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Yarın 
Ekonomi sayfası 

Nankin baştanbaşa harabe halinde! 
Cinliler hem sehri müdalaa 
ediyorlar r hem yakıyorlar! 

-
Nan kin 
kapılarında 

Falih Rıfkı ATAY 

Nankin japon ordulan tara-

şfından zaptolunmak üzeredir. 
. anghay'ın her gün biraz daha 
Jb~Pon nüfuzu altına girdiğini 
ıldiren haberler almaktayız: 

Tokyo' da tahsil gören bir çinli, 
kendini ıehrin belediye reisi ilan 
':hnittir; iıgal ordusu İngiliz im
byaz bölgesi:nde bir zafer geçidi 
r~Pınıttır; japon polisleri aynı 
~l~ede, yerli yabancı, istedikle
rı kırnseleri tevkif etmektedirler. 

Halbuki Japonya ne Çine kar
!t harh ilin etmi~tir; ne de bu 
askeri harekete i s t i 1 a ma
nası vermektedir. Batvekil Ko
boe geçenlerde diyet meclisinde 
~Y~natta. bulunurken, eğer bir 

~ınlı general, kendi memleketin
i e, Fra.nko'nun l•panya'daki nü
u.zunun onda biri kadar vaziye-

te h"k' ' a ım olabil•e, onunla hemen 
anla§acagını. ,, ~W-: Anlaı
..... _ ı-• Lt, Çin'in Japonya ile 
elbirliği etmeğe karar vermesin
den, yani japon aleyhtarlığın
dan vaz geçerek, beyazlara kar
tı onunla ittifak etmesinden ve 
Asya politikasında T o'~·o'~un !l .. fu 'AY 
• u zuna boyun eğmesinden 
ıbarettir. 
k Çin' d~ üçüncü japon hamlesi 

8~t~ netıceler almak üzeredir. 
ırınci hamle sırasında, Japon. 

Ya henüz Milletler Cemiyeti aza
lt ~di. Milletler Cemiyeti Japon
Ya Yl ltalya kadar bile tazyik et
:ı:ıe v~ Çin'i Habeşistan kadar 
I 1 rnudafaa etmeğe muvaffak 

ıı:ınadı. Çünkü lngiltere daha k adırnda, Cenevre'nin kendi 

8~rarlarını tatbik etmek için u .. k , 
.. Yti Britanya donanmasına 

~venrnesi doğru olmadığını 
r:Yleınitti. Japonlar, bu suretle, 

• ançuko'yu tesis ettiler. Daha 
ea • l"' 1•ız, ve beyazları daha az te-
Cl§ andıran geçen ikinci hamle, 

:on. hareketin hazırlığından iba-
ettı. 

tn·~u •ırada Cenevre'nin barıt 

' 
Udafaası usullerinden ümid ke

en · T ı~hl ıngı ızler, var hızları ile ai-
ı:hl ann:ıağa batladılar. Bu ai
d ... anına programı nihayet bul
'1 ~Qll vakit, İngiliz müdahalesi
c 

1~. e~eıniyeti ne kadar değite· 
8egın1 Japonya bilmez değildi. n1 ınühletten, ve Avrupa'nın 
81

1 
ak ve anarşi içinde bulunma'° ndan istifade ederek, nihayet, 

d n bharekete tefebbüs etti. Yeni 

11:rb.~in iki aksülameli olduğu· 
d it" ılıyoruz: Ruzvelt'in Şikago
... : 

1 ınutku, ve Brüksel konfe
t. naı ! Birlefik Amerika Cumhu
dlYetleri Reiaini:n nutku, ilk an
lea'ı Aınerika'nm barışçı devlet
y .. r e daha sıkı ve faal elbirliği 
qPacağ h. · · . . S tad 1 ıssını vermıştır. on-

\' I an anlaşıldığına göre Ruzt: t hu nutku ile, aynı seyahat
ı .. dY:. muhtelif mevzularda söy-
" tgı d .... 

Yok} ıger nutuklar gibi, nabız 
herk~ı~~ır.. Amerika dışında 
rik .8~ urnıd veren davet, Ame-
0 t ıçınde aksine tesir yaptı: 
harb ~t~r ki ayan meclisinden 
ri 1 an etmek hakkını hile ge-
hü~kt: cereyam, memleketin 
kal I ır kısmını sardı. Ameri
ten 

1 
arU harb tehlikesine girmek-

se, zak-şark'taki bütün men
( Sonu 8 inci sayfada) 

~apon çemberine rağmen 

Nankin kapılarında çok 
kanh bir harb oluyor 

Tayyare ile Nankin'den çeküen 
mareıal Çang - Kay - Sek 

Yugoslav ba~vekili 

B. Stoyadinoviç 
Gece Romadan 

hareket etti 
Nankin teslim olmıyor! 

Roma. 8 (Hususi) - İki gündcnbe
ri Romada bulunan Yugoslavya B<l4-
vckili B. Stoyadinoviç, dün tekrar 
Musolini ile ikinci bir mülakat yap
mıştır. Bundan sonra da binlerce faşist 
tarafından yapılan jimnastik şenlikle
rinde bulunmuştur. 

Stoyadinoviç ayrıca Papa ile yarım 
saat kadar bir mülakatta bulunmuştur. 
Bu mülakat eanaamda Yugoslavya par
lamentosu tarafından henüz tasdik e
dilmemiş olan Vatikan ile Yug-0&lavya 
arasındaki konkurdato meselesinin de 
görüıüldüğü tahmin olunmaktadır. 

Kont Ciyano diin akşam B. Stoyadi
noviç şerefine bir .ziyafet vcrmi§tir. Bu 
ziyafette, hükümet, ordu ve parti mü
messilleri bulunmuılardır. B. Stoyadi
noviç bu sabah Littoriaya gitmiı ve 
muhtelif gezintiler yapmıJtır. 

Yugoslavya başvekili gece yarısı 
.kalkan bir trenle Milanoya hareket et
miştir. K~ndisinc klrnr Ciyano da re
fakat etmektedir. Yolda konuşmalara 
devam edilecektir. 

Bütün italyan gazeteleri bu ziyaret
ten memnunlukla bahsetmektedirler. 

Virginio Gayda, Giornale d'İtaliada 
neşrettiği bir makalede şunları söyle
mektedir· 

Çinlilerin tiddetli mukavemet/eriyle karşılatan japon 

. "~~~lya.ve Yugoslavya arasındaki iş 
bırlıgı, geçici bir mahiyet göstcrmiyc
cck, fakat Prens Paul'ün tasvip eyle-

mııhariblerinden zırhlı bir tip ( Sonu 8 inci sayfada) 

Londra, 8 (Husust) - Şanghay- ---------------------------
dan alınan malOmata göre, Nankin ö
nünde şiddetli bir barb başlamıştır . 
Zaten dündcnbcri bütün japon kuv
vetleri Nankin önünde toplanmıştı. 
Japonların yegane düşünceleri şehri 
muhasara edip teslim olınağa mecbur 
bırakmaktı. Japonların iddiasına gö
re Nankin'in hücumla alınması birçok 
facialara meyden verecekti. Onun i
çin şehrin etrafına büyük bir mu
hasara topları koymuşlardı. 

Çinlilerin tiibiyesi 
Fakat çinliler, başka bir tabiye 

tutmuşlar ve Nankini tamamiylc kül 
haline gtirmeğe karar vermişlerdir. 
Bu zaman zarfında hem şehri müda
faa etmek hem de içerdc bulunan bii
tün büyük binaları ve m~mmat cep
hane, erzak depolarını yakmak. 

Japonlar bu karardan haberdar ol
madan evci, şehrin kumandanı gene
ral Teng - Şeng - Şi'ye teslim tekli
finde bulunmuşlar, diğer taraftan ec
nebi konsoloslarını, tcbealarını şehir
den çıkmağa davet etmişlerdir . 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Filistinde 
bombalar 

Londra, 8 (Hususi muhabirimizden) 
- Filistinde vaziyet gene birden bire 
karışmıştır. Tethit hareketleri devam 
etmektedir. Bir arab Hayfada bir ya
hudi öbüsünc bir bomba atmıştır. Fa
kat hiçbir zarar olmamıştır. Etraftan 
derhal polis kuvvetleri yetişmiş ve su
ikastı yapan arab öldürülmüştür. 

Birüsebide de büyük karışıklıklar 
olm~ş ve birçok bombalar patlamıştır. 
Yaralananlar vardır. Burada galeyan 
daha büyüktür. Polis karakolu da şid
detli bir ateş altına alınmıştır. 

Fransız dqi§leri bakanı 
B. Delbos Bükreıte 
Fransız bakanı Romanyada 

candan gösterilerle karşılandı 

Franaz Dış itler Bakanı B. Delboı'un BQ4bakan B· Sotan'la 
beraber ıon LonJra •eyahati e•nasında alınmış · rerimleri 

Bükreş, 8 (A.A.) - B. Delbos, 
Leh - Romen hududuna dün akşam 
saat 20,32 de vasıl olmuş oradan B. 
Beck'e bir telgraf çekerek .. Leh hü
kümcti ve milletinin Fransanın mü
messiline karşı göstermiş oldukları 
iyi kabulden dolayı minnettarlığını" 
bildirmiştir. 

B. Delbos ilk Romen istasyonun
(Sonu J üncü sayfada) 

B. Şükrü Kaya 
dün geldi 

İç Bakan ve C. H. P. Genel Sek
reteri B. Şükrü Kaya dün akşamki To
ros ekspresiyle !stanbuldan şehrimize 
dönmüş, garda karıılanmıılardır. 

Başbakanımız dün 
Üniversiteyi ziyaret etti 

B. Celal Bayar dedi ki: 

Memleketi bu gençlere teslim edeceği% ve . 
kendilerine teslim edilecek olan; ağır olduğu 

kadar jerefli va%ifenin altından muvaffakiyetle 
kalkabileceklerine emniyetimi% vardır 

8. Celal B~yar bugün geliyor 

B. Celal Bayar 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Ba~ba
kan B. Celal Bayar bugün saat 12,30 da 
Üniversiteye gitmiş ve Rektör ve ta
lebe tarafından karşılanmıştır. Baş
bakan saat 13 c kadar Rektörün oda
sında meşgul olmuş ve Rektörden Ü
niversite işleri hakkında izahat al
mı,tır. Bundan sonra yanında Rektör 
bulunduğu halde Üniversite merkez 
binasında bulunan 3 enstitüyü gez
miş ve far:mako - dinami enstitüsünü 
gezerken bu enstitünün Avrupadaki 
benzerlerine üstün bir hale getiril
diği profesör Akıl Muhtar tarafın
dan verilen izahatı meınnuniyctle 
dinlcmi§ ve enstitüden ayrılırken 
memleketin doktor ihtiyacı hakkında 
profesör Akıl Muhtar'a 

''- Atatürk'ün refakatlerinde 
yaptığım aon seyahatte memle
ketin birçok yerlerinde doktor 
azlığı ile karfılCZ11tık. Tıb Fakül
tainin maaUi ba ihtiyacı kar., • 
layacak mıdır?,, diye aormuıtur. 

Profesör Akıl Muhtar Tıb Fakül-

(Sonu 8 iaci sayfada) 

Antakyada mevkuf 
türklere işkence 

Antakya 8 (Hususi) - Beylan' da milli martı söyledikleri 
için tevkif edilmiı olan Mustafa Dürri ve lbrahim zade lbrahim 
hapiıhanede gayet feci itkencelere maruz bulunmaktadırlar. 

Bilhassa hapiıhane gardiyan-ı 
ları ve jandarmalar rejim hay- Fıkra 
ramı münasebetiyle hiddetlerini -
türk mevkuflarına itkence yap- 4 milyar! 
malda yenmeye çalıtmışlardır. 

Ruzvelt yeni "mesken 1 e~ tir -
Mebus nam~edleri m e" kanununu ayan meclisine verdi: 

Antakya. 8 CHuausi) _ Garo San- Cumhurreisi projesini gerçelemek i
cak'ta tilrk olınıyan yabancıları San- çin 4 milyar türk lirasına yalan para 

istemektedir. 
cak halkı imit gibi göstermiyc var Ruzvelte g6re bir vatandaş tam ran
kuvvctiylc çalışmaktadır. Hatta bu 

dıman verebilmek için, kolay ve ucuz: 
şekilde Sancak nüfusuna kaydedilmek yemek gibi, ucuz ve rahat bir ev 
istenenler arasında mebus namzetlik- bulma/ı, iyi ısınmalı, hayata ve yurda 
leri mcvzuubahs olanlar vardır. Mcsc- daha iyi bağlanmalıdır. 4 milyar türk 
ıa eski Sancak muhafızı Hüsnü Bera-. . .. .. ., . lirasını bankalar verecekler, evsiz a-
zının Antakyadan, Husnu Bakın~~ merikalılar borçlarını pek uzun bir va
Reyhaniyeden mebus çıkarılması du- de ve hıç addolunabilir bir faiz üzerin-
günülmcktedir. den ödeyeceklerdir. 

Yalnız Jransız bayrağı 
M e s k e n 1 e n d i r m e teşebbüsü 

harbsonrası A vrupasının da başlıca e-
Antakya, 8 (Hususi) - Sancakta serlerindendir: Almanyada, lngiltere

resmi ve huausi müesseselere ancak de, ita/yada, Avusturya ve diğer mem
fransız bayrağının çekilebileceği ta- leketlerde memurları ve i§çileri her 

türlü rahatlık cihazları olan nıeskenler
ınim edilmiştir. Hilafında hareket e- de oturtmak, aynı zamanda, her türlü 
dcnlerin cezalandırılacakları bildiri! - anaqi hareketlerine karşı tabii bir mü
mektcdir. 

Nüfus dairelerinde 

çıkarılan zorluklar 

dafaa addolunmu§tur. Bugünkü kon
for şartlarını, kendi evinde, ancak 
zengm veya orta hallinin üstünde va
tanaaşlar tenıın edebilir. Diğerlerine, 
mutlak, uzun vadeli ve pek az faizli 

Antakya. 8 (Hususi) - Mektum kredılerle ve devlet eli ile, toplu mes
nüfusun meydana çıkması için yeni k.enler yaptırılmak lazımdır. 
nUfus memurları tayin edilecekti, fa -

kat Sancakta bu faaliyet mümkün ol

duğu derecede körlctilmck istenmek-
tedir. Memurların miktarı arttırılma

dığı gibi hcrşeyc rağmen nüfusa kay
dolunmak istiyenlerin müracaatlarını 
iptal etmek için yeni usuller ihdas o
lunmuıtur. Nüfusa kaydedilecek şa
hısların istidalanna usulen beş kuruş
luk pul yapıştırtmalan iktiza ederken 
Sancakta bu iş için bir nevi ceza ma -
hiyetindc olarak 25 ıuri kuruş alın
maktadır, 

M esken 1 e n d i r m e , yeni hükü
met11mzın programında, memurlar ve 
işçiler içın umumi devlet politikasının 
ana davaları içine girdi. Fakat bu me
seleye her ne zaman temas edilse, en 
başta Ankaradaki devlet memurları 
hatıra gelmez mi? Çünkü memurları
mızdan bilhassa baremin aşağı ve orta 
kademelerinde olanlar, asgari huzur 
içinde bile değillerdir. 

Finans bakanlığının bir vakıtlar mü
nakasasrna bile başladığı teşebbüsün 

erken muvaffak olmasını tekrar dile
mekten ba§ka ne yapalım? - Fatay 
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~ o o s o N o s L E R 1 Kamutayda . . 
Tenzilôtlt tarife 

~ ............................................................................. ... 

İki zihniyet 
Şanghayda enternasyonal mıntnka sokak1anndan japon nümayiş 

kıtalan geçerken, bir çinli, binalardan birinin üçüncü kat penceresin
den, "Yaşasın Çin" diye haykırarak kendisini aşağıya atmış ve düşman 
çizmelerinin çiğnediği taşlar üzerinde can vermiş 1 Fransız gazetele
rinin, çin - japon kavgasına tahsis ettikleri sütunların arasına sıkışan bu 
küçük haber, ne kadar manidardır. 

Burada, vatan aşkını, canını bu uğurda hiçe sayacak kadar şiddetle 
hisseden bir adam karşısında bulunduğumuz muhakkaktır. Ve gene 
muhakkaktır ki, japon kıtalarının tazyiki karşısında fasılasız gerileyen 
Çin ordulan yurdseverliği fedakiırbk derecesine çıkaran böyle pek çok 
insanlara maliktir. 

Fakat, dikkat ediniz, münf erid bir hadise olmaktan çok daha fazla, 
bir mana ifade eden bu hareket, boşuna değilse bile yerinde harcanma
mış bir f edakarlrk, bir pasif fedakarlık jestidir. 

Eski Çin medeniyeti bu pasif zihniyet üzerine bina edilmiştir. Şark, 
hala bu zihniyetin tesirlerinden kendini sıyıramamakta, hala Hindis
tanda Gandhi, pasif müdafaanın peygamberliğini etmektedir. 

Şark ve garb medeniyetlerinden, insani bakımdan ve ayrı ayrı ele 
alınınca, hangisinin üstün olduğunu tetkik etmek mevzuumuzun dı
şındadır. Sadece müşahede ettiğimiz bir realite vardır ki, o da, aktif 
garb medeniyeti karşısında pasif şark medeniyetinin, bütün müdafaa 
imkanlanndan mahrum bir halde, gerilemesi, köleleşmesi veya köle
leşmek tehlikesine maruz bulunmasıdır. 

Bu hakikati vaktinde farkeden Japonya, şarkın bu pasif medeniyet 
telakkisinden kurtulduğu nisbette yükseldi, ve bugün, Çine karşı, gar
bın zihniyet ve metodlariyle hareket ettiği içindir ki kendisinin birkaç 
misli kalabalık bir memleketin ordularını hiçe sayan bir cürete sahibtir. 

Türk tarihini gözden geçiriniz, tezahürlerini müşahede ettiğimiz bu 
pasif ruhun, türkün ırki karakterlerine hiç uymadığını tasdik edersiniz. 
Yalnız Osmanlı imparatorluğunun alçalış devresinde, yabancı kay
naklardan aşılanmış bir tevekkül telakkisi fürk milletini uçurumun ta 
kenarına kadar getinniıtir. 

Bu memleket, milletine, asli karakterini iade eden Dahi'nin tam za
manındaki müdahalesi sayesinde kurtuldu. 

inkılabın, medeniyet telakkimiz ve hayat görüşümüzde yaptığı bü
yük değişikliğin kıymet ve ehemiyetini daha iyi idrak etmek için, göz
lerimizin önünde cereyan eden ve ibret dersleriyle dolu olan hadisleri 
dikkatle müşahade etmesini bilmeliyiz. - YAŞAR NABl 

Mahkemelerde 

Bir sandalye kavgası 
Sandalye senindi benimdi 
derken çıkan bir kavga 

Hani bir söz vardır: Kaşla göz a
rasında ıürmeyi çalar 1 derler. işte 
dün buna benzer bir davaya ikinci 
sulh cezada bakıldı: 

Tahtakale sokağında bir francala 
fırını vardır. Fırının katibi kendisi
ne aid sandalyayı kapının önline çı

kararak geleni geçeni ıeyretmeğe baş 
lar. 

Biraz sonra içerden kendisine gel
mesi için seslenirler. 

Suçlu mcvkiinde bulunan Mch
medin gösterdiği şahid Kizmı ile 
sandalyanın celbi için tezkere yazıl
masına karar verildi ve duruşma baş
ka bir güne bırakıldı. 

İşte sandalya kavgası diye buna 
derler. 

Malatya meyvacılık 
istasyonu direktörlüğü 

İhtısas tahsilini Fransada yapmış o
lan ziraatçilerimizden Ankara mınta
kası ziraat mütehassısı B. İsmet Elgin 
Malatyada kurulan meyvacılık istas

yonu direktörlüğüne tayin edilmiştir. 

Dün 
edilen 

kabul 
kanunlar 

Kamutay dün Refet Canıtezin baş
kanlığında toplanmış ve hükümetçe 
geri istenen bazı layihaların iadesini, 
askeri memur kanununda yapılan bir 
tadili, devlete aid bir k11ım binalar sa
tı' bedellerile resmi daireler yapılma
sı hakkındaki kanuna bir fıkra ilavesi
ni, nalband mektebleri ve nalbandhk 
sanatı baklandaki kanun liyihasını, 

erazi ve bina vergilerile binalardan 
alınacak iktısadi buhran vergisinin vi
layet husust dairelerine devri hakkın
daki kanuna bir madde ilavesini, aske
ri memurlar kanununa bazı madde
ler ilavesini, Denizli mebusu Necibali 
Küçilkanın musiki notalarının güm
rükten muaf olarak geçmesine dair 
kanun teklifini kabul etmiştir. Kamu
tay yarın onbeşte toplanacaktır. 

Kamutay encümenlerinde 
reis vekillikleri 

Kamutay enclimenlerinde birer re-. 
iı vekilliği ihdası ile büdce ve maliye 
encümenlerinin birleştirilmesi haklqn
da dahili nizamnamede tadilat icrası ü
zerinde tetkikler yapılmaktadır. 

Esnaf cemiyetleri yardım 
sandığı 

Ankara esnaf cemiyetileri ıçın 
bir yardım sandığı talimatnamesi 
projesi hazırlanmış ve ticaret odası 

idare heyetine verilmiştir. İdare he
yeti bu talimatnameyi tetkik etmek
te ve esnafa geniş mikyasta ticari, 
sıhi ve daha diğer bakımlardan yar
dım edebilecek imkfi.nları ihtiva et
mek üzere icab eden etüdler yap
maktadır. Yakın bir zamanda talimat
name Ekonomi Bakanlığına arzedile
cektir. 

Şehirler arası telefonu 
Şehirarası telefonlarında büyük bir 

inki,af vardır. Ankaraya bağlanan A
dana hattının bu kış zarfında cenub 
hududlarımızdaki şehirlerimize ulaş
ması için çalı§ılmaktadır. Hattın in
ıasrna devam olunmaktadır. 

Trakya ve orta Anadoluda 
hava sisli geçti 

Dün şehrimizde hava kısmen bulut
lu geçmiş, ısı gece 7 gündüz 14 derece 
olarak kaydedilmittir. 

Dün yurdun Trakya ve Orta Anado
lunun bir kısmında hava yeryer sisli, 
diğer bütün mıntakalarda bulutlu ve 
kapalı geçmiştir. Dünkü yağı,ların ka
remetreye brraktıklan su mikdarları 
Muğlada 29, Sinopta 15, Balıkesirde 7 
kilogramdır. 

Dün en düşük ısı sıfırın altında Er
zurumda 10, en yüksek ısı da Antalya
da 20 derece olarak kaydedilmiştir. 

ile ithal edilen 

1865 ton 
gazete kağıdı 
nasıl tevzi 
edilecek? 

Gazete ve mecmuaların basılmasında 
kullanılmak ve beşer santim fasılalı 
filigram çizgileri bulunmak şartiyle 
1937 büdce kanunu ile tenzilatlı olarar. 
ithali kabul edilen 1865 ton gazete ka
ğıdının tevzi sureti hakkında hazırla
nan kararname Bakanlar heyetince tet
kik ve tasvib olunmuştur. Bakanlar 
heyeti gelecek sene de bu.müsaadenin 
verilmesine dair raporda bahsedilen 
temenni için daha şımdiden bır şey de
nemiyecegıni t~vıb ettiği kararname
de zikretmetı:tedır. 1865 ton kagıdın 
tev.d ı>ureti hakkındaki e

0

saslar ıvıat
buat genel direktörlügiı tarafından 
tatbik olunacaktır. Bu esasları aynen 
yazıyoruz : 

l) Tevziattan istifade edecek gazete 
ve mecmualar : 

a) Hesmi makamlarca veya teşekkü
lü hususi bir kanuna bağlı olan mües· 
ı;eselerce, yaııud te~eH:küllerindcki 

maksad gazetecilıkten başka bir tica
ret olan ~ırketlerle alelumum mali mü
esseselerce neşredilmiyen, 

b) Münhasıran ilan neşri ve reklam 
maksadile çıkarılmayıp milli tenvir ve 
terbiyeye yer veren, 

C) l.ntıt<U .zamanı yılda bire inhisaı 

etmeyip füaarif vekaleti neşriyatı der
leme dırcktörlüğünce gayrı mevkut o
larak kayıd olunmayan, 

d) Tenzilatlı kağıd cinsinden kağıda 
basılan gazete ve mecmuaların tevziat
tan istuade etmeleri, 

2) Bu suretle tevziattan istifade e
decek gaı:cte ve mecmuaıar için hazi
ran 19.17 tarihinden itibaren gereı. 
merkezde ve gerekse diger yerlerde çı
karılanların unutulmaması suretile 
Maarif vekaleti neşriyatı derleme di
rektörlüğü ile Matbuat umum müdür
lüğU tarafından müşterek.en bir cedvel 
hazırlanması, 

3) 1'evziatın, her gazete ve mecmu
anın onbin tirajdan yukarısı hesaba 
katılmamak suretile tiraj ve hacimle
r ine göre tcabiti. 

4) 1937 haziranından itibaren tahak
kuk ettirilecek tıevziatın ilk altı aylı
ğının bir kerede ve mütebakisinin de 
her ayın ba'ında verilmesi suretile ya
pılması. 

5) Herhangi bir ay içinde neşriya
tını tatil eden veya kapatılan bir gaze
te veya mecmuanın sonraki ay için his
sesinin iptali ve yeniden çıkarılanlar
dan yukarıdaki hükümlere göre tevzi. 
attan istifade edecekler olursa yapıla
cak tevziata onların da ithal edilmesi. 

ti) Hisseleri az olduğu veya doğru· 
dan doğruya ithal muamelesi yapabi
lecek mevkide bulurunadıkları cihetle 
kendi adlarına kağıd getirmiyen ga-
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İş yerlerinde 

Dahili talimatnamelerle 
yapılması mecburi 

tutulan esaslar nelerdir 
İktısad Vkaletinin tebliği: nin hangi resmt saate göre ayar edil• 
3008 numaralı i kanununa tabi diği yazılacaktır. 

işyerlcrinin dahili talimatnameleri 
hakkında resmi gazetenin 15 eylUl 4 nu.maralı bent hakkında: 
1937 tarihli ve 3709 sayılı nüshasın
da ve Anadolu ajansı vasıtasiyle ay
nı tarihli gUnltik gazetelerde neşre
dilmiş olan - resmi tebliğ - e göre ya
pılacak • dahili t alimatnameler - in 
işverenlerce tanzimini kolaylaştır
mak için, bunlara dercolunması mec
buri tutulan esaslar aşağıda yazılı 
maddelere hasredilmiştir: 

1. - İşyerinin ticaret sicillinde ka
yıtlı olan ünvanı, adresi ve yaptığı iş. 

2. - İşverenin ismi ve adresi. 
3. - İşin her günkü başlama ve 

bitme saatleri. 
4. - Mecburi dinlenmeler. 
5. - Fazla saatlerle çalışma. 
6. - İşçi ücretleri. 
7. - Hafta tatili. ulusal bayram ve 

genel tatiller. 
8. - Sağlık koruma ve iş emniyeti 

bakımından işçilerin riayete mecbur 
oldukları hususlar. 

Çalı9manın ortalama bir zamanda. 
kanunun 42 inci maddesi muicibince 
verilecek "mecburt dinlenmeler" in 
başlama ve bitme saatleri yazılır. 

İşçi postalariyle çalışıldığı takdir• 
de, her bir postanın dinlenme saatle• 
ri tasrih edilir. 

Umumiyet itibariyle dinlenmeler 
bütün i§yeri için aynı saatlerde olma· 
yıp da işyerinin muhtelif kısımların· 
da başka başka saatlerde veriliyorsa. 
her kısma aid dinlenme saatleri ayrı• 
ca gösterilir. Şayet işin mahiyeti ica· 
bı olarak, bütün işyerindeki veya 
muhtelif kısımlarındaki işçilerin hep 
sine birden aynı saatte dinlenme ver· 
meğe imkan bulunmayıp da bunlara 
nöbetleşe dinlenmeler veriliyorsa, bıı 
dinlenme nöbetlerinin saatleri ile ka· 
çar kişilik gruplar halinde sıralandı· 
ğı da tasrih edilir. 

9. - İş inz ibatı hakkında işçilerin 5 numaralı bent hakkında : 
riayete mecbur oldukları hususlar. 

10. - Cezalar. İıyerinde ve yahut bunun yalnıs 
11. - İşyerinde, işçilerin 

ve müracaatlarının nereye 
şikayet bazı kısımlarında kanunun 37 inci 

ve kime maddesi mucibince ''fazla saatlerle· 
yapılacağı. 

Yukarda yazılı bendlerden bazıla
rına müteallik izahlar: 

3 numaralı bent hakkında: 

a - İşyerinde 16 yaşını doldurmı
yan işçiler bulunup da bunların çalış
ma saatleri ile diğer büyük yaştaki 

işçilerin çalışma saatleri arasında 
fark varsa, bu çocuklara mahsus olan 
çalışma saatleri ayrıca gösterilecek
tir. 

b - İşycrinde işin başladığı ve bit
tiği saatler muhtelif mevsimlere göre 
değişmekte ise, bu değişmeler ayrıca 
yazılacaktır. 

c - İşçi postalariyle çalışılıyorsa, 
her bir ,postanın vardıya - nöbet - sa
atleri ve postaların gece ve gündüz 
~'ıllıgııncı oucılıı.rınrn lu•ftanı:ı" ııan .. y .. 
mı, iki haftada bir mi veya aydan a
ya mı değiştirildiği gösterilecektir. 

lHT AR: Umumi memleket aaati 
olmıyan yerlerde - iş kanununun 41 
inci maddesi mucibince İfyeri saati-

zete ve mecmua sahiplerinin işlemiş 
veya işliyecek hisselerini münasip 
gördükleri efbas ve müessese em
rine getirebilmeleri ve bu takdirde 
keyfiyeti alfi.kalı gümrük idarelerine 
bildirmeleri. 

7) lzmirde çıkan gazete ve mecmua
lar için ithal gümrüğünün İzmir, öte
kiler için de umumiyetle lstanbul ola
rak tayini. 

çalışma" ihtimali olup olmadığı ya· 
zılır. 

6 numaralı bent hakkında : 

Hangi işler için günlük ve hafta• 
lık veya aylık ve hangi işler için sa· 
at hesabiyle veya parça başına yahut 
yapılan iş mikdarına göre ücret veril· 
diği ayrı ayrı gösterilecektir. 

İHTAR: Ücretin mukannen ola• 
rak haftanın hangi gilnünde verildi· 
ği de tasrih edilir. 

7 numaralı benı hakkında : 
a • İfyerinin haftada 35 veya 2_. 

aaatlik tatilden hangisine ttbi oldu· 
ğu. 

b - İşin mahiyeti dolayısiyle mu· 
kanncn ..._ __ ,, ı---· gUıılcd il~ 
"Cumhuriyet bayramı" nu. A~ :ıı.~'"J'" 
rin günü dahi çalışmak mecburiyeti 
olup olmadığı ve bu çalışmanın bil· 
tiln işyerine mi yoksa yalnız bazı kı• 
sımlarına mı ~il bulunduğu. 

c - Ulusal bayram ve genel tatil· 
ler kanunun ikinci maddesinde işyer· 
leri için kapanma mecburiyeti 'konul• 
maksızın sayılmış olan tatil ·günle· 
rinde dahi çalııılıp çalışılmadığı ve 
pyet çalışılmryoraa ifbu ihtiyari ta• 
til günleri için işçilere Ucret verilip 
verilmediği göeterilecektir. 

8 numaralı bent hakkınd.a : 

Aradan iki dakika gibi kısa bir 
zaman geçtikten sonra katib işini bi
tirip dışarıya çıkınca sandalyasmın 
olmadığını görür. Etrafa bakınır, 
yok 1 On beş adrm ötede ve sokağa 
sapan kahveye gitmeği aklına geti
rir. Belki, der, ganon kendi aandal
yası sanarak götürmüştür? 

Kahvenin kapısı önünde sandalya
larında oturan birkaç müşteriye gar
sonun sandalya getirip getirmediği
ni sorar ve oturanlar biribirlerinin 
yüzüne bakarak gülüşürler. 
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İşçilerin sağlık koruma ve iş eın· 
niyeti bakımından ne gibi usullere 
tabi oldukları ve ne gibi hareketler• 
de bulunmalarının yasak olduğu ya· 
zılacaktır. 

Kahvenin yanında bir de lokanta 

vardır. Bir de ne baksın sandalyası 

lokantanın kapısı yanrbafında değil 
mi? Bir muziblik yapıldığı kanaatı
na varır ve sandalyasını eline alarak 
yerine döner. Daha on adını atmadan 

lokantacı Mehmed Seğirtir ve katibin 
kolundan yakalar: 

- Hey hemıerim yanlıı götürü
yorsun! 

K!tib bu sözün önce şaka söylen
diğini sanır. Fakat elinden sandalya
mn gitmekte olduğunu anlayınca me
seleyi anlatır ve bu defa da Mehme
di ikna edemez. Senindi, benimdi 
derken bağırtı gürültü olur, ve esa-

sen polis noktası da çok yakın oldu
.ğundan polis sesini·· geldiği tarafa 

koşar ve ikisinin kapışmakta olduğu
nu görünce onları ayırır. 

Kavgalılar merkezde ifadeleri alı
nıp derhal mahkemeye sevkedilirler. 

Duruşmada aşçı Mehmed beş şa
hidini dinletti. Diğer taraf ise, san
dalyayı kimden satın aldığına dair 
eski mal sahibini dinletti. 

Mehmed atıldı: 

- Benim beş tane şahidimden 
başka eaas dinlenmesini istediğim 
bir şahidim vardır. 

Hakim : 
- Adı nedir? Söyle de ihzar mü

zekkeresi çıkarttıralım. 
- Kazım ... fakat sandalyanın be

nim olduğunu görmeniz için hususi 
alameti f ankaları da görmeniz lazım
dır. Sandalya şimdi Anafartalar mer

kezindedir. Fakat göndermeği unut-
tular. 

Tevazu 
Bizim eski şairler, tevazu tarafta

rr idiler: 
l'evuu ayni rif'at, hizmeti millet 

ıiyadettir. 
Mısraı, bu taraftarlığı - dünkü te

lakkiye göre - berceste bir eda ile an
latır. 

Ve tabii kibirin, azametin de düş-
manı görünüyorlardı: 

Lazım değil ina1eti ehli tekebbürün, 
banşeyledik atasını vechi abuı;una. 
J:Jcytinde anlattıkları gibi. 

Hak ol ki Huda mertebeni eyleye Ali 
Diyecek kadar bu işin ifratına gi

den şairler de görülmüştür. 
Büyük alman ıairi Göte ise teva

zua ne kadar düşman olduğunu şu 

cümlesiyle anlatmıştı: 
- Alçaklar mütevazidirler. 
Hayatını anlatan kitablar, eğer ya

lan soylemıyorlarsa l."aust muharri
ri, bu scuü olünceye kadar kendisine 
diıstur ittihaz etmiştir. 

<ialıba, Göteyı tanıdıktan sonra 
bizim "Edebiyatı cedide,, cilerden 
birisi şöyle bir vecize yazmıştı: 

- }'azla tevazu yapmayınız; son
ra sahi zannederler I 

ll'landalı edip Bernard Shaw da 
teva;r;u dü~manları, hatta tecavüz 
dostlan arasında yer alır. 

Bir "Edebiyatı cedide,, ciııin yu
karıya naklettiğimiz vecizesinde bir 
tutam hakikat de yok değildir. Çün
kü birçoklarımız, gerçekten teva
zuu, gurur ve azametimizi peçele
mek, bazen de ingilizlerin tabiri ile 
fishing for compliments yapmak i
çin yaparız. 

Bununla beraber "adabı mua§eret,, 
ilimleri, hali, tevazuun iyi ve güzel 
bir ~ey olduğu hakkında söz birliği 
etmiş bulunuyorlar. 
Şimdiye kadar yalnız edebiyat 

çevresi içinde adı duyulan tevazuun 

son gunlerde fenne de sirayet ettiği 
görülüyor. 

Arz cazibesinin hepimizi ve her 
şeyi aşağıya doğru çektiğinden bah
sedecek değiJiz: 

Profesör Pittard'ın stratosfer ba
lonuna karşılık olmak üzere profe
sör Einstein da denizin ti dibine i
necek bir ilet icad etmiştir. 

Avrupa gazeteleri, yakında bu iki 
ilimden birisinin en yüksek irtifaa 
çıkacağı, birinin de en alçak derinli
ğe ineceğini, buralardan birbirleriy-
le muhabere edeceklerini yazıyor

lar: Einstein nazariyesinden sonra, 
Einstein tevazuu - T. 1. 

ithalat, ihracat / 

1928 ıen"ai ilk baharında Ha· 
leb'ten geçiyordum. En önce gö
züme çarpan nokta, tehrin ana 
caddelerinden gürültü, patırdı, 
trampet ve boruları,. aeneğalli ta
burların geçifi olmuftu. O za.man, 
büyilk harbte bir pirimizin bu 
müstemleke askerleri hakkında 
aöylemiı olduğu ıu beyti hatırla
mıfhm: 

Ne mülkünün ~erefiçin, ne kendi 
pmn için 

Fedayı can edeceksin adüvvü canın 
içini 

Biraz sonra yan sokaklardan bi
risinde nutuk aöyliyen bir fesli.yi 

dinliyen fesli bir kalabalık gör
düın; yanlarına sokuldum. Nasyo-

naliat kelimesinin arabçaya ( (va
tani" şeklinde tercüme edildiğini 
ilk defa orada öğrenmi~ n bu ka
labalığın "vatani" ler olduğunu 
anla.mıttın. Bu toplantılar bir in
tih.ab dolayıaiyle yapılıyor ve Se
negal borularınm ıamataaı içinde 
kaybolan bu nutuklarda franaızla
n "ihrac" a dair imalar duyulu
yordu. 

Dün Haleb'ten gelip gazetemiz· 
de çıkan bir telgrafa göre de aynı 
"vatani"ler türk Hataya arab "id
hal" etmektedir. 

ihraç ve idhal, yahud arab kai
desiyle cenıileyelim, idhalat ve ih
racat 1 

Vatan ve millet adma bir nevi 
komüsyonculuk mu derainiz ? 

Bizim a3/alt 

Bu aatırlar yazılırken bizim 
matbaanm önünde silindir maki
nesi iflemekte, aiyah ve aıcak zift, 
eaki parkelerle kocaman merda
nelerin araama serilmektedir. 

Bizim matbaanm kar§ıamdaki 
çinko, teneke ve tahta perdeler ol
dum olasıya çok çirkindi; fakat 
asfalt döşenmefe başlandıktan 
sonra bu çirkinlik büsbütün aırıt· 
maia, büsbütün göze batmağa 
baıladr.: 

Güzel cadde iki yanındaki 
lerden "mutabakat" ister 1 

ev-

Nan- Kin/ -
l>ün Ulua'un "biraz eğlenelim!,, 

sütununa bir bulmaca yapnıak i· 
çin "Nankin" kelimesini ele al
dım. Bu tehir adını önce iki hece. 
ye ayırdım: ~an - kin. Birinci he· 
ce f araçada ekmek manaama geli
yor. Fakat dütündüm ki son faci
alar dolayısiyle yÜz binlerce çinli 
ekmekten mahrwndurlar. 

ikinci hece ise "&ürekli bir inti-
kam arzusu" manasınadır, bilirsi

niz. Bu duygunun bütün çinlilerin 
yüreğinde yatadığına §Üphe yok
tur. Fakat varuılannda harbolan, 
sokaklarında bombalar patlıyan 

bir tchrin "biraz eğlenelim" aütu
nunda yeri olabilir miydi? bu bul
maca dediğim sütunda çık.maya
' caktır. 

Otobiiste Poli.l(lotlar ! 

.Sağlık bakanııg.uda benimle 
beraber otobüı bekliyen bir ka. 
dınla küçük bir çocuğun> araların· 
da bozulmuı aksanla İspanyolca 
konuttukları için, müsevi oldukla
rını anladmı. 

Belki ana oğul, belki de hıaım 
akraba idiler; orası mühim değil. 
Aynı kadınla aynı çocuk, oto

büste de yakınıma düıtüler. Bu 
sefer otomatik bir surette konU§· 
ma dili franıızcaya çevrildi. 

Her yere mahsus ayrı bir dil ... 
Poliglotbğm da kendine mahsus 
kaideleri ve modalan olduğunu 
bilmezdim. Burada meşhur "va
tandaş, türkçe konut 1,, vecizesini 
tekrar edecek değiliz. ihtimal ki 
küçük çacuk> annesinin zoru kalk
tıktan, yani otobüsten inip tenha
ca sokağa girdikten sonra konut
ma dilini kendiliğinden türkçeye 
çevirınittir l • 

lHT AR: Sağlık koruma ve iş cm• 
niyeti bakımından bilhaasa aranıla• 
cak hususlar şunlardır: 

Yangından korunma, 

t,yerlcrinin ve itçilerin temizliği. 
İt elbisesi ve İ§çinin kullanacağı 

korunma efyası - korunma &özlüğil. 
hususi eldiven, ayakkabı v. s. gibi -

Makina, alat ve edevatın ve ipti• 
dai maddelerin tehlikesizce kullanıl• 
ması kaideleri, 

Noksanların ve hasarın bildiril· 
mesi usulü, 

Tehlikeli yerlere girme ve oradı 
bulunan şartları, işyeri doktorunuıı 
muayene saatleri ve herhangi bir za· 
manda aranınca bulunacağı yer, 

İlk imdat, tedavi tertibatı, cet• 
dolabı ve bunların ne suretle kullan•• 
laca klan, 

Revir, hastahane ve aaire. 

9 numaralı bent hakkında : 
İşyerinin mahiyetine göre inzibat 

tedbirleri ve ,artları şunlardır: 

İt ve dinlenme saatlerine riayet. 
İşçilerin giriş ve çıkışlarını kon• 

trol, 

İ'çilerin, işinin başından kısıt 
müddetle ayrılması ve işyerinin di· 
ğer kısımlarına girmesi, 

İşçinin Amirleri ve arkadaşlarir· 
le münasebetlerinde riayet edeceği 
muamele tarzları. 

Yukarda yarılı hususlardan başk• 
işverenin ayrıca koymak istediği it 
şartlan varsa bunlar - iş kanunu - il• 
i' hayatına müteallik sair mevzuatı11 

hükümlerine muhalif olmamak ve b\J 
mevzuattaki hükümlerin tekrarı ına· 

hiyetinde bul\lnmamak kaydiyle, da• 
bili talimatnamelere ilave edilebilir. 
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Fransa - Romanya 
ho Fre.nıız hariciye vekili Bay Del -

1
• Orta Avrupa seyahatının ikinci 

tnethaleıini teşkil edecek olan Bük-
"et'e l h~aıı oldu. Delboı'un Romanya 
! et merkezindeki ikameti, Var • 
dova, Belgrad ve Pragdaki ikametin • 
en çok uzun olacak. Fransız harici • 

Ye v kiü · ~ e run Bükreşte ay ortaıma ka • 
kalacağı bildirilmektedir. 

. Delboı, Romanyarun dahili poli
~11 ço.!" §Ümullü bir buhran içinde : 
'l:i u. u.ndugu bir sıradadır ki Bükreş'i 
Jıu:et ediyor. Romanya intihabat a-
. e&indedir. Ve bu intihabatın netice
:: aöre, harici siyaseti de eski mec
. . Yürüyecek ve yahud da yeni bir 
"likaınet takib edecektir. 

Rornanya'da Franıa'run ıarki Av
~'da eaki müttefiklerinden biridir. 

e on beı ay evelisine kadar Fransa
;nı en aadık müttefiklerinden biri idi. 
"'°'-'nın diğer müttefiklerinden ay• 
~ ~larak, Romanyada, fransız doıtlu
iıi, ile .. P&rti politikası arasında yakın 
tİQe ınunasebet vardır. Fransız ıiyase • 
tisi ~ahar olan parti milli çiftçi par-

dir. Malumdur ki bu parti dört se
~ ... ~el ikbdarı Duka'nın reisliği al
~ liberal partisine bıraktı. Fakat 
d iktıdara geçtikten kııa bir müd
Vet IOnra bir ıuikaıda kurban gitti. 
f.' e Yerine Tatareıco hükümeti geçti. 

akat T atareıco bükü metinin iktıda
~ · Keçiıi Romanya'nm harici po
tikasında bir tebeddül manaıım ta
~un etmedi. Bu kabine de franıız 
~Yaıetini takib etmekte devam etti. 

11 beı ay evvel, kayıdıız ıartsız fran
~12. ıi~a~tine bağlı olan hariciye ve

lı Tıtuleıco kabineden çıkarıldıktan 
ıon- R ' • • "'bh h" ·-:•. onıanya nın ııyaıeü, mu em 
ır 1•tikamet takib etmeğe baf ladı. Bir 
~tan Fransanın müttefiki olan Le
ıtan gibi Fransa'ya resmen bağlı 
~~la beraber, umumi hanı mese
.~e~nde müstakil bir yol üzerinde 

Yu.ruınek iıter gibi ıörünüyor. Diğer 
~tan da Franıa'run diğer müttefi-

olan Çekoslovakya gibi kollektif ba
tt.ı tneseleıinde F ransarun peıinden 
t 1bnek ister gibi görünüyor, Lebiıta
ll.ın Ye Çekoılovakya'nm bu noktadaki 
'1Jasetleri bariz olmakla beraber, Ro
lnanya'nın rnütebellir değildir. 

Bu vuzubıuzluktan bilistifade Al· 
lbaaya ve İtalya Romanya'yı kazan· 
bıak için çok büyük ıayretler aarf el• 
~tedirler. Romanya'nm dahili poli· 
tika hayab da buna bıüaaiddir. Bir 
Çok 7an fasiat t~-ı.r..:;11_ ·-•"-r ki 
'"-. •- - .... dan himaye ıöruy0a. 

Son kabine krizi Rmouaya'Dlll ba
tici siyasetindeki vuzubıuzluiu daha 
~ade artırmaya sebeb olmuıtur. Ma
~dur ki yakında intihabat yapılacak 
ltoınanya dahili politikasının ananesi
~ göre, bükümet iktıdardan çekilme
J:· •e yerine çiftçi partisi geçmeli idi. 
~ilhaıaka Tatareıco hükümeti birkaç 
. .ta istifa etmiı ve kıral çiftçi parti-

111liıl lideri olan Mihaloı'a hükümeti 
~IQJ etmek vazifesini tevdi etmİ§tİ. 
"'-t kıral sağ cenaba menıub Vaida 
~ıi ile teırik.i mesai edilmesini tav
::e. ~~f, Mihaloı da bunu kabul et
ti dig~den Tatareıco tekrar büküme
~kile memur edilmiıtir. Fakat Ta-

•eo bu defa, Mihaloı'un teıriki 
~illi etmekten kaçındığı V aida ile 
~a'~n reisliği altın.d~ antiıemist 
~r hır parti olan mılli demokrat· 
h" . UJu§muıtur. Filhakika bunun 
n~" •lltihabat anl&fJJUlll olduğu söyle
~10"· Fakat liberal parti ile iki sağ 
·.~Ye yarı fatiıt parti arasındaki 
'ti1-fın .. . . cak . lihaba turnul ve ehemıyeti an ın-
li ttan sonra yeni kabinenin teıki
~ aıra geldiği zaman anlqılacaktır. 
~ cena1ı zümrelerin harici politika
İtttiha hedefleri malum olduğuna göre, 
iti . battan sonra kurulacak olan i
~~cı T atareıco bükümeti ile dört se
l a enberi iktıdarda bulunan birinci 
,,,_ 1~•co hükümeti arasında harici 
t"U lliq 
ta~ bakımından nasıl bir fark ola-
ect!~ ~l"anaayı çok yakından alakadar 

hı.,. mesele olmak lazımdır. 
~~~Yeti büsbütün kanıtıran bir 
kay d de tudur ki franıız ıiyaıetine 
to 

1 •ız tartıız taraftar olan Titüles
~ 0~. bet ay hariçte kaldıktan sonra 
~e lr\lnlerde Romanya'ya avdet et.mit 
~ lnebusluk için çiftçi partisi tarafm
't'lf~~ed göıterilmiıtir. Diğer ta
İlihari hu çiftçi partisi siyasi kanaat 
tl\ı Yle kendisine yakın olan ve ol
de~lln Partilerle bir itilaf yaparak tid
llııttır lnuhalefete geçmek için hazırlan· 
İle ar· Bu hazırlık cümlesinden kıral 
parti ~1 açık olan eıki reis Maniu da 
Parti . ~rliğine getirilmittir. Çiftçi 
tal .,:.~n. ~u hareketinde yalnn: libe
L_ tisıne mubalef et degw il larala 
~fi ın d , 
litıla'- i{ an okuma sezilmektedir. 
lekete oınanya, Kral Karolun mem
L • •Ydetindenbe · · li .. ''lmed"k QJ'f' bu}ı n nuı goru ı 

te ı:-.,. ranın arifesindedir. Bu vaziyet
tev- ~~ıaya karıı takib edilecek ıiya
• ~ Qlr VU h •sin İll . zu beklenemez. Vuzuh 
L •• tihabatta .ki • T q"kii n sonra ı ncı atareıco 
•~- -l'lletinin te•ekkül'" ·· L-kl k ~dır F s unu ue eme 
Ya'yı • akat B. Delboı'un Roman-
ti• en llazi1- b" 

gi ter d .. 11 ır zamanda ziyaret et-
e dudıi:- ·· l b"lir .... soy ene ı . 

AŞ. ESMER 

ULUS -3-

DÜNYA HABERLERİ 

Sovyetlerde 
• • • 

seçım ıçın 

hazırlıklar 

Aailerin bombardımanlariyle harab olan MaJriJ'Jen bir görünüş 

Moskova, 8 (A.A.) - Tas ajansı bil
diriyor: Sovyetler birliği komUnist 
bol,cvik partisi, bütün seçicilere hita
ben bir beyanname neşretmiştir. Be
yanname, bolıevik partisinin, yakında 
yapılacak yüluek Sovyet seçimine, 
partiye dahil olmıyan amele, köy
lü, memur ve münevverlerle birlik ha
linde bir blok olarak gireceğini bildir
mektedir. Fabrikalar amele ve memur
ları umumi toplantılarında, kızılordu 
mensublarının ve ferdi çalışan köylü
lerin içtimalarında, komünistler ile 
partiye mcnaub olmıyanların seçim i
çin vücuda getirilen birlikleri esası da
hilinde, komünist olsun, partiye dahil 
bulunmamış olsun, yüksek aovyet me
bus namzetleri takdim edilmiştir. Bol
fevik partisi, partiye dahil olmıyanlar
dan aynl~tadır. Bilakis seçime, 
partiye dahil olmayanlarla, amele ve 
memurlar sendıkaları ile komünist 
gençlik teşkucm ile ve diğer partiye 
mensub olmıyan teşekküller ve cemi
yetle rile blok vücuda getirmiş bir hal
de aeçime çıkmaktadır. Bu sebebten 
dolayı, partiye menaub olmıyan her 
mebus, aynı zamanda komünist mebus, 
her komüniıt mebusu da aynı zamanda 
partiye dahil olmıyanların mebusu o
lacaktır. 

Asiler Madridi gene 
bombardıman ettiler 

Bir hava muharebesi oldu 
Madrid, 8 (A.A.) - Dün ak,am Madrid fudalı surette bom

bardıman edilmiıtir. Şehrin merkezdeki mahallelere birçok obüs 
isabet etmiıtir. 

Hava muharebeleri 

Madrid, 8 (A.A.) - Cumhu
riyetçilerin 24 tayyaresinin dün 
Palma de Majorque'un hava ve 
deniz hareket üslerini bombardı
man etmit olduğu cumhuriyetçi
lerin bir tebliğinde bildirilmek
tedir· 

Dün bir bava muharebesi olmuş 
ve frankistlerin Uç tayyaresi düşü
rülmüştür. Cumhuriyetçiler yalnız 
bir tayyare kaybetmişlerdir. Kuman
danlık heyetinin tayin etmiş olduğu 
hedeflerin k!ffesi muvaffakıyetle 
bombardıman edilmiştir. 

Barselonun bombardımanı 
Barselona, 8 (A.A.) - Dünkü 

bombardıman esnaıında telef olanlar 
arasında Katalonya generalitesi mec
lisi riyasetindeki matbuat ~rvisi şefi 
B. Joaouin Villa bulun.maktadır. 

Tanca' da Fronıa aleyhinde 
nümayif 

Tetuan, 8 (A. A.) - (lepanya fa
BI) - Enternasyonal Tanca mmtaka
sında fransız halk cephesi tarafın
dan Franko aleyhine yapılan tahri
katı protesto için halk büylik bir nü
mayiş tertib etmiftir. Bu nümayif, 
yerli halkın Franko lehine ilk büyük 
tezahürdür. Kalabalık bir halk kütle
si fevkalade komiserlik dairesinin ö
nünden geçmiı ve komiaer balkona 
çıkarak halka teıekkif etmiftir. 

Binba§ı A.ıtlee Madrid' de 
Madrid, 8 (A.A.) - İngiliz avam 

kamarasında muhalif amele partisi
nin lideri binbafı Attlee, refakatinde 
Noel Baker ve Miss Wilkinson oldu
ğu halde dün ingiliz, amerikan ve İs
panyollardan mürekkeb enternasyonal 
bir livanın konak mahallerini ziyaret 
etmiştir. 1837 de sarayın tazyikine 
karşı açılan dahili barba telmih eden 
Noel Baker o devirde lngilterenin 
İspanyol halkına yardım etmek üze
re 10.000 gönüllü yollamış olduğunu 
hatırlatmıştır. Baker demiştir ki: 

''- Bugün de aynı suretle hare
ket edilmesini arzu ederdim. lngil
terenin demokrat İspanyaya kallı 
aldığı hareket tarzından dolayı ifti
har edecek vaziyette değilim.,. 

Budapeştede 

bir konferans 

Roma protokolunu 
imzalayan devletler 

toplanacak 
Faris, 8 (A.A.) - Fopulaire gazete

sinde Löru, diyor ki: 

"Viyanaden gelen bir haber, Roma 
protokollarını imza eden devletlerin 10 
- 12 kanunusanide Budape,tede bir 
konferans aktedec.eklerini haber ver
mektedir. Bu konferans ile halen B. 

Stoyadinoviçin Roma ziyareti münaae
betiyle yapılan italyan • yugoalav eko
nomik görü1meleri arasında herhangi 
bir münasebet bulmamasının ihtimali 
yoktur. Avuaurya ve Macaristan, B. 
Musolininin Yugoslavyayı 1934 anlaş
maları dahiline ithal için sarfettiği 
gayretleri iyi bir gözle görmemekte
dir. Fakat B. Musolini, bu yolda kabil 
olduğu kadar ileri gidecektir. Zira B. 
Muıolini, italyan - yugoelav doetluk 
muahedesi ile bafhyan eseri tamamla
ma kniyetindedir. 

Arnavutlukta 
sel felaketleri 
Tirana, 8 (A.A.) - Son feyezanlar, 

bilhaıaa Berat, Görice, Ergiri mıntaka
larında mUhim tahribat yapmı,tır. Bu 
mmtakalarda muhtelif ırmaklar ve 
çaylar lafmıt ve blltUn mahsulü harab 
etmiftir. Vol petrol mıntakuında yar
dıma k<>Jan altı iKi ölmilftilr. 

lskoçya - Çekoslovakya ma~ı 
Glasgow, 8 (A.A.) - İskoçya -

Çekoslovakya futbol milli maçı 5 - o 
İskoçyanın galibiyetiyle neticelen
miştir. 

Bolşevik partisi, bütün ko-
münistleri ve sempatizanları gerek 
partiye menaub olan gerek partiye 
menıub olmayan namzetlerıe iyi bir a
henk dairC6inde rey vermeğc davet e
der. Bolşevik partisi, partiye menııub 
olmıyan ve partiye menaub olan nam
zetlere aynı zamanda müttefikan rey 
vereceklerini ümid eylemektedir. 

Bundan sonra, beyanname, Sovyet 
milletinin muazzam zaferlerini say
maktadır. 

F raiııız d11itleri bakam 
B. Delboı Bükreete 

l lk konuşmalar başladı 

Fransız bakanı Romanycida 
candan gösterilerle karştlandı 

Avrupada 
Fazla nüfusu 

iskôn için 
yeni imkanlar 

Niçin evvela akla 

Afrika geliyor? 
Paris, 8 (A.A.) - Echo de Paris ga

zetesinde, Fertinaks yazıyor: B. Beck, 
Polonya hükUmetinin hiç olmazsa mu
haceret mıntakaları elde etmek niye· 
tinde olduğundan B. Delbos'u reamen 
haberdar etmiştir. Bu vaziyette, sö
mürge meselesinin aşağı yukarı halle· 
dilemez bir bale gelmi9 bulunmaeından 
korkulur. Evveli, B. Delbos'un da söy
lediti veçbile, Filiatin'den bafka bir 
yer için milbimce mikdarda bir yahudi 
muhacereti bahis mevzuu olamaz. Di
ğer taraftan, fazla nüfuıtan bahsedilir 
edilmez, yalnız sıcak mıntakalar, hatta 
siyah ve sarı ırkların oturdukları yer
ler değil, fakat, taksim i'ine, halen be
yazların daha evclden yerleımit olduk
ları mahaller de girmektedir. Aiman 
"Hausa Welt Atlas" mecmuası, timali 
Amerikada geçindireceği insan mik· 
darının ancak yüzde 19 u cenubi Ame
rikada ancak yüzde 6 sı, Avuıturalyada 
yüde 3 il ve Afrikada yilzde 8 i sakin 
bulunmakta olduğunu bildirmektedir. 
O halde, fazla nüfuslu avrupalılar, 
yalnıs Afrikaya değil, fakat hcr9eyden 
evci cenubi Amerikaya ve Avuatural
yaya doğru dönmelidir. Albay Beck, 
bakalım bu teklifi yapabilir mi?., 

1 ki tayyare kazası 

1 

(Başı ı inci say/ad•) 
da halk tarafından alkrşlanmıftır. 

B. Delbos, trende yarı resmt Pa
rest ajansının muhabirine Rumen 
milletine hita:b eden aşağıdaki ımsa
jr venniıtir: 

"- Rumen milletine Fransa mil
letinin selimını iblağ ve biltün fran
sızlar için pek aziz olan bir memle
kette bulunmaktan duymakta oldu
ğum hazzı ifade etmek isterim. Ziya
retim, politikası aynı preneiplerden 
ve aynı sulhçu gayretlerden ilham al
ın.akta olan d09t millet ile dostça ir
tibatr muhafaza etmek arzusundan 
mülhemdir. Fransa karşılıklı dostlu
ğa istinad etmekte ve iki milletin iç 
menfaatleri ile sulh menfaatlerinin 
iyi %amanını teşkil eylemekte olan 
Fransız - Romen doatluğuna husuat 
bir kıymet atfetmektedir. 

Bükreş'te 
B. Delbosu getiren tren saat 10.15 

de BUlı:reşe varmııtır. Fransıs dış ba
kanı istasyonda .B. Antonesko ile ro
men kabinesinin diğer azaları tarafın
dan karşılanmıttır. 

B. Delbos istasyondan fransız bü
yük elçiliğine, oradan da romen dış ba
kanlığına gitmiş ve saat 11.30 da B. 
Antonesko ile bir görüşme yapmıttır. 
Bakan bundan sonra krral tarafından 
kabul edilmiş ve terefine bir öğle ye
meği verilmittir. 

Romen gazetelerinin 
y~dıkları 

Bütün gazeteler, B. Delbos'un zi
yareti vesilesiyle, Fransa cumhuriye-
ti ve Fransa Hariciye Nazırı hakkın
da uzun yazılar yazmakta ve bilhasaa 
Fransa ile Romanyayı biribirine bağ
hyan "çözülmez bağlar" ve B. Del -
boa'un bugünkü seyahatinin büyük 
siyasi ehemiyetini tebarüz ettirmek
tedir. 

Pari.a, 8 (Hususi) - Marıilya • Li- Universul diyor ki: 
yon hava servisini yapmakta olan bir "Fransa, Romanyanm dostları a-
tayyare Sen Sovör civarında yere dil· rasmda birinci mevkii itgal etmek
şerek parçalanmıftır. Telsizci ölmüş, tedir. Fransa, bizim için yalnız bir 
pilot ağır, üç yolcu hafif yaralanmış- kültür ve ı'ık mcnbaı değil, fakat ay
trr. nı zamanda istikbalimizin, sulhun ve 

Litvanyalı bir pilotun idare ettiği adaletin de bir müeyyidesidir. Fran
bir tayyare de Parla civarmdaki Villa- sa - Romanya dostluğu, bugünkü 
kubleyde bir ağaca çarparak parçalan-! Bükret görüşmelerinden kuvvetlen· 
mıftlıl'. Pilotun yaraları hafiftir. mİf olarak çıkacaktır. 

1 i'''''''''-"''''"''' .............................. i 

Dö la Rok l!...q .. ~.~.!.~.~ ..... ~.~.~ .. ı .. ~ .. ~J 
Mestur tahsisattan 

para almadı mı? 
Faris, 8 (A.A.) - Albay dö la Rok'· 

un davasında albay Giyyom'un ikinci 
avukatı olan Metr Fötiz, dö la Rokun 
B. Tardiyöye göndermiş oldukları 

mumaileyhin tahsisatı mestureden 
para almıı olduğunu isbat etmekte bu
lunduğunu söylemiştir. 

Metr Pöti, Giyyomun beraetini is
temiştir. 

Dük Fozzo di Borgonun avukatı o
lan Metr Kasaviye Vale albay dö la 
Rok aleyhindeki Hücumların Pöti 
Jurnahn satın almmasiyle hi~ bir mü
nasebeti olmadığı gibi fransız sosyal 
fırkaıının hürriyet cephesine girmek
ten imtina etmesi ile de hiç bir müna
sebeti bulunmadığını söylemiştir. A
vukat, bundan sonra dö la Rok'un B. 
Laval ve eski dahiliye nazırı B. Fa
genenin beyanatına istinad ederek 
kendisine hücum etmiı olan gazete 
müdürlerine aynı tarzda hücum etme
miş olduğunu ilave etmiştir . 

B. Valletnin müdafaasından sonra 
Eko mecmuasına aid müzakerelere ni
hayet vermiş ve Le Jur gazetesi işini 
tetkike başlamıştır. Bu gazete
nin müdürü B. Leon Hailly, kendisi
nin dö la Rok aleyhinde bir makale 
yazmış olduğunu beyan etmiş ve 
"çünkü tahsisatı mestureden para al
mamıı olduğuna dair yemin etmesini 
söylediğim zaman bundan imtina et
miıtir" demiıtir. 

Dava, bugün de devam edecektir. 
Avukat Lcon Bayyenin müdafaana
mesi dinlenecek, sonra komünistlerin 
organı olan Umanite gazetesi işine 
geçilecektir • 

Üniversite rektörü 
Ankaraya geliyor 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Üniversi
te rektörü Hukuk ilmini yayma kuru
mu tarafından Ankarada tertib edilen 
konferanslar serisinin birincisini ver
mek Uzere cuma gilnti akşamı Ankara
ya hareket edecektir. 

Bakırköydeki tren kazasının 
tahkikatı 

İltanbul, 8 (Telefonla) - Bakırkö
yilnde bil' lsifkıin ölümüyle neticele
nen tren kuuı hakkındaki tahkikat 
bitirildi. Yapılan ke§İf, itce yürüyen 
ve kmuldayan bir ciamin ancak 30-35 
metreden C()rükbilecelini, bu takdir
de ınakineyi ve treni durdurmağa im
kin olmadıtını göatcrmiı, bunun üze
ri.ne makiniat Ali Rıza serbest bırakıl
miftır. 

Bununla beraber kegfi tamamlamak 
iç.in o geceki hava vaziyeti rasathane· 
den, Hüaeyin Avninin aon 11hi vaziye
ti de hastahaneden sorulmu,tur. 

Alınacak cevablara göre tahkikata 
devam edilecektir. 

Ludendorf un sıhhati 
Bedin, 8 (A.A.) - General Luden

dorfun sıht vaziyeti hakkındaki son 
billten, hastanın vaziyetinde memnu
niyete değer bir selilı husul bulmuş 
olduğunu bildirmektedir. 

Prens Said Halim evleniyor 
Londra, 8 (A.A.) - Prens Mehmed 

Ali Halim'in oğlu ve kıral Faruk'un 
yeğeni prens Sait Halim'in yakında 
İsveçli kontes Blanche Loise Marika 
Posse ile evleneceği hildirilmekte
dir. 

Diminetza gazetesi yazıyor: 
"B. Delbos, pek büyük icraat im

kanları arzeden fransız - ingiliz cep
h.esinden cesaret verici §eyler getir
miştir . ., 

Tempul, diyor ki: 
"B. Delbos, hiç kimse aleyhine ol

m.ıyan ve bütün dünyaya açık bulu
nan cihan sulhu fikirini muvaffakı

yetle müdafaa etmi9tir.,, 

Milli köylü fırkaaı karıılama
ya iştirak etmiyor 

BUkre,, 8 (A.A.) - En esaslı mu
halefet partisini tefkil eden millt 
köylü partisi, kendi azasının, bu sa
bah Blikreı'e varan B. Delboı ,crefi
ne verilecek kabul resimlerine itti
rak etmemelerini kararlaştırmı,tır. 

Gazeteler, verilen kısa bir tebliğe, 
parti, bu kararının şimdilik tavzih 
edilmesine imkan olmryan teessüfe 
değer sebeblerden doğmu' olduğunu 
bildirmit ve bu kararının ne fransız 
nazırının '8-hsmı, ne de "partinin sa
mimt doıtluk hissiyatı ile bağlı bu
lunduğu" Fransayı kaıteylemediği
ni tasrih etmiftir. 

Umumi kanaat, partinin bu kara· 
rını, iç politika sebeblerinin tesiri al
tında aldığı merkezindedir. Filhaki
ka, 20 kSnunuevelde yapılacak olan 
seçim arifesinde millt köylU partisi 
ile bugün iktidar mevkiinde bulunan 
liberal parti arasında çok tiddetJi bir 
gazete münakaşası deHm etmekte-
cli • r. 

İ"lmai yardım lcin lelkillt 
TAN'da Ahmed Emin Yalman. 

bir gazetecinin her gün meslek do.ı 
layı&iyle dinlediği derdleri ve yoksul 
düşen vatanda§ların çaresiz vaziyet• 
lerini anlatarak, düşenleri kaldıracak, 
yardnna muhtaç olanların imdadma 
ko§acak bir içtimai yardanın lüzu
mu devletçe de takdir edilmit ve si• 
hat vekaletine içtimai yardım adı da 
ilave edilmif olduğunu kaydettikten 
sonra, devlet elinin bu işi başarmaya 
kifayet ebniyeceğini ve İçtimai yar
dmım yalnız fazla paraya ihtiyaç 
gösteren bir it olduğunu &anIDak ha
ta olduğunu söylüyor ve diyor ki : 

"Memlekette bu ea.aa Üzerine it
liyen, eline geçen paranın yüzde yÜ• 
ze yakın bir miktarını asıl makaad 
için sarfeden içtimai yardan teıek· 
külleri kurulacak oluna halk seve 
seve bunlara yardım eder. içtimai 
yardım meyil ve arzusu hepimizin 
rubunda vardır. Fazlamızdan bir 
kısmiyle batka vatandqlarm ihti
yacını kim k&r§ılamak istemez? Fa
kat ticaret haline gelmit dilenciliği 
teıvik etmekten hepimiz korkarız . 

Merhametim.izin bir dolandırıcılık 
mevzuu olmasına tahammül edeme
yiz. Ancak kartımızda hakiki yara
lara kartı verimli bir koruma ve tem 
davi f ali yeti görürse seve seve yar
dım eden vatandatlar çok olur. 

Bu aahada az para ile yapılacak 
itler çoktur. Bütün memleket içinde 
itsizlerle it arıyanlar araaında ta· 
vaasud teıekküllcri kunnak bunla· 
rın en mühimlerinden biridir: Bu 
sayede pek çok yaralar kökünden 
tedavi edilmif olur. 

Evleri ziyaret ederek sefaleti ya• 
kından tetkik etmek ve çareaini ara• 
mak da paradan ziyad bilgi ve teı
kilat itidir. Bugün vakitlerini ne ya
pacaklarmı bilmiyen ve ki.ğıd oyun• 
lariyle öldüren bir çok bayanlar var
dır ki içtimai yardım kurslarından 
geçmeyi ve günde bir kaç saatlik za• 
manlarmda içtimai yardan tetek· 
küllerinde fahri olarak çahpnayı &e

ve aeve kabul ederler. Bunlardan bir 
çoğu, her halde cemiyete faydalı ol
mak ıı...retini duyan insanlardır. 
Bu buret ki.fi derecede uyanmamıt
sa bile bunu uyandırmak mümkün
dür. 

içtimai yardım hareketini, eaki u. 
aul amatörlüklerden kurtararak t. 
lerlebnek ve içtimai bünyenin de
vamlı bir vazifesi haline koymak i· 
çln bu ihtiyacı duyan •• ...Ue çal11-
maunı bilen bir tetkilltçmm ba.
geçmeaine lüzum vardır. Böyle ol
gun teıkili.tçı dimağlar her memle
kette azdır. Mevcuddan .an hadde 
kadar istif ad eye çalı§ID&k li.znn· 
dır • ., 

Ve muharrir taaavvur ettiği içti-
mai tetkili.tm bafma eaki aibat ve 
aoıyal yardan bakanı 8. Refik Say
dam'm geçmesi en muvafık olacağı· 
nı ileri Rirüyor. 

DOCUDA IÇlTMAI KALKINMA'. 
CUMHUR1YET'in iktiaadi hare.e 

ketler sütununda ok~oruz ,l 
"Cmnhuriyet Türkiyeai, bütün 

yurdun imarı itini omuzlarına alır
ken doiu vilayetlerini de ön planda 
gÖ:r. önünde bulundurmllf ve oraya 
ümrani IOkacak olan ıimendüferi 
ilk iı olarak doğuya götürmiiftür. 
Şimdi artık doğunun iktisadi ve :r.İ• 
rai kalkmına.aınm tam manaıiyle ele 
alınması imkanı huıl olm\lf bulun
maktadır. Eaasen bu vadide timdiye 
kadar bu meselede dunılm\lf değil· 
dir. Mümkün olan her feY yapılmıt, 
batta imkan haddinin de fevkına 
çıkılmıtbr. Cenubta ve doğuda top
rak altı servetlerinin meydana çıka· 
nlmaıı iti üzerinde ehemiyetle du· 
rulnuq, bunlardan Ergani ve Ku
varahan bakır madenleri ifletilmeye 
bqlanmıf, petrol aondajlan yapıl· 
mı§, yeni bulunan Demirdağ üzerin• 
de harekete geçilmiıtir. 

Toprak üstü servetlerinden istifa· 
de için de bot durulmamııtır. Bir 
yandan doc•uıun tabii servetlerin· 
den olan hayvan ihracatı itinin tan
zimi için tirket kuru1mUf, diğer ta· 
raftan Trabzondan et ihracı için ted
birle!" ahnmıı, doğunun iktisadi 
bünyesinde mühim bir rol oynıyan 
Karak.öse • Trabzon transit, yolu ye
niden yapılmııtır. Cenub meyvacılı
ğının Antep fıstığmın ıslahı için ku
ruı.: iıtas.yonlar, köylerde yeni ku
rulan mektebler doğudaki kalkın
manın mahiyetini anlatacak eserler
dir. Artık doğmıun ileri inkitafını 
emniyetle bekliyebiliriz.,, 

Polonez köyii çiftliği taksitle 
köylüye satılacak 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Beykoz 
kazasına bağlı P olonez köyü çiftliği, 
sahibi bulunan lehli prensten sa
tın alınarak t aksitle köylüye verile
cektir. Polonya başkonsolosunu köylü
nün eraziyi parasız almasını temin et
mek üzere prensin bu çiftliği hüküme· 
te parasız devretmesi için teşebbüsler
de bulunmaktadır. 
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~ ... ,~f-~~ Kürkcü dükkônında .. . Radyo 
1 
ANKARA: 

_.,..~., ··~ , Müdaf aa!>ında. ~İr 
INGİLİZ ZABİTİ 

tilkiler ve bir röportaj .. OGLE NEŞRİYATI: 12,30 MuJııf. 
plik neıriyatı - 12.50 Plak: Türk ı:nus. 
ve halk ııarkıları - 13.15-13.30 Dabılı 
harici haberler. 

Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert 

Birinci 
bizim 

Plevne harbi 
tarafımızdan 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

böyle olmuş ve 
kazanllmıştı ! 

Kadınlar 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Mub1 

pllk neıriyatı - 19.00 Türk musikı•1 

halk şarkıları (Makbule Çakar ve ark• 
lan) - 19.30 Saat ayan ve arabça neorıı 
- 19.45 Türk musikisi ve halk ıar~ 
(Servet Adnan ve arkada:ıları) -
PlAkla dana musikisi - 21.00 Ajans hl 
leri - 21.15 Stıidyo salon orkestrası: 

Bu &ırada köyün içinden tiddetli bir 
çarpı§maya delalet eden sesler, gü • 
rültüler geliyordu. Bunların ara&ın· 
da davul, boru, tüfek &esleri, haykı • 
rı§Dlalar vardı. Bizim yaver ,dört na
la yanımıza geldi ve yüksek sesle 
yüzba§ıya seslendi. Kartıki sahile 
gelen düıman, geldiği gibi ani ola
rak kaçmıı ve arkasında birkaç ölü 
bırakmıştı. 

Binbaıı dördüncü bölükle birlikte 
gittiği, yaver de yaralandığı için, ku
mandayı bizim yÜzbaıı ele almıı ve 
taburunu timdi dü§Dlanlardan te
mizlenmiı olan, fakat Üzerinde doat 
ve dütınan bir çok ölüler bulunan 
dar yoldan yürüterek hepimizi o aa
bah ifgal etmekte bulunduğumuz 
mevzilere kadar getinnitti. Ne o 
gün, ne de on gün sonrasına kadar 
bir tek rus bile göremedim. Topçu 
ateıi hemen durmU§, tüfek sesleri de 
gittikçe boğuklqarak kaybolmuttu. 

Hangi. yaşta kürke 
çok düşkündürler 

Puccini: La fille du Far Fest. 2 - Fe:r 
Flux de valsea. 3 - Wagner: La valkıi 
4 - Niemann: Alt China - 21.55-22.00 
rınki proıram ve İ&tiklil mar~ı. 

lSTANBUL : 
OuLE lü.:;.t< HATI: 12.30 Plil<la ~ 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pi:.. 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif I"" ' 
neıciyatı. ..ı.ı 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 P~ll': 

dans musikisi - 19.00 Suad Gün ve 
daıları tarafından tiirk musikisi ve ~l 
sarkılan - 19.30 Spor musahabeleri: ~1 
Şefik - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 
mal Kamil ve arkadaşları tarafından «il 
musikisi ve halk prkıları - 20.30 Havt.:~ 
poru - 20.33 Ömeri Rıza tarafından a~ 
söylev - 20.45 Fasıl au heyeti: O~ 
lan: Küçük Safiye, İbrahim, Ali: 1{~ 
Cevdet, kanun Muammer, Klarinet H ., 
Tanbur Sallhaddin, ut Cevdet Kozan. i;'· 
at ayarı) - 21.15 ORKESTRA: 1 - " 
zart: Figaro, ı hochzeit, uvertür. 2 • ~ 
zart: Don Juan fantezi 3 - Concerto ~-il"· 
(Violon Avec orchestre.) 4 - Strauss: ~ 
nube Bleu. Valse. 5 - Eilenberc: Le RoP
nol et les ırenouiles - 22.15 Ajans ha~~ 
ri - 22.30 Plakla sololar, opera ve oJ1P~ 
parçaları - 22.50 - 23 Soıı haberler ve cır· 
si günün programı. 

- Rwlar kaçıyor ! 
Kelimeleri, intizamsız bir halde 

ağızdan ağıza intikal ediyordu. Ka
li&0vat yolundan köye girdiğimiz za
man kesif nıa kütlelerinin bozgun 
halinde kaçı§lıklarmı gördük. Bun • 
)ardan bir kı&mı bu yolun devamınca 
ıimale doğru, bir kısmı da ıark tara
fındaki tarlalara doğru kaçıyorlar -
dı. Dürbünümle kuket&iz, silahsız, 
kolları sıvanmıı, kaçarken arka&ma 
doğru ate§ eden, yere dii§en bir ta
kım aakerler, maneviyatı bozuk ola
rak mücadeleye çabalayan bir insan 
kütleai görüyordum. 

Rua kitabları bw-ada a&kerlerinin 
büyük bir intizam içinde ricat etti
gım yazar. Fakat en hafif tabiri 
kullanmak lazun gelirse ben de on
ların korkunç bir telat içinde bulun
duklarını söylemeliyim. Bizim yana
ıık nizama geçen piyademizde on
ların pefinden gidiyordu. Biz de on
lara iltihak ettik ve aralarında bi
zim taburun ıark tarafına doğru be
raberce ilerlemif olduğumuz bir bö
lüğünü de bulduk. Bunlara tarlalar
dan, otlaklardan, tepelerden, vadi
lerden geçerek dütmanı kovaladık. 
Kazanılan bu zafer \gerine askerle
rimizin nqesi yerine gelmi§, mane
yiyatı kuvvetlenmiıti. 

Hatırlıyonmı: Yüzbqı biz müla
smılara, Ukerlerin ate§ etmelerine 
mani olmak Üzere takımlarımızın ö
nüne geçmemiz için haykırdı. 

Aakerlerin heyecan ve iıtiyakı 

çok yük.ek bir raddeyi bulmuttu. 
Biz ikinci safta bulunduiamua iç.in 
ıayet ukerler ate§ edecek olw-laraa 
kmıunlar daha önden giden kendi 
arkadaılarmıızı öldürebilirdi. 

Rualar, Nikbolu yolunu bulduktan 
aonra kıaa bir mukavemet gösterdi
ler. Zabitleri bozguna uğrıyan aaf
ları arumda fÖyle böyle bir intizam 
teaisine muvaffak olmutlardı • 

Fakat bunun üzerine açtığımız 
)'aylan aletinin karfısmda bu muka
yemet de uzun aüremedi. 

Ondan aonra eskisinden biraz da
ha muntazam bir tekilde, arkaların
da bir çok ölüler bırakarak ricatla
rına devam ettiler • 

Artık bizim yüzbaıı fazla atılgan 
llavranan askerleri tamamiyle dw-
durmuttu. Öteki bölükler, pek uzun 
sürmemek üzere takibe devam etti
ler. Çok geçmeden bizim üç bölü
ğümüz bir noktada toplanmııtı. 

Dördüncü bölüğümüzle aaatlarca 
aonra Pilevne'de buluıabildik; bun• 
lar, Kali&0vat yolu üzerinde bir düt· 
man müfrezesinin pefine dÜflllÜ§ler 
~e bir kazak alayı ile kartılatmcaya 
kadar takiblerine devam etmiılerdi. 

Birinci Pilevne harbı böylece yapd
mıı ve bizim tarafımızdan kazanıl
mııtı. 

Dii§manm bu bozgununda büyiik 
bir payım olmasını ne kadar isterdim. 
Fakat hakikat, bana ancak yukarıda 
söylediğim kadar bu iıe iıtirü etti
ğimi &Öylememi emreder. Hadise ise 
§Öyle vukua gelmitti : 

Bizim kafile, rwlar tarafından 
yakından ta.kibedilmit ve düpnan 
biz Bukovaya vaı;dığmuz zaman o
raya kadar gelmitti. Orada tiddetli 
bir &0kak muharebesi olmuı, dÜ§Dlan 
bunu kazandığına kanaat getirmiıti. 
Bu aebeble, artık o mevkie hakim ol
duklarını &anan bir takım rua bölük
leri, sokaklarda sil&h çatmıılar, fa
kat bu sırada ansızm yeni yeni ta
burlarmuz karıılarma çıkmıttı. Bu
rada yeniden sıkı, fa.kat pek fiddetli 
bir çarpıpna neticesinde dÜflll&D 
köyden püskürtülmii§tü. 

Muharebenin umumi gidiıi &§ağı
da anlatacağım tekilde vuku bul
muıtur: 

General Şilder - Şuldrer'in ku
mandası altında bulunan düpan, 
timalden, ıimali fark.İden, prktan 
ve cenubu ıarkiden, yani dört nok
tadan hücum etmiıti. 

Şimalde bir kazak alayı, Opaneç 
yakınlarında mevzi almıı olan iki 
taburumuzla harbe tutUfU1U§, fakat 
püskürtülmüıtü. O kadar ki bu iki 
taburdan biri B~ kuvvetle
rin yardımına k()flD&k imk&mnı bW
mU§tu. 

Şimali prkide iki alayla ÜÇ batar· 
ya, aol cenabmıızm eau kuyyeti 
(kuvvei külliyesi olan) dokuz tabu
ra taarruz etmiıti. harbe tutUJIDIYan 
merkezden yardnn sören dört tabur, 
mevzilerini muhafaza etmif, benim
ki de dahil olmak üzere beı tabw- da 
Bukovaya ricat etmek mecburiye
tinde kalmııtı. 

Burada biriai Opaneıten gelen, 
birisi de taze ihtiyatlardan sönderi
len iki tabur bulunuyordu. Bunlar, 
bir m.:kabil taarruza kalkmıılar ve 
düımanı püakürtmüılerdi. 

Şarkta bir alayla iki batarya, aai 
cenahunızı Bulgareni yolu üatünden 
umumi karargi.hm bulunduiu tepe· 
lere, yani garbe doğru geri çekilme
ğe zorlamııtı. Bw-ada türklerin ma
neviyatı kırdmııtı. Bunun da muhte
lif aebebleri vardı. Evveli. aaker u
zun bir yürüyÜften aonra dinlenme
ğo fırsat bulamamııtı. Sonra bu ce
nahın kumandanı Ahmed Hıfzı pa
ta ile halefi miralay Hüsnü bey ya-

En ucuz ve 
En pahah 

Cins klrkleı 
G eçen gün bir Bayan soı:ulan bir 

suale 9öyle oevab venyordu: 
' - Ne yalan aöyliyeyim.. ~n kür

kü ısıttığı için değil, bana iyi gittiği 
için severim. Bütün Bayanlar da be
nim kadar samimi olsalar bu itirafta 
bulunurlardı her halde .... Haizranda 
temmuzda bazı tuvaletlerde kürk 
kullaıunıyor muyuz sanki ... 

Her ne halse ... Kürk güzel şeydir 
doğrusu ... İster süslesin, ister ıaıt. 
sın, isterse serinletsin .. Papucunun 
altı delik olan en dar büdceli Bayan
dan, en zenginine, otomobillisine ka
dar, hepilinde de kürk hırsı, kürk 
sevgisi gün geçtikçe artıyor... Şu 
mevsimde kürksüz Bayana rastlıyor 
musunuz? Elbette hayır.... Hiç ol
mazsa yakada. kolda, etekte bir tu
tam kürk muhakkak bulunuyor. En 
atlatıcı, en kurnaz kocalar bile 
muhakkak günün birinde donüp do
laşıp kürkçü dükkanına sokuluyor
lar ... 
Şu anda biz de kürkçü dükkanma 

girmiı bulunuyoruz 1 
Kürkçüye titiz bir kadın soruyor

du: 
- Kuzum M. hanımın sırtında ye

ni bir kürk gördüm.. Ondan bir man
to istiyorum.. 

- Tay derisi mi? 
-Hayır ... 
Kürkçü bu senenin modası olan 

bütün derileri saymağa bqladı: Ka
ragül, Astrağan, Şevret, Leopar, 
Brençvan, Rönar, .... _ ... 

- Hayır ... Hayır ... Hiç birisi de
ğil.. .• 

Nihayet i' anlaşıldı .. Kürkçü ince 
bir meıle.k zeki.siyle iti derhal kav· 
radı: 

- Pek yazık, o kürkten bulamıya
cakaınız ... Çünkü o hediyedir. Yer
li değildir .•.• 

- A .... Sizin kürklerinizin hepsi 
yerli mi? 

- Elbette .... Bu gördüğünüz kürk
lerin hepıi yerli ... 

Bayanla beraber bu ite biz de şa9-

ralamn11lar ve bir borazan yanlqlık
la rical borusu çalmııtı. Bunun üze
rine müıir bozulan piyadeyi yeniden 
tensik etmit ve emrindeki iki ihtiyat 
taburunu da kullanarak yaptığı mu
kabil bir taUTUZ neticeainde muvaf
fak olmuttu. 

- Sonu vaı- -

tık ... Kürkçü anlatıyordu: 
- Evet hepsi yerli... Hem de An· 

karada yapılıyor ... işte tay derileri .. 
Bu sene en çok bunlar moda. .. Bun· 
lardan yüz lira ile 400 lira araaında 
bir manto çıkıyor .. işte karından 
çıkma dana derileri .... 

- Kadınlar en çok hangi ya,ta 
kürke düfkün? Dedim.. 

- Ooo, bu i9in yaşı yoktur yedi
sinden yetmifine kadar bütün ka· 
dınlar kürk giyerler v• lnirlri\ -.
verler .... Gençler 22 ile 35 Yilf arasın
dakiler daha .ziyade tay derisi ter
cih ediyorlar. Ve en çok kürke dlif
kün olanlar da bu Yatta olanlardır. 

40 yatla 50 yaı arasındaki kadın
lar daha .ziyade siyah v eağır, çok 
tüylü kürk arıyorlar ..• Bu ya.Jtak:iler 
paraya daha çok kıyarlar .... 

Koyu rengler hem daha genç gös
terimıiş, hem da.ha zayıf 1.. Bu Yat· 
taki kadınlar her halde bu tip kürk
leri bunun için tercih ediyorlar. 

- Sizin mü9terilerini.z daha çok 
kimlerdir? 

- Tabii paralılar ..... 
- Her halde bu mevsimde en ka· 

zançlı meslek kürkçülük olaa ge
rek? 

Kürkçü, yaraıma dokunulmut bir 
adam gibi içini çekti: 

- Uzaktan davulun sesi hôf gelir 1 
Dedi... Ah o erkekler kadınların 
müsrif, paranın heeabını bilmez sa
nırlar ... Aman efendim onlar kadar 
pazarlıkçı, onlar kadar eli 11kı 
kimae var mıdır acaıba? ..• Yüzlerce 

Yazan: Sabah 
-.uuoırosaos~ 
lira verirler de, meteliğin hesabını 
ararlar vallahi ... Hele parayı sayıp, 
kürkü sırtlarına geçirlikten sonra 
aynanın karşısına geçip insana öyle 
bir eziyet edişleri vardır ki... 

Kürkçü bunları anlatırken gözü
mün önünde dört köşe bir kadın can
landı Her halde kürkü sırtma geçir
dikten sonra bir kat daha toprakla
pn, bir kat daha bodurlapn bu ka
dının, incelmek, güzelleşmek için 
kürkçüye nasıl çıkıştığını tahmin 
edebilirsiniz! Zor meslek doğrusu .... 

I• zmirin kadınları kürkçülere hiç 
eziyet etmezlermiş.. Tıkır tı

kır paraları sayarlarmıt·· Hem lzmi
rin kıtı hafif geçtiği için, orada bir 
mevsimde Uç dört çeşit kürk giyer
lemıiı. .. Kürkçü İzmir müşterilerini 
hasretle anıyordu... İzmirdekiler, 
daha ziyade daha ucuzlarından La
pen'lerden boışlanırlarmış .. diyordu. 

Yavq yavaş kürk merakı bizim 
erkekleri de aannağa başlamıııı .. Şlın
di paltolarının içine, yakasına kürk 
taktıranlar gittikçe çoğalıyormuş .• 
Hele çok seyahat yapanlar mu.hak· 
kak kürkletiyorlarmış •• .! 

Kadınlarla erkekler arasında 

kürkçü dükkanında öyle büyük mü· 
naka§alar olmıyormuı.. Her halde 
evde bir µç faaıl miinakapdan .2öz 
yatından, kavgadan sonra giyildiğı 
için olacak. erkekler kürkçü dükk.i
nma girer girmez bir kuzu gibi ka
dınların arzularını yerine getiriyor
larmı9 I ... 

En ucuz kürk kaç lira? .. Elli lira· 

ya kadar var .. En pahallıaı ... Onun 
nihayıeti olur mu ki ... 150.000 liraya 
bir kürk .. 150 bin lira.. Dile kolay ... 
Evet kürkçünün anlattığına bakılır
sa, Amcrikadjki bir meslekda9ı tam 

doksan yaJına girinceye kadar çalıf
mıt çabalamtf yaban ördeklerinin 
Yetil baflarını bir araya getire geti
re bir kürk çıkarmış. .. İtte bu kürk 
tam 150 bin liraya mal olmu9. Bütün 
dünyada bir iki tane daha eşi var
mıf ..• 

BWın Ankaradaki kürkçüde de 
ayni ll)erak sekiz senedenberi devam 
ediyornıuııı... Bir çekmecenin için
den avuç içi kadar bir kürk parçası 
çıkardı. Neftiye çalar yeşil bir 
kürk ... İşte aekiz &encde 150 bin li
ralık kürkün avuç içi kadarını mey
dana getirmit·· Türkiyede bu yaban 

- Evet •. 

AVRUPA: 
Öl'E}{A ve Oİ'ERETLER: 16 Mi}niJl.ı! 

18.30 Rip - 19.10 Laypzic - 20.30 t'lı 
ranaa - 21 Roma • 

ORKESTRA KONSERLERİ ve sdl 
FON1K KONSERLER: 14.10 Fra~~ 
- 15.30 Prai - 18.20 Könicsberc - ıs.ı 
Hamburı - 19.10 Bedin, Frankfur_t .A 
19.45 Droitvicb - 20 Breslav, Könicıl>".'.l 
- 20.10 Kopenhac 20.20 Bükreı _... 2~ 
Münib - 22 Strazburc - 22.30 LükfVI 
burır;. 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 KolonY• ,ı1 
14.10 Laypzic - 15.25 Hamburc - 17 B 
lin - 17.15 Roma - 18 Brüksel - ZJ. 
Paria. 
NEFESLİ SAZLAR (marı v. a.): 6}) 

Breılav - 8.30 Keza ve Stuttır;art - lVf 
Prağ- 17.20 Kolonya. ; 
HAFİF M0Z1K: 6.30 Bedin ve dii' 

alman iıtuyonları - 8.30 Frankfurt, ~:c 
nigsberı - 10.30 Hamburı - 11.15 Be~~ 
- 12 Breslav ve dıier alınan iatuyollJ' 
- 13.15 Münib - 14.15 BerJin, lianıbut' 
15.35 Bedin - 16 Breslav ve diğer a~ 
iıtasyonları - 16.10 Köııicaberc - ~~ 
Frankfurt- 17.15 Münih-19.10 HaıııD1"' 
- 19.15 Stuttprt - 21 Konipberı, V~ 
oa - 22.30 Hamburı, M.ünilı - 24 Fr.V 
furt. 

DANS MUZ1G1: 20 Bedin - 22.30 !~ 
yana - 23 Milino, Doyçlancbeııder - "' 
23.30 Krakov 23.25-0.30 London-Reır;onal . .; 
23.30-24 Poste • Pariaieıı - 0.10-0.30 ı..~ 
acmburı - 0.15-1 Droitvich. 

ordekleri pek çokinuıı·· ı:.-•·- -~ ...... 
bunun kıymetini bilseler ve ördek· 
lcrin bqlarmı bir araya getiraelet• 
miJ, 'imdiye kadar bizim de böyıt 
bir kaç tane kürkümüz olurmUf ... 

Kürk ve kürkçülük de Türkiyeci' 
büyük ve parlak bir iatikbal vadedi· 
yor .. Bakın Türkiyenin muhtelif 
Mıntakalarında kaç ÇCfid kürkl\İ) 
hayvan var: Bursa ve civarında .,c 
ısahilltrinde Pötibufj- çıkıyorn:ııJt 
Trakyarun lrokarcala:rı pek mefh~· 
muf .. Sivaaın ve Tokadın kuzu detı' 
lerine diyecek yokmuş ... Hele Kat' 
sın Karagülleri pek nc.fi&mi9. Ağrı• 
dağı başlı bajına bir filcmmiş, adeti 
bir kürk diyarı imiş. Tilkilerin eıı 
makbulü, aanaarlarm, kurdların ell 
iyisi burada çıkıyormuş ... 

Lüks bir otomobilden, nefis kür• 
lü muhteıem bir kadın indi ve kiirt 
çüye girdi . .Kürk hakkında epey ın" 
lfunata sahib olmuı;tuk. Gelen kadı• 
nın kürkü aşağı yukarı se.kiz yüz li• 
ra tutarında idi. Bir kaç müşteri "' 
biz unutuluvermiıtik... Öyle y•: 
Ye kürküm ye hikayesi ... 

de, yirmi yaımda bir hoppa delikanlı gibi zıp zıp 
aıçrıyordu. Adeta aarbot olmut gibi bir hali vardı. 
~rada bir ayağa kalkıyor, teatral tavırlar ve jest
lerle kendi türlerini okwnağa baılıyordu. Baıka bir 
gün ve aaatte böyle bir adam. ve böyle bir aahne, 
Doktor Hikmet için bulunmaz bir hazinedir. Fakat, 
fU dakikada, yazık ki hiç zevkine varamıyordu. 

Hatti. içinin sıkıntısından ilk defa olarak franaız di· 
li ona çirkin ve ahenksiz bir teY gibi geleli. Gerçi bu 
inıad e&naamda (r)' li kelimelerin boğazdan öyle 
bir hırıltı halinde çıkııı, (en)' lerin burunda öyle 
bir hımhımlanıp kalıtı vardı ki bu aadaları Doktor 
Hikmet ancak ağız ve hançere teıekkülatmda bir 
arızanın veya bir ku&urun alametleri telakki edebi

liyordu. 

BİR SÜRGÜN 
- Ta dipte, solda.ki üçüncü kapıdan gırmız; 

orada, aize malUnıat verecek birini bulursunuz ? 
Doktor Hikmet, genç kızm iıaret ettiii tarafa 

doğru yürüyor. Solda.ki uçuncii kapıyı açıyor. 
Aaitfenik kokulariyle dolu, lot ve uzun bir kori
dor. Burada da gelen giden, giden aelen.. Genç 
adam, t&fkm, mütereddid ilerliyor. Ta nihayete ka
dar gitti. Sonra nri döndü. Gene girdiği noktaya 
seleli; durdu; kendine bir vaziyet vermek için aa&• 

tine baktı. Dr. Foisaard, aaat dokuzda, demifti. 
Tam dokuza bet var. Haydi, bir cüret daha. itte, 
hastahane hademesi kıyafetinde biriai yanından 
geçiyor -

Bundan baıka inşatçmın seai, büluga henüz er
miı bir oğlanın sesi gibi çatal çutaldı. Bazı çok ba
iırdığı noktalarda yıkamnamıı bir patiska parçası 
yırtılır gibi oluyordu. O vak.it doktor Hikmet yalnız 
aabırsızlanmakla kalmıyor, kulakları adeti. fizik 
bir istirab ile hapalanıyordu. Bununla beraber, ıu 
küçük acaip kukla gibi ada.mm ağzından ne in.aani, 
ne derin, hatta hazan ne kadar ulvi hislere terceman 
olmak iatiyen sözler çıkmakta idil... Atktan, tabi
attan, istıraptan, ölümden, allahtan~ aanki, günde
lik hayatınm mevzuları gibi bahsedıyordu. 

Kim bilir, kaç yıldanberi, kendisini dinleyecek hiç 
bir kimseye rastgelmemit olan, geç.kin ıair, bu çıplak 
ve goğuk oda içindeki tek dinleyicisi ve tek aeyirci
a.iyle, hınca hmç halkla dolu, havası ılık ve güzel 
kokulu bir tiyatro sah karııaında muttaaıl alkıtlara 
gark olan bir artiat kadar meauttu. Bu CUfef ne ka
dar sürdü? Doktor Hikmet, tahmin edemiyordu. 
Şu bir kaç aaat ona bütün bir ıün kadar uzun gö-
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ründü. Bir yandan da açlık tesirini göatermeie baı
lam.ııtı. Gözleri kararıyor, batı dönüyordu. 1ki üç 
defa, üst üate aaatma baktı. Lakin, tair, hala oralar
da değildi. Onu, akf&DlJD ilk karanlıkları odanın i
çine çökünceye kadar dinlemek li.zmı geldi. 

Nihayet, suatu. Aiır ağır paltoaunun düğmeleri· 
ni ilikledi. Kolunun teniyle bir kaç defa ppkumm 
tozunu sildi. Gövde.ini dojrulttu Ye tekrar bir az 
evelki ürkek kut sözleriyle Doktor Hikmete baka
rak: 
"- Sizi rahatsız ettim. Çok geç oldu. Gitmeli

yim, dedi. Ayaia kalktı. Fakat tam vedalaııp kapı
dan çıkacağı sırada, geri döndü: 

"- Bakmız, asıl mühim olan bir noktayı .öyle
mefi unuttum. 

Doktor Hikmet, Jean Lavaliere'i yeni bir konfe
ransa bqlayacak sanarak sendeledi. Öbürü ilave 
etti: 

"-Size adreaimi bırakmalıyon. Çünkü Leteaaier 
mektublarmızı kendiaine benim vaaıtamla gönder
menizi tavsiye ediyur. Bu aebeb haricinde de olaa, 
yine aizi evimde beklerim. AklJDJza eaince beni se
lip görebilirsiniz. Teklifsizce. •• 

Adresini yazmak için bir kalem ve kaiıd arıyor
d'u. Doktor Hikmet, küçük 7.•riheneyi ifuet etti. 

YAKUB KADRi 
Jean La:valiere eiildi ve fU adresi yazdı: 

35 bis Rue des Abbeaea (XVlll):Ve kiildı uzata· 
rakı 

"- Au revoir~ bientôt; dedi. Ma femme Mra en
chantee de voua connaitre! •. 

Ziyaretçi çıkınca... Doktor Hikmet, muanm Ü.

tüne bıraktığı mektubu aldı, pencerenin aydınlığı
na yaldatb. 

- Bir eaki kııla'Jl, bir modern bapiahaneyi, biı 
Orta·Çai ptoaunu veya biribirine eklenmiı biı 
çok manastırdan mürekkep bir papa.alar ~hal· 
lesini andıran kocaman binanın kapıaından içeri 
girince, bir müddet, ne yapacaimı fafırdı. Karan· 
hk bir "porche,, genit bir avlu, ta uzakta, ta dip
te bir IÜrÜ camlı kapılar .•. Avluda bir huta bakı
cı ve bir huta kalabahğL Bunların kaynapnaaı, 
bir telqlı telqlı gidip gelmeler; bir fiske>. edip 
ayrılmalar; bazı çıtkırıldmı aaaiatante kızların bu 
alacalı kümeler arumdan; bembeyaz güvercinler 
gibi UÇUfUp geçitleri •.• 

Doktor Hikmet, camnı difine alı pbunlardan bi
rine yaklqtı : 

- Pardon, Mademoiaelle; Dr. FoiMard'ı ıör
mek için •.. 

- Rendez·:voua'nu 81' mullr 1. 

- Pardon, Monsieur, Dr. Foiaaardı görn;ıek 
için ? 

- Rendez-vous'nuz var JD1dır ? 
- Evet ... 
- Birinci kata çıkınız; orada ııorarsmız. 

- Birinci kata ne taraftan çıkılır ? 
- Sağdaki merdivenden. .. 

Doktor Hikmet, koridoru telcrar yanama Jı:adar 
geçiyor, Sağ tarafta bir girinti. Bir mermer mer• 
diven. Hemen, acele acele çıkmağa baılıyor. Bi
rinci kat biraz daha aydmhk, biraz daha tenha 
ve belki apğıdan daha a.z kirlidir. Sağlı aollu oda· 
lar. Her birinin kapısında bir nümero ve birer kü
çük plaka göze çarpıyor. Fakat, doktor Hikmet, 
bunlann hiç birinin önünde durmızyor; sanki gi· 
deceii yeri evvelden biliyormUf gibi koridonm 
bqtan bata camekanlı bir köteaine doğru yürii

r.x°• O noktada, müe11eaeye kendisi gibi yabanoı 

- Sonu vaı:-
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"'············································ .. ····························,. Eteklikli Diktatörler .. 
Kanserle mücadele 

t- ı~.u haatalıkla mücadele, bu haa- Kanaer enatitüleri ilmi arattırma· 
-uala mücadele. Zaten bütün ha- lar yaparlarken, bu mücadelede 
Jat bir mücadeleden ibaret. Bir herkeain üzerine de bir T&aife dü· 
~danberi kanaerle mücadele pr : Kendini. kanaer haatalığmdan 
..__ d~ çıktı. Medeni memleketlerin korumak. 

300 milyonluk Çin devletini 
~de, Üniversiteleri bulunan te- Şimcliki halde kanaere ~ aıı 

1 
9riJl hepainde kamerle mücade- veya aerom - maale1ef - :yoktur. Bu 

.~~titüleri kuruluyor. Bunlar bir haıtalıim gelmeainden deiilae bile, 
;c-ftan kanıerin aebeblerini, ne ilerlcmeainden korunmak haatalıiı 

dafunu tahkik etmekle ufratı- daha pek iptidallllda tetJaie ettir-
1-tar, bir taraftan da onu iyi et- melde olur. Haatabk bö7le pek İP
~ek, hatta haatabk gelmeden önü- tidaamcla tethia ecliliace n..ı..-. 
- &bnak çarelerini anyorlar. ne, laerkai korkutan &ldbetia ÖDİi• 
d.. Bu. kadar mücadele hayata biraz ne ıeçmek mümkindiir. 
de •kıntı vermekle beraber, müca· K.1rk 7qmda, demek ki Aha -2•1erm çıkmaama aeTinmeliyiz. genç 7qta, bir kadm aabahJ.,.m si· 
Ylllldi her birine kartı mücadele aç- yinirken memelerinden birinia üz .. 
~a haatalıklann önünde eaki rinde ufacık bir katılık dUJ'•• Bu 
•-.uar boyunlarını bükerler ve kadarcık teJ' ıökainGn süselllfine 
°"1ara k&l'fı hiç bir py yapdamıya- mani olmadılı sibi keDdiaine hiç 
b:lını sanarak aadece akibetlerini bir afn. aısı da 'f'el'lllecliiinden bel· 
ti ~eı:lerdi. Mücadelelerin açılma- ki onu aldırmaz. Haftalar, qlar 

İlllain ilerlediğini göateri:yor, mü- geçer. O ufacık katılık az çok bG· 
-... ı.,. mevzu olan haatalıklarm yiir ft .. çok tiddetli, hem ele .Ü-
., IÜn yok edileceti ümidini veri- reldi acı Terir. Katılık acı Yerecek 
~· Banan için kaneerle mücadele- hale pldiii •akit kan1er ilerlemit
- ~kbfma ela MYİameliyiz. Kan- tir. Teda.ui SÜÇ, çok süç olur. Ka
~. de bir aün yok edilecek demek· tıhk çıkanlaa bile sene teper. Hal· 
_. baki claha acı nrmeclea t.,m. etti-
lae ~le mücadele milletlerin rilmit olaa,.ctı. •• 
... Paaae a711i derecede allka Terir. Y ahacl biraz J'&llıca 'bir erkelin 
.. U... -:•ı du:-:.. k-·-da ı.n.-::.1-, -k idi· t.:_. UUI etin kanaere daha az müa- - -- •Y\'ua r-
~ oldufuna, ıimclilik, inanma,yı- çGk 7aranm farkına V&l'D". Bu kü-
llız. Meaela Siberyada bir çefid ... çücük 7aramn kartıaında belki kı· 
~lak çıkarmıı ta ondan yiyenler nk bir elit YardD' da ondaadll'. Fa· 
Jlere tutulmazlarmıf, yahud Po- kat o J'ar& bir kamerin batl~ıcı 
°"~•dalü muaevilerin bir lumıı çiy da olabilir. lptiduıncla teıhia edil· :iaJll tuza batırarak yedikleri için mene ikibetin tarifine kalem da-
alarında kanıere tutulan olmaz- yanamaz. Vaktinde tefhia ediline 

;::...:;ylice zaman olu:ror, bizim o acıklı üı"betin ÖDÜ abmr. 
...... ete ıelen bir yüaacı hoca Biraz 7qbca herkea ricuclunan I aponlar Çinde ıiriftilderi atke
tilcı d_a belediyelerin ölüm i.atatia- her hanai bir tarafında, daha ÖD• ... ri taarrmUD yaımıra bir de po-

et'iae bakarak Türkiyede kan- ceden bulunmayan. bir katdık ya-
=~ haatalıfı bulunmadıiı manumı had durup dururken kana.yan '" !itik ve diplomatik taarrm açmıpardır 
t~· Halbuki bizde ele kaıaaer kapannıayan bir yara sörünce kea- ld bunun hedefi ÇindeJd naayonaliıt 
d9th~leri. gittikçe çoialıyor. Eaki- dini hekimine muayene ettinnekt• hareketi felce utratmak bizzat japon
~ ııtatıatiklerde kanaer haatalı· ihmal etmemeli, bekiın lüzum sö- lann alaycı bir tarzda .aöyledikleri gi
t;ın bulunmamaaı 0 vakit bu haa- rüne 0 katılıktan :yahud ,....adan bi "Sung hanedam"m tahtından indir
L_ ~ tethia edilememeainden bat- küçük bir parça keatir•ek ~ mcktir. 
;' b., feY iabat etmez. Sarumak kopta tetkik ettirmekten çekinme- Bu "ha.nedan"ın nüfuzu o kadar bü-
d aıı._~ tuzla aoian yiyen milletlerde melidir. Hele • kamer ini bir hu- yi1ktilr ld, Japonların aulh fU'tlarınm 

• ._....r haatalıfuu t h • edebil talık ta olduiu için • aileainde sa- en batında. Mareşal Çang Kay Şck1e 
Cek kudrette heL:_ı.:! bıauJ._ .. e- Sung ailesinin Çinden çekilip ıitme-ııuuu- __ ten kanaerli varaa.... i b"'-a .... ktir. leri bulundulunu ıöyl ye.nler ll"l:ı nr-
_____________ _:_ ___________ G::_. :.:A:_. dır. Filhakika: Sung" babanın üç kızı 

uzat f&l'km politik tahneainde bareke-
Lise, muallim mektebleri ve 
orta meJLL .... uı4!r ıçın aıma .. 

den ilederi 
Sehi rlerİmİzde telefon ~ ~=. :~!; J-.!;.1!~:= 

kültiir bakanlıiı. Kamutaydan alı
:ıı 300.000 lira fevkalide tahaiaatla 

irudaıı .doğru~ Almanyadan aeçil
lbek auretıle, 30 hae ve muallim mek
teı, ·il 

il m. etmemektedirler. 
grup santra an Çinde bir çok aene.lerlen beri lbldar 

ı e 60 ortıa mekteb için fizik, kim-t: ve biyoloji aletleri almı9tı. 90.000 
l a kıymetinde bulunan bu aletler üç 
-fdtaıa IJ:eri letanbul &ilmriliilııdodir. 
ta UrJ.un ıçin Kültür bakanlığı Kamu
~daıı aıuntaam tahai.at iıtemiı, bir 
rıı:::;rı da aletlerin gümrükten çıka
)i ı etrafında lbım gelen müaaade-

Otomatik telefon teeiaatı bulunan dizginlerinin Uç lı:admm elinde bulun
büyük tehirlerde bir Hmtılıı bütün a- duğu bir efllDO delil. epey prib bir 
bonelerini ihtiva ederek ayrı bir grup hakikattir. lhtilll dalgalarının mem
halinde faaliyet, intizam ve aürat te- leket üzerine yayıhpndanberi, her hi
min etmeğe yarayan ıruP aantrallarına diaenin arkaamdan bu Uç kadının ıdlu
ihtiyaç hisıeden P.T.T. idareal bu eti ıezilmektedtr. 
santralların teaiıi iç.in çalıfl?laktadır. • • • 

.:-- Ü%ere teıebbü.e giripıiftir. 
~ Ülaade aluur alınmaz, aletler, ba
~ın huuladıiı liateye göre le-
1. ~ aid oldukları mekteblere 
ıe°:er~ecektir. Bu tevai 10nunda a
Orta hiçbir ille, muallim mektebi ve 

Nitekim Ankara, Yenitchir için de Merkezi Çinin dibine varılamıyan 
böyle bir santrala ihtiyaç görülmüf ve derinliklerinde kadınlar .. kil
b~ santral ıamarl~ftı. lstanbuldada "leri detiftirilmit ve Hkatlanaut ayak· 
bırçok .~tlerde ~y~e . gru~ santral- larının üzerlcrinde aendell)'e lllldele
~ı tea~ını veya tmıdi.kı te~t~ ~a- ye yürilrlerken; lantunc n Cetuu .. 
kinelerı çoğaltılarak ve yenılqtmle- yaletl~rinde fakir aileler lmlarmı •t· 
r~k d~. birçok aboneler ilavesi ıure- malı: iiaere puua &6tlrUrbn; Slnld
tıyle ihtıyaç karfılanmıttı. ang'de Çin TOrldatanlDda mUalttmuı 
Kadıköydeki grup aantralının da 400 Çin kadınlan bundan tlllı yirmi aır 

~dar ~ v~ birçok m~eler ilave- önce oldup pbi huemleıüı lrafcüeri 
sıyle genııletılerek tesıaatın 6-7 aya arka1ında JlfU'kea, lfanldnde Km· 
kadar ikmali ümid edilmektedir. tıon'da Ye IMP.yda Uç lmdm hWdlm okuı kalmıyacaktir. 

b' 
8lkaıııık, aletlerin mokteblerde iyi 
~ •urette kullanılmaları için, mual
aı ere bir kolaylık olmak üzere husu
ıat lcataıoğlar, liıteler, izahnameler ha-

Şifli .ırup aantralı ~ yeni sene için- ıürüyor, mü.Akereler yapıyor, nota ya-
de faalıyete ıeçccektır. sıyor, nutuklar veriyor ve Çinin ka

~~tır: Bwıdaıı bqka mUte-
11 lllüfetüfler aletlerin gönderildi-

ği mekteblere gitaıek ıuretile bu alet 
itlerile doirudan doğruya IDefgul ola
caklardır. 

Hayat, sen ne güzelsin! 
-37- Nalıletlen: N. B. 

Maceramızın kurbanları 
.. ;~·ın uyuyuıunu bir kere daha pm &iyafetlerinden IOOr&, yaya geç
'ttinı; orada buduğum bir boyun tiğimiz yollardan gene g~iyorum. Za
~ ını abajorun üzerine atarak ay- vallı lsnıail Zeki ı itte bütün ümidleri
itıernğı &zalttım ve aonra, bir cinayet ni hop çıkardığım biri daha f Ben, an
, •ı olannı aonauz tedbirlerine mü· !aşılan hep böyle, önce teabir ederek, 

l ~ ederek evden çıktım. ve sonra, beni aevenleri kendimden 
Cibt~iıyor; tokmak darbeloeri iğrendirerek &nrilmü tüketeceğim. 
lbaıı hız anda vurup duran kanı· İpn neden ibaret olduğunu öirenir 
..._lr i~ı ve atıeıli cereyanını hafiflet· ögrenmez onun ne balıe geleceğini ta
ltlura ~Pktmı çılı:anp yüzUmU yağ- savvur ediyorum: Yüreğine iniverme-

'!' •erıyorum. si ihtimalini unk görmemeli; zira la-
•llJ~~ ıneydaııında yer yer biriken mail Zeki bndini pyet kumu, aldan· 
Saları e ~ .. ~~ik ı9ıklai-ı altında cam par- mu bir adam bilmektedir. 
biller· &ıbi Parıldıyor. Sua aıra otoma- • Ortaldarmuıı ma.kaadlal'ma ilet 0 • 

förı ~ buğulu camları arkuuıda to- lacak yerde t.mail Zekinin yalııu ICUl· 
erı UYukl ... Itiiç(ik . uyor. Seher vakti yakın .. pattsını İatİlmarla iıktifa etmit olay· 

dın1ı1r ~~r. ampulün yarı Jfiiında.ay- dun bugün itlerinden her hangi biri
•• IOka &0 rilnen, avizelerinin bol ziya- nin bafında rahatça para lruanma.kta 
~. ia Vuran pencereler var: baata ve böyle kalbim, memnu aıkla kını. 
raır aa~-~ar batında oyun oynaya- mq, iınkinus aaadetin pefinde aaUana 
~-~edenlerin aalonlan... tar1ıla Cihangir ıırtlerında dolafmaz· 

rnı1rn;tia~ru takib eden ıiate, uzalı: bir dmı. 
~Yec 111 C&zlbe.ine mukavemet e- İfte İamail Zekinin konağının bu
Cibi, ,U: •urette kapılnuf, bir ıölge lundup aokaktayım. Taarruz h&diae-

\'aJrtj Yorum. ıi gözlerimin önüne geliyor. Sonra VU• 

Yle, llllıai1 Zekinin çektiği ak- rulutum. ve IGüzinin yaramı tedavide 

nunlarını timim ediyordu ... Bu Uç ka
dm ıenelerce bnparatorlupn kalbini. 
beynini .,.. cebial ıım ııkı ellerinde 
tuttular. 

gösterdiği itina. ... Bapnı kalduıp ko
nağa bakıyorum. File perdeler arka
sında ıtık var: Zid, hayatımın en me
sud saatlerini geçirmit olduium ayni 
yatakta olmalı ... Zenginliğin, ,efkatin 
ve qıkane dostluğun birlettikleri o u
nutulmaz günler timdi neredesiniz? 
Onları bir daha bir arada görebilecek 
miyim? 

Güzin orada, ve madem ki oduı ay
dınlık, demek ki, uyumayor, beııi diifü
nüyor, bayram arifeainde çocuıklar ıi
bi... Saadetimi kollarım arumda gör
mek için, yapacağım feY, bu kapıyı 
çalmak ve içeri girmek... Elim zile 
doğru usanıyor: Kurtaran veya öldü
ren dakikayı Yatıyorum. .. Çalayım ım? 
O zaman lı:apı açılacak, ve ben, yalnız 
bir kaç ayalı merdiveni çıkmakla Gü
.inin aablbi olacqm. Biçare kıs beni 
beklemiyor mu? 

Zili çalm.aaıak kudretini kendimde 
buluyor, füat lı:apmm .,iline diz U.. 
tü çöküveriyourm: Bir mezar tqım 
öper gibi o eıilin mermerlerine du· 
daJdanmı dokunduruyorum. 
Rüyalarımda, ıtanfnı ve penbe, ebe
diyen~ olacak ldlçUcUk,ka· 
rıcılım; yataimda rahat uyu 1 llMal
lardaki peri lmı aıibi aaraymm etili 
eararh ve kapın kötü niyetlere karp 
aağlam örtülildür. Beklediiin aevgili, 
,unun birinde, elbette ıelecek ve aen 
aradığın temiz qla onda bulacakun; 
yalnız o ben olmayacağım. ... 

• • • 
· sır aıklam bir fafak tölı:üyor, evlerin 

3kadınidare ediyor 
Japonya yüz binlerce Cin 

askerinden ziyadr bu 
üç kadından ydmaktad1r 
.----YAZAN ı .............. .. 

Edmond Demalt 
''Le Joamal,, 
Gasetainclen 

Çin11' lralbi-
Bütiln çinlilerin Madmu.el Sanı 

Şing Lin&'in aosyal adileı ve ekonomi 
politik bakkmdüi cüretklr teorlledni 
az çok itaatla. fakat daima hürmetle 
dinleyebilıneleri için. bu kadının, Çin 
cumhuriyctiıılo babuı olu Dr. Sun 
Yat Secı'le evleameıl Wi pldL 

••• 
A Konfuçiua'un imli kadar hür

met ıören bu adamın dul karı· 
aı buıtn 47 Ylııfltldadır. Zencin bir ta· 
cirin kw olduiu için Wıallinl önce 
Çinde, llODf& Amerikada lllıcon'da bu
lunm kolejde yapmJftır. 1912 de Çiacle 
ihtiW patlak verdiii AIDID 8aD Yat 
Sen'in huausl kltibi olmuf, ibtıiW ba
rekıetinin ıniUrit eol cenabına iltihak 
etmit ve Sun Yat Sen bu yü.sden Ja
ponyaya ~ia mecbur olduiu •· 
man onu takib ederek orada kendiaiylc 
evlenmifti. O andan itibaren de, Sun 
Yat Sen'in ef11ne..t deıtanınm muhte
lif merhaleleri olan bütün kuvvet 
darbelerine, suikaadlara, ihtilillere fi
U bir ıekilde İftidk ederek ''Cumhu
riyetin baba11'' nın hareketli ve mace
ra dolu bayatını payJattl. 

Dul kaldıktan aonra, Nankeu'dald 
kuıl hWcümetin diifmeai onu bir defa 
daha aürılmü boyı.nü mecburiyetin· 
eh bıraktı. Bir lraç 8eOC Ruayada Ye 

Almanyada dolaftı ve nihayet. hem 
can dÜf""'nı, bem ele kayna bil'Mleri o
ı.ı ıeneral Çang Kay Sek'le barıpna
ğa karar verdi. Çine döne~k Şangha· 
ym franeıs imtiyu böl&ıeaindeki mü
kellef Yillaeında nilbeten Alda bir ha
yat •ürmeğe ba9ladı. 

T am manuiyle romanesk bir ihti 
Wci tipi olm Madam Sun Yat 

Sen'Uı sln1llerin lralbine hitab etmeai
ae mubbiı, oman lledam Çang Kay 
lek Dimi altmda tanmıt olan kız 
kardefl 8uq llai IJaı, J11rddıt1erı
DJD bllbı•a selrtna n ü:lma hitab 
eder. 

lled1111 Çaac Ka)' 8ü parlamentoya 
mebua HÇllmlft .-tecillk y&plDlf ilk 
çlnU lradınd1r. Koc•mm nutuklarını 
'" Yabancı hUldlmetlere ıönderilecek 
ınühim notaları o )'U&ro 

Bununla beAber, Sunı hellllfireleriıı 
en ıencinin, lqıikere ye Amerikanın 
politika hayatında ıörUlen kadınlara 
beDHdiiini ...,,.,.k yanlıttır. Madam 

pencereleri birer göz kapalı gibi açı
lıyor, ve koı koca febir, madeni dük
hn kepenklerinin cınltıu ile sanki 
ınaflallannı çıtudatarak ıerinip yavq 
yavq uyanyor. Tenha kaldırımlarda 
ıüprilııtU arabaları ııs.k gürtlltiileri ile 
alır ağır, yakalarını kaldırmıt adamlar 
- arkalarından koğalayanlar varmıı
c:aaına - teliflı ve f&tkın ıcçiyorlar. 
Bu telitlı ve pfkın yayalardan biri de 
ben im; ~ kop tünele doğru ve o
radan yübelı: kaldırım yolu ile Köp
rüye iniyorum, Köprllnilıı parmakhk
lamu app kendimi denbe bıralaver
aem uhahın bu aaatinde beni belki gö
ren olmaa. Fakat bu ıurctle bayata ve
da etmek çok buit ve çok maddi delil 
ıni? Ben intiharı ancaık jıfa bulmu bir 
butalık takdirinde mazur ıörenlcrde
ııiın. Halbuki benim büyük kusurum 
beııliiime fazla dıaniyet verifimden 
ıelmiyor mu? Yoklukta bu benlikten 
ıeriye ne kalır? 

Fakat her ,eyden evel görülecek bir 
b...01111 var: Çaldıiımı ıeri vermeli-
yim. 

Fikret Selimin ıı.tabannine 1idi· 
yorum. O, bu N&tte, profeeörU dinli
yerek viziteye baflea:1ıı olmak lbmı
dır. 

- Fikret Selim bey burada mı? 
Bat vurduğum ıeııç hıılta bakıeı, 

hayret etmİf gibi: 
- Bilmiyor muaumu ki Fikret Se

lim Bey __ 

- Evet... Fikret beye bir ICJ mi ol
du? 

Çmı Kay Şek 9ık n tam manuiyle "ka
dın" dır; monden bir aoayeteyi olduğu 
kadar, bakanlıklarm ana ada kapalı 
bürolarmı da yadırpmu. Ayrıca ata 
binmeie de çok meraklıdır. 

••• 
S unc hemtirelerin en bllyüğü, 

maliye büaıu ft Çin parla-
mentosunun ikinci reisi olm Dr. H. 
H. Kunı'un karısı da ekonomik ve ma
li meselelere büyük bir alaka besler. 
Madam Çan Kay Şek'in diplomatik 
notalar yummma mukabil, Madam 
Kunı da Çinin büdceaial hasırlar. 

Ayni umanda timdiki dlktatörUn ve 
.'cumhuriyetin babuı"nm balduı, ma
liye btbnmm karnı ve Çin milli ban
kuı müdUrUnilıı im lrardetl olduğu 
dUfünWUne, Çin ekonomiai hakkında 
onun fikirlerinin neden dolayı en zen
pı blnbal•nn, en kudretli endüa -
tridlerin n en ilim ekonomi ve fi
nana mlltebauadarmm ftlıdrlerinden 
daha myade dinlendili hemen uılqı
br. 
Kıs lrardetleri ıibi lladmı Kung da 

hıriatiyandır ve hemfireai lladmn Sun 
Yat Sen'in alııaine olarak, 10fudur. Ma
liye bakanbğınm Çinde yerleplf olan 
kili1elerle hıriatiyan müeaı•elerine 
karfı ton ae.ııeler aarfında c&nerd gö
rünmesinin sebebi, Madam Kung'un 
dünyevi itlere olduğu kadar ruhani it
lere de göaterdiği alikada aramalıdır-. 
1932 barbında harab olan Şapei kilise
Iİlli o tamir cttirmitti. Fakat aon mu
harebelerde kiliae gene yıkıldı. Harb 
bitirildikten sonra ilk tamir edilecek 
bina da ı«ph•b ıezıe bu kilise olacak
tır._ 

A caba japoolÜ', Tokyoda ve Ja
paeya,a Hmpati bealiyen dev

letlerin merkulerinde ıöylendigi gibi, 
bu "eteklikli" diktatörler"i Aıya poll
tikaaımıı aahneainden kovmağa mu
vaffak olabilecekler mi? Bunu hiç 
kiıme eöyliyemea 1- Şimdiki halde 
muharebe, bakanlıkların eopk tann
ları altında ve harb meydanlarında ay
nı hararetle devam ediyor .... Uç kadın 
ve bir kaç kolordu japon Samuray1a
nna kartı koyuyor: Fakat itin atıl ga
rib tarafı, japonlarm bütün Çin ordu
ıundan ziyade bu üç kadından kork
makta olmalarıdır 1 •••• 

Meccanen muayene olanlar 
E1naf Cemiyetleri tarafından, e• 

nafın baltalarına bakmak Uzerc ta
yin edilen doktora bir buçuk ay için
de 340 haata müracaat etmit ve bun
lar meccanen muayene ve tedavi e
dilmittir. 

- Çok haıta: aol eline mikrob ka
çırmıt. tedaviaini geçirmif. ... Ne kabil
le hep9ini yaptık: Senımlar... Gudde 
açmalar, hepli, hepai.. .. Profeaör gece
yi hutaıun bafına ıeçirdi; fakat .. -

- Bu kadar tehlikede mi? 
- Sizi bir kerre daha görmüftüın; 

Fikret Selim Beyin doatlarındansrnız. 
Bundan dolayı size her tcYi aöyliyebi
lirim. .. Zavallı ıenç, akpma çıkar mı 
çıkmaz mı, bilmiyoruz ... Evellıd akpm. 
kadavra üzerinde kendi uauliyle bir 
tecrübe yaparken hadiae bqına gelmiş 
ve buna kartı hiç bir tedbir almıyarak 
evine dönmilf .. Dün aabah, profesör, 
kendiaini vizitede göremeyıince evine 
adam gönderdi ve &tefler içinde yattı
imı haber alıaA hemen buraya getirt
ti._ 

Bu haberi alınca ayağmun ucum 
yıldınm diifmlifceaine f&prdım: Filt
ret Selim ölüm tehlikesınde idi ... lJa.ıu. 
bir ild gün ev.el kendiai ile görÜfDlÜf 
olduğum iatidadh, kuvvetli, ıihatli bir 
delilranlı, bugün, bir iltihab yüzünden 
ölmek üzere idi 1 ..... içime fÜphe girdi: 
Bu, kaza neticeai olan bir ölüm mü i
di ?Yoku bir intihar mı idi? M•leği
nin ic:ablarmı çok iyi bilen bir opera
tör, nuıl olurdu da, en iptidai korun
ma tedbirlerini unuturdu? Bunları ağ
renmeli idim. Fikret Selim ölüm halin
de buluma bile ondan Unut oldu&umu 
iadeye geldilimden haberi olmalı idi ... 

- Fikret Selimi •BrmM letiyonım.. 
- Gerflp 4e ne yapacabuıra? Öyle 

dallm yatıyor ld ıi.si tanwnu bile ... 
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Avnapah muharrir 
Elliıini geçmİf kaç muharririmiz 

Tardır ? 
Bu auale, dütünüp taımdıktan 

aonra da cevab veremezsiniz. Fa• 
kat hep biliriz ki muharrirlerimiz· 
den çop kırkmdan eonra ya ..... 
makta, ,..Jıud okuaamıyae&k kadar 
yorulmut bulunmakta.dır. Misal 
vermeie ne hacet ! 

Ancak, Bernard Sbaw bAli ya
zıyor. Key....ıiq altmıımı çoktan 
geçmiftir. Kırkım bir kaç yıldanbe
ri •fiilli bulunan Will Durant he
nüz ••nf mq}aarrir' dir üç cildini~ 
neıretmiı olduju medeniyet laTİ· 
lai'ni tam•mlamaia ömrü vefa ede
ceği için, aevinerek yaunaktadır. 
lngiltere larilai'nden aonra "dütün· 
ceyi okuma makineli" m da son 
günlerde veren Andri Mauroia orta 
yaılılardan. yani elli ile altmıı ara• 
aında bulunanlardancbr. lakandi
navyada, Almanyada, Orta A..-u
pada, ltalyada muharrir, bizim an
ladığnnız manada, hiç bir umaa 
pnf olmamıftll' : renç muharrir 
yazan muharrirdir Ye muharrir ö
lünceye kadar yazabilmektedir; 
bir iki gün evvel, 77 yaımda, haya• 
ta gözlerini kapayan Rene Dou
mic gibi ... 

Rahmetli mealekdqmus, Fran
aız akademiainin daimi eeknt..i 
idi ve edebi mükGlatlar heklrmda 
hazırlamakta olduiu nutkunu bu
cünlerde okuyae&kb. Fakat daimi 
aekreterin bu nutkuaa. arkadqm· 
dan pek ıenç olmayan Abel Her
mant akademiye clialetecektir. Re
ne Doumic La ..... dea Deus 
MOGdea'un direktörü idi ve bu der
gide netrettiii bir roman dolaJ'U.İ7· 
le tiddetli tariaJ_.. uiranu" hatta 
abonelerindea bir kaçmı bu ,.üz• 
den ka:pbetmit ve bütün bunlara 
da : "dergiyi idare eden tıhoneler 
değil, benim,, aözleriyle cevtb ver· 
miıti. Muhanirin fikir i8tiklaline 
aid bu hatırayı kaydettikten IOlll'& 

sene A vnıpalı mubanirlere clönü
Toralll ı Tema oe *• fGİr olarak 
taıulaa Raoal Poncboa, Goncourt 
~d..W azumdandıı 77 yqmda 
öl• mealekdqmdaa 12 yq biİ)'Ük· 
tü; o ela, 89 yapnda, eaa ralHıi.eini 
,. ...... ı-.ıı- ..... h. ..... ltu .... d...,.... .... ., .... ıöplp 
sitti. 

Avrapah maarrir, bizim piri/,_ 
ni oldufumuz )'6f1arcla düpinqae 

ve yazma kudretini .....ı bul~ ? 
Bunun 111'1'1 nedir ? 

Mahanirlik Awapada ltir m_. 
lektir; muharrir oralarda yıpran

madan, fikrinin mahaullerini itin 
bir istiralt palaallD& harcamadan. 
leftDayeeİni _,., aaallerle iıti .. 

mar eden bir iı adamı huzuruna e
IW'9k okumakta, etrafmı sörmekte, 
dütünmekte ve :yazmaktadır. Çok 
J&f&yaD '9'e J'&ZdıkJ&rmı aJair ömriİ
De kadar okutan Avnapab ....._. 
ririn um bu olaa seNktir. - N. B. 

Yeni vatanda~lanmız 

Romanya ve Bulıariatandan hicret 
suretiyle yurdumu.sa ıelen 1792 mil
letdafımızın vatandafhğımıza kabul& 
Bakanlar heyetince tuvib olulllDQftUf. 

lararmı karfl&Dıda, nihayet, halta 
bakıcı beni Fikretin odaaına götürdü. 

Laboratuvarda Fikrete bir karyola 
kurmuflardı.Her ıey yerli yerinde idiı 
Mikroakobu, anatomi maktalan dola· 
bı, kıokulu otlar dolu titcleri, kitabla
rı, hülha her fCyi, eaki vaziyeti mu
hafaza ediyor, ve hattanın batı ucunda 
bir hemıire bekliyordu. 

U .zamlf takalı ile kara bıyıkları 
renksizliğini büabütün meydana vunı
yordu. Bir eli yorıanım öuruttuıuyor 
ve diğer eli, omuzuna kadar sarğılar i
çinde, hareketai.s bir kütle halinde gö
ze çarpıyordu. Uyuyordu, fakat yü
zünde ulı: tık cörünea takallüaler çek
mekte olduğu acıyı anlatıyorlardı. 

Gözleri birdeııbiri açıldı ve 
acaib bir bakıfla üzerime dikildi. Hu
ta olmıyan eli, bir hayali koğmak isti
yonnu9 gibi, havada bir kaç kerr.e kal
kıp indi. .Dalcmlıp plebe Çalmak ia-
todiii belli ldi. • 
Yalvarırcuına ona kollarımı uzat

tım. 

Artık, hald.katen yanında olduğumu 
anlamıftı. 

Haata bakıcıya bir itaretle dıtarı 
çlı:ınaaı lizım geldiğini ihaaa etti.• 

Yalnz kaldığımız zaman titrediğini 
far kettim. 

- Y aklqınız, dedi. 
Sea püriiaaüz, fakat uzaklardan ge

liyormuf gibi hafifti. 
- Demek ki haber aldı~? Bqıma 

gelen kazayı öğrendinb? .... 
(Son" var) 
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Trabzon'un su ihtiyacı 

Yarım milyon lira 
harcanarak şehre iyi 

ve bol su getirilecektir 
Trabzon (Hususi) - Yurdun birçok mesud köıeleri gibi ni

hayet Trabzon da içme suyuna kavufuyor. Şehrimizin su davası
nın tahakkuku için yarım milyondan fazla para harçanacaktır. 

Şehrimizin su meselesi enteresan bir 
tetkik mevzuudur: şimdiye kadar içi
len sular Kırzade, Zulmera, Değirmen
dere sı lar: idı Belediye reisi Dr. B. 
Cemalin tetkiklerine göre ı;ehrin ı>U 
vaziyeti şu safhadadır: 
Kırzade suyu şehrin Akçaabat tara

fında Tekfurçayır küçük silsilesinin 
eteğinden çıkar, mikdarca fazla ve de
mir borular içinde şehrin Kavakmey
danına xadar gelir. 

Kireçhane tepesinin eteğinden sıkan 
Ziılmera suyu daha muntazam ve he· 
men her yerinde kapalı beton kanallar
la şehre kadar varmakta ve şehrın c..r
ta kısmını ve birçok da evlen suıama.k
tadır. Değirmenderesinden alman ve 
hiç bir tasfiyt: görmeyen taksim su 
deposuna kadar gelen çamurlu dere 
suyu da şehrın en kalabalık bir kısmı
nı sulamaktadır. 

Kırzade ve Zülmera suları yağmur
suz zamanlarda berrak goriınUr!erse de 
kımyevi temizlikleri ve içilebılecek 
halde oldukları hakkında kati bır hü
kilın verilemez. 

JJegirmendere suyu ekseri bulanık 
ve daıma ıçılmiyecek ve natta ev lile
rınde temizlik hususlarında kuilanııa
mıyacak kadar mikroplu ve kirlidır. 
Her üç su yolu şehir dahilinde mevcud 
es .... ı kanalızasyon ile ekserıya komc1.h 
yapmakta ve şehre girmeden evel de 
bırç.ok suretlerle kirlenmektedir. Ya
pııan muayenelerde §Chirde en çok içı· 
len Zülmera suyunun mikyası maı 
17-21, Detirmenderenin yer üstü sula
rının mııtyası massı 5-6 arasında de
ğişmektedir. 

ışte asırlardanberi Trabzon halkının 
içtıgi su yukarıda taftiilen zikredilen 
bu sulardan ibarettir. 15 kilometrede
ki Zafran0&un altı muhtelif çe~esin
den at üstünde fıçılarla nakledilen ve 
günde 60-70 fıçı kadar şehre giren su 
her ne kadar temiz ve mikyası ması 

bazılarından ancak 2 ise de 30.000 nü-

ULUS 

GÜZEL YURDDAN 

GÜZEL RESiMLER 

Yeşil Amasya'dan güzel bir görünüş 

9. 12 - 1937 

Mttthiı bir facia 

Bir delikanh dağdan 
yuvarlanan bir kütük 

altında ezilerek can verd 
Erzurum (Hu;usi) - Torul kazasının Silve köyünde feci b 

kaza olmuf, bir kişi ölmüttür. Bütün muhitte derin bir teeı• 
uyandıran facia §Öyle olmuftur. 

Eski muhtar Ömer onbaşının iki O 

.lU koyun ıne..ı;arı dıdsınua tuııwıı e.-ıll 

ı!ıjın vKuı.ıerını iu<ttd.K yoıa ç1Amı91 

u•I' • .L cı.r•alarınua oır mucıcıc:~ !jd.41\'' 

can ~onrd., oKuzıerıne ot verıp oır 
u·ınıı:nmox ıstemışıerdır. 

J.lu KarOC§ın oturcıugu yerden üç)' 
metre yu.ıtarıda, mey1111 arazı üzc:rı 
cıe ve gorünmiyen bir yerde gene 
koyden Usman, elli kılo agırlıgın 

bir çıra kütüğünü çıkarmaga u~ra 

yormuş. U&man kütüğiı kesmiş, kt 

ocıun parçası arazinin meyline .kapıl 
rak yuvarlanmağa baflamıştu. 
Aşağı doğru ındikçe hızı artan k 

tük aşağıda iki kardeşin öküzler' 
dinlenmekte oldukları tarlaya doğ 

yol almış ve o hızla her §eyden ha 
siz karnını doyurmakta olan iki k 
<leşten Hasanın üzerinden geçip gi 
mıştir. Hasan ayağı ve kafası ezılınl 
suretile feci bir şekilde oracıkta c 
vermiştir. Diğer kardeş ise kütüğ'" 
rüzgarı ile arka tarafa devrilmiş 'f 

kendisine bir şey olmam.ıştu. 

Bir çocuk 
balon yutt 

ve öldü 
İzmir, (Hususi) - Cumaovası 

hiyesinde bir facia olmuŞı. bir çoc 
balonla oynarken ölmüştür. Hadi 
şöyle olmu~tur: 

fuslu 'ehirde 60-70 fıçı iyi bir au kıy
met ifade etmemektedir. Bu acbcplc 
bütün mekteplerde, lise, kız orta, ilk 
mekteb çocukları, fabrika ve müessese
lerde işçiler temizlik için dahi kulla
nılması caiz olmıyan Değirmendere 

suyunu mecburiyetle içmektedir. 
Büyük Şef Atatürk, Trabzonu 'eref

lendirdikleri sırada şehrin ıu işiyle 

çok yakından alakadar olmuşlar ve 
tehrin bu mühim ihtiyacının derhal 
tatmin edilmesini emir etmişlerdir. 

Bir adam 
karısıiıı ağır 

yaraladı 

;-r arih diyarı Diyarbakır 

Diyarbakırı bir kuşak 
gibi saran tarihi surlar 

!Hayret 
verici bir 
hadise 

Yukarı mahallede oturan Drama ınıJ 
hacirlerinden Mehmedin kızı Fat 
lastik balonlardan biriyle oynuyorınu 
Kızcağız balonu }işirip söndürürke 
balon kızcağızın boğazına kaçmıttı' 
Fatma küçük bir kızdır. Balonu çıJr;9t 
ınaJ.. ;.,,_ ··O---r- ·p ""lr;lt çıka 
ve yere diışmuşti.ır. Kızcagız neıcs aıa 
madığı için yerde çırpınırken arkadat 
ları onun şaka yaptığını sanmış! . 
da biraz sonra öldüğünü görmüşlerdi'· 
Zavallı yavrunun cesedi MemlekC 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Bunun üzerine Nafıa Vekaleti Sular 

umum müdürü B. Salahaddin ve ya
nındaki arkadaşları, Değirmendere su
yunun toprak altından şehre getiril
mesine karar vermişlerdir. Yapılacak 
tesisatla şehre saniyede 40 litre ıu te
min edilecektir. Suyun bütün vasıflan 
içmeğe müsaid görülmüJtÜr. yapılacak 
tesisat 518.403 liraya mal olacaktır. Bu 
ıuretle şehrimiz temiz, mikropsuz ıu
ya kavuşmuş olacaktır. 

löy muallim lllMteblerf 
Eskişehir, (Hususi) - Cumhuriyet 

köyüne kültür ışığını ıokma.k için köy 

muallimi yetiştirmek üzere şehrimizde 
ve İzmirde iki mekteb açıldı. 1zmirde

ki köy muallim mektebinde 200, Eski

felıirdeki köy muallim mektebinde 100 

talebe okuyor. Bu talebelerin hepsi, 

civar köylerin en zeki en kabiliyetli 

köylü çocukları arasından seçilmiştir. 
Bu mekteblerin ders senesi, stajla bir
likte üç senedir. Burada orta mekteb 
programı hafifletilmit bir ~ekilde tat
bik edilir. Dersler öğleye kadar devam 
eder. Öğleden sonra tatbikata çıkılır. 

Hasan kaledeki 

batakhklar 
Erzurum, (Hususi) - Hasankalede 

ve civarındaki bataklıkların kurutul
masına karar verilmiş ve bu işe memur 
edilen Erzincan vilayeti su işleri mü
dürü tetkiklerini bitirerek ife başla
mak üzere icab eden hazırlıkları ta
mamlamağa koyulmuştur. 

• Yeni bir betonarme 

köprü açıldı 
Erzurum, (Hususi) - Karabasan 

çayı ve transit yolu üzerindeki taş 

köprü yazın yıkılmıttı. Yerine yapılan 
betonarme köprü yola açılmıştır. 

Giresun, (Hususi) - Vanazit kö
yünde tüyl~r ürpertici bir facia olmuş· 
tur: 

Zimmetine para geçirmekle suçlu 
Mustafa adında bir adam, beş sene 
hapse mahkum olmuş ve mahkumiyeti
nin üç senesini geçirmiştir. Mustafa 
hastalandığından, raporla tedavi için 
hapishaneden çıkmıştır. 

Uç senelik mahküm ogün evine uğ
ramış, evde karısı Arifenin yanında 
Çoban Ahmed adında bir adam gor
müştür. Kadın, bu adamı odun kestir
mek için getirdiğini söylemiş, fakat 
Mustafa, adamın üzerine yiırüyünce 

kadın şöyle haykırmıştır: 

- Ona kıyma .. Ne yapacaksan bana 
yap .... 

Mustafa, Ahmede birkaç tokat atmış 

ve evden kovmuştur. Birkaç g~n sonra 
kadınla erkek arasında bu yüzden kav

ga çıkmış, Mustafa eline geçirdiği bir 

keserle kadını ölüm halinde ağır su
rette yaralamıştır. Yaralı hastahaneye 
kaldırılmıştr. Mustafa suçunu ıtirat 
etmiştir. 

Diyarbakır'ın mefhur Benosen burçları 

l~mir telefonu 
satın alınıyor 

İzmir, (Hususı) - İzmir otıoma
tik telefon şirketinin satın alınması işi 

tahakkuk etmek üzeredir. Bu hususta 

, bir mukavele taslağının tanzim edildi

ğinden bahsedilmektedir. Şirketin bü
tün tesisatı 1.200.000 liraya satın alına

caktır. Bu para yirmi sene müddetle 
ödenecektir. İlk taksit olarak 60 bin li
ra verilecektir. Telefon işlerinin bele
diye eliyle işletilmesi de düşünülmek
tedir. 

Karasını ve karasının 

6şıkını öldürdü 

Diyarbakır, (Hususi muhabirimiz
Jen) - Şehri çepeçevre kavrayan sur· 
tarla ve içindeki binbir anıdla tarihin 
derinliklerine dalan Diyarbakır, buğ· 
dayının özlülüğü, pirincinin artımı, 

karpuzunun iriliği ve kuyumculuk iş 
!erinin üstünlüğü ile de ün almıştır. 

uzerinde ıeı·an, ferah bır otomubı. 

yürüyecek kadar genişlikte ve 8 - 15 
m.:tn: yuıtsekliktekı surların genel go· 
runüşu, bir kalkan balığına, veya biı 

munarib ba~ına benzer. ~urlar, bugün 

bazı yerleri yıkılmış olmasına rağmen, 
Diyarbakırı bir kuşak gibi samuştır. 

Oy le bir kuşak ki, her taşında bir tarih 
okunur. Her şeklinde bir devrim sezı
lir. Sert bazalt taşları ü"erindekı türk 
sanatının incelıgini ve üsttln1ügünü 
gelip de uiyarbakır surlarında gorme
li. 

;:,urun dört kapısı vardır: Bu kapı
lardan biri Dicleye iner. Diğer üç ka
pıdan muhtelif istikametlerde üç 
muntazam şose çıkar: Mardin, Elazığ 
ve Urfa istasyon yolları. 

Mardin, Urfa, Elazığ yolları bu yıl 
baştan başa tami r edilmiş, 1 Km. uzun· 

Adapazarı, (Hususi) - Hendekte lukta ve 37 metre geniılikte parke dö
bir aile faciası olmuş, Yusuf adında bir şeli istasyon bulvarı da Cumhuriyet 
adam, karısını methud cürüm halinde bayramında açılmıştır. Müstakbel Di
yakalamış, hem karısını, hem aşıkım yarbakır şehrinin ana caddesi olan bul 
öldürmüjtür. var, Urfa kapıdan şehre girmektedir. 

Bu cadde Ulucamiye kadar uzatılacak 
ve bu muhteşem abidenin dört yönü a
çılarak park haline getirilecektir. 

Eski eser meraklılarını hayrette bı
rakan ve her biri başlı başına bir şehre 
değer verecek kadar kıymetli olan Di
yarbakır anıdlaruun pek çok turist ve
ilim adamı çekeceğine şüphe yoktur. 

Tren, eskiden çok uzak olan bu 
diyarı şimdi gezginlere ve ilim adam
larına çok yakınlaştırmıştır. 

Turist celbi için çok çalışılmaktadu 
Bu maksadla Diyarbakırı tanıtacak 
muhtelif kitablar bastırılmış ve mem· 
leketin dört bir köşesine dağıtılmıştır 

Eli bıçakh bir çocuk 
Erzurum, (Hususi) - Gürcü kapı· 

sında İbrahimin kahvesinde bir alacak 

yüzünden kavga çıkarıp kahveci İbra

himi bıçakla yaralamaktan suçlu Receb 

ismindeki 2ocuğun muhakemesine ba

kıldı. Hakim Recebe bir ay hapis ceza

sı verdi ve yaralama aleti bıçak olduğu 

için cezasını altıda bir artırarak 35 gün 
müddetle hapsine, yalnız yaşı küçük 
olduğundan onbeş güne indirdi ve suç
~u yaşı küçük olduğu için tevkif edil
medi. 

İzmir, (Hususi) - Şehrimizde hay
ret verici bir hadise olmuş, bir baba 27 
sene sonra kaybolan oğluna kavuşmuş
tur. 

Hadise şöyle olmuştur: 
T-0r1>alının Doğanlar köyünde otu

ran trab"onıu Ali adında bir adam, 
bundan 27 ı;ene evel memleketinden as
keı-e gıtmı~. cepheden cepheye sürük
lenmiş ve nihayet Torbalıda yerleş
mittir. Ali askere giderken bir yaşında 
Hüseyin adında bir oğlu varmış, aynı 
zamanda karısı da gebe imiş .. Ali as
kerden döndükten sonra memleketine 
mektup ya"mış ıaıtat karısıncıan uzun 
müddet hiçbır cevab alamamıştır . .N i
hayet bir gun bır meKtup geımıfi, bu 
mektupla karısının ve oglunun oıdiı
ğünü oğrenmiştir. 

Zavallı adanı, karısının öldüğünu 

haber alırken, karısı da Aliyi aramış, 
taramış, nihayet o da kocasının kayıp 
veyd ölü olduğunu öğrenmiştir. 

Garib bir tesadüt o gün bu gündür 
Ali de karısı da evienım:mişıeruır . .bu 

bayram Alı bır iş için Huca karakolu
na gitmiş, karakoldan çıkarken ikı 
bahrıyeliye tesadüf etmil>tır, Alı, bu 
esncsda bahriyelilerden bıriyle konuş

mağa başlamıştır. 

~uradan buraaan konuşurlarken ih
üyar adam, konuştugu bahnyelinın 

traozonıu buıunuugunu, clc1ının Müse· 
yın oldugunu ögrenince hayrete düş· 

mü~tür. ihtiyar suallerim derınlettı · 

rirıce ogiu ile karşı karşıya oldugunu 
hayrı:l ve dehşet ıçınde öğreruıııştir. 

Sevinç göz yal>ı.1rı arasında baı.ıa oğul 
sarmaş dolaş olmuşlardır. 

İhtiyar babanın Mehmed adında bir 
oğlu daha vardır. O da hayattadır. 

Trabzon hefodiye kimyahanesi 

Trabzon, (Hususi) - Belediye yenı 
bir kimyahane açmıştır. Bütün gıdai 
maddeler burada tahlil edilmekte ve 
çok iyi neticeler alınmaktadır. 

Hük1lmet konağı 

Aşkale, (Husuai) - Yeni yapılmak
ta olan hükümet konağının bodrum ka
tı bitirilmiştir. Şimdi bu kat üzerine 
beton tabliye döşenmektedir. Okul ku
rağının birinci katı da bitirilmiştir. 
Çarşı içinde yeniden bir iki mağaza ya
pılmıştır. 

İzmirde 
evleri 

göçmen 
bitiyor 

İzmir, {Hususi) - Romanya <ff 
Bulgaristan göçmenlerinin iskanı içi1I 
vilayetimizin muhtelif köylerinde int' 
edilmekte olan 750 göçmen evinde~ 
mühim bir kısmı bitmiştir. 'Göçmen e-1' 
lerinin bir an evci inşasına ehemi)'t

1 

verilmektedir. Şimdi hükümetçe bede' 
li verilen kira evlerinde bulunan gı>f 
menlerin mühim bir kısmı bu evlerdi 
iskan edileceklerdir. 

Karadeniz ere~lisinde 
orta mekteb açddı 
Ereğli, 8 (Hususi Muhabiriıt'11 

telefonla bildiriyor) - Kültür JJf 
kanlığınca Ereğlide bir orta mekt'~ 

~ 
açılmıştır. Bu orta mekteb kaza". 

büyük bir ihtiyacını temin ettiği i~~ 
halk büyük sevinç içindedir. Netclc1

• 

bugün bu sevincini mektebin açıl~ 
sını Ereğli Halkevinde büyük 
candan tezahürlerle kutlamıştır. 

Yeni orta mekteb kazanın en rtıılır 
teşem bir binasında açılmıştır. '!J: 
gün derslere başlanmıştır. - Hayı 

din Biçer 

Oltu"da ilk okul 
Erzurum, (Hususi) - Oltunun f.D' 

sur nahiyesi merkeziyle Örtülü kö~~f; 
de yeniden beşer sınıfiı ve sıhi ik~ 1 e' 
okul binasının inşası bitirilmek uı 
rC'<iir. 

Trabzunda bir 

hastahane yapıhyor 

Trabzon (Hususi) - Şehrimizde~ 
pılacak hastahanenin keşif planları j 

nihai projesi Sıhat vekaletinden ..,i~ 
yete gelmiştir. Hastahane pek yak1~ 
münakasaya konulacak ve bu muaz~ 
sağlık müessesesinin temelleri ati 

olacaktır. 
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Edebi mükôfatlar 
Bir franıız romancmm taclandrran Nobelden ıonra, Franaa'da edebi 

lllükafatlarm biribirini kovaladığı mevsimdeyiz. On gün sonra, aldık· 
lıu-ı mükafatı ilan eden bandlara sarılı franıız romanları kütüphane
lerinıizin vitrinlerini istila edecek, ve tozlu raflarında boynu bükülü 
bekliyen türk romanlarının gıptalı bakıtları arasmda, sanata suaamıt 
halkıınız tarafından kapıfılacaktır. 

Edebi mükafat, bu memleket edebiyatçılarının henüz tanımadıktan 
bir ınazhariyettir. O edebi mükafat ki, tevcih edilene maddi bir refah 
retinnese bile, eserini kitleye tanıtma yolunda geniı bir reklam olur ve 
edebiyatçılar arasında rakabet ve sivrilme arzularını besliyen bir mÜ· 
feVVik vazifesini görür. 

Edebi mükafatların, ne kadar haksızlıklara yol açmıı olduğuna da· 
İl- çok söz aöylenmiıtir. Fakat bu haksızlıklarla edebiyata yaptıktan 
bi~ınet bir terazinin iki kefesine ~onulaa hangi tarafm ve ne kadar 
ağır çekeceğinde fÜphe asi acaiz değildir. 

Edebi mükafatın edebiyatçıya doğrudan doğruya temin ettiği fayda
lıu-dan baıka halka edebiyatı tanıtma ve sevdirme hususunda gördüğü b' , 
•~met te inkar edilemez. Mükafatlar dolayısiyle, bu mevsimde, ede-

biyat, fransız politika gazetelerinin birinci sayfalarmda yer alan bir 
aktüalite haline gelir. 

Edebi hadiseye muhtacız. Edebi ha diae, edebiyatın bavadisleımeıiyle, 
havadis kıymetini almaıiyledir ki, edebiyatçılar arasına münhasır 
kalmaktan kurtularak, memleket ölçüsünde bir ehemiyet kazanabilir. 

Edebi alakayı yaymak, edebiyatçı lanmızda edebiyabn nankör bir 
lneılek olduğu kanaatini yerleımekten kurtarmak için edebi mükafat
lar aramızda büyÜk hizmetler görebilir. 

Edebi mükafat için büyük maddi fedakarlıklara da lüzum yokt .... 
Devletin her sene, kendi büdcesinden muhtelif sanatları himaye için 
ayırdığı tahıiaatm onda, hatta yirmide biri nisbetinde bir para, bu it 
İçin kafi, hatta fazladır bile. Fakat bu mükafatlardan temin edilecek 
fayda, bu tahsisatın azlığı ile nisbet kabul etmez bir büyüklükte ola· 
caktır. Her ıeyden evvel, mükafat, edebi eserin aahtına müeaair ola· 
caktır ki, edebiyatçıya hizmeti asıl bu bakımdan mütalaa edilmek la· 
2ıtndır. Bu itibarla, hatta, sadece manevi bir tevcihten ibaret mükafat· 
lıu-ın bile ayni hizmeti biç maarafaız, görebileceğini de kaydede· 
lİlll. - YAŞAR NABi 

_, •...................••• , ........................................................ -. . . . . 
~ Bernard Shaw'un nükteleri ~ . . . . 
~ •.......................................................................•.... , .. _. 

'so/ra batında 

Shaw, dana etmekten başka her şeyi
.ili seven bir adamöır. Fakat buna rağ-

., bıen, sosyetenlıi birinde dans etmek 
•orunda kalır. Kendisine, kaba adam 
deme.inler diye, tanınmıf bir diplo
mat olan ev sahibinin kamu ile dansa 
bıkar. 

Dans ederlerken, kadın, iltifatta bu
lunarak, 

- İyi dans ediyorsunuz; yalnız em
lliyetle idare edemiyorsunuz. Der. 

Shaw, kadının bu iltifatına, 

hakkında ne dü~ündüğünü Shaw'a so
rar. Bunun üurine, Shaw, 

- Sizin eserleriniz bana, gün geç
tikçe daha fazla şeyler lham iediyor . 
Der. 

- Aman efendim, iltifat buyuruyor
sunuz. 

Diyen Galsworthy'nin sözünü kese
rek, devamla, 

- F.aerinizin birini okuyunca, obü
rü daha ziyade hoşuma gidiyor. Bunun 
üzerine ikinci eserinizi okuyorum. Bi
rinci eserini.ı de de ayni intibaı edini
yorum. 

!troni (1581 - 1644) 
Bas çal an kadın 

•• 
Üıayor mu? 
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Genç §~İrlerimiz arasında açmıı olduğumuz şiir anketi
ne Ahmed Kudsi, Ziya Osman, Behçet Kemal ve Ômer 
Bedreddin'in verdikleri cevabları daha önceki sayıfala
rımızda neşretmişıik. Bugün de "Çanakkale destanı" 
nın müellifi, kıymetli §airlerlmizden Çankaya kayma
kamı B. Haluk Nihad Pepeyi'nin cevabını neşrediyor: 

HılOk lllllld Pepeylılı cewaln 
- Şiirin dünya ölçüsünde bir buiı'; 

ran geçirdiğinden aık, .aık bahse
dildiğini işitiyoruz. Şiire karşı halkın 

gösterdiği alakanın günden güne a
zaldığı, şürin günden güne daha az 
arandığı inkarı mümkün olmıyan bir 
hakikattir. Bu hususta ne düşünüyor
sunuz? 

- Edebiyatını kısmen aslından, kıs
men tercemelerinden takib edebildi
ğim memleketlerde şiirin bir buhran 

&annetmiyorum. Şiir her zaman ve her 
yerde bir ihtiyaçtır. Ortada bir dur
gunluk varsa bu bir yanardığın uyku
suna benzer. Ben ezilmeğe mahkfun, 
dağınık unsurları; kudretli bir desta
nın varlıklı bir millet haline getirdiği
ne inananlardanım. 

Bir (İlyada) doğmak için yalnız 
(Homere) mi lazımdır? Zamanının e
pik vakaları olmasaydı o büyük Epope 
meydana gelir miydi? 

h - Haklısınız, dansın, ata binmekten 
iç farkı yok. Baılangıçta, daima hay

•anın istediği istikamete sürmek la-
2tındır; cevabını verir. 

·s1ıaw'a nükte anlatılıyor. • değil istihaleler geçirdiğini zannet
mekteyim. 

Bugün insanlığın içinde kıvrandığı 
istirabı terennüm edecek sanatkarla
rın bir vecd hatti hamil sancıları i
çinde bulunmadığını kim iddia edebi
lir? 

llo••·-- ·d· -...ır-•&U gı ıyor •• 

. John Galsworthy, yazıcılık kariyeri· 
~n ilk günlerinde neşretmiı olduğu i
lti eserini heyecanlı haşiyelerle 
::aw•a gönderir. Galsworthy bir mild-

t aoııra bir auuı.ıu bulank, uerleri 

Bernard Shaw'a, hoş bir şey anlatan 
kadının biri, 

- Bu nüktenin bana aid olmadığını 
söylemenizi, doğrusu bir parça kaba 

buldum; der. 
Shaw da, 
- Bunun böyle olduğunu kabul et

miş olsaydım, asıl o vakıt kabalık et
mif olurdum. Ne de olsa, ıiz bu nükte 
kadar eski değilsiniz f cebaını verir. 

Yeni ltalyan re•mi 
Gino Seve rini - Terkip 

Her devir mevküni yenisine bırakır
ken bir durgunluk ve ya sarsıntı geçi
rebilir. Bunu buhran saymak doğru 

olamaz Bize gelince, şiirimizin yolunu 
bulduğuna ve nescini tamamladığına 
henüz kani değilim. 

Fakat şüre karşı halkın gösterdiği 
alakanın günden güne azaldığı mu
hakkaktır. Alakasızlığın derece ve se
bebi memleketine göre değişmektedir. 

Bu sebcb bizde ınekteblerden baş
lar. Biz yaşta olanlar daha ilk mekteb
lerde okwna, yazmayla beraber şiiri de 
öğreniyordu. (Hüsnü hat) dersi veren 
hocaların (Meşk) olarak gösterdik
leri parçalar en güzel fiir mısralariydı. 
Hangimizin hafızasında.ki (Mısraı ber 
• ceste) ler hala en neşeli veya musta
rib zamanımızda imdadımıza yetiş-
mez. 
Çıktım ıemavata hak berser, 
lndim ıemavat ile beraber. 
Bu memlekette de bir &Ün sabah olursa 

Haluk 
Evet sabah olacaktır, sabah olur geceler, 
TuHlu haşre kadar aürmcı akibet bu sema. 

Bu mısraları okuduğumuz günlerde 
duyduğumuz heyecanı nasıl inkar ede
biliriz? Biraz içimizi yokhyalım? Ab
dülhak Hamidi, Tevfik Fikreti ve da-

i ha bir çok tairlerimizi yarı ilib bir 
l varlık olarak taaavvur ediyorduk. On-

f 
ların, şiirleriyle bir meltemi kasırga
ya çevirebileceği kanatındaydık. Onla

: ra dahi diyorduk, yazılarından sanu-
lıyor, hatıralariylc heyecanlanıyor, 
kendilerine derin bir saygı gösteriyor
duk. Tevfik Fikretin(Aşiyan)ı herke
sin hayaline göre tekil alıyordu. 
Onların şiirlerini bilmek gençlik i

çin bir üstünlük vasfı hatta bir az da 
yüksek tahsil sayılıyordu. 

Halbuki timdi (dünyanın hemen her 
tarafında) çok gençlerin kafasında si
nema artistlerinin hüviyetleri daha 
fazla yer almaktadır. Bizde şiire rağ
betaizliğin başlıca sebebini talebe ve 
gençliğe bu ruhun aşılanmamasında 
bulmalıyız. 

- Şiire karşı alakanın azaldığını ka
bul ettiğinize göre bunun l'W!ticesinden 
endişe etmiyor musunuz? 

- Bu alakasızlığın devam edeceğini 

Şair mevhumelerden bahsetmez. Şa
ir, onu kalbinden ve dimağından yaka
lıyan his ve heyecanların en sadık ve 
hassas aletidir. Hiç bir devirde şairle
re, bugünkü kadar, ilham ve coşkunluk 
verecek cömert kaynaklar mevcud de
ğildi. 

Yarun asır evetine kadar büyük şair
lere ölmez eesrler yazdıran kinler şim
di bir çocuk öfkesi kadar küçük kaldı. 

- O halde şiirin bünyesinde bir de
ğişiklik kabul ediyorsunuz. Bekledi
ğiniz şiir nasıl olmalıdır? Ve bu bizde 
de doğabilir mi? 

- Ben yeni tairin şiirini kitlede ve 
onun umman gibi hareketlerinde ara
dığına eminim. Artık yeni şair yaşa
dığımız devirde içine kapanır ve ferdi 
tehassüslerinden bahsederse bu herke
si alakadar etmez. Fakat içinde yuğ
rulduğumuz vakaların azamet ve ıstı· 
rabı önünde taıaraa beklenilen eseri 
verir. 

Bunu yapabilenler, yalnız bayrakla
rının değil, yer yüzünün benimsediği 
şair olurlar. 

Böyle bir şiirin bizde doğmaması i
çin hiç bir s.ebeb yoktur. Yeter ki şii
rin haceri semavi gibi ineceğini zan
netmiyelim. Ve en büyük sırrın çalıı
ma ve sabırla çözüleceğini bilelim. 

Roman nedir ? 
Romanın birçok tarifleri yapıl

mıştır. Bunlara yeni ikisini daha ila
ve edelim. Fransız münakkidi Ed
mond J aloux'ya göre: "Bir roman, 
prensip itibariyle, karie kendisi ta
rafuıdan yaşatılmıı bir şey hissini 
vermesi lazımgelen muhayyel bir 
hikayedir.,, Leon Daudet de şu tari
fi yapıyor: "Roman, vezin ve kafiye
nin yardımı olmadan nesirle yazmak 
ve yaratmak ihtiyacının doğurduğu 
edebi şekildir. İnsan ihtiraslarının 
yok olacağına nasıl inanamazaam, on
ların şekli ve renklerine bürünen ro
manın da söneceğine inanamam.H 

-7-

il 

Edgar Poe'nun bir 
hikayesinden 

doğan düıünceler 
Edgar Poe'nun "Garip hikiyeler"

inden "Çalınmıf mektub"un kahrama
nı Dupin, sekiz yaşında bir çocuk ta
nıdığını ve bu çocukta karşısındakinin 
düşüncelerini anlamak için emsalsiz 
bir kudret bulunduğunu anlatır ve bu 
kudrete dair çocuğun ıu ifade&ini nak
leder: 

"Birinin zeka veya hamakat, iyi
lik veya fenalık derecesini anlamak ve
ya o anda zihnen nelerle meşgul bu
lunduğunu kavramak istediğim zaman 
çehremi, mümkün olduğu kadar sihat
la onun çehresine benzetir; sonra çeh
remin çizgilerine tekabul etmek üzere, 
zihnimde ve kalbimde hangi düşünce 
ve hislerin uyanacağını beklerim." (1) 

Bu ifade, derin psikolojik bir haki
kata dokunur: Her ruh hali dışarıya 
vurur; kendisini yüzdeki ve bedende
ki değitikliklerle gösterir. 

Yeisli bir anımızda yüzümüzün ve 
bedenimizin hareketleri o yeiae cevab 
verecek surette değişir; başka bir za
man o hareketleri, olduğu gibi vücuda 
getirirsek, ayni yeis kendiliğinden do
ğar . 

Bilhassa çehrenin sinir oyunları, el
lerin ve parmakları nbazan en firari ha 
reketleri "İç hayatımızın", heyecan ve 
düşüncelerımizin makeaidir. lç hayat
la dlf hayat bir kumaşın terai ile yü
zü gibidir. Ayni varlığın iki görünü
fiidür. Görmesini ve anlamasını bilen
ler iç.in dışarıya bakarak içeriye inti
kal etmek zor bir iş değildir. 

Dikkat edersek, sinemada bulundu
ğunuz bir sırada, beyaz perde üzerin
de geçen hareketleri nasıl içimizden 
tekrarladığımızı görürüz. Bu deruni 
taklit bazı hallerde tamamen haricile
tir. Böylece sinemada aynı jestleri 
tekrarlamak suretiyle o jestlere teka· 
bili eden düşünce ve hisleri yaşamış o
luruz. Bu, romanda da, tiyatro eserle • 
rinde de böyledir. Edgar Poe'nun mü· 

şahedcsi bedii zevkte büyük bir yeı; 
tutuyor. 

Bu psikolojik, daha doğrusu psiko -
fizyolojik hakikat sanatkar için kud
retli, emsalsiz bir ifade vasıtası olmuş
tur. 

Sanatkar, çehre ve bedende vukua 
gelen tahavvülü ve te,ŞıCvvüşü bir iki 
kelime ile anlatarak hem uzun ve boş 
tasvirlerden kurtulmakta, hem de ifa
de olunmaz zan olunan karışık ve ka
ranlık ruh hallerini anlatmak imkaru
ru bulmaktadır. 

Ruh hallerini ifade hususunda yal
nız çehre ve beden değitiklikleri değil, 
eşya ve eşyadaki tahavvül ve hareket· 
ler de buluıunaz bir menba teşkil eder. 
Bu hususta, (Salome)deki şeamet yük· 
lü vakalarla ayın hareket ve rengi ara
sındaki sun sıkı bağlılığı hatırlatirım. 
Bu piyeste Oscar Wilde, ayın vaıiy~
ti ve rengi ile, gelecek ve olacak badı· 
selcrin faciasını duyurabilmiştir. 

Binaenaleyh etrafımızdaki eşya da· 
hi, hislerin ve d~üncelerin ifade ~a- • 
sıtası olabiliyor. Eşya, ruh hayatına ış
tirak ettikleri nisbette bir röliyef, bır 
mana kazanırlar. Tam yerinde bir kaç 
keli:;ne ile eşyadan ruha gitmesini bı
len sanatkar, hakiki sanatkardır. Hiç 
bir psikolojik fonksiyonu olmıyan tat
sız ve manasız tasvirleri bazı roman· 
larda gördükçe yeisten insanın ağla
yacağı değil tiksineceği geliyor. Ne
dir, o kılı kırk yararcasına bayağı rea
lizm! 

Edgar Poe'nun bir kaç satırlık bir 
müşahadesi bana bunları yazdırdı. Ve 
- Bu telakkiye uygun kim var? Suali
ni kendime sorduğum zaman, gözle
rimde, atletik vücudiyle asırlara ba
kan Tolstoy canlandı - Suut Kemal 
YETKlN 

(1) - Ed Poe - Histoircs extraordinai
rea (La Lettre volEe "p. 56. ed. griınd.) 

Sovyet Rusyada 
sanat çahımalan 

Sovyetler birliğinde edebiyat, ti
yatro, musiki ve umumiyetle güzel 
sanatlardan halk kütlelerinin istifa
de ettirilmesi için devletç.e öteden· 
beri sarfedilen büyük gayretler ma
Hundur. 

Sanatın tezahür ettiği bütün saha
lara devletçe el konmuştur. Büdce
sinden büyük fedakarlıklarla yaptı
ğı himayelere mukabil, devlet, san
atların ihtilal ideolojisi emrinde se
ferber olması prensipini caas tanı
mı,tır. 

Tiyatro ı 

1914 senesinde bütün Rusyada 
mevcud tiyatroların mikdarı 147 idi 
ki bu mikdarın 107 si nefsi Rusyada, 
35 i Ukranyada bulunuyordu. 1937 
eenesinde Sovyetler birliğinin daha 
küçülmüş hududları içinde tiyatro 
:niicrları 625 e çıkmıştır. Bu mikda
rın 446 sı Rusyada, 83 Ü Ukranyada, 
H ü Asya cumhuriyetlerinde, 8 i 
Türkmenistanda, si Özbekistan
da, 6 sı Tacekistanda, 26 sı Kaza
tistanda ve beşi Kırgızistandadır. 
Tiyatroların nevilerine gelince, o

pera 27, dram tiyatrosu 310, musikilı 
tiyatrolar 29, çocuk tiyatroları 104, 
~e hir tiyatroları 387, kolkoz ve sov
koz tiyatroları 200 dür. 

Bu tiyatrolarda 635 profesyönel 
temsil heyeti çalıımaktadır. 1937 se
nesi planı mucibince, tiyatrolar se· 
nede 100 milyon seyırciyı istiab ede
cek iıacme yükselecektır. Bütün ti
yatrolarda çalışan artist ve işçiler 

devlet memuru ıufatını haizdırıer. 
Tiyatro sanatının bu inkişafı bü

tün Sovyetler birliği milletleri ar.a
sında milli dille tiyatro eserleri ya
zan birçok temaşa ınuharrirlerinin 
ortaya çıkmasına aebebiyet vermiş
tir. Eski eserler de muhtelif dillere 
tercüme edilmektedir. 

En fazla tercüme edilen Balzac, 
Şekapir, Lopcz de Vega'dır. 

Çocuk tiyatroları - Sovyetler bir
liği çocuk tiyatrolarına en fazla ehe
miyet verilen ve bu yolda en fazla 
ileri gidilen memlekettir. 16 sene
denberi faaliyette bulunan bu tiyat
roların mikdarı 104 il bulmuştur. 
Bunlardan 71 i sabit, 33 ü seyyardır. 
Çocuk tiyatrolarının programları 
mekteb programına bağlıdır. Ciddi 
ve faydalı eserlerden bafka, bu tem-

sillcr için adapte edilen masallar da 
büyük muvaffakiyet kazanmakta
dırlar. Çocuk tiyatrolarının gayesi, 
bir yandan çocuklara ahlaki ve ter· 
biyevi telkinlerde bulunmak, öte 
yandan da onlara küçük yaştan san
at 4.evkini aşılamaktır. Bu tiyatro
larda çocuklar değil, büyük artistler 
rol almaktadırlar. Bundan başka 
kukJa tiyatrolariyle çocukların san· 
at :lıtiyacını karşılamak yolunda mu
vaffakiyetle çalışılmaktadır. 

Musiki: 

M.ısiki sahasın<1a koro ve orkes
traların, şehir şehir ve fabrika fab
rika dolaşarak verdikleri konserler 
halkın musiki terbiyesi gayesini 
güd:nektedir. Musikiyle meşgul o
lanların devlet hizmetinde hayatla
rını meslekleri dahilinde kazanabil
meleri yüksek virtüozların yetişme· 
sine yol açmıştır. Bugün Sovyetler 
birliğinde mükafatlar almı§ 72 ve en 
ternasyonal müsabakalarda taltif e
clilmiş 20 Sovyct musiki sanatkarı 
vaıdrr. 

Resim: 

h.csııu sanatının inkişafı için ku
ıulan sanatkar birlikleri devletten 
yardım görür, ve azaları olan san
atkarlara bedava modeller ve leva
zım tedarik eder, ı;anata dair konfe· 
ı anslar, kurı;lar tertib eder ve sergi
ler açar. 

Fırça ve kalemle çalışan sanatkar
ların ıaydalanmaları !Çın huı;uı;i ko
operatiıler kurulmuştur. Sanatkar 
kooperatifleri, ressamları konturata 
raptetmek suretiyle muayyen ücret
le anga;e eder veya hususı sıparişler 
verer~k hayatlarını temin eder. san. 
c.tkar kooperatııleri müşten ıle ı;an
atlcar arasında tavassut vazifesini de 
ifa etmektedir 

Geçen sovyet bayramında açılmış 
olan "Soııyahst endüstri,. sergisin
de 600 Ckn fazla ressam ve gratikçi 
çalışmıştır. Görüldügü gibi, ressam
lar aynı zamanda sınai bir sahada da 
çal~;.maktadırlar. Propaganda, san
atkarın esas vazifesi telakki olun
maktadır. 

Müzeler komisyonu !936 da 2 mil
yon rublr.,e yakın bir t3hsisat har
cıyarak 500 tablo, 700 grafik eser 
ve 40 heykel satın almıştır. 



-8-

Resmi Gazete 
nstn nsah ıarn 

Bu sütunlarda günü gününe resmi gazetede çıkan 
kanunları, nizamnameleri ve tamimleri bulacakımıız 

KARARNAMELER 
2 

Kararname No. 1719 
Kan gütme sebebiyle işlenen adam öl

dürme ve buna te&cbbüı cürümleri failleri 
hısımları hakkında tatbik olunacak mua
meleye dair olan 3236 sayılı kanunun tatbik 
edileceii yerler hakkında adliye vekilli
i'indcn yazılan 18.1 l.937 tarih ve 412/ 285 
sayılı tezkere ile mcrbuatlan, icra vekilleri 
heyetine 23.11.937 tarihinde tetkik edilerek 
mezkur kanunun 8 inci maddesine ıöre bu 
kanun hükümlerini ili&ik liıtede yazılı yer
lerde tatbik edilmesi onarunııtır. 
Kan gütme kanununun tatbiki lazzm-
gelen ve adli teşkilat itibariyle tesbit 

olunan yerler: 
ı - Tuncelinln Çemiııkezek, Mazgirt, 

Pertek, Na.ı:ımıye, Ovacık ve Plümer kaza
ları, 

2 - El!zıf merkeziyle Maden ve Palo 
kazaları, 

3 - Siirt merkeziyle mülhakatı, 
4 - Artvinin Hopa kazası, 
5 - Bingölün Kiti kazası, 
6 - Muş merkezıyle mülhakatı, 
7 - Bitlis merkezi ve mülhakatı, 
8 - Trabzon merkeziyle Akçaabat ve 

Vakfıkebir kazaları, 
9 - Diyarbakır merkez ve miilhakatı, 
10 - Mardin merkez ve mülhakatı, 
11 - Urfa merkez ve mülhakatı, 
12 - Osmaniye kazasiyle İıılihiye kaza

aı, 

13 - Gazianteb merkez ve mülhakatı, 

Nan kin 
kapılarında 

(Başı 1. inci sayfada) 

f aatlerini tasfiye edeceklerini 
aöylemekte, hatta Filipin adala
nnm bile kendilerini harbe sü
rüklemeğe sebeb olamıyacağım 
anlatmaktadırlar. Aınerikalılar, 
Japonya'nm kendi öz yurdlan 
için yakın bir tehlike teıkil etti
ği fikrinde değildirler. 

Savyet Rusya ancak kendi bu
dudlarmm müdafaasını dütünü· 
yor. Barıt için Milletler Cemi
yeti devletleri ile birlikte, haki
kt ve samimi, her türlü müıterek 
harekete hazına da, hiç bir ta
rafın menfaati için tehlikeye a
tılmıyacağma füphe yoktur. Av
rupa kıtumdan gidecek kuvvet
lerle Japonya'nm yenilebileceği 
artık hatıra bile gelmez. 

Oyle denebilir ki japon davl· 
ıı karşısında bir nevi t e v e k -
k ü 1 huaule aelmittir. Fakat 
unutulmamak lbrmdır ki Asya 
kıtaaında R\dya'nın muazzam 
ülkeleri ve lnaıiltere'nin Hindia
tanı vardır. Bu sebeble Asya, yir
minci aann en mühim hadiseler 
aahneai kalmakta devam ede
cektir. 

Bu hidiıelerle doğrudan doğ
ruya ali.kah olmıyanlar, dolayı
sı ile, barıı ve Milletler Cemiye
ti nizammm taliini düıünmekte
dirler. Yeni bir harb ve istila 
mistiği, harbsonraımm o kadar 
ümid verici insani davuını yıp
ratmaktadır. MahkUın edilen 
harb, yeniden, kuvvetli millet
lerin mukaddes hakkı olarak tel
kin ediliyor. Sulhçu olduğuna 
şüphe olmıyan halk yığınlarının 
iradesini hiçe indiren rejimler, 
barı!Çı terbiye ve telkinlerin sa
hasını gitgide'! daraltıyor. Kolay 
muvaffakıyetlerin ve doygun 
devletlerdeki tehlike korkusu
nun ve kararsızlığın, pek de u
zak olmıyan zamanda, milletleri 
sürükliyeceği facialar tahmin bi
Je edilemez. 

Falih Rılkı AT AY 

Küçük Dış Haberler 

X Londra, - Orta Avrupada ya
kında seyahate çıkacak olan işçi par
tisi şeflerinden Lansbury, Çekoı;lovak
ya'ya da uğrıyacak ve Prag'da bir 
müddet kalacıktır. 

X Prag - Skoda şirketi meclisi 
idaresi, şirket genel direktörlüğüne 
B. Hromadko'yu seçmiştir. 

X Vaıington - Ticaret nezareti
nin bildirdiğine göre, amerikan tayya
re fabrikaları, içinde bulunduğumuz 

senenin ilk dokuz ayı zarfında 484 ü 
askeri olmak üzere 27 57 tayyare imal 
etmişlerdir. Bu tayyarelerden 452 si 
ihraç olunmugtur. 

X Londra - Avam Kamarası, 
mUzakcre etmeden ve ittifakla tay -
yare hücumlarına karşı tedbirler ka -
nunu projesini taavib etmi§tir. 

X Roma - Salahiyettar mahfiller 
banknotlara yakında damğa vurulaca
ğı ve kıymetlerinden yUzde on kaybe
decekleri hakkındaki pyialan tekzib 
etmektedirler. 

14 - Malatyanın Pctiirke Ye Akçadai 
kazaları, 

ıs - Rlzo merkeziyle Pa.ıar kazası, 
16 - Bolunun Düzce kazası. 

2 
Kararname No. 7721 

Mücadele aiıtemleri, hayvan sağlık zabı
tası kanununun 67 inci maddesi mucibince 
yapılan nizamnameye zeylen tanzim edile
cek nizamnamede ıösterilmck il.zere iliıik 
liıtede yazıb. olan ve kısmen insan uilıiı
ru da tehdid eden hastalıkların ihbarı ve 
mUcadeleıi mec:bud haıtalıklar ~ruma so
kulması ve bu kanunun 2 nci maddctinin 16 
ıncı fıkr&1ındaki "Tifüı" hastalıiının, 1315!1 
sayıl ıkaramame ile bulaıık battahkla.r a
r&1ına konulmuı ve mücadele ıiıtemi 14156 
ıayılı kararnameye bağlı nizamname ile 
te&bit edilmiı olan Pülloroz ile ayni mahi
yette bulunduiu anla!iıldığından Tifü& is
mınin de mezktlı fıkradan çıkarılması; zi
ra.at vekilliiinin 18.U.!137 tarih ve 
59/ 3886!1 tayılı teklifi üzerine 1234 taydı 
hayvan taglık zabıtaaı kanununun 3 üncü 
maddesine tevfık.ın icı·a vel:iUeri heyetince 
23.11.937 tarihinde 1Jııanmııt r. 

1 - Abortu& En.ıootiu1. 
2 - Aıalaktıe. 
3 - Adenitiı Equonım.. 
4 - Masitiı Contaıuioaı... 
S - Piroplaamoıia. 
6 - Distomatoıiı. 
7 - Hypadermoıis. 
8 - Eshinococc:oiıiı. 
9 - Stronl)'loıi1. 

Yugoslavya başvekili 

B. Stoyadinoviç 
Gece Romadan 

ha re ket etti 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

diği ananevi iyi münasebetler politika
sına rilcuu ıe,kil eyliyecektir. Bu po
litika, herhangi üçüncü şahsa müte
veccih değildir. Bundan dolayı bazı 
yabancı mahafilde fena karşılaşması
na ancak Ş&f&rIZ • ., 

B. Stayodinoviçin Berlin 
seyahati 

Bertin, 8 (A.A.) - B. Stoyadinoviç, 
B. von Neurath'ın geçen aonkanun a
yında Belgrada yapmış olduğu ziyare
ti iade etmek üzere önilmüzdeki son
k!nun ayının ikinci onbeı gUnU zarfın
da Berline gelecektir. 

Romanyanın· 
dıs politikası 
Paris, 8 (A.A.) - Epok gazetesinde 

Domandiyö Romanyanın siyaseti 
hakkında diyor ki : 
Romanyanın harict ıiyaaetinin ba

riz vasıfları, Fransaya, Polonyaya, 
küçük antanta ve balkan antantına 
karp ıedakatidlr. Fakat Romanya, 
aynı zamanda. dif er memleketlerle de 
iyi münasebet elde etmek arzusunda
dır. BUkreı ile Budapeıte arasında 
gerginlik oldukça mahıus ıurette a
zalmıttır. Moıkova ile olan mUnaıe
betler, dilrUsttür. Berlin ile milnue
betler iyidir. Romanyanın vaziyeti, 
Polonyanın vuiyetine çok benzemek
tedir. Bizler, Romanyalı dostlarımızı, 
haksızlık etmeden, Avrupanın bu kıı
mında gerginliğin izalesi eserine de
vam ettiklerinden dolayı muaheze e
demeyiz. Zira, bu ıiyaaet, Franaanm i
leri sürmekten hali kalmadığı bir si
yasettir. Bundan batka, Romanyanın, 
müdafaa mecburiyetinde bulunduğu 
ekonomik menfaatleri de vardır. 

Samsundan taze halık 
getirtiliyor 

Samsundan Ankaraya taze balık 
gönderilmesini temin için ticaret o
dasından devlet demiryollarına yazı
lan tezkereye cevab verilmiştir. 

Cevabta; her gün muntazaman va
gon servilleri yapılacağı, ancak, ba
lık ticareti yapanların bu hususta 
devlet demiryollarına müracaat ede -
rek servisleri tesbit etmeleri lazım
geleceği a!Skadarlara bildirilmiştir. 
Odanın bu teşebbüsü başşehrimiz 

Ankara halkına yakın bir zamanda 
taze balık yedirecektir. 

Çocuklara mahsus otel 
Almanyada yapılanın bir efi olmak 

üzere, Jsveçte de çocuklara mahsus o
teller kurulmasına baflanmıttır. 

Seyahatt çıkmak istiyen, fakat 90-
cuklarını emniyetli bir yere bırakmak 
imklnı olmıyan aileler, lsveçte tasasız 
seyahat edebileceklerdir. 
Tıbkı berlinde olduiu gibi, timdi 

Stokholmda da çocuklara mahıua bir 
otel açılmak üzeredir. Bu otelde, urf 
bu it için yetif tirilmiş mürebbiyeler 
bulunacak ve çocuklara bir ana 9efka
tiyle liJakacaklardır. 

Çocuk otelinde, yüzme havuzları, 
spor ve oyun yerleri de bulunacaktır. 
Bu konforlu otel, ayrı bir çocuık Oün
yuı olacaktır. 

g.12 -1937 

Nankin baştan başa 
harabe halinde 

Başbakanımız ·dün 
Üniversiteyi 
ziya ret etti 

lstanbul borsası 
8 - 12 - 1937 
PARALAR 

(Başı 1 inci sayfada) 
Fakat kumandan bu daveti kabul 

etmemiş, bunun üzerine büyük yan
gınlar infilaklar, yağmalar başlam19-
tır. 

Diğer taraftan Çin askerleri va
roşlarda tiddetli bir müdfaaya geç
mişlerdir. Bu müdafaa artık kendi
lerini korumak için değil, ölmek ve 
japonlara bir fey teslim etmemek i
çindir. 

Her taraf yanıyor 
Sokaklarda adamlar ölmekte, her 

taraf yanmaktadır. Diğer taraftan si
vil ahali Yangçe üzerinden harice çı
karılmaktadır. Zaten epey müddet
tenberi bof olan 9ehirde hemen hiç 
kimse kalmamıt gibidir. Çinliler, bu 
yangınlar bitip de 9ehir tamamiyle 
bir harabe haline gelince teslim ola
caklardır. 

Japon menbalarından alınan ma
lfunata göre, Nankin müdafileri ricat 
etmek hususunda imkinsızlık karşı
sında bulunmaktadırlar. Çünkü 
Yangçe üzerindeki bütün nakil vası
taları tiddetli bir taarruza maruz bu
lunmaktadır. 

Mubakak olan bir şey varsa o da 
Nankin harbının timdiye kadar yapı
lan muharebenin en kanlı bir safha
sını teşkil etmesidir. 

Nankinden gelen en son haberle
re göre japon çemberi tehri iyice sık
makta ve içine almaktadır. Japon 
müfrezeleri fehrin sekiz kapısından 
ikisi önünde şiddetli bir barba tutuş
muşlardır. Her iki tarafın zayiatı bü
yüktür. 

Yangtze'nin şimal sahilindeki 
Tsingking'in işgali japon kıtaatınm 

hatta Nankin şehrinin işgalin~en son
ra dahi bu nehri geçmeğe muvaffak 
olacak olan Nankin kıtaatını takibe az
memtiş olduklanna delil addedilmek
tedir. 

Japon ordusunun sol cenahının 
Wuhu'ye doğru ilerlemekte olduğu 
bildiriliyor. 

Müthiş bir harb oluyor 

Londra, 8 (Hususi) - Japon kuv
vetleri hat~ yanan ve harab olan Nan
kin üzerine saldırmakta devam ediyor 
lar. Fakat ıehri çabuk ele geçirmeleri 
henüz imkansızdır. Çünkü çinliler ö -
lünceye kadar ıehri müdafaaya azmet 
m.iş görünmektedirler. 

N ankln kalcSine öğleye doğru şid· 
detli bir hücum başlaınııtır. Bu hücum 
üç taraftan 'iddetle devam etmekte • 
dir. Nankine hücum etmekte olan Uç 
japon kolundan birinin bir mukabil 
taarruz neticesinde ağır zayiata uğra
dığı haber verilmektedir. 

Japon tebliği 
Bugün Tokyoda neşredilen bir 

tebliğde şu malfımat vardır: 

Japon ordusu Nankin'in kuşağını 
teşkil eden eski dıvarlara yaklaşmak
tadır. Maneviyatı bozulmuş olan Çin 
ordusu her yerde ateı vererek büyük 
bir kargaşalık içinde kaçmaktadır. 

Nankinin aukutu pek yakındır. 
Nankin istikametinde ilerliyen ja

pon kolu 7 ilkkanun sabahı İcheng'i 
İJgal ve durmaksızın düşmanın taki
bine devam etmi9tir. 

Japon hava kuvvetleri 115 inci 
defa olarak görülmemi' bi: kesafette 
Nankin'i bombardıman etmişlerdir. 
Bu bombardıman eski payitahtta hü
küm sürmekte olan intizamsızlığı ve 
kargaşalığı artırmıştır. 

Domei ajanıı bildiriyor: Nankin
in cenubunda bulunan japon kıtaları 
Ningluofu fehrini ifgal etmi9lerdir. 
Çin kuvvetleri için cenub \re tiınal 
istikametlerinde ricat etmek imkanı 
kalmamıştır. Bu kuvvetlerin Yangçe 
nehrinden geçecekleri zannedilmek
tedir. 

Son vaziyetler üzerine mare,al Çank 
Kay Şek'in istifa ettiği hakkında bir 
rivayet çıkmıtsa da bu haberin doğru 
olmadığı bildirilmektedir. 

Sulh olacak mı? 

Londra, 8 (Husuai) - Santral Neva 
Çin ajansı, bir sulh akdi için Almanya
nın bir tavassutta bulunmağa karar 
verdiğini teyid etmektedir. 

Fakat Çin hükümeti heyetinin istik
laline ve mülki tamamlığına riayet hu
susunda samimi bir arzu göıterilince
ye kadar Çin hükümetinin mukaveme
te devama azmetmiş olduğu ilave edil
mektedir. 

Tokyodan gelen haberlerde de Al
manya ve İtalya gibi büyük devletlerin 
tavassutta bulunmalarına Japonyanın 
itiraz etmiyeceği haber verilmektedir. 

Nitekim bugün Londrada eski japon 
büyük elçisi Kont İşi B. Eden ile uzun 
bir müllkatta bulunmuştur. Bu müla
katın ne netice vereceii malfun değil
dir. 

Tokyodan gelen haberlere göre al
man elçisi de dün B. Hirota ile görüı
müştür. 

Japon hariciyesi namına aalihiyet
tar bir .zat fUnları söylemiştir: 
"- Japonyanın Çinde arui almak 

istemediğini her zaman söylemesine 
rağmen müstakbel japon talepleri hak
kında teminat venne11ine imkan yok
tur. Vaziyet mütemadiyen değişmek: 
tedir. Bununla beraber Japonyanın 
şartları şunlardır: 

Japonya aleyhindeki tahrikata niha
yet verilerek Çin ile Japonya arasında 
kayıdsız ve şartsız bir işbirliği kurul
ması, 

Bu zat Nankinin zaptından sonra ja
pon hükilmetinin merkezi Çin hükü
rnetini tanmuyacağı hakkındaki habe
ri yalanlaxnıftır. 

Londra ve Paris 
gazetelerin mütaleaları 

Londra, 8 (A.A.) - Gazeteler, Nan
kinde Çin kuvvetlerinin açtıkları ü
nıidsiz mücadele hakkında sansasyo
nel haberler vermektedir. 

Daily Mail diyor ki : 
Marepl Çan-kay-Şek'in Nankin

den hareketi, çinlilerin Nankinin sü
kfitundan sonra her hangi bir müda
faa teıkilatı vilcude getirebilmek ü
midinde olmadıklarını sarih surette 
göstermektedir. Umid edelim ki hü
kUmet merkezinin zaptından sonra, 
galipler, artık fütuhatlarını daha zi
yade genişletmekten ziyade muzaffe
riyetlerini istismara başlasınlar. 

Daily Expre88 diyor ki : 
Japonların askerlik bakımından 

büyük faikiyeti inkar edilmez bir key
fiyettir. Eğer mareşal Çan-Kay-Şek 
daha ziyade karşı koymak istese dahi 
askeri vaziyette hiç bir değişiklik vu
kua gelmiyeceği muhakkaktır. 

Çin - japon harbı nasıl 
nihayete erer? 

I 

Paris, 8 (A.A.) :- Fransız gazetele
ri Çin - japon harbinin ne suretle ni
hayete ereceği sualin! sormaktadırlar. 

Er Nuvel gazetesi diyor ki : 
Japonların pek büyük olan faikiyet

lerine rağmen harbın devamı kendile
ri için muhtaralardan hali kalmıyacak 
tır. Japonların, mücadelenin bilhassa 
büyük devletlerin Çine arzu ettiği si
lah ve mali kredi ita etmeleri halinde 
bir yıpranma harbına istihale etme
sinden korkmaları icabeder. 

La Repilblik yazıyor ı 

Japonya ilk partiyi kazandı. Fakat 
it daha bitmemigtir. Çin mukavemeti 
çok sürebilir. 

Ordr yazıyor ı 

Japonya Kuomingtang ile sulh mü
zakerelerine giritecek olursa Çin ya
kında Japonyanın vesayeti altına gi
rer. Ve 300 milyon kişinin her zaman 
Japonyaya müzaharet etmeğe hazır 

bulunduğuna phid oluruz. Bu man
zara garb devletlerini ürkütecek ma
hiyettedir. 

Petit Journal yazıyor : 
Japon militaristlerinden akıl ve 

mantık dairesinde hareket edip etmi
yeceklerini timdi göz önünde tutan 
Nankinden evvel Bismarck'ın, Sado
wadaki mukavemet hareketini ittihaz 
ettikleri takdirde galibin mağluba 
uzlaşma yolunu göstereceği ümid edi
lebilir. 

Karaya oturan fransız vapunı 
dün kurtarıldı 

İstanbul, 8 (A.A.) - Dokuz güne
vel Vamadan Malta adasına giderken 
Gelibolu civarında Doğan Arılan mev
kiinde karaya oturan 4335 ton buğday 
yüklil, franaız bandıralı Brisbanıe n
puru, kuvvetli lodos fırtınaları hüküm 
sUrmesine rağmen türk gemi kurtarma 
şirketinin Alemdar ve Hora kurtarma 
gemileri tarafından ıekiz günlük gece
li gündüzlü çalıtma neticesinde kur
tarılmış ve Geliboluya getirilmi§tir. 

Kağıdhane deresinin taşma
maın için tedbir alınacak 
İstanbul, 8 (Telefonla) - K!ğıd

hane deresinin zaman zaman tapnaaı
nı önlemek için köprü önündeki ben
din kaldmlmaaına veya otomatik ka
paklar yaptınlmaaına lüzum görül -
milştür. Bu teklif tetkik edilmektedir. 

( Ba~z 1. inci sayfada) 
tesi sınıflarının vasati 450 mevcudlu 
olduğunu, bu mikdarın imkan nisbe
tinde arttırılabileceğini söylemittir . 

Başbakan 
"- Doktorlukta kalite esastır. Fa

kat bu meseleyi kemiyet itibariyle 
tetkik etmek lazım. Çok mikdarda 
doktora ihtiyacımız var. Bundan do
layı kaliteye verdiğimiz ehemiyeti 
kemiyete de vermeğe mecburuz.,, de
miştir. 

Rektör ve profesör talebe adedi
nin arttırılmasına çalışıldığını, An
kara Tıb Fakültesi açıldıktan sonra 
ihtiyacın zamanla karşılanacağını 

söylemiştir. 
Başbakan bundan sonra sağlığı 

koruma enstitüsüne gitmiş ve alman 
profesör Hirsch'in verdiği türkçe 
izahatı dinlemiştir. B. Celil Bayar 
duvardaki istatistik ve grafiklerle a
lakadar olmuş ve memlekette hıfzıs
sıhha tetkikleri yapılıp yapılmadığı
nı sormuştur. Profesör bazı mıntaka
larda bizzat tetkikler yaptığını, sari 
hastalıkların vaziyeti hakkında tet
kikler hazırlattığını söylemiş ve gra
fikler üzerinde izahatını tamamla
mıştır. 

Başbakan, daha sonra tib fakültesi 
birinci sınıf dershanesine girmiş, ora
dan mikrobiyoloji enstitüsüne geç
miş, Profesör Bravn'un enstitünün fa
aliyeti hakkında verdiği izahati din
lemiştir. 

Başbakanın üniversiteyi ziyareti ü
niversite muhitinde büyük bir mem
nuniyet uyandırmış, talebeler geliş ve 
gidişinde başbakanı hararetle alkışla
mıştır. Başbakan ayrılırken üniversi
te ile daha yakından meşgul olmak is
tediğini, bir gün tekrar gelerek bütün 
üniversiteyi gezeceğini söylemiştir. 

B. Celal Bayar üniversite hakkın
daki ihtisaslarını şöyle anlatmıştır : 

"- Çok büyük zevk, hatta 
heyecan duyduğumu saklıya

mam. Memleketi bu gençlere 
teslim edeceğiz ve kendilerine 
teJim edilecek olan, ağır olduğu 
kadar ferelli va:z.ilenin alhndan 
muvallakıyetle kalkabilecekle • 
rine emniyetimiz vardır. Çok iyi 
bir istikamette yÜrüyorlar. Va
tansever, milliyetçi üniver•iteli
lerimi:z bizim için ancak iftihar 
elemanıdırlar. Kendileri naaıl 
bir istikbal için hazırlandıkları
nın farkında bulunuyorlar. Bu
nu anlamak bizim için ve ken
dileri icin en büyük teminattır. 

BQ§bakanımız geliyor 
Başbakan öğleden sonra Parapalas 

otelinde liman işletmesi müdürü B. 
Raufi, akay müdürü B. Cemil ve de
niz ticaret müdürü B. Müfidi kabule
derek kendilerinden deniz i§leri hak
kında izahat almıştır. 
Başbakan bundan sonra saat 18.30 

da köprüden kalkan akay vapuriyle 
Haydarpafaya geçmiş ve 19.10 da ha
reket eden eksperesin arkasına bağla
nan hususi vagonla Ankaraya hareket 
etmiıtir. 

Başbakan istasyonda rili, latanbul 
kumandan vekili, vlli muavini, emni
yet direktörü, saylavlar, parti ve hü
kUmet erklnı ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından uğurlanmııtır 

İtalya mallarımız için yeniden 
kontenjan verdi. 

İstanbul, 8 (Telefonla) - ltal-
yanın ti.irk mallan için 4 milyon liret
lik yeni bir kontenjan verdiği ve bu 
m.ikdarın 3 milyon liretiyle İtalyaya 
türk pamuğu ithal edileceği haber ve· 
rilmektedir. 

Bir zelzele kaydedildi 
lıtanbul, 8 (Telefonla) - 7-12-937 

saat 11,35 dakika yirmi ıaniye geçe 
zayıf bir zelzele kaydedilmittir. Mer
kez UasünUn İstanbuldan mesafesi 290 
kilometre mesafede tahmin edilmek
tedir. 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlln 624.- 628.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 88.-
Liret 10.- l03.-
Belç. Franp 80.- 84.-
Drahmi 18.- 23.-
la. franıı 561.- S71.-
Leva 20.- 23.-
Florin 67.50 67.50 
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avus. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Peni6 22.- 22.-
Le7 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron ls. 30.- 32.-
Altın 1113.- 1115.-
Banknot 269.- 270.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

"' Londra 625.25 62S.-
Nevyork 0.7!19S 0.8006 
Paris 27.525 23.535 
Milano lS.1!140 lS.20 
Brüksel 4.702S 4.7040 
Ati na 87.405 87.44 
Cenevre 3.4SS 3.4S6S 
Sofya 63.9744 67.-
Amıterdam 1.4370 1.4374 
Praı 22.7S 22.67 
Viyana 4.22S 4.2240 
Madrid 13.7540 13.76 
Bedin 1.9836 1.9836 
Varıova 4.217S 4.2192 
Budapeıte 4.0184 4.02 
Biikreı 106.677S 106.72 
Belırad 34.7060 34.S2 
Yokohama 2.747S 2.7486 
Moıkova 23.S9S 23.585 
Stokholm 3.1042 3.1054 

ESHAM VE TAHVİLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

-
1933 tilrk borcu 

I vadeli 14.3S 14.625 
1933 türk borcu 

II vadeli 13.7S 14.-
1933 türk borcu 

II peşin 13.90 13.90 
1933 türk borcu 

III peıin 14.- 13.!IO 
Anadolu D. Y. 
I ve II peıin 40.U 40.15 
1933 ikramiyeli 

Eriani 96.25 96.2S 
Sıvaa -

Erzurum I 101.7S 101.7S 
Arslan çimento Si.SiS 9.85 
İstikrazı dahill 94.- 94.-

\.. ~ 

-
r .... 

ANKARA 
Bonaaı 

Günlük fiyat cedveli 

""-

-8- 12 - 1937 
Azami Aıprt Vasati -Yumllf&k buida7 5.18 4.20 4.90 

Sert ,. 5.00 4.20 4.64 
MahlOt ,. 4.50 4.30 4.42 
Sünter 4.70 4.63 4.67 
Arpa 3.16 2.80 3.00 
Çavdar 3.2S 3.00 3.lS 
Yulaf 3.80 3.60 3.60 
Bulıur 6.50 S.Sl 6.22 
Nohut 6.00 6.00 6.00 
M111r 3.SO S.50 3.SO 
Mercimek 5.08 4.00 4.20 
Fasulye 7.00 6.00 6.SO 

Ankara pfy&1&1ında mühim buı 
maddelerin vaaatt perakende flatlan: 

VAHİDİ KIYASİ 
METAIN •• 

İSMİ KALİTE KURU$ -Ekmek Birinci Kilo 10 
Francala -. .. 14 
Koyun eti Kilosu 40 
Dana etl .. so 
Sıiır eti " ss 
Balık Torik. Adet 55 

" KefaL .. 75 
Koyun batı Adet 10 

~ 

Yulaf ve arpa 
alınacak 

Karacabey merinos yetiftlrme 
çiftlifi müdilrlüfünden ı 

-

ı .. 

-

Karacabey Merinot yeti9tirme çift• 
liği hayvanatı ihtiyacı için satın alına· 
cak iki maddede dkredflen hayvaıı 

yemleri a,atıda yazılı olduğu veçhlle 
ekıiltmeyo konmu9tur. 

1 - "529.500" kilo yulafın cklilttne• 
ıi kapalı sarf uıullyledlr. 

A - Yulafın behCT klloıu tabıninl 
fiat bet kuru9 on iki buçuk santimdir. 

B - Muvakkat telninat olarak 
"2035" Ura alınacaktır. 

C - İhale günü 9 birincild.nun 937 
tarihine mUsadif ptrfCmbe gilnU .aat 
on bir olarak teıbit edilml9tir. 

2 - "264.100" kilo arpanın eksilt· 
mesi kapalı sarf usuliyledir. . 

A - Arpanın beher kiloıu tabmiol 
..11 1111111111111111111111111111111 lll lll il lll l lll lll il lll l lll lll l lll lll lll 11111111 L.. fiat bet kuruı yetmit bet santimdir. 
- B - Muvakkat teminat olarak 1140 

~ iyi 1 ngilizce bilen ve ~-~ lir~~ni~:~etı;unu g blrinciklnun 931 
_ _ tarihine mU.adif perıembe gilnU saat 

= BU LiSANLA MUHABEREYE ___ =- on bet olarak teıbit edilmi,tir. : 3 - İhale yeri Karacabey haraaınd.• 
: : mUte9ekkil Merinoı yetiıtirme çifth• 

~ Mu KTE D 1 R B i R M EM u R § ği 4mu1~~~~f ge~~~~~;ıda g<SıteriJdİ· 
: : il gUn ve ıaatlerde ve 2490 ıayılı 1'•· 
~ ALI NACAKTIR ~ ~:c°a:~~i:ı~tı dahilinde komisyona ınii· 
: Tahsil derecesi, bonservis suretleri, askerlik vaziyeti ve sair malQ
E mat tahriren aşağıdaki adrese bildiri! melidir. -

: 5 - İfbu iıtenilen hayvan yemleri 
E evsafı yazılı oldufu 9artnameleri iı• 
: tekliler İstanbul, Bursa, Balıkesiı, E•· 

: 3- 6815 Posta kutusu : No. 505 ANKARA - ki9ehir baytar müdürlüklerinde göre-

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: bilirler. (7846/4317) 3--6586 



H 1 K A Y E 
Bir tesadüf 

TAYYDS l'OITALARI 

Ankarada blluı 14.10 
latanbllla Tanlı 16.00 
1atanbaldan kallat 10.00 
Aııbn7annt 11,50 

NÖBETÇİ BCZANKLBR 
Puar ı latanbul ecaaneal 
Puarte.ı Mvk• • 
Sah AaJrara • 
Çaqamba Y ..U •• Cebeci eca.lerl 
Perwembe Halk ve SakarJ'a • 
Cuma ~ euan•l 
Camarteei ı t •• Y ealteblr ec.leri Fransa -Suriye 

tunda tebllğ neıredilmediğini if8ret 
ediyor. Bu gueteye göre: Almanya 
mülakatları hakkında in.giliz ve al· 
man cazetelerinin netriyatında ol• 
dukça te.aad vardır. Bu gazeteler net
riyatından elde edilen batlıca intiba 
konupnaların müaaid bir hava içinde 
vukua gelmit oldukları intibaıdır. 
Almanya hariciye nazırının Londra· 
yı ziyarete davet edilmesi ilerde bu 
konupnalara devam imkan ve ihti
mallerinin mevcud olduğuna delildir. 
Alman ve İngiliz mahfillerinin Al· 
manya konuf1Daları hakkında göster· 
dikleri ihtiyatklrhfa ,atmamalı. Çün 
kU b&yle bir diplomatik te,ebbOıriln 
muvaffakiyetli neticeler verebilmesi 
için, yalnız Almanya ve İngiltere de· 
ğiJ aynı zamanda bUtUn devletleri a
lakadar eden muelelerln münakap
ımın alent bir hal almamuı lbmıdır. 
Bunun için Berchteıgaden'de derplf 
edilmi9 bulunan hal ve teevlye çare
leri haklı:mda taYi olan rivayetlerin 
ihtiraz kayıdlarlyle itibar nuarma 
alınmaları lazımdır. Birkaç saatlik 
bir müllkatm genit bir "tour d'hori· 
son" dan batb bir teYe lmkln ver
meıl varid değildir. Almanyada ko
nutulan meMleler hakkında yapılan 
tahminler çok peri,an bir fanteslden 
bafka bir fCY delildir. Halihazırda 
beynelmilel vaziyetin lnkitafına hl· 
kim olan amiller psikolojik mahiyet
tedirler. Bunun misalini "Tribuna• 
hidlaeal tqkil eder. Bu gucte bak· 
kında İtalya hOklmetlnce ah • 
nan tedbirler n1d olan tefairler 
doiru iae bunlardan fU netice çıkar: 

HALK n YENi SlNBllALARDA 

Hersin 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

MATiNELER 
Camuteel 

ıs.oo 
14.45 
\1.45 
u.oo 

Puar 
11.00 
ıs.oo 
14.45 
HAS 
18.45 
21.00 

Puar •• cmnart•l slnleriaden ba.U 
HALK •-•amda berıfla H a 1 k 
mathaelerh 12.11 

La Republique gazetesinde Jean - Pierre 
G6rard <Suriye muahedesi: Bu felaket) 
baıblı alhnda 111 makaleyi neırecliyor: 

~ıl~cakları gün gönüllerinde en 
lerb:u k bır endi§e yoktu. O kadar his· 
~ derecesine güveniyorlardı. 

' ti. 
8 

rın yağmurlu günleri girmit
lece ~ra kıı bqlıyacaktı. Bahar ge· 
di. ~· Onlar latanbula dönecekler· 
likl ~iazın maı3 bir kötninde. yqil· 
ı.cs:rııı koyulatıp. ııklaıtığı bir nok· 
~ulutacaklardı. Geçen yazın he
..... ~ nı gölgede bırakacak dakikalar 
• ı;,..caklardı. 
beeı •~t bu böyle olmadı. İki senenin 
h eyı~ bü!üttüğü atk çocuğu diln· 
tıfa &oz.lerıni pek erkea kapadı. Fe
ra ~ın bir kızla evlenmitti. Zeh· 
~~an çok kırılmıttı. Sanki eski 
Jrap. lll l&hibi o değildi, Gözlerini 
dU, dı~ı uman ba,kalarının bayatını 
bil ~üyor gibi ıeliyordu. Belki de 

tabta okuıııuıtu. 
B ••• 

.,_.~_'fUti ctlntı ldl •.. Zehra tstanbu1a 
ie1:' · Hayat M taf11f ,efdl.. Dert 
re . evvel FericUe dofattılı bu yerle-

tundi derinliklerüıde 1111 kayna· 
1lıı raJ}erle ~ z.a.ra HllJ· t:::dan .kaprUye kadar bunlan 
'-ıı uı. vapurun iskeleye yanaftıiı

farkında bile otm.mftı. Kalktı, 
~ ~abahfa katıldı. Kaprüye çıkan 
.._:dıvenlere yaklqmca; kolunu bi

tuttu. Heyecanlı bir sesle : 
- Zehra, dedi. 

'!of Genç im bqmı çevirdi. Bu, usun 
Lt • lu, perlpn kılıklı, ılyah gtisHlkltı 
~ •damdı.. Xqlanna kadar iııclirdi-
1ıı..ı!"Pkasının altından korkunç bir 
~-vardı. Acaba Zehrayı birine 
ile -..etmlftL .. &ase ilk b9flayan ge-

o obnuttu : 
111:- Beni tanımakta bu kadar gil9-
..,. Stkeceiinbi billcydim... 
6f ~ kıs telltlr g&rlnUyordu. Ha· 

aır 1e9le : 
.,- Perid, diyebildi. 

ta~at ne kadar deği,mitti. Onu bı· 
~ batkallyle evlenen, g8nltıntl a
-.ı . . en büyüğü ile yakan Ferid bu-
1-rı~dı ? Bir saman kadm &tillerlni 
~ iııe çeken. bu haliyle Zebraya 
ıa. 1lz bir gurur veren gen~ adam 
~dar çökebillT mi idi ? •. Birlbirs• Ulr defa tanıpa i1d lmu çe· 
..... ~ ... nliği ile yürüdüler. Bir pasta-
~ lirclller. Usaktakl mualardan 
bir e oturdular. Zehra konu§&cak 

fey bulamamıt gibi : 
~ 1-Pkanm, gözl&ğünüzil çıkana
-., bay Perid dedi, bu sıcakta ııkıl-

or nıu1anu ?. 

-:~ridin yüzünü derin bir endite 
~1• Gözlerinde canı yanan bir 
tbt.cti ıstırabı vardı. Bu teudlfe 
4tır ~ernnun olmamı' görüntıyordu. 
loJıra ı~ el hareketi ile ppblmı, 
"t ka. gözlüklerini çıkardı. Ortaya 
)etin •1 tamamen kaybolmut. onun 
ıııw:de btlytılrçe bir çukur açılmıı 
sı~ bir ytb çıktı. Zehra acı bir 
~ kopardı. Diler masalardaki 
~ 0 nlara çevrildl Genç kıs ken· 
ı-.__- toplatnata çalıtırken Ferid an· 
~rdu: 

-:;;. Blliyoraıuaun Zehra.. Senden 
llalQ ııe ~cı gilnler yqadım. Ba· 
~ inadı ile evlendirilmlttim. iki 
it ,:::- karım 6ldü. Bir çocuğum-
~ kaldım. Akf'm olunca 

fa ameliyat oldum. Artık ıstırabım 
kalmadı. Fakat ')'Üzüm kalbura dön
dü. Sana kartı çok ıuçluyum Zehra.. 
Belki fimdi benden nefret ediyorsun 
Hakkın da var. Hayat benden 8ctıni1 
aldı. Ben bir kaç gün için lıtanbula 
gelmiftim. Yarın ilk trenle gidlyo
nım. Benimle gelebillrmilln ? •• Ya
rm sabah ıelds buçukta Sirkeci p
nnda bulunacağım. 

Zebra kısık, ağlamata huır bir 
selle : 

- Ne yapalım dedi. Hayatm cilve· 
lerine kartı celincmiyor. Seninle git· 
mef• celince müsade et bir ıece di· 
tineyim. Sabah cevab veririm olmal 
mı? •• 

••• 
Erteti cUn ... Saat ıeki.li çeyrek ıe· 

çiyor. letaıyon kalabalık.. • Telltlı 
yiiriiyenler .•• Tramvay, otomobil, ara• 
ba ıGrllltGICl... Usun boylu. alyalı 

i6sJGk!O. ppka11 bflarma lnlt bir 
aclam.kiteıWı.. ö.ullnde laey~g.n.Jı ı 
lada clolqıyor.. Qadl dinrdaki ..,.. "k -.«tn bir 1ahla a1rıım.,-. 
Trenin hareketine on cfakfia var. O 
hi1l bekliyor, arıyor, her kadın blıfı· 
nı ona bemetiyor. Birinci lllımp-.. 
vedalqanlar... Aflapnlar.... Tna 
kalktı. Ferid ll)'aktl; yUIU cama ela· 
yalı. Kirpikleri ıelak. Bir hafta enel 
yalnız geldiii yolları pne yalms •· 
7or-

Pilm deiltme stbıleri: Puarteai n Cuma 
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••f•r ıefer 
Ulu il. dan K. d••'1• 6.45 23.00 
it. dereden Ulu il. na 7.15 2S.20 

Yumın bqlıfı benim değildir. Su
riye muahedeainin ilk neticesi olan 
Sancak an1apnMından babeeden Şam
da intitar eden .. Orlent .. reftkimisin
dir. Halı:lkaten, oman geçtikçe 10 flY· 
101 1936 tarlhll muah•denin felaketli 
karakteri daha iyi farkedilmektedlr. 

Praneu parlimentoeunua, en nbtm 
neticeleri davet edebilecek bir ı.Ilmi
yıeti taedlk etmnine kartı koyan mü
teaddid aebebleri bir çok defalar kay
dettik. Baa muahcdenin reddedilmesi 
isin en kuvvetli acbeblerden biri anl
lı huiatiyan, türk. dürn " a1ovi u
lıklaruı bu yüzden dütecekleri kor· 
kwıs vuiyettir. Bu &alıklar telifta-

Ulu iL daa Çuarua·,. 7.IS 2&.30 dular ve mühlet y•klıttıkça cnditcle-
Çanbn'daa 'Olu M. aa 7.10 2UO ri &it pdo aranaktadır. 
Ulaa il. da Dtkm.a'• 7.IO 20.00 Burada üç veaika. vermekle iktifa e-
DDm:-'d• Ulu il. aa l.00 20.SO dec:cjis. 
Uta• 11. daa Kec;HSrm•e e.oo 11.oo Birincili 22 ilık teırin tarihlidir ve 
Kec;iörenden Ulus 11. na 6.30 21.SO eaki Lazkiye hükümetinin tem1ill 1W-a · 
Ulu M. dan Btllk'e 6.30 zo.ao rcW. yani alevilcrn en büyük f'll .ı.b-
Stllk'ta uı. 11. • 7.00 11.00 rahim Kiııjc'nin fi.lı:iyetnameaidir. İb-

rahim Kinjc lam ıuriyelilcrin alıevi-
uıu iL da Cebeci~ 7.00 20.30 1cr ar.amda yapılmıt olan HÇimlcre 
Cebeci'den Ulu il. da 7•00 zo.ao bile karıftUIDJf olmuına itina etımek-
Cebeci'ct.a Aa. fabl. ıa UO - tecllr. Bu .cçimlerde fU vata cliıkkatıi 
Aa. f.W. claa Cebed'7e 17.11 çokmcktedir: Seçiciler arM.uıda seçi-
l. sıuan'Ddaa Ald11Pr1'7e uo 7.ıs me ittirak etmiyenlerin ııiabeti yüzde 
Akköprü'dm S. puan'm - 9.45 80 DO varmaktadır. 

Yemıeblr tltU70D •• Bakanlıklara Alftl pfiDia mWed - IÖZ 
her aau bti ıec• anmtuam seferler l&Jledilı bu vesika fÖJl• bafl•'"Ma· 
Tardu. Puar slDleri ilk ....... birer cbr ı 
aat 10Dn lıqlar. .. Alevilerin eaki devleti heyecan i-

TRBN SAATLER! çindedir. Bütün halk, tek inaan gibi, 
HaJ'darpqa,a : Her •bab 8.ıo, ber fU delrilı:ada ayni prott9to için a,,.ak

...... ıut" IM5 lanmı,ıır. 
de (lala.~ea- Aleviler lam hWdimot:i tarafından 

Samsaallattma : = ::;;' (= aldatılmr,ıardır. Bup.ı ifıe JN §am 
rl. ...... .....,. .. lıildmemıc karpdu ki ,W.k ı.oan-

Di
_...._L... ha bat berilMWir). Mrin m"dabe'•iai dUrnekaıt '9--. 
,,.9&~ ttı ı Bergin 9 40 im · ı · · 1ı:xı. f .ı.:-: z pldek • ur 1 --..., IUe H§ M"" eıuwı va ten Ceuu&A ta· 
~ ,.,........ ıu5 kıb ctmokt.dlrle.ı. AW Jaaldl tcfleri 

btalarDUD M>ps aahlıjı h•IW.l•'K\P 
..-ıı!iyct kabaal etmiyecc&ltrciir." POSTA IAATLBR! 

Poeta ... t 19 • lııadar 1-nbal ciMtlM 
mektub kabal eder. 
Taahbtltll 11 e kadardır. 
'hnan PMtau IS• ...... mektab .&r • 
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AJrpm ıa '° 

Ve tö7le devam cdi1or: 
"Fraıwa ifıialUWı ilk &UnUıoden ıe

&en aeneye kadar Suri.fc bidiii i&in 
yapılan bütün projelere kartı mücade
le ettim. Ben, bu memltketm iedkWe 
ve kendi kendini idareye muktedir oı .. 
madılma. ve menfaatlerinin, mukad
deraıını Fransa7a bailUDMını iınir ol
du~ kanaat ptirmif olanlardanım. Ankara : lımet A"

Ankara adliyesinin baktıp 
davilar İIDletpata Enıtlttiılinde 

Ankara adliyesi. bu yıl batma slr· Çocuk bakımı için 

Bız aleviler, DIHCilCÜ)'etimizi, mem
leketimi&iıı tenllkıWDl •e en medeni 
milletler ınertebeliDe yilbelmellni •· 
CÜ endifimis'" bin-.• Fnıaaanın 
yardımiylıe tamla edebiliris." mcden önce ne kadar daviya bakddı· kref. 

ğıru; geçen aeneden bakaya daviı.rı İlmetpap Jm emdtüaU, mektebd.W Ve bise bu metni ginderen Lbldye 
muhabiri ili ve ediyor: ~ katarak. amıflanDa cer. &yuaU f. talebelerin biJlilerini artınmJı U• 

çın utraımaktadır. Bundan mabad fak bir kı1t IP"P karar ~ 
mefbud cUriimler kaııwwnwı meriyete Kret için llınn olan bütün ~eme te~ 
girmeainden aonra balkın bUyilk •uç- darik edilmek ttseredir Kr dl kt 
l~dan. ne ~erece ~çti.nab ettiğine dait IQIDI ır.. " BeıÇt.C: .:U !~: 
bir fikır edınmektır. mit Bn. lllbribaD lennan tayin edil· 

"ICGmfU memltlı:etttD plen 90n ı. .. 
btrler biai en ffhlm ~ 
szkmuuaduı enditoy• 11vketmeırt..dlr. 
Dal halkı acele ih •IWıl...,.lannı ik
mal etmektedirler, bütün bu adamlarm 
f ranau • Suriye lutalarmda evelce his
met ıönnilf oldukları dUftlnülürae, o
rada Suriye htıktlmetlnl tehdıld eden 
teblib daha iJi nleplır. • 

- miftir. 
Alman gençlik teşkilatı Krette, talebelere amoıt olarak ço· 

relsf diln gelemedi cuk bakma Olretilecütir. 
Alımın cençHk tefkilltı reisi Baldur 

von Bcbirock'un dtbı tayyare ile teh· 
rimize geleceğini bildirıniftik. Fakat 
baftDlll alall .... dola)'mlJI• ... 
memitJerdir. 

~ UdDCI ,_ı yoı'lmrı, 
Beyrutun müalüman gazetesi olan 
••şaab" da fl'l.MU hturiimetine hitaben 
pqredllaıit bir atık mektubtar: 

~praz 

1 

' J 

8 

' 
to--+--

kelimeler 

İsveç ldlrlag anlatması 
Feshedilen Tlrkiye • lıve5 Iı:lirinı 

anlafDMM' 1. ı. 1938 tarihinden itiba• 
ren tatbik edilml,ec:ektlr. 

lugOnkO bulmacamız 

"Kuranuıus bise. aleyblmbıe de ol· 

ıırta ıf yilirdl. 
ı. 6, 3, 2 incl harflerim ibadet eden 
6, 5, 2, 3 Uncu harflerim ıebeb. 

Be f h bir ld 5• 4, 3 ünctı harflerim layaıı eden 
n m angı te 0 ajuma 1, 4, 5, 6, 3 üncü harflerim sinirli. 

anlıyabllir mlabıis? 4, 5, 6, 7 inci harflerim sabahleyin 

Bta. artık iatlll,. uıramı bir mcım- eeen rilscAr. 
leketin cüiden payitahtı idim: ı, 6, 8, 9• 4• 3 indi harflerim l'mntler-

den eonra ceıenler. 
1, 2 lacl harflerim kim. 6, 7, 2 inci harflerim riisl'r· 

3, 4, 5 inci harflerim bir pey· 3, 4, 5, 2 inci harflerim ytıbeltmek 
Cemberiıı adL 1, 4, 5 nci harflerim uzun bamton 

6, ı. 8,,9 uncu harflerim teyzeni· ı. 2, 3 ilnctl harflerim mUteallllı: 
sin enlfteai. Benim hanıi bahtaıs tehir olduğu· 

6, 7, 8 Uaci harflerim arabp kapı mu anladmız mı? 
ı, 2, 5 iııci harflerim IU Ortum• :-... - ..... ·------------

,_ koguyor. kızımı koluma ah· 
lltbai ınamuuıı yediriyor, amıeaiz· Soldan uia ve 711bnclu aPiva: 

unutturmağ 1 - Hırlatiyan mabedi - B.,u. 
ltbaıerce a çalıııyordum. Bu 2 - Koc:amaıı - Beki drk kamandanla· 

.. s, z, 1 = =-=- Neye 10rm11f ? ı 
2. 3, 6 mcı harflerim deniabı altı Klflk im, • ..._ IOl'ft: 

~ :e· devam etti. Kıt gelip çat- nndan biri. 
...._ ır gün gripten yattım. Kal- 3 - K~ç~ körf~. 
Old katnuın O.tünde bir sızı peyda 4 - Bıl~n - Bar nota. 

11. Yenıek . 5 - Dakikanın altmıtta biri- YabanCL 
1tlıı1or bti . yedırmiyor. uyku uyut- 6 - Kısartma11 olar - Hakiki olmı7aa 
liliJor' tün viicudum lı:ırıhyor. ke- ifade. . 
Qeaı du. Doktorlar • gripten kalma 7 - V1lbet- Bakidm arta si7ilirdi. 

e • tefblai k dular 8 - Bir renk - Gök riztbıtbı botlaP. 
oy • Bet altı de- 9 - DfilUDcell - Dabil. 

1, 6 uıcı harflerim faraça ıu. - Amaec:iiim, ...... dolum 
1, 2, 5, 6 mcı harflerim kolumusu sin .. ~ ma? 

oynatan etler. - E..t ya....., fakat ...,. ...,. 
5, 4, 3, 2 iad harflerim. bamu. daa? 
G,.7,4,3 Uncl1 harflerim bealenme - Bir Od sfia &.o. luılMz ._ 

vulyoti. ele aalu darmata ~ , 
5, 6, g 1aDCı&l harflerim cUidaı ------------' 

-. halrilrati 16ylemeJi emrcderl Bu 
hakikati .Oyllyeceila: 

Franaa bu momıe.kete istiklalini ve 
bir parlimcnto rtJlmi vermittir. Im· 
eli, .l''ranaanın, milletimizi en eski ve 
en ileri millet~r mertebeainc çıkar
makta fazla acele etmit oldu&unu .Oy
lerken aevgili memleketimize hizmet 
etti&imize .kaniiz 1 

Bunu farketmek için, kendisine tcf
rii silaunu veren ırupwı. .kanunları 
çitneyeru ve balkı iayana kfvı.k ede
rek sc:çun uurriyetınden nuu ııtifaac 
etmi, U!Ql.i.UOU &Örmek katıdır. 

E&er yenı reJım bu adaııuara. halkı 
köle ballne getırmeleri içın bir vasıta 
olmaktan bqka it görmiyecelı:ae, bu re
jimdeıt ftS ıeçmeyi tercih ederiz." 

UçiiDc:U veaüma lncilteı:erıiA en bü
yüx gazetesi olan ve ~arb dünyuı mat
ouauıun en ciddi orıanı o!an '"l'imea"
iA miltaleuıdır. 2(J liJt tettın wihli M· 
yıaınQ& ... .ı.imea" ~raıı....nıD, bu kadar 
maahtelif umuru .. ııec:raabeaiz ~ poli
tikacıları"ıun eline bıralaDu iltcme· 
.m. flrw"tackr. 

HakiJc.aı.A ıün &ibi .. ıkirdu ki. 
.. Suriye devlet& · tuannuu kabul edi
lir, muahede tMdik edilır ve bir iam 
arab hiüriimetinin elleri 1erbeet bırakı· 
~uaa, bu. bayratmuam ıolgeline ıı
guımıı olan !unltiyanların, aurı:ileriıı 
•e almlerin katilma utramaıarma a
limot olacaktır. 

V• bU bu kanın Pramayı kirletme
sini iatemiyoruz." 

lnalltere 

İtalya dahi İnpltcre ile anlatmak ar· 
zusundadır; fakat Fransa - İtalya 
milnaaebetlerlnin lylletmeıini bu p
yeye lripnek için takib olunacak en 
sağlam yol addeylemektedir. 

X Vakialu'claa ziyade inbı.bır -
Lord Halifaka'm Almanyadan kad 
vakıalardan .dyade intibalar elde ede
rek ayrıldılı fikrini ileri ıUren al 
cenahd&Q "Journal dea D6bat1" gaze
tesine ıSre: Bu intibaların ingilb 
nuırlarmın müstakbel hareketleri il· 
serine tNlrde bulunac:alı 9üpbelis-

Yakm Şark ftSlyed dir. Halifab'm Berliiıden ayrılırken 
ft ingiliz gazetecilerine vaki olan beya

natından hertıangi bir lıtldWde bu-
.Ankara • Parle - Londra hmmak a6aklss 4tflldir. u.tifab 

•oreat Jlr,_ pd ııı. w.. ........ ..a1r e1an1r ~ 
mecmwzaıilu: elan bahNtlnlt w .. ..,en amumt 

Geçenlerda B. l'ranklln Bouilloıı· 1DRWJ'9tte lkler -'Sylemfttlr. Zaten 
un vefatı hldl...t inıiliz ve franaız b8yle hueket etmesi icab ediyordu. 
hülı:UmetlerilWI Yakın &ark meaelesi Maamafih Hitlerin Aupburg'da 
berinde bnlediklerl dilfO.ncelerin tayledifl nutuk Hitler • Hallfalı:a 
aykırıhlmı hatırlatmaya vesile ol- mUllkatı hakkında buı i .. retleri 
mqtur. Harbı mtlteakib kemaliatler muhtevi bulunmaktadır. Neteklm 
ile Mr _...-...,an B. Boull- Hltler Almanyanın altı aeneye kadar 
loa ba nretle 1natıtıerenhl Yüm mllatemıeblerini lstirdad edıcetlnl 
larktald tıDplarmı slTU..- tlmlcliD· ıöyllllllttlr. Hltler'ln Auglburg'da 
de bulunmut~ Fraııaı~ devlet adamı a6yledifi nutuk Berchteagaden'de 
bu gayesinde muvakkat bir saman konuıulan mevzuun müstemlekeler 
için aaftffak oldu. meselesi olmadıfını g&termektedir. 

A.ıı.karada a.kteclilmit olu bu mu- Bazı malOmata göre bu meeele daha 
ahedenin Lord Curzon•u ne kadar ziyade Goeriq ile konutulmuttur
lazd,rdılt hatırlardadır. Hitler, Halifab ile vaki olan mtill-

JPakat zaman bu acı hatıraları yu· Jı:atmm buıule ıetirecetl lflnmun
mupttı. İqilterenln yakın ve orta dan fazla kati ilmidlere .oluk .o 
prktakl emelleri hakkında gerek serpmek iatemigtir. Berlln, Lord Ha
fransrslar, gerekse tUrkler tarafından lifab'm ıiyarctini iQ&ilis bmoyu 
beslenen filpbeler tabii bir ölüm ile üzerinde teeir icraaı hu.usunda bir 
•ona erdiler ve bugtın tam bir haki- f ınat aaymıttır. Almanya tebeMiim
kat olarak ıöylenebillr ki Ankara. ler ve yahut kq çatmalar ile incili• 
Parla ve Londra Yakın Şark vuiye- efkirı 11111umiyesini yumutatmak aı
tlne aynı adeseden bakmaktadırlar. zueundadır. "Obaerver" in bir malr.a
Milfterelı:en halledilmesi lbımgelen leıi bu hareket tarzının İnıilterede 
mneleler o kadar mühimdir ki ufak bazı mahfillerde teıirde bulunduiu· 
tefek noktai nuar ibtillfiarı onların nu göetermektedir ... 
birletik bıareketlerini boAmU. Tiir- Roma dahi. malQaı olduğu veçhile. 
kiye. Fransa •e lnptere Yakın Şark- manevralar yapıyor. -ı'ribuna .. hikl· 
ta esas itibariyle aynı feylerin yapıl- yeıi bu huıu•ta fevkallde tenvir edl· 
muı için çalıfıyorlar ve bu mealle- ci bir hldiaedir. İtalya dahi aynı A· 
rinde tam blr itbirlifi tatbik edebil- manda hem sıcak, hem de soluk hava 
meleri temin edilmittir. Bu netice llfürmenin iyiliğine kani bulunuyor. 
on bet ıene evvel kolay kolay talupin X Almanya • Ansturya - "Ma· 
edilemezdi. Fakat Yakın Şarkta ev- tin" guetui ise Lord Halifalı:a'm Al· 
velce tahmini mtımkün olmıyan daha manyada yaptığı müllkatlar hakkm
blrçok mühim inklpflar yaratılaut· da hulba halinde tanzim olunan bir 
tır. Şarki Akdeniz memleketlerini raporun fransız hariciye nazırına tev· 
bundan sonra yerinde sayar gönnek di olunduğunu yazıyor. Bu ıazete 
bbil delildir. dahi Almanya mUJlkatları hakkında· 

ki haberlerin ihtiyatla telakki olun
masını tavsiye etmektedir. Bu gaze
tenin verdiii malQmata bakılırsa Al
manyanın mUddeiyatı fÖylece hulasa 
edilebilir: Almanya kendisine kati 
surette farlı:ars bir tarzda muamele 
edilmesini ve İngiltere 'ft Franaanm 

Fransa 
Lord Halifab'm Londra'ya 

aYded . 
l1J6iltere JllUırlUıı• Nuırı Lord 

Halüıb'ıa B•rlio ~yıreti v• Hitl•r 
ile mQlfbtı bldiaelerini uımi dik
katle tüib ed,a I ramız ıazeteleri 
Lord Hılilala'111 Loadrayı ıvd•ti a
seriae bu mev•• bir d•I• daba av
det etmiftlr. 

X Yapduı tahminlw - ''Temı-" 
İAplla de.Jet adamı ile Almanya ri· 
cali araauıda vaki olan tema •• Iı:o
nupnalarm "huaud bir mabiyeti hais 
bulundutunu" tebarils ettirdikten 
soma bu mnn etrafmda yapılacak 
nmnıaıorbı ,.ım. aı.n " lqiliz 
guetelerinba netrlyatma dayanabile
ceiini lrayıd ve bu mUJalratlar hak-

.. Versay muahedesi" zihniyetini ter· 
ketmelerini istemekte •e Versay mu
ahedeainin arui itlerine müteallik 
bUkllmlerinin bu müsavat bahainde 
bir .... tefkil edemiyeceklerini be
yan eylemektedir. Şu takdirde Al
man>:anm .. ihtiyaçlarının tatmini ça· 
relen müaalemetkirane bir ıurene 
tetkik olunabilir. Almanyayı ıısre 
Almanya· Avusturya münaaebetleri 
yalnız bu iki devleti alüadar edebi· 
lir. Orta Avrupa ekonomik mibıue
~tleri~in maruz kalacajı herbanP 
bır tadıllt Franaanın emniyetini her· 
hang i bir suretle halleldar etmiye
cektir. 
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Dahiliye bakanlığı 
Bclccliyelr imar heyetinden : 

Dahiliye Vekaletinden : 
Orta tahsilini ikmal etmiş ve bir 

ecnebi lisanına vakıf, makinada sü
ratli ve doğru yazabilir daktilo alına
catır. 

Yüz liraya kadar ücret verilecek
tir. Talip olanların, imtihan günü o
lan 10.12.1937 tarihinden evvel, Bele
diyeler bankası binasında belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine evrakı 
nıüsbiteleriyle müracaatları. 3-6669 

. · k Levazı.m Amirliği 

Yulaf alınacak 

Un alınacak 
Ankara Le. A. Sa. Al. Ko.dan : 
Karaköse garnizonu için 200,000 

kilo askeri evsafta fabrika unu kapa
lı zarfla eksiltmesi 24-12-937 cuma 
günü saat 11 de Karaköse Tümen Sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 26000 lira 
ilk teminatı 1950 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İstekliler i
halesi günü ihale saatından bir saat 
evveline kadar kanuni vesikalarını 
havi teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (4476) 3-6834 

M. M. bakanlığı 

At satllacak 
M. M. V. sabn alma komisyonun

Ankara Levaznn Amirliği Satın dan : 
Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul Lv. Amirliğ;ne bağ
lı müessesat hayvanatı içiu 300 ton 
yulaf 16-12-937 perşembe günü saat 
15 de İstanbulda Tophanede Lv. A
mirliği satınalma komis}onunda ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira 
ilk teminatı 1125 liradır. Şartname 

ve nümunesi komisyonda gör.Hür. 
Yulaf çuvalları müteahhide iade edi
lecektir. İsteklilerin kanuni belgclc
rile teklif mektuplarım ihale S'!:'ltın

dan bir saat evveline kadar komisyo-
na vermeleri. (4399) 3- 6675 

134.200 metre patiska 
alınacak 

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

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

2 - Muhammen bedeli 48312 lira ilk 
teminatı 3623 lira 40 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle tek
lif mektublarını ihale saatmdan bir 

Çürüğe çıkarılan bir baş at artırma 
suretiyle satılacaktır. Artırması 

10. 12. 937 cuma günü saat 10 da M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Atı görmek için Genel Kurmay daire 
Md. ne ve artırmaya girecekler artır
ma gün ve saatında M. M. V. satın 
alma Ko. na müracaat etsinler. 

(4453) 3-6788 

Aleminyüm matra imal 
eden makina a]ınacak 

M. M. V. satın alma komisyonun· 
dan: 

Milli müdafaa vekaletince alemin
yüm matra imal edecek bir makina ve 
teferruatı en müsaid şerait teklif ede
cek bir firmadan satın alacaktır. 

Mezkur makina ve teferruatını vere
bilecek firmalar makinanrn kudret, 
kabiliyet, kataloğ ve resimleriyle bir
likte fiyat ve ıeraiti muhtevi teklif
lerini 10 birinci kinun 937 tarihine 
kadar milli müdafaa vekaleti levazım 
dairesi riyasetine vermeleri ilan olu-
nur. 3-{j478 

Boymd1rhk Bakanh{lı 

aaat eveline kadar komisyona verme- Telgraf fincanı alınacak 
lcri. (4433) 3-6753 Nafıa Vekaletinden: 

15-1-938 cumartesi gtinü saat 10,30 
Sade yağ a]macak da Ankarada Nafıa Vekileti malze-

Ankara Levazım Amirliği Satın me eksiltme komisyonu odasında 
i\lma Komisyonundan : 2730 lira muhammen bedelli 21.000 

1 - İdareleri İstanbul Lv. Amirli· adet telgraf fincanının açık eksilt· 
ğine bağlı müessesat için 50.000 kilo mesi yapılacaktır. 

d ğ 13 1 1.~- 937 t · Muvakkat teminat 204,75 liradır. aa e ya r • ~·· pazar esı sa-
at 16 da Tophanede satın alma ko- Bu işe aid şartname ve sair evrak 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi Vekalet malzeme müdürlüğünden pa-

rasız olarak alınabilir. 
~apılacaktır. 

2 _ Tahmin bedeli 45000 lira ilk İsteklilerin 15.1.938 cumartesi gü-
teminatı 337 5 liradır. Şartnamesi ko- nü saat 10,30 da komisyonda hazır 
misyonda görülür. İsteklilerin kanu- _b_u_ıu_n_m_a_la_r_ı _ı_az_ı_m_d_ı_r. __ 3-6 __ 7_09 __ 

ni belgeleriyle teklif mektublarını 
ihale saatından bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri. (4338) 

3-6598 

Pijamalık bez alınacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Askeri lise ve orta okullar için 
17996 metre pijamalık bez 21 ı. kan 
937 saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
imirliği satın alma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17159 lira 12 
kuru' ilk teminatı 1286 lira 93 kuruş
tur. Şartname ve nümunesi komis-
7onda görülür. İsteklilerin kanuni ve
•ika ve teklif mektublarını ihale saa
tından bir saat eveline kadar komisyo-
na vermeleri. (4435) 3-6755 

Sömikok kömürü alınacak 
A. Le. A. Sa. Al. Ko.dan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü -
esscseleri ihtiyacı olan 300 ton yerli 
sömikok kömürünün ı. 12. 937 pazar -
lığında talip çıkmadığından 10. 12. 937 
saat 15 de Ankara levazım amirliği sa
tın alma komisyonunda pazarlığı yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8355 lira ilk 
teminatı 626 lira 63 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. İs
teklilerin belli gün ve saatte kanuni 
vesika ve teminatlarile komisyonda 
bulunmaları. (4445) 3 - 6774 

700.000 kilo buğday 
alınacak 

.Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Erzurum birlikleri için 
700,000 kilo buğdayın kapalı zarfla 
eksiltmesi 25. I. Kan. 937 cumartesi 
günü saat 10 da Erzurum Lv. amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Tahmin bedeli 36.750 lira ilk 
teminatı 2756 lira 25 kuruştur. Şart
namesi her gün komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalarım havi 
teklif mektublarını belli gün ve saat
tan bir saat evveline kadar komisyo
na vermiş veya posta ile göndermiş 

bulunacaktır. ( 4472) 
'-6821 

Jandarma 
Aleminyüm matra alınacak 

Jandanna Genel Komutanlığı An
kara satın alma komisyonundan : 

1 - Bir tanesine yüz otuz kuruf 
kıymet biçilen (6000) tane alcminyüm 
kapaklı ve kılıflı matra kapalı zarftan 
tahvilen 13.12.937 pazartesi günü sa
at onda pazarhkla satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname parasız ko
misyondan alınabilir. Pazarlığa karıt
mak istiyenlerin (585) liralık teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile belli 
gün ve saatte komisyona baş vurmala-
rı. ( 4343) 3-6635 

Ekmeklik un alınacak 
Bayramiç J, 2. A. Satmalma Kom 

İsyonu Baıkanlığmdan : 

Tahmin Mikdarı Muvakkat İhale 
bedeli Kilo teminatı günle-
L. K. L. K. mcci 

65850 00 439000 4938 75 13-12-937 
Günü saat Cinsi Eksiltme şekli 

P. tcsi 15 Ek. unun Kapalı zarf 
usuliylc 

1 - Bayramiç jandarma alay 1, 2, 3, 
taburların ihtiyacı için 10.11.937 de i
halesi yapılmak üzere kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuş olan yu
karıda mikdarı ile muhammen bedeli 
ve muvakkat teminatı yazılı ekmek
lik unun eksiltme gününde gelen is
teklilerin verdikleri teklif fiatlarının 
amiri itaca yüksek görülmesinden ye
niden kapalı zarf usulile · eksiltmeyt
konulmuıtur. 

2 - Muvakkat teminat yukarıda ya
zılıdır. Komisyon Bayram.içte 2 nci 
jandarma alay gazinosunda toplana
cak, ihale salahiyettar makamın taavi · 
bi ile yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin kanuni belgeleriy
le teklif mektublarını ihaleden bir sa
at evci makbuz mukabilinde komisyo· 
na verecektir. 

4 - Şartnamelerin komisyonda gö· 
rülebileceği ilan olunur. (7848/4326) 

3-6584 

ULUS 

Baş bakanlık 
Kitap bastırılacak 

Baıvekilet istatistik Genel Direk
törlüğü Eksiltme ve ihale Komisyo
nundan : 

1 - 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
caktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 1085 
lira olup 82 lira muvakkat teminat 
verilmesi lbımdır. 

3 - Eksiltme 1937 kanunuevel 
ayının 20 inci pazartesi günü saat 
14,30 da Umum Müdürlük binasında 
toplanacak olan komisyonda açıla
caktır. Teklif mektuplarının bir saat 
evvel komisyon reisliğine verilmesi 
lazımdır. Şartname komisyon kltip
liğinden istenebilir. Nümune dairede 
görülecektir. ( 4393) 3-6681 

Kitap bastırılacak 
Bqvekilet lstatistik Genel Direk

törlüğü Eksiltme ve İhale Komisyo
nundan : 

1 - 500 ili 600 sahife tahmin olunan 
9 uncu cild istatistik yıllrğının 2000 a
det baskısı kapalı zarf usuliyle ektilt
mcye çıkarılmıştır. 

2 -Tahmin olunan bedel 1961 liradır. 
148 lira muvakkat teminat verilmesi la
zımdır. 

3 - Eksiltme 1937 kanunu evcl ayının 
20. inci pazartesi günü saat 15.30 da is
tatistik umum müdürlüğü binasında 
toplanacak olan komisyonda açılacak
tır. Teklif mektuplarının bir saat evci 
komisyon reisliğine verilmesi lbrm
dır. Şartname komisyon katipliğinden 
istenebilir.' (4394) 3-6682 

Kültür bakanlığı 
Kültür Bakanlığı elektrik tesi
satında yaptırılacak tadilat ve 

tamirata aid açık 
eksiltme ilam 

Kültür Bakanhiuıdan : 
Bu işin tahmin edilen bedeli 995 

lira 33 kuruıtur. Eksiltmesi 25-12-937 
cumartesi gtintı •aat 11 de Bakiftlık 
Levazım dairesinde müteşekkil ko
misyonda yapılacaktır. 

Talipler 74 lira 65 kuru§tan iba
ret muvakkat teminat makbuz veya 
banka mcktuplariyle kanunt vesaiki 
eksiltme günll muayyen saatte komis
yona tevdi etmif bulunacaklardır. 

Bu işe aid fartnameler her giln 
levazım Direktörlilğünde görülebilir. 

3-$35 
Talebe çamaşır etejeri 

yaptmlacak 
Siyual Bilgiler Okulu Mübayaat 

Komisyonu Reisliiinden : 
Siyasal bilgiler okulu çamaşır hane

sinde yaptırılacak talebe çamafır ete· 
jcrlcri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 20. kinunu evel 1937 pa
zartesi günü saat 14 de Ankara mek
tepler muhaaebeciliği binasında yapı
lacaktır. Tahmin edilen bedel 1725 lira 
16 kuruı, ilk teminat 129 lira 40 kuruş
tur. Fenni ve idari şartnamelerle re
simler hergün mektebte görülebilir. 

(4395) 3-6683 

icra 

Satdık hane 
Ankara icra Daire&i Gayri Men· 

kul Satıı Memurluiundan : 
Ankaranın Cebeci mahallesinde ta

punun 1014 ada, 25 parsel, numarasın
da kayıdlı kargir hane aşağıdaki şart
lar dairesinde açık artırmaya çıkarıl
mıştır. 

EVSAF ve MÜŞTEMiLATI 
Kapıdan girilince hol ve sol tara

fında iki oda ve karşıda bir koridor 
üzerinde bir mutbah ve bir hala ve 
odalardan birisi içinde bir banyo ye
ri ve mutbah ve banyo yeri korisiman 
ve hala ise fayans odalar, hol ahşab 
ve mutbahtan bahçeye bir kaç basa
makla iner bir kapı olub mutbahın al
tında bir bodrum mevcuddur. Su ve 
elektrik tesisatını havidir. Sekiz 
metre derinliğinde suyu acı bir ku
yusu vardır. Heyeti umumiyesi 512 
metre murabbaındadır. 3550 lira kıy
met takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Satı~ peşin para ile olmak üze

re 13. 1. 938 tarihine müsadif per
'cmbe günü aaat 14-16 kadar İcra da
iresi gayri menkul satış memurluğun
da yapılacaktır. 

2 - Talihler takdir edilmiş olan 
yukarıdaki muhammen kıymetin 
% 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubu 
ile kanunen teminat olarak kabul e
dilen hazine tahvilleri 2etirecektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 75 şini bul
duktan ve Uç defa nida ettirildikten 
sonra mezkQr günün on altıncı saa
tinde en çok artıran talibine ihale 
olunur. 

4 - İşbu tarihteki artırmada tek
lif edilen bedel muhammen kıymetin 
% 75 şini bulmadığı takdirde 
28. 1. 938 tarihine müsadif cuma gü
nü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikin
ci artırmada en çok artırana ihale 
olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalar
da ihale bedeli ihaleyi müteakib ve
rilmediği takdirde üzerine ihale edi

Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört aatırbk küçük ilinlardan
Bir defa için 30 kuruı 
lki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 Jruruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük ilinların her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 Jı:unıı 
alınacaktır. 

Bir kolaylı~ olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki bo:ıluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruı alınır. ................................ 

Satılık : 

Satılık Kamyonlar - Ford, 
ve Brennabor marka müstamel 
yonlar satılıktır. 

Görmek ve görüşmek istiyenl 
Y eni§Chirde Bomonti fabrikasına 
racaatları. Telefon : 1842. 3 

Satılık arsalar - Yenişehirde 
lanik caddesinde Maliye şubesi k 
sında 592, 439, 423, metre mura 
mda. Telefon: 1538 3--629 

Çok mühim bir fırsat -
sarayı: caddesinde, Kurşunlu cami' 
runda, asfalt üzerinde, müstakil 
daireli su, hava gazı, elektrik te 
lı 4 ve 4 A numaralı ev ve yanın 
6 numaralı arsa satılıktır. 2797 
fona müracaat. 3-6725 

lenin talebi üzerine ihale tarihinden Kiralık : 
itibaren kendisine bedeli ihaleyi tea- ___ _ Satılık - M ükemmcl bir pi 

ve bir Philips mrka radyo gidiş 
yısiyle çok ucuz satılıktır. Evkafa 
tmıanı üçüncü kapu 4 numaralı d 

limi vezne eylemesi için yedi giln ka
dar mehil verilecektir. İşbu müddet 
zarfında da ihale bedeli yatırılmadığı 
takdirde ihale bozulacak ve bu tarih
ten evvel en yüksek teklifte bulunan 
talibine teklif veçhile almağa razi 
olup olmadığı sorulduktan sonra tek
lif veçhile almağa razi ise ihale far
kı birinci talihten talı.sil edilmek üze
re bu talibe ihale edilecektir. Teklif 
veçhilc almağa razi olmazsa gayri 
menkul yeniden on beş günlük ikin· 
ci artırmaya çıkarılacak ve en çok 
artıran talibe ihale edilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı müşteriye, ihale tarihine kadar 
olan müterakim vergi ve dCllHUiye 
resmi ise satı§ bedelinden ödenecek
tir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
alakadarların gayri menkul üzerin.de
ki haklarını ve hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarım evrakı müs
biteleriylt yirmi gün içinde dairemi
ze bildirmeleri lbnndır. Aksi takdir
de hakları tapu sicilliyle sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç tutulacaktır. 

8 - Artırmaya iştirak edecekler 
1. 1. 938 tarihinde 117.933 No. ile da
iremizdeki yerinde herkese açık bu
lundurulan şartnamemizi okuyabilir
ler. 3-{j798 

Tapo ve Kadastro U. Md. 

Ankara Merkez Tapu Sicil Muha· 
fızlığından: 

Kalaba köyünün Güllükaya mevkl
inde prkan Haylazoğlu Karabet ve 
Şükrü, garben yol fimalen Karabet 
ve Tiftikçi Mustafa, cenuben Oakan 
bağlariyle çevrili 4 kapr ve 1022 u
mum No. lu bağ katolik Ananya oğlu 
Petirin vcfatiyle firari veresesinden 
metrukcn hazine namına tescili def
terdarlığın 7. 12. 937 günü 341-382 sa
yılı talebi ile istenilmiştir. Bu gayri 
menkultin tapu kaydı olmadığından 
tasarrufu incelenmek üzere 4. ı. 938 
salı günü öğleden evvel mahalline 
tahkik memuru gönderilecektir. Bu 
gayri menkul üzerinde her hıangi bir 
ayni hak iddiasında bulunanların tah
kik gününe kadar evraklariyle muha
fızhğımıza veya mahallinde tahkik 
memuruna müracaatla itirazlarını 
bildinnclcri ve hudud komıularının 
da tahkik günü mahallinde bulunma
ları ilin olunur. 3--6825 

Maliye bakanlığı 

Penceresine 
çerçeve 

yaptırılacak 
Maliye Vekaletinden : 
1 - Pazarlığa konulan iş (Zat iş

leri sicil odası penceresine bir çerçe
ve ilavesidir). 

Keşif bedeli 321 lira 40 kuruştur. 
2 - İstiyenlcr bu işe aid şartna

me ve sair evrakı görmek ve izahat 
almak için Maliye Vekaleti Milli cm-. 
lak müdürlüğüne müracaat edebilir
ler. 

3 - Eksiltme pazarlık suretiyle 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme birinci kanun ayı
nın 20 inci pazartesi günil saat 15 de 
Maliye Vekaleti Milli emlak Müdür
lüğünde yapılacaktır. 

5 - Pazarlığa girişmek istiycnle
rin 24 lira 8 kuruş tutan muvakkat te
minat akçesini yaptırmış olmaları ve 
~?kara .Na:ıa Müdürlüğünden bu iş 
ıçın vcrılmış ehliyet varakası göster-
meleri lazımdır. ( 4475) 3--0833 

iki memurahnacak 
Türkiye Büyük Millet Mediai 

Katibi Umumiliğinden : 
Büyük Millet Meclisi Zabıt kale

minde münhal olan iki memurluk i
çin İstenoğrafiye vakıf olanlardan 
talip olanların bir hafta zarfında Ka
tibi Umumiliğe müracaat etmeleri 
ilan olunur. (4473) 3-6832 

Kiralık - Çankaya caddesinde 
(Kınacı Apartımam) kalorifer ve sa
ir konforu havi beş odalı daire. Tel. 
1270 3-6724 

Kiralık - Yenişehirde Bakanlık
lara iki dakikalık mesafede Karanfil 
sokak No. 3 7, 3 odalı, kullanışlı bir da
ire milsaid fiatla kiralıktır. Telefon: 
2274 3-66'89 

Kiralık daireler - Dört ve üç oda
lı, bütün konforu. havi. Devlet Şurası 
arkasında Yış sokağında Suphi binası. 
Üst kata müracaat. 3-6703 

Kiralık daire - Bahriye caddesi
ne nazır Şengül hamamı sokağında 17 
No. lu havuzlu apartımanda üç oda
lı daire. Kapıcıya müracaat. 3-6780 

Kiralık - Beş oda havagazı elek
trik, su, elli lira. Erkek lisesi altında. 
Kıtay sokak. Fazla izahat, Yenişehir 
Kazımözalp caddesi Düzenli sokak 
No. 23. 3-6794 

Kiralık Daire - Karanfil sokağın
da vekiletlerin tam karşısında ( 6 ) 
oda, geni§ salon, bütün konforu haiz 
bir daire kiralıktır. Üstekilere mü
racaat. Tel: 3312 3-6769 

Kiralık oda - Mobilyeli, kalori
ferli güzel bir oda kiralıktır. Yenişe
hir Atatürk Bulvarı Ali Nazmi apart-
manı daire 11. 3-6826 

Aylığı 22 liraya kiralık bodrum ka
h - Bir büyük oda, bir hol ve mut
fak. Su, elektrik, havagazı ocağı var
dır. Yenitchir Adakale 18-1 Telefon: 
3753 3--6823 

ye müracaat. 3-6729 

Satılık arsalar ev, ve apart 
lar - Yenişchrin her tarafında 
kara ve Cebeci ve sairede tel 
2487 Anafartalar caddesi taksi s 
No. 5 ap. kat 2 de 

Çankında aablrk ve kiralık ar 
Merkez kazasının Yapraklı nahi 
de YAPRAKLI panayırı namiyle 
ruf arazi ve Mer'a satılık ve kiralı 
Demiryollarmda Cer dairesinde 
fettiş İzzete müracaat. 3-67 

İş Anyanlar : 

İngilizce ders - İngilizcesi 
vetli olan bir üniversiteli ehven fi 
la ders vermek istiyor. t. S. K. r 
ziylc Ulus'a müracaat. 3-671 

Fransızca ders - Muktedir 
allim, en süratli ve istifadeli usul 
fransızca öğretir. Em.in terak · 

Ucuz fiatlan. Öğrenmek veya ile 
mek istiyenler bu adrese gelsi 

Bayan Bymon, İtfaiye alanında, 
mukçu apartman, zemin kat. 3-6 

İt Verenler : 

Kadın iıçi aranıyor - Şişe y 
mak ve doldurmak üzere daimi k 
işçiye ihtiyaç vardır. Kartal 
rat fabrikasına müracaat. 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PlY ANGOSU 
ikinci Keşide 11Birincikanun937 dedir. 

Büyük İkramiye 40.000 liradır 
Bundan batka: lS.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat nrdır ... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ------ Cebeci haıtanesi dahili haıtalıklar mütehaııııı 
-- Doktor Zeki Hakkı Pamir ---: Hastalarını her gün saat 14 den sonra Himayei Etfal apartımanmd 
: 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 -""'•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

SEFALİN 
Baş 

ve 
diş 
Ağrıları 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 

Baıınız ağrıyorsa derhal bir Sef alin 
alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajlarını isteyiniz. 
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AZ PA~A iLE 
iYi GiYiNMEK 
i5TER5ENiZ 
ı.IE:R~I(~ 
KUMAŞLARINI 

YERliMALlAR PAZARLARIHDANALINIZ 

Türk Yüksek Mühendisler Blrllll Umumi Merkezinden: 
Birliğimizin 12 inci senelik kongre si 12 Birincikanun 1937 pazar 

günü saat 10 da Birlik binasında top !anacaktır. 
Birliğe kayıtlı arkadaşların aynı gün ve saatte Birliğe gelmele-

rini dilerim. Başkan 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 
: Doktor -- -
§ Rıza Duray ~ 
= Cebeci Hastanesi : 
: RÖNTGEN mütehassısı Çocuk:: 
: sarayı caddesi Niyazi Kansuk: 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
MERKEZİ: ANKARA 

Sübeleri - İstanbul, 
• 
lzmir, Bursa 

Yapılacak ve yapısına baılanmıı meskenler l~ln 

valandaılara mümkün olan kolayllkla yardım eder 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yapar 

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

Ekspertiz ücreti 
istekler için 1, 

( 1.000 ) liraya kadar 
fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve Esham 
ve tahvilôt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane hastanesi nqaiye aeriri

yatı sabık muavini 

Birinci aınıf kadın hastalıkları ve 

doğum mütehassm 

Hcrgün öğleden sonra Postahane 
caddesi Devrim ilk okulu karşı

~mda Esen apartmıarunda 7 numa
rada hastalarını kabule başlamış
tır. reıefon: 3549 3-6190 

Elektrik işleri ilam 
Atça kasabası belediye riyasetin

den: 
1 - Musaddak projemiz mucibince 

ondokuz bin dokuz yüz yirmi sekiz 
lira elli kuru' keşifli Atça kasabası e
lektrik tesisatından şimdilik beş bin 
sekiz yilz elli lira keşifli makina teçhi
zatı ve ayrıca iki bin beşyüz yirmi 
sekiz lira keşifli elektrik teçhizatı 
ve santral binası kablo çrkq tertibatı 
açrk eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 15.12.937 çarşamba günü 
saat 15 de hitam bulacak ve ihale Atça 
kasabası belediye encümeninde yapıla
caktır. 

Kavak ve kayın 

esçarı arttırması 
Kocaeli Orman Bat Mühendis 

Muavinliğinden : 
1 - Kocaeli vilayetinin Geyve ka

zasında vaki hududları şartnamede 

yazılı müflis dere devlet ormanında 
mevcud 2500 M3 gayri mamul kavak 
ve 400 gayri mamul M3 kayın eşcan 
22 gün müddetle ve kapalı zarf usu
liyle arttırmaya konulmuştur. 

-.. (4485) 3-6836 Refik Fenmen 5 Ap. No. 2 Telefon: (3509) : ~--------•••ı' :111111111111111111111111111111111111111:: ' 
3 - Bu işe aid evrak ve projelerin bi

rer kopyaları İstanbul, Taksim, Be
yoğlu Şark apartımanında yüksek e
lektrik mühendisi Bay Hasan Halet I
şıkpınardan ücreti mukabilinde alına
bilir. 

2 - Artırma 20-12-937 gününe 
müsadif pazartesi günü saat on beş
te tzmitte Kocaeli Orman Başmühen
dis muavinliği binasında icra edile
cektir. Cumhuriyet Merkez Bankasının 

3 Birinci Kanun 1937 Vaziyeti 
AKTiF PASiF - -. LİRA 

Kasa : 
Altın: Safi kiloııram 19.623,1548 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Rariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kiloııram 6.482,909 
Altına tahvili kabil ıerbeıt 
dövizler. 
Di&er dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

liazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
ka~ılığı. 
Kanunun 6 vo 8 inci maddele· 
rine tevfikan bazino tarafından 
Vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 
Ticari senedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
( Deruhte edilen evrakı 

A.. - ) nakdiyenin karşılıiı es
( ham ve tahvilit (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilllt 

Avanslar : 
A.ltın vo döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

liissedarlar -
Muhtelif • • . 

27 .602.230 ,80 
11.985.578,-

972.6!50,ll 

728.445,79 

9.118.729,56 

16.0152,18 

26.096.583,64 

. 
158.748.563,-

13.630.886,-

4.200.000,-
40.229.817 ,96 

38.981.236,02 
5.482.527,32 

152.620,22 
8.590.964,30 

)'EKON ; 

40.5!50.468,91 

728.445,79 

35.231.375,38 

1 

145.117.677,-

44.429.817 ,96 

44.463.7153,34 

8.743.584,52 
4.500.000,-

17.105.559,54 

340.880.692,44 

Sermaye : 

İhtiyat akçesi 

Adi ve fevkalade 

Husuıi 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 

tevfikan hazino tarafından vaki 
tediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi. 

Kar:ıılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

Türk lirası mevduatı : 

Döviz taahhi.idatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diğer dövizler ve alacaklı klirinr 
bakiyeleri. 

Muhtelif : 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

2.105.172,40 

4.516.007,70 

158.748.563,-

13.630.886,-

145.117.677,-

- 19.000.000,-

13.000.000,-

2.053,45 

29.453.553,25 

YEKÜN: 

Iskonto haddi% 5 1/2 Altın üzerine avans % 4 1/2 

- -
LİRA 

ıs.000.000,-

6.621.180,10 

177. 117 .fJ77,-

16.587 .979,42 

29.455.606,70 

96.098.249,22 

340.880.692,44 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
yüzde yedi buçuk teminat ve ihaleyi 
müteakip yüzde on beşe iblağ teminat
-lariyle ihaleden bir saat eveline kadar 
müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Kavak ağacının beher gayri 
mamul metre mikabının muhammen 

bedeli 180 ve kayın 210 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye talip olanların şart
nameye göre eksiltmeye girebilmek 
§artlarını haiz olmaları lazımdır. 

4 - Muvakkat teminat 400 liar 
50 kuruştur. 

5 - Şartname ve mukavele for
mülünü görmek istiyenler Ankara 
Orman Umum Müdürlüğü ile Koca
eli Orman Başmühendis muavinliği
ne ve mahalli mühendisliğine müra-

6 - Fazla izahat almak istiyenler At
ça belediyesine veya adı geçen H asan 
Halet Işıkpmara müracaat edebilirler. 

(4359) 3-6629 caat edebilir. (4474) 3-6831 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -----------------------------

Şehir lokantası 
Meşhur M a c a n d H ı s m e r r y m e n djezz 

Her akşam lokantamızda 
Cumartesi ve pazar akşamı aile dine - dansanı için 

masaları evvelden tedarik ediniz. Tel: 2038 

----------------------------
~ Karpiç ~ 
---
= 3-6830 = - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Yarış ve ıslah encümeninden: 
Huıuır haraların yetittirdiği safkan ve yanmkan İngiliz, 

tayları, arkasında ve karnmda tayı ile damızlık kısraklar 12/ B. 
Kanun/ 937 pazar günü Ankara Hipodromunda müzayede ile 
satılacaktır. Daha evel görmek istiyenler Atlı Spora müracaat 
edebilirler. (4437) 3-6758 
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Diinya mcvaddı gıadiyesi arasında en hiiyük 

mükafatla zafer nişanını, diplom donö~ ve 

altın madalyayı kazanan ve hu suretle 

birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirin(;, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 
- Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Ôzü 

Unlarını Cocuklarınıza Yediriniz. 
Allahm yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuv

vei gıdaiyesi çok olan Ha~ Özlü Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki hayatın ve tahiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. NefVÜnÜ· 
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta· 
lıksı.z tombul yapar. Hasan OzlU Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HAS AN Markasına dikkat. 3-6818 

Diş tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Candır 
Pazardan maada bıerp dlı tedaYiai, çene rontkenl. 
Yenişehir, Atatilrk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

· Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

KOHİNOR 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima Sabit 
Daima Tabii 

İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu. 
varlarında hazırlanan Juvantin saç bo. 
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen ari olup saçlara tabii renkle-
rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tcrtib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

· · Zayiler 
Zayi - Depolar komutanlığı ge

dikli erbaşlarla ücretli memurlann 
maaşlarına mukabil Ankara levazım 
amirliği mlihasebeciliğinden Cumhu -
riyet Merkez Bankası Ankara şubesi 
üzerine aldığım iki kıta da 1 - 1 kanun 
937 gün ve 159288 ve 159 279 sayılı 
cekleri zayi ettim, bu cekler muhtevi
yatını hiç bir kimseye ciro ve emrine 
tevdi etmemiş olduğumdan bulundu
ğunda bana verilmesi aksi halde hük
mü olmadığını ilin ederim. Ankara 
Akköprü umum depolar komutanlığı 
mutemedi Cemal Gülpınar. 3-6797 

Zayi - Ankara Belediyesinden al
dığım 104 No. lu araba plakamı kay
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Abdülhakim Erdaş 
3-6827 

Zayi - 985 No. lu Memurin Koo· 
peratifi hisse senedim zayi olmuştur. 
Yenisini alacağımdan, zayi · senedin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Divanı mü.haebat Azası 
Ziya Akif Orbay 

3-6828 
Zayi - Ankara belediyesinden al

dığım 104 No. lu araba plakasını kay
bettim. Yeni sini alacağımdan eskisi -

nin hükmü yoktur. Yakub Sır. 

3-6829 

.1111111111111111111111111111111111111111... - -- -: Sinema üeminin en büyük : 

= harikası = 

Diı T abibleri 
Diyorlar ki: 

Diılerinizi: sabah, öğle ve alqam her yemekten sonra günde 
3 defa f ırçalayınız. Ancak 

"Lazım olan, ditleri alabildiğine fırçalamak değildir. Evvela 
dit temizliyen tertipleri iyi intihap etmelidir,, 

Dişlerini fırçalıyan birçok kimseler bildiğimiz halde dişleri güzel ve 
beyaz pek az insan tanrmaklığımız bu sözün doğruluğunu ispat eden 
en kuvvetli delillerden biridir. Diş macununuzu iyi düşünerek seçiniz. 
Daha doğrusu diş macunu denince ilk akla gelen ve en mükemmel, en 
müessir, en çok sevilen ve kullanılan macun olduğunda şüphe bulunmı
yan ''R A D Y O L l N" i kullanınız 1 

RADYOLİN 

• 

. 
.:., 

Dekalüınen lambası asgari bir istihlak temin eder.\ 

Güzel diş istiyenlerin macunudur. 
= ALLAHIN BAHÇELER! = - - ~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--·~--! 
.., 1111111111111111111111111111111111111 l r"' 

UCUZ KÖMÜR SOBASI AIMil 1(1• 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. Fabrikalannın 

11 
SÖNME.Zı markah fevkalade iktisadi sobalarını görmek lazımd1r. 

Vilayetlerden satış için yapılacak miiracaatlara derhal cevap verilir. 

Toptancı tüccara hususi iskonto yapılır. 

Müracaat yeri. Ankara: Gülzade Apartımaru altında Ticaret 
-----~--· Türk Anonim Şirketi Merkezi P. K. 196 Ankara. 

Satıı yeri: An~arada Yerli Mallar Pazarı, Memurlar Kooperatifi, Yeni Türk Hırdavat 
magazaır 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

KIŞLIK Odun ihtiyacınız için 
Ticaret Türk Anonim tirketinin Çankırı Kapısındaki deposuna müracaat ediniz. iki senelik 

kunı odunlar aşağıdaki fiyatlarla emrinize amadedir. 

Kesilmiı Kesilmemı, Kesilmiı Kesilmem it 

ClNSI Toptan Perakende Toptan Perakende ClNSJ Toptan Perakende Toptan 

2 00 2 25 1 90 1. 2C Çan: 1 75 2 00 1 70 

Odunu 2 25 Yonga 1 75 1 80 

Veresiye muamele ve topdan tücccar ahşlar1 
. . 
ıçın 

)şıklarda Saylavlar sokağında Gülzade apartımanı altındaki 'irket müdüriyetine. 
r ele fon: 2338. 

Perakende petin mübayaat için doğruca depoya müracaat edilmesi. Telefon: 1958 

Perakende 

! 75 

Evkaf apartmanında 

Yedi odah bir daire 
kirahkt1r 

Hayrı Ahcıoğlu 
Emlôk Alam Satlm Evi 

Anafartalar caddesi Konak ardı sokak No. 2 Telefon: 1538 
Apartıman, ev, ar'sa almak ve satmak iatiyenlcrin müeascıemize 

devren 
Telefon: 1897 3-6730 

~-----·'' 
bir kere uğramaları menfaatleri iktizaaıdır. 3--6795 

İmtiyaz sahibi ve Baf!Duharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumt Neşriyatı idare eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulıu Basımevi: Ankara 

Okaürenle,.e ve 

ıöiü• nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BUGECE 

Roae Marie filminin unutulmaz iki 

yaratıcısı JANETTE MAC DONALD 

- NELSON EDDY tarafından 

LEYLAKLAR AÇARKEN 

Aşk - Güzellik - ses ve musiki şaheseri 
Seanslar: 2,30 - 4,45 - 6,45 gece 9 da 
Numaralı biletlerinizi gündüzden 

tedarik ediniz. 

..lllllL. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --..,1111r 

BU GECE 

Cezair'in sefahat hayatını tasvir eden 

mevsimin en güzel eserlerinden 

KORKUSUZ ADAM 

Baş Rolde : HARRY BAUR 

Gündüz: LEYLAKLAR AÇARKEN 

Bugün Seanslar : 

l,30 • 4,45 • 6,45 Gece 9 da 

Halk matinesi: 12,15 de TOP-HAT 


