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Gündelik 

ESAS TEŞKJLAT KANUNUN· 
DAKI DEGIŞlKUKLER 

N.A.KOÇOKA 

Esas teşkilat kanunumuzun ba • 
zı nıaddelerinin değiştirilmesine 
dair 150 imza ile Meclis Başkanlı~ 
ğtna verilen takrir, mecliste müza
kere edilmek üzeredir. 

Tadili teklif edilen maddeler e
ıesaa itibariyle dört nokta etrafında 
toplanır : 

(1) Partinin alb umdesinin esas 
teşkilata girmesi, 

(2) Siyasi müsteşarların vazife 
Ve nıesuliyetJerine dair yeni hü
kümler konması, 

(3) Köylüye toprak dağıtmak 
\"e ormanları devletleştirmek için 
esas teşkilat kanununa istisnai hü
kümler konması 

' 
(4) Tarikatlar kelimesinin esu 

teşkilattaki maddesinden kaldırıl
nıası, 

Esas teşkilatımızda yapılan bu 
tadiller on iki senelik devlet yaşa· 
Yışı ve çalışmasında yoptığınuz 
tecrübelerle on iki yıl önceki vazi
Yetin bugünkü ihtiyaçlara artık 
karşı koyamadığından doğmll§ ne
ticelerdir. 

Hukuk: Esfenks gibi ebediyete 
hakan, değişmez bir kaide değil
dir. 

Hukuk bir harekettir. Sosyal 
hayatın icabJarma nazaran daima 
Yeni şekil alan bir müessesedir. 
Altı oktaki ifade edilen fikirler, 
hüyük türk inkilabmm çetin uzuın 
hir mücadele ve kuvvetli tecrübe
lerinden elde edilmİ§ ve milli bün
yeınizde en muvaffaıkiyetli tatbik 
~dilmi, düsturlardır. Sınıfsız ve 
b~iyauız, ... biribirine arkı tesanüd 
agıy,1e haglannuş on yedi milyon

luk hır vatandaş kütlesinin irad~ 
sinin ifadesi olan devlet bu küt
lenin menfaatlerini hiç şÜphe yok
ki en İyi takdir edecek bir mües
sesedir. 

On üç yıllrk cumhuriyet mucİ· 
zesi, gittikçe ehemiyetini artıran 
ve daha iyi tatbik edilen bu düs· 
turlar sayesinde yaratılmıştır. 
Şu hale göre partinin umd~i o

lan ve milli bünyede tatbik edil
mekte olan düstürlarm esas teş
kilat kanuniyle hukuki bir ifa
de alması kadar tabii bir şey 
olamazdı. işte yapılmakta o
~an şev budur. Devletçilik gibi di· 
ger altı ok mefhumlarını Kema
lizm bakımından hudud ve saha
sı şeflerin ve salahiyetli arkadaş
ların nutukları, beyanatları ile çok 
İyi tenvir edildiği için bu nokta ü
zerinde tevakkuf etmiyeceğim. 

Siyasi müsteşarlar bakkmd~i 
nıaddelerle toprak kanunu mucı
bince yapılacak istimlakin istisnai 
hükümlere tabi olması hakkında
ki madde yeni ihtiyaçlara tekabül 
eden maddelerdir. 

Hususile köylüye toprak veril
lnesi ve her köylünün toprak sa
hibi 

1

olma.sı rejimimizin içtimai 

hhayatımızda yaratacağı en radikal 
areketlerden biridir. İnkilabcı 

l'ürkiye vatandaşlarından bir kıs
ltlt artık daha uzun yıllar serf ha
linde Yaşıyamazdı. Toprak sahibi 
olan köylümüz kendi toprağı sev-f!:i içinde yurd sevgisini daha 
d vvetli duyacak ve cemiyetimiz 
aha demokratik bir varlık ola· 
k~"" Bu kadar esaslı bir hare-
et.ın her hangi bir arızaya uğra-

b1adan süratle tahakkuku için el-
1,..ette İstisnai hükümler koymak 
kaznndır. Velhasıl esas tes.kilata 
.1°nulan yeni hükiimler inkilab ve 
ı erle 
11• nıe Yollarında devlet orga-
h~zh!\stna yeni bir kudret, yeni 
t=~~ ız ve yeni bir hamle verecek~ 

3 ŞUBAT 1937 ÇARŞAMBA 

ADIMIZ, ANDIMlZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 

C. H. P. Kamutay grupu Aras - Ciano mülikatı 
~ünkü top1a1;1tısında teş~tı . esasi!ed~ Dış bakanımız dün Milanoda büyük 
yapılması teklıf olunan tadillen ve sıyası ve saınimi t z h. ·· z l .. lıkI ._ _ __ . . • .. .. .. e a ur er e 
musteşar ar Kanunu proıesm ı goruştü K .. k,arsılandı , 

Grup bildiriği 
Ankara, 2-C. H. P. Kamu.tay Grupu bugün, 2 §Ubat 1931, 

Antalya saylavı Doktor Cemal Tunca'nın reisliğinde toplandı. 
Cumhuriyet Partisinin ana prenıiplerinin teşküatı esaıiye kanu
nuna derci hakkında 150 imza ile verilen takrir üzerine Parti 
Genel Sekreteri ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya tarafından veri
len izahat dinlendikten ıonra bu takririn intaç edümeıi ittifak-
la taıvib edildi. 

Evvelce verilmit olan grup kararına tevfikan partinin Kamu· 
tay Grupu Reiıı Vekili Trabzon Saylavı Hasan Saka tarafından 
hazırlanan, siyasi müsteşarlıklar ihdô.n hakkındaki kanun tekli
fi projesi üzerinde müzakere cereyan etmiş veba teklifin esas 
prensipleri tasvib olunarak projenin Büyük Millet Meclisi yük
sek reisliğine takdimi kararla§tınlmışhr. 

K,amutayın cüma Sancalc meselesinin 
günkü toplantısı halli dolayısiyle dost 

Eveli günkü sayımızda ana yasamı

zın 1, 74 ve 75 inci maddelerinin tadili 

teklif edildiğini haber vermiştik. Öğ

rendiğimize göre, Kamutay Teşkilatı 

Esasiye Encfuneni teklif üzerindeki 

tetkiklerini bitirmiştir. Teklif, Kamu

tayın cuma günü yapacağı toplantıda 

görüşülecektir. 

Hususi bir eheıniyet taşıyan bu tek

lifin müzakeresinde bulunmak üzere 

vazife icabı ve izinli olarak·Ankara dı

şında bulunan mebuslar dündenberi 

~ehrimize gelmeye başlamışlardır. 

Gene anayasamızın hususi bir hü.k· 

müne göre, anayasada herhangi bir de· 

ğişiklik için üçte iki ekseriyet bulun· 
ması şarttır. 

Elen basınının 
• • 

sevıncı 

Atina, 2 (A.A.) - Atina Ajansı bil
diriyor: 

Gazeteler, Sancak meselesinin Türki
ye lehine olarak hallolunuşunu büyük 
bir memnuniyetle kaydebnektedirler. 

Yeni Sancak statüsünden bahseden 
Proia gazetesi, her iki taraf samimi bir 

uzlaşma zihniyeti ile hareket ettiği tak
dirde en nazile ve en çetin anlaşma.zlık
laruı bile halli mümkün olduğunu kay· 
detmektedir. 

Gazete, İsmet İnönü'nlin B. M. Mcc
liainJe. Fraı-.aarwı Cenevrede göatermij 
olduğu dostane temayülleri kaydeden 
sözlerini nakletmektedir. 

011uşmalar bugun başlıyor 

Aras - Ciano konuşmalarının yapılacağı Milanoda gar binası 

Paris, 2 (A.A.) - B. Delbos bu sabah Türkiye Büyük Elçisi B. Suat Da· 
vazı kabul etmiştir. 

Milano, 2 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Hariciye vekilimiz doktor Tevfik Ri.iş tü Aras bu akşam saat yedi buçukta refa

katinde Roma Büyük Elçisi Hüseyin Rag ıb ve Kalemi Mahsus Müdürü olarak Mi
lano'ya geldi. 

İstasyon türk ve italyan bayraklarlyle donatılmı~ yerlere halılar serilmiş ve bü-
yük bir itina ile süsleıun.işti. (Sonu 6. ıncı sayfada) 

Bir elen heykeltraşı 
milletimize Atatürk'ün büstünü hediye edecek 

Atina, 2 (A.A.) - Tür.kiye elçiliğinde yapılan bir kabul esnasında meşhur 

yunan heykeltraşı Dimitriadis Athinaios, ilci memleket arasındaki dostluğun bir 
nip.nui olmak üzere, türk milJetine, yeni Türkiyenin şefi Atatürk'ün bir büstünü 
hediye edeceğini ilan etmi§tir. Bu büst, Pantelik dağından çıkan mermere yontu-
lacaktır. · 

İngilterenin silahlan
ması için dokuz ayda 

harcadığı paralar 
Londra, 2 (A.A.) - B. İnskip'in be

yanatına göre silahlanma programı mu

cibince 1 nisandan 31 ilkkanun 1935 ta

rihine kadar yapılan siparişlerin kıy

meti 137 .509.900 ingiliz lirasını bul
maktadır. Bu sparişlerin takriben dört· 
te biri "sefalet,, bölgelerine verilmiş
tir. Harb gemileri inşasr için bahri 
müesseselere: ayrılan tahsisat zikredi
len bu rakamlara dahil değildir. 

Fransız parlamentosunda milli 
müdafaa görüşmeleri 

İspanya hadiseleri 

Havalar dmelıneğe 
başladığı için 

cehhelerde 
faaliyet var 

Hava hakanı Piyer Kot, altı ay içinde hava 
silahlarının yüroe yetimiş 

arttırıldığını söyledi 
Paris, 2 (A.A.) - Saylavlar mecli

si saat 9,35 de milli müdafaa hak.kında-

Silahsızlanma konferansı 

altı mayısta toplanacak 1 

B.. Eden; Almanyanın silahsızlanma 
lionf eransma iştirakinin tngiltereyi çok 

memnun edeceğini söyledi 
Londra, z (A.A.) - B. Antoni Eden 

Avam kamarasmda, Milletl~r cemiyeti 
konseyinin silahları bırakma konfe
ransı bürosunun yakmda toplanmasına 

karar verdiğini söylemiştir. B. Eden, 
bu toplantmm mayısın 6 smda yapıla
cağını söylemiş ise de büronun yapa
cağı işlerin mahiyetini tasrih edeme
miştir. Çünkü büro iş programını top
ladığı zaman bizzat tanzim edecektir. 

İşçi partisi mebuslarından B. Hen
dersona verdiği bir cevabda B. Eden, 
ingiliz mümessilleri tarafından ispan

yol Fasında yapılan tahkikat Almd.a
1
n· 

yanm İngiltere tarafından ~~te ı ~n 
herhangi bir muahedeye t~~~v.uz :~ış 
olduğu kanaatini vennedıgını bıldır· 

miştir, 

İspanyol makamlarının, ingiliz tah
kik heyetinin Melilla tayyare meydanı
na girmesine müsaade etmemiş olması 
hakkmda B. Eden, demiştir ki: 

· "- Tayyare meydanlarına girilme
si bir nizamname ile menedilmiştir. Bu 
umumi bir kaidedir. Bu meydanı ziya
ret etmek için hususi bir taleb de vaki 
olmamıştır. Bu itibarla tahkik heyetine 
karşı bir red cevabı verilmiş değildir . ., 

Bakan bundan sonra ingiliz hükü
metinin Almanya ile umumi bir silah
sızlanma için yeniden müzakereye gi· 
rişmeğe hazır olduğunu söylemiştir. 

İşçi partisi mebuslarından B. Hen
derson Almanyanın 1933 senesinde 
statü müsavatından mahrum bulundu

(Sonu S inci sayfada). 

ki konuşmalarına devam etmiştir. 

Kürsüye çıkan hava bakanı Kot, ten

kitlere şu şekilde cevab vermiştir: 

"- Bizimkinden üstün bir mal,uo)eye 

Fransız Hava Bakam B. Piyer Kot 

sahib bir tek hava ordusu tanıyorum: 

o da sovyetlerin.kidir. 

Malzememiz, memlekete Jeref vere
cek derecede tekemmül e~tir. Altı 

aydanbcri geniş ölçüde çalışmaktayız. 

Haziran ayına nisbetle mevcud ön saf 

tayyarelerinin mikdarım yüzde 35, cep
haneyi yüzde 50, ve silahlan yüzde 70 

(Sonu 5 inci sayfada). 

fngilterenin anavatan filosu 
Barselona gidiyor 

Avila, 2 (A.A.) - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

Havalar düzelmiştir. Hükümet mel\<> 

ke.zinin garbında topçu faaliyeti tekrar 

baf lamıştır. 
Hükümetçilerin muval/akiyederi 

Madrid, 2 (A.A.) - Müdafaa komi
tıe6.i tarafından tebliğ edilmiştir: 

Aranjue.z bölgesindeki taarruzumu
zun muvaffakiyetle netice,enmesi Bas
tida ile Sigarral silah fabrikaları ara

(Sonu J. üncü sayfada) 

Barselonu ziyaret edecek olan anavataa 
filosunun Amiral gemı'si Ne/son 
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Politika balıisleri 

ayasa'mız 
ıc HABIRLIRlllll 

Açıkça söylemekte bugün artık h:ç 
beis yoktur ki, "Teşkilatı esaı>iye'' aıi.z
.ı~ l.ıazı noktaların tasrih edilmemiş ol
ması hükümetimizin ı:estion'u ile parti
mizin altı ileri prcnsipini, "Teşkilatı esa
siye" mizle suri bir tezad halinde bırak
mıştı. Gerçi, bu tezad, şimdiye kadar 
büyük bir mahzur doğurmamıştır. Bu
nun da sebebi, meclis, parti ve hiikümet 
gibi milli kuvvetlerimizin, Atatürk'ün 
yü\..."'5ek iradesinde her zaman birleşerek, 
aranılmakta olan muvasala, ahenk ve 
birliği lıu iradenin miistesna uy<'nıkh

ğmda ve bir o kadar müstesna sevk ve 
idaresinde bulmuş olmalarıdır. Böyle ol
makla beraber milletin olduğu gibi in
kılf:.bm da Atası olan Büyük Şef, cum
huriyet ana yasasına ötedenberi öyle bir 
mana vermiştir ki bunun her defasında 
tebarüz ettirilmesinde hiç bir mahzur 
olamaz. 

Ana yasalar başka memleketlerde, 
rejimin şekli bir kere tasrih edildikten 
aonra bir memleketin "hukuku esasiye''
sini artık statik bir bakımdan mütalea 
ederler ve bunun esasını da ferd hürri
yetlerinin dokunulmazlığında yani libe
ral ve individualist nizaırun müdafaasuı
da ararlar. 

Bizim ana yasamız da, ilk günlerde 
böyle bir şey olmak tehlikesini, geçirdi. 
Fakat, çok geçmeden görüldü ki, Ata
türk, türk ana yasasında statizmi asla 
hakim kılmak niyetinde değildir. 

Netekim, günün birinde bir tadil ya
pılarak laikliğin, bir prensip olarak bu 
ana yasaya alındığım görmüşüzdür. 

O günden bugüne kadar, türk inkı
labı ve türk milleti, Şef'in emrinden ve 
irşadından bir adım uzaklaşmaksızın, 

ferd ile cemiyet, yurddaş ile yurd, par
ça ile bütün arasındaki münasebetleri 
hem hayat, hem nazariye sahasında mü
nakaşa etmek, işlemek ve tatbik etmek 
fırsatlarım bulmuştur. 

Bugün, Başbakanımızın da imzasını 
taşıyan yüz elli imzalı takrire göre, ana 

Hallievinde hitabet 
lionf e "aıısı 

Gazi lisesi felsefe ve yabancı dil 
öğrebneni Hamdi Akverdi; hitabet 
sanatının teknik ve psikolojisi üzerin
de hazırladığı ( 5) konferansın birin
cisini evvelki gün Halkevinde kalaba
lık bir dinleyici kitlesi huzurunda 
vermiştir. Hitabetin lüzum ve ehem
miyetine işaret ederek· söze başl:ıyan 

konferanscr, medeni dünyanın her kö
şesindeki eski ve yeni rejimlerde hita
betin nasıl büyük bir rol oynamakta 
bulunduğunu söyledikten sonra, hita
betin bizde Atatürk devrile ve Atatür
kün bu sahada da bizzat verdiği mi
sallerle başlamış olduğunu bilhassa 
tebarüz ettirerek bu asra "hitabet hü
kümranlığı asrı'' demek lizımgeldiğini 
söylemiştir. 

Hitabetin kısa bir tarihçesinden 
sonra, Hamdi Akverdi, hakiki ve büyük 
hatiple şarlatan arasındaki farkı göz 
önüne koymuş ve hakik1 hatipte kuv
vetli olması lSzımgelen karakterleri 
sayıp izah ederek kanferansmı bitir· 
miştir. 45 dakika süren bu konferans 
derin bir dikkatle dinlenmiş ve bliyük 
bir alaka uyandırmı;ıtır. Hitabet mev
zuu üzerindeki bu konferansların ikin
cısı, Halkevinde, yarın (3 şubat 

Çarşamba günü) saat 17,30 da başlaya
cak ve: hatip için elzem psikolojik 
meselelerin mahiyeti, hatibin fıtri ve 
müktesep vasıfları meselesine temas 
edilecek, hitabet hıfzıssıhası hakkında 
esaslı bilgiler verilecektir. 

Hitabet 
konferansı 

Halkevinde, Gazi lisesi felsefe 
ve yabancı dil öğrebneni Hamdi 
Alcverdi tarafından (Hitabet sana-

• tı: teknik ve psikolojisi) mevzuu 
etrafında verilmekte olan konfe
ransların ikincisi bugün saat 17,30 
da başlıyacaktır. 

yasamuda, partinin diğer prensipleri ya
ni milliyetçilik. devletçi~ halkçılık 

ve inkılabçılık da yerlerini bulacaktır. 

Ayrıca, devletin istimlak işlerini kolay
laştıran ve kendisine tediye kolaylıkları 
gösteren bir madde iHive edilecektir. 

Ziı·aat Vekaleti teşkilat 
kanunu 

Sanatkar Şadi 

Görülüyor ki, türk ana yasası, yurd
daş hakkının en yüksek ifade ve garan
tisini, ferd hakkı ile 5mme yani millet 
hakkının birib'rini tamamlamasında gö
ren bir ana yasa olmuştur. 

Öyle b:r devirde yaşıyoruz ki, birçok 
milletler, 1789 daki ''hukuku esasiye'' 
durumunu kafi g'fümediklerinden bunu 
tadil peşindedirler. Sovyet Rusya ken
dine yeni bir ana yasa yazm:ştır. Ameri
kada ve Fransa'da ana yasanın tadili dü
şünülmektedir. İtalya, kendine yepyeni 
bir rejim ve ana yasa vermiştir. Daha 
geçenki nutkunda, B. Hitler, nasyonal
sosyalist Almanyanın kendi rejimini pek 
yakında bir ana yasa ile tayin edeceği
ni beyan etmiştir. 

Bütün bu hareketlerin ortasında, Ke
malist Türkiye'nin bu mühim noktayı 

gözünden kaçırması beklenemezdi. Kal
dı ki, Atatürk'ün memleketinde, ferd 
hakkının 1mme ve millet hakkı ile tah
didi, artık bir münakaşa veya mücade
le mevzuu değil, bütün bir hükümct ve 
devlet programı ile parti faaliyetinin 
senelerdenberi eser vermiş ve münevver 
ler ile yığınlara maledilmiş bir hususi
yettir. Bu hususiyetin ana yasa'ya alın
ması, mevcud ve artık tabiileşmiş bir 
halin ana yasamızın her zaman dinamik 
kalmasını temin edecek olan kuvvet ise, 
inkılfıbcılık prensipinin ana yasaya a
lınmış olmasıdır. 

Burhan BELGE 

Çocuk esirgeme kuru
munu yardımlan 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafından 15.1.1937 tarihin· 

den 1.2.1937 tarihine kadar 2154 çocuğa 

yardım edilmiştir. 

Bunlardan 245 hasta çocuk ve anne 

Genel Merkezin polikliniklerinde ba· 

kılınış ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca diş bakım evinde de 332 ço

cuğun dişleri bakıhmş ve tedavi edil

miştir. 

1478 çocuk ve anne Genel Merkezin 

banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından hergün 92 çocuğa 

süt verilmiş ve 15 günde ye!dln olarak 

918 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 

Yardım için 'Genel Merkeze başvu
ran 7 yoksul yavruya para yardımı ya

pıhnıştır. 

Tayyarelere 

lwrşı ve 

tayyareler i{·in 

Tayyare filolarının milli müdafaa 
büdcelerine her gün biraz daha faz. 
la yük teşkil ettiğini, tahrib sahala
rının gittikçe genişlediğini ileri &üren 
bir muharrir: "En doğrusu bu vasıta
yı ortadan kaldırmaktır.'' diyor. 

Diccr taraftan gazeteler haber 
veriyorlar ki 28 deniz ve 12 kara tay
yaresinden mürekkeb bir İngiliz fi. 
lotillasr, bugÜnlerdc, İngiltere ile 
Hindistan arasında, normal fiata, 
postayı taşımağa başlıyacak. Ve bu 
jki memleket arasındaki mesafeyi 
48 saatte geçecektir. 

Çe!yuskin kazasında, buzlar ara
sında kalanları, tayyareler kurtar• 
mıftır. Tayyareler ziraatte kullanı. 

ı 
labiliyor. Tayyareler .•• Fakat lehte 
söylenecek daha neler var! aleyhte 
konuşanlar ancak korkaklardır. TaY,· • 
yarelerden korknuyalıın. 

Yanlı§ bll§lık 

Bir gazetede §Öy]e bir batlık gör
dük: ''Madrid cehennem içinde" biz, 
bizzat Madrid'in cehenneme dönmüt 
olduğunu biliyorduk! 

Kamutay Ziraat Encümeni Ziraat 
Vekaleti teşkilat kanun projesinin mü
zakeresini bitirmiştir. Projenin bugün 
tetkik ve müzakere edilmek üzere Büd
ce Encümenine verilmesi muhtemeldir. 

Ankara H-lkevinde temsiller 
vermek üzere geliyor 

Milletler cemiyetine müza
haret cemiyetleri toplantısı 

Üniversite rektörü B. Cemil müza
haret cemiyetleri beynelmilel birliği

nin 7 şubatta Cenevrede topl mv:ak 
büro ve komisyonlarında bulunmak ü
zere bugünlerde İsviçreye gidecektir. 

Şehir e kasabaları
mızın kurtuluş 

bayram an 

Ankara Halkevinin sosyal yardım 

şubesi menfaatine temsiller vermek üze
re davet edilen değerli sanatkar Şadi 

ve arkadaşları bu hafta içinde Anka
raya geleceklerdir. Uzun zamandan
beri sahne hayatından çekilmiş olan 
bu kıymetli sanatkarın muhitimizde 
güzel, samimi bir sanat havası yarata
cağına şüphe yoktur. Şadiyi Ankara 
Halkevi s hnesinde yeniden görmek 
Ankara için bir kazanç olacaktır. 

Ankara Halkevi sah
nesinde zehiı li kucak 

• • 
pıyesı 

Ankara Halkevi amatörlerinin uzun 
zamandanberi hazırladıkları "Zehirli 
kucak., piyesi buc>ünden itibaren dört 
gün üstüste temsil ~dilecek, ayrıca pa
znr günü de yüksek mekteb talebeleri
ne aynı temsil verilecektir. 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere yeni 
bir tamiın göndererek milli sava.:ıta 

düşman tarafından işgal edilmiş şehir 

ve kasabaların kurtuluş bayramı ola
rak tespit ebniş oldukları günlerin bi
linmesine lüzum hasıl olduğunu işar e
derek vilayetler içinde düşman tara
f mdan işgal edilip bilahare milli kuv
vetlerimiz tarafından istirdad edilmiş 
olan şehir ve kasabalarımızın tesbit e
dilmiş olan kurtuluş bayramı günleri
nin çok acele olarak vekalete bildiril
mesini istemiştir. 

Ankara Halkevinde İngilizce 
dersi 

Halkevi başkanlığından: 
Evimizde verilecek olan ingilizce 

derslerine 6 şubat 1937 cumartesi günü 
saat tam 14 de başlanılacağını bildiri-
riz. Y eı·" e ··i deği~en 

kaymakamlar 
İç bakanlığı tarafından bazı kayma

kamlıklar arasında değişiklikler yapıl

ması için hazırlanan tayin listesinin 
Başbakanlığa sunulduğunu evelce ha
ber vermiştik. Tayinler ali tasdikten 
geçmiş ve İç bakanlığına bildirilmiştir. 
Harcirah muame!eleri bittikten sonra 
alakalılara tebliğ edilecek bu deği9ik
likleri yazıyoruz: 

Hukuk talebesinin Ed·r
ne ve lmralı seyahati 

Eski Lice kaymakamı B. Faik Türe
gün Pına,.başı kaymakamlığr:ıa, Pınar
başı kaymakamı B. Reşad Boyatlt Fet
hiye kaymakamlığına, Fethiye ka) ma

kamı B. Nazmi Güven Arabsun kayma- \ 
kanllığına, Balıkesir maiyet memuru 
B. Hakkı Balye kaymakam!ığına, Ger-
ze kaymakamı B. Hikmet Güvenç Boy
abad kaymakamlığına, Acıpayam kay
makamı B. Hikmet Okman Gölpazarı 

kaymakamlığına, Uzunköprü kaymaka
mı B. Nami Ünal Mihalıcık kaymakam
lığına, üçüncü umumi müfettişlik sıhi 
müşavir muavini B. Sadettin Uzıınköp
rü kaymakamlığına, Terme kaY.maknmı 
B. Abdurrahman Gördes Dikili kay
makamlığına, eski Gölpazarı ltaymakamı 
B. Arif Terme ~aymakamlığma tayin 
edilm~lerdir. 

Bir mulıa.,.ebe meselesi 

Amerika'daki hayvanları koruma 
cemiyetinin teşebbüsleri üzerine P. 
T. T. idaresi, muvezzilcre, melıtub 

dağıtmak üzere geçtilderi yerlere, 
kışın gıda bulamıyan kuşlar için yem 
dökmeleri emı ini venniıtir. 

Emri veren idare yem parasını ve

receğine göre P. T. T. büdcesine ''kut 
yemi" faslı'' acaba nasıl girecektir? 

Pari.'fte fare miicadelesi 

1937 sergisi dolayısiyle Parisi gü

zelleıtirmek için eski binaların y.ı.. 

kılmakta olmu.ı, bu binalarda yuva 

yapmıf olan binlerce fareyi meydan

da bırakmak gibi umulmaz bir netice 

venni~tir. Dün, Metropoliten dehli

zinden geçen yirmi yaşmda bir kızm 

Üzerine kocamnn bir fare hücum 

ederek bacağını mnnıştır. Belediye• 

nin farcsizleştirme servisi bu yeni 

afete knr§ı faaliyetle çalıpnaktadır. 

(Fr<Ul$l:ı gazetelerinden) 

Ankara Hukuk Fakültesi talebeleri 
evelki gün başlayan sömestr tatilinden 
istifade ederek bugun f dirneye kadar 
bir seyahate çıkacaki<.Ldır. 

Fakülteliler Eskişehir-lstanbul-Eidr
ne-İstanbul-!mralı-Balıkcr.it'-Kütahya
Afyonu ziyaret ettikten sonra 20 şu· 
batta şehrimize dönmüş bulunacaklar 
ve bayram tatilini müteakib ikinci sö
m_ tr devrelerine başlıyacaklardır. 

Kamutay Çağrıları 
Mi1Ji Müdafaa Encümeni bugün He

yeti Unmmiyeden sonra toplanacaktır. 

* Dahiliye E11cümeni bugün saat 10 da 
toplanacaktır. 

* Bugün Arzuhal Encümeni saat 15 de 
toplanacaktır. 

* Maliye Encümeni bugün Heyeti U-
mumiyeden sonra toplanacaktrr. 

lngilteredc 

ahlak 

mücatlelesi 

Cantorbery peskoposu, İngiltere' -
ni:n B. B. C. radyo merkezinden l;ir 

konferans v~rek Angilikan kilisesi 
mensuplarını ahlaklı olmağa davet 
etmiştir. Bop.nmalann, eğlencelerde 
kahkaha ile gülm~nin, açık saçık gi
yinmenin, kısaca "tes:ımüh hududu 
dı§ına" çıknuının şiddetle aleyhinde 
bulunan peskopo .. bu gibi hnreketle
rin esasen yabancılar muhitine aid 
olduğunu • buswi ~olitikcısı ~cabı • 
so4.lerine illıvc etmiı ve bütün lngil
tere'de adeta bir fırbnanın kopması 
na scbeb olmı: tur. 

B • haberi nakleden =r fransız 

gazetesi muhabiri sonıyor: ••sayın 

peskopos da acaba ıu ingilh mizah • 
cısı gibi Afrika'nm K~leden ba§ladı
ğma mı kanidir?'' 

ilkbahar lıavaıı 

f stanbulda evvelki gündenberi bir 
ilkbahar havası hüküm sürdüğünü 

cazetelcr yazıyor. Hararet derecesi 
gıfırın üstü.=:de 15 imiı. Karakı~m or
tasında 1 öyle sevinenlerin n §esi aca· 
ba bu haberin İntİiarma kad r aür
mÜ§ müJür? 

6ş a 

Umumi meclis dün 
toplandı 

Ankara vilayeti umumi meclisi dün 
saat 17 de Belediye Meclisi salonunda 
toplanarak kazalardan gelen dilek ra
porları üzerinde gürüşmeler yapmıştır., 
Raporlar bir karara raptedilmek üzere 
aid oldukları encümenlere havale edil
miştir. Meclis önümüzdeki sah günQ 
saat 17 de toplanacaktır. 

inhisar memurlarının 
tekaüt sandığı 

Gümrük ve inhisarlar Vekfileti me
murlarının tekaüd sandığlna yatırdıkları 
paranın maaştan kesilen vergiye matrah 
olarruyacağı hakkındaki me.zkCır bakan
lığın tefsir talebi Başbakanlık yoliyle 
Kamutaya gönderilmiştir. 

•• 
Olen hastalıklı hayvan-

lar yakılacak 
Mikrobik ve parazit-er hastalıkla~ 

dan ölen ve öldürülen hayvanların mu• 
bite zararlı olmamaları için bunların 
kadavralarının ve muzahrafatınm ço1' 
kısa bir zamanda ve pek az rnasrafla, 
etrafa koku neşretrniyecek şekilde, ya
kılmak suretiyle, tahribleri kararlaş .. 
mıştır. İcra Vekilleri heyeti bu husus
ta bir kararname kabul eoniştir. Bu ka
rarnameye göre Ankara, Etlik, Erzin· 
can bakteriyoloji laboratuvarlariyle 
Karacabey harasında ihrak fırınları 

yaptırılacaktır. 

Kuırban bayramı tatili 
Kültür Bakanlığı bu ayın 22 sine 

rastlayan dört günlük kurban bayramı 
tatilini takib eden cuma ve cumartesi 
günleri de mekteplerin tatil edilmesini 
alakalılara tebliğ etmiştir. 

1 1 
Meteoroloji Enstitüsünden aldığr• 

mız malfunata_göre dün fCbrimizde ha
va umumiyetle açık geçmiştir. Evclki 
gece sıfırın altında 6 dereceye dilsen 
suhunet dün gündüz sıfırın üstünde 1 
dereceye kadar çıkmı.,tır. Dün yurdun 
Karadeniz sahillerinin şark kısmı ile 
Mersin, Niğde, Çorum, Kırşehir ve 
Kars çevresi yağışlı geçmiştir. En çok: 
yağış Rizede olmuş ve metre murabba
ına 124 kilogram kar suyu bırakmış ve 
59 santimetre kar ka1mlığr yapmıştır.. 
Dün en düşük suhunetler sıfırın altın• 
da olmak üzere Malatyada 11, Karsta 
12, Erzurumda 13 derecedir. En yüksek 
suhunetler sıfırın üstünde olmak üzera 
Silifkede 13, Antalya ve Adannda 14. 
Dörtyolda 15 derecedir. 

POLiSTE 1 
Bir adam otomobil 
altında kalarak öldü 

Elektrik şirketi tahsi!fit şefi İbra .. 
him, bisiklet ile İsmetpaş;ı kız enstitü .. 
sünün önünden geçerken bir otomobil• 
le çarpışmış ve yaralanmıştır. Yaralı 

tedavi için götürüldüğü Nümunc has
tahanesinde ölmüştür. 

Şoför yakalanmış, adli tahkikata 
başlanmıştır. 

Alacağını istediği için 
Sakarya mahallesinde oturan ömerı. 

oğlu Refik ile arkada~ı Şefik Hamdi 
oğlu Aliyi alacağı olan iki lirayı istC" 
diği için yumruk ve tekme ile dövm~ 
lerdir. Polis her ikisini yakalıyarak ad• 
liyeye vermiştir. 

Arkadaşını ararken 
Umumi evlerde bir arkadaşını ara-

makta olan Muhiddin oğlu Mehmedi ııı1t 
nasebetsiz sözlerle tahkir ettiği iddi2' 

edilen umumi kadınlardan Rasim ltııt 
Latife yakalanarak Cum!ıuriyet Müd• 

deiumwniliğinc teslim edilmiştir. 



!!!~i!fR!!!l DIS HABIIl~IRIBIZ 
Japonya'da Hirota kabineaine 

karıı diyet meclisindeki hücumlarla 
batlıyan buhran devam ediyor. Hiro
ta kabinesi, diyet meclisindeki münska
tkaadan iki riin sonra istifa etti. Bu daki· 

. '!_a kadar Yeni hükümetin tetkil edil· 
dıgıne dair haber gelmemittir. 

. Japonya'da on gündenberi sürüp 
gıde"' buhran, alelade bir kabine buh· 
l"anı d ~·ı b" I . egı • ır anayasa buhranıdll'. 
tın ruhu ~udur : Japonya'yı kim ida· 

re edecek? Siyasi partiler mi? ordu 
~u? _Bu, senelerden beri Japonyanın 
aıyası ufkunda beliren büyiik bir 
su.ldir. Bu, bazan askeri tahsisat et· 
rafında müzakereler, bazan kabine 
Y.e lrİrecek olan harbiye nazırı ÜH · 

l'llıde görüpneler, bazan da geçea 
~nenin tubat ayı içinde olduiu ri· 

l 
ı, ebeıniyetli devlet adamlarının kat-

i ile neü" 1 k " • ki" ce enen aa erı ıayan te ın· 

de tecelli eder. Fakat dava aynı da· 
~~dır •. J~pon hükümeti ordunun hü· 
b~ mm olacak? Yoksa japon ordusu 
ulcuınetin ordusu mu? 

J aponyanm eaaa teıkilatı batka 
IUenıleketlerin tetkilitlarma benze • 
~e~ ... Japon devlet mekanizması için. 

e dahi bir rolü olan imparator, bir 
:mirnanıesiyle orduya, kabinedeki 
"'"'b" . . ıye naz..-mı seçmek ve yahni 
~~dmı kaybeden bir bükümet 
•Çlllden harbiye nazırım geri çekmek 
~lahiyetini vennittir. Binaenaleyh 
•rbiye nazın hem ordu tarafından 

tarin edilir, hem de kabine ile bir· 
likte d" ı· . 1 . ıyet mec ıaıne kartı meau va • 
zıyettedir. Ordu ile siyasi partiler a-

~~~~daki münasebetler iyi oldukça, 
ueıkı böyle bir mekanizma itler. Fa· 
kat aenelerdenberi siyasi partiler ile 
0 rdu araamdaki münasebetler aittik· 
ç~ rerrinletmekte(lir. Bu l'erginlik 
llıbayet geçen senenin ıubat ayı için· 
~ bir askeri ihtilale kadar vardı. 

erçi ibtilil, imparatoraa müdahale
~Yle baatınldı. Bundan meaul olan • 
~? .da cezalandırıldılar. Fakat bu 
•dıae ordunun hükümet üs..U.deld 

ll~fuzunun takviyesine ,.ardım etti. 
Bır aenedenberi japon parti liderleri 
ordunun hükümet üserindeki nüfuzu. 
llun artmakta olduiunu endite ile se
yir ediyorlardı. Nihayet bu endite, 
on gün evvel, diyet meclisinin açılma
~ •. ~--. Pm'ti llderlwi tarafmdaa 

u umete •e dola,.ıai,.le orduya hü • 
cum ve tariz teklinde açıia vuruldu. 
~·k~i tahsisata itiraz edileli. Hükü • 

etin ordudan emir alarak hareket 
ettiw• .. 

gı aoylendi. itte on giindür devam 
eden buhranın batlangıcı bu olmut
tur. Hirota istifa ederek çekildi. lm
Parator mütekaid generallerden U
l'•ki':re hükümet tetkili vazifesini 
"°'8rnıit İse de bu zat ta askerlerin iti· 
l!ıadrnı haiz olmadıimdan kabineyi 
~etkil edememiıtir. Ordu Ugaki hak. 
•ındak" 'ti ı · h 1 ı mataız ıfını, kencliaine bır 
~rbiye nazın vermemekle göatermit
d • D~ier taraftan ordunun kabul e-
~eiı bir vaıvekili de partiler iat• 

~•Yorlar. Çünkü diyet meclisi, askeri 
.,:: diktatörlüiün icraatmı te.al eden 
i'I ~•yet vaziyetine dütmefe razı de-

1 di, Jap0nyada ordu ile partiler a-
~&aldaki ihtilafı, bütün dünya bü • 
~ •li.ka ile takib etmektedir. Çüa· 
~ bu, yalnız J aponya'nm İç itiyle 

• ilcadar bir anlatmazlık defil, ja. :0" dıı siyasetinin takib edeceii isti· 
Üı~~ etrafında da ehemiyetli bir 

tilaf mevzuudur. 1921 Vatington 
l!ı.._hedeıini yırtan, Mançarya'yı it-
ta.I __. • 1" ç· 'de b" • .... • 9e • .._en fama 1 ID ır ıati a SIJ'&-

1..~ takibine taraftar olan, Sovyetlere 
;-'1 da tidcletli davramlmaamı ... 
.;;ıa.. taleb eden ordudur. Bunan için-
.. lci taınami•le ordunun nüfuz ve •e • • ., 
le liri altnııda, onun emirleriyle hare-
._et ~den bir hükümetin it batma geç
oJ eaa, Uzak tark ıulhu ile alakadar 
li lllılarca endite ile telakki edilecek.. 

"· A. Ş. ESMER 
~ 

İsveç kıralı 
Brükselde 

Brük.ael, 2 (A.A.) - İsveç kıralı be
pnci Guatav bu sabah saat 11 de mai· 
yetiyle birlikte resmi ziyaret için bura
ya gelmit ve istasyonda kıral üçüncü 
Leopold tarafından karşılanmıttır. 

İsveç kıralı perşembeye kadar Belçi
kada kalacak ve birkaç merasimde ha· 
zır bulunacaktır. 

Detroit febrinde sıksılc görü 'en işçi mitinglerinden biri 
Gazeteler, bu münasebetle ç.ıK sami

mi makaleler neşrediyorlar. 

Amerikadaki otomobil grevi 
tehlikeli bir hal aldı 

Filint - Misigan, 2 (A.A.) - Uç bin 1 Grevcilerin karıları ve kı~ k.ardeı
kadar grevci bir fabrikayı iş~al etmek leri tukerlere kaı·ıı koyacaklar 
için beyhude gayretler sarfettikten son• Filint-Miçigan, 2 (A.A.) _ Dün ak-

ra bu binanın yanındaki dört numaralı 

Şevrole fabrikasına girip işgal etmif
lerdir. Bu münasebetle mühim çarpıt· 
malar olmuftur. 

Vali Murjinin emriyle tüfek, mitral

yöz ve göz yaşı akıtan bombalarla cihaz

lı 1.200 muhafız otomobil endüstrisi 

fabrikaları mıntakaaını itgal etmittir. 
General Motora kumpanyaaının kapalı 

bulunan bütün fabrikaları açmak niye-

tinde olduğu rivayet edilmekte oldu

ğundan bu takdirde gerek burada ge
rebe Detroit ve aair tehirlerde karga· 
talık çıkmasından korkulmaktadır. 

ispanya 
(B~ı 1. inci sayfada) 

sında yeni hatlar itgaline imkin ver
mi9tir. 

Cumhuriyetçiler, kazandık1arı top
raklar üzerinde tahkimatta bulunmala· 
rına engel olmak ınak:sadiyle asiler ta

rafından yapılan birkaç hücumu püa
ldlrtmilflerdir. 

Madrid cephesinin ateld balgele
rinde kayda değer bir teY yoktur. 

Bilbao, 2 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Baramlio bölgesınde ilerliyen hükil
met kuvvetleri Sarap Altubede yeni 
düşman mevzilerini ifgal etmişlerdir. 

Bir ingiliz filoıu Barıelona 
gidiyor 

Baraelon, 2 (A.A.) - Ana vatan fi. 
losu kumandanı Amiral Sir Rocero 
Bekhaoz'un bayrağını tafıyan Nelson 
zırhlısı ile öteki Uç harb gemisinden 
mürekkeb bir ingiliz filosu yarın Bar· 
aelona gelecektir. 

Uitima Hora gazetesi. bu hususta 
funları yazıyor: 

"Anavatan Eilosu amiralinin bu zt. 
yareti lngilterenin yalnız İspanya cum
huriyetinin metru hilkOmetini tanıdı· 

Amerikadaki 
f eyezanların 
bilançosu 

Nevyork, 2 (A.A.) - Feyezanlar 
hakkında son alman malQmata göre, 
400 kiti ölmüı ve bir milyon kiti de 
evlerini terketmek mecburiyetinde kal-

şam aakeri kıtalar geldikten sonra oto
mobil endüstrisi grevcilerinin karılan, 

kız kardeşleri ve dostlarından ahhabla
rından mürekkeb bir kadınlar müfreze
si kurulmuştur. Bu kadınların başla

rında kırmızı bereler ve kollarında kır
mızı beyaz renklerde bazubendler var· 
dır. 

Kadınlar sopalar ve base-ball tıopla
riy le mücehhezdirler. Bunların mak
sadı askeri kıtalarm karıştığı takdirde 

fabrikaları ifgal edenleri sonuna kadar 
müdafaa etmektir. Silahsız olan bu ka
dınlar gaz maskeleri tedarik etmeğe 
gayret etmektedirler. 

hadiseleri 
ğını değil. aynı zamanda Katalonya ma
kamlanrun mctruiyetini tasdik ettiğ"ni 
de isbat etmektedir.'' 

Bir gemi torpillendi 
Malaga, 1 (A.A.) - Delfin ismin-

deki iapanyol ticaret gemisi iki isi de· 
niz tayyaresinin hücumuna uğrıyarak 

Verja plajr ciftrıftda Loa .Peaablee 
me•kiinde karaya oturmuıtur. 

Bir müddet sonra aynı gemi bir iıi 
deniz altı gemisi tarafından torpillen• 
mittir. Telefat yoktur. 

SON DAKiKA 

BrUksele bir uyahat yapan lsveç 
KITall S. M. Güstav 

Yeni Amerikan 
büdcesi 

Vafington. 2 (A.A.) - 1937 alelide 
büdcesini parlamento maliye encümeni 

kabul etmifitir. Büdce, bir milyar 64 mil 
yon 757.000 dolardır. Ve geçen senenin 
alelade büdcesinden 61 milyon 266.000 
dolar fazladır. 

T• 1 • • 
ıran e çımız 

Kırala itimatnameabıl 
tevdi etti 

Tiran, 2 (A.A.) - Yeni türk el9ial 
Ali Türk geldi. Mutad merasimle bugün 
itimadnameairti kıral birinci Zogoya 
tevdi etmiıtir. 

Milli müdafaa hakkındaki konuımalardan sonra 

Fransız parlamentosu Blum 
kabinesine itimadını bildirdi 
Parla, 2 (A.A.) - Parlamento ile senato milli müdafaa encümenleri reisleri, 

hükümete itimad için bir takrir vermi9le rdir. • 
Sol cenah grupları mümessil eri, bükü metin beyanatını tasvib -..e milli müda

faa aahaaındaki gayretlerini takdir eyleyen ve emniyetinin takviyesi yolu ile 
sulhun idamealni temin için hükümete l timad beyan eden bu takriri, müttefikan 
taavib etmiılerdir. Parlamento, bu itima d takririni 186 reye karşı 405 rey ile ka· 
bul ederek milli müdafaa hakkındaki müzakerelere nihayet vermiştir. 

Almanya, silAhsızlanma konferansına gireceği 
hakkındaki tahminleri manasız buluyor 

Berlin, 2 (A.A.) - İyi haber alan mahfillerin söylediğine göre, ıiWıaızlan
ma konferanı1ının yakında toplanması do layıaiyle Almanyanm bu mU.takıbel ça-
lıtmalara iftiraki yahud adem! iftirakiakkında ileri sürülen tahminler, fİmdi• 

lilıc tamamen manasızdır. Zira, bu mesele, her hangi biı' suretle timdiye kadar 
Almanya böyle bir ,ey diifiinmem.iftir. Aynı mahfiller ıuraamı da kaydetmekte
dir iri, Almanya, her kesin emniyetini nazarı diltk:ate alan ve huluala icra -. 
lecelıc bulunan bir tahdidi daima alüa ile k&rJılamıştır. Fakat diğer taraftan ai· 
Wı•ızlanma konferansında, Avrupa sulhunu takviye edebilecek bir siWı tahdi
dine yardım edebileceği hakkında timdi ye kadar her hangi bir ümid vermit de
ğildir. 

flll11.111.il.ı11il/A 
SURIYEDE TAHRiKAT YAPANLAR 

c-nhuriyet'te lamail Müıtak, Suri· 
yede, km:acli milli menfaatler..ai idrnk.ell 
M:iz ve hadiseleri sırf ıiyaai ibtirular za. 
viy .. inclea gören baza politikacdarm 
awiyeli kardetlerimizin safiyet ve ma
sumiyetini istismar ederek Şam' da mek· 
teb çocuklarını, Haleb' de Ç&l'fı esnafım 
lüzumsuz olduğu kadar manasız nüma
yİflere aevketmit olduklannı kaydede
rek diyor ki: "Bu aerHri politikacılara 
sorulsa onlar bu hareketlerini ıuriyeli· 
lerin elinden kendilerine aid bir malın 
çdmuı olmaaiyle tevile çabpcaldarcla-. 
Halbuki hakikatte ne alınan bir ıoy var
da-, nede kaybolmut bir hak. •• Hatta da· 
ha geaif dütünülünce teslim ed:lmck li· 
znncelir ki Cenenede verilen karar Su
riye hüHimetini zaJ;m, Hatayblan da 
mazltını mevkiinden kurtarmak gibi iki 
taraflı bir adalet tecelliıine ele hizmet 
etmiııtir. 

ANA YASA TADii.ATi 

1- ıazetesmde Ahmed Emin Yal
man, oıunan,ı devrinde yapıun.t oaaa 

ana yasalarda daima ıarbtan kopyec:Jık 
zihniyetinin hakim oaduju için, me. Je
ketin ihtiyaçlarına uygun bir kanun VÜ· 

cucla ıelemeımit olduiunu anlatarak, ilk 
hakiki türk ana yaaaaının Büyük Midet 
Meclisi tarafından yapıJmıı olclui.ınu 
kaydediyor, fakat o zamandanberi bütün 
dünyada cemiyetçi .e devletçi prensip. 
lerin galebe çalmıı olduğunu tebarüz et• 
tirerek, ana yasamızda yapılacak yeni 
tadilatla türk inlulibnun halkçı devlet
çi vuıflannm resmiyet kazaaacaiım 

aöyliyor. 

Açık Söz'cle Etem izzet de aynı meY• 
m üerinde aöz aöyliy_. yeni tadilat· 
la Kemalist rejimin devlet bünyesinde 
takarrür ettiiini anlahyor. 

MECMUACILICIMIZ 

Cumıburiyette Peyami Safa. """ 
isimli ~ bir sanat mecmua.ırun ç.k.f1 
doLırıaiyle meamuaabi.ınuzua baziıı ta
lii üz.inde dütWıüyor: "H• fakir " 
aaaat mecmuumm ilk aayıum elimiu 
alclıimuz wakit, oncluı evel çıkımf -... 
babmt necelerinin akıbetini bir anda 
habrlamaktaıı ıelen derin bir büünle 
• ıifaaız butaaau yoklayan bir doktor 
sibi • aayfalan muayene eder ve • ges 
lııir l.w.bi kiilalu, - ................. 
ba üpdı üstünde,, llatı Ye sonu keail-
mif, yanmyamelak, aabtlanmıt bir W. 
de tekrar priinüp çöp tenekesine gicle
ceiini bildijimiz, ebedi o!mak baaretia
clen bahseden fU makalelere, ıu yeai ÇI• 

iın bize müjdelemek cesareti Ye suna· 
nı içinde yan gelen resimlere, bir sia 
kapanıvereceii korkusunu okuyuculara 
bir prosram vadetmek tenezzülıüzlüiü 

ıibi aöıtermek iatiyen mecmuanın ken
disi haldanclaki fU notlarma ve iJdiaJa. 
nna, istihza beveaimizin yokmu kesen 
bir merfıametle bakarız." 

RESiM TERBiYESi 

Açık Söz' ele Elif Naci, bizde reaim 

aerailerinin gördüiü raibetaizliiin ud 
sebebi balkta resim terbiyesinin ekaiJdi. 
ii olduğunu kaydederek memlekette .,.. 

ıim aanatımn hakiki ...ı.iyet Ye Jaoym. 
tini halka tanıtmak için mektebleri.a. 
Halknleriain birer telkin vuıtaaı ola

rak lml)andmııam temenni ediyor ve 

hilhaaaa ımtelerin, ıinema artiatJerinia 

bayatlarma tahsis ettikleri aütunlarclaa 

bir kıM•HN bu bayırlı ite vermeı.ini ia

tiyor. 

Lindberg Piza ıebri 
civanncla yere ineli 
Piza, Z (A.A.) - Zevce.iyle birlik

te tayyare ile Mısıra gitmekte olan 
Lindıberg Piza civarında bir tay· 
yare meydanına inmiştir. 

--================ 
lııgUterede deniz zabiti 

Kanfmaztık tali komitesinin dünkü toplantısı 
Londra, 2 (A.A.) - Neıredilen bir tebliie göre, lıcarıfiDUbk: dU lromitoU 

bugünkü toplantısında, İspanya üzerinde lıcontrol pllnını hemen tatbika koyllbil· 
mek içinı bu plinın alikalı hükilmetler taraf mdan tasvibinden 90nra derhal hal
ledilmesi lbmı gelen bazı meseleler üze rinde tetkikler yapmııtır. Tiiıi komite, 
pek yolunda yeni bir toplantı daha yapacaktır. 

B. Fon Rlbbeatrop Londray• 
giclizor 

buhranı var 
it l.ondra, 2 (A.A.) _ Hava ve deniz 
UY...etıe . k • "ime • lı . rı, adrolarrnın genıfletı sı 
zcrıne . . . 

r· ıngıhz deniz ve hava kuvvetle-
•nde •uba b •. .\ • Y uhranı baıgöstermıftır. 
nııratlık k" i ·1· • • bah . et.ha es ı ngı ız tıcareti nye 

)an Ylarına hitaben ne,rettiği bir be
lbc namede kendilerinin derhal asteğ· 

n \'e tcğ 
ları . rnen olrara.:C orduya alınacak-

nı ılan etıniştir. 

I~ ki!Ji, eıyalarını ve k8pelclerini bir sal 

I 
üzeriM yerleıtirmiş oldukları halde su 
baskınından kurtulmaya çalışıyorlar 

Tayyareci Lindberg Komaya vardı 
Roma, 2 (A.A.) - Miralay Lindberg, karıu ile birlikte, bugün öğleden aoora 

tayyaresi ile Pizadan hareket etmif ve bir saat sonra Romaya vannıttır. 
Lindıberg Alplarda raatgeldiği bir fırtına yüzünden yolunu değiftirmeye ~ 

bur kaldığını Romadan İakenderyeye h re.ket edeceğini bildirmittir. 

Berlin, 2 (A.A.) - Almanyanın 

Londra eefiri B. Fon Ribbcntrop bu ak· 
f81D İngiltereye hareket edecektir . 

NU ıulan fasla yükaeldi 
Kahire, Z (A.A.) - Sular bendlerin 

Oatilnde on bq mntimetre yübelmit
tir. Bendler, üzerine tahta barikadlar 
yapılmak ve kum torbaları konmak IU

retılylı )'Wmeltilmiıtir. 
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Yeni bir sanat telakkisi Akdeniz ve lngiltere ••• Akdeniz, lngiltere im
paratorluğu için yalmz bir 
candamarı değil, her ne pa
hasına olursa ohun elde tu
tulması lilzım gel.en bir böl
ge halindedir.·. 

yaratmak mecburiyetindeyiZ Yazan: Kenneth Edwards 
Morning Post gazetesinin 

deniz muharriri 

ruz kalacaklardır. Fakat bunun böyle 
olabilmesi içi ndüşmanm bütün hava 
kuvvetlerini bizim Akdenizdeki do~an
mamıza ve deniz üslerimize karşı çıkar
ması lazımdır. Bunu böyle yapabilirler 
ve yapacak olursa belki de muvakkat 
bir muvaffakiyet kazanabilirler. Fakat 
şurasını unutmamak lazım gelir ki böy
le bir hareket, Akdeni.zde ingiliz pres
tijini azçok sarssa da bütün ingiliz im
paratorluğunu dize getiremez. 

Kütlelerin edebi eserlere ve hadise
!ere karşı aHikasmı arttırmak için alın· 
masmda fayda görülecek pratik ted • 
birleri dü~ünürken, halkımızın sanat te 
lakkisini reforme etmekle işe başlamak 
zarıveti karşısında bulunduğumuz ilk 
bakışta göze çarpar. Zira burada, derdin 
en mühim amillerinden biriyle karşı 
karşıya bulunduğumuzu unutamayız. 

Bu telakki bize, umumiyetle şark 
ve islam zihniyetinin, imparatorluğun 
son asırlarında büsbütün dejenereleş • 
miş bir mirasıdır. 

Yalnız türk halkını değil, bütün 
şark alemini hala kötü tesirlerinin bo
yunduruğu altında tutan bu köhne zih
niyetten kasdımızın ne olduğunu açık· 
lamak çin düşüncemizi biraz daha ge
niş ölçüde izah edelim. 

Edebiyat değil, "sanat'' tabirini kul
landım. Çünkü bu zararlı telakkinin 
şümulü edebiyatın çerçevesini aşmak • 
tadır. Tiyatro, geniş halk kütlelerimi • 
zin indinde, haHi, intisabı şerefi ihlal 
edici bir şaklabanlıktan başka bir şey 

değildir; musiki, hali, "çalgı" mefhu
munun anlattığı mananın şümulünü 

aşamamış, eğlence hududunun dışında, 
daha yüksek bir ruhi ihtiyacın ifadesi 
haline gelememiştir. Resme gelince, he
nüz geniş türk halk kütlelerinin böyle 
bir sanatın mevcudiyetinden habersiz 
bulunduğunu kabul etmek lazımdır. 
Onun içindir ki, umumiyetle orta se • 
viyede bir türk babası, oğlunun mek
tebte musiki veya resimden dönmesini 
aklının alamıyacağı blr mantıksızlık 
§eklinde tasavvur eder. Kültür siste • 
mimiz bile efkarı umumiyenin bu kuv· 
vetli tazyiki önünde boyun eğmek zo
runda kalmıştır. 

Edebiyatın, halkımızın şuurunda, 

diğer sanat şubelerine nazaran daha 
ziyade itibar sahibi olduğunu kabul et
sek bile, bu itibarın şümulü, ne yazık 

ki, henüz bizi tatmin edecek bir dere • 
cede olmaktan çok uzaktır. 

Bahsettiğimiz zihniyet, edebiyatı, 

diğer muayyen ihtisaslarla aynı haysi
yet seviyesinde bir meslek olarak ka -
bul etmez. Edebiyat herhangi bir isti
dadlı adamın, müsbet işinden arta ka -
Jan boş zamanlarında vakit geçirmek 
için meşgul olduğu eğlenceli bir mese· 
ledir. Hüner işidir., fakat ihtisas değil
dir. Onun içindir ki :ırasıra edebi eser
ler karıştıran biri edebiyatla meşgul 

addedilir, ve kendini, sırlarına aşina 

olduğu bu hüneri bizzat denemeye sa
lahiyetli sayar. Onun içindir ki Türki
ye, okuyucusunun sayısına yakın ede
biyatçısı olan tek memlekettir. En ge
niş ölçüde ümmi şairler yetiştirmiş o
lan milletimizin zihnine h~nüz, sanat -
karlığm her şeyden evvel ve her şey • 
den ziyade kültüre istinad eden bir ih
tisas olduğu hakikati yerleşmiş değil
dir. 

Mekteb sıralarında bir kaç satırcık 
~lsun manzume karalamamış, içimizden 
kaç kişi çıkar diye merak ediyorum. 
Büyük şehirlerden yurdun ücra k~e

lerine doğru uzaklaştıkça, manzume ka-
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ralamak hevesine mübtela olanların, üıh
minlerin hilafına, büyük bir nisbette 
arttığını görürsünüz. Ve küçük bir ka
sabada, yanınıza ürkek tavırlarla so • 
kulan bir orta mektebli, si1e. muhiti ve 
tahsiliyle mütenasib olmıyan, umma
dığınız düzgünlük ve olgunlukta bir 
manzume okur. Memlekette bu gibi, 
kendi kendine yetişme istidadların çok
luğu hayret verecek derecededir. Emo
tif bir yaradılışta olan türk, dünyanın 
en fazla şair yetiştirmeye namzed 
milletidir. Modernize olmuş muhitleri
mizde artık büsbütün unutulmuş olan 
mani söylemek usulü, şair kahveleri. 
bu kollektif istidadın yaratmış olduğu 
ve tesirleriyle bizzat onu beslemekten 
geri kalmamış ~lan güzel itiyadlardı. 

Kült~re dayanmıyan ve ancak re
fahın ve boş zamanların mahsulü olan 
bütün bu ince his oyunlarının yeni bir 
y~a nizamının memlekete nüfuzu 
esnasında yıkılmaya mahkfun kalması 
pek tabiiydi. 

Bugün de. etrafımızda kaynaşan 

ve ekserisi daha pek genç yaşta gös
terdikleri kabiliyetle bizde büyük ümid
ler uyandıran bütün bu heveskarlar 
yığınından yarına ne kalacak? Dünkü 
tecrübelerimizden aldığımız dersle 
hüküm verebiliriz: bugünkü vaziyet 
devam etti~e, hiç 1 

Hayır, büsbütün hiç değil, elbette 
içlerinden birkaçı yabancı bir dil öğ -
renmek, kültürlerini ilerletmek ve ede
biyattan kasdedilen hakiki manaya eriş
mek imkanım bularak kendilerini kur
tarabilecekler. Fakat bu talililerin, te
sadüfün ve hadiselerin kurbanı olacak 
hesabsız kıymetler yanında ne ehemi· 
yeti kalır 1 istidadlarm asıl büyük kıs -
mı, temelini atmadan inşasına giriştik
leri yapının zamanla çökmesi netice -
sinde, yalnız ilk heveslerini unutmakla 
kalmıyacak, hatta edebiyata karşı ala
kaları da zamanla büsbütün silinerek 
birer kari olmak meziyetini bile kaybe
deceklerdir. 

Hayatın ve hadiselerin icabı olarak 
tahsillerini ilerletmek imkanım bula -
mıyanlarımrz arasında okumak ve bil -
hassa edebi eserler okumak yoluyla 
umumi maliimat, muhayyile ve düşün
me seviyelerini yükseltmek itiyadı pek 
az yaygın olduktan başka, her hangi 
bir ilmi meslek sahasında ihtisas yap -
mış olanlarımızın büyük bir ekseriyeti 
de edebiyata umumi kültür seviyesini 
yükselten bir vasıta olarak kıymet ve 
ehemiyet vermezler. 

Mektebte, derslere zarar verdiği dü
fÜncesiyle talebelerin roman veya şiir 
okumasını yasak eden lise müdürüne 
bile rastlandığı bir memlekette yaşa • 
dığımızı bir an bile hatırdan çıkarma
mak lazımdır. 

Memlekette geniş halk kütlelerinin 
ıuuruna yer etmiş köhne ve &a.kiın sa
nat telakkisini kökünden değiştirmek, 
yerine esası ümanizma dayanan garbın 
yaratıcı ve yükseltiçf telakkilerini yer
leştirmenin en başta gelen ihtiyaçlar • 
dan olduğu böylece tebarüz etmekte • 

Hadiseler biribirini takib ettikçe 
Akdenize verilen ehemiyet ve edilen 
dikkat artmaktadır. Son iki buçuk yıl 
içinde Akdeniz hakkında o kadar ha • 
her neşredildi ki bu denizin ta Nelson 
devrinden beri bu kadar ehem.iyet ka
zandığı görülmemiş, üzerinde bu ka • 
dar fazla mütalaa yürütüldüğü işitil • 
memiştir, denilebilir. 

Bu mesele hakkında tecrübe sahibi 
olan bir takım insanlar, bu denizin her 
iki tarafından icabında ingiliz donan
ması tarafından abloka edilebilir bir 
halde bulundurulması fikir ve kanaa -
tindedirler. 

Diğer taraftan inigilz dış bakam da 
bu denizin ingilizler için bir can da • 
marı olduğunu söylemiştir. 

Son yirmi sene içinde silahların, 

bilhassa, hava silfilımm fevkalade te
kamül etmesi vaziyeti değiştirmiştir. 

Bunun üzerinde tereddüde mahal yok
tur. 

Nelson, Akdenizde bulunan bir in
giliz harb gemisinin Avrupada en iyi 
murahhas olduğunu söylemişti. Bu söz, 
bugün için de doğru olabilir. Fakat bi
zim şimdi insan, para ve prestij ba -
kınımdan birçok şeyleri hesaba katma· 
mız: lazım gelmektedir. 

* Akdeniz dar bir denizdir, onun için 
bunun sathında hiç bir nokta, sahilden 
uzak olduğu için hava tehlikesinden 
masun addedilemez. 

Hava tehdid ve tehlikesinin hakiki 
ehemiyetini bir harb tayin edebilir ve 
bir harb esnasında da imparatorluğun 

bütün stratejisini değiştirmeğe kalkar
sak pek geç kalmış oluruz. Onun için 
şimdiden tedbir ve karar almak lazım
dır. Bir taraftan tayyareler ilerlerke.1 
bir taraftan da tayyarelere karşı müda
faa tertibatı da ilerlemiş.tir. 

Sulh zamanında yapılmış olan bütün 

tecrübeler bu hakikati teyid ve isbat 

etmiştir. Bu suretle hava tehlikesinin 
yüzde yetmiş beş bertaraf edilmiş ol
duğuna hükmedebiliriz. Yalnız ortada 
yüzde yirmi beş tehlike baki kalıyor. 

Bunun ehemiyet ve tesiri ne kadardır? 
Mesele buradadır. 

Eğer biz Akdenizde herhangi bir 

dvletle harba giri~ecek olursak, o za -
man filomuz, bundan önceki harbların 
hepsinden daha fazla tehlikelere ma • 

dir. Bunu yapmak için, tabiidir ki. halk 
terbiyesi üzerine müessir bütün vasıta
lardan ayrı ayrı, imkan nisbetinde 
faydalanmak lazımdır. ' 

Halk terbiyesinde müessir vasıta

lar 1 Bunların başında mektebin geldiğin
den kim şüphe eder? Şu halde iyiye, 
doğruya ve güzele rehberlik edecek olan 
yeni telakkileri yayma hususunda türk 
mektebinin esaslı bir rolü olacaktır. 

Fakat bu başlı başına bir meseledir 
ki gelecek makalemizin mevzuunu teş
kil edecektir. 

YAŞAR NABİ 

Böyle bir tehlike takdirinde bizim 
Akdenizden çekilip bu denizi tamamiy
le kapatmamız daha doğru olmaz mı? 

Bu suale birkaç sebeb dolayısiyle, ve
rilecek cevab menfi olacaktır. 

Akdenizde İngiliz donanması bu -
lunmryacak olursa o zaman herhangi 
bir düşman Fransa ile şimali Afrika a
rasındaki bütün muhabere ve muvasa -
layı kesebilir. 

İngilizlerle fransızlarm siyasetleri 
dostane olduğuna ve bir harb vukuunda 
iki memleket biribirine yardım edece
ğine göre. böyle bir vaziyet yalnız ma
halli bir tesir yapmakla kalmaz; bütün 
harb sahasına tesir eder. Akdenizde bir 
ingiliz donanması bulunmıyacak olur
sa her hangi bir düşman, hem Mısıra, 
hem de Filistine kolayca taarruz edebi
lir. Sonra hammadde memba ve yolları 
da düşmanın eline geçer ki bu suretle 
ingiliz donanmasının ablokası tama -
miyle faydasız bir hale gelir. 

Mısırda ve Filistinde böyle bri va
ziyet baş gösterirse bunun Hindistan -
da ve bütün Şarktaki tesir ve akisleri 
de tehlikeli olacaktır. Şu halde impara
torluğun yansını tehlikeye koymaktan
sa akdenizdeki tehlikeye katlanmak da
ha ehven olacaktır. 

* Büyük Britanyanm bugiin yaptığı 

gibi, başlıca deniz kuvvetlerinin yarı -
sını Akdenizde tutarak tehlikeye kar -
şx koymasını kimse teklif edemez. 

İngiliz bahriyesinde tetkik edilen 
hava silahlarının yeni inkişafları, ye
ni yeni tedbirler alınmasını zaruri kd-

mıştr. Bu yeni tedbirler sayesinde İn -
giltere, harb zamannda 7.000.000 ingiliz 
lirası değerinde gemi ve 1500 askerle 
Akdenizi tutabilecektir. 

Büyük harbta şarkla bütün ticare
timizi Afrikanın cenubundaki Ümid 

burnu yolu ile yapmıştık. Çünkü alman 

denizaltı gemileri Akdeniz yolunu ti

caret filosu için tehlikeli bir hale koy

muşlardı. Fakat müttefik donanması 

daima Akdenizde hakimiyetini muha. 

faza etmiş ve düşmanın bu hareketi an

cak tacize yaramıştı. 

Şunu da söylemek gerektir ki Ak -

deniz, dünyada tayyarelerin denizaltı 
gemilerini işlemez bir hale koyabile -
ceği biricik denizdir. 

Gelecek harblarda da şarkla yapı -
lacak ticareti Ümid burnu yolu ile yap
mayı imkan içinde görebiliriz. Fakat 
böyle de olsa, biz Akdenizde abloka i -
çinde bulunan devletlerin Asya ve Af· 
rikaya taarruz etmelerine mani olacak 
bir deniz kuvveti bulundurmalıyız. 

Bununla beraber ticaret yolunu 

Ümid burnundan dolaştırmak, 
de en son tedbir olarak mütalaa edile• 
bilir. Çünkü bu da ticaret filomuzu .,e 
petrol sarfiyatırnızı alakadar eder. B\1 
yol, Süveyş Kanalı yolundan çok uzun• 
dur. Gemilerin sürati ziyadesiyle art • 
mıştır. Fakat mesafenin uzunluğu gend 
baki kalmıştır. Harb zamanında deniı:• 
yolunun her mili yeni yeni tehlikeler• 
le dolu sayılmalıdır. Bundan başka, bu-ı 
gün elimizde bu uzun ticaret yolundaıı 
hakkiyle istifademizi temin edecek ge
miler de yoktur. 

Bu yüzden uzun yoldaki zayiatımr11 
kısa yoldakinden pek fazla olacaktır. 

* Ortada bir de petrol ve benzin uıe• 
selesi vardır ki bunu kafi m.ikdarda bu
lamazsak o zaman deniz ve hava filo • 
muzla deniz nakliyat vasıtalarımızın 

çoğu felce uğrar. 

Irak'tan Hayfa'ya gelen petrol bo• 
ruları iki sene evvel işlemeğe başlamıf• 
tır. 

Bu suretle petrol dubalarının Basra 

körfezinden geçirilmesi külfeti orta '4 

dan kalkmıştır. Bu suretle ekonomik is

tifa.delerde temin edilmiş, birçok ına.s

raflar ortadan kalknuştır. Bu suretle 

Hayfa İngiltere için büyük bir ebemi· 

yet kazanmış, Akdeniz ticaret yolunun 

ehemiyeti de bir kat daha arbnıştır. BU 

petrolü gaz gemileriyle Ümid burnun" 

dan dolaştırmak suretiyle aynı netice

yi elde etmek imkansızlaşmıştır. 

Amerikanın bitaraflrk kanunu mu• 

cibince bizim garbtan petrol temin et· 

memize imkan kalmamış olduğundan 

harb zamanında şarktaki petrol yolunıı 

da emniyet altında bulundurmamıza lü• 
zum ve ihtiyaç vardır. 

Bütün bunların tetkikinden anlaşı • 

lır ki Akdeniz İngiltere imparatorluğu 
için yalnız bir can damarı değil, her ne 
pahasına olursa olsun elde tutulması 

lazım gelen bir bölge haline gelmiştir. 

Prof. K. KöMORCIANIN 

Modern ve herkese elzem kitapları 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 

Yeni muhasebe usulü 122,sd 

Ticari malfımat ve bankacılık 105 

İktısad ilmi 87 ,50 

İhtisas muhasebeleri (Şirket, 
sanayi, ziraat, banka) 175 

Ticari ve mali hesap 1. ci kısım 70 

Zihni hsap kaideleri 20 

Logaritma cetvelleri 

(yeni rakam) 56 
Yeni hesabı ticari (mufassal 

eser) 200 

Mali cebir (istikraz ve 
sigorta hesapları) 100 

Başlıca satış yeri: İkbal Kitabevi 
İstanbul 

lenmiş, hırpalanmıştı. Fakat onun gayreti 
dhoPü adam akıllı sarsınıştL Hayvan geri
ye dönemez olmuştu. 

hayet yere yığıldı. V on - tolla da üzerine 
düştü. 

sılsın küçük kardeş? 
- Bir çoklanru öldürdüm; kendim de 

yaşıyorum. 

<ENGEL(lj KiT ABI 
Movgli, acı acı gülerek: 
- Beni satın almış olan boğa üzerine 

bahse girerim ki bu kuyruksuz önderdir! 
Gerçekten bu hayvan, renkli önderdi. 

Movgli, bir filozof tavrı takınarak ve gözle 

- Hah, dedi Movgli, artık kan borcu 
ödendi. Von - tolla, şimdi bir şarkı söyle! 

Boz kardeş: 
- Artık, o av avlamaz, dedi, Akela da 

uzun zamandanberi susuyor. 
Faona'nm oğlu Fao kükredi: 

- Peki öyle ise ... Ben ölüyorum; fakat 
küçük kardeş, senin yanında ölmek isteri~· 

Movgli, Akela'nm paralanmış başını dtz' 
lerinin üzerine koydu ve kolunu parça parça 
olmuş boynuna doladı. 

Yazan: Çeviren: 
Rııdvarrl Kipling Nurettin ARTAM 

- Et kemiğe çok yakındır 1 diye bağırdı. 
Aldığı !:>ir takım yaralardan kan akıyordu. 

Movgli: 
- Fakat daha kırılacak kemikler var. 

Eovava! Biz Cengel' de işte böyle yaparız! 
O aralık arka tarafına bir kurtun çullan

dığı bir <lhol'ün kırmızı vücudu bir alev gibi 
padamı~u. 

Kurt, burun delikleri arasından gelen bir 
SC<>le: 

- Ben öldüreceğim! dedi, onu bana bı -
ra1nnız. 

MovgJi: 
- Açıklarda yatan kurt, hala, kamın 

doymadı mı? Von - tolla. achnnakıllı zede -

rinin etrafına bulaşmış olan kanları silerek 
dedi ki: 

- Bu açıklarda yatan kurtu da öldürme
den yavruları ve lahini'leri öldürmek akıl
lıca bir hareket değildir. Şimdi içimden ge
çeni söyliyeyiın: Von - tolla seni ölrürüyor. 

Bu sırada bir dhole, önderinin yardımına 
koşabilmek için atıldı; fakat henii.z çenesini 
kavu§tttramadan Movgli'nin bıçağı gırtla-

ğına saplanmıştı. Geriye kalanı da boz kar
deş hakladı. 

Movgli : 
- Biz Cengel'de böyle yaparız! diyordu. 
Von - tolla, hiç bir şey söylemiyor, yal-

nız bütün canını vererek cen!;!lerini karsısm
dakinin srrt kemikleri üz~ .. inde srkıyo;, ka
vuşturuyordu. Dhole sarsılc1r, titredi ve ni-

- Artık, kemik kırıldı! gidiyorlar! ey 
serbest kimselerin avcıları, öldürün, öldü -
rün; öldürmeğe devam edin! 

Irmağın karanlrk ve kana bulanmış kum
ları üzerinden dhole ardından dhole kaçı
yor, aşağıya ve yahud yukarıya doğru uzak
laşıp Cengelin karanlıklarına gömülüyor -
\ardı. 

- Borç! borç! onlar yalnız kurtu yara
ladılar! bir köpek bile gitmesin! 

Elinde bıçağı olduğu halde suya atılma
ya cesaret eden dhole'lerin arkasından ırma
ğa doğru koştu. O sırada üst iiste yığılmış 
do'mz ölünün alında geniş başıyle Akela'yı 
gürın · :-:tü; yalmz kurtun yanına diz çöktü. 

A '·"la hafif bir sesle : 
- ..,u be11 ='11 son döğüşüır - '"' er · -.,e-

mi~ miydim? Dedi, İyi bir av oldu; se11 na-

- Şir Han'm zamanında, insan yavrusU' 
nun tozlar içinde yuvarlandığı günlerin tize· 
rinden çok geçti. 

Movgli, ağlıyarak 
- Hayır, hayır, dedi, ben btr kurturı1-

Ben serbest kimselerle aynı deridenim. İıl"" 
san olmak, hiç de benim dileğim değildir. 

- Küçük kardeş, benim nazarımda kurt 
yavrusu gibisin ama, sen bir insansın. s~~ 
bir insansın.; eğer olmamış olsaydın, kurt s1l' 
rüsü dhole'lerin önünden kaçardı. Ben, h~' 
yatımı sana borçluyum. Bugün de sen, ?.it 
zaman benim seni kurtardığın~ gibi, büt~ 
bir sürüyü kurtardın. Unuttun mu? Bütuıı 
borçlar ödenmiştir. Git kendi mill:tini~ Y~ 
nma. Şimdi, göz gözeyiz, sana söylıyeyilfl ,. 
bu av bitmiştir. Git kendi milletinin yanıtı 

ISomrn:ır.) 



3 - 2 - 1937 ====================================-========-UlUS===--=--------------=---====----=-============= s 

Fransız parlamentosunda 
milli müdafaa görüşmeleri 

Hatay davasının halli dolayısiyle 
büyüklerimize gelen telgrafları 

neşre devam ediyoruz (Başı 1 inci sayfada) 

nisbetinde arttırdı k. Şımdiye kadar hiç 
bir hava ordusu bu son altı ay içinde 
sarfetmiş olduğumuz mesai derecesinde 
çalışmış değildir.'' 

Millileştirme meselesini mevzuubahs
eden B. Kot hükümetin silah kıymetle
ri Üzerinde spekülasyon yapdmasma en
gel olmak için ne gibi tedbirlere başvur
duğunu izah ederek demiştir ki: 

"- Devlet majoriter şirketler siste
mini tercih etmiştir. Bu suretle devlet, 
vaziyete tamamiyle hakim olmakla be
raber memurlarına hazırlanmadıkları 
vazifeleri yüklememekte ve endüstrici
leri de serbest bırakmaktadır. Bu sis
tem herhalde endüstri seferberliği için 
büyük kazançlar temin edecektir. Bu 
seferberliği temin için şimdiye kadar 
sarfedilmiş olan çalışma endüstricilerin 
dağnık bir şekilde olması maniası ile 
karşılaşmıştır. Mıntakavi teşkiliit, en
düstri seferberliğini kolaylaştıracaktır. 
Kuvvetli bir malzeme, insa faaliyetini 
kolaylaştıracaktır. 

Bir saylav tarafından sorulan bir su
ale cevab veren B. Kot, tayyare selillle
ri inş_aatınm yüzde 40 nisbetinde arttı· 
rdabileceğini söylemiştir. Eski muha
ribler tarafından istenilen harb endüstri
sinin millileştirilmesi, hava ordusunun 
daha kuvvetli bir şeki1de kurulmasını 
kolaylaştıracakt•r. 

B. Kot bun ;:.an sonra, hava ordusu
nun maneviyatmclan ve bazı subayların 
ınaruz buiundukları fazla şiddetli mua
ınelelerden bahseden bir saylava cevab 
Vererek, pek mükemmel bir maneviyata 
sahih olan hava ordusu ile artık meş
gul olmamalarını dilemi ştir. 

B. Kot, deniz kuvvetl~rinin üslerde 
Yapmakta oldukları gibi, hava filoları

nın da ihtiyat kuvvetlerini tedarik ede
bilmeleri için hava üslerinin kurulmuş 
olduğunu söylemiştir. 

Doktrin meselesini mevzuubahs eden 
hava bakam, hava ordusunun, gerek sırf, 
hava gerekse deniz ve kara ordularmm 
toplu manevralarına iştirak edebiiecek 

h!r kudrette olması lazım geldiğini söy-

Fransa İspanyaya 

gönüllü göndermeğe 
devam ediyormuş 

Faris, 2 (A.A.) - Eko dö Pari, İs
panya işlerine karışmazlık prensipinin 
ihlaline ve Pariste gönüllü toplantrsına 
devam edildiğini yazmaktadır. 

Mezkur gazeteye göre, 24 sonkanun· 
da 80 gönüllü otobüslerle İspanyaya git
miştir. Gene bu gazete, İspanyaya gön
derilen birçok barb levazımı hakkında 

da tafsilat vermektedir. 

Bars"lon sokaklarından geçen 
Fransız gönüllüleri 

lemiştir. İhtisas istemiyen B. Kot mu
vazene doktrinine iltihak etmektedir. 

Asılsız ve esassıs tenkitlerle, yarın 

kollektif emniyet mekanizmasının bir 
neticesi olarak ilk büyük tehlikelerle 
karşılaşabilecek olan hava ordusunu 
zafa düşürmemek lazımdır. 

Sol cenah saylavlan ayağa kalkarak 
B. Kot'u şiddetle alkışlamı~lardır. 

Konuşmalara saat 15,30 da devam e

dilecektir. 

Kamutay Başkanlığına 
gelen telgraflar 

(Dünkü sayıdan devanı) 
İstanbul, 28 - Ulusal bir davayı ye

ni bir diplomatik zaferle gene kazandın 
türk sözünün türk dileğinin savaşsız da 
olsa mutlaka tahakkuk edeceğini yük· 
sek siyasetinle dünya uluslarına karşı 
bir daha ispat ettin içerde ve dışarda 

Türkiyeyi başarıdan başarıya götüren 
büyük Başbakana sonsuz şükran. 

Trabzon saylavı Hamdi Ülkümen. 

* Bayazıt, 27 - Üniversiteyi coşkun 
sevinç ve minnetler içinde bırakan Ha
tay zaferinizi tebrik eder, ellerinizi 
öperim. 

Üniversite Rektörü C. Bilsel 

* Ankara, 27 - Türkün yüzünü gül-
düren azim ve himmetinizin bir eseri 
olan Hatay kurtuluşunu candan kut
lar gözlerinizden öperiz. 

Urfa Saylavları Behçet Günay, Ra· 
fet Ülgen, Ahmet ve yazgan Muhittin 
Özdinç Fuad Gökbudak. 

... ...... 
İzmir, 28 - Ulu Önder Atatürk'ün 

yüksek görüş ve iradesiyle Hataydaki 
kardeşlerimizin de istikHi.llerine kavuş
malarından hududsuz bir sevinç için· 
deyiz, bu necib dava uğrunda türk ulu
su namına gösterdikleri hassasiyetten 
dolayı sayın millet vekillerine şükran
larrmızı sunar ve büyük Kamutayı sa
yın şahsınızda selamlarız. 

Dr. Behçet Uz !zmir 
Belediye Reisi 

* Çankırı, 28 - Türk Hataym istik· 
lale kavuşması münasebetiyle sonsuz 
tazim ve minnetlerimizi sunarız. 

Çankırı Yapraklı nahiyesi hal
kı narruna C. H. P. Başkanı 

İsmail Soydaş. 

* 

Başbakanımız İ. İnönü 
ne gelen telgraflar 

(Dünkü sayıdan devam) 
Erzincan, 29 - Hatay'ın hayat ve 

hüriyetini de kurtaran ve büyük sıya

ıal muzafferiyetlerine bir yenisini da· 
ha katan yüce muvaffakiyetlerini se
vinç ve heye<:anla idrak, büyük Başve
kilimize olan minnet ve bağhhklarımı
zı derin saygılarımla arzederinı. 

Ordu Müfettişi Kazmı Orbay 

* İstanbul, 29 - Sancaktaki yüksek 
muvaffakiyetlerinizi derin hissiyatla 

ı 
candan tebrik eder ve tazimatlarımı • 
zı sunarun. 

Ali Haydar Mitbatl 

* Afyon, 29 - Hatay varlığının ba
şarılı sonucunda I. Kolordu mensupla
rmm duydukları sevinci minnet ve 
şükranla bağlılıklarnu yüksek huzuru
nuza arz etmekle bahtiyarlık duyuyo • 
rwn ve candan saygı ve sevgilerimi bir 
daha tekrarlayarak sunuyorum. Sayın 

başvekilim. 

I. Kor. K. Korğ. Mustafa 
Muğlalı 

* Pangaltı, 29 - Ne büyük rüşdü si-
yaset ki hemen vardırdı Şanlı türk San· 
cağına pek yaraşan istiklal, yaşa !smet 
İnönü çok yaşa sen yükseldin arzı teb
rik ederim, lütfunuz eyler ikbal. 

İstanbul Şişli Saman yolu so
kak No. 93 hanede Hasan Yaşar 

* Mardin, 29 - Yüksek idarenizle 
her geçen gün daha büyük şerefle do
lan ulusal tarihimize katılan son şeref 
sayfasının kıvancı, heyecaniyle müte • 
hissis olan Mardin halkının şükranları
nı bağlılıklarım sunmakla bahtiyarız. 

Tecim Odası Bşk. M. Uslu, 
Belediye ve Halkevi Rs. Dr. 
Uras, Uçak Kurwnu Başkanı 

Rifat Güven. 

C. H. P. Genel sekreter 
liğine gelen telgraflar 

(Dünkü sayrdan devam) 

Keskin 
Dünya sulhuna esas olan Hatay da

vasında burun kanamadan dostlukla ve 
tatlılıkla kazanılan büyük muvaffaki· 
yet dolayısiyle binleri mütecaviz Kes • 
kin halkı sevinçler içerisinde Cumbu • 
riyet meydanında toplanarak nutuklar 
söylemiş bu mesut gün kutlanmıştır. 
Türklüğün hakkı hayat ve istiklali uğ• 
runda sayısız muvaffakiyetler kaza • 
nan sizin gibi yüce şeflere derin sevgi 
ve sonsuz saygılar sunulmuştur. 

Keskin halkı namına Parti 
Başkanı ve Şarbay M. Başer. 

* Gemerek 
Her sahada olduğu gibi yüksek 

cumhuriyet hükümetimizin Hatay da • 
vasını da dünya muvacehesinde başar
ması münasebetiyle bayram yapan ka
mun binlerce halkın sonsuz saygı ve 
şükranliarmı tazimatmuza terdifen arz 
eyleriz. 

Belediye Reisi V. Süreyya 
Erdem, Kamun C. 'H. P. Bşk. 
N. Ömer 

* K . Hamam: 
Başta büyük Şefimiz Atatürk ol

duğu halde onun yanmda ve onunla be• 
raber çalışan büyük ~flerimize hükümet 
ve Parti erkanına bu mutlu günde mem 
leket balkının öz yürekten taşan ve 
coşan sevgi ve saygılarını sunmayı 

vazife bildiklerini ve bu vesile ile şük
ran ve minnetlerini bildirmeyi karar .. 
laştırdıklarmı arzederim. 

Milli Hatay Mitingi tertip he
yeti namına Parti Başkan ve· 

kili ve Belediye R. Tahir 
B arlas 

* Kayseri 

Silahsızlanma konferansı 

altı mayısta toplanacak 

Isparta, 31 - Cumhuriyetin mim 
irade ve kiyasetiyle Montrö'den sonra 
Cenevrede bir yıl i~inde kazandığı türk 
Hatayın büyük istiklal zaferini bugün 
cumhuriyet alanında coşkun tezahürat
la kutluyan onbeş bin ıspartalının di -
lekleri ü zerine Kamutaya olan minnet 
ve şükranlarını sunmakla bahtiyarlık 

duyarı.ı. 

~!:' 

Biz Hatay berberleri davamızı ka
zandıran ulu Önder ve Büyük milleti
mize sevinçle şükranlarımızı sunarız. 

Berberler namına Ali 

* 

Biiyük Şefimiz sevgili Atatürkü
müz isabetli deha ve irşadı hükiimeti • 
mizin diplomatik sahalarda takip etti
ği siyasi kiyaset sayesinde her mesele
de olduğu gibi milli Hatay davasında 
kazandığımız muvaffakiyet dolayısiyle 
bugün Kayseride Cumhuriyet meyda
nında binlerce halk toplanarak büyük 
bir miting akdetmiş ve hükümetin ka -
zandığı bu diplomatik muvaffakiyet 
derin bir minnet ve şükranla anılmrş -
tır. Arzederim. 

(Başı ı inci sayfada) Budapeşte, 29 Muvaffakiyeti 

ğunu ve bunun için Milletler Cemiye
tini terkettiğini hatırlattıktan sonra 
bu memleketin simdi buhakdan fayda

lanmakta olması, dolayısiyle kendisinin 
İngiltere hükümeti tarafından silahla
rı bırakma konferansına davet edilip e· 
dilmiyeceğini sormuştur. B. Eden ce· 
Vab olarak demiştir ki; 

lerden mütevellid mecburiyetlerin bu 

mesele ile alakasından bahsederek şun

ları söylemiştir: 

"- Portekiz hükümeti bir beyan

name neşrederek Almanya ile Portekiz 

arasında müzakereler cereyan etmekte 

olduğu hakkında işae edilen haberlerin 

aslı olmadığını tasrih e~tir. Bun

dan ılolayı İngiltere ile Portekiz ara

sındaki muahede ve teahhüdler hiç bir 

veçhile bozulmamıştır.,, 

C. H. P. Bşk. Daldal Belediye 
Başkam M H. Çakmakçı, Halk
evi Bşk. F. Aksu, Tecim ve 
endüstri odası Bşk. K. Guno 

devletlerine yeni ve büyük bir zafer 
ilave eden Hatay davasının hallinden 
dolayı en derin saygtlarnnla tebrikle-
rimi sunarım. Behiç Erkin 

* İzmir, 29 - Hataym milli davaya 

Milli Hatay mitingi tertip he
yeti Reisi Naci Özsan. 

* 
"- Almanyanın tekrar silahları bı

rakma konferansının çalışmasına işti
tak etmesi kadar bizi memnun edecek 
bir şey düşünülemez.,, 

N. Gunato 

* 
İzmir, 28 - Türkün hakkını dün. 

uygun bir şekilde hallinden mütevel • 
Ut tUkran duygularımızı arzederim. 

İzmir Verem Mücadele Cemi
yeti Bşk. Dr. Mitat Erel. 

* Mersin, 29 - Onsekiz yıldır esir yur 

Pola!lı 

B. Eden bundan sonra bazı Portekiz 
B()ıniirgelerinin işletilmesi için Alman
ya ile Portekiz arasında cereyan etmek
te olan görüşmelerden ve İngiltere ile 
Portekiz arasında münakid muahede-

Emden Şanghay'da 
Şanghay, 2 (A.A.) - Alma.o kruva

zörü Emden, buraya gelmiş ve yedi sa

at kaldıktan sonra hareket etmiştir. 

yaya tanıtmak suretiyle kazandığınız 

Hatay zaferi karşısında duyduğumuz 

sonsuz sevinç ve saygıyı sunmakla 
gönlüm büyüyor. Varol türkün varlığı
nı dünyaya tanıtan büyük Kamutayın 
saygılı başkanı. 

Türk Hava Kurumu İzmir 

Şubesi Başkanı Nuri Esen 

dumuzu kudretli idarenizle erkinliğe 

kavuşturduğunuzdan sonsuz şükran ve 
minnettarlığmıızı sunarız. 

Hatay Erkinlik Cemiyeti Mer
sin Şubesi. 

Yurdun mukadderatına el koyah
danberi her işte gösterdiğiniz hüsnü
tedbir ve muvaffakiyetlerini Hatay 
yurdunun istiklale kavuşması hususun• 
da gösterdiği derin alakadan dolayı 

Cumhuriyet Halk Partisine sevinç ve 
kıvançlı tebrik ve takdirlerimizi suna· 
rız. 

Belediye Başkanı M. Esenay 
C. H. P. Başkanı M. Gökçe 

~ 
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&Vlaça Kızı 
Yazan: Puşkin 

- Canım! seksen yaşında bir kadının ku
:tnar oynamamasmda şaşılacak ne ol~b.ilir?. 
. - Bu hususta hiç bir şey işitrnedınız mı 
ldi? 

- Hayır, hiç! 
- Öyle ise beni dinleyiniz. ve ilk önce, 

şunu biliniz ki büyük annem, al:~ış .~e~e 
k~dar evvel, gitmiş olduğu Parıs te huyu~ 
hır alaka uyandırmıştır. Halk peşi sır~ ~~
d~r, M oskova' /r Ve nüsü görmek is.t~rdı. Bu
Yuk annemin iddiasına göre, kendısıne kur 
Yapan Risöliyö gördü<>-ü ciddi tavurdan 
dl ~ ' b k 0 ayı, az kalsın, başına bir kurşun sı ıp 
kendini öldürüyormuş. O devirlerde kadın
~ar fı~:ıvtm oynarlarmış. Bir akşam, Sar~y .~ 

a, duk d' Orlean'a karşı oynayan buyuk 
a~nem, sö.z üzerine, büyük bir para kaybet -
;nış. Evine dönüp de yüzündeki yapıştırma
«rı ve elbisesindeki sepetleri çıkarırken bor-

cunu büyük babama itiraf ederek ödemesini 
söylemiş. Merhum büyük babam, hatırımda 
kaldığına göre, büyük annemin bir nevi kah
yası idi ve kansından, ateşten korkarcasına 
korkardı. Fakat bu kadar büyük bir borç 
onu çileden çıkarmış. Hesab etmiş, altı ay 
içinde yarım milyon harcamış olduklarını, 
Fransa'da Moskova ve Saratof'daki gibi 
köyleri olmadığını anlatmış, hulasa borcu 
ödemeği reddetmiş. O zaman, büyük annem 
büyük babama bir tokat aşketmiş ve gözün 
den iyice dfü;?müş olduğunu isbat etmiş ol
mak için de, o gece, başka odada yatın.ıs. 

Ertesi günü onu yanma çağımu::;; bu ceza 
nın iyi tesirini göreceğini umuyorum. Öm
ründe, ilk defa olarak, muhakeme ve izah 
derekesine kadar alçalmış. Hiç biri kar et -
memiş .... Borçtan borca fark olduğunu, bir 
prense bir arabacıya edilen muamelenin ya
pılanuyacağınr, boş yere, anlatmış. Btiyük 
babam inad etmiş, laf dinlememiş. "olmaz!" 
demiş, "olmaz!'' işitmiş. 

Büyük annem şaşırmış kalmış. 
Pek ziyade dikkatdeğer bir adamla sami

miyeti varmış. Hakkında bir çok hikayeler 
anlatılan Kont dö Sen J ermen'i tabii işit-

mişsinizdir. Bu adamın, kendini, serseri ya
hudi, hayat iksirinin ve sihirbaz taşının mu· 
cidi diye tanıttığım da bilirsiniz. Birçokları 
onu şarlatan farzederek alaya alırdı. Hatta 
Kazanova, hatıralarında, onun casus oldu -
ğunu söyler. Her ne hal ise ve büründüğü es
rara rağmen Sen J ermen'in pek muhterem 
bir hali vardı ve cemiyet hayatında da pek 
sevimli bir adamdı. Hfila onu çılgınca seven 
büyük annem ondan saygısızca bahsedilme
sine tahammül edemez. 

Büyük annem, Kont dö Sen Jermen'in bol 
parası olabileceğini bildiği için ona başvur
mağa karar vermiş ve bir mektup yazarak 
derhal eve gelmesini rca etmiş. Garib ihti
yar da hemen koşmuş ve büyük annemi 
limidsizliğin yükü altında ezilmiş bulmuş. 
Büyük annem ona, kocasının barbarca ha -
reketini en karanlık renklerle tasvir etmi~ 
ve sözünü bitirirken bütün ümidlerinin onun 
dostluğunda ve lütufkarlığında olduğunu 
söylemiş. Sen J ermen düşünmeğe başlamış: 

" - Bu parayı size verebilirdim, ancak 
bilirim ki onu bana geri vermedikçe rahat 
etmiyeceksiniz ve şu halde kaygılarnuzı da 
gidermiş olmıyacağmı. Size başka bir çare 

teklif edeceğim: bu para}ll kazanmak . 
Büyük annem cevab vermiş: 
"- Fakat, azizim kont, söyledim ya, 

hiç paramız yok. 
''- Paraya ihtiyaç yok; yalnız beni din

lemek tenezzülünde bulununuz ... demiş'' ve 
ona öyle bir sır ifşa etmiş ki her birimiz onu 
öğrenmek için ne istense veririz. 

Genç kumarcılar dikkat kesildiler. Toms
ki piposunu yakıp bir nefes çekerek devam 
etti: 

- O akşam, büyük annem, V ersay' da, 
kıraliçenin oyun salonuna gitmiş. Dük d'Or· 
lean kağıd açıyormuş. Büyük annem, bor
cunu daha önce ödememiş olduğundan do
layı özür dilemiş ve kendini haklı göstermek 
için bilmem nasıl bir hikaye uydurarak he
men kağıd istemiş. Sonra, ilk bildirdiği mik .. 
dan her seferinde bir misli arttırmak sure
tiyle üç k'ağıd beğenmiş. Üç kağıd da ka
zanımş ve büyük annem de böylece borcunu 
hiç mahcub olmadan ödemi.ş. 

Misafirlerden biri atıldı: 
- Tesadüf! 
Hennan fikrini söyledi : 

(Sonu var) 
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Ar as - Ciano mülakatı B. Hitlerin 

Dı.ç; hakanımız dün Milanoda büyük nutku etrafında 
•• ve muna

kaşalar devam ediyor 

: 

ve sam.imi tezahürlerle karşılandı Tefsirler 

Konuşmalar bugün başlıyor 
(Başı ı inci sayfada) 

Tren istasyona girerken istiklal marşımız çalınıyordu. Bunu italyan ve fa
şist marşları takib etti. İstasyonda Hariciye Nazırı Kont Ciano, Hariciye Umuru 
Siyasiye Umum Müdürü, Teşrifat UmumMüdürü, diğer hariciye erkanı, Milano 
Valisi ve Belediye Reisi, Milano Faşist rüesası ile erkanı askeriye ve mülkiye, 
konsolosumuz, sefaretimiz katibleri, ve tebeadan birçok kişi hazır bulunuyorlardı. 

Doktor Aras'la Kont Ciano çok samimi buluştular. Bir faşist ihtiram kıt'ası 

vekilimizi selamladı. İstasyon meydanı halk ile dolu idi. Kont Ciano, Hariciye 
Vekilimizi otomobile kadar teşyi etti. Yarın görüşmek üzere ayrıldılar. 

Halk vekilimizi çok sıcak karşıladı ve alkışladı. Hariciye vekilimiz otele gelir 
gelmez Popole d'İtalia ve Koryera Della Sera gazeteleri muhabirlerini kabul etti. 
Şahsen Kont Ciano'nun ve İtalya bil.küme tinin ve Milano halkının şahsında Türki
yeye ve onun Büyük Şefine karşı gösteri len samimi tezahürattan pek müteşekkir 
olduğunu beyan ettikten sonra Milano'ya bu defa tekrar gelişinden aynca sevindi
ğini ve ilk düşünüşünün İtalya'nın büyük devlet adamı olan M. Musolini'ye müte
veccih olduğunu ve 1928 mülakatının daimi memnuniyetle sakladığı hatıratını şiın

öi tekrar yaşadığını beyan etmiştir. 

Paris büyük elçimiz B. Delbosla konu,tu 
Roma, 2 (A.A.) - Hariciye nazın Kont Ciano Türkiye Hariciye V ek ili 

Doktor Tevfik Rüştü Arasla görüşmek lizere bu sabah Milanoya hareket etmiş

tir. 

B. Menemenci dün geldi 
Milletler cemiyetinde Hatay davamızı görüşmek üzere giden murahhas heye

timizden Dış Bakanlığı Umumi Kjtibi B. Numan Rifat Menemencioğlu dünkü 
iabah treniyle şehrimize gelmiş ve garda bakanlık ileri gelenleriyle birçok dost

ları tarafından karşılanmıştır. 

Yeni Japon B. Delbosun 
kabinesi ise basladı tk t f d --' - _, nu u e ra ın a 

Hükümetin uzun müddet 

devam edeceği sanılıyor müsait tefsirler 
Tokyo, 2 (A.A.) - Hayaşi'nin tek-

lifi üzerine imparator, yeni kabineyi tas
vib etmiştir. Kabine şöyle teıekkül ey
lemiştir: 

Başbakan ve Hariciye nazır vekili: 
Hayaşi. 

Dahiliye nazırı: Kavaharado. 
Harbiye nazırı: Makam ura 
Bahriye nazırı: Yonai 
Ma iye ve müstemleke nazm: Ya-ki 

Adliye N:ızm: Şioı.,o 

Ziraat ve münakalat :ıazırı: Yama
gaki 

Dt.miryolları ve ticaret nazırı: Ad 
Godo. 

Kabinede bulunan yeg5~e Parti men
subu Yazamaki de Şovakai partisinden 
çekilecektir. Siyasi partilerden hiç biri 
kabineye iştirak etmek istememişlerdir. 

Japonyanın Faris büyük elçisi Sato 
veya Vaşington büyük elçisi Saito, ha
riciye nazırlığına davet olunacaktır. 

Yeni kabine, derhal ilk toplantısını 
yapmıştır. 

* Tokyo, 2 (A.A.) - Yeni kabine, bu 
sabah sarayda hükümet işlerini teslim 
almıştır. Pozitivist'lerle mutedil nasyo
nalistler arasında bir mütareke kabinesi 
diye tavsif edilmekte olan yeni hüküme
tin uzun müddet deva:n edeceği tahmin 

olunmaktadır. 

Şimdi diyetin feshedilmemesi ve tek
rar toplanmaya başlaması beklenilmek
tedir. Zira kabine, deniz inşaatı progra
mının güçlüğe uğramaksızın icra edile
bilmesi için büdcenin kabul olunmasını 
arzu etmektedir. 

}'eni kabine işe b~ladı 
Tokyo, 2 (A.A.) - Yeni kabine sa

at 11-20 de iş başına geçmiştir. Japon 
filoları baş kumandanı amiral magano 
ile general terosi ali harb divanına aza 
tayin edilmişlerdir. B. Hirota'ya sarayı 
krrali asılzadeliği rütbesi verilmiştir. 

Berlin, 2 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Alman gazeteleri, fransız Hariciye 
Bakanı B. Delbosun nutkuna büyük bir 
ehemiyet vermektedirler. Gazeteler, "e
sarette ölen askerlerin abidesine çelenk 
koymuş olan,, fransız Dış Bakanının bu 
hareketini memnuniyetle kaydetmek
tedirler. 

Bununla beraber gazeteler, menfi 
telakki etmekte oldukları bu nutku 
tenkid etmektedirler. 

Doyçe Algemayne Zaytung, diyor 
ki: 

"Fransa ile Almanya arasında mcv
cud olan görüş anlaşmazlıkları, Fransa 
usullerinde devam ettikçe devam ede· 
cektir. Milletler Cemiyeti, şimdiki şek· 
1i ile Almanya için bir yem olamaz.,, 

Berliner Tageblat, B. İvon Delbos'u 

Almanyanın hususi vaziyetini ve em
niyet ihtiyaçlarını dikkate almamış ol
makla muahaze etmektedir. 

Kölnişe Zaytung gazetesi, B. Delbo

sun alman silahlarının tedafüi mahi
yette olduğunu tasdik ettiğini iddia 
etmektedir. Silahlanma konferansına 

gelince, bu gazeteye göre fransız nazı
rının beyanatı bu işte hafif bir faali
yet husule getirmiştir. Bununla bc::-a
ber mesele olmuş bir hale gelmekten 
uzaktır. 

Agrif gazetesi, Fransa hariciye ne
zaretini işine gelmediği zaman ve bil
hassa Sovyetler Birliği meselesinde an
lamamazlık yoluna sapmakla itham et
mekte ve şunları ilave etmektedir: 

"- İstikameti değiştirmek ve uyuş

ma şanslarına doğru dönmek zamanı 

henüz geçmemiştir. Fakat böyle bir 
hareket tarzı takib edebilmek için ev
vela Moskovaya bağlı olan bütün iple
ri koparmak lazımdır.,, 

Jir İngiliz gazetesinin yeni kabine Romen lıiikiimet gazetesinin fikri 
lıa!.kındaki fikri Bükreş, 2 (A.A.) - Gazetelerin ek-

Londra, 2 (A.A.) - Moming Post 
gazetesi, Hayaşi kabinesinde mutedil te
mayüllerin galebe çalacağını ümid ve 
bu münasebetle memnuniyetini bildir
mektedir. Bu gazete İngiltere ile Japon
ya arasındaki bozulmaz tarihi dostluğu 
hatırlattıktan sonra bu iki devletin bü
yük Okyanus'ta sulhu temin etmeğe 

muktedir bulunduklarını kaydetmekte 
ve bunun da Avrupada mesud aksüla
meller uyandıracağını ilave eylemekte
dir. 

serisi, B. Delbosun nutkunu elverişli 

bir surette tefsir etmektedirler. 

Yarı resmi Vittorul, diyor ki: 

''B. Dclbos Fransanın harbin önüne 

geçmek istemekte olduğunu, ancak ta
arruza uğradığı takdirde kendisini mil
daf aa edeceğini ve enternasyonal teah· 
hüdlerine sadakat göstermek arzusun· 
da bulunduğunu bildirmiştir. 

Romanya kamoyu bu beyanatı tama
miyle tasvib etmektedir. 

lzvestia g<ızetesinin yazdıkları 
Moskova, 2 (A.A.) - uves. ia gaze

tesi B. Hitler' in nutku hakkında diyor
ki: 

"Hitler her şeyi da ima olduğu gibi 
apaçık söyledı. ıngiltere ve Fransa, bo
şuna ellerini Almanyaya uzatmış oldu
lar. Bu netice, Avrupa sulhu için olmak
tan ziyade, bu el uzatanlara karşı gös
terilen nümay;şi istihfaf bakımından çok 
acıdır. Fakat esas itibariyle Hitler'in 
nutkundan dolayı, bütün dünya ona 
minnettar olmalıdır. Çünkü, artık sabit 
olmuştur k!, Almanyayı imtina ve davet 
usulleriyle yola getirmeğe imkan yok
tur, Almanyanın programı, ekonomik ve 
siya::.i genişleme ve müthiş silahlanma
dan ibarettir. Faşizmin bu program·' arı 

vaz geçmesi için, sulh ,ı se ven memlek~ •· 

leri biribirinden ayırmıyaeagını ve a.ı

n:an tecavüzünün bu memleketlerin ani, 
müttehid ve şiddetli mJkavemetine ug

rıyacağını anlaması l?zımdır. 

Hitler, Avrupayı vı:. bütün düay~yı 

Lc:.rba g 0türen yolda, <:ncak mec.bur cdi
ı:ı ı:e, duracaktır. Fakat Fransa ve 1n
g;!tere bu yolda Almanyayı durdurmak 
ic:ı ıılı hiç bir şey yaptılar mı? A 'm?n 
ve hdyan faşizminin lspanyadakı kc.nlı 
sergüzeştleri önüne ciddi engeller çıka

rıldı mı? Almanya'nın sulhçu ve demok
rat Çekoslovakyaya karşı Avrupa sul
hu bakımından caiz olrruyan hareket tar
zı hakiki ve teşkilatlı bir mukavemete 
uğrıyor mu? İngiltercnin politikası, bu 
memleketin kollektif sulh teşkilatına fa
al bir tarzda yardım edeceğine dair Hit· 
lere kanaat getirecek mahiyette midir? 
Bütün bu suallere menfi cevab vermek 
mecburiyetindeyiz. İngiltere ve Fransa 
ve bilhassa İngiltere tereddüd göster
mekte devam ettikçe ve faşistlerin mü
tecaviz hareketlerine, manası açık olrru
yan bir takım sözlerle mukabele eyledik
çe, Hitler'in m .. kul bir tavur takınacağı 
hakkında yürütülebilecek hesablar alt
üst olmağa mahkl'undur. 

Fransa Sovyeılerden ayrı/malt· 
istemiyor· 

Milano, 2 (A.A.) - "Gazetta del 
Popolo" diyor ki: 

"Hitler'in cumartesi nutkundan son
ra Lokarno'dan da11a tesirli bir tarzda 
sulhu muhafaza edecek bir bal tarzının 
elde edilebileceği anlaşılmıştır. Fakat 
Fransa iç politikc. dahili siyaset sebeb
lerinden dolayı Sovyet Rusyadan ayrıl
mak istemiyor. 

Almanya sömürge meselesi hak
kında bir menıorandom 

hazırlıyor 
Londra, 2 (A.A.) - Lö Jurnal'in 

Londra muhabiri, Almanyarun başlıca 

beş ekonomi ofisinin • iktısad nezareti, 
Rayişbank, iş cephesi mesai nazırlığı, 

istatistik bürosu - Almanyanın sömürge
lere aid istekleri hakkında bir memoran
dum hazırlamakta olduğunu bildirmek
tedir. Bu muhtıra, İngiltere, Fransa, 
Belçika ve Japonyaya verilecektir. 

I ngiltere, Alman yanın sömürge 
taleblerine muhalefet edecektir· 

Londra, 2 (A.A.) - Deyli Ekspres 
gazetesi, Almanyanın sömürge talebi 
meselesinden bahsederek diyor ki: 

"Hitler, ister Danzig'i, ister Memel'i 
ve hatta Moskova'yı taleb etsin. Bu İn
giltereyi endişeye dlişüremez. Fakat 
müstemleke talebinde bulunursa, İngil
tere, buna şiddetle muhalefet edecektir. 

lnigltere nutuk hakkında izaluıt 
istiyecek mi? 

Londra, 2 (A.A.) - B. Eden'in gö
rüşüne tercüman olduğu söylenen York
şayr Post gazetesinin yazdığına göre, 
ingiliz hükümeti B. Hitler'in nutkunun 
bazı noktalarını aydınlatmak istediği 

takdirde bunu herhalde diplomatik yol 
ile yapmıyacaktır. 

Londra, 2 (A.A.) - Mançester Gar
dian gazetesi, İngilterenin B. Hitlerin 

nutku baklanda Almanyadan izahat is-1 
tiyeceği hakkındaki haberleri tekzib et

mektedir. 

3 - 2 .. 1937 --

Fransız harb bakanı 
Silahlanma programı ve ordunun vazi

yeti haldonda parlamentoda izahat verdi 
Paris, 2 (A.A.) - Harb bakanı B. 

Daladiye bugün öğleden sonra, parla
mentoda beyanatta bulunarak ezcümle 
demiştir ki: 

"- Fransa hükümeti, silahları tah
did edecek ve harbın önüne geçecek 
bütün tedbirleri tetkika hazırdır. Fakat 
bugün, bütün dünya, askeri hazırlıkları 
ilerletmek hususunda gayretler sarfiy· 
le meşguldür. Bu gayretler, bir taraf· 
tan, yeni bir harbı mümkün olduğu ka
dar kısaltmayı istihdaf eylemektedir. 
Bu muhtelif gayretler üzerinde fazla 
izahat vermek istemem, fakat yalnız şu
rasını tebarüz ettirmek arzusundayım 

ki, İspanya harbı, bazı nevi harb mal
zemesi hakkında beslenen ümidlerin 
manasızlığını meydana çıkarmıştır.'' 

Avrupa devletlerinin 
atJkeri kuvvetleri 

B. Daladiye, bundan sonra muhtelif 
Avrupa devletlerinin askeri kuvvetle
rini tahlil etmiş ve demiştir ki: 

''- Listenin başında Almanya gel
mektedir. Alman ordusunun mevcudu
na, muhtelif teşekküller ve birliklerin 
mevcudiyetini de ilave etmek lazımdır. 
Almanyada bir otostrad şebekesi de 
mevcuddur ki, bu, alman ordusunda 
fevkalade bir hareket çevikliği vermek
tedir. Aynı zamanda alman tayyare 
kuvvetleri ile alman bahriyesinin mo
dernleştirilmesini ve alman endüstrisi
nin seferber edilmiş olmasını da teba· 
rüz ettirmek isterim. 

ltalya, Polonya, Sovyeı Rusya 
ve I ngiltere 

İtalya da harb endüstrisi sahasında 
ve bilhassa hava ve deniz kuvvetlerinde 
çok büyük gayretler yapmaktadır. Sov
yetler Birliği, hücum tanklarının ve 
tayyarelerinin sürati b3kımından hiç
bir başkadevlet tarafından yetişilmiye
cek bir derecededir. Polonya, Roman
ya ve Çekoslovakya da askeri kuvvetle
rini yükseltmeye çalışmaktadır. İngil
tere, muazzam bir tayyare filosu vücu
da getirmekte ve deniz filosunu da 
modernleştirmektedir. Hatta İsviçre, 

kendisini tehdid edilir görerek, milli 
müdafaa için bir da11ili istikraz akdet
miştir. 

Fransız ordusunu lmvveılendir· 
mek için 

Fransa, silahlanma yarışın ı daha faz
la vahim bir hale getirmek istemiyor. 

Fakat, sulh azminin yüksekliği teşeb

büsünde, sulhun muhafazası için gay
retleri de fazlalaştırmal~dır. 

Fransanın istihkamları ve kuvvetli 
ordusu, lüzumlu mevcudlar olmadığı 

takdirde hiç bir işe yaramıyacaktır. Bu
nun için hükümet, onbcş bin kişilik bir 
ihtisas kıtasının vücuda getirilmesini, 

kimlerin mecburi surette getirilmesini, 
hazırlanmasını ve endüstriyer seferber· 
liğin teşkilitlandırılınasını taleb etmiş
tir Hükümet milli müdafaa için, dört se 
ne üzerine taksim edilmiş olmak üzere 
on dokuz milyorhk bir kredi de istemiş
tir. 

Ben Fransa da otostrad yapılması 

na taraftar değilim. 

Yalnız, hududa muvazi olarak bugün 
mevcud yol şebekesinin islabını ve ye
ni bazı yollar ilavesini taleb etmekte
yim. 

Profesyönel bir ordu 
kurmalı mı? 

Profesyonel bir ordu vücude getrimeit 
hakkında bazı fikirler ileri sürülmii§
tür. Bunları, kabul edemiyeceğim, ziraı 

profesyonel bir ordu vücude getirmek 

çok güçtür. Yüzbin kişilik bir mevcut· 

tan bahs.loundu, buna, 125 bin kişi ka· 
dar hizmet müddetlerini temdit ettiren
leri ve seyyar muhafaza kıtala:rını ilave 
edersek 300 bin kişilik bir profesyonel 
daimi ordu vücud bulacaktır, 

Şurasını nazarı dikkate almak lazım 
gelir ki bu, milli ordunun müvazenesini 
tehdid edebilir bir keyfiyettir. 

Fransız ordu8unun mel'cudu 
azdır· 

Fransada ordu mevcudu, bugün 500 i-
la 600 bin kişiden mürekkebtir ki, bu fite. 
rimce azdır. Binaenaleyh orduyu maki
na ve motörle techiz suretiyle, takviye 
etmek lazımdır. ı 

Diğer taraftan, hududlar mahfuz 
olmadıkça, herhangi bir seferberlik, ka
fi bir hareket teşkil edemez. Dünyada 
hiçbir memleket, muhafaza teşkilatı 

tam olmadıkça bir hücum icra edemez. 
Bunun içindir ki, müstahkem hattı, bir 
taraftan Dunkerque'e diğer taraftan da 
Bale'c kadar uzatmak ve mevcud mü
dafaa tertibatını da derinleştirmek la
zımdır ve bunlar yapılacaktır. 

Tek kumanda ve malzeme 
me8elefori 

Harb esnasında, tek kumanda usu· 
lüne taraftar değilim. Bu hususta, ka· 
ra, deniz ve hava ordularının üç kur
mayı arasında sıkı bir iş birliği, tek 
kumandaya müraccahdır. 

Harb levazımı sahasında, hücum 
tankları, tayyare ve tank mukabele ba· 
taryaları inşaatı için lazım gelen kredi· 

ler tahsis olunmuş ve derhal bir karbü
ran vücuda getirilmesi için tedkikatın 
ileri götürülmesi için de ayrıca tahsi
sat konulmuştur. 

Silahlanma programının 

tatbikindeki l!ecikme 
Silahlanma programının tatbikinde 

iki na üç aylık bir gecikme olmuştur. 

Bununla beraber, devlet müesseselerin

de grev olmamış, bilakis verim iyileş

miştir. Gecikmeye sebeb, demir endüs
trisindeki grev ile programda sonradan 
yapılan muhtelif tadilattır.'' 

B. Daladiye, Schneider - Creusot 

fabrika ) nın devlete mal edilmiş ol

duğunu bildirmiş ve bitahare, orduya 
politika solanak teşebbüslerini takbih 
ederek sözlerini şöyle bitirmiştir: 

"- Fransız ordusunda, bozguncu 
unsurlar bulunduğu doğru değildir. 

Fransız ordusu, bilakis gerek Fransa, 
gerek müttefikleri için kuvvetli bir 
zerre teşkil eylemektedir.,, 

Manisa '
1ilayeti Daimi 

Encümeninden: 
1 - İzmir - Manisa - Turgutlu yolunun polis karakolundan Tur· 

gutlu yolu mebdeine kadar (456) metre uzunluğ~ndaki yolun _altı 
metre arzındaki kısmının Bandırmanın kapu dagı parke taşlarıyle 
ve bu kısmın sağ ve solunda ellişer santimlik su olukları ve aynı za· 
manda bordür taşlarının Manisa taş ocağından çıkarılacak munta • 
zam taşları ve Turgudlu yolunun mebdeinden itibaren ~ir kil~metre 
tulünde ve yedi metre arzında kırma taş şosası hahnde ınş~sı 
(31178) lira 05 kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usulıy
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname, keşif ve bun~. ~~t~.f_e.~ri diğer ev.r~k 
(156) kuruş mukabilinde Manisa Nafıa Mudurlugu?den a_lınabıhr. 

3 - Eksiltme 11-2-937 perşembe günü saat on bırde Vılayet U-
urnumi Meclis salonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat miktarı (2338) lira 39 kuruştur. . 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehlı-

yet vesikası ve bu yıla aid ticaret ?~ası vesikasını ve muvakkat te
minata aid makbuzu kapalı zarfın ıçıne koymaları ve kapalı za:fı.n 
ihzarında 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etmelerı la· 
zımdır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını. 11-2-937 
perşembe günü saat ona kadar Manisa valiliği~e ":'.ermelerı .ve po~
ta ile göndereceklerin 2490 sayılı kanunun 34 uncu maddesıne rı-
ayet etmeleri lüzumu ilan olunur. (179) 1-374 
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~ı1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l~nıit 1Ii Daimi ~neii~eninden: 
il Cumhuriyet Merk~ez Bankas-ının ıl l Kaı)alı eksiltmeye konulan iş: Ödemiş -Çatal yolunun o+ 000 

Aktif Pası•{ - 3 -r- 500 kilot:1etreleri arasında şose ile iki menfez yapısı. 

1937 V . . Kesif bedeli: 14666 lira 12 kuruş 
30 Jkinci k~-t1•n azıyetı Bu ise aid ş:ırtnameler ve evrak .. şağıda gösterilmiştir: 

Kasa: 
Altın safi kilogram 19.715,935 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
TUrk lirast 

Hariçteki muhabirler: 
Alhn safi kil n~r- ... ~ 5.054,474 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizle: 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring- b::ıkivelcri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhtr , . ~ ... " '!'akı naktive 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine tevfikı\n h;ı .,.ine tara
fınd<!n vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 1 Hazine honnlı:ırı 
ı Ticari senedat 

Esham ve ta hvilat cüzdanı: 

A na1itive:-:in karşılığı es· 

URA 

27. 732.039,85 
12.506.396,-

URA 

1.123.536,54 41.361.972,39 

338.149,11 338.149,11 

7 .109.521,60 

40.983,87 

38.187.565,63 45.338.071,10 

158.748.563,-

12.404.056,- 146.344.507,-

24.104.517,88 24.104.517,88 

B 
l Deruhte edilen evrakr 

ham ve tah,,irnt (itibari 
kıymetle) 37.043.820,23 

Serbest esham ve tahvilat1 _ __:3=-.S=-5=-2_.4_0_9;._,5_7_ 1 
41.006.229,80 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

2.164.889,93 
7.282.519,63 9.447.409,56 

4.500.000,-
8.369. 929,37 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi 

Tedavüldeki bnnknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk liras! mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacakh 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif: 

__ L_iRA _ __ l __ LlRA __ 

158. 748.563,-

12.404.056,-

146.344.507,-

19.000.000,-

20.000.000,-

2.376,97 

23. 706.036,33 

15.000.000,-
1.551.182,53 

185.344.507 ,-

13.571.798,02 

23.708.413,30 ı 
81.634.885,36 

Yekun 320.810.786,21__ Yekun 320.810.786,2_!_ 

ı __ ...... 

---
A.~~eri Fabrikalar U. , 
AI .ı.dürlüğü Sahnalma 
Kolllisvonu tıanları 

İLAN 
Mii teahı · 31.s.937 .. ı~t nam ve hesabına 

gününe kadcır yevmiye 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto ha_ ~di o/0 5~2 altın üzerine ava~ -~41/9 ll 

asgari 40 azami 50 kilo ~kınek •• 
Tahınin edilen beddı 463 lı

ra SO kuruş olan y ukarda yazı
lı ekmek askeri fabı ikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyo• 
nunca 18.2.937 tarihinde per
şembe günii saat 14 <le pazarbk
la ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan ve
rilir. 

Taliplerin muvakkat teminat 
olan 34 lira 77 kuruş ve 2490 sa
yıh kanunun 2 ve 3 üncii mad
delerinde yazdı vesail:le mez
kur gün ve saatte komi yona 
müracaatları. (191) 1-394 

MohilyaL güzel bir oda 

Kiralıktır 
Yenişehir Amrağ caddesi 

· 6 11 6 Otobüs .garajı karşı
sında, müracaat. Saat 10 dan 17 
ye kadar. 1-475 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B · Mukavele projesi 

E - Baymdırlık genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
C Pro ~e grafik 

İstekliier bt. şartname ve evrakı İzmir, Ankara, İstanbul Bayın• 
r!Trlık Direktörlükl '!rinde görüp inceliyebilirler. 

Eksiltınenın yapılacağı yer: tarih gün ve saat: tı Şubat 937 
pazartesı .,aa t 11 de İzmir ili Daimi Encümeninde. 

Muvakkat teminat: 1100 Lira 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: Bayındırlık Bakan. 

lığından 937 yılı için alınmış müteahhitlik belgesi ile ticaret odası 
vesikası . 

Teklifnameler üçüncü maddede yazılı saatten bir saat eveline 
kad:ır İzmir İlı Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mukabilin-
de verecektir. (158-122) 1-305 

1
-•-• SAKARYA ECZANESİ 

Geceleri açıktır. İtina, sürat, fiatlarda itidal. Ti:Je: 2018 

Rontken filimleri - İstanbul Iiatmadır. 
Ankara Müdafaai Hukuk Caddesi 

İzmir ili llaimi Ene Ün eninde·n: 
KapaL eksiltmeye kon ulan iş: Gül bahçe • Karaburun yolunun 

5 + 000 • 16 + 000 kilometreleri arasmda şose yapısı. 
Keşif bedeli: (20767) lira 58 kuruş 
Bu işe aid <:artnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 
A • Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırhk işleri genel şartnamesi 
D • Fenni şartname 
C • Proje grafik 

İstekliler bu şartname ve evrakı İzmir, Ankara, İstanbul Bayın• 
dırlık Direktörliiklerinde görüp inceJiyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı tarih ve gün: 11 Şubat 937 pazartesi 
s.'\at 11 de 
Eksiltmenin yapılacağı yer: Kaı.1alr zarf usulile İzmir Daimi En
cümeninde. 

Muvakkat teminat: (1558) bin beş yüz elli sekiz liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belge; Bayındırlık Bakan

lığmdar. 937 takvim yılı için alınmış müteahhitlik vt:sikasi, ticaret 
odası vesikası. 

Teklifnameler üçüncü maddede yazılı saatten bir saat eveline 
kadar İzmir İli Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mukabilin-
de verilecektir. (157-123) 1-304 

Avrupay talebe 
g~önderil iyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden: 

Müsabaka günleri uzatılmıştır 

Taliplerin dikka nazarlarına 
1 - (20) Maden Mühendisi ve (10) jeolog yetiştirmek üzere 

müsabaka ile Avrupaya {30) talebe tahsile gönderilecektir. İstek • 
Jilerin aşağıdaki şartlan haiz olması lazımdır. 

a - Türk olmak, 
b - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam 

olmak (sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır). 
c - Lise mezunu olup fransızca, almanca, ingilizce dillerinden 

birisini okuyup yazabilmek, 
d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak. 
2 - Maden mühendisliği için müsabaka imtihan ı26 şubat 937 ve 

jeologluk için 2 mart 1937 gii.nlerinde Ankarada M. T. A. Enstitü• 
tüsünde yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanlarında kaz ... nmış 
olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri. derece iti· 
bariyle Maden Mühendisliği için (20) ve jeologluk için (10) ara
sında bulunmak şarttır. 

3 - Maden mühendisliği için imtihan: hesap, hendese, cebir, 
mihanik, fizik, kimya ve yukarda yazıh dillerden birinden. 

4 - Jeologluk için imtihan: Riyaziye (Hendese, cebir~, hayva· 
nat, nebatat, jeoloji, fizik, kimya ve yukarda yazılr dillerden birin
den yapılacaktır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri ka
dar mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyet • 
erini tevsik etmek üzere bir teahhüdname verecekler ve bunun 
için de muteber kefil göstereceklerdir. 

6 - Maden mühendisliği için: Son müracaat 20 ş.ubat 937 cu
martesi, öğleye kadar. Sıhhi muayene 26 şubat 937 cuma, İmtihan 27 
şubat 937 cumartesi • 

. Jeoloğluk için- Son müracaat 27 şubat 937 cumartesi, ZSğ1eye 
kadar, uhhi muayene 1 mart 937 pazartesi, Lntihan 2 mart 937 sah. 
günleri olarak tesbit edilmiştir. 

Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal vaarkasmı, melıi
tep şehadetnamesini veya bunl ... rm tasdikli birer suretlerini 4 kı
ta fotoğraf ve dilekçelerini son müracaat tarihlerine kadar Anka
rada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ye sıhhi 
muayeneleri için de tayin edilmiş olan günlerde öğleden evvel Bay 
Hasan Apartımanındaki Enstitü dairesinde bulunmaları ilan 
olunur. {89) 1-239 

Nafia Vekaletinden: 
1 - 19 Şubat 1937 cuma günü saat 14 de Ankarada Vekalet rnaı

zeme eksiltme komisı·onunda altı grup 12 parça atelye tez:gahımn 
grup grup açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve 
muvakkat teminat miktarları: (241) 

Grup :Adeıt ı Cinsi 

I. ~ 1 :375 Şeping planya 

II 
1 :550 Şeping planya 

1 :32 p sütuıılu matkap 
2 :16 p sütunlu m~tkap 

Muhammen: Muvakkat 
bedel Teminat 
Lira Kt-. Lira Kr. 

2.100:-: 157 50 

1.900 :.L: 142 50 

III 
IV 

v 
1 :400 kollu destere 1.700:-: 127 50 
1 :125/ 160 A e1ektrik1ikayn k cihazı: 850 :-: 63 75 

1 :5 kollu makas 
: 1 :4000 1 otojen kaynak cihazı 900:-: 67 50 
: 1 :750 Kg. montaj vinci 

VI : 2 :4 m3 . sey~ar motopomp : 220:-: 16 so 
3 - Her grupa aıt eksıltme ş rtnarne ve teferruatı pantslz olarak 

Ankarada Vekaiet malzeme müdürlü"iınden alınabilir. 
4 - İsteklilerin her grup içi ay rı ayrı pey s"irmek i.izet 19 şu .. 

bat 1937 cuma günü saat 14 de Ankarada Ve .. 3.let malzeme müdür-
lüğünde bulunmaları Iazımclır. 1-474 
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1 ANKARA BELEDl~;·=l;:;Cl iLANLARI ı ı 
Zeytin yağı satanların nazarı dikkatine: 

1 - Zeytin veya diğer meyvelerden istihsal olunan yağlar is.
tihsal edildikleri meyve veya tanelerden başka bir isim altında sa
tılamaı. 

2 - Zeytinyağının zeytinden başka meyve veya tanelerden i11-
tibsal edilen yağlarla karıştırılarak satılması yasaktır. 

3 - Zeytin yağ!arı anrak aşağıdaki sınıflar dahilinde satılabilir: 
A: Birinci nevi zeytin ya~ı 
B '. İkinci nevi .zeytin yağı 
C: Üçüncij nevi zeytin yağı 
D: Dördüncü nevi ze)' tin yağı 
A: Birinci nevi zeytin yağlarında serbest hamrziyet asit oleik 

hesabiyle yüz gramda 1 gramdaıı aşağı olacaktır. Bu nevi yağlar 
ıeytinden mihaniki vasıtalarla istihsal edilmiş olacak ve rafine ve
ya küsbe yağlariyle kan,tırılmıyacaktır. 

B: İkinci nevi zeytin yağlarında serbest hamıziyet asit oleik 
hesabiyle yüz gramda iki gramdan aşağı olacaktır. 

C: Üçüncü nevi zeytin yağlarında serbest hamıziyet asit oleik 
hesabiyle yüz gramda uç gramdan aşağı olacaktır. 

D: Dördüncü nevi zeytin yağlarında serbest hamıziyet asit oleik 
hesabiyle yüz gramda bet gramdan aşağı olacaktır. 

Bu evsaf dahilinde olmayan veya serbest hamıziyet mik1arları 
yüzde beş gramdan fazla olan zeytin yağları kandil yağı veya sana
/ide istimal edilen yağlar sınıfına girer. 

4 - Perakende .zeytin yağı veya diğer nebati yağ satan ticaret
haneler sattıkları kabların üzerine nevini gösterir okunaklı ve açık 
yazı ile yazılmıs etiket bulundurulmağa mecburdur. Evelce doldu· 
rulup müşteriye kapalı olarak satılan teneke veya diğer kabların ü
zerinde de bu kayıtların bulundurulması mecburidir. Belediye ten
bihleri meyanına alınan yukarıki maddelerin tatbiki için allkadar· 
lara 20 Şubat 937 tarihine kadar mühlet verilmiştir. Bu mühletin 
bittiği günden itibaren zeytinyağı satanlardan bu usule riayet et
miyenleı cezalandırılacak ve bu evsafı ve etiketi olmayan yağlar 
sattmlmıyacaktır. ( 151) .1-316 

İLAN 
1 - Yangın yerinde 681 inci 

adada 9 parselinde 24 metre mu· 
rabbaı arsaya istekli çıkmadı· 
ğından açık artırması 10 gün u
zatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 96 li· 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 7,20 
liradır. 

4 - Şartnamesni ı;örmek is
tiyenler hergün Yazı İfleri ka
lemine ve isteklilerin de 5. Şu· 
bat 937 cuma günü saat on bu· 
çukta Belediye encilmenine mil· 
racaatları. (227) 1-435 

Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğ ünd .. o: 
Askerliğini yapmış olan ticaret lisesi mezunu bir memur alına· 

caktır. Ticaret tahsili ile beraber banka ve ticari müesseselerde ça· 
lıflllı§ ve buralardan boascrvis almış olanlar tercih olunacak ve el· 

]erindeki vesikalara ve yapılacak imtihanda göstere:cekleri ehliyete 
göre yüz sekiz liraya kadar ücret verilecektir. 

lateklilerin istidalarma bağlıyacakları diploma, askerlik veaüca
aı ve nüfuı cüzdanları ile birlikte en geç 10 • tubat • 937 akpmına 
kadar Umum Müdürlüğe müracaatlarL (171) 1-383 

Açık ~ksu tme J.lanı : 

Malive Vekaletin den: 
' 1 - Eksiltmeye konulan if (Yenişehirde paşalar tepesinde 

kazanç ve bina temyiz komisyanları binası tamiratı) 
Ketif bedeli 2435 lira 24 kuruıtur. 
2 - Bu i§C aid şartn3me ve evrak ıunlardır. 
a) Ekıiltme şartntmeıi. 
b) Fenni şartname. 
c) Mukavele projesi. 
d) Keşif t:ı! ' ·' l ı . Bu evrakı görmek ve izahat 1lmak iııt~ycnler 

Maliye Vekaleti Milli Emlik mü-türlüğüne müracaat edebilir. 
3 - Eksiltme 19 Şubat 937 Cuma günü saat bette Maliye Ve· 

lileti Milli Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 128 lira 64 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri yaptıklarına dair An
kara Nafia Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası göstermesi 
lhımdır. (252) 1-482 

1 ANKARA LEVAZIM AMIRLICI SATIN ALMA 
KOMfSYONU ILANLARI 

iLAN 
Ordu hastaneleri için 4500 

metre erat ve 900 metre l\lbay 
hasta abahı!"r kumaşı şartname • 
sinde değisiklik yapıldrğmdan 
1. Şubat. 937 tarihindeki eksilt· 
me sarfrn37ar edilerek yeniden 
eksiltmesi 19. Şubat. 937 cuma 
gUnU saat 15 de Tophanede Sa
tın alma knmİ!IV"ııunda lraoah 
zarfla vanılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli on seki?: bin lira• 
dır. flk teminatı 13~0 liradır. 
Şartname ve nümunt-si komis • 
yonda ıörülebitir. 1stekli1erin 
2490 savıh kanunun 2 ve 3 ün
cü marldelcrin~ vazıh vesika • 
larla beraber teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saı!t evvel 
komisvona vermeleri (251) 

1--481 

iLAN 
1 - Sarı kışladaki pivade a

Javı mutbah pcaklarınrn tamiri 
18.2.937 perşembe ~ünü saat 15 
de levazım ftmirliği satın alma 
komisvonıında pazarlıkla yaptı
rılaraktır. 

2 - Ocakların keşif bedeli 
315 lira olun muvakkat teminatı 
28 lira 12 kuruştur. Şartname 
ve keşfi komisvonda eörülür. 

3 - İsteklilerin k;ınunun 2 ve 
3 Uncii maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarivle bera
ber yazılı J!{in ve ttaatte komis -
vona t;!elmeleri. (250) 

1-4&> 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu bir • 

tikleri için 500 ton live marin 
kömilrilniln kapalı zarfla eksilt· 
mesi 16. 2. 937 salı günü saat 15 
de levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kömürün tutarı 12000 
lira olup muvakkat teminatı 900 
liradır. Şartnamesi komisyonda 
parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 
3 cü maddelerindeki vesika ve 
teklif mektuplarını havi zarf
larını belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar komisyona 
vermeleri. (210) 1-422 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu bir
likleri için 340 ton kok kömü
rü kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 8.2.937 pazar
tesi günü saat 15 de levazım a
mirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Kömürün tutarı 9860 lira 
olup, muvakkat teminatı 379,50 
kuruştur. Şartnamesi komisyon
da parasız görülür. 

4 - isteklilerin kanunun ı. 
3. üncü maddelerindeki vesika 
ve teklif mektuplarını havi zarf
larını belli gün ve saatten bir 
saat eveJine kadar komisyona 
vermeleri. (166) 1-338 

Askeri 
Fabrikalar 

Tit'aret 
Kaleminden: 

1937 senesi zarfında Küçük 
Yozgat Barut Fabrikasında bi • 
rikecek olan aşağıda cins ve 
tahmini bedelleri yazılı çuvallar 
satılacağından istekli olanların 
200 lira teminat akçesiyle bera· 
ber 8-2-937 paazrtesi günü saat 
15 de Ticaret Kaleminde bulun
maları. (~47) 
Kuruş. 
28.5 Mükellcs soda çuvalı 
21 Büyük Küherçile çuvalı 
11 Küçük ,, ., 

6 Yırtık .. 
1-478 

Ankara 
Valiliğinden: 

3101 lira 82 kuruş keşif be -
delli Ankara müstakil jandarma 
taburu süvari ahırının kiremit 
altı kaplama işi 18-2-937 tarihi
ne rasthyan perşembe günü sa
at 15 de Ankara Nafıa Müdür
lüğü odasında toplanan komis
yonda açık eksiltmeye konul -
muştur. 

Muvakkat teminatı 232 lira 
64 kuruştur. 

İstekliler teminat mektubu
nu ve ticaret odasının musaddak 
vesikasiyle Nafıa Miidürlüğ'il • 
nün fennt ehliyet vesikasır.ı ha
iz oldukları halde yukarda yazı
lı gün ve saatte komisyona mü
racaat edeceklerdir. 

Buna ait şartname ve saire • 
yi her 2'!n Nl\fıa dairesinde 2'~ 
rebilirler. (253) 1-483 

Askeri 
Fabrikalar 

Ticaret 
Kaleminden: 

Fabrikalar ihtiyacı için mik· 
darı ne olursa olsun (Levha, Bo
ru, Çubuk veya külçe halinde) 
hurda kurfun satın alınacaktır. 
Bu nevi lrurıun satmak istiyen
lerin pazarlık için İstanbulda 
Fındıklıda Askeri Fabrikalar 
yollama lmirliğine, Ankaıa'da 
Ticaret Kalemine müracaattan 

(248) 1-479 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
idrar yollan hastalıkları 

mütehassısı 

İtfaiye meydanında Kur • 
tutuş apartmıanmda birinci 
kat. 

Pazardan maada her gün 
saat 17 den 19 a kadar hasta-
larmı kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 1--447 

Satılık Arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 1-485 

..,. DOKTOR .., 

Kadri Yetkin 
Birinci unıf 

Dahili oaatalıklar müte
hassısı Yenitehir - Uçar so
kak No. 11 

Telefon: 3174 
Hergün saat ıs ten aonra 

Satılık Ev 
Hacı Bayram Uyuker sokak 

No. 11 içindekilere müracaat. 
1-476 

İmtiyaz sahibi ve BaflllU· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumf Neıriyatı İdare 
eden Yazı İtleri Müdürü 
Na.uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde baszlmıştır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü 
Satın Alına r: omi syonu İlanları : 

iLAN 
Derince limanına bir sene zarfında vürud edecek maden ve kok kömürleri ile muhtelif e,ya ve 

malzemenin 12 ameliyeden ibaret tahmil ve tabliye işi bir sene müddetle aşağıda takribi tonaj mik· 
darı ile her ameliyenin hizalarında yazılı tahmin bedelleri üzerinden 11.2.1937 perşembe günü saat 
15 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki birinci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. 

. Aşa~ıda her. ameliyenin nizasında yazılı tonaj mikdan takribidi r. Bu mikdar ihaleyi müteakip a· 
kıd ve ımza edılecek mukaveleye esas teşkil etmiyecek ve müteahhit bir sene zarfında Derince li· 
manına viirud edecek maden ve kok kömürleriyle muhtelif eşya ve malzemenin tahmil ve tahliye• 
sini te-'· hüd edecektir. 
~? işe _girmek istiyenlerin 1718 lira 27 kuruşluk muvakkat teminat ile 2490 sayılı kanunun tayin 

ettıgı ~e~ık ve resmi gaz~tenin 7.5.1936 tarih, 3257 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatna· 
me ~~ıresı?d~ ~lı~mış vesıka ve ~ekliflerini aynı gün saat on dörde kadar Haydarpaşada Gar binaaı 
dahılındekı bırıncı İşletme komısyonu riyasetine vermeleri lazımdır. 

Tekl~.f mek.tupl~rında aşağıdaki listede gösterilen ameliyelerin vahidi kıyasi fiatlarının her biri
n~ ~ yuzde nısbet~nde yapılan ~enzilat. gös~erilecektir. Bu fekilde verilmemiş mektuplar kabul e· 
dılmıyerek ret ve ıade edılecektır. Bu ışe aıd prtnameler ve mukavele projeleri parasız olarak ko
misyondan dağıtılmaktadır. {195) 

Ameliyenin cinsi 

1 - Vapur dahilinde vinçle 
supalan yapmak, bu ameliyede 
rıhtım veya silo iskelesine ve· 
ya npur güvertesine vermek 
bırakmak da dahildir. 
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2 - Supalandan açık vagona 75.050.54:. 
tahmil ve mütekabilen vagon-

5 Kr. 

dan supalan yapmak ve idare 
vinci ile vagondan denize ver· 
mek veya mütekabilen denizden 
almak. 

3 - Vinç i~tiraki olmaksı· 7.174.040 15 Kr. 
zın rıhtım veya silo iskelesine 
veya güverteden vagona tahmil 
etmek veya mütekabilen 

4 -Supalandan alınıp açık 40.037.740 
era.ziye nakil ve istif etmek mil· 

16,5 Kr. 

tekabilen 
5 - Silo iıkelesine yanaşmış 

vapur güvertesinden veya silo 
iıkelesinden nakil ve yerleftir· 
mek 

3 Kr. 

6 - Vinç iştiraki olmaksı· 44.487.260 
zm vagondan tahliye ve açık e· 

5 Kr. 

ruiye mağazalara nakil ve istif 
ve mütekabilen 

7 - Vagondan idare vinci i· 
le açık araziye nakil ve istif ve 
mütekabilen 

B - Vinçıiz merakibi bah· 
riyeden küfelerle veya arkalık 
veya el ile çıkarılarak vagona 
tahmil açık araziye mağazalara 
nakil ve istif ve mütekabilen 

9 - Vagondan olukla tabii· 
ye 

4.683.260 

31.871.352 

3 Kr. 

14 Kr. 1283.160 

3 Kr 

5941.280 

Saat 
10 - Saatle müteahhitten alınacak amele 46 

Gün 
36 

Beher ton 
11 - Yevmiye ile alınacak amele 

için v. K. 12 - Vagonda mağazada ve ya vapurda dökme 
Ahire ve sa irenin çuvallama ve çuvalların dikilmesi 

İLAN 

Muhammen bedeli (175297,50) 
lira olan 20.000 ton krible "alman 
maden kömürü 17 - 3 • 1937 çar
,amba günü saat 15,30 da kapa• 
lı zarf usulU ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
(10014,88) liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları, reımıi gaıetenin 7-5-936 
pn ve 3297 No. lu nüahasında 

intişar etmİf olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tek· 
liflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliiine ver • 
meleri lazımdır. 

Şartnameler 876 kuruşa An· 
kara ve Haydarpaşadaki vezne· 
lerinde satılmaktadır. (219) 

1-430 

- BahkYağı 
Taze Kıl. 85 K. Taze 

Bu senenin 
SAKARYA ECZANESi 

Ankara Müdafaai Hukuk 
- caddesi 

YENt 

MiLLi MÜDAFAA 
VEKALETi SATIN 
ALMA KOMiSYONU 

iLANLARI 
BİLlT 

1 - Hepsine biçilen ederi 7040 
lira olan 2200 tane yün fanila 
kapalı zarfla ebiltmeyc konul
muıtur. 

2 - İhalesi 5 ıubat 937 cuma 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 528 liradır. 
4 - Şartnamesi parasu olarak 

M. M. V. satı nalma Ko. dan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler ka
nuni teminat ve 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale aaatmdan en 
az bir saat evel M. M. V. Satın 
alma Ko. na vermeleri. 

(114) 1-276 
İLAN 

Çarşı pazarlığı ile alınacak 
olan 101 kalem muhtelif ava • 
danlık ve sair malzeme için ta • 
!iplerin 5-2-937 cuma günü saat 
10 da M. M. Vekaleti Satın al • 
ma komisyonuna gelmeleri. 

(254) 1-484 

StNEMALAR 
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27 Kr. 25 Kr. 

10 Kr. 15.508.109 7 Kr. 

22 Kr. 3.193.545 10 Kr. 

14 Kr. 7 Kr. 

9 Kr. 5 Kr. 

ZO Kr. 2.098.027 14 Kr. 

5 Kr. 1.019.910 5 Kr. 

20 Kr. 10.051.761 13 Kr. 

5 Kı. 9 Kr. 

228.277 .040 

V. K. bedeli 
13 Kr. 

110 Kr. 

20 Kr. 

ANKARA DÖRDÜNCU İC
RA MEMURLUÔUNDAN : 

Posta Telgraf idaresine 66 
liraya borçlu evvelce Anafarta
lar Zafer otelinde iken halea 
ikametgilıı bilincmiycn Mani-
lı Ahmet Münire il.inen tebU
ğat icrasına karar verilmit ol • 
duğundan ifbu M.n tarihinden 
itibaren 10 gün içinde işbu borç 
veya alacaklının takip hakkına 
bir diyeceği varsa yukarda nu• 
marası yazılı 935 • 6167 do9fuı
na müracaatla bildirmesi, akal 
takdirde tcbliğat yapılmı, naza
riyle bakılaacğı ilin olunur. 

1--477 

KiRALIK 

Bir Oda 
Bankalar caddesi berber Y• 

ıuf Telefon: 3953 

ZAYl 
539 No. lu köpek markasını 

kaybettim. Yenisini alacağam iı
lan ederim. 

G. Haualer 
1-486 

HALK 

BUGÜN BU GECE 

KADINLAR KULÜBÜ 

Bat Rolde: Danielle Darrieux 

Çok enterasan bir mevzu çerçevesi 

içinde temsil edilmiş şayanı temaşa bir 

film 

BUGÜN BU GECE 

GÖNÜL YARASI 

Sylvia Sydney - Gene Raymond 

.Aş.ki ve Hissi çok güzel bir e~r 
İlave olarak: EKLER JURNAL 

Halk matinesi saat tam 12 de 
(Yalnız bir matine) 

KADIN GÜZEL OLUNCA 
Programa ilaveten: FOKS JURNAL Gündüz normal seans 2.30 da baı:ılar 


