermektl oldutu .-atk&r latl- lundutunu farktdl1ordu. 
dadına hayran oluyordu. Zln, bir Ytılmek Halt ı 
direktöritn artlltttn lıtlylbilıceli - Bunda daha IDl"'ll' Dl oı.bilirP 
bUtlln bueUt w blyKUlları tıpkı tıp- dedl. 
klima ifade edtbllmecılıı ne demek ol· O ıırada odaya pnnektt olılD Knel> 
dulanu Brlkun pek Al& biliyordu. vort, ,..ınrak, tordu ı 
Görmekte oldutu Adtl, Adel cSejil, - lıfan•ı• o1m Dldlr ld 1 
fena kalbll blr yıttnln mlrumdaD DtllkanllJI 1111'"4 -*Uı: ttımiı <>-
mahrum ttmel• utnttııı ao..a·~ la Loqn1 .O.. aı-.ı : 
Brikluı bu piy..m mnsuwau ID1m- - J>lfiDom•ıtn IDlftUU Dt olabiıe
maktl ıeclılaDtdL Bu, "Ktdl " Jamar. celbal bea dl bDcU bndlmt dtıfünU· 
ya.. admdaJd hlıkiyı,. "lluclHll .. yonam-
dam,, ün bir Uç uhnnln Ul•eelylt - Bealm mi 1 lu rttmt bütan da 
meydana ı•tlrllmlt blr pl1•tl. Brik· pçmlt amanlar hatırıma ıeldl. dedi. 
11n, film çeklldUnea IODl'I, flıkrisıl dl· V• cllSDtnk t&nbwınin tberindtld res-
rektön blldlrdl. mi ,ettıerdl. 

Kmbvort, flllaofp bir tawrlı : Lonra1 Ud mum yakarak bunlardan 
- Zanngm kalma bu blr Dlft bıtl· blrlni namı yakllftırdı: 

haldir, dedi. Pıkat iti dertnlettfrmete - Bu benim bttyUk amcamdır. Adi 
lmum görmüyorum. Zaten eeuryoyu farl Hanri idi. Ve biz ailede ona bil· 
fos y&pm&f olduiwadaa onda lmsuai- yük Bay derdik. 
yet aramanın manuıalıiJm da bilirim. İhtiyar böyle konuturken Bribanm 

Fos, eeç saman geldi ve Bırikaan o- ymü pencereye dönü.ktU. Birdeıı bire 
au Sir Gregori ile bafbaf& lr.almaia gözleri karardı. Knebvortta onun yii
mecbur dmİf olan meeelenln mahiye- :ı:ünün sarardığını farketmitti. Kolunu 
tini dlltfbıdU. Bu ne olabilirdi ? tutarak ıordu : 

ltli,el Briban, flmdlye kadar, her (Sonu var) 



-1- ULUS 

ATCA 
Örnek bir 
kamundur 

1 YURDDAN RESiMLER ·ı 

Aydın, (Husuat muhabirimb • 
tlen) - Atça, Aydın ilinin nüfusu çok 
toprağı genit ve çok verimli, iktı~dl 
durumu yübek bir kamundur. Ta~ıa· 
tm buraya verdiii bu nimetlerden ıs • 
tifade etmeıini iyi bilen, hükümet, be
lediye ve parti tqkilltı tam bir itbir
Jiği yaparak Ataçayı be~ gün ilerlet • 
melrte ve yükleltmelrtedirler. 

Atçalılar da kendileri için çalıpn
lan daima arkalamakta, memleket it
lerinde hiç bir fedakirhktan kaçınma
maktadırlar. 

Atça'hlar huıual muhasebeden 
5000 lira yardım görerek, 20,000 lira
lık modern bir okul binaıı yapmıtlar
cbr. Dört denbaneainde tedrisata bat· 
lanmıt, dört odasının yalnız tabanlan
nm İnfUJ kalmlftır. llbaylık bunun 
buıual mubuebe büdceainden ikmal 
ettirileceğini vadetmittir. 

Atça parti kamunyönlı:uruhı bele
diyeden yardm ve deve gürep basıla -
tından 1200 lira para temin ederek, 
bununla modern bir parti kurağı yap
mayı kararlqtırmııtır. Yapının kirec;, 
tat ve tuğluı da hazırdır. Kumunu da 
halk eetirecektir.Atçalılar kurağın ya
nn açılacak Halkevi ihtiyacını da kar
plıyacak bir durumda olmaaım isti
yorlar. Bunun için proje ve keıfini il
yönkurul Ankarada mlltehanıs bir mi
mara yaptmtcak ve atçalılara da büd
ceainden yırdım edecektir. 

,, 

Atça belediyesi, kasabanın ıuyunu 
sıhl ve fenni bir ıurıette kasabanın ya
nma kadar getirmittir. Bu yıl ıu de -
posu da yapılmqtır. ÖDilmilzdeld yıl 
dahili daiıtma tebekeei de tamamlana
caktır. 

Atça urayı, kalabanın elektrik p~ 
jesini yapbıdlif. nafma veldletine tu
dik ettirmit. lktmad YCkiletinden de 
müsaadesini ıetirtmittir. Elektrik ce • 
reyanı, 40 beyeir kuvvetinde linyit 
kömürü yakacak lokomobille i,Uyecek 
23 kilovatlık dimmo ile çıkarılacaktır. 
Bütün lruabanm buıtmkil ihtiyacı 13 
ldlovattır. Fakat yarm dilfilnWerek 
tesisat ıenit tutulmqtur. Santıral bi
naamm inpatma betJenqtır. Kqfi 
19 bin lira olan tealutm da 10 bin Ura
.. hanrdır. Kmm da 8nlmlsdeld yıl 
bildcainden temin edfleceldlr. 

İstanbul' un karlar altında •• •• •• •• gorunusu 

Atçada balwnm medhalfiıden la
tuyona giden lraldmmlı cadde tama
men sökülerek ve pnlfletilerek onbef 
metre pnltJik ve 500 metre uualu • 
funda bir bulvar yapılnqtır. 

Atça'da ıeçen yıl bir bayır ubfbl 
aıtırken btitUn mallarmı butahane ve 
doktor için belediyeye hecHye etmlftl. 
Bu yıl belediye bu bayn1ever BIUnUn 
bıraktıp mallarmm ıeHriyle yflbek 
lllUflı bir doktor ıetirecek ve evinde 
de bir diapamer açacaktır. • O. Becerik 

Adanada TUrkkuıu 
bi~ası yapıhyor 

Bir sahne 
yddızının 
kıskançhğı 

-
... ....... h ... 

tızıaıı ...... elmfll 
lmıir, (Huıuıt) - Tepeköyde tem

sil veren 1eyyar bir tiyatro kumpan
yumda garib bir hidiıe olmuıtur : 
Perihan adındaki artist, arkadatı ba
yan Ravanm &nce halk tarafından 
fula alkıflandıfını görünce, kııkan
mıt ve kımuıtır. Perihan, tiyatro 
kumpanyuına ve arkadqma hakaret 
ederek oradan· ayrılmıftır. Hldiıe 
mahkemeye intikal etmittir. 

Perihan; aeainin çok güzel olduğu
nu möylemit ve demiftir ki : 

- Bende bu aeı varken her gün 
her yerde alkıtlanmm, arkadaıımı 
neden kııkanayım ! 

Adana, (Hususi) - Şehrimhde Neticede Perihanın üç gün hapıine 
Halkevi binumm yanmda bir Türk- fakat bu cezasının bir gUne indiril
kutu binuı yapılmaktadır. Bu bina meıine ve 50 kurut ağır para cezası-
~ 29 bin lira harcanacaktır. nı vermesine karar verilm.iftir. .,. 

POLATLI 

On sene evvel 20 evlik 
bir köydii 

-
..... lllr .... •ISllaası 

ollllllls 

MANISA'DA BiR MOZE KURULUYOR 

Müze, etnografi ve arkeoloji 
kısımlarını ihtiva edeCektir 

Yeni müze 
Slıı'ııı ll•ı 

pheserl yanııdl 

kuruluyor 
Mania (Huaat Muhabirimi• 

den) - Manita, tabiat balmnm
dan olduiu kadar tarih y6nün
den de ,....dwmimn zenıin bir 
ilidir. 

Gerek il merkezi prek ona 
hailı olan OD ilçede tarİhİmisİ 
aydmlatan etki medeniJetlerin 
bir çok pbeaerleri Yardır. 

KWtilr direktörHililnUn ve Halke· 
vi tarih kolunun aldıfı tedbirler ve 
gösterdikleri ilgilerle bunlardan bir 
çokları toplanımftır. Nakli kabil ol· 
mıyanların da iyi mubafua edilmeal 
için ıereken çareler dilfilnnımtlttilr. 

il merkezinde bulunan ve mimarlık 
tarihimiıin bUyilk dlblai Koca Sinan 
tarafın~ yapılmıt olan Muradiye 
camii yanındaki bina, yeniden tamim 
edilmif ve bir milse haline konulmut
tur. Buraaınm ilmi bir tekilde tertip 
ve tamimi, senplqtirilmeıi için bir 
procram yapılmıt ve ite de bqlan
mıttır. Bu programdan bası kıaımları 
yuıyorum: 

Mtbe etnofrafi ve arkeoloji lmmn
larma ayrılacak, Lidyahlara aid olan 
e1erlerin fotofrafiarı tedarik edil~ 1 Sinan laTG/ından yapılan Mani aa' daki Muradiye 
rek, llin"bir antikite haritası vtıı:ude candinden bir görilnif. 
getirilecek, kitabeler okunarak Ttlrk- ______________________ __. 

çe metinleri levhalar halinde tnbit ------------------------
edilecek, etnofrafi inamı için .,,. 
toplanacaktır. 

Mtbe bu çalıf!DUına deftlll eder
ken killtilr direktörUırilıı bqkanlılı 
altında Halkevinin tarih kolundan bir 
heyet de Manisa tarihi Gzerinde ge
nif bir programla çalı,.iıya beflam...
tır. Bu alanda elkf evrak Ye tarihi 
eserlerle kaynak mahiyetindeki diler 
kltablar kUtC :ıhanelerden lnı:elenecek 
ve Manlaanın sengin bir tarihi mey
dana getirilecektir. - Akın 

Edirnede fidan kursu 

Kurstaki·· çocuklar1mız 
bir fidanhk yaptdar 

Edirne, (HUIUll Muhahirimizden) - Bu tene açılaa ziraat 
kununda 40 ~ tilJk çocuiu, teknik Ye Terimli ça)ıflll&larİy• 
le çetidli ve nefiı Jb binlerce fidan Jetiftirmekteclirler. 

Polatlı, (Huauıl) - On yıl evvel yirmi evlik bir k8y olan Polatlı, bu· _.d • ma planı Çalıfku çocuklar bir büısenin b6· lara bemer 11rvialer hep bu bahçenin 
cUn bine yalrm evi, iki y6z mağaza ve dtikklnı: bir ilk .okulu ve bir ıilosu " ananın 1 r tün &erYiajni ellerine almıt bulunu- içinde .. çenesinde çocuklar tara-
bulunan glbel bir kal&badır. Polatlı tam manaııyle bir lllf& ,ehridir. Bura- Adana, (Hususi) - lebrimbln yorlar. Tohumluk, kıt hbmeti, am- fından bqarılmaktadır. 
da aık uk binaların yilbeldilini görmek Polatlılılara ayn bir zevk verir. im&r pllnı ikmal edllmittir. Belediye balaj. tohum ayırnlak, an istu. Umumi meclt., meyYeli ve meyve
Şehrimiz geçen sene bir pazar yerine kaWflDUf, üç btlyilk caddeye kaldı- bu plb mucibince te1ıri yalrm bir A· yoalarmı luflık duruma IOkmalr, ta- ala fidanlarnı fiyatlarım indirdili 
nm dafenınit. fidanlık ricude ıetirilmit. ve ıu yolları yapılmııtır. manda daha pl bir tekle aolracak- vuk ta,,,an latuyoalarma belmMık. için Ukblbarda 200 bin fidanın ailril-
Polath ,akm bir ~amanda bir numune lrauıbMı olacaktır. ur. lroftll Jt\islltmelr, lltstlllk... Vı baD- leeell ttlplaelisdlr. 

Kacbnlar 
hapiıaneainde 

bir kavga 

ipek adb kadın 
Meleği yaraladı 
İzmir, (Huıuıt) - Kemalpafll ki"' 

zaaındaki hapishanede mahkQm kaddl' 
lar araıında dedikodu yiisünden lılr 
kavga olmuıtur. Hldiae ıudur : -~ 

Bir katil ıuçile mahkQm bula-
ve 25 ay sonra mahkOmiyetinl bitiıf" 
cek olan 22 yqmda İpek adındaki "; 
dınla bir hakaret ıuçile bir aya tfll) 
kQm olan Melek aruında bir 
çıkmııtır. Ağıs kavguı biras 
bilyllmilt İpek eline ıeçirdiği bir 
lınla Melel;in berine hücQm e 
tir. Bu esnada Meleğin yanında Uç 
ıındalri kısı MeWıat da bulunu ~ 
mut- Melek alnından, Mel~:~ 
tından yaralanmııtır. ipek 
tahkikata bqlanmııtır. 

Transit yolu kısı• 
kapanmıyacak 

Erzurum, (Huıuat) - Kıt~ 
nln ıelmit olmuı dolay11iyle tratİ' 
yolu Userindeki intut har~keti dol' 
muı, fakat yolların kardan temis1' 
meai ve aeyriaeferin durduru~ 
için yeni ve daha hummalı bir faali 
bt\tlamııtır. Transit yolu üzerindıe 
biati yenmek için elden gelen hiç 
,ey eaigrenmemektedir. Bilbaua i 
ci mmtaka tberitıde Kop, Devebo 
Afn hududlarmda Saçtepe ve 
ıeçid •ermemekle mefbur olan 
villyeti dahilindeki Tahir gedij 
ic:ab eden teknik tedbirler al~ 
Sürekli tamirat, bilhaua bu mmtalrl' 
lardaki ekip evlerine ve ıığmakı.ı' 
tebif edilmitdr. Transit yolları ictat' 
ıinin umi bu seae lufUl bütün tidcleli' 
ne rafmen transit yolu ilserindeki ,-. 
nalrale ID1ıiwnuu bomwrwktır. 

loıyı felMıtıedelerl• , .... 
Konya. (Huıud) - lebrimiscle -' 

fel&btndelerine phıalar ve mtı ..... 
.,ı..: ...tarafmdan ~ yar~ '"°" ~ Jif'JJ ••·ttaı-. .., ............ 

Konya. (Huaual) - Zindanh ... 
tnie edilecek oluı Ktlltlrpark 19' 
Aydm aaylavı llilhendiı Bay Mi~ 
tarafmdan tamim edilen plln, T. 
K. genel merkezince de uygun ıa:: 
terek Bölp bqkanlıima g&ıde 
mittir. 

Bugünlerde pllnm tatbikat pto,
leritıln ve tafıillt resimlerinin tdii" 
mine seçilecek. ilkbaharda da ç.ııt' 
matara batJanacaktır. 

Erzurumda hastahane 

İzmlt'ln ajaçlanm .. 

İzmit, (Hususi) - Villyet !>!~ 
mmtaka .kaymakamlıklarına, naJlll..:. 
müdür ve ihtiyar heyetlerir c bit j 
mim ı&ıdererek afaç dikme ~ 
minin bqladıfını, ve villyet ~~ 
fidanlılından qıh meyva a~ 
nın halka ucus bir fiyatla verildlV" 
blldirmiıtir. 

lzmitte balo 

lmüt, (Huıuıt) - Akyefil 
!übü Ulu Gazi okulu salorı' r 

senenin ilk balosunu vermiftir. 

lzmıtteld maç 
lmıit, (Huıuıl) - İdman 

ile Hereke •ıkımları aramdaki 
3.-0 idman yurdu kuanmıttır. 

İmılt ~alkevinde -> 
!amit, (Huıuıt) - r lkevindt ~ 

İnıfllsce kunu açılmııtır. D 
Fran11sca kursu takib .;decektlr. 

Amuya Halkevi ~ 
Amuya, (Huıuat) - Amuyl ~; 

evi bqUnlril teklile tehrin ihtlP'JI 
karplayammaktadır Allkadarlat 1!J. 
bir bina yapıtıtlmuı için etlkl1tr 
tınnaktadıdar. 
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Edebi anketimiz 

•• 
Üıoyor mu? 
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Cahit Sıtkı Tarancı 
söylüyor 

Cenç ve kıymetli şairimiz Ca hld Sıdkı, anketimizin sualle
rine, lstanbuldan, aşağıda okuyacağınız güzel yuıyı bize 
göndermek suretiyle cevah ver mİf oluyor. 

Şiirin öleceğini, insan oğluna cen
netten koğulduğu glindenberi her ser
güzettinde yol arkadaşhğr, derd or• 
taklrğı eden bu sadrk ve emektar sa· 
arn bir gün gelipte kırılacağım, artrk 
ıes vermez olacağını söyliyenler, bu 
•özleriyle, şiiri, başların tasasız, gö· 
nüllerin kaygısız olduğu eski bude 
aamanlara yaraşır bir lüks, b•r eğlen· 
ce, bir oyundan ibaret telakki etmek 
hatasına dütmekle kalmıyarak, insan 
oğlundaki nacisizme hissini, yalnız
lık ihtiyacını, kendini avutma kudre
tini inklra kadar gitmit oluyorlar. 
Şiirin mukadderatiyle beterin mukad 
deratı ayrı ayrı teyler değillertiir: 
biri diğerinin mü,takı, tAbii, münha
niıidir. Nasıl ki nerde cemiyet varsa 
orada hukuk vardır, onun gibi, nerde 
cemiyet varsa orda şiir vardır, ve tiir 
aöylemeğe yukardan memur edilmiş 
tair vardır. Bu bakışların, bu göz ya!
larının, bu ablarm, bu çığlıkların, şu 
tebesaümlerin, şu ohların, şu kahka
haların kelimelerle ifadeai olan ,iir, 
insan oğlundaki yafadığını tekrar ya
tamak, yatamak istediğini yqaınak, 
yaşadığı inı uzatmak, haıılı yaşadı· 
iını teyid etmek ihtiyacından doğ· 
tnu,tur. Şair bu ihtiyaca cevab veren 
adamdır ve cemiyet içinde oynadığı 
rol sannedildiğinden çok daha bü
)iiktür. Be,er tarihinin hangi aayfa
ıını açarsanız açınız, görecek~iniz ki 
bir devrin karakteristik vaııfları pıy
cn.ı.g~-nt perlant • , h111dkt te
mayUlleri, samimi ittiyakları o de· 
•irde yazılan tiirlerdedir. Bir devrin, 
bir cemiyetin mahrem atmosphEre'
ine, haleti ruhiyeaine mi nüfuz etmek 
latiyoraunuır:, o devrin, o cemiyetin 
tairlerini okuyun. Homer, Virjil, Fir
devat, Ömer Hayyam, Sidi, Dante, 
Sek.pir, Rasin, Lamartin, Hügo, Bud
ler, Verlen ilh. devirleri hakkında ıi
ze &lemden, filozoftan, daha sahih ma 
l<Unat vereceklerdir. Buna ıatmamah, 
Şair, arzın kmuldanıılar~nı kay~ed~n 
ıiamograf gibi bir ıeydır, cemıyetın 
en gizli hareketlerini o kaydeder, ru
hun ıükQttan ayırd edilmiyecek ka
dar hafif ihtizazlarını o duyar. 

Aramızdan bazılarına, tiirin öl
lllek üır:ere olduğu zannını veren, ya
bılmıyors~ aırın teknik gi~i!8tı, 
tnaddecilik cereyanıdrr. Zannedılıyor 
ki makinanrn elektriğin, ıinemanın 
radyonun ihtirarndan sonra ıiirde.n 
beklenilecek mucize kalmaınıttır. Bır 
kere bu, ihtiyaçlarda ikameyi müba
leğa hududlarına kadar götürmek, 
olur. Sinema, radyo ve aaire ihtiy~ç 
•e eğlenceler ,uri supplanter etmıt 
olsalardı artık fiir yazılmaması ve 
okunmaması lizımgelirdi. Halbuki 
hill fiir yazıldığı ve okunduğu bir 
•akıadır. Saniyen böyle bir kanaat, 
tiiri primitif cemiy~~lerd~ u~umi 
bayram veya matem gunlerrn~e soyl_e· 
itilen kantiklere inhisar ettırmektır. 
\1akıa, tiirin nesirden evel. cemiyet 
dili cemaatin mütterek sevınç ve te
cssUrlerinin ifadesi olduğu doğrudur. 
ll'akat dütünülsün ki o zaman -bun?~~ 
binlerce sene evel - cemiyet dedıgı
b\iz ~y klan'dı, muhayyeleydi, sitey
di. Yani mahdud nüfuslu bir ~ phı · 
hıktu ve bu içtimai toplulukt~ bugU~ 
b\Uşahede ettiğimiz müteki~ıf c~?1ı
)'et ıuuru yoktu, insan sevkı tabı~le· 
tiyle, impulsion'lariyle yani sa~ı~i 
Olarak hareket ediyordu. Bunun ıçın· 
dir ki tiir herkesçe makbul, mer~up 
bir cıil olabilmişti. Sonraları, cemıye~ 
inkişaf edince, ferdin hürriyetlerı 
&ittikçe .daha ağir takyidlere uğra· 
)'ınca, ıiir, yerini nesre terketm~~ 
b\ecburiyetinde kaldı. Ve nesir •. g~-
11Uldcn ziyade kafanın, aklrselımın 
l\'ukatlığrnı vaptığ ı, etrafı kolladığı, 
b\enfaatleri 

0

hesabladığı, cemiyetin 
&ittikçe artan icll blarına daha kolay 
•e sıkıntısız intibak ettiği için ken· 
dili~inden cemiyet dili oluverdi. 

Netekim o gün bugün nesrin gö· 
tilnürde şiire üstünlüğü buradan ge· 
liyor. Şiir, insanın, hemcinsleriyle 
b\Unaı,ebetlerinde geçer akçalıktan 
Çıktıktan sonra, kendi kendiıiyle bat· 
~ kaldığı, qklarınm, kinlerinin, 

C ahitl Sıtl kı T tıTand 
ıevinçlerinin, teeasürlerinin, ümidle
rinin, ıukutu hayallerinin, acizleri
nin, imkinlarının açık muhasebe•ini 
yaptığı o korkunç ve gilul uzlet saat
lerine sığındı ve aıırlardır ki tiir o 
münbit karanlıkta harikulide bir gül 

\ 

gi.bi yaprak yaprak açılmakta ve kas-
vetli dünyamızı cennete döndürme
nin aırrmı tafıyan büyülü kokuıunu 
oradan ruhlarımıza yaymaktadır. 

Bunun içindir ki, kalabalıklar i
~inde bun~t..tairdea. ewtkirdan 
meded umuyorlar. Uzlet ihtiyacının 
medeniyetin terakkisiyle ve 9iir ihti
yacının da uı:let ihtiyaciyle mütenui
ben arttığını aöylenem, bir vakayı 

teıblt etmekten bafka bir fCY yapmıı 
olmam sanıyorum. 

Şiirin ölUmünden bahsedenler belki 
de bugün dünkü kadar güzel tilrler 
yazılmadığını kaıtediyorlar. Bu da, 
Virjil'in ıiriyle bir Supervielle'in fİ· 
iri arasındaki kalite farkını idrik et
memekten batka bir ıey değildir. Ya
ni tirin tedenni ettiğini söylemek
tir. Halbuki, Homer de muharebe ve 
cengiverlik tasvirlerine, Virjil'de ba
sit tabiat tabassüslerine, aaz şairle
rinde alelide gönül heyecanlarına, 
divan edebiyatında gül ve bülbül 
mazmunları arasında yapılan teşbih
lere, istiarelere, kelime oyunlaıına 
inhiıar eden ıiir ancak romantikler
de insan ruhunun bütün tellerine do
kunabildi ve Budler de insan kdlbi
ni bütün hercümerçleriyle konuıtur
makla da kalmıyarak, insanla eıya a
ra11nda o vakte kadar sezilmemit mü
nasebetler keıfetti, correspondances'
ler buldu, metafizik enditclerin, in
san oğlunu saçlarından yakahyan bü· 
tün korkunç meselelerin intintion'b 
halline doğru büyük bir kapı açtı, 
tahteltuuru, sular altıııdan !Sıkan bir 
ada gibi aydınlığa çekti. Verlen, Rem
bo, Mallanne gibi halis şairlerin de
liletiyle bugüne kadar harikulade ga· 
nimetlerle gelen tiir, valeride febıefe 
ve riyaziyeyi bülbül nağmesiyle uz· 
la,tırdı, Klodel de incil duaları ara
sına karı,tı ve Supervielle de bugün· 
kü insanın geçirdiği nöbet buhrar.la
rını, sayıklamalarını, sonsuz yaşaınak 
atkım, kutlar, çiçekler, evler, af'aç
lar, masalar ve aandalyalarla dostlu· 
ğunu, maziye hasretini, haldeki peri· 
,anlığını, istikbale aid hulyal:ı.rını 
söyliyen çok telli bir saz, hasılı bu
günkü insanın sırdaş aynası oldu 

Asrımızda büyük şair olmadığını 
iddia edenler de var. Büyüklük vas· 
fını muaaırlarımıza verdirmiyen şey, 
insan oğlundaki, geçmiş zamanlara 
fazla bir kıymet ve meziyet atfetmek 
zifıdır. Netekim ancak ölümünden 
sonra bir sanatkara - ifilpheıiz lSyık
sa - büyük diyebiliyoruz. Mest'la bu· 
gün Claudel'in La Martin'deri büıük 
olduğunu ıöyleaeniz kimse inanmaz. 
Yahya Kemal'in Nedim'den büyük 
olduğunu söyleseniz gülerler. Urnıtu
luyor ki Nedim zamanında ik:nci. Ü· 

çüncü derecede bir şair sayıl ıyotdu. 
Bunun için bugünün bu asrın hüyük 
şairleri ancak kırk elli ıene sonra 
belli olacaktır, naaıl ki on dokuzun· 

(Sonu 10 . uncu sayfada) 

ULUS 

Söylenmemiş bir şarkı 
Olmaaanız içimde, kaJ'fımda sen ve toprak 
Ruhum ne halde olsa gene öksüz kalacak. 
Toprağın her halinden var ruhumun haberi 
Seninle üzerinde yattığım günden heri. 
Ruyanı doldurdu mu toprak kokusu, anam? 
Bize haıretmit meğer denizdeki su, anam, 
Almıt yağmur kılığı, damla damla geliyor, 
Hasret gözyqı gibi bahçende çiseliyor; 
Yağmur, çiğ, gece çiçek ve ruhum tek ansı; 
Gök kubbe, yer bohurdan, bak, bu gece yansı, 
Evin kimsesiz gibi, ne bir aeı, ne bir lfık .. 
Ve ruhum ya.dıktaki saçlarından kan§ık; 
Dünyada senden baıka yok bir ıeyden haberim ... 
Birden topraklar gibi yqerecek içerim 
Göz yqlanm yağmurla bir bitse bir bqlayıp. 
Pencereni yıkanmıı çakıllarla tqlayıp 
Söylenmemİ§ bir §arkı söylemek istiyorum ı 

.... ". 
Behçet Kemal ÇACLAR 

_, •........................................................................... ''-. . . . 
~ Garpta Fikir hareketleri E . . "'· ........................................................................... ,,. 
Sinclair Lewis'in milliciliği 
Meıhur Babbitt'ıi. yaratan amerikan 

romancısı Siaclair IAwis yeni dünya
ma en ~ok sevilen muharrirlerinden 
biridir. Amerika hayatıDI onun kadar 
kudret ve muvai/aiiyetle tebarü~ et
tiren romancı yoktur denilebilir. R. de 
Villeneuve imusiyle Mercure de 
France dergisinin Mşrettiği bir maka 
lede Sinclair Lewis'in "millici,, Iiğin
den babsoluJJuyor. Makale :sahibi bu 
büyük amerikan romancısının mr ld
tabıada memleketinin ve yurddqları
azn kudtttt ve lasiletlerini terennilm 
ettiğini •6yliiyor ve lAwia'in ve hbra
maazma f4yle bir portresini ~iziyor: 

Sinclair Lewia'in milliciliği her ki
taôwla c&'Wtlr. B.u Wtablar ile birbi
rini tıımamlar ve ta.ldb eder. Lewia, ba
buının doktorlukla geçindiii bir Min
neaota tehrinde do&muıtur. lllk ro
manları Amerikanın bu Jamn•ıwı tahıia 
edilmittir. O, Middle - Weat ahalisi
nin kuvvet ve gayretine daima hay
ran kaldı. Ekaeriıi timal A vrupaaın
dan gelnıi9ti. Fakat aralarında, onlara 
yol gösteren daha eski yerliler vardır. 

Babbitt, yalnız bir emlik dellalınm 
maceralarını hikiye eden bir kitab de
ğildir. Babbitt, kabuğundan taze çık
IDlf, genç, demokrat, dürüst ve zengin 
uaareli Amerikadır: Sinclair Lewia'in 
ıevdiği Amerika. Babbitt gibi şahıalar, 
açık gönüllü, sade orta aınıf halkını 
temsil ederler. Babbitt, bilmem hangi 
toplantıda söylediği nutukta ideal a
merikan vatandaşının vaaıflarrnı say
dığı azman, Mr halde Sinclair Levis'in 
idealine tercüman olur. "İdeal,, ameri· 
kalı çahtkan ve ihtıaaa sahibi olmalı
dır. 

"Site"ye faideli olduğundan ve itleri
ni iyi id&I'C ettiğinden dolayı memnun
dur. İyi vatandaf, politika ve din ba
hislerinde teenni ile hareket eder. Gü
zel sanatları sever. Edib ise, bir ketif 
hayatı ıürmiyecck ve herkıce gibi yaşı· 
yacak, faideli mevzuları incelikle itli· 
yecektir. Bekir da olsa çocukları seve· 
cek ve aileyi, amerikan medeniyetinin 
temel tqı sayacaktır. Azaaı, çalıfI!Mlyı 
ve inanmayı seven, dostlarına sadık 
ve Amerikaya "yanbakan,, herhangi 
bir kimseyi dövmeye hazır, kuvvetli 
yumruklu adamlar olan bir kulübe 
mensubdur. 

İşte bu içtimai ıtandard, Sinclair 
Lewis'in en bağlı olduğu fikirlerinden 
biridir. Ahlak ve adetlerdeki bu yek
neaaklık, bir nevi kardetlik sayılmaz 
mı? Standard - yurddaf, aileye iatiklil 
ve kıymetini bırakan bir hürriyet ve 
terakki rejimini temail eder. Sinclair 
Lewis'e göre standardlık tcşebbüaü or
tadan kaldırmaz. Meseli - ümanizm 
vaktile kafaları birleftirmit ve Avru
pada bir standard - mütefekkirini vü
cuda getirmifti. Bir orduda hikim olan 
yeknesaklık da, ferdi kıymetlerin a.zal
maaına sebeb olmaz. Standard - yurd· 
daflar, Middle • Weıt'in "hali vakti ye
rinde,, ahalisinin ekaeriyetini teşkil 
ederler. 

Sinclair Lewia'in milliciliii koca 
Birletik devletler topraklarının hudu· 
dunu aşarak İngiltereye kadar uzanır. 
Filhakika onun nazarında İngiltere ile 
Amerika araamda fevkalade kuvvetli 
bir ruhi bağ vardır. Lewis'e göre ingi
liz ve amerikan milletleri arasında da 
hiçbir tezad olmayıp her iki millet ay
nı kültürü yaymıılardır. Onda kuvvet
li bir ırki ıurur ıörülilr. Amerika iç1o 

anavatan İngilteredir. Bu memlekete 
gelen herhangi bir amcrikalı kendini : 
yabancı sayamaz. 

Aynı kanaati H.G. Wella ve Somer
aet Maugham gibi büyük ingiliz mu
harrirlerinde de buluruz. Hele Wellı'e 
göre batlangıçta befCTiyeti dehiaiyle 
aydınlatan arilerdir ve ari sayılan ti· 
mal milletleri 16 mcı asırdan beri Ak
den.iJ: milletlerinin medeniyetinden 
daha idealci bir medeniyet tıeeia etmif· 
lerdir: Fakat bu aon iddia, münakBJ& 
götürür bir iddiadır. 

1 ngilterede tiyatro 
Revue de Paria dergisi bugünkü in

gili• temapsz hakkında neşrettigi gü
zel bir DU.kal«len §U satırları iktibas e
diyoruzı 

Bu aorıbahar, Londra tiyatrolarmda 
isimleri en çok işitikn temap muhar
rirleri Priestlcy, Dodie Smith, John 
van Druten ve Keith Winter'dir. Pri
eıtley'in yeni piyesleri pek iyi kabul 
olundu. "Zaman ve Comway ailesi", 
"Eskiden buraya gıelmi,tim", "Tehli
keli dönemeç" gibi piyesler, Priestle
y'i ingiliz halkına tanıtan ve sevdiren 
güzel eserlerdir. Dodie Smith'in "Bon
net over the wind.mill,, isimli pi~i de 
çok muvaffakiyet kazanmaktadır. J. 
von Druton, '"\iertie Maude" isminde 
bir piyeı oynatıyor. Keith Winter de 
"Eski musiki" adını t8fıyan bir eseri 
aahneye vazediyor. 

Diğer taraftan Shakspea~'in doğdu
ğu şehirde tiyatro mevsimin.in devam 
ettiği altı ay müddetçe seyirciler akı· 
nı devam eder. Kalabalık olmayan ve 
fakat işinin ehli olan bir heyet, orada 
oynanan piycsLerin muvatıakıyetini 
temin eder. 

Londrada ve sair İngiltere fehirleri
nin hiç birinde resmı oır konservatu
ar bulunmadıgma gore mgılız a.Klone
ri dogrudan oogruya yeuşı.ıer. ~un· 
lan yetıştıren hocaıarın çu~u pek iyi· 
dir. U hocalardan biri c1ıc me~.ıur -..o
peau'nun şakirdi transalı füıchel de 
~aint-Uenıs'tir. Unun yetiştirdıgı ak
törler haıkın nuzuruna çıktudarı za
man uınumı bır hayranlık uyandıraı

Jar . .t:Sunların arasmaa ~rk1 aoylıyen
Jer, dansorler, kostumcuier ve aekor· 
cular da vardır. 

Bu sıralarda, aenelcrdenberi teaisi 
arzu olunan büyuk milli tiyatronun ar· 
tık kuvveden tile çıkarılması zamanı 
geldiği mıitaıeaaı ner yerde ıleri sü
rulmektedir. 

İngilterede dev~t sıksık, tema~ san
atına kartı ılgısizlikie ıttıam olunmak
tadır. Hatta bazıları • ounların arasın
da Priestley'i de aaymauyız • temaşa
nın en amanaız düımanı devlet olduğu
nu ileri sürmütlerdir. !"akat, artık, ılk 
adım atıldı, yani devletin vereceği tah
sisatla işliyecek olan tiyatronun yapı
lacağı arsa satın alınmış bulunuyor. 
Şimdi de bu tiyatronun mahiyeti hak
kında pek hararetli münakaşalar olu
yor. 

Tiyatro müdürlerin.in bir piyesi oy
natmağa tefebbils ettikleri zaman kar
tılaftıkları en büyük güçlük, aktör 
bulmak me.elHidir. Sinema, aktörle~, 
tiyatronun venneıine imkan görülme
yen ücretler vet"iyor. Hollywood, iti
nin ehli olmağıt bqlayan. acnç aktörle-
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Uyuyan Anıfyop 

Edebiyahn 
Mevkii 

Şa abrlan bir lr·ns,- •• .-••• ,.. ......... kalmak bedbalıitlrfrna 
den alıyorum : uiramrtlD'. 

"Bu11ünlerde, Paıü lıa)'atmın en Bizde de, sanata layık olduğu 
-1ı • lıôdiHn bant Ut.anların •· yijktek mevkün verilmeeini isteyen 

mu un , 1 k - il • • ...1. L . . • . ente e tüe erın -.ı, uaııa uzun za• 
nabilec•I• ,..bı, Cqoalard• m ... ı.. u • k-tü" 't' adi man mazKıen mıraı o ı ıy a· 
n delil, Comidi. FrançaiH'd• M. nn aairr kulağma çarpmıya mah. 
Fr~~i. Mauriac'ın Amaodee uimli k\lmdur. Çünkü millet ölçüıünde 
eHrının yaratılma.adır.,, kökten bir zihniyet deiitikliii bet 

Parti mücadelelerinin en tqkm on yılm çerçevesi içinde hmule ge
bir heyecan havası içinde yaıandıiı, leme:z. 
ıiyaıi ihtiraslarm azami haddinde Ed b:ı.. t • ti aanab 
b 'I · ld i b' 1 e .,.a ve umurnıye e ı enmıı o u u ır mem ekette re- bir " k't • t ı.-... za .. k h 1 . 1) a ı geçırme vaaı &il, ~ • 
JDDe arıı azn: ~DIDlf ıemt ır manları bol olanlara mahıua bir 
ı~ykaad h!_9d~k~s~··t i7y!ana çıka· meıgale telakki eden zihniyete, biz
n 1~~~~ 1

.a. ıaeıı 1 e dır anhaız enb' • de, entelektüel dediğimiz zümre a• 
te wdue mm nazarm a, met ur ır raımda b'l ti kt d Bu d w 'Ik . . ı e raa anma a ır. 
~l~ank cdmm yhaz .ıgı ı k pıyeım tem• zihniyetin gerçi günden güne kav• 
11 ı a ar e emıyet azanamıyor. tten du"ı k d d z· .. 

S h · ·· .. d k ve ere , evamm a, ma 
anata er 19yın uıtun e ıymet · ani l · · 

b ı ~'-k' · ·· ünd' h" t nm Y ıt te kinlen kadar, sanat veren u te aa. ınm on e urme • ı dak' ı -
1 i·ı ı· G b ed · • b - yo un ı ça ıtmalarnnızm henuz 
e e ı e ım. ar m enıyeta uaun· k. fi d ed " · • • 

kü yu"kaek aeviyeıine "eıprit • •e ~ 1 .erec ~ ealpnt., çerçd eveıı_~ 
• w .. .:· J çıne gırememıı o maarnm a teıun 
layık oldugu en yukaek mevku ve· rd B " 't k ı· · b'l ...1! 

b 'h · . de . . va ır. u eıprı ,. e ameıı ı e u.-
ren u zı nıyet aayeıın erıpnıı 1• • h f ' f d · ·1-
d w •ı 'd' ? rmıze en a l manaım a grrma 
egı mı ır tir. 
"Eaprit,, den tecrid edet"ek aanatı 

bir nevi hüner menzileaine indirmit 
olan ıark, onu iatihkarda belki büa
bütün haksız değildi. Hayat uaare
ıinden tecrid edilerek kurumaya 
mahkum edilmit bir ağacm ne kıy
meti olabilir ? Türk milleti bu ha
talı dünya teli.kkiıi içinde aaırlar· 

ri birer birer çekiyor. 
Devletin koyduğu ağır vergilere, ak· 

törlerini ve hatta müelliflerini elinden 
alan sinemanın rekabetine rağmen ti· 
yatronun yaşayabilmesi hem de kir te· 
min edebilmesi bir nevi mücizedir. 

1 
................................ §1 
BiBLiYOGRAFYA 
111111111111111111111111111111111111111111111111 11 

Edebiyat : 

Miguel de Unamuno : Hayatta haile 
telakkisi (franaızcaya tercemeıi). Na
şiri : Nouvelle Revue française, Paris. 

Alain : Les Saisons de l'Esprit (Dü
'üncelerin mevsimleri). Naıiri : Nou
velle Revue françaiee, Parie. 

Paul Valcry: L'Homme ~la Co
quille (İnsan ve kabuk). Natiri Nou· 
velle Revue françaiae, Pariı. 

James Joyce: Ulysse (franaızcaya 
tercemesi). Naşiri : Nouv•eUe Revue 
française, Paris. 

Heinrich Mann: Emile Zola. Natiri: 
Nouvelle Revue Critique, Pariı. 
Georgeı Duhamel : üs Maltres. Na

fİri : Mercure de France, Pariı. 
Rainer - Maria Rilke: Fransızcaya 

(Sonu 10 . ııacıı saytıaıJ 

Mesleğinde temayÜz vaııtaaı ola• 
rak kültüre kıymet venniyen bir aa• 
natkarm, memleketinin entelektüel 
muhitlerinde aar ... ta alô.'·~ gösteril· 
mediğinden fiki.yette ne derece 
haklı olacağını keıtirmek mütkül· 
dür. 

Bizzat aanatki.rlar aanah en ha· 
fif ve kolay manasında telakki et• 
mt''· te devam ettikçe mealeklerinia 
daha fazla ciddiye almmaamı bek· 
lemeleri bir hayal olacaktır. 

Sanata aıli hayıiyet ve itibarmı 

temin için, aanat dııı muhitlerde 
propagandaya ehemiyet vermek 
kadar, bizzat aanatkarları vazife 
batma davet etmek te faydasız ol· 
maz aanırım. 

Fakat ıörüyor muıunuz ki baait
liğinden, fikiraizliğinden, hafifli
ğinden aoysuzlaıan bir sanat veri
mi kartıımda bulunuyoruz. Hiç bir 
fikri medeniyeti olmıyan, kültür ve 
bilgi mahıulü olmıyan, hatta ceha
let haykıran ka:- lamaların taheaer 
diye öne ıürüldüğü bir muhitte bu 
taheaerlerin görecekleri itibar kry· 
metleriyle mütenasib olı... sa ne di
yebiliriz ? 

Sanata "eaprit., yi yani ruhu ka· 
talrr.ı ki, bir manken olmaktan kur
tularak canlansın. Ve milletin en 
yiikaek fikir ıahikalarmı içinde 
cemeden bir varlık haline gelıin. 
O zaman ona, daha E .:ızla hürmet 
ve itibar iıtemek için aealerimizin 
perdeaini çekinmeden yükseltebili
riz. 

YAŞAR NABi 
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Japonlar 
.bugüne kadar 

ne yaptılar? 
(Başı 1. inci sayfada) 

de bulunmakta iseler de, icabında hem 
(Viladivoıtok) mıntakaaında ve hem 
de (Çita) havalisinde bir merkezi sik
let yapabilmek için Savyetler hilküme
ti yeni yeni demiryolları vUcude getir
miftir. 

Savyet dostlarmıızın Japonyaya kar
şı aldıkları mUhim tedbirlerden birisi 
de uzak şarka, külliyetli miktarda hava 
bombardıman kıtalan yığmıJ olmaları

dır. Muazzam savyet sanayiinin yarat
tığı Maksimgorki sisteminde ve diğer 
sistemdeki bombardıman tayyareleri 
(Viladivoatok) ile (Tokyo) arasında 
1100 kilometreden ibaret olan hava 
mesafesini rahatça kesecek evsaftadır. 
Bu tayyarelerin sayısını 300 - 500 ara
sında tahmin edenler vardır. Denilebi
lir ki, uzun ve dar japon adaları için
deki bilyük japon şehirlerinin hiç bi
risi, savyet hava saldırışlarının tehli
kcainden muaf değildir. Belki de Ja
ponyanm savyetler hükümetine kar
şı direkt olarak bir harbe girmemek 
için gösterdiği dikkatin sebebi, mem
leketin maruz kalması muhtemel olan 
hava tehdididir. 

ruzuna karıı mukavemet ediyor. 
2) 47 tümenden ibaret ve general 

(Çang-Kay-Şek) kumanduındaki kuv· 
vetler, harekat mmtakaaından uzakta 
Ve Nankin garbında toplanmııtır. Bu 
tümenler, alman subayları tarafından 
talim ve tensik edilmiş en güzide Çin 
kıtalan idi. Beheri 10 bin mevcudunda 
olduğuna göre 500 bin ldfilik önemli 
bir kuvvet teşkil ediyorlardı. Hiç kim· 
se, bu kadar.çok bir kuvvetin (Şang· 
hay) da kendisinin onda biri kadar o
lan japon kuvvetleri karşısında bu ka
dar kolay ve çabuk mağlfıb olacağını 
tahmin edemiyordu. 

3) Ayrıca General (Çang Kay 
Şek) e endirekt olarak bağlı daha 45 
tümenlik büyük bir ordu. 

4) Şansi mıntakasında diğer 15 tü
menlik bir grup. Bunlardan maada 
(Kanton) da 10 tümen, Kvansi'de 1 
tümen, Şantong'da S tümen, Seçuan'· 
da 26 tümen, Hopey'de 4 tümen, ve di· 
ğer muhtelif yerlerde 15 tümen vardı. 
Allahın kalabalığı. Yani hepsi 185 tU • 
men, insan olarak 2 milyon asker. 

Fakat, merkezdeki 47 tümenlik 
gruptan maadası, mecburi askerlik hiz· 
meti ile teşkil edilmemiş, merkeze bağ
lı olmıyan, iyi teçhiz edilmemiş ve iyi 
iaşe edilmemiı sürülerden ibaret. Ku· 
mandanlar ticaret ile ve birçok yollar
dan para kazanmakla meşğul. Merke • 
zin emrini dinlemezler, disiplinden 
mahrum bir sürü kalabalık. 

• • • 
Kısacık da demiryollanndan bahs· 

edelim: 
Birinci hat: (Tiyençin • Pekin -

Kalfan • Hoto) demiryolu. Çin seddine 
hemen muvazi. 

İkinci: Yukardaki demiryolundan 
cenuba ayrılan yollar: 

a) Tiyençin - Şantung demiryolu. 
b) Pekin - Hankeo demiryolu. 
c) Tatung - Şansi demiryolu. 
İşte, japon ordusu bu üç istikamet-

ten, üç grup halinde ilerlemiştir. 
• • • 

En nihayet, uzak şarktaki kızılordu, 
(Vladivostok - Kogay gölü) mmta
kasında ve (Cabarofsk) etrafında, ve 
üçüncüsü Blagoviçenski etraflarında 
ve dördilncüsü de (Çita) mıntakasın
da olmak üzere kuvvetli tahkimat man 
zumesi vücude getirmiş ve adet! bütün 
(Mançuko) arazisi dışarıdan çepçevre 
bir tahkimat şebekesi ile kapatılmış
tır. Japon ordusunun, bu tahkimat ıe
bekesine karşı muvaffakiyetli bir ta
arruz icra eylemesi imkansız görül
mektedir. Tıpkı fransızların şarkta vü
cude getirdikleri (Majino) müdafaa 
cephesine saldırmak im.kanını göremi
yen Almanyanın, istikbalde Fransaya 
karşı ancak (İspanya) üzerinden bir 
taarruz yapabileceği iddia ve mütaleası 
gibi, Japonyanın dahi Rusyaya karşı 
taarruz için başka istikametler ve mın
takalar araması lazım geleceği düşün
cesi ileri sürülüyor.Bu da,(Çin) in or· 
tasından (Baykal) mıntakası istikame- SAVAŞ HAREKETLERİ 
tinde umumi bir taarruz olurmuş. Bu · Temmuzun yedinci sekizinci gece-
halde, Japonya, Baykal mmtakasında si (Pekin) nuntakasmda ateş başlıyor. 
mütekasif bir halde bulunan savyet Burada, Mançuriden getirilmiş olan 
aanayi mıntakasmı hedef yapmakla japon tümenleri (60 bin kişi) 80 bin 
Rusyayı hem nazik bir yerinden vur- kişilik 29 uncu Çin ordusuna saldın • 
mak ve hem de mevcud tahkimat şebe· yorlar. Taarruz başlar başlamaz, çinli
kesini yanından dolaşıp düşürmek fır- ler ,merkez ordusundan bu mmtakaya 
aatmı elde edermi9. kuvvetler sürmeğe ba§lıyorlar ve 1 S 

Bu plan, bugün için pek hayali gi· tümeni yetiştiriyorlar. 
bi bir fCY görünse de, Japonyanın Temmuzun 29 unda japon saldırışı 
(Çin) deki hesabsız ilerlemeleri göz şiddetle inki~ ediyor. Öyle ki bir Çin 
önUne alınacak olursa pek de yabana fırkasını, hazırlanmağa vakit bulma
atılacak bir dütünce değildir. Her hal- dan kendi kışlalarx içinde bastırıyorlar 
de malQ.m olan bir ıey varsa, uzak şark- ve dörtte birisini öldilrüp, başlarında 
ta kuvvetli bir surette yerle§mCkte o- komutanları olduğu halde dörtte üçü
lan savyet Rusya, Japonyanın pek zi- nil esir ediyorlar. Japonlar, kısa bir za
yade canını aıkmaktadır. (Mançurya) manda buradaki Çin kuvvetlerini dar
da yerleşmeğe karar vermiş olan bir ma dağın ediyorlar, geriye atıyorlar ve 
japonya kafası üstündeki bu tehdidi (Tiyençin - Pekin) hattını tutup yer -
yok etmek için her çareye baş vuracak- leşiyorlar ve bir müddet, acaba, mer -
tır. kezdeki çin ordusu şimal cephesine ge· 

Bugünkü Japonyayı idare den kuv· Jip muharebeye katışacak nu diye bek
vet, ordudur. Bunlar, harbın ilahi bir liyorlar .Ve sonra yavaş yavaş üç grup 
kuvvet olduğuna iman etmiş kimseler- halinde cenuba ilerliyorlar. Bu esnada 
dir. 13 - 1 ağustosta japon sağ cenahını 

Bunlar diyorlar ki "Harb, cihan ku· tehdid etmek isteyen bir Çin grupuna 
ruluşunun pederi ve medeniyetin val- karşı da bir kol sürerek bunu da atı • 
deıidir. (*) Bu militaristler savyet yorlar ve İç Mongolistanın merkezi sa
Rusyayı (Çin) den uzakla,.tıımağı ga- yılan Kalgan şehrini zabt ve işgal edi
ye edinmişlerdir. Söylendiğine göre, yorlar. 
Japonya, yeniden eline geçirdiği Şan- Kalgan'dan sonra Suiyan eyaletini 
tung, Hupey, Çahar, Şansi, Suyau eya- işgal ediyorlar, bu harekat esnasında, 
Jetlerinden mtirekkeb yeni bir hükü- meşhur Mongol hükümdarı (Cengiz 
met kuracak, böylece (Çin) i yeniden Han) ın ahfadından Prens Te adında 
bir taksime uğratacağı gibi esas Çin birisi, iki suvari livası kadar bir kuv
ile Savyet Rusya arasında yeni bir 

vetle gelerek japonlara yardım ediyor. 
tamron oaha vücude getirecektir. *•• Gfıya, japonlar Suiyan'da (İç Moğo-

Şimdi, (Pekin) ve (Şanghay) mınta
kalarında yapılan kavgaların izahına 

geçilmezden önce (Japonya)nın ve 
(Çin) in askeri kuvvetlerinden biraz 
bahsedelim : 

Japonya:Japonyanın hazer zamanın· 
daki ordusu 17 tümenden mürekkeb
tir. Her ttimende dört piyade alayı 

vardır. Seferberlikte bir tümen 20 bın 
muharib çıkarır. Bir harb halinde, Ja
ponya işbu tümenlerin sayısını elli 
beşe çıkaracak vechile tedbir almış
tı. Fakat Japonya 1937 yılının tem
muzunun on üçünde yani (Pekin) 
mıntakasında taarruz yapmağa karar 
verdiği zaman seferberlik ilan ederek 
tümenlerin sayısını 28 e çıkarmıştır. 

24 temmuzda taarruza geçenlerden ön
ce kuvvetlerı şöylece taksim edilmiş 
bulunuyordu : 

4 Japon tümeni (Mançuryada) 
Bir muhtelit liva (10 bin kişi) (Tien 

-Çin - Pekin) mıntakasında, 
Çinliler: 
1) 80 bin kişilik 29 uncu ordu, (Pe

kin • Tiençin) ~ephesinde, Fakat bu 
ordu, esas merkez ordusu kumandanı 

olan (Çang-Kay-Şek) in buyuruğu.al

tında olmamakla beraber japon taar-

( ~) Japonya harbiye nezaretinin 
son zamanlarda neşreylediği bir risa
leden. 

lisanda) bir Mongol hükümeti kurmak 
istiyorlarmış. 

Bu mıntakada japonlann üç grup 
halinde ilerlemiş olduğunu söylemiş· 
tim. Bunu biraz daha izah edeyim: 

En sağdaki üçüncü grup: Mongol 
harekatını yapıyor ve (Hoto) da du
ruyor. Şimdi bunların karşısında bazı 
Çin komünist kuvvetleri var. 

İkinci grup: (Şansi) eyaletinin mer· 
kezine kadar ilerliyor. 

Üçüncü grup: (Hopey) hududuna 
kadar ilerliyor. Şimaldeki harekat bu 
kadarla bırakılarak Şangbay taarruzu
na geçiliyor. 

• • * 
ŞANGHA Y VE NANKIN 

MUHAREBELERi 
Japonlar, demiryollanrun müsaade· 

si kadar şimalde ilerledikten sonra, bu 
mıntakadaki arazi ve iaşe güçlüklerin
den dolayı daha fazla ilerliyemiyecek
lerini anlayınca (Çin) i diğer bir nok
tadan, başka bir can damanndan vur
mak ve (Çang Kay Şek) in merkez or
dusunu da tamamiyl,. üzerlerine çek -
mek için harekat sahnesini (Şanghay)a 
naklediyorlar. 

!ki hükümet arasında evvelce yapıl· 
mış bir muahede mucibince çinliler 
(Şanghay) a asker sokmamağı teah
hüd eylemişlerdi. Bu teahhüdü bozan 
ve sokakta gezen bir japon aubayıru 

öldürmek gibi bir kabahat yapan çinli
lere ka.rıı japonlar harekete geçerek 
ilk önce (Şanghay) a denizden bir de· 
ni.z livaaı karaya çıkarıyorlar. 14 tem • 
muzda, birinci olarak birkaç Çin tay· 
yare.si buradaki japon gemilerini bom
bardıman ediyorlar ve tabii yanlı~lıkla 
fransız kışlalarına da bombalar atıyor
lar. Arkasından japon tayyarelerinin 
&aldırışlan haılıyor. Bu tarihten 23 bi
rinciteşrin ayına kadar (Şanghay) da 
mahalli mahiyette bir mevzi harbı de
vam ediyor. Bu tarihte, japonlar, de • 
niz tarikiyle buraya daha 6 tUmen nak· 
!eyledikleri zaman, karşılarında, en gil
zide 80 Çin tümeni toplanmış bulunu
yor. 

İşte, böylece, altı japon tUmeni 
(100 bin kişi) 800 bin kişilik bir Çin 
ordusuna saldırını§, kısa bir zamanda 
onu haklamış, allak bullak etmiştir. Bu 
muharebenin böyle !kolayca kazanılma
sı, japonlann, çinlilerin cebhesinin so
lu gerisine iki fırka asker çıkararak çe
virmeleri ile olmuıtur. Arkalarının alın 
dığını gören çinliler, kendilerinin meş
hur Hindenburg mevzilerini dahi böy
lece acele boşaltarak, kanallardan, ne
hirlerden ve göllerdtn ibaret bir arazi
de, darına dağınık olarak çekiliyorlar. 
Söylendiğine göre, bazıı japon kıtaları, 
elbise ve üniformalannı değigtirerek 
Çin askeri kıyafetile firarilerin arasına 
girmişler, onların tutunmak istedikleri 
mevzileri onlardan önce işgal ederek 
geceleyin çinlilerin içinden onlara ateş 
baskınları yaparak onları darına dağın 
(Nankin) istikametinde kovalanuılar
dır. 

Japon ordusu, on beş yirmi günlük 
bir zaman içinde 180 kilometrelik bir 
kovalama hareekti yaparak (Nankin) 
kapılarına dayanmış ve gazetelerde taf· 
silatı görüldüğü üzere, (Çang Kay 
Şek) in bu mühim merkezini de kısa 
bir zamanda ele geçirmiştir. 

• • * 
Görillüyor, ki (Çin) in istinad etti

ği talim ve terbiye görmüş ordu dağıl
mış ve karma karışık bir suret~ geri· 
ye atılmıştır. Bu hareket, (Çang Kay 
Şek) in memleket içindeki prestijini 
fena halde kırmıştır. Bu muharebeler
de 300 binden fazla Çin askerinin he· 
lak olduğu söylenmektedir. 

(Çang Kay Şek), böylece ordusu
nu esaslı olarak kurmağa ve hazırla • 
mağa zaman bulmakaızın japon taar .. 
runu.zu kabul eylemeğe ve şimdiye ka· 
dar yapabildiği kuvveti de bozgunlu· 
ğa ıevkeylemeğe mahkGm olmuıtur. 

Mesela, (Nankin) de açılan harb oku
lundan pmdiye kadar 5 bin kadar genç 
Çin subayı yeti_ştirilmi~ olup, vatan
perver, nasyonalist ve disiplinli olan 
bu ateşli Çin gençlerinin yansından 

fazlası bu .son çarpışmalarda canlarını 
vermişlerdir. 

Bu hadiseden sonra, acaba Çin mil
liyetperverleri kendilerini toplayabile -
cekler mi? Onlar, Kemalist Türkiyenin 
yaptığı gibi, memlekette uzun bir mu
kavemet kurabilirler mi? Çin iç ah va • 
line yakından vakıf olmadığımız için 
bu hususta kati olarak fikir dermeyan 
etmek bize düşmez. Biz, ancak, şimdi
ye kadar geçen hareketlere bakarak bir 
hüküm verebiliriz. Bu hüküm ise, her 
halde çinlilerin lehine olnuyacaktır. 
Çünkü iki milyon insan, 200 bin insan 
önünde böyle kıaa bir zamanda tuzbuz 
olursa, bundan sonra memleketin düş
man tarafından işgal edilmemiş ve fa
k~t ~oral bakımından çok kaybeyle
mış ıç kısımlarında toplanacak derme
çatma kuvvetlerle hiç bir iş y;1pılamaz. 
Dışardan yaprlacak paraca, silahça 
yardımların da önemli bir faydası ol
maz. Bilhassa bundan sonra harekete 
geçecek olan japon gizli kuvvetleri, si
lahsız olarak da bu gibi teşebbüsleri 
söndürebilir. 

Çin, esas darbeyi yemiştir. Japon
yanın çizeceği yolu, haritayı, ve for • 
mülü kabul etmeğe mecbur olacaktır. 

Yeni yeni mukavemetlerle Japon
yayı yormak teşebbüsü muvaffak ola
cağı çok az şüphelidir. Asri teçhizat
lı: asri kafalı milletlere karşı ancak, as
rı kafalı ve asri silahlı milletlerin harb 
edebileceği, şu iki yıl içinde, ikinci 
defa olarak sabit olmuştur. 

Sabit olan daha bazı diğer hakikat
ler de vardır: Barışseverlik hulyasile 
vatan müdafaasına hazırlanmıyan, mo
ral ve kültür ve teknik bakımından bir 
an önce ileriye doğru yol almağa çahş
rruyan milletl~r, nüfusça ne kadar çok 
kalabalık dahı olsalar, kendilerini mü
dafaa edemiyorlar. Zafer, tek bir baş, 
tek bir düşünce altında, demir gibi mü
tesanid, moral bakımından yüksek, ce
sur milletlere aiddir. 

Rahmi APAK 

Posta memurlar1nın 
mahkemesi bitti 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Vazifele
rini suiistimal ve ihmal iddiaaiylc ad
liyeye verilen İstanbul posta başmildil· 
rü ile altı posta memcru hakkındaki 
muhakeme bugün neticelendi. Mahke· 
me memurlardan yalnız Galata posta· 
hanesi kişe memuru ;Ferdinin suçunu 
sabit görmüş, kendisini tecil edilme -
mek üzere 30 gün hapös, 30 lira da para 
cezasına mahkum etır.iştir. Diğerleri 
beraet kararı almı9lardır. 

üLUS 

Hükümetçiler T eruel'i 
aldıklarını bildiriyorlar 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 
Baraelon, 22 (A.A.) - Hilkilme

tin daveti üzerine gazetecilerden mü
rekkeb bir grup Teruel'e hareket et· 
miştir. 

Dün öğleden sonra Teruel'in 
hUkUmet kuvvetleri tarafından zaptı
nı teıid etmek üzere halk tenlik yap
mıştır. 

8. Kompanls'in tebrikleri 
Barselon, 22 (A.A.) - B. Kompa

niı, Teruel'in zaptından dolayı Neg
rin ve Prieto'yu tebrik etmiş ve ''ces
ıur ve mukayese götürmez cumhuri· 
yet orduau" na sempati ve minnettar
lığının iblağını kendilerinden rica et 
miştir. 

General Miaja' yı t.akdir 
Madrid, 22 (A.A.) - Madrid şeh

ri, Teruelin alınması dolayısiyle bay -
ram yapmaktadır. Bu sabah tertib edi
len bir merasim esnasında belediye re
iıi, General Miajaya .'Madridin şerefli 
evl!dı'' unvanını bahşeden bir karar -
name suretini vermiş ve irad eylediği 

nutukta, generalin halla anlamış bu -
lunduğunu ve büyük zaferler kazanan 
ve dün de Terueli alan bir halk ordu
sunun esaslarını atarak bu orduyu 
sonra zafer yolunda yürütmekte oldu
ğunu söylemiştir. 

Zaferin ehemiyeti 
General Miaja heyecanlı sözlerle 

cevab vererek Teruelin geri alınması
nı bahis mevzuu etmiş ve demiştir ki: 

- Bu zaferin bilhassa yabancı 
memleketler için büyük .bir ehemiyeti 
vardır. Zira, yabancı memleektler, şi
mal ayaletlerinin elden gitmesi üzeri
ne, cumhuriyetçi İspanyanın yıkılaca-

• 

Hisar vapuru battı 
24 kisi boğuldu 

(Başı 1 inci sayfada) 
edememiştir. Fırtına iç ve dış limanı 
da altüst etmiş yükleme ve boşaltma 
işleri durmuştur. 

Birçok vapurlar 'demirlerini 
taradılar 

Dış limanda demirli bulunan bir
çok yerli ve ecnebi vapurlar demirle
rini taramışlardır. Burada bir ameri
kan vapuru halatları koparak Saray
burnuna doğru sürüklenmeye başla
mış ve yctiıen mot6rler güçlükle ge 
miyi şamandıraya öağlıyabilmişter
dir. Demirlerini tarayan diğer vapur
lar da bu suretle şamandıralara bağ
lanmışlardır. 

Sirkeci rıhtımında bulunan İnönü, 
Antalya ve Anafarta vapurları biri
birlerinin üzerine düşmüşler, bunla
rın bir arada köprüye doğru sürük
lenmeleri hayli ternş uyandırmıştır. 
Bunlar da gUçlilklc rıhtıma bağlana· 
bilmişlerdir. 

Diğer kazalar 
Limanda sandal, motör ve m:ıvna 

olarak bazı kazaların vukuu haber veri 
liyor. Yalova seferini yapan Pendik 
vapuru gilçlükle ada C\nlerine kadar 
gidebilmiş, şiddetli dalgalar alt gü
vertedekt eşyaıann bir kısm1nı deni
ze sürüklemişl<'r ve vapur bin müşkü
latla Kartal iskelesine yanaşmağa 
mecbur olmuştur. 

Bir kamyona sel hiicum etti 
Çatalcadan gelmekte olan Hasa 

nın idaresindeki bir kamyon da Hay
mana çiftliği civarında sellerin hücu
muna maruz: kalnu~ fakat yolcular 
kurtarılmışlardır. Fırtınadan şehirde 
birçok evlerin kiremidleri uçmuş, E
minönünde evkafa aid binaların çatı
ları kopmuş ve bu binalardan sıçra
yan saç levhalar, caddeden geçenler 
için tehlikeli bir hal alınca, itfaiyeye 
müracaat edilerek uzun bir merdiven 
getirtilmiştir. 

Tramı·ay seferleri de aksadı 
Fakat fırtınanın şiddetinden 

merdiven kırılmıf tramvay tellerinin 
üzerine düşmüş ve bu yüzden tram
vay seferleri yarım saat kadar aksa
mıştır. Tramvay telleri köprü üze 
rinde de kopmuş bu da uzun bir fasıla
ya sebebiyet vermiştir. Şehremininin 
Arpaemini mahallesinde birkaç evi 
su basmış ve §ehrin muhtelif yerle
rinde telefon elektrik telleri kop
muştur. 

Diğer yerlerde 
Çorlu ve Çanakkalede bugün kar 

yağdığı, Eskişehirde de akşam üzeri
ne doğru kar yağmağa başladığı bil
dirilmektedir. İstanbulda fırtına e
velki şiddetini nisbeten kaybetmiştir. 
Kar, fasılalı bir şekilde yağmağa de
vam etmektedir. 

Annelere öğüd 

Çocuk ölilmlerinin önüne geçmek 
ve yavrularımızın nasıl besleneceğini 
ve bakılacağını annelere anlatmak ve 
bildirmek üzere Sağlık Bakanlığı 
"Annelere öğüd,. adında 50 bin aded 
kitab bastırmaktadır. Basılma işi biter 
bitmez bu eser, bütün teşkilata ve hal
ka parasız olarak dağıtılacaktır. 

ğını sanıyorlardı. Bizler, ordumuzun 
dünyadaki orduların en iyilerinden bi
risi olduğunu isbat ettik. Biz, Uç mem
lekete karşı harbediyoruz. Bu üç mem
leketten ikisi, bizimkilerden çok muk
tedir şeflere malik olduklarını sanıyor· 
tardı. Fakat biz, Torino ve Berlin 
mekteblerinde okumamış olan işçilerin, 
sıvacıların ve dülgerlerin, o mektepler
den çıkanları püskürtebileceklerini de 
göstermiş olduk." 

Asiler de hühümetçileri 
piiskiirttiiklerini bildiriyorlar 

Salamanka, 22 (A.A.) - Dün ak
şam saat 20 de radyo ile neşredilen 
bir tebliğde ezcümle ~öyle denilmek
tedir: 

. "Teruel cephesinde son üç gün 
içinde 10,000 maktul veren düşmanın 
nevmidane taarruzları geri püskürtül
müştür. Hükümet milislerinin taar
ruzları .gevşemiştir. Düşman tamami
le muhasara edilmiştir. Hükümetçile
rin ricat etmek için franlrist hatları 
arasında bir gedik açmağa uğraşmak
tadırlar. Los Morrones mevkii de ta
rafımızdan zaptolunmuştur. 

Karışmazlık tali komitesinde 
anlaşmaya varıldı 

Londra, 22 (A.A.) - Karışmazlık 
tali komitesi, bugünkü toplantısında, 
İspanyaya yollanacak komisyonlara 
verilecek talimat içinde muallakta hu· 
lunan noktalar üzerinde anlaşmaya 
varmıştır. Neşredilen tebliğe göre, 
muharib hukukunun tanınmast ile ala
kadar olarak ha!S muallakta bulunan 
meselelerin ne tarzda müzakere edile
ceği üzerinde de anlaşmaya varılmış · 
tır. 

Antakya' da 
Yüksek mahkemeye 

hep Fransızlar 

f ayin edildiler 
(Başı 1. inci sayfada) 

türk düşmanlarından mürekkebtir. 

1 ttifakı anasır cenıiyeıi 
Antakya, 22 (Hususi) - Hatay se

çimine hazırlanmak, ve seçimde Garo
nun arzularını yerine getirmek mak
sadiyle muhtelif gruplar mümessille

rinden mürekkep "ittifakı anasır., ce
miyetinin açılma merasimi bu ayın on
altıncı günü İskenderunda Garonun e· 
vinde yapılmıştır, Adalı Mehmed, 
Mustafa Kuscyri, Dr. Mithat, kayma
kam Salahaddin, Şekip Berekat, bele
diye reisi Ethem, Dr. Alber Biloti, Dr. 
Bazit, Muses Derkalusyan, İzmirliyan, 
Hasan Cebbare açılma töreninde hazır 
bulunanlar arasındadır. Teşkil edilen 
bu cemiyetin birinci reisliğine delege 
Garo seçilmiştir. 

Pariste grevler 
yeniden başladı 
Paris, 21. (A.A.) - İaşe memur

ları grev ilan ederek Paris havalisi
nin antrepolarını işgal etmişlerdir. 

Grevciler patronların müşterek mu
kaveleye riayet etmediklerini iddia 
etmektedirler. 

Perakende mal satan dükkanlarla 
büyük mağazalara sirayet etmiştir. 
Polis geçende işçiler tarafından işgal 
edilen antrepoları tahliye ettirdiği 
gibi bu sefer de grevciler tarafından 
işgal edilen binaları tahliye ettirmiş· 
tir. 

. Paris havalisi film endüstrisi iş)i
leri de grev ilan etmişlerdir. Eyalet
lere sirayet etmek istidadını gösteren 
bu grevden maksad, patronların müş
terek iş mukavelenamesini imzadan 
imtina etmelerini protesto etmektir. 
Grevciler tarafından işgal edilen ba
zı stüdyoları polis boşaltmıştır. 

Nihayet "maddi ve' manevi vazi
yetlerinin düzeltilmesini,. istiyen tü
tün kibrit fabrikalarının atölye ve 
kısım şefleri de bütün fabrikalarda 
işleri durdurmuşlardır. 

Filistinde haydudlarla 
mücadele devam ediyor 

Kudüs, 22 (A.A.) - Filistinin şi. 
malinde ve bilhassa Tulkerim bavalisin 
de polisle silahlı çeteler arasında çar -
pışmalar devam etmektedir. Bu hava
lide polis tethişçi şeflerine aid iki e\'i 
dinamitle berhava etmiştir. Bir müs • 
sademe esnasında haydutlardan iki ta· 
nesi öldürülmüş, ikisi yaralanmış ve 
biri esir edilmiştir • 

23 - 12 - 1937 . ____. 

Resmi tebliğ 
neıredildi 
(Başı 1 inci sayfada) 

de alıkoymuşlardır. Cereyan eden mil· 
kaleme esnasında Atatürk, Suriye bal• 
kını muhabbetle selamladıklarını vo 
Türkiyenin Suriyeyi müstakil ve mes· 
ut görme.itle bahtiyar olacağını beyan 
buyurmuşlardır. 

Suriye Başvekilinin ziyaretleri 
Suriye Başvekili Ekselans Lı;.ınıl 

Mardam dün öğleden evel Orman çift· 
liğini, Gazi ve lsmet İnönü enstitule· 
rini gezmiştir. 

Saat 13.30 da Dahiliye vekili ve Paf'
ti genel sekreteri ŞUk.rü Kaya misafir 
Başvekil şerefine Anadolu kulübünde 
bir ögle yemeği vermiştir. E!..-selan» 
Cemil Mardam öğleden sonra Ziraat 
enstitüsünü ve Çubuk barajını gezmif· 
tir. 

Resmi tebliğ 
Ankara, 22 (A.A.) - Reı;mi tebliğı 
Ankarada bulunduğu müddet zar

fında Suriye başvekili Cemil Mardaııı 
Bey Türkiye Başvekili Celal Bayar ile 
mülaki olmuş, Hariciye vekili Dr. A· 
rasla müteaddid defalar görüşmüf vo 
Cumhuriyet hlikümetinin diğer ricali 
He de temaslarda bulunmuştur. 

Bu görilşmeler esnasında iki memle· 
keti alakadar eden bütün meseleler ba· 
his mevzuu olmuş ve büyük bir sami· 
miyet içinde cereyan eden bu noktai 
nazar teatisi neticesinde bundan sonra. 
hasıl olan mutabakat dairesinde çalı
şılması takarrür etmiştir. 

Cemil Mardam dün 
hareket etti 

Suriye ~vekili Ekselans Cemil 
Mardam ak§aIIl yemeğini Ankarapalas· 
ta hususi olarak yemiş, vıe dün akpın 
21.18 de Toros trenine takılan huausi 
vagonla Ankaradan Suriyeye mütevec· 
cihen hareket etmiş ve istasyonda Ha· 
riciye Vekili Rüştü Araa, Başvekalet 
müsteşrı, Ankara vali ve belediye reisi, 
Hariciye vekaleti protokol şefi, emni
yet direktörü, Hariciye ikinci dai~ re· 
isi muavini ve merkez kumandanı tara
fından uğurlanmış ve bir kıta asker ta· 
rafından selamlanmıştır. Selam resmi 
esnasında kıtaya refakat eden bando 
tarafından Suriye ve istiklü martları 
çahruruştır. 

lstanulda i_şçilerin 

yaıayıı ıekli ve büdçelerl 
tetkik ediliyor 

İstanbul, 22 (Telefonla) - İstanbul-
da işçi ailelerinin yapyı! gelcilı.rıol 
ve lbüdcelerini tetkik etmek işiyle !ktr
aad fakültesi uğraşacaktır. İstatistik· 
lere esas tutulacak: malfunat bu aenct 
anket §!eklinde toplanacaktır. 

Sanayi birliğiyle esnaf cemiyetleri. 
büdoeleri tetkik edilebilecek itçiler -
den 300 aile tefrik edecekler ve bunla· 
rı fakülteye bildireceklerdir. Fakülte 
idaresi bu aileler içinde mensub bulun· 
dukları zümreyi temsile en elveri91i o
lan 150 sini seçecek ve müşahedelerini 
bunlar üzerinde tesbit edecektir. 

Eski bir cinayet 
davasının neticesi 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Unkapa· 
nında oturan Abdullahın karıst Esma 
iki sene ey.el Kasımpaşada dere içinde 
ölü olarak bulunmuş ve katilden ma.z· 
nun olarak kocası Abdullahla arkadaşı 
Rifat tevkif edilmişlerdi. Bunlardan 
Abdullah hapishanede öldüğu için 
hakkındaki takibat sukut etmi,, diğer 
suçlu Rifat bugün ağır cezada 18 sene 
hapse mahkum olmuştur. Yalnız mah· 
keme Esmanın hangi suçlunun darbe
siyle öldüğünü anlayamadığı için ce· 1 

zayı yedi se~ye indirmiştir. 

Bir esrar kaçakçısı yakalandı 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Kartalda 

manav İhsan adında biri esrar satar• 
ken yakalanmış, üzerinde bir buçuk vo 
evinde de 6 kilo esrar ele geçirilmiştir· 

Ehliyctnaınesiz bir motörcii 
iiç seneye mahkum oldu 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Ehliyet· 
namesi olmadığı halde motor kullanır· 
ken Haliçte bir sandala çarpan ve için· 
deki yolculardan dördünün boğulma· 
sına sebeb olan motorcu Aziz üç sene 
hapse mahkum olmu~tur. 

Fransız İngiliz goruş 

teatileri devam ediyor 
Londra, 22 (A.A.) - Muhalefet iş• 

çi mebuslarından B. Henderson, Fran· 
sa dış bakanı B .Delbosun orta AvrU· 
padaki seyahatinden Parise dönmesi 
üzerine İngiltere ve Fransa hükU· 
metleri arasında yeni görüşmeleri0 

düşüniilüp düşünülmediğini B. Edefl" 
den sormuştur. 

B. Eden cevaben demiştir ki : 
"- Bu hususta hiç bir vaziyet at~o: 

mış değildir. Fakat fikir teatileri. ıJc1 
hükümet arasında diplomatik yoııarlt 
muhakkak surette devam edecektir ... 
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Bir harla hikayesi 

Yeşilli 
,ller sabah vazife icabı salonda gi
~p gelirken yorganın peripnlıiı 
.,.inde Rabot'yu, daha doğrusu Ra
bot'nun başını, hatta daha azı, Rabot'
llun gözünü görürdüm. Onda, biraz 
: samanlar arasına gizlenerek sizi 

rku ile gözetliyen bir kobay hali 
"ardı. 

kadm 
Ymcuı: Geor••• Duhamel 

Etrafında iyi glyinmit zabıtleı vat· 
dı, bunlar en ehemiyetsiz ıöslcrini 
büyük bir dikkatle dinliyor, ve onı 
karıı en hararetli takdir allmı:ller~ 
göıtet iyorlardı. 

Bunlardan biri : 
- Giriniz, Madam, dedi. Madem 

ki bir kaç yaralı görmek istiyurau
nuz.-

ULUS 

j __ An_da_ç _ı 
TAYYARE POSTALARI 

Ankaradan kalkıı 
İıtanbUla vanı: 
lıtanbuldan kallat 
Ankaraya varıı 

14.10 
16.00 
10.00 
11,SO 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar İıtanbul euaneıi 
Pazartesi Merkez • 
Salı Ankara .. 
Çarpmba Yeni ve Cebeci ecz.lerl 
Perıembo : Hallı: ve SakarYa " 
Cuma Eıe eczanesi 
Cumartesi : Sebat ve Y eniıe!ılr ec.leri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

-9-

bo Yanından geçtiğim her sefer, Ra
t'ye, dudaklarımı büzerek sol gö

ltbnü kuvvetle kapamaktan ibaret la
~li bir işaret yapardım. Derhal Ra-

. t'nun gözü, solgun basta yüzünde 
b~r kırışık çizerek kapanırdı; ve hep-
11 bundan ibaretti : Selamlaşmlf ve 
biribirimize içimizi dökmüş olurduk. 

O, salonda bir iki adım attı. Bir
denbire durdu ve derin bir sesle : 

Zavallılar 1 dedi. 

Herııün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumarteıi 
ıs.oo 
14.45 
18.45 
ıı.oo 

Pazar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Slngapur ııllmaz bir yer midir 1 

Övr gazetesinde Genevieve Tabo
uiı, Panay hadisesinin amerikalıların 
harb etmeğe hazır olup olmadıklarını 
anlamağa matuf bir sondajdan ibaret 
olduğunu yazmakta ve şunları ilave 
eylemektedir: 

"İngilterenin uzak prka bir filo 
gönderip göndermiyeceği henüz tna• 
ınm değildir. İngiliz kabinesi yarın 
toplanacak ve bu hıususta kati bir ka· 
rar ittihaz edecektir. En yakın ihti
mal, tekliflerini sonradan kabineye 
bildirmek üzere muhtelif hal tekille- , 
rini tetkik etmesi için amirallığa tam 
salahiyet verilmesidir.,, 

Rabot hiç gülmezdi. Eski bir darül
lceze çocuğuydu, ve küçükken meme 
tlnınemiş olduğu hisaedilirdi; çocuk-
1Ultta alınmamış gıdanın yerini bir 
ISaha doldurmak imkansızdır. 

1 
Rabot'nun saçları kızılımtıraktı, so
~ yüzü çillerle örtülüydü. O kadar 
"UÇük bünyeli idi ki aynı zamanda bir 
ta11şana ve bir kuşa benzerdi. Bir ya
bancı kendisine hitab edince alt du
~ğı titremiye başlar ve çenesi bir ce
~z gibi buruşurdu. Her 'eyden önce 
~ak yemiyeceğine onu ikna etmek 

ıtııdı. 

Zavallr Rabot ! Onun güldüğünü 
lCStnıek için ne vermezdim ki 1 Bili
kis, her şey onu ağlatırdı : Aylardan 
beri her gün yenilenen bitmek tUken
lbck bilmez korkunç pansımanlar: 
~bot'yu arkadaşlariyle oynamaktan 
lbcneden korkunç hareketsizlik; ve 
bilhassa Rabot'nun hiç bir oyun bil
lbenıesi, hiç bir şeyle alakadar olma
~ı." 

Ben, sanırım ki, onunla samimi o
ları tek insandım; ve söylemiftim, bu 
laınimiyet, sadece yatağının dibinden 
Ctçerken sol gözümü kapamaktan ile
ti geliyordu. 

Rabot cigara içmezdi. Cigara dağı
tıldığı zaman Rabot hissesini alır ve 
)atakta uzun zaman kalmaktan tekli 
değişmiş, uzun zayıf parmaklarmı kı
~ıldatarak bir müddet onlarla oynar
d~. Hasta çiftçi parmakları güzel de
~ldir; nasırlarını ve çevikliğini kay
"tdince bunlar hiç bir teYe benzemez. 

-.bot cigaralarmı arkadqlarına 
l~ram etmek isterdi, sanırım; fakat, 
~e hususiyle başkasına bir teY ver
lnclt için konLlfJD<Üı liyJe ~tfir ki 
Cigaralar masanın üstünde tozlanır 
~c Rabot harb çağhyanmm sürükledi
li ve olan bitenden bir fey anlamıyan 
bir saman parçası gibi, ipince ve dim
dik arka üstü uzamnıt kalmakta de· 
~anı ederdi. 

Bir gün bir kurmay zabiti salona 
tirdi ve Rabot'ya doğru ilerledi. 

Bütün salon gözlerini açtı ve kulak 
kabarttı. Mery pipoıunu yere koydu; 
Tarrisant koltuk deyneklerini b cibi
riyle değittirdi (bu onda heytcan 
alametidir); Domcngc ile Bumi~r o
yunu durdurdular ve dalgınlıkla !Ö._ 
termemek için iskambil kiğıdlarını 
karınları üstüne bastırdılar. Raupot 
kımıldamadı, çünkü kötürümdür, fa
kat kulak kesildiği farkedildi. 

Yetilli kadın evveli zenci Sarri'yc 
doğru gitti. Etiketi okuyarak : 

- Senin adın Sarri mi ? dedi. 
Zenci bafını salladı. Ye,illi kadın 

sahnede oynıyan kadınların sesi gibi 
tatlı ve ahenktar bir fivesiyle sözUne 
devam etti : 

- Sen güzel memleketini, ateıten 
kum aah.-Sı içinde serin ve kokulu 
vahanı terkederek franaada harb et
miye geldin. Ah 1 Sarri batında muz
lim bir heykel gibi, bal ve Hindistn 
cevizi südiyle dolu kokulu destiyi 
taşıyarak genç kadınların hurma hı
yabani boyunca geri geldiği saatlerde 
Afrika akpmları ne güzeldir. 

Zabitler hayran fıııldayıılarını 
iJittirdiler ve franıızca bilen Sarri 
batını aallıyarak heceledi : 

- Hindistan cevizi... Hindistan 
cevizi. 

Yefilli kadın tahta zemin Uzerinde 
kayarak uzaklapııtı bile. Rabot'ya 
kadar ıeldi ve telgraf teli üstüne ko
nan bir kırlangıç haliyle usulca yata· 
iın ucuna ilif ti. 

- Rabot, dedi, sen bir kahraman· 
sın t 

Rabot cevab vermedi ; fakat Adeti 
U.ere tokat yemekten korkan bir ço
cuk ıibi ıözlerini kırptı. 

Yetilli kadın : 
- Ah Rabot, diyordu, gibel fran· 

samı=ı muhafaza eden ıiılere ne ka· 
mimıet borçlıqrus. Jakat Rabot 

ıen timdiden en bilyilk milkifata : 
Şan ve ıere!e nail oldun 1 

Savaıın sevinçli harareti 1 Süngü 
gUnefinden parıldarken ileri atılma
nın nefis iztlrabı 1 Düf1Dallm kanalı 
kalçasına intikamcı bir demiri sapla
manın zevki, ve sonra herkes tarafın
dan çekilmekten lllhlle9mit lı:tirab; 
kahramanı bir taıırı yapan mukaddes 
yara 1 Ah f Bu güzel hatıralar Rabot f 

Puar ve cumartoai ııUnierirıden balka 
HALK ıinemaamdı berilin H 1 1 k 
matineleri: 12.15 

Film deiiıme gilnleri: Puarteai •• Cuma 

LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yancm ihban: 1521. - Telefon mllnc:aat 
ıehir: 1023 - 1024' - Şehirleraraaı: 2341 • 
%342. - Elektrik ve Havaaazı An.za 'Me
murluiu ı 1846. - Ma&Jori Şehir Anba
n: S70S. - Tabi Telefon numaralan: 
Zlncirllcami elvan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civarı ı %806, 3259. - Y enl-

ıehir ,Havmbaıı Bizim tabi: 2323 -
Havuzbaıı: 3390. 

OTOBU'SLERİN İ 1 k ve SON 
SEFERLERi 

Ulus 'M. dan K. dere'10 
K. dereden Ulus 'M. na 

Ulu• 'M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulua M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ul~ 'M. na 

Ulus il. dan Koçiörea'e 
Keçiöreadea Ulus .iL na 

Ulus .iL dan Etllk'e 
Btlik'tea Ulu .iL na 

Ulua M. dan Cebeci"yo 
Cebeci'den Ulu il. da 

Cebeci'den AL fabL ra 

AL fabl. dan Cebeci'1• 

Sabah Akpın 
İlk Son 

sefer sefer 
6.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 ıuo 

7.10 23.30 

7.30 20.00 
ı.oo 20.30 

6.00 21.00 
6.30 21.30 

6.30 20.30 
1.00 21.00 

7,00 20.30 
1.00 20.30 

6.30 

17.15 

s. puan'ndan Akköpril'1• uo 7.15 
Akköpril'den S. puan'na - 9.45 

Yeniıehir, lıtuyoa ve Balwılıklara 
her saati bet •eç• IDllDtu&m tef erler 
YUcbr. Puar lüD1eri ilk seferler birer 
saat sonra bqlar. 

POSTA SAATLERİ 

Posta IUt 11 a kadar lstanbul cihctine 
mektab bbal eder. 
Taahhiltlil 18 e kadardır. 
Tıınare paetUI 11 • beler meldab alır. 

TREN SAATLERi 
11Qdarpa1&7& : Her sabab 8.20, ber 

akpm 19.15 •• 11.45 
de (Salı, peqembe, CU• 
martai Toros allnt). 

Samlan battma ı Herıttn US (Kayao
ri, Sıvaa, Amuya bu 
hat ilzerindedir). 

Diyarbüır hattı : Herııün SJ.40 
Zonculdak hattı : Hordn 15.00 
Kırıkkaleye nyotobils 16.05 

GUNLUK: - Bu mudur ? Dedi, pek lll, ona 
"kert madalya ile harb haçını getiri
)'oruın. 

Yetilli kadın sustu ve salonda din! -------
bir sUkQt hUkUm ıUrdU. tıte o zaman Arabi • 1356 Rumt-1353 

Birinci klnun 11 
S. D. ~abot'ya küçük bir kiğıd imzalattı 

~c onu oyuncaklariyle baş başa bırak
tı, Rabot gülmiyordu; kutuyu önüne 
~.rganın üstüne koymUftu ve onu 1&

-.ıtın saat dokuzundan öileden son
la ilçe kadar seyretti. 

. Saat üçte .ıabit tekrar geldi ve de
dı ki : 

- Yanılmıtım, bir hata oldu. Ma
dalyalar Rabot'ya değil Raboux'ya 
'idıni,. 

Sonra mahfazayı geri aldı, makbu· 
tu Yırttı ve gitti. 

!Qbot saat üçten akşam dokuza ka· 
dar ağladı, sonra uyudu. Ertesi gün. 
~ sabahtan ağlamıya batladı. İyi 
lt ınüdilr olan mösyö Go11in kurmay 
d~ireaine gitti ve tıpkı ötekilere ben· 
ı~Yen bir madalya ve bir haçla gerı 
~tıdü; hatta Rabot'ya yeni bir klğıd 

le imzalattı. 
!Qbot artık ağlamadı. Bununla be · 

tabcr yüzünde bir gölge kaldı, oyun
ttlı:ıarını günün birinde tekrar elln
~tn almalarından korkuyormuş gibi 
tfnıatsızlık hissi veren bir gölge. 

.\radan bir kaç hafta geçti. Ekseri
)a Rabot'nun yüzüne bakar ve güldü
lıı zaman bu yüzün ne hale geleceği-
ili tahmine çalışırdım. Bu düşUnrem 
~tileydi : Rabot'nun gülmek bilme-

1li ve kafasının bu if için yapılmı' 
01llıadığı aşikardı. 
tıa l~te o zaman yeşilli kadın meyda

:ıktx. 

t" ~ir sabah bu kaclın kapılardan bl 
tndcn herkes gibi içeri girdi Bu· 
nunı . d a beraber o herkese benzem•yo~ 
~ : Onda bir melek, bir kıraliç..J, bır 

1 
hck hali vardı. Ne haatahanede ça· 

hiç umulmadık bir hidlae oldu : Ra-
19 88,1 D. 

bot kendine benzemiyordu. Bütün Giiııq 7 23 Aktam 16 44 

hatları buruıtu, yüzü müthi9 surette 
karmakarıııt oldu. Kemikten ibaret 
göpündcn kıaa hamleleri ve kmlmıt 
bir ses çıktı ve herkes Rabot'nun gill
dilfilne kanaat ıetirdi • 

Uç çeyrek saatten fazla güldü. Ye
tilli kadm çoktan gitmitti ki Rabot 
bir nöbete tutulmuı ribi, öksürür ıi
bi, can çekitir gibi, hlll gülüyordu. 

Bu vakadan sonra Rabot'nun haya
tında bir değitiklik oldu. Ne zaman 
muztarib ve ağlamak üzere olaa tam 
zamanında "Rabot, Yetilli kadını ge
tirecekler., diyerek onu güldürmek 
mümkündü. 

Çapraz kelimeler 

Soldan Mia: 
1- Vekiller heyeti reiıi 
%- Llhza - 'Mahsul 

Çekoslovakyanın en çok 
vergi veren ıirketi 

Prag, 22 (A.A.) - Bata firketinln 
dün Zlinde akdettiği heyeti umumi-

ye toplant•mm raporuna göre, bu fir
ket 1936 senesinde hükümete yalnız 

vergi olarak 165 milyon kron ödemif
tir. Binaenaleyh bata tirketi Çekoslo
vak devletinin en çok vergi veren mü
Haesesi olduğu anlatılmııtır. 

Sir Yan Hamilton, bir yemekten 
sonra aöylcdiği bir nutukta, bir defa 
bir tümen askerle Singapuru nasıl zab
tettiğini anlatmı§tı. Bu tecrübe yapıl -
dığı sırada asla zabtedilmez sanılan is
tihkimlann kolayca elde edilmit olma
sı üzerine 1920 den beri deniz üalerine 
ve iatihklmlanna on üç milyon ingiliz 
liraaı harcanan bu mevkiin gerçekten 
emniyetli bir yer olup olmadığı •uali 
zihinlerde canlanabilir. 

Tabü milli müdafaa makamları bu 
husuata tafailit vermekten çekinirler; 
ıuat ou mı.ıstankem mevKlıu nernangı 
oır auşman nucumuna karıı .ıtoyaca.ıı: 

bır kuvvette olup olmaaıgı.u aa anla -
wak J.üımdır. burası hUJUn<1a llfl e
dilen nokta.ıar şunlardan ıbaretur: a u
raaa 6000 ıJe ı uUIJ ara&ınoa aaıtcr ou
ıunau~u, ::,eıcter de ·.rerror muıutvı-u, 
bar ıru~aar tayyare, bır mı.ıı:aar uenız 

tayyarcaı, ;:,ıugupurda ı.ıu ıs&(eıe v.:. ş:n
rın oıpnaa bır uman bwunaugunu uı -
liyoruz. l<oyter'in haber vcrdı~ıne 

gore, yakınaa iki tayyare bölüğü daha 
oraya gönderilecektir. 

üene Royter'in haber verdiğine gö
re dört aya .ıı:adar buradaki yeni deniz 
üssü tamamlanmış olacaktır . .Fakat de
nizcılerın, tahmırune bakılıraa 1937 se
nesinde bu işe 640,000 ingiliz lirası 
aarfedilmesi, aynca da 3,36!ıl,OOO lira -
run bu iıe tahsis edilmesi lizım gel -
mektedir. 

§undan emin olabiliriz ki bugün o
rada iyi teçhiz edilmiş müstahkem mcv 
kilerle her türlü gemılere elveritli sey
yar ve sabit doklar mcvcuddur. Bun· 
dan batka pek büyük bir bava ku~eti 
de buraauu bir üa olarak kullanabilir. 

Singapur, Siyamın cenubundan 
battı iatüvaya doğru bir yılan &ibi lPv· 
nlarak u.ıanan ve Malaya adalannm 
arasından geçen bir yarım adanın ce
nub ucundadır. 

Singapur'un başlıca kuvveti, her • 
hanci muhtemel bir dütmana olan me
safesindedir. Japonya 2500, Kanton 
1500, Manita 1340, Formoaa 1600, 
Hainan ve Çinin cenub ucu 1100 mil 
uzaklıktadır. 

Onun için Singapur'a hilcum ede
cek olanlar, uzak bir mesafeden gel
meğe ve kolaylıkla tahkim edilecek i -
leri mevziler haline getirilebilecek ada
lar arasından geçmeğe mecbur olacak
lardır. 

Singapur Hindistana kaIJı yapıla
cak herhangi bir taarruza cenah teıkil 
edecek ve pyet japonlar, Felemenk 
fUkı 'Hind adalanna doğru hareke e • 
decek olurlarsa hareket sabalan çok 
büyüyecektir. Biz, buna mani olmak 
istersek Singapur, düşmanı ziyadesiy
le tehdid edebilecektir. 

Bundan başka Singapur, Borneo'
ya ,yeni Gineye ve A vusturalyaya kar
tı yapılacak herhangi bir taarruzu da 
önliyecektir. Malaya denizinde bir de
niz ve yahud hava harbı yapılacak o -
luraa bizim kuvvetlerimiz japonlardan 

rX:n hasta bakıcılar gibi, ne de ya
t 1 lc.oca veya çocuklarını zly.nett 
tlen kadınlar gibi giyinmiıtl. Hattt 

3- Oku fırlatan - Franuzca altın • TalilD 
yanlL 

2- Rakmm i~ine konan bir madde - Bir 

~ltakta .esadüf edilen kadın1ar:ı bile 
~emiyordu. Çok daha gilze1, çok 
~· nıuhte,emdi. Daha ziyade d\lvar 
da 1rnleri üstünde görülen " .ıtır· 
~t reısanun "tahayyül,, veya "hüsil.ı,. 
~ :tiir,, kelimelerini yudıiı re-

erı, perileri andırıyordu. 

4- Bir iıkambil kliıcb - Abdal 
5- Kıurtma •t - Kunetll blr elektrik ı-

ııtı veren llmba 
6- Sorıu edatı • Keçi eti. 
7. Hicazda bir ka1&ba - Sanat 
a- Kapmm önündeki tilmıek • Yeni delil 
9- Kurmakta emir • Bqsir • A7I maia· 

ruı. 

Yukandan a .. iı:ra: 
ı. Bqvekilimiain aoyadı • Pança tek 

i .. ret edatı. · 

.. örtmek 
4- Atıf edatı - Ten - Beyaz 
5- lktn&d 
6- Bv aabibhı• her Q nrdiiimia • Pel&-

ket 
7. Apjıya ıell • Bayır. 
.. TüdlDe • l51d10 41ltkb 
t- Bir nota • Yala&. 

Meselenin halli 

Beyazlar: Karalar: 
1) Şah d5 - c6 1) Vezir b8- a7 
1) Vezir d7 - d8 + 2) Vezir a7 - b8 

(pJı demektir) 
1) Vezir d8-a5 + 3) Vealr b8-a7 
4) Pil c4. a6 ve kuamr 

Yazan: R. T. Barretı 
daha ziyade üslerine yakın ve kesif bir 
halde harekete geçebilirler. 

Singapur, Hongkong'dan 1445 mil 
uzakta bulunduğu için bu sürat asrın
da bu ileri mevzün yardımına kolaylık
la kopbilir. Japonlara karşı yapılacak 
herhangi bir taarruzda ise uzaklığı do
layıaiyle Singapur'un hiç bir faydası 

olmıyacaktır. 

Singapur 25 mil uzunluğunda ve 
12 mil genişliğinde Oval bir adadır. 

Doklar ve kasaba cenub taraftadır. Bu 
tarafta bir takım kUçük, sevimli ada -
cıklar vardır ki gayet iyi tahkim edil -
miştir. 

Yeni deniz üuü olan Seleter, ada
nın §imali ıarkiainde, bir koy içinde -
dir. Buralara yaklaımak da oldukça 
güç bir şeydir. 

Singapur, ağaçlıklar arasında kır • 
nuzı damlı evleriyle göze gayet güzel 
görünür. Burası Ccbelüttrık, Aden ve 
Hongkong gibi ilk bakışta mü6tahkem 
bir mevki olduğu intibaıru bırakmaz. 

Burası insan eliyle yapılmış müstah
kem bir mevkidir; fakat kuvvetlidir. 
Buraya yaklaşmak ve hücum etmek de 
hiç kolay değildir. 

Singapur'un §imalinde Malaya bo
ğazları 300 mil kadar uzanır. Şehir, 

360 mil uzakta iyi bir liman, yardımcı 
bir üa bir müstahkem mevki olan Pe
nang'a demiryolu ile bağlıdır. Burası 

Malaya yarım adasının garb tarafın

dadır. 

Pcnang' da birçok askeri depolar 
bulunduğundan, Singapur, kendi hin· 
terlandından kolaylıkla yiyecek ve iş
çi getirtebilir. Kolombo ve Kalküta da 
1600 mil mesafede olduktan için Ja
ponyadan çok yakındırlar. Strateji ba
kımından yeryilründe Sinppur'a ben· 
ziyen bir yer yok gibidir. 

Fransa 
Fransa Akdenizde lngiltereye 

yardım edecek 
Gazeteler, ekseriyetle Londra hü

kümeti uzak şarka bir filo göndemıe
ğe karar verdiği takdirde Franunın 

Akdenizde ingilizlere yardım edeceği
ne kanidirler. 

Pöti Jurnal diyor ki: 
"Fransa, eğer İngiltere isterse, İn

gilterenin müttefiki ve eski doatu sı
fatiyle müdahale edecek ve ingiliz 
deniz kuvvetlerinin kısmı küllisi u
zak tarka gider gitmez Akdenizde 
statükoyu muhafaza etmek vazifesini 
üstüne alacaktır . ., 
Aynı gazete dün Delbos ile Phippı 

arasındaki göril,me hakkında tefsir
lerde bulunarak şöyle demektedir: 

''Görüşme esnasında Akdenizdeki 
İngiliz harb gemilerinin uzak ,arka 
gönderilmesi ve Fransanın Akdeniz
de statükoyu muhafaza etmesi ihti
malinden bahaedilmittir. 

Uzak Şarktaki lransız 
menfaatleri 

Epok gazetesi, aynı şekilde mü
talea yürütmekte ve fÖyle yazmakta
dır: 

"Fransanın da uzak şarkta müda
faa edilecek mühim menfaatleri bu
lunduğu için lngiltereye yardım et
mekten çekinmemesinin sebebi pek
ill anlatılır. ,, 

Epok, bundan sonra dün japon ge
nerali Harada tarafından yapılan be
yanatı tenkid etmekte ve ingilizlerle 
amerlkalıların bir deniz nümayişi 
yapmak ihtimalinin daima mevcud 

SoYyet - ingiliz yakınlığına 
doğru 

Republik gazetesi, uzak ,ark hldl
selerinden herhalde Japonyaya kartı 
koymak için bir sovyet - ingiliz ya
kınlığı ve Avrupada ingiliz nüfuzu
nun azalmasına mani olmak için de 
İngiltere ile Fransa arasında daha il• 

kı bir ittifak çıkacağını yazmaktadır. 
Bu gazete, Nankin bombardımanının 
A vrupada pek mühim akialer bıraka
cağını ilave eylemektedir. 

Çin - Japon anla~mazlığının 
yayılmasını istiyenler var 

Lö Tan gazetesi başmakalesinde 

şöyle yazıyor: 
"Japonyanın, uzak prkta hakları 

ve menfaatleri olan devletlere açıkça 
meydan okumak .istemediği atikbdır. 
Bununla beraber bazı askeri unsur• 
lar belki de Çin • japon anlapıulı
ğının umumileşmesinden memnun o
lacaklardır. Uzak şarkta enternasyo
nal ihtilatlar zuhur ettiği takdirde 
bunlar Japonyanın dünyanın bu kıs
mında kendine tahmil etmiş olduğu 
vazifeyi tehlikeye diltürebilir . ., 

Japonya mühim fedakirlrklar 
yapmalı 

Nankinln zaptından 1011r• Tokyo
nun niyet ve mabadları hakkmda US 
Taa bu metaJeayı na.e eylemektedlrı 

"Japonya marepl Çang • Kay • 
Şek'in kıtalarını cenubi Çinin ..tal 
topraklarında takib etmekten ziyade 
timaıt Çinde kontrol etmekte bulun
duğu topraklan el altında bulundur• 
mağa gayret etmektedir. Çinin ce
nubunda harekete geçmek için Ja• 
ponyanın aıkert faaliyetlerde bulun• 
ma11 ve ıimdiye kadar katlandığı mad 
df fedakarlıklardan daha mühim fe
dakirhkları göze almaaı llzım gelir. 
Bununla beraber Nankinin sukutun• 
dan ıonra çinlilerin müzakereye ba,. 
lamak istiyecekleri hakkında Tokyo•· 
da beslenen ümidler tahakkuk etmek• 
ten uzaktır. Çang - Kay - Şek kuv• 
vetlerinin Hankeu'da toplandıkları 
hakkındaki haberler bu gibi Umidled 
suya dütilrmeğe kafidir.,, 

Kanton'a yapdacak taarruz 
Kanton'a yapılma11 muhtemel bir 

taarruz hakkında Lö Tan, japonların 
cenubt Çindeki yegane hedeflerinin 
Çang - Kay - Şek'i başlıca iaşe men
baından mahrum etmek üzere Kan• 
ton - Hankov demiryolunu kesmek 
olduğunu zannetmektedir. 

Uzak prka Akdenizden bir ingi· 
liz filosu gönderildiği takdirde F· 
ransanın Akdenizde daha ağır bir va
zife yüklenmesi için Londra ile Pa
ris arasında istifareler yapıldığı hak• 
kında dolapn pyialara Tan inanma
maktadır. 

Romanya'dan gelen gö_çmenler 
Bu yılın son göçmen kafilesi bu 

hafta geliyor. Nazım vapuru Kösten

ceye hareket etmiıtir. Bu vapurun 
getireceği 1800 kişilik so.n. göçm~n 
kafilesi Trakyaya yerleştırılecektır. 
Göçmenlerin süratle yerleftirilmesi 
için bütün tedbirler alınmıştır. 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -
~ IZMIR Enternasyonal Fuarına ~ 
5 Hazırlanınız - ----i 20 aguıtos 20 eylul 
i 1938 -
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E KAHRAMAN BiR TAYYARECIMIZ E . -
~ ............................................................................. ... 

. I 

Salim llkuçan a 
aid bazı hatıralar 
"İskenderiyeye vardığım • 

gecenın 

neşesini asla unutamam !,, 
-3-

Yazan : Orhan Aydar 
- Sizleri bu tayyare ile burada 1 atlatılmış on beşten fazla vakası var-

bekliyorduk. /ı ra'.:> .. !:ır C"!!rdi... dır. 

Ben maket gibi cismi camit kesil
miş, Kemal de hüngür hüngür ağlı
yordu. Kemali teskin için çok gayret 
ettim, fakat muv ... :f .. k olamadım. Ço
cuk söyledi, Kemal ağladı. O güzel 
ruhun göz yaşları ta ikametgahımı.:a 
kadar aktı. 

Kahraman Edremitliler bir hafta 
içinde bize yeni bir Bleryo satın al
dılar. İzmir ziyaretini Kahireden dö
nüşe bırakarak Edremit tayyaresiyle 
Beyruttan itibaren yolumuza devam 
ettik. 

*** 

Gene Salimi dinliyelim 

914 11 nisanında İstanbul dan va
purla Beyruta hareket ettik. ''Sali
min ayrılmaz arkadaşı Kemal,, (dai
ma kendisiyle beraber uçtuğu için 
kahraman arkadaşından hep bu tabir
le bahsederdi) de beraberindeydi. 
Beyruttan Kudüse uçtuk ve orada iki 
gün kaldık. Mısır hududuna, Mısnlı 
kardeşlerimizin yaptıkları program 
mucibince indik. Arişte fevkalade bir 
hüsnü kabul gördük. Bizim için gü
zel bir meydan hazırlarumştı. Port 
Saide program mucibince saat doku
za çeyrek kala, dakika şaşmadan in
dik. Bize Mısırın öz evlfidı gibi par
lak bir istikbal yapıldı. Bir gün sonra 
çarşamba günü Kahireye indik. Tel
lülkebir üzerinde şiddetli bir fırtına
ya tutulmuştuk. İlerlemek kabil de
ğildi. Çaresiz buraya ve ertesi günü 
de Helyopolis meydanına indik. Ka
hirede bir hafta kaldık. Programda 
cuma günü İskenderiyede Resüttin 
aarayında Mısır Hidivi Abbas Hilmi 
paşa tarafından kabul edileceğimiz 

yazlı idi. Bunun için perşembe akşa
mı: İskenderiyede bulunmaklığmuz 
icab ediyordu. Akşamın karanlıkları 
etrafa çökmüştü. Telgraf telleri üze
rinden geçerek meydanın kumluğuna 
indik. Tayyareden iner inmez bizi ilk 
olarak Prens Ömer Tosun paşa karşı
ladı. Bütün İskenderiye halkı istikba
limize gelmişti. Mukavemet kabil de
ğildi. Otele kadar bizi omuzlarında 
taşıdılar. Maatt:eessüf otelde o zaman 
hasmıcanımız olan tabancı bir devle
tin bayrağı asılıydı. Bunun gölgesin
de yatmaktansa bir bedevi çadırında 
yatrnağr tercih ettiğimi söyledim. 
Halk onu indirip yerine Türk bayrağı 
çektiler. Bayrağımı öperek altından 
geçtim. Arkadaşım Kemalle otele 
yerleştik. Cuma günü saat on birde 
Hidiv Abbas paşa Resüttin sarayının 
kabul salonunda "hoş geldiniz evlad
larım,, hitabiyle bizi karşıladı. Şere
fimize yapılan merasimde Mısırın 
en maruf simaları ha ır bulundu. 

Gene program mucibince Lord 
Kiçner tarafından kabul edildik ve 
on beş dakika kadar yanında kaldık. 
Kiçner bizi türkçe selamladı, kahve 
ve sigara ikram etti. Türkleri çok 
sevdiğini, türkçeyi bildiğini, maale
sef unuttuğunu, türklerin meziyetle
rinden hiç bir şey kaybetmediklerini 
bu son muvaffakiyetimizle bütün 
dünyaya isbat ettiğimizi söyledi. 

İskenderiyeye vasıl olduğum gece
nin sürurunu tasvir hiç bir zaman be
nim için kabil olamıyacaktrr. Bütün 
~mal husule gelmiş, r 'tlet mesrur ve 
pdan olmuştu. Emsalsiz bir haz du
yuyordum. O daki!:anın d-' .. bentle 
yaşıyan tarihi bir hatırası vardır. Ha
yatımda o dakika, en büyük saadetle
re müsavidir. Ve bata o günlerin yftdı 
değil midir ki, beni ihtiyarhğıma rağ
men bu meslekten ayıramıyor. 

••• 
Edremit tayyaresi Kahireden ge

çip Ehramlar üzerine türk bayrağını 
attıktan sonra Helyopolise dönerken 
Nil üzerinde motör birdenbire pan 

••• 
Salim, ordu tayyare mütehassısı 

sıfatiyle Konyada bulunduğu sırada 
Sir Alan Kopham ve bir balon kaza
sında ölen İngiliz Hava Generali Sir 
Sefton Brenkre He tanışmıştı. Sefton 
Brenker Konyadan tayyaresiyle Hin
distana uçarken şiddetli bir kar fırtı
nasına tutulmuş ve rasat raporunu 
beklemek zorunda kalmıştı. Rapor ge
lince General, Sali •. ıe dönerek şu su
ali sordu : 

- Kumandan, burada fırtına yuka
rıdan mı aşağı gelir, yoksa aşağıdan 
mı yukarıya çıkar ? 

- Kuvvetli cenub rüzgarı olduğu
na n<azaran karşımızda fırtına Toros
lara çarparak , ükseliyor, Konya ova
sından yukarıdan aşağıya tesirini ya
pıyor. 

- O halde mesele yoktur, fırtına
nın üstUne çıkmak imkanı vardır. 

İki buçuk saat sonra Adana, Sefton 
Brenker'in tayyaresinin şehir üzerin
den geçtiğini bildirmişti. 

*** 
Salim Seydiköyde tesis edilen mek

tebte, bugün her biri değerli birer 
komutan olan Hava Aslarımızı bize 
kazandırmış, Yeşilköy tayyare maki
nist mektebinie, Eskişehir hava oku
lunda Türk kanadlarrna yüksek de
ğerde genç!~- yetiştirmiştir. 

"İlkuçan,, mı henüz dinç olduğu 
bir yaşta vakitsiz kaybeden havacıla
rımızl:ı övünüyor ve onlara güveniyo-
ruz. 

\. 

BITI'l 

lstanbul borsasf 
22 -12 -1937 

PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 623.- 628.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 88.-
Liret 98.50 98.50 
Bel~ Franrı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.50 
1s. frangı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avus. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İs. 30.- 32.-
Altın 1046.- 1048.-
Banknot 269.- 270.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londra 624.75 624.-
Nevyork 0.80 0.7995 
Paris 23.55 23.5875 
Milano 15.21 15.2275 
Brüksel 4.7086 4.7167 
Atina 87.475 87.58 
Cenevre 3.4582 3.4625 
Sof ya 64.0556 64.1075 
Amsterdam 1.4391 1.4408 
Prağ 22.77 22.7965 
Viyana 4.23 4.2355 
Madrid 13.7655 13.7825 
Beri in 1.9852 1.9875 
Varşova 4.2208 4.2260 
Budapeşte 4.0216 4.0265 
Bükreş 106.7625 106.8910 
Belgrad 34.4937 34.5350 
Yokohama 2.7497 2.7530 
Moskova 23.5925 23.5650 
Stokholm 3.1050 3.1087 

ESHAM VE TAHViLAT 

AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 Türk borcu 
I 14.475 14.475 Vadeli 

1933 Türk borcu 
II 13.75 13.85 Vadeli 

Sıvaı-Erzurum 
haatı ls. 3 95.- 95.-
Anılan çimento 9.45 9.40 
% 60 H.S. 25.40 25.40 Pe3in 

yapmıştı. Manyatodan distribütöre 
gelen cereyan kablosunun fişi o ka
dar geriye alınmıştı ki, uçuştan beş 
dakika sonra Kahire üzerinde bulunu-
yorken yerinden çıkacak ve tayy~re ,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
binalardan birinin üzerine düşerek § Doktor : 

parçalanacaktı. Salimin misilsiz SO· : Rıza Duray : 
ğukkanlıhğı bu kasdı önledi ve tay- : : 

yare sanki motörde hiç bir şey yok- : Cebeci Hastanesi : 
muş gibi Nil kenarında bir pamuk : : 
tarı1sma indi ve sol tekerlekten bir : RÖNTGEN mütehassısı Çocuk: 
metre ileride büyük bir çukurun ö- : sarayı caddesi Niyazi Kansuk: 
nünde durdu. Kahraman Salimin tay- : Ap. No. 2 Telefon: (3509) : - -yarecilik hayatından böyle arızasız '111111111111111111111111111111111111111,. 
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Bu sütunlarda günü gününe resmi gazetede çıkan 

kanunları, nizamnameleri ve tamimleri bulacaksınız 

KARARNAMELER 
Karanıame No: 2/7740 

İktısad vekilliğinden yazılan 4.11.1937 ta
rih ve 52181-4908 aayılı tezkerede; İstan
bulda Galatada Bahtiyar Hanında avukat 
lzak, Sages imzasiyle verilen 18.6:1~37 t~
rihli istidaname ile, Muğla viliyetının Mı
lie kazasına bağlı Tuzibat köyünde kiin 
olup imtiyazı 24 nisan 1328 tarihli fermarı
la Alber Ya§ova uhdesinde bulunan zımpa
ra madeninin haiz olduğu vekilete binaen 
lzmirde Türkiye cumhuriyeti tebaasından 
Mişel Abuaf'a devrine aid muamelenin ya
pılmaaı istenildiği ve Miııel Abuaf tarafın
dan da bu ferağın kabul edildiği bildirilmiş 
ve imtiyazı Türkiye Cumhuriyeti tebaasın
dan Alber Yaııova uhdesinde bulunan buma
denin ferağı mani bir hali olmadığından ge. 
rekli muamelenin yapılmasına izin verilme-

ıi teklif edilmiıtir. 
Bu iı İcra vekilleri heyetince 1.12.1937 

tarihinde görüşülerek teklif veçhile ferağ 
muamelesinin yapılmasına izin verilmesi o
nanmıııtır. 

imzalar 

Kararname No: 2/7793 

3223 sayılı kanunla Mardin vilayetine 
bağlı olarak yeniden te§kil edilen İdil ve 
Mazıdağı kazaları belediye reisliği vazife
sinin kaymakamlar uhdesine verilmesi; Da
hiliye vekilliğinin 7.12. 1937 tarih ve 10234 
sayılı teklifi üzerine 1580 sayılı Belediye 
kanununun 94 lincü maddesine tevfikan İcra 
vekilleri heyetinin 10.12.1937 tarihli top
lantııında onanmııtır. 

imzalar 

TAMİMLER 
Maliye Vekaletinden : 

No. 22136/34-28571/95 
ÖZÜ: Mükellefiyet şeklinde vuiua ge

tirilen hatalaun da tashih edilmesi hakkında 
8.9.1934 tarih ve 23.221-12-26208 sayılı u

mumi yazıya ektir: 
Vergilerin tarh ve tahakkuk muamelele

rinde vukua getirilen hatll ve yanlı!ilıklann 
ıureti tashihine dair olan tarih ve numara
ıı yukarıda yazılı umumi tebliiin kazanç 
vergisine aid 2 inci maddesinin A fıkrasın
da tashih olunabilecekleri tahdidi surette 
sayılan haller meyanına 12 inci bend olarak, 
mükellefiyet ııeklinde vuku bulan hatal~nn 
da ilivesi tensib edilmiştir. Mükellefıy~t 
ıeklinde vuku bulan hatalardan maksad, bır 
mükellefin nevi iştiıaline ıöre beyanname
ye tabi tutulması lizım aelirken gayri safi 
irad üzerinden veya makllsen vergi ile ~ek
lifi gibi kanunun tayin ettiği mükellefıyet 
§eklinden başka bir ıekilde vergiye tabi tu
tulması demektir. 

Bu nevi hatiların tashih edilebilmesi için 
dahi tarh muamelesinin idari kaza mercile
rinin tetkikinden ıeçmemi& olması şarttır. 
İdari kaza mercilerinin tetkikinden geçerek 
katileııcn vergiler hiç bir suretle tashih o
lunamaz. Mükellefiyet ıeklinde vukua ge
tirilecek hataların tashihi de mezkUr umu
mi tebliğin 3 üncü maddesi mucibince yapı
lacaktır. 

Ona göre muamele ifaıı rica olunur. 

Maliye Vekaletinden ı 

No: 22124/204-29148/96 
ÔZÜ: Kazanç vergisi kanununun 30 uncu 

maddesinde yazılı daire ve müesseseler 
müstahdemlerinin ik.tısadi buhran, ~uv~z~
ne ve hava lcu-rvetlerine yardım vergılerIDm 
tediye ~ekli ve zamanı ballında • 

2395 numaralı kanunun 30 uncu maddesı
nin birinci fıkrasında yazılı daire ve mües
seselerin memur ve müstahdemlerinden ke
secekleri iktıaadi buhran, muvazene ve ha
va kuvvtlerine yardım vergilerinin de 3258 
numaralı kanunun 24 üncü maddeıi hükmü
ne tibi olup olmadığı bazı mahallerden ao
rulmakta olduğundan keyfiyet aşağıda izah 
edilmiıtir: 

3258 numaralı kanun: 24 ilncli maddesile 
"2395 a&)'Jh kanunun, bordronun ııekli, ali
kadar tahakkuk idaresine verilmesi, muhte
viyatının tediye edilmeıi müddetlerine ve 
vaktinde verilmemesi hallerine aid olan ah
kamı 1890 numaralı iktısadi buhran, 1980 
numaralı muvazene ve 2882 numaralı hava 
kuvvetlerine yardım vergileri hakkındaki 
kanunlarda yazılı muameleler hakkında da 
caridir, ,hükmünü vazeylemektedir. 

2395 numaralı kanunda hizmet erbabına 
aid olup iıtihkaklarmm tediyesi sırasında 
keailmeıi lizım gelen vergilerin mal ıandı-

ANKARA 
Bonaaı 

Günlük fiyat cedveli 
22 - 12 -1937 

Azami Asgarl Vasati --Yumuııak bqğday 4.95 4.00 4.52 
Sert 4.98 3.94 4.48 
Mahlut ,, 4.06 3.53 3.86 
Sünter 4.75 4.75 4.75 
Çavdar 3.00 3.00 3.00 
Arpa 3.10 2.90 3.00 
Yulaf 4.33 4.33 4.33 
Nohut 4.50 4.50 4.50 
Mısır 3.55 3.51 3.52 
Mercimek 4.09 4.09 4.09 
Bulgur 6.00 6.00 6.00 
Fasulye 7.01 7.01 7.01 

Tiftik (1) 9.00 9.00 9.00 
(1) Kilosu 9 kuruştan muamele gör

müııtür. 
Ankara piyasasında mühim bazı 

maddelerin vasati perakende fiatlan: 

VAHİDİ KIY ASİ 
METAIN ve 
İSMİ KALİTE KURUS 

Ekmek Birinci Kilo 10 
Francala -. H 14 
Koyun eti Kilosu 40 
Dana eti 30 
Sığır eti 

" 35 
Balık Torik. Adet 55 .. Kefal. " 75 
Koyun baııı Adet 10 

iına sureti tediyesi hususunda mükellefler 
iki kısma ayrılmıştır. Bunlardan: 

1 - Kanunun 30 uncu madesinin birinci 
fıkraaında zikredilen daire ve müesseseler 
bir ay içinde memur ve müstahdemlerinden 
kestikleri vergileri tediyeyi mütcakib bir 
hafta içinde mal ıandığına yatırmağa mec
bur tutulmuş ve bunlardan ayrıca bordro 
aranmamış; 

2 - Bunlar haricinde kalan mıikellefler de 
memur ve müıtahdemlerinden kestikleri 
verıileri ertesi ayın yirmisine kadar bir 
bordro ile bildirmeğe ve ver&ilerini de aynı 
&ünde yatırmağa mecbur tutulmuıılardır. 

1890, 1980 ve 2882 numaralı kanunlarda 
bordro vermek mecburiyetinden azade tu
tulan mükellefler iıe yalnız umumi mülhak 
ve hususi büdcelerle idare edilen daire ve 
müesseseler olup bunlar haricindeki bil
umum mükellefler bordro vermeie mecbur 
bulunmaktadır. 

3258 numaralı kanunun 24 üncü maddesin
deki "bordronun ıekli, muhteviyatının tedi
ye edilmesi mıiddetlerine aid olan hüküm
ler 1890, 1980, 2882 numaralı kanunlarda ya
zılı muameleler hakkında da tatbik olunur,, 
hükmile maksud olan 1890, 1980 ve 2882 nu
maralı kanunlarda yazılı vergilerin tahak
kuk ve tediye ııekillerinin de aynen 2395 
numaralı kanun hükümleri dairesinde cere
yan etmesinden ibarettir. 

Binaenaleyh 2395 numaralı kanunla 
müstahdemlerinin vergilerini bordro ile 
bildirmek mecburiyetine tabi tutulmuş o
lanlar 1890, 1980 ve 2882 numarah kanunlar
la kesilen vergileri de aynı abki.m ve şe
rait dairesinde ödemek mecburiyetinde bu
lundukları gibi 2395 numaralı kanunla müa
tahdmleri için bordro vermek mecburiye
tinde bulundukları gibi 2395 numaralı ka
nunla müıtahdemleri için bordro vermek 
mecburiyetinden vareste tutulmuı olan mü
kellefler de 1890, 1980 ve 2882 numaralı ka
nunlar mucibince kesecekleri verıı:;ileri ka
zanç kanunu ile kendileri hakkında tayin e
dilmi!i olan ahltlm ve ıerait dairesinde ödi
yecekler demek olur. Şu halde kazanç vergi
si kanununun 30 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında sayılan daire ve müesseselerin de 
3258 numaralı kanunun meri,,eti tarihinden 
itibaren 1890, 1980 ve 2882 numaralı kanun
lar mucibince kesecekleri vergilerin bordro 
vermeksizin ve tediyeyi müteakib bir hafta 
içinde malsandığına teslim etmeleri lhım 
gelir. Şimdiye kadar bu eıasa muhalif mu
amele yapılmıı, iıe, bu muameleler 1890, 
1980 ve 2882 numaralı kanunlar ahklmına 
muvafık bulunduğu takdirde, bunlardan ay
rıca yüzde on zam istenilmesine mahal yok
tur. 

Bu dairede muamele ifası ve 3258 numa
ralı kanuna aid izahnamenin 17 inci mad
desine bu hükmün de ilivesi temenni olunur. 

Vilayetler 
Elektrik Makinisti aranıyor 

Tokat Belediye Reisliğinden : 
135 lira ücretli Tokat hidro elek

trik santralına ehliyetnameli bir ma
kinist alınacaktır. İsteklilerin ehli
yetname, bonservis ve diğer vesika
lariyle Tokat · elediye reisliğine mü
racaatları. (8476/4658) 3-7146 

Alat ve edevat 
alınacak 

Çanakkale vilayeti daimi encüm 
eninden 

CİNSİ 

Mualice, Laboratuvar ve ameliyat
hane malzemesi 
Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Lira K. Lira K. 

2000 00 150 00 
1 - Çanakkale memleket hastaha

nesinin eczane, ameliyathane ve la-
boratuvarı için lUzumu olan yukarda 
muhammen bedeli yazılı mualice, a
lat ve edevat 24-12-1937 gününe tesa-
düf eden cuma günü saat 15 de ihale 
olunmak üzere 3-12-937 tarihinden i

..J l lll il 11111111111111111111111111111111 t. tibaren (20) gün müddetle açık ek-
: : siltmeye konulmuftur. 
: DiŞi TARZAN E 2 - İsteklilerin mualice, alat ve 
: Dorothy Lamour : edevatın cins ve nevini öğrenmek i-
:_ - çin listesini Çanakkale sıhhat müdür-
., l 11111ı111111111111111111111111111111 ır lüğünden isti ye bilirler. 

Dr. Muzaffer Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

miltehaasısı 

Viyana Üniversitesi kadın kli
ı ikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 

.. arayı hizasında Ahmed Şahin §

partımarunda hastalarını her gün 
kabul eder. Telefon: 2022 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka-
nunda yazılı ve11aiki tayin olunan 
gün ve saatte Çanakkale vilayeti da
imi encümeninde hazır bulunmaları 
ilan olunur. (8188/4506) 3--6870 

,- Dr. Raif Gürün 
Göz hastalıkları mütebaHısr 

Hastalarını Balıkpazarrnda Ku
yumcular sırasında No. 87 de 
öğleden sonra kabul eder3-7036 

Şiir ölüyor mu ? 
(Başı 7. inci sayfada) 

cu asrın büyük ıairleri ancak bugün 
bakik~ huviyetlerini alabildilc:: 

Şiirin rağbetten düştüğü de asılsız
dır. Zannediliyor ki, bir Nedim, üçün
cü Ahmed zamanında yani lale dev
rinde bugün Yahya Kemalden daha 
fazla rağbet görmüştür. Bu her cihet
le gülünç bir iddiadır. Bir kere Ne
dim, saray ve muhitinin şiiriyle, os
manlr imparatorluğunda o zaman, de
ğil münevver adedi, okur ya.zar mik
darı ağıza ahnmıyacak kadar azdı. 
Nedimi ancak saray bendeganı. Babı
aliye mensub birkaç kalem fendis: o
kurdu. Aıırl halk Nedimden bihaber
di ve Nedim efendiyi meyhane miço
sundan başka kim tanırdı? 

Halbuki Yahya Kemal bir kere her
kese hitab etmektedir, saniyen bugün 
münevver kütlesi lale devrininkiyle 
mukayese edilemiyecek kadar kala· 
balıklaşmıştır, salisen Yahya Kemali, 
ilk mektebini bitirmiş herkes tanır, 
kendisine her gittiği yerde hürmrt ve 
itibar edilir. Peki nerde kaldı şiirin 
rağbetten düştüğü? 

Şiir belki bugiln sahnede değil 
kulübtedir; bu da, sahneyi işgı! eden 
fevkalade mühim siyasi ve iktısadi 
hadiseler dolayısiyledir. Bu, şiirin de 
insan oğlunun da lehinedir. Şiirin 
sahneyi işgal ettiği zamanlar !;alk 
dünya ahvalinden bugün gibi gazete
ler ve radyolarla haberdar ed!!mi
yordu, dünyada neler olup bittiğini 
bilmiyordu. Şüphesiz, bugün bi: kim
se, evde karıu, çoluk çocuğu açH:en 
onlara ekmek götürmeği dijşünürken 
oturup da filan şairin şiirini okuma
ğı hatırına getirmez. Sanat sanat i
çindir derken, zannedersem, s:ı.nattan 
böyle ameli bir fayda beklenrdyece
gı kastedilmektedir. Fakat bugün 
kim, Yahya Kemalin henüz bit:nemiş 
bir şiirinin şu mısramı: 
Ülfet bell.Jr §ey, fakat uzlet sıkıntılı 

Benimsemez, benim için yazılmış 
demez? Ve bu mısrada bütün bu~n
kü hadiselerin bilvasıta olsun :ıkisle
ri olmadığını kim iddia edebilir? Ve 
ıiirin hayata karışmadığını id:iia e
denler, Yahya Kemal bu şiiri bitirip
te neşredinciye kadar, bir Ahmed 
Muhib'in, bir Ziya Osman'ın, bir Fa
zıl Hüsnü'ntin. ilh. şiirlerini okusun
lar, bugünkü türk şiirinin hay:ı.tla ne 
kadar muvazi gittiğini görecekler
dir. 

Memleketimizde şiire allka göste
riliyor, fakat bu alaka dağnık ve şu
raya buraya serpilmiş bir halJedir ve 
ekseriya şairi tatmin edecek kadar 
isabetli ve şuurlu değildir. Maamafih 
memleketimizde şiiri manzum sözden 
tefrik etmek kabiliyeti kımıldamağa 

başlamıttır. Batlaınıı olan bu ~Uzel 

ve hayırlı hareketi beslemek gereki
yor. Bunun için de kuvvetli bir ede
biyat mecmuasına dehşetli ihtiyaç 
vardır, Herhalde şairle kariin devam
lı münasebetini temin edecek bir or
gan, memleketin bütün kıymetli, a
teşli, genç elemanlarını bir araya top
lıyacak bir mecmua, birkaç zama.ıdır 
gevelenen "tiir ölüyor", "şair yok., 
ilh. gibi yalan yanlış ve hele ll'<lkrala
ra tamamen zıd şayiaları ortadan kal
dırmağa kafi gelecektir sanıycrum. 

................................ 
Küçük ilin 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük ilinlardan
Bir defa için 30 kurut 
İki defa için 50 kuruıı 
Uç defa için 70 kuruıı 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilanların her def1lıı ı 

için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kuruş 
alınacaktır. 

Bir kolaylılr olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müıtea
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin lZO harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruıı alınır. .................................................... 

Sablık : 

Çok mühim bir fırıat - Çocuk 
sarayı caddesinde, Kurşunlu camii ya
nında, asfalt üzerinde, müstakil iki 
daireli su, hava gazı, elektrik tesisat
lı 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki 
6 numaralı arsa satılıktır. 2797 tele-
fona müracaat. 3-6725 

MOTOSiKLET- Asri kovanlar 
anlarla, bir beygir elektrik motoru, 
baskül ucuz satıbktırlar. Telgaz, Aziz 
Alpaut. 3-7139 

İJ Anyanlar ı 

Danı deraleri - Diplomalı bir 
profesör Bayan beden terbiyesi (kül
tür fizik) ve modern dans dersleri 
vermektedir. Dereler toplu, hususi 
olduğu gibi aile nezdinde de kabul 
olunur. Yenitchir poata kutusu 1046 

3--7080 
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Garpta fikir 
hareketleri 
(Başı 7 inci sayfada) 

tercemc edilmiş şiirler. Naşiri: NoU· 
velle Revue française, Paris. 

Andre Malraux: L'Espoir (Üınid)· 
Naıiri: Nouvclle Revue fran!jaise, Pa· 
ris. 

Romanya kıraliçesi .Mari: Haya~ı· 
mın tarihi (fransıı:caya tercemes1)· 

Naşiri: Plon, Paris. 
Jean Giraudoux: L'Impromptu d6 

Paris. Naşiri: E. Grasset, Paris. 
Selma Lagerlöf: La Maison de Lil

lie - Crona. Naşiri: "Je ser5" Neşriyatı. 
Paris. 

Tarih: 

Alfred Mendizabal: A ux origines 
d'une tragedie. La politique espagnole 
de 1923 a 1931 (Bir hailenin kaynakla· 
rı: 1923 ile 1931 arasında İspanyol po
litikası). Naşiri: Desclee de Bouwer, 
Par is. 

Blanche Trapier: Les voyageurs a· 
rabes au M o yen §ge: lbni Batu ta (Orta 
çağda arab seyyahları: İbni Batuta)• 
Naşiri: Nouvelle Revue française, pa· 
ris. 

Emile Brehier: La Philosophie aıJ 
Moyen Age (Orta çağda fıelsefe). Na· 
şiri: Albin Michel, Paris. 

A. lsvolsky (Çarlık Rusyasmm :ııa· 
riciye nazırı): Correspondance dipl<r 
matique. Cild 1, 1906-1911. Naşiri: Edi· 
tions Internationales, Faris. 

Louis Madelin: Histoire du Consıı· 
lat et de 1. Empire: l'a::;cension de Bo
naparte. 

CLKU 
HALKE:VLERl DERGiSİ 

Sirincikanun aayıaı 
MAKALELER: 

Toprak meselesi, Prof. Fuad KöP" 
rülü - Anadolu üniversiteleri, Dr. Ş. A· 
Kansu - Osmanlı imparatorluğunda 
çiftçi sınıfların hukuki statüsü, Ö
mer Barkan - İran edebiyatında ro
man, Dr. Ali Nihad Tarhan - Ravais
son'un terbiyevi fikirleri, Prof. ı 
Dugas (çeviren Z. F.) - On yedinci a· 
Bir halk şairlerinden Budala hakkıtı• 
da notlar, Naci Kum - Köroğlu hak• 
kında notlar, Ş. Murad Elçin - Eğiıı 
türkülerinin başlıca temleri, Perte\I 
N. Barton - Mir Ali Şir ve siya· 
si hayatı - V. V. Barthold (çeviren: 
A. Caferoğlu) - Grlgamış'm zaferi 
(şiir), Sıtkı Akozan - notlar ve iktİ· 
baslar, Halkevleri haberleri, Hal~ 
leri neşriyatı, fikir hayatı, bibliycl• 
rafy~ ı 

Ülkünün 58 inci sayısı da .96 say· 
fadır. Bedeli her yerde 25 kuruştur. 

Fransız haya kurmayı 
reisi yaralandı 

Versay, 22 (A.A.) - Hava kuvvet
leri kurmay reisinin bulunduğu otO" 

mobil diğer bir otomobil ile çarpış· 
mıştır. Hastahaneye nakledilen gene
ral iki saat kendine gelememiştir· 
Doktorlar şiddetli bir beyin sarsıntı• 
sı tesbit etmişlerse de kat\ teşhisleri· 
ni sonra bildireceklerdir. 

Bir yabancı bayan iı arıyor - "'fa• 
hancı bir bayan fransızca, almanca "o 
müzik bilir. Çocuklu aile yanında ıni.i· 
rebbiyelik aramaktadır. Adres: uııı• 
L. B. 3-7154 

Kiralık 

Kiralık Çok Ucuz Daire - Maltepe· 
de 2 oda 1 bollu, 5 oda 1 hollu, 4 odll 
bir bollu 3 daire: İmaHitıharbiye e'IW 
ri civarı. Bakkal Rasime müracaat. 

5 3---693 
Kiralık dükkan ilanı - Yenişeııi· 

rin en güzel bir yerinde kain KutlıJ 
pastahanesinin icar müddeti bitıne1' 
üzeredir. Herhangi bir şekilde kuıı~· 
nrlmak üzere şimdiden de kiraya ve~; 
lir. Talib olanlar İş Bankasında ceını 
Bozok'a müracaat etmelidir. 3-7134 

Kiralık yazıhaneler - Anafartala' 
caddesinde Kınacı Hanında kalorifer· 
1i odalar. Telefon: 1270 3-7064 

Kiralık Ev - İzmir caddesinde: 
geniş bahçe içinde ayrı antreli iki dil' 
ire. Bütün konforu havi... 

Müracaat. Telefon : 3880. 3-71 ıo 
Kaloriferli 6 odalı daire ehven fi· 

atla kiralıktır. Çankaya caddesi sarı· 
köşk karşısı No. 49 şekerci Hacı 13e-
kire müracaat. Tel. 3050 3-7029 

Kiralık oda - Y enişchirde Bakaıı• 
Irklar caddesinde her türlü konforll 
haiz bir apartıman dairesinde bir oôS 
bir bayan için kiralıktır. Ecnebiler tef• 
cih olunur. Kızılay genel merkezi tcıı; 
pıcısı Kamil Ayana müracaat. 3-713 

. ~ralık apartıman daireleri - '\'~ 
nışehırde İsmet İnönü caddesinde es 
postahane yanında yeni yapılan apa~ 
tımanda her türlü konforu havi aörôı:" 
oda ve ayrıca holü olan daireler kirll1~! 
tır. Kapıcıya müracaat edilmesi ... 7l 
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A. Levazım Amirliği 

Un alınacak 

Ankara Le. A . Sa. Al. Ko.dan : 
. karaköse garnizonu için 200,000 

l:ılo askeri evsafta fabrika unu kapa
lı zarfla eksiltmesi 24-12-937 cuma 
lUnü saat 11 de Karaköse Tilmen Sa
tına ima komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 26000 lira 
llk teminatı 1950 liradır. Şartnamesi 
~~ınisyonda görülebilir. İstekliler i-
11.illesi günü ihale saatından bir saat 
tvveline kadar kanuni vesikalarını 
ba~i teklif mektuplarını komisyona 
terıneleri. (4476) 3-6834 

ScJinıiye kışlasının çatısı 
tamir edilecek 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
.ı\tına Komiıyonundan: 

l - Selimiye kışlasının çatı tamiri 
ihalesi kapalı zarfla 4- 2. kan. - 938 saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen keşif 
bedeli 25110 lira ilk teminatı 1884 lira
dır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülür. 

2 - İsteklilerin ilk teminat mektub 
teya makbuzlariyle ve kanuni vesika
larından mada nafia vekaleti fen mü
diirlüklerinden alacakları ehliyet vesi
kaıariyle beraber ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektub
larının Fındıklıda İstanbul komutarılı 
iı satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4605) 3-7052 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan: 
l - Ankara garnizon müesseseleri 

için 90000 kilo koyun etinin kapalı 
ıarfla eksiltmesi7 - 2. Kan. - 38 saat 15 
de Ankara Lv. amirliği satın alma ko
lnisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 40500 lira ilk 
teminatı 3037 lira 50 kuruttur. Şartna
lnesi 203 kuruı mukabilinde komisyon
da alınabilir. Kanuni vesikalarda bu
lunan teklif mektubları saat 14 kadar 
kabul olunur. Eksiltme için belli gün 
\re saatte komisyonda bulunulması. 

(4580) 3-7046 

Mercimek alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü -
tıaeseleri için 15000 kilo kırmızı mer
'1ıneğin açık ekıiltmeıi 5- 2.kin.- 938 
~t on beşte Ankara levazım amirliği 

keri. satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19643 lira 
ilk teminatı 1474 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görUlür. Teklif mektub
larının saat 13 e kadar komisyona ve
rilmesi. ( 4656) 3-7145 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazmı Amirliği Sabn 
Alına Komiıyonundan: 

1 - İstanbul Tümen birlikleri hay
vanatı için 350500 kilo yulaf vermeği 
teahhüd eden Ustenci nam ve hesa
bına 262000 kilo yulafın açık eksilt
mesi 4- 2. kan. • 938 saat 16 da FınJık
lıda İstanbul komutanlığı sa. al. ko. 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15065 lira 
ilk teminatı 1130 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evet komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat mek 
tubları veya makbuzları ve kanuni ve
sikalariyle vakti muayyeninde komis-
yona gelmeleri. (4527) ~926 

Benzin alınacak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden: 

1 - Seksen bin litre benzin alına
caktır. 

2 - Şartname her gün Büyük Mil
let Meclisi muhasebe müdürlüğünden 
bedelsiz olarak alınabilir. 

3 - Eksiltme 10. 1. 1938 pazartesi 
günU saat 15 te Büyük Millet Meclisi 
idare heyeti odasında olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı .zarf usulile o -
lacaktır. 

5 - Muvakkat teminat (1110) lira
dır. 

6 - Teklif mektupları 10. 1. 1938 
pazartesi günü sat 14 de kadar idare 
heyetine verilecektir. Bu saatten sonra 
mektuplar kabul edilmez. 

7 - ~artnamenin 4 üncü maddesin
de istenilen vesikalar teminatın kon -
duğu zarf içerisine konulmuı olacak
tır. (4511) 3 - 6979 

uı.:us 

mayan 180 adet Gardrop tekrar ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyat 64 liradır. 

3 - İhalesi 6. ı. 938 perşembe günü 
saat 11 dedir. 

4 - İlk teminat (864) liradır. 
5 - Evsaf ve prtnameai ve örneği 

görmek isteyen bedelsiz olarak her 
gün öğleden sonra M. M. V. satın al
ma komiıyonuna müracaat. 

6 - Ekslltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evvel komisyo
na vermelerL (4621) 3-7074 

10 ton motor yağı alrancak 
M. M V. Sabn Alma Komiıyonun

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. Kfinun • 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 hazxr bulunmaları. 

(4608) 3-7058 

Askert Fabrikalar 

30 ton aleminyüm abnacak 
Aıkeri Fabrikalar Ticaret Kale -

minden: 
Fabrikalar ihtiyacı için yukarda 

miktar ve cinsi yazılı malzeme 10/2. ci 
kanun/938 pazartesi günil saat 14 de 
satın alınacaktır. İsteklilerin aynı 
gün ve saatte yüzde ıs teminatlariyle 
beraber gelmeleri. Şartnameyi gör
mek isti yenler: Ankarada - Ticaret 
kaleminden, lstanbulda • Fmdıklıda 
Yollama mildilrlüğünden her gün sa
at 13,5 dan 15,5 kadar görebilirler. 

(4491) 3-6882 

Enstitüler · 
Elbise, palto ve tayyör 

yaptnlacak 
Yükıek Ziraat Enstitü.il Rektör

lüğünden: 
1 - Kurumumuz talebeleri için sa

tın alınacağı evelce illin olunan el
bise palto ve tayyörün aded ve şart
ları değiştirilerek aşağıdaki şartlarla 
yeniden ilfuıa lüzum hasıl olmuştur. 

2 - Miktarları altta yazılı 3 ka
lem elbise ve palto kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

3 - İhale 3-1-938 tarihine rastla
yan pazartesi günü saat 15 de yüksek 
enstitü rektörlük binasında yapıla
caktır. 

4 - Muhammen bedel (11500) ve 
muvakkat teminat (863) liradır. 

5 - İstekliler teklif mektupları
nın ihaleden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reis
liğine vermeleri ve ihale saatmda ko
misyonda hazır bulunmaları. 

6 - Daha fazla izahat ve parasız 
:§artname almak istiyenlerin enstitü 
daire müdürlüğilne müracaatları ilan 
olunur. (4602) 

Cinsi Adet 
------ -
Erkek elbisesi (414) 

" ve kız paltosu (174) 
Kız tayyör ( 32) 

Muhammen 
kıymet 

Lira 

(11500) 
3-7054 

Daktilo alınacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden: 

Beş ay müddetle çabuk ve yanlışsız 
yazan bir erkek daktiloya ihtiyaç var
dır. Kendisine ayda 70 lira ücret ve
rilecektir. 

İsteklilerin 30.12.937 ye kadar yük
sek ziraat enstitüsü rektörlüğüne baş
vurmaları. (4603) 3-7055 

Demiryolları -· 
115 adet Grafit Pota Vagon, lokomotif ve kriko 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür • verenleri alınacak 
"ılınalma komisyonunda yapılacaktır. --------------- lüğündenı D. D. Yollan S.. AL ICo. danı 

Tahmin edilen bedeli (2825) lira 20.000 lira muhammen bedelli ve 
lira olan 115 adet Grafit pota Anka- ikinci eksiltmesi de feshedilen vagon 
rada Aakcrt Fabrikalar Umum Mil- ve lokomotif verenleri ile sair muh
dilrlUtü satın alma komisyonunca 8 telif kriko ve verenler 29. 12. 1937 
şubat 938 aah günü saat 1~ de açık çarpmba günü saat 15,30 da pazarlık
eksiltme ile ihale edilecektır. Şart- la Ankarada idare binasında satın a
name paruu: olarak komisyondan ve- tınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1800 lira ilk 
teminatı 135 liradır. Şartname ve nü -
nıuneıi her gUn kolntıyonda g(Srülür. 
Eksiltmeye gireceklerin kanuni vesi
ka ve teminatlarile belli gün ve saatta 
komisyonda bulunmaları. ( 4552) 

3 --6966 

700.000 kilo buğday 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
~lrna Komisyonundan: 

1 - Erzurum birlikleri için 
'100.000 kilo buğdayın kapalı zarfla 
tksiltmesi 25. I. Kan. 937 cumartesi 
günü saat 10 da Erzurum Lv. amirli
fi satın alma komiıyonunda yapıla
caktır. 

2 - Tahmin bedeli 36.750 lira ilk 
tcnıinatı 2756 lira 25 kuru,tur. Şart
llatnesi her gUn komisyonda görülilr. 
lateklilerin kanuni vesikalarını havi 
teklif mektublarmı belli gün ve saat
tan bir saat evveline kadar komisyo
na vermit veya posta ile göndermiş 
bulunacaktır. (4472) ~821 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

.ı\Iına Komiayonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü -

tıseseleri için 75000 kilo kuru fasulye 
l'lin kapalı zarfla eksiltmesi 6-2.kan-
93g saat 15 te Ankara levazım amirliği 
lltın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira ilk 
ltıninatı 562 lira 50 kuruştur. Şartna
tıle ve nümunesi her gün komisyonda 
törülfü;. İçinde kanuni vesikalar da 
bulunan teklif mektupları saat 14 e ka
dar kabul olunur. Eksiltmeye girecek-
1ttin belli gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (4553) 3 - 6967 

20.000 kilo elma alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn al

..._ Komisyonundan: 
iL 1 - Ankara garni.:on ve h . 0

J okulu 
~tiyacı olan 20.000 kilo elmanın 
l-t. 12. 957 pazarlığında istekli çıkma
dığından 3. 2.Kanun 938 ı-:ıat 14 C::: 
'4?kara Lv.' amirliği sat alına 1~0-
lııısyonunda pazarlığı yapıL aktır. 

P. T. T. 
Posta gişeleri ve asansör 

yaptırılacak 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden ı 

1 - Açık eksiltme ile merkez pos
tahanesi salonuna yeniden posta gi
şeleri ve bu salonla birinci kat ara
sına bir asansör yaptırılacaktır. 

2 - Yaptırılacak gişelerin keşif 
bedeli 2332 lira 25 kuruş, muvakkat 
teminatı 174 lira 92 kuruştur. 

Asansörün keşif bedeli 2200 lira 
Muvakkat teminatı 165 liradır. Buna 
aid keıif, prtname, mukavelename 
ve proje her gün müdürlük kalemin
de görülebilir. 

3 - Ayrı ayrı eks:ltmeye konula
cak bu iki it bir mUte:ıhhide verile
ceği gibi ayrı ayrı müteahhitlere de 
verilebilecektir. 

İhale 24-12-937 cuma günü saat 
15 de müdür !Uk mUnakasa komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Bu i§e gimırk ist:yenler Na
fıa Vekaleti yapı işleri müdürlüğü
nün ehliyetnameaini komisyona ib
raza mecburdur . 

5 - Talip olanlar ;hale gününden 
evvel teminatlarını Müdürlük vezne
sine yatırarak makbuz ve ehliyetna
melerile birlikte komisyona müra· 
caatları. ( 4523) 3-6888 

Mahke111elerden -ı 
Ankara Birinci Sulh Hukuk lil

kimliğinden: 

rilir. Taliplerin muvakkat teminat o- Bu işe girmek isteyenlerin 1500 li
lan (211) lira (88) kuruş ve 2490 nu- ralık muvakkat teminat ile kanunun 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde- tayin ettiği vesikaları ve nafia müte
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko- ahhidJik vesikasını hamilen eksiltme 
~isyona müracaatları (4661,3-7148 günü yukarıda yazılı saata kadar ko-

2 T kı D kah J Ba misyon reisliğine müracaat etmeleri 
a m e a nyosu lazımdır. 

Aak-1 Fabrikalar Umum Mücfür.. Şartnameler Ankarada malzeme da-
lüğünden ı iresinde, Haydarpaşada tesellüm ve 

Tahmin edilen bedeli (4'700) lira aevk şefliğinde görülebilir. (4647) 
olan 2 takım dekabaj banyoau Anka- 3-7128 
rada Askeri Fabrikalar Umum Mil· 
dürlüğü satın alma komisyonunca 7 
şubat 938 pazartesi günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname paruız olarak komisyon
dan verilir. 

Taliplerin muvakat teminat olan 
(352) lira (50) kuruı ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. (4660) 3-7147 r ........... ök~ıı~·; ............... I 

.......... fi ...................................... .. 

Bir daktilo alınacak 
Ankara Müzik Oiretmen Okulu 

Direktörlüğünden : 
Okulumuza 75 lira ücretli (iaşeai o

kula aid) bir erkek daktilo alınacaktır. 
(Almanca bilenler tercih olunur) İs
teklilerin 27-12-937 pazartesi günü saat 
ondörtte okulda Sınavları yapılmak 
üzere evraklariyle birlikte Ankara 
müzik öğretmen okulunda bulunmala-
rı. ( 4637) 3-7109 

Bayındırlık Bakanlıoı 

12.000 adet telgraf fincanı 
alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 

8000 metre mikabı 
halası alınacak 

Devlet Demir Yolları ve Limanla
rı Umum Müdürlüğü Satın Alma Ko
misyonundan : 

Muhammen bedeli (13,600) lira o
lan kilometre 2 7 de vagon ıtünde tes
lim~ artiyle (8000) metre mikabı ba -
last 1-1-938 cumartesi günü saat 10 
da pazarlık suretiyle Sirkecide 9 un -
cu işletme mübayaa komisyonunda sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin Nafıa 
ve diğer vesikalariyle beraber ve 
1020 liralık muvakkat teminatla ko
misyona müracaatları. Şartnameler pa
rasız olarak komisyondan ve Ankara
d malzeme diresinden verilmektedir. 

(8392 - 4638) 3-7083 

Almanyada Teknikum tahsili 
yapmak için Devlet Demiryol
ları hesabına talebe gönderil-

mek üzere miisahaka 
acılacakhr. 

D. D. Y. S~tın Alma Ko. dan : 

1 - Müsabaka 3. 1. 938 pazartesi 
günü saat 9,30 da Ankarada devlet 
demiryolları zat itleri dairesinde 
Haydarpaşada birinci işletme müdür
lüğünde icra edilecektir. 

2 - Taliplerin en aşağı orta mek
tep veya o derecede sanat mektebi 

tercümei halini, polisten tasdikli hüs
nühal kağıdını, mektep şehadetname
sini ve başka yerde çaıışmrş ise aldı
ğı bonservisleri bağhya,.ak Ankara
da devlet demiryoları zat işleri mU
dilrJüğüne ve lstanbulda Haydarpa
şada İşletme müdürlilğüne müracaat 
edeceklerdir. En son müracaat tarihi 
25-12-937 dir. Bu tarihten sonraki mü 
racaatlar kabul edilmiyecektir. 

4 - Müsavi numara kazananlar
dan almanca lisanına vakıf olanlar 
tercih edilir. 

SORULACAK SUALLER: 
1 - Umumi malfunat ve Türkçe 
2 - Hesap, hendese, ceb ·r 
3 - Fizik, Kimya 
4 - Almanca bilenler almanca-

dan. {45:7) 3-6980 

Metal, külçe, kalay ve 
antimuvan alınacak 

D. D. Yollan Satın Alma Komia
yonundan: 

Muhammen bedeli (195000) lira olan 
100 ton metal ile muhammen bedeli 
(172400) lira olan 80 ton külçe kalay 
ve on ton antimuvanın bedeli serbest 
dövizle ödenmek üzere 4 - 2 - 1938 cuma 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usuJü ile 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin metal i
çin 11000, kalay ve antimuvan için 9870 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafia müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisli
ğine venncleri lazımdır. 

Şartnameler 862 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta

dır. (4620) 3-7108 

. T apo ve Kadastro U. Md. 

4 adet İstor, Demir dolap 
alınacak 

Tapu Kadaatro Umwn Müdürlü
iünden : 

Umum müdürlük evrak mahzenin
de mevcut nümune ve yapılan prtna
meıine göre 4 adet İstor demir dolap 
açık eksiltme ile yaptırılacaktır. İstek
lilerin beherinin muhammen bedeli o
lan 220 liranın% 1,5 pey akçesiyle ek
siltme günü olan 3 kanunusani 938 
pazartesi günü saat 15 de umum mü
dürlük satın alına komisyonuna ve nu
mune ve prtnamesini de görmek iati
yenlerin her gün umum müdürlük le
vazım müdürlüğüne müracaattan. 

(4628) 3-7086 

- Şirketler 
Diplomalı sanatkar alınacak 

Ergani Bakın Türk Anonim Şir
ketinden: 

-11-

Ankara Belediyesi 

Her çeşit ölçü satan ve 

kullananların nazarı 

dikkatine 
Ankara Belediyesinden: 

Üzerinde 934 ve 9315 damgasını ta· 
şıyan bütün ölçülerin senelik mua
yenesine başlanacağından 1-1-938 ta
rihinden 31-1-938 akşamına kadar a
lılkadarların ellerindeki her çeşit öl
çülerinin cinsini, mikdarını ve boyları 
nı bildirir birer pullu beyanname ile 
Belediye Ayar memurluğuna milraca
atla muayene kağıdı almaları ve bu 
bir ay içinde müracaat etmiyenlerin 
cezalandırılacakları ilan olunur . 

(4672) 3- 7152 

Poırel alınacak 

Ankara belediyesinden : 

1 - Fen idaresine alınacak 1,20 
boyunda 12 lik ve beheri 17 kiloluk 
100 aded potrel on beı gün müddetle 
açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 290 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (21,75) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 28 kanunuevvel 937 sa
lı günll saat on buçukta Belediye en
cümenine müracaatları. ( 4574) 

3-6972 

39 metre murabbaı arsa açıli 
artırmaya konmuştur 

Ankara Belediyesi Encümenin • 
den: 

1 - Yeni§ehirde 1069 uncu adada 
8 parselde ada fazlaıı olarak zuhur e
den 39 metre murabbaı belediye malı: 
arsa on beş gün müddetle a~ık artır· 
maya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (156) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (11,70) li

radır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her giln yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 28. kanunuevel. 937 sah: 
gUnü saat on buçukta belediye encü • 
menine milracaatları. (4575) 3-6981 

Halde bir dükkan artırmaya. 
konulmuştur. 

Ankara Belediyesinden ı 

1 - Halde 26 numaralı dükkin on 
beş gUn müddetle açık artırmaya ko
nulmuştur. 

2 - İcar bedeli (600) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (45) lira

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen· 
lerin her gün yazı işleri kalemine 
ve iıteklilerin de 28 kanunuevel 937 
sah günü saat 10,5 de belediye encüme 
nine müracaatları. (4573) 3--6971 

Malzeme alınacak 
Sanayi mektebi diplomasını haiz 

birkaç sanatkar izabe ustası sıfatiyle Türk Hava Kurumundan: 

şirketimiz hizmetine alınacaktır. ı _ Kurum Malzeme deposunun 
Namzedler ba§lan~ıçta bir müddet ahşap tesisat malzemesiyle yerli do

Kvarshana bakır madeninde çalıştı- lapların imaliyesi açık pazarlığa kon
rılacak, ve bilahare bir kısmı şirketi- muştur. 

miz hesabına Almanyaya gönderile- 2 _ Kati ihalesi 24-12-1937 cuma 
rek orada bir fabrikada staj gördük- günü saat 15 te yapılacaktır. 
ten ve bakır izabesi ameliyatında me- 3 - Şartnamesi Kurum Levazım 
leke sahibi olduktan sonra, Ergani şubesinden alınmalıdır. 
Madeninde işletme idaremizde tav- 4 - İlk teminat maktuan (110) 
zif edilecektir. liradır. 

Talipler yaşlarını, muhtasar ter- 5 - İsteklilerin belli gün ve aa-
cemei hallerini ve istedikleri ücret atte Kurum binasında bulunmaları. 
mikdarını bildiren talepnamelerini _________ 3-__ 7_04_2_ 
sıhhat vesikalarının sureti ile birlikte 
Anakarada Ulus meydanında Koç ha
nındaki idarei merkeziyemize gön-
dermelidir. 3-7135 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa -
bık Başmuavini ve Berlin Üni
versitesi (Charit~) sabık muavinı 

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

· ·Bankalar·· 
Safran ham satılığa 

çıkarılmıştır 
Emlak ve Eytam Bankasındanr 

YERİ 
Depozito 

Miktan 

Ankara, Arslanhane Sutepe 
mahallesinde Pirinçcihanı 
ookağında yeni 40/36 kapı 
448 ada, 12 parsel No. lu 

• 
Safran hanı namiyle maruf TL: 
gayrimenkul 2.000.-
MÜŞTEMf LATI: 

l 2 - Muhammen bedeli 4.000 lira 
~k teminatı 300 liradır. Şartnamesi 

p_ __ :.ara 1. icra "·ıttir'erinden Ra'tla
zan Kaman tarafından Yeğenbey ıu
besinde İdris .leyhine açtığı alacak 
davasının yapılı.-ıakta lan duruşma
sında adresini.ı meçhul olduğundan 
kendisine tebligat yapılamamı, ~ır. U
sulün 141 inci maddesi mucibince ve 
yirmi gün müddetle gıyap !.aran gön
derilmesine mahY.~ .. 1ec. · ·ar veril
miş olduğundan duruşma güı.ü olan 
17. 1. 938 paza,·tesi saat 9,~ e · rrakıl
mış olduğundan o gün bizzat bazır 
bulunmadığı veya bir vekil gönder
mediği takdirde .nuhakemesine gıya
ben bakılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilıln o~ ınur. 3-"151 

3.1.938 pazartesi günü saat ı 5 de 
Ankarada Nafıa vekaleti malzeme ek
siltme komisyonu odasında 2910 lira 
muhammen bedelli 12.000 adet tel
graf fincanı demirinin açık eksiltme
si yapılacaktır. 

mezunu olmaları, 20 yaşını müteca- ••••••••••••••• 
viz bulunmamaları ve ahvali sıhhiye-

Zemin katında: 1 methal, 16 oda, 1 
yazıhane, 3 dükkıln, 1 kahvehane, S 
hela, 2 banyo yeri, 2 avlu, 

0ınisyonda göri' ... . İsteklilerin ka
lluni vesika ve teminatlariyle komis-
0nda bulunmaları ' 4584) 3-7144 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn al

""- Komisyonundan : 

. ı - Denizli birlikleri için 151.100 
ılo unun kapalı zarfla eksiltmesi 
1 2. Kanun 938 saat 14 de Isparta As-

M. M. bakanlığı 

180 adet gradrop yaptınlacak 

M. M. Vekaleti Satm Alına Ko
misyonundan ı 

1 - Eksiltme "gününde talip çık-

Muvakkat teminat miktarı 220 lira 
50 kuruştur. 

Bu . işe aid prtname ve aair evrak 
vekalet malzeme mildürlüğünder. pa
rasız alınabilir. 

lateklilerin 3-1-938 pazartesi günü 
aaat 15 de komiıyonda buır bulun-
maları lazımdır. (4545) a-1022 

lerinin şimendifer hidematını ifaya 
müsait olduğunun idare hekimleri ta
rafından tasdik edilmesi tarttır. 

İki sene herhangi bir müessesede 
bilfiil tesviyecilik, demircilik ve bu
na mUmaıil makina kıamında çalıt
mış olduğunu isbat edenlerle sanat 
mektebi mezunları 24 yaşına kadar 
müsabakaya kabul ediHrler. 

Dr. M. Şerif Korkut 
N üumne haatahaneai 

cerrahi tefi 

Her gün saat üçten sonra evin
de hastalarmı kabul eder. 

Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 3-5064 
3 - Talipler müracaatnamelerine 

ailevi vaziyetlerini ve pederlerinin iııı•••••••••••••i 

Birinci katta: 25 oda, 1 tonoz koridor. 
Evsaf ve müştemiUitı 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 satış gününe tesadüf eden 
3 ikinci kanun 938 pazartesi günü sa
at on birde bankamız Genel Direk
t<Srlüğüne müracaatları. (4612) 3-7059 
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§ 1938 y dbaıı § - -! Hnı .... lllylk plyagosl ~ 
1 Büyük ikramiyesi i 
1 ( 500,000) lira 1 
- -5 A~ •• 000, ll0.000, 100.000, 70.000, 80.000, &o.000, 30.000,5 
=-ooo, ıs.ooo. linlıık ~ ( 400.000 " 100.000) linhk i•= =-- mildıfat ........ = - -- -= K.fide Yıll.p pceli ,....Jacakbr = - -- -
~ Biletler: 2,5 5 ve 10 liradır. § - -5 Vüit~ --..wı.m.m alma. 3-80775 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Bekliyen akibet 
D itlerini bplıyaa kir taba

lr.uı ıinek kliıdlan Iİ· 
bi yapıflcandır. Mikroplan çe.. 
ker, muhafaza eder •e beller. 
Dilinizi ditlerinizin üzerine 
ıadirineniz bu tabakaJI ıiz 
de hiuecler1iniz. 

T ehlike bat ıa.tennit de
mektir Bir sin her 181 

olup bittikten IODl'a elitlerini· 
ZİD donuk 1&11 bir renk aldıiı· 
Dl ı&-.-.U.iz. Bana dit •1-
nlan, Ye bir çek Yalı.. hu
tabklar takib edecektir. 

RADYOLiN 
Bat, elit- nale, pip, romati._ " bittin atnJarmm bler Sizi bu tehlikelerden kurtaracals :resine dit macunuclur. Ditleri· 

lcabmda ıtinde 3 kate alm•bilir. Dizi temizler, parlabr, mikroplan 6lclürür, dit etlerini kunetlen-
'lmn H ,,.,.iıa;Ja Jilılıat .,. ,_, yerde ..,..,.1a Gripin ideyiniz. dirir. Günde ilıi defa RADYOLIN kull•nmakla pek kıla bira-

3--6816. man içinde hakikaten beyu •• lemis elitlere ahib olunanm. 

,,111111111111111 N ikel6j ve Kromaj 1111111111111111~ - -- -: Bilamum obiduyon n brom lfleri atelyeu bu kere yeniden : - -5 tertip n tmmmen fenni bir aurette lluar ettif im teaiatile bilumum 5 - -: gahano plaati itleri yapıyormn, badema yapılan itlerle en milfkill- : - -5 peMDt •Ykleri bile memnun edebilecefiml ~etle ilin ederim. 5 - -: 3-7114 Dlfbpı Ulucak caddai krom nikel atelyesi Köz. : - -- -- -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Serveti Hlnun uv·:A UIC! 
1891 -"'~~ 

Bqyuan: A. bmn Toqtla 
47 aenedlr dunmclaa plnMJrta olu bu baftllsk ıalmll p 

setenia Anbn'cb Mt1t Yed A K B A IDtabnidlr. S. 
nelik obane 10 1lra. Sa)'lll 20 karat 

ou..ı.. ... 
söill•ı .. ıl ... KATRAN HAKKI EKREM 

Juvantin 
aaç boyalan 

Daima Sabit 
Daima Tabii 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
MERKEZi: ANKARA 

SDbeleri - lstanbul, lzmir, Bursa 

Yı111lacak n 111111111 ball11mıı mdııler !Ilı lncllla Kmnk ....... ----
vammda ....... Jımmtia ... bo-
,.ı.n - ... ..... maddelerden 

Dünya mevaddı padiyesl aramda en htiy6 

mükifatla safer alpnmı, dlplom doaör •• 

altm madalyayı lr••nan " ba earetle 

blrlnclllil bihakkın tudlk ohanaa 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Piriıu;, Yula/, ltlerdınelc, Bufday, lnnUc, Pataıa, Jluır, 

Tirlü, Beselye, 8-lena, Çacfar Osli 
Vnlannı Coeıalclarınmı Y ......... 

Allahın yarattıiı laf hububattan ••man, vltambd n blorlal b'fı
Yei pdalyeal çak olan Haun OsHt Unluma cloktıonmas IObadet ed.
ld bayatın Ye tabiadn en mupddi ft fi'lbı•• Nl pdatıchr. 

lfauA Oa18 UDlan çocuklannua tam lflyet temha eder. NepllD• 
maluma prdım eder. Onları pbuk blJldr. N ... .U. tada1. ._. 
1ıbıs . tombul yapar. Buan OsUl Unlarlyle çok lub meMJ1'bl -
çorba " JOIDlk ,.apılır. Mutlaka HAS AN llarkuma dlklrat. ~11 

ANKARA PALAS 

Yılgeeeai etlenceleri 
lı~I '9111 Will yerler 

-- S-7155 

, .... , ol11 kolaylıkla yardlll • ,. llllWlllıtokıp-stu& tabii renkle- ~--,;__------------...-: rint ....... Jllftlldn Al boyalan 

Mevcut gayrimenkuller 
karşıhğinda ikrazat yapor 

Faiz senede 19. 1/2 dur. 
aynca konıiıyon almaz 

Euperti.z Ucreti ( 1.000 ) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul iooteği ve Esham 
ve tahvilot rehni karşıhğinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat ahr. 

Hediyelik e yanızı bizden ahn ! 

Jmmnl ft ..,... oı..t iki tllbU renk 
.. ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --..... 1ıiıatllt e4Binlftk. --- c .... ....... cfaMll ~ .....,. ••• 

Lllf!llAMToı. KANZUK: 
----= - Doktor Mi Hakkı Pamir -ROllATtzılANIN KATI 

DBVASIDIB. 5 Huta1anm .... sin aut 14 elen ICllara HbmJel BtW aput:llDll ... 
5 4. D1llDlnlda kabul ect.r. TeWoaı 1157 -"'•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~] 
lmdJu ...... ft ....-..mn 

F•R6ATAY 
Ullllllld KetdJatı ldaw eden 

Ym lt1.n Ml4lrl t 
il' ı P• PEJlfbt 
llhuBa-.ritAııbn 

. ... 
;g 

YENi 
BUGOK BU GBCB 

•••in ea ımnaffak Pnnmca ekli 
...ıklll .. pasllk filmi 

0ç KOnB!f KIZ 

Bat rolde: DBANNA KIZ 

AJnm • DlnJ& hlıberlerl 

llllVUll Mallan teralclc.,a fennl~la • 
80n loadlartle mGoehhezdlr. 

REVUE 
... tının buaQnlcQ teklmQI hall 

eOeenellllte ..... netlae•l•r• 
Modeller en *'" ve zarif tekJldedlr • 

................... , NZAGo.IOlcOO. .. t•·ır..._.a 

.1m1a. 

= = - -- = ! = 
5 i 
= -- = - -- -- -- -i 1 
= -- --.... 

HALK 
BUGthf BU GBCB 

a.n., Cooper .. J• ~- tara
fmclaa ....u edilesi ...... bll-

Jlk tlrqe .W• fllmledadea 

llACDALAR KIRAU 
(91affalobU) 

._."r: z.ao • 4,JO "' UO pce t ela 

Halk llatlwl 12,15 de 
llATllAZBL N1TUI 


