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TELEFON 

Bqmallarrir 106S 
Yuı l .. Mildllrll 10U 

BUGÜN 
5 inci 1&yfada 

JI. A. Afahy'ın '°' ,m.I blr 
7CDUllll neıredi70nıs 

Dil tetkikleri - 18 inci yıl -
No. 5880 -IKURUŞ 

idare 1061 

Telsnf: Ulus • Aalran ADiMi% ANCIMl'Z.CIR. "Saniye'' lizünün &l'&fbnlma
aından çıkan bazı neticeler 

3 yılhk maden programımn esasları 
Madenleri- nasıl kıymetlendirece~iz 1 Musolini halka bir 

Madenlerimiıde yapılacak yeni ~ .. -~-ifil nutukla ilan etti: 

İtalya Cenevreden 
resmen çekildi tesisler ve allnacak neticeler Roma, 11 (A..A.) -Venedik meydanında Roma ha~ 

top)anmuı için yapıbmt olan huırbldar ltaly~ Habetıatan 
imparatorluiumm ilin eclildiii 9 may11 1936 dakinın aynıdır ... 

.Pr<>Oramın tam bir şekilde ikmalinden sonra 
yuradal<i işç'i adedi 20 - 25 bin fazlalaşacöktır 

Veneclik meydanı Ye mücavir yollar kimilen bayraklarla ....., 
leıunit Ye WiJiik fatiat mecliainin içtima edeceii arayın ti br
tıama dört büyük ilkele kundmuftur. Kunetli projöktörler hal-
kı aydmlatıyor. 

Saat 20.52 de balkona mikro
fonlar kondu. 

ISKENDERUN'DA 

n~ ytlhk programda neler var? 

fl-K&nar enda.trüi 2-Balıırenclaatrüi, 
3-Altın oe .ünli lıurıun enclaatriai, 

.4-Demir cevheri 5-Aramaihar iıleri 
Atatllrk"Un ytibek emirleri llzerine htıktımetçe teıbit edilen Uç 1ene

llk lllaiden proıramı. yurdumuzun ekonomik kalJunmuı bak11D1ndan pek 
•hemiyetli mevsularm tahakkukunu temin edecektir. 

Bu proızamda derpft edilen maiden endU.trial braııfları funlardır: 

J • Kömür endiilırUf 
&reıu firketbdn m&ba,auı '" bu firket ocak!armm Etlbenk'a lntl· 
~ e-.. Ue, Jremlr baftamıı• in
~ · • ·ı· I• tn ...... _ .+91-..+t ftll! 

---· prop'811 A,....aa bu Yolda ikinci mGhim ed_. atıl-
liııf oldulunu .. l)Orua. 

Programca lledef ktlllls ecltlerı 
Pyeler fUnlardır: Blr taraftan ocak· 
ları ııltb ederek. tedl1Atmı temin 
IOn icablarma ıare modemlettirmek 
._ makinalattırmak ve bu ıuretle te
lllin edilecek rasyonel itletme ile ma
ltyetleri indirmek, difer taraftan da 
Ocakların istihaal kapuite1inl iki 
llıliline çıkarmaktır. 

Bunun netlcetinde Eti kamtlril o
cakları ıenede 1.100.000 ton lave k3-
lbtlrtı iıtihal edebilecek vaziyete ıe
tlrilınlı ol•caktır. 

Baııin Hallıevincle bir natalda 
yerli malı ve tuamıl haltaını 
~ olan Bcqbaluınunu 

B. Celal Bqar 

8 inci 
Yeril malı '' 

llSllnd lllfllSI 

Saat 20.55 de S.,..ker aiyab 
ıömleldileri aük6ta daYet ederek 
fUD)an aöyledi: 

"-Büyük fatiat mecliai mü
zakereye bqbyor. 

Tam saat 21 de llusolini halkın 
co,kun tezahUrleri araaında balkonda 
gözüktü. ~ c ilk ıödl. İtalyanın hiç 
müteeuir olmadan llilhtler Cemiye
tinden çekildiğini Dln etmek bldu. 

(Sonu J anca pyfada) 

Araplar 
karakolu 
taşladılar 
(Yuısz 8. inci sayfada) 

Ba,6olıanunuı bqBn 
bir nutuk verecek 

Harbiye idman Yurdu Gençleı: 

Sekbinci artırım ve yerli malı haf .. 
tuı bqtln uat 16.30 da halkninde 
htfv' • ıB.CeW Bqu'm Sok 

~ .. ;< .. .ı•~··---~~..,,....~-.;.~~f-6!~~:· --'-7-'· •o-1•-'--
Akpm ridfoda ll&t 20 de :Kim 

,.. ..... .,.... .. .ı...ı ekonomi ... 
artırma 1narumu 1-pu1 General D
ma Oaıp tarafından bir konferans n- . 
rilecektlr. Rafta, yurdda da btiyttk te
Ahtırlerle kutlanacaktır. Selds aene 
enel ~ tuamafu I* mil
yon lirayı bulmazken buctın bu mik • 
dar 90 milyonu bulmUftur. 

Baıbakanımız ekonomi 
bakanbQında 

Batbabn B. Celil Bayar dün E
konomi baJr.anlıima aehnit Ye Eko
nomi lWranı B. Şakir Keeebir ile bir 
ınüddet Dlefgul olmuttur. 

BirliOini sıfıra karsı 3 le yendi 

Dlin"1,,_,.. .._, 6ir wfcııntw 
[ Yemı 8 inci..,, ........ J 

llanada mevcud difer mafden 
tlrbtıerl de. kendilerine teretttlp e
deıa Yazifeleri yaparak. C1nlar da ka· 
Plılltelerlnl iki mllllne çıkardıktan 
loıtra.k&atlrhavnmrzdan~nedec~.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-.U 3 nıllyon ton ine k&ni1rtl iltih-
111 etmek mUmktln olacaktır. 

l:: :::::::~:~:~ :~: ~:~:~: ~:::::::::: ı Bu programın yanıbqmda. Zon
tııldak demiryolunun 4 kilometrelik 

~r teındlt ile mUhim bir iıtihal mer- Sekl.Zl.ftCI• tasarruf ve 
al olan Koztu·~ kadar uzatılmuı • 

~ Zonguldak limanmm ıll&hı mn-
~ da nrdır. Tecrilbeli mağdenci yerli mah haftası 
~erl mafden lfletmelerin en e.. • 
lı lınnlerl oldufundan. kamUr ltçi- "Uha..a Ek- " Artbaw Ka-
lerla;i İllrtn n yapma HViyelerinin ~" .... .-US :rd~ lıir ~ 
~bııe.ini temin etmek için ocak- 1101111 ba,...... " telkia Wtuı ı.lia
~ Jambqmda itçi evleri ve ma- de caab ~ ...... eokbaia 
latılelerl teıis edilecektir. "T......,.f" Yerli MU fflıftuı" D1D 

Tqld5mUrUnden ı:.pa. Etibank"ça wkizinc:ili bqüa bafladı. 
l>etınnilU liinit havzasında da bir Bütün bir hafta, matbuat Defl'İ7Ü 
~ teıiı edilecek. buradan mahru- ppaaılr, mekteblerde dertler bu mn
ll ihtiyacı için, fimdtlik 30.000 to- ınal.r etnfmda dönecek, miiumerel•, 
l 1lıı iıtihlall temin edilecektir. mitiqler tertib olunecak. radyoler ~ 

Nankin sokaklarında kan seli akıyor 
S incide -

PiYANGO 
numaraları 

?PPSUPRRRP?RL7???2P• ,, .. 
Bir romanın terce11181İ 

l - D-•--~ _..ı::_.~_: '---~----•-- .__1_1__ , 
~ encuıHrlR auıacak. ~, DU--...r ._... Şanalaay 6ö~e .,.....,._ Nanlıin de YGni)IOr lolwd ~· 6ir tek 6lna lıalmıY« 

~ruh villyetinde bulunan Ku- lecek, .itrin mü..ı.b•ı Jepıleak, ------------------, 

.. Yedıgıin" de bir illa okudum: De
ğerli romancımııı Rqad Nuri "Çalı .b
fU" au yeniden ıelriu ettirıml• baf" 
lıyacakmıf. Saba, rOllUDID •dece nld 
arab harflerinden yeal türle aUabalm 
ıeçirilecegıai AJJaetmeyiaiııı Repd 
Nuri, romanını cumhuriyet nesill11rl-

-. balar mafdeninin ifletmeye laaeCa ekonomik ... .,ta ıaarma, 
~ce konduğu ve buradan .enede hamlemis ~ ertacek 
ille ton standard balar iymal edil- " • • " 

kte oldufu •e ayrıca Er&ani bakır ta-leaecek Sekis :rd ince, J'wli ..... 
~deninde kurulan izabe tesisatmm b davUı, ~ J.U.. ihlimv " Jia1ii •'38 leneai 10nunda ikmal edileceği ipekli kumat propepadaamda il.n 
ı:.a: llıafdenden ıenede 7.500 ili siclemiJorda. Çüaldi Mkis Jd öaaki 
tdU ton saf standard bakır iıtihnl milli eadiltrimizia tabii Uba ,..... 

;:ti maJOmd~r. ama müMid delildi. Bqüa, ilk bet 
CIJr cramda yem olarak ele alma- • 
de baJıı:ır mafdmi .ÇOruh villyetin- ,.ılık .....,. plimm ....._, ...._ 

bulunan Murıuidur. tanwmı..., ..... " pt1"'llkla iatik-
teıı:u llıafden yatafmda % 2 ili 2,5 liline • ...,...,, milli kredi ........ 
lbe. rl(l 3,5 na 4 milyon ton cevher Mleri ıelitmit. kara .. deniz ariiaeka-

CUddur le --L-L~: • lemi L- 1u...,; B . ....- .... , " _. ...... _ .... __ 
C..b u ~idenin ifletilmnl ve ham iatihsel endeluleri Jikaelmiı Wr Tiir
kııa erlerın tufiyni ile izabeli hak- ki~ JPflJ'onm. "Yerli" ....ıtamma 
tlttı~ Mağden Tetkik ve Arama En1- o kader ı.mılemittir ki, lll'bk tana
llıit ~ee yapılan etildler ikmal edil- nnia, deniz. elb .-iaieia " çe&-

hınuyor. jia Jertitıiadea .._,,..li,__. 
~ cnberterln apdtılme1i ve AJD1 auretle "tuernf" ...a. ... 
118 1~ usuın ile tuffyetl n tek- de. utJk wlece Wr k•ı hn darill 

-,ıan btlyilk bir yıkama fabrika- olmaktan pim. Bııaclaa oa Jd -.., 
(So1111 ı. lacl uylada) IMmlraludeki tuerraf a...w .... oa ~ 

di ................. dok.. mll
)'OD lireT• Y9l'llllf buhmayor. Şimdi 
lki,U milJOB1I hedef olenk lmJllP" 

na. F.aı.t Bethek•a Celil ~
............. matbada .... ~ (~ 
,_alettirme) Wimesi, W.. tawıaf 
,n1 .......... kadar .......... oldulo
... da enlabr. lıte .......,.,, _...... 
ele tawnf, aeibkta tuemaf, -
.. .......... lmlıca - IPhada ....,.. 
..... plrpm .. P.- erbk tiirk 
miDetİDİD .. dnletiaia ...,. ... 
....... pnuip" ..... ,.....,... 

...... 711 ...... .... ... 
,.......... ,.. bmlı ... ia minıb-

...... ft .......... ..,. ....... 

,.......c1a ........ ,... _... ••• 
ria lıalllldna imllAa .._._ T-ıwl w 
Y.tiMlllı lllıfbm'am ... M•dm 
Mitia ............. btlMa. 

(iNLiLER TAARRUZA &E(TILER 

Japon halkı büyük 
bir asabiyet içindedir 

Nankinin düşmesiyle de harbin 
bitmiyeceOi anlaşıhyor 

ain sade ve tabii dilim çevlrmektedlr. 
"Deniz aflrı,. yı tlJrk barlleri il• 

bastırırkea, li~• bir değıftirmelr Jlııu
munu du7111Ufıum. Şimdi bir dm 66• 
den geçırum, olduJcça mühim bir ıu-
1 iye daba yapardım. Halbuki daha ltlS 
de ıerlcibsiıı yamıağa baflamı,ıım re 
ıoa ,,.,..,Uır:MUa ea aade yaar mubu· 
rirleriodea •yılırdım . 

Buoca alime ve kaide tuliyesi 7• 
pılımkl• beraber, ıürlcçemiz biç bir ııa
ıııaa bugünkü /radar aengin de olma· 
auftır. üazetemizin edebi tercilıaelerl· 
ai talrib ediniz : "Servetı /üawı,. dlll 
ile garb eserlerim bu kadar iyi 1Mklet• 

Londra, 11. <!'fuaual) - Bu,on ıeı:M Tokyo' elan, ..... Şan· mege imlcfa olınadıgııu 61Jrinlillb. 
ııhaJ Ye Nankm den ıelen haberler, J&ponlarm ı.a IOllUDCU teh- ÇIJnlrü dil, Jı.afamızın içıad• te/d
ri zaptettilderini ilinda Ye Tokyo'da zafv ....ıideri ppmakta lrüraJemimizlebirliktedelifi70r.~uk 
biraz acele ettiklerini ıa.termekteclir. Nmllalıca.sı garb t1Ulrçesiae,7ul lllff· 

Çinliler, Nankin'i ucuza aatm•mak •zmincle aliilDBJOrlar. reae Oniversiteye, beljg•t .. ,.,., lfl• 
(Som s. ıocl •.,t•N lihe yeriai terhtıaelaedir. - Fatay 
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Sokak ve spor terbiyesi ı 
Penceremden, apartmanın arka tarafındaki arsada küçük bir topla J 

futbol oymyan çocukları seyrediyorum. Bir bağrışma, bir kıyamettir 
gidiyor! "Ulan endbol oldu, diyorum sanal", "Ne endbolu be, çek a
rabanı", endbol olan, geçmişi .... ,, 

Bunlar onla on üç yaı arasında körpe yavrularchr ki, bir hayat de
vam edecek itiyadlarm edinildiği çağda, ailelerinin al&kaıızlığr yÜ· 
zünden, sokağın çamuruna dütmütlerdir. 

Sporumuzun terbiye ve ahlak seviyesi daimi şikayet mevzulamnız
dan biridir. Stadyomlarımızın bir kavğa ve döğüş meydanı değil, dü
rüst ve centilmen gençlerin bedeni kabiliyetlerinin ölçüsünü verdik
leri bir kültür sahası olmasını istiyoruz. Fakat bu şikayet ve temenni
lerde bulunurken, spor meydanlarını dolduran gençlerden çoğuna en 
taze çağlarında nasıl itiyadlar aşılanmış olduğunu hiç düşünüyormu
yuz.) 

Söğüıerek, döğüşerek spor sahasında ilk adımlarını atan bu yavrular 
içinden yarın stadyomlarda şöhret kazanacak futbolcular, hiç olmazsa 
onları tribünlerden alkışlıyacak seyirciler çıkmayacağım kim iddia e
debilir?. 

Halkevimizin amatl>r aahneai, aon iki Sd!leden baaı memlekette pro
fesyonel tiyatro ve teıekküllerinin geniı imkan ve zengin eleman kad -
rolarile çahıarak meydana getirdiii eserleri ankarahlara tiyatro arat· 
mıyacak bir tekilde temsil etmektedir. 

"Kır Ahmed, ye Mehmedl .. nidalariy1e sporcuları öldüresiye çarpl§
maya teşvik eden, beğenmedikleri, bir karan için hakemi döğmeye kal
kışan kalabalıkların terbiye noksanlarından herşeyden önce sokağı mes
ul tutmalıyız 

Bu yılın açılıı temsili olarak sahneye konan "Vatan ve vazife,, adlı 
eaer ııık ve temsil bakımmdan gençlerin mü.bet ve başarıcı iatidadlarını 
göatermeğe kafi gelebilecek bir muvaff akiyetle oynanmııtır. Eser gör
düğü rağbet Üzerine arka arka.ya on iki defa temsil edilmiı ve bu temsil
lere 9500 kiti gelmiıtir. 

Ankara halkevinin bundan .onraki tiyatro faaliyetlerinin daha ümid 
verici ve mütekimil olacaimcla biç fÜphe yoktur. 

SOkağın bir kere tahrib ettiği maneviyata, tekrar asli safiyetini iade 
etmek ve ahlak telkinlerini onun üzerinde bina etmek imkansız dene
cek kadar müşkül bir iştir. 

Yukandaki reaimde bu piyesten bir aahneyi görüyorsunuz. 

Onun için değilmidir ki, sporumuzun seviyesinden şikayetlerimizin 
ve bu seviyeyi yükseltecek terbiyevi yazılanmmn müsbet tesirlerine 
bir türlü §ahid olamıyoruz? Çocuklukta ahnmıt kötü ihtiyadlann, na
ıihatler ve ahlak dersleriyle düzelmesini beklemek bir hayaldir. 

Sporla alakalı kalabalıklarımızın, daha doğrusu umumiyetle halkı
mızın içtimai terbiyesini forme etmek işinden, sokağın oynadığı birinci 
derecedeki rolü gözümüzden kaçırmamalıyız. 

Evde gürültü ve rahatsızlık olmasın diye, çocuklarmm serseri köpek
ler gibi, bütün gün sokaklarda sürünmesine, seviyesi şüpheli arkadaş
larla toz ve çamurlar içinde yuvarlanmasına müsaade eden ana ve ba
balara, ne büyük bir gaflet içinde bulunduklarını ve evladlanna olduğu 
kadar memlekete karşı da nasıl bir suç işlediklerini anlatabilsek 1 

Y armki türk cemiyetinin temelini teşkil edecek olan çocuklarımızı, 
sokağın zararlr tesirlerinden korumak için, hangi çarelere baş vurmak 
lazımgeldiğini elbirliğiyle aramalıyız. - YAŞAR NABi 

Köy kalkınma programı 

Eğitmenlerin sayısı bu yıl 
1.600 e çıkarılıyor 

Aldıiumz malGmata ıöre Ziraat Bakanlıiı, büyük köy kal· 
kmma proırammın tatbikinde kendilerine önemli vazifeler veri· 
lecek olan köy efitmenlerl e&7Snnm artırnımuma ll&rar verm119 
tir. Geçen ıene yetiıtirilen 100 eğitmenden köylerde müıbet ne
ticeler almmıt ve eğitmenler ıayııı bu ıene altı yüze çıkanlmıttı. 
Bakanlık, Kültür Bakanlığı ile de temaı etmek ıuretiyle önü· 
müzdeki devrede ejitmenler aayıamı 1 .600 ze çrkarmaia karar 
vermiıtir. ...11111111111111111111111111111111111111 h. 

Bu suretle eiitmen aayııı her : : 

8. Vedad U,.kbgil'in 
• A.:...:1:-

eenawı ge....-au,or 
Tirana. 11 (A.A.) - Arnavudluk a

janıı bildiriyor: Türkiyenin Tirana 
elçiliği baıkitibi Vedad Upkhğil'in 
cenazesi, dUn burada askert merasimle 
kaldırılmış ve merasimde kıralın bir 
mümessili ile hükUmet azaları, elçiler 
ve elçilikler erkllnı ve müteveffanın 
dostları hazır bulunmuştur. Camide 
namaz kılındıktan ve mUtcveffanın 
mezayaamı tebarüz ettiren nutuklar 
söylendikten sonra, naaş, Draç'a doğ · 
ru yola çıkarılmıştır. Draç'tan vapur 
ıle Türkiyeye naklolunacaktır. 

Kamutay çağnlan 
X Adliye Encümeni 13.xn.1937 pa

zartesi günü Umumi heyet içtimaın
dan sonra toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni 13-XII-1937 
pazartesi günü saat 10 da toplanacak
tır. 

X Vilayetlerin hususi idareleri ka
nunu muvakkat encümeni 13-XII-937 
pazartesi gilnli heyeti umumiyeden 
sonra toplanacaktır. 

Hava açık geçti 
ıene bir mikdar daha arttmla- §Ankara okurlar1mıza ~ 
rak en kısa bir zamanda 40.000 : - Dün şehrimizde hava açık geçmi§, 
köyümüze yeni ziraat usullerini §Blse mektub veya telefonla§ ısı gece 1, gündüz 15 derece olarak 
öfretecek, köylümüze her hu- :adreılerini bildiren okurla-E kaydedilmittir. Dün yurdun Trakya 

ö ·T'k d k b' i' - - mıntakasmda hava kapalı, Kocaeli, E· 
auata m:u u .e -:ce ırer e ıt- :rımmn evlerine her aabahE ge mmtakalarrnda bulutlu, diğer bil-
men temın edılmıt olacaktır. -''Ul " i b k k-

Dün Kültür Bakanı B. Saffet Arı • 
kan, Ekonomi Bakanı ve Ziraat Ba
kanlığı Vekili B. Şakir Keıebiri siya· 
ret etmiş ve eğitmenler işi etrafında 
görUşmilştUr. 

: uı lf<Ueleı ıra ma : tün mıntakalarda açık geçmiı, yurdun 
§için tertibat aldık. § hiç bir yerinde yağıt olmamııtır. 
=_-Telefon No.• (l06 l) : Dün en dütük ısı Karata ırfırın al· 

: tında 5, en yükıek ısı da Antalyada 
'=i11111111111111111111111111111111111111~ sıfırın üstünde 21 derecedir. 

Veterinerler 
kongresi dün 

toplandı 
Türk Veterinerler cemiyeti dün 

türk tiftik cemiyeti binasında yıllık 
kongresini Yozgad mebusu ve türk 
veterinerler cemiyeti Fahri azasından 
Türkiye Tiftik Cemiyeti Başkanı B. 
Siiteyman Sırrı İçyüz'ün batkanlığın
da yapmıştır. Cemiyet umumi kati
bi Muzaffer Bekman idare heyetinin 
yaptığı ifleri ve teklifini havi bulu
nan raporunu okumuf, rapor kabul 
edilmiıtlr. 

Teklife göre her sene bir veteri
ner günü tesid edilecek ve bugünde 
veterinerlikte kullanılan alllt, müs
tahzarat, cihazlar, aıı ve ıeromlar, 
kitab ve mecmualar ve hastalıkların 
hayvanlardan insanlara ve hayvanla
ra .intikalini gösteren Mulajlar teşhir 
edılecek, mesleki filmler çevrilecek, 
mütehassıs profesörler tarafından 
kıymetli mevzular üzerinde konfe-
~-. ... tor ua .. :t.--• ... """ _.•• •.:.• 
leketln bUtUn halkı bu işlerle ilgilen-
dirilecektir. Aynı zamanda modern 
veteriner ilminin memlekette teees
silı tarihinde meslek kurulunun yıl· 
dönümUnU kendi aralarında teıid e· 
deceklerdir. 

B. Boldur Fon Şirah 

lstanbul'dan ayr1ldı 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Alman

ya gençlik terbiye dairesi reiıi B. 
Baldur Şirah, bu sabah 10,30 da tayya
resile Yeıilköyden Bükreıe hareket 
etmit ve birçok zevat tarafından uğur· 
lanmıştır. 

12 - 12 - 1937 

Profesör Cemil Bilsel'in 
dün verdiği konferans 

Muahedelerin 
Hukuk ilmini yayma kurumunun bu 

yıl için tertib ettiği seri konferansla· 
rm birincisini dün Ankara halkevinde 
İstanbul üniversitesi rektörü profeıör 
B. Cemil Bilsel vermiştir. Konferans
ta birçok mebuslar, profesörler, tem
yiz ve ;;ura azasiyle hukuk muhitine 
mensub birçok zevat bulunmuştur. 
Halkevi konterans salonunun tama
men dolmui olması, bu konferanslara 
gösterilen geniş alakayı ifa~ etmekte 
idi. (Muahedelerin yolsuz tasdiki) 
mevzulu konferans bir saat devam et· 
miş ve sonuna kadar alaka ile dinlen
miş, sürekli alkışlarla karşılanmıştır. 

Ceınıl Bilsel, muahedelerın yolsuz 
tasdikının enternasyonal hukukta yeni 
ılgıler yarattıgmı ve bu sebeble Anka· 
radakı konieram; ıçin bu taze mevzuu 
seçtigini söylemıştır. 

l'rotc::.or, yolsuz tasdikten .. vel tas· 
dik uzerınue şu kıı;a mu.ıı;aduemeyi 
yapmı§tır. Klasık tarıfine gore tasdık, 
ueıcg.:.u:r..:e uu"ıuanmış mu"ucueıerın 

cievıccçe itaoulu demeıttır. Ve tasdik 
oır Hıırnaııte oımayıp muaheaeye var
ll~ını v n:n bır e::.as~ r. ııunaıuka bır 
deıegenın sozuyıe devlet ba,ıanamaz
dı. nu.ıcuı<u arruııe ue hu::>u .. ıye araısın
dakı bır tark oa buuur. 17 ınci asırda 
oir doktrın olarak munakaşa edılen bu 
mev"u, parıınanter reJımıerın tesısiy
ıe taınamen katı ve .zaıurı bır mahıyet 
almı~tır. lbJ~ Berhn muahedesınde 
tasuuca ehemıyet verı1oıgı gıbi 1905 de 
Laney ciaıuıı .ıakem cuvam da taııdikin 
zaruıı bır unsur oıdugunu kabul etmış
tir. Beynelmilel adfüet divanında da 
bazı istısnalarla beraber, tasdikin mu
ahedeler için elzem bir ,art olduğu 
kabul olunmuştur. 

1928 de Havanada toplanan ameri
kan devlet leri oe velev zikredilmemiş 
de olsa da, muahedelerin tasdikle me
ri olacağını tasrih etmişlerdır. Profe
sör, yolsuz tasdiki üç şekil altında 

tahlil etmiştir: 

1 • Rezervle tasdik 
2- Muahedenin muhteva itibariyle a

nayasaya aykırılığı. 
3- Tasdik formalitesi bakımından a

nayasaya aykırılığı . 
Bunlar üzerindeki tahliller şöyle ya

pılmıştır: 

b 
1

1
- Muahl!ıielPr hir. hlitii .. -lii .. b he· ,., 

ar a ya lfayıosız ve prtaız ka uı oıu· 
nur veya red, yahud da tehir edilir. Bir 
kısmı kabul ve bir kramı reddeylemek 
muahedenin biltünlilğüne aykırı olur. 

2 • Muhteva itibariyle anayuaya ay· 
kınlık. 

Profaör bu tekli evveli miaallerle 
izah ctmeği tercih etmi9tir. Alınan mi
saller şunlardır: 

Milletler cemiyeti paktının 18 inci 
madedaine göre muahedelcrin mcriye-

ti için bunların cemiyet genel sekre

terliğince tescil ve neıredilmesi tart· 
txr. Cemiyet aziıı bir devlet, anayasa· 

sına göre gizli muahede akdi Mlihiye

tini haiz olabilir ve yaptığı gizli mua· 
hede, pakta göre hükümsüz sayılmak 

yolsuz tasdiki' 
lazım gelir. Halbuki devlet an .. yasasr• 
na göre bu salahiyete sahihtir. Bu me"· 
zuu hukukçular şöyle tefsir etmişler· 
dir: 18 inci madde gizli muahedeleri 
menetmez. Bu sebeble anayasayı ta· 
dil eden bir hüküm değildir. 

ikinci misal beynelmilel ış bürosu· 
nun üçte iki reyle karar almasıdır ve 
kararlar imzalanmamaktadır. Meseli 
Fransaya göre bir muahedenin tasdik 
olunabılmesı içın bir delegenın ımzaaı 
şarttır. Fransız hukukçuları tasdiki 
hariciye vekaletine bırakmak suretilc 
Milletler cemiyetinin bu hükmünü ko· 
rudular. 

Uçüncü misal: 1924 ele konseyde Yu· 
nanistan mümeasili ve konseyın reiıi 
olan Politiıin beyanatı üzerine Millet· 
ler cemiyeti, kendisiyle Yunanistan· 
daki bulgar ekalliyetleri hakkında bir 
protokol imzaladı. Bu protokol hemen 
imza ile beraber tatbik olunacaktı. Yu· 
nan meclisi bunu reddetti. Ve mesele o 
zamanın başvekili Venizelos'un, mec· 
liste, bunun hukukan mevcud olmadı· 
ğına aid sözlerile kapanaı. 

Pero ile Şili arasındaki Salamon 
Lozano muahedesinin Pero anayasası· 
na aykırı oldugu halde Pero tarafın· 
dan reddedilmediğini ve son ihtilafta 
bunun tadili istenildiğini mühim bir 
misal olarak izah eden profesör bu 
mevzuu etraflıca aydmlatmıttır. 

Bu misallerle vasıl olunan netice şu· 
dur: muhtevanın anayasaya uymama
sındaıı dolayı muahedeler muteber de· 
ğildir, diye mutlak bir hüküm verile• 
mez, muteber de denilemez. İç hukuk• 
la dış hukuku ayıranlar için muteber 
olabilir. İç hukuku üstün tutanlar meri 
ol~asını, dı§ hukuku üstün tutanla( 
ise meri olmasını kabul etmiş olurlar. 
Şu halde böyle bir meselede mevzuu 
ortaya koymak ve enternasyonal mah
kemelerin kararlarını beklemek lazım.
dır. 

3 - Tasdik formalitesinde anayasaya 
aykırılığa gelince böyle muahedelerin 
meriyeti meselesi de ilimde münakaşa 
halindedir. Enternasyonal mahkeme· 
terden kararlar çıkmış değildir. Düşü· 
nüşler şöyle hulba edilebilir ı 

A - Muahede devlet reiıinin tasdiki 
ile muteberdir, Diğer formaliteleri arq 
~k kartı dev}~ti0n_iç l~rine_ıı:ıy~
let reisine aidclir. Birçok anayalalıu:ı 

da bunu ona bırakmrJtır. 
B • Muteber değildir. Çilnkil lkid 

devlet, karşı tarafm tasdik fomıalitelo 
rini bilir, bunun tamam olmanıasiylt 
yaptığı muahedenin hilkümaüz olduğu· 
nu anlar. 

C • Böyle bir muahede enternasyo
nal sahada milteberdir, dahili hukukta 
değildir (italyan mektebi) bu mekte
be göre iradenin beyanı devlet reisine 
ve teşekkülü devlet reisiyle meclisins 
aiddir. 

D - Her h!diseye göre hüküm ver
melidir. 

Yine dün Zirat Bakanlığı müsteşarı 
B. Nakinin reisliğinde eğitmenler iti 
ile meşgul olmak üzere bir komisyon 
toplanmıştır. Komisyon Ziraat Bakan· 
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Sayın profesör bu mevzuda yakın 
osmanlı tarihinden üç misal almış ve 
bunlara temas ederken çöken idarenin 
zaaf ve teredclisi sebeblerini de canlı 
bir surette izah etmiştir. Balkan har· 
bmdan sonra Edirncnin istirdadını ta· 
yin eden muahede ile Trablus garb 
muahedelerinin taadik formalitesi ta
mamlanmadan tatbik edildiğini ve son· 
radan meclisce tasdik edildiğini izah 
eden profesör daha çok 1915 de Trak· 
yadaki bir kısım türk arazisini bulgar· 
lara terkeden muahedenin yolsuzluğu 

üzerinde geniı izahlarda bulunmuıtur. 
Arazi terkini tazammun ettiği halda 
hudud tashihi ismi verilen ve meclisin 
tasdikinden geçirilmeksizin tatbik e· 
dilen muahedenin milletçe tasdik edil· 
memiı olmak itibariyle Lozanda hü· 
kümsüzlüğü istenilmiş ise de osmanlı 
meclisinin bunu reddetmemiş olması 
sebebiyle iddialarımız kabul olunma· 
mıştır. 

lığı ziraat genel direktör vekili BB. 
Selim, Kültür Bakanlığı ilk tedrisat 

genel direkt<SrU İsmail Hakkı ve Zira
at Bakanlığı köycülük §Ubesi direktö· 
rü Reşaddan milrekkebdir. 

Diğer taraftan Ziraat Bakanlı~r ge· 
çen yıl ve bu yıl yetişen eğitmenlere 

35800 kilo buğday tohumu, 31500 kilo 

arpa tohumu dağıtmıştır. Bu tohum • 
lardan Trakya eğitmenlerine 9700 ki -
lo buğday ve aynı mikdarda arpa, An
kara eğitmenlerine 6600 kilo buğday 

yine aynı mikdarda arpa, Adapazarı 

ve Bursa eğitmenlerine 7500 kilo buğ· 
day, Eskişehir, Kütahya ve Afyon e • 
ğitmenlerıne 12000 kilo buğday, 15200 

kilo arpa tevzi edilmiştir. 

Yurdda9! 
Az para ile çok gıda: 
Bu ıır, kuru yemi9lerimiz· 

de var! 

Yurddaı! 
Elma ve portakalı bugün 

doktorlar yalnız en iyi ve 
faydalı gıda olarak tavıiye 
etmekle kalmıyorlar, onlan 
bazı hastalıklarda ilaç yeri
ne bile veriyorlar. 

Yurddq! 
Arttırma, bir alııma ·si· 

dir. 
Çocuğunu küçük ya9tan 

arttırmağa al!fbr. 

Tasarruf - Arttırma 
Sekiııinci ulusal ekonomi ve ar

tırma haltaıı bugaa baılıyor. Şim
diye kadar milletler araaznda dola
ıan ıöyle bir ata ı6za vardı: "Yahu
di gibi kaun, bulgar gibi ıarletJ,, 
Buna mukabil, oımaalı miras yedi· 
liğı, bir insanın eline geçen paranın 
millet servetinden bir parça oldu
gunu hiç bir zaman anlıyamamııtır. 
"Sultanahmedde dilenip Ayasolya
da sadaka vermek,, tibiri bllsbUtan 
boı yere uydurulmamıı olsa gerek
tir. 

"TQrkler misafirperverdir/,, Bu 
camleyi bir çok yabancı kitabların· 
da görmUısanazdUr. Fakat osmanlı
lık bu mim meziyeti de çığırından 
çıkartmıştır. Dünkü rejimin itiyad
Jarına uyarak ötekine berikine sof
ralar donatan adamlara çok rastla
mışızdır. 

lspanyol ron:ıancıaı Blasko lba
nez'in bir romanında Madrid'de 
"üstad" unvanile anrlan kumarbaz 
bir kahraman vardır. Bu adam, dai
ma şu vecizeyi tekrarlar : 

- Para kumar oynamak içindir; 
ondan artanını yiyebilirsiniz/ 

Romandaki bu kahraman hayali, 
bu vecize uydurmadır. Fakat osman
Jı terbiyesinin yarattığı miras yedi 
tipi elinde para tutmamak hususun
da bu hayali kahramanı gerçek· 
Je~tlrmifti. 

Yeni rejim ise her yafta tarkün 
tutumlu olmasını memleket mesele
leı inden birisi sayıyor. 
Uzağa gitmeğe ne haceti Ekono

mi ve artırma i'ia osmanlzcamn bul
duğu "tasarruf,. kelimesi bile "har
camak,, manasına gelen "sari,, dan 
çıkmıı bir kelime değil mi idiJ-T.1. 

Doban yaşında ölen f(ıir 

Ooktor rtuaçuJdu nakkı, ..ı.uılrii 
"Aktam" ela yazdıtı bir ııbat yazı· 
•mı ıu beyitle bitiriyordu. 

Bir nim neı'e uy bu cihaıuıı babanm 
Bir aapri ketideye tut lllesarmı. 

Aynı sazetenin bir batka sayfa· 
•Jnda ela fÖyle bir razı vardıı "C.. 
çen hafta, Paris'te Bohem hayatı ya· 
fUD&ia alışmıf, şaraba dütkün bir 
faİr olan Ponchon doksan yaıında 
öldü. 

Otuz sene evTel doktorlar, ağ· 
zma bir damla içki korsa bir iki ay· 
dan fazla yqayarruyacağıru ıaire 

aöylemiılerdi. Şair bu taniyeye ku· 
lak aamamq, otuz sene daha yaşa· 
DUftır.'' 

itte size içki lehinde bulunan bir 
ıairin beyti ile makalesini aüaliyen 
bir türk doktoru ve içki aleyhinde
ki doktorlann tavsiyesine kulak aa· 
nuyan bir fransız tairi. 

Bununla beraber, eaki tairl•ri· 
miz içinde bu iki telakkinin ortaıı • 
m bulanlar da yok değildir: 

Mey içmek intihar etmek demektir 
&erçi bittedric 

Düıünmekle verem olmaktan evlldır, 
dllerıen iç 1 

Beytinde olduiu gibi. 
lıte size içki hakkında bir sürü 

mülahaza ki hiç birisinin, batta 

dostumuz Fahreddin Kerim 
üzere, bütün Yetil aycıları 
nun etmiyeceii ıüpbeaizclir. 

Medreae odalannda ! 

olmak 
mem-

Süle)'IDaa.İye' de bir medreae oda· 
aıncla oturan iki arkadat oturmuılar, 
içmifl•, eilenmiılerl Geç vakit 
fula siiriiltü çdrarclıldarı için oda· 
batı kendilerine ihtarda bulunmuf. 
Onlar ela ba ihtara içerledikleri 
için aralarında bir kavga, bir dö~üt
tür, batlamıı. Bititik odada oturan 
bir başka kiracı, gürültüyü duyun· 
ca komtuda cinayet var, sanarak 
havaya iki el sillh etmiı. Polisler, 
bekçiler medreseye koııqmuılar, 
biitün bu kahn.nanıan toparladıkla
rı aibi karakola götürmütler. 

Hadisenin hayret edilecek tara· 
h yok; "itin medreseye düırnesi" 
bizde eski tabirlerdendir. 

Bir 11önül tecrübeıi! 

Gönlünüzü birisine kapbrdmız 
mı, kapbrmadmız mi? Mühim me
seledir Ye bunu çok defa kendiniz 
de farkedemeasinia. Fakat bu me
aele, bugüne kadar, alır bqb adam· 
lann uiraflnaya tenezzül etmedik • 
leri hafif mevzularclandı. Şimdi te

Wdô deiitmit olacak ki belli bqb 
mubarrirlerden Winifrecl Kirldand, 
bu bahse dair ıu satırları yazıyorı 

" Birçok inllllllar, bu ite devam 
etmek veyahud vazgeçmek karan
nı verebilmek için, birisine gönül 
kapbrıp kapbrmadıklannı tam vak. 
tinde öğrenmek isterler. Bunun için 
yapılacak basit bir tecrübe vardır: 
Bunun en büyük alimeti insanın 
kendi kendine kaldığı zaman bir ka
dmı hatırlayıp onunla konutmak 
arzusunu tiddetle duymaktır. Bir 
kadın, yanınızda değilken onunla 
konu,mayı cammz çekiyor mu, an
layınız ki ona gönlünüzü kapbnmf· 
ıınızdır." 

n;,. tfrvrı1.-; divnr 1.·i! -
inhisarlar idaresi, artık tiryaki. 

lerimizin yalnız sade tütün ve düpe· 
düz cigara ile tatmin edilemiyeceği. 

ni dü,ünmüt olacak ki pipo tütü
nünden sonra Sigar da çıkardı. 

Bu gayretlere teşekkür etmesi 
tabii olan tiryakilerimizden bir ta • 

nesi, tütün hakkında yazdığımız bir 
fıkra dolayıaiyle bize gönderdiği bir 
mektubta küçük bir tikayette bu· 
lunuyor ve diyor ki: 

" Ben pipo içiyorum ve yerli pi
po tütünlerimiz o kadar hoşuma gi. 
diyor ki arada sırada elime İngiliz • 
amerikan tütünü geçerse onu içti· 
ğİm zaman yadırgayorum. 

Fakat uzun bir müddettenberi 
havuı alınımı ve üzeri lehimlenmiı 
teneke kutular piyasadan çekilmİ!• 
tir. Üzeri kalaylı kiiıdla aanlmıt 
ufak kutular da Ankara'da çok ça· 
buk kurumakta, toz haline gelmek· 
tedir. Neden bu lehimli kutular pi
yasaya çıkarılmıyor?'' 

Böylece yurdun bir ucuna gider .. 
ken her gün üzerinden birçok kayıd • 
larla geçtiğimiz aziz bir toprak elden 
çıkmıştır. 

Sayın profesör, 1908 inkılabının 

kanunu esasi talebiyle yapıldığı hal· 
de, bu muahedelerin tasdikinde oldu· 

ğu gibi ona riayetsizliğin osmanlı dev· 
Jetinin izmihlal tarihinde yeri olduğu• 
nu tasvir etmiş ve şu sözlere! konf~ 

ransını bitirmiıtir: 

" Tarih dünya mahkemesidir, Ma· 
zi istikbale bu mahkeme önünde hesab 

verir. Cumhuriyetin onuncu yılında A.· 
tatürk tarihine yeni türk devletinin oıı 
bet yıllık hesabını açık alınla verdi. 

Büyük Şef i.lı::inci on yılın beşincisin• 

ayak basarken hergün fereften 'erefe 
ilerlettiği yeni Türkiyenin bu merha· 
lede de hesabının ne olacağım son nut· 

kunda gösterdi. Atatürk rejiminin nıu• 
ahedelere riayet etmek ve ettirmek itl
bari yl de itibarı büyüktür." 
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~ ..................................... .. 
1 DIŞ iCMAL f 
~ .............................. . 
Sovyetlerde yeni rejim 

Bu ·· So guıı vyetlerde yeni kanunu eaa. ·ı 
d 

11 ı e kurulacak olan demokrat 
evlet • · • G b" .4. ıçın seçım yapılıyor. ar ı 

d Vrupanın bazı memleketlerinde 

0~0k~asi, artık aiyaai tarihte yeri 

1 an hır nıüeaseae sayılmaya bq
dllnrnıı iken, Sovyetlerde ileri bir 
eınokrasi rejimi kurulması her ta-

tafta d • • , 
h. en erın alakayı celbedecek 
ır n·d· 

d a ıae olmak laznndır. Malfun-
ıır ıs:· ıaa· 1 senelerdenberi bu kanunu e· 
~ ~lanmakta idi. Kanunu e
~ nıhayet hazırlanmıt ve timdi 
ge)ık_ ~tbikatına geçilmek aıraıı 
I llııttir. Bu kanuna göre, Sovyet"'te iki meclis tesis edilecektir : 
1 1 ~ İttihadm konseyi 2 - Mil
et erın konseyi. 

d Bu iki meclisin bir arada içtimaı 
ki~ SovyetJerin yüksek meclisini tet
lt edecektir. Yükaek meclia, kendi 
li.k ~lhdan otuz yedi azalık bir reia
~ · vanı aeçecektirf. Bunlann biri 

11 ...... b" o "ki e e b' o kAto :ri ' . -aa.. ı~ı ı ncı reıa, ın a ı.p. 
-~ dordö de aza olacaktır. Reıs, 
trr 1 2eınanda devletin reiai olacak
liıı~· Bu nıakama Sovyet lideri Sta-

1 ın reçeceği tahmin ediliyor. 
çn:te bugün bu iki meclia için se
aa Yapılıyor. On aekiz yaıma ba
Ce~ her Sovyet vatandaıı, bir dere· 
lir 1 

olan bu seçime ittiri.k edecek
~ R~y aahiblerinin adedi doksan 
gö lnilyon olarak heaab edildiğine 
le ".e, tarihte bu kadar büyük bir 
li Çını Yapıldığı görülmüt değildir. 

el" Ür •• b' d b' b r )'Uz ın vatan at ır me ua 
~ecektir. Kanunu ·esasiye göre, 
ktt~Zed göstermek hakkı, İtÇİ tet· 
I> atlarına komüniat partiaine, koo
ı eratiflere, kültür cemiyetlerine ve 
Q~çlik te§kilatlanna verilmi,tir. 
ıe: hliiddettenberi Sovyetlerden ge· 
I' .te.lgraflar, bu namzedlerin bi
i; ıkı~r gösterildiğini bildirmekte 
~· Stalin ayrı ayrı bin mmta.kadan 
" :zed gösterilmi§; fakat Moako
~ a b~ intihap daireaini diğerleri-
d tercıh etmiıtir. Diğer Sovyet Iİ· 
er-ı . 

tı el"ı de bir çok mmtakalardan 
ti arn~ed gösterilmi§ler fakat her bi
l:t bıl" ınrntakayı intihap etmi,tir. 
d "l"İciye vekili Litvinof Leningrad'· 
an nıebua aeçilecektir. 

bı .Yiikaek meclis dört senelik bir 
ud.det için şeçiliyor. Fakat kanunu 

:'!'aide tasrih edilen vaziyetlerde 
b~;:~k divanı tarafmdan feahedile-

~J'J'!t\~,~~e!'.!>eı:_i_!!': 
) ada. giri§tikleri tecrübeler, dün
~: ~lakasmı celbetmittir. De
~ aaı aahaamdaki bu tecrübenin 
'a~i alakayı celbetmeai tabiidir. 
~ T urklere gelinceı büyük ıimal 
Otntunıuzla münasebetlerimiz çok 

tıltidir. Fakat bu münasebetler, an· 

~it Çarlık idaresi yıkıldıktan sonra· 
Sıt.tr ~ samimi bir safhaya girmittir. 

01-.Iuı'in liderliği altında kurulacak 
~n Yeni rejimde bu münaaebetle· 
L lcarıılıklı itimat ve samimiyet 
""as · · d · · Ce... 1 ıçın e ınkııafta devam ede-

de rı tabiidir. Sovyet kompmuıza 
lrıokraai rejimi kutlu olaun. 

1 ng i ite rede 
bir tren 

A. Ş. ESMER 

müthis 
kazası 

19~dra, 11 (A.A.) - İngilterede, 
1 

5 
aenesindenberi eti görülmemiı oan b ... 

cı· uyuk bir tren kazas olmuştur. E-
11\bıı 

cıı rgdan gelip Glasgov'a gitmekte 
"a.rı tkispr~s Dundee - 'Glasgov ekiı-
~reııi ·• ' 

Ç rııın son vagonlarına çarpmıştır. 
}'oı arpışnıa çok mUthiş olmuş, birçok 
~Ular Ölmüş ve yaralanmıştır. 

Iti emen vaka yerine gelen imdad e
}'~leri, enkaz altında kalan ölülerle 

~aı'.ları çıkarmağa başlamıılardır. 
tcbı~1lllburgda neşredilen resmı bir 
tı.. •ğe göre, bu facianın bilançosu şu
"r: 

34 Öl" 
has U ve 92 yaralı. Yaralılardan 25 i 

ta ha hr neye yatırılmıştır. 33 yolcunun 
ht ası llğır ise de henüz hastahaneye 

rrıın-.~ har· -"'ınıştır. 34 yolcunun yarası 

~ 
j;::-_d_,d...,~-.. -~-.. -.. -.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -... 

i lıe~? değerli ve en manalı 
i 11 ) dYe (T aaarrul kumbara-
• rr 

1 }' Ut~dQ.f 1 

I
İ 1,0~0rtakal. mevıiminde, bol 

&Qkı reçel ve •urup yapmayı 
1't unutma! 

i ıturddQ.f! l ile 'ı!'ecelerinde miıalirlerİ· 
At;,, ru üzüm, incir, fındık, 

1 
~r btya kayıııı, Anteb lııtı
fQk 1~em, ceviz, elma, por

Q ıhram et! 

ULUS 

,D 0 N Y A H A B E R L E R İ 
ispanyadaki kanh harb Filistin' de 

tethişçilerle 
mücadele 

Kudüs, 11 (A.A.) - Tethişçileri 
tenkil etmek üzere son haftalar zar
fında sarfedilen gayretler isyan ha
reketine mühim bir darbe indirmiş
tir. 

Asi kruvazörler hükümetçi 
sahilleri topa tuttular 

Polis suykasdçıların iki çeteye 
mensub olduklarını ve bu çetelerin 
tahminen altmışar ki§İden mürekkep 
olduğunu ve bunlardan birinin Filis
tinin şimalinde, diğerinin de cenu -
bunda faaliyette bulunduğunu anla
mıştır. Bu çetelerin reisleri münfe
rid tethiş hareketleri yapmak üzere 
gönüllüler göndermektedirler. Tet-

Müthiş bir hava harbi oldu 
Barıelon 11 (A.A.) - Aıilerin Kanariaı, Baleares ve Almi

rati Cervera' adlı harb gemileri dün on bet dakika kadar Alican
te'yi bombardıman etmişler ve cumhuriyetçilerin sahil batarya· 
lan tarafından açılan alet üzerine açığa çekilm~ılerdir. ~i kur
vazörlerinden birinde bir yangın çıktığı zannedılmektedır. 

hişçiler ecnebi memleketlerden para B. Flanden'in seyahati 
ve mühimmat almaktadırlar. Geçen 
hafta mühim mikdarda patlayıcı mad
deler almışlardır. Polis, umumi vali hususi mahiyette 
nin katili oldukları zannedilen iki ki Paris, 11 (A.A.) - Havas bildiri
şiyi tevkif etmiştir. Bunlardan biri yor: Başbakanlık, B. Flanden'in Fran
itirafatta bulunmuştur. sa hükümeti tarafından Berlin ve Ro-

Tethiş faaliyetleri karşısında a- ma'ya bir vazife lle yollanacağı hak -
rab ve yahudi partileri toplanıp mü- kında bir Londra gazetesinin verdiği 
zakerede bulunmamakla beraber Fi- haberin doğru olmadığım bildirmekte 
listin meselelerinin süratle hallledil- ve B. Flanden'in Avrupadaki seyaha
mesini istemek için müttefikan hare- ı tinin :ama~ile hususi mahi~ette bu -
ket etmeğe karar vermişlerdir. lundugunu ıtave eylemektedır. 

Aragon cepheıinde, frankiıt
lerin 20 bombardıman tayyaresi 
40 kadar avcı tayyaresi tarafın
dan himaye edildikleri halde 
Bejaralos ve Candasnos tayyare 
meydanlarını bombardıman et
mişlerdir. 

Cumhuriyetçilerin tayyareleri 

B. Delbos Belgrada hareket etti 

Romanya, Fransa daima 
biribirlerine sadıktırlar 

frankist tayyarelerle barba tutuşmuş 
lar, asilerin iki bombardıman tayya
resiyle bir avcı tayyaresini düşür -
rnüşler ve üç avcı tayyaresini yere in
meğe mecbur etmişlerdir. Bir cum
huriyetçi tayyaresi düşmüştür. Dün 
akşam, asilerin 18 bombardıman tay
yaresi Barbastre ve Castejon'u bom
bardıman etmişlerdir. Cumhuriyetçl 
tayyareler bunlara hücum ederek hiç 
zayiat vermeksizin iki Asi tayyaresi
ni düşürmüşlerdir. 

Franw - ispanya 3mırmda 
yeni bir hiiditJe 

Paris, 11 (A.A.) - Gazeteler, Cer-
bere mıntakasındaki Fransa - Kata

'Fransı% 

olan 

dış bakanı 

bağhhğı 

milletler 
tebarüz 

cemiyetine 

ettirdi 

lonya hududunda yeni bir hadiıe çık
tığını bildirmektedirler. Birçok hü
kümet milisleri fransız hududunu 
geçmişler ve sahilden geçmekte olan 
bir vapura ateş açmışlardır. Cerbere 

Bürkeş, 11 (A.A.) - B. Delbotı, dün 1 
romen, fransız ve yabancı gazeteler 
delegelerini kabul ederek uzun bir has
bihalde bulunmuftur. 

B. Delbos, kendisine gösterilen iyi 
kabulden dolayı gazetelere te,ekkür 
etmiştir. 

B. Delbos, biWıare sözlerin~ şöyle 
devam etmi9tir: 
"- Majeste kıralm bana göstermek 

yıt&!PL~~.~\!!~'!..d .. uJ!1 .. !r!.~~ulden dola· 
Buadan ıonra, bütün hükümet azala

rı ve demir muha!ız partiıi Jefleri ha
riç olmak üzere bütiin ıiyasi partiler 
şefleri ile buluştum. Romanya iç poli· 
tikasındaki deği§:ikliklerin beni allka· 
dar etmiyeceğini tebarüz ettirmem da· 
hi zaittir. Fakat Juraaını tebarüz ettir
mek hakkımdır: birbirleri ile çarpıpn 
siyaset adamları, Fransa hakkında ve 
memleketlerini memleketime bağlayan 
rabıtalar hakkında, aynı ıözleri söyle
mektedir. Fransanın Romanyaya sadık 
olduğu gibi Romanya da Fransaya sa
dıktır. 

Doaıluklar ve ittifaküır 
B. Delbos, bundan sonra, seyahatin

den bahsetmiş ve ezcümle demiş~ir ki: 
"- Resmi tebliğ, görüşmelerimi

zin havasını ve veçhelerini göstermek
tedir. Siyasetlerimizin esasları orada 
ıarih surette belirtilmiştir. Evvela, bu 
sahada azamiyi elde etmif bulunmamı· 
za rağmen, iki memleket arasındaki 

dostlu~u ve tesanüdü, idame ve takvi
ye etmek arzusundayız. Sonra, daima 
sulhun idamesi ve takviyesi hedefiyle 
hareket ederek, diğer devletlerle olan 
doıtluğumuzu ve ittifaklarımızı idame 
ettirmeğe de karar vermiş bulunuyo
ruz. Sizler ve ben, umumi sulhu düıün
müyoruz. Bu, bizim hodbin olmayan 
yüksek endişemizdir . ., 

Müleıler Cemiyeti 
B. Delboı, bundan sonra, Milletler 

cemiyetine karşı iki memleketin müş
terek bağlılığını tebarüz ettirmi9 ve bu 
huıousta fU sözleri ilave eylemiştir: 
"- .LVlılletler cemiyetine olan bu 

lıağlılığımız, bizi sulh için daha geniş 
emellere malik olmaktan menetme
mektedir. Diğer milletler bizimle aynı 
dlışüncede bulunmasalar bile, biz, on
larht iyi ahenk halinde yaşamak ve he· 
pimizin menfaatimiz için itbirliği yap
mak arzuıundayız.,, 

B. Delbos Belgrada 
hareket etti 

Biilcreş, 11 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: Fransa hariciye nazırı B. 
Delbos, bu sabah aaat 9.50 da Belgrada 
hareket etmiı ve istasyonda hariciye 
nazırı, milli müdafaa nazırı ,bahriye ve 
hava nazırı, bütün müsteşarlar, Bük
reş belediye reisi, fransız elçiıi, Çe
koslovakya, Yugoslavya ve Polonya
nın Bükreş elçileri bütün hariciye er
kanı ve gazeteciler tarafından tC§yi e
dilmiştir. 

Aynı trenle, B. DelOO. ile birlikte 
ıeyahat etmekte olan 19 franaız gazete
cisi de hareket etmiştir. 

Trenin hareketinde, halk franaanm 

jandarması tahkikata ba~lamı,tır. • C d Aksiyon fransız gazetesi Prene 1 ta lya en ev re en ve Ariege departmanları ahalisinin 

d bu mütemadi hadiselerden büyük bir resmen çekil İ heyecana dU,tüklerini yazmaktadır. 
(Başı ı. inci sayfada) lngiliz delegesi Frankuı 

Ve sonra dedi ki: lspanya,ya gitti 
- Büyük demokrasilerin oyunu 

uğrunda hattı hareketimizden vaz- Londra, 11 (A.A.) - İngiltere
gecmemize imkAn yoktur. "Halk, ha- nin frankiat İspanya nezdindeki aja
y1f' aıye t>agırıyordu,, ıuuy .. lra'"'' ~--· nı >:>ır .1:<.ooea .ı::ıv..ıgı:;o,., \lUu takt-U 

türlü fedakarlığı yapmağa muktedir 1ngiltct'eden ayrılinıttır. Franko hü
bir millete karfı hiç bir fey yapıla- kümetinin İngiltered~ki ajanı dük 
maz. Karada, denizde, havada çelik- d' Ale istasyonda kendisini aclamla
ten silahlarımız var. Ve bunların mıştır. 

hepsinin üstünde ihtilalimizin kahra· 
man mefkOresi yaııyor. General Franko'nun beyanah 

Kararımıza rağmen sulhu ve işbir- Salamanka, 11 (A.A.) _ General 
liğini istihdaf eden aiyaeetimizin ana Franko, yaptığı bir beyanatta, eıki 
hatlarından ayrılacak değiliz. Ecne- rejimler zamanında otuz bine baliğ 
bi matbuatta okunan rivayetlere kar- olan memurin kadrosunun birkaç yü
şı tamamiyle likaydız.,, ze indirildiğini buna rağmen "devlet 

Muaolininin nutku 10 dakika ka· teknik komitesinin yardımiyle idare 
d'ar sürmüştür. Musoliniyi çılkın al- makinasının iyi bir surette ifleme· 
kıtlar ve hurralar selimlatnıftır. Mı- sinin kabil olduğunu söylemittir.,, 
zıka faşist marşını çalmaya batladı· General, kızılların hezimeti ve 
ğı vakit halk bili bağrıtıyordu. As- harbın •c;>na ermesi pek yakın oldu
kerler hançerlerini ve tüfeklerini ha· ğu kanaatini ızhar etmiş ve beyana. 
yaya kaldırmıtlardı. tını, mütarekenin veya kızıllarla bir 

Saat 21. i 15 geçe alkışlar hala devam itilaf akdinden bahsedilmesini duy
ediyordu. Muaolini tekrar balkona gel- mak istemediğini ıöyliyerek netice
di, aydınlatılan meydanda bef tabur lendirmiştir. 
asker lejyonlar marJını söylediler. 

Müteakiben speaker dedi ki: lngiliz tayyareleri 
"Muıolininin sözleri, çiçek verip konır-ol.dan çekiliyorlar 

kuvvetli bir ağaç ortaya çıkaran bir to-
hum gibi eyi bir toprağa ekilmiı bulu- Londra, 11 (A.A.) - Royter ajan-
nuyor.,, sının bildirdiğine göre, Akdeniz kon-

Saat 21.25 de Afrika ve İspanya gö- trolundan iki ingiliz tayyare filosu
nüllüleri prkılar ıöyliyerek geçit res- nun çekilmesine ıebeb, Akdenizde 
mi yaptılar. vaziyetin salah bulmasıdır. Bu ted-

KarlfmlBlık komiıeri bir, hiç bir suretle, Akdenizde tay-
Londra, 11 (A.A.) - İtalyanın Mil- yare ile yapılacak kontrolun tama -

letler cemiyetinden çekildiğini ilin et· miyle nihayete erdirilmiJ olması ma-
miş olan Musolininin karışmazlık ko-
miteıinden hiç bahaetmemiı olmaaı bu
rada kaydolunmaktadır. 

iki tayyare kazası 
VarfOV&, 11 (A:A.) - Thorn'da iki 

aakeri tayyare bir UÇUf esnasında çar
p1f0119 ve parçalanmıftır. Dört tayya
reci ölü olarak bulunmuştur. 

Londra, 11 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetlerine menıub bir bombardıman 
tayyaresi bu sabah ycere dü§:müştür. Pi
lot, ve tayyarede bulunan bir kişi öl
müştür. 

B. Bal dur fon Şiral Bükreşte 
Bükre_ş, 11 (A.A.) - Alman genç -

lik tefkiltının batkanı Baldur fon Şi
rah buraya gelmi§ ve resmen gençlik 
reisi tarafından ıelamlanmııtır. .U 

mUıneaıilini hararetli aempati tezahür
leri ile selamlamış ve alkıtlamııtır. 

Küçük ant.anı kurmay 
haf kanları toplantısı 

Bilkref, 11 (A.A.) - Romanya erki
nı harbiye reiai general Geneıka kü
çük antant erkinı harbiye reiıleri 
konferansında bulunmak üzere bugün 
Praga hareket etmiıtir. 

nasını tazammun etmemektedir. 

Küçük Dış Haberler 1 
X Berlin - General Göring, askeri 

ekonomi şefliklerine, alman tayyare en 
dilstriainin mühim fahaiyetlerinden 
yirmi üç ki§iyi tayin etmittir. 

X Moskova - Sovyet hilkümeti 
hasta bakıcılarının licretlerini artırma
ya karar vernıiıtir. 

X Kahire - Fiıtillden müztarib 
bulunan Nahaı Paşa dört mütehuaıs 

tarafından tedavi edilmektedir. Milte
haasıalar hastanın sıhi vaziyetinin en· 
diıeyi mucib olmdaığıru bildirmekte • 
dirler. 

X V arıova - Gazetelerin BUkret
ten öğrendiklerine göre B. Tatareıko 
pek yakında Varşovayı ziyarete gele • 
cektir. 

X Brüksel - Kıral Leopold, Os
tende yoliyle Londra'dan buraya dön
müştür. 

X Viyana - Habsburg'lar yalcın
da, mülklerinin büyük bir kısmını ye· 
niden tasarruflarına gireceklerdir. 

X Paris - Parlamento, P. T. T. 
büdcesini kabul etmiıtir • 

Uluıal Ekonomi ve Arttırma 
Kurulunun pla/ıartları 

SoyYeller birllllnde 

Seçim bugün 
başlıyor 

Moskova, 11 (A.A.) - Sovyetler 
Birliğinde yapılacak seçimin arife -
ainde memleketin her tarafında büyük 
mitingler tertib olunmaktadır. Birçok 
fabrikaların ifçileri, komüniıt olıun -
lar olmasınlar, Lenin • Stalin partiai
nin namzedlerine rey vermeği karar
laıtırmıılardır. 

Sovyet basını da halkın bu heyeca· 
nına makes olmaktadır. Yalnız Mosko
vada yapılan mitinge 250.000 genç it -
çi, mektepli ve aaire ittirak etmiıtir. 

Komüniat gençliği birliği, Oaaoovi
akin cemiyeti ve beden terbiyeıi bir
llif genç c.-ı;ir:ilf'rf' hitaben neıret
tiği müşterek bir beyannamede, bU
yük sovyet meclisine gösterilen nam
zedlere komünist olsun olmasın, genç
leri rey vermeğe çağırmaktadırlar. 

B. Molotof da on binlerce seçicinin 
önünde verdiği ye sık sık alkışlanan 
bir nutukta, komünistlerle partisizle
rin tetkil ettiği bloktan bahsetmiş
tir. Seçimin en büyük hususiyeti bu 
bloktur. 

Seçim bu tKJbah ba,lıyor 
Moskova, 11 (A.A.) - Yarın sabah 

saat altıdan itibaren doksan milyon 
müntahip - ki, bunların iki milyonu 

komünisttir - rey sandıklarına gide
rek yüksek sovyet meclisine mebus 

intihap edecektir. 

Her mıntakada iki mebuı intibah 
olunacaktır. Bunlardan biri, birlik 

sovyetine ve diğeri de mahalli sovye -
te seçilecektir. 

B. Stoyadinoviç'in 
Sofya seyahati 

Sofya, 11 (A.A.) - Yugoslavya baş
vekili Stoyadinoviçin yakında Sofya
yı ziyaret edeceği teeyylid etmekte
dir. Ancak, evelce zannedildiği gibi bu 
seyahat, bulgar - yugoslav paktmın 

imzasının yıldönümü olan 24 kanunu
aaniye tesadüf etmiyecektir. Filhakika 
Stoyadinoviç kanunusanide Almanya
ya gidecektir. 

B. Sıoyadinoviç Belgrad'a 
döndü 

Belgrad, 11 (A.A.) - Başvekil Sto
yadinoviç Belgrad iatasy_,nunda bütün 
hiıküm\.t erkanı, ayan azası, mebuslar 
ve kalabalık bir halk kütleıi tarafından 

hararetle kar,ılanmıttır. 

-3-

Devlet endüstrisinin 
rasyonel çalışması 

CUMHURlYET'te Abidin Daver, 
batbakan Celal Bayar'ın, iki gün ev• 
vel lıtanbulda gazetecilerle yapbğı 
ıamimi konu§mada, devlet endüstri• 
sinin rasyonel çalı§ma imkanlanna ka· 
vuıturu)rnası hakkında anlattıklannı, 

sözlerinin ruhuna mümkün olduğu ka· 
dar sadık kalmaya çalııtığını söyliye
rek, !Öyle hulasa ediyor : 

Devletçiliğin muvaffakiyeti için 
devlet fabrikaları, mutlaka raıyonel 
çalıflJJalıdrrlar. Devlet fabrikalan, tam 
ticari bir zihniyet ve faaliyetle rasyo • 
ne) bir tarzda çalıımazlar ve husuıi 
fabrikalardan. geri kalırlarsa endüıtri 
sahasında devletçilik prensipimiz: iflia 
etmiı o)ur. Onun için, bu cihete fev• 
kalade itina ediyoruz. Sümer Bank 
keneli fabrikalarının raıyonel çalıpna
aını temin için, ara sıra müteha1111lar 
getirterek bu müesseselerin rasyonel 
bir ıekilde çalıııp çalıpnadıldannı tet• 
kik ettiriyor, mütehassıılann verdikle
ri raporlarda rasyonel çalııma bakı· 
mından eksikler ve yanlıılar mevcud 
olduğu anlaıılına bunlan diizeltiyoruz. 

Devlet fabrikalarının, tam bir tica
ret müe11eıeıi gibi rasyonel çalııabil • 
meleri için, onlann iılierini devlet da
irelerinin tabi tutuldukları kontrol tek· 
linden baıka bir tarzda kontrol ebnek 
lizımdrr. Muhasebat divanmın devlet 
dairelerinde tatbik edilen uwlün fab
rikalardaki çalııma tarzının ruhuna 
uygun olmadığını gördük. Fakat, kont• 
rolsuz bırakılan bir itin suiistimale 
doğru gitmesi tabii olduğu için, devlet 
endüstrisinin de esaslı surette kontrol 
edihneıi lizımdır. Yalnız bu kontrolun, 
kendi bünyesine ve ihtiyacına u1gun 
bir tekilde yapılması lüzumuna da ka
niiz. Bu makıadlaı muhasebat divanı 
reiıini devlet fabrikalannm kontrolu 
için yeni bir kanun projesi hazırlama· 
ya memur ettik. 

Bizde, mevcud aistem herkesi, ... 
üstimal yapar, telakki ederek ona sö
re, bir kontrol koymuıtur ve daha zi
yade eıkale ebemiyet veren bir kont• 
roldur. Ruhtan ziyade ıekle formalite
lere verilen bu ehemiyet, görü1oruz ki 
en çalııkan en becerikli ve .. emni1etli 
bazı arkadqlan bile tereddiicle n me
suliyetten kaçmağa aevketmektedir. 
Bir direktörün batmda bulunduiu mü
eaaeae için yüzde yüz fayclab olduiu• 
inandıiı bir iıi, bugünkü formalitelere 
uymadığı için yapmaktan kaçınmua. o 
müea1eae için tabii zararlı olar ft ..... 

.yonel çalıpnaia uymaz. 
Şimdi lııia ......._ ..Watimml ,......,. 

eauına, ym ıuinnam daymn lııir 

kontrol uaulü değil, "hiç kimae aaiiati
mal yapmaz, fakat biz kontrol edefts. 
suüıtinıal yapanı bulursak onun bf .. 
ıını ezeriz" prensipine, yani hüsnüan
na istinad eden bir kontrol aıulü k~ 
mak istiyoruz. 

Bu tarz kontrol, bilhassa dnlet ... 
nayÜncle, rasyonel çalıf1118 esaama ayw 
gun bir kontrol olacakbr. 

Tekrar ediyorum; sanayide devlet• 
çilik umdemizin muvaffak olması için, 
devlet endüstrisinin mutlaka rasyonel 
çalıf111Ası ve böyle çalıfAD eıhasa ve 
şirketlere aid fabrikalardan atalı de
ğil; üstün ohnası liznndır." 

lTALYA VE MİLLETLER 
CEMIYEn 

AKŞAM'm günün hadiseleri sütu
nunda okuyoruz: 

"I talyanm Uluslar Kurumundaa 
çekileceğine dair haberler aeliyor. 
Bunda ıaşılacak bir ıey yoktur. Zira 
ltalya'nın dostlan olan Almanya ile 
'Japonya zaten Milletler Cemiyetinden 
çekilmiılerdir. Faıizmin umumi siya
setiyle ve filiyatiyle de bu kurul esa
sen tezad teıkil ediyordu. 

Uluslar Kurumu, demokrat olan 
memleketlerin ruhuna göre tefekkül 
etmiı bir cemiyettir. Orada küçükler 
de dahil olmak üzere her azinm reyi 
hesaba katılır. Bu sebeble milletler ce
miyetinde çok fırkalı memleketlerin 
zaafı da vardır: Her aza bir mevzuu 
kendi tarafına yontmak iıter; bu yÜz
den ıürüncemeler, aksaklıklar olur. 
Fakat Milletler Cemiyeti asr11111zdaki 
demokrasinin iyi taraflannı da temail 
etmektedir: Sulhperver bir nah. 

ltalya, böylelikle, harici siyasetin• 
deki nazariyeyi ıimdiye kadar giritti· 
ği filiyatın, dostlannın ve biz:z:at ken
eli dahili aiyaıetinin üılubiyle telif et
mi~ oluyor!' 

Münakalit bakanı ve en kıdemli ka-· OtJiJlk1iJl&Jll •!&(JJSJl(il(RJ( O &ıll 

bi~ erkinından Spaho, İtalya seyaha- Yakında bQ§lıyoru:s 
tindeki muvaffakiyetinden dolayı Sto-
yadinoviçi tebrik etmittir. 

Sovyet Büyük Elçisi 
Berlin'e dönmiyecek 

Kesikbaılar 

Bertin, 11 (A.A.) - Alman istihba- Harikulade sürükleyici 
rat büroaundan: 

Sovyet birliğinin Bertin maslahat- bir polis romanı 
güzarı dün Reich hükümetinin harici-
ye nezaretine Sovyetler birliğinin Y amn: Edgar W aUace 
Bertin sefiri Yurenef'in vazifesine 
dönmiyeceğini haber vermiştir. UlilllJ%..-ıa.7U3lJill1fs o JJi#A JJ& 6 d! 
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Sonbahar at yarıılarının 
haftası 

Gümrüklerde tayin 
ve terfiler 

Tetkik direktörlüğü memuru B. A ~KAHA : 

GİLİZ ZABİTİ 
Yazan: Çeviren: 
Yüzbaşı F. W. von Her bert Nurettin ART AM 

Harbin ilk dehşeti geçtikten sonra 
biraz sükun bulan Pilevne .. 

Bugün yarışlarda hususi haraların 

yetiştirdiOi İngiliz tayları satdacak 

Zühtü terfian aynı direktörlük tetkik Ol.iL.r.. ı ı;;~J<iYATI: 12.30 Muh~cl~ 
amirliğine, levazım direktörlüğü tet- plak neşriyatı - 12.50 Pliik: Türk musı~. 
kik memuru Nuriye zat ve sicil iş- ve halk ıarkıları - 13.15-13.30 Dahili ,·e 

rid haberler. 
leri direktörlüğü tetkik memurluğu- AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Plak ne'1: 
na, İstanbul gümrük başdirektörlü- yatı - 18.35 Çocuklara masal: N. Artalll , 1 
ğü kolcularından İzzet ve Necib ter- 19 Türk muıikiıi ve halk ıarkıları (Se~ rı 

Adnan ve arkadaiları) - 19.30 Saat •>",, 
fian başdirektörlük memurluklarına ve arapı;a ne5riyat _ 19.45 Türk musılı1 .. 

İstanbul başdirektörlük muhasebe ve halk prkdarı (M. Kanndaıı ve ar~~:. 
memuru Sadettin terfian başdirek- lan) - 20.15 Konferans: M.M. vekıh 

Askerler konakladıkları yerlerde 
kulübeler kurmağa, mümkün oldu -
ğu kadar rahat edecek bir vaziyet 
vücuda getirmeğe çalı§ıyorlardı. 

Bana bu iti bitirdikten sonra 
Plevneye dönınem ve bir rus alayı
nın kararg8.hmda ele geçirdiğimiz 
ganimetleri bir miralaya teslim et
mem hususunda da emir verilmişti. 
Yolda kendi neferlerimin bunları 

talan etmelerine mani olmak için 
biraz sıkıntı çektiğimi itiraf etmeli-

için koca ev ikimizin demekti. lkiıer 
kerevet yanyana getirerek kendimi
ze geniı ve rahat yataklar yaptık. 

Ondan sonra kasabada bir gezintiye 
çıktık. 

On haftadan beri devam eden son -
bahar at yarışlarının on birinci hafta 
koşuları bugün ipodromda yapılacak
tır. Hususi haraların yetiştirdiği bir 
yaşında saf kanlı tay satışları memle
ket tay yetiştiriciliği itibariyle çok 
mühim bir hdise olarak telakki edil • 
mektedir. 

Sıkletlerden görüldüğü vechile bu ya
rışta müthiş bir 11klet farkı vardır. 
Andranbudin bu hafta 67 kilo ile ko
şacaktır. Bu haftaki rakibi yine Cey. 
lan'dır. Geçen hafta üçüncülüğe kalan 
Ceylan'ın bu hafta daha iyi bir netice 
alacağı beklenebilir. Birinciye nis
betle 17 kilo noksan sıklet taşıyacak 
olan Ceylan ile Salih Temel'in Mah
muresi bir sürpriz yapamadıkları tak
dirde ikinci ve üçüncülüğü aralarında 
paylaşmaları ihtimali fazladır. Bunun
la beraber birinci at ile sonuncu ara -
sında 21 kiloluk bir sıklet farkı oldu . 
ğuna göre bu yarışın sürprizle netice
lenmesi muhtemeldir. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma kurumu 1>11' 
törlük üçüncü sınıf muayene memur- kanı General Kazım Özalp tarafından"': 
luğuna, İstanbul başdirektörlük me- 20.30 Plikla danı musiki&i - 21 Ajan• ııı. 
murlarından Necmettin terfian, Ka- berleri - 21.15 Stüdyo salon orkes!tll~ 

ı - E. Kalman: Die Zirkusprinzessııı.,. 
zım naklen başdirektörlük üçüncü sı- Popy: Egyptia. 3- Gauvin: La Valse d 
nıf muayene memurluklarına, tetkik Batignoles. 4. Dridla: Sercnade Kübelilı""" 

21.55-22 Yarınkı' program ve ı"stı" kl41 -•tflı direktörlüğü memuru vekili Kemal '" ...-
İstanbul ba~direktörlük memurluğu- İST ANB UL : 

Artık harbın uyandırdığı ilk deh· 
şet ortadan kalktığı için kasabanın 

türk yerlileri hava almağa çıkmıt· 
!ardı. Kadınlar peçeli idiler; yalnız 
gözleri görünüyordu. Fakat yÜz gö
rünmediği halde bu gözler, yine in • 
aanı ıaıırtacak kadar ifadeli idi. Bul-

Büyük fedakrlık ve esaslı bir tekni
ği icabettiren saf kan yetiştiriciliğinin 
hususi teşebbüsler tarafından başarıl
ması ve alınan neticenin halkın tak
dirine arzedilmesi, memleketimizde 
ilk defa olarak görülmektedir. 

na, İstanbul başdirektörlük muayene 
memuru Necati terfian birinci sınıf 
muayene memurluğuna, Ünye gümrü
ğü muhasebe memuru Zülkarneyn fa. 
tanbul başdirektörlüğü muhasebe me
murluğuna, Trabzon gümrüğü me
muru Refika İstanbul gümrüğü mu
hasebe memurluğuna, Rize gümrüğü 
muhasebe memuru Şükrü Muradlı 
gümrüğü muhasebe memurluğuna, 
İğneada gümrüğü idare memuru Mus 
tafa Malkoçlar gümrüğü idare me
murluğuna, Tıbıl gümrüğü idare me
murluğundan vekalet emrinde Refik 
Kilis gümrüğü memurluğuna tayin e
dilmişler ve tetkik direktörlüğü tet
kik memurlarından Salih ve Mustafa 
birer derece terfi ettirilmişlerdir. 

VuL.c. !~.c.:;iJH YATI: 12.30 Plakla til~ 
musıki~i . . :2.50. Havadis. 13.05-14 BeYO~~ı 
halkevı gostcrıt kolu tarafından bir teı:ıı"" 
AKŞAM NEŞRİYATI: 16 Sekizinci ta• 

sarruf ve yerli malı haftaııı baıılancıcınJJI r 
c;ılıa nutku: Sayın Başbakan Celal Bayar~ 
rafından. Ankaradan naklen. - 18.30 Selıl' 
zinci Tasarruf ve yerli malı haftası, JCoıt" 
ferana: Hukuk Fakültesi dekanı Ali Fili'° 
19 Safiye: Piyano ve keman refakatilc""" 
19.30 Konferans: Selim Sırrı Tarcan (İ~ 
sanlar ve hayvanlar, Akael Munte) - ' 
Müzeyyen ve arkada!ilan tarafından tiİf 
musikisi ve .halk prkıları - 20.30 Hav• rt• 
ııoru 20.33 Omer Rıza tarafından ırabS' 
söylev. - 20.45 Bay Muzaffer ve arkıdar 
lan tarafından türk musikiıi ve halk 11rkJ• 
!arı ($.A.) - 21.15 Orkestra: 1- Keler: Si' 
la Lustspiel uvertür. 2- Translateur: W-1• 
zertraumerei. 3- Strauss: Zigeunerbaro' 
PC?tpurri. 4- Pinozzi: Screnade. 5- Pless0~1 

Reve de mariage. 6- Gounod: Ave Mırı" 
22.15 Ajans haberleri. 22.30 Plikla aololıt• 
opera ve operet parçaları - 22.50-23 SoO 
haberler ve ertesi günün programı. 

7ım. 

Öğleyin, J ack ve ben, Plevnede -
ki kaymakam konağına gidip evvel
ce Ali Bey ismini vermiı olduğum 
zabitle temas etmek emrini almıı
tık. Bu zabit, bize ıehri tahkim et -
mek, planlar çizmek ve aaire hu
aualarında yardım etmeğe muktedir 
olup olmadığımızı sordu. Kendisi
ne müsbet cevab verince bu zat, 
biz.im binbaııya bir kağıd yazarak 
ikimize bu iıte çalıpnak Üzere üç 
aün izin istedi. 

garlardan çoğu kaçmııtı. Kalanlar 
da evlerinden dııarıya çıkmak ceaa
retini gösteremiyorlardı. Bulgarlar
dan hiç birisinin türk hatlarının i· 
çinden geçmesine müsaade olunmı • 
yordu; geçenlere hain muamelesi 
tatbik edileceği bildirilmitti. 

Karaosman oğullarının, Salihlideki 
Bintepeler harasında yetişen saf kan 
ve yarrmkan ingilizler, İstanbuldaki 
Veliefendi harasının saf kan ingilizle
ri, cidden birbirinden güzeldir. 

Vçüncü koıu 
( AnafartaUır koıu&udur) 

İki yaşındaki halis kan ingiliz er
kek ve dişi taylara mahsustur. Mesa • 
feıi 1500 metredir. Bu koşuya altı at 
yazılmıştır: 

Öğle yemeğinde et ve civardaki 

bahçelerden toplattığımız bolca ye

miı ile karnımızı doyurduktan son
ra Ali Beyin yanma gittik ve bazı 

planlan tem.iz bir surette kopye et
mekten ibaret kolay bir it olan va • 

zifemize baıladık. Çalııtığımız oda, 
kaaabanm orta yerinde bulunan kona

im üat katında idi. 1k.i genç müla • 
ziın, bir tabur katibi, yaılı bir kola
iası bizimle beraber çalıtacaklar
dı. Mülazunlar, o zamanki Ot"dumu
zun iftihar ettiği biricik istihkam 
bölüğümüze mensuptular. Kolağası 
bizim büronun ıefi idi; iı baımda 
oldukça aert olan bu adam, yemek 
eofrasmda YWDU§ıyor ve dehtetli 
aurette yemek yiyordu. 

Resim alet ve vaaıtalan eksik ol
duğu için oldukça aıkmtı çekiyor
duk. Yalnız iki pergelimiz, yarım 
bir cedvelimiz vardı; laatitimiz 
yoktu. Bunu öğrenen Ali Bey, bü

tün evlere, - bütün dük.kanlar ka • 
palı bulunuyordu - adamlar gön • 
derdi. Bunlar, birçok kağıd ,kurıun 
kalem ve bir h&(Yli mürekkep bulup 
setirdiler. Fakat hiç bir pergel bu. 
lamamıılardı. Bir adam, ya cahilli
iinden, yahud da faka olsun diye 
ele geçirdiii bir avadanlık kutusu • 
nu g4;tirmiıti. Biz de burada bu1du
iumuz bir makası pergel yerine kul
lanmağa baılamııtık. 
Alqrmları kafi ııık bulamadığı

mız için gün battıktan sonra çalı§a· 
mıyorduk. Ak~am yemeklerimizi 
&"Üze) bir bahçenin ağaçları altında 
yiyorduk. 

Plevnede ticaret hayatı tamamile 
durmuttu. Hasta ev yaralı tqıyan
lardan batka kimsenin bir if ıördü • 
ğü yoktu. Bunların da itlerinin bat -
)arından aıtığı görülmekte idi. So • 
kaklarda fazla asker de görülnıi
yordu. O günlerde kasabanın içinde 
yalnız bir tek tabur bulunduiunu 
zannediyordum. Atılan güllelerden 
de bir zarar gelmemitti. 

Osman Paıanm kazandığı ilk za • 
ferden sonra ahaliye bir sükiin> em
niyet gelmif, eski korkulan geçmiı
ti. Bizim buraya muvaaalatnnızdan 
on gün önce kazakların hücumu A • 
tıf Pata tarafından püskürtüldük
den sonra burada türk idaresi yeni
den teıekkül etmiı idiae de bunun 
tam mani.aile i§lemesine ancak birin
ci Plevne muharebesinden sonra im
kan bulunmuıtu. istila ordularma 
kartı gösterdikleri sempatiden do
layı, burada kalan hiriatiyanlarm 
büyük korkular geçirdiklerini tah • 
min ederim. Plevnenin iki kilisesine 
aylarca hiç kimse gidip ibadet etme
miıtir. Daha sonra bu binalar askerler 
tarafmdan iıgal olunmuıtu. 

Dolaıırken bizim yazıhanede ça • 
lı,anJardan bln.&mi• aa-.....:ıaı.., v
nmıla birlikte eve döndük. Bu adam, 
orada bize bir ıiıe içki ikram etti. 
Bunu nereden ele geçirmif olduğu • 
nu bilmiyorum. Fakat biz, o aayede 
o akıam, kör bir kandilin ııığı altın
da neteli bir vakit geçirdik. Türkler, 
dinleri yasak ettiği için içki içmiyor
lardı. Bu sebeble Jack, bu arkadaıa 
o sabahki tayından kalan kahveden 
pitirip ikram etti. Ben de Vidinden 
aldığım sigaralardan kalanını ara • 
mızda dağıttım. 

Gece yarısı bizim misafir, bütün 

sokaklarda nöbetçiler dolaıtığı için 
kendi karargahına gitmeğe kıyıp • 
madı. Aıağıdaki odalardan birisin -
de yatıp uyudu. Ertesi sabah ne ma
zeret uydurmuıtur, orasını bilemem. 

Bundan sonraki iki günden (22 ve 
23 temmuz) kısaca bahsederek geçe
bilirim. 

(Sonu var) 

Jack'la ben konakladığımız yere 
döndüğümüz zaman bölüğümüzün 
oradan gitmit olduuğnu gördük. Bu
rada bizim Öteberimizi ve üzerinde 
yüzbaımm büyilk bir güçlükle oku • 
yabildiğimiz bir tezkeresini bulduk. 
Bölük kumandan!, bölüğün Yanık
bayıra gittiğini, bizim de Ali Beyin 
yanmdaki itimiz bittikten aonra o
raya gelmemizi bildiriyordu. Onun 

DÜZELTME - Dünkü telrilt.ımızda 
başlayan "Altmcı fasıl"' yan/Işlılıla "Dör
düncü !asli" şeklinde çll,mıştır. ltizarlı dü
zeltiriz. 

Satışların birinci kısmına saat 13 
te başlanacaktır. İkinci ve üçüncü kı. 
sımlar koşu aralarında yapılacaktır. 

Bugünkü koşular programın çok gü
zel tertib edilmiş olmasından büyük 
bir alfilca ile takib edilecek ve büyük 
bir kalabalık toplayacaktır. Birinci 
koşuda B. Said Halimin Sağnak'ımn 
koşusunu ve yine üçüncü koşuda Ro -
mans',ın rahat rahat gelişini görebil -
mek koşu meraklılarına tekrar veril
mit bir fırsat telakki edilmektedir. 
Dördi.incü koıuda Dandi ile Sunadin
in çekiımeaini görmek ayrıca bir al~
ka ve heyecan doğuracaktır. İkinci ve 
beıinci koşuların sürprizli olması ih
timal dahilindedir. 

Birinci koıu ı 
Uç yaımdaki yerli yarım kan İngiliz 

erkek ve dişi taylara mahsustur. Me -
safesi 1000 metredir. Bu koşuya altı 
at girmektedir: 

1 - B. Mehmed Haliçlının Boz
kurt'u (58 kilo),· 

2 - B. Kahramanın Sada'sı (58 ki· 
lo), 

3 - B. Said Halimin Sağnak'ı (56,5 
kilo), 

4 - B. Kihyaoğlunun Ulker'i (56,5 
kilo), 

5 - B. Yakub Ahi'nin Gülcan'ı (56,5 
kilo), 

6 - B. A. Atman'ın Melkap'ı ( 56,5 
kilo). 

Bu yarııtaki atların hepsi de aynı 
kuvvettedir. Lakin içlerinde en iyile.
ri B. Said Halimin Saknak'ıdır.Meaafe 
çok az olduuğna göre iyi çıkıt yapan 
atın birinci geleceği muhakkaktır. 
Melkap ile Ülker de bu yanım iyi 
hayvanlarıdır. 

ikinci koıu (handikôplıdır.) 
Dört ve daha yukarı ya~taki yerli 

yarım kan ingiliz at ve kısraklara 
mahsu•tur. Mesafe•i 2200 metredir. 
Bu koşuya yedi at girecektir. 

1 - B. Fahri Atlı'nın Andranbu
din'i (67 kilo), 

2 - B. Salih Temel'in Mahmure'si 
(58 kilo), . 

3 - B. Salih Temel'in Gülizar'ı (56 
kilo), 

4 - B. Fahri Ataçeri'nin Ceylan'ı 
(50 kilo), 

5 - Mareşal Fevzi Çakmak'ın Bay· 
burt'u (49 kilo), 

6 - B. M. Çelebi'nin Olga'sı (48 ki
lo), 

7 - B. Şaban'ın Bozkurt'u ( 4{i kilo). 

1 - Yüzbaşı Burhanın Komiaaj'ı 
(58 kilo), 

2 - Yüzbaşı Burhanın Zavvadas'ı 
(56,5 kilo), 

3 - Dr. Senerof'un Parista'aı (56,5 
kilo), 

4 - B. A. Atman'ın Özdemir'i (52 
kilo), 

5 - B. OIDWl'm Şıpka'ıı (52 kilo), 
6 - B. Said lWmin Romanı'ı ( 50,5 

kilo). 
Bu yarııın moriıi en az sıkletle 

koşacak olan Romanı'dır. Yüzbaşı 
Burhan'ın atlarile Şrpka'nın ikincilik 
için çekişecekleri umulur. 

Dördüncü koıu 
( Y enitehir koşu&udur) 

Uç v daha yukarı ya,taki halis 
kan at ve kısraklara mahsus olan 1600 
metrelik bu koşu günün en heyecanlı 
kOfUBU olacaktır. 

1600 metrelik bu koıuya bet at gir
mektedir: 

1 - B. Aımı Çırparın Dandiıi (62 
kilo) 

2 - B. Said Halimin Semander'i 
60,5 kilo) 

S - B. Fikret Athnm Tomruıu 
(56 kilo) 

.ı _ n C!.:..ı u ... 1:-=- 1t.T-..:_......,; 
(55,S kilo) 

5 - B. A. Eıenbelln Spring Bu· 
ard'ı (55,5 kilo) 

Geçen hafta olduğu gibi bu haf
taki koşu da Semanderi ile Dandi'nin 
didifmesiyle bitecektir. 

Beşinci koşu ( handikiiplidır) 
Dört ve daha yukarı yllftaki yer

li, yarım kan arab ve halis kan arab 
at ve kısraklara mahıuıtur. Mesafesi 
2400 metredir. Bu yarıta dokuz at 
girmektedir: 

1 - B. Şemsi Tanakın Bahtiyar'ı 
(65 kilo) 

2 - B. Kemal Aksunun Al-Der· 
vi,'i (63 kilo) 

3 - B. Talat'ın Sarrkuş'u (61 ki· 
lo) 

4 - B. Ahmed Gillfek'in Ünlilıü 
(59 kilo) 

5 - B. İskenderin GUleri (55 ki
lo) 

6 - Binbafı Sadık'ın Can'ı (53 
kilo) 

7 - Yüzbaşı İhsanın Necmeıi (51 

Sorgu hakimliği 
imtihanı 

Üçüncü grup sorgu hakim vekil
lerinin, sorgu hakimliği imtihanı bu 

ayın yirmi altısında Hukuk Fakülte
sinde yapılacaktır. Bu imtihana 35 

sorgu hakim vekilimiz iştirak etmek
tedir. Bu sorgu hakim vekillerimiz; 
Unyeden BB. Rıza, Fatsadan Abdur

rahman, Seyidgaziden Salahaddin, 
Merzifondan Hamid, Dörtyoldan Ziih-

tü, Pazardan Eşref, Foça'dan Hüse

yin Arif, Uluborludan Sami, Kemali • 

yeden Nazmi, Akçedağdan Mehmed, 
Korkudelinden Mecid, Manavgaddan 
Zeki, Bayramıçtan İsmail Hakkı, Su
ıehrinden Rüstem, Köyceğizden Ali 
Riza, Edremitten Rağıb, Ereğliden 
Eead, Hunus'dan Mustafa. Sökeden 
Oaman, Menemenden Behçet, Yıldıze
linden Abdullah, Polatlıdan Hüaamet-
._:_ ., ... --t..&.-- D--- ! "'-- • • 

Behçet, Geyveden Nuri, Torbalıdan 
İzzet, Ergani madeninden Sacid, Of
tan Kemal Ilgından İrfan, Koçhisar • 
dan Halid, Hafikten Fevzi, Termeden 
Kudret, Nizibten Şevki, Şileden Ra
miz, Sivrihisardan Bahadır. 

kilo) 
8 - Yüzbaşı Rifatın Dervişi (49 

kilo) 
9 - Yüzbaşı Fevzinin Sevimi (47 

kilo) 
Bu yarışta handikap farkı çok 

fazladır. Birinci at ile dokuzuncu at 
arasında 18 kiloluk mühim bir siklet 
farkı vardır. Bu koşunun ı:la sürpriz
le bitmesi ihtimali ziyadedir. Eğer 

bir sürpriz olmazsa yarışın Bahtiyar, 
Sarıkuş, Ünlü ve Güler arasında geç
mesi beklenebilir. Bu yarışta bir 
ganyan üç plase olduğuna göre yu
karda ismini verdiğimiz atların bu 
ilçe dahil olacaklarını zannederiz. 

Bugün çifte bahis bir tanedir. İ
kinci ve beşinci koşular arasındadır. 

M. G. 

AVRUPA: 

Ok' Kt<A ve oper
0

etlcr: 10.45 Doyçlandıc' 
~er - 15 Strazburg - 15.20 Prıg - 20 aer· 
lın, Breslav, Königsberg, Münih - 21 :RO' 
ma - 22.35 Strazburı - 24 Stuttgart, FrıD" 
kfurt. -

ORKESTRA KONSERLERİ VE St:~· 
FONİK KONSERLER: 14 Berlin, MiiJıll 
- 17 Roma - 17.30 Beromünıter - ıs :P•· 
riı - 19.10 Münib - 19.30 Kolonya - -tO 
Fra~.kfurt, Laypzig, Stokholm - 20.20 lW 
rom?nster - 21.10 Bükreı - 22.5 Londoıı' 
Rerıonal. 

_QDA MUSİKİSİ: 15.30 Llypziı - ıs.40 
Vıyana - 21 Kolonya. 

SOLO KONSERLERİ: 8.30 Münib "" 
8.45 ~rankfurt - 9.30 Breslav - 10.55 Br 
ronmun1ter - 14.5 Laypziı - 14.IS Stolı
h?lm - 16 Doyçlandzender - 19.10 Li!Y 
zıı - 19.30 Viyana - 20.50 Kopenh•I "" 
21 Floranaa. 
NEFE~~İ SAZLAR (Marı v.L): 6 lia.J!'" 

burg ve dıger alman iıtaıyonlan - 12 Jıfi' 
nih-13 Viyana - 19 Floransa. 

ORG KONSERLER! ve KOROLAJU 
8.30 Liypziı - 10.30 Frankfurt - ıo.45 
L~.Ypzir - 14.30 Stuttrart - 15.30 BerO' 
munater - 18 Köniısberı - 18.30 Sott,of 
- 19 London-Reıional - 20.20 Bmo "" 
21.15 Bcromünater. 
HAFİF MO'ZlK: 7.30 Praı - 8.15 jo

lonya - 8.25 Hamburı - sı Stuttprt "" 
51.30 Kolonya, Hampıır~-o.u r ___ ı_.... 
nlh - 12 Berlin ve diier alman iıta•7oolr 
rr - 13 Münib - 14 Kolonya, Stuttprt"" 
14.30 Breslav, Frankfurt - 15 Hamburı-"' 
15.30 Berlin, Stokholm - 16 Könipberı ff 
diier alman istasyonları - 17.30 Frankfur' 
- 18.30 Könipberc - 19.10 Brcalav"" 
19.25 Berlin- 20 Stuttgart, Viyana - 22.ıS 
Kopenhai - 22.40 Könipberc. 

HALK MUSİKİSİ: 8.10 Breılav - p 
Budapeıte (Sigan orkeıtra11) . 

DANS MUZ1ôt: 15 Doyçlandzender-"' 
18 Berlin - 22.30 Hamburg - 23.10 Br~· 
ıel - 22.10 Floransa - 23-23.30 Krakovi "" 
Lembcrg, Vilna, Poznan - 23.5.0.30 Pot'' 
- Pariıicn - 22.35-23.30 Prac - 22.30 \fi• 
yana - 24 Lükıemburg- 24 Paria - p,f.1• 

Bir transatlantik 
karaya oturdu 

Nevyork, 11 (A.A.) - Buraya ı" 
len haberlere göre, amerikan bandır" 
lı President Hoover vapuru, 650 yotc'1 

ve ayrıca bir çok tayfa ile Formoı'ı11 
şimali prkisinde Hoişoto adası açığı!Y 
da karaya oturmuştur. 

Yolcular kurtarılmıı ve karaya ~· 
karılmıştır. Bunlardan 200 tanesini tıi' 
japon kruvazörü kurtarmıştır. 

Auaiere, Jean Ausiere ... Üç yıl evvel az kalaın Ro
ma mükafatını alacaktı. Fakat, bir haksızlığa uğ • 
radı. O vakitten beri artık expoaer de etmiyor. 
Elinden bir tutanı yok ki, neye yarar... Bizde bü
tün jüri ve kritik yüksek tablo esnafına aatılmıı 
kimselerden mürekkebdir. Bunlar, bir hiçten bir 
dahi çıkarırlar ve bir dahiyi de açlıktan ölmeğe 

ınahkiim ederler. Rica ederim, dikkatle bakınız; 
bu hiç yoktan yÜze bu kadar ağır, bu kadar keaif 
bir melalin ifadesini verebilmek için ne kadar cins 
bir artist olmak lazımdır. 

BİR SÜRGÜN 
bir mektebli çocuk yüzü ıibi renkten renge giren 
uçuk, tozpembe siması bir toprak rengi bağladı. 
ve, havai mavi gözleri sert, madeni bir parıltıyla 
parlayarak : 

- Monaieur, diye bağırdı. Benimle bet dakika 
için o dükkana gelir misiniz ? 

Doktor Hikmet, bu izahat üzerine, demincek hiç 
farkına varmadığı resmin içinde yavaı yavaı etsiz 
kansız bir hayatiyetin derin bir ıstırabla kımıldan
mağa batladığını seziyordu. Bir ak güvercin kana
dına benzeyen §U beyzi beyazlığa bütün mani.sile 
bir çehre bile denilemezdi. Zira bunun üstünde, 
dudakları, gö:.ı;evlerini, katları ve burnu gösteren 
çizgiler o kadar seyyal, o kadar belirsizdi ki, bun
lardan bir insan yiizünün sentezini çıkarmak, dok
tor Hikmet'e, hemen hemen imkansız gibi gelmit • 
ti. Lakin, işte, bu dar çerçevenin içinden hasta ve -
ya gamlı bir ruhun, dışarıya doğru, bir mahzun ke • 
man iniltisi halinde akıtı vardı. Doktor Hikmet, 
gittikçe artan bir alakayla baktı. Bu yüz, yalnız 
derin bir melalin değil, müstesna bir güzelliğin de 
ifadesini ta,ıyordu. Bu güzellik, hatta bir kadın 
güzelliği, bir cinsi güzellik, aşkla ölümü, aıkla ci· 
nayeti, aıkla büyüyü kendinde birbirine karııtır· 
mıı esrarlı bir güzellikti. Dükkancı : 

- Sanki bir Chimere; dedi. 
Klasik edebiyat kültüründen tamamile mahrum 

olan doktor Hikmet, tablo tüccarınm bu son keli
me ile ne demek istediğini pek anlamadı. Chimere, 
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lügat mani.siyle, onca, ancak "hayal,, i ifade edi
yordu. Hayal, hayalet •.. Evet, bu portrait, olsa olaa 
bir hayaletin, bir gölgenin reami olabilirdi. 100 
frank, bir gölge için? •. Doktor Hikmet, kendi l:en· 
dine söylenir gibi mınldandı : 

- Almak isterim; fakat, yÜz frank veremem • 
Bu, aıağı yukarı onun iki aylık ev kirası idi. 

Gerçi, babasının son gelen mektubu Üzerine yarını 
pek o kadar haıyetle düıünmez olmuıtu ve 150 
türk liraaından geriye kalan 60 altını ona yenmekle 
bitmez bir servet gibi ıörünüyordu. Fakat, ne de 
olsa, bu küçücük auluboya reaim için bet napoleon 
çok para idi. O böyle dütünürken dükkancı, uysal 
ve babacan bir tavırla çerçeveyi eline aldı ve onu 
aarmaia hazırlanarak : 

- Haydi, haydi; dedi. Son ıöz, seksene •.• Hiç 
kiııueye söylemeyin. Bunu bir kötede iyi aaklayın 

Birkaç yıla varmaz, sekiz bine aataramız. 
Ve doktor Hikmet, sanki, bir emri vaki kal"fı•m· 

da İmi§ gibi elini cebine götürdü. Herife, aekaer 
frangı saydı ve kalın, parlak bir paket kağıdınr. 

sanlmıt tablocuğu ihtimamla koltuğunun altmıı 

alarak biraz tatkın, biraz pipnan dükki.nda.n dı

ıarıya çıktı . 
- Monaieur, affediniz; aize bir teJ' aorabilir 

YAKUB KADRi 
miyim ? 

Henüz on bet yirmi adan alm&llllflı ki, kulağı 
dibinde bir fısıltıyı andıran bu seale durdu. Batını 
çevirdi. Genç ve solgun bir laa yÜZÜ hazin bir te
beaaümle ona doinı uzanıyor. 

- Cüretimi mazur görünüz. Şu elinizde tuttuğu
nuz küçük tablo Auaiere imzalı bir kadm por· 
trait'ai deiil mi 7 

- Evet, demin, ıu dükkAnc:lan aatm a ldrm. 
- Monaieur, bu reaim benim eaerimdir. Auaiere 

benim. Şimdi, lutfedip de bunu kaça aldığınızı ba
na söyler nıiainiz ? 

- Sekaen franga aldım • 
Küçük Iaa, doktor Hikmetle konupnaf a batla

dıiı andanberi elinde evirip çevirmekte bulundu
ğu kenarları renit, yuvarlak keçe fapkumı hay

retten yere dÜfÜ.rdü. Tükrüjünü zorlukla yutma
ğa ça.balıyarak : 

- Ne ? ; dedi. Ne ? Se1uen," seksen frank mı ? ? 
Uzun pelerininin uclannı kaldırımlarda aiiriik

ieyen f&Ptal bir hareketle itilip yerden aldığı pp
kaaını bir türlü batının iUtüne yerlettiremiıYordu. 
Demin, doktor Hikmetin o kadar hotlanarak bak
tığı uzun, yuınupk, lapiaka aaçl&rıına imiyane bir 

perif&Dlık gelmifti. ilk .özleri ~lerken ukıla"uı 

Doktor Hikmetin tereddütlü bir tavn üzerUı. 
il&ve etti : 

- Geliniz, oh, rica ederim, geliniz. Bana büyiik 
bir iyilik etmiı olacaksınız. Buna mukabil ben de 
size zahmetinizi ödeyeceğim; görecekainiz ... 

Ve ikisi yan yana dükkana doğru ilerlerken, 
sanatkar, kısık bir aeale diyordu ki : 

- Bu adam, beni istismar ediyor; ben.im deha• 
mı istismar ediyor. Şimdi bunu iabat edeceiimı 
görecek•iniz .... 

Satıcı deminki miifterisiyle tablo sahibini, bir
den, karııamc:la görünce eni konu bozulup afalla• 
dı. Zaten, genç reaaam o kadar müthit bir ihtilaç 
içinde idi ki, onun önünde her hangi bir bitaraf 
seyircinin bile hayrete dütmemeai imki.naızdı. 

- Mon•İeur Renard, bir ufak anket için geliyo
ruz. Bu efendiye benim tablomu kaça aattığmızı 
hitfen itiraf eder misiniz ? 

Düki.n aahibi, kendini çoktan toparlamııtı. Bir 
kat çatıntıamdan daha sert bir tebesaümle gülüın• 
siyerek cevab verdi : 

- Ya •İze böyle bir ankete giripnek hakkını 
kim verdi ? Beni sorguya çekmek cüretini nere

den buluyorsunuz ? Lutfen önce aiz bana bun• 
söyler mİ•İnİz ? 

Delikanlı biraz sendeledi : 
- Naul ? Nuıl ? ne halda mı 7 Ha, zut alonJ 

(Sonu var) 
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• • ....... ç;:~ .. ~;~ ........ I 1 @ i HAYAT ve SIHHAT ~ . . 
"·············································································r' arasında askeri 

Yemeklerimiz neden Yağhdır? "Saniye,, sözünün • 
Amerikah Misl~rin Bir pakt mı? 

• .Biz, yemeklerimize koyacaiama nnberbiriaiapade7.Uaekiz~loyağ t 1 d kan HankoT, 11 (A.A.) -"Ha· tedbiri 
l)'ı Y•idan bol ve ucuzca bulamadı· yemeie mecbur olduğunu nvayet a ra ş 1 r 1 mas 1 n a n ç 1 •• .,, Baracla 18rarla cleYUD .. LiMnin ilk amıflarmcla bulanda-
illbız için ıikayet ederiz. Yabancı- ederler, eıki zaman rualarmm ~· da Ye fakat uhat1n1 tenika ilmi rünlerde ilan olunan metnJıt!· 
·~ela bizim yemeklerimizden ,. .. memleketl..mde çok yal yemege bazı netı·celer imki.n olmıyan bir l'İ••)"ete ıö- yelten aklımda kalan 31 mart h~ dılcleri •akit bunlarm fazla yallı alıtık olduklarmdan, ıarb memle- re Çin ile So'Yyetl• Birliti ara· m...i " ı .. boykotajtclır. 0
1ilaaundan ıikayet ederi•, Zaten ketlerinde bol N bu ..... dıklan. va- unda uk.-1 bir pakt d6n imaa- 31 marttan ha)'a.limde kalan 

•1-turka ahçılann en bü,;ik aatab· kit iıpermacet mumlanm yedikte- y M A Aialr lammfbr. R.emi mahfillerde ba manaara İM, moda cacldeıincle, kal· 
i~ bol Y•ih pifirmektedir. Bunu, ... ri bir mual oba bile, beyas raala- aan: · • ay haauata ketumiyet mabafua • cbnma urt a.til 7atıp telsraf telle-
ki •anıan padif&hlarmm Mrayla· rm buralarda açtıldan lokantalar· Otedenberi kullandıtmıııı: saniye MS- ldka) ıözUnUn manuı "muayyen A- dili)'Or. Umumi7etle İ7İ mal6- rİDe &lef edm aYCJ tabana nıe1..ı.. 
~· Yenıeklerin lezutini iıiten da onlann milli yemeklerinden . ~t: zil "samanın küçük bir parçası" mana- man" demektir. mat alan mahfili• ile b• pak. n. 
ko1lünüıı : ma)'I merak ettinizee hamur 11mı aına tilrkçe bir kelimedir. Onu, eaki- Kolay iyaah edebilmek için etimolo- tm -,arm, 12 kb........W• ~ p~ bo)-kotaj1n1 fÖ)'le hatırla-

- l>eaene ki aafi yalda 1... batamak içlD ~~ ~lr .~ den, SecoDde kelimesinin tam terceme- jik 11Jdini yualım : riirlüle sinceli turill edlll- ,..._ 
1 
Y..ı.rde )'ll'bk lmmmı ı... 

deaa.ai de ıöıterir. erimit yai ıetırdıklennı ıormuı- ıi arapça bir .aa olarak iysah etme)L (1) (2) (3) (4) (5) JOI'. a- '" '-tlaı'cla _., )'lldah ._,.az 

Al ........ 7.....ı.ı.rimioi :raflı- -·-· ,.,..d ae.terllmltM ... banda - DUllıa ı ııt+..ı+.ı.+ıı+ot -· .. - "'-"""']t.:!"" ~ 0lınau, tüpheaiz, bir teaaclüf eae- Bizim memleketimiz • t~ al- olmachiJ biraadan meydana çıkacak· ilk iki umur: •iad = ad "WUD" clermek a._.. Belçikede• · ii 
..... cleiildir. Meml.Utimizcle büyük, ıan • bazdan adalar b..mde ~ tır. mamamı verir. Nitekim : I d bfi,ok bir beyaa f .. atak ...... bin· 
~ daYarlanmn çoktur da OD• pek •tuk iatepler ortaamda delil· "Kamua Tercemeıi"nin bu kelimeye Ot=ıı:aman (Büyük Türk Lapti) Nankinin dOımesiy • e 1..-ce lira lramap birdenhiı'9 zen-
·~ IÜdiinden yal yapıJOl'UZ, zey. aecle, ayni hizada balanan -1e- verdili tek mana tudur: "Şol koyuna Öt= ,. {DlftDI LBıat ·it· Türk) sin oltnW• Fulı bir kıamftl!Mlll e-
~ de Y•iı çokça ,. .. eklerden ketlere niabetle çok aofuktur. ı .. denir kimin ıayri illetin boynunu e- Ut= " (Orhon Yuıtları) harbin bitmiyece§i Yindeki 10D1US ...,.__ 

-.lanıJ'Or, diyemeJia, çokça yallı tanbulun Udimi tl ıimalde K~· yip büker ola". Uçüncü unaurun katılmaaiyle mey· Mep11ti)'etin Uk f.-.. 31 mart. 
t~ davarların çoldafundan har iklimine muadil oldatunu kı· Kelimenin tUrkçe oldupnu derhal dana çıkan (adak) ta saman demektir anfaflllJOF ilk komecliyw ela bo,lmtajch. 
olaa1dı, onların etincl• ele çok Y•· tablar yazar. Anbnnm latanb8;1· görmek için Günet - Dil metodiyle a- (Radolff; Büyük Türk Laıati). 

1937 
Dİll fuialarmclaa biri Uzak 

clilc. Halbuki biz a~dan dan daha •tuk oldufana da bı• naibini yapalım : Dördil.ncü (ıl) umuru uman mef- {B•fl 1. lııt:I uy/ada) larlda deYUD eda• Ameriblı-
d.ıaa aa et ~ bUirb. Böyle aoiuk topraklar üse- . • (1) (2) (1) bumunu tayin eder. Nankindeki japon menbalarmdan lar ela -ö......,_.. ki- japoa ipek. 

il . _ _._ rinde -lderimizi yaibca ,. ..... Sani)'e: ai+u+u(=uıl. al. S7) (4) (5) Be9inci (al) da kelimeyi iaimlendi- ıelen haberlere ıöre muharebe acı bir ı.-1-: L--L_..;,.. be1l··111ardD' ı ... memleketin 7- tarzı 1
-::-: • • ji-' i --- uv7----

lb11t1Q. memı ketin iki" · mis tabııdır. Koyun etun, 7• 7•e +b•+et I r r. tekilde denm etmektedir. Çin kunet- Kolomlti)'adeld Collep Stephen. 
ı...._. c;...bcbr • B" k ~ ,endifi için, yai11• 19n .. ui .. eti• (1) Af: Alelltlü allll&D manuına Bu auretle (daldlal, dakika, dakka) lerl ~k tlddetll mukabil taarnular kalen, Japonya Çine teca..a.tinden 
-...ı. . de baİdui: ~ • ne tercih ed ..... k, patbeanm imam ana kök. muayyen bir samanın adı olur. yapmaktadırlar. Kıaıldat Gıı:erine yer- •u ~ bıdar ipek pap, 
lbeh : ol B" • ~o) ba)'lldıamı betenir Ye pirince bolca (2)Aı: Oldukça ıenit bir sahaya i- Not. Cüıı:iil. dane, habbe " hubu- llflirilmlt olan japon topçuıu Nanldn ipek ıömlek, ipek entari ~,_....... 
......_ lll ur .. ar.: ~z- r •· yal katarak pllYa kqak atar,,_.. pret eden bu unaur burada zaman bat rnanuiyle (dakik) aösünün de ıurlaı'mı bombardıman etmektedir. e karar ~. ŞinMli Ko-
tittitod·çoı.1'. ~ ~lu ~~~ı. -~ ,... ri de J'•ihca hamur itl•i içinde ... mefhumunu yayarak küçülttır. Türkçe oldujuna l'I kelimeler delil· Şunıbmla kapıaı civarında da mu- 11!-Lı·- --L..: IOkaklanncla pamuk 1 1 

IÇID ..uze.,a ~ JWIZ " 1 1•-1· • •• (3) An { .ıı.. ) Bu ldlt!ilk ..u_ •• i Çinli - ,_ ...... ~ •'mlpalılarnı MYdiklerinden Yenek hiç ppnam:. ~·i .. ~ =anı, a., ay : • wu- nokta harebeler dlftm eylemekted r. • çoraplı " )'la caketli pnç kızl.ra 
:-... ıi-d . Seb.. •emek böyle iater " ffY amız ona &'O" zamanı iıimlendiren ek. Dıka (i.k) = terin Taijunı " timali prld kapwn- uk t ... dif edilmektedir. eo,tmtaj 
L.· " - e aeveraz. " 1 d Frenkl · az yailı Bu Üt! unsurdan te-lddll eden keli- Dıkım = lokma edil..an .. t i ri t dilmek -ı- H ı ~lla Çokça Y•i• lüzum varilır ama, • •thnnıt•• _.İ . ~ k b • ,..... tbi1 dan tard ~er vaye e • hareketinia ,.fi olu JY&M e en 
'Iİla Jemelderimizin yatlı olma•- yemeklerininfr ea..tıne •k•ltaı:- .. u- meyi Türkçede ayıralım : -'"· Ttirk DT~ ~~.~)) :: c ilail 1. dane, habbe tedir. Hay, daha bqindea 1200 taraftar 

Ilı bu d• b··-L"..:~- . h ed-z A· rada da ala ansa yeme en OYeD• San = Lto:!...parça (Radloff; Bttı- u.ııı ,. .. c 1. lokma. Japon ordulart bqkuma ·danı ae· b-ı-- " bitün Amerikaa kadın-
... U.uUııun ıza ......... • . . l' • l in t • • • h t .._ti) Tikü (AP 1.) = ren1 N ......._ 

lbe1ikaldar çok aebn yetiftirmeai- ler bizam lk anam • . eurını • ır: Çans = toa, parça (Radloff: Bil7ük Ttirk ..- :a habbe' " neral Mataui'nln buıtln t'5 e an- lanam ba :rolda k-clil..W takib-
lli ÖL- d. · d ı d b' larma setinniyenlerdır; meler ki L6cati) Dıiıl kine ...ı-ı bekleniyordu. Çlnlilerin te a....:1nn:..~ _..oldu-sren ıklen bal e on ar an ır aı.ı--..1 bir x.-..,_ -P- Çat = Zamaa Not. lhti:"tmla miUlbHa .eya na ... - kar --•7 
~o~u çiy yahud haılanmq aalata AYMIP . ~an t 9:: ... - IMki .... SQ • = ,, (Llptl tlmliı Ttlrk DW) ıı:ar etme manuına olan (dikkat)' IÖzti ıötterdlkleri tlddetll mub•emet - lana .a,hmit* • 
.._lhlde •erler. lnrilizlerin de aeb- tıklan 11bı, ~ a ima Sö = Vakit (Uuıur tndebi) D'l· t•ında bu tören ıuya dUtmlittUr. Japon ipefine L-Jıotaj ilan et• • 1 1 k "--L ıı --e bol bol t-- s· c · (Rad Uf) de Türkçedir. ı ımizde mevcut olan ""T e erini d L-·I t k • en,._,_ u••- .., •• ,-· ın = ÜZSl o Ja,--L... _,.ı __ .!.:...ı-- -kle Amen·kaldann J·aponlan Çin• aa e auya ~ • ara J'IJ'• k ----1. Ji~-- ilave Sön-mek = Teııakuı etmek (Uypr) '" kelimeleri analiıı:liy'1Jm : ,,,_ __ ......,. ....,.. -
C.lderi zaman - aai yaflı bir nm fi ........ 7- --- Sön·melı: = Ehenıiyet1iıı: olmak (Radolff) Atı'k : aa + at + ik+. den aeri döndüreceklerine İnuuJ'lo 
lllata •er .,,.ıb"ı _üz•..:-. b=-a· t-- etıinler. Bo··ylece (San) -~aüııüıı "aaman na... • ilerliyebUiyorlar Amerika 1 

• --- .. • ........ - r-- Edik : eğ+ed+ ,, +. Japonlar -hrin biricik küçük nok- mı11nız ? Japoo1anm J'& ''h koyduklannı bilirsiniz. Bu aözlerden çıkarılacak netice- çaaı" manasına türkçe bir kelime oldu- Edkü : " +cd+ ,.+ üi ~uıda yerkpbila:iiflene de aon 24 ipekli ihracab mikdan nedir, bilmi-
Şu halde bizim yemeklerimizin yi de kolayca tahmin edeniniz : ğu anlafılıyor. Bundan ıonra gele.n. İdkü : il+ ld ,, +ui aaat ıı:arfmda terakkileri ancak adım yorum. Fakat ..., .. ...,..nemayac.ak 

::ilıca olmau aebebini baıka yer- Kıım aoiuia kart._.• dayanıklı olmak (4) İy: Bu zamtıı P.~~ı~yin; ve Edikmek : eg + ed+ ,, +.... adım olabilmittir. Japon takviye kuv- kadar çok olta bile, Amerikalı ..... 
~ araınalıyız. Benim dütflnütüme için yaibca ,_,L tercila edilme- (5) Eğ: Soneki de ıaıın en ırmce, Dakmak : ağ+ad+ak+ ..... vetleri alelacele Nankine ,enderil· ler ipek ÇS&P" ipek ıöııalek se--

rore bu aebeb memleketimizin bu- lidir. Hele zayıflamak modaıma (Saniye) "Küçük ve ~uayyen bir Dikkit : if"+id+ik+ik (il)+at ktedir memekle ipek fabrikalanncla çal,. 
ııl~duju cofrafya •aziJwtine söre uymak iatiy• bayanlarm kıtm yai· zaman pariMJDUl adı" olur. A Kelimeleri tefkil eden unıurların m.ICenub 

0kapısından ıehre girmiı olan fail japoo kııı:larınm ekmeiiai - Y•· 
-.._ çok aoiuk olmeımcladır. So- b ,.mklerdm aakmmalan telalib- Şimdiye ~ T~kçe ile .. ~ak~~· mağna ve rglleri : japonlar geri pillkürtülmüftilr. Bu ni piriacilli - belki biraz aukmak• ~ia kartı iaaam • iyi koru,..a 11• li olur. Bizde tombulca rüzellerin hatıra bile getırılmıyen bu aozun oz (l) Aii-- '*• ii : •tık, seki, tayükua. me-da l!inlller dert j•nnn tankını ta ....._.. olacaklardır 1 
.... ,.aldır. B-a m· sanlar a-Lif ola- öteclenberi deha makbul olma .. türkçe olduğu bu ıuretle meydana çı- • ı~ • -r- d _,_,_ I!.. L! 

tak ... - (2) ini, at, ed, id .; ana mefhwmıtnı ıı:aptetmiılerdir. Ancak, ıu a -- ıe...- - zam&• 
bilirler '" fimalcleki aoiak rene iklimin ftfditi tabii zevk ne- kın-. iman uqtumayı batka kelime- dinamizm ve faaliyetle vasıflandırır. Japon menbalarmdan alınan haber· Dldllada ekonomik taS)'lk aillh t•z,. 

"'-leketler lı- 'L. ..1_!-_ -Jr.b -. ticeai olsa •erektir. tere de -il etmekten kendini alamı- L- ..:1.:..de 1.:.. w d ~•d" Ada ıııı...Lı_ anu ..._ T-
1

--- • -y-- (3) Ak. ik : mefhumun tahakkuk et- Jere ıöre ıehrin cenubu prld -pıaı TJPU,M n ~ ataıı e ..... : • ~---. r,-.x.ı....a ederi•. Ealrimol• C. A. yor. "'T 1 i Ja-•a .;..-. 
-- Saliae kelimesi hakkında Kamua'ta tiği obje "J&•ilje. al•n•ıfbr. L~-! ama7ıan r--1 --T-

a:örillep ivubat. ıu.dur "üçü,ıicil demeıc- (4) üncü unaurlar kelimeleri iaim- Cinliler dayanaooklar .~ _.. _,_ 
nr ve Arapların saııset-uı eaaıı iavıl- ı,;;mJhh. thılilerin timdi uun ve muannida· Fea hoykotajmclan 8CllU'& A ..... 
!erinde (aalile) den murat, dağm ke· Bu ıurctle meydana "ful bir &eki ve b. -.L., :ır...t kleri talı lm7a • ........... ............... - rlJuııgu lluıı flcA.11'11 

Kazanan numaralan 
sırasiyle ne,rediyoruz 

.ne u m\l&Avemet ,.,. erece • - _.. ~---1..ncli. L-Ll.l -p narlarından boynuz ıibl tilmilp çılmut tayakkus aalıibiain adı" ayarında bir min edilmektedir. ,.....,_ ...-. .--... 
ta, olacaktır ki yanına iki ayrıca tat mapa sıkar. (Dikkat) teki (at) unau· Japon tayyareleri tehrin lçln~kl boykotajı, japoa ...... ,.u_iıüa 
~tıp ocak etmekle ol üçüncü olup U- ru bu mainanın aaiyonunu ıöaterir. Çin mevıı:Ueri-ı bombhardean etauı· haluızlıiı kart111Dda dayulan ı.,.a.. 
zerlerine tencere vuğederler.,, §imdi kelimeleinı, orijinel an>•m1a. lerdlr. 1&& hiNinin bir ihtarı .. ,..._. iDi • 

Görülüyor ki (aaliae) nin Arap di- rını Jrıoııtrol için ıeçer mat,paıarmı Nankln yabancı mabflllerinden ıe • .,az 7 - N. B. 
linde, zamanla, uzaktan veya yakın- ka7dedelim : 1-matta.ta &öre aon vulyette hiç --------------
dan hiç bir ilgisi yoktur. Halbuki ufak Dalanü : lbemiyot vermek (Orta A· * clellllJdik yoktur. birinde aynen ,<;yle denilmektedir: 
bir arattırma, gerek (aafat) ve gerek- Dadolu). Japonlar badi kunetlerinln Nan. "Çin, japon militariıt ve kapitaliat· 
se (aalile) nin "zamaa" ve "sayr'' anla- Edilnaek : Mumfak olmak (Oyfur Lin ile Vubo ·-·ında bir noıı..a.....a-- i ( · 

ı • -- ,~ lerinin lıtilhma uğramı9tır. B ıı: yanı mına Türkçe olduğunu göıterir. ndekai). Yanm-ae nehrini ı-erek Pukcma tut· rini 
B h k·1

-- • anı k · · d-'-: 1.11..11 •· -:s Japonlar) Iae Japon militariltle n • u a ı-tı ama ıçın apjı -.& gau .: aW1 (Pavda dö Portey) maya çalıttılmı haber ftl'IDÜteelir. 
Büyül< ·ikramiyeler bugüne kaldı 

, l'llrk hava kurumu tayyare piyapgo-
unUn 24 üncü tertib ikinci çekilifi bu· 

t1;ı fapdmıftır. 3000 liralık ikamıiye 
)"' ~ numaraya çıkmıftır. Diğer bü-0: •kramiyeler yarın devam edilecek 
S Çekilite kalıwttır. 

Oo lira krusananlar : 
~ 4799 13446 16687 17187 22867 

2nA 27370 39747 
vu Ura 1caaanan1ar ı 
2421 2942 3846 3977 5974 6562 

1:947 7928 9034 9537 10313 10617 
2 ısı 13986 14534 18072 23631 25112 
~~77 27475 27524 29623 34051 M312 
r 1439584 
Oo Ura lcaaananlar ı 
1:~?1 9198 9361 10974 11027 UGIO 

... , 14841 15742 18259 18492 222t9 
~ 23594 23682 24623 25218 25830 
~ 32142 32297 32759 34244 34623 
-""'48 34725 35069 37548 

so ,,,. lcaaananlar ' 
32 313 788 2223 2532 2553 

2-ı 2876 3002 3019 3659 5421 
~764 C5246 7083 7670 7691 7769 
,}2s 7883 7996 8627 8656 9175 

'l 
24

2 9583 9914 9925 10054 10352 
1~= 11026 11033 11646 13830 14319 
16 14484 15205 15250 15433 15467 
·~!1 16429 16733 17723 17960 18262 
2Q 3 18604 18839 18949 lgü4 2027U 
~~2 20324 20346 21075 21312 21521 
% 3 22889 22909 23632 24426 25920 
~14 3 27465 27960 29093 29485 30018 
a12 s 30203 30258 30C576 31290 31476 
aaa~0 31576 31881 32321 32533 33133 
asao 2 34023 34042 35186 35202 35655 
'3a2g~ 36720 36951 37009 37251 37777 
a0 ,. 38292 38453 39100 39704 39784 

· ıra hiıaınanlar : 
192 33 

519 1121 145.S 1764 1850 
2~ o 1957 2496 2694 2700 2888 
447 '4 2948 3184 3316 3790 3804 
62~ 4s94 5564 5664 5765 6215 
~81 6920 7822 7857 8200 8319 
992 8670 8852 9026 9482 9681 

11s 
0 

9910 10410 10462 10656 10671 
1~ ııssg 12524 12586 13137 13552 
ligg7 13760 13947 14434 14494 14910 
16741 1Sı34 15753 16046 16163 16519 
18()52 17

114 17269 17450 17704 17809 
18250 18552 18629 18657 18934 

19552 22099 22508 22732 23374 23556 
23918 24496 24569 24589 24794 24921 

25130 25233 25259 25450 25484 25534 
25833 25954 25978 26332 26654 26926 

27407 27584 27791 27848 27894 27953 

27982 28098 28259 28260 28288 28361 

29071 29417 29772 30101 30148 30449 

30749 31082 31561 31707 S19'CS 31976 
32229 32465 SZ528 32793 33233 1S14S 
33491 uee5 "681 U757 34670 35593 
35908 16158 H277 MS16 l&SZI 361SS 
3633411415 36441 37118 37575178 

sası 11467 "639 39'00 sgaoı 39724 

analize bakalım : EdkU : fenHtll (Pave dö Kortey) tuyiki altında bulunuyoruıı:. Çinliler-
(!) <2> <3> (4) Edik : ..... __ faaliyet (Radolff) · Japonlonn Qncleld W./leri le birlqelim vo japon miliwiıtlerini 

ı - la:pı (1) : al+H+ a,. +ıt Atik a--..-- W --~~- 1 
il - Sayıı : .. + .. + .. +ıı : mahir, müteyakku, Mri _..... malı•edelim." 

Ill - Sailt : .. +"+at +11 intikal (ltadıolff; Tlrk Dili ....-,. pma 'hkaaJ*> psete· Gene fotolraflai netredilmit bafka 
ıv - ialia : "+ " +aı (i) +ıt •.a.) linin IJi bir menbad.111 llrencllline kiiıdlarda da pı cümleler okunmakta-
Tilr~e oldufu ve ".ıaman ve tadat" Dikkat : tayakkuz, ehemmiyet Yer- göre, japon hllkilmetl Çindekt ukerl 

..,, a.. · 1 m!U&ha dır : anl•mıu ıeldiii malOm olan ı..-.ı.ı .ıne, .-tamam a ____ za hareki.ta nlbayet vonnek ve bütün 
-..- "Japonya ve Çindeki karde9ler: Ça· üç kelime ile aarpça aanılan dördüncü- v.ı. pyretlerini o bavalinin iktiudt ve 

IÜ aruındaki fark (3) numaralı ~u- Bizim kullandığımı~ (tetkik) keli- ıiyasl kontrolünün teıkiline tahıia, et· buk birlqelim, bizi tazyik edenleri, bi· 
run (ğ/1) farkından ibarettir. Fakat meai de TUrkçedir. Bunu göstermeden mek tuavvurundadır. Söylendifine iz iıtili edenleri mahvedelim ve hakiki 
Türkçede, yine vakit manaıına olan ve evvel arapça (tedkik) kelimesinin göre Japonya millt bir hllkilmet ku· hürriyete doğru ilerliyelim." 
''Divanı Ltlpt•it·Tilrk"te geçen (öz- ınainaaını Kaınuata ayıralım: "(Et- rulmuını teıvik etmektedir. 'Japon militaristleri daima ılzi tas· 
lek) ıözü ile yapılacak bir brtılqtır- tedkik) tefiil vezninde bir neaneyi J 'da mlSİ yik edip memleketimUi mahvediyor· 

39750 

Misaka miln kamunu 

ltagl'lli toplandı 

ma, (i/l) deiitimi~in Tür)çede sok iereği gibi dövüp burdu hathaf eyle- . aponya ye& 
defa vaki olduiunu gösterir. · mek". Bu mağnanın bizim (tetkik) Londra, 11 (Hauat) - Japonlann 

Buna zamanın küçuk bir parçasını sözilnUn anlamı yanında nekadar bt- Şanghay ve Nankinde elde ettikleri 
ifade eden (aoluk) sözünü de il!ve e- matna kaldıtı meydandadır. muvaffakiyetlere raimen, bul haber-
dellm : (Atik), (etik) aöalerini billyoruıı:. ler Japonya'da vaziyetin pek de par-
ı:ı·-(t) ~1} + <:1 + ~! + (~ Bunların bafına . (t) l«ılerek (tetik) lak olmadığını anlatmaktadır. Harbın 
_,. - ..., .. r . ... ••. ı. k Japonyaya yilklediti ağır muraflar, Salia : ,. + .. + al + iı ,kc ameıı tegekkül .OU ki •• .--. ac i, ak. al dır 
Öıı:lek : öi + eıı: + el + e1r müteyakkı&" demektir. Bilindiii üzere japon maliyesinde 1 er uyan • 
Soluk : oi + 01 + 01 + uk (t) unauru kelim.enin anlamına hare- makta gecilanemlftir • 

DUn Mbakı llllll bmona C. H. Anlatılıyor ki (aaliıe) kelimeainin ket, yapıcılık, dinamizm verir. (Etik) Şiddetli mali tedbirler 
P. ilçeyönkunıbı uat 15 de lfıklar orijine! ,.ıw, aonUAda tayin eki ile, ı6zilndeki anlam (tetik) te fialiyet ha j Domel ajanmım Tokyo'dan bil • 
caddaindeki blnumda yeni yıl kon- (Sağıp.ğ) iken (ıalıfllğ, aalıaa •e aali- lindedir. dirdiiine söre, japon ınaliye bakanı, 
eresini yapauftlr. ıe) tekamülünü geçirmif Türkç~ bir Kellmedelı:l "zekl ve tayakkuz faali- harice her türlü sermaye kaçm11mm 

Bundan aonra yeni yıl için bir kelimedir. yeti" ıüjeden objeye geçerae, ki bunu önüne geçmek makaadiyle döviıı: ve 
batkan Ye iki sekreter ıeçimi yapıl- Şimdiye kadar verilen tafsilit (sa- kelimenin aonuna gelecek bir (ik) un- para üaerindeki kontrolu allkadar e • 
mııttır. ğat) ıözünUn de kendiliiinden anlqıl- suru göıterir, (tetik+ tk, tetkik) olur. den kanun ve rılsamnamelerde tadiltt 

Baıkanhğa intibah edilen Hayrul- masmı temin etmiftfr, kanaatindeyiz. TUrk dilinin tefekkW kaidelerine uy- yaparak kontt'Olu daha dyade kunet· 
lah eski senenin çalıf!D& ft heaab ra- Xamuı'un : "cedideynden yani leylil ğun olarak meydana gıkan bu .az, A- lendirmeye karar ••rmİftir. 
porlarmı Jıoncre Uyelerine araetmlf- nehar eczaaından bir cüzte denir ki rapçadaki, "bir neaneyi burdu hafha.t Eıı:cümle, yabancı eabam " tahvi
tir. devrei feleki izam muktazuı yirmi edlnciye kadar d~mtu!k" matnaaına lit ile yabaacı memleketlerde her ne-

Bundan aonra, ruzname mucibin- dört ctlsuğ itibar olunmakla her cilzğe (tedkik) delil, blY.lda '"1>ir netneye vi mal aatın almak ve elde tutmak, hü
ce dilekçelere geçilmit ve ayrı ayrı aapt itlak olU!UDUftur" diye tarif et- ıı:eli ve teyakkuzun, ıpldamu tncih kilmetin millaadealne bağlı olacaktır. 
teıblt edilerek aptıdakl huıuslara tip bu kelimenin, yukanda "vakit" n "anlamım kencti 1apıllfUlda tqıyan Seyahat murafı olarak çıbnlmaam.a 
karar verilmiıtlr. "adet" anlamında olduiunu eördiliü- (tetkik)tir. m6aaade edilecek paranın aaamt mik-

Kan kurulunda 200 kadar mek- mila (Say· a&i) ımüııe bir (at) ekinin dan bin yen olarak teabit eclilmittir. 
tebaiz çocu-.·n okuması ı ... in bir mek- iliveaiyle tetckkW ettiii meydanda- F b Japon hallcının N mlcerleriıdn 5

" ~ d B d" "k bı" fh ener ah .. ...le fener teb yaptırılmaıı; karanlık sokakların ır. u ı.naııu r zaman me umunu ~ ~f-tıı 
ifade etmekle beırber bu mefhumu lıtanbul J'ene ..._...,_ f ııerini 5- J-

aydınlatrlmau, otobUı ücretlerinde götteren Uete de ad olmuıtur. nünde buldnan ~- ekijsik nme- Japon .ballanm maneviyatı da bo-
tenzlllt yapılmuı, fakir aile ve ço- (D-~'--) k. el'---i lt!in ., __ uı'un k.b. . ıı:uktur ve ıerek halk, ıerek uker a· 

ki ı d kı:-ü da~ ı -&- - 'S -- ra ı ın aeyrıaeforini gUçl09tinnekte da, hUkn-- . b ,,,n uı 
cu u ara 

0 
un ve u"' r •ıtı ma- verdiği lyıı:abat tudur: (Ed-clekike) ve hazan kazalara da sebebiyet ver· rum UUR:tin u ... n .. u emperya-

sı için Kı.zılay tarafından yardım e- aefine vezninde daldkin mtbuıe•idir mekte oldufunu göz önüne alan ltko- lita ve militariat polltika11n1 hOf ı&--
dllmeıi, 9ebrin muhtelif yerlerine al· · d miyen bllyilk bir ıı:ilmre vardır. 

t h • ve hayvan nevın en koyun ve keçi nomi Bakanhiı, bu kan iberine bir Şano-haydaki aon l!Arnr•-•1arda ölen tı umum el yapılmaıı, hizmetçi kıamma ıtlik olunur .... Ehli nilcum ıa- fener konulmaıına karar Yermiıtir. veya ;ir edilen japor;;~kerlerinin U-
davuınm halli ve bunların bonaer- tıWıında .altmıt ciizüğ iftibar olunan Kaya feneri deıılleıı bu fenerİll w- zerinde, bu bakımdan dikkate defer 
vi11iz bir yerde çalıttırdm•maları, bir derecenin altmlf ctizğünden bir aafı enternaıyonal mevzuata uygun propapnda evrakı da bulunmuftUr. 
piyuada biJ.ba-.a yiyecek YI yaka- cüzle ıtlak olunur". (Ed-clelı:ik) antr bir tekilde kırmızı renkte timfekll 
caklarm maktu fiatla aatılmuı. Yeminde una ıtlak olunur. Tahin ma- olacalı:ttr. Fener 937 flnanı yılı için- Dilcltaı. deler flUlltalaı' 

Bundan aonra yeni idare heyeti naaına ve anca neaneye denir-" de tamamlanarak yerine konulmut o- Japon gantelerlnden birinnde fo. 
aeçilmiıtir. Derhal ıöylemeliyiz ki Türkçe (da- lacaktır. tografiıi netrolunan bu veaıkalardan 

lar." 
"Emperyaliıt iıtili harblerini bir 

memleket içi inkılibı haline çevire-

lim." 
"Enternaayonal adalete uygun ola• 

rak, derhal Çindeki kardeflerle elele 
verelim.,, 

Bu dikkate değer vesikalar, Çi.ndo 
haberden japon askerlerinin bir k ... 
mına hikim olan sihniyeti çolı: iyi p 
termektedir. 

Japon gueıelerl ıinirU 
Bütün japon p.zetelcri halka Naa

kinin zaptedildigi hilıini vermeie sa
lıpaktadır. Bununla beraber kamoy. 
marefal Çang Kay Şekin iıtifa niye
tinde old"uğu ve mücadeleyi teriredece
ii haklwıdaki haberleri tekıı:ib etmeıi, 
Çin kıtalarının japon &eneralı Mataui 
nin ültimatomuna ccvab vermemesi ve 
büt~apon balkı Çaııg Kay Şekin tes
lim olmaaını beklediği halde japon hü
kümctinin mücadeleye devama karar 
vermesi dolayıaiyle .uabiyet izhar et• 
mektedir. 

Slmalde vaziyeı 
Pekinin ıiyui mahfillerinde, Çinde 

barbm devam etmeıine rağmen yakın· 
da yeni bir hükilmetin kurulmuına in
tiaar edilmektedir. Bu biUdimetln ko
mintang ile hiçbir allkuı olmıyacak
tır. Hükiimet, büyük bir ihtimalle Pe
kinde yerleıecek ve bu phir Çinin 
merkeıı:i olacaktır. Söylendiğine söre 
bu takdirde Japonlar, timal cepbelin
deki askeri hareketlerine nihayet •ere
ceklerdir. 



r·········v·o··R'[j'j'''JAN''''''"''R'i~'Sl'M'['E'R'''''""l ~urdda kayakçıhk ilerliyor. 

Manisa· kayakçdan 
Uludağ'a gidiyorlar 
Kafilede 
50 kisi 

bulunacak 

Mıılsa'dl klllr 
Maniaa, (Huaud) - Halken lpor 

kolumu.sun ''Dalcılık,. kolu Halkevi 
aalonunda yıllık balosunu vermiftlr. 
Balo umuldutu ,.kilde çok aB.sel n 
eilenceli 1eçmi9 mlaafir olarak gelen 
k8yH1 kard.,ıerbnl.sin cf5eterdilderi 
yerli oyunlar çok alk19luumftır. 
Daicılar ceçen yıl yılbafmı "Boz. 
dal .. da ıeçlrmifler Ye bir hafta .. b. 
yak.. aporiyle metcul olmutJardı. Ba 
aenecle yılbqmı "'Uludal,. da pçlr
mek il.sere buırlıfa cfrlflllitlerdir. 
Ged kafilesinin ••50., kiti olacalı 
keldirilmekte Ye bu geı:i muhitte bü
yük bir ilci uyandırmaktadır. 

llimi.s ilk okullar himaye heyetle· 
• rinin çalıwmaJan devam etmektedir. 

Çukunwa'cla Menin - Silifke araııncla eski mezarlar 

llfJJlll lllr -.: 
CUMRA 

Kazada bllyDli bir 
calııma hareketi var 

Göçmenler dm• w'ee 
php;wlm 

~umra, (Huaua!) - Şu 10n gOııler
tle kua hnabma pek mühim ifler ba
pnhmf bulunmaktadır. Ştlpbelia 
banlarm bqmda llç ytls 16çmen evi 
plir. Seı.t " Jraftk ~ lnı
caklacbiı Çumra cnumda kurulan 
bAml• çok flrlndlr. 

Diyarbakır mektublarr 

Diclenin ıulaclıtı yerlerde 
berıeyin en bttyütü yetiıir 

Attan 
dillerek 

ölmüt 
Ödemif. (Huaual) - Bademiye WS. 

yGnde feci bir 1mn olmuf. bir adam 
~~.allM..Jı ;ll.M1e.-... Ud.1-. .ıu .... 
ı • . aeam;- RrtlOt otdulU' hal-
de ata binmit ve köy içinde atı aon 
ailratle kottunnafa bqlımıttır. Bq
p d8rt nala k8prtıc1en ~rkea, 
Hakkı mUYUenealnl kaybederek d• 
reye uçmuı ve aizr aurette yaralan· 
IDJfbr. Yaralı hutahanede ölmllttllr. 

Umurlu parti .. konpeai 
Uaıurlu. (Huauat) - Partimiz ka

mun koqreai toplandı. Dilek. heaap 
Ye bldce iflerl konquldu. 

Bayramda ''400,, çoc:ufa elbiae '" a
yakkabı alınauıtır. Bu aynı on betin· 
de fakir çocuklar menfaatine Halimi 
aalonunda bir konaer wrllecektir. •------------

Mevsim dolayıaiyıe HaJkevimiz ça- Bir hırsız trenden 
lıpıuını ıenfıletmi,ılr. Haftanın 

çarpmba akfamlırım konferlDI •e atladı kartı 
mil.sik gecesi olarak bbu1 etmlf '" ,. 
ona ıöre de faaliyete ppdftir. Pa
.sar cUnlerl de "daulı ~y .. yapılmak
ta ve btlyilk bir raibet s&rmektedir. 
Ayın albunda ,a.terit kolu tarafın
dan "Himmetin otlu,. piyeal g&terll
mit •e bine yakın prllctl bulunmut
tur. -

Bir amele 
çahıırken düserek 

öldU 

AydınveŞ.K.arahisarda 
havalar düzeldi 

Aydın. 11 (A.A.) - Şiddetli yal' 
murlardan aonra blly.Uk llend .... 
mmtabamda bavalar açılmıftır. 

Ş. Kanhlaar, 11 (A.A.) - Bir ~ 
tMır bavalar rtı.sel deftlll etmekte *' 

Adaıla, (Huauil) - Milli memu- tlldıeban andırmaktadır. ilçemi• 
cat fabrlkumda çalıpn Hayrullah Oinlan aramda Amtnaıs Efribel 
9dmütd mnele cllrt -• lrtlfaında· panmechlmda atCll!Jıa1biller ....wı.mm
~rW ct\i~r. xwre-.re'Hrtne ~ • ....,,..,. ·
dUftUIU için derhal ölmu,ttır. 

Yanltl,,.I 

Manisada .,z enstitDsD y;:;:-',.,.-;=•:ı=; 
llanlaa, (Huaual) - İnJUtı ta- ıa/ılayan yartlJ,,.ıar, tinw/i-

mımlaan .. Kıs EnatltGlilnde,. blria- ,. War leıqhttilıleri laislr 
ciklnun bqmdanberl tıedrlMta bit- rf 6ir la...,,laalar, ~' ,,.,i-
lınmııtır. Okul bet umfJıdır. Bu yıl elarl 
yalnız birici aınıf açılmlftır. ....,. ar. 

Olnal, dikif, nmı; modeldllk, pp- Y rmltlllf/ 
bcıbk, yemek piılrme, çocuk bala- Banlıaıltı 6ir arttunlfl ,_. 
mı, cfbi " '" aile bayatmda 11.sım -61 olan atlant; '8N ııinl• 

Düa iki •1 ....ı tarla farelerinin 
4lahi balunmadıiz bu Oft1arda buatın 
arabalar, inan ve baynn Haleri ı&
r81t6leri duyuluyor. 8anınmu lrua
da dilltln vardır; deatilerini ellerine 
aJmıt aenç kular kuyu blflarmda n• 
teli neteli mUnabpya cfrlfllÜller. 
blribirleriyle ukl•mbeç OJ'Dl'1U an, 
Jrara yalu, beyu minimini yamalar 
bir b8lb81 c:nıltnlyle oynuyorlar. 

B•enkalede çalqmalar olan bllcflerl ameU n wad olarak ,.. ...... ...Z..,..m. 'ftnniye çalıpcaktır. ____ .._ __ _.. ___ __..., 

R--aıe, (Hmual) - lehrimbcle -----------------------' 

Tawklarma ktknn yapan analar, 
ahırlarmı bitirmeie ufrqan babalar, 
kayden bakiye nevaleyi tqıyan dell
bnldar bu ımnaıraya ayrı bir ahenk 
werir. 

blJ'GOk yeni bayndırllk çaı.,-1an var-
da. Modern me.sblıha yapllaufbr. Ay-

Dicle lıqdan. -- ,.,., ..... ...,..,. lıll lıı7dara .... ftl -- lllUllrbJdar ·- illi· 

iki parça olarak btıkilmet konalı· 
nm ağma, 10luna yapılan ~n Bir yanda boatmııar. bir yanda mey- lenmit bol nlu Dicle kl1JUU ne ek- =·Bu 111retle tebriD"' ibtl)'ICI da 
evleriyle kasanın nUfuau Uç b~n ~ va bahçeleri Diyarbalmm iki eline tu- aen alabildiifne fi9er. Bl.dm bodur edilmiftir. 

Di:ruMlm, (Hu.mi Mahaltirimiaclen) - Fia ka;raamclan, Dic- ne unaa olarak ,.ni bir mnarlık .cı
le köpriUüne kadar Dicle boJU Jetil boet•nlar, çiçekli meJft cuda aetlrilmlttir. Aynı unwuta teb· 
bahçeleri1le ülenmiftir. riml.sde bir tazyikli au tealub yapd-

,.US, ev adedi de yedi yib yetmif bire lmu iki -mik demeti ... n.i. .._ ... ,__ .._ __ , .... li Ce1 Belediyenin yaptırttıtı temls bul» 
çıkmıttır tufturu ı 1~ •- rey~.ne,_,,. ........ ur,av ya • ..aa~ı.a-•--

• dir bi Di-'-..a-- .._ .. __ ... _...__ .. B. _ ... _ g__-ma da bu tu)'lldi aulardan 
Geçmenlere tarJa, anıba. aapan, 6- • ~ _UCI_,., ır - ri1mlttir 

klb Ttrllmittlr. BunJann bepai mu.. Dfkl~rle deltl pftall ft me,.a boyu kadar ""';'lf olllD çay reyhanla- ve lelırimbin kurtulut tarihinde ilk 
tahsil ftdyete ceçmiı bulunuyorlar. bahçelen, meneqe tarlaları Güneyde; riyle Hulle den len ır...., klallbelerin ,-Ud dilfen 8WMlı Ali savut için 

Sanatklrlar da kendi uhalarmda ça· brpua Ye kaYUD boetanlan da kuay- lraplaıMbpu. yaar. Trwit caddesi lberiDde yeniden bir 
llflll&la ı.,11mıflardır. Bithma k5f· dedir. Dicle boatanlannda 20 • 30 ldloluk anıt yapılm.-r. 
ltllerimbin ~n kardeflerimise Diclenin hlll mille &rıUll kumları knunlar, 40 - 50 kiloluk kabaklar, bat· 
ae.terdili aevıı ve aına çok candan- aramda Jetiftirilen karpu.slar pyet tl eelda ayhk bir bebek kadar iri acur 
dır. Geçen ıUn Tali, 16çmenlerle •- iri olur. 40 - 50 Jdlolukları pek boldur. n kitti denilen bir cim hipr yetlfir. 
mimi bir konupna yapmq, onlann ır..klden meraklılar daha Sokmulo Kıtlık kaYUD, karpular, ta pleceık 

IDOftime kadar bonlmadaD uJrJanabl-
8.s kardeflerimbden hiç bir tekilde bucllnkil pbl çabuk aatılıla çıkarmak- Ur • 

Afyon Halkıvinde klylDler gecesi 

farklı olmadıklarını anlatmqtır. Vi- tan .siyade znk için iri lrarpu.s yatif- U. Eli HolhoWn temsil lıoltıa 
llyet her g6çmeıı eYiııe 20 - 30 fidan tirmcie ö.senlrlermif. Eekilerin rlva- -----------

Aıda'cla ıkanaml 

haftası simi bir 

nrmittir. Belediye, bıilkamet kona- yetine ıöre 80 - 100 kiloluk~ ye- www-----------rı ........ Wlawh Mtoa (H....S) - HaDam t.mil kola tarafmdan kay~ 
lı anine Atatilrkiln heykelini dik- tifdirdikleri de Y&ldmif. . Yratltl•I Aydın, 11 (A.A.) _ 12 birtad ldmm hir müumen ftrilmit. "Hi.....-iD oila" adlı pi:r• tem.il 'Jl" 
miftir. Vaktiyle bir p.setede olramapm atini bafl acak lan uluAI miftir. MiiN.......,. 400 lri11ti cla'ftltli ~ 

On bir aene gibi yakın bir maslai lri karpu.s yetiftinnekle tln almıt o- Ownlı ..ı"1nldınlltı eleo- = ft e~baf~-· --...ı .. :; Dyltller burada çok sbtl bir pce :-l ____ ..;.... __ ..;.....__~-
1111Ü,...,.... Tiir"'-..- ~ - -.--

olan bamız elektriğe de kavqtup lan Kallfornlyamn bilmem hancl teh· ri ,,,_.,.L prosramla kutlamak isin bqln bal· ıeçirmlflerdir. Halknl keJ pc:elerl- 1--r .la ı .. 
cGn ovanın bir inciai olacaktır. rl. Dlyarbakırda yetiftlrilenlerin kea- ke.mde m.1 " parti bltbn•mn ne devam edecek. her ....Ucle bir bat- ,,_ - IYCI• 

• eti Jrarpularıadan daba iyi oklu ,.;•;:-.;6i ~= reWlli altında belHiye dcaret odMı b b61pnin k8yltuerbıi da'ftt edecek-

A d 'd . tuna llresünce ife dört elle unlmlt- t11r1ı1..,ı " uluul artırma ekonaml kurumu re- tir. Bu •uretl• k67ltuer balbrinin ... .... • ..... 
Y lft a parti lar, relmna larmap phl"'lf1&r -. ialerl bir toplantı yapmıflardır. Ttlblt ~~~.CW. 7akmdm teueffU. - ..,...11 

net· • ld 5...... bilmi Dttollr7ollanm flrlıler la- --AAÇ&uu-

kon11 •elerı• ıc:enın ne o ··- yorum. edilen proprma ıöre, puar ctıntl bil-
• ı 1 Bana b1.ına rekor pne Dlyarbllmda. nqor, llirlMr lıtlflfiyor, 6eıa- ytlk bir tören yapılacak ve hafta içinde ......... .._..1Jaf1 

Aydın, (Huaual) - llimi.sde parti iri karpu.s rellorunun batb ele ses- ,,.,., ,.,.,,,erin elfnıtle. de ululal artama .,. eJrıonoml dadmı- lydmda parti nahiye .... .., ....... ~·· 
kwun koncreleri NtJadı. Germencik memeai için diyarbalmblar da bot Falniltılan tla tirlıl• 7G- ıuı kıymetini tebub ettirecek konfe- konpelerl batladı Aydın, 11 (A.A.) _ Bugilıl ~ 
kamun koııcreai toplandı. Koncrecle ve durmamaktadırlar. lllUrlfatb aeralJıer 111,ar. rwtar verilecektir. AJdm, 11 (A.A.) - VillyetiJnlsin nabiyetine ballı manutır k8ylill''# 
lııoqreden aonra ilbay" bafbn dilek· açılıyor, yetiftirldlere hediyeler Teri- ICJWfl ı•DllOllll ..,...,._ parti kly Ocak konpe\eri bltmlf, yapbkları bir allrek &Ymda avcul" ..a. 
ler U.serinde bilh••ı .dral ln.sıbat ifle· liyor. Ayrıca eldm tekilleri de tetkik tla tilr,, ....,,..,, .,,,,,,.,,,,_ Yospdda pz konu nahiye konıreMriu beflanmlfbr. lraplanm bil .. &..-·-'·.dit· v 
ri berinde kongre Uyelerlni aydınlat- edilmekte Ye bostalıcdara bilcl Ye tıo- ,. 6ir ılpti . Konplerde umumiyetle kayltlleri- cumuna .... -.-~ -.1 
tL Yeni lramun y&ıkuruluaa Dr. Sabri ham blkımmdan pı.lrm yardımlar mn lona'*""ılı •. Yo.pt, 11 (HU8111I mubabirimi.s- mb mekteb n arui lhtl~dlm bab- stl alır olmak U.sere dön kipyi ? 
Akın, Tevfik Pmrçevlren, Nuri Zen- yapılmaktadır· Ba fiııl cmnltariyet 1fl1'altı. den - llimi.s merkuincle çlan IU letmltlu ve cumlauriyet ldlMbnetine ,.. kaplan öldilrillmlt n ~ 
cird, Retat Zincirci ve Ahmed Ger- Dlyarbakırm yallau brpan mu iri Ba M 6iiJiil inlnla6fa. kanunun blrinai dnrai bitmif, bqtln kartı mhmet w f11au1armı ifade et- lar memleket butabaneaine 
mea 1eçildilıeır. olur? Ha7ul Güverciallbnal1le ı.. Aııııw--~wwıı------J ildııd deneeine befJandmJIUT. mlflercllr. tır. 



Ela gözlü, yuvarlak burunlu, giizel tebessümlü, icabında ciddile
fİveren, lakat her zaman mulıavemet edilmiyecelı derecede aem

patilı olan 15 yatındalıi artist: Deanna Ourbin 

Jeanette Mac Donold'le Grace Moore 
Ses Kraliçeliğini paylaşamıyorlar 

ICıakançlık, inaanın içini kemiren 
6;,. lturtdur ama, bu kurdun en bü
)'iiiü 11aliba raltabet kıalıançlıiıdır. 
Huauaiyle iradın artiatler araaında
lti lıulıançlılr, öldürücü bir hu ha
lini ıılnıaJıtadır. 

Hollivud'da meaelô, Jean Craı11-
lorcl'an bulunduiu bir mecliate 
Creta Carbonun f evkalcideliiincl•n 
~ ••• OllG 811 6ibiiJı laıJua-dİ 
JIOPntQlc 4•m•Atir .•. Ancalt, rascte• 
lercle yrUlwar halclııncla nef"İyaf 

.__ J'Gpılınca ~f clalaa ıelalilıeli bir 
hale ainnelıtedir. Hel. h nefriya
tın arltuıncla ~ bir makaad ol
clufa •mince, decliltoJu ölçüü;ı 
6ir clerece,e varmaktadır. 

Niteltim 11•çenlercle, henü;ı 11enç 
De 11aatecilikte toy olan bir mu
harrir, "Leylaklar açarken,, adlı 
lilnaini •vlde Hyretfiiİmd Jean
llette Mac Donald ile 11örliflnüıtü. 
ICendini bu Rhirli artUt• ltaptıran 
deliltanlı, Jeannette Mac Donalcl'ın 
l'GlnQ en pael artid cleiil, a;yni .a
ltacrncla cliinyanın ve haauiyle Ame
~ .. filminin en pul aeali kadını 
olduiana İfar•t ederelt bu 11öriifm• 
lao.1t1tındalci yaauına batlamlflı. 
Halbuki, Hollivudda hakikaten çolı 
SÜael Mali olan ve kendini uaun 
aon.anclanberi ... ltraliçeai sayan 
6ir arti.t vardır. Bu artidin adı 
Crace Mooreclir. Bu mülôkat gıue
fecle çıltar çıkma, telefonlar ifle
"'•i• luqlamlf, claha Moor• gıuete
~ olıamaclan baflta bir kadının 
diira.>'anın en pael aHli kadını ol
dtıia idcliaaını öfrenmiffir. 

Mi-.cı çolt afetli olan Grace Mo
ore, hUU.yi bir türlü ha8necleme
"'İf De rakibinden bi~ hıncını al"'°l'I tuarlamıflır. Tuhaf bir teaa
diil ••ri olaralr, Norma Shearer, 
1•rtip •ttiii bir au11areye, bilmeden, 
"•onette Mac Donald ile genç ko
~ Gene Raymond ve Grace Mo
°'"•'u davet etmiıtir. Bu da11et, me
.. lenin henü;ı alevlenmif olduiu 
..U.lere raatlamıftı. 

Ancak, miaalirler akın etmeie 
~layınca biribirine rakip olan bu 
iAıi artiatin' bir araya gelmeaini hay
PQ ~rmamıılardır. Nitekim, çok 
·~Çrnecfen, miaalirler bu hükümle
~cle aldanmanuı olduklarını an-
~lflardır. E11 aahibi, bu iki artia

::. .lıarıılafT"amaaı için elinden ge
l~ 1 J'Gpmıı olmaaına raimen, ae-
OrrtlQfırken, Jeanette Mac Donald'-

lın Crace Moore ile yüz yüze gelme-
er· ' 11• mani olamam1ftır. Jeanette 

:'ii.'•be .. im bir çehre ile Moore'a 

8°11ru ilerliyerek elin; u:ııatmıftır. 
11 hareket kadınlar araaında hem 

~a~ik ve hem de tehlikeli bir meH• 
•dır • ç•• L•• 'iL " L d' • • llnRu, ı R once. 11en ını 

~•nç addeden kadın, kendinden 
,:aılı,. •aydıiı kadının elini aıkar , 
"'! adet bizdeki el Öpme nevinden-
ır. Jea11ette elini Moore'a u.-atın
~ 0 da takınacağı ta11rı önce taaar• 
nQ •iı İçin, Jeanette'e derhal aırtı
iiı ~111İrrniıtir. Bu jeat, davetliler 
,,. -rlllde aoiuk bir duı teairi yap
~ lf ile tabiatiyle aalonun haıHUı 
crrlf,,.rffır. 

• 
Bu yüzden 

kavga eden iki 
artist bala 

ban1&111adılar 

• Jeonette Mac Donalcl 6ördüiii 
bu hakaret üurine koccuına döne
rek, yükaek Hale : 

- Bu gİbi terbiyeai kıt kimaele
rin bulunduiu aoayetede bulunmak
ta mcuarum I 

Diye haykırarak ltocaaını ltolana 
airmif oc çıkıp gitmiftir. 

Bu 11tuiyet ltarııaıncla neıeleri 
kaçan mi.afirler böyle bir hôdiae
ye Hbebiyet uerdiğinden dola&ı, 

Grace Moore'a karıı da pek mülte
fit da11ranmamıf olmalılar ki, o da 
uzun müddet ltalmıyarak llİtmiftir. 

Mamali, Holli11uclda •oayetenin 
1ııa11aaını bo.an bu 11ibi anlGftıtaalılt
lar uzun aürdürülmu. Yılclızlann a• 
ralarını bulmak için bir çok veaile
ler hcuıırlanır. Şimdi iki rakibi ba
rıtfırmak için bir çok projeler ileri 
.miilcliiltten .,.,-,,. bu İfİn hallini 
artist Baail Rotlıbone il. .....,.. 
laGOclle ellilniiftir. Rathbone aile.i, 
maltte,.,,. eolerinde, yeni eolenmif 
alon Mary Ricltford • Brulcly Ro
gera ıerefine bir •u11are tertib et
mİf ue bu nı11areye daha bir çolt 
artiatlerle birli.itte Jeanette Mac 
Donald ile Grace Moore'u da claoet 
etmiftir. Bu toplantıda aadece "re .. 
mi,, bir banpna olmuıtur. /iti ,ü.zel 
artiat biribirlerine karıı hınç beale· 
mekte cleoam etmekte 11e her biri 
için için, kendi.inin aea kraliçen 
olduğu kanaatini bealemektedir .. 

1 lkmektepten stüdyoya .. 
Bugün binlerce dolar kazanan 
Deanna Durbin, üç sene önce 

bir ilkmektep talebesiydi ... 

B 
dır. 

ütün sinema yıldızları arasın
da Deanna Durbin'in hika
yesi hiç fÜphesiz en orijinalı-

Deanna Durbin, çok gençken filr. 
çcvirmeğe batlamı,tır. Fakat hikaye
sinin hususiyeti bunda değildir. Vakı
a onun sesi güzeldi. Fakat ondan önce
de, .bir çocuk vücudü içinde bir kadın 
seaıne malik kadınlar görülmüftÜ. 

Sonra, her artiıt fÖhret kazanmadaı. 
önce az çok sanatın alfabesine başla
mııtır. Meseli Mary Picford mefbur 
olmadan önce, bir çok filmler çevir
mifti. 

:Snırley Temple bugünkü şöhretini 
kazanmadan önce esasen küçük komik 
filmler çeviriyordu. 

Halbuki Deanna Durbin ilk filmini 
çevirmeden önce "meçhul" bir genç 
kızdı ve ancak o filmden sonradır ki 
bilhaaaa Avrupa ve Amerikada çok ta
nınan ve aevilen bir yıldız oldu. 

••• 
Deanna'nın ailesi lngilterelidir. 

Son~adan Amerikaya hicret etmiş ve 
Kalıforonyaya yerleşmitti. 1922 de 
Deanna' doğduğu vakit, ev halkından 
hiç biri onu sinema yıldızı yapmayı 
düfünmilyordu. 

Seneler geçiyor, Deanna'nın babası, 
meıgul olduğu emlik işlerinden git
tikçe artan bir kazanç temin ediyorciı. 
Onun için, kızlarına iyi bir tahsil ver
dirdi. Deanna'nın ablası Edith üniver
aiteY.i bitirdikten aonra Hıollf.Wood'm 

oüyük bir mektebinde dram sanatı ho
cası oldu. 

Ailede ötedcnberi musikiye kar'ı biı 
.ı.laka vardı. Esasen bütün ev halkı gü
zel sesliydi. Küçük kardeşinin sesinin 
çok güzel olduğunu ilk farkeden Edith 
oldu . .t<' akat gene aileden hiç kimse, 
Deanna'nın artiıt olacağını dü,ünmü
yordu. 

Deanna uslu uslu mektebine gidi
yordu. Ara sıra mea:tebin temsil neye
tinin müsamerelerinde şarkı aoylüyor, 
bunun haricinde de sakın ve sessiz bir 
hayat geçiriyordu. ~porla meşgul ol
mayı da uunal etmiyordu. "Güzel yüzü
yor ve iyi patinaj yapıyordu. Seneler 
gene hidiaeaiz geçtı ve 1935 senesı 
geldi, çattı .... 

Deanna'nın hayatı da bu aenede{l iti
baren değişti. 

••• 
M.G.M. şirketi meşhur bir muganni-

ye angaje etmişti. Senaryo, bu artistin 
hayatını gösteriyordu. Muganniyenin 
çocukluk devresini temsil etmek iUe
re, genç ve güzel sesli bir kıza ihtiyaç 
vardı. Şirket, böyle bir genç ku bul
mak ipni Jack Shcrill adlı t>ir mana
yere havale etti. 

J ack Sherill hemen araftırmalara 
kıoyuldu ve ilk it olarak Thoma adlı 
bir adamın teıanni mektebine gitti. 
Orada Deanna'ya rutladı ve ıenç kızı 
alıp stüdyoya getirdi. Sahne vazileriy
le diğer alikadarlar, Deannanm aeaini 
çok bejendilcr. Fakat filmin bq rolil-

nü yapacak olan artist hastalandığı i
çin, onun kontoratr fesedildi. Diğer 
taraftan, Deanna'nm sesinin gUzelUll 
kal'Jısında tirket onunla altı aylık bir 
mukavele imzaladı. 

Günler geçiyor, fakat Deanna atild
yoda hiç bir it görmüyordu. Şirket, o
na verilen paranın bop gitmemeıi için, 
iki bobinlik bir film çevirmeyi karar· 
lqtırdı ve bu işe çok az bir para tah
sis etti. Film bitinceye kadar da Dean· 
nanın mukavelesinin müddeti doldu. 
Şirket mukaveleyi uzatmamak fikrin
de idi. 

Deanna bunu sükunetle karııladı • 
Fakat onun manager'i olan Jack She
rill aynı fikirde değildi. M.G.M. den 
ümidi kesince Universal firketine bq 
vurdu ve nihayet küçük artisti yeniden 
angaje ettirdi. 

Deanna ilk rolünü "Üç asri genç 
kız,, adlı bir filmde aldı. Bu film mü
tevazı bir büdce ve tanınmamı§ aktör
lerle çevriliyordu. Fakat ilk parçala
rın projeksiyonu yapılıp Deannanın 
harikuladeliği anlatılınca, §irket he
men fikrini değiştirdi. Dekorları yeni
liyerek, daha me§hur artistlere film
de rol verdi ve bu film Nevyork'un 
en büyük sinemalarından birinde oıı 
bir gün içinde 280.000 dolar gibi mu
azzam bir haaılit temin etti. 
Dahası var: Felaket gibi saadette 

yalnız gelmez. 1936 eylUlünde Deanna, 
bir süvarede Eddie Cantor'a rastladı. 
Genç kızın güzel sesine hayran olan 
büyük komik, ona kendisiyle beraber 
radyoda spikerlik yapmağı teklif etti. 
Deanna bu yeni i' yüzünden de - söy
lendiğine göre - haftada 1000 dolar al
maktadır. Şimdi servetin de, töhretin 
de zirvesine erifmek üzere olan bu 
genç artist, 15 Yatını benli% doldurmak 
üzcredu4 
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Harbiye 1. Yurdu gençler 
birliğini 0-3· yendi 

Gençler: b·irliOi şanssız bir oyun oynaar 

Dünkii m~lan heyecanla ıalıib eden harbiyeliler 
DUn tehir ıtadyomunda B. Kemal 

Halimin idaresinde yapılan Gençler
birliği - Harbiye İdman yurdu maçı 
gençlerin 3 - O mağlQbiyetiyle netice
lendi. Stadyom çok kalabalıktı. Se
yirciler arasında sporcu ba~anları
mızdan B. ŞükrU Saraçoğlu ıle Bay 
Ali Rina Tarhan da vardı. 

Takımlar 
Saat on dörde doğru dolmağa bq

layan ıtadyom Gençlerbirliğinin mil· 
1i kUmeden uzaklapnasını icab etti
ren bir neticeye phid oldu. Havanın 
güzelliği ve ıeyirci adedin~n. f~~alı
ğı maçın ehemiyet derecesını goste· 
riyordu. Saat 14,15 de hakem Kemal 
Halim çıkarak takımları davet etti. 
Evveli Harbiyegücü ıonra Gençler
birliği aahaya çıkarak ıürekli alkıt· 
lar ara11nda 9u tekilde kartı kar9ıya 
dizildiler: 

Gençler Birliği: Cihad, Nuri, Kad
ri, Mllnir - lhaan - Mehmed, Keıfi 
Hasan • Ali ve Sallhaddin. 

Harbiye İdman Yurdu· Fethi -
Sabri, ŞWai.l, Hqim. CeW, Zeki, Şerif, 
İzzet, Abdurrahman, Murtaza ve Hilmi 

Oyuna Gençlerbirliğinin vuruşiy
le baflandı. Karıılıklı hUcumlarla 
yekdiğerini deneyen takımlar seyirci· 
tere ıtızel bir oyun i&tereceklerinl 
anlattslar Harbiyelilerin aoldan yap
tığı bir hflcumda gençler kaleciıinin 
üstüıte yaptığı iki kurtarıtı çok al
kıtlandı. Bu tehlikeleri atlatan 
Gençlerbirliği bariz bir hakimiyetle 
harbiyelileri baıkı altına aldılar. 25 • 
inci dakikada Haaanı~ çektiği 11ln 
ve muhakkak gollilk bir tiltil kale di
reğine vurarak geri geldi, İhaan to· 
pu tekrar yakalıyarak avuta attı. Bi· 
raz aonra Haaanın ıilrilp götürdüğil 
bir topa çıkıt yapan harbiye kaleciıl 
Fethi Hasanın ayaklarına kapanarak 
fevkalade bir kurtarıı yaptı ve pek 
çok alkıflandı. Mütemadiyen hakim 
oynıyan Gençlerbirliği kale 6nünde· 
ki fırsatları hep kaçırdı ve büyijk bir 
pnuızlıkJa çarpııtığrnı gösterdi, he· 
le bir def aaında top kale önünde a· 
yaktan ayağa dakikalarca dolattı, ge
ne kaleye iirmedi nihayet harbiyeli
nin uzun bir vuruıiyle harbiye bu 
baakıdan kurtuldu. 

Harbiyelilerin birinci golü 
Oyunun bitmesine az kalımı, her

kea hakemin haftayım düdüğünü bek
liyordu. 44 ilncU dakikada harbiyeli· 
lerln sağdan bir ini9inde demarke va
•iyette kalan İzzet ayağına gelen to· 
pu çok sıkı ve zaviye vuru~iyle gole 
çevirdi. Stadyom alkış içerisinde çın· 
larken hakemin dildilğU birinci haf. 
tayımın bittiğini bildirdi. 

lKINCt HAFTAYIM 
Bu haftayım her iki tarafın kar· 

911rklr didişmesiyle başladı ve bu tc· 
kilde çeyrek saat kadar devam etti. 

Bu an zarfında gençlerin daha teknik 
oynadığı göze çarpıyordu. Ukin bu 
UıtilnlUk harbiye mUdafaaunın çok 
gayretli oyunu ve bilhuaa beklerden 
Sabri ile Şükrünün biribiriyle yarı• 
'ırca11na göıterdiği enerji karııaında 
hep neticeaiz kaldı. 

Harbiyelilerin ikinci golü 
Harbiyelilerin Gençlerbirliği ka· 

Jetini ziyareti aldattı. Santrfor Ab
durrahman haflardan aldığı topu ile
ri ıUrerek müdafaayı geçti ve 15 in
ci dakikada takımının ikinci aayıtı· 
nı da yaptı. 

Oyunun bitmesine yarım aaat kal
mı9tı. Gençlerbirliğinde bir yorgun
luk ve bezginlik göze çarpmağa bq
ladı. 2 - O mağlQ.biyeti kabul ettiğini 
anlatmak için takımda ufak bir deği
tiklikle tamamen mUdafuya çekildi. 

Harbiyelilrein üçüncü golü 
Harbiye iki gol yaptıktan aonra 

çok UıtUn ve cevval bir oyun tuttur
du. Açıklarla oynamağa bqlıyan har
biyeliler gençleri çember altına aldı. 
Oywum bitmeaina lld dakika kala 
kale önündeki bir kargaplıktan lıtl· 
fade eden harbiyeliler UçilncU aayı· 

tarını da yaparak maçı 3 • O plib bi· 
tirdiler. 

Naııl oynadılar ? 
Harbiyeliler çok enerjik bir oyun· 

la galibiyeti hakkettiler. Bütün ta
kım elinden geldiği kadar çalı9tı. 
Fethi ve bilha11a Sabri ile ŞUkrU çok 
iyi idiler. Haf hattında Hltim çobuk 
yoruldu birinci haftayımın tonların· 
da yok oldu. Soliç İzzetin tiltlerl fev· 
kalide idi. Abdurrahman ile Şerif 

çok çalıttılar. Takımda aksayan yer 
yoktu, ıilzel bir oyun çıkarttılar. 

Gençlerblrliğl: kaleci Cihad çok 
çalıştı. Bekler santrhafta İhsan aksa
madı. Solaçık, sağaçık ve sağiç dün 
hiç muvaffak olamadılar. Bilhassa i
ki açıklar bozuk bir oyun oynamak 
suretiyle kendilerini gösterdiler. Ha
san, Ali, Kadri çalrştılar. Nuri genç
lerin en iyi ve en canlısı idi. İhsan 
santrhafta aksadığı zaman yerini 
Nuri ile değiştirmesi belki daha iyi 
olabilirdi. Ke§fi ilerde MUnirin vazi
fesini yapamadı. Buna mukabil Mü
nir yerini tam manıliyle doldurdu. 

M.G. 

Bugünkü futbol maçları 
Bugiln Muhafızgilcü sahasında ev

vela Ankaragücü ile Güvençspor, 
sonra da Demir-Çankaya ile Muha
fızgücü kar9ıla1acaklardır. 

Güvenç3por - Ankara Gücü 
Birinci oyun ıaat 12.30 da Anka

ragücil ile Gilvençıpor arasındadır. 
Bu maçın hakemi Bay Nafi'dir. 

Güv~nçsporun nasıl bit takımla 
ıahaya çıkacağı belli değildir. Anka-

Dünkü maçtan heyecanlı bir cm 

ragücilniln ıon kadroyu muhafaza e
deceği zannedilmektedir. Muaanın 
Santrforda ve Yaıarrn aağiçte oyna
tılmasrnda bilyilk bir isabet gösteril
mi9tir. 

Bu maçın Ankaragücil tarafmdan 
büyük bir gol farkiyle kazanılması 
ihtimali fazladır. Böylelikle üç puvan 
daha tophyacak olan Ankara gücünü 
tekrar canlanmıt olarak göreceğiz de
mektir. 

Demirçankaya - Muhafus gücü 
İkinci maç saat 14.30 da Demir

çankaya ile MuhafızgUcU arasında 
gene Muhafızgücü sahasında yapıla
caktır. Maçın hakemi B. Ragıb'trr. 
Muhafızgücünün geçen haftaki kad
ro ile lahaya çıkacağı beklenilmek
tedir. Sağaçık Salibin bu hafta bek 
hattında oynatılarak tecrübe edilme· 
ıi ihtimali de fazladır. 

ISKENDERUN'DA 

Araplar 
karakolu 
taşladılar 

İıkenderon, 11 (A.A.) - Arap bir· 
liği mensupları bugün poliı karakolu 
önUnde toplanarak karakolun camları· 
nı kırmıılardır. NUmayitçileri dağıt
malı: için derhal uker kuvetleri ceJbo
lunmuıtur. NUmayitçilerden bir çokla
rı yaralanmıttır. Arap birliği reisi tev· 
kif olunmuıtur. Aaker, uayiıi muha· 
faza etmektedir. (Royter) 

Tiirklere çıkarılan zorluklar 
Antakya (Hususi) - Bankalara 

borçlu olanların malları haczedilmek
tedir. Kendilerine azami bir ay için
de borçları ödenmediği takdirde re· 
hinlerin banka namına tescil olunaca
ğı tebliğ olunmaktadır. İcraata her 
tarafta birden başJamıttır. Bu karar 
bilhassa türk ahaliyi tazyik maksa
dını istihdaf etmektedir. 

Suriye bayrağının çekilmesi 
Antakya (Hususi) - Sancakta 

yeniden Suriye bayrağını çekmek 
maksadiyle tahrikat yapıldığı hi110-
lunmaktadır. Böyle bir hareket oldu· 
ğu takdirde bUtUn meıuliyetin mahal· 
1i hükümete raci olacağı ve önüne 
geçilmesi müşkUl vaziyetlerin mey
dana çıkacağı içtinab edilmez görül
mektedir. 

Türk d üşmanlanna silih 
İskenderun (Huıuıi) - Garo türk 

düfmanlarını ıilahlandırmak husu· 
ıunda ciddi şekilde çalışmaktadır. 

Bu maksadla Göçer atireti reisi Ko
cuya ıiJihla yardım edildği gibi para
ca da yardım temin edecek imkanlar 
bah'edilmiştir. Mesela Koçu'ya bin
lerce ton odun ve kömür ruhaatiyeıi 
verilmiıtir. 

Yurddat! 

Ekonomik ıavaı bitmedi. 
Bu aavaıta da muvaffak ol
mak için bütün milletin el
birliii ve ruh birliii ıarttır. 

Ekonomik aavaıtaki en ve 
nıh birliğimizin parolası: 
Yerli malı ve taıarnıftur. 

Yerli malı kullanmak ve 
taıarruf etmek ulusal ve ıe
ref li bir vazifedir. 

Sen de ekonomi aavaımda 
bu vazifeyi yap. 

lstanbul borsası 3 yıllık maden 
proğramının esasları 11-12-1937 

PARALAR 
ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 623.- 628.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 88.-
Liret 100.- 08.-
Belç. Franrı 80.- 84.-
Dnhmi 18.- 23.-
İL franrı 570.- 80.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Cek. 78.- 82.-
Şilin AvuL 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Marlı: 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pencö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- --.-
Kuron İL 30.- 32.-
Altın 1070.- 1072.-
Baıılı:ııot 269.- 270.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londra 624.75 624.-
Nevyork 0.8005 0.8008 
Pariı 23.54 23.54 
Milano 15.2140 15.2325 
Brükıel 4.7075 4.7135 
Atina 87.475 87.58 
Cenevre 3.4595 3.4637 
Sof ya 64.0256 63.1025 
Amıterdam 1.4392 1.4410 
Prac 22.7787 22.8060 
Viyana 4.23 4.2355 
Madrid 13.7655 13.7820 
Berlin 1.9850 1.9875 
Varoova 4.2210 4.2260 
Budapeıte 4.0216 4.0264 
Bllkreı 106.7625 106.8910 
Belırad 34.5338 34.57S 
Yokobama 2.75 2.7530 
Moakova 23.665 23.5475 
Stokholm 3.1050 3.1090 

ESH.AlU VE T AHVILAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 Türk borcu 
I 14.45 14.475 vadeli 

1933 Türk borcu 
il 13.80 13.80 

1933 ikramiyeli 
Brpni 

Anadolu D. Y. 
97.25 517.25 

3 60. H.S. 25.50 25.50 
Aslan 
çimentoau 9.65 9.65 

ANKARA 
Bonaaı 

11-12-1937 

Peıin 

Günlük fiyat cedveli 
.Azami Asgari Vaaatt 

Y-.U balda,. s.ıt 4.40 4.72 
Sert " 4.95 4.20 4.58 
Mahlllt " 4.45 4.05 4.32 
Sün ter 4.60 4.60 4.60 
Çavdar 2.80 2.80 2.80 
Arpa 3.05 2.80 2.92 
Yulaf 4.00 4.00 4.00 
Nohut 6.00 6.00 6.00 
Mısır 3.60 3.60 3.60 
Bulcur 6.51 6.50 6.SO 
Mercimek 5.08 4.00 4.20 
Fasulye 7.18 7.18 7.18 

Anlı:ara piyasasında mühim bazı 
maddelerin vaaad perakende fiatlan: 

VAHİDİ KIY ASt 
MBTAIH ve 

tSMt KALİTE KURU~ 

Ekmek Birinci Kilo 10 
Francala -. .. 14 
Ko7QD eti Kiloıu 40 
Dana eti 30 
Sıtır eti 

" 
35 

Balık Torik. Adet 55 
,, Kefal . 75 

Ko7UD bqı Adet 10 

(Başı 1. inci sayfada) 
sı ve bu suretle teksif edilmiı cev· 
herlerin eritilmesi ve standard bakı
rın istihsali için bir izabehane kuru
lacaktır. Ayrıca, işletmeye muktazi 
enerjinin temini için bir elektrik san· 
tralı ve icabeden sair binalar ve meı
kenler infa edilecektir. 

BUtün binaların ikmali neticesin
de (takriben 2 sene sonra) Murgul· 
dan senede 10.000 tona kadar saf 
standard bakır istihsal edilebilecek
tir. Bu bakırın iyınali içni, senede 
takriben 400.000 ili 500.000 ton ham 
cevher tasfiyeye tabi tutulmak üzere 
fabrikada işlenecektir. 

Murgul, muameleye tabi tutulan 
cevher hacmi itibariyle, Türkiyenin, 
Kömiir Havzasından sonra en büyük 
mağdenini teşkil edecektir. 

ili - Altın ve simli kurıun 
endiistri.ıJi. 

Bu fasılda, BoJkardağ altınlı sim
li kurşun mağdeni ile Keban simli 
kurşun mağdeninin i'letmeye kon
ması vardır. 

Bolkardağ'da altın ve simli kur
şun olduğu ötedenberi malUmdur ve 
bu mağden umumi harbtan evel köy
JUlerce gayet iptidai tarzda i'letiJ
mişti. Bilahare teeasüs eden imtiyaz
lı tirketler, burada yapılması icab e
den ihzari ameliyatın zorluğu kartı· 
sında Jizım gelen taharriyatı ve etüd
leri yapmadan işi bırakıp gitmitlerdi 
ve mağden devlete tekrar intikal et
mişti. 

İki sene ıüren sebatlı ameliyat ve 
sondajlar neticesinde, Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsü buranın etüdle
rini muvaffakıyetle neticelendirmiş
tir. 

Bu ana kadar sondaj ve galerilerle 
mrntaka mmtaka ölçülüp katiyetle 
tesbit edilen cevher ihtiyatı 250.000 
tona baliğ olduğundan bu mikdar bir 
işletmeyi muhik kılacak vaziyettedir. 

Tabiidir ki, işletme başladıktan 
sonra da, Etibank~ça devam edilecek 
ihzari ameliyat sayesinde daha başka 
cevher tonajları da peyderpey bulu
nacaktır. 

(M. T. A.) nın tetkik sondajların
dan çıkarılan binlerce nümunenin 
tahlili neticesinde şimdiki halde gö
rülen 250.000 tonun vasati ayarı he
saplanabilmiş ve tonda vasati % 7 
kurtun, tonda 250 gram ~müt ve 11 
gram akını ıııuhteyi olduğu aul!i\Ul

mıştır. 

Vasati ayarın ve evsafın bu suret· 
le tesbiti ve bu ayardaki cevher nu
munelerinin gerek enstitü laboratu
varlarında gerekse Avrupada yaptırı
lan tecrübeleri neticesinde, Bolkar
dağ cevherlerinin tabi tutulacağı tas
fiye usulleri fennen tayin olunabil
miştir. 

Ocaklardan çıkarılan ham cevher
ler ilk önce bir flotasyon fabrikasın
na sevkedilerek, kurşunlu kısmı bir 
mikdar altını ve gümüşü ihtiva etmek 
üzere toplanacak ve elde edilen "con
centr~" ler kabili ihraç bir mata ha
line getirilecektir. Flotasyon muame
lesinden artakalan çamurlu kııım da
ha mühim mikdarda altın ve gümüş 
ihtiva edeceğinden, bunlar bir Cya-
nuration) cihuında muamele göre
rek, bundan sonra gilmilt ve altın ha-

( ) 

litaaından mütetekkil külçeler iıtih-

P Q L 1 ST E sal edilecektir. 
Bolkardağ'ında dütüniilen teaiaat 

~------------- günde 150 ton bam cevheri ifleyecek 

Otomobil kazası 
Ankaradan Cebeci iıtikametine 

gitmekte olan toför Bekir oğlu Meh
medin idareaindeJı:i 1182 numarah o
tomobil Erzurum köprüsüne geldiği 
bir ıırada bisikletle kartı tarafa geç
mek iıtiyen İbrahim oğlu Edib'e çarp· 
m11tır. 

Biıikletl ile birlikte yuvarlanan 
Edib batından yaralanmıt ve derhal 
hutahaneye nakledilerek tedavi altı· 
na alınmı9tır. Müddeiumumi muavin
lerinden Avni Onat tahkikata el koy· 
mut tur. 

Dostunu bıçaklamış 
Umumi kadınlardan aatrlmış kızı 

Satı iımindeki kadını doıtu Ahmed 
oflu Muıtafa kııkançlık yilzünden 
kolu ile böğründen yaralamıftır. 

Yaralı haıtahaneye nakledilerek 
tedavi altına alınmıt ve ıuçlu Muı
tafa yakalanmııtır. 

Catalca'cla bir 
yaralama vak'ası 

İıtanbul, 11 (Telefonla) - Çatal
cada bir yaralama vakaaı olmuıtur. İz
zet iıminde biri ceçenlerde tarlasın • 
da ağır yaralı bulunmuı ve hastaneye 
kaldırılırken korucu Rüstem onu ken
diıinin yaraladığını söyliyerek jandar
maya testi molmuıtur. 

Halbuki yaralı İzzet ifadesinde ken· 
diaini korucu RUatemin değil, onun 
kardefl Rahimin yaraladığını söyle -
miıtir. Tahkikat devam etmektedir. 

kabiliyette bulunacaktır. 
Keban mafdeninde iıe altın olma

dığı için, ıırf ıimli kurıunu topla
mak üzere gUnde 50 ton kapuiteıin
de bir flotasyon fabrikası tesia edile
cektir. 

11' - Demir cevheri endüstrisi 
Divrigi'de bulunan demir yatağı

nın jeolojik etUdleri ve pllnları Ma
den Tetkik ve Arama Enıtitflıilnce 
ikmal edilmiı bulunuyor. 

Yatağın aerveti 10 ili 15 milyon 
ton hesablandığından bu mikdarla 
derhal itletmeye geçmek mümkün o
lacaktır. 

Cevherin ayarı meıhur İıveç ve 
Ural'ın mağnetitlerine müpbihtir ve 
% 65 demiri ihtiva etmektedir. 

Bu ayardaki cevherler, ocaktan 
çıktıkları tekilde aatılabileceğinden, 
hiç bir tasfiye tesisatına lüzum gös
termeden ihracata arzolunabilecektir. 
Binaenaleyh, bu mağdeni ele almak
la, hem müstakbel Karabük ihtiyacı
nı bugünden hazırlamış hem de bir 
mikdar demir cevherinin ıimdiden 
ihracını temin etmiş olacağız. 

Mağden tesiıatının kapaaitesi 
500.000 ton senelik iıtihaale göre he
sablanacaktır. 

J' - Arama ve ihzar itleri 
Tetkik ve Arama İşleri, mağden

lerin i'letmeğe konulmaıına ve yer
altı servetlerinin kıymetlendirilmesi
ne takaddüm eden ve onların zaruri 
batlangıcını teıkil eden eaaılı vazi
felerdendir. 

İşletmeye geçilmesi tahakkuk e· 

den mağden yatakları hakkında nç 
ıenelik bir tesis programı tanzim e: 
dildiğine göre, bu programla müvazı 
bir surette yürüyecek ilerki işletme 

plinları için yeni yeni mağden ınev· 
zularını arayıp bunları tetkik ve ih· 
zar edecek olan (M. T. A.) Enstitü· 
ıilniln de faaliyeti ve ihtiyaçları der· 
pi' edilmiştir. Enstitilce fimdiden e• 
le alrnan tetkik mevzularına ilaveten, 
bilhassa petrol ıondajlarrnın çoğa~
trJmaaı ve jeolojik tarama ekiplerı· 

nin takviyesi dü,Unülmüştür. 
Petrol mevzuunun ne büyük e· 

meklere dayandığı ve sair memleket· 
lerde yapılan fedakarlığın genişliği 
ile petrol tröstlerinin bu işe ne mu• 
ayyen vasıtalarla giriştikleri malum· 
dur. Binaenaleyh. sondaja lüzum gös• 
teren sahaların biraz eve! yoklanması 
dütilncesiyle sondaj adedinin çoğal• 
trlması zaruri görülmüştür. 

Diğer taraftan Divriği'deki son 
demir keşfi, bize, halen meçhul kal• 
mış mühim cevher tezahürlerinin 
memlekette elan mevcud olabileceği· 
ni ispat etmi9tir. Halbuki bu gibi te· 
sadüflerin tahakkuku ancak bol jeo
lojik istikşafJarla ve etildlerle mürn• 
kün olabileceğinden, jeolojik ekiple· 
rinin çoğaltılması ve teknik eleman• 
Jarın daha fazla takviyesi pek fayda· 
1r görülmUıtür. 

Hulaaaten; Bu program sayesin· 
de, memleketin iş hacminde büyük 
bir inkipf görüleceği gibi, döviz te· 
dariki bakımından da, esaılı bir iler
leme kaydedilmiş olacaktır. Progra• 
mın tam bir tekilde ikmalinden son· 
ra, memleketin itçi adedine 20.000 ile 
25.000 kişi ilave olunacaktır. Progra· 
mm vatandaş ailelerinin maişet sevi· 
yesine ne mühim tesirler yapacağı 

bu rakamdan bariz bir surette anlaşı
lır. 

Maiden iltracah dalta birkaÇ 
sene evel ticari bilançomuzun e
ltemiyet•İz bir /aslını teşkil eder· 
ken, 3 sene •onra, maidenler ih
raç matalanmızın batlıca kale~ 
lerinJen birini teşkil edecektir. 
Netekim, bu maidenlerin ilaJe 
edeceği lazla ihraç kıymetleri 
senede 14.000.000 lira gibi eh~ 
miyetli bir zam teşkil edecektir. 

Bu neticeyi, Atatilrk'iln derin gö
rüıilne ve cumhuriyet rejiminin sar
sılmaz azmi ile hUkUmetin teknik v• 
pratUc sal•,--•no mç.l.1 uu u .r.. 

Ruhlar namına 

yapılan vaidler 
Milano poliıi, bundan bir kaç gün e

vel, uzun zamandanberi medium ola· 
rak geçinen bir kadını tevkif etmittir. 
SiUa Codazzi adında olan bu kadın. 
ruhiyat ile uğrqanlar arasında çok ta· 
nınmıştrr. Kadının tevkif haberi, ken• 
diline yüklenen aahtekirhk aıuçu bet 
taraf da büyük bir alika uyandınnıttıt· 

Bayan Silla, kendi akrabalarına hu· 
suıi seanslar tertib ederek, yabancıla· 
rı bu seanslara katiyen aokmuyonnufo 
Gene bu ıeanalardan birinde, kimseye 
söylememelerini tenbih ettikten son· 
ra, şayet her hangi bir hayır kurumuna 
para yardımında bulunacak olurlarsa. 
kendilerine, ruhların yardım ve müza• 
baretini temin edebileceğini söylemiş. 
ha.zır bulunanlar da buna inanmışlar· 

dır. 

Bu, muhayyel kuvvetleri elde edebi· 
Jeceklerini diifünen akrabalar, cüzdan· 
lann ağızlarını açarak yüzlük liretle• 
ri ıerpmeğe başlamıılardır. 

Ane&k, ~erinden w:un bir müddet 
geçtıkten aonra, felaket ve abilikleriıı 
ardı arkası keıilmeyince ruhlar namına 
yapılan vaidlerin tutulmadığı görül• 
müştür. Kadının yalan söylediğinden 
fÜphe edilmiı ve bunun bir dolandırı· 
cılrk olması ihtimali göz önünde tutu· 
larak, mesele hükilmete haıber veril· 
miştir. 

Bu meselede enteresan olan cihet. 
kadının, yalnız kendi akrabalarındatı 
para almış ve yabancıları hiç bir su· 
retle zarara sokmamış o]masıdr. 

MUf'ta Atatürk anıtı 
Muf, 11 (A.A.) - Cumhuriyet 

meydanına konulan Atatürk anıtı 
bugün törenle açıldı. 

lstanbul'cla mezbaha resnıi 
kaldırılacak mı? 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Ziraat 
ve İktıaad vekiletlerinin lstanbulda 
et fiatlarını ucuzlatmak için mezb~~a 
reaıninin kaldırılmasını muvafık gor
dükleri haber verilmektedir. 

· .Zayiler ~ ~ ..... 
Zayi - Ankara belediyesinden ~: 

dığun 2333 No. lu kamyonumun P 
kaııru kaybettim. Yenisini alacağını. • 
dan eskiıinin hükmü yoktur. Eıııi'I 
İri, 3~6898 



~ansız hikayesi 

Yolları 
Yaan: HmrlBarbaae 

köye hikim olan uzun dairevi ba- yecekler, dedi. 
Jırın tepesinde yalnız bir ev vardL Muazzam hakikatin baaia ve boğul-

Bu ev, tepeye tırmanan yolun tam mu' yelmeıak haykırıfmı ifade eden 
~ın~ idi, öyle ki bu yolu oraya ka- R6my nine : 

takib edenler ya geriye dönmeye, - Evet, cevabım verdi. 
"h~d da eve girmeye mecburdular. Kurbanları geri getirece-k olan ak-
Bır evin, arkasında yeniden devam pm dilftilğil zaman. köyde bir nevi be

tdeıı bir yolu kapamumdan dofan a- yec:aıı hüküm ıürdü. Teceuüa ve kor
~fJballik, hareketaiz Saint - Patenne kunun ıürUklediği yüzler, kapılann 
lbi Ytsinde Jdımenin dikkatini çek- ıiyah bofluldarı içinde göründü, 10nra 

Yordu. &aaen bu yol akpmdan aa- meydanda toplandı, fakat karanlık ka
~ olduğu kadar aabahtan akpma labalığm aramdan bir haberci çıkma
~ da ıaau:dı. dı. Gazler aemaya ve bayırın tepesine 
Bır tehrin profilinde killaenin vü- doğru çevriliyordu. 
~.getirdiği çıkıntı gibi, vaziyeti i- Gupard uıulca ditleri aruından 
-uıu-ıyle mahallin manr.arumda hia- aöylendi. 
: llhibi olan bu evde ıündil%leri tc· "Geliyorlar l" 
lt.-~~e çalıfan, ve eve bir pazar odaaı lki kadın o kadar heyecanlandı ki 
~de eklenmiı olan mifıi mini bah- hep birlikte : 
Sede latirahat etmek f ınatına malik ol- - Kabil değil, diye haykırdılar : 
~ ınlltevuı ve aeHiz inunlar o- Uzaklarda, kızıllatan yübeklilder-
lıırııyordu. de, ikiıi birden meydana çılanıttılar. 

Bu karı koca hiç de aynı kalıbtan Felaketten haberdar olmadıkları der
S•kznı, defildiler. Erkeğin Ud ye9il bal farkedildi, çünkü bot yere, evleri
Pa 0rtaaında sivri bir bumu, burk bir nin yerine doğru, her nmanki ıakin 
t1-i ve aağlam bir penbe cild üzerin- adımlariyle yollanıyorlardı. 

keten rengi saçları vardı. Erkeğin Apğıdalri ,ekilıiz aeyirciler çırpı-
::;rı boyu ile aıddma kıyulana- nıyorlardı. Feliketin kendilerine ha-

ece1t kadar küçük yapılı olan kadı- ı:ırlamıf olduğu mücazata doğru giden 
~ llıat bir rengi, en iyi cinlten liyah ilU savaJlı aralarıııda konuıuyorJ.araı, 
Pek laçları vardı. ıu .. ca, tepeden tır- ve çok yakla,mıt olmalarına rağmen, 
~·kadar, gece ile gündüı: gibiydi- henüı: hiç bir teY ıöremiyorlarck, o 

r. kadar biribirlerine aokuluyorlar ye 
b.~nları bilhaaaa tasvir eden ICY· biri- kendilerini dünyadan tecrid ediyorlar
n1!ıne bağlı gibi yapmalariydi. lkisi- dı. 
b 1 ayrı ayrı görmek imkinıızdı. Biraz Yaldqıyor, ;aklafıyorlardı. Ve ifte 
b~~birinden uzaklafNlar, muhakkak baflarmı kaldırarak, önlerine baktılar .. 
r ırıbirkrine benzemek içın deiil, ya- Merbameten ıelip bu manzarayı 
;_dılııta biribirine beıuedikleri içın seyretmesine müaaade edilmit olan 
L.• ~lardı ve kabil olduğu kadar biri- dilenci : 
brıııe aykırı olan gözlerinin, adeti "Ah l" diye inledi. 
ı..~~ lbucize denilecek kadar benı:iyen Fakat onlar gene bir teY ıörmedi-
~tları vardL ter. Her halde yU. yilze bakarak ko-
8q1caıarma göre bunlar lüzilmUn- nutuyorlarmıı Jibi zihinleri birbirle
~ tazla ıevitıyorlardı . .Memleketten riyle meıguldil •.•• Hep aynı gülilmleme 

11 ~larına ve soy adlarına ve adlarına ile gtilUmaeyorlardı. Köy halkı, bu gü
ltııyede kıyamet gibi raıtlanmaaına lilmaeme, inaan yüzlerine gil%ellik 
~inen, butün zamanlarını biribirine ekleyen bu haleyi görüyorlar mı, 

rede ede muhite yabancı pbi ol- yoksa hiı mi ediyorlardı? Görünaün, 
~~~ı. Bu vaziyet, her mübalağalı g6ri1nmeain, buna inanıyorlardı . 
ti, Ctbi, önceleri tabii h0f8 gitmemif- Bir müddet daha geçti, erkek ve ka· 
lt fakat aonra kiımeyo ararları do- dm, hiç dikkat etmedtn iki yıkıntı yı 
~ı dolayıaiyle ve bilbaaa bu ğmuım aruından geçtiler: ve ayakları 
~1, ~ aman dowm etmiyeceği altmda yatan f8yleri farketmekten 
·-.ıııdiii lçiıı buna IÖ• ywn»knUftu. &cis. yürtimelerine devam ıttller, bayı-
1~ bi::- fıgı gibi eemer renkli nden rm öteki tarafında. ırupun kudbldarı 
~-. her l&bab_ bir buguk Uea me- arumda byboldular. 
d · .-_ ~1-- lııınM ..... ptemlr • a. msn ı ,.,,. _,N41enlerin ytlsleri, 

ı. Ş~~rın büyük caddeıinde, her aefer yarı karanlıkta. f&fkm fakat ıı.yran, 
lllııki ilJr defa imit pm. bir Deri itina biribirledne bakıftılar. 
'ttac.o:wı~. - beti l~i - .... lfadt edemifteell lıadar ba-

. ~?°~ardı. Erkek Manouiy m1ieUe • ltt afSderle doluydu: Ancak dudakla
.._,ı on ünde, karıımı bırakır, ve akpm rını kımıldattı; bununla beraber ihti· 
~t altıda, müeueae binaamm gölge- yar R&ny, ona uıulca evet ipreti yap
. de, onun yanında olmayı9ından tit- tı. 
~erek. bir dilenci gibi çıkmasını •••. Evet .•. Bvet diye dUtündüler öteki-

kıerdı. ter. Elbette ki evet. .. ·0nıar bqka yer• 
le leöyde her akpm bunların dönüıü dedirler, onun için, hiç bir feyi farket
l'J'edilirdi: Kııın ancak, bakild bir modiler •..• E.et, yolları apaçıktır ve 

daz kadar küçük fenerlerinin aallan ona devam etmektedirler, hepıi bun· 
:-

1 farkedilirdi; y~ın, ~a~an ~e- dan ibaret. Evet, madem ki evleri ar
'bııı ltarıı bayırın teıkıl ettiiı muzlım tık yerinde delildir, dunnamaJarı pek 
bel~~un üzerinde ik1 ıiluet halinde tabildlr. 

TAYYAR& POSTALARI 
Anbradaa kallat 14.10 
İstanbul& Yani: 16.00 
lstanbuldaa 1raJk1t 10.00 
AııkuQa nnı 11,50 

lfOUTC:t BCZANBLBR 
Puar ı lstanbal ecaanesi 
Puartesi ı lılerk• .. 
Salı Ankara .. 
Ç&l'IUDba : Y mi ve Cebeci ec:Ueri 
Perıembe : Halk ve 8akarJ'& • 
Cuma ı Bre ecsa6eai 
CWD&rtelll ı Sebat ve Y enlteblr ec.lerl 

HALK ve YENİ StNEllALARDA 
MATiNELER 

Herıtın 
14A5 
16.4$ 
18.45 
21.00 

Cmnut•I 
1s.oo 
14.45 
18.45 
21.00 

Puar 
ıı.oo 
1s.oo 
14.45 
16.45 
11.45 
21.00 

Puar ve cumartesi ıflnlerinden bqb 
HALK llnemallllda berclln H a 1 it 
matbuıleri ı U.15 

Film deii11De sünleri: PuarteM ve Cuma 

LOZUMLU TBLBPON NUMARALARI 
Yancm ihbarı: 1521. - Telefon mlracaat 
ıebir: 1oas • lOM. - 8ebirlerarau: 2341 -
3342. - Elektrik ve Huasuı Ana il• 
murlatu: 1846.. - lleaaJeri 8eblr Anha
n: 1705. - Tabi Telefon namaralaru 
Zlncirlicaml civan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpuan clYan: 2806. S259. - Ycnl
ıebir: 3333 - Havusbqı: SS90. 

OTOB08LBRlN t 1 1ı: ve S O N 
SEFERLERİ 

Sabah Alı:fam 
lllı: Son 

ıefer ıefer 
Ulu il. dua K. der•'J'e 6.45 2S.OO 
K. dereden Ulua 14. na 7.15 2S.20 

Ulus 14. daa Çankaya'ya 7.25 2S.SO 
Cukan'dua Ulu il. na 7.10 D.30 

Ulus 14. daa Dilı:men'• 7.SO 20.00 
Dilmaea'deo Ulaa iL aa a.oo 20.30 

Uhıa 14. dan Keçiören'• 6.00 21.00 
Keçl6readen Ulaa il. aa 6.JO ıı.so 

Ulus 14. dan Etlilı:'e uo 20.30 
Btlilı:'t• Ulaa 11. u 7.00 21.00 

Ulu il. dua Cebecl'J'• 7.00 20.SO 
Cebeci'den Ulaa il. da 7.00 20.SO 

Cebeci'deo AL fabL ra 6.SO -AL fabl dan Cebed'J'• 17.15 

s. PH&n'ndua Aklröpril',,. uo 7.15 
Akköprü'dea 8. puan'aa - 9.45 

Y enitehJr, ln.aJ'Oll ve Balı:anhklara 
her .. tı bet seçe mantuam aeferler 
vardır. Puar silnleri ilk ıaeferlcr birer 
IUt IODl'a ballar. 

POSTA SAATLBRl 
Poata aut 19 a lı:adar lıtanbul dhetine 
melttub lıabul eclw. 
Taalibfltlfl 18 • kadardır. 
Tanare postuı ıs • kadar mektab alır. 

TREN SAATLER! 
~ ı Her abü 1.20, her 

alquııa 11.15" 11.45 
.. (lalı, l*'MIDbe. -
marteal Toroı 'lht). 

S.- lıattma ı R.... t.15 CKaJHo 
n.aı.u. .....,. ... 
llat lseriacledir). 

DiJ'artıam battı : Beratla 9.40 
ZoapJdalı: battı ı HerıGn 15.00 

Kmlı:lı:ale;pe ra7otoblll 16.05 

GU N L U Kı 
Arabi - ısse 
1 Şevval 

1. D 
Giinee 7 16 

Rumi· 1S5S 
lkinci Tctrin so 

8. D. 
Akaam 10 41 

Yolcular için tallnıatname 
Gilmrilk ve JnhiNrlar Bakanlıfı 

yolcu ve yolcu lfY&ll hakkında bir 
~lerdi. Kol kola ve hatd el ele 
& 1. lerdi. Dünyanın öbUr ucundan 
~1Yorlarmı9 gibi vakur adımlarla yii
r-!:r, ve daima büyük bir haber geti-

V eteriaer Genel talimatname buırlamaktadır. Bu ta· 

re haa tavrı tatırlardı. 
~lrd "iıte geliyorlar, diye mırıl-
lltette. 

der~ - .. ıi da bırıoırıenne aarıımıfl&r, 
bk_ :"" Itemik kadar beyaz dudakları 
d:..,.~_bidiaeler karpsında yalnu net 
lat~ bilen çok ihtiyar Rfmy ni-

t li:vet, diye tasdik ederdi. 
~er evlenmif olaaydı fimdi btlyttk 
l'L:"'.. 0 lacak yaıta bulwwı madmasel 
-~e· 

'Q7 ~l dtye fmldudı. 
lba-~bıer oğlan, bu kötülükler kumku
~ bu pia hergele, mundar a&zuu a
lı ~t fakir veya halia davranmadı
dt. 0 lraba IÖzlerden hiç birini bulamaz
birı......Grıabun kızıl dekoru içinde biri
~~-- bu derece çılgınca bağlı ıki 
'CStı-kartıaında her aklından geçeni 
O :-aek elbette milmküıı değıldi. 
tıaııııı.r itte böyle köyün ve köy balkı
&ıa. tlae~iııdeıı pcHp gelirlerdi. Yan-
lltlııü de böyle gıtmiflerdi. 

'tlıgırı, ubehın oınunda, müdhit bir 
le, birbaı Cöeterdi. Görünüte göre a
)' detinnenden çıkmıf ve ril%gir 
ıe'iııe tahta parçalarını ahf&P evin ü-

lfe fırı.tmııtı. 
'tlt f naaıı.., yangın evi o kadar ~
dil ~~ ~ kadar tam olarak ıillp ıüpür
~ 1s1nde mevcud olanlarm bepıini 
ctaırcu er göı:Jerdeıı ukıadı. Xcwalarla 'u::' •u~ çökmüt çatıdan arta kalan 
~efınif direk parçalarmı aoğut
i~ hatka bir ite yaramadı. Küller 
~itti Yalnız bir demir karyoluun iı
~f farlı:edilen yılı:mtdarı yolun iki 

li'a:a Yıfdılar. 
loılıı'a t klnıte yangın eınaamda, Tho
'r~dip ev lahiblerini vakadan 
'dl etJncmifıi ve ıonra da kimae 

'•r kadın • 
'.ti . 

aaıı olaa ölrenmekte gecilmıi-

Dfrektörlüjiinde Jimatta yolcunun ne oldufu. ne gibi 
Karacabey baruında mütebaqza 0 • eıya getircbilcceii. aatt ve beyti ct

larak çalıpn B. Zeki Ziraat Babalığı ya, kullanılmıf eıya, gilmrüie tibl 
veteriner genel direktörUllU aıtır ıu· olan ve olmıyan tfya ayrı ayrı gös· 
beıi direktörlUiüne tayin edllmittir. terilecektir. 

kelimeler 

1 

1 

aoı.n.ata: 
1- llatem. Mahal. 

1 - Kam tafll'· 
S - Bqu. Kalbin alıp verdlfi. 811 deiiL 
4 - Almanyada bir nehir. Annuı 7&PtJiı. 
5 - Güsel kokulu. Gelecekten haber ver-

me. 
6 - Futbolda miid&fi. leJ'rcık detiL 
7 - Haya. Karadeniz llf&lı:lanna ealı:iden 

veril• ilim. Bir eilentt • 
8 - Hat&J'da bir J'W • 
o - Yuddar olaua 1 Kabll1 etmemeli:. 

Yulrandan aaaiı : 
1 - Tna daralı. Gece etlenee 7er1. 
ı - .... aanhr • 
S - lsim. bi. Şu deiil 
4 - Atacm sötdeai. lnce tel 
5 - Müsabaka. At &J'&kbbraı. 
O - Taraf. Tavlada atılır. 
7 - Nefer. Tu,.ilı: etıııekten emir. Sual 

edaU. •-lada,....... 
9 - Köle. Su ıesma toStnk. 

Yeni bulmaeamız 
tlı:i telı:erleiim vardır: beni çoculı:lar ve 

sporcular kullanır· 
1, 1, t. 7,8 iad llUflerlmi otobiiate, tren

de, qparda P&ra ile ahnaua. 
5, 2, 6 lllCI harflerim IUJ'Q S1Çir1Dİ7en 

bir nevi topraktu. 
a. 7, 5 iaoi harflerim bir tanedir. 
8, 7, 6 ınc;ı harflerim cernn nalı:lecler 

S, 4, S, O, 7, 8 lacl harflerim ai:ırlılı:tır. 
7, 1 lacl harflerim pi1irillp J'eDfr 

5, 4, 6, 7 laci barfleriaa eMi bir batda7 
ö1'üsü. 

4, 6, 7 'lncl harflerim beraberlllı: edatı. 
5, 4.1 lacl barfleim birin iki mlaU 

2, .. 4, 5 iDci harflerim t.aijlıı isinde 
balunıar. 

.. 4, .. ı, ı inci barfleim kamu bir -
Yan. 

6. 7, '· 7 inci barflerbn kir. s. 1, e, 1 1acı harflerim lı:aPtk. 
s. .. .. ... • bici barfleriaa kaPl7I bpatır. 

ı. '· ' IDcl barf1eriaa f1ltbolda mlldafi 
!ı. 7, 1, 7 iDcl harflerim bir Deri ~ ... 

Benim u oldıaimma bul•blllr millaiaJ 

B. Stoyadinoviç'in Romaya 
yapbğı seyahatin mAnlsı 

YAZAN: 

Jean - Pierre GırarJ 
La ReptJblik gaetainJen . ' 

B. Stoyadinovlçin Romada tantanalı 
bir tekilde atulmumf olmaaı. ltaıya
nın. Yug-oslavya ile doet ıeçtnmeye 
büyük bir kıymet verdlfine alimettir. 
Bu tezahürU Romaya dikte eden muh
telif müllbualardır: 

- Rejimin iç itibar endiıeıi; 
- Muıolini hilkiimetinin doetluk-

lardan mahrum olmadığını göıtermek 
arzuıu; 

- Balkanlar lı:erinde nüfuz politi
kaamın terki ft bl\tiin kuvvetlerini 
Akdenize teklif etmek arı:uıu; 

- Nihayet ticari mHnıaebetlerini •
lah etmek makMdı. 

Bu ıonuncu miillbaza Sok ehemiyet
lidir .Yuıoalavya ltalyanın en iyi 
mü,ıerilidir; Yuıoalavyanuı dıt tica· 
ret yekununda ltaıyamn mevkiı yuı:de 
30 dan daha apğı bir niıbet itade et· 
meı:. Roma yakacaktan mahrumdur, 
Romanya petrollanna ciden yolu aer
beat tutınU iıter. Eeuen B. Stoyadi· 
noviç kendiaine ehemiyetli ıiparifler· 
de bulunacaktır. 

Öte yandan. bu jeat &fikir bir mak
aada cevab teftil etmektedir. Yugoa
lav bafbakanııuıı, Bel&ardda B. .&Jel
ooıu kaoul etmek ariteaande Romaya 
gitmiı olmaaı, ve famau bakanının zi
yaretinden .oora Viyana ft belki de 
Berline gidcctk olmaaı, btltln bunlar, 
Fransa ile anıı,...nın artık yugoılav 
diplomaaiıinin temel tafını tetkil et
medi&ini parlak bir ıurette göıtermek
tedir. Belgrad hüldbneti, memlelred
rnizle batıarmı koparmadan, politika
llllda mil8tlkil kllmelr ....... 11 Ulııar 
ediyor. l'nManm aw dolta b ... t. 
taıdır, YO bulıun aklbıi dlıt"'mek ~ 
nterzdtr, Pa'*'-Yap!ity• yetumı ln-
tihabda aerbeıt klıhneJc ft menfaatleri
ne her zaımn DJ'l'lft 1ıııQJPMdığı bir po
litikaya ti~ ~ lliye
tiııdedir. 

Hakikatea. Pariaiıı aqı:ı zım1nlarda 
Moakova ile rabıtalaı.uaı mMıaOa bir fC· 
kilde P.,.tmit olm1ıma rajmeıı. 
fruwı: • ıovyet paktı, komüniıme ne
fet aldınnayaıı bir mcmlokette büyük 
tetir yapmıftır. 

Belgrad. bilbaua Prap Jrarp emni
yetais görünmektedir. Çe.koılovakya
n111 vaziyeti ıüslettikçe, B. Stoyadi
noviç hülcilmcti ona kartı olan teah
hüderini artırmaktan kaçınıyor. 

Bilindiii gibi, Çekoelovakyaya Jrar-
1' Franaaıun giripif olduiu teabhüd· 
lere benzer hiiküııalerle Belprd ve 

Biikr•ti bailayacak bir pakt mevı:uu
baha olmu9tu. Romanya ve Yugoala'VJa 
enerjik ıurette reddettiler. Bu karar. 
larından geri dönmeleri muhtemel de
lildir. "Kollektif emniyet., denilen 

Dünkü hulm•camwn halli 
1· Bol 12- Dan 
2- Bor lS- Bar 
S- Borda 14- Bal 
4- Gar 15- Bai 
5- Dar 16- Bıd 
6- Dara 17- Ada 
7- Dat 18- Bora 
1- Arda 19- lrpd 
9- Gol 20- Ain 

10- Aiır 21- Dal 
11- Aiıl 22- Lor 

"Bolprdatz" dır. 

Mavi kan 
Kavaa ediyorlardı. Birisi eledi ki: 
- Bana ........ bana böyle hİ· 

tala eclemaıia. Ben a11ln:acle,U.. 
Oteki ...... vereli: • 
- Peki. l8llİD dan.riarmda ma

Yi kan iDi dolap.. ? 
- Ne .._ttin ,.., --n kan 

dolapr. 
- O,.le İle İJİ oldu; ariirekbb

li kalemim kaç sündür mürekkeb
• dara,.or; .......... et de Wra 
damanndan kalemime aktarayım. 

Y dramas çaeu1c mantılı 
Yath bir kadın, küçük bir JU'IP 

maza çdafb: 

- Oihnn. • di,. on• dar
.....- da ~daki toeala t-. .. 
JOl'IUDf 

Küçük afaan cevab ._., 

-Aff•d··--~--. ................... ..... 
daha yalmuna aiclemi,.orum da ı.u.; 
racim abyonma. 

prenıipi talsib için iki taraflı paktlar 
metodunu terketmeleri de muhtemel 
olmadığı pbL Hakikaten, Belgradda, 
Londranın ıitıide bu lrollektif emni
yet ııazariyeainden u.ıald&ftıiı Ye ln
gilterenin ifbirliii olmadan bir kollek
tif emniyet ıiıtemi tasavvur etmek 
mantıki olmıyacağı ileri ıüriilmekte
dir. Oıtelik, franaız - ingiliz paktının 
mükemmel bir iki taraflı pakt olduğu
na da ipret ediliyor. 

Çok realiat vt biraz da inadçı köylü
ler olan yugoslavları ve mücerredden 
biç hotlanmayan, reele itibar göıteren 
B. Stoyadinoviçi bu kanaatten vazge
çirmek peku muhtemeldir. 

Yugoılavya, bugün teahhücHen gi
ripneden kaçmmaJcta, daha ziyade bir 
kendi içine sekilit temayülü ga.ter
mektedır. 

Yuıoalav bqbakanı, herhangi bir mu
ahede imulamak, veya antikomüııiıt 

pakta iftirak etmek için Romaya git
miı değildir. Bu neviden ideolojik an
la,malann yugoılavlar için hiçbir ca
zibe araeden tarafı yoktur. 

B. Stoyadinovıçin ıeyauati bir çift
lik aahibınin, kendııile ıyı geçinmeyi, 
faı:la aamimil.,uıekten korunmaJda 
beraber kabil oldugu kadar iyi ticaret 
yapmayı tercih ettiii komtulanna 
yaptığı bir ziyaretten bafka bir ,.y de
ğildir. 

Yuaıalsllll 
• 

Fftlllla Sabnn 'da bir hududu 
olduğuiıu bllmelldlr 

MetapoHtefsf s : (Fransa sabrın da 
Wr hududu oldulunu bilmelidir.) 
bafhlı altında yudıtı bltPMkl1telıa
de diyor ki: 

"Her pyi Türk olan Hatayda ce· 
reyan eden •on hldiaeler, Türklerin 
yüreklerini ııslatmaktadır. Büttln 
gençlik Frananm HataydaJı::l adamla
rmm ıyak altma aldıkları baldarı il-
temek üzere ayaldanmıttır. 

Franaa bükOmeti bu memurlarına 
kartı ne yapacaktır ? Hataylı kardet
lerimize kartı yapılan zulllmlere ta· 
hammül edemeyiz. Franaanın mürai
lili. Hataylı kardeflerbnizin kahra· 
manlıiı brfıunda çürilınektedlr. 

Hataylıların meaeleleri, bizim me· 
aelelerimizdir. Bunu bilttın dünya 
bilmelidir. Yaratıcı, hayat verici ye 

kahraman Önderimi.1 Atatürkiln 1&· 

yeainde tariht yoluna devam eden va· 
tanımu Hatayın da iıtiklilini koru
yacaktır . ., 

Likonik ılltununda da ayni mevzu 
ile ittigal ederek, aynen tunları yaz· 
maktadır. 

.. Franıa namuılu ol. Liberal bir 
devlet olduğunu ileri ıürerek, bugil
,ne kadar dünyayı aldatıyordun. Zul
mUn meydandadır. Pranaanın liberal 
bir devlet olduğunu bize öireten bo
calanmız, bui aldattıkları gibi, ken
dileri de aldanmı,lardır. 

Cebir ve ıiddet Hatayın temiz kan
lı Türklerinin vicdanlarını değiftire
ınez. Hataylılar ökıüz değildir. Türk 
mllleti onların hlmiıidir. Her türlü 
ınUdahalelere kartı koymıya kudreti
miz vardır. 

Hataylıların millt imaline düfl!Uln 
olan hürriyet dütmanı Franıızlar. Bu 
noktayı iyi biliniz.,. 

llmanya 
Roma konutmalan 

B. Stoyadinoviçin Roma ziyaretin
den bahıeden Berliner Bönen gaze
teai diyor ki: 

"Bu ziyaret iki memleket arasın: 
da dostane if birliği bağlarını takviye 
etmi9tir. Zira, aon anlatmalar çerçe
veıi içinde Avrupa ıiyaıetinin umu
mt meseleleri derin ıurette tetkik o
lunmu9 ve italyan - yu.gollav dostlu
lunun daha ırkı bir hale getirllme
ıi için yeni imklnlar yaratılmıttır . ., 

Büyilk bir teraklu 
Germania diyor ki : 
"İtalya ve Yuplavayanm karıı

bkh kara ve deniz hudutlarını tanı· 
maya teahh&d c!tmelerl ve bir teca· 
ris takdirinde ~tace.Ue Jıer bangl 
bir yardımda bulanmaktan bçm
mak huıuıunda .& vermeleri, Adriya 
tik havzumda ıUldln yolunda ne bil-

yük bir terakkidir. İki devletin kartı• 
hklı münuebetlerinde, harbe bat vur• 
mamağa teahhüt etmeleri ve anlıpıaz· 
tık ihtimalinde hakem ve ıulh yolu 
ile hareket etmek huıusunda anlapnlf 
bulunmaları da, iıtikbal için muhak
kak ıurette çok iyi neticeler yerecek 
bir emniyet tedbiridir." 

Polonya'nm müstemleke 
talebleri 

Naht Auacaben gazetesi, Polonya
nm müıtemleke talebinden babaede
rek diyor ki : 

"Polonyanm bu talebi alman müa
temleke talebelerine katiyen benze· 
me.ı. Almanya kendiainden yolauı: ola· 
rak koparılan topraklarm iadeeini i .. 
temektedir.,, 

Polonyanın mUıtemleke talebi al· 
man taleblerinin ne kadar baldı oldu· 
ğunu da iıbat eder. Çünkü almanya
nm nilfuau keaafeti Polonya ile ni .. 
bet kabul etmez derecede fazladır ve 
toprakları da yine niıbet kabul etme.1 
derecede fakirdir." 

Fransa 
''B, Delboe'un valizinde pakt 

projesi yok'' 
Pöti Parlzyen yazıyor: 
''Bükreı'e giderken B. Delbol. ~ 

lizinde hiç bir pakt projeıini beraber 
götünnemİftİr. Fakat, Fransa. mu
hakkak olarak, Romanya. Yugoslavya 
ve Çekollovakyanm daha ırkı müna
aebetler kurmaktan çok fayda göre
ceklerini ve bu ıuretle bu Uç mem
leketin mildafu kabiliyetinin fula
lapcağını düfünmekte berdeyamcbr. 
Bu takdirde, Franu, bu münaaebet 
ııkda,maama Jı::oııdi kuvvetini ye dip
lomatik nüfusunu getirecektir. Eaa
ıen romen bakanları ile görUpnelerl 
neticealado, B. Delboı, bu projeye 
karp muhalefetin BUkrq bWdlmeti
ne atfedilemiyeceğini anlamıt bulun
maktadır." 

Franıız - leh RÖrü,Ierl 
1U'a81Qdaki teza«llar 

P8tit Jurnal diyor ki: 
..Franaanm kollektif emniyet dl

şUnceslyle Polonyanın i~i taraflı •· 
lqmalar alatemfne ~ih .. ...._. 
bir taat laft'CU4 lmJa~, .Ja. 
t>elboa. Polonya • Çek a u
la§IDUlıfma tav ... utunu da kabul et
tirememlttlr. ırabt fnaaıs llarlclye 
nuırrnm aeyabati, iki milletin itti· 
fakmı takviye etmft ve BUlrret'te ol
dufu kadar Varıovac!a da meTCuc! kor 
kuları gidermiftir. Polonya htıkthne
tl, herteyden korkmaktadır. Roman
ya da, ,.r1d ATrUpayı prb! A"mlpa• 
dan ayırabilecek her tiirl(l kombine
zonlara muhalif bulunmaktadır. Bay 
Delboe, B. Beck'i bu buauata tembı 
etml9tir. Şimdi B. Antenoeku'ya da 
aynı teminatı verecetfnden ve tnglt
tere ve Franunın Avrupa meaelelert
nin '"umumt bir hallini• arzu -eden 
bir politika gUdmekte oldufunu tat
rih edecelfnden 96pbe edileme..,, 

Romanya ve Yugoslavya 
bili miltereddld 

Eko dö Pari diyor ki: 
"BUtUn bu dekorlar ve ziyafetler 

arkaımda, acaba ne gibi meseleler 
göriltülecektir? 1936 ikincltefrlninde 
franıız hükümeti, Romanya ve Ya
goelavyaya, Franaanın Çekoslovakya
ya karfı olan teahhüdlerini kendile
rine de tepnil edecek birer kartıbldı 
yardım paktı teklif eylemitti. Ne 
Romanya, ne de Yugoılavya, 7 mart 
1937 den beri garbın yardımından 
fÜphe ederek, bunu kabul edememlt
lerdir. Bugtin de aynı tereddüdlerin
de devam etmektedirler.,. 

Milli köylü partielnin hareket 
tarzı karşısında 

B. Delboa'un aeyahatinden babH
den La Republik ve Eko dö Parla P• 
ı:eteleri, milll köylü fırkumm B. 
Delboa teref ine tertib edUmlt olan 
renml içtimaa ittfrAkden iıtinW 
etmefe karar vermiı olmaaınduı do• 
layı teeuüf etmeın.dirler. 

B. Bek Frama'nmsabroıı 
ıuüsdmal ediyo.r 

Eko de Parla. bundan ıonra f ran • 
ırz - leh göriipelerinden bahaediyor 
ve diyor ki : 

"Frama, B .Bek'in ıiyueti üzerin
de milnhuıran ikna yoliyle teair icra 
etmefe katı olarak karar vermittir." 

B. Bek Franaanın sabrını bira.ı ıui 
istimal etmektedir. Maamafib Lehi .. 
tan, feci dakikalarda, Franaanın ya
nı bqmda bulunacaktır. Fakat Lehi.a
tan, Franaanın bu feci dakikaları u
nldqtırmağa çalııtıfı 11ralarda ek -
aeriya onunla beraber yOrümektedir. 
B. Delbos Bilkreıte 4•. bUh·- pek 
yakında yapılacak intihabat dolayı
ılyle bir takım mlifkilUta maruz kal. 
maktadır. 

• 
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DiJ tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Çand1r 

l Pazardan maada hıergün di§ tedavisi, çene rontkenf. 
Yenişehir, Atattirk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3--6627 , 
Mahkemelerden 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mah
kememden: 

Ankara Yc:ni9ehirde Urunç sokak 3. 
numarada oturan Hafize Asiye, Leman 
Hicri, Foler tarafından mahkemeye a
çılan ve almış oldukları Foler soyadı
nın (Zemangil) ile değiştirilmesi hak
kında olan davanın yapılan duruşması 
sonunda Foler soyadının (Zemangil) 
adile değiştirilmek surctile nüfusa 
tescil ve ilanına 22.11.937. tarihinde ka
rar verilmiş olduğu ilan olunur.0169-

Ankara Beıinci icra Memurluiun
dan: 

Bir borcun ödenmesi için haczedi
lip paraya çevrilmesine karar verilen 
mahcuz {55000) adet ve 385 lira kıyme
tindeki tuğlalar 24-12-937 günü saat 
14 de Gölbaşı nahiyesinde Tuğla har-

Dr. Kemal Ar1con 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa -
bık Başmuavini ve Berlin Üni
versitesi (CharitE) sabık muavini 

Her gün saat 16 dan sonra ATA
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımanı 7 No. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. 3--6861 

manlarında satılacaktır. Mahcuz tuğla· 
lar tahmin edilen kıymetin %75 ini 
bulmadığı takdirde 29-12-937 günü sa
at 14 de aynı mevkide ikinci artırma 
suretiyle satılacağmdan taliplerin sa
tış yerinde hazır bulunacak satış me
muruna müracaatları ilan olunur. 

3-6897 

An~ara Valiliği 

Pulluk satın 
ah nacak 

Ankara Vilayetinden : 
Ankara viHlyeti çiftçilerine dağıtıl

mak üzere prtnamesi mucibince açık 
eksiltme ile satın alınacağı evelce ilan 
edilen ecnebi mamulatı (75) adet iki 
tekerlekli (100) adet iki demirli ve 
(25) adet üç demirli ve sandıklı pul
lukların aatın alınması yirmi beş gün 
daha uzatılmıttır. İ§bu üç çeşid pullu
ğun ihalesi ayrı ayrı olacaktır. Pulluk
ların 20-12-937 pazartesi günü saat on 
beşte açık eksiltmesi yapılacaktır. 

lki tekerlekli pullukların muham
men bedeli (187 5), iki demirlilerin 
(4500), Uç demirlil~rin (1500) liradır. 
Şartnameleri Ankara ve İstanbul zi

raat müdürlUklerinden meccanen veri
lir. İsteklilerin pullukların yüzde ye -
di buçuk tutarı olan meblağa aid banka 
mektubu veya hususi muhasebe mü
dürlüğü veznesine yatırılmış makbu
zu ile birlikte eksiltme günü gösteri -
len saatte vilayet daiıni encümenine 
gelmeleri il!n olunur. (4423) 3 - 6800 

Gayri menkullerin mülkiyet ihalesi 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi Sokağı Cinsi 

Misakı Milli Tahrirciler Ahşap ev 
,, Hanardı .. 
,, 
,, 

" Yeğen bey 
Kızılelma 

İç kale 
* Doğanbey 
•• Bozkurt 

fsmetpaşa 
Yenice 

" 
Lakafoz 
*** Kubbeli 

" " Kardüşmez ,, 
Tapucular ,, 
Daracık ., 
Pazaryokuşu ,, 
Mektep Kilise 

,, Ahşap ev 
Çankırı Ahşap ev 
caddesi ve dükk§n 

.. 
Namazgah 

" 

Arsa 

" .. 
Bağ 

Bağ 

• 1/8 Hissesi satılacaktır. 
** 555/ 15360 Hisessi satılacaktır. 

Mevkii veya 
Miktarı Metruke 
M.2 N. 

95 
53 

130 
119 
212 
120 
87 

444 
292 

928 
281 
102,5 
157 

2120 
5514 

117 
118 
124 
128 
144 
167 
247 
311 
445 

323 

••• Bedeli sekiz sene sekiz taksitte istifa olunacaktır. 

Kapı 

N. 

13 
22 
67 
20 

6 
3 

11 
28 

Vergi 
N. 

223/7 
256/9 

269/10 
245/6 

215/14 
67/1 
39/ 6 

33/22 
13/4632 

7/8/87,89 
2/34 
23/4 

" 15/1 
16 

Ada Parsel Muhammen DiPozit 
N. N. Lira Kr. Lira Kr. 

167 37 
167 32 
168 7 
168 21 
175 16 
225 1 
402 10 
493 24 
290 20 

72 7 
13 14 

218 1 
,, .. 

1200 00 
3000 00 
4200 00 
6000 00 
2000 00 
2400 00 
1200 00 
2400 00 
690 00 

150 00 
843 00 
512 00 
785 00 
318 00 
600 00 

--
90 00 

225 00 
315 00 
450 00 
150 00 
180 00 
90 00 

180 00 
51 75 

11 25 
63 25 
38 40 
58 90 
23 85 
45 00 

Kubbeli mevkiinde bağın hududu: Şarkan kasap Bedros, garben yol, şimalen Eğinli Kımıs, cenuben terzi 
Petir. 

Lakafos mevkiindeki bağın budu du: Demirci Kaşif kc\rısı Azime, ekmekçi deli Mehmet, Çiğdem oğlu 
Art in. 

Diğer ev ve arsaların hududu: Planına göredir. 

Vilôyetler 
Şose tesviye ve 

menfez 
yaptırılacak 

Manisa Vilayeti Daimi Encüme
ninden : 

1 -Turgutlu - Manisa yolunun 1 
+ 074 - 17 + 430 uncu kilometreleri 
arasında yaptırılacak ıose, tesviye ve 
menf~z inıaatı (105687) lira 34 kuru§
luk keşifnameıi üzerinden kapalı zarf 
suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid kegif ve aair evrak 
(525) kuruş mukabilinde Manisa nafıa 
müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 23-12-937 perşembe 
günil saat on birde Manisa viliyeti dai
rıll encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (6534) lira 
37 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin içinde, 
Nafıa Vekaletinden alınmıı ehliyet, 
bu yıla aid ticaret odası vesikaları ile 
teminata aid banka mektub veya mak
buzu ve teklifname bulunan kapalı 
zarflarını 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesine göre hazırlanmış olduğu 

halde bu ilanın üçüncü maddesinde 
yazılı vakitten bir saat evvele kadar 
makbuz mukabilinde daimi encümen 
reisliğine vermeleri ve kapalı zarfları
nı posta ile göndereceklerin aynı ka
nunun 34 üncü maddesi hükümlerine 
riayet etmeleri ilan olunur. 3 - 6808 

Kavak 
eşçarı 

ve kayın 
arttırması 

Kocaeli Orman Bat Mühendis 
Muavinliğinden : 

1 - Kocaeli viHlyetinin Geyve ka
zasında vaki hududları şartnamede 
yazılı müflis dere devlet ormanında 
mevcud 2500 M3 gayri mamul kavak 
ve 400 gayri mamul M3 kayın e9carı 
22 gün müddetle ve kapalı zarf uau
liyle arttırmaya konulmu9tur. 

2 - Artırma 20-12-937 gününe 
müsadif pazartesi günü saat on beg
te İzmitte Kocaeli Orman Başmühen
dis muavinliği binasında icra edile
cektir. 

3 - Kavak ağacının beher gayri 
mamul metre miklbının muhammen 
bedeli 180 ve kayın 210 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 400 liar 
50 kuru9tur. 

5 - Şartname ve mukavele for
mülünü görmek istiyenler Ankara 
Orman Umum MildürlilğU ile Koca
eli Orman BatmUhendls muavlnllgl
ne ve mahalli mühendisliğine müra-
caat edebilir. (4474) 3-6831 

Betonarme menfez yapılacak 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Ekailtmeye konulan it: Bo
lu - Düzce yolunun 22+650 - 40 + 
819 kilometreleri arasında k~ifna
mesinde kilometreleri yazılı 3 adet 
2.00 metre açıklığında ve 1 adet 1.00 
metre açıklığında betonarme ka
palı menfez ile 1 adet 6.00 metrelik 
betonarme köprü ve 28+264 - 40+819 
uncu kilometreleri arasındaki kırma 
taıı hazır olan bozuk 11261 metre u
zunluğunda 9011e esaslı tamiratı. Tah
min edilen mikdarı 10218 lira 93 ku
ruştur. 

2 - B uişe aid şartnameler ve ev-
rak 9unlardır. 

A - Eksiltme şartnameıi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel §art

namesi 

D - Menfez, köprü ve şose tami
rine dair fenni ve hususi şartname 

E - Keşif hulasası, silsilei fiat, 
mesahat cetvelleri. 

F - Köprü ve menfez projeleri 
İstiyenler bu prtnameleri ve ev

rakı 51 kuru9 mukabilinde Bolu Na-

Küçük ilan 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük illnlardan
Bir defa için 30 kuruı 
lki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçilk illnlarm her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
ne11"edilecek bir illn için UO kıınıı 
alınacaktır. 

Bir kolaylıw olmak üzere, ber satır, 
kelime aralarındaki boıluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
illn ızo harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır için ay
nca 10 kuruı alınır, .................................................... 

Satılık : 

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

Görmek ve görüşmek istiyenlerin 
Yeniıehirde Bomonti fabrikasına mü
racaatları. Telefon : 1842. 3---6747 

Satılık araalar - Y enişehirde Se
lanik caddesinde Maliye şubesi karşı
sında 592, 439, 423, metre murabba-
ında. Telefon: 1538 3-6294 

Çok mühim bir hraat - Çocuk 
sarayı caddesinde, Kurşunlu camii ya
nında, asfalt üzerinde, müstakil iki 
daireli su, hava gazı, elektrik tesisat
lı 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki 
6 numaralı arsa satılıktır. 2797 tele-
fona müracaat. 3-6725 

Satılık - Dikiı, nakış makinesi: 
peşin para 200 liralık son model, her 
yanı kapalı, yeni N marka makine 17 5 
liraya satılıktır. 

Koyunpazan caddesi Bakırcılar üs-
tü No. 105 3-6589 

Satılık araaJar ev, ve apartman
lar - Yenişehrin her tarafında An
kara ve Cebeci ve sairede telefon 
2487 Anafartalar caddesi taksi sokak 
No. 5 ap. kat 2 de 3-6824 
Çankında satılık ve kiralık arazi -

Merkez kazasının Yapraklı nahiyesin
de YAPRAKLI panayırı namiyle ma
ruf arazi ve Mer'a satılık ve kiralıktır. 
Demiryotıannda Cer dairesinde mü-
fettit İzzete müracaat. 3-6748 

Her tarafta - Satılw - Arsa, Ev ve 
Apartnnanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilman, Karaoğlan Koç apartıman. 
Tel: 2181 3--6304 

Kiralık : 

Kiralık - Yenişehirde Bakanlı~ 
lara iki dakikalık meaaf ede Karan 
sokak No. 37, 3 odalı, kullanışlı bir d• 
ire müsaid fiatla kiralıktır. Telefol1 
2274 3---6689 

Kiralık daireler - Dört ve üç 0 

lı, bütün konforu havi. Devlet şcıra 
arkasında Yış sokağında Suphi bina 
Üst kata müracaat. 3-6703 

Kiralık - Beş oda havagan ele 
trik, su, elli lira. Erkek lisesi altın • 
Kıtay sokak. Fazla izahat, Y eniı 
Kazımözalp caddesi Düzenli 90 

No. 23. 3-6794 

Kiralık Daire - Karanfil soka 
da vek!letlerin tam kar,ısında ( 6 
oda, geniş salon, bütün konforu 
bir daire kiralıktır. Ustekilere ııı 
racaat. Tel: 3312 3-61 

Kiralık .daire - 4 geniş oda, 1 ~ 
iki hela her türlü konfort. Yenişehı 
Atatürk Uranı No. 7 Orduevi k 
sinda 3 No. lu daireye müracaat. 

3-6883 
Kiralık - Y eni~hirde Yüksel c:a 

desinde 9 No. Genbark apartıına 
en güzel dairesi, dört oda bir bol 
mükemmel konforlu ehven fiatla ki 
Irktır. Telefon. 3715 3--6881 

Kiralık üç odalı daire - Y eniıebi 
de, Elektrik Şirketinin tam öniitl 
No. 34 Bay Ekrem. 3-6879 

Kiralık genit ve mükemmel' 
dükkan - Y enişehirde Kızılay k 
smda Atatürk bulvarında Kalaç ap 
tımanı altında Tel. 1477 ye müracaS 

3-6896 

h Verenler: 

Kadın iıçi aranıyor - Şışe yıl: 
mak ve doldurmak üzere daimi kad 
işçiye ihtiyaç vardır. Kartal rnüs 
rat fabrikasına müracaat. J.-6S 

Aranıyor : 

"Motör ve Dinamo aranıyor" 
6-8 beygirlik bir mazot motör n 
15 - 20 amper 220 w. bir dinamo. 

Tlf: 1055 müracaat. 3 -

I~ Anyanlar : 

lncilizce ders - Ingilizceai itil 
vetli olan bir üniversiteli ehven fıJf 
la derı vermek istiyor. t. S. K. rUJ'İ 
ziyle Ulus'a müracaat. 3-6719 

t BUGÜN· KUMBAAANİZA·ATACAGINIZ · 5 · KURU5 
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YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

fıa müdürlüğünden alabilirler. .:! 111111111 llllllllllllllllllllllllllllh .. 

NAS1Q1tAC1 3 - Eksiltme 17-12-937 tarihinin : 
cuma günü saat ıs de Boluda hilkü- : 
met binasında Nafıa müdürlüğü oda- E 
sında eksiltme komisyonu tarafın- :E 
dan yapılacaktır. : -4 - Eksiltme kapalı zarf usuliy- : 
le yapılacaktır. : -----

Doktor --
Rıza Dur ay ------Cebeci Hastanesi -

RÖNTGEN mütehassısı Çocuk: 
sarayı caddesı Niyazi Kansu!~:; 

Ap. No. 2 Telefon: (3509) -
5 - Eksiltmeye girebilmek için 

isteklinin "767" lira muvakkat temi
nat. vermesi bundan başka afBğıdaki 
vesıkaları haiz olup göstermesi li

':tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

zımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bu
lunduğuna dair vesika 

2 - İstekliler on bin liradan yu
karı inpat işlerini yapabileceğine 
dair nafıa vekUetinden 937 tarihiyle 
alınmıf ehliyet vesikasının teklif ev
rakı meyanına konulması. 

-..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -----------: AKBA'ya sorulması -
Kirahk daire 

3 oda bir hol. Tel 3377 

--------= 3-6863 = 
':tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

KANZUK 

6 - Teklif mektupları yukarda 
üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Bolu nafıa dai
resine getirilerek eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 

• tılmıı olması lizımdır. Postada ola- OOKTOR .ASI 
cak gecikmeler kabul edilmez. r. t>1 

(8064/4440) 3--6745 En eski nasırları bile pek kısa ı~ 
l\falat N f 'llf"d" )" ..... d zamanda tamamen ve kökünden ç ya a ıa n u ur ugun en rır. 

1 - Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalC11i 27-12-937 pazartesi günü saat 15 de ya
pılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. İhale bedeli nakden ve peşinen tediye edilecektir. Ev ve arsaları gö 
rmek istiyenler ihale gününden evet defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müracaatları. Ve taliplerin ihale 
gününden evvel hizalarında yazılı dipozitlerin defterdarlık veznesine yatırmaları. 

2 - 6000 lira bedeli muhammenli evin artırması kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. Taliplerin teklif mek 
tuplarını saat 14 den 14,30 kadar defterdarlık satış komisyonu reisliğine vermeleri ve ihale saatmda aözü ge-
çen komisyonda hazır bulunmaları ilin olunur. (4446) ~787 • 1 

mektupların nihayet üçüncü madde
de yazılı saate kadar gelmig olması 
ve dıf zarfın mUbUr mumu ile kapa-

Malatyada yapılacak ceza evi için Umurıll deposu: İngiliz Kant~dS 
30.12.937 ~e ya~ıla~a~ı ilan edilen ek-ı zanesi. Her eczanede bulunur, 
ıiltme tchır edılmıştır. (4524) 3-6913 ve müoaair bir nasır ilacıdır· 
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Ankara Belediyesi 

imar müdürlüğünde işi 
olanlara kolayhk 

Belediye reisliğinden : 

1 
Belediye imar müdürlüğünde iti o

l anların işlerinin sürat ve selimet-
e .. görülmesini temin için mezkftr 

rnud " l"k . 'h ur u te bır müracaat memurluğu 
ı das edil . . H .. . t mıştır. er turlü müracaa-
ah?u memur tavassut edecektir. ı, 

sa ıble · · h b rının er husus için doğruca 

1~ ınemurluğa müracaat etmeleri i-
an ounur. (449S) ~S8 

İki at ve iki beygir satılacaktır 
Ankara Beledi.ye Reialiğinden : 

1
. Belediye temizlik direktörlüğüne 
ıd ıki at ve iki beygir lüzumuna bina

en satılacaktır. lsteklilerin 27 .12.1937 
~~zartesi günü saat tam sekizde Ak-
0Prilde mezbaha civarındaki hayvan 

P~~arında teşekkül eden komiayona 
ıııuracaatları. ( 4531) 3-6911 

Fabrika Kaloriferli apartıman 
ve ev sahihlerinin nazan 

dikkatine 
Belediye Reiıliğinden: 

f 1 - Şehirde mevcut fabrika, kalori
er}i apartıman veya evlerde fehrin ha
~asını bozacak mahiyette duman ve 
~rum veren kömürlerin yakılmaıı 1 

nunu &ani 938 tarihinden itibaren 
Yasak edilmiştir. 
. 2 - Bu gibi binalar aahiblerinin 
11.~diden anagöre tertibat almaları ve 
lafına hareket edenlerin cezalandı
~akları ilan olunur. (4S32) 3-6912 

-

Demi ryolla rı 
l.Anumi hela ve revizör
lük binası yaptınlacak 
il Devlet demiryolları aatm alma 

0 rnisyonundan : 
Ankara istasyonunda yapılacak u

:unü hela ve revizörlük binası inşaa
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko

ıırnuıtur. 

39 
1 - Bu igin keşif bedeli cem'an 
.soo liradır. 

r 2 .- İstekliler bu işe aid şartname, 
P 0 Je ve sair evrakı devlet dcmiryolla
rının Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci 
"eznelerinden 198 kuruı mukabilinde 
alabilirler • 

3 - Eksiltme 27-12-937 tarihinde 
.-.llazartcai günü saat 1 S te Ankarada 

devlet d _, . .. .. e&Ulr yollan ışletme umum 
Mıudu l""ü ı ıa" r ug yol daircai binasında top-

nacak merkez birinci komiayonunça 
Yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
ltiki aynı gün saat 14 de kadar komis
)'on reisliğine tevdi etmiş olmalarr Ii-
11rndır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkimına uy
Ctın 2962.SO liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şart· 
llarnede yazılı vesikalar. 
he) Nafıa Vekilctindcn musaddak 
~Yet vesikası. Teklif mektuplarının 
t ~günü saat 14 de kadar komisyona 

(evdı edilmiş olmaları lazımdır. 4283) 3 - 68S4 

İstasyon ve alimantas-
Yon binası inşası 

I>. D. Yollan Sa. Al. Ko.dan : 

gu İz~ir - Afyon hattı üzerinde Tur
)' tlu ıstasyonunda yapılacak istas
.;n binası ile Alimantasyon binası 
)' Jaatı kapalı zarf usuliyle ckliltme-
e lconnıuştur. 

1o 1 - Bu işlerin keşif bedeli ceman 
OOo liradır. 

)l' ~ - İstekliler bu işe aid şartname, 
'°~r ve sair evrakını devlet demir 
\e .arının Ankara; Haydarpaşa, Sir
~1· Afyon ve İzmir veznelerinden 
lirı kuruı bedel mukabilinde alabl-

cr. 

t!e 3 - Eksiltme 27. 12. 1937 tarihin
" Pazartesi günü aaat 15 de Devlet 
'-'cm· 
ıu .. .. •ryolları İşletme umum müdilr-
ca~11 Yol dairesi binasında toplana
lac.aı~erkez birinci komisyonca yapı-

,..tır. 

lıte~ :- Eksiltmcyı~ girebilmek için 
~eaa/1~erin •Jaiıda yazılı teminat ve 
\om. kı aynı gün ıaat 14 de kadar 
~I ısyon riyasetine tevdi etmiş ol-

arı lazımdır 
a) • 

tun 2490 sayılr kanun ahkamına uy-
b)300o liralık muvakkat teminat, 

fart Bu kanunun tayin ettiği ve 
c)lllnede yazılı vesikalar, 

tblj Nafıa Vekaletinden musaddak 
Yet vesikası, 

tUnsu - Teklif mektuplarının ihale 
di Cdi~aa.t 14 de kadar komisyona tev· 

mı9 olması lazımdır. 
(4482) 3-6853 

b. D Travcrst alınacak 
ı.ıu · Y 0 llan Sa. Al. Ko.dan : 

ıo00o ~en bedeli 46710.96 lira olan 
rtıa1 ha ~t. dar hat meşe traveai ile nor
liı tip~t ıçın 12 takımlık 756 adet ingi
rtıa1 h 1 makas travesi ve 3000 adet nor
Pazarı:t .ıne,e köprü traveai 20.12.937 

81 günü aaat 15.45 de kapalı 

u~us 

zarf uıulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 3503.32 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikaaı ve tekliflerini aynı1 

gün aaat 14.45 e kadar komiıyon reis
liğine vermeleri lbmıdır. 

Şrtnameler 234 kuru,a Ankara, İz
mir, Eeki,ehir, Mudanya ve Haydar
pap veznelerinde ıatılmaktadır. 

( 4430) 3-6762 

Askeri Fabrikalar 

Bir adet buhar 
lokomotifi 
ah nacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Tahmin edilen bedeli (35.000) li
ra olan yukarda yazılı bir adet buhar 
lokomotifi Ankarada Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
komiıyonunca 28-1-938 cuma gunu 
aaat 15 de kapalı zarfla ihale edile
cektir. 
Şartname (1) lira (75) kuru' mu

kabilinde Komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat l:minat olan 262S 
lirayı havi teklif mektuplarını mez
~r günde aut 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(4448) ~804 

67 Kalem Eğe· 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğünden : 

Maliye bakanlığı 

Daktilo ahnacak 
Maliye Vekaletinden : 
Varidat umum müdürlüğünde mün

hal bulunan 60 ve 70 lira ücretli dak
tiloluklar için 18 birincikinun cu
martesi saat 15 de makineden yapıla
cak müsabaka imtihanına girmek iı
tiyenlerin fotoğraflı nüfus kiğıdı, 
mekteb şahadctnamesi ve varsa bon
servisleriyle birlikte 17 birinci kanun 
akşamına kadar Maliye vekaleti Zat 
işleri müdürlüğüne müracaaatları. 

(4494) ~857 

Kanaviçe alınacaka 
Maliye veklletinden : 
1 - Ekıiltmeye konulan it: Bir 

metre eninde on musluk yirmi bin 
metre kanaviçe. 

2 - İhale açık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli üç bin 
iki yüz ve muvakkat teminatı iyi ')'Üz 
kırk liradır. 

4 - Eksiltme 14-12-937 aalı günü 
saat 15 de vekalet levazım müdürlü
ğündeki eksiltme komisyonunda ya
pılacaktır. 

5 - Şartnamesi levazım müdürlü
ğünde ve lstanbulda Dolmabahçedc 
maliye evrakı matbua anbarmda gö
rülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 ncü maddelerinde yazılı belge
lerle ve muvakkat teminat makbuz 
veya banka kefalet mektubiyle birlik
te belli gün ve saatte komisyona gel
meleri. ( 43S5) 3--6666 

M. M. bakanlığı , 

Kimya alôt edevat 
ve eczası alınacak 

Tahmin edilen bedeli (6946) lira 
olan yukarda miktarı \re cinsi yazılı 
malzeme Ankarada askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komis

M. M. V. Satın Alma Komisyonuıı
yonunca 27-1-938 perşembe günü ıaat 
15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. dan : 
Şartname parasız olarak komisyon- 1 - Hepisinc tahmin edilen fiyatı 
dan verilir. 2367 lira olan 70 kalem kimya alat 

Taliplerin muvakkat teminat olan edevat ve eczası açık eksiltme ile sa
(520) lira (95) kunlfU havi teklif tın alınacaktır. 
mektuplarını mczkf1r günde saat 14 ,_ 2 - Eksiltmesi 30. 12. 937 per~embe 
de kadar komisyona vermeleri ve gu if aaat 10 da M. M. V. satın alıDil 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu- Ko. da yapılacaktır. 
llUll 3 'ft S aaddelerlndekl ftlallde 3 - ilk teminat ı 77 lira 53 kul'Uf
mczkf1r gün ve saatte komisyona mü- tur. Şartnamesi parasız olarak M. M. 
racaatları. (4486) 3-6848 V. satın alma Ko. dan alınır. 

Söğüt çubuğu alınacaktır. 
Aakeri Fabrikal.., Umum Müdür

lütü Ticaret kalemind• : 
Fabrikalar ihtiyacı için: 300 ton 

söğflt çubuğu alınacaktır. 

İateklilerin 3/2. klnun/938 tarih· 
li pazartesi günil saat 14 de yüzde 
15 teminatlarile birlikte Ankarada -
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü 
ticaret kalemine müracaatları. 

Şartname: Her gün saat 13,30 dan 
lS,30 kadar lstanbulda Fındıklı'da 
Aıkerl fabrikalar yollama müdürlü
fünden Ankarada Ticaret kalemin
den parasız alınabilir. (4418) 3--6737 

Jandarma 
Aleminyüm matra alınacak 
JalMlanna Genel KomQtanlıtı An 

kara aatm alma komiıyonundan: 

1 - Bir tanesine yüz otuz kurut 
kıymet biçilen (6000) tane alemin
yüm kapaklı ve kılıflı matra kapalı 
zarftan tahvilen 13.12.937 pazarteıi 
günü saat onda pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Buna aid .. rtname paruıs ko
misyondan alınabilir. Pazarlığa ka
rışmak istiyenlerin (585) liralık te
minat nı'lkbuzu veya banka mektubu 
ile belli gün ve saatte komiıyona baş 
vurmaları. ( 4343) 3-6635 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Eğer takımı alınacak 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncii maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte ihale gün ve ıaatında M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 
(4454) 3--6789 

Gardrop alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonunda: 
1 - Bir taneıine tahmin edilen (64) 

lira olan (180) adet gardrop kapah 
zarfla ekailtmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 16.12.937 perşembe günO 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (864) liradır. 
4 - Evsaf şartname ve örneği gCSr

mck istiyen bedelsiz olarak M. M. V. 
satın alma komisyonuna miiracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3, üncü maddele
rinde gösterilen veaaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale ea
atından en az bir saat evel M. M. V. 
utm alına komiıyonuna vermeleri. 

(4388) 3--6654 

4 adet benzin motorü 
alınacak 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa 
tmalma Komisyonundan ı 

1 - Tahmin edilen bedeli 5640 Ura 
olan dört adet benzin motorunun ka
pah zarfla münakasası 29-1. kan.-937 
tarihine müaadif çarşamba günii saat 
14 de yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün, münakaaaaına iştirak e
deceklerin de mczkQr gün ve aaatte 
423 liralık teminat mektublirlyle tek· 
lif verakalan ve kanuni belgelerini 
havi zarfla komisyonumuza müraca· 

Gümrük Muhafaza Genel Komu- ı.atıan. (4227) 3-6365 
tanlığı lıtanbul Satınalma Komiıyo- 6 d t t t ~ 1--
nundan: a e oma ezgdlu 

1 - Gümrük muhafaza orgütü için 
330 ila 367 tane eğer takımının 3.1.938 
pazartesi günü aaat 15 de kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bir eğer takımına 63 lira bedel 
tahmin edilmi9tir, Ve ilk teminatı 
1735 liradır. 

3 - Şartname ve enaf komisyonda
dır. Görülebilir. 

4 - lateklilerin o gün eksiltme saa
tinden bir aaat eveline kadar 24go sayı
lı kanunun 32 inci maddeai hükmüne 
göre hazırhyacakları teklif mektupla
rını Galatada eski ithalat gllmrü.jO bi
nasındaki komisyona vermeleri. 

(8232-4518) 3--6900 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

aıiayonundan ı 
1) 6 adet torna tezgahı kapalı zarf

la eksiltmeye konmu,tur. 
2) Tahmin edilen bedeli 20.000 lir2 

olup ilk teminat parası 1500 liradır. 
3) İhalesi 29 1. Unun 937 çarşamba 

günü saat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 249C' 

aayılı kanunun 2. 3 üncü maddelerin 
de istenilen belgeleriyle birlikte te· 
mlnat ve tekif mektublarmı ihale gü 
nünden en geç bir aut evellııe b~ 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4194) J-632g 

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

yaptırılacak 
M. M. V. Sabn Ahna Korniıyo

nundan ı 

1) Çorlu mmtakumda yaptırıla
cak olan iki adet (F) tipi hangar, ha
mam ve çamaıır yeri, mutbak su te
sisatı ve altı adet erat pavyonu inşa
atına talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Hepıinin ke9if bedeli 509 bin 
224 lira 18 kuru9tur. 

3) İhalesi 20/1. kinun/ 937 pazar· 
tesi günü ıaat 15 dedir. 

4) İlk teminat parası 28119 lira
dır. aŞrtname ve ke9if ve projeler 
2547 kuruşa M. M. V. satm alma ko
misyonundan alınır. 

S) Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 aayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerile idari şartnamenin 4 cü madde
sinin (F) fıkrasında yazılı vcsikala
rile birlikte teklif mektuplarını iha
le eaatından behemehal bir saat ev
vel M. M. V. satınalma komisyonu
na vermeleri. (4419) 3- 6739 

Matara alınacak 
M. M. V. Sabn Alma Komiıyo

nundaa ı · · 
1 - Bir tanesine tahmin edilen 

75 kuruJ olan (9SOOO) adet çıplak 
aleminyüm matara kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - thalesi 20.12-937 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (4812) lira 50 
kuruştur. 

4 - Şartname bedeli 357 lrurllf 
mukabilinde aatın almadan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3. Uncü madde
lerinde gösterilen vesaikla teminat 
ve teklif mektuplarile birlikte ihale 
saatından en az bir saat evvel M. M. 
V. Sa. Al. komisyonuna gelmeleri. 

(4389) 3-6738 

20,000 adet kilim alınacak 
M. M. V eületi Sabn Alma Kaalİı· 

yonundan: 
ı - Her bir 'taneıine tahmin edilen 

fiat 349 k~uf o.ı.ı 20.AQO tane killm 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuttur. 

2 - tıweaf 2s.l2.ı~S7 ,Üıı günü sut 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı (4740) liradır. 
4 - Evaaf ve gatrnamesi (349) kuruş 

mukabilinde M.M.V. Sa. Al. Ko. nuıı
dıan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, ve 3 uncu maddelerin
de göıterllen veaaikle teminat ve tek
lif mektuplarile birlikte ihale saatin
den en u bir ıaat evel komisyona ver-
ıneleri. (4481) 3-6899 

[}§~~] 
Kompresör makinesi Blmacak 

Türk Hava Kurumundan : 
1 - Türkku9u tayyareleri ~in 3-5 

beygir kuvvetinde bir tane komple 
kompresör makineli aatn alınacaktır. 

2 - Şartnamesi kurum levazım şube-
sinden parasız olarak verilmektedir. 
~ - Şartnamesi dahilinde vermcğe 

taltp olanların teklif mektuplarını en 
ıon 18.12.1937 cumartesi gilDüne kadar 
kurum batkanhğına tevdi etmeleri la 
zandır. ~906 

Duvar ve parmaklık 
yaptınlacak 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 
Bqkanlığrndan : 

1) Ankara paraşüt kulesi etrafına 
yaptırılacak duvar ve parmaklık ifi a
lent münakasaya konulmuıtur. 

2) Tahmin edilen bedel 4843 lira 75 
kuruf olup ilk teminat parası 363 lira 
28 kuruştur. 

3) lhaleai 16.12.1937 perşembe günü 
aaat ıs de yapılacaktır. 

4) Şartnameıi 100 kuru' mukabilin
de kurum levazım !fUbeıinde.n almır. 

5) Eksiltmeye gireceklerin belli gün 
ve aaaattc kanuni vesikaları ve temi
natları ile birlikte kurum binasında 
bulunmaları. 3-6907 

Sı hat bakanlığı 

Laboratuvar armatörü 
ah nacak 

Merkez hıfzıaubba müeueaeai 
satın alma komiayon reialiiinden : 

1 - Müessese yeni Laboratuvarı
na satın alınacak muhammen kıymeti 
(2000) lira olan 11 kalem liboratuvar 
armatörü 25-12-937 cumartesi günü 
aaat 11,30 da açık ekıiltmeye konmuş 
tur. 

2 - htekll her nman parasız 
prtname ve liıteıinl mlesseae mu
hasebesinden alabilirler. 

3 - İsteklinin bu işle iştigal et-

mesi ve ticaret odaıında kayıtlı bu
lunması ve ayrıca 150 lira muvakkat 
teminatı hudud ve sahiller veznesine 
teslim ederek makbuzunun ibruı li-
zımdır. (4478) 3-6850 

Çiçek aşı tüpü alınacak 
Ankara merkez hıfzıNihha mü -

eaaeaeıi aatm alma komiayon reiali
ğinden : 

1 - Müesaeıeyc muhammen fiatı 
1848 lira olan çiçek •tı tüpü 25-12-
937 cumartesi günü ıaat 11 de açık 
eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - latekliye tartnamesini para
sız müessese muhasibliğindcn verilir. 

3 - İsteklinin bu ig ile iştigal et
tiğini tevsik etmeıi ve ayrıca 138 li
ra 60 ~uruı muvakkat teminat verme-
si lhımdır. (4479) ~851 

·· · A. Levazım Amirligi . 

Arpa ve ekmeklik un 
alınacak 

A. L•. Amirlili Sa. AL Ko. c1an ı 
Cinai Miktarı İlk Münalıaaa 

Kilo Teminatı Günü Saati 
Arpa 444000 1574.21 15.12.937 10 
Ekmeklik 

un 132000 1214,73 15.12.937 11 
Yukarı4a cinı ve miktar ve tcmfnat

larile ihale günleri ve saatleri yazılı 

yemden bir kalem ve yiyecekten bir 
kalem erzak kapalı zarfla ekıiltmeye 
konmuştur. Erzak hizalarında yazılı 
ihale gün ve saatlerde Gaı:ianteb aıke
ı1 satın alma komisyonu dairesinde 
icra edilecektir. Talip olanlar müna
kaaa prtnameainl ağrenmek üzere ko. 
misyonumuza müracaat edecekleri gi
bi dışarıda çıkacak taliplere parası 
mükabilinde rönderilir. lateklilerin i
hale ıün ve aaatinden bir aut önce ka
nuni vesika ve teklif mektuplarını ko-
miıyona vermeleri. ( 4398) 3-6664 

Sadeyağı alınacak 
A. Lnunn Amirlili Sa. AL Ko

misyonundan ı 

1 - Sarı Kamı,taki tümenin ıene
lik ihtiyacı için 30000 kilo sade yatı 
kapalı zarfla eksiltmesi 18 ı. kan. 937 
cuma gtinü ıaat ı ı de Sarı kamıfta tü
men Sa. AL Ko. da ,apılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 24000 lira ilk 
teminatı 1800 liradır. Şartnameıi her 
r6n komiıyonda görWür. lıteklileriD 
teminat mektub 9d)'ll maJrbuslariyle 
kanuni veaikalarmı havi teklif mek
tublarını belli gön ve auttan bir saat 
evilen kadar komisyona vermeleri. 

(4366) ~651 

Garaj noksanları ve su tesisab 
yapbnlacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Lülcburgazda mevcud garajın 
noksanlarile au tesisatı kapalı zarf u
ıuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İlk pey parası 2053 lira olup 
prtnamesini görmek istiyenler Çor
luda Kor. satm alma komisyonunda 
137 kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Münakuaıı 27.12.1937 pazartesi 
günü saat 16 da Çorluda Kor. kararga
hında yapılacaktır. htekliler belli gün 
ve saatten bir saat evci zarflarını ko
misyona vermiş olmaları lizımdır. 

4 - İsteklil~rin kanunun ikinci ve 
ilçüncü maddelerindeki belgelerile bir
likte belli gün ve saatte Çorluda Kor. 
satn alma komiıyonuna müracaatları. 

(4525) 3--6914 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
Tekirdagmda tümen kıtaları için 

1000 ton ve Kırklareli kıtaları için bin 
ton ki ceman 2000 ton buğdayın Te
kirdağında teılim edilmek tartile ka
palı zarf usuli ile münakasaya konul
muttur. 27 l. Kin. 937 pazartesi günü 
saat on birde Tekirdağmın ve saat on
beşte Kırklarclinin ihaleleri yapılaca
ğından talip olanların muhamn •• 
deli olan altı buçuk kuruş üzerinde te 
minatı muvakkactelerile beraber ihale 
saatinden bir aaat evel komiıyona mü· 
racaat etmeleri ilin olunur. (4526) 

3--6915 

~··••ııııııııııııııııııııııııııııııııııL.. = -- -E: ALLAHIN BAHÇELERi E - -E: Carles Boyer- Marlcine Ditrih 5 - -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;: 

Dr. Muzaffer Sezer 
Doğum ve kadm hastalıkları 

miltehauııı 

Viyana Oniverıitesi kadın kli· 
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı lıbumda Ahmed Şahin l
partımanında haatalannı her pn 
kabul eder. Telefon: 2022 

11 

İktisat bakanhğı 

Boş benzin tenekesi ve müsta• 
mel otomobil dı~ lastiği 

satılacak 
lkbaad Vekaletinden : 
Vekaletimizdc (641) adet boş ben

zin tenekesi ile 14 adet müstamel oto- . 
mobil liltiği satılmak üzere artırma
ya konulmuttur. 

Taliplerin 17-12·937 tarihine esa
dif eden cuma günü saat (10) da vc
kilet aatın alma komisyonuna müra
caatları illn olunur. (4459) 3 - 6784 

150 - 200 lira aylıkla 
kontrolör alınacaktır. 

lktiaad V ekaletinc:len : 
1705 ve 3018 numaralı kanunlara 

müatenid nizamname ve kararname 
hükümleri dahilinde ihracatın mura -
kabeıi için memur alınacaktır. 

Taliplerin haiz olmaları lazım ge
len vasıflar ıunlardır : 

1 - Yüksek iktiaad ve ticaret, yük. 
ıck ziraat, mülkiye mekteblerinin bi. 
rinden veya hukuk fakültesinden me
zun olmak, (yabancı dillerden bir ve. 
ya birkaçını bilmek, narenciye ve hu. 
bubat ticaret veya ziraatile meşgul bu
lunmuı olmak tercih scbeblerinden
dir.) 

2 - Askerliğini yapmış bulunmak. 
3 - 3S yaşından yukarı olmamak, 
4 - Memleketin her mıntakasında 

vazife görmesine aıhatça manii bulun -
mamak, 

Yukarıdaki vasıf ve şartları haiz o
lan müracaat iıtidalarına : 

1 - Doğum tarihleriyle timdiye U.. 
dar bulundukları işleri ve ıon vazife• 
lerini ve haklarında kimlerden malO· 
mat alınabileceğini de göstermek üze
re kısa bir tercümei hal vesikaıı, 

2 - Tahsil dereceleri ile askerlik
lerine aid vesıkalarının suretlerini, 

3 - Nihayet 1937 de çekilmit iki 
adet kartpostal büyüklüğünde boy fo • 
toğraflarını eklemelidirler. 

Talipler arumda istenilen vasıf ve 
prtları en çok haiz olanlar vekaletçe 
ihtısaı kursuna devam etmek üzere 
ıeçilecek ve bunlara kura müddetinde 
100 lira aylık ücret verilecektir. 

Kura iki ay kadar devam edecektir. 
Kursa girmesi kabul olunanlardan. 

veklletçe tayin edilecekleri mahallere 
itirazsız gitmeyi önceden kabul eyli• 
yeceklerine dair teahhüdname istene• 
cektir. 

lhtiaaı kursunda ehliyetname alan
lar kadrodaki ücreti 200 lira olu kon
trol memurluklarına başlangıçta 150 
lira ücretle alınacak ve memleketin 
muhtelif ihraç merkes •e limanlarmda 
iıtihdam edileceklerdir. 

1/ 1/ 1938 tarihine kadar kabul edile
cek olan müracaatların tktiaad Vekt.· 
leti iç ticaret umum müdürlüğüne ya
pılması lüzumu ilan olunur. 3 - 6902 

Mektepler 
Elbise yapbnlacak 

Müzik Oiretmen Okulu Direktör
lüğündea: 

1 - Müzik öğretmen okulu ve kon• 
servatuvar okullarına elbise yaptırıla
caktır. 

2 - Nümuncsine göre bir takım er -
kek elbisesinin kumaıı ile malzemesi 
ve dikme ücreti muhammen bedeli 
2350 kuruş ve kızlar için kumatı i\e 
malzeme ve dikme ücreti muhammen 
bedeli 2200 kuruştur. 

3 - Erkekler için 80 - 90 kızlar 
için 5S - 70 asgari 135, azami 160 ta• 
kımdır. Teminatı 274 lira 12 kuruştur. 

Nümunc ve şartnamesini görmek 
iatiyenler okul muhasebeaine her gilA 
müracaat edebilirler. 

İhale açık eksiltme ıuretiyle 28/ 12/, 
937 salı günü saat ıs te okullar aayıt
manhğında yapılacaktır. 

Teminat saat 14 e kadar okullar aa
yışmanhğı veznesine yatırılmıı ola-
caktır. (4490) 3 - 6903 

Orman koruma 
Genel 

komutauhğı 
.... _.._ ....................... 11111111111111111111111111111111 

Elbiselik bez kumaş 
alınacak 

Orman Koruma Genel Komutan • 
lıiı aatm alma komiayonu Rs. den : 

1 - Orman koruma genel komutan
lrk kıtaları ihtiyacı için 6955 metre 
yazlık elbiselik bu kumaş açık eksilt
me ile ihalesi 27 1. Ka. 937 pazartesi 
günü saat 10 da Ankarada Y enişehirde 
Yüksel caddesi komutanlık Linasında 
satın alma komisyonu dairesinde yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3825 lira 25 
kuruJ, muvakkat teminatı 286 lira 87 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ile tartnamede yazılı vesika
larla ihale gün ve saatinde komisyona 
müracaatları ilan olunur. (4519) 

3 - 6901 
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SEFALiN 

'Baş ve Diş 

• Romatizma 

Grip 

yaz 
nezlesi!"· 

derhal 

geçirir 

Eczaneler

den 

llik ve 12Jik 

ambalajları 

araY,ınJz 

8a$ ağrısından çok 

\ 
ıztırap"Çekiyordum. 

1 
Sefa/in a!Cltkfan
sonr·a ne raha!Jm ! 

Yarış ve ıslah encümeninden: 
Hususi haraların yetiştirdiği safkan ve yarrmkan İngiliz, 

tayları, arkasında ve karnında tayı ile damızlık kısraklar 12/ B. 
Kanun/ 937 pazar günü Ankara Hipodromunda müzayede ile 
satılacaktır. Daha evel görmek istiyenler Atlı Spora müracaat 
edebilirler. (4437) 3-6758 

KOHİNOR 
Güzel diş istiyenlerin macunudur. 

T .. C. 

ZJRAAT BAN~ASI 
l>AtlA\\ OLAN\N 

'<ÜZÜ GÜltR 

Bu hafta içinde kumbarası olmıyan her türk bir 
kumbara alarak para biriktirmeğe başlamalı, kum
barası olanlar da mümkün olduğu kadar para yatıra
rak Ulusal Tasarrufu arttırmağa çalışmalıdırlar. 

Bu hafta içinde bankamızdaki tasarruf hesabla
rma en aşağı 10 lira yatıranlarla 10 liralık yeniden bir 
tasarruf hesabı açtıranlar arasında 2 mart 1938 de 
kura çekilerek kazananlardan 100 kişiye muhtelif 
nisbetlerde 1000 lira ikramiye dağıtılacaktır. Yal
nız, bu kur'aya iştirak edebilmek için yatırılan para
dan şubat 1938 nihayetine kadar en aşağı on liralık bir 
bakiye bırakrlması icabeder. 3 - 6904 

938 PHILCO 

ULUS 

H A S A N 
Yarnn yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markaama dikkat. 

3-6909 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -i İyi İngilizce bilen ve i 
- -- -E BU LİSANLA MUHABEREYE § - -

. 5 dakıl(c.. f.vv~I .•• 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve en 
ucuz geçirmenin çaresi bir kaşe 
GRİPİN almaktır. Mideyi boz
maz, böbrekleri ve kalbi yor· 
maz. 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zararsd 

icabında günde 3 kaşe alınabilir, isim ve markaya di 
ve her yerde ısrar la Gripin isteyiniz. 

3-6908 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - -- -- -: Cebeci hcutanui dahüi hcutalıklar mütehaHııı :: - -- -E Doktor Zeki Hakkı Pamir i - -- -E Hastalarını her giln ıaat 14 den ıonra Himayei Etfal apartıınanında5 
: 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 : - -............ ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

§ MUKTEDİR BİR MEMUR § -----~-------- -- -- -
§ ALINACAKTIR s Serveti fünun 

1891 - -E Tahsil derecesi, 'bons~rvis suretleri, askerlik vaziyeti ve sair malQ- E Ba,yuan: A. lbaan Tokgöz 
47 ıenedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga. 

setenin Ankara'da aatı• veri A K B A Kltabevidir. Se
nelik obane 10 lira, Sayısı 20 kurut 

E mat tahriren aşağıdaki adrese bildirilmelidir. S - -E 3-.6815 Posta kutusu: No. 505 ANKARA E 
.,,,,,,,,, ........................................ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 
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Berlin'de 
HOTEL TEMPO 

Kurfürstendamm'ın 

En modem oteli 
.Adres: Kurfürstendamm 59/60 
: Telefon : 32 39 11 . 
~Sahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 
Oda kiraıan 

.13 oda tek yataklı 2,40 Mark 

: 4 " " .. 3,40 " . 
: 2 " " 

,, 3,90 " 
:ıı 

" 
,, .. 4,40 ,, 

=ıı 
" çift .. 5,90 " 

6 ,, .. ,, 6,90 ,, 
1 " " .. 8,- .. 
Odcılmın hepıinJe akar ııcak. 
ve ıoğuk m ve telefon vardır.: 
Bazılarında huıuıi banyo var-: 
~~ : . 
Kahvaltı: 1,10 Mark ~ . . 

Türk vatandaşlara lisan hu-: 
susunds azami kolaylrk. Misa-: 

Eğe bölgesinin eşsiz, 

rakipsiz kuru incirleri 
Bu markayı taşıyan zarif ambalajlar içinde piyuaya çıkarılmıt tır. Amerika 

ve Avrupanın en güç beğenen muhitlerinde ancak frmaaımn 

hazırladığı ve sevkettiği incirler aranmaktadır. T ARIŞ firması; 

temizliğin, güzelliğin, nefialiğin garantisidir. Onu her yerde arayınız. 

Ankara umumi acentemiz memurlar koperatifidir 
Her villyette acente anyoruz, isteyenler müracaat edebilirler 

Telgraf adresi: TARIŞ • IZMIR. Posta kutusu: 53 ·Telefon: 2017 - 2018 

3 - 6603 - 2 Türkiye it ve Ziraat Bank.alan OZOM KURUMU Limited Şirketi 

firlerden daha önce gelen: Öksürenlere ve KATRAN HAKKI EKREM 
mektub ve saire memnuniyet-: göğüs nezlelerine 
le muhal aza edilir. 5 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GEOE 

.ılllh. BU GECE 

- -- -Aşk - Musiki - Neşe filmi. - - Bay Çetin denizaltı hakimi - -- -- -- -LEYLAKLAR AÇARKEN - -İmtiyaz sahibi ve Batmuharriri - - Macera - Esrar - Heyecan - -- -Falih Rıfkı ATAY - -- - Sergüzeşt filmi 
JANETTE MAC - DONALD • - -- -Umumt Neşriyatı idAre eden - -NELSON EDDY - - 25 kısım birden - -Yazı İtleri MildlirU - -- -- -

Mümtaz Faik FENiK SEANSLAR: - - SEANSLAR: 11 - 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 - -- -- -Ulus Basımevi: Ankara 11 - 1,45 - 4,15 - 6,30 gece 9 da - Gece 9 da .,1111r 

Merkezi: Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anaf artalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 
radyoları geldi Şubeı 


