
,.,... 
2 

lLKKANUN 
1 9 3 7 

- 18 inci yıl " 
No. 5873 

&KURUŞ 

Ulus baumevi 

Çankırı Caddesi: Ankara 

TELEFON 
Baımuharrir 1063 
Yut if. Mildilrll 1062 
İdare 1061 

Telgrafı Ulu•· Ankara ADiMi% ANCIMIZ.C>IR. 

BUGÜN 

7.ncide : San'at 
Yar1n 

Ekonomi sayfası 

Milletler <emiyeli Halay secimi icin ikin<i kanunda karar vere<ek 
Türkiye 

ve 
Ta-rihi 

BUtUn genç milletler gibi veyahud 
Sok eaki olduğu halde, uzun bir inhitat 
~ felfiloct devrinden sonra, kudretli 
bir kallanma hareketi yapan milletler 
&ibi Türk.iyede, bundan böyle, dünkü 
tekliylc değil, bugünkü 9c.kliyle ve bil
haaaa yarın alacağı şekille göz önünde 
tutulmasını istemektedir. Bu hal Tür
ltiyenin mazisi ile gururlanmasına ve 
bu maziye bir can kurtaran simidine 
larılır gibi aarılmaaına mani teşkil et
Dıemcktedir. Her nevi imkanlar ve ka
biliyetler bakımından çok zengin olan 
Ye terakki hususunda kati bir azim ve 
~ade kudreti göeteren türk milletinin, 
inkılabını yaparken, tarihinin muzlim 
devlrlerine aid şeylerin hepsini birden 
atınamıı olmaaı garib bir levha teşkil 
etınektedir. Türk milleti, bilakis, ma
ziaini sevmektedir - ki bunda haklıdır -
•e bir Türk Tarih cemiyeti kurmuştur. 
:Bu tarih cemiyeti ikinci kongresini 
geçen ay 1atanbulda yapmıştır. 

l'amn: Ch. 'Ga'6. M •• 
garblılara in.andmlmaaı cidden güç °: 
lan vaaıflar.ıdır. Çabuk aona eren yıeııı 
seyahatimde tiirklerin bu büyük vaaıf
lariyle tekrar karıılqtım. Geçtiğimiz 
her yerde türk köylülerinin iDce ne.ıa
ketine phid olduk. Bunlar yol üzerine 
çıkarak topraklarından hediye ettikle
ri mahsullerden bize hediyeler veri
yorlardı. Bunlar beferiyetin ilk çağla
rına mahsus olup tiirkler tarafmdan 
takdire ıayan bir surette muhafaza e
dil.mit olan miaafirperverlik eeıeırleri
dir. 

Hatay bayramından sonra 

Antakya postahanesi fransız 
memurlarının kontrolunda 

İsviçreyi bu kongrede Cenevreli 
profesör Pittard temsil etmiş ve ken
disi Cumhur Reiı.i Kemal Atatürk ta
nfından hususi bir ihtimama mazhar 
olmuştur. 

Kongre İstanbulda toplanmışsa da 
faaliyeti bu şehre inhisar etmemiştir. 
Türk ve ecnebi ilimler muazzam haf
riyatın yapıldığı Alaca büyüğe gitmiş
lerdir. Alaca büyükte, Türkiye hükü
metinin verdiği tahaiaat sayesinde, A
ııadolunun bu parçaamdaki eaki mcde
l\;vet l cr1!?., k)sında enteresan veaikaler 
e!Qe e<ll&UUJtır. 

"Çok kıymetli yerlerden geçtik, ta
rihin en iptidai devirlerine aid fasılla
rı ihtiva eden mevkileri gördük ve tet
kik ettik. Maaleıııef bu zıyaretlerimi.:ı. 
çok süratle yapıldı. 

"İstanbulda toplanan çok muvaffa
kiyetli kongreden, bu kongreye ilive 
edilen güzel aergiden sonra bu seyahat 
bir tetviç mahiyetini haiz bulunu
yordu. Büyük hayranlıklar içinde kal
dık, çok teylu öğrendik. Memleketin 
güzelliği bizi müteheyyiç etti. Geçti· 
ğimiz yerler werinde altı bin 11enelik 
bir tarih, muhtelif tekiller ve simalar 
halinde geçmittir. Bugün tUrklerin 
muhafaza ettiklui bu mazinin uame-

(Sonu 8. inci sayfada) 

GÜNDELiK 1 
Teni satha 

29 90Dlefl'İn 1937 .. klllu..a 
Hat'9, yeni rejimine ka'nlfmuı bulu
nuyor. "Hatay türldüfünün yüksek 
azim ve enerjisi ile'' batlamıı olan bu 
yeni rejim, Türkiye türldüiünü de 
tabiatiyle çok yakından alikadar et
miıtir. Buna dair elimizde iki tat· 

Hataydan Cenevreye dönen 
hey'eti Hatay seçimi • • 

ıçın 

milletler cemiyeti 
rapor hazı rltyacak 

Hususi surette Hatay 

hududuna ~den Ulu~ 

muhabirinin tel~rafları 

Payaa, ı - Bugün lıkenderun
dan gelen haberlere göre, Hatay'da 
ıükUn kıaınen avdet etmiıtir denebi
lir. Bayram bitmit ve herkea işiyle 
güciyle mefgUl olmağa başlanuıtır. 
Hataylılar, franaıı: manda memurla
rının Cenevre'nin kararlarına nihayet 
hürmete avdetini beklemektedirler. 

Hatay'da filhakika yeni rejim ilan 
edilmiıtir. Fakat yeni rejimin ilin 
edildiği henüz gözle görülür bir tekil 
almanıııtır. Hatay'daki idare aiate-

(Sonu 10 uncu saytaaaı Güzel Antakya'mn umumi görüniifü 

Japonlar Nankin'e çok 
yaklaıtıklarını söylüyorlar 
Hankong'talıi 

tle ba ,elari 
/ngilis umumi valisini 

Çin-Japon anlaımazlıfı 
içine aokmakla tehdit ettiler 

Yugoslavya 
Frankoyu 
tanıdı 

Sal~b. ı (A.A.) - Royter mu
habiri bildiriyor. Yugoılavyanm Fran
ko bükllmetini tanıdığı resmen bildi
rilmektedir. Yugoslavya, Frankoyu 
tanıyan dokuzuncu memlekettir. 

Geçmif zamanlarm zulmetleri için
de ~ybolan maziıiyle ve göatcrdi&i e
nerJı ve yapmak hususunda nefsinde 
hisaettiği bütün kuvvetle.de mağrur o
lan Türkiye, bugüne kadar tanınmak
ıa olan ve ne de son zamanlarda yapı
lan keşiflere tekabül etmiyen tarihinin 
yerine kaim olmak üzere eski türkle
rin yeni bir tarihini yazmaya koyul
~uştur. "Figaro,. gazetesine göre Tür
kiyenin tezi şudur: 

"Muhtelif çağlarda inaaru yetiştiren 
Ye terbiye eden Sumer, Hitit, Selçuk 
Ye saire gibi muhtelif adlar altında ya
tanııf olan türklerdir. Madenleri keş
i~de.n, enternasyonal ticaretin ilk pra
tık tarzlarile birlikte ilk medeniyet 
P~enaiplerini Avrupaya sokan türkler
dır. Yani Homo Alpinoeua'den ba91ı
~·arak ilk büyük goçlerle gelmit olan 
lllaanlar proto-türkden başka bir şey 
de&ildir. 

maz vesika vardır. Bunlardan birisi, r
bütün Türkiye halkının manleketin 
her noktuından Büyük Şefe bu mü-
nuebetle çektikleri tela'raflar; cliieri • 
de, Büyijk Şel'in, dünkü uymada · 

~~---·- Japonyu'dan sonra Mançukuo 
da Frankoyu tanıyacak 

Londra, 1 (A.A.) - Japonya Fran
ko hükümetini reımen tarunııı ve bu 
vesile ile B. Hirota ve general Franko 
araaında telgraflar teati olunmuıtur. 

.Maliım olduğu üzere Ruaya dahi rua 
tclrıhini dcği,tırmıştir. Tarih, hakika
ten Jcvamlı bir degişmeden ibarettir. 

Kemalist 'l'ürkiyenin tarih tıezini ev
'lre~: aalahiyet sahi.bi olmadığımdan, 
lanı yen de: 'l'riburgda çıkan "Liberre,, 
\'e St. Maurice'dc ıntişar eden "Nou
~cliste Valaisa.n,, gazeteleri muharrir
ı::ini hırpalayan ve "Nouvelistc Va-

Ban,, muharrırıne "mutecaviz cahil,. 
\'e •• 
de çaçaron ve şirret,, diye muamele e-

n "Ankara,, gazetesinin bir muhar
rır1 · . nın tenkıdlerıne maruz kalmamak 
1~1n ınünakaşa etmek istemem. Hay 
feytazı hay 1 Başkalarının işine karış
:ak Pahaiıya mal oluyor (1). 'filrkiye
ı:.· uzun zaman önce inkişaf etmi!} bir 
l' ıh sahibi olduğuna katıycn şüphe 
1 °ktur. Anadolu, azçok ona komşu l:>u
dunan bazı kıtalarla oırlikte, hatta me
" enıyetin beııgı olmuştur. Demek olu-
ı Or ki b ' · ~l • ır mıHetın ve bılhassa, son se-
beı e~ zarfında bıze, milletler tarihinde 
Poı~· de eşi bulunmayan mucizeli bir 
t •tik ve ekonomik kalkınma manza
ı:'.1 ilrzeden tiırk mılleti gibi bir mil
t~11n tarıhı hakkında fena niyetli iti-

'l' ar yapmak yanlış olur. 
la Urkiyede bırkaç seyahat yapmış o
Q:ı n ve memleketi tanıyan M . .Pıttardın 
ha~c;rn 1 urkiyenin vucuda getirilişi 

"li ındaki fıkri şudur: 
da h ayatunın en ıyi hatıraları arasın· 
l'u ~~ Ş~yden evel 1928 senesinde, 
d r 1Ycnın tarihinin en mühim bir 
lt~\'resınde, yani, arab hadlerınin ter
alf v~ıa.tın harflerinın kabulü suretile 
tıg~ n~n degiştirilaıgi bir sırada yap-

.. ~. hır se.yahat gelir. 
ler· ~rklerı, sonsuz misafirpcrverlik
buıını. şerefli bir millet sıfatiyle haiz 
~ Undukları cömertlik karakterini 
e."Yret ' 
,ı_ \re toleranslarını uzun zaman
'""D be• 

rı tanırım ki, buıılar tiirklerin 

batmuharririmiae yapmak lutfunda 
bulundukları beyanattır. 

Büyük Şef, son Kamutay nutkun
da, kendine mahau• olan açıldık 'Ye 

katiyetle ifade etnıiıti ki, Hatay da
vuınm inkitafı tanı, yalnız Türkiye 
türklüiü ile Hatay türldüiii ......... 
daki yakın münasebetin mahiyeti hak
kında değil, Franaa c:ıumburiyeti ile 
Türkiye cumhuriyeti aruındalci dost· 
luk münasebetlerinin inkitafı üzerin
de de bir ölçü ve miyar vazifen aöre
cektir. 

Bugün, önümüzde, elle tutulur bir 
bidiae vardır. Hatay'da yeni rejimin 
ilim, a) Hatay türlderinin hMkmm, 
b) Milletler Cemiyeti tanhnclan •• 
rilmiı bir acliJet kararmm. c) fnm
•ız - türk dostluğunun bir aferi te • 
lakki eclilmek lazımdır. Böyle bir •· 
fer, her üç dava adına, davaya kant
mit olanlann hepai tarafından laıtLm
malı idi. Bundan tabii bir teY ola
mazdı. 

Halbuki, daha ilk adımda, bu zafer 
ve bu sevinç bicliaeai kartıaında, un
ki bir ayıb kapabhyor, yahud bir ma
tem unutturuluyonnuı aibi, aebeble
ri ne olursa olaun lojik • dıtı ilin o
lunmağa layık bir kararla, Hatay'dıa 
yeni rejimin bir bayram aibi kaııılan
ması elden geldiii kadar meneclilmiı 
ve halkın tabü hareketlerini zabıta 
kuvvetleri, ve zabıta tedbirleriyle bai· 
1amak cihetine aiclilnıtir. 

Büyük Şef'in &'azetemize lutaf 
buyurmuı oldukları ihtiaaaab tabii) 

edersek, görürüz ki, o, kartdıldı veril. 
mit aözün tutulac:aimclan, &'erek 
fransız gerek türk milletinin teref ve 
haysiyetleri adına emindir. Ancak ve 
gene, her iki milletle her iki cfeylet 
adına, tuna acınmaktadır ki, aöz verip 
söz tutmak bahsinde, kartı tanfm da
ha ilk adımdaki l'eate'i bekleclifimiz 
ve kendisine yakııacaiı kadar &'iizel ve 
zarif değildir . 

Fakat bütün bu muamma, 29 
sonte,rinde ba,ıaım, olan yeni aaf. 
hanın inki'8fı ile çözülecektir. Bu 
safhada, Atatürk'ün dünkü ihti ... la
nndaki son i~tin faydalı neticeleri. 
ni &'Örmeği temenni edelim. 

San111tay'dt1 lmıl)'a%fı böl11eyİ lıonımalı için yapılan tahltimat 
Nankin üzerine ilerlemekte olan iki japon kolundan bir tane

si bu 9ebre 55, diieri de 70 kilometre meaaf eye kadar yaklqmıt
tır. Çinliler çekilirken kaprüleri uçurmakta ve yollara dinamit 
koymaktadırlar. Bu bu.attaki tafsilat üçüncü •yfamızdacbr. 

Berlin aiyul mahfilleri bu hadise
yi memnuniyetle selimlamakta ve 
§imdiye kadar frankist İspanyayı filen 
veya hukukan tanıyan devletlerin onu 
bulduğunu kaydetmektedirler. 

Mançukuo hillrilmeti de yarm 
Franko hükiimetini tanıyacak ve Bur
goa'a bir maslahatgüzar gönderecek
tir. 

Diğer taraftan Ronıadaki Çin bü
yük elçisi, İtalyanın Mançukuoyu ta
nı:rnumı protesto etmiı, bunun Çin -
İtalyan doatlule milnuebctlerine aykırı 
bir hareket olduğunu bildirmittir. 

Seyhan sulart iniyor 
Adana, 1 (Huıuıi muhabirimiz bil

diriyor) - Dün endişe verici bir su
rette kabarmıı olan Seyhanın suları 
inmeğe bqlamıı ve Adana aeylib teh
likesinden kurtulmuıtur . 

t:.vetki gece yajmafa bqhyan kar, dün l&bab aaat sekize kadar devam etti. Ankara hemen baıtan 
atalı bembeyaz oldu. Dün foto muhabirimizin aldıjı kar rnanu ralarmı 8 inci aayfamızda bula
cabımz 

Almanya 
Londra'da yapılan· 

giJrüşmelerden sonra 

Bir müddet 
bekliyecek 

Londrada söylndiğine göre, Alman· 
ya Kameran ve Togo sömürge
lerinin geri verilmesini, Belçika 
Kongosunda ve Portekiz An
golasında nüfuz tesisini iste
miştir. Fakat Londrada bu is
teklerin tamamiyle kabulü im
kanı görülmemektedir. Bu hu
sustaki haberler üçüncü sayfa· 
mızdadır. 

111111111111111111U111ı11111111111111111111111111111 

Matematik 
terimlerini 
neırediyoru:z 

Talebelere bir kolaylık 
olmak üzere mektebler
de okutulan tüdcçe ma
tematik terimlerini nq
rediyonız. Talebeler bu 
terimleri oamanlıcadan 
türkçeye çevrilmiı tekil
de ve franıızcalariyle 
birlikte onuncu •yfada 
L .. l---Ll--.2 .... 
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B. Stoyadinoviç 
Romaya gidiyor 
Roma. 1 (A.A.) - Resmi bir teblif, 

B. Stoyadinoviç'in bu ayın beşinde 

Romaya gelerek B. Ciano'nun italyan 
- yugoslav itilafının akdi esnasında 
belgrada yapmış olduğu ziyareti res
men iade edeceğini bildirmektedir. 

Roma - Bertin mihveri 
ve Yugoılavya 

Roma, 1 (A.A.) - Virginio Gayda, 
Yugoslavya Baıvekili Stoyadinoviç'in 
Romayı ziyareti münuebetiyle, Gior
nale d' İtalia gazetesinde şunları yu
maktadır : 

"Bu ziyaret esnasında hiç bir yeni 
(Sonu ~ üncü sayfada) 

Fılua 

Burası Ankara·! 
Daktilo, kitib, malcinist, memur, 

muharrir, muhabir, hul§sa her kime 
1st111Jbul ayarı ~ veya 'Ücret tek
lif ederseniz, size, ve haklı olarak, 
tebesısüm edecek, hiç olmazsa yazde 
25 bir zam istiyecektir. 

- Fakat, nasıl olur? 
- Ehh ... burası Ankara! 
Hale gidip yiyecek, içecek, ve 

dükkanlarda giyecek, kullanacak fi. 
atlarına bakıyorsunuz. Bazıları ls
tanbuldan daha ucuz, bir takımı ls
tanbulla bir fJaua. bir lcıs11Hmn farla 
da pek az! 

- Burası Ankara! 
Herhalde bundan maksad, Anka

ranrn, Nevyork ve Londra gibi para 
ve iş kaynağı olduğunu söylemek de
ğildir. Çünkü Ankarada b a r e m 
oturuyor: Yani mabdud maaı ile ya
şıyan memurlar! 

- Burası Ankara! 
Bunun manası ıundan ibarettir: 

Yani meskensiz yer! Yani tir ısınmaz 
bekar odası bulabilmek için on beş 
lira kili gelmiyen şehir! Hele ihti
yacıruz olan adamın kansı ve bir de 
çocuğu varsa, aynr ayarda bir kimse
ye lstanbulda vereceğiniz maaşı, bu
rada kendisine sadece ev kirası ola
rak ayırmağa mahkılmsunuz. 

Çünkü henüz devlet Ankara gö
çünün mecburi masrafını tamamla
mamıştrr: Birkaç bin ev! Memur evi/ 
Kira fiatlarını derhal lstanbul ve di
ğer şehirlere göre tesviye edecek tek 
tedbir budur. Ka,.şılığı da var: 
Her sene büdcesinden ödedi/imiz ki
ra zammı, yani bir buçuk milyona ya. 
kın liral - Fatay 
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Ziraat ve endüstri 
Türkiyede endüstrinin devlet himayesine alınması ve hususiyle bir 

devlet endüstrisinin kurulması kararlaştığı ilk zamanlarda telaşlarını 
aaklanuyanlara rastlıyorduk: "Türkiye bir ziraat memleketidir. Endüı· 
trileımesi ziraatin ikinci plina atılmasına, ziraate huri lAzmı gelen 
enorjilerin dağılmasına sebeb olacaktır. Türkiye ziraatçi kalmahdırl,. 

Bu kanaate göre Türkiyenin ebediyen bir hammadde anban ve bir 
mamul madde pazarı halinde kalması tabii bir zaruretti. 

Türkiyede. modem bir endüstri kurulması için şimdiye kadar ya
pılmış olan çalışmalar bu kanaatin ne kadar yanlıJ olduiunu kısa za
manda ve en açık delillerle ortaya koymuştur. 

Hadiseler, mmeleketimizde endüstrinin zirai faaliyetlerin zararına 
olarak inkipf edeceği nazariyesini çürütmüştür. Mesela bir şeker en
düstrisinin kurulması memleket ziraatine yepyeni bir iş ve kazanç sahası 
açmııtır. Pancar ekimi bu endüstrinin kuruluıundan önce hemen hiç 
mesabesinde iken 1933 de bu ziraate haaredilen topraklan 11271 hek
tara ve 1935 de 25.630 hektara ve pancar istihsali 445.664 tona yük
ıeldi. Bu rakamların türk çiftçisi için arzettiği ehemiyet aşikardu. 

Pamuk mahsulümüzün ve dolayısiyle hu ziraatle uğratan köylüle
rimizin ekonomik buhran dolayısiyle uğradığı büyük sıkıntı pamuklu 
endüstrimizin daha büyük bir ıüratle kurulması zaruretini doğurdu ve 
bu sahadaki çalıımalar, kısa zamanda, pamuk istihsalimizin süratle kal
kınmasına yol açtı. Pamuk istihsali 1932 de 19.879 tondan 1933 de 
28425 tona t 934 de 35, t s.3 tona, 1935 de 52,228, ve 1936 da 62529 
tona yükseldi. Bu kalkınma pamuklu endüstrimizin kuruluıuna muva
zi bir seyir takib etmiştir, denilebilir. 

Gene Bursada bir yün iplik fabrikasının kurulması memlekette zi
raatçiler için yepyeni bir kazanç sahası olan merinosçuluğun dev adım
lariyle ilerlemesine yol açtı. 

istenildiği kadar çoğaltılması mümkün olan bu üç misal, endüstri
yel kuruluıumuzun, top@k ekicilerinin aleyhine müteveccih olm8!t 
ıöyle dursun, bilakis zirai istihsalin değerleyici ve tamamlayıcısı vazı
fesini gördüğünü ispat edecek mahiyettedir. 

Kamutaydaki program - nutuklarında ziraatle endüstrinin biribi
rinden ayrı mütalea edilemiyecek iş sahaları olduğunu tebarüz ettirmi§ 
olan Büyük Şef, yüksek bir direktif ve ifarette bulunmuılardır. Ziraat· 
le endüstrinin tam bir ahenk içinde elele vermeleri ve it birliği yapma
Jan Türk.iyenin günqlirefah günlerine bir an evel kaVUftll88mI müm
kün kılacaktır. - YClfCIT NABi 

Mahkemelerde 
Ceza iılerinde takas usulünU kabul 

eden bir suçlu 

Nalband 
mektebi eri 

• 

açılacak 
Kamutayda bir 

kanun kabul edildi 
Memleketin istihsal ve hayvancılık 

hayatında çok faydalı bir teşebbüse 
dair kanun layihasını dün Kamutay 
kabul etmiştir. Bu nalband mekteble
ri açrlmasına ve mevcud nalbandları 
bu kurstan geçirmeye aiddir. Kanun
da şu esaslar vardır : 

Madde l - Lüzum görülen bölge
lerde ziraat vekilliği tarafından nal
band mektebleri açılır. 

Madde 2 - Nalbandhk yapabilmek 
için askeri veya mülki nalband mek
teblerini bitirmiı veya kurs görmUt ol
mak lizımdır. Ecnebi memleketlerde 
nalbandlık tahsil etmiş olanlar ehliyet 
imtihanına tabidirler. 

Madde 3 - Nalband mektebi açı· 
lan mmtakalarda ikinci maddede gös
terilen vasıf ve şartları haiz olmıyan 
nalbandlar kursa tabi tutulur. Kursa 
çağrılanlardan mazeretsiz bir sene i
çinde kursa gitmiyenler o bölgede sa
nattan men edilirler. 

Madde 4 - Nal ve mıh yapanlar, nal 
ve mıh yaptıkları yerleri, nalbandlar 
dükkinlarını, bulundukları yerin ve
teriner idaresine, yoksa o yerin en bü
yük mülkiye memuruna bildirmeğe 
mecburdurlar. Gezgin nalbandlar da 
bu kayde tabidirler. Nal ve mıh yapı
lan yerleri ve nalband dükkanlarını 
hUkümet veterineleri kontrol ederler. 

Madde S - Yapılacak ve kullanıla
cak nal ve mıhların teknik f&rt ve şe
killere uygun olması lazımdır. Ziraat 
vekaletinin tayin ve ilan edeceği böl
gelerde nalbandlar bunların haricinde 
nal ve mıh çakamazlar. 

Madde 6 - Betinci madde hükmüne 
aykırı hareket edenlerden bir liradan 
on liraya kadar hafif para cezası alı
nır. Tekerrüründe bir aya kadar sanat
larından mennedilirler. 

Dördüncü madde hükmünü yerine 
getirmiyenler ile ikinci maddedeki 

Dilnya ekonomik krisi baıladıktan 
aonra "Takas", aık ıık istenilen bir 
hükUm olmuıtu. Bir devlet ötekine, 
mesel& kuru fuulye mukabilinde, 
vazı ııaakin•ai v•rivor. böv1,.H1r1,. iki 
taraf da cebinden para çıkarmadan 

na gelıin. şartları haiz olmaksızın icrayı aanat 
Ali işin sarpa sardığını görünce edenler beş liradan yirmi beş liraya ka-

ödeıiyordu. 

<AA iflerinde de taba usulünün 
tatbikini dUtünmek tcrefi hiç ıUphe
at. Gökçeören köyünden Mebmed oğ· 
bı Ali'ye aiddir. 

Mehmedin kabahati, devlete aid 
ormanlardan ruhaatau: yaf ve kuru 
ataç kesmek, ayrıca da kendisini or
man muhafaza memurluğuna ihbar 
ettiiinden ıUphelendiği Mahmudu 
döğmek. 

Ali bir ev yaptırmağa niyetlenmit 
önce para biriktirmeğc başlamıı. On
dan aonra da inpata llzım olan tatla
rı toplaınıı. İt keresteyi bulmağa kal· 
mıı. Ormandan ağaçları da keatikt~ 
sonra, bir uıta aramak için Ankaraya 
gelmiı. 

yumuıadı : dar hafif para cezası ve tekerrüründe 
- Bet çocutum var. HapKderae· bir aya kadar hafif hapis cezasiyle ce

niz vuıktıt bana- J>::ar:a rı-:r.:ı~ına razı- zalanrı ••• ı. .. 1 .... 

yım. Yahud da, Mahmuda kaç tokat Bu cezalar mahalli idare heyetleri 
attı isem oda bana o kadar tokat at- karariyle verilir. MahkUmlar kararın 
aın. tebliğ edildiği tarihten itibaren bir 

Hlklm Mahmud& sordu ı hafta içinde sulh mahkemesine müra· 
- Sen ne denin ? caat ederek bu karara karşı itirazda 
Mahmud davbından vugeçmeğe bulunabilirler. İtiraz idare heyeti kara 

razı ama taku muvazenesinde fazla rınm neticei hükme kadar infazını 
açık vermeğe taraftar değil:. tehir eder. Sulh mahkemesinin itiraz 

- Ne diyeyim. Bir daha beni döğ- üzerine vereceği karar kati olup tem-
miyeccğine aöz: verine afederim. yize tlbi değildir. 

Bunun üzerine Ali, Mahmudu döğ- Muvakkad madde - A - Nalband 
mek sucundan beraet etti. mektebleri açılan bölgelerde mevcud 

Fakat it bu kadarla bitmiyordu. nalbandlardan mektebli olmıyanlar i
Devlet hazinesine verdiği zarar için çin ziraat vekillili tarafından kuralar 
suçlu 30 lira para cezaıına çarptırıl- açılır. 

dı. B - Kursa çafrılanlarm yol, iafC, i-
Az tamah çok ziyan verir derler. bate Ye ikamet masrafları ziarat vekl· 

Ali ıu otuz lirayı ceza olarak verece- letince temin olunur. 
ğine, onunla kereste alsaydı ve orman- C • Nalband mekteblerindcn ve kurı
dan kaçak ağaç kesme.eydi her halde lardan yetipnit olanlar o bölıenin 
daha iyi olurdu. ihtiyacına kifayet edecek miktara ba-

Aliyi mahkemeden çıkarken gör- lif olunca kanunun ikinci maddesinde 
aeydinb, bizsat onun da bu fikirde yuıh evsafı haiz olmıyanlar nalband-
olduğuna aiz de kanaat getirirdiniz. lıktan mennolunurlar. 

ikinci Ankara 
koşusu 

Halkevi Spor Komitesi Başkanlığın
dan: 

Geçen yıl ı inci Ankara koşusu adı 
ile 27 birinci k&nunda yapılmış olan 12 
kilometrelik koşunun ikincisi bu ayın 
27 inci günü aynı mesafede ve aynı yol 
üzerinde yapılacaktır. Bu kotu her yıl 
aynı yol üzerinde Ankara ko,uau adı 
altında tekrarlanacaktır. 

1-2-3 UncUye verilecek olan kıy
metli hediyeler evimiz tarafından ha
zırlanmaktadır. 

Koşuya herkes iştirak edebilir. Ko
şunun ba~ama saati ile programı ve 
bau şartlar ileride tekrar ilan edile
cektir. 

Bu koşuyu koşmaya bütün sporcula
rı çağırırız. 

ipekti lamaıl1nı standanll 
15 ağustos 937 tarihinden itibaren 

yürürlüğe giren ipekli kumq istan -
dardı nizamnamesi hükümlerine uy • 
gun imalatta bulunulması için fahri -
kalar Ekonomi Bakanlığınca ani kont
rola tibi tutulmaktadır 

Netekim latanbul ve Buraada yap
tırılan bu ani tcfti~ler neticesinde 3 
fabrikada .nizamnameye aykırı imalat· 
ta bulunulduğu meydana çıkarılmış ve 
bu fabrika adli takibat için mahalli 
müddeiumumiliğe verilmiıtir. 

Mekteblerde beden 
terbiyesi ders halinde 

okutulacak 
lıtanbul, 1 (Telefonla) - Mekteb

lerde beden terbiyesi derslerine daha 
fazla ehemiyet verilmesi için, Kültür 
bakanlığının bir proje hazırladığı ha
ber veriliyor. Bu projeye göre beden 
terbiyesi müfredat programları geniş
letilecek, her sınıf için bir kitab yapı
lacak ve beden terbiyesi, gelecek yıl
dan itibaren, bir ders haline konula
caktır. 

1 htiyar bir kadın yanarak 
öldü 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Uaküdar
da mühendis Cevadın evinde oturan 
Nefise adında ihtiyar bir kadın manga
lı devinniJ, tutuşan kilimleri söndür
mek isterken kendisi yanmır. ve J\ik
ıcanuıı;ı ~ı.ııotana!leac oımuştur. 

Nakil vasıtalarında tek 
bilet usulü 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Şehir için 
de yapılacak deniz ve kara nakliyatın
da yolcu ve eşya nakli için tek bilet 
usulünün ihdas edileceği haber veri
liyor. 

D - Bu kanunda yazılı cezat hüküm
ler 2 inci maddedeki vasıfları haiz 
nalbandların ki.fi miktarda mevcud 
bulunduğu ilin edilen bölgelerde tat
bik olunur. 

Madde 7 - Bu kanun hükümlerinin 
tatbiki ıureti ile kullanılacak nal ve 
mıhların teknik vaaıf ve prtları bir 
nizamname :le tayin olunur. 

Madde 8 - Bu kanun neıri tarihin
den muteberdir. 

Madde9 - Bu kanunun hUkilmleri
ni icraya adliye, milli müdafaa, dahili
ye ve sirut vekilleri memurdur. 

2 - 12 - 1937 

Hatay istiklali üzerine 
yurddan Partiye gelen 

sevinç telgrafları 
Hatay bayramı dolayııiyle partiye her gün birçok tebrik o• 

tükran telgrallan gelmektedir. Bu telgrallann bir kı•mını da 
bugün netrediyoruz: 

Kültür bakanh§ında 

Yeni tayin 
ve terfiler 
Adana erkek lisesi direktörü BB. 

Halid Kandilli kız lisesi tarih mual
limliğine, Kumkapx orta okul sekre
teri İbrahim Kadıköy üçüncü orta 
okul sekreterliğine, İzmit orta okul 
riyaziye stajiyeri Nezihe muallimli
ğe terfian aynı okul riyaziye mual
limliğine, Naciye Üsküdar birinci or
ta tarih muallimliğine, Semiha Bey
koz orta türkçe muallimliğine, Bel
kis Ödemiş orta fransızca muallimli
ğine, Fahire Süleymaniye orta fran
sızca muallimliğine, Meliha Beyoğlu 
orta tarih coğrafya muallimliğine, 

Meftune cumhuriyet orta okul tarih 
ve coğrafya muallimliğine, Ferid Ça
pa orta okul tarih - coğrafya mual
limliğine, Şükrü Çapa orta okulu 
türkçe muallimliğine, Nahide Kasım
paşa orta okulu tabiiye muallimliği
ne, Nezahat Beşiktaş orta okul türk
çe muallimliğine, Ayşe İstanbul kız 
lisesi kimya muallimliğine, Ferhun
de İatanbul kız lisesi tarih - coğraf
ya muallimliğine, Berrin Üsküdar 
ikinci orta türkçe muallimliğine, Ze
liha cumhuriyet orta okulu tabiiye 
muallimliğine, İffet Vefa lisesi ta
rih - coğrafya stajiyerliğine, açıktan 
Reşad Nalbandoğlu iktısad fakültesi 
itletme iktısadi asistanlığına, açık
tan Fatma Ankara kız lisesi idare 
memurlu~una tayin edilmişler ve tıb 
fakültesi ikinci dahili hastalıklar 

doçenti Ekrem Şerif çocuk hastalık
ları doçenti Şevket Salih ve fen fa
kültesi jeoloji asistanı Enver birer 
derece terfi ettirilmitlerdir. 

[ latanbul, 1 - Telefonla] 
X lıtanbul ticaret odasında - Bu 

ayın 27 sinde ticaret ve sanayi oda
sında umumi heyet seçimi yapılacak
tır. 

X Sanat mektebindeki hadise -
Sanat mektebindeki yaralama hadise
si hakkında maarif müdürlüğü tahki
kat açtı. 

X Tavuk hırsızı - Tavuk hırsızlı· 
iı yapan Emine adında bir kadın bir 
ay bet gün hapse mahkum oldu. 

X Eminönü meydanı - Eminönü 
meydarunm müatakbel projesi hazır
lanarak Nafıa V ekiletine gönderildi. 

X Gazi köprüaü - Gazi köprüsü
nün dubalarından başka çelik kısım -
lan da bugün Almanyadan yola çıka
rıldı. 

X Otobüs servisleri - Yıldızla 
Beşiktaş arasında bu sabahtan ltiba -
ren otobüs servislerine başlandı. 

1 

MARDİNDEN: 

Yeni Hatay rejiminin ilk yürür· 
lüğe girmesine rastlayan 29 ikinci• 
teşrin günü akşamı Mardinde mukidl 
bütün Hataylılarla onların bu ıevin• 
cine iştirak eden Mardin halkı tara• 
fından bugünü tesiden Halkveinde 
büyük bir tören yapılarak ırkdaşımd 
Hataylılar namına refah ve saadet 
temenniyatında bulunulmuş ve bu re-o 
jimin banisi Ulu Atatürke minnet ve 
şilkranlarının arzı kararı ile ve bil• 
yük tezahürlerle törene nihayet ve• 
rilmiştir. Hataylı ırkdaşlarımızın bu 
terefli mazhariyetinin vilayetin her 
tarafında ' derin ve heyecanlı aevinç 
hisleri uyandırdığını bilhaaıa arzede· 
rim. 

Mardin Valisi F. Ural 

ANTALYADAN: 

Hatayda yeni rejimin yürürlüğ• 
geçtiği bugünde Hataylıların bu ak· 
tam Halkevinde tcrtib ettikleri kut• 
lama töreni Antalya halkının da i§ti• 
raki ile yapılmıttır. Bandomuzun çal 
dığı istiklal martı ile törene bqlan· 
mış Hatayın tarihsel coğrafi durumu 
üzerine konferans ve söylevler veril• 
miş manzumeler okunmuttur. 

Vali ve Parti Baıkanı S. ôrp 

MARAŞTAN: 

Hatay rejiminin yürürlüğe girme
sinin batlangıcı olan 29 ikincite,rin• 
de gUndüz ve gece olmak üzere Ha• 
taylılar tarafından iki tören yapıl• 
mış ve bu törenlerde Hataylıların 

davet ettikleri yüzlerce tUrk vatan• 
daşı bulunmuştur. 

Maraş Vali ve Parti Ba§kallI V. 
S. Ergundur 

MERSİN ve T ARSUS'TAN: 

29-11-937 Hatay rejiminin yUrUr
lUğe girmesi mUnaaeıbetiyle Menıin 

ve Tarsustaki Hataylılar tarafından 
Halkevlerinde törenler yapılmıt ve 
bugün kutlanmı,tır. Mersinde bulu· 

-itfarM·~ı'fıırarr ~tttlA'lf{lr. 'rtıa,W! 
lar tarafından tazim ve 9ükranlan 
büyUklerimize arzedilmiştir. 

Vali ~ C. H. P. Başlrıanı 
R. Nasuhi 

BİRİNCİ UMUMİ MÜFETTİŞLİK: 
MINT AKASINDAN: 

Hatay rejiminin yUrlirlUğe girme
si münasebetiyle dün Diyarbakır, 

Mardin, Siirt ve Urfada Hataylıla• 
rın ve halkın iştiraki ile muazzam tö
renler yapılmış ve bu arada muhte
lif hatibler tarafından Hatay hakkın• 
da sözler söylenmiıtir. Törenler bü
yük bir intizam içerisinde geçmiştir. 

Birinci Umumi Milfettif 
Abidin Ôzmen 

SEYHANDAN: 

- İtte tam ben Ankarada iken, di· 
yor, dUtmanlarım orman muhafaza 

memurluğuna ihbarda bulunup ağaç· 
tarımı yakalatmıılar. Bunu duyunca 
Mahmuddan ıüphelendim. Köye dön

düm ve onu döğdüm • ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Hatayın en bUyUk kurtuluş ba.,. 
ramı kalabalık davetlilerle tekmil 
Hataylılar tarafından coşkun sevinç 
ve neşeler arasında 29 ikinci teşrin 
gecesi Halkevlerimizde kutlanmıştır. 
Törende hatibler Hatayın yeni reji• 
mi ile kavuştuğu erkinlikten coğraf· 
yasından tarihinden aydınlatıcı il• 
sanla bahsetmişlerdir. Bu törenlerde 
büylik kurtuluş günü yaratıp koru• 
yan Ulu kurtarıcımız ve partimizin 
daimi yüce Başkanı Atatlirke ve par• 
timize karşı bağlılık ve tazim duy• 
guları tekrarlanmıştır. 

- Ne hakla döğdiln ? 

- Evimi "yıktığı,, için. 

- Öyle ise cezayı ye de aklın baıı-

Halk evinde 
elma gecesi 

Yükeek iktıaad ve ticaret mektebi 
mezunları birliğinin Ankara halkevi 
ile elbirliği ederek tertib ettiği mey
ve gecelerinin üçüncüsü dün akşam 
halkevinde yapıldı. Bu güzel gecede 
değerli iktıaatçılarrınız iktısat ve tica
ret mektebi öğretmenleri ve talebeleri 
de hazır bulunmutlardır. Ziraat ban
kasından Medeni Berk, muhtelif iktı
aatçıların istihlak kooperatifleri hak· 
kındaki fikirlerini anlatmıftır. 

Konferanstan sonra davetliler elma 

yemeğe çağmlmıtlardır. Bu arada hal
kevinin alaturka aaz heyeti de davetli
lere güzel halk havaları dinletmitler· 
dir. 

Bundan sonra hep beraber sinema 
ıalonuna geçilerek Atatürkün doğu se· 
yahati intibalarına aid bir film aeyre
dilmiftir. 

Ankara Ticaret lisesi 
mezun lan 

Ankara ticaret lisesi mezunları bu
gQn akşam 8.30 da Ticaret lisesinde bir 
toplantı yapacaklardır. 

Kar! 
Bir haftadır, postadan çıkan bir

çok Avrupa derıilerinin kapekla
rtnda karlı rmınaıralar, baılıltlann
da kardan yapılmıı süsler, yazıla
rında karlı bava tasvirleri ve Noel
Christmas bilc§yeleri var. Avrupa
/ı/arın 25 ilklcanunu, mut/ah, karlı 
bir hava içinde kutlamak istedikle-
rini bilirsiniz. Bacadan Ôyuncak ve 
hediye atan Noel Baba ve yahut 
Santa Clause, ş· '!t, etrafı kendi 
pamuk sakalı renginde g6rUrse da
ha fazla sevinir. Peygamber lsa, 
Beytüllahim'de sessiz, sadasıs doğ
duğu um11n, ortalıkta kar var mıy
dıJ Hiç aanmam. FaJcat siyab aç
lı, bıw gösla meryem/ •rıpn bir 
ıima/ dilberi kılılında tuvir tiden 
avrupalılar için o dolum ,anana 
etrafı hyas örtOsiy/e örten hrla 
da sOs/emekte ne mahzur vardı ·'! 

Noeli, Noel Babayı, /sayı, ller
yemi, Beytallahimj ve Z5 illllnun
da yağması beklenen hrı bir tara
fa bırakınız. Dan sabah Ankarada 
yataklarından kalkanlar, takvimle
rinde 1 ilkklnun tarihini, pencere-
lerinin dı1ındı da bu senenin ilk 
karını gördüler. Yıllardatiberl kıf, 
takvimin kendine IMf}angıç tarihi 
olarak ayırdıf ı gDnde baf/aımş de
ğildi: 

Anlcaranın üstünde göle yüzü 
bile plialı barebt /iUumu~ du
yuyor/ - T. t. 

Usun ömürlü dullar 

ltalyada yapılan son bir nüfm 
istatistiiinden çıkan bir neticeye 
bakınız: : Dul kadmlar, evlenme
miı kadmlardan daha çok 1aıı· 
yorlarmıı 1 

Fakat bu mukayesede evli ka
dmlarm bahsi l'eçmiyor. Acaba 
Roma'daki istatistik kalemi, onla
nnkini yqamak mı saymadı ? 

Bunu yapan iki kifi ! 

Aİm .aylemiı 'l Neden aöylen
mit? Buralarını bilmeyiz, fakat 
çocuklufumwıda aık aık duyduiu· 
mwı bir mani •ardı : 

Çin lıl, Japon iti, 
Bunu yapan iki kiti: 
Biri erkek, biri dltil 

Çin iti, japon iti, ıene l'\İDÜD 
m ... leaidir. JapoD')'a tarafından 
bu iti yapan kaç kitidir? Kaçı er
kek, kaçı ditidir? bilmiyorwı. F •· 
kat dün Nankin'den l'elen bir tel
&T•fta ıu haber vardı ı 

"Hükümetin Hankeu'ya nakli 
bitirilmiftir. Maretal H Madam 
Çan. Kay· Şek Nankinde kalmıt
lardır.,, 

Bu haberi okuduktan toma Çin 
müdafaau içia yukaraki maniyi 
hatırlıyabiliriz. Gerçekten : 

Bunu yapan iki kiti: 
Biri erkek, biri diıil, 

fakında 

liizım "Dil k6fffi" bir müddet
tir yazılmadıiı için olacak, et doat 
daha rahat, daha ferah dil yanht· 
lan yapmata bqladılar. 

Anadolu Ajansı, Londradaki in
ıili:a • franaı:a ıörüfmeleri hakkın
da netredilen tebliiin tercümeaini 
verirk• dün fÖyle bir cümle kul
laDl)'Ol'Clu ı 

"Lord Halilalt•, lrtııaad bakan
larına yalımda Almanyacla yaptı· 
lı wörüpnelerini anlatmııtır.,, 

Buradaki .. yakında" kelimeai
nlıa yanlıı kullanılmıı oldufunu 
tekrara hacet var mı 7 Bi:a "'Yakın
da" kelimesini istikbali kuteddi
iimİ• :&aman kullanma; masi bah
ae mevn olunca kullanmayız. Me
aela "1akmda yapacaiı" demek 
dotrudur; fakat "yakında yaptı
ğı,, yanlıttır. Bir misal daha vere
lim 1 

Bu tirlü dil yanlıılaruwa yakın
da görünmez olacaiını umarız 1 

On ıekiz sandık 

Fransadaki auykaad hakkmda 
)'eni ıelen haberler araaında fU da 
•ar : "Yeniden on .ekiz aandık do
lu.su bomba bulunmUftur.,, 

İllaan, bunu okuyunca on sekiz 
aanclık elma, portakal hulU. bir 
nevi ticar.t eıyaamdan bahaedil
diğini ; nlıyor. 

Belki de gene öyledir; Bu on 
aekiz sandığı da ticaret efyaaı aa· 
'J.abiliriz: Fakat bir nevi idhalat 
eıyaaı. 

Çivi çiviyi söker 

Hindiatanda 1.1.r eırar tiryakiai, 
kendisini bu öldürücü ibtili.dan 
kurtarabilmek için uzun uzadıya 
düıünüp taıındıktan aonra hapse 
girmeğe karar vermiı. Suçauz a
damı hapae koyarlar mı 7 Onun i
çin bir suç iılemek lazım. Tiryaki 
bunun. için de hıraızlığa baılamıf. 
Fakat eararı gizli içmeğe alıımıf 

olduğundan olacak, hıraızlıiı da 
o kadar &'izli kapaklı yapmıı ki po
lis kendisini yakalıyamamıı. Niha· 
yet eaki kanburuna kendi eliyle 
yeni bir kanbur takJDlf olan zaval
lı tiryaki, l'İdip polise tealim olmuı. 
Şimdi hapishanenin bücreainde 
tek baıına, earardan keaildiği için 
memnun, yqayıp duruyormUf. 

Adamc:aiız, mutlaka, bizim 
"çivi çiviyi söker" sözümüzü duy
mut olacak. Tevekkeli, Hindistan 
için "esrar memleketi" demezler 1 

Seyhan vali ve C. H. P. Başkanı 
T. H. Baysal 

Ankarada 6 santim kar 
Diln tehrimizde hava ekseriyetle ka• 

palı geçmiş, ıaı gece sıfırın altında ı, 
gündüz sıfırın üstünde 5 derece olarak 
kaydedilmiıtir. Evelki gecıe ba91ayatl 
kar, dün sabah saat sekize kadar devasSI 
etmiş ve 6 santimetre bir kalınlık yaP"' 
mı,tır. Havanın kapalı geçmesine rağ• 
men kar erimiıtir. 

Yurdun şark ve şark cenubu Anado
lu mıntakalarile Karadeniz sahillerin• 
de hava yağışlı, diğer yerlerde bulut• 
lu geçmiştir. Dünkü yağııların k~ 
metreye bıraktıkları su mikdarları or
duda 45, Dörtyolda 43, lalahiyede 38. 
Samsunda 35, Beyşehirde 34, 'Giresun• 
da 33, Kırşehirde 27, Tokadda 25, Hay
manada 24, Çorumda 21, diğer yerlerd• 
1-20 kilogram arasında au bırakmııur• 

Dün en dütük ısı sıfırın altında ol" 
mak üzere Edirnede 1, en yüksek ıll it 
da Adanada 16 derece olarak kaydedil• 
mittir. 
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lngiltere - Fransa 
hariF~a.nsız bajvekili Chautemps ve 
lı: cı~e. vekili Delbos, İngiltere hü • 
~ntelinın daveti üzerine Londraya 

it erek İngiliz bil§vekili Chamberlain 
;e hariciye vekili Eden ile görÜ§tük· 
en aonra Pariae avdet ettiler. Bu zi
Y~etten ıonra artık Hitler • Halifaks 
iOrı.itınel • • ., · enrun aydınlaomıt olac:agına 
ınana lar ı n • hayal sukutuna uğramıı o-
~taklardır. Hitler Halifaks ile görüt
~ ıonra İngiliz baıvekili avam 
h asında bu görüımeler hakkın 
fr.eYanatta bulundu. Ondan sonra da 
ansız nazın ile ingw nazırları ara· 

11.Jıda .. k 

ULUS 

· DONYA HABE · R L E R · İ. 

Londra tebliğinin akisleri 

1-Belçika, Kongoya el sürdürmiyor 
2-Almanya "bir müddet,, bekliyecek 
3-Roma mahfilleri inkisara uğradı 

YafmurlarJan 

İstanbul' da 
5 bina çöktü 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Bir kaç 

glindenberi fırtınalı ve yağmurlu de
vam eden hava bugün açıldı. Devamlı 
yağmurlar yüzünden Beyoğlunda beş 
bina çökmüştür. Diğer bazı ufak tefek 
hasarlar da vardır. 

-3-

........................................................ 
l.!.Q.~.~.~ .. ~.~ ..... ~.~.~.~.~ .. !..I 
Hataydaki son vaziyet 

karşısında 
CUMHURlYET'te Yunua Nadi Ha· 

taydan gelen haberlerin türk kalble
rini nasıl elemle yormakta olduğunu 
anlatarak diyor ki : 

a DlUza ereler yapıldı. Fakat ne 
lvlltı luunaraıındaki beyanat ne de 
li~ra~-~ müzakereler Hitler - Ha· 
Pe d ~~rutmeleri etrafındaki esrar 

r l esı~ büıbütün açını§ değildir. 
ctaıu ng.~li~ ve fransız vekilleri aruın
li. d ıoruımeler, neşredilen bir teb -
ıJaı:n anlaşrldığına göre, yalnız Ha
h 1 • Hitler müzakerelerine mün· 
bıatır kalmanuı, günün bütün siyasi 
d e~Ieleri gözden geçirilmiıtir. Lon • 
edir~l a .~etredilen tebliğ ıöyle hulasa 

Berlin, 1 (A.A.) - Salahiyetli 
mahfiller, Londradaki ingiliz - fran
au görüşmeleri sonunda Almanyamn 
yeni teşebbüslerde bulunmıyacağıru 
bildirmektedir. Bu mahafilin fikrine 
göre, sömürge meselesinde bir teşeb -
büs yapmak İngiltere ve Fransaya aid 
dir. Almanya bu meselenin mufassal 
surette görüşülmesi için "bir müddet 
dahat• beklemeye hazırdır. 

yanat siyasi mlişahitlerde inkisar 
tevlid etmi,tir. 

Nihayet uzak şarkta enternasyonal 
muahedelere riayet edilmesi lAzım
geldiği hakkındaki be'Yanat, Japonya
ya kayıdsız şartsız yardım etmekte 
olan İtalyanın hareket tarzrnrn aynı
dır. 

bUyilk bir kıamını manda rejimi altın
da idare edecek bir tiI'ketin eahamın
dan kısmı azamına ıahib olmak fikrini 
ileri slimıüştür. Rıesm~ mahafil, bu ha· 
beri ne teyid ne de tekzib etmektedir. 
Maamafih eğer böyle bir te.klif yapıl· 
nıış ise dahi bunun nazar.r dikkate ıll· 
hnması ihtimali yok gibidir. 

Bir vapur karaya oturdu 
Fransız bandralı Brisban vapuru 

Varnadan aldığı 4335 ton buğdayı Mal
taya götürmekte iken fırtınanın şid

detinden diln öğleden sonra Gelibolu 
civarında karaya oturmuştur Vapur 
imdad iıtemiı, ve gemi kurtarma şir· 
ketinin Çanakkalede lstasyoner A
lemdar kurtarma gemiıi kaza yerine 
giderek kurtarma ifine baglamı!!tır. 

Ereğli limanında 20 
vapur birikti 

"Hataytın istiklali için Milletler Ce
miyetince alınan kararları tatbik et• 
tirecek resmi otoritenin, yani Fran. 
sanın Suriye ve Hatay'daki memur• 
ları sanki buraya Cenevre mukarre
ratını birer birer çürüterek sley'a dü· 
ıürm.ek vazifesiyle gelmiıler gibi ha• 
reket ediyorlar ve ezcümle bu mak
ıadla Hataydaki unsurları yekdiğe• 
ri aleyhine tahrik ederek kendi elle
riyle yaratmağa çalııtıklan tefrikayı 
orada bir idare düsturu haline koy· 
mağa çalıtıyorlar. Bu sadece birci· 
natyettir. 

Demek ki Hatay meselesi henWı 
hallolunmamııtır ve demek ki bizim 
oraya aid vazifelerimiz henüz bit· 
meınittir. Vaziyetin delalet ettiği a• 
çık mana bundan baıka ne olabilir 1 

Londra' da aanBtUyon lngUiz kabinesi bu 1abah haf talıık 

ebılır: 

ıel : -:- Once Avrupanm umumi me
~~ erı ve gerginliğin izalesi çareleri 
-'"tbrılnu1. 

r . ~ - Lord Halifaks, alman devlet 
a:•t .'.1~. yaptığı görüşmeleri anlatmıı. 
a· goruşrnelerin gayri resmi ve husu• 

Belçika mahfillerine göre 
Brüksel, 1 (A.A.) - Belga ajansr 

aşağıdaki notu neşretmektedir : 
Resmİ mehafil, müstemlekeler me

selesine müteallik olarak derpi§ edilen 
hal suretlerine dair olan bazı gazete 
haberlerini §Üphe ile karşılamaktadır. 
Almanyanın şimdiye kadar alenen ser· 
dedilmiı olan ıömilrgelere müteallik 
istekleri, Almanyanın eski sömürgele• 
rinin iadesini istihdaf etmektedir. Bu 
mesele, başlıca alman sömürgeleri 
kendilerine verilmiş olan devletleri 
bilhassa alakadar etmektedir. Diğer 

taraftan hatırlardadır ki B. Goebbels, 
bundan birkaç ay önce, Almanyarun 
Kongo hakkındaki mütalebelerine mü· 
teallik olarak ileri ıürülmil§ olan ha· 
berleri "saçma" diye tavsif etmiş idi. 
Esasen hükümet tarafmdan yapıl • 
mış olan birçok beyanattan anlaşıldı· 
ğına göre Belçika, sömürge arazisinin 
tamamiyetinin veya Kongo üzerinde· 
ki hükümranlık haklarının ortaya atıl 
masını asla kabul etmiyecektir. Diğer 
taraftan salahiyetli ingiliz mahafili -
nin - İngiliz bakanlarının parliimento
daki beyanatlarına istinaden - herhan· 
gi üçüncü bir memleketin zararına o· 
larak kabul edilecek her türlü hal su
retini teessüfle karşılıyacaklanm bil
dirmiş olduktan kaydolunmaktadır. 

nd 
toplantısını yapmı' ve BB. Çember· 

uya ıran bir haber leyn ve Eden, kabinedeki arkada,ıan-
Londra, 1 (A.A.) - Bazı sabah ga- na ıon görüşmeler hakkında etraflı 

z.etelerinin neşrettiği bir haber, bura maltlınat vermişlerdir. 
siyasi mahfillerinde hakikt bir san- Diğc.r taraftan Pariete B. Şotan B. 
sasyon uyandırmıştır. Bu haberlere Löbrön'ü Elize sarayında ziyaret ed.e
göre, Bertin, Togo ve Kamoru geri al- rek Londra görüşmeleri hakkında iza.. 
mak ve Belçika kongosu ile Angolanın hat vermiştir. 

Ereğli, 1 (Hususi muhabirimiz tele
fonla bildiriyor) - Karadenizdeki 
şiddetli fırtına dolayııiyle yollarına 
devam edemiyerek limanımıza sığınan 
vapurların sayııı yirmiyi bulmuştur. 
Bunlar tekrar yola çıkabilmek için 
havanın düzelmesini beklemektedir
ler. - H. Biçer. 

Hatay davamızdan dolayı suriye
lilere diyeceğimiz hiç bir ıey yoktur. 
Vaktiyle türk Hatay İçin biz bugün 
dahi Suriyede mandater olan Franaa 
ile bir muahede aktedmiıtik. Millet· 
ler Cemiyeti karariyle hükmü yerine 
getirilmek 18..zan gelen taahhüd, i§'te 
o taahbüddür. Müstevli bir kuvvetin 
kahrı altında kendi istiklallerinin 
aerabiyle ne yaptıklarmı ve ne yapa· 
caklarmı bilm:iyen fakat hakları olan 
bu istiklale bir an önce ve hakkiyle 
kavu§Dlaları en samimi temennileri .. 
miz cümlesinden olan auriyeliler bu 
Hatay itinde bize muhatab olanıaz. 
lar. Bu meaelede Fransayı dürüst 
hareket sahibi bir devlet olarak gÖr· 
nıek iztırar ve ihtiyacındayız. Tek 
mesele budur. Hala müstemleke me
murları Metropol Fransuınm dü· 
tündüğünden baıka yollarda mı ha· 
reket ediyorlar? Fransa gibi büyük 
bir devleti kendi ıeref ve haysiyetiy• 
le telifi mü~kül böyle bir efsane ile 
malul görmekliğimize imkan yok· 
tur. 

1 old -n ugu ve derhal bir netice bekle • 
g~!.e~eği tesbit edilmiş. Fakat ger• 

1 
ın ıgı ızaleyi istihdaf ettiğinden fran· 

e~~ekilleri memnuniyetlerini beyan 
"ıutler. 

le ~ - Sömürge meselesi tetkik edi
ı:e bunun İngiltere ve Fransa ile 
et~~~r diğer devbletleri de alakadar 

il tesbit edilıniı. 
orıa4 - Franıız vekill~ri, Delboı'un 
kı Avrupaya yapacagı seyahat hak· 
ııda izahat venniıler. 
5 - Is l · .. d · til panya mese eıı goz en geçı· 

.,.
1 

erek bugüne kadar takib edilen ka
t fınb'azlık siyasetinin doğru olduğu 
eı lt edilmiş • 

le 6 - Uzak şark meselesi tetkik edi· 
d l"ek nıuahedelerin tatbiki noktaım • 
; .. ~. lliYnı vaziyette bulunan devletlerle 
"ı-Dlr •""'• 1' gı . !•Prlmasına karar verilmiı. 
lntıkl ebligde açık olarak ifade edilme· 
"ii e ~raber Halifaks • Hitler gö • 

ftnelennde de aşağı yukan aynı 
~~lara temaı edildiği istidlal edile 

llle1~"lii1"JTP mP.-elesi. . CU"ta Avrupa 
let . esı, lapan~~ ~e. · Uzak ıark meıe- 111'>..,.n ..,.nJı1;11,. ... :-A,. :nı.wuır 
~ .. ~, esasen bınbmnden ayrı gibi Roma. 1 (A.A.) - Havas ajansı-
• llrunen bu meseleler biribirine sıla nın muhabirinden: 
~et~e. bağlıdır. lngiliz ve fransız ve- Siyasi Roma mahfilleri, L<>ndra
\t erııun, resmi olmasa da Halifakı daki ingiliz - fransız görUşmelerin
lııı:•taıiyle ileri sürülen alman teklif • den sonra neşredilen tebliğin bu gö
l' ile kartı ne cevab verecekleri ma- rüşmelerin burada güphe ile takib e
dQtn değildir. Malum olan bir nokta ıu dilmelerini tamamiyle hakh göster
.;. ki İngiltere ve Fransa bu cevabı diğini beyan etmektedirler. Bu mah
ti t'trken müıterek hareket etmek is • filler Çemberlayn'in Avam kamara
e:orhlar. Avrupa sulhu bakımından sındaki beyanatı esnasında "umumi 

e emiyetl' kta d b d Al bir Avrupa anlaşması" ndan bahset-teklifl . ı no a u ur. man 
kii .. ennden hangilerinin iaafı müm· miş olmasına hayret etmektedirler. 
.ı· ndur? Hangı'l · · ümkün' .. d ·il Çünkü ingiliz Başbakanı burada dai-
,.1 .. , .. ennın m eg -
~~ Muınkün olanlar isaf edilirken ma "dörtler paktı" taraftarı olarak 
t'e fedakarlıkta bulunacak? Bu de- tanınmıştı. 
içi:~anşık meselelerin bir müzakere Sömürgeler meselesinin münferi-

Sö h~lli beklenemez. den halledilemiyeceği çünkü İtalya~ 
le ~urge meselesi hakkında vakti- nın Almanyanın görüşünü müdafaa 
llııp d ~ hariciye vekilliğinde bulu- ettiği ve alman sömürgelerinin iade
~ a olen Streseman'ın geçen hafta si umumi bir pazarlık mevzuu teşkil 
fıkt- da neıredilen habra]arında bir etmesi Iaznngeldiği hakkındaki be
ı= a vardır ki b iki b "nk" • ---------------" te . e ugu u vazıye-
Stre l\\'ıre Yardım eder. Malumdur ki 
tell ~~rna.n, İngiliz hariciye vekili Aus
\tekili B~herlain ve franaız hariciye 
~ed . nand ile beraber Lokarno mu· 

esıni · d~ . d' unzalayan alman devlet a-
tı\i~ 1• Lokarno sisteminin her üç 
s~e. da bugün artık ölmüşlerdir. 
t\Jar, etnan, çok enteresan olan bab
~i ha~ bir yerinde sömürge meıele
R\i ' da Chamberlain ile görüıtü
o)d11 ~ n, Fransa namına çok cömerd 
'r;rıu, Briand ile görüştüğü za
tiltere ~ fransız hariciye nazırının ln
terdiği .eaabına ayru cömerdliği gös
~te ~Yazıyor. Belki Almanyayı sö
ltııilt 1 e doY\lnnak noktasında bala 

ere 'l ~~ ı e Fransa aym noktai na· 

B. Stayodinoviç 
Romaya gidiyor 

(Başı 1. inci sayfada ) 

anlaşma imzalanmıyacaktır. Fakat 
B. Stoyadinoviç'in ltalyadaki ikameti 
müddeti, bu ziyaret esnasında İtalya 
ve Yugoslavyayı muhtelif cepheler
den alakadar eden meselelerin geniş 
ve esaslı bir surette tetkik olunacağı-

nı ve Belgradda imzalanan anlaşmala
rın yeni safhalarında ve yeni cephele
rinde meydana çıkarılacağını isbata 
kafidir. Bu menafi . birliği, daima da
ha sağlam ve daha geniş bir hal ala
caktır. İtalyan - Yugoslavya dostluğu, 
Roma - Berlin mihveri ile tam surette 
tetabuk etmekte ve bu mihveri, Ader
yatik denizinde itmam eylemekte ve 
bu mihverle aynı sarahat ve komüniz
me karşı aynı mukavemet azmini gös
termektedir. 

Japonlar yavq yavaı 
Nankine · yaklaşıyorlar 
iki japon kolundan biri ıehre70, 

Bteki 50 kilometre mesafede 

Kırk hayduda 
karsı 3 polis 

Kudüs, 1 (A.A.) - Diln Hayfa civa
rında bir çavufla iki polis kaybolmuş
lardır. Bunları araştırmak üzere der
hal tedbirler almmış ve izleri üzerine 
polis köpekleri ıaldırılmıştrr. 

Şanghay, ı (A.A.) - Nankin i.izc-~-------------

Bu sabah kuvvetli polis müfrezeleri 
ara9tırmalara devam ederkıen Hayfa
nm 15 mil ,arkmdaki dağlık erazide 
fiddetli bir tUfek atep işitmişlerdir. 
Hemen bu tarafa giden polis müfreze
leri, kaybolan polislerden birine rast· 
lamıtlardır. 

rine yeni bir taarruza ba§lıyan japon L Bl 
kuvvetleri yavaş yavaş hedeflerine eon uma 
varmaktadırlar. 

Kollardan birisi Nankinin 70 kilo
metre şarkında Tangyangı almış, diğer 
bir kol da Vuvuya 55 kilometre mesa
fede Liyanga varnuıtır. 

Japon ileri hareketini yavaılattır
mak istiyen çinliler bütün köprilleri 
berhava etmişler ve büyük yollara da 
dinamit yerleştirmi,lerdir. 

suykast mı? 

Patlayıcı maddelerle 
dolu bir xarf bulundu 

Cenub mıntakaaında Tahu gölüniın 
garbında kiin lhing'i işgal etmiş olan Parla, 1 (A.A.) - Paris~ gazıeteai 
i- r · .. ı.-. ·w•ı~-ı oo " ...... ,~. N:m vuıyor: Valmv poıtahancainde iftial 
kin'in 110 kilometre cenubu şarkisi.tl- eden bir madde bulunmuttur. Bunun 
deki Çin mevzilerine taarruz etmeğe hakkında polis tam bir ketumiyet mu
başlamıglardır. Bu kuvvetlerden· bir hafaza etmektedir. Fakat öğrenildiği
kısmı aynı gü naaat 1 ı de Kwangteh ne göre, bu sabah, posta açılırken or
şehrini zaptetmişlerdir. ta ceaamette bir zarf na.zarı dikkati 

:elbetmiştir. İçinde ağır bir fey oldu
gu sanılan bu .zarfın üzerindeki adres 
de aynca dikıkati çelaneye ktfi idi. 
Zarfın üzerinde B. Leon Blumun ad-

Japonlar Hongkong' a da mı 
taarruz edecekler ? 

Tokyo, 1 (A.A.) - Hongkongdan resi vardı. 
Domei ajansına bildiriliyor: Japon

1
_ Hıeme.n polis karakolu meseleden ha

baş konsolosu, ingiliz umumi valiliğ ber~ar. edilmiş ve zarf açılmıştır. Zar-
dairesine giderek, son zamanlarda f d k ~ ıçı~ e 1rılmı9 bir cam tüb içinde 
Nankin'den Hongkonga gelen Çin hü· aıyah bır toz çıkmıştır. Belediye labo
kümeti azasının Japonya aleyhtarı fa- ratu~arı bulunan maddeyi tahlil ede
aliyet üzerine ingiliz umumi valisinin cektır. 
dikkatini celbetmiş ve bu keyfiyetin, 
Hongkong'un da japon - çin anlaş
mazlığı çerçevesine sokulmasını intaç 
edebileceğini bildirmiştir. 

Japon baş konsolosunun bu teşeb
büsü, büyük bir heyecan uyandırmış· 
tır. 

}aponf:ar gemileri iade ettiler 
Japonlar dün Şanghayda zabtedi • 

lne italyan romorkörü ile amerikan 
şalopasını iade etmişler ve zabt keyfi
yetinden dolayı alakalı konsoloslardan 
özür dilemişlerdir. 

lngiliz büyük elçiliği 
Şanghay' a la§ınıyor 

Hankov'da bulunan ingiliz büyük 
elçiliği erkaniyle memurlar Şanghaya 
hareket etmişlerdir. Burada vaziyetin 
inkişafını daha yakından taldb etmek 
fırsatını bulacaklardır, 

Japonlar Şikkai' ye asker 
,ıkardılar 

Hongkong, 1 (A.A.) - Japon 
harb gemilerinin Şikkai'ye mühim 

Hiiiümetctler Q6n811üler 
Müılllıkl ...., •• , .. 

veni Her 
~°:dra, .. ı (A.A.) - İspanyol hükü

ınetmın gonüllüler meselesi hakkında
ki cevabi notası, Londraya gelmilj bu
lunmaktadır. 

~. lspanya ~-üyük elçiliğinin bir tebli
gı, notayı şoyle hulasa etmektedir: 

"İspanya ~UkUmeti, ispanyol olmı
yanların gerı çekilmesine sarih suret-
te muvafık hattı hareketinde berde
vamdır ve enternasyonal komisyonla
rın İspanyaya Yollanmasını kabul et
mektedir. F_akat hükümet, aynı za
manda, teklıflerde meşkak v.e biribiri
ne zıd gözüken bazı noktalar hakkın· 
da mütemmim izahat istemektedir.,, 

Memur, yolda giderkıen 40 kitilik bir 
haydud çetesine rastladıklarını ve der
hal ateı ettiklerini, çarp19ma netice
sinde çavu91a öteki polisin öldüğünü, 
kendisinin de kaçmağa muvaffak ol
duğunu söylcmittir. 

Askeri milfrezelerle polis kuvvetle
ri tayyarelerin himayesinde olarak, 
hay.dudları ele geçirmek için araştır

inalara baflamışlardır. --
Suykaıtten sonra 

Mısırda 300 kiıi 
mevkuf 

Kahire, 1 (A.A.) _ Nahas paşaya 
yapılan suykast te,ebbUsü ile alaka
dar olarak bugüne kadar 300 kişi tev
kif edilmiştir. 

Tevkif edilenlerin milhim bir kıs
mı. yukarı Mısırdan ve Nil deltası 
mmtıakasındandır. 

Dölarok 
ikinci 

davasının 
celsesi 

Pariı, ı (A.A.) - Dö la Rok dava
sının dünkü celsesi dö la Rok tarafın
dan "Şok" mecmuasının müdürü albay 
Giyyom ve bu mecmuada çıkan maka
lenin muharriri dilk Pozzo di Borgo 
aleyhinde açılan hakaret davasına tah
sis edimiıtir. Bu makalede dö la R

0

ok 
dahiliye nezaretinin tahsisatı mestu
resinden para aldığı iddia edilmekte 
idi 

Dünkü celsede dük Pozzo di Borgo, 
general Pallü'n~n zevcesinin kendisi
ne, Madam Şotan'ın albay dö la Rok 
tarafından zevcine C.S.A.R. meselesi 
dolayısiyle tevkif edilmesi lazım ge
len kimselerin listesini getirmiş oldu
ğunu söy1ediğini bildirmiştir. 

M.adam Şotan mahkemeye gönderdi
ği bı.r mektupla bu iddiayı tekzib eyle
miştır. 

Avam kamarasında, bir suale ceva
ben B. Eden, F[anko tarafından aske
ri harekat esnasında esir edilen bütün 
i~gil~zl~rin salıverilmiş olduğunu bil
dırmıştır. 

Diğer cihetten mebus İbarnegaray 
1932v senesi intihabatı için Tardiyöden 
aldıgı para hakkındaki iddiaları red
detmiştir. Davanm gel~ek celsesi 6 
ilkkinuna bırakılmıştır. 

Yegane harici davamız olarak ka· 
lan milli Hatay itimizde yeniden ye
niye tereddiler huaule gelmeden 
cum.burJyet hükümetimizi çok basi. 
retli ve ço kazimli davranmaia da· 
vet ederiz. 

Milletler Cemiyeti kararmdan 
sonra meselenin hak ve adalet dairo
ıinde hallolunduiuna İn&lUDl§ olan 
efkan umumiyemiz, timdi vaziyeti 
tıpkı eski teklindeki tezvir ve ifaad 
hareketleriyle mi.tUf görmenin çok 
tiddetli aksülameliyle pek fazla mü
teessirdir. 

*** TAN,da aynı mevzuu ele alan Ali· 
med Emin Yalman fÖyle yazıyor ı 

"Fransız müstemlekecilerinin oyu• 
nu çok aıikarda. Maksad Hata.;v. 
muahedesini tatbik eder gibi görün· 
mek, fa.kat türlü türlü hileli dolab
larla bunu çürütmektir. Muhtelif 
umurlan biribirine dÜf'Dan etmek• 
tir. Suriyeyi parçalamak ve istiklal· 
den mahrum bırakmak buauaundaki 
emel ve entrikalarını gizlemek için .. 
de Hatayı bir tahrik aleti diye kul .. 
)anmaktır. Biz böyle oyunlara gele
meyiz. Hiç ıüpbe yoktW' ki, Suriye 
de gelmiyecektir. 

Fransa kendi adma böyle çirkin 
yollar tutulduğunu biliyor mu? İtte 
bu noktayı biran evvel meydana çı· 
karına.mız lilznndır. Biz bütün dün· 
ya ile dost olmaya taraftanz. Fran• 
su dostluğuna büyiik bir kıymet ve
riyoruz. Onun için dostluğumuzun 

tehdid altmda olduğunu fransızlara 
bildirmek vazifemizdir. Bundan 
başka Fransa ile beraber üzerimize 
müşterek bir vazife aldık. Bunun 
ruhuna aykırı olan hadiselerde 
Fraııaayı va:ı:ifeye davet etmeye mec
buruz. Milletler Cemiyetine karşı 
olan taahhüdümüz bunu icabettirir. 

Atatürk'iin açılıt nutkunda bu hu
susta çok açık direktifler vardır. 
Hükümetin büyük bir husasiyetle 
bunların icabını yapmasına ihtiyaç 
vardır. Bu hususta ilk iş, olup biten• 
leri Fransa hükümetine resmen bil· 
dirmek ve Franaanm yakın p.rktaki 
fransız me~urlarınm çirkin ve entri
kalı gidiıi ile bera.ber olup olmadığı. 
nı meydana çıkarmaktır. 

Hükümet bu vazifeyi yapmakta 

tt\e•ele ~uhafaza etmektedirler. "Bu 
i\l~lld ll§ka sömürge devletlerini de 
iti de ~ e.diyor'' denildiğine göre, bel
ll~"!aı- gıltere ve Fransa, bu defa 
Silk de i" Belçika, PortelW: gibi kil
~~- ~er namına cömerd davran· 
~i\ tlıe~ı . venniılerdir. Orta Avru· 
titıden esı ancak Delbos'un seyaha
~i\)de lı•onra tavazzuh edecek. Her 
tıih l ~avaı a· · A h b' · b· -., lltilt !ansı sıyası mu a ın· 
1l' g" .. ere ıle Fransa arasında tam 

di\ki 
0~11~ birliği bulunduğu hakkm

let· 80lu "'b A •tı h tnü alagalı olsa da iki dev-
~kk eraber .. .. k . d' 1 . 

tere'nin araya giren bir kara kedi ol
duğunu yazdılar. Tribuna gazetesinin 
bu yazısına kar§ı Le Temps'ın verdiği 
cevab dikkate şayandır: Fransız ga • 
zeteıi, İtalyan dostluğuna kıymet ver
mekle beraber, Fransa'nın İngiltere· 
den asla ayrılnuyacağını da yazmak -
tadır. 

mikdarda japon kuvvetleri ihraç ettik 
leri görülmüştür. Bu ihraç Şikkai'de 
bir hareket üssü tesis edilmesi ihtima
lini kuvvetlendirmiştir. Tahmin edil
diğine göre bu üs japon tayyarelerinin 
Kanton'a hücum etmelerine ve belki 
de karadan bazı hareketler yapılma
sına yarayacaktır. 

Bir ingiliz kıyyaresi 
taarruza uğradı 

hladrid' de topçu faaliyeti 

Madri~, 1 (A.A.) - Asi topçu kıta
atı, şehrı ~ombardınıan etmiştir. Ya
rım saat ~uren _bir topçu düellosu vu
kua gelmış ve sıvil ahaliden bir kaç ki
~ ölmüştür. 

hakkında tetkikatta bulunmaktadır. 
Bazı ~aberlcre göre japonlar Vaşing
tonda ımza etmiş olduklan itilaflar hi
lafına olarak japon eşyalarından alı • 
nan resimleri indirmişlerdir. 

Küçük Dış Haberler 
11-·-·4 • tt 44 tt 

.. h • Jtıı 

X Brüksel - J anson kabinesi par-ı 
Iamentoda beyannamesini okumuş • 
tur. Yeni kabinede B. Van Zeelandın 
politikasmı güdmeğe devam edecek -
tir. 

geçikecek olursa, yalnız Hatay istik
laline ve kendi taahhüdlerimize kar. 
fi değil, türk • fransız dostluğuna 
karşı da büyük bir ihmalde bulun
muı olur.,, 

· ıtktt YUru•me ute ık en mu· 
~11.ıi\l\r:· Gerçi iki devlet arasında 
l:' h~lla 1

' bir mukavele yoktur. Hat
l attat Qı cephe birliği bile denilemez. 
93s ._ era~aat birliği vardır. Fransa 

~e.:ı ""neıı i'-' · "'il . KIDcı kanununda lngilte-
~· tızli ol k l . Q§tıil ara talya ıle yapmaya 
~tllııtır ~~aınıanın acı dersini unut-

ıle Qı" 11 defa Almanya lngilte-
~ U~k~e ... l 
'il~ tllzetel . ye gırışınce, bazı tal-
~ frara, erı .1935 itilafını hatırbya
eıı. ha1ı,: · ı~alyan latin kardeıliğin-

ınege baıladılar. Ve lngil-

lngiltereye gelince; bu münase
betleri §U sözlerle en veciz ıekilde 
sabık başvekil Baldvin anlatımııtır: 
lngilterenin hududlan Ren nehrinden 
başlar. 

Görülüyor ki bu, platonik bir dost· 
luk değil, her iki devlet için bir em • 
niyet meselesidir. 

A. Ş.ESMER 

Londra, 1 (A.A.) - Hongkong
dan bildirildiğine göre, "Eagle" tay
yare gemisine mensub bir tayyare tec
rübe ~çuşları yap~~k~n milliyeti meç
hul bır harb gemısının ateşine maruz 
kalmıştır. Tayyareye bh şey olmamış
tır. İngiliz deniz makamatı derhal tah
kikat açmışlardır. 

Çin gemilerinin vaziyeti 
\Vaşington, 1 (A.A.) - Kordell 

Hull, Tientsin gümrüklerinin vaziyeti 

Japonya'nın büdceıi 

To?o, 1 ~:A·A.) - Resmen teyid 
olunduguna gore, hlikümet 938 _ 939 
b~dcc,sini ~ti olarak taavib etmiştir. 
Büdce 2 milyar 868 milyon olup ge
çen sene büdceaine nazaran 140 mil _ 
yon fazladır. 

X Berlin - Bir müddettenberi 
hasta olan general Lüdendorf'a ame
liyat yapılmıştır. Sıhi vaziyeti iyidir. 

X Parla - Radikal partisi parla
mento grupu, Paris sergisinin gelecek 
seneye bırakılmamasını istemektedir. 

X Amaterdam - Bir otomobil 
kazası geçiren Prens Bcrnhard'm sıhi 
vaziyeti memnuniyet vericidir. 

İki yeni Hava rekoru 
Roma, 1 (A.A.) - Üç motörlü bir 

italyan tayyaresi 5000 kiloluk yük ile 
1000 kilometrelik mesafeyi saatte va
sati 401.165 kilometre süratle katede
rek yeni bir beynelmilel rekor kırmış· 
tır. 

Adriano ve Paolo Dambroisis is
mindeki italyan tayyarecileri 2000 ki
lo hamule ile 1000 kilometrelik sürat 
rekorunu 444.115 kilometre katetmek 
suretiyle yeniden kırmışlardır. 
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Bizde şeker endüstrisi nasıl 
başladı, nasıl gelişti? 

ANKARA 
uf 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 12.30 ?dııht~ 
plik ne5riyatı - 12.50 Pllk: Turk mt.iıU' 
ıi ve halk şarkıları - 13.15 - 13.30 
ve harici haberler. . .ı.teJıf 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 :Mu"~ 

plak neşriyatı - 19 Turk musikisi ve ti 
ııarkılan (Makbule Çakar ve arkadat~ f5 
19.30 Saat ayarı ve arapça neşriyat-.~ 
Türk musikisi ve halk şarkılan. (Hı~ 
Rıza St!6gör ve arkadaşları) - 20.15P21 15 
danı musikisi - 21 Ajanı haberleri - .,.. 
Stüdyo salon orkestrası ( 1- Popy: Cart l>" 
ne Hindous. 2- Saint-Saenı: Samııon ~rd· 
lila. 3- Strausa: Fcsche Geister. 4- G ı.* 
Sur le lac. 5- Lahar: intermezzo) - 2 

Haydi kalk! Davullar tehlike 
iıaretini vermeğe basladı 

Penceremin altında bulufup konut· miyle birlikte aancaklan almağa 
tular. Buradan askerlerin konakla- gönderildiler; bunlar Binbqmm 
dığı yerlerde her 19yin yolunda ol- karargahında idi; biraz aonra bin· 
duğunu öğrendim. Ondan aonra Mi. batı ile birlikte dönüp seldiler. Öte
ralaym karargahına doğru atlannı ki bölükler de gelip taburumuz ta
sürüp gittiler. mamlanınca farka doiru yürümeğe 

Tekrar uzandım ve uyumayı tec- baıladık. 
rübe ettim. Fakat beyhude idi. Er- Kaaabanm dıımda, Bulgareni yo
tesi günün dütünceleri zihnimin lu üzerinde Griviçanm i4tünden ge· 
içini çirkin hayaletler halinde ke· ı çen köprünün yanı batında durduk. 
miriy:ordu. Şunu itiraf edeyim ki Burada kasabadan gelen ba,ka as· 
yirmi dört saat aonra ve ebediyete 
kadar yatağımın toprak olması fik· 
ri bütün sinirlerimi bozmUflu. 

Gece yansı, İbrahim bir nefer 
gönderdi ve biz Jack'ı uyandırdık. 
O da suratını bir liyenin içine dal
dınp çıkardıktan sonra suratını 

mendil ile kurulaya kurulaya mer
divenlerden afağı koftu. Tereb, yu. 
kanya çıktı ve bana ancak, nöbeti 
esnasmda hiç bir ıey olmadığmı 
aöyliyecek kadar uyanık kaldıktan 
sonra hemen uykuya daldı. 

Nöbetçilerin değipnesini duy. 
dum. Evin içinde biraz gürültü ol· 
du; bir iki kumanda ifitildi. Ondan 
aonra her ıey gene aüküta büriin
mÜ§tÜ. Gecenin ölü aüküneti bana 
da İflemif olacak ki, nihayet, yat
mıf, deliksiz bir uykuya dalmııtun. 

Besinci fasal -
ilk Plevne muharebesi 

20 Temmuz 1887 
Rüyamda memleketimde oturdu

ium tehirde evimin gayet yakının
dan geçen lokomotifi görüyordum. 
Düdüğünün aesi gittikçe artıyor ve 
lokomotif benim yatak odamdan 
içeriye giriyordu. Bir tekme ile U• 

yandım. 
İbrahim baiırıyordu ı 
- Havdi katk 1 Da"nlllar telilike 

l§areti çalıyor. .. 
Gün ıtmıa.k, 20 temmuz cuma ıu· 

ııünün sabahı dojmak üzere idi. 
Benim ilk hareket günüm. Saatime 
baktım : -galiba- 2 yi 40 geçiyordu. 
aili.hlanmı kaptmı. Yüzümü liyene 
daldırdım ve kurutmadan merdi· 
:.enlerden aıaiı kottum. Bir dakika 
geçmeden bölüğümüz dıfarJYa top. 
lanmıftı. Bizim taburdan bir bafka 
bölük de ayni sokakta toplanmak 
üzere idi. Ortalıkta bir canlılık, bir 
gürültü gidiyordu. Borular çalıyor, 
her taraftan kumanda 9elleri geli· 
yor, nal takırdrları duyuluyordu. 

Batçavutlar turaya buraya kotu· 
yorlar, büyiik bir dikkat ve ebemi· 
yetle itleri yoluna koymaia bakı
yorlardı. Bizim yaver at üstünde 
gelip Yüzbatı ile konuttu. Yüzbaıı 
bunun üzerine: 

- isimleri okuyunuz! Kumandası· 
nı .ereli. Jack'm telammdan üç nefer 
c:evab vermiyordu. Bunlar, bahçenin 
ilerisinde nöbet bekliyorlardı; kendile
rini değiıtirmek kimsenin batırma gel· 
memİftİ. Bunlar da çağrıldıktan sonra 
bölük tamam olmuıtu. T ereb, takı· 

kerler de bize iltihak etti. Bunlar iki 
tabur, bir çerkes müfrezesi ile bir 
süvari bölüğünden ibaretti. Benim 
taburumun dört bölüğü merkezi 
te§kil ebnek Üzere iki tabur Üç mü
vazi kola ayrılmıftı. iki yanda diğer 
dört bölük bulunuyordu. Benim bö
lüğüm en önde, dar yollardan tima
li ıarkide, iki mil kadar uzaktan te
peleri görünen dağlara doğru yürü. 
yordu. Daha ileride bir kaç ufak 
süvari müfrezesi görüyordmn. 

O kadar meşguldüm ki pek ya
kında içine atılacağmuz savaıı ve 
bunun getireceği ihtimalleri dütü
nemiyordum bile. Jack zinde ve 
mesud görünüyordu. Gözlerinde be
yecanm alevi tutU§IDuştu. Elini tu
tup sıktım. O da bana cevab verdi: 

- Arkadaf, bahtın açık olaun ! 
Saat üçü on, yabud on bet geçe 

ilerleme emri verildi. Davullar ça
lmıyor, bayraklar dalgalanıyor ve 
biz yürüyorduk. Fakat çok geçme· 
den davullar ıuatu. Güzel bir aa· 
bahtı : Parlak günet ıtıiı, taze bir 
meltem, koyu mavi bir gök yüzü. 
Öteki kollar, tarlalar içinden safı· 
mıza, solumuza dofru ilerliyorlar
dı. Biz, bir parça önden sidiyor· 
duk. Arazi hafif meyillerle yiikae· 
liyordu. Etrafıma bakınca bir tabu
run ıimalde aolumuz ittikametinde 
ilerledifini gördüm. Bu tabur, çok 
geçmeden görünmez olmUfhı. Garb
te, cenubu gubide ve cenubta bir 
ilo ~ mll .a.a'lna 1ua YH>1.H top~ .... 

piyade kıtalan mevzi almqlardı. 
Hücum için adam akıllı hazR"lan· 
mıt oldufumuz be.belli idi. 

Buradaki dağlar çıplakb; arazi 
de yükaek olduğu için etrafı iyice 
görebiliyordum. Benim gözumun 
eriıebildiği yerlerde düpnandan 
biç bir iz yoktu • 

Eıyamızı evde brrakmıı, ekme:C 
torbamızı, matralarmuzı ve her bö
lükte dörder tane bulunan kazma, 
küreklerimizi beraberimize alnıq. 
tık. Yüzbaıı, e§yanm qınlma.muı 
için geride bir neferi nöbetçi bırak· 
mamı aöylemiıti. Ben de ceMl'elİne 
en az emin olduğum ayni zamanda 
ayafı tİfmiı bir neferi brraktun. Fa. 
kat Yüzbatı, gene ayaiı tif olan 
bir batka neferi bırakmayı müna
sip gördü. Ötekini bırakırsak kaça. 
cağmdan korkuyor yanımıza alD'
aak böylece kendisinden yakamızı 
kurtaracağımızı aöylüyordu. Nite
kim bu nefer, ilk verdiğimiz tehid
ler arasına kanpnıttrr. Mekkare 
beygirlerimiz Plevnede kalmııtı. 

(Sonu var) 

T urhallı küçük Hüseyin'in çu
valdız hikayesi aklınızda mı? 

Huseyin: "Şeker fabrikaları kurdu-
ğumuz iyi oldu, çünkü avuçla kazan
dığımızı hep yabancılara çuvaldızla 
- çuvalla • veriyorduk," diyordu. 

Fakat umwnı barbı görmü~ olanla
rın hafızalarında şekeredair ba§ka ha
tıralar da vardır: Bir okkası dört beı 
liraya şeker ... Şekerin kullanılmaax şe
killerine aid tabirler: Kıtlama. Gözle-
me.M .. 
Kıtlama bir parça şekeri avurdda 

veya dil altında saklayarak, ağzı za
man zaman tatlandırmak suretıylıe, bir 
bardak çay veya sütü bu parça ile iç
mekti. Gozleme ise şekerle içilecek 
mayileri şekeri seyrederek içmekten 
ibaretti; bu takdirde bir parça şeker 
bütün bir oda kalabalığına yeterdi. 

Dördüncü şeker fabrikamızın mer
kezi olan Turhalda o günltrı duşüne
rek bizdeki şeker enaustrıl!iı'nın tari
hine goz gezdirdim. 

A d Valorem latince b~r gümrük 
tabiridir ki osmanlı ımparator

luğunu memlekete giren ya~ancı. mal
larından ancak kıymetlen wıerınacn 

idhalat resmi almağa mecbur eden ka· 
pitülasyonların her tatbıkinde bahse 
konmuştur. Fakat o zamanki .osmanlı 
imparatorlugu gibi 30 - 40 mılyonluk 
bir piyasanın rekabetini onlemek ısti
yen Avrupa şeker endüstrisi, hiç fÜp
he edilmesin ki, şekere ihracat primi 
vererek oamanlı limanlarına kilosu 40 
- 50 paraya teker teslim ederdi. Ve, ilk 
once, ve yalnız bu aebeble, A vr~pa şe
keri imparatorluk piyasalarında ra
kibsiz kalırdı. 
Osmanlı imparatorluğu şeker fabri

kaaı kurmak ister mi idi, veya kurabi
lir mi idi? O büsbütün başka bir ba
histir. 
Şeker fahri.kası kurma te§ebbüsle

rinden ilki, 1916 da. büyük harb esna
sında, gümrülderde hususi tarife ih
das olunduktan sonra yapılmış, fakat 
türlü sebcblerle nıeticelenememiştir. 

Türkiye cumhuriyetinde şeker en· 
düatriıi 601 numaralı kanun hükümle· 
rinc göre kurulmuştur. 

ısu Jtanunun mucw &e:bCbler4'SdJ-ı-ua 
aıııda bude neden bir fCkıer endüstrisi 
kurulmumm .zaruri görüldüğü izah e
dilmi9tir: 

ı - Her sene yüzbin tona yakın şe
ker parası yabancı memleketlere gıt
mckte ve bu yüzden türk parasının sa
tın alma kabili~i azalmaktadır. Şe
ker endüstrisi bu zararlara mani olur. 

2 - Şaker zirai sanayidendir. Pan
car ziraati, 

a - Toprağı derin kazmak ve güb· 
relemek lüzwnundan dolayı - ve mü
navebe sebebiyle • diğer maddelıer .zi
raatini kalkındırır. 

b - Çiftçiye modern ziraat usulle· 
rini öğretir. 

c - On binlerce çiftçi ve ifçi aile
sini geçindirir. 

3 - Devlet için emniyetli ve geniş 
bir gelir kaynağı olur. 

4 - Mübrem ihtiyaçlardan olan şe· 
ker, memleketimiz hududları içinde is
tihsal edilirse, umumi harbte olduğu 
gibi, bir daha teker ııkrtıntıaı çıekil· 

mez ve halkımız gıdasından birini dı· 
,arıdan getirtmek zarureti kartısında 
bırakılmıt olmaz. 

................................................................................................ 
Memleketimizin her müaaid mınt.akmında ıeker fab
rikalarının çoğal.ması ve bu suretle memleektin ıeker 
ihtiyacının temini miihim hed ef lerimiz sırasında t.anın
malulır. - AT ATVRK 

1111111il ....... 1 ............................ 11111111111111il11 ............ 1 .................. .. 

1 .. lk şeker fabrikamız Alpulluda 
açılmı9 ve bunu Uşakta "Ufalc 

terakkii ziraat türk anoninı şirketi"
nin şeker fabrikası takib etmiştir. 

1930 se0ıe1;i ilk kanunun yirminci gü
nü Alpullu fabrikasını ziyaret eden 
büyük Önderimizin fabrika hatıra 
defterine: "Memleketinıizin her mü
said mmtakasında şeker fabrikaları
nın ç.oğalması ve bu suretle memleke
tin şeker ihtiyacının temini mühim he
deflerimiz sırasında tanınmalıdır" di· 
rektifini kayıd buyurmaları, türk en
düstrisinde şekerin alacağı mevkii ta
yin etmi§tir. Uşak şeker fabrikası şir
ketini ta~ıiye ederek hükümetin de ış· 
tirakiyle milli bankalara "Türkiye şe· 
ker fabrikaları anonim şirketi"ni kur· 
duran 1709 numaralı kanunun çıkma
sından sonra ve bu şirket tarafından, 

arka arkaya. ıon dört senede Eskişe· 
hirde ve Turhalda üçüncü ve dördün
cü şeker fabrikalarımız da tesis edil· 
miştir. 

Bugün bizde ıeker istihsal ve istih
laki ve şeker fiyatlarının tayini devle
tin kontrolü altında, vıe şeker endüst· 
risi milli bankaların elindedir. 

Hükümetin tayin ettiği fCker fiyat
ları kristal şeker için 25 ve kesme şe
ker için 28 kuru,tur; toptan ve pera
kende satış fiyatları arasındaki fark
lar şeker fabrikalariytc aatı9 yerleri a
rasındaki nakil ücretlerinin ilavesin
den ileri gelmektedir. 

B izde şeker davası bu suretle bal 
edildikten sonra ucuz 9eker 

meselesi ortaya çıkarılmıttır. 
- Dünya piyaaalarmda.n ucuz şe· 

ker almak kabilken neden bu tekeri 

pahalı yiyoruz? 
Eveıa, dünya piyasaları şekeri satıl

dığı kadar ucuza mal etmemektedir. 
İhraç priminden yukarıda bahsettik. 
Vaktiy1c şeker endüstrisi kurmuş ve 
cihan piyasalarına hükmetmiı olan 
kapitalist memleketlerin, bu piyasa
ları kaybetmemek maksadiyle yap
makta oldukları dumping'den de bura
da bahsedebiliriz. Haddızatmda 13-14 
kuruşa mal olan şekeri bu büyük en
düstri, istihsal fazlalarını sokağa at
mamak, işsizlerini işsiz bırakmamak, 
nihayet rakibleri ortadan kaldırmak i· 
çin 7 - 8 kuruşa satarsa yeniden yeniye 
endüstrileşen her hangi bir memleket
te şeker fabrikası kurmak kabil olur 
mu? Bu bir. 

Biz pancar ziraatine de, şeker yap
mağa da yeni başlamış bulunuyoruz. 

Pancarlarımız, bu işe çoktan başla
mış olanların yetiştirdikleri pancar
lardan verimsiz olabilir ve şeker fabri
kalarımız da, keza bu işte uzun tecrü
beler edinmiş olanların şekerlerinden 
- amortisman ve ihtiyat akçaları he
sablarının yeni fabrikalarımızda yük
sekçe olmak iktiza eden yüzdesinin 
inzima.miyle - eski ıekerci memleket
lerdeki kadar ucuz istihsal edilmiye
bilir. Bu iki. 

Geriye devletin aldığı vergi .kalır. 
Bütün bu sebcbler dikkate alınınca, 

kiloda bir iki kuru§ farkla şeker yenil
mesini pahalı bulmamak icab eder. Bir 
milli endüstri kuranlar bu kadarcık 
f.edakarlıklara katlanmak istemezlene 
bu endüstriyi de istemediklerine hük
molunmaz mı? 

Zamanla, tabiidir ki, bu kadarcık fe
dakarlığa dahi ltizu.m kalmıyacaktır. 

Y~m~lc yiınocini 

öOreten mekteb 
Bizim sofralarımızda yemek yemek 

bir mesele değil ama, Avrupanuı bir 
çok memleketlerinde ve hususiyle in
giliz kibar aleminin sofralarında ha
tasız ve doğru dürüst yemek yemek 
bir davadır. Bu gibi sofralarda önü
nüzde irili ufaklı bir düzüneye yakın 
bardak, biribirine bcnzemiyen yirmi 
ila otuz çatal, kaşık ve bıçak bulunur. 

Bardak ve kadehleri sofracılar dol· 
durduğundan, hangiıini ne için kulla
nacağınızı uzun uzadıya dü,ünmezsi
niz. Şayet bu gibi sofralarda sık sık 
bulunmamı9 iseniz, düzüneyi geçen ça
tal ve bıçakları hangi yemekte ve ne 
biçim kullanacağınızı bilmenize im
kan yoktur. Afallar, kızarır, bozanrsı
nız. 

Hele sofraya istridye veya iıtalı:oz 

gelince, hangi lletle ameliyata girite
ceğinizi kestiremezsiniz. Aletleri bil· 

seniz bile, kullanmakta mUmareaeniz 
yoksa, yalnız kendi yüzünü:cü gozünü
zü bulaştırmakla kalmazaını.ı. Sağını· 
zı, solunuzu da berbad edersiniz. Vel
hasıl öyle gülünç bir vaziyete dütcr· 
siniz ki, bir daha böyle bir ziyafette 
bulunmağa tövbe edersiniz. Böyle bir 
akibet1c karşılaşacağını bilen bir çok 
kimselerin, bin bir mazeret bularak 
davete gitmediklerini gören açıkgöz 
bir ingiliz, Londrada yemek yenmesi 

öğretilen bir mekteb açmıttır. 

Yeni mektebe devam edenlerin sa

yısı epey büyüktür. Bundan da anlaşı

lıyor ki ,Londrada da doğru dürüst 
yemek yemesini blinıiyenler az değil
mi9. Zaten bu gibi sofralarda yemek 
yemek, bir zevk ve ince bir sanat mese

lesidir. Ancalı:, acemiler için de bun

dan büyük bir azab tasavvur edilemez. 

22 Yarınki program ve istiklal marşı. 

ISTANBUL : 

ÖCiLE NEŞRİYATI: 12.30 Plakla~ 
musikisi - 12.SO Havadis - 13.0S .P ~ 
tiırk musikisi - 13.30 • 14 Muhtelıf P 
ne5riyau. 6' 
AŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Plakla fı#' 

musikisi. - 19 Şan: Bayan İnci ta~9 dan, piyano ve keman refakatile - ~ 
Spor musahabeleri: Eı;ref Şetik taraf:ıoı" 
- 19.55 borsa haberleri -20 Cemal ·.ı fi 
ve arkadaşları tarafından turk musik1i0Jl 
halk şarkıları - 20.30 Hava raporu - " 
Ömer Rıza tarafından arapça ıoY~ 
20.4S Fasıl saz heyeti: Okuyanlar: tb 1'~ 
Küçük Safiye, Ali. Keman Cevdet, Salt 
Muammer, Klarinet Hamdi, Tanbur 
haddin, Ut Cevdet Kozan (saat ayar~ 
21.15 ORKESTRA: {1- Bach: Haınl t,.ı 
vertur. 2- Gounod: Fauıt . 3. Vollef 
Frcres Joyeux, valse. 4- Grieg: Huldi J 
marıch. S- Eilenberg: Petit bal aUS 
dinı). - 22.lS A]ami haberleri. -
Plakla sololar, opera ve operet parçal~ 
22.50 - 23 Son haberler ve ertesi •
programı. 

AVRUPA: 

OPERA ve OPERETLER: 16 LI 
- 18.40 Breslav - 19.10 Hamburg -
Prag - 21 Roma - 22.30 Strazburı ~ 

ORKESTRA ve SENFONİK KONS 
LER: 12 Münih - ıs.ıs Prag - 1 
Hamburg- 16.lS Droitvich- 19.10 F 
furt - 19.30 Stokholm - 19.40 oroıt 
- 20 Köniısberg - 20.10 Kolonya_ 20 
Beromünster - 20.30 Sottenıı - 21.30 
riı - 22.30 Liıksemburg - 24 Stuttıırt-

0 DA MUSİKİSİ: 15.lS Doyçlanı 
- 19.10 Bedin - 21.15 Stuttgart - 21-
Milano. 

SOLO KONSERLERİ: 13.SO Sto 
(keman) - 14.20 Keza - ıs.ıs Laypııl 
17.30 Kolonya, Stokholm, Viyana. - 1 
Breslav - 18.30 Königsberg - 21 'Vı 
- 21.15 Budapeşte, Laypzig - 22.30 JI 
no - 23,10 Poıte Parisien -23.20 V 
vich. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v.ı.) : f 

Frankfurt - 16 Breılav - 19.lS Praı· 
ORG KONSERLERİ ve KORO 

19.30 Paris • P.T.T. - 19.30 Vartova. 
HAFİF MUZ1K: 6.30 Berlin, Br 

Hamburg, Liypzig - 8.30 Breılav, 1' 
berg, Stut~art - 9.30 Kolonya - 1 
Hambruı - 11.15 Berlin - 13.lS M~ 
14.10 Frankfurt - 15.35 Berlin, M~ 
16 Frankfurt, Hamburı, Stuttgart - J 
Münib- 18 Berlin - 19.10 Kol 
~"'~,.. -..22AA 'H• ... haır• -

HALK MUSİKİSİt 11.30 Statt_.. 
21 Frankfurt - 22.30 Stuttgart. 

DANS MttztCrt: 14.10 Llypziı "' 
Bertin - 22.30 Llypzig - 22.5 Bu 
- 22 Floransa - 22.30 Tuluz - 23 • 
Krakovi, Lemberı, Katoviç, Vilna - sS: 
0.30 London - Regional - 23.55 • o.SO 
ıemburg - 23 Milano - 23.30. 24 P 
Pariıien - 0.30 • 1 Droitviclı., 

IS bankası 
Kumbara 
ikramiyesi 

Türkiye 1ş Bankasınnı biri~' 
nun kumbara ikramiye keşide•' 
yapılmış ve iki bin liralık ikt 
Ankarada 25550 numaralı küçU• 
sarruf hesabı sahibi bayan Mili 
Başer'e isabet etmiştir. 

Bayan Mihriban dün öğledeıt 
ra merkez şubesine giderek i 
yesini almış ve tasarruf hesabııı' 
tırmıştır. 

Böyle günlerde• doktor Hikmetin canı odaam· 
dan dıtarrya çıkmak istemez. Bazı öğleye, bazı, 
hatta, akıamın üçüne dördüne kadar ki.h aırt Ü.. 

tü tavana bakarak, kah gözlerini yan kapayıp 
yorganın altmda büzülerek, hazan da iç sıkmtı
amdan aızıp uyuklıyarak yatakta kalır. Fakat, za· 
man olur ki, sinirleri bu tembelliğe müsaid olmı• 
yacak kadar gergindir. O vakit kalkıp odasmm 
içinde bir a§&iı bet yukarı dola§olDaia baflar. Ara 
sıra pençereainin önünde durup bot bir nazarla 
karııki evlerin pencerelerini seyreder veya oca· 
ğın önüne aturup acayip bir dikkatle odunların 
yanııma bakar. Bundan da usanınca maaasmm ba· 
ıma geçer. Gündelik hayatını kaydetmek niyetiy· 
le aldığı ve timdiye kadar ancak bir iki sayfasını 
karalayabildiği bir büyük deftere bir teyler yaz· 

mak ister. Sonra vaz geçip elini bat ucundaki ki· 
tablardan birine uzatır. Bunlardan biç birinin say· 
falan henüz açılmamıttır. Pariae geldiği günden 

BİR SÜRGÜN 
bir Wateau'nun nıbu canlandmyor, anlattyord.., 
Çünkü, bunu doktor Hikmet, o dehanın ve o rtr 
bun arkasmc:lan tema§& ediyordu. 

itte, doktor Hikmet, timdiye kadar Parisi d• 
böyle bir levha halinde seyredip görmeğe alıpnıf' 
tı. Hugo'dan, Balzac'tan, Borget'ye kadar bütii" 
bir silsile sanat deha11nm menturlarr, bu k~ 
tehri, onun mubayyeleaine bir feerik dünyanın p-· 
nltalı gölgesi gibi akaettirmiıti. Oyle ki, buraya i* 
geldiği günlerde, sokakta rastladığı her ins..,., 
bu kitablardan birinin içinden fırlamıt bir ka~ 
man zannetmekten ve bütün Pariı halkını bir rO" 
man mevzuunun türlü türlü ihtiraslarını, macer_. 
larmı, sevinç veya kederlerini yafayan bir takıd' 
edebi sembollerle karııtırmaktan kendini a1.-• 
mıfh. Gerçi, edebiyat, hassaten, doktor Hikmeti' 
müptelası olduiu aon devir edebiyatı, Pariae d~ 
bile olsa, gene hayatın feci, iirenç ve adi tarafl-· 
nnı ona hakikatte olduğu gibi göstermekten ~ 
kinmemiftir. Fakat, bir fukara çocuğun aç kalıP 
bir masumun haksız yere cezaya çarpılııı, zell~ 
ve ehliyet sahibi bir gencin hiUran ve muvaff alı' 
yetsizlik içinde sönüp gidifi, içkiye dütkün bir -· 
melenin fezahat ve cinayet içinde çöküp çüriiyit' 
fÜ ve yahud çok defa Zolanın romanlarında ,0-
rüldüfü gibi, her İnsanın kendi varlıiı dibinde ı,Jt 
çirkin ve galiz hayvan saklayıfı bile, sanat aall' 
sına girince bir ulvi tragediya mertebeaine ertl' 
bir mukaddes hadise olur. 

beri, itte nerede iae üç aydır, en az on onbeı cilt 

kitab satın aldı. Fakat, bunların bir tanesini olsun 
okumak iıtibasını duymadı. Hala Piyer Lotinin 

"Les Desenchantees" si bile ancak yarıya kadar a· 
çılmıt duruyor. Nerecl, o eski kitab kurdu doktor 
Hikmet. Bazan üçer yüz sahifelik iki kitabı bir
den, yirmi dört saat zarfında hatmedip yuttufu
olurdu. Şimdi, bir kaç gündelik gazeteyi ancak 

fÖyle bir gözden geçirebiliyor. O da kahvede yal
nız bqma oturduğu uzun saatlerde kendisine el 
alem kartıamda bir tavır ve dunun vermek için .. 

Doktor Hikmet, bütün gençliğinin ve hatta ço

cukluğunun en büyük ibtil&larmdan biri olan o
kumak zevkini, burada, birdenbire neden kaybet-

-34-
lifini anlıyamıyordu. O, belli batlı bir haatalıiı ol· 
mıyan fakat, muttasıl yemeden v~ içmeden kesi
len bir İnsan gibiydi. "Mutlaka kafam itbai hali· 
ne gelmiı olacak, diyordu. Yabud, kim bilir, belki, 
için için henüz ıuurumun aydınlığına çıkmayan bir 
mane-.i istihale geçiriyorum. Belki de bunların hiç 
biri deiil. Hayatmıda bir büyük atlayıı oldiı. He
nüz mUYazenemi bulamadım. Henüz muhitimi ya
drgryorımı. Alqamadım. Sonra, bu (yann ne ola· 

cak ?) (Yarın ne yapacağım ?) endi§Mi beni bir 
dakika rahat bırakmıyor. Bundan baıka ... Neden 
itiraf etmiyeyim ? Dofruau, Paria, beni bir nevi 
(desilliaion) a uğrattı. Burada tahayyül ettiğim, 

aradıimı haYayı, tadı, manayı, hali., bir türlü bu· 
lamryorum. Tiyatrolarına gittim.. Müzelerini gez· 
dim.. ( Louwe) lannı, ( V en&illea) lerini gördüm. 
Fakat, biç birinde, kitablarmdaki nefhaya ben· 
zer bir 19ye rast gelemedim. Parisi, elimde bir 
bot kiae gibi tutmaktayım. Li.kin içindeki ekair 
nerede ?,, 

Doktor Hikmet, gerçi, hakikatle hayal, edebi· 
yatla hayat arasındaki farkı takdir etmiyecek ka
dar masum deiildi. Fakat, "Paris", "Avrupa", 
"Fransız kültiirii", "Garb medeniyeti" ye saire gi-

YAKUB KADRi 
bi mefhumlar onım beyninde o kadar abatr•t bir 
tekilde yer etmiı, o kadar aklı va dimafi bir ter· 
kip mahiyetini almıttı ki, bunları her hangi bir 
tahlil mihengine vurup tedlik etmeie veya bunla
rın kıymet ve keyfiyetlerini kendi havauiyle ölçüp 

tartmağa, yoklayıp anlamaia aala imkan bulama
mııtı. Şimdi, iıte, doktor Hikmete, biç bir kitapta 
okumadıfı, hiç bir laboratuvarda öfrenmediii bu 
(ameliye) yi yapmak; yani, yüksek ve ince bir 
sanat eseriyle onun mevzuu olan tabiat veya ce
miyet parçası araamdaki direkt münasebetleri bul
mak lazım geliyordu. Geçen günlerin birinde, 
"Louvre" de seyrettiği bir kaç (Venailles) tablo
sunun rubunda uyandırdığı heyecanı Veraaillea'in 
bizzat kendisinde nafile yere aramııtı. Reuamm 
modeli, bu ajaçlar, bu tarhlar, bu havuzlar, bu fıa
kiyeler, bu heykeller deiilmi idi ? Reuam fırça· 
aını elinde tutarken bahçeyi, belki, ayni mlgun 
ve asıl aydmlrk kaplamryormu idi ? Fakat, bütün 
kokulan ve rateleriyle çınl çıplak aeyrettifi bu reel 

peyizacla "Louvre" salonlarının birinin divarmda, 
bir yaldızlı tahtadan çerçeve içinde gördüğü o bez. 
den ve boyadan peyizacm arasında dağlar kadar 
fark vardı. Çünkü bunu bir W ateau'nun debaaı, 

Halbuki, doktor Hikmet, timdi burada, bu tt1" 
jik umuru da bulamıyordu ve bütün Paris kal' 
balıfı onun gözleri önünden, her hangi bir ~ 
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Dans ediniz, çocuklar! 
, Şimdiki gençliğin daha önceki ne

•ıller Üzerı"ne b "" ük" b' .. t '" l"" ~ .. uy ır uı un ugu 
\'ar• c .. -L ' " ' d l'k d • wuınurıyet reJımın e genç ı 
Dana etmek hürriyetine kavuştu. 
t " ana etmek insanlarda tabii bir ih-

batka bel kemiğinin iki tarafındaki 
adaleler de dans ederken daima it· 
lediklerinden bel düz durmağa alı. 
fır. Genit göğüs, düz durmağa ahı· 
mıt bel, yafaız fakat kuvvetli adale
leriyle gerilmit düz bacaklar endam 
güzelliğinin eaaslı unsurlarıdır. Bun

Kamutay' da 
t '" 

T ekaüd kanunu üzerinde 
hararetli bir müzakere 

Milli mUdafaa vekilinin izah/an 

Kar yağınca ... 
Havalar adeta ılıkça idi ve aon• 

bahar, lodos yağmurlariyle, uzayıp 
gidiyordu. 

~Yaç.tır. Filizoflarm dedikleri gibi, 
l•ddetli heyecan daima hareketle 
bıeydana çıkar. Heyecan keyifli olur
~ ~nu. belli edecek hareket danstır. 
. ~ ıhtıyacı veren tabiyat onu tatmin 
ıç~n lazun olan hürriyeti de bize ver
bı.itken, biz de eaki rejimlerin tabiata 
h~ olan terbiyeıi • daha batka 

dan dolayı çocukların güzel endamlı Bilyilk Millet Meclisi dün Fikret 
büyütülmeleri için onlan daha küçük Sılay'ın başkanlığında toplanmıttır. 
yaıta iken danı ettirmek en iyi bir Hariciye Vekaleti KAtibi Umumili
vaaıtadır. ğine tayin olunan Numan Menemen-

Kamutay dün Hollanda ile yapılan 

Hiç beklemiyorduk; fakat kar U• 

mulmadık bir miaafir gibi geliver
di: Dün aabah gözlerimizi açar aç
maz Ankara damlarını, Ankara 
bahçelerini, Ankara kırlarını onun 
beyaz ve temiz örtüıü altında bul
duk. Artık kıt gelmittir. 

Kar yaimca ilk dütüncemiz, ka
ra krı aoiuklarmda kendilerini &'Üç 
koruyan yokaullar içindir. Onlara a· 
cımakla kalmayalımt yardım ede
liın, 

Jetler gibi • danı etmek hürri
~etiııi de gençliiin elinden alarak 
tı ana. Pek ayıp bir teY gibi tanıtmıı
d' ~un için eıki rejimler zamanm
ı_~~erik kadınlar ve melankolik er· 
•-.er çok &Örülürdü. 
~~ıın ıağlık için faydalarmı he-

Halbuki danam faydaaı bu kadar· cioğlu'nun mebusluktan istifanamesi 
la kalmaz, Vücudümüzdeki cihazla- okunmuş ve ondan sonra bazı müna
rm hepa.ini iıletir. Bakınız naaıl: ln- kale kanunları kabul edilmiştir. 
aan danı ederken oynak yerlerinin, Hollanda ile ticaret anUqmaaı 
adale veterlerinin, kemiklerin etra· tmdik edildi 
fındaki, adalelerin içindeki ainirler Türkiye • Hollanda ticaret anlaı-
müvazene temin edecek cihazları ınası ve merbutları kabul olunduk
harekete getirirler. Danı ederken tan sonra. 
itliyen adalelerin kana ihtiyaçları ar• Tekaüd kanununda bir 
tar. Bu adaleler itlemedikleri vakit kd ik her vakit takdir etmittir. Bu

~ karııhk bir de kUMll'Wlu aöyle-
~-- danı • kıt balolarında olduiu 
ııbi - ıece yarıımdan aonra, her ta-
~~ft~n ~apalı, kaloriferden kızıtmıt, 
d\lrlu turlü eaanı ve dekolte kollar· 
b ~n çıkan ter kokulariyle bozulmut 
~ ?' hava içinde olunca zarar verece
l•ııi anlatmak ideL olmuttu. Fakat 
d Çocuk Eairgeme Kurumu tarafm-

&ibi ince damarlarından yirmide 19 u deği§iklik üzerinde •• 
kapalı dururken dana bqlayınca Askeri ve mülki tekaüd kanunu-
hepai birden kanla dolar. Bundan nun 18 inci maddesinin değiştirilme
bütün kan dönmeai itine çeviklik ge- si üzerinde iki buçuk saat süren bir 
lir. Vücudün her tarafı daha iyi bea· müzakere olmuftur, bu kanun 1931 de 

~11 hazırlanmakta olduğu müjdeai
ıı~ ~azeteden haber aldığımız balo 
ı_~bı • koatümlü olaunt yahud koatüm
~\lz \'e aadece balo elbiaeıiyle olaun, 

11 balolarmm, bütün bir yıl içinde 
a_ncak bir kaç gün bize temin ettikle· 
tı eıı YÜkaek güzellik duyguaunun 
>'Anında kapalı havanm verebileceği 
~ar, danıın iyiliğine hiç halel getire
lllıyecek kadar küçük kalır. Zaten 
~anı açık havada olduğu vakit onun 
~liii daha büyük olduğunu herkeı 
) ıldiğinden bir zamandanberi dans
:: daha ziyade, açık havalı yerler• 

kurulan danainglerde tertib olun
~aktadır, Bu halde danım güzelli
lıyle beraber sağlık faydaıma gölge 
&etirecek hiç bir sebeb kalmamıı de· 
lllektir. 

DIUWn endam gÜzelliii.ne ne ka· 
cla.r hizmet ettiği daima danaeden 
&rtiatlerin hemen hepainin pzel en· 
danıJı olmalariyle bellidir. Daima 
daııa eden bacaklarm adaleleri kuv
••tli olmakla beraber adalelerin et· 
::1uıı aaran ve daııa etmiyen bayan
L_ ,ıu ncucnı:nıIR:naun: 1111;Ul;:1,11 .... .... -

-un Yai talutk•lanndan kurtulaca
iı kolayca anlatılD'. Fakat, dana e
derken kollar yukarda tutulduğun
d~ bu vaziyet göğüa tahtaamm ge
ll&fleıneaine de fayda verir. Bundan 

İstanhulda halka asma 
fidam dağıtılacak 

~ ~ııtanbul, 1 (Telefonla) - Villyetin 
ı:YUkderedcki fidanlığından bu sene 

llca 35000 tane asma fidanı dağıtıla
taktır. 

İstanbul - Sivas telefonu 
ta lıtanbul, ı (Telefonla) - Sıvaa - ta. 

nbul telefonu bugün mükalemeye a
:ıldr. 3 dakikalık mükaleme 150 ku
Uftur. 

ı . 
stanhulda supalan muamelesi 
ı 

ittd•tanbul, 1 (Telefonla) - Ayın 15 
p en tibaren limanımıza gelecek va-
1-Urların çıkaracakları malların supa· 
"1 nınuaıneleleri İatanbul gümriiğü 

onunda yapılacaktır. 

lenir. teklif edilmiştir. 
Maddede yapılan tadilin bir kıs-

Dana eden adaleler itlerken 19ker mını Milli Müdafaa ve Maliye encü-
yakarlar. Şeker yandıkça vücude daha menleri kabul etmekte ve yalnız şİ.ı 
ziyade okaijen &irer, bunu temin için fıkrayı kabul etmemekte idiler: 
de akciğerler daha derin teneffüı eder- "Bu kanunun tatbikından evvel 
ler ... Adaleler hareket ettikçe kara mütekaid zabit ve memurlardan mu
kan damarlarında da kan daha iyi vazzaf sınıfa nakletmiş ve hazarda 
döner. Bir taraftan da teker adale rütbe ve sınıfları terfi edilmiş olan
içinde yandıkça karaciğer yeniden }ar dahi tekrar tekaiidlerinde evvel 
teker yetiıtirmek Üzere daha ziya· ve ahir hizmetleri mecmuuna ve ye
de çalıtır. ni rütbe ve sınıflarına göre yeniden 

Bu kadarla da bitmez: Dana eder- tekaUd maaşına nail olurlar.,. 
ken itleyen adaleler çalııtıkça aait Büdce encümeni bu mütaleaya i§
laktik haıd ederler. Bu da yediğimiz tirakini mazbatasında 9öyle izah edi
tekerin karaciğer içinde, yeniden te· yordu: 
ker haaıl edecek glikozlar haline ''Encümenlerin Jayihadan çıkarrl
çevrilmea.ine yarar. Bu maddelerin masına karar verdikleri bu fıkra mu
biribirine çevrilmeainden vücudda vazzaf sınıfa naklettirilmiş bir kısım 
hararet haaıl olur, ter çoğalırt kan mütekaid zabit ve memurlardan ha. 
temizlenir. Adaleler itledikçe neaiç· zarda rütbe ve sınıfları terli ettiril
leri kalevi halden çıkarak aait okır· miş olanların tekrar tekaüdlüklerin
lar. Kanm kimya müvazenesi düze· de evvel ve ahir hizmetleri mecmu
lir. En aonra da vücuddeki fazla yağ. una ve yeni ratbe ve sımflarına g6re 
lar ve azotlu maddeler erirler. Dana yeniden tekaad maaşına nail olacak
etmek tif1Danlığa kartı iyi bir deva Jarr bakmana ihtiva etmekte ve bu 
olur .. " suretle mağdur sayılan bir kısım za-

Seyredenlere en yükaek zevkver· bitanın yeni tekaüd kanunu hllkam
mek, çocukların güzel endamlı ola· /erinden istifadelerini temin eyle
rak büy\imelerine hizmet etmekt bü- mektedir. 
• ··1 .. 1 .. _; ı... . --..1--a.•- ___.a._----··- .1,~-

tırmak, vücudün bütün cihazlarını 
itleterek hepsine ıaihk vermek, tit· 
manian ha.ta etmeden zayıflatmak 

danı etmenin faziletleridir .. 
G.A. 

Bir palto hırsızı mahkôm oldu 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Gureba 

hastahanesine girıerek 3 talebenin pal
tosunu çalmaktan ıuçlu Aziz adında 
bir genç bir sene yedi ay hapse mah
kum oldu. 

Tarih sergisini gezenler 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Dolma

bahçe tarih sergisini son bir ay içinde 
17.000 ki'i ~mıi,tir. Bunların 5.500 ü 
talebedir. 

Deniz nakil vasıtalan 
kontrol ediliyor 

İstıanbul~1 (Telefonla) - Son hafta 
içinde motörlü, motörıüz deniz nakil 
vasıtaları lıDontrol edilmekte, numara
ları ve i9letenlerin ehliyetnameleri 
tetkik edilmektedir. 

li'-.. n..--r .. r m;,7h:Jta1ıH·rrıda iblll 
edilmi§ bir hak görmediklerini mev
zuubahs eylemektedir/er. Encameni
mizde hükümet~ verilen izahattan 
bur muvazzaf %abitlerin Hkerl me
mur sınıfına geçirilmesi istenilmiş, 
fakat o zamanki mevzuata göre bu 
nalclin yapılabilmesi mümkün olma
dığından bu zabitlerin evvel• teka
üdlükleri icra, badehu askeri memur 
sımfma alrrıacaklarr ve s.ferberlikte 
hirmete alınan bir kısım mütekaid 
zabitlerin de seferberlikten sonra 
ter./Jis edilmiyerek istihdamlarına de
vam olunduğu ve bilahare rUtbeleri 
terfi ettirilen bu zabitlerin ~niden 
telaiidUJlclerind~ 18 nci madde bük· 
mllnden istifade edem/yeıwt mağdur 
olac•kları ve kendilerini bu mağdu
riyetten sıyanet için tadil llyibasına 
son fıkranın elılendiği anlqılmıftır. 

Vaziyeti mUtalH ve tetkik eden 
encamenimis bu bldiseyi 1683 sayılı 
kanunun 18 ne/ maddesine vusuh ve 
sarahat vermek makudiyle yapılan 
bir kanun tadiliyle a/lkalı glJrmemİJ 
ve bu ı•yibada b8yle bir bilman yer 
bulmaını maauib telltkl etmemi~
tlr.n 

Hayat, sen ne güzelsin! 
- Kalb aldatılır mı hiç?.... Onun 

duygusu her 9eye hakimdir; ukaya 
bile .... 

- Her vakit değil ... Siz kötülüğün 
ne olduiunu bilmiyoraunus ki iyilik· 
le kötülüğü biribirinden ayırd edebi· 
lesiniz. -33_ Nakleden: N. B. 

U Y AN IS 
he;; \Pooo ... Olmaz.... Şimdiye kadar 
ı_ e~ hiç yalnız kalmadık. Am~anız
'cy~ 8~Zden bir türlü ayrılamıyan Hü-
1-r ın ruğrul bey hep aramıza giriyor-,;0 Biraz konuplım, olmaz mı? 
bır.ıc urun, gitmeyin ... Balkondaki gibi 
'te ın da gene yanınıza aokulayım 
ce;:· Sevginizi anlattığınız o ilahi ge
din: hatırlayarak güzel sözlerinizi 

eyeyirn " G ... 
c1'V 1~zin şimdi, bir küçük kız sesi ile 
llıek ~ıv!l konuşuyor ve sözünü kes-

nım de aklıma bile gelmiyor: 

~~?yl: bahtiyarım ki aaadetimi 
~l'ı zlıga karıı bir meydan okuma 
01~:oru~ .. Fakat öyle zamanlarım da 
1tc11d~r k kı r~ya görüp görmediğimi 

"s· endıme soruyorum. 
ız' Yatıııı ınıe tanışmadan bom bot bir ha 

diişu vardı ... Çünkü babamın parasını 
lerin?erek benimle evlenmek iatedik
Sarij 

1 sandığım bütün gençlerden ka-

dij'~~ ·li.albuki siz onlar gibi peşime 
~Yan e ınız. Bil~kis bende size karıı 
~iyi ~kta olduğunu gördüğünüz ıev-

or)etznek için ne kabilse hepaini 

yaptınız. İyi ki aşkımız hepsine galebe 
çaldı ve sizi susmaktan menetti. 

" Süleyman evlenir evlenmez kal
kar, başka memleketlere gideriz ... Ta
rif zahmetine katlanarak anlattığınız 
znman hepimizi hayran ettiğiniz bil 
tün o yerleri beraber görürüz. 

"Eminim ki oraları yalnız başınıza 
gezmemişsinizdir... Fakat o zamanki 
arkadaşlarınızı tanımadığımdan mu
kayeseden korkmam... Mağrur kızını 

ben, değil mi? Hayır, doğrusunu ister
seniz size itimadım var ... Sizin iyi 
kalbli, aamimi, yaşınıza göre ciddi .... 
Kötil bir harekette bulunmak elinde 
olmıyan bir adam olduğunuzu anla
dmı ... Hiç aldanmadım değil mi?.'' 
Başımı önüme eğiyorum; bu kadar 

temiz kalblilik, bu derece saflık beni 
korkutuyor. Gittikçe kararan bu sa
londa Güzin, bana bir ruh gibi geliyor. 
Gilzin, a'km kendisi.... Allaha nasıl 
yalan ıöylenmeuc aşka da yalan söy
lenmez .... 

- Ya Güzin, aldandınızsa? 
Güzin, bunu imkinsız bularalıc gü

lümsüyor: 

Sözlerim Zizi'ye tesir ediyor; bir 
lamba yakmak için kalkıyor, ben mani 
oluyorum. 

Demindenberi iki şahıiyetim var; 
btiıbütün bafka bir Süleymanım, öyle 
bir Süleyman ki kalbi Gtizinin kalbi 
kadar temiz; aaf kalblilerin dürüstlü
ğüne, uzlaşmabilmczliğine, tavizden 
anlamazlığına ve sertliğine malik bir 
Süleyman ... Bu Süleyman, kendi aefil 
kardetinin ağzından itirafı koparıp a
lıyor. Ancak bu itirafın aarih olarak a· 
ğızdan çıkması için gecenin ortaklıtı
na henüz muhtaç. Halbuki aydınlık o
nun hızını durdurabilir. 

- Zizi, beni hakikaten dünyada her 
teyden fula mı seviyoraunuz? 
İfademde büyük bir heyecan olmak 

lazım, zira sesim titriyor: 

- Beni af edecek kadar çok mu ae
viyorıunuz 7 .... Evet farzediniz ki ben 
bir takım hatilar .... Aiır hatilar ifle· 
mit olayım. .. 

Hayretten ideta gözleri büyüyerek 
kekeliyor: 

- Hatilar mı? Ne gibi hatilar? Si· 
zin maziniz beni alikalandırmu ki 1 
Şu halde af edeceğim hatilannız ola· 
maz .... 
~imdi ıözlerimin tümul dairesinin 

ticaret anlaıma11nı tasdik etti 

EncUmen mazbatasının BOnunda: 
''Her hangi bir idari /Uzum ve za

rurete müsteniden yapılan bazı mua
meleler dolayısiyle mağdur da~n 
vatanda~Jarrn bu mağduriyetlerini 
telifi irin kanuni mevzuat kili gel
mediği takdirde hükümetçe sebeble· 
ri izah edilerek ayrı bir kanun Jlyiha
siyle meclise maracaat edilebileceği 
tabii görülmaı ... ,, 

Refik incenin suali 
Refik İnce, bu ıon fıkrayı iıaret 

ile Milli Müdafaa Vekiline bir ıual 
sormut ve demiştir ki: 

- Hakikaten mevcud hükümler, 
hükUmetin teklifine saik olan vazi
yette bu mağdurların hukukunu teli
fiye müaaid mi, mUaaid görmedikle
ri takdirde böyle bir kanun yapmak 
tasavvur ve niyetleri var mıdır? Bu 
yolda izahat verirlerae kanunun esa
sına yapılacak bir itirazım yoktur. 

Kmım Ô:ıalpın cevabı 
Milli Müdafaa Vekili general Ka

zım Özalp şu cevabı vermiştir: 
- Arkadaşlar, bu iş askeri müte

kaidlerden aaked memur sınıfına 
geçmiJ olanlara ve askeri memur sı
nıfında terfi ederek ilerlemiş olduk
tan sonra tekaüde ııevkedildikleri 
halde alacakları tahıisata taalluk e
den bir iştir. İki hatta üç tekaüd ma
aşı kanunu vardır. Evelki tekaild ka
nunu, daha evelki tekaüd kanunu, bir 
de ıon tekaüd kanunu ... Bu Uç kanu
na tröre tekaüd edilenler mevcuddur. 
Şimdi aakeri mütekaidlerden hizmete 
alınmıt olupta bu hizmeti gördilkleri 
esnada malul kalnu, ve yahut terfi 
etmi' olanların tekaüd muameleai ye
ni kanuna göre yapılacaima dair ye
ni teı..aud kanununda aarah,;ı,t vardır. 
İ9te 18 inci madde budur. Bu kayıt 
mutlak olarak hazar ve sefere tamil 
addolunmu,tur. Fakat hazarda aake
d miltekaidler askeri rütbeleriyle 
muvazzafa alınarak kumanda vazife
sinin verilmesi diğer bir kanunla 
menedilmiı olduğundan böyle bir va
ziyet bugün için yoktur. Yalnız bu 
aon f rkranın delalet ettiği mana ,u. 
dur; Aıkerl mütekaidlerden aakeri 
memur aınıfına nakil için kanun mU

aaittir. Vaktiyle aakeri nıütekaidler
den askeri memur sınıfına naklolun
muf ve burada terfi etmiı veya buna 
muadil bir vazifede bulunmuı olan
lar mevcuddur. Bugün bunlar teka
üd ediline yeni kanunla mı tekaüd 
olacak, yokaa eaki kanunla telraild e
dilml§ olduğuna nazaran gene eaki 
tekaüd maa9ına bu yeni geçen zaman 
zam ve heaab edilerek o mu illve e
dilecek? Htikümetin teklifinde bu 
ıonuncu fıkra, böyle askeri mUteka
idlerden memur sınıfına nakledilen
lere yeni kanuna göre maaı verilme
sine mUaaade edilmiyor. Eıkiden bu 
auretle tekaüd edilenlerden uked 

ıenifliii kar1111nda korkuyorum; 
kendi kendimi tekzib etaem artık 
çok geç kaldım. Ayaklarının ucuna 
doğru kayıyorum ve bir ilaha kuıur
Iannı anlatan eıki zamanlar dindan 
gibi: 

- Güzin beni af et, diyorum ... Ben 
aenin umduğun temiz kalbli, dürüst, 
aamimi ve ciddi genç değilim ... Ben 
ıana. senin cazibene kapılıp yaklaşıruı 
değilim. ... Detnin ima ettiklerin gibi 
ben de senin parana tama ederek sana 
yakla"11ış olanlardan biriyim .... 
"Kımıldanma 'Güzin.... Bırak da u

tancımı ellerin arasında gizleyeyim. 
Yoksa devam edemem. ... Halbuki se
nin her şeyi bilmen lazım ... 

"Benim sütü bozuk ahlaksızın biri 
olduğumu bilmelisin .... İşi, mesleği ol· 
mıyan ve bir avcı gibi dalına puıuda 
duran ve avladıklarile geçinen biri ol
duğumu bilmelisin .. _ 

Güzin çıldırdığımı zan etmi9 olmalı 
ki fenalıklar geçiriyor ve sonra, bir
denbire irkiliyor: 

- Bana yalan mı söyledin? ... Beni 
aevmedin mi? 

memur sınıfına kaydedilmif ve ora
da terfi etmit olanlara hükUmet ve-. 
rilain demittir. Encilmenler bunu 
kaldırıyor, diyorlar ki, yapılan mua
mele birkaç kiti'Ye inhiaar etmekte
dir, umumi .bir hUküm değildir. O 
vakit Milli Müdafaa Vekili olan zat, 
bu yeni memur kanunu tatbik edilir
ken mUtekaidlerden icabedenleri al
mıtlar bazı muvauafları da tekaüd 
ederek nakletmi9lerdir. Şimdi teka
ild etmeden alınıyor, ahvali ııhhiyesi 
milaaid olmıyan veya herhangi bir 
sebeble muvazzaf bir ıubay, memu
rin sınıfına naklediliyor. 

O vakit bir iki ıubaya demi9ler ki, 
sen memur ıınıfına geç, ıene terfi 
edersin, bu i9te ihtıaaı ıahibi oldun, 
yeni kanunda askeri mütekaidlerden 
buraya icabedenler alınabilir, diyor, 
gel senin tekaüd muameleni yapalım 1 
Onlar da, peki demişler - birk~ ki9i
dir zannediyorum - ve gelmifler te
kaildlüklerini iatemiıler, muamelele
ri yapılmıf o kanuna göre memur ıı
nıfına geçmitler, terakki etmitlerdir. 

HUkilmetin teklifinde aon fıkra 
işte o zaman tekaüd edilerek, memur 
sınıfına geçmit ve muvazzaf iken bu 
maksatla tekaüd edilmiı ve terfi et
miş olanların tekaildlükleri halinde 
yeni kanuna göre haklarında muame
le yapılmaaıdır. 

Encümen diyor ki, bu muamele 
bazı zevata aid bir ittir, bunu umu
mt kanuna koymıyalım, vekllet bu 
şeraitte bulunanları tetkik ettin, 
bunlar hakikaten böyle çıkarılmıpa 
buradan istifa et, tekaUd ol, memur 
sınıfına geç, orada terfi ve terakki 
edenin 1 denmiı, o da, peki demif te
kaild olmut buraya geçmit iıe bu gi
biler için ayrıca bir teklif yapdıın. 

HükUmetin noktai nazarı .kanu
nun içine bu vaziyette olanları ithal 
ederek bunların haklarını vermektir. 
· Encümenlerin teklifi bu fıkrayı 
buradan çıkarıp, bunlar hakkında 
tetkikat yapılıp ayrıca bir kanun tek
lif olunmum dediler; bu muvakkat 
bir madde veya ayrı bir kanun halin
de teklif olunabilir." deniyor. Hükil· 
met bu kanun içinde teklif etmit ol
duğuna ve birim de imzamız bulun· 
duğuna göre, biz bu noktai nazar ü
zerinde ıarar ederiz. 

Tarık Uı'un fikri 
Hakkı Tarık Ua, nıeıelenin bUcSce 

encümeninin dedili gibi ayrılmayıp 
birlikte halledilip bir karara baflan
muı lbzmıeldifini, vekilin ba.b.ına 
göre, bu zevatın bir vaide inanarak 
tekaüd oldukları anlatıldıtından bu 
vaidlerin bir kanuna müsteniden mi 
yapıldığını öğrenmek istediğini, Mil
li Müdafaa encümeninin izahına gö
re böyle bir vaidin hUkmü olamıya
cağınr, nasıl bir köylü herhangi bir 
kanunun hükmilnü bilmediği için ma-

(Sonu 8. inci sayfada) 

"Evet, ıcnden hakiki hüviyetimi 
saklamak iatedim.... Fakat itte artık 
bu imkinıız ... Zizi, görüyorsun ki al
danmışsın ve seni aldatan da benim ... 
Süleyman aana layik bir koca değil
dir ... Stileyman Hüsamoğlu hayata a
tılmıf bir maceraperesttir ve fena bir 
nayvan gibi fenalık duygularına ram 
olan bir maceraçıdır .... 

"Babanın maruz kaldığı pusu ona 
beni yaklqtırmak için tertib edilmiş 
sahte bir pusu idi... Maksad bir kurta
rıcı gibi beni ona bağlamaktı ... Bu ga
ye, umulduğundan fazlasiyle tahak
kuk etti: Babayı ele geçirdikten başka 
kızın da iifal edilmesine imkan verdi. 

"Emin ol ki tetebbüıümüzün ilk 
hedefleri arasında sen hiç bahse kon-
mamı9tın... Bütün gayemiz babanın 
servetine erişmekti.... Fakat bildiğin 
şekilde evinize girdikten sonra ortak
larımın oyuncağı olmakta gecikme
diın .... Zira bu kadar tatlı dilli, sevim
li yüzlü olan amcanı da, Hüaeyin Tuf
rul da benim gibi birer haydudtur .... 
HUaamoğulları çeteıinin iki ferdi
dir ..... Anlıyor nıuıun, Güzin, a9k tek
linde ne korkunç bir tehlike batının 
ucunda dolaşıyordu 1 

Kar yafınca senit ovalarımızı 
ela hatırlarız: ıimdiye kadar ıürülüp 
ekilmiı olan tarlalarımız için kar be
reketin kendiaidir; hepimizi onlar
dan alacağımız mahıul bealiyec:ek
tir. 

Kar yaimca en çok sevinenler ço
cUklardır: daha bu aabah, mektebe 
ciden küçükler biribirini kar topuna 
tutUyorlardı. 

içlerinden biri kar tabakaamı öl· 
çerek bafrıyordu : 

-Tam dört pannakl 
Bir baıkaaı itiraz ediyordu ı 
- Hayır, altı parmak 1 
Belli idi ki bepai kano daha çok, 

daha bol olmaıını iatiyorlardı. 
Kar yaimca, Ankaranm, aayıu 

her mevaimde biraz daha kabaran 
kıt aporu merakhlan da çocuklar 
gibi aevinirler; her cumarteai ve p&• 

zar günü Dikmen aırtlarmı netelf 
kahkahalariyle doldururlar. Fakat 
kıı aporlarma acaba hazırlanmıtmı· 
dırlar 7 K11 aporları yapacak olan· 
lara aorabiliriz ı 

Yazm çok yürüdünüz mü? Teknik 
Y'ÜrÜyil19 mabaw admılarla günde 
meaeli.; bet alb kilometre? Ciierleri
niz yükaek yamaçların temiz hava
amı bol bol teneffüae hazır mı? Ada· 
leleriniz, ayak bilekleriniz ne i.lem
de? Kayakla uçar gibi kaymanıza 
tahammül edebilecekler mi 7 Kalın 
kar kunduralarma kayaklarmızı da 
takdıimız zaman bunlar aizin için a· 
iır birer ,.ütı olmıyacaklar mı ? Bu 
ıuallere müabet cevab veremiyorsa .. 
nız hazırlanmalılllllz: Nefes ka~ili
yetinizi, bacaklarmızm, kollarmızınt 
gövdenizin çevikliğini artıracak 
cimnastik hareketlerine derhal baş· 
lamalıaınız. Bu hareketleri odaları• 
nızda ~apabiliniaiz. Kq uzma aüre
cektirı heniis YaktİDİ.z Y&rdD'; önce. 
bildijimi.z c:imautik kıbiı ile, ve aon-
1'&, kayak aporu kıyafetine sirerek 
öylece, ve tabii evinizde, hafiflerin· 
den batlıyarak en tiddetli kayak ha. 
reketlerini yapınız. Zayıflayınız terle
yiniz, adalelerinizi yumuıatmız, ve 
Dikmen aırtlannı bu ıuretle hazır
landıktan eonra ziyaret ediniz. Yok· 
aa lat aporlannm ilk zararlan umu
mi faydalanndan fazla olabilir. 

Kar yafmca, yokaullardan, ekin
lerden, çocuklardan Ye ıporculardan 
hqka neler dü,ünülebilir? Kıtın 
kendine mablW ıiiri mi? 

Evet, o da batka bir bahiı - N. B. 

Seker Bayramı 
Diyanet lıleri Reisliğinden : 
4 Birinci Kanun 1937 Cumartesi 

günü bayram olduğu ilan olunur. 
Bayram Namazı 
Saat Dakika 
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uyarak ben mi ondan uzaklaştım, bil· 
miyorum. Yalnız artık biribirimizden 
uzağız. Şimdi aramızda karanlık var, 
ve yarın o karanlığın yerini hayat ala
cak .... 

Güzin bir uçurumun başına imi§Ce• 
sine sarsılıyor ve baş dönmesinin boz
duğu muvazenesini bulmak için kolla
rını havaya kaldırıyor. 

- Henü:ı: her Jeyi anlatmadım. Zira 
iğrençliklerim bundan ibaret de değil; 
sizin genç kız kalbinizi de kirletme· 
mek için bunları anlatmak istemiyo
rum. 

"Ben her kötülüğe muktedirim. Ku
ıurlarımı hafifleten, bende tek tema 
olan fey aıkımdır. 

Güzin ondan da iğrenmiş gibi bir 
~rekette bulunuyor. 

- Müsterih olunuz .. Sizi daha fazla 
rahatsız edecek değilim. Belki beni af 
edeceğinizi sanıyordum: samimiyetle, 
hiç bir şeyin beni mecbur etmediği 
bu itirafda bulunduktan sonra beni 
mazur göreceğinizi umabilirdim. 
Bu itirafa beni sevkeden, bir ibadet ha-

- Evet' sana ya!an ıöyledim .... !i
renç bir adamdım ... Sana balkonda ya
lan aöyledim ve ıeni bana elin kolun 
bağlı olarak teılim edecek olan manev· 
raya devam ettim. ... Fakat ceza yakın
dı ... Ve .... Atk şeklinde gelip çattı ... 
Zira timdi seni aeviyorum, Güzin. O 
kadar ıeviyorum ki aeni daha çok al
•atmamak için elimden kaçırmalı ter
cıh tdıyorum. 

"Ortaklarım beni avuçları içine al
mış olduklarını sanıyorlardı.... Tam 
valıctinde, yani tamirolunmum vuku
undan evcl ellerinden kurtuluyo-

line &etinnit olduğum aıkımdır. Sizi, 
aaadetimin aleyhine olarak onun ver
diği kuvvetle bir felaketten kurtarıyo
rum. 

'Güzin, dim dik, aksi, hakaret gör
müş faziletin, istihzaya uğramış idea
lin, kırılmıt itimadın timıali gibi bq 
ucumda duruyor. rum .... " 

Güzin mi beni itti, yoksa inliyakıma (Sonu var) 
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Zonguldakta Amele Meselesi 
Gelgeç amele yerine daimi ve 
mütehassıs amele yetiştirilecek 

Bir kok lınnı 

ve bir kolı 
. 

presı 

..... 

•' 

Yeni amele 
mahalleleri 
kurulacak 

Zonguldak, (Hususi Muhabi
rimizden) - Şehrimizde kesif 
mikdarda amele vardır. Fakat 
amelelerin hemen hemen yüzde 
yirmiai muayyen mevsimler gel
diği z a m a n 1 a r d a, bayram
larda köylerine gitmekte ve dön
memektedirler. Bu yüzden ame
le bulunması g!i~l~ektedir. 

ısugun1erae amele işi UZet-inae 
ehemiyetle durulmakta, fabrikalarda 
daimi ve mütehassıs amele yetiftiril
mesi için alınacak tedbirler dilşünill
mektedir. Bugün kömür havzasında 
on bine yakın amele vardır. Bu ame
lelerin çoğu köylil ve çiftçidir. Haaad 
mevsimi geldiği zaman, yahud bay
ramlarda bu ameleler köylerine git
mekte ve bir iki ay sonra tekrar fab
rikaya dönmektedirler. Bu vaziyet 
fabrikaları yüksek ücretle amele te
darik etmek mecburiyetinde bırak
maktadır. 

Kömür iıtihsalatınm çoğaltılması 
için tedbirler alındığı bugünlerde, 
daimi ve mütehassıs amele yetittiril· 
meai, amelelerin aileleriyle birlikte 
Zonguldakta oturmalarının temin e
dilmesi için kararlar alınmak üzere
dir. Bu it için ıehrimizde konforlu 
amele evleri ve mahalleleri kurula-

-------------------------------. caktır. 

Bursa'da yakalanan kaçakçdar 

Magarada çalışan esrarcılar 
suç üstü yakayı ele verdiler 

Buna (Hususi Muhabirimizden) - Avdancık ve Seç köyleri 
merala..:nda Soğanlıpmar denilen bir mağarada esrar yapan bir 
kaçakçı tebekesi auç üstünde yakalanmqtır. 

Seç köyü korucusu avlanmak Uze-
re bu merada dolatırken mağaraya da 
uğramıf, bir çuval içinde; ayrıca ye
re serilmiş bir halde esrar bulundu

ğunu görerek karakola haber vermiı
tir. Bundan derhal Bursaya da maHi
mat verilmiştir. Bunun üzerine ma
ğara göz hapsine alınmıştır. Bir kaç 

gece sonra mağaraya dört kişinin gir
diği görülmüştür. Karakoldaki jan
darmalarla Bursadan gönderilen jan
darmalarımız mağarayı sarmışlardır. 

Fakat kaçakçıların gözcüsü, sarıldık
larını hissederek arkadaşlarına tehli
ke işaretini vermiş; onlar da kaçma

ya ba9lamışlardır. 

Jandarmalarımız kaçakçıların üze
rine ateş etmişler, kaçakçılar da mu
kabelede bulunmuşlardır. Çete Ha
san isminde biri müsademeden sonra 
yakalanmış ve onun itirafı üzerine 
tebekenin diğer mensubları olan Seç 
köyden Hasan çavuş oğlu İbrahim, 
İsmail ve Pıtır İsmail evlerinde ya
kalanmışlardır. Bir aralık çete Ha-

Bir kilit yOzOnden 
yaralamıs 

Balıkesir, (Hu~uıi) - Ömer kö
yünde feci bir hidise olmuştur. Ali ile 
Osman adında iki kişi varis bulunduk
ları evde birlikte oturmaktadırlar. 

Bir gece Oaman evine yatmağa gel
miı. kapının Ali tarafından kilidlen
diğini görünce, kendisinin kapı dışa
rı edildiğini sanarak kızmıf, bağırıp, 
çağırmağa. küfür etmeğe başlamııtır. 
Hiddetini yenemiyen Osman, Alinin 

üzerine hücum etmiı, Ali de biçağını 
çekerek Osmana saldırmıı ve muhte
lif yerlerinden yaralamııtır. 

san kaçmaya muvaffak olm~tur. Di
ğer kaçakçılar mağarada bulunan 112 
kilıo kadar esrarla ve esrar imfiline 
mahsus Aletlerle birlikte adliyeye ve
rilmitlerdir. Çete Hasan takib edil
mektedir. 

Bu it senelere taksim edilecek, her 
sene bir kaç yüz amele evi vücude 
getirilecektir. Bu suretle ameleler 
tamamiyle fabrikalara ve Zongulda
ğa bağlanmış olacaklardır. Şimdi ba
zı şirketler yüzlerce ameleevi yaptır
maktadırlar. İt Bankasının maden 
müesseseleri ocakların civarında, bet 
altı yüz ev yaptırarak bu tasavvurun 
tahakkuku için ilk adımını atmış bu
lunmaktadır. 

Daimi ve mütehassıs amele yetişti
rilmesi için bir tasavvur daha vardır. 
Bu fikre göre ameleler köylerinde 
tetkilatlandırılacak, o köylerde mek
teb, sıhhf tesisat kurulacaktır. Yani 
amele köyilnde amele olarak yetitti
rilecek ve ocağa bağlanacaktır. Fa
kat bu fikir o kadar pratik görülme
mektedir. 

Bir amele btr çocu§ 
&ldOrdO 

Merain, (Hususi) - Şehrimizde bir 
hiç yiizünden feci bir cinayet iıJen
mittir. Belediye temizlik amelelerin
den Demir, Şekerciler sokağında bir 
çukuru temizlerken, nüfus katibi Zi
yanın 15 yaşındaki oğlu, amelenin ya
nına yanafmıf ve onunla el takası yap
mağa başlamıttır. Amele, çocuğu bir
kaç kere koğmut iae de, viı.ktile tifo 
hastalığı geçiren ve bu yüzden anor
mal bir halde bulunan çocuk, sımafık 
bir tekilde pkalarına devam etmittir. 
Amele bir ara fevkaJJ.de kl%111If ve çu
kuru temizlediği bir buçuk metrelik 
demiri çocuğa vurmuştur. Demir çocu
ğun bafına isabet etmif ve beynini del
mittir. Çocuk orada ölmüftür, Katil 
yakalanmı9tır. 

Haydutlar 
'" .... " 

iki kiıiyi 
öldürdüler 

İzmir, (Hususi) - Tirede feci bir 
cinayet olmuş bir şoförle muavini öl
dürülmüştür. Hadise şudur : 
Şoför Emin ve muavini Ali, Tire

den kamyonlarına tütün yükliyerek 
İzmire hareket etmişlerdir. Kamyon 
Tirenin beş kilometre ilerisinde dur
durulmuş, meçhul kimseler kamyona 
atılarak ıoförün ve muavininin beyin
lerine üç kurşun sıkmışlar ve ravallı
ları öldürmüşlerdir. 

Konyadaki seylap 
f aciasmm taf silAb 

Meçhul katiller cesedleri kamyon
dan çıkarmışlar, ceplerindeki parala
rı almışlardır. Katiller cesedlerin baı
larını otomobilin tekerlekleri ucuna 
koymuşlar, ayaklarını da birleştirerek 
kanlı bir müselles vücude getirmiş

lerdir. 
Tireden gene tütün yükile gelmek

te olan şoför Baki, yoldaki otomobile 
rastlayınca evvela otomobilin bozul
duğunu zannetmiş, biraz sonra facia 
ile karşılaşmıştır. 

Meçhul katiller bundan evvel de 
bir otomobili durdurmuşlar şoförlere 
baktıktan sonra bırakmışlardır. Öldü
rülen şoför nişanlı, muavini de evlidir 
ve üç çocuğu vardır. Katiller aran
maktadır. KonyaJa .ular altlnda kalan yerlerden bir görüniif 

Feci bir kaza 
İzmir, (Hususi) - İzmirden Tor

balıya giden bir yük kamyonunun i· 
çinde buiunan Ali adında bir amele, 
kamyon bir virajdan süratle dönerken 
muvazenesini kaybetmiş ve yere yu· 
varlanmıştır. Beyni üzerine düşen 

amele derhal can vermiştir. 

Dalama okulu 
Aydın, (Hususi) - Merkez ilçesi

ne bağlı Dalama ilçesinde, modern 
bir okul inşasına başlanmıştır. 

Köy halkı mektebin yapılması için 
lazım olan taş ve sair bütün malzeme
yi hazırlamışlar, yapı masrafını da 
köy büdcesinden ayırmışlardır. İlba
yımız okulun temel atma merasimin
de bulunmuı ve temele ilk taşı koy
muştur. 

Konya, ( Hususi muhabirimiz
den) - Kuraklıktan şikayet etmek 
konyalılar için adeta tabii bir kaide 
hükmünü almıştı. Filhakika tabiatın 
bu büyük ülkeye vaktinde yağmur 
vermemek hususundaki inad ve hasis
liği tam on iki sene sürdü. Son iki se
ne, bilhassa bu yıl, havalar ekim için 
daha müsaid gitti. Bu sene sonbahar 
yağmurları bol bol ve sık düştü. Kıp 
girildiği halde hava tam bir bahar 
ılıklığını muhafaza etmekte idi. 

Fakat üç dört gün evvel havalar 
birden bire bozularak fasılasız yağ
murlar yağmağa başlamıştır. 

Yağmurlar evelki gece çok ıid
detlenmiş, gök yüzü kesif bulutlarla 
kapanmış, müthit gök gürültüleriyle 
yağmur alabildiğine yağmıştır. 

Gece yarısı birdenbire umumi ce
reyan kesilmif, tehir bqtanbqa ka
ranlık içinde kalmıştır. Bu, selin fab
rikaya geldiiine ilk alamet aavılmıı 
ıtsc de ı:utço.lf kln1seıer uunu ıınraa sı-

lzmirin sayfiye şehri ve 
gezinti yeri Karşıyaka 

Karsıyakanın vapur ihtiyacı 

Kartıya'ltanın ylılllatı 
lzmir, (Husuai Muhabirimizden) - Etrafı dağlarla çevrilmit 

büyük bir gölü andıran lzmir körfezi, tehrin her hangi bir tara
fından bakılırsa, güzelliğinden hiç bir ıey kaybetmez. 

Bir tayyareci aıkadq : 
- Hele - diyordu - durgun ve açrk bir havada onu bizim gibi 

kutbakııı seyretseniz ... 
Dü1ünün bir kere : Şöyle böyle 30 kilometre devam eden büyük 

bir kavsin kenarındadır. Gündüzleri bembeyaz binalan ve gece
leri de alet böcekleri halindeki ıtıkları uzayıp giden bir tehir .. 
Karşryaka, gece olunca, deniz için- şeylerdir. Fırtınalı havalarda yolcu

de sıraya dizilmit bir ışık silsilesi ile lar, daima homurdanırlar ve endişe 
bu kavain mühim bir parçasını teşkil ederler .. Konaktan Karşıyakaya ka
eder. Bu kavsin bir ucu Güzelyalıda dar küçük bir seyahat 35 - 40 daki
başlar, diğer ucu da Karşıyaka Boa- ka sürüyor. Yani, bir vatandaş, gün
tanlıaında ... İzmirin bütün güzellik de - gidip gelme - bir buçuk saate ya
ve hususiyetleri galiba Karşıyaka ile kın vaktini vapurlarda harcamak 
yalılarda, Alsancakta ve şimdi de mecburiyetindedir. Rahatsızlıkları, 

Kordonla eaki yangın sahasında top- soğukları, sallantıları da ayrı .. 
lanıyor. 

Şehrin bu dağılışı ve bu genit ku
ruluşudur ki, gerek denizden, gerek 
karadan nakil vasıtası işinde, hem 
alakadar müesseseleri düşündürüyor, 
hem de halkı ... Karııyaka, şöyle böy
le yirmi bin nüfuslu bir nahiyedir. 
İzmire vapur ve trenle bağlanmıştır. 
Otobüsler de var, fakat hesaba girme
yecek kadar az. Kartıyakanın bir hu
susiyeti, orada oturanların işlerinin, 
müessese, fabrika, yazıhane, atölye 
ve saireler-inin tamamen İzmirde bu
lunuıundadır. Vapurlar, Tanrının bil· 
tün günü Karıryakadan İzmire ve İz. 
mirden Karşıyakaya yolcu taşırlar. 
Bu vapurlar takatten keailmif eski 

İzmir körfezi için İngiltereden .ıa-

tın alınan vapurlardan birinin yola 
çıktığı haberi şehirde bir müjde te· 
siri yaptı. Almanyaya sipariş edilen 
diğer iki vapur da beş altı ay sonra 
glecektir. Yeni vapurlar İzmirin m.;
aelesini kökünden halletmese bile, 
bugünkü ihtiyacı biraz karşılayacak
tır. Çünkü Karşıyaka, yalnız Karşı
yakalıların değildir, Orası lzmirin 
bir gezinti, bir eğlence yeridir. Her 
gün, her pct.ı:ar binlerce İzmirli oraya 
taşınır .. Bilhassa pazar ve bayram 
vapur sıkınt11ı daha ziyade hissedi
lir. 

rada vukua gelen arızaya hamletrnit 
lerdir. 

Bu sırada sel elektrik fabrikaıdl' 
daki bendde ve civarında tahribatı11' 
yapmış ve gitgide kayarak mecra&l' 
nı takib etmiş ve bu arada Dere1'1Y 
yünün çukurda bulunan köy evlerr 
ni yıkmış, buradan toparladığı çift 
aletlerini köylü hayvanlarını süriilr 
liyerek Damderesine inmiş ve bur" 
da etrafı müthiş güriiltülerle yalıY" 
rak ilerlemiş, önüne gelen bazı köV' 
rüleri ve menfezleri yıkarak Müfıil' 
gediğini bulmu§tur. 

Müftü gediği... İşte Konyayı ıf 
zun seneler selden muhafaza cd.~ 
bu emektar Müftüged~i vazife&IP' 
yapmakta tekbill göeteriyor ve bO" 
nun neticesi olarak büyük sel JColl" 
yanın Selbasan ismi verilen ovaaıst' 
döküleceği yerde tehri, konyayı b" 
sıyor. Yontulmuf üç büyük ka ... 
ai7acından ve o_nun c_trıafma toRI~ 
~lıı çırpı VC! Y11' wpr.at gıvı pu 
maddelerden yapılan bu gedik bu ~ 
fa da seli ovaya almak için yıkılı:Y°'' 
Fakat biraz ilerde bu enkaz tekı" 
bir bend haline geliyor. Büyük ~ 
süratle gene Konyaya teveccüh cdi' 
yor. 

Bir hamlede istasyona inen sellcf 
demiryolunu, menfezleri tahrib '" 
tikten sonra tchri Larende ve ZıncitP' 
kale istikametinden iki koldan sarr'Jol 
Larende istikametinden inen mutıılf 
su Muhacir pazarı semtini t~ 
istila ediyor. Burada 40-50 evi ~ 
ediyor ve bir un fabrikasını basıya' 
Diğer koldan gelen sel istasyon cifi' 
rını tamamen kaplıyor. Bu arada ~ 
ki ziraat mektebi, kumanda kurtul' 
ve daha ilerde Zındankaleyi ve 1" 
kale civarındaki büyilk çukurları fi 
evleri bir hamlede dolduruyor fi 
mecrasını yeniden bularak genel fi' 
leri daha sonra memleket haıtahaO' 
sinin alt kısımlarını basıyor. 

Karanlık içinde kalan tehir r110f 
hit sel sesleri ile uyanıyor halk ~ 
bir panik halinde şehrin en yü~ 
tepesi olan Aliettin'e kendini atır' 
Bir kıaım aileler Halkevine ilticJ 1 

diyor. 
Bu arada selin nisbeten münhat tıl' 

0

d b • " arazı e ulunan tarla mahallesin' 
hapishane civarını basacağı anllf1' 
yor. 

Halk gecenin karanlığı arasında ti 
yük bir sed iaşa etmeğe muvaff~ 1 

larak hu mahalleleri muhakkak bit ~ 
laket ve inhidamdan kurtarıyor 

( 
böylece aelin istikameti tarlalara ti 
cih ediliyor . 

Gece yarısı baılayan bu facia iJc;; 
li, korgener•, belediye reisi ve bit., 
resmi makamlar filen alikalanı)'ot ,;ı 
ve tehlikeyi tahfife çalışıyorlar .. • fi 
çok yerlerde jandarma ve asker P" 

kollarile sele karşı gelinmeğe çaJıf1 
yor ve mwaffak da olunuyor. ; 

Felakete uğrayan halkın imd~~til' 
koımak üzere şehirde bulunan biJ ıl 
motörlü vasıtalar emre amade bil~ 
duruluyor ve evleri yılulan bi ef 
yurddaşlar münasib mahallere yeri 
tiriliyor. ttl 

Zayiatın neticesi kati olarak ~ 
hun değildir. Fakat !00 den fazla e~ 
yıkıldığı ve 300 den fazla binanıl'l 

rab ol iuğu söylenmektedir. . fi 
Hava tamamen açılmış değildıt· -

kat bütün resmi makamlar bet tii' 
tedbirleri almıılardır. C. V. 



Edebi anketim~ 

•• 
Fakir ve hasta 
bir muharrir 

Üıayor mu?, 

Sair Omer BedreHlı söyllyor 
Şu son günler içinde okuduium 

tlerler araamda mefhur ingilis mu· 
harriri Katherine .Manafield'e dair ha· 
tıralar var. Bu batıralan Katherine 
Manafield'in kocam münekkid John 
lliddleton .Murry yazmııtır. Müellif, 
kanaiyle naaıl tamıtıimı, evlenmeden 
9Yvel ve evlendikten sonra çektikleri 
l>ara •ıkıntılarını, geçirdikleri macera 
~ anlatıyor. Biribirlerine pek derin 
bir sevgi ile bağlı olan bu ilci in.an, 
&ladetin bütün prt1anıu toplamıt gi
bidirler. Her ildai de edibtir; aynı ru
hu ve aynı sevkleri tapr ve aynı ıey
leri severler. Bqlangıçta paruıshktan 
'batka kaygulan yoktur. Hayatlannı 
zebirliyen maceralar da hep, çöl gibi 
hududıuz ve ufuksuz fakirliklerinden 
doğuyor. Fakirlik olmasa, bu mace • 
talann hiç biri olmıyacak. Daha son· 
l'a1an. bu canlı ve sengin ruhlu çiftin 
aefaletine bir de baatahk katılıyor ve 
Katberine .Man•field, epi zaman çek· 
tikten •onra veremden ölüyor. 

En tatlı bir roman gibi okunan bu 

hatıraıarda .. fakir ve huta edib" in 
)İnnlnd aaırdald tipini büyük bir 
kudretle ldeta Yaratmlf olan biri var 
ki o da Katberine Manafield'dlr: Ya· 
ııi 19 uncu amrdaki tipin tamamiyle 
sıddı. Bir aaır içinde .. edib" denilen 
lllabltlk: zengin olmuı değildir. Fakat 
bir aaır evvelki fakir edibin aksine o

larak fakirlik ve hastalığın iniltileri • 
ili kaydetmcmeği öğrenmit olan yir· 
ınind aann fakir edibi sanki fakirlik· 
ten, haatalıktan onları tanınıarnak ve 
kabul etmemek ıuretiyle kurtulmut 
Cöribıüyor. Katberine M•dield'ln o 
.az kaınqtmcr, enıaalslz hiklyelerinl 
okuyuııus. (Ba JdktyelerlD benserle
rine hiç bir edebiyatta teeadllf oluna· 
mu): Onlardaki ruh ve ba ... tlyet 
zenginliğinin, hayat teli.kldainin, •· 
nat kaygusunun geniılik ve aaaletine 
hayran olununuz. Ekmek endifcsi • 
ilin her harektimize ve dilfünccmbe 
•erdiği acrhfa sanat eacrlerinde tel&· 
dUf etmemenin ne ifade eylediğini 
herkesten .ziyade meslekten olanlar 
bilir. Sefaletin yahud butalığın ede
biyata • ondaki aldaleri itibariyle • 
ettiği fenalık göz önünde tutulursa 
hayatını zehirliyen bu iki derdin 1&• 
llatmz kirletmesine müsaade tmiyen 
0 zarif kadının fikri meziyetleri daha 
iyi hiaaedilir. Fakat Jobn Middleton 
l.turry'nln, kitabında, emullia bir tu· 

!!.._ ırz resmi 

• haf1ık1a hiklye ettlll eefalet macera • 
larmm hikayesini okurken meeleiiml· 
zin unJd tarifini tepu eden bu eseU 
Wet üzerinde uzun boylu dllttınmek • 
ten insan kendini alamıyor. 

Paruuhk • bereket venin • yalım 
edebiyat münteaiblerine inhiur etmez. 
Ancak onlar, bunw ı edebiyat beubı
na isti.imar etmek saafma dllferler ye 
bu 1&yededir ki .anatldrlann 1efaleti 
herhangi bir llJUf inunm tefaletin • 
den daha çok ilgilendirir. Yahm mes
leğimizin, meseli Katherine Manafi
eld ve J. Middleton Murry gibi, ona 
1&dık kalmak için her tllrHl cefaya kat· 
!anacak kalıraman1ar yaratan a.aleti 
var. Kalemiyle ıeçinenin ne demek ol
duğunu o yolu tutanlar bilir. Vulye
tine, mealefine bütün varlıpu feda 
edebilmek için bqb bir it tutmalı 
alda bile ıetirmiyenler hayranlıktan 
bqka bir bia telkin edemesler. 

Şiirin diinyalla iM bmle barinlıü oasiyetİ H Utikbali ltalrlrın
da ·~ f(Iİı'lerimİs arauada C1ÇnUf oldııfarrrıu anhf bıii)'iiJı bir 
alalıa ile leıırfılanınııtir. Ahmed Kııdsi, Ziya Oaman oe Be#tçef 
Kemalden .,,.,. htılin de layrnetli fGirlerimisden Omer B.1-
rettinin likirl.rini .atanlanmıza geçiriyorrıs. 

Oımr Bedmıia 

- Şiirin dUnya 61çüailnde bir buh
ran ıeçirdiği, mukadder bir ölüme 
doğru ıilrllklendiii •ık sık tekrarla
nıyor. Bu huausta •iz ne dütünilyor
•unus ? 

- Bu,unkU teknik ve ekonomik 
terait, yalnız piri delil, bütün kıy
metlerle beraber imanın duıyutunu, 
gCSrl19iinll, sevkini, nihayet bütün ru
hunu değiftirmittlr. Bu itibarla ben, 
1&dece tiire milnlıuır ve ilertai için 
endite verecek bir buhran gtlrmflyo-

kuVTetli tesirlerdir ki mevzuumuda 
bunları ihmal etmek elbet imlraaaıs
dır. 
Sinemanın, telsizin romana, tiyat

roya yaptıiı tair, 9ilrin bu sGrf1ltll
Hl &lem içinde maru kaldıfı tesirden 
daha u mıdır ? 

Şiirin, huusiyeti itibariyle, bu ee
beblerden t.fka, biribiriyle ali.kadar 
diler ban sebeblerin tınlrl altında 
oldutunu da kabul etmek Jbım, ıfl· 
sel aanatlar içinde en mUmtu sanat 
olaa. p, derlnlill w yllbeldllf ile 
mGtenuip olarak, aten mahdut kim· 
Mlerin anladıfı ve MTdili bir sanat
tır. Karii esMen azdır. Ve bu sebeb 
kadar mühim olarak ta, anladıfımız 
manada pirle, alellde manzumeyi tef
rik etmenin. plbtik sanatlar gibi, 
musiki ıfbi maddi vasıta n malse
meleri olan aanatıara nuaran daha 
çok gUç olmuıdır. Onun lçlndlr ki 
flirin pel sanatlar aramdaki kıy
meti, umum nuarmda Adeta tllpbeli 
ve ıHre verilen eiıemlyet ve revaç bu 
bakımdan da eauen diierlerinden 
noksandır. 

Bu umumi •ebcblere, bizde okur 

Frım,rı. resmt 

Marie Cauatt 1842 • 1926 

Annelik 

Satıh ve Derinlik 
yaunn ubğmı, tenkid nlıumda bu 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ifle tamamen allkadar otoriteler ol- Bdebiyatınuaa .,. nailaim dert orta ~ etnwd.,. enel, .. ,,.,,. 
mamasını ve sanatkarları bir anya lerinden 1Jirinin eatAUilı °"'"""'• leriıti ~ lıollnpnalı, hac 
toplayan hareketli muhitler ve mec- ifinılt.,. ,,.,.,...ilir ınQri. 1 S.IU- __..,ı.r lrar,....,.da balund,,,.._ 
mualar bulunmamasını da ill'ft ede· lilı N ~ Nfbeti 1 ..._ itiral mecbari,,.tinde lralma. 
blllrb. N._:__. •-!-:-~e .::..:.. h de-

9r' ..,_ ,.._.._, ....,... &lelıi malıı-' IMM•, ,,_,,_ 6a 
811~ ae siW laiibaleler lçln· rwc. C1Jm.nt &ir bollalrtc. orfa)'CI -'-~- ---- • ·--•··. • .. --

Bu bal, daha bayle gidecek. 'ft ki 
.anatkir, cemiyette resen mnld ala· 
caktır. Fakat cemiyette mnkl almak. 
vazife almak demektir. lıtıe 1&11&tki· 
nn müatakbel ndyetinin doprd$ 
bu mesele, daha timdlden en hararet· 
li münakqalara yol açıyor. tnıallbcı 
memleketler me:Hleyi ıu yeya bu •u
retle halletmek umindedirler. Henüz 
balledilmediti muhakJrak ise de nuı1 
edilecell pmcıiden keatirilemes de
ğil: Bu, pek olcun olmadıklanna hük
medilmek 1lam gelen baa edlb n 1&· 
natklrlarm nnnettilderi gibi .anatın 
e.as ve menlama aylan olmıyllcak, 
bUAlda uygun olacaktır. Sanatklnn 
dana mahltla4en •• içinde ,..adılı 
prtlaroan l1h11m atdıtm• sftre onu 

besllyen Ye feylslondlren unaurlar da- "':ııadıfımu mannlyle ıilr her va· 
ha sengin1efecek " • dtlnya lnanı1ah 
ilk defa olmak lsere • yenllewecelder· kit 9lirdir ve telakki, nevi farkları ne 

de, llimKl uvlo.~aı• ır....ı-. ·-··i· .. • ..,....,_ .... ....a --- 1111111- Vı ...ı; ........... - plllır 
ır.tinnek elbet kobry delll4!r. Ma· - ,......,. Wade .- ,,,,,_ _,.., ::"~ı : 1 1 -6 ..... Mr ...W.. 
IQmdur ki, Aaatole Prance, Sur la ,_.. _,,,_.,... ••1 ırı,.. 07- A li a.ı. ,,,,,,_ ,.- Wr --.., 
Pierte Blandıe,. isimli kitabmda le ~ Mr fÜr J'LZZHM ifin ne ....,._ ::.. 

1 
_,...,, de pelt ,.,,..&lir. 

bundan ilç dört ylls sene tonrakl kor- 4rr 1 ""1Qe N oain ,,....,. P- IC bcnrlrınd 6G1'ilr 6ir .. 7N
kunç teknik ve medeniyeti, 9imdl -' ••wılr hiqilere -1aip olmalı. tina::& la,.lr oldafa taltflin,..... 
inanamıyacalmus içtima! bayatı ken· a- WWiJd.,. aonrca, lıalonudan la ' olmcuı bile nacfirdir Hfl)'Cllau 
di zaviyeainden tasavvur ve tahmin ..,... Wr liltri H)'G ~e duyda-~ hflr bir "rnaı.1rte11 
ederken, elektriklenml9 koca hudut- ,_ Wr laiM, bir ........... ltaline belrl eti ili~ ;. ..ı İfÖl
larm muhafuuı ye bet,U. bin kiti· lteJ'fllCllr ~ ,,_..,. Maf.lilt ...,.... d Qen ,.,;.. maMflll ......,.,.._ 
lik bir orduyu tosa döndllrme-ıt lçia ._ ,.tec:91ıtir. .,. llltıı _ _ 6Iİ lr ,,..,,_,,,. 

dlr. Zaten .anatklnn ...,.,mımrda olur.a olıun, flir olarak kalacaktır. 
dlsel a.- Bll;Yilk pir Ahmed Hafimln dedlfi 

cereyan eden sosyal hl ere 1 gibi, Amund1e11 kutup noktumı kef
terdill derin a1lka da iabat eder ld fettl, doktor Voronof _, ıistemlni 
babla menuu ettiflmb mnelenin bal -r 

dill&.1 .. d buldu diye arılardan putör u•ulilne 
ıureti tabii olarak ve ken •"" en ıöre takim edilmit kuvvet ampulleri 
belirecektir, O vakit Katherine Kan. t 
fleld gibi muum lfmelar bld daha iıteyemeyis. An minelezel ba~ yap ~-
ok acındıracak. o p relinciye ka- lı ve ilelebet bal yapacaiı eıb~ f&U 
~ da içimizden birçoktan .. fakir ve de, dün oldutu elbi, yarm da 9lır ya-
hasta muharrir" roHlnil muvaffaldyet- .ratacaktır. 
ı oynamakta devam edecek ve ro- Bununla beraber kabul etmek icab 
e tlsmden beri sefaletle butalılnı eder ki, bugün tiir de bir buhran ge

:nktllrdlltll 1as yq1armm heyecanı çinnektedir. ~iiri aeven de, yuan da 
gene edebi bayatın bayatı, fakat ca- ualmıftır. ~iır, ne kadar bubi olur
dbeli ı vlıalarmdan biri olarak y&tı· u olsun, hıç kimae ,ahıe1er de olsa, 
- okunmayacaiuu bildili bir eseri yu· 

• Repıd Nml DARAGO mak ldilfetine katlanmu, unatırarm. 
kendisi için ve kendiıinl tatmin için 
pir yasacak kadar bubi oldupnu 
kabul etmek lbım gelse bile, ,ene e· 
1erinin, ele ıtıne çıkamayacatına e
min olan pirin bu tlirinin de, tıpkı 
insan ruhunun cemiyetten eisli bin 
bir ayıbı cibi, lluball, itinuu ve her 
halde kuıurlu olacalı lfiklrdır. Sa
natklrı sanatktr yapan, yetlftiren l· 
miller aruında cemiyet, muhit, ten· 
kit, allka, beienilmek arsmu ıfbi l· 
mlller de elbet ihmal edilmlyecek 11· 

beblerdir. 
O halde buetln 9ilr niçin kıymetiııl 

kaybetmiıtir ? Bunun cevabı bizde 
ve dı,arda o kadar aydmlatılmıt Te 

o kadar tekrar edilmi9tir ki ldeta 
fikirlerin, bası tali farklarla, eaaala· 
rmda ittifak ettiii bu mevzuu derin
leftirmekte bir fayda mül&bua etmi· 
yorum. 

BucUnkil iman, mllsaid ,artlar 
içinde, müreffeh ve kolay para kaza
nan, bot vakitlerini, ruban mütemeyil 
oldup bir ihtiyacı tatmin etmekle 
ıeçiren dünkü insan delildir. Haya· 
tm hakiki çehresiyle karfı karpya 
ve ihtiyaçlar gibi çolalmıt olan mll· 
nuebetlerin, itlerin ve icaplarm ara
unda ruhunu dinlemete, tatmin et· 
mele imkln veren zaman ve ,anlar
dan usaktır. Hayatla teman n müna
sebetlerin çofalmuı, bundan milte
vellid maddeci zihniyet o kadar 9u
mf11lüdUr ki, bir lise mezununun. 
kendi temaylllünti bile çipeyerek 
1&dece para manan bir meslek HÇ· 
mek mecburiyetini hiuetmelinde bi
le, sartıretten dolan bu zihnf.yeti ı&
rebillıwinis. 

Diler taraftan, fennin bugünldl ha· 
rikaları, 9imdiki dar samanlı, dolu 

bir dllğıneyi çevirme le amede bir Aramadan ,,.,, cas romanca pi- ~ Wi)ıiilı ölçüde, •7' ~Lı.,...ı. 6ir 
te'- ··'- · d olan haval!Dda .ı •• • -L-.?.-- .,. PP- ...,. wn1111ıra .,.. • -.&en mevcu , rncuuu aa, flU'UI -, romcıının '"'7afd" 
dümenler, uakurlar dönen ve yerden p~ edebi Mllİ oluti7'e Uuıla etmelı .,.. 
dyade mcskQn •emalariyle, kalçaları tema)'iiliinii dllJl'mea ,,...... 1 Biiyiilr e.er, laltat ba. ~ ,.)'d.,. 
daralmıt usun bacalUı kadınlariyl~ Ronuıncı 6mde nadir oe ca 79fi· eooel acıman .,. •• ifülU'. y ..ı 
bambatka bir ilem teklinde ta.avvur fİ70"· O.ıelilı, Ne6i Htiphan...mi Wtin örniirlerini 6ir telı ~ HN
edilen ve her .abada telmliüı hl.kim dold,,,.. ,.,.aralan tet/tilı ed.,.... bil.esir maddi H .......oi iınJılnlara 
olduiu muhayyel cemiyetini bile ,a· nia • ......-. N.it 6ir .....,...... naaUlı olan inaanlaraa ifi. 
iniz yapamamlfo yalnu ,airleri, ro-~- ibaret lı.ı.hfaaı, bir Bir d..n. eenl•.llİ olacalı seıtİf 
mancılar pbi, 9iirleriııi fonoğrafla liJrriıa miidtıl.,.,... )'Gpnlellı, 6ir ~ ltoıı:imli bir ...,.., R,,..,. 1t1.,.,;,. da 
neffeder, kafiyeleri kendine mahsu• ,,.q.ı.......,....,.. tasflİr etınelr, bir Gard lacı~ oaltledebilir. F.,J 
ince nükteler t&yler bir halde göater- •ntae oermalr •a)'eam ııüdıMmit luıl intifar ettikp ba ...rüt .....,,i
mittir. oldalılarım larhderüis. Çiinlıii ani hiç olmcıucı aç bıralımı~ 

Bence f1I kadar MSylenebilir kl, i· 6ö7'e 6ir ,...,,_, Pcf.,. rOlllClllUI dan .,. lô)'llı oldqfa fÖlarel oe id
çinde bulundupmus buhranda yal- p,.;, etillJere idin_, .ım.a, te- ,,.,.;,. er•~ G)'Gfuta pı.c.fW
nıs olmayan tilr yer yiidlnde in.an· mellerini ~ dalaa eaflaın atrncuı, emin oldaJrtan ~ 
larla beraber yqayacak, belki de bu- mı.rinde~ dalaa icabı .... 1ı..,.. al fÖlaretW 
günkü maddt, yorucu ve sıkıcı maki· ledilmea fbımdU'. • Gosal, ~-=-..,_. 
na hayatınm 1&kin ve müreffeh bir Edebi;,af ,ür oe romandan da bu telr ...,..,.. Oli RalWırn a ""!' 
abWamcliyle, eski revacmı bulacak- ibaret delildir. Eacıi oe edebi ten- ...,,,.,.. Fcılıat bu e•ri, bir ..bit ı~ 
tır. 1tüf 6We pndelilr •...te stqfala- lıir ,Pbi lraluaada tQfıyarcılı, ~ 

- Şiirde bir yenilik, bir tekil ve nn.İa ilti .atanlalr FPlffırmaların ca aiir.,. ne amın bir •qret rnolt
ruh reformunun libumuna kanimi•i· laadrulanu af'"a)'CI 1a.,.a. niyetli sulü olarcılı uücade ••tirdifini ~ 
niz? sönüwm'iJIOr. lamalı için, 1841 de Romada .~ 

- itte 9lirln en tali•iz tarafı_. Mu- Böylece ,.matilt 6ir Uuılauu 7G1'- 7GJ1mcılılcı meı.Wlıen lıeıtdiMM!9!' 
ayyen manaları olan muayyen kelime· fılıtan .anra, edebi.)'Clhmmn ..tıla- M-1ıooatla ~ıian bir ınecm.- ~ 
lerden orijinal bir terkip yaparak ta lıcıldıfııtı, derinlile ineınedifinj ~ Ute)'en arlıadCIJlllcı pntlerdili 
tiir çdrarmü_ Öyle nllmeler ki mil· dalaa iyi lrcıoraru. • (Sona ıo . uncu aylad•) 
yonlarca defa tekrarlanmıt. milyon- F cılıat, edebiyatrmısda .. .a.,. ba y AŞAR NABi 
larca defa, hemca ayni manada, kul- hlQfılr .,. eatlülilt temCl)liliinii ala 
Ianılmlf, kliteler ... Keıki kabil ol1&y• ==-----------------------:--:--~ 
dı da tiirln ifade va•ıtası, kelimeler tinden doğan derin 1eziflerln 9iire mevkidedir. Yenilik kad bir ihtiyaç ..... yerine, musiki elbl, yalnız bqına ma· yakııuıcak bir ahenkle ifade .etmeat.e 

1ma 1 ve saruret olduğunn ıöre, satnan.n ır- '"'· 1 nau o yan sealerden ibaret o 1&y· . d . ve aramalıdır. Şüphesiz, en •-e ye· 
liri .ül l" ye bayat .. rtlarmın kendi•ın en ıste· ·mı 

dı; t n musikiye, nazaran llat.un u· r- d nilik garabete düpcden, samı yet• 
lki iba ti. dilGot yenili"'i k&h vesin ve kafi-ye e, b bal iU be de bu vuzuhtan ret r. •• • ten uzaklaun•dan yapılan ve er • 

.•. n l"'- kAh fikir ve hayal yeniliklerinde, r-- 1. Fakat maaleacf gene ayni ll•t.un ua de ,ı·ı·rden anlayanlarca beğeni ıp te-
daima k&b mananm vuzuh veya milphemi· 

tiirin, bayafıhkla, bayi delikle . . . vilen yeniliktir. 
1ma Yetinde arayarak, gilzel bır 9ıır ya.- · n .. a ı~ yanyana, tehlikeli blr oyun o ama _ Şiire "ki rağbet ve ıt...,.rını .., 

sebeb olur bu itibarla 9iir, en ytibek ratacağım diye uğrqır durur. de etmek mümkünmüdür ve naııl ? 
oldutu kadar en zor sanattır. Gerçi Yenllqme ihtiyacınm muhakkak _Şiirin bu.günkü vaziyeti, milh• 

Rf!noir 1841 • 1919 
n yorıun kafalı inunı daha kolay 
oyalayacak, ona ruhunun istediii teY· 
leri daha külfetsiz, daha masrafau 
w en kua bir samanda verecok a,ıe 

,air, bu kelimelerin t:qıdıkları alel· oldutuna bir miul göatermek icab ve bayat prtlariyle alikadar olduğu 
&de manalarm dar çerçevesinde mBü · edene itte Nuım Hikmet ! .. lnkir için ve biru da tiirin lüks olmuı 
pu• delildir. Hayalleri itleyerek bu edilemez ki onun eaerlerinin memle· itibariyle onu bu şartlar içinde ihya 
sorluktan, unatı nisbetinde, kurtu· kette kuandığı muvaffakiyeti ve •ll- etmek ona eski mevkiini vermek ko
lur. Fakat ne de 011& bu hayallerde rllmil ton neail içinde biç bir ,air ya- lay bir it değildir. Buna aid tedbirler 
gene malilln kll91lerin terkibidir. O· pamadı_. olsa ol .. tali tedbirlerdir ki fayda ve 
nun için, nman Ye sevk ic:abları ola· Fakat sllrilm ve muvaffakiyet kali- neticeleri mahıduddur. Evvel& pratik 
rak her teYde zanırt olduğu ıR>'· ti· te yübekliğine kati bir ölçil mtıdUr 1 ve güzel bir tetkilit ve •i•temle bal· 
irde de bir ururet olan defiıme ve Bu taıblt ayrı bir meYZU.. Yenilqme- ka okumayı sevdirmek. kıymetli e
yenile,me nl•beten mahdud çerçeve- nin tekil ve hududlarına gelince : aerleri yaymak, yevmt gazetelerde 
ler içinde kalmala mııhkOmdur. Şair Bunun için bir formtıl bulmağa im- edebiyata da biç olınana sporun ya· 
lkl tehlike ara•ındadır. Hayidellk ve Jrln yoktur. Yalnız diyebilirim ki, rısı kadar bir yer vermek. mUsaba
alelldelik, garabet Ye gülünçlllk. Bll· bu yeniletmeyi, vezin ~ kafiyeden kalar ve mükifatlarla piri te,...ik et• 
tün bu aebeblerdendir ki, pir, difer siyade, buıflnldl dOnyanm fel•ft mek batıra ıelen faydalı teclbirler
.anat f11belerinden daha moptll bir meaelelerin pir ruhiyle mUnuebe- dir. Yıkanan Kız 



-1-

Kamutay' da 
• 

Tekaod kanunu ozerinCle 
hararetli bir müzakere 

Milli .madalaa oelıilinin isalalan 

Kamutay don Hollanda ile yapılan 

ticaret anla1ma11nı tasdik etti 

'(Bqı S loci Aylada) 

sur s&rülmiyoraa uked memurlar l· 
çin de kanun hilldlmleri kartıaında 
böyle vaaalerln bir kıymeti olımımaaı 
ll:ıımceldllinl, artık bir mükteaeb 
bak mevsuubaba olamıyacağını a&y
lemiı ve eter lhmı iae bu hükmün 
kanunun ıonuna muvakkat bir mad
de olarak konmuı lhmı ıelecelini 
ileri ıilrmilftilr. 

Yeldlin cnabı 

mf ve ve~aifiDi teebit eclcıı elde 145~ 
numaralı bir kanun var. Bu kanunun 
7 inci maddeli: lltttekaid Abitan ve 
heaaö memurlarından liyakati görü
lenlerin riltbe ve derecelerine muadil 
uked 11111fa aaldeclilebillrler, diyor. 
Ama. bu 11nıfa nakledenler, menıub
ları ıibi. bu ıınıfa intiaab ettikten 
ıaonra terfi edebilirler mi edemezler 
mil Kanun buma meakit ı•smiıtir. 
Sonradan bu kanwawa 7 inci madde
ıini 1637 numaralı bir kanun tadil 

Milli Müdafaa Vekili ıu cenbı etmif ve himaetl JO 1e11eden apğı ol-
vermiftir: · llll!Mlr veya JWaDetl ne olur• olıun 

- Arkadatnnııı:m tereddild etdli malOl olupta orduda TUlfe cöremi
noktayı lRh edeyim. O nman yani yecelr olanların ukerl memur ımıfı-
6-7 aene nel çıkan ulred memurlar na nakillerine cnu veriJmitt:ir. Vak
kanununda bir fıkra vardır. llaall ti ki 1611 numaıah kanua szkmıfo 
ıudur: Aüed memurluklara tunlar yani ubd ve mlWd tekatıcl kanunu 
tunlar, ıu terait altmda girebilir. Bu çıJmut. Bumm 11 ine! maddni, ha
meyanda ıubay miltıekaidleri de buı ar ve •fer valdtlerillde hbmete alı
,artlarla girebilirler, diyor. Aıked nan1anD eül tekal41Wdıri muvak
memurların terfi ve terakkilerine da· lraten keenlemyekGun addeditmiı, 
ir mütealdb maddelerde ahklm var- bunlardan bqka eğer barbta yararlık 
dır. O zaman da hazarda terfi etmez göetermif olurlana kendilerine bu 
diye kanunlarımızda bir kayıt var yeni kanuna göre tekaUd maqı tah
mıydı, yok muydu bilmiyorum. ıiı olunur, denmiftir. Şimdi ihtiyat 

Ondan aonra askeri memurlar bu zabitleri ıınıfmın, muva:ızafa nakll
ıuretle terakki eder, diye müteaddid ne kanunen imklıı göremiyen eneli· 
maddeler vardır. Miltekaidlerin uke- men bunları mütekaid telikkiıi ile 
rl memurlufa geçince muftnaf •· 11583 numaralı kanunun 7 inci mad
yılamıyacatı hakkında bir kayıt yok- deai bilkümlerine tlbi t.tmu9. O da, 
tur. Doğrudan doğruya muvauafa herhangi bir zabit, nslfeye alındık· 
geçiyor, tellkld edilmit- tan ıonra ne kadar himlet edecek o-

Aıkert memur kimlerden olu1orl luna, almakta oldula ma&f üzerin
Membalar kanunda yuılmıttır. Aa- den beher hismet •DMIDe lıabet e
ked mütekaidlerdea memur aeçiliyor, den mikdar evelki tekaüd maa9ma 
onlar orada diğer memurlar ıibi ter• nmmedilir. limdi milli müdafaa ve
fi ediyorlar. Aıkert memur kanunu klleti 1455 numaralı kanunla riltbele· 
çıktılı zaman memur aranırken mu- r1 terfi ettJrllmlt bu klmaelerl ulre
vuaf sabitlerden de bu lfleri iyi it- rt ve mtılkl tekatld kanununun 18 in· 
letecekler bulundulu dilfilntllmtlt. et maddesi htılanilne tlbt tutarak, te· 
onlara aen, aen, aen tekaild ol den· lraild oldukları, ymd vulfe deliftJr
mif. Çbkil telraild oıa.dan .teri dikleri halde haklarında tekald mu
--.. , .. 1Q!'wy .... 1ar. ODiar_ da ..ııl .... ıea1 ~ l!l1ll ...ı ttb84 oı. 
demiııer, bwmyorum ımç klfl, tiia- mut acıcı ere yenl anana ı&-e ma-
tldlilklerinJ Jetemftler. llualarından q tahslı talebini ileri ıtlrmllJ. Ral
öbür muaya ıeçmifler. Bunlar fimdl bukl mtıtekald bir ubitbı faal amıfta 
pllflD&kta ve her aene ilerlemekte· tavsiflerine 107& numaralı kanunla 
dirler. Ondan aonra mecllain buı ka· menedllmlt oldulundan bu kanun 
rarlariyle muvauaf aubaylardan u- bunları muvuaf addetmeyince ken
ked memurluta aeçllmeab:ae milaaade dllerinl bulundukları hlnnette 594 
ediliyor. Bu kanuna dayanarak bu numaralı kararname ile mUtekald te-
muameleyl yapmqlar. llldd ederek 107& numara,lı kanunun 

M Mllda~ E ··men1 eau hllkOmleri dahilinde bunları 
• ,aa ncu ihtiyat sabiti telikki etmekte " ter· 

reüirdn töaleri fllerlnl kabul etmemektedir. 1637 nu· 
llillt Müdafaa Encümeni ltelal maralı kanun neıredl!dikten 80Dra 

Jtbım Sevüktekin demiıtir ki: tekrar terfi ettlrllmlt olan bu n· 
- 1455 numaralı aaked memurlar bayların bu terftıerl yolunda mıdn, 

hakkındaki kanunun 7 inci maddeal, delil midir? Bunları da kanun meı· 
aabit himıete ayrılDUf veya bir arı· Jdlt ıeçmlıtlr. Bu ltlıbarla bugiln ... 
sai bedeniyeden dolayı tekaildii icab- kert memur ıınıfına seçen herhangi 
etmit olan 1abaylardan tekaild edil· blr sllblt bu ımıfta latedlfl kadar 
mni lhımgelenMrden uked memur· terfi edeblllr. 1837 numaralı kanun 
luklara geçirilir kaydlna "tıekalcller" bu hakkı bunlara vermtı g8rlln6yor • 
kellmeai de konuldutu lçb:a buı mil· Pabt kanunda bence aarahat yoktur, 
tekaid aubaylar bu auretle ulred me- çllnktı bir kıamı miltebid olarak, bir 
mur olmuflardır. O umankl milli k11mı da naklen bu ımıfa geçmiftlr. 
mUdaf• vekili bu 21 Jdılyi birer de· Bunlann terfi baklan mahfm mu
rece terfi ettlrmif. Bunlar terfi etti· dur, delil midir? Ba dahi mOıbhem
rilince bu muamelenin yanllf oldu- dir. 
tunu anhyan millt müdafaa encüme- Refik İnce (Manisa) - Hatırlı· 
ni meaeleyi vekile ıöylemiı. 1683 nu- yorum ki bu meaele bir kaç defa bu· 
maralı tekaüd kanununun 7 inci mad- radaıı ıeçtL Bir defa hakikati a8yle· 
deıinln 2 inci f ıkraıı f8yle diyor : mek lismı celine, orta yerde kanun· 
.. Kendi arzuıu ve milll müdafaa Ve- ları yanllf anlamaktan miltevelllt bir 
kilinin lıteğiyle hizmete alman mil· bata vardır. Tekaüde aevketmek key· 
tekaidlerden hizmet ettiği müddetin fiyetinde en büyük makamın tepik 
yani eyyamı lhire zaııİmı olarak maa· ve tetcll mnnubahiatir. labattan 
tına lllve olunur.• Diğer bir madde- bu anlqılıyor. Eğer 0 &i1n için ken· 
ıl de •sır derece mafnk rtltbede dilerinin bu ulred memuriyette mu
kullanıhr'' diyor. Bls bu 21 kltiyl vaffakiyet göeterecekleri :ıamıolunan 
bir derece mafevk riltbede kullanıl- kimlelere; aen ıel, bu tarafa ıeç 1 
dıtmı kabul ederek 1637 numaralı Fakat ıeçmek için tekalld oll denil
kanunu yanht anlatılan 1455 numara- diği saman 0 zabitler bu tekaildUlğUn 
h kanunun yedinci maddeal olarak a- kendi iıtlkballerlne mani olacağmı 
çık yuılarak bu heyeti celilece ka- kanunun ihtiva ettltf san ve tahmin 
bul edilmittir. etmlf olaalardı annederim ki bu ia-

Bu zatın tekrar himıet etti diye tlkbalt meçhul bayata atılmazlardı. 
7eni kanunla tekaild edilmeaini mil- Onun için bence itin lçeriıinde ne
naıib görüneni:ı kimaenin diyeceği ticeyi g8rerek mlltalea yürütmek ve 
bir fCY yoktur, kanunda böyle bir yerinde ısrar etmektenae bakaızlıim 
nokta yok. mentelni tetkil eden baleti nahiyeyi 

Mltm ..4ydın'ın ıöslsri nuarı dikkate alarak manb]d. ma-
Bundan 10nra Divanı Muhaaebat kul, adalet ve prenaipe muvafık bir 

Enctlmeni mazbata muharriri Mitat tekil bulmak bizce vazifedir. 
Aydın .az alarak, Divanı Mubuebat 
enctlmeninden bu vuiyete mütenuır 
meıeleler geçtlllnl, bu kanunun da
ha eaaalı bir .. kilde tetldld için lU
sumunu taylemiıtir. 

Mllll MGdfaaa ltnctlmenl relai, 
bu sevat lçb:a mabaua bir kanun çıkrı
labillne de enctlmenln, bu fıkranm 
kanuna konınumı muvafık g&medi· 
flni tekrarlamıftır. 

Saf/et Ohkay'ın aöslerf 
Ahmet Saffet Ohkay (Eluıi) -

Ezctlmte demittir ki: 
- Ordu menıublarmı ve onun il• 

Re/ile ince diyor lci ••• 
Refik lııc:., hUkümetin meaeleyl 

tetkik edip bu malduriyeti i:ıale yo
lu varaa onu aramaıını ve eğer yolraa 
bUdce encümeninin dediği ,.klin 
doğru olacatını ıöyleml9tir. 

Emin Drmnanın iml&lan' 

Emin Draman, i:ıabat vererek de
mi,tlr ki: 

- Bu aarabat kartıamda adalet 
lc:abeder ki, idare lmlrlerinin vuku 
bulan auitefohhilmleri neticeainde 

u~us 2. 12. 1937 

• Jaaıt& bama bir tefrik tel&ldd ede· 
rü • ıu ftdfeden buna ppnlf olan
lar, bugihı malclur olnwemJar. Tat
bikatta Plfle bir 191 JOktur. hlrat 
ftn& adalet lcabeclet ki madem ki 
bll .ulyet bir JUbt1ıktm. m1bmın 
yanhı anlamuından tevellild etmlt
tlr, balar mafdur ohnmmı1ıdır. 

Anka ra .. karlar altında 
Lütfi Müfit Özdet (Kırıehir) -

B&yle bir ıey yoktur. 

Raif K.aradeni11'in fikri 
Biidce encümeni mazbata muhar

riri Raif Karadeniz, bu bahiıteki mev· 
:ıuat üzerinde genif bir tahlil yaptık
tan SOAra, aııl teklifin kabulünü ve 
iıtisnal 9eklbı bu kanuna eklenmeıi
nin yeri olmadıfmı, eter mncud hU· 
kümler Ufi değilıe, hükümetin mec
liıe müracaat edebileceğini aöyle
mittir. 

Kanıra Oap'ın ıö.ı.rı 

Kl:ıım Ö:ıalp (Balıkeıir) - Bir 
ıubayı tekaüd ettik mi, onun artık 
tekrar muvusafa nakletmeıi hiç bir 
zaman mevauubalıa değildir. Ne ka· 
nunumuz buna müaaiddir, ne de böy
le bir 9ey yapılmıttır. Harbta dahi 
böyledir. Bir mütekaid ıubay ıillh 
altma almaa ve rütbeılne g8re bir n.
slfede iıtihdam edilerek meydan mu
harebeleri ka:ıanaa rütbe ve derece 
itibariyle terfi edilir. Ancak barb 
bittili zaman o zat gene tekaUdlOfe 
iade edilir. Nitekim içimisde böyle 
bir zat vardır. Alay kumandanlığın
daıı mlltekald iken blllhıare barba it
tir&k ıtmlt ve terfie keabi lıtibkak 
etml,ıir. Ama hazara seçince, gene 
miltekalddir. Ordunun mubarlb va
dyeti içinde bu, mevzuu bahsolamu. 
Yani tekatıd olan bir ıubaym muvu
safa pçmeıi dU,Untllemes. 

Buradaki meeele ukert memurla
ra alddir, bu ukert memurlara mem
ba olarak bir takım yerler ga.teril
miftir. O saman miltekaid amıfı da 
uked memurluklara memba olarak 
cöeterilmiftir, Onlara memuriyetleri 
dahilinde terakki etmek bnJctnlan • 
çık bırakılmıtbr. 

Milli llUdafM Vekili, bugiln bir 
sabitin tekaüd edilip tekrar sabit o
larak biamete alınmadılını ve bunun 
ordunun aelimeti namına çok dopu 
olduğunu, netekim iıtiklll harbmda 
en büyü fecla.ktrlıldarı ıöatermit o· 
lan mlltekaid sabitlerin bile arsuları
nın iı'af edilememif olduğunu ve 
bUdce encümeninin teklifb:ae söre 
fıkrayı ıyeniden tetkik etmenin fay
dalı olaçaimı taylemiıtir. 

Ahmet Saffet Ohkay, meaeleyi 
bir kere dlıba bahta halli ıu~umunu 
ileri drm&a - 1-11..~L.r-. ........ 
lenin ,U. aene sonra bu klrailde re-
ne konuplacalını aaylemlftir. 

Zıya Edlinın ~rl 
Ziya Gnber Etili ezcümle demlf

tlr ki: 
- Uç encUmeni dinledik, Bakanı 

da dinledik. Gardllk ki kanun çok aa
rlhtlr. Bu encümenlerin noktal na
nnıvn dıtmda herhangi bir karar 
vennemls kanunsu bir hali tu
vlbtlr. 18 inci maddenin eauı feda
klrlıfa latln&d eder, aeferde fedaklr
bk yapanlara ve yapacaklara bırakıl
mıt bir açık kapıdır. 

Bundan aonra mü.sakerenln kifa
yeti mevzuubaha olmuf, aleyhinde 
konu,ulmuı. ve nihayet takririn Di
vanı Mahaıebat enctlmenlne verilme
ıl kabul edilmi,tlr. 

Diier kanunlar 
Bundan aonra bau maden hurda· 

tarının dlf&rı çıkarılmuının yaaak 
edilmeıl ve atm alınma11 hakkmda
ki kanunun ba:ıı maddeleri kabul edil 
dikten sonra kabul olunan bir takrir
le bildce encümenine verilmeli ta• 
Yib edilmittir. 

Devlete aid bir Juamı binalarm 
•t&t bedelleriyle reaml daireler ya· 
pılmaıı ve nalbant mektebleri ve nal
bantlık aanatı hakkındaki kanunlar 
kabul edilmittir. 

2702 numaralı kanunda 9u deii
tikliğin yapılmuı kabul edilmittir. 

Madde 1 - 2702 numaralı kanu· 
nun birinci maddeline merbut cetve· 
lin S. dereeeıinden fazla olan (Fırka 
kumandanlığı yapmıf tuğgeneraller) 
tabiri kaldırılarak mezkGr derece 
yalnız tümceneraller, tümamiraller 
ıuretinde taabih edllmittir. 

Madde 2 - 2702 numaralı kanu· 
nun 3 üncü maddeıi ataiıda ıöateril· 
dili Usere deiittirilerek tadil edll
miıtir. 

"Subaylarda riltbe ımqa eautır. 
Ancak kanunu mahluıuna tevfikan 
ön ,.uabatı olmuı olan yiisbqılar cet
nldeki maqlarını alırlar. Tilmen 
komutanlılı kıta kademeai olmayan 
muavin ıınıf tuğıenerallerden ehli
yet ve iktidarları ılcillen muaaddak 
olanlar uaulü mevsuaaına tevfikan 
ttımıeneral ol ırlar ve baremin 3. de
rece maaıını alırlar. 

Türkiye 
ve 

Tarihi 
( Bqı ı. /ıJcl aylada ) 

tini ber adsmd.e hllMttik. Tlrkler bi:ı
sat ba antik milletlerin ahfadıdırlar ve 
tilrklerin mefbu bulundukları hllnne• 
ve tuim duypları, çok mtltelllni de
vlrhre phid olmUf bulunan bu eaerle
ri •hıfaa edıecektir. Ttırlderden 
dtbı11f1mul bir vatan malıiyetinl bai:ı 
oı. bu ;,erleri plecek ....W.r için 
ıbuhafa:ıa etmelerini iaterb.,. 

Bu ıözler bucünkü Türkiye için kıy
metli bir tebadet mahiyetini haisdir. 
İaYi5re bu memleketle - eğer fimdiye 
kadar temin edilmit bulunmuyoraa -
her nevi münuebetlerde bulunmak ve 
doıtluk idame etmek mecburiyetinde
dir. 
Zanmmızca Ankara ile Bem aram· 

da bUyilk bir meaafe blmamıttır. 

"/ournal de Jlomreu" dea 

lıtanbulda bir zelzele 
kaydedildi 

t.tanbul, 1 (Telefonla) - 30 ıontet
rin aut 15 l bet daldb Uç aaniye geçe 
lıtanbul ru&thaneai kuvvetlice bir 
nueı. kaydetmiftir. 

Merkez Uuütnün lıtanbuldaıı meaa· 
feai 4600 kilometre tahmin edilmekte
dir. -

Giiriiltii ile mücadele 
!atanbul, 1 (Telefonla) - Belediye 

denis nakil Vlllıtalarmda oldutu rlbi 
kara nakil vaaıtıaıanru da kurulu ma
kinelerine yürürken &ilrilltl çılrartmı
yacak bir tertibat koydurmata karar 
verdi. 

Subaylar ve ukerl memurlar için 
nklletten dolayı 1DUf uıuHl cari de- !!!..o1!!ı!!l!!bak!!!!!!!k!!m!!da!!!!!!kan!!!l!una!!!!!!v•e!!!!!!u!!ke!!!!!!d!!!!l!me-!!!9 
ilidir. Ancak vuifei uliyealnden •• 
maada bir muallimlik deruhte eden murlar kanununa ba:ıı ilbeler yapd· 
ıubaylar ve aıkerl memurlar Devlet dıktan ıonra. ihtiyat sabitleri ve ilı
memurları maaptının tevhid ve tea- dyat uk.t memurlar kanununa ya· 
dülU hakkındaki kanunun 5 inci pılan illnye dair llyiha enctımenine 
maddeaine tlbidirler.,. verilerek, aym teki.sinci ctınU top-

Arui ve bina vergileriyle bina- lamnak bere içtlmaa nihayet verll
lardan alınacak ikbaacH buhran ver- miftlr. 

• 



-
Fransız hikayesi 

uı:us 

ıından geçmesin. K.uabhk, ne beliğ 
söz. Ayrıca sirklere çıktığım da caba." 

At: 
"- Benim önümde ıirk~ bahaet-

-9-

Masal 
•meyiniz, diye inledi. Atçılık, manej
ler, bütün bunlar ne hazin şeylerdir. 
Birini sırtında tqımak. her feyden 
kötüdür, bir bilaeniz. Gerimize bağla· 
nan arabaları ve arada sırada boyladı
ğımız mezbahayı biç beaaba katmıyo
rum. Çünkü bizi de yerler üstelik. 

Y aan: Lucie Delarue - M ardru• 

Koyunlar mamun bir isyanla me· 
lediler: 

- Bizim kadar değil. Üstelik daha 
ölmeden sırtımızdan yapağımızı kır· 
parlar. 

K.u: 
"- Suıun, diye haykırdı. Hiç o~

sa aizin canınızı acrtmıyorlar. Bızım 
ise canlı canlı tüylerimızi yolarlar. Bu 
ne inc:elmi' zalimliktir.,, . 
"- Ya ben ne diyeyim, dıye tavuk 

atıldı, ördek yumurtaları üstüne oturt· 
madıkları zaman beni güzelce kızart
mazlar mı? 

Gece düpneye bqlamıştı: Şi.kıiyetle
ri acele i:>itirmelr. wımdı. '.Geyık avlar
dan bahsedecekti, deve aabıreızlanı
yordu, fil hortumunu ıemaya dogru 
kaldırıyordu, balıklar iıe henüz oir 
'ey ıöylcmemişlerdi. . . 

Nihayet hcrkeı ıozlıerını bitirince, 
aslan dedi ki : 

··- K.ıaaca11, inaan çirkef hain, za
lim bit mahluk, yaradılı9ın yuz; .kara&ı
dır. Onauz her9ey yo1unaa &lô~ce.ıttı. 
Şu halde, ittitakla karar verıyoruz 

ki ... ,. 
Birden baılamıt olan kat8nhğın a

raaından haut bir ıes yuıtaeldı . .t;ju acı 
öyle hafifti ki buır bulunanlar ıırtın
da bit ürperti gibi dola§tı: 
"- Pardon, diyordu ses, ittifak .tanı 

deiildir. Ben buraya inaanınalıey~ınde 
degil, lehinde rey vermeye ieldun. O 
ıize bütün anlattıklarınızı yapıyor.a, 
kabahat sizindır. ~ız naaıl hareket et
meniz lizım geldiiini bilJDiyorsunuz, 
metaele bundan !barettir.,, 

Milthij vıe bo&ıık bir uiultu yü.kael-
di: 

"-Bu da kimdir?,, 
••- Ben kediyim l diye riyakir 1111 

cevab verdi. insan tüphesiz kı eşsiz bir 
alçaktır; fakat ne mukemınel bir hiz
metçidir. Yeme&imi daiına saatinde 

A vrupa siyasetinde 
İngiltere, A lmanyq 

ve Çekoslovakya 

Yunanistan 
Türkiyede bankacıl!k 

24.11.937 tarihli Eleftıeron Vımadanı 
Bcyoğlundan yazılıyor: Yeni Tür· 

kiye ecnebi sermayesine muhtaç olma· 
dan 4 tane milli banka kurmuştur. Ka
pitülasyonlar osmanlı imparatorluğu
nu müstemlekeye çevirmişlerdi. O de
virde tilrkler ilrtısadi hayatın dıpnda 
yaşarlardı. İngiliz politikalı, hiç bir zaman. u· 

zakları &ören bir politika olmamıttır. 
Fakat franaız - alman yak.ınlqmaaın· 
da bu politikanın büıbütün kıu bir 
görüt eacri olduiu zan edilebilir Lord 
tialifaksın ne dediğini ve netice idba· 
riyle BB. Ncville Chanıberlaın ile E
den'in ne düfüneceklerini, ne dileye
ceklerini ve ne yapacaklarını da bil· 
miyoruz. Lordlar kamaraaındaki son 
müdahaleler bunu bize iıbat etmif, in
giliı basını dahi her gün tekrar et· 
mektc: bulunmuttur. 

Obaerver'in bir makaleai 
Obsc:rv.er sazetcsinln pe" ac.aib bir 

makalesini tebarüz ettirmek iaterim. 
Bu eazetcnin bafyazarı oları lii?y Gar· 
vin, alman - ingiliz anlap:nazhğının 
medenifeti nihayete erdireceiini ıöy
lemekle yazısına başlamakta ve ,c>yı.e 
devam etmektedir: "Bay Hitler vazi
fesini bilyUk Fredrik ile Bismarkın 
cehd ve gayretlerinin devamı Demir 
batbakanın eserinin itmamı ad ~tmek· 
tedir. Şu hale göre cermcn - Antur· 
ya birlepıeeinin tekli - lıter plebiıit, 
iıter federHyon ile olıun • ancak cer· 
men ırkından olanları altkalandırır. 
"İngiliz milleti, . Avuıtul'}'a dol~yı· 
ıiylıe, hiç' bir vecıble harbe glrmıye· 
cektir. 

Bundan ıonra Çekoslovakya unauru 

Yazan: Pierre Dominique 
Çekoılovakyanın ne tabil ve: ne de 

tarihi bir merrueket olmadığı hakkın· 
daki mütalcaya gelince, bunda ciddi 
hiç bir taraf yoktur; zira Çekoslovak· 
ya, uzun zaman, bir kırallık olmuıtur 
ve Avrupada ondan daha tarihi bir 
memleket yoktur. 
Diğer taraf dan, Bay 'Gorvin, bir kaç 

milletin bir devlet kuramıyacakları 
nazariyesine iıtinad etmek iıtiyor. 
Halbuki İrlanda, eski franıız kanada-
11, e.ki Boer cumhuriyetleri bugün İn
giliz imparatorluğuna dahildirle~. E
vet 1919 da Avusturya • Macarıstan 
im;aratorluğunu dağıtmak hatasını 
irtikib ettik. Bunda çeklerin bir kusu
ru yoktur. Eğer o zaman galibler iste
ıeydik Avusturya, Macarist~n ve Çe
koalovakya arasında ekonomtk hudud
lar bulunmazdı ve bueün bütün bu ım
aeleler de bah11 konulmazdı. 

Bilmark'ın eıerini ikmal. 

Meırutiyetten sonra iktisadi uhada 
biraz faaliyet ba§lamıJSa da, yeni Tür
kiye bu hususta cezrı davranmıt ve bil· 
yük müesseseleri devletlqtirmek .tü~k 
psikolojisine daha uygun gıelmıftır. 
Gayri türk memurlar çalıttıran ecnebi 
şirketlerini devletleıtirmek bunlara 
zararlı olamazdı. Binaenaleyh iktisadi 
sahada dıa bakim olmak gayesiyle bir 
çok kanun yapıl~ştır. 

Ankara banka sermayesi vücude ge
tirmek istiyordu. Esasen ecnebi ban
kalarına dayanacak müstakil bir dev· 
let ta1&vvur olunamazdı. Bunun için. 
Ankara istical göstermemekle beraber 
fi.istem dahilinde çalı§mıştır. 

B. Celal Bayar lş bankaaını bir mil
yon lira sermaye ile kurmuftu. Kömür 
madenleri bu bankayı canlandırmıt ve 
sermayesi beş milyonu bulmuştur. ~u 
bankaya türk milleti 55 milyon lir~ 
tevdi etmit bulunuyor. Bir çok sa.nayı 
ıniiesaeselerini İf bankası ifletmekte• 
dir. 

Bugün Tilrklye S bankaya u.hib .o
larak Balkan bankaları toplantııma ıı-

... Bay Hitlerin Büyük l'rede~ikl~ 
Bismarkın cıerlerini itmam vazıfesı 
nedir? Almança. konu9tuiu için Avuı· 
turyayı ilhak etmek ve Çekoılovakya· 
yı alman ekonomik bududları içine ~1-
mak mı? Niçin? Çünkü Avusturya ıh 
Çekoslovakya buna razı olmazlarsa Al- tirak etmiştir. 
manya onları zorla razı edec.ck ve .. ln· 1 

'"'l giltere de onu bundan menetmek uze· Andaç 
re müdahalede bulunmıyacaktır.. ""' _____ ........... 

---W<N-M'M
0

'""'' 

/Vebadan muzdarip olmamalarına 
11tnıen. hayvanlar, ln1&n neslinin ta· 
~le ortadan kaldırılmMına itti· 
~ karar vermek Uzero ulmım relı· 

da tam il\lılnlara liyik o korkunç ıeyi 
icad ettiler: Paatör soromu.,, 

verirler, en somurtkanlar& bile kapıyı 
açtırmuıru bilirim. ve yeni yuılnııt 
oır mektup üzerine oturduğ~. uman 
niçbir el beni iımemiftir. lı:v ıçınde ve 
bahçedeki husuat hayatuna gelince, in
san .aala itlcrimc kanfmamıttır. Şu 
halde ben d<Srt ayaimıla onun lehinde 
rey vıeriyorum. Sözüm bitmi9tir.., 

&elmektedir: Çekoalovakyada üç bu
çuk milyon aıawı vardır •e bunlara 
çekoalovaklann hukuku verilmemekte
dir. "Çekoalovakya ne tabii hududları 
ve ne de tarihl olan bir memlekettir. 
Çek01lovakya, ahalinin yar11mı tef' 
kil etmemekte olan çeklere bir mUltt• 

..4.lman uıekleri 
Bay Garvin, muhakkak ki, ln_giliz 

kamoyunun çotunluğunu ~ıl et· 
mektedir. Şayed resmi J8hlıyetler o
nuıı fikirlerine i9tidk edeçek ve Al-

TAYYARE POSTALARI 
Ankaradan lralkıı 14.lO 
latanbula varıı: l6.00 
lstanbııldan kalkıt lO.OO 

ti altında toplanmıftılar. 
al Tabi! mevkii icabı ilk önce ulan eöz 
dı ve dedi ki : 

Bundan ıonra, ehli hayvanlar, vah· 
tilerin nlhot na.zarları arasında çıka· 
geldiler. 

Ebedi heyecanından bofulan köpek. 
binlerce yıllık dolt1ınu ithamdan çe
ldnmedL .. _ Dnir dellfmiftir. Bu ırkın yap· 

.. _ Halbuki aeni elimden pldlll ~mdaaı artık bıktık. H.-.. ·
~\Uı~erlni izah etain. ltte benimkiler: 
. lfka gldaduı mahrum olmadıkça beD 
&lısanı yemem; fU halde neden orma
ilıında beni rahaıau etmeye geliyor? 
!~dumdan pastırma yapmak için mi 1 
•qyır, O halde ancak tavuklara ki.fi 
Celecek bir kafeıin parmaklıklarına 
~ hafı.mı vurduğumu, yahud da 
~lıd çerçeveler içinden bit köpek gi· 

kadar ıenyorum, dlye tnuu ile ha•· 
ladl. Fa1rat HDClrlme bümı• 1 Bun. 
c:laba ~ aylıkkeıı fıçıya tokulunam ft 
tesadilfen 1-çacak olum, kendileri .S. 
aynı ftyi yapmıyorlarmıt gibi beni da· 
verler Maymun ürke telmih etti. A
lim köpek olmadan da, ben, reamen 
türlü tUrıtl mulrarahklar yapmaya 
mecbur delil miyim? Sonra. •• 

lnek: •tladığımı görmekten ne aevk alı· 
)or? Bu mahHik ancak diğerlerini kil· ::C Ye gülünç dütürmeyi acver, ve 

Pbesiz ben. ulanlar padiplunı, kar· 
)'ollauun ayak ucuna 1ermekten duy· 
""*"bahtiyarlık bana hepsinden alır 
~1Yor. Sözümü bitirdim. Şimdi bit· 

ltı IÖyleıinler.,, 
~Utün yıruc:ı hayvanlar namına kap· 

ilerledi· .. . 
•i - .Söylediklerin bizim fiki~ler~
"" de ıfade etmiftir. 1naan aadızmınin 
ele ialubakemesine yalnız !ı'lnu ilive e• 
~ cttiııı: Sana tabais edllen &illünç 

01 .. ~dan tikayet ediyonun. liiz de 
t\tı~Uen ıonra aynı üibcte ma· 
te ~. Fakat onların kurlc dedikleri 
~ Dl&aran bu da bir fCY delildir. O' 

"- Bırak canım 1 dedi. Danamı alır
lar, ıUdUmU çalarlar. Her tarafta ço
cukları emzikler içinde yavrularımın 
hakkı olan ıiidiimü içtikleri halde ba· 
na yapılmaya bakaNt Jolmu. Hem, 
boyunduruk biı:im için dejll midlr 1 
Ancak yav&J usı.e aduu söyliyebile· 
ceiim "mezbaha,, bizim için deiil mi· 
dir? Hiç olmazaa ıizi yemezler. 

Domuz: 
"-Ya ben ne diyeyim? dedi. Bir 

taraf un yoktur ki onların ditleri ara· 

~ lllar, o boalar, o ... 
ta: rı tükenen maymun ıöu karı'· 

,~&rdon, bir samandır biz de bu 
~ dderatı payl&fıyonız. Bize ima· 
!..~_Ceddi diyorlar . .Ne miıthit iftira. 
~ ditisini maymun derilerine Ar· 

~ herhalde bıze teref verdıgini I&· 

~Ot, lıakat garnıturc: gıtmeaen evel 
"ill lıtuza neler gelıyor. u~ne akrabalık 
bi,:~iyle, bı:.:c: mantolar ~ıydirıyor, 
ll&l' Ctc bindiriyor, sandalyaıara otur
~ğ Otlar, &ünün birinde bir bebek ya· 
htıı:ıcıa veremden ölünceye kada~ ~
!it IQıı~ böyle gülünç manuıalar ıçın
~ &•çıyor. Aslan inaanların idi istih
~111U&n balıs:tti. Bız inaanın batlıca 
l~,.oau de&il miyiz?,, 

all. Uytik bir iurultu onu da suıturdu. 
" Çırpan kanadlardı. 

tır;; 'ta biz 1 dıye kartal hiddetle ba· 
,. Saınanıa doldurulmaya ne der
kp~llaha küçük tebaalarımın ~~m 
~ rına ıiıı olmasına ne denınız: 
..... :ltları tarafından beyhude yere yu· 
~ lınızdan alınan yumurtalarımız 

~ .. 
bir, •tıneap ıözünü bitirince, küçük 

" ca haykırdı: -a . 
aaı,,. en kürklu haywuıların miimea-
~.ı:ılrtı. lnaan ~ibi biz de av hayvan· 
ile t ı ve elmayı sevdi~imiz için bize 
~llt~klar kurulmuyor. Zavallı 18-

1)~ lanaarlar, zavallı ... ,, 
~tı Çelimsiz bir sesle sıçan ıöze 

.. ttı: 

Çapraz kelimeler 

1 

Dünkil çapraz kelimelerin 

halledilmit tekli 

~ l ' ' ' ' ' ' • 
~~ ........ ı--~-+-

l .-rp-.-1-

ı ........ t--.
~.__...1--
1 

Bu taslerln uyandırdıiı debtetll gtl· 
rültü heııb dimwn'fti ki, tamamiyle 
baaUtmıf olan karanlığın içinden. bek· 
leaınedik bir M• daba yilkleldi " bil· 
tiln hayvanları ıuaturdu. 

lır balital'nı tabi kılalı aulh 1111dlaf
malumduı dopna ı\&Dl bir pyd1r. 

C>merver'• baldlmıa, Avu9tU1'18 l· 
iiıa olduju &ibi. ÇüotlOvakyayı mü
dafaa için lqiltenniıı Almanyayı 
kartı barb etmeal &kl.m almDıyacaiı 
bir h&diHdir. lu halde bu meaelenin 
b1r tek bal wsı nrdır: Alması ahali 
ltfn ırkl bir mü1&vat ve "Frama ve 
Scwyetler iatlbdada ile •lmenlara lor· 
tı nq<im pektlar yerine" federal blf. 
lik." 

manya da bundan istifade ederek an
,ıuau tahakkuk ettirip Çekoalovakya· 
yı yutacak oluna, 1918 de mail~b ol
dup baldıe Awtmıl'}'anın 50 milyon 
avuıturyalıdan 28 milyonunu ihtiva e
den büyük kJ8IDJ ilhak etmit olduiu 
zamanki b&cMeoler tekerrür eder. 

lmdi, böyle blr AlmU)'UWl nkl A· 
vuıturya • Macarlatan imparatorlutu
nun politLkalDI takib etmemnl in. 
kinaızdır. Bu politikayı telhiı ede· 

··- Beıa kedidını açık kalua yeri al· 
maya geliyorum. İatediğinis yerine 
gelecektir. lnu.nm en büyük kurbanı· 
yıın. Ben aynı amanda onun palyaço 
maymunu, kafesMki aalaru, kırpılan 
koyunu, kovalanaıı geyiği, zclılrle~n 
11çanı, meabahalaki öküzüyüm. Onıuı 
ihanetine, latihHNDa, eziyetine utra· 
mıt olarak kar91nua pllyorum. On® 
derhal ve katt aurette yok edilmesini 
istiyorum ve biltiln vaaıtalanmla ıiae 
yardım edece tim l" 

lim: 

Bu gazete, makaleaini. bir dünya 
harbıaa daha bUyUk bir Almanyayı 
tercih etm01ini Franaaya tavıiyo ede· 
rek. bitirmektedir. 

Biltiln hayvanlar hep bir aiudan: 
- Bravo, diye haykırdılar. Kimsln 

sen, zavallı kurban, ve hayvanlar &ra

unda ıeni naaı1 çaiınrlar? 
Karıanlıklar içinden aeı cevab ftfdl: 
"- lnaanl,, 

Nallledea: Hildyecl 

4- Donuk • Gece •ilence J'erl 
5. Bir rakam • Gece eilence yeri. 
6- Polis konatı 
7- Yudıldanmln olnapn • ~=:nnaıı a- Kmmn tuell ,..mlı • N bir 

kazası. 
9- Mektuplara J&Plltlnhr • Aruavudluk· 

ta bir kalaba. 

Bu adam neden delirmiı -
Acaba aynı Talyette olsak 

biz de delirir mi idik? 
Tlmarhane aertablbl yeni &elen 

haıtaya dikkatle baktı. Bu hutanın 
deliliği hiç belli delildi. Adeta akıl· 
1ı bir inıan gibi konuıuyor ve ıezi· 
yordu. Sertablb baltaya: 

- Nerede oldutunuzu blllyor mu
ıunus 1 diye ıormaktan kendlnl ala· 
madı. 

E•et Bay tablb tlmarhanedeylm 
diye ceftb almca. 

- Peki t imarhaneye celmenlze 
ıebeb nedlr? diye sordu. 

Haıta: 

Bay Garvin'fn hat.ôlan 
!lk hat!: "Çekoalovakyada 3.5 mil

yon delil, detil 3 milyon alman var· 
dır ve bunlar çeklerıe ayni haklara ma
liktir; çeklerle ılovakla ayni ıalav ır· 
Jandandır; nıutabık olarak hareket et
mekte ve aayıları da 7 milynou bul
maktadır. 

ben twey kard.,bnln bilyilk baba11 
oluyordum. Karım da bir çocuk do
turdu. Babam bu çocufwı karnının 
n.ey kardeıl olması dolayıalyle ka· 
yın biraderi olwyordu. BeMın hey 
kısım aynı Amanda hey kardlflmin 
bllyilk anuı oluyor, çUnldl bu çocuk 
D•eY oğlumun ofludur. Ben bablDıın 
Uvey babaıı oldutum için otlum da 
babamın üvey kardeıi n benim bil· 
yUk anamın oflu oluyor. Çilakl ka· 
rnn keadi luaınm gelinidir. Ben Uvey 
anamın üvey babuıyun. Babam ve 
karım beninı üvey çocuklarımdırlar. 

Babam ve ollwn kardettlrler. Karım 
bUyUk anamdır çUnkU ü•ey anamın 

anHıdır. Ben babamın yetenlylm ve 
aynı samanda da kendi kendimin bil· 
yUk babaırynn. 

İfte doktor bunu hallederken ak· 
bmı kaybettim. 

- Bu çok karı9ık blr meıeledir, 
durun anlatayım dedi ve bafladı: 

Dünkü bulmacamum halli 
1· J>ar. 2· Ra7. 1- Ad. 4- A.7. 5- Yu 

"RADYO'" dtar. 

- Ben bir dul kadınla evlendim. 

Jozefin B.ker 
evlendi 

ı - Adlryatik denidnde alman U-
manlan uyılaıı Truat ile Triyete 
doin& alman tuyiki; 

2 -Ege deniı:inde alman limanı far
z edilen Se!Jniie doiru alman ilcrloyi-
9l; 

3 - Bütün prki Akdeniı:in, Balkan
ların, ve yakın fUkın anahtarı, orta 
Ruayaya blr açık kapı aayılan btan
bula dojru alman tuyikl; 

4 - Karadeniade alman linwnJarı 
tellkki olunan apiı Tuna, O.la, ve 
lbrall'e, yani Kınm ve Ukrayna ve 
Baku petroU.edne doiru alman tuyi-
ki .... 

Bugün N yanıı 
Hülaaa, İngiltere daima gilnlük po

litika, yahud çok yakın iıtikbal politi
kalı yapmaktadır. Bu bakımdan Bay 
Gorvin .ob.tı. ad.m'ı temall etmekte
dir. Sokaktaki adam iae, lngllterede, 
Avuaturyaıwı ilhakı ve Çc:koalovakya
ıwı •• belki de Macariltanın ekono
mik bakımdan Almanyaya ilhakları 

İngiltere için kazanılmıt vakti ifade· 
etmektedir. Zira almanlar henüz ne 
Triye1teye, ne Seliniğe, ne 'Cialua ve 
ne de lıtanbula uzanmıt değillerdir. 
w bu dotnadur. 

İtin buiti, fÜphe1i.s ki, Avusturya, 
Macariltan ve Çekoalonkyawn - mU.
takbel Avrupa zolverein'ınm baflan
gıcı olacak olan - bit zolverein tesiı 
etmeleridir. Almanlar bunu düıünecek 
lordir. lncilizlere gelince bunu iıtibf af 
etmektedirler. Bu ıuretle Tan&anika 
ile diier alman ıömiirgelc:rinl kurtara· 
caldarmı mı sanıyorlar? Ne yazık ki 
Bay Hitler Almanyanın altı ıeneye 
kalmadan biltibı eski aömür&elerini 
eeri alacatını Auıpbur&'da beyan et
miıtir. 

Ya bu 1 

Ankaraya vanı 11,50 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar : Istanbul eczanesi 
Puartcti Merkez ,. 
Salı Ankara ,. 
Çarıamba Yeni ve Cebeci eca.terl 
Pcrıembe Halk ve Sabr7• ,, 
Cuma &so ecaanal 
Cumart-' ı Sebat•• Yolilteblr ec.ı.a 

HALK ve YBNt StNEllALARDA 
MATİNELER 

Hersün Cumartctl Puar 
14.45 13.00 11.00 
16.45 14.45 u.oo 
18.45 18.45 14.45 
21 00 21.00 16.45 

. 18A5 
21.00 

Pazar ve cumartcti ıünlerindeıı baaka 
HALK slnemuında herctln H a l k 
matineleri: 12.15 

Film deiitme sünlori: Puarteai ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yanım ibban: 1521. -Telefon mUracaat 
tehir: 1023 - 1024. - Şehirlerara11: 2341 • 
2342. - Elektrik ve liavaguı Ansa Me
murıutu: 1846. - Jıl ... jerı Şehir Anba· 
n: 3705. - Tabi Telefon numaralan: 
Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpuarı civarı: 2806, 3259. - Yeni• 
ıelıir: 3333 - Havuzbaıı: 3390. 

OTOB0SLERİN 1 1 k ve S O N 
Sli:FERL&R1 

Sabah Aktam 
İlk Son 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dereden Uıus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen"e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiôren'e 
Keçiôrenden U lıas M. na 

Ulwı M. dan Etlik'• 
Etlık'ten Utuı M. na 

Ulus il. dan Cebeci'ye 
Cebecı'den Ulus M. da 

Cebeci'den As. fabl. ra 
AL fabl. dan Cebeci'7e 

aef er 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

6.30 

a. puan'ndan Akköprü'7e 6.30 
Akköprii'den S. puan'na -

ıef er 
23.00 
2uo 

D.30 
23.30 

20.00 
20.JO 

21.00 
21.ao 

20.JO 
21.00 

20.so 
20.IO 

17.15 

7.15 
9.45 

Yeniıehlr, İstasyon ve Bakanlıklara 
her uatı beı ıeçe muntuam eeferler 
vardır. Pazar ciinleri ilk seferler birer 
saat sonra baılar. 

TREN SAATLERİ 

Haydarpapya 

SamlWl hattına 

: Her ubab 8.20, her 
akpm 19.lS ve 19.45 
de (Salı, perıembo, cu
marteel Toroe slirat). 

: Herıün 9.35 (Kayee
rl, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Herıün 
Zonpldak battı : Hergiin 

9.40 
15.00 

Kırıkkal•J'O rayotobüs 16.05 

POSTA SAATLERİ 

Po•ta aut 19 a kadar İstanbul cihetine 
ınektub kabul eder. 
TaabhtltlU 18 c kadardır. 
Tayyare postası 13 e kadar ınektub alır. 

G UNLUK: 
&\lıı'"; ~e ıöylüyorsunuz. Tuzak mı? 
~ iz •izden iyi biliriz. Halbuki 
~ artıklarını ~kten bafka ne 

timiz var? HattA ıon zamanlar-

Boldan sata ve ~dan •talın: 

1· Pllk p1ar 
2- Tatlı tatlı okunur. • İçine yemek konur 
s- Dikine inen· Yatm zıddı 

Bu kadının yetitnıit bir kızı nrdı. 
Bu kız ile de babam evlendi. Bu ıu• 
retle karım kayın pederimin kayna· 
nası " benim ttvey kızım Uvey anam 
ve babam da damadım oldu. Uvey a· 
namm bir çoeutu dünyaya geldi. Bu 
çocuk da benim D•ey kardetim ve ay· 
nı zamanda kanmm torunu idi. Yani 

Pariı, 1 (A.A.) - Zenci danaöz Jo· 
zefin Baker dün Paris civarmda Cre· 
vecoeur kaaabasında Jan Ryon lamin 
de bir tanaylcl ile nlenmlftlr. 

Her halde biz de. unutmamalıyız ki, 
her ıeyden evel bir aarb. bir deniz ve 
imparatorluk devletiyiz. Müttefikle
rimiz, his filp.be9u, Rende ve Alplerde 
ve daha IODr& imparatorluiumuzdadır. 
Bu de lncUtere gibi Avrupa'nm jan
damıaları ve ımıabedelerin bekçiıi de
iiliı:. Bugünkü muvazenenin muhafa· 
za11 hakkaniyetin icabıdır. Eter bu 
muvazene bozulacaksa dostça bozul· 
malıdır. Fakat blı:i, Franaa i~ impara· 
torluk menfaatlerinden bafka ıebeb
lerle, doğrudan dofruya bir harbe .U
riikleyecek olan blr polltikanm lçine 
giremeyiz. 

Arabi • 1356 
27 Ramazan 

S. D 
Gilnct 7 06 

Rumi· 135S 
İkinci Teırin 20 

s. J>. 
Akpın 16 14 
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Matematik terimler 
OSMANLICA - TÜRKÇE 

A E 
Adııdı a11ariye - Nombreı dccimaux - On· 

dalık sayılar 
Adedi - Numcrique - Nümerik, sayıca 
Adedi faikıyet - Supcriorite numcrique -

Nümerik üstünlük 
Adedi kıymet - Valeur numerique - Nü

merilı: değer 
Adedi olarak - Numcriquement - Sayıca 
Adedi silsilei alelvili - Progerasion aritb· 

metrique - Sayıl ulam 
Adedi tam - Nombre entier - Tam sayı 
Adedi temrin - E:ıcesrcic:e numerique -

Nıimerik ekzey 
Adet - Nombre - Sayı 
Adi kesir - Fraction ordinaire - Bayağı 

kesir 
Abadı basite cümlesi - Classe dcs unitC. 

simple (la) - Birimler bölüğü. (sade bi· 
rimler, onluk birimler, yüzlük birimler) 

Ahenk - Harmonie - Harmani 
Ahenksizlık - Anhannonie - Neb.armoni 
Akis - 1nvenıion - Tersbirlik 
Akisce nazir - Antihomologue - Antib.o

molog 
Alet - lnsturment - Alet 
Amalı erbaa - Quartes opcrations (les) -

Dort işlev 
.Amil - Facteur - Faktör . 
Amudi - Perpendiculaire - DıkeY, 
Amut - Perpendiculaire (la) - Dık.ey 
Ar-Are-Arğ 
Aspri - Minimum - Ea küçük 
Asli adet - Nombre prcmier - Asal !ayı. 
Asli tabi - Fonction primitive - Prımıtıl 

gortJv 
Apri - Decimal - Ondalık 
A11ari adet - Nombre decimal - Ondalık 
"~ . 

Aı;ari logaritma - Locarithme dcc:ımal -
Ondalık logaritma 

A~erat - Dizaines (les) - Onluklar 
Aşere - Dizaine - Onluk 
Ayak - Picd - Ayak 
Azami - Maximum - En büyük 

B 
Baki - Reste - Kalan 
Basit kesir - Fraction ıimple - Basit ke· 

sir 
Baııt selise kaidesi - Reele de troia 
simple - Üçlü kaidesi 

Baskül - Bascule - Baskül 
'Beyzi - Ovale - Oval 
Beyzi - Oval (l') - Oval 
Binde - Mlllieme - Binde 
Binde birler - Milliemes (les) - Bindeler, 
Binler cümlesi - Classe des milles (la) -

Binler bölüğü 
Bir hadli (zuhaddivahit) - Monôme -

Bir terimli 
Birriyaziye - Matbcmatiquement - Ma

tematikleyin 
Buut - Dimension - Boyut 

I' c 
Canibt - Latcral - Ya.nal 
Canibi aatıh - Surface latcrale - Yanal 

yüzey 
Cebir - Algcbro - Cebir 
Cebri - Algebrique - Cebrik 
Cem - Addition - Toplay 
C#.medilccek adetler - Nombres l additi

onner (lea) - Toplanacak. sayılar 
Cemetmek - Additionner - Toplamak. 
Cephe hatları - Lignes frontalea - Ôney 

çizıiler 
Cephe müataklaıleri - Droitca de profil -

Yanay dolrularz 
Cephe müateviai - Plan de front - ÔDey-

dü.zey 
Cetvel - Reele - Cetvel 
Cezir - Racine - Kö1: 
Cezri mihver - Axe radical - Kuvvet ek· 

:seni 
Cezri mikAp - Racine cubique - Küp kök 
Cezri murabba - Racine carrce - Kare 

kök 
Cczriye, cezri - Radical - Kök.el, kök i-

şareti 
Cihet - Sena - YöIJ 
Cihetleme - Orientation - Yönet 
Cihetlcnmelı: - Orienter (ı') - Yöaetle-

meJ: 
Cihetlcnmir; - Oriente - Yönetik 
Cisim - Corpa - Cisim 
Cümle - Clasae - Bölük 

ç 
Çift adet - Nombre paire - Çift sayı 
Çizmek, resmetmek - Tracer - Çizmek 
Çok vecihli liekil - Polyedre (le) - Çok 

yüzlü 
Çok vecihli sekilde - Polyedre - Çok 

yüzlü 
Çok vecihli zaviye - Angle polyMre -

BoldüztJyin açı 

D 
Dahilen - lntcrieurement - lçtea 
Dahilen mersum daire - Cercle inscrit -

lçdayire 
Dahilen mcrsum mudalla - Polycone ins· 

erit - lçpo/igon 
Dahilen mütebadil - Alteme • inteme -

lçters (açı) 
Dahili, dahil - lnterieur - lç 
Dahili zaviye - Angle interieur - lça.çı 
Daire - Cercle - Dayire 
Dairevi - Circulaire - Dayirevik 
Dakika - Minute - Da.klı:a 
Dalle - Determinant - Değterminliyen 
Dara - Tare - Dara 
Darıbı müşterek - Rasion (d'une progres-

ıion gcomctrique - Ulam değişmezi 
Dava - Thcorcme - Teorem 
Dcka- - Dcca- - Ono-
Dekagram - Decagramme - O nogram 
Dekalitre - Decalitre - Onolitre 
Dekametre - Dcc:ametre - Onomctre 
Dekametre mikabı - Dccametre cube -

OaomtJtrc Jcüp 
Dekametre murabbaı - Dekametre carre 

- Onometre kare 
Derece - Degrc - Derece 
Desi· - Deci- - Onda-
Desigram - Dccigramme - O'!dagram 
Desi ister -Declstcre - Ondaısterl 
Desilitre - Dcc:ilitre - Ondalitre 
Desimetre - Dec:imctre - Ondametre 
Desimetre mikabı - Dcc:imctre cube -

Ondametre küp 
Desimetre murabbaı - Decimetre Carre -

Ondametre kare 
Devam etmek - Continuer - Sürmek 
Devreden - Rotatif - Döney 
Devri - Rotatolre - Dönel 
Devir, devran - Rotation - Döniil 
Dılı - Côte - Kenar 
Dıl'ı kaim - Côtc droit - Dikeyin kenar 
Dılın ortasından çıkan amut - Mcdiatrice 

(la) - Ortadilı:ey 
Doğru - Vrai - Sağıt 
Dubl desimetre - Double dccimctre -

Çift ondametre 
Dubl metre (ıerit) - Double metre (ru· 

ban) - ($erit) çiltemetre 
Düstur - Formule - Formül 

Ecza - Sous • multiple - Asltat 
Ehram - Pyramide - Piramit 
Ehramı - Pyramidal - Piramidal 
Emsal - CoeUicicnt - Koeliciyant 
Esas - Fondament - Temel 
Esasi - Fondamental - Temel 
Esham - Ac:tion - Aksiyon 
Esmai lidat - Numeratifs (motı) - Say

al (kelimeler) 
Etem zaviye - Ao.gle couvrant tout le plan 

- Tükey açı 
Evvel, birinci - Premier - ilk, birinci 
Evvela, birinci olarak - Premierement -

ilkin 

F 
Faiz - lnterct - Faiz 
Faiz fiati - Taux - Toğ 
Faizi mürekkep - İnteret compose - Kat-

merli faiz 
Farazi - Suppose - Varsayık 
Farazi - Hypothctique - ipotetik 
Faraziye - Hypothese - fpotez 
Faraziye - Supposition - Varsayı 
Fark - Diffcrence - Fark 
Farklı - Distinct - Farklr 
Farzetmek - Supposer - Varsaymak 
Fasıl - Chapitre - Kısım 
Fasıla - İntervalle - Aralık 
Faslı mü:ıterek - 1ntersection - Arakesit 
Fayda - BenHice - Asığ 
Fazla - Abcisse - Türem 
Fazlı mü:ıterek - Raison (d'une progrcs

sion aritbmetique) - Ulam deği~mezi 
Feza, mekin - Espace - Uzay 

G 
Gaye - Limite - Lımit 
Gayri kabili icra - 1rrcduc:tible - Ergin· 

mez 
Gayri mahdut - İllimite - Limitsiz 
Gayrimahdut müstakim - Droite indCfinie 

- Sonsuz dolru 
Gayri muayyen - İndetermlnc - Detter· 

minsiz 
Gayri muntak adet - Nombre irrationnelle 

- Nefrasyonel sayı 
Gayn musavat - lnegalite - Nde~itlik 
Gayn mümkün - İmpossible - Olamaz 
Gayn mümkün hal - Solution impossible 

- Olamaz çözey 
Gayrı mülitcrekül mikyas adet - Nombre 

incommensurable - Komölçülmez sayı 
Gayri mütecanis - Heteroc~nc - Hetero· 

gen 
Gönye - Equerre - Gönye 
Grafik - Graph!que - Grafik 
Grafikle irae - Representation graphique 

- Grafikle gösterme 
Grafik olarak - Graphique - Gralilı 
Gram - Gramme - Gram 
Güzercah, taslak - Trace - Çizey, taslak 

H 
Hacım - Volume -Hacım 
Hacımların aşari usulde okunması - Nu· 

mcration milleaimale dea volumes - Ha· 
cımların bindelik sayılması 

Hacım meaahası - Mcaures des volumes -
Hacım ölçüleri 

Had - Terme - Terim 
Hadde zaviyeli müselles - Triangle acu· 

tanglc - Dıırüçeen 
Hakikat - Vcritc - Sa.irt 
Hakiki - Vcritable - Sa.tal 
Hakiki - Effectif - Ebey 
Hakiki adet - Nombre reel - Reel sayı, 

gerçek sayı 
Hale - Solution - Çözey 
Hall - Rbolution - Çözüm 
Hal- Caa-Hal 
Halita - Alliace - Alaşım 
Halita - Mclanıe - Karışım 
Halita yapmak - Mclancer - Karıştırmak 
Hallcdilmiı - Resolu - Çözük 
Halletmek - Resoudre - Çözmek 
Halli aayri muayyen - Solutioıı indctermi

nce - Değterminsiz çözey 
Haricen - E:ır.erieurcment - Dıştan 
Haricen mersum daire - Cercle circons

crit - Dışdayire 
Haricen mersum mudalla - Polycone cir

conscrit - Dışpoligon 
Haricen mlitebadil - Alterne • exteme -
Dışters (açı) 

Harici, hariç - Exterieur - Dış 
Harici kısmet - Quotient - Bölüm 
Harici zaviye - Angle exterieur - Dışaçı 
Haricanilmerkez - Excentrique - Dış-

merkez 
Haricanilmerkezlik - Exccntric:lte - Dış-

merkezlik. 
Has - Propre - Ôzgü · 
Hasılı zarp - Produit - Çarparığ 
Hassa - Proprietc - ôzeli1: 
Hat - Ligne - Çizgi 
Hata - Erreur - Hata 
Hatti - Lincaire - Çizgel 
Hattı katı - Sccante (la) - Kesek 
Hattı mail - Oblique (l'} - Eğik 
Hattı munusıf, hattı niliıf - Bissectrice 

(la) - Açıortay 
Hattı mümas - Tancente (la) - Teğet 
Hattı münhani - Curvilicne - Eğri, eğri 

çizgi 
Hattı münhani - Liıne courbe - Eğri çiz. 

gi 
Hattı münkesir - Liıne brisee - Kırık 

çizgi 
Hattı müstakim - Ligne droite - Doğru 

çizgi 
Hattı rasim - Ligne de rappel - Aadıray 

çizgi 
Hattı üstüva - Euquateur - Denltter 
Hattı visıt - Mcdiane - Kenarortay 
Hattı zemin - Ligne de terre - Yer çizgi 
Hayali - Fictif - Kurgal 
Hektar - Hectare - Yüzarğ 
Hekto- - Hecto- - Yüzo· 
Hektogram - Hectogramme - Yüzgra.m 
Hektolitre - Hectilotre - Yüzolitre 
Hektometre - Hectomctre - Yüzometre 
Hektometre miklbı - Hec:tometre c:ube -

YüzomtJtre küp. 
Hektometre murabbaı - Hectometre carrc 

- Yüzometre kare 
Helezon - Helice - Helis 
Helezoni - Helicin - Helisiğ 
Helezoni - Helicoidal - Helisoital 
Helezon şekilli - Hclicoide - Helisoit 
Hemzaman - Simultanc - Hemzaman 
Hemzaman, müttehidülvakit - Simultane-

ment - Hemzamanleyin 
Hendese - Gcometrie - Geometri 
Hcndesei murakkama - Geometrie cotce 

- Koteğ geometri 
Hendesi silıilei alelvill - Progression ıc· 
omCtrique - Geometrik ulam 
Hesabı asgari namütenahi - Calc:ul infini

tesimal - Finiksel hesap 
Hesap- Calc:ul - Hesap 
Hesap cetveli - Regle a calc:ul - Hesap 

cetveli 
Homografik - Homographique - H omog-

r11.lik 
Hulha - Rcsumc -Hulisa, rezüme 
Hususi - Particulier - Ôzel, özgü 
Hususiyet - Partlc:ularite - Ôzellik 
Huzme - Faisceau - Huzma 
Hüküm - Concluaion - Hüküm 

(Sonu var) 

ur us 

Hatay 
bayramından 
sonra 

(Başı 1. inci sayfada'.) 

minde gene değişiklik yoktur. 

Geçen gün Antakya'da birçok ay· 
kırı emirler verdikten sonra. Reyha· 
niye'ye giden ve bayramda bulunmak 
istcrniycn delege Roje Garo, tekrar 
Antakya'ya dönmü~tür. Garo'nun ge
lişinden cürct alan bazı türk düşman
ları nümayiı yapmağa teşebbüs etmiş· 
lcrsc de sonra türklcrin vakur bir su· 
rette evlerine çekildiklerini görmüş
ler ve nümayişten vaz geçmişlerdir. 

Antakya'da hadiselerin olmaması
na ve sükunun nisbetcn avdet etme· 
sine rağmen çarıı hala kapalıdır. Zab
tiyelerin eski zulmü devam etmekte 
ve mahalli memurlar gene eski tazyik
lerini yapmaktadırlar. Antakya tel • 
grafhanesi fransız memurlarının kont
rolu altındadır. Bütün muhabereler 
sansüre tabidir. Türkiye ile muhabe
re yapanlar sıkı bir surette takib edil
mektedir. 

Mckteblcr de henüz açılmamıştır. 

Şam' da bir toplantı 
Payas, 1 - Suriye'den alınan ha· 

berlerc göre, bugün Şam'da hükümet 
binası önünde toplantılar olmuştur. 
Bu kaLbahğı bilhassa vatanilcrin de
mir gömlekliler teşkilatı, ve bunların 
akrabaları teşkil etmekte idi. Bunlar 
tezahür yapmak istemişler ve "Bizi 
milli hislerimizin sevkcttiği yola bı

rakın I" diye haykırmışlardır. Anlaşı
lan bunlar, guya Hatay idaresine ani 
bir surette clkoymayı kasdetmekfc
dirlcr. 

Hat<ıy lıiidiseleri hakkında 
Hatay'a dair intişar eden haber. 

ler üzerine, Fransa Büyük Elçiliği, 
Hatay'a dı~rdan asker tetirilmedi
ğini ve 29 son teşrin tezahüratı sıra· 
sında hiç kimsenin yaralanmadığını 
resmen bildirmiştir. 

Reyhaniye' de tezahürler 
Rcyhaniye (Hususi) - Reyhani

ycde rejimin ilanı çerkcsler tarafın
dan büyük bir sevinçle karşılanmış· 
tır. Milli oyunlar ve milli müzikle 
şenlikler yapılmış, bayram kutlanmış 
tır. Gece bir fcnar alayı da tertib e
dilmiş, gençler ve münevverler tara· 
fından nutuklar söylenmiştir. Bu 
nutuklarda türk olan ve olmıyan bü
tün unsurlara mcnsub insanların A
tatilrk'e minnet ve fÜkranları bildi· 
rilmiştir. Rcyhaniyedc memurların 

tazyikine rağmen, bayrama, Kürtda· 
ğmdan da iştirak edenler mühim bir 
yckiln tutmu,tur. Halbuki istihbarat 
rciai Garo, bu birleşmeye mani ol· 
mak için cvelce tertibat almıştı. 

Bu bayramda çcrkcsleri mütece
sir eden bir nokta olmuştur: Hükü
mct çcrkcı mahallesinin fener alayı· 
na iştirakini menetmiştir. 

Kırıkhan' da .• 
Kırıkhan, 1 (Hususi) - Kırık

handa rejim bayramına yalnız türk
ler değil, crmeniler de iştirak etmiş
tir. Kaymakam köylülerin bayrama 
iştiraklerini menetmek istemişse de 
te§ebbüsündc muvaffak olamamıştır. 

"Siz Suriye bayrağım çeker· 
ıeniz biz de Hatay bayrağını çe· 
keriz!." 

Süveydiye, 1 (Hususi) - Şeyh 
Maruf'un 29 ikincitcşrin bayramında 
kabul resmi yaptığını ve taraftarla· 
nnın tebriklerini kabul ettiğini gö
ren Üsbeci grupundan bazıları Suri
ye bayrağını açmak teşebbüsünde bu
lunmuılardır. Bunu gören Şeyh Ma
ruf, nahiye müdürü Sülcymana mü
racaatla: 

''- Siz Suriye bayrağını açarsa
nız biz de Hatay bayrağını çekeriz." 
demiştir. Bu müracaat üzerine nahi
ye müdürü Süleyman Antakya istih
barat dairesine müracaat etmiş ve 
Suriye bayrağının çektirilmesine 
mani olmak üzere teşebbüslerde bu· 
lunmu' ve bayrak çekilmemiştir. 

Antakya, 1 (Hususi) - 29 ikinci
tc,rin gecesi Antakyanın Affan ma
hallesinde oturan Ü sbecilcrden bir 
grup tezahürler yapmak istemişlerse 
de arzularını yerine getirmeğc mu· 
vaffak olamamışlardır. 

Delege Garo'nun yaptığı 
tahrikler 

Haleb, 1 (Hususi) - Delege Roje 
Garo'nun türkltr aleyhine devamlı 

bir faaliyette bulunduğuna dair her 
gün yeni misaller ortaya çıkmakta· 
dır. Garo bir toplantıda (içtima tari
hi 24.11.937) şu sözleri söylemiştir: 

"- Türklerin ittifakına karşı 

türk olmıyanlar ve bizimle beraber 
olanlar daimi bir ittifak halinde bu· 
lunmaktadırlar. Bundan dolayı her 
ihtimale karşı daima hazır bulunmak 
lftzımdır. Fransızların ise sizin için 
ne kadar çalıştığını siz takdir eder
siniz. Sizler ittifakınızı ne kadar 
kuvvetlcndirirseniz fransızların ya
pacağı işleri o nisbctte kolaylaştır
mış olursunuz. Neticeden zerre ka· 
dar korkmayınız. V chme kapılmayı· 
nız. Sancakta hakimiyetimiz devam 
edecektir." 

Yeniden nil/usa yazılanlar 
Beyrut 1 (Hususi) - Kaymakam 

ANKARA 
Borsaıı 

Günlük fiyat cedveli 
1 • 12. 1937 

'\ 

Aiami Asgari Vasatr 

Yumupk buğday 5.25 4.40 4.98 
Sert ,. 5.50 4.10 4.63 
MahlOt ,. 4.34 4.00 4.30 
Sün ter 4.70 4.63 4.67 
Çavdar 3.02 2.80 2.91 
Arpa 3.35 2.95 3.20 
Yulaf 4.00 3.81 3.91 
Nohut ,. 6.00 6.00 6.00 
Mmr 6.75 3.50 4.36 
Mercimek 5.08 4.00 4.20 
Bulgur 6.00 6.00 6.00 
Fasulye 7.00 7.00 7.00 

Ankara piyasasında mühim ban 
maddelerin vasati perakende fiatlan: 

METAIN 
İSMl 

Ekmek 
Francala 
Koyun eti 
Dana eti 
Sığır eti 
Balık .. 
Koyun baır 

VAHİDİ KIYASİ 
ve 

KALİTE KURUŞ 

Birinci Kilo 10 -. .. 14 
Kilosu 40 

30 .. 35 
Torik. Adet 55 
Kefal. .. 75 

Adet 10 

Aç bir çocuğun 
kamını doyurun 

Bunun için 5 kuruJ 

vermeniz kafidir 
Çocuk Esirgeme Kurumu her· 

sene olduğu ıibi bu sene de An· 
kara mekteblerindeki zayıf ve kim
sesiz çocuklara yakında sıcak öğ. 
le yemeği verıniye baıhyacakbr. 
Bir çocuğun bir öğünlük yemeği 
bet kurut tutmaktadır. Her vatan
daı kuruma bet kurut vermek su· 
retiyle yoksul bir yavnıyu sevin
dinnek imkamm bulabilir. 

.... -.. 

Kuscyri zade Salfilıattin Kırıkhan 
köylerinden cvclce nüfusa kaydedil
miş olan bazı aileleri tekrar nüfusa 
kaydettirmiş ve gene aynx şekilde 
Koço ile mebus Mahmud da bazı çin
geneleri mcktum diye nüfusa yazdır· 
mıştır. 

Hatay seçimi için 
Cenevre, 1 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti Konseyinin Sancak Komisyo

nu İskendcrun'dan buraya gelmiştir. 
Komisyon, şimdi, Sancaktaki ilk seçi· 

min icrası ve mürakabesi hakkındaki 
tekliflerini kaleme alacaktır. Millet
ler Cemiyeti Konseyi, komisyonun 
tavsiyeleri üzerinde k4nunsani toplan
tısında kararını verecektir. 

Satıh ve Derinlik 
(Başr 7. inci sayfada) 

fU aatırlara bakınuı : 
"Bir an için de olaa, beni mukad

des vaz.ilemden ayırmak bir lela· 
kettir. Beni neden mahrwn ettiğini 
bilen biAyle bir teklifi tekrarlamaz .. 
Yemin ederim ki, beni eserimden 
b'lfka iıle meıgul etmek bir günah 
büyük bir günahdır. Bunu ancak 
söz.lerime inanmıyan ve ulvi 
fikirlere kapalı kalan biri ya
pabilir. Eaerim büyük, kurtarıcıdır. 
Ben, bundan böyle, bütün küçük İ.f· 
ler için ölüyüm.,, 

On :sene aonra çıkacak bir eaer 
için ıimdiden bütün güciyle la 
aliyete koyulmaya içimizden kaç 
ki.fi muktedirdir ? Bu yüksek lera· 
gate malik olanlarımız bulunsa bi
le, maddi ve maddileıtirici hayat 
ıartlarının buna müsaade edeceği 
ıüphelidir. 

Geniı eserler, maksacllı eserler. 
bir manevi gıda teıkil edebilecek e
seırler İstiyoruz.. Fakat bu arz.umu.ı:u 
i.ı:har ederken, bu neviden eserlerin 
hangi ıartlara ihtiyaç göaterdiğini 
unutmayalım ve bu ıartlarm, türk 
cemiyeti içinde bir an evvel tahak· 
kuku için el birliğiyle çalıfalım. 

YA.ŞAR NABi 

Betonarme menfez yapıla~ 
Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilanı 
Bolu Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: ~ 

lu - Düzce yolunun 22 + 650 - 40 .r 
819 kilometreleri arasında keşifn" 
mesinde kilometreleri yazılı 3 adet 
2.00 metre açıklığında ve 1 adet ı.01 
metre açıklığında betonarme ~ 
pah menfez ile 1 adet 6.00 metre!~ 
betonarme köprü ve 28+264 - 40+819 

uncu kilometreleri arasındaki kıt111' 
taşı hazır olan bozuk 11261 metre it' 
zunluğunda şose esaslı tamiratı. 'f,lt' 
min edilen mikdarı 10218 lira 93 kıt' 
ruştur. 

2 - B uişe aid şartnameler ve tf' 
rak şunlardır. 

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

namesi 
D - Menfez, köprü ve fOSC taıııi' 

rine dair fenni ve hususi şartnaın' 
E - Keşif hulasası, silsilei f~ 

mcsahat cetvelleri. 
F - Köprü ve menfez projeleri 
lstiycnler bu şartnameleri ve tf' 

rakı 51 kuruş mukabilinde Bolu lir 
fıa müdürlüğünden alabilirler. . 

3 - Eksiltme 17·12-937 tarihini' 
..1rıııııı1111111111111111111111111111111L. --
~SÜMER BANK --

cuma günü saat 15 de Boluda bil~ 
: met binasında Nafıa müdürlüğü adi' 
: sında eksiltme komisyonu tarafı1" 
: dan yapılacaktır. 

müdÜrlÜğÜnden - 4 - Eksiltme kapalı zarf usulir ---_ : le yapılacaktır. . 
- K•• ·h ki. - 5 - Eksiltmeye girebilmek iÇl~ 
- Umumi 

: omür 1 racı, na 1 = isteklinin "767" lira muvakkat teııı". 
: 1 • : nat vermesi bundan başka aşağıd•~ 
: ve yo ınşası : vesikaları haiz olup göstermesi Ji' 
- - zımdır. 
: 1.) Aşağıdaki işler 3 sene : !Jıl' 
: müddetle aynı müteahhide ihale : 1 - Ticaret odasına kayıtlı 
: edilmek üzere kapalı zarfla ek- : lunduğuna dair vesika 

·1 k 1 - 2 - İstekliler on bin liradan ~ 
- sı tmcyc onu muştur: : karı inşaat işlerini yapabilcceğiıı' 
: a.) İşletme imtiyazına sahih : . ıı 
: bulunduğumuz Tavşanlı Güra- : dair nafıa vekaletinden 937 tarih•Y 
: ğaç Linyit ocaklarından kömür : alınmış ehliyet vesikasının teklif (t' 
- ·h - rakı meyanına konulması. _ ı. racı; : rd' 
: b.) İhraç olunan kömürün o· : 6 - Teklif mektupları yuka bİ' 
: caklardan Tavşanlı istasyonu- : üçüncü maddede yazılı saatten . 
: na nakli ve vagona tahmili; : saat evveline kadar Bolu nafıa d,IJ' 
E c.) Kömür ocaklariyle Küçük : resine getirilerek eksiltme komi•~ 
: İlet köprüsü arasındaki yolun in-: nu reisliğine makbuz mukabiliı1.t 
- - verilecektir. Posta ile gönderilecıv 
: fa&ı; : mektupların nihayet üçüncü maddi' 
: 2.) İstekliler bu işe ait prtna- : de yazıh saate kadar gelmiş oıııı' 
: meyi Sümer Bank Umumi Mü· : ve dış zarfın mühür mumu ile kaP" 
: düdüğünden bila bedel alabilir- : tılmış olması lazımdır. Postada ol" 
: ler. E cak gecikmeler kabul edilmez. 
; 3.) Eksiltme 20.12.1937 tarihi· = CSOOA.!i4i0) 3--6 45 
: ne müsadif pazartesi günü saat : .Zonguldak ceza evı 
: 15 de Sümer Bank Umumi Mü- E 
E dilrlüğünde icra edilecektir. _ yapılacak 
: 4.) Eksiltmeye girebilmek için : 
: isteklilerin 1000. - liralık muvak· E Zonguldak Nafıa Müdürlüiünde'~ 
E kat Banka teminat mektubunu : Mukaddema kapalı zarf usuliY 
: teklifleriyle beraber en geç 16. : eksiltmeye çıkarılıp da talip çıkJSI' 
- 12. 1937 tarihine kadar Sümer : yan Zonguldak vilayeti içinde lJ~ 
: Bank Umumt Müdürlüğüne tes· : tm kazasında yapılacak 33254 lira iİ 
: lim etmeleri. 3-6460 : kuruş keşif bedelli ceza evi inşaatı ..ıJ 
':ta1111111111111111111111111111111111111r artırma, eksiltme kanununun 40 ıır 

madcdsine tevfikan 9-12·937 pertı' 

Zayiler ·· 
Zayi - 1272 • 672 numaralı maaş 

cüzdanımı kaybettim. Yen isini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. A. 
Rahmi Başar 3-6734 

Singer Dikiş Makinesi 
kumpanyası 

Ankara Direktörlüğünden 

be günü saat on beşte Zonguldak~ 
ha Müdürlüğü odasında toplana if 
komisyonda ihale edilcceğindeı:t ~ 
tcklilcrin muvakkat teminatları ,t 
Nafıa Vekaletinden alınmış mütt ~ 
hitlik vesikasiyle ticaret odasın r 
937 yılında alınmış vesika ile bit~ 
tc teklif mektuplarını ihale saJ ~ 
dan bir saat evveline kadar kotni•Y" 
reisliğine vermeleri ilan olunur. 

(7777/4305) 3--6542 

Proje yaptırılacak 
lzmir ili daimi encümeninddl .İ, 

Alber namında birisinin kendisi- İzmirdc Ağamemnun ıhcalat;i'. 
ne Singcr satıcılığı süsü vererek ba· yeniden yaptırılacak binalarla teli. 
zı yerlere müracaat ettiğini öğren- projesinin tanzimine aid mü5' ·/. 
dik. Sözü geçen Alber'in Singcr kum- müddeti 1 ;.,ci kanun 937 nihayet•~ 
panyası ile hiç bir alakası olmadığını bitmiş olacağından projelerin 1. il 
sayın halka ve bu meyanda müşteri- kanun 937 nihayetine kadar l:ı~ 
terimize ilan ederiz. 3--6705 baymdırhk direktörlüğüne yoll 

----------------' sı tekrar ilan olunur. ( 402~~ 
Yol yaptırılacak 

Zonguldak Valiliğinden: 

Zonguldak. vilayeti içinde aşağıda isimleri ve keşif bedelleri .,e ~ 
vakkat teminat miktarları yazdı. 

Yolun ismi 
Keşif bedeli 

Lira Kr. 

1 • Bartın • Safranbolu 
2 • Zonguldak - Devrek 
3 • Ereğli • Devrek 

4 • Bcycuma - Çaycuma 
5 • Safranbolu • Araç 

68130 24 
25367 68 
32269 60 

57834 92 
25014 89 

Eksiltmeye konu· 
lan kısmın tutan 
Lira kuru' 

27000 00 
10000 00 
13000 00 

22500 00 
10000 00 

·~ti Teminat rrı• 

~ 
2025 00 ~· 

750 00 e;f 
1075 00 t . 

ıer' 
cteııl 

1688 00 J 

750 00 ~-'' ;ı:ıf' 

82500 00 ti 
Yolarında şose esaslı tamirleri ile yeni şose inşaatı işlerinin 937 ııııl 

yılı sonuna kadar yapılacak olan cem'an 82500 liralık birer kısuııl•' 
inşası işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . V'i' 

Eksiltmesi 13-12-937 pazartesi günü saat 15 de Zonguldak vilayeti . dİ' 
mi Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferf' 
ğcr evrak Zonguldak Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. tı" 

Muvakkat teminat yukarda yollar hizalarında yazılıdır. 1steklile~ıit 
işlerin ya hepsine ve yahut içlerinden herhangi bir veya bir kaçına ,fı' 

olabilirler. Eksiltmeye girmek istiycnlcrin talimatnamesine tevfikan ~rt1 

Vekaletinden 937 yılında alınmış müteahhitlik ehliyet vcsikasiyle ~ı Ji~ 
odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatları ile b•~ıl' 
teklif mektuplarını, yukarda yazılı günde ihale saatmdan bir saat ~pi 
ne kadar vilayet Daimi encümeni reisliğine vermeleri ilin olunur. J 



2. 12. 1937 

Bay1nd1rhk Bakanhğı 

Bahçeli evler mahallesi-
ne yapılacak su tesisat 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka

~da istasyon arkasında Çiftlik yolu 
tı_zerinde fidanlığın karşısında bahçe
lı evler mahallesinde isale edilecek su 
tesisatı. 

l.iuhanıınen bedeli: (50.211) lira 
(41) kuruştur. 

1 2 - Eksiltme 7.12.937 tarihine rast
ayan salı nünü ısaat 15 de nafıa veka

leti sular unıum müdürlüğü su eksilt
nıe komisyonu odasrnda kapalı zarf u· 
8 1' u 1Yle yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, 
hıukavele projesi. bayındırlık itleri 
genel ~artnamesi, fenni ~artname ve 
Projeyi (2) lira (51) kuruş bedel mu
kabilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

. i - Eksiltmeye girmek için istek
lılerin (3760) lira (57) kuruşluk mu· 
~aklı:at teminat vermesi ve 25 bin lira-
1,1k nafıa su işlerini teahhüd edip mu
~affakiyetle bitirdiğine ve bu kabil su 
ışlerini başarmakta fenni kabiliyeti ol· 
duğuna dair nafıa vekiletinden alm
~1! ınüteahhidlik vesikası ibraz etme
•ı, isteklilerin teklif mektublarmr i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne lllakbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. Postada olan gecikmeler ka-
~dilmez. ( 4229) 3-6443 

---Kitap basbrılacak 
Baıveki.let istatistik Genel Direk· 

törlüğü Eksiltme ve ihale Komisyo
nundan: 

l - 300 - ili 500 sahife tahmin o
lunan genel nüfus sayımının memle
ket itibarile umum neticelerini gös· 
teren kitabın 5000 adet baskısı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. Bu eser Ankarada bastırıla
caJctır. 

2 - Tahmin olunan bedel 1085 
lira olup 82 lira muvakkat teminat 
"erilmesi l!znndır. 

3 - Eksiltme 1937 kanunuevel 
l\yının 20 inci pazartesi günü saat 
14,30 da Umum Müdürlük binasında 
toplanacak olan komisyonda açıla
taktır. Teklif mektuplarmın bir saat 

~"'1el komisyon reisliğine verilmesi 
~~ınıdır. Şartname komisyon katip-
lıginden istenebilir. Nümune dairede 
ll:örülecektir. ( 4393) 3-6681 

Kitap bastırılacak 
t'' a.~!~ekalet istatistik Genel ~rek
<>rlugu Eksiltme ve ihale Komısyo
r\tından : 

9 1 - 500 ila 600 sahife tahmin olunan 
d uncu cild istatistik ydhğının 2000 a-
tt baskısı kapalı zarf usuliyle eksilt

ttleye çıkarılmıştır. 

1 
2 -:rahmin olunan bedel 19~1 lira.dır. 48 lıra muvakkat teminat verılmesı lt

~1Indır. 

~ 3 
.- Eksiltme 1937 kanunu evel ayının 

t O •• 1nci pazartesi günü saat 15.30 da is
t iltıstik umum müdürlüğü binasında 
t 
0
Planacak olan komisyonda açılacak

ktt. ~eklif mektuplarının bir saat evel 
d 
0tnısyon reisliğine verilmesi lazım

ı ır. Şartname komisyon katipliğinden 
~lir. (4394) 3-6682 

Askeri Fabrikalar . 

Elektrikçi - telefoncu 
alınacak 

ı·-~'keri Fabrikalar Umum Müdür
\lgiinden : 

bi .Itrrxkkaledeki fabrikalarımızdan 
ıe;1tı.de çalışmak üzere Manyatolu te
llı. 011_ t_arniri işlerinde ehliyet kesbet
ih~~ ılı:ı usta elektrikçi - telefoncuya 

1Yaç vardır. 
t\ ~rrıkkalede yapılacak imtihanları 
etıce . . . k 

I>" Blnde göstereceklerı lıya ate 
~Ore 2 . k . 

- 3,5 lira yevmiye verılece tır. 
tı:ı liarcırahları kendilerine aid ol
bi~~ Üzere İsteklilerin vesikalariyle 
atı lk:te grup müdürlüğüne müraca-

arı. (4382) 3-6736 s . 
~ Adet 1,5 Kratlık saplı El 
lnıası, 30 Adet O, 7 Kratlık 

A. saplı El Elması 

ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkQr 
gün ve saatte komisyona müracaatları 

(4406) 3-6691 

Söğüt çubuğu alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Ticaret kaleminden : 
Fabrikalar ihtiyacı için: 300 ton 

söğüt çubuğu alınacaktır. 
İsteklilerin 3/2. kSnun/938 tarih

li pazartesi günü saat 14 de yüzde 
15 teminatlarile birlikte Ankarada • 
Aaked fabrikalar Umum Müdürlüğü 
ticaret kalemine müracaatları. 

Şartname: Her gün saat 13,30 dan 
15,30 kadar İstanbulda Fındıklı'da 
Askeri fabrikalar yollama müdürlü
ğünden Ankarada Ticaret kalemin
den parasız alznabilir. (4418) 3-ô737 . 

. M. M. bakanlığı 
•.' 

250 paybent ve 300 yulaı 

başlığı alınacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Komis· 

yonundan: 
ı - Tahmin edilen fiyatr 1250 lira 

olan 250 adet paybent ile 300 adet yu
lar başlığı açık eksiltme suretiyle sa
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 3 B. kanun 937 cuma 
günü saat on birde M. M. V. satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 _İlk teminatı 93 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün öğleden 

sonra mezkur komisyondan alınabilir. 
( 4235) 3-6440 

Araba koşumu ve haşhk 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

50 elli çift araba ko§umu ve başlığı 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. Be
her çiftine başlığı ile beraber 90 lira 
fiat tahmin edilmiştir. İlk teminatı: 
337,5 liradır. İhalesi: 14.12.1937 salı 
günü saat 11 dedir. Fennt şartname ve 
nümunesi Hrb. D. 4. Ş. de görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat
ları ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 madde
lerinde istenen belgelerle birlikte M. 
M. V. satın alma komisyonunda bulun-
maları. ( 4363) 3-6644 

Matara alınacak 
M M. V. Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Bir tanesine tahmin edilen 

75 kuruş olan (95000) adet çıplak 
aleminyüm matara kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. . 

2 - thalesi 20-12-937 .pazartesı 

gilnti saat 11 dedir. . 
3 - İlk teminatı (4812) lıra 50 

kuruştur. 

4 _ Şartname bedeli 357 kurwş 
mukabilinde satın almadan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3 .. üncü ma~de
lerinde gösterilen vesaıkla temınat 
ve teklif mektuplarile birlikte ihale 
saatmdan en az bir saat evvel M. M. 
V. Sa. Al. komisyonuna gelmeleri. 

(4389) 3-6738 

(F) tipi Hangar, Hamam, 
Çamaşır yeri ve tesisatı 

yapbnlacak 
M M. V. Satın Alma Komisyo

nundan: 
1) Çorlu mmtakasında yaptırıla

cak olan iki adet (F) tipi hangar, ha
mam ve çamaşır yeri, mutbak s~ te
sisatı ve altı adet erat pavyonu ınşa
atma talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Hepsinin keşü bedeli 509 bin 
224 lira 18 kuruştur. 

S) İhalesi 20/ 1. kanun/ 937 pazar
tesi günü saat 15 dedir. 

4) !Ik teminat parası 28119 lira
dır. aŞrtname ve keşif ve projeler 
2547 kuruşa M. M. V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

5) Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde yazdı belge
lerile idari şartnamenin 4 cü madde
sinin (F) fıkrasında yazılı vesikala
rile birlikte teklif mektuplarını iha
le saatından behemehal bir saat ev
vel M. M. V. satmalma komisyonu-
na vermeleri. (4419) 3- 6739 . -~ 

. ,.J stanbul Deniz Lv. A. 
35.000 kilo sade yağ 

alınacak s. F ah. Sa. Al. Ko. d'an : 
la;a.hnıin edilen bedeli (2480) lira 0 _ Deniz l~vazım satmalma komis -
ll'ıa. Yukarıda miktar ve cinsi yazılı yonundan · 
11u:~.~~~ Askeri fabrikalar umum mü- 1 - Tahmin ~dilen bede!i 3010_0 .li-
12 Ugu satın alma komisyonunca 17. ra olan 35000 kıl o sade yagı, 8 bırın
•iİ1937 .cunıa günli saat 14 de açık ek- cikanun 937 tarihine rastlıyan Çar
h ttne ıle ihale edilecektir. Şartname ,amba günü saat 14 de kapalı zarf U• 
"arasız ı 1 k ·· ·· k 'l'ar 0 arak komisyondan verilir. suliyle a mma uzere muna aaaya 
(lSö •~lerin muvakkat teminat olan konulmuştur. . . 
· ) lıra ve 2490 numaralı kanunun 2 ı 2 - Muvakkat temınatı 2257 hra 

uı.:us 

50 kuruş olup, ,artnamesi 151 kuruş 
mukabilinde komisyondan her gün 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 aayılr kanu
nun tarifatı dahilinde tanzhn ede
cekleri kapalı zarf mektublarını en 
geç belli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar Kasımpa,ada bulunan 
komisyon başkanlrğına makbuz mu
kabilinde vermeleri. (7776/4304) 

~553 

A. levazım Amirliği 

120.000 kilo pirinç 

alınacak 
Ankara levazım amirliği Sa. Al. 

Ko. dan: 
ı - İdareleri İstanbul Levazım a

mirliğine bağlx müessesat için 
120,000 kilo pirincin kapalı . za:f~ 
eksiltmesi 13. 12. 937 pazartesı günu 
saat 15 de Tophane İstanbul Lv. i
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22800 lira 
ilk teminatı 1710 liradır. Şartname 
ve numunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve ~a~tten bir 
saat evvel vesikalariyle bırlıkte tek
lif mektublarmı komisyona vermele-
ri (4308) 3-6548 

45.000 kilo sabun 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Sa. Al. 
Ko. dan: 

1 - İdareleri İstanbul levazım i
mirliğine bağlı müessesat ihtiyaçları 
için 45,000 kilo sabunun kapalı ~ar.:
la eksiltmesi ıs. 12. 937 pazartesı gu
nü saat 15,30 da Tophanede İstanbul 
Lv. amirliği satın alma Ko. yapıla
caktır. 

2 _ Muhaınmen bedeli 15750 lira 
ilk teminatı 1181 lira 25 kuru9tur. 
Şartname ve numunesi komisyonda 
görülebilir. t~teklilerin bel~i gün. ve 
saatmdan bir saat evvel vesıkalarıyle 
birlikte teklif mektublarmı komis
yonda bulundurmaları. (4309) 

3-6549 

tutacak v~ bu defteri her an İnhisar 
idaresi memurlarının murakabesine 
hazır bulunduracaklar ve bu madde
yi ancak kullanrlacağı şekle göre ya 
mahalli sıhhat ve yahut sanayi mü
dürlUkleri tarafından tasdik edilmiş 
vesika verecek ihtiyaç sahiplerine 
ıatacaklar ve bu vesikaları da, talep 
vukuunda İnhisaır memurlarına gös
termek üzere sakhyacaklardır. 

5 - Potas gilherçilesinin memle
ketin bir tarafından diğerine nakl 
için İnhisarlar İdaresinden bir nak 
liye ruhsatnamesi alınması ve güher 
çilenin sevkedileceği mahalle vardı 
ğında bu ruhsatnamenin mahallinde 
ki İnhisarlar idaresine tevdii mecbu 

i 
-
-
-
-
-

ridir. 
Tezkeresiz nakledilen potas gil 

herçilesi, 2441 sayılı kanun hükümle 
rine göre, evvel emirde İnhisarJar İ 
darelerince zapt ve müsadere olunur 

-
-
-

DİKKAT 
6 - Potas güherçilesi tedarik et 

mek istiyen toptancı tüccar her de 
fasında idaremize müracaat etmeli 
dirler. Güherçile ya idaremiz tara 
f mdan verilecek veya hariçten cel 

-
-
-
-
b 

için müsaade edilecektir. 

-
ı 

e 

7 - Birinci madde mucibince ve 
rilecek beyannamede cins ve mikdar 
gösterilecek elde mevcud gilherçil 
ile bu ilanın neşrinden evvel sipari 
edilmiş veya bundan sonra verilece 
milsaade ile getirilecek olan pota 
güherçilesinin vürudunda beher k 
losu ve kesri için bir kuruı;ı inhisa 
resmi alınacaktır. (4426) 3-674 

~ 
k 
s 
i-
r 
1 

Enstitüler 
Ayakkabı alınacak 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktö r· 
lüğünden: 

r-1 - Gazi Terbiye Enstitüsü E 
kek taleıbeıi için 160 • 170 çift ayak 
kabı satın alınacaktır. Beher çiftin 
muhammen fiatx 495 kuruş, ilk temı 

. 
in . . 

natı 63 lira 11 kuruştur. 
2-2 - İhalesi açık eksiltme ile 9-1 

1937 perşembe glinil saat 15,30 da A 
kara Mektepler muhasebeciliğind 
toplanan komisyonda yapılacaktır. 

n-
e 

3 - İstekliler Belli gilnde iha le 

Hayvan satılacak 
A. Levazım Amirliği Satın 

z-• saatından bir saat evvel teminatı me 
kür muhasebe veznesine yatırmış b 

Alma Iunacaktır. 
u-

Komisyonundan ı 

ı - Muhafız alayında kadro faz
lası olan 32 baş hayvan 13-12-937 saat 
15 de Ankara L'V. amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Pazarlığa iştirak edeceklerin 
evvela Muhafız alayında hayvanları 
görmeleri ve pazarlık için belli gün 
ve saatta komisyonda bulunmaları. 

(4432) 3--6744 

· Sığır eti alınacak 
An. Levaznn Amirliği Satın Alına 

Komisyonundan ı 

Kırıkkale askeri aanat mektepleri 
ihtiyacı için alınacak olan 2000 kilo 
sığır eti 10000 kilo ekmek ve altı ka
lem sebze ihale tarihleri olan 6-12-937 
bayrama tesadüf ettiğinden 8-12-937 
de yapılacağı ilin olunur. 

(4431) 3--6743 

Gümrük ve• inhisarlar B. 

Beyanname verilecek 
inhisarlar Ankara Batmüdürliiğün· 

den : 
Potas güherçilesi ticareti yapan 

tüccar ve eınaf a 
2441 sayılı kanunla Devlet inhisarı 

altına alınan potas güherçilesinin a
lım ve satımını yapan tüccar ve esnaf 
aşağıda yazılı hükümlere göre hare

i 4 - Şartnamesi her gün Gaz 
Terbiye Enstitüsü Direktörlüğün de 
görülebilir. (4311) 3-6545 

EThise ve Palto alınacak 
Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüs Ü 

Rektörlüğünden : 
i-1 - Yüksek Enstitü talebeleri 

çin aşağıda isim ve miktarları yaz 
4 kalem elbise ve palto kapalı zar 
usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

ılı 

f 

st· 2 - İhale 17-12-937 tarihine ra 
!ayan cumartesi günü saat 10 
Yüksek Enstitü rektörltik binasın 
komisyon odasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (11500) 
muvakkat teminat (863) liradır. 

da 
da 

ve 

4 - Teklif mektupları ihalcd en 
u-bir saat evveline kadar makbuz m 

kabilinde komisyon reisliğine verm 
leri ve ihale saatinde komisyonda 

e-
ha-

zır bulunmaları. 

sız 

titii 
5 - Dah,a fazla izahat ve para 

şartname almak iatiyenlerin ens 
daire müdürlüğüne müracaatları ilin 
olunur. 

Cinsi 

Erkek elbisesi 
l{ız paltosu. 
Resmi elbise. 
Tayyor. 

Adet 

333. 
174. 
86. 
31. 

en Muhamm 
kıymeti lira 

(11,500 ) 

:s--674 2 

ket etmeğe mecburdurlar : 
1 _Ellerinde potas güherçilesi bu- Türk Hava Kurumuna 

lunan tüccar ve esnaf bu ilanın neş-
rinden itibaren bir ay zarfında bir be- Muhasip AhlllClk 
yanname ile ve ayrı ayrı gösterilmek Türk Hava Kurumu Genel Me 
üzere ilmın neşri tarihinde ellerinde :zinden: 

rke· 

lira bulunan veya sipariş edilmiş olan po- 1) Türk Hava kurumuna (90) 
tas güherçilesinin cina ve miktarını aylık ve (15) lira mesken bedel 
her yerde inhisarlar idaresine bildi- imtihanla muhasib alınacaktır. 

i ile, 

receklerdir. Tüccar ilanın neşrinden 2) Lise mezunları tercih edile 
evvel sipariş etmiş bulundukları gü- tir. Taliplerin yatları (30) dan 

cek-

herçilenin sipari~ ve siparişin kabul, olmaması lazımdır. 
vesaik ini de inhisar idarelerine gös- İstenilen vesikalar: 
termeğe ve musaddak bir suretlerini A) Tahsil vesikası, 
vermeğe mecburdurlar. B) Fotoğrafh sıhat raporu 

2 _ Potas güherçilesi ticaretiyle C) Askerliğini bitirdiğine 

fazla 

dair 
meşgul olanlar bu ticareti yapabilme- vesika, 
leri için inhisarlar idaresinden birer Ç) Eskiden bulundu~u işler 
ruhsat tezkeresi almağa mecburdur- lişiği olmadığını gösteıen 

de i-
ve-

lar. sika veya hüsnühal kağıd ı. 
3 _ Bu ilanın neşrinden itibaren İstekliler, 2 ilkkanun 937 pe 

bir ay zarfında beyanname vermiyen be günü saat 14 de yapılacak im 
ve ruhsat tezkeresi almıyanlarm elle- na girmek üzere bir dilekçe il 
rinde bulunacak potas güherçilesi ka· rum genel sekreterliğine mür 

rşc m-
tih a-

e k u-

çak itibar olunarak müsadere edilecek etmelidirler. 3-6657 
aca at 

ve haklarında kanuni takibat yapıla- .,1Jlllllllllllllllllllllllllllllllll 
caktır. -.. ----- ÇIGAN MELODiSi 

5 Lupe Velez • Alfred Sandor 

111 .... --.. ----.. --
'4 - Potas güherçilesi satan tüccar 

ve eınaf aldıkları ve sattıkları güher· 
çilenin mikdarını ve nereden alıp ki
me sattıklarını ~österir bir defter -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr" 

J 

' 
Küçük ilin 
ŞARTLARI 

D ört satırlık küçük ilinlardaı:ı.
ir defa içhı 30 kurut B 

t ki defa için 50 kurut 
u ç defa için 70 kuruı 
D ört defa için 80 kuruş almır. 
D evamlı küçük il1nlarm her defaaı 

in 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
eııredilecek bir ilin için 140 kuruıı 

iç 
n 
alınacaktır. 

B 
k 

na 
il 

ir kolaylık' olmak Uzere, her satır, 
elime aralarındaki bo:iluk:lar müstes-
30 barf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ln ızo harften ibaret olmalıdır. 

Dört satırdan fazla her ıatıt' için ay
ca 10 kuruı alınır. rı ................................ 
ılık : Sat 

s atılık arsalar - Yenişehirde Se
ik caddesinde Maliye §Ubesi karşılan 

smd a 592, 439, 423, metre murabba-
ınd a. Telefon: 1538 3--6294 

Satılık - Dikiş, nakış makinesi: 
n para 200 liralık son model, her peşi 

yanı kapalı, yeni N marka makine 17 5 
ya satılıktır. lira 

K oyunpazan caddesi Bakırcılar Us-
tü No. 105 3-6589 

sara 
Çok mühim bir fırsat - Çocuk 
yı caddesinde, Kurşunlu camii ya

da, asfalt üzerinde, müstakil iki 
eli su, hava gazı, elektrik tesisat· 
ve 4 A numaralı ev ve yanındaki 

umaralı arsa satılıktır. 2797 tele-

nm 
dair 
1r 4 
6 n 
fon a müracaat. 3-6725 

··. Polis 
Polis Enstitüsü için 

erzak alınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

ah 
Ankara poliı enstitüsü için satın 
nacak aşağıda yazılı erzakın birin
münakasasma talih zuhur etmedi
den temdidine karar verildi. 

ci 
ğin 

1 - Cins, mikdarları ve muham
n bedeliyle ilk teminatları, ihale 
nü ve saatları yukarda yazılı er

me 
gü 
aklar parti parti açık eksiltme usuz 

1il e mUnakasaya konulmuttur. 

ma 
2 - Bu işe aid prtnameleri al
k istiyenlerin emniyet umum mü
rlüğil satın alına komi1RJ7onuna mü
caatları. 

dil 
ra 

te 

3 - Ekıiltmeğe girmek lstlyenler 

minat makbuz veya banka mektubu 
ve 
de 
ta 
ge 

2490 sayılı kanunun 2-3 cU mad
lerinde yazdı belgelerle birlikte 
yin edilen gün ve saatte komisyona 
lmeleri. 

' 

l. !o -ı; I! a ~~ 'ti 
ı:ı:l.G < 

Tavuk SOO Adet 
Hindi 200 Adet 

Taze erik 200 .. kaysı 100 .. vi111e 100 
Elma 300 
Ayva 200 
Taze 

urdali 100 

İlpanak 2000 
Prasa 2000 
Havu!r 150 
Kereviz 800 
Taze ıoğan 200 Demet 
Kamı bahar 300 
Semiz otu 300 
Taze bakla 800 
Yeşil 

salata 1000 Adet 
Marul 1000 Adet 
Enginar 200 Adet 
Çalı 

fasulya 150 
Ayşe kadm 

fasulya 1000 
Taze 
barbunya 500 
Dolmalık 

kabak 800 
Dolmalık 

biber 300 
Sivri 

biber 20 
Patlıcan 700 
Domates 800 
Lihna 1000 
Taze 

bezelye 250 
Taze 

bamya 200 
Salamura 

yaprak 20 
Bal kabağı 200 
Hiyar 1000 Adet 
Maydanoz 1200 Demet 
Pancar 250 
Taze 

yaprak 50 

Ekmek 3300 Kilo 

Koyun oti 5000 Kilo 
Kuzu eti 800 Kilo 
Sığır eti 1500 Kilo 
Dana eti 1500 Kilo 

Koyun 
karaciğeri 1000 Adet 

Koyun 
beyni 

Koyun 
1000 Adet 

işkembesi 300 Adet 
Sriır 
ltlrembesl 1000 Adet 

Paça 1000 Adet 

-11..-

Kiralık : 

Kiralık üç odalı aparbman - Y ~ 
nişehirde, Elektrik Şirketinin tam ö
nünde No. 34 Bay Ekrem evinde. 

3-6611 

Kiralık - Yenişehirde Bakanlık· 
lara iki dakikalık mesafede Karanfil 
sokak No. 3 7, 3 odalı, kullanışlı bir da· 
ire müsaid fiatla kiralıktır. Telefon r 
2274 3-6689 

Kaloriferli daire - Altı oda banyo, 
v. s. Çankaya caddesi, San köşk kar
şısı No. 49. Şekerci Hacı Bekire mü· 
racaat. Telefon (3050) 3-6687 

Kaloriferli, mobilyalı bir oda kira .. 
bktır - Atatürk Bulvarı 57; Ali Naz· 
mi apartıman daire 11. 3-6704 

Kiralık daireler - Dört ve üç oda· 
lı, biitiln konforu havi. Devlet Şfirası 
arkasında Yış sokağında .Suphi binasL 
üat kata müracaat. 3-6703 

Kiralık - Y enişehirde Selft.nik 
caddesinde Malatya mebusu Bay Mab· 
mut Nedimin hanesi ittisalinde k§.in 
Başara apartımarunda bir hol ve be~ 
odalı su, elektrik ve havagazınr muh
tevi daire icara verilecektir. Bekçisi-
ne müracaat edilmesi. 3-6728 

Kiralık - Demirtepe urunç sokak 
No. 8 de üç büyük oda banyo, mutfak 
ve teferruatı tamam ev. Müracaat ye
ri, aynı evin üçüncü katı: Telefon 
(1129) 3--6727 

Daireler ve Dükkanlar - Yenişe
hir Kaznnözalp caddesi Ataç sokağın· 
da 2 3 4 oda ve hol ve her türlü kon• 
forl~ dai;eler. Her şeye elverişli ma
hallin biricik 2 dükUru. Ucuz· kira
lıktır. Mahalline müracaat. 3-6740 

Aranıyor: 

ARANIYOR - Yenişehirde ge-ı 
nişçe 3 • 4 odalı kiralık ev veya apar
tıınan arıyorum. Ulus'ta B. Salahad .. 
dine mektupla müracaat. 3-6692 

. Bir piyano aranıyor - Kullanıl .. 
mı§ iyi bir piyanosu olup satmak isti .. 
yenlerin 1983 çe telefonla müracaat • 
lan. 3-6701 

1:! Arıyanlar ı 

lngilizce derı - İngilizcesi kuvı. 
vctli olan bir üniversiteli ehven fiat • 
la ders vermek istiyor. 1. S. K. ru.mu.. 
ziyle Ulua'a müracaat. 3-6719 

Dans dersi - Diplomalı bir pr<>4 
fesör bayan beden terbiyesi (kültU. 
fizik) ve modem dana dersleri veN 
mektedir. Dersler toplu ve husust oı .. 
duğu gibi aileler nezdinde de kabul 
olunur. Yenişehir 1046 No. posta ku
tusu adresine müracaat. 3-6721 
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Saati 

11 
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.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. --- M. HALKACI 
----- Fenni gözlük ve korsacı - EN EYİ VE EN UCUZ KÖMÜR SOBALARI ALMAK l(IN ~ 

=: Adliye caddesi ku)'lUDcular kartı= arnda No. 18 
--
§ Türk Ticaret Bankası A. Ş. Fabrikalannın --- ---~ "SÖNMEZ,, markalr fevkalôde iktisdi sobalar1nı görmek lôzımd1r. :: - -
: Vilayetlerden satıt için yapılacakmüracaatlara derhal cevap verilir =: - -- -= Toptancı tüccara husuıl iskonto yapılır. ~ Reçeteye uygnu fenni surette her = ANKARA IŞIKLAR CADDESi SAYLAVLAR SO- =-- çeşit gözlükler dikkatle yapılır. Mü -= Sa1otı• :ı..-. t • tenevvi çerçeveler ve camlar bulunur. = .,.. ve MurAC&& yen: KAK GULZADE AP ARTIMANI AL TINDA TICA- = Tıbbi ve tuvalet 
:: RET TÜRK ANONiM ŞiRKETi MERKEZi :: korsaları, sütyen 

= YERLi MALLAR p AZARI = ler ölçü Uzerine sok = l l =: temiz olarak yapı-= MEMURLAR KOOPERA T F = lır. Ustik varis so-
§ YENi TURK HIRDAVAT MAGAZASI = raplan bulunur ve 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ :~ş:~da~a ~~~:1:{: 

§ KISLIK Odun ihtiyacınız için § y~~1:ı::~a~:~~~t == =: şipari~lcr aüratle 

- • .. . . . . Ç k K d k' d .. . • Ik' l'k S gönderilir. = Tıcaret Turk Anonım şırketının an ırı apısın a ı eposuna muracaat edınız. ı sene ı = Fiatlanmxz reka-
§ kuru odunlar aşağıdaki fiyatlarla emrinize amadedir. § bet kabul etmiyecek derecede ucuz-= Kesilmiş Kesilmenuş Kesilmiş Kesilmemiş =: dur. Başka yerden almadan evvel bir 

P k d = defa mağazamıza uğramak ve malla-- C1NSI Toptan Perakende Toptan Perakende ClNSl Toptan Perakende Toptan era ~n e - .. k f 'd lidi = = rımızı gonne aı e r. 3-6685 - -

2 - 12 - 1937 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya 
Piyangosu 

İkramiye 15400 Lira 
Ketide 18. 12. 937 bir bilet bir lira 

Biletler: Cemiyet merkez ve ,ubelenyle yeni posta
hane karşısında Erzurum hanında il!n itleri bürosunda 
ve piyango bayilerinde satılır. (6553/3631) 3-5315 

Güzel diş istiyenlerin macunudur. § Gürgen 2 00 2 25 1 90 /. 2C Çan: 1 75 2 00 1 70 1 75 § ------------= Yonga 1 75 1 80 = ------------.,...---------------! - ----------------------------------....:.. __ ..;.._____________________________ = = -= Veresiye muamele ve topdan tücccar alışları ıçın § Dr. Muzaffer Sezer • 

!fBUGÜN • KUMBARANIZA·ATAGAG1NIZ· 5· KURUŞ - -= - Doğum ve kadm hastalıkları 
mütehassısı = Ankara Işıklarda Saylavlar sokağında Gülzade apartunam altındaki ~irket müdüriyetine. =: -= Tele fon: 2338. E: - - Viyana 'üniversitesi kadın kli

nikleri sabık (Hilfaarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin 9.
partnnamnda hastalarını her gün 
kabul eder. Telefon: 2022 

: Perakende peıin mübayaat için doğruca depoya müracaat edilmesi. Telefon: 1958 .§ 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr: 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 
İkinci Keşide 11Birincikanun937 dedir. 

Büyük İkramiye 40.000 liradır 
Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardrr ... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

Diş tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Çandır 
Pazardan maada hergün diş tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

Sayın müıterilerimize 
Meşhur Şehzadebaşı şekercisi Osman 

Nurinin mağazasında Bayram münasebetiyle 
büyük tenzilôt 

ClNSl 
Akide tekeri sade sakızlı güllü lokumlar 
Bayram ıekeri elvan 
Fındıklı lokum 
Şam fıstıklı, hindistan cevizli, bademli kaymaklı 
lokumlar 
Halis bademden mamul ezmeler 
Nefis kestane tekeri 

FIATI 
50 
80 

100 

Fundan çikolat, çifte kavrulmuı badem tekeri 
Her nevi meyva ıekerlemeleri viıne likörlü çikolata 

Bütün mallarda tenzilat yapılmıştır. 

120 
120 
120 
140 
160 

Sipari)cr alınır hiç bir yerde şubesi yoktur. 
Hankalar Caddesi Numara 43 Tel. 3277 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima Sabit 
Daima Tabii 

İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu-

Evkaf apartmanında 

Yedi odalı bir daire 

devren kirahkt1r 
Telefon: 1897 3-6730 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane haıtaneıi niıaiye ıeriri

yab sabık muavini 

Birinci auuf kadın hastalıkları ve 
doğum müteha11ııı 

Hcrgiln öğleden sonra Postahane 
caddesi-=>Devtiöı 'ilk okulu ~ 
sında Esen apartımamnda 7 numa· 

rada hastalarını kabule başlamış-
tır. relefon: 3549 3-6190 

varlarında hazırlanan Juvantin saç bo- -----------
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen ari olup saçlara tabii renkle
rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

LİN!MANTOL KANZUK: 

ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

.,:!fllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. 

~Sümer Bank~ - -- -- -§ Genel direktörlüğünden: § - -
§ Mütercim § - -E : En ho§ meyva tuzudur. lnkibazı 
E Q fQ n IYO f = de~eder. Mide, bağırsak, karaciğeden 

- -.- - --

_-..-..._ 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR . --~-
T.C. 

ZiRAAT BANKASI 

.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
: ALI MUHiDDiN ------- HAC 1 BEK 1 R --§ Ticarethanesi mamulltı halis ve nefisdir 
E ALI MUHiDDiN 

~Teminatı daHACI BEKiR Firmasıdır 
E Kaymaklı lokum, Kestane şekeri, Halis şekerden mamul fıstıklı 
§ tahin helvası, nefis fevkalade çikolata ve lüks ambalajlı karamela
: lar. Her gün taze olarak sayın müşterilerimizin emirlerine hazır 
· E bulundurulur. Bankalar caddesi Tel: 3729 3-6686 

"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

.,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... ----- Cebeci ha•taneıi dahili haıtalıklar mütehaı.ııı -
~ Dol{tor Zeki Hakkı Pamir - ~ 
: Hastalarım her gün saat 14 den sonra Himayei Etfal apartımarunda: 
E 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 ::=: - ~ 
.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır : Genel direktörlüğümüzce istih- : miıtevellit rahatsızlıkları önler. Haz. 

: dam edilmek üzere türkçe ve in- : mı kolaylaştırır. ------------------------
E gilizceyi bihakkın bilir ve bu: İngiliz Kanzuk eczanel'i ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

: lisanlarda bilhassa teknik mev- : ------------ = A N K A R A 
E zuları tercüme edecek kabiliyet- : .JflllllllllllllllllllllllllllllllllllllL -~ 
: te bir mütercime ihtiyaç vardır. : E D kt E -
- Al k 'k 'd .. - - 0 or -

PALAS 
- maca memura ı tı arına go- - - : : 

--------------------------- Ere 200-250 lira ücret ve ayrıca mu = = Rıza Duray = = 
E1yyen Ankara pahalılık zammı ve·= : E E PAVİYONDA 

Hep yeni artistler 
Serveti fünun 

1891 
UYANI~ 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

Serveti fünun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga
zetenin Ankara' da satış veri A K B A Kitabevidir. Se
nelik obane 10 lira, Sayısı 20 kuruş 

Doktor A ihsan Aksan 
Nü.mune hastaneıi dahili hastalıkla r mütehas.ı.ı. 

Hastalarını her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkasında 
Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 

TuPfon: 1216 3-5828 

Erdem biçki dikiş yurdu-' 
Naciye Ünver Samanpazarı Alimbey apartunanı 

3-6607 

E rilecektir. Taliplerin 5 birinci Ica·E : Cebeci Hastanesi E E 
:ıun 1937 tarihine kadar bankamır: : RÖNTGEN mütehassısı Çocuk: : 
: ,ersonel servisine tahriren veya şi E : sarayı caddesi Niyazi Kansu!~: E 
5 'ahen müracaatları. 3-6526 E 5 Ap. No. 2 Telefon: (3509) : :::: 

'=;11111111111111111111111111111111111111;: ':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:' ':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•• 1 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idöre eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

DehaH.r artist HARRY BAUR'un 
eşsiz surette yarattığı büyük 

musiki §aheseri 
B EET HO VEN 

Hayatı - Eseri - Şarkılan 
Rejisör : ABEL GAGNE 

Aynca : Dünya haberleri 
Seanslar: 2.45, 4.45, 6.45 

Gece: 9 da 

Numaralı yerler saat ikiden itibaren 
satılıyor 

BU GÜN BU GECE 
Fernand Gravey- İsa Miranda 

tarafından temsil edilen senenin 
en büyük şaheserlerinden 

NlNA PETROVNA'nm YALANI 
Fransızca sözlü 

Ayrıca: Dünya Haberleri 
Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30. Gece. 9 da 

HALK MATİNESİ: 12,15 de. 

ŞUBERTİN AŞKI 

938 PHILCO radyoları geldi Merkezi: 

Şube: 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


