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Yakındı: 
Bir amerikan muharririnin ]aponya
da yaptığı harikul§de bir röportajı 
neşredeceğiz. Bu yazıyı da "Avrupa 
ve Amerika'nın 400 milyonluk müş
terisi Çin" ismindeki röportaj kadar 
büyük bir alaka ile okuyacaksınız. 
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·"'"M'Ohim malı Istanbul borsası üç sene 
kararlar allndı müddetle kapabhyor 

Ankarada açıhyor 
Türkiyede altın ticaretini yeni bir 
Yeni borsa 

altına koyan tedbirler ahndı • 
nızam 

Döviz i;lerini kolaylaıhran kararlar verildi' 

l•tanbal bor~nın bulunduğu dördüncü vakıf hanı 

Devletin mali itibarı iizerimJe, ne kadar tesirli rol oynadığı 
izah ~dilmeğe mulıta~ olmayan bor.sanın devlet nıerkczindt· 

kurulmasına karar ''erilmiştir. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hüküme~busu~de,~cletin ~veum~ipoUti~~nıya-

Deniz tarifelerinde 
temin edilen 

ucuzluğun neticeleri 

kından ıakib etmelerine im1'·an vermi~ olacaktır. Milli ban 
kalarımız merkezlerinin veya en mühim şubelerinin Anka
ra' da bulunuşu, bu tedbirin ehemiyetini arttırmaktadır. 

Hükümetin uzun müdettenberi üzerinde tetkikler yapmakta olduğu bu 
meaele, latanbul borsuının üç sene müddetle ve muvakkaten kapatı
larak Ankara'da yeni bir borsanın açılma&ı hakkındaki kararın, Ba
kanlar Heyeti tarafından kabul edilmesi ile neticelenmi~tir. 

Yeni Anka borsası, ıanhııl borsa mm kapanına tarihi 
Llm&nıatimd U•maa n--rı Clitllile

rimizde yllbancı ıemiler çalıtırlardL 
Galata köprilaünün b&fında, acaib 

kılıklı bir takını adamlar, satıf yerle
rindeki dellallar gibi, bağırırlardı: 

- Mudanyaya. Gemliğe bedava! 
- Mudanyaya, Gemliğe bedava ve 

Uatelik bir de simit! 
Fakat iki vapur sahibinin birleıip 

anlaıtığı zamanlar da olurdu. O .zaman 
bir kaç yüz aimit pahasına dahı seya
hat edilemezdi. 

Tüccar egyaaı hangi tarifeye tabi-

di? 
Tarife değil, pazarlık 1 

D . 1• ııleri kabotaj hakkımızın ia-
enız T • • • • 

tirdadı ile başlayarak ıatıhaleler ~eçı
.. k" untazam ıekh alre geçire bugun u m 

p:u9tır. · · aı1 bul _ Cumhuriyet bu ıtlen na -
JnUftU ne bale getirdi? 

Bu ;ualin cevabını, - yuka~ı~ kay
dettiğimiz hazin rekabet teklını hat~r
lıyarak bir iki cümle ile ~eya. .denız: 
cilikte ve deniz tarifelerındekı teki 
mülün akın tarihini telbia ederek taf-

y · 1 · • Bactlıcaları ailli surette de verebı ırı.z. ! 
ınilli denizyolları, körfez ve lıman v~ 
göl hatları. yolcu ve yük münakalelerı 
ile limanların yükleme ve ~~ltma ve 
aktarma ve iakele tarifelerını tetkıl e
den umumi hizmetlere müteall~k. iıc
retler, evelcc merkezi ve te~nik b~.r kon 
,lrola tabi tutulmazdı. Bu yiızden ucret
lerden bir kıamı, ilmi bir taanıt~e~ 
~olmak itibariyle tatbik kabılı
yetinden ve hatta anla1:1lmaktan uzak, 
bir kıamı gayri tabii aebepl~rle temev· 
vüçlere maruz ve bır kısmı ıae afırı de-
recede yükaek bulunuyordu. . 

Bu tarifelerden, ticaret odaları ıle 
diğer alikalıların devlet memurlarının 
da iftirakiyle teJkil ettik~eri k;':°11

: 

yonlarda tanzim edilenlerı da~ ılmı 
bir tetkike tabi tutulmadan tanzıın ve
ya tadil olunuyordu; batka t~rlü ae o
lamazdı. Çünkü 0 vakitler bu ıtlerde e
aaa tutulacak i8tatıatikler mevcud de-

ğildi. . . . 
Cumhuriyet bükümeti, tar~fe. ı'l~rı· 

Dl takib etmek üzere merkezı bu buro 
te9kil etmekle ite ba9lamıttır. 

Bu büronun va.zifeıi, . . 
a - Tarifelere eaa.a olacak ıetatıs-

tikleri teaia ve takib etmek, . . 
b - Bu tarifeleri, ckonomık ıcabla-

ra uygun hadlere indirmek, . . . 
c _Bütün çaııpıatarında ıl~~ mu

talarıyle memleketin iakelelerını uz
(Soau 8 facı sayfada) 

Bakanlar heyeti 

'' ••. Tarifelerdeki ten-'' 
" zilitın uyandırdığı '' 
'' memnuniyetin verimli '' 
" neticeleri, ticarette'' 
''dikkati celbetmiştir. '' 
" Bu yolda devam edil- '' 
'' mesinde isabet olacak-'' 
"tır. 

'' K. ATATVRK '' 

l:::::::::~~:~:~:~:~:~:~::::::::::ı 
Ucuz kredi 

Vücutta temiz kan ne iae bir mem
leket ekonomiıinde sağlam ve ucuz 
çalııan bir kredi cihazı da odur. 
Kredi bozuldu, yahud azaldı yahud 
pahalılattı mı, ekonomik bünyeye 
arka arkaya bir çok bozukluklar a
nz olur. 

Hiç bir istihaal yoktur ki, krediye 
muhtaç olmaaın. Ziraat, endüatri ve 
ticareti için, Türkiye de, aailam ve 
ucuz çalııan bir kredi cihazına muh
tactır. Çünkü kredi ne kadar ucuz o
lursa, iıtihaal o niıbette elveritli ola
cak ve iatihlak o derece artabilecek-

tir. 
Türkiyede, bu güne kadar, kredi 

epeyce pahalı idi. B~":" en b~!~k 

o"lan 1nisan1938 de açılacaktır. Alakalı finans ve ekonomi 
mahfilleri bu tedbiri tevkile karşılamıştır. 

lstanbul borMJtıındaki ucentalar ar~u ederlerse, Ankara' da 
çal11abileceklerdir. 

Altın ticaretine veni bir 
nizam veren tedbir alındı 
Hükümet, milli param~n kıym•tinin korunma.ı ~n alınan t•dbirlerle 
mütenuib olarak, altın ticar•tİllİn ti• n~ altına alınmıuı için mühim 
t•dbirl•r almıı bulunmaktadır. Bu t•tlbirlerle altın ticaretinin bu.üne 
kadar tlü•n• konulmamq olmaantlan dolayı bir kı•em halk ue bil
haua köylünün, müteuauıtların haua oyunları J'iimnden 6Örmekte ol
dukları büJ'iik SGTarlar önlenmİf olmaktadır. 

Alınan tedbirlere göre altın ticareti, yalnız Maliye Bakanlığınca 
izinli bankalar tarafından ifa edilecek, diğer taraftan da ku
yumcular, antikacılar gibi zanaat aahibleri ve ditçiler gibi mes
lek erbabı da meslek ve sanatlarının gerektirdiği altın alı, ve
riılerini eskisi gibi serbestçe yapabileceklerdir. 

Bundan bqka hurda veya maınu olan altının alım satımı da 
tamamiyle serbest bırakılmı9lır. 

KIJvllJn.IJn sivnet alhnı 

\hm tiraretinin nizam altına alınması gibi çok şümullii vt· 
esaslı tedbirleri ihtiva eden bu ~alışma; köyliinün ziynet altı
nına olan ihtiyacını da ehemiyetle dikkate almış ve halkın 
bu husustaki ihtiyacım karşılamak üzere lizımgelcn hazır
lıklan yapma mı Darbhane Müdürlüğiine emretmiştir. 

Darhhnnemizde basılacak olan yeni ziynet altınları, ban
kalarımız kanali)le ))iyasaya arzedilecektir. 

Altın ticareti yapan kimselerin yüksek fiatlarla halkı aldatma
ları ve zarara sokmalarını önleyici diğer mühim bir tedbir de 
ıudur: Altın ticareti yapacak kimseler, bütün muamelelerini 
muntazam bir surette defterlerine kaydetmekle mükellef ola: 
caklardır. Bu sayede devamlı bir kontrol, normal olmıyan fiat 
yükselmelerini kökünden kaldıracaktır. 

DÖViZ HAKKINDA KARARLAR 
Dıı ticaret muvazenemizde pasif bulunduğumuz memlekeder

den gelen hammaddelerle seyahate çıkacaklara verilecek döviz 
hakkında kolaylık gösterilmesi eaaaına dayanan tetkikler ilerle-
mittir. (Sonu 8 inci sayfada) 

ebebi milli aermayemızın gençlıgın
~e ve dolayıaile kifayetaizliıinde a
ranmalıdır. Mesela hipotek kredi· 
miz % 14 ten apiı duım~dği için 
Ankara ev inıaatı, dolayıaıle de ev 
kiralan, bir türlü dütünile~ebmiıtir 
Bütün bu noktalan nazarı ıtı ara a
lan hükümetimiz, milli ekonominın 
en eaaılı direklerinden biri olan kre
di itini, bu sefer eline almıt bulunu
yor. lf&l"et etmek lazımdır kı,. b":"
dan meaela dört bet aene oncelu mıl
li aermaye terakümü, bu güukü ka
dar mühim delildi. Son aeneler zar
fmda, Kemalist ekonomi, kw-uluı 
aafhaaından, tedricen, randıman aaf
baıına geçmektedir. Bunun en bü
yük mütirelerinden biriai, milli ser
maye hacminin ıenitlemeai ve bu
nun bir neticesi olarak, krediyi ıe- mutaya aevketmek üzeredir. 
nitletmeie ve ucuzlatınaia doiru Bu kanuna ıöre, Türkiyedelıd kre-

Kemaliıt Türkiye, batardıiı en
düatri prol"ramlan Ye bunlara te
mel olarak taaarladıiı ekonomik ceaaur adımlar atılmaaıdır. di faizi, komiayon dahil, % 8,5 u 

Atatürk, büyük direktif nutkun • geçmiyecektir. 

l•tanbul bor~nrn içinden bir görünüt 

Bonne fransız kabinesini 
hôlô kurmağa çahşıyor 

Radikallerin toplatısında 

B. Bonne yeni hükumet programın11r 
ana hatlarını izah etti 

Londra, 15 (A.A.) - Komünistler, 
sosyalistler ve radikal sosyalistler, ge
ne kendi aralarından bir halk cep -
hesi hükümeti kurulmasını ve bu suret
le halk cephesinin kurtulmasını temine 
uğraşırlarken, B. Bonne de siyasi isti
şarelerine devam etmigtir . 

B. Bonne'nin istişareleri sabahtan 
akşama kadar devam etmiş ve mumai
leyh bu arada BB. Saro, Blum, Dalad
ye, Pol Bonkur ve Kayyo ile görüş
müştür. 

B. Bonnc akşam üzeri, yaptığı te -
·,. i ,. r " ' 

Fıkra 

1 htiyaçlanmız 
Geçenlerde bir dostumla Yeaişebite 

doğru yürüyorduk, dedi, ki: 
- Ankara tam istediğimiz gibi bir 

şehir olduğu zaman biz. ihtiyarlamıı o
lacağız. 

- Farzedini:z ki 2000 taribinde bıı 
yaıta bulunuyorsunuz. O .zamanki A.o
karanın geleecği için arzularınız şim
dikinden daha az mı olacaktır? Cum
hurıyetin 78 inci yılında bu yolda do
laşan iki vatandaş arasında dahi sizia 
sözıinüz tekrar edilecektir. K.imbilit 
belki de A nkaramn hiçbir zaman o .ta
dar buyüyenuyecegi Parıs'deki fikJ• 
yetler ve dilekler bizimkilerden dalı• 
mı azdır, sanıyorsunuz? 

Fakat, eski tabir ile, bütün bu tefe/
sütler bızi ıhtiyaçların t.ızyiki altında 
ezilmekten kurtarmıyor: bahar gelia
ce istasyonun sagındaki büyük boş• 
luktaki kıiçük golun hasretım çektiği
miz gibı, kar başladıgı vakit de ayaı 
hasretle Elmadagı'na dala kalıyorus. 
Şimdilik otobüs ve otomobmerın ifli• 
yecegi kadar bir yol, bir de kayak yer
ıerinde küçuk sıgınaklar! Hellci de El
madağı'nm kayak sporculugu bakı· 
mından bir mutehassısa iyi bir tetki· 
kini yaptırmak laum. 

Bakanlar heyeti dün öğle?en ~n
n Bqbalraııımı.z Celil BayP" m cvın-

da, ''normal ıartlar altında kredi- Bu kanunun kredi iflerimisi yolu
nin ucmlatılmuma çahpnak" ıe- na koymau ile, acuz kredi ucu İ• 
rektiiini ipret buyurmutlardı. Şan· tihaali yaratacak " bunun arkum
di ıörüyorus ki, hülriimet, ba h-- dan, aennaye terakümü t•mP.OMI ar
&a bir U.1m 1aa11rıaı ... .k buaa ka· tacakbr; 

prensiplerle (ticaret ve tediye mu -1 
vasenelerinin murakabeıi; muvaze-ı 
neli büdce; aaflam devlet maliyeai), 

saye bildili refah clevn.U.. sittikçe B. Honne,nirı i.tifareJe bulun-

Gençler iııın stadyom, yüzme ha-ru
zu, açık ve kapalı tems, kayak sporu 
ne ise ya~lılar içil1 golf odur. Bunua 
yeri seçilmi~ir; projesi yapılmı§tır; 

,ve mesele valimizin azmine havale ~ 
dilmiştir. Sayın Tandogan, Ankaranın 
muhtelif muhitlerinin birkaç seaedir 
beklemekte olduğu golf sah111sını bi• 
~elecek yıl kazandırırsa, Aakara, lllO

pt1ra pbir cibularıaın baflıcalar1ndu 
/lirim ıAvllflDllf olac:ıktır. - FataY. 

de toplanırJJtır. 
pıld ... akhıd-. dııiu. ald blMIHılean B. Saı-o. 



-z-

_Kıymetli bir "insan,, kaybettik 

Doktor Galib Hakkı 
Fakir hastaların reçetesini ekseriya 
kendi cebinden yaptıran, onların 

yastığı altına para bırakan bir doktor 

l, __ y;_a_z_a"_n_: _M._e_ş_e_tM _Hı_a_I,ı,_·ı_A_t_a __ y_ı 
Kendisini 911 de Fatih İ ttihad ve 

Terakki kulübünde tanıdım. O zaman 
ben çocuk denecek kadar küçük \dim. 
Ve okuma maııraflarıma yardımı olur 
diye kulübte kütüphanecilik yapıyor
dum. 

Galib Hakkı her hafta iki defa ku
lübe gelir, kütüphanede oturur, hasta
larına bakar ve sonra bana ve hastala
rına lttihad ve Terakki kulüblerini bi
rer içtimai yardım tetki!atı haline ko
yacak tasavvurlarından bahsederdi; 

- Buraya bir ebe, oraya bir doktor 
konur, mahallenin bekçisi kapı kapı 
gezer, aç mısınız, hasta mısınız? diye 
aorar .•.. 

Ve iki eli dizleri üzerinde kırmızı 
biraz tombul yanaklarını tişirerek gü
ler. 

- Sakın büdce rakamları sizi ,aşırt
masın 1 siz öne düşün halk bunu kendi 
kendine yapar, 

Derdi. Balkan harbı geldi, çattı. Bin
lerce muhacir surl;ırdan Fatih ve Aksa 
raya kadar yolları, camileri, medrese
leri, hanları doldurdu. Hasta ve sefil 
aramak için ev kapısı çalmağa lüzum 
kalmadı. Binlerce aç ve hasta insan Ü
zerlerinde sürüklendikleri arabalar i
çinde ölmeğe başladılar. İttihad ve Te
rakki kulübleri Galib Hakkının, idea
lini tahakkuk ettiremediler. 

- Bin değil, on bin değil. Ne yapıla
bilir? 

- Bir kişiye yardım etmek, bir tek 
çocuğu ölümden kurtarmak, birinin 
bir tek dilim fazla ekmeğini alıp bira
ça vermek te bir iştir. İnsanı yapacağı 
işin güçlüğü veya büyüklüğü değil, 
yapma kararının azlığı mağlub edebi
lir J 

Galib Hakkı son sözünü söyledikten 
ııonra içimizden ayrıldı ve bir daha kü
tüphaneye gelmedi. Eskiden olduğu 
gibi gene yap yalnızdı. Topkapıda ça
lıgıyordu. (Fıkaraperver)in hastaları

na ve fakirlerine bakıyordu. 
1914 harbının ilk aylarında, doktor 

Galib Hakkı ve fıkaraperver Mevlevi
!ı.anekapıdan Aksaraya ve Fatihe ka· 
dar semtin - Galib Hakkı hizmet sa
hasını bu kelime ile sınırlardı - Biri
cik tesellisi idi. Semt doktor diye o
na, ilaç diye ona, giyecek, yiyecek, 
yakacak diye ona giderdi. O zaman
lar tek adam, devletten de, belediye
den de büyük bir şeydi. 

Galib Hakkı ile bugünlerde tekrar 
buluşmam babamın tedavisi için oldu. 
Babam ağır hasta idi. Tıbbın kendisi
ne yardım edemiyeceği bir hale gel
mişti. Yataktan çıkamıyordu. Bir gece 
bana çıkışmış: 

- Galib Beyi çağırsan 1 
Dedi. Çağırdım. Doktor Topkapıdan 

Cibaliye kadar yaya geldi. Yolda Ye
nibahçede bir, Sarı güzelde bir hasta
aına uğradı. Beklettim 1 diye benden ö
.zür diledi. 

dürür, dolaştırır, onun hususi bayatı· 
na getirir. Ne kazanıyor, ne yiyor, 
bunları öğrenir. Kazancına göre has
taya bir tedavi tavsiye eder. Hastası
nın izzeti nefsini kırmamak için verdi
ği, on kuruş. beş kuruş tedavi ücretini 
alır, sonra reçetesinin üzerine adının 
İlk harfini karışık bir surette koyar. 
Bu karışık ilk harf, bana, bu reçeteyi 
parasız yap demektir. 

- Peki reçeteyi kim öder? 
- Fıkaraperver. Ve eğer tahsisatı 

kafi değilse, bizzat doktor, aldığı te
davi ücretini getirir bana verir. 

Semt de onlar, gittiği evlerde, has
tanın yastığının altına para bıraktığı
nı herkes bilirdi. 

Fıkaraperveri Galib Hakkı, meşruti 
yetin _ pek iyi hatırlıyamıyorum gali
ba - ilk aylarında kurmuştu. Bu cemi
yette İttihad ve Terakki kulüblerine 
yaptırmak istediği şeyi kendi kendine 
yapardı. Haftanın muayyen günlerini 
muayene ve tedaviye ayırmıştı. O gün
lerde sabahtan akşama kadar bu işle 

uğraşırdı. Yatağından çıkaınıyacak 

kadar hasta olan fakirlerin, evlerine 
giderdi. Fıkaraperverin, çocukları, ve 
fakirleri vardı. Bunları giydirir, doyu
rur, kışın yakacaklarını verir, çocuk
ların mekteb masraflarına yardım e
derdi. 

Fıkaraperverin iradını bizzat temin 
ederdi. Vakti hali yerinde bütün ah
bablarından hususi resmi vazifelerle 
çalıştığı bütün müesseselerden, hila
liahmerden, belediyeden ,ahsen fa
kirleri için yardım isterdi. 
Fıkaraperveri bir semt müessesesi 

haline koymuştu. Semt'de fakir dene
cek kadar geçimsiz olanlar bile mües
seseye yardım ederlerdi. Para alamadı
ğına iş gördürürdü. Kimsesiz kadınla
ra yemek verir, bunun karşılığında git 
filan hastaya, iki gün onun yanında 
bulun derdi. Adak kurbanları fakir
leri için müessesenin eşiğinde kestir
di. 

Fıkaraperver kurulduğu günden, 
Galib Hakkıyı kaybettiği güne kadar, 
her zaman ortalama. üç yüz aileye yar
dım etmiş, bu üç. yüz ailenin, her yıl 
kışlık giyeceğini, yakacağını, yiyece
ğini temin etmiş, hastalarına bakmış, 

çocuklarının tahsil masraflarına işti

rak etmiştir. 

Galib Hakkı mebus olduktan sonra 
bir gün kendisiyle vapurda konuştum. 
Tansiyonundan şikayet etti, 

- Ben ihtiyarladım, nkaraperver 
hala ayakta, artık anamla göğsümü 

gere gere karşıla§llbilirim, 
Dedi ve bana hayatının büyük sırrı· 

nı söyledi, 
- Doktor çıktığım gün, anam bana 

sakın oğlum para için doktorluk yap
ma 1 diye yalvardı. Semt fakirdi. Biz 
de zengin değildik. Her gün içimizde, 
etrafımızda fakir halkın hastalıktan 

değil, doktorsuzluktan öldüğünü gö

yorduk. Hayatımı anamın dediğini 

u ı:u s 

Yurd 
bayındı rliğı 

Mühim bir proje 

hazırlandı 

iç Bakanlık, memleketin 
bayındırlığı için husui bir 
ehemiyeti olan yeni bir ka· 
nun projesi hazırlamaktadır. 
Proje şehir ve kasabalarımı
zın su, elektrik, plôn, kana
lizasyon ve benzeri işlerinin 
bir düzene konulmasını scıR
layacai(ı gibi köy kalkınma
sına ela ehemiyetli şekilde 
yardım edecektir. Proje mev
cucl belediyeler imar heyeti 
k~nununu yeni baştan tadil 
etmek suretiyle hazırlan • 
maktadır. Projeye konula· 
cak hükümlerle Ankarada 
büyük bir teknik büro kuru· 
lacak, büro muhtelif ihtı
sas heyetlerinden miite • 
şekkil olacaktır. Belediyeler 
Bankasının sermayesi arttı· 
rılacak ve banka mahalli 
idareler bankası İsmini ala
caktır. Vilayet hususi idare· 
leri ele belediyelerin olcluifu 
gibi bankaya gelirlerinin 
yüzde beşi nisbetincle işti

rak hissesi ayıracaklardır. 
Banka şehir ve kasabaların 
olclui(u kadar köylerin imar 
ve kalkınmasına hizmet ecle
cek faaliyet ve çalışmalar 

İçin ele hususi idarelere para 
yarclımıncla bulunabilecek· 
tir. 

Teknik büro umumi bücl
ceye alınacak ve büronun 
gösterecei(i şehir, kasaba ve 
köylerin imarına aicl tahsi
sat Bakanlar Heyetinin tas· 
cliki ile olacaktır. 

Proje en kısa bir zaman
da hazırlanacak ve 1938 fj. 
nan• yılı büclce projesının 
Kamutayda görüşülmesin. 
den önce kanunlaşmasına 
çalışılacaktır. 
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tutmak için yıprattım. Bahtiyarım 1 

Galib Hakkının insanlığı mr doktor
luğundan, doktorluğu mu insanlığın
dan daha üstün idi bilmiyorum. Fakat 
o da hastaları ve meslektaşları arasın
da bir şöhretti. Para kazanmak iste
seydi, kazanabilirdi. Zengin de ola
bilirdi, 

Galib Hakkının Tapkapıdaki evi 
şimdi içinde oturulamaz bir harabe ha
lindedir ve evsiz kalan doktor aileıiy
le beraber, kayınvalidesinin Aksaray
daki evine yerleşmiştir. 

'Galib Hakkı kadar, fıkarapervere ve 
semtin fakirlerine acıyorum. 

Dr. Galib Hakkı için 

bir heykel dikilecek 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Çapa, 

Şehremini, Odabaşı, Topkapr, Yeni
bahçe semtinde oturanlar Doktor Ga
lib Hakkı için bir heykel yaptıracak
lardır. Yakında bir heyet ite baflıya
caktır. 

Kamutay binasının 

projesini seçmek için 

Jüri heyeti 
çalıımalanna 

baıladı 
B. M. Meclisi binaaı projelerini 

tetkik etmek üzere teşekkül etmiş o
lan jüri azasından İsveçli Pr. lvar 
Tenzbom ile Holandalı Pr. V; M. Du
dQk ve inııillz Pr. H. Robertaon An
kara'ya gelmitlerdir. Bu münasebetle 
açılan müaabaka ve jürinin teşekkül 
tarzı hakkında biraz malilmat verme
ği muvafık görüyoruz: 

Jüri, müsabakaya iştirak etmemiş 
mllletlerin mimarları araaından seçil
miştir. Filhakika Ankaraya gönde
rilmif olan projeler araaında İıveçli, 
İngiliz ve Holandalı mimarlara aid 
hiç bir proje yoktur. Jüri azasının 
her biri beynelmilel sanat aleminin 
en yüksek şöhretini haiz mimarların
dandır. Bunlardan İaveç'li Pr. Tenz
bom Stokholm'da Nobel mük!lfatının 
tevzii merasimi yapılmakta olan meş
hur "Konserler Sarayı" nı inşa etmiş, 
ve ancak vakti müsait olmadığından 
dolayı Türkiye parlementosu için 
proje yapmaktan itizar ederek jüri 
azalığını kabul etmittir. 

Muhtelif milletlere mensub mimar
lar tarafından Ankaraya gönderilmiş 
olan projelerin adedi 14 dlir. Jüri 
bugünden itibaren her gün bir proje 
tetkik etmek ıuretiyle takriben iki 
hafta kadar bu işle uğraşacak ve ne
ticede üç proje tefrik ederek hükii.. 
mete arzedecektir. Bunların arasın

dan birinin intihabı hakkı hüklimete 
aiddir. (A.A.) ' 

Süt meselesln1n halline doğru 
Haber verildiğine göre Ekonomi 

Bakanlığında teşkil olunan bir ko
miıyon bliylik ıebirlerimizln slit işi
ni tetkik etmeğe batlamtftır. Komis
yon alidiln aatıtına, fiatın;ı ve kon
troluna aid tesbit edeceği esasları E
konomi Bakanlığına bir rapor halin
de verecektir. Siit için alınmaaı karar 
laştırılacak tedbirlerin tatbikina An
karadan batlanacaktır. 

İki kalpazan 
tevkif edildi 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Geçen
lerde kalp p~a yapmağa teıebblia eder
ken yakalanan Cemal ve !nettin adın· 
daki plusların tevkifine karar verildi. 

Şimdiye kadar yapılan tahkikattan 
bunların yeni gümliı liralar için kalıp 
hazırladıkları, kurşundan provalar yap
tıklan, fakat para)ann kenarlarındaki 
T. C. harflerini takl!d edemeyince bu 
iti tehir ettikleri, bundan aonra da 
yılb&fı piyango biletlerini taklid için 
bir klişe yaptırdıkları tahakkuk etmiş
tir. Suçluların ağır cezada muhakeme •. 
!erine baılanacaktır .. 

Kamutay 
X Arzuhal encümeni 17-1-1938 pa

zarteai günil aaat 15 de toplanacaktır. 

16. f. 1938 

Hukuk i imini yaynı 

kurumu konferanslar 

İdari kaza 
Devlet Şilrası deavi dairesi reisi B. 

Saffet Tunçay Hukuk İlmini yayma 
kurumunun her kış Ankara halkevin
de tertib ettiği seri konferansların 

üçüncüsünü dün, mümtaz bir dinleyi
ci kütleıi huzurunda vermiştir. Din· 
Jeyiciler arasında Devlet şurası azası 
lle vekaletler hukuk müşavirleri ekse
riyeti teşkil ediyordu. 

B. Saffet Tunçay, ''idarenin, huıusi 
kaza organizmaları nezdinde müraka
besi sistemi" şeklinde idari kazanın kı
sa bir tetkikinden sonra bu sistemin 
vatanı sayılan Fransa'daki taazzuv ve 
inkişaf tarihini anlatmıştır. 

Müessesenin doğuşu, idarenin im
tiyazlarını takviye etmek veya devletin 
mahkemelere güvenaizliğinden ileri 
gelmiş olmak gibi fena şöhretle karşı -
lanmış.tır. Ancak bunu 0 mahkemcleri 
ihtisas noktasından kurmak faydasına 
irca en makul yoldur.,. Amme hukuku 
için idari mahkemeler, husus! hukuka 
tekabül etmek üzere de adi! mahkeme
ler kurulmuıtur. 

B. Saffet bu iki hukuk araaındaki 
farkları izahtan sonra imme hukukun
da hakimlik edeceklerin hususi bir hu
kuk terbiyeıinden maada daimt bir 
mümarese, fasılasız: pratik sahibi olma
lanna iıaretle idari kazanın ötedenbe -
ri idari ihtisas erbabından Jı:urulduğu
nu anlatmıştır. 

Devlet gQrası deavi dairesi reisi, 
birçok memleketlerin idari kazayı, 

Fransa'dan aldıklarını kayıdla oradaki 
prenaipleri izahla birçok yerlerin bu -
arada Türkiyenin de idari kaza vaziye
ti izah edileceğini söyliyerek tetkikine 
devam etmittir. 

İdari kaza ile adli kaza arasındaki 
tedahül ötedenberi mühim bir mevzu -
dur. Bunun için idari işle adli iş nasıl 

ayrıl,ır. İdare eden hüküm vermekten, 
hakim de idare etmekten, hangi kri
teryomlarla menedilir. Amme temşi
yeti (Gestiyon publique) hususi temşi
yet (Gestion prinEe) nelerdfr? Bunlar 
ilzerinde geni§ izahlarda bulunduktan 
sonra B. Tunçay idari kazarun bir idare 
otoritesi olup olmadığını etraflıca tet -
kik etmiştir. Hatib bu mevzuda bazı 

müelliflerin sözlerini de nakletmiştir. 

Bartelmi'ye göre 0 idari kaza, idari kuv 
vetin faal idartyi hukuka riayete icbar 
vasıtası olan kaz.. orgaıudır. İdıırl 
mahkemeler idari otoritenin istimal şe
killerinden birisidira" 

Horyo ise, "idari mahkemelerin 
mahkeme mahiyetleriyle birlikte idari 
istişare meclisleri mevkiinde oldukla -
rını ve gene idare hikiminin, bizzat i
dareci olmamasından hakim ve fakat 

idareyi hükmü altında bulundurmağa 
km olacak kadar idareci bulunduğu

nu" kaydetmiştir. 
B. Saffet Tunçay idari mahkemele

rin dereceleri, bünyeleri ve bizzat ida
re ile irtibatlarını tariht seyrinde tet
kik ettikten sonra kararlarının mahi
yetlerini tahlile girmiıtir. Hatib, idari 
davalan dört kısımda mütalea etmiş

tir: İbtal davaları, tam kaza davaları, 
tefsir davaları, ceza davaları. 

. 1 - İbtal davaln; bunlrı en çok s
lihiyete tecvUz şeklinde tetkik eden 
B.Tunçay hulbaten idare tasarrufunun 
mevzu hukuka mugayereti iddiasiyle 
!Uzen hlikümsüz tutulmasını istemek 

demek olan bu davi!arın kabul şa 
nru izahtan sonra idari bir kararın i 
li için aranan salahiyetsizlik, şekil f 
dı, kanunun ihlili, kanunun mal< 
dışında tatbiki gibi dört hali tetkik 
mittir. 

2 - Tam kaza davaları! bun 
hatib: a - Umu mi idareler aleyhine i 
ettikleri zararlar ve vukua getirdik!• 
hatilar dolayısiyle açılacak mesuliY 
davlları b - Nafıa teahhlld mukavele! 
ri, devlet levazım teahhüd mukavele! 
ri. c • Vasıtasız vergi ve resim ihtilaf 
lan, d - Umumi muhasebeye müte 
ihtilaflar, e - İdari intihab muamele! 
ri, f - Devlet memurları maaı, ücret 
tekaüdiyeleri, g - tehlikeli uygunsuz 
gayri sıh! müesseıelere aid ihtilaf 
mevzuları içinde tetkik etmiştir. 

3 - Tefsir davll.ları. İdari mahke 
melerin, kanunların rüyetlerini kendi
lerine bırakmış olduğu tasarrufat .,. 
mukavelatta tefsire salahiyetli olduk• 
!arını izah eden B. Tunçay bu mevı9 
da meriyet ihtilafları bahsine de kıaacl 
temas etmiştir. 

4 - Ceza daviları, bu kmmda :S. 
Tunçay, idarenin (inzibat meclialeri• 
nin) ceza ıallihiyetlerini ve bunlarıl' 
nihai derecede devlet ıilrasında görül
melerini anlatınıştır. 

Deavi dairesi reisi idari kaza me" • 
zuunu tamamlarken anglo - amerikaft 
sistemini, Belçika ve Romanya alıttı' 

mini, İtalyan ıistemini, franaız veya al• 
man sistemlerinden mülhem idari kaı• 
sistemlerini de anlatarak değerli kon • 
feransını toplu bir tetkik haline getir• 
mişlerdir. Baıından beri al8ka ile dinltı' 
nen konferans alkışlar içinde aona er • 
mittir. 

Şehir tiyatrosunda 

Afacan 
Ankara şehir tiyatrosu dün akşaııt 

Halkevinde Mahmud Y esarinin Pi· 
yer Veber'den ve Hanri dö Gos'tall 
çevirdiği Afacan komediıi ile tem
sillerine başladı. 

Salon hıncahınç denecek gekilde ka• 
labalıktı. Bir tek boş koltuğun kal• 
maması, Ankara halkının böyle güzel 
bir tiyatroyu ne kadar arzuladığın• 

bir delildi. 

Y esari'nin kıvrak üslilbu, Raşid 
Rıza, Hüseyin Kemal, Şaziye ve bil• 
hassa Nezahet gibi kuvvetli artisti•· 
rin ağızlarında, jestlerinde ve mimik• 
!erinde çok güzel canlandmlmııtı. 

"Afacan" Ankara tehir tiyatrosun· 
da hararetle alkıglandı.. 

Nilüfer rolünde Nezahet hiç a!C. 
samadan oynuyor ve üzerine düşen 

ağır vazifeyi hakkiyle baıarıyordu. 
Raşid Rıza gene eıki sanatkar Raşid 
Rıza idi. Şaziye ihtiyar lı.ala rolünde 
muvaffaktı. Gene hala rolünde Dür· 
nev çok güzeldi. Feriha Tevfik Şık 
bir salon kadını rolünde kendi janrı• 
nı bulmuştu. Hüseyin Kemal ve Er
cümend Behzad bu küçük eserdeki 
ufak ve ikinci derecede rolleri bitta• 
bi gayet kolaylıkla başardılar. 

Doktorun babama verdiği ilaçlar, ba
bamı tedavi eden öteki doktorla(ın 

verdiklerinden başka şeyler değildi. 

Fakat Galib Hakkının yüzü ve teselli
ai başka idi. Doktor gittikten sonra 
babam, iyileştim, dedi. Ertesi gün aya
ğa kalktı ve üç ay muayyen saatlerde 
ilacını alan bir hasta gibi, Galib Hak
kıyı dinleye dinleye yaşadı. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tütün kongresi 

yar1n toplanıyor 
Galib Hakkı en iimidsiz hastalarının 

kar9ısında bile tombul kırmızı yanak
larını 9işire, şi~ire gülerdi. 

- Doktorun neşesi hastası için - bil
hassa limidsiz hastası için - en iyi i
liçtır, derdi. 

Bir gün attan dliştüm. Sağ bacağım 
aakatlandı. Ne yapayım şimdi! diyor
du. 

- Sana değil hastalarıma acıyorum 
·ayağımı göstererek - bunu alçıya koy
mak, seni ıırt üstü yatırmak ve aylar
ca gidip gelmek lAzrm 1 

İlk defa suratı asıktı. Bir ay geldi 
gitti. Doktor dedim, 

- Param var, ödeyebilirim 1 
İnanmadı, son santimine kadar ka

zancımı aorduktan ve öğrendikten 
aonra; öyle ise dedi, 

- Fatih belediye şube miidürü Faik 
beyi tanırsın. O da seni sever. Git 
ondan 9u liatede yazılı erzak için bir 
veaika al ve bu erzakı fıkarapervere 

gönder 1 
Gözlerini iki koltuk değneğime dik

ti. 
- Bunları da hastalarım için bana 

veri 
Dedi. 

Galib Hakkı paralı hastalarını Top
kapı taraflarında küçük bir eczahane
de kabul ederdi. Bir gün eczacı ile ko
nuıtum, ne kazanır? 

- Kazandığını yüzde yetmiş, haata 
!arına bırakmaaa 1 bakınız, ne yapar; 
haatalarını muayene ederken lifı dön-

Kitab seruileri/ Çin iti, japon iti, 
" Bunu yapan iki kiti; 

latanbulda Beyojilu Halkevinin aç· 
tıjiı kitab sergisi, 27.300 kiti tara
fından ziyaret edildikten aonra e
velki gün kapanmıı. 

Bir zamanın en bedbaht neanesi 
olan kitab bahtiyarlık yolunu tut
muıtur. Eıkiden de kitab ıergileri 
olurdu ve onları, belki de daha 
büyük kalabalıklar ııezerdi. Fa
ka! bir eıerini bu sergilerde ııö
ren muharrirlerin yüzleri ~lmez, 
katları çatıhrdı. Çüııkü eskiden 
bu sergiler, Babıali yokuıunda 
kaldırım tatları üzerinde açılırdı 
da ondan. 

idari kaza/ 

Dünkü ıayımızda "Hukuk il-

mini yayma,, kurumunun tertib et· 

tiii konferanslardan birisinin mev
zuunu haber veriyorduk: idari 
kaza. 

Bu ili.Dm yanıbaımda da bir lı
tanbul telefonu vardı; ıöyle : 

"Bu ııün Emin önündeki kaviıte 
iki tramvay çarpıttı. Arabanı,n bi
ri yoldan çıkarak bet metre kadar 
ıürüklendi. Nüfuaca zayiat yok
tur.,. 

Kazaların da hem ilimde, hem 
de amelde çeıidleri oluyor. Tram• 

vay otomobille, tramvay otobüıle, 
tramvay araba ile çarpıtır: tram
vay adam çiğner, tramvaym fren• 

!eri bozulur; devrilir. Bu çetidlere 
bir de yeniıi ili.ve edildi, demek· 
tir: Ayrı yollardan gidip ayrı yol· 
!ardan dönen iki tramvayın birbl· 
rile çarpıfmaaı. 

Acaba, İstanbul tramvay tirke· 
ti, bu kaza için de - yanı batm· 
daki ilmi terim ııibi - "idari ka· 
za,, mı diyecektir ? 

Frank ve Sotan 

Dünden beri Ankarada yeniden 
kar yajiıyor. Fakat, hamdolsun, 
aojiuk ve ayaz fazla dejiildir. 

Avrupadan ırelen haberler, kı· 
tada ıojiuklarm batın ıayıldıiını 
'bildiriyor. 

Pariste Sen nehrinin donup don· 
madığını bilmiyorum; fakat ayaz 
ve don fazla olacak ki kayıp dil. 

§enler çok oluyor. 

Evelki ııün öirendiiimize ırö

re Elin yolunda yerler fena hal
de donduiu için önce Frank 
iuninde biriıi yuvarlanmıf, arka
aından onun kolunu tutarak yürü
yen Şotan düımüıtür, . 

Zabıta raporları, 1erler fazla 
d~utu i~ Franlun, hali. yu· 

varlanmakta oldufunu bildiriyor. 

Çan - Kay - Sek'ler 

Çin batkumandanı Mareıal 

Çan • Kay • Şek, taarruza hazırla, 
nan aakerlerini teftit etmek üze
re tayyare ile cebheye ııelıniı. 

Madam Çan • Ka1 • Şek de, ıre· 
ne tanare ile Hankov' dan Honıı • 
Konı'a ııitmiıtir. 

Bunlan aynı ründe gelen iki 
ajanı telgrafı haber veriyor. Ja. 

ponlar bu erkekle bu kadmın bu 
hareketlerin ııöriinc., auunm ki, 

blııim 

Biri erkek, biri diıi 1 

Tekerlemesini japoncaya tercü
me ettireceklerdir. Çünkü, ma
!Uın ya, Tokyo'nun anlatııına göre 
fetva vermek li.znn ııelirae, Çinde
ki kanlı hi.diııelerin aebebi aulhıe
ver japonlar deiil, hatta kendi 
halindeki çinliler de deiil, bu karı 
kocadır 1 

Müdhiı bir ihtimal/ 

Ga.zeteler, müclhiı bir ihtimalden 
bahıediyorlar: llaponya, Çine harb 

ili.n etmeii dütünüyonnuı 1 
Aylardanberi Çini tayyare bom· 

balariyle aelamJ.ıyan, top namlılarını 

uzatıp el 11kııan Şıınabaya, Nankine 
binlerce aıker ve tank ııöndererek 

ziyaret ettiren doıt ve ıulhperver 

Japonyayı bu karara, acaba, ne teV· 

ketti? 
Aylardanberi ıüren "sulh" halini 

ııördükten ııonra bu ilan edilecek 
harbın naaıl bir vaziyet ııetireceğini 
deime baba yiğitin hayali taıavvur 

edemez. 
Fakat, sulh halinde bu kadar feca

at aöıteren bir ordunun, iıter miıi

niz, barb ilin ettikten aonra, öfkesi 

"Iİfiverain 7 

İstanbul, 1 S (Telefonla) - Tiltlln 
kongresi pazartesi günü İstanbulda 
toplanacaktır. Kongreye Trabzon rne· 
busu B. Hasan Saka reislik edecek, mu• 
maileyh, başka kongrede tlirk delegeıl 
olarak İnhisarlar Umum Müdiiriyle 
Türkofis İstanbul §Ubesi müdürü de 
bulunacaklardır. Yunan heyeti yarın 
lstanbula gelecektir. 

Diin hava karlı geçti 
Dün şehrimizde hava karlr geç· 

miş, ısı gece sıfırın altında 2, gUn"' 
düz sıfırın üstünde 1 derece olarak 
kaydedilmiştir. Diln yurdun Ege ve 
Cenub Anadolusu mıntakalarında ha
va kapalı diğer mıntakalarında yer 
yer yağışlı geçmiştir. Yağışların ka• 
remetreye bıraktıkları su mikdarları 
Sinob'ta 9, Siirdde 7, Van ve Koc:aıı· 
!inde 4, Diyarbakır, Trabzon ve zon· 
guldakta 3, İstanbul ve Erzururnd~ 
2, Malatya, Elazığ ve Erzincanda 
kilogramdır. Dün en düfük Iaı Erz~
rum ve Erzincanda sıfırın altında 4 
en yliksek 11ı da 11fırm üstünde 1 

derecedir. 
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Fransoda "içtimai sulh,, 
Almanya, İtalya ve Sovyet Rus

ya, say ile sermaye arasındaki mü
nasebetleri kendiJerine mahsus u
aullerle tan.zim etmi,lerdir. Fakat 

ır her üç devlet de bunu yaparken de· 
ti' ~okrasiyi ilga etmi§ler, bir dikta· 

törlük kurmu§lardır. Büyük dev
letler arasında demokrasiye bağlı 
kalan Fransa Amerika ise, bu ik
tisadi ve içti~ai meseleyi bir türlü 
halledemiyorlar. 

Bu yüzden her iki memleket de 
iktisadi zaf ve siyasi kararsızhk 
içinde görünüyor. Bazan anarşiye 

eo kadar varan bu manzarayı seyre
denler, bundan demokrasi aleyhine 
hükümler çıkarmaktadırlar ? Aca
La diktatörlüklerin başardığı İ§i, 
demokrasi ha§armaktan acizmidir? 

Diktatörlüklerin bu ehemiyetli 
iktisadi ve içtimai :meseleyi ba,arıp 
haşarmadıklarmı burada münakaşa 
edecek değiliz. Filhakika diktatör
lükle idare edilen rejimler de zahi· 
ri bir sükun ve istikrar manzarası 
:vardır. Fakat hazan bu manzara 
aahtedir, aldatıcıdır. 

İki büyük demokrr t devletin bu 
'Dleaeleyi halletmek için giri§tikleri 
teıehbüslere gelince; malıimdur ki 
İ\merikada Roosevelt, iktidara ge
çeli bununla uğraııyor. ilk iktisadi 
kalkınma programı, Amerikada it
aizlerin rn.ikdarını hayli azaltmı§ ol
ınakla beraber, esas davayı hallet· 
iDİ§ sayılamaz. Bunun için Amerika 
Curnhurreisi say ve sermaye arasın· 

daki münasebetlerin tanzimi mese
lesini tekrar ele almıt bulunuyor. 
Bir kaç gün evvel, Amerika kongre
ainin açılması münasebetiyle söyle
diği nutukta Roosevelt giriteceği 
Yeni teıehbüsleri izah etmiştir. Ro
osevelt, bundan sonra sermayeyi 
temsil eden murahhasları kabul e
derek kendilerine bütün teıebbüs
lerinin hedefini §Öyle izah etti : 

- Bir dam yapacağım ki, mea.ai 
saatleri o damın üstüne çıkmasm. 
Bir: de taban yapacağım ki, İ§Çİ üc
retleri ondan a§ağı düşmesin. 

Amerika Cumhurreisi bu tabanlı 
tavanlı odasını kurmaya baılarken, 
'Fransız Baıvekili de Fransız ser
maye ve İ§çİ mümessillerini kabul 

_,ederek "içtimai sulh" programını 
kendilerine izah etmİ§tir. Filhakika 
Fransada son haftalar içinde say ve 
8ermaye mücadelesi tekrar ba§la· 

u~us 

DÜNYA HABERLERİ 

T siningin kimin elinde 
olduğu belli değil 

Çinliler mukabil hücum yapacaklar 
Şanghay, 15 (A. A.) - Tsining'de 

vaziyet pek karanlıktır. Japonlar, yal
nız şehri işgal ettiklerini değil, aynı 
zamanda Çin kuvvetlerinin Tsining'in 
40 kilometre kadar cenubu garbisinde 
kain Kinsiang istikametinde ricat et
tiklerini de iddia etmektedirler. 
Söylendiğine göre, Tsinan - Tsing

tao demiryolu uzunluğunca şarka doğ· 
ru ilerlemekte olan japon kıtaları Tıi· 
ngtao'ya 25 kilometre kadar yaklaş
mışlardır. Bunların Tsingtao'dan gar
ba giden kıtalarla yakında irtibat te· 
min etmeleri beklenmektedir. 

Çin mukabil taarru~u 
Hankov, 15 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Buzlarla kapalı bulunan büyük kana
lı geceleyin geçen Çin kuvvetleri, Tsi
ning civarında şiddetli surette muka
bil taarruza geçmişler, Tsning §ehri
ni geri almışlar ve düşmana büyük 
zayiat verdirmişlerdir. Japonlar, ce· 
nup istikametinde on mil geri çekil
mişlerdir. 

Çin tayyarelerinin Jooliyeti 
Hankov, ıs (A.A.) - Resmı tebliğe 

göre, Çin tayyare kuvvetleri, kanunu
sani bidayetinden beri 14 hava hücu
mu yapmış, Yangtae üzerinde 4 japon 
gemisini batırmış, Vuhu Nankin ve 
Hangçov üslerini bombardıman etmiş 
ve Nankinin 160 kilometre cenubu şar-

kisinde bilhassa muvaffa kolmuştur. 
Japonların Kvangsi eyaleti merkezi 

olan Nannig'e yaptıkları dört hücum 
esnasında, Çin tayyareleri 9 düşman 
tayyaresini dü§:Ürmüşlerdir. 

Nankin' deki amerikan büyük 
elçiliğinin protestosu 

Vaşington, 15 (A.A.) - Nankinde
ki amerikan büyük elçisi, japon asker
lerinin sistematik bir surette amerikan 
.. 1allarmr yağmada devam. etmelerin· 
den dolayı japon makamları nezdinde 
yeni bir protestoda bulunmuştur. 

Nankindeki ~erikan konsolosu, ja
P?nların amerıkan ikametgahlarına 
gırerek ellerine geçeni alıp götürmek· 
te olduğunu bildirmektedir. 

Japonya' nın Çin politikası 
.. vTokyo, 15 (A.A.) - Kabine, yarın 
ogleden sonra, Japonyanın Çin hak
kındaki siyasetini tesbit eden bir be
yann~e ~eşre~eğe karar vermiştir. 
BugwıkU kabıne topiantısından son

ra, başbakan prens Konoye, saraya gi
derek, beyanname metnini imparato
run tasvibine arzetmiştir. 

Japonya dünyanın en büyük 
lıarb gemilerini yapıyor 

Londra, ıs (A.A.) - Deyli Telegraf 
g~zetesinin yazdığına göre, Japonya 
dunyanın en büyük harp gemilerini 
yapmaktadxr. 43 er bin tonluk olan bu 
gemilerden ikisinin inşaatına geçen 
sene başlanmıştı. Diğer ikisinin de ya
pılmasına pek yakında başlanacaktır. 

Japonya ayrıca 8 pusluk toplarla 
mücehhez 10 ar bin tonluk kruvazörler 
de yaptırmaktadır. 

A.merilı-an zırhlıl.arının Singa
puru ziyareti ve japon basını 
Tokyo, 15 (A.A.) - Röyter ajansı

nın muhabiri bildiriyor: Japon mat-
muatı, ":111erika~ kr~vazörlerinin 14 şu
batta Sıngapur u ztyaretlerinden ehe
miyetle bahsetmektedir. 

Yomuri Shimbun gazete&i, hedefi 
Japonya olmak üzere ingiliz filosu i· 
çin tesis edilen ileri hareket üssünün 
açılması meselesini Japonyanm ciddi 
bir alaka ile takib etmesi lazmı geldi· 
ğini yazmakta ve şöyle demektedir: 

"Bu üssün açılması Japonyaya karşı 
bir nümayiş addedilebilir. Üsde bir a
merikan filosunun bulunması ise Ame
rika ile İngiltere arasında Büyük Ok
yanos hakkında bir anlaşma hasıl ol
mak üzere bulunduğu kanaatini vere
cek mahiyettedir.,, 

B. Stoyadinoviç 
Berlinde temaslara 

başladı 
Berlin, ıs (A.A.) - B. Stoyadi

noviç bu sabah Berline gelmiş ve is
tasyonda mutad törenle general Gö· 
ring, Fon Noyrath. dış bakanlığı er· 
kanı, alman ordusu mümessilleri 
Türkiye ve İtalya büyük elçileri, yu~ 
nanistan, Romanya ve Çekoslovakya 
elçileri ve kalabalık bir halk kütlesi 
'tarafından karşılanmıştır . 

General Göringe tayyare alayından 
bir müfreze askeri sellim resmini ifa 
etmiş ve mızıka Yugoslavya ve Al
manya milli marşlarını çalmıştır. 

İstasyondan Adlon oteline kadar 
yollarda Berlin halkı, yugoslav mi
safirleri samimi &urette alkışlamış· 
tır. 

B. Stoyadinoviç, Berlinde ilk zi
yaretini, harb ölilleri abidesine yap
mış ve abideye merasimle bir çelenk 
koymuştur. 

B. Stoyadinoviç, sonra B. Fon 
Noyr ... t'ı ziyaret ederek kendisiyle u
zun m.iddet görüşmüştür. B. Fon 
Noyrat, Yugoslavya Başbakanı ve dış 
bakanının bu ziyaretini Adlon otelin. 
de iade eylemiştir. 

B. Stoyadinoviç'in ziyareti müna
sebetiyle, bütün alman gazeteleri, Al
manyanm esash dünya hadiseleri un· 
surları karşısında çok yakın bir fikir 
beraberliği hissettiği memleketin hü
kümet reisini hararetle selamlamak
tadır. 

Sovyetler birliği 

meclisinin ôza sayısı 
Moskova, ıs (A.A.) - Sovyetler 

Birliği meclisinde 492 erkek ve 77 ka
dın aza vardır. 

Milliyetler meclisi azaları arasında 
409 u komünist ve 165 .i partisizdir. 

İşçi mebusların adedi 218, köylüle. 
rin adedi 200, memurların adedi de 
156 dır. 

Seçim ma:?batalarınli\ 'tepsi tedkik 
edilerek bunların tamamen ana kanu -
na uygun oldukları tesbit edilmiştir. 
Hiç bir yerde yolsuzluk veya şikayet 
olmamıştır. 

- - .. L-1--J __ n_ .. t, ..J --1 

P aris metropolitenlı;i·; i,~n;;i gre.; Bir japon muharriri 

B. Edeni tehdit ediyor 
C. S. A. R. işi dolayısiyle 
bir teklif daha yapıldı . 1:-~ndra, 15 (A.A.) - Tokyodan bil

dır.ıl~yor: Tokyodaki İngiltere büyük 
elçısı bu gün garib bir hadise ile kar
şılaşmıştır. Japon muharrirlerinden 
Makoto Vatanabe eski japon elbiseleri 
giymiş olduğu halde büyük elçi B. 
Kregi'nin yanına çıkarak kendisine 
bir kadem uzunluğunda bir hançer ve 
B. Eden'e hitaben yazilmış bir mektub 
vermiştir. Bu mektubda B. Eden'in 
japon aleyhdarı politika gütmekten 
vaz geçmesi istenmektedir. 

ilan etmi§lerdi. Chautemps tiddetli 
tedbirler alarak bu grevi nihayet
lendirdi. Sonra lastik fabrikaların
da grevler çıktı. Öyle görünüyor ki 
Fran&a, bir sene kadar evvel, Blum 
hükWııeti iktidara geçtiği zamanki 
anaTJik vaziyete doğru gidiyor. 
Chautemp buna mani olmaya karar 
vermittir. Blwn'un sosyalist hükii
:rneti, sermayedara kartı itçiyi tuta· 
rak kak saatlik mesai kanunu, as· 
gari ücret, kollektif pazarlık gibi 
bir takım içtimai ıslahat yapmı§tı. 
Bu, Blum bükiimetinin vaziyetini 
aarstr. Blum ıslahat yolunda bir 
"duraklama~' yı kabul etmekle be- Vatanabe bunları msanın üzerine 
raber bu siyaset de sermayeye iti- koyarak : 
IDad ~elkin edemediğinden iktidarı t 

k 
. - şte, demiştir, hususi mesajım 

radikal sosyalistlere terkedere ı§ budur. 
başından çekildi. Yerine geçen 
Chautempa bükümeti, aosyalistlere 
dayandığından geri gitmedi. Fakat 
ileri de gitmedi. Bir zamanlar, iıçi
yi de sermayedarı da tatmin eden 
hu siyaset son zamanlarda her iki 
tarafın da itirazlarına hedef olma· 
;ya başlaını§tD". 

Bu garib adam muayen~ edilmek 
üzere polis komiserliğine götürülmüş
tür. 

Büyük elçi kendisine sorulan sual
lere cevtben bu adamın B. Eden'e he
diye edilmek üzere kendisine ecda· 
dından kalma bu hançeri verdiğini, 

ingiliz • japon münasebetlerinden 
düzeleceği ümidini izhar ettiğini bil -

dirmiştir. 
Domei ajansı dil, Vatanbe'nin, ingi. 

Jiz • japon münasebetlerinin ıslahı le
hinde sefirin gayretini takdir ettiğine 
bir işaret olmak Uzere "Cragie'ye eski 
bir kılınç,, hediye ettiğini bildirmek-

tedir. 

Sermaye, radikal sosyalist hüku
metinden geriye dönmesini bekli
yor. Halbuki i§çİ de hiç olmazsa 
Blum zamanında tem· ettiği vazi
yeti muhafaza etmek istiyor. Ve 
maliye vekilinin reaksiyoner addet
tiği maliye siyasetini kabul etmiyor. 
Binaena1eyh Chautemps, biri sağa, 

diğeri sola doğru çeken bu iki ce
reyean arasında sıkışıp kalmıştır. --------------
Gerçi meclisteki vaziyeti çok kuv• senesinden evvelki devirlere kadar 
vetlidir. Son bir kaç ay içinde hü- geri gitmek lazımdır. 

Pol.i• memurları Paris'te bulunan •ilahları tedkik ediyorlar 
. Parıs, 15 (A. A.) _ C. s. A. R işi-;------------

nın tahkiki sırasında polis davaya id- ı . 
ha1 :dilen Jerar Lörüa isr:ıinde birini Bır sovyet 
tev~ıf etmi~tir. Bu tevkife ıebeb Jill 

tayyaresi 
mevkuf . ~al~n.c s. A. R.i terkettiği takdirde Monçukoda 

o~diirtileceğinin Lörüa tarafından ken 
dısine .söyl~nı:11i§ olmasının polise ih· 
bar edılmesıdır. Diğer cihetten poliı, 
C. ~· A. R. azasından olup şimdi firar 
etmış olan Hanri Ruado isminde bir 
mühendisin evinde de araştırmalar 
yapn;ıakt~dır. Bu araştırmalar esnasın
da bır kımyevi maddeler laboratuvarı 
meydana çıkarılını§tır. 

. Klennon Ferran'dan bildirildiğine 
göre, burada Mişlen fabdkasında ça
lışan van Dekerkhove isminde bir mü
hendis tevkif edilmiştir. 

Mos~o.va, ıs (A.A.) - Tas ajan
sını~ Sıbıryada Kabarovsk'dan aldı
ğı bır habere göre, geçen ilkkanunda 
~ançukoya in.meğe mecbur kalan ve 
J~pon ~kamları tarafından tevkif e. 
~ılen bt.r ıovyet posta tayyaresi hala 
ıade ~dılmemiştir. Gerek tayyare ge
rek pılot ve yardrmcuu sovyet bat
konso:?sun~n mükerrer protesto ve 
teşebbuslerıne rağmen Harbin'de mev 
kuf tutluyorJar. 

So.v~et hükümeti, tayyare ile tay
yare.cı~m ve postanın iadesi için şid
detlı bır teşebbüste bulunacaktır. 

Yanhı havadisler 
yanhı tefsirler 

Son zamanlarda bazı matbuat ha· 
berlerinde, sırf bura mahafiliyle te
mas etmek ve yahut vaziyeti yerinde 
mütalea eylemek kasdiyle bazı ecnebi 
resmi devairden, veya hususi şirket ve 
ticaret evlerinden gönderilen zevatın 
bu ziyaretlerine bir nevi mali müza
kere mahiyeti verildiği, evya intaç 
olunmak üzere bulunan işler ehemi
yeti atfedilmekte olduğu görülmekte
dir. 

Bu hususta resmi mahafilden al
dığımız malllmata atfen, bu ziyaret
lerden hiç birinin resmi bir mahiyeti 
olmadığını, ve sırf bir vaziyet müta. 
leasından ve yahut ticaret müessese
leri için mutat veçhile ticari teklif
lerde bulunmak imUnlarını tetkikten 
ibaret olduğunu sarahatle bildirebi
liriz. 

Diğer taraftan bazı mühim banka
larımız umum müdürlerinin jubat 
içinde Londraya gideceklerine dair 
gazetelerde intişar eden haber üzeri· 
ne yaptığımız tahkikat, bunun da ay· 
ni veçhile bir temas tesisinden fazla 
bir şeyi istihdaf etmiyen bir seyahat
ten ibaret olduğunu göstermiştir. 

(A.A.) 

"Trak,, vapuru dün 
denize indirildi 

Berlin, 15 (A.A.) - D. N. B. bildi
riyor: Türk deniz işletmesi hesabına 
Kr.upp • Germania tezgahlarında inşa 
edılmekte olan üç vapurdan ilki bu 
gün merasimle denize indirilmiştir. 

Kordelayr, Türkiyenin Berlin büyük 
elçisi B. Hamdi Arpağın refikası kes· 
miş ve gemiye Trak adı verilmiştir. 

Merasimde Türkiye ekonomi bakanlı
ğı deniz müsteşarı B. Sadullah Güney 
ile Türkiyenin Berlin deniz ataşesi 
ve diğer ti.irk memurları hazır bulun _ 
muştur. 

450 yolcu istiab edebilecek olan 
"Trak,, vapuru Marmarada i§liyecek -
tir. 

Filistinde yeni 
emniyet tedbirleri 

Kudus, 15 (A.A.) - Filistindeki 
emniyetsizlik neticesinde ingiliz ma
kamları devlet memurlarının hima
yesi için bazı tedbirler almıştır: 
Halkla temasta bulunan her memurun 
yanında bir tabanca bulunacak ve me
murlar geceleyin mecbur olmadıkça 
dışarı çıkmıyacaklatdır. 

Yeniden Nablus'a ingiliz takviye 
kıtaatı gönderilmiştir. Filistinin şark 
hududlarındaki kontrol daha ziyade 
lliddetlendirilecektir. Diğer taraftan, 
çetelerin takibinde çok faydaları gö
rülen polis köpeklerinin sayısı da ar-
tırılacaktır. · 

B. Ruzvelt iş liderleriyle 

görüştü 
Vaşington, 15 (A.A.) - Reisicum

hur Ruzvelt, maliye, endüstri ve iş 
t~şek~ül.~erinin beş mümessili ile gö
ruşmuştur. 

1 
.Bu müzakerelerden sonra iş Hder

erınden John Levis şu beyanatı yap
mıştır. 

" E . • ndUstriyel ve ekonomik va-
z.ıye!ın vehametini görüştük. Bazı ip
ttdaı konuşmalarda bulunduk. Cum
hur reisiyle kati bir program tayini 
hususunda müşterek bir arzu müşa. 
h~d~ ettiğimizden dolayı memnunuz. 
goruşmelere devam edilecektir.,, 

Bükreş sovyet 
elçisinin vaziyeti 

. ~~kreş, ıs (A.A.) - 'Sovyetler Bir~ 
lığının . Bükreş elçisi Romanyadaki 
son kabıne değişikliği üzerine Mosko
vaya müracaatla geri almmasmı iste
mişt.i: .Moskovadan henüz cevab ıtel
medıgınden şimdilik elçinin Bükreş -
ten ayrılması mevzuu bahis değildir. 

Ciornale D'İtala gazetesi müdürü 
B. Gayda resmi bir vazife ile bura
ya gelmit ve başbakan Goga tarafın • 
dan kabul edilmiştir. 

Yakında bir çok alman daimi ınü • 
mc"illeri de Bükreşe gelecektir, 

B. Micesko Cenevrede 

kiimetin her araya müracaatta elde Buna rağmen, say ile sermaye a
ettı i ekseriyeti hiç bir Fransız hü- rasmdaki münuebetler tanzim edi
kUıncti temin edememi§tir. Fakat lemediği için anarti içinde imi§ gibi 
meclis dı§ında sermaye ve iıçi ayrı görünüyor. Diktatörlüklerin sükWı 
ayrı tarafa çekmektedirler. İtte ve istikrarı aldatıcı olduğu gibi, 
Cbautemps bu boğuşmaya nihayet Fransanm kararsızlığı da aldatıcı· 
vermek için bir teşebbüse giritmi§- da. Fransa dünya muvazenesinde 
tir. Başvekil, geçen gün, sermaye. en büyük aiırlıklardan biri oldu· 
ilin ve işçi organiza3yonlarının mü- ğundan böyle aciz içinde ıörülmesi, 
nıessıllerini kabul ederek her iki ta· dolayısile aulh ve müııalemet için de 
:rafa da vaziyeti anlatmış ve her bir tehlike teıkil ediyor. Binaen&· 
iki tarafın da menfaatini koruyan Jeyh Chautemps'in bu içtimai sulh 
bir "içtimai sulh'' formühinü par le- tetebbüsünde muvaffak olması, 
rnontaya tevdi ede<:eğini bildinni§· hem Fransa namına, hem de
tir. mokrasi namına, hem de Avrupa 

Filhakika bugün Fransanın en sulhu bl\knnından temenniye layık 

İ ngilterede 334 
milyoner var Amerikado yüksek 

Londra, 15 (A.A.) - Neşredilen mahkemenin yeni Ô%aSI 
bir istatistiğe göre 1936 senesinde Vaşington, 15 (A.A.) _ B. Ruz
~ondrada 3~4 tane milyoner • ingiliz velt, tekaüde sevkolunan Sutherland
lırası hesabıyle • vardı. Bu milyoner- ın yerine yüksek adalet d' 

Cenevre, ıs (A.A.) - Fransadaki 
kabine buhranı bitinceye kadar bu 
hilkilmeti Cenevrede BB. Wassigli ve 
Pol Bonkur temsil edeceklerdir. 

ziyade muhtaç olduğu bu içtiın~i bir iştir. 
sulhtur. Fransa dünyanın en zengın 
tnemleketidir. Fransız halkı müref
fehdir. Son kabul edilen büdce ııöa
tennittir ki Fransız maliyesi iyi dü
zene girmiıtir. Fransanın devletler 
arası muvazenesinde oynadığı ro
liin ehemiyeti o kadar büyüktür ki 
bunun bir mislini bulmak için 1870 

A. Ş. ESMER 
Not: Chautemps kabinesinin düş· 

mesinden önce yazılmış olan bu yazı, 
bu düşüşün sebeblerini i.zah etmekte 
olduğundan bu giln vaziyet değipnİ!J 
<ılnıasına rağmen yazıyı deği§tirmeğe 
lüzum görmedik. 

A. Ş. E. 

d iidd 
. ıvanına 

ler en ayrıca senelik varidatı 100 bin m eı uınumt Stanley Reed'i ta in . r . . Y 
ı~ter. ın~~en .fazla 85 kişi, 75 ila 100 etmıttır. B. Reed elli üç yaşındadır. 
bın ıngtlız lıraaı gelirli 75 kişi ve 501 Adalet divanında yet · 'li 7S b' · "li · mış yaşını geç. 
ı. . ın ıngı z lıralık gelirli de 100 miş bulunan azanın adedi .. irun' 
kı§ı bulunuyordu. tir. uçe ış-

Berlinden Zürihe hareket eden B. 
Bek konseyin toplantı tarihi olan 26 
son kinuna kadar izin almıştır. Bu 
milddeti Riviera'da geçirecektir. 

Romanya dıt bakanı B. Miceıko ise 
toplantı tarihine kadar Cenevrede ka. 
larak. işleri buradan idare edecektir. 
B. Mıceıko Havas muhabirine, konsey 
t~plantısından sonra Parise gitmesi_ 
nın muhtemel olduğunu söylemiştir. 
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Yeni terimler 
KURUN'da Asım Us, bu yıl mem• 

leketimizde sea&iz sadasız bir inkı-
18.b hareketi olduğunu, Günet-Dil 
teorisi ile türk dilinin eşsiz zenginli
ği ve genişliği isbat edildikten sonra 
timdi de mekteb hayatımızda kulla
nılan terimlerin millile§tirilmcsi gibi 
pratik bir İ§e giriıildiğini ve bu çalıt
manın muvaffakiyetle neticelendiği
ni anlatarak diyor ki : 

"Hakikaten (Gütbetik) de çok 
doğru olarak denildiği gibi türk di • 
linde her fikri, her maksadı if adeyo 
kafi söz vardır. Mesele bunların sak· 
1ı ve kapaklı bulundukları köıelere 
nüfuz ederek açığa çıkarmak ve bu 
sözleri siyantifik bir metod ile kon • 
trol ederek türk ilim alemine mal 
edebilmektir ki Türk Dil Kurumu .. 
nun bu defa yaptığı da budur. 

Türk dil kurumunda iptida türk 
kaynaklarında araıtırmalar yapıl
mış, ilim ve fen terimleri ile ilgili gö
rülen kelimeler ve bunların aileleri 
meydana çıkarılmı§, ondan sonra 
bu kelimeler evvela başka dillerin eti• 
molojik tekilleri ile karıdaıtırılmıt1 
nihayet Güneş • Dil metoduna göre 
kontrol edilerek her kelimenin asliyeti 
bir karara bağlanmıştır, 

Bu yolda emeklerin ilk mahsulü o • 
larak aritmetik, geometri, cebir v. s. to
rimleri meydana gelmiştir. 

Bu terimlerin bir kısmı ilk bakııta 
buıünkü türk neıline yabancı eibi gö
rünür. Mesela fransızca (abıtrait) ke
limesi karşılığı olarak (abstre) gene 
franıı.zca (axion) yerine akıion, (alli
age) yerine (ali§an), (balance) yerine 
(balans), (exercice) yerine (ekzey), 
(are) yerine (arğ), (foıımule) yerine 
(formül) kelimelerinin kullanılmıt ol• 
duğu görülünce belki biraz yadırganır. 
Fakat bu türlü kullanış şekillerinin 
kabul edildiği hakkındaki izahlar (güt• 
betik) de okununca o kelimelere karıı 
ruhlarda duyulan yabancılık derhal 
kaybolur. 

Hulasa: Yeni terimler yapılırker. 
bazı kelimeler osmanlıcadan hiç deği • 
tiklik olmadan, olduğu gibi alırunıı· 

tır. Çünkü bu kelimelerin aslı Öz türkçe 
olduğu Güneş • Dil teorisi ile yapılan 

kontrol neticesinde anlaşılmıştır: (Ce
bir) gibi, bazı kelimeler türkçe kökler• 
den alınarak yeniden yapılmışbr. 

(Çarpan) gibi, bazılarının kar,ıLğı e1-
ki türk köklerinde bulunarak aynen di· 
limize çevrilmiştir: (Asal) gibi. 

Şimdiye kadar ecnebi dilinden san· 
dığımız bazı kelimelerde hakikatte 
türkçe olduğu anlaşılmJş osmanlıca11 

bırakılarak bu şekil kabul olunmuştur 
(aritıpetik) gibi. 

İlk okul, orta okul dersleri için ha· 
zırl~an terimler bundan sonra yüksek 
t":Jml dersleri için de tamamlandığı tak
dırde artık türk dilinin hududlarını çi • 
zecek olan büyük lugatin tertibine d 
başlanabilecektir, e 

Demek istiyonaz ki dil yolunda ha,. 
hyan büyük inkılab Atatürk'ün yükıek 
yardımları ile muvaf fakiyctle devam et
mektedir." 

TURiZM 

AKŞAM gazetesinin dikkatler aü • 
tununda okuyoruz-

"F ransız gazetelerinde ilan)ar var: 
§ Mmr'a 28 günlük bir seyahat - bü

tün masraf dahil • 11500 frank (frangı 
beı kuruttan hesablarıak 575 lira). 

§ hana 28 günlük bir seyahat. On 
dört şehir görülecek: Beyrut, Şam, 
Balebek, Bağdad, Babil, Germanşah, 
Hemcdan, Tahran, Trablusuşam bu 
meyanda, bütün masarif dahil, fiat 
16.800 frank. (Takriben 840 lira). 

Rusya, Yunanistan ve diğer komşu 
memleketler için de aynı reklamlar sık 
sık göze çarpar . 

Biz de bir kombinezon yapsak! Tür• 
kiye daha mı az alaka uyandınr? Festi
val mevsimine kadar bunu timdiden dü· 
ıünrneliyiz. Marmara havzmızı tarihi 
abi.de~e~le dolu sahil ve demir~olu şe
lcrımızı de gezmeye gelirler elbet te ... 

ANKARADA MEMUR 
ME9KENLER1 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi 
Ankara'daki mesken buhraıunı hallet~ 
mek meselesi hakkındaki düşünceleri • 
ne devam ederek, pahalılık zammı kar· 
şılık tutularak devletçe yapılması ta• 
ıavvur edilen memur meskenlerinin 
toplu apartımanlar §eklinde mi yoksa 
ay? evler şeklinde nıi İn§ası doğru ola
cagın ıarattırarak, Ankara gibi nüfusu 
çok olmıyan ve doldurulacak genİf bot· 
luklan bulunan bir tehirde araa bollu· 
ğundan istifade ederek, bahçeli küçük 
meskenler ,eklinin tercih edilmesi da
ha ırnuvafık olacağını .ileri sürüyor. 

B. Delbos B. Suacl Dm'lız'la 
giiriiştii 

Paris, 15 (A.A.) - B. Delbos Tür
kiye Büyük Elçisi B. Suad Dava~'ı ka· 
bul ctmiştit 
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Yazan: Çeviren: 
ıYüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Karnı parçalanmıs zavallı bir nefer 
secdeye kapanarak can verdi 

Karnı parçalanmış zavallı bir nefe-, tabyasında kalmı§tı. Halbuki bir 
re rast geldim ki o da bu haberi alınca tabyadan öteki tabyanın deposuna 
yarasını unutarak o da secdeye kapan- doğru giderken patlayan bir gülle 
nuşb. Bu neler, o vaziyette can verdi ; onu öteki dünyaya gönderm.iıti. 
tabii, bütün cennet kapdannın o daki.. Bu haberi alınca : 
kada kendisine açıldığına emin olarak. - Kurtulduk l Dedik. Bunun ü-

Kararlanndaki katilik, manevi kuv- zerine Bakkal, Batçavut rütbesine 
vetindeki sarıılmazlık ve eline aldığı terfi edildi. Fakat, gene zabitler 
iti başarmaktaki liyakat ve iktıdar ile az olduğu için, benim eski takımı
Osman Pata, bu zaferi de kazandıktan mın batında kaldı. Ben de buna 
sonra, asrın tarihi üzerinde parlak bir memnun oldum. 
iz bırakmıt oluyordu. Bu hayret edilecek adam, §İmdi 

Omidsizliğin kapkaranlık günlerin- üç işi birden bqarıyordu : Bölükte 
de bile, ümidin, ancak ölüm tarafından Çavuş, taburda BatçaVUf, takımda 
söndürülebilen, ilahi ışığı bu kahraman kumandandı. Bu itlerin hepsinin 
ve cesur adamın göğsünde parlamış, hakkmı vermesine imkin yoktu. Fa .. 
durmuştu. kat bu itleri bir arada görmekte 

O, mağlubiyeti kabul etmemi§, elin- mü,kilat da çekmiyordu. 
de kalan son taburları da sava~ boyu .. Binbaıımız, son hücwnda atı vu-

rulduğu için topuğundan yaralan
na sürmüı, nihayet muvaffak ela ol -

mış.tı; fakat yarası, hastahaneye git .. 
muştu . 

meğe ihtiyaç olmaksızın iyileıti. 
Skobelef müstesna olmak üzere, Muharebe bitmiıti; fakat bozuk 

rus kumandanlarının küçüklüğü ve Ji. olan teyleri düzeltmek için yapıla-
yakatsizliği yanında Osman Patanın cak bir çok iıler vardı; bu sebeble 
manevi büyüklüğü büyük bir dev gibi istirahat etmek uzaktı. Türklerin 
durur. lehine kaydetmek lazımdır ki ilk 

1877 senesinde fngiltere'de Fran- itina yaralılara göıteriliyordu. On-
ıa'da, Almanya'da yaşayan adamlarla ]ar, zafer kazandıkları zaman, rus .. 
görüıtüğüm ve o tarihlerde çıkmıt ga- !arın yaptıkları gibi içki içip serhot 
zeteleri okuduğum zaman öğrendiğime olmuyorlar, ötede beride bulunan 
göre o sıralarda, bu memleketlerdeki yaralı1arı toplam.ağa, yara1armı sar .. 
umumi heyecan gayet tiddetli idi. mağa ç.ahfıyorlardı. Ölüleri dütü-

Buralarda İnsanlar, bir avuç türkün, necek vaktimiz yoktu. Onun için 
kudretli rus sürülerini mağllib edebile. muharebeden bir hafta sonra ce
ceğine müıkilatla inanabilmiılerdi. Ta- sedlerden çoğu, hala, gömülmemif 
rihin ufkunda yeni bir yıldız yüksel - duruyordu. Çürümeğe hafla.yan in
mişti; Osman Paıa'nm adı, herkesin aa.ıı cesedi erinin üzerinde akbaba
,.ğzında dolaııyordu. larm, le§ karagalarınm ve köpekle-

Hele lngiltere'de Osman Paşa, §ah- rin biribirleriyle çeki§tiklerini gör-
11na karşı o kadar büyük bir alaka u - mek bir imparatoru yaptığı itten 
yandınnıttı ki eğer 1878 senesinde bu nedamet getirmeğe sürükliyebilir
memlekete bir seyahat yapmıı olsaydı, di. 
orada Blücher'e nasib olnuyan muaz- Kavanlık, lsa ve Bağlarbatı tab
zam tezahürlerle karıılanacağı şüphe- yalarmın etrafındaki tarlalann 
ıizdi. arzettiği manzarayı hiç bir zaman 

Benim bölüğüm, yaralı ve ıehid unutamıyaca.ğun. Bütün çamurlar, 
olarak yirmi beş kifi kaybetmiıti. pembe bir renk alınııtı; çukurlar ölüler 
Fakat, ben bunu sonradan öğrene .. ve ölmek üzere olanlarla dolu idi. Za
bildim. Ayın on ikinci günü ak§amı, vallı insanlar, bazı yerlerde küme kü
Jack Seymour'un takımı hariç, alt- me biribirlerinin üzerine yığılarak öl
mış neferimi kaybolmUJ biliyordum. mütlerdi. 
SafJarım.da bulunan neferlerin ya.. Henüz bayat eseri gösterenler, is .. 
rısı yabancılardı. Tabur, seksen ö- ter dost ola.un, ister düıman, mümkün 
lü ve yaralı vermİ§tİ. Fazla kan za- olan ıüratle alınıp tabyaya getiriliyor • 
yi ettiği için kuvvetten düıen Te- du. Bunlann yaralan sanlıp kanlan 
reb, hasta.haneye gitıniı, orada bir dindirildikten sonra ve ekserisi elle ta.
hafta kalmıştı. şınmak üzere, Plevne'ye gönderiliyor-

Bakkal, cerrahın yardımı olmak- du. Çünkü eldeki arabalar, ihtiyacın 
sızın, kendi kendine iyilefti. Azif onda birini bile karşılayamıyaeak de -
ve ben, yara almamıştık. recede azdı. (0 zaman Plevne'de 1500 

Bizim yaverin 20 temmuzda al- arabamız vardı; fakat harb ıahası oka
dığı yara, iyileifltİş ve kendisi eylu- dar genitti ki bu ınikdar kafi gelmiyor
lün başında bize iltihak etmişti. Bir du.) Benim bölüğümün ynsı bu ite yar
kaç gün bizimle beraber kaldıktan dım ediyorlardı. Geri kalanlardan bir 
sonra hem Binbaıısını, hem de ya- kısmından bir ahçılar partisi vücude ge
verini kaybetmiş olan baıka bir ta- tirdim. Çünkü burada tabyanın depo -
bura nakledildiği zaman, herkes ıunda mısır ve pirinç vardı. Bir kısmı 
memnun olmuttu. bağlıklarda, düşmanın geri dönmek t .... 

Eylwün on birinde gene. yaralan- ıebbüıünde bulunup bulunmadığını an
dı; fakat bu sefer aldığı yara ağır lamak üzere, nöbet bekliyor, bir kumı 
değildi. tahkimatın tamiri işinde çalıııyordu. 

Bizim Başçavuş, ayın on birinde Artık yorgunluktan eser kalrnamııtı. 
biz hareket ettiğimiz zaman gUya Zaferin sevinci bitkinliği ortadan kal· 
cephaneleri muhafaza etmek için, dırmıştı. 
hakikatte korkusundan Yanıkbayrr (Sonu var) 

BiBLiYOGRAFYA 
,.. .. '" ' " ' '" """""""" 1 

Konya 
Konya h,alkevi tarafından n"'redi

len bu aylık fikir mecmuasının 12 in
ci sayısı çıkmıştır. Bu sayının yazı
ları şunlardır: .. Naci Fikret Buştak: 
Konya, H. Fehmi Tugal : Selçuk ta
rihi (İbni Bibi'den), Abdülkadir Er
doğan: Silivri ve Konya, Naci Fik
ret Baştak: Arziyat bakımından 

Konya, H. Fehmi Turgal: Selçukla. 
rın başlayışı, İbrahim Hakkı Konya
lı: Ta yeli dağ adını nereden aldı ? 
Konya: Kitabi yat (Karamanlı bir 
müellif ve eseri.) 

Vaktinde intişar edememek yegane 
kusurunu teşkil eden bu güzel ve kıy 
metli mecmuayı tavsiye ederiz. 

Yeni Adam 
13 ikinci kanun tarihli 211 inci sa

yısı şu yazılarla çıkmıştır: İsmail 

Hakkr Baltacıoğlu : Çocuk hi-
kayelerinin ikinci serisini çıkarıyor, 

Ankara şehir tiyatrosu, Cezasız 
kalan günahlarımız, Hüseyin Av
ni : Halk için radyo ve sinema, 
Nasyonal sosyalizm neler yaptı?, 
Suphi Nuri İleri: Drije matbuat, Hü
sameddin Bozok: Romanya nereye 
gidiyor? Tarık Önan : Sipinza, Dr. 
Sadeddin Vedad Koçer: Mütasyon, 
Espion (Roman), İzzeddin Şadan : 
Akıl hastalıklarr, İç sosyete, dış sos
yete, haftanın 3.kislcri, küçük fıkra

lar, haberler ve saire. 

Poliklinik 
Bu aylık tib mecmuasının ikinci 

kanun tarihli 55 inci sayısında şu ya
zılar vardır l Dr. Mehmed Kamil 
Berk: Ruhlarla tedavi, Dr. Ali Rıd
van Unar: Bir akciğer firengisi va
kası, Sadreddin Hüsnü Onaran : 
Piet Bot"ların tedavisi, Dr. İbrahim 
Hanif Denker: Pratik he.kimlik, Dr. 
Süreyya Kadri Gür: Kızılay Cemiye
ti, Dr. Ahmed Asım Onur : Yirmi 
beşinci alman ginekologi kongresi 
nasıl oldu ? 

Fikir Hareketleri 
15 ikinci kanun tarihli 221inci sa

yısı şu yazılarla çıkmıştır: C .Bong
les: Tıbbi ıstıfa ve cinsi ıstıfa, 

Frank H .. Hankins: Emperyalizm a
milleri, Hüseyin Cahid Yalçın: Meş
rutiyet hatıralar19 Henri Seô: Hegel

in metafizik felsefesi, Lucien Romi
er : Modem ukültür'', G. Mosca: Si
yasi mezhepler tarihinde büyük si
malar (Kari Marx), Matbuat hayatı, 
Will Durant: Filizoflar, hayat ve e· 
serleri, Clavijo: Timurun sarayında 

bir ispanyol sefiri. 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezi tarafından çıkarılmakta olan 
(Çocuk) adlı derginin (69) sayısı 

çıkmıştır. Yurd yavrularının sağlık, 

sosyal kültürel durumlarının inkişa
fına hizmet eden bu kıymetli dergiyi 
çocuklara, çocuklu ana ve babalara 
tavsiye ederiz. 

"Ana" 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezi tarafından çıkarılmakta olan 
(Ana) adlı derginin (1) sayısı 

çıkmıştır. Yurd yavrularının sağlık, 

sosyal kültürel durumlarının inkişa
fına hizmet eden bu kıymetli dergiyi 
çocuklara, çocuklu ana ve babalara 
tavsiye ederiz. 
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Osmanlıca -Türkçe Ôğle Neşriyatı: 13.30 Muh"~ 
ncıriyatı - 13.50 Türk musikisi ~ 
şarkıları - 14.15-14.30 Dahili ve hı 
herler. H 

Habli sürrevi - Funicule - Göbek. bağı 
Haciz, cidar - Cloison - Çeper 
Hali - Vacuole - Koful 
Halcnciye - Ericates - Fundamsılar 
Halenciye - Ericacees - Fundalar 
Halep ı;amı - Pin d'Alep -Halep çamı 
Halfa - Alla - Alla 
Halka damar - Vaisseau annele - Hal· 

.l:a damar 
Halkaviye - Ocnotberacees - Küpeçi· 

çekleri 
Hamilctülispor - Sporopbylle - !spor· 

taşıyan 

Hamiletülbeyza - Oosph~re - Yumur· 
tacılclı 

Hamraiye - Erytbroxylees - Koia a· 
ğaçları 

Hançeriye - Tropeoıaceeı - Firenkte· 
releri 

Hardal - Moutarde - Hardal 

si 

Hasır otu - Jonc fleuri - Hasır otu 
Haseki küpesi - Ancolie- Hısek.i küpe· 

Haşefe - Anthere - Kalık 
Haşhaş - Pavot - Haşhaş 
Haşhaşiye - Rhodales - Gelinciksiler 
Haşhaşiye - Pa.paveracEcs - Gelincikler 
Haşi§i - Harbace - Otsu 
Hatmi - Guimauve - Hatmi 
Havlicaniyc - MarantacCes - Kulunçot. 

fırı 

Havuç - Carotte - Havuç 
Hayatinebatiye mahrutu - Cône de ve

&Ctation - Bitkiseldirim konisi 
Hayatımüşterckc - Symbiose - Ortak· 

yaşay 

Hayatiyat - Biologic - Biyoloji 
Hayu mülevven - Filament chromanti

que - Kromatik iplik 
Hayvanatı İptidaiye - Protozoaires -

ilksel hayvanlar 
Hayt - Filet - Ercik teli 
Hercai menekşe - Pensee sauvage -

Hercai menekıe 
Hıyar - Concombre - Hıyar 
Hint keneviri - Chanvrc indien - Hint 

kenf!viri 
Hodan - Bourrcabe - Hodan 

. Hubbaziye - Malvacees - Ebegümeçle· 
rJ 

Hubeybatr mülcvvcne - Cbromoplaste 
- Kromoplast 

Hulül - Osmos - Geçişf!y 
Hummaziye - OxalidCcs - Elcşiyoncı· 

/ar 
Huzamatı kitabiyei haşcbiye - Faiıceaux 

Jib~rolipıcux - Soymulclu odun demetçik. 
lerı 

Hüceyratı muavine - Syncrıidcs - Yar. 
dımcı hücrele 

Hücre - Cellule - Hücre 
Huzme- Corymbe - Hüzma 

1 
Ihlamur - Tilteul - Ihlamur ağacı 
Irk-Race-Irk 
Iıfanahiye - Cbenopodiacees - Ispanak· 

/ar 
Itır 'içeği - PeJargonium - Itır çiçeği 

ı 
İlkah - FCcondation - Dölet 
lbrevtye, aardonyatar - G~raiacees -

Turnagagalılar 
İlkin bakteriler - Haplobact~rieı - Y•· 

hn bakteriler 
İlkbahar çiçcii - Paquerette - Küçük 

margerit (11.kbahar güzeli) 
İlmi ensaç - Histologie - Hi:stoloji. do-

kubilik. 
İlmi nebatat - Botaniquc - Botanik. 
İnci çiçcj:i - Muguct - inci çiçeli 
İnhilili plazmai - Plaımoliaation-Plas· 

mabozumu 
İntifah - Turgeıcence - Sertşişey 
İntaı - Germination - Çimlenme 
İsfcndanı çınarti - Erable platanoidc -

isfendan çınarı 
İafcndaniye - AcCrineeı - Akça •laçlar 
İskorçina - Scorş,on~re - iskorçina 
İslinda likeni - Licben d'Jslande - lı· 

landa likeni 
İapor - Spor - lspor 
İstibar - Polliniıation - Tozlaşma 
İstii'mat - Stigmate - Dişicik başı 

K 
Kabak - Courge - Kabak 
Kabile - Tribu - Oymak. 
Kadimiyye - TaxCea - PorsulcJar 
Kahve ağacı - Cafeier - Kahve alıcı 
Kakao - Cacaoyer - Kakao 
Kalensöve - Coiffe.ca1yptre - Börk 
Kalkaıiye - Aroidie• - Yllanyastıkları 
Kamayapraklılar - SpbCnopbyces - Ka· 

mıyapralclllır 
Kamıt - Roıeau - Kamış 
Kandilli ıünbül - Muıcari - Kandilli 
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Güdbetik 
Türkçe aritmetik 

terimlerinin 
izahı ve tahlili 
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Akşam Neşriyatı: 18.30 pJ~ 
yatı - 18.35 Çocuklara masal (N~ 
Artam) - 19 Türk musikisi ve halk 
lacı (Mahmud Karındaı ve arkadat)ll' 
19.30 Saat ayarı ve arapça neşriyat"':; 
Türk muıikiai ve halk şarkıları (ln~ık' 
kadaşları tarafından) - 20.15 Edeb~ 
ma (Behçet Kemal Çai lar tarafın ~ 
20.30 Şan, solo (Bayan Azize tar•:., 
Piyanoda Marcel By refakat edec f 
21 Ajans haberleri - 21.1.S Stüdyo 
orkestrası - 21.ss.22 Yarınki proıt"' 
İatiklil marıı 

Antihomolog = 
Antihomologue 

(Homoloı) sözü· 
nün türkçe ile o- lstanbul : 
lan ilgisi, sırasında 
izah ediliyor. Bu

nun mukabili, zıddı manasına gelen (anti· 
homolog) sözünün başındaki anti) kısmına 
gelince: bunun Hint • Avrupa dillerinde 
Hmukabil" demek olan (ant·) sözünden cel· 
diii ıarp diksiyoncrlerinde yazılıyor, fakat 
etimoloji kitaplarında bu manayı nereden 
aldığı izah edilmiyor. 

Halbuki türkçede, ecri dönmek, in'iklı et
mek, ricat etmek, manalarına relen bir 
(yanmak} ıözü olduğu gibi bunun ıu gibi 
müştakları da var: 

Yanu / = aksi sada 
Yanku ' 
Yanuk 
Yanıt 
Yanut 

ücret 
= bedel, cevap, mukabil, mu· 

kabele, ceza, rnüxifat 
Yan tut = tazminat 
Bütün bu kelimelerde ve bu arada (yanıt) 

sözünde genel anlam olarak tıpkı Hint • 
Avrupa sözü diye gösterilen (ant) ta oldu· 
ğu gibi "mukabil, karıılık" mefhumunu bu· 
luyor. 

(Yanıt) ile (ant) ın aıılda bir olduiu ise, 
şu etimolojik şekil kargılaıtırması ile apa. 
çık görülebilir: 

Yanıt = ay (i) + an+ ıt 
Ant = ağ + an + at 

Şu halde, garp dillerinde mukabele ve zıd
divct manlsı vermek üzere birçok kelimelc· 
rin başına getirilen (anti) sözünün orijini 
ancak türkçede izah edilebiliyor. Binaena· 
leyh kelime türkçedir. 
us &Asa u ••••• 
sünbül 

Kan& - Cancbe - Kınş 
Kasabiaükker - Canne l sucre - Şeker 

kamışı 
Karanfiliye - Carcyopbyllac~es - Kı· 

ranliller 
Kartallı ci:relti - Foua:Crc aigle - Kır· 

tallı eğretli 
Karanfil - Giroflier - Karanfil 
Karaaiaı; - Orme - Karaağaç 
Karakafes otu - Consoude - Karakafes 

otu 
Kara buğday - Bl~ noir (ıarrasin) -

Kıra bulday 
Kara çayır - Ray·a:rass•• - Kara çayır 
Karahindüba - Dent de lion (Piııenlit} 

- Karahindiba 
Kara kavak aiacı - PeupJier - Karaka-

vak ağacı 
Kara turp - Raifort - Kara turp 
Kardelen - Percc·neige - Kardelen 
Kamıbahar - Cbou.fleur - Karn1bahar 
Karni7ei varakiye - Cf:ratopbyllf:cs -

Boynuzyapraklıla r 
Karpuz - PaatCque - Karpuz 
Kavmantarı - Mirulc Pleueur - Kav. 

göbeleği 
Kavun - Melon - Kavun 
Kavun ağa,ları - Paıaiflorecs - Kavun· 

alıçları 
Kayın ai;acı - HCtrc - Kayın ıiacı 
Kaymana baıı - Echinacactes - Kaynı· 

nıbaşı 
Kazuarine, kazuarinalar, - Caısuarina· 

c~es - Yalancı çamlar 
Kebediyelcr - H~patiqucs - Karacifer 

yosunları 
Ke~iboynuzu - Caroubier - Keçi boynu· 

zu 

si 
Kcffüleıet - Alcb~mille - A~lanpençe~ 

Keis - Calice - Yapırg•n 
Keme - Truffe - Domalan 
Kcndiriyc (Kenevirler) - Cannabinacf:es 

-Kendir/er 
Kenevir - Cbauvre - Kenevir (Kendir) 
Kereviz - Cf:lcri - Kereviz 
Keairülhücre nebatlar - Mitapbytea -

Çokbücreli bitkiler 
Kesirülesmar - Polycarpeı - Çokyemiı· 

liler 
Keairillhücre hayvanat - Metazoairea -

Çok hücreli hayvanlar 
Keıirüttüveycat - Öichap~talaees -

Çoktümeçliler 
Kestane ağacı - Chataignicr - Kestane 

af acı 
Ketaniye - LinacCcs - Ketenler 
Keten - Lin - Keten 

Ôğle Neşriyatı: 12.30 Plikl• 
musikisi - 12.50 Havadis - l!.05-14 ~ 
niate: Prof, Liko Amar tarafından k 
Piyanoda Bayan Sabo. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 pJi.J<I• 
musikisi - 19 Safiye: Piyano ve k~ 
faka tile - 19.30 Konferans: Pro:.., 
Murat (Radyo dersleri) - 20 Mü:ıe1r~ 
arkadaşları tarafından türk muıikiıi ~ 
prkıları - 20.30 Hava raporu - 20. f 
Omer Rıza tarafından arabca söylev - ı' 
Bay Muzaffer İlkar ve arkadaşları tı 
dan tUrk muıikiai ve halk şarkıları <S: 
yarı) - 21.15 Violon solo: Orhan Bo 
rafından piyanoda Valantinl 1· Jljefl 
capriciosa. 2· Cbopin: Noctume. 3:ı; 
Hubay: Le Lutbier de CrCmon. 4· J etu'ı\ 
bay: Hejre Kat; - 21.45 ORKEST!! Si 
Manfred: Tonvvcllcn Potpourri. 2· ~ 
Rose • Mousıe, valse. 3. Andran: La 
cotte. 4 .. Grcy: Karama - 22.15 Ajıt.ııf of 
berleri - 22.30 PliJda sololar, opera .,e c 
ret parçaları - 22.50-23 Son haberler" 
tcai günün programı. 

Avrupa: 

OPJ,;I<A ve OPERETLER: 14.5 Lifi' 
-14.10 BerHn- 20 Mün;h - 19.10 Li~ 
-19.30 BerHn- 20 Sof ya, Münib -2 
lano - 21.30 Lil - Z2.30 Strazburı.,, 
Frankfurt, Stutta:art . 

ORKESTRA KONSERLERi ve ~ 
FONIK KONSERLER: 9.30 Stoldıo;ı, 
11.15 Prac - ll.4S Viyana - 14 Sto ~ 
- 17 Milaoo - 17.50 Par;a - P.T.T .. 1 
-19.30 London • Regional -20 Bero~~ 
ter, Frankfurt - 20.30 Kolonya -
Praa: - 22 Bcromünstcr. 

ODA MUSiKiSi: 9.30 Münilı - ~ 
Franldurt - ı 1.20 Könhr•berıı - ıs.30 _, 
pziı - 15.4-0 Viyana - 18.20 Droitvı~ 
22.25 Varşova 

SOLO KONSERLER!: 8.30 Liyıı" 
Münib - 9.30 Breslav - 11 Hambuf~ 
13 . .SO Beromünster - 16 Stokbolm - 1 
Frankfurt, Hamburg - 20 Monte cene~ 
21.15 Padı - 22 Stokholm - 22.15 J{or 
ha& - 22.30 Frankfurt 

NEFESLi SAZLAR (Marş v.s.) 12 JI 
nih - 17 Strazburg - 19.10 Könieabed 
19.35 Viyana - 21 Roma. ı 

ORG KONSERLER1 ve KOROLA ' 
Llyp, J&' - R 1 S 1Colo n7• •• ,,O :V. ...... t .J 
Stuttgart - 9.lS Frankfurt - 10 Stut1" 
- 10.45 Beromünstcr - 11.lS Sotteo• 
19 Bükreı - 20.14 Stokholm. 

HAFiF MtlZIK: 6 Hamburg ve d~ 
alman iıtaıyonları - 7.30 Prae-8.25 ti ıf 
burıı - 9.15 Stuttııart - 9.30 Haınb 1 
Kolonya, Llypz;ıı - 10 BerHn - 12 J(_. 
ve Königsberc - 12.55 Viyana - 13 ?4~ 
- 13.S Kolonya - 14.30 Breılav, StuttV_ 
- IS Hamburıı - 15.30 BerHn, Praıı J)ı 
Bcrlin, Breılav, Kolonya, Königsberı • .ıı 
pzig - 18 Berlin - 18.20 Liypzig - 17" 
Breslav - 20 Hambure, Stuttgart - ~ 
Kopenhag, Tuluz - 21 Königsbere - ~~ 
Bükreı - 21.20 Kolonya - 21.30 StraJ'.11"'
- 22.30 Breslav. j 

HALK MUSiKiSi: 8.10 Breslav - 14 

Franklurt j 
DANS Mtlzlöt: 10.30 Mün;b - ı1" 

Kolonya, Floranaa - 22.35 Praıı - 23 ı:, 
kovi, Lcmberg, Poznan, Roma - 23.S P 
.. Parisien - 24 Brüksel, Lüksemburıı f' 
ria • P.T.T., Strazburı. 

Sürmene' de orta mektep 
Sürmene, (Hususi) - Kazaınııd' 

orta mekteb yoktu. Halk bir or' 
mekteb binası yaptırmak üzeredir· 

Fakat, İ§te, zihnini, batka §eyi ere her İmale et· 
mek isteyiıinde, Arlette yeni bir yüz, yeni bir ta .. 
vur, yeni bir tebessüm, yeni bir bakıtla, kah yal
nız, kilı o adamla beraber görünüveriyordu. Genç 
kız, bu görünü~lerin her birinde fehvaniyetin ve 
behimiyetin türlü türlü pislikleriyle bulaııktı ve bu 
bulaşık ona dayanılmaz bir cazibe, adeta ıeytani 
bir kudret bahşetmekte idi. 

BİR SÜRGÜN 
baktı ki, saat on bir olmuf. O zaman, dün gecenin 
deruni cidali bütün hummalariyle yeniden ruhun
da patlak verdi. Elleri, heyecandan titrerneğe bat
ladı; gene, kendnini bu gibi hallerode, bir kelime 
aöyliyebilmekten meneden düğüm boğazmda dü· 
ğümlendi. 

Doktor Hikmet, yatağı üstüne yÜzÜ kuyun atıl
dı. Hiç uyuyamıyacağını tahmin ediyordu. Fakat, 
n e olursa olsun sabahı beklemek lazım gelecekti. 
Sabah ! Ona daha yıl vardı . Yarı kapalı gözleri
nin ucuyla, yastıkların arasından baş ucunda du· 
ran "Reveille .. Matin" e baktı. Saat henüz on iki .. 

ye gelmi~ti. Yuvarlak minenin ortasında yelkovan
la akrebin üst üste geli§leri korkunç bir manza
raymış gibi yÜzÜnÜ tekrar yastıkların arasına ıok
tu ve tekrar melU.n düşüncesine daldı. Ara sıra, 

bundan kurtulmak İçin, zihnini başka endiıelerle 
meşgul etmeğe çabalıyordu. Mesela, bir aydan be· 
ri Istanbuldan hiç bir haber alamamıı olduğunu 

hatırlamak istedi. Fakat, buna, kabil değil, lazım 
gelen ehemiyeti veremedi. Sonra, çok 
beri Ragıb beyi görmediğini düşündü. 

zamandan 
Derslerini 

de epeyce zamandır ihmal ediyordu. Bu sömeıtr' • 
in sonunda imtihanlar başlıyacaktı. Bütün bunlar, 
dimağında, ancak birer saniye yer tutabiliyor; son· 
ra tekrar Arlette, Arlette'e aid resimler, süratle 
dönen bir ıinematograf kordelaıı gibi beyninin et .. 
rafına dolanarak çevriliyordu. Baıını yarıya kal
dırarak gene saate baktı. Saat henüz yarıma geli
yordu. 

Batka bir çareye daha bat vurdu. Mevzu gene 
Arlette olmakla beraber, kendi kendisiyle daha 
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muntazam, daha vazib ve daha pratik bir tarzda 

konuş.mağa azmetti. Meıeli, aktam üstü düıün .. 
düğü gibi genç kızı doğru yola celb için alması la
zım gelen tedbirleri tayin ve tetkike koyuldu. Ya
rın, onunla, ne olursa olsun, kati bir hesa.blaıma .. 
da bulunacaktı. Bir defa onun bu geceki yalanını 
yüzüne çarpacaktı ve bu darbe karıısmda sersem· 
liyecek olan Arlette'e açık bir teklif yapacaktı. 

Lakin bu tasavvuru o kadar çocukça. buldu ki, ü
zerinde bir dakika duramadı. Tekrar kabusuna 
daldı. Komodinin üstündeki yuvarlak mineye bir 
nazar daha. Saat henüz 1 olmamııtı. 

Doktor Hikmet, itte, bu halde kim bilir kaç saat 
uyanık kaldıktan sonra, nihayet, birden bire sızı

verıniıti. Oyle bir uyku ki, bir ölümden hiç farkı 
yoktu. 

Ertesi gün, ıuurunun ta derinliklerinde çınlayan 
bir çıngırak aesiyle uyandı. Evveli bu s.eıin neyi 
ifade ettiğini anlıyamadı. Zannetti ki çınlayan ku
laklarıdır. Sonra : "Acaba saat mi ?" Dedi. Ha
yır; bu sesi kapının zili çıkarıyordu. Bu sabah zi. 
yaretçisi kim olsa gerek ? ... Yatağının Üstünde 
bin zahmetle doğruldu ve ilk defa olarak elbise· 
siyle hatta kunduralariyle uyumuı kalmıt olduğu

nun farkına vardı. Niçin ? Dün gece sarhoı mu 

YAKUB KADRi 
idi ? Zil bir kere daha çalındıktan sonra sustu, 
doktor Hikmet, nihayet, ayağa kalkmıt, odadan 
çıkmıı; sokak kapısına doğru elini uzatmııtı. Aç
tı. Bu sabah misafiri Arlette idi. 

Genç kız, artık çıngırağı çalmaktan vaz geç
mit; bir elinde bir kağıd parçası, öbüründe bir 
küçücük kurıun kalemi, kapmm tahtuı üzerinde 
bir ıeyler yazmağa ç.alıııyordu. 

''- Bonjour; ümidi keamiıtim. Size bir tezkere 
bırakıp gitmek üzere idim. 

Bu, Arlette'in doktor Hikmetin evine beklenilme
dik zamanlarda ilk geliveritlerinden biri değildi. 

Fakat, bu sabah, bu ziyaret, genç adam nazarında 
hayret verici, akıl durdurucu bir hadise mahiyeti
ni aldı. 

Genç kız : 
"- Girebilir mıyım ? Size evinizden bir mek

tub getiriyorum ve zannederim, baıka bir ıey da
ha ... dedi. 
"- Buyurunuz. Bir dakika §U odada bekleyin. 

Şimdi geliyorum. 
Ve yatak odasına dönerek kendisine biraz çeki 

düzen vermek istedi. BurU§lllUf esvabları, karma 
karııık saçları ve yirmi dört satlik sakaliyle iğrenç 

bir halde olduğunu hissediyordu. Bu sırada, bir de 

Arlette, onu görünce hayret ve enditeaini saklı· 
yamadı : 

"- Ne kadar solgunıunuz, bugün! Neyini:& 
var ? Dedi. 

"- Neyim mi var ? Hiç ..• 
Sonra il&ve etti : 
"- Dün gece biraz geç yattım, iyi uyumadım ... 
Hem bunları aöylüyor, hem de Arlette'in kendi· 

sine verdiği mektubu açıyordu. Mektubun içinde 
on bet liralık bir çek daha. Zarfla beraber çeki 
masanın üstüne bıraktı ve mektuba dikkatle gö:ı 
gezdirir gibi göründü. Fakat hakikatte, hiç bir sa• 
tırın manaımı anlamıyordu. 

Genç kız soruyordu : 
''- Dün gece neden geç yattınız ve fena uyudu• 

nuz. Sakın Madame Margueritte'in yemekleri dO"' 
kurunu§ olmaaın. 

Doktor Hikmet omuzlarını silkti : 
4'_ Hayır, dedi; Sizi, Rochechouart caddesind• 

bıraktıktan sonra hava almak için epeyce dolat' 
ton. Ondan sonra da yorgunluktan mı, nedir, uyu
yamadım. 

Arlette : 
"- Rochechouart caddesinde bıraktıktan ııon• 

ra mı ? Anlamıyorum; dedi. 
"- Evet; size haberiniz olmadan oraya kadal" 

refakat etmiıtim. 

(Sonu var) 
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~ HAYAT ve SIHHAT ~ 
• r 
~ ......•.......•.......................••.......••• ••••••••••••••••••••••••• 

Bir tavuk hik4yesi 
Tavuk cinsının hem etiyle, hem Bir tavuğun ayaklarından ıuya 

k d batırılmasından çıkan büyük it de, •umurtaııiyle insanlara ne a ~r 
~ · t t soğukla haııtalığa kartı mukaveme
büyük hizmet ettiğinı an a maga tin kırılmaııı iaidir. Tavuk tabii ola-
elbette lüzum yoktur. lnııan sağlık ,.. 
halinde sığır etinden filotayı tavuk rak kendi hararetinde kaldıkça tar-
kızartmasına, kara havyarı tavuk bona kar§ı mukavemet eder, hasta· 

b·ı h t hgv a tutulmaz. Ü tüyünce mukave-
yumurtasına tercih etse 1 e, as a- 1 h 1 meti kırılır, hastalığa tutu ur. lığında tavuk suyuna mu ~aç 0 ur, 
hele hastalıktan ıonra hekım tavu- Bu hikayeden bizim alacağımız 
ğun yumurtasını yahud be:az k~- ibreti de §Üphesiz tahmin ediy~rsu-

v • · d•gvı vakıt nuz. insan da tabii olarak kendı ha-badını yemege ızın ver ı 
· d raretinde kaldıkça mukavemet et-gerçekten bir sevınç uy8:r. . .. 

Fakat tavuk cinsinin bıze hız~~- tiği bir çok hastalıklara, üıüyunce 
ti ıadece böyle gıda olmak deg~~- tutulur. Zatürrie mikrobları her 
d. ır laboratuvarlarında tecru· mevsimde bulunduğu halde, ona en 
.:er· itl;~ne de yarar. Voronof'un ziyade soğuk mevsimde tutulma-
gençlik atııı uııulünün, la~~atu.var· mız ııoğuğun hastalı~~ ~arşı_ ~u~.a
Jarda erkek ve diti piliçler uzerınde vemetini kırmak tesırını en ıyı gos-

"'b lerden •""nra mey- teren misaldir. yapılan tec.ru e ,,.., 
dana çıktığını hatırlat~8:k ~~vuk Tavuğun ayaklarından üşümesi 

· · · bu ı"lmi hizmetını goster· bize ehemiyetli bir ıey daha hatır-
cınıının . .. .. .. 
tneğe yetitir. Zaten tavuk gençlık latır : Soğukta ayaklarımız uşuyun-
tecrübelerinden haylice zaman önce de ce nezle olmamız... Bazıları ayak
Paateur'ün meıhur bir tecrübeıine ya· larla burun ara11nda ne münasebet 

vardır ki ayaklar üıüyünce burun. 
ramııtı. w t 

Bu büyük adam ıarbon hastalı~!: nezle olsun derler... nsan nereııın-
bm mikrobunu ve atıaını keıfethgı den ütürse Ü§ÜtıÜn, haııtalığ~ k~rtı 
vakit tavuklarm bu haatahğa tutul- mukavemeti kırılır. Nezlenın ala
madıklarını tıp akademisine haber metleri vakıa burunda görülür, fa
vermiıti. Onun gibi akademi azasm· kat 0 da umumi bir hastalık de
dan olan değerli bir baytar hocası mektir. Baıka delilleri olmasa yal
Colin, her neden ae bu habere kar- nız kırgınlık onu isbat eder. 
fi koyarak tavuğun da ıarbo~.a t~- Bu soğuk mevııimde hiç bir taraf
tulduğunu iddia eder. Bunun uzerı- tan ütüınemeğe dikkat ediniz. Fakat 
ne Paateur, pek tabii olarak, baytar en ziyade ayaklarınızı soğuktan ko
hocaıından akademiye ıarbonlu ruyunuz. Sabahleyin ayakkabları 
bir tavuk getirmesini iater ... Aradan nı giymeden önce onları sobanın 
günler, haftalar geçer. ıarbonl~. ta- veya radyotörün önünde ısıtma~ 
vuk gelemez, çünkü tavuk tabn °· iyi bir tedbirdir. Böylec~ depo edı
larak ıarbona tutulmaz. len hararet bir zaman ıure~. ~y~-

Halbuki Pasteur ilkin olamaz de- kablarınm üzerine bir de )astı~ ~ı
diği teYi, kendiııi mümkün kıl~r. yerseniz daha iyi. Ancak laıtık 
Bir tavuğa tarbon haatalığmın mık- modası gittikçe azalıyor. Hele ya
roblarmı ımnga ettikten aonra a- ğıılı olmayan günlerde lastikler 
yaklanndan ıuyu~ içe~ı~~. batır~r fazla görünüyor. Yün ·çoraplar da 
ve tavuk suyun içınde uıuyunce nı- pantolonun paçaları biraz sıyrıldı
hayet ıarbona tutulur ... Tavuğu SU· ğı vakit çirkin göründüğünden h0ta 
ya batırmak nereden ~~t~ına gel- gitmiyor. 
mit, diye aormaymız. Buyuk adam- O halde ayakları soğuktan, bu
larm dehası böyle §eylerde meyda· runu da nezleden korumak için en 
na çıkar. Batkalar~nın . h~~ı~_lann.a iyi çare iki çift ince çorabı üst Üste 
•elmeyen, göremedıklen kuçuk bır k 
• b ·· 1 giymektir. ikisinin arasında sı ıtan 
hadiseyi onlar görürler ve ?Y

1 
e hava tabakası ayakları iyi ısıtır. 

küçük bir hadiseden büyük ıı er 
fıkanrlar. 1 G. A. 

Fuar kupasını 
=~-

alsancak kazandı 
Sıhıyde tayinler 

Sıhiye Bakanlığında yapılan yeni 
tayinleri aşağıda yazıyoruz: 

İzmir, (Hususi) - 1937 senesi fu. 
d · Kocaeli sıhat ve içtimai muavenet ar kupası müsabakaların a şampıyon. 

luğu kazanan Alsancak t~krm~, fu- müdürü Fuad Şahin ikinci sınıf sıhat 
ar komitesi tarafından guzel hır ku- müfettişliğine, Kırklareli sıhat ve içti
pa verilmiştir. . mai muavenet müdürü Osman Civelek 

Fuar komitesi; bu yıl da İzmır ikinci sınıf sıhat müfettişliğine, Kas -
ıpor kulübleri arasında bir turnova tamonu sıhat ve içtimai muavenet mü

tertib edecektir. dürü Raif Kırşehir sıhat ve içtimai mu-

Muğla furunla rı 

makineleştiriliyor 
Muğla, 15 (A.A.) _ Muğlada bu.lu-

1 h ...... urtarının makıne nan f urun arın ..... .. 
ile yuğrulması belediyece teka~r~r. e.t· 

k · tedarıkı ıçın mit ve furunlara ma ıne 
. · · G da ınadde· bir ay mühlet verılmıştır. 1 • 

ı . d"kkinların da fenni ve sıhı 
erı satan u . t 

tartlar dahiline sokulmasına ehemıye 

:verilmektedir. 

avenet müdürlüğüne, Kırşehir sıhat 

ve içtimai muavenet müdürü İsmail 
Hakkı, Kastamonu sıhat ve içtimai 

muavenet mlidürlüğüne, İçel, sıhat ve 
içtimai muavenet müdürü Necmeddin 

Kocaeli sıhat ve içtimai muavenet mü • 

düdüğüne, Beyoğlu merkez hükümet 

tabibi Muhiddin Celal İçel sıhat ve içti

mai muavenet müdürlüğüne, Zongul • 

dak merkez hükümet tabibi Orhan 

Kırklareli sıhat ve içtimai muavenet 

müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

KESİK BASLA R 
Yazan: Edgar Wallace 
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Briksan böyle bir vaziyette müd~
hale etmi;ecek kadar ~e~i.i~i. K~le cı: 
varında gezinerek birıbırını takıb et 
mi' olan nesillerin ilk inşada ~~r";'8· 
dan yapm1' oldukları ~caib. değışıklı-: 
leri tetkika başladı. Mımarı hakkında 
ki bilgisi pek ıeri olmakla beraber dı· 
varların romalılardan kalma kısunı.a
riyle Saksonlar tarafından ilive ed~l
mi' olan krımnlarını kendince tef rık 
etti. 

Tiyatro hademelerinde~ bi.ri, kule· 
ye Rozel'in ineceği mcrdivenı takma
ğa çalıtıyordu. Filmi çekilmekte ~la~ 
hikiye bir koroda çalıtırken eelu f!· 
kirli zengin bir a~~a evlenen bır 
genç kızın hikiyesı ıdı. Bu kızı v~-
t . 1 . olan fakir ve namuslu bır 
ıy e ıtevmıı .. 
delikanlı (K.onnoli'nin bu .ro~n oyna· 
yacağmı Brikaan öirenmıttı.) Genç 

kadııı.a yardmı her zaman ı.1::9:.~~11·d~~ genç kadın bir tq kuleye ,...,......ı '•ı 
zaman onu &elip kurtaran ıene bu fa-

kir delikanlı oluyordu · 

K 1 . • ahneleri Arundcl'dc çe-u enın ıç s . b 
kilmi ti. E&ki Grif kuleaı ancak u 

t · en kadının yatak çar· aahnede, yanı g Ç 
pflarmdan yapılouJ bir halata sanla-

rak kule dıvarından aşıp kendini sev
. . . . kolları arasına attığı sahne

gılısının 
de kullanılacaktı. 

1 Suratı bir karış asık : Konno ı, 

d aşağı inmek adam akıllı _Bura an . 
k d dl. Evet r;ır""fın ıçınde - olaca e · ' ~ ~ 

g~ç ' i bulundugunu bılmıyor 
bırde kalın P Limington öyle 
değilim, fak~t .Bayan b' kaldırmaga 

v k' Azızım, onu ır 
agır ı.... .. 

lk .z da görüraüouz. 
ka ışını ' bati harfi harfine yerine ge· 

Bu nası. i in bir zevk olurdu. 
tirmek Brık~ d'~lemekle iktıfa ede· 
Briksan artıatı ı d' 

• d Ötekı devam e ı-rek sesini çıkarma ı. 

yordu: 1 kuvveti istiyor. Ben 
- Bu ro pa.zı ğilim ki 

eaki çaglar adamlarından de i mer-

bö. le kadınları kucaklayınca p b 
Y • · • Sonra, u 

divenlerden .. ındıreyıı;Y·ahud kırıntı· 
sahneye ne luzurn var mı idi? 
dan bir manken yapsalar olmaz k d' 

· · gton en ı Daha doğrusu Bayan L':111.ın 
kendioe inse olmaz mı ıdı? .... son 

Artiatin yanına gol~n Knebvort 

cümleyi ititmifti: . 
_ Bunda ne güçlük var? Bayan ~

mington da bir eliyle ipe ~ılır, sue 
yardım eder. Sin dilfeıı va.zıfe cHUf 

tvropcı: ~ 1.. 
Maliyede 

prensiplerimiz 
1 

I',.....,, 
Bir kongre için Maliye tarafın

dan hazırlanan bir risale elimize 
geçti. Bu risalenin türkiye Maliye 
prensiplerini gösteren mukaddeme
sini istin&ah etmekten kendimizi a• 
lamadık. Bu prensipler eski maliye 
zihniyeti ile yenisi arasındaki derin 
tezadh farkı tebarüz ettirmektedirı. 

Çeviren: Kerim Biikey -15- Yazan: 11. Leclıcrıperg 

Spor havası 
itte orada oturuyorlar. 
Binlerce, an binlerce, milyonlarca insan, Bütün 

Amerikada oturup duruyorlar, öğleden evvel öğ
leden &0nra, gece. Bu milyonlarca halkın, büyük 
bir kııımının "ıpor seyircisi" sınıfına girdiği mu
hakkak. Bu ııpor seyircisinin büyük bir kısmı boı 
zamanlarının çoğunda spor faaliyetlerini ıeyir et
mekle geçirdiği de muhakkak. 

Ve yahud bugünkü günde para kıt olduğu için, 
hiç olmazsa radyoda dinler. Çünkü tabiatiyle her 
ehemiyetli spor faaliyeti radyoda verilir. Yalnız 

bir değil bir kaç istasyondan. 
Ve tabiatiyle Amerikada her ıpor faaliyetinin bir 

ehemiyeti vardır. 
lıte orada oturuyorlar ... 

* Hepsi az çok tornadan ''seri halinde" çıkmıt gi. 
bi görünüyorlar. Kadından çok erkek var. Gümüıi 
fötr §apkalarını arkaya, enseye yıkmıtlar. Hepsi 
de koyu laciverd, çift düğmeli elbiseler giymiıler, 
düğmelerini çözmüıler, sanki elbiseleri birden bire 
dar gelmiı. 

Elbiııeler daralmıf. Büyümüşler, geliımitler, ge
nitlemitler, son derecede sinirlenmiıler, o kadar 
ainirlenmiıler ki, artık nefeı alamıyorlar, yakala
rını çözüyorlar, kravatlarını biraz aşağıya çeki
yorlar. Alınları ıinirden ter içinde. Yalnız ağız
ları muntazam çiğneme hareketi yapıyor. Sakız 
Ağızlarında bir türlü ekıik olmayan ıakız. 

ltte orada oturuyor ve seyrediyorlar. 

Hislerini sezmek o kadar kolay değil. Seyir edi
yorlar, ve seyretmekle o kadar çok meJguller ki, 
yüzleri hiç bir mana ifade etmiyor. Şu muhakkak 
ki gözlerinden bir ıey kaçmıyor, iıi biliyorlar, ne 
oynandığını, kaideleri biliyorlar, oyuncuları tanı· 

yorlar, müsabaka yapanları, atletleri, bisiklet ko
ıucularını, boksörleri hepsini tanıyorlar. 

Belki bunlardan biri sempatik geliyor, belki bi. 
rinin kazandığını ve ötekinin kaybettiğini istiyor
lar, ihtimal yaya kalmıtlar arasında muhakkak 
bir mağlubiyete doğru yuvarlanan birisi için son 
bir kazanç imkanı, bir ıans dönümü diliyorlar. ih
timal objektif dütünmüyorlar : Şu veya bu tarafı 
tutuyorlar; sporun yÜkıek pren&iplerinden uzak· 
laııyorlar. htimal kafalariy)e deiil, kalbler:iyle 
seyrediyorlar. Fakat doiru.su bu da pek belli de
ğil. 

Meydanda olan yalnız fU var ki, bir ıey görmek 
istiyorlar, kabil olduğu kadar çok görmek istiyor
lar ve bu arzunun mümkün mertebe kuvveden file 
çıkmaama azmetmifler. 

lıte orada oturuyor ve seyrediyorlar. 
Birden bire yerlerinden sıçrıyor ve bağırıp ça

ğırmağa baflıyorlar, batlarmdan ppkalarını atı
yorlar ve aakızlarmı tükürüyorlar, komıularmm 

omuzuna ve hatta baılanna vuruyorlar, tepini
yorlar, ve o kadar çok bağırıyorlar ki, k()Dlfuları
nın, etraflarındaki binlerce on binlerce, yÜz bin
lerce, milyonlarca inaanm naııl baiırdıiını bile 
duymuyorlar. 

Kamçıhyan lahza 
Ne oldu ? 
Boksörün biri sağ bir krote yerlettirdi, diğeri 

yerde. Bisiklet kotucularmdan biri virajı hızla dö
nüyor, birden bire önünde giden bisikletin arka te
kerleğine takılıyor, saniyenin onda biri kadar bir 
lahzada, sanki Allaha dua ediyormuı gibi dört ko-

/lir Jutbo: m ıçmın en 1ıcyccanlı anı 

lun ayrıldığı, havn}a kalktığı, sonra biribirine gir
mit iki vücudun, iki p , r ça parça olmuı biıikletin 
atağıya yuval'landığı görülüyor. Koıu pistinde, ö
nündeki kotucuyu son kuvvetini sarfederek takib 
eden bir ko~ucu, birden bire kima nin ummadığı, 
kimsenin görmediği bir anda, hızlanıvcriyor, tim. 
di öbürünün yanında, timdi geçiyor, öteki bitkin, 
dermansız geri kalıyor, koıu bitmittir. Bir tenisci 
birden bire fileye ko§uyor, sıçrıyor, raketi hava
da, başının üstünde sallıyor, timdi ıimtek gibi bir
den bire aşağıya iniyor, ve sahanın öbür tarafında 
topu yere vuruyor ve gene havalara, öbür oyuncu
nun eritemiyeceği kadar havalara sıçrıyor. 

Bir §eyler oldu. Bu neticenin belki bir manası 
var, belki o andaki spor hadisesinin akameti yÜ· 
zünden hiç bir manası yok. 

Fakat bu hareketler seyirci halkın içine itliyor. 
En hassas bir saat taımazhğı ile halkı İ§letiyor. 

Halk hiç bozulmayan bir makine emniyetiyle itli· 
yor. 

Yığınlar yerlerinden fırlıyorlar, kökrüyorlar, el
leriyle ayaklariyle tepiniyorlar, kavga ediyorlar, 
bahse girişiyorlar, gülüyorlar, biribirleriyle itiıip 

kakıııyorlar. Yığınlar canla batla beraber. Ameri
kada spor seyircisinin yerinde durması akla gel. 
mez, bir seyirci yığınının uykuya dalmasına yahud 

normal vaziyetinin, terbiyenin ve tavru hareketin 

hududlarını a~maması ta&avvur edilemez. 

Adamın biri Amerikalıları iyi tanımak için spor 
müsabakasına gitmek lazım geldiğini söylemi§. 

Niçin ? Bu niçin böyle ? Spor mevzuubahs ol
duğu zaman Amerikalılar bütün itidallerini niçin 
kaybediyorlar, itidal niye umurlarında değil ? 

Çünkü canla baıla beraberdirler. Kelimenin bü
tün sarahatiyle beraber. 

Bakınız, oradaki boksör X değil, bisikletçi Y de 
değil, koıucu A değil, ve futbolcu B de değil. O 
tribündeki her hangi bir adam. Gündüzün bir tez· 
gih batında duruyor, elinde numunelerle New
york sokaklarını arıınhyor, bir lokantada bulaıık 
yıkıyor, gazete satıyor. Şimdi ringle bulunuyor, ve 
boks yapıyor. Şimdi dünya rekoru kırıyor. Şimdi 
takımını kazandırıyor ! 
Şu bir iki adamın, ıu spor yerinde onun diledi

ğini bataran, onun itini gören, onun bizzat kendi
si olan, ıu aıağıdaki adamın kafasına, ötekinin, 
muhaıımın; hasmm ezilmesi ve yokedilmesi lazım 
geldiğini sokabilmek hırsiyle boyuna vur, kır diye 
bağırıyor. 

Ve binlercet on binlerce, yüz binlerce miloyn
larca İnsan bağırıyor : ''Vur kır" 

(Sonu var) 

ve güzel olmaktan ibarettir. 
- Evet, evet, fakat ben iplere tır

manmak için bu kumpanyaya girme
dim. Herkesin kendine göre bir zevki 
vardır! ... 

oynayamam. Beni öldürmek mi isti
yorsunuz? 

söylemişti. O takdirde Konnoli, rolü
nü yapmaktan vaz geçer de bu sahneye 
bir daha iştirak etmezdi. 

Knebvort, kısaca: 
- Hele bir tecrübe ediniz, dedi. 
Konnoli'nin ilk te<:rübeai, az kalsın, 

bir felaketle neticelenecekti: birden 
bire bağırıp yükünü bırakıvermişti. 
Faıcat Adel sıkıca ipe yapı~ı§ı oldu
ğundan düşmekten kurtulmuştu. 

J ak Knebvort bağırdı: 
- Tekrar başlayınız. Ve hatırınızda 

tutunuz ki yaptığınız rol erkek rolü
dur. Bir çocuk bile bu işi sizden iyi 
) apardıl .... 

Tecrübe tekrarlandı, üçüncü defa 
tekrarlanan tecriıbeyi Konnoli kan ter 
içinde bitirdi. 

Knebvort emir verdi: 
- Çekiyoruz. 
Ve filmin çekilmesine başlandı. 
Hataları ve mizacı ne olursa olsun 

Konnoli nihayet bir artistti. Yapmış 
olduğu gayretin fazlalığına rağmen 
gene genç kıza tatlı tatlı gülümeemeği 
biliyor ve bu sırada sinema makinesi 
de, ccearet verici tıkırdısı ile aahneyi 
tesbit ediyordu. Nihayet iki sevgili 
yere ayak bastılar. 

Kneıbvort bağırdı: 
- Kesiniz bu parçayı 1 
Konnoli bir tat parçası gibi yere yı

kıldı. Kollarını sıkarak inliyordu: 
- Bu sahneyi bir daha rnı oynayaca

ğiz? Allah elirgeain 1 lmkinr ,Y.Ok tek.tar 

Jak,keyfli: 
- Ölmediniz yal dedi. Hele hepiniz 

bir dinleniniz bakalım. Sonra geri ka
lan kısmı çekeriz. 

Konnoli çimenler üzerine sırt üstü 
yatarken, ve makine yirmi otuz metre 
geriye çekilirken Adel Briksana yak
lattı. 

- Bu sahnenin bitmiş olmasına ha
kikaten memnun oldum. Zavallı Konno 
li 1 ipten sıyrılırken durmayıp söyledi
ği scizleri işittikçe gülmekten kırıla
cak gibi oluyorum .. Vakıa yapılan i§ 
de pek kolay değildi. 

Kızcağızın kolları çürümüş ve avu
cunu da ip keamişti. Mişel Briksan bu 
elleri öpmek için delice bir arzu duyu
yordu. Fakat nefsine hükmetti. 

Adel soruyordu: 
- Beni nasıl buldunuz? Halim tav

rım iyi mi idi? Bir kucak saman sapı 
gibı kendimi cansız Konnoli'nin kuca
ğına bırakmak lüzumunu his ediyor
dum. 

Briksan, heyecanla: 
- Mükemmeldiniz, dedi. Adele ba· 

kıp gözlerini yere indirdi. 
- Bu fikir belki yalnız size mahsus

tur. 
- Olabilir; sizi daima güzel ve dai

ma zarif bulduğum için ... Fakat siz de 
biraz korkmuştunuz, değil mi? 

-Tabii, zira Bay Knebvort gündüz 
.ziyasından memnun olmıyacak olursa 
aahneyi bir de geceleyin ~ektireceğini 

Bu sırada K.nebvort bağıra bağıra e
mirlerini veriyordu : 

- Kollins merdiveni götürmeyin. 
Kulenin arka tarafındaki otlar arasına 
koyun onu. Belki bu gece gene buraya 
gelmeğe mecbur oluruz. Islanmasında 
zarar olmıyan ne varsa hepsini burada 
bırakınız. Yarın sabah gelir alırsınız. 

Adel yüzünü buruşturdu. 
-lşte! Size dememiş mi idim? Ben 

kendimi düşünmüyorum. .. Fakat Kon
noli'nin ıinirliliği bana da sirayet edi
yor. Onun rolünü sizin yapmanızı is
terdim. 

Briksan, sesinde öyle bir samimiyet
le: 

- Vallahi onu ben de o kadar ister
dim ki 1 deyişini işiten Adel kızardı. 

Knebvort iki gencin yanına geliyor
du. 

- Adel, kulenin üstünde bir şey bı
raktınız mı? 

- Hayır, Bay Knebvort. 
- Öyle ise yukarıda kımıldanıp du-

ran bu ne? 
- Direktör kulenin üzerinde topar

lak bir şeyi gösteriyordu. 
Hep birden baktılar. 
- Bu esnada orada bir baş göründil. 

Onu kıllı iki omuz takib etti. Ve niha
yet bir bacak dıvarı aştı. 
Bağ orada idi. 
Bütün vücudu tozdan hem beyaz ol

muetu. Suratı kir içinde idi. Hayvanın 

"Hakiki, samimi bütçe muvazenesi. 
Müsmir olmayan masraflardan aza

mi tasarruf yapmak, memleketin um• 
ran ve inkişafını, halkın irfan ve sa
hatini aHikadar eden masraflarla mü· 
dafaa hizmetlerine çok yer vermek. 

Taahhüdlere bilerek, hesabh girit
mek, bunlara samimiyetle sadakat 
göstermek. 

Dahili, harici taahhüdlerinin mun• 
tazaman tediyesi, Devlet alacakları. 
nın kanuni miatlarında tahsil edilme· 
si. . 
Maaşları peşin, istihkakları in~· 

zamla, tam ödemek, kırıcılıkla g~ı· 
nen tufeylileri ortadan kaldırmak. 

Vezne ve muhasebe birliği. 
Devlet hesablarında aleniyet, sarat, 

sıhat. 
Sağlam para, vatandaşların ta1ar· 

ruflarını teşvik ve himaye. . 
Devlet kredisini kuvvetlendirmek. 

Devlet eshamının emniyetini kona• 
mak. 

Adi hizmetler için istikraz yapma-
mak. 

Eski devirlerin vergideki mukay
yet hakimiyeti yerine mutlak bir ver-

gi istiklali. . . 
Ver:gilerin, mükelleflerın tedıye 

kabiliyetleriyle mütenasip olarak te· 

sisi. . . 
Vergileri, iktisadi hayatın ınkıp• 

fma mani olmayacak seviyede tut• 

mak. . 
Varidat inkişafını yeni ve_r~ılere 

müracaatta değil, vergi usullerının ıs
lahında aramak. 

Köylü üzerindeki vergi yükünü ge• 
niş mikyasta hafifletmek. . 

Hayatı ucuzlatmak için vergılerden 
imkan nisbetinde fedakarlık yapmak. 

Yerinde, zamanında, derece derece 
sıkı kontrol tesis ederek kanunauı: 
muameleleri önlemek, süratle ısHl.b 
etmek. 

Bütün mali muameleleri icra sıra· 
sında Divanı Muhasebatın, en kısa 
bir zamanda Meclisin murakabesine 
arzetmek. 

Nef'i Hazine zihniyeti yerine Ha· 
zine ve mükellef hukukunu ayni de
recede ve kuvvetle tutmak." 

Zehirli gaz kursları 
Maraş, 15 (A.A.) _ llimizde timdi· 

ye kadar açılmış olan zehir]~ gaz kurs
larına iştirak etmiycnler içın okuma 
odasındaki salonda bir gaz k~~u a~ıl
mıştır. Kursun ameli olması ıçın vıli· 
yete Ankara Kızılay merkezinden her 
türlü malzeme getirilmiştir. 

Uyuı:ıturucıı maddeler inhisan u: Müdiirü lstanbula gitti 

Uyuşturucu maddeler inhisarına a• 
id işler hakkında Ekonomi ~akanlı~ı· 
le temaslar yapmak üzere hır kaç gun 
önce şehrimize gelmiş olan umum mü• 
dür B. Hamza Osman Erkan, dün ak• 
pm lstanbula hareket etmiştir. 

l\Iuir]a mezbaha mm faaliyeti 
" Muğla, ıs (A.A.) - Birinci kinun. 

ayı içinde Muğla mezbahasında 105 ıı· 
ğır, 9 koyun, 536 kuzu, 90 oğlak, 5 man• 
da kesilmiştir. 

·- ---
bütün hareketlerine dikkat eden Brik 
san, maymun bir mesned bulmak üze
re ellerini uzatırken, iki bileğinde de 
kırık parçaları henüz duran kelepçe
ler gördü. 

Genç kız bağırarak Briksan'ın ko
lunu yakaladı. 

- Bu ne bu? dedi, bu ... odama çı 
kan §ey değil mi? 

Briksan nezaketle kolunu çekip 
kuleye doğru koştu. Bu sırada Bal 
hız alıp yere atladı; ve orada, dirack. 
terini toprağa dayayıp kötü bakıtlı 

gözlerini Briksana çevirerek bir an 
durdu; sonra, kuvvetle soluyup etra 
fı koklayarak tarlaları gcsti ve bir 
tepeciğin arkasında kayboldu. 

Briksan maymunun arkasıındaıı 
ko~uştu. Tekrar gördüğü zaman 
maymun, bir çeyrek mil kadar uzak 
lara, iki tarlayı biribirinden ayıran 
çıtlar boyunca bütün sürati ile klıç 
makta idi. Onu takibe kalkıpıak lti 
zumsuzdu, ve genç hafiye, pıırıp 

kalmış olan sinemacıların yanına ..,. 
det etti. 

- Bu, Sir Gregori'ye aid sarar 
sız bir orangutan'dır ... İki üç gün ev
vel sahibinin evinden kaçmıftJ. 

Knebvort alnındaki terleri silerek 
- Kulede saklanmış olacak, dedi. 

İyi ki film çektiğimiz sırada meyda 

na çıkmadı. Adel, onu orada görme
mi' miydinid 

(Sonu YS), 
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Namrun yaylasından •• •• •• 
gorunuı bir 

Konya esnaf cemiyetleri nasıl çalışıyor? 

Vali, esnaf mümessillerine bir 
ziyafet verdi hasbihaller yapıldı 

Konya, (Huıual Muhabirimizden) 
- Şehrimizde gayelerini tahakkuk 
ettiren ve gittikçe mükemmel birer 
müessese haline gelmeğe doğru iler
Jiyen esnaf cemiyetleri vardır. Par
tinin himayesinde olan ;,u teşekkül

ler, kendi üyelerini devrin ve günün 
icablarına göre hazırlamaktadırlar. 

Bu teşekküller esnafın mesleki ve iç
timai bir çok müJküllerini halleder. 
Arada sırada cınaf cemiyetlerinin 
merkezinde muhtelif mevzular üze
rinde faydalı konferanslar verilir, ce· 
miyet mensublarının mesleki bilgileri 
artırılır. 

• Bugün şehrimizde küçük büyük 
bütiln sanatlar türk eanafının elinde
dir. Bundan on bet ıene evvel koca 
tehirde, bir türk terzisine, bir tilrk 
kiınduracmna, bir ttirk demirciıine 

işten anlar bir esnafa rastlamak çok 
· müşküldü. Bugün türk esnafının sa. 

yısı göğsümüzü kabartacak bir va

ziyettedir. 

Vatandaşlar münhasıran günlük : .
tiyaçlarını temin için bu iş sahalarına 
dökillmüı değildirler. Onlar ayni za
manda da tuttukları işlerin en mil
.kemmelini yapmağa adeta ahdetmiş 

görünüyorlar. 

Serbest çalışan, kazanan ve muvaf
fak olan bu vatanda,ıar eski devir
lerde olduğu gibi kendi kabuklarına 

çekilmit kimseler değildirler. On'a' 
günün bütün siyası ve içtimai hadise 
!eriyle yakından aHikalıdırlar. Bilhas
H yurd ~!eri onları çok meşgul eder 
Bu küçük sanat ve i' erbabının bu 
bağlılıklarını milll günlerde ve hele 
cumhuriyet bayramlarında daha iyi 

görürüz. 

Geçen gün Konya valisi B. Bardak
çı bu çalışkan ve uyanık esnaf kütle

ıine yeni sene münasebetiyle atlı 

apor salonlarında parlak bir ziyafet 
verdi. Ziyafete muhtelif esnaf cemi
yetlerinin I98 mümessili davetli idi. 
Tam vaktinde grup grup gelen bll 
davetliler salonun kapısında Parti İL 
yönkurul üyeleri ve parti memurları 
tarafından karşılanıyorlar ve kendi
lerine tahsis edilen yerlere kadar gö
türülüyorlardı. Vali yanlarında bir 
çok büyük memurlar da bulundukları 
halde oalonda esnaf grupları arasında 

Ziyafetten bir görünüş ve 

Konya valisi B. Bardakçı 

Erzincanda 
yapılacak köprüler 

Erzincan, (Hususi) - Erzincın o
vasının şimal kısmında Norgah ve 
Çemrik bataklıklarını kurutma ka
nallarının biribirini katettiği yerler
de dört köprü yapılacaktır. Bu köp
rüler Pizvan, Küpesi, Karakilisc ve 
Gadaganlar mevkilerinde yapılacak

tır. Ayni zamanda buradaki köy yol
ları da muntazam bir hale konacak
tır. Köprülerle yolların keşif bedeli 
13.629 lira tutmaktadır. 

Gaziantebte biçki yurdu 

yer almış bulunuyordu. Asri dikiş yurdu talebeleri 
Salonun bir köşesinde Konyaya has Gazianteb (Hususi) - Şehrimiz genç türk kızları hayata atıl· 

bir saz grupu da memleket havalarını mak üzere çok iyi hazırlanmaktadırlar. Muhtelif diki§ ve biçki 
çalmakta idi. Herkeı yerlerini almış yurdları her yıl birçok mezun vermektedir. 
salon dolmuştu. Vali bu arada biltün 
gelenlere tetekkUr etti. 

Ziyafet alelade bir toplantı halin
den çıkarak faydalı konuşmalara ve 
görüşmelere vesile oldu. 

Vali masa masa ayrılan davetlileri 
ayrı ayrı g~zerek onlarla günün me
seleleri üzerinde hasbihallerde bulun
du. Toplantı samimi bir hava içinde 
goç vakte kadar devam etti. 

Bayan Suat Arıkan'ın tesis ve biz-
zat idare ettiği Asri Dikil Yurdu bu 
yıl gene birçok mezun vermiş ve Ki-
!is kazasında da bir şubesini açmıştır. 
Yurdun Halkevi salonundaki sergisi 
genç kızlarımızın muvaffakıyetine 

tam bir belgeydi. Resmimiz Asri Di-
kiş yurduna devam eden kızlarımızı 

direktörleriyle beraber göstermekte-
dir. 

Urfada yapılacak 

gümrük merkezi 
Urfa, (Hususi) - Vil~yetimizin 

cenub hududunda Balıahat ve Harap-
nas mevkilerinde iki tane gümrük 
muhafaza takım merkezi bina11 yapı-
lacaktır. 

Antalyada gUmrUk 
binası yapıhyor 

Antalya, (Husuıl) - Şehrimizde 

bilyilk bir gümrük binası yapılacak
tır. Ayni zamanda yeni bina ıelı.rimi
zin belli batlı ıüslerinden biri olacak
tır. Gümrük binası eksiltmeye kon
muştur. Binanın keşif bedeli 73 bin 
liradan fazladır. 

Bir hizmetçi dörtseneye 
mahkum oldu 

İzmir, (Huıuı!) - Bir müddet ev
vel Karııyakada Bayan Andreye ka
til kaıdiyle ıiİah atmakla zanlı olan 
hizmetçisi İbrahimin muhakemesi 
bitmittir, İbrahim dört ıene ağır hap
se ve 600 lira para tazminatına mah
kum olmuftur. 

Sarıkamışta bayındırlık 
Sarıkam•t• (Huıuıi) - Bu aene or

ta okula kavu§&n kazamız kültür işi

ne dört elle sarılmış bir vaziyettedir . 
Kazamızda I4 tane reıml ilk okuldan 
başka Ulus okulları da açılmıştır. Bu
raya 90 köy halkı devam etmiştir. 

Şehrimizin imarı için de çok çalı. 
şılmaktadır. Kazamızın hükumet ko
nağı ihtiyacı kar,ılanmıı ve konağın 
ilk temeli törenle atılmıttır. Ayni za.. 
manda bir de mezbaha yaptırılmak
tadır. 

lstanbul borsası 
15-1-1938 

·PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 62S.- 630.-
Dolar 123.- 126.-
Frank 78.- 84.-
Liret 99.- 105.-
Bel,. franııı 80.- 84.-
Drahmi. ıs.- 22.-
tı. franl'ı 570.- 580.-
Leva. 20.- 23.-
Florin 65.- 10.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avuı. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley ız.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron la. 30.- 32.-
Altın 1077- 1078.-
Banknot 273.- 274.-

ÇEKLER 

Londra 
Nev,.ork 
Pariı 
Milano 
Brilkıel 
Atina 
Cenevre 
Sofyı 
Amıterdım 
Praı 
Viyana 
Madrld 
Bertin 
Varıo•a 
Budapeıt• 
BUkreı 
Belcrad 
Yokohama 
Moıkova. 
Stoklıolm 

AÇILIŞ KAPANIŞ 

628.-
0.794936 

24.025 
15.1114 
4.707 

87.0225 
3.4442 
63.6941 
1.4292 

22.63 
4.2038 

13.6942 
1.9757 
4.1894 
4.-

106.S316 
34.355 
2.7356 
23.745 
s.08S 

629.-
0.7925 

23.1185 
15.0575 
4.6995 

86.884 
3.4388 
63.593 
1 ... 21 

22.5945 
4.1975 

13.6725 
1.9725 
4.1825 
3.9944 

106.5393 
34.30 
2.7312 

23.745 
3.084 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Açılıt Kapanıı 

1933 ıUrk borcu l ıuo 19.075 
(Vadeli) .. .. h il 19.20 19.05 
(Vadeli) .. " .. 111 18.90 18.90 
(Vıdell) 

Hazine bonoıu 
% S faizli 31.- 31.-

Anadolu D.Y. I •• il 40.60 40.60 

ANKARA 
Bonau 

Günlük fiyat cedveli 
15-1-1938 

A:tamt A.~l(ari Vasati --·-
Yumuıak buiday 4.89 
Sert ., 4.98 
Mah!Qı 4.00 
Sünter 4.55 
Arpı 3.16 
Cavdar 3.00 
Mercimek 3.00 
Bulgur 6.00 
Nohut 5.25 
Mııır 3.52 
Yulaf 4.18 
Faıulyo 7.oı 

4.21 
4.00 
3.88 
4.55 
3.05 
3.00 
3.00 
5.75 
us 
3.52 
4.18 

7.01 

4.65 
4.33 
3.95 
4.55 
S.09 
3.00 
3.00 
5.83 
5.25 
3.52 
4.18 

7.01 

Ankaro pl111111ındı mühim bazı 
maddelerin •aııtt perakende flatlan: 

VAR1Dt KIYAS! 
META.IH ... 

1BM1 KALiTE KURU~ 

Ekmek Birinol Kilo 10 
Francala ..... • 14 
KoJ'UD ot! KUoa 40 
Dana eti • so 
Sıtır ot! • 55 
Balık Torik. Adet 55 

• KofaL • 75 
Ko"""bap Adot 10 
Tiftik llO lu. llO lu. llO kr. 

16. I. 1938 

Aydının hususi büdcesi 

Yeni büdcenin 900 bin 
lirayı aşacağı anlaşılıyor 

t " 

Aydın parkından bir köşe 
Aydın, (Hususi Muhaöirimizden) - ilimiz hususi muhaıebe 

büdcesinde, 936 mali yılından itibaren batlayan yükselme ve gr 
l;- ~ devam etmekte ve ilin muhtelif hizmetlerine her yıl daha 
f ı tahsisat ayırmak mü~kün olmaktadır. 

935 mali yılında 746 bin, 937 
de 783 bin lira olan 11 büdcesi

nin 938 mali yılında 900 bin li

rayı qac{lğı anlatılmaktadır. 

938 büdcesinden, bu yıl temel ve 
ilk kat divarları yaptırılan Çine, Ka
racasu, ve Nazilli ilk okul binaları· 
nın tamamlanması için 60.000 lira, 
ilk okul öğretmenlerinin mesken be
delleri ayrılacağı gibi öğretmen kad
rosu da geni,letilecektir. Yeni btidce
de uhat, ziraat ve baytarlık işleri 
için de geçen yıllara nazaran mühim 
tahıiıat ayrılacaktır. 

İlbay yeni büdce hakkında : 

u_ Umumi mecli11 azaları arkadaş
larım mütevazin ve mtisbet btidce 
yapmakta çok hassas ve titizdirler ... " 

Demiştir. Hakikate~ Uç yıllık ta
hakkukat ve tahsilat nisbetleri yapı
lan büdcelerin tahmindeki iıabeti 
göıterdiği gihi, tahakkuk ve tahsil 
itlerinde ilbaylıkça alınan sıkı takib 
ve tedbirlerin tesiri görUIUyor. İli· 
mizde para i'leri banka intizamiyle 
yürümektedir. 

Aydında pamuk ekimi 
Geçen yıl ilimizde Nazilli, Bozdo. 

ğan ve Karacasu ilçelerinde akala 
cinai pamuk tohumu ekilmişti. Bu 
yıldan itibaren Aydın merkez, Söke 
ve Çine ilçeçlerinin de akala mınta
kasma alınacağını yazmıştım. Nazil
li pamuk ıa!ah iıtasyonu müdürü 
Tahsin Aydına gelerek, bu yıl bu 
ka;alar çiftçilerine dağıtılacak to
hum ve dejenere olmuş tohumların 

il sınırı dışına çıkarılması işleriyle 

meşgul olmağa başlamıştır. 

Halkeuinde 
Halkevinde açılan, Fransızca ve İn

gilizce ders kursları çok rağbet gör
müştür. Her iki kursa münevverler 
ve öğretmenler devam etmektedir. 
Aydın Halkevi, 23 şubat halkevleri 

açılma yıldönümünden itibaren aylık 
Tıral adlı edebi bir fikir mecmuası çı
karacaktır. - O. Becerik 

Bahkesirde gaz 
kursları 

Balıkesir, (Hususi) - Niaandall 
bugüne kadar vilayet dahilinde ıne· 
mur ve öğretmenlere 30 zehirli gal 
kunu açılmıştır. 

Bu kuralara iştir.ik eden öğretmeıı• 
!erle, memurlar, mill! bankalar, fİI"" 
ketler, devlet demiryolları müıtah• 
demlerine zehirli gazlardan ve 1ıavı 
tehlikesinden korunma dersleri veril• 
miş, 30 kurs da muvaffakiyetle aoı:ı& 

ermiş bulunmaktadır. 

Ayrıca Ayvalıkta fahr!Jı:a sahibi 
rine verilen konferanslarla hava teh• 
lik<1i karıısında amele ile toplu bir 
halde korunma çareleri izah cdiinıiy 
tir. 

Bütün bu kurslardan 1789 vatandat 
faydalanmıftır. 

Kurslarda muvaffak olamayan v.,.. 

ya her !ı,angi bir sebeble lttirlk ede· 
memi' olanlar için şehrimizde ayrıca 
bir kurs açılacaktır. 

Kurslarda muvaffak olan öğretmen 
ve memurlar aynı mevzu üzerinde 
halkı aydınlatacaklardır. Halka aicl 
bu gaz kurslarının hazırlıklarına dA 
başlanmıştır. Bu kurslara kadın, er• 
kek on beş yaşından altmış beş yaşı• 
na kadar bütün vatandaşlar devam .
deceklerdir. 

İzmirde bir senede 

ne kadar et yendi? 
İzmir, (Hususi) - Belediye mez• 

baha baytarlığı tarafından tutulan bir 
iıtatistiğe göre geçen sene İzmir ve 
Karşıyakada I40.518 baş hayvan ke
silmiştir. 

Yapılan hcsablara göre İzmirde nü
fus başına senede yenen et mikdarı 

22 kilo 331 gramdır. 

Bitliste balo 

Yukarıda Bitliıte, Halkevi sosyal yardım kolu menfaatine verilell 
baloya aid bir intibaı ıröriiyoraunuz. Balo çok neıeli ve nezih bir baY• 

içinde ıreçmiftir. 

' 





Deniz tarifelerinde 
temin edilen 

ucuzluğun neticeleri 
(Başı 1. inci sayfada) 

.taştırmaktı. 

Büro, programının tahakkuku yo
lunda iyi neticeler elde etmiştir. Me
sela denizyolları tarifelerini ele a
Wım: İzmir liman işletme tarifeleri, 
iskele müruriye tarifesi, yükleme ve 
boşaltma tarifesi, denizyolları işletme
si yolcu tarifesi... Ve ilaahire .. Bütün 
bunlar cazib kaplar içinde, herkesin 
anlayabileceği bir tarzda tertib edilip 
bastırılmış birer kitabtır. Ve m•sela 
bu tarifeler arasından - en büyük lıma
nunız İstanbuldan diğer limanlarımı
za - yolcuların ödedikleri navlunları, 

eskileriyle kıyaslayarak, kaydedelim: 

İstanbul - İnebolu 500 kuruştan 350 
,, - Samsun 700 ,, 425 
,, - Trabzon 800 ,, 450 
,. - İzmir 500 ,, 280 
,, - Antalya 1000 ,, 400 
" .. Mersin 1200 ,, 425 
,, - Tekirdağ 200 ,, 75 
,, - Karabiğa 350 ,, 175 
" - Bandırma 200 ,, 7 5 
,, - Mudanya ısa ,, 40 

Kuruşa indirilmiştir. 

Birinci ve ikinci sınıf kamara ücret
lerinde de bu nisbetlere yakın tenzil
ler yaptlmıştır. 

Ancak, yeni ve eski ücretler arasın
daki bu farklar, kaydedelim ki, umu
midir. 

Bunlardan başka yüzde yirmi ten
zilli gidip gelme yüzde kırk dört ten
zilli aile biletleri ile kat edilen mesafe 
nisbetinde tenzilatı artan bir buçuk ve 
~ki aylık halk biletleri de çıkarılmış
tır. 

Bu suretle 1936 senesinde bir yolcu 
bir millik denizyolunu 1,24 kuruşa kat 
etmiş bulunuyor ki bu ilmi bakımdan 
~ok uygun bir mikdardır. 

Yük nakliyatına gelince: eski ücret
lere nazaran bunların umumi tarifele
rinde % 25 - 45 nisbetinde tenzilat ya
pılmakla beraber doğru konişmento ile 
giden ihracat mallarımıza bu tenzilat
tan maada % 30 - 50 nisbetinde ayrıca 
tenziller yapılınış ve tütün, elına, fın
dık, yumurta için de daha ziyade ten
zilli ücretler tesbit olunmuştur. 

Bir misal de bunun için verelim: Bu
gün bir ton fındık Trabzondan İstan
bula ancak 250 kuruşa nakledilmekte
dir. 

Yük tarifelerinde dünya navlun pi-

yasasına göre bizim tarifelerin lenine 
mevcut olan bir noktayı burada bilhas
sa tebarüz ettirmek 13.zımdır: Cihan 
yük navlun piyasası 1936 senesinın i
kinci yarısında tezayüde başlamış ve 
1937 senesinin haziran ayında en yUk
sek derecesi olan (1934 senesi 100 farz 
olunduğuna göre) - 134 - e çıkını~ ol
duğunu deniz navlunları bahsinde bü
tün dünyada milletler arası bir ehcmi
yet kazanmış olan ingilizce Ecoriomist 
gazetesinde görüyoruz. 

Halbuki bu esnada milli denizyolla
rı navlun!arımız fazlalaştırılmamı~ bi
lakis indirilmiştir. Ve takibedikn ta
rife siyasetimiz icabı olarak bu yolda 
yürüneceğine göre navlunlarımız her 
türlü hakıki veya suni fiat tcmevvüç
lerinden masun, tatmin edici ve yarın 
için kati bir emniyet verici sabit ve 
müstakar bir mahiyet göstermektedir. 

Liman ve iskele ücretlerinde ve kör
fez ve liman yolcu hatları tarifloıindc 
yapılan ucuzlukları da ayrı ayrı ızah 
etmek deniz ve liman tarifelerı üzerin
de ahnan tedbirleri kısaca anlatnıı9 ol
mak için diyebiliriz ki bu tarifelerde 
de son senelerde aynı sistem dahilınde 
ihtiyaca uygun ~.ekiller ihdas edilmiş 
ve ücretlerınden de eskisine nisLetle 
% 20 - 40 tenziller yapılmıştır. Hele 
çok yüksek olduğu için bir çok şika
yetlere sebebiyet vermiş olan i.kele 
ı.icretleri, yerıne ve emteasına göre, % 
30 - 75 tenzile uğramıştır. 

- Tarifelerde halk ve tüccar lehine 
yapılan bütün bu ayarlamalar ve ten
ziller halk ve tüccarca nasıl karşı lan
mıştır? 

- Halk ve bütün iş sahihlerinin, ta
rifelerin tatbikine gittikçe kuvvtıle
nen bir alaka gösterdikleri ve tarıfe
lerdeki ücretlerle alakalı esnaf veya 
işçi teşekküllerinin de hususi menta
atlerini düşünerek haylı peşinde koş· 
maktan vaz geçip bu mentaatleri la.ri~ 

felerdcki ücretlerle temine çalış,n.ıanın 
en doğru hareket olacağını takciire 
başladıkları memnuniyetle kaydolun
malıdır. Bu hal, halk arasında mi!ll e
konomi telakkilerinin gelişip kökleş
mekte olduğunun dikkate layik bir de
lili değil midir? 

Demiryolları nakliyatı bir tarafdan, 
denizyollan nakliyatı diğer tatahian, 
cumhuriyet hükümetinin umumi mü
nakale tarifeleri politikasına ve bu po
litikanın rasyonel esaslarına göre in .. 
kişaf etmektedir. * 

Bonne fransız kabinesini 
hôlô kurmağa çalışıyor 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
ınas)arın neticesini cumhur reisine bil
dirmek üzere Elize sarayına gitmiş ve 
orada bulunan gazetecilere müsbet ce
vab getirmekte olduğunu bildirdikten 
sonra cumhur reisinin nezdine girmiş
tir. 

Bonne, reisi cumhura yeni kabineyi 
kurmak vazifesini kabul eylediğini bil
dirmiş ve saat 19 da Elize sarayından 

çıkarak kati müşaverelerine başlamak 

üzere doğrudan doğruya maliye neza
retine gitmiştir. 

Di~er temaslar 
B. Bonne maliye bakanlığından dış 

bakanlığına giderek B. Delbos; ile gö
;rüşmüş ve müteakiben saat 19.45 de 
parlamentoya gelerek bakanlar odasın
da, biribiri ardınca senato azasından 

Molion ve Berto'yu ve parlfunentodan 
Rönetur, Frossar ve Krütel'i kabul ey
lemiştir. Saat 20.40 da da sosyalist par
tisi parlamento grupu şefi Serol ile gö
rüşmüştür. 

B. Bonne, saat 21 ,50 de gazetecile
re beyanatta bulunarak hükümcte işti
rak için yaptığı teklife sosyalistlerin 
verdiği cevabı yarın sabah radikal sos
yalist grupuna bildirmek niyetinde ol
duğunu söylemiştir. 

Solcu grupların toplantısı 
Halk cephesine mensup muhtelif 

~ruplar bugün toplantılar yapmışlar

dır. Halk cephesi milli komitesi bugün 

bir toplantı daha yaparak, cepheye o -
lan sadakatini bir karar suretiyle teyid 
etmiştir. Parl5mento sollar delegasyo
nu da verdiği kararda ancak bir halk 
cephesi hüküınetine yardım edeceğini 

bildirmektedir. 

Radikallerin ıoplanıısı 
Radikal sosyalistler partisi de top

lanmış ve kabineyi kurmağa memur 
edilen B. Bonne'ye samimi muvaffa
kıyet dileklerini bildirmiş ve halk 
cephesine olan bağlılığını teyid et-
miştir. · 

Bundan sonra B. Bonne söz ala
rak bilhassa B. Blum'la yaptığı te
maslar bakkında maliımat vermiş, ka
bine programının ana hatlarını eski 

hükümetin programının aynı olacağı
nı söylemiştir. 

Para buhranı 
Bazı parlamento mahfilleri kabi

ne krizinin önüne geçme çareleri a

raştmlırken, para buhranını hallet
mek lüzumundan ilham alınacağını 
söylemişlerdi. 

B. Bonne radikal partisinin top
lantısında bu husustan da bahsetmiş

tir. Para güçlüklerinin bilhassa psi
kolojik mahiyette olduğunu, hazine 

müemmen olduğu için yeni vergi ko
nulmıyacağınr, maliye bakanlığının 

da başbakana verilmek suretiyle hü
kümetin esas kaygısının ne olduğu
nun anlatılacağını söylemiştir. 

B. Bonnc yeni kabinenin politika
sını tam bir vuzubla güdcbilmesi için 
partinin yardımını istemiştir. 

B. Şoıan'ın ıasrihleri 

B. Bonne'den sonra söz alan B. 
Şotan, perşembe günkü parlamento 
toplantısında yaptığı beyanatın ve 

komünist B. Ramet'in sözlerine ceva
bının ne gibi şartlar altında yapıl

mış bulunduğunu izah etmiştir. Bay 
Şotan, siyasi mahiyette değil fakat 
milli mahiyette endişelerle hareket 

eylemiş olduğunu, zira yabancı piya
salarda frangın maruz kaldığı hü
cumlara bir nihayet vermek arzusu

nu gütmekte bulunduğunu bildirmiş 
ve bazı gazeteler tarafından son be
yanatının halk cephesi tesanüdünü 
yıkmağa matuf olduğu hakkında ve
rilen haberlerin katiyen doğru olma
dığını tasrih eylemiştir. 

Dö J,a Rok yeniden seı,:im 
yapılmasını istiyor 

Dö la Rok tarafından tesis edilen 
fransız sosyal partisi, neşrettiği bir, 
beyanname ile yeniden intihabat ya
pılmasını istemekte "dahili harb ha
vası" nı protesto etmekte ve kornü~ 
nistlere hücum ederek fransız hu
dudlarının emniyete alınmasını, müs
temlekelerde tahrik§.tın durdurulma
sını ve içtimai ıslahat yapılmasını ta
leb etmektedir. 

·u ı; us 

Ulusun hususi haberleri 
(Başı 1. inci sayfada) 

Hükümet, bu hususta tatmin edici hükümleri ihtiva eden kara;r
larıru bugünlerde ilan edecektir. 

lü~k kredinin tnktsafı t~n 

mOhlm bir kanun hazırlandı 
Küçük krediyi inkitaf ettirmek ıçın hükümetçe hazırlanmış ve 

Kamulaya verilmiş ola·n kanun projesi, ali.kalı encümenlerce 
tetkik edilmiştir. Proje, umumi heyete sevkedilmiştir. Bugünler
de ruznameye alınarak umumi heyette görüşülecektir. 

Projenin kanunlaşmasından sonra, bankanın kuruluşuna ve ça
lışmaya batlamasına aid olan hususların gerçekleştirilmesine 
başlanacaktır. Bu çok mühim teşebbüs ve tedbirler sayesinde 
küçük kredi meselesi, en müsaid ve verimli bir gelişme sahası 
bulmuş olacaktır. 

ADLİYEDE 

Yapılan yeni 
tayin ve terfiler 

Adliye Bakanlığında yeni yapılan 

tayinleri aşağıya yazıyoruz: 
80 lira maaşlı beşinci derece temyiz 

raportürlüğüne terfian temyiz mah
kemesi raportörlerinden Abdülkadir 
Beker, 80 lira maaşlı 5 inci derece Ada
na müddeiumumiliğine terfian o yer 
müddeiumumisi Ahmet Tevfik Şatır, 

80 lira maaşlı 5 inci derece Rize ceza 
hakimliğine terfian Üsküdar müddeiu
mumisi Tahsin Ertem, 70 lira maaşlı 
Balıkesir müddeiumumiliğine Kan 
müddeiumumisi Şcrafettin Eroğlu, 45 
Lira maaşlı 8 inci derece İstanbul sulh 
hakimliğine terfian "o yer sulh hakimi 
Abdülkerim Behçet Barbarosoğlu, 45 
lira maaşlı 8 inci derece İstanbul müd -
deiumumi muavinliğine o yer müddei
umumı muavini Remzi Berkmen, 45 li
ra maaşlı Tarsus hukuk hSkimliğinc 

Adana icra hakimi Muzaffer Izgı, 45 
lira maaşlı Adana icra hakimliğine A
dana icra muavin hakimi Hasan Tahsin 
Vani, 30 lira maaşlı 9 uncu derece A -
dapazarı sulh hakimliğine terfian o yer 
sulhl hakimi Süreyya Malkaç, 40 li
ra maaşlı Akçaabad müddeiumumiliği
ne terfian o yer müddeiumumisi Fehmi 
Tüzün, 40 lira maaşlı Bayburd ceza 

hakimliğine terfian o yer ceza hakimi 
Necati, 35 lira maaşlı Ankara sulh bil.
kimliğine Buldan müddeiumumisi Ab
dülvehap Hazar, 35 lira maaşlı Kalecik 
müddeiumumiliğine Çarşamba müdde

iumumisi Ferid Beşkardeş, 35 lira ma
aşlı Rize sulh hakimliğine Manisa sulh 
hakimi İffet Erginer, 35 lira maaşlı 

Torul sulh hakimliğine Trabzon sulh 
hakimi Ali Riza Göre!, 35 lira maaşlı 
Bafra müddeiumumiliğine Devrek 
müddeiumumisi Emin Tatlı, 35 lira ma
aşlı Çarşamba müddeiumumiliğine Ri
ze müddeiumumi muavini Doğan Do
ğu, 70 lira maaşlı Bolu müddeiumumi
liğine temyiz raportörlerinden Niza
mettin Acar, 45 lira maaşlı İstanbul 
sulh hakimliğine lstanbul ağır ceza aza
sı Muhlis Tumay, 40 lira maaşlı Anka
ra Ticaret azalığına Ankara asliye mah 
kemesi azasından Şerif Dikbaş, 40 lira 
maaşlı İstanbul asliye azfilığına Ezine 
müddeiumumisi Cavad, 40 lira maaşlı 

İstanbul ağır ecza azalığına İstanbul 
asliye azası Selim Başol, 35 lira maaşlı 
Adana sulh hakimliğine Ardahan haki
mi Mehmed Ali Altınay, 30 lira maaşlı 
Çorlu hakim muavinliğine Ordu hakim 
muavini Nuran, 30 lira maaşlı Giresun 
hakim muavinliğine Havza hakim mu
avini Enver Erginer, 30 lira maaşlı Ay

dın hakim muavinliğine Anamur hakim 
muavini Süleyman Esat Budakoğlu, 30 
lira maaşlı Kocaeli müddeiumumi mu
avinliğine Kocaeli icra memuru Güzi • 
de, 40 lira maaşlı Çankırı azalığına Di
yarbakır ceza hakimi Sadık Şimşek, 30 
lira maaşlr Eskişehir hakim muavinli
ğine hakim namzedi Berire Beydeş ta
yin edilmişlerdir. 

"Yekta,, kazasının 
mahkemesi 

İstanbulı 15 (Telefonla) - Bugün 
ikinci ticaret mahkemesinde Yekta va
purunu batıran N orvcç vapuru aleyhi -
ne açılan davaya başlanıldı. Norveç va
puru acentasını temsil eden avukat da
vayı görmenin mahkemenin salahiyeti 

haricinde olduğunu ileri sürdü. Mahke
me pazartesi günü bu hususta bir ka • 
rar verecektir. 

Papas Tsofid~os ruhani 
silkten çıkarıldı 

İstanbulı 15 (Telefonla) - Sen si
nod meclisi, Balat'taki Ayanikola kili-

sesinin başpapası olup evli bir kadınla 
cürmümeşhud halinde yakalanan Tso
fideos'un ruhani silkten çıkarılmasına 

karar verdi. 

Hakem iti 
halledildi 

Güres için de bir 
hakem kursu 

açıhypr 
Bütün sporcuların, spor kulüblerini 

idare edenlerin ve hatta sporsevcr
halkımızın üzerinde titizlikle durdu -
ğu bir mesele var: Hakem işi .. 

Hakikaten hakem ve hakemlik mem
leketimizde mühlın bir dava halini al
mıştır. Sporcu, yanlış karar verdi di
ye, hakemi beğenmiyor; idareci, ken
dilerini taraf darlıkla itham ediyor; 
halk ise bazan gördüğü manzaralar 
karşısında haklı olarak sinirleniyor. 

Spor işlerini milli varlığımıza uy
gun bir hale getirmek için çalışan türk 
spor kurumunun bu meseleyi kökün
den hal etmesi bekleniyordu. Memnu
niyetle öğreniyoruz ki beklenen iş ni
hayet fiil sahasına girmiş ve iki mü
bim spor şubesinin hakemlerini iste
nilen vasıfta yetiştirmek tedbirleri a
lınmı~tır. 

Futbol federasyonu hakem yetiştir
mek için işe daha evel başlamıştı. Bu
nun için Mersin, Antalya, Adana, Kay
seri, İzmir ve Ankara bölgelerinde ha
kem kursları açılmıştı. Kurslar tayin 
edilen müddet kadar devam ettikten 
sonra naınzedlcrin imtihanları yapıl

mıştır. İmtihan evrakı şlındi federas
yonca tetkik edilmektedir. Neticede 
muvaffak olanlar hakkında bir kcrre 
de futbol ajanlıklarının düşünceleri 
sorulacaktır. Ajanlar hakem namzedle
rinin pratik kabiliyetlerini ve karak
terlerini bildireceklerdir. 

Bu mal11matın da ilavesinden sonra, 
teşkilatın resmi hakemi unvanını ala
cak olan sporcuların diplomaları tö
renle dağıtılacak ve adları bölgelere ve 
gazetelere bildirilecektir. 

Güre§ hakemliği 
Hakem yetiştirilıncsinc çalışılan i

kinci spor şubesi güreştir. 
Güreş federasyonu ilk c>larak Anka

rada hakem yetiştirecek ve sonra bu
nu yurdun her yerine teşmil edecek
tir. 

Kurs önümüzdeki ay içinde açılacak 
ve bir ay kadar sürecektir. 
Toplantı yeri, kursa alınacakların 

vasıfları ve diğer hususlar hakkında 

federasyonun gazetemize gönderdiği 
tebliği aşağıya koyuyoruz. 

Hakem yetiştirmek hususundaki bu 
güzel teşebbüsün diğer spor şubeleri
ne de teşmilini alakalılardan temenni 
ederiz. 

T. S. K. Güre§ Federasyo
nundan: 

Federasyonumuzca Ankara'da güreş 
hakemi yetiştirmek üzere bir kurs açı
lacaktır: 

1 - Kurs şubat 938 ayı içinde başlı
yacaktır. 

2 - Toplantılar halkcvinde olacak
tır. 

3 - Haftada bir ders verilecek ve 
bir ay devam edecektir. 

4 - :Gireceklerin yaşı 25 ten aşağı 
olmıyacaktır. 

5 - Sporun her hangi bir şubesinde 
bilfiil çalışmış olacaktır. 

6 - İştirak etmek iatiyenlcr (T. 
S. K. güreş federasyonu. Ankara) ad
resine iki adet vesika resmi göndere

cek ve kendi işine nazaran hangi gün 
ve saatta halkevinc gelebileceğini bil
direcektir. 

7 - Ders başlangıç tarihi ve ıaatı 
ayrıca ilan edilecektir. 

İstanbul belediyesi yeni 
otobüs ruhsatiyesi vermiyor 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Muhte
lif hatlarda otobüs işletmek üzere ye -
nidcn müracaatlar yapılmış, belediye 
yeni hatlar için izin veremiyeceğini 

mevcud hatlara da otobüs ilave edile -
ıııiyeçeğini bildirmittir. 

Çocuk ilôvemizde 
Ath arabayı 

isimlerini 
iyi boyayanların 
nesrediyoruz 

Çocuk ilavemizde atlı arabayı iyi boyayıp hediye ka 
rın isimlerini neşretmiştik. Bugün de gene atlı arabayı 
hediye kazanarnıyanların isimlerini koyuyoruz: 

Ankara Sakarya mahallesi Armatan ao
kak Necati, Ankara sanat okulu ihzari 2 de 
Necati, birinci orta okul numara 5 Necati, 
Ankara Atatürk ilk okulu 438 Bülend Öz· 
bayrak, Yeni 3ebir cumhuriyet mahallesi 
Kurtuluş sokak 8 Vedad, Ankara Demirli
bahçe istasyonunda 18 numarada Ahmet, 
Ankara Cumhuriyet ilk okulu 961 Vehbi, 
erkek lisesi orta kısım S78 Erdoian, Yeni
şehirde Mahmud Öngören, Gazi çiftliıii O· 

nuncu yıl yatı okulu 127 İhsan Atay, Devlet 
demiryolları zat iıleri müdürü eliyle Ay
dın, birinci orta okul 11577 Kudsi, Yenice 
mahallesi Dölek ıokak 50 de Şemsettin, An
kara Bozkurt mahallesi 3 numarada Baran, 
Ankara İnönü ilk okulu Ak&iil, İsmet İnönü 
okulu Galib Can, Ankara Aattürk kı:ı ilk o
kulundan 275 Suade, Ankara Fevzi paşama
hallesi Bemze sokak 18 de Cevdet, Ankara 
Gazi lisesinden 460 Mehmet, Uşak gazi Ke· 
mal ilk okulundan 25 Osman, Adana kız li
sesinden 220 Hidayet, Ankara Etlik ilk o
kulundan Yüksel, Ankara Necati bey oku
lundan Mezhan, Ankara sanat okulundan 
288 Fedai, Ankara sanat okulundan 87 Ü
nal, Ankara sanat okulundan Kadir, Ankara 
ikinci orta okulundan Nigir, Ankara Mimar 
Kemal okulundan birinci sınıfta Ahmet So
mer, Ankara İstiklil okulundan 288 Agih, 
Ankara İnönü okulundan Nihal Arkun, An
kara ikinci orta okulundan 650 Latife, An
kara Dumlupınar okulundan 491 Emin, An
kara Etlik ilk okulundan 285 N celi, İstan
bul onuncu ilk okulundan 253 T. Gürgen, 
Ankara erkek lisesinden 578 Mahmut, Kon
ya kız muallim mektebinden 282 1ı1ukaddeı, 
Ankara Gazi lisesinden 555 Kasım, Ankara 
birinci orta okulundan Akgün Temizer, An
kara belediye mühendisi İsmail otlu Mu
harrem, Ankara İnönü okulundan 8 Vecihe, 
Mamak gazdan korunma evi direktörü kızı 
Türkan, Ankara N eca:ti okulundan 5 A. da 
İlhami Yetkin, Ankara İltekin ilk okulun· 
dan Pervin, Ankara Yenişehir lisesinden 
254 Cavid, Ankara İnönü okulundan Meli
ha Kaygısız, Cebeci Abidin paıa köıkü yo
lu 9 numarada Timoçin, Kırık kale Pirinç 
sokak 234 numarada Sabahat, İstanbul o
nuncu ilk okulundan 152 Rıfat, Ankara Ata
türk bulvarı Durer apartımanı 15 de Selma, 
Ankara Cumhuriyet okulundan Cahid Kat
lan, Ankara Çankaya okulundan Nur Ce
vad, Ankara Özbeyler mahallesi Balım so
kağında Yüksel, Ankara İltekin ilk okulun
dan 98 Hale, Ankara Atatürk ilk okulu 381 
Ayten, Ankara İsmet İnönü iJk okulu 385 
Muzaffer, Ankara Atatürk ilk okulu 145 
Güvlün, Ankara Yeniıehir Kızıl~)' karşısı 
Emçiler cadde Küflü apartıman Ocal, An
kara İJtekin ilk okulu Semahat, Ankara gün 
doğdu mahallesi Demirtaş sokak 10 da Me
liha, Ankara kız lisesi 1040 Muazzez, An
kara Hamamönü Akyol sokak 22 Turan, 
Ankara Yenişehir Urunç sokak 9 Sema Yıl
maz, Ankara Uluı okulu 7315 Nurettin, An
kara Yenişehir Mimarkemal okulu 1527 Me
ral Tan, Ankara Bankalar caddesi Fenni 

fözlükçü Rıza Tevfik Vedia, Ankara 
!tekin ilk okula sınıf 4 İlhan Savaş, İıtan

bul Üsküdar üçüncü orta okul Türkçe öi
retmeni oğlu İlhan Dilmaç, Ankara erkek 
lisesi 700 Şerafettin, Ankara birinci orta o
kul 2 Komal, FevsİP•ı• hat komieeri oilu 
Çetin, Gazipap okulu sınıf 4 Erdal, Kay
seri kazancılar nalbant oilu Recep, İnönü 
ilk okulu Ahmet Alhath, Ankara Atatürk 
kız okulu 154 Aziz, Ilğın·ziraat bankası iı
yarı oğlu Erdoğan, Ankara İnönü ilk o
kul Fikret Özçelik, Ankara Çocukıarayı iç 
han ıokak 17 Bedj, Ankara ticaret liıesi 
Hurıit Mutluca, Ankara DeVrim ilk okul 
Ercan Konrurtay, Necati bey ilk okulu 41515 
Hayrettin, Ankara Gazi liıeıi 545 İbrahim, 

Ankara Devrim ilk okul 665 HadiCI 
Ankara Devrim ilk okul 662 HU.t 
ya, Ankara Atatı.irk ilk okulu L• 
manpazarı Kılıç aıdan mahallesi 
kak 24 Nebahat, Ankara Mimarkc 
lu Türk.in, Ankara onuncu yıl yıtl 
135 Mehmet Aksoy, Ankara lnönU 
lu 10151 Erat, Ankara latikl;il okul~"" 
celli, Ankara Dumlupınar okulu 3U!ll' 
Ankara Cebeci pastahanesi karşıt& 
heyla, İsmet İnönü okulu 1193 M 
kara Atatürk kız okulu Nermin, 
Dumlupınar okulu 604 İsmet, Ank 
kin ilk okulu 634 Şükran, Ankara d 
okul 956 Perihan, İstanbul Taksim~ 
caddesi 12 Hilmi Bayar, Ankara İlt 
okulu 559 Sabiha, Yenişehir Atat.~ 
varı Kızılay karşısı Paşakay apar'? 
Ayten, Yenişehir De.mirtepe N eca;.a 
caddesi 23 Adnan, Ankara İsmet 1~ 
okulu 201 Süheyla, Ankara İltekin i$ 
lu 6153 Ant Sun, Ankara erkek ilk 
Bayku, Ankara kız lisesi Suad Alta";-__. 
ra Ulus ilk okulu 861 Babaettin, A~ 
tekin ilk okulu Perihan, Ankara İlt~ 
okulu Ulu Çelik, Ankara onuncu ~~ 
okulu 1515 Nevzad, Adapazarı orta ~ 
Nejat, Ankara Necati bey okulu ~ 
zaffer, Ankara birinci orta okul Rıf~ 
kara Necati bey ilk okulu Hüaeyin '
Ankara İltekin ilk okulu 524 Nuri1e:41. 
ra İsmet İnönü okulu 508 Yıldırım, ~ 
Atatiırk erkek okulu 90 Emel. :Kı 
Tigirinç sokak 234 Hasan, Ankara ~ 
beci Harbiye mahallesi 72 Turban, ~ 
birinci orta okul 74 Kemal, Afyon ~ 
pınar ilk okulu 253 Mufide, Ankara 
ilk okulu 1083 Şükran Çelen, Ankarı 
ci orta okul 490 Hüsamettin, Anka~..ı 
ilk okulu 979 Muammer, Ankara bir'/? 
ta okul 560 Rahmi Gürkin, Ankara ~ 
bir Dikmen caddesi 22 Suha, Ankara JJ 
orta okul İrfan, Ankara erkek lisesi 7 
fat, Ankara kız lisesi Nazmiye Soyl<ll; 
kara İsmet paıa Çaldai ıokak AhrP 
apartıman 8 Yüksel, Ankara Kadatt~ 
memuru Sururi oğlu Raba, Ankara l>, 
ilk okulu 3153 Türk.in, Ankara birioCl 
okul Şadi Tümer, Ankara Kavaklıder~~ 
lu 165 Yavuz, Ankara Altay mahalle•k 
mana sokak 11 Oral, Ankara Ulus il. ~ 
Gökley,Ankara Mukaddem mahalle•~ 
mana ıokak 11 Hediye, İnönü ilk o .. 
Melihat, Ankara Devrim ilk okul ~ ~ 
Rıfkı, Ankara Demirtaı mahallesi ~ 
ıokak 45 Leman. r.llA. 

Ankara Atatürk okulu 92 Faruk ":,_af. 
Yalvaç kaymakamı oj;lu Hikmet Bo~ 
Aydın 7 eylül okulu 208 Çetin, İl . 
Hayriye lisesi 214 Feyyaz, İstanbul b~ 
orta okul 49 Azmi, İstanbul Üskı.idar J-. 
O. İlhan, Ankara Mir..ıarkemal okulfl•. 
min, 1sparta cumhuriyet okulu 228 
İstanbul Kumkapı orta okul 204 Şevket. 
mir Halid be')t ilk okulu SSS Nigir, 
Kar1ıyaka Soiuk kuyu tramvay cadd~ 
Gönül, İstanbul Üsküdar İhsaniye Çıt 
kak 9 Rüstem, Elazığ Atatürk ilk okdlt 
Meli.hat, İstanbul Kumkapı orta okul• 
Merih, Yeniıehir Düzenli sokak yarbaf 
bit kızı Ktniye, İstanbul Fatih Fertıaf 
mahallesi Çiniliha.mam sokak 4 M 
Ankara ticaret liıesinden Nevin Kıı 
Ankara Yenihayat okulu 65S Yavuz, 
Berber Musa oilu Muzaffer Toprakh.-.1 
kara Çankaya okulu Uğur •eyver, l"""ıl' 
moni cumhuriyet okulunda Gülbahar! "jl 
kara İsmet İnönü ilk okulu Şükrüye, ,.,,. 
ra Ulus okulu 134 Safa Şener, Ankart 
önii ilk okulu Nurten Aydın, Ankara 
lisesi onuncu yıl yatı okulu 199 Yavu•• 
kara İnönil ilk okulu Ayten Özaykur. 

(Sonu yarın) 

Çocuk ilôvemizde bilmeceyi 
halledenlerin listesini neşrediyvruı 
Çocuk ilavemizde bilmeceyi doğru halledip hediye kaza~ 

!arın isimlerini neşretmiştik. Aşağıya da bilmeceyi doğru halledil 
mükafat kazanamıyanların iıimlerini koyuyoruz: 

Bilmeceyı' dogvru ço""•u""p de eylül okulundan 947 Türkin; Diyar~ 
M defi tayyare taburu iaıe ıubayı H~ 

kart ka•nnan'-- Diyarbakır Süleyman Nazif okul ~_. 
~ uu- 61 Tevfik; İstanbul Çenıelköy sed1".:j 

22 No. da Rifati Diyarbakır Kuyum~ 
çarıısında İlyas Helvacı; Ankara Al fi' 
rak okulundan Melihat Ersoy; M.~'..W 
kil etinde daktilo kardeşi Nermin: ~ 
ra posta kutusu 375 Kemal Ankara liit' 
kin okulundan 628 Becüm; Ankara e~ ,._ 
lisesinden 340 Kemali; Ankara İnÖO~ ~ 
kulundan 258 Aysel; Ankara ön Ce~ 
Batiirler sokak 40 No. da Sevim; Nıdt' 
orta okulundan 18 Ekrem Kazancı 
Cemal Kazancı; Ankara ticaret li•~ 
den 331 Sabahattin; Ankara çocuk aa . .., 
cad. 151 N o.da Ömer; Ankara erkek li O' 
sinden 548 Ömer; Ankara birinci o~ 
kulundan 182 Nafiz; Ankara cumbd ,. 
okulundan 183 Şarik; Adana 23 ni,..O,,. 
kulu ikinci sınıfından Ayten; Kon1': ıt 
n~r.ba~ı istasyon ı;efi kızı Ayten; .Aııkiat1' 
bırıncı orta okulundan 170 Nesib; 1'1?.ttı 
topraklık ilk okulundan Abdullah ~k; 
Ankara İltekin ilk okulundan Sai~, 

Ankara Dumlupınar okulundan N. ~ "(ttJ_ 
Ankara Devrim ilk okulundan 324 F~~ 
Ankara İnönü okulundan Ali Rıza . ~ 

Ankara Gazi lisesinden 1594 Bülend; Ma
latya lisesinden 449 Turan; Diyarbakır 
lisesinden 499 M. Uluıu; Ankara erkek 
lisesinden 7S2 Sabahaddin; Amasya haz
ne avukatı Halis kızı Nimet; Ankara 
Türk Maarif cemiyeti okulundan 24 Ay
ten; Çorlu Şecaattin ilk okulundan Sita
re Sunay; Ankara İltekin ilk okulundan 
Perihan Tutanak; Ankara kız lisesinden 
81 Nebile; Ankara erkek lisesinden 1345 
Muhittin; Ankara Hacıbayram cad. 0-
yuner sokak 12 No. da Münire; Ankara 
Gazi lisesinden 7615 Memduh; Ankara U
lus ilk okulundan 98 Cahid; Ankara Dev
rim okulundan 37 Güngör; Ankara Mi
mar Kemal okulundan Sevim Bcrkyar; 
Ankara kız lisesinden Suad Altan; Anka
ra İnönü okulundan Salim Öz; Ankara İ
nönü ilk okulundan 448 Kemal Bari De
ğirmenler mahallesi ölü Hazım oilu 
Mustafa; Ankara Ticaret lisesinden Z. 
Göbele; Diyarbakır lisesinden 886 Lütfi 
Gündüz; Adapazarı orta okulundan 114 
H. Rıza; Ankara Hacıdoian Taıdöıseme 
sokak 515 No. da Mardik; Samsun orta O· 
kulundan 441 İımail; Mersin orta okulun. 
dan 202 Mehmed i Ankara ticaret lisesin~ 
den 173 Nevin; Dinar kunduracı İbra
him oıilu İbrahim Çakmakçı; Afyon -
Konya hattında Büyük Çobanlar istasyo
nu ilk okulundan 76 Ali Bilcin; İstanbul 
Kuleli askeri liseıinden 9B de 1574 H. 
Haktanır j Diyarbakır Fatih Pata M. de 
Bıyıklı Mehmedpaııa mahalleıi 44 Mcv-
144 İlhan, İnegöl İsmetpaşa okulundan 
lUd; Kastamonu Muradbey okulundan 
Aydın Öz; Elizıi orta okulundan 1021 
Lütfi i Kayseri Gazipaşa ilk okulundan 
499 Osman; Adana kız lisesinden 220 Hi
dayet; Samsun İnönü ilk okulundan 1174 
Necdet; Kütahya birinci ilk okulundan 
404 Meserret Gül; Ankara ikinci orta o
kulundan 611 Nigiri Adana erkek mual· 
lim okulundan 950 Kemal. 

Bilmeceyi doğru çözüp de 
ikramiye ka:ııanamıyanlar 

Ankara ilk okulundan 846 Ahmed; Anka
ra Yenihayat ilk okulu ikinci ıınıfından 
Sabiha; Ankara birinci orta okulundan 
99 Rifat; Ankara İnönü okulunda 397 M. 
Çelik; Ankara Dumlupınar okulundan 
429 Naimj Ankara İnönü okulundan 307 
Burhan; Ankara birinci orta okulundan 
1369 Celil; Ankara birinci orta okulun
dan 494 Hikmet; Malatya lisesinden 854 
C. Ulucenk; İstanbul kuleli aıkeri lise· 
sinde 9/5 de 927 S. Önder; M.M. V hesab 
iılerinde Eıref kızı Emel; Ankara Ata· 
türk ilk okulundan 112 Faruk; Nuilli S 

ark, Ankara İltekin ilk okulu beşincı rad
fından Nuriye, Ankara erkek liset~ 
105S Dinçman, Ankara İltekin ilk ~ 
dördüncü ıınıfından Ferid, Ankara e 11, 
ti.sesinden 8815 Mümtaz, Ankara erkek ~ 
sınden Necdet, Ankara Atatürk kıı .0 ,,, 
dördiıncü sınıfından Şevki, Yeniıe~ 
arif cemiyeti orta üçten 134 Ferda, ~ 
Necati bey ilk okulundan 1557 Kenan. jJf 
kara İnönıi okulundan 882 İzzet, Ne\ft bi' 
orta okulundan Hasan Özokur, Ank•': f1" 
rinci orta okulundan 1592 Refii, Ank•~,ril".'. 
tekin okulundan 559 Sabiha, Ankara ı-1•" 
ci orta okulundan 419 Turan, Ankar•~t. 
Seyid mahaJJesi Kültekin sokak 14 5•

511
,61' 

Ankara İsmet İnönü okulundan 9_ ı>Od.: 
Ankara İltekin okulundan HüseY'~•" 
mez, Ankara Sakarya mahallesi A et1b'' 
sokağında Şükrü, Maliye vek.ileti h r.ııt0."' 
şubesinde memur Kenan oıilu Mu~ p 
Ankara ticaret lisesinden 62 Bahaettı0• ~ 
kara Leblebici mahallesi Karakururn "';1jf 
4 Tahir, Ankara birinci orta okutundaD!t ft" 
Müıerref, Ankara erkek lisesinden 4!, ıjJ 
bir, İsparta cumhuriyet ilk okulun~ ,edı!" 
Emel kaya Can, Ankara türk maarı ra ı1" 
yeti okulundan Mualla Eryasa, Ank~iriııel 
lus ilk okulundan A. Doğu, Ankara lol'I" 
orta okulundan Haldun, Ankara DdrP ok11" 
nar okulundan Yüksel, Ankara sanat 11 ı S"' 
lu ihzari kısmında 53 Kadir; İstarıb car 
mir&in Re,id paşa mahallesi 84 Suna Lttl" 
ca, Ankara ikinci orta okulundan ısso drit" 
fe, Ankara İnönü okulundan 600 J{Ca eısıi't 
Ankara cumhuriyet okulundan 362 

(Sonu yarın) 
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Fransız hikiyesl 

Kantona düşen bombalar 
Yazan: Rene J"uglet 
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Caddeye daha yeni çıkmıştı ki, iki 
yüz metre uzakta dereye düşen bir 
bombadan müthiş bir su sütunu hava
ya fışkırdı. Pifin . daha ileri gitmedi. 
Tabii bir his onu bir saçak altına sı-
ğmdırdr. 

Bu Kay Kong'i bankasının binasiy-
dı. Halk kapılar ve bodrum pencerele· 
rinin demir parmaklıkları önünde bi
rikmişti. Şimdi orada kalmak, birinci 
localardan, ölüm sahnesinde perdenin 
kalkı~mı seyretmek lazımdı. Pifink 
sıkışmış olduğu yerden ingiliz ve fran· 
sız gemilerine aid projektörün semayı 
araştırdıklarını görüyordu. Fakat tay
yareden eser yoktu. Belki de bir tek, 
geride kalmış bir tayyare gelmişti. 
Motörlerin gürültüsü hafif işitiliyor· 
du, fakat ayni anda birden bire dünya 
yerinden oynuyor gibi oldu. 

Kaç taneydiler? on mu, elli mi, yüz 
mü? ne kadar yüksekten uçuyordular? 
Belki dört bin metreden. Kumanda i· 
le manevra yapıyordular. Müthiş bir 
jilteş başladı. Saçak altına sığınmış çin
lilerden ekserisi, tayfuna uğramış ge
a:ni direkleri gibi yere serildi: ayakta 
durabilenler, kalabalıktan düşmelerine 
imkin olmıyanlardı. İnsanı deli ede
,;ek kadar korkunç kadın çığlıkları et
ıafı sardı. Ve bu andan itibaren onbeş 
dakika kadar bir zaman patlamalar 
dinmedi. Uzaklaşıyor, yaklaşıyor, ev
leri yere seriyor, pagod'ları yıkıyor, 
garb mahallesiyle üniversiteyi toz ha
linç get.iriyordu. N•hirde ölülerden ve 
canlılardan mürekkeb salkımlar akı
yor ve arkası kesilmiyen patlamalar 
;ı.rasında bunların sesi işitilmiyordu. 
~ahriş edici bir dinamit kokusu ge· 
ııizleri yakıyordu. 

Saçak altı gayri insani hadiselere 
sahne oluyordu. Eveıa, bir çelik yağ
ınuru ilk safları yanlamasına taramıŞı
~ı; iki metre genişliğinde bir mm taka
da canlı insan kalmamıştı. Zemin eğri 
olduğu için kan oluk gibi akıyordu. 
En dibte bulunanların üzerlerine yığı· 
lan tazyik tahammül edilmez bir hale 
gelroişti. lçlerinden bazıları kaburğa 
kemikleri kırılarak nefes almaz olmuş
lardı· fakat hala ayaktaydılar. Salaş
larda' maruf olan bir halk aktörü, her 
halde çıldırmaya yüz tutmuş olacak 
ki, harb dansına ba~layacağını haykır
dı; fakat bu danse uzun zaman devam 
edemedi. Dana birden çırpınmaya b~ş
ladı; Pifink, bir hırsızın kadının clın
den kasasını almasına mani olacak za· 
manı ancak bulabildi. Kavga başladı. 
Knnıldanacak yeri olmıyan yumrukl~r 
kaldırıldı. Ve her şeyin üstünde, bır 
deliler kasideıi gibi, kadın çığlıkları 
devam ediyordu. 

Pifink, kalbinin daraldığını, yüzü· 
nün sathında derisinin yandığını his 
etti. Top ateşi başlamıştı ve ingiliz 
toplarının ateşini bunların arasında ta· 
nıyordu: Glorıous harbe girişı:nişti, ar· 
:kadaşları harbe girişmişlerdi, fakat 
~endisinin yeri boş kalmıştı. 

İleri atılmak istedi, bu ilk refleksi 
oldu, fakat yirmi santim bile ilerliye
nıedi. Bir kadın ve bele kadar çıplak 
bir adam üzerine abanmışlardı ve bir 
adım bile gerilemek niyetinde olma
dıkları görülüyordu; bir yandan Dana 
ı;erbest kalan koliyle beline sarılırken 
bır yandan da ötekiler ona doğru sa~
.kıyorlardı. Böyle sefil adamlar ve bır 
orospu arasında kuşatılmış kalmaktan 
kızarak bir küfür savurdu. Ayni anda, 
bir bomba nehrin kıyısına fakat çok 
şükür biraz uzakça düştü. Pifink g~
rültüden istifade ederek etrafın~akı: 
leri itmeye muvaffak. olmuştu, şı~dı 
ılk safın ilerisindeydı, ve _D.an~ eşını 
bırakmıyordu, hala kem7rın~ e.hy~e tu-

tu d Gürült ü öylesıne ıdı kı, ka-
yor u. 1 1 

d nda 
kendisine ya varıp ya -

aının ar 1 
varmadığını işitıniyordu. 

S 1
. t-"'iz ınanzaı asım ınuha-

ema ayn ~ .. ~ . 

f 
. t' Bulutlar tuy yıg nları gı-

aza etmış ı. . 
bi hafif ve tatlı bir uçuşla yavaşça ı-

1 1
. d Nehirin öte tarafında şe-

er ıyor u. 1 . aman zaman a ev 
hır vanıyordu, ve z . . . 

.. t - l "'k büzmelerı gıbı semaya 
su un arı, ıi:" .. .. .. h k ' 

"k l' d Şı'ındi gurultuye a ım yu se ıyor u. • . . 
olan şey, Şameod-en ve ~a~b gemılerın-
den yapılan top ateşlerınm kuru """'" 

dı, yoksa şerefini lekelemış olacaktı. 

Arkadaşları açıkta mücadele etmiyor
lar mıydı? 

Meleze döndü ve kulağına biraz da
ha saçak altında kalmasını, bombardı
manın bitmek üzere olduğunu bağırdı. 
Fakat kadın kendisine gittiği her yer· 
de onu takib edeceğini söylüyordu. O· 
nu tokatlamak lazımdı. 

Sonra birdenbire anladı. Ve ağzı a
çık kaldı. Kadının kendisinden istedi
ği hayatını korumasından ziyade para
sını kurtarmasiydı. Pifink kızdı. Da
na gene onu kemerinden yakalamıştı. 
Elinin tersiyle kadının kasayı taşıyan 
eline şiddetli bir darbe indirdi. Kasa 
yere düştü, kadın üzerine atıldı. Ve 
Pifink kaçtı. 

İkinci bombardıman nihayete ermiş 
görünüyordu ve Pifink bundan mem
nun degildi. Şerefini korumak için bir 
üçüncü bombardımanın başlamasını te
menni ediyordu. Oldukça hızlı koşu
yordu. Arkasına bakmak aklına gelin· 
ce, Dana'nın peşinden koştuğunu gör· 
dil.Adımlarını sıklaştırdı. Fakat on 
metre ileride kendini yüzü koyun yere 
attı ve yüzünü taşlara yapıştırdı. Ha
vada bir torpilin gürültüsünü işitmiş
ti. 

Az sonra torpil patladı ve o rüzgar
la yerinden kaldırılarak kaldmmm ü
zerine oüştü. Ayağa kalktığı zaman 
kendisine bir şey olmamıştı. Koşmaya 
tekrar baflayacağı ıırada tekrar arka
sına döndü ve Dana'yı görmedi. Tor
pil onu parçalamış olacaktı. Fakat a
yakları dibinde kasayı görmekle hay
rete düştü. Bu küçük bir çelik kasay
dı: Patlayışa mukavemet etmişti ve 
hava tazyiki onu buraya kadar tırlat· 
mıştı. 

Tekrar yola koyuluyordu ki birden 
bire durdu .... Dana'nın serveti.... Şüp
hesiz ki bu servet oradan geçecek ilk 
baldırı çıplağm malı olacaktı. Halbu
ki o melez kızın ailesini tanıyordu ve 
belki de kasayı onlara vermek daha i
yi olacaktı ... Tereddüd ediyordu. Fa
kat ihtiyar ananın bu paradan istifa
de etmesi her halde daha iyi olacaktı. 

Pifink kasayı aldı, tekrar yola ko
yuldu ve hemen ayni esnada bir Çin 
devriyesiyle karşılaştı. Devriye bir 
bodrumdan çıkıyor ve zabıta hizmeti
ni görmeye hazırlanıyordu. 

Birden bire devriye Pifing'in etra
fını sardı ve onu dıvara doğru zorla 
sürükledi. Ne? Ne kafa tutuyorlardı? 
Lafla kaybedilecek vakti yoktu onun? 
Arkadaşları bekliyorlardı.... Ne? Sa 
Majeste'nin bahriyelisini tanımıyor
lar mıydı? Gerçi kasketini kaybetmiş
ti ama ..... Ne? Ne diyor şu ingilizce ko
nuşmaya gayret eden? ... Kasa mı? Pi
fing'in onu çaldığını mı söylemek is· 

ti yor? 
Bu ithamda bulunmuş olan çavuş 

mükemmelen yerini bulmuş bir yum
rukla yere seriloi. Pifing, bağırıyor, 
küfrediyor, yumruk sallıyordu. Fakat 
kendini müdafaa için fazla vakit bula
madı, göğsüne ve ensesine boşaltılan 
iki mavzerle yere yıkıldı. 

Devriye, onunla daha fazla meşgul 
olmaya lüzum görmeden koşar adımla 
yoluna deva metti. Pifing- derhal öl· 
müştü, fakat hala gecenin tatlı sema
sını seyrediyormuş gibi b ir hali vardı. 
Topçekerler ateşi kesmişlerdi. 

Son 

Hukuk fakültesinde 

sömestr usulü 

kabul edildi 
Derslere daha verimli bir şekil 

vermek için hazırlanmış olan talimat
name projesini görüşmek üzere dün 
hukuk faültesinde Adliye Bakanı B. 
Şükrü Saraçoğlunun reisliğinde hu
kuk fakültesinin profesörler meclisi 
toplanmıştır. Toplantıda Külür Ba
kanlığı yüksek öğretim genel direk
törü B. Cevad Dursuncğlu da hazır 

!eriydi. ımda bir adım attı. bulunmuştur. 
fakülte-

u ı; us -9-
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NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar ı İltanbul eczaneal 
Pazartesi ı Merkez 
Sah : Ankara " 
Çarşamba : Yeni ve Ceb~~i eczaneleri 
Perşembe : Halk ve Sakarya 
Cuma : Ege eczanesi " 
Cumartesi · Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergün Cumartesi 
14.45 13.00 
16.45 14.45 
18.45 18.45 
21.00 21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden başka 
H A_ L K . sinemasında hergiln halk 
matınelerı: 12.15 

Film değişme günleri: Pazartesi ve Cuma 
LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
şehir: 1023 - 1024. - Şehirlerarası: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - Mesaj eri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaralan· 
Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 1196. __:. 
Samanpazarı civarı: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuzbaşı Bizim taksi: 2323 -
Havuz başı: Birlik taksi: 2333 - Çankm 
caddesi, Ulus taksi: 1291. 

OTOBÜSLERİN İ l k ve Son 
SEFERLERİ 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

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

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

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiören'dcn Ulus M. na 

Ulu& M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

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

Sabah 
İlk 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

6.30 

S. pazar'ndan Akköprü'ye 6.30 
Akköprü'den S. pazarı'na 

Ulus M. dan Ycnişehir'e 7.00 
Ycnişchir'den Ulus M. na -

Akşam 

Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

17.15 

7.15 
9.45 

7.10 

Yeni§ehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
her saatı beı gece muntazam seferler 
vardır. Pazar günleri ilk seferler 
birer saat sonra başlar. 

Akşamları Ulus meydanından Yeni· 
ş~hir'e ve Y~.nişe~ir'den Ulus meydanına 
gıdecek otobuslerın hareket saatleri, sine· 
malarm dağılıı saatlerine tibidir. 

POSTA SAATLERİ 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 
Haydarpaşaya : Her sabah 8.20. Her 

Samsun hattına 

akşam 19.15 ve 19.45 
de (sah , perıembe, cu
martesi Toroı sürat.) 

: Herg\in 9.35 (Kayıe
ri, Sıvaıı, Amasya bu 
hat üzerindedir) . 

Diyarbakır hattı : Hergiin 
Zonguldak hattı : 

9.40 
15.00 
16.05 Kırıkkalcye rayotobüs ,. 

GONLOK: 
Arabi - 1356 
14 Zilkade 

S. D. 
Güneş 7 22 

Rum! - 1353 
İkinci kinun3 

S. D. 
Akıam 17 06 

~ehir tiyatrosu 
Bugün saat 15 de talebe matinesi 

ve bu akşam umumi ııuvare 

AFACAN 
Komedi 4 perde 

Çeviren : Mahmut Yesari 
Yarın akşam ayni eser halk ge

cesi olarak tekrar edilecektir. 
Gelecek haftanın programı 

AL EV 
Piyes 3 perde 

Çapraz kelimeler 

Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru: 
1 • Eskiden riyaziye denilen ders. 

!
2 - Hayret nidası - Hayvanın yenen kır.mı 

• lçe. 
3 - Eskiden ıstılih denilen kelimenin 

türkçesi. 
4 - Anadoluda medeniyet kuran eski türk· 

ler - Beygir. 
5 - Mani olmak . 
6 - Beyaz - Bir nota . 

•. 7 : Kaya parça11 - Kııın sırtımıza giydi· 
gımız. 

8 • Ayak kabımızın kar üzerinde bıraktı
ğı - Ses. 

9 - Karadeniz kryısmda bir viliyetirniz. 

sinde sömestre usulü kabul olunmU§· 
tur. Meclis önümiizdeki hafta içinde 
de projenin görüşülmesine devam e
decektir. 

1938 de, dünyanın medeni milletle
ri, sahib oldukları veya olabilecekleri 
silahlar bakımından mütalea ccıilmek
tedir, Halklarının memnuniyeti, mües
seselerinin hürriyeti, mahkemderınin 
bitarflığı, ananelerinin eskiliği, çalışan 
sınıflarının refah seviyesi, felsefeleri, 

denizde ası 

tutacaktır 
YAZAN: 

Winston Churchill 
Paria - Sairden 

şiirleri, veya güzel sanatları, bu teden - şekilde teçhiz edilmesi lazımdır. 
ni çağında, verilecek hükümlerde on - Bununla beraber, ingiliz ordusu, 938 
!arın lehinde pek fazla itibara alınma- senesinde, Rusyadan sonra bütün di· 
maktadır. Silahlar ve bunları kullana - ğer milletler ordularına mikdarca ve 
bilecek insanlar, mütecaviz aç devlet - or~anizasyonca üstün olan franı;ız or
lerin hareketlerini ve küçük milletleri~ dusuna nazaran mütalea edilmek doğ
durumlarım ona göre tayin edecekleri ru olur. Birkaç seneye kadar ingiliı. 
bir kriteryum olmuştur. donanmasının Avrupadaki üstünli.ığü-

Bu şartlar içinde, ingiliz donanma- nü artıracak olmasına rağmen, Alman
smm kuvvetli oluşuna sevinmeliyiz. yanın insan potansiyeli gitgide daha 
Hatta silahsızlanma seneleri esnasında geniş bir ölçüde ve daha yüksek bir 
bile, evvelce tesis edilmiş teşkilat ve G\Ükcmmeliyet derecesinde organize 
materyelleri en yüksek derecesinde mu· olmaya doğru gidecektir. 
hafaza için her sene en az 50 milyon is- H ür milletlerin zaafları havacılık 
terling sarfedilmiştir. Harb kruvazör - husu:;undadır. Müsaadesiz söyliyemi
leriyle zırhlı kruvazörlerin büyük bir yecegi tabii olan general Veygan, bu 
nisbeti ıslah için tamamen yenilenmiş- yakınlarda, Avrupanın hava kuvvet· 
lerdir. 1935 deki İtalyan alarmından ~~rini şöyle kıyasıamıştı: Almanya üç 
beri, amirallik, filonun bütün gemileri- n, İtalya 1200, lngiltere 1500 ve Fran 
ni her türlü modern tekemmüllere sa - sa l COO. Bu rakamlar takribi bir sıhate 
hib kılmak için istediği bütün kredileri m:.likse, İngiltere ve Fransa için, zen
elde etti. Bilhassa, hava lıücumlarma ginliklerine ve ellerindeki bütün im
karşı toplar ve zırhlar takviye edildi. kanlara rağmen, bu nazik ve yüksek si-

Lord Fişer: "İngiliz donanması da· lahtar. kabıl olduğu kadar istifade et· 
ima birinci mevkide seyahat eder'' de- mck iızere ellerinden geleni yapmamış 
mek adetindeydi. İngiltere, şu saatte, olmaları pek şerefli bir şey değildir. 

ı Avam kamarası toplandıgı zaman, yal-
donanması için, meseıa· talyanın sarf- nı z yapılmakta olan gayretler husu-

sunda değil ,fakat elde edilmiş netice-ettiğinin dört misli fazla harcamakta-
dır. Hiç şüphesiz ki yeniden yapılan ler hakkında da hükümetten teminat 
hesablar daha ehemiyetli bir nisbet far· istemesi parlamentonun vazifesidir. B. 
kını meydana çıkaracaklardır. Her ka- Baldvin, anavatan hava kuvvetlerimi
tegoriden gemiler inşası için muazzam zin, pek uzak devletler müstesna, kim· 
bir program şimdi bütün tersanelerde seden aşağı olmxyacağını bize resmen 
ve husui tezgahlarda tatbik mevkiinde· teyid etmiştir. Bu proje tahakkuk et
dir. Beş harb kruvazörü inşa halinde - mediyse, bundan devlet adamları mes

dir. Her halde, 1938 programı mucibin- uldur. 
ce, en kuvvetli kategoriden başka bir lngilterede milli müdafaa için her 
filo daha yapılacaktır. Filonun bütün sahada para sarfedilmektedir. Coordi
diğer kategorileri önceden yapılan ta - nation bakanı, milli müdafaa ma§raf
savvurlar dairesinde inkişaf ettirilir - larının tahmin edilen bir buçuk milyar 
ken ve uzun servisli profesyonel bah • isterlini aşacağını haber veriyordu. 
riyelilerin insan potansiyeli, talimin i- Fakat İngiltere maliyesi o kadar sağ
cabettirdiği kısa müddetler çerçevesin· lamdır ki bu muazzam masrafların fi
nin müsaadesi nisbetinde süratle iler - nansc edilmesinde ciddi müşküllere 
}emektedir. maruz kalınmıyacağı tahmin edilebi -

lir. 
Avrupanın politik ve demokıatik 

hürriyet dostları başlamı§ı olan karan
lık ı.eneye yersiz bir limidsizlik ve kor
ku ile bakmamalıdırlar. 

Denizaltı gemilerine karşı mücade
le metodları, büyük harb içinde bulu
nanlara nazaran kıyaslanamıyacak de
recede üstündür. Muntazaman silahlı 
ve muhafazalı harb gemilerine karşı 
yapılacak hava hücumları tehlikesinin 
pek büyük olmıyacağı kanaati gitgide Fransa 
kuvvetlenmektedir. Eğer hakikaten 
böyle ise, denizlerin hakimiyeti, her 
hangi bir anda, mavi sular üzerinde en 
kuvvetli saffıharb gemilerini sıralaya· 
bilecek devlete aid olacaktır. Bugünkü 
günde, İngiltereden başka hiç bir dev
let, hatta bütün Avrupa devletleri bir 
araya gelseler de, Avrupada böyle zırh
l~lardan bir saf vücude getirmek kabi _ 
lıyetinde değildir. 

Bir muahede mucibince Birleşik 
Devletler, ingilizlerle müsavi mikdar
da gemi inşa etmek hakkını haizdir. 
C~mhur reisi Ruzvelt, anladığımıza 
g~re •. bu müsavatı tahakkuk ettirmek 
n~yet~ndedir. Bu karardan sevinmeli -
y17 Bırleşik devletler donanmasının za
yıf ve fena silahlı olması bugu" d" · . n unya 
ıçın ~unzam bir tehlike olur. Kuvvetli 
v~ muessir bir amerikan donanması 
kımseye endişe vermemektedir. 

~ransrz donanması da dünya emni
yetı davasında mühim bir faktör te kil 
eder. Her türlü ş"rtlar içinde, O~ya
noslarrn ve b" "k d . .. .. uyu enızlerin koıı:.rolu 

Macaristan ve Avusturya 
Ccnevre'ye sadık 

Figaro gazetesinin hususi surette 
gönderdiği muhabiri, Budapeşte kon
feransı hakkında şu satırları yazıyor: 

"Hiç olmazsa resmen yeni hiç bir 
kaıar verilmediği bize teyid edilmek
tedir. Bunun manası Avusturya ile 
Macaristanın vaziyetlerini muhafaza 
ederek Cenevreye sadık kaldıkları ve 
komünist aleyhtarı pakta iltihak etme 
mekte olduklarıdır. Fakat italyan gay
retinin tamamen akim kaldığı söyle
nemez. Belki de sadece mevsimsiz de
nilebilir. Viyanada dün akşam temin e· 
dildiğine göre, üç protokol devleti, 
önce imza edenlere müracat etmeden 
yeni ticaret anlaşmaları akdi serbest
liğini tekrar iktisap etmişlerdir. Aca
ba bu, iki taraflı anlaşmaların mukad
dimesi midir ?,. 

Ciano umduğu muvaf fakiyeti 
kazanamadı buyuk garb devletlerinin elinde kal

makta ~evam ediyor ve bu kontrol, on-
ları~ tıcaret ve itibarını himaye ede- Övr gazetesinde bayan Tabui ya-

c~ktı~. Böyle olması tabii ki iyıdir zıyor : 
çunkıi b1: de~le~lerden hiç biri, diğe; "Aldığımız malt'.Unata göre, Cont 
devletlerın, ıstıkHil ve refahlarına Ciano Budapeştede umduğu muvaffa .. 
~ykırı. maksadlar güdmemektedir. Di- kiyetı elde edememiştir. Bilakis BB. 
ger mılletlerin, kendilerini idare ~di Daranyi ve Kanya müzakereyi mahir 
tarzları hakkında hususi bir kanaa~ ve cesur bir surette idare ederek her 
Leslersele~ ~e, onlardan ne öküzı~rini, ikisı de Macaristanın Milletler Cemi· n: ~ş.eklerını, ne de diğer hiçbir şeyle· yetinden çekilmesini reddetmişlerdir. 
rını ıstemiyorlar. Hareketi bir müddettenberi takibe la. 

Buna binaen Budapeşte konferan.sınn.. 
celbettiği alaka bundan mütevellit de
ğildir. Bu alakayı celbeden şey, büyük 
totaliter devletlerin esasta ihtilaf ha· 
linde bulundukları ve fakat daha bü. 
yük sergüzeştler için ilk şart olmasın• 
dan dolayı şu veya bu şekilde nötrali.. 
ze etmeği kararlaştırdıkları bir bölge· 
deki çalışmalarıdır.,, 

İmpaartorluk konf cransı 
Pöti Jurnal gazetesi, Tokyo impa• 

ratorluk konferansı hakkında yazı.. 

yor : 
"Görünüşe bakılırsa, Tokyo, Şa.ng· 

hayı ve Kantonu abloka ederek beyaz 
ırk devletlerini açıktan açığa tahrik 
etmekte mütereddidd ir. Muhasamat 
ba,ıadıktan beri ilk defa olarak, beyaz 
ırk milletlerinin uzak doğudaki pres
tiji henüz kudretlidir. Avrup .. ve A
merika bu müşahededen neticeler çı• 
karabilecekler midir?,, 

Çin kıyılan abluka . 
edilecek mi? 

Epok gazetesi diyor ki : 
"Bu kadar vahim şartlar içinde bu· 

lunmasaydı, kiyasetli olduklarını id· 
dia eden japonlarm altı ay muhasemat
tan sonra Çine barb ilan edip etmiye
ceklerini ehemmiyetle münakaşa et• 
melerini tebessümle karşılamak icabc
derdi. Fakat mesele bazılarının zan• 
nettiği kadar boş bir iş değildir. Bll 
tedbirin neticesi, Japonya Çin mahaL 
lelerinin ablokası imkanını temin et· 
miş olacaktır. Bu da küçük bir iş de· 
ğildir. Hiç şüphesiz japonların mak
sadlarını pek yakında öğreneceğiz. Bu 
na intizaren Çinde geçirilen dakikalar 
pek de rahat değildir 

Avusturya 
B. Şuşnig'in bir maliale!'lf 

Budapeşte tebliğinin ehemiyeti, biz• 
zat başbakan Şuşnig tarafından, Raylı· 
spost gazetesinde "Roma paktının cağ
lamlığı" başlığı altında neşredilen bir 
makalede tebarüz ettirilmektedir. 

Şuşnig bu makaleainde ezcümle ôi· 
yor ki: 
"Avusturyanın hattı hareketi ıçin 

halen olduğu gibi istikbalde Cfias te§" 
kil eyleyen Roma protokollarınm ha· 
yatiyetini bu konferans bir kerre da· 
ha teyid etmiştir. İtalyanın Alm:ınya 
ile sıkı dostluk politikası, 11 temmuz 
1936 da Almanya - Avusturya anlaşma• 
sı tam mutabakat halindedir. 

Avusturya ve Macaristan, çoktanbc· 
ri komünizmi takbih eylemiŞ. bulun
duklarından Almanya, İtalya ve Ja
ponya arasındaki antikomintern pakt. 
bu devletler için, çoktanberi pratik bir 
realitedir. 

Avusturya ve l\tilletler cemiyeti 

Milletler cemiyetine gelince, bu mü
essese çok defa küçük devletler ::ıley· 
hine büyük devletlerin elinde bir alet 
vazifesi görmüş ise de Avusturya ve 
Macaristan, çok fena ve buhranlı da· 
kikalarda, cemiyetten hayati maddi 
yardımlar görmüşlerdir. Bundan dola
yıdır ki, biz, eski ve büyük milletler 
cemiyeti idesine yeni bir hayat veril
mesine çok çalışmayı kendimize bir 
vazife saymaktayız. İslah meselesi e
sasen bir çok defa ortaya atılmış bu
lunmaktadır. Sovyetler birliğinin ka· 
bulüne kadar, iç politika ideolojik mil· 
letler cemiyeti eşiğinden içeri girme• 
mekte idi. Bu prensipin terkedilmesi, 
ve milletler cemiyetinin ideoll)jik 
renkli tarafgir bir blok haline inkılab 
eylemesi, bu müessese için mühlik ne
ticeler verebilir. 

Avrupa ikiye ayrılnıanıalı 
O zaman, Avrupanm iki cebheye 

ayrılması bir emri vaki olacaktır. A
vusturya, daha bir çok devletlerle 
müttefikan böyle bir inki§afı isteme 
mektedir. 
Budapeşte konferansı, diğer t:ıraf 

dan İ:.panya hadiseleri karşısında da 
sarih bir vaziyet almıştır. 

Ekonomik münasebetlere ge!ince 
Roma protokollarını imza eden de' let 
ler arasında bu sahada alman taahhiid 
!erin hükümsüz bir hale gelmiş bulun 
duğunu işrab eden düşünceler ve şayi
alar katiyen hakikate tevafuk etme· 
mektedir." 

Sul~.z~?1an.mda, İngiltere hiç bir za- yik olan B. Kanya, Franko nezdine bir 
man buyuk bır orduya sahib olmamış- ticaret ajanından başka mümessil gön
tır lmparat 1 k 

1
. · dermeği reddetmiştir. Milletler Ce-

. ~. or u po ısın in icab ettir· 
dıgınden ancak biraz daha fazla mik- miyetinin yüzüncü konseyi vaziyeti ~-·•••••••••••-
darda, .küçük bir ordusu vardır. İkinci belki bir müddet önce zannedildiği ka. 
ııı.mf .bır Avrupa devletinin seferber e- dar fena bulmayacaktır.,. 
dılebıleceğinden bile daha küçük mik
dard~.olan bu ordunun himayesi altın· 
d~, dunyanın geniş ülkelerinde her 
mılletten insanların sükf1n ve ekseri· 
Y~ hüsn~ niyet içinde yaşamaları hatta 

Totaliter devletler arasnıda 
anlaşmazlık 

bır mucu.edir, denebilir. 
Bununla beraber, İngilterenin müte

vazi askeri organizasyonunun tam kuv· 
vctte muhafaza edilmesi ve en iyi bit 

Pöpl gazetesi diyor ki : 
"Ne A t d vus urya, ne e Macaristan 

anti komünist pakta iltihaka, ne de 
Milletler Cemiyetinden çıkarak Ber
tin - Roma mihverine sıkı bir surette 
bağlanmağa mütemayil değillerdir. 

İZMİR Entemı!yo111I 
fuann1 Hııırlııınıı 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

Ankara belediye zabıtası talimatnamesi çıkmııtır. Gerek bü. 
tün halkı ve gerek memurları alakadar ettiği için bu talimatna
meyi aynen neırediyoruz: 

Madde 194 - Tuğla, kiremid, gibi 
feyleri tafıyan arabalara en az 30 
aantim yüksekliğinde sağlam kenar 
tahtaları konacaktır. Kum. toprak, kö· 
mür ve bunlara benzer eşya çuvallar 
içinde taşınacak ve yahud bunlar için 
dört tarafı kapalı ve altı çinko kaplı 
arabalar kullanılacaktır. 

Madde 195 - Toz yapan yüklerin 
gerek taşınmalarında gerek yüklet
me ve boşaltılmalarında toz çıkart

mamak için ne lurmsa yapılacak ve 
icab ediyorsa arabanın üstü örtüle
cektir. 

Madde 196 - Taşınacak her nevi 
sulu şeylerin kapları dökülmiyecek 
ve sızmıyacak şekilde yapılacaktır. 

Madde 197 - Belediyece tayin olu
nacak yerlerden başka yerlerde ıü.. 
rüklenerek yuvarlanarak yük nakli 
yasaktır. 

Madde 198 - Yükletmede, taşın
mada ve boşaltmada halkı rahatsız e
decek derecede gürültü yapmak ve 
yükleri yolları, kaldırımları bozacak 
şekilde yukarıdan atmak yasaktır. 

Madde 199 - Bir araba veya h;ıy
van yürürken yükünden bir kısmı ve
ya tamamı yola dökülürae, bunlar en 
kıaa bir zamanda iyice kaldırılmadan 
yola devam etmek yaaaktır. 

Madde 200 - Şehir içinde açık a
raba veya küfe ile gübre, •Üprüntü, 
veya bunlara benzer şeyler taşımak 
yasaktır. 

Madde 201 - Hayvan 11rtında et, 
posteki. kereıte, taş, tuğla, demir ve 
oaire gibi görünü'ü çirkin gelip ge
çenlere ve yollara zarar vermeıi ih
timali olan ıeylerin taşınma11 yasak
tır. 

Madde 202 - Araba ve hayvan yük
letip ve boşaltmak için yollarda, mey
danlarda ve umuma mahsus bu gibi 
yerlerde rampa yapmak yasaktır. 

Yüklerin ağırlığı 
Madde 203 - Yük taşımağa mah

ıuı motörlü nakil vasıtalarının kaldı. 
racağından fazla ağırlıkta ve tek bey
girli veya katırlı arabaya 300, çift 
beygirli arabaya 600, öküz arabasına 
900, manda arabaaına 1200, beygire 
120, eşeğe 70 kilodan fazla yük yük
letmek yasaktır. Çıplak hayvan Birtı
na doğrudan doğruya yük yükletmek 
yaıaktır. 

7-Hamallar 
Madde 204 - Şehirde hamallık e

decek kimseler sıhhat muayenesine 
tabi olup bunun için de belediyeye 
müracaatla alacakları markayı iyice 
görünecek surette yakalarına taknıa· 
ğa mecburdurlar. Markasız hamallık 
etmek yasaktır. 

Madde 205 - Yaşları, bedeni ve ru· 
hl vasıfları mUsaid olmıyanlarla hır· 
ıızlık, dolandırıcılık ve emniyeti sul 
istimal suçlarından ve bunlara benzer 
ıuçlardan biriyle mahkfun olmuş o
lanlar, iyi hal ve hareket sahibleri ol
dukları zabıta raporiyle tasdik edil
miyenler ve hamallar hakkındaki ta
limat h,ükUmlerlne aykırı hareketten 
dolayı belediyece 3 defadan fazla ce
salandırılanlar hamallık edemezler. 
Bu glbilere evvelce marka verllmi'r.e 
geri alınır, verilmemiıse yeniden ve
rilmez. 

Madde 206 - GörUnlişe göre in· 
san gücll ile ezici sayılacak derecede 
ağır olan yUklerin nakli yaaaktır. 

Madde 207 - Hamallar kalabalık 
yerlerden geçerken kimseye çarpma
maya dikkat edecekler ve bunun için 
geleni, geçeni icab ettikçe nezaketle, 
gürültüsUzce ikaı edeceklerdir. 

Madde 208 - Hamalların istasyon
larda yolcuların arkası alınmadan 
yUk götUrmeleri veya çıkarmaları ya· 
saktır. 

Madde 209 - Hamalların yük sa
hiblerine her ne suretle olursa olsun 
fena ve kaba muamelede bulunmaları 
yasaktır. 

Madde 210 - Hamalların belediye 
tarifesinden fazla ücret almaları ve 
istemeleri yasaktır. 

Madde 211 - Hamallıkta gedik 
yoktur. Bunu andıran iddia ve hare
ketlerde bulunmak yasaktır. 

Madde 212 - Hamallar işbu hü
kUmlerle beraber talimatnamenin 2 
inci kısmındaki kendilerine mahsus 
hükUmlerede uymağa mecburdurlar. 

Ha va vasıtaları 
Madde 213 - Belediye 11nırları 

içinde, belediyeden izin alınmadan 
tayyare mektebi, meydanı ve talim 
yeri açmak, hususi veya umumt tay· 
yare iıtaayonları yapmak memnudur. 

Madde 214 - Tayyare meydanla
rında ve uçuş yerlerinde ve civarla
rında kazaya meydan verecek tekilde 
halkın toplanması yasaktır. 

Madde 215 - Şehir üzerinde her 
türlü yapılara, ağaçlara çarpmak teh. 
likeıi gösterecek şekilde pek alçak
tan uçuşlar yapmak yasaktır. Sabah
ları aaat ıekize kadar tecrUbe, talim, 

spor ve tenezzüh maksadiyle alçaktan 
ve gürültülü uçuşlar yapmak yasak· 
tır. 

DORDUNCU FASIL 

Yapı itleri 
Madde 216 - Belediye yapı yollar 

kanuniyle Ankara imar kanununda 
bahsı geçen her türlü yapıları ve ta
mirleri belediyeden ruhsat almadan 
ve yahud alınan ruhsatnameye aykı
rı olarak yapmak ve yaptırmak yasak-
tır. 

Madde 217 - Yeni yapıları kanun
ların emrettiği veçhile rapor almadan 
kulanmak yasaktır. 

Madde 218 - Yollar ve meydanlar 
üzerindeki yapılar, tamirler ve yı

kımların etraflarına tah,ta perde çev
rilmeden yapılması ve bu perdelerden 
dı§arıya toz çıkarılmaıtJ moloz ve ıa
ire düşmesine meydan verilmesi ya .. 
saktır. 

Madde 2l9 - Bu gibi yerlerde ku. 
rulacak iskelelerin, • çevrilecek tahta 
perdelerin yapılacak hafriyatın ve 
vücude getirilecek her türlü yapı ter
tibatının gelip geçenlere, yollara ve 
yollardaki ağaçlara ve mecralara yer 
altında ve havadaki nakil hatlara ha
sılı umumi ve hususi hiç bir şeye en 
ufak bir zarar ve etrafı kirletmiye
cek surette sağlam ve tertipli olmala
rı ve bunların vücudlarına ihtiyaç 
gösteren itin bitmealne kafi gelecek 
veçhile belediyece verilmiş olon müd
det biter bitmez ortadan kaldırılma-
!arı şarttır. 

Madde 220 - Yapılarda ve tamir
lerde kullanılacak şeylerin sokaklar
da işlenmesi ve bunların ve malzeme
nin tekil ve saireler! itibariyle gelip 
geçenleri rahatsız edecek tekilde ta· 
şınması yasaktır. 

Madde 221 - Kum ve kireç gibi 
şeyler doğrudan doğruya yapı içinde 
dökülecektir. Bunların müsaadesiz 
dışarda dökülmeleri veya yol üzerine 
yıkılmaları yasaktır. 

Madde 222 - Yapıların her nere· 
sinde olursa olsun gelip geçenlere 
veya yollara zarar verecek çöküntü, 
yıkıntı veya bunların olacağını gıı.. 
teren bir hal olunca fenalığın derhal 
önüne geçmeğe ve bu it bitinceye 
kadar yolda ikaz edecek bir işaret 
bulundurulup geçenleri ikaz etmeğe 
yapı sahlbleri veya içinde oturanlar 
mecburdurlar. 

Madde 223 - Yapıların yüzleri, 
kapı ve pencereleri ve dükkan ~e· 
penkleri, istasyon, mağa.za v~. saıre 
gibi herkesin girip çıkabılecegı. yer• 
!erin içleri veya dışları boyandıgı za· 
manlar boyalar kuruyuncaya kadar 
etraflarına ip çekmek, kağıd veya 
levha asmak kabilinden göze çarpa
cak şeyler yapılcaktır. 

Madde 224 - Yanan yapıların en
kazını kaldırmak, yanmıyan yerlerin 
tehlikelerini gidermek ve kuyu, mah
zen, sarnıç kabilinden çukurla~ın 
üstlerini kapatmak, arsalarını temız
letmek ve çevirtmek gibi zaruri tey· 
!eri en kısa zamanda yaptırmağa sa· 
h,ibleri mecburdurlar. Zelzele ve sai
re gibi sebeblerden dolayı yıkılmı' 
olan yerler hakkında bu maddenin 
hükmü caridir. 

Madde 225 - Yollarda ve meydan· 
!arda belediyenin izni olmadan baca 
açmak ve her ne maksadla olursa ?1: 
sun yeri kazmak yasaktır. Bu gıbı 
işler yolların en tenha olduğu z~man
larda yapılacak ve bir gecede bıtlr!l
mesi mümkUn olmıyanlarına da glln· 
düzleri mUnasib bir işaret konulacak, 
geceleri de fener yakılacaktır. 

Madde 226 - Telefon, elektrik, 
hava gazı idareleri ve veoaiti nakliye 
işleten müesseseler, inşa ve tamir ka
bilinden olarak yollarda yapacakları 
işlerde mukaveleleri ahklmma riayet 
etmekle beraber bu huıuslarda bele· 
diyece kendilerine yapılacak tebli
gatla işbu talimatnamenin hükUmle
rine de uyacaklardır. 

Madde 227 - Yapılarda geceleyin 
çalışmak it kanununa uy~ak, _bele
diyeden izin almakla olabılecektır. 

Madde 228 - Yollarda, meydanlar
da ve bunlara benzer umumi yerler
de ilan veya ıatıt için veya başka 
maksadla . baraka yapmak ve yaptır• 
mak yalnız belediyeye aittir. Bunların 
yerleri ve biçimleri yayalara veya na.. 
kil vasıtalarına en ufak bir güçlük 
vermiyecek ve görünüşleri güzel ola
caktır. 

Madde 229 - Husus! mecraları u· 
mum! mecralara bağlamak belediye
nin iznine ve buna mahıua fenni şart
ların yerine getirilmeıine bağlıdır. 

Madde 230 - Şehir içindeki, umu
mi ve hususi her tUrlü havai nakil 
hatlar; umumun ıelimetine, ıeyrUse
ferin emniyetine, yollara ve ağaçlara, 
biribirine hiç bir zarar vermiyecck
ler, görünUşü çirkinleştirmiyecekler
dir. Bunlaz yapılmadan evvel bele· 

uı.:us 

r 
N 
N 

"' 
diyeden izin alınacaktır. Elektrik 1 
nakleden havai tellerine çapraz ola
rak üzerinden radyo anteni geçirmek 
yasaktır. Elektirk direklerine anten 
takmak yasaktır. Caddenin ve soka· 
ğm bir tarafından diğer tarafına an. 
ten çekmek yasaktır. 

Mecralar 

Madde 231 - Yeniden yaptırılacak 
olan umumi mecralar işletilmeğe baş
landıktan sonra bunların geçtikleri 
yerlerde bulunan her türlü yapıların 
bundan sonraki maddede yazılı sula
riyle, fenni ve sıhh,i zararlar yapacak 
surette arsalarda biriken sular, bura
daki hükQmlerle belediyenin bu hu
sustaki şartnamesine uygun olarak, 
işbu mecralara verilecektir. 

Madde 232 - Umumi mecralara ve· 
rilecek sular ' 

A) Ev itlerlnde kullanılacak pis
lenmiş sular, 

B) İdrar ve mevaddı gaita ile bun· 
!arın sevklerine !Azım olan sular, 

C) Yağmur ve kar suları, 
D) Fabrikalar, sına! ve mlhaniki 

mUesseselerle umumt çamatırhaneler, 
banyolar ve hamamlardan çıkan her 
tUrlU sular ve yer altı drenaj suları. 

E) İnşaat esnasında kullanılan su
lar. 

Madde 233 - Umumi mecralara ve· 
rilecek ıuların hararet dereceai 35 
santigrattan fazla olmıyacaktır. Mec
ralara ıucak ıu veren müeaseseseler 
belediyenin göstereceği yerde en yük· 
ıek hararet derecesini göıtermek üze. 
re termometre kaymağa mecburdur· 
!ar. 

Madde 234 - Mutfak artıkları, 
aüprüntUler, kum, kül, kemik, paçav
ra ve saire gibi akıntıya enııel olacak 
ıeylerle patlayıcı maddeleri ve zarar
lı ııazlar çıkaran katı ve ıulu ıeyleri 
ve buharları umumi mecralara dök
mek ve sevketmek yasaktır. 

Madde 235 - Binaların ıevk ka
nallarını bağlama kanallariyle birle•· 
tirmeden evvel belediyenin teıbit et· 
tlği tekilde bir muayene baca11 yapı
lacak ve her binanın ayrı bacası ola
caktır. Bu baca bina içinde olacak ve 
ancak katt zaruret görUldliğünde ya
ya kaldırımlarında da yapılabilecektir. 
lecektlr. (Sonu vU") 

• 
lstanbul altıncı 

noterliğine 
Galatada Bahtiyar hanında 33-34 

No. da mukim Bah,a Moltay tarafın
dan 5-1-938 tarihinde memuriyetinize 
tevdi olunup 227 / 5 No. ve 5·1-938 ta
rihli Ankarada Yenifehirde Se!anik 
caddesinde 21 No. da mukim B. İlha
mi Masar'a tevdi kılınmak üzere ta
rafıma tebliğ ve ilan olunan protes
tonameden dolayı Bay llhami Masa
nn haiz olduğum umum! vekaletname
sine müsteniden afağıda yazılı hu
susatın Baha Moltay'a tebliğine ta
vassut buyurmanızı dilerim. 

Baha Moltay cevabt protestosun
da kendisi tarafından m~vekkilim İl
hami Maaar'dan tehdit altında her. 
hangi bir vesika alınmadığını, tehdit 
iddiasının makamatı resmlyece de 
reddedilmiş bulunduğunu ve ancak 
suretini neşrettiği bir mukavele ve 
bu mukaveleyi teyit eder mahiyette 
vesaikin mevcud olduğunu beyan et
mektedir. Halbuki: 

Müvekkilim ve mensup olduğu ~
tak namile mevsum makine ve endüs
tri itleri TUrk Anonim 9irketi ile Ba
ha Moltay arasındaki yegane irtibat 

hukuku Baha Moltayın bu şirkette 
% 20 nisbetindeki h.iıse senedatına 

sahip olmasından ibaret iken ahiren 

27-9-937 tarihli ve 3719 sayılı resmi 
gazete ile de netir ve ilan olunduğu 
veçhile bu hine ıenedatını da ahara 
devr ve fcraf !le tamamen alaka ve 
irtibatı ortadan kalkmış bulunmakta
dır. 

Mevcudiyeti iddia ve proteıtona
me ile ilan olunan mukavelename hü
küm ve mahiyeti hiç bir zaman tatbik 
sahasına geçmemiş ve mevcudiyeti 
hukuklyesi ait olduğu mercice kabul 
edilerek tescil edilip 4-4-936 tarihli 
ve 3271 sayılı resmi gazete ile ilan 
olunan Atak namile anılan makine 
ve endilstri işleri türk anonim §irke
tinin esas mukavelesile tamamen or
tadan kalknıı9 ve tatbik edilmemi9 bir 

proje taslağından ibaretken bu mu
kaveleyi netir ve il§ndaki maksat ma
lfun ve zahir bulunmaktadır. 

Ve esasen hiç bir zaman herhangi 
bir mukavele imzalandıktan sonra 
yeni baştan o mukaveleyi mündemiç 
olduğu teahhüdatı teyit eder mahi
yette olmak üzere vesaik teatisi ve 
imzalanması ne örfen ve ne de kanu
nen mutat olmadığı ma!Qm ve aşikar 
bir keyfiyet iken h;ıddi zatında tatbik 
kıymeti olmıyan ve hiç bir zaman mer'i 
olmug bulunmıyan bir mukaveleyi ne
tir ve ilhı ve bunu müteferriğ w mü

be' nüsha olarak tanzim kılınan l.fbıı 
protestonameden aslının dalrei ali
yelerinde hıfzı ile musaddak auretl• 
nin tarafıma tevdiini ve birer nüıha· 
sının derhal cumhuriyet ve Uluı ga• 
zetelerinde ilfinına tava11ut buyurma• 
nızr saygılarımla dilerim. Beyoğlu 

4 eli noterliğinden musaddak 17093/ 
1874 S. 29-12-937 tarihli İlhami Ma
sar tarafından verilen umumi vek§
letnameye müsteniden lstanbulda A
ta Atabek hanında 26 No. da mukim 
Avukat Yusuf Kenan Antel. 1-313 

eyyit vesaikin mevcudiyetini beyanı _:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!::. 

1-1-938 tarihinde cumhuıiyet ve Uluş : ş he : 
gazetelerinde neşir ve itan olunan ve § e 1 r ~ 
28.29/ 12/ 937 çarşamba gecesi vukuu- _ 

= -nu iddia ettiğimiz tehdit ile senet a- _ • : 

lınması keyfiyeti teyit eder mücvvel = tı yat ros u ~ 
bir ıkrar mahiyetinde telakki etmek- : : 

teyiz. : Halkevinde bugün saat 15 § 
"Baha Moltayın neşir ve ilin eyle- : de talebe ıııatinesi ve bu ak- S 

diği mukavelenin haricinde gerek mil- :; şam s11at 21 de umumi ıuvareS 
vekkilim İlhami Maıar tarafından _ : 

,ahıını ilzam eder ve gerek Atak tir- ~ A f A c A ~· ~ 
ketini ilzam eder mahiyette imzalan- _ I~ : 
mış vesaik mevcutsa mukaveleyi ilan ~ Komedi 4 perde ~ 
eylediği gibi bu vesaiki de llan ve _ Çeviren: Mahmut Yeaari -= 
tebliğini kendisi için bir şeref borcu -
olduğunu beyan eyleriz. : Ayni program yarın ak- S = tam halk gecesi olarak tek- S 

HULASA: rar edilecektir. : 

h -
= Baha Moltay yedinde mevcut ol-

mak üzere gerek şahıen ve gerek A
tak şirketi namına herhangi bir teah
hüt ibra iskatı hak ve yahut üçüncü 

şahıslar lehine bir tcah,hüt mahiyetin-
de olmak üzere müvekkilim llhami 
Masar tarafından kendisini ve şirketi 
mülzem iht:,, .. :- ve arzu dahilinde 
imzalanmış hiç bir vesika bulunına
dığını ve Baha Moltay tarafından ak.. 
si kaziye iddia olunuyorsa bunların 

veya ıuretlerinin 48 ıaat zarfında ma
kamınıza veya allkadar makamata ib
razını akıl takdirde de bu senedatın 
tehdit altında alınmış olduğuna müte
allik bulunan iddiamızın kabul etmi~ 
addolunacağının Galatada Bahtiyar 
hanında 33-34 No. da mukim Baha 
Moltay'a tebliğine tavassutunuzu ve 

= Talebelerin üviyet ciiz- _ 
: danlarını gi9eye ibraz etme- § 
= leri lazımdır. -il' 
i"ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Hafiflik - Rahatlık 
J . A o• s ı ı 1 l<ol'9tlıl'lildt -k (Oılnı), ılıl l11cllıbllıtıtı ,.. 

- ~ bıllnı nı dı hiçbir tlıylk , .. , 
,.... ~ hır. 811 lıoNılır, .-aoıııfıııutı• 

\j / / ı ı lımıtıııııl\ hnııG!IOrıOıO 1111• 
\f cıltlr •• glfıGrıDıG lıl-''"'"'"'Url._ 
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18 -1 -1938 

Dahiliye bakanlığı 
Muğla şehri içme suyu tesisat 

ve inşaatı eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden : 

Muğlaya 4,5 kilometre mesafedeki 
Şemseddin menbaının şehre isalesi 
ıu deposu inşası ve şehir tesisatı ile 
diğer müteferrik i'lerin yapılması 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

1 - lşin muhammen bedeli (89645) 

Ura (71) kuru,tur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, 

proje ve sair evrakı 448 kuruş muka
bilinde Dahiliye veUleti belediyeler 
lmir heyeti fen ıefliğinden alabilir· 

ler. 
3 - Eksiltme r 1. 1938 tarihine 

rastlayan cumartesi gilnil saat on birde 
Ankarada Dahiliye vt'kileti binaaın· 
da toplanacak belediyeler imar he
yetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yuılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar ko· 
misyon reisliğine teılim etmlf olına· 
ları lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 • 
inci maddelerine U}'lgun S732 lira 29 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun dördüncü maddesi mu· 

cibince eksiltmeye girmiye ni bu-
lunmadığına dair imzalı bir: mektub. 

D) Belediyeler imar heyeti fen 
§Cflilinden münakaaaya girme için 

alacakları veaikL 
5 - Teklif mektubları ihale günü 

saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarınrn iadeli taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lbımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imir heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(11) 1-101 
·~--

Harita tanıdml 

Dahiliye V eki.Jetinden : 
Malatya vilayetinde Adıyaman ka· 

ubasının hali hazır haritalarının tan
almi i•i pazarlıkla ekıiltıneye çıkarıl
mı9tır. Muhammen keşif bedeli 4.000 
liradır. Ekıiltıne 22. 1. 1938 tarih.inde 
cumarteai CUnü aaat 11 de, Ankarada 
Dahillye Veklleti binasında Belediye· 
ler imtr heyetinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 300 liradır. Şart
nameleri billbedel Belediyeler imar 
heyeti fen tcflilinden alınabilir. 

c10) ı~ıoo 

A. Levazım AmirliOi 

Koyun eti alınacak 
~akara Levazım Amirliii Satın 

~ima Komisyonundan ı 
1 - Ankara garnizon mUeasese· 

Ieri için 90000 kilo koyun etinin ka· 
palı ııarfia ekıiltmeal 27 /2. KAn./938 
aaat lS de Ankara Levuun amirliği 
aatınalma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

2 - Muhammen bedeli 40500 lira 
ilk teminatı 3037 Ura 50 kuruftur. 
Şartnamesi 203 kuruş mukabilinde 
komiıyondan alınır. Kanuni vesika· 
Iarda bulunan teklif mektuplarının 
aaat 14 de kadar komisyona verilme-
ai. (76) 1--203 

Enstitüler 
Elbise yaptınlacak 

Cazi Terbiye Enstitüsü Direktör

lüjiinden: 

1 _ Gazl terbiye enstitüsü erkek 

talebesi için 180-185 takım elbise yap-
. Tk 

tırılacaktır. Kurnaf, malzeme, ıtççı 1
• 

dahil beher takımının muhammen fı
yatı 3100 kuruş, ilk teminatı 430 lira 

13 kuruştur. 
2 - ihalesi kapalı zarf usuliyle 

17. ı. 1938 pazarteıi günü saat 15 da 
Ankara mektebler muhasebeciliğinde 
1apılacaktır. 

3 - istekliler 2490 sayılı kanun 
hükümlerine gare teklif ınektubları· 
ru ihale saatinden bir saat evvel mak
buz mukabilinde komisyon başkanına 
vermelidirler. 

4 - Şartname her giln Ga.ci Terbi· 
Ye Enstitüsü Direktörlüğünde görü

-37 

U[US 

Kurban derileri ve 
ba§ırsaklar 

Türk Hava Kurumu Ankara 
Şubesinden: 

Ankara merkez ve merkeze 
bağlı nahiye şubelerinden te
berru edilecek kurban derileri 
ile şehir hağırsaklan 16 - ikin
cikanun - 938 tarihinden itiba
ren 20 gün müddetle müzaye
deye çıkarılmıştır. isteklilerin 
şartlan öğrenmek ve şartname
leri almak üzere şubemize baş 
vurmalan ve arttırmaya katıl
mak için ihale günü olan 5 - şu
bat - 938 cumartesi günü saat 
14.30 da genel merkez binasın 
daki şubemizde bulunmaları 
ilan olunur. 1-308 

Demiryolları 

Sürat trenleri 
tarifesi 

D. D. Yollan Sa. Al. Ko.dan ı 
1.2.1938 tarihinden itibaren: 
1 - Sürat trenlerinde muteber 

olmıyan tenıilli tarifelere tevfikan 
bilet almış olan alelumum yolcular 
trene binmeden evvel iıtasyonlarda 

munzam ücret tediye ederek sürat 
trenlerine mahsuı munzam biletini 
almak şartiyle bu trenlerde seyahat 
edebilirler. 

M. M. bakanlığı 

Rüzgar ölçme ileti alınacak 
M. M. Vekileti Satın alma Komis. 

yonundan: 
1 - Ekıiltme günü istekli çıkmı

yan 20 : 30 adet rüzgar ölçme ileti 
açık ekailtme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmeıi 22 ikinci kinun 
938 cumartesi günü saat 10 da M. M. 
V. aatın alma Ko. da yapılacakt :r 

3 - ilk teminat 196 lira 50 kuruı 
olup prtnamesi parasız olarak M. M. 
V. satın alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı ~anunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yaııılr belgele
riyle birlikte .M. '\f. V. satın alına 

Ko. da bulunmaları. (105) 1-299 

Elektrik malzemesi alınacak 
M. M. V eklleti Sahn Alma Komia

yonundan: 
1) S6 kalem elektrik malzemesi 

kapalı zarfla ekııiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 10940 lira 

olup ilk teminat parası 820 lira SO ku· 
ruştur. 

3) ihalesi 3 mart 938 perşembe gü
nü saat 15 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aayılı kanunun 2,3 üncü maddelerin· 
de istenilen belgelerile birlikte temi· 
nat ve teklif mektuplarını ihale gU.. 
nünde en geç bir aaat evveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (134) 1-303 

Sıhat bakanhğı 

Al6t ve pamuk 
ah nacak 

Sürat trenlerinde muteber bileti Ankara Merkez Hıfzınıhha Mü· 
olmıyan yolcular hakkında biletıiz eaaesesi Satın Alma Komisyonundan 

muamelesi tatbik edileceğinden sayın 1 _Muhammen bedeli 1020 lira olan 
yolcula~ın he~ ~ldc . trene .binmeden 21 kalem alat ile 300 kilo pamuk ve 50 
evvel bıletlerını temın etmış olmala· kilo hidrofil pamuğu 19-1-938 çar'8J!l• 
n kendi menfaatleri iktizasındandır_. _ _pa günil saat ıı de açık eksiltme sure· 

2 - Sürat tftJllerinde muteber dyle Mtm ahoaoekttr. 
olmıym teullll bilet hamili yataklı 2 - İ9tirik etmek iıtlyenlerin tlca • 
vagon yolcularınm sürat trenlerinde ret odasında kayıtlı olduklarını ve bu 
seyahat etmek için tediye edecekleri it ilaerine muamele yaptıklarını te•ıdk 
munzam ücret, umumi tarife ücreti· etmeleri llzımcbr. 
nin yüzde on iki buçuğuna indirilmiş· 3 - Muvakkat ı.aıinat ytude 7.5 
tir. (g5) 1-z41 11.ıcrlnden hudud w ~ler aıhhat U· 

mum mUöllrltlk ve.meaıne yatırılır. 

Kiraya Verl·ıecek 4-§artname her eUn meccanen ve-
rilir. 1-57 

D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan ı 
Senelik tahmini klra11 800 lira o-

tan Karabük istasyonundaki büvet ve 
bahçesi pazarlıkla ve Uç ıene müddet. 
le kiraya verilecektir. Şartnamesi An· 
karada 2. ncl tıtetme mUdUrlUğll ile 
!onguldalc ve Karabük lataayonları· 
da paruıa olarak nrllir. lhale 27-1· 
1938 perşembe günü saat 15 te Anka· 
rada 2 inci işletme mlldUrlUğU bina· 
sında toplanacak komiıyon tarafın· 
dan yapılacaktır. İsteklilerin muvak· 
kat temlnat akçesi olan 157.50 lirayı 
Ankarada umumt idare veznesine ya• 
tırarak muayyen gl\n ve aaatta komi .. 
yonda huır bulunmaları il&n olunur. 

(113) 1--251 

Travenllk çam tomruiu 
alınacak 

D. l)ealirJollua Ommca ltletme 
Müdürlüiünden: 

6.1.938 ıüntinde eksiltmeye kon1l• 
lan 2500 metre mikibı travesllk çam 
tomruğu görülen libum üzerine yeni· 
den -.e kapalı ıarf usullyle ekılltmı· 
ye konulmu,tur. 

1 _ Muhammen bedel tomrukların 

beher metre mikibı 14 liradan 85000 

liradır. 

2 _ Muvakkat teminat 2625 lira-

dır. 

3 _ Travesllk çam tomruklar Kara 
orman müdürlüğünce olıtu ormanla
rından devlet demiryolları idareai i. 
çin tahsis edilecek maktalardan teda

rik edilecektir. 
4 - Teslim yeri Kars istasyonun-

da vagon üzerindedir. 
5 - Talıblerin 2490 No.lu kanun 

hükümleri gerefince icab eden vesa· 
iki haiz bulunmaları llzımdır. 

6 - 1.2.938 salı günti öğleden son• 
ra saat ıs de Erzurumda Gölbaşında 
işletme müdürlUğU binasında mUte· 
şekkil komisyonda ihalesi yapılaca· 
ğından talihlerin 24go No.lu kanunun 
32 inci maddesi mucibince teklif 
mektublarmı saat 14 de kadar komis· 
yon baJkanlığına vermeleri. 

7 _ Şartnameler 175 kuruf muka· 

bilinde idare naa•iııdu tedarik •· 
dilebilir. (60) l--298 

Topo ve Kadastro U. Md. 

Kadutroıu biten yerler 
ikinci Mıntaka Kadastro Müdürll· 

liindenı 
l&z'kan.: !nceıu k&prU.Onden Ka· 

valdıdereye giden yol, garben ı Ata• 
türk Boln.rı timalen: Ytlkael Cenu· 
ben: Akay aokalı Ue çevrili ve Ye· 
nitehlr ile Delllertepeal mevkUnl lh
tlva eden bu alanın kadastro tıleri 
bitmiş olanların cedvellerl 2~13 sayılı 
kanunun 25 inci maddeıine tevfikan 
mevsimin kıt olmuı dolayııile Kbrm 
Ozalp caddeainde Ural ıokalındaki 
Müdüriyet salonuna aıılmıı olduğu
nu ve bitmek ti.zere bulunanlarm da 
bittiğinde udıcalı ilin olunur. (144) 

1--307 

Ankara Belediyesi 

Kiralık diikkin 
Ankara Beledlyealnden : 

l - Halde 26 numaralı dükUna is
tekli çıkmadıfmdan açık artırması 

15 gün müddetle uratılmı9tır. 

2 - Muhammen bedeli (600) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (45) lira· 
dır. 

4 - Şartnamesini g8rmek isteyen· 
lerin her &ün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18. ı. 938 salı gUnü 
ıaat (11) buçukta belediye encümeni
ne müracaatları. (96) 1--231 

Dükkan kiralanacaktır 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Halde 1/10 numaralı dilkkin 
ıs gün müddetle ~ık artırmaya ko
nulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli 400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) lira

dır. 

4 - Şartnamesini garmek isteyen· 
lerln her gUn yası itleri kalemine ve 
lateklilerin de ıs. 1. 938 aalı günü sa· 
at 10 buçukta belediye tııcümcnine 
müracaatları • . (97) 1~32 

Satılık eşya 

Ankara Belediyesinden : 

Belediyeye ait 56 kalem eski eşya 
18-1-938 tarihinde açık artırma ile sa
tılacaktır. İlteklilerin o gUn ve saat 
onda itfaiye arkasındaki levazım an-
bannda bulunmaları. (8) 1-73 

Küçük ilin 
ŞARTLARI 

Dört ıatırlık küçük illnlardan: 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
O'ç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı kilçUk Uinların her defaaı 
için 10 kuruı alınır. 114esell 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar mlistes· 
na 30 harf itibar edilmlıtir. Bir küçük 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır lçlıı ay
nca 10 kuruı alınır. 

Sablık : 
Satılık araalar - Yeniıehirde Seli· 

nik caddesinde Maliye ıubeai karşısın
da 592 ve 423 metrelik. Tel. 1538 ko-
misyoncu Hayri. 1-80 

Aule satılık arsa - Jandarma mek· 
tehi karpaında Maltepenin en hikim 
yerinde kötebap 578·689 M2 ehven fi· 
atla verilecek. Telefon 1S38 1-218 

Satılık apartıman ve ana: Yenite· 
birin en iyi yerinde bir apartıman ve bir 
arsa ehven fiatla utıbktır. Ulus'ta (N) 
rumuzuna müracaat. 1-243 

Satılık arsa - Elektrik ,ırketi 
karşısında 550 M2, 20 metre cepheli 
17 metre bina cephul, u11un fiyat. 
Tel. 2181 1-254 

Acele satılık ev - Yeniıehirde 
İsmet İnönü cadeıinde 4 No. lu ev 
satılıktır. Tel. 2723 1--277 

Acele satılık ev 9!1aaı - Kanıpe ta• 
kımı, halı, gardrop, aynalı dolap, karyo
la, radyo, ve saire. 

Yeniıehir: Demirtcpe 26 No. Mimar 
Hasan Remsi apart. No. 7 Her ıu.n aa• 
at 5 ten ıonra müracaat. 1-3ı1 

Az kullanılmıt maroken koltuk aahn 
almak isteniyor. Ankara P. K. No. 41 
ve Telefon 1415 e rnUracaat. ı-soı 

lı Anyanlar ı 

Fransız hviçreli Mllrebbiye - Al· 
manca, ingilizce ve piyanoya tamami • 
le vakıf tUrkçe bilen iyi referanslı. Ço· 
cuklu aile yanında mUrebbiyelik· an
yor. Uluı'ta (C. R.) rumuzuna mek· 
tupla müracaat. 1-295 

Hususi Ders - llk, Orta ve Lise 
9 • 10 uncu sınıflara kadar hususi riya· 
ziyc dereleri verilir. (Ulu: j. Ç.) 

1-...oı207 

-ıt-

Kiralık : 

Kiralık daireler - Y eniıehir Sıbiye 
Vekiletl karıııında yeni yapılan Uluı: 
apartımanında 4 ve 5 odalı modern ter· 
tlbatı babı iki daire kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. Telefon 18Sl 1-161 

Kiralık-Y eniıehirde Adakale cad· 
desi No. 18, 3 oda 1 hol, banyolu hava· 
gazı müıtakil kat. Telefon. 2655 

1-212 

Kiralık müstakil kat - Kavaklıdere
de franııa sefareti kaqısında 4 oda su, 
elektrik, havagaı:ı vardır. 40 lira. Tele-
fon: 3843 1-164 

Kiralık daire - Vekaletlerin tam 
karşısında (6) oda büyilk salon, heı: 
türlü konforu haiz bir kat kiralıktır. 
Telefon: 3312 1-189 

Kiralık kat - 3 yahut 4 oda, bot. 
mutfak, banyo, Işıklar caddesi Necati 
okuluyanındL Telefon: 3301 1--236 

Kiralık oda - Mobilyalı bir oda 
kiralıktır. Yenişehir, fnkilab sok. No. 
4, alt kat. Kutlu arkasında l~S3 

Kiralık - Çıkrıkçılar yokuıunda 
4 odalı bir hane kiralıktır. Tel. ~23 

1-268 

Kiralık - Y entıehlrde lnldllb so
kak 13 No.lu ap. kiralık 3 ve 4 odalı 
konforlu daireler kiralıktır. Görmek: 
için kapıcıyı. Tel: 3273 ı-273 

Kiralık daire - Y enitehirde, elek· 
trik ıirketinin tam önünde 34 No. k 
apartrmanda. iki oda, bir hol, banyo ve 
mutbak. Suyu ile 40 lira. 1-202 

Kiralık - Yenişehir Selinik caddC" 
ıi arkuında TUre sokak 6 No. apartı

manda 3 odalı daire, • bir dairede aile 

yanında 2 oda • bodrum hatta müata • 

kil 2 1/2 odL 1-310 

Zayiler 
Zayi - İstanbul Darülfünunu tıp fa. 

kültesi eczacı mektebinden almış ol· 
duğum 1067 No. b ve 1308 tarihli dip
lomamı zayi ettiğimden ve yenisini çı· 
karmak için müracaat edeceğimden aa· 
yi olan diplomamın hükmü olmadılı· 
nı ilan ederim. Edirnede Mütekait Ec· 
zacı: Kadri Ali. 1-309 

Zayi - 1326 ecneaindc Kadık8y 
Kuşdlll rUştlyeslnden aldığım ıehadet· 
namemi zayi ettim. Yeni sini alaca lan
dan eülainin hükmU kalmadıpu l1ln 
ederini. 1326 yılı mezunu baleıı G&len 
inhisarlar yaprak tUtUn refill leımtt· 
tin Otlney. 1-302 

O.. - Muhtelif IU n melrteb 
dersleriyle yabancıları tUrkçı ISğretWr. 
Demirfırka M. Türkeı S. No. 8 B. Or· 
han'a mektubla müracaat. 1-187 --------------

.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

Bir yabancı bayan iı anyor- Fran
aısca, almanca, ve müzik bilir. Çocuk
lu aile yanında mürebbiyelik aramak • 
tadır. Ulus (L. B.) rumuzuna müraca-

- -- -5 AŞK TERZİHANESİ i - -5 J ean Bennette 5 - --
at. 1--112 .,,,,, ................................•• ,.. 

Bahk altnacak 
Ankara Yatılı Okullan Satın Alma Komisyonu Batkanbğmdan il 

1 - Ankara yatılı okullarının aşağıda adı, mikdarı, muhammen fiyatı 
ve ilk teminatı yazılı senelik balık ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - ihalesi açık eksiltme usulü ile 17. 1. 1938 pazartesi günü saat 15,SO 
da Ankara mektebler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacak• 
tır. 

S - isteklilerin 24go nyılı kanun hllkümlerine g8re ilk teminatlarını 
belli günde ihale aaatından bir saat evvel mezkCir muhasebe veznesine ya
tırmaları lhımdır. 

4 - Şartnamesini g6rmek lstiyenler her gün Ankara mektebler muha• 
beciliiinde komisyon kitibine müracaat edebilirler. (4764) 

Muhammen İlk temi- Münak .. 

Mikdarı Muhammen bedeli natı tarihi 

ismi kilo flatı kuruş lira kuruş lira kurut saati - ·-------
Uskumru balığı 650 50 325 00 24 37 

Torik balığı 92S 20 185 00 13 88 

Kalkan balığı 375 60 22S 00 16 87 

Kefal 400 60 240 00 18 00 17. ı. 1938 

075 80 060 40 04 so Pazarteıi -- --
1-38 1035 00 77 b<:: lS-30 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PlY ANGOSU 

Dardilncil keti de 11 Şubat 938 dedir 

BUyUk ikramiye 50.000 liradır 
undan hafkaı 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 
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Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEYROZİN 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 
Baş, diş ağrılan 

Ve üıütmekten mütevellid 
bütün ağrı, ıızı, sancılarla 

,..,zleye, ror..atizmaya kartı 

NE Y·R O Z İN 
Katelerini alınız 

-
Vilôyetler 

Bina yaptırılacak 
Balıkeıir Vilayeti Daimi Encüme

ninden: 

1 - Kapalı zarf usuliyle 15 gün 
müddetle eksiltmeye konulan iş: Ba
lıkesir merkezinde müceddeten ya
pılacak doğum ve çocuk bakımevi ve 
köy ebe mektebi binasıdır. Evvelce 
eksiltmeye konulan bu işin keşif be
deli ve şartnamesi değişmiş halen ke
şif bedeli 95748 lira 82 kuruştur. 

2 - Eksiltme 3.2.938 tarihine rast
layan perşembe günü saat 15 de Ba
lıkesir hükümet binasında encümeni 
vilayet huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve müte
fcrri evrak Balıkesir nafıa dairesin· 
de ve encümen kaleminde görülebi
lir. 

4 - Eksiltmeye girmek için istek
lilerin 6037 lira 45 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve nafıa vekaletin
den 938 yılı için alınmış müteahhid
lik vesikası ibraz etmesi lizımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektubları
nı 2490 numaralı kanun hükümlerine 
tamamen uygun olarak ikinci madde
de yazılı saatten bir saat evetine ka~ 
dar encümen riyasetine makbuz mu· 
kabilinde vermeleri muktezidir. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (185/ 126) 1-300 

Bina yaptırdacak 

ahhitlik vesikasile birlikte 22-2-938 
çarşamba günü saat 14,30 a kadar Gi
resun vilayeti daimi encümen reisli· 
ğine vermeleri lazımdır. (135) 1-304 

Bina yaptırdacak 
Kapalı Zarf Uıuliyle Eksiltme ilanı 

Gümüıane Nafıa Direktörlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Gü
müşhane vilayeti Halkevi inşaatıdır. 

İşin keşif bedeli 55263 lira 78 ku
ruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnameleri 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri yapılar şeraiti 

umumiye si 
D - Nafıa işleri fenni şartnamesi 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli tahlili fiat cet

veli. 
G - Proje. 
İstiyenler bunları Gümüşhane Na

fıa Müdürlüğünde mütalea edebilir
ler ve üç lira mukabilinde zarf alır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme 25 ikincikanun 1938 
salı günü saat 15 de Gümüşhane be
lediye dairesinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilm• • ıçın 

istenilen 4200 lira muvakkat teı.uınat 

v~rmesi bun~..an başka ticaret odasına 
lı.&yıtlı oldug>1na dair v~•ika göster. 
mesi 13.zımdır. 

için yapılacak müşterek santral bina
siyle harici şebeke ve erkek öğretmen 
okulunun dahili kalorifer tesisatı iş

leri ikinci kanunun 24 cü günü saat 
on altıda ihale edilmek üzere yirmi 
<giin müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli yekfinu 36526 lira 68 
kururştur. lstekliler proje resimleri 
keşif kiğıtları, şartname, mukavclcna 
mc suretleri ve fenni evrakı Ankara
da yapı işleri umum müdürlüğü ile 
İstanbul ve Edime Nafıa müdürlük
lerinde 180 kuruş mukabilinde veri
lecektir. 

Muvakkat teminat 2740 liradır. 

Eksiltmeye girebilmek için en az yir
mi bin liralık bir kalorifer tesisatını 
muvaffakıyetle yaptığına dair vesika 
ile Nafıa Vekaletinden 938 senesine 
mahsus alınmış müteahhitlik vesika
sı ve eksiltme ,artnamesinde yazılı 

şartları haiz bulunmak lazımdır. Mü
teahhitlerin 2490 sayılı kanuna göre 
hazırlıyacakları teklif mektupları yu
karda yazılı günde saat on beşe ka.. 
dar Edirne Nafıa müdürlüğü odasın
daki eksiltme komisyonu başkanlığın
na tevdi etmeleri lazımdır. (138) 

1-305 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlin'de 
HOTEL TEMPO 

Kurfürstendamm'ın 

En modern oteli 

Günde yalnız bir def 

HASAN 
DANTOS 

Diş macunu ile dişler· 
zi temizlerseniz, öm 
nüz müddetince dişleri 
niz sağlam ve inci gi 

parlak ve beyaz kalır. 

Dişleriniz çürümez, di 
etleriniz kanamaz 
Tüp 7.5, dert misli 12.5, 

en büyük 20 kuruttur. 

~BUGUN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURUS 

icabında günde üç 
kaşe alınabilir. 

Giresun Naha Müdürlüğünden: 
22-2-938 tarihine rastlayan çarşam

ba günü saat 15 de Gireson vilayeti 
Hususi Muhasebe binası içerisinde 
toplanacak olan vilayet encümenince 
48835 lira muhammen bedelli hastane 
binasının yalnız k2rgir ve betonarme 
kısnnJarının inşası vahit fiatlar üze-

6 - Teklif mektupları yukarda 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Gümüşhane Belediye 
salonunda eksiltme komisyonu reis- Adres: Kurfürstendamm 59 /60 
liğine makbuz mukabilinde verilecek- ~ Telefon : 32 39 11 
tir .Posta ile gönderilecek mektupla- • 
rın nihayet 4 ncü maddede yazılı sa- :sahibi: Türk vatandaşı 
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın isim ve markaya dikkat 

Taklidlerinden sakınınız 

1-60 
mühür mumu ile iyice kapatılması la- Cemil Mum 
zımdır. Postada olacak gecikmeler 

-------------- rinden eksiltmeye konulmuştur. Tek-
liflerdeki tenzilat, vahid fiatların u-

DIŞTABIBI 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haı· 

talarmr kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartrmam No. 1 • 

3-6949 

mumi üzerinden yapılacaktır. 
Şartname, plan ve buna müteferri 

diğer evrak 240 kuruş mukabilinde 
Nafıa dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 3662 lira 61 ku
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 

mahalli ticaret odasında kayıtlı oldu. 
ğuna dair vesika ve 1938 yılı için ca
ri Nafıa Vekaletinden almmı' müte-

kabul edilmez. 
7 - İsteklilerin Nafıa Vekaletin

den alınmış müteahhitlik vesikasını 

haiz olması şarttır. (216/140) 1-306 

Kalorifer tesisasatı 
yaptırılacak 

Edime Nafıa Müdürlüğünden : 

Edime lisesiyle kız ve erkek öğ
retmen okulları kalorifer tesisatları 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
MERKEZi: ANKARA 

valandaılara mümkün olan kolayhkla yardım eder 
Şülieleri - Tstanl>ul, İzmir, Bursa 

Yapllacak. ve yapısına baılanmıı meskenler i~ln 

Mevcu·t gayrTmenkuller 
karşılığinda ikrazat yapar. 

Faiz senede % 9. 1/2 dur. 
ayrıca komisyon almaz 

Eksper iz 
istekler • • 

ıçın 

ücreti 
1, 

( 1.000 ) liraya ka.dar 
2 liradır fazlası • • 

ıçın 

Gayrimenkul iooteği ve Esham 
ve tahvilat rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Hediyelik bizden alın! 

Oda kiraıarı 
.l3 oda tek yataklı 2,40 Mark 

: 4 .. .. .. 3,40 .. 
: 2 .. tt tt 3,90 .. 
:ıı .. " .. 4,40 .. 
Eıı .. çift .. 5,90 .. 
: 6 .. .. .. 6,90 .. 
E 1 .. .. " 

8,- .. 
Odaların hepıinde akar ııcak. 
ue -lak - &>e l.lelon &>ardır.! 
Bazılarında huıuai banyo var-: 
~~ : . . . 
Kahvaltı: 1,10 Mark ~ 

: Türk vatandaşlara lisan hu-~ 
: susunda azami kolaylik. Misa-: 
: lir/erden daha önce gelen: 
: mektub ve saire memnuniyet-: 
: le muhafaza edilir. : . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

peratör 

Dr. Kemal Serav 
Avrupa tetkikatından dönmüş 

ve hastalarını Çocuk Kurumu 
caddesinde Kayserili İbrahim a
partımanının 5 numarasında ka
bule başlamıştır. Muayene saatle
ri: 15-19. Telefon: 3935 1 - 314 

~I 
İmtiyaz ıahibl vo BafIDubattlri 

Falih Rıfkı ATAY 

Omum! Netriyab idare eden 
Yazı İtleri MüdUrü 

Mümtaz Faile FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

YARIN ·KURACAGINIZ • EVİN·TEt'\flİDiR 

T.C. 
ZiRAAT IANKASI 

Uyanıı-Se"etifünun 
1891 

Batyazarı: A. Jhıan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazeteniıı 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

NAS1~1lAC1 - -
Dr. ~vkel Hüsnü Taray -= --- -- = - Cebeci hastanesi ---

Kulak, Boğaz Burun -- ve -- -- hastalıkları mütehassısı - = = -Viyana ve Frankfurt üniverıite - -
leri kliniklerindeıı, mezun -= ----- Her gün saat 14 den sonra -

= = hastalarım kabul eder -- ---§ Adliye Sarayı karşısında sarraf § 
Hakkı apartımanı No. 5 : 

: Muayenehane: Ti. 3912 Ev 1279 : 

TL 1-79 = 
-ııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

K_ANZUK 

~1111111 Göz tabibi ıııııııL. DOKTOR ~s1 
- Dr. Esedullah Someren : ı-ı 
- - En eski nasırları bile pek kısa tıll : Cebeci Hast. Göz Mütehassısı : .... 
- - zamanda tamamen ve kökünden çı
: Balıkpazarı - Işıklar caddesi : 

T 
rır. 

: rakya apartımanı 4 No. da : , ııC' 
Öğleden sonra hastalarını - Umumi deposu: İngiliz Kanzuk IJ 

kabul eder 1_141: zanesi. Her eczanede bulunur, cid 
111111111111111111111111111111111111111111 ve müessir bir nasır ilacıdır. l_.30 
= 

Okıürenlere ve 
aöiüı nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

rr============================================-===~ 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

Martha Eggerth ve Jean Kiepoura 

tarafından temsil edilen mevsimin 

en güzel musiki filmi 

LA BOHEME 

Almanca sözlü ve şarkılı 

.., Gece programında: Dünya haberleri 
1 
~ Seanslar: 11-1-2,45 - 4,45 - 6,45 

Gece 21 de 

..ıı:ıL. 

= = = --- -- ------ = ---- = 
= --- -- --., .... ;: 

BU GECE 
Robert Taylor ve Barbara Stanvinck 

tarafından temsil edilen 

KISKANÇLIK 

Fransızca sözlü 

Ayrıca - Dünya haberleri 
Seanslar: 11-1-2,30 - 4,30 - 6,30 

Gece 21 de 

Gündüz seanslarında: 
ÇÖLDE BİR TÜRK GENCİ 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubeai: Ankara Bankalar caddeai. Telefon: 2619 1-zg 


