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Ulus Basımevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulw - Ankara 

TELEFON 

YARIN 

Denizlerin Fatihi : Macellan 
Meşhur Muharrir Stefan Zvayg'

m kaleminden çıkmış, 
harikulade eser : 

lLKKANUN 
1 9 3 8 

İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 
Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 106l 
İdare 1064 

ADiMi% ANCIMIZC>ls=t. 
Kısaltıp nakleden: 
NURETTİN ARTAM -----

5 KURUŞ 

• lnönü Kastamonu'yu şereflendiriyor 
1 

Cümhurreisimiz 

Dün akşam 18 de 
hareket buyurdular 
lnönü istasyon'da kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından şiddetle alkışlandı 

5 R 
. . .. bur İsmet İnönü di..in akşam saat 18 de 

Ankara a a - eısıcum ' ı d ' . . • .. ·hen hareket buyurmuş ar xr. 
hususi trenle Kastamonu ra mutevMeccı l' . R . · Abdülhalik Renda, 

Reisicümhur istasyon~a B. M. · ec ısG e;~ı rnıay ikinci Başkanı 
Başvekil Celal Bayar, Vekıller, Mebusla~ . e_n~ ~ulunan umumi mü
Orgeneral Asım Gündüz, generaller, şe rımız. ~ bel d' · · An-

ı ·ı . l 1 . Ankara valısı ve e ıye reısı, 
fettişler v: vekalet er ı erı ge en erı, ları Emni et direktörü tarafından 
kara garnızon ve merkez komutan • Y 
uğurlanmıştır. b l k 1 b 1 k bir halk ki.itlesi tara· 

İnönü istasyonda toplanmış u unan a a a ı lnönü'nün bir seyahate çıkarken alınmış resimleri 
fmdan selamlanmış ve şiddetle alkışlanmıştır. 

--ı 

Yollarımız 
F.R.ATAY 

Gecen gün kısa bir haber, 
Trab;on hudut tra!1sit. yolunun 
47 kiloınetrelik yenı ~ır. kısmı -

b·ı ... oldugu-nu bıldırnıekte 
nın ı ını~ . ·a· Bu yol 640 kilometre uzun -ı ı ı· • K k .. 
lu -· ndadır. Trabzon • ara ose 

gu t937 de açılınıştı. 80 kilo · 
arası l 
metrelik bir k1smı tamam anm~ş 
ve son -.o "'uomeıreıık parça mu-
nakasaya çıkarılmak üzeredir. 

N f 
Vekaleti, ayl"%Cca, ... ~&& ı..-

a ıa .. k . . h t 
nda bir güınru ve ıstıra a 

yud . . .1 Gümü .. ane, Bayburt 
aıresı ı e, 'S' • f h 

ve Karaköse' de üç mısa ır ane 
binası yaptırmaktadır. 

B 1 bir irtibat maksadını 
u yo , k d taına-

başından sonuna a ar 
men temin eden ilk türk yolu ~
lacaktır: Memleketimizd~ hatta 
iyi §OSe parçalarını~ he~~ı .~kop~~; 
nacak olsa, şüphesız huyu. 
yekfuı tutar: Fakat bunlar bır t~
kım çıkmaz'lardır. Sizi mesela, 
Kadıköyü'nden alırlar; ~artal • 
da bırakırlar; şehrin 90 kilome~re 
uzağındaki lzmit kasabas_ı do_:t 
tekerlek üstünde gidilmek 1?11'8: · 
nı olmıyan bir yerdir. Hafıf hır 
yağmurdan sonra, Ankara' da_ o· 
tomobille hangi cihetlere dogru 
kaç kilometre, hatta v ~8:z~n f~: 
metre uzaklaşabilecegınızı z 
nen düşününüz. . 

Vaktiyle meşrutiyet edehıya • 
tında bir ''ordu mu, dona;na 
mı? münakaşası olmuştu. l a:ıı 

" ti · d "yo mu Avrupa meınleke enn e ' 
? .. akaşası mevcuttur. 

B
ra_Y. mı:". mbu?."yle bir fikir ibtila· 
ızım ıçın o . Türki • 

fı bahis mevzuu olamaz· d" . . ve ken ıne 
ye' de hepsının ayrı h · 
has vazifeleri vardır. Cüm ubrı.: 

l
. ·k yalnız ır 

yetin ray po ıtı ası, d - ·ı · di · 
nakil vasıtası davası egı 1 

• 11: 
v fi ve mı ı 

Anadolu'nun c?g~d. Biit eleri _ 
vahdeti meselesı ~ dı. ç alnız 
mizin en dar vaktın e ve y · i 
k d

. dd~ ·mkanlarımıza ıst -
en ı ma ı ı 1 . n başa 

nat ederek bu mese ey_ı eb d ' b hı u ur. 
almaklığımızın se e1• tlerimizi 
F k rt k l f aa ıye . 

a at a ı yo . "b t içme 
de toplu bir inşa _ın~ı a 

1 

almak sırası gelmıştır. }unu 
1940 senesinde ~yrupİ ~o nbul 

da açacağız: Edırn~ -
5 d 0 • 

şosesinin Lüleburgaz a ka ~rlet 
lan 161 kilometrelik kısmı, 1,şd n. 

L ·· ı burgaz a 
meğe açılmıştır. . u d _ 39 ki-
Edirne istikanıetıne ogru. . 

· b · kısım ınşa 0 

lometrelik yenı ır 60 kilometre· 
lunmaktadır. Son . d ·· üıniiz· 
lik parçanın ihalesı e on 

d k
. pılacaktır •.. 

e ı sene y~ .. 1 izi tekrar e· 
Yukardakı cu_m em B' irtibat 

derek söyliyelıın: ır k _ 
b 

dan sonuna a 
maksadını aşın . d n ikinci 
d 

temın e e 
ar tamamen . ·sayfada) 

(Sonu 8. ıncı 

Balkan Antantı 

Genel Kurmaylar 

toplantısı billi 

\ 

Atina, S a.a. - Balkan Antantı Dev
letleri Genel Kurmay Başkanları Kon
feransı nihayete ermiştir. 

\ .. 1aı ~~ye Müsteşarı General Papadi
mas, bu akşam genel kurmay başkan -
lan şerefine askeri kulüpte büyük bir 
kabul resmi tertip etmiş ve bu kabul 
resminde Veliaht Naip Prens Paul, 
Başvekil Metaksas ve hükümet azası 
da hazır bulunmuştur. 

lnönü'nün §erel vereceği. Kastamonu'dan bir manzara 

i stanbu I' da 11 
ile neticelenen 

vatandaşın ölümü 
facianın tahkikatı 

Dahiliye Vekaleti İstanbul' a 
bir mülkiye ve bir de 

polis müfettişi gönderiyor 
İstanbul halkı Dolmabahçe' de ebedi Şef Atatürk' ün tabutu Ö· 

nünden geçerken sokaklardaki izdiham yüzünden 11 vata·ndaşı
mızın öldüğünü teessürle haber vermiştik. İstanbul Müddeiumu~ 
miliği 

0 
zaman b~ işe. el koy1!1~ş ve t~hkikata giri~n>:işti, haber al

dığımıza gö~e ınudd~ıumum~lık .tahk~~at fezlek~sını k~ndi müta· 
l asiyle birlıkte Adlıye Vekaletıne gondermek uzeredır. Adliye 
Vekaletinde selahiyetli bir . zat bir arkadaşımıza şu izahatı ver-

ıniştir: 
.. _ İstanbul m~.dd.~i umun:'iliği 11 j 

vatandaşımızın ölumuyle netıce~enen 1 

hadiseyi bize bildirmiş, hadisenın se· 

be }erini ve müsebbipleri olup olma· 

Ba~vekilimiz 

dün geldi 
d 

~ tahkikatın neticesini aldıktan 
ıgmı, .. 

b ·ıdireceg- ini yazmıştı. Bugune 
sonra ı 

d t hkikatın neticelendiğine dair 
ka ar a 

.. dd . umumilik ten hiç malumat al-
mu eı • 
nuş değiliz.,, 

Dahiliyenin yaptıracağı 
tahkikat 

Di ~er taraftan Dahiliye Vekaleti 11 
g ·· d ·d ~ a 
d 

unızın ölümun e ı arı ve -
vatan aş 

. hesinden idare memurlarının 
p~ş"P . 

k 
iri olup olmadığını tahkıka 

5unuta s . 
.. .. müstür. Dahiliye Vekaletı 

Başvekilimiz Celal Bayar dün sa -
balı !stanbul'dan Ankara'ya gelmiştir. 
Başvekilimiz Ankara garmda vekiller, 
mebuslar ve şehrimizdeki bir çok ze· 
vat tarafıı.dan hararetle istikbal edil -
miştir. 

Türk Hava Kurumu 

Genel Merkez 

toplantısı 

Ankara'nın yeni 

Emniyet Müdürü 

B. Şinasi Turga'nın 

tayini tasdikten çıktı 

Ankara Emrıiyet Müdürü 
B. Şinasi T urga 

ıuzum gor • .. . . 
aksatla bir mulkdye ve bır de po-

bu rrı t l' .. d k . .. f tfr:ini stanbu a gon erme -
Türk Hava Kurumu Ba~kanhğın

dan: 
lıs rrıu e :s 

. D" akşam tstaııbul'a hareket 
tedır. un ··fettişler hadiseye el koyacak 
eden rnu · db" rnurlarımızın bu ışte te ır-
idare ıne . . · ı d . l'k ve idaresızlıklerı olup o ma ı-
sız ı h·ı. kAl 

ah
kik ederek Da ı ıye ve a e· 

ğını t d" . b' er rapor verecekler ır. 
tıne ır 

Genel merkez heyeti, 8 ilkkanun 
1938 perşembe günü, saat 15 de ni· 
zamnameye göre, altı aylık toplantı· I 
smı yapacağından sayın üyelerin ku- ıtanbul Emniyet Müdürlüğüne 
rum merkez binasında bulunınaları ı tayin edilen B. Sadri Aka 
rica olunur. (Yazm 8. inci sayfam1zda) 

İtalyanın Fransadan isledikleri 

ÇEMBERLEYN DİYOR Kİ : 

Akdeniz Statükosunun 
muhafazası mecburidir 

Gerek Fransa gerek İngiltere bu statükoyu 
muhafazaya azmetmiş bulunmaktadır 

L?ndra,. 5 .a.a. - B. Çemherlayn Avam Kamarasında muhafa
zakar ve ~~çı mebuslar tarafından İtalya' daki son fransız aleyh
~rı tezahurat ve Başvekil ile Lord Halifaks'ın Roma seyahati 
akkında sorulan suallere cevap vererek demiştir ki: 

"- 16 n.isa~ İngiliz • italyan anlaş· ~?r~ d~vl.et ar.asındaki Münib işbirli-
. n ıs ı a ı uzerıne en gayri mü-m.as. ınm hıç b1ır hükmü hiç bir suretle gını t kb 1 .. · 

bızım Fransa ya karşı olan vecibele- saıt tesiri yapacağının italyan harici
rimizi müteessir etmemektedir ve Tu· ye nazırına bildirmesine memur edil~ 
nus, Korsika ve Nis anlaşmadan evel· · t. mış ır.,, 

ki müzakerelerde tahsisen bahis mev- B. Çemberlayn Avam kamarasında 
zuu edilmiş olmamakla beraber bun Tunus ve Korsika meselesi hakkında 
lar da Akdeniz statükosunun ~uha ~ R 'd 1 · oma a yapı an ıngiliz teşebbüsü 

fazası mecburiyeti ile temin edilmiş ~akkmdaki beyanatını şöyle bitirmiş
bulunmaktadır. (Alkışlar) İtalyan tır: 
meclisindeki tezahürat üzerine ingi- "- Kont c· • Lo d • l' b" "k 1 .. b . . ıano nun r Porte 
ız uyu e çısı. u mahıyettekı hadi· verdig~ i cevaptan 1·talyan h "· k·· t" 

1 . ·ha a·ı . . . J u ume 1 -
se erın ı ~s e ı en ıntıb.'."ı tashıh e- ı nin verilen teminatı hükümsüz telak-
decek tedbırler ahnmadıgı takdirde (S 8 · onu . rncı !·aylada) 

111111111111111111111111 

Tunus Korsika ve Cibuti 
İtalyan gazeteleri diyor ki : 

İtalya haklarından 
vazgeçmiyecektir 
İtalya Almanyanın müzaherefinden emin! 
Roma, 5 a.a. - Tunus'tan Stefani 

ajansına bildiriliyor: 
Tunus'ta İtalya aleyhinde vukua 

gelmiş olan hadiseler, zabıta tarafm
d3? kanunsuz olduğu beyan ve ilan 
edı.len ~e fakat buna rağmen gazete
lerın şıddetli neşriyatı ile heyecana 

düşürülmüş bir takım fesatçı kimse
lerin polisin hayırhahane nazarları ö
n.ünde yapmış oldukları şiddet ve te
cavüz hareketleri ile temayüz eden 
bir nümayiş ile başlamıştır. Sabahle
yin büyük bir kısmı yahudi olan nil-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Alman Hariciye Nazırı 
dün Paris'e hareket etti 
Fransız gazeteleri 

memnunlukla 
bu ziyareti 

karşılıyorlar 
Berlin, 5 - a.a. - Hariciye nazırı fo R ·bb . . .. 

lik maiyeti ile birl"kt b k n ı entrop, yırmı kışı· 
hareket etmiıtir. ı e u a şam saat 21.25 te ekspresle Paria'e 

Fon Ribbentrop'un sey,a1ıaıi 
Alman - f'ransız 

miin~sebetleriııi iy.ileştirecek 
. :arıs, 5 a.a. - Gazeteler, alman ha-

pncı~~ nazırı F~n Ribbentrop'un yarın 
~rıs e yapacagı ziyareti hararetli ba

hıs mevzuu ederek, umumiyet ı·t·b . 
1 

. ı any-
e bu zıyaretten fransız • alman .. 

b ı . . . . muna-
se et erının ıyıleşmesini A ve vrupa 
sulhunun kuvetlenmesini bekle kt 
dir. me e -

Er Nuvel gazetesı· b . . , u zıyaretın ge· 
rek Fransa için gerek Al . . manya ıçın 

ve g:rek sulh için mesut bir hadise 
oldugunu yazıyor. 

J.ur gazetesi, Fransa'nın bugünkü 
vazıyette Roma ile olmaktan ziyade 
A_lmanya ile anlaşabileceğini kayde . 
dıyor. 

Ekselsiyor gazetesi de, her iki ta
rafın biribirine karşı kurmuş oldukla
rı geçilmez Majino ve Sigfrid müs • 
tahkem hatlarının bu suretle düşman -
lık mahiyetlerini kaybedeceklerini ya
zıyor. 

Bugün Pariı' e varacak olan 
alman hariciye nazırı 

fon Ribbentrop 
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Kemalizmden • 
öncesı 

· Dünkü yazımızda, Kemalizm'in, kültür davasını halledilmemiş 
bir halde bulduğunu söylemiştik. Filvaki ve aşağıdaki temayı göz. 
den geçirirsek, tanzimattan önceki devreden Kemalizm' e kadar 
kültür ile medeniyet telakkilerimizde ne kadar tezatlı bir yol v~ 
istikamet takip etmiı olduğumuzu görürüz: 

Tanzimata hemen 
tekaddüm e d e n 
devre esnasında, 

osmanlı im para -
torluğunun kültür 
bünyesi ile mede
niyet bünyesi ara
sında tezat yoktu. 
Bünyelerin her iki 
si de şarklıydı ve 
artık kuvetlerini 
değil de zaflarmı 

arab-fars mihveri-
nin hezaJine borç
lu bulunuyorlardı. 
Bu mihverin heza

li, garp'te rönesans 
hareketinin doğ
masiyle başlamış
tır. 

Tanzimat iledir 

h.lt •• 

ki, Osmanlı bünye si, tezatlarla dol
ımya ve şarkla garp kavgasını, kendi 
mevcudiyetinin içine ve gittıikçe daha 
büyük ölçülerle kabul etmiye başlar. 

Tanzimat garb'ın kudreti karşı
sında saray'ın ve ricalin kabul ey:emı
ye mecbur kaldıklan bir reform hare
keti olduğu için, tam bir garplılaşma
yı iki sebepten dolayı kabul ve tatbik 
edemez. 

1. Gaıb'ın müesseseler şeklinde it
hal edilemiyeceğini anlıyamaz, çıinkii 
g.~r.~ ı::ede~iyetinin ancak garp kUl
turunun hır mahsulü olduğunu müd
rik değildir. Eğer bunu müdrik olsay
dı, işe, mektep, fabrika, vapur, tica
r:t kanunu v.s. gibi eşkalden ibaret 
bır takını garp müesseselerinin ıthali 
ile başlamaz, garp ktiltürünün özünü. 
ve metotlarını almakla başlıyarak 
garp kültür ve medeniyetini ithal e
deceğine imal eylemek için lazım mü
cadeleyi yapardı. 

2. Tanzim.atla birlikte şarklı ve os
manh muhafazakarılık ve irtica, ken
disini "Halet efendi., zihniyetinde 
teksif eder ve Reşit paşa kolunu bir 
kompromis'e icbar eder. Birinci nok
tada dediğimiz gibi, Reşit paşa ve ar
kadaşları garb'ın ne olduğunu ve na
sıl vücut bulmuş olduğunu .da:ıa. et
raflı bilselerdi Halet Efendı ırtıcaı 
ile mücadeleyi' gözlerine alabilirler· 
dL Böyle bir mücadele, belki ilk adı
mında daha, ıslahatı istemekle bera
ber bunu am;ak kendi varlıklarını ko
rumak arzuauyle kabul eden fakat e
sasta teokratik ve feodal vasıf ve kud
retlerini muhafazadan bir an fariğ ol
mıyan sultanlarla da çarpışmayı şart 
kotacaktı. Nitekim, zaman geçtikç.e, 
tanzimat nesilleri böyle bir mUcade .. 
lenin gittikçe lüzumuna kani olmu§
lar ve buna batla.mr~lardır (Mithat 
paşa). 

hamid'e kadar bütün şiddetiyle devam 
eder. Kızıl sultan anlar ki ,yalnız şe
killeri ve müesseseleriyle de dahi olsa, 
garp, şark'ı sade şekillerinde değil 
özünde dahi tasfiye etmektedir. İm
paratorluğun moral ve intellektüel 
bünyesi o kadar hurdehas olmustur 
ki, bir küçük hamle, onu yıkabile~ek
tir. Ve bu hatta, yalnız kültür gibi za
rarsız görünen sahada değil, politika 
iç~n de, böyledir. Demokrasi girebildi 
mı, anasır'ın hakimiyeti, bunun arka
sından da imparatorluğun dağılışı 
başlıyacaktır. Haddizatinde doğru o
lan (meşrutiyet devri bunu teyit ede
cektir) bu görüşünden kuvet alarak 
panislamizm politikasına ve bunun 
dahildeki bütün unsurlarına sığınır. 
Fakat bu irtica, imparatorluğu kur
tarmaz. Gene tekrar edelim, impara
torluk, ancak "Halet efendi,, zihniye
tinin daha ilk gününden tasfiyesi ik 
ya:;;ıyabilirdi. Yani tanzimat, daha ilk 
gününden garpli kültür ve garpli me
deni~t'e geçmek kararını verecekti. 

Meşrutiyet içinde, şarklı kültür 
mahrutu'nun zirvesi büsbütün :fara
hr. Buna karşılık garplı medeniyet 
mahrutu'nun kaidesi çok daha geniş
ler. Öyle ki, osınanlı insanı, gittikçe 
kuruyan şark kültür kaynağında ara
dığı özü bulamadıkça, bir diğer kültür 
özünü, garplı müesseselerin arkala
rında aramıya ve bulmıya çalışır; fa
kat bulamaz, çünkü bu özü veren kay
nakları keşfedebilmek için hiç olmaz
sa iki bin senenin ötesine kadar uza
nan bir devri tahlil edip anlamak, 
bundan sonra da terkip edip memle
ketin manevi ve maddi havasında, ter
biyesinde ve bilgisinde yaşatmak la
zımdır. 

Buna imkan yetmez. 'Garıp ise, impa
ratorluğu yıkma eserini tamamlamış
tır. Büyük harp büyük enkazı sürük· 
leyip götürür. 

Kemalizm'in müdahalesi, işte böyle 

bir anda baıılar. Her şeyd~n önce, en· 
kazın içinden Türkiye'yi ve türklük'ü 
kurtarmak lazımdır. Ve bu, bir kültür 
yahut bir politika yahut bir ekonomi 
hareketi değil, bunların hepsini bir
den kucaklıyan, bir defaya mahsus, 
ya muvaffak olur ya olmaz bir yara
dılış ve yeniden doğu§ hadisesidir. 
Kemalizm, ınuvafiak olur. Memleket 
kurtulur. Fakat tıpkı imparatorluğun 
battığı günkü davalar, tıpkı aynı ka
rı~ıklık içinde, aynen mevcuttur. 

Kültür ve medeniyet. Şark ve garp. 
Arab-fara dllnyaıunın hayatı telakki 
edi§ tarzı ve bunu ifade eden şark hü
manizması ve hayatı bambaşka telakki 
eden garp hümanizması. O mu bu mu? 
İkisi araunda yeni bir kompromis mi? 
Fakat iki büyük kompromis'ten birisi 
Bizansı, biri de 01ımanlı imparatorlu
ğunu batırmış. Hatta daha derinlere 
gid-erıek Dara ile İskerı.der'i buluruz. 
Ebedi mücadele devam etmektedir ve, 
kompromis'ler saadet getirmiyor. 

İ§te Kemalizm'in karşısına dikilen 
büyük mukadderat meselesi. İşte ke
malist nesillerden büyük inan ve bü
yük ihtısaıı ve ehliyet isti yen imtihan! 

Bu suretle, dünkü yazımızı tevsi 
ettni~ olduk. Davanın izahına devam 
edeceğiz. 

Burhan BELGE 

ULUS 

Dünkü Kamulay 
Kamutay dün Refet Canrtez'in reis

liğinde toplanmıştır. Ruznamenin tek 
madd.esi olan 2430 sayılı muamele ver
gisi kanununda yazılı mür.uru zaman 
hükmünün evelki kanunlar zamanına 
ait vergilere şamil olup olmadığının 
tefsirine dair tezkerenin geri veril
mesine dair hükümet tezkeresi okun
muş ve tezkere usulü mucibince iade 
edilmiştir. 

Bundan sonra memurlar kanunu, 
kara avcılığı kanunu, vilayet hususi 
idareleri kanunu muvakkat encümen
leri seçimi yapılarak toplantıya niha
yet verilmiştir. 

Kamutay yarın 15 de toplanacaktır. 

Çağr1 

X İktısat Encümeni bugün C.H.P. 
grupu içtimaından sonra toplanacak
tır. 

X Maliye Encümeni bugün Grup 
içtimaından sonra toplanacaktxr. 

X Arzu•hal encümeni bugün Grup 
içtimamdan sonra toplanacaktır. 

İslanbul belediye reis 
Bodrum 

1 1 1 

muavımnın 

kaymakamhğ1na tayini 
İstanbul Belediyesi reis muavinle -

rihden B. Ekrem'in Bodrum kayma -
kamlığına tayini hakındaki kararname 
yüksek tasdika arzedilmiştir. B. Ek -
rem'den açılacak belediye reis mua -
vinliğine de Çankaya kaymakamı 

Lutfi tayin olunacaktır. 

Knıehirdc yeniden zelzele oldu 
Kırşehir'den şehrimize gelen ma -

lümata göre Kırşehir'de ötey gün ü -
çer saniye devam eden iki zelzele ol -
muştur. Her iki zelzele şiddetli olma
sına rağmen bir hasar yapmamı'§tır. 

.Mardin ve Manisa 
bclmliyclcrinin istikrazı 

Dahiliye Vekaleti Mardin kasaba -
sının su sondajı, hali hazır hartası ve 
imar pliinı için 19.500 liralrk, Manisa 
kasabasının mezbaha inşaatı için 44 bin 
liralık istikrazI akdetmelerine müsaa -
de etmiştir. İstikraz belediyeler banka
sından ypılacktır. 

f aydah yağmurlar devam ediyor 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

kapalı ve aralıkla yağmurlu geçmiştir. 
Günün en yüksek ısısı 13 dereceye 
kadar yükselmiştir. Yurtta bütün böl
gelerde hava kapalı ve yer yer yağışlı 
geçmiştir. Dün de devam eden umu -
m1 ve faydalı yağmurların kare met -
reye bıraktıkları su miktarı Bodrum
da 60, Muğla'da 45, Nazilli'de 17, An
kara'da 13, Çorum'da 10, Eclirne'de 9, 
Adana'da 8, İzmir'de 7, Van' da 6 ki -
logramdır. Diğer yağış gören pek çok 
yerlerde de 1 - 5 kilogram arasında -
dır. 

Rüzgarlar doğu ve şark cenup Ana
dolu'sunda sakin kalmış, diğer bölge
lerde ise cenup ietikamet~nden saniye
de en çok 4 metre hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek ısılar İzmir'de 14, 
Adana'da 15, Zongu1dak'ta 17, Antal
va'da 19 derecedir. 

En düşük ısılar yalnız Kar&'ta ar -
fırın altında bir derecedir. 

İstanbul Gümrük 
Baımüdürlüğü 

İstanbul Gümrük başmüdürü B. 
Mustafa Nuri Antl'm Gümrük ve İn -
hisarlar vekaleti teftiş heyeti reisliği
ne tayini kararlaşmış ve kararname 
projesi yüksek tasdika arzedilmiştir. 
B. Nuri And halefi tayin olununcıya 
kadar başmüdürlük vazifesini ifaya 
devam edecektir. Başmüdürün kim o~ 
lacağr İstanbul gazetelerinin bir kaç 
isim ortaya atmalarına rağmen henüz 
belli değildir. 

lzmir'de Ege Lisesi 
Türk kültür kurumu tarafından lz

mirde lise için bir bina tutulmuştu. Ku
rum bu binada Ege lisesi adiyle bir li
se açmıştır. Müdür ve tedris heyeti 
tamamen tayin olunan lise tedrisata 
başlamıştır. 

iktisat müşavirleri 
Açık bulunan birinci umumi mü

fettişlik lktısat müşavirliğine İç tica
ret umum mildürlüğü dahili" ticaret 
müdürü BB. Ekrem Ediz'in, !kinci u -
mumi müfettişlik iktısat müşavirliği
ne İç ticaret umum müdürl~ğü kr~di 
işleri müdürü Mesut Şarman ın tayın
leri yüksek tasdika iktiran etmi§tir. 

Dahiliyede tôyinler 
Mülkiye mektebi mezunlarından 

BB. Ali Ulvi Pınar Dahiliye Vekaleti 
vilayetler idar.esi ikinci şubesine, İb
rahim Argun nüfus idaresi birinci şu
besine, Cemal Başaran vilayetler ida
resi birinci şubesine, Ali Aksu nüfus 
idaresi ikinci şubesine tayin edilmiş
lerdir. Bunlar bu dairelerde kayma
kamlık stajlarını yapacaklardır. 

Maden direklerinden 

alınan gümrük 
Ereğli kömür hav.zoasındaki ocaklar

da sütun olarak kullanılmak üzere dı
şarıdan getirilecek kerestenin kilo
sundan alınmakta olan resmin beş ku
ruşa indirilmesi hakkındaki Bakanlar 
heyeti kararının tasdikine dair bir 
kanun projesi hazırlanmıştır. 

Projenin ilk maddesi şudur: Ereğli 
kömilr havzasındaki ocaklarda sütun 
olarak kullanılmak ve İktıaat Veka· 
letince tayin edilecek miktarları te
cavüz eylememek ilzere maden direği 
iimitet tir keti tarafından ecnebi mem· 
leketlerden ithal edilecek, gümrlik ta
rifesinin 284 numarasında yazılı ke
restenin beher kilosundan alzna.1 
gilmrük resminin 2294 numaralı kanu~ 
na müıteniden İcra Vekilleri heyetı 
tarafından ittihaz olunan kararname
ler mucibince beş kurup indirilmesi 
tasdik olunur . ., 

Yeni sorğu h6kimlerimiz 
Sorgu hakim vekillerinin sorgu ha

kimliği için şehrimizde bir imtihan 
yapılmıştı. İmtihana 19 sorgu hakim 
vekili girmiı ve bunlardan 12 si imti
handa muvaffak olmuştur. Yeni aor
gu hakimlerimizin isimlerini yazıyo
ruz: 
Adapazarından Hakkı Erözkan, 

Köyceğizden Rıza Senbal, Amasya'
dan Hayati Bingöl Kocaeliden HulU
si Tark, Göynük'ten Baki Saltuk, Şar
k1karaağaçtan Cem Semercioğlu, 
Konya'dan Hakkı Levent, Çorlu'dan 
Sabri İmer, Yalvaçtan Şerif Kurtu
luş, Çarşamba'dan Muammer, Çine'
den Ali Rıza Derebayoğlu. 

6 - 12 - 1938 

Kanser hakkındaki anketimiz 

Kanser her şeyden önce 
içtimai bir mevzudur 

Vücutta hormonlar amldıkça kamere i.tidat 
da o kadar artmaktadır 

Kanser hakkındaki a•nketimize devam ediyoruz. Bugün de kıy
metli doktorlarımızdan Harp Okulu sağlık bilgisi muallimi, kadın 
hastalıkları ve doğum mütehassısı doktor Galip Göker'in çok mü
him cevabını neşrediyoruz. 

Genç doktorumuz bu mühim hastalığı ve tedavi usullerini şöy. 
le anlatmaktadır: 

Mevzu lıer ~eyden önce 
içıinııai ve iktisadi. 
bir mev::mdıır: 

Bugün eskiden olduğu gibi artık 

milyonlarca insanın vakitsiz ölümüne 
malolan kolera ve veba gibi salgın 
hastalıklar görmüyoruz. Bunlar insan 
oğlunun şuurlu mesaisiyle artık tari
he karışmış bulunuyorlar. Fakat bu
günkü cemiyetimizi tehdit eden ve 
içtimai sağlık bilgisinin en ziyade 
mücadele etmek mecburiyetinde kal
dığı (dört büyük hastalığımız; dört 
içtimai ve tıbbi derdimiz) vardır: 

Verem; frengi; alkolizm ve kanser. 
Bugün cihana hakim olan ekonomi a -
}eminin elinde en büyük kapitali in
sanlar ve onların kurdukları cemiyet-
lerdir. Dünyada mevcut bütün kapital 
ve tabii servetlerden azami randı -
manı almağı kendisinin en birinci işi 
olarak kabul eden ekonomi alemi in
san zeka ve uzvi kabiliyetinden de en 
parlak netice ve kazançları almak is
ter. Verem· alkolizm frengi ve kan -
ser cemiyetin sinesinde yaptıkları va
kitsiz marazi değişikliklerle; vakit· 
siz ölümlerle ekonomi aleminin bu Ddoktor Galip Göker 
yüksek gayesine vasıl olmasına mani dan birçok kanser vakalarınm gizli 
olurlar .. A • • 1 ve teşhissiz kaldığım kabul etmek la-
. !ak.rıbı bır rakamla cıhanda se.~~.de zımdır. Bu vaziyet karşısında en kı
ıkı mılyonu geçen kanserden olum saca söylemek tazım gelirse: Kanser 
vakalarından .<soo.ooo) i üzerinde la- azalmıyor... Kanser vukuatı insanlar 
boratuar tetkıkleri yapılmış ve maal- araırndaki tahribatına devam etmek .. 
esef kurtarılanıam!ştır .. Kanser her tedir. Yurdumuzun uzak ve yakın 
yaşta tezahür edebılen hır hastahk ol- muhtelif bölgelerinde ihtisas dabilin
makla beraber daha ziyade (40) y~şı~~ de çalışmış yerli malı bir hekim yurd
dan sonra meydana çık~r. Buglinku daş sıfatiyle söyliyeceğim ki: Mem. 
cemiyette bu (40) yaşı ınsanların en leketimizde de bu hastalığın tahriba
ziyade randıman verebileceği en ol - tx btiylikttir ve her meslek ve sanat 
gun yatıdır. Vakitsiz olarak bu has- erbabı arasında kanser vakaları mev
talığın meydana çıkması o insanlar- cuttur. Bunu katiyctc yakın bir ra -
dan beklediğimiz menfaatlerin vakit- ka.'nla tesbıt etmege nenuz ıçtımaı 
siz olan kaybolması demektir. Bu ma- iı:nkinlarımız elverişli değildir.. 
ru.zatımla da kanser mevzuunun tıb- Kanser bulaşıcı bir t 
bt olduğu kadar içtimai; i.ctima& ol-
duf'u k.:ı.d.:ır dA 1kıısadi bir ehemiyeti hastalık mıdır ? 
olduğunu canlandırmaktır. Bu iddiada bulunanların sayısı 90D 

zamanlarda göze çarpaçak derecede 
Kanser vukuatı dünyada artmıştır. Bi'lhassa Chimic - Biolo-
artıyor rnu ? gie ve Chimie - Pathologie sahaların-

Buna derhal kat\ bir cevap vermek da yapılan bazı laboratuar ve hayvan 
bence doğru olamaz. lngiltere'de son tecrilebeleri şayanı dikkat neticeler 
(50) sene zarfında kanser vukuatın.ın vermiştir: Bunlara göre kanserli bir 
üç misli arttığı iddia edilmektedır. siçanın marazi aksamından alman par
Berlin, Paris, Londra gibi büyük şe- çalar sağlam sıçanlara aşı yapılmak 
birlerde de kanserin çoğaldığı söy- suretiyle bu hayvanların birçoğunda 
lenmektedir. Gene son senelerdeki tecrUbevi kanser hastalığı meydana 
neşriyata bakılırsa kanser daha ziya- getirmek mUmkiln olmuştur. Hattl 
de son zamanlarda şehirler halkına bu kanserli mahsuHitı maraziye süz· 
musallat olmaktadır. Şunu da ilave geçlerden, bujilerden geçirilerek sü
etmelidir ki bilhassa §U son on sene zülen kısımları ile gene sağlam tec
zarfmda Amerika'da, İngiltere'de, riibe hayvanlarına telkihler, aşılar 
Fransa'da ve Almanya'da hemen her yapılmak suretiyle bazılarına kanser 
büyük şehirde kanser. milc~dele. ce • hastalığı vermeğe muvaffak olmuş -
miyetleri; kanser enstıtU.l~rı tesıs e- lardrr. Bu tecrübelerden de kanseri 
dilmiştir. Bunların mesaısıyle; halk yapan mikrobun röproş olabil -
sınıfları araaında yapılan propagan~ mesi ihtimali; yani bilinen mikrop· 
da te$iriyle kanser vakaları eskisine lardan cok daha küçük bir takım ana-
nazaran hiç şüphe yok ki daha cid- ~ 

1 
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sırın kanserin husu un e illll1 o ugu 
di olarak tesbit edilmektedir. Daha fikri canlandı. Fakat bütiln bu söy
eski tarihlerde ise bu nevi ciddi ve 

lediklerimiz bugün için bizi kanıe -
fenni çalışmalar mevcut olmadığın - rin mutlak bir mikrobik hastalık ol -

. Fakat ilk tanzimat ricali, garp kUl
t~r ve medeniyetinin bir garp hüma
nızmasının mahaulli olduğunu anla
yamadılar. Çünkil bizzat kendileri 
mağ~fı~ şark hümanizmasının çccuk
ları ıdıler. Ve bunun kafi geleceğini 
zannettiler. Bizans imparatorluğunun 
batmaıı aebeplerini tahlil etmek, on
lara hem oemanlı imparatorluğunun 
hem garbin daha iyi anlaşılması kapı
larını açabilirdi. Fakat onlar, bu nok
taların cahili kaldılar. Ve, bir yandan 
garbin ~kftle alt müesseselerini itha
le karar vererek bir yandan şark hü
manizmasının artık ışık vermiyen o
cağı olan ,ark medresesini muhafaza 
eylediler. Aksi bir anlayış ve aksi bi .. 
karar halbuki, daha o tarihlerde, med
rese'nin üniversiteye inkılabına mün
cer olacak ve imparatorluğu kuı tara
caktı. 
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• ıle o uyuc ara merak ve heyecan 

duğunu kabul ettirebilecek bir kuvet 
ve mahiyetten henüz çok uzaktırlar. 

O lıaldc klınser nasıl bir 
lıastcılıktır : 

Bu yüzden, kUltür ile medeniyet, 
bütün tanzimat esnasında, iki yanya
na ve aksi istikamette inkişaf edetı 

mahruta benzer. Şarklı kültür mahru
tu'nun kaidesi tanzimattan önceki a
lemde yatar ve bu mahrut gittikçe da
ralarak zirvesini yani tam hezal nok
tasını anır. Osmanlıca'nın arap ve 
fars kaidelerine tabiiyeti azaldıkça. 
oımanlıltğrn da farkla temasları, ün
ıiyetlcri ve alakaları eksilir. 

Buna mukabil, medeniyet mahrutu. 
tanziınatın ilk gününden itibaren, ka
ıdesine doğru, durmadan geni~.ler. 
Avrupa'dan şekilden ve kalıptar: ı~a
ret ithal edilen müesse~elerle bırlık
te ıulandmlmıf da ol1a garp kUltilrü· 
nUn özleri gelir. Edebiyat ıahaaında
ki mücadeleler başlar. Şarklı edobt §~· 
killer garplı edebi ıekillere kar•• da
vayı kayl.:ıeder .. Artık romanlar yazı
lır. piyesler yazılır fakat bu~l.•rı.n 
hamileri Eşil yahut Sofokleı deiıldıt 
de, meıela Hugo'dur. ÇlinkU, garb'~~ 
cazibesine kendini kaptırmış olan mu
nevverlik ondan ötesini bilemez. 

Şarklı kültür ve garplı· medeni~et 
arasındaki bu tezat ve kavga Abdul· 

11 f h "' • f verecek aual de budur. 
Q rı mü ettİŞ u Zamanın hadiseleri, artık bom-

Saym Başvekilimiz Cel§J Bayar, ba altında insanların ölümünü te-
lst:ınbuJ matbuat cemiyetinde mes- lat ve heyecan verecek bir mevzu 
lektaşlarımızla bir hasbıhalde bulu- olmaktan çıkardı. Bomba altında 
nurken tfrrk gazetecisine "umumi naaıl yaıanıyor? Onu öğrenmeli! 
İ§lerde fahri nıitfettiş,, unvanım ver
dı. Bütün dünyada basın hüriyeti
nin günün meselesi olduğu, bazı yer
lerde gazetelerin koca bir senfoni
yi~ bir tek nota üzerinden çalmıya 
ugra§an bir orkestra halini aldığı, 
bazı yerlerde ise sansasyon ve tiraj 
g~yret!yle meslekle kepazeliği sino
n~m bır vaüyete getirdikleri şu de
vırde Türkiye Başvekilinin gazete
ciye verdiği bu unvan üzerinde uzun 
uzun durmalıyız. 

Bir hükümet reisi, ancak yaptığı 
işlerin ek:rikııiz, dürüst ve samimi 
olduğuna, aynı zamanda o vatanda 
1'alenı çalan gazeteci vatandar:ların 
davaya candan bağlı bulunduklarına 
inandığı zamandır ki böyle konuşa
bilir. 

malaadır. 

Türkiye Cümhuriyeti, hiç bir za
man, haklı, doğru ve samimi tenki
din önüne geçmiş değildir: Ebedi 
Ônder'in matbuat hüriyeti hakkın
daki vecizesini hatırlayınız. 

Tenkit ve teftişin bir hak olduğu
nu düşünürken her hakkın bir vazi
fe karlJrlığı bulunduğunu da hatırla
mnzlık edemeyiz: 

Türk gazetecisi, türk inkılibının 
ileti cephesindeki sürekli vaziiesi
ııi canla ba!jla yerine getirdiği müd
detçe "umumi işlerde iahr1 mtiiet
tiş,, kalacaktır. 

Hüriyet, tenkit ve murakabe.. Sise lıiuıp t 
Bütün bu mel hurnları, bütün bu va
sıtaları, tam manasiyle, memlekete 
getiren Kemalizm, ancak, sağlam ve 
emin rejimlerin itminanı ile dör
düncü kuvete bu unvanı bağışla-

Evelki gün, İstanhul'u kesif bir 
aiı tabakasının kapladığmı gaze· 
telerimiz yazdı, Bu aiı, §air Tevfik 
Fikret'in:. 

Sarmıı gene afakını bir dudu . 
muannıd 

Bir zulmeti beyza ki peyap~.Y . 
mutezayıd 

beytini hatıra getirse bile onun: 

Örtün, evet, ey haile, örtün, evet 
ey l}thr, 

Örtün ve müebbed uyu ey 
facirei dehr ı 

beytini hatırlatamaz. 

Her gün biraz daha bayındır, 

bi.raz daha refahlı ve güzel bir ha. 
le gelecek olan bu ıehrimizin üze
rine çöken •i•e hundan aonra, olsa 
olsa, - bir an evel açıl! diye bitap 
edebiliriz. 

Romba altında t 

Bir gazete üç sütunluk koak<>
caman bir hatlıkla aoruyor: 

"Baraelon'da bombalar altmda 
halk nasıl yqıyor?,, 

Gerçekten aorulacak ve çeva.bı 

Y ay<ı lmlrınlar ! 

Yeni çıkarılan bir emirnameye 
göre Almanya'da yahudiler oto
mobil de kullanamıyacaklar 1 

Bu haberi okuduktan sonra a· 
caba: 

- Alman yahudilerine Allah 
"yürü kulum!,, dedi mi dersiniz? 

Yoksa : 

- Yaya kaldın yahudi ağası! 
mı? 

I ncirin tarihi / 

Bir İstanbul gazetesi, incirin ta
rihfoden bah&edere·k diycr ki: "Ta
ze bir İncir, eaki romalılar devrin
de Kartaca devletinin yıkılmasına 
sebep olmu§tur .. ,, 

Galiba, aulh timaali olarak in
cir dalmm değil de, zeytin dalının 
kabul edilmeai bundan ileri gel
miıtir l 

Benim okuduklarıma, gördüklerime 
ve anlayıırıma göre kanser hastalığı -
nın bir ıahısta tahassülü için arzede
ceğim üç şartın o şahısta birleşmesi 
lazımdır: 

1. - İptidai şekli muhafaza etmiş 
rüşeymi hücrelerin mevcudiyeti .... 

2. - İleri derecede araz vers in ver
mesin iç ifraz guddelerinin çalışma
larındaki aksaklık ve bunların arasın
daki muvazenenin bozulması. 

3. - Sürekli tahrişler ve iltihap -
lar ... 

İlkah olduktan sonra rahmin iç za
rına sokulan aşılanmış yumurta der
hal orada büyümcğe ve yeni yavru
nun taslağı halini almağa başlar. Bu 
sıralarda muayyen bir takım hücreler 
tekamül vaıifeleri almıştırlar. He -
nüz mahiyetini izah edemiyeceğimiz 
bazı sebeplerin tesiriyle bıi hücreler 
vazifelerini hazan unutaraktan ilk 
iptidai şekillerini muhafazada devam 
ederler. Adeta demmibarid hayvanla
rın yattıkları uzun uykuya benzer cok 
derin bir uykuya yatarlar ve u zun 
yıllar tekamülünü yapan insan haya
tında sessiz ve gayri faal kalırlar. Ba
zan bu böyle devam etmiyor; bu hüc-

(Sonu ıo uncu sayfada) 



1 DIŞ POLITİ KA -ı 
Dört devlet arasında 
E · · · · son r.af· akı Versay sıstemımn en . 

hasını ifade eden Streza cepheaı, ya
. b" rv• ni lngiliz _ Fransız • ltalyan ı~ ır ıgı 

1 ·· ebetle· Yıkılalı, enternasyona muna~. ~ 
ı-i, §Öyle bir çerçeYe içinden gorınege 
alıımı§trk: Bir taraftan Roma - ~~r
lin mihveri, diğer taraftan da J~gılız· 
Fransız tesanüdü arasında bır çar· 

- -
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l. .~ 

Bir rivayete giJre Çin 'le Japonya 

arasında sulh müzakeresi başladı 

fakat Cin'den gelen haberler bambaıkadır 

Litvanya'da 

Almanya aleyhinde 
hadiseler oldu 

46 saat 15 dakikada 
Berlin'den Tokyo'ya ... 

pışma. Filhakika zavahirde hila her çı•n ıı•ler Japonları bı•r çok iki cephe de aağlaınlığmı m~faz~ 
ebnektedir Berlin • Roma mıbv~rı 

bütün hıziyle dönüyor. lnıiltete ~e ( d ağ)A tti.fer 
~=ı::.~:;~~;:~js~'!.:";t~~~!:; ~~ yer er e m up e 

Klaipeda, 5 a.a. - Cumartesi akşamı 
litvanyalı ziraatçiler bir alman lokan
tsına hücum ederek lokantanın bütün 
mobilyelerini harap etmişlerdir. 

Alman " Kondor ,, 
yaptığı muazzam 

Kondor ismin
deki dört motörlü 
ve 26 kişilik alman 
yolcu tayyaresi ge. 
çen sah günü Ber· 
lin'den Tokyo'ya 
müteveccihen ha· 
valanmıştı. Tayya· 
re Berlin'le Tokyo 
arasındaki 13 700 
kilometrelik mesa
feyi en az 55 saatte 
katedecekti. Bu 
yeni tipteki büyük 
yolcu tayyaresinin 

tayyaresinin 
hava seferi 

Yahat üzerine, takviye edı·lıni~ı·~· S _ İnanılır bir menbadan verilen maluma· 
8"-wıla beraber, iki cephen.~. . . u- Hong Kong, a.a. M" •· · ·ı· k 
~ b - . rt" · delegesi T senztsong mg ın ıngı ız o-ııih 'ten evel olduğu gibi, hırı u.i:"ı~e ta göre, Çın bar1ıştp~ ;;ine Çin ile Japanya arasında barış müza-

kar§ı vaziyet almadığı ela ın a • l · ine muvasa a ı uz d M" d · ol 
'-akt .... Bı"laA kı"s son bir ay zarfında b_ u onıs l T hsilini Fransa' a yapan ıng, emıry • 
• .. kereleri hat arnıştır. a . . 
İki cepheyi teşkil eden d?~ ~evlet.·~~ ları nazır muavinliği etmıştır. 

Diğer taraftan biribirini alman us.u
lü ile selamlıyan iki kadın bir kaç lıt
vanyalmın taarruzuna uğramıştır. Ka
dınlara yardım etmek istiyen bir al • 
man harp malülü de dövülmüştür. 

Mütearzzlardan iki litvanyalı tevkif o
lunmuştur. 

dıt politikalarında istiklal ılan etti . 
l .. kerelerin Çin barış partı-
eri görülmektedir. . ~u muza 

1 
an Kay Şek'in istifa-

1 - İngiltere ltalya ile an~atmı.!"" sınııı M~re!3'inçsarfettiği gayretlerle 
ln-, Halbuki ltalya'nın Fransa ıle mu· sını temın ıç ld g~u b"ıldı"rı'lmekte-

diğine göre, japonların elinde bulu
nan Mukden askeri fabrikalarında 
yangın çıkmzş ve binalarm btiyük bir 
kısmı harap olmuştur. Yangının sebe
bi henüz anlaşılmamrştır. Yangrn es
nasında 53 tayyare, 6700 havan topu, 

500 bin frşek mahvolmuştur. 

Keza, meçhul litvanyalılar, bir al -
man berber dükkanının camlarını ve 
aynalarını kırmışlardır. 

. · dir B"rkar. ay evel, -1- t o u llaaebetlerı gergın · ı ,. .. ınün.asl:'Uat ar 
İııgiltere'nin, Fransız. ltalyaıı ~una; dir. • l 
ıebetleri böyle gerı:in bir vazı~;tt Şimali Çin' deki temız. eme 
iken İtalya ile anlaşması, lngı ız - hareketi sona erdı 
"" ··d· 1 telif ka1'ul etme:z · · 'd be"' Japonya' da vergiler 

artacak mı? 

Klaipeıda topraklarında emniyetsiz
liğin artması ve son günlerde çıkan 
hadiseler üzerine muhtar Klaipeda hü
kümeti, asayişi takviye için, yüz gö -
nüllü polisi hizmete almıştır. 

silrati saatte 300 kilometreyi geçiyor
du. 

Kondor, salı günü saat 15.57 de ha
reket ederek s;arşamba günü s'lbah· 
saat 4 ü on geçe ilk merhale olan Bas
ra'ya inmiştir. Oradan da süratlc ay

Hartada görülen siyah çizgi 
alman "Kondor,, tayyaresinin, 
noktalı çizgi de japon "Allah 
rüzgarı,, tayyaresinin Berlin'le 
Tokyo ara~mda takip ettikleri 
yolları gösteriyor. 

c ransız tesanu ıy e . 1 T kyıo 5 a.a. _ Şimal Çının e :< 

bir hareket telakki eıdilec~k_tı: Ha:.. da<>nbe;i devam eden temizleme ha-
buki bugün ingiliz baf'\'e~ıh~n R. ay · · T k o'da ne~re-

. 'b" b r numayı- eketi sona ermıştır. o y .. 
tr_ta'yı ziyaret etnıb~slı gı ıniı teşkil et - ~ilen resmi rakamlara göre, bu muca-
tın yapılmasına ı e ma dele esnasında 57 bin Çin asker. ve 

• · 1. esır a· .tnıyor. . 1 • go"nu''llti"'Ü o"lmÜ" ve 3.000 çın ı 
2 F Alınanya ıle an afJTU§ " :ı - ransa l .1 

hr. Halbuki Alınanya'~m. ng~ te:e Iınmıştır. ··ı • mat fabrikasına 
ile mu··naaebetleri gergındır. ABırl k ç Japon mu ıını 

l T ınan tty evet, Fransa'nm ngı _ız •. . a t e ş 
1 

· 
. b.. 1 ergın bır vazı· 5 _ Çin çete en, 

anunaaebetlerı oy e g 1n il· Hongkong, a.a. ü.h·mmat 
Yette iken Italya ile anlaımal~fı,kabgul d .. n Taiyuandaki japon m ı f b-

.. d" le te ı u bomba koymu~lar ve a 
tere • Fran&a tesıuıu 1! . edilecek· fabrikasına . . 
etmez bir hareket telakkı . . ve· rikayı berhava etmışlerdır. • 
ti. Halbuki bugiiıı alınan ha~ı;~: bir Çete mulwrebelerı . d. 
kilinin Paris"i ziyaret etm~ıle ıni.ni Honkong, 5 a.a. - Çin ajansı bıl ı-
tı .. . • yapılmaama . "Düc:..,.,,anın Çin hücumundan Umayıtm rıyor · .,..-- • · · 

. · y 'dan geri çekilmesını 
teşkil etmıy?r. a •serlin mihveri s°:!'ra,k. oşHouv nan'da .-~rpışmalar baş-

Aynı şeyı, Ront -bT • ltalya'nın rnutea ıp. r- D. 
hakkında da söylenelı ı~· gergin bir 1 tır Şimdiye kadar Dong- ıng· 
F ·ı ··nasebel erı ·ı· Hamış··ıu ... ,ae bulunan japon topçeker-

ranaa ı e mu h riciye vekı ı· u go ·~ . d ·· ek 

Tokyo, 5 a.a. - Domei ajansı bildi
riyor: Maliye nazırı B. İkeda, 1ıi39 
ordu fevkalade bütçesi hakkmda ga
zete<:ilere yaptığı beyanatta, memle
ketin tahammill etmesi icap eden yü
kün hafifletilmesine intizar zama.nı 
ohnadığı, bununla beraber hazne mü
tehassıslarının vergileri arttırmak i
cap edip etmediği hakkında henüz bir 
karar vermemiş olduklarını bildir
mi~tir . 

Bununla beraber, nazırla teması o
lan zeıvat bu bütçenin 350 milyon li
raya yü.~eleceğini ve bunun 230 mil
yonunun bu sene an~ak 190 milyonu 
bulmuş olan askeri masraflar için 
Har.biye bak:-,.,lrğına tahsis edileceği 
söylenmektedir. 

Havr'da grev 

Daladiye'nin 
vaziyeti zorlaıll 

Paris, 5 a.a. - B. Daladiye'nin vazi
yeti kabinede iki azaSI bulunan sosya
list birliği fırkasının kararları yüzün
den daha ziyade müşktilleşmiştir. Fil
vaki bu fırka, gayrı kanuni grevi te • 
eıısüfe şayan bulmakla beraber karar • 
nameler ve sosyalistlerle komünistle
ri hariç bırakacak yeni bir parlamento 
ekseriyeti teşkili aleyhinde ve bir se
lameti umumiye kabinesi vücude ge -
tirilmesi lehinde karar vermiştir. 

devam ediyor Vaziyette iken alı:nban ilıverin ruhu- leri, vaziyetlerini teh.lık~ e l-orerJ 
nin Paris ziyartıtı~ u;:. Abnanya'· bugün buradan çekılmışler ır.. a
ba uygun olma. dıgı .. g aııe, betleri ger. nlarrn Kantıon - Hankeu demıryo-

1 ınun · pot .. ı·mal mıntakasında bulunan bın İngiltere ı e . . giliz baricı· unun :s 
ain bir vaziyette ıken, ::uıacak bir kıtalar vaziyetlerini muhafaza etmek
)'e vekili tarafı~~ank~bulü de aykı- te ise de Mihoci'de bulunan kıtaları, 
ııümayi~ ziyaretının çinliler tarafından muhasara altına 
ı-ıdır. . vaziyetten ne ne· alınmıştır. Bunların vaziyetleri tehli-

0 halde bu garıPB lixı. Rom• ınih· kelidir. 
ğız? er ·ı · 

Transatlantik vapurları 
henüz sefere başhyama.dı 

tice çıkaraca f ansa lngiltere ı e Koautun,g\la Çin kuvetlerı, gelien 

akal grevin (a u biteceği umu uyor :.eri daiıbnıf· r · grupmanlar mı hafta, Üj koldan hücuma ge.çmişler
bozuınıU§ da y~ -~ .. 1! •• -1:~ lr~ -- dir. Japon kıtalarını kuvetten dfü~ür· 
"i,.···~-~. • dUğÜ kadar basit değildir. mek ve aralarındaki irtibatı kesmek 
~ e gorun Lnız bugünkü man· için, çinliler, şimdiye kadar daima 
Ve bu vaziyet y~ "zah edilemez. ı:>u muvaı ........ _,.," taktiklerinde devam 
~araya bakılara l~ngıcı Münih'tir. etmekte ve muhtelif mmu.•-"-- ı. ... _ 

Paris 5 a.a. - Havr'daki deniz grevi devam etmekte ise de bu 
·n u' zun müddet devam etmesi muhtemel görülmemektedir. 

bat.. ·· " k kt 
grevı . k . d"kl . l . 1 c. · dijer limanlara da sirayet ettırme ıste ı en ta lmın o u-
n;-~v:afirıkatçrlarm ara,urrl.nasma faaliyetle devam edilmekte • 
dir. Zabıta, bilhassa Havr' daki tahrikatçıların başlıcası olan 
Chedeville'i şiddetle aramaktadır. 

Cereyanların ...... ünih'te dört buyu şı hep birden çete akrnlarr yapma a-
Anlaıılıyor kı JY• idare eden dır. Bu suretle geçen hafta içinde bü
devletin muka.?d~=~örtler paktı· yük zayiata duçar edilmiştir. 
dört aalihiyetlı a. 1. - · üzerinde ınu- li::iddetli mulıarebel.er .. 

b . ·,.. bır ıgı "" d d ba benzer ır ı,, Fakat bunUD na· l{vangı;an demir yolu üzerın e şı • 
labık kalmı§lardn·: f rüııtiyle tes· detli muharebeler. olm. aktadır. B~ 

d·ı gw ı te er . . d Ş h •ıl temin e ı ece .. "h ttnoıferı ı· hare-belerin netıcesın e an ocı 
bit edilınemiştir. M~ı aile ebedi muh . in mukadderatı belli olacaktır. 

lııgıltere d . şe rın b k çinde Almanya düıün u. l{vantung'daki Çin orduları aş u-
. lanıayı • H M K ıulh anla§ması un~a . al_ ...... yı va- d ı general Yu- an- u, an-

A. . L' ·a ıle ınız ..... - b t man an . l' k •. d 
Ynı şeyı ı· ram> . un·· ase e • , 50 kilometre şuna ı şar ısın e 

l ı ıle nı ton un 'k. · d f t k detti. lngiltere ta ya . . 16 niıııın ~· T ghuanın ı ıncı e a o ara 
. k ıçın kaın sun . d -

leı-ini nornıalle§tı~e ·rınesinİ te· . l"ler tarafından gerı alın ıgmı 
· · merıyete gı d çın ı . 

tnukavelesının .. t' f ranı>a ~ b'Jdinnektedır. 
- . t hhut et ı. - . ı . ç· k t tnin etmegı aa . .. derecegını . de yardımı ile ın uve -

• sefır gon 1 Çetelerın . ş 
derhal Roma ya k.l rnıa§ do at . .. gün içinde, Hope1, an-
bildirdi. Dört başve 1 sa Ierı ,son uç n'da 1apon hatlarının 
barıttılar ve anlatblar. D ladiye tung ve Halona .... übim şehri işgal 

ı ve a · · nde tı ••· . 
Fakat Çember ~Y":. d"kten son· gerı~ı di' Haifengin 40 kilo • 

. rı don u tmışler r. · d.. -· - ı tnemleketlerıne ge üınUl ve e· e . 1 · nde Yentsın un og e· 
ta Münih anla§masınırı t la"ılınıya metre şuna ~inliler eline geçmiştir. 

vat an " l d n sıoınra " d . l hemiyeti yava§ ya bunun A - e ''d Pekin • Hankeu ernıryo L\· 

ba§ladı. Ve anlaşıldık~~. teınin et· Hopeı k~ometre mesafede Nan~ung 
tnanya'ya orta Avrupa tebariız ..,t• na .~o 1 rştır. Şantun.g'da gerı alı-

A da "lu a ının L. · tiği vaziyetin manıtsı . eakisyonU go d". t sehir Hsiatsin. ıngçın, 
. l ·ı 'dekı r nan or . , d ta. Bunun ngı tere hı:zlanınası . ve Tsao!lvangda ır. . 
ıilahlanma teınpos~~ Münih'ten ö~ıen . Çin'de çete muharebelerı 
t eklinde tecelli etınış~ır. lh getiren Ş1malıd aın etmektedir. Çete1er, 23 

. n ııu "ddetle ev . -
bir batmlık zaman. ıç~. dönnıez, şı . . . gecesi Tientsin'de bır Ja-
Çemberleyn'in, gerı d?ntr siliJılanıı- teşrını~~~t deposuna hücum ede-

lngiltere'yi var .. kuv~tıyh:reketle~ a· P': ::eşlemişlerdir. ~asarat ~arını 
fa başlaması, sozler e k'l etınıyor re d l tahmin edılmektedır-

. at te§ ı milyon o ar 
taıımda garıp tez , d b ·· yiik bir yangın 
tnu? . • ki .özlere uy - Mukd4Jn e rı Şan hay'da rus-

Almanya Münıh t:ketten do~a!' Şungking, 5 a.a .. - azet~in bildir-
illn olmıyan bu har. 1 il tere nın ça intişar eden bır g 
ı ·· ndı. ng · ngiltere'ye guce bedesi uııza-

İşlerin umumi vaziyetinde tebed -
dül yoktur. Umumi grev dolayıı;iyle 
memleketin her tarafında kapılarını 
kapamış olan fabrikalar, arzu ettikle
ri takdirde yeni iş konturatolan im -
za edebileceklerinden kendilerine bil· 
dirilmiş olan ameleden yavaş yavaş 
cevap almağa başlamışlardır. 

Öteki transatlantikler de 
muattal kaldı 

Paris, 5 a.a. - Transatlantik kum
panyası vapurlarında tekrar işe baş

lamaları için deniz sendikaları tara -
fından ileri sürülen ve kabule şayan 
olmryan şartlar dolayısiyle Norman· 
die'den başka diğer üç büyük transat
lantiğin oldukları yerlerde kalacak
ları tahmin ediliyor. 
Halihazırda Rouen limam deniz ha

malları diğer limanların deniz hamal
ları ile tesanüdlerini ızhar için umu
mi bir grev ilanına karar vermişler· 
dir. 

Bahri)•eliler Nornıandi'nin 
işlerini gifremiyorl.ar 

A.merika ile ticar~t ~:agücendi. V'~ 
lamasına daha zıya d aldığı yenı 

hele yahudiler hakkı~ ~ltere'de ~
tiddetli tedbi~leriı;' ö ~r!nince b_üsbu· 
Ya.ndırdığı akıslen g ·ıe ebedı sul.h 
l\in köpürdü. f ran~ . 1 teınesinin hır 
e.nla§ması imzal~:r ~ir aebebi ele 
aebebi budur. Dıı dönınekteıı 
Fransa'yı tekrar ~a:ka laa..nasiyle 

Faris, 5 a.a. - Bir ara Normandie
de bahriyelilerin kullamlması bahis 
mevzuu olmuştu. Normandie transat
lantiğini tahrik için harp donanmasI· 
na müracaat etmemesi esbabını izah 
eden ticareti bahriye nazırı, Norman
die transatlantiğinde garson, kadın 
oda hizmetçisi, aşçıbaşı, ilh.. olmak 
üzere 800 kişi bulunduğunu ve bun -

tünizmdir. Esasen bu opor· Iarın yerine bir gün içinde başkala
.ruya o~or t enelerden beri ltalyan rmrn ikamesi mümkün olmıyacağınr, 
tünist sıyase s bariz hususiyeti-

· Munıh a.n r'"- ı· i tnenetmektır. ktan e ın 
"" . t nıez şar . 
{" ransa iste~ ı~ e u Alınttnya'nın ı-
kolunu çekmı§tır. B ' ~ r Almanya 
'İne elverir. Fakat. ege ·k etınekte 
F . . "bı tazyı d v 

ransa'yı eskısı gı bu defa al ıgı 

litikasınm en , diğer taraftan harp donanmasının 
clıt po . · tir İtalya, Almanya - transatlantiği tesellüm etmeği kabul 
ni te§kıl. e.trnı§ J~gHtere'ye de diı ge- edememiş olduğunu, çünkü transat -
dan çekınıyor. ' kar•ı da bir ''vur 
. Fransa ya .,, lantiğin yarıı:ıı mütehassıslardan iba-

çıreıne:ı:. . t" takip etmezse, fa. ret olan takriben 200 makinistin ih-
aba)ıya,, sıya~ ı 

. te§İ soner. timamlarına muhtaç olan makineleri-
ıiz~ınk at bu dakika içindeki cer~- ni harp filosu makinistlerine tevdi et

a a bakttrak uıüstakbel kom~ı • menin mümkün olmadığını beyan et
yttnlara hakkrndıt mana çık~rı a· miştir. 
nezonlar . Al an rekabetı de- • • 

az lngih:ı: • m A rupa'da çok Fabrıkalarda ış normal 
ın · z Olursa, v • 
vamlı olaın~. · esi lazımdır .• Ribben- 1 şek1lde devam ediyor 
§eylerin ~egı~ Çemberleyn'in seya- Faris, 5 a.a. - Grevden müteessir 

tI yüz işçi tekarr işe kaydolunmakta
dır. 

Röno fabrikalarında bu sabah 3000 
işçi hadisesiz işe başlamış ve servis
lerin ekserisi normal şekilde çalış -
mıştı r. Perşembe günü bu fabrikalar 
tam kadrolariyle çalışacaklardır. 

Hususi endüstdcle de işe tekrar baş 
lama nispeti bu sabah çok geniş ol
muştur. 

Limanlardaki {lrevler 
Paris, 5 a.a. - Deniz ticaret nazırı 

Marsilya, Bordo ve Sennazer liman
larında mesainin tamamen normal ol
duğunu, Havr'da denizciler grevinin 
seyrini takip etmekte bulunduğunu 
bildirmektedir. llavr dok amelesi nor 
mal bir şekilde işlerine devam etmek
tedirler. 

Hitler manevralarda 

Bohemya se~iml 
• 

Almanya lehinde! 
Grulich, 5 a.a. - B. Hitler yanında 

ordu başkumandaııı general Brauchi
tseh ile diğer bazı generaller olduğu 
halde bugün südet Silezyasında yapı
lan manevralarda hazır bulunmuştur. 

Bolıemya seçiminin kati 
neticeleri 

Beı lin, 5 a.a. - Südet memle<ketin
de yapılan intihabatın nihai muvak
kat neticesi: 

Verilen reyler: 2.525.346 
''Evet": 2.464,494 
''Hayır.,: 27.426 

Bolıemya set,:iminden sonra 
Berlin, 5 a.a. - Dahiliye ve propa-

rılarak saat 11.37 de Hindistan'dak; ·----------~----· 
Karaşi'ye, erteı;i günü sabahı saat 3.10 dugunun bir ıoeml>olü telakki edilece
da Hano'ya varmıştır. Hanoy'dan da gini söylemiştir. 
müsait şartlar altında havalanan tay- Söylendigine göre bu tayyare sefe
yare saatte 300 ve 370 kilometre git- rinde alınanlar ticari bir gaye güt
mek üzere 4000 metre irtifadan uça- mektedir. Tayyarenin süı atli ve çok 
rak Tokyo'ya saat 13.57 de inmiştir. muvaffakiyetli olan bu sderiylc, al
Tayyarede beş kişilik mürettebatl:ı ı manlar, Japonya\ya, Holanda'ya ve 
yolcu olarak Almanya'nın Tokyo kon- Mançuko'ya aynı tipte birçok tayya-
solosu Yung bulunmakta idi. re satmayı düşünmektedir. 

Kondor tayyaresi, Tokyo'ya 40 saat- Kondor tayyaresi Tokyo'dan M·m-
te ulaşmıştır. Tayyare Tokyo'da kala- çuko'ya, oradan da Batavya'ya uçacak 
balık bir kütle tarafından karşılan- ve Amsterdam - Batavya arasında ıür
mrştır. Tokyo'daki alman büyUk elçı- atli bir irtibat tesis edecektir. 
si tayyarecileri tebrik ederek, bu u- Kondor, Berlin - Tokyo seferinde 
çuşun Almanya ile Japonya arasında ~atte vasati 298 kilometre ile uçmuş
mevcut bağların daima daha sıkı ol- tur. 

YAHUDİLERE 

Sokakta gezmek 
Sinemaya gitmek 

YASAK! 
YASAK! 
YASAK! 
YASAK! 

Mal sahibi 
Radyo ve 

olmak 
telefon 

Berlin, 5 a.a. - Royter ajansı mu - rrnı meneden maddesi, dün İtalya'nm 
habirinden: Birçok alman şehfrleri - her tarafında ıncdyet mevkiine girmiŞ
nin Berlin'in gittiği yola giderek ya- tir. 
hudil~rin s.okakl~rda Ad~laşmalarını 

1 
Yalnız muhtelit aileler yani karı ko

çok ş~ddet~ı tahdıd~ta tabı .t~tacakları ca<lan Liri Ari ırktan ve diğeri yahudi 
tahmın edılmektedır. Bu ışı yapacak olan aileler, zabıta tarafından takdire
olan ilk şehrin Viyana olacağı za,n • dilecek hususi bazı hallerde Ari ırka 
ned~Iiyor, zira Viyana'da pek çok ya- mensup hizmetçi bulundurabHccekler
hudı vardır. Frankfurt, Hamburg, Ko dir. 

lonya ve Cas~el'de de birçok yahudi Nihayet dahiliye nazırının takdir e
kolonilcri vardır, fakat bu şehirlerde deceği bazı hususi hallerde yahudi ai
yahüdi mahalleleri vücuda getirilme- lelerin yalnız hasta bakıcı sıfatiyle 
si Bertin ve Viyana'da olchığu gibi hizmetçilerini muhafaza etmcleıine 
müşkülata maruz bulunmamaktadır. müsaade edilecektir. 

Yahudilerin az miktarda bulunduk
ları yerlerde yahudilerin sokaklarda 
gezmelerini tahdidata tabi tutan ka -
rarnameler isdar edilmemesi muhte
meldir. Mamafih, kahve, tiyatro, sine
ma gibi umumi yerlere girmeleri men 
olunacaktır. Bundan başka yahudile
rin radyo ve telefona sahip olmaları 
da menedilecektir. 

Müfrit naziler, trenlerde ve tram -
vaylarda yahudiler için ayrı kompar
tımanlar vücuda getirilmesini iste
mektedirler. 

Yalıudiler mallarım tasfiye 
edecekler 

Berlin, 5 a.a . - Ekonomi nazırı 
doktor Funk, "ekonomik hayatın, eın
lB.k ve arazinin ve milli gelirlerin bü
tün diğer şubelerinin yahudilerden 
tamamiyle kurtarılması,, hakkında bir 
emirname neşretmiştir. 

Bu emirname mucibince, yüksek i
dari makamlar, yahudileri kendi mü
esseselerini ve yahut gayrimenkulle
rini tasfiye etmiye davet edecektir . 
Bu malların muvakkat surette idare 
si için tröstler tesis olunacaktır. Ya
hudiler, bundan böyle, gayrimenkul
leri emlak ve arazi ve esham ve tah
vilat alaınıyacaldardır. Vahudiler, ha
len ellerinde bulunan bütün kıymet
li evrakı, esham ve tahvilatı mecburi 
surette depo edeceklerdir .. Yahudile -
re, umumiyetle altın, platin, gümüş, 
eşya ile kzymetli taşlar ve inci alıp 
satmak ve yahut rehin olarak koymak 
memnudur. Yahudi elinden bu gibi 
eşyayı ancak resmi bürolar satın ala
caktır. 

Norveç' de 'de yalıudi 
<ıleylıtarlığı ~lıyor 

OsJo, 5 a.a. - Norvcç'te yahudiler a
leyhinde bir hareket teressüm etmeğe 
başlamıştır •. Oslo'nun birçok mağaza
larının vitrinlerine halkı "yahudiler
le alışveriş etmemeğe,, davet eden lev
halar konulmuştur. Diğer bir takım 
afişlerde de Norveç'in yahudiler için 
sığınılacak bir memleket haline gel
mesine her ne pahasına olursa olsun 
mani olunması lUzumuııdan bahsedi11-
mektedir. 

lUar,cırist.arı' da 
Budapeşte, 5 a.a. - Pazartesi günü 

çıkan hükümet taraftarı yeni Hetfon 
gazetesi Amerika'da oturan macarlar
la rnacar yahudilerinin mübadelesini 
teklif etmektedir. 

İspanya' da 

bombardıman 
Salamanka, 5 a.a. - Franko umu • 

mi karargahının resmi harp raporunda 

cephelerde yeni bir şey olmadrğı bil • 

dirilmektedir. 

Franko tayyareleri, Valansiya, Bar

selon ve Sagante limanlarındaki aske

ri müesse.satı bombardıman etmi~ler • 
dir. 

devam edecek olursa, eoden Polon• 
acı derslerden istif a~e k k01Dbine--

l bır ,ar d" 
Ya.'yı da içine a an. . Sonra Dala ı· 

· d.. ebılır. · k i· :ıonuna gerı on · etinı ta v 
'd ki 't'azıy Ye'nin Fransa a l'ı.t AlınanYa· 

Ye etmekte milli soııya ~ardır. 
•ının hususi bir alak~sı karşı takm· 

ltaJya'nm Fran&a Y:Oğrudan doğ
dığı tavra gelince; bu 

trop'un .zıyaretı, · et Münih'te alel- olan fabrikaların ekserisinde ite tek-
ye bu ~azıy ' w • • b 1 ' 1 b' k 0 ld h ati. §U el eye varacagı 1yı- rar aş anmış, ış norma ır şe ı e • T ener . 

acele vert •P kararların tatbi- devam etmektedır. 
ce ınah'.iın olın'!a.~'te bulanan sular Millileştirilen tayyare fabrikalarrn -
kidir. Fakat Munı t r. da işçilerin kadrosu bugün yarın ta-
henİU tfurulmaınıt 

1 
A. ş. ESMER marn olacaktır. Zira günde iki ila al-

ganda nezaretlerinin bir tebliğinde, 
Atmanya'ya yeni ilhak olunan toprak. 
larda halkın dünkü intihabatta Al· 
manya'ya ve Hitler'e karşı gösterdiği 
sonsuz sadakati kutlamak üzere bti
tün resmi binaların ve mekteplerin 
çarşamba gününe kadar bayrak çek
meleri emrolunmakta ve bütün alman 
milletinden de hususi binalannı do
natmaları rica edilmektedir. 

I talyan yalmdileri ari 
hizmetçi krıllanamıyacaklar 
Roma, 5 a.a. - Irk müdafaasına mu· 

tealtik olan kararnamenin yahudilerin 
Ari ırka mensup hizmet~i kullanmala-

Barselnn bombardımanı 
Barselon, 5 a.a. - Milliyetperver 

tayyareler bu sabah liman mıntakası
llI iki defa bombardıman etmişlerse de 
ciddi hasar olmamı~tır. Bir kaç yaralı 
vardır 



Brezilya'nın 
baş mahsulü: ve 

K or~ulu rüya görmiycn hiç 
kımsc kalmamıştır; görmc

miı bıle olsa, başkalarından işitmiş
tir: Hiç bir münasebet olmadığı 
halde, uykunun arasında insan bir 
takım korkunç fcylcr görmcğc baş
lar. Takip edilir, kaçmak ister, fa
kat kaçamaz. Sırsıklam ter içinde 
uyanır. Etrafına bakınır; meğer bir 
rüya imiş, der. Belki de bu tezahür, 
midenin hazımsızlığından veya ka
nm tazyikındandır. Hasılı, korkulu 
rüya ne demek olduğunu hemen 
herkcı bilir. Benim bildiğim bir tcy 
vana, o da, kahve zürraı bu dünya
da diğer insanların tadını tatmadık
ları bir korkulu rüyadan muztarip
tir. 

B en bu rüyayı ıöylc tasavvur 
ediyorum: Kahve ziraatçi

ai rahatça, mışıl mıtıl uyurken, çi
çek açmıt kahve tarlalarında dola
flyor. Birdenbire dağlardan koca
man bir çığ kopuyor; var hızıyla 
yuvarlanıyor.. Kahve tarlalarını 
kaplıyor ... Sıra, ortada donakalmıt 
olan kahve ziraatçisinc geliyor. 
Kaçmağa çalıııyor, fakat yere mıh
~11 gibi kımıldanamıyor. Dehtet 
ıçinde uyanıyor. Kocasının telith. 
hareketlerinden uyanan karııı, .. ne 
oldu, ne oluyorsun?" diye ıoruyor. 
• Adamcağız, içini çekerek, çığ gc

byordu, diyebiliyor. Karısı, "Gene 
mi çığ ... ?!" Dedikten ıonra, her iki
ai de tekrar uykuya dalıyor. Söyle
diğim gibi, bu bir tahminden iba
rettir. Fakat bu tahmin sebepsiz de
lildir. Kahve ziraatçilerinin ikide 
bir rüyalarına giren bu çığ nedir, 
biliyor musunuz? Bu çığ, Brazil
ya-dır. Jiruilya neden çığ oluyor, 
dlyeceJralniz. ÇUnJdl, Brazilya, dün
,adakl bhvenin üçte ikisini is
tlhdl eden ve onun kahve politika
•ı. cilaan piyasalarındaki fiyatların 
n Ah•e ziraatçilerinin üzerinde 
D.noJdea kılıncı gibi asılı duran 
bir memlekettir de onun için. 

Ent, hakikat 111 merkesc!e
dir: Cenubi Afrika ihraca

tmm Uç çeyrdi altundur. Bu iti
barla, cenubi Afrika altın fiyatları 
berinde titremektedir. Cezayir'in 
yaptığı ihracatın dCSrtte üçü prap
tır. Onun için, Cezayir'de prap 
fiyatları etrafında titremektedir. 
• Altm aahilleri" nin yaptığı ihra

catın dörtte Uçünü Kakao tqldl et
mektedir. Bundan dolayı, bu mem
leketler. kakao fiyatları etrafında 
titreyip durunca hiç hayret etme
melt Netice itibariyle, ya altın, ve
ya yln. tereyatı, karabiber ve ya
hut domates olıun, fakat yer fil
rinde mutlaka bir maddenin etra
fında tltr-,tp duran kimseler var
dır. Bunlanu her biri, bugünkü ci
han pl,....ının artık bir cihan pi
yuaı detll. ıpektıllıyon iblisle
rinin berinde ıı..ı madde dansı 

YaHn. Yolan flöld~ş 

ve Brezilya 1nın 
büyük derdi 

yaptıkları bir cihan Kaoa'u olduğu
nu müdriktir. 

Kahve hakkındaki mülahaza da 
böyledir. Brazilya, ihracatımın 
dörtte üçünü kahve tcıkil ediyor, 
diyor. Kahve fiyatlarını dikte eden 
kimdir? Tabii, borsadır. 

Ancak, Brczilya'nın vaziyeti 
bambaşkadır. Bu memle -

ket, cihan piyasalarındaki kahve fi -
yatı üzerinde yaptığı tesir, ne "altın 
sahillcri"nin kakao ile veya cenubi 
Afrika'nın altını ile oynadığı rolle 
kıyaa kabul etmiyecek ölçüde bil -
yüktür. Sebebi gayet basittir: Bre -
zilya, cihan kahve istih6alinin üçte 
ikisini elinde tutmaktadır. Brezilya 
toprakları o kadar münbit, orada ye-

tişen nebat o derece büyük ve kah
ve de o nisbctte nefis olduğu için, 
cihandaki kahvenin mukadderatı bu 
memleketin elindedir. 

Kahve istihlaki 19 uncu asrın or
tasından itibaren bütün dünyada 
büyük bir hızla büyümeğe batladı. 
Kahve ile kahvehaneler pcydah ol
du. Güzel bulvarlarda mermer ma
aalar batında tirin scrvözlcr'in ıcr

viıini yaptığı kahveyi müzikle iç
mek moda oldu. Bu istirahat ensti
tülerinin bütün cihana yayılma -
11nda, Paris şehri, belli başlı rolü 
oynadı. istihlak büyüdükçe, istih -
aal de arttı. Nihayet, günün birinde 
varılan netice, "Fazla istihsal" ol
du 1 Ve Brezilya, tabiatiyle bir "faz
la ietibsal" davası kartııında kal -

dı. 

8 u dava nasıl halledilmeli idi? 
Fazla olan bir tey, her hal ve 

karda fazla olduğuna göre, cihan pi

yuuının hazmedemiycccği mikdar

da ihracat yapdmamaaı icabediyor

du. Abi takdirde. kahve fiyatları 
dütecektl. Bu prmip ak önllnde 
tutularak. Brezilya hUkilmeti, ihra-

catı tahdit etti; Brezilya kahvesi
nin cihan piya1Mındaki fiyatı mu
ayyen bir ölçüden apğı düflllemeai 
için, hükümet evela, kahve ziraat -
çilerine avanıa ve ödünç verdi; on • 
dan eonra, ilk fıraatta stokları tu
fiye etıti. Bu meaele 1907 de batladı 
ve hazan muvaff akiyetle, ba.zan da 

muvaffakiyetaizlikle tam 30 yıl sür

dü. 
Bre.zilya•dan mida, Meksika, Or

ta Amerika, Hindietan, Cava, Ara -
bi.atan, Liberiya, Şarki Afrika'da i
lah. daha bir çok memleketlerde 
kahve iatihaal edildiği göz önüne 
ıetlrilecek olursa, Brezilya, cihan 
piyaauında fiyatların dÜflllesi önü
ne ıeçmif olmakla bütün bu mem
leketlere de yardım etmiıtir. Hatta, 
Brezilya ietibulini mütemadiyen a· 
zalttığı halde, kahYe yetittiren dl -

ğcr memleketler istihsallerini art
tırdılar. 1927 den 1928 yılına kadar, 
Brezilya 28 milyon çuval, diğer 
memleketler ceman 8 milyon çuval 
kahve istihsal ettiler. Fakat, bu ta
rihlerden on yıl ıonra, Brezilya 13 
milyon çuval yıllık istihsali ile 10 
milyon ç.uvalı.bulan bir rekabet kar
tısında kaldı. 

V aziyet bu şekli alınca, Bre -
zilya, Avrupa piyasasındaki 

pazarlarını kaybetti; onun yerine 
diğer memleketler geçti. Bunun ü
zerine, Amerika pazarlarını tutma
ğa kalktı; fakat, rakipler, peşini bı-

rakmadılar. Velhasıl, Brezilya kah
ve politikaaı, her taraftan esen rüz
garlara yelken açarak, son 30 yıl i
çinde, cihan harbına girdi, çıktı; 

buhranlara sürüklendi. Fakat, bü -
tün bunlara rağmen, bütün dünyada, 
rakiplerle mücadele için damping 
sistemi tatbik edilirken, enflasyon 
yapılırken, Brezilya, ihracatı kont
rol etmek suretiyle fiyatları suni 
olarak yüksek tutmak prensıbinc sa
dık kaldı. 

İstihsal etmif olduğu kahvenin 

fazlasiyle, rakiplerine hücum ede
cek yerde, satılmamıt olan kahvesi
ni yaktı. Makineler, belki de lokıo
motifler bile kahve zevkini tutmak 
zorunda kaldı . Devrimizin muhte -
gem tezatları 1 

Diğer taraftan, ingilizlcr, kah
ve ziraatçilerini himaye et • 

mek makaadiyle Şarki Afrika'da, 

kahve nakliyatında dcmiryolu tari

felerini yUzdc elli indirdikleri giıbi, 

vapur kumpanyaları da navlunları 

azaltmayı düşünüyorlar. Fransa, 1-

talya, Belçika ve Hollanda, sömür -
gelerinin iıtihaal etmekte olduğu 

kahveyi ana vatanda istihlak etmek 
suretiyle himaye yolunu tutuyor -
ıar. Bremllya lu, btiyWı mUıoadele -
sine devam etmek zorundadır. 

Bu harp, kahve tanelerinin bom
bardımanı altında devam edip gidi
yor. Fakat, ne de olu, Brezilya, ci
han piyasasını tekrar fcthedcmiye-

cektir. 
Kısaca denebilir ki, liberal tica

ret zihniyetinin hüküm sürmeğe 

başladığı on dördüncü aarın miraaı 

tasfiye edilmektedir. O sırada, mu
ayyen bir madde üzerinde cihan pi
yasalarında üstünlüğü elde etmek 

için her memleket bir ,eye ıarılmıt
tı. Kıimi pamuğu, bazısı petrolü, bir 
kllllll altını veya kahveyi bir takı
mı da mamt\1 eıyayı kendine mal o
derek cihan piyaaasına h&kim ol -
mak yolunu ttu. Fakat, ani bir de -
;işiklik oldu. Bir koz olarak Brezil
ya'nın elinde tuttuğu kahve, değe
rini bu bakımdan kaybetti. 

BAL 1 K 
- Peki. fakat aiz haari anata intiaap etmek i .. 
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TUTAN 
1 E D 1 

SOKAll 

Alma, clütünceli : 
- Ne bi197im ben. Belki terzilik .•. Va•ya bunun 

güzel bir sanat oldutunu .öylüyor. Vaaya, meba
retli beyaz ellerin ipekli kUID&flardan güzel 19yler 
yaratmasmm çok mıüheniç bir te1 olduiuna 8Öy -
lüyor •.. 

Anna, pek de beyaz olm.,.aa ellerine bakıyor. 
- Hım! •.• Demek ki Vaqa böyle dedi, öyle mi? 

Ben aizi terziden daha İ7i bir .. Y yapmak i.terclim, 
Anna. 

- Vaıya, dünyanm en güzel feYİ terzilik oldu
fanu aöylüyor. 

-20-
tedavi edilmeai lazım ıelmektedir. Zavallı kor • 
kunç aurette aolakbr; ya dizlerini ara7a bura7a 
çarpmakta, 1ahut pannaklanm Pl'9M kaP'maald&. 
dır. Kaç ıüa çalaııraa o kadar da J&ra almaktadır. 
Anna onma henüz bafUU ke.tirip w.çur•MM•ıı ol -
maaO:m bir mucize oldutunu .öylemekte«lir. 

Mademki bahla Anna'ya intikal etmiftir, itte, 
Anna da çah1111ak i.teclitini beyan•• ilin •tmittir. 
Bardi,inof'un pefini b1rakmamaktadD': O ela mat -
laka bir aanat aahibi olmak niyetindedir. 

- Sahih mı? Belki de baldo varcbr ... %iıa, tahsi
linize denm etmemit olduiunuza lr~ intihap • 
debileceiiniz sanatlar o derece mebzal delildir. Si
zi bir huumefencli yapacağımı umuyorum. 

- Vaaya, iman ince ruhlu olursa hanmaefencli
clir t cli70r. 

- Elbette, elbette ... Fakat, tahsil de fena deiil
dir. T-.i. .• Evet, MDlledenem aiz bu buamta ol
elüıça isticlatl- ela ı Gömleklerimi pek güzel 
tamir...;.;.. 

Genç kızı teskine uiratan BardifİDOf : 
_ iyi ama. evdekiler aise muhtaç, diyor. 
Anna batını aalbyarak cevap veriyor : 
_ Bana İhtİY.açlan yok. AlllMIDt hiç olmaza&.~ • 

nn bir zaman ı~eden. ite ba,lıy&IDJ7&e&iı ıçm 
.. itJ.-iyle pek.ili ........ olaltilir. 

ı::::::::::::::: ~::::~:: ::~ :: : : ~::: :~: ::~::::~::: ::::::::::: :ı 
lngiliz - Alman 

iktisadi rekabeti 
önUmUcdekl seneler, yeni bir ingi

liz - •iman iıktııadi rekabetine sahne 
olacağa benziyor. Böyle bir rekabetin 
izlerini her günkü havadisler arasın
da görmek mümkündür. Gün geçmi
yor ki Almanya'nın yeni bir memle
kete kredi açtığı veya yeni bir ticaret 
anlaşması yaptığı haber verilmesin. 
Mesela Nevyork'tan gelen bir telgra
fa göre, Meksi.ka hükümcti, bir müd
det evcl idaresini eline aldığı ingiliz 
ve amerikan petrol tasfiye fabrikala
rını asrileştirmek için 2.5 milyon do
larlık makine ve alat almıya karar ver
miş ve bunun için de Almanya'dan 
mühim miktarda kredi temin eylemiş
tir. Görülüyor k.i, Almanya, Vasati 
Avrupa, Yakınşark ve Cenubi Amcri
ka'dan sonra Vasati Amerika ile de 
sıkı iktısadi münaıeıbetler teminine 
başlamıştır. 

Umumi harpten evel de İngiltere 
ve Almanya arasında böyle bir iktıS3.· 
di rekabet vardı; ve, bazı iddialara na
zaran, harbin belli başlı sebebi de bu 
olmuştu. Fakat harpten sonra bir 
müddet Almanya kendi dahili dertle
riyle uğraşırken İngiltere serbest ka
lan dünya piyasalarında eski mevkii
ni tutmıya çalıştı. Fakat 1925 de, bir 
çok ingiliz iktısatçılarının fikrine 
muhalif olarak, i•terlinin eski altın 
kıymetinin iade edilmesi İngiltere ih
racatının artmasına mühim bir engel 
tc,kil etti . 

Filıhakika İngiltere, harpte kıyme
tini kaybetmiş olan isterline eski al
tın kıymetini iade etmeyi adeta bir 
ıeref meıelesi addetmiş ve mühim fe
dakir.lıklarla buna muvaffak olmut
tu. Fakat bu hareketi, kiğıt para eaaa
larına göre ayarlanmıt olan dünya pi
yasalarında ingiliz mallarının satıtını 
sekteye uğrattı. 

Umumi buhranın başlangıcında, ya
ni 1931 de, İngiltere, altın mikyasını 
terkctmek mecburiyetinde kaldı, ve 
ancak bundan sonradır ki ingiliz mal
larını daha kolaylıkla satmak imkan
ları hasıl oldu. Fakat gittikç.c şiddet
lenen buhran dolayısiyle bu yeni va
ziyetten fazla bir istifade temin olu
namadı. 

Buhrandan sonraki senelerde 1ngil
tere'deki kalkınma .Uratli olmakla be
raber bu sıralarda Almanya•da ikti
dar mcvkiine geç.en yeni rejim hükü
meti de harici ticarete fevkalide bir 
ebemiyet vermiye bqladı. 

Almanya ile tngUtere•nin harict ti
caretlexinde mühim :.istem farkları 

vardır ki, rekabetlerini tetkik eder
ken bunları daitna göz önünde bulun
durmak icap eder. Umumi harpten e
veJıki rekabette aeıl rekabet eden fir
maılardı. Devletler bu firmaları müm
kün olduğu derecede himaye ediyor, 
ıatıt yapmalarını kolaylattıracak ted
birler alıyorlardı. Halbuki bugün İn
giltere'de harici ticarete atılan gene 
hususi firmalar olduğu ve bunlar ken
di aralarında bile rekabet ettikleri 
halde Almanya'da ııkı bir kontrol sis
temi caridir. 

Filhakika alman firmaları da hari
ci ticaret sahasında hususi mahiyette 
çalıtırlar, fakat büyük itlerde arala
rında rekabet hemen yok gibidir. Me
seli ecnebi memleketlerinde giritilen 
miiıhim teabhüt işlerinde i'i hangi fir-

H.A.KUYUCAK 
manın alacağı evciden tespit olunur 
ve müteaddit alman firmaları aynı iş 
için teklifte bulundukları halde ver
dikleri fiatları öyle tanzim ederler ki 
teahhüdü alacağı evciden tayin edilen 
firmanın fiatları diğerlerinden aşağı 

olur. Alınan firmaları arasındaki bu 
gibi anlatma alman iktıaat teşkilatı
nın kontrol ve ncazreti altında cere
yan eder. Halbuki İngiliz firmaları, 

hususi olarak bu gibi anlaşmalar yap
salar bile, devletin bu hususta hiç bir 
müdahalesine tesadüf olunmaz. 

Alman ve İngiliz harici ticaret re -
k&betinde diğer bir farklı nokta da 
Almanıya'nın ithalat ve ihracatını 
merkezi kontrola ve lisaMa tabi tut
masıdır. Almanya'nın ihtiyacı olan 
ham maddeleri bir çok yerlerden dün
ya fiatlarından yüksek fiatlarla satın 
alması bazen hayretle görülmektedir. 
Fakat mesele bir az tahlil olunduğu 
zaman bunda hayret edilecek bir şey 
olmadığı meydana ç~ar: 1931 den be
ri dünya ticareti üzerin ekonulan ka
yııtlar arasında takaa sistemi başta 
gelmektedir. Almanya da alakadar ol
duğu memleketlerle takas anlaşmala
rı yapmıştır. Binaenaleyh Almanya'
ya mal satan memleketlerin buradan 
mal almaları icap eder. Alman ithalat
çıları merkezden aldıkları talimat ü
zerine muayyen bir memleketten dün
ya fiatlarından yüksek fiatlarla ve bü
yük miktarlarda mal alırlar, ve bu gi
bi ithalatçıların zararları tabii hükü
mctçe karşılanır. İngiltere de bilhas
sa son zamanlarda ticaret ve tediye 
anlaşmalariyle harici ticaretini takvi
ye etmiye çalıpnakta ise de hiç bir İn
giliz itıhalltçıaı dünya fiatlarından 
daha yU.Jnek ftatlarla mal alacak vazi
yette değtldir. 

tıhracat huıuıunda da alman metot
ları ingilizlcr.inkindcn ayrıdır. Al
manlar resmen paralarının altın kıy
metini muhafaza ettikleri ve kambiyo 
kurlarını da buna göre tanzim eyle
dikleri halde harici ticaretlerinde 
muhtelif mahiyette ve kıymette mark
lar kullanmakla ihracatlarını arttır

mıya çalıflllaktadırlar. Halıbuki lnıgil
tere ihracatı daima isterlinle yapıl
makta ve iıterlin de her it için aynı 
kıymeti haiz olmaktadır. 

Kredi bakmundan da ıki memleke
tin ıiyaaetinde mühim bir fark vardır. 
Alman aanayii bilkümetin muavene
tılyle uzun vadeli kredilerle s:ıtcı.uilell
fi hald e ingilfz sanayii buna mukte
dir olamıyordu. İhracat kredileri Ga
ranti Departmanı bu ihtiyacı bir de
receye kadar temin etmişse de ,esas i
tibariyle, ticari bir mahiyette olmaıı 
ve zarar etmeyi daima göze almaması 
dolayıaiyle, ingiliz ihracatçılan için 
alman kredileri kadar kredi temini 
mümkün olamamaktadır. 

Almanya bazı memleketlerle olan 
ticaretini 1937 de 1929 a nispetle fev
kalade artırmıt. fakat diğer memle
ketlerde o derecede muvaffak olama
mıt. bazılarında ise bilakis ticareti a
zalmıştır. Meseli, Vasati ve Cenubu 
Şarki Avrupa memleketlerinin ve 
Arjantin ve Uruguay haricinde, Ce
nubi Amerika memleketleriyle, Hin
distan, İrlanda'nın harici ticaretlerin
de Almanya'nın hisıeai artmıt fakat 
Garbi Avrupa•da ve Amerika Birletik 

RADYO 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 9 Be 
münıter - 12 Kolonya - 14 Laypıiı -
Berlin, Beromünıter - 18.36 Sarbriik -
20 Milano - 20.10 Bertin, Ştutıart - 20. 
Frankfurt - 21.15 Pariı - P.T.T. - 21. 
Niı - 22 Lüksemburı - 23 Doyçlandz 
der. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SE 
FONİK KONSERLER: 20.10 Kônipbet 
Sarbrük - 20.17 Beromünster - 20.4S K 
penbag - 21 Brüksel, Munib, Var~va 
21.30 Pariı Eyfel kulesi - 22 MarsilYL 

ODA MUSİKİSİ: 18.20 Breslav, La 
sir - 22.30 Doyçlandzender. 

SOLO KONSERLERİ: 15 Frankfurt 
18 Hamburı, Viyana - 22. SBeromünıt 
- 22.20 Varşova. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ v.ı.): 10. 

Hamburg - 12 Munib, Hamburı -
Stokbolm. • 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR 
ıs.ıs Doyçlandzender - 20.10 Laypsiı. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Alman iıuıyo 

lan - 7.10 Kolonya, Sarbrük - 8.30 Fra 
kfurt, Münib - 12 Frankfurt - 13.15 M 
nih - 14 Stutgart - 14.ıO Kolony;ı - 1 
Berlin - ıs Berlin - 15.20 Kolonya 
15.30 Minib - 16 Alman istuyonları - 1 
Alman ııtasyonlan - 19.lS Brnlav 
19.30 Frankfurt - 20.10 Hamburı - 22.2' 
Münib - 22.30 Hamburg - 22.35 Köni 
berg, Ştutgart - 24 Breılav, Frankfurt. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stutgart. 
DANS MÜZİ0İ: 20.10 Viyana - 20. 

Kolonya - 22.15 Belırat - 22.SO Florail" 
u- 23 Roma - 23.25 London • Recyon 
- 23.45 Tulu.z - Pirene - 0.10 Dro:ytviç. 

Teşekkür 

Ankara İtfaiye müdürü amcamd 
oğlu B. Şükrü Baf11UU1•ın hastalığı ve 
ölümü münasebetiyle batta Ankara 
vali ve belediye reisi sayın B. Nevzat 
Tandoğan olmak üzere kıymetli mu• 
avinlcrinin ibraz buyurdukları husu
si alika ve kadirşinaslıklardan ve h..
tane heyeti sıhiyeaiyle itfaiye te•k li
tının ve diğer dcvair ve müessesatıo 
muhtelif suretlerdeki değerli alaka• 
!arından dolayı kendilerine ve tahri· 
ren taziye ve teselli etmek ve ccna· 
zcyc iştirik eylemek lutfunda bulu• 
nan diğer bt ve arkadaflarımıza. 

merhumun hemıtirczadesi Mediha Bi· 
lcnlc ailemiz adına, tqekkür ve 
hürmetlerimizi sunarız. 
Abdülkadir Başınan - Şefik Bapan 

devletlerinde azalmıttır. 
Şuruı muhakkaktır ki Almanya bu• 

gtınk\\ YUlyetiyle iktiıfa etmemekte 
ve daha fazla memleketlerin ticareti ... 
rine da.ha fazla miktarlarla ittirlık et
mek için elinden geleni yapmaktadır. 

Anlatılıyor ki önümüzdeki senelerde 

belki pek ıiddetlendiğini göreceiimis 
bu yeni ingil.is - alman ticaret rekabe
ti. pllıılı \Jir eftacPlııi ile ı-..ı Wr • 
konominin rekabetı olacaktır. Bmaen-
aleyb ln&iltere'nin alman metotlarmı 
kullanaca&ı tahmin edilemez. ln&\1• 
tere ne ihracatına prim verebilir ve ne 
de dünya fiatları Uatünde mal alabilir. 

Fakat muhtelif memleketlerle yap
makta olduiu tediye anlqmaJariyle 
ve buralara açtığı kredilerle ve bilhaa

sa mallarının ve ticaret uıulleriniıı 

yüksekliğiyle alman rekabetılni kartı
lamıya çalııacaktır. Yalnız bu husus• 
ta dikkat edilecek bir nokta vardır ki 
o da son on sene zarfında in.giliz ihra· 
eat fiatlarının ithalat fiatlarına niı· 

petle yUzde 24 bir yükeelit göıtermit 
olması yani ingiliz mamul mallarmın. 
niepeten pahahlapnasıdır. Bu da Al• 
manya ile rekabeti güçle,tiren bir A
mildir. Huliaa. bu iki memleket ara• 
sındaki rekabetin müstakbel aafbala• 
rmda alaka ile takip olunacak inki· 
,aflar görüleceiinde tüphe yoktur. 

kumpan1aama sirmit. 1ann ite baılryorauq. hepıi bundan ibarettir. 
Sonra, zihnini kurcahyan meseleye dönüyor: 
- Fakat, Bay Bardiıinof, Vuya nasıl makinist 

olabilir? Bu mantıki değil ki. (Amaa, Bardifinof'IBl 
öiretmit olduiu birçok teYler araamda bu çefit 
kelimeleri de memnuniyetle kullanmaktadır; zira 
bu kelimeler franaızcada kulaia pek güzel gel
mektedir.) Makini.t itçidir; itçiler ise Ruaya'da 
kalabilirlerdi. Oradan yalnız aristokratlarla zen
ıinler kaçmağa mecbur olmutlardır. Şayet Va•1a 
ariıtoı.-at değil idi ise neden hicret etti 7 

Dojnayu sö1lemek lazım ıelirse Bardiıinof ela 
bu auali kendi kendisinden IOnD11flu. 

- Babanız da hicret etmittir. 
- Bu bafka. Macariıtan'da İf yoktu da ondan. 

Halbuki V asya... Sonra, Vaa1a o kadar ltibcu- iri .. 
S.7 Barclitinof, V uya harikulade bir adam ... 

Bardifinof bir an dütüncelen dalıyor. Sonra, 
rularm ve lnuusiyle halktan olanların, fakir olan· 
lann mizaçlannda muihi bir hal olduğunu .öyli
yor. Anna'ya bir kitabmı vermif oldufu Dosto
yevaki':ri ifhet ediyor. Rus rubu çocuk ruhudur, w 
bu .-illet öyle adamlar yetittirir ki etraflarına ı.. 
gibi bir aiya netnderlw. 

(Birkaç aman _.. Am Liif ile söriitGJ'GI' " 
Barclitinof'un kendisine SÖJ'lemİt oldqu söa:lwi 
hemen aynen naklediyor. Tabiidir ki bunlan laDki 
fikir kendininmit ıibi, daha dojruau müaakqa •· 
dilmez bir vaka, ezeli ve eaa• bir hakikat imit sibi 
tekrarlıyor. Liif, o bıldun gülümseyiıiyle rülümae
melde iktifa ediyor: 

- Her imanda laa•,. mabıas bir bal vardır, An· 
na. Sizde de bencle de vant..... Me8ihin bavariı-i
ne pliace; İnMD i:Ji ,m.idi olm.ııchr, Anna, w 

O ıünden itibaren Anaa lJif'ten çekinmektedir. 
V asya ile nuları diier milletler hizumcla tutmak 
ona iirenç bir fikir sibi sörünmekteclir.) 

.Anna, Barditinof'la btikbal bakkmda söriitür
ken Klari de Papadakiı'le müli.katta bulun•yorı 

- Bana ojlunun bika1elerini anlat, bakal-s 
hani benim yaınndald oilunun. 

Papadakiı anlatıyor. 

Klari emncliyar: 
- Şimdi de t&UTUZU anlat. 
Papadakis, muti, hikaye ediyor: 
- Türklw köye timalden taarruz ettiler. (U. 

n11tmıyal11n ki büyük harp biteli birkaç 1ıl olmut
tar. Remai tebliğler ve orduların hareketini yazaa 
ıazete muhabirlerinin telıraflan herkes.in lisanm
da izler bırakmıttır. Şöyle konatuluyor: Türkler 
köye ıimalden taarnu ettiler ... ) 

- Bunlar muntazam kıtalar mı idi, yolu& çetıe 
mi idi? 

Klari, alecaiı ceYabı da Papadakia kadar bilir. 
Muhaftl'eleri bir talebenin imtihanma benzer. Kla
ri, Papaclakiı'in denini bilip bilmeclitini anlamak 
i.temektedir. 

- Banlar 10ypnca çetelerdi. Fakat üç ıün IOll· 

ra mmataaam lotaı.r ela ıeldi ve ben onlardan ~ 
bm. 

- Neden müttefikler ba iti .... seyirci kaldılar
cb? Sen bana lnsiliz .lcm•DDNam• ÇanaWcale'cle 
oldufana söylemittin. 

Klari, tarihin ba bahlİ ile dlf politika bakkmc:la 
Hernacl sokaimdaki mekteplerin bir araya seı.. 
cek bir düzine tal-..0.den fazla 19yler bilmekı. 
clir. (Sona .,., ) 
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Çin ordularınm bq kumandam Çang-Kay-Şek'in 

C d __ _. 33 refikası, geçenlerde işte bu sözlerle Çin'in kadın ile- c . n -K . y -Sek 7300, B 2 den 1~,. en ~ısue 
Vitaminler meee1eai yeni meydka- ·ı· am D vitamuunden yuzde 10 mine hitap etmiıtir. Bu ıözler, muvakkat hükümet 

e mı ısr • k 
na çıktıg• ı vakit onlardan et yem k- ··ı ·· Bu vitaminin çocuıldarda e- merkezindeki politika ve ıosyete hayatına h&kim olan lara 0 çu. ec1·ı· 
lerincle hiç bulunmadığı sanı mik ha.talıima meydan YenD ı ı- bir kadmdan beklenebilen sözlerdi. Yabancılar ara • 
vitamin almak için aebzelere r~ib~t • h t--'araanız çocufunuza dana --------------, hormo lar uzen- nı • .... cld"t etmeme- sındakıaaca "Madam"ıdiye anılan 
çoğalmııtı. Hatta n ciğeri yedinnekte tere u bu kadın, yalnız teşci edici &Özler -
ne arattırmalar yapıldıkça_: .. Hainiz. • le iktifa etmemektedir. Bu itibarla, 

- Ette vitamin olmaz, çunku ~ay- Sıiırm ciieri de - yiyebilenler 'sözlerini• hemen arkasından filiya-
Yanlarm vitaminleri 1ıormonl.ar ır ... · in - bol vitaminlidir: B 1 .. den 77• ta geçti ki, bu da Çin'in birinci 

Diye ahkam çıkaranlar bıle bu- : 2 den 1000 ölçü, C ~~ yuzde ~l- ledisinden beklenen vazifeleri 
1 _!J' D vitammmden 47 ol-
unmuıtu. . kiki · ial- 68 DllllSJ'am, müdrik olduguna bir delildir . 

Halbuki Yitamın tet en ço " • 1927 de evlendigi günden.beri bu 
dıiındanberi etlerde de, ~at~ h:: çuMini mini taYUk ciferi~~· bıle ~ yorulmak bilıniyen kadın, kocası 
hca aayılacak derecede, YJtaJDUI 'tamininc:len yüzde 22 mı ıgram, Çan-Kay-Şek'e daimi surette re-

ad vı .. .. bul ur Piliç-
lunduğu anlaıılmakt ır. d'V' 'z vitamininden 55 olçu C un ~·nin fakat etmektedir. Geçen on yıl zar-

y alnız, bizim en çok ye ıgısna te tabii daha siyade, Y 1 
- fında, yorgunluk, dermansızlık, ce-

koyun etinin lop taraflarında - ada· dC:0 yüzde 28 ~iligraan. i _ saretsizlik gibi sözlerin manasını 
lelerinde - tiJDcliye kadar .. ·.~ Beyinlere seline•, koyun.be~ in bilmedigini, bu kadın bir çok defa-
8 1 vitamininden yüzde 60 olçu u- ı hiç umulmaz ama - B 1 vıtam~ : Jar isbat etmigtir. 
lunabilmiıtir. Bu da ainirlerin mu- den s ölçü verir. Kuzun~ kendı ~- Bayan Çan-Kay-Şek, 1936 ilk 

· · temm' et.mei• yaradıiın- ·r1 • -.-1. de muvazenelı olmadıgı ka·nununda, dostlarının israr ve na-Yaz9119aııu k nı erı .-- ·· d yüz 
elan koyun etini bu yüzden aewne halde gene o vitaminden yuz • . ıihatlarına rağmen, esir kocasını 
l&zımclr Zaten öteki Yitaminlerden öl Ü ıetirir. Dana ile ıığm~ ~yın- 'kurtarmak veya onun mukaddera-
timc:li kadar bulunamamıt olmaaı- 1 ç. · emek zaten adet d.e~ıldır. tını paylaşmak için, Sionfu'ya tay-

ye 1 d el'IDI y böb--'- --eaını aever- b .. k ıaı ela keain aa,mama 1 ır. Basılan ·· r- ı- b .. brek yare ile gıttiği zatnan en uyu ce-
Sıp etinin bifteiinde, filota~- ler Onlar da koyun ve aıiır 0 i 1 - sareti goıtermıştir. Bu tayyare se

da A fttamininden yüzde yüzden zı- ı...inde B 1 den 200, sene •1 .~ ~ !feri bir Çin devlet adamının refi-
_ _._ bulunduktan bafka B 1 den böbreiinde B 2 den 300 olçu 'kası için fevkalade bir hadise idi. 

Y- 5 ··ı ·· bulunur dana hid 0 
• SO, B 2 den de 12 o Ç:U : bulurlar. , Fakat, çok geçmeden bu ıseyı 

H 1 i .. etinin pinolaaını yemeiı n-~atilikle hiç ülfetinız olmayıp takip eden harp aylarında, "Ma-
e e aı k v pca.. • k tmaamı k f d 

tercih ed• " onun aanmtıra • ~as- d taytanm 0 lezsetlı ~zar .. de dam", Çin kadını için artı te errü 

I.nnı da .. :d711"11Mle 
800

zaam
0 
•• 
1

çzu" onAu:ı::=~ .. -;... .. niz, onkuna_.~ar caC'i~!~J:en ve tecerrüd diye bir şey kalmadı-
yu. O ı un ..- •n ğını da isbat etmiştir. 

&J'l'IC& .,. __ ,_ ki ııiır eti in- 2 mı •Si' K ciierinde de aynı Çan-Kay-Şek dfti gibi, biribi-bulununas. _,__ buluraunuz... as :ı 
aanı mikroplu haatabkla~ , ~ar!ı vitaminden 13 ölçü. A rini mükemmel bir surette tamam-
mukavemet ettirdiii sibi, aınr e~ı- G. . lıyan, sarsılmaz bir ahenkle büyük 
nin IDUY&Sene bulma~ ~~ ~ - ve müşterek bir hedefe yürüyen 
yec:liii tekerlerin Yiicut açenaincleki 1 y il 1 bir çifte cihan tarihinde pek en -
metabolizmaıına yarar. Yıenl lstınbu 1 s der ra'Stlanmaktadır. 

Dananm da lop etleri ufır eti P. Çan-Kay-Şek, memleketinin ~ -
biclir, tabü daha ı•YN·ı-· -:ı:~ ~ 

1 11111 
... 

1 
det ve taamıillerini henüz unut -

eli ·-- .... g - mamıt olan halis bir çinlidir. Gar-
ka. Biaim çok ~· • ö1çGJeria ço- r ba hiç ayak basmadığı için, Avrupa 
ne aelince, bu Tit.IDMl p· Vlli D h 
L- ... --!La'da yap.Wıt..cıan ".-..:- •-tanbul 5 (Telefonla) - . r. ve Amerika politikası ona em ya-
••_._ ~ - .u ' vi1l t partı ve bancı ve hemde ekseriya acaip gel-
liba Amerikalılar . -'-ıı on• Lutfi Kırdar bu&Un ye • . ba •--.L·ı k 
raibet p.termedikl~~ç-'--a- belediyeye ıelerek yeni vuifeaınek ş- mektedir. Buna muıuııuı , arısı 

L .--n. _.... ...... u1- ı. ıar-'- er en - May-Ling Soong Çan, Amerika'-
vitaminlerindea .~ Uboratu- 1adL Sabahleyin ua ., 0 -ef . tti. 

F kat b...- - · ı rln yurdunu t tif e • da Vel•lfY koleji'.'d.o o~uı_n~9tur; 
DUft::d.ı.ı cleiil• de - w;=•- den T~: partide ve belediyede Garbin mantalitcsanı bıldıgı, an-
~:_.. ........ bay•~-~-= aı'°a~lılarla t~ etti. On bet 30 ladıfı gibi, ingilizceye de hakim -

thain iMa-• - danım daha aon - dir. o, aynı zamanda garple şark 
aÖl"e kas• • selik ...-cliiİD• .... da lıtanbul kuman n, ı arasında mutavasaıtlık rolünü de 
hatk•c• b~-~ı.. buhmacatmdaa • ra Uninnite rektör ve de~. aUın üzerine almıttır. Bir çok yabancı 
anda da y1_.... dyaretlerini kabul etti. M\\hıttin. s- hab' ı . 
mud11 1s.- nelWlr. L-1..1- ... -.&.... tUnda"' aut 17 de belediyeye.ıeldı, b. a- diplomatlıarla gazete mu ır e.rı: 

...._. fi - ... .. ...... - li ili Madam'ı çok nazik bir ev sahıbı 
H~ -~~ yisd• 300 den n evrakı teılim etti ve yenı v ye ve ı'apo;cadan başka yabancı dil 

bile 1191 tal'U~~. Yitamininden muvaffakiyetler d11eyerek ayrıldı. · · h 
_.,. __. bilmiyen kocasının sozlerın.~ er 

600 Ş. halde çocuklara hangi bir memurdan daha mukem. 
bul~tar. taTllk eti yediriline mel bir ıurette tercüme eden anla-
tatlıdaa önC8 "- ' • ""- '7- ,... qc- • I UllllJI kı•llesl yıı ve kavrayıı kabiliyeti yU~ek 

i·~· eblMmeliclir. bir kadın olarak tanımak terefın• ca _..a• ' • v 0 - 0 , 5 a.a. - Yeni Utvan- b-
Etl_-!-1 ~·i~~=Aj~=:t:ı a ..... ,- nail olınuflardır. ....... ...: ahtan- • binelilllnr'~ = . 

bnnl..-d•-- deterleri yardır. Baıvekih Mlronu, ------ı.;01;J·0 ... =fitce~e~;land!;an~-:;Ka~y--Ş~e;,-;k;-.e~yc~-
bakmundall çok Bu 'h-"'t- bi· Hariciye: Joael Urbeyd, •--•i ç· cı. ...... hay 

ki • cı ... - ba,ıayıp da t~ ın •e .,... .. l •L!- L~re er. Dahiliye: Sllveatru Leonu, ·b· 
lli&UI DUU 1 • "teki hayvan- dan k•,.anlar Nankin'e ael ı• ı a-

• böbrek erı 0 
.. Harbi-: General Muatreildı, -s 

mm koyun A dan yuzde , - kınca, Madam, hemen hayır ve yar-
ların hepıini b•!~~ Hele böbr•· Adliye: Jann Guduıkiı, • dım milnaeselerinin başına geçe -
1200, B 1 den lu 0 ak kanlı kanlı Finanll Juliuı Codrialunu. , rek yurtauzları, ~keüııılerl barın • 
fi pek aa kıaartt~ar rdea çofu kal- sqvekllet muavlnlifine Londra - dırmak, onlara it bulmak için faa • 
,._...m. bu wtaaunl• ı,öltrekl .. dald orta elçi B. Balutea'in ıetirilece- Iiyete koyuldu. Geçen aylar ur· 
1D1f olar ... Sıtırla d~ indea fa· il bUdlrllmektedir. ıfında hep bu bahtsız ve talihsiz ei-
rinde aacak 8 2 Yitaman ,i..te :..----·~~-~~-=-· ıvil halkın itlerine kendini verdi: 
kat haylice WJik m.a.ett•, Hedefimi•: her türkün ban- 1Fabrikalarda çalıf&n kadın ve kız-
900 ölçü balUD111'· • ı..as.nmdan kada bir ıaaarruf heeabı ol- ların güç işlerine bilfiil yardım et-

Karacit-, .ltamıa q.rind• bi· ti. Yaralı aıkerlerin btıraplarını 
pek •~1 KOf1ID:. il el• 48 L!m:•:•:•:.· ---~======: hafifletmek için elinden geleni 
le C fttamWn• ~---: ... : bulan· yaptı. Bu itlerini bitirdikten ıonra 
mWarama kadar C ~ , • .,.. &abalar "her dolan çocuia cepheye giden batkumandana refa-
lar olmuttw· ~ı~;... .. K.. , bara" ye her kumba· kat etti. Kıocuı ukeri ve müdafaa 
mak için iyi plec-

17 
,.1..n ı•n• 0 bar kuıDla• ~biraz para • itlerini teftit ederken, o, •kerlc-

za citerind• yisd• o.,,.., raÇ.~' JıUmbara: en emın rin ilk tedavileri yapılan aahra re· 
Wtaminden, y.,dır. d cileri,I•, ıaua.. •lrlerinl, miaiyon haatanelerini do· 

Fakat, do,..._. ~bir haJY•• ıiıorta• lqtı. Bu teftitler eanaaında en 
b11 bakımdan, batköl' ~:!._., A dan 
nm cii.-i bo1 ,,....--

B OYÜ K YE~~~·=' 
Komitesi a

benler ve SelAmeti ~ hkenıe cel· 
.. d .... 1çın dl& 

rasında bölun ugu b ıunan Ro -
. d. ııuır u h ıelerınde na ıren ktir O nıa • . ae}ece ' 

be•pıyer az aonra • e düşmanlarını, 
kemeye dostlarını ~ üttehiın ıı· 
birleri jure, diğeder•.:~:: eder ... Bu
fatiyle göndermekle 1 iın&lar da 

k ıanılın•t • 'k rada daha bat a k . çinde ~efrı 
var ama artan k~ranlı k ~ asına ıaoı : 
edilmeleri mütkul. Fa a r ve tioıdı 
balar birer birer yanıyo obür u • 

. · aıraıının 
halk müme11ıllerı f 'k edilıyor. 

D ·ıatur te rı . 
cunda mebuı 0 ba•ına ını -

- eııner s . Bir lambanın ıfı&ı d hararetlı 
yor ve dik ka.şlar .altın ~İa yandığı 
gözlerin muzlun bır ı9ı 
Yakur çehreıini aydınlatıyor. 

1 r Bir kapı açı ı
Reis çanmı aallı~o 

1 
· i eri doluyor. 

Yor ve halk gürül tüy e ç dilf en ıel-
Ne halk bu, allahını t .~:::na, dinle -

miş bir kaç meraklı .m':.'aıkrııın köpU· 
Yiciler bilhasaa P~~~ Bu kızıl kil • 
ğUnden milteşekk~l ır. de manzarası 
l&hlı haşin yüzlerın aa iye k!fldir. 
bile insana dehıet v~ EyUil utli
Burada eski mahk6nı1 r, bataklık ka· 
- Jıııadın ar, 
aıntıları, hır.rz 

yaan: Barone• Orbi 
. . a ve sefaletin harap 

dınları ve ıhtır ç üıtünclen geçen 
. . Franaanın 

ettıgı, sının yolunu şaşırt -
"ılgınlık kaıırga 
:ıı • _,.hluklar var. 
tıgı bıçare ...... , 

t .11 Mahkcmeslnın sıra · 
Onları htı alnız tecesaüı, kin, te· 

ıarına çeken Y • deg-ildlr. Ha -
uzır neşeeı 

ınafanın ~ uh fesatçıların paralı a -
yır, bu gur 

0 
Konvamiyan aıraların

daınlarıdır. • Adliye aarayın-
dı . e Sarayına, 

dan A ıy na geçerek, namuılu 
dan thtiil ıar;• du,urmek ve Ter -
adamları dehfek e labalık taraftarlara 
rör rejiınindn a andırmakla parasını 
malik oJdu~~:~:zanır. Şimdilik, bun
alnının terıY tUylU bikimlerin, ka
tar, nazırlır;:_k bilmlyen kitiple -
lenıleri yoru dinlemek ve tanımadık· 
rln. n~tukl:i ıehpaya göndermekle 
ları kirDlelseki• frank kazmunanın 
günde on 'Uri balarının UıtUnde 
zevkiyle ıneıt i.enin açılmasını bekli
dotaıtı:rarak ce 

yorJar. bir kızcaiı•, utanmadan 
Anaııın, tirilmit olan nahif 

b6yle bir ~~Q~: mebuslar ııraımdı 
bir ırnç k ~dU ,,. ,P&nmfiyle onu 
!)8Jatur'U .... 

ga.tererek haykırdı: 
- A 1 itte baıtaneli vatandat 1 
Bu, Dölatur'un millete ibda ettiği 

hut&Mde tedavi edilmit olan ve ken
diılni oömertlltinln ıefaletlerini bi
ru haflflettlii küçük muıtarip mah -
lQklara putalar ve ,ekerler dağıttı&ı
nı ı&milt olduğunu hatırladıtı kil • 
çUk bir kısc:atızdır. 

Çocutun etrafmdakiler parmağı -
nın ve bakııının iıtikametinı takip e
diyorlar, ve, kıu bir llhza, Uatilne 
seyyieler menkut bu çehrelerin ifa • 
deai, bet.bahtlar• kartı merhametli 
davranmıt ye bellıati kendilerini 
bunca defa tututturmuı otan adamı 
görUnce bırdenbire yumuııyor. Ka -
dınlann arasında iyi bir binin ifadeli 
olan bir mırıldanma yükıeliyor. 

Fu.ldye - Tenvil bir homurdanmayı 
gizllyor ve reia Herman tekrar çın -
gıratı ıabınııııhkla aalladı. 

Kuvetli ıealyle: 
- MUttebemleri ıetiriniz, diye 

emretti. 
Bunun berine, kahıbalıkta bir 

meımıunlyet hareketi milphede edil
di. 

xxıv 

Jlyet mlhkeme lluzurundı 
Muhakemenin bütün tafsilatı lhti -

lal mahkemeai bülten'inde il inci yıl, 
6 Vandemiyer tarihinde hikaye edil -
mittir, milli kütüpane ar9ivlerinde il-

Yazan: 
Valter Boshard 

Noye Zlirber Saytwıc'an 
Uııakprk muhabiri 

ızaruri ve acele olan ihtiyaçları a
:raştırarak, ilaca, ilet ve aargı mal
zemeıi gibi lilzumlu ıeylerin en se
ri vasıtalarla teminine çalıttı. Su -
ıçav'da bir misiyon haetaneıinde 
ıçalıpn amerikalı bir hekim kadın 
bizzat Madam'ın gönderdigi bir te
'ekkür mektubiyle bir paket çiko
latayı alınca, goıterilen bu alaka -
'elan dolayı tt0n derece mütehaasiı 
oldugunu büyük bir heyecanla an
latıyordu. . . 

C epheyi teftit için yapılan 

bu yolculuklardan birinde 
batkumandan ile karısını taşıyan 
tayyare, az kalam japon tayyare -
lerinin hücumuna kurban gidecek
ti. Bilinmiyen bir ıebeple, haber 
alma tertibatı vazifesini yapama -
mı9 ve batkumandan havalandık -
tan biraz aonra on iki japon tayya
reainden mürekkep bir filo çatıp 

gelmifti Fakat bu filo, her nedcn
ae, baıkumandanın tayyaresini ta
kibe koyulmamıttı. Ancak, bu vaka 
Bayan Çan - Kay - Şek'in, yeni tet
kil edilmiı olan aıhiye organizas -
yonlarını teftit makaadiyle, dört 
-gün sonra tekrQr cepheye uçmasına 
engel olamamı,tır • 

Ekseriya çok tehlikdi bir şekil 
alan bu yolculuklar arasında, hayır 
ve yardım işlerine ve yazılan mek
tuplara cevap vermiye tahılı edil
miı olan bir çok günler, haftalar 
vardır. 
Dünyanın dört bir tarafından, Ma
damın bürosunda muameleai ıörül
mekte olan mektuplar geliyor. Ge
çenlerde, nutuklar,, gazete maka -
lelerini, seçme mektupları ihth·a 
eden ve geliri yaralı askerlere tah-

Yağmurların 
Urfa' da 
tahribatı 

Urla'dan alikalı dairelere ıeten ma
lılmata göre son yağan yağmurlardan 
tapn dereler ve huıl olan aeller bir 
çok kl:Sprilleri harap etmiıtir. Ebufie
ke gümrük karakolu karfıaındaki de -
rln l~ela uç köprüall, Telhamut şar
kındaki demir köprü ve Tunel köprü 
ite gümrük muhafaza karakolunun 
şark ve garbinde yeni yapılmıı bulu -
nan iki köprünün medhalleri bozul -
muıtur. Hallur deretıi ve Muatel auyu 
nakil vuıtalan ıeçemiyecek derecede 
taımıttır. Zarar ve ziyan olup olma· 
dılı tahkik olunmaktadır. 

tiyen bunu okuyabilir. 
MUttehemler, iki jandarma tarafm -

dan birer birer, bUtiln buw bulunan· 
lır tarafından ıörillebüecekleri yUk
sek ııraya getirilmitler ve kendi a • 
leyhlerinde Fuk.iye • Tenvil tarafm -
dan tanzim edilen ittitwnnameyi din
lemi9le.rdi. 

Ekıeriai.nin auçları, ulıteklrlık, 
hırsızlık, emniyeti ıuiatimal ılbl t • 

hemiyetsiı: weylerdi. Yalnıs blr adam, 
bir yol keaici bir haydutluk itinde 
katille lttiham edilJ.yordu. O ölllme 
mahk<Un edildi, ötekiler, yatmacı ile 
eahtekir, kundakçı ile ıadakımia ka· 
udar, karma karıfık bir fddlde küre
ğe maıhkQm edilmittL Salpetriyer • • 
lihhaneaine kapatılacak olan Uç kadın, 
masumiyetlerini yllklek Hile baykı • 
rarak ve aeylrcilerln kaba takalariyle 
takip edilerek l&londan çıktılar. 

Sonra ıUkQt aWet etti : Son mUtte
hem içeri almmıftı, bu, ıöğsilnde çaıp
rulanan beyaz muılin blr atkı ile ta
mamlanan çok aade bir kurıunl elbiae 
ıiymif, batı beyaz bir hatlıkla örtU • 
lU, bunun altından lltlf ıaçlarmm al
tın bukleleri sörWen bir ıq Jusdı. 
Jlllyet dö Marni aaldndi, ve blru ço
cukça bir cazibeye malik çekik yUall 
çok ıoluk olmakla beraber Uatilııde ne 
tt:llt. ne korku okunm~yordu. 
Etrafında olup bitenlere l&kıyıt, 

görünüyordu 'l(e etrafına bakınmadan 
suçlu yerine çıktı. Onun içindir ki 
Dölatur'u rönnemifti. 

Hikimin ku.vetli bi.r ıe.le: 

aia edilmit .olan bir eaer nefl'edil -
di. Bu eaere bir cöz atmak, bu va -
tanperver Çin kadını hakkında bir 
fikir vermiye kafidir. O, bu eserin
de, düfilnce ve duygularmı hem 
Çin'e hem de bütiin cihana büyük 
-bir açıklıkla ifade etmektedir. 

"Medeni milletler, bütün ahitna
melerin büyük bir saygıaızlıkla 
parçalanmasına, Çin'deki aivil hal
'kın yığın halinde öldürülmesine 
müıaade ettiler. Anc.ak, bütün garp 
lilemi bu facialara ıeyirci kalaa, 
ruzun yıllar korkaklık izafe edilen 
tbiz çinliler, ceıur olduğumuzu ia -
bat edeceğiz. 

''Muzaffer oluncaya kadar veya 
diz çökmek zorunda kallncıya ka
dar, hattl mukaddes topraklarımız 
kana doyup ateıten taç giyinciye 
kadar mücadele edeceğiz." 

Bu ıözler, Bayan Çan - Kay -
'Şek'in Amerika alemine radyo ile 
'yaptığı bir hitabesinden ahnm .. tır. 

Bayan'ın Kanada'ya ıönderdiği 
bir mektubunda ıunları okuyoruz: 

"Öyle ümit ediyorum ki, yabancı 
memleketlerdeki demokraıilerin bi
ze yardıma gelecekleri gün artık u
'zak değildir. Bu arada, biz, elimiz
den gelen her ıeyi yapacağız. Ne 
'var ki, topların, tankların, bo~ar -
'dıman hlyyarele.rinin yığm halin -
'deki aaldırııları ne netice vereceği
ni kimae kestiremez. Mamafi, biz-
1er her ihtimali ıöze aldırdık. Kul-
1anılabilecek tek ıillhımıa blmcı
'ya kadar mücadeleyi bırakmamaya 
'azmettik .. 

Elele verip zafere olan aannl
inaz inanımıza sadık kaldığımız 

'müddetçe, Japonya bizi ~zemiye -
lı:ektir. Düpnanımızın kuvetini is
lihfaf ediyorum, ıanılmaam. Çok 
büyük ve korkunç bir iıtirap çeke
ceğiz. Ancak, bedelini almadan, ka
nımızı akıtmıyacağız. Çin bu imti -
handan, manen daha kuvetli olarak 
ıçıkacak ve herkese eaygı telkin e -
(fecek olan bir büyüklüğe doğru yü
rüyecektir.,, 

lstanbul'da hazineye 

ait gayimenküller 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Millt 

emlak müdürlüğü İstanbul vilAyeti 
dahilinde bulunan millt eml&ke llit 
d011yaları tufiye ve bunların Emllk 
ve Eytam Bankasına dnri muamele • 
alne denm etmektedir. Bankaya de•· 
redilecek cayrl menkuller 3.000 ka -
dardır. Milli emlik mUdUrltiğtl fimdi
ye kadar bankaya tekemmül etmit 600 
doeya devretmiıtir, Banka devraldığı 
emlaki kanuni prtlara ıöre aatıta çı -
karacaktJT. 

Korent kanah kapah 
Atina, 5 LL - Korent kanalı tir -

keti, tlddetll Y•lmurlar doı.,.iyle, 
huıl olan bozukluklardan, Korent ka· 
nahnm aeyrillefaine bir ay müddet 
kapalı kalacalını blldirmiıtir~ 

- Müttebem, adınu, aoyadmu, 
mealeliııia. 

Diye ıordutunu ltitince Dölatur'u 
bedeni acıya yaklqan tiddette bir ıa· 
tırap hiMi aardı. 

SabahtanlM!r.l, JUlyet'in. kendi a • 
leyhindeld ktihamın ,enaatlni llk de
fa olarak anhyacaf ı zaman çekecell 
•tırabın dUtUnceaiyle keııdl fellkt • 
tini unutarak bu mUthit anı beldemlt
tl. 

Bununla beraber:, lrurtuluf ihtimal· 
leri ıöa önünde tutuluna, vasiyetin 
bu merke~e olma11 ıenıç kıs hakkın· 
da daha hayırlıydı. Mahkeme buauru
na Cumhuriyete kartı Uwıet ıuçiyle 
ıetlrilmif olaaydı, kendialnin onun 
lehinde her hanıi bir tetebbUıte bu -
lunmuına ••kıt kalmadan., muhake • 
me ve mahkam edlliT ve ölllm cuaaı
na çarpıhrdı. BlWda, bu ıuretle ka
nun ona bir mlldafli olmak hakkını 
veriyordu. 

BUyUk, mukavemet edilemes blr 
qk fU anda kendiaine bunca fenalık
ta bulunmuı fakat ıene kendlelal 
kurtarmak için bu kadar usı&nı tı • 
telmUıte bulunan ıenç lua ır_,. Dl
latur'un kalbini doldunıyordu. BI • 
tUn nlkbinliliyle ona dolna Mı bir 
lnc'bap duyuyordu. Artık Jlllyet ııa
ıarında uzaktaıı takdlı edUen ube 
delildi ve glbellllt, hayatmı utrun • 
da feda etmek ihtirub ve ldeta ıeh
vi arzusiyle onu Urpertiyordu. 

JWyet reiee metin bir .. 1e cevap 
vermitti w müddeiumumi •Ö% alcM. 

Gazeteci : fahri 

Müfettiı 
latanbul matbuat cemiyetinde • 

velki gün ıasetecilwi kabul edea 
Baıvekil onlarla memleket itl•İne 
dair haebıhalde bulunmu§, hüküme
tinin matbuattan ıizli bir iti olmadı
ğını, tiiril saııetelerinin büyük matem 
sünlerinde aöatermit olduktan "' ..... 
lu bauaaiyetten ve milli birliği teyit 
için vaki yardanlarmdan dolayı tak
dirlerini bildirmit. sazetecileri umu
mi itlerde f.hri miifettit teli.kki etti. 
imi aöylemiftt... 

Bir kaç süne.el, ba aüttmda. 
T ürlı matbuatında ô/Nnlı'tea balııe& 
mek ceaaretini bana vena.it olan ela 
aynı mü,.hedeclir: büyük mat.la 
sünlerinde gazetelerimiz ba.._.t ... 
tuurlu bir ha ... aiyet göatermifler ,... 
milli birliği teyit huavaunda üzerle. 
rine düten Yazifeyi hakkiyle ya~ 
tardır. 

Meıleiimiz güç oldufu kadar fe • 
refli bir mealektir. Onma imme......, 
faati namma güçlüklerini iktm..,,.. 
ça.lıftıkça da itiban artacakıbr. F .. 
kat, bu göçlükler neı.nlir7 

Bu güçlükler, bizzat &'•nteclnia 
mealeiini ve kariin de gazeteyi tıe
lakki tarzmdan doimaktadll": Ga..... 
teci, aldıiı her haberi ıaaet..m. 
nakledebilir mi, " her aklma cel• 
ni dilediii gibi yazabilir mi 7 Ma....._ 
at hüriyetini böyle anlıyanlar Ye hii
kümet adamları nezdinde bu anlay1-
f& aykırı zihniyetlerle k&l'fllafbkl .. 
n zaman büriyetaiz1ikten babeeden
ler vardır. Halbuki, delil gazete ._ 
tunlarında, hatta kartı kartıya otu
rup kehYe Ye cııara içerek fU YeJ• 
bu mevzua dair fikir müdaYeleainde 
bulunan doatlar arasında dahi gelifi 
güzel konutmaia meaat yokt .... H• 
ip ucu gazeteciyi hakikate sötüremi
yeceii gibi her hakikat ele hakikatin 
kendisi değildir. Gazete aühmlarmı 
mahalle kahYeaine çeYirmit olan aa
zetecilenlir ki gaefftİ hrltaaa'MI 
yaratmıılarclrr: birçok kapılar gu .. 
tecilere bundan dolayı kapabdr. 

- Susunuz, aramızda ıaseteci 
var! 

Fikirlerinde aamimi olmak, baki
kati bulmak gayretiyle yazmak, bu 
makaatla tenkit etmek prenıaipini 
tutmut olanlardır ki Batvekilia fah
ri müfettiı telakki ettiti gazetecil_.. 
dir: hepimiz bu ıazetecüerden ol· 
.. ,. çalqmal171L 

Yolu&. demapjlain hudacha ol .. 
billr mi 7 HW• de, fldrlw de, ha.. 
cliaeler de illalbaye itti-... edil .. 
bilir. 

Atlamamak? Fakat, ita kararla 
hareket edenlerden, azametli çamlar 
devirdikleri zaman, aormah ı 

- Kim atladı? 
AhYale Yakıf olmak 7 kendllwİlııi 

böyle aanarak bilmedikleri itleri ~ 
taya atanlara tavalye etmeli: 

- Biraz da!ıa tetkik etmek zah
metine katlaneanı•l 

Gaseteci ummni itlerde hakika· 
tea müfettif vazifeaini aörenclir; an
cak, bitaraf, haklı, müdekkik, gör
gülü, kıaaca sazeteci olmak f&l'Üy• 
le ...• Böyle ıazetec:il.-den hiç bir hü
kümetin aizli iti olamaz.-N. Baydar 

Genç yqında arurmaıa alıı ı 
Son pltmaJllık para etme• 

JUlytt dö Marni'nin tttlhvnnemeai 
tarihi bir veıika olmuftUr. 6 Vande • 
miyer'de Fuklye. Tenvil tarafından 
okunan bu veal.ka, Balua'bı bbe ha • 
ber verdliine ıöre mUttebem tarafın
dan 

11
tam blr aWcQnıet VI W.ydi ze

vahiriyle" dinlenmlfti. 
Dölatur'da, resilce veellwun oku· 

nuıunu lradelıln.ln lr.tndfılv pter -
mek imkanını verdlll bGtla baricil 
uudellilyle dinledi. Y.anu hiddeti • 
nl dinlemi9 01M1dı, ,.ıaacı •lerini 
boiuına tılmaü lt'4 1'uW11 • Ten • 
vU'in llıttlne atı1srdL hkat, bizzat 
Jülyet'in menfaatlınt olaralr. lbtiraa -
ıız, muhakeme aaullerinı sin hare -
ket etmek lbnndı. Onun isllullr ki it
tüımmamenin okUJUDMını barıkemiz 
diAledl. 

' - Jillyet Maral, eis yalan. ve ıui
nfyetll bir ihbarla, bir halk mümeui
Hnla pbama iftira etımeı.ile mütte -
belmlnls. Bu kurnazca hareketiyle 
Sellmetl lmne komitealni mezk\tr 
baHr 8lnm..ilinl ihanet sanm al tına 
almqa ve evinin arıttırıbmauu em -
retmtye mecbur ettlnls " ba ıuretle 
hUldbaet baları .. Ye madQnlarına 
cumbmlyet hlametme urftdllmeai 
lbım ıelen kıymetli valcitlerini kay
btttlrdilinlı ve bunu da, millete kar
tı vulfenbin yanht bir tefıirl dola
yıaiyle defli, hafif mqrepllfinlz do -
layııiyle, ıizin menfaatinizi dütUnen 
ve sizi bir rezalet halini alan sefahat 
ha,atından çıkarmak iıtiyen adam. 

· (Sonu uar J 



Çukurova' da 

Pirinç yerine 
Pamuk 
ekilecek 

• • 
rın turistik yolları 

Bu mühim İşe önümüzdeki 
mart ayında baılanıyor 

Adana (Huauat) - Pamuk ve hubu
bat sibi ekimi ıenit mikyaıta olan 
Çukurova çeltikçiliği (pirinç zeriya
tı) artık bu bölgede nihayet bulmak 
iiaeredir. Çünkü fU anlatılmıtJır ki : 
Çukurova'da çeltik zeriaytı devam et
tikçe, 11tmanın kökü kurutulamıya • 
cakf 

Yıllardanberi Çukurova'nın muhte· 
lif çeltik bölgelerinde pirinç ziraatı 
mevsimi boyunca çalıtan genit bir 
utma mücadele tetkilatı mevcuttur. 
Bu te,kilit durmadan çalıftığı, ve 
Siinden ıüne kadroıunu genitlettiği 
halde "11tma" yı Çukurova'dan tama
men kaldıramamııtır. Ve çeltik zira
ati devam ettikçe de 11tmanın bu böl· 
ıeden kallmııyacağını anlıyan teıki -
Jat milteh11111ları, nihayet ovada pi • 
rinç :ıiraatinin men'i lizımgeldiği ne
ticeaine VU11Uflardır. Ve bu huıuıta 
Jauırladıkları ceniı raporları, 11tma 
mücadele heyeti toplanarak müzake
re e!likten sonra vekilete göndermiş
lerdır. Haber alındığına göre, vekale
tin, önümüzdeki mevsiın. Çukurova . 
da çeltik ziraatine müsaade etmiye
ceti, etae bile tehirlerden, kasabalar. 
dan, köylerden uzak ve mahdut bir 
labada pirinç ziraati yapılmasına an
cak miluade olunacağı anlatılmakta. 
dır . 

.. Çukurova balkının 1ıhati, hayatı 
pibuma yapılan,, bu ziraatten mem
leket ekonomiıinin faydadan ziyade 
arar ettifi meydandadır. 

Jıte cilmhuriyet hükümetinin ııhl 
tetkllltı, buaün bu mevzua da büyük 
lıir metle el atmıı bulunuyor. 

Çok ı...ıt bir muhasebeden aonra 
plracak nbmlar ıı.yret vericidir. 

Atalı )'Ukarı, ortalama bir hesap
la, cenup bölgesinde tam 10.000.000 
kilo çeltik çıbr. 

He bilyük bir verim kaynatı 1 diye 
hayret ecleniııi:ı; memnun olursunuz. 
Pabt beaabın neticeaine varmca bu 
dllftlnceler def itecektir. 

Maliyet munfları çıktıktan ıonra 
bu iıtihaalden elde edilen kir tudur: 
250.000 lin. Buna karpbk cilmburi -
19t hWrilmetinin ııbl tepilltı Çukur
Oft"da ııtmayı 6nlemek için ne aarfe
dl10r tahmin edenlnb? 

Tam 1.500.000 lira.. 
4rtds - _, 1 

Fi 1 o ... , , 

lzmir. (Huauai) - lzmir bölgeainin turiatik yollarmm infaana mart 

yından itibaren baılanacaktır. Nakil vaaıtalarmclaa keailen yirmi...- pa
ralar huauai muhasebeci• toplanmaktadD". Aynca Yili.yet biitçeeinden ve 
uummi muvazeneden ayrılacak paralar da bu ite tahaia edilecektir. 

Turiatik 701lar projeai tasdik ve tetkik edilmek üzere Nafıa Vekale
tine sönclerilmiftir. 

Kendisini mahkfım ettiren 
kanımı vuracakh 

meden çıkıp giderken mahkumiyetine 
sebebiyet veren kansına kızmıı biça
ğmı çekerek üzerine yürümüttür. Ra
mazan yalrıl•"""t •e adliyeye .eril • 
mittir. 

(ııktrı halkevinde ~ahımalar 
Çankırı, (Hueuai) - Halkevinin 

bütün tubelerinin faaliyetlendirilme
ai yolunda komite bqk.an'larından mü
~lddl baUrni idare heyeti topımı.
'ralt 'bu 1rıt lçerl91nde tu lflert bafat-
mak için karar vermişlerdir. 

ı - Hapiunecle okuma yuma kiir
ıu. 

2 - Franaısoa Biffnme kunu, 

3 - MotörcillUk öğrenme kunu . 

kafi ıelecek ını. 1000 hektar 
tarluına bol bol yeter." 

pamuk Bu kuraılardan maada diğer şubele-
rin de yapacakları itler konuşulmut-

&ıur111 yıktı bir 
zamanda modern 
bir ıehlr olacak 

Erzurum. (Hususi) - Erzurum ve 
Trabzon'un planlarını yapmakta olan 
franıı z,ehircilik nıilteha88ııı B. Lam
ber buradaki tetkiklerini bitirerek 
projelerini hazırlamak üzere Paria'e 
gitmiftir. lki ıenedenberi büyük bir 
\htimanıla çah,an maruf ıehirci bil
huu Erzurum ıehrini asrileftirecek 
bir pliıı yapmak için bu işi kendiainıin 
telakki etmittir. 

~pdan projeye göre ,ehrin fabri
ka ve iktıaadi tetebbüı yerleri. ıehir
den geçen lran transit yolu cephesi
ne konulmuftur. Erzurum'da yapıl
makta olan fimendifer istasyonu ve 
mahalleıin:in yeni Erzurum'a bağlan
ma11 için genit caddeler açılacaktır. 
Bu plinı Erzurum belediye ve villye, 
ti fimdiden tatbika koymuftur. 

Erzurum'da grup intaatı bitmittir. 
Bu arada yapılan binalar funlardır: 
Müfettifi umumilik ve kolordu daire
leri, halkevi, poata telgraf, inıhiaarlar 
baf müdüriyeti ,yeni büyük liıe, mü
fettiflik, kolordu ve mevkii müstah
kem evleri, 15 aubay ve memur evi. 
vilayetçe yapılan hastane doğum evi 
ve genıe büyük .bir mektep. 

İzmir'in tayyare 
istasyonu 

lzmir. (Husuıt) - lmm'in Cwna
ovaaı nahiyesi dahilinde teeis ve İıllf& 
edilen aivil ha.a iatMyonunda ıimdi
ye kadar yapılan maııbtelif inpat ve 
tmiaat tetlld:k edilec6, ıiril tayyare 
meydanının yolcu •e poe1a tayyarele
ri itletmeeine ne vakit açılabilecetl 
teepit edilecektir. 

Şimdiye kadar Cumaov&Jı aiviıl tay
yare meydanında bir han.gar, bir istu
yon binası in,a edilmittir. Devlet de

miryıolları idareaioden alınan mühim 
miktarda kömür cürufu ile meydan, 
kıtın yağmur yüzünden çamur derya
ıı halini almaktan kurtarılımttır. Cu
maovuı pealnden tayyare meyda
nın'--...ı oı. klUD yaptırılmq. ai
vll hm f.tl81•c*'uında telefon tetliaatı 
ikmal edilmiştir. İstasyonun içme ıu
yu ihtiyacı da temin olumnuf gibktiT 
Blltün teeiaattan, bllbMu 1D97d'anm 
ıalah edilerek mllkemmel blr bale 
IDonmnmdan sonra Ankara - İzmir a
rasında yolcu ve posta tayyarelerinin 
ifletilmeei için biç bir mani kalma
mıttır. 

._ pbn neticeden aonra. bu mevzu 
~lucle usun boylu oyalanmak lü -
"-udur. Çilnkil. çeltik ziraati men 
Dıetildlll takdirde Çukurova'da ne it 
11aJatma bir sekte vurulacak, ne de 
Plı'•U arar edecektir. Bilikiı 
--....U de. amele de ııbl •e mali 
... .._.. latlfaıde cörecektir. Şimdi 
plrlat tarlalanndaki bataklıklarda 
.._ amele. o aman pamuk tarla, 
llr:ada -,.acütır. 

itte bu da ıöıteriyor ki, hükümet 
hayırlı bir it dlha batarmak üzere -
dir: Çukurova' da pirinç yerine pa -
muk ektirmek gibi 1 - Tangüaer 

tur. -------------

Jllt+•11l1r diyorlar 1d: 
•- 100 hektar bir çeltik tarlama 

Halkevinde fakirlerin muayene ve ne odumm nokaaıılan tarnamlanmıt 
tedavisine bakılmak üzere sosyal yar- ve mesai pfOiramı tanzim edilerek hal
dım komitesi tarafından açılan muaye ka bldirilmiftir 

YURTTAN RESİMLER 

Bartın ırmağında bahk ağı ve kayıklar· 

Ebedi Şef'in cenaze töreni aünü Trabzoe'da çok hazin bir tören yapıl. 
mlflrr. Bütün trahzonlular söz ,.atlan araaıncla törene İftİr&k etmİflei'o 
dir. Tönacle eski hikayeler ir.t eclilmittir. Y--.dald reaimler, tir.._ 
muhtelif emtantanelm söetennektedir. 

lzmir'de feci bir 
tramvay 

kazası oldu 
lzmir, (Huıusl) - GCSztepe tram

vay caddeıinde Vail konalı önünde 
feci bir tramvay lr.uaaı olmuftur. 

Tramvay arabam. Güzelyalı'dan Ko
nap ıelirlren Göztepe tNIDV&y müt· 
terilerine ıuete satmakta olan 14 ya
pııda müvezzi Tahsin. hareket halin
de bulunan tramvayın birinci me•ki 
arabaına atlmuttır. 

Gelip leçen tramvay arabalanna at· 
hyarak pzete utan bu 90cuık. birinci 
mevki tramvay arabama atladılı ıı· 
rada yapurdan alaık halde bulunan 
merdi.vene buınca ayağı kaymtf. bır 
elinde gazeteler bulundutu için diğer 
eliyle demir parmakbp tuttutu halde 
r&uvazen•ini bulaamnıt. yere ctilt
müttUr. Zaftlb çocutuA bqı, kaldı
rımdaki taflardan birine pddetle 
çarpmıı •e bu 1atlemenin teairiyle ka
fa t.Mmda pııifçe bir ptlak buıl ol-

,, ••••• denli • hlsl• 

ili Mlledldl 
Tnıhı:on, (Huıuei) - Tr.bzon'un 

büyük derdi içme ıuyu ifi halledilmit
tir. Suyun tehre getidlmeıi için bir 
tlnete yarım milyon liraya ibate e
dllmittir. Şirket bir ıene içiade bd'lfl 
bitirmeyi teabhüt etmiftir. 

Trabzon'da yapılmakta f>lan bllyük 
nilmune haıtanesinin ikmaline ait bil
yUık parçaıı 70 bin liraya ihale edll
mittir. Bu hastane Türkiye cltnhuri
yetinde mevcut hastanelerin eıt mo
dem, en gilzelle'finden biri ola*tır. 

muftur. Vatman, tramvayın ıağ tarı
f ındalri aynada kazayı görünce fren 
yaparak arabayı durdurmuı, yolcular 
ve biletçi, yere dilten çocugu.n yanına 
kotmutlardır. Baygın halde bulunan 
çocuk, bir otomobille derhal memle
ket butane.ine kaldırılmıt. tedavi al
tına almm1ftır. 

Kasa yibilnden tnavaylar bir mfld
det İfliYemmüt. otıobils ve tabiler 
JQ!cuları nakle1ımiıflerdlr. 
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• hkları hareketleri, büyükler ekıeriya güçlükle yapaTlar. 
Bebeklerin büyük bır .lrolaylı~a :;:, • yaparken ne Jıadar zoraki gülümıediklerine dikkat 
Yukarıdaki genç kızlann b~ tU en ediyor muıunu? 

Koçak ostadlar 
Ve 

Boyok talebeler ••• 
-

KüPikler blJiiJince 

11vıkllklerlnl 
kaybediyorlar 

-
NiÇİN? 

um bahçelerinde, çocuk araK balarında raatladıimıı• &ü-
. . ınini minilere refakat 

%el ve ~ırın0 w unun hem cazibesiz 
edenlerın ç glkl şeyler olmadıkla
hem de yakışı .. 

1 
aman bir an için 

d .. w"muzz ' 
rını gör ugu 1 geçmektedir: 
aklımızdan şu su~. 1 bir çocuktan 

.. _ Bu kadar g:~: bu kadar çok 
nasıl oluyor da ~. ?" 
çirkin insan y~t!şıyo: bir şaka gibi 

Bu sual belkı.ınsa; tonil pedagog· 
gelir ama. bu dava, e · ddi telakki 
larca ebernıniyetli v~ cı 
edilecek bir meseledır .. ni minilerle 

Gelişmiş insanlar. mı e edilince, 
b · kt · f olarak mukayes o 1e ı .. 1 tarı, bazan 

büyüklerin. tabıı ol~f :aybedecek 
hareket kabiliyetl~rın;u tarı derhal 
derecede hareketsız 0 ş 
dikkati celbeder. 

u yürekler acısı !kibeti~ 8 sebepleri bir çok~ur. Eve!~· 
.. .. k yafta ık en, a 

daha pek kuçu • yasak ve n manası .. 
ne ve babasını w barekt iı-
ürkütmeleriyle ç~cugu:nıenir veya 
tekleri ya tamamıyle uları tah-

. nun bu arz 
hıç olmazsa o w b' yasak kor· 
dide uğrar. Çocuga ır tırman-

. d" .1• • " Aman . 
sesi gıy ırı ır · - .. e ı Bir yerı-
ma, sakın koşma 1 pu~ ,, ihtarları· 
ni yakma yahut kesme.·· .. 

.. düz ışıtır. 
nı çocuk gece gun ketinde kor-

V e nihayet her ha.~. altında ka
kunun tesir ve tazyı 1 ahut da bu 
lınca atalet baflar. ~~ ~u takdirde 
tazyike isyan eder 1

' • in tehlike· 
körü körüne. ve her ~nl~~ük göster· 
lerle dolu bır pekgoz 
meğe koyulur. 

. b p daha var: 
Ca hır se e 

Ayrı · ·ı rı·n ta-ini rnını e 
Anneler ırı yapma· 

. . kana kan& 
bii hareketlerını Birçok anne· 
larına engel olurlar. . a düşün-

. fletlerı vey 
ler vardır kı, ~a .. en yavrularına 
cesizlikleri yuzund 

1 
' • dışında o

kendi güç ve kudret e~ı üme hare· 
lan erken katkına ve J'u~tara bır de, 
ketleri ya?tırır~ar. .. uade etmediği 
henüz bedenler.1 rnu~a hareketler 
b:ılde jiııınaıt~kle !~'\ıave etmek 
yaptırmak tehl~kesll 'ıne bırakıla· 

. K dı ha er . gerekur. en klar her şeyı 
rak in ki.af eden çocu '··gvrendik-

:r- .....uasını o 
tam zama~ın~a ya~ hareket . t~
lcrinden, ıterıde n eket jatekaızlı
tukluğu ve ne de bar 
fi hiuederler. 

k t iıteksiz
.... kterin hare e 

8 uyu . ri a teınbelliğe 
liklerı eks~ y k hallerde, 

atfedilir. Fakat, bırço 

Halbuki büyükler köprü kurarken epey güçlük çekiyorlar 

,... .,, Yazan: 
Yalter lon Holander j 

L- /ret lıiiçük çocufan aırh-Ba nPre , • 
nın Jıavetl•lllftUlllC 1aar 

bu, bazı cihazları fazla yormak su
retiyle kullanmanın, bir kısmını da 
hiç hareket ettirmiyerek uyuştur
manın bir reaksiyonudur ki, bütün 
bu tezahUrlerin kökü çocukluk dev· 
resindedir. 

Tembellik bir ahlak kusurundan 
ziyade bir muvazene bozukluğudur. 
Zamanla bizi berbad bir hale sokan 
muvazene bozukluğuna karşı hare
ket etmek iıtiyoraak, hareketleri
mizi çocukluk hayatındaki ciddi
yetiyle, zarafet ve kolaylıkla yap
malıyız. 

K e9ke büyükler arasındaki ör· 
nekler fazla olsaydı 1 Fa

kat, ıporcularımız, tiyatro artistle
rimis ve buıuaiyle örnek olmak 
vazifesini üzerlerine almlf olm • 

Filistin 
, 

konferansı 
hazırlığı 

Kudüs, S a.a.-İngiliz mandater ma
kamları, Londra'da toplanacak olan Fi
liıtin konferanaı hakkındaki mütalea • 
tarını almak Uzere arap belediye azası, 
muhtarlar ve şeyhler arasında tahki -
kat yapmıttır. Alınan bütün cevaplar, 
Filistin araplarını konferansta temsil 
etmeye yalnız yüksek arap komitesi a
zasının ve halen menfada bulunan Ku
düs müftütıünün selihiyettar olduğu -
nu müttefikan bildirmektedir. 

Maveraİ§eria ba§vekili 
Şam, S a.a. - Emir Abdullah'ın 

mümessili sıfatiyle Londra'daki Filis -
tin konferansına iştirak edecek olan 
Mavcraişeria başvekili, bu ayın 12 sin
de buraya gelecek ve bir kaç zaman 
evci Maveraişeria'dan buraya kaçan 
muhalefete mensup eşhas ile görüş -
melerde bulunacaktır. Diğer taraftan 
taırih edildiğine göre, Maveraişeria 
baıvekili, Kudüs müftüsü ve arap ko
mitesi bası ite her hangi bir görü)
me yapmıyacaktır. 

Letonya hariciye na%ırı 

Londra'da 
Londra, S a.ıa. - Letonya Hariciye 

nazırı B. Munters, resmi bir ziyaret 
maksadiyle bu sabah Londra'ya gel
miştiır. Geçen sene lort Plymouth ta
rafından Letonya'ya yapılan ziyarete 
bir mukabele olan bu ziyaret esnasın
da iktısadi meseleler, umumi vaziyet 
tetkik edilecektir. 

B. Muıntera öğleden sonra B. Çem
berleyn'i, yarın B. Halifaks'ı ziyaret 
edecek ve perşembe günü kırat tara
fından kaıbul edilecektir. Resmi ziya
ret cumartesi günü bitecekse de nazı
rın bir müddet daha Londra'da kalma
sı muhtemeldir. 

B. Munters bugün öğleden sonra B. 
Alexander Cadogan tarafından kabul 
edilmiştir. Nazırın, ingiliz devlet a
damlariyte yapacağı görüpeler esna
sında hükümetinin ingiltere'den siJah 
satın almaaı meselesi ile metgul ola
cağı zannedilmektedir. 

Lima konferansı 

hazırhkları 
Nevyork, 5 a.a. - Yabancı gazete 

muhabirleri cemiyeti dün Lima kon -
feransı için bir toplantı tertip etmiı -
lerdir. Muhtelif Pan Amerikan mae • 
lelerinin görilfilldüğü bu toplantıda 

timdi "Service" gazetesinin bq mu • 
harriri olan eski Şili cümhur başkanı 
Davilla ile Montcvideo gazetelerinin 
milmeuili B. Lare-gi, La Nacion gaze
tesinin muhabiri B. Arcaprile ve di -
ğer tanınmış gazeteciler ıöz almıılar -
dır. 

Almanya'ya 11rap sattık 
İstanbul, S (Telefonla) - İnhisar -

lar idaresi Almanya'ya 32 bin litrelik 
bir parti beyaz prap ihraç etmiştir. 
Almanya kontrol idaresi, son günler -
de gene inhisarlar idaresinden 32300 
litre şarap istemiştir. 

nalar, örnek olacak bazı feri kabili
yetler göetermek kudretinde iseler 
de, bunların hayatta ve ya§&lll&k hu
suıundaki umumi tavır ve hareket
leri, insanı çekip ıüriikliyecek mahi
yette değildir. 

UZAK SARK'TA 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Japonya'nın kurmağa çalıştiği 

Yeni Çin hükümeti 
K anton'la Han· 

kov'un zab • 
tı Çin meselesini, 
aktüalitenin ön ıa
f ına geçirmittir. 

r------Ya%an : 

JAK DESTA 
Bu itibarla japon 

gazetelerinin ne 
düfündüklerini ve 

La Tribün de Nasyon'dan 

fethedilmit Çin'le henüz fethedil -
memif olan kısımların istismarı i
çin japonların ne yaptıklarını ve ne 
yapacaklarını mütalea etmek fay
dalı olur. 

İki japon icadı olan timali Çin 
muvakkat hükümetiyle merkezi Çin 
yeniletme hükümeti i~in bir müt -
terek komisyon kurulmasını tefsir 
ederken, Japonya ticaret ve endüst
ri ileminin büyük bir organı olan 
Şugai Şogyo Şimpo gazetesi, bu -
nun, yeni bir Çin'in organizasyo -
nuna ve vahdetletmesine doğru ilk 
adım olduğunu söylüyor. 

Hankov'un işgalinden sonra he -
men orada da mahalli birhüküme -
tin kurulması muhtemeldir. Bu su
retle yarınki Çin'i teşkil edecek 
topraklar genişlemiş olacaktır, bu 
genişleme bütün Çin merkezi bir 
hükümetin idaresi altında birleşin
ceye kadar devam edecektir. 

Japon ordusu tarafından ifgal e
dilen havzanın genişlemesiyle, bu 
sahalarda nizam ve sükunun muha
fazası meseleıi her gün biraz daha 
ehemiyet keabediyor. Çank - Kay -
Şek hükümctinin Hankov'dan çe
kilmesinden sonra bu ehemiyet bir 
kat daha artacaktır, çünkü hiç şüp
he yoktur ki çinliler çete harbına 
daha büyük bir şiddetle girişecek
lerdir. Bu gerilla başladığı zaman 
japonlar tarafından ifgal edilen a -
razinin vaizycti iyi olmıyacaktır. 
Harp devam ettiği müddetçe sü
kftn ve nizamın iadesi tabii imkin
sızdır ve bu sükOnu tesis etmek en 
müstahkem bir fehri zabtetmekten 
daha güç bir iştir. 

T okyo'da çıkan Miyako gaze • 

tcsine göre, Hankov'un ja -
pon kıta\arı tarafından z'abtından 
900ra. Van eyaletini idare edecek o
lan yeni hUktlmetia de mllfterek 
komisyona rabtedileceğindcn tüp • 
he yoktur. Bu müıterek komisyo -
nun ihdası Çin'in vahdet bulması 

ve bir Çin merkezi hUlriimetinın te
ıiıinc doğru mükemmel bir adım -
dır. Bu suretle, Hankov'un ıuku -
tundan sonra, general Çang - Kay -
Şek'in hükümeti, rnahallt değilse 

bile bir tafra rejimi manzarası a
lacaktır. 

Yeni merkezt hükümet te,kil e -
dildiği zaman onu ilk tanıyan Ja -
ponya olacaktır. Almanya ve İtal
ya sUratle bu hareketi taklit ede -
ceklerdir. O zaman Fransa, İngil
tere ve Birleşik devletlerin ne ya -
pacaklarını görmek enteresan ola -

Bundan dolayı, kendi hallerine 
bırakılarak tabii hareketlerde bulu
nan mini minilerin hareketlerine 
iyice dikkat etmek ve onların yap
tıklarını kendimize örnek alma
mız sonsuz faydalar temin eder. 

caktır. Bu üç devletin hakları ve 
menfaatleri bilhassa yeni merkezi 
hükümetin idaresi altına girecek 
mıntakalarda bulunacaktır. Öyle 
ki yeni idareyi az zaman içinde ta
nımamaları imkansız olacaktır. Bu 
iitbarla yeni hükümetin istikbali 
müemmendir. 

Çin çok geniş bir ülkedir. Burada 
yerle,miş olan milletler ne aynı a
nanelere, ne aynı adetlere ve ne de 
hatta aynı kültüre sahiptirler. On
ları aynı nizama boyun eğdirmek 
ıon derece güç olacaktır. Bu ba -
kımdan müşterek komisyon herkes 
için müşterek olan tarafları birlet
tirmeye çalıpcak ve mıntakalarm 
kendi hususiyetlerine ait itlerin gö
rülmesini mahalli idarelere bıraka

caktır. O suretle ki japon işgali al· 
tında Çin'in inkişafı devamınca ya· 
ratılacak olan bütün idareler oto • 
matik surette müşterek komiıyona 
dahil olabilecektir. Bu müfterek 
komisyona ıeçilen ,ahıılar federal 
eaaea istinat edecek yeni merkezi 
hükümeti teıkil edeceklerdir. 

1 lk bakışta, Mogolistan ve 
Sinkiang idarelerinin bu 

müşterek komisyonun haricinde bı· 
rakılmı§ olması şafılacak bir şey gi
bi görünür, fakat hakikatte, böyle 
olması pek tabiidir. Mogolları c;.nı 
- Kay - Şek hiıkümetinden uzaklq• 
mak için şu prensip ileı i 11Urülmüt
tür: Mogolistan moğollarındır. Ba 
hususi prtın haricinde, Mogoliıtan 
ve TUrkistan sakinlerinin Adetleri, 
kültürleri ve hisleri diğer Çin mil· 
letlerinden o kadar farklıdır ki bun· 
ları Çin'in diğer kısımlariyle aynı 
hükümetin serçevesi içine almak 
doğru olmaz. Diğer taraftan, müa • 
takil bir devlet kurulamaz. Sinki
yang ve Mogoliatan'ın yedi mil -
yon halkı Uz.erinden ancak 300.000 
i mogoldur. Yapılacak en iyi te1' 
Mogolistan'ı Mançuko'ya ilhak et • 
mektil'. 
Taymlıı gcu.-ctuinin !'1:kln muha

birinin 25 ilk tctrin tarihli mektu • 
bunda bildirdiğine göre japon kont
rolü altındaki muvakkat hüldlmet, 

Tiyen - Çin gümrük otoriteleri va
sıtaaiyle, 9imali Çin limanlarından 

koyun, yün ve kendirin ihracı mem
nu olduğunu ilan etmi9tir. 

Şimali Çin'in bütün yapağı ~ 
sulünü japon ordusunun istihllk 
ettiği anlaşılmaktadır. 

Bu emir, bilhassa, en büyük ya • 
pağı alıcıları olan alman tacirleri
ne, ve ikinci olarak Tiyen - Çin'de
ki ingiliz firmalarına dokunmakta· 
dır. 

Bu tedbir alman ticaretanelerini 
büyük bir inkisara düşünnü9tUr. 
Salahiyetli makamların söylediği
ne göre, Çin'de japon faaliyeti yü· 
zilnden, alman ticareti o/o 50 azal • 
mıştır, Şanghay'da ve şimali Çin' • 
deki alınanlar en büyük daı-beyi ye
mi~lerdir. 

B. Ruzvelt mühim bir 

nutuk verecek 
Warmspring, S a.a. - B. Ruzvelt i

ki 'hafta burada kaldıktan sonra Va • 
şington'a hareket etmiıtir. Yolda fİ -
mal Karolin'indelci Chapel Hill'de ka
larak üniversite talebeıi için bir nu -
tuk aöyliyecektir. Cümhur baıkanına 
yakın zevat bu nutkun çok mühim o -
lacağını ve ekalliyet meselesiyle dıt 

işlere temas edeceğini bildiriyorlar • 

Fransız kıyılannda bir 
yunan vapuru batb 

Nevyork iimnaıtik mekteplerinde çal11an bu iki ••nç kız da 
artlarını kuvetlendirmelt için yukarıtlalıi bebcjin laarelıetlerini 

taklit ediyorlar 

Berlin, S a.a. - Bu sabah Hamburg'
da Laplata ismindeki alman vapuru -
nun ıahibine radyo ile gelen maliıma
ta göre, Akti ilmindeki yunan vapu • 
riyle Laplata arasında dün saat 13 de 
Ouessant'ın, karıısında fransız sahil -
leri açıklarında bir çarpışma olmuı ve 
Akti vapuru batmışıtr. Vapurda bu • 
lunan 16 erkek ve bir kadın kayıptır. 
Laplata'nm üçte ikisi su altındadır 
ve romörkörlerle Brest'e çekilmekte ~ 
dir. 8000 tonluk olan vapur Buenos • 
Aires'e gitmekteydi. 



Tunus Konika v Cibuti Aı~ırı'ıın yeni 
Enınlyel Mldirl 

Ankara halkevi köylere 
ecza dolaplar1 dağıtıyor 

Yollanmız 
ltalyan gazeteleri diyor ki : 

ltalya haklarından 
vazgeçmiyecektir 

Ankara emniyet müdürlüğüne emni
yet işleri umum müdürlüğü üçüncü da
ire reiıi B. Şinasi Turga'nın tayinine 
ait kararname yübek taetika iılctiran 
etmittir. 

F.mniyet itleri umum müdürlüğü 3. 
cü ıube müdürlüğüne tayininden evel 
Ankara emniyet müdürlüğü muavioli
ğinde birkaç sene bulunmuı olan B. 
~inui Turga, Ankara ve ankaralıl1tm 
çok iyi tanıdığı kıymetli bir idare &
mirimisdir. Yeni vazifeainde muvaffa
kiyetler temenni ederiz. 

(Başı 1 inci sayfada) 
Türkiye yolu da 280 kilometre u
mnluiunclaki bu fOH olacaktır. 
Trabzon yolu, - hele Enurum 
hattı bittikten aonra -Anupa kı· 
taaım en doiru yoldan lran'a ve 
onun Yaaltaaı ile Aaya'ya bağla
dıiı ıibi, Trakya yolu da Türki
ye'yi otomobil yolu ile Balkan
lara ve o vaaıta ile Avrupa luta
aına bağlıyacaktır. Trakya yolu
nu boiazlarda durduracak mı -
yız? Hatta mümkünae vilayetler
de parça parça peleri timir e
derek ve aralarını birleıtirerek, 
Bolu ve Ankara ü9lünden Suriye 
hudutlarına varmak, qın bir ha
yalpereatlik mi olur? Çünkü on-

ltalra Almanranın müıaherellnden emini 
(Baıı 1 inci sayfada) 

mayitçilerden mürekkep ıruplar, I -
talya aleyhinde bafırıp çağırmak ve 
bir italyan kütiipaneai ile italyan tu
rimı kumpanyuı bürolarının, Tlrren
ta admdald italyan seyriaefaln kum
paayasmın, Amlone ilmindeki ltal -
yan paeteal binumm camlarmı taı -
lamak auretiyle Tunua sokaklarında 
dolqmıılardır. "B8yle olmaklı bera
ber uayiıi temine memur kuvetler 
mUeair surette mlldabalede buluna -
llllmlflırdır. Tecarisler, fert veya 
eema11t halinde bulunan ltalyanlara 
kartı yapılmıı olup bunlarm 1ruın
da bir takım yara1ılar vardır. MUıJU
IDlll lhall, ltılya aleyhindeki nüma. 
Jftlerı 1 ıtlrlkten mutlak ıurette il _ 

ıi, kartılıklı kuvetidir. 

lıalya aldanıyor / 
Pada, 5 a.a. - Meıbuaan meclisi Ha-. 

riciye encümeni reisi B. Miıtler, ıon 
umıutlarm beynelmilel h&diaelerin· 
den blhaederek Kont Ciano'nun nut
ku ~Unaıeöetiyle İtalyan mebuıaıı 
mecliainde yapılan tezahürata telmih 
etmit ve Fran11'nın Tunuı arulainin 
bir kısmını kendiıine terkedeceğini 
Uaıit ettiii takdirde ltalya'ıun aldan
mıt olacaiını ıöylemittir. 

B. Miıtler, mülki tamamiyetini mu
hafaza etmek için Pranu'nm mütte
hit ve kuvetli olmaıı lil.zumuna ifaret 
ederek aöslerine nihayet vermittir. 

lstanbul Emniyet 

Müd ürü gidiyor dan aonra aafalt yollarla eaaaen 
!stanbul emniyet müdürlüğüne ta- donatılmıt olan Suriye, Filinin 

yinini haber verdiğimiz Ankara emni- ve keza mükemmel yollarla teç-
yet müdürü B. Sadri Aka'ya ait karar- hiz edilmit olan tekmil Afrika 
neme yükıek tasdikten çıkmıttır.İltan- aahilleri ıeliyor. Yalnız Anado -
bul'un yeni emniyet müdürü bugün ta- lu meaafeai doldurulmak tartı i-
tanbula' hareket edecektir. Köylere Jağıtılan ecza Jolaplarının içi le, 1940 tan bir müddet aonra, 

T -~· Sadri 1Akaüf 
9~51.ğt~~ndaü Ankara Halkevinia baJıkı ve köylü- Franaa'mn cenubundan otomobi· 

tinklf etmlılerdir. Tunıu'ta l 08.068 /raruı:ıa 
mulcabU 94.289 İtalyan var 

r-ya .umum m ettıt 1 1 -Y•t ~ - yü okutmak, aydınlatmak için aldıiı line binmit olan bir aeyyab, Af. 
ta~i~~iğ.~~~en nak~en ~nk~. emnıyet tedbirler hararetle dewm etmektedir. -l'ika krtaamda, Franaa cenubu-
~udurlu~u~e tay~n edılmiıtı .. ~çen Halkevinin yaptırdıgı kütüpaneler nun kar,ıaına inebilecektir. 
uç 1•eneyı mh~tecav1ı.z ~dauh~yimı ~u.d kahvelere ve köylere tevzi edilmekte, Tiirkiye'mizin ti4detli ve miltt 
me e ve ı.zmet erıyle m ıt ız e b nd halk köyı ·· son derece mem· 1 
sempati ka.ıanmıı olan değerli emni - u :;

1 
ktC: u ihtiyaç arını bildiğimizden, bu 

ltalpn lhıll, bu tlhrikit ve bu tid 
det hareketlerinden derin bir infial 
hlleetmekte ise de lmtilal nUmuneai 
tefkll edecek bir diılplin muhafaza 
etmektedir. Kon10loalwıeler erkanı, 
franeu ftlU umumiei nezdinde tfd -
detti proteatolarda balanmutlardır. 

P1ria, 5 &.L - Fransız matbuatı, ıon 
franaıs - ltalyan hidileeini mev.zuu
belıs etmektedir. 

yet müdürümüze yeni vazifesinde de nu:nk.a~aHalk~~i diier taraftan hal- ihtiyaçlar bir tarafa atılarak aa-
baprılar dileriz. kın ve köylünün ;ıhatini de gbz ön~ıı dece turistik gayeler için feda• 
Emniyet üçüncü daire reuUil de tutarak elindeki vasıtaların imkinı karlık edilmeai fikrinde değiliz. 

F.mniyet umum müdürlüğü buın dahilinde çahımaktadır. Bu arada Fakat bize öyle geliyor ki turi .. 
Jur aaetnl diyor iri: yayıcı mütehuıısı B. Mehmet Ali u- halkevi köylere birer küçük ecza dola- tik gayeleri de temin eden bu iıı-

Nümayı,ler tertip ml edllmlf p 
ltoam. 5 a.a. - Bu llbahki pnte

ler, dün Konik& ve Tunua'ta ltalya 
aleyhinde )'lpılmıı olan nümayiflere 
llit haberleri Detretmektedirler. Ga -
Meler, bllbaua AJlbio'da italyan 
1'oa9oloManeeine kartı yapılan teca

'"Tunuı'ta 1936 ıeneainıde bir tahri
ri nüfua yapılmıttır. Bu tahriri nUfu· 
aa g6re Tunın'ta 2.335.663 müılUman, 
59.485 yabudl, 108.068 franaız ve 
94.289 ltalyan vardır. Diğer muhtelif 
ırklara menaup da on bin kiti mev
cuttur. 

mum müdürlük üçüncü daire rei.liği- bı yerleıtirmeyi de karar altına almış talar, eaaaen, bizim birinci dere-
ne tayin edilmittir. ve bunun tatbikine başlamıştır Evin cede ihtiyaçlarmuza cevap ver-

hılyı'nıı Fraasa'dan 
lsteklerl 

meaai sahasına dahil olan 140 köy üç mektedir. Yahut, plan ve proje. 
yıl içinde birer ecza dolabına sahip o- ler her ikiaini en iyi telif eden 
lacaktır. Bu ecza dobplarında köylü- tekilleri arayıp bulabilir. 
nün acele tedbirler karfısında kullana- Naha Velraletimiz Trakya yol-
bil.eecği ilaçlar ve ~rgdar vardır: Halk lannın ikinci kısmında, milli yol-

Ylsdea bahsetmektedirler. 
11811apro ıueteal, framu psete

lerinin .. ihtiyari olarak yapılmlf,, di
,. taalf etmekte oldıaldarı bu n6ma
Jillerin bu ıuretle tnalf edilmesi • 
aJn Ptip oldufunu lleri aflrmektı ve 
~ki Konika'da da bu n6mayiflerin 
JllPılacaiın• ıeçm cmaa fllnOnden 
Juıber veriJmit " fnnau memurları -
nın JUm.,eai altında bulanan huual 
bir lııomlte tarafından tertip edllmit 

Hiç tllpbe yok Jd italyanlar iyi it
çidlr. Pakat turnı muhakkak iri. el~ 
&ide knaf et peyda etmekte olan mu
baceretleri 11sulllm c&"en ekalliyet
ler,, mevzuu oı.c:aaa haklarında der
hal icap eden tedbirler alınacaktır.,, 

(B~ı 1 inci u7fada) 
ki etmek nıyetinde olmadıcı .-ılqıl
maktadır. Bu sebepetn dolayı, Roma· 
ya ıeyahatim hazırlıklarında değiıik-
lik yapacak herhangi bir keyfiyet 
mevcut değildir.,, 

evı, her uğredıiı koyde aıht acıl ted- larımızın İnf& aiatemini de eald 
birler karpuacla lrı&.FltbiUn nuı1 hare- t .. bel .• d ... . . ! L... 
ket ed.celiDe dair ima konfı 1 ecru ere ıore,. egıftınmı .,.... 
fttmekte n ka,tıudüi ıare:: lunmaktadır. Birçok teYlenle ol-
elitmenlerle çalı.- ortaldıiı ,...... DJC-. ,,,,,.,,,... eem cluiu gibi, en uc~ ~I, en az fi-
rak bu itleri yoluna koymaktadır. l """"'-'-' .. 6irhga yata malolan değıldır: En ıeç 
Dolapların il.zerinde ata ıözlerinden meccanen ko,_ıc h-.....nda .,.in bozulan, en hafif timir murafı 

fU cümle yudıdır ... Her ıeyin bqı köycülük tubeai, a09}'9l yardım taa. İatiyen yoldur. latanbal'da bazr 
uilı.ktır,. ~u dolapların il4çluını ıinden yardım ıörmektedir. aafalt J'Ollanmız vardır ki her 

"Kor•lha' ıla'ld temhürler 
plebüiı mahiyeılndedlr r" 
Epok: 

olduiana pP!WlııtadK'lar. 

lta1)11R .-eteleri de 

"ltalyaıı mebuun mecliainde Kont 
Ciano'nun nutkunu takip eden nilma
yitler, ve italyan gazetelerinin bu nü
mayiılerin aki.lerini uzatmakta gÖl
tıerdlii mrar, Koniıka'da ve Tanua'ta 
aanart .aw-.u .. yapmııtır. 

Londra, 5 a.a. - İnıgili.z matbuatı, 
ltalya'nın Fransa'ya karşı ittihaz et
miş olduğu hareket tarzını şiddetle 
muhakeme etmekte devam eyliyor. 

Tiınes diyor ki: 
.. Çemberleyn'iın Roma'yı .ziyareti 

tarihinin reımen ilanı tariıhi tam .za
manında olmuıtur. Günkü İtalyan :mr::-- :.r ..... hakkındaki pyet 

Hmpatılıl Oaerkıe bu teyabat i-

Basvekil B. Beran'ın beyanatı 

Çekoslovakya korporatif 
rejimi kabul edecek 

aene Meta 1'9Dİden ,aprlmakta .. 
dırlar. Belki hanlar birkaç aene 
sonra zavallı huaaet idare bütçe. 
ıine, alman oto - yollan fi~ 
ınalolacaklardır. Yeni bir yol te
bekeaiDin Proıramı hazırlamr .. 
ken, bltçenin hemen timdilci im
kAnlan delil, fakat uzmı aenele
re taktim edilecek bir bıta Jüo&I .... el_.. ....... f6phe ,_ _ 

~ İtalyaıı pseteleri, 
1'1ma. .,.. Konilıa meeelelerinde fran-
nsl•m abttlımeJini, nwııuıs ve bot 
ft dlbktsislik teWdd edilecek tua -
Wlrı.:r dlJ• taftif eylemektedir. 
'--o Puciata diyor ki ı 
..,.__,da iateri teab41rleri lıükim 

...,.. Bisim 111tıimm bir 197 var-
11, o da ~raaaa ile üç .ene silren ıer
&lnllkteaı IOllra itüyan ı&terllerinin 
ba derece mahvlJttkir olqudur. l -
..a,.. _. hllmnnı tıerketmlyecek • 
tir. llaoHaratn italyuıları, ,ark hu
cladana tealllt tttiJıten w imparator • 
..... lnardaldaa soma, Akdenisde ve 
dlaJlda IDMfdeJd " istikbaldeki 
-.ldlerJal her sin daha dyade de
dnden dertae dltlneceldentir.,, 

CHaruı. d1talla paetafnde Gay -
.. dlyor ki ı 

~dci19 DUlnaam, nutkunda 
kukuaa ~ italyan hu
fmdln hflldlmeti tara -

orpıdaı edlJea bOf ve l"lnlUS 
taahlder, UClk -.. bbWyetiain 
JOldutaa-. hatalarda .. '8Dlıt el . 
rltlerde ilrmı ft ller tlda ..._t ve 
sarahat politikle1111 bile bile reddet • 
mek inadım sBsterlr. 

On: 
~t Ciaao, ltalyan parlamento

aunda a&yledlli nutukla elde ettiği 
yeshe mlapet netice, Koraika'daki 
blltilıı partileri fr1111rslık etrafında 
birleftirmek olmuttur. Diler taraf
tan İtalya, 9uuraus metalibatı ile 
franaa - inıflis teunlldünil daha zi
yade kuvetleodlrmit ve daha siyade 
derinlcttirmiıtir. Ne Fransa, ne de 
lnciltere Alrdenis'in bir italyan g6Ul 
bıllni ılmuına katiyen muvafakat e
demes. 

Hwnanite pzeteai, ltalya'nm ye'1i 
metalibatında dijer bir talebi ıble 
ınek OJWlaDU ıörüyor: İapanyı'yı 
vasiyet etmek_ 

Jarml aueteai in, Franaa'nm Kor
•ilsa'11 Wat kuvetiyle uptetmedili
nı. C..O.. hilktımetinin para muka
bUW. ba adayı Fr ... kıralı on be
.... Lll'Je Utmıf oldutuııu ft bi
ueaalqla ba bapta hiçbir metalibede 
bal~mı JUIJ!Or. 
,...... .........,.,_ orduunu 

Franaa daha mUabet olarak taKib e
dilmedaa ıuı,.·am 111iJ1,,. poltik 
dtitüncelerini reddediyorsa bwınu ma 
nuı İtalya ile PruaU'&UQdallletmn 
bir hail yaratmak.,.~ se 
kt.ma n ıuurlu meauliJ9tbae tıestre • 
dilmeai icap eden bir iti ...... .. 
karanlık bir cebir v• pddete ~ 
tır. Demek oluyor ki, Konlka ,,. 'Tta. GIUlnyor 
nuıtald tulhUl'lerin menliteti ~ Paril, 5 a.a. - Pöti Parbyen pse
aa'ya düflllektıdir. Pakat Parie.. :-a. verdill bir haber. söre, Praa
cibetten emin olmalıdır ki, hiç bir ._ ...... alt:llllf bin lritiden ibaret olan 
IDIJl ltalya'yı. kendi menfaatlerini " bla twaleke ordusunun mncudu, 1"a 
emellerini aanılmu bir aurette tlıkip 1dti1e sıUnımı,tır. 
yolundan fl§ırtmıyacaktır. 

İtalya. Aknln79'nm mil.ıaheretin • Aydın yol iıleri 
da emindu. BllyWı Almmp, yalnu, A 
!talya'ya deiil, fakat aynı zamanda oha':-,UI~ - Aydın - Çine 
Frw'yı da aınırdır. Ve frunas ·al- ~ ..:.. • --. fntw milteah • 
man hududunda, balen Franaa'nın hi· boaak iDii. Çine çayında 
Jdmiyeti altmda bulunaa fakat tlç bu- y•prleca~-..,. durlunal • 
pk milyon a'lman halkı ve senciıı de - mut " -.ll&veW fa • 
mir ft potu madenleri ollıa bir arui bedihlNtLI .. ~ rı zla hl p , .. 

d Pr A•---- ile yarm bir tekrar ba•anz ıtc. nr ır, anaa, .-,- Bundan ba11ra ... _. 
iyi kOlllfUluk ınlapaMın• her ı.lde bo- ,_ ....... Da. 
pna imza etmiyor. Fakat Alman,. Ue lama kaprildne ,.._ W,,... lraJ-
ltalya aruında. yalnız iyi koqvlü ~~~.~ :;::.;: .. ,...ı • 
delil fakat ıynı tamandı rejim " i • mıt a-. a•-.w 
deal bi 1' ti ri ptllkflrtecek tehlib- NuDli Bosdofan yolunda da. bU • 

r 
1 

• ıe mda ileri ma fürikaamdan Akçay ldSprildae 
Jer ve diler devletler kup rensipterl ı.ctar olan lmmın fC>M tamiri de mil • 
ı8rlllecek bu1nak ~atı P ~• ,......... -.aı-ı. ıa,..,. blıthn&j • 
blrlili nrdlr .. •·aıa.n-italymı guaa 1 ..,. _ __, 

blokunda it birlillala .allam pıed- tsr. 

şinin tehir edilip edilmiyeceğini her
kes merak etmiye baflamıftı. Halbu
ki mubaklcak olan bir py vana o U. 
ltaıya'da bu cibl dt"'8nc.elerin tekrar 
U)"'NM81 Çemberle,n'e Rıama"ya gk• 
met için )>l!kaca bir sebep te,kil e
der. Çemberleyn, Avrupa hükümetlc
ri reialeri arasındaki f&hsi tema•lar 
ıiyaeetini idamesini bu yeni hidiae i· 
le bir kat daha nruri görmektedir.,. 

tur. Trabzon • lran tnmit JQ11C 
Parla, S a.a. - Peıtit ParWea .......-, yeni Çekoslovak Bqve- ile lltanbal • Bulpr hududa ,.,. 

kili Beran'm bir mülakatını neıretmektedir. lunun on iki milyondan fazla,..ı 
Başvekil evelbeevel Çekoslovakya nın Çekoalovakya'da timdiye kadar malolduiu dütiinülGne, b&tün 

dahilinde partiler mUcadelnine blr kuanmıı oldulu bUtiln aempatlleri Tiirkiye yol ,ebtıkeainin nud 
nihayet vermek uminde oldufunu, kaybetmiı oldufwıu " Çek milleti- maddi bir fechılr.lrhk Utiyecep 
ilerde biri milli birlik ve diferi de nln yilrefinde bir yara aısmı lıiMet - taeanur olunabilir. 
milli 1111elı olmak Userc iki partinin meblain Pr ... 'nm ilmini ltltımelc F. R. AT~ 

l talya tavi.ler lcopannak 
uıiyor r 

Deyli Telc-gııaf, İtalya'nın Fransa 
aleyhi4deJd ıiyaaetine katiyen de
vam etmek niyetİıllde olmadıiını zan· 
nedi}"or ve diyor ki: 

.. İtalya, azamiyi iıtemek suretiyle 
bu azamiden vazgeçerek mDıhim ta· 
vi.zler koparmak emelindedir. Bunun 
içindir ki, tneiltere'de alman httkü
metinia hattı hareketi büyük bir dik· 
katle takiıp ediliyor ve Berliıı'in ital
yan metalibatına karfı bir müzabaret 
aiyueti ptmediii memnuniyetle p. 
rülüyor.,, 

Statiiko muhal°"" edilmeU I 
MWıalef et KUeteelrinde iae Man

çeıter Guardian fÖ)'le yasıyor: 
.. lncili.z nuırlarmm Roma'ya ya

pacakları ziyaretin tespiti Londn 
diplomatik mahfillerinde hayretle 
karfılMmıttır. Çünlrii ıene bu mah
fillerde, böyle bir hareketin naul bir 
mine ifade edecelinl ltalyanların pe
kAll 1DlıyacaJd1rı kaydolunmaktadır. 
Herkea biliyor ki, Roma'dald lacilte
re bttyiYc olçiai bu ziy1ret terihin1 res
men bildinneden eftl İtalya'nuı 
Pranu aleyhindeki hareketi hlldcın-
49 ıiddetll bir te....,.te bul1111mut 
H ltal:ya'tull Tunua llsednıdeld her-
11...p bir istoliniıı Akdenls etadlko
MIDU boaıcaimı ve ıerek lqlltue'
aia n prek Prmea'nm ba ıtatilko
nun mahefamma a-.mit bulwı
dutuııa kaydeylemlftl.. 

ltalya talepleri ,_,.,...,.. 
Japonya 

Tokyo, 5 ı.a. - lta179'nm pmall 
Afrib il.ıerindekıi metalibatma kartı 
Japonya'nln hattı hareketini laah ., 
den Japon hariciye nesued mUmeHi-
11 demlftir iri: 
•- Japonya'nın kendlaine aynı ko

a::ln9t aleyhtarı aiyaet ile ballı bu
ı,m.. clnı.tlere aempatl bellemeıl 
pyet tabiidir. Huauaiyle ld, Alı:de
nb"de böyle bir ıi7ueti takip edebl
lecelr ,....._ ....ıeket ttaıya'dır. 
...... ıa 1*rlbn ..... ı..q. .... Jra. 

- ~l JDeHtelerclo oaa .... 

ppJDMına mu..ade edileceilni ve bu tıbaınmül edmdyecefini 16yleml1tir. _ 
milli ıunele partlalnin bir muhalefet Lidove Ll8ty Mhnclald btolik a -
olmaktan siyade bir kontrol .ulfeai janaı da ÇeJmoelovakJa'nm mU.takbel 
ıörecetini .aylemiftir. nisamı için miul olarak ltalya'dald 

Korporatif bir rejim 
korporatif ılatemini sikıetmoktecllr. 

llopekll, = bu• - Aydın Beledlyesl J811 
tarı bulundutunu ve bu kuamları te-

Se1111lerl lısdlk 
olunan 

lleledlye relslerl Wi için bir otoriter demokrui teela 

11 
llaprdt 

edilecelini ve itte bunun içindir ki 1 er 
büldtmetin parltmentıodaa icabeden ViJAyet merkeslerinıde bulanan be.ı 
seWıiyetleri talep eyUyecelini bil. Aydm (8-u.t) - hmlr belediye- lediyelerden 17 9İnİJ1 beledi,e reiali.. 
dirmittir. ai tehrin °bayatl Ud lpııi ele alauttır. ii.ne aeçitlenlere ait kararnameler yük-

Belediye ,al .unları, yallarııı il.ıeri- •ek tudike iktiNG etmittir. Dahiliye 
Prag • BerUn münaaebeıleri ne ..ı ••ya mziık olduiua.u bildirir Vek&leti belediye ret.!Uderi ıa.dik o
Beran, Almanya ile Çekoelovakya levha ..-ta mecbur tutmuıtur. Paza- lıman belediyelere buıünlerde tebH~ 

uuındald mllnaaebetlere de teınM e- ra ptirilm yallar aıkı kontrol& tllbi pt ~tır: 17 belediyemizin yeal 
d k Alman • bOyilk mü- tutulmakta" ıtlpheU yallar tahlile ret.lerıni aıraaıyle yuıyonu: 
b:ıe ve en 1c!:e~:" eçekoel~'ya c&Mhrllmektedir. . Balıkesir belecHy~ rei.i. BB. N-=l 
komfu olduiun binaenaleyh Ud Belediye, elanekçıleri hallrniade Kedıau, Kara beledıye reiai Mehmet 
memleket atM~ mllnuebatm bu topbyarak temizlik ve wı hl'Htuı bak- Baiatır, Antalya beldeiye reiai Ultfi 
kC>mfUluia iatinat etmesi ıaampldi- kmda kendileriyle konupnUf, bu tro- G?lç~ğlu, Isparta belediye rc:iai il. 
ğini kaydettikten aonn. Çelııoelovak· nuflDIClan sonra yaptıiı ummul teftif· ~ılmi Çalnnakç.ı, Çorum belediye rei· 
ra'da yaııyacak olan aJmanlarm tam te, ~l~iye nizamlarına riayet etmi- aı P~tev Kelıe'lioılu, Kütaıh,?'"' be~ 
bir hukuk mUaantmdan latifıde ede- yen ikı fırıncıyı cezalandmmttır• Y•. reısi Etem Yücel, Ellzıı beled~ 
cekleriııi beyan eylemlttfr. Belediye, tehrin temidik itleriyle reaal Kemal .Şocle~en, ~fyon beledıye 

Mumaileyh netice olarık Fransa - de yakından alikadv olarak, tehrin reiai H. Hqım Tıryakıoilu, İzmir be. 
btltUn ban ve ıolraldarına tansi* ara- lcdiye relai Behçet Uz, Artvin beledi

------------- ba11tınm muntuamln utramalannı ye reiıi Osman Demiröz, Edirne bele
sabareıt J~a'ya d69mes. Japon.ya temin etmittir. diye rem Şerif Bi'lge, Bilecik belediye 
bu huauata ~ir teairde bulunamaz.,. Belediye d&imt encOmeni, phrin reiai Yahya GUven, Bolu belediye rei-

" Buhran Jabrikal.arı ,, iman il.ıerinde fikrini almak Uare ıi Rep.t Aker, Nigde beledi79 reisi 
NeVJOrk, 5 a.a. - Havaa: Vazi- her teYden evel bir feblrciı.tk mtıtea.- doktor Hüeeyin Ulkü, Kaatamonu he-

yette IOD italyuı mecUei ı.dieeleriy- aw ptirmeii lrararlqtırmıttır. lediye reisi hzet Akay, Adana beledi-
le hlaıl olan gerginlik umumi alüa- Şehmte yapıı.cak imar ve ...ı. de- ye relai Yuauf Ziya Ö.zbakaa. 
yı çekmektedir. iifiklildere mUwb-•m fikri .ıın-

Nevyork Taymia pızetesi diyor ki: dtktaa IODr& bapanacaktır. - O. Be
"Bir gün ortalık ..UkWıet içinde i- cerik 

lren erteel güa İtalya anaısm Tunus, 
Koıwib'yı, Niı veyahut Savoie'yi Ml
tlyor. F .. iat hutilmetl .mel>u•ları ve 
matbuatı kon.trol em.ine rapn, 
meauliyeti kllbul etm'7or ve huırla~ 
IDlf olen bu banket .. kendililindenn· 
dir. Dikıtat8r1U1derin demoknailere 
kal'fı olan imtiyularına fUllU da 11&
ve etmek icap ediyor: Muayyea bir 
anda muayyen bir millete veya ppa 
kartı kendlliltnden bir halk lateği i
...ı mece1derinclm ...... olUlllD "buh 
nn f~u...acliktatkHtk
llc_..tthb'llırln,. 

Aydın ilçe Kongreleri 
A:pıdm, (Huaual) - IJimbin ilçe 

koqreleri, ta«mmen bltmlftir. Bu ay 
içinde top1anıcak olan il koqreai, ba
arlıldan deVlm etmektedir. 

llerlres Aydın ilçe koncrealnde il · 
çeyh kurul Uyelilderine Avukat SU· 
leyman Eraydm, llersufe Gilsen, A -
uf Gakbel, Nmt Çiftçi ve Mustafa Gü
ven aeçilmitler, İlçeyön kurul tlyeleri 
de batJ-nlıia awbt Stileymu Br -
•74m'ı.,............ 

Adana' da ithalat ve ihracat 
Adana, (Huıu.t) - Şeln'lm.U tica

ret oduı ıy nihayetlerinde nefret• 
mekte olduğu tehir ticaretine ait j• 
tatiatilrten Tetrinievele ait olanını çı
kllnlUftır. 

B uiatatiatlk üzerinde yaptığımız 
tetkik IOGU. aldıt1111ıs rakamlar fU4• 
lerdır: 

Te9rinlıevelde bellibaflı maddeler
den Adana'ya 552.587 Uralrk ithalat ve 
aynı ay içinde 1.207.953 liralık ihracat 
yaptlmı,ıır. 

Byıtu ayı sarfmdelri itlmUt iee 
690.513 !inlik. ilaracat da 743.735 lira
hktır. 
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H 1 K A y E 
Ten is şampiyonu 

1' crmn: W arwid Deepİng Çeviren: F. Zahir Törümlıüney 

-2-

Kler ~ulan asabını biraz yatıf • 
• . . bul 

brmak ve temiz hava almak ıçın -
ki günü yalnız olarak kır ge.sintilerı 
yapmak auretiyle geçinneie tarar 
verdi. Sabah kahvaltıaındaıı ~nra 0 

-
t jJerıde or -

telden ayrıldı. Yarım aaa 
mana dogru yı.iriıdü. daki dar ve 

Sık agaçların araa':raen büyük 
kıvrıntılı yollardan CCi anmıt bira
bir agacın diıbinde yakrlı '"nca bunun, 
d .. d .. sı·ras ya &fi 

am &Or u. batka bir kimse 
kumral delikallhdan 
olmadığını an~dı. Buralarda yalnı.a 

- Oo 1 BonJUr. 
1yoraunu.a? 

batınıza ne 8': UltillU hayatından kaç
- Otelin pr o}ıuıı bqUIU dinle

tmı. Bir. iki ,.at 
mek wudilD-

t nm yanına oturdu. 
ıoer. d~lilraJl ~la konuşmağa batla

Saıniıni bır tavı 
. ııç kııın kendisine karşı 

dı. J~~ ıe likadan duyduğu ni -
aC.ter~ığı bu a uniyetini &i.aleycmi -
hayetaı.a -~ııu bulup Xlel"'dea &
yordu. sır yo 

aür diledi: . uğıınız gece bir 
_ Sizinle ılk ~:!ıızı rica eder~m. 

kuaur yaptıın. ldu. u için birden.bı~e 
Ayağım sakat 0 

: Bu ııareketı -
Yerimden kalkatna ıPl: · 

--yınız. 
mi kabalığıtna ve•.,.... 

du· Xler, yavatça aor • 

- Ayağınıza ne oldu? .. r.irdiın· 
·1 wası g""S 

- Bir otomob1 
• sırada, oto • 

Tam yarıtı kazanacaıı~ldi. Qö.zünıü 
mobilım birdenbire ~e~~aıanede bul· 
açtığım zaman kendi.DU 

1 
bir bacakla 

dwn. Bir ay sonra top• 
baataııeden çıktıın. ıarı 

.. . toplanan yat . 
Kler go.ılerıne . di sır 

' . . bqını çevır · 
ıöıtermemek ıçın enç erkek 
müddet auatular. Sonra ~ d • 
yavaf, yavaş söyleaıeğe bat a 

1
' • 

. i ahataı.ı ettilim ı • 
_Oyunda aı~ .r d·ın. dünya-

çin çok müteeaıırım. Ken 
1 
d aıah • 

da en fazla sevdiğim .•pobar ·~tleri-
s. · çevık re 

rum kaldım. ız~n . . . ıeyreder • 
nizi ve sert aervıaleruıı.ıı rduaı. Si-
k k .... nnlerimi batırbyo 

en e1 ı 5 .. ....ı..vordunı. 
1e gıptayla, takdirle vaa·.r -

Kler, içini çekti: 
. . di Dunnadan 

- Ozülmeyınuı, de · k ııayatta 
bir topun arkasından ~0i,eJiyor ki; 
bir gaye olamaz. Bana oy e aoııyacı . 
pmpiyonluk maçını wan 

iım. 
la atıldı: 

Delikanlı heyecan ayleıne -
· e bunu a . 

- Yalvarırım ıız • r gelınenı.ı 
yiniz. Sj.ıin mutlaka. P ':auruıı içın 
lazım. Ne olur, benıın 
gayret ediniz. 

Kler başını salladı: 
, aaın da. kay· 

Em• 1 nu.ı wan . . tl'a -- ın o u .' . üsavıdır . .o 
betacm de beniııı ıçın aı laddlL 
yatın hakiki ınanaıını ası 

Genç erkek iarar ettl: • I Rica e-
..,.. 1caJcıını.. . 

- Hayır 1 n-an d ederaenı.ı 
diyorum. Eğer nıil;•• ;iın. Sizi Uk 
btn de gelip se~r~ ecen çılgınca ae· 
gördiığüm andan ıubare 
viyorurn. hafif bir ıunnızı · 

Kler'in, ytizUnil fısıldadı: 
lık kapladı. Yavatçı nun oluruııı. 

- Gelirseniz çok ıııe~ ri beklenen 
Nihayet günlerden 

1 
ed Biıılerce 

ı bata 1• d" fampiyonluk ın•!i 1 rı takip e ı· 
halk, heyecanla oyu~~:r~ aıüthit aı · 
yordu. Alman kı.aı . i sert& kasan
lnıtırıyordu. llk ~tıtapılPllftl· En 
dı. Kler, Uınitsi~h. ~rta alaY eder 
kuvetli ıerviakdllı 

iıbi iade ediyordu. . 
g o aittik'"e hararetlenıyordu. t-

yun • s Ki ··f kinci partiyi de Berta. aldı. er o • 
keainden titriyordu. Bırden kulakla • 
rında Julian'ın yalvaran aeai .çı.nladı: 

- Ne olur, canım hatırım ıçın gay-

ret edin. 
Kendini topladı. Şiddetli hücumla

ra batladı. Artık kendinden geçmit • 
ti. Koca aahanın bir ucundan öbür u
cuna yıldırım gibi yetişiyordu. 

· JOer altı, ikiye galip geldi .Çılgın 
bir alkıt gürültüsü koptu. 

Güzel kızın etrafını saran tebrikçi
lerin arasından gazetecilerin ıualleri 
biriıbirini boğuyordu: 

- Olimpiyadlara gidecek misiniz? .. 

- Gelecek aene de şampiyonluğu 
muhafaza edeceginize emin misiniz? 

Kler, ıen bir kahkahayla hepsini 
auaturdu: 

- Buıün apor hayatına veda ediyo
rum. Baıulaa aoara oynamıyacağım. 
Evleniyorum. 

Hayretle yii.ailne bakan ıuetecilc
re biraz ileride, koltuk deineiine yaa
lanarak kendilerine bakan kumral de· 
Jikanhyı gösterdi: 

- itte nişanlım. 

Amerika Almanya'ya hellum 
vermemekte israr ediyor 

Vaıington, 5 a.L - Dahiliye nazırı 
B. lckeı, reiaicümhu~a vermi~ olduğu 
raporlarda Almanya ya helıum gazı 

"lmesine kadyen muarız oldugunu 
verı . 
beyan etmektedır. 

Kayda 18yandır ki Amerika'da bu 
. t"haali aon aylarda artnuıtır. 

gazın ıa ı 'da 1>qka devlet, Texu bu ga-
Bu~aal edilınektıe oldugu bir ta -
zın latı . . alPllttır. 
kun aruıyı aatın 

11111111111111111111111111111111&. 
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i Ankara Borsası ~ - -E S J}kki.Dun 1938 fiyatları § 
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Fransa'da antika sandan KÜÇÜK iLANLAR 
4 sene 1 i k Ven ü 5 he yk e ı i ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ııımıııııııııı•ıııııııııııııııııııııııııı 

Kirabk: 
................................ 

Bir çiftlik sahibi sahte Venüs'O 
teşhir ederek büyük servet yaptı 

Kiralık - Kalorifer ve aıcak sulu 
daireler 5 oda 1 ulon Y cnitehir, Ko 
catepc lamet İnönü caddcai ıonunda 
Tel. 2451 87 57 

Küçük ilôn şartları 
Dort aatırlık kuçUk ılanlardan: 

Bır defa ıçın 30 Kuruş 
İki defa ıçın 50 Kuruş 
Uç defa ıçin 70 Kuruş 

Franaa'da aon derece garip bir ha • 
dıiee olmu9, dört aene evel yapılıan. bir 
Venüı heykeli, "Antika" bir eser zan
nedilerek bu heykelin tarihi abideler 
meyanına idbal edildiği resmi gazete -
ler ile ilin edilmittir. Bakın hadise 
nasıl olmuıtur: 

Geçen sene nieen ,ayında, Brize a -
dınde bir fraıwz köyünde, çiftçinin 
biriai çift aürüyonnuı. Bir aralık, aa -
panının demirine bir tat takılmıı. 
Çiftçi oğlunu çağırmıı. bir kazma gc -
tirterek toprağı kazmağa başlamış. 
Bir de ne &örsünler, ıiyah toprağın al
tında beyaz mermerden güzel bir genç 
kız heykeli uzanmıt yatıyor ... 

Çiftçi ile oğlu, heykeli kemali itini 
ik yeı den çıkarmıtlar. Çok geçmeden 
köyde ve kaaaba.da heykelin Venüa'e 
a~t son derece büyük bir aanat eseri ol
dugu yayılmıı. Her taraftan gelip hey
keli temaıa etmiye b:ı.şlamıılar. Bilhaa 
sa heykehn argeolojik degeri dıllerde 
de.ıan olmuı. Hele pazar günleri, Bri
.ze çiftliğine civar ıehirlerden o kadar 
meraklı geliyormuf ki, hatti --.yiıin 
bozulmaaı enditcaiy1c kaaabadan kü -
nıe küme jandarma kuvetleri celbe il
mek mecburiyeti haaıl olmut. Herkes 
güezl heykeli görmek için tehacüm 
göaleriyormuf. 

Çiftliğin uıl aahibi, halkın ve me -

[ ................................................ ! A N DA Ç .................................................. 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat ve Yenitehlr Ecz.leri 
Pazartesı . htanbul Eczaneaı 
Salı - Merkez Eczanesi 
Çarpmba : Ankara Ecıı:aneai 
Pertembe : Yeni ve Cebeci Ecıı:aneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Ecııanelcri 
Cumartesi : E:.e ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir 1ıralıma, bir kua. fevkallde bir 
haıtaJık vukuunda acele imda\ iıtemek 
için belediyeler baıtancaine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müra

caat şehir: (1023-1024). - Sehirlerara
sı: C2341-2342). - Eltktrik v:. Hava
pa1 lrıaa memurlui1u (1846). - Me
sa,feri 8eb1r Ulbwlı (1705). - Tabi 
telefon aamaraJan: Zincirllcami ci••· 
n: (2645-1050-lt!i6). - Samanpasan O. 
van: (2806-USO). - Yenitehlr. HaftS• 
.... Biaim tabi: (1111). • HaYU~· 
-.... ..._., 11141). • Bil'Wı aakai: 
(23SS). • Çulun caddml. 111- tablı 
(1291) •• latanbul tablal: (Htf) 

Otobüalerin ilk ve 
aon aeterleri 

Ulua M. dan K. dere', e 
K. dere"dea Ulua il. na 

Uluı M. dan Çınlcıya'ya 
Cankaya'dan Ulua il. na 

Ulua M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulua M. na 

Ulu M. dan Keçioren'e 
Keçaören'den Ulıaa M. na 

Uluı M. dan Etllk'e 
Etlik"tea Ulua M. na 

Uluı M dan Cebecı'ye 
Cebeci'den Uluı M. na 

Cebeci'den AL fabl.ra 
AL fabl. dan Cebeci'ye 

Sabab 
tlk 

sefer 
6.45 
7.U 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
Yenitehır'den Uluı il. na 7.00 
Ulua M. dan Yenaıebir'e 7.10 

S. pazarından Akköprti'ye 6.15 
Akkopnı"den S. oaıı:an'na 7.30 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 
Ulua iri.dan Babçelı Evlere.-.-

Alrtam 
Son 
ıef er 
23.00 
auo 
23.00 
23.20 

20.00 
:ıo.ıo 

21.00 
21.30 

21.00 
21.JO 

2s.oo 
23.0G 

-.-
17.00 

:ıs.oo 
23.00 

7.00 
9.45 

-.-
20.00 

Ş U. Meydanı"yle lıtHyoa ara11nda heı 
bet dakısada bar ıefer olup uea za. 
manian seferler dw uktır. 

U. Meydanı'yle Yenıeeblr, Bıkanhk· 
lar. Cebeci, Samanpuan arıaında saat 
1 den 20 ye kadar vaaatl bcr bet dakı· 
kadı: 111t Z0 den 21 e kıdır her on da· 
lukada: saat 7 den 8 e ve 21 den 21 • 
kadar ber ıs. 20 ve 30 dakıkada bu 
muntazam ıeferler vardır. 

~ Ak .. mları Uluı lleydanı'ndan aaat 23 
deki ıon ıeferlcrle bwılırın Uluı mey· 
danı'na dönlleleri ıinemalarm daiW. 
aaatlerin• tibidirler. 

Poeta Saatleri 
TeabhlitHI uıt (18) e kadard·r. 
Poata aaat (19) a kadar btanbul ciheti· 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpa11"11 ı Her aabab 1.20. Heı 

aktam 19.15 ve 19.50 
de (Puarteai, Per· 
eembe. Cwnarte11 
Toroa airat.) 

Samama hattına ı Herrtm 9.35 (Kayae· 
rl. ...... Amaıya bv 
bat llaeriııdedir.) 

Diyarbakır battı : Hercün ı>.H 
Zonsuldak battı : 15.00 

Gündeli': 

Hicri· 1S57 
Şuval: 14 

S. D. 
Giinet: 7 Ol> 

Rum! -1354 
lontetrin: 2S 

8. D. 
Akpm 16 41 

Kiralık l'iizel odalar - Bayanlar, 
baylar ve küçük aıleler için. Havuzba
şı yanında çok güzel manzaralı ve gü
neıh mUatakil odalar. Müaaıt kira ile 
Selanik cad. No. 16 8787 

Dört defa için 80 Kuruş 
raklıların göate-rdigi rağbete bakarak, 
istifade etmeyi düşünmüı. adam başı -
na iki üç frank almaya başlamış. Az 
zaman içinde müthit bir para yapmıı, 
veLhaaıl civar tehirlerde heykelin met
hini işitmedik ve gelip görmedik me -
rıaJdı kalmamı§. Hatta, "tehirleri ıü • 
zellef.inne yükaek komiayonu., umu -
mi katibi dahi aelmiı. heykeli uzun u
zadıya tetkik ve temap etmit ve niha
yet Brize Venüaü'nü tarihi ibideler 
arasına almıya karar vermiı. 

Devamlı kuçuk ilinlardan her defası 
içın 10 kuruş alınır. Mesela on defa 
neırcd!lecek bır ilan içın, 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak uzere 
her aatır, kelıme aralarmdakı boıluk
lar müıtcsna, 30 harf itıbar cdılmıı
tir. Bır kuçuk ılan 120 harften ıbaret 
olmalıdır. 
Dort aatırdan fazla her satır için be
her ıefcrıne ayrıca on kunıı alınır. 

5 odalı daire - Bahçeli yeni mu · 
şambalı ve tekmil konforlu. Yenişehir 
Kazım Özalp cad. Onovluk aokak 8. 
B. Tümer 2612 sabahları ve 2 • 5 ara· ı 
aı gerilir. 8818 tcrattle kiraya verilece-ktir. Tel. 2146 

8973 
Kiralık - Meşrutiyet ve Selanik ı 

Bundıa.n başka vilayet umumi mecli
si, derhal köylülere beş yuz frank ve
rerek heykelin çıktıgı yerleri kudır -
mış, fakat Venüs heykelinin bazı nok
san ve kopuk yerleri bulunaınanu§. 

Kıt gelince, tabiatiyle heykelin zi -
yaretçıleri de azalmıı. Fakat bir gün 
kulaktan kulaga ıöyJe lif do.ıqnuya 
başlamış: Bulunan Veniı.s heykeu ye
ni yapılmış. Çıftlık sahibi pua kazan
mak ıçin mahsua böyle kurnazlık du -
şünmuş. Hatta heykeli yapan Kremo
nese imif. 

KremonClie denen zat yakın bir ka
soabada oturıuyormug. Derha'.1 onu bulup 
sormuşlar : 

- Yahu ıu çifi,likteki Venüs hey -
kelini sen mı yaplın ? 

- Evet. 
- Pek iyi ıen böyle ıey yapabilir 

misin ? 
K.remoncae alaylı alaylı gülümse • 

miş : 

- Eh! demiş, öyle fCylerle biraz uğ
raştım. Sentetıyen guzel sanatlar mek 

tebı:ıııı eski bır tıalebesıyım. Ben Pa -
ris şehrinin modelaJ kursunda da bu
lundum. Bundan başka bendeniz, meı
hur heykcltratların yanında uzun 
müddet çalıştım da, heykeli ben yap-

caddelennin birleştiği köıede Ergene 
apartımanmda bet odalı daıre. Daimi 
sıcak ıu. Kapıcıya veya Tel. 3ı14 e 

8846 

Kiralık - Yeni1ehir Yüksel cadde. 
si No. 7 evin üıt katı. 5 oda ve bütün 
konforlu ehven fiatla kiralıktır. Alt 
kattakilere müracaat Ti: 3 7 ı 5 8866 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad . 
desi 1. 2 numaralı Kugu apartmanın . 
da kiralık daire aynı apartman . 
da 7 numaraya müracaat. 8871 

Kiralık Apartman - Yenişehir nafıa 
Bakanlığı kar1111nda ve otobüa durak 
yerinde olup inıaat• on ıünde hitam 
bulacak olan dokuz daireli, bilumum 
konforu muhtevi vt: kaloriferli parke 
döşemeli apartman toptan veya daire 
daire kiralıktır. İçindeki bekçiye mü . 
racaat. 8884 

Devren kiralık - Yeniıehir, Ata
türk bulvarı, Kızılay bahçesine biti -
şik Sönmez apartımaru. 7 No. daire 
devren kiralıktır. İçindekilere müra -
caat. Telefon: 3143 8899 

Kiralık - Yeniıehir Ataç aokak 
18 No. lu apartımanda her türlü kon -
foru havi genit 4 er odalı ve holü havi 
3 daire. Tl: 3520. 8908 

tım, fakat ne yazık ki "meıhur argeo • Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena 
loğ'ları., aldatmıt oldum. latemezdim.. · d İ t İ ·· .. v:_ Ö yenn c sme nonu ve ~ıaı z -

"193-l aenesi idi, tam 3.500 frank har- alp ufalt caddelerinin birleıtiği nok • 
cıyarak Karrar'dan bir mermer aütun tada 7 oda mutfak banyolu kalori • 
getirdim. Merak buya, ıu Venüa'ün bir ferden batka her türlü konforlu ev he
heykelini yapayım dedim. İşe ba§la - men kiralıktır. 1162 numaraya telefon-
dım. la müracaat 8928 

Heykeli tam 1936 ilkteşrin başların
da bitirdim. Fakat düşündüm ki tanın
aııı bir aanatkir deiiüm.. Benim ese • 
rimi kim alacak Onun için heykelin 
bazı yerlerini kırdım. Kardefimle be -
raber bir arebaya atarak, t~nıı.. hir ye -
re ıömmek içın yoldan uzaklaftık. Ni
hayet Brize tarlalarında bot bir yer 
gözümüze çarptı. Heykeli arabadaıı in
dirdik. Büyük bir çukur açarak yere 
gömdük. Maalesef heykel toprakta çok 
kalmadı. Çiftlik sahibi benim emeği -
mi istiamt~ ederek 'ul bol tJi'ıa kazn -
dı, kazanacak da. ..• 

O zamana kadar meçhul olan Kre • 
monese'nin elinde bugun o heykc'll ya· 
parken alınmıı, hir alırü resim \"ardır. 
Bu sanatkar kendiai için sadece "Ben 
iş adamıyım.,. demelc..cdir. "İt adamı., 
h a k i k a t e n şöhret kazanma
nın yollarını biliyormuı, çünkü hey -
kelin "Tarihi abideler., meyanına gi -
receği kuvetle ümit edilmektedir. 

Kiralık hane - 1smctpaşa mahalle
si polis noktası altında Tinli &0kakta 
J oda. mutbllk n mayo. Noı 22 ye 
mllracaat. 8938 

Kiralık oda - Yeniıehir'de aafal -
ta 1 dakika kalorifer ve daimi -=ak 
auJu Ye bUtUn konforu ban Tl. 2255 
Hayri Yelman 8939 

Bir bayan için kiralık 1 oda - Yeni
ıehir Bakanlıklar karııaı Akay aokak 
No. 13 de tenha bir aile nezdinde mo
bilyalı mobilyasız tekmil konforlu. 

8941 

Kirelık - 4 ve Sodalı daireler. Yc
nişehir'de Çankaya caddesinde Bakan
lıklar otobüs durağında 35 No. kira 
prtları müsaittir. 8951 

Kiralık Daireler - Yenişehir İs -
met İnönü caddeainde au depoau yanm 
da Nuri Barlaa apartmanında 4 oda ce
niı bir hol mükemmel daireler mUaait 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPiRiN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklar.na ve aOrılara karıı 
tesiri şaşmaz bir iliç olduğunu 

isbat etmiıtir. 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 
E0 marka-

Kiralık Oda - Bir veya ıki bay için 
möble ko ıforlu oda kiralıktır .• Muda
faai hukuk cadde i No: 16 2 inci kat 3 

8977 

Kiralık Oda - Bir bay veya bayan 
için banyo mutfaklı mobilyasız güzel 
bir oda. Yeni şehir Meşrutiyet cad. Şen 
yuva An. No: 1 re mıiracaat. Aylığı 

20 liradır. 8986 

Kiralık Ev - Bahçeli evlerden 65 
No- lusu Nafıa vekaleti muhucbe... ·' -
de Mustafa Altan tarafından kiraya 
verilecektir. Ti: 3470 den 134 de mü-
racaa:. 8987 

~ahhk : 

Satılık Araa - Çankaya caddesinde 
yem yapılacak B. M. M. :ıe gıdecek 

50 metroluk caddenın karııaında köıe 
baıı. Tel: 2884 8268 

Sablık Oda Takınılan - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takımı aatılıktır. Görmek 
ve görüşmek iatiye.1ler Havuı:ba1ı'nda 
Kazım Özalp cadde&indc Türk Dil Ku
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e • 
dcbilirler. (Teiefon: 1975) 889S 

Sablık araa - Keçiören asfalt yo • 
lu üzerinde 800 metre murabbalık bir 
araa satılıktır. Telefon 2208 8915 

Satılık piyano - Alman marka gü
zel bir piyano satılıktır 1smetpqa a.. 
faltı Ölçerler sokak No. 5 de Bay 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

8927 

Satılık bağ - Dikmen' de uf alt 
cadde tlserinde ı 44 metrelik cephai 
oian ı l 704 metre murabbaı tahaaında 
Kavaklı bağ aatılktxr. Yeniıehir Ataç 
aokak 10 numarada buraalı Emine Til-
mas'a müracaat. 8936 

Sabbk Bai - Dikmen'de aafalt 
cadde üzerinde 144 metrelik cepheai o
lan 11704 metre murabbaı llllhaamda 
Kavaklı bağ satılıktır. Yenişehir Ataç 
sokak 10 numarada Buraa'lı Emine Ti
bas'a müracaat. 8936 

Satılık Stil Ev Eıya11 - Göç yü • 
zünden İngiliz stilinde akaju aalon t,a.. 

kımı, yemek ve yatak odaaı ve saire. 
Yeniıehir, Meşrutiyet caddcai Konut 
sokak No: 21 1. ci kat Telef: 3491 
den Bilimer. 8976 

S.bhk Otomollil - Kullanıflı eh -
ven fiyatla 931 modeli tenezzüh kapa
lı Şevrole. Zincirli Cami takai kahYe • 
sinde Aktehir'li Sıtkı Ercan'a müra • 
caat Tl. 1050 8978 

Satılık Otomobil - Çok temiz ve 
gayet ekonomik kapalı ''Reno" otomo
bili aatıhktır. Tel. 1682 Refik. 

1 anyanlar : 

it arıyor - Tecrübeli bir mllhen • 
dia (au, yol, demıryol, koprU ınpatı) 
Mühendiı Wolf. Ankara Yenitchir 
milhendialer bırliği oteli. 8804 

Danı meraldılanaa - 20 günde 
mükemmel dana öğrenmek iatiyona -
ruz Ulua'ta B. G. rumuzuna mektupla 
müracaat edini.ı. Dana evlerde veri • 
lir. 8838 

Fnnuaca derai - Franaa'da 20 se
ne kalmıt bir türk genci franaı.ıca 
dera veriyor. Figani Demokan. Posta 
kutuau 77 8906 

iş vert>nle-r : 

Müı-ebbiye aran17or. - Altı ya • 
tında bir kız çocuguna transız a ôi
ret~cek ve bakacak orta yatlı bir mü
rebbiye aranıyor. Telefon: 3124 8779 

Uata aranıyor - Tesviye, resim ve 
oksijen kaynak itlerinden anlar bir 
u~tabaıı>:•. ihtiyaç vardır. Dolgun yr.v
mıye ".rilir .. ~k~r cad. Çiçin yurt 
aokak nikeliJ atölyeune müracaat. 

8916 



1898 Madam 
aktivite li 

Kari, fevkalOde radyo
keşfediyordu bir cisim 

Akdeniz meselesi anketimiz 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Milyonlarca insan 
sayesinde kanserden 

bu cisim 
kurtuldu 1938 

( Bqı a. iaci aylada ) 

V 1 • ı • ı t 1 eler u1Udukları deria uykudan uya-• e n g 1 1 % - a yan nıyorlar; muhitlerindeki teteklriil• 
biç aldırıt etmeden büyiimeie, fpla-

b 1 
• • siyle artmaia bqlıyorlar. 

münase et erın ın Us.,iyeııenegibibirııımlll 
oldu da M laüerel.r ipdtlai 

8 - dlln- muhtemel inkişaflar1 ,..Icillmyle binlen,.,,. 
ya &lim- 40 sene .. doğrusu tabiat ür .... ie koyııldular ? ... 

leriyle ilim lldl- On c e radyom imıini Bunu son amanlarda bp tıemlnde 

=:-1::Syom1:ı DYOM =ut :.:=:1

~ Yazan: Amiral Gadov ::ı:n ~ .==.~ :;~ 
bulwıqunu 40 garip bir tna • tfncleki tetkiklerle teWr etmek llti-
mcı devir ıene- düfle yeni clainl Doyçe Algemayne Saytung'un deniz l§leri miitehuem yorlar. Uniyetteld mahteUf ~. 
•illi kutluyor. ..radyom• i1mini ı ba bi f' lmM 
Bundan yarım aldı: KOriler rad- er fta po as 

0 a.er. aifrllla-
mır evel radyo- yoaktivite has- lnıiliz bafbakanı Çemberleyn, mev- yan mukavelesi çerçeveyi ıenitlet- mea elleri ile viidumun i~ idae 
mua bulunmuı N ı b 1aaı olan bir ci- cut ihtll&flarm genit bir ölçüde hal- mit ve ihtillflı kalan blitün meseleler eden kuvetti bir llellCir tqki1 ederler. 
o nmaıım bütün Q s f u 1 u d ;> ıim ararlarken, ledilnini için, Orta Avrupa'dald an- hallolunacalı intibamı nnniıti. Bu guddelerin yaptıkJan medllltt 
tellkJdl er in i n u . iki ciıim buldu- Jıpnanm bir batlanııç oldutunu bir- Bu mukavele, 2 ıonkinun 1937 ta- hormonlar kan" lenf YUltMbJe .. 

k d f ı viyetimizin en derin wc....ıerm. '-..a.--
yılamftı. Bugün Jar. lıte, ıonra- ço e • ar gayet sarih bir ıurette rihli centilmen agreemanı tekrarlı- ....,.. -
de kamer tedaviıinde kullanılmak. ki buldukları i - aöylemit. inciliz pzeteleri de, MU- yor ve Llbya'daki kuvetlerin azalma- yayılarak mUhim itler Clrldltı llJler' 
Ja bu 

min mevcut olduimıa tamamen ka- ıim "radyom" oldu. nih'te kııa ıilren bir &iirüpne eına- 11nı, Habetiıtan'da yerlilerden ordu ki bu pddelerden biri ft1'9 1tlıt:iip 
nadir maddeye bir mucize ıi- naat di d bu d butalaıur ft aralarmdakl mlmılllet bi bakılmaia batlanmıftu. ver . Piyer Küri, yanı batm- önce buldukları madde de çok ım a, n an sonra hallolunmuı li- tetkil edilmemesini, Süven kaftalı- bozuJacak oluna kanda da ...._.., 

da bqka meselelerle utraııyordu. kuvetli bir radyoaktivite hu1Uı ta- zımcelen meaelenin Akdenis ıulhu nın ıerek harpte ıerek ıulhta aer-
BqBıı yer yQzünde medeni olup Umumt hayatları birdi, fakat ilmt ııyordu. Bunu bizat Madam Küri olduğuna ipret edildiğini yumqlar- bnt kılm.wımı, her iki tarafın tnia r~bldln hormon ft 1rıiaııra tlllı:l1-

da radyom i1mini ititmemit bir teL bayatları aVl'ı idL Bir gün birle- b im dı d ki i k ı har k tar er aramda mUTUeDeSf dlkı... liıt -.... a " - u uftu. Fakat uıl radyom 1898 • e ece er u er e et e111 ı &iiltetir. İtte bu hormon .t...&1.a1ota. 
tuanur edilemez. Rodyom, tecekJer, aynı teY üzerinde ikiıi den 1902 ye kadar tam dört ıene lngilz politikası, Çek01lovakya me- hakkında ı.--ılıkh olarak malOmat ~ 

inunlara t .ıı. i 'l'kl b' 1 · 1 d .ıı. dan d ğ __ , Jeri uniyette bulunmeaı muhtemel yap ı.ı yı ı erle bir al- ırden çalıpcaktır, o meçhul cİllDI &isli kaldL tik madde bulunduktan le nıy e 05ru o ruya delil, verUmeainl, iıtlı, derpif ediyordu. 
1ab ılbi aranmaktadır. Fakat bu ci· bulup akademidekilerin ellerine ve- ıonra, bu karı koca ilimler, bütün bilvaııta alakadar olmuıtur. Hiç J»ir teY unutulmam·ıtı: İtalyan- olan rilteyml hilcreleria uamlarmfla 
•im o kadar u L-dar ki d' ş G 1 d bt Af 'ka lamı bir mühim bir tmil oıar.k teWdd _. • •o - udır ki bu rece er ı. imdi bu yeni maddeyi mesailerini birlettirerek ara•tırma- eçen er e, cenu rı namına tam mlllavat iatet.1eri, ıeVPi- ......., asbtından d la bu ır f . .. ı· mek iıteniliyor. 

o yı gün radyom bulmak, uf bir halde çıkarmak ve larına devam ettiler. Zaruret için- ıöz ıöyliyen general Herzoı daha a- ıe aın yollarının serbeatlai gibi hu-
denen madde maddi kıymetlerin en "tecrit" etmek onlar için ne kadar de oldukları halde zerre kadar çık konuf8rak, askeri taahhütler me- ıuıların hepei tatmin edici bir ıuret- Devamlı tahrifler tüphe yo~ iri .... 
Jilbek mertebesindedir. Radyomun aUç ve can ıı.kıcı bir haldi. Kendi- növmit olmadan radyom aradılar aeleıinde, Çekoslovakya itinden zi- te halledilmitti. İtalyanların Libya tidal hücreleri bulunabilen n ifraiıMI 
deferini para ile cSJçmeğe kalkma- lerini bir maden filizinin yüzde bi- Radyom iatikbalde ne gibi faydalar yade parlimento ekaeriyetinin rol ve Habe,iıtan'da, lnıflialerbı Mısır dabiliye bozukluğu mevcut olan 
malıdır. Radyom, aynı zamanda rlıini beaplamaktan Aciz bulan bu temin edecek? Radyomu aralarken oynamıı olduğuna ipret etmiıti. lm- ve Sudanda alımt oldukları tedbirle- h11lardaki .bu ıibi kimselere .._.. 
kemirici, yakıcı, eritici ve öldilrU. iki &Um, bir saman sonra milyonda bu iki ilim katiyen bunu dütünmü- paratorluğun uıl emniyet meselele- re dair gelen haberler herine .-kert re lıtidatblar adını verebüiris) 1wı. 
el bir cieimdir de._ birini kolayca bulabileceklerdi. yordu. Onların gayesi, yalnız bu riyle Avrupa'da atlatılan buhran ara- gerginlik hafiflemitti. ser llutalıfının meydana 'dnn•mda 

Radyom bundan tam 
40 

sene evel Piyer Küri de phai itini bir ta- gizli maddeyi bulmaktı. Yoksa kan- ıında irtibat rolünü oynıyan teY· ltalyanlar, Libya'daki prnison- mUhim rol oynarlar. 
balunnuıttu. Bu ihtira, her bli.H'k rafa atarak karm ile, 0 meçhul ma- seri öldürecek imha edecek bir iliç Franu'nın emniyet ve mevcudiyeti larmı azaltmıtlar, arapça yaptıklıllrı llaruaatunıaa hak verecek mahi. 
ihtira pbi ıeuiz 18..ıı ____ olmut.rba .. - de kar aramıyorlardı. etrafındaki kaygı ve telittı. Bundan propagandayı kesmitler, ingilizler, 
i ....a ni aramağa ar verdi. Şuramı dolayı buhrana takaddüm eden pn- Habeıiıtan meseleıinin bir emrivaki yette birçok mialler ıöylenebilir: :.!.:: küçük bir hidise gibi karfı- akıldan çıkarmamak lbımdır ki, 8 ,ilmezlerdi ki, kendilerinden lerde dalma töyle bir mülihaza ileri olarak kabul edilmeaini, Milletler Ce- Bilhuaa ıc.n.erıilerin idrar ve kan-

ıtı. 1898 ıenni nihayetlerin- o zaman radyom bir faraziye ve b d ilrülü d ı nd .__,_ d idL unca zaman ıonra ra yom • yor u: miyetinin mayıı konferansında tavai- arı a A-- miktarda oıı hipofia 
e Mari Sklodovsb admda ve hayalden ibar"tken böyle bir ci1- .. bo 1 · · de k 11 "F · 'f k .. 
1
.. ..urıun ru ar ıçın , onu u an- ranaa, ,.yet, ıttı a taahhütleri ye etm;•lerdir. hormonları maddeleri bulunur. •--
~ tanmmıyuı Polon-'• bir genıl' min mevcudiyetine yalnu: bu iki --'- dan 'f 1r • mil d ,_ -ı ı L.i •-"'il ., -
L-...1 n..-1_ r... :ır .a im . d ..._, on tı a umma ıçın - caok.,..oyı,.u!..• ... " r - key, marua kala- BUtiln bu ümit dolü -yler gııı• s:. ser daha ziyade (40) v:tıı•mdan IODra 
~~ .-909 ilimler akademiline bir al ınanıyor u. yonlarca liralar urfedilerek baata ·- s- u. u- d k B ,,__. 
~ ı&ıderdi: ihtiraları ve keıifleri tnadilf e- neler kurulaca!, binlerce inlan, Ancalı:, bugün artık btiyle bir -y ııilne ıetirilince, bir hal tarzı bul~nur mey ana çı ar. 

11 
Yat İH çok defa 

· ıar-'- 1.aı..ı..· ed ı k k varit 
0 

.- balunmu, hpmyol meeelainin de cinai hayatın tabiri cliierle teDMül 
-Sen buı maden filialerinde sen o - te ... a.ı en er pe ço • kanser beliaından hemcinslerini l~dığına ve Orta Avrupa ye- ortadan lralkacalı ladJm 1auı1 ol- bormonlarmm muvanne.wik ptıer-

fftlralade bir radyoaktivite kudreti tur: Tıpkı bir maden iKiıinin ça- kurtarmak için onun ıifuuıa el u- ni bir nızam altına girmek üzere ol- muttur. Fakat, ıhtlllil .... ı.1- et· dikleri bir yaıtır. 
ihtift eden yeni bir claim mevcut kıl tqları arumda bir elmu bul- satacaklar... duğuna göre, timdi bütün gayretler, rafında, iki tarafın da itimatusbk 
.Wufmıu ADDedlyorum.,. muı ıibi. Fakat KUrU.er ve dilnya- Evet, o zaman bin lira. Kaf ala- geçici bir ıurette birinci plindan çı- beslemekte olmuı, bu meselenin ko- D7ltllerde ise kanser daha siyade 

da büyiik terakkiler yaratmıf dl- rmda bir hayal iken, onların bul- karılmıt olan hedeflere doğru çevri- layca halledilmeıine engel olmakta- Ytüıte " Ciltte bulunur; çok defa da 

R
adyoaktivite 0 .aman pek ter muhterller hiç de bayle değil- dukları azıcık radyom bugün mil- lecektir. d bun~ UatıiyarJarında ıarülUr: Se. 
de meçhul bir teY delildi. dir. Bunlar fikirleriy1e olduğu gi- yontar ve milyarlarla dahi ölçüte- Britanya politikasının, ananevi ıt- ır. bebi usun yıftar stlnetin yaptılı da-

Batta bliylk fiaikçi Bekerel, ma- bt. iradeleriyle de bir teY bulmak miyecek derecede pahalıdır. rateji tel&Jddıiyle yeni bir ietikUıet Dalidiye'nin komünist tesir ve nü- imi tahriıtir. tilplten'de çok pipo 1-
... flllsleriade, ıasıe c6rilnmiyen için korkunç bir tekilde mücadel• Küriler, yalnız, çalıpnak için ça- aruında bir tercih yapmak sorunda fuzundan kurtarmak iıtediii franaız çilir; hemen ıaı.lıta: .,.... kadar 
fakat euarıencb bir ziya nqreden de bulUIUD1lflardır. Hele Madam h1DUtlardır. Büyiik ihtiralar, hüri- oldup anlatılmaktadır. Diktatörlük- politikalı, bu mnele ile ve bahuıuı atamdan piposunu dlt'atitmler 
lraİıJQm madenini ketfetmittL F• Kiri, hiç kimH ile mukayese edi· yet ve kuanç dU.ilnWmeden yapı- lede, açıkcaı, bir ttlrlü itimat edeme- Katalonya'nm mukadderatiyle met- ftQfır: lngiltere'de görülen (dudak) 
llat Madmı Kilri, Bekeral ziyaları- 1emu bir •erji ~· Bu lanlardır. Buit ve aiaç bir ıundur- dikleri ltalp ile her tib'lü temutan gul olmap vakit bulammufbr. An· lranaerlerJ heı yerden fuladır. 
-. -..,..,._ ...... _. ..... ..._ ... _... l~o-~-alllltft.~lllM~Mı*i ~-· , p~ •"•1 N ~ " cak praaı muhakkaktır ki, frwız Pek nadir olmakla beraber ban cnt 
clmalni bllmedifi madenden intipr l zım o an eJY&yı ve lletle- ittlf aklara ehemmiyet veren Edenci- politikalı, bugUnktl c&nde, bir İ•pan- tiiiserterltdrı ıce-~ ...... .1..~:ı. e uı 014,._ 

cuma: .. 1mini ne koyacag~ız?" di- · h f' 'k k bi d . . l ouı a .. uuın TA _.. .._ siyaJarm yanmda hiç mesabe- rı ep ızı me te n en getırttı- ler, ıtratejik. politik bir istikamette yol - talyan Pirene cepheainıdtq ft a-w llr• n te8lllt eden mleWfl• 
ilade oldupnu .ayledL Halbuki ye soruyordu. ler. Geçen urın ınlarında biae nıd- larar ~•clL A~4• .~lık· dolaY'My}e -~ ~.- elm- ele nnbt. BBtiln bu marusatmnla 
•ıliLC ıtilri bir claimden bahaedi- 10lll ıibi bltBn bir deler olan mad- 1ı olu.k __..,. •lf \iıa;ir_.. -.., "*~1'1 iıldt'u' ôiiiiaJarmdan ve bugünkü bilgiler karıısmda kamerin 
~ --. ne 0 cimri g8rmtlft8, M arl ltlrl, bullıcalı madene dol· deyi buırlıym Wler itte bayle hafammı taabbilt edllmit olmasına ldeoto1ık taraf darlıkta buJunmalarm- daha ziyade bir iıtidat iti olclafan 
• 4e mı.ettiği elimin rmp. t. duiu memlekete izafeten •po- fakir, ilimlerinin lcabettlrdlll ilet- ve ftalyanlar da ne Balear adalarında dan ziyade, İnıilia • İtalyan mubve- ve bu itte ifraaatı dahiliye bosuklu ~ 
W ftlafı. baft ıikleti hakkmda lonyom" lamlni wrmeyi dllfilndü. !eri ve makineleri atam•yacak dere- ve ne de lapanya topraklarmda g8zle- leei etularmı andıran temeller Uze- pnun tahriptın bilyük rolü oldap. 
llllr fikri ftl"dı. Yalnıa Madeaıı ıt6- Fakat bu clame mukadderat daha cede aaruret içinde idiler. ri olmadığmı temin etmiı olmalarına rine kurulacak oluı bir anlaflDIY,a e- ıiu tekrar etmek t.teriL 
il, ,.._. olduğu tesirlere g8re rağmen, bu itimatııalığm g6lgeeinde hemmiyet vermektedir. 
"11e Mr claim olacatmı e6yllll· yapdmıt olan 2 ıonkinun 1937 tarihli -------------
,...._ F ransa'yı tehdit eden teh 1 i ke lJllilia - İtalyan centilmen agreema -
~ hislerin çok ebmeml- nı blr tilrll tesirini gösteremedi 

'9tl -.... Bele bu hiıler ihtira- D HS7 huiranmda, Çemberleyn ile 
.... --- dehi ilmini alır. oğ m 1 ğ ön 1 k lluolinl aramda doatça mektuplar 
l>ltdrat ~ bllyilk muhteril• u az 1 1 n 1 eme teati edilmit olmama raimezı lapan-= bir Sôldlrmda kablelvuku hla- yol meaelesinin ı6rilııcemede kalma-
~ oyııar. Keseli Pae- • • ı f ıı, Niyon konferanamda İtalya'nm 

:: anutuımu ihtiralar- 1ç1 n ça re er aran ıyo r • marua kaldığı muamele, matbuatta a-
,. ableJYub hislerin pek bU- çılan polemik ve radyolardaki pro-

&ıbll wrdır. Franaa'mn m blyiik fellketinin caktır. Franaıa Sıhhiye nazaretinin papada, vuiyeti &ittikçe kı5tUleftlr· 
m111a.ı.r •lrad"n'-• 

0 
--·.. do.ıı..·- ulıi ld lh. be '- t d .ıı. bi lıa • t' ğ s: "- mif ve nihayet, İtalya 11 İlkktnun -.. ._ •- ı o u... r zaman tea- yap ır ı•ı r tatıı ı e ıüre, iiçuu· 1937 de Milletler Cemiyetinden çe-

tfal W4fa-::rrma. mevcudiye· rar edilmektedir. Bu mllnuebetle ıe- cü çocuktan itibaren her çocuğa 1000 kllmittir. 
_ ..... _ L.t--..-. bir cllmin bulun- çenlerde bia de PrWl{nm bu onul- frank par• dUıecektir. 
~ - _. -.. akıl erdiremiyor- maz yaraıına t- ederek, Avrupa'- Frama'da dolum azlıiına ıebep 0 • Eden'ln yerine Halifab geçip ye
u.., laMbna \orda: •pek iyi, bu mad daki bazı memleketlerle Prama"daki lan Amillerden biırlai de ~lenme uh- ni çare ve imkinlar aranmaia batla
~~ "8teı-eb11U milin?" lla· dolum miktarlarını makay .. etmlt- lıdır. Evlenme azhiının da iki mü- ymca, bütiln anlapnazhklaTı ortadan = ~ I" ce.abı nnll: "Var ol- tik. him sebebi vardır. Bizzat f'ranaıa ııh- kaldırılacatı andan, 16 nisan 1938 

ma "'"• fUat IWl ,a.t Filhakika franıu:larm aeneden se- biye nazaretinin teıbit ettiiine ıöre mukavelesi yapıldı. Fakat, lngiltere 
mem. • ere- neye ualdıkları muhakkaktır. Yıl bu mUhim sebepler ıunJardır: bunun yilrürlUğe &irmesini tıpnyol 

tl.fı!~: =: alnwımlt- ıeçtikçe ölenlerin aayıaı, dolanların Eveli, Frama'da pek az in1an ıenç- meselesinin halline bağlı tuttulu için 
&- ele bir ciaim •Jl'Plll ıüratle ıeçmektedil\ Fakat ken evleniyqr. Bazıları da evlendik· bu mukavele de lallantı«M kaldı. 

nrdL Onu sibnea ,.._ ot 19- bu memlek•tteki dolum uhiı yeni ten sonra fakr ve saruret içine dil- Pukalyada yapılan lnplia • ltal· 
rOyqr, battl eliyle tutaJC:k blr hldlae delildir: On dokuauDC11 a- pcetlni dUfllnerek evlenmiyorlar 

Jı1ari ltlri ..ı.n ~ • bldayetlcrinde batlamııtır. Bir ı- Şimdi, hilldimet, erken evlenenfere de edilecektir. 
Vaqon'da blr illa enatitletlaa W • llrdanbert dnam edecelen bu kor- ariHıim miktarda yardım yapmağa ka- Bundan bafka, ılhiye nuareti mu-
tlrdikten IODl'a mu....,._ • inanç battalı la kartı. ıimdiye kadar rar vmniftlr. kayneli ı.blolar da neıretmek f ik-

l ıo,oı Dil HHHLEI 1 
xc-.re - Suiae guete.li, fede -

ral politin Action Nationale gueteli
nin bit muharriri Paul Donny'yi tev • 
Jdf ettiiini haber vermektedir. 

XBuclapefte - lledil bqhnkll' • 
na eaki Bqvekil B. DaraDJi aesilaplt
tir. 

X Roma - Blr çok mebuslardan 
mürekkep bir pp, bir kanun projeıi 
tevdi etmittir• Bu kanun projesi, umu
mi veya laed seferberlik halinde 
latt.nuıa bUtOn mebullann ilk afla • 
ra ı8nderi1ecelfni natık bulunmakta. 
dır. 

XN9Y7ork - 1939 nevyork dünya 
serp idareaı, bu münasebetle cl,olt • 
luk mesajlan cönderecek olan ı 1 dev
letin radyoda sôylenecek nutuklarına 
ait plim neıretmiıtir. Nutuklara 1 k&
nunudni 1939 da baflanacak ve 1 
temmuzda nihayet verilecektir. 

. XVAfÜalton - Aakeri tiüdceye tala-
111at bulmak için buiııe 15 ktnunue • 
velde yedi yüz milyon dolarlık ve ao 
kinunueveJde de dört yUs milyon do -
Jarhk bir iıtikru aktedecektir. 

Bununla betbr tçık kanserlllerln 
tıpkı blr urt hastalık gibi tel&kki e
dilerek; ıerbestçe aramıada ıemnele
rinin önüne geçilmeaiai de dolna ba
lurum. 

Ols•llz bir tekilde komp neefcle
rln aleyhine büyümek iaddadmcla o
lan ve büyüdükçe uzviyete Mir .. 
çan kamer ve onun lrardefi olu tar
bom urları hakkm4a bualarm tam 
uhdesinden ıelebilecek bir bp Çar..ı 
henüz mevcut değildir. 

Buıün için en iyi tedavi çareai: 
Mütnkün olduiu kadar erkenden .. 
rirf ve laboratuar yoliyle kanaerl tet
hia ederek cerrahi olarak utu etraf
lıca çıkarmaktır. Cerrahinin elini •. 
zataauyacafı yerlerde ve cerrabl mtı
dahalelerden sonra radyom tedavi8i 
akla gelen en muvafık tedavi Ç8ft81-
dir. Kanler ttlmaril bfiyllyilp de 1-a 
ve lenf yolları vuıtuiyle metaataalar 
yani etrafa dal budak 1allalr bir ha
le pldikten 1onra bapuruJacak teda
vi çareleri munffald:;etalsllle ımıla
kamclurlar • 

Bir etimle Ue iti hulaaa eclellm: 
Tetlsia erken yapıldığı ni&pette teda
vi çareleri de murufaJdyetll ft a.. 
9'm1ı otlitilirler. 

Piyer lttlrf ile .......... .:;: bir clnl bulumamımıt. dolum yıldan tldnci aebebe plince, bu tmnamen rindedlr. Blr kart Uaerinde yan yana 
Xtld o saman fi.sik profealrl 141. 11Ja ıbilmittir. Son ıenelerde hele Alnt bir mneledir. Evlamıeyi fu. bulunan iki tablodan birieinde çocuk
BYleDdiler, Marl ona, lllaclje a. IOll aylarda bu dert vihim bir fekil lalqtınnak için de.Jet evell aile ua- lu bir ailenin ne"9i, uadeti tebarüz 
dar Mltün qkı, ıadalratl n. ...... ihmpır. detinde socutun mevkiini anlatacak- ettirilecek, yanındaki levhada çocuk
llaldL Plyer JtUrl fidkte Mı'hM; Jtraaaıa h\lktımeti artık bu iti hal- tır. Bunun için milli bir propapnda· tan mahrum bir çiftin Deteıizliti, he· 
~talocr*fl ve billuratm teun- ~itin lMmu. bir devlet meaeleıi ya glritilecektir. Artık franau:lar da le 1eneler ıeçtikten ıonraki bir ev 
ru Pbi bllciler Uaerinde çallfl)'Or'- ~ ~. Yeni bir kanun anlamıttır Jd: "Frama çocula muh· içindeki ıoğuk halleri bilhuu göıte-
411. Bu bahialerdeki meultl ODU ~Jl• dolumu tefvik için taçtır!" cibi lhler, çoialmak için ki- rilecektlr. Hele bekar levhaları pek XKapen•• - Devlet bakanı St. Kaıuerden konıruna~e1'triı 
oldukça tanıtmqtı. Evlendi1derin- ..._...,,..,. &.ak bir tP•i•t ayrıl- fi değildir. Çpcuğuıı ebeveyid blribi· huin olacaktır. Bekar odalarmın pe- raunİDI, aöyledili bir nutukta amil· 
elen bir eene 10nra, Kari KUri mık· ~,._.._._ rine daha ııkı bailadıtı, çocutua aile ripnbiı, baknmızhiı bütün vuzuhiy- niatlerin _,.ıı.t putiaine ahmm•an- Her teyden hce devamlı talıritle • 
aatmlar tlnrlnde tetkikata bafladı. nwn ._.. c1otum aslıfmda iki için bllihara mtUıim bir emniyet un- le gCS.terilcceii cibi, metres hayatı- nı nya .-yaliatlerin komlniaderJe rhl _&ıtkıe leçlnek lhlmlır. Her 

ilmi 
~-ı...1 ri ara at.ıe çarpmütaııl B' ni l ğ b' lh t barü ettlrile 1 ki k tqrild meıaim fi4detle reddetmit • de ıfrata ftrmaJrtan çekimne Fakat bltiln ............ e ara- ~ ltıekl ır: ır suru o aca ı ı aua e z • nm acı ı arı ve &tü neticeleri de Herhangi bir nahiyede~ .... _ı__. 

ımda mükemmel blr aeYCe oldu- ttlb ııiilllt~ cektir ' &özlerin öniine serilece•ir. tir. AA -

pnu giilteriyordu. Kari kocamı, dün-- -ı•~ tcdtit• Oocü Otbel ve kalabalık ailelere ait Az evlenmeyi çoğaJmarmınm en tı ve iltibaplvın tedaviaine çalıtma· 
1 

vi ı-ı- •- ....- alleeine ylk olu • .. ' lar d'l :ıLı- ____ , , bdır. Kadınlar ıık ıık rahim kUretaj-
evini ve çocuklarmı çt paca ıe - Ve çocuk *"4l ~--- JOI'· roman, pıyeı, roportaJ netre ı e- mUU&lll ıebebi gibi göstermek dolna YUMUnUya da bir mille tarı yaptırmaktan çekinmelidirler. 
yordu. Buan bOdln itini bırakır, le bu y8ke .... b 1 'm ; wtılt al- re1ır filmler giilterilecek, bu ailelele- delildir. Çünkü evlenip te u çocuk ordusu kanılacak Temizlik ve her i•te itidal kaıiterin 
elblle diker, çartıdan ucuzca ate· aiyeff ciri,or • ...._ J9Cek .... ~ne kadar meıut yqadıkları halka yapanlar, hele hiç yapmıyanlar ebe· m dana ""T 

beri alır, bUtBn ev itlerini c8ı:dük- maddi pile oJmalda ~)'abm IWtetDecekdr. Fi'anııa radyolarmda riyeti tetkil eder. İtte frwıs aıhbi- Sldııey, 5 a.a. - Avmturalya bat· ey ıelmemeai için ıöy~e· 
ten aonra t.krar kocaunm yanma samanda aile uadftlti a. ~: da ba bülaler etrafmda netriyat ya- ye nazretl, ıiriıeceii propaganda fa- vekili Lyona, dün, radyo ile Aftltu • ~:~tfe~fe°:1::;!y=~ ~!e!ç~ 
diSner, pne hesaplaraıa. notlarına yor. -'\.~ pı~. aliyetinde, çocuk yapmamak veya ço- ,ralya halkına hitaben lli57ledili bir na- k nda da 

1 
... 1 d d•1-6- ""11"-ubldye nasırı bu pr~-.. cuk d"-"-'- a..1- '-·1•--ılan illıi!la· tukta, yetmiı bin ki•llik bir milia '--. ı yapılacak itlerin bafmda kapanır ve uat erce ~ıtır ı. Bunu usarı - ....__ fnnus .de Mdaln --.--· ..,. ... _a. ~JU a.u _.. :ır ,.. - h-1kı lku etmek; propagandaları• 

hililmeti 290 t hal e tıbbi propapndayı da it- rm kadının vllcudu tızerinde yaptılı vetlnin tqldli pllnma yuehm etmeli- lir. Kanser enıtlttllerinclen. bnaer 

ı 897 wıeelnf hep çalJll"'klı ayırarak, 'framrs llllb~ nMJWDtn gocup.,,. :•"m ııektedir. Keteli tesirleri ve her birlai blrer felaket o- nl halktan latemlftlr. le mllcadel 1 eti rind ' k 
pçlrdi. Bildin bir eeaelik emn... ftl'llliftnr. lllltil;ıt "••Htl unraa lllllit =~ ~ ~ lan neticeleri de usun mdıya balı e- Bqyeldl, milletin her an bir taar • ler be1dem:ı::n ı!ır1~ :ı,ço .. ~~ 

pyretleri. ona, nıdyoaktivite ...._ 1na para ile her aDeye tçıncı çecü. tlila...a41aiw.ia.i ta. muhtelif ı. den, ft sae•en netriyat " tethlr nua maru bulundupnu anlamaaı 11- hce lnmı kendi kendinin hekinli ol· 
- Sok bfetli oJaa o ...pul .. - itibar• mau yardımda ........ ....... ~ ':- ..eıtalarma Sok ........,,,. ftnCÜ· nmpkqtDI ebemi)letle kaydeylemif- malıdır. 811 itte •Jm ~ 

tir. *· Mamlı delil 4tMratll oı.wıtlli'. 
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RESMİ İLANLAR l 
........................................ =ı 

Vilôyetler 
ııuuuııııt•ttttu•ııııeıuu ......... uuıuıuıı 

1 nşaat ilônı 

................... -: 
[·A~·i;;;~-;;.; Amirliği 1 

.................................................... 
162.000 kilo kuru odun 

ah nacak 
· ı·w• Satın Ankara Levazım Aınır ıgı 

J\lma Komisyonundan : 
'h . 162 000 kilo 1 - Alayın ı tıyacı • 

.1 konmuş -kuru odun açık eksı tmeye 

tu2r. Tahmin bedeli 2430 lira olup 
- · 25 kuruş-

muvakkat teminatı 182 tıra 
tur. 2 938 salı gü -

3 - Eksiltmesi 27-l -

nü saat 14 dedir. . klerin eksilt-
4 - Eksiltmeye gırekce nunun 2, 3, -

.. .. 2490 sayılı a me gunu . . tenilen belgele-
üncü maddelerınde ~.9 ve saatinden 
rile birli~te ihal:v,~~~ne kadar temi -
en geç bır saat e Jarnı Amasya ga
nat ve teklif mektul p a komisyonuna 

. d satına m 
zınosun ~ (5003) 8991 
vermelerı. 

430.000 kilo yulaf alrnacak 

Levazım Amirliği Satm 
Ankara 

K 
. syonundan : 

Alma oını 
· t birliklerinin ihtiyacı 

1 Edrernı f k ·ı - • 1 f kapalı zar e sı t -
430000 kılo yu a 

meye konınu~~U~·edeli 23650 lira olup 
2 - Tahm . atı 1784 liradır. 

muvakkat t~ının . Zl-12-938 çarşam-
3 _ Eksıltınesı . 

t 14 dedır. ·ı ba günü saa . ceklerin eksı t-
4 - Eksiltmeye gı~e nunun 2, 3, ün

me günü 2490 say~lı ~len belgeleriY· 
cü maddelerinde ı~.ten saatinden en 
le birlikte ihale g~n v~ dar teminat 
geç bir saat evvelıne ~dremit tüm 
ve teklif mektup,Iarını ermeleri. 
satmalma komisyonuna v 8992 

(5004) 

315.000 kilo yulaf ahnacak 
· rw· Satın 

Ankara LevazıJD Aınır ıgı 
Alma Komisyonundan : 

birlikleri ihti~acı 
1 - Bergama f eksılt -

315000 kilo yulaf kapalı zar 

meye konmu~tr~.edeli l 7325 lira olup 
2 - Tahmın 1. dır 

k ·natı 1300 ıra · 
muvak at temı . 2_938 çarşamba 3 - Eksiltmesı 21-l 

günü saat 14 dedir. . klerin eksilt· 
4 - Eksiltmeye gırece n 2 3 -

1 kanunu • • 
me günü 2490 sayı ~ ·ıen belgele-
üncü maddelerinde ~~tenı saatinden 
rile birlikte ihale gu~ vleadar temi -

. t vvelınc c . en geç hır saa e Edreınıt 
nat ve teklif mektuplarını a verme

. onun 
tüm satınalma komısy 

005
) 8993 

leri. C5 

Askeri f~rikalar . · · 

1 O ton boh(allk sa( ah nacak 
tJ uın Müdür

h "k far ın Askeri fa rı a 
1 

Koınisyo -
lüğü Merkez Satın A ına 
nundan : . cıo.ooo) ]ira 

. d"l bedelı Tabının e ı en A keri Fab-
l k sa~ s 

olan ıo ton bohça \wrıüğü Merkez 
rikalar Umum ,M.u 23.1-939 pa-

. onunca f ·1 satmalma komısy kapalı zar ı e 
·· .. saat ıs te o zartesi gunuk . şartname parasız -

ihale edilece tır. . . 
. a verıJır. 1 

larak komısyon kk t teminat o an 
Taliplerin mu~a k~if ınektupları_nı 

(750) lirayı havı te de kadar komıs-
• .. de saat 14 . . de 

mezkur gun . ve kendilerının 
yona vermelerı 2 ve 3. mad-

1 kanunun · .. 2490 numara 1 • zklır gun ve 
· aıkle me o) delerindekı vcs .. acaatları. ( 500 

saatte komisyona ınur 8990 

Bayınd1rlik Bakanhğı 

Kanal ve regülatör inıaall ve 
smai tesisat 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 

M nisada Menemen ovası sula-
1 - a • . l~ . 

ana kanalı inşaat ve sı~aı ıma atı :-
;: Emiralem regülatörü ınşaatı keşıf 

d 1. ( 552.157) lira (68) kuruştur. 
be e ı ' h ' t 2 - Eksiltme 15.12.938 tarı ıne ras -
!ayan perşembe günü saat .~1~) ~: .. na
fıa vekaleti sular umum mudurlugu su 

Odasında kapalı zarf usu
komısyonu 

liyle yapılacaktır. . 

t ·t kliler eksiltme şartnamesı, 3- s e . 
mukavele projesi bayındırlık işlerı ge-
nel artnamesi, fenni şartname ve p:o· 
. 

1 
§ . (Z8) lira (61) kuruş mukabılın 

ıe erıl umum müdürlüğünden ala 
de su ar 
, lirler. . k . . . 

4 - Eksiltmeye girebılme ıçın ıs-
. . ( 25 836) lira (35) kuruşluk 

teklılerın . . ksilt 
muvakkat teminat vermesı ve e . -
menin yapılacağ ı günden en .~z .. sekız 

ün evel ellerinde bulunan. bu tun _ve-
g. b' J'kt bir istida ıle vekale-
sıkalarla ır ı e h 1 

b · ına sus o -te miiracat ederek u ışe . 
"k lınalan ve bu vesı -mak Uzere vesı a a lid 

'b etmeleri şarttrr. Bu m -
kayı ı raz . l . . 'ka talebınde bu unmı-det ıçınde vesı 
. k 'ltmeye iştirak edemezler. yanlar e sı 

t klilerin teklif mektupları-5 ~ ste . 
. . . addede yazılı saatten bır sa-

nı ıkıncı m "d"' 
J. kadar sular umum mu ur-at eve ıne .. 

Jüğüne makbuz mukabılınde vermele-

ri ıazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edil-

mez. (4835) 8741 

Sedde ve regülatör inıaah 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Bursada Manyas gölü seddele· 
ti ve regülatör inşaatı keşif bedelı 
(531.077) lira (68) kuruştur. 

2 - Eksiltme 21.12.938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat (15) de 
nafıa vekaleti sular umum müdürlü -
ğu su eksiltme komisyonu odasında 

kapalı zarf usuliyl e yapılacaktır. 
3 - İsteklileı eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 

ge.1el şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (26) lira (55) kuruş muka -
bilinde sular umum müdürlüğünden 

alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is -

teklilerin (24.993) lira (15) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve -
sikalarla birlikte bir istida ile vekale 
te müracaat ederek bu işe mahsus ol 
mak üzere vesika almaları ve bu ves ı 
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd -
det içinde vesika t~l~b~nde bulunmı • 

lar eksiltmeye ıştırak edemezler. 
yan "f k 

5 _ İsteklilerin teklı me tupları -
"k"ncı' maddede yazılı saatten bir 

nı ı ı .. 
line kadar sular umum mu · 

saat eev k b"l' d 
1 
.. _ .. e makbuz mu a ı ın e ver -

dür ugun 
1 ri ıaıınıdır. 

me e d olacak gecikmeler kabul e-
Posta a 8765 

dilmez. (4834) 

Yapı işleri ilanı 

Asansör fesisah ilam 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Emniyet Umum Müdürlüğü arşiv 
dairesi evrak asansörü tesisatıdır. 

Ke~if bedeli 1219 liradır. 

2 - Eksiltme 21-12-938 çarşamba 

günü saat 16 da Nafıa Vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 3 kuruş bedel mu -
kabilinde yapı i şleri umum Müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - !steklilcrin 91 li ra 45 kuruş 
muvaıtkat teminat vermeleri 15zımdır. 

(5007) 8994 

Veteriner ecza ahnacak 

Izmir Belediyesinden : 

Basmahane civarında 9 EylCı.l 

meydanında cephe alan 33,36 sayılı 
Adalar üzerinde inşa ediJmekte olan 
belediye garaj santral binasınm mü
temmimatından olarak mevcut pro -
jesine göre yaptırılacak kısmen bir 
ev ve kısmen~ katlı = gazino = lo
kanta ve 3 di.."kkan 10 sene müddetle 
icara verilmek üzere 23-11-938 tari · 
hinden itibaren 15 gün müddetle ve 
kapalı zarfla arttırmaya çıkarılmış -
tır. Takım halinde icar edilecek olan 
bu binaların 10 senelik icarının mu · 
ham.men bedeli elli bin lira olup bu 
para peşinen alınacaktır. Müzayede
ye iştirak için muvakkat teminat mik
tarı 37 50 liradır. Projelerini görmek 
istiyenler başmühendisliğe icar şart
namesini görmek istiyenler de bele -
diye başkatipliğine müracaat eder -
ler. Taşradan istiyenler proje ve icar 
şartnamesinin 250 kuruş bedelini ve 

osta ücretini göndermelidirler. Ka
ah zarfla ihalesi 9-12-938 cuma günü 
aat 16 da belediye encümeninde ya-
pılacaktır. Iştidik edecekler 2490 sa
yılı kanunun tarifi dairesinde hazır -
lanmış teklif mektuplarını ihale tari-
hi olan 9-12-938 cuma günü saat 15 e 

Jandarma Genel Komutanlığı kadar encümen reisliğine vermelidir-
Ankara Satın Alma Komi&yonun- !er. (4214) 8777 
dan: 

1 - Tamamının tutarı bin yüz on 
lira tahmin edilen 91 çeşit veteriner 
ecza açık eksiltmesine istekli çıkma -
<lığından eksiltmesi 12.12.938 pazarte
si günü saat onda yapılmak i.izere on 
gün uzatılmıştır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu uzaltma eksilt -
mesine girmek istiyenlerin seksen üç 
lira yirmi beş kuruşluk teminat ve 
şartnamed~ yazılı belgeleri birlikte 
belli gün saat onda komisyonda bu -
lunrnaları. ( 4972) 898-0 

·An~oro 'Belecfiyesi 

(öp kamyonla11 ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

T emizlik işl eri için yükleme ve bo
şa.ltma ameliyesini otomatik olarak 
yapacak teşkilatı cami münasip mik -
darda çöp kamyonu alınacaktır. Bu 
kamyonların mazot yakmaları şart -
tır. Talip olanların teklifleri kamyon
larm faidc ve sınıflarını bildirir ına
lfunat ve kataloglarla nihayet kanun 
evvel sonuna kadar belediyeye bildir-
meleri irnn olunur. (4978) 8981 

Posta, Telgraf v~ Telefon 

Pazarhk ilanı 

Posta Telgraf Umum Müdürlü -
ğünden: 

28.11.938 tarihinde yapılan eksilt -
mesinde verilen teklifler şartnamesi -
ne uygun çıkmıyan iki hatlı ve adi t e
kerriiı · ' i 6 adet orta müşeddidesi 17 
birinci kanun 938 saat 11 de Ankarada 
posta t e lgıaf umumi MD. lüğü bina -
sındaki satın alma komisyonunda ya-

Kapah zari usuliyle tamirat ve 
ilaveli inıaar eksiltme ilam 
Konya Vakıflar Müdürlüğünden: 

1 - Konya'nın Ilgın kazasındaki 
maruf kaplıca binasında yapılacak 
tadilat, tamirat ve ilavei in~aat keşfi 
mucibince vahidi fiyatla kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (24946) lira bir 
kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A) Fenni ve hususi şartname 
B) Mukavele projesi ve hulasai ke-

. f cetveli 

C) Eksiltme şartnamesi 
D) Proje 

4 - Yukarıda yazlı evrak Anka
ra'da vakıflar umum müdürlüğü inşa
at müdi.ı.·lüğünden, lstanbul'da İstan
bul vakıflar baş müdürlüğünden, 

Konya'da Konya vakıflar müdürlü
ğünden alınabilir. 

5 - Eksiltme 26. 12. 938 tarihine 
ı:astlryan pazartesi gilnü saat 15 de 
Konya vakıflar müdürlüğünde top
lanacak inşaat komisyonunda yapıla
caktır. 

6 - Muvakkat teminat (1870) lira 
(95) kuruştur. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanla
rın 1938 senesine ait ticaret odası ve
sikası ve vilayet nafıa müdürlüğün

den bu işe girebileceğine dair alınmış 
·lıliyet vesikası ve en aşağı (10.000) 
"ralrk bir bina inşaatını yapmış ve 
.rnvaffak olmuş bulunduğunu bildi
rir vesika göstermesi ve bizzat yük
sek mimar veya insaat mühendisi ol
ması veya bunlardan birisiyle müşte

reken teklif yapıp mukaveleyi birlik
te imza eylemeleri Iazımdır. 

8 - Teklif mektupları 26. 12. 938 
pazartesi günü saat 14 de kadar Kon
ya vakıflar müdürliiğünde toplana
cak inşaat komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

Nafıa Vekaletinden : pılacak pazarlıkla miibayaa olunacak-

9 - Kapalr zarfların ihzarında, tek-
1 if mektııplarınm yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinrle ve posta ile gön
derilmesinde taliplerin 2490 sayılı 

kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine 
harfiyyen riayet eylemeleri il3.n olu
nur. (4992) 8983 

k lan iş· Ankara- tır. Eksiltmeye onu . 1· 
1 

t paca bedestanı restoras -
da Maımu :r 

yon i.;ıı dır. . . 27 k 
Keşif bedclı 44 476 lıra uruş • 

tur b .. 2: Eksiltme 22.12.938 ,!1er~em e ?u . 

16 da nafıa vekaletı yapı ışle-
ı.ü saat d k .1 komisyonu odasın a a -
ri eksı tme k 

f liyle yapılaca tır. 
Palı zar usu . .. 

3 Eksiltme şartnamesı ve buna m~-
. . . k 112 k\lruş bedel mukabı-

eferrı cvı a .. d" r· - .. 
·. d pı i.-.leri u,mum mu ur ugun-
ın e ya -s 

den alınabilir. . . . . 
4 Eksiltmeye girebılmek ıçın ıs . 
·. . 3335 }ıra 73 kuruşluk mu 

teklılerın · f , t verınelerı v-e na ıa ve-
vakkat temınlanmı'" ehliyet vesikası 
k · 1 t "nden a ı ,.. . 

a e ı . lazımdır. Bu vesıka ek -
gösterınelerı .. 

. a ılacağı gunden en az se-
siltm~_nın Y P1 bir istida ile nafıa ve -
k · gun evvl! . . 
ız . .. caatları ve ıstıdalarına 

kaletıne mura . 
b. ab. datı tamir etmış ve bu ta . 

b~ gı '. . ~ir surette başardığına da -
rnıratı ı~fı cka· le i entikiteler ve mü-
. rnaarı v • · 
ır . kt"rlüg- ünden alınmış vesı-ler dıre o . . . . 
ze . . }eri ve isteklının bızzat 
ka ilıştırme . 

"'hendis veya mımar olması 
yüksek mu 

uktazidir. . 
ın t kliler teklif mektuplarını ı-

5. ste b .. 
ünü olan 22.12.938 perşem e gu-

ha.le g t 15 e kadar eksiltme komisyo-
nli saa k b'l' d . ı·-· e makbuz mu a ı ın e nu reıs ıgın . 

liın edeceklerdır. 
tes d olacak gecikmeler kabul e-

posta a 8979 
dilmez. l 4960) 

Muhammen bedel (9000) muvakkat 
teminat (675) liradır. isteklilerin me
sai sartlcri dahilinde her gün mezkür 
komisyona ve İstaıılıulda Kmaciya'1 
hanında P. T. T. ayniyat şubesine mü
raatla şartnameleri görmeleri ve pa -
zarlık için yukarıda yazılı gün ve sa
atte adı geçen komisyona hazır bu -
lunmaları ilan olunur. (4840) 8881 

4 otobüs alınacak 
Yozgat Belediyesinden : 

Mersedcs bens markalı 60 beygir 
kuvetinde tip Leo, 2000 No. h yaln• 

şa:;alı gümriiksiiz fiat üzerinde Yo. 
gat belediyes i mazotla müteharrii. 

3 kalem et alınacak 
Marmara Ossübahri K Satın Alma Komisyonun·dan : 

Cinsi Kilosu Tahmini fiyatı Tutarı Teklif olunan fiyat 
Kuruş Lira Kuruş 

Koyun eti 25.000 40 10.000 30 
Sığır " 

30.000 25 7.500 18 
Kuzu 20.000 45 9.000 32 

1 - Komutanlık deniz eratınm yıllık ihtiyaçlarından olup yukarıda 

miktarı yazılı üç kalem etin 28. 11. 938 gününde yapılan kapalı zarf eksilt
mesine teklif edilen ve hizalarında gösterilen fiyatlar yüksek görülmüş
tür. 

2 - Yeniden pazarlık suretiyle eksiltmesi 8 birincikanun 938 perşembe 
günü saat 14 de İzmit'te Tersane kapısındaki komisyon binasında yapıla
caktır. 

3 - Bu işe ait şartname 135 kuruş mukabilinde kcımisyondan alınabilir. 
4 - Pazarlığa iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği 

vesaikle birlikte Deniz filoları muhasebeciliğine yatıracakları 1987 lira 
50 kuruştan ibaret ilk teminat makbuz veya banka mektuplarını muayyen 
gün ve saatte komisyon başkanlığına vermeleri. (8785/4993) 8982 
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T. C. Z İ R AA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki ~a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
4 500 .. 2.000 ,, 
4 250 " 1.000 ,, 

40 .. 100 ,, 4.000 .. 
100 .. 50 ,, 5.000 n 

120 .. 40 •• 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 •• 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı dü§miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

100 kilo metrede 15 litre mazot yakar 
dört otobüs mübayaa edecektir. 

2490 No. 1ı kanun mucibince eksilt
meye tarihi ilandan itibaren bir ay 
için vaz ediyoruz. Talip olanların 

Yozgat belediyesine müracaat etme
leri ilan olunur . 

Hususi şartlar aşağıdadır. 
1. - Mübayaa: Sif satış Yozgat 
2. - Tediye: Yozgatta ikişer ay fa

sila ile beş taksit 
3. - Taksitler: Satış fiatmın mü -

savi parçaları, 
4 - İlk tediye: Tesliminden itiba

verginin 3/ 2390 No. lu şarkan çay gar 
ben Abdi oğlu tarlası şimalen değir -
men harkı cenuben yol ile mahdut 
ve 25 dönüm miktarında ve 350 lira 
kıymeti muhammeneli tarla ve Yeni
hayat mahallesi Bentderesi kenarın -
da 1621 No. lu adanın 1 No. lu parse
linde bostan içinde 3 baraka olduğu 
halde bostanın kıyrneti.muhammeneai 
nin 1033 lira elli kuruıtur. 

Z - Satış peşin para ile olmak üze
re 7-1-939 tarihine müsadif C. ertesi 
günü saat 10 dan 16 ya kadar Adliye 
sarayı 3 üncü katında 3 üncü sulh hu
kuk mahkemesi salonunda icra olu -ren ba§lar. 

5. - Bayiin teslimi: Tarihi ihale - nacaktır. 
den itibaren azami iki ayda. 

8995 

Mimar aranıyor 
Adana Belediye Riyaaetinden: 

Belediyemiz Fen heyeti kadrosun
da yetmiş lira asli maaşlı bir mimar
lık münhaldir. İsteklilerin tasdikli 
diploma ve bonservis suretleriyle bir 
adet fotoğrafını pullu müracaat isti
dasına bağlıyarak belediye reisliğine 
göndermeleri ilin olunur. 8999 

Kozalar 
Su projesi tanzim ettirilecek 

Salihli Belcdiye&inden : 

Kasabamıza (8) kilometre mesafe -
den getirilecek tahlili yaptırılmış ve 
Sıhhiye Vekaletince tasdikten geç -
miş menba içme suyunun projesinin 
tanzimi 2-12-938 gününden itibaren 
(20) gün müddetle a~ık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Taliplerin şeraiti anlamak ve pey 
koymak üzere 22-12-938 gününe ka -
dar Salihli belediyesine müracaatları 
itan olunur. 89996 

Mahkem·eıer 

3 - Talipler takdir olunan yukarda 
yazılı muhammen kıymetin % 7,5 nis
petinde para veya milli bir bankanın 
teminat mektubiyle K. nunen temi -
nat olarak kabul olunan hazine tah -
villeri pey akçesi olarak bulundurul. 
maeı ve talep vukuunda tevdii şart
tır. 

4 - Satış günü artırma bedeli tak
dir olunan muhammen kıymetin % 75 
ni bulduğu takdirde 3 defa nida edil
dikten sonra mezkur günün 16 ıncı 
saatinde ihale olunacaktır. 

5 - İşbu tarihteki artınnada teklif 
edilen muhammen kıymetin % 75 ni 
t;ulmadığı takdirde 22-1-939 tarihine 
ınüsadif P. ertesi günü saat 10 dan 12 
ye kadar yapılacak ikinci artırmada 

en çok artırana ihale olacaktır. 

6 - 1 inci ve 2 inci artırmalarda 

ihale bedeli ihaleyi müteakip veril -

mediği takdirde üzerine ihale edile -

nin talebi üzerine ihale tarihinden i -
tibaren kendisine bedeli ihaleyi tesli

mi vezne eylemesi için bir hafta ka
dar mühlet verilecektir. Bu müddet 
zarfında ihale bedeli yatırılmadrğr 

takdirde ihale bozulacak ve bu tarih
ten evel en yüksek teklifte bulunan 
talibine teklif veçhile razı olup ol -
madığı tebliğ olunduktan sonra tek
lif veçhile almağa razı ise ihale far
kı l inci talipten tahsil edilmek üze
re bu talibe ihale edilecektir. Teklif 
...cçhile almağa razı olmaz ise gayri 
menkuller yeniden 15 günlük 3 üncü 

Ankara 3. üncü Sulh Hukuk Ha_ ' artırmaya çıkarılacaktır. 
kimliğinden : 

Ankara'nın Çeşme mahallesinden 
Hacı Ahmet ve karısı Şerifenin ö
lümleri dolayısiyle terekelerine mah
kemece vazıyed edilerek gayri men. 
kulleri satışa çıkarılmıştır. 

1 - Solfasol Çincin deresi mevki
inde ta?unun 3440 No. lu bağ yeri 
kıymetı muhammenesi 200 lira ve yi
ne aynı ma.halde 35/ 43 No. da kayıt
lı ve 250 lıra kıymeti muhammeneli 
tarla ve yine aynı mevkide 35/44 No. 
lu ve 200 lira kıymeti muhammeneli 
diğer tarla ve yine ayrı yerde 39/75 
No. lu 200 lira kıymeti muhammeneli 
keza tarla ve Atpazarmda 36 Kapı 
No. 1u 457 inci adanın 14 üncü parse
li olan dükkan zemini şap sıvalı ve 
tavanı kontraplak ile kaplanmış ve 
üıeri kiremitle örtülü ve çatıdan iba
ret dükkan kıymeti muhammenesi 520 
lira ve Kayaşın köy ağıl mevkiinde 

7 - Her 3 artırmada gayri menkul-
ler talibine ihale edildikten sonra ta
pu harcı ile belediye rüswnu müşteri
ye vergi ve sair borçlar da mal sahi
bine aittir. 

8 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 

allikadarlarm gayri menkuller üze -
rindeki hakları ve hususiyle faiz ve 

masrafa olan iddiaların evrakı müs. 

biteJeriyle ilan tarihinden itibaren 
nihayet 20 gün zarfında dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilliyJe sabit olmadık
ça satış bedelinin hissedarlara taksim 
edileceği. 

9 - Artırmağa iştirak edecekler 7-
1-939 tarihinden önce 938/ 7 No. lu 
dosyayı görmek herkese açık bulun. 
durulan şartnameyi okuyabilecekleri 
ilan olunur. 8988 



U[US 6 - 12 - 1938 

Y atb ve yatsız acı badem, yağsız kar ve yanm yath gece ve gündüz 

HAS N KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve 

gençleştirir, 

lekeleri kat'iyyen izale eder. 
1 htiya rla rı gençleri güzelleştirir. 

T. IS BANKA 1 
l 9 3 9 

Küçük can hesaplar ikramiye plônı 

32.000 lira mükafat 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Eylôl, 26 Ağustos, 
1 İkindtesrin tarihlerinde ~ekile<ektir 

~=iKRAMiYELER: =====~ 
1 Adet 
5 ,, 

a " 
16 ,, 

60 " 
95 ,, 

250 ,, -435 

2000 Liralık 
1000 ,, 
500 ,, 
250 ,, 
100 .. 

50 " 
25 " 

2.000 Lira 
5.000 " 
4.000 ,, 
4.000 ,, 
6.000 ,, 
4.750 " 
6.250 ,, 

32.000 " 

T. iŞ Banluuına para yatırmalıla, yalnız paTa birilıtirmiı 
olına, aynı zamanda talihinizi de denemİf olursunuz. 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 

YAZIN İNSAN 
KOLAYLIKLA 

nezle 
başağrısı 

kırıklık 
dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

Almak lazımdır 
NEVROZIN ıoğuk algmlığmın fena akibetler doğurmasına 

mani olmakla beraber bütün istirapları da dindirir. icabında gün
de 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve 
NEVROZIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedi-

8985 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ: ANKARA 
Şubeleri - İstanbul, İzmir 

Ajanlara: Bursa, İzmit, Adana, Eskiıehir 

Yapılacak ve yapıama batlanmıt meskenler için vatan
datlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşıhğında ikrazat yaoar. 

Faiz senede o/o 8/2 dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

EKISPERTIZ ÜCRETi (1.000) liraya kadar istekler 
için 1, fazlası için 2 lira ve muamele int~ç edildiği takdirde 
1 liradan atağı olmamak üzere ayrıca lıra baıına on para
dır. 

Gayrimenkul ipoteii ve eaham ve tahvilat rehni kartı· 
lığında Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

niz. 8984 
~ --- ~keri Sanayi mektebinden .:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

1929 1eneainde almzı olduğum diplo • --ES K 1 NAZ 1--_ --------------------- - §§ 
IDanu zayi ettim. Yenisini çıkaraca • Kıtlık kadın ppkalarmın en ..1111111111111111111111111111111111111111. § TÜRK HAVA KURUMU = 
landan eakisinln hükmll yoktur. Aıl • - Parla modelleri gelmlftlr. E Ehliyet ıahibi bir makiniste E ----------- := = 
rea: Aakeri $anayı' mektebi 1929 ıe - Muhterem müşterilerimizin gör· - DIŞ TABiBi - := 

: ihtiyaç vardır. Taliplerin E = 26 T rt• 
nesi ildnci me•ur.lanndan 453 numa • melerini dca ederiz. - cı - e 1 p = 

.. B E Sinemalara müracaatı. : M AZ 1 Z TUNÇ = -ra1ı levket oğlu Bahattin Bıkmaz. ankalar caddesi. 8894 _ = 
8975 _________ .. ':iıuuu111uıuuuu11111111111111111r • = B 0 y 0 K p 1 y A N G o s u -

Pazardan maada her gün has· = := 
talanru kabul ve tedavi eder. - = 

Obarenlere ve 

Gaiüa nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

• • ır>,ın~, 
~~-~-~ --.,. 
~-~ - ----.=.;;:;- --=-----· ·-- -:. :. -·- - , -=-==... -

AM .. PUl:LARI 
AEG 

. Türkiye ·Vekilleri: 
Elektron 

Türk Anonim Elektrik Şirketi Umümiyesi 

iSTANBU L P. K.,1449 
Türk Anonim Şirketi 

İSTANBUL P. K. 1144 

- -Adliye Sarayı yanmda Sarraf = 1 8 d d • = 
Halda Aparbmanı No. 1 :: kinci keşide 11 birincikônun 93 e "· 5 - -- -______ .. ~ Büyük ikramiye 45.000 liradır. ~ 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6231 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neıriyatı idare Eden 
Yazı itleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Matbaa Müdür1J: Ali Rıza BASKAN 

ULUS Basımevi : ANKARA 

-§ Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- §§ 
:= lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... := 
:= Yeni tertipten bir bilet alarak ittirik etmeyi ihmal et- := 
:E meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarlan arasına :E 
:= girmi, olununuz... := - --
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

, 

Dr. Hulki Keymen 
Birinci 

sınıf G
•• hastalıkları 

0% mütehassısı 

Belediye sırasında Emek apar 
tıınanı. Her gün saat 17-19. Cu-
martesi günleri 14-19. 8989 

Dr. Kemal Ar.can 

Cebeci hastanesi 
Cilt, saç ve zührevi 

haıtalıkları müteha11111 
Muayene: her gün 3 · 7 kadar 
Belediye sırası Emek apartman 
kat 2. 8806 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Yeni SİNEMALAR Sus ~ - -- -- --------
- Halk - BU GON GONDOZ BU GECE 20.30 DA --- MATINELEP.lNDEN lKl AŞK ARASINDA -- --------------------

- iTiBAREN - BUGON BU GECE - Bat Rollerde -- CEHENNEM MAHKOMLARI - AŞK ŞARKiSi Moren O'Sullivan. Robert Taylor -- Programa ilaveten - Virsinia Burce ' - Baş rollede - ATATORK'ün B. M. M. de -- Programa ilaveten - Paul Hörbiger - Karola Hohn verdiği nutuk ve Cümhuriyetin -- AT A'ya ait bir hatıra - Programa ilaveten 15. inci yılı intibaları --- -----------
- A TA'ya ait bir hatıra Ucuz halk matinesi 12.15 de Gündüz 14 • 16 - 18 matinelerinde --- Seanslar LOREL - HARDl Uha Önderimiz ve Ebedi Şefimiz -
1§ 14.45 • 16.45 - 18.45. Gece 21 ÇOCUK HIRSIZLARI Atatürk'ün cenaze töreni 

- -- -- -= A Kadısı Türkçe = :E yna roz Sözlü filmi ~ sünü 14.30 ma tineıinden itibaren HALK Sine- :E := maımda Cumarteıi gündüz matinele rinclen itibaren de hem HALK hem de SUS ıinemaıında gôıterilecektir. :E 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. KAZIM ROŞTO 
Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 

•P,artımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


